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منتخب المالكمة يختتم معسكره 
التدريبي في طهران ورد الزيارة في أيار

مع ختام ذهاب دوري الطائرة.. الوحدة متصدرًا 
والسلمية والشرطة وصيفان

األسبوع الثامن في دوري الدرجة األولى لكرة القدم

األندية األقرب للتأهل للدور الثاني بدأت تظهر
األسبوع الثاني من إياب الدوري الممتاز

الجيش في الصدارة.. واالتحاد انتصار.. وست تعادالت

6

3 اليوم ديربي حلب.. هموم متناقضة 
وتحسين مواقع في دوري كرة الشباب

فوز صعب لشباب سلة الكرامة 
وسادس لسيدات حطين

الطاولة والريشة والمبارزة 4
يعسكرون في كازان

أتاالنتا يجرد نابولي من لقبه ويواجه 7
يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

تقرؤون أيضًا

3

6

5 4

47 5 طاولتنا  في معسكر غرب آسيا للفئات العمرية 
وتجارب انتقاء لمنتخبي السيدات والناشئات

كأس العالم في اجتماعه مع اتحاد القوة البدنية 
معال يؤكد على إعطاء األولوية لتأهيل الكوادر

2

استعدادًا لتصفيات كأس آسيا لكرة السلة

14 العبًا بصفوف منتخبنا يتدربون بالفيحاء بعد إلغاء معسكر الدوحة

عاجـــــل
الثالثة  النافذة  مباريات  تأجيل  السلة  لكرة  االسيوي  االتحاد  اعلن 
للمجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي 
تضم منتخبات سورية وايران والسعودية وقطر والتي كان من المقرر 
الجاري، وذلك  26 شباط  19 ولغاية  بالفترة من  الدوحة  ان تقام يف 
بسبب االجراءات االحترازية المتشددة التي فرضتها قطر  بسبب جائحة 

كورونا، وسيحدد االتحاد االسيوي الحقا زمان ومكان هذه النافذة.
استضافة  بطلب  السلة  لكرة  السوري  العربي  االتحاد  تقدم  وقد 
مباريات النافذة مؤكدا استعداده توفير كافة الشروط المطلوبة.
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علي شحادة

األسبوع الثاني من إياب الدوري الممتاز

الجيش في الصدارة.. واالتحاد انتصار.. وست تعادالت

ترتيب المرحلة 15

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
1510412191234الجيش1
159422181331تشرين2
15942135831الكرامة3
159332071330حطين4
1577121101128الوحدة5
155821711623الطليعة6
219-154741820جبلة7
319-155461417االتحاد 8
218-154651214الوثبة 9
815-153661422الشرطة10
612-153391319الحرجلة11
138-15159720الساحل12
157-151410823الحرية13
145-150510721الفتوة14

المرحلة16
الملعبالفريقاناليوم والتاريخ
الجالءالشرطة×الساحلالثالثاء 2/16

األربعاء2/17

الجالءالجيش×الكرامة
الباسلتشرين×الفتوة
تحددالحقًاجبلة×حطين

الفيحاءالحرجلة×الطليعة
الحمدانيةاالتحاد×الحرية
الباسلالوثبة×الوحدة

إياب  من  الثاني  األسبوع  شهد 
لكرة  الممتاز  ال��ك��روي  ال���دوري 
مباريات  ست  في  التعادل  القدم 
ووح���ده���ا م���ب���اراة ح��م��ص بين 
ال��ك��رام��ة واالت���ح���اد ش���ذت عن 
ال��ق��اع��دة وف��ي��ه��ا ف���از االت��ح��اد 
الذهاب  خسارة  من  اعتباره  ورد 
الحرص  يفسر  وه��ذا  أرض��ه  ف��ي 
منافسات  ف��ي  )النقطة(  على 
منافسات  ف��ي  وك��ذل��ك  القمة 
كما  الحال  استمر  وعليه  السفح 
في  القمة  ف��أه��ل  تقريبًا  ه��و 
بالصدارة  والجيش  مواقعهم 
شريكًا  ليكون  لتشرين  وتقدم 
ونقدم  الكرامة  مع  بالوصافة 
فبقيت  ال��ق��اع  ف��ي  أم��ا  لالتحاد 
الخطر  استمر  إذا  هي  كما  األمور 
محيطًا بالثالثي )الساحل والحرية 
وال���ف���ت���وة( ف���م���اذا ع���ن ه��ذه 

المرحلة؟
الجيش يف الصدارة

ف��ي وقت متأخ��ر من عم��ر المباراة 
أدرك الجيش تعاداًل بطعم الفوز وكان 

مع مضيفه الطليعة في حماة.
الطليع��ة كان س��باقًا في التس��جيل 
في الش��وط األول بوس��اطة مهاجمه 
المخض��رم أحم��د العمي��ر والجيش 
تح��رك بقوة ونش��اط وزخم هجومي 
كبير إلعادة األمور إلى نصابها وحاصر 
منافس��ه في الش��وط الثاني وترك له 
فس��حة الهجوم المرت��د فقط وزادت 
الضرب��ات الركني��ة للجي��ش كثي��رًا 
وكذلك فرصه التي كان دفاع الطليعة 
وحارس��ه صاحيًا لها لكن ضربة الجزاء 
للجيش في وقت متأخر أعادت األمور 
تعاداًل ونفذها الهداف )محمد الواكد( 
هدفًا وبه حافظ الجيش على صدارته 
وعززه��ا بنقطة جديدة وبه��ذا يكون 
الجيش قد أنه��ى مباراتين صعبتين 
خ��ارج أرض��ه األولى في حل��ب وفاز 
بها عل��ى االتحاد والثاني��ة في حماة 
وعادل فيها الطليعة وبهذا أيضًا يكون 
الطليعة قد أفلت فوزًا كان قريبًا منه، 
ولكن دائم��ًا للجي��ش كالم آخر في 
المنافس��ات وخاصة حين يكون في 

موقع القمة.
رد االعتبار

االتحاد ضيف ثقيل الظل على الكرامة 
ف��ي حم��ص ويف��وز وي��رد االعتبار 
لخسارته في افتتاح الدوري بالذهاب 
ويصدك مضيف��ه ويوقف تقدمه على 
اللقب  طريق الصدارة والمنافسة على 
هذا األسبوع كما أنه استرد الكثير من 
وق��اره وصالح جمهوره بعد خس��ارته 
األس��بوع الفائ��ت في الش��هباء أمام 

الجيش بثالثية..
وبذلك يكون االتحاد قد خدم نفس��ه 

وقدم هدية لفرق المقدمة.
ف��وز االتحاد لم يك��ن صدفة أو ضربة 
حظ لكنه س��عى إليه والعب��وه كانوا 
في الموعد وفي حالة متوازنة دفاعيًا 
وهجوميًا فأحس��نوا إغ��الق مناطقهم 
الدفاعي��ة وتناقلوا الك��رة دون تعقيد 

أو فلس��فة وأدوا الواجب وسجل لهم 
في الشوط األول إبراهيم زين الهدف 
الوحيد وحافظوا على التقدم وحصدوا 
ثالث نقاط من فري��ق كبير، والكرامة 
لم يكن س��يئًا فحاول التعديل وقام 
بالمطل��وب، لكنه لم يك��ن في يومه 
فيم��ا كان االتح��اد في يوم��ه وأكثر 

قلياًل.
وعليه راوح الكرامة ولحق به تش��رين 

واالثنان شريكان بالوصافة.
النقطة األغىل

ملع��ب جبل��ة كان األرض المحايدة 
واستقبل المباراة منقولة من طرطوس 
بين الساحل وتشرين )بطل الدوري( 
وفيها نال الساحل أغلى نقطة بتعادله 
مع حامل اللقب في سعيه ومحاوالته 
للخالص من هموم المنطقة الخطيرة 
وقد تكون النقط��ة المفيدة مقنعة له 
لكنها دون شك ليست كذلك لتشرين 
الذي استمر في حالة من عدم التوازن 
لألسبوع الثاني على التوالي حيث فقد 
5 نقاط لخس��ارة وتعادل وهذا شيء 
كثي��ر له ومالحظة علي��ه خاصة وأنه 
يريد البقاء في واجهة المنافس��ة على 
القم��ة والحصول عليها واس��تردادها 
وهك��ذا نتائج ال تصل��ح لهكذا هدف 
لكن عذر تش��رين أنه ناقص الصفوف 

لغيابات مؤثرة.
النقط��ة مفي��دة للس��احل ف��ي كل 
الحس��ابات وعليه��ا البد م��ن البناء 
اإليجابي في القادمات من المباريات 
وقد تكون مفصلية وخطوة على طريق 
االطمئنان وقد تكون مفصلية لتشرين 

ودعوة للصحوة من جديد.
ثمينة للحرجلة

النقطة التي ناله��ا فريق الحرجلة من 
حطين في الالذقية كانت إصابة أكثر 
م��ن عصفور بحج��ر واح��د فالتعادل 
أض��اف للضي��ف نقط��ة ثمين��ة إلى 
رصي��ده وهو بحاج��ة لها وثاني��ًا أنه 
أثبت تطور الفري��ق فنيًا وهو في هذا 
الطري��ق يمض��ي بالش��كل المطلوب 
حاليًا وبالمقارنة مع خسارته بالذهاب 
بالعاصم��ة 0/ 4 فهناك فارق شاس��ع 
باألداء والنتيجة وذلك يسجل له وهو 
أيضًا أوقف الزح��ف الحطيني باتجاه 
القم��ة وأفقده بنس��بة كبيرة وش��يئًا 
من فرحته بالفوز باألسبوع األول على 

الجار العزيز.
في الحس��ابات المكلفة الحرجلة فاز 
بنقطة وحطين خس��ر نقطتين ويبدو 
أن حطين مس��تمر بحال��ة المطبات 
غير  والتوازن  المتناقض��ة  و)الهبات( 
المس��تمر س��جل لحطين أنس بوطة 

وللحرجلة علي غصن.
بالتخصص

الوحدة وف��ي طموح كبي��ر وأهداف 
واس��عة يدخ��ل مباراته مع الش��رطة 
العج��ان(  )مؤي��د  به��دف  ويتق��دم 
الذي  وبالتخصص  والش��رطة كعادته 
يتقنه يعود إلى المباراة ويفرض على 
منافس��ه التعادل به��دف أحمد محيا 
كم��ا فعل ف��ي الذه��اب واالختالف 
بالنتيج��ة فقط فاألول��ى تعادل 2/ 2 

والثانية 1/ 1 لكن السيناريو واحد.
الش��رطة ف��از بنقطة والوحدة خس��ر 
نقطتي��ن ولم يظه��ر بالص��ورة التي 
يتمناه��ا جمه��وره وال يتناس��ب مع 
حس��اباته وإمكانيات��ه وهو يس��تعد 
اآلس��يوي  االتحاد  للمنافس��ة بكأس 
ويبدو أن طبيعة مباريات )الديربيات( 
فرض��ت عل��ى الفريقي��ن أم��رًا كان 

التعادل عنوانه العادل.
فرصة ضائعة

مرة أخرى ضاعت م��ن الحرية فرصة 
للتنف��س براحة وهدوء وه��ذه المرة 
الحالة أصعب كون��ه يلعب في أرضه 
وبين جماهيره ولم يستطع الفوز على 

الوثبة ويؤكد الجدارة.
الحري��ة على ما يب��دو وال يريد البقاء 
ف��ي الممت��از وإهدار النق��اط إحدى 
هواياته المفضلة هذا العام ورغم أنه 
تقدم لكنه لم يستطع المحافظة على 
التقدم وهذه أمور تعود عليها وأد منها 
المفضلة  وأصبحت إح��دى تقالي��ده 

أيضًا.
والوثبة اس��تفاد من توه��ان مضيفه 

وخطف نقطة كأنها انتصار.
عموم��ًا الوثبة في أم��ان فيما الحرية 
يعيش حالة من عدم االطمئنان وإن 
لم يفز في أرضه فأين يفوز ومتى يتم 

له ذلك؟؟
س��جل للحرية محمد الحسن وعادل 

للوثبة علي حلوي.
حالة متكررة

ف��ي العاصمة خرج الفت��وة غير راض 
ع��ن تعادله ف��ي مباراته م��ع جبلة 
وكذل��ك خرج جبل��ة غير قان��ع بهذا 

التعادل ولكل أسبابه.
الفت��وة لم يس��تفد كثيرًا م��ن نقطة 
واحدة وبقي في حالة الخطر والمباراة 

في أرضه ولم يسجل.
وجبلة يعتبر نفسه أفضل وأحق بنقاط 

اللقاء ولم يحصل عليها ولم يسجل.
وعزاء االثنين أن م��ن هو قريب من 

كل منهم��ا لم يس��تطع الف��وز وكان 
التعادل القاس��م المش��ترك للجميع 
في هذا األسبوع الذي يمكن أن يطلق 

عليه أسبوع التعادالت بامتياز.

الطليعة ×الجيش 1/1
عمار شربعي

بدون مقدمات ح��اول فريق الجيش 
الوص��ول لمرمى الخل��ف باكرًا بكرتي 
الناج��ي والغرير وبكثاف��ة عددية في 
منطقتي الوس��ط والهج��وم كادوا أن 
يعلن��وا تقدمه��م في عدة مناس��بات 
لكن الخلف كان فيها األميز بالتزامن 
مع هجمات مرتدة س��ريعة ألصحاب 
األرض بجهود المبيض وميدو والعدي 
وبخبرة أحمد عمير الذي وضع فريقه 
في المقدم��ة عند الدقيقة 23 بعد أن 
واجه االبراهيم وس��دد كرة من اقصى 
الزاوي��ة اليمنى ليس��ارع بعدها العبو 
الجي��ش لف��رض ايقاعه��م الميداني 
فكان��وا األمي��ز ف��ي بن��اء الهجمات 
واألفضل انتش��ارًا ولوال القائم األيسر 
للطليعة ألدرك ناجي الجيش التعادل 

لفريقه مع خواتيم الشوط.
المش��هد ف��ي الش��وط الثان��ي جاء 
مش��ابهًا لس��يناريو األول فقد س��ارع 
الجيش إلدراك التع��ادل بعدة كرات 
للناج��ي والواكد عابها التس��رع وقلة 
التركي��ز وم��ع م��رور الوق��ت ترتفع 
وتيرة المجريات لدرج��ة الغليان في 
الجانبي��ن هجوميا من طرف الجيش 

ودفاعيا م��ن طرف الطليع��ة والذي 
دفع مدربه الجبان بالدندشي والحديد 
لتدعي��م الخط الخلف��ي للحفاظ على 
التقدم والذي لم يتحقق بعد أن نجح 
محمد الواكدم��ن إدراك التعادل من 
عالمة الجزاء عند الدقيقة 87 لتتسارع 
الدقائق األخيرة بكرات عش��وائية من 

الجانبين لم تثمر عن شيء.

الكرامة ×االتحاد صفر / 1
محمد خير الكيالني

سجل الهدف ابراهيم الزين د 42
لم يستفد الكرامة من تعادل منافسيه 
على الص��دارة فوضع نفس��ه بموقف 
اليحس��د عليه عندما خط��ف االتحاد 
ف��وزًا منه رفع م��ن معنوياته وأحبط 

الكرامة الذي لم يقنع 
بينم��ا كان االتحاد يلع��ب بواقعية ، 
بالمقابل اتس��م أداء الكرامة بالتسرع 
وعدم التركيز امام جزاء االتحاد التي 
كان��ت بح��ارس يقظ ودف��اع محكم 
وه��و البادئ بالتهدي��د بكرة تامر حج 
محمد التي تابعها الجنيات بالش��بك 
من الخ��ارج وقابلها عارض��ة لالتحاد 
من مباش��رة للريحانية وارتد االتحاد 
بهجمه عرقلها اللوز بشد الالعب لعدم 
امكانية اللحاق به فنال االنذار وكانت 
الضربة الحرة الثانية التي لعبها برهان 
لج��زاء الكرامة س��ددها ابراهيم زين 
برأس��ه دون مضايقة ه��دف المباراة 

الوحيد بالدقيقه 42.

بالش��وط الثان��ي أدخ��ل الم��درب 3 
العبين دفعة واحدة واصل الحس��ين 
ومحمود األسود وعلي رمضان لتغيير 
خارط��ة المب��اراة وظه��رت أفضلي��ة 
االتحاد  الكرامة بهجومه فأبعد مدافع 
كرة الرمضان من أمام الحارس وسدد 
العويد بقوة وأفلتت كرة الرمضان من 
يد الحارس ولم يثمر الهجوم وأصبح 
االتح��اد يداف��ع حفاظًا عل��ى الهدف 
الحم��وي والرحمون  الع��زام  وأدخل 
دعمًا للهجوم وصار النعس��ان مهاجمًا 
زي��ادة بخروجه من مرماه لمس��اندة 
الالعبي��ن ولكن االتح��اد كان دفاعه 
محكم وارتداده منظم فخرج س��الما 
غانم��ا بنقاط ثالث جعلت��ه باألماكن 

الدافئة.

الساحل × تشرين صفر/صفر
مصطفى عكو

ل��م يس��تطع الس��احل بعت��اده من 
الالعبين الخبرة اس��اس واحتياط أن 
يس��تغلوا النقص الع��ددي في العبي 

الخبرة بتشرين.
جول��ة اول��ى تغل��ب فيه��ا الحماس 
واالندف��اع من تش��رين عل��ى خبرة 
العب��ي الس��احل وأداء مفت��وح من 
مح��اوالت هجومية  م��ع  الطرفي��ن 
تأخ��ر قلقها حت��ى منتص��ف الجولة 
باختراقة الغالب حوله��ا المدنية الى 
ركني��ة وضاعت ركنية م��ن رأس ابو 
عمش��ة جانب القائم للس��احل فيما 
حاول تش��رين بفرص هددت واقلقت 
المنفرد فس��دد  الكروما والمالطا  عبر 
وارتدت من الحارس المصري واخرى 
للبش��ماني الذي عالج عرضية المالطا 

فسددها فوق العارضة.
جولة ثانية تابع فيهما الطرفان بنفس 
االيقاع ، فحاول تشرين عبر البشماني 
باختراقة فاتت ومثله المالطا المنفرد 
فسدد انقذها المصري رد عليه الغالب 
المدني��ة والدفاع  بهدية م��ن خط��أ 

فتاه��ت الفرص��ة الغالي��ة ، ح��اول 
مكيس الس��احل اس��تعادة السيطرة 
فاش��رك االس��عد والبرازي والجمعة، 
البحري بتعزيز االس��عد  ومثله جرب 
والحداد، تحس��ن اداء الس��احل فيما 
ابقى تش��رين عل��ى محاوالته وضيع 
محاولتي��ن باالس��تعجال عبر محمد 

اسعد فوق العارضة.
حطين × الحرجلة 1/ 1

محمد عجان
س��جل لحطين أنس بوطه د 6 وعادل 

للحرجلة علي غصن د 88.
لقاء حطي��ن بمضيفه الحرجلة انتهى 
بالتعادل اإليجاب��ي بهدف لهدف بعد 
الفريقان  مباراة متوسطة تقاسم فيها 
األداء والمستوى والنتيجة لكن كانت 
بمثابة إضاعة فرصة من جانب حطين 
الذي أهدر نقاط��ًا كانت بمتناول يده 
ليتص��در الئح��ة الترتيب بع��د نتائج 
منافسيه وعابه التسرع وسوء التركيز 
المباراة ومما  الهداف وقائ��د  وغياب 
زاد الطين بلة خ��روج هدافه مارديك 
بالحم��راء ف��ي وق��ت مبك��ر ليكمل 
حطي��ن ناق��ص الصفوف لم��دة 65 

دقيقة.
ونجح حرجلة طيلة المراحل في إرباك 
دفاعات حطين والتواجد في منطقته 
وتهديد مرماه بشكل مباشر وسنحت 
ل��ه فرص بالجملة ترج��م من إحداها 
ه��دف التعادل ولو عدلت الكرة لخرج 

الحرجلة فائزًا.
ف��ي  حطي��ن  نج��ح  األول  الش��وط 
الوصول أواًل وطب��ع القبلة في مرمى 
ضيف��ه بواس��طة أن��س بوط��ة الذي 
انفرد وسدد عن يس��ار إبراهيم عالمة 
د 6 وكاد العني��زان أن يع��زز لك��ن 
كرت��ه علت العارض��ة ليعلن الحرجلة 
تواج��ده الفعال وعبر مج��اراة ناجحة 
ألصح��اب األرض ب��ل والتف��وق عبر 
الثالثي الكروم��ا واللحام اللذان أربكا 
دفاع حطين كثيرًا وس��ددا عدة كرات 
خطرة جاءت بجانب القائم، فيما أنقذ 

حارس حطين كرة ياسين سامية.
ليتع��رض بعدها الع��ب حطين إلى 
لتلقيه صفراوين متتاليين  االستبعاد 
ويلع��ب حطي��ن ناق��ص الصف��وف 
وغي��اب التفاه��م فأه��در األرناؤوط 

رأسية بجانب القائم.
الش��وط الثاني: نش��ط الحرجلة على 
حس��اب النق��ص العددي لمنافس��ه 
وامتلك الملعب تمامًا أداء ومستوى 
واس��تحواذ للكرة وتهديد مباشر على 
مرم��ى حطين وتهي��أت لالعبيه عدة 
فرص عبر ياسين سامية ونور الحلبي 

ومحمد كروما.
ومع غروب ش��مس المباراة والدقيقة 
88 نج��ح الع��ب حرجل��ة علي غصن 
في إحراز ه��دف التعادل عندما انفرد 
وسدد عن يس��ار شاهر الشاكر حارس 

حطين

الحرية × الوثبة 1/1
محمد هاشم إيزا

س��جل للحري��ة محمد الس��ت د 52 

وللوثبة علي حلوة د 87.
بالتعادل اإليجاب��ي المنصف والعادل 
انتهى لقاء الحرية مع ضيفه الوثبة في 
مباراة متوس��طة المستوى الفني من 
الطرفين مع أرجحية طفيفة للضيوف 
الذين كانوا أكثر استحواذًا على الكرة 

وأفضل تنظيمًا وانتشارًا وخطورة.
لعب الحري��ة عبر نقل الكرات الطويلة 
األمامية واعتمد الوثبة على التمريرات 
العرضية وركز على الخاصرة اليس��رى 
للحري��ة، انطل��ق الوثبة بتس��ديدتين 
بعيدتين للقاروط بعد الحارس السالم 
األول لركني��ة وأنق��ذ الثاني��ة بمهارة 
تراجع عل��ى أثرها الفريق��ان وانصب 
األداء ف��ي وس��ط المي��دان والحت 
الفرصة الوحيدة للحرية ومن العملية 
الهجومية الوحيدة أيض��ًا أمام النجار 
الذي انكش��ف مرم��ى المرعي أمامه 
القاروط  بالتسديد سدد بعدها  وتباطأ 
جانبا لقائم وتلقف السالم رأسية عامر 

الوثبة مع نهاية الشوط األول.
ف��ي الش��وط الثاني ارتفع مس��توى 
اللعب فكث��رت االلتحامات والكرات 
المرفوع��ة وبدأ الحرية بصورة مغايرة 
كليًا بهجوم مركز أثم��ر هدفًا عندما 
مرر الحس��ن ك��رة إلى النج��ار الذي 
صوبه��ا م��ن خ��ارج منطق��ة الجزاء 
اس��تقرت في المقص األيسر وأخطأ 
الحرية كثيرًا عندم��ا لجأ للدفاع في 
وقت مبكر للحفاظ على هدفه فدفع 
الثمن؟؟ فرصة للحالوة سبقته الكرة 
وضغ��ط وثباوي ال ه��وادة فيه أمام 
دف��اع متكتل ومباش��رة لي��رد علت 
المرمى وتس��ير ك��رة لبه��اء قاروط 
تصدى له��ا الحارس وأم��ام الضغط 
البس��تاني  الجهد هيأ  الذي يخف��ي 
كرة رائع��ة على رأس الحل��وة الذي 
ارتقى إليها وطبعها قبلة التعادل في 
المباراة  الشباك، هدأتا بعدها حرارة 
وارتضى الطرفان قسمة النقاط حتى 

النهاية.
يف الملعب

لع��ب للحري��ة: محمد س��الم، أيمن 
الص��الل، عبد المعطي كي��اري، عامر 
لحام، خال��د بركات، محم��د عجيل، 
س��مير بالل )غيث عويجة(، حس��ام 
الدين شوا )عبد الهادي عبود(، محمد 
الحس��ن )عبد الملك حلب��ة(، أحمد 
العب��د هللا )عمر مش��هداني(، عبد هللا 

نجار.
لع��ب للوثب��ة: ف��ادي مرع��ي، ثائ��ر 
الش��امي، إبراهي��م العبد هللا، س��عد 
أحمد، معتصم ش��وفان، س��عيد برو، 
والت عمي )علي حلوة(، أدهم غندور 
)عل��ي صارم(، بهاء قاروط، رامي عامر 
)طاهوز محمد(، عبد الرزاق البستاني.

البطاق��ات الصف��راوات: م��ن الحرية 
محم��د عجيل، أحم��د العبد هللا، عبد 
الهادي العبود ومن الوثبة والت عمي.

الح��كام: الدوليون مس��عود طفيلية، 
عبد الس��الم حالوة، عب��د القادر قناة، 

وديع الحسن.
مقيم الحكام: نزار وتي.

مراقب المباراة: عبد الحميد الخطيب.
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على خلفية خسارة فريق تشرين في أولى 
مباري��ات مرحل��ة اإلي��اب وتقديم ضرار 
رداوي م��درب الفريق والكادر اس��تقالته 
واعتذاره عن متابعة مشواره على تدريب 

الفريق.
سارعت إدارة نادي تش��رين إلى التعاقد 
مع الكابتن ماه��ر البحري مدرب الفريق 
للموس��م الماض��ي والحاص��ل معه على 
بطولة الدوري وتم تكليفه بتدريب الفريق 
إلى جانب واعدين ل��ه هما الكابتن عبد 
هللا مندو والكابتن رامي غريب واستمرار 

للكابتن أحمد النايف مدربًا للحراس.
وق��د الق��ى تكلي��ف البح��ري االرتياح 

والقبول لدى الشارع والجمهور التشريني.
وف��ي حدي��ث س��ريع للبحري ق��ال إن 
المرحل��ة حالي��ًا تتطل��ب أولويات هي 
العمل بجد ونش��اط ومس��ؤولية وسرعة 

وإع��داد نفس��ي وبدني والفري��ق بكامل 
أفراده مؤه��ل لتعويض ما فاته من نقاط 
ويبق��ى هو األكثر منافس��ة عل��ى بطولة 

الدوري واالحتفاظ باللقب.

حافظت الف��رق المتقدمة في األس��بوع 
الثام��ن ل��دوري الدرج��ة األول��ى على 
مواقعها المتقدمة في صدارة مجموعاتها 
وهي األقرب لالنتقال إل��ى الدور الثاني 
في المجموع��ة األولى اليقظ��ة والمجد 
وف��ي الثاني��ة المحافظ��ة والعربي وفي 
الثالث��ة الجزيرة وم��ورك وف��ي الرابعة 
النواعي��ر وعفري��ن وه��ذا التقدير بعين 
متفائل��ة والمباري��ات القادمة قد يحدث 

فيها مفاجآت وتتغير بعض النتائج..
نتائج المباريات

المجموعة )1(
- انتهى لق��اء القم��ة للمجموعة األولى 
بين المجد واليقظة إلى فوز اليقظة 1/ 0 
وتصدر المجموعة، وس��بق أن فاز المجد 
في مباراة الذه��اب 2/ 1 وجرت المباراة 

على ملعب المحافظة.
- تاب��ع جرمان��ا صحوته للم��رة الرابعة 
وحقق ف��وزًا عل��ى قارة بملع��ب المجد 
بنتيج��ة 4/ 1 وصعد إل��ى المركز الثالث 

في ترتيب المجموعة.
- أجلت مباراة الش��علة وضيفه المخرم 

إلى إشعار آخر.
ترتيب المجموع��ة: 1 - اليقظة 18 نقطة 
2 - المجد 15 نقطة 3 - جرمانا 12 نقطة 
4 - المخرم 8 نقاط 5 - الش��علة 7 نقاط 

6 - قارة 5 نقاط.
المجموعة )2(

- تع��ادل العرب��ي وضيف��ه المحافظ��ة 
بنتيج��ة 2/2 وحاف��ظ المحافظ��ة على 

صدارته.
- تفوق معضمية الشام على النبك 2/ 0 
وأنهى حكم المب��اراة في الدقيقة 90+6 

العتداء عليه من قبل العب فريق النبك.
- خس��ر النضال أمام ضيفه الضمير 1/ 3 

بعد مباراة متوسطة المستوى الفني.
ترتيب الف��رق: 1 - المحافظة 17 نقطة 2 
- العربي 15 نقطة 3 - م. الشام 13 نقطة 
4 - الضمير 11 نقطة 5 - النضال 5 نقاط 

6 - النبك 3 نقاط.
المجموعة )3(

- ف��از الجهاد على الجزيرة 1/ 0 وهو أول 
فوز له في بطولة المجموعة.

- حق��ق مورك فوزًا كبي��رًا على قمحانة 
وغلبه بنتيجة 6/ 1 وبهذه النتائج انتهت 

مباريات مجموعتي الحسكة وحماة.
وتصدر ترتيب مجموعة الحسكة:

1 - الجزي��رة بف��ارق األه��داف تص��در 
المجموعة وجمع 5 نقاط.

2 - الجزيرة ح��ل في المرتبة الثانية وله 
5 نقاط.

3 - عامودا جاء رابعًا وله 4 نقاط.
وتصدر مجموعة حماة: 1 - مورك وجمع 

10 نق��اط 2 - ش حم��اة 7 نق��اط 3 - 
قمحانة.

المجموعة )4(
- حاف��ظ المتفوق��ون على مس��تواهم 

حسب تسلسلهم.
- فاز النواعير على مستضيفه م. بانياس 2/ 0.

- تغل��ب عفرين على ضيفه النيرب 2/ 1 
بعد مباراة متكافئة.

- حقق ع. حماة فوزًا كبيرًا على التضامن 
بنتيجة 4/ 0.

ترتيب المجموعة: 1 - النواعير 19 نقطة 
2 - عفري��ن 19 نقط��ة 3 - عم��ال حماة 
16 نقط��ة 4 - التضام��ن 6 نقاط 5 - م. 

بانياس 4 نقاط 6 - النيرب 4 نقاط.
مباريات األسبوع التاسع

المجموعة )1( 
 - تقام مبارياتها الثالثاء، جرمانا يستقبل 
اليقظة في مباراة ال تقبل القس��مة على 
اثنين ألهمية المنافس��ة عل��ى الصدارة 
وس��بق أن فاز اليقظة بهدف دون رد في 

مباراة الذهاب.
 - المج��د يلتقي الش��علة عل��ى ملعب 
الج��الء وال خي��ار للمج��د س��وى الفوز 
للتس��ابق على المقدمة م��ع اليقظة، وال 
تخلو المباريات من مفاجآت، وس��بق أن 

قاد المجد 1/ 0.
 - ق��ارة يس��تقبل المخرم عل��ى ملعب 

النبك والمباراة تأدية واجب.
المجموعة )2(

 - م. الش��ام يستقبل العربي على ملعب 
الج��الء، حيث يبحث العرب��ي عن الفوز 
وم. الش��ام إلثبات الوجود وسبق أن فاز 
العربي 1/ 0 ذهاب��ًا وهي هامة جدًا نحو 

التأهل للتجمع.
 - المحافظ��ة يس��تقبل النض��ال ف��ي 
مباراة ذات وجهين بالنس��بة للمحافظة 
للمحافظ��ة على الص��دارة ول��رد الدين 
لخس��ارته ذهابًا مع النضال 0/ 1 ويسعى 

األخير نحو النقطة ألنه مهدد بالهبوط.
 - الضمي��ر والنب��ك على ملع��ب الفيحاء 
الصناعي في مباراة هامة للنبك للهروب من 

آخر الترتيب، وسبق أن فاز الضمير 1/ 0.
المجموعة )4(

 - النيرب يستقبل م. بانياس في مباراة 
تحصيل حاصل لترتيبهما المتأخر وسبق 

أن فاز المصفاة 2/ 1.
 - ع. حم��اة يس��تقبل النواعير المتصدر 
ف��ي مب��اراة هام��ة لكليهم��ا الص��دارة 
النواعي��ر والفارق بينهما نتيجة الفوز في 
اللعبة، وتق��ام المباراة على ملعب حماة 

الصناعي.
 - التضامن يس��تقبل عفرين على ملعب 
المدينة، وسوف تكون ندية ألهمية الفوز 
لعفرين ليبقى في المنافسة على الصدارة 

والتضامن لرد االعتبار.

كرة القدم

وصلت منافس��اتنا المحلية الكروية لمحطات حاس��مة بكل الفئات 
وعلى كافة الدرجات.. والقصد هنا دوريات الرجال الممتازة واألولى، 

ومنافسات الشباب أيضًا بدرجتيها الممتازة واألولى..
اليوم باتت األمور أصعب على معظم األندية يزيد معها الشد العصبي 
والتوتر وتبقى مسألة ضبط النفس رهينة بالمحيط والظرف والزمان 

والمكان..
ه��ذه األخيرة )ضبط النفس( ذهبت باألمس في مهب الريح! فجرت 
حادثة اعتداء جديدة في مالعبنا على حكم مباراة ضمن منافس��ات 
دوري رجال الدرج��ة األولى قابلتها صافرة الحكم المتضررة باإلعالن 
عن نهاية المباراة بعد مد وجزر ولم يكن )لتبويس الشوارب( مطرح.
ما جرى باألمس.. وقبله، وقبله.. وما س��يأتي هي أمور متوقعة وبتنا 
نعتاد عليها ولألسف نخشى.. وأشدد على كلمة »نخشى« أن تصبح 
أم��رًا اعتياديًا في مالعبنا، ال يوقفها عقوبة وال تردع أحدهم وبالتالي 
تحق��ق المثل القائ��ل )الحبل ع الجرار( وهو ما تف��رزه مالعبنا هذه 
األي��ام.. فإن غاب الجمهور حضر الالعب، وإن هدأ الالعب من روعه، 
أط��ل أحد الكوادر برأس��ه وفعل فعلته.. العقوب��ات حاضرة وجاهزة 
والعصا مستمرة بالتلويح، ولكن متى ستعي مفاصل العمل أن الخلل 
)منا وفينا(، وأن الرقابة تبدأ من ذاتنا، القصد ليس ما حدث باألمس 
وحده ألنه حلقة من سلس��لة ويبدو أن ضرب الحكام س��يتحول إلى 

مسلسل في مالعبنا.. وللحديث بقية..

للحديث بقية

ربيع حمامة

مسلسل الضرب

بهموم متناقضة ومباريات الفرص 
األخي��رة.. تطل الجولة السادس��ة 
الممتاز  الشباب  عشرة من دوري 
لك��رة القدم )الثالث��ة إيابًا( اليوم 
الس��بت بس��بع لقاءات س��تتجه 
إليه��ا األنظ��ار لما ستش��كله من 
أهمي��ة إن كان عل��ى مس��توى 
المقدمة أو المؤخرة حيث تتس��ع 
على  للمتصارعين  التنافس  رقعة 
البقاء ف��ي عداد ه��ذه الدرجة أو 
الطامحين لدخ��ول مربع األقوياء 
على اعتبار أن االتحاد يغرد مزهوًا 
بص��دارة مريحة فيبتع��د بفارق 9 
نقاط ع��ن أقرب المنافس��ين له 

»تشرين« تاركًا المهم للبقية.
ديربي حلب

الي��وم الس��بت سيش��هد ملعب 
السابع من نيسان بحلب الديربي 
والحرية  المتص��در  االتح��اد  بين 
صاح��ب المرك��ز التاس��ع وله 19 

نقطة.
الفريق��ان منتش��يان بفوزين في 
الجولة الس��ابقة حيث عزز االتحاد 

صدارته بفوز على الوحدة 2/ 1 رفع 
به رصيده إل��ى 41 نقطة بالمقابل 

تغلب الحرية على الشرطة 3/ 2.
ذهاب��ًا كان االتحاد ق��د فاز بهدف 
دون مقابل عل��ى جاره وهو اليوم 
يبدو بأحس��ن ح��ال حيث يتقدم 
بفارق مريح من النقاط عن تشرين 
كما يسوده اس��تقرار فني وإداري 
بقيادة المدرب معن الراش��د وهو 
مؤهل اليوم ليحص��د المزيد من 
النق��اط لك��ن دائم��ًا لمواجهات 
وتبق��ى  خصوصيته��ا  الديرب��ي 
كان  وإن  مفتوح��ة  احتماالته��ا 

االتحاد يتفوق على كل األصعدة.
ستكون  الوصيف  تش��رين  مباراة 
اليوم مع الكرام��ة صاحب المركز 
الثام��ن برصي��د 19 نقط��ة فيما 
لش��بان البح��ارة 32 نقط��ة بعد 
تغلبهم األخير يوم األحد الماضي 
على جبلة 4/ 0 فيما كان الكرامة 
ق��د تع��رض بالجول��ة الماضي��ة 

لخسارة مع النواعير 1/ 2.
ذهاب��ًا فاز تش��رين به��دف وإذا 
م��ا أراد اإلبقاء عل��ى آماله قائمة 
بالصدارة فعليه عدم التفريط بأي 
نقطة بش��كل مؤقت وإال قد يجد 

نفسه قد فقد األمل مبكرًا جدًا.
المباراة للكرامة كتحس��ين مواقع 

والدخول أكثر بعمق الترتيب.
تحسين مواقع

كم��ا تقدم ف��إن أغلبي��ة األندية 
تقت��رب من بعضه��ا البعض على 
الالئح��ة وم��ن هن��ا ف��إن تبدل 
المراكز أمر وارد وبقوة من مرحلة 
ألخ��رى، وبعي��دًا ع��ن الهبوط أو 
الصدارة فإن هناك مباريات تأتي 
لتحس��ين المواقع والدخول أكثر 
بمنطق��ة دافئة وقريب��ة من مربع 

الكبار على األقل.
في دمشق وبملعب الجالء يلتقي 
الجيش صاحب المركز العاشر 19 
نقطة مع النواعير السابع 20 نقطة 
وف��وز أحدهما س��يدفع ب��ه بقوة 
النواعير في  لألم��ام.. ذهابًا ف��از 

حماة بهدف دون رد.
وكان الجي��ش ق��د ف��از بالجولة 
وفاجأ مضيف��ه حطين  الس��ابقة 
به��دف فيما خ��رج النواعير أيضًا 
بفوز عل��ى الكرامة بهدفين مقابل 
هدف ومن هنا فالفريقين لديهما 
الدف��ع المعنوي الكاف��ي لتقديم 

مباراة ممتعة.

في ملعب حمص الصناعي مباراة 
المعطيات يحل  قوية وندية وفق 
فيه��ا حطين ضيفًا عل��ى الوثبة.. 
ألصحاب األرض 22 نقطة تضعهم 
حتى ما قب��ل جولة اليوم بالمركز 
الخام��س عل��ى الئح��ة الترتيب 
يليه��م حطي��ن بف��ارق نقطتين 

بالمركز السادس.
ف��وز أدحهما يعني إم��ا أن يحلق 
الوثب��ة لألم��ام أو أن تتم إزاحته 
عن مرك��زه لمصلحة حطين بحال 

عاد األخير لدياره بجميع النقاط.
ذهاب��ًا ف��از حطين ف��ي الالذقية 

بهدفين دون رد.
بالجول��ة الماضية تعرض الفريقان 
للخس��ارة.. حيث تغل��ب الجيش 
على حطين بهدف كما خسر الوثبة 

أمام الطليعة بهدف مقابل ثالثة.
هموم متناقضة

المقدم��ة يقابالن  فريق��ان م��ن 
آخ��ران يصارع��ان عل��ى البقاء.. 
تح��ت عن��وان هم��وم متناقضة، 
فالمحافظة الثالث يلتقي الشرطة 
الثال��ث عش��ر.. والطليع��ة الرابع 

يستقبل الوحدة الثاني عشر.
الصناعي  الفيح��اء  ملع��ب  ف��ي 

س��يحاول المحافظة تكرار نتيجة 
الذه��اب بفوز يق��رب الفريق أكثر 
من الوصاف��ة، نتيجة ذهابه كانت 
ثالثية بشباك الشرطة الذي يحتل 
حالي��ًا المرك��ز قبل األخي��ر ب�12 
نقط��ة وهي فرصة له للهروب وإن 
كان��ت صعبة، ولكن ه��در جديد 
للنقاط سيصعب من جديد موقف 

الفريق بالقادمات.
الشرطة خسر بالجولة السابقة مع 
الحرية 2/ 3 فيما تغلب المحافظة 

على المجد بنتيجة ثقيلة 5/ 0.
فريق الطليعة 26 نقطة يستقبل 
في صناع��ي حماة ضيفه الوحدة 
المه��دد اآلخ��ر بالهب��وط، حيث 
يمتل��ك 13 نقطة فق��ط رغم أنه 
كان قد تغلب ذهابًا على الطليعة 
برباعي��ة نظيفة وهو اليوم باحث 
عن ف��وز ونقاط تعني��ه )باأليام 
الس��وداء( قب��ل أن يجد نفس��ه 
بموقف ال يستطيع الخروج منه.

الس��ابقة  بالجولة  الطليعة خس��ر 
أمام الوثبة 1/ 3 كما خسر الوحدة 

بالجولة ذاتها أمام االتحاد 1/ 2.
الفرصة األخيرة

ق��د تكون مباراة اليوم بين المجد 

وجبلة بمثاب��ة فرصة أخيرة ألزرق 
دمش��ق.. حي��ث للمج��د 5 نقاط 
تضع��ه بالمرك��ز األخي��ر ويدرك 
القائمي��ن عليه أنه ب��ات بموقف 
ح��رج جدًا كونه بعي��د عن البقية 
واليوم يلتقي جبلة صاحب المركز 
11 برصيد 15 نقط��ة.. فوز المجد 
اليوم يعن��ي إنعاش بصيص امل 
أم��ا بغير ذل��ك فقد يس��رع من 
رحيله عن الدرجة الممتازة بوقت 

مبكر.
ذهابًا فاز جبل��ة 2/ 1.. والفريقان 
خس��را بالجول��ة الماضي��ة، جبلة 
مع تش��رين 0/ 4 والمج��د أمام 

المحافظة 0/ 5.
المرحلة 15

للتذكي��ر فق��د ش��هدت الجول��ة 
إيابًا(  )الثانية  الخامس��ة عش��رة 
ف��وزه االتحاد عل��ى الوحدة 2/ 1 
والنواعير عل��ى الكرامة بالنتيجة 
ذاتها كم��ا تغل��ب الجيش على 
تش��رين به��دف والطليع��ة على 
الوثبة 3/ 1 كما تغلب الحرية على 
الش��رطة 3/ 2 والمحافظ��ة على 
المجد 5/ 0 وتش��رني على جبلة 
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اليوم ديربي حلب.. هموم متناقضة وتحسين مواقع في دوري كرة الشباب

ربيع حمامة

محمد عجان

صبحي أبو كم

ضمن مباريات األس��بوع الرابع وقبل 
األخير من مرحلة اإلياب لبطولة دوري 
كرة الدرج��ة الثانية للرجال في حلب 

جاءت النتائج على النحو التالي:
فاز السفيرة على اليرموك 8/1 وتغلب 
الحرفيون على عمال حلب في مباراة 
قوية ساخنة جاء هدف الحرفيين قبل 
نهاي��ة المباراة بقلي��ل وتغلب القلعة 
على ش��رطة حل��ب 3/2، وبذلك بات 

ترتيب الفرق على النحو التالي:
الحرفي��ون أواًل وله 18 نقطة يليه عمال 
حلب 18 نقطة ثم القلعة 14 فالش��رطة 
12 ث��م الس��فيرة 11 وأخي��رًا اليرموك 

صفر وانطلقت مباريات دوري الش��باب 
للدرجتي��ن الثاني��ة والثالث��ة لمرحلة 
الذهاب وفيها تغلب عفرين على النيرب 
بهدفين نظيفين وفاز شرطة حلب على 
اليرم��وك برباعية بيضاء ويش��ارك في 

هذه المسابقة خمسة أندية.
وتق��ام اعتب��ارًا من األس��بوع القادم 
لك��رة  حل��ب  أندي��ة  دوري  بطول��ة 
الصاالت بمش��اركة س��بعة أندية من 
مرحلة واحدة هي العمال، الحرفيون، 
الس��فيرة، القلع��ة، نب��ل، اليرم��وك، 
الش��هباء يتأه��ل منها إل��ى المرحلة 

التالية ناديان لتمثيل المحافظة.

الحرفيون يتصدر كرة حلب الثانية

األسبوع الثامن في دوري الدرجة األولى لكرة القدم

األندية األقرب للتأهل للدور الثاني بدأت تظهر

اختتمت األسبوع الماضي بطولة دمشق 
للبراع��م والت��ي أقيم��ت عل��ى ملعب 
نادي الجيش وحل فيها نادي الش��رطة 
بالمرك��زي بالمرك��ز األول ت��اله ن��ادي 
الجيش ثم ن��ادي المج��د والمحافظة 

)مركز ثالث مكرر(.
الجي��ش  أندي��ة  بالبطول��ة  وش��اركت 

والشرطة والوحدة والمحافظة والمجد.
غاب عن البطولة ناديا النضال والفيحاء 
بس��بب غياب هذه األعمار لديهما وعدم 
اكتم��ال الع��دد المطل��وب لمش��اركة 
كل فريق بع��د التعديل األخي��ر بأعمار 
الالعبين وارتفاع أعمار هذه الفئة بوقت 

سابق لمرتبة األشبال.
وغ��اب ع��ن البطولة نادي ب��ردى الذي 
أعلن اعتذاره قبل 12 ساعة من البطولة 
بس��بب ع��دم تجهي��ز األوراق الثبوتية 
الالزمة والمطلوبة والتي حددتها اللجنة 
الفنية بدمش��ق وعممتها قبل فترة من 

االنطالقة.

واعترضت األندية خ��الل البطولة أعاله 
على نادي الوحدة وبحسب االعتراضات 
ب��أن قوائم��ه مخالفة للوائ��ح النظامية 
للبطولة وبحس��ب ب��الغ اللجنة الفرعية 
فقد قررت األخي��رة إيقاف مدرب نادي 
الوح��دة للبراع��م بس��بب اعتراضات��ه 
وأنظمة  لتعليمات  ومخالفاته  المتكررة 
البطول��ة وخروجه ع��ن آداب المالعب 
الفنية والفرق المش��اركة..  اللجنة  بحق 

وعقوبته حتى إشعار آخر.
نشاط مستمر

المكث��ف  وضم��ن روزنام��ة نش��اطها 
لكافة  الفرعي��ة  البطوالت  الس��تمرارية 
الفنية  الفئ��ات والدرجات فقد طلب��ت 
بالعاصم��ة من جمي��ع األندية تحضير 
فرقها من األش��بال والناشئين ومواليد 
2005 ردي��ف الش��باب إلقام��ة بطولة 

دمشق بالفترة القادمة.
وعليه فقد طلبت بداية اجتماع لمندوبي 
األندية المش��اركة في بطولة األش��بال 

القادمة يوم األحد )غدًا( الساعة الواحدة 
القرعة  الفيحاء لس��حب  ظهرًا بملع��ب 
وبحث الس��بل الكفيلة بنج��اح البطولة 
وش��رح جمي��ع الترتيب��ات المطلوب��ة 

لخروجها بأبهى حلة ممكنة.
»شريف« لن نتهاون..

أكد رئيس اللجنة الفنية بدمش��ق بشار 
شريف على ضرورة تقيد الجميع بالكتب 
الصادرة ع��ن اللجن��ة والمتعلقة بنظام 
البط��والت لكاف��ة الفئ��ات مضيفًا في 
حديثه ل�«االتحاد« أن اللجنة لن تتهاون 
م��ع أي مقصر حيث يتم التنس��يق مع 
الجمي��ع لتف��ادي أي إش��كالية وذلك 
لخدمة ك��رة القدم بالعاصم��ة ولتكون 
كل األمور على أكمل وجه بإش��راف من 
تنفيذية دمشق وبالتعاون مع اتحاد كرة 
القدم، خاتمًا ب��أن اللجنة تعمل بكامل 
طاقته��ا وتضم هش��ام ش��ربيني وعبد 
الدروبي وسامح الش��ربجي ومحمد  هللا 

سويداني.

الشرطة بطاًل للبراعم.. نشاطات مستمرة في كرة العاصمة

أولويات »بحري« تشرين
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اس��تكماال لما كنا قد نش��رناه في 
األس��بوع الفائ��ت ح��ول الدراس��ة 
المقدم��ة من اتحاد ك��رة اليد وما 
تضمنته م��ن توصيف لواقع اللعبة 
بوضعه��ا الراهن, نتابع اليوم نش��ر 
القس��م الثان��ي من هذه الدراس��ة 
وال��ذي يتضمن متطلب��ات العمل 
واأله��داف  القادم��ة  للمرحل��ة 
المطلوب الوصول إليها وغيرها من 
األمور الذي يرى االتحاد الجديد أنها 

السبيل للنهوض باللعبة.
الكادر البشري

أه��م عوام��ل نج��اح أي عمل في 
البداي��ة دائم��ا وأب��دا ه��و الكادر 
البش��ري الكفؤ والطموح والمعني 
واالس��تراتيجيات  الخط��ط  بوضع 
وآلي��ة العم��ل المناس��بة لتحقيق 
اله��دف المنش��ود, وااله��م قناعة 
بتأمين  وقيامها  الرياضي��ة  القيادة 
الدعم اللوجس��تي والمادي لتنفيذ 

هذه الخطط.
بناء البيت الرياضي

أع��ادة بناء البي��ت الداخل��ي )مقر 
والقرار(  التخطي��ط  ومرك��ز  االتحاد 
وفق اسس مناسبة من حيث المكان 
وتجهيزات العمل األساسية وضوابط 
العمل من لوائ��ح وأدوات وتقنيات 
إلكتروني��ة وتوزي��ع العم��ل عل��ى 
األعضاء حس��ب االختصاص, س��واء 
فن��ي أو اداري أو تنظيم��ي وحتى 
إعالمي وقانوني, والعمل على تنظيم 
النش��اط الموس��مي وفق مسابقات 
واألهداف  المعالم  محددة  وبطوالت 
والعمل على تصنيف االندية ووضع 
نظام كل مس��ابقة وبما يخدم خطط 

إعداد المنتخبات الوطنية.
الجانب الفني

ف��ي الجان��ب الفن��ي م��ن المهم 

تعي��ن مدي��ر فني أجنب��ي يعمل 
على وضع خطط واس��تراتيجيات 
الوطنية,  للمنتخبات  الفني  العمل 
كما يجب تخصي��ص ميزانية من 
اتح��اد كرة اليد لتطوي��ر المدربين 
من خالل إيفاده��م إلتباع دورات 
متطورة ونوعية على المس��تويين 
خطط  ضمن  والعالمي  اآلس��يوي 
اآلس��يوي  االتحادي��ن  وبرام��ج 
مس��توياتهم  لتطوي��ر  والدول��ي 
استضافة  على  والعمل  وخبراتهم, 
وبذلك  اآلسيوية  المدربين  دورات 
نستطيع زج أكبر عدد من مدربينا 
مادية  لتكالي��ف  تحميله��م  دون 

كبيرة. 
تأهيل الحكام

الضروري  للح��كام م��ن  بالنس��بة 
االشخاص  اس��تقطاب  على  العمل 
المناس��بين وم��ن ه��م ف��ي عمر 
الش��باب بي��ن 18/25 س��نة ممن 
مارسوا اللعبة لتحويلهم إلى مجال 
التحكي��م باإلضافة للمتميزين من 
خريج��ي كلي��ة التربي��ة الرياضية 
ولديهم خبرة ف��ي العمل الرياضي 
وتأهيل ه��ذه الكوادر بإتباع دورات 

الترقية اآلسيوية ثم الدولية وأيضا 
يجب رصد جزء من الميزانية لهذه 

الغاية.
الالعبون 

بخص��وص الالعبين تنقس��م خطة 
االعداد إلى قسمين االول تأسيس 
الالعب في الن��ادي والثاني تطوير 
الالع��ب في المنتخ��ب, من خالل 
على  مدروس��ة  تدري��ب  منهجي��ة 
مس��توى عال��ي لتوحيد اس��اليب 
التدري��ب في فئ��ات قواعد الصغار 
وتطوي��ر لالعبين ف��ي المنتخبات 
الوطني��ة من خالل وض��ع الخطط 

بحسب كل مرحلة.
التسويق

مسألة التسويق مهمة جدُا فالرياضة 
العالمي  الرياضي  بالمفه��وم  اليوم 
من أهم االعمال التي تجني أرباحًا 
في ال��دول المتقدمة وتس��تقطب 
واألش��خاص  االم��وال  رؤوس 
الداعمي��ن للعم��ل الرياضي, لذلك 
من الض��روري أن يكون هناك من 
كوادر اللعبة في االتحاد ش��خصية 
تعن��ى وتتقن العملية التس��ويقية 

ورجال اعمال داعمين.

االعالم
الي��وم أح��د أهم  يعتب��ر االع��الم 
عوامل النجاح ألي عمل لذلك أولى 
الخطوات ه��ي التعاق��د مع إحدى 
شركات البرمجة إلنشاء موقع خاص 
في االتحاد الس��وري لكرة ليد يكون 
منصة لالتحاد لوضع كل كوادر اللعبة 
باإلضافة  العمل  اس��تراتيجيات  في 
إلى التواج��د على مواق��ع التواصل 
وتلغ��رام  فيس��بوك  االجتماع��ي 
والتواص��ل م��ع الجه��ات االعالمية 
فضائي��ة  محط��ات  م��ن  المرئي��ة 
لوضع خطة معين��ة لنقل الفعاليات 
واألنش��طة الخاصة بك��رة اليد وهذا 
عمل مش��ترك مع لجنة التس��ويق 
لكي توفر الداف��ع والرغبة لدى هذه 

المحطات لنقل انشطة اللعبة.
لجنة الكوادر المغتربة

العمل من خ��الل لجنة متخصصة 
بش��ؤون الك��وادر المغترب��ة خارج 
القطر ليتم من خاللها التواصل مع 
كوادرنا لمختلف تصنيفاتهم الفنية 
داعمين(  مدريين خبرت  )العبين, 
لالس��تفادة منهم في كافة مفاصل 
العمل كوننا لمسنا الرغبة الشديدة 

لدى ه��ذه الك��وادر في دع��م كرة 
الس��ورية والبلد والتعاون مع  اليد 
أش��خاص أصحاب مصداقية ضمن 

عمل مؤسساتي مدروس.
استراتيجيات خارجية

العمل على توقيع اتفاقيات تعاون 
رياضي مع الدول المتقدمة في كرة 
اليد بمساعدة كوادرنا الخارجية من 
أجل توفير السبل واألدوات بتطوير 
كرة اليد ومحاول��ة تخفيف األعباء 
المكتب  الراعية  الجهة  المادية عن 

التنفيذي.
االتحاد الدويل

االتحاد الدولي لكرة اليد يقوم بعمل 
تقن��ي وفني جب��ار بعملية االعالم 
والتسويق واالنتشار الفني والنوعي 
للعبة في العالم لذلك يجب أن يتم 
التنس��يق من خالل اتح��اد اللعبة 
والمتابعة ألهم المس��تجدات التي 
الدولي وتس��خير  بها االتحاد  يقوم 
هذا العم��ل لخدمة كاف��ة مفاصل 
اللعبة على س��بيل المثال )مشروع 

مدارس كرة اليد العالمية(.
االحتراف

يج��ب وض��ع االحت��راف موض��ع 
التطبي��ق الحقيق��ي لكي يتس��نى 
لألندي��ة الكبرى الصرف على اللعبة 
من استثماراتها ودعم األندية التي 
ال تمتل��ك االس��تثمارات أو موارد 
مالي��ة حتى ال تقوم بإلغ��اء اللعبة 
اندية نش��يطة  خاص��ة إذا كان��ت 
والالعبين  الكوادر  وتمتلك  باللعبة 
وان يك��ون الدع��م بمبل��غ مادي 
مدروس, حتى ل��و كان ذلك إجراء 
مؤق��ت ريثم��ا تقوم ه��ذه األندية 
بتوفير هذا الدعم من خالل البحث 
أو  تس��ويق  أو  اس��تثمارات  ع��ن 

داعمين لفرقها. 

ع��اد منتخبنا الوطن��ي للمالكمة 
من إي��ران بع��د إجراء معس��كر 
تدريبي مع نظيره اإليراني استمر 
تدريب��ات  وتضم��ن  أس��بوعين 
مشتركة بطولتين شبه رسميتين 

تبادل المنتخبان خاللهما الفوز.
معسكر تدريبي

البعثة محمود سلوم قال  رئيس 
عن البطولة: ت��م إجراء اللقاءين 
بعد انقطاع المشاركات الخارجية 
لمنتخب الرجال لمدة عام كامل 
بس��بب جائحة كورونا وصعوبات 
الس��فر إلى معظ��م دول العالم, 
وضم��ت بعثة منتخبنا إلى ايران 
8 العبين بأوزان مختلفة بينهما 
العبي��ن اثني��ن م��ن منتخ��ب 

الشباب. 
فوز استثنائي

وأضاف: أقيمت التدريبات بمعدل 
اليوم رغ��م اإلجراءات  مرتين في 
الصحي��ة المتش��ددة ف��ي اي��ران 
وأقيم لق��اءان بطاقم حكام إيراني 
فقط, وبطبيع��ة الحال لم نعترض 
الن هدفنا معرفة مس��توى العبينا 
قياس��ًا لمنتخ��ب اي��ران الق��وي 
والمتف��وق علينا تاريخي��ًا إال في 
الفردية مثل  المنافس��ات  بع��ض 
فوز الدول��ي محمد غصون بذهبية 
الدورة اآلسيوية في كوانزو بالصين 

بعد تغلبه على بطل إيران.

فوز وخسارة
اداره  ال��ذي  االول  اللق��اء  ف��ي 
ح��كام م��ن إيران خس��ر كل من 
المالكمين حسين المصري وعالء 
الدي��ن غصون بالنق��اط 2/3 وفاز 
بطلنا احمد غصون على بطل إيران 

لل��دورة االولمبية وقدم  المتأهل 
العبونا ف��ي هذا اللقاء مس��توى 
جي��د واألهم الفائ��دة الفنية من 
االحت��كاك ولعب مباريات ش��به 

رسمية.
وفي اللقاء الثان��ي حقق منتخبنا 

الف��وز على المنتخب العس��كري 
االيراني بنتيجة 4/ 3 وسجل الفوز 
كل من الالعبين حسين المصري, 
أحم��د غصون, جعفر اس��ماعيل، 
عالء الدي��ن غصون, وخس��ر كل 
من نبيل جوخدار, عبد الرحيم أبو 

دراع, حيدرة العس��لي وجميعهم 
يش��اركون ألول مروة في بطوالت 
مباراة  ألغي��ت  فيم��ا  خارجي��ة, 
محمد مليس مع خصمه بس��بب 

عطل طارئ في حلقة المالكمة.
تكريم

منتخبن��ا حظ��ي خالل المعس��كر 
باس��تضافة واهتمام كبيرين وكرم 
االتح��اد اإليراني العس��كري رئيس 
بعث��ة منتخبن��ا أمين س��ر االتحاد 
الس��وري للمالكمة )محمود سلوم( 
ب��درع ت��ذكاري وهداي��ا تذكاري��ة 

لجميع الالعبين.
رد الزيارة

رئي��س اتح��اد المالكم��ة محمد 
كامل ش��بيب قال: بعد عام وشهر 
من التوقف عن اللعب, كان ال بد 
من عمل ش��يء معين لتنش��يط 
مس��توى  وتقيي��م  المنتخ��ب 
المعس��كر,  هذا  ف��كان  الالعبين 
ال��ذي قدم فائدة كبي��رة لالعبين 
رغم الظروف الصحية االستثنائية 
خاص��ة وأن مدين��ة طه��ران في 
حجر صحي ش��به كامل بس��بب 
جائحة كورونا, وس��يتم استقبال 
المنتخ��ب االيراني بدمش��ق في 
معس��كر تدريبي خالل ش��هر ايار 
القادم, ونحن في االتحاد نس��عى 
دائم��ا لتوفير معس��كرات جديدة 
وبمس��تويات عالي��ة لنعوض من 
البطوالت والدورات  خاللها توقف 

الدولية. 

محليات

صبحي أبو كم

بكرة  العالم  أندية  لبطولة  النهائي  نصف  الدور  يف  الخبر 
القدم فاز فريق بايرن ميونيخ عىل األهيل القاهري 2/صفر.

بطل  األلماني  الفريق  يفوز  أن  الطبيعي  الشيء  التعليق 
أصحاب  من  المحترفين  بالالعبين  والمدجج  األوروبية  األندية 
يقال  لذلك  مفاجأة  فهذا  ذلك  وغير  العليا  الفنية  المستويات 
الميدان  تحدث يف  لم  المفاجأة  لكن  المفاجآت،  أم  القدم  كرة 
األهيل  للنادي  المتعصبين  المتابعين  بأقالم  حدثت  لكنها 
المستوى  وعايل  وكبير  رفيع  أداء  إىل  أشاروا  حيث  وبأقوالهم 
وندية قوية وعطاء مشرف وكأنهم يتكلمون عن مباراة أخرى 

وعن متنافسين آخرين.
لقد تابعنا المباراة وخالل 90 دقيقة لم تشهد فرصة حقيقية 
للفريق المصري ولم ينزعج حارس مرمى بايرن.. جميل أن نحب 

لكن األجمل أن نقول الحقيقة..

خبر

تعليق

منتخب المالكمة يختتم معسكره التدريبي في طهران ورد الزيارة في أيار

بحسب دراسة التحاد كرة اليد.. هذه متطلبات النهوض باللعبة

غادرتنا الثالث��اء الفائت إلى مدينة كازان في روس��يا 
االتحادية بعثة منتخبات الريشة الطائرة وكرة الطاولة 
والمبارزة إلقامة معسكر تدريبي طويل, ويترأس البعثة 
االس��تاذ عمر العاروب نائب رئي��س االتحاد الرياضي 
الع��ام وتض��م كل من محم��د خضر عض��و المكتب 
التنفيذي لالتح��اد الرياضي وخلود بيطار رئيس اتحاد 
الريش��ة وعمر عاشور المدير التنفيذي للجنة األولمبية 

السوري وتضم بعثة العابنا إلى كازان كل من:
الريش��ة الطائرة: المدرب وس��يم الضماد والالعبين 

أمجد الفصيح, مصطف��ى حبوش, أيمن حبال, أحمد 
الشربجي ويستمر المعسكر ثالثة اشهر.

ك��رة الطاولة: الم��درب طوني أبو عس��لي والالعبين 
والالعبات هند ظاظا, عبيدة ظاظا, زينة أسعد ويستمر 
المعسكر لمدة ثالثة اشهر تتخله مشاركة للبطلة هند 

ظاظا في معسكر االتحاد اآلسيوي في قطر. 
مبارزة: المدرب ادهم صقر والالعبات: نجالء ش��رقي, 
افرودي��ت أحمد, ماري علي ويس��تمر المعس��كر 40 

يومًا.

انطالق��ًا م��ن أهمية إع��داد الجيل 
الس��ليم بدنيًا وفكريًا للمساهمة في 
بناء وتطوير المجتمع , لالنطالق نحو 
رياضة نوعية تعزز تواجد المنتخبات 
الوطنية في المحاف��ل الدولية أطلق 
مكتب الرياضة المدرسية والجامعية 
المرك��زي خطة عمله للع��ام الحالي 
والت��ي ته��دف إلى تجس��يد مفهوم 
وثقاف��ة  وطني��ة  كحال��ة  الرياض��ة 
مجتم��ع والتش��اركية بمجال عمل 
المؤسسات المعنية بالرياضة وتعزيز 
واستثمار  الوطنية  المس��ؤولية  روح 
طاق��ات الرياضي ف��ي خدمة الوطن 
وقضاياه وتنمية روح المنافسة على 
الفوز  وتقبل  المختلفة  المس��تويات 
والخسارة في المسابقات ونشر ثقافة 
الفكر األولمبي في الوس��ط المدرسي 
والجامع��ي وتش��كيل فرق كش��افة 
للمواه��ب مؤلفة من خبرات رياضية 
وخبرات مدرس��ي التربي��ة الرياضية 
على مس��توى كل محافظ��ة لألعداد 
المبكر للمواهب الرياضية منذ مرحلة 
ري��اض األطفال ومتابعته��ا لما بعد 
االهتمام  وإيالء  الجامعي��ة  المرحلة 
الجامعية, وق��د تضمنت  بالن��وادي 

خطة المكتب أربعة محاور.
إعداد القواعد الرياضية

1 -إع��داد دراس��ة إلضاف��ة الع��اب 
منهجية أخرى.

2  - رفع مستوى االهتمام بالرياضة 
المدرس��ية به��دف إع��داد القواع��د 
الرياضي��ة ف��ي مرحلت��ي التعلي��م 

األساسي والثانوي. 
3 - تفعيل النشاط الرياضي المدرسي 

إقليمًا وعربيًا ودوليًا.

4 - دع��م رياض��ة ذوي االحتياجات 
الخاصة.

5 - تش��جيع الفعاليات المجتمعية 
لدع��م الرياضة المدرس��ية والرياضة 

الشعبية.
6 - تطوير المسابقات الرياضية لرواد 

الطالئع.
7 - إقامة مش��اريع تعن��ى بمواهب 
األطفال على مس��توى كل محافظة 

وتعميم تجربة مشروع )بكرا النا(.
8 – االستفادة من األراضي الملحوظة 
أو المخصص��ة لصال��ح المنظم��ات 
وتأهيلها لممارسة األنشطة الرياضية 

في جميع المحافظات.
آلية تنفيذ المحور األول

1 - إقام��ة بطوالت فرعي��ة ومركزية 
باأللعاب المنهجية.

2 - إقام��ة مهرجان��ات رياضية في 
المحافظات جميعها.

3 - تش��كيل منتخب لكل محافظة 
لجميع األلعاب المنهجية.

األدوات  لتأمي��ن  الس��عي   -  4
تحتاج  التي  الرياضي��ة  والتجهيزات 
بي��ن  بالتنس��يق  الم��دارس  إليه��ا 

الجهات المعنية. 
5 - الس��عي إلحداث مدارس ومراكز 
رياضية تخصصية للمواهب الرياضية 

في كل محافظة.
المدرس��ية  الباح��ات  تأهي��ل   -  6
الرياضي��ة  األنش��طة  لممارس��ة 

المختلفة.
المدرس��ية  الباح��ات  اس��تثمار   -  7
لممارسة الرياضة خارج أوقات الدوام.

8 - تكري��م المواه��ب الرياضية في 
المدارس.

9 - توظيف المعس��كرات الطليعية 
إلقام��ة معس��كرات تدريبي��ة للفرق 

الرياضية المدرسية واألهلية
)أبطال المالعب (.

11 - تنفي��ذ المهرجانات وكرنفاالت 
رياضية بمش��اركة األطفال والسباب 

واألسر والمجتمع المحلي.
12 - تفعي��ل ودعم األندية – المراكز 

الشبيبة الرياضية في المحافظات.
المراك��ز   – األندي��ة  تطوي��ر   -  13

الطليعية الرياضية وأنشطتها.
تأهيل مدرسي التربية الرياضية

بتأهيل ورفع مستوى  - االس��تمرار 
مدرس��ي التربية الرياضية في مجال 
 - )تدري��ب   المنهجي��ة  األلع��اب 

تحيكم( 
تطوير الرياضة الجامعية

- إقام��ة لق��اءات تنافس��ية رياضية 
وبط��والت عل��ى مس��توى المعاهد 
والكليات من جهة , وعلى مس��توى 

الجامعات الحكومية والخاصة.
- تش��جيع األبح��اث العلمي��ة في 
مجال الرياضية وتوظيفها في خدمة 
الرياضية والرياضيين بالتنس��يق مع 

المكاتب المختصة.
تعزيز الرياضة كثقافة مجتمع 

1 - إب��راز دور الرياض��ة المدرس��ية 
والجامعية من خالل اإلعالم.

2 - إقام��ة ملتقيات وندوات حوارية 
ثقافية ح��ول أهمي��ة الرياضية في 

المجتمع.
3 - مواكبة الفعاليات الرياضية ونشر 

الثقافة الرياضية.
4 - االهتم��ام بالرياضة األنثوية على 

مختلف المستويات.

طلب السيد فراس معال رئيس االتحاد الرياضي العام 
من اتحاد القوة البدنية البدء بتأهيل مدربين وحكام 
وك��وادر جديدة تكون نواة اللعبة وتفعيل ممارس��تها 
في المحافظات واألندي��ة المركزية وإقامة البطوالت 
ورعاية المتميزين الس��يما مع انتشارها ووجود عدد 

كبير من ممارسيها.
وأشار معال خالل لقاء المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي 
مع رئيس وأعضاء اتحاد القوة البدنية الذي جرى تشكيله 

مؤخ��رًا إلى ض��رورة العمل المؤسس��اتي الجماعي بروح 
الفريق الواحد وأّن القيادة الرياضية س��تقدم الدعم لعمل 

االتحاد أسوة بباقي االتحادات األخرى.
بدوره توجه المحام��ي زياد محمد رئيس اتحاد القوة 
البدنية بالشكر للقيادة الرياضية على دعمها ورعايتها 
الدائمة للرياضة والرياضيين وتشكيلها االتحاد واعدًا 
بالعم��ل النوع��ي وتحقي��ق المزيد م��ن الميداليات 
واإلنجازات للرياضة السورية في المشاركات القادمة.

في اجتماعه مع اتحاد القوة البدنية 

معال يؤكد على إعطاء األولوية لتأهيل الكوادر

الطاولة والريشة والمبارزة يعسكرون في كازان

خطة مكتب الرياضة المدرسية والجامعية لعام 2021

تقي��م دائرة التربية الرياضي��ة في تربية حلب 
بالتع��اون م��ع مكت��ب ألع��اب الك��رات في 
اللجن��ة التنفيذية دورة إلعداد ك��وادر تدريبية 
وتحكيمية لمدرس��ي التربي��ة الرياضية مدتها 
10 أي��ام يحاضر فيها كل من س��امر أبو عبيد، 
المنذر الشاش��ان، رش��يد العكلة، أيمن لطوف 

تتخلله��ا محاضرات نظري��ة وتطبيقات عملية 
بإش��راف  رئيس ش��عبة التدريب والبطوالت 
المكلف حديثًا بطلنا الس��ابق بالسباحة أحمد 

فؤاد السيد علي.
يشارك بالدورة 28 دارسة وتعقبها دورة أخرى 
للذكور وقد هي��أت التنفيذية كافة احتياجات 
ومس��تلزمات الدورة علمًا ب��أ، حلب تفتقر إلى 

الكوادر العاملة في هذه اللعبة.

تأهيل كوادر تحكيمية لكرة اليد

لجان ألعاب القوة بحلب
أعلن عبد هللا اس��كندراني رئي��س مكتب ألعاب 
القوة أنه ضمن مسار إعادة تفعيل رياضات ألعاب 
القوة ف��ي المحافظة لدفع النش��اط الرياضي فقد 
جرى إعادة تش��كيل ثالث لجان فنية حازت على 
موافقة اتحادات ألعابها وتم اعتمادها على النحو 

التالي:
لجنة بناء األجس��ام: سالم خياطة )رئيسًا(، محمد 

الشيخ دية )أمينًا للسر(، محمود الساكت، محمود 
كنعان، مصطفى جاويش )أعضاء(.

لجنة الكيك بوكسينغ: جورج خوري )رئيسًا(، عبد 
المنعم ريحاوي )أمينًا للس��ر(، عمر بوبكي، أحمد 

مقسومة، صالح بودقة )أعضاء(.
لجنة رفع األثقال: بكري أورفه لي )رئيسًا(، محمد 

الشرم )أمينًا للسر(، أحمد فياض )عضوًا(.

محمد هاشم إيزا
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محمد عجان

محمد هاشم إيزا

مالك الجاسم

محمد خير الكيالني

الموجب أن يكون التنظيم دقيقاً يف نشاطاتنا الرياضية وأن تكون 
لإلعالميين  وخاصة  المالعب  بدخول  لهم  للمسموح  خاصة  بطاقات 

المكلفين بتغطية النشاطات.

لكن السالب يف األمر أن يأتي المسموح له بالدخول والمكلف بتغطية 
النشاط والذي يحمل البطاقة الممنوحة له من الجهة المختصة والتي 
يسمح  وال  بعمله  بالقيام  له  السماح  يتم  ال  ثم  شخصيته  عن  تعرف 
عىل  التهكم  يتم  أن  ذلك  من  واألده��ى  الصالة  أو  الملعب  بدخول  له 
األبواب والمكلفين  الذين يقفون عىل  التي يعمل فيها من  مؤسسته 

بضبط الدخول.. فهل هذا معقول ومقبول؟؟

موجــــب

سالــب

األخير  األس��بوع  مباريات  حفلت 
من ذه��اب دوري الك��رة الطائرة 
للرجال بمنافس��ات قوية ومثيرة 
وسباق محموم على الصدارة بين 
أندية الوحدة، الش��رطة، السلمية 
ديرب��ي  فريق��ي  بي��ن  وخاص��ة 
الوحدة وجاره الش��رطة  العاصمة 
والتي جاءت دراماتيكية ودرامية 
وحماسية وعامرة باإلثارة والندية 
ولنق��ل بالمفاجأة غي��ر المتوقعة 
للوح��دة المتص��در وال��ذي خرج 
خاسرًا 2/3 على الرغم من تقدمه 
بالش��وطين األول والثان��ي.. ماذا 

عن مباريات األسبوع األخير.
الشرطة × الوحدة 3/ 2

ديرب��ي العاصم��ة وعل��ى صدارة 
الدوري تنافس الوحدة والش��رطة 
ف��ي لق��اء ق��وي ومثي��ر وعامر 
المهارات  وتوظي��ف  بالحماس��ة 
واإلمكاني��ات وج��اءت مجرياتها 
القلوب  لها  دراماتيكية وخفق��ت 
وترددت اآلهات من قبل الجمهور 
والمدربين حيث انتقل الفوز من 
الوحدة المتقدم بالشوطين األول 
والثاني إلى الشرطة والفوز بثالثة 
أش��واط لش��وطين حي��ث كانت 
للخبرة والحنكة دورها في تحقيق 

الفوز.
الش��وط األول م��ن الطبيعي أن 
يس��يطر الحذر على الشوط األول 
عل��ى كل ش��يء أداء والبعد عن 
ارتكاب أي خطأ من شأنه إضاعة 
النقاط فتبادل الفريقان تس��جيل 

النقاط وتنفي��ذ خطة اللعب بثقة 
وتكاف��ؤ ف��ي المس��توى واألداء 
وتب��ادل الفريق��ان التق��دم عدة 
مرات قب��ل أن ينجح الوحدة في 

إنهاء الشوط بصعوبة 25/ 20.
الوحدة  الثان��ي واص��ل  الش��وط 
بوتيرة لع��ب عالية وبروح ولياقة 
فكسب  بالتقدم  اس��تمر  ش��بابه 
النقاط واس��تمر متقدم��ًا وبفارق 
معقول من النقاط وانتهى الشوط 

لصالحه 25/ 16.
الش��وط الثال��ث وكأن المب��اراة 
ابتدأت م��ن جديد حيث ارتفعت 
ح��رارة اللع��ب وب��دأ الفريق��ان 
في س��باق على تس��جيل النقاط 
بش��كل  اإلمكاني��ات  وتوظي��ف 
ممت��از وض��رب س��احق وحائط 
ص��د والح��رص على ع��دم إهدار 

اإلرس��ال، فتبالد الفريقان التقدم 
ووقع التعادل عدة مرات واحتاج 
مخضرمو الشرطة للتمديد لكسب 

الشوط بصعوبة 26/ 24.
الش��وط الراب��ع كان األكث��ر قوة 
وحماس��ة وحراجة للمدربين في 
التعادل  بالتألق وفرض  االستمرار 
من جانب الشرطة أو الفوز بالشوط 
للوحدة وإنهاء المباراة لكن خبرة 
العبي الش��رطة والم��درب لعبت 
دورها بش��كل ملح��وظ وتفوقت 
على حماس��ة الشباب واندفاعهم 
ووضحت أفضلية األداء وكس��ب 
النقاط بحنكة وفاعلية من جانب 
الش��رطة وكذل��ك الوح��دة نقطة 
بنقطة لكن الشرطة تفوق وبشكل 

جيد وأنهى الشوط 25/ 21.
الحاس��م  وهو  الخامس  الش��وط 

وبدأ بحذر ش��ديد م��ن الفريقين 
على عدم إضاعة الف��وز لكن ثقة 
بالخبرة  وتميزه��م  المخضرمين 
والفاعلي��ة كانت لصالح الش��رطة 
الذي أنهى الش��وط 15/ 10 والفوز 

بالمباراة.
سلمية × االتحاد 3/ 0

في حم��اة س��جل س��لمية فوزًا 
طبيعي��ًا ومتوقع��ًا عل��ى االتحاد 
وبثالثة أش��واط نظيفة بعد مباراة 
من جانب واحد تفوق فيها العبو 
الس��لمية أساس��يين وانضب��اط 
تمرين  بمثاب��ة  المب��اراة  وكانت 
إضافي ليس إال وج��اءت نتيجة 
األشواط 25/ 11، 25/ 7، 25/ 10.

السودا × درعا 3/ 1
في طرطوس وعل��ى ملعب صالة 
الس��ودا نج��ح فريق الس��ودا في 

تحقيق فوزه الثان��ي وهذه المرة 
نادي درعا وبثالثة  على حس��اب 
أش��واط مقابل ش��وط واحد بعد 
مباراة متكافئة قدم فهيا الفريقان 
متط��ور  ومس��توى  جي��د  أداء 
ومتقارب وجاءت نتيجة األشواط 
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الوحدة صدارة

الذهاب تصدر  مع ختام مرحل��ة 
فري��ق ن��ادي الوح��دة برصيد 16 

نقطة 6 فوز، خسارة واحدة.
وصي��ف أول المرك��ز الثاني جاء 
نادي س��لمية برصيد 15 نقطة، 5 

فوز، خسارة واحدة.
الثالث جاء  ثاني والمركز  وصيف 
فريق الش��رطة برصيد 15 نقطة 5 

فوز وخسارة واحدة.
وحل فريق القطيفة بالمركز الرابع 
برصيد 8 نقاط والس��ودا خامس��ًا 

برصيد 7 نقاط.
ودرع��ا سادس��ًا برصي��د 3 نقاط، 
وأخيرًا االتحاد بال نقاط لخس��ارته 

جميع مبارياته.
دوري ناشئي الدرجة الثانية

انطلق��ت أول أم��س الخمي��س 
وعلى ملعب صالة تشرين بدمشق 
منافسات دوري عام الكرة الطائرة 
لناش��ئي أندي��ة الدرج��ة الثانية 
النضال تشرين،  أندية  بمش��اركة 
العربي، يبرود، كف��ر حور، كفرام، 
عن��ازة بحنين، الجه��اد، وتختتم 
البطولة بعد غ��د األحد.. تفاصيل 
كامل��ة مع ق��راءة فني��ة لدوري 

الرجال في العدد القادم.

مع ختام ذهاب دوري الطائرة.. الوحدة متصدرًا والسلمية والشرطة وصيفان

عقد اتحاد كرة الطاولة اجتماعه األول بعد اعادة ترميمه 
برئاس��ة بس��ام خليل وحضور كامل االعضاء تم خالله 
االط��الع على الكتب ال��واردة من المكت��ب التنفيذي 
لالتحاد الرياضي  العام, ومناقش��ة واقع اللجان الفنية 
بالمحافظات من الناحيتين الفنية والتظيمية, ودراسة 
احتياجاتها لالرتقاء بعملها وقد اتخذ االتحاد مجموعة 

من القرارات.
اقامة بطولة احتفالية بمناس��بة االس��تحقاق الرئاسي 
مطلع شهر ايار القادم بدمشق واتخاذ كافة التحضيرات 

الالزمة ألخراجها بشكل حضاري الئق.
- تثبيت المشاركة في معسكر غرب آسيا ببعثة يترأسها 
رئي��س اتحاد اللعبة بس��ام خليل وتضم رضا الدمقس��ي 
اداري��ًا ولحض��ور اجتماع��ات اتحاد غرب آس��يا, رضوان 
موصل��ي مدربًا وجميلة الش��عار إدارية ومدربة. خمس��ة 
العبين وخم��س العبات هم زيد قطين��ي, غيث غريب, 
ابراهيم الشيخ طه، يوسف حمامة, زياد قيس، إباء حالق، 

ديما عرب، شام أسد، بانا جبر، حال حمامة، إضافة.
- تكليف عضو االتحاد جمال ريش��ي مشرفًا على لجنة 

المدربي��ن وعم��اد منصور عل��ى لجنة الح��كام ولجنة 
المس��ابقات مصطفى الولي، ولجن��ة المنتخبات راني 

صافيا.
- تكليف عض��و االتحاد مصطفى الولي بدارس��ة واقع 
المراك��ز التدريبية بمحافظة حم��اه وتقديم مقترحاته 

بهذا الخصوص.
- توجيه إنذار نهائي إلى المدرب أدهم جمعان إلساءاته 

المتكررة  لالتحاد عبر وسائل التواصل االجتماعي.
- اقامة تجارب انتقاء لمنتخبي الس��يدات والناشئات 
وتقرر دعوة س��بع  العبات من فئة السيدات:هند ظاظا، 
ايم��ان محمد، س��وزان محم��د ، نورم��ان غزالي، هبة 
اللجي، مريهان مسالخي، الرا ضويا, وسبعة العبات من 
فئة الناشئات: آية علي، نايا سليمان، شام عجيب، أالء 
فضيل، حال علي، نايا عجيب، عبير زنون، كما تم اختيار 
ثالثة العبات بناء على مقترح لجنة المنتخبات الوطنية 
نظرًا لنتائجهن المتميزة وانجازاتهن: ميس��اء الحافي، 
غزل زاهر، كندة حس��ن, وترك االتح��اد الباب مفتوحا 

ألسماء أخرى بناء على مقترح من اللجان الفنية.

طاولتنا  في معسكر غرب آسيا للفئات العمرية 
وتجارب انتقاء لمنتخبي السيدات والناشئات

عقدت إدارة نادي الحرية الجديدة اجتماعها 
األول بحض��ور أحم��د م��ازن بي��رم رئيس 
التنفيذية وأحمد فواز يسقي رئيس مكتب 
ألعاب الكرات مش��رف النادي، وقد وزعت 

المهام بين أعضائها كما يلي:
- نور الدين تفنكجي رئيسًا مسؤواًل لإلعالم 

والمالية.
- عب��د اللطي��ف الحلو عضوًا مس��ؤول كرة 

القدم للرجال.
- عبد القادر فتال عضوًا، مسؤول لكرة القدم 

للفرق القاعدية والعمرية.
- ريما زيات عضوًا مسؤولة األلعاب الفردية 

والسباحة.
- ح��ازم ح��داد عض��وًا مس��ؤول التنظيم 

وألعاب القوة.
- يعقوب أصفر عضوًا مس��ؤول كرة الس��لة 

واأللعاب الجماعية والكرات.
- محم��د م��ازن ح��الق عض��وًا مس��ؤول 

المنشآت واالستثمار.
وأكد بيرم ويس��قي على العم��ل الجماعي 
في إط��ار المؤسس��ة والتع��اون وإخالص 
الجهود النتش��ال النادي م��ن محنته ودعا 
تفنكج��ي رفاقه إلى المحب��ة والعمل الجاد 
لخدمة النادي مؤكدًا أن أبواب نادي الحرية 
مفتوحة لكل أبنائه وليس هناك تحفظ مع 

أحد.
وقد علم��ت »االتح��اد« أن المهمة األولى 
لمجلس اإلدارة تبد من إغالق أبواب الفساد 
وتوقيف عقود الالعبين ودراسة واقع الكوادر 
على مس��توى كافة األلع��اب واالنطالق في 

عملية إصالح األوضاع التنظيمية والفنية.
وتدقي��ق األم��ور المالي��ة ودراس��ة أوضاع 
المديونية الكبيرة التي تجاوزت نصف مليار 
ليرة منه��ا أكثر من مليون لمصلحة مديرية 
المالية وه��ي ضرائب الدخل العائدة للدولة 
والمقتطعة من رواتب الالعبين والمدربين 
وموظف��ي الن��ادي والتي لم تس��دد لصالح 

المالية منذ أكثر من عشرة أعوام.

بانتظار الفرح
هذا وق��د امتنع العبو فريق رجال الكرة عن 
خوض تدريباته��م المقررة طيلة األس��بوع 
الماض��ي مطالبي��ن برواتبه��م وق��د حضر 
إلى الملعب الجه��از التدريبي بينما جلس 
الالعب��ون على المدرج��ات رافضين النزول 
إلى الملعب ما لم يتسلموا رواتبهم مؤكدين 
استعدادهم للمش��اركة في المباريات فقط 

من دون االلتزام بالتمارين؟!
بينما صرح رئيس النادي أنه من يحب نادي 
الحرية ال��ذي يمر في هذه األي��ام بضائقة 
مالية وفت��رة انتقالية يجب أن يترجم حبه 
من ق��ول إلى فع��ل ويتخلى ع��ن مطالبة 
إلى حين انف��راج األمور وه��ي فترة قريبة 
ستنقشع الغمامة التي تظل النادي وساعة 
الفرج قريبة حين س��تدخل صندوق النادي 
مس��اعدات من االتحاد الرياضي ومستثمر 

المسبح ومبالغ من استثمارات سيريتل.
توضيحات

وأضاف نور تفنكج��ي رئيس مجلس اإلدارة 
أن حلواًل إسعافية س��ريعة تم التوصل إليها 
من خالل االتصاالت مع القيادتين السياسية 
والرياضي��ة لتدارك الحال��ة المالية المتردية 
بع��د أن وج��دت اإلدارة أن مجموع إيرادات 
النادي وحس��اباته في المصرف مليوني ليرة 

فق��ط، بحيث س��يقدم المكت��ب التنفيذي 
بشخص األس��تاذ فراس معال مشكورًا مبلغ 
10 ماليي��ن كما س��تمنح التنفيذية النادي 
مبل��غ 4 ماليي��ن وكال المبلغ��ان )س��لفة( 
وسيدفع مستثمر المسبح مبلغ 36.5 مليون 
ليرة من قيمة االستثمار حيث قامت اإلدارة 
بتوجيه إنذار نهائي عن طريق الكاتب بالعدل 

والمستثمر هو السيد نور عفر.
الحقوق مصونة

وأكد رئيس الن��ادي صاحب الخبرة القيادة 
والتنظيمي��ة ف��ي لقائه م��ع الالعبين أنه 
يضم��ن حقوق كاف��ة العبي كرت��ي القدم 
والسلة باعتبارهما لعبتان محترفتان وذلك 
بالتواص��ل مع اتحادي اللعبتين وكش��فت 
اتصاالت تمت م��ع الداعمين من أجل رفد 
خزينة الن��ادي وأنه اجتمع م��ع المدربين 
والالعبين ثم التقى بالعبي الفريق كل على 

حدة حيث توزعوا على ثالث مجموعات.
األول��ى هم الالعب��ون المخضرم��ون وذكر 
بأنه��م قبض��وا كام��ل الدفع��ة األولى من 
عقودهم وبالتال��ي ال يحق لهم المطالبة إال 

بعد مرور شهرين.
الثاني��ة: هم الالعب��ون الج��دد والوافدون 
للنادي وقد تبقى لهم القسم الثاني بعد أن 

حصلوا على القسم األول.

الثالثة: هم فئة الالعبين تحت الرعاية ولهم 
رواتبهم المخصصة.

وطالب الجمي��ع بالحفاظ على المس��توى 
والحضور للتدريب بع��د أن انقطعوا يومين 

متتاليين قبل مباراة الفريق مع الوثبة.
اإلدارة الجديدة

وكان المكتب التنفي��ذي لالتحاد الرياضي 
الع��ام قد أص��در الق��رار رق��م 222 تاريخ 
3/2/2020 المتضم��ن: قبول اس��تقالة: د. 
س��مير بيب��ي، منى حي��داري، محمد مضر 
األحمد م��ن مجل��س إدارة ن��ادي الحرية 

الرياضي بحلب.
إعادة تش��كيل مجلس إدارة ن��ادي الحرية 
الرياضي بحل��ب من الرفاق: ن��ور تفنكجي 
رئيس��ًا، عبد القادر فتال عض��وًا، ريما زيات 
عض��وًا، يعقوب أصفر عض��وًا، محمد مهدي 
مازن ح��الق عض��وًا، عبد اللطي��ف الحلب 

)عضوًا(، حازم حداد عضوًا.
وقد دخ��ل المعت��رك اإلداري ألول مرة نور 
تفنكجي المكلف برئاسة النادي وسبق له أن 
عمل عض��وًا باتحاد ألعاب القوى وعضوًا في 
اللجنة التنفيذية باإلضافة إلى محمد مهدي 
حالق وح��ازم حداد والكابت��ن عبد اللطيف 
الحل��و، فيما لآلخرين تجارب س��ابقة حيث 
كلفوا بعضوية اإلدارة في مناسبات مختلفة.

إدارة نادي الحرية توزع المهام وتعّد بحلول إسعافية سريعة لفريق الكرة
نظم��ت اللجنة الفنية للش��طرنج 
الجوالن  زه��رة  بطولة  بالالذقي��ة 
وذلك على رقعات صالة الشطرنج 
بمشاركة  الدولي  الباس��ل  باستاد 
44 العب��ًا من فئة الرجال والفئات 
العمرية الحائ��زة على مراكز أولية 

في بطوالتها المركزية.
برعاي��ة  ج��رت  الت��ي  البطول��ة 
د. ط��الل ديرك��ي عض��و اتح��اد 
الش��طرنج اس��تمرت ثالث��ة أيام 
وشهدت مس��توى جيد ومنافسة 
قوية وخاصة م��ن الوجوه الواعدة 
أكدت  الت��ي  الصغيرة  والبراع��م 
انتهت  كفاءته��ا ومهاراتها، وق��د 
النتائ��ج كم��ا يل��ي: 1 - ري��اض 
الك��ردي 2 - هيفي��ار خرفان 3 - 

حيدرة إسبر.
إل��ى جانب  وق��د ت��م تكريمهم 
المتميزي��ن من الفئ��ات العمرية 
وهم يحيى رعواني، ورد حس��ن، 

عال بالل.

دورة تأهيل وصقل حكام
على هامش البطولة أقامت اللجنة 
بالتعاون والتنس��يق مع  الفني��ة 
اتحاد الشطرنج دورة تأهيل حكام 
ج��دد وصق��ل للح��كام القدامى 

23 دارس ودارس��ة  ش��ارك فيها 
واستمرت ثالثة أيام وحاضر فيها 
وعاطف  الخطيب  عل��ي  الدوليان 
الس��باعي والحكم الوطني تيسير 

أحمد.

بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية 
وأعضاء إدارة نادي اليقظة تم في مقر 
الصالة الرياضية بدير الزور تكريم فريق 
ناشئي كرة يد في نادي اليقظة تقديرًا 

النتائج األخيرة التي حققوها.
اللجنة  أك��د رئي��س  وخ��الل حديثه 
التنفيذية أن االهتمام س��يولى لكافة 
األلعاب لتعود كما كانت في الس��ابق 
وكرة اليد هي اللعبة الش��عبية الثانية 
في المحافظة بعد ك��رة القدم واليوم 
هذه اللعبة بدأت تجني ثمار االهتمام 
وأثن��ى البط��اح عل��ى جه��ود اإلدارة 
والالعبين مؤكدا على ضرورة أن تكون 

اللعبة في تطور مستمر.

شطرنج الالذقية نشيط وفعال

تكريم ناشئي كرة اليد في نادي اليقظة 

اختتم��ت دورة مدربي الرقص الرياضي )الزومبا( التي 
أقيمت في صالة الملعب البلدي بحمص بمشاركة 48 
دارس��ًا ودارس��ة وأقيمت فعالياتها على مدى خمسة 

أيام. 
وحضر خت��ام الدورة مفيد مس��وح عضو قي��ادة فرع 
حمص لحزب البعث العربي االشتراكي رئيس مكتب 
الش��باب وفيص��ل الدربي رئي��س اللجن��ة التنفيذية 
لالتح��اد الرياضي بحمص والبت��ول ناصر عضو اللجنة 
التنفيذية لالتحاد الرياضي بحمص. وكل من عمار حنا 
ويعرب الجردي أعضاء اللجنة العليا للرقص الرياضي.

رانيا أرش��يد: رئيس��ة اللجنة العليا للرق��ص الرياضي 
اش��ارت إلى أهمية الرق��ص الرياض��ي )الزومبا( لما 
يقدمه من فرص عمل للس��يدات والعمل على انتقاء 

فرق من جميع المحافظات لنشر هذه الرياضات.

اختتـــام دورة مـــدربي )الزومبــا( بحمــــص
بمناسبة االس��تحقاق الدس��توري تقيم اللجنة الفنية لكرة السلة 
تنطلق الي��وم مباريات بطولة حلب للصغار مواليد 2008 - 2009 
بمشاركة أندية االتحاد، الجالء، الحرية، اليرومك، العروبة، السكك.

وقد حددت اللجنة عدد العبي كل فريق ب�12 العبًا يشارك منهم 
4 ومدة الش��وط 8 دقائق ويحق لالعب أن يش��ارك بربعين في 
المباراة ما عدا الربع األخير كما يش��ارك كافة العبي الفريق في 
األرباع الثالثة األولى بينما التبديل وفي الربع األخير، ووحددت 
اللعب بكرة قياس 7 ونظام اللعب بطريقة دفاع المان تومان وال 

يسمح استعمال طريقة الدفاع الضغط أو )دبل تيم(.
من جهة أخرى شكلت فنية السلة لجنة الميني باسكت من:

راما طرقجي )رئيس��ة(، وعضوية زيالن عبدو وماكي دونبديان، 
إيفاكرباج، محمود حصري، بينما تألفت لجنة المدربين الفرعية 
من: ماجدة مغامز )رئيس��ة( وعضوية ش��يرين شيخ إسماعيل 

ويوسف أزغن.

سلة صغار حلب تنطلق غدًا
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يواص��ل منتخبن��ا الوطن��ي لكرة 
السلة للرجال استعداداته تحضيرًا 
لخ��وض مباراتي الناف��ذة الثالثة 
واألخيرة م��ن التصفيات المؤهلة 
لنهائي��ات بطول��ة آس��يا ال���30 
المقررة في إندونيس��يا في الفترة 
من 16 - 28 آب القادم بمشاركة 
16 منتخبًا تأهل منهم حتى اآلن 
)لبنان والبحري��ن(، باإلضافة إلى 
إندونيس��يا )البلد المنظم(، فيما 
ينتظ��ر )21( منتخب��ًا مصيره��م 
ف��ي التأهل من عدم��ه مع نهاية 
حيث  الثالثة،  النافذة  منافس��ات 
يت��درب منتخبنا بصال��ة الفيحاء 
الرئيس��ية يوميًا بمعدل حصتين 
تدريبيتين صباحية ومسائية بعد 
إلغاء المعسكر التدريبي الخارجي 
ف��ي قط��ر بن��اء عل��ى الظ��روف 
بفيروس  الخاصة  والمس��تجدات 
االحترازية  واإلج��راءات  كورون��ا 
التي فرضت مؤخ��رًا في قطر فقد 
اعتذر االتحاد القطري لكرة الس��لة 
على عدم اس��تقبال وفد منتخبنا 
)كان المعس��كر مق��رر بالفترة ما 

بين 10 – 19 شباط الحالي(.

قائمة ال� 14 العباً
تضم تشكيلة منتخبنا حاليًا )14( 
العبًا هم أنس ش��عبان )الكرامة( 
وزكريا  )الوح��دة(  الجابي  وطارق 
وجورج��ي  )الوثب��ة(  الحس��ين 
نظاريان )الكرامة( والياس عازرية 
)الجالء( وأنطون��ي بكر )االتحاد( 
ووائل جليالتي )االتحاد( وجميل 
صدي��ر )االتحاد( وهان��ي ادريبي 
يوس��ف  وجوزي��ف  )الجي��ش( 
)الوثب��ة( وعبد الوه��اب الحموي 
)الكرامة( وتوفيق صالح )االتحاد( 
)الكرامة(  عل��ي  الش��يخ  وعم��ر 
)المحترف في  ت��راب  ومحم��ود 
الدوري اإلماراتي( ومن المقرر أن 
ينضم إليهم في الدوحة المجنس 
والذي  كي��ل  ح��ورج  األميرك��ي 
البولندي،  ال��دوري  ف��ي  يلع��ب 
أهلي  )الع��ب  الس��اطي  وعام��ر 
دبي اإلماراتي( وفابيان الس��عدي 
أرجنتين��ي  األص��ل  )الس��وري 
الجنس��ية( وال��ذي يلع��ب ف��ي 

الدوري البرازيلي.
وكان المدرب األميركي لمنتخبنا 
جوزيف س��اليرنو قد قام بعملية 
انتق��اء ثالثة بعد المب��اراة الودية 
أجراه��ا مع  الت��ي  )التدريبي��ة( 

فريق الوح��دة )مؤلفة من 5 أرباع 
م��دة كل منه��ا 10 دقائق( وحقق 
منتخبنا الفوز 76 - 62 بعد األرباع 
األول��ى بواق��ع 23 - 8، 17 - 9، 
20 - 26، 16 - 19، وف��ي الرب��ع 
الخامس تف��وق الوحدة 25 - 28 
تم تس��جيل نتيجت��ه بمعزل عن 

األرباع األربعة األولى.
يذك��ر أن س��اليرنو اس��تبعد كل 
م��ن ش��ريف الع��ش )الوح��دة( 
وعمر إدلب��ي )الثورة( من القائمة 
المتجه��ة إلى الدوح��ة بعد ودية 

مساء الثالثاء الملضي.
الجدير ذكره أن منتخبنا سيخوض 
المباراة الخامس��ة في التصفيات 
أمام الس��عودية ي��وم الجمعة 19 
ش��باط الحالي الس��اعة الخامسة 
والربع مس��اء بتوقيت دمشق في 
صالة نادي الغرافة، ثم يواجه قطر 
يوم األحد 21 منه الساعة السادسة 

مساء في نفس الصالة.
ويحتل منتخبنا المركز الثاني في 
المجموعة الخامس��ة ب��� 6 نقاط 
بعدما حقق فوزين على السعودية 
75 - 70 بعد التمديد وعلى إيران 
77 - 70 وخسر أمام قطر 72 - 79 
وأمام إي��ران في بداية التصفيات 

94 - 48
تحضيرات مكثفة

منتخبن��ا  اس��تعدادات  وكان��ت 
متابعة  الثالث ش��هدت  باألسبوع 
اإليق��اع المرتف��ع للتماري��ن مع 
تقسيم الفريق صباحًا لمجموعتين 
واح��دة تتج��ه لتماري��ن الحديد 
وأخرى للتس��ديد قبل أن يجتمع 
الفريق مس��اء بالتمرين الجماعي، 
التدريب اجتمع  وما بين حصص 
الم��درب بالالعبي��ن وعرض لهم 
الخصوم  لمتابعة  عدي��دة  مقاطع 
القادمي��ن للمنتخب وبدء التركيز 
عل��ى نق��اط مح��ددة بالمباريات 
تتناس��ب م��ع طبيع��ة اللقاءين 
وقطر،  السعودية  أمام  الحاسمين 
ومم��ا يذك��ر أن منتخبن��ا أجرى 
معس��كرًا في دمش��ق استمر نحو 
أس��بوعين ونصف األس��بوع وبدأ 

بوجود 22 العبًا م��ع اعتذار مجد 
بوعيط��ة ورام��ي مرجان��ة ع��ن 
الحض��ور لإلصاب��ة وخليل خوري 
بسبب اس��تعداده لتقديم مشروع 
تخرج��ه بفترة المباريات نفس��ها 
إلى  القائمة تدريجيًا  وتم تقليص 

16 العبًا ثم إلى 14 العبًا.
مباريات ودية

وكان��ت خطة تحضي��ر المنتخب 
تتضمن أن يس��افر المنتخب إلي 
الدوحة عن طريق مطار دمش��ق، 
ليب��دأ هن��اك معس��كرا تدريبيا 
خارجيًا في الدوحة للعب مباريات 
تجريبية بعدما يكون قد انضم إليه 
جورج كيل )المجنس( والالعبين 
الس��وريين فابيان السعدي وعامر 

الساطي.
وداع رسمي

األس��تاذ  العالمي  البط��ل  حرص 

اإلتح��اد  رئي��س  مع��ال  ف��راس 
الرياض��ي العام على لق��اء ووداع 
بعث��ة المنتخب الوطن��ي للرجال 
لكرة السلة الثالثاء الماضي، حيث 
كان مقرر س��فرها صب��اح األربعاء 
وذل��ك بحض��ور المهن��دس عالء 
جوخه جي رئيس االتحاد السوري 
المؤقت( وبشير عبود  السلة  لكرة 
رئيس مكت��ب األلعاب الجماعية 
والمهندسة سالم عالوي والكابتن 
طري��ف قوطرش )عض��وا االتحاد 

السوري لكرة السلة(.
واثقون من فوزكم

األس��تاذ فراس مع��ال أكد خالل 
لقائ��ه بالمنتخ��ب أن الفوز على 
من  اإليران��ي ضاعف  المنتخ��ب 
احساس��نا بالف��وز، وع��زز ثقتن��ا 
بالعبين��ا واألهم ه��و ذلك التغير 
ف��ي العقلي��ة والنفس��ية لالعب 
الس��وري، وأن هذا الدعم لو توفر 
ف��ي المراح��ل الماضي��ة لكانت 

نتائجنا أفضل وتصنيفنا أعلى.
وتوج��ه رئيس االتح��اد الرياضي 
العام لالعبين بالقول: ال ش��ك أن 
القي��ادة الرياضية ل��م ولن تبخل 
بأي جهد ودعم لتطوير المنتخب 
ولك��ن البقية عندك��م، فأنتم من 

وبالتصمي��م  الف��وز،  تصنع��ون 
واإلرادة سنصنع كل شيء، فنحن 
ذاهب��ون للف��وز على الس��عودية 
 23 إرادة  وقطر، ألنك��م تمثل��ون 
ملي��ون س��وري، ونح��ن واثقون 
م��ن فوزكم، وبالطب��ع فإن وجود 
الالع��ب المجنس ف��ي المنتخب 
ه��ام ويحقق إضاف��ة ولكن الفوز 
أنتم م��ن تصنعونه، وكذلك األمر 
بالنس��بة لالعب فابي��ان فإذا كان 
موج��ودا فس��وف يك��ون إضافة 

أخرى للفريق.
وتمنى األس��تاذ ف��راس التوفيق 
للمنتخ��ب في رحلته التنافس��ية 
الحاسمة، وأكد أن مكافآت مجزية 
جدا ستكون بانتظار صناع التأهل 
اآلس��يوي، وأش��ار إلى أن اإلتحاد 
الرياض��ي الع��ام كان ينوي إقامة 
 18 الرياض��ة يوم  احتفالية عي��د 
ش��باط الحالي، ولك��ن تم تأجيل 
الحفل إلى يوم 28 ش��باط الحالي 
ريثما يعود المنتخب من الدوحة 
النهائيات اآلس��يوية،  متأهال إلى 

وعندها ستكون الفرحة مضاعفة.
وقال مع��ال: »كلنا ثق��ة بقدرتكم 
على تحقيق الفوز ولم يُعد تفكيرنا 
حاليًا بأن نذهب كي نلعب بشكل 

جي��د فقط ب��ل نريد الف��وز على 
الظروف  السعودية وقطر رغم كل 
التي  الخفي��ة  واأليادي  الصعب��ة 

تحاول إعاقة المنتخب.
دعم ال محدود

المهندس ع��الء جوخه جي توجه 
فراس  لألس��تاذ  الجزيل  بالش��كر 
مع��ال عل��ى اهتمام��ه المباش��ر 
ودعمه  بالمنتخ��ب  والمتواص��ل 
الطم��وح  لمس��يرة  الالمح��دود 

اآلسيوي الكبير والهام.
أنتم نخبة السلة السورية

الكابتن طريف قوطرش )مش��رف 
لجنة المنتخب��ات الوطنية(: أثنى 
الذي يلقاه  الدعم واالهتمام  على 
المنتخ��ب م��ن رئي��س اإلتحاد 
الرياضي العام، ف��ي الوقت الذي 
تبدو في��ه محاوالت وضع العصي 
في العجالت..! وأن��ه ورغم ذلك 
فالمعنوي��ات عالي��ة والتحضي��ر 
جيد، والهدف األساس��ي هو الفوز 
عل��ى منتخبي الس��عودية وقطر، 
إل��ى بطولة  بالوصول  الحل��م  مع 
العالم، وأن الالعبون ال� 25 الذين 
تمت دعوتهم إل��ى المنتخب في 
بداية المعس��كر هم نخبة سورية 

ونجومها.

استعدادًا لتصفيات كأس آسيا لكرة السلة

14 العبًا بصفوف منتخبنا يتدربون بالفيحاء بعد إلغاء معسكر الدوحة

أبي شقير 

محمد هاشم إيزا

معال: أنتم تمثلون 23 مليون 
وسنفوز على السعودية وقطر 

الماضي منافسات مرحلة  انطلقت األسبوع 
اإلي��اب لدوري كرة الس��لة للفئات العمرية 
ودوري الدرجة الثانية بالنس��بة للسيدات، 
حيث حقق فريق شباب الكرامة فوزًا صعبًا 
على ضيف��ه حطين 62 - 59 ف��ي المباراة 
التي أجريت بينهما في صالة غزوان أبو زيد 
في حمص ضمن منافسات دوري الشباب 
عن المجموعة الوس��طى والساحلية، حيث 
تمك��ن حطين من إنه��اء الربعي��ن األول 
والثان��ي لمصلحته بواقع 9 - 16و 16 - 20 
لينه��ي النصف األول بنتيج��ة )25 - 36( 
لك��ن الكرامة اس��تعاد توازنه ف��ي النصف 
الثان��ي وتفوق ف��ي الربع الثال��ث 18 - 13 
وف��ي الربع الراب��ع 19 - 10 لينهي المباراة 
لمصلحته بف��ارق 3 نقاط، علم��ًا أن مباراة 
الذهاب انتهت أيضًا لمصلحة الكرامة ولكن 
بف��ارق 4 نق��اط )64 - 60( وضم��ن نفس 
المجموع��ة حقق الطليعة ف��وزًا صعبًا على 
ضيفه محردة 71 - 65 واألرباع 12 - 13، 19 
- 21، 24 - 11، 16 - 20، ويتص��در الكرامة 
الترتيب ب��� 11 نقطة مقابل 10 للطليعة و8 
للوثب��ة والنواعير وحطين و6 لمحردة، وفي 
مجموع��ة دمش��ق واصل الجيش سلس��لة 
انتصارات��ه وحق��ق ف��وزه الس��ادس تواليًا 
دون هزيمة على حس��اب المحافظة 87 - 
66 في المب��اراة التي أجري��ت بينهما في 
صالة الفيح��اء الفرعية. وتفوق الجيش في 
الربعي��ن األول والثان��ي 21 - 15و 28 - 9 
فيما تفوق المحافظة في الربع الثالث 22 - 
28 ليعود الجي��ش ويتفوق في الربع الرابع 

.14 - 16
وفي مباراة ثانية رد جرمانا الدين للثورة وفاز 
علي��ه 76 - 59 واألرب��اع 18 - 22، 19 - 10، 
17 - 15، 22 - 12. وكان الثورة قد فاز ذهابًا 

.67 - 71
وكان الوح��دة قد جدد فوزه على قاس��يون 
وهذه الم��رة بفارق 4 نقاط فق��ط 78 - 74. 
وقد تفوق الوحدة في الربعين األول والثاني 
بواق��ع 16 - 11و 21 - 15 وتع��ادال في الربع 
الثالث 22 - 22 ليتفوق قاس��يون في الربع 
الراب��ع 19 - 26 لكن النتيج��ة النهائية آلت 
للوحدة 78 - 74. وكان الوحدة قد فاز ذهابًا 

بفارق 6 نقاط 70 - 64.
ويتصدر الجيش الترتيب ب� 12 نقطة مقابل 
10 للوحدة و9 لجرمانا والثورة و7 لقاس��يون 

والمحافظة.
وفي مجموعة حلب ج��دد الحرية فوزه على 
العروب��ة 91 - 55 بعدما فرض أفضليته في 
األرب��اع جميعها 17 - 10، 22 - 15، 29 - 9، 
23 - 21. وكان الحرية قد فاز ذهابًا 86 - 54.

وفي مباراة ثانية فاز الجالء على السكك 93 
- 58 واألرب��اع 12 - 15، 26 - 10، 27 - 16، 

.17 - 28
ويتص��در الجالء الترتيب ب��� 11 نقطة مقابل 
10 لالتحاد والحرية و7 لليرموك والعروبة و6 

للسكك.
وفي المجموعة الوس��طى والس��احلية حقق 
الوثبة فوزًا س��هاًل على ضيفه النواعير 88 - 
 ،17 - 11  ،13 - 23  ،8 - 25 واألرب��اع   52

.14 - 29
ويتصدر الكرام��ة الترتيب ب� 11 نقطة مقابل 
10 للوثب��ة والطليعة و9 للنواعير و8 لحطين 

و6 لمحردة.
فوز سهل لناشئي الجيش

دوري  إلي��اب  االفتتاحي��ة  الجول��ة  وف��ي 
الناش��ئين ع��ن مجموع��ة دمش��ق وضمن 
المجموعة األولى حقق الجيش فوزًا س��هاًل 
على جرمانا 92 - 61 واألرباع 21 - 10، 23 - 
17، 22 - 21، 26 - 13. وفي نفس المجموعة 
فاز الثورة على النصر 79 - 75 واألرباع 20 - 
17، 20 - 8، 14 - 22، 25 - 28، ويتص��در 
الجي��ش الترتيب ب� 10 نقاط مقابل 9 للثورة 

و7 لجرمانا و6 للنصر و4 للمحافظة.
وف��ي المجموع��ة الوس��طى، ث��أر النواعير 
لخس��ارته ذهاب��ًا أمام الوثبة ف��ي حماة 50 
- 64 بالف��وز علي��ه ف��ي حم��ص 92 - 84 
واألرب��اع 16 - 14، 24 - 19، 26 - 26، 26 
- 25.وهي الخس��ارة األولى لناش��ئي الوثبة 
بعد 5 انتصارات متتالية في مرحلة الذهاب، 
ويتصدر الوثبة الترتيب ب� 11 نقطة مقابل 10 
للكرام��ة والنواعير و9 للطليع��ة و7 لمحردة 
و5 لقطينة، وش��هدت منافسات المجموعة 
الوس��طى ف��وز الطليعة عل��ى ضيفه محردة 
80 - 49 واألرب��اع 29 - 12، 17 - 15، 21 - 
12، 13 - 10، وتقدم الكرامة ليش��ارك الوثبة 
صدارة دوري س��لة الناشئين عن المجموعة 
الوس��طى بفوزه الس��هل على ج��اره قطينة 

بف��ارق 69 نقطة 94 - 25 ف��ي المباراة التي 
أجريت بينهما اليوم في صالة غزوان أبو زيد 
في حمص في الجولة األولى لإلياب. وتفوق 
الكرامة في األرباع جميعه��ا بواقع 26 - 8، 

.4 - 28 ،5 - 20 ،8 - 20
وبه��ذا الف��وز رف��ع الكرامة رصي��ده إلى 11 
نقطة بالتس��اوي مع الوثبة الذي يتقدم على 
الكرام��ة بف��ارق المواجهة المباش��رة ويأتي 
النواعير ثالثًا ب� 10 نقاط والطليعة رابعًا ب� 9 

ثم محردة 7 وقطينة 6.
وفي المجموعة الساحلية تفوق تشرين على 
ج��اره التضام��ن بفارق 25 نقط��ة 65 - 40 
واألرباع 14 - 15، 23 - 13، 15 - 6، 13 - 6.

وهذا هو الف��وز الرابع تواليًا لتش��رين دون 
هزيمة ليرفع رصيده إلى 8 نقاط يليه حطين 

7 ثم التضامن 5 والشرطة 4.
فوز ناشئات الوحدة والفيحاء وحطين 

بدأ الوحدة حامل لقب كأس االتحاد مشواره 
ف��ي الجولة االفتتاحي��ة لمرحلة اإلياب من 
دوري س��لة الناش��ئات عن مجموعة دمشق 
بطريقة مثالية وحقق ف��وزه الخامس تواليًا 
ف��ي المجموعة األولى وذلك على حس��اب 
قاس��يون 93 - 35 في المباراة التي أجريت 
بينهم��ا اليوم ف��ي صالة الفيح��اء الفرعية. 
وف��رض الوحدة أفضليته ف��ي جميع األرباع 
بواق��ع 24 - 9، 14 - 6، 32 - 10، 23 - 10. 

وكان الوحدة قد فاز ذهابًا 105 - 21.
وضم��ن نفس المجموعة ف��از الفيحاء على 
جرمانا 67 - 43 واألرب��اع 17 - 11، 21 - 5، 
20 - 16، 9 - 11، ويتصدر الوحدة الترتيب ب� 
10 نقاط يليه الفيحاء 9 ثم النصر 6 وجرمانا 
6 وقاسيون 5، وفي المجموعة الثانية حقق 
الث��ورة ف��وزه الخامس تواليًا على حس��اب 
الجي��ش 87 - 32 واألرباع 26 - 7، 17 - 4، 
20 - 11، 24 - 10. وف��ي المباراة الثانية فاز 
األش��رفية على ب��ردى 60 - 48 واألرباع 13 
- 9، 18 - 12، 9 - 13، 20 - 14، ويتص��در 

الث��ورة الترتيب ب� 10 نقاط يليه األش��رفية 
9 ث��م المحافظ��ة 6 وب��ردى 6 والجيش 5، 
وضمن المجموعة الساحلية فاز حطين على 
الش��رطة 96 - 26 واألرباع 24 - 2، 16 - 5، 
25 - 10، 31 - 9. ويلتقي غدًا في الخامس��ة 
مساء التضامن مع تشرين، ويتصدر حطين 
الترتيب ب��� 8 نقاط مقاب��ل 5 للتضامن و4 

لتشرين و4 للشرطة.
وفي مجموعة حلب، انتهت المباراة المنتظرة 
بين الجالء واالتحاد بفوز صعب للجالء 54 - 
49، حي��ث تفوق الجالء في الربع األول 19 - 
12 واالتحاد في الربع الثاني 10 - 18 لينتهي 
النص��ف األول بتفوق اتح��ادي بفارق نقطة 
29 - 30، ومع تفوق الجالء في الربع الثالث 
10 - 9 تعادل الفريقان )39 - 39( لتحس��م 
النتيج��ة في الربع الرابع مع تفوق الجالء 15 

- 10 لتنتهي المباراة 54 - 49.
وفي مباراة ثانية ف��از العروبة على اليرموك 
61 - 52 واألرب��اع 12 - 17، 19 - 12، 16 - 

.9 - 14 ،14
ويتصدر الج��الء الترتيب ب� 9 نقاط مقابل 8 
للحرية و7 لالتحاد و7 للعروبة و5 لليرموك.

وف��ي المجموعة الس��احلية ف��از التضامن 
)حام��ل اللق��ب( عل��ى تش��رين 60 - 38 
واألرباع 18 - 10، 13 - 12، 15 - 8، 14 - 8.

ويتص��در حطين الترتيب ب� 8 نقاط مقابل 7 
للتضامن و5 لتشرين و4 للشرطة.

سلة سيدات الدرجة الثانية
وفي انط��الق مرحل��ة اإلياب لدوري س��لة 
الس��يدات ألندي��ة الدرجة الثاني��ة وضمن 
المجموع��ة األولى حقق جرمانا فوزًا س��هاًل 
على مستضيفه العربي 80 - 41 واألرباع 19 

.12 - 25 ،9 - 21 ،12 - 15 ،8 -
وبهذا الفوز رفع جرمان��ا رصيده إلى 8 نقاط 
ليش��ارك بردى الصدارة ومتأخرًا عنه بفارق 
المواجهة المباشرة، ويأتي المحافظة ثالثًا ب� 
6 نقاط بالتس��اوي مع الفيحاء، فيما يتذيل 

العربي الترتيب ب� 5 نقاط من 5 خسارات.
وفي المجموعة الثاني��ة، حقق حطين فوزه 
الس��ادس تواليًا على حساب ضيفه السلمية 
56 - 38 واألرب��اع 13 - 6، 13 - 8، 17 - 8، 
13 - 16. كم��ا فاز محردة على مس��تضيفه 
اليرموك 55 - 40 واألرباع 17 - 7، 17 - 15، 
7 - 7، 14 - 11. وف��ي المب��اراة الثالث��ة فاز 
قطين��ة على مس��تضيفه التضامن بالتغيب 

.0 - 20
وهن��ا ترتيب الفرق: 1 -  حطين )12( نقطة، 
111(، 3 -  التضام��ن )9(، 4 -   2
اليرموك )8(، 5 -  قطينة )8(، 6 -  السلمية 

 .)6(

فوز صعب لشباب سلة الكرامة وسادس لسيدات حطين

عق��دت إدارة ن��ادي الج��الء مؤتم��رًا 
صحفي��ًا كش��فت خالله أنه��ا توصلت 
التفاق مع العب س��لتها السابق الدولي 
ميش��يل معدنلي المحترف في هولندا 
للعودة إلى القطر واس��تئناف مس��يرته 
االحترافي��ة ف��ي ناديه وذك��ر الدكتور 
أنطوان عتة رئيس مجلس إدارة النادي 
أن الجالء اعتمد في هذا الموس��م على 
الالعبين الشباب لكنه يحتاج اليوم إلى 
خبرة تقودهم في الملعب مثل الالعب 

ميشيل معدنلي.
جاك باشاياني عضو اإلدارة مشرف كرة 
السلة قال: نتواصل مع الالعب معدنلي 
منذ أكثر من ش��هر ومعروف أنه نش��أ 
وترب��ى وترعرع في الن��ادي لكنه طلب 
منا أن نتريث في موضوع تصديق العقد 
الذي أبرمناه معه لدى اتحاد كرة السلة، 

علم��ًا بأن العقد قد وق��ع عليه الالعب 
أصواًل مع بصمة لإلبهام األيس��ر، وأشار 
إلى أن العقد قد تم تصديقه والموافقة 
عليه من اإلدارة، لكن وصول المعدنلي 
م��ن هولندا يحتاج إل��ى وقت الفتتاح 
مط��ار حلب الدولي وبس��بب أزمة وباء 
كورونا، وأضاف باشاياني: في حال تلقى 
الالع��ب عرضًا مميزًا م��ن أندية أخرى 

كما يشاع س��تلجأ إلى فسخ عقده ألننا 
ال يمكننا أن نقف أمام مس��تقبل الذي 
يضاه��ي بمس��تواه وخبرت��ه الالعبين 

األجانب على حد وصفه.
وأردف قائاًل: إن اس��تقبااًل الئقًا سيقام 
لميش��يل فور وصوله إلى أرض الوطن 
وأن الالعب وافق على حضور بال شروط 

مسبقة.

تقيم اللجنة الفنية لكرة الس��لة بدمش��ق 
بطولة تنش��يطية للفئ��ات العمرية ألندية 
دمش��ق وريفه��ا تحم��ل اس��م المدرب 
الوطني الراحل وأحد أهم رموز كرة السلة 
السورية وش��يخ مدربيها المدرب والمربي 
راتب الش��يخ نجيب، وهي خاصة لفئتي 
فيها  وستش��ارك  والش��بالت،  األش��بال 
جميع أندي��ة العاصمة وريفه��ا، في فئة 

األش��بال ثبتت أندية الجيش، قاس��يون، 
جرمانا، النصر، الوحدة، الفيحاء، أش��رفية 
صحنايا، الثورة، وفي فئة الش��بالت ثبتت 
أندية الوحدة، الثورة، الفيحاء، قاس��يون، 
بردى، المحافظة، األشرفية، جرمانا، علمًا 
أن مباريات البطولة من المقرر أن تنطلق 
أم��س الجمعة في الصالة الفرعية بمدينة 

الفيحاء بدمشق.

إدارة الجالء تعقد مؤتمرًا صحفيًا وتعلن عودة المعدنلي

حص��ل المراق��ب الدولي بكرة الس��لة 
جمال الترك على درجة امتياز بعالمة 
)96 م��ن 100( ف��ي امتح��ان تجديد 
الش��هادة التي سجلت باس��مه لصالح 
االتحاد الس��وري لكرة السلة بالبرنامج 
األولمب��ي لإلتحاد الدولي لكرة الس��لة 

.FIBA
انج��از الترك جاء خالل مش��اركته في 
برنام��ج التعليم اإللكترون��ي بالمنصة 
العائ��د  الجدي��د  والنظ��ام  الجدي��دة 
 Worldلألكاديمي��ة األولمبي��ة الدولية
والبرنام��ج   Academy Of Sport
األولمب��ي لالتحاد الدولي لكرة الس��لة 

.FIBA
جدير ذك��ره أن الدولي جم��ال الترك 
ه��و المنس��ق )Coordinator( الدولي 

لبطوالت 3×3 ورئيس لجنة 3×3 العليا 
في االتحاد العربي السوري لكرة السلة.

الترك تلقى تهنئة اتحاد كرة السلة بهذا 
التف��وق خالل لقائه رئي��س اتحاد كرة 

السلة المؤقت االستاذ عالء جوخه جي 
وعضو االتحاد المهندس��ة سالم عالوي 
ورئي��س لجنة المنتخبات الكابتن أنور 

عبد الحي.

امتياز دولي للحكم الدولي بكرة السلة جمال الترك 

بطولة سلوية تكريمًا للراحل الشيخ نجيب
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لحق��ت أندية مانشس��تر س��يتي 
وليستر سيتي وإيفرتون بمانشستر 
يونايت��د إلى ال��دور رب��ع النهائي 
لمس��ابقة كأس االتحاد االنكليزي 
في ك��رة الق��دم بف��وز األول على 
مضيف��ه سوانس��ي س��يتي م��ن 
الدرجة األول��ى 3-1، والثاني على 
ضيف��ه برايتون -1صف��ر، والثالث 
5-4 بعد  عل��ى ضيف��ه توتنه��ام 

التمديد في ثمن النهائي.
في المب��اراة األولى س��جل كايل 
ووك��ر )د30( ورحي��م س��ترلينغ 
)د47( والبرازيلي غابريال جيزوس 
سيتي،  مانشس��تر  أهداف  )د50( 
ومورغ��ان وايتايك��ر )د77( هدف 

سوانسي سيتي.
وكان مانشستر يونايتد وبورنموث 
من الدرجة الثانية أول المتأهلين 
إل��ى ربع النهائي بف��وز األول على 
ضيفه وس��ت هام يونايتد -1صفر 
بعد التمديد، والثاني على مضيفه 
برنلي -2صفر في افتتاح مباريات 

ثمن النهائي.
وه��و الف��وز الخامس عش��ر على 
التوال��ي لمانشس��تر س��يتي في 
مختل��ف المس��ابقات، أك��د ب��ه 
المرتقبة  للقمم  الجيد  اس��تعداده 
الس��بت  الي��وم  توتنه��ام  ض��د 
وايفرتون األربعاء المقبل وأرسنال 

ف��ي 21 الحالي ف��ي المراحل 24 
و25 و26 من الدوري الذي يسعى 
إلى اس��تعادة لقب��ه، حيث يتصدر 
بف��ارق خمس نق��اط أم��ام جاره 
مانشستر يونايتد مع مباراة مؤجلة 
لرجال المدرب اإلس��باني جوسيب 
غوارديوال، قبل أن يحل ضيفًا على 
األلماني  مونش��نغالدباخ  بوروسيا 
في ذه��اب ال��دور ثم��ن النهائي 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
فوز مثير 

ق��اد البديل برن��ارد فريقه إيفرتون 
إل��ى دور الثمانية ل��كأس االتحاد 
اإلنكلي��زي لكرة الق��دم عندما هز 
الش��باك ف��ي الوق��ت اإلضاف��ي 

ليمنح صاح��ب األرض الفوز 4-5 
الدور  على توتنهام هوتس��بير في 

الخامس.
كي��ن  ه��اري  المهاج��م  وأدرك 
التعادل 4-4 لتوتنهام قرب النهاية 
ليلجأ الفريقان إلى الوقت اإلضافي 
باس��تاد جوديس��ون ب��ارك وكان 
برنارد هو من حس��م الفوز بلمسة 

رائعة.
وتأخ��ر إيفرت��ون بعد ث��الث دقائق 
عندم��ا وضع دافينس��ون سانش��يز 
مدافع توتنهام الكرة في مرمى روبن 
أولس��ن، وفرض توتنهام س��يطرته 
على أول نصف س��اعة لكن إيفرتون 
أحرز ثالثة أهداف في غضون س��بع 

دقائق ليقلب المباراة لصالحه.
ورد إطار المرمى كرة من دومينيك 
المهاج��م  لك��ن  كالفرت-لوي��ن 
ف��ي  التع��ادل  أدرك  اإلنكلي��زي 
الدقيق��ة 36 قبل أن يصنع الهدف 
بعد  ريتشارليس��ون  لزميله  الثاني 

ذلك بدقيقتين.
وب��دا أن ركلة الج��زاء من جيلفي 
سيجوردسون س��تنهي آمال فريقه 
الس��ابق لكن إيري��ك الميال قلص 
الف��ارق لفري��ق الم��درب جوزي��ه 
مورينيو في الوقت المحتسب بدل 

الضائع للشوط األول.
التعادل  المدافع سانش��يز  وأدرك 
في الدقيقة 47 لكن ريتشارليسون 

أعاد التق��دم إليفرت��ون بعد ذلك 
بعشر دقائق.

ولم يقدم كين، الذي ش��ارك في 
الدقيق��ة 53، الكثي��ر لكن��ه أدرك 
التعادل بعد تمريرة رائعة من سون 

هيونج-مين.
وتراجع اإليقاع المحموم في الوقت 
اإلضاف��ي لك��ن برنارد وص��ل إلى 
تمريرة سيجوردسون الرائع ليضعها 
في مرمى هوج��و لوريس ويحافظ 
على آم��ال إيفرتون في حصد لقب 

كأس االتحاد ألول مرة منذ 1995.
بشق النفس

الدقيقة  ليس��تر س��يتي  وانتظ��ر 
االخيرة لهز ش��باك ضيفه برايتون 

كيليتش��ي  للنيجي��ري  به��دف 
ايهياناتشو ليلحق بركب المتأهلين 

إلى ربع النهائي.
كما تأهل ش��يفيلد يونايتد بفوزه 
على بريستول س��يتي من الدرجة 
الثاني��ة بهدف وحيد س��جله بيلي 
ش��ارب في الدقيق��ة 66 من ركلة 
جزاء تس��بب فيه��ا المدافع ألفي 
ماوس��ون بلمس��ه الكرة وهي في 
طريقها إلى المرم��ى الخالي فطرد 

بعد اللجوء لتقينة »في آيه آر«.
أيضًا احتاج فريق مانشستر يونايتد 
لوقت إضافي م��ن أجل الفوز على 
ضيف��ه ويس��تهام يونايتد 1 /صفر 
والتأهل إل��ى دور الثمانية لكأس 

االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم مساء 
أمس الثالثاء.

الجانب األخ��ر فّج��ر فريق  عل��ى 
وأطاح  كبي��رة  بورنم��وث مفاجأة 
بمضيفه بيرنلي من الدور الخامس 

بالفوز عليه 2 /صفر.
وعل��ى ملعب أولد تراف��ورد انتهى 
الوقت األصلي من مباراة مانشستر 
بالتع��ادل  وويس��تهام  يونايت��د 

السلبي.
وتفوق مانشس��تر على ضيفه في 
س��جله  بهدف  اإلضاف��ي  الوق��ت 
مكتوميناي  س��كوت  االسكتلندي 

في الدقيقة 98.
من ناحي��ة أخرى، حصد بورنموث 
البطول��ة  ب��دوري  المناف��س 
اإلنجليزي��ة بطاق��ة التأه��ل لدور 
الثماني��ة لمس��ابقة ال��كأس على 
حس��اب بيرنلي المنافس بالدوري 

الممتاز.
به��دف  وتق��دم س��ام س��وريدج 
لبورنموث في الدقيقة 21 وأضاف 
جونيور ستانيسالس الهدف الثاني 
م��ن ضربة جزاء قبل دقيقتين من 

النهاية.
النهائ��ي  ثم��ن  ال��دور  واختت��م 
الخميس بلقاءي ولفرهامبتون مع 
ساوثمبتون، وبارنسلي من الدرجة 

الثانية مع تشلسي.

تّوج باي��رن ميوني��خ األلماني بلقب 
كأس العالم لألندي��ة عقب فوزه في 
النهائ��ي على تيغريس المكس��يكي 
-1صفر على استاد المدينة التعليمية 

بقطر .
وس��جل المدافع الفرنس��ي بنجامان 
باف��ار ه��دف المب��اراة الوحي��د في 

الدقيقة 59. 
وبات الفريق البافاري ثاني فريق بعد 
برشلونة اإلس��باني عام 2009 يحقق 
إنج��از التتويج بس��تة ألق��اب هي : 
دوري أبط��ال أوروبا، كأس الس��وبر 
األوروبية، الدوري والكأس والس��وبر 
المحل��ي باإلضاف��ة إل��ى موندي��ال 

األندية.
 2013 ف��ي  باي��رن  تتوي��ج  ومن��ذ 
بال�«موندياليت��و«، س��يطرت األندية 
األوروبية على اللق��ب، خصوصًا لاير 
مدريد اإلس��باني المت��وج في 2014 
و2016 و2017 و2018 باإلضاف��ة إلى 
وليفربول   )2015( برش��لونة  مواطنه 

االنكليزي )2019(.
في المقابل، صنع تيغريس المفاجأة 
بإقصائ��ه بالمي��راس البرازيلي بطل 
أميركا الجنوبية -1صفر، ليصبح أول 

فريق من كونكاكاف يبلغ النهائي. 

ونال األهلي المصري »بطل إفريقيا«  
المركز الثالث بف��وزه على بالميراس 
)الوق��ت  الترجي��ح  ب��ركالت   2-3

األصلي صفر-صفر(.
الظفر باللقب 

خاض بايرن ميونيخ نهائي الخميس 
في ظل غياب نجمي��ه توماس مولر 
بسبب الكش��ف عن اصابته بفيروس 
كورون��ا قب��ل س��اعات قليل��ة من 
المب��اراة ، وجيروم بواتينغ الذي عاد 
إلى ألمانيا األربعاء أيضًا بسبب وفاة 

صديقته الس��ابقة بحس��ب تصريحه 
قبل المغادرة .

وكان باي��رن ميونيخ الطرف األفضل 
في المباراة وخل��ق مهاجموه العديد 
م��ن الف��رص الحقيقية للتس��جيل 
ترجم��وا واح��دة فقط كان��ت كافية 
للتتويج بلقب سادس في مدى ستة 

أشهر.
بالتهدي��د  الب��ادئ  وكان تيغري��س 
في المب��اراة عندما م��رر الكولومبي 
لويس كوينونيس كرة عرضية داخل 

المنطقة تابعها جينياك برأسه لكنها 
نيكالس  المداف��ع  ب��رأس  ارتطمت 
زوله وتحولت إل��ى ركنية لم تثمر د 
)1( ورد الفريق البافاري بس��رعة من 
تسديدة قوية »على الطاير« للفرنسي 
كينغسلي كومان من داخل المنطقة 
بي��ن ي��دي الح��ارس األرجنتين��ي 

ناهويل غوسمان د )5(.
وقطع قائ��د باي��رن ميونيخ حارس 
مرماه العم��الق مانويل نوير كرة من 

أمام غونساليس المنفرد  د)15(.

ونجح كيميش في افتتاح التسجيل 
بتس��ديدة رائع��ة بيمناه م��ن خارج 
المنطق��ة أس��كنها الزاوي��ة اليمنى 
لك��ن  د)18(  غوس��مان   للح��ارس 
إس��تيبان  األوروغويان��ي  الحك��م 
التسلل  بداعي  ألغاه  أوس��توخيتش 
على ليفاندوفس��كي بعد اللجوء إلى 

 .»VAR« حكم الفيديو المساعد
باي��رن ميونيخ بق��وة بعد  وضغ��ط 
اله��دف الملغ��ى، وس��دد مدافع��ه 
ألفونس��و ديفيس كرة قوية  الكندي 

زاحفة بيمناه من حافة المنطقة بين 
يدي الحارس غوسمان د)23(، وأبعد 
المدافع كارلوس سالس��يدو كرة في 
وقت مناس��ب أمام الثالثي البافاري 
غناب��ري  وس��يرج  ليفاندوفس��كي 
وكوم��ان إثر تمريرة عرضية لديفيس 
د)24(، وأبعد الحارس غوسمان كرة 
قوي��ة لكومان من خ��ارج المنطقة د 

.)25(
ورد تيغريس بتسديدة زاحفة ضعيفة 
لألرجنتيني غيدو بيتسارو من خارج 

المنطقة بين يدي نوير د)32(.
للمرم��ى  األيس��ر  القائ��م  وح��رم 
المكسيكي لوروا س��انيه من افتتاح 
التسجيل برده تس��ديدته القوية من 

داخل المنطقة د )35(.
وكاد غناب��ري يفعلها مطلع الش��وط 
الثاني بتس��ديدة خادع��ة رائعة من 
داخ��ل المنطقة مرت بج��وار الزاوية 
للحارس غوسمان  البعيدة  اليس��رى 

د)51(.
ونج��ح بايرن في افتتاح التس��جيل 

عندما مرر كيميش كرة عرضية داخل 
المنطقة طار لها ليفاندوفس��كي أمام 
الحارس غوسمان فتهيأت أمام بافار 
الذي تابعه��ا داخل المرمى الخالي د 

.)59(
وأنق��ذ الح��ارس غوس��مان والقائم 
األيمن تيغريس م��ن الهدف الثاني 
إثر تس��ديدة قوي��ة لبدي��ل غنابري، 
الفرنس��ي  الدول��ي  الوس��ط  الع��ب 

كورونتان توليسو د )70(.
وكاد المدافع سالسيدو أن يعزز تقدم 
الن��ادي البافاري به��دف بالخطأ في 
مرمى فريقه عندما أعاد كرة برأس��ه 
إلى حارس مرماه غوس��مان دون أن 
ينتب��ه لخروجه عن عرين��ه قبل أن 
يتدارك األخير الموقف ويلتقط الكرة 

قبل اجتيازها خط المرمى  د)78(.
تألق��ه وتص��دى  وتاب��ع غوس��مان 
لهدفين محققين في ثانيتين بإبعاده 
دوغ��الس  للبرازيل��ي  تس��ديدتين 
كوس��تا، بدي��ل كوم��ان، وكيميش، 
بعد مجهود ف��ردي رائع للكاميروني 
إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ، بديل 

ليفاندوفسكي )85(.
لتنتهي المواجهة بف��وز ولقب ضمه 

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

إعداد ربيع حمامة

تس��ببت قيود الس��فر المفروضة 
في بعض الدول ف��ي ظل جائحة 
فيروس كورونا المستجد في نقل 
عدد م��ن مباري��ات دوري أبطال 
أوروب��ا وال��دوري األوروب��ي لكرة 
الق��دم، وفيم��ا يل��ي قائمة هذه 
المباريات وأماكن استضافتها بعد 

أن تقرر نقلها:
دوري أبطال أوروبا

اليب��زج األلمان��ي أم��ام ليفربول 
اإلنكلي��زي - 16 ش��باط - ملعب 

بوشكاش أرينا في بودابست.
أتلتيك��و مدري��د اإلس��باني أمام 
تشيلس��ي اإلنكليزي - 23 شباط 
- الملعب الوطني في بوخارست.

بوروسيا مونش��نغالدباخ األلماني 
أمام مانشستر سيتي اإلنكليزي - 
24 شباط - ملعب بوشكاش أرينا 

في بودابست.
الدوري األوروبي

النرويجي أم��ام هوفنهايم  مولده 
األلماني - 18 ش��باط - ملعب ال 

سيراميكا في فيالاير.
لاير سوس��ييداد اإلس��باني أم��ام 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي - 18 
ش��باط - ملعب ن��ادي يوفنتوس 

في تورينو.
بنفي��كا البرتغال��ي أمام أرس��نال 
اإلنكلي��زي - 18 فبراي��ر - ملعب 

االستاد األولمبي في روما.

مباريات عالمية 
غيرتها »كورونا« مرور الكبار إلى ربع نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي

أعل��ن االتحاد التش��يلي لكرة القدم 
تعيين األوروغوياني مارتن السارتي 
مدربًا جدي��دًا للمنتخب، وذلك قبل 
أسابيع قليلة من استئناف تصفيات 
أميركا الجنوبي��ة المؤهلة إلى كأس 

العالم 2022 في قطر.
وق��ال االتحاد ف��ي بيان: الس��ارتي 
يستلم قيادة الروخا )لقب المنتخب 
التش��يلي( للتنافس في التصفيات 
 2022 موندي��ال  إل��ى  المؤهل��ة 
2021 ف��ي األرجنتين  وكوبا أميركا 
تحدي��ات  وجمي��ع  وكولومبي��ا، 

المنتخب الوطن.
وأضاف:عقد الم��درب يتمدد تلقائيًا 

في حال التأهل إلى كأس العالم.

ال��ذي يخل��ف  وس��يبدأ الس��ارتي 
الكولومب��ي رينال��دو روي��دا )غ��ادر 
لتدريب منتخب بالده(، مشواره ضد 

باراغواي في 25 آذار المقبل.
وتحتل تش��يلي المركز السادس في 
مجموعة أميركا الجنوبية بأربع نقاط 

فقط من أربع مباريات.
ويعرف األوروغوياني البالغ من العمر 
59 عامًا كرة القدم التشيلية جيدًا، إذ 
س��بق له أن درب أندية يونيفرسيداد 
دي تش��يلي ويونيفرسيداد كاتوليكا 
بين عامي 2012 و2015. كما يملك 
تجارب في إسبانيا )لاير سوسييداد( 
واإلمارات  )ناس��يونال(،  وأوروغواي 

)الوصل( ومصر )األهلي(.

اقترب إش��بيلية بنسبة كبيرة من 
الصع��ود للمب��اراة النهائية لبطولة 
كأس مل��ك إس��بانيا لك��رة القدم 
عقب فوزه الثمي��ن 2 / صفر على 
ضيفه برش��لونة في ذه��اب الدور 

قبل النهائي للمسابقة.
كون��دي  جيولي��س  وافتت��ح 
التسجيل إلشبيلية في الدقيقة 25 
ال��ذي انطلق من منتصف الملعب 
الدفاع��ي إلش��بيلية لمنطقة جزاء 
برش��لونة، مراوغا أكث��ر من العب 
بمه��ارة، ليس��دد قذيف��ة رائع��ة، 
الزاوية  الك��رة في أقص��ى  واضعا 
اليمنى للمرمى لتس��كن الشباك.. 
قب��ل أن يضيف الكروات��ي إيفان 
راكيتيتش العب برش��لونة السابق 
الهدف الثاني للفريق األندلسي في 
الدقيقة 86 وتلقى النجم الكرواتي 
تمريرة أمامية، لينطلق بالكرة حتى 
وصل بها لمنطق��ة الجزاء، قبل أن 
يس��دد بقدمه اليمنى على يس��ار 
أندريه تير شتيغن  األلماني مارك 
حارس مرمى برشلونة، ووقف بونو 
حائ��ال دون اهتزاز ش��باكه بعدما 
تصدى باقتدار لركلة حرة مباش��رة 

نفذه��ا ميس��ي ف��ي الدقيقة 90 
ليبعد الكرة إلى ركنية.

بتلك النتيج��ة أصبح يتعين على 
برش��لونة الفوز بفارق ثالثة أهداف 
التي س��تقام  العودة،  في مب��اراة 
على ملعب��ه )كامب ن��و( في 28 
ش��باط الحالي على إش��بيلية، إذا 

أراد الصعود للنهائي.
في المقابل أصبح يكفي إش��بيلية 
الخس��ارة بفارق ه��دف وحيد، أو 
بفارق هدفين ش��ريطة نجاحه في 
هز الشباك، لبلوغ المباراة النهائية 
ومالق��اة الفائز م��ن مواجهة الدور 
قبل النهائ��ي األخرى بين ليفانتي 

وأتلتيك بلباو.

ضرب أتاالنتا موع��دًا مع يوفنتوس 
في نهائ��ي كأس إيطاليا لكرة القدم 
بع��د إنزال الس��تار عن منافس��ات 
الدور نصف النهائ��ي يومي األربعاء 

والخميس.
وحجز يوفنتوس مقعده في النهائي 
عقب تعادله س��لبيًا م��ع ضيفه إنتر 
ميالن.. بعد ف��وزه 2-1 في مباراتي 

الذهاب والعودة.
وس��نحت عدة فرص لروميلو لوكاكو 
والوتارو مارتينيز في الش��وط األول 
إلع��ادة إنتر للمنافس��ة على التأهل 
للنهائ��ي، بينما اقترب كريس��تيانو 
رونالدو من زي��ادة تفوق يوفنتوس 
في مجموعة المباراتين في الشوط 

األول، بعدما سجل ثنائية الذهاب.
س��مير  ح��رم  االس��تراحة  وبع��د 
هاندانوفيتش ح��ارس إنتر رونالدو 
من تس��جيل ه��دف آخ��ر بتصديه 
لمحاولتين من المهاجم البرتغالي.

وضغط إنتر بقوة في الدقائق األخيرة 
لكن الحارس المخضرم جيانلويجي 
بوف��ون ودفاعه وقف��ا بحزم ليضمنا 

مكانا ليوفتوس في النهائي.
ولح��ق اتاالنت��ا بيوفنت��وس إل��ى 
المباراة النهائية بتجريده نابولي من 

اللق��ب عندما تغل��ب عليه 3-1 في 
إياب نصف النهائي.

س��اباتا  دوفان  الكولومبي  وس��جل 
)د10( وماتي��و بيس��ينا )د16 و78( 
والمكس��يكي  أتاالنت��ا،  أه��داف 
ه��دف  )د53(  لوس��انو  هيرفين��غ 
نابولي، وكان الفريقان تعادال س��لبًا 
ذهابًا على ملعب »دييغو مارادونا«. 
وه��ي المرة الخامس��ة الت��ي يبلغ 
فيه��ا أتاالنتا المب��اراة النهائية بعد 
1963 عندم��ا توج باللق��ب الوحيد 
في تاريخه في مختلف المسابقات، 
و1987 و1996 و2019 عندما خس��ر 

أمام نابولي وفيورنتينا والتسيو على 
التوالي.

وجعل أتاالنتا من مس��ابقة الكأس 
المحلي��ة هدف��ا ل��ه هذا الموس��م 
لتتوي��ج حقبته الرائعة م��ع مدربه 
جان بييرو غاسبيريني الذي يشرف 

على إدارته الفنية منذ عام 2016.
وكان أتاالنت��ا قريبا من الظفر بلقب 
ال��كأس للم��رة الثانية ف��ي تاريخه 
وذل��ك عندما بلغ المب��اراة النهائية 
الع��ام قب��ل الماضي وخس��ر أمام 

التسيو.
وقاد غاس��بيريني اتاالنتا إلى إنجاز 

تاريخي الموسم الماضي عندما بلغ 
ال��دور ربع النهائي لمس��ابقة دوري 
أبط��ال أوروبا في أول مش��اركة لها 
في البطولة القارية العريقة، قبل أن 
يخرج على يد باريس س��ان جرمان 
بان��ه كان  الفرنس��ي )1-2( علم��ا 
متقدم��ا -1صف��ر من��ذ الدقيقة 26 
بهدف للكرواتي ماريو باتش��اليتش 
عندم��ا  األخي��رة  الدقيق��ة  حت��ى 
أدرك الفري��ق الباريس��ي التع��ادل 
بواس��طة البرازيل��ي ماركيني��وس، 
قب��ل أن يس��جل الكاميروني إريك 
ماكسيم تشوبو موتينغ هدف الفوز 

)ق3+90(.
وكان نابولي توج باللقب في الموسم 
الماض��ي عل��ى حس��اب يوفنتوس 
بركالت الترجي��ح رافعا رصيده من 

االلقاب في المسابقة إلى ستة.
وفش��ل نابولي ف��ي بل��وغ النهائي 

الحادي عشر في تاريخه.
ويحم��ل يوفنتوس الرقم القياس��ي 
ف��ي ع��دد األلق��اب في المس��ابقة 
برصي��د 13 لقبا آخرها ع��ام 2018 
على حساب غريمه التقليدي ميالن 
برباعي��ة نظيف��ة، علما بأنه خس��ر 

النهائي ست مرات.

أتاالنتا يجرد نابولي من لقبه ويواجه يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا  برشلونة بحاجة لريمونتادا في كأس إسبانيااألوروغوياني السارتي مدربًا لرجال تشيلي



انطلق��ت صب��اح  ام��س )الجمع��ة( بطول��ة 
منافس��ات بطول��ة الجمهوري��ة للمصارعتين 
الحرة والرومانية لفئة الشباب التي تستضيف 
منافس��اتها محافظة الالذقية على مدى ثالثة 

ايام.
وس��بق االفتتاح الرس��مي للبطولة الذي اقيم 
مس��اء اقام��ة مباري��ات ال��دور  التمهي��دي 
للمصارعة الرومانية التي انطلقت في العاشرة 
م��ن صباحا واس��تكملت ادوارها االخرى  بعد  

حفل االفتتاح.
الخميس  ب��دأت  البطولة  وكان��ت فعالي��ات 
الفن��ي واالداري بحض��ور رئيس  باالجتم��اع 
واعضاء االتحاد وممثلي المنتخبات المشاركة 
وعدد من اعض��اء قيادة فروع االتحاد الرياضي 
في المحافظات حمص عقيل فاحلي والقنيطرة 

وليد عبد الرحمن والالذقية نضال يعقوب.
وحرص االس��تاذ  محمد الحايك رئيس مكتب 
الع��اب القوة المركزي على حض��ور جانبا من 

االجتماع والقى كلمة توجيهية نوه  من خاللها  
ب��دور الرياضة في حياة المجتمع  والتي باتت 

احد مؤشرات التطور  والتقدم الحضاري.
وشدد الحايك على اهمية ان يأخذ الرياضيون 
الوطن��ي  دوره��م  الرياضي��ة  والمؤسس��ات 
المطل��وب في االس��تحقاق الرئاس��ي المقبل 
مؤكدين الوالء والوفاء للس��يد الرئيس بش��ار 

االسد راعي الرياضة والرياضيين.

وتمن��ى في خت��ام حديثه النج��اح لفعاليات 
البطولة والتوفيق لجميع المشاركين.

بدوره رح��ب رئيس اتحاد المصارعة االس��تاذ  
محم��د نور  العل��ي بالحضور وش��كر  لرئيس 
مكت��ب الع��اب الق��وة المرك��زي اهتمام��ه 
ومتابعته للعبة المصارعة وحرصه على التواجد 
في كافة انش��طته، كما شكر اللجنة التنفيذية 
في الالذقي��ة واللجنة الفني��ة للمصارعة على 

استضافتهم هذا االستحقاق المهم.
و تحدث  العلي عن اهمية النشاط الداخلي و 
انعكاس��اته االيجابية  على تطور اللعبة منوها 
بدور القيادة الرياضية بدعم هذه االنش��طة من 
كافة الجوانب وكانت اخ��ر  مبادراتها في هذا 
االتج��اه  الموافق��ة على صرف مكاف��أة مالية 
لالعبين المشاركين في بطولة الجمهورية في 

حلب والالذقية.

رئي��س اتحاد المصارعة اس��تثمر وجود اغلب 
كوادر المصارعة السورية لتوضيح بعض االمور 

المتعلقة باللعبة خاصة فيما يتعلق  
 بالمعسكر الدولي المقرر استضافته في سورية 
والذي س��يتبعه اقام��ة دورة الوف��اء الدولية 

بالمصارعة.
و تح��دث عن اخر التط��ورات بخصوص صالة 

المنتخب في مدينة الفيحاء الرياضية قائال : 
نحن لم نتخلى عن الصالة بل على العكس نحن 
و بعد التشاور مع الرفاق في المكتب التنفيذي 
لالتحاد الرياضي الع��ام  تم التأكيد على وجود  
صالة نموذجية للمصارعة وقد وقع االختيار على 
مكان مناسب سوف يكون صرح رياضي يسر كل 

المصارعيين في القريب العاجل.
وختم العلي حديثه ببعض التوجيهات للجنة 
الحكام العليا لضمان حس��ن س��ير  فعاليات 
البطولة  وتامين كل متطلبات نجاحها وتمنى 

لكل الفرق المشاركة التوفيق والنجاح.

حقق منتخبنا الوطني اللعاب القوى ثالث ميداليات 
)فضيتان وبرونزية( في اليومي��ن االول والثاني من 
منافسات بطولة فزاع الدولية الصحاب الهمم  )كأس 
العال��م( المقامة حاليا في ام��اراة دبي وهي المرحلة 

التأهلية االخيرة  لبارالمبيك طوكيو. 
فقد حقق بطلنا العالمي محمد خالد محمد الميدالية 
الفضي��ة لمس��ابقة رمي الك��رة الحديدي��ة اثر حلوله  

بالمركز الثاني بعد الالعب الكاميروني.
وجاءت الميدالية الفضي��ة الثانية  عبر بطلنا الدولي 
عبد الحكيم البكر بمس��ابقة رمي القرص اثر  تسجيله 
رقما  وقدره 33,35 متر وهو رقم ش��خصي وس��وري 

جديد بهذه المسابقة.

وج��اءت الميدالي��ة البرونزي��ة عن طري��ق الالعب 
علي اس��عد بمس��ابقة رمي الك��رة الحديدية عن فئة 
المكفوفين ونجح بتحطيم رقمه الس��ابق ب 51 سم 

وتحقيق رقما وقدره 12.24 م.
وقد ق��ررت اللجنة المنظمة  للبطولة  الغاء مراس��م 
التتويج لالبطال الفائزين وذلك من ضمن االجراءات  
االحترازي��ة م��ن جائح��ة كورون��ا وتقوم  بارس��ال 
الميدالي��ات ال��ى الفائزين  في مق��ر اقامتهم. يذكر 
ان بطول��ة فزاع الدولية الثانية عش��رة أللعاب القوى 
ألصح��اب الهمم »الجائزة الكب��رى« بدأت  فعالياتها 
يوم  الثالثاء الفائت  ف��ي نادي دبي ألصحاب الهمم 

بمشاركة 600 العب والعبة يمثلون 63 دولة.

وتضم بعثة منتخبنا إلى دبي االس��تاذ عبد الناصر كركو 
الجاسم رئيس مكتب الرياضات الخاصة والرياضة للجميع 
المركزي  واالس��تاذ هنائي ال��وز  رئيس اتحاد الرياضات 
الخاصة  وكل من محمد جمال عليوي ومصعب عيش��ة 
)مدربان( وأربعة العبي��ن هم محمد خالد محمد وعالء 

عبد السالم وعلى اسعد وعبد الحكيم البكر.
وتعتبر هذه البطولة االستثنائية محطة اخيرة لحصد 

نقاط تأهيلية لدورة األلعاب البارالمبية في طوكيو.
وتقام البطولة وفق أعلى المعايير االحترازية العالمية 
والبروتوك��ول الطبي في ظل اإلجراءات الوقائية التي 
اتخذتها اللجنة المنظمة ضمن إطار القواعد اإلرشادية 

التي أوصت بها الجهات المعنية.
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التغيير
التغيير س��نة الحياة, ومن طبيعة األشياء, وبغض النظر 
عن محتواه يأت��ي غالبُا تلبية الحتياجات يفرضها الواقع 
المتغير, ويتم تبنيه من جهة تنفيذية لديها رؤية جديدة 
تسعى إلى تطبيقها, لكنها تحتاج لظروف مختلفة ونمط 
تفكير مغاير وأس��لوب عمل جديد وربما اشخاص آخرين 

لديهم مهارات معينة.
وألن مقاومة التغيير من صميم الطبيعة البش��رية, فإن 
اي عملية تغيير غالبًا م��ا تواجه صعوبات كبيرة وعرقلة 
م��ن اطراف عدي��دة, ركنت لواقع معي��ن واعتادت على 
رتابة محددة وطريقة عمل ثابتة رغم كل المتغيرات التي 

تحيط بها.
ف��ي واقعنا الرياض��ي الحالي نج��د أن اي خطوة جديدة 
نحو التغيير في اس��اليب العمل وآلياته وطريقة تنفيذه 
يلقى ن��وع من القب��ول والرضى وحتى الثن��اء من قبل 
غالبية الكوادر والمتابعين, ولكنه في الوقت نفسه يواجه 
الكثير من الممانعة في التنفيذ, وااللتفاف على مضمونه 
لتفريغه من محتواه والعودة إلى المربع األول, وكل ذلك 
بس��بب وجود اش��خاص متحكمين ببعض مفاصل هذا 
العمل ال يريدون هذا التغيير ألنه قد يأتي على مصالحهم 
ومنافعهم الش��خصية، ولألس��ف غالبًا م��ا ينجحون في 
فرض ارادتهم ومصالحهم على حس��اب مصلحة الرياضة 
والرياضيي��ن, رغ��م ادعائهم الزائ��ف بض��رورة التغيير 

والتطوير.
كل ه��ذه المقاومة وما زلنا نتحدث ع��ن تغيير وتطوير 
في طريقة وأس��لوب العمل فماذا لو كان التغيير يشمل 
اشخاصًا في مواقع معينة, بدءًا من مسؤول تجهيزات في 
فريق رياضي وم��رورًا بالمدربين وإدارات األندية واللجان 
الفنية وليس انتهاء بقيادات اللجان التنفيذية واتحادات 
األلعاب..؟ بالتأكيد ردات الفعل ستكون قوية بل وصادمة 
احيانًا من هؤالء االشخاص الذين شملهم التغيير, وأول 
ش��يء يقومون به هو محاولة االساءة لسمعة األشخاص 
الذي��ن حلوا في مكانهم, ومن ث��م االنتقال إلى المرحلة 
األكثر ض��ررًا وهي محاولة عرقلة وإفش��ال عملهم حتى 
ولو كان ذلك على حساب مصلحة رياضتنا الوطنية التي 

كانوا يدعون أنهم يضحون بالغالي والنفيس من أجلها.
بعد كل ما ذكرنا ما الذي نريد قوله...؟

قد ينجح هؤالء بالتش��ويش أو عرقلة سير عملية التغيير 
الت��ي تعمل عليها القيادة الرياضية, ولكنهم بالتأكيد غير 
قادرين على ايقافها وس��يكون مصير محاوالتهم الفشل 
ومحصلة اعمالهم هي الكش��ف عن الوجه الحقيقي لهم, 
واألهم من هذا وذاك أن ال تكون هذه المحاوالت س��ببًا 
في تس��رب الي��أس إلى نف��وس القائمين عل��ى عملية 
التغيير والتطوير في طريقة وآليات عملنا الرياضي التي 
ي��راد منها االنطالق نح��و افاق افضل ومس��تقبل أجمل 

لرياضتنا السورية. 

االتحاد

إقصاء المدربين
يف  المدربين  تبديل  لمسلسل  استمرارًا 
فرق كرة القدم بأنديتنا دخل المدرب ضرار 
رداوي مدرب تشرين والكادر المساعد له 
تقدم  إنه  وقيل  الجدد  الضحايا  قائمة 
باستقالته بعد خسارة فريقه مع منافسه 
أوىل  يف  حطين  التقليدي  الشقيق 

مباريات رحلة اإلياب من الدوري الممتاز.
المعلن تقدم باستقالته لكن المخفي قد 
يكون غير ذلك أي »قد تم اإليحاء له كي 

يستقيل بدل أن يقال«.
لقد  واح��دة  النتيجة  الحالتين  كال  ويف 
ماهر  بالمدرب  واستبدل  ال��رداوي  غ��ادر 
بحري الذي فاز مع تشرين الموسم الفائت 
استقالة  يف  أعلن  ثم  ال��دوري  ببطولة 
مغادرة الفريق البطل وها هو يعود كما 

قبل.
ال���رداوي وغ��ي��ره يف عدد  م��ع  م��ا حصل 
التعاقد  أن  إىل  يعيدنا  األن��دي��ة  م��ن 
وإعفاءهم  واستقاالتهم  المدربين  مع 
واالستغناء عنهم واستبدالهم ليس عماًل 
مدروساً عىل اإلطالق ويكون دائماً نتيجة 

ردات فعل لحدث ما ولسبب ما.
بعقود  محصنين  غير  المدربين  ألن 
العقود  يف  جزائية  وبشروط  تحميهم 
حقوق  م��ن  عليهم  وم��ا  لهم  م��ا  تحدد 
وواجبات ويف غالب األحيان ليس هناك 
هذه  ويف  النادي  يف  للعمل  زمنية  مدة 

الحالة إن أراد يترك يستطيع ذلك!!
وأسهل  ذلك  يفعل  يستقيل  أن  أراد  وإن 
شيء االستغناء عنه وبسهولة تامة دون 
ضعيفة  حلقة  كونه  ضجيج  أو  صخب 
ميادين  يف  التحكيم  طواقم  مثل  مثله 

المباريات.
أمام هذه الحادثة الجديدة جدًا نسأل:

هل المدرب ضرار رداوي السبب يف خسارة 
تشرين مع حطين؟

أو ليس هو من فاز عىل حطين بالذهاب؟؟ 
مشوار  أنهى  الذي  المدرب  هو  ليس  أو 

انتهى  وهل  للدوري؟؟  متصدرًا  الذهاب 
حظوظه  تشرين  فقد  وه��ل  ال���دوري؟؟ 
بالمنافسة عن اللقب؟؟ وهل الرداوي هو 
باالحتراف  والسالمة(  )للدايل  سمح  من 
من  هو  وهل  الفريق  حظوظ  وأضعف 
وضع يف عقديهما مع النادي شرطاً يسمح 

لهما باالحتراف يف منتصف الموسم؟
هذه  يف  إطالقها  يمكن  كثيرة  أسئلة 
المناسبة وكلها لصالح المدرب ومالحظات 
يف  وليست  ذكرها  الممكن  من  كثيرة 
صالح اإلدارات التي تعودت عىل أساليب 
المتاحة  الحقوق  عن  بعيدًا  الدفة  قيادة 
والواجبات األساسية والعقود المكملة إن 
كانت مع الالعبين أو مع المدربين أو مع 

بقية كوادر وعناصر اللعبة يف أنديتها.
سيبقى الحال عىل ما هو عليه وسيستمر 
أنديتنا  إدارات  لدى  المحبب  المسلسل 
الضوابط  القدم  كرة  اتحاد  يضع  حتى 
بين  للعقود  والكاملة  الشاملة  الناظمة 
التي  والالعبين  والمدربين  اإلدارات 
لهما  وتحدد  الحقوق  للطرفين  تضمن 
شيء  أي  يكون  ل��ن  وبالتايل  ال��واج��ب 
تفكر  وحتى  سهاًل  أو  كيفياً  أو  عشوائياً 
إدارات أندية كثيرة حين تختار المدربين 
يف بداية الموسم وتفكر أكثر حين تريد 
االستغناء عنهم عند أول هزة أو بأسلوب 

المزاجية.
وعىل إدارات األندية والالعبين والمدربين 
ينظروا  أن  اللعبة  يقود  الذي  واتحادنا 
كيف  العالم  دوري��ات  كل  من  ويتعلموا 
المنظومة  يف  المتناغم  الربط  يكون 
عىل  الجيد  العزف  يكون  وكيف  كاملة 

أوتار اللعبة ذات الشعبية األكبر.

صندوق للرعاية
كثر يف اآلونة األخيرة تسليط الضوء عىل 
العبينا القدامى بكرة القدم الذي يمرون 
جدًا  صبة  واقتصادية  صحية  بظروف 
وهم بأمس الحاجة لمد يد العون لهم من 

باب رد الجميل عىل أيام جميلة صنعوها 
يف مالعبنا وكانوا وقتها سبباً يف صناعة 
التاريخ واإلنجاز  الفرحة لجمهورنا وكتابة 
األيام  دارت  واليوم  لكرتنا  واالنتصارات 

بهم والبد من مساعدتهم.
وعون  سريعة  لرعاية  بحاجة  اآلن  هم 
عىل  يتغلبوا  كي  فورية  ومساعدة  أسرع 
ظروفهم ويقاوموا ما كتب عليهم أي هم 
خطوة  وهذه  سريع..  إسعاف  إىل  بحاجة 
إيجاد  المهمة  فهي  الثانية  الخطوة  أما 
البد  ح��االت  لهكذا  ودائ��م  مستقبيل  حل 
وأن تتكرر يف حياتنا الرياضية والبد من 
إىل  إضافة  لالعبين  صحي  ضمان  وجود 
صندوق للرعاية والمساعدة يكون السند 
الحقيقي عند الحاجة وإذا لزم األمر، وهذا 
كرة  اتحاد  وتنظيم  ورعاية  بإشراف  يتم 
وأن  محترفة  اللعبة  أن  خاصة  القدم 
وإداراتهم  الالعبين  بين  مكتوبة  عقودًا 
المانع  فما  االتحاد،  من  تصدق  أن  يجب 
هذه  ع��ائ��دات  م��ن  نسبة  اقتطاع  م��ن 
الصندوق  لهذا  كرصيد  وتوضع  العقود 
والتصرف  إلدارت��ه  لجنة  تشكيل  ويتم 
بما يلزم منه عند الضرورة ويتم توضيح 
االستفادة  يمكنهم  الذين  هم  من  وإقرار 
ذلك  يكون  ومتى  الصندوق  ه��ذا  من 
يشملها  التي  الحاالت  هي  ما  و  ولماذا 
حالة  إنها  والمعالجة  والمساعدة  الصرف 
وأخالقية  واجتماعية  وتعاونية  إنسانية 
الرياضة  روح  م��ن  تنبع  صفات  وه��ي 
من  نوع  وهي  وجودها  ومبرر  وأخالقها 
شركاء  بين  والتكامل  التكافل  أن��واع 
حالة  وه��ي  ال��واح��د.  الوطن  يف  الحياة 
كحق  تأتي  كونها  كرامته  للنجم  تحفظ 
من حقوقه أي أن ما يقدمه من مساهمة 
يف هذا المشروع يف شبابه وقمة إنتاجه 
به  وعصفت  الدوائر  به  دارت  إذا  يجده 
مالذه  هو  العمل  هذا  وبالتايل  المقادير 

األسمى وسنده النصير.

العمل  أساسيات  ضمن  من  وأصبحت  عليها  تعودنا  حالة 
المدربين  إقصاء  الكروي وهي  الرياضي  عندنا يف قطاعنا 
واستقاالتهم وإقاالتهم وهذه أوىل محطاتنا يف واحتنا لهذا 

األسبوع.

سبباً  كانوا  رياضتنا  من  نجوم  عىل  الضوء  تسليط  وحالة 
يف صنع االنتصارات وإعالن األفراح واآلن دارت بهم األيام 
عليهم صحياً  الحياة  الصعبة من تضييق  األيام  وتمكنت 

واقتصادياً وهذه ثانية محطاتنا يف الواحة.. فهيا نقرأ..

نتائج جيدة لمنتخبي سورية للرجال 
والسيدات في البطولة العربية للركبي

فاز منتخب س��ورية للرج��ال للركبي اليوم على نظي��ره العراقي 
بنتيج��ة 26 هدفًا مقابل 5 في البطولة العربية السادس��ة للركبي 

والمقامة في مدينة االسكندرية المصرية.
كما ف��از منتخبنا في مباراة ثانية على نظيره الس��وداني بنتيجة 

24 مقابل صفر.
كما فاز منتخبنا للسيدات بالركبي على نظيره اللبناني بنتيجة 12 

مقابل 7 في البطولة العربية األولى للركبي للسيدات.
وبهذه النتائج فإن منتخبينا للرجال والسيدات يتأهالن إلى الدور 

نصف النهائي مهما كانت نتائج بقية المباريات.
يش��ار إلى أن البطول��ة تقام بمدينة  االس��كندرية بمش��اركة  8 
منتخبات على مستوى الرجال و4 منتخبات للسيدات من سورية 

ومصر واإلمارات ولبنان وليبيا والسودان وفلسطين والعراق.

مسلسل إقصاء المدربين.. صندوق للرعاية

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

ثالث ميداليات لقوانا الخاصة في بطولة فزاع الدولية المؤهلة لطوكيو

انطالق منافسات بطولة الجمهورية  للمصارعة لفئة الشباب

اختتمت المرحلة الثانية من الدوري الس��وري لقفز الحواجز التي نظمها االتحاد 
العربي السوري للفروس��ية بالتعاون مع نادي الشهيد باسل األسد للفروسية في 

الديماس الذي استضاف البطولة على مضمار صالة األغر . 
المش��اركة كانت واسعة وضمت اغلب فرسان االندية الممارسة للعبة  ومن كافة 
الفئات، واقيمت مباريات المرحلة بنظام ش��وطين متتاليين يجتازهم الفرسان 

وتحسب النتائج بناء على أخطاء الشوطين وزمن الشوط الثاني . 
كان األداء جيدًا و استطاع الفرسان حصد نقاط المرحلة الثانية لتضاف إلى رصيد 
النقاط الذي س��يجمع آخر العام و بع��د انتهاء المرحلة األخيرة من الدوري ليتم 

تتويج بطل الدوري للعام 2021 

ختام المرحلة الثانية لدوري قفز الحواجز


