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تشرين × الوثبة 3/ 1
محمد عجان

س��جل لتش��رين محمد مالطة د 21 
ماهر دعبول د 62 باس��ل مصطفى د 

93 وللوثبة سعد أحمد د 31.
واص��ل فري��ق البحارة مش��واره مع 
الصدارة بجدارة واس��تحقاق مسجاًل 
ف��وزه الكبير والصري��ح على ضيفه 
الوثب��ة بعد مباراة جيدة المس��توى 
من الجانبين قدم فيها الفريقان أداء 
رجولي عامر باإلثارة والقوة وتوظيف 
اإلمكانيات، حي��ث تكافأ األداء في 
الش��وط األول الذي انتهى بالتعادل 
اإليجاب��ي فيم��ا دان��ت الس��يطرة 
الميدانية والتصميم واإلصرار لفريق 
تش��رين الذي نجح مدربه في إجراء 
ع��دة تبديالت ناجح��ة كانت كافية 
وترجمة  الهجومي  األداء  لتحس��ين 
الفرص والف��وز بعد إحداثه خلل في 

دفاعات الوثبة.
الشوط األول قدم فيه الفريقان أداء 
قوي ومثير ون��دي اتصف بالكفاءة 
وتب��ادل األفضلي��ة كعادت��ه الوثبة 
الفري��ق الصعب��ة وال��ذي كان ن��دًا 
قوي��ًا وبادل مضيفه ف��ي الهجمات 
واالس��تحواذ والتهديد المباشر على 
المرم��ى وكاد أن يك��ون هو البادئ 
بالتسجيل عندما انفرد باهوز الحمد 
وس��دد بجانب القائ��م وأطاح رافي 
عام��ر بالعاللي في الوقت الذي كان 
فيه تش��رين يقوم بمرتدات سريعة 
معتدًا على المناوالت الطويلة والتي 
استفاد في إحداها عبر محمد مالطة 
الذي انف��رد وراوغ حارس��ها الوثبة 
وه��رب منه وأرس��ل الك��رة للزاوية 

البعيدة لتعانق الشباك.
ورغ��م الهدف اس��تمر الوثبة بوتيرة 
لعبه الهجومي��ة وتمكن من إدراك 
التعادل بعد عش��ر دقائق بواس��طة 
س��عد أحمد مترجم��ًا ك��رة رفعها 
رام��ي عامر وأكملها س��عد برأس��ه 
عن يس��ار حارس البحارة وليطيش 
صواب العبي تش��رين الذين سارعوا 
بتنظيم الصفوف واالمتداد الهجومي 

السريع وس��نحت لمهاجمي الفريق 
عدة فرص للتق��دم مرة ثانية ل كن 
التس��رع عابه تس��ديدات نيم صباغ 

والمرمور.
الش��وط الثاني وبخطة لعب جديدة 
وعدة تبديالت ناجحة بإشراك باسل 
مصطف��ى بعد غي��اب محمد مدرب 
تش��رين ال��ى دع��م خط��ة الهجوم 
وامتالك الوس��ط والضغط بقوة عبر 
الجناحين وهك��ذا ترجمه الالعبون 
بش��كل جيد فدانت لهم الس��يطرة 
الميدانية والتهديد المباش��ر كرمى 
الوثب��ة الذي تحم��ل دفاع��ه عبثًا 
كبي��رًا في الذود ع��ن منطقته لكن 
تش��رين تمكن من تحقي��ق هدفه 
الثاني بواس��طة ماه��ر دعبول الذي 
تابع بينية باس��ل مصطفى وأسكنها 

المرمى.
ليأت��ي الرد من جان��ب الوثبة وعبر 
سيل من الهجمات المرتدة أهدرها 
فرصها علي حلوي ول��م تجد بينية 
وعرضي��ة رام��ي عامر م��ن يتابعها 
وأه��در عبد الج��واد بيط��ار بجانب 
الغن��دور  أض��اع  وكذل��ك  القائ��م 
فرصة التعادل وليع��ود البحارة من 
جديد وعبر ضغ��ط هجومي مكثف 
ومحاوالت ناجحة ف��ي االختراقات 
ليم��رر المرم��ور ك��رة بيني��ة م��ن 
على خ��ط المربع الكبير الى باس��ل 
تابعها  ال��ذي  المتق��دم  مصطف��ى 
مباش��رة عن يس��ار ح��ارس الوثبة 

مسجاًل الهدف الثالث.
ومع الثواني األخي��رة كاد الوثبة أن 
يقل��ص وعبر هجوم مرتدة س��ريعة 
وانف��رادة لمهاجمه باه��وز المحمد 

الذي سدد لكن بالعاللي.

الجيش × الساحل 5/ 1
أثق��ل فري��ق الجيش عل��ى مرمى 
الساحل أمس وغلبه بنتيجة كبيرة 
5/ 1 ف��ي مب��اراة تأل��ق فيها نجم 
)الوصي��ف( محمد الواكد وس��جل 
أول هاتري��ك في الموس��م الحالي 
كما أنه األول للهداف في مس��يرته 

في مرمى الساحل.
ورفع الجيش رصي��ده الى 41 نقطة 
البح��ارة وهو  معززًا وصاف��ة خلف 
الفوز الثاني عش��ر له هذا الموس��م 
وعلى النقيض تجمد رصيد الساحل 
عند 10 نقاط تضعه بالمركز 13 قبل 

األخير على الئحة الترتيب.
عل��ى العموم ف��إن النتيجة تعكس 
تفاصي��ل المب��اراة الت��ي صبغه��ا 
الجيش بلونه حي��ث دخل مهاجمًا 
عب��ر األط��راف والعم��ق وس��رعان 
ما تق��دم عبر الواكد ف��ي د 6 أضاع 
بعدها الالعب نفس��ه والبري وقصي 
عدة فرص س��انحة للتعزيز بتمويل 
س��خي من زيد والخصي وش��ريفة 
الفريق وشكل  وخطاب ولم يتراجع 
تهديد على مرمى زكريا دهنة حارس 
الكالس��ي  أمامه  وتحمل  الس��احل 
الكثير  وجفلة وس��ليمان وفي��اض 
إليقاف المد الجيشاوي الذي تترجم 
لهدف التعزيز م��ن الواكد في د 44 

وبه انتهى الشوط.
الش��وط الثاني كان امتدادًا لسابقه 
بالرغم من تقليص الفارق للس��احل 
من قبل محمد الكريم حس��ن د 62 
حيث استمرت األفضلية الجيشاوية 
وبعد فرصة للب��ري عزز أحمد رجب 
لفريق��ه بالثالث د 75 وبع��ده ب�10 
دقائق وق��ع الواكد عل��ى الهاتريك 
به��دف جميل ع��ن يمي��ن الدهنة 
حس��م كل األمور ومع اندفاع فريق 
الس��احل عبر مؤنس وبرازي وحسن 
الدي��ن  س��عد  اس��تغل مصطف��ى 
)البدي��ل( الفرص��ة وس��جل هدف 
فريقه الخامس بالدقيقة الثانية من 

الوقت بدل الضائع. 

الحرجلة × الوحدة 0/ 3
رياض أمين

س��جل األهداف جابر خط��اب د51 
أنس العاجي د 84 مؤيد العجان من 

جزاء د 91 
الوحدة ورأسية  الشوط األول هاجم 
ل��ؤي الش��ريف أمس��كها ح��ارس 

الحرجلة وتباط��أ محمد الحالق في 
التس��ديد داخل الج��زاء ومرت كرة 
العج��ان عن يس��ار القائ��م وركنية 
الحرجلة وتعلو  للوحدة قطعها دفاع 
رأسية مؤيد الخولي عارضة الحرجلة.

رد الحرجل��ة بركني��ة يقطعها دفاع 
الوح��دة بس��هولة وأمس��ك حارس 
الوحدة ك��رة جابر خط��اب وهجوم 
ودف��اع  الوح��دة  م��ن  متواص��ل 
مس��تميت م��ن الحرجل��ة وينتهي 
الش��وط األول بالتعادل الس��لبي بال 

أهداف.
في الشوط الثاني سدد محمد كروما 
عن يس��ار قائم الوح��دة ومرت كرة 
محمد غباش عن يمين قائم الوحدة 
د 8 س��جل جابر خطاب خطأ بمرماه 
ومن هجمة للوحدة س��دد أس��امة 
أولمري ع��ن يمين قائ��م الحرجلة 
وحول دفاع الحرجل��ة كرة األومري 
لركني��ة وتعل��و كرة األخي��ر عارضة 
الحرجل��ة حت��ى د 84 س��جل أنس 
العاجي الهدف الثاني للوحدة ويهدر 
العاجي بعدها فرص��ة للتعزيز وفي 
الوقت ب��دل الضائع يح��رز العجان 

الهدف الثالث من ركلة جزاء .

الطليعة × حطين 2/1
عمارشربعي

دون مقدم��ات س��ارع العبو حطين 
للوص��ول لمرمى الطليع��ة وبدربكة 
أم��ام مرم��ى الخلف عن��د الدقيقة 
ماردكيان  مارديك  ينجح  الخامس��ة 
بقص شريط األهداف لتتسارع دقائق 
الش��وط من خالل هجمات س��ريعة 
القلف��ا والرفاعي  متبادل��ة بنش��اط 
والش��مالي ف��ي الجان��ب الحطيني 
والبصيل��ة والخلي��ل ومي��دو ف��ي 
الجانب الطلعاوي وبرغم أن الش��اكر 
ل��م يتع��رض إلختب��ار حقيقي من 
العمي��ر والخليل لتس��رعهما إال أن 
التوفيق راف��ق الخلف في مرور عدة 
كرات من أم��ام مرماه كانت تحتاج 
للمس��ة مرة من الرفاعي وأخرى من 
البوط��ة ولم تنجح مح��اوالت عمير 

الطليعة ومارديك حطين في تغيير 
نتيجة الشوط األول.

سيناريو بداية األول تكررت مع بداية 
الثاني فم��ن كرة إخترق بها مارديك 
الخاصرة اليس��رى للطليعة يرس��لها 
عرضي��ة يدخل عليه��ا وائل الرفاعي 
بحرفن��ه داخ��ل ش��باك الخلف في 
خامس دقائق الش��وط عند الدقيقة 
50 م��ن عمر اللقاء ليف��رض بعدها 
العبو حطين أفضليتهم النسبية من 
حيث حس��ن اإلنتش��ار واإلستحواذ 
وبن��اء الهجمات في وق��ت تاه فيه 
الطليعة نتيجة تباعد خطوطه  العبو 
وانع��دام التركيز وفق��دان اإلنضباط 
الطائش��ة  الكرات  فزادت  التكتيكي 
و كادت هذه الفوض��ى أن تزيد من 
فاتورة ش��باكهم ول��وال براعة الخلف 
في كرتي الرفاعي البعيدة ومارديك 
داخل الصندوق لتغيرت ألوان اللقاء 
بشكل ملفت برغم محاوالت الجبان 
لتثبي��ت أق��دام العبيه م��ن خالل 
تبديالت في وسط ومقدمة الميدان 
لم تغير في وصف اللقاء ش��يئًا ومع 
خواتيم الشوط تتغير صورة الطليعة 
بش��كل مفاجئ م��ع نش��اط الدالي 
ال��ذي كاد أن يهز ش��باك الش��اهر 
قب��ل أن ينج��ح أحم��د عمي��ر عند 
الدقيقة 82 في تقليص الفارق بهدف 
ممي��ز ومع صحوة أصح��اب األرض 
حطين  العب��و  يتقوق��ع  المتأخ��رة 
داخ��ل منطقتهم ولوال س��وء الطالع 
الذي رافق رأسيتي البوظان والحديد 
الذي  اللقاء  نقاط  الفريقان  لتقاس��م 
الطليعة خواتيمه فقط وباقي  تسيد 

دقائقه الضيوف.

الكرامة ×الفتوة 1/1
محمد خير الكيالني 

سجل الكرامة د37 عمرو جنيات من 
جزاء وللفتوة محمد الهزاع 92

انته��ت المباراة بالتع��ادل اإليجابي 
بعد شوط أول س��يطر عليه الكرامة 
س��يطرة مطلق��ة من خ��الل تراجع 
الدفاعي والس��ماح  للتكتل  الفت��وة 

للكرم��ة بتطوي��ق منطق��ة ج��زاءه 
وإضاعة كم م��ن الفرص برعونة من 
العب��ي الكرامة حتى أعل��ن الحكم 
ع��ن ركلة الجزاء من عرقلة لش��ادي 
الحموي بالدقيقة 37 س��ددها عمرو 
جنيات هدف��ًا للكرامة لم يكد يفرح 
به حتي حصل الفتوة على ركلة جزاء 
39 س��ددها  بالدقيقة  من ممانع��ة 
العبادي ردها القائم االيمن للحارس 
احمد كنعان وأض��اع فرصة التعادل 
وخرج الفتوة من دفاعه وهاجم لكن 
دون تعدي��ل لينتهي الش��وط األول 

بتقدم الكرامة 0/1.
تابع الكرامة هجومه بالثاني وادخل 
انور عبد القادر مدرب الفتوة الهداف 
رجا رافع وتحسن اداء الفتوة بالوسط 
منتظ��رًا هفوة م��ن دف��اع الكرامة 
)أقتنصه��ا بآخر المباراة ( حيث بقي 
الكرام��ة مهاجمًا للدف��اع عن هدفه 
كأفضل وس��يلة ، وهدد عبر ش��ادي 
وتام��ر بحض��ن الح��ارس ورأس��يه 
لرمض��ان بجان��ب القائم وتس��ديدة 
لعلي زكري��ا احتضنها حارس الفتوة 
وزاحف��ه لعب��د هللا الجني��ات مرت 
بمحاذاة القائ��م وبعكس المجريات 
ارتد الفتوة ووصل��ت الكرة للمدافع 
المتقدم الهزاع سددها بالعالي لكنه 
التعادل عندما استقبل  سجل هدف 
كرة العبادي الت��ي خطفها من ريفا 
عب��د الرحم��ن فأرس��لها بالقائم ثم 
بالزاوية القاتلة هدف التعادل د92 . 

لقطات
- ق��اد اللق��اء الحكام حن��ا حطاب 
للس��احة وعلي احمد وتميم يونس 
للتماس ومحمد ق��رام رابعا ويقيم 
الحكام الدولي السابق محسن بسمه 
واالداري ن��ادر علي والمنس��ق فؤاد 

جنيد.
- ألول م��رة بمالعبن��ا يضع الحكام 
السلكي بينهم حيث استقدم الحكم 
الدولي حنا حطاب هذه االجهزة ألنها 

مطلوبة منه خارجيًا.
- كان التس��رب على قدم وساق من 
المش��جعين لداخ��ل الملعب ،وقد 

ح��اول المنس��ق فؤاد جني��د ضبط 
األمور دون جدوى .

جبلة × الحرية 0/2
مصطفى عكو

حقق جبلة الف��وز على ضيفه الحرية 
ال��ذي كان ضيف��ًا ثقي��اًل وبهدفين 
نظيفين جاءا ف��ي المراحل االخيرة 
م��ن اللق��اء بع��د أداء نظي��ف من 
الطرفين قدم فيه الضيوف اداء طيبا 
المراحل  معظ��م  وجماعية  بتنظيم 

فيما تأثر جبلة بغياباته ال�4 .
 جول��ة اول��ى كان��ت متكافئة بين 
الطرفين وبأداء مفتوح من الفريقين 
وهبات دافئة وفرص مباش��رة على 
المرميي��ن فحاول طه دي��اب بحرة 
ردته��ا عرض��ة جبلة واخ��رى للنجار 
ضاع��ت فيم��ا ح��او البح��ر بثالث 
رأس��يات عل��ت العارض��ة واخ��رى 
طال��ب بحزاء لعرقلت��ه من الحارس 
عبدالباس��ط كما طالب جبلة بجزاء 

لثر لمسة يد لم يعرها الحكم شيئا.
جولة ثاني��ة تابع الحري��ة محاوالته 
وتنظيم خطوطه وح��اول عبر دياب 
بتس��ديدة قوي��ه ف��وق العارضة في 
المقاب��ل ح��اول جبل��ة عب��ر البحر 
والشيخ يوسف وانفرادة قطعت بخطأ 
وح��رة فوق المرمى ... ليأتي التحول 
م��ع الدقيق��ة 34 باختراق��ة البح��ر 
تتحول الى ركنية لعبت واس��تغلها 
الش��يخ يوس��ف يس��ددها بقوة في 
سقف المرمى .. ومع الدقيقة األولى 
من الوقت بدل الضائع يخترق البحر 
3 مدافعي��ن فيتعرض لعرقلة وجزاء 
س��ددها البح��ر عن يس��ار الحارس 

هدف االطمئنان لفريقه .

االتحاد × الشرطة صفر/صفر
محمد هاشم إيزا

لعل النتيجة تتح��دث عن المباراة، 
ه��ي صف��ر في كل ش��يء، ب��األداء 
والمستوى ال أبالغ في أننا كنا نتابع 
مب��اراة من الدرجة الثالثة بدأت كما 
انته��ت، فقي��رة ضعيف��ة وعقيمة، 

تاهت الك��رة بين أق��دام الالعبين، 
النواحي الفنية، وكثر استلقاء  غابت 
الالعبين عل��ى الم��رج األخضر في 
يوم ربيعي ، وخ��رج قلة المتابعين 
آس��فة على الوقت الذي أمضته في 
الملعب بعد أن انحدر المستوى الى 

الحضيض.
التمريرات  بأس��لوب  لع��ب  االتحاد 
س��يطرة  أكث��ر  وكان  القصي��رة، 
واس��تحواذًا على الك��رة بينما تميز 
الش��رطة بتنظيمه الدفاعي والهجوم 
بأكب��ر عدد م��ن الالعبي��ن، وعاب 
النهايات وس��وء استغالل  الفريقين 

الفرص على الرغم من قدرتها.
كاد الش��رطة ان يس��جل م��ن خط��أ 
دفاع��ي عندما أع��اد )الحن��ان( كرة 
قصيرة بطيئة لحارسه )حجي عثمان( 
الذي تدخل بصعوبة وسدد الملط من 
بعيد م��ق ابل كرة األحم��د ال صغير 
قرب القائم وحانت أول فرصة لالتحاد 
بعد مرور 32 دقيقة الذي تلقى تمريرة 
طويلة فواجه المرمى وسدد بالحارس 
وم��ن الغ��الب الذي انف��رد من جهة 

اليمين وصوب بالمدافعين.
الش��وط الثاني لم يكن أحسن حااًل 
من س��ابقه بدأه االتحاد بتوغل عبد 
الواحد ف��ي عمق دفاعات الش��رطة 
الريحانية  وس��دد بعيدًا وأخرى من 
ف��وق المرمى وفرص��ة ثانية لألحمد 
الكبير من ركني��ة وثالثة من ركنية 
الع��درا تابعها حين برأس��ه وأنقذها 
الدف��اع على خ��ط المرم��ى وكثف 
االتحاد من عملياته الهجومية فسدد 
المنان ومسحت كرة العزيزة العارضة 
وحاول الش��رطة بالك��رات المرفوعة 
العرضي��ة دون فائ��دة لتعلن صافرة 

الحكم الختام.

)) توقف الدوري(( ..
تق��ام المرحل��ة 21 ي��وم الثالث��اء 
واألربع��اء القادمي��ن يتوقف بعدها 
الدوري الكروي الممتاز لفئة الرجال 
حتى يع��ود منتخبنا الوطني للرجال 

من طهران .

المرحلة 20 للدوري الكروي الممتاز

تشرين عزز الصدارة واألهداف هطلت بغزارة

باألسبوع السابع إيابًا من الدوري الممتاز لكرة القدم استطاع 
بالصدارة  موقعه  معززًا  الوثبة  ضيفه  على  الفوز  تشرين 
الشباك  فاهتزت  هجومية  شهية  المباريات  بقية  وشهدت 
انتهت  والشرطة  االتحاد  بين  حلب  مباراة  ووحدها  مرة   20

سلبًا.
في الالذقية وكما كان متوقعًا فاز تشرين على الوثبة وبقي 
في الصدارة بالفارق ذاته بينه وبين مطارديه ومر تشرين في 
فترة صعبة لم تدم طوياًل واقتصرت على التعادل الذي أحرزه 
الوثبة بالشوط األول، لكن هذا التعادل ثم كسره ألن تشرين 
هدفين  وسجل  وحاصره  منافسيه  على  أطبق  الثاني  بالشوط 

ونال النقاط الثالثة وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة.
بالشوط  عليه  ظهر  الذي  الوثبة  وارتباك  مستحق  تشرين  فوز 

الثاني غير مبرر وغير مفهوم.
شبكته  وهز  الساحل  استقبال  الجيش  أحسن  العاصمة  في 
بخماسية وزاد من هموم ضيفه وجراحه والنتيجة تعبر عن 

فوارق بين الفريقين بالمستوى الفني وبالترتيب على الجدول.
الجيش استعاد التوازن بعد خسارته مع الوحدة في مباراة هي 
وبقي  الهجومية  الشهية  واستعاد  الموسم  هذا  له  األسوأ 

محافظًا على الوصافة ومطاردًا لتشرين.
والساحل لم يستطع المقاومة أمام فريق كبير وجريح يريد أن 

يعود الى ألقه وهكذا كان.
المتوازن بقيادة  أدائه  الوحدة في  أيضًا استمر  العاصمة  وفي 
الثاني  بالشوط  كلها  جاءت  بثالثية  الحرجلة  وغلب  )الحكيم( 
السيطرة  بعد  الساحة  على  للوحدة  سيطرة  كانت  والمباراة 
على الكرة وأظهرت المباراة من خالل مجرياتها فوارق كبيرة 
بالسوية الفنية بين الفريقين وحتى في الطموح، فوز الوحدة 
أيضًا والنتيجة  الحرجلة كانت متوقعة  كان متوقعًا وخسارة 

صدقت التوقعات.
حماة  من  ويعود  )ال��رداوي(  المدرب  مع  بنجاح  يسير  حطين 
وصعب  كبير  فريق  من  ألنها  باألهمية  غاية  نقاط  بثالث 

المنال وخاصة في أرضه.
متوازنة  مباراة  قدم  ألنه  ومستحقًا  جديرًا  كان  حطين  فوز 
المنافس  صالبة  رغم  بقوة  كلمته  وق��ال  وهجومًا  دفاعًا 
الذي لم يستطع الهروب مما كتب له بهذه المباراة لذلك فإن 
حطين بقي ثالثًا ويسعى للصدارة مبينًا الطليعة راوح بالمكان 

ولم يستطع التقدم بنقاطه أكثر.
مع  تعادله  نتيجة  غالية  )بنقطة(  الفتوة  ع��اد  حمص  من 

الكرامة القوي والعنيد.
كفريق  نفسه  ويقدم  ب��األداء  التحسن  من  حالة  في  الفتوة 
قادر على الهروب من الهبوط وقادر على إحراج الكبار والكرامة 
في حالة من عدم التوازن وهو يفقد نقاطًا ويصرف من رصيده 
شيئًا فشيئًا، والبد من قراءة لألسباب وتحديدها ومعالجتها 
ألن كرامة الذهاب غير كرامة اإلياب ومن حيث األداء والنتائج 

والفتوة فاز بنقطة والكرامة خسرت نقطتين ثمينة.
كثيرًا  همومه  من  وزاد  الحرية  على  فريقها  فاز  جبلة  في 

الساحل منافسه  أن  الترتيب وعزاؤه  الضيف في اسفل  ليبقى 
على الهبوط خسر أيضًا وأن الفتوة كسب نقطة واحدة فقط 

والثالثة في مركب واحد.
وكذلك  مفتوحة  واآلم��ال  متبقية  نقطة   18 على  واللعب 

االحتماالت بين الثالثة من أجل هبوط اثنين.
الموسم وإن مر  اعتادها هذا  التي  أما جبلة فقد عاد للسكة 
استعاد  لكنه  المراحل  بعض  في  التوازن  عدم  من  حالة  في 

الثقة والبوصلة وأصبح قادرًا وخطيرًا كما كان.
وكان  لشرطة  وضيفها  االتحاد  بين  الشباك  صمتت  حلب  في 
التعادل السلبي نتيجة مقنعة للزائر وهي ليست كذلك لصاحب 
الضيافة الذي نرى خطه البياني في النازل منذ أن استلم تدريبه 

المدرب البرازيلي الذي جاء في الوقت غير المناسب.
وتدفعه  موقعه  تعزيز  في  وتساهم  وفيرة  الشرطة  نقطة 
لطلب المزيد واالتحاد بفقده نقطتين يفقد التوازن والبد من 

عالج ذلك.. مع التفاصيل..
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يتهي��أ فريق االتح��اد لإلعالن عن 
نفس��ه كبط��ل لل��دوري الممتاز 
للشباب لكرة القدم بشكل رسمي 
بع��د أن قبض عل��ى اللقب عمليًا 
وف��ق المعطي��ات، حي��ث يبتعد 
بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه 

على بعد 7 مراحل من النهاية.
الش��هباء لم يخس��ر هذا  أحم��ر 
الموس��م حتى اآلن وقبل الجولة 
20 والس��ابعة إيابًا الت��ي تنطلق 
الي��وم الس��بت حي��ث حقق 15 
انتصار اخترقه 4 تعادالت س��جل 
خ��الل ذل��ك 37 هدف��ًا وتلق��ت 
ش��باكه 10 أه��داف فق��ط ليغرد 
49 نقطة ويعزف  وحيدًا بالصدارة 
سيمفونية أطربت عشاقه وأقنعت 

متابعيه.
الراش��د  مع��ن  الم��درب  أبن��اء 
يس��تضيفون اليوم فريق الجيش 
الثامن على الئحة  المركز  صاحب 

الترتيب وله 24 نقطة.
لمصلحة  تص��ب  الفنية  الف��وارق 
المتصدر لكن في عالم الكرة دائمًا 
األبواب مفتوح��ة للمفاجآت التي 
س��تكون حاضرة بأي نتيجة سوى 
فوز االتح��اد علم��ًا أن األخير فاز 

ذهابًا في دمشق بهدف دون رد.
صراع الوصافة

اجتهد فريق الطليعة بوقت تراجع 
فيه مردود فريق تش��رين بش��كل 
رهيب خاصة بعد انطالقة ش��بان 
البح��ارة في بداية ال��دوري ومن 
ثم انحدار خطه البياني ولم ينفع 
التغيير الفني ب��كادره في اإلبقاء 

على آمال الفريق قوية ويكاد يفقد 
بصيص األم��ل بالمقدمة فيما لو 
بعد  متج��ددة  النتكاس��ة  تعرض 
خس��ارته األس��بوع الماضي أمام 

النواعير بثالثية نظيفة.
فريق تش��رين رصيده متجمد عند 
النقط��ة 38 وبقي الطليعة يطارده 
حتى وصل لمجموع النقاط ذاته.. 
ويتأخر عنه بفارق التسجيل ليزيد 
التي  الوصافة  الصراع على مرك��ز 
يحتلها الفريقان حاليًا ويسعى كل 
منهما لفك الش��راكة ف��ي الجولة 

التي تنطلق اليوم..
تشرين سيس��تضيف المحافظة.. 
في ذكريات مؤلمة لشبان البحارة 
الذين تلقوا خس��ارة قاسية ذهابًا 
بنتيج��ة 1/ 4 في دمش��ق، فريق 
ولم  نتائجه  تباين��ت  المحافظ��ة 
يقدم مس��توى ثابت بعد أن كان 
منافس��ًا في بع��ض مراحل رحلة 
الذه��اب لكنه تع��رض حتى اآلن 
ل�5 خس��ارات، وتع��ادل 6 مرات 

واكتفى ب�8 انتصارات ليجمع 30 
نقطة تضعه بالمركز الخامس على 

الالئحة.
أم��ا الطليع��ة فه��و اآلخ��ر لديه 
ميزة اللعب على أرضه وس��تكون 
الكرامة  اليوم م��ع ضيفه  مباراته 
وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت 

بالتعادل اإليجابي بينهما 2/ 2.
صاح��ب األرض كم��ا ذكرنا أعاله 
بأنه اجته��د وصبر ليصل للوصافة 
بع��د 12 انتصار وخس��ر 5 مرات 
فيم��ا تع��ادل مرتي��ن عل��ى مر 
الدوري، أما الكرامة فهو يتوس��ط 
الترتي��ب ب�24 نقط��ة ورغم ذلك 

فاحتماالتها واردة.
شبح الهبوط

4 مواقع في هذه الجولة س��يكون 
ش��بح  م��ن  )اله��روب  عنوانه��ا 
الهبوط( فمن المعل��وم أن أندية 
المجد والش��رطة والوحدة وجبلة 
تعاني أسفل الترتيب، فالمجد لوال 
انتصاري��ه األخيري��ن والوحيدين 

حت��ى اآلن كان اليوم متأكدًا من 
هبوط��ه، لكنه حافظ على بصيص 
األمل حيث يتذيل الترتيب ولديه 

11 نقطة.
 5 بفارق  الش��رطة  إلي��ه  واألقرب 
نقاط ث��م الوحدة الذي يمتلك 17 

فجبلة 18 وكم��ا ذكرنا فإن الفرق 
السابقة جميعها مهدد على بعد 7 

جوالت من النهاية.
الي��وم س��تقام موقع��ة الوح��دة مع 
الثاني  المرك��ز  الوح��دة في  الحرية.. 
عش��ر وله 17 والحرية تاس��عًا بنقاطه 

ال�23 وهو مهدد بنسبة أقل عن البقية 
وي��درك أن االنتصار اليوم س��يبعده 
كثيرًا نحو عم��ق الترتيب ويزيل عنه 

بنسبة كبيرة كابوس الهبوط.
وعل��ى النقي��ض أيض��ًا يس��عى 
البرتقالي صاحب األرض لكس��ب 
كل النقاط ألنه��ا الضمان الوحيد 
ليخط��و خطوة ج��ادة نحو منطقة 

األمان.
ذهابًا فاز الحرية في حلب بهدفين 

دون رد.
ويحل الشرطة ضيفًا على الوثبة.. 
الراب��ع  مرك��زه  األرض  صاح��ب 
ويبح��ث عن منف��ذ للوصافة رغم 
صعوبة المهمة التي تحتاج للنقاط 
كامل��ة من ثم تراجع أي من فرق 
الوصافة.. للفريق 31 نقطة بعكس 
فريق الشرطة الذي يعاني بالمركز 
قبل األخير 16 نقطة بعد أن تلقى 
11 خس��ارة هذا الموسم فاز خالل 

4 مرات وتعادل بمثلها.
ذهابًا فاز الوثبة في دمشق بهدف 

دون رد وتك��رار الفوز يعني الكثير 
بفري��ق قادم للمقدم��ة من جهة.. 
وفريق خاسر س��يبحث عن طوق 

نجاة من جهة أخرى.
في دمش��ق اليوم.. يحل النواعير 
ضيف��ًا على المجد بلق��اء الهموم 
المتناقضة فالنواعير مرتاح بموقع 
دافئ ويس��عى لتحس��ين مركزه 
حيث أن ف��ي جعبت��ه 27 نقطة 
 3 بالمركز السادس وبفارق  تضعه 

نقاط عن الكرامة السابع.
أما المجد صاح��ب المركز األخير 
لدي��ه 11 نقط��ة وأي تعثر جديد 
سيس��رع من هبوطه بشكل فعلي 

للدرجة األولى.
تعرض أزرق دمش��ق ل�14 خسارة 
حت��ى ما قب��ل مب��اراة اليوم في 
موسم س��يئ كان امتدادًا لسابقه 
وفي حال فوزه وتعثر البقية اليوم 
فإن أم��وره ستتحس��ن والعكس 
صحي��ح ألن الوقت ال زال مفتوحًا 

ولو بشكل مقتضب للهروب.

غدًا الختام
آخ��ر المباريات س��تكون يوم غد 
األحد بلقاء وحيد س��يجمع جبلة 
بضيفه وجاره حطين، وكان األخير 
الذهاب في  قد حس��م مواجه��ة 

الالذقية لمصلحة بهدفين لهدف.
جبل��ة يمتل��ك 18 نقط��ة تضعه 
بالمركز 11 كمهدد بالهبوط ونقاط 
حطي��ن ال���23 تضع��ه بالمرك��ز 
العاشر وفوز جديد للفريق سيبعده 
بش��كل ش��به نهائي عن التفكير 
بأم��ر الهبوط بعك��س جبلة الذي 
س��يلعب يوم غد تحت ضغط نيل 
كل النق��اط ألنها حينئذ س��تكون 

بوزن الذهب.
على العموم س��ننتظر انتهاء الجولة 
الحالية التي س��ترخي بظاللها على 
ما تبقى من مراحل تنافسية واألهم 
أن ال تخرج عن الروح الرياضية التي 
أوقفت الكثير من الالعبين والكوادر 
العامل��ة خ��الل األس��ابيع الماضية 
كعقوب��ات نتمنى أن تك��ون رادعة 
المستقبل  أنفس��هم في  لألشخاص 

ويستفيد منها البقية..
المرحلة 19 

للتذكي��ر فق��د ش��هدت المرحلة 
19 فوز حطين عل��ى المجد 2/ 0 
المحافظة  م��ع  الوحدة  وتع��ادل 
سلبًا وتغلب الجيش على الشرطة 
بهدفي��ن لهدف وتج��اوز الطليعة  
فري��ق جبل��ة 4/ 2 وانته��ى لقاء 
االتحاد المتصدر والكرامة للتعادل 

اإليجابي 1/ 1.
وفي الجول��ة ذاتها فاز الوثبة على 
الحري��ة 4/ 2 وفاجأ النواعير فريق 

تشرين وغلبه بثالثية دون رد.

تقام بعد غ��د اإلثنين مباري��ات المرحلة 
الثانية من منافسات رجال الدرجة األولى 
لكرة القدم المؤهل��ة أيضًا بنهايتها )ذهابًا 

وإيابًا( إلى المرحلة الثالثة واألخيرة.
األندي��ة المتأهل��ة للمجموع��ة الجنوبية 
هي اليقظة والمحافظ��ة والعربي والمجد 
واألندية المتأهلة للمجموعة الشمالية هي 

النواعير وعفرين والجزيرة وشرطة حماه.
واش��ترط اتحاد كرة القدم على األندية أن 
تلعب بنف��س مجموعة الالعبي��ن الذين 
ش��اركوا في دوري المجموع��ات، وألغى 
جمي��ع االنذارات الس��ابقة ف��ي مباريات 
المجموع��ات، وتق��ام جمي��ع المباريات 

الساعة 14,00.
مباريات االسبوع األول
المجموعة الجنوبية

- يلتقي ف��ي 15 الحال��ي العربي صاحب 
الترتي��ب الثاني في المجموعة الثانية مع 
اليقظ��ة صاحب المركز االول في المجوعة 
األول��ى عل��ى أرض ملعب الس��ويداء في 

مباراة صعبة ومفتوحة االحتماالت. 

- وبنف��س التوقي��ت يلتق��ي المحافظة 
بط��ل المجموعة الثانية م��ع المجد ثاني 
المجموع��ة األول��ى في مب��اراة هامة الن 
الثني��ن ذاقا طعم المش��اركة في الدوري 

الممتاز وأيضًا باحتماالت مفتوحة.
المجموعة الشمالية

- يلتقي عفرين ثاني المجموعة الرابعة مع 

الجزي��رة أول المجموعة الثالثة على أرض 
ملعب 7 نيسان.

- ويستضيف ش��رطة حماه نادي النواعير 
على أرض الملعب الصناعي والفارق واضح 
بين خب��رة الضيوف على خب��رة أصحاب 
االرض لكن مباريات كرة القدم ال تخلو من 

مفاجئات.

كرة القدم

اجتاح زمن المتغيرات الس��احة الرياضي��ة ليضرب بعصب األخيرة 
ومتنفس��ها وتحديدًا بكرة القدم.. والتغيير هنا صبغ بلون سلبي لم 
نعت��ده فاختلفت المعايير وس��قطت القيم أحيان��ًا وانحدرت الروح 

الرياضية عند البعض حتى تكاد تنعدم في ركن هنا وزاوية هناك..
مش��اهد الضرب التي ش��ملت األغلبية )حكام والعبين ومدربين( 
وفي آخرها صدرت عقوبة بحق العش��رات.. استغلها البعض لتمرير 
العديد من حاالت التزوير بفرقهم الرياضية الكروية وبمختلف الفئات 

العمرية على مر المسابقات والدرجات؟1
األم��ر أعاله حادثة خطيرة قد ال يتم كش��فها بس��هولة.. لكنها قائمة 
بالفعل حيث تتطلب انتب��اه الفريق اآلخر )الخصم( وتوثيقه بالصور 

والفيديو لتشكيل منافسه، فهل هذا أمر معقول؟
فأي رقيب هذا سيكون أقوى من رقابة الضمير وأي ضوابط تلك التي 

ستنجح في ظل ابتعاد شرف المهنة عند البعض.
األي��ام القادمة ستكش��ف الكثير بهذا الخصوص عن��د بعض األندية 
وستصل لمستوى الدرجة األولى لفئات الشباب فما بالكم بالدرجات 
األدن��ى.. األمر مرتب��ط باألدلة وللصحوة لدى أغل��ب مفاصل العمل 
الرقابية.. وقد شاهدنا بأم أعيننا أحد المراقبين يصور بالفيديو أوجه 

العبين غير معتادة وأكبر من عمرها وال تطابق ما هو بين يديه..
ومن نأمل من اتحاد الكرة أن ال يتساهل أبدًا بهذا األمر.. وبحال ثبت 
تزوير أحد الالعبين، فإن النادي كله معني باألمر انطالقًا من المدرب 
إلداري الفريق وللمشرف على اللعبة وغيره.. وهكذا.. واألهم من كل 
هذا وذاك الوقاية والتش��ديد خاصة وأننا مقبلون على تجمع حاسم 
بدوري ش��باب األولى.. كما أن بطوالت المحافظة قائمة وانطالقتها 

قريبة.
وللحديث بقية..

للحديث بقية

ربيع حمامة

التزوير

ترتيب المرحلة 19

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
19154037102749االتحاد1
19122542202238تشرين2
1912253223938الطليعة3
199462618831الوثبة4
1986530171330المحافظة5
127-197662627النواعير6
196672424024الكرامة7
424-196671620الجيش8
223-196582224الحرية9
223-196581820حطين10
1618-1953111733جبلة11
917-1945102433الوحدة12
1516-1944111530الشرطة13
2711-1932142047المجد14

الوطني  الفن��ي للمنتخ��ب  المدير  عق��د 
للرجال لكرة القدم التونسي نبيل المعلول 
مؤتمرًا صحفيًا ي��وم الخميس في مبنى 
االتحاد تحت قبة الفيح��اء، وأبرز ما جاء 

فيه من نقاط..
- عم��ر خربي��ن العب له تاري��خ في كرة 
القدم الس��ورية أمر عودت��ه مع اتحاد كرة 
الق��دم ولن أتكل��م عن الس��لبيات التي 
عملها.. ويهمني االنضباط قبل المستوى 
الفني ألن المنضبط ولو كان أقل مستوى 
م��ن العب جي��د يمك��ن أن يص��ل إلى 
مس��توى جيد أما الالعب الجيد في األداء 

وغير المنضبط يخرب أكثر مما يفيد وأنا 
أفضل الالعب المنضبط على الالعب غير 

المنضبط.
- اعتمدن��ا في التش��كيلة على الالعبين 
المحترفي��ن في الخارج أكث��ر من الذين 
يلعبون في الدوري المحلي مع أن بعض 
الالعبي��ن يط��ورون أنفس��هم. وأنا على 
تواصل مع الالعبين المحترفين في الدول 
الصغيرة  الشاشة  األوربية ومتابعتي على 
بالنسبة لي هي أساس في متابعة وتقيم 
األداء م��ن خالل مالحظ��ة الحاالت التي 
تحتاج تصحيح ويمك��ن التأكد منها عبر 

إعادة اللقطة عدد مرات.
- الس��لبيات والتعرف عليه��ا ومعالجتها 

ج��زء من الحل��ول وحالي��ًا ال يوجد وقت 
لتصحي��ح الحال��ة االنضباطي��ة والوضع 
بحاج��ة إل��ى االرتق��اء بالحالة النفس��ية 
والصفاء الذهني والوجدانية وهذا يحتاج 

إلى جهد كبير وهذه مسؤوليتي.
- تأهلنا ل��كأس العالم يحتاج إلى تعاون 
مش��ترك من أكثر من جهة في مقدمتها 
تلبية االحتياجات ورفع مستوى اللعب.. 
وال يوجد نوع واحد لتش��كيلة اللعب وكنا 
نض��ع مهاجمًا واح��د الن طبيعة المباراة 
تفرض نفسها وكثير من الدول المتقدمة 
تلع��ب بهده الطريقة ونحن لدينا أكثر من 
العب يمكن أن يلعب رأس حربة ويمكن 

أن نلعب بالعب أو العبين.

- الدوري الس��وري من أضع��ف دوريات 
الدول المج��اورة مثل الدوري المصري أو 
األردني أو الكويت��ي ويعتمد على إيقاف 
اللعب بادعاء اإلصابة وهذه الحالة تضعف 

األداء والتركيز.
- يمر السوما بحالة جيدة وهو من أفضل 
الالعبين وسيلتحق بالمنتخب بعد نهاية 

الدوري السعودي. 
القائمة المستدعاة

تم الكش��ف ظه��ر الخميس ع��ن الالئحة 
المس��تدعاة لوديتي البحري��ن وإيران في 
-25 30 آذار الحالي والمؤلفة تضم الالئحة 
المدعوة للمباراتين الوديتين 34 العبًا هم:

- حراس��ة المرم��ى: إبراهي��م عالمة، طه 

موسى، أحمد مدنية، شاهر الشاكر.
- الدف��اع: مؤيد العج��ان، خالد كردغلي، 
مؤم��ن ناجي، أحمد الصال��ح، عبد الرزاق 
محم��د، ثائر كروما، عم��ر ميداني، فارس 
أرناؤوط، يوس��ف محمد، حس��ين جويد، 

يوسف الحموي، عمرو جنيات.
- الوس��ط: إي��از عثمان، محم��د عثمان، 
أحمد األش��قر، خال��د المبي��ض، محمد 
العنز، كامل حميش��ة، ماهر دعبول، عبد 
هللا الشامي، ورد السالمة، محمد ريحانية، 
محمد ح��الق، محم��ود م��واس، محمد 

المرمور، مارديك مارديكيان.
- الهجوم: عمر الس��وما، عالء الدين دالي، 

محمود البحر، عبد الرحمن بركات.

34 العبًا لوديتي البحرين وإيران

المعلول: اعتمدنا في التشكيلة على الالعبين المحترفين 

صبحي أبوكم

)اليوم( المرحلة 20 في دوري كرة شباب الممتاز 

االتحاد يغرد خارج السرب.. وصافة حائرة وصراع في القاع
ربيع حمامة

مالك الجاسممحمد هاشم إيزا

أندية كرة األولى تجدد منافساتها )اإلثنين( 

بمش��اركة 35 دارس��ا انطلقت في مقر الصالة 
 )C( الرياضي��ة ال��دورة التدريبي��ة اآلس��يوية
لمدربي كرة القدم والت��ي تتضمن محاضرات 
نظرية وعملية بإشراف المحاضر اآلسيوي مهند 
الفقير والمحاضر اآلسيوي بشير عبود والدورة 
تستمر حتى 21 من ش��هر آذار الحالي والشق 
النظري يلقى في مقر الصالة الرياضية والعملي 

في ملعب التارتان. 
وقال بش��ير عبود أن اله��دف من تكثيف هذه 

ال��دورات هو تطوير لعبة ك��رة القدم واالرتقاء 
بها ورفد الدارس��ين بالمعلومات الجديدة التي 
تخص كرة القدم والبرنام��ج يتضمن جانبين 

نظري وعملي.
وتحدث حازم بطاح رئي��س اللجنة التنفيذية 
لف��رع االتحاد الرياضي بدير ال��زور بأن التركيز 
في هذه المرحلة ينص��ب على جانب التأهيل 
واإلع��داد لتأهيل وصق��ل ك��وادر اللعبة للزج 
بهم في س��احات العمل الرياضي وإقامة هذه 
الدورة في محافظة دير الزور مكس��ب حقيقي 

للمحافظة.

لم يمض س��وى أس��بوع واحد على 
استالم مهمته الجديدة مدربًا لفريق 
رجال ك��رة الحري��ة وف��ي المباراة 
الثانية أمام الحرجلة صادف المدرب 
رضوان األبرش مواقف س��لبية من 
الالعبين وواجه حال��ة نادرة دفعته 
إكمال  لالس��تقالة واالعت��ذار ع��ن 
تمس��كت  اإلدارة  أن  إال  المش��وار، 
بالم��درب ورطب��ت خاط��رة باتخاذ 
المس��يئين،  عقوب��ات صارمة بحق 
األمر ال��ذي جعل الم��درب يتراجع 
عن اس��تقالته ويعود إل��ى الميدان 

لتدريب الفريق كالمعتاد.
سلوك غريب

ف��ي مب��اراة الحري��ة األخي��رة مع 
الحرجلة اس��تدعى الم��درب الالعب 
س��امر الس��الم للتبديل بعد أن ظهر 
الالعب  فرف��ض  بمس��توى ضعيف 
المذكور الخروج من اللعب عدة مرات 

المباراة  في  المش��اركة  واس��تكمل 
حتى نهايتها، إضافة إلى خروج قائد 
الفريق ع��ن النص وتج��اوزه لكافة 
الخطوط الحم��راء وطرده من الحكم 
بع��د نهاية المباراة ودخوله مش��الح 
اعتراضه��م، ورفض  الح��كام رغ��م 
الالعب حس��ن المصطفى المشاركة 
المب��اراة بداعي اإلصاب��ة، علمًا  في 
بأن مجلس اإلدارة أوفى بوعده وقام 
بدف��ع الجزء األكبر من مس��تحقات 

الالعبين المالية.
عقوبات صارمة

مجل��س إدارة ن��ادي الحرية تداعى 
الجتم��اع اس��تثنائي بع��د المباراة 
واتخذ جملة من العقوبات الصارمة 
بحق عدد م��ن الالعبين وصلت إلى 
حد فس��خ عق��ود الح��ارس محمد 
سالم وشقيقه سامر السالم، وسمير 
بالل وفرض عقوبة التوقيف مقترنة 
بعقوب��ة مالية هي حس��م جزء من 

الراتب لالعب حسن المصطفى.

انطالق الدورة التدريبية اآلسيوية )C( بدير الزور إجراءات صارمة في كرة الحرية
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أقيمت في صالة الباسل بمدينة 
بالس��ويداء  الرياضية  المزرع��ة 
منافس��ات بطول��ة المحافظ��ة 
بالقوة البدنية للشباب والشابات 
والجامعات التي نظمتها اللجنة 
الفني��ة للعب��ة بإش��راف اللجنة 
الرياضي  التنفيذية لفرع االتحاد 
37 العبًا والعبة مثلوا  بمشاركة 
والعربي  والرح��ى  الكف��ر  أندية 
وقن��وات  وصلخ��د  والش��بيبة 

وشهبا.
وجاء أواًل بفئة الش��باب كل من 
ن��ورس أب��و فخر ب��وزن 59 كغ 
وعم��ران كيوان ب��وزن 66 كغ 
وعاص��م درويش ب��وزن 74 كغ 
وقص��ي خير الدين بوزن 83 كغ 
ومج��د أبو ترابي ب��وزن 93 كغ 
وفراس السالمي بوزن 105 كغ.

وفازت بفئة الش��ابات بوزن 43 
كغ ش��هد جغامي وبوزن 52 كغ 

هدي��ل جغامي وب��وزن 57 كغ 
سمر األعوج وبوزن 63 كغ سارة 
نصر وب��وزن 69 كغ غنوة البربور 
بالجامعات  األول  المرك��ز  ونال 
للذكور كل م��ن عالء مراد بوزن 
59 ك��غ وهيث��م الش��عار بوزن 

66 كغ وقاس��م لم��ع بوزن 74 
ك��غ وري��دان كيوان ب��وزن 83 
كغ وكم��ال كيوان بوزن 93 كغ 
ولإلن��اث ب��وزن 52 ك��غ ماريتا 
نعي��م وب��وزن 57 ك��غ ماجدة 
الش��وفي وب��وزن 63 ك��غ نغم 

عماد.
يش��ار إلى أن البطول��ة أقيمت 
الجمهوري��ة  لبطول��ة  تحضي��رًا 
جيدًا  فنيًا  مس��توى  وش��هدت 
وأفرزت وجوه��ًا جديدة باللعبة 

وخامات واعدة.

محليات

محمد هاشم إيزا

صبحي أبو كم

الخبر: يقول الخبر: إن مدرب منتخبنا األول لكرة القدم نبيل 
معلول قد وصل إىل سورية.

مرحلة  القادمة  المرحلة  تكون  أن  ونأمل  وسهاًل  أهاًل  التعليق: 
بناء لمنتخب قادر يلبي الطموحات ويحقق األهداف المطلوبة 
وأن يكون انتقاء الالعبين وبرنامج إعدادهم وتطوير مستواهم 

يف أعىل الدرجات.
وأن نرى عىل الساحة منتخبنا وقد اشتقنا له وقد طال غيابه 

عنا كثيرًا.

خبر

تعليق

انته��ت المرحلة األولى م��ن دوري الرجال 
لكرة اليد التي أقيمت بمشاركة 6 أندية ظهر 
مستواهم في طابقين حيث تنافست ثالثة 
أندية عل��ى الصدارة وهي النواعير والجيش 
والطليعة التي تعادلت بالنقاط وتعرض كل 
فريق لخس��ارة واحدة ليتم اللجوء إلى كسر 
التعادل بفارق األهداف لمعرفة ترتيبها في 

هذه المرحلة.
المشاركون

األندي��ة الت��ي ش��اركت في البطولة حس��ب 
الترتي��ب: ن��ادي النواعي��ر, ن��ادي الطليعة 
وكالهم��ا من محافظ��ة )حم��اه( والجيش 
المرك��زي )دمش��ق( واليقظ��ة )دي��ر الزور( 

والش��علة )درعا( والجزيرة )الحس��كة( وأبرز 
الف��رق الغائب��ة ع��ن البطولة ن��ادي االتحاد 
من حلب ونادي الش��باب م��ن الرقة ونادي 
القنيط��رة والش��رطة المرك��زي وغيرها من 
األندية التي تمارس اللعبة باالعتماد على كرة 
اليد النس��ائية والفئات العمرية التي تشارك 
ف��ي بطوالتها إع��داد أكبر م��ن األندية حيث 
تصل في بعض بطوالت الفئات إلى 13 ناديا.

نتائج
- ن��ادي النواعير: فاز عل��ى الجزيرة 44/ 19 
وعلى اليقظة 44/ 15 وعلى الشعلة 26/ 23 
وعلى الجيش 30/  22 وخسر مباراة واحدة 
أم��ام توأمه الطليعة بف��ارق هدف 31/ 32, 
وسجل 175 هدفا ودخل مرماه 108 أهدافا 
وفارق األهداف لمصحته 73 هدفا له واحتل 

المركز االول.
- ن��ادي الطليعة: فاز عل��ى اليقظة 46/ 21 
وعلى النواعير 32/ 31 وعلى الجزيرة 42/ 14 
وعلى الش��علة 24/ 13 وخسر أمام الجيش 
24/ 29 وجمع 175 هدفا ودخل مرماه 108 
أهداف وف��ارق األهداف لمصلحته 71 هدفا 

واحتل المركز الثاني.
- ن��ادي الجيش: فاز على الش��علة 29/ 23 
هدف��ا وفاز عل��ى الطليع��ة 29/ 24 وعلى 
الجزيرة 43/ 8 وعلى اليقظة 40/ 16 وخسر 
مع النواعير 22/ 30 وجمع 163 هدفا ودخل 

مرماه 101 هدف واحتل المركز الثالث.
النصف الثاني

- ن��ادي اليقظة: فاز عل��ى الجزيرة 28/ 20 
وعلى الش��علة 25/ 24 وخسر مع الطليعة 

46/ 21 وم��ع النواعير 24/ 15 ومع الجيش 
16/ 40 وجم��ع 105 أه��داف ودخل مرماه 
174 هدافا وف��ارق األهداف وفارق األهداف 

لمصلحة منافسيه 69 هدفا.
- نادي الشعلة: فاز على الجزيرة 4/ 15 وخسر 
مع الجيش 25/ 29 ومع اليقظة 24/ 25 ومع 
النواعير 23/ 26 ومع الطليعة 13/ 24 وجمع 
134 ودخل مرماه 108 أهدافا والفارق بينهما 

26 هدفا لمصلحته
- نادي الجزيرة: خس��ر جميع مبارياته مع 
النواعير 19/ 44 ومع الش��علة 15/ 40 ومع 
الجيش 8/ 43 وم��ع الطليعة 14/ 43 ومع 
اليقظ��ة 20/ 28 وس��جل 76 مقاب��ل 198 
دخلت مرم��اه وفارق األه��داف ضده  112 

هدفًا.

فرق النواعير والجيش والطليعة يتنافس على صدارة دوري اليد للرجال

اس��تعدادا لبطول��ة الجمهورية للمالكمة لفئة الناش��ئين 
أقام��ت اللجنة الفينة في ريف دمش��ق بطولة المحافظة 
في نادي قاس��ون بدمشق بمشاركة 3 اندية )م. القلمون, 

قدسيا, جيرود( وكانت النتائج حسب تسلل االوزان:
- وزن 46 ك��غ: ري��اض جمال الدين قدس��يا. - وزن 48 
كغ: اس��د الدين ش��حادة م. القلمون - وزن 52 كغ: خير 
الدي��ن وت��ر. م. القلمون.- وزن 54 كغ: يوس��ف عمر. م. 
القلم��ون - وزن57 كغ: محمد عمر. م. القلمون- وزن 61 
كغ: عبد الرحمن بندق: قدس��يا - وزن 63 كغ: خالد جلو 
قدسيا - وزن 66 كغ: محي الدين عايدة قدسيا- وزن 75 
كغ: ليث خليل قديس��ا- وزن 81 كغ: عبد الرحمن النجار 

قدسيا,- وزن 81+ كغ: محمد علي فقيه قدسيا.

بمناسبة االستحقاق الرئاس��ي وذكرى ثورة آذار المجيدة واحتفااًل بالعيد 
الذهب��ي لالتحاد الرياضي الع��ام أقامت اللجنة الفنية للش��طرنج بريف 
دمشق بطولة رجال المحافظة التي استضافتها مدينة جيرود بمشاركة 11 
نادي��ا هي: جيرود, الناصرية, يبرود, حوش عرب, جبعدين, قطنا, جرمانا, 
دوم��ا, القطيفة, الرحيب��ة, معرونه على مدار 3 اي��ام من 7 جوالت وفق 

النظام السويسري, وكانت النتائج على النحو التالي:
حسن جمعه )حوش عرب( -2 رئبال شريف )جرمانا( -3 يوسف عربوش 
)جيرود( -4 معتز خليل )جيرود( -5 هائل بكر)جيرود( -6 ماهر بجبج. 
وحضر التتويج أمينة ش��عبة الحزب في القطيف��ة وتميم النجار رئيس 
اللجن��ة التنفيذية لالتحاد الرياضي بريف دمش��ق ورئيس مجلس مدينة 
جي��رود, وتم توزيع الكؤوس والش��هادات على اصح��اب المراكز األولى, 

إضافة لميداليتين ألصفر العبين شاركا في البطولة.

معضمية القلمون في صدارة مالكمة ريف دمشق 

مشاركة كبيرة في بطولة شطرنج ريف دمشق

أن يعطي حكام كرتنا وخاصة من هم يف الدرجة األوىل فرصاً يف 
والتعامل  المباريات  يعتادوا عىل ضغط  الرسمية كي  المباريات 

مع الصعب منها ونتحمل أن تكون أخطاؤهم فيها إنسانية.

وأن  الكفاءة  من  درجة  عىل  الحكام  من  المكلفون  يكون  ال  أن 
بشكل  وتسويقهم  المجاملة  باب  من  المباريات  يف  زجهم  يتم 
أو بآخر من أجل منفعة وعندها فإن الغاية من تكليفهم تفقد 
مصداقيتها وبالتايل تكون أخطاؤهم بعيدة عن كونها إنسانية 
قرارات  ذلك  الخطورة ألن يف  وتقترب من كونها متعمدة وهنا 

مؤثرة عىل نتائج المباريات.

موجــــب

سالــب

العام  الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  أص��در 
خالل جلسته الدورية برئاسة اللواء موفق جمعة 

رئيس االتحاد الرياضي العام عدة قرارات أبرزها: 

 إعادة تش��كيل مجلس إدارة نادي المليحة الرياضي بريف 
دمش��ق من السادة: عدنان س��الخو رئيس��ًا وعضوية: ماهر 
الحاف��ي - محمد ش��مس - محمد إياد العس��س - محمد 

ممدوح عرفة - عصام أيوب - محمود المغربي.
 قرر فرض عقوبة الفصل من منظمة االتحاد الرياضي العام 
بح��ق الالعبين عالء الدي��ن حرب من نادي ق��ارة الرياضي 
لتهجم��ه وضربه حكم مباراة فريقه م��ع اليقظة بكرة القدم، 
والالع��ب فارس األبرص من نادي النب��ك الرياضي لتهجمه 

وضربه حكم مباراة فريقه مع معضمية الشام بكرة القدم.
 إيفاد بعث��ة المنتخب الوطني أللع��اب القوى للرياضات 
الخاصة إلى تونس للمشاركة في بطولة ملتقى تونس الدولي 
المؤه��ل ألولمبياد طوكيو 2021 بالفت��رة من 14 ولغاية 21 
الج��اري وه��م: المدربان: جمال عليوي ومصعب عيش��ة - 
الالعبون: محم��د خالد المحمد - عالء عبد الس��الم - علي 

أسعد - عبد الحكيم البكر.
 الموافق��ة على إعادة لعبة المواي تاي إلى االتحاد العربي 

السوري للكيك بوكسينغ.
 الموافقة التحاد الرماية على إقامة دورات تحكيم بالرماية 
ف��ي نادي الرماية بش��بعا على النحو التال��ي: رماية األطباق 
تراب وسكيت بالفترة من 5 - 6 آذار 2021, رماية المسدس 

والبندقية الهوائية بالفترة من 26-27 آذار 2021

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي 

تنطل��ق اليوم )الس��بت( ف��ي مدينة 
بطولتي  فعالي��ات  الرياضية  الج��الء 
لالتح��اد  والتايكون��دو  الكاراتي��ه 
الوطنية للطلبة سورية بمشاركة كافة 
الجامع��ات الحكومي��ة والخاصة في 
فني  وباش��راف  المحافظات  جمي��ع 
من اتح��ادي الكاراتي��ه والتايكواندو 

وتستمر البطولة ثالثة ايام.
وأوضح ش��ريف ديركي رئيس اتحاد 
التايكون��دو ان��ه س��يتم م��ن خالل 

الجامعات  منتخب  تش��كيل  البطولة 
ليكون رديفا للمنتخب الوطني. 

دورة مركزية 
ويقيم اتح��اد التايكوندو دورة تدريب 
واعتماد  لصق��ل  وتحكي��م مركزي��ة 
وترفي��ع المدربي��ن والح��كام م��ن 
الدرج��ات متمرن ومس��تجد ودرجة 
ثالثة ودرجة ثاني��ة وذلك في مدينة 
دمش��ق بالفترة الوقعة من 18 ولغاية 

22 الشهر الجاري. 

الس��بت  اليوم  تخ��وض 
الس��باحة البطل��ة إنان��ا 
منافس��ات  س��ليمان 
العال��م  كأس  سلس��لة 
للس��باحة الطويلة 10كم 
كنت��ارا  منطق��ة  ف��ي 
بالدوح��ة الت��ي وصلتها 
األربعاء رفق��ة أيمن نمر 
مدربًا ولبنى معال إدارية .

األولى  المش��اركة  ه��ي 
إلنان��ا بهك��ذا ن��وع من 
مشاركة  وسط  السباقات 
قد تص��ل ل�100 س��باح 
وسباحة يمثلون 28 دولة 
م��ن مختلف الق��ارات ، 
إليه��ا بطلتنا  اس��تعدت 
في مياه مس��بح تشرين 
من  أكثر  خالله��ا  أجرت 
اليوم  وس��باق   ، محاولة 
يتأل��ف من 5 دورات كل 

دورة لمسافة 2 كم  .

يقي��م اتحاد الع��اب القوى اختبارات للفئ��ات العمرية للذك��ور واإلناث النتقاء 
المنتخب��ات الوطني��ة اس��تعدادًا للمش��اركات الخارجية الى جان��ب الالعبين 

الموجودين في معسكر المنتخب من الفئات األخرى.
ويقي��م االتحاد بطول��ة الجمهورية لجمي��ع الفئات للذكور واإلن��اث ويمثل كل 
محافظة 3 العبين عن فئتي الشباب والرجال و4 العبين لكل من فئة الناشئين 

واألشبال وذلك يومي -26 27 من الشهر الجاري. 

) اليوم( سباحتنا إنانا في تحد دولي 

تجارب انتقاء للفئات وبطولة جمهورية أللعاب القوى

اليوم.. انطالق بطولتي الجامعات بالكاراتيه والتايكوندو 

37 العبًا والعبة في بطولة السويداء للقوة البدنية للشباب والشابات

استعدادًا لبطولة الجمهورية للناشئين 
التي تس��تضيفها حلب خ��الل الفترة 
بي��ن 18 و22 م��ن الش��هر الج��اري 
اقامت اللجن��ة الفنية للمالكمة بطولة 
المحافظ��ة بغي��اب أندي��ة الش��رطة 
والس��كك والقلعة في صالة البطوالت 
بمدينة الحمدانية وف��ي نهايتها أحرز 
نادي االتح��اد المركز األول وفيما يلي 

النتائج الفنية:

وزن 46 ك��غ: عبد اله��ادي عبد الهادي 
)نبل(

زل��ف  س��امح  أحم��د  ك��غ:   50 وزن 
)االتحاد(.

وزن 57 كغك أسامة رابعة )االتحاد(.
وزن 60 كغ: أديب عبد القادر )االتحاد(.
وزن 63 ك��غ: إبراهيم الخطيب )عمال 

حلب(.
وزن 66 كغ: بالل زغنون )االتحاد(.

وزن 70 كغ: أحمد منبر الجفا )االتحاد(.

وزن 80 كغ: عبد الكريم الحموي )االتحاد(.

وزن 80+ كغ: مصطفى عقيلو )االتحاد(.
وتعتب��ر البطولة أول نش��اط تقوم به 
اللجن��ة الفني��ة الجدي��دة للمالكمة 
بحلب التي تش��كلت من : عبد القادر 
شيخ العش��رة )رئيسًا(، حسين محي 
الدي��ن )أمينًا للس��ر(، أحمد س��عيد 

)عضوًا(.
ووصفها )ش��يخ العش��رة( في حديثه 
ل�«االتح��اد« بأنه��ا بطولة فاش��لة وأن 
غياب ثالثة أندية عن المش��اركة أدى 

لهبوط المستوى الفني. 

قبضات حلب الناشئة اتحادية

بحضور السيد فراس معال رئيس االتحاد الرياضي العام 
انطلقت األحد الفائت من أمام نصب الجندي المجهول 
في دمش��ق فعالي��ة التوقيع على )أطول رس��الة حب 
ووفاء في العالم لرجل الس��الم األول الس��يد الرئيس 
بش��ار حافظ األسد( بمشاركة فعاليات رسمية وحزبية 
وش��بابية وأهلية والتي تتزامن مع االحتفال بالذكرى 

58 لثورة الثامن من آذار المجيدة. 
والرس��الة الوطنية هي عبارة عن رول قماش��ي بطول 
/ 2000/ مت��ر موضوعة على عرب��ة يرافقها “14” فتاة 
رياضية مدربة على هذا العمل من جميع المحافظات.
وانطلق المس��ير إل��ى محافظة القنيط��رة ومنها إلى 

درع��ا فالس��ويداء ثم ريف دمش��ق وحم��ص وحماه 
وإدلب والرقة وحلب والالذقية وطرطوس وس��تكون 
العودة إلى دمش��ق في الس��ابع من نيسان تزامنًا مع 
االحتفال بعيد ميالد حزب البعث العربي االشتراكي، 
وت��م إقامة الفعالية بالتنس��يق مع محافظة دمش��ق 
واللجنة التنفيذي��ة لالتحاد الرياضي العام بدمش��ق 
ووزارة السياحة، وبعد ذلك سيتم تسليم الرسالة إلى 
الرئيس بشار األس��د رئيس الجمهورية بعد أن تكون 
حملت تواقيع مليونين ونصف مليون مواطن سوري 
في المحافظات، وس��يتم العمل على دخول الفعالية 

/ موسوعة غينس.

أطول رسالة حب ووفاء
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الخميس  أم����س  ان��ط��ل��ق��ت 
منافسات دورة األغر الدولية 
ينظمها  التي  الحواجز  لقفز 
االت���ح���اد ال��ع��رب��ي ال��س��وري 
الشهيد  نادي  في  للفروسية 
في  للفروسية  األس��د  باسل 
يوم  حتى  وتستمر  الديماس 
من   واسعة  بمشاركة  األحد 
الممارسة  االن��دي��ة  ف��رس��ان 
للفروسية في سورية إضافة 
لمشاركة دولية تضم فرسان 
واألردن  وإي���ران  روس��ي��ا  م��ن 
وأجريت  وبلغاريا,  وسلفينيا 
ترعاها  التي  ال��دورة  مباريات 
شركة )ايماتيل( بدون حضور 
تام  تقيد  ووس��ط  جماهيري 
الخاص  الصحي  بالبروتوكول 

بجائحة كورونا.
اليوم األول

مباراة للفئ��ة الصغرى على ارتفاع 
بمواصف��ات  110س��م   حواج��ز 
شوطين متتاليين النتائج بحسب 
الش��وط  وزم��ن  أخط��اء  األق��ل 
الثاني: 1 - الفارس��ة آية حمش��و 
بزم��ن )29.53( ثا ب��دون أخطاء, 
2 - الف��ارس محم��د غالي الزيبق 

بزم��ن )30.06( ثا وبدون أخطاء، 
3 - الف��ارس محمد البعلي بزمن 
)31.41( ث��ا و ب��دون أخط��اء، 4 
- الف��ارس حس��ان عب��ود بزمن 
)33.98( ث��ا و ب��دون أخط��اء، 5 
- الفارس��ة نج��ال الس��مير بزمن 

)36.27( ثا وبدون أخطاء.
مباراة للفئة المتوسطة على ارتفاع 

حواجز 120سم  بمواصفات شوط 
س��رعة ضد الزمن والنتائج حسب 
األق��ل أخطاء واألس��رع زمن، 1 - 
الفارسة شام األسد بزمن )55.95( 
ث��ا وب��دون أخط��اء, 2 - الفارس 
محمد جوبراني بزمن )59.40( ثا 
وبدون أخطاء، 3 - للفارس أحمد 
حكي��م الملط بزمن )60.61( ثا و 

بدون أخط��اء، 4 - الفارس هادي 
نظام بزم��ن )61.84( ث��ا وبدون 
أخطاء، 5 - الفارس همام الشهاب 

بزمن )62.74( ثا وبدون أخطاء.
مب��اراة للفئة الكب��رى على ارتفاع 
بمواصف��ات  130س��م   حواج��ز 
شوطين متتاليين والنتائج حسب 
األقل أخطاء و زمن الشوط الثاني: 

1 - الف��ارس لي��ث العل��ي بزمن 
)30.18( ث��ا و ب��دون أخطاء، 2 - 
الفارس أحمد صابر حمش��و بزمن 
)30.56( ث��ا وب��دون أخطاء، 3 - 
الفارسة شام األسد بزمن )30.78( 
ثا و بدون أخطاء، 4 - الفارس ليث 
العل��ي بزم��ن )30.85( ثا وبدون 
أخطاء، 5 - الفارس قتيبة الدغلي 

بزمن )31.40( ثا و بدون أخطاء.
اليوم الثاني 

مب��اراة لفئ��ة االطف��ال )محلية( 
عل��ى ارتف��اع حواج��ز 80 س��م  
متتاليين  ش��وطين  بمواصف��ات 
والنتائج حس��ب األق��ل أخطاء و 
زمن الش��وط الثاني: 1 - الفارس 
ح��ازم المصري  بزم��ن )29.26( 

ثا و ب��دون أخط��اء، 2 - الفارس 
حازم المصري  بزمن )29.77( ثا 
وبدون أخطاء، 3 - الفارس مروان 
زبيبي بزم��ن )33.67( ثا وبدون 
أخط��اء، 4 - الفارس جواد األحمد 
بزم��ن )34.49( ثا وبدون أخطاء، 
4 - الفارس قاسم الحسين بزمن 

)35.51( ثا و بدون أخطاء.

مب��اراة للفئة الصغي��رة )محلية( 
عل��ى ارتف��اع حواج��ز 100 س��م 
متتاليين  ش��وطين  بمواصف��ات 
والنتائ��ج حس��ب األق��ل أخطاء 
وزمن الشوط الثاني: 1 - الفارسة 
شروق المصري  بزمن )31.24( ثا 
و بدون أخطاء، 2 - الفارسة شروق 
المصري  بزمن )32.01( ثا و بدون 
أخطاء، 3 - الفارس ياسر سحلول 
بزم��ن )36.61( ثا و بدون أخطاء، 
4 - الفارس حازم المصري  بزمن 
)36.97( ثا و ب��دون أخطاء، 5 - 
الفارس زي��د طيار بزمن )32.04( 

ثا وأربعة أخطاء.
مب��اراة للفئة الصغي��رة )محلية( 
عل��ى ارتف��اع حواج��ز 105 س��م 
متتاليين  ش��وطين  بمواصف��ات 
والنتائ��ج حس��ب األق��ل أخطاء 
وزمن الش��وط الثاني: 1 - الفارس 
 24.57 أس��امة س��بيعي بزمن ) 
( و ب��دون أخط��اء، 2 - الف��ارس 
هش��ام غريب بزمن ) 29.61 ( و 
بدون أخطاء، 3 - الفارس��ة شروق 
المصري  بزمن ) 31.65 ( و بدون 
أخطاء، 4 - الفارس رامي شاهين  
بزم��ن ) 40.01 ( و بدون أخطاء، 
5 - الفارس حسام مسرابي بزمن 

) 35.59 ( و أربعة أخطاء.

بطولة حمص للجمباز
للجمباز  الجمهوري��ة  لبطول��ة  تحضي��رًا 
 19 17 ولغاي��ة  بالفت��رة م��ن  المق��ررة 
أقيم��ت  دمش��ق  ف��ي  الج��اري  آذار 
بطولة حم��ص النتق��اء منتخب حمص 
المركز  للصغيرات والناش��ئات بمشاركة 
التدريبي لالتح��اد الرياضي ونادي عمال 
حمص، ونادي زيدل الرياضي وأس��فرت 
المنافس��ات عن ف��وز روان علي بالمركز 
األول ومرح عل��ي بالمركز الثاني وجولي 
السليمان بالمركز الثاني مكرر وجميعهم 
م��ن المرك��ز التدريب��ي, ونال��ت المركز 
الثال��ث رهف فارس م��ن عمال حمص 
والمركز الراب��ع ميريا طح��ان من نادي 
زيدل والمركز الخامس جولي فانوس من 

المنافس��ات  عمال حمص.. قام بتحكم 
فاديا بل��ول وأمل بلول, علم��ًا أنه يدرب 
منتخب حمص كل من المدربين شادي 

سليمان وصفاء بلول. 

شطرنج الفئات العمرية
أقيم��ت بطول��ة حم��ص للفئ��ات العمرية 
في الش��طرنج تحضي��رًا لبطول��ة الجمهورية 
المقررة ف��ي محافظ��ة الالذقية  للش��طرنج 

اعتبارًا من 17 آذار الجاري, بمشاركة 24 العبا 
والعبة م��ن أندية النصر والش��رطة والعمال 
والمرك��ز التدريبي وفق الدوري الكامل بزمن 
س��اعة مع إضافة 20 ثانية مع كل نقلة لكل 

العب، وجاءت النتائج على النحو التالي:
الذكور:

فئة 6سنوات رضا علي نادي النصر.
فئ��ة 8 س��نوات حس��ام يوس��ف نادي 

الشرطة.
فئة 10 سنوات مقداد سعود نادي النصر.

فئة 12 سنة غدق قنص مركز تدريبي.
فئة 14 سنة أدوار لطيفة نادي النصر.

اإلناث:
فئة 8 سنوات بتول ربيع مركز تدريبي.

فئ��ة 10 س��نوات رغ��د الحس��ين مركز 

تدريبي.

فئة 12 سنة جنى وقاف نادي العمال.

فئة 14 سنة حال وقاف نادي العمال.

كرة اليد في الوثبة
انطالقة كرة اليد الجديدة في نادي الوثبة 
ستبدأ ببناء القاعدة بعد أن انتسب الوثبة 
التحاد اللعب��ه وعليه ق��رر مجلس إدارة 

نادي الوثبة الرياضي.
تكلي��ف كادر فني لكرة الي��د في النادي 

مؤلف من:
- س��امر أبو عبي��د مدربًا ومش��رفًا على 

اللعبة لكافة الفئات.
- إيمان سالمة مدربة الفئات العمرية.

- سهى ديوب إدارية
صغار سلة الكرامة

تشجيعا وتنشيطًا لصغار كرة السله بحمص 
اقيم��ت دورة لصغ��ار الس��لة ف��ي الصالة 
الرياضي��ه المغلقه بحم��ص جمعت صغار 
الكرامة بفئتين a وb وصغار الوثبة وقد فاز 
الكرامة a على b 62 / 20 وعلى الوثبة 29/ 
10 وفاز الوثبة على كرامة b 32/ 26 ويدرب 

صغار الكرامة المدرب خالد القشلق.

محليات

عل��ى مدى ثالثة أيام اس��تضافت 
الصال��ة  أرض  وعل��ى  الالذقي��ة 
الرياضية  الرئيس��ية بمدينة األسد 
الطاولة  بك��رة  الجمهورية  بطول��ة 
للبراعم تحت 11 س��نة شارك فيها 
100 الع��ب والعب��ة م��ن البراعم 
الصاعدة والمواه��ب الواعدة مثلوا 
13 محافظة إضافة لهيئة الجيش، 
حفلت  البطولة  والبن��ات  وللبنين 
بمنافس��ات جيدة المستوى الفني 
الجديدة  والوج��وه  الخام��ات  من 
بفنيات  أداء عام��رًا  التي قدم��ت 
الطاولة والتصميم  ومهارات ك��رة 
م��ن الجمي��ع على إثب��ات الذات 
والتواجد الفع��ال وتقديم األفضل 
وصواًل للمنافس��ة والمقارعة وهنا 
يجب أن نش��ير إلى أن من يملك 
هذه القاعدة  العريضة من المواهب 
البد وانه يملك المستقبل بأبطاله 
بالتهنئة واجب��ة التحاد  وبطالت��ه 
اللعبة واللجان الفنية بالمحافظات 
التي  األندي��ة  وكذلك  المش��اركة 
الت��ي عملت بجد  اللعبة  تعتم��د 
هذا  وإع��داد  لتأهيل  ومس��ؤولية 
الك��م الكبير من العب��ي والعبات 

المستقبل.
بطولة البنين

ش��ارك فيها 56 واعدًا تم توزيعهم 

إلى 16 مجموعة وتأهل األول للدور 
والثاني من كل مجموعة إلى الدور 
الثاني وم��ن ث��م وّزع المتأهلون 
عل��ى 8 مجموع��ات ليتأهل األول 
الثال��ث ليواصل  والثان��ي لل��دور 
إلى  باالنتقال  والجديرون  البارزون 
األول  ليتأه��ل  المجموع��ات  دور 
والثان��ي إلى ال��دور النهائي حيث 
لعب المتأهل��ون الثمانية بطريقة 

الدوري من مرحلة واحدة.
ومثيرة  قوي��ة  منافس��ات  وبع��د 
المتطور  الفن��ي  ب��األداء  وعام��رة 
والندي��ة الواضح��ة حي��ث كانت 
متعة األداء وحصد النقاط لينتهي 

الترتيب النهائي كما يلي:

1 - جاد حيدر – طرطوس 2 - عمار 
قص��اب – حماة 3 - مهند ش��برق 
- دمش��ق 4 - أحم��د ش��يحان – 
إدلب 5 - رام��ي غانم - طرطوس 
6 - ضي��اء س��يجري – حماة 7 - 
علي دمش��ق - حلب 8 - هوفيك 

مسكيان – حلب.
بطولة البنات

وتناف��س على بطول��ة البنات 45 
العبة م��ن 10 محافظ��ات إضافة 
لهيئ��ة الش��رطة وجاء المس��توى 
ال يقل كف��اءة ومهارة ع��ن بطولة 
البني��ن أداء ومس��توى متط��ورًا 
وتوظي��ف إمكانيات وتواجد فعال 
ومباريات غاية في الندية والغثارة 

وانتقل إلى ال��دور النهائي ثمانية 
العبات لعب��ن بطريقة الدوري من 
مرحل��ة واح��دة، لكن��ه كان قويًا 
وممتعًا وبمس��توى ممتاز وانتهى 

الترتيب النهائي كما يلي:
1 - إب��اء ح��الق - إدل��ب 2 - حال 
حمامه – حم��اة 3 - هبة معراوي 
– الالذقية 4 - أمل علي – الحسكة 
5 - س��يلين ضع��ون – حماة 6 - 
ليالس الس��الم - دمشق 7 - تقى 
أبو حسنه - دمشق 8 - ليلى السيد 

– حماة.
متابعات

قام بس��ام خليل رئي��س االتحاد 
ونائب��ه رضا الدمقس��ي وعدد من 
أعض��اء االتح��اد واللج��ان الفنية 
بالمحافظات ورش��ا شماط رئيسة 
تنفيذي��ة الالذقية بتتويج الفائزين 

بالمراكز األولى.
اش��رف على بطول��ة البراعم عضو 

االتح��اد راف��ي صافيا حك��م عام 
الدولي عبد الرحمن صالح.

وس��اعده الحك��م الدول��ي هادي 
جمعة والحكم نايف النايف.

تم تكريم الالعبين األصغر سنًا في 
البطولة وهم ضياء س��يجري من 
حماة، هوفيك ميسكيان من حلب 
وس��يلين ضعون من حم��اة وعز 

الدين موصلي من حماة.
بطولة تجارب المنتخب 

الوطني للسيدات
وبالتوازي م��ع بطولة البراعم أقام 
اتحاد ك��رة الطاولة بطول��ة انتقاء 
العبات المنتخب الوطني للسيدات 
بمشاركة 14 العبة من أبرز العبات 
للس��يدات  الوطني��ة  منتخباتن��ا 
توزي��ع  ت��م  بداي��ة  والناش��ئات 
المش��اركات إل��ى 4 مجموع��ات 
فتأهل��ت األول��ى والثانية من كل 
مجموع��ة للدور الثان��ي )النهائي( 
حي��ث لعبن بطريق��ة الدوري من 
مرحلة واحدة وعددهن 8 العبات.

منافس��ة  النهائ��ي  ال��دور  ش��هد 
الالعبات  قوية ومثي��رة وقدم��ت 
إمكانيات وفنيات ومهارات وأكدن 
الكفاءة على المنافس��ة وأس��فرت 

المنافسات عن النتائج التالية:
1 - آية علي - الالذقية 2 - نورمان 
غزالي - دمش��ق 3 - غ��زل زاهر - 
طرط��وس 4 - ميرهان مس��الخي 
- دمش��ق 5 - النا شيخ ياسين - 
حماة 6 - الرا ضويا – طرطوس 7 - 
شام عجيب - الالذقية 8 - ميساء 

الحافي - الالذقية.
أشرف على البطولة مصطفى الولي.

آية علي بطلة تجارب السيدات

100 العب والعبة في بطولة طاولة الجمهورية للبراعم

بطولة الواعدين والواعدات بكرة الطاولة
انطلقت أمس منافس��ات بطول��ة الجمهورية للواعدي��ن والواعدات 
بك��رة الطاول��ة لموالي��د 2008  - 2009 في الصالة رق��م 1 بمدينة 
األسد الرياضية في الالذقية, بمشاركة الالعبين والالعبات الفائزين 
بالمراك��ز من 1 إلى 8 في بطولة البراعم للذكور واإلناث للعام 2021 
إضافة لنفس الع��دد من المصنفين والمصنفات ف��ي بطولة العام 
الفائت إضافة لخمس��ة العبين وخمس العب��ات من كل محافظة، 

ومن المقرر أن تختتم اليوم منافسات البطولة.

محمد عجان

يواصل منتخبنا الوطني للجودو معسكره التدريبي 
المغل��ق اس��تعدادًا للمش��اركة في بطولة آس��يا 
المقررة في قرغيزس��تان مطلع شهر نيسان القادم 
والمؤهلة ألولمبياد طوكيو، ويضم المعسكر ثالثة 
العبين هم محمد قاس��م وحس��ن بيان وعمران 

عجينة وبإشراف المدرب الوطني ياسر الحموي.
وبن��اء على نتائ��ج تجارب االنتق��اء التي اقيمت 
مؤخ��رًا تم إضافة ع��دد من الالعبين للمعس��كر 

المغل��ق وهم مؤمن ع��وض, س��ليمان الرفاعي, 
مؤيد طباع, مصطفى الش��يخ, ويتم التدريب على 
فترتين صباحية تتضم��ن تمارين لياقة وتدريب 
عل��ى الحدي��د للتقوي��ة والتحمل وس��رعة االداء 
وتمري��ن مس��ائي ينضم إليه عدد م��ن الالعبين 
غير المعسكرين إلقامة مباريات تنافسية وتنفيذ 
حركات تكتيكية ويس��تمر المعس��كر حتى موعد 

السفر.

أقامت اللجنة الفنية للش��طرنج في حماه بطولة 
المحافظة للذكور واإلناث بحضور أعضاء اللجنة 
التنفيذية بحماة عبد القادر قوجة رئيس مكتب 
األلعاب الفردية وس��وزان العامود رئيسة مكتب 
المراك��ز التدريبية وأس��فرت المنافس��ات عن 

النتائج التالية: 
الذكور

فئة 6 سنوات 1 - رواد شعار 2 - امير الحموي.
فئة 8 سنوات 1 - مازن فندي 2 - ايهم قاسم.

فئ��ة 10 س��نوات 1 - اك��رم قاس��م 2 - محمد 
الشعار.

فئة 12 سنة 1 -  محمد زين 2 - مظهر الشعراني.
فئة 14 سنة 1 - تيم زهرة 2 - محمد فطوم.

اإلناث
فئة 8 سنوات 1 - أية حسينو 2 - جنى زيد.

فئة 10 سنوات 1 - بانة هاشم 2 - نورتا نعوم.
فئة 12 سنة 1 - ماسة قشاش 2 - امارة شاهين.
فئة 14 سنة 1 - مرام عيسى 2 - صبا النعوفي.

أقيمت البطولة استعدادًا لبطولة الجمهورية. 
في ختام البطولة ت��م تتويج الفائزين من قبل 

أعضاء التنفيذية واللجنة الفنية للعبة. 

منتخب الجودو يواصل تحضيراته لبطولة آسيا 

شطرنج حماه يتحضر لبطولة الجمهورية

إعداد: محمد خير الكيالنيباقة أخبار من حمص

بمشاركة دولية.. انطالق منافسات دورة األغر لقفز الحواجز
أنور البكر
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الرياضي إحدى  تعتبر لجن��ة الط��ب 
مرتكزات الحرك��ة الرياضية في حلب 
ودعامة أساسية لها، فهي تمثل محور 
ولولب النشاط الرياضي في المحافظة 
وعليها تنهض لجان األلعاب ومجالس 
إدارات األندي��ة الرياضي��ة في عملها، 
هي لجنة تطوعية بمعنى الكلمة تقوم 
بمهام رياضية وإنس��انية وخدمية بال 

مقابل.
وقدمت الكثير وما تزال تقدم خدماتها 

لألسرة الرياضية الحلبية.
زاخ��رًا  كان  وانقض��ى  ع��ام مض��ى 
بالعط��اءات واألنش��طة الت��ي قامت 
به��ا اللجن��ة ب��كل محب��ة وإخالص 
وهمة عالية عن ه��ذه اللجنة تحدث 
أمي��ن س��رها الكابتن عم��ار الصالح 

ل�«االتحاد«:
نفذت اللجنة المهام التالية:

التنس��يق مع كاف��ة اللج��ان الفنية 

الخاصة  الطبي��ة  الفحوصات  إلج��راء 
بكل لجنة.

إج��راء الفحوصات الطبي��ة للمدارس 
الصيفي��ة الت��ي تقيمه��ا األندية في 
الفئ��ات  لكاف��ة  األلع��اب  مختل��ف 

واألعمار خاصة الصغيرة.
زيارات ميدانية لجميع المسابح التابعة 
الرياضي إلج��راء »كونترول«  لالتح��اد 
عليها للتأكد من نظافة المياه وتعقيمها 

وجاهزية هذه المسابح..
التأكي��د على جمي��ع إدارات األندية 
ض��رورة مرافقة طبي��ب ومعالج على 
األق��ل لكاف��ة النش��اطات ولجمي��ع 
الفئ��ات وذل��ك للض��رورة القص��وى 

بتواجد العنصر الطبي.
ش��عاعية  وص��ور  تحالي��ل  إج��راء 
وفحوصات طبية ش��املة م��ع إجراء 
مراقب��ة على م��دار الع��ام لكافة فرق 
الحري��ة،  االتح��اد،  خاص��ة  األندي��ة 
الحرفيي��ن، عم��ال حل��ب، الج��الء، 
عفرين، والقلعة وإجراء زيارات دورية 

لكافة األندي��ة بكافة درجاتها لالطالع 
عل��ى أهم المش��اكل الصحي��ة التي 

تخص العبيها لتذليل الصعوبات.
إعط��اء لقاح��ات »الكري��ب« لجميع 
األندية لكافة الدرجات واألعمار وذوي 

االحتياجات الخاصة.
االستمرار بفتح عيادة الطب الرياضي 
للع��ام الس��ادس عل��ى التوال��ي في 
مق��ر ف��رع االتح��اد الرياض��ي بحلب 
وهذه المبادرة بإش��راف مباش��ر من 

الطبيب الدتور محمد بس��ام الحايك 
مدي��ر الهيئة العامة لمستش��فى ابن 
خل��دون وتق��دم الخدم��ات لجميع 
رياضيي المحافظة وذويهم وعائالتهم 
وموظف��ي الف��رع علمًا ب��أن المعدل 
الوس��طي ش��هريًا لمراجع��ي المركز 
يتجاوز )400( شخصًا وأغلب األدوية 
التي يت��م صرفها م��ن الهيئة العامة 
لمستشفى ابن خلدون ومساهمة فرع 
الهالل األحمر العربي الس��وري بحلب 

وش��ركة الهيثم للصناع��ات الدوائية 
محمد  الصيداللي  بالدكت��ور  ممثل��ة 
الس��باعي بدعمه غير المحدود لمركز 
الصيدالني  والدكت��ور  الرياضي  الطب 
ف��ي محم��د جه��اد حوري النش��يط 

والمتفاني.
زيادة معظم األندية قبل س��فر فرقها 
المحافظة  المباريات خ��ارج  إلج��راء 

وتقديم ما يلزم من أدوية لها.
وف��ي هذا العام تم إج��راء فحوصات 

دوري��ة لكافة العبي ك��رة اليد بنادي 
االتحاد وتم تزويدهم باألدوية وكذلك 
فريق رجال السلة بهذا النادي كما تم 
تأمين األدوية لألندية التي ش��اركت 

في دوري كرة القدم للصاالت.
التي  الطبية  الندوة  بأعمال  المشاركة 
أقامها اتحاد ك��رة القدم بالتعاون مع 
جامعة الوادي الخاصة وتقديم ورقتي 
عمل حول رضوض الرأس والتداخالت 
النفس��ية في عملية التأهيل وشارك 

بالن��دوة عدد م��ن أطب��اء ومعالجي 
حلب.

مراس��لة اتحاد الطب الرياضي لتقديم 
الدعم لمركز الطب الرياضي في حلب 
والتأكي��د عليه لرف��د معالجي حلب 
بالمنتخب��ات الوطني��ة والتأكيد على 
إج��راء دورات خاصة في مجال الطب 
الرياض��ي ورف��د جمي��ع المعالجين 
إليها، وإلزامه��م والتأكيد على عقوبة 
أي معال��ج يراف��ق نادي��ًا وال يحمل 
شهادة رس��مية تخول العمل في هذا 

المجال.
اس��تقبال كافة الرياضيين مع ذويهم 
ف��ي مستش��فى ال��رازي الحكوم��ي 
وتقدي��م التس��هيالت لهم بإش��راف 

الدكتور عبد الحكيم أمونة.
إقامة دورات تعليمية تثقيفية لجميع 
الك��وادر الرياضية وخاص��ة المدربين 

والمعالجين.
التأكي��د عل��ى وجود اس��تمارة طبية 
لكافة الالعبين منذ انتسابهم لألندية.

األندية خاصة  التأكيد عل��ى جمي��ع 
المحترف��ة إج��راء فحوص��ات طبية 
لجمي��ع العبيه��ا خاص��ة الالعبي��ن 

الوافدين إليها من خارج المحافظة.
الفيزيائيين  المعالجي��ن  إلح��اق  تم 
بحل��ب ف��ي دورات مركزي��ة خاصة 
بمرافقة المنتخبات الوطنية بدمشق.

األكاديميات  اإلش��راف على جمي��ع 
بحل��ب ودعمها  الخاص��ة  الرياضي��ة 
بإجراء الفحوصات لمنتسبيها وتقديم 

الغائب الطبية الالزمة.
كلمة للمحرر

لعل كلمة شكرًا ال تكفي ولعل اللسان 
يعجز عن االمتنان لكن كلمة التقدير 
والش��كر تبقى واجب��ًا له��ذه اللجنة 
المتفانية والمعطاءة والمخلصة وهي 

تضم:
الطبيب الج��راح الدكتور عبد الحكيم 
أمونة )رئيس��ًا(، الدكت��ور الصيدالني 
محمد نوش )نائبًا للرئيس(، المعالج 

عمار الصالح )أمينًا للسر(.

تختت��م مس��اء اليوم )الس��بت( 
الثالث��ة من  الجول��ة  منافس��ات 
مرحلة إياب دوري أندية السيدات 
لكرة الس��لة حيث تقام مباراتين 
ففي المباراة األولى يلعب االتحاد 
بضياف��ة الوحدة )2 ظه��رًا( وفي 
المباراة الثانية يستضيف قاسيون 
أخضر الش��هباء الحرية )4 مساء( 
إنطلقت  الجولة  وكانت مباري��ات 
أمس الجمعة حيث أقيمت ثالث 
مباري��ات فف��ي المب��اراة األولى 
لعب تش��رين مع الساحل )بصالة 
الالذقي��ة( وانتهت المب��اراة بفوز 
تشرين بفارق )8( نقاط )48/56( 
بع��د أن انته��ت أرب��اع المب��اراة 
 )16 /14 -15 /17 -8 /10 -9 /15 (
وفي المباراة الثانية فاز قاس��يون 
عل��ى ضيف��ه االتحاد بف��ارق )8( 
انتهت  نق��اط )56/64( بع��د أن 
أرب��اع المب��اراة )12/13-12/19-

الثالثة  وبالمباراة   )17/14-15/18
لع��ب الوحدة مع الحرية في صالة 
الفيحاء بدمش��ق وانتهت المباراة 
الوح��دة بف��ارق )13( نقطة  بفوز 
)58/71( بع��د أن انته��ت أرب��اع 
-19/13-4/21-20/22( المب��اراة 

.)15/15

مباراة ممتعة 
مس��اء الثالث��اء الق��ادم تنطل��ق 
مباراة الجول��ة الرابعة حيث تقام 

مباراتي��ن فف��ي المب��اراة األولى 
المتص��در مع جاره  الثورة  يلتقي 
األش��رفية بمباراة تبدو سهلة على 

س��يدرة وأليس��يا وف��ي المباراة 
الثانية يلعب قاسيون مع الوحدة 
بمب��اراة ينتظر أن تك��ون ممتعة 

بي��ن الفريقين ، ومس��اء الجمعة 
يحل تش��رين ضيفًا عل��ى الثورة 

والساحل ضيفًا على األشرفية.
صدارة مشتركة 

الس��ابقة  الجولة  مباريات  وكانت 
)الثانية إيابًا( قد شهدت )السبت 
الث��ورة على ضيفه  الماضي( فوز 
االتح��اد 45/57 وتف��وق الج��الء 
على ضيفه تش��رين 50/65 وفوز 
األشرفية على الحرية 47/49 وفوز 
الساحل على مس��تضيفه العروبة 

.63/55
ترتيب الصدارة

بن��اء على نتائج المرحل��ة الثانية 
أصبح ترتيب الفرق على الش��كل 
التال��ي : 1 - الثورة )21( نقطة، 2 
- الجالء )21(، 3 - قاسيون )17(، 
4 - العروب��ة )15(، 5 - الس��احل 
 -  7  ،)15( تش��رين   -  6  ،)15(
االتحاد )15(، 8 - األشرفية )14(، 
9 - الوح��دة )13(، 10 - الحري��ة 

.)13(

فجر الث��ورة مفاجأة كبي��رة وتغلب 
مس��اء أم��س الجمعة عل��ى ضيفه 
الطليع��ة بف��ارق )5( نق��اط 53/58 
بعد أن إنتهت أرباع المباراة )9/15-
ضم��ن   )20/13-14/20-10/10
منافس��ات الجولة الثالثة من مرحلة 
إياب دوري الرجال موس��م 2020 / 
2021 ، وحق��ق الجي��ش أمس فوزًا 
غال على مس��تضيفه النواعير بفارق 
)13( نقط��ة )57/70( بعد أن انتهت 
-14/22-12/11( المب��اراة  أرب��اع 
13/15-18/22( وكالع��ادة ش��هدت 
المب��اراة تميز نج��م الجيش رامي 
مرجان��ة ال��ذي س��جل )34( نقطة 
بمساندة العب االرتكاز المميز الذي 
سجل )17( نقطة ، فيما كان نصيب 
ذياب الشواخ )9( نقاط بالمقابل كان  
مراد هاش��م أفضل مسجل بالنواعير 
برصي��د )16( نقط��ة بينم��ا س��جل 
محمد إدلبي )10( نقاط ويزن معجل 
)9( نقاط ومحمود طرقجي )9( نقاط 
، وكانت الجولة إنطلقت مساء أمس 
األول )الخمي��س( بمباراتين حيث 
ف��از الوحدة عل��ى  ضيف��ه النواعير 
بف��ارق )65( نقط��ة )70/135( بعد 
أن انته��ت أرباع المب��اراة (18/35-
وق��د    )18/40-14/30-20/30
ش��هدت المباراة تميز جناح الوحدة 
الدولي ط��ارق الجابي الذي س��جل 
)23( نقط��ة والعب االرت��كاز محي 
الدي��ن قصبل��ي الذي س��جل )24( 
نقطة والشاب ميشيل غيث )سجل 

16 نقطة( ويزن أيوبي س��جل )14( 
نقطة وفي حلب حسم االتحاد مباراة 
الديربي مع جاره الحرية بفارق )15( 
نقط��ة )58/73( بعد أن انتهت أرباع 
-20/23-11/21-13/13( المب��اراة 
14/16( وقد ش��هدت المب��اراة تميز 
الجناحي��ن ندي��م عيس��ى ووائ��ل 
جليالتي وقد س��جل كل العب )21( 
نقطة إل��ى جانب س��يبوه خراجيان 
الذي س��جل )10( نق��اط فيما كان 
نصيب المميز أنطوني بكر )6( نقاط 
، و تختتم مس��اء اليوم )الس��بت( 
مباريات الجول��ة الثالثة من مرحلة 
إياب دوري أندية الرجال لكرة السلة 
موس��م 2020 / 2021 حيث يلتقي 
ف��ي صالة حم��ص قطب��ي المدينة 
الكرام��ة والوثب��ة )الس��اعة الرابعة 
عص��رًا( بمب��اراة ديرب��ي ذات طعم 
خاص وفي حل��ب يلتقي الجالء مع 
جاره اليرموك  في صالة نادي الجالء 

الساعة السادسة مساء. 

قمة كبيرة بالفيحاء
مس��اء الخمي��س الق��ادم تنطل��ق 
مباري��ات الجول��ة )15( الرابعة إيابًا 
)الخامس(  الوحدة  يستضيف  حيث 
الترتيب  الفيح��اء متص��در  بصال��ة 
الكرامة بقمة كبيرة ينتظر أن تشهد 
الفريقين  تنافس��ًا وندية كبيرة بين 
يك��ون  أن  الوح��دة  يأم��ل  حي��ث 

الفري��ق األول الذي يغل��ب الكرامة 
هذا الموس��م بعد إكتمال تشكيلته 
بإنضم��ام الجابي ال��ذي تعافى من 
إصابة س��ابقة فيما الكرامة قد يلعب 
بغياب الش��يخ علي الوح��دة ينتظر 
الكثير من العب ارتكازه محي الدين 
قصبلي إلى جانب العش والعربش��ة 
وحكم وطارق فيم��ا الكرامة يعتمد 
كثي��رًا على عبد الوه��اب وجورجي 
وإياد حيالن��ي ومجد بوعيطة وأنس 

ش��عبان ، وفي نفس الي��وم يلعب 
النواعي��ر بضياف��ة العروب��ة بمبارة 
صعبة على أصحاب األرض مع تميز 
الضيوف بفضل مراد هاش��م ومحمد 
إدلبي ويزن معجل ومحمد شاهين. 

الكرامة بالصدارة
م��ع ختام الجول��ة الثاني��ة لمرحلة 
اإلياب اس��تمر الكرام��ة متربعًا على 
صدارة سلم الترتيب بالعالمة الكاملة 
)دون أن يت��ذوق طع��م الخس��ارة( 
محققًا 13 فوزًا متتالي��ًا كان آخرها 
أمام ضيفه الطليعة مس��اء الجمعة 
الماض��ي بفارق )19( نقطة 65/84 و 
بقيت الوصافة مشتركة بين االتحاد 
والجيش )م��ع أفضلية لألول بفارق 
المواجهة المباش��رة( بف��وز االتحاد 
على ضيفه الثورة بفارق قياس��ي بلغ 
52/105 وفوز الجيش  )47( نقط��ة 
على ضيف��ه الوثبة بفارق )21( نقطة 

112-91 واستمرالجالء بالمركز الرابع 
بعد فوزه على جاره الحرية بفارق )6( 
نقاط 52/58، ويتس��اوى مع الجالء 
بنفس عدد النقاط الوحدة الذي غلب 
مس��تضيفه النواعير بفارق )8( نقاط 
الجولة  ، وش��هدت مباريات   75/83
الماضي��ة تحقيق العروبة فوزه األول 
على حس��اب جاره اليرم��وك بفارق 

)5( نقاط 80/85.

ترتيب الفرق 
مع ختام الجول��ة الثانية من مرحلة 
اإلياب استقر ترتيب الفرق على النحو 
التالي : 1 - الكرامة )26( نقطة، 2 - 
االتح��اد )24(، 3 - الجيش )24(، 4 
- الج��الء )22(، 5 - الوح��دة )22(، 
6 - الطليعة )20(، 7 - الثورة )17(، 
8 - الوثب��ة )17(، 9 - الحرية )17(، 
10 - النواعي��ر )17(، 11 - اليرموك 

)14(، 12 - العروبة )14(.

كرة السلة

محمد هاشم إيزا

أبي شقير 

إياب دوري أندية السيدات  لكرة السلة 2020 - 2021

الثالثاء.. قاسيون يلتقي الوحدة ومهمة سهلة للثورة أمام األشرفية

دوري أندية الرجال لكرة السلة 2020 / 2021

الثورة غلب الطليعة... والخميس الكرامة المتصدر بضيافة الوحدة 

لجنة الطب الرياضي بحلب.. عطاء بال حدود

أنفرد حطين بصدارة دوري الدرجة الثانية ألندية الرجال بفوزه المثير على 
ضيفه جرمان��ا بفارق )22( نقطة 79/ 57 وفي مباراة ثانية تفوق الفيحاء 
على مس��تضيفه الس��كك 80/ 54، وأصبح حطين يمل��ك 14 نقطة في 

رصيده مقابل 13 للنصر وجرمانا والفيحاء و9 للسكك و7 لمحردة.

ش��هدت مباري��ات دوري الناش��ئين )مجموعة حلب( ف��وز الحرية على 
العروب��ة 106/ 95 واألرب��اع 25 - 26، 19 - 12، 24 - 29، 38 - 28 وفوز 
اليرموك على الس��كك 68/ 61 واألرباع 13 - 13، 17 - 13، 21 - 12، 17 
- 23، وش��هدت بقية مباريات فوز االتحاد على الس��كك 91/ 70 واألرباع 
18 - 13، 27 - 19، 19 - 16، 27 - 22 ف��وز الج��الء على الحرية 82/ 78 

واألرباع 16 - 17، 17 - 25، 24 - 17، 25 - 19. 

ق��رر االتحاد المؤقت لكرة الس��لة 
تس��مية المراقب الدولي والحكم 
السابق ش��حادة آل رش��ي أمينًا 
عام��ًا لالتح��اد واآلل رش��ي هو 
عضو اتحاد س��ابق، ورئيس للجنة 
االنضباط سابقا، وعضو سابق في 
لجنة الحكام الرئيسية، وهو حكم 

دولي من��ذ ع��ام 1992، ومراقب 
دولي منذ ع��ام 2006، ومندوب 
فني ف��ي االتحاد الدولي منذ عام 

.2017
الرياضيات  يحم��ل إج��ازة ف��ي 
ودبلوم تأهيل تربوي، ويتمتع له 

بالنزاهة والحيادية والنشاط.

حطين بصدارة دوري أندية الدرجة الثانية

فوز الحرية واليرموك بدوري الناشئين

آل رشي أمينًا عامًا التحاد كرة السلة المؤقت

مالك الجاسم 

لفريق  التدريب��ي  العم��ر  رغم أن 
اشبال نادي الفتوة بكرة اليد الذي 
لم يتجاوز الثالثة أش��هر لكن قرار 
المش��اركة ف��ي تجم��ع الالذقية 
ل��دوري أندي��ة الدرج��ة األول��ى 
لألش��بال كان حاض��را وبالفع��ل 
ش��ارك الفري��ق وكس��ب احترام 

الجميع في التجمع وحقق نتائج 
مقبولة حيث خس��ر م��ع الطليعة 
29 /26 وفاز على الجزيرة 34/29 
وخس��ر امام الفرات 14/12 وأمام 
دير عطيه 32/20 وفاز على شرطة 

طرطوس 13/28.
المش��اركة  المحصلة كانت  وف��ي 
األولى مكسب للفريق لزيادة الخبرة 

واالحتكاك مع الفرق األخرى.

نتائج مقبولة ألشبال يد الفتوة 

جدول مباريات الجولة 15

الصالة الساعة المبارة اليوم والتاريخ
صالة الفيحاء 6 مساء الوحدة × الكرامة الخميس 18 / 3

صالة نادي الجالء 4 مساء اليرموك × النواعير
صالة حماة  4 مساء الطليعة × االتحاد السبت 20 / 3
صالة الفيحاء 6 مساء الجيش × الثورة
صالة حمص 6 مساء الوثبة × الجالء الثالثاء 23 / 3
صالة األسد 6 مساء الحرية × العروبة 

جدول المباريات القادمة

الصالة الساعة المبارة اليوم والتاريخ
صالة الفيحاء 2 ظهرًا الوحدة × االتحاد السبت 13 / 3
صالة الفيحاء 4 مساء قاسيون × الحرية 
صالة الفيحاء 5 مساء األشرفية × الثورة  الثالثاء 16/ 3
صالة الفيحاء 7 مساء قاسيون × الوحدة
صالة الفيحاء 5 مساء الثورة × تشرين الجمعة  19 / 3
صالة الفيحاء 7 مساء األشرفية × الساحل

ش��هدت منافس��ات ملحق دوري أندية السيدات 
)درجة ثانية( أمس )الجمعة( فوز المحافظة على 
الفيحاء بف��ارق نقطتين  38/40 بع��د أن انتهت 
أرباع المباراة )10-8، 10-11، 4-10، 16-9( وفوز 
حطين عل��ى اليرموك بف��ارق )17( نقطة 45/62 

بعد أن انتهت أرباع المباراة )17/15، 7/15، 8/14، 
13/18( ، وف��ي منافس��ات دوري الرجال الدرجة 
الثانية فاز الفيحاء على ضيفه محردة 72/91 بعد 
أن انتهت أرباع المباراة 14-29، 23-25، 22-22، 

13-15

فوز سيدات المحافظة ورجال الفيحاء بالدرجة الثانية
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أعلن��ت 4 أندية عن تأهلها لرب��ع نهائي دوري 
أبطال أوروبا لألندية لكرة القدم بالوقت نفس��ه 
خرج��ت أندية كبي��رة من المنافس��ات وكما 
ه��و متوقع حيث تأهل باريس س��ان جيرمان 
بع��د تعادله مع برش��لونة 1/1 ليخ��رج الفريق 
الكاتالون��ي رغ��م كل األحادي��ث الت��ي دعت 
وتوقع��ت ريمونتادا ش��بيهة بما حدث س��ابقًا 
ولك��ن كن��ا قد نوهنا ب��أن الزم��ن اختلف فال 
برش��لونة نفس��ه ذاك الفريق وال سان جيرمان 
نفسه أيضًا..وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت 

لفوز سان جيرمان 4/1.
ولم يستفد يوفنتوس من فوزه على بورتو 3/2 
حيث كان قد خس��ر ذهاب��ًا 1/2 بأرض الخصم 
وخرج بفارق التسجيل خارج األرض.. والصورة 
التي تصدرت المش��هد هنا لح��اق رونالدونجم 
اليوفي بميس��ي نجم برشلونة ليخرجا معًا من 

المسابقة.
وكرر ليفربول فوزه عل��ى اليبزيغ بهدفين دون 
رد ليحجز مقع��ده بربع النهائ��ي بوقت تعادل 
فيه بروسيا دورتموند مع إشبيلية 2/2 ليتأهل 

األول بعد فوزه ذهابًا 3/2.
هذا االسبوع

الثالثاء القادم س��يلعب مانشس��تر سيتي مع 
بروسيا مونشنغالدباخ في استاد االتحاد وكانت 
مب��اراة الذهاب ق��د انتهت لس��يتي بهدفين 
نظيفين مما قد يس��هل مهمت��ه القادمة بعيدًا 

عن المفاجآت.
وعلى ملعب الفريدو دي س��تيفانو يلتقي لاير 
مدريد أتالنتا وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت 

لمصلحة زمالء بنزيما بهدف دون رد.
وبع��د أن تغل��ب بنتيج��ة س��احقة ذهابًا 4/1 
يأمل بايرن ميونيخ تكرار مافعله آنذاك عندما 
يس��تضيف األربع��اء القادم فريق التس��يو في 
اليانز ارينا، أما آخر المواجهات في دور الس��تة 
عش��ر س��تجمع تشيلس��ي مع اتلتيكو مدريد 
وكان الفري��ق اإلنكلي��زي ق��د حس��م مواجهة 
الذهاب لمصلحته بهدف لكن كل االحتماالت 

مفتوحة في مباراة األربعاء.

خروج برشلونة
حس��م باريس س��ان جيرمان الفرنسي عبوره 
لربع النهائي بعدما خرج بالتعادل أمام برشلونة 

بنتيجة )1-1(.
وكان باريس س��ان جيرمان قد حقق االنتصار 
بنتيجة )1-4( ذهاًبا في معقل البارسا »كامب 
ن��و«، ليتأه��ل بنتيج��ة )2-5( ف��ي مجموع 

المباراتين.
واحتس��ب حكم المباراة ركلة ج��زاء لباريس 
س��ان جيرمان في الدقيقة 29 بس��بب تدخل 
كليمون��ت لينجليت مدافع برش��لونة العنيف 

على كاحل المهاجم إيكاردي داخل المنطقة.
وانبرى مبابي لتنفيذ ركلة الجزاء، حيث س��دد 
على يمين تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، 

لُيسجل هدف التقدم للبي أس جي.
ونج��ح ميس��ي في تس��جيل ه��دف التعادل 
لبرش��لونة في الدقيقة 37 بتسديدة صاروخية 
على حدود منطق��ة الجزاء على يمين الحارس 

كيلور نافاس.
واحتس��ب حكم المب��اراة ركلة ج��زاء لصالح 
برش��لونة بعد التح��ام بين ك��ورزوا وغريزمان 
داخل المنطقة، وانبرى لتنفيذها ميس��ي الذي 
س��دد على يمين الحارس نافاس الذي تصدى 
للك��رة وارتطم��ت بالقائم قب��ل أن تخرج في 

الدقيقة )45+3(.

وشهد الش��وط الثاني طوفان برشلوني وتراجع 
العب��و باريس س��ان جيرمان إل��ى منطقتهم، 
واكتف��وا بالدف��اع واالعتم��اد عل��ى الهج��وم 
العكسي وتركوا االس��تحواذ للفريق الكتالوني، 
الذي واصل الضغط والتقدم سعًيا للتقدم دون 

جدوى.
تعزيز

نفض ليفربول عن نفس��ه غب��ار أزمته المحلية 
وعب��ر الفريق بج��دارة إل��ى دور الثمانية بفوزه 

الثمين 2 / صفر على اليبزغ األلماني.
وأقيمت المباراة على استاد »بوشكاش آرينا« 
في العاصمة المجرية بودابس��ت وهو الملعب 
الذي اس��تضاف مباراة الذهاب بين الفريقين 
وذلك في ظل قيود وإجراءات الس��فر المطبقة 
ف��ي ألمانيا بس��بب أزم��ة تفش��ي اإلصابات 

بفيروس »كورونا« المستجد.
وتغل��ب ليفربول عل��ى الغياب��ات التي يعاني 
منه��ا في صفوفه وعلى األزمة التي يعاني منها 
الفري��ق على المس��توى المحلي في الموس��م 
الحال��ي بالف��وز بهدفي��ن نظيفين س��جلهما 
المصري محمد صالح والس��نغالي ساديو ماني 
ف��ي الدقيقتي��ن 70 و74 بعد انتهاء الش��وط 
األول بالتعادل السلبي وفاز بذلك في مجموع 
المباراتين 4 / صف��ر حيث كان قد فاز بمباراة 
الذهاب عل��ى نفس الملع��ب بهدفين لصالح 

وماني في الشوط الثاني أيضا.
جاء الهدف األول إثر هجمة سريعة وصلت منها 
الكرة إلى جوتا بين مدافعي اليبزغ ليمرر الكرة 
إل��ى صالح ال��ذي تالعب بالدف��اع على حدود 
منطقة الجزاء ثم س��دد الكرة زاحفة على يسار 

الحارس.
وجاء الثاني إثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية 
لعبها البلجيكي ديف��وك أوريجي وقابلها ماني 
بتس��ديدة مباش��رة وهو على بعد خطوات من 

المرمى.
مغامرة مستمرة

رغم النقص العددي ف��ي صفوفه منذ الدقيقة 
54، تاب��ع بورتو البرتغالي مغامرته وقضى على 
حل��م مضيفه يوفنتوس اإليطال��ي باحراز لقب 
دوري أبط��ال أوروب��ا للمرة األول��ى منذ 1996 
وأقصاه من الدور ثمن النهائي للموس��م الثاني 
تواليا، وذلك رغم الخسارة أمامه إيابا 3-2 بعد 

التمديد في تورينو.
وكان الفريق البرتغالي بطل المس��ابقة لعامي 
1987 و2004 ف��از ذهاب��ًا عل��ى أرض��ه 2-1، 
فحس��م بطاقة تأهله إلى رب��ع النهائي بفضل 
الهدفين اللذين سجلهما سيرجيو أوليفيرا في 
الدقيقتي��ن 19 من ركلة ج��زاء و115، ما عقد 
مهمة يوفنتوس الذي ودع المسابقة من الدور 
ذاته الموس��م الماضي بخس��ارته ذهابا خارج 

ملعبه أمام ليون الفرنسي صفر1- قبل أن يفوز 
إيابا 1-2، لتكون البطاقة من نصيب منافس��ه 

لتسجيله هدفًا خارج ملعبه.
وبعدم��ا أنه��ى الش��وط األول متخلف��ا بهدف 
أوليفي��را، عاد يوفنتوس إلى أج��واء المواجهة 
بفض��ل فيديريك��و كييزا الذي س��جل هدفين 
في الش��وط الثاني )49 و63(، وفرض شوطين 
إضافيي��ن مع أفضلية عددي��ة لفريقه بعد طرد 

اإليراني مهدي طارمي في الدقيقة 54.
لكن أوليفيرا وجه ضربة قاضية ألصحاب األرض 
بادراكه التعادل في الدقيقة 115 ليكون الهدف 
الثالث لبطل إيطاليا عبر الفرنسي أدريان رابيو 

)117( من دون فائدة.
وس��يضطر يوفنتوس إلى االنتظار لموسم آخر 
من أجل محاولة الفوز باللقب الذي يلهث خلفه 
من��ذ تتويجه الثاني واألخير ع��ام 1996، علما 
بأنه خس��ر خمس مباريات نهائي��ة من وقتها 

أعوام 1997 و1998 و2003 و2015 و2017.
وب��دا يوفنتوس مه��زوزًا تمامًا عل��ى الصعيد 
الدفاع��ي وعانى ف��ي التعامل م��ع الهجمات 
المرتدة لفريق المدرب س��يرجيو كونسيس��او 
ورغم تحسنه الطفيف لكن ذلك لم يمنعه من 

الخروج.
تألق هاالند 

قاد المهاج��م الدولي النروج��ي إرلينغ هاالند 

فريقه بوروس��يا دورتموند االلمان��ي إلى الدور 
ربع النهائي بتسجيله هدفي فريقه امام ضيفه 

إشبيلية 2-2 في ثمن النهائي.
وكان »العم��الق« هاالن��د )1,95 م و85 كلغ( 
س��جل هدفين م��ن ثالثية فريقه ف��ي مباراة 
الذهاب التي انتهت بفوز دورتموند على النادي 

االندلسي في عقر داره 3-2.
ورد المهاج��م المغربي يوس��ف النصيري على 
هاالند بثنائية في الدقيقتين 69 من ركلة جزاء 
وفي الدقيقة السادس��ة من الوقت المحتسب 

بدل الضائع )90+6(.
وتأهل النادي االلماني للدور ربع النهائي للمرة 
االولى منذ موس��م 2017-2016 بقيادة مدربه 
الس��ابق وتشلس��ي االنكليزي الحالي توماس 

توخل.
ول��م ي��ذق الفريق »األصف��ر واألس��ود« طعم 
الخس��ارة في عق��ر داره في مباريات��ه الثماني 
االخيرة في دوري األبطال )5 انتصارات مقابل 
3 تعادالت(، كما لم يخسر سوى مباراة واحدة 
م��ن مبارياته ال��� 12 االخيرة عل��ى ملعبه في 
المسابقة األوروبية، كانت أمام توتنهام هوتسبر 
االنكليزي صفر1- في موسم 2019-2018، في 
طريق االخير للوصول إلى المباراة النهائية التي 

خسرها أما مواطنه ليفربول بهدفين نظيفين.
ل��وكاس  االرجنتين��ي  المهاج��م  واس��تعاد 
أوكامبوس الغائب عن مباراة الذهاب بس��بب 
االصاب��ة مرك��زه ف��ي هج��وم إش��بيلية، إلى 
جانب النصيري وسوس��و، فيما فّضل المدرب 
خول��ن لوبيتيغي الالعب أوس��كار رودريغيس 
على الكروات��ي إيفان راكيتيتش في الوس��ط 
واألرجنتين��ي ماركوس أكونيا على س��يرجيو 

اسكوديرو على الرواق األيسر للدفاع.
النادي االندلس��ي، افتق��د دورتموند  وبخالف 
للعديد من اساس��ييه بس��بب االصابة أبرزهم 
الجن��اح االنكليزي جايدون سانش��و الذي حّل 
ب��دال منه البلجيكي ثورغان ه��ازار، والبرتغالي 
رافاي��ل غيري��رو واالميرك��ي جيوفان��ي رأينا 

والبلجيكي أكسل فيتسل.

عالمي

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

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

إعداد ربيع حمامة

أعيد انتخ��اب األلماني توماس باخ 
رئيسًا للجنة األولمبية الدولية لفترة 
نهائية مدتها أربع سنوات حتى عام 
2025 في جلس��ة افتراضية للجنة 
األربعاء  ي��وم  الدولي��ة  األولمبي��ة 

الماضي.
ومنح 93 عض��وًا أصواتهم لباخ خالل 
الجلس��ة، مقابل معارضة عضو واحد، 
فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت 
لب��اخ، ال��ذي كان المرش��ح الوحي��د 

لرئاسة اللجنة األولمبية الدولية.
وتم انتخاب باخ /67 عامًا/ الحاصل 
على الميدالية الذهبية في المبارزة 
بأولمبياد مونتريال عام 1976، ألول 
مرة رئيس��ًا للجنة األولمبية الدولية 
في ع��ام 2013 لوالية مدتها ثماني 

سنوات خلفًا للبلجيكي جاك روج.
األولمبية  اللجن��ة  قواعد  وبموجب 
الدولي��ة، يمك��ن لب��اخ أن يتولى 
رئاس��ة اللجنة لفترة أخ��رى مدتها 
أربعة أعوام، عل��ى أن يتم انتخاب 

رئيسًا جديدًا عام 2025.
وس��تكون مهام ب��اخ ف��ي واليته 
الثانية هي اإلش��راف على أولمبياد 
طوكي��و هذا الصيف وس��ط جائحة 
في��روس كورونا المس��تجد، بينما 
يبدأ أيضًا في مزيد من اإلصالحات، 
الرياضيون من جانبهم  حيث يدعو 

إلى المزيد م��ن الحرية للتعبير عن 
أنفسهم في األلعاب.

بطولة قائمة
وفور اس��تالمه ك��رر توم��اس باخ 
الدولية  األولمبي��ة  اللجن��ة  رئيس 
التأكي��د عل��ى االلتزام الت��ام من 
جان��ب اللجن��ة األولمبي��ة الدولية 
واللجنة المنظمة في اليابان، بإقامة 
دورة األلعاب األولمبية المقبلة في 
العاصمة طوكيو في الصيف المقبل 
رغ��م أزمة جائحة في��روس كورونا 

المستجد.
وقال باخ ف��ي كلمت��ه االفتتاحية 

للجمعي��ة  ال����137  لالجتم��اع 
األولمبي��ة  للجن��ة  العمومي��ة 
الدولية،:السؤال ال يدور حول إقامة 
الدورة األولمبي��ة من عدمها، وإنما 
يتمثل في كيفية إقامتها..ال ش��ك 
ف��ي أن حف��ل افتت��اح األولمبياد 

سيقام في 23 يوليو.
وأثيرت حالة من القلق والتشكيك 
على نطاق واسع حول دورة األلعاب 
األولمبي��ة التي تأجل��ت من العام 
الجاري بس��بب  العام  إلى  الماضي 
جائح��ة كورون��ا، حي��ث أظه��رت 
اس��تطالعات ال��رأي أن نحو 80 % 

م��ن اليابانيين يعتقدون أن الدورة 
ستؤجل مجددا أو س��تلغى، حيث 
ال تزال طوكي��و والمناطق المحيطة 
تش��هد حالة الطوارئ بس��بب أزمة 

انتشار العدوى بفيروس كورونا.
وذكر باخ:علينا دائما أن نسترش��د 
بالعلم والحقائق وهي القوة الدافعة 
لحزم��ة اإلرش��ادات الت��ي ج��رى 
تطويرها من أجل جميع المعنيين 

بالدورة األولمبية.
وألقى توماس باخ الضوء على إقامة 
نح��و 270 فعالي��ة من منافس��ات 
بط��والت كأس العال��م وبط��والت 

الماض��ي  س��بتمبر  من��ذ  العال��م 
بمش��اركة نح��و 30 أل��ف رياضي، 
وق��د أج��ري أكث��ر م��ن 200 ألف 
فحص للكشف عن حاالت العدوى 
بفيروس كورون��ا على هامش تلك 

الفعاليات.
وأوض��ح أن أي ح��دث رياضي لم 
يتح��ول إلى بؤرة النتش��ار العدوى 
وه��ذا دليل واضح عل��ى إنه يمكن 
تنظيم حدث دولي مع الحفاظ على 

سالمة وصحة الجميع.
وأش��ار توماس باخ إل��ى أن الدورة 
ظ��روف  ف��ي  تأت��ي  األولمبي��ة 
أفض��ل من التي ج��اءت فيها تلك 
الفعاليات الس��ابقة، نظرًا ألن لقاح 
في��روس كورونا ب��ات متوفرًا اآلن 

ويجرى استخدامه.
وأثنى توماس على تعيين س��ايكو 
األولمبي��اد  وزي��رة  هاش��يموتو، 
اليابانية السابقة، في منصب رئيس 
اللجنة المنظم��ة ألولمبياد طوكيو، 
وتطرق أيضًا للحديث بشأن فترة ما 
بعد أزمة كورونا وقال: أزمة فيروس 
كورونا غيرت عالمنا بش��كل كبير. 
ال يفت��رض أن يحلم أح��د بالعودة 
إل��ى ما كانت عليه األمور من قبل.. 
وعلين��ا اآلن التفكير فيما هو قادم 

من هنا ومن اآلن.

األلعاب األولمبية في موعدها 

إعادة انتخاب األلماني توماس باخ لرئاسة اللجنة األولمبية الدولية 

نجوم خبت وأندية كبيرة خرجت بغصة

هذا االسبوع.. اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي دوري األبطال 

تسلم تشيرو إيموبيلي مهاجم فريق التسيو اإليطالي لكرة 
القدم جائزة الحذاء الذهبي لع��ام 2020 التي فاز بها، في 

حفل أقيم في مقر بلدية العاصمة اإليطالية روما.
وق��ال الدولي اإليطالي /31 عاما/: ق��ام زمالئي بجهد رائع 
ليجعلون��ي قادرا على هز الش��باك، لق��د بذلت كل ما في 
وس��عي حقا لذلك تمكنت من الف��وز بهذه الجائزة متفوقا 

على األبطال العظماء.
وسجل إيموبيلي 36 هدفًا في الموسم الماضي من الدوري 
اإليطال��ي، ليتصدر قائم��ة الهدافين بالدوري��ات المحلية 
ف��ي أوروبا، متفوقًا على أقرب مالحقي��ه البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ األلماني.
وتمك��ن إيموبيل��ي م��ن معادل��ة الرقم القياس��ي ألكثر 
الالعبين تسجيال لألهداف خالل موسم واحد، الذي يحمله 

األرجنتيني جونزالو هيغواين منذ عام 2016 مع فريقه.
ويقض��ي إيموبيلي موس��مه الخامس مع التس��يو، حيث 
س��جل 14 هدفا بال��دوري اإليطالي هذا الموس��م، ليحتل 
حاليًا المركز الرابع في ترتيب هدافي المس��ابقة المحلية 
التي يتصدرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف 

فريق يوفنتوس برصيد 20 هدفا.

)إيموبيلي( أولويات البورتاالحذاء الذهبي لـ

تحركات س��ريعة يبذلها خوان البورتا الرئيس القديم الجديد 
لنادي برش��لونة اإلس��باني بعد فوزه في االنتخابات األخيرة، 
الس��ترضاء النجم األرجنتيني ليونيل ميسي حيث سبق وأن 

وعد ببذل كل الجهود لبقاء ميسي ضمن صفوف البرسا.
وأشارت شبكات إخبارية من داخل البيت الكاتالوني إلى أن 
نادي برشلونة تقدم بعرض رسمي لضم المهاجم األرجنتيني 
سيرجيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
ويعد المهاجم األرجنتيني أحد أقرب أصدقاء ميسي ووجوده 
للعب بجوار األخير قد يمنح البرغوث فرصة لمراجعة نفس��ه 

قبل مغادرة النادي والعدول عن قراره والبقاء مع البرسا.
وأب��دى خوان البورت��ا، الذي فاز بفارق كبي��ر في االنتخابات 
التي جرت األحد الماضي تفاؤله ببقاء ميس��ي )33 عامًا( في 

النادي الكتالوني.
وقال في »كلمة النصر« بعد تحقيق الفوز: اليوم تمر 20 سنة 

منذ بدأ ولد اسمه ميسي مسيرته مع فريق 12 و13 عامًا.
وأضاف: ليو يحب برش��لونة.. أفضل الع��ب في العالم يحب 
برشلونة.. نأمل أن نس��اعده على البقاء في هذا النادي وهذا 

ما نريده.
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بارقة أمل
بداي��ة جيدة وانطالقة مميزة حققها اتحاد كرة اليد في أول نش��اط له 
بعد إعادة تش��كيله من خالل تنظيمه للمرحلة األولى لبطولة الدوري 
لفئة الرجال والتي حفلت بالكثير من المس��تجدات االيجابية والقليل 

من المالحظات التي ال بد منها.
قد تكون المرة األولى التي نرى فيها دوري رجال اليد يأخذ هذا الزخم 
واالهتمام في عديد من وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة, حيث حظي 
بنقل مباش��ر لبعض مبارياته فضائيًا وهي س��ابقة قلم��ا او ربما نادرًا 
ما حدث��ت وما كان هذا ليتم لو لم تأت المبادرة والس��عي لذلك من 
اتحاد اللعبة وبإصرار ش��ديد، كما قام االتحاد بنقل حي ومباشر لكافة 
المباريات على صفحته الرس��مية بجهود ش��بان في المكتب اإلعالمي 
لالتحاد وبإمكانات بس��يطة, إضافة للمتابعة الكثيفة من قبل وس��ائل 

اإلعالم لهذا الحدث عبر تقارير إعالمية وتغطيات إخبارية متنوعة.
النقط��ة االيجابية الثاني��ة هي نجاح اتحاد كرة اليد بتس��ويق البطولة 
إعالنيًا من خالل اس��تقطاب عدد من الفعاليات االقتصادية والتجارية 
لرعايتها, وهي خطوة في غاية األهمية وهي باألصل مبنية على النقطة 
األولى المتعلقة باالهتمام اإلعالمي، ألن موافقة الشركات على الرعاية 
كانت مرتبطة باش��تراطات خاصة بموضوع االهتمام اإلعالمي وهو أمر 
طبيعي بل وضروري لنجاح هذه الشراكة بين الرياضة والجهات الراعية.

االيجابي��ة الثالثة هي االختي��ار الصحيح لمكان إقام��ة البطولة وهو 
محافظة حم��اه أحد ابرز معاقل اللعبة بالقط��ر حيث تضم اثنين من 
أندية المقدمة بال��دوري واالهتمام الجماهيري الكبير الذي تحظى به 
اللعبة في هذه المحافظة, وهو األمر الذي س��هل أيضًا تأمين شركات 

راعية للحدث في غالبيتها من المحافظة نفسها.
في الجان��ب األخر س��جل على االتح��اد بعض المالحظ��ات الخاصة 
المتعلقة بعدم وضوح نظام البطولة ومنها أنه عندما بدأت منافس��اتها 
كان من المقرر أن يقام هذا الدور من البطولة الذي يضم س��تة أندية 
عل��ى مرحلتين يتأهل من خاللهم��ا أربعة أندية لل��دور النهائي لكن 
األندية تفاجأت أنها من مرحلة واحدة، وبغض النظر عن األسباب التي 
دفع��ت االتحاد لهذا األمر إال أنه من غير الطبيعي أن يكون قرار تغيير 
نظ��ام البطولة في أثناء إجراء مبارياته��ا، وكان األجدى أن يتخذ مثل 
هذا القرار قبل انطالقها، األمر األخر هو أن نظام البطولة كان ينص على 
حصول األندية األربعة المتأهلة على نقاط تمايز تحملها معها إلى الدور 
النهائي بحس��ب ترتيبها في هذه المرحل��ة، إال أن االتحاد قرر العدول 
عن هذا األمر أيضًا أثناء البطولة, وهو شيء قد يكون له مبرراته الفنية 

ولكنه يبقى قرار غير منطقي بالنسبة لتوقيته.
بالعموم.. اتحاد كرة اليد الجديد نجح بامتحانه األول ورسم صورة جيدة 
لنوعية وجودة أنش��طته وبطوالته وهذا أمر جيد ومحمود ولكن األهم 
هو البناء على هذا العمل وتوس��يعه ليشمل كل األنشطة المستقبلية, 
فكم��ا الوردة الواحدة ال تصنع ربيعًا فكذل��ك نجاح اتحاد اليد بتنظيم 
بطول��ة ال يصنع فارقًا كبيرًا في مس��يرة اللعبة وبنيتها ككل، بل مجرد 
خطوة في مشوار األلف ميل، وبارقة أمل تعدنا باألفضل لمستقبل هذه 
اللعبة التي تم إهمالها وتهميشها لسنوات وغابت عن أجواء المنافسة 

الخارجية وأضواء اإلعالم.

االتحاد

عمل كبير ومستمر
مباراة  التلفزيون  شاشة  عىل  تابعت 
بكرة اليد بين فريقي النواعير والجيش 
حسب  لنهائي  المؤهل  ال��دوري  ضمن 
نظام البطولة وشاهدت مستوى فنياً ال 
يرتقي إىل الطموح وال يلبي المطلوب 
الجماعية  ألعابنا  أقوى  لعبة كانت  من 
بها  للعبة فعل  اآلن )ظل(  وهي  سابقاً 
الزمان فعلته وأصبحت مرهقة ومريضة 
عالج  يليه  سريع  إسعاف  إىل  وتحتاج 
الفريقين  العبي  قامات  حتى  طويل 
ليست كما كنا نراها سابقاً فالعبو الزمن 
الجميل للعبة كانوا يتمتعون بالقامات 
الطول  حيث  من  المناسبة  الفارعة 
والرشاقة  الموهبة  إىل  إضافة  والقوة، 
واالن��س��ج��ام  التجانس  وإىل  ك��أف��راد 
كفريق  والهجومي  الدفاعي  والتنظيم 
وعليه فإن ما شاهدناه من مباريات هذا 
إحدى  )حماة(  استضافته  الذي  التجمع 
يعتبر  البارزة  وعواصمها  اللعبة  معاقل 
يف  المسكون  عن  تماماً  مختلفاً  شيئاً 

ذاكرتنا عن اللعبة كأفراد وكفرق.
اللعبة  تعتمد  التي  األندية  عدد  حتى 
تقلص إىل رقم غير مبشر عىل اإلطالق 

وعليه:
عماًل  للعبة  الجديد  االت��ح��اد  أم��ام  إن 
البد  نوعية  وخطوات  ومستمرًا  كبيرًا 
للعبة  أردنا  إذا  من اعتمادها وتنفيذها 
وإذا  يصيبها  الذي  المرض  من  الشفاء 
أردنا لها انطالقة جديدة والوصول إىل 
لدينا  كان  كما  وواعدة  قوية  منتخبات 

سابقاً.
أي البد من الدخول باللعبة إىل األندية 
تتسع  حتى  باعتمادها  وإلزامها  الكبرى 
قواعد اللعبة وتنتشر يف أكبر عدد من 
األندية  لتلك  تصنيف  وإج��راء  األندية 
كخطوة  اللعبة  إىل  االحتراف  وإدخ��ال 
إليها  المواهب  واستقطاب  إلنقاذها 

أسوة بكرتي القدم والسلة.

العمرية  الفئات  إىل  التوجه  من  والبد 
وزج��ه��ا يف ف���رق األن���دي���ة وت��أم��ي��ن 
مستلزمات صقل المواهب ورعايتها بما 
قادرة  عمرية  لمنتخبات  تسلساًل  يكفل 
وضخ  سناً  األعىل  المنتخبات  رفد  عىل 
وليس  والرعاية(  )التدريب  يستحقون 

تدريب من يأتي فقط.
صيغ  إيجاد  الجديد  لالتحاد  البد  نعم 
بين  ونشرها  الكبرى  األندية  لدخول 
حسب  ب��أخ��رى  أو  بطريقة  ج��دران��ه��ا 

األنظمة والقوانين والمصلحة العامة.
ال��ت��وج��ه إىل )ال��م��دارس(  والب���د م��ن 
تنطبق  الذين  الالعبين  واستقطاب 
الالزمة  البدنية  المواصفات  عليهم 
للعبة وتنسيبهم لألندية التي تعتمدها 

والتي يجب ان تعتمدها.
وإذا لم يتم فعل ذلك فال تتأملوا خيرًا 
وفاعلة  قوية  ب��ع��ودة  تتفاءلوا  وال 
ومؤثرة للعبة وال يكفي أن تكون )10( 
أندية فقط عىل امتداد جغرافية الوطن 
عالقة  ال  األندية  وبقية  اللعبة  تعتمد 
واحتسابها  إدخالها  تريد  ال  بل  بها  لها 

من ضمن ألعابها.
أمام اتحاد اللعبة عمل كبير وكان الله 
يف عونه فالحمل ثقيل والعين بصيرة 
اللعبة  عن  والعازفون  قصيرة  واليد 
تستوي  فكيف  لها  المحبين  من  أكثر 

األمور؟؟

العبونا أفضل
ألن أمام نادي الوحدة استحقاقاً آسيوياً 
يف  أنديتنا  سيمثل  حيث  القدم  بكرة 
وحرصاً  اآلسيوي  االتحاد  كأس  بطولة 
الفريق  خطوط  تعزيز  عىل  إدارت��ه  من 
بالعبين محترفين من خارج بلدنا ليكون 
نتائج  تحقيق  عىل  ق��ادرًا  الموعد  يف 
كي  ذلك  من  وأبعد  ومطلوبة  طيبة 
إذا  اآلسيوي  اللقب  عىل  منافساً  يكون 

حالفه التوفيق.

أربعة  باستدعاء  اإلدارة  قامت  فقد 
واختيار  لتجربتهم  نيجيريا  من  العبين 
للفريق  ع��ون��اً  ليكونا  منها  اثنين 
وبالفعل وصل الالعبون المدعوون وتم 
عىل مدى حوايل عشرين يوماً تجربتهم 
وفق اختبارات فنية نوعية من مدربي 
نادي الوحدة وتبين بعد ذلك أن العبينا 
وأن  بكثير  منهم  أفضل  المحليين 
يف  فارقاً  يشكلون  ال  المحترفين  هؤالء 
الفريق وليسوا عىل درجة فنية تؤهلهم 
ليكونوا عوناً له يف هذه المهمة وعليه 
تمت عودتهم من حيث أتوا مع الشكر 

الجزيل لحضورهم.

توضيح وإزعاج
يف كل أسبوع يقوم تلفزيوننا الوطني 
بنقل  المتعددة  قنواته  عبر  مشكورًا 
ال��دوري  من  المباريات  بعض  وقائع 
االس��ت��ودي��و  ال��م��م��ت��از ويف  ال��ك��روي 
خبير  هناك  يكون  لذلك  المخصص 
قراءة  وتكون  تحكيمي  وخبير  تدريبي 
طاقم  بأداء  وقراءة  المتنافسون  بأداء 
ط  من  العديد  توضيح  ويتم  التحكيم 
قرارات  عىل  الضوء  وإلقاء  اللعب  رائق 
هناك  كانت  ومتى  أصابوا  أين  الحكام 
الحيادية  بمنتهى  ذلك  ويتم  أخطاء 

واإلنصاف والعدالة.
حلقات  م��ن  حلقة  تخلو  ال  وي��ك��اد 
التحليل والقراءة من اإلشارة إىل أخطاء 
المباريات  نتائج  عىل  مؤثرة  تحكيمية 
ومن  المنقولة  المباريات  األمر يف  هذا 
المؤكد أن األمر ينسحب عىل المباريات 
التي لم يتم نقلها ومع التوضيح يكون 
اإلزعاج ألنصار الفرق التي تعرضت لظلم 
ستبقى  متى  ف��إىل  عنها  وللمعنيين 
األخطاء المؤثرة سبباً يف تفضيل فريق 
موقع  من  االرتقاء  وبالتايل  فريق  عىل 
او الهبوط إىل موقع عىل سلم الترتيب 

فهل هذا مقبول ومعقول؟؟

موضوعات  ثالث  تتضمن  األسبوع  لهذا  واحتنا 
األول يتعلق بكرة اليد كواقع وطموح مع االتحاد 

الجديد.
أجراها  التي  باالختبارات  يتعلق  الثاني  والموضوع 

لضم  نيجيريا  من  محترفين  لالعبين  الوحدة  نادي 
اثنين منهم لتعزيز صفوف بكاس االتحاد اآلسيوي 
والموضوع الثالث حول قراءة يف أداء حكام الدوري 

الممتاز لمباريات يتم نقلها تلفزيونياً.. فهيا نقرأ..
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واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

تأه��ل الف��ارس أحمد حمش��و إل��ى بطولة 
كأس العالم التي س��تقام نهاية هذا الش��هر 
في الس��ويد وذلك بع��د حصوله على المركز 
الثال��ث ف��ي ترتيب ال��دوري العرب��ي لقفز 
الحواجز ضمن المجموعة الس��ابعة المؤهل 

إلى البطولة.
وكان حمشو 28 عامًا تأهل أواخر عام 2019 
إلى أولمبي��اد طوكيو وذلك بعد أن تصدرت 
س��ورية م��ن خالل��ه الترتيب الع��ام لدول 

المجموعة السابعة ضمن مجموعات االتحاد 
الدول��ي للعبة بع��د مش��اركته بالعديد من 
الدورات الدولية المؤهلة منها س��ت دورات 
دولية أقيمت في سورية وأطلق عليها دوري 

السالم بإشراف االتحاد الدولي للعبة.
وتق��ام بطول��ة كأس العالم لفروس��ية قفز 
الحواجز في كل عام ويخوض الفرسان عددًا 
من المباريات ضم��ن الدوري العربي لحصد 

نقاط محددة تمكنهم من التأهل.

الفارس أحمد حمشو يتأهل 
إلى بطولة كأس العالم لقفز الحواجز

استقبل السيد فراس معال رئيس اللجنة األولمبية السورية 
السيد واجد فوزي سفير جمهورية أندونيسيا في دمشق..، 
ودار الحديث خالل اللقاء حول العالقات الرياضية السورية 
– األندونيس��ية وأفاق التعاون واالرتق��اء بها نحو األفضل 

مستقباًل بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.
وتوجه معال بالشكر للسفير فوزي على زيارته وتهنئته 
بعيد الرياضة السورية الذهبي معربًا عن تقدير سورية 
قيادة وش��عبًا لمواقف أندونيس��يا الداعمة للش��عب 
السوري بمواجهة الحرب اإلرهابية التي تتعرض لها. 

وأش��ار معال إلى عمق العالق��ات القديمة التي تربط 
بين س��ورية وأندونيسيا السيما في المجال الرياضي 
وأن األفاق مفتوحة لالس��تفادة من خب��رة الطرفين 
في إقامة المعس��كرات المشتركة واس��تقبال الفرق 

والمنتخبات في كال البلدين.
بدروه لفت السفير فوزي إلى عمق العالقات التي تربط 
بين البلدين الصديقين والتي تقوم على أسس متينة 
مشددًا على أن الرياضة السورية تحظى باهتمام وهي 
متطورة في ألعاب عدة الس��يما كرتي الريشة الطائرة 
والقدم ويجب أن يكون هناك تعاون مس��تقبلي بما 

يعود على مصلحة الرياضة وممارسيها في البلدين.
وفي نهاية اللق��اء قّدم رئيس االتح��اد الرياضي درع 
اللجن��ة األولمبي��ة الس��ورية هدية تذكارية للس��فير 

األندونيسي عربون شكر وتقدير.
حض��ر اللقاء الس��يدة ش��ذى جروان رئيس��ة مكتب 
العالقات العامة والس��يد جرمان نازار رئيس قس��م 

االقتصاد في السفارة األندونيسية.

رئيس اللجنة األولمبية يبحث مع سفير أندونيسيا في دمشق 
سبل تعزيز عالقات التعاون الرياضي بين البلدين

يشهد دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حدثًا 
اس��تثنائيًا لم يتحقق منذ 16 عامًا، بغي��اب النجم األرجنتيني 
ليونيل ميس��ي قائد برش��لونة اإلس��باني، والنج��م البرتغالي 

كريستيانو رونالد هداف يوفنتوس اإليطالي.
ووّدع برش��لونة ويوفنتوس البطولة مبكرًا على يد باريس سان 
جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي على الترتيب في دور الستة 

عشر للمسابقة القارية.
وعق��ب غيابهما في الموس��م الماضي عن ال��دور قبل النهائي 
لدوري األبطال للمرة األولى منذ سنوات، يواصل ميسي ورونالدو 
الغياب، ولكن هذه المرة من دور الثمانية في النس��خة الحالية 
للبطول��ة وذلك ألول مرة منذ موس��م 2004 / 2005 ليس��تمر 
ابتعادهما عن منص��ات التتويج األوروبية حتى إش��عار آخر ، 
بعدما فرضا هيمنتهم��ا على كرة القدم العالمية ألكثر من عقد 
من الزمان، عقب تبادلهما التتويج بجائزة األفضل في العالم ما 

بين عامي 2008 و2019، بواقع 6جوائز لميسي و5 لرونالدو.
وجاء الس��قوط المبكر في دوري األبطال ليشكل ضربة موجعة 
آلمال ميس��ي ورونالدو وعشاقهما في اس��تعادة جائزة أفضل 
العب في العالم المقدمة من االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
التي غابت عنهما العام الماضي، السيما في ظل النتائج المهتزة 

لفريقيهما بالمسابقات المحلية خالل الموسم الحالي.
وعقب الخروج األوروبي، يخش��ى ميسي ورونالدو الخروج دون 
ألقاب هذا الموس��م، في ظل المنافس��ة الشرسة التي يواجهها 
فريقاهم��ا في البط��والت المحلية ه��ذا الموس��م، رغم األداء 
المذه��ل ال��ذي يقدمه كل منهم��ا في ظ��ل تصدرهما ترتيب 

هدافي الدوري في إسبانيا وإيطاليا حاليًا.
ويحتل برش��لونة المرك��ز الثاني في ترتيب الدوري اإلس��باني 
حاليا، بفارق س��ت نقاط خلف أتلتيك��و مدريد )المتصدر( قبل 
12 مرحلة على نهاية البطولة، بينما يوجد يوفنتوس في المركز 
الثال��ث بترتيب الدوري اإليطالي، بفارق عش��ر نقاط خلف إنتر 
المتصدر قبل 12 مرحلة على النهاية أيضا، ومازال زمالء رونالدو 

لديهم مباراة مؤجلة أمام نابولي.
وي��رى الكثير من المتابعين اليوم أن مبابي /22 عاما/ وهاالند 
/20 عام��ا/ ق��د يحالن م��كان رونالدو وميس��ي وس��يفرضان 
هيمنتهما على كرة القدم العالمية خالل الس��نوات القادمة، إذا 

واصال مسيرتهما المبهرة في عالم الساحرة المستديرة.

ميسي ورونالدو.. حتى إشعار آخر

جهود كبي��رة تبذل في الوق��ت الحالي 
إلعادة كافة األلعاب لنشاطها وحضورها 
الرياضي وبدأنا نلم��س ذلك من خالل 
المشاركة في بطوالت الجمهورية والتي 
غابت عنها دير ال��زور طويال وهذا دليل 
تعافي لرياضة المحافظة وفي هذا اإلطار 
تحدث ل� )االتحاد( ح��ازم بطاح رئيس 
ب��أن االهتمام  التنفيذية قائاًل  اللجن��ة 
األكبر ف��ي الوقت الحال��ي ينصب على 
عودة رياضة دير الزور لنشاطها وحضورها 
المعتاد كما كانت عليه بعد كل ما مرت 
به خالل الس��نوات الس��ابقة وق��د بدأنا 
بإعادة ترتيب األمور في عدد من األلعاب 
لتعود للمشاركة من جديد وكان آخرها 
مشاركة المصارعة في بطولة الجمهورية 
ميداليتي��ن  عل��ى  حصل��ت  والت��ي 
بمش��اركتها األولى ومن قبلها مشاركة 
يد نادي اليقظة للناش��ين التي تصدرت 
فرق المجموعة وعودة النش��اط لكرة يد 
في نادي الفتوة والتركي��ز على المراكز 
التدريبية ألننا نعتبر أنفس��نا في مرحلة 
البن��اء ويجب وضع األس��س الصحيحة 
النطالقة كل لعبة وهناك اهتمام ودعم 
كبير لرياض��ة المحافظة من قبل رئيس 
وأعض��اء المكت��ب التنفي��ذي لالتحاد 

الرياضي العام.
وأضاف: فيما بتعل��ق بملعب دير الزور 
هناك قرار من قب��ل المكتب التنفيذي 
بصيانة الملعب وتعش��يبه وكانت اآلراء 
مختلفة حول هذا الموضوع بين العشب 
الطبيعي وال��رول الصناعي ونحن جهة 

مشرفة والعقود كلها من خالل المكتب 
التنفيذي الذي هو بالتأكيد يعرف ما هو 
الشيء الجيد لمنشآت وملعب دير الزور 
ويمكن أن نكشف سرًا بأنه سيتم تجهيز 
الصالة الرياضية بالكراسي بشكل كامل. 
وقال البطاح: لدين��ا أندية ريفية ممتدة 
على مس��احة المحافظة وه��ذه األندية 
تعتبر خزان كبير لرفد رياضة المحافظة 
ولذلك  البش��رية  والطاقات  بالخام��ات 
س��نقوم بالتركيز على دعم هذه األندية 
والعمل على تأهيل منش��آتها الرياضية 
وم��ن خالل الج��والت التي س��نبدأ بها 
قريبًا س��نحدد احتياجاتها ونعمل على 

تأمين مستلزماتها ودعمها.
وخت��م البطاح: همن��ا واهتمامنا أندية 
المحافظة وال سيما الفتوة واليقظة وقد 
اس��تلمنا المهمة منذ فترة قصيرة لذلك 

األمور في الوقت الحالي نتركها لإلدارة.

مالك الجاسم

رئيس تنفيذية دير الزور حازم بطاح: 

نعمل على اعادة ترتيب اوراق رياضة المحافظة 


