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عيد الرياضة الذهبي
حين يأتي العيد الذهبي للرياضة السورية وحين 
يحتفللل الرياضيون على اختللاف مواقعهم في 
مؤسسللاتهم ومهامهم التراتبية بعيدهم العزيز 
على قلوبهم ففي ذلك تجسلليد لمفاهيم كثيرة 
وكبيرة وعظيمة ومتعددة األوجه واآلثار والتأثير 
فللي حياة الوطن وشللعبنا والرياضيين على حد 

سواء وفي مقدمتها.
الوقوف بأعلى وأسمى درجات التقدير واإلجال 
والعرفان بالفضل والجميل لروح القائد المؤسس 
حافظ األسللد الذي صنع للرياضة أسسها عميقة 
ولمفاهيمهللا رسللوخًا ثابتًا وألبطالهللا وبطاتها 
وفرقهللا ومنتخباتها نهجًا تكريميللًا في حياتها 
ولمنشللآتها وبناها التحتية أولوية كبرى لتبقى 

رياضة متنامية وفعالة.
والقائد المؤسس صاغ شخصيتها المتكاملة من 
خال المرسللوم القاضي بمياد منظمة االتحاد 

الرياضي العام.
فلروحلله الطاهرة الرحمللة ولسلليرته العظيمة 
الخلود كل الخلود يسللكن في حياتنا جيًا بعد 

جيل في وطن العزة والكرامة.
وفي الذكرى الذهبية يتجدد الوفاء لمن أسللس 
وصنللع وتفللوق وأنجللز وانتصر وتفللوق وتتوج 
وحمللل الراية واعتلى المنصات وعزف النشلليد 
ولمللن رعى ودعم وأعطى وكللّرم وكان للرياضة 
والرياضيين حاميًا وسياجًا قويًا وناصرًا دائمًا با 

حدود.
هو الوفاء للفارس الذهبي الرائد الركن المهندس 
المظلي الشهيد باسل األسد فارس الرجولة وفخر 

الرجال وعنوان البطولة واألبطال.
إنلله الوفللاء لسللورية العظيمللة أرض الخيرات 
والتسللامح وطن الحب في مهللده والصفاء في 

بلده.
الوفاء لسورية التي تشمخ وتعلو راياتها وتنتصر 
سورية القلب الكبير الذي لم يمنعه نزف السنين 
مللن الخفقان، المتفاعل مللع نبض األمة ليروي 
بدماء الشللهداء إعللان انتصار اإلرادة وشللموخ 
الصمللود احترامًا وإكرامًا لصابة اإلنسللان  فوق 
هذه األرض الطاهرة التي تعودت الكرم والعطاء 

والسخاء والوفاء والمقاومة والبناء.
الوفاء ألبطال وبطات بصموا ورسللموا وألبسوا 
السللنوات الفائتة ثياب العز والفخار والبطوالت 
واالنتصللار فكان علمنللا خفاقًا ونشلليدنا مدويًا 
وحضورنللا فللي المياديللن والمنافسللات فاعًا 
ومنفعًا ليعلو الصوت )نحن هنا أبطال وبطات 

سورية الخالدة(.
الوفاء لقيادات تولت المسؤولية بإخاص وأمانة 
وقللادت السللفينة بالحكمة والعزيمللة واإلصرار 
وواجهللت التحديات بروح الوطن واإلحسللاس 
العالي بالمسللؤولية الوطنية إيمانًا وحبًا وحرصًا 

واحتسابًا.
الوفاء لشللهداء الرياضة وشهداء الوطن ولجيشنا 

العظيم الذي سار الدرب صامدًا مستمدًا قوته من 
شللعبنا الصابر وخاض أعز وأغلى وأعظم معارك 
الشللرف والعنفوان لتبقى راياتنا باسقة منتصرة 
على العدوان واإلرهللاب والتكفير ويبقى وطننا 

عصيًا على االستبداد واالستعمار والصهيونية.
الوفللاء والشللكر والتقدير لللكل كوادرنا في كل 
مؤسسللاتنا حيث نرى فيهم الخيللر واإلخاص 
والعطللاء ونتوقللع منهم نكران الللذات والعمل 

بروح األسرة الواحدة.
والوفاء المحفوف بالشللكر من األعماق لقيادتنا 
السياسية التي أولتنا الثقة والمسؤولية ومنحتنا 
العللون والدعللم والتوجيلله إلكمال المسلليرة 
واالنتقللال إلى مواقع متقدمة وإلللى عطاء أكبر 

وإخاص أمضى وأشد.
ويبقللى العطللاء كل العطاء والوفللاء كل الوفاء 
والشللكر الا محللدود والوالء فللي أعلى درجاته 
واالنتمللاء في أقللدس حاالتلله واإلخاص في 
أسمى معانيه واالحترام في كبرى صوره والفداء 

أعز أشكاله.
وااللتزام في أشللد مراحللله واإلخاص في كل 
معانيه واألمانة والصدق والحرص الذي ينبع من 
الضمير والوجدان المعبر عن األصالة والقدسللية 
والعنفللوان من أبناء الرياضة السللورية وأجيالها 
المتاحقللة إلى سلليد الوطللن وقائده السلليد 
الرئيس بشار األسد رئيس الجمهورية حيث في 
ظللل رعايته الكريمة تعزز اإليمللان فينا وانتصر 
الحق وبقي الوطن شللامخًا عزيللزًا منتصرًا حيث 
كّرم سلليادته الرياضللة وأعطى ألبنائلله وإخوته 
الرياضييللن الثبللات والعزيمة واإلصللرار لبلوغ 
المجد والسللكن في دائرة الضللوء واعتاء أعلى 

منصات التتويج.
في عيد رياضتنا الخمسللين الرحمة لشللهدائنا 
العاجل لجرحانللا والسللام والتحية  والشللفاء 
لجيشللنا واالعتزاز بانتصاراتلله والتحية لكوادرنا 
العبيللن والعبللات وأبطللااًل وبطللات وفرقللًا 

ومنتخبات.
وفي هذه المناسبة العزيزة الغالية:

إليكم يا قائدنا ورئيسنا وسيد وطننا بشار األسد 
ربيع زماننا الصعللب فارس هذه األمة وعظيمها 

شعاعها األلق أيها القائد الرئيس الرمز.
إليكم يا فخر حاضرنا وشللمس مستقبلنا وقبلة 

أجيالنا الحالمة الواعدة.
إليكم وعلى زورق من صنع الشآم تبحر العصور 
سيفًا راعفًا بالنصر من بوابة النصر الكبير المنتظر 

إلى عصر عربي سوري جديد أنتم سيده.
ولكم يا سلليادة الرئيس المفللدى العزة والحب 

والمجد والوفاء واالنتماء والوالء الدائم.

الرفيق فراس معال
رئيس االتحاد الرياضي العام

كلمة االتحاد
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ترتيب المرحلة 16

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
16105122101235الجيش1
1610422281434تشرين2
1610332281433حطين3
16952146832الكرامة4
1678122111129الوحدة5
165921812624الطليعة6
320-165561417االتحاد7
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158-161510823الحرية13
155-160511722الفتوة14

إياب  من  الثالث  األسبوع  في 
استمر  الممتاز  الكروي  الدوري 
ال��ج��ي��ش ق��اب��ض��ًا على  ف��ري��ق 
ضيفه  م��ع  بتعادله  ال��ص��دارة 
للمركز  ت��راج��ع  ال��ذي  الكرامة 

الرابع.
وحطين  تشرين  اقترب  فيما 
من الجيش المتصدر ثانيًا وثالثًا 
على التوالي وبفارق من النقاط 
على  تشرين  ف��از  حيث  بسيط 

الفتوة وحطين على جبلة.
الوثبة  ت��ع��ادل  ح��م��ص  وف���ي 
م���ع ض��ي��ف��ه ال���وح���دة ال���ذي 
عن  ليبتعد  تباعًا  النقاط  يخسر 
كان  حلب  وفي  الصدارة  ركب 
والحرية  االتحاد  بين  التعادل 
وكذلك  الشهباء  ديربي  في 

الحال بين الحرجلة والطليعة.
)الثالثاء(  فاز  الشرطة  وك��ان 
ع��ل��ى ال��س��اح��ل وك����ان ف��وزه 

مستحقًا إلى التفاصيل..

الجيش بالصدارة
خللرج فريقللا الجيللش والكرامللة 
متعادليللن وكررا مشللهد الذهاب 
وبالتالللي تقاسللما النقللاط األمللر 
الذي أبقللى الجيش فللي الصدارة 
فيما تراجع الكرامللة للمركز الرابع 
والمباراة أقيمللت بالعاصمة تحت 
تسللاقط الثلوج وحسللب التحليل 
التحكيمي الذي كان على شاشتنا 
بلسللان الدولي »شللادي عصفور« 
حيللث أكللد أن الحكللم )عبد هللا 
القرارات  بصلحلو( أخطأ في بعض 
ومنها )ضربة الجزاء( التي احتسبت 
على الجيش وفيهللا تقدم الكرامة 
بهدفلله ألنها غيللر صحيحللة وأن 
مدافع الجيش لللم يلمس مهاجم 
الكرامة الذي أحسللن التمثيل في 
هذه الحال ونال بذلك ضربة جزاء.

وأن الحكم لم يحتسب ضربة جزاء 
صحيحللة للجيش بالشللوط الثاني 
بعد )تهور( قام بلله مدافع الكرامة 
ضد مهاجللم الجيللش وكان على 
الحكللم احتسللاب جللزاء للجيش 
وهذا يعني أن قللرارات تحكيمية 

خاطئة مؤثرة على النتيجة.
عمومًا المباراة كانت بين أسلوبين 
الهجوم  اعتمد  فالجيش  مختلفين 
وسلليلة للحسللم والكرامة التوازن 
بللاألداء مللع تكثيف دفاعللي أكثر 
لذلللك ظهرت صورة الجيش أوضح 
وخطورتلله أعلى لكللن حظه قليل، 
فكان التعادل الذي يرضي الكرامة 
األرض  وليللس كذلللك لصاحللب 
الللذي كان أقرب للفللوز وقد ظلمه 
التعللادل وقللرارات الحكللم رغللم 
أنه مللا زال متصللدرًا لكللن الفرق 
المطاردة اقتربللت منه و لوال ذلك 
لكانت مسافة األمان له متوفرة في 

القادمات من المباريات.
وهذه حللال كرة القللدم واألخطاء 
فيها واردة وقد تسللتفيد منها فرق 

على حساب فرق أخرى.
تشرين وصيفاً

في الاذقية فاز تشرين على الفتوة 
وكان فوزه صعبًا جدًا وجاء بنيران 
صديقللة حيللث الفتوة هللو الذي 

ساهم في خسارة نفسه.
وعجز تشللرين عن التسللجيل أمام 
حماسللة للفتللوة وأداء دفاعي كبير 
سللعيًا منه لزيادة  رصيللده والخروج 
إلى األمام على جدول الترتيب قليًا.

لكللن حظلله العاثللر ظلملله فأمام 
الصفللوف  فللي  الكبيللر  النقللص 
التشللرينية وعجللزه الللذي يتكرر 
ثللاث مللرات إيابللًا كانللت هدية 
الفتوة للله مقبولة ومؤثللرة أعطت 
الفتوة  وحرمللت  النقاط  لتشللرين 
بالمراوحة  مسللتمرًا  وجعلته  منها 
ليكون  بتشللرين  ودفعت  بالمكان 
وصيفللًا منفردًا والفللارق نقطة عن 
المتصللدر ومللا زالت آماللله رغم 
ظروفه الصعبة تسمح له بأن يبقى 
مطللاردًا للمتصللدر ومتمكنللًا في 

دفاعه عن اللقب.
حطين ثالثاً

نجح حطين فللي رحلته إلى جبلة 
وعاد منها فائزًا على فريقها وتقدم 
للمركللز الثالث بقوة رافعًا سللقف 
طموحاته للمنافسللة على الصدارة 
ثم اللقب إلللى الدرجة العليا خلف 
الجيش وتشللرين على التوالي أما 
جبلة فلم ينجح فللي القبض على 
الجار العزيز وزيادة الرصيد والتقدم 
الترتيب واسللتمر في  على جدول 
موقعلله خاسللرًا هللذا اللقللاء ولم 
يسللتطع حتى متابعة ما بدأه في 
المباراة ولم يستطع حتى التعادل.

ويبدو أن وجوده في منطقة دافئة 
وآمنة أثر علللى عزيمته ألنه ليس 
معنيًا بالهبوط وكذلك ليس بقدره 
الفوز باللقب والتواجد في الوسللط 
اآلمن يدفعلله للتراخي والرضا بما 

يحدث له من نتائج.
الوثبة × الوحدة

اسللتمر الوحللدة في نتائجلله غير 
المقنعللة كمللا هللو حللال الوثبة 

مستضيفه في حمص.
ورغللم أن الوحللدة تقللدم والحت 
بشللائر الفللوز أماملله إال أن الوثبة 
اسللتعاد العافية وتعادل والتعادل 
وإن كان مقنعللًا للوثبللة إال أنه في 
حسابات الوحدة غير ذلك فبه خسر 
نقطتيللن وقبلها كذلللك وبداًل من 
االقتراب من ركب المربع المطلوب 
نراه يبتعد شيئًا فشيئًا وأسبوعًا تلو 
أسللبوع وهذا شيء غير مناسب له 

على اإلطاق.
أما الوثبة فكل شلليء يأتيه ويزيد 
الرصيللد فهللو مفيد ويسللاهم في 
استقرار خطواته أسبوعًا بعد أسبوع 
ألنه في المجمل هذا الموسللم غير 
قادر علللى تحقيق أكثر مما يحققه 

وحققه حتى اآلن.
الحرجلة × الطليعة

تعادل عللادل بين الحرجلة وضيفه 

الطليعللة ونقطة لللكل واحد زادت 
إلى  الطليعة  رصيدهمللا فدفعللت 
االقتللراب مللن المربللع المطلوب 
وجعلت الحرجلة أكثر اطمئنانًا في 
موقعه وهذا هو المطلوب لكليهما 
وربمللا أن الواقع قد فرض نفسلله 
ألن طبيعة الجو ليسللت مسللاعدة 
لاجتهللاد والرضا بمللا حصل كان 
وطموحهمللا  للفريقيللن  مناسللبًا 
وحركللة كل منهمللا علللى جدول 

الترتيب.
فالطليعة مصنف بين الكبار وحافظ 
بالتعادل على وقللاره وحرجلة في 
منطقللة دافئللة وغير مهللدد وهذا 
طموحه في أول موسللم له ضمن 
الممتاز والبقاء بين األقوياء أصبح 
مضمونًا حتى اآلن ومقارعته للكبار 
تزداد فعاليتها أسبوعًا وراء أسبوع، 
بالرصيد مكسللب مهم  زيادة  وكل 

ودافع للمزيد.
االتحاد × الحرية

ديربللي الشللهباء خرج منهللا طرفا 
المنافسللة االتحللاد والحرية أحبابًا 
ال غالللب وال مغلوب فاسللتفاد كل 

منهما بنقطة زيادة بالرصيد.
هذه النقطة ليسللت كافية لاتحاد 
كثيرًا في محاوالتلله للتقدم وهي 
كذلك رغللم فائدتهللا للحرية وألن 
مللن ينافسلله على الائحة خسللرا 
نقاط الجولللة فالنقطة تبدو أفضل 

من ال شيء.
وهذا التعادل تكرر ثانية ألنه حصل 
بالذهاب بينهمللا فبقي االثنان كل 
في موقعه وإن كان االتحاد مطمئنًا 
إال أن الحريللة ليس كذلك وما زال 
التوهان تسيطر  الخطر يلفه وحالة 
عليه والسير كالسلحفاة أسبوعًا تلو 
أسبوع هو السمة األبرز في مبارياته 
قللد يكون التعللادل سللمة مفيدة 
للجمهللور غير الراضي عللن فريقه 
ولذلك التعادل أفضل من الخسارة.

فرح وغصة
الفرح عاشلله فريق الشللرطة لفوزه 
فللي المبللاراة التي اسللتضاف بها 
الثاثاء الفائت فريق الساحل ضمن 

منافسات األسبوع الثالث إيابًا.
السللاحل  لفريق  كانللت  والغصللة 
لخسللارته المباراة واسللتمراره في 
حالة من التوهان ويحيط به الخطر 
الللذي يهدده با لهبللوط وبقائه في 

حالة ال تسر عشاقه أبدًا.
الشرطة قدم في المباراة كل شيء 
وظهر كامًا متكامللًا ويعرف ماذا 
يريللد وكيف يحقق مللا يريد وعابه 
إضاعته )لكم من الفرص السللهلة( 
لزيادة الرصيد مللن األهداف وبهذا 
الفوز تقدم بالرصيد وبات في وضع 

مطمئن جدًا.
والساحل لم يقدم شيئًا يذكر وظهر 
ويائس  بمظهللر مترهل ومفللكك 
وهنللا الخطللورة إذا اسللتمر هللذا 
المنظر الذي ال يبشر على اإلطاق.

والبد من معالجة األمر سللريعًا فوز 
الشللرطة مستحق وخسارة الساحل 

مستحقة.

تشرين × الفتوة 1/ 0
محمد عجان

سللجل الهدف العب الفتوة شمس 
الدخيل خطأ في مرماه د 83.

قللدم فريللق الفتللوة هديللة غالية 
لمضيفه تشللرين عندمللا صنع ما 
البحارة وأخفقوا  عجز عنه مهاجمو 
وسللجل في مرمللاه خطللأ وثاث 
نقللاط ثمينة بعد مباراة متوسللطة 
المسللتوى الفني سيطر بها تشرين 
على مجريات الشللوطين وعسللكر 
في منطقة ضيفلله، لكن مهاجميه 
الفرص  عجزوا وأخفقوا في ترجمة 

السهلة والكثيرة.
الشوط األول ومع صافرة الحكم 
انطلللق تشللرين إلللى مواقللع 

ضيفه وضغط هجومي سللريع 
المجريللات  علللى  واسللتحواذ 
المباشللر  والتهديللد  والكللرة 
علللى مرمى الفتللوة لكن عاب 
مهاجميلله التسللرع والرعونللة 
التفاهللم  وغيللاب  اإلخفللاق 
وخاصللة مللن جانللب المرمور 
ولللم  والمالطللة  والبشللماني 
تترجللم مهاراتهم في التهديف 
والتسديد المحكم فتاهت عدة 
بالعالي  للمرمللور  تسللديدات 
وكاد الصبللاغ أن يسللجل لوال 
براعة يللزن عرابي حارس مرمى 
الفتوة وتكفللل دفاع الفتوة في 
إبعاد عللدة كرات لعبللد الرزاق 
محمللد وخالللد كردغلي وعلت 

رأسية عبد الرزاق العارضة.
الشوط الثاني تحسن أداء تشرين 
ووضح تنفيذه خطة لعب تمكّنه 
من تجللاوز جار الفتللوة الرفاعي 
وبالفعل نجح فللي تهدئته للعب 
وامتصللاص دفاعات ضيفه ونتج 
تغيللرات فيهللا وامتللد بكامللل 
العبيه لطرق مرمى منافسه لكنه 
جوبه كما الشللوط األول تشتيت 
عشوائي للكرات من جانب الفتوة 
ورغم ذلللك انفرد ماهللر دعبول 
وسللدد كرة قويللة تدخل حارس 
لركنيللة وكذلك  الفتللوة وحولها 
أبعللد دفللاع الفتللوة قذيفة عمر 
ريحاوي إلى ركنية ثانية ووسللط 
آهللات وخفقللان قلوب عشللاق 
سللريعة  ومللن هجمة  البحللارة 
لتشللرين يسدد المرمور كرة قوية 
يتدخللل قلللب الدفللاع شللمس 
الدخيللل إلبعادها لكنهللا تدخل 

خطأ في مرماه هدية وال أغلى.
ومللع الدقيقة األخيللرة كاد الفتوة 
ومللن هجمة مرتللدة سللريعة أن 
يدرك التعللادل عندما انفرد الخبير 
رجا رافع وسدد كرة كان لها حارس 

البحارة أحمد مدنيه صاحيًا.
االتحاد × الحرية صفر/صفر

سلليطر التعادل السلللبي على لقاء 
الجاريللن االتحللاد والحريللة وقدم 
الفريقللان في مباراة ديربي المدينة 
الحرية أفضل  مستوى طيبًا ولعب 
مباراة له منذ سللنوات عديدة فكان 
متماسللكًا بدفاعاته سللخيًا نشيطًا 
في وسللطه وعابه نهايات هجماته 
وسوء اسللتغال فرصه القليلة كما 
كان أفضل انتشارًا وتنظيمًا خاصة 
في تناقل الكرات وسللط الميدان، 
عمومًا ظهر في حالة مرضية وخاصة 
في الشللوط األول الذي سيطر على 
معظم مراحله بينمللا كان االتحاد 
في وضع ال يحسللد عليلله؟ أداؤه 
هبات ساخنة وأخرى باردة كحرارة 
الجو يوم المباراة تواضع في الجولة 
األولى وتحسللن في الثانية وأهدر 
فرصتيللن كبيرتيللن فللي الدقائق 

العشر األخيرة.
بللدأت المبللاراة كللرًا وفللرًا مللن 
لم  متبادلة  هجمللات  الفريقيللن.. 
تنقطع والحت فرصة غنية للعرباوي 
عبللد هللا طللار لهللا الحللارس حاج 
عثمان وأرسللل محمد الحسن كرة 
الحارس االتحادي  بعيدة أمسللكها 
بالمقابل سدد الريحانية كرة تحولت 
لركنيللة، بعدها أخطأ حللار الحرية 
السالم مرتين فقدم هديتين األولى 
للعزيللزة والثانيللة ألحمللد الصغير 
ضاعتا سدى، ومع نهاية الشوط هيأ 
نجار الحرية كللرة عرضية بالمقاس 

لم تجد متابعة هجومية.
في الثاني بدأ االتحاد بنشللاط كبير 
وسللدد العمر كللرة علللت المرمى 
وسللنحت للنجللار فرصللة ثمينللة 
أنقذها حللاج عثمان وأطلق البديل 
مهتللدي كرتيللن من مباشللرتين 
ضلتا طريقهما ثم عاد نفس الاعب 
فأضاع فرصة محققللة لاتحاد من 

تمريللرة األحمد وسللنحت لاتحاد 
أربع ركنيات متتالية من فرصتين 
لألحمللد وعللدرا لم تسللتغا ومع 
زيادة ضغللط االتحاد اعتمد الحرية 
على المرتللدات وكاد يخطف نقاط 
المبللاراة فيا لوقت بدل الضائع من 
مباشللرة الصال التللي ذهبت إلى 

أحضان الحارس!!

الوثبة × الوحدة 1/1
محمد خير الكيالني 

للوحدة عللدي جفللال د5  سللجل 
وللوثبة سعد احمد د 52 

كمللا هو الجللو المتقلللب والماطر 
تقلبت المبللاراة فبدأت متأخرة 21 
دقيقة حتى بللدأت.. الوحدة لبس 
األسود المطعم بالبرتقالي )قميص 
وشورت والجوارب برتقالي( والوثبة 
األحمر المقلم باألبيض والشللورت 
األسللود والجللوارب السللود وأصر 
الحكم فللراس الطويل على تبديل 
أحد الفريقين لباسلله وإال لن يبدأ 
المباراة حتللى يتم ذلك وبالمقابل 
أصر الوثبة على حقه بلباسلله كونه 
صاحللب األرض وامتنللع الوحللدة 
كون لباسلله االحتياطللي ملتزم به 
كما هو فللي الباغ الصللادر وبعد 
مداوالت واتصاالت والحكام بأرض 
الملعللب تحت المطر قللام الوحدة 
فقط بتغيير الشورت األسود ولبس 
وبدأت  فقللط  البرتقالي  الشللورت 
المبللاراة بعد 21 دقيقلله، وبعدها 
تشللنجت المباراة وتللم طرد ثاثة 
من الوحللدة للتهجللم واالعتراض 
علللى التحكيم ومللا بينهما كانت 
المباراة بين الوثبة وحارس الوحدة 
طه موسللى بعد تسللجيل الوحدة 
لهدفلله في الدقيقة الخامسللة عبر 
عللدي جفال وارتللد الوثبة مهاجما 
والوحللدة مدافعا لكنلله أكثر كان 
ثقا بللأرض الملعب يعرف ما يريد 
فحارسلله الموسى كان صمام أمان 
فريقه فالتقط كرات سللعد وسعيد 
والغنللدور وارتد الوحللدة باالومري 
اخترق وسللدد أفلتت من المرعي 
وعاد وامسللكها قبل أن تصل لقدم 
الحاق وتابع الوثبة بالثاني هجومه 
فاحتضن الموسى كرة الشوفان من 
30 متر حتى جللاءت الركنية التي 
الغندور لرأس السللعد الذي  لعبها 
اسللعد الوثبة د52 بهللدف التعادل 
وبعد الهللدف لعب الوحدة مهاجما 
وخرج من دفاعلله لكن الوثبة كان 
لهجمات  يقظللا  المرعي  بحارسلله 
الجفللال والرمللال والعيللس وظل 
مهاجمللا والموسللى متألقللا دون 
تغيير بالنتيجة إال اعتراض الوحدة 
على حكم التماس علي أحمد من 
العللب االحتيللاط أحمللد الخيمي 
فركض األحمد لعند الحكم الطويل 
شللارحا له الموقف فأعطاه الطويل 
المبللاراة  وأنهللى  فللورًا  الحمللراء 
النهاية  بالتعللادل اإليجابي وبعللد 
تهجم البركات علي الطويل وعاجله 

بالحمللراء وزاد الجللدل والنقللاش 
وكانللت الحمراء الثالثللة للمدرب 

غسان معتوق.

جبلة × حطين 1 /2
مصطفى عكو

ثائر  طفيليللة،  مسللعود  الحللكام: 
قشبري، أيمن غانم، عمار بدور.

يراقبها: عبدالفتاح لبابيدي 
مقيم الحكام: معن كيالي 

اسللتغل حطين كرم ضيافة جبلة 
الفوز  إلللى  وحللول تأخره بهللدف 
بهدفين بعد أداء تسلليده الضيوف 
بأداء جماعي وسلليطرة على وسط 
الميللدان فامتلكللوا دفللة القيادة 
معظللم المراحللل فيما لللم يقدم 
أصحاب الضيافللة االداء المطلوب 
الدعم  فتاهت محاوالتهللم لغياب 
والفاعليللة واكتفاء خط وسللطهم 
هجمات  وباتللت  الدفاعي  بللدوره 
الدعللم  وبغيللاب  فرديللة  جبلللة 

والمساندة.
حللذر  دون  بللدأت  أولللى  جولللة 
مللن الطرفيللن مللع أداء هجومي 
العاشللرة  بالدقيقة  اسللتغله جبلة 
عبر مصطفى الشلليخ يوسف الذي 
اسللتغل خطا الحارس فسللدد في 

الشباك هدف جبلة.
حاول بعدها حطيللن الهجوم بأداء 
جماعي واستحواذ على الكرة الكثر 
من جبلة فشللن عدة محاوالت عبر 
البوطللة والشللمالي والقلفاط مت 
جانب القوائم حتى جاءت الدقيقة 
28 عندما استغل انس بوطة براسية 
داخللل الجللزاء فحولها فللي مرمي 
جبلة هدف التعللادل اعترض عليه 
جبلة  الفنللي  وجهازهم  الاعبللون 
حاول لكن بأداء غاب عنه الجماعية 

والكثافة الهجومية فلم يهدد.
جولللة ثانية تابللع فيهللا الفريقان 
ادائهمللا الهجومللي مللع افضليللة 
للضيللوف بالتهديللد عبللر القلفاط 
وجنيللد والبوطللة الشللمالي الذي 
ابعد فرصتيه الشيخ إلى ركنيتين..

فيما ضاعت فرصة جبلة من البحر 
ويعزز حطين  يوسللف..  والشلليخ 
ب الجويد والكوجلللي فيما بقيت 
محاوالت جبلة الهجومية دون دعم 
للبحر والشيخ يوسف فقلت فاعلية 
وخطللورة الهجمللات ومللع دخول 
القلفا تابللع حطين أفضليته وقدم 
هدف التقدم عبر رأسية الجويد عن 
يسار الشيخ هدفا ثانيا في الدقيقة 
36 حاول جبلة مرتيللن عبر البحر 
والحفيان وفرصة أخرى برأسية نور 

علوش مع غروب شمس اللقاء.
المرحلة 16

تلعللب الجولللة القادمللة بعللد غد 
اإلثنيللن حيث يلعللب الجيش مع 
الفتوة، والحرية مع تشرين، والوثبة 
مع الشللرطة، وحطين مع الكرامة، 
وجبلللة يحللل بضيافللة الوحللدة، 
وياقللي الطليعللة فريللق االتحاد 

ويستضف الحرجلة فريق الساحل.
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إن فرق اليقظة والمجد والمحافظة 
والنواعير وعفرين والجزيرة والجهاد 
ومللورك وشللرطة حمللاة اجتازت 
المهللم وتبحث عن األهللم وظهر 
ذلللك جليًا بعللد انتهللاء مباريات 
األسللبوع التاسللع بجميع مبارياته 
باسللتثناء مباراة م. الشام والعربي 
التي تأجلت لصعوبة وصول العربي 
إلى دمشق بسللب الثلوج وأفرزت 
اليقظة  المباريللات علللى صعللود 
والمجللد عللن المجموعللة األولى 
والمحافظة عللن المجموعة الثانية 
والنواعير وعفريللن عن المجموعة 

الرابعة..
يلعبللان  ومللورك  الجزيللرة  أمللا 
وإيابًا  مباراتيللن فاصلتين ذهابللًا 
الثاني  للللدور  كما يتأهل أحدهما 
وينطبق األمر على الجهاد وشللرطة 
التأهل  حماة وذلللك على طريللق 

لماقاة فرق المجموعة الرابعة.
وبقيت المباريات متقلبة المستوى 
بين أداء ندي بين الطرفين وأخرى 
متوسللطة األداء وثالثللة من طرف 
واحللد، وغلللب علللى األداء الفني 
ضعللف االسللتفادة مللن الفللرص 
والثاثللاء  للتسللجيل،  المتاحللة 

واألربعاء القادمين.
نتائج األسبوع التاسع

المجموعة األوىل
أوقف اليقظللة صحوة جرمانا الذي 
حقللق فيها 4 انتصللارات متاحقة 
بعد 4 خسللارات الواحللدة منها تلو 
األخرى وغلبه بنتيجة 2/ 0 سجلها 
على مدار الشوطين أمام برودة أداء 
جرمانللا الذي اعتد على هبات كان 

دفاع اليقظة لها بالمرصاد، وسللبق 
أن فاز اليقظة ذهابًا 1/ 0.

وجمللد المجد نقاط الشللعلة وفاز 
عليلله 2/ 0 وضمللن بهللذا الفللوز 
االنتقال إلللى الدور الثانللي برفقة 

اليقظة دون أي عارض.
المخللرم  وضيفلله  قللارة  تعللادل 
دون أهللداف في مبللاراة ضعيفة 
المسللتوى الفني رغم الفرص التي 
الحت للطرفين ولم يستفيد منهم 

أحد.
ترتيب المجموعللة: -1 اليقظة 21 
نقطة -2 المجد 19 نقطة -3 جرمانا 
12 نقطللة -4 المخللرم 9 نقاط -5 

الشعلة 7 نقاط -6 قارة 6 نقاط.
المجموعة الثانية

حقق المحافظة فللوزًا صريحًا على 
النضللال وتغلب عليلله بنتيجة 2/ 
0 وسللبق للمحافظة أن خسر ذهابًا 
مع النضال بهدف مقابل ال شلليء 

وضمن تصدره للمجموعة.
وتفللوق الضميللر علللى النبك في 
بهدفين  الصناعي  الفيحللاء  ملعب 
2/ 1 ممللا قلل فرصللة بقاء ا لنبك 

في الدرجة األولللى والنبك يلتقي 
في المبللاراة األخيرة مللع النضال 
على أرضه بدمشق ويكفيه التعادل 

فيما يحتاج النبك إلى الفوز.
تأجلللت مباراة م. الشللام والعربي 
لعللدم تمكن العربللي الوصول إلى 

دمشق.
ترتيللب األنديللة: -1 المحافظة 20 
نقطللة -2 العربللي 15 نقطللة -3 
الضمير 14 نقطة -4 م. الشللام 13 
نقطة -5 النضال 5 نقاط -6 النبك 

3 نقاط.
المجموعة الرابعة

تأهللل ناديا النواعيللر وعفرين إلى 
الدور الثاني بعد فوزهما باقتدار.

أطفأ النواعير حماس ع. حماة وتغلب 
عليه 3/ 2 بعد مباراة سللاخنة وندية 
الهجمات  الطرفان تبادل  تبادل فيها 
وبالنهايللة كانت األفضليللة للنواعير 
وتصللدر المجموعللة بعللدد النقللاط 

وتقدم على عفرين بالفوز عليه.
عفريللن فللاز على التضامللن 2/ 0 
في مبللاراة متوسللطة المسللتوى 
الفني لم يسللتطع فيهللا التضامن 

مجاراة عفرين في األداء وتسللجيل 
األهداف.

تعادل النيللرب مع مصفاة بانياس 
بهدف لكل منهما.

ترتيللب األنديللة: -1 النواعيللر 22 
نقطة -2 عفرين 22 نقطة -3 عمال 
16 نقطللة -4 النيللرب 7 نقاط -5 
التضامللن 6 نقاط -6 م. بانياس 4 

نقاط.
آخر مباريات المرحلة األوىل

مجموعة أوىل
جرمانا يستضيف المجد في مباراة 
مكشوفة النتائج فوز جرمانا ال يقدم 
أو يؤخر في الترتيب والمجد حجز 
مقعده فللي الدور الثاني سلليقدم 
مبللاراة أشللبه بالتمريللن ليضمن 
سامة العبيه خشية من اإلصابات 
ولو لعب جرمانا بنشاط زائد ليرسم 
على جمهوره فرحة فستكون مؤقتة 
ألنها جاءت في موقف استعراضي.

على  المخللرم  يسللتقبل  اليقظللة 
ملعب المحافظة في مباراة شبيهة 
بما قبلهللا ألن اليقظة تأهل  للدور 
النقاط،  إلللى  الثانللي وال يحتللاج 

وقيمتهللا تزيد من نقللاط المخرم 
الللذي تعب وجاء من حمص لعلها 

ترسم رضًا على جمهوره.
ويسللتقبل الشللعلة المرهللق قارة 
الذي ذاق طعم الدرجة األولى ألول 
مرة وخرج بخفي حنين ال تسللاوي 
القليل مللن االحتفاالت التي قامها 
ومحبيه وجمهوره في الصعود لهذه 
المرحلة، وتعد درسًا مهمًا له ليعيد 
ترتيب أوراقه إذا وافته نتيجة الفوز 
والتعادل يصب في مصلحة منافسه 

ألنه سيعود إلى الدرجة الثانية.
المجموعة الثانية

م. الشام يسللتقبل المحافظة على 
ملعللب الجللاء وحظلله فيللا لفوز 
يقربلله من المنافسللة للصعود إلى 
المتصدرين  بتعثللر  الثانللي  الدور 
والتعادل يخرجه من المنافسة مع 
البقاء في الدرجة األولى باطمئنان، 
وتكون المباراة بالنسبة تساعده في 

التحضير للدور الثاني.
العربللي بمركزه القريب من التأهل 
يستقبل الضمير الصاعد إلى األولى 
بنتاج مشجعة تسللاعده على بذل 

جهللود مضاعفة ليدخللل مباريات 
الموسللم القادم بمسللتوى أفضل 
وتشللكيلة ٌأوى ليتابللع صحوتلله 

ويحسن من موقعه.
المجموعة الرابعة

حسمت نتائجها مبكرًا بين قسمين 
ال ثالللث لهما فريللق إذا ارتقى إلى 
الدور الثاني بغض النظر عن نتائج 
المباراة األخيرة وبنفس النقاط 19 

نقطة للنواعير وعفرين.
النيللرب يسللتضيف النواعير على 
ملعللب 7 نيسللان بآمللال ضعيفة 
وسيخوض الضيوف المباراة بهدوء 
وروية أشللبه بالتمرين وقد انتهت 
النيرب بخسللارة  الذهللاب   نتيجة 
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ع. حماة يستقبل عفرين في مباراة 
الذي يلعب  هامة ألصحاب األرض 
علللى ملعللب حمللاة الصناعي وال 

بديل عن الفوز.
التضامن  بانيللاس يسللتضيف  م. 
ال تقدم وال تؤخللر ألنها في الطابق 
األسللفل بالنتائج رغم أن التضامن 

كان ينافس في الموسم الماضي.

كرة القدم

 الكثيللر من المراقبين يلجأون الى جملة مطاطللة يكتبونها في تقاريرهم 
هربا من الحقيقة وتجنبا للمسؤولية بعد أي مشاجرة تحدث داخل ماعبنا 
، والجملللة هي “واختلط الحابللل بالنابل “.. اي ان هذا المراقب “شلللف” 
المسللؤولية على النابللل والحابل ووجد الخليط المريح للله ، وقدم تقريره 
ومضى بحال سللبيله ، تاركا اتحاد الكللرة واألندية والجماهير تتكهن فيما 
بينها وترسللم ماحدث وتراجع الفيديوهات وتعطي القرارات .. ثم تتراجع 

مع دليل آخر وهكذا .!
من خال تواجدنا شللبه الدائللم بماعب الكرة ومبارياتهللا ألغلب الفئات 
والدرجات نرى بأم أعيننا أن من يشللعل الفتيل في معظمها يكون بعيدا 
عن األضللواء والكاميرات في تلك اللحظة تحديدا و”يسلللحب” من خلف 
الكواليس.. لكنه موجود ضمن الكوادر العاملة بهذا النادي أو ذاك أو حتى 
من ضمن األشللخاص المعنيين بحسن سير المباراة .. وبعد ساعات قليلة 
تطال االنتقادات وحتى العقوبات كل من كان في الواقعة إال ذاك الشخص 
الذي لسللع كالنحلة وهرب من فعلته كالغزال ..!؟ بل وقد يمد برأسه أيضا 

لينتقد ماحدث ..!
 وهنللا تكمللن أهمية المراقب الذي يرى ماالتراه صللورة وال فيديو وال أي 
أحد سواه .. وإال لما أبقت على تواجد المراقب في الميدان كبرى الماعب 
العالميللة التي فيها حتللى “ VAR “  ومئات الكاميرات المتحركة والثابتة 
، فهل هي حقا غير قادرة على رؤية مشللكلة أو “ لفتة مشينة” بوقت تصور 

فيه تحركات الذبابة في زواياها ..؟ 
زبللدة الحديللث أننا اليوم بتنا أكثللر من أي وقت مضللى بحاجة لمراقبي 
مباريات  خبراء وأقويللاء ) من ضمن عدة احتياجات (  واتحاد كرة القدم 
تحديدا يللدرك أهمية هذا األمر بعد كل تلللك التخبطات بالقرارات خال 
األسللابيع الماضيللة وزعزعة الثقة بين الشللارع الرياضللي وناديه ولجنته 
واتحاده المعني ، وأحد أهم االسللباب “ ليس السللبب الوحيد “ هو ضياع 

الحقيقة واستبدالها بجملة “ .. واختلط الحابل بالنابل “ .
وللحديث بقية ..

للحديث بقية

ربيع حمامة

واختلط الحابل بالنابل..

يف  طيبة  بنتائج  والسيدات  للرجال  للركبي  منتخبينا  عودة  الموجب 
منافسات البطولة العربية السادسة للرجال واألوىل للسيدات التي جرت 

يف القاهرة األسبوع الفائت.

السالب أن غياب هذه اللعبة عن الساحة اإلعالمية وعدم التعرف عىل 
قوانينها وحساب النقاط يف مبارياتها وعدد أشواطها وكيفية تسجيل 
الضبابية عنها من قبل  النتائج وهذه حالة البد من توضيحها وإزالة 
كما  وهو  منه  والبد  جدًا  يسير  األمر  هذا  أن  ونعتقد  فيها  المعنيين 
نعتقد أيضاً يدور يف أذهان المسؤولين عن اللعبة كي يتابعها اإلعالم 
والمهتمون وأنصارها من واقع المعرفة وليس الجهل بالشيء وذلك من 

أجل التقويم الدقيق للنتائج وليس التخمين يف ذلك.

موجــــب

سالــب

استقبل األستاذ فراس معا رئيس االتحاد 
الرياضللي العللام بعثة المنتخللب الوطني 
للسلليدات بسللباعي الركبي التي شاركت 
في البطولة العربية األولى في اإلسللكندرية 

وأحرزت الميدالية الفضية.
وهنللأ »معللا« العبللات المنتخللب على 
نتيجتهن الجيدة قياسًا لعمر اللعبة وفترة 
اإلعداد مؤكدًا أن هذه المشللاركة والنتيجة 
سللتمنح أسللرة اللعبة التفاؤل نحو العمل 
الجللاد لنشللر رياضللة الركبي في سللورية 
وتحقيق الحضور في المشاركات الخارجية.

وأشللار »معا« إلللى أن القيللادة الرياضية 
سللتدعمها كبقيللة الرياضللات وفق خطة 
العمللل التي يضعها اتحاد الرياضة للجميع 
للفترة القادمة ألن الرياضة السللورية يجب 
أن يكون لها الشللأن في األلعاب كافة دون 

استثناء.
بدورهللا توجهللت المحامية ثنللاء محمد 
الرياضللة للجميع بالشللكر  رئيسللة اتحاد 
للقيادة الرياضيللة على اهتمامها وتقديمها 
كل دعم ممكن لنشر هذه الرياضة الجديدة 
وأّن التدريللب سلليتواصل للمحافظة على 

المسللتوى الفني والجاهزية للمشاركة في 
االستحقاقات القادمة.

مباريات ونتائج
العربية  المنافسللات في األكاديمية  جرت 
للعلللوم والتكنولوجيللا والنقللل البحللري 

بمدينة اإلسكندرية.
حقق منتخللب السلليدات المركللز الثاني 
والميداليللة الفضيللة بعللد خسللارته أمام 
أصحللاب األرض في المواجهللة الختامية 

بنتيجة 31-0.
وكان منتخبنللا قللد تأهللل إلللى المباراة 

النهائية بعد فوزه على لبنان بنتيجة 12-7 
وخسارته أمام مصر بنتيجة 0-31 وفاز في 
الدور نصف النهائي على اإلمارات 5-7 علمًا 
أن نظللام البطولة نص على أن تلعب الفرق 
األربعللة المشللاركة في البطولللة في الدور 
األول دوريًا من مرحلة واحدة فيلتقي األول 

مع الرابع والثاني مع الثالث.
وفللي فئة الرجللال حقق منتخبنللا المركز 
الرابع بعد خسارته أمام نظيره اإلماراتي في 
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع علمًا 
أن المنتخب المصري حقق اللقب بعد فوزه 

في النهائي على نظيره اللبناني.
سللبق ذلك فللوز رجالنللا علللى المنتخب 
العراقي بنتيجة 26/5 وفاز في مباراة ثانية 
على نظيره السللوداني بنتيجللة 24 مقابل 

صفر.
شللارك فللي البطولة العربيللة 8 منتخبات 
للرجللال هللي باإلضافة لمنتخبنللا كل من 
مصر واإلمارات ولبنان والعراق والسللودان 
منتخبللات  وأربعللة  وليبيللا  وفلسللطين 
للسلليدات هي سللورية ومصللر واإلمارات 

ولبنان. 

سيداتنا بالوصافة ورجالنا بالمركز الرابع

معال يستقبل ويهنئ سيدات الركبي بإنجازهن العربي

في األسبوع قبل األخير لدوري الدرجة األولى

فرق اجتازت المهم وتنتظر األهم وأخرى للنجاة
صبحي أبو كم

محمد هاشم إيزا

مالك الجاسم

حقللق حطلة فوزًا علللى الطلبة وغلبه 
بهدف وحيد في ختام مباريات دوري 
الدرجللة الثانية بكرة القللدم لتحديد 
هوية بطللل المجموعللة األولى وبهذا 
الفللوز تسللاوى حطلللة والطلبة بعدد 
النقللاط ولللكل منهما 9 نقللاط، لقاء 
الذهاب إنتهى لصالح الطلبة بهدفين 

مقابل هدف.
علمللا أن حطلة للله هدفيللن وعليه 
مثلهمللا والطلبللة له هدفيللن وعليه 

مثلهما )فرق المواجهات المباشرة(.
أما فرق مجموع أهداف الدوري حطلة 

عليه 4 أهداف وللله 12 هدفًا والطلبة 
عليلله 4 أهداف وللله 11 هدفًا بانتظار 
قللرار اللجنة الفنية لكرة القدم في دير 
الزور، لمعرفة بطل المجموعة األولى.

الثانية سلليكون  أما فللي المجموعة 
هناك مبللاراة بغايللة األهمية تجمع 
الميادين مللع صبيخان لتحديد هوية 
بطللل المجموعة الثانيللة والفائز في 

هذه المباراة يتأهل مباشرة.
أما التعادل بأي نتيجة يؤهل العشارة 
الذي يملك 6 نقللاط في حين رصيد 

الميادين وصبيخان 4 نقاط.

فللي مباريات األسللبوع التاسللع ما قبل 
األخير مللن دوري رجال كرة حلب ألندية 
الدرجة الثانية في مرحلة اإلياب سجلت 

النتائج التالية:
فاز شللرطة حلب علللى اليرمللوك 3/ 1 
وتعللادل الحرفيون مع القلعة سلللبًا من 
دون أهللداف وأحللدث فريق السللفيرة 
مفاجأة من العيللار الثقيل عندما تغلب 
على العمال المتصللدر في آخر مباريات 
البطولللة بهللدف وحيللد وبذلللك تصدر 

الحرفيللون الئحللة الترتيللب برصيد 19 
نقطللة تاه عمللال حلب 18 ثللم القلعة 
15 فالشللرطة 15 ويتقللدم األول بفللارق 
نقاط المواجهات بينهما ثم السللفيرة 14 
فاليرموك ال شيء وبذلك تأهل الحرفيون 
والعمال لتمثيل حلب في األدوار التالية.

وفللي مباريللات دوري الدرجتين الثانية 
والثالثللة لألسللبوع الثاني فللي مرحلة 
الذهاب جاءت النتائج على النحو التالي:

تعللادل عفرين مع الحرفيين سلللبًا من 
دون أهداف وفللاز النيرب على اليرموك 
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حلللق االتحاد بصدارة دوري الشللباب 
لكللرة القللدم بدرجته الممتللازة بعد 
تغلبه الجمعة على حطين بهدف دون 
رد رفع به الفريق رصيده إلى 45 نقطة، 
المنافسللين له تشرين  وسقط أقرب 
أمام شباب الحرية بهدف جمد حيال 
رصيد تشللرين عند 35 نقطة واقترب 
منلله الطليعة الثالث بعللد فوزه على 
المحافظة بهدفين لهدف رافعا رصيده 
إلى 32 نقطللة فيما بقللي المحافظة 

رابعا 29 .
وصمتت الشباك في مواجهة النواعير 

والشللرطة لتنتهللي النتيجة سلللبية 
وكذلك لقاء شباب الجيش والكرامة .
بللات للنواعيللر 24 نقطللة ولكل من 
الكرامللة والجيش 20 وللشللرطة 16 

نقطة .
وفاجللأ المجد جاره الوحللدة وتجاوزه 
بهللدف أحيا به المجللد بصيص أمله 
بالبقللاء ، رافعللا رصيده إلللى 8 نقاط 
بالمركللز األخير واقتللرب من الوحدة 

صاحب المركز قبل األخير 13.
وتختتم منافسللات الجولة )17( يوم 

السبت بلقاء جبلة وضيفه الوثبة .

لم يشللهد التصنيف العالمي الكثير من التغييرات في الشللهر 
الماضللي، وذلك بسللبب عدم خللوض الكثير مللن المباريات 
في هللذه الفترة حيث أصدر »فيفا« ظهللر الخميس التصنيف 
العالمي للمنتخبللات حيث جاء منتخبنللا بالمركز )76( على 

الصعيد العالمي.
وحافظ منتخب اليابان على صللدارة منتخبات القارة الصفراء، 
يحتل المرتبة 27 عالميًا برصيد 1502 نقطة، متقدمًا أمام إيران 
التي جاءت في المرتبة 29 وتأتي بعد ذلك كوريا الجنوبية في 

المرتبة 38، وأستراليا بالمرتبة 41.
تصنيف أبرز المنتخبات اآلسلليوية: 27 - اليابان / 29 - إيران 
/ 38 - كوريللا الجنوبيللة / 41 - أسللتراليا / 58 - قطر / 67 - 
السللعودية / 69 - العراق / 74 - اإلمارات / 75 - الصين / 76 

- سورية / -81 عمان / 85 - أوزبكستان.

ختام كرة الثانية بدير الزور 

كرة الدرجة الثانية بحلب

االتحاد يحلق بصدارة شباب الممتاز

رجالنا بالمركز 76 عالميًا

ضاقت األمللور داخل نادي الفتوة بعد 
لجماهير  المخيبللة  النتائج  سلسلللة 
األزرق والللذي لم يتللذوق طعم الفوز 
حتللى اآلن وزاد الوجللع بعللد اعتذار 
همام حمزاوي مللن مهمته كمدرب 
للفريللق وعلى ما يبدو وبعد سلسلللة 
التغييللرات لعدد مللن المدربين بات 
جليللًا أن المشللكلة ليسللت بالجهاز 
الفني بل األمور داخل الفريق وال نريد 
هنا أن نكرر ما ذكرناه منذ فترة ولكن 
يمكن أن نضيف بأن أجراس الهبوط 
بدأت تدق داخل جسللم هللذا الفريق 
وأي كام غيللر ذلللك لم يعللد مقنعًا 
وباتت األمور مكشوفة في ظل ترتيب 
الترتيب  لائحللة  المتذيللل  الفريللق 

والذي يبحث عن طعم الفوز.
على طرف آخر بدت األمور هادئة في 
رياضة ديرالزور وعندما طرحنا السؤال 
على اللجنة التنفيذيللة كانت اإلجابة 
غير مقنعة بأن األمور بيد اإلدارة لكن 
األمللور بحاجة لتدخل سللريع وليس 
لمراقبللة عللن بعللد وتنتظللر الفريق 

مباريللات بغاية األهميللة وكل نقطة 
تذهب سلليدفع الفريللق ثمنها باهظا 
والللدوري ال يعترف إال بلغللة النقاط 

وتحسين موقع الترتيب. 
وبدأ الحديث عن عودة المدرب الخبرة 
أنللور عبللد القللادر مع أسللماء أخرى 
وضعتهللا اإلدارة الحاليللة فللي قائمة 
التفاوض واالتصاالت ويدرك المدرب 
الجديللد حراجة الموقللف فاألمور لن 
تكون سللهلة ألن وضع الفريق صعب 
ورغم جملللة التعاقدات الكثيرة التي 
أجرتهللا اإلدارة إال أن ذلللك لللم يجد 

نفعًا وأثبتت المباريات والمسللتطيل 
األخضللر بأن هنللاك مشللكلة داخل 
الفريللق ولكللن لم يجري بعللد إيجاد 
الحللل لما يجري وننتظللر كما تنتظر 
جماهيللر األزرق عسللى ولعللل يكون 
هناك حلول ناجعللة تنقذ الفتوة من 

وضعه الحالي.
تكليف عبد القادر

بعللد اعتللذار مللدرب الفتللوة همام 
الزرقللاء  اإلدارة  سللارعت  حمللزاوي 
إلجراء عللدد من االتصاالت واللقاءات 
كما ذكرنا أعاه خلصللت لإلتفاق مع 

المدرب أنور عبد القادر لقيادة الفريق 
الللذي يمر بحالة من عدم االسللتقرار 
ويتذيل الئحة الترتيب بدون أي فوز.

كادر الفتوة الجديد الذي تم تسللميته 
تألف من انور عبد القادر مديرًا فنيًا

وليد عواد مديرًا للفريق
أحمد جاد مساعدًا للمدرب

نافع عبد القادر مدربًا لحراس المرمى.
وأنور عبد القادر هو المدرب الخامس 
الذي يقود الفتوة بعد كل من المدربين 
إياد عبد الكريم وعساف خليفة وسائد 

سويدان وهمام حمزاوي. 

أنور عبد القادر مدربًا..

في كرة الفتوة.. الحمزاوي يعتذر وأجراس الهبوط تدق 
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محمد عجانصبحي أبو كم

الخبر مرة جديدة يتعرض حكم مباراة بكرة القدم للضرب وهذه المرة 
كانت األسبوع الفائت ضمن مباراة من دوري الدرجة األوىل.

التعليق من يقرأ العقوبات التي يصدرها اتحادنا لكرة القدم كل أسبوع 
يصاب بالدهشة والعجب فالعقوبات المالية واإلدارية تشمل العبين 
وإداريين وإعالميين ورؤساء أندية ومدربين وجماهير األمر الذي يؤكد 
أن حالة الفلتان شاملة وأن عدم احترام أنظمة اللعبة ولوائحها وبنود 

انضباطها يكون من جميع أركان اللعبة وكوادرها.
ونرى أن اتحاد كرة القدم أمام تحديات كبرى لضبط األمور والتقليل 
جملة  يف  والمنتشرة  الظاهرة  واالعتراضات  المخالفات  ع��داد  من 

نشاطاته المشروعة.

خبر

تعليق

حقللق منتخبنللا الوطني أللعللاب القوى 
خمس ميداليللات منوعة بواقللع ذهبية 
وأربللع فضيات وبرونزية فللي بطولة فزاع 
الدوليللة الثانيللة عشللرة أللعللاب القوى 
ألصحللاب الهمللم )كأس العالللم( التي 
اختتمللت مؤخرًا فللي امللارة دبي وهي 
المرحلللة التأهليللة االخيللرة لبارالمبيك 
طوكيو وجاءت نتائللج العبينا على النحو 

التالي:

- البطللل عبد الحكيللم البكر أحرز ذهبية 
 F56 رمي الكرة الحديدية في منافسللات
وسللجل رقما سللورية جديدا وقدره 9.12 
والرقم السابق 8.59 , وفضية رمي القرص 
وسجل رقما شخصيا جديدا وقدره 33.35.

- البطل محمد خالد محمد نال الميدالية 
الفضية في مسللابقة رمي الكرة الحديدية 
بمسافة 13.91 وفضية مسابقة رمي الرمح 

.F57 بمسافة 43.69 وذلك لتصنيف

البطل عاء عبد السللام فضية رمي الكرة 
الحديدية وحقللق رقما وقدره 7.52 وذلك 

.F53 لتصنيف
- البطل علي اسللعد احرز برونزية مسابقة 
رمي الكرة الحديدية محطما رقمه السابق 
بفارق 51 سللم محققا رقما سورية جديدا 

وقدره 12.24 لتصنيف F11 مكفوفين.
وضمت بعثللة منتخبنا إلى دبي السلليد 
عبللد الناصر كركو الجاسللم رئيس مكتب 

للجميع  الخاصللة والرياضللة  الرياضللات 
المركزي واألستاذ هنائي الوز رئيس اتحاد 
الرياضات الخاصة إضافة للمدربين محمد 
جمال عليوي ومصعب عيشللة والاعبين 

األربعة.
يذكر ان بطولللة فزاع الدولية اقيمت على 
مدى خمسة ايام في نادي دبي ألصحاب 
الهمللم بمشللاركة 600 العللب والعبللة 
يمثلون 63 دولة، وهي بطولة اسللتثنائية 

اقيمت بعللد فترة انقطاع طويلة بسللبب 
جائحة كورونا وهللي محطة اخيرة لحصد 
نقاط تأهيلية لدورة األلعللاب البارالمبية 
في طوكيللو، وأقيمت وفق أعلى المعايير 
الطبي  العالميللة والبروتوكول  االحترازية 
في ظللل اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها 
اللجنللة المنظمللة ضمللن إطللار القواعد 
اإلرشللادية التللي أوصللت بهللا الجهات 

المعنية.

خمس ميداليات منوعة ألبطال الرياضات الخاصة في بطولة كأس العالم أللعاب القوى
يعقد المجلس المركزي اجتماعه 
الللدوري يللوم الخميللس القادم 
25 شللباط الجللاري فللي قاعللة 
االتحللاد  بمبنللى  االجتماعللات 
الرياضللي العللام وعلللى جللدول 

أعماله:
1 - المصادقة على تقرير المكتب 

التنفيذي لعام 2020.
2 - الموافقللة على تغيير شللعار 
االتحاد الرياضي واعتماد الشللعار 

الجديد.
قللرارات  علللى  المصادقللة   -  3
الخاصللة  التنفيللذي  المكتللب 
بإعادة تشللكيل اتحادات األلعاب 

الرياضية واللجان التنفيذية.
4 - الموافقة على اعتماد األبطال 

الرياضييللن الحائزيللن كأعضللاء 
أصللاء دائميللن فللي مؤتمرات 

اتحاداتهم وهم:
مللن 1 – 8 فللي دورة األلعللاب 

األولمبية.
من 1 – 8 في بطوالت العالم.

من 1 – 8 في الدورات اآلسيوية.

أعيد تشكيل اللجنتين الفنيتين للقوة البدنية والفنون القتالية في حلب 
على الشكل التالي:

لجنة القوة البدنية: 1 - محمد طه الشلليخ دية )رئيسًا( 2 - فادي الزعيم 
)أمينًا للسر( 3 - أحمد موصللي )عضوًا( 4 - ندى محمد سلمان )عضوًا(.

لجنللة الفنون القتالية: 1 - خالد تيتو )رئيسللًا( 2 - أيمن رضوان )أمينًا 
للسر( 3 - هشام فاعور )عضوًا( 4 - مصطفى حمندوش )عضوًا( 5 - عبد 

االقدر دواجي )عضوًا(.

لجان جديدة في حلب

اجتماع المجلس المركزي

على مللدى ثاثة أيللام اسللتضافت الاذقية 
وعلللى بسللاط الصالللة رقم 1 بمدينة األسللد 
الرياضيللة بطولللة الجمهورية فللي المصارعة 
للشباب بمشللاركة 200 العب مثلوا الجيش، 
حلب، الاذقية، دمشللق، السللويداء، حمص، 
حماة، إدلب، ريف دمشق، الحسكة، القنيطرة، 

درعا، دير الزور.
البطولة التي شللهدت متابعة ومواكبة ورعاية 
مللن قبللل القيللادة الرياضية ممثلللة بعضو 
المكتب التنفيذي رئيس مكتب ألعاب القوة 
محمللد الحايللك ومحمد نللور العلبي رئيس 
اتحللاد المصارعللة والسللادة أعضللاء االتحاد 
ورئيللس تنفيذيللة الاذقية وأعضللاء اللجنة 
واللجنة الفنية للمصارعللة وجمهور كبير من 

محبي وعشاق اللعبة.
البطولة اتسللمت بالمسللتوى الفني المتطور 
واألداء القوي الفعال وجاءت معظم النزاالت 
نديللة وقوية ومثيللرة مما يدل على حسللن 
التحضير واالسللتعداد من قبل مدربي جميع 
المحافظات المشاركة والتي قدمت إمكانيات 
فنية جيدة ومسللتوى متطور وخامات واعدة 
عديدة تسللتوجب علينا القللول إن هي عودة 
المصارعللة السللورية إلللى األلللق والتوهللج 

والمستوى المؤهل للمنافسة عربيًا وقاريًا.
وبعللد ثاثة أيللام من المنافسللة على بطولة 
كافة األوزان المقررة انتهت النتائج إلى صدارة 
العبي الجيش فللي المصارعتيللن الرومانية 

والحرة بالترتيب العام.
المصارعة الرومانية والنتائج الفردية

وزن 55 كغ: 1 - مجد سلللقيني )حمص( 2 - 
عبد الرحمن فللواز )الجيش( 3 - مازن حيدر 

)دمشق(.
وزن 60 كغ: 1 - محمد األسللطة )الجيش( 2 

- محمللد العاصي )الاذقية( 3 - عبد المالك 
السباعي )حمص(.

وزن 63 كللغ: 1 - أحمللد النكدلي )الجيش( 
2 - محمد مجد وسيم )القنيطرة( 3 - صالح 

الصغير )دمشق(.
وزن 67 كللغ: 1 - محمللد فواز )الجيش( 2 - 
عمار طحان )حمص( 3 - عبد الرحمن شعار 

)الاذقية(.
وزن 72 كللغ: 1 - محمد فاخللوري )حمص( 
2 - وليللد بري )حلللب( 3 - إبراهيم نغمان 

)القنيطرة(.
وزن 77 كللغ: 1 - غياث حليلب )دمشللق( 2 
- سامر حسللن )الاذقية( 3 - عمار الحسين 

)القنيطرة(.
وزن 82 كللغ: 1 - محمللد العبيد )حمص( 2 
- بشللار ضعفان )الجيش( 3 - فاضل الحسن 

)حلب(.
وزن 87 كغ: 1 - معتصم حشيش )الجيش( 
2 - أحمد األحمللد )حمص( 3 - عبد الكريم 

عطيه )دمشق(.
وزن 97 كللغ: 1 - أحمد العجيل )الاذقية( 2 
- وائل مسلللماني )القنيطرة( 3 - ليث مهنا 

)السويداء(.
وزن 130 كغ: 1 - علي تسلليواني )حمص( 2 
- أشللرف أرشيد )السويداء( 3 - محمد فتوح 

)إدلب(.
الترتيب العام

1 - الجيش 150 نقطة 2 - حمص 140 نقطة 
3 - الاذقيللة 115 نقطللة 4 - القنيطللرة 115 
نقطة 5 - دمشق 98 نقطة 6 - حلب 80 نقطة 
7 - السللويداء 69 نقطللة 8 - درعا 64 نقطة 

9 - إدلب 33 نقطة 10 - دير الزور 20 نقطة.
المصارعة الحرة نتائج فردية

وزن 57 كللغ: 1 - محمد مصطفى )الجيش( 
2 - حمزة سللامري )دمشق( 3 - براء مخلوف 

)حماة(.
وزن 65 كغ: 1 - إبراهيم الطباع )دمشللق( 2 
- تمام أبو شللام )حمص( 3 - عمر الخالدي 

)الجيش(.
وزن 70 كغ: 1 - أحمللد ديربكرلي )الجيش( 
2 - عبد الرحمن الجسللري )حمص( 3 - عمر 

ريحاوي )دمشق(.
وزن 74 كللغ: 1 - أحمللد خاناتللي )الجيش( 
2 - مالك السللبيهي )حماة( 3 - عمر سالمة 

)درعا(.
وزن 79 كللغ: 1 - أنس الخالدي )الجيش( 2 
- وسلليم غريب )الاذقية( 3 - بشللار العبيد 

)دير الزور(.
وزن 86 كللغ: 1 - أيهللم الخلللة )درعللا( 2 - 
رضوان األسللطى )الجيش( 3 - محمد أمين 

)اتحاد(.
وزن 92 كغ: 1 - هداك تونيان )دمشللق( 2 - 
عبد الجبار األصفر )حمللاة( 3 - عبد الرحمن 

جبارة )حمص(.
وزن 97 كغ: 1 - موفق سللوار )دمشللق( 2 - 
دياب الفاح )ريف دمشق( 3 - أسامة سالمة 

)درعا(.
وزن 125 كللغ: 1 - عمللر صارم )دمشللق( 2 
- مهنللد المحمللود )الحسللكة( 3 - إبراهيم 

سويدان )درعا(.
الترتيب العام

1 - الجيش 160 نقطة 2 - دمشللق 140 نقطة 
979 نقطة 4 - حمللاة 85 نقطة 5 -  3
حمللص 84 نقطة 6 - ريف دمشللق 70 نقطة 
7 - حلللب 66 نقطللة 8 - إدلللب 50 نقطة 9 
- الاذقية 48 نقطة 10 - دير الزور 44 نقطة.

متابعات
شارك بتتويج الفائزين بالمراكز األولى الثاثة 
لكل وزن من السلليد اللواء حاتللم أبو صالح 
مدير اإلعداد البدني والرياضية محمد الحايك 

عضو المكتب التنفيذي رئيس مكتب ألعاب 
القوة.

محمللد نوار العلللي رئيس اتحللاد المصارعة 
وأعضاء االتحاد رشا شللمالي رئيسة تنفيذية 
الاذقيللة، نضال يعقوب رئيس مكتب ألعاب 

القوة بالاذقية، اللجنة الفنية للمصارعة.
أشرف على بطولة المصارعة الرومانية محمد 
نللور العلي، محمللد فاعوري، وبطولللة الحرة 

محمد نور العلي، محمد نادر السباعي.
تللم تكريم عللدد من قدامى العبللي ومدربي 

المصارعة. 
تألللق كادر مدربي فريق الجيش الفائز ببطولة 

الجمهورية للشباب.
الرباعي، باسللم  المصارعللة الحللرة: فللراس 
شتيوي، أحمد األسطه، محمد خاناتي، محمد 

ريحاوي.
الرومانية: عدنان الحايك، نوزت الصالح.

رأي اتحادي
محمد نللور العلي رئيللس اتحللاد المصارعة 
تحدث لاتحللاد إن البطولة القت كل النجاح 
من كافة النواحي فنيًا حيث المستوى واألداء 
المتطور والنزاالت التي اتسمت بالقوة واإلثارة 
والندية واإلصرار علللى الفوز وتنظيميًا حيث 
سارت كافة مراحل البطولة بانتظام ودون أية 

اعتراضات ومنغصات.
وتأتللي البطولللة ضمللن خطة االتحللاد في 
تنفيللذ برنامج بإقامة البطللوالت في مختلف 
المحافظللات وإعطللاء الفرصة أليللة محافظة 
ترغللب باالسللتضافة تشللجيعًا وتحفيزًا من 
االتحاد الللذي يعمل على انتقللاء منتخبات 
كافللة الفئات اسللتعدادًا للمشللاركة في أي 
استحقاق عربي أو قاري قادم وشكر في ختام 
كلمته تنفيذيللة الاذقية واللجنة الفنية على 
حسن االستضافة وتقديم كل إمكانيات نجاح 

البطولة.

شباب الجيش أبطال الجمهورية للمصارعتين الحرة و الرومانية

األندية لسللباق  اختتمللت بطولة 
الضاحية التي استضافها نادي دير 
عطية الرياضي بمشاركة 28 ناديًا 
مثلهم 360 العبًا من الجنسللين، 
وجرت في أجواء كرنفالية وكانت 

النتائج كما يلي:
بطولة الشللباب والرجال مسافة 8 
كم لمواليللد 2003 وما دون: 1 - 
قتيبة قناة )الجيللش( 2 - حيدر 
القاضللي )دير عطية( 3 - سللامر 
السمير )العرين( ترتيب األندية 1 
- الجيش المركزي 2 - دير عطية 

3 - النصر الوطني.
بطولللة ناشللئي مواليللد 2004 - 

2005 - 2006 مسافة 6 كم.
سللليمان عاصللي )العريللن( 2 - 
عاصم األحمد )الكرامة( 3 - مكرم 

قسمان )الجيش(.
ترتيللب األنديللة: 1 - العرين 2 - 

الجيش 3 - الكرامة.
اإلنللاث درجللة ثالثة 6 كللم: 1 - 
إخللاص الخطيللب )ج حلب( 2 

- ماسلله الحلبللي )ج. حلب( 3 - 
سميرة الخطيب )عين التينة(.

ترتيب األنديللة: 1 - الجيش 2 - 
عين التينة 3 - قمحانة.
ذكور درجة ثانية 6 كم:

يوشع حسللن )ج. السللاحلي( 2 
- زكي الشللوا )ج. الساحلي( 3 - 

محمد علي عباس )الشعلة(.
ترتيب األندية 1 - جح. السللاحلي 

2 - الشعلة 3 - صلخد.
ذكللور درجة ثالثة 6 كللم: 1 - رام 
سللرجي )ج. حلللب( 2 - إيهللاب 
حلللوب )ج حلللب( 3 - محمللد 

سرجي )ج حلب(.
ترتيب األندية: 1 - جيش )حلب( 

2 - الجوالن 3 - بصرى. 
إنللاث درجة ثالثة مسللافة 6 كم: 
1 - ليرنا جمول )صلخد( شلليماء 
رؤى   -  3 سللاحلي(  )ج  جمعللة 

جمول )صلخد(.
ترتيللب األنديللة: 1 - صلخد 2 - 

جيش ساحلي 3 - سلمية.
شابات وسيدات 2003 وما دون 6 
كم: 1 - رقية محمود )العرين( 2 

- يوال حسن )العرين( 3 - حنين 
حسن )العرين(.

ترتيب األندية: 1 - العرين 2 - دير 
عطية 3 - العربي.

ناشللئات مواليد 2004 – 2005 - 
6000 لمسللافة 4 كللم: 1 - مريم 
نعمللت   -  2 )العريللن(  أحمللد 
عاصي )العرين( 3 - لين شللعبان 

)العرين(.
ترتيللب األنديللة: 1 - العرين 2 - 

الجيش 3 - دير عطية.
قالوا عن البطولة 

فياض بكللور: رئيس اتحاد ألعاب 
القوى: المشللاركة مميللزة العدد، 
والمنافسة قوية بين المتنافسين 
وألعاب القوى تسير بخطط جيدة 
بتوجيلله األندية الفقيرة تتجه إلى 
األلعاب غيللر المكلفة ماديًا وهذه 
البطولة تسير بشكل منتظم للسنة 
الثالثللة علللى التوالللي، وأقيمت 
مللن  عللال  بمسللتوى  البطولللة 
نللادي دير عطية تنظيميللًا وفنيًا، 
واالستضافة عالية المستوى وهذا 
ليللس غريبًا عن نللادي دير عطية 
رياضية  الللذي يملللك منشللآت 
تضاهي منشآت دول والشكر كل 
الشكر إلدارة نادي دير عطية على 

حسن االستقبال والضيافة.
عبد الباسللط زكريا: مشرف ألعاب 
القوى بنادي ديللر عطية: البطولة 
كانللت منظمة بشللكل جيد ولم 
يحدث خلل في تنفيذ المسابقات 
وبرزت خامات تبشللر بمسللتقبل 
زاهللر، وشللارك فللي البطولللة 4 

العبين من المنتخب العراقي.

مشاركة كبيرة وخامات واعدة 
في بطولة األندية لسباق الضاحية

محمد هاشم إيزا

تصاعد عمل مكتللب ألعاب القوة ولجانه الفنية وزادت 
أنشطته وبطوالته المحلية ومشاركاته المركزية بالفترة 
األخيللرة في شللتى األلعللاب، عن ذلك تحللدث بطلنا 
الدولي السللابق برفع األثقال وعضللو اللجنة التنفيذية 
بحلب رئيللس المكتب المختص عبد هللا اسللكندراني 

بقوله: 
بعد ترميم اتحادات األلعللاب الرياضية واللجان الفنية 
من قبل المكتب التنفيذي واللجان التنفيذية زاد حجم 
النشللاط الرياضي على مسللتوى االتحللادات والفنيات 
وباتللت تحتاج إلى جهود كبيللرة وعمل مضاعف ومن 
هنا تم حشد الطاقات واستيعاب الكوادر في مؤسسات 
ألعاب القللوة لمواكبة البطللوالت المحليللة والقطرية 
حيث تسللتضيف حلب بطولة الجمهورية للقوة البدنية 
يومي 27 و28 من الشللهر الجللاري وبطولة الجمهورية 
لرفع األثقال يوم 1/3 وبطولة الجمهورية بالماكمة في 

منتصف الشهر القادم.
تحضيرات

يتابع االسكندراني: يقوم مكتب ألعاب القوة في حلب 
بالتحضير لهذه البطولللة إضافة إلى بطوالت المحافظة 
وبطولة األلعاب القتالية وبعد النجاح الكبير الذي القته 
بطولة الجمهورية للمصارعتيللن الحرة والرومانية التي 
نظمتها حلب في األسللابيع القليلللة الماضي وتميزها 
بالتنظيم والتحضير وتأمين كافة مسللتلزماتها خاصة 
أنها أقيمللت ألول مرة علللى المنصة نسللتعد لبطولة 
الجمهوريللة بالماكمة وقد عقدنللا اجتماعًا مع اللجنة 
الفنيللة وكوادر اللعبللة وتم البحث فللي آلية تنظيمها 
لتحقيق اسللتضافة الئقة ومميللزة تضاهي في جودتها 
بطولة المصارعة، ولذلك تم تجهيز حلقة أولمبية دولية 
بمواصفللات عالمية وجللرى نقلها إلللى صالة بطوالت 
كما تللم إعداد بطاقللات الفرق والاعبيللن واإلداريين 
والمدربين وإعداد مستلزمات النقل التلفزيوني وأماكن 
اإلعاميين ليكون التنظيم عالي المسللتوى إضافة إلى 

دخول وخروج الاعبين.
استعداد

دخل العبو حلللب لتجمع المنتخب الوطني معسللكرًا 
تدريبيًا وتم تكثيف التماريللن ورفع الجهد والتحضير 
المسللبق وتجهيز الصالة من خال الحالللة التي نأمل 
الوصول إليها، التهوية، النظافة، التعقيم وقمنا بتجهيز 
اإلنارة وكافللة اللوازم األخرى لتشللمل بطوالت ألعاب 

القوة كافة.
وتحضيرًا لاستحقاق الرئاسي ستقيم في حلب مهرجان 
القلعة أللعاب القوة إضافة لبطوالت هذه األلعاب التي 

أصبح لها عشر لجان فنية.
نحن في حلب تأثرنا مثل غيرنا بهجرة الرجال والشباب 
وهللذا ما جعلنللا نلجأ لبناء جيل جديد من الناشللئين 
واألشللبال وتهيئة كللوارد بديلة كما تتطلللب المرحلة، 
لهذا نعيد ترتيب األوراق اإلداريللة والتنظيمية أللعاب 
القوة بعد توسللع قاعدة هذه األلعاب وتفرعاتها ونأمل 

أن يحالفنا التوفيق.

نشاط مكثف لمكتب ألعاب القوة بحلب
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أعاد اتحاد كرة اليد تشللكيل اللجان الرئيسية لاتحاد 
التي حملت الكثير من االسللماء الجديدة، والتي يراد 
منها بحسللب اتحاد اللعبة ضخ دماء جديدة في هذه 
اللجان لتفعيل عملها بما يتيح توفير انطاقه جديدة 
للعبة يؤكللد عليها اتحاد اللعبة في جميع اجتماعاته 

وتصريحاته منذ اعادة تشكيله قبل اكثر من شهر.
- لجنة المدربين: حسللن أبو الفضل )رئيسللًا( تمام 

مفتاح )أمينًا للسر(, عبد اللطيف االمير )عضوا(.
- لجنة الحكام: منير بدعيس )رئيسللًا(, أسعد أمين 

)أمينًا للسر(, بسام جنيد )عضوا(.
- لجنة المسللابقات: ابراهيم النابلسي )رئيسًا(, ثائر 

يونس )أمينًا للسر(, هاني سيد سليمان )عضوا(.
- لجنة الرياضة االنثوية: علي الزعيم )رئيسًا(, شكيب 

النفوري )أمينًا للسر(, ماجدة الصفدي )عضوا(.
- لجنة المركز التدريبية: يوسللف برماوي )رئيسللًا(، 

منذر شاشان )أمينًا للسر(, هاشم علواني )عضوا(.
- لجنة الكرة الشللاطئية: سللامر أبو عبيد )رئيسللًا(, 
حسين غالية )أمنيا للسر(, مارسيل محفوض )عضوا(.
- لجنة التسويق: هيثم الجمل )رئيسًا(, عمار ديواني 
)أمينًا للسللر(, رياض شللتيوي , بال برماوي هيثم 

خميس )أعضاء(.
- لجنة المني هاند بول: عماد ماش )رئيسًا(, مروان 
الرملة )أمينًا للسللر(, -3 فاتللح عويد, محمد الحاق, 

عبيد البريدي )أعضاء(.
وكان اتحللاد كللرة اليد قد أجرى مسللابقة لتصميم شللعار 
جديد لاتحاد تقدم إليه عدد من المشللاركين ووقع اختيار 
اللجنة المعنية بالموضوع على الشعار المرفق الذي سيكون 
هو الهوية البصرية لاتحاد ومسللابقاته وبطوالته المختلفة 

بحسب ما ذكر اتحاد اللعبة على صفحته الرسمية.
مللن جهة أخللرى قرر اتحللاد كرة اليللد تعديل موعد 
انطاق دوري الرجال )تجمع( مرحلة الذهاب ليصبح 

بالفترة من 1 ولغاية 5 آذار القادم.
وفي سياق متصل قرر اتحاد كرة اليد تأجيل مباريات 
دوري السيدات الى وقت الحق، حيث كان من المقرر 
اقامة المرحلة الرابعة من الدوري امس الجمعة،  كما 
تقرر  تأجيل دوري الشللباب الى موعد يحدد الحقا... 
ولم يذكر التعميم الصادر عن اتحاد كرة اليد اسللباب 

التأجيل.

محليات

عقدت لجنة الشللباب والرياضة في مجلس الشللعب 
اجتماعا يوم الثاثاء الفائت برئاسللة السيد مصطفى 
خير بك وبمشللاركة السيد فراس معا رئيس االتحاد 

الرياضي العام وحضور أعضاء اللجنة.
وباشرت اللجنة أعمالها ببحث أمور تتعلق بواقع عمل 
االتحللاد الرياضي العام، حيث قدم عدد من السللادة 
أعضاء مجلس الشللعب آراء ومقترحات للتعاون مع 
االتحاد الرياضي العام فيما يتعلق بالرياضة في كافة 

المحافظات.
أكللدوا على ضللرورة االهتمام باألندية فللي المناطق 
الريفية ودعمها والتركيز على األلعاب الفردية وأهمية 
دور الرياضة فللي هذه المرحلة التللي يمر بها الوطن 
ألنهللا رديف للجيللش وأداء الدولة بشللكل عام ألنها 

تدعم الراحة النفسية للمجتمع.
وتسللاءل عدد من السادة أعضاء مجلس الشعب عن 
االسللتحقاقات والبطللوالت األولمبيللة وعن موضوع 

االحتللراف وحاجتلله للتنظيم بشللكل أكبر مع وضع 
ضوابللط صارمة وعن الشللهادات التي تمنح من قبل 
االتحاد الرياضللي العام وعن االسللتثمارات المهملة 

لاتحاد الرياضي العام.
من جانبه أكد السلليد فللراس معا رئيللس االتحاد 
الرياضللي العللام أن الرياضللة هللي محللور وحديث 
المجتمع في كل األماكن مؤكدًا على تأهيل الاعبين 
األولمبيين ضمن معسكرات مغلقة ومفتوحة داخل 
وخللارج االتحللاد وتقديللم الدعم الكامللل لهم ورفع 
تعويضات الاعبين وأشللار أن المنشآت االستثمارية 
كلها مع القطاع العام وفيما يخص الرياضات الخاصة 

هي بنفس السوية مع الرياضات العامة. 
كما أوضح السلليد معا أن صالة الحمدانية سللتكون 
بالخدمللة نهاية العللام الحالللي والتي تعتبللر صالة 
عماقة، مشلليرًا أن هناك خطة لمدن رياضية جديدة 

في درعا والسويداء وبأماكن مختلفة.

لجنة الرياضة والشباب في مجلس الشعب تؤكد على دعم 
األندية الريفية ووضع ضوابط لنظام االحتراف

تفقد السيد محمد الحايك رئيس مكتب العاب 
القللوة المركزي يرافقه رئيللس وأعضاء االتحاد 
العربي السللوري للمصارعة تدريبات المنتخب 
الوطنللي التللي انطلقللت فللي صالة تشللرين 
الرياضية, بإشللراف المدرب األجنبي والكادرين 
الفني واإلداري، والتي تم تخصيصها لتدريبات 
المنتخللب، بشللكل سللريع حتللى ال يتوقف 
البرنامج التدريبي المحدد مسللبقًا، ريثما يتم 
اعتماد حل نهائي لمسللألة الصالة سواء بإنشاء 
صالللة جديدة تخصصيللة للعبللة المصارعة أو 
اعتماد هذه الصالة بشكل نهائي للمصارعة على 

أن ال يشاركها أحد فيها.
رئيللس اتحاد المصارعة محمللد نور العلي أكد 
أن مسللألة الصالة هي موضع اهتمام المكتب 
التنفيذي واألسللتاذ فراس معا رئيس االتحاد 
الرياضي وعد بحل جللذري للموضوع، وبأفضل 
الشللروط والمواصفات، وهذا ما عاد وأكد عليه 
خال اللقاء معه قبل ايام بحضور رئيس مكتب 

ألعاب القوة المركزي السيد محمد الحايك.
وأعلن اتحللاد المصارعللة عن اقامة معسللكر 
تدريبللي داخلللي في فندق تشللرين بدمشللق 
لمنتخبي المصارعة الحللرة والرومانية ولفئتي 
الرجللال والشللباب ولمللدة شللهرين، وذلللك 
اسللتعدادا لبطولة آسلليا والتصفيات المؤهلة 

الولمبياد طوكيو، وتضم قائمة المعسللكر كل 
من غسان البلح )اداريًا( نوزت الصالح وعدنان 
الحايك, )مدربان للحرة( باسم شتيوي وفراس 

الرفاعي )مدربان للرومانية(.
العبللو المصارعة الحرة: عمر صارم، محمد فداء 
االسطة، ابراهيم الطباع، محمود الحسين، مهند 
عائشللة، انس الخالدي، محي الدين مارديني، 

محمد مصطفى، عبدهللا وحيد، احمد ديركي.
العبو المصارعة الرومانية: عبد الكريم الحسن، 
محمللد اسللد الديللن االسللطة، محمللد فواز، 
فوزي الحسللن، بكر الحايك. عمار ناجي. علي 

النشلليواتي، محمللد العبيللد، عمللار النكدلي، 
محمد جميل طيب الروح، عبدهللا عودة، جعفر 

سلطون.
مللن جهة أخللرى قللام رئيس وأعضللاء اتحاد 
المصارعللة بزيارة إلى نللادي الجيش اجتمعوا 
خالها مع اللللواء حاتم ابو صالللح مدير هيئة 
االعداد البدني والرياضللة في الجيش والقوات 
المسلحة بحضور العميد هيثم الحلبي مشرف 

العاب القوة في النادي.
وتم خال اللقاء مناقشللة واقع لعبة المصارعة 
في نللادي الجيللش والسللبل الكفيلللة بدعم 

مسلليرتها وتطويرهللا لتبقى كمللا كانت على 
الدوام رافدة وداعمة للمنتخبات الوطنية.

رئيس اتحاد المصارعللة محمد نور العلي قدم 
التهنئة بحصول شللباب الجيللش مؤخرا على 
لقبللي بطولللة الجمهوريللة للمصارعتين الحرة 
والرومانية وأكد أن مصارعة الجيش احد ركائز 
وأعمدة اللعبة على مسللتوى القطر، لذلك هي 
موضع اهتمام ومتابعة مللن اتحاد المصارعة، 
ونللوه بالدعم الكبير الذي تقدملله إدارة اإلعداد 

البدني ألبطال اللعبة في النادي.
اللواء حاتم أبو صالح أشللار إلللى أن المصارعة 
من األلعاب االسللتراتيجية فللي نادي الجيش 
وهللي على الدوام في دائللرة االهتمام والدعم 
الكبيللر من إدارة الهيئللة وإدارة النادي، وأبدى 
اسللتعداده للتعاون التام مللع اتحاد المصارعة 
فللي كل ما يخدم تطور اللعبة ومصلحة أبطالها 

وكوادرها.
في نهايللة اللقاء قدم رئيس اتحللاد المصارعة 
درعا تقديريا لمدير الهيئة وشللكره على حسن 
الضيافللة واالسللتقبال, وذلللك بحضللور نادر 
السللباعي نائب رئيس اتحاد المصارعة ومحمد 
الفاعوري األمين العام لاتحاد وعثمان الحايك 
وباسم شتيوي عضوي االتحاد اضافة للمدربين 
عدنان الحايك ونوزت الصالح وفراس الرفاعي.

أعلن اتحاد الماكمللة عن روزنامة 
مكثفة ألنشللطته وبطوالته الفرعية 
والمركزيللة خللال الفتللرة القادمة 
والتللي سللتقام جميعهللا ضمللن 
برنامجه االحتفالي الخاص بمناسبة 
لانتخابات  الرئاسللي  االسللتحقاق 
الدسللتورية القادمللة وعلللى النحو 

التالي:
- إقامة دورة مركزية لصقل وترقية 
الحكام المحليين للدرجتين الثانية 
والثالثة في محافظة حلب في مقر 
اللجنللة التنفيذيللة فللي الفترة من 

.16/21/3/2021
- إقامة بطللوالت المحافظات لفئة 

الناشئين من أعمار 15/16 سنة.
- إقامة بطولة الجمهورية للناشئين 
فللي محافظة حلب فللي الفترة من 

.18/22/3/2021
- إقامة بطوالت الفرعية لفئة الرجال 
ألعمار 19 سللنة وما فوق في جميع 

المحافظات.
- إقامة بطولة الجمهورية للرجال من 
أعمار 19 عاما وما فوق في محافظة 

طرطوس من 6/10/4/2021.

- إقامللة بطولة المراكللز التدريبية 
ألعمار 13/14 سنة. 

- إقامللة البطللوالت لفئة األشللبال 
أعمللار 13/14 سللنة فللي جميللع 

المحافظات.
- إقامللة بطولللة الجمهوريللة لفئة 

األشبال.
الوطنللي  المنتخللب  اسللتقبال   -
معسللكر  في  للماكمللة  اإليرانللي 
تدريبي ومباريات في شللهر أيار ردا 
لزيللارة المنتخب الوطني السللوري 

إليران.

يتابللع منتخب رفللع األثقال تحضيراته في معسللكر 
تدريبي مغلق في صالة رفللع األثقال بمدينة الفيحاء 
الرياضية بمشاركة 10 العبين بإشراف المدربين عهد 

جغيلي وقيس أسعد.
انضباط

وذكللر المللدرب جغيلللي أن التدريللب منتظللم في 
المعسللكر بشللكل يومللي حيللث يتللدرب الاعبون 
7 حصللص تدريبية أسللبوعيا وتمرين لياقللة بدنية 
والتمارين تقام بشللكل منتظم بإشراف الكادر الفني 
واإلداري وهنللاك تطور واضح في أداء الاعبين يظهر 

من خال تحسين ارقامهم تدريجيًا.
بطولة محلية

وذكر أمين سللر اتحاد رفع االثقال باسللل ابراهيم أن 

أداء العبي المنتخب في تطور مسللتمر والمعسللكر 
التدريبللي يأتللي في سللياق التحضير للمشللاركات 
الخارجية وأبرزها مشاركة منتخب الشباب في بطولة 
العالللم الي تنظمها السللعودية في شللهر أيار القادم, 
وبطولللة آسلليا للرجال التللي تقام في اوزباكسللتان 
بالفترة من 15 ولغاية 26 نيسللان القللادم والمؤهلة 

ألولمبياد طوكيو.
وأشللار امين سللر اتحللاد االثقللال أن موعللد بطولة 
الجمهورية للشباب والرجال المقررة في دمشق )صالة 
اتحاد رفع االثقال( سللتقام في األول من آذار القادم 
بمشاركة منتخباتالمحافظات الممارسة للعبة والعدد 
مفتوح للمشللاركين وفق األوزان والمستويات الفنية 

لاعبين.  

اتحاد المالكمة يعلن مواعيد بطوالته الفرعية والمركزية

منتخب األثقال يواصل تحضيراته 
وبطولة الجمهورية مطلع آذار 

منتخب المصارعة في معسكر داخلي 
استعدادًا لبطولة آسيا والتصفيات المؤهلة لطوكيو

تصدر فريق ناشللئي نللادي كفر حللور من ريف 
دمشللق بطولة الللدوري العام لمرحلللة الذهاب 
ألنديللة الدرجللة الثانية التي اسللتضافتها صالة 
تشللرين بدمشق وعلى مدى ثاثة أيام بمشاركة 
أنديللة كفر حور، العربي، تشللرين، كفرام، بيرود، 

عنازة بحنين.
البطولة التي حللرص اتحاد اللعبة على مواكبتها 
واالهتمام الجدي بهللا وتكليف المدرب مأمون 
جمول الكتشللاف المواهللب والخامات وضمها 
للمنتخب الوطني، كانللت بالفعل عامرة بالوجوه 
الجديللدة مللن الفئللات العمرية التللي تمتعت 
بالكفللاءة وكانت مؤهلللة لتوظيللف إمكانياتها 
الفنية والمهارية وخاصة من فرق أندية كفر حور 
المتصدر والوصيفان عنازة بحنين والعربي والتي 
قدمت مباريات مثيرة وقويللة ومتكافئة.. عودة 

لمجريات البطولة والترتيب لنتابع.
كفر حور صدارة

بجللدارة وبا أية خسللارة حقق فريللق كفر حور 
الفوز على تشرين، العربي، يبرود، كفرام بنتيجة 
واحدة وبثاثية نظيفة من األشللواط وعلى عنازة 
بحنين 3/1 وجمع 15 نقطة وله 15 شوط وعليه 

شوطًا واحدًا.
عنازة بحنين ثانياً

جللاء فريق ناشللئي عنازة بحنيللن من طرطوس 
بالمركز الثانللي بعد فوزه على تشللرين، كفرام، 

العربي، يبرود وبنتيجة واحة وبثاثة أشللواط لا 
شيء، خسر أمام كفر حور المتصدر 1/3.

العربي ثالثاً
عللودة قوية لطائرة النادي العربي من السللويداء 
عبللر الفئات المرية وفريق الناشللئين الذي ظهر 
بمسللتوى فني جيد ومتطور وظهر كفريق مؤهل 
للمنافسللة حيث فللاز في ثللاث مباريات على 

تشرين ويبرود 3/0 وعلى كفرام 3/1.
وحل فريللق نادي تشللرين بالمركللز الرابع بعد 
تحقيقلله الفوز في مباراتين علللى يبرود وكفرام 
وهنا نشللير أن عودة الروح لطائرة تشرين جاءت 
عبر الفئللات العمرية وأعني هللذا الفريق الجيد 

وبدعم من إدارة النادي.
وجللاء فريق يبللردو مللن ريف دمشللق بالمركز 

الخامللس بفوز وحيد على كفرام 3/0 والذي حل 
أخيرًا لخساراته  جميع مبارياته.
رأي اتحادي

د. فللؤاد محفوظ رئيس اتحاد الكرة الطائرة الذي 
حللرص على متابعللة ومواكبللة البطولة لاطاع 
علللى المسللتوى واألداء لفرق الفئللات العمرية 
واالطمئنللان علللى مسلليرة اللعبة فللي األندية 
المشللاركة ودعمها والمواصلة معها قال لاتحاد 
إن البطولة جاءت ضمللن خطة االتحادي بإقامة 
بطولة هللذه الفئة بالللذات لاطللاع على واقع 
اللعبة في األندية وسللبل التواصللل معها لمزيد 
من االهتمام بالفئات العمرية نجوم المسللتقبل 
وبالفعللل أفللرزت البطولللة مواهللب وخامات 
تتمتع بالكفاءة والطول والفنيات ونحن حرصنا 

على تكليللف الكابتن مأمون جمول الكتشللاف 
المواهب المميزة حسللب المواصفات المطلوبة 
باعب الكللرة الطائرة لضمه لتجمعات المنتخب 
الوطني بغية المتابعة معها على مدار العام وأنا 
أشكر جميع مدربي األندية المشاركة على حسن 

إعداد العبيها بالمستوى المطلوب.
رأي فني

الكابتللن مأمون جمول العب دولي سللابق في 
نادي السلللمية والجيش ومدربًا لسنوات طويلة 
فللي النادييللن والمكلف من قبل اتحللاد الكرة 
الطائرة بانتقاء المواهب والخامات قال لاتحاد 
إن البطولة من الناحية الفنية هي بالفعل جيدة 
والمسللتوى مقبول إلى جيد لللدى كافة األندية 
المشللاركة وتابعنا العبين يملكون اإلمكانيات 
والمهللارات والفنيللات التللي هللي بحاجة إلى 
الصقل والمتابعة على مللدار العالم كما أفرزت 
العبين يتمتعون بمواصفات العب الكرة الطائرة 
المثالي من طول وبنيللة ولياقة، وقد تم انتقاء 
الاعبيللن المتميزيللن الموهوبيللن والخامات 
لرفعها التحاد اللعبة. وبالمناسللبة أنا أشد على 
أيللدي كافة المدربين علللى جهودهم في إعداد 
فرقهللم واألندية على اهتماملله باللعبة وأطلب 
منهللا المزيللد من الدعللم والرعايللة واالهتمام 
والمتابعللة وأنا متفائل بأنه سلليكون لدينا عما 
قريللب فريق لهذه الفئة مؤهل للمنافسللة عربيًا 
وقاريللًا بشللرط المتابعللة والدعللم ومزيد من 

االهتمام.

كفر حور بصدارة ذهاب دوري الثانية للكرة الطائرة
محمد عجان

صبحي أبوكم

كرة اليد.. تشكيل اللجان الرئيسية لالتحاد 
ودوري الرجال مطلع آذار 

عقللد مجلللس إدارة االتحللاد العربللي 
اجتماعا  والسللامبو  للجودو  السللوري 
موسللعا برئاسللة المهندس عماد حاج 
قللدور وحضللور كامل أعضللاء االتحاد 
واللجان الرئيسللية، تم فيه مناقشللة 
واقللع اللعبة بمختلف مكوناتها ووضع 
اسللتراتيجية العمل التي تتيح افضل 
الشللروط لتحضير المنتخبات الوطنية 
وتنفيذ خطة النشاط المحلي لهذا العام. 

االنطالقة 
عقد االجتمللاع في مقللر األكاديمية 
الفيحاء  السورية في مدنية  االولمبية 
الرياضيللة حيللث تم مناقشللة واقع 
اللجان الرئيسية للعبة الجودو ووضع 
استراتيجية جديدة لتطوير العمل في 
االتحاد على كافة المستويات االدارية 
والتنظيميللة والفنيللة وفللق اسللس 

علمية مدروسة للمرحلة المقبلة.
المدربون

لجنة الدربين والكاتا برئاسللة ياسين 
األيوبي, محمد بشللير عاشللور، سمير 
النجار، وتللم التركيز علللى أن يكون 
العمللل على رفللع المسللتوى الفني 
للمدربيللن بإقامللة دورات تدريبيللة 
نوعية واالهتمام بتعليم الكاتا, إقامة 

دورت خاصة بها.
الحكام

- لجنة الحللكام برئاسللة محمد نادر 
الحسللوني, عبد الرحمن حيبا, محمد 
الصفللدي, محمد أمين حوراني, نبيل 
الحكيم، واتفق على االستمرار بالعمل 
وفللق نظللام التحكيم الدولللي, رفع 
مسللتوى الحكام من خللال مرافقة 
للتحكيللم في  الخارجيللة  البعثللات 
البطوالت الدولية وحضور سينمار في 

التحكيم الدولي السنوي.
األحزمة

شللكلت لجنة االحزمة: برئاسة أحمد 
تواتي وعضوية بشللير كامل, حسللن 
باردجي, انور الصالحللي, وتم التأكيد 
على أن يكون المرشللحين الختبارات 
الترقيللة مؤهليللن فنيللا وبدنيا عبر 
دورات تأهيل تسللبق الفحوص حتى 

يكون النجاح والترقية بجدارة. 
اإلناث

اللجنة األنثوية: برئاسللة عزيزة حسن، 
وعضويللة عاء دياب, سللوزان فطوم, 
التماريللن  واقتللرح علللى اسللتمرار 
المشللتركة لتجمعللات المنتخبللات 
علللى  والتركيللز  لإلنللاث  الوطنيللة 
الاعبللات الموهوبللات مللن فئتللي 
الناشللئات والشللابات بإقامة تمارين 

مشتركة على مدار العام. 
البطوالت

اللجنللة اإلداريللة وتنظيللم البطوالت 
برئاسللة عماد زكريا, وعضوية رضوان 
قنبر, ريللاض ديبللو, واجمعللوا على 

تعديللل النظام المالللي التحاد اللعبة 
وتنظيللم البطللوالت المركزيللة وفق 
الدولي وانشللاء قاعدة  قانون االتحاد 
بيانللات الكترونية خاصللة بالاعبين 

والحكام والمدربين واإلداريين.
خبراء

لجنة الخبراء: برئاسة نعيم الجيرودي, 
وعضوية اليللاس قبطي, أحمد صاح 
الدين, غسللان خللدام الجامللع, وتم 
التأكيللد علللى االهتمللام بالمنتخب 
الوطني للناشللئين والشباب وتأمين 
فللي  والمشللاركات  المعسللكرات 
تعود  والتللي  الخارجيللة  البطللوالت 

بالفائدة على المنتخب.
اإلعالم 

االهتمام بالجانب االعامي من خال 
التواصل مع وسائل اإلعام بمختلف 
أنواعه لتسللليط الضوء على نشاطات 
االتحاد واالنجازات والعمل على توفير 
رعاية للعبة مللن خال إقامة عاقات 
مع الفعاليات االقتصادية لدعم ابطال 

اللعبة والمواهب. 

اتحاد الجودو يناقش مع لجانه الرئيسية 
روزنامة النشاط للموسم الحالي

ضمللن خطتها السللنوية المتضمنة تأهيللل وصقل كوادرهللا التدريبية 
والتحكيميللة تقيم اللجنة العليا للفنون القتاليللة دورات تأهيل وصقل 

وترفيع في ألعاب المواي تاي وقوة الرمي والنسور.
وتتضمن هذه الدورات محاضرات عملية ونظرية حول آخر مسللتجدات 
علللم التدريب والتحكيم والجهد البدني واليللة ادارة البطوالت الرياضية 
من الناحية التحكيمية وأسللس تعامل المللدرب مع العبيه، اضافة الى 
محاضرات في التنظيم واإلدارة واإلعام والطب الرياضي وسلليحاضر في 
هذه الدورات نخبة من كوادر الفنون القتالية والخبرات الرياضية األخرى.
وسللتقام دورتي المواي تاي وقوة الرمي في دمشللق بالفترة من 25 إلى 
27 شللباط الجاري، فيما ستقام دورة رياضة النسور وحماية الشخصيات 

في الاذقية بالفترة من 4 إلى 6 أذار القادم..
يشللار الى ان اللجنة العليا للفنون القتالية قد بدأت تنفيذ انشطتها لهذا 
العام حيث نظمت األسبوع الفائت بطولة الجمهورية برياضة المواي تاي 
للرجال والسلليدات وفحوص أحزمة ملونة برياضة النسور واليوني فايت 
، فيما تستكمل الشللهر القادم أنشطتها حيث من المقرر ان تقام بطولة 
الجمهورية للتايكونجسللتو للرجال والسلليدات بدمشق وفحوص أحزمة 

ملونة ودورات صقل وترفيع في ألعاب الكونغ فو ووالكيوكشن كاي.

نظرًا لألحوال الجوية السللائدة وبناء على طلب عدد من اللجان 
الفنية بالمحافظات قرر اتحاد كرة الطاولة تأجيل تجارب انتقاء 
المنتخب الوطني للناشللئات والسيدات والتي كان من المقرر 
انطاقها أمس الجمعة إلى الرابع  من شهر آذار القادم في صالة 
تشللرين الرياضية بدمشق وبنفس الشللروط واألسماء المدعوة 

سابقًا.

تأجيل تجارب كرة الطاولة

دورات مركزية لصقل مدربي وحكام 
المواي تاي وقوة الرمي والنسور 
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يعللد الاعللب عبد الوهللاب الحموي 
)هابو( هللو األطول بيللن العبي كرة 
السلللة السللورية وإضافللة مهمة ألي 
فريللق يلعب له.. هابو بللدأ هاويا في 
نادي الكرامة وعللاد إليه محترفا بعد 
جولة احترافية فللي لبنان رفعت من 
مسللتواه الفني كثيللرا فانتقل لنادي 
الجيللش وأحرز معه بطولللة الدوري, 
وكان ضمن منتخب سللورية الوطني 
وأخيرا عللاد لبيته الللذي انطلق منه 
)الكرامللة( ليحقق معه رقما قياسلليا 
في تصللدره ذهاب الللدوري دون أي 
خسللارة.. في حللواره مللع )االتحاد( 
تحللدث بللكل عفويلله عن مسلليرته 

الرياضة.
• عدت مجددًا إلى الكرامة؟. 

- عودتللي للكرامللة كانت بعللد فترة 
احتللراف نوعيللة في نللادي الجيش 
اسللتفدت منهللا كثيللرا وحققت مع 
الفريق انجللازات طيبللة واليوم أعود 
بللروح معنوية أعلى  الكرامللة  لنادي 
خاصللة بوجود هللذا الجمهللور الذي 
يشللكل مصدر إلهللام وحمللاس لنا، 
لنقللدم فللوق طاقتنا وها هللو الفريق 
يقطع نصف مشللوار الدوري متصدرًا 

الترتيب بدون أي خسارة. 
مللاذا عللن تجربتللك االحترافية في 

لبنان؟ 
- لعبللت مع معظم األنديللة اللبنانيه 
والرياضللي  والشللانفيل  الحكمللة 
واإلنترانيك والمتحد وهوبس تنقلت 

بيللن معظم االنديللة ومللع مدربين 
اعطونللي معلوماتهللم وحصلت على 
سلللويتين  مدرسللتين  مللن  خبللرة 
واحدة  والبوسنية  الصربية  المدرسللة 
تعتمللد الدفاع )الديفنللس( والثانية 
وهللؤالء  والسللرعة  التسللديد  علللى 
المدربين من أفضل المدربين بأوروبا 
األميركية  المدرسللة  حاليللًا  وأضفت 
المدرب  الوطني بقيادة  المنتخب  مع 

األميركي. 
عسللكر المنتخب في روسيا تحضيرا 
إيران  األولللى وفزتم علللي  للنافللذة 
مللا الفارق بيللن المعسللكر الخارجي 

والداخلي. 
يعطيللك  الخارجللي  المعسللكري   -
اندفللاع أفضل ويسللمح لللك بإجراء 
مباريات تحتك بها مع منافسين جدد 
أما المعسكر الداخلي فيجعلك تلعب 
مللع فرق نفللس فرق الللدوري العب 
المنتخب يحتاج لشلليء جديد ليطور 

قدراته ويستطيع منافسة فرق مؤهلة 
مثل ايران وقطر والسعودية المعسكر 
قدم لنا فائدة كبيرة بعد خوضنا ألربع 
مباريللات تحضيرا لمباريللات النافذة 
السابقة فكانت مباراة قطر هي اختبار 
لنللا حصلت بعض األخطاء البسلليطة 
والتللي تداركناها من خال تعليمات 
المللدرب الذي هيأنا نفسلليا ومعنويا 
بلعبللة إيللران بطل آسلليا وفزنا عليه 
مما ترك انطباعا طيبًا لدى الجماهير 
وأكد أننا قادرين على صنع شيء في 
مباريللات النافذة األخيللرة من خال 

تقديم األداء األفضل. 
تأجيللل النافذة األخيرة بسللبب منع 
السفر لقطر وبعد معسكر بدمشق هل 

هذا بصالح المنتخب؟
- أعتقللد إنه لن يؤثر علينا وقد يكون 
شلليء جيد ألن العبينا بحاجه لتركيز 

ذهني أكثر وجاء التأجيل لمصلحتنا
نعود للكرامة وصدارته بدون خسللارة 

للذهاب كيف حصل ذلك؟ 
- حصللل بالتكاتللف بيللن الاعبين 
والجمهللور والجهللد الذي قللدم من 
الطرفين نتيجة ما قدمته االدارة لخلق 

فريق ينافس على الدوري والكأس. 
الدعللوة للمنتخللب ألكثللر لعدد من 
العبي الكرامة انللس وعمر وأنت هل 

قللت من االنسجام مع الفريق؟ 
- ربما قللت نسللبيا لغياب االنسجام 
مللع العبللي الكرامللة لكللن المدرب 
األميركللي كان يشللركنا نحن الثاثة 
انس وعمللر وأنا ألننا نحفللظ بعضنا 
وهللذا يجعلنللا بحالة أفضل وسللرعة 
لتحقيق االنسللجام مع العبي الكرامة 

في حال عودتنا للفريق. 
باإلياب سلليجد الكرامة منافسللة من 
بعللض فرق الدوري فهل انتم عازمون 

على تحقيق بطولة للنادي؟
- الشللك بذلك فالكرامة بات ظاهرة 
في هذا الدوري والبد للمنافسللين أن 
يحضللروا للقائه ولكننللا نحن بنفس 
الوقللت نتابللع التمرين بشللكل جيد 
للحصول علللى بطولة الللدوري وهذا 
ليس منتهللى الطموح بل الطموح أن 

نشارك في بطولة غرب آسيا.
المباريللات سللتقام بللدون جمهللور 
وهذه خسللارة لفريقكم الذي يشجعه 

الجمهور ويرفع من معنوياته؟ 
- الرياضة بشللكل عام ليست جميله 
بدون جمهللور وإال لماذا نلعب، فأحد 
أهللم أهدافنا هو أن نسللعد الجمهور 
وأتمنى أن يعللود الجمهور لمباريات 

الكرامة والمنتخب.

ضمن منافسللات دوري الناشئين 
السللاحلية، واصل  المجموعة  عن 
تشللرين انتصاراتلله وحقللق فوزه 
الخامس تواليًا دون هزيمة وذلك 
علللى حسللاب حطيللن 75 - 61 
واألرباع 11 - 15، 22 - 9، 14 - 18، 
28 - 19. ويتصدر تشرين الترتيب 
بللل 10 نقاط مقابللل 8 لحطين و7 

للتضامن و5 للشرطة.
وشهدت منافسات مجموعة دمشق 
لعب ثاث مباريات، ففي المجموعة 
األولى حقق الجيش فوزه السللادس 
تواليللًا دون هزيمللة وذلللك علللى 
حسللاب النصللر 80 - 48 واألرباع 8 
 ،9 - 25 ،15 - 19 ،13 - 28 ،11 -
وفي نفس المجموعة فاز الثورة على 
المحافظللة 78 - 60 واألربللاع 27 - 
17، 22 - 18، 20 - 14، 9 - 8. وفي 
المجموعة الثانية فللاز الوحدة على 
الفيحللاء 92 - 78 واألرباع 29 - 9، 

.32 - 18 ،21 - 18 ،16 - 27
فاز  الوسللطى  المجموعللة  وفللي 

الكرامة على ضيفلله محردة 90 - 
56 واألربللاع 27 - 13، 30 - 14، 

.17 - 14 ،12 - 19
وكانللت الجولللة االفتتاحيللة من 
إياب دوري سلة الناشئين شهدت 
تحقيللق الجللاء فوزًا صعبللًا على 
العروبللة بفللارق نقطتين فقط 89 
- 87 فللي المباراة التللي أجريت 

بينهمللا فللي صالة نللادي الحرية. 
وتفللوق العروبة في الربعين األول 
 20  -  16 18و   -  15 والثانللي 
)النصف األول 38 - 31( ثم حقق 
الجللاء تفوقًا بسلليطًا فللي الربع 
الثالللث بفارق نقطللة واحدة 26 - 
25 وكان منعللرج اللقاء في الربع 
الرابع عندما تفوق الجاء 32 - 24 

ليخرج فائزًا 89 - 87.
وفي مبللاراة ثانية فاز الحرية على 
السكك 85 - 69 واألرباع 26 - 14، 

.26 - 17 ،20 - 24 ،9 - 18
وفللي المجموعللة الوسللطى، فاز 
 38  -  93 قطينللة  علللى  الوثبللة 
واألرباع 14 - 15، 24 - 6، 30 - 4، 

.13 - 25

نجللح جرمانا من تعويض خسللارته 
ذهابًا أمام الوحدة بمنافسللات دوري 
الشللباب بالفوز إيابًا وبنفس النتيجة 
الرقمية بفللارق )3( نقاط )89/ 86( 
بعد أن انتهللت األرباع 23 - 22، 25 
- 18، 22 - 27، 19 - 19 بالمبللاراة 
التي جمعت الفريقين مساء األربعاء 
الماضللي في صالة الفيحللاء الفرعية 
بدمشللق في افتتاح الجولللة الثالثة 
إلياب دوري الشللباب عن مجموعة 
دمشق، حيث يتنافس كا الفريقين 
علللى البطاقللات المؤهلللة للمرحلة 
النهائيللة للبطولللة التي سللتقام في 

حلب.
ويحتل جرمانللا حاليًا مركز الوصيف 
بل 11 نقطة متقدمًا على الثورة بفارق 
الثورة  المباشرتين )فاز  المواجهتين 
ذهابللًا 71 - 67 وجرمانللا إيابًا 76 - 
59( فيما يتصدر الجيش الترتيب بل 
13 نقطة، أمللا الوحدة فيحتل المركز 
الرابللع بل 10 نقاط مللن 4 انتصارات 
وصيفًا  سلليجعله  وفوزه  وخسارتين 
بفارق المواجهتين المباشللرتين مع 
جرمانللا، علمًا أن الوحدة فللاز ذهابًا 

على جرمانا 89 - 86.
وهنللا ترتيللب الفللرق قبل مبللاراة 
الفريقين: 1 - الجيللش )13( نقطة، 
2 - جرمانللا )11(، 3 - الثللورة )11(، 
4 - الوحدة )10(، 5 - قاسلليون )8(، 

6 - المحافظة )8(.
الجدير ذكره أن األول والثاني يتأهل 
لنهائيللات الللدوري مباشللرة فيمللا 
سلليخوض صاحللب المركللز الثالث 
مباراتللي ملحللق التأهل مللع ثالث 

المجموعة الوسطى والساحلية.

اقيمت  الماضللي  الثاثللاء  ومسللاء 
مباراة واحدة ضمن دوري الشللباب 
انتهللت بفوز  عللن مجموعة حلللب 
متوقع للحرية على السكك 99 - 62 
واألربللاع 31 - 8، 13 - 17، 22 - 15، 

.22 - 33
ويتصدر االتحاد الترتيب بل 13 نقطة 
يليه الجاء بنفس الرصيد ثم الحرية 
12 واليرموك 10 والعروبة 8 والسكك 

 .7
وكان االتحاد تجاوز تعثره في الجولة 
االفتتاحية من مرحلللة اإلياب أمام 
اليرموك )75 - 77( بفوز سللهل في 
المرحلة الثانيللة على العروبة 109 - 
84 في المبللاراة التي أجريت بينهما 
في صالة نادي الجاء. وتفوق االتحاد 
فللي األربللاع جميعها بواقللع 24 - 
 ،21  -  22  ،23  -  32  ،19  -  26  ،21
وفللي نفس الصالة، فللاز الجاء على 
اليرمللوك 70 - 57 واألرباع 15 - 5، 

.25 - 25 ،20 - 12 ،7 - 18
والساحلية  الوسطى  المجموعة  وفي 

انتهللت مبللاراة دربللي حمللاة بين 
النواعير والطليعة بفوز األول 61 - 47 
واألرباع 13 - 13، 16 - 10، 15 - 14، 
17 - 10. وانتهللت مباراة الناشللئين 
بين الفريقين بفوز الطليعة 69 - 67 
واألرباع 22 - 21، 15 - 15، 15 - 14، 

.17 - 17
المجموعة  الكرامة صدارة  واسللتعاد 
الوسللطى والساحلية من جاره الوثبة 
بعدما حقق فوزه السادس في مباراته 
السابعة على حسللاب ضيفه محردة 
58 - 51 فللي المبللاراة التي أجريت 
بينهما اليوم في صالة غزوان أبو زيد 

في حمص.
وبهذا الفوز اسللتعاد الكرامللة الصدارة 
رافعللًا رصيللده إلى 13 نقطللة متقدمًا 
على الوثبللة بفارق نقطة واحدة، ويأتي 
الطليعة ثالثًا بل 10 نقاط والنواعير رابعًا 
بللل 9 نقاط وحطين خامسللًا بل 9 نقاط 
أيضًا ومحردة سادسًا وأخيرًا بل 7 نقاط.

صللدارة  اعتلللى  الوثبللة  وكان 
المجموعتين الوسللطى والسللاحلية 

مؤقتًا بفوزه على ضيفه حطين 75 - 
62 في المبللاراة التي أجريت بينهما 
اليوم فللي صالة غزوان أبللو زيد في 
الثانية لإلياب.  حمص ضمن الجولة 
وتفللوق الوثبة فللي الربعيللن األول 
والثانللي 26 - 24و 21 - 14 فيمللا 
تفوق حطين فللي الربع الثالث 18 - 
19 ليعود حطيللن ويتفوق في الربع 
الرابللع 10 - 5، ومما يذكر أن مباراة 
الذهاب انتهت لمصاحة حطين 75 - 

69 بعد التمديد 62 - 62.
فيما شهدت الجولة الثانية لمجموعة 
دمشللق تقدم الوحللدة إلللى المركز 
الثاني بفوزه السللهل على المحافظة 
94 - 60 فللي المبللاراة التي أجريت 
بينهمللا اليللوم فللي صالللة الفيحاء 
الفرعيللة. وتقللدم الوحدة فللي الربع 
األول 30 - 13 والمحافظللة في الربع 
الثاني 13 - 22 لينتهي النصف األول 
بتفللوق الوحللدة 43 - 35. ثم فرض 
الوحدة أفضليته تمامللًا وخرج فائزًا 
في الربعين الثالث والرابع 25 - 16و 
26 - 9 لينهللي المبللاراة لمصلحته 

بفارق 34 نقطة.
وبهذا الفوز تقللدم الوحدة من المركز 
الثالث إلى الوصافة بل 12 نقطة متأخرًا 
بفارق نقطللة عن الجيللش ومتقدمًا 

بفارق نقطة أيضًا على الثورة.
وفي مباراة ثانية أكثر إثارة فاز جرمانا 
على قاسيون بفارق 5 نقاط 84 - 79. 
وتفوق جرمانللا في أول ربعين 23 - 
20و 20 - 14 فيمللا تفوق قاسلليون 
في الربللع الثالللث 16 - 20 وفرض 
التعادل نفسلله في الربع الرابع 25 - 
25 ليخرج جرمانا فائزًا بفارق 5 نقاط.

كرة السلة

أعلن االتحاد اآلسلليوي لكرة السلللة )األسللبوع 
الماضللي( تأجيللل منافسللات النافللذة الثالثة 
المؤهلللة  للتصفيللات  الخامسللة  للمجموعللة 
للنهائيللات اآلسلليوية والتي تضللم منتخبات 
)إيللران والسللعودية وقطللر وسللورية( وكانت 
مقررة بالفترة ما بين )19 – 21 شللباط الحالي( 
فللي العاصمة القطريللة الدوحة وذلك بسللبب 
اإلجراءات المشللددة والتي فرضللت مؤخرًا في 
قطللر تصديًا لفيروس كورونا وسلليحدد االتحاد 
اآلسلليوي الحقًا زمان ومللكان مباريات النافذة 

القادمة واألخيرة.
طلب استضافة سوري

االتحاد السللوري المؤقت توجه مباشللرة بطلب 
رسللمي إلللى االتحللاد اآلسلليوي لكرة السلللة 
باستضافة سورية لمنافسات النافذة الثالثة من 
التصفيات المؤهلة لنهائيات اآلسيوية لحساب 
المجموعة الخامسة، وأكد االتحاد امتاك سورية 
لكل مقومات االسللتضافة الناجحة من مختلف 
الجوانب وال سيما بعد تجهيز صالة الفيحاء وفق 
المعايير الدوليللة والقدرة على تأمين متطلبات 
اإلقامللة بأفضل المعاييللر، وتنفيللذ البرتوكول 
الصحللي المطلوب دوليًا رغم عدم بلوغ الكورونا 
درجة الخطورة في سورية، مع طموح كرة السلة 
السللورية ألخذ دورها الفاعل فللي منظومة كرة 

السلة اآلسيوية.
العودة لقطر

منذ أيام وصلت تسللريبات أن االتحاد اآلسيوي 
يعتزم العودة للدوحة إلستضافة مباريات النافذة 
الثالثة وتحديدًا يوم )4/3 القادم( بإنتظار موافقة 

االتحللادات الوطنية خصوصًا أن االتحاد اإليراني 
تقدم أيضًا بطلب رسللمي السللتضافة مباريات 
المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات سورية 
والسعودية وقطر وإيران التي تتصدر المجموعة 
يليه منتخبنا ثم السللعودية وتتذيل المجموعة 

قطر.
مغادرة المدرب

وشللهدت األيللام الماضيللة مغللادرة المللدرب 
األميركللي لمنتخبنا الوطني جوزيف سللاليرنو 
ومسللاعده الباد إلى الواليات المتحدة بعد قرار 
تأجيل مباريات النافذة وأكد ساليرنو استعداده 
العللودة مباشللرة فللور تحديللد موعللد النافذة 
السللتكمال خطة تحضير الفريق وأنه سلليتابع 
مباريللات مرحلة إياب دوري الرجال لتسللجيل 

ماحظاته على أداء الاعبين.
ملف فابيان

أعضللاء االتحللاد المؤقت لكرة السلللة مللا زالوا 
يعملون على إعداد ملف الاعب فابيان السعدي 
بعد أن إعادته من المكتب القانوني في االتحاد 
الدولللي )الفيبا( بسللبب غياب بعللض األوراق 
التي تثبت إنه حاصل على الجنسللية السللورية 
قبل سن السادسة عشللرة، وهي الورقة التي لم 
يحصل عليها اتحاد السلللة المؤقت من أجل أن 
يسللتكمل ملفه ويصبح كاعللب وطني وليس 

كمجنس.
تأكيد الجوخجي

أكد رئيس اتحاد السلة الكابتن عاء جوخه جي 
أن اتحاده ينتظر من االتحاد اآلسيوي الموافقة 
علللى طلللب القيللادة الرياضية حيللال إمكانية 
اسللتضافة مباريات النافذة الثالثة في دمشللق، 
وتحديللد موعد جديد لها، وأبللدى الجوخه جي 

استغرابه عن قرار التأجيل لكون موعد مباريات 
النافللذة تزامنت مع موعد إقامللة بطولة العالم 

لألندية بكرة القدم التي استضافتها قطر.
وتابللع يقول: نحن نحترم هللذا القرار ونأمل أن 
نسللتكمل أوراق الاعبيللن المغتربين بشللكل 
كامللل ألن حضورهللم مع المنتخللب في هذه 
النافذة سيشللكل دعمللًا كبيرًا وحافللزًا معنويًا 
لباقللي الاعبين نظرًا للخبللرة التي يتحلون بها 
من مهارات وفنيلات عاليلة المستوى قد تصب 
في مصلحة المنتخب سلللواء في النافذة أم في 
النهائيات اآلسيوية في حال تأهلنللا أن شاء هللا.

آراء خبراء اللعبة
بعللد قرار االتحاد اآلسلليوي تأجيل منافسللات 
النافللذة الثالثة صرح خبراء اللعبللة عن رأيهم 

بالتأجيل:

هال الدجاني مللدرب الثورة: طبعا قرار تأجيل 
مباريات النافذة سيكون له تأثير سلبي مشترك 
على جميللع المنتخبات، ليس علللى منتخبنا 
فقط، لكون هذه المنتخبات استعدت وتحضرت 
بشللكل جيد، وبعضها أوقللف الدوري من أجل 
مشللاركة المنتخب، لكن ربما هذا القرار حسب 
رؤية الجهاز الفني قد يفيدنا من أجل التحضير 
بوجود الاعب المجنس )كيل( ولعب مباراة أو 
مباراتين بفترة التحضير بوجوده، وهنا سيصل 
المنتخللب بكامل العبيلله لمرحلة متقدمة من 
التفاهم واالنسجام قبل دخوله معترك المرحلة 

المهمة.
جورج شكر مدرب النواعير: برأيي الشخصي قرار 
التأجيل قد يكون مخيبللًا، وخاصة إنه أتى في 
أواخر معسللكر االستعداد للمنتخب، ولكن رب 

ضارة نافعة فعلينا البناء على المرحلة السللابقة 
كفترة استعدادية للمرحلة القادمة، والتي يجب 
خالها وجود المللدرب لمتابعة الاعبين خال 
مباريات الدوري، بالمختصللر علينا إيجاد طرق 
للبناء على المرحلة وليس اإلحباط، وهذه ميزة 

كرة السلة فهي لعبة حياة.
ياسللر حاج إبراهيم مللدرب الطليعة: أعتقد أن 
التأجيل يصب فللي مصلحة منتخبنا ألكثر من 
سبب، فالمنتخب لم يلعب أي مباراة تجريبية 
أو ودية في الفتللرة الماضية، وتحضيره اقتصر 
على التمارين في معسللكر دمشق، ومن ناحية 
أخرى قللد يسللاعد التأجيل اتحاد كرة السلللة 
والقائميللن علللى المنتخب بالبحللث واالتفاق 
مع العبين جدد من أصول سللورية ينشللطون 
في دوريللات أميركا الاتينية ويعطي فسللحة 
من الوقت لحل قضية الاعب فابيان سللعدي 
من أجل المشللاركة مع المنتخللب في النافذة 

القادمة.
األمر السلللبي فللي التأجيل يكمللن في توقف 
اإلعللداد وقطللع البرنامللج والخطللة التدريبية 
الموضوعة من المدرب والجهاز الفني للمنتخب 
قبل اكتمالها، كما أن التأجيل يؤثر في الدوري 

المحلي وعدم ثبات روزنامته.
هيثم جميل مللدرب الوحدة: ظللروف تحضير 
المنتخللب فللي هللذه النافذة ليسللت كما هو 
مطلللوب قياسللًا إلللى تحضيراته فللي النافذة 
الثانيللة، التي كانت قد شللملت مباريات ودية 
جيللدة، لكن في هللذه النافذة لللم يتمكن من 
لعللب أي مبللاراة قوية بسللبب اعتللذار بعض 
المنتخبات عن اسللتقبالنا أو المجيء لسورية، 
لذلك قد يكللون قرار التأجيللل إيجابيًا ويصب 

في مصلحة منتخبنا، وقد يكون فرصة له للعب 
مباريللات ودية، وخاصة أن هذا المنتخب دخل 
عليه العبللون جدد وهم بحاجللة للتأقلم فيما 
بينهم، وهذا ال يتم سوى بلعب مباريات ودية، 
إضافة إلمكانية تجهيز الصالة بشكل جيد وبما 
يتناسللب مع طلبات االتحاد اآلسلليوي، أتوقع 
أن يكللون القرار فرصة جيدة لمنتخبنا ويتحضر 

جيدًا ويخطف بطاقة التأهل للنهائيات.
خالد أبو طللوق مللدرب الكرامللة: التأثير الذي 
يتحدث عنه البعض أن كان سلبيا أم إيجابيًا ال 
يحدده سوى الجهاز الفني للمنتخب والقائمين 
عليه، لكللن برأيللي التأجيل يمكللن أن يكون 
للله فائدة من أجللل تصحيح أوضللاع الاعبين 
المغتربين بشللكل جيد وبما يفيللد المنتخب، 
وحسب بعض التصريحات فإن النافذة ممكن أن 
تكون في لبنان وهذا سيتضح في األيام القليلة 
القادمة، أتمنى إبقاء العمل على هذا المنتخب 
ويكون التأهل للنهائيات حليفنا، لكون فرصتنا 

أقوى من منتخبي السعودية وقطر.
جاك باشللاياني عضللو إدارة الجللاء: ال أعرف 
هللل قرار التأجيل جاء مللن االتحاد القطري أم 
اآلسيوي، وال أعرف سللبب التأجيل لكون قطر 
اسللتضافت بطولة العالم لألنديللة بكرة القدم، 
المهللم هللذا القللرار قد يكللون فرصللة مواتية 
لمنتخبنللا من أجللل رفع مسللتوى تحضيراته 
واالطمئنللان على العبيه، وخاصللة المغتربين 
منهم بعد سلسلللة من المنغصات حيال بعض 
الاعبيللن، وأتمنللى مللن كل قلبللي أن يوفق 
منتخبنا في النافذة القادمة التي ربما سللتقام 
فللي لبنان حسللب بعض التصريحللات، ويعود 
ببطاقة التأهل للنهائيات عن جدارة واستحقاق.

تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 

هل جاء تأجيل النافذة الثالثة في مصلحة منتخبنا وما هي آخر المستجدات؟
أبي شقير

دوري سلة الناشئين.. فوز خامس لفريق تشريندوري شباب السلة.. جرمانا يرد الدين للوحدة بنفس النتيجة 

)هابو( سلة الكرامة والمنتخب: 

أتمني عودة الجمهور وتأجيل النافذة لن يؤثر علينا

وضمللن منافسللات دوري الناشللئات عللن 
مجموعة دمشللق وفللي المجموعللة الثانية 
حقق الثورة فوزه السادس على التوالي على 
حسللاب المحافظللة 72 - 24 واألرباع 21 - 
6، 13 - 9، 20 - 3، 18 - 6. وفللي نفللس 
المجموعة فاز األشللرفية علللى الجيش 63 
- 37 واألربللاع 7 - 7، 17 - 15، 20 - 13، 

.2 - 19
ويتصدر الثورة الترتيب بل 12 نقطة مقابل 11 

لألشرفية و6 للمحافظة وبردى و5 للجيش.
وفي مجموعة حلب فاز االتحاد على العروبة 
51 - 44 واألربللاع 14 - 9، 3 - 13، 17 - 10، 
17 - 12. كمللا فاز الحريللة على اليرموك 81 
- 50 واألربللاع 18 - 13، 26 - 12، 21 - 8، 

.17 - 16
ويتصدر الحرية الترتيب بللل 10 نقاط مقابل 

9 للجاء واالتحاد و8 للعروبة و6 لليرموك.
وفي منافسللات دمشق شللهدت المجموعة 
األولللى فوز الوحللدة على جرمانللا 96 - 47 
واألربللاع 27 - 13، 29 - 13، 26 - 10 14 - 
11. وفي المباراة الثانية ثأر النصر لخسللارته 

أمام الفيحاء ذهابًا 53 - 69 بالفوز عليه إيابًا 
59 - 54 واألربللاع 18 - 12، 10 - 10، 14 - 

.7 - 17 ،25
ويتصللدر الوحللدة الترتيب بللل 12 نقطة يليه 
الفيحاء 10 ثم النصر 8 وجرمانا 7 وقاسيون 5.

وفي المجموعة الساحلية تمكن حطين من 
الخروج فائللزًا على تشللرين 71/ 59 محققًا 
فوزه الخامللس تواليللًا دون هزيمة واألرباع 
17 - 13، 19 - 14، 16 - 9، 19 - 23، وفللاز 
التضامللن علللى الشللرطة 79 - 34 واألرباع 
27 - 12، 21 - 8، 18 - 2، 13 - 12، وفللي 
دوري الناشللئات عن مجموعة السويداء فاز 
إزرع علللى العربي 48 - 45 واألرباع 13 - 8، 
14 - 13، 7 - 11، 14 - 13، وفللي المجموعة 
الوسللطى فللاز السلللمية على مسللتضيفه 
القدمللوس 46 - 19 واألربللاع 8 - 6، 18 - 
2، 12 - 8، 7 - 1، وفللي المجموعة نفسللها 
فاز النواعير على مسللتضيفه الساحل 39 - 
38 بعللد التمديد إثر انتهللاء الوقت األصلي 
بالتعللادل 33 - 33 واألربللاع 9 - 4، 12 - 8، 

.)5 - 6( 10 - 8 ،11 - 4

وفي دوري السلليدات ألنديللة الدرجة الثانيللة واصل حطين 
سلسلللة انتصاراته دون هزيمة حتى اآلن وحقق فوزه السابع 
تواليًا على حسللاب مسللتضيفه قطينة 56 - 49 في المباراة 
التي أجريت بينهما في صالة غزوان أبو زيد في حمص ضمن 

المرحلة الثانية إلياب المجموعة الثانية.
وكان قطينللة قد فرض أفضليته البسلليطة فللي األرباع الل 3 
األولللى بواقللع 15 - 14و 14 - 13و 13 - 11 قبل أن يحسللم 
حطين األمور في الربع الرابع عندما تفوق 18 - 7 ليخرج فائزًا 

.49 - 56
وفي صالة ناصح علواني في حماة، خسر السلمية أمام ضيفه 
اليرموك 32 - 49 واألرباع 12 - 14، 9 - 10، 2 - 13، 9 - 12.
وهي الخسارة السابعة تواليًا للسلمية، والفوز الثالث لليرموك.

وفي الصالة الرياضية في الاذقية، خسر التضامن أمام ضيفه 
محردة 28 - 65 واألرباع 10 - 13، 6 - 17، 7 - 22، 5 - 13.

وهنللا ترتيب الفرق: 1 - حطين )14( نقطة، 2 - محردة )13(، 
109(، 4 - اليرموك )10(، 5 - قطينة )9(، 6 -  3

السلمية )7(.
وفي المجموعة األولى، فاز المحافظة على ضيفه العربي 56 - 

46 واألرباع 16 - 11، 18 - 6، 10 - 12، 12 - 17.
وهنللا ترتيب الفرق: 1 - بردى )8( نقاط، 2 - جرمانا )8(، 3 - 

المحافظة )8(، 4 - الفيحاء )6(، 5 - العربي )6(.

دوري ناشئات السلة.. 
الفوز السادس لفريق الثورة

سيدات حطين 
في صدارة سلة الدرجة الثانية

محمد خير الكيالني 
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تتواصللل هذا االسللبوع مباريات ذهللاب دور ثمن 
النهائي لمسللابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم 
والتي لم تخل مللن المفاجآت مع انطاقتها حيث 
هوى برشلللونة أمام سللان جيرمان قبل أن يسقط 
بسللهولة، وأرهق بورتو فريق السلليدة العجوز وارتد 
دورتموند على إشللبيلية بوقت استعاد فيه ليفربول 

اتزانه.
ويلتقي الثاثاء القادم التسلليو مللع بايرن ميونيخ 
في األولمبيكو ويحل تشيلسللي اللندني ضيفًا على 

أتلتيكو مدريد في أرينا ناسيونال.
وتستكمل مواجهات الدور يوم األربعاء حيث يلعب 
بروسيا مونشللنغادباخ مع مانشستر سيتي ويحل 

لاير مدريد ضيفًا على اتانتا. 
مفاجآت االفتتاح

سللجل المهاجم الفرنسللي المتألللق كيليان مبابي 
ثاثللة أهداف )هاتريك( ليقود فريقه باريس سللان 
جيرمان الفرنسللي إلى توجيه صفعة قوية لبرشلونة 
في الموسللم الحالي بالفوز عليه 4 / 1 في عقر داره 
في ذهاب الدور الثاني )دور السللتة عشللر( لدوري 

أبطال أوروبا.
وقطع باريس سان جيرمان خطوة هائلة على طريق 
التأهل لدور الثمانية قبل مباراة اإلياب على ملعبه 

في العاشر من مارس المقبل.
وانتهى الشللوط األول من المبللاراة بالتعادل 1 / 1 
حيللث تقدم ليونيل ميسللي بهدف لبرشلللونة من 
ركلللة جزاء في الدقيقة 27 وتعللادل كيليان مبابي 

للضيوف في الدقيقة 32.
وفي الشللوط الثاني وجه سان جيرمان صفعة قوية 
لمضيفه وسللجل ثاثة أهداف أحرزهللا مبابي في 

الدقيقتين 65 و85 ومويس كين في الدقيقة 70.
وحقق سللان جيرمان أمس أول فوز لفريق فرنسي 
على برشلللونة في استاد »كامب نو« ببرشلونة على 

مدار تاريخ دوري األبطال األوروبي.
وفي مبللاراة أخرى بالدور ذاته فاجأ بورتو البرتغالي 
ضيفلله يوفنتللوس اإليطالي بفوز ثميللن 1-2 على 
ملعللب »الدراغاو« في بورتو، وسللجل هدفي بورتو 
اإليرانللي مهللدي طارمللي )د2( والمالللي موسللى 
ماريغللا )د46(، فيما قلللص فيديريكو كييزا الفارق 
ليوفنتوس )د82( ويلتقي الفريقان إيابا في تورينو 

في التاسع من آذار المقبل.
وظهر يوفنتوس مرتبكًا بشكل كبير وغير فعال في 

خلق فرص حقيقية.
وكان »يوفللي« يعّول علللى حامل الكللرة الذهبية 
خمس مرات والهللداف التاريخي لللدوري األبطال 
)134( الللذي وصللل مللن لاير مدريللد اإلسللباني 
عللام 2018 لقيادته إلللى اللقب العتيللد البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
وهذه المرة األولى التي واجه فيها رونالدو فريقًا من 
البرتغللال منذ 2016 عندما تغلللب لاير مدريد على 
سبورتينغ 1-2 ذهابًا وايابًا في دور المجموعات من 

دوري األبطال.
كما لعب الل »بيانكونيللري« مفتقدًا لخدمات قلب 
دفاعلله المخضللرم ليونللاردو بونوتشللي المصاب 
والمهاجللم األرجنتينللي باولو ديباال الللذي ال يزال 
يتعافللى من إصابة تعرض لها في يناير، رغم عودته 
إلى التمارين بحسللب ما أعلن مدرب الفريق أندريا 

بيرلو، إضافة إلى غياب الكولومبي خوان كوادرادو.
وبّكللر بورتو في التسللجيل وتحديدًا فللي الدقيقة 

الثانيللة بعد خطأ فادح مللن األوروغوياني رودريغو 
بينتانكور الذي أعاد الكرة قصيرة إلى حارس مرماه 
البولندي فويتشخ تشيشللني الذي حاول تشتيتها 
فارتطمللت بقللدم طارمللي وتابعللت طريقها داخل 

المرمى )ق2(.
وعلى غرار الشوط األول دك بورتو شباك يوفنتوس 
بهدف مبكر في الشللوط الثاني، عندما تلقى ماريغا 
كللرة عرضية داخللل المنطقة، فسللددها بقوة على 

يمين الحارس تشيشني )د46(.
وضاعف الفريق اإليطالي محاوالته في النصف ساعة 
األخيرة من المباراة، وبعد محاوالت عدة لم تشكل 

خطللورة كبيرة على مرمى بورتللو، تمكن من إدراك 
التعللادل عن طريللق كييزا الذي تلقللى تمريرة من 

رابيو ووضعها جميلة في المرمى )د82(.
والحت فرصة محققة الدراك التعادل أمام اإلسباني 
ألفاروا موراتا بعد دقيقتين إثر انفراد بالمرمى، لكنه 

سدد الكرة بالحارس مارشيسين.
هاالند يرهق إشبيلية 

سللجل المهاجللم النرويجي الشللاب إيرلنج هاالند 
هدفيللن وصنع هدفللًا ليقلب بوروسلليا دورتموند 
األلمانللي تأخره بهدف نظيف إلى فللوز كبير 3 / 2 

على مضيفه إشبيلية اإلسباني.

ووضع دورتمونللد قدمًا فللي دور الثمانية للبطولة 
قبل مباراة اإلياب على ملعبه في التاسللع من آذار 

المقبل.
ونللال دورتموند دفعة معنويللة هائلة من الفوز في 
مبللاراة أمس بعدمللا عانى في األسللابيع الماضية 
بالللدوري األلماني )بوندسللليغا( والذي تراجع فيه 
إلى المركز السللادس بفللارق 16 نقطة عن المتصدر 

بايرن ميونيخ.
وكان إشللبيلية هللو البادئ بالتسللجيل عن طريق 
خيسوس فيرنانديز )سوسللو( في الدقيقة السابعة، 
ولكللن دورتموند رد بثاثة أهللداف في غضون 24 
دقيقة حيث سجل محمود داوود هدف التعادل في 
الدقيقة 19 ثم أحللرز هاالند هدفين في الدقيقتين 

27 و43.
وفي الشللوط الثاني، حافظ دورتموند على انتصاره 
وإن سللجل البديل لوك دي يونج هدف إشللبيلية 

الثاني في الدقيقة 84.
وافتقد إشللبيلية في هذه المواجهللة جهود العبيه 
لوكاس أوكامبوس وماركوس أكونا بسبب اإلصابة، 
ولكن جولين لوبيتيجي المدير الفني للفريق استعاد 
جهود الاعللب المخضرم خيسللوس نافاس ومني 
بالخسللارة هذه بعد تسللعة انتصارات متتالية في 
مختلللف البطوالت حيث كانت آخر هزيمة سللابقة 
للفريق عندما سقط أمام أتلتيكو مدريد صفر / 2 في 

الدوري اإلسباني في 12 كانون ثاني الماضي.
ورفع هاالند رصيده إلللى ثمانية أهداف في صدارة 
قائمة هدافي البطولة األوروبية هذا الموسللم، كما 
رفللع الاعب رصيده إلللى 18 هدفا فللي 13 مباراة 
خاضها بدوري األبطال مع فريقيه السللابق سالزبورغ 

النمساوي والحالي دورتموند.
استعادة توازن

واصل نجم كرة القدم المصري الدولي محمد صاح 
سطوعه مع ليفربول اإلنكليزي وممارسة هوايته في 
هز الشباك ليقود فريقه إلى فوز ثمين 2 / صفر على 

اليبزغ األلماني.
وقطع ليفربول خطوة على طريق التأهل للدور التالي 
)دور الثمانية( في البطولة حيث سهلت المباراة من 

مهمة الفريق في لقاء اإلياب.
وانتهللى الشللوط األول بالتعللادل السلللبي ولكن 
ليفربللول انتفض في الشللوط الثانللي وحقق الفوز 
بهدفين سللجلهما صاح وزميله السللنغالي ساديو 

ماني في الدقيقتين 53 و58.
ونقلت المباراة إلى بودابسللت بسللبب عدم سماح 
السلللطات األلمانيللة لفريق ليفربللول بالدخول إلى 

ألمانيا في ظل القيود المفروضة بسبب الجائحة.
وحقق ليفربول هللذا الفوز بعد ثاث هزائم متتالية 
في الللدوري اإلنكليزي، حيللث كان طموح الفريق 
اسللتعادة اتزانه في الموسم الحالي من خال هذه 
المواجهة التي تفوق فيها على اليبزغ المستقر فنيًا 

بقيادة مديره الفني جوليان ناجلسمان.
وأبعدت الهزائم الثاث ليفربول عن دائرة المنافسة 
على اللقب في الدوري اإلنكليزي هذا الموسم رغم 
إنه بدأ الموسم كمرشح قوي للدفاع عن اللقب الذي 
استعاده في الموسم الماضي بعد غياب عن منصة 

التتويج لمدة 30 عاما.
وألقت اإلصابللات في صفوف ليفربول، ومنها إصابة 
فيرجيل فإن دايللك وجو جوميللز وجويل ماتيب، 

بظالها على مسيرة الفريق في الموسم الحالي.

أصبحللت وزيللرة األلعللاب األولمبية 
السللابقة سلليكو هاشلليموتو رئيسة 
للجنللة التنظيمية ألولمبيللاد طوكيو 
المؤّجللل إلى الصيف المقبللل، خلفًا 
للمستقيل يوشيرو موري على خلفية 

تصريحات مسيئة للنساء.
وقالللت هاشلليموتو )56 عامللا( بعد 
تعيينهللا، وذلللك قبل نحو خمسللة 
أشللهر من انطاق األولمبياد المؤجل 
مللن الصيف الماضي بسللبب جائحة 
فيللروس كورونا »لن أدخللر أي جهد 

لنجاح ألعاب طوكيو«.
وهاشلليموتو، إحللدى سلليدتين في 
حكومة يوشلليهيدي سللوغا، تقدمت 
باستقالتها من مجلس الوزراء الستام 

منصبها الجديد. 
كانت قد اسللتلمت منصبهللا الوزاري 
لشللؤون األلعاب األولمبية والمساواة 
بين الرجل والمللرأة في أيلول 2019، 
وشللغلت منصللب عضو فللي الغرفة 

العليا من البرلمان منذ 1995.
حّلللت بداًل من موري )83 عامًا( رئيس 
الوزراء السللابق المعللروف بتصريحاته 
الجدلية، والمسللتقيل بداية االسللبوع 
الماضي بعد ادعائه أن النسللاء يكثرن 
في الكام خال االجتماعات، ما تسبب 
بجللدل كبير فللي الباد ودفللع اللجنة 
األولمبية الدوليللة لإلعان متأخرة أن 

تصريحاته تناقض القيم األولمبية.
هاشلليموتو /56 عامللًا/ هللي البطلة 

التزلج  األولمبية سللبع مللرات فللي 
السريع.

وكان الجللدل المثار حيللال تعليقات 
مللوري بمثابللة أزمللة إضافيللة غير 
مرغللوب فيهللا للمنظميللن الذيللن 
يكافحون لكسب ثقة جمهور متشكك 
حيال إقامة األلعاب بسللبب تداعيات 

فيروس كورونا.
وشّكل منظمو األولمبياد لجنة ضمت 
مزيجًا من الجنسين مناصفة الختيار 
خليفة موري الذي قللال في اجتماع 
لمجلس طوكيو 2020 ُعقد لمناقشللة 
تصريحاته »تسللّببت تصريحاتي غير 
الائقة بفوضى عارمة، أود أن أعبر عن 

خالص اعتذاري«.
األلعللاب  ُتقللام  أن  وأضاف:األهللم 
األولمبية بللدءًا من تموز. ال يجب أن 

تصبح القضيللة أن يكون تواجدي هو 
العائق لفعل ذلك.

وكان موري قد اختار شخصية رياضية 
سللابقة وإدارية معروفللة لخافته هو 
سابورو كوابوتشي )84 عامًا( العب كرة 
القدم السابق لكن سرعان ما تصاعدت 
األصوات المعارضة لهذا االختيار منددة 
بهيمنة موري على ما يحصل وإمساكه 

بزمام األمور رغم استقالته.
وال يزال الدعم الشللعبي فللي اليابان 
آخللر  أظهللرت  إذ  جللدًا،  منخفضللًا 
االسللتطاعات أن قرابة 80 في المئة 
من اليابانييللن يؤيدون إلغاء الحدث 
الرياضي العريق المقرر انطاقه في 23 

تموز أو تأجيله. 

عالمي
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أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

أعاد ليفانتي الصراع على لقب الليغا إلى خطه الساخن بعد 
أن حللرم ضيفه أتلتيكو مدريد السللاعي إلى اللقب الحادي 
عشللر في تاريخلله واألول منللذ موسللم 2014-2013، من 
االبتعاد ثماني نقاط في الصدارة عندما ارغمه على التعادل 
1-1 أمس على ملعب »سلليوتات دي فالنسلليا« في مباراة 
مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وكان ليفانتللي البللادئ بالتسللجيل عبللر المقدوني إنيس 
برادهللي )د17( وأدرك ماركوس يورنتللي التعادل ألتلتيكو 

مدريد )د37(.
وهو التعللادل الثاني ألتلتيكو مدريد فللي مبارياته الثاث 
األخيرة بعد األول أمام ضيفه سلللتا فيغو 2-2 في المرحلة 
الثانية والعشللرين فللي الثامن من شللباط الحالي، فأهدر 
فرصللة االبتعاد 8 نقاط في الصللدارة واكتفى بنقطة واحدة 
عللزز بها موقعه برصيد 55 نقطة بفللارق 6 نقاط أمام اقرب 

مطارديه جاره لاير مدريد حامل اللقب.
ويملك أتلتيكو مدريد مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة 

ضد أتلتيك بلباو سيخوضها في العاشر من آذار المقبل.
ويلتقي أتلتيكللو مدريد مع ليفانتي مجددًا اليوم السللبت 
المقبللل على ملعللب »واندا ميتروبوليتانللو« في العاصمة 
مدريد في المرحلة الرابعة والعشللرين، وبعدها سلليخوض 
مباريللات قوية أمام ضيفه تشلسللي االنكليزي الثاثاء في 
ذهاب ثمن نهائي مسللابقة دوري أبطللال أوروبا، ومضيفه 
فيالاير فللي 28 الحالي، وجاره لاير مدريد في السللابع من 

آذار المقبل.
فللي المقابل رفع ليفانتي رصيللده إلى 28 نقطة في المركز 

الحادي عشر.
لريال مدريد 49 نقطة إنما يسللبق غيره من رباعي المقدمة 
بمبللاراة، ويلتقللي اليللوم مع مضيفلله بلد الوليللد ويحتل 
برشلونة المركز الثالث برصيد 46 نقطة ويستضيف يوم غد 

األحد فريق قادش.
أما إشللبيلية صاحللب المركز الرابع برصيللد 45 نقطة يحل 

االثنين ضيفًا على أوساسونا وللفريق 45 نقطة. 

كشللفت تقارير إعامية فرنسية أن إدارة نادي باريس 
سللان جيرمان لكرة القدم، حددوا سعرًا مبدئيًا ال يقل 
عن 200 مليون يللورو للموافقة على بيع نجم الفريق 
المهاجم كيليان مبابي وأشارت إلى أن الاعب أثبت 
إنه يسللتحق أن يكون ضمن الفئللة األولى بعد تألقه 
في مباراة برشلللونة األسبوع الماضي، وتسجيله ثاثة 
أهداف »هاتريك« علللى ملعب »كامب نو«، لكنه لن 
ينعم بذلك في ظل تواجد زميله النجم البرازيلي نيمار 

الذي اقترب من تمديد عقده ألربعة مواسم أخرى.
وأضافللت أن مسللتقبل كيليللان الللذي ينتهي عقده 
فللي صيللف 2022 يبقى محللل شللكوك عديدة في 
ظللل اهتمام بعللض األندية بضمه مثللل لاير مدريد، 
يوفنتوس، ليفربول ومانشسللتر سلليتي، بينما ابتعد 
برشلللونة عن السللباق في ظل أزمته المالية الطاحنة 

بسبب جائحة كورونا.
علمًا أن مسللؤولي سان جيرمان يراهنون على أن أي 
نللاد ينوي ضللم كيليان مبابي سلليفكر مرتين لتدبير 
المبالللغ المالية المطلوبة إلتمللام الصفقة، خاصة أن 
راتب الاعب الشللاب سللنويًا لن يقل عن 30 مليون 
يللورو، ومؤهل ألن يكون النجللم األول للكرة العالمية 
بعد ميسللي وكريسللتيانو رونالدو اللذيللن تربعا على 

العرش لنحو 15 سنة.

ليفانتي »ُيفرمل« أتلتيكو مدريد في الليغا

كم يساوي مبابي؟

ذهاب دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم

بورتو يفاجئ يوفنتوس ورباعية في شباك برشلونة.. تألق هاالند وليفربول يستعيد توازنه

يشللهد هللذا االسللبوع جولللة جديللدة في 
البريمييرليغ وتتجه األنظار يوم غد األحد إلى 
ملعب االتحاد حيث قمللة المرحلة 25 التي 
يحل فيها مانشسللتر سيتي المتصدر الحالي 
مع آأرسللنال صاحب المركز العاشروإن كان 
موقع متأخر لكللن للمبللاراة قيمتها الفنية 

وسمعتها التاريخية.
يتصدر الفريق السللماوي بللل56 نقطة بفارق 
كبير ومريح عن مانشسللتر يونايتد وليستر 
ولللكل منهمللا 46 نقطة ثم تشيلسللي رابعًا 

بل42.
وكان مانشسللتر سلليتي قللد واصللل نهاية 
االسبوع الماضي انطاقته الرائعة وانتصاراته 
المتتالية في الللدوري اإلنكليزي لكرة القدم 
بفللوز ثميللن 3 / 1 علللى مضيفلله إيفرتون 
في المبللاراة المؤجلة بينهما مللن المرحلة 

السادسة عشرة من المسابقة.
وحقق مانشسللتر سلليتي الفوز الثاني عشر 
على التوالي في الدوري اإلنكليزي والسللابع 
عشللر على التوالللي في مختلللف البطوالت 

ليواصل الفريق انطاقتلله المميزة في رحلة 
استعادة لقب الدوري.

وتجمللد رصيللد إيفرتون عنللد 37 نقطة في 
المركز السللابع بعدما منللي بالهزيمة الثانية 

على التوالي.
وانتهى الشللوط األول بالتعللادل 1 / 1 حيث 
بللادر مانشسللتر سلليتي بالتسللجيل عللن 

طريللق فيل فودين فللي الدقيقة 32 وتعادل 
ريشارلسون إليفرتون في الدقيقة 37.

وفي الشللوط الثاني أحرز مانشسللتر سيتي 
الفللوز بهدفين سللجلهما الجزائللري الدولي 
رياض محرز وبرناردو سلليلفا في الدقيقتين 

63 و77.
وأهدر فولهللام فرصة إنعاش آماللله بالبقاء 

واالقتراب من مراكز األمان عندما سللقط في 
فخ التعادل أمام مضيفه بيرنلي 1-1 األربعاء 
في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة.
وكان فولهام البادئ بالتسللجيل عبر أوال آينا 
فللي الدقيقة 49 لكن فرحته لم تدم سللوى 
ثاث دقائق حيث نجح آشلي بارنز في إدراك 
التعادل عندما تلقى كرة خلف الدفاع فتوغل 
داخللل المنطقة ولعبها علللى يمين حارس 

المرمى الفرنسي ألفونس أريوال )52(.
وكان فولهام ومدربه سللكوت باركر يمنيان 
النفس بفوز ثان على التوالي بعد األول على 
إيفرتللون -2صفر األحد الماضي، كان الثالث 
هذا الموسللم واألول في 13 مباراة، وبالتالي 
تقليللص الفللارق إلى 4 نقاط عن نيوكاسللل 
السللابع عشللر وصاحب آخر المراكز المبقية 

في الدوري الممتاز.
وبقي فولهام في المركز الثامن عشللر برصيد 
19 نقطة بفارق سللت نقاط خلف نيوكاسللل، 
فيما صعد بيرنلي إلى المركز الخامس عشللر 

برصيد 27 نقطة.

غدًا يواجه أرسنال..

السيتي يواصل مسيرته الناجحة نحو استعادة لقب البريميرليغ

هاشيموتو رئيسة للجنة المنظمة ألولمبياد طوكيو بداًل من موري
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من يراقب المراقبين؟
لم يكللف أندية كرة القدم هموم الحللكام وأخطاؤهم المتكررة 
التللي باتت قاعللدة ثابتة في كل مناسللبة، تثقل علللى إداراتها 
وفرقها وتعكر المزاج العام للشللارع الرياضي، حتى تضاف إليه 

مشكلة جديدة هي أخطاء المراقبين
وضعف أدائهم الذي طفى على السللطح خال األسابيع األخيرة، 
وبات موضوع متداول تارة بالغضللب وتارة أخرى بالتندر لكثرة 

المتناقضات فيما يبدعه هؤالء المراقبون.
وإذا كانللت االختراعات التللي يبدعها مراقبللو مباريات الدوري 
الممتاز تجللد من يتصدى لها تحت ضغط اإلعام وإدارات هذه 
األنديللة وجماهيرها, فللإن الكثير من األخطللاء والعيوب تبقى 
بعيدة عن األضواء والتداول وطي الكتمان في مباريات الدرجات 
األدنللى ودوريات الفئللات العمرية, والمتابللع لمباريات دوري 
الدرجة األولى ودوري الشباب يعرف تماما ما الذي نتحدث عنه.

فمللا زالت مسللألة الحضللور الجماهيري وعدم وجللود او تأخر 
وصول عناصر حفظ النظام وسلليارة اإلسللعاف مشكلة متكررة 
في اغلب هذه المباريات، وكل مراقب يعالج المشللكلة بطريقته 
الخاصة ومللدى تفهمه لمهمتلله المطلوبة، والتللي تحتاج في 
كل مرة اتصللاالت من وإلى اتحاد كرة القللدم للبت بالموضوع, 
ففي مسللألة الجمهور نجد بعض المراقبين يتشددون باألمر وال 
يسمحون بإطاق صافرة البداية إذا كان هناك شخص واحد من 
غير المسللموح لهم بدخول الملعب, ومراقب أخر يتعامل بروح 
القانون ويتغاضى عن وجود الجمهور إذا كان العدد قليل، وثالث 
يتللرك الحبل على الغارب فتجد أعدادًا من الجمهور يسللرحون 
ويمرحون داخل سور الملعب، وبالقرب من دكة االحتياط وحكم 

التماس كما حدث في مباراة مصفاة بانياس األسبوع الفائت.
في موضوع سلليارة اإلسللعاف هناك من يتشللدد باألمر ويؤخر 
انطاق المباراة لحين وصولها..، وأخر يقترح إدخال إي سلليارة 
خاصة على أطراف الملعب لتمثل دور سلليارة اإلسعاف, وثالث 
يتللرك األمور للقدر ويعلن بداية المباراة, أما بالنسللبة لموضوع 
حفظ النظام فالحلول متعددة أيضا وأخرها كان اسللتعانة إدارة 
نللادي اليقظة بعناصر الحراسللة فللي نللادي المحافظة إلخراج 
الجمهللور من الملعللب الذي بقيت أبوابلله مفتوحة حتى موعد 
انطاق المباراة, فتأخرت صافرة البداية حتى تم إخراج الجمهور.

تناقضات قللرارات مراقبي المباريات وحتللى مزاجيتهم أحيانًا 
مشللكلة حقيقية وال يمكن نكرانها ونعتقد أن سللببها الرئيسي 
هو الطريقللة التي يتم فيها اعتماد هؤالء كمراقبين واألسللس 
المعتمدة لمنحهم هذه الصفة, والتي تقتصر على المشاركة في 
دورة أو دورتين مدة الواحدة منها بضعة أيام فقط، قد يكون هذا 
األمر كافيًا في حال كان المشللارك من أبناء اللعبة ولديه خبرة 
إدارية اكتسللبها من عمله في األندية واالتحادات والمنتخبات, 
أما أن يكون غير ذلك، )وما أكثرهم هذه األيام( فتلك المشكلة 
بعينها والتي نرى انعكاساتها في كل مناسبة, واألدهى من ذلك 
أن ال يكللون هناك أحد يراقب ويقيم عمل هللؤالء المراقبين.. 
أما حجللة أن عدد المراقبين قليل فهللي غير صحيحة بالمطلق 
والدليل أن هناك الكثير من المراقبين الجديرين بل واألستاذة 
بهللذا المجال لللم يكلفوا بمبللاراة واحدة أو اثنتيللن منذ بداية 

الموسم.

االتحاد

أسلوب توكلنا
إىل  ت���ؤدي  ال��ت��ي  اإلص��اب��ات  كثيرة 
غيابات لالعبي كرة القدم بشكل خاص 
عموماً  األخ��رى  األلعاب  من  عدد  ويف 
تجعلنا نفكر بأسباب عديدة لذلك منها:
يفرضها  ك��ث��ي��رة  ت��دري��ب��ي��ة  أح��م��ال 
يعجزون  الذين  العبيهم  عىل  المدربون 
مختلفة  إصابات  وتسبب  حملها  عن 

األنواع.
أو  التدريبية  المالعب  أرضية  س��وء 

المباريات. مالعب 
التعامل مع اإلصابات البسيطة بشكل 
الالعبين  وزج  االنتظار  وع��دم  بدائي 
المباريات  يف  الشفاء  وقبل  بسرعة 
اإلصابة  من  يزيد  لهم  الفرق  لحاجة 
أيام  عدم  من  ويزيد  شدتها  ويضاعف 

الغياب.
كامل يف  الرياضي بشكل  الطب  غياب 
والتأهيل  والتشخيص  العالج  عملية 

للمصابين.
المنافسات  يف  الالعبين  حماية  عدم 
الخشونة  لقمع  القانون  تطبيق  وعدم 
الالعبين  م��ن  العنيفين  ومعاقبة 
األخطاء  يرتكبون  يجعلهم  الذي  األمر 
المؤذية دون رادع كل ما تقدم موجود 
)توكلنا(  أسلوب  أما  ومرصود  ومالحظ 
أنديتنا  كل  يف  ومعتمدة  شائعة  فهي 
للعيان ونلخصها.. ومواصفاتها ظاهرة 

مع  للتعاقد  األندية  إدارات  لهفة  أمام 
والنجوم  المفيدين  وخاصة  الالعبين 
ومنافس  فريق قوي  لبناء   أو  للتعزيز 
فيه  شرط  أهم  غياب  يف  التعاقد  يتم 
بنجاح«  الطبي  الفحص  »اجتياز  وهو 
العالم  دول  كل  يف  معتمد  أم��ر  وه��و 
وأكثرهم  الالعبين  أحسن  عىل  ويطبق 
ويتم  وك��ف��اءة  وخبرة  وم��ه��ارة  شهرة 
ودقة  متعددة  بأوجه  الطبي  الفحص 
الالعب  ينجح  وحين  وشمولية  عالية 

فيه يعتمد يف النادي الذي أراده وبعد 
من  للعقد  األخرى  بالشروط  ينظر  ذلك 
الالعبين  وحقوق  وقيمته  مدته  حيث 
الفريق  مع  تواجدهم  خالل  وواجباتهم 
ومصدق  وقانوني  موثق  ذل��ك  وك��ل 
أو  فيه  للمجاملة  م��ج��ال  وال  عليه 

االجتهادات حوله ويف مضمونه.
مفقود  األم��ر  فهذا  أنديتنا  يف  أم��ا 
االهتمام  يعيره  أحد  وال  موجود  وغير 
وتسير  القصوى  أهميته  رغم  ال��الزم 
وال  )توكلنا(  بأسلوب  عندنا  األم��ور 
أو  لالعب  الصحي  الوضع  يعلم  أح��د 
وهل  أبدانهم  سالمة  ومدى  الالعبين 
هم مصابون أم ال وهل لديهم إصابات 
للظهور  قابلة  وه��ي  وخفية  مزمنة 
أو  بالتدريبات  ك��ان  إن  وق��ت  أي  يف 

بالمباريات.
يف  لالعبين  الطبي  الفحص  غياب 
مبررة  وغير  مفهومة  غير  حالة  أنديتنا 
ولعلها  هضمها  أو  قبولها  يمكن  وال 
المبكرة  االعتزاالت  الرئيس يف  السبب 
أو عدم قدرتهم عىل االستمرار  لالعبين 

طوياًل يف المالعب.
عام  بشكل  لهم  الصحية  الرعاية  وغياب 
سبب يف إشكاالت بدنية كثيرة تحدث لهم.
)أس��ل��وب  نعتمد  سنبقى  متى  ف��إىل 
والطب  العلم  عن  ونبتعد  توكلنا( 
الالعبين  اع��ت��م��اد  يف  المتخصص 
طرائق  ويف  المصابين  معالجة  ويف 
التأهيل لهم ويف بناء لياقتهم البدنية 
لياقتهم  ارتفاع  يف  السبب  هي  التي 

الفنية؟؟

حركة وبركة
الفتة  حركة  الرياضية  حركتنا  تشهد 
والحركة  االت��ج��اه��ات  م��ن  ع��دي��د  يف 
من  مناسب  وقت  وهادفة يف  إيجابية 
الجديدة  قيادتها  مع  المنظمة  عمر 

كثيرة  اتجاهات  يف  نراها  والحركة 
والبنى  واألندية  االتحادات  عىل صعيد 
واالستعداد  واإلعداد  والترميم  التحتية 
كي  مؤسساتنا  ومعظم  للمنتخبات 
تكون أكثر فعاًل وفعالية يف اتجاهات 
وبالتايل  الفني  والتطوير  التنظيم 
والمشاركة  منافسات  ع��ىل  اإلق���دام 
التكافؤ  من  كبير  وبكم  بعزيمة  فيها 
ال��ق��ول:  ينطبق  وب��ذل��ك  المطلوب 

»حركة رياضية وبركة متوقعة«.
معسكر  من  ع��اد  للمالكمة  منتخبنا 
تدريبي يف إيران ومنتخبات لنا بألعاب 
)ال��م��ب��ارزة وال��ري��ش��ة ال��ط��ائ��رة وك��رة 
الالعبات  من  نخبة  يمثلها  الطاولة( 
ويستمر  »ق���ازان«،  يف  معسكرًا  تبدأ 

قرابة ثالثة أشهر.
لنافذة  استعد  السلة  ك��رة  ومنتخب 
الكايف  االس��ت��ع��داد  ج��دي��دة  آسيوية 
والمطلوب وال يعني تأجيل المنافسات 

إال المزيد من اإلعداد واالستعداد.
لمنتخبي  ومنتج  ومؤثر  فعال  وحضور 
الركبي يف القاهرة بتنافس عربي قوي 
الفتة  وم��راك��ز  والمستوى  العدد  يف 
أن  رغم  البطولة  يف  لمنتخبنا  وطيبة 

اللعبة تعتبر جديدة يف بلدنا.
عديد  يف  محلية  كثيرة  وب��ط��والت 
نشهدها  األع��م��ار  ولمختلف  األل��ع��اب 
أبطال  ظهور  إىل  وتؤدي  صاالتنا  يف 
ومستوى  وواع��دات  واعدين  وبطالت 
مشاركة  وأعداد  مبشرًا  نراه  يقدم  فني 
عريضة  بقاعدة  التفاؤل  إىل  تدعو 
حركة  من  يحدث  ما  كل  األلعاب  لتلك 
بالعيد  الرياضيين  احتفاالت  تسبق 
الذهبي للرياضة حالة صحية وصحيحة 
بألعابها  رياضتنا  أن  عىل  أكيد  ومؤشر 
أياد  يف  التحتية  وبنيتها  وتنظيمها 
اآلفاق  إىل  االنطالق  يف  بدأت  أمينة 

األكثر رحابة واألفضل اثرًا وتأثيرًا.

يف واحتنا لهذا األسبوع إطاللة عىل أسلوب أتبع وما زال 
استقطاب  يف  )توكلنا(  أسلوب  وهو  أنديتنا  يف  متبعاً 

الالعبين والتعامل معهم يف رياضات احترافية.
نشيطة  رياضية  حركة  عىل  إطاللة  أيضاً  واحتنا  ويف 
ترميم  تخص  مختلفة  أص��ع��دة  ع��ىل  للعيان  تظهر 

األلعاب  وعىل صعيد  بعضها  تشكيل  وإعادة  المؤسسات 
المتفوقين  وتكريم  األبطال  ورعاية  المنتخبات  وبناء 
ومشاركات  محلية  بطوالت  إىل  إضافة  والمتفوقات 
تبشر  االتجاه  هذا  يف  والحركة  وهادفة  مبشرة  خارجية 

بالبركة القادمة فهيا نقرأ..

الخميس انطالق مرحلة إياب 
دوري الرجال لكرة السلة الصربي »باكيتش« 

مدربًا لسلة االتحاد

أصدر اتحاد كرة السلللة المؤقت مسللاء األربعاء الماضي جدول مباريات 
األسللابيع الثاثة األولى من مرحلة إياب دوري الرجال لكرة السلة موسم 
2020 / 2021 حيث تقام مسللاء الخميس القادم مباراتين ففي دمشللق 
يسللتضيف الثورة فريق الكرامة المتصدر وفي حمص يحل االتحاد ضيفًا 
على الوثبة ومسللاء الجمعة يلتقي النواعير مع الجاء بحماة ويستضيف 
الوحدة بدمشق فريق اليرموك ومساء السبت القادم يلعب الجيش بحلب 

بضيافة الحرية ويحل الطليعة ضيفًا على العروبة.

وأخيرًا وجدت سلللة االتحاد ضالتها في المللدرب الصربي )بينكو 
باكيتش( الذي تقول سلليرته الذاتية أنه من مواليد صربيا 1962، 
عمل مدربًا في روسلليا االتحادية وصربيا ولبنان واإلمارات ومصر، 
وتخصللص بتدريب فرق الناشللئين والشللباب وبالنسللبة للرجال 
فقد درب فللرق هوبس والتضامن واإلنترنك فللي لبنان والجزيرة 

المصري.
وذكر الكوتش مازن أبو سللعدى عضو اإلدارة االتحادية مشرف كرة 
السلللة أن »باكيتش« سيقوم باإلشللراف على جميع فرق النادي 
من القواعد والفئات العمرية حتى الرجال الذي يبدأ مرحلة اإلياب 
بالدوري اعتبارًا من يوم 22 من شللهر شباط الجاري ويأمل النادي 
أن يسللتفيد من هذا المدرب صاحب السللمعة الجيدة من خال 

المعلومات التي وردت من األندية التي عمل فيها.
من جهللة أخرى علمنا أن نللادي االتحاد بصدد اسللتقدام مدرب 
برازيلي لفريق كرة القدم في المسللتقبل القريب دون اإلفصاح عن 

هويته وسيعمل إلى جانب المدرب الوطني أحمد هواش.

يقيللم اتحاد الترياثلللون دورة تأهيل وصقل وترقيللة للحكام في الفترة 
الواقعة ما بين من 15 لغاية 18 آذار القادم 2021.

واحتفااًل باليوبيل الذهبي لاتحاد الرياضي العربي السللوري بطولة كأس 
الجمهورية ويشللمل جميع المسللابقات المعتمدة رسميًا في البطوالت 

المحلية والخارجية.
ويقيم االتحاد دورة مدربين صقل وترقية في األسللبوع األول من شللهر 
نيسان القادم وهو بصدد إقامة ورشة تنظيم عمل تشمل جميع أنشطة 

االتحاد لارتقاء بها نحو األفضل وتعميمها على جميع المحافظات.

دورتان لتأهيل حكام ومدربي الترياثلون

جدول مباريات المرحلة األوىل إياباً
الصالة الساعة المباراة اليوم والتاريخ

صالة الفيحاء مساء 4 الثورة × الكرامة صالة حمص الخميس 25 / 2 مساء 4 الوثبة × االتحاد
مساء 4 صالة حماة النواعير × الجاء

صالة الفيحاءالجمعة 26 / 2 مساء 4  الوحدة ×
اليرموك

صالة األسد مساء 4  الحرية × الجيش
صالة األسدالسبت 27 / 2 مساء 6  العروبة ×

الطليعة

أسلوب توكلنا.. حركة رياضية وبركة متوقعة

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

 تشكيل اللجنة البارالمبية السورية برئاسة السيد عبد الناصر 
كركو الجاسم وعضوية السادة هنائي الوز، محمد خالد محمد، 
محمد عيسللى، منى ميداني، غسللان أبو صاح، فادي فحام، 

احام الحمصي، هادي مشهدية، محمد سليم.
 تشللكيل مجلس إدارة نادي الجيش برئاسللة العميد الركن 
محسللن العباس وعضوية السللادة العميد الركن لؤي صالح، 
العميد الركن نزار إسماعيل, العقيد سهيل فخور، العقيد عمار 
العلي، عصام حشللمة، محمد اشللرف االيتوني، عماد الموات، 

رياض اسماعيل.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطنللي للرماية إلى مصر بالفترة من 
22 /2 ولغايللة 5 /3 /2021 للمشللاركة في بطولة كأس العالم 
»تراب وسكيت« ببعثة مؤلفة من: رفيق الشعار رئيسا للبعثة 

ومن الاعبين: رائد أبو عسلي - عبد هللا أبو ديب.
 الموافقة التحاد الكاراتيه على إقامة دوري الشللباب للفئات 
العمريللة 16- و17- و- 18 و18+ و21- بالفترة من 24 ولغاية 

28 شباط الجاري.
 الموافقللة على إيفاد مدرب المنتخب الوطني أللعاب القوى 
للرياضات الخاصة مصعب عيشللة إلى تونس للمشللاركة في 

ملتقى تونس الدولي بالفترة من 8 ولغاية 14 آذار.
 الموافقة التحاد القوة البدنية على إقامة دورة صقل لجميع 
الحكام يتضمن شللرح قانون التحكيم وتعدياته بالفترة من 
23 ولغاية 25 شباط 2021 العتمادهم كحكام رسميين بالقوة 
البدنية لموسللم 2021 والموافقة على إقامة بطولة الجمهورية 
للناشئين والناشئات بالقوة البدنية يومي 26 و27 شباط 2021 

في صالة السلة بمدينة تشرين الرياضية.
 الموافقللة التحاد الماكمللة على إقامة بطولللة الجمهورية 
للناشللئين »15 - 16 » عامًا في صالة الحمدانية بحلب بالفترة 

من 18 ولغاية 22 أذار القادم.
 قبول االستقالة المقدمة من السيد محمد صالح دامر رئيس 

نادي بردى بدمشق بناء على طلبه.

جلسته  في  العام  الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  اتخذ 
رئيس  معال  ف��راس  االستاذ  برئاسة  عقدت  التي  األخيرة 

االتحاد الرياضي العام عددًا من القرارات ابرزها:

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي 

محمد هاشم إيزا

بحضللور السلليد فللراس معا رئيللس االتحاد 
الرياضللي العللام اختتمللت فعاليللات بطولة 
الجمهوريللة برياضللة المللواي تللاي للرجللال 
والسلليدات التي جللرت منافسللاتها في صالة 
الجللاء الرياضية بدمشللق بمشللاركة العبين 
والعبللات مثلللوا معظللم محافظللات القطللر 

والهيئات الرياضية.
وضمن منافسللات بطولة الرجللال فاز بالمراكز 
األولللى أغيد الللدكاك وزن تحللت 51 كغ من 
القنيطرة، حسللن محمد وزن تحت 54 كغ من 
دمشللق، محمود الصالح وزن تحت 57 كغ من 
حمص، باسللل أبو عقل وزن تحت 60 كغ من 
دمشللق، راود عللاء الديللن وزن تحت 64 من 
السللويداء، تمام عاء الدين وزن تحت 67 كغ 
من السللويداء، أمجد حشمة وزن تحت 71 كغ 
من هيئة الجيش، زياد رحال وزن تحت 76 كغ 
من هيئة الجيش، مجد الشمالي وزن تحت 81 
كغ من هيئة الجيش، سللمير االغبر وزن تحت 
86 كغ من ريف دمشللق، يامللن حجيرة وزن 
تحت 91 كغ مللن هيئة الجيش وعبد الرحمن 

الصفوه وزن فوق 91 كغ من حمص.
وفللي فئة السلليدات فللازت بالمراكللز األولى 
بتللول حريتاني وزن تحللت 48 كغ من حماه، 
لينللا علللوش وزن تحللت 51كللغ مللن هيئة 

الجيش،زينللب محمد وزن تحللت 54 كغ من 
هيئة الطلبة، ألين درغام وزن تحت 57 كغ من 
هيئة الجيش، ملك زرقا وزن تحت 60 كغ من 
هيئة الجيللش، االء الدهني وزن تحت 64 كغ 
من دمشللق، لمى أسعد وزن تحت 67 كغ من 
هيئة الجيش وفرح منصللور وزن فوق 67 كغ 

من حمص.
وتوجللت هيئة الجيللش بالمركللز األول وحل 

منتخب دمشق ثانيا ومنتخب حمص ثالثا.
وشهد حفل ختام البطولة التي تنظمها اللجنة 
العليللا للفنون القتالية لقاءات قمة ألهم اوزان 
البطولة وعللروض رياضية قدمتها كوادر ألعاب 

الفنون القتالية.
وحضللر حفل الختام السللادة محمللد الحايك 
رئيس مكتللب ألعاب القللوة المركزي وتميم 
النجللار رئيللس تنفيذية ريف دمشللق وفراس 
موسللى رئيللس تنفيذيللة القنيطللرة والعميد 
محسن عباس رئيس نادي الجيش وحشد من 

الكوادر الرياضية وأهالي الاعبين والاعبات.

رجال وسيدات نادي الجيش أبطال الجمهورية للمواي تاي


