
الجيش تفوق على هالل القدس 
والوثبة عادل الكويت في كأس االتحاد اآلسيوي

في األسبوع 15 للدوري الكروي الممتاز

تشرين فاز على الوحدة 
وعزز صدارته

6

3 )اليوم( المتصدر والوصيف وجهًا لوجه 
في دوري الشباب لكرة القدم

منافسات قوية بالدور النهائي لدوري الدرجة 
الثانية ألندية الرجال لكرة تاسلة

معال: االتحاد الرياضي واإلعالم 5
طرف واحد هدفهما مصلحة الرياضة

لمن الغلبة )غدًا( 7
في كالسيكو األرض؟

تقرؤون أيضًا

3

2
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البداية من مدينة األسد وملعب العباسيين

م. خميس يؤكد دعم الحكومة 
لتأهيل المنشآت الرياضية خالل لقائه معال

توجت بلقب غرب آسيا معلنة عن والدة بطلة عربية جديدة
بطلتنا بكرة الطاولة هند ظاظا تحصل على بطاقة 

تأهل )مباشر( إلى أولمبياد طوكيو 2020

75 4 الكرة االتحادية.. 
إلى أين يتجه مسيرها؟

المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي 
العام يوزع المهام بين أعضائه

تصفيات كأس آسيا لكرة السلة )2021(
فوز صعب لمنتخبنا الوطني على السعودية بعد التمديد بفارق )5( نقاط

4

بمناسبة الذكرى التاسعة واألربعين لعيد الرياضة 
وبدء الدورة العاشرة لالتحاد الرياضي العام 

قرر المكتب التنفيذي العفو العام عن العقوبات 
الصادرة من المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام 

ومن جميع مؤسساته ماعدا العقوبات المفروضة 
على المؤسسات الرياضية واألشخاص 

ممن خرجوا عن قيم وُمثل المنظمة 
وفق النظام الداخلي لالتحاد الرياضي العام

مرحلة جديدة
وتستمر مسيرة الرياضة متجددة وتعبر إلى آفاق جديدة من خالل مرحلة 
جديدة من عمر منظمة االتحاد الرياضي العام وبقيادة جديدة من أبنائها 
أعطيت الثقة من الكوادر الرياضية في كل المؤسس��ات وعززت قيادتنا 
السياس��ية هذه الثقة األمر الذي يضع القيادة الرياضية أمام مسؤوليات 
كبيرة هي استمرار للمرحلة السابقة في حلة وأفكار طموحة تتناسب مع 
اآلتي من مس��تجدات واستحقاقات ومنافسات عربية وإقليمية ودولية 

وقارية وعالمية وأولمبية وتحتاج إلى المزيد من البنى التحتية.
ونحن نتولى المس��ؤولية في قيادة الرياضة الس��ورية بمرحلتها القادمة 
نؤكد الوفاء كل الوفاء لوطننا العربي الس��وري ألرض التسامح والخيرات 
للحب في مهده وللصفاء في موطنه س��ورية التي تش��مخ وتعلو راياتها 
وتنتصر س��ورية القلب الكبير الذي لم يمنعه نزف السنين من الخفقان 
المتفاع��ل مع نبض األمة ليروي بدماء الش��هداء معلن��ًا انتصار اإلرادة 
وش��موخ الصم��ود واحترام��ًا لصالبة اإلنس��ان على ه��ذه األرض التي 
تعودت العط��اء والكرم والش��جاعة والمقاومة والوف��اء لتبقى كلمتها 
عالية وصورتها ناصعة بيضاء خافقة الرايات باسقة اإلعالم منتصرة على 
اإلرهاب والتكفير والغزو عصية على االستبداد واالستعمار والصهيونية.

هكذا هو الوطن بتضحيات شهدائه وقوة جيشه وحكمة وشجاعة قائده 
يمضي بمسيرة مظفرة أهدافها معلنة هي االنتصار واالنتصار ثم االنتصار.
ونحن نتولى المس��ؤولية نتقدم بالشكر والتقدير لمن توالها قبلنا ولمن 
قدم وعمل بإخالص كي تبقى رياضتنا قوية معافاة متواجدة ومنافس��ة 
ونتقدم بالش��كر والتقدير لكل كوادرنا في كل مؤسس��اتنا حيث نتوسم 

فيهم الخير كل الخير واإلخالص كل اإلخالص والعطاء كل العطاء.
ونش��كر من األعم��اق قيادتنا السياس��ية الت��ي منحتنا الثق��ة وأولتنا 

المسؤولية وفي ذلك دافع لنا إلى عطاء أكبر وإخالص أشد.
والش��كر كل الش��كر والوفاء جل الوفاء والعط��اء كل العطاء والوالء في 

أعلى درجات الوفاء والتقدير واالحترام والفداء.
لس��يد الوطن الس��يد الرئيس بشار األس��د رئيس الجمهورية حيث عزز 
س��يادته فينا اإليمان وقّوى لنا الس��اعد والعزيم��ة ورعى وكّرم وأعطى 
ألبنائ��ه وأخوته الرياضيين لبلوغ المجد والبقاء في دائرة الضوء واعتالء 

منصات التتويج.
الرحمة لش��هدائنا والش��فاء العاجل لجرحانا والتحية والس��الم لجيشنا 

والفخر واالعتزاز بانتصاراته.
والتحية لكل كوادرنا الرياضية العبين والعبات ومنتخبات وفرقًا وأبطااًل 

وبطالت.
وإليكم يا س��يادة الرئيس بشار األس��د رئيس الجمهورية الشعاع األلق.. 

ربيع الزمان الصعب، فارس هذه األمة وعظيمها.
أيها القائد الرمز على زورق من صنع الشآم

تبحر العصور إليكم سيفًا راعفًا بالنصر يعبر بوابة التاريخ إلى عصر عربي 
جديد أنتم سيده ولكم يا س��يادة الرئيس العزة والمجد والحب والوفاء 

والوالء واالنتماء.

كلمة االتحاد

فراس معال
رئيس االتحاد الرياضي العام

أك��د رئيس مجلس ال��وزراء المهندس عماد خميس دعم 
الحكومة المطلق للرياضة السورية لجهة إعادة تأهيل 
المنش��آت الرياضية وتوفير اإلمكانات الالزمة لألبطال 
الرياضيين ومنتخباتنا الوطنية يف كافة استحقاقاتها.
وش��دد المهندس خميس خالل لقائه مع رئيس االتحاد 
الرياض��ي الع��ام ف��راس معال عىل ض��رورة انج��از كافة 
الدراسات والمخططات الالزمة للبدء بالعمل عىل إعادة 
تأهيل المنش��آت الرياضية خالل ش��هر م��ن اآلن مؤكدًا 
ع��ىل أن تك��ون البداي��ة من مدين��ة األس��د الرياضية 
بالالذقي��ة وملعب العباس��يين بدمش��ق اللذين س��يتم 
تأهيلهما بش��كل كامل مالعباً ومرافقاً وخدمات, وعىل 
نفقة الحكومة من خارج ميزانية االتحاد الرياضي العام.
وأش��ار المهندس خميس إىل استعداد الحكومة لتقديم 
المس��اعدة بالخب��رات والكف��اءات الالزم��ة م��ن كاف��ة 

االختصاصات االقتصادية والهندسية وغيرها.
ب��دوره ش��كر رئي��س االتح��اد الرياض��ي الع��ام لرئيس 
الحكوم��ة اهتمامه ومتابعته ودعم��ه للعمل الرياضي 
مؤك��دًا أن المكتب التنفيذي س��ينجز كافة الدراس��ات 
والمخططات الالزمة خالل الفت��رة المحددة لذلك للبدء 

بالعمل يف اقرب وقت ممكن. 
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الوحدة × تشرين صفر/1
رياض أمين

الش��وط األول هاجم تش��رين وحص��ل على 3 
ركنيات قطعها دفاع وحارس الوحدة وتمر كرة 
مصطفى اليوس��ف بجانب قائم الوحدة األيمن 
وينقذ حارس الوحدة مرماه من هدف لتسديدة 
مصطفى اليوس��ف يرد عليها أيمن عكيل فوق 
عارضة تش��رين ويتألق المدنية برد كرة الحالق 
بخبرته وسيطرة لوسط تشرين خالل هذا الشوط 
الفريقين  وهجم��ات متبادل��ة يقطعها دف��اع 

ولينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
الشوط الثاني تحسن أداء الوحدة وهاجم وسدد 
أيمن عكي��ل أبعدها حارس تش��رين بصعوبة 
وتعلو كرة يوس��ف محمد عارضة تش��رين يرد 
عليه محمد حمدكو بتس��ديدة وعن يسار قائم 
الوح��دة وينفرد الحمدكو ويس��دد فوق عارضة 
الوحدة من هجمة مرتدة لتش��رين يسجل عالء 
الدي��ن الدالي هدف تش��رين والمباراة من كرة 
مررها ل��ه الحمدك��و ويهاجم الوحدة ويس��دد 
ل��ه علي رحال كرة قوية يردها حارس تش��رين 
ببراعة ويحولها الدف��اع للتماس ويحاول رجال 
الوح��دة تعدي��ل النتيجة لكن ح��ارس ودفاع 
تش��رين تألقوا ولتنتهي المباراة بفوز تش��رين 

بهدف لال شيء.
تابعه��ا جمهور م��ن الفريقين ق��در ب�10 آالف 

متفرج شجعوا فريقهما طوال المباراة.
لعب للوحدة طه موسى وعبد القادر دكة وأنس 
بلح��وس وعلي رح��ال ومؤيد عجان ويوس��ف 
محمد ومازن العيس��ى ومحمد الحالق ومحمد 

حرب وأيمن عكيل وعبد الرحمن بركات.
ولعب لتش��رين أحم��د مدنية وعم��ر ريحاوي 
وحس��ن أبو زين��ب وعبد ال��رزاق محمد وخالد 
كردغلي وزكريا العمري وكامل حميشة ونديم 
صباغ ومصطفى الش��يخ يوس��ف وعالء الدالي 

ومحمد مرمور.
علمًا أن المب��اراة كانت مقررة من دون جمهور 
قب��ل أن يص��در العف��و الع��ام ع��ن عقوبات 

الرياضيين من االتحاد الرياضي العام .

النواعير× الطليعة صفر/1
عمار الشربعي

ب��دون مقدمات ح��اول كال الفريق��ان الوصول 
لمرم��ى اآلخ��ر من��ذ البداي��ة للس��يطرة على 
المجريات وتش��كيل الضغط على الطرف اآلخر 
وبك��رة الزين��و التي حولها للعل��وش بدأ الخطر 

الطلعاوي والذي رسم خطوطه العريضة الكردي 
والفاخوري بعدة كرات أرهقت حمدي المصري 
وفاقه بينما تعملق الش��يخ في دفع الخطر في 
مجمل الكرات المرفوعة لمنطقته قبل الوصول 
لمهاجمي الخص��م الزينو والدين��ار والقادمين 
من الخلف بالمقابل ج��اءت تحركات النواعير 
محدودة الخط��ورة ولم تثمر مح��اوالت ميدو 
والدال��ي والقلفاط في الضغط على حاج عثمان 
ال��ذي تكف��ل بقطع كرتي��ن أخطرها مباش��رة 
الخلي��ل قبل أن يع��اود الطليعة م��ع خواتيم 
الش��وط نش��اطه وحضوره بصاروخية العلوش 

التي دفعها الشيخ ببراعة.
في الثاني تغيرت مالمح اللقاء وتزايدت سرعة 
األداء من الجانبين وبدت العصبية واضحة عند 
حاالت اإلحت��كاك فتعامل معها حك��م اللقاء 
بحنكة لترتفع بعدها وتيرة اللقاء لدرجة الغليان 
مع محاوالت الطليعة الوصول لمنطقة الش��يخ 
من خالل كرات طويلة إفتقدت للمسات األخيرة 
بنشاط العدي والبصيلة والخزام البديل قبل أن 
يتعملق حاج عثمان في التصدي لكرة القلفاط 
بع��د أن تعث��ر العلي في دفعه��ا ليمتد بعدها 
العبو النواعير بعدة كرات للميدو والباش بيوك 
والدالي مستغلين تراجع المخزون البدني عند 
بعض العبي الطليعة وقد تعامل معها المكيس 
بواقعية فدفع بالس��مان بدياًل للعدي يالتزامن 
م��ع تعديالت ببع��ض المراكز إلعادة النش��اط 
بالمقابل حاول العبو النواعير زيادة الضغط مع 
دقائق الشوط وتشكيل كثافة عددية في منطقة 
حاج عثمان وكاد ميدو أن يهز الشباك قبل أن 
يفجر محمد زينو الفرح الطلعاوي بكرة واجه بها 

الش��يخ ووضعها عن يساره عند الدقيقة 90 +2 
قب��ل أن يبدع حاج عثمان في دفع كرة الش��وا 

مع صافرة النهاية.

الفتوة × الجزيرة 1/2
صبحي أبو كم

الملعب الفيحاء، س��جل األهداف للفتوة معتز 
صالحان��ي وعلي رمض��ان د)46، 52( وللجزيرة 

عبد المهدي الحاج د 65.
حقق الفتوة الفوز بأفضلية نس��بية على الجزيرة 
وغلبه 2/1 بمباراة اتس��مت بالندية للبحث عن 
فوز لتباي��ن الترتيب بين الفريقين، وش��هدت 
المباراة هجمات عديدة مع تباين النشاط حيث 
الفتوة أف ضل بالش��وط األول وتكافأت الفرص 
بالثاني بين الفريقين بتس��جيل الفتوة هدفين 

مبكرين بالشوط الثاني.
الشوط األول سيطر به الفتوة بهجمات متالحقة 
عل��ى مرمى الجزي��رة الذي تراج��ع للدفاع عن 
منطقته وتناوب على إهدار الف رص ربيع سرور 
وعلي رمض��ان ومعتز صالحاني ومحمد كنيص 
أضاع��ت جميعه��ا المرم��ى واكتف��ى الجزيرة 
بهجمات مرتدة بالربع األخير من الشوط لجفان 
أحمد بتس��ديدة قوية علت العارض��ة وانفرادة 

سددها فوق العارضة.
وش��هد الثان��ي بداية س��اخنة للفت��وة بهدف 
للصالحان��ي من تس��ديدة بعيدة هزت ش��باك 

الزاوية اليمنى من كرة مررها له كنيص.
والثان��ي عزز الرمضان برأس��ه إثر عرضية قلص 
الجزي��رة الفارق عبر البدي��ل الحاج من مواجهة 

مع حارس الفتوة وضعها عن يمينه.

ورفع الحك��م بصلحل��و بطاقة حم��راء لالعب 
الجزي��رة جفان أحم��د لضربه الخص��م ليلعب 
الفريق ناق��ص الصفوف منذ د 70 واس��تمرت 
محاوالت الطرفين دون أي تغيير على النتيجة 

لضعف التركيز أمام المرميين.

االتحاد × الساحل 1/2
محمد هاشم إيزا

س��جل لالتحاد حس��ام الدين عمر د )24، 67( 
وللساحل مؤنس أبو عمشة.

بمعنوي��ات عالي��ة وتركيز جيد وإص��رار على 
الف��وز لعب االتح��اد أفضل مباريات��ه بالدوري 
عل��ى اإلط��الق، وحقق ف��وزًا جديرًا مس��تحقًا 
عل��ى الس��احل بهدفين مقابل واح��د بعد أداء 
متنوع وس��يطرة واضحة على معظ��م المباراة 
فكان األكثر هجومًا واألفضل س��يطرة وانتشارًا 
وتنظيم��ًا واعتمد في عمليات��ه على االختراق 
م��ن العمق أحيانًا والك��رات الطويلة حينًا آخر 
بينما لعب الساحل على الكرات المرتدة وأغلق 
منطقت��ه الدفاعية لكن تحركات حس��ام الدين 

عمر أربكت العبيه.
بدأ الفريق الضيف بش��كل جي��د وتوغل مؤنس 
أبو عمش��ة في عم��ق الدفاع االتح��ادي وأطلق 
كرة قوية طار لها فادي مرعي والتقطها بصعوبة 
س��رعان ما أحكم االتحاد س��يطرته على مقاليد 
الملع��ب وتوالت هجماته م��ن الطرفين وقطع 
المدافعون تمريرة السالم بالرمق األخير رد أسعد 
الخضر بكرة مباش��رة، واستمر الضغط االتحادي 
حتى اس��تفاد حس��ام عمر من ك��رة طويلة عبر 
منطقة الجزاء وارس��ل كرة أرضية كانت الهدف 

األول تبع��ه الس��الم بك��رة أمس��كها الحارس 
)المص��ري(، وفي الدقيقة 28 طالب االتحاديون 
بركلة جزاء بعد أن تعرض السالم لعرقلة واضحة 
اس��تمرت على أثرها الس��يطرة االتحادية، وفي 
لحظات وداع الحصة األولى تواجد الساحل عبر 

تسديدة علي حسن تكفل بها المرعي.
في الش��وط الثاني واصل االتحاد بسط سيطرته 
على وقائع اللعب وهاجم عبر الخاصة اليس��رى 
للس��احل فسدد الس��الم والعمر وأطلق الجنان 

كرة قوية جدًا أبعدها الحارس لركنية.
وعزز العم��ر تقدم أصح��اب األرض بهدف من 
سلس��لة تمري��رات وجمل��ة فني��ة وال أجمل، 
مس��تغاًل تمريرة بالمقاس م��ن الحنان، تحرك 
على أثرها الضيوف وس��دد علي حس��ن كرتين 
التقطهم��ا المرعي، وفي ذروة الضغط االتحادي 
حدث ما لم يكن بالحس��بان عندما أعاد النجار 
كرة خفيفة لحارس��ه لحق بها مؤنس أبو عمشة 
وس��جل منها هدفًا للضيوف رفع من معنويات 
زمالئه الذي��ن حاول��وا إدراك التعادل والحت 
الحارس واس��تمرت  للخض��ر فرص��ة أبطله��ا 
محاوالت الساحل بال طائل حتى صافرة النهاية.

حطين × الشرطة 1/صفر
محمد عجان

حق��ق حطين فوزًا صعبًا على الش��رطة وبهدف 
وحيد مقابل ال ش��يء بعد مب��اراة مثيرة وندية 
ومتكافئة في المستوى وال أداء من الجانبين 
قدم فيه��ا الفريق��ان مباراة جيدة المس��توى، 

وعامرة بالرجولة والمهارة والفنيات.
وعلى الرغم من خروجه خاسرًا بهدف لال شيء 

إال أن الش��رطة قدم مباراة طيبة وكان ندًا قويًا 
بل وتفوق على معظم مراحل الشوط الثاني.

الش��وط األول ومن��ذ البداي��ة لم يك��ن هناك 
مجااًل لجس النبض فتبادل الفريقان الهجمات 
الس��ريعة مع أفضلية نسبية لحطين الذي امتد 
مهاجمًا وس��يطرة بشكل س��ريع وضغط بشدة 
ونتيجة لذلك تمكن من تسجيل هدفه الوحيد 
بواس��طة مارديك مرديكيان الذي انفرد بحارس 
الشرطة وسدد الكرة عن يساره لتعانق الشباك.

وكاد المرديكيان ان يعزز حطين بالهدف الثاني 
عندما وجد نفسه مواجهًا مرمى الشرطة الخالي 
حت��ى من حارس��ه لك��ن أهدر بجان��ب القائم 

األيمن.
هذا ف��ي الوقت الذي س��نحت في��ه فرصتان 
للشرطة حيث أهدر الكواية بجانب القائم وانفرد 
محم��ود يونس بحارس حطي��ن وأطاح بالكرة 

بالعاللي.
الش��وط الثاني تبدل الحال تمام��ًا، حيث نزل 
ال فريقان وبش��كل آخر من النشاط والحماسة 
حيث تكافأ األداء بي��ن ال فريقين مع أفضلية 
واضحة للش��رطة الذي امتد مهاجمًا ومش��كاًل 
خطورة مباش��رة على مرم��ى حطين فكانت له 

فرص متواصلة أولها للكلزية مسحت العارضة.
ومباش��رة لمحمود يونس صاروخية عن يمين 
حارس حطين قب��ل ان يبعدها وثالثة لليونس 
بجانب القائم وسط تراجع العبي حطين للدفاع 
يتابع العبيه مع ضياع ش��به كامل لخط وسطه 
لينف��رد هادي المل��ط ويتدخل دف��اع حطين 
وتس��ديدة لكرم عم��ران ف��وق العارضة ليعلن 

الحكم نهاية المباراة بفوز صعب لحطين.

كرة القدم

في األسبوع 15 للدوري الكروي الممتاز

تشــــرين فـــــاز علـــى الوحـــــدة وعـــــزز صدارتــــــه

ترتيب المرحلة )15(

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقالترتيب
1511312571836تشرين1
148331971227الوثبة2
157621912727حطين3
148242112926الجيش4
157441712525الوحدة5
157441814425االتحاد6
156361613321الشرطة7
14563129321الكرامة8
154561514117الطليعة9
316-154471518النواعير10
1314-15357922الفتوة11
1311-152581326الساحل12
99-14167918جبلة13
235-151212932الجزيرة14

لكرة  الممتاز  للدوري  عشر  الخامس  األسبوع  في 
تجاوز  العاصمة  في  تشرين  فريق  استطاع  القدم 
منافس قوي )الوحدة( وغلبه بهدف دون رد كان 
صدارته  عزز  وبها  كاملة  اللقاء  نقاط  لحصد  كافيًا 
من  مزاحمة  دون  مريح  بشكل  ال���دوري  لجدول 
لتحقيق  بثقة  يمضي  يجعله  الذي  األمر  مطارديه 

هدفه المعلن وهو لقب الدوري.
خطوطه  م��ع��ززًا  م��ت��وازن  بشكل  لعب  تشرين 

الدفاعية دون مجازفات هجومية.
خطأ  لكن  اللقاء،  نقاط  لخطف  سعى  وال��وح��دة 

الدقائق األخيرة قاده للخسارة.
ولم  بالمكان  راوح  والوحدة  بثقة  تقدم  تشرين 

يستطع إيقاف المتصدر او إعاقة سيره.
من  نقاط  ث��اث  الفتوة  أح��رز  أيضًا  العاصمة  في 
الخطر  دائرة  من  للخاص  سعيه  في  الجزيرة  فريق 

والتقدم الى األمام باتجاه المنطقة الدافئة.
الجزيرة  خسارة  كذلك  متوقعًا  الفتوة  فوز  وجاء 
حيث هموم الجزيرة أكثر وظروفه أصعب والنقاط 
يعيش  فريق  من  كونها  مضاعفة  تعتبر  شك  با 

هموم مشتركة مع الفائز.
المكان ولم  راوح في  الفتوة عزز رصيده والجزيرة 

يتقدم على جدول الترتيب وبقي في المركز األخير.
في حماه فاز الطليعة في ديربي المدينة وحقق االنتصار 
على النواعير في وقت متأخر وتبادل معه المراكز على 
مباريات  كعادة  ساخنة  جاءت  والمباراة  الترتيب  سلم 
سفح  في  استمرا  النتيجة  بهذه  والفريقان  الديربيات 

الائحة دون خطورة مباشرة حتى اآلن.
الشرطة  الاذقية حقق حطين فوزًا ثمينًا على  في 
وبه كرر مشهد فوزه باألسبوع الفائت وقفز إلى 

مركز الوصافة متساويًا مع الوثبة.

كان  والشرطة  سجل  ألن��ه  الفوز  استحق  حطين 
عليه  الحصول  يستطع  ول��م  ال��ت��ع��ادل  يستحق 
موقعه  ف��ي  عليه  خ��ط��ورة  ال  الشرطة  ،عمومًا 
ولعب  أكثر  للتقدم  مؤهًا  أصبح  بالفوز  وحطين 
على  المواقع  وتغيير  الموازين  قلب  في  كبير  دور 
الى  وعاد  عافيته  استرد  أنه  ويبدو  الترتيب  جدول 

خطه السليم في مسيرة الدوري.
على  االن��ت��ص��ارات  سكة  ال��ى  االت��ح��اد  ع��اد  حلب  في 

حساب الساحل.
االتحاد أعاد بعض الرضا لجمهوره بعد عدة مطبات 
بأس  ال  مسافة  الكبار  ساحة  عن  أبعدته  سابقة 

وموقعه  صورته  تغيير  يستطع  لم  والساحل  بها 
إذ بقيت نقاطه كما هي وبقي موقعه على سلم 
معلقًا  وضعه  ي��زال  ال  حيث  عليه  خطرًا  الترتيب 
ابتعد  الفتوة  ألن  المباريات  من  القادمات  بانتظار 
الجدول  على  بالرصيد  متقدمًا  نقاط  بثاث  عنه 
صورة  أن  أي  فقط  نقطتين  بفارق  يطارده  وجبلة 

السفح بقيت ضبابية وغير مريحة لم يجلس فيه.
المرحلة  ه��ذه  منافسات  وغ��دًا  اليوم  تستكمل 
الوثبة  ضيفه  مع  أرض��ه  على  اليوم  جبلة  فيلعب 
الكرامة  على  ضيفًا  اللقب  حامل  الجيش  يحل  وغدًا 

في حمص ، مع التفاصيل..

 علي شحادة



03 السنة 36 | العدد 1923
السبت 29 شباط 2020

حق��ق ن��ادي الجي��ش ف��وزًا هامًا 
ف��ي المرحل��ة الثانية م��ن بطولة 
المجموعة األولى في كأس االتحاد 
اآلسيوي لغرب آس��يا بتغلبه على 
الفلس��طيني  القدس  ه��الل  نادي 
)االثني��ن( عل��ى ملع��ب المل��ك 
بالعاصمة األردنية  الثان��ي  عبد هللا 
الهالل  لنادي  االفتراضي(  )الملعب 

القدس.
وانتهت المباراة الثانية بين المنامة 
البحريني وضيفه العهد اللبناني 1/0 
بوقت  األرض,  أصح��اب  لمصلح��ة 
تعادل في��ه ممثلنا اآلخر الوثبة مع 
الكوي��ت الكويتي س��لبًا على أرض 
ملعب ن��ادي الوصل ف��ي دبي في 
المجوع��ة الثاني��ة، وأصب��ح رصيد 
الجي��ش 4 نقاط وح��ل في المرتبة 
األولى, تاله المنامة البحريني برصيد 
4 نقاط, والعهد اللبناني ثالثًا برصيد 
الفلسطيني  3 نقاط, وهالل القدس 
أخيرًا بال نق��اط, فيما تصدر ترتيب 
الكويتي  الكويت  الثانية  المجموعة 
وحل األنص��ار اللبناني ثانيا 3 نقاط 
والوثب��ة 2 نقطة وأخي��را الفيصلي 

األردني 1 نقطة.
فوز الجيش

نجح نادي الجيش في تحقيق فوز 

على نادي هالل القدس بهدف دون 
مقابل سجله محمد الواكد د. )37( 
وخلت المباراة م��ن الخطورة على 
المرميي��ن حيث كثرت التمريرات 
غي��ر الدقيقة ف��ي الثل��ث األخير 
م��ن اللع��ب وأبرز الف��رص لصالح 
الجيش عندم��ا مرر الواك��د الكرة 
لقص��ي حبيب على حاف��ة منطقة 
الجزاء سددها وتصدى لها الحارس 
الفلس��طيني رامي حم��اده، وافلح 
الجيش في افتتاح التس��جيل في 
د.)37( عندما انطلق ورد الس��المة 
إل��ى جه��ة اليمي��ن وتخلص من 
مدافعين قبل أن يرس��ل بيس��راه 
كرة ارتقى لها محمد الواكد رأس��ية 

عانقت الشباك.

وم��ع بداي��ة الثاني ح��اول الفريق 
الفلس��طيني ش��ن الهجم��ات من 
أج��ل تعديل النتيجة وس��نحت له 
فرصة ذهبي��ة عندم��ا حصل على 
ضربة جزاء احتس��بها الحكم عندما 
تعرض محمد عويسات لعرقلة من 
ارن��اؤوط نفذها محمد  قبل فارس 
يام��ن صدها حارس مرمى الجيش 
ابراهيم د.)63( ورغم اندفاع هالل 
الق��دس للهجوم من أج��ل تعديل 
النتيج��ة إال أن الخط��ورة الفعلية 
على المرم��ى كانت لصالح الجيش 
حيث سدد محمد الواكد كرة تصدى 
لها الح��ارس حماده في حين مرت 
تس��ديدة الحمد الخطي على يمين 

القائم.

ويلعب الجيش ف��ي الجولة الثالثة 
ف��ي 9 آذار على المدين��ة الرياضية 
ببيروت مع مضيفه العهد اللبناني.

تعادل الوثبة
فرص التعادل الس��لبي نفسه على 
مواجهة الوثبة مع الكويت الكويتي 
)االثنين( في استداد نادي الموصل 
بدبي ضمن مباراتي الجولة الثانية, 
ورف��ع الوثبة رصي��ده إلى نقطتين 
مقاب��ل 4 نق��اط للكويت, ش��هدت 
حض��ورًا جماهيريَا من انصار الوثبة 
الذي تفوق ف��ي الكثير من مراحل 
المب��اراة ولن يق��دم الكويت اداءه 
المتوق��ع, ق��دم الوثبة ف��ي بداية 
المباراة اداء رائعا بالهجوم الس��ريع 
فأه��در 5 فرص محقق��ة عبر وائل 

الرفاع��ي وصبح��ي ش��وفان وعبد 
ال��رزاق البس��تاني, أخط��ر ف��رص 
دفاعي  لخط��أ  اس��تغالله  الكويتي 
وتس��ديدة ج��اورت القائ��م اليمن 
لولي��م غنام ح��ارس الوثب��ة, ولم 
يظهر جمعة السعيد هداف الكويت 
لمراقب��ة هادي المصري له وتحرك 
عبد الواحد سيسكو وفهد المهاجري 

بدون فعالية.
تكثيف الهجمات

وطل��ب م��درب الوثبة هيث��م جطل 
م��ع بداية الثاني م��ن العبيه الضغط 
المكثف على االطراف فواصل هجومه 
بتفوقه لكن��ه افتقد اللمس��ة االخيرة 
ليستمر مسلسل الفرص الضائعة, وكاد 
جمعة الس��عيد أن يفتتح التس��جيل 

برأس��ية عل��ت العارض��ة، ورد عل��ى 
الس��عيد برهان صهيوني بقذيفة علت 
العارض��ة، ومحاوالت عبد هللا الحفيان 
ال��ذي طال��ب بركل��ة ج��زاء وتحمل 
حس��ن الحكي��م وعبد العزي��ر مهران 
عبئ��ًا كبيرًا م��ن الهج��وم الوثباوي، 
وتخطى أحمد زك��ي دفاع الوثبة لكنه 
تس��رع أمام مرمى وليم غن��ام الذي 
تصدى لتس��ديدة الحكيم أيضًا، ومع 
غروب شمس المباراة تراجع مستوى 
الفريقي��ن فيم��ا اش��رك جطل والت 
عم��ي بدي��ال للحفيان, واه��در الزكي 
فرصة كبيرة ف��ي الوقت القاتل لتبقى 
النتيجة س��لبية، ويس��تضيف الوثبة 
في المرحلة الثالثة نادي االنصار على 

استداد الفجيرة.

يزداد دوري الش��باب لكرة القدم إثارة 
وندي��ة من جولة ألخ��رى مع وصوله 
للمرحلة الخامسة من رحلة إيابه هذا 
الموس��م التي تنطلق اليوم الس��بت 
جميعها باستثناء لقاء وحيد سيجري 
يوم األحد ويحل فيه جبلة ضيفًا على 

الجيش.
عناوي��ن عريض��ة يمك��ن أن تتصدر 
مشهد دورينا المختلف كليًا هذا العام 
عن سابقيه لوجود متابعة جماهيرية 
كبيرة وندية بين األندية المتنافس��ة 
البعض،  بالنقاط من بعضها  واقترابها 
إضاف��ة للص��راع أيضًا ف��ي المؤخرة 
للهروب من ش��بح الهب��وط، كما أن 
زعام��ة الهدافين تنتقل م��ن مرحلة 
ألخ��رى حي��ث يتس��اوى 3 العبين 

بالصدارة ومثلهم بالوصافة.
المرحلة الحالية )اليوم( ستتجه فيها 
األنظ��ار للقم��ة المرتقبة ف��ي ديربي 
حم��اة وتجم��ع المتص��در النواعي��ر 

ووصيفه الطليعة وإلى التفاصيل..
قمة األسبوع

كما تقدم فإن األنظار ستتجه لملعب 
حماة الصناعي الذي يشهد كل أسبوع 
عددًا كبيرًا من الجماهير التي تس��اند 
أنديتها الشبابية سواء لنادي النواعير 
أو الطليعة.. فم��ا بالكم أن الفريقين 

اليوم وجهًا لوجه بقمة جماهيرية.
النواعي��ر له 34 نقط��ة ويتقدم بفارق 
4 نقاط ع��ن الطليع��ة الوصيف وقد 
عزز المتصدر موقعه بالجولة الس��ابقة 
عندما سحق المجد في دمشق بنتيجة 
كبيرة وصلت إلى 5/1 س��جلها س��عد 
هللا قطرمي��ز هداف الفريق والدوري 2 

وقتيب��ة دباغ 2 وعب��د هللا تتان فيما 
قلص للمجد بشار أبو الخير.

م��ن جهته ع��اد الطليعة م��ن جبلة 
بف��وز مه��م نقل��ه للوصاف��ة بنتيجة 
2/0 س��جلهما عدي حسون وهو أول 
أهداف الالعب هذا الموسم باإلضافة 
الفريقان  ويمتل��ك  خل��وف.  لمج��د 
النج��وم بصفوفهما ممن  العديد من 
لعبوا لمنتخباتنا الوطنية سواء لفئتي 
الش��باب أو الناش��ئين كما أن هناك 
تنافس��ًا على صعيد الهدافين بينهما 
فيطل س��عد هللا قطرميز من النواعير 
ومحم��د ن��ور خميس م��ن الطليعة 
ول��كل منهم��ا 12 هدفًا ف��ي صدارة 

الترتيب.
ذهابًا ف��از النواعي��ر بهدفين دون رد 
س��جلهما س��عد هللا قطرميز وعبد هللا 

تتان.
صعوبة يف القاع

عل��ى النقيض فإن هن��اك مواجهات 
بين األندية التي تحتل المراكز األربعة 
األخي��رة. فالجي��ش صاح��ب المركز 
الحادي عش��ر 21 يلتقي جبلة صاحب 

المرك��ز األخير 6 في ملع��ب الفيحاء 
الصناعي بعد غد األحد.

أما لق��اء اليوم اآلخر المه��ام يلتقي 
فيه الج��اران الجريح��ان.. المحافظة 
بترتيبه الثاني عشر 11 والمجد الثالث 
عش��ر 10. وش��هدت مواجهة الذهاب 
ف��وز المحافظة 2/1 س��جل له حازم 
ب��ارودي وحازم البيش وقلص للمجد 
عمران الحلبي. أما الحرية العاشر 22 
يستضيف اليوم السبت فريق الكرامة 
في ملعب الس��ابع من نيسان.. وكان 
الكرام��ة قد حس��م موقع��ة الذهاب 

بهدف أيهم زقريط.

طريق للمقدمة
فريق االتح��اد ثالث الترتيب 29 يحل 
الي��وم ضيفًا على الوحدة التاس��ع 23 
بلقاء صع��ب وهام أيضًا حيث يبحث 
االتحاد عن منفذ عن مقدمة الترتيب 
كما يريده��ا الوحدة الدخ��ول لعمق 
الترتيب والمحافظة على آماله بمركز 

جيد.
ذهابًا تعادل الفريق��ان بهدف لمثله.. 
س��جل لالتحاد العب منتخبنا الشاب 

أمجد فياض وللوحدة محمد عطية.
حطي��ن صاحب المرك��ز الرابع بفارق 
األه��داف ع��ن االتحاد ول��ه أيضًا 29 

نقطة يستضيف اليوم شباب الشرطة 
الثامن 24 وينتظ��ر الحوت تعثر أحد  
ف��رق المقدم��ة عندما يح��اول تكرار 
فوزه ذهابًا عل��ى الوافد من العاصمة 
حيث تغل��ب ذهابًا بثالثي��ة دون رد 
سجلها آنذاك حس��ن قرحيلي وعلي 
زينة ومحمد مرتضى. ويسعى كل من 
تش��رين والوثبة فك الشراكة بالنقاط 
فيما بينهما حي��ث يمتلك كل فريق 
27 نقطة ويحتالن المركزين الخامس 

والسادس على جدول الترتيب.
مكان المباراة ملعب حمص الصناعي 
وفاز تشرين ذهابًا في الالذقية بثالثة 
أه��داف لهدفين س��جل آنذاك أنيس 
قاسم العب تشرين والمنتخب الشاب 
هدفي��ن ويوس��ف مقص��ود، وللوثبة 

إبراهيم خليل وعبد الملك حاكي.
الرابعة إياباً

مباريات المرحل��ة الرابعة من اإلياب 
التي جرت األسبوع الماضي نمر عليها 
بوقفة س��ريعة هنا حيث أكد النواعير 
صدارته بف��وز كبير عل��ى المجد 5/1 
سجل له س��عد هللا قطرميز 2 وقتيبة 

دب��اغ 2 وعبد هللا تتان وللمجد بش��ار 
أب��و الخير. وقف��ز الطليع��ة للوصافة 
بفوزه على جبلة بهدفي عدي حس��ون 
ومجد خلوف، وأرهق الجيش ش��باك 
الوحدة برباعية نظيفة س��جلها قصي 
الموسى وصالح سليمان ويزن حمود 
)هدفي��ن(، وتج��اوز الوثب��ة فري��ق 
المحافظة بهدفين نظيفين س��جلهما 

أحمد ناصر وخضر ناصيف.
وفي بقي��ة المواجهات تعادل الكرامة 
مع الش��رطة به��دف لمثله فس��جل 
للش��رطة حات��م النابلس��ي وللكرامة 
القادر ش��عبان  الفريق عب��د  كابت��ن 
والالعبان كانا بعداد منتخبنا الشاب، 
وبالنتيج��ة ذاتها انتهى لقاء تش��رين 
والحرية س��جل للبحارة محمد أسعد 
وللحرية خالد رش��يد، ووحدها مباراة 
االتحاد وحطين انتهت سلبية النتيجة 
حيث ش��هدت المرحلة تس��جيل 18 

هدفًا.
الترتيب والهدافون

اليوم )الجولة الخامسة  قبل مباريات 
إيابًا( نذكر بترتيب األندية:

النواعي��ر 34، الطليع��ة 30، االتح��اد 
وحطي��ن 29، تش��رين والوثب��ة 27، 
الكرامة 26، الش��رطة 24، الوحدة 23، 
الحرية 22، الجيش 21، المحافظة 11، 

المجد 10، جبلة 6.
وعلى صعي��د هدافي ال��دوري حتى 
اآلن فيأت��ي بالقائم��ة 3 العبين لكل 
منهم 12 هدفًا هم س��عد هللا قطرميز 
)النواعي��ر( ومحم��د ن��ور خمي��س 
)الطليعة( وحاتم النابلسي )الشرطة( 
وأيضًا ثالثة العبي��ن لكل منهم )11( 
هدفًا هم أنيس قاس��م )تشرين( عبد 
القادر شعبان )الكرامة( معن الحسن 

)الشرطة(.

كرة القدم

صبحي أبو كم

ربيع حمامة

من القلبمن القلب

نع��ود ثانية إلى قصة إبري��ق الزيت، قصة تتك��رر وتضاربت 
حوله��ا اآلراء بين مؤيد ومع��ارض لكنها تبقى مطروحة على 

الطاولة لحساب إيجابياتها والسلبيات التي تنتج عنها.
م��درب المنتخب األول لكرة الق��دم وأعني منتخب الرجال، 
وه��ي النقطة التي اختلفت حولها اآلراء، فالتعاقد مع مدرب 
من الخارج )وهذا حصل( يس��تنفذ ميزانية كبيرة وقد مررنا 
بهذه التجربة في الماضي القريب مع شتانغة األلماني، وكان 
الحص��اد ُمرًا بكل المقاييس من حيث النتائج التي تراجعت 
بشكل مخيف في النهائيات اآلس��يوية، فقد راوحنا بالمركز 
األخير ف��ي المجموعة وخرجنا من ال��دور األول ومريرة من 

حيث النفقات الضخمة وكانت المحصلة صفرًا.
منتخب رجالنا فيم��ا بعد وفي التصفي��ات المؤهلة لكأس 
العالم حقق النق��اط الكاملة في ذه��اب مجموعته وأضاف 
نقاط المب��اراة األولى في اإلياب وبانتظاره المباريات الثالث 
الباقي��ة وأهمها لقاء الصي��ن وتحقق هذا بم��درب وطني، 
ولي��س المهم التأكي��د على هوية الم��درب الوطني فعندنا 
والحمد لله مدربون له��م تجربة ناجحة ومعقولة.. إذن نحن 
نناق��ش الفكرة من أساس��ها: مدرب وطني تخت��اره اللجنة 
المس��ؤولة في اتحاد اللعبة أم مدرب من الخارج وهذه هي 

نقطة الخالف الرئيسية؟!
نح��ن نعيش حالة اس��تثنائية بما يخص حض��ور المنتخب 
وتواج��ده في مكان واحد، فأغلب رجالنا يلعبون كمحترفين 
في أندية ش��تى خارج القطر وحضورهم كمجموعة متكاملة 
يتعذر ألس��باب ش��تى، فقد رأين��ا كيف يلتح��ق الالعبون 
بالمنتخ��ب بالمطارات وقبل االس��تحقاق ف��ي بلد ما، وهنا 
يطرح السؤال نفسه وهو الس��ؤال الخالفي: مع من سيعمل 
الم��درب ال��ذي تعاقدنا مع��ه وبين يديه س��بعة أو ثمانية 
العبين يتواجدون في األندية المحلية، وهذا س��ؤال س��بق 

وطرحناه عندما تعاقدنا مع شتانغة.
ليس التعص��ب لفكرة ما هو المهم، لك��ن المهم أن نتفهم 
واقع المنتخب األول الذي يصعب اجتماعه في مكان واحد 
لك��ي يكون قرار من يدربه واقعي��ًا حكيمًا ال يخضع لضغوط 
االختالف ف��ي الرؤى فالمصلحة أواًل والجميع بال اس��تثناء 

متفق على تحقيق المصلحة الوطنية.
إذن هل يس��تطيع نبيل المعلول التونس��ي وه��و المدرب 
المش��هود له وصاحب التاريخ المعروف والذي تعاقدنا معه 
أن يحل المشكلة؟ ومن س��يدرب هذا المدرب الممتاز؟ إن 
قلنا إنه س��يقدم العون للمنتخب األولمبي أو الش��باب مثاًل 
فإنن��ا بهذا نجافي الواقع وهي تجرب��ة مكررة لم تنجح وهنا 
نصل إلى بيت القصيد، هل النفقات الباهظة لطاقم التدريب 
الخارجي تكافئ حجم االس��تفادة من هذا الطاقم ونحن في 
مثل هذه الظروف، وهل حساب الجدوى الفنية واالقتصادية 

على الواقع يبرر هذه النفقات؟!
إن تحقي��ق التأه��ل ل��كأس العالم هو حل��م الجميع، ولقد 
اقتربن��ا مرارًا من هذا الحلم، مرة في عام 5891 حيث تبقت 
مباراة أخيرة مع العراق لنتأهل لكأس العالم في المكسيك، 
وتأهل العراق ومرة أخرى تكرر المشهد مع أستراليا وتأهلت 
أس��تراليا.. إذن نحن على أبواب حلم وخطواته األولى غالبًا 
م��ا تحققت بأيدي المدرب الوطني، أما التأهل لكأس العالم 
فيقتضي التفكي��ر في محاور أخرى وأهمه��ا المدرب ومن 

يكون لكننا لم نصل بعد وحلمنا على قائمة االنتظار.
الحم��اس والرغبة في تحقيق إنجاز ش��يء، والواقع أمر آخر 
يج��ب أن ندرس��ه بدقة فقد س��بق ومررنا بتج��ارب مماثلة 

وخرجنا بخفي حنين.. وها نحن نكرر المكرر.
نأمل من كل قلوبنا أن نحقق خطوة ما لألمام لكن الشيطان 

يكمن في التفاصيل؟!

إبريق الزيت

نبيل الحاج علي

تقارب في النقاط وصراع على زعامة الهدافين

)اليوم( المتصدر والوصيف وجهًا لوجه في دوري الشباب لكرة القدم

الجيش تفوق على هالل القدس والوثبة عادل الكويت في كأس االتحاد اآلسيوي

انتهت مباريات المجموعتي��ن األولى والثانية لكرة القدم 
التي ش��ملت أندية المنطق��ة الجنوبية وضمت المجموعة 
األولى أندية المجد والكس��وة واليقظة والش��علة والنبك 
ومعضمية الش��ام وج��اء الترتيب بع��د مرحلتي الذهاب 

واالياب على الشكل التالي:
171 نقطة 2- المجد 16 نقطة, 3-  1
اليقظة 15 نقطة, 4- النبك 12 نقطة, 5- معضمية الش��ام 

11 نقطة, 6- الشعلة 9 نقاط,
المجموعة الثانية

وضمت المجموعة الثانية أندية المحافظة, حرجلة, جرمانا, 
النضال, العربي, جيرود.

وج��اء ترتيبها على النحو التال��ي: 1- المحافظة 21 نقطة, 

2- حرجلة 20, 3- جرمانا 16, 4- النضال 12, 5- العربي 8, 
6 – جيرود )انسحب من الدوري(.

وصعد للدور الثان��ي من المجموعة االولى ناديا الكس��وة 
والمجد ومن الثانية المحافظة وحرجلة, وهبط من االولى 

الشعلة ومن الثانية جيرود. 
تعليمات

عممت لجنة السابقات تعليماتها للفترة القادمة على النحو 
التالي:

تلعب الف��رق المتأهلة الش��مالية مع بعضه��ا والجنوبية 
م��ع بعضها ذهابًا وإيابًا وفي نهايت��ه يتأهل األول والثاني 
إلى الدور النهائي حي��ث تقام مباراتين على النحو التالي, 
يلعب بطل المجموعة األولى م��ع ثاني المجموعة الثانية 

وبطل المجموعة الثانية م��ع ثاني المجموعة االولى وفي 
نهاية المباراتين المذكورتين يتأهل الفريقان الفائزان إلى 

مصاف أندية الدرجة الممتازة.
تحديد المراكز

واعتم��د اتح��اد الكرة تحدي��د المراك��ز اس��تنادا لالئحة 
المس��ابقات في مس��ابقات ال��دوري بدرجات��ه المختلفة 
وجمي��ع فئاته عن��د تحديد البطل أو عن��د تحديد االندية 
الصاع��دة أو الهابطة إذا تس��اوى أكثر من ناديين في عدد 
النق��اط يتبع الخط��وات التالي��ة تباعا لتحدي��د الترتيب 

النهائي لهم.
- فارق النق��اط بين الفرق المتعادلة ف��ي المباريات التي 

جرت فيما بينها.

- فارق األه��داف بين الفرق المتعادلة في المباريات التي 
جرت فيما بينها.

- الفريق الذي س��جل أهدافًا أكثر بين الفرق المتعادلة في 
المباريات التي جرت فيما بينها.

- ف��ارق األه��داف االعلى بين م��ا للفريق وم��ا عليه في 
المسابقة كاملة.

- الفريق الذي سجل أهدافا أكثر بجميع مباريات المسابقة 
كاملة.

- الفري��ق الحاصل على نقاط أق��ل في اللعب النظيف من 
حي��ث البطاق��ات الصف��راء والحمراء حيث ين��ال الفريق 
الحاصل على بطاقة صفراء 1 نقطة والبطاقة حمراء 3 نقاط.

كسر التعادل 

- ف��ي ح��ال اس��تمر التعادل تق��ام مباراة فاصل��ة الفرق 
المتعادل��ة على ملعب محايد واذا اس��تمر التعادل تطبق 
قاعدة الوقت االضافي وفق ما هو موضح في المادة التالية 

ومن ثم الركالت الترجيحية في حال استمر التعادل.
- في حال تساوى ناديان بعدد النقاط في الترتيب النهائي 

يعمد إلى إقامة مباراة فاصلة بينهما.
الدور الثاني

ذكر جمال عثمان مدير مكتب المس��ابقات في اتحاد كرة 
القدم أن الدور النهائي س��يبدأ بعد انته��اء المجموعتين 
الثالث��ة والرابع��ة من مباري��ات ال��دور االول, وأن هناك 
اعتراضين مقدمين من المجموعتين الجنوبيين لم يدرسا 

بعد وسيدرسان الحقا في لجنة االستئناف.

الكسوة والمجد والمحافظة وحرجلة تأهلوا للدور الثاني في كرة األولى

ترتيب المجموعة 1
نقاطفارقعليهلهخسارةتعادلفازلعبالناديم
21101014الجيش1
21101014المنامة2
21012203العهد3
20-200213هالل القدس4

ترتيب المجموعة 2
النقاطفارقعليهلهخسارةتعادلفازلعبالناديم
21101014الكويت1
21014403االنصار2
20200002الوثبة3
11-201134الفيصلي4

المرحلة )5( إياباً
الملعبالفريقاناليوم والتاريخ

السبت 2/29

حماة. صالنواعير × الطليعة
حمص. صالوثبة × تشرين
الجالءالوحدة × االتحاد

المجدالمجد × المحافظة
7 نيسانالحرية × الكرامة
المدينة. صحطين × الشرطة

الفيحاء. صالجيش × جبلةاألحد 3/1

ف��ي مباراة مؤجلة من ال��دور ال�32 لكأس الجمهوري��ة لكرة القدم حقق 
االتح��اد فوزًا كبي��رًا على نادي الش��يخ بدر )درجة ثاني��ة( بنتيجة 8/0 
س��جل األهداف كاًل من الالعبين: عبد هللا نجار )هاتريك(، وسامر السالم 
)هاتري��ك( باإلضافة لمحمد الحس��ن ومحمد األحمد ف��ي مباراة جرت 

بحماة منتصف األسبوع الماضي.
وتأهل االتحاد بذلك للدور 16 الذي يالقي فيه فريق الطليعة.

فوز عريض لالتحاد بكأس الجمهورية
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محمد هاشم إيزا

زياد عامر 

أنور البكر

محليات

حقق��ت بطلتنا الواعدة هند ظاظا انجازًا 
غي��ر مس��بوق لك��رة الطاولة الس��ورية 
بحصولها عل��ى بطاقة تأهل )مباش��ر( 
عل��ى اولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها 
في بطولة غرب آسيا للسيدات بالفردي 
التي اختتم��ت األربعاء ف��ي العاصمة 
األردنية عم��ان وتم اعتمادها ألول مرة  
م��ن اللجنة االولمبي��ة الدولية كبطولة 
مؤهل��ة لالولمبي��اد بمع��دل بطاقتين 
تمنح��ان للفائزي��ن ببطولت��ي الرجال 

والسيدات.
وجاء ف��وز ظاظا البالغة من العمر )11 
عامًا( بالبطولة بعد تفوقها في المباراة 
النهائية على اللبنانية  ماريانا سهكيان 
)42 عامًا( المصنفة أولى على مستوى 
دول غرب آس��يا والحائ��زة على مراكز 
متقدمة على مس��توى القارة والحائزة 
على ش��رف التأهل إل��ى أولمبياد ريو 
ديجانيرو 2016، وج��اء فوز ظاظا في 
المباراة النهائية بنتيجة 4/ 3 بعد أداء 
رائع ولحظات عصيبة كاد الفوز يفلت 
من يدها رغم تفوقها في أول شوطين 
لتعود اللبنانية وبحكم خبرتها الكبيرة 
في مثل ه��ذه المنافس��ات وتخطف 
ثالثة أش��واط متتالي��ة لتنتفض بعد 
ذل��ك بطلتن��ا وتنه��ي آخر ش��وطين 
من المباراة لمصلحته��ا ضمن أجواء 

حماس��ية معلن��ة ع��ن والدة بطل��ة 
صغيرة تفرض اس��مها ألول مرة  بين 

المتأهلين إلى طوكيو.
مشوار التأهل

المناسبة بطولة غرب آسيا للفردي التي 
تمثلت بها المشاركة السورية بالبطلتين 
هند ظاظا وزينة اس��عد والبطل عبيدة 
ظاظ��ا والذين خس��ر كل واح��د منهم 
مباراته في الجول��ة األولى من البطولة  
مع أج��واء تميل إلى التش��اؤم خاصة 
بالنسبة للبطلة ظاظا التي خسرت أمام 
العب��ة بحرينية كانت هن��د قد تفوقت 

عليها في ثالث مناسبات سابقة.
في الجول��ة الثانية عاد وخس��ر عبيدة 
مبارات��ه لك��ن بارقة األم��ل لمعت في  

األفق بفوز كل من  هند وزينة.
في الجول��ة الثالثة  تج��دد هند فوزها  
وتصب��ح اآلم��ال معلقة فيه��ا وحدها 
كمتص��درة   الثان��ي  لل��دور  بتأهله��ا 

لمجموعتها.
بداية الدور الثاني ينحاز الحظ لمصلحة 
هند وتف��وز بمباراته��ا الرابعة دون أن 

تلعب لعدم وجود خصم )باي(.
في الدور نص��ف النهائي  تواجه بطلتنا 
هند  البطلة األردنية المعروفة سوار أبو 
يمن ف��ي واحدة من أجم��ل مباريات 
البطول��ة وأغربه��ا حيث صنع��ت فيها  
ظاظا )ريمونتادا( رائعة حس��مت فيها 
نتيجة المباراة لمصلحتها 4/ 3 بعد أن 

كانت متأخرة 0/ 3.

حكاية بطلة
هند ظاظا تتأهل إل��ى االولمبياد... هو 
لي��س خبرا عاديا كتل��ك األخبار  التي 
نس��معها كل اليوم...‹ ه��و قصة تروى 
وحكاية فرحة تتل��ى  بفصولها الحافلة 
بكل الح��االت والمش��اعر  اإلنس��انية 
التي وصلت إلى أقص��ى أقصاها طوال 
مش��وار  رحل��ة التأه��ل فتقلبت بين 
الوجع والنش��وة... اإلحباط والعزيمة..، 
االنتظار والحزن..، وأخي��رًا الفرح الذي 

ختم فصول الحكاي��ة األجمل للرياضة 
الس��ورية التي بدأت للت��و فصال جديدا 

عنوانه التفاؤل وانتظار األفضل.
تأهل الواعدة هند ظاظا هو حكاية فرحة 
س��ورية صنعته��ا بطلة س��ورية عمرها 
أحد عش��ر ربيعًا، لم يكن الكثيرون قد 
سمعوا باسمها قبل حصولها على بطاقة 
التأه��ل، ولكنها فعلي��ا هي قصة كفاح 
بدأت قبل ست سنوات تحديدا من احد 
المراكز التدريبية بحماه عندما لمس بها  

مدربها ادهم جمع��ان  موهبة متميزة 
وخامة غضة يمكن نحتها وتشكيلها.

مرحلة مفصلية
 مع أول مش��اركة محلية لها وتحقيقها 
نتيجة متقدمة أمام منافس��ات يفقنها 
عمرا وخبرة بات مدربها يؤمن بتميزها 
أكث��ر وأكث��ر خاص��ة عندم��ا نجحت 
بالحص��ول عل��ى بطول��ة الجمهوري��ة 
للسيدات وهي ما تزال  في الثامنة من 
عمرها، وهن��ا كانت المرحلة المفصلية 

التي  أكدت  والدة طفرة رياضية يمكن  
لها أن تس��ير على خطا بن��ت مدينتها 
البطل��ة االولمبي��ة غادة ش��عاع  إذا ما 
ُرس��م لها الطريق الصحيح وتوفرت لها 
اإلمكان��ات المطلوب��ة، وه��و ما حصل 
بالفعل من خ��الل الرعاية التي قدمت 
له��ا من اتح��اد ك��رة الطاول��ة ونادي 
محافظة دمش��ق ال��ذي أصبحت ظاظا 

واحدة من أسرته.
صعوبات وانجازات

رحل��ة المش��اركات الخارجي��ة للبطلة 
ظاظا كانت طريقه��ا مليئة بالصعوبات 
ولع��ل أبرزها صغر س��نها ال��ذي وقف 
عدة م��رات عائق��ًا في طري��ق اعتماد 
الت��ي تحققها على حس��اب  نتائجه��ا 
العبات مخضرمات وم��ع ذلك نجحت 
في عدد من المناسبات من انتزاع عدد 
م��ن الميداليات في بط��والت إقليمية 
ودورات دولي��ة وص��وال إل��ى لحظ��ة 
المؤهلة  التصفيات  ودخوله��ا  الحقيقة 
الولمبي��اد طوكيو ونجاحه��ا بالحصول 
عل��ى البطاقة الوحيدة المخصصة لدول 
غرب آس��يا والتي تنافست عليا أفضل 

11 العبة في المنطقة.
كلمة ورسالة

في كلمات مقتضبة ي��راد منها إيصال 
رس��الة ما، وجه��ت البطلة هن��د ظاظا  
بعد لحظات من تأهلها الش��كر لمدربها 
ادهم جمعان الذي لم يرافقها في هذه 
المش��اركة لعقوبة اتحادية، هند تمنت 

أن تك��ون مش��اركتها القادم��ة برفقة 
مدربها جمع��ان الذي تعيد إليه الفضل 
بالكثير مم��ا وصلت إليه، ونحن نعتقد 

أن الرسالة وصلت للمعنيين بها.
ونحن نقول: طوبى لمن يس��عى لجمع 
الش��مل ونش��ر المحب��ة بي��ن كوادرنا 
الرياضية، وال أسف على كل من يراهن 
على المتناقضات بين أهل اللعبة ليجد 
مكانًا ل��ه ولو على حس��اب من يعمل 
بإخالص، وكلنا ثقة أن رئيس اتحاد كرة 
الطاولة سيس��عى جاهدًا لالستفادة من 
جهود كل من لديه رغبة بالعمل وقدرة 

على العطاء.
متابعات

- ضم��ت البعثة الس��ورية إلى البطولة 
رئيس اتحاد كرة الطاولة بس��ام خليل 
والمدربة س��هى انوس والمدرب طوني 
أبو عسلي  والالعبتين هند ظاظا وزينة 

اسعد والالعب عبيدة ظاظا. 
- أقيم��ت مباريات البطول��ة في صالة 
األمير حمزة بمدينة الحس��ين للشباب 

في العاصمة األردنية عمان.
- ش��ارك في البطول��ة 31 العبًا والعبة 
بواق��ع 20 العب��ًا في فئ��ة الرجال و11 
العب��ة في فئ��ة الس��يدات يمثلون 11 
البحرين واإلم��ارات والعراق  دولة هي 
والسعودية والكويت ولبنان وفلسطين 
وقطر واليمن وسورية إلى جانب األردن 
، حي��ث س��يتأهل لألولمبي��اد الالعب 

والالعبة الفائزان بكل فئة.

قرار مجلس إدارة نادي االتحاد باالستغناء عن خدمات 
الم��درب التونس��ي قي��س اليعقوب��ي وفس��خ عقده 
بالتراضي لم يكن مفاجئًا ألحد من المعنيين بالش��أن 
االتح��اد، بل جاء طبيعيًا ومتوقعًا بعد فترة طويلة من 
المد والجزر بي��ن أركان النادي وخاصة القائمين على 
كرته، الذين انقسمت آراؤهم بادئ ذي بدء منذ أن تم 

اإلعالن عن التعاقد معه.
اختالف

معركة غير معلنة اش��تعلت في الخف��اء بين فئتين.. 
األول��ى وققفت مناهض��ة لتعيين الم��درب المذكور 
اعتمدت على سيرته الذاتية التي لم يروا فيها ما يشبع 
ضالتهم إذ إن الس��يرة الذاتية لم تكن حافلة بالنجاح 
سواء مع األندية التونسية أو الخليجية أو األردنية التي 
عمل فيها، فكيف بهم الحال أن يرضوا به، لذلك بدأت 
حملتهم عليه منذ قدومه القطر وقبل أن يعرفوا خيره 

من شره؟؟ فكانت حملة استباقية هدفها تفشيله..
ولعلنا نذكر كيف أن األصوات تعالت بعدم التعاقد مع 
مدرب فاش��ل )هكذا أطلقوا عليه( في وسائل اإلعالم 
وعبر مواقع التواص��ل االجتماعي المطالبة بوقف هذا 

التعاقد.
فيم��ا كان رأي الفئة الثانية وه��ي إدارة النادي ومن 
ورائها الجماهير الوفية والش��ركة الراعية للنادي التي 
لم تر ف��ي مدربينا المحليين ما يش��بع رغبتها، وهي 
اعتقدت أن بديله األجنبي سبيل الخالص ولعل مجيء 
اليعقوبي يجعل اإلدارة بريئة مما يريده اآلخرون، وهذا 
ما جعله يعمل ضمن أجواء ليست صحية أو طبيعية؟!

أقوال
منذ المباراة الثانية في الدوري وضمن مرحلة الذهاب 
وأمام الس��احل تحديدًا ظهرت مؤش��رات غير س��ارة 
ترددت في األوس��اط الجماهيرية أق��وال عن العبين 
له��م ارتباطات جانبية، وبالتالي فهم لم يقوموا بتأدية 
واجباتهم في الملعب كما يجب ولنقل أنهم تهاونوا؟؟ 
هذا الظن جرت إزالته بصورة تدريجية بوقف مش��اركة 

عدد منهم حتى نهاية الذهاب.
خالل تل��ك الفترة كانت اإلدارة تقف موقف المس��اند 
والداعم للمدرب وتحميه وترعاه وتدافع عنه في وجه 
حمالت االنتقاد التي يتعرض لها من قبل المعارضين، 
والشك في أن هذه األمور جعلت المدرب يعيش حالة 
من التخبط تفتقر إلى االستقرار انعكست على النتائج 
وعلى عالقته مع الالعبين وس��معنا عن حاالت صدام 
وخص��ام وقعت بينهم وبينه، األمر الذي جعل بعضهم 
يتذمر م��ن س��لوكه وكلماته التي أضح��ت مثل حد 

السيف في اآلونة األخيرة مما زاد في تأجيج الالعبين 
ضده.

مرحلة جديدة
في نهاي��ة مرحلة الذهاب طلب��ت اإلدارة من المدرب 
بكتاب يحمل الرقم 54 تاريخ 2/2/2020 تقديم تقرير 
مفصل عن المرحلة ممهور وموقع من رئاس��ة النادي 
عن تل��ك المرحلة وتقديمه لإلدارة ورغم مطالبة عضو 
اإلدارة المكلف باإلش��راف على الك��رة المدرب تقديم 
تقريره ورغ��م انقضاء الفت��رة المح��ددة إال أنه رفض 
تسليمها بذريعة أن رئيس النادي الموجود خارج القطر 
هو المعن��ي الوحيد فقط، وعند ع��ودة رئيس النادي 
تجاهل نهائيًا التقرير الذي لم يس��لم لإلدارة وبالتالي 

لم يعرض في جلستها؟
غياب

رئي��س النادي وفي أول حضور ل��ه للنادي بعد غياب 
طوي��ل دام أكثر من ش��هر غاب خالله ع��ن األحداث 

وانقطع عن الفريق حضر جلسة اإلدارة وفيها طرح أحد 
األعضاء تش��كيل لجنة من خب��رات مؤلفة من: مالك 
سعودي، جمعة الراشد، أحمد هواش، أحمد وتد، سعد 
قرقن��اوي، تناط بها مهمة تقيي��م مرحلة الذهاب فنيًا 
وإداريًا واالس��تماع إلى رأي المدرب وجميع الالعبين 
للوقوف على األسباب الكامنة وراء تراجع نتائج الفريق 
ف��ي ه��ذه المرحلة، ورغ��م موافقة رئي��س النادي إال 
أنه ع��اد في اليوم التالي وأغلق الجلس��ة دون تدوين 
مقترح تش��كيل اللجنة الملبية آلمال وطموح البعض 
على األقل رغم أنها حال��ة احترافية مثالية رأينا مثلها 
ف��ي العديد من األندية المتقدمة حاليًا والتي تعرضت 
لهزات وانتكاسات، حيث يمكن لهذه اللجنة بما تضم 
من عناص��ر أن تتوصل إلى أس��باب حقيقية حول ما 
يحدث في كواليس الن��ادي.. المهم أن رئيس النادي 
تعه��د بمتابعة األم��ور مع الم��درب دون الحاجة إلى 

تشكيل اللجنة؟!

خط أحمر
التدخل في شؤون الفريق الكروي االتحادي يحظر بل 
ممنوع عل��ى الجميع التدخل به أو االقتراب منه بدءًا 
من مجلس اإلدارة نفسه مرورًا بخبرات النادي الكروية 
انته��اء باإلعالم وهو حق مكتس��ب لرئي��س النادي 
فقط الذي يحق له الحديث والتدخل ومناقش��ة أموره 
التنظيمية والفنية واإلداري��ة؟؟ لذلك جاءت النتائج 
طبيعية، فالحص��اد من الزرع وكما يقول المثل »اللي 
بتطب��خ منو.. بت��اكل منو« مع العلم إل��ى أن رئيس 
النادي هو من تعاقد مع الالعبين والمدرب التونسي 
حيث كان المفروض قبل بداية الموسم تشكيل لجنة 
م��ن أبناء الن��ادي المختصين مهمته��ا انتقاء أفضل 
الالعبين واختيار من يحسن الدفاع عن ألوان النادي 
ف��ي الوقت الذي قدمت الش��ركة الراعي��ة الكثير من 
األموال التي ذهبت س��دى، فاالعتقاد السائد أن كلفة 
الفريق األحمر ناهزت هذا الموسم 400 مليون ليرة؟!

المطلوب
واقعي��ًا بات الفريق بعيدًا عن المنافس��ة بعد اتس��اع 
ف��ارق النقاط مع الفري��ق المتصدر، وص��ار لزامًا على 
إدارة الن��ادي أن تعمل على إعادة الفريق إلى مس��اره 
الصحيح بعد دراس��ة مس��تفيضة ألوض��اع الالعبين، 
دراس��ة موضوعية تبدأ من إنهاء البعض واس��تبداله 
بآخرين، واالستعانة بالعبين من الشباب وما أكثرهم 
فهم يش��كلون نواة فريق المس��تقبل وكف��ى النادي 
)ترقيعًا( في كل موسم، فالنادي زاخر بالنجوم الشابة 
القادرة على العطاء وتمثيله أفضل تمثيل وهي خطوة 
جي��دة توفر على الن��ادي الماليين م��ع األخذ بعين 
االعتبار أن الموس��م لم ينته بعد، وأن هناك مسابقة 
كأس الجمهورية ويمك��ن أن تتحقق آمال الجماهير 
االتحادية الت��ي طالما انتظرت وصب��رت، والمطلوب 
حاليًا، نسيان الماضي واالس��تفادة من األخطاء التي 
رافقت مس��يرته واالنطالق نحو المس��تقبل بشفافية 

وقلوب مفتوحة.
بقي أن نش��ير إلى أن إدارة نادي االتحاد اتخذت قرار 
فس��خ العقد بالتوازي م��ع قرار بتكلي��ف ابن النادي 
الكابتن أحد هواش مدربًا للفريق، وكان الهواش يعمل 
مديرًا فنيًا لكرة النادي، بدوره استعان الكابتن هواش 

بالكابتن عبادة السيد مساعدًا له.
مالك سعودي عضو مجلس اإلدارة المشرف على كرة 
القدم ُسئل عن المدرب القادم لفريق نادي االتحاد بعد 
أن أشيع خبر فترة الهواش القصيرة قال: تكليف أحمد 
هواش ج��اء لفترة محدودة مدته��ا مباراتان قادمتان 
فق��ط لفريق الرج��ال وقد تعه��دت الش��ركة الراعية 
بالتعاقد مع مدرب أجنبي س��يحضر فور االنتهاء من 

المباراتين وقالت لنا انتظرونا عشرة أيام فقط.

الكرة االتحادية.. إلى أين يتجه مسيرها؟

توجت بلقب غرب آسيا معلنة عن والدة بطلة عربية جديدة

بطلتنا بكرة الطاولة هند ظاظا تحصل على بطاقة تأهل )مباشر( إلى أولمبياد طوكيو 2020

- هند عبد الرؤوف ظاظا
- مواليد حماه 2009

- نادي محافظة دمشق
- البداي��ة م��ع ك��رة الطاولة عام 

.2014
- ع��ام 2015 فازت بالمركز الثاني 
لفئ��ة تح��ت 12 س��نة والمرك��ز 

الخامس لفئة تحت 15 سنة.
- عام 2016 المركز األول للفئتين 

تحت 12 وتحت 15.
- عام 2017 المركز األول للفئتين 
وبطول��ة   15 وتح��ت   12 تح��ت 
وبطول��ة  للس��يدات  الجمهوري��ة 

االولمبياد الوطني للناشئات.
بطول��ة  أح��رزت   2018 ع��ام   -
الجمهوري��ة للصغيرات والواعدات 

والشبالت والناشئات والسيدات..، 
والمرك��ز الرابع ف��ي بطولة األمل 

اآلسيوية في تايلند.
- 2019 ذهبية االولمبياد الوطني 
للناش��ئات، برونزي��ة بطولة عمان 
الدولية لفئة تحت 12 سنة، وفضية 
بطولة البحري��ن الدولية تحت 13 
س��نة، كما حققت م��ع المنتخب 
الوطن��ي 5 ميداليات ذهبية للفرق 
لكافة الفئات في بطولة غرب آسيا 

للفرق باألردن.
- عام 2020 أحرزت ذهبية بطولة 
غرب آس��يا للفردي لفئة تحت 12 
س��نة، والميدالي��ة الذهبي��ة لفئة 
تحت 12 س��نة في بطول��ة األمل 

اآلسيوية بالسعودية.

بطاقــــة

انطلق��ت أول أم��س الخمي��س في 
الالذقية منافس��ات بطولة الجمهورية 
في الريشة الطائرة للصغار والصغيرات 
تحت 11 و13 س��نة وذلك بمش��اركة 
منتخب��ات جميع المحافظات إضافة 
لهيئتي الجيش والشرطة وقد اتخذت 
االس��تعدادات  كل  الالذقي��ة  فني��ة 
الالزمة وتأمين األدوات والتجهيزات 
الالزمة من تهيئ��ة المالعب والصالة 

بشكل جيد.
وص��رح رئيس اللجنة الكابتن حس��ام 
حبوش أن اللجنة بالتنسيق مع اللجنة 
التنفيذية اتخذت كل الترتيبات الالزمة 
االس��تضافة  ولتكون  البطولة  إلنج��اح 
بش��كل أمث��ل م��ن كاف��ة النواح��ي 
التنظيمي��ة والفنية هذا وم��ن المقرر 
أن تختتم البطولة مساء اليوم السبت، 

تفاصيل كاملة في العدد القادم.

بطولة الجمهورية بالريشة الطائرة

إدارة جديدة للنادي العسكري بحلب

الكرة الصغيرة في السويداء )فقيرة(

صدر قرار بإعادة تش��كيل مجلس إدارة جديد للنادي الرياضي العسكري 
للمنطقة الش��مالية بحلب بعد إعفاء اإلدارة الس��ابقة وضمت التشكيلة 

الجديدة كاًل ممن يلي:
1- الرائد سليمان محمد خضر رئيسًا 2- منذر حلوة عضوًا 3- عمار حبيب 

عضوًا. 4- محمد ربيع كعكة عضوًا 5- معتصم بالله سيجري عضوًا.

احتف��ااًل بانتص��ار حل��ب وتحريره��ا من رجس 
اإلرهاب أقام��ت اللجنة الفنية لك��رة القدم دورة 

ودية رباعية لفرق الناشئين بمشاركة أربعة فرق:
فاز ف��ي نهايتها االتحاد بالمرك��ز األول عقب تفوقه 
عل��ى فريق الحرية في المب��اراة النهائية 3/0 وعلى 
شرطة حلب 4/0 وعمال حلب 3/0 تاله الحرية ثانيًا 
بفوزه على العمال 3/1 والش��رطة 4/1 وذهب المركز 

الثالث لفريق العمال الذي فاز على الشرطة 3/0.
من جه��ة ثانية انطلقت منافس��ات بطولة دوري 

الدرجة الثانية للرجال والش��باب لمحافظة حلب 
بمش��اركة اليرموك، القلعة، النيرب، شرطة حلب، 
نب��ل، المنطقة الش��مالية العس��كري، الحرفيين 
وتج��ري المباريات م��ن مرحلتين ذهاب��ًا وإيابًا 
ويتأهل الفائزان بالمركزي��ن األول والثاني للدور 

التالي.
وفي سلس��لة المباريات الودية تغلب النيرب على 
اليرموك 4/2 وفاز ش��باب الحرفيين على ناشئي 
الحرية 7/3 وتعادل العمال مع الحرية رجااًل 1/1.

كرة انتصــار حلـــب لالتحـــــاد

في باكورة نشاطاتها أقامت اللجنة 
بالس��ويداء  الطاولة  لك��رة  الفنية 
بطول��ة الواعدي��ن والواعدات في 
رحاب مشاركة ضئيلة حيث شارك 
في بطولة تحت 10 سنوات للذكور 
خمسة العبين تقدمهم فجر قطان 
تاله كريم درويش ويعرب الديك 
الثالث وبفئة اإلناث فقط  بالمركز 
ثالث العبات م��ن النادي العربي 
جئن حس��ب الترتي��ب جنى أبو 
حجيل��ة، روز دوارة، جينا الملحم 

وبفئ��ة اإلن��اث تح��ت 12 س��نة 
ش��اركت أربع العبات حيث فازت 
بالمركز األول جنى أبو زهرة تلتها 
ليليان��ا الملحم ث��م رنيم أبو فخر 
بالمركز الثالث بينما لم يش��ارك 
بفئة تح��ت 12 س��نة وال العب؟ 
وفي تصريح لالتح��اد قال رئيس 
اللجن��ة الفنية بس��ام رضوان بأن 
لعبته تعاني من اإلهمال باألندية 
الرياضية والدليل تلك المش��اركة 
الهزيلة من ناديين فقط )العربي، 
قنوات( وأض��اف التجهيزات غير 
متوفرة ومستقبل اللعبة في خطر.

أقيمت في صالة الحمدانية منافسات 
بطول��ة حلب للريش��ة الطائرة للفئات 
العمري��ة للجنس��ين، أس��فرت ع��ن 

النتائج التالية:
تحت 9 سنوات ذكور: 1- عبد الرحمن 

طباع 2- كريم قوجة.
تحت 9 س��نوات إناث: 1- لين طيبة 

2- جنى أزرق.
تحت 11 س��نة ذكور: 1- تيم طباع 2- 

عادل كردي 3- مهند أزرق.
تحت 11 سنة إناث: 1- دانيا كردي 2- 

دانيا كرزون.
تحت 13 س��نة ذك��ور: 1- محمد أنور 
طباع 2- أحمد رضا طباع 3- يوس��ف 

رحيم طباع.
تح��ت 13 س��نة إناث: 1- ري��ان عبد 
الرحيم 2- تس��نيم كب��اري 3- رهف 

كيالي.

بطولة واعدي ريشة حلب
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دع��ا اتح��اد الكرة الطائ��رة كوادره م��ن مدربي أندية 
الدرجة األولى للرجال والس��يدات إلى اجتماع موسع 
تم فيه بحث واقع اللعبة من كافة النواحي في األندية 
والهيئات وس��بل النهوض بها والع��ودة إلى ما كانت 
عليه من ألق وتفوق على الساحة العربية والقارية وقد 
زف د. ف��ؤاد محفوظ رئيس االتحاد خبر عودة االتحاد 

العربي السوري إلى االتحاد العربي للكرة الطائرة.
مش��يرًا أن��ه س��يتم المش��اركة في كافة نش��اطات 
وبط��والت االتحاد العربي وأولها المش��اركة بالبطولة 
العربي��ة للناش��ئات التي س��تقام في المغ��رب آذار 

الق��ادم وذلك بناء على التواصل الذي أجري من قبل 
اتحادنا مع رئيس االتحاد العربي جهاد الخرفان الذي 
وعد باتخاذ قرار رس��مي بهذا الشأن في أول اجتماع 

لالتحاد العربي.
وأوضح رئي��س االتحاد أن ش��ركة )كب��ور( تقدمت 
مش��كورة بعرض لرعاية الدوري السوري للكرة الطائرة 
وسيتم دراسة هذا العرض وأخذ الموافقات المطلوبة 

لوضعه موضع التنفيذ.
وق��د تم أيضًا بحث وضع ال��دوري العام وعودته إلى 
نظام الدوري وليس تجمعات بقية االحتكاك وكسب 
الخبرة وقد أثن��ى رئيس االتحاد عل��ى جهود جميع 
المدربي��ن ووع��د بمكافآت للمجدين وس��وف يقدم 

االتحاد لجميع األندية معدات ومستلزمات وكرات.

محليات

بحض��ور ف��راس معال رئي��س االتح��اد الرياض��ي العام 
اختتمت اليوم في قاع��ة االجتماعات باالتحاد الرياضي 
العام دورة ترفيع درجة ثانية لمدربي ومدربات األيروبيك 

المركزية التي أقيمت بمشاركة 75 دارسا ودارسة.
معال شكر جهود اتحاد الرياضة للجميع الذي كان حاضرًا 
في الكثير من الفعاليات الوطنية والرياضية واالجتماعية 
عب��ر ع��روض جميل��ة وممي��زة، قدمت كوادره بش��كل 
حض��اري، مؤكدًا دعم المكتب التنفيذي ألنش��طة اتحاد 

الرياضة للجميع ولجانه المنبثقة.
وأش��ار معال إلى ضرورة أن يتابع الدارس��ون والدارسات 
مشوارهم الرياضي من خالل المزيد من التأهيل والصقل 
واكتس��اب الخبرة لتحقيق االس��تفادة المش��تركة لهم 

وللرياضة السورية.
بدوره��ا المحامي��ة ثناء محمد رئيس��ة اتح��اد الرياضة 
للجميع ش��كرت لرئيس االتح��اد الرياضي العام حضوره 

واهتمامه وقدمت له تهاني أسرة اتحاد الرياضة للجميع 
له بثقة القيادة وكوادر الرياضة السورية. 

تضمن��ت فعاليات الدورة الت��ي أقيمت في صالة الجالء 
الرياضي��ة على م��دى 7 أيام كل ما ه��و جديد في عالم 
األيروبيك المركب والستيب والتايبو والفايت دو وحاضر 
فيها ثناء محم��د وبدور مبارك ونس��رين قصير ورفيف 

شيخ األرض- ورانيا أرشيد وخلدون إدريس. 
كما حضر الخت��ام الفريق الوطني لرياض��ة الركبي الذي 
أنه��ى دورة المدربي��ن المس��تجدين باللعبة بإش��راف 
المدرب التونس��ي ظاف��ر القذاح المعتم��د محاضرًا من 
االتحاد اآلسيوي وضمت الدورة عددًا محددًا من الحضور 
هو 12 دارسًا ودارسة حسب النظام الدولي للدورات ومن 
المقرر أن يش��رف المدرب التونس��ي على تدريب فريق 
الركبي الوطني ضمن معس��كر لمدة ثالثة أشهر تحضيرا 

لمشاركته لبطولة العالم.

تعتب��ر الرياضة المدرس��ية عصب الرياض��ة والداعم 
األس��اس لها وعندما تكون الرياضة المدرس��ية بخير 
يكون مردودها مثمر من خالل رفد األلعاب بخامات 
واع��دة..، الرياضة المدرس��ية في دير الزور عاش��ت 
معاناة حقيقية خالل الس��نوات الماضية وهو ما أثر 
على حضورها ومع بداية التعافي عادت هذه الرياضة 
‘إلى تنفيذ البطوالت والمشاركات المحلية والمركزية 
لكنها بقيت في إطار محدود نوعًا ما وبخاصة المعاناة 
مع قلة المالعب المدرسية وعدم تفعيل درس التربية 
الرياضية..عن واقع الرياضة المدرس��ية في دير الزور 
تحدث س��امر عبد المجي��د العبد هللا رئي��س دائرة 

التربية الرياضية:
ما هو واقع الرياضة المدرسية يف دير الزور حالياً؟

دأبت دائرة التربية الرياضية في مديرية تربية دير الزور 
وتطبيقًا للتعليمات الوزارية على تفعيل دور الرياضة 
المدرس��ية ابتداًء من درس الرياضة الصباحي الذي 
تم تطبيقه في جميع مدارس المحافظة، مع متابعة 
تنفي��ذ دروس التربية الرياضية الهادفة لكل المراحل 
العمري��ة وتقييمها من قبل الموجهي��ن التربويين 
وموجه��ي االختص��اص، بالرغم من قل��ة اإلمكانات 
واألدوات المتواضعة، لكون معظم مدارس المحافظة 
تعاني النقص الش��ديد نتيجة الحص��ار الذي فرض 
عل��ى مدينة دير الزور من قبل المجموعات اإلرهابية 
ف��ي وقت مضى قبل أن يتم فك الطوق عن المدينة 
وتحريره��ا من رجس اإلرهاب، وق��د طال التخريب 

والنهب جميع المدارس والمس��تودعات التي كانت 
تحتوي األدوات والمستلزمات الرياضية كما تعرضت 

البنى التحتية للرياضة المدرسية للتخريب.
ماذا عن المشاركات ودورات التأهيل؟

خالل الفترة الماضية شاركت دائرة التربية الرياضية في 
معظم الدورات المركزية في غالبية األلعاب المنهجية 
لتأهيل الكوادر من مدرسي ومدرسات التربية الرياضية 
لبناء قاعدة بأس��اس علمي وعملي ق��وي، وقد عانينا 
خالل الفترة الماضية قلة التجهيزات الثابتة واألدوات 
الرياضية والباحات والمالعب المدرس��ية التي فقدت 
جزءًا كبيرًا من مس��احتها نتيجة وجود الغرف الصفية 
مس��بقة الصنع فيها ونتيجة كثاف��ة عدد التالميذ في 
المدارس ما أثر س��لبًا في سير الرياضة المدرسية وقلة 

الكوادر التدريبية االختصاصية.

نتحدث عن تنشيط درس التربية الرياضية؟
درس التربي��ة الرياضي��ة ل��ه دور في بن��اء القواعد 
األساس��ية من الفئات العمرية الصغي��رة ابتداًء من 
مرحل��ة التعلي��م األساس��ي واالبتدائ��ي ألنها حجر 
األس��اس في البداية الصحيحة لتكوين المنتخبات 
المدرس��ية، وه��ذا ما نح��اول معالجت��ه عن طريق 

المشاركة في الدورات المركزية إلعداد هذه الكوادر.
وكان الهدف األس��اس من درس التربي��ة الرياضية 
في المرحلة الس��ابقة هي الحالة النفسية والمعنوية 
واألخالقية لألطفال لتجاوز المرحلة الماضية، وإدخال 
حالة الفرح والس��رور لنفوسهم وعودتهم لدورهم في 
رف��د المنتخبات ف��ي المحافظة، ورعاي��ة مواهبهم 
وتنميته��ا وتنمية الحس اإلبداعي وتحفيزه واختيار 
المواه��ب والخامات لرفد الرياضة بش��كل عام من 

خالل الم��دارس، ودعمه��ا بالتجهي��زات واألدوات 
المس��اعدة التي يعتمد جزء كبي��ر منها على حصة 

النشاط الرياضي للمدرسة ولدائرة التربية الرياضية.
وبكل ما س��بق ذكره يبقى حال مدارس مركز مدينة 
دي��ر الزور أفضل نوعًا من حال مدارس الريف المحرر 
الفتقادها البنى التحتية األساس��ية ل��درس التربية 

الرياضية بسبب التخريب الذي تعرضت له.
نتحدث عن مرحلة العمل القادمة؟

وبعد تحري��ر الريف وضعت دائ��رة التربية الرياضية 
إمكاناته��ا المتواضعة الموجودة عل��ى أرض الواقع 
لتفعي��ل درس الرياض��ة المدرس��ية بالت��وازي مع 
تفعيل المراك��ز التدريبية في األلعاب المنهجية في 
مركز المدينة عن طري��ق القيام بالبطوالت الداخلية 
على مس��توى المدارس، وعلى مس��توى المحافظة 

في كل األلعاب واس��تنفار الجه��ود لمدربي المراكز 
االختصاصيي��ن في ألع��اب القوى وك��رة اليد وكرة 
الق��دم والجمب��از والش��طرنج والكرة الطائ��رة وكرة 
الس��لة، والطاولة مع إدراج مرك��ز محدث لكرة القدم 
األنثوية وبذلت الدائرة جهدها لعودة منظومة العمل 
والتش��اركية مع المنظمات وف��ي مقدمتها اللجنة 
التنفيذي��ة لالتحاد الرياضي في دير الزور، الش��ريك 
الفعلي في العمل الرياضي لكون الرياضة المدرس��ية 
أساسًا للرياضة في المحافظة، ولكون العالقة مكملة 
لبعضه��ا إلنج��اح العمل للطرفين برغ��م اصطدامها 
ببع��ض المنغصات والعقبات، وذل��ك لقلة وضعف 
اإلمكانات لديهم، وألن طالهم ما طال بقية المنشآت 
م��ن تخريب وتدمي��ر ونهب من قب��ل المجموعات 

اإلرهابية المسلحة.

الرياضة المدرسية في دير الزور.. قلة في التجهيزات والكوادر التخصصية

رئيس االتحاد الرياضي العام يختتم دورتين 
لمدربي ومدربات األيروبيك والركبي

الرياضيين  الصحفيي��ن  لجنة  قامت 
بزي��ارة إلى رئيس االتح��اد الرياضي 
الع��ام فراس مع��ال مهنئة ل��ه بثقة 
القيادة السياس��ية وأعض��اء المؤتمر 
الع��ام العاش��ر لالتح��اد الرياض��ي 
العام متمنية ل��ه النجاح في مهمته 

الوطنية الكبيرة.
الصحفيي��ن  للجن��ة  وش��كر مع��ال 
الرياضيي��ن مبادرتها مؤك��دا تعاونه 
الت��ام م��ع اإلعالم الرياضي بش��كل 
الصحفيي��ن على وجه  عام ولجن��ة 
الخص��وص كونها الممثل الرس��مي 

لإلعالم الرياضي.
وأب��دى مع��ال تعاون��ه المطلق مع 
اللجن��ة ب��كل م��ا يخص األنش��طة 
والفعاليات التي تنظمها س��واء من 

خ��الل التس��هيالت المتوف��رة لدى 
االتح��اد الرياض��ي أو حت��ى الدعم 

المادي لها.
وأشار معال أن عمل اإلعالم الرياضي 
والرياض��ة مرتبطي��ن بطبيعة الحال 
التعاون  بم��دى  مرتبط  ونجاحهم��ا 
فيما بينهما وليس التنافر والتشنج، 
ألن االتحاد الرياضي واإلعالم الرياضي 
هما طرف واح��د وهدفهما واحد هو 
المصلح��ة العامة للرياضة الس��ورية، 
وأكد معال تقبل��ه للنقد اإلعالمي إذا 
كان موضوعيا ألنه يساعد على كشف 
السلبيات التي قد تكون موجودة هنا 

أو هناك، 
رئيس لجن��ة الصحفيين الرياضيين 
إي��اد ناص��ر ش��كر لرئي��س االتحاد 

الرياضي العام حفاوته الطيبة باللجنة 
المطلق  للتعاون  الكبير  واس��تعداده 
معه��ا مؤك��دا أن اإلع��الم الرياضي 
بالعموم س��يكون داعما من موقعه 
ودوره لكل مس��عى ومبادرة لتطوير 
الرياضة السورية ومنتخباتنا الوطنية.
التحاد  التنفي��ذي  المكت��ب  عض��و 
الذي رافق  الصحفيين محمد عباس 
اللجنة في زيارة التهنئة ش��كر للسيد 
معال هذه ال��روح الطيبة التي أبداها 
أثناء اللقاء وهي ليست باألمر الجديد 
على البطل العالمي فراس معال الذي 
يملك رصيدا كبي��را لدى الرياضيين 
واإلعالميين وجمه��ور الرياضة وهذا 
ما ظهر جليا بعد إعالن انتخابه رئيسا 

لالتحاد الرياضي العام.

حقق��ت بعث��ة منتخبن��ا الوطني 
لرف��ع اإلثق��ال 51 ميدالية منوعة 
بواق��ع )29 ذهبية- 15 فضية- 7 
برونزيات(  في بطولة غرب أس��يا 
والرج��ال  والش��باب  للناش��ئين 
والسيدات  والش��ابات  والناشئات 
المقام��ة حاليًا في صال��ة المزهر 
الرياضية في إمارة دبي بمش��اركة  
150 العب��ًا، والعب��ة، م��ن كاف��ة 
الفئ��ات يمثل��ون 15 دول��ة هي: 
سورية، اإلمارات العربية المتحدة، 
األردن،  الكوي��ت،  البحري��ن، 
إيران،  ُعم��ان،  الع��راق، س��لطنة 
فلس��طين،  الس��عودية،  اليم��ن، 
لبنان، أوزبكس��تان، تركمانستان، 
والمغ��رب وجاءت نتائ��ج بعثتنا 

على النحو التالي:
- نغم رشا ٣ ذهب سيدات

- ربوع سليمان ٣ ذهب سيدات + 
٣ ذهب شابات

- ماري حس��ن ٣ ذهب سيدات + ٣ 
ذهب شابات

- جعفر ميا ٣ ذهب ناشئين + ٣ 
برونز شباب

- يحيى الغفير ١ ذهب + ٥ فضة

- توفي��ق فاته ٣ ذهب ناش��ئين 
+ ٣ فضيات ش��باب + ٣ فضيات 

رجال
- لبابة الش��مالي ٣ ذهب سيدات 

٣ ذهب شابات

- محم��د مثل��ج ذهبي��ة رجال + 
فضية شباب +برونزية رجال

- محمد الحايك ٣ فضية رجال
- مجد جغيلي ٣ برونز

غاندي  المهندس  البعث��ة  يترأس 

أس��عد رئيس اتحاد رف��ع االثقال 
وتض��م المدربي��ن محم��د رش��ا 
وقي��س أس��عد والح��كام جمال 
سالمة ورانيا سليمان ومحمد علي 

الروماني.

تلقى تهنئة لجنة الصحفيين الرياضيين

معال: االتحاد الرياضي واإلعالم 
طرف واحد هدفهما مصلحة الرياضة 

51 ميدالية لبعثة أثقالنا في بطولة غرب آسيا لكافة الفئات

دخل المنتخب الوطني للشباب بالمالكمة معسكرًا تدريبيًا 
من 1- 2020/3/23 في دمشق اس��تعدادًا للبطولة العربية 

التي تستضيفها مصر من 23- 2020/3/25.
ويضم المعسكر الالعبين: عمر هبره، شعيب سعيد، محمد 
هبره، شعيب سعيد، محمد زهير السكران، حيدرة العسلي، 
عبد القادر نكاش، جعفر إسماعيل، مهدي شله، حيدرة عبد 

الرحمن، فاروق جنيدي، كنان مرعي، عمر فضيله، ذو الفقار 
علي، مصطفى الحمد، يوشع صالح، ينتقى منهم 10 للسفر.

من جهة أخرى يش��ارك الالعبان أحم��د وعالء غصون في 
البطولة التأهيلية ألولمبياد اليابان عن آس��يا وأوقيانوسيا 
وكلف حس��ين غصون مدربًا وذلك خ��الل الفترة من 12/1 

آذار 2020 وتستضيفها األردن.

منتخب شباب المالكمة يدخل معسكرًا 
استعداديًا لبطولة العرب

أقام اتحاد الجودو والسامبو تجاربًا 
اس��تعدادًا  المنتحب��ات  النتق��اء 
للمشاركة في البطولة العربية التي 
تستضيفها مصر بالفترة من 20 إلى 
23 آذار، وش��ملت التجارب فئات 
والناشئات  والش��ابات  الش��بالت 
وسيخضع  والناش��ئين،  واألشبال 
الفائزون لمعس��كر تدريبي مفتوح 
الس��فر حيث س��يتم  حتى موعد 
انتق��اء افضل عش��رة العبين من 
بينهم للمش��اركة، وج��اءت نتائج 
التجارب األولية على النحو التالي:

الناش��ئون: محمد منير منجد وزن 
60 كغ، محمد يوسف وتار وزن 66 
ك��غ، عمران عجين��ة وزن 50 كع، 
مصطفى ناول��و وزن 55 كغ، خالد 
الرفاعي وزن 81 كغ، محمد كعكة 

90 كغ.
االشبال: احمد شريط وزن 38 كغ، 
محمد صبح��ي منافيخي وزن 42 

كغ.
الشبالت: فهيدة الحمصي 48 كغ، 
آي��ة العل��ي وزن 40 كغ، س��اندرة 

عبيد وزن 57 كغ.
الناش��ئات: ليلى كنع��ان وزن 52 

كغ، سما كنعان وزن 63 كغ، دانة 
النبواني وزن 70 ك��غ، نايا علوش 

وزن + 70 كغ. 
فحوص للحزام البني ودورة 

ترقية لحكام الجودو
أج��رى اتح��اد الجودو والس��امبو 
دورة اختب��ارات مركزي��ة لفحوص 
الحزام البني بمشاركة 39 متقدما 
بينهم 9 من المش��اركات، وأجري 
لتحديد  اختبار  للدارسين مباريات 
للتأهي��ل إلى  الفن��ي  المس��توى 

الفحوص الفنية.
من جهة أخ��رى نفذ اتحاد الجودو 
والس��امبو دورة تأهي��ل للدرج��ة 
17 حكم��ا وترفيع للدرجة  الثالثة 
الثاني��ة 4 حكام وترفي��ع للدرجة 
األول��ى 5 حكام اختتمت بفحوص 
رس��مية، حاض��ر فيه��ا على مدى 
يومي��ن الخبرات م. عم��اد قدور، 
ياس��ين االيوب��ي، أحم��د توات��ي 
وأعضاء لجن��ة الحكام وتم خاللها 
بالقانون  الجديدة  التعديالت  شرح 
الفني  المس��توى  لرف��ع  الدول��ي 
تكميلي��ة  ومحاض��رات  للح��كام 

للتعريف بحيثيات اللعبة.

تجارب انتقاء للجودو استعدادًا للمشاركة 
في البطولة العربية للفئات العمرية 

اجتماع موسع لكوادر الكرة الطائرة وعودة 
قريبة ألنشطة االتحاد العربي

محمد عجان

مالك الجاسم

عقد المكت��ب التنفيذي الجديد لالتح��اد الرياضي العام 
جلس��ته األولى برئاسة الس��يد فراس هاشم معال رئيس 
االتحاد الرياضي وجرى توزيع المهام بين األعضاء الجدد 

على النحو التالي:
1- السيد فراس معال رئيسًا لالتحاد الرياضي العام ويتبع 

له كل من اتحادي كرة القدم والفروسية
2- الس��يد عمر العاروب نائبًا للرئي��س – رئيس مكتب 

التنظيم.
3- السيد عبد الناصر عبيد كركو الجاسم – رئيس مكتب 

المراكز التدريبية والرياضات الخاصة.
4- الس��يد محمد الحايك – رئي��س مكتب ألعاب القوة 
ويضم ألعاب )رفع أثق��ال – جودو – مصارعة – مالكمة 

– تايكواندو – كيك بوكسينغ – بناء أجسام – كاراتيه(.
5- السيد بشير عبد المولى العبود – رئيس مكتب ألعاب 
الكرات ويضم ألعاب )كرة السلة – كرة الطائرة – كرة اليد 
– كرة الطاولة – كرة المضرب – الريش��ة الطائرة – ألعاب 

البليارد والبولينغ – الرياضة للجميع – الطب الرياضي(.
6- الس��يد فراس أمين الع��زب – رئيس مكتب الرياضة 

المدرسية.
7- الس��يد عالء محمد صفوة جوخه جي – رئيس مكتب 

المنشآت واالستثمار.
8- الس��يد محمد مروان خض��ر – رئيس مكتب األلعاب 
الفردي��ة ويض��م ألعاب )الق��وى – دراج��ات – جمباز – 

س��باحة – رماية – ش��طرنج – ترياتلون – قوس وسهم – 
مبارزة(.

9- الس��يد أيمن أحمد - رئيس مكتب المتابعة لشؤون 
المحافظات والمكتب المالي ولجنة ش��ؤون الرياضيين 

القدامى.
10- الس��يدة ش��ذى جمي��ل ج��روان – رئيس��ة مكتب 

العالقات العامة والدولية.

11- اللواء ياس��ر ش��اهين – رئيس مكت��ب هيئة رياضة 
الجيش ويتبع له مكتب ش��هداء الرياض��ة والمنتخبات 

الوطنية.
12- المقدم منيف طعم��ة – رئيس مكتب هيئة رياضة 

الشرطة.
13- د.مروان دويع��ر – رئيس مكتب التخطيط والبحث 

العلمي.

المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام يوزع المهام بين أعضائه
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قام أمين فرع دير الزور لحزب البعث 
الغضبان  رائ��د  االش��تراكي  العرب��ي 
ومحاف��ظ دي��ر ال��زور عب��د المجيد 
الكواكبي بجول��ة تفقدية لمقر اللجنة 
واستمعا  الرياضية  والصالة  التنفيذية 
إل��ى ش��رح مفص��ل م��ن المهندس 
عيس��ى درويش مدير المنش��آت عن 
أقس��ام البناء بشكل كامل والمساحة 
المش��غولة منه��ا وتقدي��م مخط��ط 
تفصيل��ي مس��تقبلي للمس��احة غير 
المش��غولة ضمن حرم البناء لتجهيز 
اس��تثمارات يعود ريعها لفرع االتحاد 
الرياضي بدير الزور..., ووجه المحافظ 
لتجهيز وإع��داد مخططات ومذكرات 
س��ريعة ليت��م دراس��تها للعمل على 

تنفيذ المشاريع المقترحة.
بمناس��بة عيد الرياضة وبحضور أمين 

فرع دي��ر الزور لح��زب البعث العربي 
الغضب��ان ومحافظ  رائد  االش��تراكي 
دي��ر ال��زور عب��د المجي��د الكواكبي 
ورئي��س مجلس محافظة دي��ر الزور 
الدكت��ور مالك العم��ر وأعضاء قيادة 
فرع دير الزور للحزب وأعضاء المكتب 
التنفي��ذي أقامت اللجن��ة التنفيذية 
ال��زور مهرجانًا  الرياضي بدير  لالتحاد 
رياضيًا تضمن فقرات رياضية بعنوان 
رايات��ك بالعال��ي ومنحب��ك وفق��رة 

تعريفية باأللعاب المش��اركة وفقرات 
فنية وأغاني وطنية ورياضية وتكريم 
الرياضيي��ن وتكريم  الش��هداء  أس��ر 
الالعبي��ن الذي��ن حقق��وا إنج��ازات 
خ��الل االولمبياد الوطني للناش��ئين 
خالل عام 2019 والمدربين ورؤس��اء 
التنفيذي��ة الس��ابقين وتكريم أعضاء 
اللجن��ة التنفيذية س��ابقًا والداعمين 
للرياضة والدوائر المتعاونة مع اللجنة 

التنفيذية وتكريم اإلعالميين

وخ��الل كلمت��ه أمين ف��رع الحزب 
على ض��رورة عودة النش��اط الرياضي 
لكافة األلعاب ف��ي محافظة دير الزور 
وجعل الرياضة حياة كما أرادها القائد 
المؤس��س حافظ األسد وهذا يتطلب 
منا مضاعفة الجهود لتأهيل المنشآت 
وع��ودة أندية المحافظ��ة للعب على 
أرضه��ا وكان��ت الرياضة خير س��فير 
للوط��ن من خ��الل اإلنج��ازات التي 
تحققت خالل السنوات الماضية ورفع 
علم الوط��ن في هذه المحافل واليوم 
نحتاج لوضع الخط��ط واالنطالق من 

جديد نحو مواقع العمل.    
ب��دوره أك��د حس��ين المزي��د رئيس 
اللجنة التنفيذية بدير الزور أن الرياضة 
في المحافظة ب��دأت تتعافى لكن ما 
هو مطل��وب اليوم يتطل��ب مضاعفة 
الجهود وفي مقدمتها السعي لتأهيل 
المنش��آت واألولوية ستكون للملعب 
للمحافظة  المالع��ب  هدي��ر  ليع��ود 
وتعود األندية للعب على أرضها وبين 

جمهورها .

كرة السلة

أبي شقير

إحصائيات منتخبنا الكاملة أمام السعودية

المتابعات الرميات الحرة2Pts3Ptsاهداف ميدانيةنقاطدقائقاسم الالعبالرقم
الهجومية

المتابعات 
التمريرات متابعاتالدفاعية

الحاسمة
أخطاء 
شخصية

هجمات 
معاكسة

خطف 
األداء+/-البلوكالكرة

لم يلعب - قرار المدربأنطوني بكر1
لم يلعب - قرار المدربزكريا الحسين3
1/20550321027  %2/650   %33.3%3/837.5%38:36135/1435.7وائل جليالتي5
33-1/201110100  %50-0/0%1/1100%07:4431/1100مجد عربشة8
3/41011030001 %75-0/0%2/633.3%20:1772/633.3طارق الجابي9
1/225771521218    %2/350  %66.7%5/1435.7%39:41177/1741.2رامي مرجانة10
1/224613301014   %50-0/0%6/966.7%25:19136/966.7جميل صدير11
268432031017-1/10/0    %100%2/540%34:1873/650عبد الوهاب الحموي12
1/202224310114    %1/250   %50-0/0%22:0641/250شريف العش13
25723201310-0/10/0    %0%3/650%22:5963/742.9هاني إدريبي15
0331100038-0/0  1/2  %50%1/1100%06:2452/366.7عمر الشيخ علي21
30-01103011-0/0-0/0%0/30%07:3600/30توفيق الصالح23

22400فريق / مدير فني
8/1411344519212157582 %7/1557.1  %46.7%23/5343.4%2257530/6844.1المجموع

حقق منتخبنا الوطني للرجال لكرة 
الس��لة ف��وزًا صعب��ًا  وثمينًا على 
منتخب السعودية بفارق )5( نقاط 
)75/70( بالمب��اراة الثاني��ة م��ن 
النافذة األولى لتصفيات النس��خة 
ال� 30 لكأس آسيا )2021( المقررة 
في الصين ، وق��د احتاج منتخبنا 
الوطن��ي لوقت��ًا إضافي��ًا لحس��م 
المب��اراة لصالحه بع��د أن انتهى 
بالتعادل  للمب��اراة  الوقت األصلي 
قائ��د  ثالثي��ة  بفض��ل   )63/63(
بالثواني  رام��ي مرجانة  المنتخب 
األخي��رة ، فاحت��ل منتخبنا على 
ضوء ه��ذا الف��وز المرك��ز الثاني 
بالمجموعة الخامس��ة )E( برصيد 
ثالث نقاط من فوز وخسارة  خلف 
المنتخ��ب اإليران��ي المتصدر من 
فوزي��ن )بعد ف��وزه الكبي��ر على 
المنتخب القطري بالمباراة الثانية 
بف��ارق 43 نقط��ة 95/52( وم��ن 
المق��رر أن تقام مباري��ات النافذة 
يومي  التصفي��ات  م��ن  الثاني��ة 
الجمع��ة واالثني��ن )27-30/11( 
الق��ادم أي بعد ما يق��ارب ثمانية 
أش��هر وهي وقت طوي��ل وكافي 
لمعالجة األخطاء والسلبيات التي 
رافقت مبارات��ي المنتخب وتعزيز 

االيجابيات.
رحلة شاقة

بع��د خس��ارة منتخبن��ا الوطن��ي 
المب��اراة األول��ى أمام إي��ران في 
العاصم��ة طهران توج��ه منتخبنا 
لج��دة عب��ر تركيا مما رس��م أكثر 
من إش��ارة اس��تفهام كون الرحلة 
ستكون أكثر راحة وأقرب وأسرع لو 
أنها عبر إحدى دول الخليج ورغم 

نج��ح منتخبنا  والتعب  اإلره��اق 
بالتغلب على هذه الظروف والفوز 
بالمباراة حيث قدم مستوى جيدًا 
في البداية واعتمد مدرب منتخبنا 
ه��ادي دروي��ش عل��ى تش��كيلة 
أساس��ية  ضم��ت رام��ي مرجانة 
وش��ريف العش ووائ��ل جليالتي 
الوهاب  وعب��د  إدريب��ي  وهان��ي 
الحموي وتقدم منتخبنا عبر س��لة 
هاني االفتتاحية ثم حاول شريف 
ووائل التسجيل من خارج القوس 
ولم ينجحا ، فعادل مرزوق المولد 
النتيجة من س��لة سريعة وأضاف 
لتتقدم  رمتي��ن  الالع��ب  نف��س 
السعودية )2/4( لكن منتخبنا لم 
يتأخر كثيرًا بالرد عبر عبد الوهاب 
الذي سجل سلة التعادل ثم أضاف 
وائل ثالثية وسلة منحت منتخبنا 
نق��اط )9/4(  بف��ارق )5(  التقدم 

ثم قلص أيوب الهوس��اوي بس��لة 
)دنك( لكن تقدم منتخبنا استمر 
مع تس��جيل رامي وهاني سلتين 
فاتسع الفارق مع نهاية الربع األول 

إلى )9( نقاط وانتهى )17/8(.
الثاني تق��دم منتخبنا  الربع  وفي 
األول  الش��وط  لينته��ي   )16/12(
بفارق )13( نقطة )33/20( بفضل 
مش��اركة جمي��ل وعم��ر الجيدة 
ونجاح عبد الوهاب وعمر الش��يخ 
القوس  بالتسجيل من خارج  علي 
إضاف��ة لس��الت رام��ي مرجان��ة 

وجميل وطارق.
تراجع واضح

منذ بداية الربع الثالث تراجع أداء 
منتخبنا بشكل واضح بسبب عدم 
الجاهزية البدنية لمعظم الالعبين 
الس��عودي  المنتخب  نفوق  حيث 
مع نهاي��ة الربع وقلص الفارق )3( 

نق��اط بع��د أن إنته��ى )20/23( 
لتصبح النتيج��ة )53/43( بفضل 
تميز العبه خالد عب��د الجبر فيما 
توزع تسجيل منتخبنا عبر ثالثيات 
رامي ووائل وش��ريف وودنك عبد 
المرجانة ووائل  الوهاب وس��الت 
وجميل وهاني ، وفي الربع األخير 
أخطاء  أرتك��ب العب��و منتخبن��ا 
كثيرة وتميز المنتخب الس��عودي 
بس��رقة الك��رة والهجوم الس��ريع 

والتس��ديد البعيد وكاد أن يحسم 
المب��اراة لصالح��ه بع��د أن تقدم 
قبل نهاي��ة المب��اراة بثالث نقاط 
لكن الثالثية الصعبة التي سجلها 
المرجانة أدركت التعادل لمنتخبنا 
فانته��ى الرب��ع )10/20( لينتهي 
 )63/63( بالتعادل  األصلي  الوقت 
وفي الوقت اإلضافي األول حس��م 
منتخبنا المب��اراة لصالحه متفوقًا 
)12/7( عب��ر الرمي��ات الحرة من 

جميل  وس��الت  وطارق  المرجانة 
ورامي وتميزعبد الوهاب الدفاعي 

ليفوز بالمباراة )75/70(.
أرقام من المباراة

س��جل لمنتخبنا : رام��ي مرجانة 
)17( نقطة و جمي��ل صدير )13( 
وعب��د   )13( جليالت��ي  ووائ��ل 
الوهاب حموي )7( وطارق الجابي 
)7( وهان��ي دريب��ي )6( وعم��ر 
الش��يخ علي )5( وش��ريف العش 

)4( ومجد عربشة )3(.
س��جل منتخبنا س��بع تسديدات 
ثالثي��ة عب��ر وائ��ل جليالتي )2( 
ورامي مرجان��ة )2( وعبد الوهاب 
الحموي وعمر الشيخ علي وشريف 

العش.
قراءة رقمية بين المنتخبين

الرميات الحرة: سورية 8 / 14 
بنسبة %58 السعودية 16 / 22 

بنسبة 73%.

النقطتان: س��ورية 23 / 53 بنسبة 
%44 الس��عودية 21 / 52 بنس��بة 

.41%
الثالثي��ات: 7 / 15 بنس��بة 47% 

السعودية 4 / 30 بنسبة 14%
الريباوند الهجومي: سورية 11 

السعودية 22
الريباوند الدفاعي: سورية 34 

السعودية 28
أسيست: سورية 19 السعودية 7

ستيل: سورية 5 السعودية 15
بلوك: سورية 7 السعودية 3

تورن أوفر: سورية 21 السعودية 
19

الفاوالت: سورية 21 السعودية 21
طاقم تحكيم مميز

قاد المب��اراة طاقم  ح��كام مميز 
تألف من  الياباني دايغو أوروشيما 
ميكييف  يفغيني  والكازاخستاني 

ومواطنه أليكسندر روليوف.
عدم مشاركة

للم��رة الثاني��ة عل��ى التوالي لم 
يش��ارك جن��اح المنتخ��ب زكريا 
واقتص��رت  بالمب��اراة  الحس��ين 
رؤوية المدرب هادي درويش على 
مش��اركة )10( العبين فقط وكان 
الالعب أنطوني بكر الغائب الثاني 
فيما لم يس��جل الالعب جورجي 

نظريات على الئحة المباراة.

تصفيات كأس آسيا لكرة السلة )2021(
فوز صعب لمنتخبنا الوطني على السعودية بعد التمديد بفارق )5( نقاط

)E( جدول ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة

نقاطسجل  عليهسجل+/-عليهلهخسرفازلعبالمنتخب #

2201891008994.5504إبران1

4161.5823-211123164 سورية2

211138132669663السعودية3

5454.581.52-202109163قطر4

منافسات  )الجمعة(  أمس  إنطلق 
دور الثمانية النهائي لدوري أندية 
الدرج��ة الثانية للرجال )والجريدة 
على الطابع( بمش��اركة )8( أندية 
تأهل��ت بعد خوضها لمنافس��ات 
المجموعتين(  األول )دور  ال��دور 
، حيث تص��در النواعير المجموعة 
األولى بالنق��اط الكاملة )12( من 
بع��د فوزها بجميع  )12( ممكنة 
المباريات ، حيث فاز على العروبة 
79-81 و65-69 وعل��ى الس��كك 
62-86 و69-73 وعل��ى مح��ردة 
فري��ق  وح��ل   75-41 32-85و 
العروب��ة ثانيًا ب��� )10( نقاط من 
4 انتص��ارات وخس��ارتين، حيث 
تفوق على الس��كك 82-84و -73

62 وعلى محردة 66-97و 71-40 
وجاء الس��كك ثالثًا ب��� )8( نقاط 
م��ن فوزين و4 خس��ارات ، حيث 
فاز عل��ى مح��ردة 42-84 و -62

55 واحت��ل مح��ردة المركز الرابع 
واألخي��ر ب��� )6( نقاط م��ن )6( 
خس��ارات علمًا أن األندية األربعة 

تأهلت لدور الثمانية.
وتصدر حطي��ن المجموعة الثانية 
ب� )10( نقاط وبفارق المواجهتين 

المباش��رتين عن النص��ر ، حيث 
تب��ادل الفريقان الفوز ذهابًا للنصر 
 81-68 لحطي��ن  وإياب��ًا   62-53
، كم��ا تب��ادل حطين الف��وز مع 
وف��از  51-56 و57-77  الفيح��اء 
على جرمانا مرتين 68-73و -63
56 ، أم��ا النصر ال��ذي جمع أيضًا 
)10( نق��اط فتف��وق على حطين 
ذهابًا وخس��ر إياب��ًا، وتبادل الفوز 
م��ع جرمانا 67-54و 53-78 وفاز 
على الفيحاء مرتين 57-60و -88
76 . وج��اء جرمانا ثالثًا ب� 9 نقاط 
بتبادله الفوز مع النصر وخسارتين 
مع حطين، فيما فاز على الفيحاء 
ذهاب��ًا 50-57 وإيابًا 44-67 زحل 

الفيحاء رابعًا وأخيرًا ب� 7 نقاط.
يذكر أن العرب��ي كان ضمن هذه 
المجموع��ة وخ��اض أول ث��الث 
مباري��ات خس��رها جميع��ًا أمام 
النص��ر 62-53 وأمام حطين -29
88 وأم��ام جرمان��ا 72-51 لكنه 
انسحب بعد ذلك والغيت جميع 

نتائجه.
وبموج��ب ترتي��ب المجموعتين 
يلعب  البطول��ة  نظ��ام  وحس��ب 
الراب��ع  م��ع  مجموع��ة  كل  أول 
 ، المقابل��ة  المجموع��ة  م��ن 
الثالث  م��ع  المجموع��ة  وثان��ي 
م��ن المجموع��ة المقابل��ة ثالث 
مواجه��ات الفائ��ز ف��ي مباراتين 
يتأهل ل��دور األربعة علمًا أن أول 
مب��اراة تق��ام عل��ى أرض الفريق 
المتأخ��ر في الترتي��ب فيما تقام 
المباراتي��ن الثاني��ة والثالثة )إن 
وجدت( في أرض الفريق المتقدم 

في الترتيب.

منافسات قوية بالدور النهائي لدوري الدرجة الثانية ألندية الرجال لكرة السلة
ش��هدت الجولة االفتتاحية من )ملحق( دوري الدرجة الثانية للس��يدات 
لكرة الس��لة المقام حاليًا ف��ي صالة ناصح علواني بحم��اة فوز اليرموك 
عل��ى محردة بفارق 10 نقاط )62/52( وانتهت أرباع المباراة )13-5، -16
16، 12-17، 19-16( وكانت أفضل مس��جلة ف��ي المباراة العبة اليرموك 
ميغري��ك يعقوبيان ب� 35 نقط��ة وفي المباراة الثاني��ة فاز حطين على 
جرمانا بفارق )7( نقاط )48/35(  وأنتهت أرباع المباراة )17-5، 20-10، 

.)3-6 ،8-14

فوز اليرموك وحطين بملحق سيدات الدرجة الثانية

أخبار رياضة دير الزور 

جدول مباريات الدور النهائي

الصالةالوقتالمرحلةالفريقانالتاريخاليوماليوم
1

28/2/2020الجمعة

ربع نهائي 4العروبةجرمانا

1

الفيحاء14.00
الفيحاء16.00ربع نهائي 1النواعيرالفيحاء2
الحرية14.00ربع نهائي 2النصرالسكك3
محردة15.00ربع نهائي 3حطينمحردة4
5

6/3/2020الجمعة

ربع نهائي 1الفيحاءالنواعير

2

حماة18.00
الفيحاء16.00ربع نهائي 4السككالنصر6
الالذقية16.00ربع نهائي 2محردةحطين7
الحرية16.00ربع نهائي 3جرماناالعروبة8
9

7/3/2020السبت

ربع نهائي 1الفيحاءالنواعير

3

حماة14.00
الفيحاء14.00ربع نهائي 2السككالنصر10
الالذقية14.00ربع نهائي 3محردةحطين11
الحرية14.00ربع نهائي 4جرماناالعروبة12

جدول المباريات المتبقية

الصالةالوقتالفريقانالتاريخاليومرقم
3

2/28/2020الجمعة
حماة16.00جرمانااليرموك

حماة18.00محردةحطين4
5

2/29/2020السبت
حماة12.00حطيناليرموك

حماة14.00محردةجرمانا6

مالك الجاسم



07 السنة 36 | العدد 1923
عالميالسبت 29 شباط 2020

سورية - دمشق - برامكة
هاتف: 2125809 - فاكس: 2119745 - ص.ب. 967
alitihad82@gmail .com - www.alitihad.org المدير الفنيمدير التحريررئيس التحرير

أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سام عاوي

إعداد ربيع حمامة

لم يمر دور الستة عشر من ذهاب 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرور 
الثالثاء  وحفلت س��هرتي  الكرام.. 
بالكثير حيث  الماضيين  واألربعاء 
ضربت المفاجآت واهتزت الشباك 
وس��قط كبار بوقت تعملق آخرون 
بانتظار  المش��وار  وقطعوا نص��ف 

حسم األمور برحلة اإلياب.
االس��بوع  ش��هدها  مباري��ات   4
الماضي ، س��قط فيه��ا لاير مدريد 
بأرضه أمام مانشستر سيتي بظرف 
5 دقائ��ق فقط وبنتيجة 2/1 حيث 
الفني  المدير  عاد بيب غواردي��وال 
لمانشس��تر لتحقي��ق االنتصارات 
برنابيو  س��انتياغو  ملع��ب  عل��ى 
ليكون االنتصار الس��ادس له على 
الريال في هذا الملعب بعد أن قاد 
برش��لونة من قبل ل���5 انتصارات 
عل��ى الريال في عق��ر داره وكانت 
المباراة هي األولى لغوارديوال على 
ملعب الري��ال من��ذ 2014 عندما 
مني بالهزيمة الوحيدة له على هذا 
بايرن  الس��ابق  الملعب مع فريقه 

ميونخ )0-1(.
يوفنتوس  وق��ع  غرويام��ا  وف��ي 
بالمحظ��ور وخرج خاس��رًا على يد 
المغمور بهدف صاعق أرهق  ليون 
فريق الس��يدة العجوز ليتوعد برد 
قاس��ي في إيطاليا إيابًا.. ولم يكن 
تشيلس��ي أفضل حااًل فسقط على 
أرضه وبين جمهوره بثالثية نظيفة 
الباف��اري بوقت  أم��ام العم��الق 
أنفذ فيه غريزمان فريقه برش��لونة 
ليخرج متعاداًل من موقعى نابولي 
التي نجحت فيها واقعية غاتوتزو 

على فلسفة سيتين.

تراجع وتفوق
س��ارت مباراة لاير مدريد كما أراد 
الفري��ق بداية لكن��ه تراجع وفقد 
تركيزه فجأة لتنقلب الطاولة عليه 
ويخس��ر بعد أن كان متقدمًا على 
مانشس��تر س��يتي الذي اس��تغل 
الظرف وتفوق بل كاد أن يعزز في 
ملعب س��انتياغو بيرنابيو، وسجل 
ثنائية الس��يتي جابريل جيسوس 
)78( وكيفي��ن دي بروين )83(، 
بينم��ا أحرز هدف الري��ال الوحيد 

إيسكو )60(.
س��لبي  األول  الش��وط  وانته��ى 
النتيج��ة مقبول األداء مع أفضلية 
الثان��ي  لك��ن  األرض  ألصح��اب 
اختلف حال الضيف وهدد بشكل 
واض��ح وعلى عكس س��ير اللعب 
افتتح لاير التس��جيل في الدقيقة 
60 بع��د خطأ من ووكر افتك منه 
الكرة فينيس��يوس، ووضع زميله 
إيدرسون  إيس��كو وجهًا لوجه مع 
ليسدد اإلسباني كرة أرضية سكنت 

الشباك.
الثانية  ودف��ع جوارديوال بورقت��ه 
في الدقيقة 73، بنزول س��ترلينج 
عل��ى حس��اب برن��اردو، وتبع��ه 
زي��دان بالدفع ببيل على حس��اب 

فينيسيوس.
وعدل مانشس��تر س��يتي النتيجة 
ف��ي الدقيق��ة 78، بعدم��ا ارتقى 
جيس��وس لعرضي��ة دي بروي��ن، 
مسددًا رأسية لمست أصابع كورتوا 
وسكنت الش��باك وبعدها بدقيقة 
البرازيلي  المهاج��م  يضي��ف  كاد 
اله��دف الثان��ي برأس��ية أخ��رى 
لعرضية م��ن مح��رز، إال أن كرته 

مرت أعلى العارضة.
وتحصل مانشس��تر س��يتي على 
ركلة ج��زاء في الدقيق��ة 82 بعد 
تعرض س��ترلينغ لعرقلة من قبل 
كارفخال، نفذها دي بروين بنجاح 
في الدقيق��ة 83، مس��ددًا أرضية 

على يمين كورتوا.
وتعقدت األمور أكث��ر أمام الريال 
ف��ي الدقيق��ة 86، بط��رد القائ��د 
رام��وس بع��د إعاقت��ه للمنف��رد 
على  السيتي  ليتحصل  جيسوس، 
مخالفة م��ن على ح��دود منطقة 
الجزاء، نفذها محرز مسددًا أرضية 

أمسك بها كورتوا.
تاريخي لليون

حقق لي��ون فوزًا صعب��ًا وتاريخيًا 
عل��ى ضيف��ه يوفنت��وس به��دف 
نظي��ف ، تم تس��جيله بع��د مرور 
31 دقيق��ة ع��ن طريق توس��ارت، 
بعد مجهود فردي من حس��ام في 

الناحي��ة اليس��رى للي��ون ليراوغ 
العب يوفنت��وس ويمرر الكرة إلى 
توسارت الذي وضعها في الشباك.

واقت��رب رونال��دو م��ن تعدي��ل 
النتيجة ليوفنتوس بأكثر من كرة 
دون ج��دوى كما أه��در إيكامبي 

فرصتين للتعزيز
األول  التبدي��ل  س��اري  وأج��رى 
62، بخروج  بالدقيق��ة  ليوفنتوس 
رامزي  آرون  ودخ��ول  بيانيت��ش 
بداًل منه ودف��ع بالمهاجم جونزالو 
لزيادة  محاول��ة  ف��ي  هيجواي��ن 
قوة يوفنت��وس الهجومية باللعب 
بالثالثي رونالدو ديباال وهيجواين 
لك��ن دون جدوى وس��جل ديباال 
هدف��ًا بالدقيق��ة 87 إال أن حك��م 
اللق��اء قرر إلغاءه بداعي التس��لل 

لتمر باقي الدقائق دون جديد.
ومن المقرر أن يح��ل ليون ضيفًا 
على يوفنتوس، ف��ي 17 آذار على 

أليانز س��تاديوم في مباراة اإلياب 
لحسم المتأهل للدور ربع النهائي.

ثالثية للبافاري
وضع بايرن ميون��خ قدمًا في ربع 
النهائي بعد االنتص��ار الكبير على 
مضيف��ه تشيلس��ي )0-3( عل��ى 
ملعب س��تامفورد بريدج وس��جل 
ثالثية البافاري كل من س��يرجي 
وروب��رت  و54(   51( جناب��ري 
ليالم��س   )76( ليفاندوفس��كي 
دور ال�8 قبل مب��اراة اإلياب التي 
س��يخوضها على ملعبه أليانز أرينا 

يوم 18 آذار.
وم��ر الش��وط األول دون أن تهتز 
الشباك مع أفضلية نسبية للضيف 

في منطقة الخطر
وافتت��ح بايرن ميونخ التس��جيل 
الك��رة  جناب��ري  م��رر  بعدم��ا 
الجان��ب  ف��ي  لليفاندوفس��كي 
األيسر من منطقة الجزاء ليعيدها 
المهاج��م البولندي إليه من جديد 
ليس��دد األلمان��ي مباش��رة ف��ي 

الشباك الخالية.
وانه��ار تشيلس��ي بعده��ا، حيث 
تمكن بايرن من تعزيز تقدمه بلقطة 
مش��ابهة للهدف األول بعدما تبادل 
جناب��ري الكرة مع ليفاندوفس��كي 
م��ن جدي��د لينطل��ق األلماني في 
الجانب األيس��ر من منطقة الجزاء 
ويس��دد كرة أرضية فشل كاباييرو 
ف��ي التص��دي له��ا، ف��ي الدقيقة 
الثالث  اله��دف  54وأض��اف بايرن 
بع��د انطالق��ة مميزة م��ن ديفيز 
في الجانب األيس��ر، تالعب خاللها 
ليمرر كرة سحرية  بكريستينس��ن، 
لليفاندوفسكي أمام المرمى ليطلق 

األخير رصاصة الرحمة.
وازدادت معان��اة تشيلس��ي بطرد 
ألونس��و في الدقيقة 83 بعد رجوع 
حكم المباراة إلى تقنية الفار، التي 
أظه��رت اعتداءه ب��دون كرة على 

ليفاندوفسكي.
تعادل صعب

عاد برش��لونة بتعادل صعب أمام 
مضيف��ه نابولي به��دف لكل فريق 
في ملعب س��ان باول��و بعد بداية 
لميس��ي  للفريقي��ن  بفرصتي��ن 
وميرتينز قبل تقدم نابولي بالهدف 
األول ف��ي المب��اراة بالدقيقة 30 
بعد خطأ من فيربو الظهير األيس��ر 
بالكرة،  االحتف��اظ  في  لبرش��لونة 
لينج��ح زيلينس��كي ف��ي قط��ع 
الكرة والتوغ��ل ليمرر إلى ميرتينز 
ف��ي الناحي��ة األخرى ويس��ددها 
البلجيك��ي صاروخا س��كن مرمى 

الحارس شتيغن. 
وأحرز غريزمان هدف التعادل في 
الدقيقة 57 بعد تمريرة سحرية من 
بوس��كيتس ضرب بها ماريو روي 
الظهير األيس��ر لنابولي لتصل إلى 
س��يميدو الذي مرر الكرة مباشرة 

إلى الفرنسي الذي سجل.
وحصل أرتورو فيدال العب وس��ط 
برش��لونة عل��ى البطاق��ة الحمراء 
ف��ي الدقيقة 89 بعد تدخل عنيف 
مع ماري��و روي حص��ل على إثره 
على البطاق��ة الصفراء األولى قبل 
أن يحصل على بطاق��ة ثانية بعد 

شجاره مع العب نابولي.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في 
18 آذار المقب��ل بملعب كامب نو 

في لقاء اإلياب.

سقوط مدو لتشيلسي ويوفنتوس في دوري األبطال

واقعية غاتوزو احبطت فلسفة سيتين وغوارديوال عاد لهوايته في برنابيو

ب��دأ العد التنازلي النطالقة مباراة )وال كل 
المباريات( تكثر فيه��ا العناوين العريضة 
وأشهرها »كالسيكو األرض« فيها غريمين 
تاريخيين لاير مدريد يس��تقبل على أرضه 
ف��ي س��انتياغو برنابي��و فريق برش��لونة 
س��تطلقها صافرة الحك��م أنطونيو ميغيل 
ماثيو الهوز اعتبارًا من الس��اعة العاش��رة 
من مس��اء غد األحد فيما سيكون لويس 
غونزالي��س الحكم المس��ؤول عن تقنية 

الفيديو المساعد »الفار«.
حكم ال يخشاه الفريقان

وقاد الهوز آخر كالس��يكو له قبل عام من 
اآلن وتحديدًا في 6 ش��باط 2019 بذهاب 
دور نصف نهائ��ي كأس الملك في كامب 

نو وانتهى 1/1.
وأدار حك��م المباراة لقاء وحيد للريال هذا 
الموسم فاز فيه األخير على أوساسونا 2/0 
فيما ق��اد مباراتين لبرش��لونة فاز فيهما 
على إشبيلية برباعية وعلى أتلتيكو بهدف 
دون رد، ويعد الكالسيكو هو الخامس لهذا 
الحكم في مس��يرته التحكيمية أش��هرها 
نهائ��ي كأس الملك 2014 وأنه��اه الريال 

.2/1
وبالنظر إلى سجل برش��لونة في مباريات 
الليغ��ا التي أدارها اله��وز فإنه يعد الفأل 
الحس��ن له قبل موقع��ة الغد حيث حقق 
الفريق ف��ي مباريات قادها 23 فوزًا مقابل 
خس��ارة و6 تعادالت وأش��هر ل��ه البطاقة 

الحم��راء 5 مرات فيما ط��رد 9 مرات من 
منافس��يه واحتس��ب ل��ه 6 ركالت جزاء 

وواحد ضده.
أم��ا الريال فحقق 21 انتص��ارًا بقيادة هذا 
الحكم فيما خسر 6 مرات وتعادل بثالثة، 
وطرد 3 العبين من الملكي بصافرته سابقًا 
واحتسب له 7 ركالت ترجيح ولم يحتسب 
ض��ده أي ركلة، ومن هن��ا فقد يكون لاير 
مدريد أيضًا ال يخش��ى هذا الحكم بشكل 

مبدئي.
األفضل تاريخياً

ق��د ال تك��ون نتائ��ج الفريقين الس��ابقة 
مقياس��ًا ولكن ف��ي المواجه��ات الكبيرة 
لتك��ون  اإلحصائي��ات  لبع��ض  نتط��رق 
المب��اراة القادمة سلس��لة له��ا.. ومن هنا 
وبعودة سريعة يسجل التاريخ 37 انتصارًا 
لبرش��لونة مقاب��ل 28 لري��ال مدريد فيما 

احتكم الفريقان للتعادل 23 مرة.
آخر مواجهة كالسيكو جرت في 18 كانون 
األول الماض��ي ضم��ن الليغ��ا في كامب 
نو ومؤجلة من األس��بوع العاش��ر بسبب 
أحداث كاتالونية آن��ذاك وانتهت المباراة 

بالتعادل السلبي.
آخر النتائج القاس��ية كانت قبل موسمين 
2018 ف��از فيها برش��لونة 5/1 لكن فارق 
5 أهداف كان األقس��ى بمسيرتهما حيث 
ف��از برش��لونة موس��م 2010 بنتيجة 5/0 
والتس��جيل األكب��ر حققه الفري��ق قبلها 

بموسم عندما فاز 6/2 علمًا أن لاير مدريد 
تغلب آخر مرة بنتيجة كبيرة قبل 25 عامًا 
وتحديدًا موس��م 1995 حي��ث فاز حينها 

بخماسية نظيفة.
غ��دًا مواجهة متجددة وس��تضاف لخزينة 
األرقام الس��ابقة وغيرها الكثير لكنها في 
الموضوع األهم سترس��م مالمح منافسة 
الموس��م الحال��ي ألن برش��لونة يتق��دم 
بالص��دارة وبف��ارق نقطتين ع��ن الفريق 

الملكي.

نجوم ومواعيد كبرى
في المواعيد الكبرى تبقى األعين مسلطة 
على حملة المش��اعل.. أولئ��ك القادرين 
على رسم طريق االنتصارات وتثبيت الثقة 
في الليالي العصيبة، فأي النجوم سيسرق 
األنظار؟ رغم أن هن��اك من يعول عليهم 
الكثير بشكل مسبق.. وفي مقدمتهم نجم 
البارس��ا ليونيل ميس��ي الذي س��يخوض 
معرك��ة جديدة في قصة الليغا، متس��لحًا 
بذكريات ال تنس��ى في الكالس��يكو الذي 

خط فيه كلماته األول��ى بهاتريك تاريخي 
موس��م 2007 وكانت الجولة 26 من عمر 
المسابقة آنذاك والتي قبض الملكي على 
لقبها متساويًا مع برشلونة 76 نقطة لكنه 
تفوق بالمواجهات المباشرة حيث كان قد 
فاز حينها ذهابًا في برنابيو 2/0، ويشارك 
ميسي في الكالسيكو الذي بدأه منذ كان 
بعمر التاس��عة عش��رة لكن لم يظهر فيها 
بفريق مدج��ج بنجوم أمث��ال رونالدينيو 
وإيت��و وديكو وهنريك الرس��ن وأنيس��تا 

وتش��افي، لكنه اليوم بات رقم 1 واآلمال 
معلق��ة عليه يوم غد لدى عش��اق الفريق 

الكاتالوني.
عل��ى النقيض لم تتح الفرص��ة أمام زين 
الدين زي��دان المدير الفن��ي لريال مدريد 
لمواجه��ة مدربي��ن من خارج المدرس��ة 
اإلس��بانية خ��الل تاريخ قيادت��ه للملكي 
في مباريات الكالس��يكو حي��ث قاده ل�8 
مواجهات س��ابقة فاز ف��ي 3 منها وتعادل 
بمثلها وخس��ر مرتين.. س��جل العبوه 12 
هدفًا وتلقت ش��باكه 11 هدف��ًا، لم يلتق 
خاللها المدرب سوى بمدربين اثنين فقط 
هما لويس أنريكي ثم أرنستو فالفيردي.. 
وها هو يستعد الستقبال منافس إسباني 
جديد هو كيكي ستين الذي استلم مقاليد 
األمور في برشلونة قبل أسابيع قليلة فهل 
يصمد زيدان أمام س��يتين يوم غد.. علمًا 
أن الخس��ارتين للري��ال في عه��دة زيدان 
بالكالس��يكو كانت��ا بثالثية ف��ي برنابيو.. 
فسقط 3/2 قبل 4 مواسم وبعدها بموسم 

2017- 2018 خسر 3/0 في الجولة 17.
النقاط الذهبية

قيمة الكالسيكو تمنح دائمًا نقاطها قيمة 
الذه��ب.. حيث يخ��وض الملكي صاحب 
األرض المب��اراة متأخ��رًا بنقطتي��ن عن 
برش��لونة المتصدر بعدما فقد 5 نقاط في 
آخر جولتين بالتعادل مع سيلتا فيغو 2/2 

والخسارة أمام ليفانتي 1/0.

في المقابل فإن برشلونة بعد السقوط أمام 
فالنس��يا.. فاز في 4 مباريات متتالية على 
ليفانت��ي 2/1 ولاير بيتيس 3/2 وخيتافي 
2/1 وإيبار 5/0 ليعتلي الترتيب 55 نقطة 
ومن هنا فإن فوز أحدهما سيرخي بظالله 
على ش��كل المنافسة القادم لكن التعادل 
س��يمد مس��احة قلق الفريقين ألس��ابيع 

قادمة.
صراع األخوة

يتص��ارع في كالس��يكو الغ��د العديد من 
الالعبين الذين ينتمون لنفس الجنس��ية 
يتصدر ه��ؤالء ثنائي المنتخ��ب األلماني 
توني كروس العب وس��ط الملكي وأندريه 

شتيغن حارس مرمى برشلونة.
كما س��يصطدم الكرواتي لوكا مودريتش 
نج��م وس��ط الميرنغ��ي بمواطن��ه إيفان 
البلوغرانا،  مي��دان  متوس��ط  راكيتت��ش 
ويمتلك األخير 3 العبين فرنس��يين هم 
صاموي��ل أومتيتي وكليمن��ت ليخلبيت 
وأنط��وان غريزمان الذين س��يكونون على 
موعد بمواجهة زميلهم في صفوف الديوك 
مدافع الريال رافائيل فاران ونجح الثالثي 
أومتيت��ي وغريزم��ان وفاران ف��ي قيادة 
فرنسا للقب مونديال 2018 ويبرز أيضًا في 
هذا الص��دد الصراع البرازيلي الذي يتمثل 
في مواجهة آرثر ميلو العب وس��ط البارسا 
لمواطني��ه كاس��يميرو ومارس��يليو العبا 

الملكي.

لمن الغلبة )غدًا( في كالسيكو األرض؟

أرقام من الميدان.. صراع األخوة ونقاط ذهبية ونجوم يسرقون أنظار العالم

قرر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يوم الخميس تأجيل عدة مباريات ضمن 
مس��ابقة دوري األبط��ال مقررة في الفترة المقبل��ة، ودعا إلى اجتماعات 
طارئة مع ممثلين لالتحادات الوطنية واألندية بس��بب تفش��ي فيروس 

كورونا المستجد.
وأش��ار االتحاد ف��ي بيان إلى إرجاء س��ت مباريات ف��ي منطقتي غرب 
وشرق آس��يا، أبرزها في الثاني من آذار بين الوحدة اإلماراتي واستقالل 
طهران )المجموعة األولى(، بيرس��يبوليس اإليراني والتعاون الس��عودي 
)المجموعة الثالثة( والثالث منه بين ش��باب األهلي دبي وش��هر خودرو 

اإليراني )الثانية( وسيباهان اإليراني والنصر السعودي )الرابعة(.
كما طال اإلرجاء أيضا مباراة مقررة بين أف س��ي سيول الكوري الجنوبي 
وش��يانغراي التايالندي )األربعاء القادم( والنصر الس��عودي وسيباهان 

اإليراني )في الجولة الرابعة في السادس من نيسان(.
وكان من المقرر أن يلعب الوحدة مع استقالل طهران بعد غد االثنين في 

أبوظبي، وشباب األهلي مع شهر خودرو الثالثاء في دبي.
أما مباراة النصر وسيباهان فكان من المقرر أن تقام في البحرين قبل أن 
تعتذر األخيرة عن االستضافة، لتنقل إلى طشقند، قبل إرجائها بالكامل.

وأّثر انتش��ار فيروس كورونا س��لبًا على أحداث رياضية عدة حول العالم 
الس��يما في قارتي آس��يا حيث ظهر الفيروس بداية في الصين قبل أن 
يتم��دد إلى دول مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيران والبحرين والكويت 

وغيرها، وصواًل إلى أوروبا حيث تعد إيطاليا من الدول األكثر تضررا.
وكان االتحاد القاري قد أرجأ بداية مباريات األندية الصينية في المسابقة 
اآلس��يوية األم. وس��جلت حتى اآلن في الصين وفاة نحو 2800 شخص، 

بينما أعلنت إيران صباح الخميس ارتفاع عدد الوفيات إلى 22.
وفي ظل هذه المخاوف، أكد االتحاد اآلس��يوي في بيانه أنه: سيدعو إلى 
اجتماع��ات طارئة إضافية مع ممثلي ال��دول األعضاء وبطوالتها الوطنية 
من منطقتي الش��رق والغرب هذا األس��بوع، مع مواصلت��ه إدارة التأثير 

العالمي لتفشي فيروس كوفيد-19 .
وأشار االتحاد إلى أن اجتماع ممثلي الشرق سيعقد في السابع من آذار ، 
عل��ى أن يليه في اليوم التالي اجتماع ممثلي الغرب. ويقام االجتماعان 

في العاصمة الماليزية كوااللمبور التي يتخذها االتحاد مقرا له.
وقال األمين العام لالتحاد داتو ويندسور جون »هذه ظروف غير مسبوقة 
وتفرض تحديات كبيرة، لكن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يعمل بال كلل 
لمراقبة الوضع، بما يش��مل قيود السفر المتعددة، مع تواصله الدائم مع 

الدول األعضاء والبطوالت الوطنية واألندية«.
وفي س��ياق متصل، أش��ار االتحاد القاري إلى أنه على تواصل مع نظيره 
الدول��ي )فيفا( »لتقيي��م التأثير المحتمل على المباري��ات المقبلة في 
التصفي��ات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آس��يا 2023، 

والتي من المقرر أن تقام في آذار/مارس المقبل«

)كورونا( تفرض قرارات جديدة 
في االتحاد اآلسيوي 



اختتمت في الالذقية منافس��ات المرحل��ة الثانية من 
دوري ك��رة الي��د للناش��ئات بمش��اركة المجموعتين 
الشمالية والجنوبية والتي ضمت األولى الشرطة، النبك، 

النصر، قاسيون.
الثاني��ة: الكرام��ة، مح��ردة، دريكيش، جنات��ا، مصفاة 
بانياس، االتحاد، والتي لعب��ت جميعها بطريقة الدوري 

من مرحلة واحدة واستمرت ألربعة أيام.
وق��د وضحت من��ذ البداية أفضلية أندي��ة الكرامة الذي 
تصدر إلى جانب النبك وقاسيون والتي جاءت من طابق 

واحد فيما بقية الفرق من طابق ثان.
وهذا ما يتضح لنا من خالل النتائج التي سجلتها الفرق 
الثالثة وخاصة الكرامة الذي فاز بجميع مبارياته بجدارة 

واستحقاق وفق النتائج التالية:
األولى: كرامة × سلمية 30/35، كرامة × الشرطة 30/34، 

كرامة × النبك 20/23، كرامة × النصر 14/19.
الثانية: النبك × دريكيش 3/35، النبك × محردة 24/33، 
النبك × جناتا 10/24، النبك × االتحاد 13/37، النبك × 

م. بانياس 5/20.
الثالثة: قاسيون × الكرامة 19/29، قاسيون × م. بانياس 

9/23، قاس��يون × در يكيش 7/32، قاس��يون × محردة 
20/21، قاس��يون × جنات��ا 4/22، قاس��يون × االتح��اد 

.10/25
الرابعة: ش��رطة × محردة 16/16، ش��رطة × جناتا 4/18، 

شرطة × االتحاد 6/20، شرطة × م. بانياس 7/16، شرطة 
× دريكيش 7/25.

الخامس��ة: النصر × مح��ردة 20/25، النصر × م. بانياس 
4/22، النص��ر × دريكيش 5/27، النص��ر × جناتا 2/20، 

النصر × االتحاد 8/20.
م��ع مالحظ��ة أن اتحاد ك��رة اليد س��يقوم بجمع نقاط 
المرحلة األولى مع نقاط المرحلة الثانية لتحديد الترتيب 

العام لمرحلة الذهاب.
أقيمت المباريات على أرض الصالة رقم 2 بمدينة األسد 

الرياضية.
تابع المباريات وواكبها العميد عبد الكريم الراعي رئيس 
االتحاد وأمين الس��ر عمار المصري وأعضاء االتحاد وليد 

الحافظ، إبراهيم النابلسي وبالل عبد هللا.
حض��ر جانبًا من البطولة ش��ريف األطرش رئيس مكتب 

األلعاب الجماعية.
س��ارت جميع المباري��ات وفق الج��دول الموضوع ولم 

تسجل أية اعتراضات أو معوقات.
رأي اتحادي

عب��د الكريم الراعي رئيس االتحاد أب��دى ارتياحه لوفرة 
عدد األندية المشاركة والمستوى الذي ظهرت به جميع 
األندية وأثنى عل��ى المدربين لجهوده��م الواضحة في 
إعداد فرقهم مش��يرًا أن مرحلة اإلياب ستشهد منافسة 

قوية وشكر الالذقية على حسن االستضافة.

على مدى أربعة أيام اس��تضافت 
دوري  بطولة  منافس��ات  الالذقية 
كرة اليد للرج��ال لمرحلة الذهاب 
الخاصة بالمجموعة الشمالية التي 
ضمت الطليعة، الكرامة، السلمية، 
اليقظة، النواعير، التي لعبت فيما 

بينها بطريقة الدوري.
الطليعة  تص��در  وتميز  وبج��دارة 
منافس��ات المرحلة بعد فوزه على 
جميع منافس��يه فيما كان جديد 
الدوري هذا الموسم عودة اليقظة 
لنشاطه ومشاركاته واعتماد أندية 
جدي��دة في ال��دوري كالس��لمية 
وفيما يل��ي النتائ��ج الكاملة مع 

الترتيب.
الطليعة صدارة

أح��رز الطليعة المرك��ز األول بعد 
ف��وزه على اليقظ��ة 33/22 وعلى 
الس��لمية  34/21 وعلى  الكرام��ة 
30/14 وكان��ت أجم��ل اللقاءات 
وأقواها مع ج��اره النواعير، حيث 
الندية واإلثارة وتقارب المس��توى 
والفنيات والمه��ارات العالية من 
الطليعة  ف��از  وبصعوبة  الجانبين 

وبفارق أربعة أهداف 29/25.
النواعير ثانياً

وح��ل فري��ق النواعي��ر بالمرك��ز 
الثان��ي بعد فوزه على اليقظة 7/0 
بالتغي��ب وعل��ى جاره الس��لمية 
 25/17 الكرام��ة  وعل��ى   23/9

وخسارته أمام جاره الطليعة.
اليقظة ثالثاً

وجاء فريق اليقظ��ة العائد مجددًا 
لنشاطه ومشاركاته بالمركز الثالث 

بع��د فوزه عل��ى الكرام��ة 21/18 
وعلى السلمية 25/20.

وح��ل الكرام��ة رابعًا بف��وزه على 
بالمركز  35/30 وح��ل  الس��لمية 

الخامس واألخير فريق الس��لمية 
لخسارته جميع مبارياته.

متابعات
أشرف على البطولة رئيس االتحاد 

العميد عبد الكريم الراعي وأمين 
السر عمار المصري.

لوحظ تطور مستوى فريق سلمية 
أداء ومس��توى جيدين  وتقديمه 

رغم خساراته.
رأي اتحادي

المصري أمين س��ر االتحاد  عمار 
المس��توى  أن  البطولة  ودينام��و 
متط��ور وكان��ت المنافس��ة قوية 
ومثي��رة وبرزت خام��ات ووجوه 
ش��ابة وكذلك عودة لنادي اليقظة 
للمش��اركة وظهوره بمستوى جيد 
والبطولة بشكل عام كانت ناجحة 
وحرصن��ا على تزامنه��ا مع بطولة 
الناش��ئات للمتابعة والمش��اهدة 

وكسب الخبرة.
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مسؤوليات وتفاؤل
أعلى س��لطة رياضية في س��ورية ونقصد المؤتمر العام 
لالتحاد الرياضي تنتخب قيادة رياضية جديدة على رأسها 
البطل العالمي فراس معال، وهذا أمر بات معروفا للقاصي 
والداني حتى بالنس��بة لغير المهتمين بالشأن الرياضي 
نتيجة ما ترافق مع ه��ذا االختيار من تفاعل جماهيري 
غير مسبوق في وسائل اإلعالم المحلي ووسائط التواصل 

االجتماعي.
هذا التفاعل الجماهيري المرّحب بهذا االختيار وبقدر ما 
هو أمر ايجابي وحيوي ويضفي أجواء تفاؤلية على الحياة 
الرياضية ويعطي دفعا معنويا للقيادة الجديدة هو بنفس 
الوقت يحّمل هذه القيادة مسؤوليات كبيرة تتناسب مع 
حجم هذا التفاؤل الكبير وسقف الطموحات العالي الذي 

رسمته الجماهير الرياضية وتتطلع إليها كوادر األلعاب.
إذا القي��ادة الرياضي��ة الجدي��دة أم��ام مهام جس��يمة 
بعضها اس��تراتيجي طويل األمد يخص وضع خطة عمل 
متكامل��ة للنه��وض بالواقع الرياض��ي ككل، في مقدمها 
قضية المنش��آت الرياضي��ة وموضوع االحت��راف وآلية 
عمل االتح��ادات وتحضير المنتخب��ات وغيرها وغيرها 
الكثير، وبعضها اآلخ��ر مرحلي أو حتى في حكم )األمور 
المس��تعجلة( التي تحتاج البت بشأنها والبدء بتنفيذها 

على وجه السرعة.
ولع��ل ابرز تلك األمور البدء بترميم الش��واغر في البنية 
التنظيمية للمؤسسات الرياضية نتيجة النقص الحاصل 
فيها بس��بب انتق��ال عدد من أعضائها من المؤسس��ات 
الدنيا إلى المؤسس��ات العليا بناء على نتائج االنتخابات 
الت��ي أجريت خالل األش��هر القليلة الماضي��ة بدءا من 
إدارات األندي��ة ومرورا باللجان الفنية واللجان التنفيذية 

وصوال إلى اتحادات األلعاب.
من األم��ور المس��تعجلة أيضا مس��ألة تس��مية مدرب 
للمنتخب األول لكرة القدم التي تحتاج لحس��م س��ريع 
لكونها أوال قضية رأي عام بامتياز وثانيا لما تركه وسيتركه 
هذا التأخير من اثر س��لبي على المنتخب نفس��ه الذي 
كان م��ن المفترض أن يكون بحس��ب الخطة الموضوعة 
له ق��د أجرى حت��ى اآلن ثالثة معس��كرات داخلية في 
فترات توق��ف الدوري الممتاز إضافة لمباراتين وديتين 
مع عمان وفيتنام كان قد وضعهما المدرب السابق على 
أجندة تحضيراته، لنجد أن األمر حاليًا يقتصر على مباراة 

ودية واحدة مع األردن.

أنور البكر

في الصميم

هنأ الس��يد فراس معال رئي��س االتحاد الرياضي 
العام بعث��ة منتخبنا الوطني لرف��ع األثقال التي 
ش��اركت في بطولة آسيا للناش��ئين والناشئات 
والشباب والشابات بأوزبكس��تان وأحرزت /14/ 

ميدالية مناصفة بين الفضة والبرونز.
وأش��اد معال باإلنجاز الذي حققه العبو المنتخب 
الوطن��ي بإرادته��م وعزيمته��م ، مؤك��دًا دع��م 
المكت��ب التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام لهذه 
اللعب��ة صاحبة االنجازات الكبي��رة وتلبية جميع 
احتياجاته��ا ومتطلباته��ا من مكم��الت غذائية 
والمش��اركة ف��ي كاف��ة االس��تحقاقات القادمة 

وتأمين كل ما يلزم لتطويرها مستقباًل.
وطل��ب رئيس االتحاد الرياض��ي العام من كوادر 
المنتخب الوطني مواصلة التدريب واالس��تعداد 
للمش��اركة في البطوالت القادمة لتحقيق المزيد 

من االنجازات للرياضة السورية.

بدوره شكر رئيس اتحاد رفع األثقال غاندي أسعد 
القي��ادة الرياضية على دعمه��ا ورعايتها الدائمة 
للعب��ة مؤك��دًا أن البطولة تميزت بالمنافس��ات 
القوية نظرًا لوجود أبطال اللعبة على المس��تويين 

القاري والعالمي.
والجدير ذك��ره أن منتخبنا الوطن��ي حصد )14( 
ميدالية فضي��ة وبرونزية عب��ر الالعبين: الالعبة 
ميرنا حس��ن بوزن 71 كغ 3 فضة بفئة الناشئات 
و3 برونز بفئة الش��ابات والالعب��ة ماري جغيلي 
ب��وزن 76 كغ 3 فضة بفئة الش��ابات والالعب عز 
الدين الغفير بوزن 96 كغ 3 برونز بفئة الش��باب 
فيما حقق الالعب الش��اب مؤيد نجار وزن +109 

كغ فضية الخطف وبرونزية المجموع.
حض��ر اللق��اء محم��د الحاي��ك عض��و المكتب 
التنفي��ذي لالتح��اد الرياض��ي وال��كادر اإلداري 

والتدريبي للبعثة.

توجت بـ /14/ ميدالية

ئ بعثة منتخب رفع األثقال لنتائجها 
ّ
معال يهن

المتميزة في بطولة آسيا

ه��وت العب��ة التن��س الروس��ية ماريا 
شارابوفا عن عرش��ها.. وقررت أن تودع 
مالع��ب الك��رة الصفراء بش��كل نهائي 
ورس��ميًا ي��وم األربع��اء الماض��ي بعد 
مسيرة حافلة ش��هدت التتويج بالعديد 

من األلقاب.
 32 ال���  الروس��ية صاحب��ة  وكش��فت 
عام��ًا اعتزالها منافس��ات كرة المضرب 
بعد مس��يرة تصدرت خالله��ا تصنيف 
المحترف��ات وأح��رزت خمس��ة ألقاب 
في البطوالت الكب��رى وذلك في مقاٍل 
نش��رته في مجلتي »فوج« و»فانتيتي 

فير«.
وكتبت ش��ارابوفا: كيف تتركين خلفك 
الحي��اة التي لم تعرف��ي غيرها؟ كيف 
تبتعدي��ن ع��ن المالعب الت��ي تدربت 
عليه��ا م��ذ كنِت طفل��ة، اللعب��ة التي 
تحبينه��ا، الت��ي تس��ببت ل��ك بدموع 
وأف��راح ال توصف، رياض��ة عثرتي فيها 
على عائلة ومش��جعين وقف��وا خلفك 
ألكثر من 28 عامًا؟ هذا جديد بالنس��بة 
إل��ي، لذا اعذرون��ي، يا ك��رة المضرب، 

وداعًا.
وتابع��ت: ك��رة المضرب كان��ت جباًل 
إلي، عل��ى طريق��ي واجهت  بالنس��بة 
الودي��ان واالنعطافات، لكن المش��اهد 

من القمة كان��ت مذهلة.. بعد 28 عامًا 
وخمس��ة ألقاب في الجراند س��الم، أنا 
مس��تعدة لتس��لق جبل آخر، للمنافسة 

على أرضية مختلفة.
وأضافت: أعطيت حياتي لكرة المضرب، 
وكرة المضرب أعطتني حياة سأفتقدها 
كل يوم، سأش��تاق للتمري��ن وجدولي 
اليومي المتضمن االستيقاظ عند الفجر 

وربط شريط حذائي األيسر قبل األيمن، 
وإقف��ال بوابة الملعب قب��ل ان أضرب 
الك��رة األولى في اليوم ، سأش��تاق إلى 
، المصافحات بعد  فريق��ي، إلى مدرب��يَّ
الفوز أو الخسارة، وكل الرياضيين، سواء 
عرفته��م أم ال، الذي��ن دفعوني لتقديم 

أفضل ما لدي.
وتوجت الالعبة الروسية ب� 5 ألقاب في 

الجراند سالم فنالت لقب بطولة أستراليا 
المفتوح��ة لكرة التن��س في عام 2008 
وروالن ج��اروس في مناس��بتين 2012 
و2014 وبطولة ويمبلدون 2004 وبطولة 
أمريكا المفتوحة للتنس في عام 2006.

لكن مس��يرتها توقفت بش��كل مفاجئ 
في العام 2016 بعد فحص منش��طات 
إيجابي على هامش بطولة أستراليا، ما 

أدى إلى إيقافها 15 شهرًا.
وبع��د عودتها إلى المالعب لم تس��تعد 
ش��ارابوفا مس��تواها المعه��ود وه��ي 
تراجع��ت حالي��ًا إلى المرك��ز 373 في 

تصنيف الالعبات المحترفات.
وغابت الروس��ية التي ال ت��زال من أبرز 
الوج��وه المعروف��ة ف��ي عال��م اللعبة 
لفترات طويلة عن موسم الكرة الصفراء 
الع��ام الماضي بس��بب آالم مزمنة في 
الكت��ف. وانعك��س ذل��ك س��لبًا على 
نتائجه��ا، حيث خرجت من الدور األول 
ف��ي آخر ثالث بطوالت كبرى ش��اركت 
فيها وهي ويمبلدون وفالشينج ميدوز 
2019، وأس��تراليا المفتوح��ة في يناير 

الماضي.
كم��ا نجحت األس��طورة الروس��ية في 
التتويج ب�36 لقب��ًا خالل جوالت رابطة 

محترفات كرة التنس.

أعلنت محكم��ة التحكيم الرياضية 
)كاس( أم��س الجمع��ة أنها قبلت 
الطعن المقدم من الوكالة العالمية 
لمكافح��ة المنش��طات )وادا( ضد 
السباح الصيني سون يانغ واالتحاد 

الدولي للسباحة.
وبن��اء على قبول طع��ن »وادا« تم 
إيق��اف يانغ لم��دة ثماني��ة أعوام 
لغيابه عن فحص للمنشطات خارج 
المنافس��ات، وبه��ذا فإن الس��باح 
الصين��ي س��يغيب ع��ن أولمبياد 

طوكيو 2020.

ويعتبر س��ون يانغ البال��غ 28 عامًا 
، واح��دًا من أش��هر الرياضيين في 
الصي��ن حي��ث حق��ق العديد من 
األلق��اب والميدالي��ات المتنوع��ة 
أهمه��ا ميداليت��ان ذهبيت��ان في 
أولمبياد لن��دن 2012 وذهبية في 
دورة ريو دي جاني��رو الصيفية في 

.2016
وف��ور إع��الن الخبر أم��س رفض 
عشرات اآلالف من الصينيين القرار 
ووصفوا العقوبة بأنها قاسية وظالمة 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.

إيقاف السباح األولمبي
»يانغ« لـ 8 أعوام

ودعت بحسرة عشاقها ومالعب الكرة الصفراء

)شارابوفا(: كرة المضرب أعطتني حياة سأفتقدها كل يوم

الكرامة بصدارة المرحلة الثانية من ذهاب دوري ناشئات كرة اليد

بجدارة واستحقاق 

الطليعة بصدارة ذهاب دوري يد الرجال للمجموعة الشمالية
محمد عجان

انطلقت بطول��ة المجموعة الثانية للرجال 
لك��رة الي��د التي تض��م أندي��ة الجيش، 
الفرات، الجزيرة، دريكيش، الش��علة، يوم 
الخمي��س اول امس في الصاالت الخاصة 
أللع��اب الك��رات الجماعي��ة ف��ي مدينة 
اولى  بدمش��ق كمرحلة  الرياضية  الفيحاء 
يعقبه��ا مواجه��ات أخرى للوص��ول إلى 

بطولة الدوري بين المجموعة االولى التي 
الالذقية ووضع��ت تعليمات  لعبت ف��ي 
له��ذه البطولة منها يحق للجنة المش��رفة 
الظ��روف  حس��ب  التس��هيالت  إج��راء 
التعليمات  وتطب��ق  العام��ة،  للمصلح��ة 
الخاصة لالتحاد العربي السوري لكرة اليد 

المعممة س��ابقا.

انطالق منافسات المجموعة الثانية في دمشق


