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المرحلة الثامنة عشرة للدوري الكروي الممتاز

مباريات «مفصلية» فهل تستمر «لعبة» الكراسي الموسيقية؟

علي شحادة
فرق الدوري الممتاز لكرة القدم
على م��وع��د ال��ي��وم السبت مع
ان��ط�لاق م��ن��اف��س��ات األس��ب��وع
ال��ث��ام��ن ع��ش��ر ح��ي��ث ال��م��ب��اري��ات
(مفصلية) في القمة والسفح
وه��ي غير قابلة للقسمة لمن
يرغب في االستمرار بالصدارة أو
الوصول إليها للمنافسة على
اللقب ولمن يريد زي��ادة الرصيد
وال��ت��ق��دم م��ن السفح باتجاه
أعلى على الجدول حيث التنفس
أكثر راحة والهواء أنقى وذلك
ألن النقاط بين الفرق الكبيرة
إذا جاز التعبير قليلة جدًا ولعبة
الكراسي الموسيقية بينهم
واردة وبقوة وتبادل المواقع
قابل للحدوث وه��ذا يعني أن
الفوز مطلب أساسي وقاسم
مشترك في كل المباريات دون
استثناء وإن ل��م يكن لطرفي
ك��ل لقاء فهو مطلوب ألحد
األطراف فكيف سيكون الحال
وما هي الحظوظ؟

قمة بامتياز

تتق��دم المباريات كقمة كبيرة مباراة
تش��رين مع الوح��دة ف��ي الالذقية
ويمك��ن أن يكون لها أكثر من عنوان
بارز يدل على قوته��ا وأهميتها وآثار
وتأثي��ر نتيجتها على س��ير كل فريق
في الطريق المتبقي حتى النهاية.
هي أو ًال بين فريقين من الكبار دون
شك وهما يمثالن الكرة السورية في
بطول��ة األندية اآلس��يوية وكل واحد
منهما يق��وده مدرب جدي��د وبه فاز
األس��بوع الفائ��ت حيث ق��اد «أيمن
حكي��م» الوحدة للفوز على جبلة بعد
صي��ام طويل وق��اد «ماه��ر بحري»
تشرين للفوز على الحرية.
ً
وثانيا أن المباراة للتأكيد ورد االعتبار.
ً
تأكي��د للوحدة لفوزه ذهاب��ا وبكأس
الس��وبر ورد اعتبار لتشرين لخسارته
في المناسبتين.
وهي لزيادة الفارق أو تقليصه بينهما.
فالف��ارق بينهم��ا  5نقاط إذ تش��رين
ً
خامسا
المتصدر له  37نقطة والوحدة
 32نقطة.
ف��وز تش��رين يدفعه إل��ى  40نقطة
ً
مراوحا ويتخلص من
ويترك الوحدة
فريق طامع بالصدارة واللقب إلى حد
كبير.
وف��وز الوحدة يوقف المد التش��ريني
ويجع��ل الفارق نقطتي��ن في حدود
الممك��ن وبذل��ك تق��وى عزيمت��ه
لتحقيق أهدافه المعلنة.
أما التع��ادل فيبقي األمور على حالها
لكنه يترك مجا ًال لدخول فرق مطاردة
على الخط بقوة.
مما تق��دم ن��رى أن للموقعة أهمية
ً
ً
ج��دا والب��د أن يقودها
ج��دا
كبيرة
«طاق��م تحكي��م» مت��وازن وحكيم
ونتيجته��ا مفتوح��ة عل��ى كل
االحتم��االت والفرص متس��اوية في
غي��اب «الجمه��ور» وذل��ك ألن في
الفريقي��ن العبين على س��وية فنية
عالية ف��ي كل الحظ��وظ وكلهم من
الدوليين وأولمبيين والشبان ويبقى
تركي��زا واألكث��ر ً
ً
ثباتا
الف��وز لألكثر
وس��يطرة على أعصابه واألكثر تنفيذاً
لتعليمات مدربه.

قمة ثانية

في العاصمة مباراة من العيار الثقيل
ً
أيضا وهي بالشك قمة ساخنة تشبه
إل��ى ح��د كبي��ر القمة األول��ى التي
تحدثن��ا عنها بين تش��رين والوحدة
وهي بين الجيش وحطين وكالهما

م��ن الكب��ار بالنتائ��ج والموقع على
الترتيب واإلصرار.
الجيش في األس��بوع الفائت مصدوم
من الفتوة وفقد الصدارة نتيجة ذلك
ً
وصيفا بف��ارق نقطتين عن
وم��ا زال
المتصدر تشرين لن يقبل أن يفقد 6
نقاط في أسبوعين متتاليين ألن في
ً
تشويش��ا على مسيرته وفوضى
ذلك
ً
ف��ي ترتي��ب أولويات��ه وتراجعا عن
أهدافه وهذا يعني أنه لن يقبل بغير
ً
منافسا.
الفوز ليبقى في دائرة الضوء
وحطي��ن ً
أيضا مصدوم في أرضه من
الكرام��ة وفقد نقطتين في الس��باق
للص��دارة وهو بالمرك��ز الثالث بفارق
نقطة عن الوصي��ف وثالث نقاط عن
ً
مبدئي��ا لفك
المتص��در وسيس��عى
الشراكة مع الجيش كي يفتح طريقاً
له لألمام.
لن يقبل بخسارة  5نقاط على التوالي
فالفوز مطلبه األساس��ي وال شيء غير
ذلك يفيده والتعادل بينهما خس��ارة
لنقطتين وفوز بنقطة وهي غير كافية
في صراع الكبار.
فالمب��اراة بي��ن فريقي��ن هدفهم��ا
مشترك وهو الفوز وسوف يسعيان له
ولديهما من األوراق الرابحة ما يؤهل
كل منهما لذلك.
وال غرابة إن ف��از أحدهما على اآلخر
وفق اإلمكان��ات ووف��ق الطموحات
واإلرادة وتبق��ى الكلم��ة العلي��ا
لمهاجم��ي كل فريق في اس��تغالل
الف��رص المتاح��ة وللمدافعي��ن في
حماية الظهر وللحارس��ين في حماية
المرمى هي مب��اراة متكافئة من كل
الوجوه ويبقي للتحكيم الجيد فرصة
إخراج المب��اراة بفوز لمن يس��تحق
باألداء وال شيء غيره ويبقى للتوفيق
وعدمه دور في ذلك ً
أيضا.

الكرامة × الطليعة

الكرام��ة يع��ود إلى أرض��ه على أمل
العودة إلى س��كة االنتص��ارات حين
يس��تقبل الطليع��ة والكرام��ة ف��ي
ً
نقاط��ا مهمة
األس��ابيع الفائت��ة فقد
وهو غير جاهز لنزف جديد ويس��عى
للتعويض حتى يبقى ً
قريبا من الفرق
ً
وجاه��زا لالنقضاض
الكبي��رة وبينها
حين تحين الفرصة لذلك.
والطليعة يقترب م��ن الفرق الكبيرة
ً
ً
وش��يئا ونتائجه
ش��يئا
(الخماسي)
في أرض��ه وخارجها تؤهله لذلك فهو
فريق عنيد وصع��ب المنال وهو في
(راح��ة ب��ال) وهذه مي��زة أي ليس
علي��ه ضغوطات عل��ى اإلطالق فهل
ً
س��ببا في
يكون الضغط على الكرامة
انتفاضته المنتظرة؟
ً
أم ه��ل يك��ون ذل��ك س��ببا ف��ي
مراوحته؟؟
ً
وه��ل تكون راحة الطليعة س��ببا في
انطالقة متوقعة أم أنه��ا مدعاة لقلة
الحماسة؟
ه��ي مباراة يج��ب أن تك��ون كبيرة
ون��رى فيه��ا أرجحي��ة للكرامة رغم

صعوبة ذلك عليه.

االتحاد × الوثبة

االتحاد يس��تقبل الوثبة وهما قريبان
بالترتي��ب في المركز الس��ابع الوثبة
ويلي��ه االتح��اد أي أنهما ف��ي أمان
واطمئنان.
االتح��اد بنتائجه يش��ير إل��ى اهتزاز
بالمس��توى عكس الوثبة الذي يشير
إلى استقرار وواقعية.
فه��ل يع��ود االتح��اد إلى مس��تواه
ويتغلب عل��ى الواقعية أم أن للوثبة
الطم��وح الكافي ليزيد م��ن إرباكات
المضيف؟
هي مباراة يج��ب أن يكون فيها كرة
ق��دم ألن الفريقي��ن في أم��ان رغم
الضغط النفسي على االتحاد الذي لم
يتعود أن يكون هكذا بالنتائج إذا عاد
االتحاد إلى مستواه فاألرجحية له وإن
لم يفعل فالوثبة جاهز لقلب الطاولة.

جبلة × الساحل

لسان حال جمهور جبلة يقول:
لقد آن األوان كي يفوز فريقها وخاصة
أنه يالقي الس��احل وفي ميدانه وإن
لم يفز اآلن فمتى ينتصر؟؟
ولسان حال جمهور الساحل يقول:
هل يس��تطيع فريقنا الفوز وكس��ب
ث�لاث نق��اط كاملة وإل��ى متى هذا
النزيف خارج األرض وداخلها؟؟
لقد اقت��رب المط��اردان وحبل الهم
يضيق؟؟
جبلة ف��از ً
ذهابا وهو مرش��ح لتكرار
ذلك ً
إيابا للعودة إلى صورته وإلرضاء
جمهوره؟
والس��احل موقعه صعب وخس��ارته
واردة فهل يصنع مفاجأة غير منتظرة
تكون مفتاحه للقادمات.

الشرطة × الحرية

الش��رطة يريدها في العاصم��ة ً
فوزا
ً
قياسا مع مستواه
وهو قادر على ذلك
ونتائجه ومقارنة م��ع نتائجه الحرية
ونتائجه.
ً
ف��وزا وإن لم يكن
والحري��ة يريدها
ذلك فال يأس بالتعادل حيث بدأ مع
الفتوة والساحل بصفحة جديدة وخط
جديد وحت��ى يفك الش��راكة عنهما
ويهرب إلى األم��ام ال يمكنه ذلك إال
بالف��وز أو العودة من العاصمة بنقطة
غالية والش��رطة قد ال يس��مح له بها
وإن حصل عليها الحرية فهي مكسب
أكيد وسيكون ذلك عكس التوقعات
أم��ا أكثر من ذلك فه��و مفاجأة فهل
يستطيع فعلها كما فعل الفتوة أمام
الجيش؟؟

الحرجلة × الفتوة

الحرجل��ة والفتوة في مب��اراة يريدها
كل منهما ً
فوزا ولهما أسبابهما..
الحرجل��ة يراها فرصة لتك��رار نتيجة
الذهاب وزيادة الرصيد على حس��اب
فريق يتأخر عن��ه بالالئحة وفي ذلك

أم��ان واطمئنان يضاف إلى ما يملك
في هذا االتجاه.
ً
تكرارا لمشهد مباراته
والفتوة يريدها
مع الجيش أم��ام فريق من الممكن
التفوق علي��ه وبالتالي التقدم باتجاه
المنطق��ة اآلمن��ة أكثر م��ن موقعه
الحالي.
يعد فوز الفتوة على الجيش ال ش��يء
ً
مس��تغربا فهل يس��مح ل��ه الحرجلة
بذل��ك وهو الذي يتق��ن فن التعادل
وكسب النقاط في الوقت المناسب.
ً
فوز الفتوة يعتبر ً
مريحا له وفوز
حدثا
الحرجلة يعيد إل��ى الفتوة ً
هما ً
كبيرا
فإلى أين تس��ير المب��اراة بنتيجتها
اطمئن��ان للحرجلة وقل��ق للفتوة أم
حالة مستجدة لكليهما؟

فوز وصدارة

الحرية × تشرين 3 /1

محمد هاشم إيزا

سجل للحرية خالد كردغلي في مرمى
فريقه خطأ د .8
ولتشرين محمد مالطة ،محمد مرمور،
ماهر دعبول د (.)63 ،38 ،5
ً
ً
حقق تش��رين ً
مس��تحقا
ناصعا
فوزا
على مضيفه الحرية على ملعبه بثالثة
أهداف مقابل واحد ف��ي لقاء صبغه
بلونه وبصم عليه وخرج بنقاط أعادت
للصدارة مع وقفة احترام ،أما الحرية
فقد تابع مسلس��ل ضياعه وتواضعه
فدفع ثمن تفككه وانهياره خسارة مع
وقفة ألم وعزاء؟!
لع��ب الضي��وف بخطوط متجانس��ة
متقارب��ة منظمة معتمدين أس��لوب
التمري��رات القصي��رة األمامي��ة
والعرضي��ة باختراق دفاع��ات الحرية
م��ن جه��ة الظهي��ر األيم��ن (نقطة
الخلل) ولعب الحرية بأسلوب الكرات
الطويلة المرفوع��ة التي قطعها دفاع
تشرين بسهولة.
منذ صافرة االنط�لاق طوق (البحارة)
ميناء الحرية وسجلوا ً
هدفا في وقت
مبكر من عرضية الدعبول التي حول
المالطة برأس��ه عن يس��ار (السالم)
ول��م تدم البهجة س��وى ثالث دقائق
إذ جاء ه��دف أصحاب األرض بنيران
صديق��ة عندم��ا ح��اول الكردغل��ي
إبعاد إح��دى الك��رات فوضعها خطأ
ف��ي مرمى فريقه ..بع��د ذلك هدأت
ح��رارة المب��اراة وتوض��ع اللعب في
وس��ط الميدان مع أفضلية تش��رين
إل��ى أن ح��ان موعد اله��دف الثاني
من ركلة مباش��رة استقرت الكرة في
مرمى الس��الم في وقت كان تشرين
أكثر فعالية وخط��ورة والحرية افتقد
للتركي��ز وم��ع أفول ش��مس الجولة
األولى وج��ه العجيل قذيف��ة بعيدة
تصدى له��ا (المدنية) فأنق��ذ عرينه
من فرصة التعادل في الجولة الثانية
واصل تش��رين أداءه المميز ً
بحثا عن
وزيادة الغلة واس��تغل الدعبول هدية
م��ن المدافعي��ن اصدم��ا ببعضهما
وت��ركا الك��رة وحي��دة اس��تثمرها

ً
محرزا
الدعبول و(دعبله��ا) بالمرمى
الثال��ث ،اطمأن به على نقاط المباراة
فيما تبق��ى من الوقت وفي المراحل
األخي��رة صح��ا الحري��ة م��ن غفلته
فكث��ف م��ن ضغط��ه والح��ت أمام
ً
مس��تفيدا من
البديل عبد هللا فرصة
خروج الحارس من مرماه فسدد الكرة
ً
بعي��دا وودع الصالل المب��اراة بركلة
مباشرة ضربت خشبة مرمى المدنية
وخرجت.

يف الملعب

تش��كيلة الحرية :محمد س��الم ،عبد
المعطي كي��اري ،أيمن الصالل ،عامر
اللحام ،حسام الشوا ،محمد العجيل،
عبد الملك حلبية (أحمد العبد هللا)،
محمد الحسن (أحمد الدبل) ،عبد هللا
نجار (عبد الهادي عبود) ،سامر السالم
(عمر مشهداني) ،حسن المصطفى.
تش��كيلة تش��رين :أحمد مدنية ،ثائر
كروم��ا ،عبد ال��رزاق محم��د (رامي
اليق��ة) ،عمر ريح��اوي ،محمد زكريا
العمري ،نديم صال��ح ،محمد مالطة
(ياس��ر ش��اهين) ،محم��د مرم��ور،
ماه��ر دعبول ،علي بش��مالي (كامل
حميشة) ،خالد كردغلي.
الح��كام :د .وديع الحس��ن ،د .محمد
الس��يد علي ،حس��ام حس��ن ،أحمد
شحادة.
اإلنذارات :عبد المعطي كياري ،سامر
الس��الم من الحرية ،وماه��ر دعبول،
ياسر شاهين من تشرين.
مقيم الحكام :سليمان أبو علو.
مراقب المباراة :مالذ يعقوب.

تعادل عادل
حطين × الكرامة 1 /1

محمد عجان

سجل للكرامة أو ًال حارث النايف د 35
وعادل لحطين حسين جويد د .70
أخفق كل من حطين وضيفه الكرامة
ف��ي تحقيق الف��وز في الس��باق نحو
الصدارة واكتفيا بالتع��ادل اإليجابي
به��دف له��دف وال��ذي ج��اء بطعم
الخسارة للفريقين اللذين لعبا مباراة
متوسطة المستوى بعيدة عن فنيات
ومه��ارات اللعبة تقاس��ما ش��وطي
المب��اراة أداء ونتيجة ففي الش��وط
األول كان الضيوف هم األميز واألكثر
ً
ً
وامتدادا ونجح��وا في إنهائه
نش��اطا
بالتقدم بهدف.
فيم��ا نش��ط الحيت��ان بالثاني وفق
عدة تبديالت ناجحة س��واء في خطة
اللع��ب أو الالعبين ونجح في إدراك
ً
عموما لم يس��تحق أي من
التع��ادل
الفريقين العالمة الكاملة.
الشوط األول ومع الدقيقة األولى كاد
حطين أن يكون البادئ بالتس��جيل
عبر هجمة س��ريعة مباغت��ة وينفرد
المردكيان ويس��دد أرضية قوية مرت
بمحاذاة أسفل القائم األيمن وسرعان
ما اس��تلم بعده الكرام��ة الزمام عبر
سيطرة ميدانية جيدة وانتشار صحيح
واس��تحواذ على الكرة بقيادة المبدع

علي رمضان الذي أتعب دفاع حطين
بحركاته المهاري��ة ومراوغته البينية
والتمري��رات لزمالئ��ه الجنيات الذي
س��دد وأبعدها حارس حطين لركنية
وثاني��ة لريف��ا عبد الرحم��ن بجانب
القائ��م لكن الدقيق��ة  35أعلنت عن
مباش��رة للكرامة على حاف��ة المربع
الكبي��ر ليتص��دى له��ا الخبير حارث
الناي��ف وس��دد أرضية زاحف��ة قوية
تج��اوزت الجدار الحطيني ومرت عن
يس��ار حارسه شاهر الش��اكر وعانقت
الشباك وهدف المباراة األول والذي
تحرك بعده الحيتان بهجمات مرتدة
وس��ريعة وس��نحت لمهاجم��ه أنس
بوطة عندما تطاول لكرة عالية وحولها
برأس��ه لكنها ج��اورت القائم وجدد
المردكي��ان كرة عرضي��ة على أعتاب
مرم��ى الكرامة لم تجد م��ن يتابعها
بعد أن تجاوزت الجميع.
ً
تماما وبال
الشوط الثاني تبدل الحال
مبرر عم��د فريق الكرام��ة إلى األداء
الدفاع��ي واالعتماد عل��ى المرتدات
للحفاظ على التقدم مما أتاح الفرصة
للحيتان ليبس��طوا سيطرتهم بشكل
صريح ويش��كلوا خطورة مباشرة على
مرم��ى الكرامة وعبر تس��ديدات من
مختلف الجهات بدأها أحمد الشمالي
عندم��ا انفرد وس��دد بجان��ب القائم
وعل��ى طريقة أمور ال تص��دق وثانية
للشمالي من مباش��رة فوق العارضة
وثالثة للرفاعي حولها حارس الكرامة
لركني��ة ،ونتيجة للضغ��ط المتواصل
ومن كرة مباش��رة لعبها يوسف قلفا
لحلق المرم��ى انبرى إليها حس��ين
جويد وحولها برأس��ه لداخل الشباك
ً
معلنا هدف التعادل د .70
واس��تمر الضغ��ط الحطين��ي بغي��ة
الوصول له��دف التقدم وحاصر ضيفه
ف��ي منطقته لكن ع��اب المهاجمين
التس��رع وس��وء التركيز فجاءت كرة
القلفا بجان��ب القائ��م والجويد فوق
العارضة ليق��وم الكرامة وعلى فترات
بهجم��ات مرتدة حذرة وس��نحت له
فرصتان أهدر األول��ى حارس النايف
بجانب القائم وأطاح تامر حاج محمد
بالك��رة بالعالل��ي ولتنته��ي المباراة
بالتعادل بهدف لهدف الذي احتل فيه
حطين المركز الثالث وتراجع الكرامة
للمركز الرابع على الئحة الترتيب.

فوز الوثبة

الوثبة ×الشرطة 1 /2

محمد خير الكيالني

س��جل للوثبة رامي عامر د 57وباهوز
محم��د د  81وللش��رطة هادي الملط
د34
لم يذهب ص��راخ وتوجيهات مدرب
الوثب��ة محمد خلف س��دى فقد كان
يدير دفة الفريق بصوت عال من على
المدرجات وتوج��ت تلك التعليمات
به��دف الف��وز بع��د تقدم ل��م يطل
للشرطة الذي تسيد الشوط األول بعد
بداي��ة وثباوية وضي��اع هدف محقق

ودفاع محكم فاس��تلم زمام المبادرة
وخطر علي الوثب��ة عبر الغالب الذي
اخت��رق جه��ة الوثب��ة اليس��رى ورد
المرعي كرته وتوج الش��رطة سيطرته
به��دف جمي��ل م��ن الص�لال الذي
مرر ك��رة وتركها الغ�لاب لهاد الملط
س��ددها أرضي��ه عن يمي��ن المرعي
فكان��ت هدف الش��رطة بالدقيقة 34
ً
ضائعا
وتابع الشرطة هجومه والوثبة
بأرض الملعب ودفاعه يتحمل العبء
الهجومي للش��رطة الذي أنهى الشوط
األول بتقدمه بهدف.
بالش��وط الثان��ي غي��ر الوثب��ة م��ن
اس��تراتيجيته ..والبداي��ة الوثباوي��ة
اجب��رت الش��رطة للتراج��ع الدفاعي
وبنفس س��يناريو الش��وط األول لكن
اختلف اللعب بالتمرير الطويل واول
فرصة للوثبة تس��ديدة من الس��تاني
ردها حارس الش��رطة ع��ادت للعامر
س��ددها ردها المريمي��ة  ،وبالدقيقة
 57أسفر الضغط الوثباوي عن هدف
التعادل للوثب��ة عندما اختراق العامر
دفاع الشرطة وواجه المريميه وثبته
بهدف التع��ادل بقنط��ره الكرة فوقه
للش��باك وقام الوثب��ه بتوزيع الكرة
عبر االطراف للوثبة وتس��ديدة لباهوز
بحضن المريمية تس��ديدة للبستاني
رده��ا القائ��م االيم��ن للمريمي��ه
(اعت��راض علي حالة ض��رب لالعب
الوثبه من مش��رف الفريق سامربيطار
عل��ى المراق��ب واش��هر ل��ه الحكم
البطاقة الحمراء)
عاد الش��رطة لالنطالق واخترق جهة
الوثب��ة اليس��رى وغ��اب التركيز عن
العب��ي الوثب��ة عن��د دخوله��م جزاء
الشرطة والتس��ديد بالعالي مع يقظه
لدف��اع األخيرلك��ن الف��رح الوثباوي
تحق��ق بتمري��رة لعام��ر اخت��رق بها
دفاع الش��رطة لكن المريمية ردها ع
دفعتين توجها باهوز محمد بالدقيقة
 81بهدف بعد سلس��لة م��ن الضغط
الوثباوي ونجح الحكم الشاب سامي
حس��اني بقيادة المباراة التي انتهت
بفوز الوثبة 1/2

فوز الطليعة
الطليعة × اإلتحاد 2 /3

ب��دون مقدمات وبس��رعة الب��رق بدأ
الح��وار الهجوم��ي بي��ن الفريقي��ن
الطليعة ضرب مرم��ى حجي عثمان
عند الدقيقة الثانية بتوقيع عبد القادر
عدي واإلتحاد يرد بالمثل عند الدقيقة
الخامس��ة بتوقي��ع أحم��د األحم��د
ً
باك��را وخاصة
لتلته��ب المجري��ات
عندم��ا طال��ب العبو الطليع��ة بركلة
جزاء قب��ل أن ين��ذر المهتدي خلف
الطليع��ة بكرة خطرة ليع��ود الدولي
محمد قناة ويش��ير لركلة جزاء لقيام
صهيوني اإلتحاد بلمس الكرة يتصدى
لها أحم��د عمير وع��ن يمين حجي
عثمان داخل الشباك عند الدقيقة 22
لتتسارع األحداث بشكل كبير بكرات
المبيض العمير ومي��دو في الجانب

الطلعاوي والريحانية والعنز واألحمد
في الجان��ب االتحادي وم��ع تصاعد
ألسنة اللهب الهجومي يدخل األحمد
يواجه الخلف يبعده��ا بإعجوبة ترتد
ألحم��د العمير يواج��ه حجي عثمان
ال��ذي ح��اول نقل المواجه��ة لخارج
الصندوق لك��ن العمير أرس��ل الكرة
بخبرت��ه داخل الش��باك عند الدقيقة
.39
في الثاني زادت حالوة اللقاء وظهرت
الفنيات عند العبي الفريقين والحت
مالمح األهداف في كثير من األحيان
وخاصة في كرة عمير الطليعة وأحمد
اإلتح��اد وبرغم من س��رعة األداء من
الجانبي��ن إال أن الخش��ونة كان��ت
حاضرة في عدة حاالت في الجانبين
وخاص��ة التي ظه��رت عندما تعرض
أحم��د األحم��د لعرقلة ف��ي صندوق
الطليعة ليعلن الحكم عن ركلة جزاء
تص��دى لها المخض��رم عمر حميدي
عند الدقيقة  73لي��زداد الضغط على
الفريقي��ن أصح��اب األرض للحفاظ
على تقدمه��م والضيوف في محاولة
التعديل ومابين هن��ا وهناك ترتفع
وتيرة المجريات لدرجة الغليان العبو
اإلتحاد حاولوا الضغط على خصمهم
من كاف��ة االتجاهات معتمدين على
تس��ريع الكرات لخلق فوضى دفاعية
ف��ي الجانب الطلع��اوي الذي اعتمد
العب��و عل��ى القوقع��ة الدفاعية مع
الدقائق األخي��رة واالرتداد المنقوص
للع��ودة لحماي��ة منطقته��م ول��م
يسعف الضيوف محاوالت الصهيوني
واألحم��د والعمر وبقي��ة الزمالء في
زعزع��ة دف��اع الطليع��ة ال��ذي قاده
الخميس والدندشي والحنبظلي بثقة
وخاصة مع خواتيم الدقائق.

فوز الوحدة
الوحدة × جبلة 1 /2

رياض أمين

س��جل لجبلة محم��ود البح��ر د 49
وس��جل للوحدة أسامة األومري د 76
وحميد ميدو د .77
الش��وط األول هاجم الوح��دة وانفرد
محم��د الحالق بحارس جبلة وس��دد
بأحضان��ه ورد جبل��ة بهجمة وحصل
عل��ى ركني��ة قطعه��ا دف��اع الوحدة
وركنية للوحدة علت رأس��ية يوس��ف
محمد عارضة جبل��ة وركنية للوحدة
وأبعد حارس جبل��ة كرة عدي جفال
وفي الدقيق��ة  34طرد الحكم حارس
جبلة بالبطاقة الحمراء لعرقلته ً
عمدا
محم��د زين��و المنفرد بمرم��ى جبلة
وأه��در مؤي��د العجان فرص��ة غالية
للوح��دة ومرت كرة ع��دي جفال عن
يس��ار قائم جبلة ورد مصطفى شيخ
يوسف بكرة حولها طه موسى لركنية
وج��زاء لجبلة س��جل محم��ود البحر
الهدف لجبلة وينتهي الش��وط األول
بتقدم جبلة بهدف لال شيء.
الش��وط الثاني هاج��م جبلة وتحمل
دفاع الوحدة عبء الهجمات وبس��ط
وس��ط جبلة سيطرته مس��تغ ًال فراغ
ً
مهاجما
وس��ط الوحدة وارتد الوحدة
وس��دد األومري بجان��ب قائم أيمن
جبلة.
وركني��ة لجبلة قطعها دف��اع الوحدة
ومن��ذ الدقيق��ة  70يهاج��م الوحدة
بق��وة بقيادة أس��امة األوم��ري د 76
س��جل د  76س��جل أس��امة أومري
هدف التعادل للوح��دة وفي الدقيقة
 77س��جل حميد ميدو الهدف الثاني
للوحدة وعلت كرة أسامة عارضة جبلة
وتمر كرة الشلحة عن يسار قائم جبلة
وك��رة ألنس العاجي عن يس��ار قائم
جبلة ولتنتهي المب��اراة بفوز الوحدة
بهدفين لهدف.

كرة القدم
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الرعاية والمنتخب في مؤتمر اتحاد الكرة
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للحديث بقية

طبخة المدربين

عق��د رئيس اتحاد كرة الق��دم العميد حاتم
ً
ً
صحفيا االس��بوع الماضي
مؤتم��را
الغايب
للحدي��ث ع��ن ع��دة أم��ور تتعل��ق بواقع
المنتخ��ب ورعاية الدوري وفوائ��د التعاقد
مع ش��ركة أول س��بورت الراعية للمنتخب
الوطني بكرة القدم بالتزامن مع عيد الرياضة
الخمسين.
بش��كل عام لم يكن المؤتمر ً
غنيا بطروحاته
واقتص��ر على ع��دة مواضيع تح��دث عنها
رئيس االتحاد ومنها فوائد التعاقد مع شركة

أول س��بورت حيث بيّن «الغايب» أنها من
بين أفضل س��بع ش��ركات تقدم��ت لرعاية
ً
دعم��ا للمنتخب
المنتخ��ب وهي س��تقدم
بقيم��ة  100أل��ف دوالر في ح��ال التأهل
لنهائيات أمم آس��يا والمبلغ ذاته في حال
التأه��ل لنهائي��ات المونديال مع معس��كر
خارج��ي وتأمين مباراة ودي��ة مع منتخب
عالم��ي كل عام وتقديم ألف ك��رة للدوري
ً
طقم��ا للحكام وتقديم حس��م قدره
و250
خمس��ون بالمئة لش��راء تجهي��زات لبقية

المنتخب��ات الوطنية غير المش��مولة بقرار
الرعاية إضافة لميزات تتعلق باألرباح.
وحول مباراة حرجلة وجبلة التي اعتبر فيها
ً
حرجلة ً
قانون��ا ومارافقها من تداعيات
فائزا
وحديث بالش��ارع الرياضي فقد نفى العميد
ً
مقدما شكره
حاتم وجود أي إشكالية الحقة
العميق للبطل العالمي االستاذ فراس معال
رئيس االتحاد الرياضي العام المتجاوب مع
اتحاد اللعبة.
وح��ول مباراتي البحرين واي��ران يومي 25

و 30آذار القادم قال رئيس اتحاد الكرة:
ً
تلفزيونيا
المدرب معلول يتاب��ع المباريات
وس��يكون في بلدن��ا يوم  8آذار وس��يكون
هناك معسكر داخلي قبل المباراتين.
وح��ول روات��ب المدربين أك��د الغايب أن
الم��درب معلول ل��م يتل��ق أي راتب حتى
اآلن وهناك متابع��ة للحصول على األموال
المجمدة.
وبش��أن الالعبين المغتربي��ن هناك لجنة
ويبدأ األمر من خ�لال رغبة الالعب وكتاب

خطي ث��م رغبة المدرب وكت��اب خطي ثم
متابع��ة اإلجراءات األخ��رى القانونية وبناء
علي��ه ال تس��مح القواني��ن بلعب س��رغون
أبرهام.
ويجب االس��تفادة من أي العب يس��توفي
الش��روط القانونية ،أما خليل إلياس وبابلو
صب��اغ وعبد الرحم��ن ويس فاألم��ور قيد
اإلجراءات والمدرب معلول يريدهم.
وفي قصة خريبين أك��د رئيس اتحاد الكرة
أن األمر متروك لخيار الكادر الفني واإلداري.

الدرجة األولى لكرة القدم

(تأهل) المحافظة والعربي والنواعير وعفرين و(هبوط) النضال والنيرب
صبحي أبو كم

انته��ت مباري��ات المجموعتي��ن
الثاني��ة والرابع��ة ضم��ن دوري
الدرجة األولى لك��رة القدم للرجال
ولم تخرج عن اإلطار المتوقع لها.
اس��تطاع المحافظة ف��ي المجموعة
الثانية أن يحس��م الصدارة بفوز على
معضمية الش��ام ،واتجه��ت األنظار
لمباراة الهروب من شبح الهبوط بين
النضال والنبك وكان النضال يحتاج
إلى تعادل على أقل تقدير ليبقى في
الدرجة ألولى وكان يلعب على أرضه
التي اعتاد عليه��ا ،بينما كان النبك
يحتاج ال��ى الفوز فقط ليحقق البقاء
ف��ي الدرج��ة االولى وهو م��ا حققه
ً
رافع��ا رصيده
بالفع��ل بنتيجة 2/1
في خت��ام الدوري إلى  6نقاط وغرق
النضال بنقاطه الـ 5بمؤخرة الترتيب
وهبط للدرج��ة الثانية ..ونجح فريق
الضمير ال��ذي صع��د ألول مرة في
تاريخه إلى الدرج��ة األولى بتثبيت
مواقعه بهذه المجموعة بل ومنافس
على الصعود للتجمع النهائي.
من جهة أخرى حس��مت مس��ألة
الصع��ود ف��ي المجموع��ة الرابعة
ً
مبك��را وكان التناف��س على مقعد

يواصل موسمنا الكروي الحالي تسجيل لألرقام القياسية من ناحية
تغيي��ر المدربين وال يكاد يخلو يوم من خبر مف��اده تغيير المدرب
الفالني وتعيين غيره..
ه��ذا األمر ال يقف فقط على الم��درب (وياليته كذلك) حيث يحضر
ً
(أحيانا)
المدرب ومعه الطاقم المرافق من مس��اعد وحتى المعالج
ليتك��رر هذا األمر في النادي الواح��د ..أو في عدة أندية ..ليبدو األمر
وكأن��ه طبخ��ة نتذوقها كل دقيق��ة لنضيف إليها المل��ح والبهارات
والخلطات واالختراعات بما يتناس��ب مع مزاجنا (المضروب ً
أصال)
ألن التغيير يولد التغيير وهكذا!..
دوري المحترفي��ن ل��م يقص��ر به��ذا الموضوع فكث��رت الطبخات
والطباخون من م��درب جاء وآخر ذهب والعكس وانضم إليه دوري
األولى ودوري الش��باب وحتى ف��رق الفئات العمرية ألن الحبل طال
ومشى على الجرار فهل هذا يعقل من إدارات أندية هي نفسها تقول
عن حالها بأنها متزنة وتدرس األمور وتقلب األفكار وتؤيد االستقرار؟!
التغيير في بعض األحيان يكون حالة إيجابية وصدمة معنوية وفنية
مفيدة لبعض األندية لكن عندما يصبح عادة ومن مبدأ التغيير ألجل
التغيير أو حتى يحمي البعض أنفس��هم من المس��اءلة ورميها في
شباك المدرب فهذا أمر غير مقبول ويبتعد عن أدنى مقومات العمل
الرياضي الصحي والمطلوب اليوم إيجاد آلية عمل تبدأ من المدرب
نفس��ه تحميه وتدعم س��معته وفق وقائع محددة وأن يكون العقد
شريعة المتعاقدين ال حبر على ورق.
أيضا دراسات األندية إلمكانيات فريقها ً
ومن المطالب ً
جيدا واختيار
ً
أحالما
المدرب األنسب بما يتناسب وتلك اإلمكانيات ألن لجميعنا
كبيرة وطموحات عريضة ولكن يا ترى هل تتناس��ب وما بين أيدينا
من إمكانيات..؟
وللحديث بقية..

ربيع حمامة

إعادة نظر وتكليف في كرة الحرية

البق��اء ف��ي الدرج��ة األول��ى بين
الني��رب ومصفاة باني��اس فنجح
األخير بالبقاء وهبط النيرب.

المجموعة الثانية

اس��تطاع المحافظة الحفاظ علىالمقدمة بعد ف��وزه على معضمية
الش��ام في ملعب الج�لاء بنتيجة
ً
ذهابا على
 0/2فيما كانا قد تعادال
ملعب المحافظة .2/2
ً
 قدم الضمير مس��توى جيدا أمامالعربي على ملع��ب األخير البلدي
في الس��ويداء وخس��ر مع��ه 0/1
وسبق أن تعادال في ملعب الفيحاء

الصناعي ذهابا .1/1
 واستطاع النبك أن يفوز بمعركةالبقاء في الدرجة األولى بتقدمه على
النضال صاحب األرض  2/1مستغ ًال
لعب النضال ناق��ص الصفوف بعد
أن طرد حكم المباراة  3من العبيه
خ�لال مجريات المباراة؟؟ وس��بق
أن تعادال ف��ي مرحلة الذهاب على
ملعب النبك .1/1
ترتيب األندية 1- :المحافظة ()23
نقط��ة 2- /العرب��ي ()19نقط��ة/
 3الضمي��ر( )14ينقطه)14(4- /نقط��ة 5- /النب��ك( )6نقط��ة6-/

النضال( )5نقاط.

المجموعة الرابعة

تاب��ع النواعي��ر تس��جيل نتائجهالمضيئ��ة باأله��داف وتغلب على
الني��رب 3/1من دون عناء وس��بق
ل��ه أن فاز عليه عل��ى ملعب حماه
/4صف��ر وهك��ذا ودع النيرب دور
الدرجة األولى.
 عفرين ه��و اآلخر صعد الى الدورالثاني من االس��بوع الفائت وقطع
الطري��ق عل��ى عم��ال حم��اه في
المنافسة على أحد المركزين ولعب
ً
حرص��ا على
بفريق��ه االحتياط��ي

س�لامة العبيه للدور الثاني وخسر
معه  1/2وس��بق أن فاز عليه ذهابا
على ملعب  7نبيان في حلب .1/0
 مصف��اة باني��اس اس��تضافالتضام��ن وتع��ادال  2/2وبقي في
الدرج��ة االول��ى وكان قب��ل هذه
المباراة متعاد ًال مع النيرب بالنقاط
وبف��ارق النقطة الوحي��دة بالتعادل
يستمر بمركزه وسبق أن تعادال .1/1
ترتيب األندي��ة 1- :النواعير ()25
نقطة 2- /عفرين( )22نقطة 3- /ع.
جماه ( )19نقطة – 4/التضامن()7
نقاط – 5 /م .بانياس( )5نقاط6-/

النيرب( )5نقاط.

ختام

وتختم مباري��ات المجموعات في
أندية الدرجة األولى هذا االس��بوع
بالمجموعة االولى والتنافس فيها
على الهروب من شبح الهبوط بعد
أن قط��ع اليقظ��ة والمج��د تذكرة
الصع��ود الى ال��دور الثان��ي وفي
االسبوع االخير:
جرمان��ا يس��تضيف المج��د..واليقظ��ة يس��تقبل المخ��رم على
ملع��ب المحافظ��ة والش��علة
يستضيف قارا في درعا.

متفرقات كروية

كرة اليقظة تتأهل للدور النهائي
بالدرجة األولى

محمد هاشم إيزا

بع��د اإلش��اعات التي انتش��رت في
شوارع مدينة حلب والتي راجت بين
أنصار نادي الحرية وتداولتها وس��ائل
التواص��ل االجتماعي عن قيام اإلدارة
باالس��تغناء عن عدد من العبي فريق
رجال الكرة ونس��خ عقودهم تبين أن
ذلك ال أساس له وعار عن الصحة وكل
ما جرى هو سير اإلدارة بقيادة رئيس
النادي نور الدين تفنكجي على طريق
اإلص�لاح وكانت الخط��وة األولى هي
دراس��ة تعاقدات العبي الفريق حيث
اس��تطاعت توفير  24مليون ليرة من
خالل الحوار الذي أجرته مع  4العبين
حاورهم رئيس النادي عرف منهم طه
دياب ،سامر السالم ،أحمد قدوة الذين
قبلوا العرض المقدم إليهم بتخفيض
عقودهم بنس��ب كبيرة مع البقاء في
صفوف الفريق.
م��ن جهة أخرى ش��كلت اإلدارة لجنة
لإلش��راف على كرة النادي مؤلفة من
ثالث خبرات عتيقة هم الكباتنة :ديبو
شيخو ،مأمون مهندس ،صافي شعار.

تكليف األبرش

 أعلن نادي االتحاد عن إجراءات التعاقدالرس��مي م��ع الم��درب البرازيل��ي آرثر
ً
مدربا للفريق
بيرنانديس ريباس داس��يلفا
األول بعقد يمتد لموسم ونصف.
ً
رس��ميا
 المهاج��م أحمد القدور ينتقلرياض أمين

ب��ـ  18نقطة تأهلت كرة رجال اليقظة لل��دور النهائي بدوري أندية
الدرجة األولى وتصدرت مجموعتها بفوز رجال اليقظة على الشعلة
 1 /2و 0 /3وعل��ى ق��ارة  0 /1و 0 /3وعلى جرمانا  0 /2و 0 /1وفاز
ً
ذهابا  1 /2وخسر مع المخرم  0 /1وبقيت
على المجد  0 /1وخسر
ل��ه مباراة واحدة مع المخرم وفوزه مؤكد ألنه س��يلعب على أرضه
ومهما كانت النتيجة سواء فاز أو تعادل أو حتى خسر تأهلت للدور
النهائي لتنافس مع س��بعة أخرى للتأهل للدوري الممتاز الكروي
وسجل أهداف اليقظة مهند ماميش وأيهم سدوان وأحمد شتناف
ويوسف فوزي ومحمود حسان وأحمد قاسم ومحمد قاسم ولعب
لليقظ��ة إضافة لألس��ماء المذكورة كل من الالعبي��ن وائل غيث،
حسين عرنوس  ،المهنا بشار ،مهند عربية ،صبحي تحسين ،جمال
قاس��م ،عبود بري ،محمود حس��ان ،مهند س�لامة وعمر قهوجي،
هشام دياب ،بالل ش��يحا ويدرب الفريق المدرب القدير إسماعيل
السهو ويساعده المدرب كارم علوش ومدرب الحراس محمد خلف
واإلداري عب��د الرزاق كحيص وأكد الجميع أنه س��ينافس للتأهل
للدوري الممتاز.

إلى نادي الصناعة الذي ينشط في دوري
ً
قادما من الحرية.
الدرجة األولى العراقي
 إدارة نادي الطليعة تجدد ثقتها بالكادرالفني للفريق بقيادة المدرب طارق جبان
بع��د حل الخالفات العالقة بين الطرفين،

ختام دوري الدرجة الثانية بدير الزور
مالك الجاسم

حق��ق حطلة ً
فوزا عل��ى الطلبة وغلبه
ب��ركالت الترجي��ح بثالث��ة أه��داف
لهدفي��ن بع��د تعادلهما ف��ي الوقت
األساس��ي م��ن دون أه��داف بعد أن
تقرر إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين
لتحدي��د بطل المجموعة وبذلك تأهل
كل من حطلة والميادين .
ح��ول قرار المب��اراة الفاصل��ة ولوضع
الجميع في صورة ما جرى كان لنا لقاء
س��ريع مع فنية كرة الق��دم بديرالزور
حيث أكد زي��اد الحمود رئيس اللجنة
الفنية لك��رة القدم بديرال��زور بأنه و
بناء على كتاب لجنة المس��ابقات في
االتحاد العربي الس��وري لك��رة القدم
تاري��خ  ٢٠٢١/ ٢/ ١٨وحس��ب البن��د

رق��م  ٨تم إق��رار مب��اراة فاصلة بين
ناديي حطلة والطلب��ة ً
علما أن اللجنة
التنفيذي��ة واللجنة الفني��ة ومندوبي
حطلة والطلب��ة اجتمعوا قبل المباراة
بيومي��ن وباتصال هاتفي مع الس��يد
جمال عثمان مدير لجنة المس��ابقات
ف��ي اتحاد الكرة ش��رح له��م الالئحة
بالتفصي��ل وعندم��ا ج��رت المباراة
وبع��د نهايته��ا ب��دأ كل فريق يفس��ر
األمور لصالحه بأن��ه األحق في صدارة
ً
ف��ورا( والحديث
المجموع��ة وقم��ت
لرئي��س اللجنة الفني��ة) بإبالغ اتحاد
اللعب��ة وعل��ى إثرها ج��رى اجتماع
وكان القرار بإقامة مباراة فاصلة والتي
أقيمت يوم االثنين الس��اعة الواحدة
ً
ظهرا بملعب ال��رول الصناعي وانتهت
بفوز حطلة .

والوعد بإيفاء مس��تحقات الالعبين خالل
الس��اعات القادم��ة ..وجاء ذل��ك بعد أن
أعلن��ت إدارة الن��ادي عن إقال��ة الجبان
والت��ي تلته��ا العديد م��ن ردود األفعال
السلبية.

لجان فرعية لكرة حلب
أعلنت اللجنة الفني��ة المؤقتة لكرة
الق��دم بحلب ع��ن تش��كيل لجان
فرعية نوعية مساعدة قوامها:
ً
رئيسا
لجنة المدربين :أنس صابوني
 - 2محم��د ديب دياب ً
أمينا للس��ر
 - 3الكس��ان حكيمي��ان ً
عضوا - 4
ً
عض��وا  - 5أنس
إدري��س ماردنلي
صاري ً
عضوا.
لجنة المسابقات - 1 :محمد هاشم
رئيسا  - 2محمد الحزوري ً
ً
أمينا
إيزا
للسر  - 3نادر خياط عضواً.
ً
رئيسا
لجنة الحكام - 1 :معن كيالي
 - 2أحمد دلو ً
أمينا للس��ر  - 3زياد
عض��وا  - 4أحمد قزازو ً
ً
عضوا
علولو
 - 5عبد هللا بصلحلو عضواً.
لجن��ة اإلع�لام - 1 :عب��د هللا مروح
رئيس��ا  - 2زهير نعمة ً
ً
أمينا للسر 3

 عبد الرحيم طبشو ًعضوا.
لجن��ة كرة البراع��م - 1 :عمار أيوبي
رئيس��ا  - 2فارس نجي��ب آغا ً
ً
أمينا
للس��ر  - 3يحيى الراش��د ً
عضوا - 4
ً
عض��وا  - 5خالد الحلبي
طاهر وراق
ً
عضوا.
لجنة كرة الصاالت - 1 :جمال هدلة
ً
رئيسا  - 2محمود صادي ً
عضوا - 3
محمد مقصود عضواً.
لجنة التطوير - 1 :محمد أمين آالتي
رئيس��ا  - 2خالد خطيب ً
ً
أمينا للسر
 - 3حسن عبد اللطيف ً
عضوا.
لجن��ة العالقات العام��ة - 1 :وضاح
شيخو ً
رئيسا  - 2محمد لؤي بارودي
ً
ً
أمينا للس��ر  - 3محمد عكار عضوا 4
 عمار دهان ًعضوا  - 5أحمد ناصر
عضوا  - 6حسن حمدان عضواً.
ً

على أث��ر انته��اء مب��اراة الحرية مع
تشرين بخس��ارة األول بثالثة أهداف
مترافق��ة م��ع أداء هزيل ومس��توى
غي��ر مرض أعفت إدارة ن��ادي الحرية
م��درب فريق ك��رة الرج��ال الكابتن
محمد اس��طنبلي من مهمة مع كامل
الجه��از التدريب��ي العام��ل معه بما

فيه مس��اعده محمد نصر هللا ومدرب
الحراس مضر األحمد واإلداري صافي
شعار وكلفت الكابتن رضوان األبرش
ً
ً
جدي��دا للفريق ،ول��م يتم عقد
مدربا
اجتم��اع معه لتحديد الجانب المالي،
ً
ً
جاهزا قبل
علم��ا بأن قرار اإلعفاء كان
المباراة وهناك من اتصل مع المدرب
المق��ال بعد نهاية المب��اراة من أجل
تقديم االستقالة قبل قرار اإلقالة لكبير
االس��طنبلي رفض جملة وتفصي ًال في
هذا الحديث؟

لقاء كروي احتفالية

احتف��اء بق��دوم موع��د االس��تحقاق
الرئاس��ي أقيم لقاء كروي في ملعب
 7نيسان بحضور الس��يد عبد المنعم
ري��اض المصطف��ى رئي��س مكت��ب
الش��باب جمع فريق اتحاد الطلبة مع
فريق اتحاد ش��بيبة الثورة أس��فر عن
فوز الطلبة .3 /4

موجــــب
الموجب أن يدخل إىل مساحات العمل يف أنديتنا مدربون يملكون الخبرة
والكفاءة والشخصية والنجومية والقدرة عىل قيادة الدفة والتعامل
باحترافية مع واقع األندية وسوية الالعبين فيها.

سالــب
أما السالب يف هذه المسألة فهي عدم وضوح العقد بين اإلدارة والمدرب
وهذا ينسحب عىل كل األندية وعدم وضع شروط جزائية عىل من يخل
بالعقود وعدم تأخير العمل بمدة زمنية واضحة للمدرب واإلدارة األمر الذي
يفتح الباب أمام المزاجية يف العالقة إذ يمكن اإلدارة من إعفاء المدرب متى
شاءت ويمكن المدرب بالرحيل متى يشاء فهل هذا احتراف؟؟

محليات
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معال :انجازات رياضتنا على مدى نصف قرن هي مصدر فخر واعتزاز لكل سوري

المجلس المركزي يصادق على قرارات ترميم وإعادة تشكيل بعض اتحادات األلعاب
واللجان التنفيذية واعتماد شعار جديد لالتحاد الرياضي

أنور البكر

عقد المجلس المركزي لالتح��اد الرياضي العام اجتماعه
ال��دوري بالتزام��ن م��ع احتف��االت المنظم��ة بالذكرى
الخمس��ين لتأسيس��ها (العيد الذهبي) برئاس��ة األستاذ
ف��راس مع�لا رئي��س االتح��اد الرياضي الع��ام وحضور
األعض��اء ،وتم خالل��ه المصادقة على البن��ود الواردة في
جدول األعمال.
افتتح االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء
الوطن وعزف النش��يد الس��وري تالهما ترحيب بالحضور
وع��رض فلم بانوراما الرياضة الس��ورية خالل عام ,2020
ال��ذي تضمن اب��رز األعمال الت��ي أنجزت خ�لال العام
ف��ي موضوع إعادة تأهي��ل المنش��آت الرياضية وتوقيع
االتفاقيات رياضية ودعم العبي المنتخبات الوطنية.
في كلمته التوجيهية ن��وه معال باالنجازات التي حققتها
الرياض��ة الس��ورية عل��ى مدى نص��ف قرن ,عل��ى كافة
المستويات العربية والدولية والعالمية والتي ستبقى على
ال��دوام مصدر فخر واعتزاز لكل الرياضيين الس��وريين،..
وأوض��ح أن عم��ل المكت��ب التنفيذي الحال��ي ,بدأ مع

جائحة كورونا الت��ي عطلت كافة البطوالت الخارجية في
كافة انحاء العالم ,ف��كان التوجه نحو العمل على تأهيل
المنش��آت والمالعب وتم قطع خط��وات كبيرة في هذا
االتجاه حيث تم تأهيل صالة الفيحاء الرئيس��ية وملعب
الفيحاء العشبي وستاد الحمدانية وملعب الـ 15آلف في
حلب ,وملعب خالد ب��ن الوليد بحمص والملعب البلدي
وصالة الس��لمية بحماه والباسل في الالذقية ،كما تم بدء
العمل ف��ي صالة الحمدانية بحل��ب وهناك عدة مالعب
وصاالت قيد الدراس��ة والعمل في عدد من المحافظات،
كما تم أخذ الموافقات وتخصي��ص ميزانية لبدء العمل
في ملعب كرة القدم في دير الزور.
وبالنس��بة لموض��وع تأمي��ن صاالت تخصصي��ة مركزية
لأللع��اب قال معال هناك العديد م��ن االلعاب التي بات
لديه��ا صاالت خاص��ة بها وأخره��ا كرة الس��لة التي تم
تخصيصه��ا بصالة الفيحاء الرئيس��ية والصاالت الملحقة
به��ا ,وتم نق��ل تدريبات منتخ��ب المصارع��ة إلى صالة
تشرين بش��كل مؤقت وسيتم خالل شهرين تأمين صالة
خاص��ة للعبة ضمن مدينة الفيح��اء الرياضية تتوفر فيها
كافة المواصفات المطلوبة.

محمد هاشم إيزا

قدم السادة جمعة الراشد ومحمد
أمي��ن آالت��ي ورض��وان األبرش
أعض��اء لجنة خبرات ك��رة القدم
في نادي االتحاد اس��تقالتهم من
مهامه��م ،وجاءت االس��تقالة عبر
وس��ائل التوصل االجتماعي وقد
وصلت لمجل��س اإلدارة وجاء في
األسباب.
قي��ام اإلدارة بتهمي��ش أعض��اء
اللجن��ة ومص��ادرة دوره��ا وعدم
االس��تماع إليه��ا والتع��رف على
وجه��ات نظره��ا حي��ال بع��ض
القضايا الت��ي تهم ك��رة النادي،
يذك��ر أن اإلدارة بصدد اس��تقدام
م��درب برازيل��ي لفري��ق الرجال

بطولة حلب للقوة البدنية
شارك ً 14
العبا في منافسات بطولة حلب للقوة البدنية للناشئين
الت��ي أقيمت في صال��ة البطوالت بمدين��ة الحمدانية الرياضية
وجاءت نتائجها على النحو التالي:
وزن  59كغ 1- :باسل فرحو  2-محمد ماردلي.
وزن  66كغ 1- :عبد القادر حيزان  2-عبد العزيز مصري.
وزن  74كغ 1- :أيهم طفي  2-أحمد فريد شريمو.
وزن  83كغ 1- :محمد كعكة.
وزن  93كغ :محمد أيمن قباقبجي.
وزن  105كغ 1- :كرم فنصة  2-حسين قدور.
تمي��زت البطولة بنجاحه��ا التنظيمي والفني واكتش��فت فيها
خامات مبش��رة بالخير وتابعها عبد هللا اسكندراني رئيس مكتب
ألعاب القوة ومحمد فياض عضو اتحاد رفع األثقال.

خبر
مباراتان وديتان لمنتخبنا األول لكرة القدم يف الخامس
والعشرين من آذار القادم مع نظيره البحريني ويف الثالثين
منه مع منتخب إيران.

تعليق
هاتان المباراتان ستكونان تدريباً جيد ًا لمنتخبنا استعداد ًا
الستكمال التصفيات اآلسيوية المزدوجة التي تم اإلعالن عن
موعدها وستكون يف شهر حزيران القادم يف الصين.
المهم يف األمر أن أخبار مباريات المنتخب بدأت تظهر ،لكن
األهم أن يظهر المنتخب ونراه يتدرب ونتعرف عىل سويته
الفنية وقدراته التنافسية فهل أصبح هذا األمر قريباً أيضاً
وهل سنكمل عيوننا من جديد برؤية نجومنا مجتمعين معاً
ومتى سيكون ذلك؟؟ نتمناه أن يكون قريباً.

مداخالت

تقدم عدد من اعضاء المجلس بمداخالت تناولت ضرورة

تكريم

ف��ي بداية االجتماع كرم االس��تاذ ف��راس معال المخرج
ً
تقديرا لجهوده الكبي��رة في االعداد
الكبير نجدت أن��زور
المتميز الحتفالية عيد الرياضة المقررة يوم غد األحد.

ألعاب القوة في دير الزور نحو انطالقة جديدة

استقالة في نادي االتحاد
ول��م تأخ��ذ رأي اللجن��ة الفنية
االستشارية التي شكلتها مما دفع
ثالثة من أعضائها لالستقالة.
واستقالة بالنيرب
بعد نهاي��ة مباراة النيرب ومصفاة
بانياس التي انتهت بالتعادل 1/1
والت��ي أصبح فهي��ا فريق النيرب
ً
ً
فعليا بالهبوط إلى
مه��ددا
للرجال
الدرجة الثانية قدم مدرب الفريق
جمال هدلة اس��تقالته إلى رئيس
النادي يوسف النبهان الذي حاوره
لثنيه عن ق��راره ،لكن األخير أصر
عل��ى االس��تقالة الت��ي ال رجوع
عنه��ا معل ًال األس��باب بالخالفات
المستمرة بين العبي فريقه.

وفي موضوع المنتخبات الوطنية اشار معال إلى عديد من
التطورات االيجابي��ة والمتعلقة برفع التعويضات المالية
لالعبين والمدربين وتحسين وضع الفنادق الرياضية من
كافة النواحي ,وتأمين معس��كرات خارجية على س��وية
عالي��ة لعدد من االلعاب مثل كرة الس��لة وك��رة الطاولة
والريش��ة الطائرة والمب��ارزة ,وهناك معس��كرات أخرى
على الطريق لعدد أخر من االلعاب ..وأكد أن مش��اركاتنا
الخارجية القادمة س��تكون فقط بالالعبين القادرين على
تحقيق نتائج متقدمة أو أداء منافس على األقل.
ُ
وتطرق معال إلى موضوع اس��تقاللية االتحادات مؤكدا أن
المكت��ب التنفيذي ال يتدخل في عملها س��وى بالحدود
التي تس��مح بها القوانين ,وقال وصلن��ا تمييز على أحد
قرارات اتحاد كرة القدم واتخذنا قرار بذلك لكن قرارنا غير
ملزم التحاد الكرة بحس��ب قانون اتحاد الكرة المستنبط
من قوانين الفيفا ,..وقال أن عمل المكتب التنفيذي هو
داعم ومس��اعد لعمل اتحاد كرة الق��دم الذي ننتظر منه
نتائج ملبية ,ومطلب الش��ارع الرياضي اليوم هو التأهل
إلى نهائي��ات كأس العالم  2022وه��و مطلب محق في
ظ��ل ما تم تقديمه من دع��م وإمكانات لهذه اللعبة التي

المس��ت التأه��ل إل��ى كأس العالم في روس��يا بظروف
اصعب وإمكانات اقل.
واستعرض معال مجمل قرارات المكتب التنفيذي الخاصة
بإجراء تعديالت أو اعادة تشكيل لبعض اللجان التنفيذية
واتح��ادات االلع��اب والتي تم��ت بناء عل��ى معطيات
ومبررات موثقة بعضها يتعلق بمخالفات مرتكبة وأخرى
بس��بب اس��تقاالت قدمت من اصحابها وأخ��رى لوجود
شواغر في بعض المؤسسات.
وفيما يخص االندي��ة الرياضية انتقد مع�لا اهمال اكثر
االندي��ة لأللع��اب الفردية وألع��اب الق��وة وتوجهها نحو
ك��رة القدم تاركة الحم��ل الكبير على اللج��ان التنفيذية
واتح��ادات االلعاب ،وأكد أنه لن يت��م تقديم أي اعانات
مالي��ة من المكتب التنفيذي لألندية التي تصرف اموالها
على ك��رة القدم فقط ,بل س��يكون الدع��م لألندية التي
لديها العاب فردية فاعلة ونش��يطة وتحتاج دعم بس��يط
لتنج��ز أكثر خاصة تلك األندي��ة الريفية التي ليس لديها
استثمارات وموارد مالية.

دعم االلعاب االس��تراتيجية ،واعادة تأهيل مدينة األسد
الرياضية وإنش��اء ص��االت تخصصية لأللع��اب ضمنها،
وإج��راء اختب��ارات طبية دوري��ة لالعب��ي المنتخبات,
وزيادة اعداد الموظفين والعاملين في اللجان التنفيذية,
وتخصي��ص العبي البيوت��ات الرياضية بأرق��ام اتحادية
ومش��اركتهم في البطوالت المحلية ,واالهتمام باأللعاب
غير االحترافي��ة من خالل تخصي��ص ميزانيات لها من
ضم��ن ميزانيات االندي��ة ،ورفع أجور الح��كام واللجان
المنظمة في البطوالت المركزية ,وتفعيل عمل االكاديمية
األولمبية ..وق��ام رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالرد
على هذه التساؤالت كل ضمن اختصاص مكتبه.
في نهاي��ة االجتماع تم عرض الش��عار الجدي��د لالتحاد
الرياضي العام وتمت المصادق��ة على اعتماده باإلجماع
من قب��ل اعضاء المجلس م��ع بقية البنود ال��واردة في
جدول االعمال.

مالك الجاسم
أكد حسن الجاسم رئيس مكتب العاب
القوة في اللجنة التنفيذية بدير الزور
بأن التركيز في الوقت الحالي ينصب
على تفعيل جميع األلعاب التي تتبع
للمكتب وهي( :المصارعة والمالكمة
ورفع األثقال والكاراتيه والتايكواندو
وبناء األجسام والجودو) كما سيتم
تشكيل لجنة فنية ج��دي��دة التحاد
ال��ق��وة البدنية وم��ن خ�لال المراكز
التدريبية الجديدة ألن هذه األلعاب
ب��دأت م��ن نقطة الصفر وتحتاج إلى
ب��ن��اء ج��دي��د واالع��ت��م��اد على الفئات
العمرية الصغيرة لتستطيع العودة
إلى مسارها الصحيح وتعود العتالء
منصات التتويج.

 وماذا عن المشاركات األخيرة؟عدنا للمش��اركة في البط��والت المركزية

وتم المش��اركة ف��ي بطول��ة الجمهورية
لفة الش��باب والتي أقيم��ت في الالذقية
للمصارع��ة الح��رة والروماني��ة وأحرزن��ا
ميداليتي��ن برونزي��ة وك��ون محافظ��ة
ديرال��زور له��ا حضورها في رف��ع األثقال

وخرج��ت الكثير من األلع��اب بدأت هذه
اللعبة تخط��و خطوات واثق��ة من خالل
مركز ن��ادي حطلة الذي يض��م ً
عددا من
الالعبين البارزين على مستوى القطر كما
أقمنا بطولة المحافظة لرفع األثقال النتقاء

ً
تحضيرا للمشاركة في
منتخب المحافظة
بطولة الجمهورية لفئة الش��باب والرجال
والتي س��تقام في دمش��ق خ�لال الفترة
 2021 / 3 / 3 – 1وكذل��ك أقمن��ا بطولة
المحافظة للعبة المالكمة النتقاء منتخب
ً
تحضي��را للمش��اركة في بطولة
ديرالزور
الجمهورية لفئة الناش��ئين والتي ستقام
في حلب بتاريخ .2021 / 3 / 18
 ع��دد م��ن األلعاب م��ا ت��زال تطالببالمستلزمات ماذا عن ذلك؟
بصراحة جمي��ع األلعاب تعاني من نقص
بالمس��تلزمات ونعمل على تأمين ما هو
مطلوب من خالل المراس�لات والمتابعة
مع اتح��ادات األلعاب ووصلن��ا منذ فترة
قصيرة ديسك لرفع األثقال.
م��ن خ�لال اللق��اء م��ع اللج��ان الفنية
لأللع��اب وضعنا خط��ة عم��ل متكاملة
تعتم��د على إقام��ة عدد م��ن البطوالت
بش��كل دائم وتكون هذه األلعاب جاهزة

ً
دائما للمش��اركة في البط��والت المركزية
ومحافظ��ة ديرال��زور تزخ��ر بالمواه��ب
والخام��ات الرياضية الت��ي تحتاج للدعم
والمتابعة وهنا يكمن دورنا في استقطاب
ه��ذه المواه��ب من خالل التنس��يق مع
دائرة التربية الرياضي��ة واالنطالق باتجاه
األندية الريفية.
 ف��ي ختام ه��ذا اللقاء م��اذا تحب أنتضيف؟
في أجندتنا الكثير وما نتمناه أن نستطيع
بتفعيل األلعاب وتعود رياضة ديرالزور كما
كانت في الس��ابق ونحن في بداية عملنا
بعد التش��كيل الجديد للجن��ة التنفيذية
ونتمنى أن نكون قادرين على إعادة هذه
األلعاب إلى حضورها ومحافظة دير الزور
غنية بالمواهب الرياضية والتي س��نعمل
على استقطابها ليكون لها حضورها وأحب
أن أش��كركم على ه��ذا اللقاء ومن خالله
تحدثنا عن ما يجول داخلنا.

 60العبًا والعبة شاركوا في بطولة شطرنج الالذقية
 10سنوات - 1 :جعفر زيتي  - 2ورد حسن
 - 3زين العابدين صالح.
 8س��نوات - 1 :كريم األطرش  - 2هادي
حمامة  - 3أحمد شداد.
 6سنوات - 1 :جاد القصير.

محمد عجان

ً
استعدادا للمشاركة في بطولة الجمهورية
نظم��ت اللجن��ة الفنية للش��طرنج بطولة
الالذقي��ة للرج��ال واألوائل م��ن الفئات
العمري��ة للذكور واإلناث ش��ارك فيها 60
ً
العبا والعبة تنافس��وا على مدى أس��بوع
كامل وبمتس��وى متطور ومنافس��ة قوية
وذلك على رقعات صالة للشطرنج باستاد
الباسل الدولي وبرعاية ومواكبة من عضو
االتحاد فرق الالذقي��ة واللجنة التنفيذية
واللجنة الفنية ومتابعة من أهالي ومحبي
لعبة الفكر وال��ذكاء وفيما يل��ي النتائج
الكاملة للبطولة.
الرجال
 - 1حم��زة مس��عود  - 2هيفيار خرفان 3
 -ري��اض الكردي  - 4قص��ي عمران - 5

فئات عمرية إناث

 14سنة - 1 :سارة زيدان  - 2بيلسان شداد
 - 3شهر برهوم.
 12س��نة - 1 :سارة حس��ن  - 2جيسيكا
ديب  - 3ياسمين قزازو.
 10س��نوات - 1 :جنى جام��ع  - 2كارول
صافي  - 3ريما قبيلي.
 8سنوات - 1 :مريام سلطانة.
 6سنوات :بتول شيحا.
الياس طوبال.

فئات عمرية ذكور

 14سنة - 1 :حسين عبود  - 2تيم حسن

 - 3حمزة مسعود.
 12سنة - 1 :يحيى رعوان  - 2يوسف بالل
 - 3مصطفى قرطيش.

تم تتويج الفائزين بالمراكز األولى الثالثة
بالكؤوس والميدالي��ات للفئات العمرية

القوة البدنية بحمص تتحضر لبطولة الجمهورية
اقيم��ت بطول��ة محافظ��ة حم��ص للقوة
البدني��ة في صال��ة رفع األثق��ال بملعب
ً
تحضيرا لبطولة الجمهورية للقوة
الباس��ل
البدنية للناشئين والناشئات بمشاركة 30
ً
العبا والعبة م��ن مختلف األندية والمراكز
التدريبية الممارس��ة للعبة وكانت النتائج
كالتالي:

الناشئات:

وزن  43ميرنا عيسى .نادي الوثبة.
وزن  52حال الديب نادي الشرطة.

وزن  57شهد منصور نادي الشرطة.
وزن  63هيلين العلي نادي الوثبة.
وزن  69فاطمة إبراهيم نادي الشرطة.
وزن  71سارة الدرويش نادي الوثبة.
وزن  76الريتا سالمة نادي الوثبة.
وزن  84 +لما سالمة نادي الوثبة.

الناشئون

وزن  53زي��ن حم��دان الجي��ش مرك��ز
المنصور.
وزن  59أحمد الجاسم نادي الشرطة.

متابعات

وزن  66يوسف زكريا مركز الهافانا.
وزن  74ابراهيم غانم مركز البيوتي شين.
وزن  83حسين درغام نادي مريمين.
وزن  93باسل سراس نادي الشرطة.
وزن  105جعفر يحيى مركز المنصور.
وزن  120 +هادي الفواز نادي الشرطة.
تابع منافس��ات البطولة عقيل فاحلي عضو
اللجن��ة التنفيذية بحم��ص رئيس مكتب
ألعاب القوة) وطالل الجاس��ر عضو اللجنة
التنفيذية رئيس مكتب التنظيم والمتابعة.

وكذلك مكافآت مالية وش��ارك بالتتويج
مش��رف المحافظة س��ليمان حسن ورشا
شمالي رئيس��ة اللجنة التنفيذية ومكتب
األلعاب الفردية.
رأي فني
نايف إس��بر رئيس اللجنة الفنية عبر عن
ارتياحه وتفاؤله بالواقع الفعلي لش��طرنج
الالذقي��ة الذي يعيش حالة من النش��اط
المس��تمر وعل��ى صعي��د كاف��ة الفئات
وعلى امت�لاك الالذقية لقاع��دة عريضة
م��ن العبي والعب��ات المس��تقبل وبارك
للمدربين والالعبين والالعبات ا لمستوى
والحض��ور الجي��د وأن البطولة ش��هدت
منافس��ة قوية ووعد بأن لالعبي الالذقية
في بطول��ة الجمهوري��ة القادم��ة تواجد
فعال ومس��ؤولين للمنافسة على البطولة
وسيكون لنا مراكز أولية.

محليات
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عودة طيبة ونتائج جيدة لفرسان منتخبنا
في دولية الشارقة وأربعة ألقاب في أبو ظبي

استعدادًا لبطولة آسيا..

انتقاء ومعسكر لمنتخب الجودو
ً
استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا للجودو التي تستضيفها قيرغيرستان بالفترة
من  4ولغاية  8نيسان القادم أقام اتحاد الجودو تجارب النتقاء المنتخب الوطني
للرجال أس��فرت عن اختيار أربعة العبين هم أيمن محفوض ,سليمان الرفاعي,
مؤم��ن الطباع ,محمد قاس��م وانتظموا في معس��كر تدريب��ي مغلق حتى موعد
البطولة حيث سيتم اختيار ثالثة منهم للمشاركة في البطولة اآلسيوية بناء على
جاهزية كل منهم حينها.
وس��تقام على هام��ش البطولة اجتماع��ات الجمعية العامة لالتحاد اآلس��يوي
للجودو وتقرر أن يشارك فيها المهندس عماد حاج قدور رئيس اتحاد الجودو.

أنور البكر

ف��ي أول ظه��ور له على الس��احة
الدولي��ة من��ذ حوالي ع��ام حقق
منتخبن��ا الوطن��ي لقف��ز الحواجز
ً
ً
طيب��ا ونتائ��ج جيدة في
حض��ورا
بطولة الش��ارقة الدولي��ة من فئة
النجمتي��ن الت��ي نظمه��ا ن��ادي
الش��ارقة للفروس��ية ،بإش��راف
االتحادي��ن االمارات��ي والدول��ي
ً
فارسا
للفروس��ية وبمش��اركة 180
وفارس��ة م��ن  18دول��ة عربي��ة
واجنبي��ة ،ووص��ل مجم��ل جوائز
البطول��ة إل��ى  350أل��ف دره��م
اماراتي كانت من نصيب أصحاب
المراكز األولى.
أب��رز نتائ��ج منتخبنا ج��اءت عن
طريق الفارس عمرو حمش��و على
جواده «ش��امبيون  »126الذي فاز
بالمركز الثالث ف��ي مباراة الجائزة
الكب��رى المص ّغ��رة ،بمواصف��ات
الجول��ة الواحدة مع جول��ة تمايز
على حواجز بلغ ارتفاعها  135سم،
وحس��مت مراك��ز الف��وز بأفضلية
الزمن ،وأنهى التمايز في زمن بلغ
ً
متأخ��را بحوالي
( )31.75ثاني��ة,
ثانيتين ع��ن صاحب المركز األول
الفارس األردني حمزة الكس��واني
على الجواد «هابينس» الذي سجل
 29.52ثانية ،وبحوالي ثانية واحدة
عن صاح��ب المركز الثاني الفارس
األيرلن��دي تريفور بري��ن والجواد
«هارفي» الذي أنهى التمايز بزمن
 31.44ثانية.
وفي منافسات الش��وط التأهيلي
للجائزة الكبرى للبطولة حل فارسنا
عمرو حمش��و بالمركز الثالث من
ً
فارس��ا وفارسة شاركوا في
بين 54

بطولة مفتوحة

يقيم اتحاد الجودو بطولة الجمهورية (المفتوحة) في صالة الجالء بدمشق بالفترة
من  9ولغاية  11آذار بمش��اركة جميع المحافظات الممارسة للعبة بفرق للرجال
والشباب والسيدات والش��ابات وتقام وفق نظام بطوالت االتحاد الدولي للجودو
من حيث اعتماد أس��ماء الالعبين ومواعيد ال��وزن ,ونظام التحكيم حيث يقود
المباراة حكم واحد على بساط اللعب وحكمان على الشاشات لمراقبة األداء.

طائرة سيدات أندية الدرجة األولى
تحلق في الالذقية
محمد عجان

المباراة التي اقيم��ت بمواصفات
الجول��ة الواح��دة ض��د الزمن بلغ
ارتفاعه��ا  /145/س��م ,وتص��در
حمش��و الجولة بزمن بلغ /76.31/
ثاني��ة قبل أن يخس��رها لمصلحة
الفارس االماراتي عبدهللا المهيري
على صهوة الفرس « ش��ا ش��ا شا
 « 7ال��ذي س��جل  /70.19/ثانية
فيما ذه��ب المركز الثاني للفارس
الروس��ي فالديمي��ر توغانوف على
الجواد «تولوم» الذي أكمل الجولة
في زمن  /71.49/ثانية.
وحاز فارس��نا ش��ادي غريب على
جائزة المرك��ز األول في افتتاحية
البطول��ة الدولي��ة لخي��ول القف��ز
الصغي��رة ش��وط بمواصف��ات
المرحلتي��ن على حواج��ز /120/
للخي��ول عم��ر  6س��نوات وعلى
الحواج��ز  /130/للخي��ول عم��ر 7
سنوات بمشاركة  15فارسا وأكمل

المرحلتي��ن دون خطأ  6فرس��ان
وتقدمه��م الفارس ش��ادي غريب
بالجواد «أليت دو بونتس» وأنهى
المرحل��ة الثانية بزم��ن /29.65/
ثاني��ة وحق��ق المرك��ز الثان��ي
االماراتي سالم أحمد السويدي مع
«كووب��ر» والثالث فارس��نا محمد
أس��امة الزبيبي على الجواد «كاتو
اس دبليو».
وفي مباراة من الفئة المتوس��طة
بارتف��اع حواج��ز بلغ ( )130س��م
وبمواصف��ات ش��وطين متتاليين
يجتازهم الفرسان وتحسب النتائج
بعدد األخطاء وزمن الشوط الثاني
ً
فارس��ا حل فارسنا
وبمش��اركة 58
ياس��ر الشريف بالمركز الرابع بزمن
( )30.63وب��دون أخط��اء وج��اء
بالمرك��ز الخام��س فارس��نا عمرو
حمش��و بزم��ن ( )31.28وب��دون
أخطاء.

أقامت فني��ة العاب الق��وى بحمص
مطلع األسبوع الفائت بطولة المحافظة
لس��باقات الضاحية للذك��ور واإلناث
ً
متس��ابقا ومتس��ابقة
بمش��اركة 30
من مختلف األندية الممارس��ة للعبة
ً
اس��تعدادا لبطول��ة
بحم��ص وذل��ك
الجمهوري��ة الخت��راق الضاحية التي
انطلق��ت منافس��اتها الخمي��س في
محافظة حلب.
تابع منافسات البطولة فيصل الدربي
رئي��س اللجن��ة التنفيذي��ة بحمص

وف��ي مب��اراة لفئة األطف��ال حقق
فارس��نا الواعد ليث ش��ادي غريب
المركز األول وأقيمت المباراة على
حواجز بل��غ ارتفاعها ( 115س��م)
وبمواصفات شوط سرعة ضد الزمن
حيث اس��تطاع اجتياز المس��لك
بزمن ( )27.62وبدون أخطاء.

أربعة ألقاب يف دولية فاطمة
بنت مبارك

المشاركة الثانية لفرسان منتخبنا
خ�لال أس��بوع واحد كان��ت في
بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت
مبارك الدولي��ة لقفز الحواجز ذات
النجمتين التي أقيمت على مدى
ثالثة أيام واختتمت أمس السبت
في نادي أبو ظبي للفروسية ونجح
فرس��ان منتخبن��ا خالله��ا بعزف
النشيد الوطني أربع مرات.
في المب��اراة االفتتاحي��ة للبطولة
للخي��ول الصغي��رة عم��ر ( 6ـ )7

سنوات ،توج بالمركز األول فارسنا
شادي غريب على الجواد «أليت دو
بونتس» حيث أنهى الجولة بزمن
( )58.33ثاني��ة ،ونال��ت المرك��ز
الثاني الفارسة الدنماركية تينا لوند
بصحب��ة الجواد «إفن فلو اتش بي
آر» وبزمن ( )61.92ثانية ،وذهب
المركز الثالث لإلماراتي سالم أحمد
الس��ويدي على الج��واد «كووبر»
وأكم��ل الجول��ة بزم��ن ()64.81
ثانية ,واقيمت المباراة بمواصفات
جول��ة واح��دة عل��ى حواج��ز بلغ
ارتفاعها ( )125سم للخيول عمر 6
سنوات ،و( )130سم للخيول عمر
 7سنوات ،وبجوائز قيمتها  30ألف
ً
فارس��ا،
درهم ،وتنافس عليها 18
نجح منهم  6فرس��ان ف��ي إكمال
الجولة دون خطأ.
وف��ي منافس��ة الجائ��زة الكب��رى
المص ّغرة م��ن فئ��ة النجمتين، ،

توّجت فارس��ة منتخبنا آية حمشو
م��ع الف��رس «ش��امبيون »126
بجائ��زة المركز األول ،بزمن 32.62
ثانية ،ونال��ت البريطانية جورجيا
تيم م��ع الفرس «زد س��فن كانيا
دان��س» ،المرك��ز الثان��ي وأنهت
التمايز ف��ي  33.35ثانية ،وحققت
الدنماركية تينا لوند المركز الثالث
مع الف��رس «س��يلفيتا زد» بزمن
 34.33ثانية ،وش��ارك في المباراة
 30فارس��ة ،وأقيم��ت بمواصفات
الجولة الواحدة م��ع جولة للتمايز،
على حواجز بارتفاع  120سم.
وتوج فارسنا ش��ادي غريب بلقب
مباراة من الفئة المتوسطة بارتفاع
حواجز  130سم وبمواصفات شوط
أصلي وجولة تمايز.
كما توج فارسنا الواعد ليث شادي
غري��ب في مب��اراة لفئ��ة األطفال
بارتفاع حواجز  115سم.

يواص��ل اتحاد الكرة الطائ��رة تنفيذ خطة برنامج بط��والت لكافة الفئات
والدرج��ات حي��ث تنطلق عدة بط��والت في مختل��ف المحافظات وفق
التالي..

دوري السيدات

انطلق��ت أمس الجمعة في الالذقية وعل��ى مالعب صالتي  3و 4بمدينة
األس��د الرياضية منافس��ات دوري ع��ام أندية الدرجة األولى للس��يدات
بمش��اركة ً 11
ناديا وهي تلدرة ،الشرطة ،حطين ،السلمية ،الحفة ،محردة،
حصين البحر ،الس��ودا ،صلخد ،دير عطية ،الجوالن ،والتي ستقس��م إلى
مجموعتين تلعب كل مجموعة بطريقة الدوري لمرحلة الذهاب.
والجدي��ر بالذكر أن ن��ادي تلدرة هو بطل الدوري للموس��م الماضي هذا
وتستمر المنافسات حتى االثنين.

دوري ناشئي األوىل

وف��ي طرطوس وعلى مالعب صالتي الس��ودا وحصي��ن البحر بدأت أول
أمس الخميس منافس��ات بطولة دوري عام ناشئي أندية الدرجة األولى
لمرحلة الذهاب بمش��اركة أندية الشرطة ،الوحدة ،جيرود ،درعا ،التحرير،
سلمية ،السودا ،مرمريتا ،القطيفة وتختتم يوم بعد غد االثنين.

دوري سيدات الثانية

وعلى ملعب صالة الس��ويداء تنطلق منافس��ات مرحل��ة الذهاب لدوري
أندية الدرجة الثانية للس��يدات بمش��اركة أندية العربي ،حسنية ،كفرام،
دير علي ،السد ،عامودا.

 90دارسًا ودارسة في دورة صقل للحكام في القوة البدنية

 30العبًا والعبة
في ضاحية حمص
محمد خير الكيالني
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والبت��ول ناص��ر عضو اللجنة رئيس��ة
مكتب األلعاب الفردي��ة ،وتم تتويج
الفائزين بالمراكز األولى
وعلى النحو التالي:
إن��اث  - 1 :2004ري��م عبدالغني - 2
ميس سليمان  - 3شهد علي.
إن��اث  - 1 :2003رقية محمد  - 2آية
رضوان  - 3مي الدرويش.
ذكور  - 1 :2004عاصم الطالب  - 2محمد
طه عبارة  - 3زين بالل .المركز الثالث.
ذك��ور  - 1 :2003محمد ابراهيم - 2
نور الدين الصالح  - 3محمد ش��مس
الدين.
صبحي أبو كم

بحضور األس��تاذ فراس معال رئيس االتحاد
الرياض��ي الع��ام اختتمت فعالي��ات دورة
تأهي��ل وصقل ح��كام الق��وة البدنية التي
أقيمت في مبنى االتحاد الرياضي بمشاركة
 90دارس��ا ودارس��ة في اول نش��اط التحاد
ً
مؤخرا.
القوة البدنية الذي تم تأسيسه
وف��ي كلم��ة أم��ام الدارس��ين ن��وه معال
باالنطالقة الس��ريعة ألنش��طة عم��ل اتحاد
الق��وة البدني��ة من خ�لال الب��دء بتأهيل
الك��وادر ,وهي الخطوة المناس��بة ليش��ق

بطولة الجمهورية للبراعم
وتجارب انتقاء لسيدات الطاولة في ضيافة الالذقية

االتحاد الجديد طريقه نحو مس��يرة ناجحة
ً
مؤكدا ان المكتب التنفيذي سيكون
للعبة,
ً
داعما ومس��اعدا لالتحاد في عمله الهادف
للنهوض باللعبة وتوس��يع انتش��ارها على
الس��احة المحلي��ة ,وتحضي��ر المنتخبات
للمشاركات الخارجية.
وأش��ار معال إلى أهمية االجتهاد الشخصي
ف��ي تنمي��ة المع��ارف وتراك��م الخبرات
ومواكب��ة كل جديد ف��ي االختصاص الذي
يعمل به الرياضي ,وتمنى التوفيق والنجاح
للدارس��ين والدارس��ات ف��ي مش��وارهم
الرياضي ولالتحاد الجديد في مهمته.

حضر خت��ام الدورة الس��يد محمد الحايك
عضو المكتب التنفي��ذي لالتحاد الرياضي
العام رئيس مكتب الع��اب القوة المركزي
ال��ذي كان قد افتتح فعاليات الدورة بكلمة
للدارسين اشار من خاللها إلى اهمية تأهيل
الكوادر كخطوة اساسية في تطوير أي لعبة.
وهي صقل للمش��اركين الذين تم تأهيلهم
ً
س��ابقا في اتح��اد بن��اء االجس��ام إضافة
لدارس��ين ج��دد وجميعهم س��يخضعون
الختبارات نظرية وعملي��ة وفي اختبارات
المش��اركة في تحكيم بط��والت جمهورية
ويمن��ح الدارس الجديد ش��هادة مس��تجد

في ح��ال نجاحه ,واش��ترط عل��ى الدارس
في الدورة تقديم صورة عن الش��هادة التي
حصل عليه س��ابقا في التحكيم إذا كان قد
اتبع دورات تأهيل وترقية سابقا ,ومن باب
التشجيع على المشاركة تم اعفاء الدارسين
والدارسات من الرسوم المالية.

محاضرون ومحاضرات

المحامي زي��اد محمد رئي��س اتحاد القوة
البدنية :في أساسيات التحكيم من الدرجة
األولى حتى الدرجة الرابعة.
زاريه باليان أمين س��ر االتحاد :شرح أخطاء
حركات القوة البدنية بشكل عملي.

محمد علي الرومان��ي عضو االتحاد :طريقة
تنظي��م البط��والت بالش��كل االمثل على
المستوى المحلي وفي حال تنظيم بطوالت
دولية .ويشغل مدير الدورة.
الدكت��ور صف��وح الس��باعي ع��ن أض��رار
المنشطات على العب القوة البدينة.
سمر سليمان :محاضرة في االرشاد النفسي
عن الخصائص والس��مات الس��لوكية التي
يج��ب أن تتوف��ر ف��ي الح��كام ,كال��ذكاء
والشخصية القوية ,والقدرة على اتخاذ القرار,
والنزهة والقدرة على ايصال المنافسات الى
بر االمان.

منتخبات التايكواندو في بطولة آسيا وبيروت الدولية

االثنين انطالق دوري الرجال
لكرة اليد في مدينة حماه
أعلن اتحاد ك��رة اليد جدول مباريات دوري الدرجة األولى ألندية الرجال
ً
اعتبارا من يوم االثنين القادم ويس��تمر
الذي س��يقام بطريقة التجم��ع
خمس��ة أيام في مدينة حماه بمشاركة أندية الطليعة ,النواعير ,الجيش,
الجزيرة ,اليقظة ,الشعلة ,وتقام المباريات وفق الجدول التالي:

يقيم اتحاد كرة الطاول��ة بطولة الجمهورية للبراعم
لمواليد  2011 2010-وما فوق بالفترة من  4ولغاية
 7آذار الق��ادم ف��ي الصالة رقم ( )1بمدينة األس��د
الرياضي��ة في الالذقية ,بمش��اركة اصحاب المراكز
الثماني��ة األولى في أخر بطولة ممن تنطبق عليهم
المواليد المحددة إضافة لخمس��ة العبين وخمس
العبات من كل محافظة باستثناء حماه وطرطوس
حيث يحق لهما المش��اركة بثمانية العبين ذكور،
والالذقية ثمان العبات ،وادلب س��ت العبات ,على
أن يرافق فري��ق كل محافظة مدربان اثنان وإداري
واحد كحد أقصى.
وح��دد ب�لاغ البطولة موع��د االجتم��اع الفني في
الس��اعة التاس��عة من صباح اليوم األول في نفس

الصالة على أن تبدأ المباريات الساعة العاشرة ,وتم
التأكيد على اصطحاب اخراجات قيد مرفقة بصورة
ش��خصية لجميع المشاركين ,واس��تخدام الكرات
البيضاء نوع ستاج ( )STAGالمعتمدة لدى االتحاد
العربي السوري لكرة الطاولة.
من جهة أخرى قرر اتحاد كرة الطاولة نقل مكان إقامة
بطولة تجارب انتقاء منتخب الس��يدات من دمش��ق
إل��ى الالذقية في الصالة رقم واحد في مدينة األس��د
الرياضية بالتوازي مع موعد بطولة الجمهورية للبراعم,
ً
صباحا
على أن تبدأ مباريات التجارب الساعة التاسعة
من يوم  4آذار القادم ,ويش��ارك فيها نفس الالعبات
ً
سابقا إضافة لالعبة سارة سواد
اللواتي تمت دعوتهن
بناء على اقتراح اللجنة الفنية بحماه.

ت
1
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3
4
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الفريقان
الطليعة × اليقظة
الشعلة × الجيش
الجزيرة × النواعير
اليقظة × النواعير
الشعلة × الجزيرة
الطليعة × الجيش
الجيش × الجزيرة
اليقظة × الشعلة
الطليعة × النواعير
النواعير × الشعلة
الطليعة × الجزيرة
الجيش × اليقظة
الجزيرة × اليقظة
الطليعة ×الشعلة
النواعير× الجيش
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حماه
حماه
حماه
حماه
حماه

يواص��ل منتخ��ب التايكوان��دو للرجال والس��يدات
معس��كرا مغلقا في فندق الهدف الرياضي اس��تعدادا
لبطولة آسيا المقررة بالفترة من  17ولغاية  23نيسان
القادم ويش��رف عل��ى التدريبات كل م��ن المدربين
ماهر بعيون وأس��بر الياس وعبلة الرضوان ,ويضم 16
العبا والعبة وس��تكون هناك عملية تقييم للمستوى

والجاهزية قبل موعد الس��فر لتحديد اسماء الالعبين
والالعبات الذين سيشاركون بالبطولة.
من جهة أخرى قرر اتحاد التايكواندو مشاركة منتخبنا
الوطن��ي للناش��ئين والناش��ئات في بطول��ة بيروت
الدولية المصنفة من قب��ل االتحاد لدولي للتايكوندو
والتي ستقام بالفترة من  23ولغاية  27نيسان القادم.

االثنين ..بطولة اثقال الجمهورية للرجال والشباب
يقي��م اتحاد رف��ع األثقال بطول��ة الجمهورية للرجال
والش��باب ف��ي صال��ة المنتخ��ب الوطن��ي بمدينة
الفيح��اء الرياضية يومي االثني��ن والثالثاء القادمين
وبحس��ب عضو اتحاد رفع األثقال عه��د جغيلي فإن
 10محافظات ثبتت مشاركتها حتى اآلن في البطولة
إضافة إلى ثالث هيئات رياضية هي الجيش والشرطة

والمحافظة ,..وتوقع (جغيلي) أن تكون المنافس��ات
قوية خاصة أنه يس��مح لالعبي الش��باب المش��اركة
ف��ي بطولتي الش��باب والرجال ويحق له��م التتويج
في الفئتين وبالتالي س��يكون عدد المش��اركين اكبر
في كل وزن من بطولة الرجال وربما س��يكون هناك
مفاجآت يحققها بعض الالعبين.

كرة السلة
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تشرين بصدارة دوري سلة الناشئين بالعالمة الكاملة
تصدر تش��رين ترتيب دوري الناش��ئين لكرة الس��لة
بالعالمة الكامل��ة ( )12نقطة من  6انتصارات آخرها
على الش��رطة أمس  64/40وح��ل حطين ً
ثانيا بـ 10
ً
وأخيرا الش��رطة بـ 6
نق��اط ثم التضامن ب��ـ  8نقاط
نقاط  ،وضمن منافس��ات المجموعة الوس��طى تفوق
ً
ذهابا بفارق
الكرامة على الوثبة  64/53ليثأر لخسارته
نقطتي��ن  .69/71وتفوق الكرامة في الربع األول - 17
 15والوثب��ة في الربع الثان��ي  ،14 - 13ليعود الكرامة
ويتفوق في الربعين الثالث والرابع 10 - 17و .14 - 17
ترتي��ب الف��رق - 1 :الكرامة ( )15نقط��ة - 2 ،الوثبة
( - 3 ،)14الطليع��ة ( - 4 ،)11النواعي��ر (- 5 ،)11
محردة ( - 6 ،)8قطينة (.)7

مجموعة حلب

وضمن منافس��ات مجموعة حلب حق��ق الحرية ً
فوزا
ً
صعب��ا على اليرموك  ، 81/80فيم��ا فاز حطين على
التضام��ن  57/47واألرب��اع ،9 - 7 ،8 - 19 ،12 - 18
ً
ً
صعبا على اليرموك 76
ف��وزا
18 - 13وحق��ق االتحاد
 70 -في المباراة التي أجريت بينهما في صالة نادي

الحرية وتبادل الفريق��ان التقدم باألرباع ،حيث تفوق
االتحاد ف��ي الربعين األول والثالث 9 - 18و 17 - 21
واليرم��وك في الربعين الثاني والرابع 21 - 15و - 22
 .23وفي مباراة ثانية فاز الجالء على السكك 42 - 73
واألرباع .17 - 14 ،14 - 16 ،2 - 27 ،9 - 16

مجموعة دمشق

وضم��ن منافس��ات مجموع��ة دمش��ق (المجموعة
الثانية) فاز الوحدة على قاس��يون  97/87واألرباع 18
  .24 - 27 ،21 - 23 ،24 - 29 ،18وبهذا الفوز ضمنالوحدة صدارة المجموعة بـ  7نقاط مقابل  5لقاسيون
ً
ذهابا
و 3للفيحاء .وكان قاس��يون قد فاز على الوحدة
 92 - 94لكن الوحدة حقق األس��بقية بفوز ً
إيابا بفارق
أكبر وبالتالي حتى في حال فوز قاسيون على الفيحاء
ً
متصدرا وقاسيون
في المباراة األخيرة سيبقى الوحدة
ُ
وصيفا والفيحاء ً
ثالثا.
وفي المجموعة الوسطى ،فاز النواعير على مستضيفه
محردة  65 - 72واألرباع ،17 - 18 ،20 - 24 ،11 - 16
.17 - 14

دوري أندية الرجال لكرة السلة 2021 - 2020

الكرامة يستضيف الطليعة ومواجهة مثيرة للجيش مع الوثبة
أبي شقير
انطلقت األس��بوع الماضي مرحلة
إياب دوري الرجال (المحترفين)
لك��رة الس��لة موس��م / 2020
 2021حيث أقيم��ت أمس األول
(الخميس) مباراتين ففي دمشق
اس��تضاف الثورة متصدر الترتيب
الكرام��ة ،وفي حمص حل االتحاد
ً
ضيفا عل��ى الوثبة وأمس الجمعة
التقى النواعير م��ع الجالء بحماة
واس��تضاف الوحدة بدمشق فريق
اليرم��وك وس��نوافيكم بتفاصيل
ونتائج المباري��ات بالعدد القادم،
ومن المق��رر أن تختتم مباريات
الجولة األولى م��ن مرحلة اإلياب
مساء اليوم (السبت) حيث يلعب
الجيش بحل��ب بضياف��ة الحرية
ً
ضيفا على العروبة.
ويحل الطليعة

الجولة الثانية

قمة مثيرة س��يكون عش��اق كرة
الس��لة عل��ى موعد معها مس��اء
الخميس القادم عندما يحل الوثبة
ً
ضيفا على الجيش الذي س��يتأثر
ً
كثيرا في حال عدم مشاركة رامي
مرجانة في ح��ال تأكدت إصابته
الت��ي حمت��ه من االس��تمرار مع
المنتخب وسيلعب الوثبة بواقعية
وبتركي��ز عالي وفق رؤي��ة مدربه
ع��زام الحس��ين وبانتظ��ار جهود

مميزة من نجمه زكريا الحس��ين،
فيم��ا مجموعة الجي��ش تعتمد
ً
كثي��را على هان��ي إدريبي وعماد
حس��ب هللا وخليل خوري بقيادة

تق��دم الحري��ة ليش��ارك االتحاد
صدارة دوري الش��باب لكرة السلة
(مجموعة حلب) بع��د فوز األول
على الثان��ي بفارق  4نقاط 78/74
في المباراة الت��ي أجريت بينهما
في صالة نادي الحرية ضمن الجولة
الثالثة لإلياب .وتب��ادل الفريقان
أرباع المباراة  ،حيث تفوق الحرية
في الربعي��ن األول والثالث - 18
9و  19 - 22واالتحاد في الربعين
الثان��ي والراب��ع  17 - 15و- 23
 ،29ورفع الحري��ة رصيده إلى 14
نقطة بالتس��اوي مع االتحاد لكن
االتحاد يتفوق بفارق المواجهتين
ً
ذهابا
المباش��رتين (فاز االتح��اد
 85 - 91بعد التمديد)وفي مباراة
ً
ثانية حق��ق اليرموك ً
متوقعا
فوزا
على السكك  50 - 75واألرباع 18
 ، 19 - 22 ،10 - 21 ،10 - 14 ،11فاز الجالء على العروبة 74 - 103
واألرباع - 32 ،20 - 30 ،13 - 22

البطولة األولى
لكرة السلة
«بالي ستيشن»
دعا اتحاد كرة الس��لة عش��اق
اللعبة ،للمشاركة في البطولة
المحلي��ة األولى لكرة الس��لة
«بالي ستيشن» التي ستقام
على مس��توى القطر،وس��يتم
اختي��ار الفائزي��ن الس��بعة
األوائل فيها لتشكيل منتخب
س��ورية المختلط،للمش��اركة
ف��ي البطول��ة العالمي��ة التي
ستقام أون الين وفق اصداري
 ،ps4,ps5وتأت��ي هذه الدعوة
بعد اعتم��اد االتح��اد الدولي
لك��رة الس��لة « »FIBAللعبة
«فيبا بالي ستيش��ن» ضمن
نش��اطاته الرس��مية ،حي��ث
تق��ام لها البط��والت المحلية
والعالمية ،ووجه اتحاد السلة
الدع��وة للمش��اركة للذك��ور
واإلن��اث لمن تزي��د أعمارهم
عن  ١٦س��نة ،وحدد الس��اعة
السادس��ة م��ن مس��اء ي��وم
الجمعة القادم  ٢٥ش��باط آخر
موعد للتسجيل.

.18 - 19 ،23
ترتي��ب الف��رق - 1 :االتحاد ()14
نقطة من  6انتصارات وخسارتين،
 - 2الحرية ( )14من  6انتصارات
وخس��ارتين - 3 ،الج�لاء ()13
م��ن  6انتصارات وخس��ارة- 4 ،
اليرموك ( )12من  4انتصارات و4
خسارات - 5 ،العروبة ( )8من فوز
و 6خسارات - 6 ،السكك ( )8من
 8خسارات.

فوز الوثبة

ضم��ن منافس��ات المجموع��ة
الوس��طى والس��احلية ثأر الوثبة
ً
ذهابا أمام جاره الكرامة
لخسارته
 71 - 70بالف��وز علي��ه بفارق 20
نقط��ة  57 - 77واألرباع ،16 - 13
 .14 - 29 ،18 - 15 ،9 - 20وبهذا
الفوز تب��وأ الوثبة الصدارة وتراجع
الكرامة إلى مركز الوصافة.
وفي بقية المباري��ات فاز حطين
على ضيفه الطليعة  68 - 86بعد

التمدي��د ( ، )62 - 62واألرباع 11
 17 - 9 ،21 - 13 ،10 - 29 ،14( .)6 - 24وبه��ذا الفوز ثأر حطين
ً
ذهابا في حماة 60 - 48
لخسارته
 ،حقق محردة ف��وزه األول بعد 7
خس��ارات متتالي��ة وذل��ك على
حس��اب ضيفه النواعير 55 - 72
واألرب��اع - 19 ،14 - 18 ،11 - 12
 .20 - 23 ،10وكان محردة خس��ر
ً
ذهابا أمام النواعير .66 - 61
وهنا ترتيب الفرق - 1 :الوثبة ()14
نقطة من  6انتصارات وخسارتين،
 - 2الكرامة ( )14من  6انتصارات
وخس��ارتين - 3 ،النواعي��ر ()12
من  4انتصارات و 4خس��ارات4 ،
 الطليع��ة ( )12من  4انتصاراتو 4خس��ارات - 5 ،حطي��ن ()11
من  3انتصارات و 5خسارات- 6 ،
محردة ( )9من فوز و 7خسارات.

صدارة الجيش

انفرد فريق الجيش بصدارة الدوري

أفضلية الجيران

مس��اء الخميس يتواج��ه بحلب
قطبي المدينة العروبة واليرموك

جدول مباريات القادمة
اليوم والتاريخ
السبت 2 / 27
الخميس 3 / 4
الجمعة 3 / 5

المبارة
الحرية × الجيش
العروبة × الطليعة

الساعة
مساء4
مساء 6

الجيش × الوثبة

مساء6

العروبة × اليرموك
الكرامة × الطليعة
الجالء × الحرية

مساء 6
مساء6
مساء 4

الصالة
صالة األسد
صالة األسد
صالة
الفيحاء
صالة األسد
صالة حمص
صالة األسد

استمرار الصدارة

مس��اء الجمع��ة الق��ادم يح��ل
ً
ضيف��ا عل��ى
المتص��در الكرام��ة
الطليع��ة م��ع طموح��ات كبيرة
ً
ذهاب��ا
بتك��رار الف��وز الكبي��ر
لالس��تمرار بالص��دارة والتف��وق
الكامل وبتحقيق العالمة الكاملة،

اختتم��ت األس��بوع الماض��ي
منافس��ات دوري الناش��ئات
والناشئي (المجموعة الساحلية)
لك��رة الس��لة م��ع تأه��ل أندية
التضام��ن والقدموس وس��لمية
والش��رطة وحطي��ن والس��احل
والنواعير وتش��رين إل��ى الملحق
المؤه��ل للنهائي��ات المقررة في
الالذقي��ة بالنس��بة للناش��ئات
وحم��ص وحم��اة بالنس��بة
للناش��ئين ،حيث تصدر التضامن
ً
ف��وزا
دوري الناش��ئات ب��ـ 11
وبفارق المواجهتين المباش��رتين
ً
ذهابا
م��ع حطين (ف��از حطي��ن
 63/55والتضام��ن ً
إيابا ،)63/50
وحل تش��رين ً
ثالثا بـ  8نقاط بعد
فوزه على الش��رطة  ، 66/11وحل
الشرطة ً
ً
وأخيرا بـ  6نقاط.
رابعا
وفي الملحق المؤه��ل للنهائيات
يلع��ب التضامن م��ع القدموس ،
س��لمية مع الش��رطة ،حطين مع
الساحل ،النواعير مع تشرين (أول
الس��احلية م��ع راب��ع المجموعة
الوس��طى ،وثان��ي الس��احلية مع
ثالث الوس��طى  ،وثالث الساحلية
مع ثالث الوسطى ،ورابع الساحلية
م��ع أول الوس��طى) تض��م أندية
المجموع��ة الوس��طى بالنس��بة
للناشئات أندية السلمية والنواعير
والس��احل والقدموس وبالنس��بة
للناش��ئين أندية الوثبة والكرامة
والطليع��ة والنواعي��ر ومح��ردة
وقطينة.

مجموعة دمشق
ضمن منافسات مجموعة دمشق
(الثانية) حقق الثورة فوزه السابع
ً
تواليا على حساب بردى ، 71/34
كما فاز المحافظ��ة على الجيش
.71/52
ويتصدر الثورة الترتيب بـ  14نقطة
مقابل  11لألشرفية و 9للمحافظة
و 7لبردى والجيش.
وفي مجموعة دمشق فاز الفيحاء
على قاسيون  27 - 62واألرباع 24
  ،16 - 7 ،2 - 22 ،3 - 9 ،6كم��اف��از النصر عل��ى جرمانا 50 - 65
واألرب��اع - 19 ،11 - 15 ،14 - 20
.12 - 11 ،13
تأهل الجالء والحرية واالتحاد إلى
النهائيات

تأهل��ت أندي��ة الج�لاء والحرية
ً
رسميا إلى نهائيات دوري
واالتحاد
الناش��ئات عن مجموعة (حلب)
بعدما ضمنت هذه األندية احتالل
المراك��ز الثالثة األولى ،فيما خرج
كل م��ن العروب��ة واليرموك من
المنافسة.
فعلى الرغم من بقاء ( )5مباريات
من مرحل��ة اإلياب لل��دوري فإن
األمور حسمت بالنسبة لمجموعة
حلب لتبقى المنافسة بين األندية
الثالثة المتأهلة للنهائيات لمعرفة
الترتيب النهائي.
وكان فري��ق الج�لاء قد اس��تعاد
الصدارة من الحري��ة بفوزه أمس
على العروب��ة  53/35في المباراة
الت��ي أجري��ت بينهما ف��ي صالة

سلة الدرجة الثانية ...تأهل سيدات محردة لدور االربعة ورجال جرمانا ردوا الدين للفيحاء
رد جرمان��ا الدين للفيح��اء بالفوز عليه
بفارق نقطتين  78/76ضمن منافسات
دوري الرج��ال ألندية الدرج��ة الثانية
في المب��اراة التي أجري��ت بينهما في
صالة الفيح��اء الفرعية ضم��ن الجولة
االفتتاحية لإلي��اب .وتفوق جرمانا في
األرباع األولى والثاني��ة والرابعة بواقع
17 - 20و  14 – 17و 24 - 25فيم��ا
تفوق الفيحاء في الربع الثاني .21 - 16
ً
ذهابا 86 - 90
وكان الفيح��اء قد ف��از
بعد التمديد .75 - 75
وفي مباراة ثانية فاز النصر على السكك
الق��ادم من حلب  85/76واألرباع - 24
 ،13 - 20 ،26 - 22 ،20 - 19 ،17وف��از
حطين على مستضيفه محردة 53/50
واألرب��اع ،13 - 7 ،10 - 13 ،10 - 13
.17 - 20
وهنا ترتيب الفرق - 1 :النصر ( )11نقطة
من  5انتصارات وخس��ارة - 2 ،الفيحاء
( )10م��ن  4انتص��ارات وخس��ارتين،
 - 3جرمان��ا ( )10م��ن  4انتص��ارات
وخس��ارتين - 4 ،حطي��ن ( )10من 4
انتصارات وخسارتين - 5 ،السكك ()7
من فوز و 5خس��ارات - 6 ،محردة ()6
من  6خسارات.

تأهل سيدات محردة

مباراة ندية

المب��اراة الثاني��ة مس��اء الجمعة
يتجم��ع بحل��ب الحري��ة وجاره
الج�لاء حي��ث يتوق��ع أن تكون
المب��اراة متكافئ��ة وندي��ة بي��ن
الفريقين حي��ث تميز من الجالء
ً
ذهابا اسحق عبيد وكامل عبد هللا
فيما الحرية يعتمد على جماعية
شبابه مع تميز بسام معاذ.

مباريات قوية بملحق دوري الناشئات

الحرية واالتحاد بصدارة مجموعة حلب لدوري الشباب

السوري لكرة الس��لة للشباب عن
مجموعة دمشق بعدما حقق فوزه
الس��ابع في مبارات��ه الثامنة على
حس��اب قاس��يون  54 - 83ف��ي
المباراة الت��ي أجريت بينهما في
صالة الفيحاء الفرعية.
وتف��وق الجيش ف��ي األرباع الـ 3
األولى بواق��ع ،12 - 23 ،16 - 26
 11 - 19فيم��ا تع��ادال ف��ي الربع
الرابع .15 - 15
وف��ي الصالة نفس��ها ث��أر الثورة
ً
ذهابا 70
لخسارته أمام المحافظة
  73وف��از عليه بف��ارق  40نقطة 51 - 91بعد س��يطرة كاملة على
مجريات األرباع األربعة وبواقع 20
 .17 - 20 ،7 - 27 ،9 - 24 ،18وبات ترتي��ب الفرق عل��ى النحو
اآلت��ي - 1 :الجيش ( )14نقطة2 ،
 جرمانا ( - 3 ،)13الثورة (4 ،)13 الوحدة ( - 5 ،)13قاسيون (،)9 - 6المحافظة (.)9

مدربه الخبير هادي درويش.

ورغم الفوارق الفنية بين الفريقين
ولكن الحساس��ية س��تكون على
ً
نظ��را لحاج��ة الفريقين
أش��دها
للفوز للهروب من ش��بح الهبوط،
ً
ذهابا
األفضلية لليرموك الذي فاز
ولك��ن العروبة لم يستس��لم بعد
ويسعى للتعويض.

الكرامة فريق متكامل وحتى اآلن
ه��و األفض��ل على صعيد الش��ق
الدفاعي والعمل الجماعي بفضل
تمي��ز عبد الوهاب وعمر الش��يخ
علي وجورجي نظريان.

نادي الج�لاء واألرباع - 13 ،17/6
.6 - 14 ،10 - 9 ،13
ويتص��در الج�لاء الترتي��ب بـ 11
نقطة م��ن  6مباريات يليه الحرية
 10نقاط من  5مباريات ثم االتحاد
 9نقاط من  6مباريات والعروبة 9
نق��اط من  7مباريات واليرموك 6
نقاط من  6مباريات.
مجموعة السويداء
وضم��ن منافس��ات مجموع��ة
الس��ويداء  ،تغل��ب العرب��ي على
الكف��ر  45 - 59واألرباع ،11 - 13
 ،4 - 19 ،8 - 16 ،22 - 11وف��ي
مجموع��ة الس��ويداء ف��از الهثة
على الكف��ر  69/62ويتصدر إزرع
الترتي��ب بـ  8نقاط مقابل  7للكفر
و 6لالهثة والعربي.

سلة صغار حلب
محمد هاشم إيزا

اختتمت المرحلة األولى من بطولة أندية حلب
صغار حلب بكرة الس��لة  4 × 4ميني باس��كت
وفق النظام الدولي وأس��فرت المواجهات التي
ج��رت عن :فوز االتحاد عل��ى اليرموك 40 /61
والج�لاء عل��ى الحرية  33 /36والس��كك على
العروبة  15 /33يقود هذه الفرق المدربون:
محم��د أب��و س��عدى (االتح��اد) ،بش��ار غالم
(الج�لاء) ،بيدي��ك معصرجي��ان (اليرموك)،
محم��د مي��ري (الس��كك) ،هان��ي صبح��ان
(الحرية) ،آنا أصالنيان (العروبة).
وفي المرحلة الثانية م��ن البطولة ذاتها تغلب
االتح��اد على مراكز التربي��ة  29 /77واليرموك
على السكك  30 /53والحرية على العروبة /62
.34

دوري السيدات

وف��ي منافس��ات الس��يدات وضم��ن
المجموعة األولى فاز بردى على جرمانا
 65/56واألرب��اع ،12 - 17 ،8 - 12
 .15 - 14 ،21 - 22وف��ي المجموع��ة
الثانية فاز قطينة على السلمية 59/30
واألرب��اع ،12 - 20 ،5 - 13 ،4 - 14
 ،9 - 12وحس��م محردة بطاقة التأهل
األولى إل��ى دور األربعة (الدور النهائي)
م��ن دوري الدرجة الثانية لكرة الس��لة
ً
للس��يدات بعدما حقق ً
عريضا على
فوزا

وصيفه حطين بفارق  25نقطة 35 - 60
في المب��اراة التي أجريت بينهما اليوم
ف��ي صالة نادي مح��ردة .وفرض الفائز
أفضليت��ه ف��ي األرباع جميعه��ا بواقع
.11 - 20 ،12 - 17 ،8 - 16 ،4 - 7
وكان محردة خسر مباراة الذهاب أمام
حطين في الالذقية .53 - 41
وضم��ن مح��ردة به��ذا الف��وز احتالل
المرك��ز األول ف��ي المجموع��ة الثانية
ً
ً
متفوقا على
رافعا رصيده إلى  15نقطة

حطين بفارق المواجهتين المباشرتين،
كم��ا ضم��ن حطي��ن مرك��ز الوصافة
والتأهل للملحق المؤهل لدور األربعة.
ً
وفي حلب ،حقق اليرم��وك ً
ثمينا
فوزا
عل��ى ضيفه التضامن بف��ارق  37نقطة
بعد سيطرة كاملة على مجريات المباراة
حيث تفوق ف��ي األرباع جميعها بواقع
.10 - 16 ،8 - 17 ،9 - 20 ،6 - 17
بهذا الفوز ثأر اليرموك لخس��ارته ذهاباً
أمام التضامن في الالذقية .54 - 36

وهنا ترتيب ف��رق المجموعة الثانية1 :
 محردة ( )15نقطة - 2 ،حطين (،)15 - 3اليرموك ( - 4 ،)12التضامن (،)11
 - 5قطينة ( - 6 ،)9السلمية (.)7
وف��ي المجموعة األول��ى رد المحافظة
الدين لمنافس��ه الفيحاء وفاز عليه 58
ً
ً
ذهابا .70 - 65
معوضا هزيمته
 47وهنا ترتيب الفرق - 1 :المحافظة ()10
نق��اط - 2 ،بردى ( - 3 ،)8جرمانا (،)8
 - 4الفيحاء ( - 5 ،)7العربي (.)6

في إياب دوري الس��يدات تغلب اليرموك على
سلمية  32 /49وعلى التضامن .30 /77

غرامة مالية

ف��رض اتحاد ك��رة الس��لة غرام��ة مالية بحق
ناديي الج�لاء واالتحاد قدره��ا  300.000ليرة
س��ورية عل��ى كل منهما عم ًال بالق��رار رقم 52
تاريخ  19/12/2020وأمهلهما حتى أول مباراة
للفريقي��ن في مطل��ع مرحلة اإلياب لتس��ديد
المبلغ تحت طائلة اتخ��اذ اإلجراءات القانونية
في حال التأخر أو عدم الدفع.

عالمي
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إعداد ربيع حمامة

حقائق وأرقام من دور الـ 16لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

ريال مدريد وسيتي وتشيلسي وبايرن حسمت مواجهات ذهابها

اختتمت االسبوع الماضي مواجهات ذهاب دور الـ16
في مس��ابقة دوري أبطال أوروب��ا لكرة وقطعت فيها
أندية بايرن ميونيخ وتشيلس��ي ومانشس��تر سيتي
ولاير مدريد نصف المش��وار بانتصارات كانت س��هلة
للعمالق البافاري على حساب التسيو وكذلك للسيتي
في أرض مونشنغالدباخ فيما القى لاير مدريد صعوبة
بتج��اوزه اتالنتا على أرض األخير وكذلك تشيلس��ي
الذي تجاوز اتلتيكو مدريد.

قذيفة حاسمة

تقدم لاير مدريد اإلس��باني خطوة مهمة نحو التأهل
لدور الثمانية ببطول��ة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
عقب ف��وزه الثمي��ن  / 1صفر على مضيف��ه أتاالنتا
اإليطالي في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة.
واضطر أتاالنتا للعب بعش��رة العبين عقب طرد العبه
السويس��ري ريمو فريلير في الدقيقة  ،18ليس��تفيد
الريال من النقص العددي في صفوف منافسه ،بعدما
أح��رز العبه الفرنس��ي فيرالند ميندي ه��دف اللقاء
الوحي��د في الدقيقة  86عبر قذيف��ة رائعة من خارج
منطقة الجزاء.
وبات يكفي الريال الذي خاض اللقاء وهو مفتقد عدد
من عناصره األساسية مثل الهداف الفرنسي كريم بن
زيمة والمدافع المخضرم س��يرخيو راموس والجناح
البلجيكي إيدين هازارد التعادل في لقاء العودة ،الذي
يقام بملعبه في  16آذار القادم لمواصلة مش��واره في
البطول��ة التي يحمل الرقم القياس��ي في عدد مرات
الفوز بها برصيد  13لقبا.
في المقابل أصبح يتعين على أتاالنتا الفوز على نظيره
اإلس��باني بف��ارق هدفين في اإلي��اب إذا أراد تجنب

الخروج المبكر من المسابقة القارية.

السيتي يقترب

واصل مانشستر سيتي اإلنكليزي انطالقته الرائعة في
الموس��م الحالي ووضع الفريق ً
قدما في دور الثمانية
ً
أيضا بف��وزه الثمين  / 2صفر على مضيفه بوروس��يا
مونشنغالدباخ األلماني.
وأقيمت المباراة أمس على استاد «بوشكاش آرينا»
في العاصمة المجرية بودابست كملعب محايد بسبب
القيود المفروضة على الس��فر بألماني��ا في ظل أزمة
تفشي اإلصابات بفيروس «كورونا» المستجد.
ولم يجد مانشس��تر سيتي صعوبة كبيرة في تحقيق
الفوز على مونش��نغالدباخ ليقترب الفريق اإلنكليزي
خطوة كبيرة من التأهل لدور الثمانية في البطولة قبل
مباراة اإلياب المقررة على ملعبه في  16آذار المقبل.
وأنهى س��يتي الش��وط األول لصالحه بهدف س��جله
البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة .29
وفي الش��وط الثاني عزز الفريق انتص��اره بهدف ثان
سجله البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة .65

رباعية بافارية

وضع بايرن ميونخ ً
قدما في ربع النهائي بعدما تغلب
على التسيو في عقر داره بنتيجة (.)4-1
رباعية البايرن جاءت عن طريق روبرت ليفاندوفسكي
جمال موسياال ليروي س��اني ،فرانشيسكو أتشيربي
«بالخط��أ في مرماه» في الدقائ��ق (،)47 ،42 ،24 ،9
فيما س��جل خواكين كوريا هدف التسيو في الدقيقة
(.)49
ول��م تمر  10دقائق حتى ارتكب دفاع التس��يو هفوة
قاتلة بتمرير الكرة بالخطأ إلى ليفاندوفس��كي ،الذي

انقض عليها وراوغ رينا قبل وضع الكرة في الشباك.
واس��تطاع بايرن ميونخ إحباط نسور العاصمة بهدف
ثان مع انتصاف الش��وط األول عبر تس��ديدة أرضية
ٍ
زاحفة أطلقها موسياال نحو شباك بيبي رينا.
واس��تخلص كومان الكرة لينطلق حتى منطقة جزاء
التس��يو قبل أن يطلق تس��ديدة تصدى لها رينا لكن
ً
محرزا الهدف الثالث
س��اني قابلها بلمس��ة مباش��رة
لينتهي الشوط األول بتقدم بايرن (.)3-0
ولم تمر س��وى دقيقتين على انطالق الشوط الثاني
حتى عزز بايرن تقدمه بهدف رابع بعد عرضية س��اني
نحو كومان ،لتصطدم بقدم أتشيربي وتسكن الشباك.
وبعد دقيقتين فقط ،قلص التسيو النتيجة بهدف أول
سجله خواكين كوريا ،بعد عمل فردي مميز اختتمه
بتسديدة في شباك العمالق مانويل نوير.

ثمين لتشيلسي

انتصارا ً
ً
ثمينا بنتيج��ة ( )1-0على
حقق تشيلس��ي
أتلتيكو مدريد على ملعب «أرينا ناسيوناال» بالعاصمة
الروماني��ة بوخاريس��ت وال��ذي تم نقل��ه من معقل
الروخيبالنكوس بسبب فيروس كورونا.
س��جل هدف المباراة الوحيد في المب��اراة أوليفييه
جيرو مهاجم تشيلسي في الدقيقة .68
وم��ن المُقرر إقامة مواجهة اإلي��اب في معقل البلوز
«ستامفورد بريدج» يوم  17آذار المقبل.
ب��دأ أتلتيكو مدريد المباراة بضغ��ط مُ كثف من أجل
تس��جيل هدف التقدم وأض��اع عبر لويس س��واريز
مهاجم الروخيبالنكوس وتوماس ليمار
ورد تشيلس��ي عبر ماركوس ألونس��و وماسون مونت
ورغم س��يطرة اإلنكليز لم ينجحوا في إيجاد النس��ق

تأمل الكرة البريطانية عودة الجماهير
إل��ى المالع��ب م��ع نهاية أي��ار وقد
تتقدم بطلب استضافة البالد لجميع
مباريات كأس أوروب��ا في كرة القدم
المؤجل��ة م��ن  2020إل��ى الصيف
المقبل ،وفق ما أف��اد تقرير إنكليزي
في الساعات الماضية.
وأبل��غ الجان��ب اإلنكلي��زي االتحاد
األوروب��ي لك��رة الق��دم (ويف��ا) أن
الجماهير س��تعود إلى المالعب في
المملكة المتحدة قب��ل بقية أوروبا،
بس��بب التق��دم الكبي��ر ف��ي حملة
التلقي��ح ض��د في��روس كورونا وقد
يساهم ذلك في زيادة عدد المباريات
الت��ي ستس��تضيفها بريطاني��ا ف��ي
كأس أوروب��ا أو حتى نق��ل البطولة

بش��كل كامل إلى أراضيها للتخفيف
من خس��ائر إيرادات التذاكر بالنسبة
لالتحاد القاري.
وال يزال م��ن المقرر إقام��ة البطولة
القارية ،التي تأجلت لمدة عام بسبب
جائحة كوفيد  ،-19في  12مدينة في
ً 12
بلدا على امتداد القارة العجوز بين
 11حزيران حتى  11تموز.
وك��رر «ويفا» ً
علنا إن��ه ملتزم بإقامة
الح��دث الكروي في الم��دن االثنتي
عشرة رغم التحديات اللوجستية .مع
ذل��ك ،من المتوقع أن يبحث االتحاد
األوروبي عن خطة الطوارئ إذا حالت
القي��ود المس��تمرة في بل��دان عدة
دون اإلبقاء على ق��راره .ومن المقرر
أن يس��تضيف ملع��ب ويمبل��ي في

هل يقود «كلوب» الماكينات األلمانية

كشف تقرير صحفي ألماني عن اقتراب يورغن كلوب
المدي��ر الفني لليفربول اإلنكلي��زي من العودة لوطنه
وقيادة منتخب بالده.
وكان كل��وب قد نفى الش��ائعات ح��ول تفكيره في
الرحيل األس��بوع الماض��ي ،لكن مس��تقبل المدرب
األلمان��ي بات موض��ع ش��ك بعدما خس��ر الريدز 4
مباريات متتالية في البريميرليغ.
وبحس��ب صحيفة «بيلد» األلمانية فإن كلوب أصبح
اآلن أق��رب للرحيل عن ليفربول ،رغم إنه يرتبط بعقد

حقائق وأرقام تاريخية

بعد ختام ذهاب دور الستة عشر لدوري األبطال يمكن
وضع عدة نقاط عالم ومش��اهدات تسجل لهذا الدور
نستعرض أبرزها بالتالي..
 لاير مدري��د الفريق اإلس��باني الوحي��د الذي حققاالنتصار في جولة الذهاب بعد سقوط الثالثي أتلتيكو
مدريد ،برشلونة وإشبيلية.
 الثالثي اإلنكليزي تشيلس��ي ،ليفربول ومان سيتينج��ح في الفوز ً
ذهابا ،ما يضم��ن له التأهل لدور الـ8
بنس��بة كبيرة ،حيث لم يسبق ألي فريق إنكليزي أن
تعرض لإلقصاء في أدوار خروج المغلوب بعد االنتصار
في الذهاب خارج أرضه.
 ألول مرة منذ موسم  ،2003-2004تنجح  7فرق فيالفوز خارج قواعدها في ذهاب دور الـ.16
 مانشس��تر س��يتي حافظ على نظافة ش��باكه فيمبارياته الـ 4األول��ى التي خاضها خارج أرضه بدوري
األبطال هذا الموسم ،وهو ما لم يحدث منذ أن فعلها
جاره مانشستر يونايتد في موسم .2010-2011
 أتاالنتا أنهى مباراته ضد الريال دون أن يس��دد أيك��رة على مرمى ضيفه ،وهو ما يحدث ألول مرة معه

يعتق��د تون��ي فريكس��ا أح��د
المرش��حين ف��ي االنتخاب��ات
الرئاس��ية المقبلة لنادي برشلونة
أن النادي في حالة توليه الرئاسة،
س��يكون ً
قادرا على إبرام صفقات
ضخم��ة م��ع كيلي��ان مبابي أو
إيرلين��غ هاالن��د خ�لال الصيف
المقبل.
وكش��ف فريكس��ا أن التعاقدات
المس��تقبلية لتدعي��م برش��لونة
يجب أن تظل موض��ع تركيز من
إدارة النادي رغم الديون التي تزيد
عن مليار جنيه استرليني.
وأك��د أن برش��لونة ال ي��زال لديه
الوس��ائل المالي��ة للتعاق��د م��ع

كيلي��ان مباب��ي نج��م باري��س
س��ان جيرمان أو إرلين��غ هاالند
نج��م بوروس��يا دورتمون��د ،رغم
الدي��ون ،وقال :لن نتح��دث ً
أبدا
عن الالعبين حت��ى نقدمهم ،ألن
اإلعالن ع��ن تفاصي��ل العروض،
يخدم أندية أخرى.
وعن مس��تقبل ميسي مع برشلونة
قال مرش��ح الرئاس��ة :ال أزال ً
واثقا
أن ميس��ي لم يتخذ ق��راره بالبقاء
أو الرحي��ل ،وربم��ا ينتظ��ر نتيجة
االنتخابات الرئاس��ية ف��ي مارس
المقبل ،وميسي رائع ،ويعرف ً
جيدا
وضع الن��ادي ،وأنا واث��ق من إنه
سينتظر الرئيس ليقرر مستقبله.

ثنائي بايرن يعود للتدريبات
ش��هدت تدريبات باي��رن ميونخ
متص��در ال��دوري األلمان��ي يوم
الخميس ع��ودة اثنين من نجوم
الفريق بعد غياب طويل.
وبعدم��ا قض��ى أس��بوعين ف��ي
الع��زل إلصابته بفي��روس كورونا
المس��تجد ،أجرى توم��اس مولر
نج��م الفري��ق الباف��اري حص��ة
تدريبي��ة منف��ردة ف��ي الملعب
التدريبي لبايرن للمرة األولى منذ
ظهرت إصابته بالعدوى.
والتق��ط مول��ر ع��دوى الفيروس
التاجي أثناء وجوده في قطر خالل

الحملة الناجح��ة للنادي البافاري
نحو التتويج بلقب مونديال األندية
في وقت سابق من الشهر الجاري.
وع��اد مولر « 31عاما» إل��ى ألمانيا
قادما من الدوح��ة على متن طائرة
خاصة وأخضع نفسه للعزل المنزلي.
كم��ا ع��اد س��يرج جناب��ري إلى
التدريبات بعد فت��رة من الغياب
بس��بب اإلصابة ف��ي الفخذ ،لكن
ل��م يتضح بعد إمكانية مش��اركة
الالعبي��ن ف��ي المب��اراة أم��ام
كول��ن اليوم الس��بت المقبل في
البوندسليغا.

حتى صيف .2024
وأضافت الصحيفة :هناك فرصة بنس��بة  68%لكلوب
ف��ي خالفة يواكيم لوف في المنتخ��ب األلماني بعد
نهائي��ات كأس العال��م  ،2022بينم��ا بنس��بة 32%
سيظل مع ليفربول.
وأش��ار التقرير ،إلى أن كلوب قد يغ��ادر ليفربول في
صيف  2022مما يمنحه  6أشهر من الراحة قبل تولي
قي��ادة منتخ��ب الماكينات أوائل ع��ام  2023ليقود
الفريق في بطولة أوروبا في العام التالي.

م .سالم عالوي

هاالند ينفرد بالصدارة

بع��د انتهاء مواجهات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال
أوروبا يوم األربعاء الماضي ..ينفرد النرويجي إيرلينج
هاالند مهاجم بوروسيا دورتموند بصدارة قائمة هدافي
البطولة هذا الموسم بثمانية أهداف.
ورفع هاالند رصيده من األهداف بعدما س��جل ثنائية
في مرمى إش��بيلية األسبوع قبل الماضي في ذهاب
دور الـ 16ف��ي المواجهة التي انتهت بفوز بوروس��يا
دورتموند بثالثة أهداف مقابل هدفين.
ومن ناحيته منح الفرنسي أوليفييه جيرو الفوز لفريقه
تشيلس��ي بهدف نظي��ف أحرزه في مرم��ى أتلتيكو
مدريد الثالثاء ليرفع رصيده من األهداف في البطولة
إلى ستة يتعادل بها مع ألفارو موراتا العب يوفنتوس
وماركوس راشفورد العب مانشستر يونايتد والبرازيلي
نيمار العب باريس سان جيرمان.
وبخمس��ة أهداف يأتي الفرنسي كيليان مبابي زميل
نيمار في باريس سان جيرمان متساويا مع اإليطالي
تشيرو إيموبيلي العب التسيو.
أما النج��م المصري محمد ص�لاح مهاجم ليفربول،
فيمتل��ك أربعة أهداف في رصي��ده متعادال مع عدة
العبين أبرزه��م البرتغالي كريس��تيانو رونالدو نجم
يوفنتوس واألرجنتيني ليونيل ميس��ي نجم برشلونة
والبولندي روبرت ليفاندوفس��كي نجم بايرن ميونخ
والفرنسي كريم بنزيما مهاجم لاير مدريد

فريسكا يعد برشلونة بمبابي أو هاالند

بريطانيا قد تقترح استضافة بطولة كأس أوروبا بأكملها
العاصمة لندن سبع مباريات ،بما فيها
مواجهتا الدور نصف النهائي والمباراة
النهائية ،في حين تس��تضيف مدينة
غالسكو أربع مباريات.
وتم نقل العدي��د من مباريات دوري
األبط��ال والدوري األوروب��ي «يوروبا
ليغ» كانت مقررة في ألمانيا ،إسبانيا
والبرتغال إلى مالعب محايدة بسبب
القي��ود المفروضة في تل��ك البلدان
تمنع الضيوف من دخول أراضيها.
وإضاف��ة إلى لن��دن وغالس��كو ،فإن
الم��دن العش��ر األخ��رى الت��ي من
المق��رر أن تس��تضيف الي��ورو هي
دابلن ،أمس��تردام ،كوبنهاغن ،س��ان
بطرسبورغ ،بلباو ،ميونيخ ،بودابست،
باكو ،روما وبوخارست.

الصحيح لهز شباك فريق العاصمة اإلسبانية.
وفي الشوط الثاني هدد أودوي لتشيلسي تألق حيالها
الحارس أوبالك قبل أن يسجل أوليفييه جيرو مهاجم
تشيلس��ي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة  68بركلة
مزدوجة على يمين يان أوبالك حارس مرمى أتلتيكو
مدريد ،لكن حك��م المباراة اتجه إل��ى تقنية الفيديو
للتأكد من صحة الهدف ،قبل أن ُيعلن احتسابه وتقدم
البلوزواستمر استحواذه على الكرة حتى نهاية المباراة.

من��ذ مواجهة إنتر ميالن في ال��دوري اإليطالي خالل
شهر أبريل /نيسان .2019
 غابرييل جيس��وس مهاجم السيتي أصبح الزائر الدائمللشباك في ثمن النهائي ،حيث سجل في كافة المباريات
الـ 5التي ظهر بها في دور الـً ،16
محرزا  5أهداف.
 لاير مدريد تساوى مع غريمه برشلونة كأكثر فريقينتعرض منافسيهم للطرد أمامهما في األدوار اإلقصائية
بواقع  15بطاقة حمراء.
 هان��ز فلي��ك م��درب باي��رن ميونخ بلغت نس��بةانتصارات��ه في البطولة  ،93%بفوزه في  14مباراة من
أصل  ،15وهو األعلى في تاريخ المسابقة.
 جمال موس��ياال العب البايرن أصبح أصغر إنكليزييهز الش��باك في دوري األبطال ،وأصغر من يس��جل
لفريق ألماني في البطولة ،وذلك بعمر ً 17
عاما و363
ً
يوما.
 إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلس��ي تمكن منالحفاظ على نظافة شباكه في  5مباريات من أصل 6
ظهر بها في البطولة هذا الموسم ،أكثر من أي حارس
آخر.
 تشيلس��ي أصب��ح أول فريق يه��زم أتلتيكو مدريدفي عقر داره ب��األدوار اإلقصائية تحت قيادة المدرب
األرجنتيني دييجو سيميوني.
جوش��وا كيميتش نجم بايرن وصل إلى  38انتصاراًف��ي البطولة ،ليصب��ح أكثر الالعبين عل��ى اإلطالق
ً
تحقيقا للفوز في أول  50مباراة يخوضها.
ً
خالي��ا من الهزائم في 18
 بايرن حافظ على س��جلهمب��اراة متتالية بالبطولة ،ليصبح على ُبعد خطوة من
أطول سلسلة ال هزيمة له ،والتي دامت  19مباراة بين

عامي  2001و.2002
 أوليفيه جي��رو بات أكبر العب يس��جل للبلوز فيمرحلة خروج المغلوب ب��دوري األبطال ،وذلك بعمر
عاما وً 146
ً 34
يوما.

رئيس التحرير

أنــــور البكــر

مدير التحرير

تحديد موعد عودة الجماهير للمالعب اإلنكليزية

يعود المش��جعون إل��ى إحداث مالعب الك��رة في إنكلترا
ً
اعتبارا من  17أيار المقبل ،مع الس��ماح لـ  10000مش��جع
بالتواجد في أكبر األماكن ،مثل ويمبلي ومالعب كرة القدم
الكبيرة في الدوري اإلنكليزي الممتاز.
وف��ي حديثه ف��ي مجل��س العموم ،كش��ف رئيس
ال��وزراء بوري��س جونس��ون عن خطط لع��ودة حذرة
للمش��جعين لحضور الرياضة على أعلى مستوى في
الوقت المناسب للجولة األخيرة من مباريات الدوري
اإلنكلي��زي الممتاز ،وبط��والت أوروب��ا ،وويمبلدون
للتنس ،وكأس العالم للركبي.
وتح��دد خارطة طريق الحكومة لتخفيف قيود اإلغالق
أربع خطوات رئيسية ،وتكشف الوثيقة أن المشجعين

أيهم الحمزاوي

المدير الفني

س��يعودون إلى المالع��ب والس��احات الداخلية في
ً
اعتبارا م��ن  17اي��ار المقبل ،وفي
الخط��وة الثالث��ة
ً
اعتبارا من  21حزيران .2021
الخطوة الرابعة
ويب��دو إنه في الخطوة الرابعة ل��ن تكون هناك قيود
على س��عات االس��تاد إذا كان الفي��روس ال يزال في
تراج��ع ،حيث يعتق��د علماء الحكومة إن��ه آمن مع
االختبار المستخدم لتقليل مخاطر اإلصابة.
وقال��ت وثيق��ة خارط��ة الطريق الحكومية :س��تضع
ً
الحكوم��ة ً
أيضا ً
خاصا لألماكن الكبيرة الخارجية،
بندا
والجل��وس حيث يمك��ن توزيع الحش��ود بأمان ،ما
يس��مح لما يص��ل إلى  10000ش��خص أو  25%من
إجمالي سعة الجلوس ،أيهما أقل.

سورية  -دمشق  -برامكة
هاتف - 2125809 :فاكس - 2119745 :ص.ب967 .
alitihad82@gmail .com - www.alitihad.org
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بإشراف االتحاد الدولي للقوة البدنية..

سورية تستضيف
دورة الوفاء الدولية للمصارعة في آذار القادم

أنور البكر

قال رئيس اتحاد المصارعة محمد نور العلي أن
دمشق على موعد مع استضافة معسكر وبطولة
دولية بالمصارعة بالفترة من  12ولغاية  28آذار
القادم بمش��اركة عربية ودولية واس��عة تحت
عنوان (دورة الوفاء) احتفا ًال بمناسبة استحقاق
االنتخابات الرئاس��ية القادمة وسيتم تنظيمها
في صالة تش��رين الرياضية الت��ي باتت صالة
تخصصية للعبة المصارعة.
وق��ال العل��ي أن��ه وبالتنس��يق م��ع المكتب
التنفي��ذي لالتحاد الرياض��ي العام يتم العمل
ً
حالي��ا على اتخ��اذ كافة التحضي��رات الالزمة
للخروج بدورة على مستوى رفيع من التنظيم
واالس��تضافة ،وقد قام اتح��اد اللعبة بتوجيه

الدعوات إلى عدة دول وهناك مراسالت يومية
مع االتحادات الوطني��ة للعبة التي ابدت رغبة
أولي��ة بالمش��اركة لتحديد عدد المش��اركين
واإلط�لاع عل��ى بعض التفاصي��ل التي تخص
الدورة والمعسكر التدريبي المشترك.
وأوض��ح العل��ي أن هذه ال��دورة الت��ي تقام
بمناس��بة استحقاق وطني له أهميته ورمزيته,
س��تعود بفوائد كبيرة على اللعبة بش��كل عام
والمنتخب��ات الوطنية بش��كل خ��اص ,كونها
س��تكون فرصة احتكاك مفيدة ألكبر عدد من
العبينا وكوادرنا مع مدارس وخبرات مختلفة،
خاصة أنها س��تأتي بعد فترة انقطاع طويلة عن
المش��اركات الخارجية بس��بب جائحة كورونا
التي اوقفت جميع البطوالت والدورات الدولية.
ونوه العلي بالدعم الكبير الذي يقدمه المكتب

بطولة دولية بدمشق في حزيران القادم

التنفي��ذي لالتحاد الرياضي العام الس��تضافة
هذه الدورة واالهتمام المباش��ر من قبل السيد
فراس مع�لا رئيس االتح��اد الرياض��ي العام
والمتابعة اليومية لكاف��ة التفاصيل المتعلقة
بال��دورة من قب��ل رئيس المكت��ب المختص
السيد محمد الحايك.
من جهة أخرى يواص��ل منتخبنا الوطني للمصارعة
معس��كره الداخل��ي ف��ي صال��ة تش��رين الرياضية
ُ
اس��تعدادا لدورة الوف��اء واالس��تحقاقات الخارجية
ً
األخرى وذلك بمش��اركة  22العبا من فئتي الرجال
والش��باب وف��ي المصارعتي��ن الح��رة والرومانية
وبإش��راف المدرب االجنبي الكس��ندر دبروفس��كي
والطاقم الفني واإلداري الوطني المؤلف من الس��يد
(اداريا ً
ً
عاما) والمدربين نوزت الصالح
غس��ان البلح
وعدنان الحايك وباسم شتيوي وفراس الرفاعي.

مفاجأة ميسي
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كشف المحامي زياد محمد رئيس اتحاد القوة
البدنية بدء اإلجراءات الس��تضافة بطولة دولية
تقام في صالة الجالء بدمشق خالل شهر حزيران
القادم بمش��اركة منتخبات افريقية وآس��يوية
وعربية وربما أوروبية ،تحت اسم (دورة الوالء)
احتفا ًال باستحقاق االنتخابات الرئاسية المقبلة,
وستكون الدورة تحت إش��راف االتحاد الدولي
للقوة البدنية وبرس��وم نظامية من المنتخبات
المش��اركة التي تم بالفعل توجيه الدعوات لها
وهناك موافقات مبدئية للمشاركة.
عن تطلعات��ه للعمل في اتحاد الق��وة البدنية
الجدي��د ق��ال محم��د :س��يتم إدخ��ال فئات
عمري��ة صغيرة على اللعبة من فئتي األش��بال
والناشئين وهي خطوة جديدة في اللعبة إضافة
إلقام��ة دورات في التدري��ب والتحكيم إلعداد
ك��وادر فنية قادرة على النه��وض باللعبة ,ونوه
بالتج��اوب والدعم الكبير الذي يقدمه المكتب
التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام الذي ال يوفر
ً
جهدا في تأمي��ن األدوات والتجهيزات الالزمة
لتنفي��ذ انش��طة اللعبة وتحضي��ر المنتخبات
الوطنية.

وتحدث محم��د عن برنامج لروزنامة انش��طة
االتحاد تم اعداده خالل االيام القليلة الماضية
يضم ً
عددا من البطوالت الرس��مية واألنش��طة
الداخلية:
 -إقامة بطولة جمهورية للناش��ئين والناشئات

قوى دير الزور تحتفي بعيد الرياضة
مالك الجاسم

احتفاء بعيد الرياضة اقامت اللجنة الفنية أللعاب القوة بدير الزور تجارب
انتق��اء منتخب المحافظة الختراق الضاحية اس��تعدادا للمش��اركة في
البطولة التي س��تقام بحلب لموالي��د  2006 /2005 / 2004وقد جاءت
النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:
فئة الذكور - 1 :محمود خلوف  - 2يوسف الخلف  - 3عبد هللا المكتوم.
فئة اإلناث  - 1لما البذعي  - 2مالك الحسن
فئة الصغار - 1 :عمار ياسر الحسين  - 2حمود رفعت الحسين.

واحــــة االتحــــــاد

قراءة باألرقام بجدول الدوري الممتاز وأسئلة مشروعة وضرورية..

موضوع واحد يف واحتنا لهذا األسبوع وهو قراءة يف جدول ترتيب التدني بالمستوى الفني للعديد منها ومن هذه القراءة تنطلق
الفرق بالدوري الممتاز حيث لغة األرقام ال تكذب وهي توضح أسئلة كثيرة تحتاج إىل إجابات أو وقفات يف وقت يسيطر عىل
الوضع الطبيعي لكل فريق ما له وما عليه وهي تفسر بالتايل حالة ساحات العمل يف األندية أسلوب توكلنا فهيا نقرأ..
قراءة باألرقام

اعترف إدجار باديا حارس مرمى إلتشي عبر شبكات التواصل االجتماعي،
بأنه فوجئ بطلب ليونيل ميس��ي نجم برش��لونة لقميص��ه عقب مباراة
الفريقين يوم األربعاء الماضي .
وتوجه األرجنتيني الذي س��جل هدفين في ش��باك إلتشي خالل الفوز
( )3-0عقب انتهاء المباراة نحو الحارس ،الذي نشأ في أكاديمية البارسا،
ليصافح��ه ويمنحه قميصه ثم طلب في المقابل قميص الحارس  ،الذي
ب��دت الدهش��ة الكبيرة على وجهه ،بينما ارتس��مت البس��مة على وجه
ميسي.
وعقب تبادل القمصان ،تب��ادل الالعبان التحية بالمصافحة والعناق مرة
أخرى.
ويحتل إلتش��ي المركز الـ 19وقبل األخير ،في جدول الدوري اإلس��باني،
برصيد  21نقطة لكن مهمته ليس��ت مس��تحيلة للبقاء بالليغاً ،
نظرا ألن
لديه نفس رصيد إيبار ،صاحب المركز الـ.17
ً
ضيفا على إشبيلية ضمن منافسات الجولة
ويحل برشلونة اليوم السبت
ً
حاليا  50نقطة ويبتعد بفارق  3نقاط عن لاير مدريد صاحب
 25وللفري��ق
المرك��ز الثاني والذي يختم الجولة بلقاء لاير سوس��يداد خارج أرضه هذا
ً
وتحديدا يوم اإلثنين القادم .
االسبوع
أما اتلتيكو مدريد المتصدر سيكون يوم غد األحد بضيافة فريق الغواصات
« فيالاير» وألتلتيك��و  55نقطة وتبقى له مباراة إضافية عن كل من لاير
وبرشلونة .

من يقرأ يف جدول ترتيب الدوري الممتاز
لكرة القدم يدرك أن لغة األرقام تشير إىل
الواقع الحقيقي الفني لكل فريق من الفرق
المتنافسة ويدرك تماماً أن اسم «الممتاز»
فضفاض بدرجة كبيرة عىل ه��ذا ال��دوري
وليس فيه من الممتاز سوى االسم فقط.
ويدرك أن ما نراه من أحداث يف المباريات
ومن أخطاء وانفعاالت وتجاوزات ليست إال
غطاء لواقع فني ال يصل إىل الحد المطلوب
أو المأمول وال يبشر بخير قادم للعبة وقد
يؤثر ذلك عىل السوية الفنية للمنتخب
وإليكم بعض األمثلة التي قرأناها..
خمسة فرق تتنافس عىل الصدارة يتقدمها
تشرين برصيد  37نقطة وهو حامل للقب
العام الماضي يليه الجيش  35وحطين 34
والكرامة  33والوحدة  32وهو حامل لقب
بطل الكأس وذلك كله لحساب المرحلة 17
أي أن المتصدر أض��اع  14نقطة ممكنة
وهكذا الحساب يف النازل للبقية وهي
أرق��ام كبيرة تدل عىل عدم ثبات وتوازن
بالمستوى.
وإذا أضفنا لهم فريق الطليعة برصيد 27
نقطة وهو قريب من فرق المقدمة وله
( )+9أهداف فهذا يعني أن ستة فرق ليست
مكسورة واألهداف التي لها أكثر من التي
استقبلتها شباكهم وبعد ذلك من المركز
السابع الذي يحتله (الوثبة) حتى األخير
الذي يقبع فيه الحرية نلحظ أن الفرق قد
سجل يف مرماها أكثر مما أحرز مهاجموها
وأن رصيدها الفارق باألهداف دون الصفر
بدرجات مختلفة وكل فريق حسب موقعه!!
أي  8ف��رق وه��ي أكثر من النصف تبدو
عاجزة دفاعياً وغير ناجحة هجومياً فعىل أي
شيء يدل هذا؟؟
إن ذلك يشير إىل ضعف حاد يف تركيبة
الفريق وعدم تجانس يف خطوطه ويشير
إىل عدم وجود الالعبين القادرين عىل صنع
المستوى وبالتايل صنع الفارق وهذه الفرق
ستبقى مراوحة بالمكان حتى صافرة ختام
الموسم وهي ستكون كما دخلت المنافسة

في مدينة الفيحاء بدمشق في .2021/2/27/26
 إقامة بطولة جمهورية للش��باب والش��اباتوالجامعات في  2021/3/20/19في دمشق.
 إقامة بطول��ة جمهورية للرجال والس��يدات(كالسيك) في .2020/4/3/1
 إقام��ة بطول��ة كأس رئي��س الجمهوري��ةللسيدات والرجال في .2021/4/10/9
 إقام��ة دورة تدري��ب وتحكي��م خالل ش��هرحزيران.
 بطولة الوالء الدولية باش��راف االتحاد الدوليللقوة البدنية من .2021 /6/6/1
 إقام��ة بطول��ة جمهورية للماس��تر في ريفدمشق في .2021/9/4/3
 هناك مش��اركات في بط��والت خارجية لميحدد موعدها بعد.
يشار إلى أن اتحاد القوة البدنية الذي تأسيس
ً
مؤخرا بقرار م��ن المكتب التنفي��ذي لالتحاد
الرياض��ي العام ض��م ك ًال م��ن المحامي زياد
محمد رئيس��ا ,زارية باليان أمينا للسر ,محمد
عل��ي الروماني ,ايهم أنطاكلي ,فادي ش��ريقي,
محمد فياض ,رنا شكر زين الدين.

علــي شحــــادة
ال حول وال قوة أما من سيهبط فذلك ألنه سؤال ضروري نطرحه:
األكثر أخطاء واألقل جودة واألكثر خسارات أي��ن ال��م��دارس الكروية يف األندية وأين
واألقل انتصارات.
قواعد الفئات العمرية؟؟ التي هي روافد
للكبار وكنز ثمين تستمر منه األندية
أسئلة مشروعة
بعد ه��ذه ال��ق��راءة نجد أن أسئلة كثيرة قوتها.
ونستطيع القول إن المدارس والقواعد هي
مشروعة وضرورية البد منها:
إذا كان أقل من نصف فرق الدوري بصحة صور شكلية ال تقدم شيئاً بل تؤخر كثير ًا إال
جيدة وأكثر من النصف لديها بعض العلل فيما ندر وعند بعض األندية يمكن حصرها
وإذا علمنا أن كل فريق عىل كشوفه حوايل عىل ع��دد أصابع اليد ال��واح��دة فهل هذا
 30العباً يكون المجموع حوايل  420العباً كاف؟؟ وهل هذه العدد المحدود يمكنه سد
ومنهم يتم (انتقاء) منتخباتنا (أولمبي الفراغ السنوي المطلوب وتعويض النقص
وشباب وأول) فهل ه��ذا رق��م يسمح لنا المستمر.
بانتقاء سليم وشامل وكامل يلبي الطموح؟؟ المدارس الصيفية يف غالبيتها كرنفاالت
صيفية ال أكثر ويف أقلها منتجة وفعالة
ويضع منتخبات قادرة عىل المنافسة؟
آخذين بعين االعتبار أن نصف هذا الرقم وه��ادف��ة ونصنع م��واه��ب وذل��ك مرتبط
يجب أن ال يدخل يف المفاضلة وال يف بطبيعة كل ناد وبالمدربين وباألهداف
االنتقاء وال بالترشيح واألسباب واضحة المطلوبة من المدارس القاعدية!!
ولو تتبعنا حركة الالعبين الوافدين للفئات
ومعروفة؟؟
ه��ل ه��ذه النوعية م��ن الالعبين (وم��ا األع�لى وخاصة لفئة الرجال منذ سنوات
أكثرهم) يستحقون ما يدفع لهم من المال وحتى اآلن لوجدنا أن ذلك يف الحدود الدنيا
تنفيذ ًا للتعاقد معهم؟؟
وأن المواهب الواعدة قليلة جد ًا جداً.
وإال بماذا نفسر أن أفضل الموجود يف
أليس ذلك أمرًا غريبًا؟
وه��ل تستحق ه��ذه ال��ف��رق التعصب لها دورينا من العبين هم الذين أنهوا عقودهم
والقتال واالنفعال من أجلها وه��ي غير االحترافية التي استمرت سنوات طويلة
ق��ادرة عىل مغادرة منطقة وسط الالئحة عند أندية دول الجوار أو أبعد من ذلك
وهي كل أسبوع خطوة لألمام ومثلها للوراء وع��ادوا إىل أنديتنا وهم الذين يقدمون
مستوى فنياً يلقى القبول والرضا والسبب
والمراوحة بالمكان شعارها والعنوان؟؟
ثم لماذا تبديل وتغيير وإق��ال��ة وإجبار غياب المواهب وإن وج��دت يتم إهمالها
المدربين عىل االستقاالت والفرق كما نرى وع��دم الجرأة عىل اعتمادها ألن أنديتنا
ال خير فيها وال روح والالعبون يف سوية والمدربين يهرعون لالعب الجاهز.
فنية محدودة وموهبة تكاد معدومة عند والالعبون الجاهزون القادرون عىل صنع
الفارق قليلون وبالتايل ف��إن رؤي��ة أكثر
الغالبية العظمى منهم؟
هؤالء الالعبون نجدهم يتنقلون كل موسم من نصف فرق ال��دوري الممتاز يف حالة
بين فرق الدوري من فريق إىل آخر ويرتدون توهان وعدم توازن واضطراب يف النتائج
يف موسم قميصاً جديد ًا والنتيجة استمرار ومراوحة يف المكان حالة مألوفة وطبيعية
ع��دم االستقرار واستمرار الضعف وبقاء وستبقى كذلك لسنوات قادمة ألننا نعتمد
العلة واضحة جلية فأين إدارات األندية يف أنديتنا بالعمل وقيادة الدفة وصناعة
الفرق عىل (أسلوب توكلنا) فمتى نتخلص
الواعية لهكذا حركات؟؟
أم أنها تركب الموجة وتدعم هذا التوجه منه ون��رى أنديتنا مؤسسات تعتمد عىل
ألنها ليست محترفة وليست خبيرة باللعبة؟؟ العلم والدراسة والتخطيط وسالمة التنفيذ
أين القواعد؟؟
أسوة بمن سبقنا يف هذا االتجاه؟؟

في الصميم

مبادرات مفيدة
دورة دولية بمش��اركة عربية وأجنبية يستضيفها االتحاد
الس��وري للمصارعة منتصف آذار الق��ادم وبطولة دولية
للقوة البدنية بإش��راف االتحاد الدولي تقام في دمش��ق
منتصف شهر حزيران القادم ،وبطولة عربية لبناء األجسام
ينظمها االتحاد السوري للعبة خالل شهر أيلول القادم في
مدينة الالذقية.
أخبار قد تب��دو طبيعي��ة للوهلة األولى ،ولكنها قياس��ا
بالظ��روف الصحي��ة الصعبة التي تجتاح العالم بس��بب
فايروس كورنا فهي تعتبر تحد كبير لهذه االتحادات ومن
خلفها االتح��اد الرياضي العام ،...وبالنظ��ر لظروف بلدنا
الذي يتعرض للحصار والتضييق والمقاطعة الظالمة منذ
عدة سنوات فإن هذا األمر يبدو أشبه بالمغامرة.
م��ن قام باقتراح تلك األفكار وم��ن تبناها ودعما يعرف
تماما م��دى صعوبة تنفيذها عل��ى ارض الواقع ،ويدرك
ً
أيضا حجم التحديات التي س��تواجه المنظمين إلنجاح
مثل هذه االس��تضافات التي تحتاج للكثير من الخبرات
والجهود واإلمكانات التي هي صعبة المنال بالنسبة لبلد
عانى على مدار س��نوات وما زال يعان��ي ويالت الحرب
والحصار ،ومع ذلك فهذه االتحادات ومن خلفها المكتب
التنفي��ذي لالتح��اد الرياض��ي قبلوا ه��ذا التحدي وهم
ماضون في انجازه وكلهم ثقة بنجاح سعيهم هذا.
وبعيدا عن كل تلك الصعوبات التي ذكرناها فإن استضافة
هذه االس��تحقاقات بات أمر مطلوب بل وضروري ليكون
بوابة العبور لع��ودة رياضتنا إلى وضعها الطبيعي لناحية
حضوره��ا وتفاعلها مع المحيط الخارج��ي الذي أغلقت
أبواب��ه ونوافذه على ألعابنا منذ عدة س��نوات ،إضافة الى
الفائدة الكبيرة ً
جدا لهذه الدورات على مستوى الالعبين
والك��وادر الفنية والتنظيمية الت��ي افتقدت القيام بمثل
هذه المهام منذ وقت طويل.
طوب��ى لالتحادات التي تقوم بمب��ادرات مفيدة وتجتهد
ً
ً
جدي��دا أللعابها ,وتعمل
ش��يئا
وتبادر وتس��عى لتضيف
جاهده لتترك بصمة مضيئة في مس��يرة عملها ,وال عزاء
لالتحادات التي تفتقد إرادة العمل وتس��تكين للظروف
المحيطة ويكون أكبر همها أن تبحث عن ش��ماعة تعلق
عليها اسباب تراجع العابها وابتعاد كوادرها وأبطالها.
االتحاد

