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 الت�سويق..

حاجة ولي�س ترفًا

تنتهجها  ال�����ص��ح��ي��ح  ال���ط���ري���ق  يف  خ���ط���وات 

احتادات األعاب القوة وحتديدًا احتادات الكاراتيه 

الأثقال وغريها من  بوك�صينغ وقريبًا رفع  والكيك 

تنفيذ ن�صاطها  التي ا�صتطاعت متابعة  الحت��ادات 

بطولت  وتنظيم  مقبول  ب�صكل  وت�صويقه  الداخلي 

ودورات ت�صجع جمال�س اإداراتها ملخاطبة احتادات 

ا�صت�صافة  على  العربي  الحت���اد  اأو  اآ�صيا  غ��رب 

العا�صمة دم�صق بكل دللت  اإحدى بطولتها يف 

اأو حتى  التناف�صي  الريا�صي  امل�صتويني  ذلك على 

البعد الوطني “ال�صيا�صي”.

اليوم نودع وفود البطولة العربية الثالثة ع�رشة 

وفود  ال��ق��ادم  ال�صهر  ون�صتقبل  بوك�صينغ  للكيك 

البطولة العربية لرفع الأثقال بعد اأن ودعنا رئي�س 

اأيام  بعد  ون�صتقبل  الأثقال  لرفع  ال��دويل  الحت��اد 

قد  وكنا  ل��ل��دراج��ات  العربية  الأن��دي��ة  بطولة  وف��ود 

�صامنا  بطولة  من  الأوىل  الن�صخة  �صابقًا  نظمنا 

لألعاب القوى مب�صاركة منتخبات غرب اآ�صيا.

ي��ح��ت��اج لإدارة  ال��ري��ا���ص��ي احل����ايل  احل�����راك 

وهذا  والت�صويق  العامة  العالقات  متخ�ص�صة يف 

ما تفتقده ريا�صتنا ويكفي اأن نبحث اليوم عن خرب 

القدم  لكرة  الأوىل  ال�صعبية  اللعبة  دوري  ت�صويق 

لنتاأكد اأن ريا�صتنا ت�صويقيًا تعاين اجلهل والأمية 

ال�رشكات  ب��ني  ال��ه��وة  عمقت  م��زاج��ي��ة  وحتكمها 

الراعية وبني احتادات الألعاب.

الريا�صة اليوم �صناعة واقت�صاد وعلم ون�صاط 

ت��ن��اف�����ص��ي ت��خ��ل��ق ف��ر���س ع��م��ل وحت��ق��ق اإي�����رادات 

ما  الوطني يف وجه  القت�صاد  وتدعم  مالية مهمة 

عدة  بني  للت�صبيك  اأق��رب  ت�صاركية  عالقة  ظل  يف 

قطاعات اقت�صادية وخدمية وبر�صد ب�صيط للحراك 

الريا�صي يف دول اجلوار العربي وحتديدًا الأردن 

فاإننا ن�صل لأرقام واأخبار عن ا�صت�صافتها لبطولت 

الريا�صة  تطوير  �صاأنها  من  وقاّرية  عربية  خمتلفة 

فنيًا وتنظيميًا وحتقيق واردات مالية مهمة.

الغد حتتاج خللق �رشاكة  قبل  اليوم  ريا�صتنا 

للحركة  الثقة خللق مناخ منا�صب داع��م  وج��وٍّ من 

ت�صري  الأم��ور  وخفايا  وماليًا  ت�صويقيًا  الريا�صية 

والت�صويق يف خمتلف  للدعم  املا�صة  احلاجة  اإىل 

الألعاب الريا�صية.

النظرة للريا�صة واأولوية اإحداث تغيري جوهري 

يف التعاطي حاجة ملحة ولي�س ترفًا ولتكن البداية 

بور�صة عملية ت�صويقية داعمة قبل فوات الآوان.

بطولة ودية رباعية 

منتخبنا الوطني اإىل عمان لتح�سني ت�سنيفه الدويل 
املوقف الريا�شي: ▪ 

يتوجه غدًا منتخبنا الوطني لكرة القدم اإىل العا�صمة الأردنية عمان للم�صاركة يف البطولة الودية الرباعية 

اإطار  الدولية التي ينظمها الحتاد الأردين مب�صاركة منتخبات العراق و�صلطنة عمان و�صورية والأردن يف 

التح�صريات لال�صتحقاقات القادمة  خالل الفرتة من 19 اإىل 27 اأيلول  املقبل يف العا�صمة عمان �صمن اأيام 

الفيفا املعتمدة،  وبح�صب جدول البطولة يخو�س منتخبنا الوطني مواجهته الأوىل يف 23 اأيلول  املقبل اأمام 

نظريه الردين، ويلتقي العراق مع ُعمان يف املواجهة الأخرى ، على اأن ي�صهد يوم 26 من ال�صهر ذاته لقاء 

حتديد البطل والذي يجمع الفائز من املباراتني اإىل جانب مواجهة حتديد �صاحب املركز الثالث.

املدير الفني ملنتخبنا ح�صام ال�صيد ك�صف عن القائمة الولية التي �صمت اأحمد مدنية و�صاهر ال�صاكر 

وطه مو�صى وموؤيد خويل وخالد كرداوغلي وح�صني جويد وثائر كروما وحممد �صهيوين  واأحمد الدايل وكرم 

عمران و�صعد احمد وبالل حلبوين و�صياء احلق حممد  وعبد الرزاق حممد وعبد الرحمن وي�س وعالء الدين 

البحر وعمار  املرمور وحممود  اليو�صف وماهر دعبول  وكامل حمي�صة وحممد عنز وحممد  ال��دايل وفهد 

ال�صومة ومارديك مردكيان  املوا�س وحممد ريحانية وح�صام عاي�س وعمر خريبني وعمر  رم�صان وحممود 

وحممد العثمان واياز عثمان واليا�س هدايا وعمرو جنيات وعمرو جنيات  وغمرو ميداين.

 القائمة النهائية �صت�صهد عدة غيابات مل يتم الك�صف قبل �صاعات من ال�صفر.

صحيفة
رياضية

أسبوعية

 

منتخبنــا ال�ســاب..
 دخل دوامة احل�سابات !!

بطولة العرب لرفع الأثقال..
فــي ربوعنــا !!



املوقف الريا�شي: ▪ 
بعد  الواثقة  انطالقتهما  الوثبة  وفر�سان  جبلة  نوار�س  تابع 

من  الثانية  اجلولة  مباريات  ختام  يف  الكاملة  للعالمة  و�سولهما 

دوري الدرجة املمتازة لكرة القدم بفوز جبلة العري�س على الطليعة 

بهدفني  �سيفه  على  وال��وث��ب��ة  وحيد  ه��دف  مقابل  اأه���داف  بثالثة 

نظيفني وح�سم حطني ديربي البحر اأمام جاره ت�سرين بهدف وحيد 

بهدف  وغلبه  املجد  م�ست�سيفه  من  نقاط  ثالث  الكرامة  واقتن�س 

وحيد وجنح الفتوة من العودة بنقطة غالية من حلب بتعادله مع 

الأهلي بهدف ملثله.

وتاأجل لقاء اجلي�س مع اجلزيرة ملوعد يحدد لحقا على الرغم 

من قرار احتاد الكرة عرب جلنة ان�سباطه با�ستبعاد فريق اجلزيرة 

اأن  بعد  ميتًا  ولد  اأن��ه  يبدو  القرار  ان  اإل  الأدن��ى  للدرجة  وهبوطه 

تكفل املكتب التنفيذي لالحتاد الريا�سي العام بكامل نفقات م�ساركة 

اجلزيرة بالدوري ما دفعه للعودة عن قرار تعليق م�ساركاته وهذا 

طبعا بعد قرار احتادا الكرة فكيف �سيجد الحتاد خمرجا قانونيا 

اأن رئي�س الحتاد �سالح رم�سان كان قد اأعلت  ملاأزقه احلايل علما 

بقوة ا�ستقاللية جلنة الن�سباط اثر عقوباته »النارية » بحق فريق 

ت�سرين ورئي�س النادي حينها املرحوم طارق زيني..؟!

النوار�س يف ال�صدارة  
جبلة ه�شام مهنا ▪ 

حقق جبلة فوزا غاليا على �سيفه الطليعة وغلبه بثالثة اأهداف 

مقابل هدف بعد مباراة جيدة امل�ستوى ا�ستطاع جبلة فيها فك عقدة 

الفوز على نادي الطليعة والتي لزمته منذ �سنوات. 

منذ البداية هاجم جبلة مرمى ال�سيوف وبكثافة بغية حتقيق 

الطليعة  حار�س  اأم�سكها  عر�سية  ك��رة  الكردي  ف�سدد  مبكر  ه��دف 

بت�سديدة  الطليعة  ورد  احلار�س  مع  الدفاع  اأبعدها  احلفيان  وكرة 

كردي  حمزة   ١٩ د  جبلة  حار�س  العرابي  اأم�سكها  خمي�س  حممد 

مرماه  م��ن  خ��رج  ال���ذي  الطليعة  ح��ار���س  خ��ط��اأ  با�ستغالل  ينجح 

و�سجل الهدف الأول جلبلة وكاد الطليعة اأن يعدل النتيجة من كرة 

عرب  ي�سيف  ان  جبلة  وك��اد  املرمى  ج��اورت  التي  اخلطرة  احل�سن 

احمد علي�س لكن كرته جاورت املرمى د ٣٨ �سربة جزاء جلبلة من 

عرقلة احلار�س حممود اخللف حلمزة كردي داخل اجلزاء لينجح 

احلار�س نف�سه بالت�سدي للجزاء التي نفذها حممود البحر وينجح 

دفاع الطليعة باإبعاد كرة الكردي قبل اأن تتجاوز خط املرمى و�سدد 

العرابي حار�س جبلة  زاهر خليل  جانب مرمى  بعيد  للطليعة من 

نهاية  ومع  الدفاع  اأبعدها  كرته  لكن  يعدل  اأن  احل�سن  حممد  وكاد 

ال�سوط  الأول ينجح  هادي امل�سري مبتابعة كرة عر�سية  وبطريقة 

جميلة ب�سباك جبلة حمرزا التعادل للطليعة.

�سعيا  الهجومي  بنهجهم  الفريقان  ا�ستمر  الثاين  ال�سوط  يف 

للتقدم وك�سر نتيجة التعادل ف�سدد ريفا جلبلة فوق مرمى الطليعة 

و�ساعت ت�سديدة عبد الله حمود جلبلة اأمام مرمى الطليعة و�سدد 

للطليعة نور خمي�س فوق مرمى جبلة وراأ�سية عميد ب�سيلة اأم�سكها 

الله حمود  عبد  املتاألق  من  متقنة  كرة عر�سية  حار�س جبلة  ومن 

ينجح حممود البحر مبتابعتها براأ�سه حمرزا التقدم جلبلة عند د 

هجمة  ومن  واحل�سن  الدينار  بكرات  التعديل  الطليعة  حاول   ٦٨

الهدف  باإ�سافة  البحر  ال�سائع ينجح  الوقت بدل  مرتدة جلبلة يف 

الثالث جلبلة لينهي احلكم الع�سافني اللقاء بفوز غايل جلبلة اأبقاه 

ب�سدارة الرتتيب

فوز �صعب للكرامة 
مالك �شقر  ▪ 

�سلجه  املجد  فريق  م�ست�سيفه  على  �سعبا  فوزا  الكرامة  حقق 

لعبه املحرتف �سافيو عند الدقيقة 45 .

رغم   املطلوب  الفني  امل�ستوى  اإىل  يرتق  مل  الول   ال�سوط 

لكنه  امللعب  و�سط  وا�ستلم  �سغط   ال��ذي  للمجد  ال��ق��وة   البداية 

ا�ستغاللها   فر�س مل يح�سن  له عدة  بدفاع منظم و�سنحت  ا�سطدم 

لكن باملقابل اعتمد الكرامة على الهجمات املرتدة ال�سريعة و�سنحت 

له العديد من الفر�س كان لها احلار�س باملر�ساد  ب�سكل عام كانت 

الفر�س متكافئة حتى الدقيقة 45  �سدد املحرتف �سافيو كرة ردها 

حكم  يعلن  وبعدها  للكرامة  الأول  الهدف  براأ�سه  فتابعها  احلار�س 

اللقاء �سادي ال�سحف  نهاية ال�سوط الأول.

 يف ال�سوط الثاين مل يتغري الأداء كثريا رغم حماولت املجد 

ميت�س  كيف  ع��رف  فال�سيف   ج��دوى  دون  لكن  النتيجة  لتعديل 

الأخطاء  لتكرث  الكرة  حامل  على  ال�سغط  خالل  من  املجد  هجمات 

من الفريقان يف و�سط امللعب دون اأي خطورة تذكر على املرميني 

تلقفى  ال��ذي  للمجد  معاندا  احلظ  وي�ستمر  للكرامة  اللقاء  لينتهي 

خ�سارته الثانية غري امل�ستحقة .

الفوز الثاين للوثبة 
حم�ص- ح�شان نور الدين: ▪ 

واإ�سابة  واإث��ارة  عم�سة  واأب��و  القلفاط  باإم�ساء  للوثبة  هدفني 

لالعبي الوثبة حلوي واأبو عم�سة وطرد الغندور وثمانية تبديالت 

الراوندي  للمحرتف  �سفراء  بطاقات  وث��الث  متبادلة  وهجمات 

للغندور  وط��رد  اإن��ذار  مقابل  الوحدة  من  والبلحو�س  علي  ومالك 

الوثباوي.

عناوين  حطاب  حنا  للدويل  اع��رتا���س  اأي  من  خال  وحتكيم 

مبارة الوثبة و�سيفه الوحدة.

�سوط اأول وثباوي بامتياز رغم البداية اخلجولة وتلكاأ الرحال 

بيت اأمان امل�سيف مرتني كاد يوقع فريقه بحرية حتى الدقيقة ١٦ 

الوحدة  ثبت  هدف  باأجمل  القلفاط  عاجله  عم�سة  لأب��و  توغل  من 

رامي  حم��اولت  رغم  اأكرث  والثقة  للهجوم  املع�سع�س  كتيبة  ودفع 

ال�سوط  ونهاية  الأط���راف  من  الدخول  ع  والإ���س��رار  مرتني  عامر 

الهدف ول�سعات خطرية كرة هنا وهناك  الوثبة للحفاظ ع  تراجع 

بال اإنذارات.

الت�سجيل  اإرن�ست  الراوندي  الثاين حاول  املحرتف  بال�سوط 

لكن الرحال كان اأمهر بالت�سدي.

والطمئنان  للبوطة  اجل��دارة  تاأكيد  بهدف   ٦٠ الدقيقة  لتاأتي 

جاورت  القوية  عر�سيته  لكن  التعديل  ال�سريف  ل��وؤي  وح���اول  

القائم.

ويزج  قليال  متاأخرا  باخلطر  ال�سعبو  ال��وح��دة  رب��ان  لي�سعر 

واأ�ساع  وج��ال  �سال  ال��ذي  رم�سان  علي  م�ساك�س  ث��اين  مبهاجم 

اجلديد  املحرتف  ليرن�ست  �ساروخية  ملبا�سرة  اإ�سافة  فر�ستني 

للوحدة واأخرى لقي�س احل�سن اأم�سكها الرحال باقتدار.

القلفاط  بقدميه  تابعه  رائ��ع  وا�سي�ست  ال�سهيوين  لين�سل 

ا�سابة  بعد  تبديالت  وخم�س  ت�سيع  لكنها  بالهواء  ي�سبح  وه��و 

لعبني اثنني من الوثبة مقابل ثالث للوحدة واأجمل لوحة راق�سة 

للمحرتف الفارع الطول الذي انفرد و�ساعت بغرابة جانب القائم 

واأخريا جمهور الوحدة بكل اأخالق يحيى الوثبة ويبارك وي�سب 

جام غ�سبه لتوا�سع اأداء فريقه.

تعادل ايجابي 
حلب _ عبد الرزاق بنانه ▪ 

جنح فريق الفتوه اخلروج من ملعب احلمدانية بنقطة ثمينة 

بعد التعادل مع اأهلي حلب يف مباراة متو�سطة امل�ستوى الفني من 

الفريقني �سيطر خاللها الفتوة على جمريات ال�سوط الأول والأهلي 

على ال�سوط الثاين وقدم الأداء الأف�سل واأ�ساع العديد من الفر�س 

ال�سهلة ٠

املباراة بداأت بج�س نب�س من الفريقني يف و�سط امللعب واأول 

من  ك��ره  تلقى  ال��ذي  اوكيكي  النيجريي  ا�ساعها  باملباراة  فر�سة 

با�سل  براأ�سية  كان  الفتوة  رد  القوائم  خارج  لعبها  يو�سف  ال�سيخ 

امللعب  و�سط  يف  الفتوة  اأف�سلية  وظهرت  القائم  جانب  م�سطفى 

نتيجة اأ�سلوب ال�سغط الذي اعتمده على لعبي اأهلي حلب واأغلى 

�ساهر  احل��ار���س  عذبت  القوية  ابراهيم  خليل  ت�سديده  الفر�س 

من  الت�سجيل  يفتتح  اأن  م�سطفى  با�سل  وك��اد  ركنيه  اإىل  وحولها 

ومع  بردها  القائم  تدخل  اجل��زاء  منطقه  خ��ارج  من  قوية  ت�سديده 

خارج  قويه  كره  للفتوة  �سوفان  �سبحي  �سدد  ال�سوط  هذا  نهاية 

القوائم ٠

ماهر  الالعب  جنح   54 الدقيقه  يف  الثاين  ال�سوط  بداية  مع 

دعبول من خطف الكرة من مدافع الحتاد ولعب كرة عر�سية اىل 

باملرمى  ا�ستقرت  قوية  كرة  و�سدد  بالكرة  �سار  الذي  اجلفال  عدي 

جماهريه  ت�سجيع  م��ع  حلب  اأه��ل��ي  فريق  عزمية  م��ن  زاد  ال��ه��دف 

اأن  اوكيكي  وكاد  العمق  ومن  الأط��راف  جميع  من  بحرارةوهاجم 

يعادل و�سدد الأ�سقر كره قوية مرت بجانب القائم ومع التبديالت 

التي اأجراها مدرب الأهلي زادت الفعالية الهجومية واأ�ساع نوري 

فر�سه من ذهب امام املرمى ومره ثانية اأخطا مدافع الأهلي عندما 

خارج  و���س��دد  ل��ل��دايل  حولها  ال��ذي  للدعبول  باخلطاأ  ال��ك��رة  لعب 

منطقه  ع�سكر يف  التعديل  على  الأهلي  فريق  ا�سرار  القوائم ومع 

جزاء الفتوة وت�سابق الالعبون على اإ�ساعة الفر�س ال�سهلة لتعلن 

الدقيقه ٧٨ الفرح للجمهور الأحمر عندما جنح النيجريي اوكيكي 

من ت�سجيل هدف التعادل بعد اأن �سدد كرة قوية ا�ستقرت باملرمى 

من  اأكرث  له  و�سنحت  وقت  من  تبقى  فيما  اأف�سليته  الأهلي  وتابع 

بني  اليجابي  بالتعادل  املباراة  نهاية  احلكم  �سافرة  لتعلن  فر�سه 

الفريقني.

ديربي البحر حطيني 
الالذقية - حم�شن عمران ▪ 

جاره  على  بفوزه  مل�سلحته  البحر  ديربي  حطني  فريق  ح�سم 

عليها  غلب  م��ب��اراة  بعد  غ�سن  علي  �سجله  وحيد  بهدف  ت�سرين 

لفريق  الأوىل  فهي  الالذقية  مدينة  جمهور  قبل  من  الوفاء  طابع 

ح�سر  ال��ذي  زيني  ط��ارق  املرحوم  �سفينتهم  رب��ان  بغياب  البحارة 

على املدرجات مع تالوة اجلمهور »للفاحتة » اإكراما لروحه ورفع 

جمهور البحارة تيفو » حتية لري�س الفريق« .

العرتا�سات  وح�سرت  الفريقني  من  وق��وة  ندية  �سهد  اللقاء 

الت�سلل  األغت هدف لت�سرين بداعي  التي  على ال�سافرة التحكيمية 

براية احلكم امل�ساعد عبد ال�سالم حالوة مع ت�سجيل اعرتا�س على 

الهدف احلطيني املبكر يف ال�سوط الثاين .

بالن�سبة  اللقاء  جم��ري��ات  خ��الل  ن�سبيا  الف�سل  ك��ان  حطني 

الت�سديد وحتديدا من خارج اجلزاء  الكرة وعلى  لال�ستحواذ على 

فغاب  حمنته  بعد  الأول  اللقاء  �سغط  حتت  ت�سرين  لعب  حني  يف 

الرتكيز ن�سبيا عن خطوطه و�سيكون حا�سرا ب�سورة اأف�سل خالل 

اللقاءات القادمة .

تاأجيل
خلو�س  الأردن  اإىل  غدا  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  يتوجه 

الدورة الدولية الودية اإىل جانب منتخبات الأردن والعراق وعمان 

وعليه �سيتم تاأجيل اجلولة الثالثة ريثما يعود منتخبنا من عمان .
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في الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز

جبلة والوثبة يف املقدمة واحتاد الكرة اأمام ماأزق عودة اجلزيرة بعد هبوطه ..؟

املوقف الريا�شي: ▪ 
 ل يختلف اثنان باأن اأهم ما يقوم به جنوم الريا�سة هو 

التاأمني على اأنف�سهم من ال�سابات،

عليه  يتم  ال��ذي  املو�سع  بح�سب  التاأمني  تكلفة     وت���زداد 

التاأمني ب�سورة اأكرب كال�ساق اأو اليد حيث ي�ستخدمهما الالعب 

يف اللعبة التي ميار�سها، وهو حني يوؤمن �سد ال�سابة يريد اأن 

يحافظ على بقائه يف املالعب لأطول فرتة لأنها رزقه الوحيد، 

الالعب  مي��ار���س  وحيث  وهنا  �سليم،  وه��و  بعدها  وليعتزل 

له  موؤرقة  ال�سابة  تكون  م�سترت،  باحرتاف  اأو  كهاو  هوايته 

لعدم وجود  التاأمني رمبا  قادرة على  الأندية غري  اأن  وبالذات 

التاأمني املخت�س بالريا�سيني، اأو لكون عالج ا�سابات املالعب 

وتهيئة  والعالج  الت�سخي�س  من  بدءا  مكلفا،  يكون  كالك�سور 

الكثري، رمبا  ال�سيء  الأندية  تكلف  بذلك  العالج، وهي  بعد  ما 

يعادل ما ت�سرفه على املكافاآت اأو يزيد. 

تكاليف باهظة! 
كل اإ�سابات املالعب ويف كل الألعاب مكلفة، ومكلفة جدا 

ون�ساأل هنا ملاذا ل يلجوؤون للتاأمني للتخفيف من هذه الأعباء 

و اإّن هذا مل يكن خافيا على احتادات الكرة املتعاقبة، لقد كان 

هنا  ولكن  الحت���ادات،  اأم  الأن��دي��ة  ل��دى  �سواء  تفكري،  مو�سع 

التاأمني املوجود هو التاأمني ال�سحي؛ وهو يرى اأن هذا النوع 

له  يوجد  ل  ال��ذي  الريا�سي  التاأمني  عن  يختلف  التاأمني  من 

اأ�سا�س حيث التاأمني ال�سحي ل ي�سمل الالعبني ولذا نقرتح اأن 

تاأتي مبادرة من الحتاد الريا�سي العام ومن اللجنة الأوملبية 

�سيتيح  وه���ذا  الأل��ع��اب،  وجلميع  الريا�سي  ال��ت��اأم��ني  بتبني 

لالعبني اللعب بطماأنينة ومن دون خوف، ل�سيما اأن الكثري من 

الأندية تكون ميزانياتها حمدودة جدا، ورمبا تكون عاجزة عن 

تكملة عالج الالعب، فقد تكون باهظة الثمن. 

اأولويات 
�سيخ�سر  جهة  من  لأن��ه  للنادي،  هّمًا  متثل  ال�سابات  اإن 

جهود الالعب لفرتة، ومن جهة ثانية هو م�سوؤول عن عالجه، 

ولذا من الأولويات لبد اأن يكون النادي قادرًا على العالج، مع 

اأنه من خالل خربتنا اإن عالج ا�سابات املالعب مكلف جدا، من 

مرحلة الت�سخي�س ومرورا بالعالج وانتهاء بالعالج الطبيعي، 

اأن  نرى  ودائما  ال�سعوبة،  حيث  من  تختلف  ا�سابات  وهناك 

بني  �سائعًا  عن�سرًا  ميثالن  ال�سليبي  وال��رب��اط  الغ�سروف 

ال�سابات، والالعب هنا م�سوؤول عن احلفاظ على نف�سه عرب 

التدريب ال�سليم والتقوية، واأّل يلعب يف احلواري اأو الدورات 

التي تنظم بني فرتة واأخرى، واأن يطالب ناديه بعالجه. 

اهتمام 
يجب األ تقف الأندية ومعها احتاد الكرة مكتويف الأيدي، 

تاأمني  �سركة  مع  لالتفاق  الحت��اد  مع  التحرك  عليها  فالأندية 

حملية وتدرج ا�سابات املالعب �سمن توجهاتها، لبد اأن يكون 

الالعب وعالجه على راأ�س اأولوياتها. 

اأن التوجهات تكون غالبا على لعبي الفريق  لأن ما نراه 

الأول، ولكن الفئات اأي�سا حتتاج اإىل اهتمام، لأن اأولياء الأمور 

حني يرون اأي تاأخر يف عالج اأبنائهم فهم ي�سطرون ملنعهم عن 

اإّما  املواهب،  ع�سرات  نفقد  اأن  ميكن  وحينها  اللعبة،  ممار�سة 

خوفا من ال�سابة وعدم العالج، اأو لأنهم ي�سمعون ما يح�سل 

لالعبني امل�سابني فيمتنعون عن اللعب. 

الداريني  اهتمام  حم��ور  الالعب  يكون  اأن  يجب  ودائما 

ومتابعة اأي ا�سابة تلحق به، والالعب ميكن اأن ي�سعر بالأمان 

اإذا وجد من يتابعه ول يخ�سى الإ�سابة، لكن ال�سوؤال هنا هل 

الأندية جميعها ميكن اأن تغطي ا�سابات الالعبني؟ 

حلول 
واحلل املقرتح وهو لي�س هناك �سوى التاأمني، ولبد على 

الكرة(  احت��اد  ومعه  العام  الريا�سي  الحت��اد   ( املعنية  اجلهة 

تقريب امل�سافات مع �سركات التاأمني لو�سع عقود مع الأندية، 

اأي لعب حتت  قبل  من  ت�ستخدم  اأن  مرنة ميكن  عقودًا  تكون 

والتي  ال�سابة،  ح��الت  �سيغطي  ه��ذا  لأن  ن��ادي��ه،  من  رعاية 

تتطلب اأن تعر�س على الطباء ال�ست�ساريني يف امل�ست�سفيات 

اأمور  ت�سهل  اأن  ولب��د  البعيد،  التفكري  من  لب��د  و  اخلا�سة، 

واأي�سا  التجهيزات  تلتهمه  مكافاآت  من  تتقا�ساه  فما  الأندية، 

الرواتب، بينما يف بند العالج تكون املبالغ حمدودة، ومن ل 

يعانيه  الذي  النق�س  على  للتغلب  الأندية  من  ا�ستثمارًا  ميلك 

احلل  اأن  و  ذاتيا  ال�سابات  عالج  على  ق��ادرًا  يكون  لن  ماديا 

بيد الحتاد الريا�سي العام واحتاد الكرة ولي�س بيد غريهما، 

فهما الوحيدان القادران على التوا�سل مع �سركات التاأمني لكي 

تقوم بالتاأمني الريا�سي. 

نجوم بال تأمين للمستقبل واألندية تدفع الثمن .؟ 
التـاأمني على الالعب املحرتف » قنبلة « اأم �سرورة ُملّحــة ي�سعر معـها بالأمان ..!! 
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في تصفيات آسيا للشباب 

منتخبنــا دخــل دوامــة احل�سابــات بعــد خ�سارتــه اأمــام الأردن
املوقف الريا�شي: ▪ 

حقيقة  اأ�سبحت  العربي  اجل��وار  منتخبات  عقدة  اأن  يبدو 

يف  الأدن��ى  باحلد  اللبناين  املنتخب  على  الفوز  �سعوبة  بدليل 

حال حدث وتعذره هذه الأيام متاما اأمام اجلار الأردين مبختلف 

الت�سفيات  يف  ال�سباب  منتخب  اأم���ام  اخل�سارة  ولكن  الفئات 

احلالية املقامة يف عمان قد تكلفنا ل قدر الله خروجا مبكرا غري 

متوقعا من ال�سباق نحو نهائيات اوزبك�ستان.

ال�سيافة  �ساحب  اأمام  الأوىل  خ�سارته  تلقى  الذي  منتخبنا 

احل�سابات  دوام��ة  يف  نف�سه  اأدخ��ل  وحيد  ه��دف  مقابل  بهدفني 

املعقدة للظفر ببطاقة اأف�سل ثاين من بني املنتخبات الثواين يف 

باقي املجموعات وعليه الفوز على منتخب تركمان�ستان بنتيجة 

عري�سة وانتظار باقي نتائج املجموعة.

خ�صارة غري م�صتحقة 

تناف�سية  لئقة  ب�سورة  نف�سه  بتقدمي  منتخبنا  اأن جنح  بعد 

مارينا  جزر  وعلى  بهدف  تايبيه  ال�سني  على  متتاليني  بفوزين 

بع�سرة اأهداف تلقى خ�سارته الأوىل اأمام نظريه الأردين بهدف 

لثنني يف مباراة �سهدت اإ�ساعة لعبينا العديد من الفر�س ل�سيما 

يف ال�سوط الأول الذي انتهى بهدف للمناف�س. 

اخل�سم  مرمى  تهديد  لعبونا  ا�ستطاع  الثاين  ال�سوط  يف 

هوزان  طريق  عن  التعديل  هدف  جاء  حتى  الأوىل  الدقائق  منذ 

جم��ددًا  ت��ق��دم  دق��ائ��ق  بخم�س  وب��ع��ده��ا   ،١5 الدقيقة  يف  عثمان 

الفر�س  ا�ستثمار  من  منتخبنا  يتمكن  اأن  دون  الأردين،  املنتخب 

التي اأتيحت له فيما تبقى من وقت، لينتهي اللقاء بهدفني لواحد، 

الثاين خلف  املركز  نقاط يف  وليتجمد ر�سيد منتخبنا عند �ست 

منتخب الأردن املت�سدر بت�سع نقاط.

اأمام  لعبنا  اأننا  اأو�سح  فوته  م��ارك  للمنتخب  الفني  املدير 

يف  وخ�سو�سًا  منه  اأك��رث  فر�سًا  خلقنا  ولكننا  ق��وي،  مناف�س 

ال�سوط  اثنني، ويف  اأو  ت�سجيل هدف  علينا  فكان  الأول  ال�سوط 

الأردين  املنتخب  ولكن  جيدة،  بطريقة  النتيجة  عادلنا  الثاين 

املباراة  اأن  فوته  وك�سف  ركنية.  كرة  من  جمددًا  التقدم  ا�ستطاع 

اإىل  النظر  علينا  واأن  اللقاء،  مب�ستوى  احلكم  يكن  ومل  �سعبة 

اأنف�سنا ومراجعة الفر�س التي اأهدرناها. 

واأنه  املباراة،  يف  واأدائهم  بالالعبني  فخور  اأنه  مارك  واأك��د 

واثق من التاأهل والفوز على تركمان�ستان يف اآخر مبارياتنا.

 وعند �سوؤاله عما اأ�ساب لعبينا بعد الهدف الثاين ملناف�سنا، 

�سريع  هدف  تلقي  ثم  ومن  التعادل  هدف  ت�سجيل  اأن  فوته  بنّي 

جعل الأمر �سعبًا على لعبينا لب�سع دقائق، قبل ان  يتمكنوا من 

الأردين عمل  املنتخب  لكن  ال�سيطرة،  الأمر وا�ستعادة  ا�ستيعاب 

على قتل املباراة من خالل الرجوع للدفاع واإ�ساعة الوقت.

فوز كا�صح

ال�سمالية  ماريانا  جزر  منتخب  اكت�سح  اأن  ملنتخبنا  و�سبق 

الت�سفيات  من  الثانية  اجلولة  يف  مقابل  دون  اأه���داف  بع�سرة 

الآ�سيوية املوؤهلة لكاأ�س اآ�سيا لل�سباب 

على  ت��ن��اوب  ال��ث��اين  ال�����س��وط  يف  رب��اع��ي��ة  �سجل  منتخبنا 

ت�سجيلها زكريا رم�سان يف الدقيقة الثامنة واخلم�سني وحممود 

الثامنة  الدقيقة  يف  مهنا  وحممود  ال�ستني  الدقيقة  يف  الأ�سود 

الرابعة  الدقيقة  يف  ج��زاء  ركلة  من  عثمان  وه���وزان  وال�ستني 

وال�سبعني.

ويف املوؤمتر ال�سحفي بعد املباراة اأكد املدير الفني للمنتخب 

مارك فوته اأن لقاء اليوم كان مهمًا جدًا بالن�سبة لنا، حتى نربهن 

اأننا ن�ستطيع ت�سجيل الأهداف بعد كل تلك الفر�س التي اأهدرناها 

يف مباراة ال�سني تايبيه.

واأ�سار فوته اأنه من الطبيعي اأن ن�سجل هذا العدد من الأهداف 

فخ�سمنا متوا�سع كرويًا وتابع قائال: )املباراتان القادمتان اأمام 

الأردن وتركمان�ستان �ستكونان خمتلفتني متاما(.

كرة ال�سرطة توا�سل التح�سري

وجديده عرفة وكني�س وامللط

الطليعة بحاجة اإىل تعزيز  الروح املعنوية 

دم�شق- زياد ال�شعابني: ▪ 
يوا�سل فريق ال�سرطة 

دوري  ملو�سم  ا�ستعداداته 

الدرجة الأوىل لكرة القدم 

ب��ع��ي��دًا ع��ن الأ����س���واء من 

الودية  امل��ب��اري��ات  خ���الل 

بلقاء  ا���س��ت��ه��ل��ه��ا  ال����ت����ي 

بالتعادل  وانتهت  الوحدة 

2/2 و التقى يوم الأربعاء 

حماة  يف  ال���ن���واع���ري  م���ع 

اخلمي�س  ي����وم  وب��ع��ده��ا 

يتوجه اإىل طرطو�س للقاء 

فريق ال�ساحل.

با�سم  الفريق  م���دّرب 

اأم���ور  اأن  اأو����س���ح  امل����الح 

وت�سري  ب���خ���ري  ال���ف���ري���ق 

منتظمة  اإيجابية  ب�سورة 

املرحلة  اىل  و�سلنا  حيث 

الأخرية من التح�سري، لفتا اإىل اأن جمموعة الفريق امللتزمة بالتدريبات من بداية فرتة التح�سري 

و�سلت لدرجة عالية من اجلاهزية.

 جديد الت�صكيلة

وبنّي املالح اأن فريقه جدد لالعبه يو�سف عرفة و تعاقد مع حممد كني�س وهادي امللط  قبل اأن 

يغلق باب التعاقدات يف وقت غادر  عدد من الالعبني  لنتهاء عقودهم اأو على �سبيل الإعارة حممد 

خلف اىل الطليعة وخليل اإبراهيم  وكرم عمران  وعقبة املرعي وحممد هزاع  واحمد احل�سني اىل 

الفتوة وحممد لولو عاد اىل جبلة.

حماة  - فرا�ص تفتنازي  ▪ 
خ�سارتان متتاليتان  تلقاهما فريق رجال الطليعة لكرة القدم يف دوري كرة املمتاز الأوىل 

اأمام الوثبة والثانية اأمام جبلة تلقت �سباكه خم�سة اأهداف و�سجل مرتني.

من  الت�ساوؤلت  وانهالت  الالعبني  وعلى  الفريق  جمهور  على  بظاللها  اأرخ��ت  النتائج 

اجلمهور اإىل القائمني على الفريق  حول م�ستوى الفريق اأو اأ�سباب اخل�سارتني  و عدم قدرته 

على املحافظة على تقدمه اأمام الوثبة واخل�سارة العري�سة اأمام جبلة؟ 

الفتتاحية  مباراتنا  خ�سنا  قال:  الطلعاوي  الفريق  مدرب  م�ساعد  اخلالد  اأمين  الكابنت 

بالدوري اأمام فريق الوثبة اخلبري وفق اإمكانيات فريقنا التي كانت متوافرة خالل جمريات 

الإ�سابة  ب�سبب  املوؤثرين  الالعبني  ببع�س  مكتملة  غري  ب�سفوف  دخلناها  التي  املباراة  هذه 

وهما عبدالهادي دايل ويو�سف قلفا وبعدها اأ�سيب الالعب هادي امل�سري يف ال�سوط الأول 

فزادت همومنا حول كيفية تعوي�س غياب هوؤلء الالعبني يف تلك املباراة ومع ذلك ا�ستطاع 

فريقنا اأن يتقدم اأوًل بالت�سجيل ولكن خربة لعبي فريق الوثبة التي تفوق خربة لعبينا قلبت 

النتيجة مل�سلحو الوثبة ليفوز باملباراة .

وتابع اخلالد  : نحن نحرتم كل من اأبدى راأيه  من جمهورنا الكرمي ولكني وبا�سم جميع 

اأفراد الفريق اأمتنى من هذا اجلمهور الويف ال�سرب قلياًل على الفريق لأن الدوري مازال  يف 

بداياته ومن املبكر كثريًا انتقاد اأداء فريقنا واحلكم على م�ستقبله يف الدوري احلايل منذ الآن 

وال�سيء الوحيد الذي يحتاجه فريقنا من حمبيه حاليًا هو الوقوف اإىل جانبه و تعزيز ورفع 

الروح املعنوية بالفريق من اأجل ن�سيان اخل�سارتني .

للتزام  التوقف  ف��رتة  خ��الل  ت�سجيلها  مت  التي  املالحظات  ت��دارك  على  �سنعمل  وختم: 

املنتخب ببطولة ودية والفريق قادر على التعوي�س وم�ساحلة جمهورنا الكبري.

عشوائية اتحاد الكرة مستمرة  
 بيــن الع�سوائيــة و العمــل املوؤ�س�ساتـي اأيهمــا الطاغــي ..؟ 

 ▪ اأنور اجلرادات : 
اأن  يقتنعان  والآ�سيوي  الفيفا  القدم  لكرة  الدويل  الحتادين  نرى  متى 

احتاد الكرة عندنا ي�ستحق اأن يكون �سمن قائمة اأف�سل الحتادات الكروية 

مع  وتناغمت  اإداري��ًا  تطورت  التي  الآ�سيوية   والقارة  العامل  م�ستوى  على 

التحديثات امل�ستمرة على م�ستوى دوائرهما واأق�سامهما وهيكلتهما، يف ظل  

املوؤ�سرات الوا�سحة وال�سريحة التي يفرت�س اأن تكون حا�سرة لتقييم العمل 

بو�سعك  الدولية  الإ�سارة  اأن  التاأكيد  وبعد  الكرة،  احتاد  داخل  املوؤ�س�ساتي 

�سمن قائمة ) ١٠ ( احتادات اأكرث تطورًا، تعني اأن هنالك املزيد من موؤ�سرات 

العمل،  تقييم  اإىل  خاللها  من  و�سارع  ال��دويل،  الحت��اد  عليها  اعتمد  الأداء 

ومتابعة كافة التطورات التي رافقت املرحلة املا�سية، خا�سة اأن اأي منظمة 

اأ�س�س  اأن حتقق املزيد من جناحاتها، ما مل تكن مبنية على  كروية ل ميكن 

التعبري  اإن �سح  التحتية  البنية  فهي  املوؤ�س�ساتية،  املنهجية  قوية متينة من 

التي ميكن النتقال بعدها اإىل اجتاهات اأخرى من التطوير والنجاح.

قاعدة موؤ�ص�صاتية 
الناجحة،  الأ�سواط  الكروية جمموعة من  املوؤ�س�سات    لقد قطعت كربى 

لي�س لأنها متتلك من الكفاءات ما يكفي لإجناح ومتيز مهامها وفقط، بل لأنها 

�سارعت منذ مراحل التاأ�سي�س اإىل العمل على اإيجاد اأر�سية �سلبة جدًا وقاعدة 

ال�سال�سة والت�سهيل من  اإىل  اأن ت�سارك يف الو�سول  لها  جتهيزات وبيانات 

اإىل الأخرى، ويف هذا اجلانب من  اإداري من املرحلة  اأو انتقال  اإجراء،  اأي 

رئي�س  يبداأه  اأن  املفرت�س  الذي من  بالرتكيز  الوقوف والإ�سادة  ال�سروري 

الحتاد �سالح رم�سان  على اأمل �سناعة قاعدة موؤ�س�ساتية كبرية لها اأن تلبي 

طموحات املرحلة احلالية والقادمة، وتكون داعمة ل�سناعة اأي قرار مف�سلي، 

رغم اأن تلك املرحلة تطلبت جهدًا وعماًل كبريين، كان من املمكن لأي �سانع 

�سطحية  جوانب  على  الرتكيز  اإىل  وي�سارع  بجدواه،  يكرتث  األ  اآخر  قرار 

لقطف ثمار م�ستعجلة واحل�سول على نتائج وخمرجات اآنية! 

النتائج  ح�سد  يف  ال�ستعجال  اإىل  امل�سوؤولني  من  البع�س  اجت��اه  اإن 

واملخرجات، دون الكرتاث اأو الإميان بقيمة ومزايا البنية التحتية والقاعدة 

نتائج  اأي  املوؤ�س�سات  لتلك  يحقق  اأن  ميكن  ل  للموؤ�س�سة،  املتينة  الإداري���ة 

ومن  املنا�سب،  الإيجابي  الوجه  اإظهار  يف  ال�ستدامة  حتى  اأو  م�ستقبلية، 

ال�سهل جدًا اأن تعود تلك املوؤ�س�سات اإىل خطوات كثرية للوراء، وتتفاجاأ بعد 

�سنوات طويلة من العمل غري املنظم، اأنها مل تبداأ من الأ�سا�س، وكل ما قامت 

به لي�س اأكرث من اجتهادات وع�سوائية حل�ساد نتائج موؤقتة، وجت�سيد نوع 

من اخلداع، لنف�سها قبل اأن يكون لالآخرين. 

ركائز اأ�صا�صية 

اإن التاأ�سي�س الذي درج عليه احتاد الكرة للعديد من الدوائر والأق�سام، 

حتى واإن طال العمل به، اإل اأنه يظل من الركائز والأركان الأ�سا�سية التي لها 

اأن ت�ساعد اأي �سانع قرار اأخر يدير املوؤ�س�سة الكروية يف امل�ستقبل، وبالتايل 

 ، الكرة يف عهد رم�سان  العمل املوؤ�س�سي الذي يحظى به احتاد  اأن  الإميان 

لي�س اأكرث من بناء ت�ستفيد منه الأجيال القادمة، وهي حالة من نكران الذات، 

واإجن��ازات  بنتائج  �سوى  يفكرون  ل  اآخرين  ق��رار  �سناع  من  نتابعها  قلما 

تخدمهم يف مرحلة يقفون فيها ق�سرًا على راأ�س تلك املوؤ�س�سات! 

مع�سكر ل�سابات كرة القدم
 ▪ خديجة ونو�ص

  بعد خروج منتخب ال�سيدات من الن�سخة ال�سابعة لبطولة غرب اآ�سيا وف�سله يف احداث اأي 

جديد لكرة ال�سيدات اأعاد احتاد تكليف ذات اجلهاز وت�سكيل منتخب لل�سابات  دون اأي تقييم ملا قدمه 

خالل الفرتة املا�سية مكتفيًا بالدعوة ملع�سكرات ومات�ستلزمه من نفقات وح�سد اخل�سارات القدم 

الن�سائية وخا�سة بعد العودة للم�ساركة والتدريب . 

مع�صكر 
بدخل منتخب �سابا �سورية مع�سكره الأول بقيادة املدير الفني �سليم جبالوي حتى ي�ستمر  لغاية 

١٣ ال�سهر القادم ا�ستعدادًا للم�ساركة يف بطولة غرب اآ�سيا ي�ساعده  وم�ساعدة الكابنت مها القطريب 

واإيفا تغازي وب�سمة العلي، ومدرب حار�سات املرمى فداء دروي�س، والإدارية فريال جمعة.

ودعي للمع�سكر كال من الالعبات التالية : رنيم اأبو لطيف واعتدال حمدان وكر�ستني حنو�س 

وهمرين علي ولري�سا نادر ومي�س احللبي وفاطمة العبدالله واأمامة عثمان وتال نور الدين و�سذى 

عربي وكاري�س جربوع و�سام جمال ورنيم معروف و�سبا �سليم وماريناز الطويل وحياة ديوب 

وروؤى غريب ومي اجلابي ورند اإبراهيم وبيان املبي�س وبريانة الأ�سمر و�سيدرا خيزران واآهني 

حممد واآية حممد واآفني ح�سن ودريا حاجي ولفا عثمان وجلنار م�سطفى ودلناي اإ�سماعيل ودلف 

ح�سني و�سيدرا ر�سول و�سيانت عمر وخديجة اإبراهيم وميار علو�س.
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وقفة
بعد زيارة رئيس االتحاد الدولي بطولة العرب لرفع الأثقال منت�سف ت�سرين الثاين القادم يف �سالتنا

ملحم احلكيم ▪ 
الدويل  الحت��اد  لرئي�س  الر�سمية  الزيارة  منحت 

لرفع الأثقال حممد ح�سن جلود اإىل دم�سق وا�ستقباله 

معال  فرا�س  ال�سورية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  قبل  من 

البطولة  ال�سوري ر�سميا ا�ست�سافة  احتاد رفع الثقال 

الثاين  ت�سرين  منت�سف  اجل���الء  �سالة  يف  العربية 

القادم.

جدارة وا�صتحقاق

لي�س  العربية  للبطولة  الأثقال  رفع  احت��اد  تنظيم 

نتيجة  طويل  غياب  بعد  جاء  بل  كوادرنا  على  جديدا 

الظروف ال�سعبة امتد لأكرث من عقد منذ اأن ا�ست�سفنا 

بطولة الأندية الآ�سيوية وجنحنا ب�سهادة اجلميع.

ريا�سة  تعود  ق��ال:  جلود  ال��دويل  الحت��اد  رئي�س 

رفع الأثقال اليوم يف �سورية لتنظيم البطولت العربية 

ودولية  اآ�سيوية  ب��ط��ولت  لتنظيم  مقدمة   و�ستكون 

امكانيات  م��ن  متتلكه  وم��ا  مقومات  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا 

ا�ستحقاق  اأي  لإجن��اح  ج��دارة  عن  اليوم  فال�ست�سافة 

على خمتلف امل�ستويات.

البطولة  لإقامة  ال��دويل  دع��م الحت��اد  واأك��د جلود 

العربية يف دم�سق لأن �سورية كانت و�ستبقى متنف�سا 

لكل العرب مراهنا يف الوقت نف�سه على جناح البطولة 

وتنظيمها وح�سب قوله:«ح�سرت بطولت ا�ست�سافتها 

دم�سق وجنحت با�ست�سافتها واليوم �ستعيد �سيناريو 

النجاح ذاته«.

ب�صمة �صورية

واأ�ساف جلود: لعبة رفع الأثقال يف �سورية ت�سهد 

هو  بطولة  اأي  يف  اأبطالها  وت��واج��د  م�ستمرا  تطورا 

حمط تقدير واحرتام اجلميع جلدارتهم باملناف�سة ول 

بالأخالق  لهم  م�سهود  فاأبطالها  الأثقال  رفع  يف  �سيما 

الريا�سية والروح العالية لتحقيق اجناز لبلدهم.

الذي  للعبة  ال�سوري  واأ�ساد جلود بجهود الحتاد 

رفع  اأبطال  نتائج  جممل  فجاءت  فئاتها  خمتلف  طور 

الفئات  خمتلف  يف  للطموح  وملبية   ج��ي��دة  تعبري الأث��ق��ال  ح�سب  اللعبة  احت���اد  ف��ق��دم  امل��ح��اف��ل  قاريًا وخمتلف  الدولية  اأبطاًل ب�سموا بقوة يف املحافل  اجللود 

واأوملبيًا.

دعامة دولية

وبني حممد جلود رئي�س الحتاد الدويل اأن ريا�سة 

رفع الأثقال عريقة تاريخيا و �سورية اأحد ركائزاللعبة 

الآن  وحتى  املا�سي  القرن  ثمانينات  منذ  الأ�سا�سية  

وفيها اأبطال كبار �سنعوا اجنازات خالدة للعبة اأمثال 

البطل طالل النجار ومعن اأ�سعد وعهد جغيلي ورئي�س 

احتاد اللعبة ح�سنني ال�سيخ وغريهم الكثري من البطال 

مبختلف  البطولت  بكافة  ب�سموا  الذين  والرباعني 

الفئات )النا�سئني حتى فئة املا�سرتز(

�سعيد  على  لي�س  اللعبة  متيز  اإىل  جلود  ولفت   

والتحكيم   التنظيم  �سعيد  على  بل  فح�سب  املناف�سات 

دعوة  يتم  دول��ي��ة  او  ك��ان��ت  اقليمية  بطولة  ك��ل  ففي 

ح�سنني ال�سيخ للم�ساهمة بتنظيم البطولت وحتكيمها 

وهذا دليل وا�سح على اأهمية كوادر اللعبة كذلك احلكم 

الدكتور با�سل ابراهيم الذي �سارك يف حتكيم  بطولت 

التنظيم اخلا�سة  غالبا يف جلنة  والعامل ويكون  اآ�سيا 

بالبطولة.

املنتخب  واإم��ك��ان��ي��ات  امل��ن��ت��ظ��رة  ال��ب��ط��ول��ة  وع���ن 

جلود:  اأج��اب  امليداليات  من  العديد  بح�سد  ال�سوري 

ح��ظ��وظ امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��وري ك��ب��رية ل��وج��ود خامات 

املخ�سرمني،  الأب��ط��ال  اإىل  اإ�سافة  �ساعدة  وم��واه��ب 

رباعيني  ل��دي��ه  ال���ذي  البلد  ب��ان  �سك  ل  ق��ول��ه  وح�سب 

والوملبية  الدولية  و  العاملية  املن�سات  اإىل  و�سولوا 

ل�سك  وقوية،  هامة  ب��دورات  قيا�سية  ارقاما  و�سجلوا 

بهم  للو�سول  واملدربني  املوهوبة  اخلامات  لديه  بان 

�سيعتلون  والذي من خالله  املميز  الفني  امل�ستوى  اإىل 

على  �ستربهن  املنتظرة  والبطولة  التتويج،  من�سات 

اجناح  على  واأبطاله  وك��وادره  ال�سوري  الحتاد  قدرة 

البطولة واملناف�سة بقوة على �سدارتها.

رئيس اتحاد الريشة الطائرة :  املدرب الأجنبي �ساهم بتطوير م�ستوى الالعبني

ذهبيتان وف�سيتان ل�سورية يف بطولة العرب ال�ساد�سة يف البحرين

املوقف الريا�شي: ▪ 
اأكدت رئي�س احتاد الري�سة الطائرة خلود 

بيطار  باأن املدرب املاليزي الذي اأ�سرف على 

قد  فئاته  مبختلف  الوطني  منتخبنا  مع�سكر 

انتهت املهلة التي حددها له الحتاد الآ�سيوي 

يف  للعبة  الدعم  برنامج  �سمن  اأر�سله  ال��ذي 

اآ�سيا على نفقته، معتربة اأن وجود مدرب من 

ماليزيا كان جيدًا حيث قام بتح�سني وتطوير 

الذين  املنتخب  لعبي  ل��دى  الفني  امل�ستوى 

الري�سة  بالتدريب يف �سالة  مازالوا ملتزمني 

الريا�سية  ال��ف��ي��ح��اء  مب��دي��ن��ة  التخ�س�سية 

بدم�سق .

واأ�����س����ارت ب��ي��ط��ار ب����اأن وج����ود امل���درب 

املاليزي كان له ايجابيات عدة اإ�سافة لإ�سرافه 

على التدريب يف املع�سكر،  وح�سول تغيريات 

ملنتخبنا  ال���س��ت��ع��داد  مب��اي��خ�����س  م��ل��م��و���س��ة 

والأمور الفنية واللوجي�ستية حيث مت جتهيز 

ال�سالة جيدًا وتاأمنت املنامة �سمن غرف داخل 

اإ�سافة   ، الالعبني  لإقامة  املخ�س�سة  ال�سالة  

ب���الأدوات  ري�ستنا  الآ���س��ي��وي  الحت���اد  ل��دع��م 

الالعبني  على  توزيعها  مت  التي  والتجهيزات 

وجلانها  املحافظات  بع�س  وعلى  باملع�سكر 

الفنية الن�سيطة التي تعمل لتطوير اللعبة.

الفرتة  ان��ت��ه��اء  اأن  اإىل  ل��ف��ت��ت  ب��ي��ط��ار 

العطلة  طيلة  ا�ستمرت  التي  املاليزي  للمدرب 

اأ�سهر لتعني توقف املع�سكر  ال�سيفية لثالثة 

واخلطط  ال��روؤى  ب��ذات  �سي�ستمر   بل  املغلق 

ملتابعة  الوطنية  التدريبية  كوادرنا  باإ�سراف 

التي من  التح�سري حتى موعد ال�ستحقاقات 

املقرر امل�ساركة بها، واملتمثلة ببطولة العرب 

ال��ك��وي��ت يف �سهر  اآ���س��ي��ا يف  وب��ط��ول��ة غ���رب 

ت�سرين الثاين القادم .

بريا�سة  القتالية  للفنون  �سورية  منتخب  حقق 

قوة الرمي والدفاع عن النف�س اأربع ميداليات » 2ذهب 

اأقيمت  و2 ف�سة«  يف البطولة العربية ال�ساد�سة التي 

م�ساركة  و���س��ه��دت  امل��ن��ام��ة  البحرينية  العا�سمة  يف 

والكويت  البحرين  منتخبات  مثلوا  لع��ب��ة  ثمانني 

وم�سر وتون�س، واجلزائر ولبنان وفل�سطني واليمن 

يف  مثلنا  ال��ذي  منتخبنا  مل�ساركة  اإ�سافة  وال�سودان 

القادر  عبد  الإم���ارات  يف  املقيمني  بالالعبني  البطولة 

كغ   55 حتت  بوزن  الذهبية  امليدالية  اأح��رز  الذي  رنة 

اأ�سلوب الاليت  اإ�سافة لف�سية  باأ�سلوب » بودي باور، 

باور لفئة ال�سباب والالعب عبد الرحمن الزاهر الذي 

نال امليدالية الذهبية بوزن حتت 4٠ كغ باأ�سلوب بودي 

باور والف�سية باأ�سلوب الاليت باور بفئة النا�سئني .

 نائب رئي�س احتاد الفنون القتالية زياد اإبراهيم 

هذه  ع��ن  ال��رم��ي  ل��ق��وة  العربي  الحت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب 

امل�ساركة قال: لقد �ساركت �سورية بالعبني مقيمني يف 

الإمارات العربية املتحدة، ومتكنا من رفع علم الوطن 

ميداليات يف  اأرب��ع  اإح��راز  بعد  الأغلى  الن�سيد  وعزف 

البطولة العربية، وهذا اإجناز ل�سورية ولو كان هناك 

م�ساركة كاملة ملا ابتعد لعبونا عن املراكز الأوىل يف 

الرتتيب العام حيث منتلك اأبطاًل قادرين على املناف�سة 

واعتالء من�سات التتويج .

�صيمينار حتكيمي
على هام�س البطولة متت اإقامة �سيمينار حتكيمي 

مدربني  م��ن  بالبطولة  امل�����س��ارك��ني  جلميع  تن�سيطي 

وحكام ولعبني باإ�سراف رئي�س الحتاد العربي للعبة 

الدكتور وليد ق�سا�س .

التح�سريات م�ستمرة لبطولتي الأندية

العربية ودروب ت�سرين الدويل للدراجات
دم�شق-زياد ال�شعابني: ▪ 

ودروب  لل�سيدات(  والأوىل  للرجال  العا�سرة  العربية)  الأندية  بطولتي  لتنظيم  وامل�ساعي  اجلهود  تتوا�سل 

ت�سرين الدويل للدراجات والتي ت�ست�سيفها حمافظة الالذقية خالل الفرتة من 2٦ اأيلول اجلاري ولغاية ٨ت�سرين 

الأول القادم واملقامة بالتعاون بني الحتاد الريا�سي العام ووزارة ال�سياحة وحمافظة الالذقية حيث عقد اجتماع 

الحتاد  رئي�س  معال  وفرا�س  هالل   عامر  واملحافظ  اإ�سماعيل  هيثم  بالالذقية  احلزب  فرع  اأمني  ح�سره  تن�سيقي 

الريا�سي العام واللواء عبدو كرم قائد ال�سرطة وح�سر الجتماع اأي�سا خالد كوك�س رئي�س احتاد الدراجات وب�سام 

زرواند رئي�س التنفيذية باملحافظة وعدد من اجلهات العامة ومن الحتاد الريا�سي.

 ومت الرتكيز خالل الجتماع على اأهمية هذا احلدث الريا�سي الذي له دور يف اإظهار املناخ اليجابي للبلد 

وو�سع  وال�سعوبات  العقبات  لتذليل  اجلهود  تكاتف  و�سرورة  ال�سوري   للمجتمع  اليجابية  ال�سورة  وعك�س 

اإمكانيات املحافظة لإجناح البطولة وال�سباق على اأمل اأن تتو�سع  امل�ساركة يف  ال�سباقات والبطولت القادمة.

والفرق  ال�سباقات  وم�سار  خطة  عن  وتف�سيلي  مو�سع  �سرح  كوك�س  خالد  الدراجات  احتاد  رئي�س  قدم  وقد 

امل�ساركة. 

افتتاح مميز للبطولة العربية الثالثة ع�سر
للكيك بوك�سينغ مب�ساركة ١١  دولة عربية

 ▪  مالك �شقر 
للكيك  العربية  البطولة  الن�سخة ١٣ من  افتتحت    

بوك�سينغ  يف �سالة اجلالء يدم�سق مب�ساركة ١١  دولة 

عربية. 

العام  الريا�سي  الحت���اد  رئي�س  اأعلنه  الف��ت��ت��اح 

الدكتور  العربي  الحت��اد  رئي�س  بح�سور  معال  فرا�س 

امل�ساركة  العربية  ال��وف��ود  وروؤ����س���اء  ال�ساعر  با�سل 

الريا�سي  التنفيذي لالحتاد  املكتب  واأع�ساء  بالبطولة 

العام.

  معال رحب بالوفود العربية امل�ساركة متمنيا لهم 

التوفيق والنجاح والتناف�س ال�سريف  يف ربوع الوطن 

الغايل موؤكدا باأن �سورية متر�س ولكن لن متوت بف�سل 

حكمة ورعاية ال�سيد الرئي�س ب�سار الأ�سد.

بدوره  اأ�ساد الدكتور با�سل ال�ساعر رئي�س الحتاد 

بح�سن  كلمته   يف  بوك�سينغ   الكيك  لريا�سة  العربي 

التنظيم مثمنا قوة وح�سور الكيك بوك�سينغ ال�سوري 

من الدول املتميزة باألعاب القوة ل�سيما الكيك بوك�سينغ 

اإجن��ازات عربية ودولية منوهًا  اأبطاًل حققوا  ومتتلك 

بقدرة  �سورية على ا�ست�سافة اأي  بطولة عربية  و�سبق  

العربية كونها  البطولت  العديد من  ا�ست�سافت  اأن  لها 

متلك مقومات النجاح التنظيمية والإدارية .

الريا�سية  ل��ل��ق��ي��ادة  بال�سكر  د.ال�����س��اع��ر  وت��وج��ه 

وتقدميها  وتعاونها  ودعمها  ا�ستقبالها  على  ال�سورية 

كل الت�سهيالت ولحتاد الكيك بوك�سينغ ال�سوري على 

العربي  الحت��اد  واأن�سطة  برامج  مع  وتعاونه  ن�ساطه 

ومبا يعود بالفائدة على تطور اللعبة وارتقائها موؤكدًا 

يلزم  ما  كل  وال��دويل وتقدمي  العربي  دع��م الحت��ادي��ن 

للو�سول بريا�سة الكيك بوك�سينغ ال�سورية اإىل اأف�سل 

امل�ستويات.

للكيك  ع�سر  الثالثة  العربية  البطولة  مناف�سات  

بوك�سينغ تتوا�سل  يف مدينة اجلالء الريا�سية و�سط 

معظم  على  والعراق واجلزائر  الأردن  لالعبي  �سيطرة 

متفاوتة  اأبطالنا  ونتائج  الأوىل  الأدوار  يف  النزالت  

فاتهم  ما  ا  يعو�سو  اأن  اليوم  ناأمل  الوزان  بع�س  يف 

الإناث  مناف�سات  اأن  مايبدو   وعلى  الأول  اليوم  يف  

�ستخت�سر نتيجة عدم تكامل الأعداد من الدول امل�ساركة 

بواقع »وزنني اأو اأكرث«.

قبضات درعا تعيد تصنيع حلقة المالكمة
اأمني �سر جلنتها الفنية يتنازل عنها مل�سلحة بطل املالكمة 

ملحم احلكيم ▪ 
بغية  وتكتيكات  لتكتالت  ك��وادره��ا  تلجاأ  اأن  ريا�ستنا  يف  اعتدنا   

الو�سول عرب النتخابات اإىل ت�سمية هنا اأو ع�سوية هناك، ويف حال مل 

الع�سي  وو�سع  التهم  كيل  هو  ال�ساغل  �سغله  ف�سيكون  م�سعاه  يف  يوفق 

يف العجالت لحتاد اللعبة اأو اللجنة الفنية يف املحافظات متخذا منههما 

املناف�سة  ميادين  عن  حمافظته  وابتعاد  ف�سله  اأو  تق�سريه  لتعليق  �سماعة 

اأو متيم ت�سميته ع�سوا يف جلنة  ويف حال كتب له النجاح وت�سلم مهمة 

اأنه غري قادر  تاأكد  ما الت�سق بالكر�سي بال�سق �سحري ل يرتكه حتى لو 

على العطاء يف هذه الت�سمية فلم ن�سمع  عن اأحد ا�ستقال من تلقاء نف�سه 

واأف�سح املجال لغريه.

مرحى لقب�صات درعا
�سبيل  يف  متاما  خمتلفا  م�سهدا  وقدمت  املاألوف  خالفت  حالة  امامنا 

املتوفرة  واإمكانياتها  بيديها  فحاولت  النجاح  لتحقيق  �سبل  عن  البحث 

تاأمني م�ستلزمات اللعبة.

خلدون  اللعبة   بطل  عمل  فقد  خمتلفا  مثال  درع��ا  يف  املالكمة  فنية 

بيديه  �سابقا  للمالكمة يف  حمافظة درعا  الفنية  اللجنة  املحاميد  رئي�س  

من اأجل اللعبة التي ع�سقها  فاأعاد ت�سنيع  حلقة املالكمة كاملة يف حمافظة 

ذلك  �سعوبة  من  الرغم  على  الأمثل  بال�سكل  ال�سعب  عمله  واأجن��ز  درع��ا 

باأعمال  فنية  ومهارات  �سخمة  امكانيات  تتطلب  مالكمة  حلقة  فت�سنيع 

احلدادة والنجارة والتنجيد وغريها ما دفع باحتاد اللعبة ل�سكره والثناء 

ا�ستحق  لذا  املالكمة  للعبة  خدمة  جهد  من  املحاميد  وقدمه  ما�سنعه  على 

ال�سكر من القلب  »بحرفية قوله« خلدون حماميد الذي ن�سق وتعاون مع  

اللحنة الفنية للمالكمة واللجنة التنفيذية يف حمافظة درعا وو�سع حلقة 

املالكمة يف اخلدمة 

بداية النجاح
مالكمة درعا عادت منذ فرتة  وبعد غياب طويل عن املناف�سات اجلادة 

فنيات  واأظهروا  اللعبة  اأبطال  يناف�سون   واأبطالها  املناف�سة  حلقات  اىل 

خالد  وامل��درب  للحكم  دائم  ح�سور  و�سط  القب�سات  علم  يف  عال  وتكتيك 

اأكرث من  الكراد، وا�ست�سافت العام الفائت دورة تدريب مركزية ح�سرها 

دورة  حينها  يف  لها  ا�سرنا  كما  وكانت  درعا  حمافظة  من  دار�سا  خم�سني 

منوذجية بكل املقاي�س.

 هذا يوؤكد جدية املحافظة باإعادة مالكمة املحافظة اىل تاألقها ال�سابق، 

لياأتي الدليل املبني عرب اللجنة الفنية للمالكمة يف درعا  حيث اأقدم يو�سف 

الكراد اأمني �سر اللجنة الفنية يف درعا  على  التنازل عن من�سب  اأمني �سر 

اللحنة الفنية للمالكمة يف  درعا ل�سالح البطل الدويل خالد الكراد  » �سقيقه 

الكرب » مبوافقة قيادة  العمل الريا�سي يف حمافظة درعا واللجنة التنفيذية 

م�سلحة  يف  ي�سب  اذ  �سوابيته  اللعبة  ك��وادر  اأك��دت  اأمر  وهو  باملحافظة 

وقدرته  العالية  اأخالقه  الكراد  خالد  ال��دويل  البطل  عن  فمعروف  اللعبة 

املحافظة  مالكمي  تدريب  حاليا  يتوىل  اذ  والتدريب  التحكيم  يف  املميزة 

الذين بدا وا�سحا تطور م�ستواهم الفني يف البطولت املركزية.

» تنازل امني �سر اللجنة« نال موافقة  احتاد اللعبة ومباركته يف �سبيل 

ي�سب  مبا  طواعية  العمل  عن  القادرة  اللعبة  ك��وادر  اأم��ام  املجال  اف�ساح 

مب�سلحة اللعبة.

فنية املالكمة يف درعا قدمت مثال حيا على اأن من يريد العمل ل ينتظر 

ت�سمية او تكليف بل يعمل طواعية يدفعه لذلك حبه للعبة ووفائه لها وقد 

�سمته عرب حمافلها بطال ا�ستحق من خالله التوظيف والتكرمي وال�سمعة 

العطرة عرب اجناز �سيبقى خالدا ابدا.

الكاراتيه ن�سيطة حمليًا لكنها بحاجة مل�ساركات خارجية لتقييمها
حممود املرحرح: ▪ 

خطط واأفكار احتاد الكاراتيه م�ستمرة على ار�س الواقع قوًل وفعاًل  ترافقها  

الفئات العمرية وبعدد جيد يف  اإقامة بطولت على م�ستوى اجلمهورية  وملختلف 

معظم املحافظات املهتمة باللعبة وت�سهد فيها انت�سارًا جيدًا ولقيت جناحًا تنظيميًا 

واإداريًا ومن حيث امل�ساركة العددية الكبرية . 

والأكرب  املعلن  والهدف  النوعية  لتحقيق  الدوؤوب  �سعيه  الكاراتيه ويف  احتاد 

املتمثل بتو�سيع قاعدة ممار�سة هذه الريا�سة ويف كل الأندية، يبدو اأنه جنح اىل حد 

كبري بهذا املنحى والأهم من هذا وذاك انه اأوجد مناخات هامة حيث جعل البطولت 

حتمل نف�سها بنف�سها وتوؤمن احتياجات ونفقات البطولة من ريوع ر�سوم امل�ساركة 

الحتاد  م�ساعدة  دون  ن�ساط  باأي  القيام  ت�ستطيع  ل  خمتلفة  احت��ادات  عك�س  على 

وتكري�س  الحتاد  لهذا  جديد  وجناح  الأهمية  بالغ  در�س  ذلك  ويف  العام  الريا�سي 

للمال  يف حال ا�ستثمرت ووظفت بال�سكل  الريا�سة منتجة غري م�ستهلكة  اأن  حالة 

ال�سحيح.

نقاط ت�صنيفية موؤهلة للنخبة
احتاد اللعبة ينظم اإ�سافة لبطولت اجلمهورية  بطولت الدوري املمتاز الذي 

يقام على اأربع مراحل يف حمافظات دم�سق وحلب والالذقية وحماة وهذا الدوري 

الت�سنيفية �سمن  النقاط  مينح الالعبني فر�س احتكاك مهمة خا�سة من اجل جمع 

برنامج النقاط الذي توؤهل الالعب الميز للم�ساركة يف بطولة النخبة التي �ستقام 

نهاية العام  لفئات حتت ١2 عاما.

من م�صتهلك اىل منتج
طاملا حتدثنا بان البطولت باتت قادرة على حتمل اأعباء نفقاتها من ذاتها فاإننا 

نق�سد  منتج ول  اىل  م�ستهلك  من  يتحول  اأن  ا�ستطاع  الحت��اد  اأن  مقولة  نوؤكد  هنا 

فقط املو�سوع املادي بحد ذاته اإمنا اأي�سا الإنتاج يكون من خالل اخلامات الواعدة 

ويتم  البطولت  عنها  ت�سفر  التي  اللعبة   لهذه  جيد  مب�ستقبل  املب�سرة  واملواهب 

اكت�سافها من قبل اللجان املعنية.

حتفيز الأبطال

تكري�س  الأول   : اجتاهني  وفق  ي�سري  اللعبة  احت��اد  جعل  اخلطوة  هذه  جناح 

مفهوم اأن الأندية هي احللقة الأ�سا�س يف بناء الالعب وحينما دعمها احتاد الكاراتيه 

لها مب�ساركة  الريا�سية و�سمح  بالأندية والبيوتات واملراكز  باإقامة بطولت تعنى 

عددية كبرية فان ذلك �ساهم يف تطوير اللعبة بالأندية ون�سر اللعبة بالأندية وحافزًا 

مميزة  �سعبية  ذات  باتت  كونها  األعابها  بني  اللعبة  واعتماد  ملمار�سة  الأندية  لبقية 

لرعاية  �سبون�سر«   « راعية  �سركات  البحث عن  الحت��اد  بات هم  الثاين  ، والجت��اه 

بطولته ودعم لعبيه خا�سة وهذه البطولت تفرز يف كل مرة خامات عديدة يختار 

املنتخب  ل�سفوف  بعد  فيما  و�سمها  وجت��ارب  ت�سفيات  �سمن  منها  الأميز  الحت��اد 

الوطني .

ندرة امل�صاركات اخلارجيّة!
يف  املميزين  الالعبني  �سيخدم  فانه  ه��ذا  م��اأرب��ه  يف  جنح  وان  الحت��اد  �سعي 

اإ�سافة ت�سجل لحتاد اللعبة الذي يبحث كل  املنتخبات الوطنية وهذا الأمر ي�سكل 

على  اأبطالها  وحتفيز  وت�سجيع  اللعبة  تطوير  يف  ت�ساهم  جديدة  خطط  عن  يوم 

�سبه  الريا�سة  لهذه  اخلارجية  وامل�ساركات  خا�سة  حدود،  بال  والعطاء  ال�ستمرار 

ال�سعيد  على  م�ساركة  الألعاب  اأقل  من  الكاراتيه  وباتت  �سنوات  عدة  ومنذ  غائبة 

اخلارجي لأ�سباب معينة وهي بحاجة مل�ساركة يف مع�سكرات وبطولت لالحتكاك 

وزيادة اخلربة ومن جهة ثانية للوقوف على امل�ستوى احلقيقي لالعبيها .



ملحم احلكيم ▪ 
املالكمني  قائمة  ل��ت��ج��اوز  امل��الك��م��ة  احت���اد  ي�سعى 

والرد  الأخ��ذ  من  الكثري  كلفته  التي  ال�سابقة  الرباعية  

وهران  يف  للمتو�سط  حت�سريا  الرو�سي  املع�سكر  قبل 

بال�سكل  والدرو�س  العرب  ا�ستخل�س  اأنه  ويبدو  حينها 

اجل��ي��د ول��ه��ذه ال��غ��اي��ة وج���ه الحت����اد ال���دع���وة لنخبة 

الحد يف �سالة  غدا  ر�سمية  لإج��راء جتارب  املالكمني  

لإج���راء  مالكمني  �سبعة  م��ن  قائمة  لخ��ت��ي��ار  الفيحاء 

والدعوة  املرا�سالت  وف��ق  اأرب��ي��ل  يف  تدريبي  مع�سكر 

التي ا�ستلمها الحتاد من نظريه العراقي.

املنتخب  اأب��ط��ال  اأي�سا  �سملت  للتجارب  ال��دع��وة 

وحممد  م�ستت  حممد  البلد)  وخ���ارج  داخ��ل  الوطني 

امل�ساركني  لنتقاء  الرديف  منتخب  اىل  ا�سافة  ملي�س( 

العراقي  املنتخب  مع  امل�سرتك  التدريبي  املع�سكر  يف 

خالل الفرتة بني الأول من ال�سهر القادم وحتى منت�سف 

ل�سبعة  امل�ساركة  و�ستكون  بالعراق  اأربيل  يف  ال�سهر 

مالكمني �سيتم انتقائهم من خالل التجارب  التي حر�س 

الذين  املالكمني  اأك��رب عدد من  دع��وة  اللعبة على  احت��اد 

حملوا لقب بطولة اجلمهورية ومتيزوا خاللها فجاءت 

الدعوة ا�سمية  للمالكمني.

املع�سكر التدريبي ياأتي يف اطار التح�سري لبطولة 

القادم  ال�سهر  اأواخ���ر  الأردن  ت�ست�سيفها  التي  اآ�سيا 

والتي �سي�سارك فيها منتخبنا باأربعة مالكمني من �سبعة 

خ�سعوا ملع�سكر اأربيل  التدريبي وهم حملة امليداليات 

احتاد  نوه  وقد  والعرب،  واآ�سيا  املتو�سط  دورات  يف 

اللعبة اإىل اأنه مهتم مب�ساركة اأبطاله امل�سافرين فحر�س 

على اأن يكونوا باملع�سكر التح�سريي يف اأربيل ودعاهم 

للتجارب من خالل اأنديتهم وهيئاتهم ليبقى اأمر حتمية 

م�ساركتهم مرهونا مبدى التزامهم بوعودهم مبا يخ�س 

املنتخب  يخ�س  ا�ستحقاق  ب��اأي  للم�ساركة  جاهزيتهم 

التجارب واللتحاق  الوطني وهذا مرتبط بح�سورهم 

لحتاد  ليتثنى  ح�سورهم  وتثبيت  ال��ع��راق  مبع�سكر 

اللعبة بدوره تثبيت اأ�سمائهم للجنة املنظمة  ملناف�سات  

بطولة ا�سيا يف الردن، 

الدعوة للتجارب
ولعل من اجلدير ذكره اأن احتاد اللعبة وجه الدعوة 

للتجارب  للمالكمني:

 ، ذراع  اأب��و  عبدلله  حمدان،  غيدق   ، غ�سون  اأحمد 

حيدرة  زينب،  حممد  م�ستت،  خري  حممد  حممد،  علي 

فا�سل، �سهاب حمدان، بالل خوخدار ،حيدرة الع�سلي،  

ليث  امل�سري،  ح�سي  نكا�س،  الهادي  ربابة،عبد  حممد 

ا�سماعيل،  ، جعفر  �سريفي  ب�سار  مثلج، حممد جغيلي، 

يحيى اأبو زيد ، كنان مرعي، عبد احلميد اليو�سف، ورد 

ذراع،  اأبو  عبدالرحيم  نبعة  �سويدان،اأحمد  علي، م�سر 

�سليان حممد، حممد ملي�س، حممد �سعيب �سعيد، يحيى 

طه، يو�سف ال�سيخ ا�سافة اىل ب�سار عي�سى وعدي خدام 

، وحممد علي ، يزن بني مرجة علىاأ تكون عملية الوزن 

الأحد يف ١٨ من ال�سهر احلايل ليتثنى لأبناء املحافظات 

قبل  ال��راح��ة  من  ق�سط  واأخ��ذ  التجارب  ي��وم  الو�سول 

اأعباء  تكليفهم  عن  بعيدا  التجارب  وبدء  ال��وزن  عملية 

مادية ا�سافية جراء تاأمني القامة والتنقالت وغريها.

a.bir alee @gmail.comعبيــر يو�صف علي

كان من املقرر اأن يبداأ الدوري املمتاز لكرة القدم  يف الثاين 

الفرق  تلعب  اأن  اأي�صًا  املقرر  من  وك��ان  اجل���اري،  ال�صهر  من 

ذلك،  اأن ليكون  الأق��دار  �صاءت  ولكن  املتناف�صة ثالث مراحل، 

مباريات  تاأجيل  دور يف  ت�رشين  ن��ادي  رئي�س  لوفاة  كان  حيث 

الأ�صبوع الأول، وبعد اأ�صبوع متامًا لعب املتناف�صون وفق غيابات 

تاأجيل  ال��ذي طلب  ال��دوري،  بطل  لت�رشين  الأول كان  الغياب   ،

لفريق  ك��ان  الثاين  والغياب  العا�صمة،  يف  الفتوة  مع  مباراته 

اجلزيرة الذي مل يح�رش مباراته مع الوحدة يف العا�صمة اأي�صًا، 

ودخلنا بذلك الأ�صبوع الثالث الذي جرت مناف�صاته اأم�س، ويف 

هذا الأ�صبوع ا�صتمر غياب اجلزيرة لأنه مل ي�صل اإىل العا�صمة 

وكان قد طلب تاأجيل مباراته مع اجلي�س، وعلى هذا الأ�صا�س 

لعب اجلي�س  مباراة واحدة، واجلزيرة مل يلعب اأبدًا، والوحدة 

لعب واحدة وتخلف مناف�صه يف الثانية وت�رشين تغيب عن واحدة 

، وبالتايل جند دوريًا غري م�صتقر، اإذا علمنا اإن الدوري �صوف 

يتوقف كرمى لعيون منتخبنا الأول الذي �صي�صارك يف دورة يف 

الأردن و�صيبقى الدوري متوقفا حتى عودة املنتخب ..!!؟

الذي  اجلزيرة  ن��ادي  ق�صية  النا�س  �صغلت  التي  الق�صية   

�صدرت بحقه عقوبات لأنه مل يح�رش ليلعب مباراته مع الوحدة 

القوانني والأنظمة من  فاأ�صدرت جلنة الن�صباط ماين�صجم مع 

عقوبات بحقه والآن بعد اأن تعهد الحتاد الريا�صي العام بتاأمني 

كافة نفقات اجلزيرة �صيعود اإىل الدوري ول ندري كيف �صتكون 

و�صائل عودته ..

اأن تكون روزنامة مناف�صات الدوري  طالبنا مرارًا وتكرارًا 

من�صبطة وها نحن مع بداية هذا املو�صم غري ذلك!! فهل  ماحدث 

يكون بداية ملناف�صات قادمة م�صتقرة املواعيد ومن�صبطة الإيقاع؟! 

اأم اأن ماحدث هو اأول الرق�س؟! و�صيكون الرق�س على منواله 

مهمته  الأول  منتخبنا  ينهي  وحني  للمناف�صة  الفرق  تعود  حني 

الأوىل ونحن ننتظر ..!!؟

�سبعــة  مالكميــن الــى مع�سكــر تدريبــي فــي اأربيــلمالحظات من الممتاز ..!!؟
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وقفة

خمس ميداليات متنوعة للكيوكوشنكاي في بطولة العرب الحادية عشرة

امل�سري: اإجناز يح�سل لأول مرة يف تاريخ اللعبة
حممود املرحرح: ▪ 

نتائج  للكيوكو�سنكاي  الوطني  منتخبنا  �سجل 

ع�سرة  احلادية  بن�سختها  العربية  البطولة  يف  طيبة 

بخم�س  لعبونا  فيها  وت��وج  ب��ريوت  يف  اأقيمت  التي 

ال��ذه��ب وال��ف�����س��ة والربونز  ت��ن��وع��ت ب��ني  م��ي��دال��ي��ات 

منتخبات  مثلوا  ولعبة  لعبًا   25٠ حوايل  مب�ساركة 

وم�سر  والكويت  وتون�س،  وال��ع��راق  امل�سيف  لبنان 

وفل�سطني اإ�سافة ملنتخبنا ال�سوري.

الالعبني  ت��وق��ي��ع  ح��م��ل��ت  امل��ح��ق��ق��ة  امل��ي��دال��ي��ات 

والالعبات : يف م�سابقة الكاتا اأحرزت لعبة املنتخب 

دمية النوري ذهبية فئة ال�سيدات واأحرز الالعب يامن 

زرزور ذهبية الكاتا للنا�سئني ، ويف مناف�سات القتال » 

كوميتيه« فقد حققت الالعبة دمية النوري اأي�سًا ف�سية 

فئة ال�سيدات لوزن حتت 55كغ بعد فوزها يف املباراة 

املباراة  يف  وخ�سارتها  لبنانية،  لعبة  على  الأوىل 

، كما  التمديد ثالث جولت بقرار احلكام  الثانية بعد 

بوزن  الرجال  فئة  ف�سية  زرزور  فرا�س  الالعب  اأحرز 

على لعب  الأوىل  املباراة  فوزه يف  اإثر  كغ   ٦٠ حتت 

عراقي وفوزه باملباراة الثانية على لعب لبناين قبل 

 ، العراق  من  لع��ب  اأم��ام  النهائية  امل��ب��اراة  يخ�سر  اأن 

بفئة  الربونزية  امليدالية  عرفات  حممد  الالعب  ونال 

املباراة  يف  ف��وزه  بعد  ٦5ك��غ  حت��ت  ب��وزن  النا�سئني 

اأمام  الثانية  يف  وخ�سارته  لبناين  لعب  على  الأوىل 

لعب عراقي.

اأكد  القتالية عدنان امل�سري  الفنون  رئي�س احتاد 

باأن هذه النتائج نعتربها كاإجناز يح�سل للمرة الأوىل 

التتويج  من�سات  واع��ت��الء  الريا�سة  ه��ذه  تاريخ  يف 

الف�سة  م��ن  ميداليات  اىل  اإ�سافة  ذهبية  مبيداليات 

ميدالية  �سورية  لعبة  حت��رز  م��رة  ولأول  وال��ربون��ز، 

هذه  منتخبنا  لبعثة  نبارك   ، الكاتا  مب�سابقة  ذهبية 

الإجن��ازات يف  املزيد من  لهم  الطيبة ونتمنى  النتائج 

ا�ستحقاقات قادمة.

يف  �سمت  البعثات  بع�س  اأن  اإىل  اأخ���ريًا  ي�سار 

تعدادها اأكرث من �سبعني لعبًا ولعبة كمنتخب العراق 

نحن  بينما  بعثة،  ورئي�س  مدربني  واأرب��ع��ة  ال�سقيق 

من  نعمة  اإيليا  الالعب  متكن  عام  بعد  لعبني  ب�سبعة 

اللتحاق بالبعثة  و�سيء جيد اأن يكون ح�سادنا خم�س 

ميداليات وخام�س الرتتيب العام.

انطالقة جديدة واثقة لكرة الطاولة يف درعا 
املوقف الريا�شي ▪ 

يف خطوة جديدة للعمل على اإعادة تفعيل كرة الطاولة يف درعا، وو�سع انطالقة جديدة للعبة يف كافة اأندية املحافظة، 

اأقامت اللجنة الفنية للريا�سة للجميع وبالتعاون مع اللجنة الفنية لكرة الطاولة بطولة حوران لكرة الطاولة للرجال فوق 

الأربعني عامًا على �سالة الثانوية ال�سناعية مبدينة اإزرع مب�ساركة نخبة من لعبي كرة الطاولة املميزين يف املحافظة.

وجاءت نتائج البطولة كالتايل:

الكرمي مو�سى،  الثالث عبد  باملركز  ماأمون اجلربوعي وحل  الالعب  الكناكري تاله  الالعب براء  الأول  باملركز  حّل 

بينما جاء فايز ذيبان يف املركز الرابع.

ح�سر البطولة واأ�سرف عليها اأع�ساء من اللجنة التنفيذية بدرعا وعبدو الأ�سعد رئي�س نادي اإزرع.

بتجمعات  احت�سانها  على  والعمل  املواهب  لكت�ساف  ال�سغرية  العمرية  للفئات  بطولت  البطولة  هذه  �سيتبع  كما 

لتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتطويرها و�سول للم�ستوى التناف�سي.

انطالق اإياب الدرجة الأوىل لرجال كرة الطائرة 
متابعة : خديجة ونو�ص  ▪ 

اختتمت مباريات املرحلة الأوىل من اإياب دوري 

اأندية الدرجة الأوىل للرجال بالكرة الطائرة.

ففي املباراة الأوىل التي جرت يف �سالة ال�سودا 

بطرطو�س فاز فريق نادي ال�سلمية للرجال على فريق 

ال�سودا بنتيجة ٣ – ١ والأ�سواط:

ال�سوط الأول : )25-2٣( �سلمية

ال�سوط الثاين : )2٣-25( ال�سودا

ال�سوط الثالث : )25-22( �سلمية

ال�سوط الرابع : )2٦-24( �سلمية

ويف املباراة الثانية التي جرت يف �سالة ح�سني 

بحنني  ع��ن��ازة  فريق  على  ال�سرطة  فريق  ف��از  البحر 

بنتيجة ٣ – ٠ وكانت الأ�سواط :

ال�سوط الأول : )25-١٦(

ال�سوط الثاين : )25-١٣(

ال�سوط الثالث : )2٨-2٦(

وت�ستكمل مباريات مرحلة الإياب اليوم ال�سبت، 

وعنازة  ال�سودا  فريقا  الأوىل  امل��ب��اراة  يف  ويلتقي 

بحنني يف �سالة ال�سودا ال�ساعة الثانية ظهرًا .

الثانية وبنف�س املوعد يلتقي فريقا  ويف املباراة 

�سمن  القطيفة،  �سالة  يف  وال�سرطة  القطيفة  رج��ال 

لدوري  الإي��اب  مرحلة  مباريات  من  الثاين  الأ�سبوع 

اأندية الدرجة الأوىل للرجال بالكرة الطائرة.

املوقف الريا�شي ▪ 
بدم�سق  ال��ري��ا���س��ي��ة  ت�سرين  ���س��ال��ة  يف  اخ��ُت��ت��م��ت 

اأقامتها  البطولة التن�سيطية ال�سابعة لكرة الطاولة التي 

م�ساركات  تاأمني  بهدف  اللعبة  اأمور احتاد  ت�سيري  جلنة 

لكافة الالعبني والالعبات ملختلف الأعمار ، و�سارك فيها 

عدد كبري من الالعبني والالعبات من خمتلف املحافظات 

تناف�سوا على األقاب الفردي والزوجي )للذكور والإناث( 

والزوجي املختلط.

مناف�صات البطولة
يف  لعبًا   ٧٠ م�ساركة  البطولة   مناف�ساُت  �سهدت 

توزعوا  واملحافظات  الأع��م��ار  خمتلف  من  الرجال  فئة 

على عدة جمموعات ولعبوا بطريقة خروج املغلوب من 

)دور  النهائي  للدور  و�سوًل  الأول  بالدور  واح��دة  مرة 

الثمانية( الذي اأقيم بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، 

ويف نهاية الدور جنح الالعب يامن دندل )نادي الطلبة( 

يف الفوز باملركز الأول ونال لعب نادي املحافظة حممد 

�سامل ظاظا املركز الثاين، اأما املركز الثالث فذهب لوائل 

زعرت من ريف دم�سق.

ويف فئة الإناث التي �ساركت فيها 2٠ لعبة توزعن 

على اأربع جمموعات، تاأهلت اأف�سل ثماين لعبات للدور 

مرحلة  من  اأي�سًا  ال��دوري  بطريقة  لعنب  حيث  النهائي، 

املحافظة  ن��ادي  الالعبة هند ظاظا من  واح��دة، وج��اءت 

املركز  اإدل��ب  من  حالق  اإب��اء  نالت  فيما  الأول  املركز  يف 

يف  م�ساخلي  مريهان  املحافظة  لعبة  حّلت  و  ال��ث��اين، 

املركز الثالث.

فريقا   ١٦ ف�سارك  ال��ذك��ور  زوج��ي  م�سابقة  يف  اأم��ا 

لعبوا بطريقة خروج املغلوب، ونال الزوجي عبد الرزاق 

احلالق وعبد الإله ال�سيخ طه )حماة( املركز الأول، تاله 

واأكرم  زع��رت  وائ��ل  دم�سق(  )ري��ف  لعبا  الثاين  باملركز 

احلب�سي.

اأما زوجي الإناث ف�سارك فيه ١٦فريقًا زوجيًا لعبوا 

املحافظة  لعبات  واحتفظت  املغلوب،  خ��روج  بطريقة 

هند ظاظا ومريهان م�ساخلي باملركز الأول، ونالت اآلء 

الف�سيل وليال�س �سامل ) دم�سق( املركز الثاين.

اأي�سًا  لعبوا  فرق،   ٨ �سارك  املختلط  الزوجي  ويف 

بطريقة خروج املغلوب، ونال الأخوان هند ظاظا و�سامل 

ظاظا )املحافظة( املركز الأول، وذهب املركز الثاين لإباء 

حالق ويامن دندل )م�سرتك(.

ختام  الدورة 

التن�سيطية ال�سابعة 

لكرة الطاولة

جتارب انتقاء 

املنتخبات الوطنية 

لل�سطرجن متوا�سلة

مالك �شقر   ▪ 
للم�ساركة  وال���س��ت��ع��داد  التح�سري  اإط����ار  �سمن 

التي  لل�سطرجن   العمرية  للفئات  العربية  البطولة  يف 

�ستقام ب�سيافتنا ال�سهر القادم  اختتمت  يف �سالةاحتاد 

للفئات  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ان��ت��ق��اء  جت���ارب  ال�سطرجن 

العمرية وكان احتاد اللعبة قد ا�ستثنى يف هذه اجلولت 

متايز اأبطال املراكز الأوىل من فئة ٦�سنوات حتى فئة 

اأن الحتاد  اإىل  حتت 2٠�سنة ذكور واناث مع الإ�سارة 

دعى اأف�سل اأربعة لعبني واأربع لعبات من كل فئة من 

لتمثيل  والأن�سب  الأف�سل  لختيار  املحافظات  جميع 

املنتخب الوطني  واخ�ساعهم بعد ذلك ملع�سكر  داخلي 

حلني موعد البطولة. 

خاللها  من  التي  ال�سطرجن  براعم  انتقاء  جت��ارب 

يف  �سيمثلنا  ال��ذي  للمنتخب  النهائي  النتقاء  �سيتم 

بطولة العرب للفئات العمرية املقررة يف مدينة  دم�سق 

خالل الفرتة من ١٨ولغاية 2٧ت�سرين الأول.

نتائج جتارب  التمايز بالن�سبة لفئة ١٨عام ذكور .

الثالث  اأ���س��رب-  حيدرة  الثاين   - مال  قا�سم  الأول 

عبدالله هواري - الرابع حممد فندي

ويف فئة ٦�سنوات : الأول جاد فطوم - الثاين  ورد 

ديوب - الثالث اأجمد هال - الرابع اأحمد حممود.

ليث  والثاين  الأول  لطيفة  اأدوار  �سنة   ١4 فئة  اأما 

ملحم والثالث يحيى راعوين والرابع اأحمد ربيع 

 - م��راد  فاطمة  الأوىل  عاما:   2٠ الإن��اث حتت  فئة 

الثاين باتيل كجةجيان - الثالث ما�سة حممود - الرابع 

اآية حمود 

فئة ١4 �سنة:  الأوىل �ساره ح�سان - الثانية �سيدرا 

حبيب - الثالثة اآنا و�سوف - الرابعة �سما �سالمة.

ال�سرطة وال�سويداء يف �سدارة الكبار لبطولة اجلمهورية للجودو ودم�سق لل�سباب
دم�شق-زياد ال�شعابني: ▪ 

ت�����س��در ن���ادي ال�����س��رط��ة ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام للرجال 

اجلمهورية  بطولة  مناف�سات  خ��ت��ام  يف  وال�����س��ي��دات 

للرجال وال�سيدات وال�سباب وال�سابات التي جرت يف 

الريا�سية  الفيحاء  مبدينة  الوطنية  املنتخبات  �سالة 

بعد اأن اأحرز كبار ال�سرطة ٦ ميداليات ذهبية وف�سيتني 

اأحرز  الذي  الالذقية  منتخب  على  متقدمًا  و  وبرونزية 

حلت  و  ب��رون��زي��ات  وث���الث  ف�سيات  وث���الث  ذهبيتني 

ال�سويداء يف املركز الثالث بر�سيد ذهبيتني وف�سيتني 

وبرونزيتني ويف فئة ال�سباب وال�سابات كانت ال�سدارة 

لدم�سق وال�سويداء .

وكانت البطولة التي �سارك فيها ٦٠ لعبًا ولعبة 

فئة  يف  ولعبة  لعبا  و٨٠  وال�سيدات  الرجال  فئة  يف 

ال�سباب وال�سابات ومثلوا ١١ حمافظة قد اأ�سفرت عن 

النتائج التالية:

بطولة الرجال لل�صرطة 
 ٦٠ كغ: حممد منري منجد )حلب( 2- اأحمد ا�سقرو 

 -4 )ال�سرطة(  عجينة  عمران  حممد   -٣ )القنيطرة( 

حممد ب�سري حممد )القنيطرة(.

 ٦٦ كغ: ١- حممد اإح�سان جنم )ال�سرطة( 2- عبد 

الرحمن اأ�سعد )دم�سق( ح�سني ال�سيخ )دم�سق( 4- عمر 

عبدو )الالذقية(.

م�سطفى   -2 )ال�سرطة(  بيان  ح�سن   -١ ك��غ:   ٧٣

اليو�سف )حم�س( 4-  علي  )دم�سق( ٣-  الأر�س  �سيخ 

عبد الكرمي زويكي )الالذقية(.

)ال�����س��رط��ة( 2- عمر  ال��ط��ب��اع  م��وؤي��د  ك��غ: ١-   ٨١ 

�سحادة )ال�سرطة( ٣- زيد الزوارعة )ريف دم�سق( 4- 

حافظ ال�سالح )دم�سق(.

 ٩٠ كغ: ١- عبد ال�سالم حاج قدور )ال�سرطة( 2- 

حيدرة �سعيد )الالذقية(.

ا�سامة   -2 )اجلي�س(  قا�سم  حممد   -١ ك��غ:   ١٠٠

حيبا )ال�سرطة( ٣- عبد القادر دباغ )حلب(.

 -2 )ال�سرطة(  حيبا  غ�سان  حممد   -١ كغ:   ١٠٠+  

حممد هنداوي )حلب( ٣- حمد �سرف )ال�سويداء(.

 -٣ حلب   -2 ال�سرطة   -١ ال��رج��ال:  ف��رق  ترتيب   

اجلي�س 4- دم�سق 5- الالذقية ٦- القنيطرة ٧- حم�س 

٨- ريف دم�سق ٩- القنيطرة

بطولة ال�صيدات لل�صويداء
4٨ كغ: ١- ت�سنيم الطباع )ال�سرطة( 2- راما قاز 

 -4 )ال�سويداء(  را���س  اأب��و  ملي�س   -٣ )ال��الذق��ي��ة(  علي 

�سفاء احلم�سو )حلب(.

 52 كغ: ١- نان�سي مطرجي )الالذقية( 2- مروة 

احلم�سو )حلب( ٣- ر�سا عجوب )حم�س(.

 5٧ كغ: ١- �سما كنعان )ال�سويداء( 2- اأ�سيل اأبو 

�سعب )ال�سويداء(.

 ٦٣ كغ: اآية الأحمد )طرطو�س( 2- األء اأبو را�س 

)ال�سويداء(.

 ٧٠ كغ- ١- دانا النبواين )ال�سويداء( 2- بوزان 

زويكي )الالذقية( ٣- خوزان يو�سف )احل�سكة).

فاطمة   -2 )ال��الذق��ي��ة(  عبيد  ج��ودي   -١ ك��غ:   ٧٨  

الزهراء )دم�سق( ٣- راما هارون )الالذقية(.

بتول   -2 )القنيطرة(  ال�سلبي  مروة   -١ كغ:   ٧٨+

دهان )حلب( ٣- داليا دوارة )ال�سويداء(.

 ترتيب فرق ال�سيدات: ١- ال�سويداء 2- الالذقية 

٣- ال�سرطة – القنيطرة- طرطو�س 4- حلب 5- دم�سق 

٦- حم�س ٧- احل�سكة

ال�سرطة   -١ وال�سيدات:  للرجال  العام  الرتتيب 

 -٦ القنيطرة   -5 حلب   -4 ال�سويداء   -٣ الالذقية   -2

طرطو�س ٧- اجلي�س ٨- دم�سق ٩- حم�س ١٠- ريف 

دم�سق ١١- احل�سكة.

 بطولة ال�صباب لدم�صق
جهاد   -2 )القنيطرة(  اأ�سقر  اأح��م��د   -١ ك��غ:   55  

جهاد   -4 )دم�سق(  الرهوان  رائد   -٣ )حلب(  ارمنازي 

عجينة )ال�سرطة(.

 ٦٠ كغ: حممد منري منجد )حلب( 2- حممد عبا�س 

حممد   -4 دم�سق(  )ري��ف  دحبور  ل��وؤي   -٣ )الالذقية( 

كلكل )حماه(.

٦٦ كغ: ١- عبد الرحمن اأ�سعد )دم�سق( 2- حممد 

بالل   -4 )حلب(  حمو�س  اأحمد   -٣ )حم�س(  اليون�س 

عودة )القنيطرة).

عادل  حممد   -2 )دم�سق(  القاعد  اأحمد   -١ ٧٣كغ: 

خلوف )حلب( ٣- يزن يون�س )ريف دم�سق( 4- ا�سامة 

طيبة )الالذقية(.

 ٨١ كغ: ١- عمر �سحادة )ال�سرطة( 2- كمي �سجاع 

خالد   -4 )ح��م�����س(  داوود  حم��م��ود   -٣ )ال�����س��وي��داء( 

الرفاعي )دم�سق(.

عمار   -2 )ال�سرطة(  ق��دور  حاج  جمد   -١ كغ:   ٩٠

)الالذقية( 4-  ابر�س  الدين  )ال�سرطة( ٣- جنم  الزين 

زكريا زين )حلب(.

ريا�س   -2 )دم�����س��ق(  ن���وح  ف����وؤاد   -١ ك���غ:   ١٠٠  

�سافيلي )حماه(.

 +١٠٠ كغ: ١- عبد الرحمن عبد الرحيم )دم�سق( 

2- عبد الرحمن العقاد )طرطو�س(.

 -٣ ال�سرطة   -2 دم�سق   -١ ال�سباب:  فرق  ترتيب 

حلب 4- القنيطرة 5- الالذقية ٦- حم�س ٧- حماه ٨- 

ال�سويداء ٩- طرطو�س ١٠- ريف دم�سق

بطولة ال�صابات لل�صويداء
 -2 )ال��الذق��ي��ة(  ال�سواف  الهدى  ن��ور   -١ ك��غ:   44

جوليانا اأبو �سعب )ال�سويداء(.

)ال��الذق��ي��ة( 2- �سيدرا  ق��از علي  ك��غ: ١- رام��ا   4٨

حم�سو )حلب( ٣- اآية علي )ال�سرطة(.

52 كغ: ليلى كنعان )ال�سويداء( 2- كوثر حم�سو 

)حلب( ٣- فاطمة بيازيد )الالذقية(.

�ساندرا   -2 )ال�سويداء(  كنعان  �سما   -١ كغ:   5٧

عبيد )ال�سرطة( ٣- اآية هارون )الالذقية( 4- �سهد قلول 

)القنيطرة(.

حلبي  حنني   -2 )طرطو�س(  الأحمد  اآي��ة  ك��غ:   ٦٣

خلو  �سالفة   -4 )ح��م��اه(  ني�سان  ماريا   -٣ )الالذقية( 

)القنيطرة(.

مها   -2 )ال�سويداء(  النبواين  دان��ا   -١ كجم:   ٧٠

 -4 )القنيطرة(  ح�سني  �سيدرا   -٣ )الالذقية(  ابراهيم 

هيلني العلي )حم�س(.

٧٨ كغ: ١- جودي عبيد )الالذقية( 2- جلني اأحمد 

)ال�سرطة( ٣- �سيماء اأبو �سعب )ال�سويداء(.

�سهد   -2 )ال�سويداء(  دوارة  داليا   -١ ك��غ:   ٧٨+

زهور )حم�س( ٣- روان حاج احمد ٠الالذقية(.

الالذقية   -2 ال�سويداء   -١ ال�سابات:  فرق  ترتيب 

 -٧ حم�س   -٦ حلب   -5 ال�سرطة   -4 ط��رط��و���س   -٣

القنيطرة ٨- حماه.

ال�سويداء   -١ ولل�سابات:  لل�سباب  العام  الرتتيب 

 -٦ ح��ل��ب   -5 ال�����س��رط��ة   -4 ال��الذق��ي��ة   -٣ دم�����س��ق   -2

القنيطرة ٨- حم�س ٩- حماه ١٠ ريف  طرطو�س ٧- 

دم�سق ١١- احل�سكة .



مهند احل�شني ▪ 
تغيريات  اإج����راء  م��ن  احل���ايل  الحت���اد  يتمكن  مل 

مبفا�سل منتخباته الوطنية التي عانيت يف عهده الكثري 

من الويالت والنكبات ومنيت بخ�سائر هي الأق�سى يف 

تاريخها، ول نغايل كثريًا اإذا قلنا باأن منتخب ال�سلة ما 

زالت  عرب م�ساركاتها منذ ع�سر �سنوات غري مقنعة على 

�سعيد النتائج وامل�ستوى الفني، ويوم بعد يوم تتابع 

�سيء  من  انحدارها  الفئات  كافة  املنتخبات، ويف  هذه 

اإىل اأ�سواأ، و من خيبة اإىل نك�سة، و من نك�سة اإىل نكبة، 

امل�سكن،  الدواء  مباراة، كحبة  اأي  الفوز يف  بات  حتى 

اإل دقائق، ويعود طرق املطارق  التي ل يدوم مفعولها 

من  متكررة،  خيبات  و  بف�سل،  العمل  اإىل  ال��راأ���س  يف 

الطبيعي جدًا عن ف�سل اأ�سلوب عالج اأن نغرّي الأ�سلوب، 

واأن نبحث عن طرق عالج جديدة، ل اأن نتهم املري�س 

اأ�ساليب  اأن تكون  ال��وارد جدًا  فمن  املر�س،  �سبب  باأنه 

العالج و القائمني عليها هم ال�سبب، وكذلك حال �سلتنا 

طوال  واح��دة  �سوء  وم�سة  ب��اأي  ل  و  تخرج  مل  التي 

بقادر  التي ع�سفت ب�سورية، فال الحتاد  الأزمة  �سنني 

مبنتخباته  ول  �سليمة  ب�سورة  م�سابقاته  اإخ��راج  على 

رغم الدعم الالحمدود الذي اأولته القيادة الريا�سية له 

و  الالعبني  من  اإع��داد جيل جديد  على  بقادر  ، ول هو 

الالعبات يعو�س غياب و هجرة الكثري من اأبناء اللعبة 

عمر الأزمة يف وطننا.

منتخب الأزمة

 منذ ذلك التاريخ لو توجه الحتاد لالهتمام بفرق 

الأ�سبال و ال�سبالت، وحتويل الإمكانيات املالية املمكنة 

لل�سرف عليهم، و اإعدادهم بطريقة علمية، لكانت ال�سلة 

متميزة  جمموعة  ر�سيدها  يف  متلك  حاليًا  ال�سورية 

جتاوز  و  احلقيقية،  املناف�سة  على  ق��ادرة  املواهب  من 

خيبات، وم�ساكل الأجيال ال�سابقة من الأخطاء الأخرى 

اهتمامه  هي  ال�سلة،  ك��رة  احت��اد  بعالج  حتظ  مل  التي 

بع�س  دع��م  واإه��م��ال  اأخ���رى،  دون  مبحافظات  ال��دائ��م 

بالإمكانيات  الفقرية،  باملواهب  ال��ذاخ��رة  املحافظات 

تنه�س،  ل��ن  ال�����س��وري��ة  ال�سلة  ك��رة  احل��ال��ي��ة  امل��ت��وف��رة 

يف  املناف�سة  دائ��رة  تت�سع  مت  ما  خيباتها  من  وتخرج 

وبذلك  املهملة،  املحافظات  اإىل  املراحل  و  الفئات،  كل 

الالعبان )و�سام  اكت�ساف املواهب، فكما قدم  �سن�سمن 

من  ليكونا  حماه  ري��ف  م��ن  �سدير(  جميل  و  يعقوب 

اأهم لعبي الرتكاز يف �سورية، بكل تاأكيد ي�سم ريفنا 

خامات وخامات اأخرى قادرة على التطور، و الرتقاء 

العقيمة حاليًا هجومًا و  مب�ستوى منتخباتنا الوطنية 

دفاعًا، و بال اأي مواهب ا�ستثنائية. 

غياب الروؤية

توزيع  هو  الوطنية  املنتخبات  جلنة  دور  كان  اإذا 

خم�����س�����س��ات امل��ح��اف��ظ��ات م���ن امل���درب���ني و امل��درب��ني 

امل�ساعدين فباأ�س الدور، لأننا الآن قادرون على و�سع 

لئحة دور لتدريب املنتخبات الوطنية خلم�سة �سنوات 

قادمة، واإذا كان دور ع�سو الحتاد �سمان وجود مدربني 

من اأبناء حمافظته يف املنتخبات الوطنية، فيمكن لأي 

الدور،  بنف�س  القيام  املحافظة  من  مرا�سل  اأو  مندوب 

الحتادات جهة فنية من يعمل بها يجب اأن يكون على 

الوطني  دوره  و  ملهامه،  الإدراك  و  الفهم  من  م�ستوى 

اأذن ال�سفر، و عقبة  و البتعاد عن ال�سغائر، و م�سكلة 

اأي  �سلتنا  ت�سهد  لن  ذلك  البيجامة و احلقيبة، و بدون 

تقدم اأو انتعا�س مهما توفرت لها الإمكانات املادية.

�صلة متطورة

اإذا كنا نريد كرة �سلة �سورية ومنتخبات متطورة 

فلهذا الأمر �سروط كثرية يجب توفرها، واإن كنا نريد 

كرة �سلة حتبو دون اأن ت�ستطيع اأن مت�سي ومنتخبات 

اإي�سالها  على  ق��ادر  احل��ايل  الو�سع  اأن  فاأعتقد  هزيلة، 

حلد لهاوية اأي�سًا.

كالطبيب  ب��ات  �سراحة  وبكل  احتادنا  اأن  ويبدو 

امل�سر على دواء مل ي�سف املري�س، و نحن نقول باأن ل 

دواء خطاأ، و ل الطبيب، ولكن يبدو اأن احتادنا مل يعد 

منا�سبًا حلال �سلتنا املري�سة دون التجديد يف مفا�سله 

و�سم بع�س اخلربات الوطنية لفريق عمله.

خال�صة
قبل  الف�سل  بوتقة  من  لن يخرج  ال�سلة  كرة  احتاد 

وو�سائل  اجلماهري  م�سارحة  قبل  نف�سه  ي�سارح  اأن 

النتائج  بهذه  واملت�سببني  املخطئني  باأ�سماء  الإع���الم 

املخيبة لالآمال، وعندما ميتلك الحتاد اجلراأة بالإ�سارة 

باإ�سبعه لهم، �سن�سدق يومها باأن م�سرية الإ�سالح يف 

كرة ال�سلة ال�سورية قد بداأت.

هل يتعلم احتاد كرة ال�سلة من جتاربه ال�سابقة .. ؟
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مل تتمكن �سلة رجال نادي الكرامة من حتقيق نتائج 

جيدة واكتفت مبركز الو�سافة مب�سابقة الدوري وودعت 

مناف�سات كاأ�س اجلمهورية من الدور ن�سف النهائي رغم 

النجوم  طراز  من  لعبني  �سفوفه  بني  ي�سم  الفريق  اأن 

التقته  ال��ذي  اجلابي  ط��ارق  الالعب  مقدمتهم  يف  ياأتي 

املوقف الريا�سي واأجرت معه احلوار التايل:

اجلمهورية  كاأ�س  م�سابقة  من  خروجكم  �سبب  ما 

اأمام اأهلي حلب؟

بع�س  هناك  وكان  جيد،  ب�سكل  يتح�سر  مل  فريقنا 

امل�سكالت التي اأثرت على نتائجنا ورغم ذلك كنا الأف�سل 

يف معظم جمريات املباراة لكن بع�س الأخطاء �ساهمت 

يف اإهداء نقاط الفوز لالأهلي.

للفريق  الفني  اجلهاز  بحل  الإدارة  ق��رار  عن  م��اذا 

الأول؟

الإدارة وهي من وجدت �سرورة  قرار يخ�س  هذا 

يف حل اجلهاز، اأنا مرتبط مع النادي ملو�سم جديد لكن 

ما زال غري وا�سح بقائي ب�سبب بع�س امل�ساكل.

هل ميكن اأن نراك جمددًا مع ناديك الأم اجلي�س؟

افتتاح  عدم  ب�سبب  ذلك  عن  مبكرًا  احلديث  م��ازال 

�سوق النتقالت ب�سكل وا�سح لبعد انتهاء موؤمتر اللعبة 

الأندية  جلميع  اأك��رث  الأم���ور  تت�سح  خالله  من  وال��ذي 

الذي  النادي  فهو  واردة  للجي�س  وعودتي  والالعبني 

تربيت فيه وله ف�سل علّي.

مل تنجح �سلة نادي اجلي�س يف ت�سجيل ح�سور طيب 

هذا املو�سم وخرج الفريق من م�سابقتي الدوري والكاأ�س 

دون نتائج جيدة تليق به، املوقف الريا�سي التقت عمالق 

الفريق حمي الدين ق�سبلي واأجرت معه احلوار التايل:

ما �سبب �سوء النتائج ل�سلة اجلي�س هذا املو�سم؟

منذ البداية مل يكن الفريق بالفورمة وكان هناك بع�س 

امل�سكالت التي عكرت �سفوه بالدوري من غيابات لأبرز 

جنومه وهذا من �ساأنه اأن يوؤثر على نتائج اأي فريق.

هل اأنت باق مع الفريق ملو�سم جديد؟

املو�سم انتهى منذ اأيام قليلة ول يوجد اأي �سيء جديد 

لكن تبقى الأولوية لنادي اجلي�س فهو الأف�سل.

كاأ�س  م�سابقة  يف  الأهلي  اأم��ام  خ�سارتكم  �سبب  ما 

اجلمهورية؟

البديل  ينق�سنا  لكن  للمباراة  جيدًا  ا�ستعدينا  نحن 

املنا�سب على عك�س الأهلي الذي لديه فريق متكامل على 

دكة الحتياط ومع ذلك مل تنته املباراة �سوى مع الدقائق 

ال��ث��الث الأخ����رية م��ن ال��رب��ع الأخ���ري وك���ان ن���دًا ل��ه طيلة 

املباراة.

ما راأيك بقرار الحتاد بوجود لعبني اأجانب؟

ب�سبب  جيدًا  �سيئًا  يعترب  الأجنبي  الالعب  وج��ود 

خ��ربت��ه وم��ه��ارات��ه لكن ت��واج��ده يف ح��ال مل ي��وؤث��ر على 

املادية  الإمكانات  توفر  لإمكانية  اإ�سافة  املحلي  الالعب 

لالأندية من اأجل التعاقد مع هوؤلء الالعبني.

جنم الكرامة : عودتي للجي�س واردة املو�سم املقبل عمالق اجلي�س : �سوء نتائجنا �سبب حالة عدم ال�ستقرار

�سلة الوثبة تعيد النظر 

باللعبة وتعتمد على اأبنائها
جيدة  ب�سمة  ت��رك  من  الوثبة  ن��ادي  �سلة  ف�سلت 

مباريات  ع���دة  يف  ال��ف��ري��ق  وك��ب��ا  ال��ف��ائ��ت  امل��و���س��م 

م�سابقة  من  حم��زن  وخ��روج  متوقعة  غري  بخ�سارات 

اإعادة  اإىل  الإدارة  دفع  ال��ذي  الأم��ر  اجلمهورية  كاأ�س 

النظر بجميع مفا�سل اللعبة.

 تعاقدات غري جيدة
عدة  منذ  الالعبني  بع�س  مع  التعاقدات  اأره��ق��ت 

مل  كبرية  مالية  اأع��ب��اء  حتت  و�سعته  ال��ن��ادي  موا�سم 

يتمكن من حتملها ما ت�سبب يف حدوث �سرخ كبري بني 

الالعبني والإدارة، ل بل اأكد بع�س الالعبني من خارج 

رف�س  بعدما  انتماءهم  �سعف  اأك��دوا  النادي  اأ���س��وار 

البع�س منهم اللعب بحجة عدم دفع م�ستحقاته املالية 

طي  �سرورة  اجلديدة  الإدارة  ارت��اأت  لذلك  املرتاكمة 

هذه ال�سحفة املظلمة بتاريخ النادي 

ال�سباب  الالعبني  من  جمموعة  على  والعتماد    

اأخذ  م��ن  يتمكنوا  مل  وال��ذي��ن  ب��ال��ن��ادي  امل��ت��واج��دي��ن 

فر�ستهم ب�سبب هذه التعاقدات، وتهدف من وراء هذه 

مت�سعًا  يتطلب  وه��ذا  للم�ستقبل  فريق  بناء  اخلطوة 

اأر�س  على  وترتجم  الفكرة  تن�سج  حتى  الوقت  من 

الواقع.

 اإعادة من جديد
مباريات  �سري  اأثناء  بالفريق  م�ساكل ع�سفت  ثمة 

ع��زام احل�سني  الفريق  دفعت مب��درب  الفائت  ال��دوري 

اإىل تقدمي ا�ستقالته والبتعاد عن الفريق الذي �سارك 

اأكد  لذلك  م���درب،  ب��ال  اجلمهورية  ك��اأ���س  م�سابقة  يف 

الريا�سي  للموقف  حديثه  معر�س  يف  النادي  رئي�س 

املدرب عزام  مع  ات�سال  قناة  لفتح  �ستعود  اإدارت��ه  اأن 

ما  كل  تاأمني  اإمكانية  مع  لطلباته  احل�سني وال�ستماع 

النادي  اأبناء  من  لأنه  ك��وادره  بجميع  الفريق  يتطلبه 

وعمل معه طوياًل وقدم له الكثري، و�سيكون اهتمامها 

لأنها  القواعد منها  الفرق وخا�سة  من�سبًا على جميع 

اللبنة الأ�سا�سية للعبة.

�سلة �سيدات الثورة يف بطولة الأندية

بطموح كبري وت�سميم عاٍل على حتقيق نتيجة جيدة

مدرب الوحدة :

لعبنا ب�سكل جيد وجنحنا بالو�سول للهدف
فريق  بعثة  الأح���د  غ��د  ي��وم  �سباح  ت��غ��ادرن��ا 

يف  للم�ساركة  تون�س  اإىل  ال��ث��ورة  �سلة  �سيدات 

يوم  يف  �ستنطلق  التي  العربية  الأن��دي��ة  بطولة 

و�سلت  ووا�سعة  كبرية  مب�ساركة  املقبل  الثالثاء 

اإىل اأحد ع�سر فريقًا وهم، الثورة ال�سوري، نادي 

نادي  امل�سري،  �سموحة  ن��ادي  الفحي�س،  �سباب 

الهالل  اللبناين،  ب��ريوت  الأردين،  الأرثوذك�سي 

الإم��ارات��ي،  ال�سارقة  امل��غ��رب��ي،ن��ادي  الريا�سي 

ن���ادي الأم���ل ال��ري��ا���س��ي امل��غ��رب��ي، ن���ادي املدينة 

مقدي�سو  ن��ادي  اجل��زائ��ري،  الرتبويةال�سطايفية 

�سيتي.

امل�ساركة  الفرق  تق�سيم  يتم  اأن  املتوقع  ومن 

الأول  املركزين  �ساحبا  يتاأهل  جمموعتني  على 

ال�����دور ن�سف  اإىل  ك���ل جم��م��وع��ة  م���ن  وال���ث���اين 

النهائي.

حت�صريات جيدة
بداأ فريق الثورة حت�سريات منذ قرابة �سهر 

�سمن مع�سكر داخلي يف �سالة الفيحاء بدم�سق، 

واق��ت�����س��رت ال��ت��ح�����س��ريات ب��داي��ة ع��ل��ى اجلانب 

كاأ�س  نهاية  بعد  النقطاع  ف��رتة  ب�سبب  ال��ب��دين 

الفني  اجلهاز  ق��ام  مبا�سرة  بعدها  اجلمهورية، 

ومت  يوميًا  ح�ستني  اإىل  التدريبي  احلمل  برفع 

واخلطط  للمهارات  امل�سائية  الفرتة  تخ�سي�س 

من  مثالية  ملرحلة  الفريق  و�سل  حيث  التكتيكية 

الفريق  ي�سجل  اأن  اأمل  على  والن�سجام  التناغم 

ح�سورًا طيبًا يف امل�ساركة القادمة.

تاأكيد
الفريق  مب��درب  الريا�سي  امل��وق��ف  ات�سلت 

الفريق  اأم���ور  ب���اأن   اأك��د  وال���ذي  كمونة  الله  عبد 

فنية  بحالة  وال��الع��ب��ات  وا���س��ح��ة  بخطا  ت�سري 

عالية وجاهزية مثالية، وتابع يقول، لقد و�سلنا 

وبات  اجلاهزية  من  متقدمة  مرحلة  اإىل  بالفريق 

ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م��ن ال��ت��ن��اغ��م ب��ني لع��ب��ات الفريق 

بالفريق  التحقن  اللواتي  الأجنبيات  والالعبات 

منذ بداية ال�سهر اجلاري، وتابع يقول، امل�ساركة 

املغرب  من  فرقًا  ت�سم  لأنها  �سهلة  لي�ست  القادمة 

واللعبة  متميزات  لعبات  متتلك  وجميع  العربي 

اأمامهن يتطلب تركيز عايل وجهود كبرية من اأجل 

حتقيق الفوز، وعن مقدرات الالعبتني الأجنيتني 

يخدمان  و�سوف  جيد  م�ستواهما  يقول،  م�سى 

الكمونة  وختم  البطولة،  يف  كبري  ب�سكل  الفريق 

حديثه بقوله: هدفنا العودة بلقب البطولة واأملنا 

حتقيق  على  وت�سميهمن  لعباتنا  بهمة  كبري 

نتيجة اإيجابية لل�سلة ال�سورية.

 تعاقد
الأمريكية  الالعبتني  م��ع  الإدارة   تعاقدت 

�سياين كرايور، وال�سرتالية برايد كيندي اللتان 

وتلعب  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  ال��ف��ري��ق  م��ع  �ست�ساركان 

الأمريكية �سياين يف مركز �سانع الألعاب وطولها 

١٦5�سم، على حني اأن الأ�سرتالية برايد تلعب يف 

مركز ال�سنرت وطولها ١٩5�سم.

الن�سخة  يف  ���س��ارك  ال��ث��ورة  فريق  اأن  يذكر 

امل��ا���س��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة الأن����دي����ة ال��ع��رب��ي��ة التي 

بعد  الو�سافة  مبركز  وح��ل  الأردن  ا�ست�سافتها 

خ�سارته النهائي اأمام فريق بريوت اللبناين.

جدول املباريات
يوم  مبارياته  اأوىل  ال��ث��ورة  فريقنا  يفتتح 

الثالثاء بلقاء فريق كو�سيدار اجلزائري، ي�ستكمل 

مبارياته يوم الأربعاء بلقاء الرثوذك�سي الأردين، 

ويلعب يوم اجلمعة مع الهالل التون�سي، ويختتم 

بلقاء  الأول  بالدور  القادم  ال�سبت  ي��وم  لقاءاته 

فريق بريوت اللبناين.

اجلزائري  ك��رو���س��ي��دار  ال���ث���ورة-  ال��ث��الث��اء 

ال�ساعة الثالثة بتوقيت دم�سق.

الأردين  الأرثوذك�سي   – الثورة  الأرب��ع��اء: 

ال�ساعة الثانية ظهرًا.

اجلمعة : الثورة – الهالل التون�سي ال�ساعة 

الثانية ع�سر ظهرًا.

ال�ساعة  اللبناين  بريوت   – الثورة  ال�سبت: 

الثامنة لياًل.

الوحدة  ن��ادي  �سلة  جنحت 

من تعوي�س ما فاتها يف م�سابقة 

الدوري ونالت كاأ�س اجلمهورية 

بعدما  وا�ستحقاق  ج���دارة  ع��ن 

على  النهائي  اللقاء  يف  تغلبت 

الدوري  بطل  حلب  اأهلي  فريق 

واعتلت من�سة التتويج، املوقف 

ال��ري��ا���س��ي ال��ت��ق��ت م���ع م���درب 

الفريق عدي خباز واأج��رت معه 

احلوار التايل:

ك���ي���ف ج�����اء ه�����ذا الجن�����از 

بالفوز بلقب كاأ�س اجلمهورية؟

كبرية  ج��ه��ود  نتيجة  ج��اء   

وال���الع���ب���ني  الإدارة  ب��ذل��ت��ه��ا 

ال���ذي���ن ك���ان���وا ع��ل��ى ق����در كبري 

بروح  ولعبوا  امل�سوؤولية،  م��ن 

كبري  وت�سميم  عالية  معنوية 

اإيجابية  نتيجة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 

�سلة  ع�����س��اق  ط���م���وح  ت��ر���س��ي 

اأرادوا، و  الوحدة، وكان لهم ما 

مت العمل منذ بداية التح�سريات 

متابعة  هناك  وكان  جيد،  ب�سكل 

من قبل اإدارة النادي.

تتوقع  كنت  ه��ل  ب�سراحة 

الفوز على فريق كبري كالأهلي؟

ط��ب��ع��ًا اجل��م��ي��ع ي��ع��رف باأن 

اأقوى  م��ن  يعترب  الأه��ل��ي  فريق 

الدوري،  بطل  هو  و  املناف�سني، 

و ميلك عنا�سر جيدة ولعبني من طراز ال�سوبر �ستار، و 

لكن من يريد الظفر يف اأي البطولة عليه الفوز على جميع 

الفرق. 

لدينا  كان  البطل،  على  الفوز  حققت  باأنك  الأجمل  و 

عال  برتكيز  ولعبنا  ال��ف��وز،  على  بقدرتنا  كبري  اإمي���ان 

اللقب  حتقيق  وا�ستطعنا  وا���س��ح،  تكتيكي  وان�سباط 

الأغلى للنادي.

 هل اأنت باق كمدرب للفريق الأول بعد تعرث التعاقد 

مع املدرب هادي دروي�س؟

للمرحلة  كان  الفريق  ا�ستالم  على  معي  التفاق  مت   

اإذا  اأعرف  ل  هادي  الكابنت  مع  املفاو�سات  فقط،  احلالية 

تعرثت، هذا �ساأن يخ�س الإدارة و الكابنت هادي، ولي�س 

لدي اأي علم بها واأين و�سلت.

عندما اتفقت معي الإدارة كان التفاق يت�سمن قيادة 

الفريق لنهاية املو�سم اأما احلديث عن غري ذلك ل يوجد اأي 

�سيء جديد بخ�سو�س ال�ستمرارية للمو�سم املقبل.



متابعة - حممد فخر ال�شاحب : ▪ 
مباريات  �سمن  الأ�سبوع  هذا  الليغا  مالعب  �ست�سهده  حافل  اأ�سبوع 

ن�سهد  وق��د  املقدمة،  مراكز  يف  تبدلت  ت�سهد  قد  التي  ال�ساد�سة  املرحلة 

تعزيزًا للمواقع واإثبات اجلدارة،

اأقوى اللقاءات �سيجمع كبريي العا�سمة والليغا يف ميرتو بولتانيو 

واملت�سدر  نقاط  بع�سر  ال�سابع  املركز  يحتل  ال��ذي  مدريد  اأتلتيكو  بني 

والغرمي الأبدي ريال مدريد الأول بخم�س ع�سرة نقطة، هي مباراة الثاأر 

والعودة لأجواء املناف�سة واإثبات الذات لكتيبة �سيميوين، ومباراة �سعبة 

واختبار جدي لكتيبة اأن�سيلوتي ل�سيما بغياب جنم الفريق الأول وهدافه 

الليغا،  يف  مبارياته  بكل  الفوز  الآن  اإىل  ا�ستطاع  الريال  بنزمية،  كرمي 

اأمر  له من  يا  �سر�س  فريق جار  الن�سق ويف ملعب  وال�ستمرار على هذا 

�سيكون  ذلك  وغري  املرينغي  لإيقاف  مر�سح  بالنكو�س  الروخي  �سعب، 

مبثابة املفاجاأة، املو�سم الفائت فاز الريال ذهابًا 2 - ٠ و اإيابًا ١ - ٠.

هذه  مر�سح  كبرية  وبنتائج  رائ��ع��ة  عرو�سًا  يقدم  ال��ذي  بر�سلونة 

للجولة  الرب�سا  امللكي،  املت�سدر  تعرث  حال  يف  ال�سدارة  لعتالء  اجلولة 

الثانية تواليًا �سيالقي اأحد فرق القاع التي لحول ولقوة لها هذا املو�سم، 

الكتالونيني  باأقدام  جديد  اأه��داف  مهرجان  على  مقبلون  نحن  وبالتايل 

عندما ي�ست�سيف الرب�سا اليوم ال�سبت اإليت�سي �ساحب املركز قبل الأخري، 

املو�سم   ، البلوغرانا  يقدمها  التي  العرو�س  ظل  يف  م�ستبعدة  واملفاجاآت 

الفائت فاز بر�سلونة ذهابًا واإيابًا بواقع ٣ - 2 و ١ - 2.

يحتل  والذي  بيلغريني  الت�سيلي  املهند�س  املخ�سرم  بقيادة  بيتي�س 

كتالونيًا وهو جريونا �ساحب  فريقًا  �سي�ست�سيف  الثالث بجدارة  املركز 

املركز الثامن والذي ي�سجل نتائج مميزة عقب عودته هذا املو�سم لأ�سواء 

الليغا، املباراة لن تكون �سهلة على اأبناء الأندل�س وحتتاج جلهود كبرية 

بيتي�س  فاز   2٠١٩ - املتقدم، مو�سم 2٠١٨  الفريق  للمحافظة على مركز 

ذهابًا ٠ - ١ واإيابًا ٣ - 2.

اأو�سا�سونا مفاجاأة الليغا والذي بات يحتل املركز الرابع وعلى غري 

الرتتيب والفر�سة  املتاأخر يف  �سي�ست�سيف �سغري مدريد خيتايف  عادته 

فاز  الفائت  املو�سم  مغامرتهم،  يف  لال�ستمرار  بامبلونا  لأب��ن��اء  متاحة 

خيتايف ذهابًا ١-٠ وتعادل اإيابًا ١ - ١. 

ال�ساد�س  للمركز  �سعد  الذي  اإ�سبيلية  اخلام�س  فياريال  وي�ست�سيف 

بني  الرتتيب  فارق  ورغم  الليغا،  يف  الأول  ت�سجيله لنت�ساره  بعد  ع�سر 

املوجودة  للعنا�سر  تذكر  لتكاد  بينهما  الفنية  الفوارق  اأن  اإل  الناديني 

لدى املدربني اإميري و لبوتيغي، املو�سم الفائت فاز اإ�سبيلية ذهابًا ١ - ٠ 

وتعادل اإيابًا ١ - ١.

مباريات اجلولة

اأم�س اجلمعة : بلد الوليد - قاد�س ٠-١.

ال�سبت : مايوركا - اأملرييا ٣،٠٠ بر�سلونة - اإلت�سي 5،١5 فالن�سيا - 

�سيلتا فيغو ٧،٣٠ اأتلتيك بيلباو - رايوفاليكانو ١٠،٠٠.

 5،١5 اإ�سبيلية   - فياريال   ٣،٠٠ جريونا   - بيتي�س  ري��ال   : الأح��د 

اأو�سا�سونا - خيتايف، ريال �سو�سيداد - اإ�سبانيول ٧،٣٠ اأتلتيكو مدريد 

- ريال مدريد ١٠،٠٠.

هل يوقف الروخي بالنكو�س امللكي بديربي مدريد الكبري؟

الليغا

7 SAT 17 - 9 - 2022 - NO - 2810

البريميرليغ

ديربي للمت�سدر والذئاب بانتظار ال�سيتي
متابعة- حممد فخر ال�شاحب: ▪ 

وفاة  ب�سبب  ال�سابعة  اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات  ت��اأج��ل  بعد 

يف  مناف�ساته  الإنكليزي  ال���دوري  ي��ع��اود  بريطانيا  ملكة 

اجلولة،  هذه  من  لقاءات  ثالثة  تاأجيل  مع  الثامنة  اجلولة 

ليدز  مع  يونايتد  ومان�س�سرت  ليفربول،  مع  ت�سيل�سي  وهي 

التلفزيوين،  النقل  وعربات  الدفن  مرا�سم  ب�سبب  يونايتد، 

عمال  لإ�سراب  بال�س  كري�ستال  مع  برايتون  للقاء  اإ�سافة 

ال�سكك احلديدية.

بلقاءين،  اأم�س اجلمعة  افتتحت  مباريات هذه اجلولة 

جمع الأول اأ�ستون فيال ال�سابع ع�سر مع �سيفه �ساوثامبتون 

الثاين ع�سر، و يتوقع ا�ستعادة كتيبة جريارد ذاكرة الفوز 

نوتنغهام  ال�ساعدين  بني  الثانية  واملباراة  اللقاء،  هذا  يف 

فوري�ست التا�سع ع�سر و�سيفه فولهام  العا�سر .

ديربي  يتنظره  نقطة  ع�سرة  بخم�س  املت�سدر  اآر�سنال 

اأر�س جاره برينتفورد املجتهد �ساحب  لندين م�سغر على 

الهجومي  ب��ال��َن��ف�����س  ال��ف��ري��ق��ان مي���ت���ازان  ال��ث��ام��ن،  امل��رك��ز 

والن�سباط التكتيكي، ناهيك عن ح�سا�سية لقاءات الديربي، 

املدفعجية ياأملون ال�ستمرار يف ال�سدارة قبل فرتة التوقف 

الدويل وهذا يحتاج للفوز وحده لكتيبة خي�سو�س و �ساكا 

و مارتنيلي واحلذر من ل�سعات اأنتوين، املو�سم الفائت فاز 

برينتفورد ذهابًا 2 - ٠ ورد اآر�سنال اإيابًا 2 - ١.

ال�سيتي املتحفز لالنق�سا�س على �سدارة الربميريليغ 

وولفر  ذئ��اب  على  �سيفًا  �سيحل  احلقيقي  ملكانه  وال��ع��ودة 

الأر�س  اأ�سحاب  ع�سر،  الرابع  املركز  اأ�سحاب  هامبتون 

ميتازون  وبالتايل  هجومًا  الأ�سعف  و  دفاعًا  الأق��وى  هم 

الهجوم،  ح�ساب  على  ول��و  الكبري  ال��دف��اع��ي  بالن�سباط 

وفودين  ديربوين  و  هالند  اخل��ارق  الهداف  بوجود  لكن 

فاز  الفائت  املو�سم  املباراة،  هذه  يف  �ستختلف  احل�سابات 

ال�سيتي ذهابًا ١ - ٠ واإيابًا ١ - 5.

توتنهام الثالث �سي�ستقبل ثعالب �سيتي اأ�سحاب املركز 

منذ  ف�سلوا  اإنهم  اإذ  دفاعيًا،  كثريًا  يعانون  والذين  الأخ��ري 

بداية املو�سم باحلفاظ على �سباكهم نظيفة يف كل اللقاءات 

كني  اأم��ام  ذلك  يف  �سينجحون  فهل  الآن!  اإىل  لعبوها  التي 

و�سون ال�سائم عن التهديف وريت�سارلي�سون؟

املو�سم املا�سي فاز توتنهام  2 - ٣ و اإيابًا ٣ - ١.

مباريات اجلولة

نوتنغهام   ،  ١-٠ �ساوثامبتون   - فيال  اأ���س��ت��ون   : اجلمعة  اأم�����س 

فوري�ست - فولهام 2-٣ .

نيوكا�سل   2،٣٠ �سيتي  مان�س�سرت   - هامبتون  وول��ف��ر   : ال�سبت 

يونايتد - بورمنوث 5،٠٠ توتنهام هوت�سبري - لي�سرت �سيتي ٧،٣٠.

يونايتد  - وي�ستهام  اإيفرتون  اآر�سنال ٠٠،2   - برينتفورد   : الأحد 

.4،١5

البوندسليغا

ديربي الرور يعود للواجهة وفوز مرتقب للبايرن
يف اإطار مباريات اجلولة ال�سابعة من البوند�سليغا يعود ديربي الرور للواجهة بني بورو�سيا 

دورمتوند وجاره �سالكه العائد لالأ�سواء بعد تغيبه املو�سم املا�سي لهبوطه للدرجة الثانية، �سالكه 

�ساحب املركز الثاين ع�سر �سيحل �سيفًا على جاره اجلريح من ثالثية ليبزيغ اليوم ال�سبت، ويا 

له من ديربي ينتظره ع�ساق هذا الإقليم للعداوة الكبرية بني جماهري الناديني! اللقاءات الأخرية 

بينهما كان التفوق مل�سلحة دورمتوند، كما جرى مو�سم 2٠2٠ - 2٠2١ �سنة هبوط �سالكه، حيث 

تفّوق اأ�سود الفي�ستيفال ٣ - ٠، 4 - ٠ فهل حان وقت رد العتبار للملكي الأزرق ؟ 

بايرن الذي �سجل اأ�سواأ بداية له يف البوند�سليغا منذ عام 2٠١٠ - 2٠١١ بتعادله ثالث مباريات 

متتالية يف اأول �ست جولت بات مطالبًا مدربه ناجلزمان بالفوز على م�سيفه اأوغ�سبورغ ول�سيء 

�سوى الفوز، ل�سيما اأن الأوراق الرابحة لدى البافاري كثرية، املو�سم املا�سي فاز اأوغ�سبورغ ذهابًا  

2 - ١ ورد البايرن اإيابًا ١ - ٠.

ينيون برلني املت�سدر بفارق الأهداف مر�سح لال�ستمرار ب�سدارته عندما ي�ست�سيف فولف�سبورغ 

فريق  فاز  املا�سي  املو�سم  اإمكانيات كبرية،  بناٍد عريق وذي  املركز ١٦ وهو مركز ليليق  �ساحب 

العا�سمة ذهابًا 2 - ٠ ورد فولف�سبورغ اإيابًا ١ - ٠. 

ندية  اجلولة  لقاءات  اأكرث  يف  الرابع  هوفنهامي  على  �سيفًا  ب��دوره  �سيحل  الثاين  فرايبورغ 

اإثارة يف مباراة تثبيت الأقدام يف مربع الكبار لكال الفريقني اللذين يقدمان عرو�سًا قوية هذا  و 

املو�سم، نقاط املباراة �ستكون م�ساعفة للفائز بها والتعادل �سيكون خا�سرًا لكليهما، املو�سم الفائت 

اإيابًا ٣ - 4، كما التقيا يف الكاأ�س وحقق فرايبورغ فوزًا  فاز هوفنهامي ذهابًا ١ - 2 و فرايبورغ 

كبريًا بواقع ١ - 4.

مباريات اجلولة 

اأم�س اجلمعة : ماينز - هريتا برلني ١-١. 

 - �ستوتغارت  ب��رمي��ن،  ف��ريدر   - ليفركوزن  باير  ميونيخ،  ب��اي��رن   - اأوغ�����س��ب��ورغ   : ال�سبت 

فرانكفورت، دورمتوند - �سالكه 4،٣٠ بورو�سيا مون�سنغالدباخ - ليبزيغ ٧،٣٠. 

الأحد : ينيون برلني - فولف�سبورغ 4،٣٠ بوخوم - كولن ٦،٣٠ هوفنهامي - فرايبورغ ٨،٣٠.

الكالتشيو
وجهًا لوجه يف لقاءات النقاط امل�ساعفة 

من  الكثري  عنها  �ستتك�سف  الكالت�سيو  من  جديدة  جولة 

اأمور ال�سدارة، كيف ل والفرق ال�ستة التي يف �سدارة ترتيب 

نقاطها  لقاءات  ثالثة  يف  بينها  فيما  �ست�سطدم  ال�سكوديتو 

م�ساعفة يف اإطار مباريات اجلولة ال�سابعة.

الأهداف عن نابويل �سيحل �سيفًا  الثاين بفارق  اأتالنتا 

يحتلون  الذين  روما  العا�سمة  ذئاب  ملالقاة  الأوملبيكو  على 

املركز اخلام�س بفارق نقطة واحدة فقط عن ثالثي ال�سدارة، 

مباراة بني مورينيو و غا�سربيني نتوقعها مباراة هجومية 

�سيحقق  اأك���رث  فر�سه  ي�ستغل  م��ن  و  الفريقني  م��ن  ممتعة 

اأي�سًا  الفائت فاز روما ذهابًا ١ - 4 واإيابًا  املطلوب، املو�سم 

.١ - ٠

لقاء القمة الثاين �سيجمع ميالن ونابويل الثالث والأول 

وبعدد النقاط ذاته مع ت�سدر اأبناء اجلنوب بفارق الت�سجيل، 

العا�سمة ينطبق على  لقاء  يف �سان �سريو، وما ينطبق على 

تعرث  حال  يف  بال�سدارة  �سينفرد  منهما  فالفائز  اللقاء،  هذا 

اأتالنتا يف الأوملبيكو، ميالن �سيفتقد هدافه لياو ونابويل قد 

الفريقني كرث ويف  لكن جنوم  لالإ�سابة  اأو�سيمني  عنه  يغيب 

مقدمتهم جريو وهرينانديز و كفارات�سيخليا والقائمة تطول، 

املو�سم الفائت تبادل الفريقان الفوز بالنتيجة ذاتها ١ - ٠.

بقيادة  ا�ستثنائيًا  مو�سمًا  يقدم  الذي  الرابع  اأدوينيزي 

ال�ساد�س  ميالنو  اإن��رت  �سي�ست�سيف  بيتو  الربتغايل  جنمه 

فوز  اللقاءات،  اأق��وى  ثالث  يف  م�ست�سيفه  عن  نقطة  بفارق 

مو�سم  ت��ق��دمي  يف  طموحهم  ث��ب��ات  يعني  الأر����س  اأ���س��ح��اب 

موقفه،  �سعوبة  من  �سيزيد  ال��ن��ريات��زوري  تعرث  و  للذكرى 

و  مارتينيز  لوت��ارو  بقيادة  ق��ادر  والإن��رت  متكافئة  امل��ب��اراة 

على  الإ�سابة  من  عودته  حال  يف  لوكاكو  و  اأوغلو  ت�سالهان 

قول كلمته يف املباراة، املو�سم املا�سي فاز الإنرت ذهابًا 2 - ٠ 

واإيابًا ١ - 2.

جوفنتو�س  و  لزيو  والثامن  ال�سابع  املركزين  �ساحبا 

تنتظرهما  حيث  ل��الأم��ام  وال��ت��ق��دم  للتعوي�س  فر�سة  اأم���ام 

العا�سمة  ، ن�سور  ال�ساعدين حديثًا  اأمام  باملتناول  مباراتان 

�سينزلون ب�سيافة كرميونيزي واليويف ب�سيافة مونزا. 

مباريات اجلولة 

اأم�س اجلمعة - �سالرينتانيا - ليت�سي ١-2. 

ال�سبت : بولونيا - اإمبويل 4،٠٠ �سيبيزيا - �سامبدوريا 

٧٬٠٠ تورينو - �سا�سولو 45،٩. 

كرميونيزي   ١،٣٠ ميالنو  اإن��رت   - اأدوي��ن��ي��زي   : الأح���د 

جوفنتو�س   - مونزا  فريونا،  هيال�س   - فيورنتينا  لزي��و،   -

4،٠٠ روما - اأتالنتا ٧،٠٠ ميالن - نابويل 45،٩.

الليغ آن
باري�س مهدد بفقدان ال�سدارة مبلعب الأ�سواء 

ي�ستطع  مل  العري�سة  ون��ت��ائ��ج��ه  الكا�سحة  ب��داي��ت��ه  رغ���م 

باري�س �سان جريمان النفراد بال�سدارة براحة التي بات مهددًا 

بفقدانها يف اإطار مباريات اجلولة الثامنة حني يحل �سيفًا على 

نيمار  الثالثي  بقيادة  باري�س  كتيبة  الأ�سواء،  ملعب  يف  ليون 

ومبابي ومي�سي مطالبة با�ستغالل كل الفر�س املتاحة للخروج 

بنقاط املباراة من ملعب �سعب، وليون بقيادة الثنائي لكازيت 

اخلام�س  املركز  لحتالل  اأهلته  جيدة  عرو�سًا  يقدم  ودميبيلي 

حتتاج  اللقب  على  واملناف�سة  املت�سدر،  عن  نقاط  �ست  بفارق 

للفوز لتقلي�س الفارق، املو�سم املا�سي فاز باري�س ذهابًا 2 - ١ 

وتعادل اإيابًا ١ - ١ يف ملعب الأ�سواء.

ي�ست�سيف  املت�سدر  عن  الأه���داف  بفارق  الثاين  مر�سيليا 

رين ال�ساد�س يف اختبار �سعب جديد للفريق الأبي�س و الأزرق، 

جتاوز مر�سيليا ل�سيفه �سيعزز حظوظه يف املناف�سة واكت�ساب 

الثقة ورمبا النفراد بال�سدارة يف حال تعرث باري�س، ورين من 

الأندية التي اأثبتت اأنها من فرق النخبة يف الليغ اآن يف ال�سنوات 

الأخرية وباأنه فريق �سعب، املو�سم الفائت تبادل الفريقان الفوز 

بالنتيجة ذاتها كل فريق فاز يف ملعبه 2 - ٠.

الثالث بقيادة جنمه فلوريان �سوتوكا �سيحل �سيفًا  لن�س 

على نانت اخلام�س ع�سر وطموحه كبري بالعودة بالنقاط الثالث 

احلائزين  الأر�س  اأ�سحاب  باري�س ومر�سيليا،  من  قريبًا  للبقاء 

على كاأ�س فرن�سا املو�سم املا�سي بدايتهم كانت كارثية وهم باأ�سد 

ذهابًا  نانت  فاز  املا�سي  املو�سم  الثقة،  ل�ستعادة  للفوز  احلاجة 

٣ - 2 وتعادل اإيابًا 2 - 2.

بلقاء  اجلولة  اأم�س  افتتح  الرابع  املركز  �ساحب  لوريان 

مهاجمه  بف�سل  ل��وري��ان  اأوك�����س��ري،  م�سيفه  م��ع  ميدانه  خ��ارج 

النيجريي ال�ساب املتاألق تريمي مويف يقدم م�ستويات كبرية هذا 

فتعادل  الثانية،  بالدرجة  الفريقان  التقى  املو�سم، مو�سم 2٠١٩ 

ذهابًا 2 - 2 واإيابًا فاز لوريان بهدف.

مباريات اجلولة

اأم�س اجلمعة : اأوك�سري - لوريان ١-٣ .

تولوز   - ليل   ٦،٠٠ �سرتا�سبورغ   - مونبيلييه   : ال�سبت 

.١٠،٠٠

ني�س  ت��روا،   - كلريمون   2،٠٠ موناكو   - رمي�س   : الأح��د 

 - نانت  اأجاك�سيو ٠٠،4،   - بري�ست  رين،   - مر�سيليا  اأجنيه،   -

لن�س ٦،٠5 ليون - باري�س �سان جريمان 45،٩.



الربازيلي األفي�س :

رونالــدو اآلــة لت�سجيــل الأهــداف
األفي�س،  داين  املخ�سرم،  الربازيلي  اع��رتف 

ك��ان يواجه  ب��اأن��ه  ب��الأل��ق��اب،  ف��وزا  الالعبني  اأك��رث 

الربتغايل  ال��ن��ج��م  م��راق��ب��ة  يف  ك��ب��رية  ���س��ع��وب��ة 

لعبا  الربازيلي  كان  عندما  رونالدو،  كري�ستيانو 

يف �سفوف بر�سلونة.

ال�سابق  الأمي�����ن  ال��ظ��ه��ري  األ��ف��ي�����س،  ول���ع���ب 

الكال�سيكو  لقاءات  يف  رونالدو  �سد  »للبلوغرانا« 

بني بر�سلونة وريال مدريد، على مدار ٨ اأعوام.

بوما�س  لفريق  يلعب  ال��ذي  األفي�س  وو�سف 

باأنه  احل��ايل،  يونايتد  مان�س�سرت  جنم  املك�سيكي، 

اأحد اأ�سعب املناف�سني الذين واجههم يف م�سريته.

»ماركا«  �سحيفة  مع  مقابلة  يف  األفي�س  وق��ال 

»الوغد«  ه��ذا  رون��ال��دو،  »كري�ستيانو  الإ�سبانية: 

اأوؤدي  مل  واح���دة  لثانية  بالتنف�س  ل��ك  ي�سمح  ل 

لت�سجيل  اآل��ة  اإن��ه  �سعب  لكنه  اأمامه،  �سيء  ب�سكل 

الأهداف«.

من  يختار  اأن  منه  طلب  عندما  األفي�س  وق��ال 

يف  ال�سابق  زميله  بني  الإط��الق  على  الأعظم  هو 

مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  بر�سلونة 

مهاجم باري�س �سان جريمان احلايل، واأ�سطورة 

مرات:   ٣ ال��ع��امل  بكاأ�س  الفائز  بيليه  ال��ربازي��ل 

»اأختار بيليه ل�سبب واحد« لقد غري كرة القدم اأما 

م�سريتهم اأكرث من جمرد كرة قدم �ساأختارهم واإىل وت��اب��ع »ك���ل ه����وؤلء الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن تعد مي�سي فقد غري جيال«.

جانب ذلك، اأنا برازيلي«.

هو  م��ن  �ساألتني  »اإذا  ال��ربازي��ل��ي:  واأ���س��اف 

القول:  يف  ���س��اأرغ��ب  ال��ت��اري��خ  يف  لع���ب  اأف�����س��ل 

مي�سي«، وا�ستدرك »لكن بيليه ل يدخل يف مثل هذا 

النقا�س«.

بني  بر�سلونة  األ��وان  عن  األفي�س  داين  وداف��ع 

عامي )2٠٠٨ و2٠١٦( يف فرتة حافلة بالألقاب فاز 

خاللها ب�ستة األقاب للدوري الإ�سباين وثالثة األقاب 

لدوري الأبطال، اإ�سافة اإىل عدة األقاب اأخرى.

ويحمل داين األفي�س )٣٩ عاما( الرقم القيا�سي 

لأكرث الالعبني فوزا بالألقاب. 

مع  املخ�سرم  ال��ربازي��ل��ي  اأرق���ام  يلي  م��ا  ويف 

منتخب بالده والأندية التي دافع عن األوانها خالل 

م�سريته الحرتافية حتى الآن:

باهيا الربازيلي: ٣ األقاب 

 اإ�سبيلية الإ�سباين: 5 األقاب

بر�سلونة الإ�سباين: 2٣ لقبا 

يوفنتو�س الإيطايل: لقبان

باري�س �سان جريمان: 5 األقاب

�ساو باولو الربازيلي: لقب واحد

منتخب الربازيل: ٦ األقاب.

اإ�سبانيا تواجه الأردن

 قبل مونديال قطر
حت�سرياته  �سيختتم  ب��الده   منتخب  اأن  القدم   لكرة  الإ�سباين  الحت��اد  اأعلن 

ملونديال قطر املقرر نهاية العام احلايل، مبواجهة ودية اأمام الأردن يوم ١٧ ت�سرين 

الثاين املقبل.

 2٠١٠ عام  العاملي  باللقب  الفائز  ب��الده  منتخب  اإن  الإ�سباين  الحت��اد  وق��ال 

»�سيلتقي منتخب الأردن يف عمان، �سمن لقاء ودي �سد خ�سم مل ي�سبق اأن واجهه 

�سابقا، وذلك يف اآخر اختبار قبل بداية كاأ�س العامل يف قطر«.

العا�سمة  اإىل  روخ��ا«  فوريا  »ل  املاتادور  �سيتوجه  ال��ودي،  اللقاء  هذا  وبعد 

الثاين  ت�سرين  يوم 2٣  قطر،  مونديال  م�سواره يف  الدوحة، و�سي�ستهل  القطرية 

التي  الكو�ستاريكي �سمن مناف�سات املجموعة اخلام�سة  2٠22، مبواجهة نظريه 

ت�سم اأي�سا، منتخبي اأملانيا واليابان.

وي�ستعد منتخب اإ�سبانيا بقيادة مديره الفني لوي�س اإنريكي خلو�س مباراتني 

�سعبني �سد كل من �سوي�سرا يوم 24 اأيلول اجلاري، يف مدينة �سرق�سطة، والربتغال 

مناف�سات  من  اآخر جولتني  براغا، وذلك يف  اأي�سا يف  ال�سهر احلايل  من  يوم 2٧ 

املجموعة الثانية للم�ستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

الإكوادور يف كاأ�س العامل 2022
اأعلن الحتاد الدويل لكرة القدم فيفا اليوم م�ساركة منتخب الإكوادور ر�سميًا يف نهائيات 

كاأ�س العامل املقبلة 2٠22 بعد رف�سه الطعن املقدم من منتخب ت�سيلي ب�ساأن عدم �سرعية م�ساركة 

الالعب بايرون كا�ستيلو مع منتخب الإكوادور.

ب�سكل  اأق��رت  له  التابعة  ال�ستئناف  جلنة  اأن  الر�سمي  موقعه  عرب  بيان  يف  الفيفا  واأو�سح 

لكرة  الك��وادوري  املرفوعة �سد الحتاد  الق�سية  باإغالق  التاأديبية  اللجنة  لقرار  بدعمها  ر�سمي 

القدم واعتبار بايرون حاماًل للجن�سية الكوادورية.

التي ت�سم قطر  وبذلك �سيكون املنتخب الك��وادوري ب�سكل اعتيادي يف جمموعته الأوىل 

�ساحبة الأر�س وكاًل من ال�سنغال وهولندا.

ب�ســــــــــار حممــد
صحيفة رياضية اسبوعية تصـدر في دمشق عن مؤسسة اأمـــــــــني التـــــحريــــــــــــــر

الوحــــــدة للصحافــــــة والطباعــــــة والنشــــــــــر والتوزيــــع
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دوري اأبطال اأوروبا 

تعرث جديد جلوفنتو�س وت�سيل�سي.. و بر�سلونة يف�سل اأمام البايرن
متابعة - حممد فخر ال�شاحب : ▪ 

حفلت اجلولة الثانية من ت�سفيات دوري اأبطال اأوروبا يف 

اللقاءات  اأغلب  يف  املنطقية  والنتائج  بالإثارة  املجموعات  دور 

النتائج  ه��ذه  عن  ملحة  وفيمايلي  الآخ��ر،  بع�سها  يف  واملفاجئة 

والرتتيب الذي اآلت اإليه املجموعات. 

فوز متاأخر لليفربول 
عرو�سه  نابويل  تابع  الأوىل  املجموعة  مباريات  اإط��ار  يف 

م�سيفه  ح�ساب  على  التوايل  على  الثاين  ف��وزه  وحقق  القوية 

بوليتانيو  ت�سجيلها  ع��ل��ى  ت��ن��اوب  نظيفة  ب��ث��الث��ي��ة  ري��ن��ج��رز 

ورا�سبادوري و ندومبلي واأ�ساع زيلين�سكي ركلة جزاء. 

وحقق ليفربول فوزًا قي�سريًا على �سيفه اأجاك�س اأم�سرتدام 

غروب  مع  وماتيب  �سالح  حممد  للريدز  �سجل  لهدف،  بهدفني 

�سم�س املباراة و لل�سيوف حممد قدو�س. 

ترتيب املجموعةالأوىل:

 ١ - نابويل ٦ نقاط

2 - اأجاك�س اأم�سرتدام ٣ نقاط

 ٣ - ليفربول ٣ نقاط

4 - رينجرز  ٠. 

خ�صارة فادحة لبورتو 
نتائجه  البلجيكي  ب��روج  كلوب  تابع  الثانية  املجموعة  يف 

املفاجئة مت�سدرًا جمموعته من فوزين حني اأنزل مب�سيفه بورتو 

الربتغايل خ�سارة كبرية برباعية للذكرى �سجلها فريان جوجتال 

وكمال �سواح و اأول�سن و نو�سا. 

وحقق باير ليفركوزن فوزًا غاليًا على ح�ساب �سيفه اأتلتيكو 

ديابي  ومو�سى  اأندريخ  روب��رت  بتوقيع  نظيفني  بهدفني  مدريد 

قبل انتهاء املباراة بدقائق. 

ترتيب املجموعة الثانية :

١ - كلوب بروج ٦ نقاط

2 -  باير ليفركوزن ٣ نقاط

٣ - اأتلتيكو مدريد ٣ نقاط

 4 - بورتو٠.

ف�صل جديد لرب�صلونة اأمام البايرن 

مباراة  وتقدميه  الأول  بال�سوط  م�سيفه  على  تفوقه  رغ��م 

بايرن  اأم��ام  خ�ساراته  �سل�سلة  باإيقاف  بر�سلونة  ف�سل  جميلة 

ميونيخ وتلقى خ�سارة جديدة بهديف هرنانديز و �ساين، 

وجنح اإنرت ميالنو بالعودة بالنقاط الثالث من اأر�س م�سيفه 

فيكتوريا بلزن بف�سل هديف دجيكو ودومفري�س. 

ترتيب املجموعة الثالثة :

١ - بايرن ميونيخ ٦ نقاط

 2 - بر�سلونة ٣ نقاط

 ٣ - اإنرت ميالنو ٣ نقاط

 4 - فيكتوريا بلزن ٠.

�صبورتينغ ل�صبونة يتابع توهجه 
ب�سيفه  متوقعة  غ��ري  خ�����س��ارة  ل�سبونة  �سبورتينغ  اأن���زل 

واآرث��ر  باولينهو  بتوقيع  نظيفني  بهدفني  هوت�سبري  توتنهام 

غوميز لي�سل لنقطته ال�ساد�سة يف �سدارة املجموعة، ويف اللقاء 

الثاين تفّوق فرانكفورت الأملاين على م�سيفه مر�سيليا الفرن�سي 

بهدف ليند�سرتوم. 

ترتيب املجموعة الرابعة :

١ - �سبورتينغ ل�سبونة ٦ نقاط

2 - توتنهام ٣ نقاط

 ٣ - فرانكفورت ٣ نقاط

4 -  مر�سيليا ٠.

تعرث ت�صيل�صي وفوز ميالن 
جنح اإي �سي ميالن العريق باعتالء �سدارة جمموعته بفوزه 

على �سيفه دينامو زغرب الكرواتي بثالثة اأهداف لهدف، �سجل 

للروزينريي جريو و�ساملاكرز و بوبيجا ولل�سيوف اأوري�ست�س. 

وف�سل ت�سيل�سي بالفوز على ريد بول �سالزبورغ النم�ساوي 

قيادة مدربه  له حتت  الأوىل  املباراة  التعادل يف  واكتفى بنقطة 

للبلوز  الت�سجيل  �ستريلينغ  رحيم  افتتح  بوتر،  غراهام  اجلديد 

وعادل النتيجة ل�سالزبورغ اأوكافور. 

ترتيب املجموعة اخلام�سة :

١ - اإي �سي ميالن 4 نقاط

 2 - دينامو زغرب ٣ نقاط

٣ - ريد بول �سالزبورغ  نقطتان

 4 - ت�سيل�سي نقطة واحدة. 

امللكي يتابع انت�صاراته 
ريال  جنح  الأول  ال�سوط  يف  ل�سيما  املتوا�سع  اأدائ��ه  رغم 

مدريد بالفوز على �سيفه ليبزيغ الأملاين بهدفني نظيفني �سجلهما 

نقاط،  ب�ست  جمموعته  ليت�سدر  اأ�سين�سيو،  و  فالفريدي  املتاألق 

�ساختار  م�سيفه  على  التعادل  �سيلتك  فر�س  الثاين  اللقاء  ويف 

يف  خطاأ  بوندارينكو  لل�سيف  �سجل  لهدف،  بهدف  دونيت�سك 

مرماه و ل�ساختار مودريك. 

ترتيب املجموعة ال�ساد�سة :

١ - ريال مدريد ٦ نقاط

 2 - �ساختار دونيت�سك 4 نقاط

 ٣ - �سيلتك نقطة واحدة

 4 - ليبزيغ ٠.

هالند يقود ال�صيتي لنت�صار جديد 
على  للفوز  �سيتي  مان�س�سرت  هالند  الرنويجي  النجم  ق��اد 

الثاين  للهدف  بت�سجيله  دورمت��ون��د  بورو�سيا  ال�سابق  فريقه 

لل�سيتيزينز بعد اأن افتتح الت�سجيل لأ�سود الفي�ستيفال الإنكليزي 

انتهى  املدافع �ستونز، و  لل�ستي  النتيجة  ال�ساب بيلنغهام وعدل 

لقاء كوبنهاغن الدامناركي مع �سيفه اإ�سبيلية بالتعادل ال�سلبي. 

ترتيب املجموعة ال�سابعة :

 ١- مان�س�سرت �سيتي ٦ نقاط

 2 - دورمتوند ٣ نقاط

 ٣ - كوبنهاغن نقطة واحدة

 4 - اإ�سبيلية نقطة واحدة. 

خ�صارة جديدة لليويف 
بنفيكا  اأم��ام  ميدانه  على  مفاجئة  خ�سارة  جوفنتو�س  تلقى 

التوايل  على  الثانية  للمباراة  ليف�سل  لهدف،  بهدفني  الربتغايل 

بح�سد اأي نقطة!

ترتيب املجموعة الثامنة :

١ - باري�س �سان جريمان ٦ نقاط

 2- بنفيكا ٦ نقاط

 ٣ - جوفنتو�س ٠.

الدوري الأوروبي ودوري املوؤمتر 

فوز اأول لليونايتد و روما وخ�سارة موجعة لالزيو 
متابعة - عبداهلل احل�شني : ▪ 

جرت مباريات اجلولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي 

و بطولة دوري املوؤمتر الأوروبي م�ساء يوم اخلمي�س املا�سي 

، ففي بطولة الدوري الأوروبي وعلى ملعب ا�ستاد �سريف يف 

ت�سي�سيناو عا�سمة مولدوفا، ا�ستطاع ال�سياطني احلمر بقيادة 

كري�ستيانو رونالدو حتقيق انت�سارهم الأول يف البطولة عقب 

فوزهم على نادي �سريف بهدفني دون مقابل، �سجل لل�سيوف 

كري�ستيانو  الربتغايل  وعزز   ١٧ الدقيقة  يف  �سان�سو  ج��ادون 

رونالدو النتيجة بعد ت�سجيله الهدف الثاين من عالمة اجلزاء، 

ويعترب هدف رونالدو اأول هدف ي�سجله يف م�سريته مب�سابقة 

الدوري الأوروبي، علمًا باأنه الهداف التاريخي لدوري اأبطال 

اأوروبا بر�سيد ١4٠ هدفًا. 

�سدارته  �سو�سيداد  ري��ال  وا�سل  ذاتها  املجموعة  يف  و 

اأومونيا نيقو�سيا القرب�سي بهدفني  بعد انت�ساره على �سيفه 

لهدف، وحقق نادي فينورد روتردام الهولندي فوزًا كبريًا على 

�سيفه �ستورم غرات�س النم�ساوي ب�ستة اأهداف مقابل ل �سيء 

خ�سارة  �سهدت  والتي  ال�ساد�سة،  املجموعة  مباريات  حل�ساب 

الدمنارك،  ميتيالند  م�سيفه  اأم���ام  الإي��ط��ايل  ل��الزي��و  قا�سية 

لهدف،  اأه���داف  خم�سة  بنتيجة  م��دوي��ة  خ�سارة  تلقى  بعدما 

�سدارته  بيتي�س  ري��ال  ن��ادي  وا�سل  الثالثة  املجموعة  ويف 

للمجموعة و ذلك بعدما حقق انت�ساره الثاين وهذه املرة على 

لهدفني،  اأهداف  البلغاري بنتيجة ثالثة  �سيفه لودوجوريت�س 

ويف ذات املجموعة حقق نادي روما بقيادة الربتغايل جوزيه 

الثمني على  البطولة عقب فوزه  الأول يف  انت�ساره  مورينيو 

�سيفه نادي هل�سنكي الفنلندي بثالثية نظيفة. 

ففي  الأوروب�����ي  امل��وؤمت��ر  دوري  م��ب��اري��ات  حل�ساب  اأم���ا 

�سيفه  ال�سهري   با�س  ا�سطنبول  نادي  اأطاح  الأوىل  املجموعة 

فيورنتينا الإيطايل بثالثة اأهداف دون مقابل، فيما فاز هارت�س 

ال�سكتلندي على داوجافا ريجا الالتفي بهدفني دون مقابل، و  

ا�ستطاع نادي وي�ستهام يونايتد  حتقيق انت�ساره الثاين على 

لهدفني،  اأه��داف  بثالثة  الدمناركي  �سيلكيبورج  نادي  م�سيفه 

ويف مباراة اأخرى بنف�س املجموعة خيم التعادل ال�سلبي على 

البلجيكي،  واأندرخلت  الروماين  بوخار�ست  �ستيوا  مواجهة 

�سباك  اأمطر  بعدما  اخلام�سة  املجموعة  األكمار  نادي  وت�سدر 

�سيفه نادي فادوز باأربعة اأهداف لهدف.


