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التي  باألندية  قائمة  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  أصدر 
من  القائمة  وخلت  االتحاد،  كأس  مسابقة  في  ستشارك 
أن  يفترض  اللذين  وتشرين  الوحدة  السورية  الكرة  ممثلي 

يشاركا في منافسات كأس االتحاد للعام المقبل 2021.
خطأ  بسبب  جاء  المشاركة  من  السورية  األندية  حرمان 
لم  الذي  السوري،  االتحاد  في  التراخيص  قسم  من  إداري 
ادارتي  أن  رغم  المحدد،  الوقت  في  التسجيل  أوراق  يرسل 
القدم  كرة  التحاد  منها  مطلوب  هو  ما  قدمت  الناديين 

ضمن المهلة المحددة لذلك.

دوري أندية السيدات لكرة السلة
األربعاء.. الثورة المتصدر يواجه جاره 

قاسيون المتطور 

المرحلة )11( لدوري كرة شباب الممتاز
سهلة على المتصدر واألغلبية لفك الشراكة

المجلس األولمبي اآلسيوي يصّوت على منح قطر استضافة 
دورة األلعاب اآلسيوية لعام 2030

تتويج الفارسة شام األسد 
بلقب بطولة الفئة العليا لدوري قفز الحواجز 

4

3 ختام رحلة الذهاب 
لدوري كرة الدرجة األولى للرجال

منافسات مستمرة في شطرنج 
الجمهورية و)األحد( ختامها

اتحاد ألعاب القوى 4
يعتمد سبعة تجمعات للمنتخبات الوطنية

منافسات مثيرة في بطولة دوري كرة 5
اليد للناشئين مرحلة أولى

تقرؤون أيضًا
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67 4 السد وعنازة في صدارة 
دوري الكرة الطائرة للدرجة الثانية

أسبوع القمم في كبرى الدوريات 
األوروبية لكرة القدم قطر تستضيف مباريات منتخبنا بالنافذة الثالثة للتصفيات األسيوية
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في األسبوع الثامن للدوري الكروي الممتاز

الكرامة متمسك بالصدارة والبحارة وصافة ومطاردة بجدارة
في األسبوع الثامن للدوري الكروي الممتاز

الكرامة متمسك بالصدارة والبحارة وصافة ومطاردة بجدارة
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ترتيب فرق الدوري "المرحلة الثامنة"

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
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8512125716حطين3
7511105516الجيش4
8431126615الوحدة5
83321312112جبلة6
732297211الوثبة7
824286210الطليعة8
37-8215811االتحاد9
57-8143712الشرطة10
65-8125511الحرية11
85-8125210الحرجلة12
82-8026311الفتوة13
122-8026315الساحل14

الكرامة × الحريه 1/ صفر 
محمد خير الكيالني 

س��جله مداف��ع الحري��ة حس��ن 
مصطفي بمرماه د 11

قدم الفريقان وجبة كرويه ممتعه 
تخلله��ا مهارات وفني��ات وتبادل 
س��يطرة وتمي��ز لالعبي��ن م��ن 
الفريقين ففي الكرامة نجح عمرو 
الجنيات والنكدلي بخطف االنظار 
وبالحرية حارسه السالم الذي ذاد 
عن مرم��اه ببراعة وأحبط للكرامة 
اه��داف محققه وفعل النعس��ان 
الش��يء  الكرام��ة نفس  ح��ارس 
وجاء الش��وط الثان��ي اكثر جماال 
من حي��ث المتعه والندية وكافح 
الحري��ة كثي��را إلدراك التع��ادل 
فخلخل دف��اع الكرام��ة واخترقه 
لك��ن  يقظة النعس��ان  افش��لت 
مش��روع التع��ادل وزاده��ا روعة 
الش��وط  لمجريات  الع��زام  قراءة 
االول وزج��ه بمجموع��ة ش��باب 
من النادي اش��تاقوا للعب فقاموا 
بإثبات وجوده��م وأعلنت صافرة 
الحكم م��ازن الغايب النهاية بفوز 
اخطا   به��دف  للكرام��ة  وص��دارة 
الحرية  مداف��ع  مصطفي  حس��ن 
عندما ترك الكرة  للحارس السالم 
لكن مهاجم الكرامة  علي الرمضان 
ل��ف خلفه وتركها تس��ير للمرمي 
ه��دف للكرامة د11 ول��م يتقوقع 
الحريه بل هاجم من جهة الكرامة 
اليمن��ي ورف��ع عدة ك��رات كان 
النعسان صاحيا لكل هذه الكرات 
عبر فورة عرباوية لكن الكرامة عاد 
لينظم صفوفه ويستعيد مبادراته 
الهجومي��ه وكان ح��ارس الحرية 
الس��الم بجاهزية الستقبال كرات 
الحارث وعمرو والرمضان وحافظ 
عل��ى مرم��اه وانته��ي االول 1/0 

للكرامة.
بالش��وط الثان��ي اكم��ل الكرامة 
هجوم��ه ومس��حت ك��رة عم��رو 
العارضه ورفع اللوز كرة لم يتابعها 
الرمضان ثم غام��ر الحرية ودخل 
جزاء الكرامة وعودة النعسان وتألق 
الدفاع معه لحماي��ة مرماه وصار 
اللعب س��جاال مع ف��ورة عرباوية 

خلطت االوراق وكادت تس��فر عن 
ه��دف التعادل بعد ارتداد الكرامة 
واختراقه جهتي الحرية مع العويد 
للنكدلي  ك��رة  وأحالها  والزكري��ا 
التي ردها الس��الم وانفراده لعمرو 
ابعدها الس��الم ولم ييأس الحرية 
ألخر دقيق��ه فظ��ل مهاجما لكن 
الق��در اوقعه ام��ام الكرامة وبين 

جمهوره
لقطات 

قاد المب��اراة الحكام مازن الغايب 
وعبد الس��الم حالوة ومحمد عبد 
الجواد للتماس وع��الء قناة رابعا 
تحكيميا  الحسين  محمد  وراقبها 

ورفعت شمالي اداريا 
* طلب  الحكم  مازن الغايب من 
حارس الحرية تبديل لباسه االصفر 
لتش��ابهه م��ع لب��اس النعس��ان 

حارس الكرامة.
* لم تظهر ارقام الحرية على ظهر 
الالعبي��ن الختالطه��ا م��ع اللون 

االبيض.
* اعت��رض جمه��ور الكرامة على 
عدة ح��االت تس��لل رفعها حكم 

التماس حالوة وكان واثقا منها. 
* ان��ذر الحك��م مس��اعد مدرب 
الكرامة مرهف دحب��ور الذي اكد 

انه لم يقم بما يستحق انذاره.

جبلة  ×  تشرين  3/1 
مصطفى عكو

عس��افين- محمد  ايمن  الحكام: 
ق��زاز -عقب��ة حوي��ج - صف��وان 
عثم��ان- راقبه��ا اداريا: س��لطان 

الح��كام:  ومقي��م  داغس��تاني- 
محسن بسما.

تاب��ع تش��رين مطاردت��ه للكرامة 
بف��وزه على مضيف��ه جبلة بثالثة 
اه��داف مقابل ه��دف وحيد بعد 
س��يناريو صاخ��ب انعك��س على 

المستوى.
جول��ة اول��ى نجح في��ه اصحاب 
االرض بع��د 8 دقائ��ق بتس��جيل 
هدافه  برأس��ية  الوحيد  هدفه��م 
البحر اربك في��ه خطوط الضيوف 
حت��ى  منتص��ف الجول��ة حي��ن 
اخت��رق الدالي ج��زاء جبلة وبكرة 
مع الك��ردي لم يش��ر اليها حكم 
الس��احة فوقف الالعبان ومباشرة 
يضرب الدالي برأسه الكردي وسط 
راية المساعد الثاني الحويج الذي 
اشار الى جزاء ...مع بطاقة حمراء 
للمداف��ع دون اخ��رى للمهاج��م 
وس��ط اعتراض ش��ديد من جبلة 
وتش��رين ... وبعد مناقشة طويلة 
من العس��افين مع المساعد الذي 
اصر على رأيه فكانت الجزاء الذي 
س��ددها ورد الس��المة وأنقذه��ا 
الش��يخ لترتد الى الس��المة الذي 
س��دد ف��ي المرم��ى م��ع اصابة 
المباراة وس��ط  فتتوقف  الحارس 
اعت��راض تش��رين ..ليلعب جبلة 
من��ذ منتص��ف الجول��ة بعش��رة 
العبي��ن وكاد المرم��ور بع��د 23 
دقيقة وقت بدل ضائع من حرة ان 

يعدل لكن العارضة ابعدتها.
جولة ثانية وضح تصميم تشرين 
عل��ى الهج��وم الس��ريع وبكثافة 

مس��تغال النقص العددي وسيطر 
عل��ى المجري��ات ...فس��جل ل��ه 
ماه��ر دعبول بع��د 3 دقائ��ق ... 
واتبع��ه المرمور ... وعزز تش��رين 
بالكواية والمالطا ويس��جل الدالي 
انهيار  الثالث وسط  هدف تشرين 
جب��الوي بع��د تع��دد البطاقات 

الصفراء للفريق .

الطليعة  ×  الوحدة صفر / صفر
عمار شربعي

أفضلي��ة نس��بية فرضه��ا العب��و 
الطليعة في  الدقائق ال� 20 األولى 
م��ن اللق��اء من خ��الل تحركات 
واسعة للمبيض والعدي والميدو 
ف��ي الوس��ط وبنش��اط العمي��ر 
والخليل تظهر فوضى دفاعية في 
صف��وف الوحدة بكرت��ي المبيض 
الخطرتين قبل أن يدخل الضيوف 
في أجواء اللق��اء بعدة اختراقات 
اليمن��ى  الجه��ة  م��ن  للعكي��ل 
اليس��رى واللذين  والعجان م��ن 
مررا عدة ك��رات للبركات والحالق 
ولك��ن لم تص��ل لح��دود الخلف 
الذي خرج بتوقيت مناسب للكرة 
الذي مررها الرمال للبركات والتي 
األخير  بالرم��ق  منطقته  غ��ادرت 
لترتفع وتيرة اللقاء لدرجة الغليان 
وخاص��ة من جانب الوحدة والذي 
تس��رع العبوه في الدقائق األخيرة 

من الشوط للوصول للمرمى.
في الثان��ي حاول العب��و الوحدة 
ضرب مرمى الطليع��ة باكرًا بعدة 
كرات للح��الق والبركات وبتوزيع 
منظ��م م��ن العج��ان ال��ذي قاد 
وإن  البرتقالية  الهجم��ات  جميع 
كان��ت بعضه��ا لم تص��ل لحدود 
مرمى الخلف لينتقل الخطر بعدها 
لمرمى طه موسى الذي راقب عدة 
كرات لم يس��تطع دفعه��ا لكنها 
الخش��بات  باعجوبة بجانب  مرت 
والمي��دو  الخلي��ل  بتس��ديدات 
المبيض  رأس��ية  ف��ي  وتعمل��ق 
الذي صدها عل��ى دفعتين لتزداد 
اإلث��ارة في الح��وار الهجومي بين 
الجانبين وتحديدًا بين كرة خطرة 
لجفال الوحدة وعدي الطليعة في 

نفس الدقيقة ومابين هنا وهناك 
المرتدة من  الهجم��ات  تتس��ارع 
المدربين  دقائ��ق  لتبدأ  الجانبين 
م��ن خالل  والجب��ان  المعت��وق 
تبديالت بدخ��ول العيس للوحدة 
للطليعة م��ع تبديالت  والعمي��ر 
في بعض المراكز للس��يطرة على 
المجريات لكن الرعونة والتس��رع 
م��ن الجانبي��ن س��اعدت الخلف 
والموسى في بقاء الشباك صامتة 

طيلة ال 90 دقيقة.

حطين × الساحل 4 /صفر
محمد عجان

س��جلها ماردي��ك مرديكيان د 11 
و25، أن��س بوط��ة د 48 أحم��د 

األشقر د 61
صالح فريق رجال حطين جمهوره 
وأعاد البسمة من جديد الى محياه 
عندما س��جل فوزًا كبي��رًا وجديرًا 
ومس��تحقًا على الس��احل برباعية 
األه��داف مترجمًا  نظيف��ة م��ن 
المتميز والفعال والمتمكن  أدائه 
وعودته لمستواه الحقيقي وفرض 
أسلوب لعبه وصبغ الملعب بلونه 
وبالتال��ي ع��ودة حقيقي��ة لدائرة 

المنافسة.
ه��ذا في الوق��ت الذي ل��م يكن 
فيه الس��احل صيدًا س��هاًل بل ندًا 
قويًا وق��دم هو اآلخر مباراة عامرة 
الهجومية  واالمت��دادات  بالرجولة 
واالختراق��ات الناجحة، لكن عابه 
غي��اب اله��داف واإلخف��اق ف��ي 
الف��رص عموم��ًا قدم  اس��تغالل 
المس��توى  مباراة جيدة  الفريقان 
في مجرياته��ا متكافئة في أدائها 

مع أفضلية لحطين.
الفريق��ان  ب��دأ  األول...  الش��وط 
س��ريع  بنفس هجومي  المب��اراة 
ولم يكن هن��اك أي وقت لجس 
النب��ض فتبادال الهجم��ات وكان 
الس��احل البادئ بتس��ديدة لعلي 
س��عيد بجانب القائم لكن سرعان 
ما ف��رض حطين س��يطرته وعبر 
هجمات س��ريعة وخط��رة تمكن 
من تس��جيل هدفه األول بواسطة 
المردكي��ان ترجم��ا بك��رة بينية 

للعنيزان.
الحطين��ي  للضغ��ط  وبنتيج��ة 
المتواص��ل نج��ح حطي��ن ف��ي 
تس��جيل هدفه الثان��ي من ركلة 
ج��زاء ترجمها المردكي��ان داخل 
الساحل  لينش��ط بعدها  الشباك, 
ويتح��رك بس��رعة ف��ي منطق��ة 
جانب  م��ن  واختراقات  حطي��ن 
القطايا وتس��ديد بتس��رع بجانب 
القائم ومسحت رأسية أبو عمشة 
عارضة حطين وثالثة ألحمد غالب 
فوق العارضة وأخطرها كرة أحمد 
س��عيد أبعده��ا ح��ارس حطين 

لركنية.
الفريقان  تاب��ع  الثاني...  الش��وط 
الوتي��رة هجمات  اللع��ب بنفس 
س��ريعة وخطرة متبادلة أحس��ن 
فيها حطين استغالل الفرص وعزز 
تقدمه بهدف ثالث بواس��طة أنس 
بوطة إثر انفراده بحارس الس��احل 
وتمكن أحمد األشقر من تسجيل 
اله��دف الراب��ع متابع��ًا تمري��رة 
المرمى  نح��و  الرفاعي ومباش��رة 

لتعانق الشباك.
ومرة ثانية وعب��ر مناوالت طويلة 
واختراق��ات ناجح��ة م��ن جانب 
الس��احل ال��ذي ش��كل خط��ورة 
مباش��رة على مرمى حطين، لكن 
مرة ثاني��ة يخف��ق مهاجموه في 
اس��تغالل الفرص فأبع��د حارس 
حطين كرة أحمد س��عيد وس��دد 
عم��ار س��ليمان بجان��ب القائ��م 
وقذيف��ة بعيدة للقطايا أمس��كها 
حارس حطين بثق��ة.., وهنا البد 

م��ن اإلش��ارة ال��ى تحس��ن أداء 
الساحل واس��تحق اإلعجاب على 

أدائه ومستواه رغم خسارته.
متابعات

ق��اد المباراة طاقم ح��كام مؤلف 
من محمد ق��رام، عبد هللا كنعان، 
محمود علي، وديع الحسن, مقيم 
الحكام: مش��هور حمدان، مراقب 

إداري: أبي شقير.
البطاق��ة الصفراء  - رفع الحك��م 
لالعبي الس��احل، حس��ن خضور، 

علي سعيد.
- خص��ص مجل��س إدارة ن��ادي 
حطي��ن جان��ب م��ن المدرجات 
الش��مالي الس��تاد الباسل الدولي 

للعائالت والسيدات.
- تم تكريم فريق س��لة س��يدات 
حطي��ن لتصدره مرحل��ة الذهاب 

من الدوري بين شوطي المباراة.

الشرطة × حرجلة صفر / صفر
رياض أمين

في الش��وط األول هاجم الشرطة 
وحص��ل عل��ى ركني��ات متتالية 
الحرجلة  ودف��اع  ح��ارس  قطعها 
النابلس��ي  رأس��ية حاتم  وتعل��و 
عارضة الحرجلة وتس��ديدة لحاتم 
أيض��ا«ً عل��ت العارض��ة وهاجم 
الش��رطة مجددًا وتعلو رأسية عمر 
الت��رك عارض��ة الحرجل��ة وأنقذ 
انفرادة  الشرطة مرماه من  حارس 
الحلب��ي ونعي��م غ��زال رد عليها 
أحمد محيا برأس��ية علت عارضة 
الحرجلة وركنية للش��رطة قطعها 

دف��اع الحرجلة ولينتهي الش��وط 
األول بالتعادل السلبي.

في الش��وط الثاني تابع الش��رطة 
أفضليته وس��دد محمد خلف كرة 
قوي��ة أبعدها العالم��ة بخبرته رد 
عليه��ا محم��د كروما بتس��ديدة 

بيسراه عن يسار قائم الشرطة.
وم��رت كرة ياس��ين س��امية عن 
يمين قائم الش��رطة لي��رد عليها 
عمر الترك بتس��ديدة علت عارضة 
الحرجلة ليرد عليها محمد حمدكو 
بتسديدة من يس��ار قائم الشرطة 
وركني��ة للحرجل��ة أبعده��ا دفاع 
الش��رطة وأخرى للشرطة أمسكها 
العالمة والركنية السابعة للشرطة 
كرة  الش��رطة  ح��ارس  وأمس��ك 
يوس��ف عرفة ويتب��ادل الفريقان 
المب��اراة  وتنته��ي  الهجم��ات 

بالتعادل السلبي.

االتحاد × الفتوة 1 / صفر
محمد هاشم إيزا

حقق االتحاد فوزه الثاني بالدوري 
وجاء على حس��اب الفت��وة، قدم 
الفريقان مباراة ضعيفة المستوى، 
خاصة من أصحاب األرض، وظهر 
فريق الفتوة كالعادة مكافحًا مقاتاًل 
حفلت المب��اراة بالفرص الضائعة 
الت��ي أهدرها االتحادي��ون تباعًا، 
وبدأ الش��وط األول باهتًا وتحسن 
األداء بمرور الوق��ت، صمد خالله 
الضيوف بتماسك دفاعاتهم حتى 
الريحانية  40 حين هي��أ  الدقيقة 
كرة مرفوع��ة لألحمد الكبير الذي 
أصلحها على صدره وس��جل منها 

هدف المباراة الوحيد.
في الش��وط الثاني بس��ط االتحاد 
س��يطرته على مجريات��ه واعتمد 
الس��ريع  االرتداد  أس��لوب  الفتوة 
الف��رص ألصحاب األرض  وتوالت 
تعاق��ب عل��ى إضاعته��ا أحم��د 
األحمد وشقيقه محمد ورد القائم 
كرة سددها المهتدي وأضاع أسعد 
الخضر فرحة محققة للضيوف ومع 
الدقائق األخيرة عاد نوري المنفرد 
بح��ارس الفتوة وجهًا لوجه فأهدر 

فرصة مع إعالن صافرة النهاية.

في األسبوع الثامن للدوري الكروي الممتاز

الكرامة متمسك بالصدارة والبحارة وصافة ومطاردة بجدارة

في األسبوع الثامن للدوري الممتاز بكرة القدم تابع الكرامة انطالقته القوية وحرصه الشديد على 
التمسك بالصدارة بفوزه على الحرية، ويلقى مطاردة من تشرين )حامل اللقب( الذي يجلس وصيفًا 

بفوزه على جبلة.
الطليعة  بين  وتعادل  حلب  في  الفتوة  على  فاز  واالتحاد  مرات  أربع  الساحل  شبكة  هز  وحطين 

والوحدة وكذلك بين الشرطة وحرجلة.
واليوم تستكمل المرحلة بلقاء العاصمة بين فريق الجيش والوثبة فهيا الى المقدمة والتفاصيل...

الرصيد وكان  النقاط وزيادة  الكرامة هوايته في حصد  في حمص على ملعبه وبين جماهيره تابع 
ذلك على حساب ضيفه الحرية وبالفوز الذي حققه استمر متصدرًا وبال أية خسارة حتى اآلن.

رغم أن الكرامة فاز إال أن فوزه جاء بهدف وحيد كعادته في معظم المباريات التي فاز بها هذا 
الموسم وهذا يدل على أنه يعرف ماذا يريد وأن خطه البيان يشير الى استقرار في األداء والدفاع 
عن الشباك واستغالل أخطاء المنافس وهز شباكه والمحافظة على شباكه نظيفة والهدف جمع 

النقاط.
التعديل  حاول  ألنه  والتقدير  الثناء  استحق  الحرية  فإن  المباركة  استحق  قد  الكرامة  كان  وإذا 
واللعب بأداء جيد ومبادلة منافسة الهجمة بمثلها أحيانًا إال أنه لم نجح وهذه هي كرة القدم 

بلغتها الخاصة التي قد ال تنصف أحيانًا.

صفحة الحرية طواها الكرامة فوزًا ونظرته للقادم كما طوى الحرية صفحة الكرامة دون أن ينجز 
شيئًا جديد وبذلك فقد آن له أن يغير من جلدته وأن يحقق فوزًا يحتاجه دون شك.

في  واستمروا  البحارة  ففاز  الضيافة  صاحب  جبلة  حساب  على  العليا  الكلمة  لتشرين  كان  جبلة  في 
مطاردة الكرامة المتصدر في المباراة الصاخبة جدًا التي زاد من صخبها مفردات اللقاء في الدقيقة 
20 بعد اإلعالن عن ضربة جزاء لتشرين والقى القرار اعتراضًا جبالويًا وأحداثا غير مرغوبة ومزعجة 
ناقص  المباراة  ليكمل  لجبلة  العب  طرد  تم  وخاللها  والكمال  بالتمام  أيضًا  دقيقة   20 استمرت 

الصفوف فساحًا لمنافسه للتعديل ثم الفوز والتعزيز أيضًا.
بهذا الفوز تابع تشرين مطاردًا للكرامة على طريق دفاعه عن اللقب فيما خسر جبلة نقاطًا كان يمني 

النفس في حصدها على أرضه لتعزيز مسيرته.
في حماة تعادل خاسر للفريقين وأكثره للوحدة وأقله تأثيرًا للطليعة، وذلك ألن الوحدة يريد اللحاق 
فقد  التعثر  وبهذا  بعيد  كهدف  واللقب  قريب  كهدف  الصدارة  على  والمنافسة  األقوياء  بركب 
الثالثة لكنه لم يفلح  النقاط  الرصيد وقد كان يريد  نقطتين ثمينتين، أما الطليعة فطموحه تعزيز 

وبالتالي النقطة أفضل بكثير من ال شيء وهي مفيدة له في تعزيز موقفه.
الوحدة لم تعجبه النتيجة دون شك وسوف يعيد حساباته في القادمات والطليعة سوف يحاول 

تعزيز قطافه في القادمات أيضًا والخالص من تغيير المستوى من مباراة الى أخرى.

في الالذقية أمطر حطين شباك ضيفه الساحل برباعية مستحقة صالح بها جماهيره واستعاد نغمة 
الفوز من جديد ليتقدم كما يريد وهو هدف له لينافس على الصدارة ويلحق بركب روادها وطالبها 
الساحل في دوامة كبيرة ونتائجه تزيد من همومه وأعباءه تلك الهموم وتزيد من تحركه السلبي 
على الجدول وفوز حطين يفسر الفارق في النجومية بين الفريقين وفي نوعية الالعبين فنيًا حيث 
استحق  حطين  التدريبي....  واالستقرار  اإلمكانيات  الى  إضافة  جدال  دون  حطين  لصالح  تميل  الكفة 

الفوز والساحل استمر في التوهان فمتى يستفيق.
في حلب استمر االتحاد بصحوته والفتوة في غفوته ومراوحته... فاالتحاد على أرضه وبين جماهيره 
لكنه  لالتحاد،  بطيئًا  التنفس  عاد  وبذلك  الفتوة  حساب  على  وكان  التوالي  على  الثاني  فوزه  حقق 
وتثقل  تلقاه  ما  الى  تضاف  جديدة  صدمة  وتلقى  تائهًا  الفتوة  واستمر  عليه  للبناء  ومفيد  مهم 
همومه أكثر وهو الذي يحتاج الى زيادة في رصيده كي يستطيع ان يقول كلمة طال انتظارها من 

عشاقه فمتى تكون؟؟
في العاصمة فرض التعادل نفسه ضيفًا ثقياًل على الشرطة وحرجلة وهو خسارة للفريقين أيضًا... 
المياه  الى  الوصول  صحيح أن كاًل منهما فاز بنقطة عززت رصيده لكنه خسر نقطتين في معركة 
الدافئة وذلك في ظل سبات يعيشه أهل السفح أيضًا فكيف ستكون الحسابات حين يصحو أصحاب 

المراكز المتأخرة إذا كانت الفرص متاحة لالطمئنان وإهدارها يتم أسبوعًا تلو أسبوع.

 علي شحادة
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زال حتى  العالم ألشهر وال  المستجد حركة   19 وباء كوفيد  شّل 
اآلن يسيطر عىل جزء كبير منها ويتم التعامل معه كأنه )حديث 
بما  والحيرة  أحيانًا  للدهشة  يدعو  أمر  بلدنا وهو  إال يف  اليوم( 
العالمية  البطوالت  كبرى  نرى  عندما  خاصة  أحيان،  من  تبقى 
تجري بطريقة )السلق( وبمدرجات خاوية تمامًا رغم أن العالم 
نكون  قد  نحن  بينما  التلفاز(  )عىل  بشغف  ويتابعها  ينتظرها 
حالة فريدة ونادرة بحضور جماهيري قد يصل لـ)35( ألف متفرج 
ببعض المباريات لكرة القدم و)4( آالف مشجع أيضًا يف صالة 

لكرة السلة.
ما سبق أمر منعش أن نرى كل هذا الهدير لتشجيع فريق أو ذاك.. 
وهو أمر مرعب بل ومرعب جدًا عندما نتذكر أن هناك وباء اسمه 
كورونا! لنقول يف داخلنا كيف يصح ذلك؟ وهل سينجو الجميع 
تصرخ  وقاية  دون  اآلالف  وهناك  الكورونا  هي  وأين  بالفعل؟ 
األفراح واالحتفاالت  وتلعب وتلهو يف مكان واحد وفيه تقام 

والعناق والقبل بحاالت الفوز وحتى فيه من المشاكل الكثير.
من  وهي  الوباء  لهذا  للتصدي  معنية  لجنة  هناك  وأن  الشك 
بما  التنفيذ  بند  تحت  مباشرة  تكون  بقرارات  المشهد  تتصدر 
يخص خطورة التجمعات أو األخذ بإجراءات الوقاية، ولكن هل 
فعاًل تجمعات كهذه غير خطرة كي نراها بهذا الكم الهائل كل 

أسبوع؟ نتمنى أن يكون ذلك وبالسالمة والخير للجميع.
وللحديث بقية..

للحديث بقية

ربيع حمامة

كورونا وبعد..

الشباب  تتواصل منافسات دوري 
الممتاز لكرة القدم ووصل لجولته 
الحادية عش��رة التي تق��ام اليوم 
الس��بت بس��بع مواجه��ات ف��ي 
مختل��ف المحافظ��ات.. وال يزال 
فوز االتحاد بالجولة الماضية على 
تش��رين يتردد صداه عاليًا بعد أن 
حل��ق أبناء المدرب معن الراش��د 
بفارق 6 نقاط عن البحارة الوصيف 
على جدول الترتيب ولثالثة أندية 
17 نقط��ة هي حطي��ن والطليعة 
والمحافظة ويتساوى قطبا حمص 

الوثبة والكرامة برصيد 15 نقطة.
وتقارب الفرق من بعضها البعض 
يضف��ي طاب��ع اإلثارة عل��ى هذا 
ال��دوري م��ع تتال��ي منافس��اته 
ولثالثة أندية 12 نقطة هي الحرية 
والجيش والنواعي��ر وتقدم جبلة 
للمركز الحادي عشر بنقاطه العشر 
وتتراج��ع أندي��ة دمش��ق الثالثة 
الوحدة والش��رطة والمجد للمراكز 
األخي��رة وال ت��زال تعاني ومهددة 
بنس��ب أقس��اها للمجد الذي لم 
يتذوق طع��م الفوز حتى اآلن وله 

نقطتان فقط.
تعزيز وتعويض

ف��ي ملعب الس��ابع من نيس��ان 
بحل��ب لق��اء المتناقض��ات بين 
المتصدر وصاح��ب المركز األخير 
النواحي  بفوارق كبيرة من جميع 
وأي نتيجة سوى فوز االتحاد على 
المجد تصب في خانة المفاجآت.

لالتحاد 28 نقطة بالصدارة وللمجد 
نقطتان بذيل الترتيب.

المتصدر ال زال منتش بفوزه الكبير 
4/1 على تشرين فيما المجد خسر 

بلقاء جاره الشرطة بهدف.
يتميز االتحاد بأعلى نسبة تسجيل 
بين فرق الدوري بعد تشرين حيث 
هز الشباك 23 مرة وهو أقل فريق 
بالدوري تلقى األهداف 4 فقط في 
10 مباري��ات لعبها حت��ى ما قبل 
جولة اليوم فاز في 9 منها وتعادل 

مرة واحدة في الجولة السادسة مع 
الكرامة آنذاك بهدف لمثله.

أم��ا المجد فق��د خس��ر 8 مرات 
وتع��ادل بمباراتي��ن ورغم تغيير 
الكادر الفن��ي لكن لم يصلح حاله 

ويعاني من سوء الطالع.
الصناعي  المدين��ة  ملع��ب  ف��ي 
بالالذقية يحل الطليعة ضيفًا على 
تشرين.. تش��رين الوصيف له 22 
نقطة والطليع��ة بالمركز الخامس 
ل��ه 17 نقط��ة يتأخر ع��ن حطين 
والمحافظة بفارق التسجيل فقط.

المب��اراة مفتوح��ة االحتم��االت 
أن  علي��ه  تش��رين  وأن  خاص��ة 
يب��ذل جه��دًا مضاعفًا الس��تعادة 
توازنه بعد خس��ارته القاسية وغير 
المتوقع��ة بالجولة الماضية حيث 
ج��اءت ثقيلة وهي الثانية للفريق 
على العم��وم بالدوري اآلن بعد 7 

انتصارات وتعادل وحيد.
م��ن جهت��ه يتأرج��ح الطليع��ة 
بنتائج��ه حي��ث فاز حت��ى اآلن 
ف��ي خم��س مواجه��ات وتعادل 
باثنتين وخسر 3 مرات.. علمًا أنه 
تعادل بالجولة الس��ابقة )المرحلة 
العاشرة( مع جاره النواعير بهدف 

لمثله.
وصيف الدوري يتمتع بهجوم قوي 
سجل األهداف األكثر بالدوري عن 
بقية الف��رق 24 هدفًا لكن الفريق 

اس��تقبل العديد من األهداف 10 
بينما للطليعة 15 هدفًا مقابل 13 

سكنت شباكه.

فك الشراكة
المحافظة  اليوم كل من  يس��عى 
وحطي��ن لف��ك الش��راكة بينهما 

حي��ث إن ل��كل منهم��ا 17 نقطة 
ويالقي��ان الوثب��ة والنواعير على 

الترتيب.
فريقها  المحافظ��ة  ملع��ب  ف��ي 
يستضيف الوثبة.. أصحاب األرض 
بالمرك��ز الثال��ث بينم��ا الوثب��ة 
بالمركز الس��ادس ول��ه 15 نقطة 
الماضية  بالجول��ة  المتعث��ر  وهو 
إثر خس��ارته م��ع الجيش بهدف 
دون رد بعكس فري��ق المحافظة 
النقاط من  بانتزاعه كل  المنتشي 
حطين عندما غلبه بهدف دون رد.
للمحافظ��ة س��جل تهديفي جيد 
حتى اآلن له 17 مقابل 11 بمرماه 
بينم��ا الوثبة يمتل��ك رصيدًا أقل 
عندم��ا س��جل 9 أه��داف في 10 
مباريات وتلقت شباكه 6 أهداف.

وف��ي ملع��ب حم��اة الصناع��ي 
النواعير فريق حطين..  يستضيف 
وال ي��زال الضيف يبحث عن منفذ 
نح��و المقدمة ورصي��ده قابل ألن 
يزيد ولك��ن نتائج الفريق متذبذبة 
)مرة فوق ومرة تحت( حيث خسر 
بالجول��ة الماضية م��ع المحافظة 
وتعادل قبلها مع الحرية سلبًا وهو 
متفوق نس��بيًا على مضيفه اليوم 
النواعي��ر حيث لألخي��ر 12 نقطة 
تضعه بالمركز العاش��ر على الئحة 
بالجولة  والفريق متعادل  الترتيب 

السابقة مع جاره الطليعة 1/1.
ف��ي ملع��ب حم��ص الصناع��ي 
يح��ل الحرية ضيفًا عل��ى الكرامة 
بلقاء هام حيث أن��ه بمثابة الفوز 
المضاع��ف فيم��ا ل��و اس��تطاع 

أصحاب األرض تحقيقه.
فالكرام��ة ل��ه 15 نقط��ة بالمركز 
الس��ابع بينم��ا للحري��ة 12 نقطة 
بالمرك��ز الثام��ن.. أزرق حم��ص 
منتٍش بفوز س��ابق عل��ى الوحدة 
بدمش��ق 3/2 بينما الحرية متأثر 
بخس��ارته خارج أرضه أمام جبلة 
بهدف في عاش��ر الجوالت وتعثر 

جديد سيضعه في دائرة الخطر.
الهروب

لق��اءا الهروب هو عن��وان عريض 
لمبارات��ي ملعبي المجد والفيحاء 

الصناع��ي.. فف��ي المج��د يلتقي 
الجي��ش صاحب المركز التاس��ع 
بنقاطه ال�12 م��ع الوحدة صاحب 

المركز 12 بنقاطه التسع.
المب��اراة مفتوح��ة االحتم��االت 
لم��ا لها م��ن حساس��ية الجيران 
أواًل ولتق��ارب المس��توى بينهما 
ثانيًا.. فوز الجي��ش يعني دخوله 
عمق الترتيب وس��يكون مضاعفًا 
وبعكس ذلك أي فوز الوحدة، فإن 
األخير ستكون ضحكته عالية بأنه 
دخل بابًا واس��عًا للهروب من هم 
الهبوط بشكل مبدئي والتعادل قد 

يكون بمثابة الخسارة له.
فريق الجيش فاز بثالث مباريات 
حتى اآلن وتعادل بمثلها وخس��ر 
بأرب��ع مواجهات س��جل خاللها 8 
أهداف ودخلت ش��باكه 12 كرة.. 
وه��و العائد من حم��ص بالجولة 
الس��ابقة بهدف فاز به على الوثبة 

المضيف.
بينما الوحدة خس��ر أمام الكرامة 
الخامس��ة  الخس��ارة  2/3 وه��ي 
للبرتقالي بعد 3 تعادالت وفوزين.

آخ��ر مواجهات المرحل��ة الحادية 
الش��باب سيكون  لدوري  عش��رة 
الصناعي  الفيحاء  ملعب  مسرحها 
مع  الشرطة  وتجمع  )البوتش��ي( 

ضيفه جبلة.
صاح��ب األرض أعطت��ه مواجهة 
المجد السابقة دفعة معنوية حيث 
رفع رصيده لس��بع نق��اط بالمركز 
قبل األخير لكنه بدائرة كبيرة من 
الخطر وفق المعطيات وما يحققه 
حتى اآلن حيث تلقى 7 خسارات 
وله ف��وزان وتعادل.. س��جل في 
أهداف  ثالث��ة  العش��ر،  مبارياتها 

فقط مقابل تلقيه 14 هدفًا.
أما جبل��ة فهو حقق صحوة جاءت 
بوقتها للفريق خاصة فوزه السابق 
عل��ى الحري��ة بهدف حي��ث رفع 
الفري��ق رصي��ده إلى عش��ر نقاط 
تضعه بالمركز الحادي عش��ر على 

الئحة الترتيب.
س��جل 6 أهداف مقابل 17 هدفًا 

تلقتها شباكه حتى اآلن.

المرحلة )11( لدوري كرة شباب الممتاز

سهلة على المتصدر واألغلبية لفك الشراكة 

مواقع ومالعب الجولة )11(
الملعبالفريقاناليوم والتاريخ

السبت 19/12

7 . نيساناالتحاد × المجد
المدينة /صتشرين × الطليعة
المجدالجيش × الوحدة
الفيحاء /صالشرطة × جبلة

حماة/صالنواعير × حطين
حمص/صالكرامة × الحرية

المحافظةالمحافظة × الوثبة

ترتيب الجولة 10
نقاطفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبلفريقم
106102341928االتحاد1
1071224101422تشرين2
105231711617المحافظة3
105231310317حطين4
105231513217الطليعة5
1043396315الوثبة6
104331614215الكرامة7
103341110112الحرية8
412-10334812الجيش9
612-103341420النواعير10
1110-10316617جبلة11
29-102351618الوحدة12
117-10217314الشرطة13
162-100281228المجد14

ربيع حمامة

تقام اليوم السبت مباريات المرحلة 
الثاني��ة م��ن إي��اب دوري الدرج��ة 
القدم لمختلف  األولى للشباب لكرة 
المجموعات، ففي مجموعة دمش��ق 
يس��تضيف النضال المتص��در فريق 
معضمية الشام ، ويلعب في الكسوة 
فريقه��ا م��ع جرمانا ، ويرت��اح بهذه 

الجولة فريق الشعلة وصيف الترتيب 
وكانت الجولة الس��ابقة قد ش��هدت 
فوز الش��علة عل��ى المعضمية 3/0 

والنضال على جرمانا بهدف.
لقاء  األخ��رى  المجموع��ة  وتش��هد 
العربي المتصدر مع النبك بالسويداء 

ويستضيف الحرجلة فريق الفتوة.

اليوم.. ثاني إياب دوري شباب األولى

انته��ت مرحل��ة الذه��اب لدوري 
أندي��ة الدرجة األول��ى لكرة القدم 
للرجال بنتائ��ج متفاوتة لم تخل 
م��ن المفاج��آت كما ح��دث في 
المجموع��ة االول��ى حيث تعرض 
لخس��ارة  المتصدر  المج��د  نادي 
غير متوقع��ة أمام جرمانا صاحب 
المركز األخير بالمجموعة. ومثلها 
الثاني��ة عندما لم  في المجموعة 
يقدم فري��ق المحافظة مس��توى 
ثابت��ًا وبج��واره العرب��ي فأهدروا 
العدي��د م��ن النق��اط، والمفاجأة 
الرابعة  المجموع��ة  ف��ي  كان��ت 
ممثلة بن��ادي عفرين الذي تصدر 
المجموعة رغم وجود النواعير في 
ظل تراجع مستوى ناديي مصفاة 

بانياس والتضامن.
وتب��دأ مرحلة اإلياب في التاس��ع 

عشر من شهر كانون ثاني 2021.
المجموعة األولى 

المجد  الترتي��ب  -خس��ر متصدر 
الترتيب بنتيجة  أمام جرمانا آخر 

1/0 وكانت مفاجأة األسبوع.
 -خس��ر الوصي��ف اليقظ��ة أمام 
المخ��رم بنتيج��ة 1/0 وبقي في 

موقعه. 
- تع��ادل قارة مع ضيفه الش��علة 

بنتيجة 2/2.
المجموعة الثانية

ف��رض التع��ادل نفس��ه عل��ى جميع 
مباريات المجموعة الثانية وفق التالي:

- تع��ادل المحافظ��ة م��ع ضيفه 
معضمية الشام 2/2.

- تعادل الضمير مع ضيفه العربي 
.1/1

- تعادل النبك مع ضيفه النضال 
.1/1

المجموعة الثالثة

- حاف��ظ عفري��ن عل��ى ص��دارة 
مجموعته بتفوق��ه على ضيفه ع. 

حماه 0/1.
- استمر النواعير بالوصافة بتفوقه 

على ضيفه النيرب 0/4.
- تعادل التضام��ن مع ضيفه م. 

بانياس 1/1.

ختام رحلة الذهاب لدوري كرة الدرجة األولى للرجال

يشهد يوما األربعاء والخميس القادمين انطالقة مسابقة كأس الجمهورية 
لك��رة القدم بدورها األول التمهيدي وفي��ه تلعب فرق الدرجة األولى مع 
الدرج��ات األدنى.. علم��ًا أن اتحاد الكرة جعل المش��اركة كيفية بجميع 
الدرجات باس��تثناء الدرجة الممتازة، فثبتت أندية مش��اركتها واعتذرت 

أخرى بوقت سابق.

هذا األسبوع.. انطالقة الدور األول 
لمسابقة الكأس

انطلقت على ملعب 7 نيسان بحلب 
مباريات مرحلة الذهاب لدوري كرة 
الدرج��ة الثانية بمش��اركة 6 أندية 
تق��ام مبارياته��ا بطريق��ة ال��دوري 
الكامل من مرحلتي��ن هي: القلعة، 
اليرموك، عمال حلب، شرطة حلب، 

الحرفيين، السفيرة.
المرحل��ة  مباري��ات  نتائ��ج  وف��ي 
األول��ى ف��از القلعة عل��ى اليرموك 

2/3 والحرفيين على الس��فيرة 0/2 
وعمال حلب على شرطة حلب 2/4.

كرة الواعدين
في الدور نصف النهائي بطولة أشبال 
حل��ب الكروي��ة انطلق��ت مباريات 
المربع الذهب��ي بفوز متوقع لالتحاد 
على النيرب بنصف دزينة نظيفة من 
األهداف مع إضاعة مثلها من الفرق 
وتفوق الحرية على شرطة حلب 0/8 
في مباراة م��ن جانب واحد ويلتقي 
ف��ي المرحلة الختامي��ة النيرب مع 
ش��رطة حل��ب على المركزي��ن 3، 4 

ويتقاب��ل االتح��اد م��ع الحرية في 
المباراة النهائية على لقب البطولة.

مواهب
وف��ي المرحلة السادس��ة م��ا قبل 
األخيرة من بطولة دوري الناش��ئين 
للمجموعة الثانية ف��از الحرية على 
اليرموك 1/4 والنيرب على نبل 0/3 
وبنفس النتيجة الشهباء على عمال 
حلب. الجدير بالذكر أن منافس��ات 
المجموع��ة األول��ى انته��ت بتصدر 
االتح��اد م��ن دون أية خس��ارة أو 

تعادل تاله شرطة حلب ثانيًا.

نشاطات كرة حلب

خلط ن��ادي النض��ال أوراق مجموعته 
في دوري الدرج��ة األولى للرجال لكرة 
الق��دم، ففاز عل��ى المحافظة المتصدر 
بهدف وتع��ادل مع النب��ك 1/1 منذرًا 
البقي��ة ب��أن حاله ق��د اختل��ف وبأنه 

قادرعلى تحقيق المزيد.
المفاجئ بأن الفري��ق بدا في الجوالت 
الثالث األولى بحال مزرية فخس��ر ب�6 
أه��داف نظيفة أم��ام العربي وخس��ر 
بعدها 1/2 أمام معضمية الشام ليعود 
ويسقط برباعية نظيفة أمام الضمير؟.. 
قبل��ت إدارة الن��ادي بعدها اس��تقالة 
ال��كادر الفني، وتم االتفاق مع إياد عبد 
الكري��م كمدي��ر فني للفري��ق ومحمد 
منص��ور م��درب وعم��اد اس��المبولي 
مدرب مس��اعد، واإلداري مازن حموي 
والمعال��ج مهند أبو العيني��ن وإداري 
التجهيزات محمد عبود، ويش��رف على 

الفريق ربيع حمامة. 
حول انتفاضة الفريق وما حدث والرؤية 
القادمة، تحدث المدرب محمد منصور 
قائ��اًل: صراحة نعم��ل ككادر على أكثر 
من جانب مع فريق الرجال ونرسم لكل 
مباراة لوحة كأنها بطولة ونحس��ب لكل 
فريق منافس وفق رؤي��ة المدير الفني 
للفريق الكابتن إي��اد عبد الكريم حيث 
نعمل جميعًا كيد واحدة، ولقينا تجاوبًا 
كبيرًا م��ن الالعبي��ن الحاضرين معنا 
ذهنيا وفكري��ا بوقت س��ريع لرغبتهم 
بالتعوي��ض بعد عدة انكس��ارات.. مما 
س��اعدنا على نق��ل أفكارن��ا الخططية 
بما يتناس��ب والعناصر المتواجدة بين 

أيدينا، وتوظيفهم داخل الملعب حسب 
تل��ك اإلمكاني��ات واللع��ب بواقعي��ة 
وجدية وااللتزام داخل وخارج الملعب 
ول��ن نتس��اهل به��ذا األم��ر، ويمكن 
أن نعتبره��م حاليًا ق��د دخلوا مراحل 

متقدمة بالفكر.
وأش��ار محمد لل�«االتح��اد« بأن هناك 
اهتمامًا بفريق رجال النضال وفق رؤية 
مس��تقبلية وليست آنية والدليل هو ما 
يجري حاليًا بفريق شاب ال يزال في طور 
اكتس��اب الخبرة بلعب مباريات وعمل 
اكبر مستمر مضيفًا: هذا من كد وتعب 
الن��ادي وجه��ود المدربين الس��ابقين 
الذي��ن تعاقبوا عليه ونش��كرهم ككادر 
حالي حي��ث نعمل وفق نف��س الرؤية 
النادي وجمي��ع المتواجدين  مع ادارة 
والمحبي��ن واآلملين بمس��تقبل أقوى 
فيه من الثبات والق��وة والقدرة الكثير 
لظهور النادي بشكل يليق بعراقته حيث 
كان سابقًا أحد أندية الدرجة الممتازة. 

وفي طموحه القادم ق��ال المدرب: من 

حقنا أن نطمح في ظل وجود العبين من 
ابناء النادي فكره��م منفتح ومواظبون 
وهم جميعًا بعمر الش��باب المتحمس، 
والعم��ل حالي��ًا قائ��م عل��ى تطبي��ق 
اس��تراتيجيات النادي به��ذا الخصوص 
ولن نبخ��ل بتقديم كل م��ا نملك من 
جهد لتلبية حلم الن��ادي بجيله القديم 
الجدي��د ولدين��ا فرصة مابي��ن الذهاب 
واإلياب إلعادة ترتيب األوراق ألن المدة 
التي استلمنا بها كانت ضيقة جدًا وهي 
قبل أي��ام قليلة من مب��اراة المحافظة 
التي فزنا به��ا وكذلك التعادل قبل أيام 
مع النبك في ظ��روف صعبة ومع ذلك 

استطعنا تجاوزها.
المدرب محم��د منصور حديثه  وختم 
بالقول: نادي النضال يملك قاعدة جيدة 
بجميع الفئات العمري��ة لترفد الفئات 
األعل��ى نهاي��ة بفريق الرج��ال والعمل 
داخل أس��وار العنابي هو مكس��ب ألي 
مدرب لتوافر البيئة الموجودة من مودة 
ودعم وثقة وصالحيات تعطى للكوادر.

منصور: هكذا انقلب حال كرة النضال ولدينا األفضل 

المجموعة 1
نقاطفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقم
410+531162المجد 1
19+530254اليقظة2
52216608المخرم 3
17+521287الشعلة4
15-512289قارة5
53-510449جرمانا6

المجموعة 2
نقاطفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقم
310+531196المحافظة1
58+522194العربي2
48+522173الضمير3
51315506م. الشام4
104-5113313النضال5
23-503235النبك 6

المجموعة 3
نقاطفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبلفريقم
1113+5410121عفرين1
1210+5311164النواعير2
52126517ع, حماه3
54-511338النيرب4
94-5113413م. بانياس5
103-5032414التضامن6

صبحي أبو كم

محمد هاشم إيزا

حق��ق أش��بال الفتوة الف��وز على 
الطلبة في المباراة النهائية لتجمع 
مقابل هدف  بهدفي��ن  المحافظة 
واح��د، وس��جل الهدفين قاس��م 
ومثل  حميدي،  ومثنى  الجاس��م 
فريق أشبال الفتوة الفائز بالبطولة 
كاًل م��ن الالعبي��ن: عب��د الهادي 
عب��د هللا  دواره،  ال��رزج، محم��د 
ريح��اوي، محمد  الحمود، محمد 
العون، امجد دبي��ب، ليث الدلي، 
الش��يخ،  الدخيل، محمد  س��يف 
محمد قربون، مهند العلوش، عمر 
جالد، عمارة الدندل، عمر المحمد، 
مثنى حميدي، قاس��م الجاس��م، 
الخاطر،  محم��د ضي��اء، عدن��ان 
يزن الدلي، محم��د نور المحمود، 
محمد فقاش، مجد المرهج، معاذ 
الجهام، أنس محمد ويشرف على 

الفتوة الكابتن علي رويلي  أشبال 
ويس��اعده أحمد فرحان واإلداري 

سامر قنبر.
وفي مباراة الناش��ئين فاز الفتوة 
عل��ى اليقظ��ة بالنهائ��ي بهدفين 
التايه  عل��ي  وس��جلهما  نظيفين 
ومحمد صالل ومث��ل الفريق كاًل 
من الالعبين: أس��امة حسن، عمر 
العلي، محم��د الدندل، محمد نور 
الطريف، س��ليمان عن��زي، منهل 
طعمة، بالل عج��اج، زيد الرجب، 
علي التاي��ه، محمد ص��الل، براء 
عل��وش، محم��د جاس��م ولي��د، 
ياس��ين فنوش، عب��د هللا قناص، 
عب��د هللا الصاف��ي، إبراهيم العبد 
هللا، تم��وز العبي��د، محم��د وفا، 

عبيدة حميدي، عمر عالوي.
ويش��رف عل��ى تدري��ب الفري��ق 
ويساعده  ش��كري  أحمد  المدرب 
حس��ام عل��وش، اإلداري محم��د 

العبد هللا.

أشبال وناشئو 
كرة الفتوة أبطال دير الزور 

الملعبالفريقاناليوم والتاريخ

األربعاء 12/23

الجالءجديدة عرطوز × م. الشام
حمص/صعرطوز × عفرين
حرجلةالجاسم × العربي
حماة/صالقلعة × المجد

المصفايةصافيتا × التضامن
النبكالجيزة × عمال حماة

جرماناالسيدة زينب × المحافظة
طرطوسالنورس × م. بانياس
الالذقية/صالصفصافة × مورك

الخميس 12/24
حمص/صش. حلب × عامودا

النبكدوما × المخرم
حماة/صالشهباء × الجهاد

مالك الجاسم
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عقد اتحاد الريشة الطائرة اجتماعا 
ف��ي مقر االتح��اد برئاس��ة خلود 
البيطار رئيس��ة االتحاد, تم خالله 
االط��الع عل��ى الكت��ب ال��واردة 
م��ن المكتب التنفي��ذي لالتحاد 
من  ومتابعتها  الع��ام  الرياض��ي 
اللج��ان الفني��ة ف��ي محافظات 
القنيط��رة, دمش��ق, حل��ب, وتم 

اتخاذ عدد من القرارات:
الجانب التنظيمي

- توجيه إنذار للجنة الفنية بدمشق 
بناء على محتويات كتابها, وإنذار 
خطي للم��رة الثانية إلداري نادي 
الجيش بسب التخلف عن إحضار 

كشوف الالعبين.
- منع أي عضو من أعضاء االتحاد 
التدخل في أم��ور أي لجنة فنية 
إال ف��ي اجتماع رس��مي لالتحاد 
بما يخ��ص العمل الفن��ي للجنة 

ونشاطاتها.
- منع أي عضو من أعضاء االتحاد 

التواصل م��ع أي رئيس أي لجنة 
تنفيذي��ة ف��ي المحافظ��ات بما 
التواصل  العمل واقتص��ار  يخص 

برئيس االتحاد حصرا.
الجانب الفني

- ناقش اتح��اد التعبة اختبارات 

 15 الالعبي��ن لفئة تحت  تجارب 
عام��ا الت��ي أقيمت في دمش��ق 
 2020/11/  28/26 بتاري��خ 
بمش��اركة العب والعب��ة من كل 
محافظة والعبي المنتخب: شادي 
االنصاري, حيدرة حجازي, حسام 

الراع��ي, خلد جوابرة, ن��ور أبازيد, 
زين��ب بدور, رني��م حصباني, تاال 
السواس, براء برخو, حسن يونس, 
الحس��ني,  س��يدرا  العلي,  هيثم 
تال حاطوم بإشراف وسيم ضماد 

وينال عبد هللا.

- ناقش االتحاد التقرير الس��نوي 
المق��دم م��ن االتح��اد العتماده 
بالصيغ��ة النهائي��ة قب��ل رفع��ه 
إل��ى المكتب التنفي��ذي لالتحاد 

الرياضي العام.
- ناقش االتحاد التقرير الس��نوي 
المق��دم م��ن قبل رئي��س لجنة 
المدربين الرئيسية أحمد السواس 
وتم اعتماده ووجه الش��كر للجنة 

المدربين على نشاطها.
- تنظي��م آلي��ة دورات الش��تل 
تايم بش��كل علمي ووضع برنامج 
للعمل بها لزيادة عدد أيام الدورة 
للتطبيق  فيه��ا  األطف��ال  وإدراج 

العملي.
رئيس  نائ��ب  االجتم��اع  حض��ر 
االتحاد وسيم الضماد وأمين السر 
إياد محمود وأعضاء االتحاد ينال 
عبد هللا, إيتان احمد, باسل الدرة, 
وتغي��ب بعذر نض��ال عويد, منى 

رباحي, سامر خير هللا.

اختتم��ت ف��ي طرط��وس وعلى 
مالع��ب صالتي الس��ودا وحصين 
الك��رة  دوري  منافس��ات  البح��ر 
الطائ��رة ألندي��ة الدرج��ة الثانية 
لمرحلة الذهاب والتي اس��تمرت 
ثالثة أيام بمش��اركة سبعة أندية 
هي عنازة بحنين، السد، الصمود، 
يب��رود، كفر حور، عن��ازة بانياس، 
المناعي��ة والت��ي قس��مت إل��ى 
مجموعتين لعب��ت كل مجموعة 

فيها بطريقة الدوري.
المستوى العام جيد فنيًا ومهاريًا 
عند أندي��ة عنازة بحنين والس��د 
ويب��رود وكفر ح��ور والتي ظهرت 
بطابق وجاءت بقية األندية بطابق 
ثان وفيم��ا يلي النتائ��ج الكاملة 

للمجموعتين.
المجموعة األوىل

وتصدره��ا نادي عنازة بحنين من 
طرطوس بجدارة وتميز واستحقاق 
وظهر كفريق متماس��ك ومنسجم 
يلعب ب��أداء رجولي فع��ال عامر 
بالمهارات والفنيات ففاز على فرق 
مجموعته وهي كفر حور المناعية، 
الصم��ود، وبنتيج��ة واح��دة 3/0 

وجمعه 9 نقاط.
وحل فريق كفر حور ثانيًا بعد فوزه 

عل��ى الصمود 3/0 وعلى المناعية 
3/1 وجمع 6 نقاط.

بفوزه  ثالثًا  المناعي��ة  وجاء فريق 
3/2 وجمع  على الصمود بصعوبة 

3 نقاط.
وحل فريق الصمود أخيرًا لخسارته 

كافة مبارياته.
المجموعة الثانية

وتصدره��ا فريق نادي الس��د من 
الرق��ة بفوزه على منافس��ه القوي 
يب��رود 3/2 بعد مب��اراة ماراثونية 
والندية  باإلث��ارة  وعامرة  ودرامية 
وفوزه على عن��ازة بانياس بنفس 

النتيجة 3/2 وبصعوبة بالغة.
وحل ثانيًا فري��ق يبرود من ريف 
دمش��ق بفوزه على عنازة بانياس 
بصعوب��ة 3/2 وحل ثالث��ًا وأخيرًا 

نادي عنازة بانياس.
رأي فني

حكمت نعمة مشرف البطولة قال 
لالتح��اد إن البطول��ة كانت بحق 
ناجح��ة فني��ًا للمس��توى واألداء 
ل��دى كافة الف��رق الت��ي قدمت 
أداء رجولي��ًا وعامرًا بفنيات الكرة 
الطائرة وخاصة م��ن جانب عنازة 
بحني��ن الذي أبدع ش��بابه وقدم 
أداء ومستوى جيدين وباعتقادي 
أن مرحلة اإلياب ستواجه منافسة 
قوية بغية الصعود لمصاف الدرجة 

األولى.

قام اتحاد العاب القوى بتوزيع نخبة 
العبي بطول��ة الفئات العمرية على 
في  الوطنية  للمنتخبات  تجمعات 
س��بع محافظات ووضع لها الكادر 
التدريب��ي على أن يب��دأ التدريب 
ف��ي 1/1 2021 والمحافظات التي 
حظي��ت بتجم��ع للمنتخ��ب هي 
دمش��ق ويدرب فيها س��ارة زيود, 
محمد بري��ج, كمال ف��رج, وريف 
دمش��ق يدرب فيها عبد الباس��ط 
زكري��ا, س��عد البري��دي, وحمص 
ويدرب فيها رامي الحسامي, وسام 
حس��ن, ابراهيم بوظ��ة, والالذقية 
التدريبات موريس  ويش��رف على 
عبي��د, بهاء يزبك, صالح مصطفى, 
والسويداء بإش��راف فداء الشوفي, 
حماه باش��راف عبد اللطيف ديب, 

سعد الحسن. 
ي��درب المنتخ��ب الوطن��ي ف��ي 
دمش��ق: جم��ال حمادي, أس��عد 
حمادي, محمد بريج, هاني مرهج, 
ف��دوى بوظ��ة, وب��دأ المنتخ��ب 

تدريب��ه اعتبارًا من بداية الش��هر 
الجاري ويس��تمر حتى مطلع آذار 
تجمعات  معسكر  وينتهي  القادم, 
المنتخب��ات الوطنية بنفس موعد 

المنتخب الوطني.
ماراثون )دورة الحياة(

وم��ن جان��ب أخ��ر يقي��م اتحاد 
الع��اب الق��وى س��باق الماراثون 
)تتابع( تحت ش��عار دورة الحياة 
بالفت��رة م��ن 24 الحال��ي ولغاية 
26 منه وخط س��يره من محافظة 
حماه وصواًل إل��ى مدينة القرداحة 
حي��ث تتوي��ج الفائزي��ن وتوزيع 
هداي��ا عينية لكافة المش��اركين 
الذين سيشاركون أيضًا في حملة 

التشجير الوطنية.
يش��ارك في السباق 6 العبين من 
كل محافظة من الجنس��ين, وتم 
توجيه دع��وات خارجية التحادات 
الع��اب القوى ف��ي كل من مصر, 
األردن, الع��راق, لبنان, فلس��طين 

إيران.

اتحاد ألعاب القوى 
يعتمد سبعة تجمعات للمنتخبات الوطنية

صبحي أبو كم

محمد عجان

محليات

الخبر يقول إن محمود البحر مهاجم نادي جبلة بكرة القدم 
حتى  الموسم  لهذا  الممتاز  الــدوري  هدايف  قائمة  يتصدر 
)الجمعة(  األمس  مباريات  قبل  حتى  بلغ  وافر  برصيد  اآلن 

7 أهداف.

السابق  مهاجمها  مع  التعاقد  جبلة  إدارة  أقرت  حين  التعليق 
من  جملة  ــر  األم القــى  البحر  محمود  االحــتــراف  من  العائد 

االعتراضات وكلها تشكك بقدرته ومحافظته عىل إمكانياته.
هذا النجم يثبت بالدليل القاطع أنه العب من طراز ا لكبار وأنه 
كما كان حين ظهر نجمه يف جبلة وانتقاله لفريق الجيش ثم 
يف رحلة احترافه التي دامت سنوات ويف هذا الموسم يتوهج 

من جديد ويتفوق عىل كل مهاجمينا الكبار والصغار.
المواهب  إدارات األندية ومكتشفي مواهبها وأين هي  رد  فما 
رحالت  من  إلينا  العائدون  كان  إذا  كرتنا  سماء  يف  الصاعدة 

االحتراف هم األفضل يف أنديتنا حتى اآلن؟؟

خبر

تعليق

توجت فارس��ة فريق تيم س��بيرت الواعدة شام األسد 
بلقب بطولة الفئة العليا لدوري قفز الحواجز لموس��م 
2020 الذي نظمه االتحاد العربي الس��وري للفروسية 
بمش��اركة جيدة م��ن كافة الفئ��ات ألندية الجيش – 
الش��رطة – تيم س��بيرت – دمش��ق وتضمنت بطولة 
ال��دوري عش��ر مراحل اقيم��ت مبارياته��ا على مدار 
العام ووفق اس��اليب متنوعة )شوط سرعة – شوطين 
متتاليين – ش��وط وتمايز إلخ..( وأسفرت المنافسات 
العامة للبطولة عن س��يطرة مطلقة لفرسان فريق تيم 
س��بيرت على المراكز األولى للفئات العليا فيما دانت 
الغلبة لنادي الشرطة في الفئات الصغرى عبر فرسانه 
من عائلة المصري.. وفيما يلي النتائج الفردية للفئات: 
فئة حواجز )140 س��م(: 1- للفارسة شام األسد )تيم 
سبيرت( 2- الفارس قتيبة الدغلي )تيم سبيرت(, 3- 

الفارس محمد جوبراني )تيم سبيرت(.

فئة حواجز )130 س��م (: 1- الفارسة شام األسد )تيم 
س��بيرت(، 2- الفارسة آية حمشو )تيم سبيرت(، 3- 

الفارس جواد نظام )تيم سبيرت(
فئة حواجز )120 س��م( 1- الفارس ج��واد نظام من 
)تيم سبيرت( 2- الفارسة آية حمشو )تيم سبيرت(، 

3- الفارسة شام األسد )تيم سبيرت(
فئة حواجز )110 س��م( 1- الفارس أس��امة س��بيعي 
)الجيش( 2- الفارس أحمد المصري )الش��رطة( 3- 

الفارسة شروق المصري )الشرطة(.
فئ��ة حواجز )100س��م( 1- الفارس أحم��د المصري 
)الشرطة(، 2- الفارسة شروق المصري )الشرطة( 3- 

الفارس حازم المصري )الشرطة(.
فئة حواجز )80 س��م( 1- الفارس��ة ش��روق المصري 
)الش��رطة(، 2- الفارس حازم المصري )الشرطة(، 3- 

الفارس عمر الجفر )الجيش(.

تتويج الفارسة شام األسد 
بلقب بطولة الفئة العليا لدوري قفز الحواجز 

السد وعنازة في صدارة دوري الكرة الطائرة للدرجة الثانية

وض��ع االتح��اد العربي الس��وري 
للج��ودو والس��امبو خط��ة عمله 
وروزنامة نشاطه للعام القادم التي 
تضمنت كافة الجوانب التنظيمية 
فيما يخص  واإلداري��ة,  والفني��ة 
والبطوالت  الوطني��ة  المنتخبات 
الكوادر  المحلي��ة ودورات تأهيل 
وفحوص األحزمة..., خطة االتحاد 
الجودو  اتح��اد  الت��ي س��يقدمها 
إلى المكت��ب المركزي المختص 
لالتح��اد  التنفي��ذي  والمكت��ب 
الرياض��ي الع��ام للمصادقة عليها 
تضمنت أيضًا بع��ض المتطلبات 
وأدوات  تجهي��زات  م��ن  الالزمة 
تخصصي��ة وافتت��اح تجمع��ات 
ومراك��ز  الوطني��ة  للمنتخب��ات 
للعبة  وتخصيص صاالت  تدريبية 
ف��ي بع��ض المحافظ��ات ودعم 

المواهب والفئات العمرية..
المستوى التنظيمي والفني

- إقامة بطول��ة الجمهورية لكافة 
االتحاد  قان��ون  الفئ��ات حس��ب 

الدولي للجودو. 
- توفي��ر الرعاية الالزم��ة للقواعد 
وتش��كيل  العمري��ة  والفئ��ات 
الش��باب  لفئت��ي  تجمع��ات 

والناشئين.
- دعم الرياضة االنثوية وتش��كيل 
مش��تركة  وتماري��ن  تجمع��ات 
مدار  على  المحافظات  لمنتخبات 

العام.
- تفعي��ل ودع��م اللج��ان الفنية 
ف��ي المحافظات بكل ما هو متاح 

لدينا.
- المش��اركة في كاف��ة البطوالت 
العربية والقارية والدولية المتاحة 

حسب المستوى واالمكانية.
- تأمي��ن التجهي��زات واألدوات 
التخصصية للعبة )بس��ط, بدالت 

جودو وسامبو( 
- إضافة عضو م��ن اللجان الفنية 
بمرافقة البعثات الخارجية حسب 

ما هو متاح.
- ترش��يح الحكام التب��اع دورات 

التأهيل القاري والدولي.
- إقامة الدورة المركزية للمدربين 
والحكام وقضاة الكاتا العتمادهم 

أصوال.
المدربين والحكام  - تقييم عمل 
ال��دورات والبطوالت  من خ��الل 
ومنحهم شهادات تقدير في نهاية 

العام.
- إقام��ة ثالث مراح��ل لمباريات 

الحزام االسود.
- إقام��ة دورات لفح��وص الحزام 

االسود والبني والكاتا.
التدري��ب  فح��وص  إقام��ة   -
الدرج��ات  لكاف��ة  والتحكي��م 

وفحوص قضاة الكاتا. 
- االهتم��ام بالمنتخ��ب الوطني 

للكاتا.
- اس��تمرار إقامة بط��والت الكاتا 
خالل بط��والت الجمهورية لفئات 
والرج��ال  والش��باب  الناش��ئين 

)للجنسين(
الش��باب  بفئ��ات  االهتم��ام   -

والناشئين واألشبال ذكورا وإناثا.
- االهتم��ام بالمنتخبات الوطنية 
الفئات  لكاف��ة  تش��كيلها  وإعادة 
داخلي��ة  معس��كرات  وإقام��ة 
وخارجي��ة م��ع ال��دول العربي��ة 
االستحقاقات  حس��ب  واالجنبية 
االمكاني��ات  ضم��ن  الخارجي��ة 

المتاحة.
- تش��جيع االندية على االهتمام 
بقواع��د اللعب��ة وخاص��ة أندي��ة 

الدرجتين الثالثة والثانية.
- إقام��ة دورة تنظيم مركزية على 
المس��توى الداخل��ي والخارج��ي 
لكوادر اللعبة المختصة بالتنظيم.

- التأكي��د عل��ى إقام��ة بطوالت 
االشبال في المحافظات واالشراف 

عليها من قبل االتحاد.
- إجراء دراس��ة وافية وموضوعية 
الجودو  البس��ط وب��دالت  لتوزيع 
المتوف��رة للع��ام الجدي��د عل��ى 
الحاج��ة  وف��ق  المحافظ��ات 

والفاعلية.
- ارس��ال مدربي��ن زائري��ن إلى 

المحافظات حسب الحاجة.
- الصيانة المستمرة لصالة الجودو 

ودعمها بأجهزة جديدة مناسبة.
الجمهوري��ة  بط��والت  إقام��ة   -

بالصاالت الرئيسية ال نجاحها.
- االستمرار على توطيد العالقات 

الدولية والعربية.
- االس��تمرار بإقامة فحوص الكيو 
مركزي��ا واعتماده��ا م��ن اللجان 
الفني��ة بالمحافظات واالتحاد كل 

4 اشهر.
الع��ام  الترتي��ب  اص��دار   -

للمحافظات في نهاية العام. 

إقامة اختبارات طبية ورياضية   -
ضم��ن  الوطني��ة  للمنتخب��ات 

سجالت االتحاد.
مقترحات

- تامين التجهيزات الالزمة للعبة 
بدالت  )البسط,  الكافي  بالش��كل 
التدري��ب- الموازي��ن إلكترونية( 
للمحافظات التي ل��م تتوفر فيها 

التجهيزات المطلوبة.
- وض��ع دراس��ة خاص��ة برواتب 
خ��الل  والمدربي��ن  الالعبي��ن 

المعسكر المفتوح والمغلق.
واإلداريي��ن  الالعبي��ن  من��ح   -
مصروف جيب مناس��ب للبعثات 

الخارجية.
- تخصيص راتب ش��هري لمدربي 
بالمعسكرات  الوطنية  المنتخبات 

المفتوحة.
- العم��ل على إص��دار نظام مالي 
جدي��د خ��اص باتح��اد الج��ودو 

والسامبو وااليكيدو.
- العم��ل عل��ى تأهي��ل العبين 
االولمبياد حسب  في  للمش��اركة 

االمكانية.
- العم��ل عل��ى تفري��غ الالعبين 
والتزامهم  الجيدين  العس��كريين 

بالمنتخبات الوطنية.
- متابعة تأمي��ن دورات خارجية 
التأهي��ل  لتأهيله��م  للمدربي��ن 

العلمي لرفع المستوى الفني
- العمل على زي��ادة عدد الحكام 
القاريي��ن والدوليي��ن من خالل 
دعمهم وسفرهم على نفقة االتحاد 

الرياضي العام.
- اس��تقدام مدربين أجانب خالل 
الدورات المركزية التي ستقام في 

سورية.
- العم��ل على دعم فئة الش��باب 
ف��ي  ومش��اركتهم  والناش��ئين 

والدولي��ة  اآلس��يوية  البط��والت 
والمعسكرات الداخلية والخارجية.
- دعم االندية الممارس��ة لرياضة 

الجودو.
- الس��عي لزي��ادة ع��دد المراكز 
المحافظ��ات  ف��ي  التدريبي��ة 
بالتنس��يق م��ع ف��روع االتح��اد 

الرياضي.
- تفوي��ض مجل��س إدارة االتحاد 
ولجانه الرئيس��ية لتعديل اللوائح 
الحكام  ومنه��ا  للعبة  االساس��ية 
والمدربون واالحزمة وقضاة الكاتا.
- العم��ل عل��ى تنظي��م بطاقات 
التدريبي��ة  للمراك��ز  عضوي��ة 
المعتمدة من اتحاد  والمنتخبات 

الجودو والسامبو.
- تأمين التجهي��زات التحكيمية 
وفق نظ��ام االتحاد الدولي إلنجاح 

بطوالت الجمهورية.
- العمل على اعتماد لعبة الجودو 

رياضة منهجية في وزارة التربية.
صعوبات

تخصي��ص  امكاني��ة  ع��دم   -
المحافظ��ات بالتجهيزات الخاصة 

بشكل كاف )البسط- البدالت(
- ع��دم وج��ود الحواف��ز المادية 
واإلداريين  للمدربين  المش��جعة 

والالعبين.
- عدم توفر االحتكاك المناس��ب 

للمنتخبات الوطنية.
- ع��دم اهتم��ام بع��ض األندية 

برياضة الجودو.
- إقامة بطوالت الجمهورية بصالة 
الجودو مما يعيق نجاح البطوالت 

لكثرة عدد المشاركين.
- ع��دم مرافق��ة حك��م للبعثات 

الخارجية.
- عدم كفاية قيمة أذونات السفر 

لالعبين والمدربين واإلداريين.

اتحاد الجودو والسامبو يضع خطة عمله التنظيمية والفنية واإلدارية لعام 2021 

اتحاد الريشة الطائرة يناقش عددًا من القضايا الفنية والتنظيمية

يقيم اتحاد المالكمة تجارب 
منتخ��ب  النتق��اء  اختب��ار 
للمشاركة  تمهيدًا  السيدات 
ف��ي البطولة العربي��ة التي 
تنظمه��ا دول��ة الكويت في 
العام  ش��باط  منتصف شهر 

القادم.
تقام التجارب بالفترة من 19 
ولغاية  الج��اري  اول  كانون 
21 منه ف��ي صالة المنتخب 
الوطني للمالكمة في مدينة 
لألوزان:  الرياضي��ة  الفيحاء 
 ,75/69  /60  /57  /51
ويش��ارك فيه��ا محافظات: 
دمش��ق, درع��ا, الس��ويداء, 
حم��اة, حم��ص, الالذقي��ة, 

الحسكة, هيئة الشرطة.

تجارب اختبار 
النتقاء منتخب 

السيدات للمالكمة
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اس��تضافت الالذقي��ة وعلى مدى 
أربعة أيام متواصلة وعلى مالعب 
األس��د  بمدين��ة  و3   2 صالت��ي 
الرياضية منافس��ات بطولة دوري 
عام كرة اليد للناش��ئين المرحلة 
األولى بمش��اركة 12 ناديًا قسموا 
إل��ى مجموعتين ضم��ت األولى: 
دريكي��ش،  القلع��ة،  الطليع��ة، 
وضمت  الجزيرة  الكرامة،  الشعلة، 
دير  الجيش،  النواعي��ر،  الثاني��ة: 
االتحاد، ش��رطة  اليقظة،  عطي��ة، 

طرطوس.
وحسب نظام الدوري ومن منطلق 
للمش��اركة  لألندية  الفرص  إتاحة 
بأكبر عدد من المباريات والتأكيد 
عل��ى المنافس��ة والتواجد الفعال 
وتوظيف اإلمكاني��ات فقد لعبت 
ف��رق المجموعة األول��ى مع فرق 
المجموع��ة الثانية حيث بلغ عدد 
المباريات 38 مباراة كانت جميعًا 
غاية في المستوى والندية واإلثارة 
والق��وة وعب��ر مه��ارات الالعبين 
الذين تفننوا في توظيف مهاراتهم 
وإمكانياته��م ومع مباريات اليوم 
األول وض��ح تف��وق وتمي��ز فرق 
النواعي��ر، اليقظ��ة، االتحاد والتي 

ظه��رت ف��ي طابق واح��د بحيث 
فازت ف��ي جمي��ع مبارياتها وإن 
ل��م تلع��ب م��ع بعضها  كان��ت 
لتواجده��ا في مجموع��ة واحدة 
في المرحلة األولى وس��تلتقي مع 
المرحلة  منافس��ات  ف��ي  بعضها 

الثانية عما قريب.
الثالث��ة وتميزها  الف��رق  نتائ��ج 
مس��توى وأداء فع��ااًل ومه��ارات 
وإمكاني��ات ت��دل عل��ى حس��ن 
التحضي��ر واالس��تعداد والتأهيل 
الجيد من قبل األندية والمدربين 
فاستحقت الثناء واإلعجاب وهذه 

هي نتائجها:
النواعير:

النواعير × الشعلة 25/30	 
النواعير × دريكيش 39/ 20	 
النواعير × الطليعة 25/34	 
النواعير × القلعة 17/36	 
النواعير × الجزيرة 17/36	 
النواعير × الكرامة 19/34	 

اليقظة:
اليقظة × دريكيش 16/23	 
اليقظة × الكرامة 28/30	 
اليقظة × القلعة 17/25	 
اليقظة × الشعلة 22/26	 
اليقظة × الطليعة 23/34	 
اليقظة × الجزيرة 16/34.	 

االتحاد:
االتحاد × اليقظة 21/24	 

االتحاد × الطليعة 26/35	 
االتحاد × الشعلة 21/24	 
االتحاد × القلعة 22/28	 
االتحاد × الكرامة 14/21	 
االتحاد × الجزيرة 28/31.	 

متابعات
- تاب��ع المباريات رئيس وأعضاء 

اتحاد كرة اليد بشكل يومي.
- ألول مرة تش��ارك أندية جديدة 
طرط��وس(  )ش��رطة  بال��دوري 
وتواجد فعال للقلعة وحلب وتطور 

مستوى لناشئي الجيش.
- ما زال��ت الالذقية حتى اللحظة 
تغيب عن نشاطات اتحاد كرة اليد 
على الرغم م��ن وجود العديد من 

الرواد ونجوم اللعبة.
رأي اتحادي

العميد عبد الكري��م راعي رئيس 
اتحاد ك��رة اليد ق��ال لالتحاد إن 
البطول��ة تأتي ضمن خطة االتحاد 
فأقمنا  العمرية  بالفئات  االهتمام 
تجمع الش��باب في حماة وتجمع 
الناش��ئين ف��ي الالذقي��ة إلتاحة 
الف��رص للمحافظات الس��تضافة 

البطوالت.
واللعبة تعيش حال��ة من العودة 
والمنافس��ة  والتوهج  األل��ق  إلى 
والوص��ول إل��ى مقارع��ة الف��رق 
عربيًا وقاريًا ونش��ارك في البطولة 
اآلسيوية في آذار القادم )تصفيات 

آسيا للرجال(.
رأي فني

عمر المصري أمين سر االتحاد 
اتب��اع طريقة  عل��ى  حرصن��ا 
ال��دوري ه��ذه بغي��ة إتاح��ة 
الفرصة لألندية المشاركة بأكبر 
المباريات  م��ن  عدد ممك��ن 
بغية االحتكاك وكسب الخبرة 
وبالفعل كان المس��توى جيدًا 
ج��دًا عند معظ��م األندية مما 
ي��دل عل��ى أننا نمل��ك نجوم 
المس��تقبل وس��ننافس عربيًا 

وآسيويًا.

محليات

والتدريبية وجمهورهم  اإلدارية  الالعبون وأجهزتهم  يلتزم  أن  الموجب 
يف المباريات التنافسية بآداب المالعب والقوانين الناظمة وأن تكون 

اعتراضاتهم إن حصلت يف حدود المعقول والمقبول والمقنع.

والمعقول  والمقبول  المألوف  االعتراضات  تلك  تتعدى  أن  السالب 
وتتحول إىل شغب مقيت أو أن نرى ونسمع تشجيعاً وتصفيقاً لمسيء 
معترض نال إنذارًا أو بطاقة حمراء لتعمده الخروج عن السلوك العقالني 
يساهم يف  أنه  علماً  فعلته  عىل  يشجعه  من  ونسمع  ونرى  المطلوب 
النقص  هذا  يكون  وقد  عددياً  وينقصه  وخبرته  لجهده  فريقه  خسارة 
يحصل  ما  فهل  فيها  ينافس  التي  المباراة  خسارته  يف  سبباً  العددي 
تربية  يعبر عن  أدبياً  والتزاماً  رياضياً  العين سلوكاً  بأم  ونتابعه ونراه 

سليمة وسلوك قويم.

موجــــب

سالــب

للمجل��س  العمومي��ة  الجمعي��ة  أعلن��ت 
األولمبي اآلسيوي، فوز قطر بحق استضافة 
 ،2030 لع��ام  اآلس��يوية  األلع��اب  دورة 
عل��ى أن تس��تضيفها الس��عودية نس��خة 
ع��ام 2034, وج��رى التصوي��ت األربع��اء 
الفائ��ت خالل االجتم��اع ال���39 للجمعية 
العمومية للمجلس األولمبي اآلسيوي، في 
العاصمة العمانية مس��قط، التي استضافت 
االجتماعات بمش��اركة 45 دولة آس��يوية, 
وتمثلت سورية بوفد يترأسه األستاذ فراس 
معال رئيس اللجنة األولمبية السورية ويضم 
اللواء موفق جمعة عضو المكتب التنفيذي 
واألس��تاذ  اآلس��يوي  االولمبي  للمجل��س 
ناصر الس��يد األمين العام المس��اعد للجنة 

األولمبية السورية.

افتتح اجتماع��ات الجمعية العمومية وزير 
الثقاف��ة والرياض��ة والش��باب في س��لطنة 
عمان ذي يزن بن هيثم آل س��عيد وترأسها 
الشيخ أحمد بن فهد األحمد الصباح رئيس 
المجل��س األولمبي اآلس��يوي, كما تضمن 
افتتاح االجتماع الذي ُعقد بفندق جي دبليو 
ماريوت مس��قط كلمة عب��ر االتصال المرئي 
لتوماس باخ رئيس اللجنة األولمبية الدولية 
ياته بنج��اح أعمال  أع��رب فيه��ا ع��ن تمنِّ
االجتماع, مش��يرا الى »تغّير عالمنا بشكل 
جذري في ظل ازم��ة كورونا، وفي ظل هذه 

الظروف الصعبة اصبح للرياضة دور كبير«.
م��ن  نخب��ة  تكري��م  االجتم��اع  وش��هد 
المجلس  الشخصيات اآلس��يوية، من قبل 
جائ��زة  ومنحه��م  اآلس��يوي  األولمب��ي 

االس��تحقاق تقديرًا لهم على مس��اهماتهم 
الفعال��ة وجهوده��م الب��ارزة ف��ي المجال 
الرياض��ي، كم��ا تم توقيع عقد م��ع اللجنة 
المنظمة لدورة األلعاب اآلس��يوية للشباب 
التضام��ن  واس��تعراض   ،2025 طش��قند 
األولمب��ي باللجنة األولمبي��ة الدولية آلخر 
مستجداته على الساحة الرياضية، كما قدم 
الس��يد جونيال ليندبرج األمين العام التحاد 
اللج��ان األولمبية الوطنية )أنوك( ش��رحًا 
حول آخر األعمال الت��ي تمت خالل الفترة 

الماضية لألنوك.
وتخل��ل االجتماع ع��روض مرئي��ة وتقارير 
م��ن اللج��ان المنظمة للدورات اآلس��يوية 
التي ستقام خالل الس��نوات القادمة وآخر 
التجهي��زات والتحضي��رات والمراحل التي 

وصلت إليها لالس��تضافة وم��ن بينها دورة 
األلعاب اآلسيوية الشاطئية السادسة »سانيا 
– الصين«، ودورة األلعاب اآلسيوية الثالثة 
للشباب »شانتو – الصين«، ودورة األلعاب 
اآلس��يوية داخل الصاالت والفنون القتالية 
السادسة »تايلند«، ودورة األلعاب اآلسيوية 
التاسعة عشرة »هانجتشو – الصين 2022«.

كم��ا ت��م تقدي��م مجموع��ة م��ن التقارير 
لنواب رئيس المجلس األولمبي اآلس��يوي 
إضافة إلى تقارير رؤس��اء اللجان المساعدة 
للمجلس األولمبي اآلس��يوي وم��ن بينها 
لجن��ة الرياضيي��ن، لجن��ة الثقاف��ة، لجنة 
التعليم، لجن��ة األخالقيات، اللجنة المالية، 
اللجنة اإلعالمية، اللجنة الطبية، لجنة المرأة 

والرياضة، ولجنة الرياضة للجميع.

المجلس األولمبي اآلسيوي 
تختت��م األح��د بطول��ة الجمهورية للش��طرنج للرجال يصّوت على منح قطر استضافة دورة األلعاب اآلسيوية لعام 2030

والس��يدات والت��ي تقام ف��ي صالة االتح��اد بمدينة 
الفيحاء الرياضية بدمش��ق بمش��اركة واسعة حيث ال 
تزال المنافس��ات التي انطلقت وسط األسبوع الماضي 
مس��تمرة مع تبدل بالمراكز وحتى كتابة هذه السطور 
ال تزال األمور مبهمة لتقارب المس��تويات وزيادة رقعة 

التنافس.
في مس��ابقة الرجال يشارك كل من أحمد حماد وارام 
آدم من دمش��ق ومالك قونيه لي من هيئة المحافظة 
وكريم هنيدي من الس��ويداء وهيفيار خرفان وحسن 

عبود من الالذقية وإسماعيل خضور من حماة.
وتم��ت دع��وة كل من عل��ي حمودي م��ن طرطوس 
وطالل الزعيم وبش��ير عيتي من دمشق لينضموا إلى 
المتنافس��ين الس��ابقين ممن تأهلوا بوقت سابق في 

المرحلة نصف النهائية.
أم��ا الس��يدات فتتناف��س المتأهالت م��ن المرحلة 
التمهيدي��ة وهن عال بالل م��ن الالذقية ونبال الجلدة 
من هيئة المحافظة ورضا الش��يحاوي من حماة ونايا 

بوف��رود م��ن طرطوس وأس��ماء عليوي من دمش��ق 
وميس وقاف من حمص.

وتمت دع��وة كل من فاطمة الزه��راء ورغد عبيد من 
دمش��ق وروال المحمود من حمص ومن��ار خليل من 

حماة.
وتق��ام البطول��ة الحالية وف��ق نظام ال��دوري الكامل 
)جداول فارما( وبنظ��ام توقيت 90 دقيقة + 30 ثانية 

اعتبارًا من النقلة األولى.
ويس��مى األربعة األوائل في كل من مسابقتي الرجال 

والسيدات كمنتخب وطني للعام 2020.
يشرف على البطولة علي عباس رئيس اتحاد الشطرنج 
ويتابع جميع منافس��اتها ونائب المش��رف س��ليمان 
حس��ن والحكم الرئيسي حمد السعد ومدير البطولة د. 
طالل ديركي وحكم الكمبيوتر وبولتين البطولة لإلناث 
ع��زام زينو وحكم الكمبيوتر وبولتي��ن البطولة للذكور 

ثابت وسوف.
الحكام المس��اعدين هم تيسير أحمد وميثاق الحسن 
وغسان بللو ومحمد عباس وأسامة رستم وعلي حسن.

منافسات مستمرة في شطرنج الجمهورية و)األحد( ختامها

العام  الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  عقد 
هاشم  فراس  السيد  برئاسة  الدوري  اجتماعه 
معال رئيس االتحاد الرياضي العام وأصدر عددًا 

من القرارات أهمها:
 تشكيل لجنة اإلشراف على عمل المنتخبات الوطنية 
من الس��ادة: بش��ير عبود )رئيس��ًا( ش��ذا جروان )نائبًا 
للرئي��س( مهند طه )أمينًا للس��ر( وعضوي��ة د. صفوح 

السباعي وعيسى بغدادي.
 إعف��اء مجد حمصي من عضوي��ة مجلس إدارة نادي 
االتحاد الرياض��ي بحلب لقيامه بالتهج��م على الالعب 

محمد ريحانية.
 المش��اركة في البطولة العربية الثالثة للمالكمة لفئة 
الرجال والبطولة العربية األولى للس��يدات التي ستقام 

في الكويت بالفترة من 19 - 21 /2 /2021.
 الموافقة لالتحاد العربي السوري للكاراتيه على إقامة 

دورة كوتش إداري بالفترة من 17 - 20 / 12 / 2020.
 تأجي��ل دورة التحكيم المركزية لرفع األثقال / صقل 

وترفيع / إلى تاريخ 22 - 24 / 12 / 2020 في دمشق - 
األكاديمية األولمبية.

 إضاف��ة عضوين جديدين لمجلس إدارة نادي عفرين 
الرياضي بحلب بصفة داعمين وهما: اس��ماعيل عربو - 
لقمان اس��ماعيل ليصبح مجل��س إدارة النادي كاآلتي 
أحم��د مدو )رئيس��ًا للنادي( وعضوية ري��اض عكيد - 
أحمد حمو - آزاد ش��يخ حس��ن - عبد الحنان نعسان 

- اسماعيل عربو - لقمان اسماعيل.
 قبول اس��تقالة الرفيقين محمد فايز أبو كف - أحمد 
ح��اج أحم��د من عضوي��ة مجلس إدارة ن��ادي حطين 

الرياضي بالالذقية بناًء على رغبتهما.
 الموافقة المبدئية على إقامة معسكر تدريبي للمنتخب 
الوطني بالمالكمة مش��ترك مع المنتخب اإليراني للرجال 
لمدة /15/ يومًا في دمشق وتكون البعثة مؤلفة من رئيس 

الوفد - مدرب واحد - خمسة العبين من فئة الرجال.
 إقام��ة تجمع منتخب للمميزي��ن بألعاب القوى في 

محافظة حمص اعتبارًا من 1 - 31 / 3 / 2021.

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي

تقدي��رًا إلح��رازه لق��ب بطولة كأس 
الجمهورية بكرة الس��لة على الكراسي 
المتحركة أقيم حفل تكريم لمنتخب 
حم��ص ال��ذي مثل��ه نادي الس��الم 
برعاية أمين فرع الحزب بحمص عمر 
حوري��ة وحضور مفيد مس��وح رئيس 
مكتب الش��باب ود.يوس��ف س��المة 
عضو مجلس الشعب وفيصل الدربي 
التنفيذي��ة لالتحاد  اللجن��ة  رئي��س 
وحاف��ظ خنصر  بحم��ص  الرياض��ي 

رئيس اتحاد عمال حمص, وذلك في 
مقر قيادة فرع الحزب.

وأكد حورية أن هذا التكريم يعبر عن 
التقدير واالحترام لهؤالء الشباب من 
خالل تفوقهم رغ��م جراحهم، مؤكدًا 
على عمق االنتم��اء للوطن والوقوف 
خلف ه��ؤالء األبطال حت��ى تحقيق 
كام��ل طموحه��م.. كم��ا أوضح أن 
جرحى الجيش العربي السوري أعطوا 
دروس��ًا في التضحي��ة والفداء وحب 
لس��ورية  والوفاء  واإلخ��الص  الوطن 
متمنيًا لهم الش��فاء العاجل.. مشيرًا 

إلى أن أبناء سورية الشرفاء سيبقون 
رديفًا أساسيًا للجيش العربي السوري 
الباس��ل في مواجهة اإلرهاب وأدواته 
بجمي��ع  الوط��ن  تس��تهدف  الت��ي 

مكوناته.
بدوره��م أعرب اعضاء الفريق وجهازه 
الن��ادي  ورئي��س  واإلداري  الفن��ي 
غس��ان ابو صالح عن ش��كرهم لهذه 
اللفتة الطيبة من القيادة السياس��ية 
استمرارهم في  بالمحافظة، مؤكدين 
مزيد  لتحقيق  واالس��تعداد  التحضير 

من االنجازات الرياضية.

محمد خير الكيالني

محمد عجان

مالك الجاسم

تكريم منتخب حمص لكرة السلة على الكراسي المتحركة

تص��در ناش��ئو اليقظة لك��رة اليد 
ترتي��ب المجموع��ة األول��ى ف��ي 
التجمع الذي أقيم في الالذقية بعد 
فوزه بالمباريات جميعها وبالعالمة 
الكرامة  الكاملة، حي��ث فاز عل��ى 
بنتيجة 30 / 28، وعلى الجزيرة 34 
/ 16، وعلى الشعلة 28 / 26، وعلى 
دريكيش 33 / 16، وعلى القلعة 22 

/ 17، وعلى الطليعة 34 / 23. 
تح��دث  المش��اركة  ه��ذه  وع��ن 
م��درب الفري��ق النميري الش��يخ 
موس��ى بأن هناك تطورًا كبيرًا في 
مس��توى الفري��ق، إذ ب��ات لديهم 
ثقافة بممارس��ة لعبة كرة اليد، وما 
وصل إلي��ه الفريق في مش��اركته 
األخيرة أمر طبيعي نتيجة المتابعة 
واالس��تعداد رغم المنغصات التي 
نعان��ي منه��ا، وهذا ل��م يثن من 
عزيمتن��ا، وكن��ا نركز عل��ى تقديم 
ش��يء يعيد لكرة ي��د اليقظة إلى 
بالفعل،  ألقه��ا، وهذا م��ا حص��ل 
ولعب جدول المباري��ات دورًا في 
هذا، وبدأت وتيرة ومستوى الفريق 
ترتف��ع من مباراة ألخ��رى، ويبقى 
تركيزنا األكبر على مباراتي الشعلة 

والطليعة.
من جانب��ه رضوان الجرو مس��اعد 
المدرب ق��ال: النتائج األخيرة التي 
حققناه��ا ف��ي الالذقي��ة وتصدرنا 
جاء  كاملة  بالعالم��ة  للمجموع��ة 

نتيجة التحضير الجي��د والمتابعة 
ألم��ور الفري��ق الذي بدأ مس��تواه 
المش��اركات  يتطور ويدخل أجواء 
مس��تفيدًا من المشاركة الماضية، 
ونبارك لمحافظة دير الزور ولنادي 
اليقظ��ة خاصة عودة ك��رة اليد في 
ه��ذا الن��ادي لما كان��ت عليه في 
الس��ابق، وال بد من توجيه الش��كر 
لكل من ق��دم لنا ي��د العون وفي 
التنفيذية، وسوف  اللجنة  مقدمتها 
نتابع على هذا الخط، ليبقى اليقظة 

في موقع المنافسة.
طارق الشيخ موسى مدرب حراس 
المرم��ى ق��ال: قدم فريقن��ا ما هو 
مطلوب من��ه داخل الملعب، وتوج 
بالف��وز بالمباريات جميعها، وتميز 
فريقن��ا ب��األداء الرجول��ي، وكانت 
المجموعة جيدة, وبالنسبة لحارس 

مرمى الفريق فقد لفت األنظار إليه 
من خالل ما قدم��ه، وبالفعل كان 

مفاجأة التجمع. 
مثل اليقظة ف��ي التجمع كاًل من: 
محم��د العبد هللا، يحي��ى فنوش، 
عب��د الجب��ار س��فان، أن��س أمير 
الجرو، ح��ارث العمار، عبد الرحمن 
عبدهللا، مثنى بط��اح، محمد ضياء 
السلوم، أحمد محمد الحمادة، عبد 
هللا العبدهللا، س��عد الوردي، محمد 
نميري، محمود عبد الكريم، مقداد 
البط��اح، أحم��د النج��رس، أحمد 

عماد، معاوية اآلغا.
الش��يخ  النميري  الفري��ق  ويدرب 
موس��ى، ويس��اعده رضوان الجرو، 
وم��درب الح��راس طارق الش��يخ 
عم��ار  اإلداري  والمدي��ر  موس��ى، 
ديواني، واإلداري عامر فواز الهادي.

الفتوة يكرم اليقظة
تقدي��رًا لإلنجاز الذي حققه ناش��ئو 
يد اليقظ��ة بعد تصدره��م ذهاب 
دوري كرة اليد ف��ي التجمع الذي 
الرياضية في  الصال��ة  اس��تضافته 
الالذقية، قام��ت إدارة نادي الفتوة 
ممثلة بنائب رئيس مجلس اإلدارة 
بدير ال��زور صالح ربي��ع، والدكتور 
محمود فتي��ح عضو اإلدارة بتكريم 
اليقظ��ة بحضور  فريق ناش��ئي يد 
حس��ين المزي��د رئي��س واعضاء 

اللجنة.
وقد عبر النميري الش��يخ موس��ى 
مدرب الفريق عن ش��كره وتقديره 
لهذه المب��ادرة واللفتة الكريمة من 
إدارة الفتوة، ووع��د بتقديم المزيد 
لتعود كرة يد اليقظة لسابق عهدها 

وتكون في المراكز األولى.

منافسات مثيرة في بطولة دوري كرة اليد للناشئين مرحلة أولى

ناشئو يد اليقظة في صدارة المجموعة األولى بالعالمة الكاملة 

أقامت اللجنة الفنية لكرة الطاولة 
بطول��ة حلب للبراع��م والواعدين 
واألش��بال ف��ي ن��ادي الس��كك 
بمش��اركة عدد وافر من الالعبين 

وكانت النتائج وفق التالي:
البراعم: 1- محمد علي دش��ن 2- 
هوفيك ميساكيان 3- زين فحام.

الواعدون: 1- عبد الس��الم البيك 
2- حسان عطية 3- عبد الرحمن 

سفلو.
األشبال: 1- محمد شايب 2- عبد 
الرحم��ن أب��و صال��ح 3- بيديك 

باسيان.
الواع��دات: 1- عائش��ة لوزي 2- 
بيان حج��ازي 3- فاطمة الزهراء 

عفاشي.
رجال: 1- طالل طريجي 2- نعمان 

جدو 3- عمر بيطار.

واعدو طاولة حلب

ف��ي  اليقظ��ة  إدارة  اتخ��ذت   
اجتماعها األخير عددًا من القرارات 
من أبرزها قبول اس��تقالة مدرب 
ح��راس فري��ق رجال ك��رة القدم 
تحس��ين الرجا وتوجيه الشكر له 
عل��ى عمله ف��ي الفترة الس��ابقة، 
وتس��مية محم��د الخل��ف مدربًا 
بداٌل عن��ه، وتس��مية مهند مرهج 
معالج��ًا للفري��ق، وتوجي��ه إنذار 
نهائ��ي للحارس أمجد حاج يحيى 
التدريبات  بس��بب تخلف��ه ع��ن 
وعن مباراة الفري��ق األخيرة أمام 
المخ��رم، وإع��ادة تقيي��م لكامل 
واالس��تغناء  الرجال  فريق  عناصر 
عن بعض الالعبين حس��ب رؤية 
الجهاز الفن��ي، والتعاقد مع ثالثة 
العبين ج��دد لدعم بعض المراكز 
في  الموجودة  الثغ��رات  وتغطية 
الفريق، وإعادة النظر بعقود بعض 
الالعبين واالتجاه لتخفيضها تبعا 
لحج��م عط��اء الالعب ف��ي أرض 

الملعب.
الفت��وة  ن��ادي  إدارة  س��مت   
الكابتن جورج قسطنطي�ن مشرفًا 
عام��ًا للقواع��د وكاف���ة الفئ��ات 
العمري���ة للف��رق المتواجدة ف�ي 

دمش�ق ودير الزور. 
 استمرارًا لدعم أبطال المحافظة 
لمتابعة إنجازاتهم وبحضور رئيس 
اللجنة التنفيذية بدير الزور حسين 
المزيد قدم الداعم حسن الشاطي 
مبل��غ ٣٠٠٠٠٠ ال��ف ليرة س��ورية 

للبطلة العالمية رشا الشيخ.

أخبار رياضة دير الزور
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تس��تكمل مس��اء اليوم )السبت( 
مباري��ات الجولة م��ا قبل األخيرة 
لمرحل��ة الذه��اب ل��دوري أندية 
السيدات لكرة السلة موسم 2020 
/ 2021 حي��ث يلتقي ف��ي صالة 
الفيح��اء الفرعي��ة الوحدة وضيفه 
تش��رين الس��اعة الثالثة عصرًا ثم 
يواجه الساحل مستضيفه قاسيون 
الس��اعة الخامسة مس��اء، وكانت 
الجولة انطلقت مس��اء أمس األول 
الطابع(  على  )والجريدة  الخميس 
حي��ث التق��ى في حل��ب االتحاد 
الحرية  الجالء والعروبة مع  وجاره 
ومساء أمس )الجمعة( من المقرر 
أن يلتق��ي الوح��دة مع الس��احل 
وسنوافيكم  تشرين  مع  وقاسيون 
بنتائج وتفاصيل المباريات بالعدد 
مس��اء  اإلثارة  وس��تبلغ  الق��ادم، 
األربع��اء الق��ادم أقص��ى درجاتها 
عدما يلتق��ي في افتت��اح الجولة 
األخيرة الثورة مع قاسيون.. إليكم 

التفاصيل: 
مواجهات الحسم

الشك أن المباريات المتبقية من 
مرحل��ة ذه��اب دوري الس��يدات 
سترس��م بش��كل واض��ح مالمح 
المنافس��ة على لقب البطولة هذا 

الموسم مع اتساع قاعدة المنافسة 
ودخ��ول أكث��ر م��ن فري��ق على 
التناف��س الحقيق��ي خصوصًا أن 
مس��توى أكثر م��ن فريق متقارب 
وحس��م أكث��ر م��ن مب��اراة كان 
بالدقائ��ق األخيرة بفض��ل التركيز 
وتجاوز بعض األخطاء، وس��تكون 
مباراة اليوم بي��ن الوحدة وضيفه 
تش��رين إح��دى ه��ذه المباريات 
بعد تعرض الوحدة للخس��ارة أمام 
قاس��يون وكذل��ك تش��رين يأمل 
تعويض خس��ارته أمام الس��احل 
الوحدة يعتمد على معظم العباته 
يق��وده  ممي��ز  جماع��ي  بعم��ل 
المدرب المحنك سامر إمام وأبرز 
عناص��ره ه��ذا الموس��م الخبيرة 
سالف خليل وس��ارة اللو وجيهان 
وأس��مى  خليل  وبيروين  مملوك 
أما تش��رين  الحاج وهال محمود، 
الحلبي  ابراهي��م  الم��درب  ف��إن 
يأمل أن تقدم العباته مس��تواهن 
الحقيقي في دمشق وأبرز العباته 
يارا س��ليمان وديانا بالوش وديمة 

أنطون وآية شما وروال خريمة.
مباراة دمشق األقوى

تتنتظر  الق��ادم  األربع��اء  مس��اء 
جماهير كرة السلة السورية مباراة 
الس��يدات بدمش��ق  قم��ة دوري 
والت��ي يتجم��ع الث��ورة وج��اره 
قاسيون في مباراة ينتظر أن تشهد 

ندي��ة وتكاف��ؤًا كبيرًا لم��ا يملكه 
الفريق��ان م��ن العب��ات مميزات 
الثورة  الذي يعيش��ه  فاالس��تقرار 
منذ س��نوات جع��ل الفريق يصل 
لمس��توى مميز بقي��ادة المدرب 
عبد هللا كمونة وأبرز عناصر الفريق 
نورا بش��ارة وسيدرة  الموسم  هذا 
سليمان وأليس��يا ماكاريان وزينة 
يازجي أما قاس��يون ف��إن اكتمال 
صفوفه مع ثالثي الوحدة الس��ابق 
جعل خيارات المدرب بشار فاضل 
أكثر تنوع��ًا واعتماده على العبات 
الخب��رة واضح لحس��م المباريات 
الكبي��رة وعل��ى وج��ه الخصوص 
كارولينا وابتسام وهيا وفرح وليانا 

وهبة. 
الصدراة للثورة

وكان��ت المباريات الت��ي أقيمت 
استعادة  الماضي شهدت  األسبوع 
بع��د  الترتي��ب  الث��ورة لص��دارة 
ف��وزه على الج��الء بصعوبة بفارق 
نقطتين )77/75( علمًا أن الجالء 
المباراة  كان متقدمًا طيلة مراحل 
قب��ل أن تمن��ح إليس��يا مكاريان 
الفوز للثورة بسلة حاسمة بالثواني 
األخيرة، وبهذا الف��وز ألحق الثورة 
الخس��ارة األولى بمنافس��ه بعد 5 
الثورة  وليبقى  متتالية،  انتصارات 
الفري��ق الوحي��د الذي ل��م يعرف 
طعم الهزيمة بعد 5 مباريات. وفي 

األرباع تفوق الجالء في الربع األول 
21/15 والث��ورة في الرب��ع الثاني 

األول  النص��ف  لينته��ي   21/18
بتف��وق الجالء بف��ارق ثالث نقاط 

39/36 وف��ي الرب��ع الثالث تفوق 
الج��الء 17/15 فيما تف��وق الثورة 
ف��ي الربع الراب��ع 19-26. وكانت 
أفضل مس��جلة في المباراة العبة 
الثورة نورا بش��ارة ب� 29 نقطة مع 
8 ريباوند و1 أسيس��ت تليها العبة 
الجالء رشا سكران 25 نقطة مع 10 
ريباوند وزميلتها جونا مبيض 23 
نقط��ة مع 18 ريباون��د، وفي بقية 
المباريات حقق العروبة فوزًا غاليًا 
على مس��تضيفه األشرفية 57/41 
 ،11-14  ،10-5  ،16-10 واألرب��اع 
12-20. وكان��ت أفضل مس��جلة 
ف��ي المباراة العب��ة العروبة نتالي 
نجاريان ب� 18 نقطة تليها زميلتها 
آن��ا أصالنيان ب� 16 نقطة ثم العبة 
األش��رفية رحمة مهنا ب� 16 نقطة، 
واقتنص الس��احل نقاط الفوز في 
الثواني األخيرة من ضيفه تشرين 
56/53 حي��ث تفوق تش��رين في 
الربع األول 15/11 وتعادال في الربع 
الثاني 13/13، فيما تفوق الساحل 
ف��ي الرب��ع الثال��ث 15/12 وفي 
الرب��ع الرابع 17/13. وكانت أفضل 
مسجلة في المباراة العبة الساحل 
بت��ول أحمد والعبة تش��رين ديانا 
بالوش ب��� 20 نقطة، وحقق الثورة 
فوزًا س��هاًل على األش��رفية بفارق 
35 نقط��ة 69/34 وف��رض الثورة 
المباراة  مراح��ل  طيلة  أفضليت��ه 

وتفوق في األرب��اع جميعها بواقع 
 ،16-10  ،21-8  ،13-10  ،19-6
وهذا هو الفوز السابع تواليًا للثورة 
ليتقدم الجالء بفارق نقطة واحدة، 
في المقابل يحتل األشرفية المركز 
التاس��ع وم��ا قب��ل األخي��ر بفوز 
يتيم مقابل 6 خس��ارات، وانتهت 
قمة مباريات ه��ذه المرحلة بفوز 
 11 قاس��يون على الوحدة بف��ارق 
المباراة  74/63 وش��هدت  نقط��ة 
تقلبات كثيرة حيث تقدم قاسيون 
ف��ي ربعها األول بف��ارق وصل إلى 
15 نقط��ة وأنهى الرب��ع لمصلحته 
الوح��دة  س��يدات  لك��ن   ،14/13
اس��تطعن م��ن العودة ف��ي الربع 
الثان��ي وتقدم��ن 22/12 لينتهي 
النص��ف األول لمصلحة قاس��يون 
بفارق نقطة 35-36، وش��هد الربع 
الثال��ث تفوق��ًا صريح��ًا للوح��دة 
وانتهى بفارق 5 نقاط 14/9 واستمر 
التفوق البرتقالي ف��ي بداية الربع 
الراب��ع ووصل الف��ارق إلى 9 نقاط 
حت��ى المنتصف وم��ن ثم بدأت 
حالة الضي��اع ل��دى الفريق حتى 
أصبح��ت النتيجة تقدم قاس��يون 
بفارق 4 نق��اط بعدما نجح مدرب 
قاس��يون بشار فاضل من تصحيح 
مس��ار الفريق، ونجح��ت تبديالته 
وقراءت��ه لمجري��ات اللق��اء ف��ي 
توظيف مقدرات العباته كما يريد 

ويتمنى، فسجلن العبات قاسيون 
م��ن جميع االتجاه��ات ووضعن 
حدًا لمفاتيح قوة الوحدة لينجحن 
في حس��م المباراة لصالحهن بعد 

تفوقهن بالربع األخير 29/14.
وبه��ذا الف��وز تقدم قاس��يون إلى 
المركز الس��ادس ب� 9 نقاط من 4 
انتصارات وخس��ارة، وبقي الوحدة 
في أس��فل الترتيب ب�7 نقاط من 
فوزي��ن و3 خس��ارات، علم��ًا أن 
قاس��يون والوحدة لعب��ا مباراتين 

أقل من بقية الفرق.
وهن��ا ترتي��ب الف��رق: 1- الثورة 
)14( نقط��ة، 2- الجالء )13(، 3- 
تشرين )11(، 4- االتحاد )10(، 5- 
الس��احل )10(، 6- قاسيون )9(، 
7- العروب��ة )9(، 8- الحرية )8(، 
9- األشرفية )8(، 10 الوحدة )7(.

درجة ثانية
وفي منافس��ات دوري الس��يدات 
ألندي��ة الدرج��ة الثاني��ة وضمن 
المجموعة األولى ف��از بردى على 
العرب��ي 65/33 والمحافظ��ة على 
جرمان��ا 49/48. وف��ي المجموعة 
الثانية ف��از حطين عل��ى محردة 
اليرموك  53/41 والتضام��ن على 
54/36. وفي دوري الرجال ألندية 
الدرج��ة الثانية ف��از جرمانا على 
حطي��ن 59/40 والفيح��اء عل��ى 

السكك 77/69.

انفرد االتحاد بصدارة دوري س��لة 
الش��باب عن مجموعة حلب بعد 
ف��وزه عل��ى الحري��ة 91 / 85 بعد 
التمديد إث��ر انتهاء الوقت األصلي 
بالتع��ادل 76 / 76 ف��ي المب��اراة 
الت��ي أجري��ت بينهما ف��ي صالة 
الجالء، وتف��وق االتحاد في  نادي 
الرب��ع األول 20 / 17، والحرية في 
الربعي��ن الثاني والثالث 20 / 15و 
18 / 15، وعاد االتحاد ليتقدم في 
الربع الراب��ع 26 /21، وفي الوقت 
اإلضافي تفوق االتحاد 15 / 9، وفي 
المباراة الثاني��ة فاز اليرموك على 
الحري��ة 99 / 83، وفي المجموعة 
الوسطى والساحلية فاز الوثبة على 
ضيفه مح��ردة 101 / 59، واألرباع 
 24 / 31 ،14 / 27 ،10/22 ،11 / 21
كما فاز الوثبة في مباراة الناشئين 
81 / 53، واألرب��اع 24 / 11، 16 / 

.19 / 20 ،12 / 21 ،11

انطلقت  الناش��ئين  دوري  وف��ي 
منافس��ات ال��دور رب��ع النهائ��ي 
للملح��ق المؤه��ل إل��ى نهائيات 
مجموع��ة  ع��ن  االتح��اد  كأس 
دمش��ق، حي��ث تأهل��ت أندي��ة 
الوح��دة وقاس��يون والفيحاء إلى 

الدور نص��ف النهائ��ي إلى جانب 
الجي��ش المتأه��ل مس��بقًا بعد 
اعتذار فريقا صحنايا والجزيرة من 
الدوري ضمن  منافس��ات  خوض 
المجموع��ة الثانية التي اقتصرت 
عل��ى 3 أندي��ة فقط، وف��ي أولى 

المباريات فاز الوحدة على جرمانا 
84 / 57، واألرب��اع 26 / 11، 10/ 
16، 29 / 18، 19 / 12، كم��ا ف��از 
قاس��يون عل��ى النص��ر 72 / 69 
واألرباع 22 / 13، 15/ 14، 14/ 16، 
21 / 26، وفي المباراة الثالثة فاز 

الفيحاء على الث��ورة 82 /81 بعد 
التمديد إث��ر انتهاء الوقت األصلي 
بالتعادل 69 / 69، وانتهت األرباع 
 16 / 28 ،15 / 21 ،17/10 ،21/10

.)12 / 13(
وفي منافس��ات الدور ربع النهائي 
للملح��ق المؤه��ل إل��ى نهائيات 
كأس االتحاد للناشئات فاز النصر 
على األشرفية 51 / 34، واألرباع 9 
/ 5، 10/ 13، 15/ 9، 7/17، كما فاز 
الوحدة على بردى 99 / 33 واألرباع 
 ،8 / 23 ،6 / 26 ،13 / 30 ،6 / 20
وكانت الجولة األخيرة من مرحلة 
الناش��ئات  لدوري س��لة  الذهاب 
)مجموع��ة حل��ب( ش��هدت فوز 
الحرية على الجالء 49/71 واألرباع 
 ،10/18  ،13/15  ،9/20  ،14/18
ليتصدر الحرية الترتيب ب� 8 نقاط 
مقاب��ل 7 للج��الء و6 لالتحاد و5 

للعروبة و4 لليرموك. 

اختتم فريق س��يدات س��لة حطين 
مش��وار الذهاب للمجموع��ة الثانية 
ألندي��ة الدرج��ة الثانية بف��وز كبير 
وجدير على جاره التضامن في مباراة 
القم��ة على ص��دارة المجموعة التي 
تض��م حطين، اليرم��وك، التضامن، 

سلمية، قطينة، محردة.
حيث قدم الفريق��ان مباراة غاية في 
القوة والندية واإلثارة وتوظيف امثل 
للمه��ارات والفني��ات واإلمكاني��ات 
وتب��ادال التق��دم والتس��جيل طيلة 
مراحل األش��واط األربعة مع أفضلية 
لحطي��ن في التركيز عل��ى االختراق 
والتسجيل عبر الثالثيات ومن تحت 
السلة بواسطة الموهبة لجين دروبي 
التي أبدعت في تقديم مستوى وأداء 
جيدين نال اإلعجاب والتصفيق من 
جمه��ور الفريقين ف��ي الوقت الذي 
بزرت وبشكل جيد وملفت وكعادتها 

العب��ة التضام��ن يان��ا عفي��ف عبر 
التسديد المحكم والريباوند في منع 

الهجمات.
أش��واط المباراة انته��ت إلى 15/11، 

.15/4 ،10/15 ،7/16
وكان فري��ق س��يدات حطين قد فاز 
ف��ي جميع مبارياته ف��ي المجموعة 

كما يلي:

فاز على محردة 58/40 وعلى قطينة 
50/28 وعلى س��لمية 56/40 وعلى 

اليرموك 54/36.
رأي للمدرب

س��امر أفتيم مدرب سيدات حطين 
كان أكثر ثقة ف��ي فريقه خالل فترة 
التحضير مؤكدًا أنه كان يتوقع تحقيق 
نتائج ملبية وإمكانيات ممتازة وأن 

فريق��ه هو األميز واس��تطاع عبر أداء 
ومس��توى جيدي��ن أن يقطف ثمار 
مشيرًا  والتحضير،  االس��تعداد  تعب 
إلى أن مستوى عام المجموعة جيد 
ومتطور وخاصة من جانب التضامن 
ومح��ردة وقدم ش��كره إلدارة النادي 
لدعم لعبة السلة وباقي ألعاب النادي 

ورعايتها ومواكبتها.

كرة السلة

محمد عجان

أبي شقير

دوري أندية السيدات لكرة السلة 2020 / 2021

األربعاء.. الثورة المتصدر يواجه جاره قاسيون المتطور 

جدول مباريات األسبوع القادم

الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

السبت 19 / 12 
صالة الفيحاء الفرعية3 عصرًاالوحدة × تشرين

صالة الفيحاء الفرعية5 مساءقاسيون × الساحل

األربعاء 23 / 12
صالة الفيحاء الفرعية4 مساءاألشرفية × الوحدة
صالة الفيحاء الفرعية6 مساءالثورة × قاسيون

 أكد المكت��ب اإلقليمي لالتحاد الدولي لكرة الس��لة 
)FIBA( في آس��يا عل��ى أن اختيار مالع��ب النافذة 
الثالث��ة للتصفي��ات المؤهلة لكأس آس��يا 2021 في 
ش��باط 2021 ألنه حري��ص أن تكون بيئ��ة محمية، 
وخالل بالغه األخير نش��ر ما يلي : بعد إجراء مباريات 
التصفيات بنجاح في التجمعات في تش��رين الثاني 
2020، س��يتم أيضًا تنظيم الناف��ذة الثالثة واألخيرة 
عل��ى أنها بطوالت بيئة محمية من أجل ضمان صحة 
وسالمة جميع المشاركين، وستقام جميع المباريات 
المتبقية من تصفيات كأس آس��يا لكرة السلة 2021 

خالل ه��ذه الناف��ذة النهائية من 18 إلى 22 ش��باط 
.2021

- المواقع المعتمدة هي كما يلي: س��يتم استضافة 
التجمع��ات في الم��دن المعني��ة: كالرك )الفلبين( 

طوكيو )اليابان( المنامة )البحرين( الدوحة)قطر(.
وكان��ت أهم المعايي��ر في اختي��ار المضيفين مثل 
النافذة السابقة هي ضمانات الصحة والسفر واالمتثال 
لبروتوك��والت FIBA الصحية، بم��ا في ذلك االختبار 
والدخول الخاضع للرقابة إلى بيئة آمنة، وسيتم تأكيد 

الجدول الزمني الدقيق للمباريات في مرحلة الحقة.

قطر تستضيف مباريات منتخبنا بالنافذة الثالثة 
للتصفيات األسيوية

سالمات لفرح صيداوي

شباب االتحاد بصدارة مجموعة حلب

سيدات سلة حطين في صدارة ذهاب سلة الثانية

تعّرضت صانعة ألعاب فريق ناش��ئات وس��يدات نادي 
التضام��ن فرح صي��داوي إلصابة مؤلم��ة )تمزق رباط 
وحشي( خالل تدريبات األس��بوع الماضي التي سبقت 
مباراة التضامن مع حطين في دوري س��لة الس��يدات 
ألندية الدرجة الثانية ما يعني غيابها لثالثة أسابيع على 

أقل تقدير عن فريقها. 
وتعتب��ر فرح من العناصر األساس��ية ف��ي كال الفئتين 
وس��اهمت بش��كل كبي��ر في تتوي��ج فريق ناش��ئات 
التضام��ن للتتويج بلقب الدوري موس��م 2018-2019 

ولقبي الكأس موسمي 2019-2018 و2019-2020.
يذكر أن فريق التضامن يتحّضر لخوص مباراتي الملحق 
المؤهلة إلى نهائيات كاس الناشئات أمام النواعير يومي 
17و19 كان��ون األول الجاري وكذلك للمب��اراة األخيرة 
لفريق السيدات في مواجهة السلمية في 26 الجاري في 
ختام مرحلة الذهاب ، س��المات لفرح وأمنياتنا القلبية 
بالعودة السريعة لفريقها من أجل الدفاع عن لقب كأس 

الناشئات المقررة في دمشق خالل العطلة االنتصافية.

ن��ادي جرمانا  الع��ب  تعرض 
الدول��ي هاني صالح  والحكم 
إلصابة قاس��ية أثناء مشاركته 
فريقه منافسات دوري الدرجة 
الثانية.. أس��رة تحرير صحيفة 
االتحاد تتمنى الشفاء العاجل 
والعودة  هاني  والحكم  لالعب 

السريعة ألجواء كرة السلة.

سالمات 
هاني صالح
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أيهم الحمزاويأنــــور البكــرم. سالم عالوي

تتجه األنظار هذا االسبوع النطالقة 
جولة جديدة في مختلف الدوريات 
األوروبية لكرة القدم حيث ستشهد 
بمعظمها مواق��ع هامة وقمم قد 
تغي��ر من ص��ورة ف��رق المقدمة 
وأبرزها  العم��وم  عل��ى  والصدارة 
وإيطاليا  وفرنسا  البريمييرليغ  في 

وألمانيا.
ف��ي إنكلترا يط��ل لق��اء توتنهام 
هوتس��بير م��ع ليس��تر س��يتي، 
وفي إيطاليا هن��اك لقاء أقل قوة 
من��ه لكنه لمتص��در بحجم ميالن 
م��ع فريق ساس��ولو ال��ذي يحتل 
المرك��ز الراب��ع وتزيد اإلث��ارة في 
ألماني��ا حيث يلتقي المتصدر باير 
العمالق  وصيف��ه  مع  ليفرك��وزن 
البافاري واألمر نفس��ه في فرنس��ا 
المتصدر  لي��ل  حيث يس��تضيف 
وصيفه على الالئحة باريس س��ان 

جيرمان..
اإلث��ارة مس��تمرة م��ع اس��تمرار 
بالتأكيد م��ن مرحلة  المفاج��آت 
ألخرى وس��ننتظر ما ستسفر عنه 
المواجهات م��ن أحداث ونلخص 
بالس��طور القادم��ة أب��رز مالم��ح 
الدوري��ات م��ع مبارياتها وترتيب 

فرق مقدمتها.

الدوري اإلسباني
تنطل��ق الي��وم الس��بت مباريات 
الجولة الرابعة عش��رة من الدوري 
اإلس��باني لكرة القدم بعدة مواقع 
هامة مع ازدياد مس��احة التنافس 
الكبي��رة لتأخ��ذ  الف��رق  وع��ودة 
مواقعها من جديد وترسم طريقها 
المعتاد نح��و القمة بالرغم من أن 
الترتيب الحالي محفوف بالمخاطر 
عل��ى اعتب��ار أن كل فريق له عدد 
مباريات أق��ل أو أكث��ر عن غيره 
بسبب موجة التأجيالت أو تقديم 

المباريات.
وتتص��در ج��دول الالئح��ة حاليًا 
3 أندي��ة ل��كل منه��ا 26 مب��اراة 
يفصلها فارق التس��جيل باإلضافة 
لفارق لع��ب المباريات.. فأتلتيكو 
مدري��د يتف��وق عن غي��ره بفارق 
األه��داف ولعب 11 مب��اراة بينما 
لاير سوسيداد بالمركز الثاني أيضًا 
ب�26 نقطة ولكن م��ن 14 مباراة، 
لاير مدري��د ثالث��ًا بع��د لعبه 13 

مباراة.

الرابع وله  ويحتل فيالاير المرك��ز 
22 نقط��ة م��ن 13 مب��اراة ويأتي 
برشلونة خامسًا ب�20 نقطة من 12 

مباراة لعبها حتى اآلن.
وبرش��لونة  مدري��د  لاير  وتق��دم 
بالترتي��ب بعد لعبهم��ا مباراتين 
يومي الثالثاء واألربعاء الماضيين 
مقدمتين م��ن المرحلة 19 حيث 
قاد الفرنس��ي كريم بنزيما مهاجم 
لاير مدريد فريقه لالنتصار بنتيجة 

)1-3( على أتلتيك بيلباو.
توني كروس  للميرينغي  وس��جل 
في الدقيقة )2+45( وكريم بنزيما 
في الدقيقتي��ن 74 و2+90، بينما 
سجل ألتلتيك بيلباو أندير كابا في 

الدقيقة 52.
به��ذا االنتص��ار رف��ع لاير مدريد 
رصيده إلى النقطة 26 بينما تجمد 
رصيد أتلتيك بيلباو عند 14 نقطة 

في المركز الثالث عشر.
اللق��اء اآلخرعاد برش��لونة  وف��ي 
 )2-1( بالفوز  االنتص��ارات  لطريق 

على لاير سوسيداد.
وسجل لبرش��لونة جوردي ألبا في 
الدقيقة 31، وفرينكي دي يونغ في 
الدقيقة 43، بينما س��جل ويليان 
سوس��يداد  لاير  ه��دف  خوس��يه 

الوحيد في الدقيقة 27.
برش��لونة  يرفع  االنتص��ار  وبه��ذا 
رصي��ده إلى 20 نقط��ة في المركز 
الخامس، بينم��ا تجمد رصيد لاير 
سوسيداد عند 26 نقطة في المركز 

الثاني.
مباريات الجولة 14 التي تبدأ اليوم 
يحل فيه��ا اتلتيك��و مدريد ضيفًا 
على التشي، ويلعب برشلونة على 
ويستضيف  فالنس��يا،  أمام  أرضه 
أوساسونا فريق فيالاير كما يلعب 
اليوم ليفانتي مع لاير سوس��يداد 
ويلعب مس��اء الغد لاير مدريد مع 

مضيفه إيبار.
علم��ًا أن هناك جول��ة أخرى 15 
واألربعاء  الثالثاء  يومي  س��تلعب 

القادمين.

الدوري اإلنكليزي
وصل ال��دوري اإلنكليزي لمرحلته 
الرابعة عشرة التي ستنطلق اليوم 
بعدة لقاءات ستش��هدها المرحلة 
أبرزها لقاء توتنه��ام الوصيف مع 
ليس��تر س��يتي الضي��ف وترتيبه 
الرابع متأخرًا بفارق التهديف فقط 

عن ساوثهامتون.
بينم��ا يح��ل الس��بت ليفرب��ول 

المتص��در ضيف��ًا على كريس��تال 
س��اوثهامتون  ويلتق��ي  ب��االس، 
الثال��ث م��ع مانشس��تر س��يتي 
ويلع��ب ايفرت��ون الخام��س مع 
ضيفه أرس��نال، ويختتم تشيلسي 
يوم  الحالي��ة  الجول��ة  الس��ادس 
اإلثني��ن بلقاء ضيفه وس��ت هام 

يونايتد.
تق��ارب ف��ارق النقاط بي��ن فرق 
المقدمة يزيد من متعة وإثارة هذا 
الدوري حي��ث لليفربول 28 نقطة 
يليه توتنهام 25 ثم س��اوثهامتون 
وليس��تر س��يتي ولكل منهما 24 
23 بفارق نقطة  نقطة وإليفرت��ون 

عن تشيلسي السادس. 
مباريات  األربع��اء  ي��وم  وج��رت 
الجول��ة 13 وفيها حس��م ليفربول 
موقعة توتنهام هوتسبير بسيناريو 
درام��ي بنتيجة 1-2 ف��ي المباراة 
الت��ي احتضنه��ا ملع��ب األنفيلد 

وكانت قمة اللقاءات.
وس��جل ثنائي��ة ليفرب��ول محمد 
صالح )26( وروبرتو فيرمينو )90( 
فيما سجل هدف توتنهام الوحيد 

هيونغ مين سون )33(.
وبتلك النتيجة ارتقى ليفربول إلى 
صدارة ج��دول الترتيب برصيد 28 
نقط��ة، بينما تجمد رصيد توتنهام 
عند 25 نقطة ليتراجع إلى المركز 

الثاني.
وتعث��ر أرس��نال مجدًدا ليس��قط 
م��ع   1-1 التع��ادل  ف��خ  ف��ي 
افتت��ح  س��اوثهامبتون..  ضيف��ه 
ساوثهامبتون التسجيل عبر العب 
أرسنال الس��ابق ثيو والكوت قبل 
أن يعادل أوباميانغ الكفة ألرسنال 
ف��ي الدقيقة 52، علًما بأن صاحب 
األرض لعب بصف��وف ناقصة منذ 
الدقيق��ة 66 بع��د ط��رد مدافعه 

جابرييل ماجالهاييس.
ورف��ع أرس��نال رصي��ده إل��ى 14 
نقط��ة في المركز الخامس عش��ر! 
مم��ا يزيد الضغ��وط على المدرب 
ميكيل أرتيتا، فيم��ا ارتفع رصيد 
س��اوثهامبتون إل��ى 24 نقطة في 

المركز الثالث.
وفي أب��رز المباريات أيض��ًا التي 
جرت األربعاء رفض ليستر سيتي 
اعت��الء ص��دارة البريميرلي��غ ولو 
بش��كل مؤقت بعد أن س��قط في 
عقر داره على يد إيفرتون بهدفين 
دون رد عل��ى ملع��ب )كينج باور 

ستاديوم(.
سجل إيفرتون هدفًا في كل شوط 

حي��ث افتتح المهاج��م البرازيلي 
ريتشارليس��ون باب التسجيل في 
الدقيقة 21 وفي الوقت الذي كان 
يبح��ث فيه أصح��اب األرض عن 
التع��ادل، أنهى الضي��وف المباراة 
»إكلينيكي��ا« به��دف جدي��د من 
توقيع المدافع الش��اب مايس��ون 

هولجات.
واص��ل  أع��اله  وبالنتيج��ة 
التوفيزانتصاراته��م للجولة الثانية 
على التوالي، وارتفع رصيدهم إلى 
23 نقط��ة ليقتحم منطقة المقاعد 

األوروبية )المركز الخامس(.
وعل��ى ملعبه إيالن رود اس��تعاد 
لي��دز يونايتد ذاك��رة االنتصارات 
باكتساح نيوكاسل يونايتد بخمسة 
أهداف مقاب��ل اثنين بعد أن كان 

متأخرا بهدف نظيف.
وع��اد ليدز به��ذه النتيجة الكبيرة 
لدرب االنتصارات بعد خس��ارتين 
متتاليتين ليرف��ع رصيده إلى 17 
نقطة في المركز ال� 13 فيما تجمد 
رصيد نيوكاسل عند 17 نقطة أيضًا 
يحتل بها المركز ال���14 مع تبقي 

مباراة مؤجلة له.

الدوري اإليطالي
الدوري اإليطالي يوم األحد  يشهد 
المرحلة  برس��م  مواجه��ة هام��ة 
الثالثة عشرة بين ميالن المتصدر 
وساسولو المضيف صاحب المركز 
الرابع، حي��ث تنطلق الجولة اليوم 

بعدة لق��اءات أبرزها س��هرة بارما 
مع يوفنتوس، أيضًا يلعب التسيو 
األح��د مع نابولي صاح��ب المركز 
الخامس والذي حسمت نقطة من 
رصيده بسبب عدم قدومه للملعب 
بوقت سابق في مباراة كانت مقررة 

أن تقام مع اليوفي.
ويتص��در ميالن الترتي��ب برصيد 
28 نقطة يلي��ه إنتر ميالن 27 ثم 
فريق السيدة العجوز 24 وساسولو 
رابعًا 23 ثم نابولي بنفس الرصيد 
من النقاط وجميعهم من أصل 12 

مباراة لعبت حتى اآلن.
وجرت الجولة 12 يوم األربعاء وفي 
أبرزها عوض ميالن تأخره مرتين 
ليتعادل )2-2( مع مضيفه جنوى 

المتعثر ليحافظ على صدارته.
وهز ماتيا ديس��ترو مهاجم جنوى 
الشباك مرتين في الشوط الثاني، 
لكن الفريق الضيف أدرك التعادل 
س��ريعا ف��ي المناس��بتين عب��ر 

دافيدي كاالبريا وبيير كالولو.
وافتق��ر ميالن )ال��ذي تعادل مع 
بارم��ا أيضًا يوم األح��د بعد تأخره 
2-صفر( للسالس��ة في ظل غياب 
اإلصابة  بس��بب  الالعبين  بع��ض 
الراح��ة في مقدمته��م زالتان  أو 
هرنانديز  وثي��و  إبراهيموفيت��ش 

وسايمون كاير.
لكن التعادل حاف��ظ لميالن على 
ص��دارة البطولة برصي��د 28 نقطة 
وس��جله الخالي م��ن الهزيمة غير 

أن جاره إنتر مي��الن قلص الفارق 
إلى نقطة واحدة بع��د تغلبه على 

نابولي.
وتقدم جن��وى إلى المركز 18 فوق 
تورين��و لكنه ما زال متأخرا بثالث 

نقاط عن منطقة األمان.
وانت��زع إنتر مي��الن ف��وًزا صعًبا 
أمام ضيفه نابولي بهدف دون رد، 
إنتر  أحرز روميلو لوكاك��و مهاجم 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
73 م��ن ركلة ج��زاء ليرفع الفريق 

رصيده إلى 27 نقطة.
يوفنت��وس م��ع ضيفه  وتع��ادل 
أتاالنت��ا به��دف ل��كل منهما في 
على  جمعتهم��ا  الت��ي  المب��اراة 
س��تاديوم ضمن  أليان��ز  ملع��ب 

الجولة 12 أيضًا..
تقدم فيديريك��و كييزا ليوفنتوس 
ف��ي الدقيق��ة 29 وتع��ادل ريمو 
فريلي��ر لصال��ح أتاالنت��ا بالدقيقة 
57 وبهذا التع��ادل رفع يوفنتوس 
رصي��ده إل��ى 24 نقط��ة بالمركز 
الثالث، بينم��ا رفع أتاالنتا رصيده 

إلى 18 نقطة بالمركز الثامن.
وخي��م التعادل اإليجاب��ي )1-1( 
على مب��اراة بينفينت��و مع ضيفه 
التسيوعلى ستاد س��انتا كولومبا، 
وتق��دم تش��يرو إيموبيلي بهدف 
لالتس��يو ف��ي الدقيق��ة 25 لكن 
أدرك  تش��ياتاريال  باس��كوالي 
الثواني  ف��ي  لبينفينتو  التع��ادل 

األخيرة للشوط األول.
وحص��د كل فري��ق نقط��ة واحدة 
ليرفع التسيو رصيده إلى 18 نقطة 
في المركز الثامن مقابل 12 نقطة 
لبينفينتو في المركز الثالث عشر.

الدوري األلماني 
تتجه األنظار مس��اء اليوم السبت 
إلى استاد ياي أرينا حيث لقاء قمة 
الدوري األلماني لك��رة القدم بين 
ليفركوزن والوصيف  باير  المتصدر 
بايرن ميونيخ والفارق بينهما نقطة 

فقط برسم الجولة الثالثة عشرة.
ويع��د العم��الق الباف��اري العدة 
القتن��اص الص��دارة بع��د ط��ول 
غياب رغ��م أن المباراة على أرض 
الخص��م.. وللمتص��در 28 نقط��ة 
ولبايرن 27 ويحتل اليبزيغ المركز 
الثال��ث أيضًا ب�27 ث��م دورتموند 
رابعًا 22 وفولفس��بورغ 21 بالمركز 

الخامس.
وجرت المرحلة ال�12 نهاية االسبوع 
الماضي وفي أبرزها اكتس��ح باير 
برباعية  كول��ن  مضيفه  ليفركوزن 

نظيفة ليحتف��ظ بالصدارة في ظل 
بايرن ميونخ  مطاردة شرس��ة من 
ال��ذي قلب تأخ��ره به��دف أمام 

فولفسبورغ إلى فوز 2-1.
إنرجي معقل  راي��ن  وعلى ملعب 
كول��ن افتتح الضيوف التس��جيل 
مبكًرا عبر ميتش��ل فايس��ر )8(، 
وأض��اف زميل��ه موس��ى دياب��ي 
اله��دف الثاني بعدها بقليل )10(، 
وتك��رر األمر ف��ي الش��وط الثاني 
بهدفين آخرين حم��ال توقيع كل 
باتريك شيك )54( وفلوريان  من 

فيرتس )59(.
وبهذا الفوز يحصد ليفركوزن 3 نقاط 
ثمينة يعزز بها رصيده عند 28 نقطة 
يحافظ بها على صدارة البوندسليغا 
بينم��ا تجمد رصيد كول��ن عند 10 

نقاط في المركز ال� 15.
وقلب بايرن ميون��خ الطاولة على 
ضيفه فولفس��بورغ بتحويل تأخره 
به��دف إل��ى ف��وز )1-2( وتقدم 
الذئ��اب بهدف مبكر ف��ي الدقيقة 
الخامسة عن طريق ماكسيميليان 
فيلي��ب، قبل أن يس��جل روبرت 
ف��ي  هدفي��ن  ليفاندوفس��كي 

الدقيقتين )1+45( و50.
وفي مب��اراة أخ��رى أقيمت على 
أرضية ش��وكو أرينا ملعب أرمينيا 
بيليفيلد، خطف الزائر أوغس��بورغ 
هدًفا حس��م به المب��اراة لصالحه، 
م��ن توقي��ع جيف��ري جويلو في 

الوقت القاتل )85(.
 16 إلى  وارتفع رصيد أوغس��بورغ 
نقطة يتقدم بها للمركز التاسع أما 
بيليفيل��د يقبع ف��ي المركز ال� 16 

بسبع نقاط.
وانته��ى لقاء هوفنهاي��م واليبزيغ 
بنف��س النتيج��ة لصال��ح اليبزيغ 
بفضل الهدف الذي س��جله بولسن 
)60( ليتحص��ل الضي��وف عل��ى 
النقاط الثالث ويصبح بحوزتهم 24 
نقطة يتقدمون بها للمركز الثالث، 
فيما تجمد رصي��د هوفنهايم عند 

12 نقطة في المركز ال� 13.
وعل��ى أرضي��ة ملع��ب فيلتنس 
أرينا أقيمت مباراة شالكه صاحب 
والتي  فرايب��ورغ  األرض وضيف��ه 
بهدفي��ن  األخي��ر  بف��وز  انته��ت 
 )50( س��االي  روالن��د  س��جلهما 

و)68(.
ورف��ع فرايب��ورغ رصي��ده إلى 14 
نقط��ة في المركز ال��� 11، وال يزال 
ش��الكه في المركز ال� 18 واألخير 

بأربع نقاط.

الدوري الفرنسي
ينتظ��ر ال��دوري الفرنس��ي لك��رة 
القدم قمة الجولة السادس��ة عشرة 
وال��دوري عل��ى العم��وم يوم غد 
المتصدر  األحد حيث يس��تضيف 
لي��ل فريق باريس س��ان جيرمان 
الوصيف والفرق بينهما نقطة فقط 
حيث أنها فرصة س��انحة للضيف 
للقب��ض على الص��دارة من جديد 
بحال لم يس��تطع كول��ن الصمود 

أمام رفاق امبابي.
الترتيب  ج��دول  لي��ل  ويتص��در 
برصيد 32 نقطة يليه سان جيرمان 
31 ثم ليون 30 يليه مرس��يليا 27 

بالمركز الرابع.
التي   15 وشهدت الجولة الماضية 
جرت نهاية االسبوع مباريات هامة 
في أبرزها فاز باريس سان جيرمان 
لوري��ان بهدفين دون  على ضيفه 

رد، 
س��جل هدف��ي المب��اراة، كيليان 
مبابي من ركلة جزاء ومويس كين 

في الدقيقتين 51 و61.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 31 
نقطة في المركز الثاني، واس��تعاد 
توازنه بعد الخسارة في الجولة قبل 
الماضية ضد أولمبيك ليون، بينما 
تجمد رصي��د لوريان عند 11 نقطة 
في المركز الثامن عشر ليبقى في 

منطقة الخطر.
وع��زز لي��ل موقع��ه في ص��دارة 
الترتي��ب بعدما تغل��ب 0-2 على 
رصيده  ليرف��ع  ديج��ون،  مضيفه 
إلى 32 نقطة بينم��ا تجمد رصيد 
ديجون عن��د 9 نقاط ف��ي المركز 

العشرين األخير.
افتتح يوس��ف يازيسي التسجيل 
لصال��ح ليل ف��ي الدقيق��ة 19 ثم 
الهدف  أضاف زميله تيموتي وياه 
الثان��ي للفريق في الثواني األخيرة 

من المباراة.
كذل��ك تغلب ميتز عل��ى مضيفه 
نظيفي��ن  بهدفي��ن  مونبليي��ه 
س��جلهما أرون ليا وحبيب ماجيا 
ف��ي الدقيقتي��ن 50 و90 وج��اء 

هدف ليا من ركلة جزاء.
ورف��ع ميتز رصي��ده إلى 20 نقطة 
ف��ي المرك��ز الثاني عش��ر، بينما 
 26 تجمد رصي��د مونبليي��ه عند 
نقطة ف��ي المرك��ز الخامس وفي 
مباريات أخرى، تغلب ستراسبورج 
على مضيفه أنجيه 0-2، وس��تاد 
ريمس عل��ى نان��ت 2-3، ونيس 

على مضيفه نيم أولمبيك 2-0.

المتصدر والوصيف وجهًا لوجه في ألمانيا وفرنسا

أسبوع القمم في كبرى الدوريات األوروبية لكرة القدم

أبرز مواجهات األسبوع
التوقيتالدوريالفريقاناليوم والتاريخ

السبت 12/19

2.30إنكليزيكريستال باالس × ليفربول
3.00إسبانيأ. مدريد × إيتش
3.00إسبانيبرشلونة × فالنسيا
4.30ألمانياليبزيغ × كولن

5.00إنكليزيساوثمبتون × مان سيتي
7.30إسبانيأوساسونا × فيالاير

7.30إسبانيليفانتي × ر. سوسيداد
7.30إنكليزيإيفرتون × آرسنال

7.30ألمانيباير ليفركوزن × بايرن
9.45إيطاليبارما × يوفنتوس

10.00فرنسيمرسيليا × ستاد ريمس
10.00فرنسينيس × ليون

األحد 12/20

4.00إيطاليساسولو × ميالن
4.00إيطاليإنتر ميالن × سبيزيا

4.15إنكليزيتوتنهام × ليستر
7.00ألمانيفولفسبورغ × شتوتغارت

10.00فرنسيليل × سان جيرمان
10.00إسبانيإيبار × لاير مدريد

10.00إنكليزيتشيلسي × ويستهاماإلثنين 12/21

ربيع حمامة
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مبادرات مطلوبة
عان��ت رياضتنا خ��الل العق��د األخير م��ن التضييق والحص��ار الذي 
تعاون عل��ى فرضه )األقرباء( قب��ل الغرباء، وخس��رت رياضتنا خالل 
تلك الس��نوات الكثير من فرص المش��اركة والحض��ور في عديد من 
االس��تحقاقات الخارجية الى جانب اضطراره��ا لالعتكاف محليا على 

صعيد المعسكرات التحضيرية.
ومنذ بداية العام الحالي فرضت جائحة كورونا ش��روطها القاسية على 
رياضتن��ا كم��ا هو حال كافة البل��دان حيث تم إلغ��اء كافة البطوالت 
وال��دورات والبطوالت القاري��ة والدولية الخارجية وص��واًل إلى تأجيل 
دورة األلع��اب األولمبية )طوكيو 0202( وحتى على صعيد األنش��طة 
والبطوالت المحلية التي نفذت بش��كل خجول يتناس��ب مع الشروط 

الصحية المطلوبة التي فرضتها الجائحة.
أم��ام هذا الواقع كان البد لرياضتنا أن تبح��ث عن نوافذ معينة تتيح 
أللعابن��ا رؤية ما هو خارج الصندوق الذي وجدت نفس��ها فيها نتيجة 

ظروف فرضت عليها.
احد أهم الحلول التي اجترحته��ا القيادة الرياضية هي توقيع اتفاقية 
تع��اون رياضي مع جمهورية كازان الروس��ية التي تمتلك بنية تحتية 

مناسبة الستضافة المعسكرات التدريبية لكافة األلعاب.
أول��ى ثمار االتفاقي��ة كانت إقامة معس��كر تدريبي طوي��ل لمنتخبنا 
الوطني لكرة الس��لة بتكالي��ف مادية معقولة وبنتائ��ج جيدة..، وعلى 
الطريق وضمن المدى المنظور هناك معس��كرات تدريبية لمنتخبات 
المصارعة والكرة الطاولة والريش��ة الطائ��رة والمالكمة وهكذا بالتتابع 

حتى تشمل هذه المعسكرات اكبر عدد من منتخبات ألعابنا.
نعتق��د انه يجب تعزيز هذه التجرب��ة المفيدة والبناء عليها حتى يتاح 
أللعابن��ا التحضير المناس��ب للمش��اركات القادمة واأله��م أن تأخذ 
اتح��ادات األلعاب دورها في هذا االتجاه م��ن خالل البحث عن نوافذ 
جديدة تطل بها رياضتنا على المحيط الدولي عبر التواصل مع اتحادات 
وطنية أخرى إلقامة معس��كرات تدريبية مشتركة مع منتخباتها )غير 
مجانية( كما أش��ار رئيس االتحاد الرياضي العام في أكثر من مناسبة, 
ولك��ن بتس��هيالت معين��ة وضمن ش��روط مادية مالئم��ة تتفق مع 

اإلمكانات المتاحة.
ف��ي اتجاه آخر على اتحادات األلعاب التواص��ل مع االتحادات القارية 
والدولية أللعابها لالستفادة من كافة المنح والمساعدات التي تقدمها 
هذه االتحادات, أو االتحادات الوطنية الراعية والداعمة لبعض األلعاب 
كما يفعل االتحاد الياباني للجودو الذي يقدم مس��اعدات كبيرة لنشر 
اللعب��ة وتطويرها في البلدان األخرى وكان لنا نصيب منها قبل حوالي 
الع��ام وبجهود طيبة م��ن رئيس االتحاد الس��ابق والحكم الدولي في 
اللعبة ياسين األيوبي, او حتى على صعيد التواصل مع شركات عالمية 
تدعم بعض األلعاب وهو ما تم االستفادة منه مؤخرًا من خالل تواصل 
رئيس اتحاد كرة الطاولة بس��ام خليل مع شركة عالمية هندية قامت 
بتقديم تجهي��زات وأدوات تخصصية عالية الجودة وبمواصفات دولية 

لكرة الطاولة السورية والتي وصلت قبل أيام إلى مرفأ الالذقية.

أنور البكر

خطوة أولى
السابق  الكبير  والنجم  االتحاد  عضو  كلف  القدم  لكرة  اتحادنا 
وشكر  القدم  لكرة  األول  لمنتخبنا  مديرًا  كردغيل  القادر  عبد 
بالفترة  المنصب  هذا  يف  عمله  عىل  خليفة  عساف  النجم 
السابقة واالستغناء عنه اآلن كان منعاً لالزدواجية وهذا يعني 
أن خطوة عملية أوىل قد تمت والبد أن تليها خطوات أخرى 
مهمته  ومتابعة  المنتخب  تشكيل  طريق  عىل  لها  استكمااًل 

المزدوجة. بالتصفيات  اآلسيوية 
الذي نريده أن ال تتأخر الخطوات المتممة والمكملة ألن الوقت 
يف  ومنتخبنا  بسرعة  تسير  ونراها  قادمة  والتصفيات  قصير 
وضعه الحايل كأنه غير موجود والمفوض أن يكون البناء عىل 
شيء موجود وأن ال يكون بداية من الصفر ألن ذلك مستحيل 

اآلن ويف هذا الوقت المتبقي لبدء المنافسات.
ونحن  عريضة  بآمال  متفائاًل  كان  تصريحاته  يف  الكردغيل 

سنكون كذلك معه حتى نتلمس الواقع من منظار األمل.

الكرامة الجديد
ما فعله فريق الكرامة لكرة القدم هذا الموسم بالدوري الممتاز 
المحبين  عيون  ويف  والحسابات  المقاييس  كل  يف  يعتبر 
نظر  ويف  المختلفة  الميول  أصحاب  من  وغيرهم  والعاشقين 
النتائج  صعيدي  عىل  نوعية  قفزة  أيضاً  الرياضي  اإلعــالم 

واألداء والترتيب.
ما  الدوري  ذهاب  عمر  من  أسابيع  سبعة  مضي  وبعد  فالفريق 
جرى  ما  ندري  وال  واستحقاق  وجدارة  بقوة  الصدارة  يف  يزال 

معه أمس ألن هذه المادة كتبت منذ يوم األربعاء الفائت.
يف  مستمرًا  ويكون  له  تسجل  جديدة  إضافة  فهذه  فاز  فإن 

صدارة الترتيب العام.
إنجازه وقيمته ألنه  الحظ فهذا ال ينقص يف  لم يحالفه  وإن 
لقب  عىل  المنافسين  بين  ومنافساً  الكبار  بين  كبيرًا  يزال  ال 

الدوري وآماله مشروعه وقوية يف ذلك هذا الموسم.
هماً  حمل  وجمهوره  طويلة  لسنوات  عانى  الكرامة  فريق 
فريقه  أن  مصدق  غير  وهو  السنوات  تلك  يف  وثقياًل  واسعاً 
الكبير  واآلسيوي  المحيل  والوجود  الزرقاء  الرايات  صاحب 
مهدد بالهبوط ويهرب بقدرة قادر كل موسم من تلك المواسم 

العجاف.
وتم  المحبة  األكف  واتحدت  الطيبة  الجهود  تضافرت  وحين 
واعد  بمدرب  العمل  بدأت ورشة  للنهوض  المناسب  التخطيط 
حكيمة  وإدارة  ومتفاهم  مناسب  فني  جهاز  من  عزام(  )أحمد 
وتم انتقاء الالعبين واستقطاب من يلزم واالستعانة بالشبان 

وفق أسلوب علمي وحسب الحاجة للمراكز المطلوبة بالفريق.
وعروضاً  صدارة  ذلك  فأثمر  مناسبة  وتحضير  إعداد  فترة  ثم 
للجمهور وتفاؤاًل بموسم مبشر بخير وعودة  ملفتة واستقطاباً 

إىل المكان الطبيعي يف ساحة الكرة السورية.
الكرامة يقدم درساً يف كيفية صناعة الفرق القوية واإلخالص 
حين  يتم  االنتصار  أن  ويؤكد  الخالق  والتعاون  العمل  يف 
المتجدد  الجديد  فالكرامة  الواحدة،  األسرة  بروح  الجميع  يعمل 

التحية. يستحق 

مشهد متكرر
منذ  ألفناها  عادة  الممتاز  الكروي  الدوري  يف  المدربين  تغير 
مع  متماشياً  الدوري  أسابيع  مع  ذلك  ويترافق  سنوات طويلة 
وظاهرًا  واضحاً  السلوك  هذا  ويكون  المتبارية  الفرق  نتائج 
المطلوب  الفوز  تحقيق  يف  فرقها  أخفقت  التي  األندية  يف 
أسبوعاً  الترتيب  جدول  عىل  وتتأخر  المكان  يف  تراوح  وهي 
والهبوط  مسيرتها  المهدد  بالخطر  تشعر  أنها  أي  أسبوع  بعد 
إىل الدرجة األدنى فتجد يف تغيير المدرب حالة إسعافية لعل 

وعسى أن تكون الدواء الناجح لواقعها.
هذا الحل قد ينجح يف تحقيق الهدف منه وقد ال ينجح، لكن 
اإلدارات المعنية تبرر موقفها بأن تقول: »لقد فعلنا ما علينا 

فعله وقمنا بواجبنا«.
فقط  المتأخرة  األندية  فرق  يف  المدرب  تبديل  يكون  ال  وقد 
أو  مباراة  ويتعثر يف  الكبار  وبين  منافساً  الفريق  يكون  فقد 

مباراتين فيكون الحكم بإقصاء المدرب »كبش الفداء«.  
أيضاً  كعادة  اعتمادها  من  البد  )موضة(  الموضوع  أن  أي 
لإلنصاف وبعد أن تكرر هذا المشهد هذا الموسم يف فرق أندية 

االتحاد والساحل والحرجلة والفتوة والسلسة قد تزيد نقول:
منذ  معهم  التعاقد  يتم  الذين  بالمدربين  دائماً  العيب  ليس 
النتائج  تردي  يف  سبباً  المدربون  ليس  وربما  الموسم  بداية 
وسوء األداء ألن العيوب يف فرق أنديتنا المعتمدة لكرة القدم 
كثيرة وصعبة الحل والعالج بدءًا من اإلمكانات المتوفرة مرورًا 
وغير  النجوم  لمقارعة  المؤهلين  غير  الالعبين  مع  بالتعاقدات 
إىل  إضافة  اللعب  لطرائق  المطلوب  التنفيذ  عىل  القادرين 
اإلهمال المقصود أو غير المقصود لفئات الشباب والناشئين 
وعدم الجرأة يف إعطائهم الفرص إلثبات الذات وسد الثغرات 
إدارات  إىل  أيضاً  وإضافة  النجومية  إىل  الوصول  طريق  عىل 
المسؤولية  تتوىل  أن  األقدار  وشاءت  وهاوية  متخصصة  غير 
معالجة  تتم  وحين  يجوز  ال  أواًل  وهــذا  محترفة  ألعاب  يف 
مشكالت الضعف يف أنديتنا قد نحصل عىل استقرار المطلوب.

خطوة أوىل بدأها اتحادنا لكرة القدم عىل الطريق ضبط اإليقاع يف منتخبنا األول حين يجتمع من جديد.
ومن الدوري الممتاز نلحظ قفزة نوعية للكرامة أزرق حمص الكبير وتجددًا يف أدائه ونتائجه وتركيبته وعقلية إدارته.

المدربين هذه الموضوعات قوام  المواسم السابقة وهي نغمة تغير  الممتاز أيضاً مشهد متكرر كما هي سيرة  الدوري  ومن 
واحتنا لهذا األسبوع نضعها بين أيديكم فهيا نقرأ..

خطوة أولى.. الكرامة الجديد.. مشهد متكرر

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم أقيمت أونالين للفئات العمرية

5 ميداليات متنوعة ألذكيائنا 
في البطولة العربية

تقام مس��اء اليوم )السبت( ثالث 
مباريات بدوري الرجال لكرة السلة 
موسم 2020 / 2021 حيث يلتقي 
بصال��ة الفيحاء بدمش��ق الجيش 
وج��اره الثورة ويح��ل الوثبة ضيفًا 
الحرية  الج��الء ويس��تضيف  على 
الوح��دة في الش��هباء ومن المقرر 
أن تقام أم��س الجمعة )والجريدة 
على الطاب��ع( أربع مباريات أبرزها 
الجالء وضيفه الوحدة والحرية مع 
الجيش  الوثب��ة فيما يس��تضيف 
العروبة  ويلتقي  النواعير  بدمش��ق 

مع الكرامة.

قمة وخصوصية
مواجه��ات الثالثاء القادم س��تحمل 
الجيش س��يواجه  ك��ون  خصوصية 
الكرام��ة الذي يق��وده المدرب خالد 
للجيش  الس��ابق  الم��درب  أبوطوق 
النواعير  س��يواجه  الوح��دة  وكذلك 
ال��ذي يقوده ع��دي خب��از المدرب 
الس��ابق للوحدة، ورغم كل التغيرات 
التي ش��هدتها تش��كيالت كل الفرق 
بالدوري ولك��ن بالتأكيد كل مدرب 
التفاصي��ل ع��ن فريقه  يعل��م أدق 
السابق، ومما الش��ك فيه أن مباراة 
الجي��ش والكرام��ة س��تكون فرصة 
لمعرف��ة مدى ق��درة كل فريق على 
المنافس��ة ه��ذا الموس��م وتحديدًا 
تمي��ز مجموعت��ه  بع��د  الضي��وف 

بالمباري��ات الس��ابقة بفض��ل عب��د 
الوه��اب وعمر الش��يخ علي ومجد 
بوعيط��ة وجورج��ي نظري��ان وإياد 
حيالني ومهند حتويك، أما الجيش 
فه��و يلع��ب بإله��ام رام��ي مرجانة 
الدين وعالء ومنار  ومس��اندة محي 

وهاني.
نتائج متوقعة 

مباري��ات المرحلتي��ن الس��ابقتين 
ش��هدت فوز الكرامة على مستضيفه 
الحرية 65/84 حي��ث تفوق الكرامة 
ف��ي الربعي��ن األول والثاني 10/19 
– 19/21، فيما حق��ق الحرية تقدمًا 
بس��يطًا في الرب��ع الثال��ث 23/25 
ليعود الكرام��ة ليفرض أفضليته في 
الربع الرابع ويتق��دم 11/21 ويحقق 

بداية مثالية بالف��وز بفارق 19 نقطة 
65/84. وكان أفض��ل مس��جل في 
المب��اراة العب الكرام��ة والمنتخب 
عمر الش��يخ علي ب��� 21 نقطة يليه 

زميل��ه عبد الوه��اب الحموي ب� 18 
نقط��ة ث��م الع��ب الحري��ة محمود 
خانطومان��ي ب��� 17 نقط��ة، وتفوق 
اليرموك  عل��ى مس��تضيفه  الوحدة 

72/95 بع��د بداية متكافئة في الربع 
األول والت��ي انتهت بنتيجة التعادل 
الوح��دة  بعده��ا  ليف��رض   21/21
أفضليته بقوة وس��جل 34 نقطة في 
الرب��ع الثان��ي مقاب��ل 13 لليرموك، 
كم��ا تقدم الوحدة ف��ي الربع الثالث 
19-13، فيم��ا تف��وق اليرم��وك في 
الربع الراب��ع 21/25 وتنتهي المباراة 
بفوز اليرموك بفارق 23 نقطة. وكان 
المب��اراة العب  أفضل مس��جل في 
الوحدة الجديد ط��ارق الجابي ب� 29 
نقطة يليه العب اليرموك جان كلزي 
17 مقاب��ل 16 لزميل��ه بيت��ر عجان، 
وحقق الوثبة ف��وزًا صعبًا على الوافد 
الجديد فري��ق العروبة بفارق 6 نقاط 
فقط 88/94 حي��ث تفوق الوثبة في 

األرب��اع ال��� 3 األولى بواق��ع 22/30 
-19/20 – 20/21 فيما تفوق العروبة 
في الربع الرابع 23/27، وكان أفضل 
مس��جل ف��ي المباراة الع��ب الوثبة 
والمنتخ��ب زكري��ا الحس��ين ب� 29 
نقطة يليه زميل��ه بالل جنيد 28 ثم 
العب العروبة جورج بانو نظاريان 27، 
حق��ق الكرامة فوزه الثالث تواليًا في 
دوري سلة الرجال وذلك على حساب 
ضيف��ه الجالء 80-60 ف��ي المباراة 
التي أجريت بينهما في صالة غزوان 
أب��و زي��د واألرب��اع 15/16- 12/22، 
24/21، 9/21، وحق��ق الوثب��ة فوزًا 
 .76/103 اليرموك  كبيرًا على ضيفه 
وانته��ت األرب��اع األول��ى والثاني��ة 
والرابعة بتفوق الوثبة بواقع 12/28، 

20/27، 27-19 فيما تقدم اليرموك 
ف��ي الرب��ع الثال��ث 21/25، وحقق 
الوحدة فوزه الثالث على التوالي على 
حس��اب جاره الثورة 68/82 وانتهت 
األرباع 23/34، 15/26، 11/17، 19/5.

وافتتح االتح��اد )حامل لقب كأس 
الجمهورية( مش��واره بفوز كبير على 
جاره الحري��ة 65/97 واألرباع 9/26، 

.20/30 ،16/19 ،20/22
ترتيب الصدارة

الطليعة )8( نق��اط، 2- الجالء )7(، 
3- الحري��ة )7(، 4- اليرم��وك )7(، 
5- الكرام��ة )6(، 6- الوح��دة )6(، 
7- العروب��ة )6(، 8- النواعي��ر )5(، 
9- الثورة )5(، 10- الوثبة )4(، 11- 

االتحاد )2(، 12- الجيش )0(.

دوري أندية الرجال لكرة السلة 2020 / 2021

الثالثاء.. الجيش يستضيف الكرامة بأقوى المباريات والوحدة يلتقي النواعير 

جدول المباريات القادمة
الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

السبت 19 / 12
صالة الفيحاء5 مساءالثورة × الجيش
صالة األسد5 مساءالجالء × الوثبة
صالة األسد7 مساءالحرية × الوحدة

الثالثاء 22 / 12
صالة حماة5 مساءالطليعة × الوثبة
صالة الفيحاء5 مساءالوحدة × النواعير
صالة الفيحاء7 مساءالجيش × الكرامة

صالة األسد7 مساءاالتحاد × اليرموكاألربعاء 23 / 12

الخميس 24 / 12
صالة حماة4مساءالطليعة × الوحدة
صالة حمص 4 مساءالكرامة × الثورة
صالة حمص 6 مساءالوثبة × النواعير

أبي شقير

نال أبطال الش��طرنج الس��وري 5 ميداليات متنوع��ة في البطولة 
العربية التي أقامها االتح��اد العربي أونالين للفئات المختلفة )6، 
8، 10، 12، 14، 16، 18، 20( بمش��اركة كبي��رة من مختلف الدول 

على مرحلتين ابتدائية ونهائية.
وش��ارك العبونا بجميع الفئات ونالوا بالنهاي��ة ذهبية وفضيتين 

وبرونزيتين حسب اآلتي:
- نال رامي طلب ذهبية فئة 8 سنوات للذكور.

- نالت الالعبتان تاال حس��ن )فئة ال�8 سنوات( وعال بالل )فئة 16 
سنة( فضيتين في مسابقات اإلناث.

- نالت سارة زيدان برونزية اإلناث لفئة 14 سنة.
- نال مالك قونيه لي فئة 20 سنة برونزية الذكور.

وجه االتحاد اللبناني للريشة الطائرة ممثاًل برئيس االتحاد جاسم 
قانصوه, واألمين العام بول روكز كتاب ش��كر لالتحاد الس��وري 
للريش��ة الطائرة تقدي��رًا الهتمام��ه بإقامة ال��دورة التحضيرية 
لمدرب المستوى االول من االتحاد الدولي للعبة, وخص بالشكر 
رئيس��ة االتحاد الس��يدة خلود البيطار على جهوده��ا الواضحة 
وتعاونها الكبير إلنجاح الدورة الدولية ولمدرب المستوى األول 
في االتحاد الدولي اش��رافه على الدورة التي أقيمت عبر ش��بكة 
اإلنترنت بمش��اركة 30 مدربا من س��ورية ولبن��ان والتي كانت 
بإش��راف المحاضرين الدوليين الماليزي سامبتن سيفيربريمال 
واللبنان��ي بول روكز, وتمن��ى االتحاد اللبناني ف��ي كتابه على 
المدربين دوام االجتهاد والعمل من أجل رفع المس��توى الفني 

للعبة والالعبين وحصد الميداليات الدولية. 

االتحاد اللبناني يشكر 
االتحاد السوري للريشة الطائرة


