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واألربعاء  التنازلي  العد  بدأ 
ال���ق���ادم م���وع���د ع��ش��اق 
ك����رة ال���ق���دم ف���ي ب��ل��دن��ا 
المنتظرة  االنطالقة  م��ع 
الممتاز  الدوري  لمنافسات 
موسمه  في  القدم  لكرة 
الجديد -2020 2021، حيث 
الحدث  ه��و  ال����دوري  ه��ذا 
األكبر واألشمل في رياضتنا 
م���ن ج��ه��ة ج��م��اه��ي��ري��ت��ه 
هو  كما  ب��ه  وااله��ت��م��ام 
العالم  بلدان  الحال في كل 
)مالئة  ال��ق��دم  ك���رة  ألن 
إذا  الناس(  وشاغلة  الدنيا 

جاز التعبير..
مجموعات

مهما فعل��ت األندية قبل انطالقة 
الدوري ومهما اس��تعدت ولعبت 
ومهم��ا  تحضيري��ة  مباري��ات 
وغي��رت  العبي��ن  اس��تقدمت 
بالمدربي��ن فلن تختل��ف الصورة 
بالمحصلة عن الس��نوات السابقة 

والواقع سيفرض نفسه.
صحيح أن كل المتنافسين لديهم 
الطموح والرغبة لدخول المنافسة 
عل��ى اللقب من بوابت��ه العريضة 
وهي تس��تعد لذل��ك ونبذل كل 
لكن  لذلك  المتوف��رة  اإلمكانيات 
ه��ذه اإلمكان��ات المتوفرة إضافة 

إل��ى تفاصي��ل أخرى ه��ي التي 
س��وف تتحكم بمجري��ات األمور 
ليكون الفرز سيد الموقف أسبوعًا 
تلو أسبوع من أس��ابيع المنافسة 
المحتدمة وعليه تتوزع الفرق إلى 
مجموعات على سلم الترتيب فما 

تفاصيل ذلك؟؟
التوزيع المتوقع

االنطالق��ة واح��دة والرصيد ذاته 
وبالنظ��رة  المش��اركين  ل��كل 
الفاحص��ة نجد وحس��ب متابعتنا 
لالس��تعداد الذي حصل س��تكون 
مهمة فريق نادي تش��رين الدفاع 
ع��ن لق��ب البطول��ة ال��ذي ناله 
الموسم الفائت باستحقاق وجدارة 
فهل  األساس��ية  مهمت��ه  وه��ذه 

يستطيع ذلك وهل يكرر المشهد 
ويحتفظ باللقب سنة أخرى وكلنا 
يعل��م أن االحتفاظ بالقمة أصعب 
إليها وعل��ى هذا  الوص��ول  م��ن 
األساس استقطب تشرين العبين 
من فئة النخبة وغير مدربه حيث 
يدربه اآلن المهندس ضرار رداوي، 
أمام  األول��ى  موقعته  وس��تكون 
الجار العزي��ز )فريق حطين( وهو 
من ضمن المرش��حين للمنافسة 
على اللقب وق��د أبقى على مدربه 
القدير حسين عفش وعزز صفوفه 
بالعبين م��ن النخبة أيض��ًا لهذا 

الغرض.
المنافس��ين على  وم��ن ضم��ن 
اللقب س��نجد )الجي��ش( الزعيم 

القياسي لبطوالتنا  الرقم  وصاحب 
المحلية وهو يس��عى الس��تعادة 
البريق الذي غاب ش��يء منه عن 
مسيرته بالموسم الفائت وقد أعاد 
البناء، وأبقى عل��ى مدربه )رأفت 
محمد( وهو جاهز للنزال المنتظر، 
األولى  الرسمية  إطاللته  وستكون 

أمام االتحاد المتجدد.
االتحاد والوحدة

المنافس  التوزي��ع  م��ن ضم��ن 
والوحدة  االتح��اد  أيضًا س��يكون 
فالوحدة بطل الكأس وبطل السوبر 
)الجديد( وقد عقد صفقات نوعية 
مع العبين كبار بمستواهم الفني 
وأبقى على مدربه )غسان معتوق( 
وعل��ى العبي��ه الش��بان وهو بال 

الفوز  المنافسين على  شك أخطر 
باللقب وفق ما يقوله الواقع.

أما االتحاد فقد رمم بيته بالعبين 
ج��دد وم��درب جديد ه��و مهند 
البوش��ي ووضع��ت أم��ام الفريق 
إمكاني��ات ضخمة ليعود فارس��ًا 

للشهباء ومنافسًا من الطراز األول.
الوثبة والكرامة

الوثبة كان الع��ام الفائت وصيف 
البط��ل وف��ي اس��تعداده الجديد 
كلف المدرب أنس مخلوف لقيادة 
الدفة وقد ن��زف العبين ممتازين 
واس��تقطب بدالء لهم فهل يكون 
بالص��ورة ذاته��ا الت��ي تركها عنه 
بالموس��م الس��ابق؟؟ أم أن لكل 
زمان دولة ورج��ال؟؟ ويبقى من 

فرق النخبة المنافسة.
أما الكرام��ة فقد ق��ام بالتحضير 
الكبي��ر بمدرب جدي��د من خارج 
واس��تقطب  عزام  أحم��د  حمص 
العبين حس��ب حاجت��ه وفي كل 
المراك��ز وظه��ر كما يج��ب وكما 

يحب جمه��وره فهل يعود الكرامة 
كما كان أيام زمنه الجميل ويكون 
منافس��ًا ويس��اهم ف��ي الغليان 

بالقمة هو أيضًا مرشح لذلك.
توزيع آخر

م��ن المتوق��ع أن يك��ون هناك 
توزيع آخر لش��كل التنافس وهذا 
الدور س��تلعبه فرق الوس��ط وهم 
كثر يمثلهم الش��رطة والس��احل 
والفت��وة  والطليع��ة  وجبل��ة 
بطموحات مختلفة ونوايا متباينة 
فقد تخلط ه��ذه الفرق األوراق إذا 
حالفها التوفيق وقد يسيطر عليها 
الحرج إذا لم يك��ن ذلك وبالتالي 
تدخل عالمًا تنافس��يًا غير محبب 
اس��تعداد هذه الف��رق كانت وفق 

اإلمكان��ات المتاح��ة والممكن��ة 
وبالتالي خسرت العبين وكسبت 
آخرين، لكن صفقاتها لم ترق إلى 

الصف األول من الصفقات!!
وافدان جديدان

يبقى الواف��دان الجديدان )الحرية 
وحرجل��ة( وكالهم��ا وص��ال إلى 
الدرجة الممت��ازة بالعزيمة والقوة 
رائعة على  وقدما مستويات فنية 
هذا الطريق الحري��ة نزف العبين 
وقد يتأثر وضعه الفني وقد يكون 
حص��ل عل��ى ب��دالء وإن حص��ل 
ذلك فهو س��يكون ضم��ن كوكبة 
المستوى الجيد وإن لم يكن ذلك 
فس��يكون ضمن مجموعة الوسط 
وسيؤدي الدور الذي يلعبه أمثاله 
فيه��ا أم��ا حرجلة فل��م ينم على 
العسل بل جاء بمدرب كبير )فجر 
إبراهيم( وعزز صفوفه بنجوم من 
النخب��ة ونواياه واضح��ة في هذا 
االتجاه فإن لم يكن منافسًا فهو ال 
يريد أن يكون لقمة س��هلة الهضم 
وكل خطواته محس��وبة ومدروسة 

وطموحة.
وأخيرًا

هذا هو المش��هد اآلن وس��يكون 
كما توقعناه خالل المنافسة فمن 
يثبت ومن يقدم نفسه كبيرًا ومن 

يواكبه الحظ ومن يعانده.
س��وف ننتظر اإلجابة عن ذلك مع 
جمي��ع المنتظرين لرحلة االمتياز 

بالدوري الممتاز؟؟

كرة القدم

علي شحادة

ربيع حمامة
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مباريات الجولة األوىل

الجيش × االتحاد
الكرامة × الحرجلة
الطليعة × جبلة
حطين × تشرين
الفتوة × الشرطة
الساحل × الوثبة
الحرية × الوحدة

ع��اد قبل أي��ام من الدوح��ة العقيد 
زكريا قن��اة نائب رئي��س اتحاد كرة 
القدم بعد حضوره بطولة دوري ابطال 
آس��يا والتي أقيمت بش��كل مجمع 
بصفت��ه محاض��ر تحكيمي  هن��اك 
تفاصيل  ح��كام،  ومقي��م  آس��يوي 
إضافية تحدث عنها قناة لل�«االتحاد« 
بالق��ول: قم��ت بتقيي��م 7 مباريات 
هامة ضم��ن ال��دورة وكان التنظيم 
على مس��توى عال��ي ج��دا واللعب 
على مالعب س��يقام عليها مونديال 
2022 مع األخذ بعين االعتبار جميع 
لفاي��روس  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
كورونا المس��تجد والتي فرضت على 
كافة االندية المشاركة وكوادر االتحاد 

اآلسيوي على اختالفها.

وعن حكامنا الذين تواجدوا بالبطولة 
ق��ال: تواجد مس��عود طفيلية وحنا 
حطاب وعلي أحمد ممن قادوا عدة 
مباريات وقدموا مستوى جيد وهي 
الم��رة األولى منذ 11 عاما يش��ارك 
حكامنا بقيادة مباريات دوري أبطال 

آسيا.
صعوبة وأحالم مؤجلة

عن موق��ع التحكيم الس��وري قاريًا 
وجديده بهذا الخصوص أش��ار نائب 
رئيس االتحاد أن ش��روط مش��اركة 
الح��كام القادم��ة في أمم آس��يا أو 
أبط��ال أندية آس��يا أو كأس العالم 
يج��ب أن يكون��وا حاصلي��ن على 
ش��هادة الفار، مضيف��ًا: حاليًا ليس 
لدينا سوى الحكم حنا حطاب حاصل 
عليها وهو حكم س��احة وتقوم لجنة 
الح��كام باتحاد الكرة حاليًا بإرس��ال 
الحكم مسعود طفيلية التباع دورات 

فار خارجية على المس��توى العربي 
الحصول  عملية  إلتمام  واآلس��يوي 
عل��ى ش��هادتها ويجب اتب��اع عدة 

دورات وليس دورة واحدة.
ون��وه » قن��اة« إلى اختب��ارات يوم 
أم��س األول »الخميس« لترش��يح 

الدوري  الئحة دولي��ة وقبل بداي��ة 
للوقوف على جاهزية جميع الحكام 
كما قام بإعطاء محاضرات تثقيفية 
تتضم��ن التعدي��الت األخيرة على 

قانون اللعبة.
وفي تجهيزات الحكام )غير اللباس( 
من وس��ائل تواصل السلكي أو غيره 
أكد: قدمنا طلبات وسائل اتصال بين 
الحكام األربعة بكل مباراة لتس��هيل 
عملية قيادة المباريات والتماش��ي 
م��ع تطور الك��رة الدولي��ة وهو أمر 
موجود حتى بأبس��ط الدوريات.. أما 
خاصي��ة الفار فهو برس��م المعنيين 
وضروري بالتأكيد بحال أردنا العودة 

للواجهة القارية أو العالمية.
تأهيل

ع��ن الوض��ع الراه��ن وعم��ل أهل 
التحكي��م لتطوي��ر صافرتنا تحدث 
العقيد زكريا قن��اة قائاًل: نحن حاليًا 

في طور إع��ادة تأهيل وه��و أمر ال 
يتحقق بعام أو اثني��ن.. وللحصول 
عل��ى حك��م يق��ود درج��ة أولى أو 
محترفي��ن يج��ب أن تك��ون فترة 
تحضيره ال تقل على 5 سنوات لذلك 
نعتمد عل��ى تأهيل ح��كام تنطبق 
عليهم الش��روط صغار نسبيا بالعمر 
خاتمًا  البدنية..  والجاهزية  والثقافة 
حديثه: إضافة لما س��بق فإن عامل 
اللغ��ة مهم ج��دًا في ح��ال تأهيله 
وترش��يحه لألكاديمي��ة اآلس��يوية 
)عبارة عن أكاديمية تعليم التحكيم 
في آس��يا( ومن ثم يتم ترش��يحه 
لالئح��ة الدولي��ة بناء عل��ى نتائجه 

باألكاديمية.
نذكر بأن لجنة تس��يير أمور الحكام 
يترأس��ها العقيد زكري��ا قناة وتضم 
محمد كوسا وشادي عصفور واحمد 

شيخ الشباب.

ما عجز عنه رجال كرة حلب وشبابها منذ ثمانية 
أعوام حي��ن فاز منتخ��ب الناش��ئين ببطولة 
األولمبي��اد الك��روي األول ع��ام 2012 حققه 
منتخب براعمها حين فازوا ببطولة المحافظات 
التي اختتمت بدمش��ق وحققوا لقبهم بجدارة 
واس��تحقاق وتميز بش��هادة مختل��ف الكوادر 

الفنية التي أشرفت أو شاركت في البطولة.
تنافس��ت في المرحلة الختامية أربعة فرق هي 
حماة والحس��كة، الالذقية، أبطال المجموعات 
الث��الث بالدور التمهيدي وحل��ب أفضل فريق 

احتل المركز الثاني ضمن تلك المجموعات.
نتائج

منتخ��ب براعم حلب جاء بالمرك��ز األول رغم 
خس��ارته األولى المفاجئة أم��ام الالذقية 1/2 
وفوزه على حماة 4/1 والحس��كة 5/2 جامعًا 6 
نقاط تاله منتخب حم��اة ثانيًا بفارق اإلنذارات 
عن الحس��كة وجم��ع 4 نقاط من ف��وزه على 
الالذقية 5/1 وتعادله مع الحس��كة بال أهداف، 

وج��اء منتخب الحس��كة ثالثًا برصي��د 4 نقاط 
حيث فاز عل��ى الالذقية 3/1 وتعادل مع حماة 
سلبًا بينما احتل منتخب الالذقية المركز الرابع 

برصيد 4 نقاط.
متابعات

ش��ارك في البطولة بدوريه��ا األول والثاني 12 
منتخبًا ما عدا الرقة وإدلب.

وحصد العبو حلب جوائز البطولة وهي:
عبد القادر أبو رأس بالمشاركة مع العب الحسكة 
محمد غسان الحمود ونال حارس منتخب حلب 
محمد كرم هن��دي جائزة أ فضل حارس مرمى 
كما اس��تحق النجم الواعد أحمد حموية جائزة 
هداف البطولة ب�9 أه��داف لمنتخب حلب في 

المرحلتين من مجموع 21 هدفًا.

قام ط��الل بركات عض��و اتحاد الك��رة ومهند 
الفقير مدي��ر الدائ��رة الفنية باالتح��اد ورهف 
كروم وميري شالش من قسم البراعم بتتويج 
الالعبي��ن والف��رق الفائ��زة بتقدي��م الجوائ��ز 

والكؤوس التذكارية.
مواهب

ضم المنتخب الحلب��ي مجموعة من المواهب 
الكروية الواعدة وهم:

عب��د الرحمن ديناري، يحيى ش��يخ العش��رة، 
محمد كرم هندي، محم��د علي عفيفة، أحمد 
بش��ر كتلو، محم��د حورية، محم��ود مارديني، 
عيس��ى المحم��د، عب��د الملك نقار، يوس��ف 
س��يجري، أحمد حموي��ة، أحمد ن��ور حطبي، 
محمد ناج��ي مصطفى، محمد ملهم مش��ون، 
عب��د القادر أبو رأس، عمار حاج مصطفى، غيث 

نجار، أحمد قطان، جوان مختار.
الجه��ازان اإلداري والفن��ي: ف��ارس نجيب آغا 
إداريًا، عمار أيوبي مدربًا، رامي الحسن ويحيى 
الراشد مس��اعدين للمدرب، خالد الجابر مدربًا 
للح��راس، أيوب ح��اج صالح معالج��ًا، فادي 

جعرور منسقًا إعالميًا.

براعم كرة حلب أبطال القطر

بدأ جبلة تحضيره للموس��م الجديد باالبقاء 
عل��ى الكابتن عم��ار الش��مالي الذي نجح 
بتج��اوز الفري��ق لقلق الهبوط إل��ى الدرجة 

االولى الموسم الماضي.
وتأتي خطوة االدارة باالعتماد على الشمالي 
ناجح��ة لجهة البدء ببن��اء فريق هو يختاره 
خاصة وان��ه يتمي��ز بخبرته لبن��اء الفريق 

بالالعبين والمراكز المحددة.
ربم��ا تأخر الفري��ق بالتحضير قبل اس��بوع 
تقريبا قبل دورة تشرين )الوالء( وفيها جرب 

المدرب جل الالعبين الموجودين فلعب 4 
مباريات.. ف��از فيها على االتح��اد ومصفاة 

بانياس وخسر من تشرين والكرامة..
وتع��ادل االربعاء الماضي م��ع الحرية الذي 

يعسكر بالالذقية.
الالعبون الغائبون 

غاب هذا الموسم من العبي الموسم الماضي 
كال م��ن.. بهاء قاروط.. ريف��ا عبدالرحمن.. 
محمد عوض.. احمد الشمالي.. محمد لولو.

تجديد التعاقد
أس��امة حاج عم��ر.. منهل مهن��ا.. عبد هللا 

حمود..احمد بيريش.. ميهوب اسماعيل..
علي محمد.. حيدر محمد.. علي س��ليمان.. 

محمد خوجة..عدي عيد..عيسى األشقر.
الالعبون المحترفون الجدد

أحم��د الش��يخ قادما م��ن النواعي��ر.. نور 
علوش.. حمدي ك��ردي. عبد القادر غريب..

قادمين من الطليعة 
عب��د االله حفي��ان عائدا إل��ى ناديه وقادما 
من الوثبة.. محمود البحر عائدا من الدوري 
القطري. ومصطفى ش��يخ يوسف قادما من 

تشرين.
الوجوه الشابة 

س��ليم بره��وم.. احم��د الش��غري.. محمد 
نعنوع.. جعف��ر ياس��ين..عدي خياط..علي 

خضور..

الجهاز الفني 
الكابت��ن عم��ار الش��مالي مدرب��ا.. وايهم 

الشمالي مدربا مساعدا..
الكابت��ن عه��د محف��وض مدي��را للفريق.. 

وعصام درويش إداريًا.
رئيس النادي متفائل

رئيس اإلدارة المحامي سامر محفوض والذي 
قدم مش��كورا كل م��ا يلزم م��ن دعم مادي 
ومعنوي يتمن��ى أن يظهر الفريق كما يتمنى 
جمهوره قائاُل: وتبقى بداي��ة الدوري األربعاء 
المقبل مع الطليع��ة في ضيافة ملعب حماة 
بداية االنطالق الرسمي لموسم يأمله الجميع 
على غير منافساته ومحطاته الموسم الماضي.

جبلة يستعد للدوري بتفاؤل وثقة 

زكريا قناة: تحكيمنا في طور التأهيل وهذا ال يتحقق بعام أو اثنين 

دخل منتخبنا الوطني للناش��ئات لكرة القدم معسكرًا 
استعداديًا منذ األربعاء الماضي في دمشق من مواليد 
2005/2006/2007 ويس��تمر حتى الثاني والعشرين 
من الش��هر الحال��ي اس��تعدادًا للبطوالت الرس��مية 

القادمة.
يضم المعس��كر 31 العبة هن بحس��ب األندية: ش��ام 
جم��ال، رنيم أبو لطيف، كاريس جربوع، رمارانيا لحلح 
)عمال الس��ويداء( ش��ذا عربي، رنيم معروف، تاال نور 
الدين، ش��هد أبو راس، لورين حام��د )العربي( لجين 
حيدر، س��يدرا زين الدين، الريس��ا ن��ادر، ميار علوش، 
جول��ي جرمقاني، س��يدرا خي��زران )جرمان��ا( ضحى 
زنجرلي، رؤى غريب،حال زريقة )ش��رطة حماه( عمشة 

المحمد،آية محمد، آهين محمد، الفا عثمان، كلستان 
عمر )الخابور( مي الجاني، لجين محمد، بيان المبيض، 
رند ابراهيم )حمص( روان الش��رقي )دمش��ق( بارين 

أوسو)عامودا( تيم األحمد، ريانة األسمر )فيروزة(.
يض��م ال��كادر الفن��ي واإلداري للمنتخ��ب كال م��ن: 
عب��د الرحمن الخطيب )مش��رف(يامن س��قر )مديرا 
لمنتخب( س��ليم جبالوي )مدرب( بسما العلي وإيفا 
غازي )مساعدتان للمدرب( مها القطريب )إداري عام( 
ش��يرين طراد ومنورة مراد )إداريت��ان( فداء درويش 
)مدرب حراس مرمى( يارا رزوق )أخصائية فيزيائية( 
ش��ذا الخازم )معالج��ة فيزيائي��ة( قيص��را ابراهيم 

)مسؤول تجهيزات(.

جملة من التعاقدات المحلية بين األندية وأكثرها في 
الحري��ة وحرجلة.. إضافة لعدة مباريات تجريبية على 
طريق الدوري الممتاز حفل بها األس��بوع الماضي منذ 
بدايته ففي الساعات السابقة أعلن نادي الحرجلة عن 
ض��م الالعب جابر خطاب إلى صفوفه قادمًا من نادي 
الجيش ومحمد العبو من نادي تش��رين لموسمين، 
وكذل��ك لؤي خليفة ومصعب العلو قادمان من نادي 
المجد، ونورس عرنوس من اليقظة، وأحمد حمو من 

المجد ومحمود طفاش من نادي الفتوة، 
وض��م الطليع��ة المهاجم أحم��د العمي��ر قادمًا من 

الكرامة.
وفي حساب المواجهات الودية فقد تعادل الوثبة مع 

الفتوة بهدف لكل فريق
وبذات النتيجة انتهت مباراة حطين مع الحرية..

وتغل��ب الكرامة عل��ى الش��رطة بهدفي��ن نظيفين 
سجلهما حسن العويد وعمرو جنيات.

كما تغلب الس��احل على الجيش في دمش��ق بهدف 

نظيف سجله مؤنس أبو عمشة.
وتابع الحري��ة تدعيم صفوفه عبر ضمه لالعب محمد 

الحسن قادمًا من نادي االتحاد 
أيضًا كس��ب جه��ود الالعب عبد هللا نج��ار من نادي 
االتح��اد وجدد عقد العبه عبد الهادي عبود لموس��مًا 
إضافي��ًا والالعب محمد غباش بعد فس��خ عقده مع 

نادي حرجلة.
كم��ا جاء للفريق عبد المعطي كياري قادمًا من نادي 
المجد، أيضًا كان جديد األخضر الالعب الدولي السابق 
طه دي��اب قادمًا من نادي االتح��اد وعاد ليجدد عقد 
العبيه حسام الش��وا وخالد بركات لموس��مًا إضافيًا 
إضافة لالعب محم��د عجيل. وتم تجديد التعاقد مع 
حارس المرمى محمد- الس��الم وغي��ث عويجة من 

نادي الساحل، 
وعاد إلى حطين الالعب محمد قلفاط من جديد قادمًا 
من نادي النواعير، وانضم محمد عدرة على كش��وف 

فريق االتحاد.

تعاقدات ووديات محلية

منتخب الناشئات يستعد في دمشق

مصطفى عكو

محمد هاشم إيزا
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قب��ل أن نب��دأ موضوعن��ا ع��ن 
اس��تعداد فري��ق نادي تش��رين 
لخ��وض مباريات الدوري والواقع 
البحارة ومشواره  لمسيرة  الفعلي 
االس��تعدادي الج��دي لالحتفاظ 
باللقب البد أن نش��ير إلى مشوار 
الحافل  الماضي  للموسم  البحارة 
باإلنج��ازات واالنتص��ارات فمن 
إل��ى  بج��دارة  ال��دوري  بطول��ة 
إحراز بطول��ة دورة الوالء والوفاء 
وتحقيقه الصدارة وبال أية خسارة 
م��ن الدور األول وحت��ى المباراة 

النهائية.
ول��م يك��ن ليأتي هذا م��ن فراغ 
وتميز  واس��تحقاق  بج��دارة  إنما 
األمي��ز  كان  تش��رين  ففري��ق 
واألفضل بكل ش��يء في الموسم 
الماض��ي مس��توى وأداء وفاعلية 
وتكامل صفوف ومهارات وفنيات 
وإمكانيات عن��د جميع الالعبين 
والذي��ن ترجموا ذلك في الملعب 
وتحقيق االنتص��ارات واإلنجازات 
فمرح��ى نقولها للبح��ارة ونبارك 
النادي  اإلدارة وجمه��ور  لمجلس 

الوفي والعاشق.
ع��ودة لالطالع على اس��تعدادات 
تش��رين وقبل أي��ام م��ن بداية 
ال��دوري الع��ام وإمكانية مواصلة 
مشواره مع األلق والتوهج والتميز 
واألداء الفع��ال وبالتالي االحتفاظ 
باللقب موسم آخر وباعتقادي هو 
مؤهل لتحقيق ذلك التقى االتحاد 
رئي��س النادي ط��ارق زيني الذي 
تحدث عن الواق��ع الفعلي لفريق 

البحارة واستعداده للدوري.
استعداد والتزام

الفري��ق لم يتوقف ع��ن التمارين 
سوى أيام معدودة وجميع العبيه 
اليومي��ة  بالتماري��ن  ملتزم��ون 
والتزام  بكل تصميم ومس��ؤولية 
مطلق وإص��رار على االس��تيعاب 
والتطوي��ر والوص��ول إل��ى أفضل 
حال��ة فني��ة وجهوزي��ة عالية مع 
الكابتن ض��رار رداوي الذي يبذل 
كل جهد وإمكاني��ة وخبرة ليصل 
بالفري��ق إل��ى ما يصب��و إليه من 
مس��توى وأداء من كافة النواحي 
فنيًا، بدني��ًا، ذهنيًا، وفترة اإلعداد 
واالس��تعداد كانت موفقة وجيدة 

وتوج��ت بإحراز بطولة دورة الوفاء 
والوالء وع��دة لق��اءات ودية مع 

بعض األندية.
تعاقدات ملبية

الن��ادي حديثه عن  وتابع رئيس 
التعاقدات الجديدة وحاجة الفريق 
لبعض الالعبين قائاًل إن تعاقداته 
كان��ت جي��دة ومفي��دة وقوي��ة 
وجاءت بطلب م��ن الجهاز الفني 
الثالثة  الفري��ق  خط��وط  لتدعيم 
التعاق��دات والفريق  وأغلقنا اآلن 
بدأ مراحل اإلعداد النهائي لدخول 
الدوري والخط البياني في تصاعد 
الفريق إن ش��اء  وس��وف يحافظ 
هللا عل��ى تميزه ويتابع مس��يرته 
وتحقيق  واألداء  المس��توى  م��ع 

االنتصارات.
استقرار إداري

وأش��ار الزيني إلى أن االس��تقرار 
اإلداري هو عامل مكمل لالستقرار 
الفني ونحن كمجلس إدارة نعمل 
يدًا واح��دة ونقدم كل اإلمكانيات 
من دعم ورعاية ومتابعة واهتمام 
كل  وتوفي��ر  يومي��ة  ومواكب��ة 
مقوم��ات النجاح ونح��ن كخلية 
نح��ل في اجتماع مفتوح للس��ير 
على توفير كل ما من شأنه نجاح 
مسيرة النادي في الدوري والكأس 
والس��عي الحثيث على توفير كل 
ش��يء لتوفير حالة اس��تقرار فني 
يلبي الطموح في أن يتابع الفريق 

مسيرة التفوق.
تشرين مؤهل

وبكل ثق��ة أكد طارق زيني رئيس 
الن��ادي أن فريقه هو األميز مهارة 
وإمكانيات وفنيات في الموس��م 

الماضي وهو س��يتابع إن شاء هللا 
بنف��س الوتي��رة كون الن��ادي لم 
يخسر جهود أي العب أساسي في 
الفريق والتعاقدات الجديدة ملبية 
وباعتق��ادي أن فريقنا هو األفضل 
في الموس��م القادم وسوف يقدم 
مس��توى وأداء يس��عد جماهيره 
المبك��ر  م��ن  كان  وإن  الوفي��ة 
الحديث عن حس��م اللقب ولكن 
بالتأكيد بأننا جميعًا إدارة والعبين 
وجماهير سنعمل بكل إمكانياتنا 
لالحتفاظ باللق��ب ففريقنا مؤهل 
لتحقي��ق ذلك ويتطل��ب منا بذل 
الجه��ود والتصميم واإلرادة بعيدًا 

عن الغرور والثقة الزائدة.
بطاقة شكر

وخت��م رئي��س الن��ادي حديث��ه 
لالتح��اد بتوجيه الش��كر لالتحاد 
الرياضي الع��ام واتحاد كرة القدم 
وكل من س��اهم في نجاح مسيرة 
ك��رة القدم الس��ورية نحو األفضل 
وكذل��ك لجماهير الن��ادي الوفية 
والمعط��اءة والت��ي ه��ي بح��ق 
عامل مكمل وأساس��ي لمس��يرة 
الفريق والنادي ووع��د بأن يكون 
فرق تش��رين من فري��ق المقدمة 
دائمًا وعلى صعي��د كافة األلعاب 

الممارسة في النادي.
فرسان تشرين 

وه��ذه هي قائمة بأس��ماء العبي 
الواف��دون  للموس��م  تش��رين 

والمستمرون والمغادرون.
تجديد واستمرارية

محم��د مرم��ور، خال��د كردغلي، 
كامل حميشة، حس��ن أبو زينب، 
الدالي، عمر  علي بش��ماني، عالء 
ريحاوي، أحمد مدنية، عبد الرزاق 
محمد، رامي اليقة، محمد مالطة، 
أحم��د حات��م، أحم��د مطرجي، 
محمد حمدكو، محمد العبو، فضل 
فضة، غيث سليمان، نديم صباغ، 

زكريا العمري.
القادمون

الوثب��ة، ورد  ماه��ر دعبول م��ن 
السالمة من الجيش، كامل كواية 
من الش��رطة، ياسر ش��اهين من 
الكرامة، وليم غنام حارس مرمى 

من الوثبة.
مغادرون

مصطفى شيخ يوسف إلى جبلة.
محم��د عل��ي، نعي��م غ��زال إلى 

الحرجلة.

دوري  يش��هدها  جدي��دة  جول��ة 
بدرجت��ه  الق��دم  لك��رة  الش��باب 
الممتازة اليوم الس��بت وتس��تقبل 
المالعب 7 مباريات ثالث منها في 
العاصمة والبقية في حمص وحلب 

وحماة والالذقية.
جميع مباريات المرحلة الثانية من 
عم��ر ذهاب الدوري س��تتجه إليها 
األنظار بعد أن خالفت الجولة األولى 
التوقع��ات وضرب��ت فيها  بع��ض 
المفاج��آت وهو أمر كنا قد أش��رنا 
إليه بالعدد الس��ابق انطالقًا من أن 
هذا الدوري جاء بع��د تغيير اتحاد 
المشاركين  الالعبين  الكرة لمواليد 
بهذه الفئة وترفع��ت فئة ال� 2002 
لتك��ون فئ��ة فري��دة م��ن نوعه��ا 
بالعامين القادمين على أقل تقدير 
فه��ي لن تطل فئ��ة الرجال كما أن 

مشاركتها بالفئة األدنى معدومة..
في حديث مواجه��ات مرحلة اليوم 
يستقبل المدينة في الالذقية مباراة 
تش��رين أحد فرق الصدارة حاليًا مع 
جبلة الذي تعثر بجولة االفتتاح أمام 
االتحاد بهدفين دون رد بينما تشرين 

لدي��ه كل المعنويات بع��د انتصاره 
الكبير في ديربي الجولة األولى على 

حطين بأربعة أهداف لهدف.
ف��ي ملع��ب الس��ابع من نيس��ان 
بحل��ب يح��ل الوحدة ضيف��ًا على 
يدركون  األرض  أصح��اب  االتحاد.. 
قوة منافسهم رغم تعثره باالفتتاح 
وتعادله في أرضه أمام الوثبة بهدف 
والمباراة مؤهلة لتكون ممتعة لما 
يمتلكه الطرفان من أس��ماء جيدة 

المستوى والعطاء في الملعب.
ف��ي حمص الصناع��ي يلعب الوثبة 
بنقطته الوحيدة أمام ضيفه الطليعة 
المنتش��ي بثالثية س��جلها في أول 
جول��ة بش��باك المج��د بينما يحل 
الكرام��ة ضيف��ًا عل��ى النواعير في 
صناعي حماة، النواعير بطل الموسم 
الماضي )غير المتوج( فاجأ الجميع 
بخس��ارة افتتاحية أم��ام المحافظة 
قد تكون كبوة الفريق أمتع الجميع 
بالموسم الماضي وكان عالمة فارقة 
ب��ذاك الدوري م��ن جهته لن يكون 
الكرام��ة أحد ف��رق الص��دارة لقمة 
س��ائغة فهو كان قد ضرب ش��باك 
الش��رطة بثالثي��ة دون رد باالفتتاح 

والمباراة تنذر بالكثير من المتعة.
إلى دمشق.. وعناوين كثيرة عريضة 

فالمحافظ��ة  مواجهاته��ا  تحك��م 
سيسعى لتكريس مفاجأة االفتتاح 
عندم��ا يواجه المج��د على ملعب 
األخير الباحث ع��ن التعويض كي 
ال يجد نفس��ه مبكرًا أم��ام معاناة 

الموسم الماضي ذاتها.
ف��ي ملعب الجالء يلتقي الش��رطة 
المتأخ��ر بخس��ارة االفتت��اح م��ع 
الحري��ة.. واألخض��ر عبر ع��ن قوته 
منذ البداية ورغبت��ه بطباعة صورة 
وبصمة ب��دوري العام بعد تعادلهم 

مع الجيش 1/1.
ويشهد ملعب الفيحاء لقاء الجيش 
بضيف��ه حطي��ن، الجي��ش تعادل 
بينم��ا  األرض  خ��ارج  باالفتت��اح 
حطين يبدو بوضع نفسي غير جيد 
بع��د أن أثقل تش��رين الج��ار على 
مرماه في البداي��ة، لكن كل األمور 
واردة وهذه الفئة على العموم قادرة 

على النهوض بسرعة.
وقبل أن نستعرض جدول الترتيب 

نذكر بنتائج الجولة األولى.
حطي��ن × تش��رين )1/4(، الوحدة × 
الوثبة )1/1، جبل��ة × االتحاد )0/2(، 
الكرام��ة × الش��رطة )3/0(، الطليعة 
× المج��د )3/0(، الحري��ة × الجيش 

)1/1(، المحافظة × النواعير )2/1.

كرة القدم

لم يرتق لقاء الس��وبر الس��وري بين بطلي 
الدوري والكأس تشرين والوحدة للمستوى 
الفني المطلوب ولم يظهر نجوم الفريقين 
بصورة تلفت األنظار كما كان متوقعًا وفي 
النهاية ع��رف الوحداويون كيف يدافعون 
ومت��ى يهاجم��ون وحملوا ال��كأس الذي 
س��يضاف لخزائن البرتقالي وبرغم حضور 
كان  التش��نج  أن  إال  كبي��ر  جماهي��ري 
واضحًا في المدرجات وأثر سلبًا على أداء 
الالعبين في ميدان الملعب البلدي بحماه 

الذي ب��دأه تش��رين بهجمات ل��م تصل 
لحدود طه موس��ى وحدها ك��رة المرمور 
العرضية أعلنت عن الخطر التش��ريني في 
ربع الساعة األولى لينقل الوحدة الخطر مع 
م��رور الوقت لمرم��ى المدنية والذي ناب 
القائم عنه في دفع خطر كرة ميدو قبل أن 
يطرق عبد الرحمن بركات مرمى تش��رين 
بكرة قو ية وصلته من ركنية عند الدقيقة 
29 لينتفض بعدها العبو تش��رين إلدراك 
التعادل بعدة هجم��ات نجح من إحداها 
محمد مرمور من تعديل النتيجة مستغاًل 
ارتباك مدافعي الوح��دة عند الدقيقة 34  
لترجح الكفة لفائدة الوحدة بعدة هجمات 

خطرة عبر الحالق والزينو الذي سدد بقائم 
المدنية األيس��ر لتصل الكرة للجفال الذي 
تع��رض لعرقل��ة وحصل عل��ى ركلة جزاء 
تصدى لها محمد زينو لكن المدنية كان له 
رأي آخر وأنقذ ش��باكه مع الدقيقة األولى 
من الوقت بدل الضائع من الشوط األول. 

ف��ي الثان��ي انحص��ر اللعب في وس��ط 
المي��دان وهب��ط مس��توى األداء وغابت 
واالحتكاك  التش��تيت  وحض��ر  الفنيات 
غير المب��رر قبل أن يس��دد عبد الرحمن 
بركات كرة داخ��ل المنطقة فيصدها أحد 
مدافعي تش��رين بيده فيتصدى البركات 
نفس��ه لركلة الجزاء وينجح في تس��جيل 

ه��دف التقدم عن��د الدقيق��ة 76 ويتجه 
نحو جمهور تش��رين مشيرًا بحركة أثارت 
حفيظ��ة التش��رينين عل��ى المدرج��ات 
فيحص��ل على إنذار ث��ان وحمراء لتنتقل 
األحداث لحالة توتر بين الالعبين فيطرد 
حكم للقاء عقب ذل��ك مؤيد الخولي من 
الوح��دة ومحمد مرمور من تش��رين بعد 
مش��ادات بين الالعبي��ن كادت أن تصل 
للتش��ابك لتتوقف المب��اراة لعدة دقائق 
بعد تبادل الجمهوريي��ن رمي الزجاجات 
الفارغة قبل أن يس��تأنف الدولي عبد هللا 
بصلحلو المباراة التي انتهت بفوز الوحدة 

بالكأس.

الوحدة غلب تشرين ونال لقب كأس السوبر لكرة القدم

بعد القرار الذي اتخذته اإلدارة االتحادية بتعيين الكابتن رامي 
غري��ب مدربًا لإلعداد البدني واللياقة.. أتبعته بقرار آخر يقضي 
بتكليف الدكتور مصطفى الصباغ األس��تاذ ف��ي كلية التربية 

بجامعة حلب مش��رفًا نفس��يًا على فريق ك��رة الرجال مهمته 
تقص��ي أحوال الالعبين النفس��ية والتعرف على مش��كالتهم 

اليومية ومساعدتهم في وضع الحلول الناجعة لها.

تقام صباح اليوم الس��بت أعمال المؤتمر السنوي العادي 
التحاد كرة القدم في مقر االتحاد بمدينة الفيحاء الرياضية 

بدمشق.
وت��م تثبيت أس��ماء مندوب��ي األندية حيث تم ترش��يح 
مندوبين عن كل ناد من أندية الدرجة الممتازة، ومندوب 
ع��ن كل نادي بالدرج��ة األولى، ومندوبي��ن عن كل لجنة 
فنية فرعية بالمحافظات، ومندوب واحد عن رابطة الحكام 

والالعبين والمدربين.
ويناق��ش مؤتمر اليوم التعدي��الت الخاصة باللوائح، لوائح 
المسابقات واإلنضباط واإلجراءات التأديبية والئحة شؤون 

الالعبين وغيرها من مستجدات.

اليوم.. المؤتمر السنوي التحاد كرة القدم 

جديد الكرة االتحادية

عمار شربعي

م��ن المعروف أن فريق حطين كان 
الموس��م الماضي من أوائل األندية 
وامتالك  وإمكانيات  ومستوى  أداء 
فريق مؤهل ومنافس وكان مشواره 
حافاًل بالنتائج الجيدة طيلة مراحل 
ال��دوري وبقي منافس��ًا على بطولة 

الدوري حتى األسبوع األخير.
وألن حطين ال��ذي يتميز بامتالكه 
مدرس��ة كروية ومفرخ��ة للمواهب 
الواع��دة وبإمكان��ه المتابع��ة م��ع 
مس��يرة التف��وق والنج��اح وإعداد 
العبي المس��تقبل وأنه من حقه أن 
يكون المنافس األقوى لطالما يضم 
ف��ي صفوفه العبي��ن مميزين على 
صعيد الدوري السوري واالتحاد من 
أجل االطالع على آخر مس��تجدات 
واس��تعداد حطين لل��دوري التقت 
رئي��س الن��ادي المحام��ي خال��د 
الطوي��ل ليحدثنا عن فترة التحضير 
والواق��ع الفعلي للحيتان للموس��م 
الق��ادم وبدايته مع ال��دوري العام 

ومباراة الجيران لنتابع..
عمل ومسؤولية

بدأ الطويل حديثه بأن مجلس إدارة 
الن��ادي الذي تم تكليف��ه منذ فترة 
ليست بعيدة، س��ارع في تقديم كل 
اإلمكانيات ألج��ل تجاوز فترة وبقاء 
الن��ادي لفترة بال مجل��س إدارة في 
س��بيل الس��ير بالنادي وألعابه نحو 
األمام وخاصة فريق الكرة األول الذي 
تأمين  والمطلوب  استحقاق  ينتظره 
كل عوامل النجاح واالستعداد وتوفير 
كل مس��تلزمات العملي��ة التدريبية 

لتك��ون فترة التحضير واالس��تعداد 
ملبية للطم��وح على الرغم من قصر 
الدوري  التي س��بقت بداي��ة  الفترة 
وكان��ت الغاي��ة العمل بج��د وتفان 
ومس��ؤولية من قب��ل الجميع إدارة 
وكادرًا فنيًا ليص��ل الفريق إلى حالة 
فنية طيب��ة تؤهله لدخ��ول الدوري 
بجهوزي��ة وتكام��ل صف��وف وكن��ا 
في س��باق مع الزم��ن وبالفعل كان 
الجمي��ع يدًا واح��دة فالفريق ملتزم 
الفني  الكادر  بالتمارين كاماًل بقيادة 
وبمعدل تمرين يومي وكان التعاون 
من  وااللتزام  واالنس��جام  والتفاهم 
قب��ل الجميع على قدر ع��ال والكل 
يعمل ويس��عى ليك��ون الفريق كما 
نطمح جميعًا مؤهل وبجهوزية عالية 

للمنافسة.
وه��ذا م��ا نأم��ل ونعم��ل ونطمح 

لنسعد جمهورنا الغالي..

تكامل الصفوف
قبل أسبوع من بداية الدوري يمكن 
الق��ول إن الفري��ق أصب��ح متكامل 
الصفوف بع��د أن نجحنا مع الكادر 
ف��ي التعاقد م��ع العبي��ن بارزين 
م��ن مختلف أندية ال��دوري إضافة 
لمن تواصل معنا الموس��م الماضي 
النادي م��ن فريق  أبن��اء  وكذل��ك 
الش��باب وما زلنا بصدد التعاقد مع 
العب أو اثنين ويبذل الجهاز الفني 
جهودًا مضاعفة في سباق مع الزمن 
إل��ى رفع اللياق��ة البدنية والتحمل 
والقوة عبر تماري��ن يومية وكذلك 
تماري��ن خاصة بفني��ات ومهارات 
الالعبي��ن والعمل عل��ى رفع الروح 
المعنوية وخل��ق حالة من التفاهم 
واالنس��جام بي��ن الالعبي��ن ألجل 
الوصول إلى فريق يكون بحالة عالية 
للمنافس��ة  الجهوزي��ة ومؤهل  من 

على بطول��ة الدوري كم��ا كان في 
الموس��م الماضي وه��ذا ما نعمل 
له بكل إمكانياتن��ا فتم تأمين عدة 
مباري��ات ودية م��ع أندية الجيش، 
وكانت  الوح��دة  الحرية،  الش��رطة، 
مفي��دة ج��دًا حي��ث وضح��ت لنا 
الفن��ي إمكانيات ومهارات  وللكادر 
الالعبين ووضع اللمس��ات األخيرة 
على تشكيلة الفريق الذي سيخوض 

الدوري العام.
آمال وطموح

يتاب��ع رئي��س الن��ادي حديثه بأن 
الجميع يعمل على أن يكون الفريق 
ه��و من أندي��ة المقدم��ة كما كان 
على الدوام وعن إمكانية المنافسة 
م��رة ثانية أكد أن كل األندية تملك 
اللقب  وتس��عى إلح��راز  الطم��وح 
وهذا من حقها ولكن أقول إن أكثر 
الفرق طموحًا وجاهزية وتميزًا هي 
الوحدة،  االتحاد،  حطين،  تش��رين، 

الوثبة، الكرامة.
ونح��ن في حطين نعمل يدًا واحدة 
إدارة وكادرًا والعبي��ن لنبقى الفريق 
األقوى والمنافس لرس��م البس��مة 
على وجوه جمهورنا الغالي والمحب 

والوفي.
ومباراتن��ا األولى مع الج��ار العزيز 
تش��رين م��ع افتتاح ال��دوري هي 
كأي مب��اراة في الدوري والفوز فيها 
العالية  والمعنويات  الثق��ة  يمنحنا 

ونحن نسعى للفوز بكل تصميم.
الكادر كفاءة وخبرة

الكادر الفني لحطين هذا الموس��م 

مكون من صدي��ق نجار مدير فريق، 
حس��ين عفش مديرًا فني��ًا، عبادة 
السيد مس��اعد مدرب، سالم بيطار 
مدرب حراس مرمى، د. زيد حسينو 

إداريًا.
ال��كادر الطب��ي: د. أيهم بنش��ي د. 

أحمد المصري.
الكادر اإلعالمي: مجد الدين عجان، 

محمد غريب.
مس��ؤولو التجهيزات: م��ازن الرمة، 

محمد موسى، سميح خياط.
تجديد واستمرار

شاهر الشاكر، محمد نعنوع، حراس 
مرم��ى، حس��ين الجويد، حس��ين 
ش��عيب، عز الدين ع��وض، مروان 
رضوان  الحافظ،  إس��ماعيل  زيدان، 

قلعجي.
الوافدون

أن��س بوط��ه، أحمد األش��قر من 
االتحاد، أحمد الشمالي من جبلة، 
عب��د الملك عنيزان من مس��مير 
من  أرن��اؤوط  ف��ارس  القط��ري، 
ن��ادي الجيش، يوس��ف قلفا من 
الفحيحيل الكويتي، محمد قلفاظ 

من النواعير.
المغادرون

وس��يم نبهان إلى الس��احل، عبد 
الرزاق الحسين إلى االتحاد، رأفت 

مهتدي إلى نادي الجيش.
من العبي الشباب الذين اختارهم 
ال��كادر المثن��ى عرق��اوي، أحمد 
عجور، عل��ي زينة، أحمد حمصي، 

محمود عبدو.

المحامي خالد الطويل رئيس نادي حطين

فريقنا أنهى فترة التحضير واالستعداد

في جولته الثانية »اليوم« 
دوري كرة شباب الممتاز بين التعزيز والتعويض

ترتيب الجولة األوىل
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
11004133تشرين1
11003033الطليعة2
11003033الكرامة3
11002023االتحاد4
11002113المحافظة5
10101101الجيش6
10101101الحرية7
10101101الوثبة8
10101101الوحدة9
10-100112النواعير10
20-100102جبلة11
30-100103الشرطة12
30-100103المجد13
30-100114حطين14

ربيع حمامة

محمد عجان

رئيس نادي تشرين  طارق زيني:

فريقنــا مؤهـــل لالحتفـــاظ باللقــب
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يعتبر الميركاتو الس��لوي الكرماوي هذا الموس��م 
األكثر س��خونة وإثارة بين األندية السورية لتعاقده 
مع نخبة وخيرة العبي السلة السورية فقد عاد عبد 
الوهاب الحموي لقواعده بالنادي بعد غربة احترافية 
خارجي��ة وداخلية قادمًا من الجي��ش وانضم إليه 
دينام��و الس��رعة أنس ش��عبان قادما م��ن الوثبة 
واألنيق جورج ناظريان من الجالء وعمر الشيخ علي 
من حطين إضافة لمن احترف معه الموسم القادم 
محمد حاضري وإياد حيالني كما عاد إليه اش��رف 
األبرش من إعارة سنة للوثبة إضافة للتايغر مجد أبو 
عيطه وبقي��ة الالعبين كابتن الفريق مهند حتويك 
وحسن القصاب وزياد جنيد والالعبين الموهوبين 
عبد الرحمن ش��مو الكردي ومحم��د ملوك وعزام 
حاكمي وعبيدة طيار وطلعت المنجد وتم التعاقد 
مع المدرب خالد أبو طوق ليقود هذه الكوكبة خلفا 

للم��درب هيثم جمي��ل ويتألف بقي��ة الكادر من 
مش��رف اإلدارة رياض سيد سليمان ومرهف طرزي 
إداري عام ونضال األسود مدرب مساعد، والمعالج 

طوني هزيم والمعالج صفوان االرناؤوط وعادل عبد 
البر إداري الفريق والمعد البدني سعيد عبد المولى 

والمرافق نبيل المصري.

مبنى  في  )الخمي��س(  اختتمت 
دورة  بدمش��ق  الرياضي  االتح��اد 
مدربين وح��كام مركزية في بناء 
األجسام لدرجة المستجد للترفيع 
 222 الثالثة بمشاركة  الدرجة  إلى 
دارسًا ودارسة وهي الدورة الثانية 
التي ينظمها اتحاد بناء األجس��ام 
خالل ش��هر كما أعل��ن عن دورة 
مش��ابهة تقام مطلع الشهر القادم 

في الالذقية.
أقيم��ت ال��دورة بإش��راف رئيس 
اتح��اد بناء األجس��ام منار هيكل 
وحاضر فيها س��مير إسماعيل في 
التدري��ب البدني والق��وة البدنية، 
وخضر الش��يخ علي في أس��اليب 
القوة،  وتطوير  الحديث��ة  التدريب 

والدكت��ور ف��ادي الخش��روم في 
التغذية والدكتور صفوح السباعي 
الفرخ  وولي��د  المنش��طات  ف��ي 
ف��ي تحكيم بناء األجس��ام وزياد 
محمد في تحكي��م القوة البدنية، 

والدكتورة س��مر سليمان في علم 
النفس الرياضي، وفادي أصفهاني 
في مع��ادالت وحس��ابات الكتلة 
العضلية بالجسم وأقيم في نهاية 

الدورة اختبارات للمشاركين.

محمد عجان

محليات

اختارتهم  الذين  فرقها  مدربي  عىل  اإلدارات  هذه  تصبر  ال  أن  السالب 
نتيجة  أو  أو خسارة  هزة  أول  وعند  المفروض  كما هو  وعناية  بتركيز 
غير ملبية يبدأ مسلسل عزل المدربين واستبدالهم بآخرين وهكذا ويف 
وكأن  االتجاه  هذا  يف  القياسي  الرقم  صاحب  دورينا  يكون  دوري  كل 

الموضوع عدوى من عام إىل آخر.

لفرقها  األندية بشكل واسع الستقطاب العبين  إدارات  الموجب تحرك 
والحضور  والثبات  المشاركة  تستطيع  فرق  لتكوين  األلعاب  بمختلف 

الجيد يف الدوريات المقررة وخاصة كرة القدم الممتازة.

سالــب

موجــــب

صبحي أبو كم

محمد خير الكيالني 

مالك الجاسم

أق��ام اتح��اد الرياضات الخاص��ة اختبارات 
للعبتي الق��وة البدنية والع��اب القوى في 
مدين��ة تش��رين الرياضية وكان��ت النتائج 

التالية:
نتائج العاب القوى

- بس��ام سوسق)دمش��ق( الرمح 38.62 م, 
القرص 33,51 م.

- وس��يم رزق)دمش��ق( القرص 28,03 م, 
والكرة الحديدية 7,7 م 

- محمد الصالح)ر, دمشق( القرص 10,22.
- هادي العبد) ر. دمش��ق( الكرة الحديدية 

8,57 م.
- عمار عبد العال)القنيطرة( الرمح 15,15 م 

الكرة الحديدية 8,20 م
- زين اسعد )نادي الباسل( الرمح 23,40 م.

- جودي س��ليمان )نادي الباس��ل( الرمح 
17,32 م,

- عبد الحكيم البكر)نادي الباس��ل( القرص 
32,42 م.

- علي أسعد)نادي الباسل( الكرة الحديدية 
12,74 م. 

- حس��ن عبدان)حمص( القرص 14.70 م 
الكرة الحديدية 6 م.

- حسين المحمد )حمص( الكرة الحديدية 
9,30 م.

- هديل البربور)السويداء( 13,65 م بالرمح 
و16, 50 بالقرص.

- ايمن حمود )الس��ويداء( 17,15 م بالرمح 
و6,12 بالكرة الحديدية.

- هاني مرداس )السويداء( 9,89 م بالرمح, 
و11,35 م, بالقرص.

- ه��وال الحلب��ي )الس��ويداء( 12,86 ف��ي 
القرص و5,06 بالكرة الحديدية

- ايمن حم��ود )الس��ويداء( 17,15 بالرمح 
و6,12 بالكرة الحديدية.

- أماني مرداس )السويداء(سحلت 9,89 م 
بالرمح و11,35 بالكرة الحديدية.

- هوال الحلبي )السويداء( 12,82 م بالقرص 
و5,06 بالكرة الحديدية.

- برهان نصر) السويداء( 17,09 بالقرص.
- اية أمانو) القنيطرة( 1,09 بالقرص.

- زينب عيس��ى) طرطوس( 22,1 ثانية في 
جري 100 م.

نتائج القوة البدنية
- ن��ورة ب��دور )الالذقية( 94 ك��غ وهو رقم 

جديد بزيادة 1 كغ.
- فاطمة الحس��ن )نادي الباسل( 106 وهو 

رقم جديد بزيادة 1 كغ.
- رش��ا الش��يخ )دير ال��زور( 121 وهو رقم 

جديد بزيادة 1 كغ.
- هالة عرداتي )الالذقية( 58 كغ.
- نتالي الياس )الالذقية( 80 كغ 

- ماني هرداس )السويداء( 79 كغ.
- جودي قريط)حمص( )65( كغ.

- محمد قصار)دمشق( 45 كغ.
- عالء اليوسف) القنيطرة( 146 كغ.
- عيسى أحمد )طرطوس( 100 كغ.

- قصي خليفة )القنيطرة( 89 كغ.
- كروان العلي) حمص( 115 كغ.

- سامر صوان) دمشق( أخفق في 3 رفعات.
- شادي عيسى )دمشق( 185 كغ.
- زياد أندرون)الالذقية( 148 كغ.

- رامي قشقو )دمشق( 65 كغ.
- وليد مريمن )الالذقية( 98 كغ.

- إبراهيم الحجي) الالذقية( 120 كغ.
تعليق 

هنائي الوز رئي��س اتحاد الرياضات الخاصة 
قال: من خالل هذه النتائج س��يتم اختيار 
األمي��ز لالنضمام لمعس��كر المنتخب وتم 
تسجيل أرقام جيدة من العبي العاب القوى 
علي أسعد الذي حطم رقمًا سوريًا جديد 44 
س��م، إضافة إلى تحطيم رقم جديد لالعب 
عب��د الحكيم البكر بفارق 66 س��م, ولالعب 
الجديد زين أس��عد في لعبة القوة البدنية, 
وتميز عالء اليوس��ف, وأضاف الوز: نتمنى 
الموافقة عل��ى إقامة معس��كر لالعب زين 

أسعد وعالء يوسف حتى نهاية العام.

بق��ي فري��ق الوثب��ة منافس��ًا على 
الماضي  للموس��م  ال��دوري  بطولة 
بالبطول��ة حتى آخر  وأمله معل��ق 
بتعثر  النف��س  مباراة وه��و يمني 
رايات تشرين كانت  تش��رين لكن 
بالعالي ونالوا ال��دوري ونال الوثبة 
الوصافة وأعادت إدارة النادي األمل 
بالمنافسة على بطولة هذا الموسم 
الذي سيبدأ األربعاء القادم فبحثت 
عن مدرب بعد انتهاء عقد المدرب 
هيثم جطل وحاول��ت التعاقد مع 
المدربين محمد خلف وطارق جبان 
لك��ن اإلدارة لم تص��ل التفاق وتم 
الحديث مع المدرب أنس مخلوف 

وتم االتفاق. 
مؤتمر لتقديم المدرب

عق��دت إدارة الوثبة مؤتمرا صحفيا 
لتقدي��م الم��درب أن��س مخلوف 
ومساعده فراس خليل والتعاقدات 
م��ع الالعبي��ن بحض��ور إعالميين 
وقدامى النادي وجماهيره منتصف 
الش��هر الفائت ق��دم خالله رئيس 
النادي إياد الس��باعي شرحًا مفصاًل 
عن النادي ومشاركاته بكرتي القدم 
والسلة داخليا وخارجيا وتم تقديم 
أسماء الالعبين الذين تعاقد معهم 
النادي بك��رة الق��دم، وأكد رئيس 
النادي أنه ت��م االتفاق مع المدرب 
انس ومس��اعده فراس خليل على 
بناء فري��ق كهدف أساس��ي بغض 
النظر عما يتم تداوله على وس��ائل 

التواصل االجتماعي.
هرج ومرج 

حدثت زوبعة بالمؤتمر ولم يكتمل 
بعد إعالن السباعي تقديم استقالته 
م��ع اإلدارة كامل��ة وحص��ل هرج 
المحبون  وتدخ��ل  بالمؤتمر  ومرج 
المتواجدون وطالب��وا بالرجوع عن 

االستقالة، وكان التدخل الفوري من 
رئيس تنفيذية حمص فيصل دربي 
الموافقة على االس��تقالة  أكد عدم 
وساد ارتياح بين المحبين لكن ما 
حصل أح��دث خلال بالمؤتمر حيث 

تم قطعه.
متابعة التدريب

رغم ما ح��دث بالمؤتمر فإن رجال 
الن��ادي تابع��وا تدريباته��م بقيادة 
الكابت��ن أنس مخلوف ومس��اعده 
ف��راس إبراهيم بمتابعة من رئيس 
تنفيذية حم��ص وبتول ناصر عضو 
اإلدارة  أعض��اء  وبعض  التنفيذي��ة 
طه التدم��ري وزيوار طيارة وعمران 
مرجان، وفي خط مواز أعلن رئيس 
النادي المستقيل اياد السباعي دفع 
حقوق الالعبين من مقدمات العقود 
بش��كل ش��خصي لجميع الالعبين 

الموقعين مع نادي الوثبة.
قائمة الالعبين

ت��م اعتماد الالعبين لهذا الموس��م 
عل��ى النح��و التالي: ف��ادي مرعي 
-انس بيطار - مهند خياري -س��عد 
احمد -س��عيد ب��رو -ابراهيم العبد 
هللا - رامي عامر -ثائر الشامي -بهاء 
ق��اروط- والت عمي - عبد الرحمن 
خلو -ح��ازم محيميد -باهوز محمد 
-ازدش��ير الصارم- صبحي ش��وفان 
-معتصم شوفان -عبد الجواد بيطار 

-عبد الرزاق البستاني - ادهم غندور 
-حسن الصالح -علي الصارم -علي 
غصن-علي حل��وة -ضياء األعمى - 

هاشم رحال- محمد علي.
أول الغيث بطولة

ش��ارك الوثبة بأول اختبار له بدورة 
نادي الطليعة الودية الرباعية بحماة 
بمش��اركة اندية الجي��ش واالتحاد 

والطليعة وحقق النتائج التالية:
1- تع��ادل مع االتحاد 1 /1 س��جل 
الوثبة أوال عبر الالعب الوافد باهوز 
محمد د68 وعادل االتحاد بالدقيقة 

93 عبر عبد الرزاق الحسين 
2- ف��از على الطليعة 1 /0 س��جله 

رامي عامر 
3- تع��ادل م��ع الجي��ش س��جل 
الجي��ش اوال هدفي��ن عب��ر قصي 
الوثبة  حبيب ومؤمن ناجي وعادل 
عبر سعيد البرو وباهوز محمد رغم 
طرد الالعب إبراهيم العبد هللا, ونال 

لقب البطولة بفارق االتحاد.
)زوبعة رئيس النادي (

بع��د اس��تقالة رئيس الن��ادي إياد 
الس��باعي وإدارت��ه ف��ي المؤتم��ر 
الصحف��ي دخل الن��ادي بمتاهات 
وخ��وف م��ن أن الن��ادي س��يفقد 
الداع��م ودارت األخب��ار حول عودة 
رئي��س النادي الس��ابق عب��د اإلله 
الس��باعي مع إدارة داعمة ماليا من 

فعاليات اقتصادية لتكمل مس��يرة 
الدعم الم��ادي الذي تصدى له إياد 
السباعي طيلة مواسم لكن حصلت 
اعتراضات من البعض على تسلمه 
رئاسة النادي وهو الذي قام بواجبه 
تج��اه النادي في قم��ة األزمة التي 
غاب الكثي��رون من أبن��اء النادي 
عن متابعة أحوال��ه في تلك األيام 

الساخنة.
ساد االرتياح

م��ع األخب��ار ال��واردة بع��ودة إياد 
الن��ادي س��اد  لرئاس��ة  الس��باعي 
االرتياح ل��دى الجماهير المتعصبة 
بحبه��ا للنادي وكان الس��باعي قد 
ص��رح لالتح��اد أن اجتماع��ًا ليليًا 
س��يعقد يتم في��ه إما االس��تقالة 
أو االس��تمرار لك��ن أقاويل أخرى 
نفت الع��ودة م��ع اإلدارة وتداولت 
الجماهي��ر إقامة انتخاب��ات إلدارة 
جديدة اليوم السبت وعليه إذا تمت 
انتخاب��ات إدارة جديدة للنادي فال 
يحق للمس��تقيلين العودة لإلدارة، 
وهو ما بات شبه مؤكد بناء على ما 

صدر من التنفيذية.
بالغ للتنفيذية

أص��درت تنفيذية حمص بالغا جاء 
فيه بناًء على أحكام النظام الداخلي 
وعلى التعليمات االنتخابية للدورة 

العاشرة لالتحاد الرياضي العام

1- يح��دد ي��وم الس��بت بتاري��خ 
2020/10/17 موعدًا النعقاد مؤتمر 
اس��تثنائي لنادي الوثب��ة الرياضي 
جدي��د  إدارة  مجل��س  النتخ��اب 

للنادي.
الترش��يح  2- يس��تمر قبول طلبات 
حت��ى تاري��خ ي��وم الجمع��ة الواقع 
في2020/10/16 الساعة الثانية ظهرًا.

3- تدرس اللجنة التنفيذية طلبات 
ومطابقته��ا  المقدم��ة  الترش��يح 
بالتعليم��ات  ال��واردة  للش��روط 

االنتخابية.
4- يت��م البت بالطلب��ات من قبل 

اللجنة المشرفة على االنتخابات.
5- تحدد اللجنة التنفيذية بحمص 

ساعة انعقاد المؤتمر ومكانه. 
خارج المعمعة

الجميل والمريح في هذه المعمعة 
اإلداري��ة أن فريق رج��ال كرة القدم 
الحكاية  بالنادي بقي خارج س��رب 
ويتدرب بش��كل طبيعي وقد لعب 
بع��د إح��رازه بطول��ة دورة ن��ادي 
الطليعة يوم الثالثاء الماضي 10/13 
مع الفتوة بملع��ب خالد بن الوليد 
وتع��ادال بهدف لكل منهما س��جل 
أوال للوثب��ة باه��وز محم��د وعادل 
للفتوة ياس��ر إبراهيم ويتابع تدريبه 
وتحضي��ره، مع متابع��ه من عضو 
اإلدارة المس��تقيل عم��ران مرجان 
وإداري الفريق عبد الدايم أبو صالح 
أن��س مخلوف  المدرب  وبإش��راف 
ومساعده فراس خليل ونزار الدروبي 
مدرب��ا للحراس م��ع بقي��ة الجهاز 
تحضي��را لل��دوري األربع��اء القادم 
والذي ق��ال بق��ي لنا مب��اراة قبل 
بدء الدوري م��ع جبله ونعمل على 
تأمين ملعب إلقامتها وعن مباراته 
مع الساحل في بداية المشوار قال: 
دائم��ا مباريات االفتت��اح لها طابع 
خاص نتمنى أن نقدم مع الس��احل 

مباراة جيدة ونفوز.

حكاية نادي الوثبة من األلف إلى الياء

مؤتمر استثنائي النتخاب إدارة جديدة وفريق الرجال يواصل التحضير

أرقام جديدة في اختبارات القوة البدنية والعاب القوى للرياضات الخاصة

ختام دورة المدربين والحكام المستجدين في بناء األجسام

مطالب نادي اليقظة في دائرة االهتمام

أنهى المنتخب الوطني للس��باحة 
معس��كره التدريب��ي الثالث الذي 
أقامه في الالذقية وفي المس��بح 
األولمبي بمدينة األس��د الرياضية 
والناش��ئين  الش��باب  لفئ��ات 

والناشئات واألشبال والشبالت.
محمد ماردنل��ي مدرب المنتخب 

أفاد بأن المعس��كر هو الثالث من 
نوع��ه ويأتي ضمن خط��ة اتحاد 
الس��باحة للحفاظ على استمرارية 
المس��توى  وتطوي��ر  التماري��ن 
وتحس��ين األرق��ام وذل��ك بدعم 

ورعاية من القيادة الرياضية.
وق��د ترك��ز التمرين عل��ى عامل 
فترتين  وعلى  والتحمل  الس��رعة 
يومي��ًا صباحية ومس��ائية حيث 
بالس��باحين  بالوص��ول  الس��عي 

وتطوي��ر  المطل��وب  للمس��توى 
وتحس��ين األرقام الت��ي تؤهلهم 
للمنافس��ة في أي بطول��ة قادمة 
وأشار إلى أنه جرت عدة سباقات 
الالذقية  منتخ��ب  م��ع  ولقاءات 
كان��ت فيه��ا المنافس��ة جي��دة 

ومفيدة وملبية.
يذك��ر أن المنتخ��ب يدرب��ه الكابتن 
محم��د ماردنل��ي وإداري��ة المنتخب 
شذى عباس أمينة سر اتحاد السباحة.

منتخب السباحة يختتم معسكره التدريبي بالالذقية

التقى الرفيق رائد الغضبان عضو اللجنة المركزية 
أمي��ن ف��رع دير ال��زور لح��زب البع��ث العربي 
االش��تراكي رئيس وأعضاء مجل��س إدارة نادي 
اليقظة وترك��زت الطروحات خ��الل اللقاء على 
اإلس��راع بتأهيل المنشأة وتقديم الدعم المادي 

للنادي وإصالح حافلة النقل.
وخالل حديثه أكد الرفيق الغضبان على االهتمام 
بنادي اليقظة ودعمه المتواصل لالس��تمرار في 
مس��يرته الناجحة بمختلف األلعاب وتقديم ما 

يلزم لمتابعة العمل.
حضر اللقاء رائد المحمد رئيس مكتب الش��باب 
الفرعي وحس��ين المزيد رئيس اللجنة التنفيذية 
بدير ال��زور وياس��ر العلي رئيس ن��ادي اليقظة 
وأعض��اء مجل��س اإلدارة عمر عبد الق��ادر وفواز 

الهادي وخضر عرنوس.
م��ن جهة أخ��رى التقى عبد المجي��د الكواكبي 
محاف��ظ دير ال��زور مجلس إدارة ن��ادي اليقظة 
واس��تمع إلى ش��رح مفصل عن الواقع الرياضي 

في المحافظة من رئيس اللجنة التنفيذية وإلى 
واقع العمل الرياضي في نادي اليقظة من رئيس 
وأعضاء إدارة الن��ادي والصعوبات التي تعترض 

العمل. 
ووعد المحاف��ظ بتقديم الدعم المطلوب لألندية 
ف��ي المحافظ��ة وتقدي��م تجهي��زات لأللعاب 
وتأهيل المنش��آت الرياضية ووجه بإعداد دارسة 
لمنشأة نادي اليقظة وتكليف لجنة إلعداد كلفة 
تقديري��ة لصيانة حافل��ة النقل ووج��ه بضرورة 
إعداد خطة استثمارية للمنشآت الرياضية تحقق 
االس��تقرار اإلداري وتؤمن الدعم المالي وتأمين 
الدعم إلعادة تأهيل ملعب الرول الصناعي بكلفه 
تقديري��ة ٢٨ مليون ليره ضم��ن مبادرة منظمة 
UNDP والبالغة ١٨ مليون ليره س��ورية على أن 
يتم تأمين باقي المبل��غ من مجلس المحافظة 

لبدء العمل بالمشروع.
وفي نهاية اللقاء ش��كر رئيس اللجنة التنفيذية 
وإدارة ن��ادي اليقظة المحافظ على االس��تقبال 

وتقديمه الدعم للرياضة في المحافظة.
حضر اللق��اء أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة 

دير الزور.

سلة الكرامة تستقطب نخبة العبي السلة السورية 

أق��ام اتح��اد الجودو دورة م��درب وطني على مدى خمس��ة أيام 
بمش��اركة 7 مدربين تنطبق عليهم شروط المشاركة لناحية درجة 

األحزمة )األسود( والعمر المطلوب.
افتتح ال��دورة المهندس عم��اد حاج قدور رئي��س اتحاد الجودو 
وتضمنت محاضرات في علم التدريب, صناعة بطل على مس��توى 
دولي, االستش��فاء قبل المباراة وبعدها لالعب إلى جانب عدد من 
التدريبات العملية, وحاضر فيها نادر حسون وسمير النجار وبشير 
عاشور وحسن الحموي, وكانت التدريبات خالل اليوم من الساعة 

9 صباحا وحتى 7,30 مساء يتخلله ساعتي استراحة.

دورة مدربين للجودو



05 السنة 38 | العدد 1929
محلياتالسبت 17 تشرين األول 2020

لكرة  األول  منتخبنا  أنهى 
التدريبي  معسكره  القدم 
يف  دمشق  يف  أقيم  الذي 
وبقيادة  الفيفا  أيام  فترة 
نبيل  التونسي  ال��م��درب 
المعسكر  وسيقام  معلول 
التايل يف اإلمارات العربية 

بالسابع من الشهر القادم.

نبيل  المدرب  توىل  أن  منذ 
تدريب  مسؤولية  معلول 
عدة  أق��ام  األول  المنتخب 
م��ع��س��ك��رات ت��دري��ب��ي��ة يف 
سورية )فقط( هدفها انتقاء 
أهداف  جانب  إىل  الالعبين 
يلعب  ولم  يعرفها  هو  أخرى 
أي��ة  اآلن  ح��ت��ى  المنتخب 
مباراة تحضيرية أو تدريبية.

تميز  األخ��ي��ر  دمشق  معسكر 
العبينا  وم��ش��ارك��ة  ب��ح��ض��ور 
الدوليين المحترفين خارج حدود 
للمدرب  فرصة  وه��ي  الوطن 

لرؤية جميع المدعويين.
باإلمارات  القادم  المعسكر 
عن  مختلفاً  يكون  أن  يجب 
سبقته  التي  المعسكرات 
مباريات  يتخلله  أن  ويجب 
إذا  ه��ذا  تحضيرية  ودي���ة 
ال  ذل��ك  يتم  لم  وإذا  أقيم، 
أينما  تدريبي  بمعسكر  بأس 
مباريات  اللعب  شريطة  كان 
يعتبر  ذل��ك  وع��دا  تجريبية 
للزمن  وهدر  للوقت  مضيعة 
وخلل لالعبين وتأخير لتقديم 

المراحل السابقة.

خبر

تعليق

أقام��ت اللجنة الفني��ة للكاراتيه بطولة المحافظ��ة للفئات العمرية 
بمش��اركة 25 العبًا والعبة في مقر الصالة الرياضية وأسفرت النتائج 

النهائية للبطولة عن النتائج اآلتية:
كاتا فردي فئة اإلناث 1- أميرة ذياب.

كاتا فردي أشبال 1- محمود ذياب 2- محمد ربيع األحمد.
قتال فردي أش��بال – 25 كغ 1- س��يف الدين ذياب 2- محمد ربيع 

األحمد.
قتال فردي – 30 كغ 1- محمود ذياب 2- قاسم الخلف.

فئة الناشئين: كاتا فردي 1- عبدهللا الصالح 2- عبدهللا نويصر.
قتال فردي – 50 كغ 1- ليث عبد هللا 2- بكر نويصر
+ 60 كغ ناشئين 1- قاسم الخلف 2- حسن ذياب.

وأشرف على التحكيم كل من محمد ملحم – علي ذياب.
وفي نهاية البطولة قام رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس مكتب ألعاب 
القوة واللجنة الفنية الفرعية للعبة بتكريم الفائزين بالمراكز األولى.

بدوره أكد ش��الش الش��الش عضو اللجنة التنفيذي��ة رئيس مكتب 

ألع��اب القوة بأن البطولة تميزت بالتنظي��م وأفرزت وجوهًا جديدة 
س��يكون لها حضورها ف��ي اللعبة خالل الفترة القادمة وهذا مبش��ر 
للعبة التي نسعى لتطويرها لتعود إلى اعتالء منصات التتويج وتعود 

إلى سابق عهدها.

25 العبا في بطولة الكاراتيه

6 أندية في دوري الثانية
عق��د ف��ي مق��ر اللجن��ة التنفيذي��ة بدير 
ال��زور اجتماع��ًا لمندوبي األندي��ة لتثبيت 
المشاركة في دوري الدرجة الثانية وتحديد 
المجموع��ات بحضور حس��ن ديواني عضو 
اللجن��ة التنفيذي��ة رئيس مكت��ب ألعاب 
الكرات وزي��اد الحمود رئيس اللجنة الفنية 
لكرة الق��دم وأعضاء اللجن��ة الفنية حيث 
ثبتت س��تة أندية مش��اركتها ف��ي دوري 
الدرج��ة الثانية هي الطلب��ة وحطلة ومراط 
والعشارة والميادين وصبيخان وتم تقسيم 
الفرق المش��اركة إل��ى مجموعتين ضمت 
المجموعة األولى كاًل من الطلبة – حطلة – 
مراط , فيما ضمت الثانية كاًل من العشارة 

والميادين وصبيخان 
ويب��دأ ال��دوري بتاري��خ 25 / 11 / 2020 
ويتأهل فريق��ان إلى تجمع حلب مع الرقة 
والحس��كة ويهبط فريق واح��د إلى الدرجة 

الثالثة ويصعد فري��ق واحد من الثالثة إلى 
الثانية.

ويش��ارك في دوري الدرج��ة الثالثة ثالثة 
أندية هي معدان والقورية وبقرص ويصعد 

فريق واحد منهم للدرجة الثانية.
وفي دوري الش��باب اش��ترك فريقان هما 

اليقظة والقورية ومباريات الذهاب واإلياب 
تقام في دير الزور والقورية. 

وفئة األشبال والناش��ئين اشتركت جميع 
الفرق ويبدأ الدوري بتاريخ 5 / 11 

وتمت الموافقة لنادي مع��دان للعب بدير 
الزور ممثاًل عن الرقة.

تحت رعاي��ة رائ��د الغضبان عضو 
اللجنة المركزية أمين فرع دير الزور 
للحزب وبحضور رائد المحمد رئيس 
مكتب الش��باب الفرعي ونس��رين 
الضويحي رئيس��ة مكت��ب التربية 
المزيد  الفرعي وحس��ين  والطالئع 
رئي��س اللجن��ة التنفيذية وأعضاء 
اللجنة  أقام��ت  التنفيذية  اللجن��ة 
الفنية الفرعية للترياثلون بالتعاون 
مع اتحاد اللعب��ة بطولة المحافظة 
40 العبًا  للفئات العمرية بمشاركة 
مثلو / 7 / أندية وأس��فرت النتائج 

النهائية للبطولة عن ما يلي:
فئة الناشئين

1- خال��د الدراخ ن��ادي الطلبة 2- 
مهند التبن ن��ادي الطلبة 3- غيث 

العبود نادي الطلبة
فئة الشباب: 1- خالد إسماعيل نادي 
الش��بيبة 2- محم��د حم��ادي نادي 

مراط 3- طه الحاج نادي اليقظة
فئة الرجال

1- عبدهللا حاج تب��ن نادي اليقظة 
2- شريف النهر نادي مراط 3- علي 

المزيد نادي مراط
فئة البراعم 1- الحمزة الفرج نادي 
الفت��وة 2- عل��ي الش��مالي نادي 
الش��بيبة 3- محمد الجاسم نادي 

الطلبة.
فئة األشبال

1- عب��دهللا األحم��د ن��ادي الفتوة 
2- عبادة الشهاب نادي الطلبة 3- 

محمد عبد العزيز نادي الطلبة.
وف��ي نهاي��ة البطول��ة ت��م تكريم 
الثالثة األولى  الفائزي��ن بالمراك��ز 

وتكريم األندية المشاركة.

برعاية رائد الغضبان عضو اللجنة المركزية أمين 
ف��رع دير ال��زور للحزب وبحضور حس��ين المزيد 
رئي��س اللجنة التنفيذية وعامر الس��ليمان عضو 
قيادة ش��عبة الميادين للحزب وحس��ن ديواني 
عضو اللجنة التنفيذية واللجنة الفنية لكرة الطائرة 
انطلق��ت في مدين��ة الميادين فعالي��ات بطولة 
الطائرة الت��ي يقيمها نادي الميادين بمش��اركة 
س��تة أندية ه��ي الميادين وصبيخ��ان والقورية 

وقطعة البوليل والعشارة نقابة المعلمين. 
المب��اراة االفتتاحية جمع��ت الميادين والقورية 
وانتهت بف��وز الميادي��ن بثالثة أش��واط مقابل 
الش��يء )٢١/٢٥( و)١١/٢٥( و)١٤/٢٥( وتس��تمر 
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40 العبا في بطولة دير الزور للترياثلون

بطولة للكرة الطائرة في الميادين

إعداد: مالك الجاسمأخبار ومتابعات من رياضة دير الزور

يس��تعد اتحاد كرة اليد لبدء نشاطه المحلي 
بإقام��ة مباري��ات بي��ن األندية بحس��ب ما 
تتيح ل��ه الظروف ووف��ق توجيهات المكتب 
التنفي��ذي لالتحاد الرياضي الع��ام الذي أكد 
على التركيز على فئتي األش��بال والش��بالت 
والناشئين والناشئات بشكل خاص واستمرار 
بقية الفئات, جريدة االتحاد استضافت العميد 
عب��د الكريم الراع��ي رئيس اتحاد ك��رة اليد 

للحديث عن واقع اللعبة.
تالقي األفكار

ع��ن توجهات اتحاد كرة الي��د لتفعيل رياضة 
كرة اليد على مس��توى األندية أجاب العميد 
الراع��ي: تالقت توجه��ات المكتب التنفيذي 
مع خط��ة عملنا التي نس��ير عليها في اتحاد 
اللعبة باالهتمام بفئتي األش��بال والناشئين 
للجنسين, وكان األس��تاذ فراس معال رئيس 
االتحاد الرياضي العام وجه لالهتمام بالفئات 
العمرية واس��تقدام مدرب أجنبي ذي كفاءة 
عالية في التدريب واالستفادة منه في برنامج 
عمل خ��اص به��م أداء وفك��رًا, وهي خطوة 

أساسية للنهوض اللعبة.
مدرب أجنبي كفؤ

وأض��اف: بدورنا نقوم بمراس��الت مع بعض 

المدربي��ن الع��رب واألجان��ب وتم إرس��ال 
المواصفات المطلوبة ع��ن مؤهالتهم الذاتية 
ف��ي اللعب��ة وقدرته��م على تحقي��ق الهدف 
المطلوب تحقيقه ضمن خطة عملنا, ووردت 
عدة كت��ب من عدد م��ن المدربين مختلفي 
الجنس��يات سندرس��ها ونرس��لهم للمكت��ب 

التنفيذي لبيان الرأي في التنفيذ.
األندية الممارسة

وع��ن عدد األندية التي تمارس أجاب العميد 
الراعي: يمارس اللعبة ذكورا 9 أندية وممثلهم 
السيدات, وهناك نقطة إيجابية وهي ممارسة 
اللعبة في فئات األشبال والناشئين والشبالت 

والناش��ئات في أغلب المحافظ��ات وبعضها 
ليست بكل الفئات وهذا العدد الممارس جيد 

خاصة في الظروف المالية الصعبة.
الوصول لكأس العالم

وعن إمكاني��ة وصول كرة اليد الس��ورية إلى 
بطول��ة العالم كم��ا يتحدث الكثي��رون قال 
الراعي: الوصول لنهائي��ات كأس العالم بكرة 
اليد ليس باألمر السهل ويحتاج لوقت ال يقل 
عن خمس سنوات وتوفير أموال طائلة تصرف 
عل��ى التحضي��ر والمش��اركات الخارجية مع 
مس��تويات متقدمة, ومن جانب آخر يحتاج 
الختيار صحيح لبنية الالعب وموهبته ويجب 

أن يرتكز االهتمام على القواعد كخطوة أولى, 
وتزي��د من اهتمامات األندي��ة وإداراتها مثل 
التي  الطليع��ة والنواعير والش��علة واالتحاد 
تمتل��ك قاعدة جي��دة من المواه��ب وتنفق 

بشكل جيد على اللعبة.
مراكز تدريبية

وأضاف: س��وف ننش��ئ مراك��ز تدريبية في 
جميع المحافظات تابعة التحاد اللعبة تحت 
إش��راف المدرب األجنبي, ومع بداية الس��نة 
2021 لدينا مش��اركة خارجية لفئة الناشئين 
بإش��راف االتح��اد العربي اس��تعدادًا للبطولة 
اآلس��يوية التي تقام في نيس��ان القادم, وتم 
تفعيل مدرس��ة الح��كام في حم��اه, وإقامة 
دورة تحكيم لمدة أس��بوع تضم 10 دارسين 
من أعمار صغيرة نس��بيًا, ومع بداية الش��هر 
القادم إذا سنحت لنا الظروف سنقيم بطوالت 

األشبال والشبالت والشباب. 
تطبيق القانون

وعن تهاون اتحاد اللعبة في تطبيق العقوبات 
بحق المخالفين أجاب: كنا نتهاون عندما كان 
عدد األندية قلياًل نس��بيا, ولو طبقنا العقوبات 
القانونية بحذافيره��ا لتوقف عدد من االندية 
ع��ن اللع��ب فكنا نته��اون ع��ن المخالفات 
للعقوب��ات غي��ر الكبي��رة, بينم��ا العقوبات 
الكبيرة كنا نطب��ق بحذافيرها, ويبقى الهدف 

من العقوبة تعليمية وتربوية وليس انتقام. 

تش��كل رياض��ة الدراج��ات نموذج��ًا هامًا 
ف��ي الرياض��ة الوطني��ة بنش��اطها الداخلي 
الخارجية من خ��الل دخولها  ومش��اركاتها 
البط��والت الدولية الكبيرة, وبش��كل خاص 
عبر العبين س��وريين في بالد االغتراب قام 
اتحاد اللعبة بزجهم في البطوالت التي تقام 
في البلدان التي يعيش��ون فيه��ا ويمثلون 
الخارجية حيث  البط��والت  المنتخب ف��ي 

نجحوا بتحقيق نتائج جيدة.
تجارب

ع��ن نقطة االنط��الق الت��ي بدأ به��ا اتحاد 
الدراجات عمله قال فيصل الكفري أمين سر 
االتحاد: بدأنا في معسكر ضم شريحة كبيرة 
م��ن الالعبين م��ن الفئ��ات العمرية حتى 
الرجال قدموا من اغلب المحافظات وأقمنا 
تجاربًا الختيار األميز في المنتخبات الوطنية 
بكافة الفئات تم ضمهم في معسكر تدريبي 
بدمشق في فندق تشرين منذ منتصف شهر 
تموز ويستمر حتى نهاية العام الجاري وهو 
يسير بشكل منتظم ووفق البرنامج المحدد 
له ويقوم بمهمة التدريب المدربان الوطنيان 
سامر ويس ومحمد الترك والمدرب الروسي 
ال��ذي عاص��ر المنتحب لس��نوات س��ابقة 

سيرجي زبفروف الذي حضر منذ شهر. 
تعريف

الم��درب الوطن��ي الت��رك الذي ش��رح لنا 

تفاصي��ل برنام��ج التدريب ق��ال: التدريب 
بش��كل يومي وحس��ب الخطة لكافة لفئات 
العمرية حيث تبدأ للرجال لمسافة 100 كم 
يوميا وتق��ل تدريجيا حتى فئة الناش��ئين 
لتص��ل إل��ى 50 كم, وه��ي عل��ى فترتين 
صباحية ركوب الدراجات ومسائية تدريبات 
موازية منها جري لمسافات محددة وتمرين 
بالحديد للتقوية وهذا البرنامج مدته 7 أيام 
مكررة يتخللها يوم تمرين دون جهد واليوم 
السابع راحة إيجابية من دون تدريب, والعبو 
دمش��ق يوفر لهم وجبة طعام ويبيتون في 
منازله��م, والعب��و المحافظ��ات يوف��ر لهم 

الطعام والمبيت في الفندق. 
تلبية خارجية

وع��ن وض��ع الالعبين خ��ارج القط��ر قال 
الكف��ري: االتحاد على تواص��ل معهم وهم 
يمارس��ون اللعبة بشكل متواصل وهم على 
استعداد ألية مشاركة خارجية يتم دعوتهم 
اليها كما فعلوا سابقا وأفضلهم مستوى فنيا 
األبطال نزير الجاس��ر, أحمد بدر ويس, منار 

الريس, طارق الموقع.
الدارجات األنثوية

وعن الدارجات األنثوية السورية والتي تعتبر 
متقدمة على المستوى العربي ولدينا نتائج 

جيدة على المس��توى اآلس��يوي واحترفت 
بعض الالعبات في العراق قال: س��وف نرفع 
طلب��ا للمكتب التنفيذي لالتح��اد الرياضي 
العام لمعس��كر لإلناث حتى نهاي��ة العام، 
وبالعم��وم المكت��ب التنفي��ذي يقدم كل 
ما يل��زم لتذليل الصعوبات ل��كل اتحادات 
األلعاب ومنها اتح��اد الدراجات وطلب من 
اتحاد اللعبة رفع مذكرة له تتضمن األدوات 
والتجهي��زات الالزم��ة، كم��ا كان اهتمامه 
ودعم��ه واضح��ًا ف��ي إقامة س��باق دروب 
تش��رين الذي أقيم ف��ي الالذقية بداية هذا 
الشهر وشاركت فيه 5 دول )تترستان، لبنان، 
تونس, فلس��طين(، إضافة إلى المنتخبات 
الوطنية للرجال والش��اب وللفئات العمرية 
والمخضرمين ورجال تحت 23 عامًا وشابات 

وسيدات وفرق من بعض المحافظات.
الكادر الفني

وع��ن تأهي��ل ال��كادر الفن��ي م��ن حكام 
ومدربين أوضح الكفري: سنويا نقيم دورات 
تأهي��ل وصقل وترقية للح��كام والمدربين, 
وللمش��اركة في تحكيم البطوالت المحلية 
نقي��م دورة اختبار وم��ن يحضر من الحكام 
وينجح فيها يكلف بالعم��ل وغالبا ما يزداد 
عدد الناجحين عن 50 حكما, أما في مجال 
التدري��ب ال يتجاوز العدد عن 35 مدربا تبعا 

لعدد األندية التي تمارس اللعبة. 

منتخبات الدراجات تواصل تحضيراتها حتى نهاية العام

رئيس اتحاد كرة اليد: تركيزنا على الفئات العمرية ونعمل على استقدام مدرب أجنبي
محمد هاشم إيزاصبحي أبو كم

ق��ال رئي��س اتحاد رف��ع األثقال 
حس��نين الش��يخ أن اتحاده يركز 
االهتم��ام حالي��ًا عل��ى الالعبين 
المتميزة  المس��تويات  أصح��اب 
المرشح ألولمبياد  وفي مقدمتهم 
طوكي��و البطل معن أس��عد الذي 
يقي��م م��ع مدربه البط��ل قيس 
أسعد معس��كرًا في مدينة جبلة, 
ويتم متابعة برنامجه وتأمين كل 

ما يلزم.
أم��ا عن بقية الالعبين فقد أوضح 
الشيخ: سيتم اس��تدعاؤهم قريبا 
لفرز الجديد منهم الذين يتوقع لهم 
تحس��ين أرقامهم بشكل جيد في 
المرحلة االولى, وبعدها س��نعمل 
على تأمين معس��كر داخلي لهم, 
ويتوقف بدء المعسكر على موعد 

االنته��اء من صيان��ة الصالة التي 
تعتبر من الص��االت الجيدة على 
مس��توى الوطن العرب��ي والقاري 
ويمك��ن أن يقام بها بطوالت على 

وكانت  المذكورين,  المس��تويين 
الصالة قد اس��تهلكت لفترة زمنية 
طويلة دون صيانة وإعادة تأهيلها 

الوقت الحالي من األولويات.
وأوضح الش��يخ أن الصالة تحتاج 
إلى بعض األدوات وس��يتم أيضًا 
إع��ادة تأهي��ل صال��ة اللعبة في 
األثق��ال  لتنش��يط  العباس��يين 
مراك��ز  وج��ود  لع��دم  بدمش��ق 
متخصصة لرفع األثقال حاليا,وضع 
اللعبة جيد ف��ي محافظات حماه 
بإش��راف مدرب المنتخب محمد 
رش��ا والمدرب غانم إبراهيم وفي 
حلب عبدهللا اس��كندراني ومحمد 
عل��ي أورفلي وحوري��ات عمرين 
في جبلة, وحسن الجاسم في دير 

الزور.

التقى الرفي��ق أحمد منصور أمين 
فرع الح��زب بحلب رئيس وأعضاء 
الرياضي  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة 
بحلب وحض��ر اللق��اء الرفيق عبد 

المنعم رياض المصطفى.
وهن��أ المنص��ور التنفيذي��ة بثقة 
القيادتي��ن السياس��ية والرياضية 
الجماعي  بالعم��ل  وطالبه��ا  به��ا 
وروح الفري��ق الواح��د والح��رص 
على تطبي��ق األنظم��ة والقوانين 
برياضة  للنه��وض  الج��اد  والعمل 
حلب والعودة بها إلى طريق المجد 
والتألق، كما تمنى عليها االهتمام 
برياضة القاعدة والتواصل المستمر 

مع اللج��ان الفنية وإدارات األندية 
للوقوف عل��ى معاناتها وصعوبات 
العمل ومعايشتها ومساعدتها في 

إيجاد الحلول البديلة.
ق��د  الرياضي��ة  القي��ادة  وكان��ت 
بموجبه  أع��ادت  ق��رارًا  أص��درت 
تش��كيل اللجنة التنفيذية لالتحاد 
الرياض��ي بحل��ب م��ن األعض��اء 
التالية أس��ماؤهم وبدورهم عقدوا 
االجتماع األول ووزعوا المهام على 

النحو التالي:
أحمد مازن بيرم )رئيس��ًا(، أحمد 
فواز يس��قي )األلع��اب الجماعية 
والكرات(،  فوزي بيبي )للتنظيم(، 
عبد هللا اسكندراني )أللعاب القوة(، 
ناديا مس��تريح )لأللعاب الفردية(، 
باس��ل حاج حس��ين  المهن��دس 
زكريا  والمنش��آت(،  )لالس��تثمار 

مزق )للمراكز التدريبية(.

صدر ع��ن القي��ادة الرياضية قرار 
بح��ل مجلس إدارة ن��ادي الحرية 
في أعق��اب تقديم بعض أعضائها 
اس��تقالتهم بسبب الخالفات على 
تعيين مدير الك��رة بالنادي وهما 
والمحامي صالح  دهم��ان  محمد 
المهن��دس  وتكلي��ف  الحس��ين 
محمد الحزوري عض��وًا في اتحاد 
تش��كيل  وإعادة  الطاول��ة،  ك��رة 
النحو  للن��ادي على  إدارة  مجلس 

التالي:
- الطبيب الجراح الدكتور س��مير 

بيبي )رئيسًا(.

- وليد الناصر، منى حيداري، ريما 
زيات، يعقوب أصفر، محمد فياض، 
محمود عتيق، عدنان نقش��بندي، 

محمد األحمد )أعضاء(.
بيب��ي  الدكت��ور  أن  ويالح��ظ 
واآلنسة منى حيداري قد احتفظا 
اإلدارة  م��ن  فق��ط  بموقعيهم��ا 
الس��ابقة ودخ��ل مجل��س اإلدارة 
ريما زيات مس��ؤولة عن السباحة 
ولي��د  والكابت��ن  الس��لة  وك��رة 
الناصر لإلش��راف على كرة القدم، 
ومحم��د في��اض أللع��اب القوة، 
ويعق��وب أصفر لأللع��اب الفردية 

حي��داري  من��ى  والمتخصص��ة 
بالتنظي��م، بينم��ا دخ��ل اإلدارة 

نقشبندي واألحمد كداعمين.

رئيس اتحاد رفع األثقال: 
نركز حاليًا على الالعبين أصحاب المستويات المتميزة

أمين فرع الحزب بحلب يلتقي اللجنة التنفيذية الجديدة

إدارة جديدة للنادي األخضر
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قام الس��يد محمد الحايك عض��و المكتب التنفيذي 
لالتح��اد الرياضي العام رئيس مكت��ب العاب القوة 
المرك��زي يرافقه رئيس اتح��اد المصارعة محمد نور 
العل��ي وعضو االتح��اد محمد الفاع��وري بزيارة إلى 
حمص لالط��الع عل��ى التحضي��رات القائمة هناك 

إلجراء معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني.
وق��ام الوفد بزيارة إل��ى نادي الوثبة يرافقه الس��ادة 
فيصل الدربي رئيس اللجنة التنفيذية ونادر السباعي 
عض��و اتح��اد المصارعة المش��رف عل��ى المحافظة 
وعقيل فاحلي وطالل الجاسر عضوا اللجنة التنفيذية 

وعدد من أعضاء إدارة نادي الوثبة.
وج��رى خالل الزيارة تفقد الصال��ة التخصصية للعبة 
وتحديد أماكن إقامة بعثة المنتخب خالل المعسكر 
هناك واالجتماع مع كوادر اللعبة ومتابعة جانب من 

تدريبات العبي حمص.
الحاي��ك اثني عل��ى الجهود التي تب��ذل في حمص 
للنهوض بالمصارعة إضاف��ة للدعم الذي وفرته إدارة 
نادي الوثب��ة خالل الفترة الماضية مؤكدا اس��تعداد 
االتح��اد الرياضي العام لتقديم كل م��ا يلزم إلحياء 
رياض��ة المصارعة في كافة محافظ��ات القطر لتعود 

كما كانت الرقم الصعب بين األلعاب.
رئيس اتحاد المصارعة ن��وه بوفرة الخامات المميزة 
ف��ي محافظة حمص مؤكدا ح��رص اتحاد المصارعة 
عل��ى رعاية هذه المواه��ب واالهتمام بها حتى تجد 

طريقه��ا إلى األض��واء وتكون جزءًا م��ن المنتخبات 
الوطنية بمختلف فئاته.

رئي��س تنفيذية حمص ش��كر للمكت��ب التنفيذي 
اهتمام��ه ومتابعته ودعمه لرياض��ة حمص وأبطال 
المحافظة مؤكدا االس��تعداد الكام��ل لتوفير أفضل 
الشروط إلقامة المعسكر لمنتخب المصارعة في ربوع 

المحافظة.
اجتماع موسع

من جهة أخرى قرر االتحاد العربي السوري للمصارعة 
الدعوة إلى اجتماع موس��ع لك��وادر اللعبة يقام يوم 
غٍد األحد ف��ي قاعة االجتماعات ف��ي مبنى االتحاد 

الرياضي العام.
ويض��م االجتماع إلى جانب رئي��س وأعضاء االتحاد 
كاًل من رئيس وأعضاء اللج��ان الفنية بالمحافظات 
ورئيس وأعضاء لجنة الحكام العليا ورئيس وأعضاء 
لجنة المدربين العليا ورئيس وأعضاء لجنة الخبرات 

والحكام الدوليين وأعضاء اللجنة اإلعالمية.
وعل��ى جدول أعمال االجتماع مناقش��ة واقع اللعبة 
بشكل عام وعدد من النقاط المتعلقة بالعمل االداري 
والتنظيم��ي والفني وبما يتيح تس��هيل آلية العمل 
باالتحاد وحسن سير األنش��طة والبطوالت الرياضية 

الخاصة باللعبة.

ملعب الباس��ل بحمص س��يكون البديل ع��ن ملعب خالد 
ب��ن الوليد في هذا الموس��م الكروي الذي س��يبدأ في 21 
من الشهر الحالي أي األربعاء القادم حيث سترفع الستارة 
عن أول أس��ابيع الدوري لموس��م 2020/2021. ولالطالع 
عن جاهزية الملعب حاورنا مديره األس��تاذ شعيب النقري 
الس��تقبال مب��اراة نادي الكرام��ة ونادي الحرجل��ة الوافد 

الجديد للدوري. 
اتح��اد الكرة وتنفيذية حمص ق��رروا نقل مباريات الدوري 

لملعب الباسل فما هي تحضيراتكم
- اعتبارا من 5 الش��هر الجاري وضعن��ا الملعب قيد إعادة 
الجاهزية وصيان��ة أرضيته وإكمال النواقص في مش��الح 
الالعبي��ن وغرفة الح��كام بالتعاون م��ع تنفيذية حمص 

لتكون بجاهزية الستقبال الدوري. 
ماذا أكملتم بالمشالح

- كغ��رف هي نوعي��ة جيدة م��ن الحمام��ات واالدواش 
والمقاعد والمرافق وتحتاج لروتوش��ات واس��تبدال بعض 

الحنفيات فقط

يالحظ عن انقطاع التيار الكهربائي وانتشار العتمة بالغرف 
ما البديل لتعم اإلضاءة بالغرف

- س��يتم تأمين بطاري��ة كبيرة ومع تمدي��د لدات لغرف 
الالعبي��ن والحكام من اج��ل االضاءة عند انقط��اع التيار 

الكهربائي.
أرض الملع��ب م��اذا أعددتم لها لتكون بس��وية جيدة في 

المباريات 
- كل أرضيات مالعب س��ورية بالتأكي��د خضعت للصيانة 
وارض ملعب الباس��ل أعتقد م��ن األرضيات الجيدة حيث 
زاد االهتم��ام به��ا عندما كانت بدياًل مؤقت��ًا لملعب خالد 
واآلن طالم��ا اعتمد الملعب فقد زدن��ا االهتمام واعتنينا 
ب��األرض بداية من تس��وية األرض وم��لء الفراغات وقص 
العشب ورس��م خطوط الملعب وستركب الشباك الجديدة 

للمرميين وستكون أرضه بساطًا أخضر
المدرجات سمعنا أنه فيها بعض األماكن المهدمة التي ال 

يمكن للجمهور الجلوس عليها ماذا فعلتم لتالفيها.
- تجاوزت التنفيذية هذه المس��ألة ف��ي الدوري الماضي 
عندم��ا أقيمت بع��ض المباريات وخاص��ة ديربي حمص 
بي��ن الكرامة والوثبة فتم ترميم الجه��ة الجنوبية الغربية 
الت��ي منع الجمهور من الدخول إليها واآلن كامل مدرجات 

الملعب يسمح بالدخول إليها.
السدة الرئيسية كانت تشكو من فراغات بسقفها والكراسي 

غير منتظمة. 
- تم تركيب 300 كرس��ي بالستيك ثابت والسقف مفقود 
منه مساحة لوح كامل من التوتياء خاطبنا المتعهد بثالثة 
كتب لتركيب اللوح وحتى اآلن لم يس��تجب وقد يش��كل 

ذلك ثغرة على الجمهور أثناء المطر. 
هل تم تأمين إذاعة للملعب من أجل بث النشيد السوري 

ببداية المباريات ومكان لإلعالميين 
- بالنس��بة لالذاعة خاطبت رئيس التنفيذية الرفيق فيصل 
دربي وق��ام ف��ورا باالس��تجابة بتركيب اإلذاع��ة مع بفل 
كبي��ر لتغطية صوت النش��يد بكل أرج��اء الملعب ومكان 

اإلعالميين موجود في السدة الرئيسية. 
يالحظ ع��دم وجود عدد كاف من المس��تخدمين لتغطية 

متطلبات الملعب 
- بالنسبة للمستخدمين هذا تابع للتنفيذية وموجود بالحد 
األدنى العامل عبد هللا عبيد الذي يقوم بكل المهام بترميم 
الجه��ة الجنوبية الغربية وال يوجد ح��راس للملعب ولكن 
س��يتم نقل عمال ملعب خالد بن الوليد إلي ملعب الباسل 

يوم المباريات للقيام بتقديم الخدمات.

محليات

أضاف��ت البطلة العالمي��ة بألعاب القوة 
للرياض��ات الخاصة رش��ا الش��يخ رقمًا 
سوريًا جديدًا لس��جلها بعد تحطيم رقم 
جديد في االختب��ارات التي أقيمت في 
صالة السلة في مدينة تشرين الرياضية، 
ورفعت الشيخ 121 كغ بوزن 79 كغ وهو 
رقم س��وري جديد، ويأت��ي ذلك ضمن 
للبطل��ة  والتحضي��رات  االس��تعدادات 
الشيخ للمش��اركة في البطوالت العربية 

والعالمية القادمة.
وخ��الل حديثها أكدت الش��يخ أن هذا 
الرقم يعطيها األمل والتفاؤل في تحقيق 
المزيد م��ن اإلنجازات على المس��توى 
العربي والعالم��ي، وهي – اآلن - بفترة 
تحضي��رات تقتصر على فترات تدريبات 
صباحية، تمرين على الحديد، ومس��ائية 

تمارين تقوية.
وتضيف الش��يخ بأن المشكلة األساسية 
تكم��ن بموض��وع تأمي��ن المكم��الت 
الغذائية، وهذا األمر بحاجة للحل السريع 
خاصة أن االس��تحقاقات بات��ت قريبة، 
وفت��رة التحضير الحالي��ة تعتبر مثالية 

إلضافة إنجازات جديدة.
وتختم الش��يخ حديثها بتوجيه الش��كر 
لرئيس االتحاد الرياض��ي العام، ولعضو 
المكت��ب التنفي��ذي عب��د الناصر كركو 
الجاس��م الذي حضر االختبارات، وإلدارة 

نادي الفت��وة، ورئيس اللجنة التنفيذية، 
ولكل من قدم لها الدعم.

يذكر أن البطلة العالمية رش��ا الش��يخ: 
ب��دأت اللعبة في الع��ام 1999 وأحرزت 
بطول��ة الجمهورية في »دمش��ق« بذات 
العام ومنه��ا تأهلت إل��ى بطولة العالم 
الت��ي أقيمت في »اإلم��ارات« وأحرزت 
المرك��ز الراب��ع عالمي��ًا ب��وزن 73 كغ 
ومنها تأهلت ألولمبياد »س��يدني« في 
»اس��تراليا« في الع��ام 2000 وأحرزت 
المركز الرابع بنفس الوزن وش��اركت في 
عام 2000 في بطولة الش��رق األوس��ط 
األفريقي��ة الت��ي أقيمت ف��ي »األردن« 
وأحرزت المركز األول ومنها شاركت في 
الميدالية  العربية وأحرزت  الدول  بطولة 

الذهبية في »ش��رم الشيخ« في »مصر« 
وفي الع��ام 2004 حصل��ت على فضية 
البطول��ة اآلس��يوية الت��ي أقيم��ت في 
»كوانج��و« ف��ي »الصي��ن« وأح��رزت 
المرك��ز الثالث ف��ي بطولة ع��ام 2006 
في كوري��ا الجنوبية أما في العام 2008 
فقد أح��رزت المركز الثالث في أولمبياد 
»الصين« وفي عام 2009 أحرزت ذهبية 
بطولة »ف��زاع« الدولية التي أقيمت في 
»األم��ارات« وفي الع��ام 2011 حصلت 

على ذهبية »ماليزيا«.
وفي العام 2015 أحرزت برونزية »فزاع« 
في »اإلمارات« وم��ن ثم أحرزت فضية 
الدورة اآلسيوية التي أقيمت في »كوريا 

الجنوبية« في »بوسان«.

البطلة العالمية  رشا الشيخ تتابع تحطيم األرقام
مالك الجاسم

كش��ف االختبار المركزي أللع��اب القوى الذي 
أقامه اتحاد اللعب��ة ألوائل الفئات العمرية في 
البطوالت التي نظمتها المحافظات إفراديًا عن 
الكثير من المواهب والخامات وظهر ذلك جليا 
في الفئ��ات العمرية الصغي��رة التي تواجدت 
بأعداد كبيرة وسجلت أرقامًا تشير وجود بعض 
الالعبين والالعب��ات الذين يحتاجون نوعا من 
الرعاية ليكونوا رافدًا جيدًا للمنتخبات الوطنية.

نتائج األشبال
- 100 ج: احم��د الس��يد)حلب( 12,3 ث��ا, 2- 

احمد حمادة )دير الزور( 12,4 ثا. 
-100 ج ح: يوسف الحلف )دير الزور( 16,6 ثا.

- 200 ج ح: 1- محم��ود خل��وف )دي��ر الزور( 
25,6 ثا 2- أحمد حمادي)دير الزور( 25,17.

- 400 م ج: 1- محمد خلوف )دير الزور( 57 ثا.
- 400 م ج ح: يوس��ف الخل��ف )دي��ر ال��زور( 

1,07,1 د.
- 800 ج:1- عاصم ابو طالب )حمص( 2,18,6 

د. 2- مكرم العجان)دمشق( 2,13,4.
ب��كاري  الكري��ن  عب��د  مش��ي:1-  3000م   -
)الجيش( 18,01 د. 2- مؤيد جمعة )دمش��ق( 

20,15 د.
العاص��ي  س��ليمان  ج:1-  ك��غ   1500  -

)دمسق(4,14,6, د. 2- عاصم الطالب)حمص( 
4,34 د. 

-وثب عالي: 1- موسى تاكراك )الذقية( 1,40 م. 
- وثب طويل: أحمد الس��يد )حلب( 5,5 م, 2- 

محمد سلمان) حلب( 4,61م.
- رمي قرص: علي المذيب )دمشق( 42 م.

- رمي كرة حديدية: 1- عدنان النص ) دمش��ق( 
13,99, م, 2- يوسف رشدان)الجيش( 13,91 م.

نتائج الشبالت
-100 م ج:- اليس��ار اليوس��ف )قنيطرة( 13,7 

ثا,2- شهد محمد )حمص( 1,11,7 ثا.
- 100م ج ح. 1- ح��ودي طعم��ة )الذقية( ثا, 

2- يارا تتنجي) حلب( 18,17 ثا.
- 200 م ج: 1- اليسار اليوسف )قنيطرة( 2,77 

ثا. 2- مريم أحمد)دمشق( 27,8 ثا.
- 400 م ج: 1 مريم أحمد )دمش��ق( 1,02,4 د. 

2- شهد عبيد)حمص( 1,11,7 ثا.
- 400ج ح: 1-آية حسن )دمشق( 1,7,7د.

العب��اس) حم��ص(  1- مري��م  800 م ج:   -
2,38,3, 2-أية حسن دمشق( 2,42.

- 1500 م ج: 1- مريم العباس )حمص( 5,27 
د. لين شعبان )دمشق(5,40 د.

-وثب عالي: 1- غنوة ضاهر)حلب( 130 سم.
- وث��ب طويل: 1- جودي طعم��ة 4,51 م. 2- 

هند دعبول) ريف دمشق( 4,09 م.
- وثب ثالثي: 1- جودي غام )الذقية(9,44 م. 

هند دعبول)ريف دمشق( 8,29 م.
- رمي قرص-شهد العلي )حص(1- شهد العلي 
حمص 29,66 م, إيمان جمعه )حلب( 27,21 م
- رم��ي كرة حديدة: روضة أبو الريس) حمص( 

10,81 م, جويل جميل) الذقية( 8,16 م
نتائج الناشئين

-100 م ج: 1- وف��اء الخطيب) حلب( 11,8 ثا, 
2- نورا بوران)حلب( 12,1 م.

- 110 م ح: 1- محم��د طه)حمص( 15 ثا, 2- 
محمد الواو)ريف دمشق( 16 ثا.

- 200 م ج:1- عبيدة رمس��يس)حماه( 23,2 
ثا,2- محمد أيوبي )دمشق( 23,8.

- 400م ج: 1- عبيدة رمسيس )حماه( 51,6ثا, 
2- محمد أيوبي )دمشق( 52,1 ثا.

- 400 ح: محم��د طه )حمص( 95,9 ثا, أحمد 
سكيب)حلب( 1,07 د.

- - 800 م ج: 1- احم��د العل��ي )قنيط��رة( 
2,14,8 د.

- 1500 مح 1- حيد القاضي)ريف دمشق(4,12,1 
د. 2- دانيال كوركيس )الحسكة(4,35,8 د.

- 5كم ج:1- دنيال كوركيس)حس��كة( 17,5د. 
محمد يازجي)حلب( 17,5د

- 5 كغ مش��ي: 1- يوسف علبي) حلب( 27,4, 
2- صدام النامس)حسكة( 27,7 د.

-وثب عال��ي: 1- محم��ود محم��د المعطي) 
دمشق( 145 سم.

- وثب طويل: عباس السليم )حمص( 6,35 م, 
2- منار كبب)حلب( 5,31 م.

- وثب ثالثي: نيل قنبر) الذقية( 12,31 م.
- رمي قرص) هادي حمد)ريف دمشق( 36,54 

م. حمزة كحيل) ريف دمشق( 35,32 م.
- رمي رمح: 1- حمزة احمد 46,96 م, 2- جواد 

بريدي)ريف دمشق( 42,20 م.
- ك��رة حديدية: ضف��وان أرموشه)الس��ويداء 

13,55 م, مشيل حماد) السويداء( 12 33 م.
نتائج الناشئات 

-100م ج: 1- آية ابراهم )الذقية( 12,9 ثا, 2- 
رغدا اسماعيل)دمشق( 15,4 ثا.

- 100 م ح: 1- ميس سليمان)حمص( 19,40, 
2- أماني االحمد)حمص( 19,40 ثا.

-200م ج: 1- اليسار االشقر)حمص( 27,6 ثا, 
2- حنين حسن)دمشق( 28 ثا,

- 400 م ج: 1- اس��رار فج��ة الالذقية1,04,6د. 
2- نور تنت مصطفى)رقة( 1,7,9 د.

- 800 م ج: 1- صفية حسن)دمش��ق( 2,34,7 
د.

ري��ف  رامي��ا ش��عبان)   1 ك��م مش��ي:   5  -
قواص)حم��ص(  2-لي��ن  د.  دمش��ق(27,53 

30,44 د.
-وثب عالي: 1- س��الي حمادي)ريف دمشق( 

150 سم, شمس درويش)الذقية( 145سم.
- وثب طويل: 1- ليليان زينو)الذقية( 4و27 م. 

2- سالي االحمر)حمص( 4,20 م.
- وثب ثالثية: 1- ليليان زينو)الذقية( 9,64 م.

-رمي قرص:1- مريم مكس��ور)ريف دمش��ق( 
28,23 م.

- رمي كرة حديدية: 1- ريما الحسن 12,41 م.
- رمي الرمح: بانا العربيد)الس��ويداء( 29,117 

م,2- جويل جميل)الذقية( 24,7 م.
نتائج الشباب

-100 م ج: 1- اسامة شرف )ريف دمشق( 11,3 
ثا,2-كرم محفوض )طرطوس( 13 ثا.

- 200 م ج: 1- زين اس��ماعيل )الذقية( 22,9 
ثا. 2- محمد الجسين)دير الزير( 23,6 ثا.

- 400 م ج: 1- زين الدين اس��ماعيل )الذقية( 
50,5 ثا,2- محمد الحسين)دير الزور( 51 ثا.

- 400م ح: 1- عمران الخطيب)ريف دمش��ق( 
1,01,5 د.

-وثب طويل:1- أوس حجار)السويداء(6,83 م. 
2- رامي علوش)الذقية(6,38 م.

- وثب ثالثي: 1- أوس حجار)الس��ويداء( 13,8 
م, 2- رامي علوش)الذقية( 12,27 م.

-رمي رمح: 1- عمران أبو النجوم )درعا( 63,14 
م. 2- خضر كركلي)درعا( 35,10 م.

- رمي كرة حديدة: 1- علي السيوفي )ريف دمشق( 
13,40 م. 2- سمير دحدل)درعا( 13,20 م.

نتائج الشابات
-100م ح: 1- هال االعور )السويداء( 17,90 ثا. 

2- عال رزق)ريف دمشق( 17,90 ثا. 
- 200 م ج: 1- هال االعور )الس��ويداء( 25,73 

ثا.
- وث��ب عالي:1- نور االط��رش )الالذقية( 160 

سم.
- وث��ب طويل: 1- يمنى وقاف )حمص( 4,86 

م. 2- هال االعور)السويداء( 4,48 م
- وثب ثالث��ي: 1- يمنى وقاف )حمص( 9,61 

م. فخرية زعنون 9,58م.
نتائج الرجال 

-100 م ج: 1- محمد ش��عبان )حماه( 11,1 ثا. 
2- محمد وليد )ريف دمشق( 11,9 ثا.

- 200 م ج: 1- محمد ش��عبان )حماه( 22,26 
ثا, علي داوود)هيئة الطلبة( 23,7 ثا.

- 400 م ج: 1- عل��ي داوود )الذقي��ة( 5.3 ثا, 
رائد العموري)هيئة الطلبة( 58 ثا.

- 5كم مشي: إيهاب خلوف )حلب( 15,04 د.
- وثب ثالثي يزن صالح )لالذقية( 12,92 م.

تعليق
علق احمد أبو الذهب أمين س��ر اتحاد اللعبة 
على البطولة قائال: ش��ارك ف��ي البطولة 125 
العب��ا والعبة م��ن 13 محافظة والمس��توى 
الفن��ي جي��د, ونج��ح ع��دد م��ن الالعبين 
والالعب��ات بتحس��ين أرقامهم وس��يكونون 
في المس��تقبل نواة المنتخبات الوطنية وفق 

الفئات العمرية.

أرقام جيدة ومواهب واعدة في اختبارات أوائل المحافظات بألعاب القوى 

صبحي أبو كم

محمد خير الكيالني 

محمد هاشم إيزا
أمض��ى نجم الس��لة الس��ورية وائ��ل جليالتي عدة 
مواس��م ناجحة مع نادي الجالء قب��ل أن يعود إلى 
ناديه األم )االتحاد( باحتفاء رس��مي حضرته اإلدارة 
ولجنة العالق��ات العامة بالن��ادي وذلك من خالل 
االتفاق األخير الذي أبرمه مع مجلس اإلدارة بحضور 
المهندس باس��ل حموي ومازن أبو س��عدى وكوارد 
اللعبة محمد أبو س��عدى وعثم��ان قبالوي، وكان 
جليالتي ق��د أبلغ إدارة الجالء رغبته بفس��خ عقده 

معها..
وعبر الالعب عن س��عادته بعودته إلى فريقه السابق 
واعتب��ر أن عودته س��تكون حافزًا جدي��دًا لعناصر 
الفري��ق وجماهيره، وف��ي ذات الوق��ت أعرب عن 
محبته وإعجابه بإدارة نادي الجالء وجماهيره التي 
كانت وراء تألقه متمنيًا له كل التوفيق والعودة إلى 

سكة االنتصارات والتألق.

الجليالتي مع سلة االتحاد

مدير ملعب الباسل بحمص شعيب النقري

سيكون الملعب جاهزًا الستضافة مباريات الدوري

اجتماع موسع ألسرة المصارعة وتحضيرات لمعسكر المنتخب في حمص
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حقق النجم نيمار دا سيلفا مهاجم 
الفرنس��ي  باريس س��ان جيرمان 
قياسيًا  رقمًا  البرازيلي  والمنتخب 
جديدًا في سجله التهديفي تجاوز 
به رق��م الظاهرة رونال��دو، وذلك 
بعد مش��اركته األخيرة مع نجوم 
السامبا ضد بيرو ضمن منافسات 
الجولة الثانية من تصفيات أمريكا 
الجنوبي��ة، المؤهل��ة لتصفي��ات 

كأس العالم 2022.
واس��تطاع البرازيل��ي أن يحق��ق 
هاتري��ك احتل ب��ه ف��ي المركز 
الثان��ي بترتي��ب هدافي منتخب 
هدف��ًا   »64« برصي��د  البرازي��ل 
ليتخط��ى رونالدو ال��ذي بات في 
المرك��ز الثاني برصيد )62( هدفا، 
بينما ما زال األس��طورة بيليه في 

المركز األول برصيد 77 هدفًا وهو 
رقم قابل للتحطيم ، فهل يفعلها؟

مض��ت 4 جوالت م��ن عمر بطولة 
دوري أم��م أوروب��ا لك��رة الق��دم 
)دوري القسم األول( وشهدت فيه 
منتخبات  بين  صدامات  المالعب 
كبي��رة االس��بوع الماض��ي حيث 
عال صي��اح الديوك مج��ددًا بوجه 
كرواتيًا وس��جل البرتغ��ال ثالثية 
بغي��اب هداف��ه وفك��ت أوكرانيا 
العقدة اإلس��بانية وتفاجأ اإلنكليز 
بالدنم��ارك ، ونم��ر س��ريعًا على 

ماحفلت به أبرز المواجهات.
تأكيد التفوق 

الفرنس��ي مجددًا  المنتخ��ب  أكد 
تفوقه على نظيره الكرواتي وانتزع 
ف��وزًا ثمين��ا 2 / 1 في عق��ر داره 
ف��ي الجولة الرابعة م��ن مباريات 
الثالثة والتي ش��هدت  المجموعة 
اليوم أيضا فوز المنتخب البرتغالي 

على نظيره السويدي 3 / صفر.
وحق��ق المنتخب الفرنس��ي بهذا 
انتص��اره الثالث عل��ى التوالي في 
مواجهة نظيره الكرواتي كما حافظ 
الفريق على سجله خاليا من الهزائم 
في جميع المباريات الثماني التي 
الكرواتي  المنتخ��ب  أمام  خاضها 

منذ تفكك يوغسالفيا السابقة.
وس��جل أنطوان غريزمان وكيليان 
مبابي هدفي فرنسا في الدقيقتين 
الثامن��ة و79 فيما س��جل نيكوال 
فالسيتش الهدف الوحيد لكرواتيا 

في الدقيقة 64.

الفرنس��ي  المنتخ��ب  وواص��ل 
مطاردته م��ع المنتخب البرتغالي 
على ص��دارة المجموعة حيث رفع 
كل منهما رصيده إلى عش��ر نقاط 
فيما تجم��د رصي��د كرواتيا عند 
ث��الث نقاط ف��ي المرك��ز الثالث 
وظل المنتخب السويدي في ذيل 
المجموع��ة ب��ال رصي��د.. وتغلب 
المنتخ��ب البرتغال��ي حامل لقب 
البطولة وحام��ل لقب كأس األمم 
األوروبية على نظيره الس��ويدي 3 

/ صفر لينفرد بصدارة المجموعة.
وأنهى المنتخب البرتغالي الشوط 
األول لصالح��ه بهدفي��ن نظيفين 
س��جلهما برناردو س��يلفا ودييجو 

جوتا في الدقيقتين 21 و44.
وفي الش��وط الثاني سجل دييجو 
جوتا اله��دف الثاني ل��ه والثالث 
الدقيقة  البرتغال��ي في  للمنتخب 

.72
فك العقدة

فكت أوكرانيا عقدتها أمام إسبانيا 
بفوز تاريخ��ي عندما تغلبت عليها 
1-صفر في كييف وسجل فيكتور 
الوحيد في  الهدف  تس��ياغانكوف 

الدقيقة 76.
وه��و الف��وز األول ألوكراني��ا في 
إس��بانيا،  ضد  مواجهات  ثمان��ب 
والثاني له��ا في النس��خة الثانية 
للمس��ابقة القاري��ة الجدي��دة بعد 

ف��ي   2-1 سويس��را  عل��ى  االول 
الجولة األولى، فأنعشت آمالها في 
المجموعة  بطاقة  على  المنافس��ة 

المؤهلة الى الدور نصف النهائي.
ورفعت أوكرانيا رصيدها إلى ست 
بف��ارق نقطة واح��دة خلف  نقاط 
خلف  األه��داف  وبفارق  إس��بانيا 
ألمانيا التي تعادلت مع سويس��را 

.3-3
وحرمت أوكرانيا إسبانيا من الفوز 
الثال��ث على التوال��ي بعد تعادلها 
الثمين م��ع مضيفتها ألمانيا 1-1 

في الجولة األولى.
الدنمارك تفاجئ إنكلترا 

حق��ق المنتخ��ب الدنماركي فوزًا 

مفاجئ��ًا عل��ى نظي��ره منتخ��ب 
إنكلت��را بهدف دون رد في عقر دار 
وأحرز  ويمبل��ي(  )اس��تاد  األخير 
هدف المباراة الوحيد العب وسط 
توتنهام السابق وإنتر ميالن حاليًا 
كريس��تيان إيركس��ن في الدقيقة 

35 من ركلة جزاء.
واس��تفاد الضي��وف م��ن الزيادة 
العددي��ة بعد ط��رد ماغواير لنيله 

إنذارين )5 و31(.
وكان نجل الحارس األسطوري بيتر 
ش��مايكل على ق��در المهمة التي 
أوكلت اليه في إبقاء شباكه نظيفه 
أمام زمالئه وأخصامه في الدوري 
اإلنكليزي فأبطل جميع محاوالتهم 

قبل تجاوزها خط مرماه.
وأع��اد ف��وز الدنم��ارك المنتخب 
المجموعة  إلى ص��دارة  البلجيكي 
الثانية عقب فوزه على مستضيفه 
منتخ��ب أيس��لندا بهدفين مقابل 
روميلو  لبلجي��كا  هدف، وس��جل 
لوكاك��و في الدقيقتين 9 و38 من 
ركلة جزاء فيما أح��رز بيركير مار 
سافارس��ون هدف أيسلندا الوحيد 

في الدقيقة 17.
بذل��ك تص��درت بلجي��كا ترتيب 
 9 برصيد  المجموع��ة  منتخب��ات 
الدنمارك  نق��اط فيم��ا صع��دت 
إلى المركز الثان��ي برصيد 7 نقاط 
الثالث  للمركز  إنكلت��را  وتراجعت 

بالرصي��د ذات��ه وبقيت أيس��لندا 
أخيرة من دون أي رصيد.
تعادل الكبيران 

انتهت القمة بين إيطاليا وضيفتها 
هولندا بالتعادل اإليجابي 1-1 

واس��تفاد منتخ��ب بولن��دا م��ن 
هذا التع��ادل فصعد إل��ى صدارة 
المجموع��ة بعد ف��وزه على ضيفه 
منتخب البوسنة والهرسك بثالثية 
نظيف��ة وأصب��ح رصي��د بولندا 7 
نقاط، ثم إيطاليا 6، وهولندا ثالثة 
ب�5 نقاط، وأخيرًا منتخب البوسنة 

والهرسك بنقطتين.
وفي تفاصيل المباراة األولى التي 
جرت في بيرغامو، سجل لألتزوري 

العب نادي العاصمة روما لورينزو 
بيليغرين��ي 16 وهو أس��رع هدف 
إليطاليا في دوري األمم األوروبية 
في نسختيها ، بينما عادل لمنتخب 
هولن��دا العب مانشس��تر يونايتد 
اإلنكلي��زي دوني فان دي بيك 25 
وه��و اله��دف األول لهولندا تحت 
إشراف المدرب الجديد فرانك دي 
بور ولم يخسر »األتزوري« في عقر 
داره في المباري��ات ال�11 األخيرة 
في عهد مانش��يني ويتفوق عليه 
فقط مارتش��يلو ليبي )17 مباراة( 
وادموندو فابري )14 مباراة(، كما 
أنه لم يخس��ر بالمطلق على أرضه 
من��ذ األول م��ن أيلول/س��بتمبر 
2016 عن��د خس��ارته ودي��ًا أمام 

فرنسا 1-3.
س��جل  الثاني��ة  المب��اراة  وف��ي 
ه��داف باي��رن ميوني��خ روب��رت 
 ،52  ،40 ثنائي��ة  ليفاندوفس��كي 
وصن��ع هدف��ًا وقع علي��ه كارول 

لينيتي 45.
ولعبت البوس��نة بعش��رة العبين 
من��ذ الدقيق��ة 14 بعد ط��رد انيل 

احمد ودزيتش.
االربع  المجموعات  أبطال  ويتأهل 
من المستوى األول، إلى نهائيات 
المسابقة، التي تقام بنظام خروج 
المغل��وب بمبارات��ي نصف نهائي 
ثم مواجهة نهائية على اللقب في 

تشرين األول من العام المقبل.
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أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

بعد عش��ر س��نوات من لقبه األخير م��ع نجمه كوبي 
براين��ت الراحل مطلع الموس��م بحادث رهيب، صعد 
لوس أنجليس ليكرز مجددًا إلى قمة دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفين، محرزًا لقبه الس��ابع عشر على 
حس��اب ميامي هيت )2-4( ومعاداًل الرقم القياسي 

لغريمه التاريخي بوسطن سلتيكس.
هيم��ن ليك��رز بقيادة نجم��ه ليب��رون جيمس على 
ميام��ي 93-106 ف��ي فقاعة أورالن��دو الصحية التي 
اس��تضافت المباريات بعد توقف أربعة أشهر ونصف 
الشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، فأحرز 
لقب��ه األول منذ 2010 مع براين��ت الذي فارق الحياة 
مع ابنت��ه جيانا )13 عاما( وآخرين في حادث تحطم 

طائرته المروحية في كانون الثاني الماضي.

ورفع العبو ليكرز الكأس مع نهاية موس��م غريب هو 
األط��ول في التاريخ، وقالت مالكة النادي جيني باس 
»لقد عش��نا مأس��اة مفجعة مع رحيل كوبي وجيانا. 
أتمن��ى أن تذّكرنا هذا الكأس ان��ه عندما نتحد ونثق 

ببعضنا البعض، يمكن ألمور رائعة أن تحدث«.
وب��رز »الملك« ليب��رون جيمس م��ع »تريبل دابل« 
بتسجيله 28 نقطة و14 متابعة و10 تمريرات حاسمة، 
محرزًا لقبه الرابع مع ثالثة أندية مختلفة وأصبح أول 
العب يحرز جائزة أفض��ل العب في الدور النهائي مع 

ثالثة أندية.
وكان ابن الخامس��ة والثالثين المت��ّوج بلقب أفضل 
العب ف��ي الدوري أربع مرات، قد وع��د »أمة ليكرز« 

بأن يعيد إليها اللقب من أجل »ادامة ارث« كوبي.

ليكرز يتوج باللقب 17 في تاريخه
أعلنت رابطة الدوري اإليطالي لكرة 
القدم خسارة نابولي صفر-3 وخصم 
نقطة واحدة من رصيده، النسحابه 
من المباراة ض��د يوفنتوس ضمن 
المرحل��ة الثالثة من ال��دوري بعد 
إيجابيتي��ن  حالتي��ن  اكتش��اف 
بفيروس »كوفيد-19« في صفوفه.

والتزم الفري��ق الجنوبي بتعليمات 
ف��ي منطقة  الصحي��ة  الس��لطات 
كامبانيا بعدم السفر إلى تورينو في 
الرابع من تشرين األول والبقاء في 

الحجر الصحي. 
لكن اللجنة التأديبي��ة في الرابطة 
رأت ب��أن فري��ق الم��درب جينارو 
البروتوك��ول  يتب��ع  ل��م  غات��وزو 

المعتمد ل�«كوفيد-19«.
واعتبر القاض��ي الرياضي في قراره 
المفصل ج��دا أنه ل��م توجد »قوة 
قاهرة« حالت دون االنتقال لخوض 

المباراة.
وكان نابول��ي ق��د طل��ب تأجي��ل 
المباراة بعد وضع جميع العبيه في 
الحجر الصح��ي بناء على تعليمات 

من الس��لطات الصحي��ة المحلية، 
لك��ن الرابط��ة قررت اإلبق��اء على 
موعد المباراة كما كان مخطط لها.

وبن��اء عل��ى ق��رار الرابط��ة ارتقى 
يوفنتوس إلى المركز الرابع بس��بع 
نقاط فيما تراجع نابولي إلى المركز 
الثامن بخمس نقاط بعد فوزه بأول 

مباراتين على أرض الملعب.
وس��يكون بإمكان نابولي استئناف 
القرار إذ كان حّذر سابقا أنه سيتخذ 
ه��ذه الخطوة فيما ل��و أتى الحكم 

مجحفا بحقه.
وأت��ى القرار بحق نابول��ي كونه لم 
يلت��زم بالبروتوك��ول المعتمد في 
الدوري اإليطال��ي الذي ينص على 
أن أي فريق لديه 13 العبا س��ليما 
بم��ن فيهم حارس مرم��ى يمكنه 
أن يلع��ب المباريات لك��ن نابولي 
زعم أن��ه امتث��ل ألمر الس��لطات 
الصحية المحلية بعد إصابة العبيه 
والبولندي  إلماس  إليف  المقدوني 
بيوتر زيلنسكي من منطلق اعتقاده 

بأنه ينفذ البروتوكول الرياضي.

»قانونيًا« نابولي يخسر أمام يوفنتوس بثالثية 

جرت االسبوع الماضي مباريات الجولة الثانية 
من تصفيات قارة أمري��كا الجنوبية المؤهلة 
لبطولة كأس العال��م 2022 وفي أبرزها أنقذ 
فالكاو فريقه كولومبيا وحقق نيمار هاتريك 

سجل المهاجم الكولومبي المخضرم راداميل 
فال��كاو غارس��يا هدفا ف��ي الوق��ت الضائع 
للمباراة ليقود منتخب بالده إلى انتزاع تعادل 
ثمي��ن 2 / 2 م��ع مضيفه منتخب تش��يلي 
في الجولة الثانية م��ن تصفيات قارة أمريكا 

الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وكان منتخب تش��يلي في طريقه لحصد أول 
ث��الث نقاط له ف��ي هذه التصفي��ات حيث 
س��بق للفريق أن خس��ر 1 / 2 أمام أوروغواي 
في الجول��ة األولى ولكن فال��كاو حرمه من 
الفوز ومنح منتخ��ب كولومبيا نقطة التعادل 
الثمين��ة ليرف��ع رصيده إلى أرب��ع نقاط بعد 
فوزه على فنزويال 3 / صفر في الجولة األولى 
فيما حصد منتخب تشيلي نقطة واحدة من 

مباراتين.
وتقدم منتخ��ب كولومبيا بهدف مبكر للغاية 
سجله جيفرس��ون ليرما في الدقيقة السابعة 
ورد منتخب تشيلي بهدفين سجلهما فيدال 
وأليكس��يس في الدقيقتي��ن 38 من ضربة 
ج��زاء و42 ليقلب��ا الطاولة عل��ى المنتخب 
الكولومب��ي ف��ي غضون خم��س دقائق قبل 

نهاية الشوط األول.

ولك��ن فالكاو أحرز ه��دف التعادل القاتل في 
الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

هاتريك نيمار 
سجل المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ثالثة 
أهداف )هاتريك( ليق��ود منتخب بالده إلى 
قلب تأخره بهدف نظيف لفوز كبير 4 / 2 على 

مضيفه منتخب بيرو.
ورف��ع المنتخب البرازيلي رصيده إلى س��ت 
نقاط من انتصارين متتاليين ليتصدر جدول 
التصفيات بفارق األه��داف فقط أمام نظيره 
األرجنتيني فيما تجمد رصيد بيرو عند نقطة 

واحدة من مباراتين.

وانتهى الشوط األول من المباراة بالتعادل 1 / 
1 حيث تقدم منتخب بيرو بهدف مبكر للغاية 
س��جله أندري كاريلو نجم الهالل الس��عودي 
البرازيلي بهدف س��جله  المنتخ��ب  وتعادل 
نيمار دا سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني تقدم منتخب بيرو مجددا 
بهدف س��جله رينات��و تابيا ف��ي الدقيقة 59 
وتعادل ريتشارلس��ون للبرازي��ل في الدقيقة 

.64
وضغط المنتخب البرازيلي في نهاية المباراة 
ليح��رز هدفي��ن آخرين حق��ق بهم��ا الفوز 
الثمي��ن من خالل هدفين آخرين لنيمار في 

الدقيقتي��ن 83 من ركلة ج��زاء والرابعة من 
الوقت بدل الضائ��ع ليكمل الالعب الهاتريك 
ويقتس��م ص��دارة قائمة هداف��ي التصفيات 
م��ع كل من العب بيرو كاريلو واألوروغوياني 
لويس سواريز برصيد ثالثة أهداف لكل منهم.

وش��هدت المب��اراة ط��رد الالع��ب كارلوس 
زامبرانو من بيرو ف��ي الدقيقة 89 بعد ثالث 
دقائق فقط من طرد زميله كارلوس كاس��يدا 

خالل تواجده بين البدالء.
كسر عقدة الباز

كس��ر المنتخ��ب األرجنتين��ي لك��رة القدم 
عقدة »الباز« وحق��ق الفريق أول فوز له على 
المنتخب البوليفي في عقر داره منذ 15 عاما 
وتغل��ب علي��ه 2 / 1ورفع رصيده إلى س��ت 
نق��اط وبادر المنتخب البوليفي بهز الش��باك 
بهدف مارس��يلو مارتين��ز مورينو في الدقيقة 
للمنتخ��ب  مارتيني��ز  24وتع��ادل الوت��ارو 

األرجنتيني بهدف في الدقيقة 45.
وفي الش��وط الثاني صنع الوت��ارو مارتينيز 
هدف الف��وز للتانغو األرجنتيني باس��تغالل 
تمريرة ميس��ي وتمريرها ب��دوره إلى زميله 
البديل خواكي��ن كوريا الذي س��جل الهدف 
في الدقيقة 79 من جهته حقق ميس��ي أول 
ف��وز له على المنتخب البوليفي في العاصمة 
الباز ليكسر العقدة التي الزمته مع المنتخب 

األرجنتيني في عاصمة بوليفيا.

في تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال

فالكاو ينقذ كولومبيا واألرجنتين تحل العقدة البوليفية

بولندا وبلجيكا والبرتغال واسبانيا في صدارة دوري األمم األوروبية

جدول مباريات المرحلة األوىل من دوري األبطال
التوقيتالمجموعةالفريقاناليوم والتاريخ

الثالثاء 10/20

77.55دينا موكييف × يوفنتوس
67.55سانت بطرسبورغ × كلوب بروج

610.00التسيو × دورتموند
510.00تشيلسي × إشبيلية

510.00رين × كراسودار
710.00برشلونة × فرينكفا روزي

810.00اليبزيغ × اسطنبول
810.00سان جيرمان × مان يونايتد

األربعاء 10/21

17.55ريد سالزبورغ × لوكوموتيف
27.55ر. مدريد × شاختار
110.00بايرن × أ. مدريد

210.00إنتر × مونشنغالدباخ
310.00مان سيتي × بورتو

310.00أولمبياكوس × مرسيليا
410.00إياكس × ليفربول
410.00ميتيالند × أتالنتا

أبرز مباريات الدوريات األوروبية لهذا األسبوع
التوقيتالدوريالفريقاناليوم والتاريخ

السبت 10/17

2.00إسبانيغرناطة × إشبيلية
2.30إنكليزيإيفرتون × ليفربول

4.00إيطالينابولي × أتالنتا
4.30ألمانيهوفنهايم × دورتموند
4.30ألمانيأوغسبورغ × اليبزيغ

5.00إسبانيسلتا فيغو × أ. مدريد 
5.00إنكليزيتشيلسي × ساوثمبتون

7.00إيطاليإنتر ميالن × ميالن
7.00إيطاليسمبدوريا × التسيو
7.30إسبانير. مدريد × قادش

7.30إنكليزيمان سيتي × آرسنال
7.30ألمانيأرمينيا × بايرن ميونيخ
7.45إيطاليكروتوني × يوفنتوس
10.00إسبانيخيتافي × برشلونة
10.00فرنسيمرسيليا × بوردو

األحد 10/18

4.00فرنسي موناكو × مونبيلييه
9.15إنكليزيليستر × أستون فيال

9.45إيطاليروما × بينفينتو
10.00إسبانير. بيتيس × ر. سوسيداد

هل يتفوق نيمار على بيليه؟

يقضي كريس��تيانو رونالدو المصاب 
الحجر  فترة  بفيروس »كوفي��د-19« 
الصحي في مدين��ة تورينو اإليطالية 
بعدما غ��ادر معس��كر منتخب بالده 

البرتغال على متن طائرته الخاصة.
وكان االتحاد البرتغالي في بيان على 
موقع��ه الرس��مي أن نتيجة فحص 
رونال��دو »ج��اءت إيجابي��ة.. وأعلن 
قائ��د يوفنتوس جورجي��و كييليني 
أنه تحدث لزميل��ه وأكد »إنه بصحة 
جيدة، وسيعود عندما يصبح جاهزا« 
كما أنه ال تظه��ر عليه أي أعراض أو 

مشاكل صحية.
وانض��م النجم البالغ م��ن العمر 35 
عام��ًا إلى العديد م��ن النجوم الذين 
كانوا عرض��ة لالصابة بالفيروس مثل 
زميله في يوفنتوس األرجنتيني باولو 
ديباال، والبرازيلي نيمار العب باريس 
س��ان جرم��ان وزميله ف��ي النادي 
الفرنس��ي كيليان مبابي والمخضرم 
إبراهيموفيتش  زالت��ان  الس��ويدي 

العب ميالن اإليطالي.

أعلنت رابطة الدوري اإلسباني لكرة 
القدم، عن مواعيد مباريات الجولة 
السابعة من الليغا، ومن بينها لقاء 
»الكالسيكو« بين برشلونة وغريمه 
التقليدي لاير مدري��د على ملعب 
الرابطة  نو«..واس��تقرت  »كام��ب 
على إقامة المواجهة المرتقبة يوم 

السبت 24 تشرين أول الحالي.
وكان هنالك حدي��ث عن إمكانية 
بحض��ور  »الكالس��يكو«  إقام��ة 
جماهيري مح��دود )حوالي 5000 
مش��جع( ولكن يبقى ه��ذا الخيار 
صعبا على اعتبار أن الحالة الوبائية 

في كتالونيا لم تشهد تحسنا.
ويحت��ل لاير مدريد حام��ل اللقب 
الدوري  ترتي��ب  ج��دول  ص��دارة 
اإلس��باني برصيد 10 نقاط حصدها 
3 انتصارات وتع��ادل واحدة،  من 
ولديه مباراة مؤجلة، بينما يش��غل 
برش��لونة المرتبة الخامسة برصيد 

7 نقاط، ولديه مباراتان مؤجلتان.

.. واقترب الكالسيكو

كورونا يداعب رونالدو



أقام اتحاد كرة السلة المؤقت مؤتمرًا 
صحفيًا في مدينة حمص أعلن خالله 
قائمة الالعبي��ن المدعوين لمنتخب 
الفني واإلداري، دعت  الرجال وكادره 
إليه لجنة المنتخبات الوطنية وأقيم 
بحضور أعضاء االتحاد المؤقت طريف 

قوطرش وإياد السباعي. 
بدأ قوطرش المؤتمر بتوجيه الش��كر 
لجمي��ع وس��ائل اإلع��الم التي لبت 
الدعوة ووجه الشكر لمن يهتم ويتابع 
وقال:  المنتخ��ب،  أخب��ار  ويس��رب 
جمعن��ا 24 العبا م��ن اجل التحضير 
التصفي��ات  ف��ي  الثاني��ة  للناف��ذة 
اآلس��يوية في قطر والمق��ررة مبدئيا 
بتاري��خ 32 تش��رين ثان��ي الق��ادم، 
وننتظ��ر أن نقيم الناف��ذة الثالثة في 
س��ورية في صال��ة الفيحاء بدمش��ق 
التي س��تكون جاهزة خالل ش��هرين 
بحلة حضارية جديدة ستشمل الغرف 
بانيهات وس��اعات  والمش��الح م��ع 
جدي��دة وتجهي��زات للفحص الطبي، 
واالتح��اد الرياضي الع��ام تواصل مع 
تجهيزات  لتأمين  اآلس��يوي  االتحاد 
للمنتخ��ب الوطني بكلف��ة 350 ألف 
دوالر من األموال المس��تحقة لسورية 
ويمكن لالتح��اد الرياضي أن يتكفل 
بدف��ع 100 ألف دوالر م��ن الميزانية 

الستكمال كافة المتطلبات. 
الغاية من المؤتمر

رئيس لجنة المنتخبات أنور عبد الحي 

قال: هو اجتماع لالعبين المرشحين 
ليمثلوا المنتخب الوطني في النافذة 
األول��ى للتصفي��ات اآلس��يوية وتم 
التعريف بخطة المنتخب ومعسكراته 
كنظام داخلي بس��يط للمنتخب وكل 
مجاني  بش��كل  يعملون  الموجودين 
إليمانهم أن هذا المنتخب يمكن أن 
يصنع ش��يئا للسلة السورية وشرح ما 
معن��ى النافذتين فقال بدل أن يكون 
هناك ذهاب وإياب وتجمعات اعتمد 
االتح��اد الدولي هذا النظام وس��ماه 

نوافذ من أجل سهولة التنظيم. 
المدرب األميركي

ع��ن الم��درب األجنب��ي والمدربين 
المس��اعدين ق��ال طري��ف قوطرش: 
بالنس��بة للم��درب األجنب��ي نح��ن 
بالمراح��ل األخيرة في عملية التعاقد 
معه وهو أميركي اسمه جوزيف عمره 

39 سنة ينش��ط في الدوري الكندي 
ويملك سجاًل جيدًا جدًا )208( مباراة 
وحق��ق أفضل نس��بة ف��وز بالدوري 
)%70( واختيارنا له بهذا العمر الذي 
يعتبره البعض )صغير( ألننا نعتقد أنه 
يمتلك الطموح والشغف بكرة السلة 
وكندا من أهم ال��دول حاليا بتقديم 
رياضة نوعية وقبل عشر سنوات كان 
لديها 4 العبين ب��دوري nba واليوم 
تملك أكث��ر من 75 العبًا فيه، ولدينا 
أربع��ة ملف��ات لالعبين مجنس��ين 
وطلبنا من لجنة المنتخبات أن يكون 
الالع��ب مميزًا وطوله 195 س��م وما 
فوق مس��دد بامتياز لديه مهارات إذا 
تعرضنا لضغط ويكون مساعدًا للفريق 
وعمره بين 25 و30 سنة ويكون معنا 
بالمعس��كر الن من ثغ��رات الالعب 

األجنبي حضوره بالمباريات فقط.

لجنة المنتخبات والمدربين
وتاب��ع القوط��رش حديث��ه: يوج��د 
س��يدتان بلجنة المنتخبات هما روال 
جب��ري وزين��ة نصار وم��ن الممكن 
أن تك��ون روال إداري��ة وزين��ه مديرة 
منتخب وتتألف لجنة المنتخبات من 
أنور عبد الحي )رئيس��ًا( وهو صاحب 
فكر عالي جدا وكان العبا فوق العادة 
أيضا ويجب االس��تفادة منه ومحمد 
أبو سعدى وس��يكون مستشارًا فوق 
العادة فخبرته لم تس��تغل كما يجب 
ويجب االس��تفادة منه، باسل أتاسي 
الع��ب متميز ف��ي زمان��ه وصاحب 
فكر ومتعاون وس��يكون قوام الجهاز 
الفن��ي واإلداري م��ن الم��درب عزام 
الحس��ين احد المدربي��ن الوطنيين 
وس��يكون مع المدرب األجنبي وهو 
خبرة وطنيه اجتهد على نفسه واوجد 

حض��وره بطريقة جيدة ف��ي الدوري 
الس��وري وكان ب��دورة دب��ي الدولية 
أحد الناجحين وقدم مستوى تدريبيًا 
جي��دًا, والم��درب عدي خب��از قدم 
اعتذاره والنقيب علي ش��اهين خبرة 
بالشؤون اإلدارية والدكتور مجد بالل 
خب��رة طبية وسنس��عى ليكون معنا 
معالج��ا وأديب أتاس��ي إداريًا أثبت 

وجوده بالمنتخب. 
طريقة صحيحة

محمد أبو سعدى: المنتخب يمر بفترة 
والمعس��كر  وتحضي��ر جديدة  إعداد 
في روس��يا س��يكون ذو فائدة كبيرة 
ايجاب��ي على  وس��يكون له م��ردود 
تطوير مس��توى الالعبي��ن ونأمل أن 
يترج��م ذل��ك خ��الل مبارياتن��ا مع 
قطر والس��عودية وإيران..، وبالعموم 
طريقة  بأفض��ل  يعام��ل  المنتخ��ب 

حاليًا عبر تقيي��م للمدرب والالعبين 
والالعب المجنس من فنيين عاش��وا 
وخبروا كرة السلة كلجنة المنتخبات 

التي تضم خيرة األسماء.
شرح مفصل 

إياد الس��باعي أوضح بعد هذه الدعوة 
لالعبين سيكون هناك معسكر إعداد 
بدني في حلب أو دمش��ق اعتبارًا من 
18 الش��هر الجاري لمدة س��بعة أيام 
ولحين موعد الس��فر إلى المعس��كر 
الخارج��ي بمدينة كازان في روس��يا 
مدته 20 يوما يتضمن 4 مباريات مع 
وصول الم��درب األميركي والالعبين 
المعسكر  المجنسين وس��يتم خالل 
انتق��اء 15 العب��ا وع��ودة الالعبي��ن 
الباقي��ن إلى س��ورية وبعد معس��كر 
روسيا س��يتم االنتقال لمعسكر بدبي 
لمدة ستة أيام مع إجراء مباراتين ثم 

االنتقال لقطر لخوض مباريات النافذة 
الثانية. 

االختيار
ت��م اختي��ار الالعبي��ن عب��ر لجن��ة 
الوطني��ة  والمنتخب��ات  المدربي��ن 
أصح��اب العيون الخبي��رة هكذا قال 
القوطرش وت��م اختيار العبين صغار 
وهم أقل خبرة وليس أقل مس��توى 
وذلك حت��ى يكونوا حاف��زا لالعبين 
الكبار وال يوج��د العب ليس له بديل 
وبالنهاية الملعب يقرر من سيش��ركه 
الم��درب ونحن نطم��ح لالعب لديه 
الرغبة ويستطيع القتال بأرض الصالة.

الالعبون المدعوون
رامي مرجانة - أنس ش��عبان - نديم 
عيسى - أنطوني بكر - زكريا الحسين 
- محمد حاضري - ط��ارق الجابي - 
أش��رف األبرش - ج��ورج ناظاريان - 

مجد عربش��ة - جميل صدير - جورج 
دولماي��ة - عم��ار غميان - إس��حاق 
عبي��د - يزن حري��ري - عبد الوهاب 
الحموي -إس��بر كرد - عمر الش��يخ 
علي - مجد أبو عيطة - هاني ادريبي 
- عمر إدلبي - شريف العش - إلياس 
عازري��ة - س��يبوه خراجيان - توفيق 

صالح - وائل جليالتي
منتخب السيدات دوره قادم 

روال جبري: س��يكون هن��اك اهتمام 
بمنتخب الس��يدات بعد االنتهاء من 
الكورونا حيث س��يتم دعوة الالعبات 
لك��ن االهتمام اآلن بدع��وة منتخب 
الرجال وكل الجهود مبذولة لنجاحهم. 
زينه نصار: نحن مع لجنة المنتخبات 
نش��ارك بالقرار لكل المنتخبات وبعد 
أول اجتماع وزعنا المهام وس��أكون 
مس��ؤولة عن الصغيرات ضمن خطة 
عمل وسيداتنا ش��اركن ببطولة غرب 
آس��يا ونل��ن المركز الثان��ي وظروف 
الكورون��ا هي الس��بب بع��دم دعوة 
منتخ��ب الس��يدات ولك��ن س��يتم 
االهتم��ام بالمنتخب ليك��ون جاهزا 

ألي استحقاق. 
رعاية مميزة

القوط��رش أك��د أنه س��يتم التعامل 
م��ع الالع��ب الوطني بأفض��ل صورة 
لناحية التجهيزات وإذا لم تتقدم أي 
ش��ركة للرعاية سنقدم اللباس بشكل 
حضاري وش��كر الس��باعي واألتاسي 
اللذين قدم��ا اللباس ال��ذي ظهر به 

المنتخب وكادره في هذا المؤتمر.
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حزورة كأس السوبر
اس��تضاف ملعب حماه البل��دي قبل أيام مباراة كأس الس��وبر بين 
فريقي تش��رين والوحدة، والتي انتهت بفوز الوحدة باللقب فاستحق 
المباركة بالتتويج واإلش��ادة بالمستوى واألداء المتوازن الذي قدمه 
خالل موس��م كامل تّوجه بالحصول على كأس الجمهورية, وألحقها 
بلقب كأس الس��وبر، ويبدو من ش��به المؤكد أن الفريق سيكون أحد 
فرس��ان الموس��م الجديد، كما هو حال فريق تشرين الذي حاز على 

اللقب األهم وهو بطولة الدوري الممتاز ولقب دورة تشرين.
نعود لمباراة الس��وبر وم��كان إقامتها الذي ش��ابه الكثير من اللغط 
والشائعات نتيجة تضارب األخبار وتنوع المصادر، ففي البداية أعلن 
اتحاد كرة القدم عن إقامة المباراة في ملعب الحمدانية بحلب بحيث 
تك��ون هذه المباراة المهمة بمثابة افتتاح للملعب العمالق الذي لم 
تقم على أرضه أي مباراة على مدى س��نوات طويلة، لتأتي بعد ذلك 
إش��اعات وأخبار عن عدم جاهزية الملعب بش��كل كامل الستضافة 
ه��ذا الحدث، وأن البحث جار عن ملعب الس��تضافة المباراة، ليأتي 
ه��ذه المرة اإلعالن ع��ن إقامة المباراة في حم��ص ليس عن طريق 
اتح��اد الكرة بل بلس��ان رئيس اللجنة التنفيذي��ة بحمص، وهنا بدأ 
الحديث عبر وس��ائل التواصل االجتماع��ي )وهي أحاديث مغلوطة( 
ع��ن نجاح ضغوط إدارة ن��ادي الوحدة بنقل المب��اراة من حلب إلى 
حمص، وال يخفى على أحد حساسية مثل هذه األحاديث واإلشاعات 

ومدى تأثيرها على مزاجية الشارع الكروي.
القصة ل��م تنه هنا بل تحولت إلى )حزورة( بي��ن جماهير الناديين 
المتنافس��ين في المباراة.. والس��بب أنه تبين فيم��ا بعد أن إعالن 
رئيس تنفيذية حمص عن استضافة مدينة ابن الوليد لكأس السوبر 
ليس صحيح��ًا، ألن هذا اإلعالن من قبله ج��اء بناء على كتاب من 
اتحاد الكرة يس��توضح فيه عن جاهزية ملعب حمص، كان قد أرسل 
كتابا مشابهًا له إلى تنفيذية حماه لمعرفة مدى جاهزية ملعب حماه 
لالس��تضافة أيضًا، ليتم بعد ذلك تحديد الملعب المناس��ب إلقامة 
المباراة، لكن رئيس تنفيذية حمص اس��تبق األمور وأعلن مباش��رة 
عبر وس��ائل التواصل االجتماعي عن استضافة حمص لكأس السوبر 
ليأت��ي بعد أيام ق��رار اتحاد كرة القدم بتحدي��د ملعب حماه إلقامة 

المباراة، كونه األكثر جاهزية من ملعب حمص.
بالنهاية..اللغ��ط الذي حصل على مواق��ع التواصل االجتماعي وعلى 
مدى أس��بوع له سببان األول أن اتحاد الكرة أعلن إقامة المباراة في 
حل��ب دون التأكد م��ن جاهزية الملعب والس��بب الثاني أن رئيس 
تنفيذية حمص تصرف من نفسه وأعلن أن المباراة بضيافة حمص، 
والغريب أيض��ًا أن اتحاد الكرة ورغم كل هذا اللغط وعلى مدى أيام 
التزم الصمت ولم يوضح ش��يئًا بخصوص الموضوع وترك الش��ارع 
الرياضي نهبًا للشائعات واستعراض العضالت واألخبار العاجلة التي 
لم يس��تند أصحابها إلى مصدر مس��ؤول، ومع ذلك وجدت مساحة 
واسعة من التصديق من قبل الجماهير كونه لم يصدر عن المعنيين 

أي توضيح رسمي. 

أنور البكر

سيدات الكرة
أجريت قرعة دوري الس��يدات لك��رة القدم للموس��م 2021-2020 
وعدد الفرق المش��اركة بلغ 7 بالتم��ام والكمال وهي: جرمانا، عمال 

السويداء، شرطة حماة، فيروزه، العربي، الوحدة، محافظة حمص.
وإذا نظرنا إلى األندية المش��اركة التي تعتم��د هذه الفئة نالحظ أن 
فري��ق الوحدة هو الوحيد من أندية ال��دوري الممتاز لكرة القدم في 

بلدنا لفئة الرجال.
والبقية غير ذلك!!

وه��ذا يعني أن كل أندي��ة الممتاز في بلدنا وغالبي��ة أندية الدرجة 
األولى والثانية التي تعتمد لعبة كرة القدم ليس فيها فرق لس��يدات 
كرة القدم فكيف لهذه اللعبة أن تتطور ويصبح لها حضور إقليمي أو 

عربي أو دولي.. أو.. أو.. أو..
والمحصل��ة أنها لعب��ة غائبة أو مغيبة ونش��اطها يقتصر على هبات 
س��نوية ال تقدم وال تؤخر بينما هي معتم��دة في االتحادات العربية 
والقاري��ة والدولية وعلى بطوالتها الكب��رى الخاصة ولها جماهيريتها 
ودخل��ت عالم االحتراف أس��وة بف��رق الرجال فلماذا ه��ي متأخرة 
عندنا؟؟ والعمل فيها يأتي عند البعض باس��تحياء وحالها كحال كرة 
الصاالت عندنا التي ال تزال تس��ير بخطوات بطيئة وخجولة ومترددة 
وه��ي أيضًا غير معتمدة في غالبية أنديتنا ال  للرجال وال للس��يدات 
وحتى للفئات العمرية األقل فمن المس��ؤول عن إغفالها وهل هناك 

سبل لتحريكها وإيجادها بروح وحياة ونشاط.
طالما أن هناك مس��ابقات وجوائز ومس��اعدات من االتحاد القاري 

للفئتين المذكورتين.
فهل نرى اتحادنا لكرة القدم يتخذ الخطوات العملية الالزمة إلدخال 
اللعبتين إلى ج��دران أنديتنا كي نراهما ف��ي األندية الكبرى فاعلة 
ومنفعلة ومصدرًا لتشكيل منتخبات تكون له مشاركات وبطوالت؟؟

شباب الكرة
انطلق دوري ش��باب أندية الممتاز لكرة القدم للموس��م الجديد في 
رحلة ذهابه على شكل دوري عام وسيكون من مرحلتين وهو صورة 
طبق األصل عن دوري الرجال الذي سينطلق هذا األسبوع حسب قرار 

اتحاد كرة القدم.
ل��دوري الش��باب أهمية كبيرة فم��ن خالله يمكن انتق��اء العبين 
للمنتخب الوطني للمش��اركة باالستحقاق القاري، ومن خالله يمكن 
االطمئنان على مس��تقبل كرة القدم السورية إذا كان في هذا الدوري 
العبون موهوبون وواعدون ومن خالله أيضًا يستطيع كل ناد معرفة 
من لديه من العبين يتقدمون باتجاه الفريق األول وتعزيز الصفوف.

وألنه يكتس��ب ه��ذه األهمية فيج��ب أن يعطى حقه م��ن الرعاية 
واالهتم��ام والتنظيم والدعم والتحكيم حتى يتم إخراجه بالش��كل 

األمثل وحتى يستفاد من منافساته على أكمل وجه.

فالش��باب هم عماد المس��تقبل وهم الروافد المنتظرة لساحة كرتنا 
وحي��ن يكون ال��دوري منظمًا واالهتمام فيه بالق��در الكافي وحين 
تتحقق العدالة في مبارياته ويكون الفوز لمن يستحقه وحين يتعود 
الش��اب على من��اخ مريح إلظهار مواهبه نكون قد قدمنا المس��اعدة 
لجيل قادم يس��تطيع أن يتحمل المسؤولية ويحمل الراية وتكتمل 

موهبته بأحسن حاالتها ويعطي كما يجب وكما نريد له أن يعطي.
وف��ق ما تقدم نريده دوريًا مثمرًا ومنتج��ًا وقويًا في كل جوانبه وأن 
ال يك��ون تحصيل حاصل أو رفع عتب ألن في ذلك خس��ائر وإضاعة 
للوقت خسائر مادية وخسائر في صناع جيل كروي كامل ألن الفارق 

كبير بين حقل منتج وشجر مثمر وحقل جاف وشجر عقيم.
فليأخذ دوري الشباب حقه وسترون مقدار الفائدة العائدة على كرتنا 

من ذلك.
الدوري الممتاز

بدأ الع��د التنازلي النطالق منافس��ات الدوري الممت��از لكرة القدم 
للموس��م الجديد وعيون عش��اق كرة القدم س��تكون متابعة لفرقها 
ونتائجها ومشاعرهم وأحاسيسهم ستواكب مسيرة الفرق وكلهم على 

أمل أن يكون للفريق الذي يشجعونه المكانة الالئقة بين األقوياء.
ف��ي الطموح األعلى البعض يتمنى أن يكون فريقهم بطل الموس��م 
وني��ل جوائ��زه، والبعض ال يتعدى طموحه��ا أن يكون فريقه ضمن 

األقوياء وفي المقدمة.
وآخ��رون يتمنون في حال تعذر ذلك أن تكون منطقة األمان الدافئة 
لفرقهم دون خطر الهبوط وآخرون يأملون أن تنجو فرقهم من ش��بح 

الهبوط.
بالمحصل��ة ما كل م��ا يتمنى العش��اق ينالونه فالمنافس��ات تأتي 
متناس��بة مع ظروف كل مب��اراة ومع قوة كل فري��ق وما يضم من 
نج��وم وما يملك من إمكانيات وبالتالي تتوزع األدوار والمراكز على 

سلم الترتيب.
وف��ي النهاية المحصلة )لقب واح��د( وهبوط الثنين علمًا أن جميع 
الفرق تنطلق من خط البداية برصيد واحد من النقاط وكلهم بال نقاط 
ومع توالي األس��ابيع واختالف التحصيل تتباين المسافات ويجلس 
كل فريق في المكان الذي يس��تحقه تناس��بًا م��ع رصيده ومع هذا 
التباين والتباعد واالختالف تبدأ ظ��روف جديدة ومحاوالت جديدة 
الس��تدراك األمور ومن هنا يكون الدوري الشغل الشاغل وتكون كرة 
القدم محببة ومرغوبة بحلوها ومرها وتكون جميلة بحلولها ومشوقة 

في مرها والكل يتفاعل مع أحداث مبارياتها.
والكل ينتظر االنطالقة ليبدأ مشوار طويل فيه كل شيء ممكن وفي 
ثنايا دروبه خفايا غير محسوبة لكنها تكون مرغوبة وغير مرغوبة وفي 
هذا التنافس يقال »إنه سر كرة القدم ويكمن سحرها الذي ال ينتهي 

بل هو في ازدياد؟«.

واحتنا لهذا األسبوع تتضمن حديثاً عن كرة القدم يف ثالثة محاور.
المحور األول يتعلق بدوري السيدات الذي سحبت قرعته.

والمحور الثاني يتعلق بدوري شباب أندية الممتاز الذي انطلقت منافساته والمحور الثالث حديث عن الدوري الممتاز الذي بدأ 
العد التنازيل لبدء منافساته لموسم جديد ويف القراءات الثالث أمور البد من المرور عليها فهيا نقرأ..

سيدات الكرة.. شباب الكرة.. الدوري الممتاز

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

مؤتمر صحفي لتقديم منتخب الرجال في حمص

اتحاد كرة السلة المؤقت أعلن أسماء الالعبين والكادر وقدم شرحًا لخطة العمل
محمد خير الكيالني

عق��دت لجن��ة 3×3  لكرة الس��لة اجتماعا ف��ي مدينة حم��ص بحضور  
المهندسة سالم عالوي عضو اتحاد السلة المؤقت مشرفة اللجنة والسيد  
اياد الس��باعي عضو االتح��اد  المؤقت، جرى خالله مناقش��ة خطة عمل 
اللجنة للمرحلة المقبلة ومتطلبات العمل وآلية تنفيذ االنش��طة الخاصة 

بهذه اللعبة والسبل الكفيلة بتوسيع انتشارها في كافة المحافظات.
وقدم اعض��اء اللجنة عدد من االفكار والمقترحات التي يمكن  ان تكون 

مفيدة ويمكن اعتمادها في حال توفرت امكانية التنفيذ.
حض��ر االجتم��اع كل من رئيس اللجنة جمال الترك وامينة الس��ر  زينة 
يازجي واعضاء اللجنة عل��ي ديار بكرلي _ احمد قضماني_ روال خريمة_ 
كرابي��ت طوب��ي_ محمد فاع��ور_ صالح دن��ان_ نضال حمود _  س��امر 

السباعي_ ايلي رهجة، وتغيب بعذر  طارق رضوان وماغي دونابديان.
مش��رفة اللجنة المهندس��ة س��الم عالوي قالت:  هناك جدية وحماس 
ورغب��ة بالعمل من قبل اللجنة، ونأمل ان نحقق تطور ملموس في حجم 
النشاط ونوعيته واسلوب تنظيمه، وان نوسع انتشار هذه اللعبة ليشمل  

مدن ومحافظات جديدة.

حفل األس��بوع الماضي بالعديد م��ن المباريات الودي��ة الدولية وضرب 
التعادل بمواجهات 3 منتخب��ات عربية ، فتعادل المنتخب المغربي مع 
ضيفه من الكونغو الديمقراطية 1-1 في الرباط في مباراة دولية ودية في 
كرة القدم وكان المنتخب المغربي البادئ بالتس��جيل عبر مدافع أياكس 
أمس��تردام الهولندي نصير المزراوي د )45( وأدرك يوان ويس��ا التعادل 

د )60(.
وبالنتيج��ة ذاتها، تعادلت تونس مع نيجيريا في النمس��ا..ومنح مهاجم 
ليستر سيتي االنكليزي كيليتشي إيهاناتشو التقدم لنيجيريا في الدقيقة 
21 وأدرك مدافع أولمبياكوس اليوناني محمد دراغر التعادل لتونس في 

الدقيقة 44.
وفي مدينة دن ه��اغ الهولندية، لم تكن ح��ال المنتخب الجزائري بطل 
إفريقيا أفضل من جاريه المغربي والتونسي وتعادل مع نظيره المكسيكي 
بهدفين لالعب وس��ط ميالن االيطالي اس��ماعيل بن ناصر )45( وجناح 
مانشستر سيتي االنكليزي رياض محرز )67( مقابل هدفين لالعب وسط 
بورتو البرتغالي خيسوس كورونا )44( والعب وسط لاير بيتيس االسباني 

دييغو لينيس )87(.
وأكملت الجزائر المباراة بعش��رة العبين من��ذ الدقيقة 56 إثر طرد العب 

وسط الغرافة القطري عدالن قديورة.

تعادل المغرب والجزائر وتونس وديًا

لجنة 3×3  اجتمعت في حمص 


