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السيتي يواصل مسيرته الناجحة
نحو استعادة لقب البريميرليغ

حين يأتي العيد الذهبي للرياضة السورية وحين
يحتف��ل الرياضيون على اخت�لاف مواقعهم في
مؤسس��اتهم ومهامهم التراتبية بعيدهم العزيز
على قلوبهم ففي ذلك تجس��يد لمفاهيم كثيرة
وكبيرة وعظيمة ومتعددة األوجه واآلثار والتأثير
ف��ي حياة الوطن وش��عبنا والرياضيين على حد
سواء وفي مقدمتها.
الوقوف بأعلى وأسمى درجات التقدير واإلجالل
والعرفان بالفضل والجميل لروح القائد المؤسس
حافظ األس��د الذي صنع للرياضة أسسها عميقة
رس��وخا ً
ً
ثابتا وألبطاله��ا وبطالتها
ولمفاهيمه��ا
ً
وفرقه��ا ومنتخباتها ً
تكريمي��ا في حياتها
نهجا
ولمنش��آتها وبناها التحتية أولوية كبرى لتبقى
رياضة متنامية وفعالة.
والقائد المؤسس صاغ شخصيتها المتكاملة من
خالل المرس��وم القاضي بميالد منظمة االتحاد
الرياضي العام.
فلروح��ه الطاهرة الرحم��ة ولس��يرته العظيمة
الخلود كل الخلود يس��كن في حياتنا جي ًال بعد
جيل في وطن العزة والكرامة.
وفي الذكرى الذهبية يتجدد الوفاء لمن أس��س
وصن��ع وتف��وق وأنج��ز وانتصر وتف��وق وتتوج
وحم��ل الراية واعتلى المنصات وعزف النش��يد
ولم��ن رعى ودعم وأعطى وك�� ّرم وكان للرياضة
وناصرا ً
وسياجا ً
ً
ً
ً
دائما بال
قويا
حاميا
والرياضيين
حدود.
هو الوفاء للفارس الذهبي الرائد الركن المهندس
المظلي الشهيد باسل األسد فارس الرجولة وفخر
الرجال وعنوان البطولة واألبطال.
إن��ه الوف��اء لس��ورية العظيم��ة أرض الخيرات
والتس��امح وطن الحب في مه��ده والصفاء في
بلده.
الوفاء لسورية التي تشمخ وتعلو راياتها وتنتصر
سورية القلب الكبير الذي لم يمنعه نزف السنين
م��ن الخفقان ،المتفاعل م��ع نبض األمة ليروي
بدماء الش��هداء إع�لان انتصار اإلرادة وش��موخ
ً
ً
وإكراما لصالبة اإلنس��ان فوق
احتراما
الصم��ود
هذه األرض الطاهرة التي تعودت الكرم والعطاء
والسخاء والوفاء والمقاومة والبناء.
الوفاء ألبطال وبطالت بصموا ورس��موا وألبسوا
الس��نوات الفائتة ثياب العز والفخار والبطوالت
ً
ً
مدويا
خفاقا ونش��يدنا
واالنتص��ار فكان علمن��ا
وحضورن��ا ف��ي الميادي��ن والمنافس��ات فاع ًال
ومنفع ًال ليعلو الصوت (نحن هنا أبطال وبطالت
سورية الخالدة).
الوفاء لقيادات تولت المسؤولية بإخالص وأمانة
وق��ادت الس��فينة بالحكمة والعزيم��ة واإلصرار
وواجه��ت التحديات بروح الوطن واإلحس��اس
ً
إيمانا ً
ً
وحرصا
وحبا
العالي بالمس��ؤولية الوطنية
ً
واحتسابا.
الوفاء لش��هداء الرياضة وشهداء الوطن ولجيشنا

ً
ً
مستمدا قوته من
صامدا
العظيم الذي سار الدرب
ش��عبنا الصابر وخاض أعز وأغلى وأعظم معارك
الش��رف والعنفوان لتبقى راياتنا باسقة منتصرة
على العدوان واإلره��اب والتكفير ويبقى وطننا
ً
عصيا على االستبداد واالستعمار والصهيونية.
الوف��اء والش��كر والتقدير ل��كل كوادرنا في كل
مؤسس��اتنا حيث نرى فيهم الخي��ر واإلخالص
والعط��اء ونتوق��ع منهم نكران ال��ذات والعمل
بروح األسرة الواحدة.
والوفاء المحفوف بالش��كر من األعماق لقيادتنا
السياسية التي أولتنا الثقة والمسؤولية ومنحتنا
الع��ون والدع��م والتوجي��ه إلكمال المس��يرة
واالنتق��ال إلى مواقع متقدمة وإل��ى عطاء أكبر
وإخالص أمضى وأشد.
ويبق��ى العط��اء كل العطاء والوف��اء كل الوفاء
والش��كر الال مح��دود والوالء ف��ي أعلى درجاته
واالنتم��اء في أق��دس حاالت��ه واإلخالص في
أسمى معانيه واالحترام في كبرى صوره والفداء
أعز أشكاله.
وااللتزام في أش��د مراحل��ه واإلخالص في كل
معانيه واألمانة والصدق والحرص الذي ينبع من
الضمير والوجدان المعبر عن األصالة والقدس��ية
والعنف��وان من أبناء الرياضة الس��ورية وأجيالها
المتالحق��ة إلى س��يد الوط��ن وقائده الس��يد
الرئيس بشار األسد رئيس الجمهورية حيث في
ظ��ل رعايته الكريمة تعزز اإليم��ان فينا وانتصر
ً
ً
ً
منتصرا حيث
عزي��زا
ش��امخا
الحق وبقي الوطن
ك ّرم س��يادته الرياض��ة وأعطى ألبنائ��ه وإخوته
الرياضيي��ن الثب��ات والعزيمة واإلص��رار لبلوغ
المجد والس��كن في دائرة الض��وء واعتالء أعلى
منصات التتويج.
في عيد رياضتنا الخمس��ين الرحمة لش��هدائنا
والش��فاء العاجل لجرحان��ا والس�لام والتحية
لجيش��نا واالعتزاز بانتصارات��ه والتحية لكوادرنا
ً
وفرق��ا
العبي��ن والعب��ات وأبط��ا ًال وبط�لات
ومنتخبات.
وفي هذه المناسبة العزيزة الغالية:
إليكم يا قائدنا ورئيسنا وسيد وطننا بشار األسد
ربيع زماننا الصع��ب فارس هذه األمة وعظيمها
شعاعها األلق أيها القائد الرئيس الرمز.
إليكم يا فخر حاضرنا وش��مس مستقبلنا وقبلة
أجيالنا الحالمة الواعدة.
إليكم وعلى زورق من صنع الشآم تبحر العصور
سيفا ً
ً
راعفا بالنصر من بوابة النصر الكبير المنتظر
إلى عصر عربي سوري جديد أنتم سيده.
ولكم يا س��يادة الرئيس المف��دى العزة والحب
والمجد والوفاء واالنتماء والوالء الدائم.

الرفيق فراس معال
رئيس االتحاد الرياضي العام
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علي شحادة
في األسبوع الثالث من إياب
الدوري الكروي الممتاز استمر
ف��ري��ق ال��ج��ي��ش ق��اب��ض��ًا على
ال��ص��دارة بتعادله م��ع ضيفه
الكرامة ال��ذي ت��راج��ع للمركز
الرابع.
فيما اقترب تشرين وحطين
من الجيش المتصدر ثانيًا وثالثًا
على التوالي وبفارق من النقاط
بسيط حيث ف��از تشرين على
الفتوة وحطين على جبلة.
وف���ي ح��م��ص ت��ع��ادل الوثبة
م���ع ض��ي��ف��ه ال���وح���دة ال���ذي
يخسر النقاط تباعًا ليبتعد عن
ركب الصدارة وفي حلب كان
التعادل بين االتحاد والحرية
في ديربي الشهباء وكذلك
الحال بين الحرجلة والطليعة.
وك��ان الشرطة فاز (الثالثاء)
ع��ل��ى ال��س��اح��ل وك����ان ف��وزه
مستحقًا إلى التفاصيل..

الجيش بالصدارة

خ��رج فريق��ا الجي��ش والكرام��ة
متعادلي��ن وكررا مش��هد الذهاب
وبالتال��ي تقاس��ما النق��اط األم��ر
الذي أبق��ى الجيش ف��ي الصدارة
فيما تراجع الكرام��ة للمركز الرابع
والمباراة أقيم��ت بالعاصمة تحت
تس��اقط الثلوج وحس��ب التحليل
التحكيمي الذي كان على شاشتنا
بلس��ان الدولي «ش��ادي عصفور»
حي��ث أك��د أن الحك��م (عبد هللا
بصلحلو) أخطأ في بعض القرارات
ومنها (ضربة الجزاء) التي احتسبت
على الجيش وفيه��ا تقدم الكرامة
بهدف��ه ألنها غي��ر صحيح��ة وأن
مدافع الجيش ل��م يلمس مهاجم
الكرامة الذي أحس��ن التمثيل في
هذه الحال ونال بذلك ضربة جزاء.
وأن الحكم لم يحتسب ضربة جزاء
صحيح��ة للجيش بالش��وط الثاني
بعد (تهور) قام ب��ه مدافع الكرامة
ضد مهاج��م الجي��ش وكان على
الحك��م احتس��اب ج��زاء للجيش
وهذا يعني أن ق��رارات تحكيمية
خاطئة مؤثرة على النتيجة.
ً
عموما المباراة كانت بين أسلوبين
مختلفين فالجيش اعتمد الهجوم
وس��يلة للحس��م والكرامة التوازن
ب��األداء م��ع تكثيف دفاع��ي أكثر
لذل��ك ظهرت صورة الجيش أوضح
وخطورت��ه أعلى لك��ن حظه قليل،
فكان التعادل الذي يرضي الكرامة
ولي��س كذل��ك لصاح��ب األرض
ال��ذي كان أقرب للف��وز وقد ظلمه
التع��ادل وق��رارات الحك��م رغ��م
ً
متص��درا لك��ن الفرق
أنه م��ا زال
المطاردة اقترب��ت منه و لوال ذلك
لكانت مسافة األمان له متوفرة في
القادمات من المباريات.
وهذه ح��ال كرة الق��دم واألخطاء
فيها واردة وقد تس��تفيد منها فرق

تمري��رة األحمد وس��نحت لالتحاد
أربع ركنيات متتالية من فرصتين
لألحم��د وع��درا لم تس��تغال ومع
زيادة ضغ��ط االتحاد اعتمد الحرية
على المرت��دات وكاد يخطف نقاط
المب��اراة فيا لوقت بدل الضائع من
مباش��رة الصالل الت��ي ذهبت إلى
أحضان الحارس!!

على حساب فرق أخرى.

تشرين وصيفاً

في الالذقية فاز تشرين على الفتوة
ً
صعبا ً
جدا وجاء بنيران
وكان فوزه
صديق��ة حي��ث الفتوة ه��و الذي
ساهم في خسارة نفسه.
وعجز تش��رين عن التس��جيل أمام
حماس��ة للفت��وة وأداء دفاعي كبير
ً
س��عيا منه لزيادة رصي��ده والخروج
إلى األمام على جدول الترتيب قلي ًال.
لك��ن حظ��ه العاث��ر ظلم��ه فأمام
النق��ص الكبي��ر ف��ي الصف��وف
التش��رينية وعج��زه ال��ذي يتكرر
ً
إياب��ا كان��ت هدية
ث�لاث م��رات
الفتوة ل��ه مقبولة ومؤث��رة أعطت
لتش��رين النقاط وحرم��ت الفتوة
ً
مس��تمرا بالمراوحة
منها وجعلته
بالمكان ودفعت بتش��رين ليكون
ً
ً
منفردا والف��ارق نقطة عن
وصيف��ا
المتص��در وم��ا زالت آمال��ه رغم
ظروفه الصعبة تسمح له بأن يبقى
ً
ً
ومتمكن��ا في
مط��اردا للمتص��در
دفاعه عن اللقب.

حطين ثالثاً

نجح حطين ف��ي رحلته إلى جبلة
وعاد منها ً
فائزا على فريقها وتقدم
ً
للمرك��ز الثالث بقوة رافعا س��قف
طموحاته للمنافس��ة على الصدارة
ثم اللقب إل��ى الدرجة العليا خلف
الجيش وتش��رين على التوالي أما
جبلة فلم ينجح ف��ي القبض على
الجار العزيز وزيادة الرصيد والتقدم
على جدول الترتيب واس��تمر في
ً
خاس��را ه��ذا اللق��اء ولم
موقع��ه
يس��تطع حتى متابعة ما بدأه في
المباراة ولم يستطع حتى التعادل.
ويبدو أن وجوده في منطقة دافئة
وآمنة أثر عل��ى عزيمته ألنه ليس
ً
معنيا بالهبوط وكذلك ليس بقدره
الفوز باللقب والتواجد في الوس��ط
اآلمن يدفع��ه للتراخي والرضا بما
يحدث له من نتائج.

الوثبة × الوحدة

اس��تمر الوح��دة في نتائج��ه غير
المقنع��ة كم��ا ه��و ح��ال الوثبة
مستضيفه في حمص.
ورغ��م أن الوح��دة تق��دم والحت
بش��ائر الف��وز أمام��ه إال أن الوثبة
اس��تعاد العافية وتعادل والتعادل
ً
مقنع��ا للوثب��ة إال أنه في
وإن كان
حسابات الوحدة غير ذلك فبه خسر
نقطتي��ن وقبلها كذل��ك وبد ًال من
االقتراب من ركب المربع المطلوب
ً
ً
نراه يبتعد ً
وأسبوعا تلو
فشيئا
شيئا
أس��بوع وهذا شيء غير مناسب له
على اإلطالق.
أما الوثبة فكل ش��يء يأتيه ويزيد
الرصي��د فه��و مفيد ويس��اهم في
ً
أسبوعا بعد أسبوع
استقرار خطواته
ألنه في المجمل هذا الموس��م غير
قادر عل��ى تحقيق أكثر مما يحققه
وحققه حتى اآلن.

الحرجلة × الطليعة

تعادل ع��ادل بين الحرجلة وضيفه

الوثبة × الوحدة 1/1

محمد خير الكيالني

الطليع��ة ونقطة ل��كل واحد زادت
رصيدهم��ا فدفع��ت الطليعة إلى
االقت��راب م��ن المرب��ع المطلوب
ً
اطمئنانا في
وجعلت الحرجلة أكثر
موقعه وهذا هو المطلوب لكليهما
وربم��ا أن الواقع قد فرض نفس��ه
ألن طبيعة الجو ليس��ت مس��اعدة
لالجته��اد والرضا بم��ا حصل كان
ً
مناس��با للفريقي��ن وطموحهم��ا
وحرك��ة كل منهم��ا عل��ى جدول
الترتيب.
فالطليعة مصنف بين الكبار وحافظ
بالتعادل على وق��اره وحرجلة في
منطق��ة دافئ��ة وغير مه��دد وهذا
طموحه في أول موس��م له ضمن
الممتاز والبقاء بين األقوياء أصبح
ً
مضمونا حتى اآلن ومقارعته للكبار
ً
أسبوعا وراء أسبوع،
تزداد فعاليتها
وكل زيادة بالرصيد مكس��ب مهم
ودافع للمزيد.

االتحاد × الحرية

ديرب��ي الش��هباء خرج منه��ا طرفا
ً
أحبابا
المنافس��ة االتح��اد والحرية
ال غال��ب وال مغلوب فاس��تفاد كل
منهما بنقطة زيادة بالرصيد.
هذه النقطة ليس��ت كافية لالتحاد
ً
كثيرا في محاوالت��ه للتقدم وهي
كذلك رغ��م فائدته��ا للحرية وألن
م��ن ينافس��ه على الالئحة خس��را
نقاط الجول��ة فالنقطة تبدو أفضل
من ال شيء.
وهذا التعادل تكرر ثانية ألنه حصل
بالذهاب بينهم��ا فبقي االثنان كل
ً
مطمئنا
في موقعه وإن كان االتحاد
إال أن الحري��ة ليس كذلك وما زال
الخطر يلفه وحالة التوهان تسيطر
ً
أسبوعا تلو
عليه والسير كالسلحفاة
أسبوع هو السمة األبرز في مبارياته
ق��د يكون التع��ادل س��مة مفيدة
للجمه��ور غير الراضي ع��ن فريقه
ولذلك التعادل أفضل من الخسارة.

فرح وغصة

الفرح عاش��ه فريق الش��رطة لفوزه
ف��ي المب��اراة التي اس��تضاف بها
الثالثاء الفائت فريق الساحل ضمن
منافسات األسبوع الثالث ً
إيابا.
والغص��ة كان��ت لفريق الس��احل
لخس��ارته المباراة واس��تمراره في
حالة من التوهان ويحيط به الخطر
ال��ذي يهدده با لهب��وط وبقائه في
حالة ال تسر عشاقه ً
أبدا.
الشرطة قدم في المباراة كل شيء
وظهر كام ًال متكام�ل ًا ويعرف ماذا
يري��د وكيف يحقق م��ا يريد وعابه
إضاعته (لكم من الفرص الس��هلة)
لزيادة الرصيد م��ن األهداف وبهذا
الفوز تقدم بالرصيد وبات في وضع
مطمئن ً
جدا.
والساحل لم يقدم ً
شيئا يذكر وظهر
بمظه��ر مترهل ومف��كك ويائس
وهن��ا الخط��ورة إذا اس��تمر ه��ذا
المنظر الذي ال يبشر على اإلطالق.
ً
س��ريعا فوز
والبد من معالجة األمر
الش��رطة مستحق وخسارة الساحل
مستحقة.
تشرين × الفتوة 0 /1

محمد عجان

س��جل الهدف العب الفتوة شمس
الدخيل خطأ في مرماه د .83
ق��دم فري��ق الفت��وة هدي��ة غالية
لمضيفه تش��رين عندم��ا صنع ما
عجز عنه مهاجمو البحارة وأخفقوا
وس��جل في مرم��اه خط��أ وثالث
نق��اط ثمينة بعد مباراة متوس��طة
المس��توى الفني سيطر بها تشرين
على مجريات الش��وطين وعس��كر
في منطقة ضيف��ه ،لكن مهاجميه
عجزوا وأخفقوا في ترجمة الفرص
السهلة والكثيرة.
الشوط األول ومع صافرة الحكم
انطل��ق تش��رين إل��ى مواق��ع

ضيفه وضغط هجومي س��ريع
واس��تحواذ عل��ى المجري��ات
والك��رة والتهدي��د المباش��ر
عل��ى مرمى الفت��وة لكن عاب
مهاجمي��ه التس��رع والرعون��ة
اإلخف��اق وغي��اب التفاه��م
وخاص��ة م��ن جان��ب المرمور
والبش��ماني والمالط��ة ول��م
تترج��م مهاراتهم في التهديف
والتسديد المحكم فتاهت عدة
تس��ديدات للمرم��ور بالعاللي
وكاد الصب��اغ أن يس��جل لوال
براعة ي��زن عرابي حارس مرمى
الفتوة وتكف��ل دفاع الفتوة في
إبعاد ع��دة كرات لعب��د الرزاق
محم��د وخال��د كردغلي وعلت
رأسية عبد الرزاق العارضة.
الشوط الثاني تحسن أداء تشرين
ووضح تنفيذه خطة لعب تمك ّنه
من تج��اوز جار الفت��وة الرفاعي
وبالفعل نجح ف��ي تهدئته للعب
وامتص��اص دفاعات ضيفه ونتج
تغي��رات فيه��ا وامت��د بكام��ل
العبيه لطرق مرمى منافسه لكنه
جوبه كما الش��وط األول تشتيت
عشوائي للكرات من جانب الفتوة
ورغم ذل��ك انفرد ماه��ر دعبول
وس��دد كرة قوي��ة تدخل حارس
الفت��وة وحولها لركني��ة وكذلك
أبع��د دف��اع الفت��وة قذيفة عمر
ريحاوي إلى ركنية ثانية ووس��ط
آه��ات وخفق��ان قلوب عش��اق
البح��ارة وم��ن هجمة س��ريعة
لتش��رين يسدد المرمور كرة قوية
يتدخ��ل قل��ب الدف��اع ش��مس
الدخي��ل إلبعادها لكنه��ا تدخل
خطأ في مرماه هدية وال أغلى.
وم��ع الدقيقة األخي��رة كاد الفتوة
وم��ن هجمة مرت��دة س��ريعة أن
يدرك التع��ادل عندما انفرد الخبير
رجا رافع وسدد كرة كان لها حارس
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ً
صاحيا.
البحارة أحمد مدنيه

االتحاد × الحرية صفر/صفر

س��يطر التعادل الس��لبي على لقاء
الجاري��ن االتح��اد والحري��ة وقدم
الفريق��ان في مباراة ديربي المدينة
مستوى ً
طيبا ولعب الحرية أفضل
مباراة له منذ س��نوات عديدة فكان
ً
ً
ً
نشيطا
س��خيا
متماس��كا بدفاعاته
في وس��طه وعابه نهايات هجماته
وسوء اس��تغالل فرصه القليلة كما
ً
ً
وتنظيما خاصة
انتشارا
كان أفضل
في تناقل الكرات وس��ط الميدان،
ً
عموما ظهر في حالة مرضية وخاصة
في الش��وط األول الذي سيطر على
معظم مراحله بينم��ا كان االتحاد
في وضع ال يحس��د علي��ه؟ أداؤه
هبات ساخنة وأخرى باردة كحرارة
الجو يوم المباراة تواضع في الجولة
األولى وتحس��ن في الثانية وأهدر
فرصتي��ن كبيرتي��ن ف��ي الدقائق
العشر األخيرة.
ً
ً
ب��دأت المب��اراة ك��را وف��را م��ن
الفريقي��ن ..هجم��ات متبادلة لم
تنقطع والحت فرصة غنية للعرباوي
عب��د هللا ط��ار له��ا الح��ارس حاج
عثمان وأرس��ل محمد الحسن كرة
بعيدة أمس��كها الحارس االتحادي
بالمقابل سدد الريحانية كرة تحولت
لركني��ة ،بعدها أخطأ ح��ار الحرية
السالم مرتين فقدم هديتين األولى
للعزي��زة والثاني��ة ألحم��د الصغير
ضاعتا سدى ،ومع نهاية الشوط هيأ
نجار الحرية ك��رة عرضية بالمقاس
لم تجد متابعة هجومية.
في الثاني بدأ االتحاد بنش��اط كبير
وس��دد العمر ك��رة عل��ت المرمى
وس��نحت للنج��ار فرص��ة ثمين��ة
أنقذها ح��اج عثمان وأطلق البديل
مهت��دي كرتي��ن من مباش��رتين
ضلتا طريقهما ثم عاد نفس الالعب
فأضاع فرصة محقق��ة لالتحاد من

س��جل للوحدة ع��دي جف��ال د5
وللوثبة سعد احمد د 52
كم��ا هو الج��و المتقل��ب والماطر
تقلبت المب��اراة فبدأت متأخرة 21
دقيقة حتى ب��دأت ..الوحدة لبس
األسود المطعم بالبرتقالي (قميص
وشورت والجوارب برتقالي) والوثبة
األحمر المقلم باألبيض والش��ورت
األس��ود والج��وارب الس��ود وأصر
الحكم ف��راس الطويل على تبديل
أحد الفريقين لباس��ه وإال لن يبدأ
المباراة حت��ى يتم ذلك وبالمقابل
أصر الوثبة على حقه بلباس��ه كونه
صاح��ب األرض وامتن��ع الوح��دة
كون لباس��ه االحتياط��ي ملتزم به
كما هو ف��ي البالغ الص��ادر وبعد
مداوالت واتصاالت والحكام بأرض
الملع��ب تحت المطر ق��ام الوحدة
فقط بتغيير الشورت األسود ولبس
الش��ورت البرتقالي فق��ط وبدأت
المب��اراة بعد  21دقيق��ه ،وبعدها
تش��نجت المباراة وت��م طرد ثالثة
من الوح��دة للتهج��م واالعتراض
عل��ى التحكيم وم��ا بينهما كانت
المباراة بين الوثبة وحارس الوحدة
طه موس��ى بعد تس��جيل الوحدة
لهدف��ه في الدقيقة الخامس��ة عبر
ع��دي جفال وارت��د الوثبة مهاجما
والوح��دة مدافعا لكن��ه أكثر كان
ثقال ب��أرض الملعب يعرف ما يريد
فحارس��ه الموسى كان صمام أمان
فريقه فالتقط كرات س��عد وسعيد
والغن��دور وارتد الوح��دة باالومري
اخترق وس��دد أفلتت من المرعي
وعاد وامس��كها قبل أن تصل لقدم
الحالق وتابع الوثبة بالثاني هجومه
فاحتضن الموسى كرة الشوفان من
 30متر حتى ج��اءت الركنية التي
لعبها الغندور لرأس الس��عد الذي
اس��عد الوثبة د 52به��دف التعادل
وبعد اله��دف لعب الوحدة مهاجما
وخرج من دفاع��ه لكن الوثبة كان
بحارس��ه المرعي يقظ��ا لهجمات
الجف��ال والرم��ال والعي��س وظل
مهاجم��ا والموس��ى متألق��ا دون
تغيير بالنتيجة إال اعتراض الوحدة
على حكم التماس علي أحمد من
الع��ب االحتي��اط أحم��د الخيمي
فركض األحمد لعند الحكم الطويل
ش��ارحا له الموقف فأعطاه الطويل
ً
ف��ورا وأنه��ى المب��اراة
الحم��راء
بالتع��ادل اإليجابي وبع��د النهاية
تهجم البركات علي الطويل وعاجله

بالحم��راء وزاد الج��دل والنق��اش
وكان��ت الحمراء الثالث��ة للمدرب
غسان معتوق.
جبلة × حطين 2/ 1

مصطفى عكو

الح��كام :مس��عود طفيلي��ة ،ثائر
قشبري ،أيمن غانم ،عمار بدور.
يراقبها :عبدالفتاح لبابيدي
مقيم الحكام :معن كيالي
اس��تغل حطين كرم ضيافة جبلة
وح��ول تأخره به��دف إل��ى الفوز
بهدفين بعد أداء تس��يده الضيوف
بأداء جماعي وس��يطرة على وسط
المي��دان فامتلك��وا دف��ة القيادة
معظ��م المراح��ل فيما ل��م يقدم
أصحاب الضياف��ة االداء المطلوب
فتاهت محاوالته��م لغياب الدعم
والفاعلي��ة واكتفاء خط وس��طهم
ب��دوره الدفاعي وبات��ت هجمات
جبل��ة فردي��ة وبغي��اب الدع��م
والمساندة.
جول��ة أول��ى ب��دأت دون ح��ذر
م��ن الطرفي��ن م��ع أداء هجومي
اس��تغله جبلة بالدقيقة العاش��رة
عبر مصطفى الش��يخ يوسف الذي
اس��تغل خطا الحارس فس��دد في
الشباك هدف جبلة.
حاول بعدها حطي��ن الهجوم بأداء
جماعي واستحواذ على الكرة الكثر
من جبلة فش��ن عدة محاوالت عبر
البوط��ة والش��مالي والقلفاط مت
جانب القوائم حتى جاءت الدقيقة
 28عندما استغل انس بوطة براسية
داخ��ل الج��زاء فحولها ف��ي مرمي
جبلة هدف التع��ادل اعترض عليه
الالعب��ون وجهازهم الفن��ي جبلة
حاول لكن بأداء غاب عنه الجماعية
والكثافة الهجومية فلم يهدد.
جول��ة ثانية تاب��ع فيه��ا الفريقان
ادائهم��ا الهجوم��ي م��ع افضلي��ة
للضي��وف بالتهدي��د عب��ر القلفاط
وجني��د والبوط��ة الش��مالي الذي
ابعد فرصتيه الشيخ إلى ركنيتين..
فيما ضاعت فرصة جبلة من البحر
والش��يخ يوس��ف ..ويعزز حطين
ب الجويد والكوجل��ي فيما بقيت
محاوالت جبلة الهجومية دون دعم
للبحر والشيخ يوسف فقلت فاعلية
وخط��ورة الهجم��ات وم��ع دخول
القلفا تاب��ع حطين أفضليته وقدم
هدف التقدم عبر رأسية الجويد عن
يسار الشيخ هدفا ثانيا في الدقيقة
 36حاول جبلة مرتي��ن عبر البحر
والحفيان وفرصة أخرى برأسية نور
علوش مع غروب شمس اللقاء.
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تلع��ب الجول��ة القادم��ة بع��د غد
اإلثني��ن حيث يلع��ب الجيش مع
الفتوة ،والحرية مع تشرين ،والوثبة
مع الش��رطة ،وحطين مع الكرامة،
وجبل��ة يح��ل بضياف��ة الوح��دة،
ويالق��ي الطليع��ة فري��ق االتحاد
ويستضف الحرجلة فريق الساحل.

كرة القدم
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السبت  20شباط 2021

سيداتنا بالوصافة ورجالنا بالمركز الرابع

معال يستقبل ويهنئ سيدات الركبي بإنجازهن العربي

استقبل األستاذ فراس معال رئيس االتحاد
الرياض��ي الع��ام بعثة المنتخ��ب الوطني
للس��يدات بس��باعي الركبي التي شاركت
في البطولة العربية األولى في اإلس��كندرية
وأحرزت الميدالية الفضية.
وهن��أ «مع�لا» العب��ات المنتخ��ب على
ً
قياسا لعمر اللعبة وفترة
نتيجتهن الجيدة
ً
مؤكدا أن هذه المش��اركة والنتيجة
اإلعداد
س��تمنح أس��رة اللعبة التفاؤل نحو العمل
الج��اد لنش��ر رياض��ة الركبي في س��ورية
وتحقيق الحضور في المشاركات الخارجية.

وأش��ار «معال» إل��ى أن القي��ادة الرياضية
س��تدعمها كبقي��ة الرياض��ات وفق خطة
العم��ل التي يضعها اتحاد الرياضة للجميع
للفترة القادمة ألن الرياضة الس��ورية يجب
أن يكون لها الش��أن في األلعاب كافة دون
استثناء.
بدوره��ا توجه��ت المحامية ثن��اء محمد
رئيس��ة اتحاد الرياض��ة للجميع بالش��كر
للقيادة الرياضي��ة على اهتمامها وتقديمها
كل دعم ممكن لنشر هذه الرياضة الجديدة
وأنّ التدري��ب س��يتواصل للمحافظة على

المس��توى الفني والجاهزية للمشاركة في
االستحقاقات القادمة.

مباريات ونتائج

جرت المنافس��ات في األكاديمية العربية
للعل��وم والتكنولوجي��ا والنق��ل البح��ري
بمدينة اإلسكندرية.
حقق منتخ��ب الس��يدات المرك��ز الثاني
والميدالي��ة الفضي��ة بع��د خس��ارته أمام
أصح��اب األرض في المواجه��ة الختامية
بنتيجة .31-0
وكان منتخبن��ا ق��د تأه��ل إل��ى المباراة

النهائية بعد فوزه على لبنان بنتيجة 12-7
وخسارته أمام مصر بنتيجة  31-0وفاز في
الدور نصف النهائي على اإلمارات ً 7-5
علما
أن نظ��ام البطولة نص على أن تلعب الفرق
األربع��ة المش��اركة في البطول��ة في الدور
األول ً
دوريا من مرحلة واحدة فيلتقي األول
مع الرابع والثاني مع الثالث.
وف��ي فئة الرج��ال حقق منتخبن��ا المركز
الرابع بعد خسارته أمام نظيره اإلماراتي في
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ً
علما
أن المنتخب المصري حقق اللقب بعد فوزه

في النهائي على نظيره اللبناني.
س��بق ذلك ف��وز رجالن��ا عل��ى المنتخب
العراقي بنتيجة  26/5وفاز في مباراة ثانية
على نظيره الس��وداني بنتيج��ة  24مقابل
صفر.
ش��ارك ف��ي البطولة العربي��ة  8منتخبات
للرج��ال ه��ي باإلضافة لمنتخبن��ا كل من
مصر واإلمارات ولبنان والعراق والس��ودان
وفلس��طين وليبي��ا وأربع��ة منتخب��ات
للس��يدات هي س��ورية ومص��ر واإلمارات
ولبنان.

في األسبوع قبل األخير لدوري الدرجة األولى

فرق اجتازت المهم وتنتظر األهم وأخرى للنجاة

03

للحديث بقية

واختلط الحابل بالنابل..
الكثي��ر من المراقبين يلجأون الى جملة مطاط��ة يكتبونها في تقاريرهم
هربا من الحقيقة وتجنبا للمسؤولية بعد أي مشاجرة تحدث داخل مالعبنا
 ،والجمل��ة هي “واختلط الحاب��ل بالنابل “ ..اي ان هذا المراقب “ش��لف”
المس��ؤولية على الناب��ل والحابل ووجد الخليط المريح ل��ه  ،وقدم تقريره
ومضى بحال س��بيله  ،تاركا اتحاد الك��رة واألندية والجماهير تتكهن فيما
بينها وترس��م ماحدث وتراجع الفيديوهات وتعطي القرارات  ..ثم تتراجع
مع دليل آخر وهكذا !.
من خالل تواجدنا ش��به الدائ��م بمالعب الكرة ومبارياته��ا ألغلب الفئات
والدرجات نرى بأم أعيننا أن من يش��عل الفتيل في معظمها يكون بعيدا
عن األض��واء والكاميرات في تلك اللحظة تحديدا و”يس��لحب” من خلف
الكواليس ..لكنه موجود ضمن الكوادر العاملة بهذا النادي أو ذاك أو حتى
من ضمن األش��خاص المعنيين بحسن سير المباراة  ..وبعد ساعات قليلة
تطال االنتقادات وحتى العقوبات كل من كان في الواقعة إال ذاك الشخص
الذي لس��ع كالنحلة وهرب من فعلته كالغزال !..؟ بل وقد يمد برأسه أيضا
لينتقد ماحدث !..
وهن��ا تكم��ن أهمية المراقب الذي يرى ماالتراه ص��ورة وال فيديو وال أي
أحد سواه  ..وإال لما أبقت على تواجد المراقب في الميدان كبرى المالعب
العالمي��ة التي فيها حت��ى “  “ VARومئات الكاميرات المتحركة والثابتة
 ،فهل هي حقا غير قادرة على رؤية مش��كلة أو “ لفتة مشينة” بوقت تصور
فيه تحركات الذبابة في زواياها ..؟
زب��دة الحدي��ث أننا اليوم بتنا أكث��ر من أي وقت مض��ى بحاجة لمراقبي
مباريات خبراء وأقوي��اء ( من ضمن عدة احتياجات ) واتحاد كرة القدم
تحديدا ي��درك أهمية هذا األمر بعد كل تل��ك التخبطات بالقرارات خالل
األس��ابيع الماضي��ة وزعزعة الثقة بين الش��ارع الرياض��ي وناديه ولجنته
واتحاده المعني  ،وأحد أهم االس��باب “ ليس الس��بب الوحيد “ هو ضياع
الحقيقة واستبدالها بجملة “  ..واختلط الحابل بالنابل “ .
وللحديث بقية ..

ربيع حمامة

صبحي أبو كم

إن فرق اليقظة والمجد والمحافظة
والنواعير وعفرين والجزيرة والجهاد
وم��ورك وش��رطة حم��اة اجتازت
المه��م وتبحث عن األه��م وظهر
ذل��ك ً
جليا بع��د انته��اء مباريات
األس��بوع التاس��ع بجميع مبارياته
باس��تثناء مباراة م .الشام والعربي
التي تأجلت لصعوبة وصول العربي
إلى دمشق بس��ب الثلوج وأفرزت
المباري��ات عل��ى صع��ود اليقظة
والمج��د ع��ن المجموع��ة األولى
والمحافظة ع��ن المجموعة الثانية
والنواعير وعفري��ن عن المجموعة
الرابعة..
أم��ا الجزي��رة وم��ورك يلعب��ان
ً
ً
وإيابا
ذهاب��ا
مباراتي��ن فاصلتين
كما يتأهل أحدهما لل��دور الثاني
وينطبق األمر على الجهاد وش��رطة
حماة وذل��ك على طري��ق التأهل
لمالقاة فرق المجموعة الرابعة.
وبقيت المباريات متقلبة المستوى
بين أداء ندي بين الطرفين وأخرى
متوس��طة األداء وثالث��ة من طرف
واح��د ،وغل��ب عل��ى األداء الفني
ضع��ف االس��تفادة م��ن الف��رص
المتاح��ة للتس��جيل ،والثالث��اء
واألربعاء القادمين.

نتائج األسبوع التاسع
المجموعة األوىل

أوقف اليقظ��ة صحوة جرمانا الذي
حق��ق فيها  4انتص��ارات متالحقة
بعد  4خس��ارات الواح��دة منها تلو
األخرى وغلبه بنتيجة  0 /2سجلها
على مدار الشوطين أمام برودة أداء
جرمان��ا الذي اعتد على هبات كان

رجالنا بالمركز  76عالميًا

دفاع اليقظة لها بالمرصاد ،وس��بق
ً
ذهابا .0 /1
أن فاز اليقظة
وجم��د المجد نقاط الش��علة وفاز
علي��ه  0 /2وضم��ن به��ذا الف��وز
االنتقال إل��ى الدور الثان��ي برفقة
اليقظة دون أي عارض.
تع��ادل ق��ارة وضيف��ه المخ��رم
دون أه��داف في مب��اراة ضعيفة
المس��توى الفني رغم الفرص التي
الحت للطرفين ولم يستفيد منهم
أحد.
ترتيب المجموع��ة 1- :اليقظة 21
نقطة  2-المجد  19نقطة  3-جرمانا
 12نقط��ة  4-المخ��رم  9نقاط 5-
الشعلة  7نقاط  6-قارة  6نقاط.

المجموعة الثانية

ً
ً
صريحا على
ف��وزا
حقق المحافظة
النض��ال وتغلب علي��ه بنتيجة /2
 0وس��بق للمحافظة أن خسر ً
ذهابا
مع النضال بهدف مقابل ال ش��يء
وضمن تصدره للمجموعة.
وتف��وق الضمي��ر عل��ى النبك في
ملعب الفيح��اء الصناعي بهدفين
 1 /2مم��ا قلل فرص��ة بقاء ا لنبك

في الدرجة األول��ى والنبك يلتقي
في المب��اراة األخيرة م��ع النضال
على أرضه بدمشق ويكفيه التعادل
فيما يحتاج النبك إلى الفوز.
تأجل��ت مباراة م .الش��ام والعربي
لع��دم تمكن العرب��ي الوصول إلى
دمشق.
ترتي��ب األندي��ة 1- :المحافظة 20
نقط��ة  2-العرب��ي  15نقط��ة 3-
الضمير  14نقطة  4-م .الش��ام 13
نقطة  5-النضال  5نقاط  6-النبك
 3نقاط.

المجموعة الرابعة

تأه��ل ناديا النواعي��ر وعفرين إلى
الدور الثاني بعد فوزهما باقتدار.
أطفأ النواعير حماس ع .حماة وتغلب
عليه  2 /3بعد مباراة س��اخنة وندية
تبادل فيها الطرفان تبادل الهجمات
وبالنهاي��ة كانت األفضلي��ة للنواعير
وتص��در المجموع��ة بع��دد النق��اط
وتقدم على عفرين بالفوز عليه.
عفري��ن ف��از على التضام��ن 0 /2
في مب��اراة متوس��طة المس��توى
الفني لم يس��تطع فيه��ا التضامن

مجاراة عفرين في األداء وتس��جيل
األهداف.
تعادل الني��رب مع مصفاة بانياس
بهدف لكل منهما.
ترتي��ب األندي��ة 1- :النواعي��ر 22
نقطة  2-عفرين  22نقطة  3-عمال
 16نقط��ة  4-الني��رب  7نقاط 5-
التضام��ن  6نقاط  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 ف��ي الدور الثاني س��يقدم
مب��اراة أش��به بالتمري��ن ليضمن
سالمة العبيه خشية من اإلصابات
ولو لعب جرمانا بنشاط زائد ليرسم
على جمهوره فرحة فستكون مؤقتة
ألنها جاءت في موقف استعراضي.
اليقظ��ة يس��تقبل المخ��رم على
ملعب المحافظة في مباراة شبيهة
بما قبله��ا ألن اليقظة تأهل للدور
الثان��ي وال يحت��اج إل��ى النقاط،

أنور عبد القادر مدربًا..

في كرة الفتوة ..الحمزاوي يعتذر وأجراس الهبوط تدق
مالك الجاسم

ضاقت األم��ور داخل نادي الفتوة بعد
سلس��لة النتائج المخيب��ة لجماهير
األزرق وال��ذي لم يت��ذوق طعم الفوز
حت��ى اآلن وزاد الوج��ع بع��د اعتذار
همام حمزاوي م��ن مهمته كمدرب
للفري��ق وعلى ما يبدو وبعد سلس��لة
التغيي��رات لعدد م��ن المدربين بات
ً
جلي��ا أن المش��كلة ليس��ت 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 جس��م ه��ذا الفريق
وأي كالم غي��ر ذل��ك لم يع��د ً
مقنعا
وباتت األمور مكشوفة في ظل ترتيب
الفري��ق المتذي��ل لالئح��ة الترتيب
والذي يبحث عن طعم الفوز.
على طرف آخر بدت األمور هادئة في
رياضة ديرالزور وعندما طرحنا السؤال
على اللجنة التنفيذي��ة كانت اإلجابة
غير مقنعة بأن األمور بيد اإلدارة لكن
األم��ور بحاجة لتدخل س��ريع وليس
لمراقب��ة ع��ن بع��د وتنتظ��ر الفريق

وقيمته��ا تزيد من نق��اط المخرم
ال��ذي تعب وجاء من حمص لعلها
ترسم ً
رضا على جمهوره.
ويس��تقبل الش��علة المره��ق قارة
الذي ذاق طعم الدرجة األولى ألول
مرة وخرج بخفي حنين ال تس��اوي
القليل م��ن االحتفاالت التي قامها
ومحبيه وجمهوره في الصعود لهذه
درسا ً
المرحلة ،وتعد ً
مهما له ليعيد
ترتيب أوراقه إذا وافته نتيجة الفوز
والتعادل يصب في مصلحة منافسه
ألنه سيعود إلى الدرجة الثانية.

المجموعة الثانية

م .الشام يس��تقبل المحافظة على
ملع��ب الج�لاء وحظ��ه في��ا لفوز
يقرب��ه من المنافس��ة للصعود إلى
الدور الثان��ي بتعث��ر المتصدرين
والتعادل يخرجه من المنافسة مع
البقاء في الدرجة األولى باطمئنان،
وتكون المباراة بالنسبة تساعده في
التحضير للدور الثاني.
العرب��ي بمركزه القريب من التأهل
يستقبل الضمير الصاعد إلى األولى
بنتاج مشجعة تس��اعده على بذل

جه��ود مضاعفة ليدخ��ل مباريات
الموس��م القادم بمس��توى أفضل
وتش��كيلة ٌأوى ليتاب��ع صحوت��ه
ويحسن من موقعه.

المجموعة الرابعة

ً
مبكرا بين قسمين
حسمت نتائجها
ال ثال��ث لهما فري��ق إذا ارتقى إلى
الدور الثاني بغض النظر عن نتائج
المباراة األخيرة وبنفس النقاط 19
نقطة للنواعير وعفرين.
الني��رب يس��تضيف النواعير على
ملع��ب  7نيس��ان بآم��ال ضعيفة
وسيخوض الضيوف المباراة بهدوء
وروية أش��به بالتمرين وقد انتهت
نتيجة الذه��اب بخس��ارة النيرب
.4 /0
ع .حماة يستقبل عفرين في مباراة
هامة ألصحاب األرض الذي يلعب
عل��ى ملع��ب حم��اة الصناعي وال
بديل عن الفوز.
م .باني��اس يس��تضيف التضامن
ال تقدم وال تؤخ��ر ألنها في الطابق
األس��فل بالنتائج رغم أن التضامن
كان ينافس في الموسم الماضي.

االتحاد يحلق بصدارة شباب الممتاز
حل��ق االتحاد بصدارة دوري الش��باب
لك��رة الق��دم بدرجته الممت��ازة بعد
تغلبه الجمعة على حطين بهدف دون
رد رفع به الفريق رصيده إلى  45نقطة،
وسقط أقرب المنافس��ين له تشرين
أمام شباب الحرية بهدف جمد حيال
رصيد تش��رين عند  35نقطة واقترب
من��ه الطليعة الثالث بع��د فوزه على
المحافظة بهدفين لهدف رافعا رصيده
إلى  32نقط��ة فيما بق��ي المحافظة
رابعا . 29
وصمتت الشباك في مواجهة النواعير

والش��رطة لتنته��ي النتيجة س��لبية
وكذلك لقاء شباب الجيش والكرامة .
ب��ات للنواعي��ر  24نقط��ة ولكل من
الكرام��ة والجيش  20وللش��رطة 16
نقطة .
وفاج��أ المجد جاره الوح��دة وتجاوزه
به��دف أحيا به المج��د بصيص أمله
بالبق��اء  ،رافع��ا رصيده إل��ى  8نقاط
بالمرك��ز األخير واقت��رب من الوحدة
صاحب المركز قبل األخير .13
وتختتم منافس��ات الجولة ( )17يوم
السبت بلقاء جبلة وضيفه الوثبة .

كرة الدرجة الثانية بحلب
مباري��ات بغاية األهمي��ة وكل نقطة
تذهب س��يدفع الفري��ق ثمنها باهظا
وال��دوري ال يعترف إال بلغ��ة النقاط
وتحسين موقع الترتيب.
وبدأ الحديث عن عودة المدرب الخبرة
أن��ور عب��د الق��ادر مع أس��ماء أخرى
وضعته��ا اإلدارة الحالي��ة ف��ي قائمة
التفاوض واالتصاالت ويدرك المدرب
الجدي��د حراجة الموق��ف فاألمور لن
تكون س��هلة ألن وضع الفريق صعب
ورغم جمل��ة التعاقدات الكثيرة التي
أجرته��ا اإلدارة إال أن ذل��ك ل��م يجد

ً
نفعا وأثبتت المباريات والمس��تطيل
األخض��ر بأن هن��اك مش��كلة داخل
الفري��ق ولك��ن لم يجري بع��د إيجاد
الح��ل لما يجري وننتظ��ر كما تنتظر
جماهي��ر األزرق عس��ى ولع��ل يكون
هناك حلول ناجع��ة تنقذ الفتوة من
وضعه الحالي.
تكليف عبد القادر
بع��د اعت��ذار م��درب الفت��وة همام
حم��زاوي س��ارعت اإلدارة الزرق��اء
إلجراء ع��دد من االتصاالت واللقاءات
كما ذكرنا أعاله خلص��ت لإلتفاق مع

المدرب أنور عبد القادر لقيادة الفريق
ال��ذي يمر بحالة من عدم االس��تقرار
ويتذيل الئحة الترتيب بدون أي فوز.
كادر الفتوة الجديد الذي تم تس��ميته
مديرا ً
تألف من انور عبد القادر ً
فنيا
وليد عواد ً
مديرا للفريق
ً
أحمد جالد مساعدا للمدرب
نافع عبد القادر ً
مدربا لحراس المرمى.
وأنور عبد القادر هو المدرب الخامس
الذي يقود الفتوة بعد كل من المدربين
إياد عبد الكريم وعساف خليفة وسائد
سويدان وهمام حمزاوي.

محمد هاشم إيزا

ف��ي مباريات األس��بوع التاس��ع ما قبل
األخير م��ن دوري رجال كرة حلب ألندية
الدرجة الثانية في مرحلة اإلياب سجلت
النتائج التالية:
فاز ش��رطة حلب عل��ى اليرم��وك 1 /3
وتع��ادل الحرفيون مع القلعة ً
س��لبا من
دون أه��داف وأح��دث فريق الس��فيرة
مفاجأة من العي��ار الثقيل عندما تغلب
على العمال المتص��در في آخر مباريات
البطول��ة به��دف وحي��د وبذل��ك تصدر

الحرفي��ون الئح��ة الترتي��ب برصيد 19
نقط��ة تاله عم��ال حلب  18ث��م القلعة
 15فالش��رطة  15ويتق��دم األول بف��ارق
نقاط المواجهات بينهما ثم الس��فيرة 14
فاليرموك ال شيء وبذلك تأهل الحرفيون
والعمال لتمثيل حلب في األدوار التالية.
وف��ي مباري��ات دوري الدرجتين الثانية
والثالث��ة لألس��بوع الثاني ف��ي مرحلة
الذهاب جاءت النتائج على النحو التالي:
ً
س��لبا من
تع��ادل عفرين مع الحرفيين
دون أهداف وف��از النيرب على اليرموك
.2 /7

لم يش��هد التصنيف العالمي الكثير من التغييرات في الش��هر
الماض��ي ،وذلك بس��بب عدم خ��وض الكثير م��ن المباريات
في ه��ذه الفترة حيث أصدر «فيفا» ظه��ر الخميس التصنيف
العالمي للمنتخب��ات حيث جاء منتخبن��ا بالمركز ( )76على
الصعيد العالمي.
وحافظ منتخب اليابان على ص��دارة منتخبات القارة الصفراء،
ً
ً
متقدما أمام إيران
عالميا برصيد  1502نقطة،
يحتل المرتبة 27
التي جاءت في المرتبة  29وتأتي بعد ذلك كوريا الجنوبية في
المرتبة  ،38وأستراليا بالمرتبة .41
تصنيف أبرز المنتخبات اآلس��يوية - 27 :اليابان  - 29 /إيران
 - 38 /كوري��ا الجنوبي��ة  - 41 /أس��تراليا  - 58 /قطر - 67 /
الس��عودية  - 69 /العراق  - 74 /اإلمارات  - 75 /الصين 76 /
 -سورية  81- /عمان  - 85 /أوزبكستان.

ختام كرة الثانية بدير الزور
حق��ق حطلة ً
فوزا عل��ى الطلبة وغلبه
بهدف وحيد في ختام مباريات دوري
الدرج��ة الثانية بكرة الق��دم لتحديد
هوية بط��ل المجموع��ة األولى وبهذا
الف��وز تس��اوى حطل��ة والطلبة بعدد
النق��اط ول��كل منهما  9نق��اط ،لقاء
الذهاب إنتهى لصالح الطلبة بهدفين
مقابل هدف.
علم��ا أن حطلة ل��ه هدفي��ن وعليه
مثلهم��ا والطلب��ة له هدفي��ن وعليه
مثلهما (فرق المواجهات المباشرة).
أما فرق مجموع أهداف الدوري حطلة

عليه  4أهداف ول��ه ً 12
هدفا والطلبة
علي��ه  4أهداف ول��ه ً 11
هدفا بانتظار
ق��رار اللجنة الفنية لكرة القدم في دير
الزور ،لمعرفة بطل المجموعة األولى.
أما ف��ي المجموعة الثانية س��يكون
هناك مب��اراة بغاي��ة األهمية تجمع
الميادين م��ع صبيخان لتحديد هوية
بط��ل المجموعة الثاني��ة والفائز في
هذه المباراة يتأهل مباشرة.
أما التعادل بأي نتيجة يؤهل العشارة
الذي يملك  6نق��اط في حين رصيد
الميادين وصبيخان  4نقاط.

موجــــب
الموجب عودة منتخبينا للركبي للرجال والسيدات بنتائج طيبة يف
منافسات البطولة العربية السادسة للرجال واألوىل للسيدات التي جرت
يف القاهرة األسبوع الفائت.

سالــب
السالب أن غياب هذه اللعبة عن الساحة اإلعالمية وعدم التعرف عىل
قوانينها وحساب النقاط يف مبارياتها وعدد أشواطها وكيفية تسجيل
النتائج وهذه حالة البد من توضيحها وإزالة الضبابية عنها من قبل
المعنيين فيها ونعتقد أن هذا األمر يسير جد ًا والبد منه وهو كما
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.

محليات
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خمس ميداليات منوعة ألبطال الرياضات الخاصة في بطولة كأس العالم أللعاب القوى

حق��ق منتخبن��ا الوطني أللع��اب القوى
خمس ميدالي��ات منوعة بواق��ع ذهبية
وأرب��ع فضيات وبرونزية ف��ي بطولة فزاع
الدولي��ة الثاني��ة عش��رة أللع��اب القوى
ألصح��اب الهم��م (كأس العال��م) التي
ً
مؤخرا ف��ي ام��ارة دبي وهي
اختتم��ت
المرحل��ة التأهلي��ة االخي��رة لبارالمبيك
طوكيو وجاءت نتائ��ج العبينا على النحو
التالي:

 البط��ل عبد الحكي��م البكر أحرز ذهبيةرمي الكرة الحديدية في منافس��ات F56
وس��جل رقما س��ورية جديدا وقدره 9.12
والرقم السابق  , 8.59وفضية رمي القرص
وسجل رقما شخصيا جديدا وقدره .33.35
 البطل محمد خالد محمد نال الميداليةالفضية في مس��ابقة رمي الكرة الحديدية
بمسافة  13.91وفضية مسابقة رمي الرمح
بمسافة  43.69وذلك لتصنيف .F57

البطل عالء عبد الس�لام فضية رمي الكرة
الحديدية وحق��ق رقما وقدره  7.52وذلك
لتصنيف .F53
 البطل علي اس��عد احرز برونزية مسابقةرمي الكرة الحديدية محطما رقمه السابق
بفارق  51س��م محققا رقما سورية جديدا
وقدره  12.24لتصنيف  F11مكفوفين.
وضمت بعث��ة منتخبنا إلى دبي الس��يد
عب��د الناصر كركو الجاس��م رئيس مكتب

صبحي أبو كم

اختتم��ت بطولة األندية لس��باق
الضاحية التي استضافها نادي دير
عطية الرياضي بمشاركة ً 28
ناديا
مثلهم ً 360
العبا من الجنس��ين،
وجرت في أجواء كرنفالية وكانت
النتائج كما يلي:
بطولة الش��باب والرجال مسافة 8
كم لموالي��د  2003وما دون- 1 :
قتيبة قناة (الجي��ش)  - 2حيدر
القاض��ي (دير عطية)  - 3س��امر
السمير (العرين) ترتيب األندية 1
 الجيش المركزي  - 2دير عطية - 3النصر الوطني.
بطول��ة ناش��ئي موالي��د - 2004
 2006 - 2005مسافة  6كم.
س��ليمان عاص��ي (العري��ن) - 2
عاصم األحمد (الكرامة)  - 3مكرم
قسمان (الجيش).
ترتي��ب األندي��ة - 1 :العرين - 2
الجيش  - 3الكرامة.
اإلن��اث درج��ة ثالثة  6ك��م- 1 :
إخ�لاص الخطي��ب (ج حلب) 2

 يوال حسن (العرين)  - 3حنينحسن (العرين).
ترتيب األندية - 1 :العرين  - 2دير
عطية  - 3العربي.
ناش��ئات مواليد - 2005 – 2004
 6000لمس��افة  4ك��م - 1 :مريم
أحم��د (العري��ن)  - 2نعم��ت
عاصي (العرين)  - 3لين ش��عبان
(العرين).
ترتي��ب األندي��ة - 1 :العرين - 2
الجيش  - 3دير عطية.

قالوا عن البطولة

يعقد المجلس المركزي اجتماعه
ال��دوري ي��وم الخمي��س القادم
 25ش��باط الج��اري ف��ي قاع��ة
االجتماع��ات بمبن��ى االتح��اد
الرياض��ي الع��ام وعل��ى ج��دول
أعماله:
 - 1المصادقة على تقرير المكتب
التنفيذي لعام .2020
 - 2الموافق��ة على تغيير ش��عار
االتحاد الرياضي واعتماد الش��عار
الجديد.
 - 3المصادق��ة عل��ى ق��رارات
المكت��ب التنفي��ذي الخاص��ة
بإعادة تش��كيل اتحادات األلعاب
الرياضية واللجان التنفيذية.
 - 4الموافقة على اعتماد األبطال

لجان جديدة في حلب
أعيد تشكيل اللجنتين الفنيتين للقوة البدنية والفنون القتالية في حلب
على الشكل التالي:
ً
لجنة القوة البدنية - 1 :محمد طه الش��يخ دية (رئيسا)  - 2فادي الزعيم
ً
ً
ً
(عضوا).
(عضوا)  - 4ندى محمد سلمان
(أمينا للسر)  - 3أحمد موصللي
ً
ً
(أمينا
(رئيس��ا)  - 2أيمن رضوان
لجن��ة الفنون القتالية - 1 :خالد تيتو
ً
ً
(عضوا)  - 4مصطفى حمندوش (عضوا)  - 5عبد
للسر)  - 3هشام فاعور
ً
(عضوا).
االقدر دواجي

فياض بك��ور :رئيس اتحاد ألعاب
القوى :المش��اركة ممي��زة العدد،
والمنافسة قوية بين المتنافسين
وألعاب القوى تسير بخطط جيدة
بتوجي��ه األندية الفقيرة تتجه إلى
ً
ماديا وهذه
األلعاب غي��ر المكلفة
البطولة تسير بشكل منتظم للسنة
الثالث��ة عل��ى التوال��ي ،وأقيمت
البطول��ة بمس��توى ع��ال م��ن
ً
ً
وفنيا،
تنظيمي��ا
ن��ادي دير عطية
واالستضافة عالية المستوى وهذا
لي��س ً
غريبا عن ن��ادي دير عطية
ال��ذي يمل��ك منش��آت رياضية
تضاهي منشآت دول والشكر كل
الشكر إلدارة نادي دير عطية على
حسن االستقبال والضيافة.
عبد الباس��ط زكريا :مشرف ألعاب
القوى بنادي دي��ر عطية :البطولة
كان��ت منظمة بش��كل جيد ولم
يحدث خلل في تنفيذ المسابقات
وبرزت خامات تبش��ر بمس��تقبل
زاه��ر ،وش��ارك ف��ي البطول��ة 4
العبين من المنتخب العراقي.

محمد عجان

على م��دى ثالثة أي��ام اس��تضافت الالذقية
وعل��ى بس��اط الصال��ة رقم  1بمدينة األس��د
الرياضي��ة بطول��ة الجمهورية ف��ي المصارعة
للشباب بمش��اركة  200العب مثلوا الجيش،
حلب ،الالذقية ،دمش��ق ،الس��ويداء ،حمص،
حماة ،إدلب ،ريف دمشق ،الحسكة ،القنيطرة،
درعا ،دير الزور.
البطولة التي ش��هدت متابعة ومواكبة ورعاية
م��ن قب��ل القي��ادة الرياضية ممثل��ة بعضو
المكتب التنفيذي رئيس مكتب ألعاب القوة
محم��د الحاي��ك ومحمد ن��ور العلبي رئيس
اتح��اد المصارع��ة والس��ادة أعض��اء االتحاد
ورئي��س تنفيذي��ة الالذقية وأعض��اء اللجنة
واللجنة الفنية للمصارع��ة وجمهور كبير من
محبي وعشاق اللعبة.
البطولة اتس��مت بالمس��توى الفني المتطور
واألداء القوي الفعال وجاءت معظم النزاالت
ندي��ة وقوية ومثي��رة مما يدل على حس��ن
التحضير واالس��تعداد من قبل مدربي جميع
المحافظات المشاركة والتي قدمت إمكانيات
فنية جيدة ومس��توى متطور وخامات واعدة
عديدة تس��توجب علينا الق��ول إن هي عودة
المصارع��ة الس��ورية إل��ى األل��ق والتوه��ج
ً
والمستوى المؤهل للمنافسة ً
وقاريا.
عربيا
وبع��د ثالثة أي��ام من المنافس��ة على بطولة
كافة األوزان المقررة انتهت النتائج إلى صدارة
العبي الجيش ف��ي المصارعتي��ن الرومانية
والحرة بالترتيب العام.

المصارعة الرومانية والنتائج الفردية

وزن  55كغ - 1 :مجد س��لقيني (حمص) - 2
عبد الرحمن ف��واز (الجيش)  - 3مازن حيدر
(دمشق).
وزن  60كغ - 1 :محمد األس��طة (الجيش) 2

(حماة).
وزن  65كغ - 1 :إبراهيم الطباع (دمش��ق) 2
 تمام أبو ش��ام (حمص)  - 3عمر الخالدي(الجيش).
وزن  70كغ - 1 :أحم��د ديربكرلي (الجيش)
 - 2عبد الرحمن الجس��ري (حمص)  - 3عمر
ريحاوي (دمشق).
وزن  74ك��غ - 1 :أحم��د خانات��ي (الجيش)
 - 2مالك الس��بيهي (حماة)  - 3عمر سالمة
(درعا).
وزن  79ك��غ - 1 :أنس الخالدي (الجيش) 2
 وس��يم غريب (الالذقية)  - 3بش��ار العبيد(دير الزور).
وزن  86ك��غ - 1 :أيه��م الخل��ة (درع��ا) - 2
رضوان األس��طى (الجيش)  - 3محمد أمين
(اتحاد).
وزن  92كغ - 1 :هداك تونيان (دمش��ق) - 2
عبد الجبار األصفر (حم��اة)  - 3عبد الرحمن
جبارة (حمص).
وزن  97كغ - 1 :موفق س��وار (دمش��ق) - 2
دياب الفالح (ريف دمشق)  - 3أسامة سالمة
(درعا).
وزن  125ك��غ - 1 :عم��ر صارم (دمش��ق) 2
 مهن��د المحم��ود (الحس��كة)  - 3إبراهيمسويدان (درعا).

 محم��د العاصي (الالذقية)  - 3عبد المالكالسباعي (حمص).
وزن  63ك��غ - 1 :أحم��د النكدلي (الجيش)
 - 2محمد مجد وسيم (القنيطرة)  - 3صالح
الصغير (دمشق).
وزن  67ك��غ - 1 :محم��د فواز (الجيش) - 2
عمار طحان (حمص)  - 3عبد الرحمن شعار
(الالذقية).
وزن  72ك��غ - 1 :محمد فاخ��وري (حمص)
 - 2ولي��د بري (حل��ب)  - 3إبراهيم نغمان
(القنيطرة).
وزن  77ك��غ - 1 :غياث حليلب (دمش��ق) 2
 سامر حس��ن (الالذقية)  - 3عمار الحسين(القنيطرة).
وزن  82ك��غ - 1 :محم��د العبيد (حمص) 2
 بش��ار ضعفان (الجيش)  - 3فاضل الحسن(حلب).
وزن  87كغ - 1 :معتصم حشيش (الجيش)
 - 2أحمد األحم��د (حمص)  - 3عبد الكريم
عطيه (دمشق).
وزن  97ك��غ - 1 :أحمد العجيل (الالذقية) 2
 وائل مس��لماني (القنيطرة)  - 3ليث مهنا(السويداء).
وزن  130كغ - 1 :علي تس��يواني (حمص) 2
 أش��رف أرشيد (السويداء)  - 3محمد فتوح(إدلب).

الترتيب العام

 - 1الجيش  150نقطة  - 2حمص  140نقطة
 - 3الالذقي��ة  115نقط��ة  - 4القنيط��رة 115
نقطة  - 5دمشق  98نقطة  - 6حلب  80نقطة
 - 7الس��ويداء  69نقط��ة  - 8درعا  64نقطة
 - 9إدلب  33نقطة  - 10دير الزور  20نقطة.

متابعات

الترتيب العام

المصارعة الحرة نتائج فردية

وزن  57ك��غ - 1 :محمد مصطفى (الجيش)
 - 2حمزة س��امري (دمشق)  - 3براء مخلوف

 - 1الجيش  160نقطة  - 2دمش��ق  140نقطة
 979نقطة  - 4حم��اة  85نقطة - 5
3
حم��ص  84نقطة  - 6ريف دمش��ق  70نقطة
 - 7حل��ب  66نقط��ة  - 8إدل��ب  50نقطة 9
 الالذقية  48نقطة  - 10دير الزور  44نقطة.شارك بتتويج الفائزين بالمراكز األولى الثالثة
لكل وزن من الس��يد اللواء حات��م أبو صالح
مدير اإلعداد البدني والرياضية محمد الحايك

نشاط مكثف لمكتب ألعاب القوة بحلب
خبر
الخبر مرة جديدة يتعرض حكم مباراة بكرة القدم للضرب وهذه المرة
كانت األسبوع الفائت ضمن مباراة من دوري الدرجة األوىل.

تعليق
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
من ع��داد المخالفات واالعتراضات الظاهرة والمنتشرة يف جملة
نشاطاته المشروعة.

الرياضيي��ن الحائزي��ن كأعض��اء
أص�لاء دائمي��ن ف��ي مؤتمرات
اتحاداتهم وهم:
م��ن  8 – 1ف��ي دورة األلع��اب
األولمبية.
من  8 – 1في بطوالت العالم.
من  8 – 1في الدورات اآلسيوية.

شباب الجيش أبطال الجمهورية للمصارعتين الحرة و الرومانية

مشاركة كبيرة وخامات واعدة
في بطولة األندية لسباق الضاحية

 ماس��ه الحلب��ي (ج .حلب) - 3سميرة الخطيب (عين التينة).
ترتيب األندي��ة - 1 :الجيش - 2
عين التينة  - 3قمحانة.
ذكور درجة ثانية  6كم:
يوشع حس��ن (ج .الس��احلي) 2
 زكي الش��وا (ج .الساحلي) - 3محمد علي عباس (الشعلة).
ترتيب األندية  - 1جح .الس��احلي
 - 2الشعلة  - 3صلخد.
ذك��ور درجة ثالثة  6ك��م - 1 :رام
س��رجي (ج .حل��ب)  - 2إيه��اب
حل��وب (ج حل��ب)  - 3محم��د
سرجي (ج حلب).
ترتيب األندية - 1 :جيش (حلب)
 - 2الجوالن  - 3بصرى.
إن��اث درجة ثالثة مس��افة  6كم:
 - 1ليرنا جمول (صلخد) ش��يماء
جمع��ة (ج س��احلي)  - 3رؤى
جمول (صلخد).
ترتي��ب األندي��ة - 1 :صلخد - 2
جيش ساحلي  - 3سلمية.
شابات وسيدات  2003وما دون 6
كم - 1 :رقية محمود (العرين) 2

الرياض��ات الخاص��ة والرياض��ة للجميع
المركزي واألستاذ هنائي الوز رئيس اتحاد
الرياضات الخاصة إضافة للمدربين محمد
جمال عليوي ومصعب عيش��ة والالعبين
األربعة.
يذكر ان بطول��ة فزاع الدولية اقيمت على
مدى خمسة ايام في نادي دبي ألصحاب
الهم��م بمش��اركة  600الع��ب والعب��ة
يمثلون  63دولة ،وهي بطولة اس��تثنائية

اقيمت بع��د فترة انقطاع طويلة بس��بب
جائحة كورونا وه��ي محطة اخيرة لحصد
نقاط تأهيلية لدورة األلع��اب البارالمبية
في طوكي��و ،وأقيمت وفق أعلى المعايير
االحترازية العالمي��ة والبروتوكول الطبي
في ظ��ل اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها
اللجن��ة المنظم��ة ضم��ن إط��ار القواعد
اإلرش��ادية الت��ي أوص��ت به��ا الجهات
المعنية.

اجتماع المجلس المركزي

محمد هاشم إيزا

تصاعد عمل مكت��ب ألعاب القوة ولجانه الفنية وزادت
أنشطته وبطوالته المحلية ومشاركاته المركزية بالفترة
األخي��رة في ش��تى األلع��اب ،عن ذلك تح��دث بطلنا
الدولي الس��ابق برفع األثقال وعض��و اللجنة التنفيذية
بحلب رئي��س المكتب المختص عبد هللا اس��كندراني
بقوله:
بعد ترميم اتحادات األلع��اب الرياضية واللجان الفنية
من قبل المكتب التنفيذي واللجان التنفيذية زاد حجم
النش��اط الرياضي على مس��توى االتح��ادات والفنيات
وبات��ت تحتاج إلى جهود كبي��رة وعمل مضاعف ومن
هنا تم حشد الطاقات واستيعاب الكوادر في مؤسسات
ألعاب الق��وة لمواكبة البط��والت المحلي��ة والقطرية
حيث تس��تضيف حلب بطولة الجمهورية للقوة البدنية
يومي  27و 28من الش��هر الج��اري وبطولة الجمهورية
لرفع األثقال يوم  1/3وبطولة الجمهورية بالمالكمة في

منتصف الشهر القادم.

تحضيرات

يتابع االسكندراني :يقوم مكتب ألعاب القوة في حلب
بالتحضير لهذه البطول��ة إضافة إلى بطوالت المحافظة
وبطولة األلعاب القتالية وبعد النجاح الكبير الذي القته
بطولة الجمهورية للمصارعتي��ن الحرة والرومانية التي
نظمتها حلب في األس��ابيع القليل��ة الماضي وتميزها
بالتنظيم والتحضير وتأمين كافة مس��تلزماتها خاصة
أنها أقيم��ت ألول مرة عل��ى المنصة نس��تعد لبطولة
ً
اجتماعا مع اللجنة
الجمهوري��ة بالمالكمة وقد عقدن��ا
الفني��ة وكوادر اللعب��ة وتم البحث ف��ي آلية تنظيمها
لتحقيق اس��تضافة الئقة وممي��زة تضاهي في جودتها
بطولة المصارعة ،ولذلك تم تجهيز حلقة أولمبية دولية
بمواصف��ات عالمية وج��رى نقلها إل��ى صالة بطوالت
كما ت��م إعداد بطاق��ات الفرق والالعبي��ن واإلداريين
والمدربين وإعداد مستلزمات النقل التلفزيوني وأماكن
اإلعالميين ليكون التنظيم عالي المس��توى إضافة إلى

دخول وخروج الالعبين.

استعداد

ً
معس��كرا
دخل العبو حل��ب لتجمع المنتخب الوطني
ً
تدريبيا وتم تكثيف التماري��ن ورفع الجهد والتحضير
المس��بق وتجهيز الصالة من خالل الحال��ة التي نأمل
الوصول إليها ،التهوية ،النظافة ،التعقيم وقمنا بتجهيز
اإلنارة وكاف��ة اللوازم األخرى لتش��مل بطوالت ألعاب
القوة كافة.
ً
وتحضيرا لالستحقاق 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
وه��ذا ما جعلن��ا نلجأ لبناء جيل جديد من الناش��ئين
واألش��بال وتهيئة ك��وارد بديلة كما تتطل��ب المرحلة،
لهذا نعيد ترتيب األوراق اإلداري��ة والتنظيمية أللعاب
القوة بعد توس��ع قاعدة هذه األلعاب وتفرعاتها ونأمل
أن يحالفنا التوفيق.

عضو المكتب التنفيذي رئيس مكتب ألعاب
القوة.
محم��د نوار العل��ي رئيس اتح��اد المصارعة
وأعضاء االتحاد رشا ش��مالي رئيسة تنفيذية
الالذقي��ة ،نضال يعقوب رئيس مكتب ألعاب
القوة بالالذقية ،اللجنة الفنية للمصارعة.
أشرف على بطولة المصارعة الرومانية محمد
ن��ور العلي ،محم��د فاعوري ،وبطول��ة الحرة
محمد نور العلي ،محمد نادر السباعي.
ت��م تكريم ع��دد من قدامى العب��ي ومدربي
المصارعة.
تأل��ق كادر مدربي فريق الجيش الفائز ببطولة
الجمهورية للشباب.
المصارع��ة الح��رة :ف��راس الرباعي ،باس��م
شتيوي ،أحمد األسطه ،محمد خاناتي ،محمد
ريحاوي.
الرومانية :عدنان الحايك ،نوزت الصالح.

رأي اتحادي

محمد ن��ور العلي رئي��س اتح��اد المصارعة
تحدث لالتح��اد إن البطولة القت كل النجاح
من كافة النواحي ً
فنيا حيث المستوى واألداء
المتطور والنزاالت التي اتسمت بالقوة واإلثارة
ً
وتنظيميا حيث
والندية واإلصرار عل��ى الفوز
سارت كافة مراحل البطولة بانتظام ودون أية
اعتراضات ومنغصات.
وتأت��ي البطول��ة ضم��ن خطة االتح��اد في
تنفي��ذ برنامج بإقامة البط��والت في مختلف
المحافظ��ات وإعط��اء الفرصة ألي��ة محافظة
ً
ً
وتحفيزا من
تش��جيعا
ترغ��ب باالس��تضافة
االتحاد ال��ذي يعمل على انتق��اء منتخبات
ً
اس��تعدادا للمش��اركة في أي
كاف��ة الفئات
استحقاق عربي أو قاري قادم وشكر في ختام
كلمته تنفيذي��ة الالذقية واللجنة الفنية على
حسن االستضافة وتقديم كل إمكانيات نجاح
البطولة.

محليات
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منتخب المصارعة في معسكر داخلي
استعدادًا لبطولة آسيا والتصفيات المؤهلة لطوكيو
تفقد السيد محمد الحايك رئيس مكتب العاب
الق��وة المركزي يرافقه رئي��س وأعضاء االتحاد
العربي الس��وري للمصارعة تدريبات المنتخب
الوطن��ي الت��ي انطلق��ت ف��ي صالة تش��رين
الرياضية ,بإش��راف المدرب األجنبي والكادرين
الفني واإلداري ،والتي تم تخصيصها لتدريبات
المنتخ��ب ،بش��كل س��ريع حت��ى ال يتوقف
ً
مس��بقا ،ريثما يتم
البرنامج التدريبي المحدد
اعتماد حل نهائي لمس��ألة الصالة سواء بإنشاء
صال��ة جديدة تخصصي��ة للعب��ة المصارعة أو
اعتماد هذه الصالة بشكل نهائي للمصارعة على
أن ال يشاركها أحد فيها.
رئي��س اتحاد المصارعة محم��د نور العلي أكد
أن مس��ألة الصالة هي موضع اهتمام المكتب
التنفيذي واألس��تاذ فراس معال رئيس االتحاد
الرياضي وعد بحل ج��ذري للموضوع ،وبأفضل
الش��روط والمواصفات ،وهذا ما عاد وأكد عليه
خالل اللقاء معه قبل ايام بحضور رئيس مكتب
ألعاب القوة المركزي السيد محمد الحايك.
وأعلن اتح��اد المصارع��ة عن اقامة معس��كر
تدريب��ي داخل��ي في فندق تش��رين بدمش��ق
لمنتخبي المصارعة الح��رة والرومانية ولفئتي
الرج��ال والش��باب ولم��دة ش��هرين ،وذل��ك
اس��تعدادا لبطولة آس��يا والتصفيات المؤهلة

الولمبياد طوكيو ،وتضم قائمة المعس��كر كل
ً
(اداريا) نوزت الصالح وعدنان
من غسان البلح
الحايك( ,مدربان للحرة) باسم شتيوي وفراس
الرفاعي (مدربان للرومانية).
العب��و المصارعة الحرة :عمر صارم ،محمد فداء
االسطة ،ابراهيم الطباع ،محمود الحسين ،مهند
عائش��ة ،انس الخالدي ،محي الدين مارديني،
محمد مصطفى ،عبدهللا وحيد ،احمد ديركي.
العبو المصارعة الرومانية :عبد الكريم الحسن،
محم��د اس��د الدي��ن االس��طة ،محم��د فواز،
فوزي الحس��ن ،بكر الحايك .عمار ناجي .علي

النش��يواتي ،محم��د العبي��د ،عم��ار النكدلي،
محمد جميل طيب الروح ،عبدهللا عودة ،جعفر
سلطون.
م��ن جهة أخ��رى ق��ام رئيس وأعض��اء اتحاد
المصارع��ة بزيارة إلى ن��ادي الجيش اجتمعوا
خاللها مع الل��واء حاتم ابو صال��ح مدير هيئة
االعداد البدني والرياض��ة في الجيش والقوات
المسلحة بحضور العميد هيثم الحلبي مشرف
العاب القوة في النادي.
وتم خالل اللقاء مناقش��ة واقع لعبة المصارعة
في ن��ادي الجي��ش والس��بل الكفيل��ة بدعم

اتحاد الجودو يناقش مع لجانه الرئيسية
روزنامة النشاط للموسم الحالي
عق��د مجل��س إدارة االتح��اد العرب��ي
الس��وري للجودو والس��امبو اجتماعا
موس��عا برئاس��ة المهندس عماد حاج
ق��دور وحض��ور كامل أعض��اء االتحاد
واللجان الرئيس��ية ،تم فيه مناقش��ة
واق��ع اللعبة بمختلف مكوناتها ووضع
اس��تراتيجية العمل التي تتيح افضل
الش��روط لتحضير المنتخبات الوطنية
وتنفيذ خطة النشاط المحلي لهذا العام.

االنطالقة

عقد االجتم��اع في مق��ر األكاديمية
االولمبية السورية في مدنية الفيحاء
الرياضي��ة حي��ث تم مناقش��ة واقع
اللجان الرئيسية للعبة الجودو ووضع
استراتيجية جديدة لتطوير العمل في
االتحاد على كافة المستويات االدارية
والتنظيمي��ة والفني��ة وف��ق اس��س
علمية مدروسة للمرحلة المقبلة.

المدربون

لجنة الدربين والكاتا برئاس��ة ياسين
األيوبي ,محمد بش��ير عاش��ور ،سمير
النجار ،وت��م التركيز عل��ى أن يكون
العم��ل على رف��ع المس��توى الفني
للمدربي��ن بإقام��ة دورات تدريبي��ة
نوعية واالهتمام بتعليم الكاتا ,إقامة
دورت خاصة بها.

الحكام

 لجنة الح��كام برئاس��ة محمد نادرالحس��وني ,عبد الرحمن حيبا ,محمد
الصف��دي ,محمد أمين حوراني ,نبيل
الحكيم ،واتفق على االستمرار بالعمل
وف��ق نظ��ام التحكيم الدول��ي ,رفع
مس��توى الحكام من خ�لال مرافقة
البعث��ات الخارجي��ة للتحكي��م في
البطوالت الدولية وحضور سينمار في

التحكيم الدولي السنوي.

األحزمة

ش��كلت لجنة االحزمة :برئاسة أحمد
تواتي وعضوية بش��ير كامل ,حس��ن
باردجي ,انور الصالح��ي ,وتم التأكيد
على أن يكون المرش��حين الختبارات
الترقي��ة مؤهلي��ن فني��ا وبدنيا عبر
دورات تأهيل تس��بق الفحوص حتى
يكون النجاح والترقية بجدارة.

اإلناث

اللجنة األنثوية :برئاس��ة عزيزة حسن،
وعضوي��ة عالء دياب ,س��وزان فطوم,
واقت��رح عل��ى اس��تمرار التماري��ن
المش��تركة لتجمع��ات المنتخب��ات
الوطني��ة لإلن��اث والتركي��ز عل��ى
الالعب��ات الموهوب��ات م��ن فئت��ي
الناش��ئات والش��ابات بإقامة تمارين
مشتركة على مدار العام.

البطوالت

اللجن��ة اإلداري��ة وتنظي��م البطوالت
برئاس��ة عماد زكريا ,وعضوية رضوان
قنبر ,ري��اض ديب��و ,واجمع��وا على

تعدي��ل النظام المال��ي التحاد اللعبة
وتنظي��م البط��والت المركزي��ة وفق
قانون االتحاد الدولي وانش��اء قاعدة
بيان��ات الكترونية خاص��ة بالالعبين
والحكام والمدربين واإلداريين.

خبراء

لجنة الخبراء :برئاسة نعيم الجيرودي,
وعضوية الي��اس قبطي ,أحمد صالح
الدين ,غس��ان خ��دام الجام��ع ,وتم
التأكي��د عل��ى االهتم��ام بالمنتخب
الوطني للناش��ئين والشباب وتأمين
المعس��كرات والمش��اركات ف��ي
البط��والت الخارجي��ة والت��ي تعود
بالفائدة على المنتخب.

اإلعالم

االهتمام بالجانب االعالمي من خالل
التواصل مع وسائل اإلعالم بمختلف
أنواعه لتس��ليط الضوء على نشاطات
االتحاد واالنجازات والعمل على توفير
رعاية للعبة م��ن خالل إقامة عالقات
مع الفعاليات االقتصادية لدعم ابطال
اللعبة والمواهب.

مس��يرتها وتطويره��ا لتبقى كم��ا كانت على
الدوام رافدة وداعمة للمنتخبات الوطنية.
رئيس اتحاد المصارع��ة محمد نور العلي قدم
التهنئة بحصول ش��باب الجي��ش مؤخرا على
لقب��ي بطول��ة الجمهوري��ة للمصارعتين الحرة
والرومانية وأكد أن مصارعة الجيش احد ركائز
وأعمدة اللعبة على مس��توى القطر ،لذلك هي
موضع اهتمام ومتابعة م��ن اتحاد المصارعة،
ون��وه بالدعم الكبير الذي تقدم��ه إدارة اإلعداد
البدني ألبطال اللعبة في النادي.
اللواء حاتم أبو صالح أش��ار إل��ى أن المصارعة
من األلعاب االس��تراتيجية ف��ي نادي الجيش
وه��ي على الدوام في دائ��رة االهتمام والدعم
الكبي��ر من إدارة الهيئ��ة وإدارة النادي ،وأبدى
اس��تعداده للتعاون التام م��ع اتحاد المصارعة
ف��ي كل ما يخدم تطور اللعبة ومصلحة أبطالها
وكوادرها.
في نهاي��ة اللقاء قدم رئيس اتح��اد المصارعة
درعا تقديريا لمدير الهيئة وش��كره على حسن
الضياف��ة واالس��تقبال ,وذل��ك بحض��ور نادر
الس��باعي نائب رئيس اتحاد المصارعة ومحمد
الفاعوري األمين العام لالتحاد وعثمان الحايك
وباسم شتيوي عضوي االتحاد اضافة للمدربين
عدنان الحايك ونوزت الصالح وفراس الرفاعي.

دورات مركزية لصقل مدربي وحكام
المواي تاي وقوة الرمي والنسور

ضم��ن خطتها الس��نوية المتضمنة تأهي��ل وصقل كوادره��ا التدريبية
والتحكيمي��ة تقيم اللجنة العليا للفنون القتالي��ة دورات تأهيل وصقل
وترفيع في ألعاب المواي تاي وقوة الرمي والنسور.
وتتضمن هذه الدورات محاضرات عملية ونظرية حول آخر مس��تجدات
عل��م التدريب والتحكيم والجهد البدني والي��ة ادارة البطوالت الرياضية
من الناحية التحكيمية وأس��س تعامل الم��درب مع العبيه ،اضافة الى
محاضرات في التنظيم واإلدارة واإلعالم والطب الرياضي وس��يحاضر في
هذه الدورات نخبة من كوادر الفنون القتالية والخبرات الرياضية األخرى.
وس��تقام دورتي المواي تاي وقوة الرمي في دمش��ق بالفترة من  25إلى
 27ش��باط الجاري ،فيما ستقام دورة رياضة النسور وحماية الشخصيات
في الالذقية بالفترة من  4إلى  6أذار القادم..
يش��ار الى ان اللجنة العليا للفنون القتالية قد بدأت تنفيذ انشطتها لهذا
العام حيث نظمت األسبوع الفائت بطولة الجمهورية برياضة المواي تاي
للرجال والس��يدات وفحوص أحزمة ملونة برياضة النسور واليوني فايت
 ،فيما تستكمل الش��هر القادم أنشطتها حيث من المقرر ان تقام بطولة
الجمهورية للتايكونجس��تو للرجال والس��يدات بدمشق وفحوص أحزمة
ملونة ودورات صقل وترفيع في ألعاب الكونغ فو ووالكيوكشن كاي.

تأجيل تجارب كرة الطاولة
ً
نظرا لألحوال الجوية الس��ائدة وبناء على طلب عدد من اللجان
الفنية بالمحافظات قرر اتحاد كرة الطاولة تأجيل تجارب انتقاء
المنتخب الوطني للناش��ئات والسيدات والتي كان من المقرر
انطالقها أمس الجمعة إلى الرابع من شهر آذار القادم في صالة
تش��رين الرياضية بدمشق وبنفس الش��روط واألسماء المدعوة
ً
سابقا.

كفر حور بصدارة ذهاب دوري الثانية للكرة الطائرة
على تكلي��ف الكابتن مأمون جمول الكتش��اف
المواهب المميزة حس��ب المواصفات المطلوبة
بالعب الك��رة الطائرة لضمه لتجمعات المنتخب
الوطني بغية المتابعة معها على مدار العام وأنا
أشكر جميع مدربي األندية المشاركة على حسن
إعداد العبيها بالمستوى المطلوب.

محمد عجان

تصدر فريق ناش��ئي ن��ادي كفر ح��ور من ريف
دمش��ق بطولة ال��دوري العام لمرحل��ة الذهاب
ألندي��ة الدرج��ة الثانية التي اس��تضافتها صالة
تش��رين بدمشق وعلى مدى ثالثة أيام بمشاركة
أندي��ة كفر حور ،العربي ،تش��رين ،كفرام ،بيرود،
عنازة بحنين.
البطولة التي ح��رص اتحاد اللعبة على مواكبتها
واالهتمام الجدي به��ا وتكليف المدرب مأمون
جمول الكتش��اف المواه��ب والخامات وضمها
للمنتخب الوطني ،كان��ت بالفعل عامرة بالوجوه
الجدي��دة م��ن الفئ��ات العمرية الت��ي تمتعت
بالكف��اءة وكانت مؤهل��ة لتوظي��ف إمكانياتها
الفنية والمهارية وخاصة من فرق أندية كفر حور
المتصدر والوصيفان عنازة بحنين والعربي والتي
قدمت مباريات مثيرة وقوي��ة ومتكافئة ..عودة
لمجريات البطولة والترتيب لنتابع.

كفر حور صدارة

بج��دارة وبال أية خس��ارة حقق فري��ق كفر حور
الفوز على تشرين ،العربي ،يبرود ،كفرام بنتيجة
واحدة وبثالثية نظيفة من األش��واط وعلى عنازة
بحنين  3/1وجمع  15نقطة وله  15شوط وعليه
ً
ً
واحدا.
شوطا

عنازة بحنين ثانياً

ج��اء فريق ناش��ئي عنازة بحني��ن من طرطوس
بالمركز الثان��ي بعد فوزه على تش��رين ،كفرام،

رأي فني

العربي ،يبرود وبنتيجة واحة وبثالثة أش��واط لال
شيء ،خسر أمام كفر حور المتصدر .1/3

الخام��س بفوز وحيد على كفرام  3/0والذي حل
ً
أخيرا لخساراته جميع مبارياته.

ع��ودة قوية لطائرة النادي العربي من الس��ويداء
عب��ر الفئات المرية وفريق الناش��ئين الذي ظهر
بمس��توى فني جيد ومتطور وظهر كفريق مؤهل
للمنافس��ة حيث ف��از في ث�لاث مباريات على
تشرين ويبرود  3/0وعلى كفرام .3/1
وحل فري��ق نادي تش��رين بالمرك��ز الرابع بعد
تحقيق��ه الفوز في مباراتين عل��ى يبرود وكفرام
وهنا نش��ير أن عودة الروح لطائرة تشرين جاءت
عبر الفئ��ات العمرية وأعني ه��ذا الفريق الجيد
وبدعم من إدارة النادي.
وج��اء فريق يب��ردو م��ن ريف دمش��ق بالمركز

د .ف��ؤاد محفوظ رئيس اتحاد الكرة الطائرة الذي
ح��رص على متابع��ة ومواكب��ة البطولة لالطالع
عل��ى المس��توى واألداء لفرق الفئ��ات العمرية
واالطمئن��ان عل��ى مس��يرة اللعبة ف��ي األندية
المش��اركة ودعمها والمواصلة معها قال لالتحاد
إن البطولة جاءت ضم��ن خطة االتحادي بإقامة
بطولة ه��ذه الفئة بال��ذات لالط�لاع على واقع
اللعبة في األندية وس��بل التواص��ل معها لمزيد
من االهتمام بالفئات العمرية نجوم المس��تقبل
وبالفع��ل أف��رزت البطول��ة مواه��ب وخامات
تتمتع بالكفاءة والطول والفنيات ونحن حرصنا

العربي ثالثاً

رأي اتحادي

الكابت��ن مأمون جمول العب دولي س��ابق في
ً
ومدربا لسنوات طويلة
نادي الس��لمية والجيش
ف��ي الناديي��ن والمكلف من قبل اتح��اد الكرة
الطائرة بانتقاء المواهب والخامات قال لالتحاد
إن البطولة من الناحية الفنية هي بالفعل جيدة
والمس��توى مقبول إلى جيد ل��دى كافة األندية
المش��اركة وتابعنا العبين يملكون اإلمكانيات
والمه��ارات والفني��ات الت��ي ه��ي بحاجة إلى
الصقل والمتابعة على م��دار العالم كما أفرزت
العبين يتمتعون بمواصفات العب الكرة الطائرة
المثالي من طول وبني��ة ولياقة ،وقد تم انتقاء
الالعبي��ن المتميزي��ن الموهوبي��ن والخامات
لرفعها التحاد اللعبة .وبالمناس��بة أنا أشد على
أي��دي كافة المدربين عل��ى جهودهم في إعداد
فرقه��م واألندية على اهتمام��ه باللعبة وأطلب
منه��ا المزي��د من الدع��م والرعاي��ة واالهتمام
والمتابع��ة وأنا متفائل بأنه س��يكون لدينا عما
قري��ب فريق لهذه الفئة مؤهل للمنافس��ة ً
عربيا
ً
وقاري��ا بش��رط المتابع��ة والدع��م ومزيد من
االهتمام.
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لجنة الرياضة والشباب في مجلس الشعب تؤكد على دعم
األندية الريفية ووضع ضوابط لنظام االحتراف

عقدت لجنة الش��باب والرياضة في مجلس الش��عب
اجتماعا يوم الثالثاء الفائت برئاس��ة السيد مصطفى
خير بك وبمش��اركة السيد فراس معال رئيس االتحاد
الرياضي العام وحضور أعضاء اللجنة.
وباشرت اللجنة أعمالها ببحث أمور تتعلق بواقع عمل
االتح��اد الرياضي العام ،حيث قدم عدد من الس��ادة
أعضاء مجلس الش��عب آراء ومقترحات للتعاون مع
االتحاد الرياضي العام فيما يتعلق بالرياضة في كافة
المحافظات.
أك��دوا على ض��رورة االهتمام باألندية ف��ي المناطق
الريفية ودعمها والتركيز على األلعاب الفردية وأهمية
دور الرياضة ف��ي هذه المرحلة الت��ي يمر بها الوطن
ألنه��ا رديف للجي��ش وأداء الدولة بش��كل عام ألنها
تدعم الراحة النفسية للمجتمع.
وتس��اءل عدد من السادة أعضاء مجلس الشعب عن
االس��تحقاقات والبط��والت األولمبي��ة وعن موضوع

االحت��راف وحاجت��ه للتنظيم بش��كل أكبر مع وضع
ضواب��ط صارمة وعن الش��هادات التي تمنح من قبل
االتحاد الرياض��ي العام وعن االس��تثمارات المهملة
لالتحاد الرياضي العام.
من جانبه أكد الس��يد ف��راس معال رئي��س االتحاد
الرياض��ي الع��ام أن الرياض��ة ه��ي مح��ور وحديث
ً
مؤكدا على تأهيل الالعبين
المجتمع في كل األماكن
األولمبيين ضمن معسكرات مغلقة ومفتوحة داخل
وخ��ارج االتح��اد وتقدي��م الدعم الكام��ل لهم ورفع
تعويضات الالعبين وأش��ار أن المنشآت االستثمارية
كلها مع القطاع العام وفيما يخص الرياضات الخاصة
هي بنفس السوية مع الرياضات العامة.
كما أوضح الس��يد معال أن صالة الحمدانية س��تكون
بالخدم��ة نهاية الع��ام الحال��ي والتي تعتب��ر صالة
ً
مش��يرا أن هناك خطة لمدن رياضية جديدة
عمالقة،
في درعا والسويداء وبأماكن مختلفة.

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

أعاد اتحاد كرة اليد تش��كيل اللجان الرئيسية لالتحاد
التي حملت الكثير من االس��ماء الجديدة ،والتي يراد
منها بحس��ب اتحاد اللعبة ضخ دماء جديدة في هذه
اللجان لتفعيل عملها بما يتيح توفير انطالقه جديدة
للعبة يؤك��د عليها اتحاد اللعبة في جميع اجتماعاته
وتصريحاته منذ اعادة تشكيله قبل اكثر من شهر.
ً
(رئيس��ا) تمام
 لجنة المدربين :حس��ن أبو الفضلً
(أمينا للسر) ,عبد اللطيف االمير (عضوا).
مفتاح
ً
 لجنة الحكام :منير بدعيس (رئيس��ا) ,أسعد أمينً
(أمينا للسر) ,بسام جنيد (عضوا).
ً
 لجنة المس��ابقات :ابراهيم النابلسي (رئيسا) ,ثائرً
(أمينا للسر) ,هاني سيد سليمان (عضوا).
يونس
ً
 لجنة الرياضة االنثوية :علي الزعيم (رئيسا) ,شكيبً
(أمينا للسر) ,ماجدة الصفدي (عضوا).
النفوري
ً
 لجنة المركز التدريبية :يوس��ف برماوي (رئيس��ا)،ً
(أمينا للسر) ,هاشم علواني (عضوا).
منذر شاشان
ً
 لجنة الكرة الش��اطئية :س��امر أبو عبيد (رئيس��ا),حسين غالية (أمنيا للسر) ,مارسيل محفوض (عضوا).
ً
(رئيسا) ,عمار ديواني
 لجنة التسويق :هيثم الجملً
(أمينا للس��ر) ,رياض ش��تيوي  ,بالل برماوي هيثم
خميس (أعضاء).
ً
 لجنة المني هاند بول :عماد مالش (رئيسا) ,مروانً
(أمينا للس��ر) 3- ,فات��ح عويد ,محمد الحالق,
الرملة

عبيد البريدي (أعضاء).
وكان اتح��اد ك��رة اليد قد أجرى مس��ابقة لتصميم ش��عار
جديد لالتحاد تقدم إليه عدد من المش��اركين ووقع اختيار
اللجنة المعنية بالموضوع على الشعار المرفق الذي سيكون
هو الهوية البصرية لالتحاد ومس��ابقاته وبطوالته المختلفة
بحسب ما ذكر اتحاد اللعبة على صفحته الرسمية.
م��ن جهة أخ��رى قرر اتح��اد كرة الي��د تعديل موعد
انطالق دوري الرجال (تجمع) مرحلة الذهاب ليصبح
بالفترة من  1ولغاية  5آذار 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 الش��باب الى موعد يحدد الحقا...
ولم يذكر التعميم الصادر عن اتحاد كرة اليد اس��باب
التأجيل.

اتحاد المالكمة يعلن مواعيد بطوالته الفرعية والمركزية
أعلن اتحاد المالكم��ة عن روزنامة
مكثفة ألنش��طته وبطوالته الفرعية
والمركزي��ة خ�لال الفت��رة القادمة
والت��ي س��تقام جميعه��ا ضم��ن
برنامجه االحتفالي الخاص بمناسبة
االس��تحقاق الرئاس��ي لالنتخابات
الدس��تورية القادم��ة وعل��ى النحو
التالي:
 إقامة دورة مركزية لصقل وترقيةالحكام المحليين للدرجتين الثانية
والثالثة في محافظة حلب في مقر
اللجن��ة التنفيذي��ة ف��ي الفترة من

.16/21/3/2021
 إقامة بط��والت المحافظات لفئةالناشئين من أعمار  15/16سنة.
 إقامة بطولة الجمهورية للناشئينف��ي محافظة حلب ف��ي الفترة من
.18/22/3/2021
 إقامة بطوالت الفرعية لفئة الرجالألعمار  19س��نة وما فوق في جميع
المحافظات.
 إقامة بطولة الجمهورية للرجال منأعمار  19عاما وما فوق في محافظة
طرطوس من .6/10/4/2021

 إقام��ة بطولة المراك��ز التدريبيةألعمار  13/14سنة.
 إقام��ة البط��والت لفئة األش��بالأعم��ار  13/14س��نة ف��ي جمي��ع
المحافظات.
 إقام��ة بطول��ة الجمهوري��ة لفئةاألشبال.
 اس��تقبال المنتخ��ب الوطن��ياإليران��ي للمالكم��ة في معس��كر
تدريبي ومباريات في ش��هر أيار ردا
لزي��ارة المنتخب الوطني الس��وري
إليران.

منتخب األثقال يواصل تحضيراته
وبطولة الجمهورية مطلع آذار
يتاب��ع منتخب رف��ع األثقال تحضيراته في معس��كر
تدريبي مغلق في صالة رف��ع األثقال بمدينة الفيحاء
الرياضية بمشاركة  10العبين بإشراف المدربين عهد
جغيلي وقيس أسعد.

انضباط

وذك��ر الم��درب جغيل��ي أن التدري��ب منتظ��م في
المعس��كر بش��كل يوم��ي حي��ث يت��درب الالعبون
 7حص��ص تدريبية أس��بوعيا وتمرين لياق��ة بدنية
والتمارين تقام بش��كل منتظم بإشراف الكادر الفني
واإلداري وهن��اك تطور واضح في أداء الالعبين يظهر
ً
تدريجيا.
من خالل تحسين ارقامهم

بطولة محلية

وذكر أمين س��ر اتحاد رفع االثقال باس��ل ابراهيم أن

أداء العبي المنتخب في تطور مس��تمر والمعس��كر
التدريب��ي يأت��ي في س��ياق التحضير للمش��اركات
الخارجية وأبرزها مشاركة منتخب الشباب في بطولة
العال��م الي تنظمها الس��عودية في ش��هر أيار القادم,
وبطول��ة آس��يا للرجال الت��ي تقام في اوزباكس��تان
بالفترة من  15ولغاية  26نيس��ان الق��ادم والمؤهلة
ألولمبياد طوكيو.
وأش��ار امين س��ر اتح��اد االثق��ال أن موع��د بطولة
الجمهورية للشباب والرجال المقررة في دمشق (صالة
اتحاد رفع االثقال) س��تقام في األول من آذار القادم
بمشاركة منتخباتالمحافظات الممارسة للعبة والعدد
مفتوح للمش��اركين وفق األوزان والمستويات الفنية
لالعبين.

كرة السلة
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تصفيات كأس آسيا لكرة السلة

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

أعلن االتحاد اآلس��يوي لكرة الس��لة (األس��بوع
الماض��ي) تأجي��ل منافس��ات الناف��ذة الثالثة
للمجموع��ة الخامس��ة للتصفي��ات المؤهل��ة
للنهائي��ات اآلس��يوية والتي تض��م منتخبات
(إي��ران والس��عودية وقط��ر وس��ورية) وكانت
مقررة بالفترة ما بين ( 21 – 19ش��باط الحالي)
ف��ي العاصمة القطري��ة الدوحة وذلك بس��بب
ً
مؤخرا في
اإلجراءات المش��ددة والتي فرض��ت
ً
تصديا لفيروس كورونا وس��يحدد االتحاد
قط��ر
ً
اآلس��يوي الحقا زمان وم��كان مباريات النافذة
القادمة واألخيرة.

طلب استضافة سوري

االتحاد الس��وري المؤقت توجه مباش��رة بطلب
رس��مي إل��ى االتح��اد اآلس��يوي لكرة الس��لة
باستضافة سورية لمنافسات النافذة الثالثة من
التصفيات المؤهلة لنهائيات اآلسيوية لحساب
المجموعة الخامسة ،وأكد االتحاد امتالك سورية
لكل مقومات االس��تضافة الناجحة من مختلف
الجوانب وال سيما بعد تجهيز صالة الفيحاء وفق
المعايير الدولي��ة والقدرة على تأمين متطلبات
اإلقام��ة بأفضل المعايي��ر ،وتنفي��ذ البرتوكول
الصح��ي المطلوب ً
دوليا رغم عدم بلوغ الكورونا
درجة الخطورة في سورية ،مع طموح كرة السلة
الس��ورية ألخذ دورها الفاعل ف��ي منظومة كرة
السلة اآلسيوية.

العودة لقطر

منذ أيام وصلت تس��ريبات أن االتحاد اآلسيوي
يعتزم العودة للدوحة إلستضافة مباريات النافذة
ً
وتحديدا يوم ( 4/3القادم) بإنتظار موافقة
الثالثة

ً
خصوصا أن االتحاد اإليراني
االتح��ادات الوطنية
تقدم ً
أيضا بطلب رس��مي الس��تضافة مباريات
المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات سورية
والسعودية وقطر وإيران التي تتصدر المجموعة
يليه منتخبنا ثم الس��عودية وتتذيل المجموعة
قطر.

مغادرة المدرب

وش��هدت األي��ام الماضي��ة مغ��ادرة الم��درب
األميرك��ي لمنتخبنا الوطني جوزيف س��اليرنو
ومس��اعده البالد إلى الواليات المتحدة بعد قرار
تأجيل مباريات النافذة وأكد ساليرنو استعداده
الع��ودة مباش��رة ف��ور تحدي��د موع��د النافذة
الس��تكمال خطة تحضير الفريق وأنه س��يتابع
مباري��ات مرحلة إياب دوري الرجال لتس��جيل
مالحظاته على أداء الالعبين.

ملف فابيان

أعض��اء االتح��اد المؤقت لكرة الس��لة م��ا زالوا
يعملون على إعداد ملف الالعب فابيان السعدي
بعد أن إعادته من المكتب القانوني في االتحاد
الدول��ي (الفيبا) بس��بب غياب بع��ض األوراق
التي تثبت إنه حاصل على الجنس��ية الس��ورية
قبل سن السادسة عش��رة ،وهي الورقة التي لم
يحصل عليها اتحاد الس��لة المؤقت من أجل أن
يس��تكمل ملفه ويصبح كالع��ب وطني وليس
كمجنس.

تأكيد الجوخجي

أكد رئيس اتحاد السلة الكابتن عالء جوخه جي
أن اتحاده ينتظر من االتحاد اآلسيوي الموافقة
عل��ى طل��ب القي��ادة الرياضية حي��ال إمكانية
اس��تضافة مباريات النافذة الثالثة في دمش��ق،
وتحدي��د موعد جديد لها ،وأب��دى الجوخه جي

استغرابه عن قرار التأجيل لكون موعد مباريات
الناف��ذة تزامنت مع موعد إقام��ة بطولة العالم
لألندية بكرة القدم التي استضافتها قطر.
وتاب��ع يقول :نحن نحترم ه��ذا القرار ونأمل أن
نس��تكمل أوراق الالعبي��ن المغتربين بش��كل
كام��ل ألن حضوره��م مع المنتخ��ب في هذه
ً
ً
ً
ً
معنويا
وحاف��زا
كبيرا
دعم��ا
النافذة سيش��كل
ً
لباق��ي الالعبين نظرا للخب��رة التي يتحلون بها
من مهارات وفنيـات عاليـة المستوى قد تصب
في مصلحة المنتخب س��ـواء في النافذة أم في
النهائيات اآلسيوية في حال تأهلنــا أن شاء هللا.

آراء خبراء اللعبة

بع��د قرار االتحاد اآلس��يوي تأجيل منافس��ات
الناف��ذة الثالثة صرح خبراء اللعب��ة عن رأيهم
بالتأجيل:

دوري شباب السلة ..جرمانا يرد الدين للوحدة بنفس النتيجة
نج��ح جرمانا من تعويض خس��ارته
ً
ذهابا أمام الوحدة بمنافس��ات دوري
ً
الش��باب بالفوز إيابا وبنفس النتيجة
الرقمية بف��ارق ( )3نقاط ()86 /89
بعد أن انته��ت األرباع 25 ،22 - 23
  19 - 19 ،27 - 22 ،18بالمب��اراةالتي جمعت الفريقين مساء األربعاء
الماض��ي في صالة الفيح��اء الفرعية
بدمش��ق في افتتاح الجول��ة الثالثة
إلياب دوري الش��باب عن مجموعة
دمشق ،حيث يتنافس كال الفريقين
عل��ى البطاق��ات المؤهل��ة للمرحلة
النهائي��ة للبطول��ة التي س��تقام في
حلب.
ً
ويحتل جرمان��ا حاليا مركز الوصيف
ً
متقدما على الثورة بفارق
بـ  11نقطة
المواجهتين المباشرتين (فاز الثورة
ذهاب��ا  67 - 71وجرمان��ا ً
ً
إيابا - 76
 )59فيما يتصدر الجيش الترتيب بـ
 13نقطة ،أم��ا الوحدة فيحتل المركز
الراب��ع بـ  10نقاط م��ن  4انتصارات
ً
وصيفا
وخسارتين وفوزه س��يجعله
بفارق المواجهتين المباش��رتين مع
علما أن الوحدة ف��از ً
جرمان��اً ،
ذهابا
على جرمانا .86 - 89
وهن��ا ترتي��ب الف��رق قبل مب��اراة
الفريقين - 1 :الجي��ش ( )13نقطة،
 - 2جرمان��ا ( - 3 ،)11الث��ورة (،)11
 - 4الوحدة ( - 5 ،)10قاس��يون (،)8
 - 6المحافظة (.)8
الجدير ذكره أن األول والثاني يتأهل
لنهائي��ات ال��دوري مباش��رة فيم��ا
س��يخوض صاح��ب المرك��ز الثالث
مبارات��ي ملح��ق التأهل م��ع ثالث
المجموعة الوسطى والساحلية.

ومس��اء الثالث��اء الماض��ي اقيمت
مباراة واحدة ضمن دوري الش��باب
ع��ن مجموعة حل��ب انته��ت بفوز
متوقع للحرية على السكك 62 - 99
واألرب��اع ،15 - 22 ،17 - 13 ،8 - 31
.22 - 33
ويتصدر االتحاد الترتيب بـ  13نقطة
يليه الجالء بنفس الرصيد ثم الحرية
 12واليرموك  10والعروبة  8والسكك
.7
وكان االتحاد تجاوز تعثره في الجولة
االفتتاحية من مرحل��ة اإلياب أمام
اليرموك ( )77 - 75بفوز س��هل في
المرحلة الثاني��ة على العروبة - 109
 84في المب��اراة التي أجريت بينهما
في صالة نادي الجالء .وتفوق االتحاد
ف��ي األرب��اع جميعها بواق��ع - 24
،21 - 22 ،23 - 32 ،19 - 26 ،21
وف��ي نفس الصالة ،ف��از الجالء على
اليرم��وك  57 - 70واألرباع ،5 - 15
.25 - 25 ،20 - 12 ،7 - 18
وفي المجموعة الوسطى والساحلية

انته��ت مب��اراة درب��ي حم��اة بين
النواعير والطليعة بفوز األول 47 - 61
واألرباع ،14 - 15 ،10 - 16 ،13 - 13
 .10 - 17وانته��ت مباراة الناش��ئين
بين الفريقين بفوز الطليعة 67 - 69
واألرباع ،14 - 15 ،15 - 15 ،21 - 22
.17 - 17
واس��تعاد الكرامة صدارة المجموعة
الوس��طى والساحلية من جاره الوثبة
بعدما حقق فوزه السادس في مباراته
السابعة على حس��اب ضيفه محردة
 51 - 58ف��ي المب��اراة التي أجريت
بينهما اليوم في صالة غزوان أبو زيد
في حمص.
وبهذا الفوز اس��تعاد الكرام��ة الصدارة
ً
ً
متقدما
رافع��ا رصي��ده إلى  13نقط��ة
على الوثب��ة بفارق نقطة واحدة ،ويأتي
ثالثا بـ  10نقاط والنواعير ً
الطليعة ً
رابعا
ً
خامس��ا بـ  9نقاط
ب��ـ  9نقاط وحطين
ً
ً
ً
أيضا ومحردة سادسا وأخيرا بـ  7نقاط.
وكان الوثب��ة اعتل��ى ص��دارة
المجموعتين الوس��طى والس��احلية

دوري ناشئات السلة..
الفوز السادس لفريق الثورة
وضم��ن منافس��ات دوري الناش��ئات ع��ن
مجموعة دمش��ق وف��ي المجموع��ة الثانية
حقق الثورة فوزه السادس على التوالي على
حس��اب المحافظ��ة  24 - 72واألرباع - 21
 .6 - 18 ،3 - 20 ،9 - 13 ،6وف��ي نف��س
المجموعة فاز األش��رفية عل��ى الجيش 63
  37واألرب��اع ،13 - 20 ،15 - 17 ،7 - 7.2 - 19
ويتصدر الثورة الترتيب بـ  12نقطة مقابل 11
لألشرفية و 6للمحافظة وبردى و 5للجيش.
وفي مجموعة حلب فاز االتحاد على العروبة
 44 - 51واألرب��اع ،10 - 17 ،13 - 3 ،9 - 14
 .12 - 17كم��ا فاز الحري��ة على اليرموك 81
  50واألرب��اع ،8 - 21 ،12 - 26 ،13 - 18.17 - 16
ويتصدر الحرية الترتيب ب��ـ  10نقاط مقابل
 9للجالء واالتحاد و 8للعروبة و 6لليرموك.
وفي منافس��ات دمشق ش��هدت المجموعة
األول��ى فوز الوح��دة على جرمان��ا 47 - 96
واألرب��اع - 14 10 - 26 ،13 - 29 ،13 - 27
 .11وفي المباراة الثانية ثأر النصر لخس��ارته

ذهابا  69 - 53بالفوز عليه ً
أمام الفيحاء ً
إيابا
 54 - 59واألرب��اع - 14 ،10 - 10 ،12 - 18
.7 - 17 ،25
ويتص��در الوح��دة الترتيب ب��ـ  12نقطة يليه
الفيحاء  10ثم النصر  8وجرمانا  7وقاسيون .5
وفي المجموعة الساحلية تمكن حطين من
ً
ً
محققا
فائ��زا على تش��رين 59 /71
الخروج
ً
فوزه الخام��س توالي��ا دون هزيمة واألرباع
 ،23 - 19 ،9 - 16 ،14 - 19 ،13 - 17وف��از
التضام��ن عل��ى الش��رطة  34 - 79واألرباع
 ،12 - 13 ،2 - 18 ،8 - 21 ،12 - 27وف��ي
دوري الناش��ئات عن مجموعة السويداء فاز
إزرع عل��ى العربي  45 - 48واألرباع ،8 - 13
 ،13 - 14 ،11 - 7 ،13 - 14وف��ي المجموعة
الوس��طى ف��از الس��لمية على مس��تضيفه
القدم��وس  19 - 46واألرب��اع - 18 ،6 - 8
 ،1 - 7 ،8 - 12 ،2وف��ي المجموعة نفس��ها
فاز النواعير على مس��تضيفه الساحل - 39
 38بع��د التمديد إثر انته��اء الوقت األصلي
بالتع��ادل  33 - 33واألرب��اع ،8 - 12 ،4 - 9
.)5 - 6( 10 - 8 ،11 - 4

ً
مؤقتا بفوزه على ضيفه حطين - 75
 62في المب��اراة التي أجريت بينهما
اليوم ف��ي صالة غزوان أب��و زيد في
حمص ضمن الجولة الثانية لإلياب.
وتف��وق الوثبة ف��ي الربعي��ن األول
والثان��ي 24 - 26و  14 - 21فيم��ا
تفوق حطين ف��ي الربع الثالث - 18
 19ليعود حطي��ن ويتفوق في الربع
الراب��ع  ،5 - 10ومما يذكر أن مباراة
الذهاب انتهت لمصاحة حطين - 75
 69بعد التمديد .62 - 62
فيما شهدت الجولة الثانية لمجموعة
دمش��ق تقدم الوح��دة إل��ى المركز
الثاني بفوزه الس��هل على المحافظة
 60 - 94ف��ي المب��اراة التي أجريت
بينهم��ا الي��وم ف��ي صال��ة الفيحاء
الفرعي��ة .وتق��دم الوحدة ف��ي الربع
األول  13 - 30والمحافظ��ة في الربع
الثاني  22 - 13لينتهي النصف األول
بتف��وق الوح��دة  .35 - 43ثم فرض
ً
تمام��ا وخرج ً
فائزا
الوحدة أفضليته
في الربعين الثالث والرابع 16 - 25و
 9 - 26لينه��ي المب��اراة لمصلحته
بفارق  34نقطة.
وبهذا الفوز تق��دم الوحدة من المركز
ً
متأخرا
الثالث إلى الوصافة بـ  12نقطة
بفارق نقط��ة عن الجي��ش ومتقدماً
بفارق نقطة ً
أيضا على الثورة.
وفي مباراة ثانية أكثر إثارة فاز جرمانا
على قاسيون بفارق  5نقاط .79 - 84
وتفوق جرمان��ا في أول ربعين - 23
20و  14 - 20فيم��ا تفوق قاس��يون
في الرب��ع الثال��ث  20 - 16وفرض
التعادل نفس��ه في الربع الرابع - 25
 25ليخرج جرمانا ً
فائزا بفارق  5نقاط.

سيدات حطين
في صدارة سلة الدرجة الثانية
وفي دوري الس��يدات ألندي��ة الدرجة الثاني��ة واصل حطين
سلس��لة انتصاراته دون هزيمة حتى اآلن وحقق فوزه السابع
ً
تواليا على حس��اب مس��تضيفه قطينة  49 - 56في المباراة
التي أجريت بينهما في صالة غزوان أبو زيد في حمص ضمن
المرحلة الثانية إلياب المجموعة الثانية.
وكان قطين��ة قد فرض أفضليته البس��يطة ف��ي األرباع الـ 3
األول��ى بواق��ع 14 - 15و 13 - 14و  11 - 13قبل أن يحس��م
حطين األمور في الربع الرابع عندما تفوق  7 - 18ليخرج ً
فائزا
.49 - 56
وفي صالة ناصح علواني في حماة ،خسر السلمية أمام ضيفه
اليرموك  49 - 32واألرباع .12 - 9 ،13 - 2 ،10 - 9 ،14 - 12
وهي الخسارة السابعة ً
تواليا للسلمية ،والفوز الثالث لليرموك.
وفي الصالة الرياضية في الالذقية ،خسر التضامن أمام ضيفه
محردة  65 - 28واألرباع .13 - 5 ،22 - 7 ،17 - 6 ،13 - 10
وهن��ا ترتيب الفرق - 1 :حطين ( )14نقطة - 2 ،محردة (،)13
 - 4 ،)101اليرموك ( - 5 ،)10قطينة (- 6 ،)9
3
السلمية (.)7
وفي المجموعة األولى ،فاز المحافظة على ضيفه العربي - 56
 46واألرباع .17 - 12 ،12 - 10 ،6 - 18 ،11 - 16
وهن��ا ترتيب الفرق - 1 :بردى ( )8نقاط - 2 ،جرمانا (- 3 ،)8
المحافظة ( - 4 ،)8الفيحاء ( - 5 ،)6العربي (.)6

هالل الدجاني م��درب الثورة :طبعا قرار تأجيل
مباريات النافذة سيكون له تأثير سلبي مشترك
على جمي��ع المنتخبات ،ليس عل��ى منتخبنا
فقط ،لكون هذه المنتخبات استعدت وتحضرت
بش��كل جيد ،وبعضها أوق��ف الدوري من أجل
مش��اركة المنتخب ،لكن ربما هذا القرار حسب
رؤية الجهاز الفني قد يفيدنا من أجل التحضير
بوجود الالعب المجنس (كيل) ولعب مباراة أو
مباراتين بفترة التحضير بوجوده ،وهنا سيصل
المنتخ��ب بكامل العبي��ه لمرحلة متقدمة من
التفاهم واالنسجام قبل دخوله معترك المرحلة
المهمة.
جورج شكر مدرب النواعير :برأيي الشخصي قرار
ً
مخيب��ا ،وخاصة إنه أتى في
التأجيل قد يكون
أواخر معس��كر االستعداد للمنتخب ،ولكن رب

ضارة نافعة فعلينا البناء على المرحلة الس��ابقة
كفترة استعدادية للمرحلة القادمة ،والتي يجب
خاللها وجود الم��درب لمتابعة الالعبين خالل
مباريات الدوري ،بالمختص��ر علينا إيجاد طرق
للبناء على المرحلة وليس اإلحباط ،وهذه ميزة
كرة السلة فهي لعبة حياة.
ياس��ر حاج إبراهيم م��درب الطليعة :أعتقد أن
التأجيل يصب ف��ي مصلحة منتخبنا ألكثر من
سبب ،فالمنتخب لم يلعب أي مباراة تجريبية
أو ودية في الفت��رة الماضية ،وتحضيره اقتصر
على التمارين في معس��كر دمشق ،ومن ناحية
أخرى ق��د يس��اعد التأجيل اتحاد كرة الس��لة
والقائمي��ن عل��ى المنتخب بالبح��ث واالتفاق
مع العبين جدد من أصول س��ورية ينش��طون
في دوري��ات أميركا الالتينية ويعطي فس��حة
من الوقت لحل قضية الالعب فابيان س��عدي
من أجل المش��اركة مع المنتخ��ب في النافذة
القادمة.
األمر الس��لبي ف��ي التأجيل يكم��ن في توقف
اإلع��داد وقط��ع البرنام��ج والخط��ة التدريبية
الموضوعة من المدرب والجهاز الفني للمنتخب
قبل اكتمالها ،كما أن التأجيل يؤثر في الدوري
المحلي وعدم ثبات روزنامته.
هيثم جميل م��درب الوحدة :ظ��روف تحضير
المنتخ��ب ف��ي ه��ذه النافذة ليس��ت كما هو
ً
قياس��ا إل��ى تحضيراته ف��ي النافذة
مطل��وب
الثاني��ة ،التي كانت قد ش��ملت مباريات ودية
جي��دة ،لكن في ه��ذه النافذة ل��م يتمكن من
لع��ب أي مب��اراة قوية بس��بب اعت��ذار بعض
المنتخبات عن اس��تقبالنا أو المجيء لسورية،
ً
إيجابيا ويصب
لذلك قد يك��ون قرار التأجي��ل

في مصلحة منتخبنا ،وقد يكون فرصة له للعب
مباري��ات ودية ،وخاصة أن هذا المنتخب دخل
عليه العب��ون جدد وهم بحاج��ة للتأقلم فيما
بينهم ،وهذا ال يتم سوى بلعب مباريات ودية،
إضافة إلمكانية تجهيز الصالة بشكل جيد وبما
يتناس��ب مع طلبات االتحاد اآلس��يوي ،أتوقع
أن يك��ون القرار فرصة جيدة لمنتخبنا ويتحضر
ً
جيدا ويخطف بطاقة التأهل للنهائيات.
خالد أبو ط��وق م��درب الكرام��ة :التأثير الذي
ً
إيجابيا ال
يتحدث عنه البعض أن كان سلبيا أم
يحدده سوى الجهاز الفني للمنتخب والقائمين
عليه ،لك��ن برأي��ي التأجيل يمك��ن أن يكون
ل��ه فائدة من أج��ل تصحيح أوض��اع الالعبين
المغتربين بش��كل جيد وبما يفي��د 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 باش��اياني عض��و إدارة الج�لاء :ال أعرف
ه��ل قرار التأجيل جاء م��ن االتحاد القطري أم
اآلسيوي ،وال أعرف س��بب التأجيل لكون قطر
اس��تضافت بطولة العالم لألندي��ة بكرة القدم،
المه��م ه��ذا الق��رار قد يك��ون فرص��ة مواتية
لمنتخبن��ا من أج��ل رفع مس��توى تحضيراته
واالطمئن��ان على العبيه ،وخاص��ة المغتربين
منهم بعد سلس��لة من المنغصات حيال بعض
الالعبي��ن ،وأتمن��ى م��ن كل قلب��ي أن يوفق
منتخبنا في النافذة القادمة التي ربما س��تقام
ف��ي لبنان حس��ب بعض التصريح��ات ،ويعود
ببطاقة التأهل للنهائيات عن جدارة واستحقاق.

دوري سلة الناشئين ..فوز خامس لفريق تشرين
ضمن منافس��ات دوري الناشئين
عن المجموعة الس��احلية ،واصل
تش��رين انتصارات��ه وحق��ق فوزه
ً
تواليا دون هزيمة وذلك
الخامس
عل��ى حس��اب حطي��ن 61 - 75
واألرباع ،18 - 14 ،9 - 22 ،15 - 11
 .19 - 28ويتصدر تشرين الترتيب
ب��ـ  10نقاط مقاب��ل  8لحطين و7
للتضامن و 5للشرطة.
وشهدت منافسات مجموعة دمشق
لعب ثالث مباريات ،ففي المجموعة
األولى حقق الجيش فوزه الس��ادس
ً
توالي��ا دون هزيم��ة وذل��ك عل��ى
حس��اب النص��ر  48 - 80واألرباع 8
 ،9 - 25 ،15 - 19 ،13 - 28 ،11وفي نفس المجموعة فاز الثورة على
المحافظ��ة  60 - 78واألرب��اع - 27
 .8 - 9 ،14 - 20 ،18 - 22 ،17وفي
المجموعة الثانية ف��از الوحدة على
الفيح��اء  78 - 92واألرباع ،9 - 29
.32 - 18 ،21 - 18 ،16 - 27
وف��ي المجموع��ة الوس��طى فاز

الكرامة على ضيف��ه محردة - 90
 56واألرب��اع ،14 - 30 ،13 - 27
.17 - 14 ،12 - 19
وكان��ت الجول��ة االفتتاحي��ة من
إياب دوري سلة الناشئين شهدت
ً
تحقي��ق الج�لاء ً
صعب��ا على
فوزا
العروب��ة بف��ارق نقطتين فقط 89
 87 -ف��ي المباراة الت��ي أجريت

بينهم��ا ف��ي صالة ن��ادي الحرية.
وتف��وق العروبة في الربعين األول
والثان��ي 18 - 15و 20 - 16
(النصف األول  )31 - 38ثم حقق
ً
ً
بس��يطا ف��ي الربع
تفوقا
الج�لاء
الثال��ث بفارق نقط��ة واحدة - 26
 25وكان منع��رج اللقاء في الربع
الرابع عندما تفوق الجالء 24 - 32

ليخرج ً
فائزا .87 - 89
وفي مب��اراة ثانية فاز الحرية على
السكك  69 - 85واألرباع ،14 - 26
.26 - 17 ،20 - 24 ،9 - 18
وف��ي المجموع��ة الوس��طى ،فاز
الوثب��ة عل��ى قطين��ة 38 - 93
واألرباع ،4 - 30 ،6 - 24 ،15 - 14
.13 - 25

(هابو) سلة الكرامة والمنتخب:

أتمني عودة الجمهور وتأجيل النافذة لن يؤثر علينا
محمد خير الكيالني

يع��د الالع��ب عبد الوه��اب الحموي
(هابو) ه��و األطول بي��ن العبي كرة
الس��لة الس��ورية وإضاف��ة مهمة ألي
فري��ق يلعب له ..هابو ب��دأ هاويا في
نادي الكرامة وع��اد إليه محترفا بعد
جولة احترافية ف��ي لبنان رفعت من
مس��تواه الفني كثي��را فانتقل لنادي
الجي��ش وأحرز معه بطول��ة الدوري,
وكان ضمن منتخب س��ورية الوطني
وأخيرا ع��اد لبيته ال��ذي انطلق منه
(الكرام��ة) ليحقق معه رقما قياس��يا
في تص��دره ذهاب ال��دوري دون أي
خس��ارة ..في ح��واره م��ع (االتحاد)
تح��دث ب��كل عفوي��ه عن مس��يرته
الرياضة.
ً
مجددا إلى الكرامة؟.
• عدت
 عودت��ي للكرام��ة كانت بع��د فترةاحت��راف نوعي��ة في ن��ادي الجيش
اس��تفدت منه��ا كثي��را وحققت مع
الفريق انج��ازات طيب��ة واليوم أعود
لنادي الكرام��ة ب��روح معنوية أعلى
خاص��ة بوجود ه��ذا الجمه��ور الذي
يش��كل مصدر إله��ام وحم��اس لنا،
لنق��دم ف��وق طاقتنا وها ه��و الفريق
ً
متصدرا
يقطع نصف مش��وار الدوري
الترتيب بدون أي خسارة.
م��اذا ع��ن تجربت��ك االحترافية في
لبنان؟
 لعب��ت مع معظم األندي��ة اللبنانيهالحكم��ة والش��انفيل والرياض��ي
واإلنترانيك والمتحد وهوبس تنقلت

بي��ن معظم االندي��ة وم��ع مدربين
اعطون��ي معلوماته��م وحصلت على
خب��رة م��ن مدرس��تين س��لويتين
المدرس��ة الصربية والبوسنية واحدة
تعتم��د الدفاع (الديفن��س) والثانية
عل��ى التس��ديد والس��رعة وه��ؤالء
المدربين من أفضل المدربين بأوروبا
ً
حالي��ا المدرس��ة األميركية
وأضفت
مع المنتخب الوطني بقيادة المدرب
األميركي.
عس��كر المنتخب في روسيا تحضيرا
للناف��ذة األول��ى وفزتم عل��ي إيران
م��ا الفارق بي��ن المعس��كر الخارجي
والداخلي.
 المعس��كري الخارج��ي يعطي��كاندف��اع أفضل ويس��مح ل��ك بإجراء
مباريات تحتك بها مع منافسين جدد
أما المعسكر الداخلي فيجعلك تلعب
م��ع فرق نف��س فرق ال��دوري العب
المنتخب يحتاج لش��يء جديد ليطور

قدراته ويستطيع منافسة فرق مؤهلة
مثل ايران وقطر والسعودية المعسكر
قدم لنا فائدة كبيرة بعد خوضنا ألربع
مباري��ات تحضيرا لمباري��ات النافذة
السابقة فكانت مباراة قطر هي اختبار
لن��ا حصلت بعض األخطاء البس��يطة
والت��ي تداركناها من خالل تعليمات
الم��درب الذي هيأنا نفس��يا ومعنويا
بلعب��ة إي��ران بطل آس��يا وفزنا عليه
مما ترك انطباعا ً
طيبا لدى الجماهير
وأكد أننا قادرين على صنع شيء في
مباري��ات النافذة األخي��رة من خالل
تقديم األداء األفضل.
تأجي��ل النافذة األخيرة بس��بب منع
السفر لقطر وبعد معسكر بدمشق هل
هذا بصالح المنتخب؟
 أعتق��د إنه لن يؤثر علينا وقد يكونش��يء جيد ألن العبينا بحاجه لتركيز
ذهني أكثر وجاء التأجيل لمصلحتنا
نعود للكرامة وصدارته بدون خس��ارة

للذهاب كيف حصل ذلك؟
 حص��ل بالتكات��ف بي��ن الالعبينوالجمه��ور والجه��د الذي ق��دم من
الطرفين نتيجة ما قدمته االدارة لخلق
فريق ينافس على الدوري والكأس.
الدع��وة للمنتخ��ب ألكث��ر لعدد من
العبي الكرامة ان��س وعمر وأنت هل
قللت من االنسجام مع الفريق؟
 ربما قللت نس��بيا لغياب االنسجامم��ع العب��ي الكرام��ة لك��ن المدرب
األميرك��ي كان يش��ركنا نحن الثالثة
انس وعم��ر وأنا ألننا نحف��ظ بعضنا
وه��ذا يجعلن��ا بحالة أفضل وس��رعة
لتحقيق االنس��جام مع العبي الكرامة
في حال عودتنا للفريق.
باإلياب س��يجد الكرامة منافس��ة من
بع��ض فرق الدوري فهل انتم عازمون
على تحقيق بطولة للنادي؟
 الش��ك بذلك فالكرامة بات ظاهرةفي هذا الدوري والبد للمنافس��ين أن
يحض��روا للقائه ولكنن��ا نحن بنفس
الوق��ت نتاب��ع التمرين بش��كل جيد
للحصول عل��ى بطولة ال��دوري وهذا
ليس منته��ى الطموح بل الطموح أن
نشارك في بطولة غرب آسيا.
المباري��ات س��تقام ب��دون جمه��ور
وهذه خس��ارة لفريقكم الذي يشجعه
الجمهور ويرفع من معنوياته؟
 الرياضة بش��كل عام ليست جميلهبدون جمه��ور وإال لماذا نلعب ،فأحد
أه��م أهدافنا هو أن نس��عد الجمهور
وأتمنى أن يع��ود الجمهور لمباريات
الكرامة والمنتخب.

عالمي
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إعداد ربيع حمامة

ذهاب دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم

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

تتواص��ل هذا االس��بوع مباريات ذه��اب دور ثمن
النهائي لمس��ابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم
والتي لم تخل م��ن المفاجآت مع انطالقتها حيث
هوى برش��لونة أمام س��ان جيرمان قبل أن يسقط
بس��هولة ،وأرهق بورتو فريق الس��يدة العجوز وارتد
دورتموند على إش��بيلية بوقت استعاد فيه ليفربول
اتزانه.
ويلتقي الثالثاء القادم التس��يو م��ع بايرن ميونيخ
في األولمبيكو ويحل تشيلس��ي اللندني ً
ضيفا على
أتلتيكو مدريد في أرينا ناسيونال.
وتستكمل مواجهات الدور يوم األربعاء حيث يلعب
بروسيا مونش��نغالدباخ مع مانشستر سيتي ويحل
لاير مدريد ً
ضيفا على اتالنتا.

مفاجآت االفتتاح

س��جل المهاجم الفرنس��ي المتأل��ق كيليان مبابي
ثالث��ة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه باريس س��ان
جيرمان الفرنس��ي إلى توجيه صفعة قوية لبرشلونة
في الموس��م الحالي بالفوز عليه  1 / 4في عقر داره
في ذهاب الدور الثاني (دور الس��تة عش��ر) 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 الش��وط األول من المب��اراة بالتعادل 1 / 1
حي��ث تقدم ليونيل ميس��ي بهدف لبرش��لونة من
ركل��ة جزاء في الدقيقة  27وتع��ادل كيليان مبابي
للضيوف في الدقيقة .32
وفي الش��وط الثاني وجه سان جيرمان صفعة قوية
لمضيفه وس��جل ثالثة أهداف أحرزه��ا مبابي في

الدقيقتين  65و 85ومويس كين في الدقيقة .70
وحقق س��ان جيرمان أمس أول فوز لفريق فرنسي
على برش��لونة في استاد «كامب نو» ببرشلونة على
مدار تاريخ دوري األبطال األوروبي.
وفي مب��اراة أخرى بالدور ذاته فاجأ بورتو البرتغالي
ضيف��ه يوفنت��وس اإليطالي بفوز ثمي��ن  2-1على
ملع��ب «الدراغاو» في بورتو ،وس��جل هدفي بورتو
اإليران��ي مه��دي طارم��ي (د )2والمال��ي موس��ى
ماريغ��ا (د ،)46فيما قل��ص فيديريكو كييزا الفارق
ليوفنتوس (د )82ويلتقي الفريقان إيابا في تورينو
في التاسع من آذار المقبل.
ً
مرتبكا بشكل كبير وغير فعال في
وظهر يوفنتوس
خلق فرص حقيقية.
وكان «يوف��ي» يعوّل عل��ى حامل الك��رة الذهبية
خمس مرات واله��داف التاريخي ل��دوري األبطال
( )134ال��ذي وص��ل م��ن لاير مدري��د اإلس��باني
ع��ام  2018لقيادته إل��ى اللقب العتي��د البرتغالي
كريستيانو رونالدو.
وهذه المرة األولى التي واجه فيها رونالدو ً
فريقا من
البرتغ��ال منذ  2016عندما تغل��ب لاير مدريد على
ذهابا ً
سبورتينغ ً 2-1
وايابا في دور المجموعات من
دوري األبطال.
ً
مفتقدا لخدمات قلب
كما لعب الـ «بيانكوني��ري»
دفاع��ه المخض��رم ليون��اردو بونوتش��ي المصاب
والمهاج��م األرجنتين��ي باولو ديباال ال��ذي ال يزال
يتعاف��ى من إصابة تعرض لها في يناير ،رغم عودته
إلى التمارين بحس��ب ما أعلن مدرب الفريق أندريا
بيرلو ،إضافة إلى غياب الكولومبي خوان كوادرادو.
ً
وتحديدا ف��ي الدقيقة
وب ّك��ر بورتو في التس��جيل

الثاني��ة بعد خطأ فادح م��ن األوروغوياني رودريغو
بينتانكور الذي أعاد الكرة قصيرة إلى حارس مرماه
البولندي فويتشخ تشيش��ني الذي حاول تشتيتها
فارتطم��ت بق��دم طارم��ي وتابع��ت طريقها داخل
المرمى (ق.)2
وعلى غرار الشوط األول دك بورتو شباك يوفنتوس
بهدف مبكر في الش��وط الثاني ،عندما تلقى ماريغا
ك��رة عرضية داخ��ل المنطقة ،فس��ددها بقوة على
يمين الحارس تشيشني (د.)46
وضاعف الفريق اإليطالي محاوالته في النصف ساعة
األخيرة من المباراة ،وبعد محاوالت عدة لم تشكل

ليفانتي ُ«يفرمل» أتلتيكو مدريد في الليغا

أعاد ليفانتي الصراع على لقب الليغا إلى خطه الساخن بعد
أن ح��رم ضيفه أتلتيكو مدريد الس��اعي إلى اللقب الحادي
عش��ر في تاريخ��ه واألول من��ذ موس��م  ،2013-2014من
االبتعاد ثماني نقاط في الصدارة عندما ارغمه على التعادل
 1-1أمس على ملعب «س��يوتات دي فالنس��يا» في مباراة
مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وكان ليفانت��ي الب��ادئ بالتس��جيل عب��ر المقدوني إنيس
براده��ي (د )17وأدرك ماركوس يورنت��ي التعادل ألتلتيكو
مدريد (د.)37
وهو التع��ادل الثاني ألتلتيكو مدريد ف��ي مبارياته الثالث
األخيرة بعد األول أمام ضيفه س��لتا فيغو  2-2في المرحلة
الثانية والعش��رين ف��ي الثامن من ش��باط الحالي ،فأهدر
فرص��ة االبتعاد  8نقاط في الص��دارة واكتفى بنقطة واحدة
ع��زز بها موقعه برصيد  55نقطة بف��ارق  6نقاط 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.
ً
مجددا اليوم الس��بت
ويلتقي أتلتيك��و مدريد مع ليفانتي
المقب��ل على ملع��ب «واندا ميتروبوليتان��و» في العاصمة
مدريد في المرحلة الرابعة والعش��رين ،وبعدها س��يخوض
مباري��ات قوية أمام ضيفه تشلس��ي االنكليزي الثالثاء في
ذهاب ثمن نهائي مس��ابقة دوري أبط��ال أوروبا ،ومضيفه
فيالاير ف��ي  28الحالي ،وجاره لاير مدريد في الس��ابع من
آذار المقبل.
ف��ي المقابل رفع ليفانتي رصي��ده إلى  28نقطة في المركز
الحادي عشر.
لريال مدريد  49نقطة إنما يس��بق غيره من رباعي المقدمة
بمب��اراة ،ويلتق��ي الي��وم مع مضيف��ه بلد الولي��د ويحتل
برشلونة المركز الثالث برصيد  46نقطة ويستضيف يوم غد
األحد فريق قادش.
أما إش��بيلية صاح��ب المركز الرابع برصي��د  45نقطة يحل
االثنين ً
ضيفا على أوساسونا وللفريق  45نقطة.

كم يساوي مبابي؟
كش��فت تقارير إعالمية فرنسية أن إدارة نادي باريس
ً
س��ان جيرمان لكرة القدم ،حددوا ً
مبدئيا ال يقل
سعرا
عن  200مليون ي��ورو للموافقة على بيع نجم الفريق
المهاجم كيليان مبابي وأشارت إلى أن الالعب أثبت
إنه يس��تحق أن يكون ضمن الفئ��ة األولى بعد تألقه
في مباراة برش��لونة األسبوع الماضي ،وتسجيله ثالثة
أهداف «هاتريك» عل��ى ملعب «كامب نو» ،لكنه لن
ينعم بذلك في ظل تواجد زميله النجم البرازيلي نيمار
الذي اقترب من تمديد عقده ألربعة مواسم أخرى.
وأضاف��ت أن مس��تقبل كيلي��ان ال��ذي ينتهي عقده
ف��ي صي��ف  2022يبقى مح��ل ش��كوك عديدة في
ظ��ل اهتمام بع��ض األندية بضمه مث��ل لاير مدريد،
يوفنتوس ،ليفربول ومانشس��تر س��يتي ،بينما ابتعد
برش��لونة عن الس��باق في ظل أزمته المالية الطاحنة
بسبب جائحة كورونا.
ً
علما أن مس��ؤولي سان جيرمان يراهنون على أن أي
ن��اد ينوي ض��م كيليان مبابي س��يفكر مرتين لتدبير
المبال��غ المالية المطلوبة إلتم��ام الصفقة ،خاصة أن
ً
س��نويا لن يقل عن  30مليون
راتب الالعب الش��اب
ي��ورو ،ومؤهل ألن يكون النج��م األول للكرة العالمية
بعد ميس��ي وكريس��تيانو رونالدو اللذي��ن تربعا على
العرش لنحو  15سنة.

م .سالم عالوي

خط��ورة كبيرة على مرمى بورت��و ،تمكن من إدراك
التع��ادل عن طري��ق كييزا الذي تلق��ى تمريرة من
رابيو ووضعها جميلة في المرمى (د.)82
والحت فرصة محققة الدراك التعادل أمام اإلسباني
ألفاروا موراتا بعد دقيقتين إثر انفراد بالمرمى ،لكنه
سدد الكرة بالحارس مارشيسين.

هاالند يرهق إشبيلية

س��جل المهاج��م النرويجي الش��اب إيرلنج هاالند
ً
هدف��ا ليقلب بوروس��يا دورتموند
هدفي��ن وصنع
األلمان��ي تأخره بهدف نظيف إلى ف��وز كبير 2 / 3
على مضيفه إشبيلية اإلسباني.

ووضع دورتمون��د ً
قدما ف��ي دور الثمانية للبطولة
قبل مباراة اإلياب على ملعبه في التاس��ع من آذار
المقبل.
ون��ال دورتموند دفعة معنوي��ة هائلة من الفوز في
مب��اراة أمس بعدم��ا عانى في األس��ابيع الماضية
بال��دوري األلماني (بوندس��ليغا) والذي تراجع فيه
إلى المركز الس��ادس بف��ارق  16نقطة عن المتصدر
بايرن ميونيخ.
وكان إش��بيلية ه��و البادئ بالتس��جيل عن طريق
خيسوس فيرنانديز (سوس��و) في الدقيقة السابعة،
ولك��ن دورتموند رد بثالثة أه��داف في غضون 24
دقيقة حيث سجل محمود داوود هدف التعادل في
الدقيقة  19ثم أح��رز هاالند هدفين في الدقيقتين
 27و.43
وفي الش��وط الثاني ،حافظ دورتموند على انتصاره
وإن س��جل البديل لوك دي يونج هدف إش��بيلية
الثاني في الدقيقة .84
وافتقد إش��بيلية في هذه المواجه��ة جهود العبيه
لوكاس أوكامبوس وماركوس أكونا بسبب اإلصابة،
ولكن جولين لوبيتيجي المدير الفني للفريق استعاد
جهود الالع��ب المخضرم خيس��وس نافاس ومني
بالخس��ارة هذه بعد تس��عة انتصارات متتالية في
مختل��ف البطوالت حيث كانت آخر هزيمة س��ابقة
للفريق عندما سقط أمام أتلتيكو مدريد صفر  2 /في
الدوري اإلسباني في  12كانون ثاني الماضي.
ورفع هاالند رصيده إل��ى ثمانية أهداف في صدارة
قائمة هدافي البطولة األوروبية هذا الموس��م ،كما
رف��ع الالعب رصيده إل��ى  18هدفا ف��ي  13مباراة
خاضها بدوري األبطال مع فريقيه الس��ابق سالزبورغ

النمساوي والحالي دورتموند.

استعادة توازن

واصل نجم كرة القدم المصري الدولي محمد صالح
سطوعه مع ليفربول اإلنكليزي وممارسة هوايته في
هز الشباك ليقود فريقه إلى فوز ثمين  / 2صفر على
اليبزغ األلماني.
وقطع ليفربول خطوة على طريق التأهل للدور التالي
(دور الثمانية) في البطولة حيث سهلت المباراة من
مهمة الفريق في لقاء اإلياب.
وانته��ى الش��وط األول بالتع��ادل الس��لبي ولكن
ليفرب��ول انتفض في الش��وط الثان��ي وحقق الفوز
بهدفين س��جلهما صالح وزميله الس��نغالي ساديو
ماني في الدقيقتين  53و.58
ونقلت المباراة إلى بودابس��ت بس��بب عدم سماح
الس��لطات األلماني��ة لفريق ليفرب��ول بالدخول إلى
ألمانيا في ظل القيود المفروضة بسبب الجائحة.
وحقق ليفربول ه��ذا الفوز بعد ثالث هزائم متتالية
في ال��دوري اإلنكليزي ،حي��ث كان طموح الفريق
اس��تعادة اتزانه في الموسم الحالي من خالل هذه
المواجهة التي تفوق فيها على اليبزغ المستقر ً
فنيا
بقيادة مديره الفني جوليان ناجلسمان.
وأبعدت الهزائم الثالث 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  30عاما.
وألقت اإلصاب��ات في صفوف ليفربول ،ومنها إصابة
فيرجيل فإن داي��ك وجو جومي��ز وجويل ماتيب،
بظاللها على مسيرة الفريق في الموسم الحالي.

غدًا يواجه أرسنال..

السيتي يواصل مسيرته الناجحة نحو استعادة لقب البريميرليغ
يش��هد ه��ذا االس��بوع جول��ة جدي��دة في
البريمييرليغ وتتجه األنظار يوم غد األحد إلى
ملعب االتحاد حيث قم��ة المرحلة  25التي
يحل فيها مانشس��تر سيتي المتصدر الحالي
مع آأرس��نال صاحب المركز العاشروإن كان
موقع متأخر لك��ن للمب��اراة قيمتها الفنية
وسمعتها التاريخية.
يتصدر الفريق الس��ماوي ب��ـ 56نقطة بفارق
كبير ومريح عن مانشس��تر يونايتد وليستر
ول��كل منهم��ا  46نقطة ثم تشيلس��ي ً
رابعا
بـ.42
وكان مانشس��تر س��يتي ق��د واص��ل نهاية
االسبوع الماضي انطالقته الرائعة وانتصاراته
المتتالية في ال��دوري اإلنكليزي لكرة القدم
بف��وز ثمي��ن  1 / 3عل��ى مضيف��ه إيفرتون
في المب��اراة المؤجلة بينهما م��ن المرحلة
السادسة عشرة من المسابقة.
وحقق مانشس��تر س��يتي الفوز الثاني عشر
على التوالي في الدوري اإلنكليزي والس��ابع
عش��ر على التوال��ي في مختل��ف البطوالت

ليواصل الفريق انطالقت��ه المميزة في رحلة
استعادة لقب الدوري.
وتجم��د رصي��د إيفرتون عن��د  37نقطة في
المركز الس��ابع بعدما من��ي بالهزيمة الثانية
على التوالي.
وانتهى الش��وط األول بالتع��ادل  1 / 1حيث
ب��ادر مانشس��تر س��يتي بالتس��جيل ع��ن

طري��ق فيل فودين ف��ي الدقيقة  32وتعادل
ريشارلسون إليفرتون في الدقيقة .37
وفي الش��وط الثاني أحرز مانشس��تر سيتي
الف��وز بهدفين س��جلهما الجزائ��ري الدولي
رياض محرز وبرناردو س��يلفا في الدقيقتين
 63و.77
وأهدر فوله��ام فرصة إنعاش آمال��ه بالبقاء

واالقتراب من مراكز األمان عندما س��قط في
فخ التعادل أمام مضيفه بيرنلي  1-1األربعاء
في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة.
وكان فولهام البادئ بالتس��جيل عبر أوال آينا
ف��ي الدقيقة  49لكن فرحته لم تدم س��وى
ثالث دقائق حيث نجح آشلي بارنز في إدراك
التعادل عندما تلقى كرة خلف الدفاع فتوغل
داخ��ل المنطقة ولعبها عل��ى يمين حارس
المرمى الفرنسي ألفونس أريوال (.)52
وكان فولهام ومدربه س��كوت باركر يمنيان
النفس بفوز ثان على التوالي بعد األول على
إيفرت��ون 2-صفر األحد الماضي ،كان الثالث
هذا الموس��م واألول في  13مباراة ،وبالتالي
تقلي��ص الف��ارق إلى  4نقاط عن نيوكاس��ل
الس��ابع عش��ر وصاحب آخر المراكز المبقية
في الدوري الممتاز.
وبقي فولهام في المركز الثامن عش��ر برصيد
 19نقطة بفارق س��ت نقاط خلف نيوكاس��ل،
فيما صعد بيرنلي إلى المركز الخامس عش��ر
برصيد  27نقطة.

ً
هاشيموتو رئيسة للجنة المنظمة ألولمبياد طوكيو بدال من موري

أصبح��ت وزي��رة األلع��اب األولمبية
الس��ابقة س��يكو هاش��يموتو رئيسة
للجن��ة التنظيمية ألولمبي��اد طوكيو
المؤجّ ��ل إلى الصيف المقب��لً ،
خلفا
للمستقيل يوشيرو موري على خلفية
تصريحات مسيئة للنساء.
وقال��ت هاش��يموتو ( 56عام��ا) بعد
تعيينه��ا ،وذل��ك قبل نحو خمس��ة
أش��هر من انطالق األولمبياد المؤجل
م��ن الصيف الماضي بس��بب جائحة
في��روس كورونا «لن أدخ��ر أي جهد
لنجاح ألعاب طوكيو».
وهاش��يموتو ،إح��دى س��يدتين في
حكومة يوش��يهيدي س��وغا ،تقدمت
باستقالتها من مجلس الوزراء الستالم

رئيس التحرير

منصبها الجديد.
كانت قد اس��تلمت منصبه��ا الوزاري
لش��ؤون األلعاب األولمبية والمساواة
بين الرجل والم��رأة في أيلول ،2019
وش��غلت منص��ب عضو ف��ي الغرفة
العليا من البرلمان منذ .1995
حل��ت بد ًال من موري (ً 83
ّ
عاما) رئيس
الوزراء الس��ابق المع��روف بتصريحاته
الجدلية ،والمس��تقيل بداية االس��بوع
الماضي بعد ادعائه أن النس��اء يكثرن
في الكالم خالل االجتماعات ،ما تسبب
بج��دل كبير ف��ي البالد ودف��ع اللجنة
األولمبية الدولي��ة لإلعالن متأخرة أن
تصريحاته تناقض القيم األولمبية.
ً
عام��ا /ه��ي البطلة
هاش��يموتو 56/

أنــــور البكــر

مدير التحرير

األولمبية س��بع م��رات ف��ي التزلج
السريع.

أيهم الحمزاوي

المدير الفني

وكان الج��دل المثار حي��ال تعليقات
م��وري بمثاب��ة أزم��ة إضافي��ة غير
مرغ��وب فيه��ا للمنظمي��ن الذي��ن
يكافحون لكسب ثقة جمهور متشكك
حيال إقامة األلعاب بس��بب تداعيات
فيروس كورونا.
وش ّكل منظمو األولمبياد لجنة ضمت
ً
مزيجا من الجنسين مناصفة الختيار
خليفة موري الذي ق��ال في اجتماع
لمجلس طوكيو ُ 2020عقد لمناقش��ة
تصريحاته «تس�� ّببت تصريحاتي غير
الالئقة بفوضى عارمة ،أود أن أعبر عن
خالص اعتذاري».
ُ
وأضاف:األه��م أن تق��ام األلع��اب
ً
ب��دءا من تموز .ال يجب أن
األولمبية

تصبح القضي��ة أن يكون تواجدي هو
العائق لفعل ذلك.
وكان موري قد اختار شخصية رياضية
س��ابقة وإدارية معروف��ة لخالفته هو
سابورو كوابوتشي (ً 84
عاما) 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 الش��عبي ف��ي اليابان
ً
ً
ج��دا ،إذ أظه��رت آخ��ر
منخفض��ا
االس��تطالعات أن قرابة  80في المئة
من اليابانيي��ن يؤيدون إلغاء الحدث
الرياضي العريق المقرر انطالقه في 23
تموز أو تأجيله.
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الصربي «باكيتش»
مدربًا لسلة االتحاد

محمد هاشم إيزا

ً
وأخيرا وجدت س��لة االتحاد ضالتها في الم��درب الصربي (بينكو
باكيتش) الذي تقول س��يرته الذاتية أنه من مواليد صربيا ،1962
ً
مدربا في روس��يا االتحادية وصربيا ولبنان واإلمارات ومصر،
عمل
وتخص��ص بتدريب فرق الناش��ئين والش��باب وبالنس��بة للرجال
فقد درب ف��رق هوبس والتضامن واإلنترنك ف��ي لبنان والجزيرة
المصري.
وذكر الكوتش مازن أبو س��عدى عضو اإلدارة االتحادية مشرف كرة
الس��لة أن «باكيتش» سيقوم باإلش��راف على جميع فرق النادي
من القواعد والفئات العمرية حتى الرجال الذي يبدأ مرحلة اإلياب
ً
اعتبارا من يوم  22من ش��هر شباط الجاري ويأمل النادي
بالدوري
أن يس��تفيد من هذا المدرب صاحب الس��معة الجيدة من خالل
المعلومات التي وردت من األندية التي عمل فيها.
من جه��ة أخرى علمنا أن ن��ادي االتحاد بصدد اس��تقدام مدرب
برازيلي لفريق كرة القدم في المس��تقبل القريب دون اإلفصاح عن
هويته وسيعمل إلى جانب المدرب الوطني أحمد هواش.

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي
اتخذ المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام في جلسته
األخيرة التي عقدت برئاسة االستاذ ف��راس معال رئيس
االتحاد الرياضي العام عددًا من القرارات ابرزها:

 تشكيل اللجنة البارالمبية السورية برئاسة السيد عبد الناصر
كركو الجاسم وعضوية السادة هنائي الوز ،محمد خالد محمد،
محمد عيس��ى ،منى ميداني ،غس��ان أبو صالح ،فادي فحام،
احالم الحمصي ،هادي مشهدية ،محمد سليم.
 تش��كيل مجلس إدارة نادي الجيش برئاس��ة العميد الركن
محس��ن العباس وعضوية الس��ادة العميد الركن لؤي صالح،
العميد الركن نزار إسماعيل ,العقيد سهيل فخور ،العقيد عمار
العلي ،عصام حش��مة ،محمد اش��رف االيتوني ،عماد الموات،
رياض اسماعيل.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطن��ي للرماية إلى مصر بالفترة من
 2/ 22ولغاي��ة  2021/ 3/ 5للمش��اركة في بطولة كأس العالم
«تراب وسكيت» ببعثة مؤلفة من :رفيق الشعار رئيسا للبعثة
ومن الالعبين :رائد أبو عسلي  -عبد هللا أبو ديب.
 الموافقة التحاد الكاراتيه على إقامة دوري الش��باب للفئات
العمري��ة  -16و -17و 18 -و +18و -21بالفترة من  24ولغاية
 28شباط الجاري.
 الموافق��ة على إيفاد مدرب المنتخب الوطني أللعاب القوى
للرياضات الخاصة مصعب عيش��ة إلى تونس للمش��اركة في
ملتقى تونس الدولي بالفترة من  8ولغاية  14آذار.
 الموافقة التحاد القوة البدنية على إقامة دورة صقل لجميع
الحكام يتضمن ش��رح قانون التحكيم وتعديالته بالفترة من
 23ولغاية  25شباط  2021العتمادهم كحكام رسميين بالقوة
البدنية لموس��م  2021والموافقة على إقامة بطولة الجمهورية
للناشئين والناشئات بالقوة البدنية يومي  26و 27شباط 2021
في صالة السلة بمدينة تشرين الرياضية.
 الموافق��ة التحاد المالكم��ة على إقامة بطول��ة الجمهورية
للناش��ئين «ً « 16 - 15
عاما في صالة الحمدانية بحلب بالفترة
من  18ولغاية  22أذار القادم.
 قبول االستقالة المقدمة من السيد محمد صالح دامر رئيس
نادي بردى بدمشق بناء على طلبه.

دورتان لتأهيل حكام ومدربي الترياثلون
يقي��م اتحاد الترياثل��ون دورة تأهيل وصقل وترقي��ة للحكام في الفترة
الواقعة ما بين من  15لغاية  18آذار القادم .2021
واحتفا ًال باليوبيل الذهبي لالتحاد الرياضي العربي الس��وري بطولة كأس
ً
رسميا في البطوالت
الجمهورية ويش��مل جميع المس��ابقات المعتمدة
المحلية والخارجية.
ويقيم االتحاد دورة مدربين صقل وترقية في األس��بوع األول من ش��هر
نيسان القادم وهو بصدد إقامة ورشة تنظيم عمل تشمل جميع أنشطة
االتحاد لالرتقاء بها نحو األفضل وتعميمها على جميع المحافظات.
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رجال وسيدات نادي الجيش أبطال الجمهورية للمواي تاي
بحض��ور الس��يد ف��راس معال رئي��س االتحاد
الرياض��ي الع��ام اختتم��ت فعالي��ات بطولة
الجمهوري��ة برياض��ة الم��واي ت��اي للرج��ال
والس��يدات التي ج��رت منافس��اتها في صالة
الج�لاء الرياضية بدمش��ق بمش��اركة العبين
والعب��ات مثل��وا معظ��م محافظ��ات القط��ر
والهيئات الرياضية.
وضمن منافس��ات بطولة الرج��ال فاز بالمراكز
األول��ى أغيد ال��دكاك وزن تح��ت  51كغ من
القنيطرة ،حس��ن محمد وزن تحت  54كغ من
دمش��ق ،محمود الصالح وزن تحت  57كغ من
حمص ،باس��ل أبو عقل وزن تحت  60كغ من
دمش��ق ،راود ع�لاء الدي��ن وزن تحت  64من
الس��ويداء ،تمام عالء الدين وزن تحت  67كغ
من الس��ويداء ،أمجد حشمة وزن تحت  71كغ
من هيئة الجيش ،زياد رحال وزن تحت  76كغ
من هيئة الجيش ،مجد الشمالي وزن تحت 81
كغ من هيئة الجيش ،س��مير االغبر وزن تحت
 86كغ من ريف دمش��ق ،يام��ن حجيرة وزن
تحت  91كغ م��ن هيئة الجيش وعبد الرحمن

الصفوه وزن فوق  91كغ من حمص.
وف��ي فئة الس��يدات ف��ازت بالمراك��ز األولى
بت��ول حريتاني وزن تح��ت  48كغ من حماه،
لين��ا عل��وش وزن تح��ت 51ك��غ م��ن هيئة

الجيش،زين��ب محمد وزن تح��ت  54كغ من
هيئة الطلبة ،ألين درغام وزن تحت  57كغ من
هيئة الجيش ،ملك زرقا وزن تحت  60كغ من
هيئة الجي��ش ،االء الدهني وزن تحت  64كغ
من دمش��ق ،لمى أسعد وزن تحت  67كغ من
هيئة الجيش وفرح منص��ور وزن فوق  67كغ
من حمص.
وتوج��ت هيئة الجي��ش بالمرك��ز األول وحل
منتخب دمشق ثانيا ومنتخب حمص ثالثا.
وشهد حفل ختام البطولة التي تنظمها اللجنة
العلي��ا للفنون القتالية لقاءات قمة ألهم اوزان
البطولة وع��روض رياضية قدمتها كوادر ألعاب
الفنون القتالية.
وحض��ر حفل الختام الس��ادة محم��د الحايك
رئيس مكت��ب ألعاب الق��وة المركزي وتميم
النج��ار رئي��س تنفيذية ريف دمش��ق وفراس
موس��ى رئي��س تنفيذي��ة القنيط��رة والعميد
محسن عباس رئيس نادي الجيش وحشد من
الكوادر الرياضية وأهالي الالعبين والالعبات.

أسلوب توكلنا ..حركة رياضية وبركة متوقعة

المؤسسات وإعادة تشكيل بعضها وعىل صعيد األلعاب
وبناء المنتخبات ورعاية األبطال وتكريم المتفوقين
والمتفوقات إضافة إىل بطوالت محلية ومشاركات
خارجية مبشرة وهادفة والحركة يف هذا االتجاه تبشر
بالبركة القادمة فهيا نقرأ..
علــي شحــــادة

أسلوب توكلنا
فيه يعتمد يف النادي الذي أراده وبعد
كثيرة اإلص��اب��ات ال��ت��ي ت���ؤدي إىل ذلك ينظر بالشروط األخرى للعقد من
غيابات لالعبي كرة القدم بشكل خاص حيث مدته وقيمته وحقوق الالعبين
ويف عدد من األلعاب األخ��رى عموماً وواجباتهم خالل تواجدهم مع الفريق
تجعلنا نفكر بأسباب عديدة لذلك منها :وك��ل ذل��ك موثق وقانوني ومصدق
أح��م��ال ت��دري��ب��ي��ة ك��ث��ي��رة يفرضها عليه وال م��ج��ال للمجاملة فيه أو
المدربون عىل العبيهم الذين يعجزون االجتهادات حوله ويف مضمونه.
عن حملها وتسبب إصابات مختلفة أم��ا يف أنديتنا فهذا األم��ر مفقود
وغير موجود وال أحد يعيره االهتمام
األنواع.
س��وء أرضية المالعب التدريبية أو ال�لازم رغم أهميته القصوى وتسير
األم��ور عندنا بأسلوب (توكلنا) وال
مالعب المباريات.
التعامل مع اإلصابات البسيطة بشكل أح��د يعلم الوضع الصحي لالعب أو
بدائي وع��دم االنتظار وزج الالعبين الالعبين ومدى سالمة أبدانهم وهل
بسرعة وقبل الشفاء يف المباريات هم مصابون أم ال وهل لديهم إصابات
لحاجة الفرق لهم يزيد من اإلصابة مزمنة وخفية وه��ي قابلة للظهور
ويضاعف شدتها ويزيد من عدم أيام يف أي وق��ت إن ك��ان بالتدريبات أو
بالمباريات.
الغياب.
غياب الطب الرياضي بشكل كامل يف غياب الفحص الطبي لالعبين يف
عملية العالج والتشخيص والتأهيل أنديتنا حالة غير مفهومة وغير مبررة
وال يمكن قبولها أو هضمها ولعلها
للمصابين.
عدم حماية الالعبين يف المنافسات السبب الرئيس يف االعتزاالت المبكرة
وعدم تطبيق القانون لقمع الخشونة لالعبين أو عدم قدرتهم عىل االستمرار
ومعاقبة العنيفين م��ن الالعبين طوي ًال يف المالعب.
األمر الذي يجعلهم يرتكبون األخطاء وغياب الرعاية الصحية لهم بشكل عام
المؤذية دون رادع كل ما تقدم موجود سبب يف إشكاالت بدنية كثيرة تحدث لهم.
ومالحظ ومرصود أما أسلوب (توكلنا) ف��إىل متى سنبقى نعتمد (أس��ل��وب
فهي شائعة ومعتمدة يف كل أنديتنا توكلنا) ونبتعد عن العلم والطب
ومواصفاتها ظاهرة للعيان ونلخصها ..المتخصص يف اع��ت��م��اد الالعبين
أمام لهفة إدارات األندية للتعاقد مع ويف معالجة المصابين ويف طرائق
الالعبين وخاصة المفيدين والنجوم التأهيل لهم ويف بناء لياقتهم البدنية
للتعزيز أو لبناء فريق قوي ومنافس التي هي السبب يف ارتفاع لياقتهم
يتم التعاقد يف غياب أهم شرط فيه الفنية؟؟
وهو «اجتياز الفحص الطبي بنجاح»
حركة وبركة
وه��و أم��ر معتمد يف كل دول العالم
ويطبق عىل أحسن الالعبين وأكثرهم تشهد حركتنا الرياضية حركة الفتة
شهرة وم��ه��ارة وخبرة وك��ف��اءة ويتم يف ع��دي��د م��ن االت��ج��اه��ات والحركة
الفحص الطبي بأوجه متعددة ودقة إيجابية وهادفة يف وقت مناسب من
عالية وشمولية وحين ينجح الالعب عمر المنظمة مع قيادتها الجديدة

أصدر اتحاد كرة الس��لة المؤقت مس��اء األربعاء الماضي جدول مباريات
األس��ابيع الثالثة األولى من مرحلة إياب دوري الرجال لكرة السلة موسم
 2021 / 2020حيث تقام مس��اء الخميس القادم مباراتين ففي دمش��ق
ً
ضيفا
يس��تضيف الثورة فريق الكرامة المتصدر وفي حمص يحل االتحاد
على الوثبة ومس��اء الجمعة يلتقي النواعير مع الجالء بحماة ويستضيف
الوحدة بدمشق فريق اليرموك ومساء السبت القادم يلعب الجيش بحلب
ً
ضيفا على العروبة.
بضيافة الحرية ويحل الطليعة

جدول مباريات المرحلة األوىل إياباً
اليوم والتاريخ
الخميس 2 / 25
الجمعة 2 / 26
السبت 2 / 27

الساعة
المباراة
الثورة × الكرامة مساء 4
الوثبة × االتحاد مساء 4
النواعير × الجالء مساء 4
الوحدة ×
مساء 4
اليرموك
الحرية × الجيش مساء 4
العروبة ×
مساء 6
الطليعة

الصالة
صالة الفيحاء
صالة حمص
صالة حماة
صالة الفيحاء
صالة األسد
صالة األسد

في الصميم

واحــــة االتحــــــاد

يف واحتنا لهذا األسبوع إطاللة عىل أسلوب أتبع وما زال
متبعاً يف أنديتنا وهو أسلوب (توكلنا) يف استقطاب
الالعبين والتعامل معهم يف رياضات احترافية.
ويف واحتنا أيضاً إطاللة عىل حركة رياضية نشيطة
تظهر للعيان ع�لى أص��ع��دة مختلفة تخص ترميم

الخميس انطالق مرحلة إياب
دوري الرجال لكرة السلة

والحركة نراها يف اتجاهات كثيرة
عىل صعيد االتحادات واألندية والبنى
التحتية والترميم واإلعداد واالستعداد
للمنتخبات ومعظم مؤسساتنا كي
تكون أكثر فع ًال وفعالية يف اتجاهات
التنظيم والتطوير الفني وبالتايل
اإلق���دام ع�لى منافسات والمشاركة
فيها بعزيمة وبكم كبير من التكافؤ
المطلوب وب��ذل��ك ينطبق ال��ق��ول:
«حركة رياضية وبركة متوقعة».
منتخبنا للمالكمة ع��اد من معسكر
تدريبي يف إيران ومنتخبات لنا بألعاب
(ال��م��ب��ارزة وال��ري��ش��ة ال��ط��ائ��رة وك��رة
الطاولة) يمثلها نخبة من الالعبات
تبدأ معسكر ًا يف «ق���ازان» ،ويستمر
قرابة ثالثة أشهر.
ومنتخب ك��رة السلة استعد لنافذة
آسيوية ج��دي��دة االس��ت��ع��داد الكايف
والمطلوب وال يعني تأجيل المنافسات
إال المزيد من اإلعداد واالستعداد.
وحضور فعال ومؤثر ومنتج لمنتخبي
الركبي يف القاهرة بتنافس عربي قوي
يف العدد والمستوى وم��راك��ز الفتة
وطيبة لمنتخبنا يف البطولة رغم أن
اللعبة تعتبر جديدة يف بلدنا.
وب��ط��والت كثيرة محلية يف عديد
األل��ع��اب ولمختلف األع��م��ار نشهدها
يف صاالتنا وتؤدي إىل ظهور أبطال
وبطالت واعدين وواع��دات ومستوى
فني يقدم نراه مبشر ًا وأعداد مشاركة
تدعو إىل التفاؤل بقاعدة عريضة
لتلك األلعاب كل ما يحدث من حركة
تسبق احتفاالت الرياضيين بالعيد
الذهبي للرياضة حالة صحية وصحيحة
ومؤشر أكيد عىل أن رياضتنا بألعابها
وتنظيمها وبنيتها التحتية يف أياد
أمينة بدأت يف االنطالق إىل اآلفاق
األكثر رحابة واألفضل اثر ًا وتأثيراً.

من يراقب المراقبين؟
لم يك��ف أندية كرة القدم هموم الح��كام وأخطاؤهم المتكررة
الت��ي باتت قاع��دة ثابتة في كل مناس��بة ،تثقل عل��ى إداراتها
وفرقها وتعكر المزاج العام للش��ارع الرياضي ،حتى تضاف إليه
مشكلة جديدة هي أخطاء المراقبين
وضعف أدائهم الذي طفى على الس��طح خالل األسابيع األخيرة،
وبات موضوع متداول تارة بالغض��ب وتارة أخرى بالتندر لكثرة
المتناقضات فيما يبدعه هؤالء المراقبون.
وإذا كان��ت االختراعات الت��ي يبدعها مراقب��و مباريات الدوري
الممتاز تج��د من يتصدى لها تحت ضغط اإلعالم وإدارات هذه
األندي��ة وجماهيرها ,ف��إن الكثير من األخط��اء والعيوب تبقى
بعيدة عن األضواء والتداول وطي الكتمان في مباريات الدرجات
األدن��ى ودوريات الفئ��ات العمرية ,والمتاب��ع لمباريات دوري
الدرجة األولى ودوري الشباب يعرف تماما ما الذي نتحدث عنه.
فم��ا زالت مس��ألة الحض��ور الجماهيري وعدم وج��ود او تأخر
وصول عناصر حفظ النظام وس��يارة اإلس��عاف مشكلة متكررة
في اغلب هذه المباريات ،وكل مراقب يعالج المش��كلة بطريقته
الخاصة وم��دى تفهمه لمهمت��ه المطلوبة ،والت��ي تحتاج في
كل مرة اتص��االت من وإلى اتحاد كرة الق��دم للبت بالموضوع,
ففي مس��ألة الجمهور نجد بعض المراقبين يتشددون باألمر وال
يسمحون بإطالق صافرة البداية إذا كان هناك شخص واحد من
غير المس��موح لهم بدخول الملعب ,ومراقب أخر يتعامل بروح
القانون ويتغاضى عن وجود الجمهور إذا كان العدد قليل ،وثالث
ً
أعدادا من الجمهور يس��رحون
يت��رك الحبل على الغارب فتجد
ويمرحون داخل سور الملعب ،وبالقرب من دكة االحتياط وحكم
التماس كما حدث في مباراة مصفاة بانياس األسبوع الفائت.
في موضوع س��يارة اإلس��عاف هناك من يتش��دد باألمر ويؤخر
انطالق المباراة لحين وصولها ،..وأخر يقترح إدخال إي س��يارة
خاصة على أطراف الملعب لتمثل دور س��يارة اإلسعاف ,وثالث
يت��رك األمور للقدر ويعلن بداية المباراة ,أما بالنس��بة لموضوع
حفظ النظام فالحلول متعددة أيضا وأخرها كان اس��تعانة إدارة
ن��ادي اليقظة بعناصر الحراس��ة ف��ي ن��ادي المحافظة إلخراج
الجمه��ور من الملع��ب الذي بقيت أبواب��ه مفتوحة حتى موعد
انطالق المباراة ,فتأخرت صافرة البداية حتى تم إخراج الجمهور.
ً
أحيانا
تناقضات ق��رارات مراقبي المباريات وحت��ى مزاجيتهم
مش��كلة حقيقية وال يمكن نكرانها ونعتقد أن س��ببها الرئيسي
هو الطريق��ة التي يتم فيها اعتماد هؤالء كمراقبين واألس��س
المعتمدة لمنحهم هذه الصفة ,والتي تقتصر على المشاركة في
دورة أو دورتين مدة الواحدة منها بضعة أيام فقط ،قد يكون هذا
األمر ً
كافيا في حال كان المش��ارك من أبناء اللعبة ولديه خبرة
إدارية اكتس��بها 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 يك��ون هناك أحد يراقب ويقيم عمل ه��ؤالء المراقبين..
أما حج��ة أن عدد المراقبين قليل فه��ي غير صحيحة بالمطلق
والدليل أن هناك الكثير من المراقبين الجديرين بل واألستاذة
به��ذا المجال ل��م يكلفوا بمب��اراة واحدة أو اثنتي��ن منذ بداية
الموسم.

االتحاد

