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مواصلة الصدارة
الفتوة × تشرين صفر/2

سجل لتشرين مازن علوان د 23 وورد 
السالمة د 88.

لم يج��د البح��ارة صعوب��ة بمواصلة 
الصدارة وتحقيق العالمة الكاملة حتى 
اآلن على حساب فريق الفتوة بهدفين 

دون رد في ملعب الجالء بدمشق.
ودخ��ل الضي��ف ممتدًا من��ذ البداية 
نح��و مرمى يزن عراب��ي عبر األطراف 
والعم��ق وكان دف��اع الفت��وة الليث 
وعنز والدخيل والسقي صاحيًا لبعض 
الكرات ولم يغامر بالعملية الهجومية 
أم��ام المتصدر ال��ذي زاد من ضغطه 
عبر الثالثي كواية والس��المة والدالي 
وم��ن خ��ل فهم إم��داد س��خي من 
مرم��ور ودعبول وحميش��ة وكردغلي 
أثمر ذلك عن هدف الس��بق عبر عبد 
ال��رزاق المحم��د ال��ذي انب��رى لكرة 
وس��ددها مباش��رة عن يمين حارس 
المرمى وأضاع ع��دة فرص قبل ذلك 
بالمقاب��ل لم يكن هن��اك ضغط على 
مرم��ى المدنية وارت��اح ريحاوي وأبو 
زينب والمحمد حيث لم تشكل كرات 

األزرق خطورة كبيرة.
في الثاني اجتهد الفتوة وحاول، لكن 
بقي��ت األفضلية النس��بية تش��رينية 
وامتالك  والتهدي��د  الملعب  بوس��ط 
مفاتي��ح اللعب، ولم يش��كل هجوم 
الفت��وة اإلبراهيم والمص��ري وحرب 
ما يذكر م��ع ازدياد خط��ورة الضيف 
بالكرات البينية واختراق منطقة جزاء 
الفتوة عدة مرات وكان لورد الس��المة 
الكلم��ة الفص��ل بهدف قب��ل النهاية 
بدقيقتين ثبت نتيج��ة فريقه وأنهى 

كل األمور.
ال غالب وال مغلوب

الكرامة ×الجيش 1/1 
محمد خير الكيالني

س��جل للجي��ش مؤمن ناج��ي د37 
وللكرامة حسن العويد 2+45

لم يقدم الفريقان ماهو مأمول منهما 
رغ��م طموحهما بالف��وز وحصول كل 
فري��ق على فرص التس��جيل فجاءت 
المباراة متوس��طة المس��توى وبدأت 
المباراة دون جس نبض من الفريقين 
ف��كان امت��داد الكرام��ة وعرقله من 
الحس��ن للرمض��ان لعبه��ا الجنيات 
ثابته ردها الدفاع وكرة للواكد ضاعت 
وعاد اللعب س��جال والخوف مسيطر 
عل��ى الفريقين م��ن هف��وة فالدفاع 
س��يد الموقف واللعب )مان تومان( 
والجمه��ور صامت طالب��ًا من الكرامة 
التح��رك وجمه��ور الجي��ش القليل 
ح��رك فريقه فكان األخي��ر أكثر جرأة 
بالتقدم لمنطقة الكرامة وبكرة للواكد 
انق��ض عليها النعس��ان لك��ن الهفوة 
وقع��ت عندم��ا اخت��رق الناجي جهة 
اللوز وسدد كرة أرضية للمرمى هدف 
للجي��ش د37 وتاب��ع الجيش ضغطه 
وتحمل النعسان ذلك الضغط وضغط 
الكرامة مثله وانفرد بالحارس وسددها 
اصطدمت بأسفل قائم الجيش األيمن 

وضاعت فرصة التعادل وارتد الجيش 
وس��دد زيد غرير أرضية ردها النعسان 
وارت��د الكرام��ة ومرر الرمض��ان كرة 
لحسن عويد في جزاء الجيش وتوقف 
ألن��ه اعتقد انه متس��لل لك��ن أكمل 
وس��دد كرته هدف التع��ادل د2+45 

انتهى به الشوط.
ف��ي الثان��ي تك��ررت الحكاي��ة لكن 
دون حذر دخله الكرام��ة وأغلق اللوز 
منطقت��ه وش��ارك محم��ود األس��ود 
الك��رات وأحدها  بالتغطي��ة وبرف��ع 
احتضنه��ا الحارس االبراهيم وس��دد 
العويد فوق المرم��ى ورد الواكد بكرة 
احتضنها النعس��ان واخترق االس��ود 
مرتين لكن كرتيه جانبتا القائم وكان 
الش��وط أفضل م��ن االول بالس��رعة 
والتحرك و تم طرد الالعب عبد القادر 
حس��ن لتلقيه انذار ثان��ي بعد عرقلة 
الع��ب الكرام��ة ومض��ى الوقت دون 

جديد حتى انتهت المباراة بالتعادل.
لقطات

- وصل��ت بعثة فري��ق رجال الجيش 
إل��ى مدين��ة حمص ظه��ر الخميس 
وأجرى الفريق تدريبًا فور وصوله على 

ملعب الباسل 
-  قاد المباراة الدولي عبدهللا بصلحلو 
حكمًا للس��احة ومحمد قزاز وياسين 
ب��ي حكمي تم��اس والحك��م الرابع 
محم��ود صيداوي وراقبه��ا تحكيميا 

توفيق قرام وإداريا وليد حداد
- تواج��د أعضاء إدارة ن��ادي الكرامة 
الجدد بالمب��اراة وهم عم��اد النقري 
وشادي طرابلسي وس��امر الشعار مع 

بقية االعضاء .
-  انذر عبد الناصر حس��ن مرتين ثم 
طرد وزيد غري��ر ومحمد بري ومحمد 
الواكد من الجي��ش وتامرحج محمد 

من الكرامة 
-  عهدت المباراة ب6 مليون وبس��عر 
البطاقة الف لي��رة للمدرجات و2000 

للمدرجات الجانبية بالمنصة.
- الم��درب رأف��ت محم��د : المباراة 
ج��اءت متوس��طة األداء والتوت��ر أثر 
على الفريقين فلم يظهرا بالمس��توى 
المطل��وب ففريق الكرامة يختلف عن 
الس��ابق فهو مدجج بالعبي المنتخب 
الوطن��ي والنجوم وجماهي��ره ذكرتنا 
بالزم��ن الجميل للكرامة ، كنا حذرين 
خوفًا من الخس��ارة وس��عينا بالشوط 
الثاني للفوز ولم نوفق .. ارتكبنا بعض 

االخطاء والوقت مبك��ر للحديث على 
الصدارة .

-احم��د عزام : كان��ت المباراة صعبة 
..الجي��ش ق��ادم من فوزي��ن ونحن 
كذل��ك وكن��ا نمن��ي النف��س بالفوز 
ولس��ت راض عن النتيج��ة إنما اداء 
الفريق راض عنه نوعا ما ولو س��جلت 
فرص��ة الرمضان ل��كان للنتيجة كالم 
آخر وعندنا االفضل لنقدمه والظروف 
جي��دة معنا و غياب نص��وح النكدلي 
مؤث��ر الش��ك لكنني اعم��ل على كل 
المجموعة واشراك حسن العويد كان 

جيدًا وسجل الهدف .
ثنائية برتقالية

الوحدة × الوثبة  2/صفر
رياض أمين

س��جل للوحدة محمد الح��الق د 42 
ومازن العيسي د 73.

الش��وط األول هاجم الوحدة وسدد له 
محمد الحالق بالع��رض ارتمى عليها 
ح��ارس الوثبة وتوغ��ل الحالق بجزاء 
الوثبة فقطعها دفاع األخير وأمس��ك 
حارس الوثبة ك��رة ضياء الحق وأبعد 
حارسه تس��ديدة عدي جفال األرضية 
وركني��ة للوثبة يبعده��ا دفاع الوحدة 
بس��هولة وتعلو رأس��ية يوسف محمد 
عارضة الوثبة وتس��بق الكرة األومري 
الذي مررها له الحالق ويمسك حارس 
الوثبة كرة محمد الشريف، وبالدقيقة 
42 سجل محمد الحالق هدف الوحدة 
بع��د عدة تمري��رات داخ��ل المنطقة 
أنهاها بقدمه اليمنى من تحت حارس 

المرمى .
ورد قائم أيس��ر الوثبة ك��رة األومري 
وتمر رأس��ية س��عد أحمد عن يمين 
مرمى الوحدة ولينتهي الش��وط األول 

بالهدف الوحيد.
الش��وط الثان��ي ببدايته ح��رة للوثبة 
وركنية فقطعه��ا دفاع الوحدة وركنية 
لثالثة للوثب��ة بعيدة عن مرمى الوحة 
ويضيع س��عد أحم��د فرص��ة ثمينة 
للضيف ويمسك كرته البورصلي الذي 
عاد وأبعد كرة من ركنية وتمر رأسية 

صبحي شوفان بجانب القائم.
وفي الدقيقة 73 يسجل مازن العيسى 
الهدف الثاني للوحدة وأمسك حارس 

الوثبة تسديدة األومري بثقة.
وركنية خامس��ة مبعدة للوثبة ويعلن 
الحك��م عن 4 دقائ��ق إضافية كوقت 
بدل ضائع لم تسفر عن أي شيء ولم 

يس��تطيع الوثبة التقلي��ص على أقل 
تقدير لعدم ظهوره بش��كل جيد بينما 
الوحدة ع��رف كيف يع��وض النقص 
الكبي��ر بصفوفه ف��ي ه��ذه المباراة، 
البرتقال��ي بهدفين لال  بفوز  ولتنتهي 

شيء.
أداء مخيب

الحرية × االتحاد صفر/صفر
محمد هاشم إيزا

خ��ذل الفريق��ان توقع��ات أنصارهما 
فقدما عرضًا مخيب��ًا متواضعًا تألمت 
الكرة م��ن كثرة الطرق وس��ط )عك( 
غير معق��ول، وخرجت المب��اراة كما 

بدأت بالتعادل السلبي .
ميداني��ًا س��يطر االتحاد عل��ى وقائع 
المباراة وكان األكث��ر تهديدًا واألغنى 
فرصًا، لكن جعجعته كانت بال طحين، 
إذ ضاع��ت جميعه��ا أمام حس��رات 
جمه��وره لس��وء التركيز، ف��ي الوقت 
ال��ذي اعتمد فيه الحري��ة على تقوية 
دفاعاته واللج��وء الى الهجوم المضاد 
الذي أح��دث ارتباكًا ف��ي خط الظهر 

االتحادي.
بدأ اللقاء بمباش��رة المهتدي وس��ط 
طلع��ات اتحادية من الجهة اليس��رى 
ومرفوع��ة األحم��د عل��ى رأس عب��د 
الواح��د عل��ت المرمى وس��ط تكتل 
دفاع��ي م��ن )األخض( الذي س��جل 
أول حض��ور له بعد م��رور 26 دقيقة 
م��ن كرة أطلقه��ا عجيل تص��دى لها 
اإلدلبي رد الريحانية )بقذيفة( حمراء 
أبط��ل الح��ارس مفعوله��ا وتهي��أت 
فرصة حقيقي��ة للطي��ارة حين لعب 
الكرة خفيفة بين يدي حارس الحرية 
ليفاجئ )عجي��ل( مرمى االتحاد بكرة 

بعيدة ردتها العارضة.
في الش��وط الثاني ل��م يختلف األداء 
عن س��ابقه فأهدر عب��د الواحد فرصة 
س��هلة بع��د مواجهته المباش��رة من 
الحارس )الس��الم( حس��ين سعد في 
أقدامه وأرس��ل الزين مباشرة واستمر 
الهجوم االتحادي ب��ال طائل بالمقابل 
ح��اول نج��ار الحري��ة بك��رة أبعدها 
)اإلدلب��ي( لركنية ثم علت مباش��رة 
العنز وانحرفت رأس��ية األحمد وأضاع 
عب��د الواحد فرصة رأس��ية أخرى في 
الوقت الذي تعددت محاوالت الحرية 
من المرتدات التي خفت من الفرص 

المباشرة، في الوقت بدل الضائع كاد 
بوادقج��ي االتح��اد أن يخطف نقاط 
اللق��اء للفريق، لكنه تباط��أ على بعد 
مترين م��ن ا لمرمى لينته��ي اللقاء 

بالتعادل السلبي.
يف الميدان

لع��ب للحري��ة: محم��د س��الم، عبد 
المعط��ي كي��اري، غي��ث حويج��ة، 
عبد هللا نج��ار )عامر اللحام(، س��امر 
س��الم، محمد عجيل، محمد الحسن 
)عامر اللحام(، حس��ام ش��وا، حسن 
المصطف��ى، عمر مش��هداني )محمد 

خير األحمد(، محمود النشمي.
لع��ب لالتح��اد: عماد إدلب��ي، منهل 
إبراهي��م  الزي��ن،  إبراهي��م  طي��ارة، 
س��واس، زكريا حنان، محم��د العنز، 
محمد يحاني��ة )زكريا عزي��زة(، عبد 
ال��رزاق الحس��ين )ف��واز بوادقجي(، 
طالب عب��د الواحد )برهان صهيوني(، 
)محم��د  المهت��دي  رأف��ت  محم��د 
األحمد(، أحمد األحمد )محمد عدرة(.

حضور ولقطات
حضر مباراة االتح��اد والحرية رضوان 
مارتيني وزير الس��احة والرفيق أحمد 
منص��ور أمي��ن ف��رع الح��زب بحلب 
وأعض��اء قيادة الف��رع وعمر العاروب 
نائب رئيس االتحاد الرياضي العام ود. 
مروان دويعر والمهندس عالء جوخه 
جي عضو المكت��ب التنفيذي واللواء 
عصام الش��للي قائد شرطة المحافظة 
والعميد حاتم الغاي��ب رئيس اتحاد 

الكرة، ورئيس وأعضاء التنفيذية.
الجمهور زي��ن الملعب بالرايات وكان 
األكثر حضورًا منذ 11 سنة وبلغ عدده 

15 ألف متفرج.
الح��كام: الدوليون مس��عود طفيلية، 
م��ازن زيزف��ون، عبد الس��الم حالوة، 

والحكم عالء قناة.
مراقب المباراة: أحمد الصالح ومقيم 

الحكام: جودت نحالوي.
اإلنذارات: محمد سالم، محمد عجيل، 
حس��ن المصطف��ى )الحري��ة(، زكريا 

حنان )االتحاد(.
حطين حسم الديربي 
حطين × جبلة 1/2

محمد عجان
سجل لحطين مارديك مردكيان د 53 

وأنس بوطة د 55.

وسجل لجبلة مصطفى الشيخ يوسف 
د 58.

حقق حطين فوزه الثاني على التوالي 
وج��اء هذه المرة على حس��اب جاره 
جبلة حيث غلبه بهدفين مقابل هدف 
واح��د وكان بإمكانه زي��ادة غلته لوال 

تسرع مهاجميه وتألق حارس جبلة.
المباراة جاءت حماس��ية ومثيرة في 
مجرياته��ا وغلب عليه��ا طابع األداء 
الرجولي والفعال من الفريقين اللذين 
تناوبا على فترات المباراة بالس��يطرة 
الميداني��ة مع أفضلي��ة لحطين في 
امتالك ال ملعب واالس��تحواذ على 
الك��رة واالمت��داد الهجوم��ي وترابط 
خطوط��ه في الوقت ال��ذي نجح فيه 
جبل��ة عبر جدار دفاع��ي صلب أتعب 

مهاجمي حطين.
الش��وط األول عل��ى الرغ��م من أن 
الحيت��ان س��يطروا ع��ل ى مجريات 
اللعب من��ذ البداية وبضغط هجومي 
متواص��ل إال أن حطين فوجئ بدفاع 
صلب واس��تبدال م��ن جانب العبي 
جبل��ة الذي��ن نجحوا ف��ي إبعاد عدة 
ك��رات حطيني��ة خط��رة م��ع كرات 
ضائعة، فذهبت ك��رة العنيزات فوق 
العارض��ة وأه��در القلعج��ي بجانب 
القائ��م وأخطرها قذيف��ة المردكيان 
الذي س��ددها أرضي��ة حولها حارس 

جبلة لركنية.
ف��ي الوقت ال��ذي حاول في��ه جبلة 
القيام بهجمات مرتدة سريعة وخطرة 
ووصل مرات عديدة لمنطقة الحيتان 
فأهدر الحفيان رأس��ية بجانب القائم 
وأمس��ك ح��ارس حطين تس��ديدة 

الشيخ يوسف.
الشوط الثاني تحس��ن أداء الفريقين 
وخاصة حطي��ن الذي تابع أس��لوبه 
الهجوم��ي الضاغ��ط والخط��ر وامتد 
مهاجم��ًا ومش��كاًل خط��ورة وفاعلية 
وتوغل ناجح ونتيج��ة لذلك تحصل 
على ركلة ج��زاء إثر عرقلة تعرض لها 
وائ��ل الرفاعي وهو منف��رد من قبل 
مدافع جبلة سجل فيها حطين هدفه 

األول بتوقيع المردكيان.
المزيد نجح  وبتصميم وإصرار عل��ى 
البوطة من تس��جيل ه��دف حطين 
الثان��ي بعد دقائ��ق مترجم��ًا بينية 
العنيزان وأس��كن الكرة ف��ي الزاوية 

الصعبة عن يمين حارس جبلة.
لترتف��ع ح��رارة اللعب��ة وتخلى عن 

أدائه الدفاعي وامت��د مهاجمًا ونجح 
في مج��اراة أصح��اب األرض وخلق 
لنفس��ه عدة فرص أضاعه��ا الحفيان 
بجانب القائم وأبعد دفاع حطين كرة 
الشيخ يوس��ف وثالثة لعلي سليمان 
فوق العارض��ة ورابعة ألحمد بيريش 

أمسكها حارس حطين.
الهجومي  الجب��الوي  للم��د  ونتيجة 
نجح الش��يخ يوس��ف ف��ي تقليص 
الفارق عندما س��جل هدف جميل إثر 
نجاحه ف��ي الهروب من دفاع حطين 
وتس��ديد الكرة داخ��ل المرمى ومع 
الدقائق األخيرة سنحت لحطين فرص 
وال أغلى فرد القائم األيسر لجبلة كرة 
عز الدين عوض وانفرد أحمد الشمالي 
وس��دد بجانب القائم لتنتهي المباراة 

بفوز حطين.
لعب للحيتان

ش��اهر الشاكر لحراس��ة المرمى، عبد 
المل��ك عني��زان، ف��ارس ارن��اؤوط، 
حس��ين ش��عيب، أحمد الش��مالي، 
الدي��ن عوض،  أحم��د الش��قر، ع��ز 
ماردي��ك مردكيان )محم��د قلفاط(، 
وائل الرفاعي )خالد كوجلي(، رضوان 
قلعجي )مصطفى جنيد(، أنس بوطة.

لعب للنوارس
أحمد الش��يخ لحراس��ة المرمى، نور 
عل��وش، عدي عيد )علي س��ليمان(، 
عب��د القادر غري��ب )ح��ازم جبارة(، 
حمود الحمود )منه��ل مهنا(، محمد 
خوج��ة )حي��در محم��د(، محم��ود 
البحر، مصطفى الشيخ يوسف، أحمد 
بيري��ش، عبد اإلله حف يان )ميهوب 

إسماعيل( عبد هللا حمود.
متابعات

رفع الحكم البطاق��ة الصفراء لالعبي 
حطي��ن عب��د الملك عني��زان، أنس 
بوطة، عز الدين عوض ولالعبي جبلة: 

حازم جبارة، ميهوب إسماعيل.
الجويد،  غاب ع��ن حطي��ن حس��ن 

يوسف قلفا، مروان زيدان لإلصابة.
تابع المباراة جمهور كبير وصل ل�20 
ألف متفرج من جانب حطين ورافق 
فري��ق جبل��ة كوكبة من مش��جعيه 
وظلت تحف��ز وتش��جع فريقها طيلة 

المباراة.
النقطة األوىل

الساحل × الشرطة 1/1
س��جل للس��احل أحمد غ��الب د 35 
وللشرطة مازن علوان من جزاء د 89.

عاد الش��رطة بنقطة ثمينة من أرض 
مضيفه الساحل بعد التعادل اإليجابي 
1/1 في مباراة متوس��طة المس��توى 

الفني.
واس��تطاع الس��احل كس��ب النقطة 
األولى ل��ه بال��دوري وكان قريبًا من 
الفوز بمراحل كثي��رة بها حيث دخل 
المباراة بش��كل ق��وي وهاجم مرمى 
عل��ي مريم��ة وه��دد بتح��ركات أبو 
عمشة وغالب وس��عيد الخطرة ومن 
خلفه��م علي حس��ن ومحم��د قطايا 

والفياضي..
وم��ع الضغ��ط واألفضلية اس��تطاع 
أحم��د غالب وضع فريق��ه بالمقدمة 
به��دف بالدقيقة 35 ه��دأ بعدها رتم 
منطقته  الس��احل  وأغل��ق  المب��اراة 
بوجه خانكان والمرعي وملط والترك 

لينتهي الشوط بهذا الهدف.
في الثاني طالت فترة الهدوء وحاول 
وس��ط  اله��دف  اقتن��اص  الش��رطة 
صحوة دفاعية من النبهان وكالس��ي 
وس��ليمان والعايق، لك��ن الفريق لم 
يي��أس وزاد من ضغطه قب��ل نهاية 
المب��اراة وكان ل��ه م��ا أراد عندم��ا 
أعل��ن صافرة الحكم ع��ن ركلة جزاء 
المحرقة  المنطقة  بعد عرقلة ضم��ن 
استغلها الضيف وس��جل بنجاح عبر 
مازن عل��وان قبل دقيقة م��ن نهاية 

المباراة ليكون الختام 1/1.
فوز أول للطليعة

الطليعة ×الحرجلة 2/صفر
عمار شربعي

حقق الطليعة فوزًا مهمًا على حساب 
ضيفه حرجلة وبهدفين نظيفين ..

وف��ي التفاصي��ل وبع��د ك��رة ميدو 
الطليعة م��ع الدقيق��ة األولى إنطلق 
العب��و الحرجل��ة بهجم��ات س��ريعة 
ج��دًا أرهقت مدافع��ي الطليعة وكاد 
الحمدك��و والغص��ن أن يس��جال لوال 
براعة الخلف ه��ذا الضغط الكبير من 
الضيوف إس��تفاد منه العبو الطليعة 
وإنطلقوا بهجمات مرتدة س��ريعة عن 
طري��ق الع��دي والمبيض والس��لوم 
والذي قدم كرة مناس��بة ألحمد عمير 
ليودعها ش��باك العالمة عند الدقيقة 
24 وبعد 4 فقط يبدع خالد مبيض في 
إضافة اله��دف الثاني من كرة وصلته 
م��ن المبي��ض لترتفع وتي��رة اللقاء 
لدرجة عالية وكاد الغباش والحمدكو 
والغليوم أن يهزوا ش��باك الخلف إال 
أنه كان صاحيًا في جميع المناسبات 
قبل أن يعيد الخطر الطلعاوي الخليل 

بكرة أرهقت العالمة إلبعادها
ف��ي الثان��ي تراج��ع العب��و حرجلة 
لمناطقهم الخلفية دون مبرر لتدعيم 
العمير  الدفاعي من خط��ر  الجان��ب 
ال��ذي كان ممي��زًا بكرة وب��دون كرة 
وإن كانت مجمل هجماتهم لم تصل 
للح��د األدنى من الخط��ورة بالمقابل 
ج��اءت فرص المبي��ض والعمير في 
غاية الخطورة ومع مرور الوقت يقتنع 
الطرف��ان بالنتيجة وبصاف��رة الدولي 

فراس الطويل.

في األسبوع الثالث للدوري الكروي الممتاز

تشرين بالعالمة الكاملة يتصدر وثالثة في الوصافة تتبختر..

اللقب  الدوري الممتاز تابع تشرين مسلسل الفوز والدفاع القوي عن  الثالث من  في األسبوع 
وتصدر بالعالمة الكاملة.

وخلف تشرين ثالثة في الوصافة الوحدة والجيش والكرامة تتبختر وتنتظر فرصة االنقضاض 
فيما حطين يسير على الطريق الصحيح وإطاللة للطليعة وتعادل للشرطة في طرطوس وآخر 

في ديربي حلب الشهير والكبير فهيا نقرأ..
في العاصمة أحسن تشرين البطل الدفاع عن لقبه وعزز من جديد صدارته وتغلب على الفتوة 
دفاعيًا  تماسكًا  واألكثر  هجوميًا  حضورًا  واألكثر  األفضل  هو  تشرين  فيها  كان  مباراة  في 

فحقق المطلوب وانفرد با لصدارة بانتظار عودة النشاط بعد استراحة »أيام الفيفا«.
ظل  في  عليه  مشكورًا  جهدًا  وقدم  كلمة  يقول  أو  إيقاعًا  يفرض  ان  يستطع  لم  الفتوة 

إمكانات العبيه الفنية وفي هذه الكفة رجحت كفة تشرين الذي استحق الفوز.
وفي العاصمة أيضًا عاد الوحدة إلى نغمة االنتصار الذي بدأت في الجولة األولى وغاب عنه في 

الثانية وحققه أمس على حساب الوثبة الذي ال يسر منظره أنصاره على اإلطالق.
نجوم  ألن  دائم  نقصه  الوثبة  فيما  مؤقتًا  نقصه  فالوحدة  ناقصة  بصفوف  لعبا  الفريقان 

الفريق غادروه وبالتالي فإن صفوفه تعاني كثيرًا.
المباراة جاءت باهتة حيث كثر التمرير الخاطئ من الجانبين وغاب الوثبة عن الساحة الهجومية 

نهائيًا في شوط أول وظهر الوحدة في هذه الساحة بخجل وتماسك دفاع الوثبة ولم يفلح 
هجوم الوحدة إال متأخرًا في هذا الشوط.

القوية والوحدة استمر أكثر  العودة  الثاني لكنه ال يملك مقومات  الوثبة حاول في الشوط 
تجانسًا وكان له نقاط المباراة وقفز ليكون شريكًا بالوصافة بعد أن فك مع الوثبة الشراكة.

في حمص لعب الكرامة وضيفه الجيش من أجل فك الشراكة والتقدم للصدارة ولم يستطيع 
تشرين  خلف  وصيفين  واستمرا  بنقطة  منهما  كل  وفاز  أحبابًا  فخرجا  ذلك  فعل  منهما  أي 
يرضي  الحسابات  كل  في  والتعادل  عنيدين  كمنافسين  الصدارة  من  مقربة  وعلى  المتصدر 

الجيش المتجدد أكثر وهو خسارة نقطتين للكرامة المتطور.
في الالذقية استمر حطين في دائرة الضوء وفاز على ضيفه جبلة في أحد ديربيات المحافظة.

بهما وكان  قدما مباراة الئقة  الفريقان  اللقاء  الرهان وخسر  لم يستطع جبلة كسب  فيما 
لحطين الكلمة العليا بالنتيجة وهذا أمر متوقع لتكامل صفوفه أكثر من منافسه على ما زال 

يبني شخصية الفريق خطوة خطوة ويسير على الدرب الصحيح.
حطين يسير على طريق التقدم للمنافسة وجبلة يلعب دورًا مهمًا في ترتيب أوراق المتنافسين.
الساحل  حساب  على  المرة  وهذه  التأخر  من  العودة  في  هوايته  الشرطة  تابع  طرطوس  في 
وهذا سلوك الزمه في المباريات الثالث التي يلعبها والساحل لم يستطع أن يحسم اللقاء في 

منظميه  واندفاع  بحماسة  المباريات  في  واللعب  واإلصرار  العزيمة  لديه  منافسه  ألنه  أرضه 
هناك  فيما  القادمة  خطواته  تتحسن  سوف  ذلك  وعلى  يهاجم  ومتى  يدافع  كيف  ويعرف 

خوف على الساحل من القادمات.
ألنه  الحرية  جمهور  يغني  ولم  عنه  غاب  ألنه  لفوزه  االتحاد  جمهور  يفرح  لم  الشهباء  في 
ف ريقه لم يفز أيضًا والجمهور في حلب رقص وغنى فرحًا بعودة الديربي أواًل والفتتاح كبير 

لملعب الحمدانية الشهير.
المباراة جاءت متناسبة وقوة الفريقين ونتيجتها متناسبة مع ما قدماه من جهد على مدار 
وبلغة  التعادل  رغم  جميلة  فكانت  العبيه،  لقدرات  مواز  بشكل  أدى  فريق  وكل  الشوطين 

األرقام ما زال الفريقان بعيدين عن طموح جماهيرها العاشقة لالنتصارات.
في حماة سجل الطليعة أول انتصار له في أرضه على حساب ضيفه الوافد الجديد »الحرجلة« 

والذي تعرض للخسارة الثالثة على التوالي.
من  وعاد  الثالثة  الضربة  تفادي  يستطع  لم  والحرجلة  المباراة  ونقاط  الفوز  استحق  الطليعة 

حماة بال نقاط.
الدوري سيتوقف وفي ذلك ف رصة إلعادة الحسابات وترتيب األوراق ومعالجة اإلصابات عسى 

أن تكون العودة بأخبار أحسن وأفضل وسوية فنية أقوى.

 علي شحادة
تصوير إبراهيم عجاجتصوير لطفي األسدتصوير علي حنون
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تتجه بعثة منتخبنا الوطني للرجال 
لكرة القدم اليوم الس��بت إلى دولة 
اإلم��ارات في معس��كر خارجي هو 
المدرب  بقي��ادة  للمنتخ��ب  األول 

التونسي نبيل معلول.
ستكون دبي مكان إقامة المنتخب 
وكم��ا ه��و مق��رر بوق��ت س��ابق 
يلع��ب الفريق مبارات��ه األولى مع 
أوزبكس��تان في الثاني عش��ر من 
الش��هر الحال��ي بإم��ارة الش��ارقة 
ويلتق��ي في الس��ادس عش��ر منه 
المنتخب األردن��ي ولم يتم تحديد 
مكان المباراة بعد حيث كان مقررًا 
لها بداية أن تقام على ملعب اتحاد 

الكرة التدريبي.
وكان مدير المنتخب الدولي السابق 
عس��اف خليفة قد ط��ار الخميس 
لإلم��ارات إلنه��اء بع��ض األم��ور 
والتحضيرات قبل سفر البقية اليوم 
وم��ن المتوقع أن يك��ون قد وصل 
المنتخب  م��درب  الجمع��ة  أمس 
»المعل��ول« أيضًا إلى هناك، وقبل 
س��اعات من س��فره تحدث عساف 

ل�«االتحاد« قائاًل: المباراتين فرصة 
إلظهار لمسات المدرب على الفريق 
وما عمل عليه بالفترة السابقة وقد 
الم��درب على نق��ل مباريات  أصر 
منتخبنا ول��و بالمجان في مباراتيه 
الوديتي��ن القادمتي��ن وه��و دليل 
جرأة وخب��رة ولديه رغبة كبيرة بأن 

تش��اهد الجماهي��ر وما س��يقدمه 
المنتخب.

وأكد مدير المنتخب أن المباراتين 
حتى الس��اعة قائمت��ان رغم بعض 
ما أش��يع عن إصاب��ات بكرة القدم 
األردني��ة خاتمًا بأن الغياب الوحيد 
من طرفنا متمثل بعبد هللا الشامي 

وأحم��د الصال��ح بس��بب ظ��روف 
الحجر.

وكان م��درب منتخبن��ا ق��د صرح 
بوق��ت س��ابق أن المنتخب بحاجة 
مس��توى  على  منتخبات  لمواجهة 
عال وتطبيق الطرق التكتيكية التي 
ت��درب المنتخب عليه��ا منوهًا أن 

النتائج ليست مهمة في المباريات 
الودية وسيكون التركيز على إشراك 
أكثر عدد ممكن من الالعبين فيها، 
كما تحدث عن مش��اكل سابقة في 
المنتخب )من وجهة نظره( متعلقة 
بقبول األهداف وبأنه سيعمل على 
إيجاد التوازن في التحول الهجومي 

والدفاعي.
التشكيل

بعيدًا عن حدي��ث بعض القائمين 
على المنتخب فق��د صدرت قائمة 
للمعس��كر  المس��تدعاة  منتخبن��ا 

القادم على النحو التالي:
عالمة،  إبراهي��م  المرمى:  حراس��ة 
شاهر الش��اكر، طه موس��ى، أحمد 

مدنية.
خط الدف��اع: مؤيد العج��ان، خالد 
كردغل��ي، عم��رو جني��ات، أحمد 
الش��امي، عبد  الصال��ح، عب��د هللا 
الرزاق محم��د، عمر ميداني، فارس 
أرناؤوط، يوس��ف محمد، حس��ين 

الجويد، يوسف الحموي.
خ��ط الوس��ط: ثائر كروم��ا، محمد 
عثمان، سيمون أمين، إياز عثمان، 
محمد ريحانية، محمد العنز، كامل 
حميشة، ماهر دعبول، ورد السالمة، 
المواس،  مرم��ور، محم��ود  محمد 

مارديك مارديكيان، محمد مالطا.
خ��ط الهج��وم: عمر الس��ومة، عمر 

خريبين، عالء الدالي.

لفئ��ة  الممت��از  ال��دوري  وص��ل 
الش��باب لكرة القدم إل��ى جولته 
الخامسة التي تلعب اليوم السبت 
بس��ت مواجه��ات وتختتم األحد 
وبعناوي��ن كثيرة  بلق��اء وحي��د 
أبرزها )الطابقية( تواجه فيها فرق 
المقدمة نظيراته��ا المتأخرة على 
الالئحة، وفي حال حدثت مفاجآت 
فإن شكل الترتيب سيتغير ويزيد 
من )حال( هذا الدوري الذي نفرد 
له مس��احة واس��عة تتن��اول أبرز 
مفرداته ومستجداته ألنه يستحق 
الكثي��ر من الض��وء لوجود عناصر 
بحاجة  واعدة  جيدة ومس��تويات 
لصقل أكبر على اعتبار أن األغلبية 
من الالعبين يلعبون ألول مرة مع 
فرقهم بفئة الشباب بعد التعديل 
األخير بم��ا يخص أعمار الالعبين 
لجمي��ع الفئات ولي��س فقط فئة 
الش��باب، بالطبع هو أمر مطلوب 
وخيرًا فعل اتح��اد الكرة ونتائجه 
تؤت��ي بجدواها مع م��رور الوقت 
وبالتالي فإن مستوى هذا الدوري 

سيرتفع مع تقدم المراحل.
خارج األرض

متص��در ال��دوري ووصيف��ه على 
الئحة الترتيب يلعبان في الجولة 
الخامس��ة )اليوم( خ��ارج األرض، 
والمغرد  الالئحة  االتحاد متص��در 
وحيدًا بفارق نقطتين عن تشرين 
س��يحل ضيفًا عل��ى النواعير في 
صناع��ي حماة، أربع��ة انتصارات 
للمتص��در حتى اآلن منحته الثقة 
وكشف عن نفسه مبكرًا كمنافس 
حقيق��ي عل��ى نيل لق��ب دوري 
الشباب، الفريق ثالث أفضل الفرق 
تسجياًل إلى ما قبل مباريات اليوم 
8 أهداف وس��جل بمرم��اه هدفًا 
وحيدًا وه��و منتش بفوز س��ابق 
على حطين بهدفين دون رد ورغم 
ذلك ف��إن المضيف ليس بالطرف 
الس��هل لكنه حت��ى اآلن مختلف 
عن موسمه الس��ابق فالنواعير هو 
البط��ل غي��ر المتوج بع��د توقف 

كورونا  جائح��ة  بس��بب  دورين��ا 
وال زال يبح��ث ع��ن منفذ يعيده 
للمقدم��ة لكنه )مرة ف��وق ومرة 
تحت( فخسر مع المحافظة بداية 
وفاز بعدها على الكرامة والجيش 
تباعًا قبل أن يخسر بشكل مفاجئ 
األس��بوع الماض��ي مع الش��رطة، 
وي��درك أن تحقي��ق نتيجة طيبة 
الي��وم أم��ام المتص��در تعي��ده 
للواجهة بقوة وبمثابة مصالحة مع 
جماهيره وبعك��س ذلك قد يجد 
نفسه بموقع متأخر بحاجة إلعادة 

حسابات وعمل أكبر.
بدمش��ق  الج��الء  ملع��ب  ف��ي 
يستضيف الشرطة فريق تشرين.. 
األول تنّعم أخي��رًا بفوز هو األول 
ل��ه هذا الموس��م حقق��ه بالجولة 
الس��ابقة )الرابعة( على حس��اب 
النواعير 0/2 بعد ثالث خس��ارات 
والمحافظة  والحرية  الكرامة  أمام 
وضعته بالمركز الثاني عشر، لكن 
فوزه األخي��ر أن��ذر بالكثير ومهد 
لمفاج��آت ق��د يضرب به��ا هذا 

الفريق أي من منافسيه.
م��ن جهت��ه فق��د ترك تش��رين 
زعامت��ه الت��ي حاف��ظ عليه��ا 3 
المفاجئ  تعادل��ه  بع��د  مراح��ل 
بالجولة الس��ابقة م��ع الحرية 1/1 
وله 10 نقاط قب��ل مواجهة اليوم 
وهو األكثر تسجياًل من بين ال�14 

فريقًا، حيث هز ش��باك منافسيه 
11 م��رة مقاب��ل هدفين س��جال 
بمرماه في أربع جوالت ولديه من 
اإلمكانيات الفنية الكثير لمواصلة 
مس��يرته وأي نتيجة س��وى فوزه 
أمام الش��رطة س��تدخل في خانة 

المفاجآت.
ديربي وطابقية

تتجه األنظ��ار في جولة اليوم إلى 
حمص حي��ث ديرب��ي المحافظة 
الذي يجمع الوثبة بالكرامة.. األول 
ترتيبه الخامس على الالئحة بينما 
الكرامة في المركز الحادي عش��ر 
وبينهما 3 نقاط، لكن بغض النظر 
ع��ن الترتيب عادة م��ا تأخذ هذه 
وتش��هد  خاصة  صبغة  المباريات 
ندية لفرض الهيمنة وتأكيد تفوق 
هذا عل��ى ذاك، الوثبة حقق حتى 
اآلن انتصاري��ن وتع��ادل قابله��ا 
خس��ارة وحيدة في الجولة الثالثة 
أمام حطين، بخالف جاره الكرامة 
ال��ذي تع��رض لثالث خس��ارات 
متتالي��ة بعد ف��وزه الوحيد الذي 
ب��أول جولة على حس��اب  حققه 

الشرطة.
وبعيدًا عن ديربي حمص يش��هد 
ملعب الس��ابع من نيسان بحلب 
لق��اء الحرية بضيف��ه المجد وهو 
لق��اء طابقي آخر )نظري��ًا( حيث 
يتف��وق الحري��ة بمرك��زه ونقاطه 

ولدي��ه حت��ى اآلن 5 نقاط تضعه 
بالمركز التاس��ع بعد فوز وخسارة 
وتعادلين آخرهما بالجولة السابقة 
مع تش��رين في الالذقي��ة.. بينما 
المجد لم يجد ضالته بعد ويعاني 
بمركزه األخير على الالئحة بنقطة 
يتيمة قطفها من جاره المحافظة 
في ثاني الجوالت وتلقت ش��باكه 
11 هدف��ًا ف��ي 4 ج��والت وتعثر 
جدي��د يتطلب من القائمين عليه 
حاًل سريعًا على اعتبار أن األمور ال 

تزال في بداياتها على النقيض فإن 
ف��وز ثاٍن للحرية هذا الموس��م قد 
يقذف به عدة مراكز نحو المقدمة 
تقارب النقاط حيث يبتعد األخضر 
بفارق نقطتي��ن فقط عن صاحب 

المركز الثالث.
المرحل��ة  مواجه��ات  خام��س 
الوحدة،  س��تجمع جبلة بضيف��ه 
األخي��ر بالتأكي��د س��يكون ضيفًا 
ثقياًل ل��ه 7 نقاط تضع��ه بالمركز 
الثال��ث بينما لصاحب األرض فوز 

وحيد حتى اآلن حققه على المجد 
في ثالث الجوالت لقاء 3 خسارات 
وضعت��ه بالمرك��ز قب��ل األخي��ر 
القائمون علي��ه أن تعثرًا  ويدرك 
جديدًا يضعه بنفق مظلم ومطالب 
به��ذه الجولة بالتعوي��ض ولو أنه 
صعب لكن ب��اب المفاجآت قائم 
وم��ا تحقق من نتائ��ج حتى اآلن 
يؤكد ذلك )موعد المباراة األحد(.

ندية
مباراتان نديتان لحس��اب الجولة 
الخامس��ة س��تقامان في دمشق 

والالذقية.
ويش��هد ملعب المحافظ��ة اليوم 
المحافظ��ة  الجاري��ن  مواجه��ة 
والجي��ش.. األول حص��د 7 نقاط 
ف��ي جوالت��ه األربع الس��ابقة من 
فوزي��ن عل��ى النواعير والش��رطة 
وتعادل مع المجد قبل أن يخس��ر 
بجولت��ه الس��ابقة م��ع الطليع��ة 
بحماة وتجمد ب��ه رصيده ويحتل 
المرك��ز الرابع عل��ى الالئحة، من 
جهته ع��رف الجيش طريقه للفوز 
وحققه ألول م��رة بالجولة الرابعة 
على حس��اب الكرامة أضاف ذلك 
لنقطته باللقاء االفتتاحي بالدوري 
فوصل لرصيد 4 نقاط تضعه حاليًا 
بالمركز العاش��ر ورتمه التصاعدي 
يكس��ب لقاء اليوم ق��وة إضافية 

وندية متوقعة.

ن��دي آخر  لق��اء  الالذقي��ة  ف��ي 
الطليعة..  بضيف��ه  حطين  يجمع 
وم��ا يحققه الفريق��ان حتى اآلن 
متق��ارب نوع��ًا ما م��ع اختالف 
المنافسين ولكل منهما 6 نقاط.. 
ومن هن��ا فالف��وز إن تحقق ألي 

منهما سيكون مضاعفًا.
صاحب األرض فاز بمواجهتين على 
الجيش والوثبة وخسر مع تشرين 
واالتحاد، س��جل 4 أهداف وتلقت 
شباكه ستًا منها، وكذلك الطليعة 
خس��ر مرتين أمام الوثبة والوحدة 
وف��از عل��ى المج��د والمحافظة، 
سجل خالل ذلك 6 أهداف وتلقت 
ش��باكه 8 جوالت يصعب التكهن 
بنتيجة اليوم مع أفضلية نس��بية 
لحطين كون المب��اراة على أرضه 

وتحت أنظار جمهوره.
إضاءات

- س��جل بالجولة الرابعة 22 هدفًا 
حافظت بها األندية على ش��هيتها 
التهديفي��ة حيث س��جل بالجولة 
الثالثة 15 هدفًا و23 بالثانية و20 
هدفًا في أولى الج��والت، ليكون 
مجموع ما سجل 80 هدفًا في 28 
مب��اراة لعبت حتى م��ا قبل هذه 

الجولة.
- يتصدر العب��ون الئحة التهديف 
ولكل منهم��ا 4 أهداف هما عدي 
)الطليعة( ومهند فاضل  حس��ون 

)الكرامة( يليهم��ا 4 العبين لكل 
منهما 3 أهداف هم:

زكري��ا رمضان )االتح��اد(، محمد 
أسعد )تش��رين(، محمد سراقبي 
اللح��ام  ياس��ين  )النواعي��ر(، 

)المحافظة(.
- ألول مرة يعتلي االتحاد الصدارة 

بعد 3 مراحل تفوق بها تشرين.
األول  ف��وزه  الجي��ش  حق��ق   -
وكذلك  الرابعة  بالمرحلة  بالدوري 
الشرطة الذي هز شباك منافسين 

ألول مرة أيضًا.
الجولة الخامسة

النواعي��ر × االتح��اد )الصناعي(، 
)الج��الء(،  تش��رين   × الش��رطة 
المحافظة × الجيش )المحافظة(، 
الكرامة × الوثبة )خالد بن الوليد(، 
الحري��ة × المج��د )7 نيس��ان(، 

حطين × الطليعة )المدينة ص(.
الوح��دة   × جبل��ة   11/8 األح��د 

)المدينة ص(.
الجولة الرابعة

للتذكي��ر بنتائ��ج وهدافي الجولة 
الرابعة:

- تغل��ب االتحاد على حطين 0/2 
سجلهما حسن الدهان.

- تعادل تش��رين مع الحرية 1/1 
س��جل لتش��رين محم��د أس��عد 

وللحرية محمد مصطفى.
- فاز الوثبة على جبلة بهدفي يزيد 

شحادة ومحمد مرعي.
- تغلب الطليع��ة على المحافظة 
2/3 س��جل للفائز عدي حس��ون 
هدفي��ن وعبد الرحم��ن الحمش 
وللمحافظة قصي األطرش ومالك 

صغير.
- تغلب الوح��دة على المجد 2/4 
العابدين  للفائز محمد زين  سجل 
وأحم��د األيوب��ي وعل��ي طي��ارة 
ومحم��د عب��د الخال��ق وللمج��د 

خزيمة ريحان وبشار بوخير.
- فاز الشرطة على النواعير بهدفي 

فراس كنعان وخالد المالح؟
- ف��از الجيش عل��ى الكرامة 1/2 
س��جل للجي��ش عب��د الرحم��ن 
رش��واني وعب��د الرحم��ن عرابي 

وللخاسر مهند فاضل.

كرة القدم

يكاد ال يمر أسبوع عىل كرتنا المحلية إال ويظهر بيان من اتحاد الكرة يف 
طياته عقوبات بكل أشكالها بين التوقيف والحرمان واإلنذار ودفع مبالغ 

مالية..
اإلساءة  هو  واحد  سبب  تحت  تندرج  جميعها  يكن  لم  إن  العقوبات  أغلب 

للحكام أو للجمهور أو تصريح ليس بمكانه أو تهجم وغيره..
كل ما سبق وذكرناه يتكرر مع كل أسبوع ومع كل موسم ومع كل جولة وأحيانًا 
لنفس األشخاص المعاقبين، وكما هو معلوم فإن العقوبة هي رادع وبمثابة 
تنبيه وليس الهدف منها العقوبة بحد ذاتها التي بالتأكيد ال تحبذها أي 
جهة، ولكن رغم ذلك )ال حياة لمن تنادي( فإن لم تحضر بالملعب وتسمع تلك 
السيمفونيات عىل المدرجات وتشاهد ما قد يمر من هرج ومرج يف الملعب 
فإن التلفاز كفيل بأن ترى وتسمع ذلك مع الماليين ممن يشاهدون داخل 
البلد وخارجه، فهل هذا يصب يف مصلحة كرة القدم والجمهور واألشخاص 
وما نتطلع إليه من رفع حظر واقتحام المونديال وتغيير شكل كرتنا وارتقاء 
منتخباتنا وعمل كوادرنا واألهم من كل هذا وذاك: ألي درجة تتمتع دورياتنا 
بالروح الرياضية وتحديدًا دوري الممتاز للرجال؟ وحتى اآلن مع مرور 3 مراحل 
منه آخرها أمس الجمعة.. ومع كل تلك العقوبات االتحادية.. ألي درجة يتمتع 

به هذا الدوري من أخالق رياضية بكل مفاصله؟
وهل هذا الدوري قادر عىل تغيير الصورة رغم العفو األخير وتخفيف مدة بعض 
العقوبات للنصف؟ صراحة هو أمر نتمناه ولكن ال نراهن عىل تحقيقه ألن 

التجارب والمعطيات الحالية تؤكد بأن العقوبات مستمرة.. وللحديث بقية..

للحديث بقية

ربيع حمامة

يواجه أوزبكستان واألردن وديًا

اليوم.. رجالنا إلى دبي في معسكرهم الخارجي األول بقيادة المعلول
العقوبات مستمرة!..

االتحاد متصدر بالعالمة الكاملة.. الحرية فاجأ تشرين وتقدم للوحدة والوثبة

مواجهات طابقية في دوري كرة شباب الممتاز

ترتيب المرحلة )4(

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
440081712االتحاد1
4310112910تشرين2
421110647الوحدة3
42119637المحافظة4
42115327الوثبة5
42026516النواعير6
26-420268الطليعة7
26-420246حطين8
41214315الحرية9
14-411234الجيش10
23-410357الكرامة11
63-410328الشرطة12
83-4103210جبلة13
61-4013511المجد14

ربيع حمامة

محمد هاشم إيزا
محمد خير كيالني

تنطلق يوم األحد غد على ملعب 7 نيسان 
بطول��ة دوري أندية محافظ��ة حلب بكرة 
القدم لرجال الدرجة الثانية بمشاركة ستة 
فرق ه��ي: اليرموك، القلع��ة، الحرفيون، 
عمال حلب، شرطة حلب، السفيرة وتقام 
مبارياته��ا بطريق��ة ال��دوري الكامل من 
مرحلتين يومي األح��د واالثنين من كل 

أسبوع ذهابًا وإيابًا.
كم��ا تنطلق في الوقت نفس��ه منافس��ات 
بطول��ة أندي��ة المحافظة لفئة الناش��ئين 
بمشاركة 13 فريقًا وزعت على مجموعتين 
ضمت األولى أندية االتحاد، ش��رطة حلب، 
عفرين، الس��فيرة، القلعة، الجيش وضمت 

الثانية أندية الحرية، الشهباء، نبل، النيرب، 
عمال حلب، حرفيي حلب، اليرموك.

الفئات العمرية
ضم��ن منافس��ات بط��والت أندية حلب 
لألش��بال التي تجري بمش��اركة 14 ناديًا 

سجلت النتائج التالية:
ف��ي المجموعة األولى: ف��از االتحاد على 
السفيرة 10/0 وعفرين 7/0 وشرطة حلب 
عل��ى عفرين 2/1 والقلع��ة 3/0 والجيش 

على السفيرة بهدف وحيد والقلعة 4/1.
في المجموع��ة الثانية: ف��از النيرب على 
العمال 4/0 واليرموك 11/2 والشهباء على 
نبل به��دف والحرفيون على اليرموك 6/0 
وتع��ادل نبل م��ع العمال س��لبًا من دون 
أه��داف وفاز الحرية على الحرفيين بهدف 

واحد.

انطالقة بطوالت حلب الكروية

بع��د توجيه من األس��تاذ ف��راس معال 
رئي��س االتحاد الرياضي العام لالهتمام 
بأندي��ة الريف فان ك��رة القدم في ريف 
حم��ص ب��دأت تأخ��ذ مس��ارها بعيدا 
ع��ن األلع��اب األخرى فبعد ك��رة نادي 
المخ��رم التي س��تلعب بالدرجة األولى 
هناك نادي تلقط��ا الذي يعمل بصمت 
عب��ر مدربه منذر س��ليمان ال��ذي قال: 
إن ن��ادي تلقطا ناد قدي��م ضمن أندية 
ري��ف حمص ونحاول أن نش��كل فريقا 
لك��رة القدم وأن��ا أدرب فيه منذ عامين 
وهو مصن��ف بالدرجة الثانية ونس��عى 

للصعود لألولى من خ��الل فريق اخترنا 
العبيه ونجرب العديد من الذين يرغبون 
باللعب ضمن صف��وف النادي من ريف 
حم��ص وأحياء حمص الش��عبية وقلة 
من تلقطا وسندعم الفريق بالعبين من 
مدينة حم��ص يكونون دعما للفريق في 
تحضيره وهناك دعم كما وعدنا رئيس 

النادي وائل الحموي.
وأنا اعد النادي وإدارته إن تحقق الدعم 
المادي أن نكون منافسين على الصعود 
إل��ى دوري األولى ولكن م��ازال هناك 
صعوبة بتأمين أوقات كافية للتدريبات 
حيث نتدرب على ملعب منشأة البعث 
م��ع فرق أندية حم��ص بمعدل فترتين 

للتمرين خالل األسبوع.

صدرت عدة عقوب��ات لالعبين والكوادر 
في دورين��ا المحلي األس��بوع الماضي 

على النحو التالي:
- إيقاف حارس مرمى نادي الوحدة طه 

موسى مباراة رسمية واحدة.
- إيقاف العب نادي جبلة حمزة الكردي 

مباراة رسمية واحدة.
- إيقاف رئي��س ن��ادي الطليعة تمام 

مصطفى أربع مباريات رسمية.
- إيق��اف عض��و مجل��س إدارة ن��ادي 
الطليعة تمام مفتاح عامًا كاماًل وتغريم 

ناديه بمبلغ 100 ألف ل.س.
- إيقاف م��درب ن��ادي الطليعة طارق 
جب��ان مباراة رس��مية واح��دة وتغريم 

ناديه بمبلغ 100 ألف ل.س.
- تغري��م نادي االتحاد بمبلغ 500 ألف 

ل.س.
- إيقاف عضو مجلس إدارة نادي االتحاد 

مجد حمصي أربع مباريات رسمية.
- إيقاف مدرب س��يدات ن��ادي العربي 

مفيد زهر الدين أربع مباريات رسمية.
- على النقي��ض فقد قرر اتح��اد الكرة 
االنضباطية  العقوب��ات  م��دة  تخفيض 
الص��ادرة عنه وعن لجن��ة االنضباط في 
االتح��اد حتى تاريخ 28 تش��رين األول 
الماض��ي إل��ى نص��ف الم��دة واعتبار 
عقوبات اإليقاف لمدة عام الصادرة بحق 
المخالفين لتصبح عقوبته نصف موسم 
ك��روي )مرحل��ة الذه��اب فق��ط( ولم 
يشمل هذا اإلعفاء العقوبات المالية أو 
عقوب��ات إقامة مباريات الفرق من دون 

جمهور.

مدرب كرة تلقطا: الصعود إلى األولى مرهون بتقديم الدعم عقوبات و)تخفيض عقوبات( في كرتنا
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بعد توقف ش��به كام��ل على مدى 
عش��ر س��نوات أعاد اتح��اد ألعاب 
الق��وى إحي��اء بطولة المس��ابقات 
المركبة م��ن خالل تنظيم بطولتين 
خالل األسبوع الماضي هما مسابقتا 
العش��اري للذكور والسباعي لإلناث 
بمش��اركة أعداد مقبولة من غالبية 
المحافظ��ات وش��هدت منافس��ات 
البطول��ة الت��ي أقيمت ف��ي ملعب 
تش��رين بدمش��ق تطورا مقبواُل في 
األرقام التي سجلت في المسابقتين. 

نتائج العشاري
1-أحمد بس��و)ريف دمسق( مواليد 

2002, سجل رقمًا 5328 مقطة.
2- اوس حجار) الس��ويداء( مواليد 

2001 سجل رقمًا 4608 نقطة.
3- محم��د علي )حم��ص( مواليد 

2003 سجل رقمًا 4385 نقطة.
4- ش��عبان الباش��ا) ريف دمشق( 
موالي��د 2002 س��جل رقم��ًا 4017 

نقطة.
5- ج��واد بري��دي) ريف دمش��ق( 
موالي��د 2004 س��جل رقم��ًا 3794 

نقطة.
المسابقات المنفذة

ج��ري 100/ وثب طوي��ل/ رمي كرة 
حديدية/ وثب عالي/ جري 400 م/ 
110م.ح/ رم��ي ق��رص/ رمي رمح/ 

جري 1500 م/
نتائج السباعي

1-ه��ال االع��ور )الس��ويداء( مواليد 
2002 سجلت رقمًا 3888 نقطة.

2- جودي طعمة )الالذقية( مواليد 
2006 سجل رقمًا 2918 نقطة.

3- عال زريع )ريف دمش��ق( مواليد 
2002 سجلت رقمًا 2756 نقطة.

4- سالي جمعة )ريف دمشق( مواليد 
2002 سجلت رقمًا 2627 نقطة.

 2002( الس��غنون  فخري��ة   -5
)حمص( سجلت رقمًا 1933 نقطة.

المسابقات المنفذة
جري 100م / وثب عالي/ رمي رمح/ 

ج��ري 200 م/ رمي ك��رة حديدية/ 
وثب طويل/ جري 800 م.
رأي اتحادي 

أمين س��ر اتح��اد الع��اب القوى 
أحمد أبو الذهب قال عن البطولة: 
بعد انقطاع طوي��ل تم أحياء هذه 
المس��ابقة من خالل وجوه ش��ابة 
صغيرة وتم تسجيل نتائج مقبولة 
والس��باعي,  للعش��اري  كبداي��ة 
واس��تطاعت هال االعور أن تحقق 
مس��تواها  حس��نت  جيدة  نتيجة 
الذي سجلته في بطولة غرب آسيا 
ع��ام 2019 , في لبنان وس��جلت 
رقما افضل من الذي س��جلته نور 
مصطفى )الس��ورية( التي أحرزت 
المرك��ز االول وس��جلت بها 3148 

نقطة.

اختتم��ت ف��ي كل من دمش��ق 
وحم��اة المرحل��ة األول��ى م��ن 
المعس��كر التدريب��ي األول للكرة 
الطائرة للرجال والس��يدات تحت 
اتحاد  أقام��ه  23 س��نة وال��ذي 
الكرة الطائ��رة تنفيذًا لخطة عمله 
وبرنامج نش��اطاته وبدعم ورعاية 
م��ن القي��ادة الرياضي��ة بغي��ة 
استمرارية النشاط وإعداد وتأهيل 
وجهوزي��ة منتخباتن��ا الوطني��ة 
لالستحقاقات القادمة، وقد القت 
خطة العمل وتشكيل المنتخبات 
القبول واالرتياح واألمل في عودة 
الك��رة الطائرة لما كانت عليه من 
ألق وتوهج، حيث كانت المرحلة 
األولى م��ن المعس��كر التدريبي 
وااللت��زام  النج��اح  ف��ي  غاي��ة 
والمس��ؤولية والتصمي��م عل��ى 
رفع المس��توى وإع��داد وتأهيل 
للع��ودة  الوطني��ة  منتخباتن��ا 
للمنافسة من كافة االستحقاقات 

العربية والقارية.
االتحاد كعادته��ا مواكبة فعاليات 
الطائرة  الكرة  وبطوالت  ونشاطات 
واكبت المعس��كر الوطني للرجال 
في دمشق والس��يدات في حماة 
وحض��رت جانب��ًا م��ن التمارين 
والتدريبات، حي��ث تم توفير كل 
مقوم��ات نج��اح المعس��كر من 
أدوات وتجهيزات وإقامة وتعاون 
من قبل أس��رة اللعبة في دمشق 

وحم��اة إضافة لمواكب��ة وحضور 
ومتابع��ة من قبل رئي��س اتحاد 
اللعب��ة د. ف��ؤاد محف��وظ وأمين 
السر بدر شقير، وقد أجرت االتحاد 
المدربين  م��ع  التالية  اللق��اءات 
ورئيس االتحاد لالطالع على سير 
العملية التدريبية في المعسكرين 
والرأي الفني بالالعبين والالعبات 

لنتابع..
القصار متفائل

الكابت��ن ف��راس قص��ار م��درب 
تحت  للرجال  الوطن��ي  المنتخب 
23 س��نة أبدى تفاؤله وس��عادته 
لخط��ة اتح��اد اللعبة ف��ي الدفع 
باللعب��ة نحو األمام وف��ق برنامج 
للعودة  وتصميم  بمس��ؤولية  أعد 
باللعب��ة إلى المقارع��ة من جديد 

والمنافسة والتواجد الفعال وذلك 
االنطالق من تش��كيل المنتخبات 
معس��كرات  وإقام��ة  الوطني��ة 
في  لتك��ون  مس��تمرة  تدريبي��ة 
حالة فنية عالي��ة وجهوزية طيبة 
التواجد  تؤهلها لتكون قادرة على 
الفعال والمنافس��ة في البطوالت 
وقد كان��ت المرحل��ة األولى من 
أقيمت  والتي  التدريبي  المعسكر 
بدمشق وعلى ملعب صالة مدينة 
تش��رين بالتزام تام وممتاز ل�25 
العب��ًا من مختل��ف األندية حيث 
وبش��كل  لالطالع  التدري��ب  كان 
والمهارات  اإلمكاني��ات  عام على 

والفنيات لكل العب.
وعملن��ا على رف��ع اللياقة وصقل 
المه��ارات  وتوظي��ف  الموهب��ة 

واإلمكانيات ف��ي الملعب وتنفيذ 
خطط اللعب.

وكان جميع الالعبين عند حس��ن 
الظ��ن في تنفيذ برام��ج التدريب 
والتصميم على تحسين المستوى 
ورف��ع حالة الجهوزية وأنا س��عيد 
ج��دًا ومرتاح حيث س��يكون في 
المرحل��ة الثاني��ة من المعس��كر 
تنفيذ برنام��ج تدريبي أكثر كثافة 

وإعداد وتأهيل وتنفيذ.
وتاب��ع القصار أنن��ا نملك خامات 
ومواه��ب س��نتابع معه��ا بإصرار 
منتخ��ب  إلع��داد  ومس��ؤولية 

بمستوى جيد جدًا.
والعجان يؤكد

الكابت��ن ط��ارق عج��ان م��درب 
منتخب الس��يدات قال: المعسكر 

يلبي الطموح بش��كل عام إلعادة 
األلق والتوهج للكرة الطائرة بدعم 
الرياضية  القي��ادة  م��ن  ورعاي��ة 
والخامات  بالمواه��ب  باالهتمام 
للمتابع��ة  بحاج��ة  ه��ي  الت��ي 
فنياته��ا  وصق��ل  واالهتم��ام 
ومهاراتها وكان ذل��ك وفق خطة 
إع��داد وتأهي��ل وصق��ل وعملنا 
من��ذ اليوم األول على رفع س��وية 
بتماري��ن  األساس��ية  المه��ارات 
تحفيزية للتقني��ة واإلتقان كذلك 
الوصول بالالعبات لنس��بة مقبولة 
بدنيًا قياسًا لالنقطاع عن التمارين 
لالعبات في أنديتهم ورفع س��وية 
التكتيكي  واألداء  الذهني  التركيز 

واإلعداد السريع وحائط الصد.
وبكل صراحة نحن نملك مواهب 

وخامات جي��دة لدى كافة األندية 
وه��ي بحاجة للرعاي��ة والمتابعة 
وفنياته��ا  لمهاراته��ا  وصق��ل 
والمتابع��ة الدائم��ة وعل��ى مدار 
الع��ام الالعب��ات التزمن بش��كل 
ممتاز وكان االس��تيعاب واإلصرار 
والتصمي��م عل��ى تنفي��ذ خطط 

اللعب وتوجيهات الكادر رائع.
س��نرفع  الثانية  المرحل��ة  وف��ي 
وتي��رة التدري��ب وتنفي��ذ خطط 
تدريبي��ة حديث��ة بغي��ة الوصول 
بالمنتخ��ب إلى حالة متقدمة من 
الجهوزية المؤهلة للتواجد الفعال 

والمنافسة.
رأي اتحادي

د. فؤاد محفوظ رئيس اتحاد الكرة 
المعسكرين  واكب  والذي  الطائرة 

في دمش��ق وحماة وحضر جانب 
التمارين أبدى ارتياحه وس��عادته 
وتفاؤل��ه بالعودة الس��ريعة للكرة 
الطائرة السورية إلى ما كانت عليه 
من تواجد فعال على الس��احتين 
العربية والقارية مشيرًا أننا نملك 
خامات ومواهب س��نتابعها معها 
في منتخباتن��ا الوطنية والتي تم 
تش��كيلها وأنا أقدم الشكر الجزيل 
للقي��ادة الرياضي��ة عل��ى دعمها 
ورعايته��ا وتأمي��ن كل مقومات 
النجاح لكافة األلعاب مش��يرًا أن 
المرحلة الثانية للمعسكر التدريبي 
ستبدأ الخميس القادم في دمشق 
الس��يدات بصالة تشرين  معسكر 
وفي حماة معس��كر الرجال بصالة 
حم��اة وس��وف يت��م اس��تدعاء 

العبين والعبات ج��دد وفق رغبة 
والذي  للمنتخبات  الفن��ي  الكادر 
بالمناس��بة هو على كف��اءة فنية 
الكرة  عالية وم��ن خيرة مدرب��ي 

الطائرة في القطر.
رأي للمحرر

بداي��ة الب��د م��ن تقديم الش��كر 
للقيادة الرياضية ممثلة باألس��تاذ 
فراس معال على اهتمامه ودعمه 
الدؤوب��ة  ومتابعت��ه  ورعايت��ه 
األلع��اب ومنها  لكافة  واليومي��ة 
الكرة الطائ��رة للعودة إلى التواجد 
والفعال على الس��احتين العربية 
الدع��م  كل  وتأمي��ن  والقاري��ة 
ومقومات نجاح مس��يرة األلعاب 
نحو تطوير األداء ورفع المس��توى 
وإعداد منتخب��ات وطنية بأفضل 
حال��ة وجهوزية فني��ة عالية وهنا 
أش��ير إلى أن اتحاد الكرة الطائرة 
الذي عمل على ترجمة توجيهات 
القي��ادة الرياضي��ة بإع��ادة األلق 
والتوهج للعبة وفق خطة وبرنامج 
بتش��كيل  وذل��ك  واس��تمرارية 
منتخبات الرجال والسيدات تحت 
23 سنة وتسمية الكادر الفني لها 
التدريبية  بالمعس��كرات  والب��دء 
والمتابعة  بالحض��ور  ومواكبته��ا 
اليومية بجد ومس��ؤولية وحرص 
على الع��ودة باللعبة إلى ما كانت 
عليه من نشاط ومستوى وتواجد 

على الساحتين العربية والقارية.
وه��ذا ما يج��ب أن يعم��ل عليه 
ومس��ؤولية  بح��ب  الجمي��ع 

وإخالص.

محمد هاشم إيزا

صبحي أبو كم

محمد عجان

محليات

الممتاز  ال��دوري  سيتوقف  القادمة  »الفيفا«  أي��ام  يف   ..
وسيدخل المدعوون لمنتخبنا األول معسكرًا تدريبياً تتخلله 

كما هو مقرر مباراتان وديتان.

المعسكر  هذا  استثمار  من  والبد  التفاؤل  إىل  يدعو  خبر  هو 
من  األكبر  العدد  الختبار  المباراتين  وهاتين  األمثل  بالشكل 
الالعبين والوقوف عىل السوية الفنية لالعبين من خالل ذلك 
ومن خالل التدريبات حسب الخطة التحضيرية الموضوعة وأن 
تكون الخاتمة متمثلة باستمرار من يصلح للمنتخب واالستغناء 
رؤية  حسب  المعتمدين  الالعبين  من  وكفاءة  قدرة  األقل  عن 

الجهاز التدريبي. 

خبر

تعليق

اختتام المرحلة األولى من المعسكر التدريبي لمنتخبي الكرة الطائرة للرجال والسيدات

انطلقت فعاليات ال��دورة التدريبية والتحكيمية 
بالريش��ة الطائ��رة التي يقيمها االتح��اد الرياضي 
العام بالتعاون مع مديري��ة التربية بحلب- دائرة 
التربية الرياضية بمشاركة 60 دارسًا بحضور رئيس 
اتحاد الريش��ة الطائرة خلود بيط��ار واحمد مازن 
بيرم رئيس اللجنة التنفيذية وأعضائها ووس��يم 
ضماد نائب رئيس اتحاد اللعبة المنسق اآلسيوي 
ومحمد لبان رئيس لجنة الحكام الرئيسية ومنى 
بره��ان عضو اللجنة وزينب ش��اهين أمين س��ر 

الدورة.
وس��يمنح الناجحون ش��هادة تدريب وتحكيم وتقام 

الدورة في صالة األسد لمدة 5 أيام.
رأي مسؤول

الرفيق أحم��د مازن بيرم رئي��س تنفيذية حلب قال 
ل�«االتحاد«: تأتي هذه ال��دورة على طريق إعادة بناء 
الريش��ة الطائرة لتعود حلب كما كانت رائدة في هذه 
اللعبة كم��ا عهدناها ويعود إليها األل��ق والحياة كما 
كان��ت قبل األزمة وغيرها م��ن األلعاب التي أنهكتها 

الح��رب العدواني��ة على س��ورية وأدت إل��ى هجرة 
كوادرها خارج المحافظة.

ونقوم اآلن بإعادة تأهيل وتفعيل صالة الريش��ة بكل 
مرافقها إلعادة النش��اط والحيوية إليها ضمن برنامج 
طموح بإشراف اللجنة الفنية ونؤكد على مسألة تفوق 
اللعبة وهي التي قدم��ت لرياضة الوطن أبطال القطر 

والعرب واألسماء أكثر من أن تحصى وتعد..
لذلك س��نؤكد عل��ى األندية ض��رورة متابعة األلعاب 
والس��عي إلنهاء موضوع الخارطة الرياضية الموضوع 

ألندية حلب.
األلعاب األخرى

وضم��ن هذا األس��اس أعلن )بي��رم( أن دعمًا خاصًا 
س��يولى لأللعاب المنس��ية، وهذا األمر لن يحمل إال 
بربط ممارسة هذه األلعاب بالموازنة المعدة من قبل 
إدارة الن��ادي، وهذا يتطلب إعداد مش��روع موازنات 
مالية خاص��ة تلزم مجالس إدارات األندية بتخصيص 
بنود لهذه األلعاب للصرف واإلنفاق عليها حسب البنود 

الموجودة ضمن الخطة المالية.

دعا اتحاد الجودو الالعبين الحاصلين على المراكز األولى 
في فئتي الرجال والش��باب إلى إقامة تمرين مش��ترك 
مع المنتخب الوطني في دمشق بتاريخ /8/9/11/2020 

وضمت قائمة الدعوة الالعبين التالية أسماؤهم: 
- دمش��ق: عبد الرحمن أس��عد, فاي��ز الدهان, احمد 
هرمالني, فؤاد الهندي, حس��ن كوني, حيدر الش��يخ, 

محمد أبو سيف,
- حلب: حسام خبلوص, أحمد حنان, محمد هنداوي, 
منذر حريتاني, محمد يوس��ف ، مصطف��ى ارمنازي، 
مصطفى ناولو، محمد منير منجد، محمد جعفر كعكة.
- الالذقية: عم��ر عبدو, محمد جوبان, يوس��ف حاج 
يوس��ف, عقبة طيبة, عبد الكري��م زويكلي, مصطفى 

الحاج، يعقوب األسمر.
- القنيطرة: أيمن بالوش, بش��ير محمد, يحيى أحمد, 

نور الدين أبو حوى، عبد الكريم قاس��م, عبد الرحمن 
م��راد, مالك دقو, مالذ عائش��ة. محمد يونس، محمد 

ماوردي
-السويداء: غياث أبو صعب, عبيدة أبو صعب.

- حماه: خالد الطيش.
حمص: حسن خضر.

ريف دمشق: زيد زوارعة, حمص: حسن خضر.
- هيئة الجي��ش: أكرم نوح, يوس��ف غوطاني, خالد 

الرفاعي، اشرف الرفاعي، محمد البوشي
- هيئة الشرطة: محمد إحسان نجم.

- وذكر المهندس عماد حاج قدور رئيس اتحاد الجودو 
أنه س��تتم دعوة عدد من الالعبين في فئة الناشئين 
الحاصلين على المركزي��ن األول والثاني وأضاف أن 
اله��دف من هذه الدعوة هو احت��كاك للمنتخب بعد 
ش��هر ونصف لوجوده في المعس��كر المغلق بدمشق 
لعدم وجود معس��كر خارجي وم��ن جانب أخر فائدة 

لالعبين للتحضير في محافظاتهم.

60 دارسًا في الدورة التدريبية بالريشة الطائرة بحلب

تمرين مشترك لالعبين األوائل مع المنتخب الوطني للجودو 

تعتبر كرة الطاول��ة لعبة رائدة أيام زمان، 
تخرج م��ن صفوف ن��ادي الحرية العبون 
كبار، يوم كان هذا الن��ادي يحمل بطولة 
القطر بنجوم خل��د ذكراهم التاريخ، وإلى 
فترة قريب��ة كان النادي يع��ج بالالعبين 
المواهب، ومدرس��ة ترفد الطاولة السورية 
باألبطال، اليوم تالش��ى النبع عن اإلثراء، 
وجف��ت مياهه عن العط��اء، وانتهى عهد 
السخاء، فإلى أين تس��ير أمور اللعبة في 

هذا النادي العريق؟
أمنيات

الالع��ب الدولي جمال ريش��ي أحد وجوه 
اللعبة في القطر وحامل لواء بطوالتها عدة 
مواس��م والمدرب الوطن��ي الحالي تمنى 
أن تنصف إدارات أنديتنا األلعاب الفردية 

وتمنحها االهتمام المطلوب ومنها اللعبة 
األنيقة والشيقة »كرة الطاولة«..

وأك��د )ريش��ي( أن نادي��ه الحرية تمكن 
م��ن تخريج أفضل العب��ي القطر والعديد 
من النجوم ف��ي مختلف الفئ��ات الذين 
مثلوا المنتخب الوطني، ومن الظلم عدم 
النادي  اهتمام اإلدارات المتعاقب��ة على 
به��ذه اللعب��ة وتجاهلها، ب��ل إن البعض 
منه��ا يح��اول بش��تى الوس��ائل طمس 
هويتها وإلغاءها، ونسف تاريخ البطوالت 
النادي،  التي حققته��ا طاولة  واإلنجازات 
بذريعة عدم توفر الس��يولة لإلنفاق عليها 

وعلى العبيها.
تبعثر الالعبين

وإزاء ه��ذه الحالة الضبابي��ة التي يمر بها 
نادي الحري��ة والحديث ما ي��زال للكابتن 
ريشي نقل عدد كبير من العبينا كشوفهم 
إلى أندية أخرى وتش��تتوا باألندية وبذلك 

خسرنا جهودنا السابقة، وضاع تعبنا وعملنا 
في وقت كنا نحاول إع��ادة األلق إلى هذه 
اللعب��ة، وعندم��ا فكرنا بعودة ممارس��تها 
بوج��ود عض��و اإلدارة المهن��دس محم��د 

ح��زوري تطلب من��ا األمر إقن��اع العبينا 
الس��ابقين بالعودة إل��ى ناديهم األم ونقل 
كش��وفهم، البعض منهم واف��ق والبعض 
اآلخ��ر عرض ع��ن الطل��ب، فيم��ا طالب 

البعض بمس��تحقات مالية ورواتب سابقة 
له بذم��ة النادي، فدخلنا في دوامة جديدة 

مع الالعبين والمدربين.
رفض

وطالبنا في لجنة تس��يير األمور الس��ابقة 
بتجهيزات ولوازم اللعبة، لكن طلبنا جوبه 
بالرفض، وما نطلبه من إدارتنا الحالية هو 
االهتمام الحقيقي بدعم وعودة اللعبة من 
خالل توفير التجهيزات ودفع المستحقات 
وتوس��يع  والمدربين  لالعبي��ن  المالي��ة 
قاعدتها بالفئات العمرية، علمًا بأن تكلفة 
اللعبة طوال الموس��م ال تع��ادل ما يناله 
الع��ب ك��رة الق��دم.. لعبتنا غي��ر مكلفة 
ونفقاتها بس��يطة وقليل��ة، وبالحد األدنى 
من الدعم نستطيع إعادة اللعبة إلى سابق 
عهدها، فهل تستجيب اإلدارة لطلبنا وتنقذ 
اللعبة التي ه��ي حاليًا في مصاف األندية 

الثانية؟! نأمل وننتظر خيرًا..

شهد مسبح تشرين بدمشق األسبوع 
الفائ��ت اختب��ارات 1500 م لإلناث 
والذكور والمؤهلة بدورها إلى سباق 

تشرين الدولي في مدينة الالذقية.
وحطم��ت الس��باحة إنانا س��ليمان 
الرقم السابق لهذا السباق والمسجل 
جدي��د  برق��م  د   18.49 باس��مها 
18.43.02 د علمًا أن الرقم المطلوب 
لهذا االختبار كان 20 د وجاءت نتائج 

بقية السباحات على النحو التالي:
2- ش��ام نابلس��ي المرك��ز الثان��ي 

)دمشق( برزمن 21.02.17 د.
3- جن��ى كعكوش )دمش��ق( بزمن 

21.44.33 د.
4- ذك��رى حباب��ة )دمش��ق( بزمن 

21.47.03 د.
5- لي��ن يم��اس )الالذقي��ة( بزمن 

21.52.03 د.

6- رني��م أحمد )طرط��وس( بزمن 
22.24.98 د.

7- زين��ة كعكوش )دمش��ق( بزمن 
23.05.61 د.

8- لي��ن مدل��ل )دمش��ق( بزم��ن 
23.24.77 د.

9- أولف��ا الس��بع )دمش��ق( بزمن 
23.26.78 د.

10- س��ما النج��ار )حم��ص( بزمن 
24.14.96 د.

وش��هدت اختبارات الذك��ور لنفس 
لقم��وش  لي��ث  تق��دم  الس��باق 
للمركز األول بتحقيق��ه أفضل زمن 
17.32.53 د علمًا أن الزمن المطلوب 
18 د، وبقية النتائج المحققة حسب 

الترتيب على النحو التالي:
2- محمد ش��ومان )دمش��ق( بزمن 

18.21.98 د.

3- مصطفى الخالدي )دمشق( بزمن 
18.29.86 د.

بزمن  4- بش��ار ش��دود )دمش��ق( 
18.54.66 د.

5- مالك خش��يفاتي )دمشق( بزمن 

19.14.92 د.
6- محم��د ش��بانة )الالذقية( بزمن 

19.46.12 د.
7- عب��د الرحمن ش��بانة )الالذقية( 

بزمن 19.36.12 د.

8- أغي��د مدل��ل )دمش��ق( بزم��ن 
20.18.29 د.

9- ص��الح زي��دان )الالذقية( بزمن 
22.09.11 د.

10- حسام ش��نتة )طرطوس( بزمن 
22.54.87 د.

11- خليل المودي )دمش��ق( بزمن 
23.03.63 د.

12- يحيى أحم��د )طرطوس( بزمن 
24.20.91 د.

13- حس��ن النج��ار )حمص( بزمن 
25.53.51 د.

14- أمج��د خرم��ا )حم��ص( بزمن 
25.57.98 د.

15- حم��ادة عودة )حم��ص( بزمن 
26.11.79 د.

16- عم��رو عس��اكر )حمص( بزمن 
27.35.11 د.

نادي الحرية.. مدرسة كرة الطاولة فهل تنصفها اإلدارة الجديدة

تمهيدًا لسباق تشرين الدولي.. سباحتنا تجري اختباراتها وإنانا تحطم رقمها

بعد غياب طويل.. اتحاد العاب القوى ينظم بطولة للمسابقات المركبة 
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أنور البكر

صبحي أبو كم

محمد عجان

مالك الجاسم

محليات

هو تلك العبارات التي يرددها الجمهور يف المباريات قبل صافرة البداية 
وكلها جميلة ومعبرة ترحب بالضيوف وتهلل لطواقم التحكيم وتحيي 

العبيها.

ونتيجتها  ومفرداتها  أحداثها  مع  وتماشياً  المباراة  عمر  من  زمن  بعد 
عن  خارجة  وصيحات  النشاز  من  أص��وات  تظهر  لها  الحكام  وق��رارات 
آداب المالعب وعبارات يطلقها عدد من نفس الجمهور تمس الضيوف 
وطواقم التحكيم والمشرفين عىل إدارة المباراة وحتى اتحادات األلعاب 

المعنية.
فهل هذا سلوك رياضي وأخالقي؟!

موجــــب

سالــب

اختتم��ت قبل أيام في دمش��ق بطول��ة نصف نهائي 
كأس الجمهورية للشطرنج بمشاركة 12 العبًا واعتذار 

4 العبين ألسباب شخصية.
وأقيم��ت البطولة ف��ي صال��ة االتحاد وف��ق النظام 
السويسري من 7 جوالت بزمن 90 دقيقة + 30 ثانية، 
وتأهل بنهايتها 7 العبين للنهائي الذي سيحدد الحقا 
لينض��م إليهم عل��ي حمودي وطالل الزعيم وبش��ير 

عيتي المتأهلين سابقا.
وأح��رز مركزه��ا األول مال��ك قوني��ه لي م��ن هيئة 
المحافظ��ة ت��اله آرام آدم واحمد حماد من دمش��ق 
والراب��ع كن��ان هني��دي م��ن الس��ويداء والخامس 
إس��ماعيل خضور من حماة والسادس الواعد حسين 

عبود وهيفيار خرفان وكالهما من الالذقية.
واف��رزت البطولة وجهًا مش��رقًا وواعدًا وهو حس��ين 

عبود ذو ال�13 ربيعًا وهي تعتبر سابقة بتأهله لنهائي 
الرج��ال بهذا العمر الصغير وف��ق رؤية القائمين على 
البطول��ة إضافة للواعد ريان دي��ب من طرطوس ذي 
ال�16 ربيع��ًا.. وتواجد بالبطولة اصغر العب حس��ين 
عبود 13 سنة ، ومعاذ البوشي 66 سنة كأكبر الالعبين 
وكان��ت عودة جميل��ة من معاذ البوش��ي للعب بعد 
انقطاع عن اللعب الرس��مي ألكثر م��ن 3 عقود وفق 
تصريح لرئيس اتحاد الشطرنج علي عباس الذي شكر 
في بداي��ة تعقيبه على البطولة االس��تاذ فراس معال 
رئيس االتحاد الرياض��ي العام لتذليل كل الصعوبات 
وتأمين اإلقامة المجاني��ة لالعبين واإلداريين بفندق 
الهدف ومحمد خضر عضو المكتب التنفيذي لالتحاد 
الرياض��ي رئيس مكت��ب األلعاب الفردي��ة لمتابعته 

وتتويج األبطال.

قونيه لي يتصدر نصف نهائي أذكياء الجمهورية

توجت س��يدات نادي الش��رطة لك��رة اليد 
بلق��ب بطولة زه��رة الجوالن التنش��يطية 
األولى لك��رة اليد والتي أقيمت بمش��اركة 
أندي��ة النص��ر ،الش��رطة، مح��ردة، وجرت 
مبارياتها ف��ي الصالة الرياضية بمدينة خان 
أرنبة في محافظة القنيطرة وس��ط اهتمام 
كبير م��ن القيادتين السياس��ية والرياضية 
بالمحافظة ومتابعة أهلية متميزة عكس��ت 
مدى تعطش ه��ذه المحافظة الس��تضافة 
البط��والت الرياضية بمختلف أنواعها، وجاء 
التنظي��م الجيد للبطولة ليش��ير إلى حجم 
الجهد الكبير الذي بذلت��ه اللجنة التنفيذية 
بالقنيط��رة ورغبته��ا الكبي��رة الس��تضافة 

بطوالت مشابهة.
أقيم��ت البطولة بحض��ور الدكت��ور رفعت 
حس��ين عضو قيادة ف��رع القنيطرة للحزب 
والس��يد حس��ين إس��حاق نائ��ب محافظ 
القنيط��رة واألس��تاذ ف��راس الع��زب عضو 
المكتب التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام 
والرفيق ذيبان عرنوس أمين شعبة الحزب 
ف��ي القنيطرة والعميد عب��د الكريم الراعي 
رئي��س االتحاد العربي الس��وري لكرة اليد، 
والس��يد ف��راس الموس��ى رئي��س اللجنة 
التنفيذي��ة بالقنيط��رة وفعالي��ات حزبي��ة 

ونقابية ورياضية وأهلية.
مدرب فريق نادي النصر الكابتن محمد علي 
غازي نوه بأهمية البطول��ة وما حققته من 
فائدة رياضي��ة فنية منحت الالعبات فرصة 
االحت��كاك وقال أنه اس��تطاع م��ن خاللها 

تجريب خط��ط تكتيكية جدي��دة وتجريب 
العبات ج��دد في فريق الس��يدات لم يكن 
باإلمكان تطبيقها في المباريات الرس��مية 
مقدم��ا كل الش��كر لمحافظ��ة القنيط��رة 
واالتح��اد الرياضي العام عل��ى إقامة هكذا 
دورات تنش��يطية تسهم في رفع المستوى 

الفني للعبة.
رئيس اللجنة التنفيذية في القنيطرة فراس 
الموسى عبر عن سعادته الكبيرة باستضافة 
ونجاح البطولة مؤكدًا أن هذا النجاح يشكل 
حافزًا للتنفيذية واتح��ادات األلعاب لتكرار 
التجرب��ة وإقامة فعاليات مش��ابهة أو حتى 
بطوالت مركزية على ارض القنيطرة، وشكر 
الموس��ى للقيادة السياس��ية في المحافظة 
ولالتح��اد الرياض��ي العام دعمهم��ا الكبير 
لرياضة المحافظة والذي يسهم بشكل أكيد 

في رفع المس��تويات الفني��ة لفرق والعبي 
المحافظة.

لقاءان وديان
ف��ي إطار التعاون بين اللجنة التنفيذية في 
القنيطرة وإدارة نادي الجيش المركزي أقيم 
على هامش بطولة زهرة الجوالن التنشيطية 
لق��اءان وديان على يومي��ن متتاليين بين 
شباب نادي الجيش وشباب نادي القنيطرة 
في لعب��ة كرة اليد ق��دم فيهم��ا الفريقان 
مس��توى جيدًا بلعبة كرة اليد وفائدة فنية 
مش��تركة للفريقين كما أك��د الكابتن منذر 
الفاع��وري رئيس ن��ادي القنيط��رة والذي 
عبر عن س��عادته الكبيرة بإقامة أول مباراة 
للفري��ق عل��ى ارض القنيط��رة، وه��و األمر 
الذي يس��اعد على زيادة شعبية اللعبة في 

المحافظة على حد تعبيره.

سيدات الشرطة بطالت »زهرة الجوالن التنشيطية« لكرة اليد 

إح��دى  الطائ��رة  الريش��ة  كان��ت 
واجه��ات الرياض��ة الس��ورية ف��ي 
الدورات العربية بالقياس لما تحققه 
من ميداليات، لتأتي بعدها سنوات 
الح��رب عل��ى بلدنا وتغل��ق أبواب 
المشاركات بالنسبة لها في الدورات 
المتوس��ط،  وبط��والت  العربي��ة 
النش��اط المحل��ي لتدخل  وتقلص 
اللعب��ة ف��ي فت��رة س��بات فقدت 
خاللها الكثي��ر من الكوادر واألبطال 
وجاءت بعده��ا جائحة كورونا التي 
كان لها انعكاس��ات س��لبية كبيرة 
على مس��توى اللعبة ومش��اركاتها 
ونتائجه��ا - االتح��اد- التقت خلود 
البيطار رئيسة اتحاد الريشة الطائرة 
للحديث ع��ن واق��ع اللعبة وخطة 
عمل اتحادها إلع��ادة إحياء اللعبة 

وتطويرها.
أسباب توقف النشاط

ع��ن الواقع الذي تردت به ريش��تنا 
الطائرة أجاب��ت خلود البيطار قالت: 
تأثرت رياضة الريشة الطائرة السورية 
بلدنا فتوقف  الحرب عل��ى  بظروف 
نشاطها طيلة عقد من الزمن واقتصر 
النش��اط عل��ى بع��ض المحافظات 

وبط��والت محلية للفئ��ات العمرية 
الصغي��رة دون مش��اركات خارجية 
االس��تحقاقات  بع��ض  باس��تثناء 
مثل بط��والت غرب آس��يا للفئات 
العمرية الصغيرة وكانت مش��اركتنا 
فيها رمزية أكثر منها فنية, وبعدها 
بسبب  الخارجية  مشاركاتنا  توقفت 
اش��تراط المكتب التنفيذي السابق 
تحق��ق نتائج وهو ما لم يكن متاحًا 

نتيجة الظروف التي تم ذكرها.
بداية قوية

وع��ن كيفي��ة النهوض م��ن جديد 
الطائرة أجابت بدأنا  الريش��ة  بلعبة 
االنتخابي��ة  ال��دورة  بع��د  العم��ل 
األخي��رة عندما توف��رت لنا إمكانية 
العمل ومق��درات االنطالق بتحضير 
المنتخب��ات للنه��وض باللعبة من 
جدي��د وإع��ادة اللعبة إل��ى مكانها 
الطبيعي في زعامة الريش��ة الطائرة 
العربية والمش��اركة ف��ي البطوالت 
المتوسط  مس��توى  على  الخارجية 
البداية  القاري��ة, وكانت  والبطوالت 
بإقامة معس��كر في مدينة الالذقية 
لألعم��ار الصغي��رة م��ن األش��بال 
واستمر  الجنسين  والناش��ئين من 
شهرين ونصف وظهر على الالعبين 
بكافة فئاتهم العمرية التطور الجيد 
من خ��الل ما قدمه له��م المدربون 

انعكس��ت  تدريبية  م��ن جرع��ات 
ايجابيا عل��ى أداء الالعبين وظهرت 
مستويات فنية تبشر بخير للمرحلة 
الحالية وستكون االمتدادات أفضل 

إذا استمر العمل بنفس السوية.
فعاليات جيدة

وح��ول فعالي��ة اللجان الرئيس��ية 
المنبثقة ع��ن اتحاد اللعبة واللجان 
الفنية ف��ي المحافظات أجابت: أن 
اللجان الرئيسية تقوم بعملها بشكل 
المدربين  جي��د وخاص��ة لجنت��ي 
والحكام من خ��الل إقامة عدد من 
ال��دورات التي تضمن��ت معلومات 
جديدة تواكب ما يق��دم في الدول 

المتطورة به��ذه اللعبة لاللتحاق بها 
وهذا ليس ببعي��د, واللجان الفنية 
ف��ي المحافظ��ات تعم��ل بش��كل 
متكامل مع لجان االتحاد الرئيسية 
وهي متواجدة في 14 محافظة وهي 
أمام مسؤوليات كبيرة لتعويض ما 
خسرته اللعبة خالل عقد من الزمن 
وهي ف��ي حالة ش��به مجمدة على 

المستويين الداخلي والخارجي.
مرحلة مميزة

وأضافت البيط��ار: ما قمنا به خالل 
األش��هر األخيرة يوازي ما تم القيام 
به خالل الس��نوات العشر األخيرة، 
وتوج��ه االتح��اد ه��و التركيز على 

الفئتين العمريتي��ن تحت 15/ 13 
عام��ا واللتين ظه��ر عليهما التطور 
المنش��ود بعد المعس��كر التدريبي 
والالعبات  الالعبي��ن  ومس��تويات 
في تحس��ن واضح, خاصة مع توفر 
األدوات والتجهي��زات للعب��ة ف��ي 
جمي��ع المحافظ��ات, إضاف��ة إلى 
أن نس��بة التطوير لألعمار الصغيرة 
أسرع بنسبة كبيرة من فئتي الرجال 

والسيدات.
دعم آسيوي

بصفت��ك عض��و االتحاد اآلس��يوي 
للريش��ة الطائ��رة وعض��و المكتب 
التنفي��ذي التح��اد البح��ر األبيض 
المتوس��ط ما هي أوجه الدعم التي 
قدم��ت للعبة في س��ورية؟ أجابت 
البيط��ار: بالنس��بة لعضويت��ي في 
االتحاد اآلس��يوي تس��لمت رئاسة 
اللجنة األنثوية وعالق��ة اللجنة مع 
بش��كل  تس��ير  الوطنية  االتحادات 
طبيع��ي واالهم بالنس��بة لي دعم 
اتحاد بلدي ب��األدوات والتجهيزات 
العتم��اد اللعبة عليه��ا, وهو ما تم 
فعال م��ن خ��الل تزويدن��ا بكمية 
جيدة منه��ا تم توزيعها على جميع 
المحافظ��ات, وأما ف��ي اتحاد دول 
المتوسط فقد توقف عن العمل منذ 

ظهور جائحة كورونا. 

رئيسة اتحاد الريشة الطائرة خلود البيطار:

اللعبة مرت بظروف صعبة جدًا ونركز حاليًا على الفئتين -13 و -15

أقام نادي السالم للمعوقين في حمص مهرجانًا رياضيًا 
ل��ذوي االحتياجات الخاصة في صالة الريش��ة الطائرة 
بملعب خالد بن الوليد تم خالله تكريم عدد من الكوادر 
وأبط��ال الجمهوري��ة بمختلف األلع��اب بمبالغ مالية 
رمزية وتضمن المهرجان عروضا رياضية اس��تعراضية 
ش��يقة تفاعل معها الحضور وصفقوا ألبطالها وبطالتها 
كثيرًا بألعاب كرة الس��لة على الكراس��ي ، وكرة الطائرة 
جلوس على األرض، وكرة الطاولة وقوف وجلوس على 
الكراسي الرياضية المتحركة، والقوة البدنية، والسباحة 
وألع��اب القوى، وكرة القدم للصم والبكم، وكرة الهدف 
للمكفوفين، وش��طرنج المكفوفي��ن، والجودو، كما تم 
تكريم عدد من الشخصيات الداعمة لمسيرة النادي كما 
كرمت اللجن��ة التنفيذية جميع العبي والعبات النادي 

الحائزين على بطولة الجمهورية بمختلف األلعاب.
عضو المكت��ب التنفيذي لالتحاد الرياض��ي العام عبد 
الناص��ر كركو الجاس��م نوه م��ن خاللها بال��دور يؤديه 
نادي الس��الم في رعاية األبط��ال الرياضيين من ذوي 

االحتياجات الخاصة والرسالة الكبيرة التي يقدمها من 
خالل هذا العمل.

رئيس النادي غس��ان أبو صالح أش��ار إلى الدور الذي 
يقوم به النادي تجاه أصحاب العزيمة واإلرادة وجرحى 
الجيش العربي الس��وري من جمي��ع الجوانب والدعم 
واالهتم��ام الدائمين م��ن قبل القيادتين السياس��ية 
والرياضية.ووج��ه ش��كره لجميع من مد ي��ده بالعون 
لمتابع��ة تألق ونجاح أبط��ال النادي، وش��كر كل من 
حضر وساهم بنجاح المهرجان خاصة جمعية صامدون 
رغم الجراح ومركز لمس��ة المجتمع��ي بمطرانية الروم 

االرثوذوكس 
حضر المهرجان مفيد مس��وح رئيس مكتب الش��باب 
بف��رع الح��زب وهنائي ال��وز رئيس اتح��اد الرياضات 
الخاص��ة وع��دد من أعض��اء االتحاد وعض��وا المكتب 
التنفيذي لمحافظة حمص همام غالي وضحوك مندو 
ورئيس اللجنة التنفيذي��ة فيصل دربي وأعضاء اللجنة 

وعدد من أعضاء إدارتي ناديي الكرامة والوثبة.

مهرجان تكريمي ألبطال الرياضات الخاصة في نادي السالم

انطلقت أمس الجمعة وعلى مالعب مدينة األس��د الرياضية منافس��ات 
دورة بطولة مخزومة لكرة المضرب المفتوحة للرجال والسيدات بمشاركة 
30 العب��ًا والعبة من مختلف المحافظات وتس��تمر حت��ى األحد القادم 
وذلك بإشراف وتنسيق وتعاون مع اللجنة الفنية لكرة المضرب بالالذقية.
وعلمت االتحاد أن نجوم اللعبة من أبرز العبي والعبات القطر سيتنافسون 

على كأس البطولة كما أن هناك جوائز مالية وعينية لألوائل.

بطولة مخزومة المفتوحة 
لكرة المضرب بالالذقية

- تنطلق يوم األحد القادم بطولة محافظة دير الزور 
لكرة القدم لفئتي األشبال والناشئين بمشاركة 10 
أندية قس��مت لمجموعتين األول��ى ضمت أندية 
الفت��وة ومراط واليقظ��ة والطلب��ة وحطلة وتقام 
مبارياته��ا على أرض ملعب ال��رول الصناعي بدير 
الزور فيما ضمت الثانية أندية الميادين وصبيخان 
والقورية والعش��ارة وبقرص وتقام المباريات على 

أرض ملعب نادي الميادين.
- توج القورية بلق��ب البطولة الكروية التي نظمها 
الن��ادي بمناس��بة أعياد تش��رين لف��رق األحياء 
الشعبية والتي ش��ارك بها ثمانية فرق هي رجال 
القورية ومحكان والش��باب من العش��ارة وغريبة 
والوحدة من بقرص ودبالن والنهضة من الكش��مة 
والفرس��ان من العش��ارة وتأهل للمباراة النهائية 

القورية ومحكان وانتهت لمصلحة القورية 2/1.
- احتف��اًء بأعياد تش��رين أقامت اللجن��ة الفنية 
الفرعية لبناء األجسام بطولة المحافظة التنشيطية 
بمش��اركة / 20 / العبًا في مق��ر الصالة الرياضية 
بحضور حس��ين المزيد رئيس اللجن��ة التنفيذية 
وأعض��اء اللجن��ة الذي��ن قام��وا بتكري��م جميع 

الالعبين المشاركين في البطولة.

رئيس مكتب ألعاب القوة شالش الشالش قال بان 
البطولة تأتي ضمن خطة عمل المكتب لتنش��يط 
اللعب��ة وإعادته��ا إلى س��ابق عهدها واس��تعدادًا 
للمشاركات المركزية القادمة واستقطبت البطولة 

على حضور جماهيري ملفت.
- اختتمت على أرض ملعب النادي الدورة الكروية 
الت��ي أقامها نادي حطلة الرياض��ي احتفاًء بأعياد 
تش��رين بمشاركة 8 فرق هي: ش��باب الفتوة من 
المدين��ة ومن م��راط فريق مراط لفئتي الش��باب 
والرجال ومن حطلة فرق األس��د والنجمة والحرية 
والف��داء واألهلي وقس��مت الفرق المش��اركة إلى 
مجموعتين ضمت األولى كاًل من )النجمة وشباب 
الفت��وة واألهلي وش��باب مراط( وضم��ت الثانية 
)الحرية وفريق األس��د والفداء ورجال نادي مراط( 
وفي المب��اراة النهائية تقابل مراط وفريق األس��د 
وانته��ت المباراة لمصلحة فريق األس��د 1/2 وقام 
رئي��س وأعضاء اللجنة التنفيذي��ة بتكريم الفريق 
الفائز وتكريم الفرق المشاركة وعدد من الالعبين.

أخبار رياضة دير الزور

اختتم فريق س��يدات الجودو بنادي الشرطة المركزي 
معس��كره التدريبي ال��ذي أقامه بالالذقية واس��تمر 
خمس��ة أيام وض��م أبرز العبات الج��ودو على صعيد 
الجمهورية وذلك بإشراف المدرب محمد علي الصالح 
مش��رف عام لعبة الجودو بنادي الشرطة الذي تحدث 
لالتح��اد بأن الغاية من المعس��كر هو االس��تمرارية 
بالتماري��ن وكذل��ك تنفي��ذًا لخطة إع��داد الالعبات 

والبقاء بجهوزية فنية عالية اس��تعدادًا ألي استحقاق 
قادم إضافة لتطوير مستوى الالعبات.

وأضاف أن المعسكر تضمن تنفيذ برنامج تدريبي أعد 
خصيصًا للمعس��كر وتضمن تمارين يومية صباحية 
ومس��ائية قوة بدني��ة والقتال والتكتي��ك والتكنيك 

للعبة وفنياتها.
كم��ا تم إج��راء عدة لق��اءات ودية بغي��ة االحتكاك 
مع فريق نادي الش��رطة بالالذقية بإش��راف المدرب 
عبد الوهاب عبيد وختم بتقديم الش��كر إلدارة نادي 

الشرطة بالالذقية على حسن االستضافة.

فريق سيدات جودو الشرطة يعسكر في الالذقية

ش��ارك 7 حكام من أس��رة اتحاد المب��ارزة في دورة 
التحكيم التي أقامها االتحاد اآلس��يوي للمبارزة عن 
طريق ش��بكة اإلنترنت )أون الين( والمشاركون هم 
يحيى الزين, اريج وسوف, ميسم الفضة, أورينا أحمد, 
س��ارة أحمد, كنان علي, حس��ين الرفاع��ي, المبادرة 
ش��ارك فيها دارسون من جميع الدول اآلسيوية التي 
تمارس رياضة المبارزة, واستمرت الدورة 3 أيام, كل 
يوم على س��الح من أس��لحة المبارزة المعتمدة في 

قانون اللعب��ة وتعتبر هذه ال��دورة تحضيرية للدورة 
األعل��ى لنيل الش��هادة الرس��مية األولى ف��ي اتحاد 

المبارزة اآلسيوي.
ومن جانب آخر أقام اتحاد المبارزة دورة تحكيم في 
محافظة حماه ش��ارك فيها 13 حكما من الجنسين, 
وال يزال معس��كر المنتخب قائما في مدينة تش��رين 
ويتم تحضيره للمشاركة في البطولة اآلسيوية القادمة 

المؤهلة للمشاركة في أولمبياد طوكيو العام القادم.

تأهيل لحكام رياضة المبارزة
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تتواصل تحضي��رات منتخبنا الوطني 
السلة إستعدادًا لخوض مباراتي  لكرة 
النافذة الثانية لتصفيات كأس آس��يا 
)2021( بالمعس��كر التدريبي المغلق 
المقام حاليًا في مدينة كازان الروسية 
حيث خاض منتخبنا األسبوع الماضي 
مباراتين وديتين ففاز بالمباراة األولى 
على فريق أكاديمية أولغا بفارق )10( 
نقاط )91/101( وف��ي المباراة الثانية 
التق��ى فري��ق )س��ام كازان( مس��اء 
أم��س األول )الخمي��س( وانته��ت 
المب��اراة بف��وز منتخبنا بف��ارق )15( 
نقط��ة )66/81( بع��د أن تقدم بالربع 
األول بفارق )19( نقطة )7/26( حيث 
ش��هدت الدقائق األول��ى تفوق صريح 
)0/12( وبالرب��ع الثان��ي تفوق بفارق 
)3( نقاط )19/22( لتشيرالنتيجة مع 
نهاية الشوط األول إلى تقدم منتخبنا 
بفارق )22( نقطة )26/48( وفي الربع 
الثال��ث ومع التغي��رات الكثيرة التي 
أجراها م��درب منتخبنا )أش��رك 14 
العب��ًا( قلص الفريق الروس��ي الفارق 
)10( نق��اط فانته��ى )23/13( وف��ي 
الربع األخير استعاد منتخبنا أفضليته 
وتفوق )17/20(، وبعد المباراة تحدث 
م��درب منتخبن��ا األمريكي س��اليرنو 
مع الالعبين وطالبه��م بتقديم ثبات 
أكبر باألداء خ��الل المباريات القادمة 
ال��كادر  يحل��ل  أن  المنتظ��ر  وم��ن 
الفن��ي لمنتخبنا المباراة لش��رح أبرز 

إيجابياتها وسلبياتها لالعبين.
إحصائيات ولقطات

ش��هدت المب��اراة الودي��ة الثانية 	 
لمنتخبن��ا أمام فريق س��ام كازان 
غياب قائد المنتخب رامي مرجانة 
والالع��ب المجّن��س ج��ورج كيل 
وعمر الش��يخ علي وإسحاق عبيد 

وتوفيق صالح وعمر إدلبي ومحمد 
حاضري

ش��هدت المب��اراة مش��اركة العب 	 
اإلرتكاز الش��اب عمار غميان لمدة 
)11:38 دقيقة( ونجح بتس��جيل 6 
نقاط و 8 كرات مرتدة » ريباوند » 

نجح عم��الق منتخبنا الوطني عبد 	 
الوه��اب الحم��وي بتس��جيل 13 
نقط��ة و 4 كرات مرت��دة و كرتين 
حاس��متين » أسيست » و صّدين 
للك��رة » بلوك ش��وت » في زمن 

مشاركة 17 دقيقة 
س��ّجل طارق الجابي 12 نقطة و 3 	 

ك��رات مرتدة وكرتين حاس��متين 
وقط��ع للك��رة » س��تيل » بزم��ن 

مشاركة 20:48 دقيقة 
12 نقط��ة 	  س��ّجل أنطون��ي بك��ر 

وكرتي��ن حاس��متين و كرة مرتدة 
وقطع للك��رة بزمن مش��اركة بلغ 

21:03 دقيقة 
أضاف ش��ريف الع��ش 6 نقاط و4 	 

كرات مرت��دة و 3 كرات حاس��مة  
وقطعين للكرة في زمن مش��اركة 

25:40 دقيقة 
س��جل أنس ش��عبان 5 نقاط و 5 	 

كرات حاسمة وقطعين للكرة و كرة 
مرتدة بزمن مشاركة 14:20 دقيقة 

س��ّجل مجد أب��و عيط��ة  5 نقاط 	 
وكرتي��ن حاس��متين و 5 ك��رات 
مرتدة بزمن مشاركة 21:06 دقيقة 

نجح وائ��ل جليالتي بتس��جيل 5 	 
نق��اط وكرتي��ن مرتدتي��ن بزمن 

مشاركة 4:48 دقيقة 
س��جل مجد عربش��ة نقطتين و 3 	 

كرات حاسمة وقطعين للكرة بزمن 
مشاركة 12:22 دقيقة 

س��ّجل جميل صّدي��ر 5 نقاط و 5 	 
ك��رات مرتدة وكرتين حاس��متين 

بزمن مشاركة 13:51 دقيقة 
س��ّجل جورجي ناظاري��ان 6 نقاط 	 

وكرة مرتدة بزمن مش��اركة 17:38 
دقيقة 

س��ّجل هاني ادريب��ي 4 نقاط و 4 	 
ك��رات مرتدة وكرة حاس��مة بزمن 

مشاركة 14:38 دقيقة 
لم يس��جل زكريا الحس��ين ولكنه 	 

بزمن  حاس��متين  كرتي��ن  ق��ّدم 
مشاركة 5:12 دقيقة 

حقق منتخبنا نس��بة وقدرها ٪53 	 
 47/25 بواق��ع  النقطتي��ن  عل��ى 

محاولة  
حق��ق منتخبن��ا نس��بة 18٪ على 	 

التصويب��ات الثالثي��ة بواقع 11/2 
محاولة 

حق��ق منتخبن��ا نس��بة 66٪ على 	 
 38/25 بواق��ع  الح��رة  الرمي��ات 

محاولة
هوية الفريق بدأت بالظهور

اعتبر المدرب الوطني عزام الحس��ين 
أن لق��اء منتخبن��ا أمام فريق س��ام 
كازان كان لوض��ع اللمس��ات األخيرة 
على القائم��ة النهائية للمنتخب التي 
س��تضم ١٥ العب��ًا وأضاف الحس��ين 
)حاولن��ا بلقاء س��ام كازان إكمال ما 
بدأن��اه بالمباراة األول��ى، فأمام فولغا 
أعطينا مجموعة م��ن الالعبين وقت 
طويل للع��ب وبالمباراة الثانية منحنا 

الفرص��ة لمجموع��ة أخ��رى  فالفريق 
لعب بشكل أفضل من المباراة األولى 
أدين��ا بصورة أفض��ل دفاعي��ًا حيث 
بدأت فلس��فة الدفاع تترس��خ بشكل 
أفضل وذات الش��يء بالنسبة للهجوم 
والالعب��ون بات��وا يتمركزون بش��كل 

أفضل(.
الربع األول  وتابع الحس��ين )خ��الل 
بإيق��اع مرتف��ع لكنه  الفري��ق  ظه��ر 
تراج��ع بالثاني ونص��ف الثالث قبل 
أن يس��تعيد الفريق نسقه، المستوى 
بتحس��ن لكن بظل تغيير األس��لوب 
بشكل جذري سنحتاج بالتأكيد لمزيد 
من المباريات وم��ن الجيد أن هوية 

الفريق بدأت بالظهور(.
تغيير  يف الفكر واألسلوب

قبل المباراة الودية األولى )الخميس 
الماض��ي( أج��رى منتخبن��ا حص��ة 
تدريبي��ة في المس��بح وأخرى بصالة 
كرة الس��لة ث��م دع��ا ال��كادر الفني 
واإلداري الالعبي��ن لحض��ور المؤتمر 
الصحفي الذي عق��د تحضيرًا للمباراة 
وش��هد بدايته عرض مقط��ع تعريفي 
لفري��ق األكاديمية المنافس��ة وفيلم 
ال��ذي تم  الفري��ق  تعريف��ي بنج��م 
استدعاؤه مؤخرًا لمنتخب روسيا علمًا 
أن الالعب ش��ارك بالمب��اراة، وخالل 

المؤتم��ر تح��دث م��درب منتخبن��ا 
جوزيف س��اليرنو عن م��ا ينتظره من 
ه��ذه المباراة بالق��ول )حظيت بوقت 
قصير مع الالعبي��ن حتى اآلن لكني 
أع��رف اآلن الكثير عن ش��خصيتهم 
وما يعجبني هو الرغبة التي يملكونها 
ألن يتط��وروا أكثر، نري��د تغيير فكر 
كرة الس��لة بالمنتخب وتغيير أسلوب 

اللعب وهذا يمثل تحديًا لالعبين(.
المدرب »نريد وضع مفاهيم  وأضاف 
للب��دء بنظام جدي��د ومباراة  جديدة 
الغ��د س��تمثل اختب��ارًا للعديد من 

الالعبين«.
كما ش��كر رئيس البعثة وعضو اتحاد 
كرة السلة طريف قوطرش األكاديمية 
على اس��تضافة اللقاء وتحدث بالقول 
)لدينا فريق مكون من العبين بأعمار 
مختلف��ة ونرغ��ب بتجري��ب جمي��ع 
الالعبي��ن من خ��الل المب��اراة لكن 
بالتأكيد نبحث ع��ن الفوز ألني أؤمن 

بالنهاية بأهمية االنتصار(.
كم��ا تحدث الم��درب الوطن��ي عزام 
الحس��ين عن عمل الكادر حتى اآلن 
بالق��ول )أتحدث مع المدرب بش��كل 
مس��تمر وهو متفهم ومتعاون دائمًا 
وهو ما يس��اعدنا على الخروج بأفكار 
جديدة تساعد المنتخب على التقدم(.

م��ن جانب��ه توج��ه رئي��س لجن��ة 
المنتخب��ات أن��ور عبد الح��ي بكلمة 
لالعب��ي المنتخ��ب بالقول )س��عيد 
بوجود ش��ابين س��وريين هنا وكنت 
سعيد بمدى ترحيبهم بنا رغم اعتزالنا 
اللعب منذ 15 عامًا وهذه رس��الة لكم 
لتعرفوا قيم��ة الرياضة وما يمكن أن 

تتركه لكم للمستقبل(.
أم��ا مش��رف المنتخ��ب محم��د أبو 
س��عدى فتح��دث بالق��ول )س��عيد 
بوج��ودي هن��ا بروس��يا، س��بق وأن 
تعايشت مع فريق ستاسيبا بليتوانيا 
والتقيت حينها بالعديد من المدربين 
ال��روس وحصلت م��ن خاللهم على 
الكثير من العلم والخبرة لذا آمل من 
العبين��ا العمل على اس��تثمار تجربة 

الوجود هنا للتطور أكثر(.
ساليرنو راض عن األداء 

وكان منتخبن��ا الوطني قد حقق الفوز 
الودية األول��ى ضمن  المب��اراة  ف��ي 
يقام  ال��ذي  التحضي��ري  المعس��كر 
حاليًا ف��ي كازان على حس��اب فريق 
أكاديمي��ة فولغا بنتيج��ة )91/101( 
بعد أن انتهت أرباع المباراة )27/23-
15/27-16/23-24/27( وق��د عان��ى 
منتخبنا بالربع األول من سرعة العبي 
العالي  ونجاحه��م  المضيف  الفري��ق 

بالثالثيات لكن مع بداية الربع الثاني 
تحس��ن الدفاع بش��كل واضح ليقلل 
م��ن فعالية الخصم مقابل نجاح كبير 
للمنتخب س��واء بالتسديد من خارج 
الق��وس أو من تحت الس��لة علمًا أن 
المدرب سعى لتجريب عدد كبير من 

الالعبين خالل اللقاء.
األمريكي جو ساليرنو مدرب منتخبنا 
تح��دث مع الالعبي��ن بع��د المباراة 
مبدي��ًا رض��اه على ما قدم��وه بالقول 
»قياس��ًا عل��ى الع��دد القلي��ل م��ن 
أجريناها  الت��ي  التدريبية  الحص��ص 
حتى اآلن األداء مقبول، أظهرتم طاقة 
جيدة بالدفاع من��ذ بداية الربع الثاني 

وهو ما ساعدنا على إيقافهم«.

تحضير بدني ونظري
الودية األولى ش��هدت  المب��اراة  بعد 
المنتخب تدريبات مكثفة  تحضيرات 
حيث ش��هد اليوم السادس حصتين 
تدريبيتين ركزت األولى على التمارين 
البدنية في صالة الحديد والثانية على 
التس��ديد ورفع إيقاع اللعب والسعي 
لخل��ق أفضل مس��احة للمس��دد مع 
اختياره التوقيت المناس��ب في صالة 
ك��رة الس��لة، وعرض الم��درب خالل 
جلس��ة فيديو عدة مقاطع من مباراة 
الفري��ق وناقش من خالله��ا األخطاء 
واألش��ياء اإليجابي��ة الت��ي ظه��رت 
باللق��اء مطالبًا الالعبين باالس��تفادة 
من المالحظ��ات وتطبيقها بالتمرين 
المس��ائي الذي رّكز بشكل كبير على 
كيفية معالجة هذه األخطاء من حيث 
تمركز الالعبين بالدفاع وتواصلهم مع 

بعضهم.
يوم راحة

بعد ٦ أي��ام من العمل المتواصل في 
معسكره حصل منتخبنا الوطني على 
أول فرصة للراحة والخروج من الفندق 

إلى أحد مراكز التسوق بكازان.

معسكران للمنتخبين السعودي 
والقطري

لمنتخبن��ا  المنافس��ة  المنتخب��ات 
لتصفيات  الخامسة  المجموعة  ضمن 
للنافذة  كأس آسيا باشرت االستعداد 
القادم��ة فمنذ أيام انطلق المعس��كر 
الداخل��ي للمنتخب الس��عودي األول 
حي��ث س��يواجه بالناف��ذة القادم��ة 
منتخبي إي��ران وقطر ويش��رف على 
المنتخب الس��عودي المدرب الوطني 
عل��ي الس��نحاني ومس��اعديه تاني��ر 
جوناي وخل��دون المولد، وتم اختيار 
16 العبًا للمعسكر وهم: محمد الصقر 
و ثامر أبك��ر و علي الش��بيلي وخالد 
الثعلب��ي ومحمد  عبدالجب��ار ونايف 
الس��ويلم وناص��ر العبس��ي ومثن��ى 
المروان��ي ومحم��د المرواني وأيوب 
الهوس��اوي وفهد الس��الك وناصر أبو 
جالس و أحمد المخت��ار وعبدالملك 
عاش��ور وخال��د المزي��دي وأس��امة 
البرقاوي، وكان المنتخب الس��عودي 
قد بدأ مش��واره في التصفيات بالفوز 
على قطر بف��ارق )11( نقطة )57/68( 
ثم خسر أمام منتخبنا بفارق )5( نقاط 

.)70/75(
فيما يواص��ل المنتخب القطري لكرة 
السلة للرجال تدريباته اليومية القوية 
بصال��ة ن��ادي االتح��اد تح��ت قيادة 
المدرب الصربي ميودراغ بيريسيتش، 
وذلك استعدادًا لمواجهتي منتخبنا ثم 
السعودية، وتضم التشكيلة الالعبين: 
فارس أفديك وأمير موجيك وفيصل 
أبوعيس��ى وبابك��ر ديان��ج، مصطفى 
عصام فودة، عمر محمد س��عد وخالد 
رشدي، جوي معمر تاال ومحمد حسن 
وميه��و هاراس��يك ومحمد يوس��ف 
وعبدالرحمن س��عد ونديم موسيلك، 
وس��عيدو الحاج ن��داي، عرفان علي 
سعيد وأحمد الدرويش وعبدالرحمن 

يحيى، ومحمد عبدالعزيز.

إقت��رب موع��د إنط��الق منافس��ات 
دوري الس��يدات لك��رة الس��لة حيث 
شهدت األيام الس��ابقة نشاط ملحوظ 
بالتعاق��دات واالنتق��االت بين أندية 
المقدمة التي تسعى لتدعيم صفوفها 

والمنافسة أكثر على اللقب.
الثورة يجدد لالعباته

 في مقر إدارة نادي الثورة )حامل لقب 
كأس الجمهوري��ة الموس��م الماضي( 
جددت نجمات الفريق سيدرة سليمان 
واليس��يا ماكاريان ونورا بشارة وماري 
عبدهللا وس��ارة الياس وماريا دعيبس 
حكيمة  وجيس��يكا  يازج��ي  وزين��ة 
التعاقد مع النادي لموسم قادم ومن 
المتوقع أن تنضم للتش��كيلة شغف 
أب��و فاعور في ح��ال وص��ول اعارتها 
م��ن ناديه��ا االتحاد إضاف��ة لتدعيم 
الفريق بعدد م��ن الالعبات من فريق 
الفريق المدرب  الناشئات ، وس��يقود 
عبدهللا كمونة ويس��اعد المدرب طاهر 
المهنا فيما كلفت السيدة روال جبري 

ولقاء واكيم إداريات للفريق.

تدعيم لقاسيون
أعلنت إدارة نادي قاس��يون األس��بوع 
الماضي )األربعاء(عن تشكيلة فريقها 
األنثوي لكرة الس��لة  الذي سيشارك 
في بطولتي الدوري والكأس للسيدات 
الموسم القادم )2021/2020( وضمت 
القائمة كال من الالعبات  كارولينا أبو 
لطيف  وفرح أسد وابتسام الزير وبتول 
الس��يد  وليانا غنوم  وهب��ة بغدادي  
وروان الجرف  والن��ا الفصيح ودارين 

عطفه وهيا المالكي ، وسيشرف على 
الفري��ق رئي��س الن��ادي العميد فايز 
الباش��ا وعضو مجل��س اإلدارة رياض 
جمعة)مديرًا  خالد  وس��مي  المصري 
للفريق( وعبير بوكلي حس��ن )إدارية( 
بينم��ا ي��درب الفري��ق بش��ار فاضل 
ويس��اعده محمد المصري إضافة إلى 

المعالج الفيزيائي خالد ظاظا.
صفقات مميزة للجالء وتشرين

بشكل مفاجئ أعلنت إدارة نادي الجالء 

ع��ن التعاقد مع العبة نادي الس��احل 
والمنتخب الوطني رش��ا سكران لمدة 
موسم واحد لتكمل رشا عقد الالعبات 
ال��� 12  اللواتي س��يدافعن عن ألوان 
الجالء الموس��م القادم 2021/2020 ، 
فيما انتقلت آية شما من الساحل إلى 
تش��رين في آخر التعاق��دات المعلنة 
حت��ى اآلن وكان��ت آي��ة ش��ما التي 
انتقلت من نادي الس��احل إلى نادي 
تش��رين الموسم الماضي ، والمعروف 
عن آية أنها من الالعبات القالئل التي 
تنقلت بين 4 أندية مختلفة على الرغم 
من أنها بدأت ممارس��ة كرة السلة في 
س��ن متأخر )ل��م تلعب م��ع الفئات 
العمرية قط( ، حيث كانت بدايتها في 
الثامنة عش��رة مع حطين لموسمين 
ثم انتقلت إلى تش��رين لموسم واحد 
، وانتقل��ت بعده��ا إلى ن��ادي الثورة 
موسم 2018/2017 وبلغت معه نهائي 
ناديها  إل��ى  لتعود  الجمهوري��ة  كأس 
األم حطين في الموس��م قبل الماضي 
2019/2018 قب��ل أن تش��د الرح��ال 

نحو فريق الس��احل من طرطوس في 
موس��م 2020/2019 لك��ن البطول��ة 
ل��م تكتمل وها هي تع��ود اليوم إلى 
تشرين لتشارك زميالتها ديانا بالوش 
ويارا سليمان ويارا بركات ونور داوود 
والبقية في موس��م هو األق��وى ربما 
على مس��توى الدوري سواء من أجل 
التنافس على اللقب أو تحاشي الهبوط 

إلى الدرجة الثانية  .
جديد الوحدة

نادي الوح��دة أحد أبرز المنافس��ين 
عل��ى األلق��اب المحلي��ة بالمواس��م 
الس��ابقة تعاق��د م��ع ث��الث العبات 
هن  الش��قيقتان هال ولمعة محمود 
)قادمات من قاسيون( والعبة االرتكاز 
أس��مى الح��اج )قادمة من أش��رفية 
صحناي��ا( مما يذك��ر أن هال محمود 
من مواليد 1988 تش��غل مركزي )3-

4( أما لمعة وهي م��ن مواليد 1993 
وتلع��ب بمركزي )2-3( أما أس��مى 
وهي من مواليد 1997 وتلعب بمركز 

االرتكاز)5(. 

اختتمت األس��بوع الماضي بطولة 
نادي الث��ورة )3×3( لكرة الس��لة 
ملع��ب  أرض  عل��ى  )مختل��ط( 
النادي بمنطقة القصاع وش��هدت 
منافس��ات تحت 14 عامًا )ذكور( 
فوز فريق وولفز بلقب البطولة بعد 
فوزه بالمب��اراة النهائية على فريق 
شوترز 7/15 وقد ضم الفريق البطل  
كل م��ن الالعبين :أمير الس��هوي 
وإيل��ي نبه��ان و قيص��ر داراني و 
لي��ث قندلف، وكان فري��ق وولفز 
فاز في الدور نص��ف النهائي على 
فريق غولدن 8/12 وفي منافسات 
تحت )14( عامًا )إناث( أحرز فريق 
المرك��ز األول بفوزه في  كانديس 
المب��اراة النهائية عل��ى فريق فاير 
ب��ول 1/16، وضم فري��ق كانديس 
كل من الالعبات جويل فليحان و 
زينة دهمش وجويل خان و إيلين 
إس��ماعيل وكان فري��ق كانديس 
فاز في الدور نص��ف النهائي على 
فري��ق بول��رز 5/16، وأح��رز فريق 
ليت��ل جينت��س بطول��ة دون 17 
عامًا )مختل��ط( بفوزه في المباراة 
النهائية على فريق سافاج 12/19، 

وضم فريق ليتل جينتس كل من  
الالعبين والالعبات س��ارة الياس 
وأحم��د محمود  المهن��ا  وس��ارة 
وميشال عيس��ى، فيما ضم فريق 
أنابيل  الالعبين والالعبات  سافاج 
بحري وش��انتال صمالجي و عبد 
الرحم��ن أب��و دان و رامي نحاس، 
وكان فري��ق ليت��ل جينت��س فاز 
النهائي ونصف  في الدورين رب��ع 
النهائي على إمبوستر 16-8 وعلى 

تورنادو 13-10 على التوالي.
ألقاب المهارات الفردية

شهدت منافسات المهارات الفردية 

فوز الالعبة نويل الدبعي بمس��ابقة 
الرميات الحرة )دون 14 عامًا إناث(  
والالع��ب جوزيف زلقط بمس��ابقة 
الرميات الحرة )دون 14 عامًا ذكور( 
والالع��ب غي��ث طال��ب والالعبة 
جودي الحمصي بمسابقة الرميات 
الح��رة )دون 17 عامًا ذكور وإناث( 
 Hot(والالعبة زين��ة دهمش بلقب
Shot( دون 14 عامًا إناث والالعب 
 )Shot Hot( أمير السهوي بمسابقة
دون 14 عامًا ذكورو الالعب ميشيل 
عيسى بمس��ابقة الرميات الثالثية 

)مختلط دون 17 عامًا(.

كرة السلة

أبي شقير 

قبل )8( أيام على إنطالق دوري السيدات »ولفر وكانديس وليتل جنتس« أبطال نادي الثورة )3×3(

صفقة مهمة للجالء والثورة يحافظ على تشكيلته وقاسيون يدعم مجموعته

استعدادًا لتصفيات كأس آسيا لكرة السلة

منتخبنا فاز بالمباراتين الودتين على أكاديمية أولغا وسام كازان الروسي
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أيهم الحمزاويأنــــور البكــرم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

اختتمت يوم األربعاء الماضي منافسات ذهاب 
الدور األول في دوري المجموعات ضمن بطولة 
أبط��ال أوروب��ا لألندية لكرة الق��دم بمواجهات 
لم تخل من المفاجآت وبدت ش��هية الهدافين 
مفتوحة خاصة للفرق الكبي��رة والمتصدرة في 
المجموع��ات ال�8 الت��ي يتصدر نصفه��ا أندية 
تمتلك العالمة الكاملة هي بايرن ميونيخ ومان 
س��يتي وليفربول وبرش��لونة، بوق��ت تابع فيه 
مونش��نغالدباخ انطالقته القوية وتشهد خامس 
المجموعات صراع ثنائ��ي على الصدارة ومثلها 
المجموعة الثامنة التي سقط فيها كل من مان 
يونايتد وسان جيرمان وبشكل مفاجئ بينما ال 
زال بوروسيا دورتموند ينعم بصدارة المجموعة 

السادسة.
مرحل��ة اإلياب تب��دأ ف��ي 24 الش��هر الحالي 
وسترسم اللوحة النهائية في بعض المجموعات 
فيما قد ال تحس��م بقية األمور إال بصافرة ختام 

هذا الدور.
المجموعة )1(

ضرب العم��الق البافاري بق��وة والتهم مضيفه 
ريدبول س��الزبورغ النمس��اوي بنتيج��ة كبيرة 
وصلت إلى 6/2 س��جل ليفاندوفيسكي هدفين 
وراس��موس بالخطأ في مرماه وجيروم بواتينغ 
وليروي س��انيه ولوكاس هيرنانديز فيما سجل 

هدفي المضيف ميرجم وماسايا.
ورف��ع باتي��رن ميونيخ رصي��ده إل��ى 9 نقاط 
بالعالمة الكاملة متصدرًا للمجموعة فيما تجمد 

رصيد ريدبول عند النقطة كآخر المجموعة.
وحافظ أتلتيكو مدريد على الوصافة بعد عودته 
بنقطة صعبة نم أرض لوكوموتيف موس��كو بعد 
التع��ادل اإليجابي 1/1 ولرفاق س��واريز 4 نقاط 
فيما يمتلك الفريق الروس��ي نقطتين بالمركز 

الثالث.
وس��جل لوس��ي ماريا خيمينز أواًل ألتلتيكو يرد 
عليه أنتون ميراتش��وك من ركل��ة جزاء هدف 

التعادل.
المجموعة )2(

تابع بوروسيا مونش��نغالدباخ مسيرته الناجحة 
حتى اآلن وضرب شباك ش��اختار األوكراني 6 
مرات دون رد عزز بها صدارته للمجموعة الثانية 

برصيد 5 نقاط.
س��جل أهداف الفريق األلماني الحس��ن ميليا 
)هاتري��ك( وفالي��ري خطأ بمرم��اه ورامي بن 
سبعيني والرس سيتزل، وتجمد رصيد شاختار 
عن��د 4 نق��اط بالمرك��ز الثالث متخلف��ًا بفارق 
األه��داف عن لاير مدري��د الثاني ال��ذي عادل 
للواجه��ة وإن كان ذلك قد تحقق بصعوبة على 
حس��اب إنتر مي��الن وبنتيج��ة 3/2 تجمد بها 

رصي��د الفريق اإليطالي عن��د النقطتين بالمركز 
األخير في المجموعة.

س��رعان ما تقدم الفريق الملكي بهدفي بنزيمة 
وراموس واس��تطاع اإليطالي ال��رد عبر الوتارو 

وإيفان قبل أن يحسمها رودريغو بهدف الفوز.
المجموعة )3(

يتابع مانشستر س��يتي اإليقاع بضحاياه وهذه 
المرة سجل أولمبياكوس اليوناني على قائمته 
عندم��ا تغلب علي��ه بثالثية وق��ع عليها فيران 
توري��س وغابري��ل خيس��و وجواد، وه��و الفوز 
الثالث على التوالي قبض فيه الفريق اإلنكليزي 
على صدارة شباك المجموعة فيما توقف رصيد 
أولمبياك��وس عند 4 نقاط ت��اركًا المركز األخير 
لمرس��يليا خالي الوفاض والذي تلقى 3 أهداف 
من بورتو البرتغالي لينتقل األخير للمركز الثاني 

برصيد 6 نقاط.
المجموعة )4(

س��جل ليفربول 5 أه��داف لفت��ت األنظار في 
منافس��ات المجموع��ة الرابعة تاب��ع بها رفاق 
ص��الح زعامته��م وقبضوا بيد م��ن جديد على 
الصدارة بالعالمة الكاملة، واألهداف في شباك 
المضيف أتالنتا س��جلها دييغو كوتا )هاتريك( 
ومحمد صالح وس��اديو ماني وألتالنتا  4 نقاط 
تضع��ه بالمرك��ز الثال��ث بفارق األه��داف عن 

أياكس أمستردام الوصيف الذي تغلب بصعوبة 
على ميتيالن الدنماركي 2/1.

وتق��دم الفريق الهولندي في ربع س��اعة األولى 
بهدف��ي أنتون��ي ودوش��ان وقل��ص أندي��رس 

ألصحاب األرض.
ول��م يحرز الفري��ق الدنماركي م��ع ختام رحلة 

الذهاب أي نقطة في حساب هذه المجموعة.
المجموعة )5(

تاب��ع كل من تشيلس��ي وإش��بيلية صدارتهما 
لخام��س المجموع��ات بعد أن حق��ق كليهما 
انتصاره الثاني ويمتلكان 7 نقاط ويتقدم الفريق 

اللندني بفارق األهداف.
البلوز ضربوا ش��باك رين بثالثية ليتمو فيرتر 2 
وتام��ي ابراهام وبقي الفريق الفرنس��ي بالمركز 

قبل األخير بنقطته اليتيمة.
من جهته فاز إشبيلية في ارضه على كراسنودار 
الروسي 3/2 رغم تقدم األخير بهدفي سليمازف 
وماركوس لكن انتفض الفريق اإلسباني وسجل 
3 أه��داف عب��ر إيف��ان ر اكيتيتش ويوس��ف 
النصي��ري 2، ويمتل��ك كراس��نودار نقطة في 

حساب هذه المجموعة.
المجموعة )6(

الشهية التهديفية التي تشهدها البطولة انتقلت 
للمجموع��ة السادس��ة خاصة م��ن قبل فرص 

الصدارة ولم يحتاج بوروس��يا دورتموند س��وى 
إلى نصف ساعة ليحسم موقفه مع كلوب بروج 
بثالثية نظيفة س��جلها ثوران ه��ازارد وإيرلينغ 
هاالن��د 2 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط فيما تجمد 
رصيد ال فريق البلجيكي عن��د 4 نقاط بالمركز 

الثالث.
 وانتقل التس��يو للوصافة بع��د أن رفع رصيده 
الى 5 نقاط إثر تعادله الصعب من أرض زينيت 
س��انت بطرس��بورغ الروس��ي 1/1 حيث تقدم 
الروس��ي بهدف الكس��ندر وأنق��ذ فيلبي فريقه 
بالدقيقة 82 وللفريق الروس��ي نقطة يتذيل بها 

الئحة الترتيب.
المجموعة )7(

يفصل فريق برش��لونة ما يجري معه في الليغا 
م��ع أحداث دوري األبطال.. وش��تان ما بينهما 
حيث يواصل انتصاراته في س��ابع المجموعات 
محققًا العالمة الكامل��ة التي تضعه على رأس 
المجموع��ة ب�9 نق��اط.. بعد ف��وزه على دينامو 
كييف 2/1 سجل الثنائية ميسي من ركلة جزاء 
وبيكيه وقلص للفريق األوكراني فيكتور تسيما 

نكوف وبقي رصيد الفريق نقطة.
وفي المواجه��ة األخرى ص��ب يوفنتوس جام 
غضبه بوجه فرينكفاروزي وغلبه 4/1 عبر الفارو 
مورات��ا 2 وبالول��و ديباال واليش��ا ودفالي خطأ 

بمرمى فريقه.
ولفريق الس��يدة العجوز 6 نقاط تضعه بوصافة 
الترتيب فيما للفريق المجري نقطة بأول ظهور 

له بهذه المسابقة.
المجموعة )8(

المجموع��ات ش��هدت س��قوط مفاجئ  آخ��ر 
لمانشس��تر يونايتد أم��ام مضيفه اس��طنبول 
باش��اك 1/2 تجمد بها رصيد الفريق اإلنكليزي 
ب�6 نقاط لكنه ال زال بالص��دارة بفارق األهداف 
ع��ن اليبزيغ فيما حقق اس��طنبول أول 3 نقاط 

بالبطولة.
وتأخ��ر يونايتد بهدف��ي ديميا وادين فيس��كا 
وقلص عب��ر أنتوني مارس��يال وجيع األهداف 
سجلت بالش��وط األول وبقي الثاني عصيًا على 

الفريقز
أيضًا ضربت المفاجآت بهذه المجموعة فيا للقاء 
اآلخر ال ذي جمع اليبزيغ بضيفه باريس س��ان 
جيرمان حيث فاز أصحاب األرض بنتيجة 2/1.

ووضع أنخي��ل دي ماريا فريقه بالمقدمة بهدفه 
في الدقيقة الخامسة، لكن اليبزيغ خرج متعاداًل 
بالش��وط األول بهدف كريستوفر وافتتح الشوط 
الثاني بجزاء ناجحة اليميل فورس��يبرغ، ورفع 
الفري��ق األلماني رصيده ل�6 نق��اط فيما تجمد 

رصيد سان جيرمان عند 3 نقاط.

مان سيتي وليفربول وبرشلونة بالعالمة الكاملة في دوري األبطال

سداسية للعمالق البافاري وانتصار صعب لريال مدريد 
والمفاجآت ضربت بآخر المجموعات

تعود المنافسات في دوري ابطال أوروبا لكرة القدم يومي الثالثاء واألربعاء 
24- 25 الشهر الحالي عبر مجموعات ال�8.

فف��ي المجموع��ة األولى يلعب أتلتيك��و مدريد مع لوكوموتيف موس��كو، 
وبايرن ميونيخ مع ريدبول سالزبورغ النمساوي.

وفي المجموعة الثانية يحل شاختار ضيفًا على مونشنغالدباخ، ويستضيف 
إنتر ميالن فريق لاير مدريدز

ويطير مان س��يتي للقاء أولمبياكوس في ثالث المجموعات التي تش��هد 
أيضًا مواجهة بين مرس��يليا وبورتو بوقت تش��هد المجموعة الرابعة مباراة 

ليفربول مع أتالنتا، وأياكس أمستردام مع ميتيالن.
المباريات الس��ابقة جميع��ًا للمجموعات ال� 4 األولى تج��ري يوم األربعاء 
وتس��بقها بيوم 8 مباريات حيث يلتقي رين مع تشيلسي، وكراسنوردا مع 
إش��بيلية بالمجموعة الخامس’، وتشهد السادسة مباراة التسيو مع زينيت 

بطرسبورغ، وبوروسيا دورتموند مع كلوب بروج.
ويحل برش��لونة على دينامو كييف في سابع المجموعات التي يتلقي فيها 
يوفنتوس مع فرينكفاروزي بينما يلتقي في آخر المجموعات باريس س��ان 

جيرمان مع اليبزيغ، ومانشستر يونايتد مع اسطنبول.
س��ترخي نتائج الجولة القادمة )األولى إيابًا( بظاللها بالتأكيد على ما تبقى 

من مراحل وقد يكون بعضها حاسمًا لتأهل كبار وكذلك خروج غيرهم.

الالعب األفضلمواجهات قادمة

الهدف األحلى

ترتيب المجموعات

الهدافون

األول��ى: باري��رن ميونيخ 9 نق��اط أتلتيكو مدري��د 4 لوكوموتيف 2 
ريدبول سالزبورغ 1.

الثانية: مونشنغالدباخ 5 لاير مدريد 4 شاختار 4 إنتر ميالن 2.
الثالثة: مان سيتي 9 بورتو 6 أولمبياكوس 3 مرسيليا 0.

الرابعة: ليفربول 9 أياكس أمستردام 4 اتالنتا 4 ميتيالن 0.
الخامسة: تشيلسي 7 إشبيلية 7 رين 1 كراسنودار 1.

السادسة: دورتموند 6 التسيو 5 كلوب بروج 4 سانت بطرسبورغ 1.
السابعة: برشلونة 9 يوفنتوس 6 دينامو كييف 1 فرينكفاروزي 1.

الثامنة: مان يونايتد 6 اليبزيغ 6 سان جيرمان 3 اسطنبول 3.

مع مرور 3 جوالت من دوري المجموعات يتصدر الئحة الهدافين 6 
العبين لكل منهم 4 أهدافه هم:

ماركوس راش��فورد )مان يونايتد(، دييغو جوتا )ليفربول(، توكماك 
نفوين )فرينكفاروزي( أرلينغ هاالند )بوروسيا دورتموند( دومينليت 

سزربوسنرالي )ريدبول سالزبورغ( الفارو موراتا )يوفنتوس(.

أعلن االتحاد األوروبي )يويفا( 
عن 4 العبين مرشحين لجائزة 
الالعب األفضل للجولة الثالثة 

من دور المجموعات.
والالعبون األربعة هم:

- البرتغال��ي ديوغو غوتا نجم 
ليفربول الذي س��جل هاتريك 
في فوز الري��دز العريض على 

أتالنتا بخماسية نظيفة.
بيلي��ا  الحس��ن  الفنرس��ي   -
مهاجم بوروسيا مونشنغالدباخ 
الذي سجل أيضًا هاتريك في 

ش��باك ش��اختار خالل اللقاء 
الذي انتهى لمصلحة األلماني 

.6/0
النصيري  يوس��ف  المغربي   -
مهاجم إش��بيلية الذي سجل 
هدفين في فوز فريقه الصعب 

على كراسنودار بنتيجة 3/2.
- النرويج��ي إيرلين��غ هاالند 
دورتموند  بوروس��يا  مهاج��م 
كل��وب  ش��باك  زار  ال��ذي 
ب��روج مرتين في فوز أس��ود 

الغيستيفا ليا )3/0(.

وأعل��ن )يويفا( عن األهداف ال�4 المرش��حة لنيل جائزة 
األفض��ل للجولة الثالثة أيضًا وتنوعت ما بين التكتيكية 

والتصويبات هذه المرة وهي:
ه��دف األرجنتيني الوت��ارو مارتينيز مهاج��م اإلنتر في 

شباك لاير مدريد الذي انتهى بخسارة فريقه 2/3.
ه��دف الكولومبي لويس دياز مهاجم بورتو في ش��باك 

مرسيليا بلقاء انتهى بفوز الفريق البرتغالي3/0.
هدف الروس��ي موغام سليمانوف مهاجم كراسنودار في 

شباك إشبيلية باللقاء الذي انتهى بفوز األندلسي 3/2.
الفرنس��ي الحس��ن بيلي��ا مهاج��م بوروس��يا  ه��دف 
مونشنغالدباخ في شباك شاختار في ليلة اكتساح األول 

للثاني بنتيجة 6/0.
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توصيات وقرارات
تؤكد معظم المؤتمرات الس��نوية للمؤسسات الرياضية المتسلسلة على 
ضرورة إلزام األندية على االهتم��ام باأللعاب الفردية واأللعاب الجماعية 
غير االحترافية، وهو األمر الذي تضمنته كل توصيات المؤتمرات العامة 
لالتح��اد الرياضي الع��ام وتوجيهات المجلس المرك��زي والتي أصدرها 
المكتب التنفيذي كقرارات )ملزمة( مرة بتخصيص ميزانية محددة لهذه 
األلعاب ضمن الميزانية العامة لألندي��ة تصرف بمعرفة ومتابعة اللجان 
التنفيذية بالمحافظات، ومرة أخرى بضرورة وضع خارطة رياضية لأللعاب 
تت��وزع بموجبها األلعاب غير االحترافية على األندية في كل محافظة مع 
األخذ بعين االعتبار إمكانية تفعيل هذه اللعبة أو تلك تبعا لوجود أماكن 

تدريب وكوادر لها في هذا النادي أو ذاك.
هذا بالنس��بة للتوصي��ات والتوجيهات والقرارات فم��ا الذي تم تطبيقه 
عل��ى ارض الواقع.. لنأخذ مثال لعب��ة المصارعة التي تع��د أحد ألعابنا 
اإلس��تراتيجية، ولنرى مدى حضورها في المحافظات الكبيرة التي كانت 
يومًا هي المعاقل الرئيس��ية للعبة وهي دمش��ق وحلب وحمص إضافة 
إلى محافظة ادلب التي لها ظروفها الخاصة حاليًا والتي ال يمكن القياس 

عليها.
في دمش��ق اللعبة نشيطة في هيئة نادي الجيش وبنسبة أقل في نادي 
بردى وكانت حاضرة في نادي الوحدة بش��كل مقبول حتى قبل أشهر من 
اآلن حي��ث بدأ تقليص االهتمام بها وص��واًل إلى توجه جدي إلى إلغائها 
مع رياضة المالكمة من أسرة العاب النادي، وهو األمر الذي أصبح اليوم 

موضوع شكوى من قبل كوادر اللعبتين.
ف��ي حلب )تتعك��ز( اللعبة على ناديي��ن هما الحري��ة واالتحاد وضمن 
إمكان��ات محدودة جدًا ال توفر أدنى متطلبات الكوادر )على قلتها( والتي 
بدأت تنفض عن اللعبة بعد أن فقدت األمل بالتفاتة اهتمام من إدارات 
األندي��ة المتعاقبة كما صرح قبل أيام رئيس اللجنة الفنية للمصارعة في 

حلب.
في حمص هن��اك بارقة أمل طيبة في نادي الوثب��ة الذي قامت إداراته 
قبل حوالي العامين بإعادة االهتمام باللعبة وهيأت لها ظروفًا جيدة من 
صالة تدريب مناسبة وتعويضات تحفيزية للكوادر والالعبين لتنجح هذه 
التجرب��ة خالل المدة القصيرة بإيجاد قاعدة كبيرة من المواهب واألبطال 
الذين وجدوا لهم مكانًا في المنتخبات الوطنية وكررت التجربة مع لعبة 
رفع األثقال أيضًا، أما في بقية أندية حمص التي تعد بالعشرات فال حس 

وال خبر للعبتي المصارعة أو رفع األثقال.
ما المطلوب.. نعتقد أن أحد أهم األولويات هو منع أي ناد من إلغاء لعبة 
معينة لديه إال بموافقة القيادة الرياضية وبناء على أسباب معللة، تفعيل 
قرار إلزام األندية بتخصيص ميزاني��ات محددة لأللعاب غير االحترافية، 
وج��ود عضو في إدارة كل ناد يكون من أبناء اللعبة الموجودة في النادي 
بحيث يكون خط الدفاع عنها، تقديم الدعم الالزم )مركزيًا( لهذه األلعاب 
من خالل توفير األدوات والتجهي��زات التخصصية وتقديم حوافز مادية 

للكوادر والالعبين.

أنور البكر

منتخب كرة السلة
السابقين  السلة  كرة  اتحاد  وأعضاء  رئيس  استقالة  بعد 
القيادة  كلفت  ذلك  عىل  للعبة  العمومية  الجمعية  ووافقت 
المتمكنة  والخبرات  السابقين  النجوم  من  لجنة  الرياضية 
إلدارة  السلة  بكرة  ومتقدمة  مختلفة  مواقع  يف  عملوا  ممن 
خلل  جوانب  وإص��الح  البيت  ترميم  وإع��ادة  االتحاد  شؤون 
يف  وضعت  السلة  كرة  لعبة  أن  أي  طويلة  لمدة  أصابته 
والبناء  العطاء  عىل  وقادرة  ومخلصة  وموثوقة  أمينة  أياد 

وتتمتع بإحساس عال من المسؤولية الوطنية والرياضية.
دون  الدؤوب  بالعمل  المكلفة  اللجنة  شرعت  ذلك  عىل  وبناء 
اإلدارية  وجوانبها  اللعبة  مرافق  كافة  عملها  وتناول  هوادة 
مستويات  إىل  للوصول  أعماقها  إىل  والدخول  والتنظيمية 
لتشكيل  التوجه  مع  البنيوية  االتجاهات  كل  يف  أفضل 
منتخبنا األول لكرة السلة لدخول االستحقاقات التي تنتظره 
مختلفة  بأدوار  اللعبة  نجوم  خبراء  بأمانة  المنتخب  ووضع 

فيه.
وحتى يصل إىل مرحلة أعىل من التجانس واإلعداد واالستعداد 
تم إرساله خارجياً يف معسكر تدريبي كما هو العرف والتقليد 

يف هكذا بناء للمنتخبات يف كل أنحاء الدنيا..
لخطوات  مؤيد  فمن  األق��اوي��ل  وكثرت  األفكار  وتباينت 
ومهاجمين  معارضين  إىل  المنتخب  تحضير  وخطوات  اللجنة 

ومنتقدين لذلك وهؤالء )قلة قليلة( ويف هذا كل الخير..

مقبول ومرفوض
مع  األصوات  كل  تكون  أن  والمطلوب  والمعقول  المقبول 
وميالده  الجديدة  وإدارت��ه  الجديدة  تشكيلته  يف  المنتخب 
والمنطقي  الطبيعي  األمر  وهذا  جديدة  ظروف  يف  الجديد 

والمطابق لألصول.
ونقرأ  أصواتاً  نسمع  أن  الالئق  وغير  والمرفوض  النشاز  أما 
جماًل هّمها واهتمامها مهاجمة المنتخب والتشهير بالقائمين 
اللعبة  نجوم  نخبة  وهم  الئقة  غير  بأوصاف  ووصفهم  عليه 
عىل  تجني  ذلك  ففي  والبعيدة  القريبة  السنوات  مر  عىل 
الحقائق وخروج عن المألوف وارتداء ثوب أقل ما يقال فيه 

أنه غير الئق وليس يف وقته وزمانه ومكانة عىل اإلطالق.
إىل هؤالء وأمثالهم ومن يدفعهم لذلك نقول:

لديكم  كان  وإذا  اإلب��ل  ت��ورد  هكذا  فما  السادة  أيها  مهاًل 
مالحظات وأفكار وأشياء تعتبرونها مفيدة فأمامكم األبواب 
والمناقشة  للحوار  مستعد  اللعبة  يقود  وم��ن  مفتوحة 
والوصول معكم إىل نقاط للتالقي وغير هذا الطريق وسلوكه 

الدواليب وتقفون  العصي يف  فأنتم تضعون  من دون سبب 
والجري  لهم  والتصفيق  ألشخاص  االنتماء  يمثل  جانب  يف 
تضعوا  أن  المؤسف  وم��ن  وشخصية  خاصة  مصالح  وراء 

أنفسكم يف زواريب كهذه.
عودوا إىل الصواب فالمركبة تسير بعد أن انطلقت يف طريق 
يراد له أن يكون منتجاً وهادفاً ومن يقود هذه المركبة لديه 
من  متسع  لديه  وليس  النصيحة  وسماع  والكفاءة  القدرة 
الوقت لسماع الشتائم والتشهير والتطبيل والتزمير ألن عهد 
تلك العناوين انتهى وإىل غير رجعة.. والبد من االنتظار حتى 

نرى خير أو شر كل المشوار!!

انطالقة متوقعة لالتحادات
عىل طريق تشكيل اتحادات رياضية واستكمال اتحادات تم 
وبشكل منطقي ويف أجواء مريحة وتفاهم متوقع بين أفراد 
األسرة الواحدة لكل اتحاد انتخاب عدد من قيادات االتحادات 
التي كانت بحاجة لذلك ومنها اتحادات الدراجات والمصارعة 
سيكون  حين  وبعد  السباحة  اتحاد  ذلك  وسبق  األثقال  ورفع 
االتحادات  أن  يعني  وهذا  ذلك  من  نصيب  السلة  كرة  التحاد 
اللجان المعنية بالعمل الرياضي  المذكورة إضافة لغيرها من 
وإدارات بعض األندية قد نالها من الحركة ذات البركة شيء 
كثير وعليه لم يعد لديها أي عذر وال لكوادرها أي سبب لعدم 
ووضع  الواقع  ق��راءة  صعيد  عىل  منتظر  بنشاط  االنطالق 
المنتخبات  وانتقاء  بالبطوالت  والشروع  المطلوبة  الخطط 

لكل الفئات العمرية وللصف األول منها وللجنسين. 
وهي  قياداتها  اختارت  لالتحادات  العمومية  فالجمعيات 
أمامها  الثقة  نالت  أن  وبعد  المختارة  والقيادة  عنهم  راضية 
الطريق واضحة لعمل مثمر ومنتج وفعال ينضم إىل أعمال 
سورية  رياضة  لبناء  الصحيح  االتجاه  معهم يف  يسيرون  من 
عىل  وق��ادرة  المستحقة  البطوالت  يف  التواجد  عىل  ق��ادرة 
أنديتها من جهة  المنافسات عبر منتخباتها من جهة وفريق 
المقررة  والدولية  والقارية  اإلقليمية  االستحقاقات  أخرى يف 
باتت  التي  اتحاداتنا  إىل  وصلت  أنها  شك  ال  برامج  وفق 
القيام  الظن وقادرة عىل  لتكون عند حسن  ملعبها  الكرة يف 
بأفكار  جديدة  لمرحلة  واالنطالق  منها  المطلوبة  بالتحديات 
من  المطلوبة  اإلنجازات  لتحقيق  جديدة  وتطلعات  جديدة 
أبطالها وبطالتها والعبيها والعباتها وستجد هذه االتحادات 
القيادة الرياضية إىل جانبها متابعة سندًا وعوناً وإرشادًا ألنها 

األهداف واحدة واألسرة واحدة.

تعالج واحتنا يف هذا األسبوع موضوعين مهمين أولهما يتعلق بمنتخبنا األول لكرة السلة يف تشكيله الجديد وإدارته 
الجديدة ويف ظروفه الجديدة وما يثار من قبل وقال حول ذلك.

وثانيهما يتعلق بنشاط مرتقب لالتحادات الرياضية التي اكتمل عقد قيادتها من خالل انتخابات البد منها عىل طريق 
هيكلتها من جديد وقد آن لها أن تقدم نفسها بالحلة الجديدة والنشاط المرتقب أسوة باالتحادات األخرى.. فلنتابع..

منتخب كرة السلة.. انطالقة متوقعة لالتحادات

واحــــة االتحــــــاد

تلق��ت اللجنة االولمبي��ة الس��ورية دعوة المجل��س االولمبي 
اآلس��يوي لحضور اجتماع الجمعية العامة رقم )39( واجتماع 
المكتب التنفيذي )74( في مس��قط بعمان من بالفترة من 14 

لغاية 17/ كانون أول القادم، وعلى جدول أعمال االجتماع:
- اختيار الدولة المرش��حة االس��تضافة دورة األلعاب اآلسيوية 
2030، بين كل من العاصمة القطرية الدوحة، وعاصمة المملكة 

السعودية الرياض.
- دراس��ة تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس المركزي ودراسة 

األعمال التي قامت بين اجتماعين للمجلس االولمبي. 
- دراسة التقرير المقدم عن نشاط عام 2021.

- تحديد موعد دورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية التي تستضيفها 
الصين في مدينة سانيا في الفترة من 2021/4/10/2.

- تحديد موعد ألعاب آس��يا السادسة للفنون القتالية للصاالت 
في الفترة 2021/5/30/21 في تايوان.

- تحديد موعد البطولة اآلس��يوية للشباب من 2021/1/28/20 
في الصين بمدينة شاتو.

دعوة األولمبية السورية لحضور 
اجتماعات المجلس االولمبي اآلسيوي

علــي شحــــادة

في الصميم

أوضح عبد هللا اس��كندراني رئيس مكتب ألعاب القوة أنه ضمن مس��ار 
إعادة تفعيل رياضات ألعاب القوة في المحافظة لدفع النش��اط الرياضي 
فقد جرى إعادة تش��كيل ثالث لجان فنية حازت على موافقة اتحادات 

ألعابها وتم اعتمادها على النحو التالي:
لجنة بناء األجسام والتربية البدنية: سالم خياطة )رئيسًا(، محمد الشيخ 
دية )أمينًا للس��ر(، محمود الس��اكت، محمود كنعان، مصطفى جاويش 

)أعضاء(.
لجنة الكيك بوكس��ينغ: جورج خوري )رئيس��ًا(، عب��د المنعم ريحاوي 

)أمينًا للسر(، عمر بوبكي، أحمد مقسومة، صالح بودقة )أعضاء(.
لجنة رفع األثقال: بكري أورفه لي )رئيس��ًا(، محمد الشرم )أمينًا للسر(، 

أحمد فياض )عضوًا(.

لجان ألعاب القوة بحلب
محمد هاشم إيزا

حقق س��باحانا عمر عباس وأيمن كلزية نتائج متقدمة في بطولة تايلند 
المحلية التي ش��هدت مشاركة واس��عة هناك استطاع بطالنا فيها فرض 
نفس��يهما بقوة في جميع الس��باقات ولفتا األنظار هن��اك بعد أن حققا 

المراكز على النحو التالي:
نال الس��باح أيمن كلزية المركز األول في س��باق 400 م متنوع والمركز 
الثاني في كل من س��باقي 200 م فراشة و100 م فراشة والمركز الثالث 

في سباقي 50 م فراشة و200 م متنوع.
كما نال الس��باح عمر عباس المركز األول في سباق 400 م حرة والمركز 

الثاني في سباق 200 م حرة.

ق��رر المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي الع��ام الموافقة على زيادة عدد 
أعضاء االتحاد العربي الس��وري لبناء األجس��ام والقوة البدنية إلى تسعة 
أعضاء وترميم الش��اغر الحاصل باالتح��اد بإضافة كل من بالل بحصاص 

وزياد محمد ليصبح االتحاد على الشكل التالي:
منار هيكل )رئيسًا( بالل بحصاص )نائبًا للرئيس( محمد سمير إسماعيل 
)أمينًا للسر( محمد خضور، حذيفة الحكيم، ويزر سرميني، بشير قاووق، 

محمد فادي اصفهاني، زياد محمد )أعضاء(.

مراكز متقدمة لعباس وكلزية في سباحة تايلند المحلية

إعادة تشكيل اتحاد بناء األجسام والقوة البدنية

عق��دت الجمعي��ة العمومية التح��اد رفع اإلثق��ال مؤتمرًا 
اس��تثنائيًا النتخاب اتحاد جديد، أس��فرت عن فوز حسنين 
الش��يخ بالتزكية لعدم وجود مرش��ح ثان وكان حسنين قد 
س��مي قبل عدة أش��هر رئيس��ًا التحاد رفع األثقال )تكليفًا( 
بقرار من المكتب التنفيذي بعد إعفاء رئيس االتحاد السابق 
واثني��ن من أعض��اء االتحاد، بس��بب مخالف��ات تنظيمية 

وإدارية.
المؤتم��ر االنتخابي عقد في قاع��ة المؤتمرات بمقر االتحاد 
الرياض��ي العام بحضور عمر الع��اروب نائب رئيس االتحاد 
الرياضي العام, ومحمد الحايك, وعبد الناصر كركو الجاسم 
عض��وي المكتب التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام وصالح 

الدين الخطيب أمين عام اللجنة االولمبية السورية.
وبلغ عدد األعضاء االص��الء 24 عضوا وجرى االنتخاب على 
ثالث مراح��ل, في المرحل��ة األولى تم انتخاب حس��نين 
الش��يخ رئيس��ًا لالتحاد بالتزكية وباإلجماع كمرشح وحيد 
له��ذه المهمة, وف��ي المرحلة الثانية ت��م انتخاب 3 أعضاء 
مقيمي��ن بالتزكي��ة ورفع األي��ادي باإلجماع وهم باس��ل 
إبراهيم, عهد جغيلي, قيس أس��عد, وف��ي المرحلة الثالثة 
تنافس 5 مرشحين على ثالثة مقاعد مخصصة للمحافظات 
ف��از منهم في الجول��ة االولى طالل نج��ار وجمع 21 صوتا 
وس��لوى الصالح وجمع��ت 17 صوتا, وتع��ادل على المركز 
الثالث كل من محمد حس��ن الجاسم وغانم ابراهيم وأعيد 

االنتخاب بينهم��ا الختيار العضو الثال��ث من المحافظات 
وف��از غانم إبراهيم ب 15 صوتا مقابل 8 أصوات للجاس��م, 
فيم��ا كانت قد خرجت رانيا س��ليمان م��ن الجولة األولى 
النتخابات ممثلي المحافظات بعد أن جاءت بالمركز األخير 

وب� 10 أصوات.
رئي��س الجلس��ة االنتخابية األس��تاذ عمر العاروب أش��ار 
ف��ي كلمة له أمام الحض��ور إلى إصرار المكت��ب التنفيذي 
لالتحاد الرياضي العام على تطبيق القانون وتكريس العمل 
المؤسس��اتي, وقال إن المكتب التنفيذي عندما يتخذ قرارا 
بمعاقبة أي م��ن الكوادر الرياضية ف��إن الهدف هو تطبيق 
األنظم��ة والقوانين الخاصة بالمنظمة والتي نحن مؤتمنون 

على تنفيذها.
وأضاف العاروب مسؤوليتنا متابعة العمل الرياضي وتوجيه 
الرياضة السورية إلى مراتب العمل األفضل, وتأمين جميع 
متطلبات واحتياج��ات اتحادات االلعاب الرياضية واللجان 
التنفيذي��ة بالمحافظ��ات وتوفير أفضل ش��روط التحضير 
واالس��تعداد لألبطال الذين يرس��مون عالم��ات النصر في 

المحافل الرياضية الدولية.
وش��دد العاروب على ضرورة التعاون بين أفراد المؤسس��ة 
الرياضي��ة الواح��دة إلنجاح العم��ل وعلى تكري��س القرار 
الجماعي في المؤسس��ات الرياضية المتسلس��لة وال مكان 

لمن يريد التفرد بالقرارات.

اس��تقبل األس��تاذ ف��راس معال رئي��س االتحاد 
الرياضي العام رئيس وأعضاء اللجنة الفنية العليا 
للفن��ون القتالية، وتمنى له��م التوفيق والنجاح 
في عمله��م منوهًا بدور وأهمي��ة ألعاب الفنون 
القتالي��ة لما تحمله من تاري��خ وإنجازات محليًا 
ودوليًا، وأكد دعم المكتب التنفيذي الكامل لهذه 
األلعاب )الصعب��ة( التي يحت��اج فيها الالعبون 
والالعب��ات إل��ى متطلبات إضافي��ة، وطلب من 
اللجنة تقديم دراس��ة مفصلة الحتياجاتها ووعد 

بتأمين مقر مناسب لها.
بدوره شكر رئيس اللجنة عدنان المصري القيادة 
الرياضية على تش��كيل اللجنة ودعمها ورعايتها 
الدائم��ة للرياضة الس��ورية واع��دًا بتحقيق نقلة 
نوعي��ة بواق��ع األلعاب المعتم��دة ضمن اللجنة 
خ��الل الفت��رة القادمة ورف��ع عل��م الوطن في 

المحافل العربية والدولية القادمة.

حضر اللقاء د.صالح الدين الخطيب األمين العام 
للجنة األولمبية الس��ورية والسيد محمد الحايك 
عضو المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام - 

رئيس مكتب العاب القوة المركزي.
يشار إلى أن المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي 
الع��ام أصدر مؤخرا قرارًا بتش��كيل اللجنة الفنية 
العليا للفن��ون القتالية برئاس��ة عدنان مصطفى 
المص��ري وعضوية: زهير أحم��د الحالق - ضياء 

مارديني - أيمن البندقجي - ثائر شيخ حسين.
وس��تتولى اللجنة اإلش��راف على األلعاب وهي: 
المواي تاي - كيوكشن كاي - اإليكيدو - النسور 
والحماي��ات الش��خصية والدفاع ع��ن النفس - 
التايكوانجتس��و - الكونفو - الوشو - الجوجتسو 
- MMA - -الس��ور -البون��ي فاي��ت إضافة إلى 
األلعاب القتالية الممارس��ة التي ليس لها اتحاد 

رسمي.

تضم 11 لعبةالجمعية العمومية لرفع األثقال تنتخب حسنين الشيخ رئيسًا لالتحاد
تشكيل لجنة عليا للفنون القتالية 


