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الكرامة بطاًل لذهاب دوري كرة اليد للناشئات وقاسيون وصيفًاالجالء بطاًل لدوري سلة الشباب

اتحاد المصارعة يوقع مسودة مذكرة تعاون 
رياضي مع نظيره اإليراني

)25( لقفز الحواجز  تتويج الفارسة شام األسد بكأس دورة الوفاء الدولية الـ

بعد ظهور مخيب وأداء باهت..!

منتخبنا األول لكرة القدم يخسر بفارق هدفين أمام البحرين 
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57 5 دمشق بطلة الجمهورية لمالكمة 
الناشئين واستضافة مميزة لحلب

تعثر كرواتي وإحباط فرنسي في بداية 
المشوار األوروبي نحو المونديال

دوري أندية الرجال لكرة السلة 2020 / 2021
النواعير غلب االتحاد في حلب... والثورة صدم الوحدة  والوثبة فرمل الجالء
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حس��م فري��ق االتحاد لق��ب دوري 
بدرجت��ه  الق��دم  لك��رة  الش��باب 
الممتازة بشكل رس��مي بعد تغلبه 
على المحافظة بثالثية نظيفة ضمن 
نط��اق الجولة 22. ورف��ع المتصدر 
رصيده إلى 58 نقطة قبل 4 جوالت 
عل��ى النهاية وبف��ارق 14 نقطة عن 
أقرب منافسيه تشرين الذي تعرض 
بالجولة ذاتها ) الجمعة ( لخس��ارة 

قاسية مع الوثبة في حمص 0/3.
االتح��اد كان ق��د ف��از ذهاب��ا على 
المحافظة 2/1 وتجمد رصيد األخير 
عن��د 33 نقط��ة بالمرك��ز الخامس 
مؤقتا قبل استكمال باقي المباريات 

السبت.
من جهته اس��ترد الوثبة لخس��ارته 
ذهابا أمام تشرين بهدف ورفع من 
رصيده إلى 37 نقطة بالمركز الرابع.

شبح الهبوط 
زاد الجيش من أوجاع المجد عندما 
تغلب عليه بنتيجة 4/3 وهي نفس 

نتيجة الذهاب.
وحسن الفائز من نقاطه 27 بالمركز 
الثامن فيم��ا بقي المج��د بالمركز 
األخي��ر 12 نقطة لتتضاع��ف آماله 

بالبق��اء في هذه الدرج��ة حيث لم 
يس��تفد م��ن خس��ارة جبل��ة أمام 
الكرام��ة 2/1 ف��ي افتت��اح الجولة 
) الخمي��س ( وهي نف��س نتيجة 

الذهاب بين الفريقين.
وبقي جبلة بالمركز 12 وله 21 نقطة 
فيم��ا رفع الكرامة رصي��ده إلى 33 
بالمركز الخامس مؤقتا مشاركة مع 

المحافظة.
السبت الختام

ختام الجولة 22 سيكون يوم السبت 
وفي��ه يح��ل النواعير الس��ادس 31 

ضيفا على الوحدة الحادي عشر 23.
ذهابا فاز النواعير بنتيجة 4/2.

الالذقية يس��تضيف حطين  وف��ي 
العاش��ر 23 فريق الحرية التاسع 23 

وتعادال ذهابا بنتيجة سلبية.
آخ��ر المباريات س��تكون في حماه 
وفيه��ا فريقها الطليعة يس��تضيف 

الشرطة.
انته��ى لمصلح��ة  الذه��اب  لق��اء 

الطليعة بهدفين دون رد.
للطليعة 41 نقط��ة قبل مباراة هذه 
المرحلة تضعه بالمركز الثالث فيما 

الشرطة مهدد بالهبوط وله 16 نقطة 
في المركز 13 قبل األخير.

الترتيب 
حصد االتحاد حتى نهاية مواجهات 
الجمعة 58 نقطة في 22 مباراة يليه 
تش��رين 44 ثم الطليعة 41 فالوثبة 
37 ث��م الكرام��ة والمحافظة ولكل 
منهما 33 فالنواعير بالمركز الس��ابع 
31 ثم الجيش 27 فالحرية وحطين 
والوح��دة ولكل منها 23 يليها جبلة 
21 والشرطة بالمركز قبل األخير 16 

وأخيرا المجد 12.

الجولة 21
وللتذكير فقد شهدت الجولة 21 فوز 
االتح��اد خارج أرضه على الش��رطة 
1/3 وتش��رين عل��ى الجي��ش 0/2 
 4/2 المحافظة عل��ى جبلة  وتغلب 
وخس��ر حطين أمام الوحدة بهدف 

دون.
وشهدت الجولة الس��ابقة أيضا فوز 
الطليعة ف��ي حلب على الحرية 2/1 
وبالنتيجة ذاتها النواعير على الوثبة 
والنتيجة األكبر كانت تغلب الكرامة 

على المجد10/0.

اختتم��ت الجمعة جول��ة جديدة 
من منافسات تجمع دوري الدرجة 
األولى لكرة القدم في المجموعتين 

الجنوبية والشمالية.. 
في األولى تاب��ع المجد انتصاراته 
وحق��ق فوزه الثالث عل��ى التوالي 
اليقظة  وهذه المرة على حس��اب 
بهدف دون رد ليرفع األزرق رصيده 
إلى 9 نق��اط بص��دارة المجموعة 
فيما بق��ي اليقظة خال��ي الرصيد 

بالمركز األخير.
ف��ي اللق��اء اآلخ��ر فاج��أ العربي 
مضيف��ه المحافظة وغلبه بهدفين 
للوصافة  األصف��ر  ليرتق��ي  لهدف 
ب�6 نق��اط ت��اركًا المرك��ز الثالث 

للمحافظة ب�3 نقاط.
وكانت الجول��ة الثانية التي جرت 
االسبوع الماضي قد شهدت ثالثية 
العربي  للمجد في ش��باك  نظيفة 
، وتج��اوز المحافظة فريق اليقظة 

بهدفين نظيفين.
ف��ي المجموع��ة الش��مالية تابع 
عفري��ن نتائج��ه الجي��دة وتغلب 
على شرطة حماه 3/2 ليرفع الفائز 
رصي��ده إلى 9 نقاط ف��ي الصدارة 

بمش��اركة فري��ق النواعي��ر الذي 
تغلب بدوره  على الجزيرة بنتيجة 
كبيرة 5/صفر ويحتل شرطة حماه 
المرك��ز الثالث ب�3 نق��اط وأخيرًا 

الجزيرة بال أي نقطة حتى اآلن.

وكان��ت الجولة الس��ابقة من هذه 
المجموعة قد حملت تغلب عفرين 
على النواعير 2/صفر وفوز ش��رطة 
حماه على الجزي��رة بنتيجة ثقيلة 

.4/1

أقيمت الجمعة المب��اراة األخيرة 
الفاصلة للتأهل لل��دوري الممتاز 
لك��رة القدم لفئة الش��باب وفيها 
اس��تطاع نادي الجهاد قطع تذكرة 
التأهل بعد الفوز المس��تحق على 
النضال بثالث��ة أهداف لهدف في 
ملعب الفيحاء الصناعي بدمشق .

المباراة جمع��ت النضال باعتباره 
بطل المجموعة الجنوبية والجهاد 
المجموع��ة  وصي��ف  باعتب��اره 

الشمالية .
30 آذار  الق��ادم  الثالث��اء  وي��وم 
سيتم الكش��ف عن الفريق اآلخر 
الذي س��يرافق الجه��اد للممتازة 
حي��ث يلتق��ي الس��احل متصدر 
العربي  مع  الش��مالية  المجموعة 

وصيف الجنوبية بحس��ب النظام 
المتبع حيث يلعبان مباراة واحدة 
فاصل��ة عل��ى أرض حيادية تمدد 
فيها المب��اراة في ح��ال التعادل 
لش��وطين إضافيين يعمد بعدها 
لركالت الترجيح بحال استمر هذا 

التعادل .
الطريق للنهائي

- بداية م��ع المجموعة الجنوبية 
حي��ث ش��هدت الجول��ة األول��ى 
تع��ادل حرجلة م��ع العربي 3/ 3 
وفوز النضال على الشعلة 3/ 1 ثم 
تغلب العربي عل��ى النضال 3/ 0 
وفاز الحرجلة على الش��علة قانونًا 

بالنتيجة ذاتها.
- وف��ي ختام رحل��ة الذهاب فاز 

النضال على حرجلة 2/ 1 وتعادل 
العربي مع الشعلة بنتيجة سلبية.

إياب الدوري ش��هد تغلب العربي 
عل��ى حرجل��ة 5/ 3 بوقت تعادل 

فيه الشعلة مع النضال سلبًا.
في الجول��ة الثانية فاز النضال على 
العربي بهدف دون رد وتجاوز حرجلة 

فريق الشعلة بهدفين نظيفين.

ومرحل��ة  اإلي��اب  خت��ام  وف��ي 
التجمع فاز النض��ال على حرجلة 
3/ 1 وتخلف الشعلة عن مواجهة 

العربي فخسر قانونًا 3/ 0.

الش��مالية ش��هدت  المجموعة   -
مرحلتها األولى فوز الس��احل على 
عمال حم��اة 3/ 0 وتعادل الجهاد 
والجزيرة 1/ 1 وفاز الساحل بالجولة 
الثانية على الجه��اد 3/ 1 وتعادل 

الجزيرة مع عمال حماة سلبًا.
ثال��ث الج��والت والختامية ذهابًا 
فاز فيه��ا الجهاد على عمال حماة 
فري��ق  الس��احل  وتج��اوز   2  /3

الجزيرة 2/ 1.
إيابًا شهد فوز الساحل على عمال 
حماة 1/ 0 وتج��اوز الجزيرة فريق 
الجهاد 2/ 0 وفي الجولة الخامسة 
تغلب الجهاد على الس��احل 4/ 0 
وعم��ال حماة عل��ى الجزيرة 4/ 2 
وفي جولة الحس��م األخي��رة فاز 

والجزيرة على الساحل بهدف.الجه��اد عل��ى عمال حم��اة 2/ 1 

كرة القدم

ربيع حمامة

ظهر منتخبنا الوطني للرجال بشكل مخيب أمام 
البحرين في مباراة دولية ودية وقدم على استاد 
البحرين الدولي في العاصمة البحرينية المنامة 
أداء مخيب قبل أن يخسر بنتيجة 1/3 ولوال تألق 
حارس مرمانا طه موس��ى ف��ي التصدي للعديد 
من االنفرادات التي كانت نس��خة ) فوتوكوبي( 

عن بعضها لكانت النتيجة كارثية..!؟
تغي��ب البعض ق��د اليعف��ي مما ح��دث ألن 
المنتخب ) أي منتخب في العالم( بمن حضر.. 
ومازاد الطين بلة تبديالت المدرب معلول التي 
زادت م��ن فرص وضغ��ط واس��تحواذ الخصم 
وبالتال��ي خطورته المتكررة م��ن نفس الزواية 

والطرقات والمفارق..!
على العموم فإن المنتخب تنتظره مباراة قادمة 
ودي��ة أيضًا موعدها يوم الثالثاء 30 آذار الحالي 
مع إيران المدعم والمدجج بجميع عناصره في 
طهران.. األمر الذي يضعن��ا في دائرة من القلق 

والخوف على مصير مجهول.
تأخر وتردد

بدأ الش��وط األول دون جس نبض حيث انطلق 
الفريق��ان للمواق��ع األمامية مبك��رًا لكن دون 
خطورة تذك��ر في الدقائق ال�10 األولى بس��بب 
الصح��وة الدفاعي��ة إن كان م��ن منتخبن��ا أو 

الخصم.
منتخبنا نقل كرات هادئة عبر ميداني وارناؤوط 
ويوسف وعجان في الخلف لكن سرعان ما كانت 
تقطع من الدفاع البحريني عندما تصبح مناولة 
طويلة دون المرور بخط الوس��ط حيث لم يكن 

هناك تواجد لحميش��ة واياز ومرمور ) اس��تمر 
ذلك لنهاية الشوط !(.. وهو أمر ذاته كان يحدث 

مع الفريق البحريني في الربع ساعة األولى.
وش��هدت الدقيقة 16 أول فرص المباراة وكانت 
لمصلحة البحرين عندما خرج طه موس��ى لكرة 
نف��ذت ثابت��ة من بعي��د أخطأ ح��ارس مرمانا 
بتقديره��ا فمرت من��ه وع��ادت للمهاجم لكن 
الدف��اع س��ارع إليق��اف خطورته��ا ، ويعود طه 

ويلتقطها.
رد عليه��ا مواس بك��رة من جهة اليس��ار لعبها 

عرضية كانت أقرب لحارس المرمى.
وش��هدت الدقيقة 20 اهتزاز ش��باك منتخبنا.. 
عندما خس��ر المدافع ارناؤوط كرة س��هلة تباطأ 
بتمريره��ا فخطفها المهاج��م البحريني وانفرد 
وتعرقل من المدافع نفس��ه ليسددها اسماعيل 
عبد اللطيف بثقة ركلة جزاء قوية عن يسار طه.

انفرد بعدها اسماعيل ووقع مطالبًا بجزاء ثانية..  
وأقلق عيس��ى موسى فريقنا ليرسل كرة عرضية 
خط��رة قطعه��ا الدف��اع ، ودخل ولي��د الحيان 

بتبديل مبكر اضطراري للخصم د26.
س��بق ذلك أول فرص��ة لمنتخبنا عندما س��دد 
محمد عثمان من بعيد كرة بجوار القائم ، أيضًا 
الح��ت لفريقنا فرص��ة بكرة عرضي��ة من بعيد 
للمواس ضمن منطقة الجزاء الذي لم يحس��ن 
التعامل معها فخرجت بقدمه لركلة مرمى أعلن 
بعده��ا بدقيقة حك��م المباراة ع��ن ركلة جزاء 
لمنتخبنا إثر عرقلة إلياز ضمن المنطقة فسددها 
محمد عثم��ان بثقة غالط بها ح��ارس المرمى 

السيد محمد جعفر وهدف التعديل في د 31.
هدأ اللع��ب بعدها حت��ى د 38 التي ش��هدت 

تح��ول كبير.. فتقدم الخصم مجددًا من الالعب 
اسماعيل الذي سدد كرة في شباك مرمانا بعدما 
تحول��ت إليه من جهة اليمين وهو منفرد تمامًا 
بطه.. وكاد أن يع��زز بالثالث بكرة مرت بجانب 
القائم س��بقتها رأسية من المواس مرت بجانب 

القائم.
واص��ل المنتخب البحريني ضغط��ه بعد هدف 
التقدم عبر األطراف والعمق مع اعتماد منتخبنا 
عل��ى الك��رات المرت��دة الت��ي كادت أن تأتي 
بالتعدي��ل من كرة الم��واس التي لعبها عرضية 
لب��ركات المراقب ورغ��م ذلك س��ددها األخير 
بيمناه ف��وق العارضة د44 أوقفت بعدها صافرة 
الحكم تسلل المواس ومعها كانت نهاية الشوط.

شوط كارثي
الحص��ة الثانية دخ��ل فيها الجان��ب البحريني 
مبك��رًا لمنطقتنا رد فيها طه كرة قوية مس��ددة 
عل��ى بعد أمتار منه وتكتل دفاع منتخبنا إلبعاد 

ك��رة أخرى.. ج��اء الرد ف��ي الدقيق��ة 51 بكرة 
عرضية للم��واس وهو بمواجه��ة المرمى لكنه 
تس��رع بتس��ديدها عالية ف��وق المرمى وحاول 
بك��رة أخرى حولها عرضية قوي��ة أبعدها الدفاع 
البحريني لركنية ، ارتد بعدها األحمر ب�4 العبين 
انتهت بعرضية انقض عليه��ا طه قبل أن تصل 

لرأس الحربة المنفرد.
وفي د 60 حاول حميشة بتسديدة بعيدة وعالية 
عن المرمى  قب��ل أن يغادر الملعب مع بركات 
ف��ي الوقت ذاته واش��ترك محم��د عنز ومحمد 

ريحانية.
 انف��رد محمد جاس��م مرهون في د 65 وس��دد 
بجس��د طه موس��ى لكنه عاد وانفرد مرة أخرى 
من جه��ة اليمين لكنه س��جل اله��دف الثالث 

لفريقه67.
كاد أن يع��زز الالعب نفس��ه بالرابع بتس��ديدة 
أرضية قوية ردها طه موسى د70  سبقها عرضية 

للمرهون المرتاح قطعها االرناؤوط قبل أن تصل 
للمهاجم المنفرد..

وحصل البديل محمد ريحانية على خطأ بالقرب 
م��ن منطقة الجزاء البحرينية بعد محاورة فردية 

سددها الالعب نفسه بعيدة جدًا عن المرمى.
3 العبي��ن اش��تركوا دفعة واحدة م��ن الجانب 
البحريني في د 73 وبعد انفرادة بحرينية ضائعة.. 
اشترك مارديك مرديكيان مكان محمد عثمان.

وبعد انفرادة أخرى ضائعة للبحرين عبر هاش��م 
الس��يد عيس��ى !.. اشترك ورد الس��المة مكان 
المواس من منتخبنا وحاول البديل بتس��ديدة 
علت العارضة مع اقتراب النهاية وسدد ريحانية 
خفيف��ة بين يدي ح��ارس المرمى كثرت خالل 
ذلك الكرات الخاطئة والمملة من الطرفين ولم 
يس��تطع منتخبنا تغيير تردد الش��وط األول وال 
خيبة الش��وط الثاني وبقيت النتيجة على حالها 
مع إطالق الحكم العماني صافرته بثالثة أهداف 

للبحرين مقابل هدف لمنتخبنا.
التشكيل

في حراس��ة المرمى طه موسى  أمامه في خط 
الدفاع يوس��ف محمد ، فارس ارن��اؤوط، عمرو 
ميدان��ي، مؤي��د العج��ان وفي الوس��ط كامل 
حميش��ة واياز عثمان ومحمود مواس ومحمد 
المرمور ومحم��د عثمان ، وعبد الرحمن بركات 

في خط الهجوم.
وعلى الدكة تواجد ابراهي��م عالمة وعبد الرزاق 
محمد وثائر كروما وعمرو جنيات وأحمد أش��قر 
ومحمد عنز باإلضافة لمؤمن ناجي وورد السالمة 
الح��الق ومحم��د ريحاني��ة ومارديك  ومحمد 

مرديكيان ومحمود البحر.

لقطات 
لم يك��ن هناك اجتماع تنس��يقي قبل المباراة 
بسبب اإلجراءات الصحية وتم اإلكتفاء بتعميم 
ش��فهي عن لباس الفريقي��ن والتبديالت التي 
ح��ددت ب�6 خ��الل 3 فترات بالمباراة حس��ب 

النظام المتبع.
بحسب تعميم إدارة المنتخب فإن عمر السومة 
يعان��ي من إصاب��ة بحاجة للراحة لم��دة 3 أيام 
لذلك تابع مب��اراة المنتخب م��ع البحرين في 
الملعب وطار بعدها للسعودية لمتابعة العالج...
لم يلتحق بالبعث��ة 3 العبين هم أحمد الصالح 
وع��الء الدين الدالي وعبدهللا الش��امي بس��بب 
اإلج��راءات الصحية ومس��ألة الحج��ر المتبعة 
ف��ي الكويت وعدم موافق��ة األخير على مغادرة 

الالعبين.
لعب يوس��ف محمد أساس��يًا بالمب��اراة بالرغم 
من ع��دم التحاقه ف��ي البداية بس��بب التأكد 
من إصابته بالفيروس.. لكن ف��ي المرة الثانية 
كانت نتيجة المس��حة س��لبية فانطلق لمواكبة 

التشكيل.
س��بق ذلك التح��اق الالعب ورد الس��المة يوم 
الثالثاء واكتفى باالستش��فاء والراحة واشترك 

بالشوط الثاني من المباراة.
أق��ام منتخبنا تمارينه من��ذ وصوله على أرضية 

مالعب االتحاد الخارجية استعدادًا للمباراة.
للذكرى

لعب الفريق��ان 19 مباراة فاز منتخبنا ب�10 وفاز 
البحرين ب���4 مباريات بما فيها مباراة الخميس 
وتعادال ب�5 مباريات س��جل منتخبنا خاللها 25 

هدفًا مقابل 21 للبحرين.

بعد ظهور مخيب وأداء باهت..!

منتخبنا األول لكرة القدم يخسر بفارق هدفين أمام البحرين 

انتصارات للمجد وعفرين والنواعير 
في تجمع رجال كرة األولى

قبل 4 جوالت من نهايته 

رسميا .. االتحاد يحسم بطولة دوري كرة شباب الممتاز 

شباب الجهاد تجاوزا النضال وتأهلوا للدوري الكروي الممتاز

المجموعة الشمالية
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
640297212الساحل1
6312119210الجهاد2
62227708الجزيرة3
44-6114711عمال حماة4

المجموعة الجنوبية
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
641195413النضال1
6321147711العربي2
17-62131213الحرجلة3
102-6024111الشعلة4

ترتيب التجمع النهائي
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اختتم��ت في الالذقية منافس��ات المرحلة 
الثانية من دوري كرة اليد للناشئات لمرحلة 
الذهاب والتي أقيمت على مدى أربعة أيام 
على مالعب مدينة األسد الرياضية بالالذقية، 
وبمش��اركة أندية )الكرامة، الشرطة، النصر، 
مصفاة بانياس، قاس��يون، االتحاد، محردة، 
النبك( والتي جاءت بمس��تويات جيدة بل 
ممتازة قياسًا لألداء الفعال والعامر بالفنيات 
والمهارات واإلمكانيات التي قدمته األندية 
المش��اركة والت��ي ش��هدت مبارياتها ندية 
وإث��ارة وقوة ومه��ارة وخاصة م��ن جانب 
)الكرامة وقاسيون والنبك( والتي تنافست 
عل��ى الصدارة بي��د أن الغلب��ة كانت لفريق 
الكرامة الذي انفرد بالقمة بجدارة وش��طارة 
ومهارة ومس��توى متطور وي��دل ذلك على 
حسن تحضير واستعداده وإمكانيات مدربه 
والعباته وعمومًا يمكن القول وبعد متابعتنا 
لمجريات البطولة أننا نملك العبات واعدات 
وخامات جيدة ينتظرها مس��تقبل أكثر من 
ممتاز وبإمكانه المنافسة عربيًا وقاريًا بشرط 
المتابع��ة والمواصل��ة مع المب��رزات على 
مدار العام ونجاح البطولة ويس��جل التحاد 
اللعبة وعلى رأس��ه محمد علي غازي رئيس 
االتحاد الذي واك��ب البطولة طيلة مراحلها 
وعمل على تأمين س��بل توفير االحتياجات 
وإمكاني��ات النج��اح وهكذا كان فس��ارت 

البطول��ة بانتظام ومس��توى وانتهت بتفوق 
األندية المجتهدة.

ع��ودة إلى مجموع نق��اط المرحلتي��ن األولى 
والثانية من ذهاب الدوري العام كان الترتيب 

كما يلي:
الكرامة صدارة

جاء الكرامة بالمركز األول فاز 6 مباريات وخسر 
واح��دة وحصد 19 نقطة وتمي��ز الفريق بلياقة 
العباته ومهاراتهن وحسن توظيف اإلمكانيات 
وتس��جيل األهداف حيث كان األكثر تس��جياًل 

لألهداف له 207 هدف وعليه 120.
قاسيون وصيفاً أول

وحل فريق قاس��يون بالمركز الثاني برصيد 16 
نقطة فاز في خمس��ة مباريات وخس��ر واحدة 

وتع��ادل بواح��دة وس��جل 172 هدف��ًا وعليه 
136 هدف ويس��جل ل��ه األداء ولياقة العباته 

ومهاراتهن في التسديد والتسجيل والدفاع.
النبك ثالثاً

وجاء فري��ق ناش��ئات النبك بالمرك��ز الثالث 
برصي��د 15 نقطة فاز الفري��ق بخمس مباريات 
وخس��ر مباراتي��ن وله 258 هدف��ًا وعليه 152 
هدفًا امتاز الفريق بأدائه القوي ولعبه الس��ريع 
وإمكانيات العباته في تنفيذ المهارات وحسن 
التصرف عند التس��جيل وخاصة ركالت الجزاء 
وحل فريق محردة بالمركز الرابع برصيد 9 نقاط 
متقدم��ًا على النصر والش��رطة بفارق األهداف 
والتي تساوت معه بالنقاط ولكل منهم 9 نقاط.

والنص��ر بالمرك��ز الخامس والش��رطة بالمركز 

الس��ادس واالتح��اد بالمركز الس��ابع برصيد 3 
نق��اط ومصفاة باني��اس 3 نقاط وف��ي المركز 

الثامن واألخير بفارق األهداف.
النصر بصدارة األوىل

حقق فريق النصر صدارة المجموعة األولى بعد 
تحقي��ق ثالثة انتصارات وقدم مس��توى وأداء 

جيدين وبفارق ممتاز من األهداف.
النصر × مصفاة بانياس 26/40، النصر × محردة 

27/35، النصر × النبك 28/31.
وح��ل ثاني��ًا فريق النب��ك بفوزه عل��ى محردة 
28/51 وهي أعلى نتيجة تس��جل في البطولة 
وعلى مصفاة بانياس 20/49 وجاء فريق محردة 
ثالثًا بف��وزه على مصفاة باني��اس 7/32 وحل 

مصفاة بانياس بالمركز الرابع واألخير.

الكرامة شطارة
وكذلك تصدر فري��ق الكرامة المجموعة الثانية 
بج��دارة وق��وة بعد تقديم��ه أداء فع��ااًل عامرًا 
بالمهارة والفنيات وحق��ق النتائج التالية وبال 
أية خس��ارة: كرامة × االتح��اد 10/30، كرامة × 

الشرطة 23/ 19، كرامة × قاسيون 24/ 24.
وحل قاسيون ثانيًا بفوزه على الشرطة 22/ 16 وعلى 
االتح��اد 30/ 23 وتعادله مع الكرامة 24/ 24 وجاء 
الش��رطة ثالثًا بفوزه على االتحاد 18/ 14 وحل رابعًا 

وأخيرًا فريق االتحاد لخسارته جميع مبارياته.
متابعات

تاب��ع جانبًا م��ن البطولة األس��تاذ فراس معال 
رئي��س االتح��اد الرياض��ي الع��ام وأثنى على 
المس��توى العام وعلى جهود المدربين وحسن 

سير البطولة.
أش��رف على البطولة محم��د علي غازي رئيس 
اتح��اد كرة اليد م��ع متابع��ة ومعاونة أعضاء 
االتح��اد، بالل عبد هللا، صالح خضر، علي برغل، 

منى عثمان.
حكم عام البطولة الدولي منير البرعيش.

ش��ارك ف��ي التحكيم الق��اري حس��ين غالية 
والحكام أمين الولي، علي ميعاري، تحس��ين 
مصارع، عبد س��الط، هناء ناصر، إيمان سيفو، 

رنيم رستم، ميرنا شحود.
أقيمت على هامش البطولة محاضرة وندوة عن 
قانون كرة اليد الش��اطئية بإشراف المحاضرين 

سامر أبو عبيد، حسين غالية.
رأي اتحادي

محمد علي غازي رئيس اتحاد كرة اليد ودينامو 
البطولة قدم ش��كره لرئيس االتح��اد الرياضي 
العام لحض��وره جانب من البطولة وعلى دعمه 
المس��تمر واهتمامه بكرة الي��د وكافة األلعاب 
مشيرًا أن المستوى العام جيد جدًا وخاصة من 
جانب أندية الكرامة، محردة، النصر، النبك التي 
تملك فرق جيدة المس��توى الفني وبإمكانيات 

ومهارات متطورة.
وأنه تم انتقاد المبرزات الواعدات والموهوبات 
لضمه��ن في معس��كر تدريب مغل��ق تمهيدًا 

للمشاركة بأولمبياد آسيا في الصين.
وأض��اف االتح��اد وب��كل أعضائ��ه بعمل بجد 
ومس��ؤولية ألجل العودة بكرة الي��د إلى األلق 

والتواجد الفعال عربيًا وقاريًا.

كرة القدم

على م��دى خمس��ة أي��ام اس��تضافت 
الالذقية بطولة الجمهورية في الش��طرنج 
للفئ��ات العمرية للذكور مواليد 6 إلى 14 
س��نة بمش��اركة 100 العب مثلوا جميع 

المحافظات.
البطول��ة الت��ي أقيم��ت م��ن 7 جوالت 
شهدت منافس��ة قوية ومستويات جيدة 
وأفرزت مواهب وخامات واعدة القت كل 
التشجيع والمتابعة والمواكبة من محبي 

ومشجعي الشطرنج أهالي الالعبين.
وذل��ك بحض��ور ومواكبة رئي��س اتحاد 
الشطرنج وعدد من أعضاء االتحاد وبدعم 
ورعاي��ة مدير مدرس��ة آفاق المس��تقبل 

الالذقي��ة ورئيس��ة  ورئيس��ة تنفيذي��ة 
الفني��ة  واللجن��ة  المخت��ص  المكت��ب 

بالالذقية.
وم��ع نهاي��ة الجول��ة الس��ابعة وضحت 
النتائ��ج النهائية على بطولة كافة الفئات 

والتي انتهت كما يلي.
فئة 6 سنوات: 1 - علي يوسف طرطوس 
2 - أحمد دغيم الحس��كة 3 - رضا علي 

حمص.
فئة 8 س��نوات: 1 - مازن فندي حماة 2 
- فواز عقيلي الالذقية 3 - كريم األطرش 

الالذقية.
فئ��ة 10 س��نوات: 1 - أرس��ين كتنيان 

حلب 2 - ورد حس��ين الالذقية 3 - أمير 
قرضيتي الالذقية.

فئة 12 س��نة: 1 - زين إبراهيم الالذقية 
2 - غدق قنص حم��ص 3 - محمد زين 

حماة.
فئة 14 س��نة: 1 - حمزة مسعود الالذقية 
2 - صدر السنكري حماة 3 - أدوار لطيفة 

حمص.
رأي اتحادي

على عباس رئيس اتحاد الشطرنج تحدث 
لالتحاد قائاًل ألول مرة في تاريخ البطوالت 
يش��ارك هذا الع��دد الكبير م��ن العبي 
الفئات العمرية للذكور وأن البطولة كانت 

ناجحة وتش��كر كل من ساهم بإنجاحها 
من كاف��ة النواحي وخاص��ة الرعاية من 

قبل مدرسة آفاق المستقبل.
وقد ت��م انتق��اء الالعبي��ن الموهوبين 
والخام��ات الجي��دة لضمه��م للمنتخب 
الوطني الذي س��نقيم له معسكر تدريبي 
بدمشق استعدادًا لالستحقاقات القادمة.

متابعات
أقيم��ت البطول��ة وألول مرة ف��ي نادي 
الضب��اط وأقام��ت الفرق في ش��اليهات 

النادي.
تاب��ع البطولة العديد من أهالي الالعبين 

الذين قدموا من مختلف المحافظات.

تقاس��م العب��و الالذقية، حم��اة، حلب، 
طرطوس، المراكز األولية لجميع الفئات.

تناف��س الالعبون المش��اركون على 50 
رقعة ش��طرنجية مرة واحدة وس��ط جو 

عامر بالهدوء وتوفير عناصر الراحة.
مواكب��ة جيدة م��ن قبل اتح��اد اللعبة 

واللجنة الفنية بالالذقية.
تم تتوي��ج الفائزين الثالث��ة األوائل من 
كل فئ��ة بالميداليات والكؤوس والدروع 
التذكاري��ة، إضافة لمكاف��آت مالية من 
قبل رئيس التحاد وراعي البطولة ورئيسة 
الفني��ة  واللجن��ة  المخت��ص  المكت��ب 

للشطرنج.

مشاركة كبيرة في بطولة شطرنج الجمهورية

الكرامة بطاًل لذهاب دوري كرة اليد للناشئات وقاسيون وصيفًا

محمد عجان

- تقي��م اللجن��ة الفني��ة لبناء األجس��ام بريف دمش��ق بطولة 
المحافظة لفئة الش��باب في نادي جرمان��ا الرياضي في الثاني 
من ش��هر نيس��ان المقبل وأكد بالغ البطولة على تنسيب كافة 
الالعبي��ن المش��اركين ومنحه��م ارقاما اتحادي��ة من مكتب 
التنظيم في اللجنة التنفيذية, واشترط المشاركة بأربعة العبين 

وإداري ومدرب لكل فريق. 
- في الدور الثاني لدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم لفئة الرجال 
تف��وق دوما على النش��ابية 3/ 1, وداريا عل��ى الغزالنية بنتيجة 
متماثلة 3 /1 وهذا أول موس��م يلعب به فريقا دوما وداريا بعد 

عدم اللعب لمدة 10 سنوات 
- أح��رز نادي التل بطولة المجموعة األول��ى للمنطقة الجنوبية 
لكرة قدم للصاالت وبعد تأهل��ه إلى المربع الذهبي نافس على 
بطول��ة الدوري، كما ش��ارك نادي دير عطية وح��ل في المركز 

الرابع.

أقيمت في حلب على مدار ثالثة أيام دورة تأهيل لكوادر السباحة شارك 
فيها 35 دارس��ًا وتضمنت ترقية معلمي الس��باحة وإعداد المدربين من 
الدرجة الثالثة إلى الثانية وكذلك ترقية الحكام لمختلف الدرجات، جرت 
المحاض��رات النظرية في قاع��ة المحاضرات بصالة األس��د والتطبيقات 
العملية في مس��بح الباس��ل الدولي وقام بإلقائها مهدي جلب وش��ذى 
عب��اس أمينة س��ر االتح��اد ومحمد ماردنل��ي وأحمد ع��دس من لجنة 
المدربين وريما زيات من لجنة الحكام بإشراف اتحاد السباحة بالتعاون 

مع اللجنة الفنية بحلب.

أخبار رياضة ريف دمشق

تأهيل كوادر سباحة حلب

حافظ فريق الكرامة على بطولة حمص 
لكرة القدم لفئة األش��بال لك��رة القدم 
بقيادة مدربهم أحمد التركماني وفازوا 
على أش��بال الوثبة 0/2 بقيادة مدربهم 
أكثم القاسم على أرض ملعب المنشأة 
أحرزهما  الصغي��ر  العش��بي  التدريبي 
محمد خي��ر النجار ورض��ا البيطار بعد 
س��يطرة وثباوية عل��ى معظم مجريات 

الشوط األول وإهدار العديد من الفرص 
الس��انحة للتس��جيل بينم��ا اس��تثمر 
الكرامة فرصة وسجل في الشوط االول 
هدف النجار وس��يطر في الشوط الثاني 
وتفوق بعدد الفرص وس��جل هدفًا من 
تس��ديدة بعي��دة للبيطار كم��ا تصدى 
حارس الوثبة ببراعة لفرصتين خطرتين 
و أنق��ذ مدافع الوثب��ة فريفه من هدف 
محقق بعدم��ا تخطت الك��رة الحارس 
وأهدر الوثبة عدة فرص ورد قائم مرمى 

الكرامة كرتين له واعتمد الفريقان على 
المن��اوالت الطويلة وتش��تيت الكرات 
بالعالل��ي م��ن الدف��اع لألم��ام وكان 
الكرامة أكثر اس��تحوازًا على الكرة من 
خالل لقاء ممتع غل��ب عليه الحماس 
واضاع الكرامة عدة فرص خطرة تعملق 
الشعبان حارس الش��باب بردها مقابل 
عارضة للوثبة ه��ي االخطر أمام حضور 
ممت��ع من الجمه��ور واهالي الالعبين 

وبعض الخبرات الكرويه 

توج ناش��ئو الكرامة بكرة القدم ببطولة بعد فوزهم على 
ناشئي الوثبة بمباراتي الذهاب واالياب .

وتمكن الكرامة من تسجيل هدف عبر نور اللوز وانتهى 
الشوط االول بتقدم الوثبة 1/2 وتمكن الكرامة بالشوط 
الثان��ي من تس��جيل هدفين عبر عمر ش��اهرلي ومعذ 
الطال��ب .. وبالمب��اراة الثاني��ة التي ج��رت اول أمس 
الخمي��س جدد الكرام��ة فوزه على ناش��ئي الوثبه 2/0 
حيث انتهى الشوط األول سلبيًا وبالثاني سجل الكرامة 
هدفين عبر معاذ الطالب وش��مس الحجة  وبذلك توج 

بطاًل لحمص.

أشبال الكرامة تتصدر كرة حمص 

ناشئو الكرامة أبطال حمص بكرة القدم

اختتمت الخميس جولة جديدة من دوري الس��يدات لكرة القدم حيث 
جرت مباراة وحيدة فاز فيها فريق عامودا على عمال الس��ويداء بهدفين 

دون رد.
وس��بقت ذلك 3 مواجهات أس��فرت عن فوز الخابور بنتيجة كبيرة على 
الوح��دة 4/ 1 وتعادل عام��ودا مع فريق محافظة حم��ص بهدف لمثله 

كذلك صمتت الشباك بلقاء جرمانا والخابور.

انتصاران لعامودا والخابور 
في دوري كرة السيدات

محمد خير الكيالني
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ش��هدت صالة الجمباز بمدينة الفيحاء 
الرياضية بدمش��ق بطول��ة الجمهورية 
لفئ��ة الصغي��رات والناش��ئات عل��ى 
مدار ثالثة أيام تضمن��ت بطولة الفرق 

والفردي العام وفردي األجهزة.
شاركت في البطولة 9 محافظات هي: 
دمش��ق، القنيط��رة، درعا، الس��ويداء، 
حم��ص، حم��اة، طرط��وس، الالذقية، 
حلب. وأف��رزت البطولة خامات واعدة 
على صعيد الصغيرات والناش��ئات في 
ظل تنظيم جيد ومتابعة مسؤولة حيث 
حض��ر البطول��ة محمد خض��ر ومحمد 
الحاي��ك وعب��د الناصر كركو الجاس��م 
أعض��اء المكت��ب التنفي��ذي لالتحاد 
الرياضي العام ومهند طه رئيس اللجنة 
التنفيذي��ة لالتحاد الرياضي بدمش��ق 
وع��دد م��ن رؤس��اء مكات��ب األلعاب 

الفردية الفرعية بالمحافظات.

النتائج..
ف��ردي الصغي��رات: 1 - س��يلينا علي 
عابدين )حم��اه( 2 - أمل مال )حماه( 

3 - رهف فارس )حمص(.
فرق الصغي��رات: نالت حم��اه المركز 
األول تلته��ا كل من محافظات حمص 

ودمشق  والالذقية  والس��ويداء  وحلب 
وطرط��وس ودرع��ا والقنيط��رة عل��ى 

الترتيب.
ف��ردي الناش��ئات: 1 - رزان الزرزوري 
)حماه( 2 - س��نا العكاري )حماه( 3 - 

تاال مكارم )السويداء(.

ف��رق الناش��ئات: أيض��ًا نال��ت حماه 
المركز األول تلتها محافظات السويداء 
والالذقية وطرطوس وحلب والقنيطرة.

بطولة ناجحة.. ومواهب
أكدت نس��رين طراد أمينة س��ر اتحاد 
الجمب��از على الناحي��ة اإليجابية التي 

تمثل��ت بتواجد هذا الك��م الكبير من 
الصغيرات  المش��اركين ف��ي بطول��ة 
والناشئات )9 محافظات( وهو أمر لم 

يحدث منذ أكثر من 15 عامًا.
وأضافت: البطولة كانت على مس��توى 
عال م��ن جميع النواح��ي التنظيمية 

واالداري��ة والفني��ة وتمي��زت بحف��ل 
االفتتاح الذي ش��هد ع��دد من الجمل 
والسالس��ل الفني��ة اختياري��ة لالعبي 
المنتخ��ب الوطن��ي بحض��ور ومتابعة 
من اعض��اء المكتب التنفيذي لالتحاد 
الرياض��ي الذي��ن قاموا أيض��ًا بتتويج 

الفائزين.
وأش��ارت » نس��رين« إل��ى أن الكل 
كان على قدر المس��ؤولية من لجنة 
تنظيم وسكرتارية وتحكيم باإلضافة 
ألن إقام��ة الوفود كان��ت جيدة جدًا 
في فن��دق الهدف والعباس��ين وتم 
تأمي��ن وس��ائل لنق��ل الوف��ود من 
المحافظ��ات األخرى الت��ي لم يكن 
معها واس��طة نقل كحم��اه وحمص 
والسويداء والالذقية ، لتختم حديثها 
ب��أن البطولة التي اختتم��ت مؤخرًا 
أفرزت العديد م��ن الخامات الرائعة 
التي يمكن أن تك��ون نواة لمنتخب 

صغيرات وناشئات.

ش��ام  الش��ابة  الفارس��ة  توج��ت 
األس��د بلقب دورة الوف��اء الدولية 
لقفز الحواجز بنس��ختها الخامس��ة 
النجمتين  والعش��رين م��ن فئ��ة 
والتي أقيمت فعالياتها على مضمار 
نادي الشهيد باسل األسد للفروسية 
بالديماس، بمشاركة سورية وروسيا 
واألردن إي��ران وبرعاية حصرية من 

شركة إيماتيل الوطنية.
تتويج الفارس��ة ش��ام األسد بكأس 
ال��دورة كأصغر فارس��ة تحوز على 
لق��ب ال��دورة من��ذ انطالقتها قبل 
رب��ع قرن ج��اء آثر فوزه��ا بمباراة 
الجائزة الكبرى التي كانت مس��ك 
خت��ام ال��دورة وجرت منافس��اتها 
بمواصف��ات ش��وط وجول��ة تمايز 
على ارتفاع حواجز ١٤٥س��م وتفنن 
ناصب المس��لك االلمان��ي الدولي 
بزيادة صعوبته م��ن خالل تضييق 
المسافات وكثرة االلتفافات وحتى 
الحواجز  ووض��ع  احيانا  تعقيده��ا 
فتراكم��ت  والثائي��ة،  الثالثي��ة 
االخطاء المؤثرة على الفرسان وعلى 
مدار الش��وطين ووحدها الفارس��ة 

 URTI( ش��ام االس��د على جوادها
MACK( نجح��ت بانج��از جولتين 
نظيفتي��ن وبزم��ن جي��د وكاد أن 
يفعلها الف��ارس قتيبة الدغلي على 
ج��واده )JEUNE( إال أن الحاج��ز 
األخير كان له رأيا آخر فمنحه أربعة 
أخط��اء كانت كافي��ة ليحل وصيفا 

رغم تسجيله اسرع زمن.
وف��ي ترتيب بقي��ة الفرس��ان في 
المب��اراة النهائي��ة ح��ل الف��ارس 
عمرو حمش��و بالمركز الثالث على 
ARIA DE GRAN- )���واده 

الراب��ع  المرك��ز  وذه��ب   )VILLE
للفارس محمد جوبراني على جواده 
)QUICKY( وجاء بالمركز الخامس 
الفارس همام الش��هاب على جواده 

.)FRENSKE(
مفاج��أة المب��اراة النهائي��ة كانت 
عدم وجود فارس��نا االولمبي احمد 
حمش��و ضم��ن قائم��ة الخمس��ة 
االوائل رغم تقديمه واحد من اسرع 
االشواط ولكن االخطاء كانت كفيلة 
بحصول��ه على ترتيب متأخر.. ومن 
جهتها قدمت الفارس��ة الواعدة آية 
حمش��و ش��وط اول نظيف وبزمن 
رائ��ع جدا إال أن الح��ظ تخلى عنها 

بالشوط الثاني.
ش��هد ختام المباراة مراسم رسمية 
لتتويج الفارس��ة شام االسد بكأس 
الفائزين  الفرس��ان  الوفاء كما توج 
الخمس��ة االولى من قبل  بالمراكز 
االس��تاذ فراس معال رئيس االتحاد 
الرياض��ي الع��ام والل��واء حاتم ابو 
صالح مدي��ر هيئة االع��داد البدني 
والرياض��ة ف��ي الجي��ش والقوات 
المس��لحة وممثل ش��ركة ايماتيل 
لل��دورة وأعضاء  الحصري  الراع��ي 
لجن��ة التحكي��م الدولي��ة واللجنة 

المنظم��ة للبطولة وعض��و االتحاد 
االيراني للمصارع��ة الدكتور عباس 
جدي��دي، كم��ا ت��م من��ح جائزة 
للروسية داريا  أفضل فارس أجنبي 
س��اموخينا، وجائزة اللعب النظيف 

للفارس اإليراني سوروش جارافي.
تخل��ل منافس��ات الي��وم االخي��ر 
م��ن الدورة تكري��م خاص من قبل 
الرئيس��ة الفخرية التحاد الفروسية 
السيدة منال االسد لفارسي منتخبنا 
الوطني أحمد حمشو وعمرو حمشو 
تقدي��را إلنجازاتهم��ا الثمين��ة في 

الدولي��ة  الخارجي��ة  المش��اركات 
والعالمية، والرحالة السوري عدنان 
عزام ومرافقه الكابتن وسيم محمد 
لنج��اح رحلتهما عل��ى صهوة جواد 
من دمشق إلى روسيا تحت عنوان 

)سورية العالم(.
المتوسطة لجوبراني

توج الفارس محم��د جوبراني بطاًل 
للمب��اراة الدولي��ة النهائي��ة للفئة 
المتوسطة التي اقيمت بمواصفات 
ش��وط اصلي وجولة تماي��ز بارتفاع 
حواجز )135 سم( وسجل جوبراني 

على ج��واده )B LIVIA( في جولة 
التمايز زمنًا وقدره )40.58( ثا دون 
أخطاء وبفارق أجزاء من الثانية عن 
الفارس��ة شام األس��د التي سجلت 
زمنًا   )QARINO( جواده��ا  عل��ى 
وق��دره )40.69(ث��ا دون أخط��اء، 
وحل بالمرك��ز الثالث الفارس رامي 
 )CALVARA( شاهين على جواده
وبزم��ن )43.30(ث��ا دون أخط��اء، 
وجاء بالمرك��ز الرابع الفارس همام 
 )CHAMANE( الخولي على جواده
وبزم��ن )46.83( ث��ا دون أخطاء، 

وذه��ب المركز الخام��س للفارس 
أحم��د صابر حمش��و عل��ى جواده 
)UKRAINE DU( وبأسرع زمن في 
التمايز وقدره )37.62(ثا ولكن مع 

أربعة أخطاء.
الصغرى لنظام 

فاز الف��ارس ج��واد نظ��ام بجائزة 
الدولية  للفئ��ة  النهائي��ة  المب��اراة 
بمواصفات  اقيم��ت  التي  الصغرى 
ش��وطين غير متماثلي��ن وبارتفاع 
حواجز )125 س��م( وس��جل نظام 
على جواده )FLEXI Z( زمنًا وقدره 
ث��ا دون أخط��اء، وج��اء   )31.11(
بالمركز الثان��ي الفارس ليث العلي 
 )PHOEBE SM( ج��واده  عل��ى 

وبزمن )31.63(ثا دون أخطاء،
الفارس��ة آية  الثالث  المرك��ز  ونال 
 )ZORBA( حمش��و على جواده��ا

وبزمن )32.29( ثا دون أخطاء.
وحل بالمركز الرابع الفارسة السورية 
 )UPSILONE DU( األس��د ش��ام 
وبزم��ن )32.70( ث��ا دون أخطاء، 
وذه��ب المركز الخام��س للفارس 
المؤمني  أمج��د  األردن��ي محم��د 
عل��ى ج��واده )ANIGMA( وبزمن 

)32.74( دون أخطاء.

نهائي المباريات الوطنية
اليوم الثالث وقبل األخير من دورة 
الوف��اء كان مخصص��ًا للمباري��ات 
النهائي��ة للبطول��ة الوطنية ولكافة 
الفئات والتي ج��اءت نتائجها على 

النحو التالي:
مب��اراة الفئ��ة الصغ��رى بارتف��اع 
حواجز )85( سم بمواصفات شوط 
أصل��ي وجولة تماي��ز: 1 - الفارس 
ح��ازم المص��ري )نادي الش��رطة( 
2 - الفارس م��روان الزبيبي )نادي 
الجيش(، 3 - الفارس فريد النقري 

)نادي الجيش(.
مب��اراة الفئ��ة المصغ��رى بارتفاع 
حواجز )105( سم بمواصفات شوط 
أصل��ي وجولة تمايز: 1 - الفارس��ة 
ش��روق المصري )نادي الش��رطة(، 
2 - الفارس ح��ازم المصري )نادي 
الشرطة(، 3 - الفارس عمرو الصالح 

)نادي الجيش(.
مب��اراة الفئ��ة المتوس��طة بارتفاع 
حواج��ز )110( س��م وبمواصف��ات 
ش��وط أصلي وجول��ة: 1 - الفارس 
هش��ام غري��ب 2 - الف��ارس أغيد 
تس��ابحجي 3 - الف��ارس حس��ام 

مسرابي.

محليات

محمد عجان

ربيع حمامة
تجري  اتصاالت  إن  يقال  الخبر: 
سورية  أص��ول  من  العبين  مع 
بأوروبا وأميركا  يلعبون يف دول 
إىل  ضمهم  أج��ل  من  الالتينية 

منتخبنا األول بكرة القدم.

كل  لها  تسعى  الحالة  هذه  التعليق: 
إن  بل  بالعالم  القدم  كرة  اتحادات 
كثيرًا من االتحادات تقوم بتجنيس 
وتحقق  منتخباتها  تعزز  كي  العبين 
إن  الرسمية  المنافسات  يف  إنجازات 
منه  البد  جيد  أمر  فهذا  الخبر  صح 
اكتشاف  يف  اإلس��راع  من  البد  ولكن 
الالعبين ومعرفة مستوياتهم الفنية 
إذا نالوا الرضا يف  كي يكون ضمهم 

الوقت المناسب لالستفادة منهم.

خبر

تعليق

)25( لقفز الحواجز  تتويج الفارسة شام األسد بكأس دورة الوفاء الدولية الـ

أنور البكر

أقام اتحاد القوس والسهم بطولة الجمهورية 
لكاف��ة الفئات المعتم��دة وذلك على أرض 
الصالة الرئيس��ية بمدينة األس��د الرياضية 
بالالذقية واستمرت ثالثة أيام بمشاركة 50 
العب والعبة مثلوا الالذقية، دمشق، حلب، 
ريف دمش��ق، دي��ر الزور، طرط��وس، نادي 

المحافظة، حمص.
البطول��ة الت��ي ش��هدت مس��تويات جيدة 
ومنافس��ة قوية عل��ى قمة جمي��ع الفئات 
المش��اركة س��ارت بنجاح فني��ًا وتنظيميًا 
بفضل التنس��يق بين اتح��اد اللعبة وفنية 
الالذقية التي قدمت كل إمكانيات النجاح، 

أما جديد البطولة فكان اعتماد اللعبة حديثًا 
في حمص ومشاركتها األولى مرة في بطولة 
رس��مية، وكذلك متابعة ومواكبة من أمين 
سر اتحاد اللعبة واللجان الفنية بالمحافظات 

واهتمام من قبل تنفيذية الالذقية.
وفيما يلي النتائج الكاملة للبطولة.

بطول��ة الرج��ال: 1 - عل��ي نص��ر هللا 2 - نور 
خورشيد 3 - محمد كرك الجميع من دمشق.

الس��يدات: 1 - خل��ود فاروس��ي الالذقي��ة 
2 - س��يرينا بيطار حل��ب 3 - أمل الحلبي 

الالذقية.
الش��باب: 1 - عبد الجليل زم��ار حلب 2 - 
محمد خربوط دمشق 3 - ليث بجص حلب.
الشابات: 1 - هديل السعيد الالذقية 2 - نور 

إبراهيم دير الزور 3 - رهام العبد هللا دمشق.
الناش��ئين: 1 - خضر جليك��و الالذقية 2 - 
جهاد الحسن الالذقية 3 - زكريا طيبا حلب.
الناش��ئات: 1 - مرام بوري��ش الالذقية 2 - 

حال تللو دمشق 3 - زين كيالي حلب.
األش��بال: 1 - حمزة الطويل دي��ر الزور 2 - 
الحس��ين إبراهيم طرطوس 3 - عبد العزيز 

بجعة حلب.
الشبالت: 1 - مايا أخرس الالذقية 2 - بتول 

عكو دمشق 3 - سارة جليلو الالذقية.
البراع��م: ذكور: 1 - أمي��ر الحارثي الالذقية 
2 - عل��ي الزرير دير ال��زور 3 - نوح جليلكو 

الالذقية.
البراعم إناث: 1 - حال الحارثي الالذقية.

متابعات
أش��رف على البطول��ة اتح��اد اللعبة ممثاًل 

بأمين السر خالد كحيل.
لوح��ظ تفوق كامل لالعبي دمش��ق في فئة 
الرجال وصدارة الالذقية في فئة الس��يدات 

والناشئين والبراعم والشابات.
عل��ى الرغم م��ن مش��اركتها ألول مرة فإن 

فريق حمص قدم مستوى جيدًا.
تم تتوي��ج الفائزي��ن الثالثة م��ن كل فئة 

بالكؤوس والميداليات.
ف��ادي األخ��رس رئي��س اللجن��ة الفني��ة 
بالالذقية كان دينامو البطولة نشاطًا وحيوية 
ومتابع��ة وتأمي��ن للمس��تلزمات وعوامل 

نجاح البطولة.

أق��ام اتح��اد الترياثل��ون بطول��ة 
الالذقية  الجمهورية على ش��اطئ 
بمش��اركة 75 العب��ًا والعبة مثلوا 
السويداء، الالذقية، حلب، دمشق، 
دي��ر ال��زور، وذل��ك لمواليد من 

2006 إلى 2010.
البطول��ة الق��ت كل النج��اح من 
الفني��ة والتنظيمية  النواحي  كافة 
بفضل التنس��يق بين اتحاد اللعبة 
وفني��ة الالذقية الت��ي قدمت كل 
وبفضل  البطولة  لنجاح  اإلمكانيات 
متابعة ومواكب��ة من رئيس اتحاد 
الترياثلون وش��هدت منافسة قوية 
ومثي��رة على بطولة كاف��ة األعمار 
للسباق األولمبي وفيما يلي النتائج 

الكاملة لألوائل للبنين والبنات.
موالي��د 2002: بني��ن: كري��م أبو 

س��مرا الس��ويداء، بن��ات: لما أبو 
صعب السويداء.

بني��ن:   :2004  -  2003 موالي��د 
عدنان زكي دمشق، بنات: آالء أبو 

عمار السويداء.
موالي��د 2006 - 2007 - 2008: 
القب��اري حلب،  بني��ن: مصطفى 

بنات روليان حيدر حلب.
بني��ن:   :2010  -  2009 موالي��د 
محمد عنجريني حلب، بنات: شهد 

الياس حلب.
متابعات

األوائ��ل  الفائزي��ن  تتوي��ج  ت��م 
والميداليات  بالكؤوس  والفائزات 
من قب��ل رئي��س االتح��اد ناصر 
الس��يد وأمينة الس��ر دينا شباط 
ورش��ا ش��مالي رئيس��ة تنفيذية 

الالذقية واللجنة الفنية.
والالعبات  الالعبي��ن  انتق��اء  تم 
للمنتخ��ب  لضمه��م  المبرزي��ن 
الوطني وسيقام للمنتخب معسكر 
تدريبي وذلك استعدادًا للمشاركة 
في كأس آس��يا في كازاخس��تان 

وكذلك بطولة العرب بتونس.
رأي اتحادي

اتح��اد  رئي��س  الس��يد  ناص��ر 
أن  لالتح��اد  ص��رح  الترياثل��ون 
البطول��ة أفرزت خام��ات ووجوه 
واع��دة وكان��ت ناجح��ة وعامرة 
بالمواهب والمنافسة كانت جيدة 
وقوية وهي باكورة نش��اط االتحاد 
االحتفال  نقيم��ه ضم��ن  ال��ذي 
الرياضي  لالتح��اد  الذهبي  بالعيد 

العام.

75 العبًا والعبة في بطولة الجمهورية للترياثلون50 العبًا والعبة في بطولة الجمهورية للقوس والسهم

مشاركة كبيرة وخامات واعدة

جمباز حماه يتصدر بطولة الجمهورية للصغيرات والناشئات 
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وق��ع االتح��اد العرب��ي الس��وري 
للمصارع��ة م��ع نظي��ره اإليراني 
وتعاون  تفاه��م  مذكرة  مس��ودة 
وصداقة تتضم��ن تبادل الخبرات 
والتعاون  التدريبية  والمعسكرات 
واإلدارية  الفني��ة  المج��االت  في 
والتقنية واإلعالمية والتشاور في 
مجال العالقات الدولية الخارجية 
على المستويين اآلسيوي والدولي 
وبما يخ��دم مصلح��ة اللعبة في 

البلدين الصديقين.
وتم مناقشة مسودة المذكرة خالل 
اجتماع االتحاد السوري للمصارعة 
م��ع وفد االتح��اد اإليران��ي الذي 
قام بزيارة إلى س��ورية اس��تمرت 
أربع��ة أيام، ووقع عل��ى المذكرة 
من الجانب السوري رئيس اتحاد 
المصارعة محمد نور العلي وأمين 
الس��ر العام محمد الفاعوري ومن 
الجان��ب االيران��ي الدكتور عباس 
المصارعة  اتح��اد  جديدي عض��و 
االيراني والس��يد ف��رزات حيدري 
الكثير منس��ق العالق��ات الدولية 
في االتح��اد االيراني، وتم االتفاق 
بين الجانبين على عرض المذكرة 
لالتحاد  التنفي��ذي  المكتب  على 
الرياضي العام في س��ورية ووزارة 
اي��ران العتمادها  الرياض��ة ف��ي 

اصواًل.
يف ضيافة معال

معال  ف��راس  االس��تاذ  اس��تقبل 

رئي��س االتح��اد الرياض��ي العام 
وف��د االتحاد االيران��ي للمصارعة 
بحضور مستش��ار السفير االيراني 
ف��ي دمش��ق واألس��تاذ محم��د 
الحاي��ك رئي��س مكت��ب العاب 
الق��وة المرك��زي ومحم��د خضر 
عضو المكت��ب التنفيذي لالتحاد 
الرياضي الع��ام ومحمد نور العلي 
رئي��س اتح��اد المصارعة ومحمد 
الفاعوري امين السر العام لالتحاد.
وت��م خالل اللقاء مناقش��ة بعض 
اتحادي  التعاون بين  بنود مذكرة 
المصارع��ة ف��ي البلدي��ن وبحث 
الس��بل الكفيل��ة بتوس��يع دائرة 
الرياضي بشكل عام بين  التعاون 

الجانبين.
المش��رف  بال��دور  مع��ال  ون��وه 
للجمهوري��ة االس��المية في دعم 
مح��ور المقاوم��ة ف��ي مواجه��ة 
التكفير  وقوى  الغربية  الغطرس��ة 

واإلره��اب مؤكدا دع��م المكتب 
التنفي��ذي ل��كل أوج��ه التعاون 

الرياضي بين البلدين.
وش��كر الوف��د الضي��ف القي��ادة 
المصارعة على  واتح��اد  الرياضية 
حف��اوة االس��تقبال ط��وال فترة 
إقامته في دمشق مؤكدا استعداد 
االتح��اد االيراني للمصارعة تقديم 
الخبرات لنظيره الس��وري والعمل 
على إقام��ة معس��كرات تدريبية 
مش��تركة والتنس��يق الت��ام بين 
االتحادين على المستويين القاري 
والدول��ي وبما يخ��دم اللعبة في 

سورية وإيران.
وق��ال جديدي إن العالقة األخوية 
والطيب��ة الت��ي تجم��ع البلدين 
وإي��ران ه��ي عالق��ات  س��ورية 
تاريخية وتصب دائمة في مصلحة 
الجانبين، ومذك��رة التعاون التي 
تم توقيعها تأتي في هذا االطار من 

العالقات الطيبة، وهدف االتفاقية 
لي��س هدف��ًا مرحليًا ب��ل لخدمة 

المصارعة لسنوات قادمة. 
وأوض��ح رئيس اتح��اد المصارعة 
اتح��اد  ان  العل��ي  ن��ور  محم��د 
المصارع��ة وض��ع مجموع��ة من 
البنود التي ي��رى أنها تخدم تطور 
ومسيرة اللعبة لسنوات قادمة في 
المشترك  التفاهم  مذكرة  مسودة 
وهي بحاجة للتوقيع النهائي بعد 
الرياضية في  القيادة  دراستها من 
المفعول  س��ارية  لتصبح  البلدين 

ويتم البدء بتنفيذ بنودها.
وق��ال العلي أن رياض��ة المصارعة 
في اي��ران من االلع��اب المتقدمة 
عل��ى مس��توى العال��م وبالتال��ي 
س��تكون هذه االتفاقية مفيدة جدًا 
لمصارعتن��ا لناحية نه��ل الخبرات 
واللقاءات  المعس��كرات  وتب��ادل 
الودية والتنسيق الدولي المشترك.

االس��تاذ محمد الحايك اشار الى 
اهمية الخطوة التي قام بها اتحادا 
المصارعة في البلدين والمتضمنة 
وضع مسودة تعاون بينهما لتبادل 
الخب��رات والمعس��كرات وكاف��ة 
االنعكاس��ات  ان  وقال  المجاالت 
االيجابي��ة لالتفاقي��ة عل��ى لعبة 
المصارعة س��تكون كبيرة ومهمة، 
وه��ي مش��جعة لعق��د مزيد من 
العاب  اتح��ادات  بين  االتفاقيات 
اخرى ال س��يما المتط��ورة منها، 
وهذا ما س��نحاول العم��ل عليها 
خ��الل الفت��رة القادم��ة لتعميم 

الفائدة على االلعاب.
متابعات من الزيارة

- ق��ام الوفد االيران��ي بزيارة الى 
مكت��ب الع��اب الق��وة المركزي 
والتقى االس��تاذ محم��د الحايك 
رئيس المكتب ودار الحديث حول 
التعاون  بتفعيل  الكفيلة  الس��بل 

وتوس��يعه  البلدين  بين  الرياضي 
ليشمل العاب اخرى.

- زار الوفد االيران��ي إدارة االعداد 
البدن��ي والرياض��ة ف��ي الجيش 
والقوات المس��لحة وعقد اجتماع 
ابو  الل��واء حات��م  عمل بحض��ور 
صال��ح مدي��ر االدارة والس��يدين 
محم��د الحاي��ك وعب��د الناص��ر 
المكتب  كركو الجاس��م عض��وي 
التنفيذي ورئي��س وأعضاء اتحاد 
المصارع��ة ودار الحدي��ث خ��الل 
التعاون  االجتماع ح��ول امكانية 
وأهمي��ة  المش��ترك  الرياض��ي 
الرياضة العس��كرية كرافد اساسي 
للمنتخبات الوطنية, واس��تقطاب 

المواهب الواعدة ورعايتها. 
- اطلع الوف��د االيراني على صالة 
المصارع��ة ف��ي مدينة تش��رين 
الرياضي��ة وتابع أكث��ر من حصة 

تدريبية لمنتخبنا.

محليات

لكرة  األوىل  الدرجة  فرق  عن  المعنيون  يتفاءل  أن  الموجب: 
أول  يف  بالدوري  الفتة  نتائج  فرقهم  حققت  أن  بعد  القدم 
أقل  وب��درج��ة  وعفرين(  )المجد  أندية  يف  وه��م  مباراتين 
يفرح  وأن  حماة(  وشرطة  والنواعير  والعربي  )المحافظة 

الالعبون بما أنجزوا.

السالب: أن ال يفقد من أشرنا إليهم تركيزهم الكبير ويعتبرون 
ألن  الممتاز  أضواء  عالم  دخلوا  وأنهم  المطلوب  حققوا  أنهم 
أمامهم مباريات قادمة مهمة عىل هذا الطريق وألن كرة القدم 
لها لغة خاصة ولها منطق مغاير لكل شيء يف بعض األحيان.
وعليه فإن الصبر ضروري والتركيز مطلوب واالنتظار للفرحة 

النهائية البد منه وعندها يضحك كثيرًا من يضحك أخيرًا.

موجــــب

سالــب

أنور البكر

اتحاد المصارعة يوقع مسودة مذكرة تعاون رياضي مع نظيره اإليراني

احتفاال بالعيد الذهبي للرياضة الس��ورية يقي��م اتحاد كرة الطاولة بطولة 
كأس الس��يد رئي��س الجمهورية للذكور واإلناث بالفت��رة من 1 ولغاية 3 

نيسان القادم في مدينة الجالء الرياضية بدمشق.
تقام األدوار األولى بمش��اركة 48 العبًا ومثلهم من اإلناث يتم توزيعهم 
عل��ى 6 مجموعات يتأهل منهم 42 العبا و24 العبة للدور الثاني لينضم 
إليهم أبطال أخر بطولة للجمهورية والتي أقيمت عام 2018 إلكمال العدد 
إل��ى 32 وتقام المباري��ات اعتبارًا من هذا الدور وحت��ى النهاية بطريقة 

خروج المغلوب من مرة واحدة.
وشكل اتحاد كرة الطاولة اللجنة الفنية للبطولة من بديع الفتال وسوسن 

مصطفى ومصطفى الولي.

أقام اتح��اد التايكون��دو دورة تدريب وتحكيم واعتم��اد وصقل وترفيع 
مركزية لدرجات المس��تجد والثالثة والثانية في مدينة الفيحاء الرياضية 
بدمش��ق بالفترة من 18 ولغاية 22 آذار الج��اري وتقام هده الدورة دوريا 
كل 6 أش��هر لرفد ك��وادر االتحاد بحكام مؤهلين بش��كل صحيح وترقية 
الح��كام العاملين للدرج��ات االعلى وتأهيلهم التب��اع دورات دولية في 
التدريب والتحكي��م من خالل محاضرات نظري��ة وعملية في التحكيم 
وعلم التدري��ب والتكتيك واألداء المهاري لالعبين من خالل محاضرين 
أصح��اب الخبرة, وهذه الدورات ضرورية الط��الع الكوادر على كل ما هو 

جديد وأخر تعديالت القانون الدولي للتايكوندو.

طاولتنا تحتفي 
بالعيد الذهبي للرياضة

دورة صقل وترفيع لحكام التايكوندو 

يقيم اتحاد الجودو السامبو دورة 
دارس��ات وترفيع مركزية بالفترة 
م��ن 2 ولغاية 4 نيس��ان القادم 
الدرجتين  بالمدربين من  خاصة 

الثالثة والثانية الذين ليس لهم 
فح��وص ترفيع للدرج��ة االولى 
عل��ى أن يت��م حض��ور الدرجة 
الثاني��ة ممن يحق له��م التقدم 

هذا الع��ام إلى ال��دورة الالحقة 
م��ن الدرجات االول��ى والوطني 
ويحاض��ر فيها عدد م��ن خبراء 

اللعبة في االتحاد.

دورة دراسات مركزية لمدربي الجودو 

اس��تضافت حلب ف��ي صالة ألع��اب القوة 
الجمهورية  بطول��ة  منافس��ات  بالحمدانية 
للناش��ئين على مدار ثالثة أيام بمش��اركة 
11 محافظ��ة وهيئت��ي الجيش والش��رطة 
وحققت نجاحًا الفتًا ومتميزًا من الناحيتين 
التنظيمي��ة والفني��ة وف��ي نهايتها توجت 
دمش��ق بلقب البطول��ة تلته��ا الالذقية ثم 

حماة وفي ما يلي أوائل أوزانها:
وزن 46 ك��غ: 1 - جميل جلعود الالذقية 2 
- ليث معروف حم��اة 3 - محمود المحمد 

الشرطة ومؤمن بالله قيس دمشق.
وزن 48 كغ: 1 - الحس��ن قادوس الالذقية 
2 - خال��د حاتم الجي��ش 3 - أحمد عريان 

درعا وخالد شربجي دمشق.
وزن 50 ك��غ: 1 - محمد علي بدور الالذقية 
2 - خير هللا وتر ريف دمشق 3 - أنور محمد 

دمشق وحسين الخير حماة.
وزن 52 كغ: 1 - أشرف بالن دمشق 2 - تيم 
س��ليمان الالذقية 3 - عبد القادر خلف دير 

الزور ومحمد ضاهر الجيش.
وزن 54 كغ: 1 - محمد إس��ماعيل الالذقية 
2 - محم��د جابر دمش��ق 3 - عبد اللطيف 

أورفلي دير الزور وعلي غازي حماة.
وزن 57 ك��غ: 1 - أحم��د عب��ود حماة 2 - 
سمير سقعان دمش��ق 3 - محمد نور العبد 

الشرطة وأسامة رابعة حلب.
وزن 60 ك��غ: 1 - ضي��اء العلي حمص 2 - 
فهد الحمدان الالذقية 3 - مصطفى عثمان 

حماة وحيدر منصور الجيش.
وزن 63 كغ: 1 - أحمد نبعة دمشق 2 - علي 
الشيخ خلف الحس��كة 3 - الكميت الرحية 

الجيش ومحمد جمعة نجوري دير الزور.
وزن 69 ك��غ: 1 - حي��در حاتم الجيش 2 - 
حيدر جغيلي حماة 3 - محمد بحر الشرطة 

وبالل زغلول حلب.
وزن 70 كغ: 1 - عبد الرحمن عبد هللا دمشق 
2 - ف��ادي الضايع حم��ص 3 - أحمد مطر 

درعا ويونس ديبو الجيش.
وزن 75 كغ: 1 - محمد يوس��ف علي حماة 
2 - حي��در عل��ي الالذقية 3 - حمزة أس��د 
الخطيب دمش��ق ومحمد شيخ موسى علي 

حلب.
وزن 80 كغ: 1 - حس��ن غندور دمش��ق 2 - 
مهران سيد يوسف الحسكة 3 - جواد مثلج 

الجيش ومصباح عيسى الشرطة.
وزن 80+ كغ: 1 - حيدر فاضل دمش��ق 2 - 
محمد علي فقيه دمشق 3 - مصطفى عبيلو 

حلب والليث أحمد الالذقية.
ترتيب المحافظات

دمش��ق 41 نقط��ة 2 - الالذقية 36 نقطة 3 
- حم��اة 23 نقط��ة 4 - الجيش 13 نقطة 5 
- حمص 8 نقاط 6 - ريف دمش��ق 6 نقاط 
7 - الحس��كة 5 نقاط 8 - الش��رطة 5 نقاط 
9 - دي��ر ال��زور 5 نق��اط 10 - حلب 4 نقاط 
11 - درع��ا 3 نقاط 12 - الرقة بال نقاط 13 - 

طرطوس بال نقاط.

متابعات
غاب��ت ع��ن المش��اركة محافظ��ات إدلب، 

القنيطرة، السويداء.
بلغ عدد المشاركين في البطولة 110 مالكمًا 
لعبوا 67 مباراة في أدوارها الثالثة وتنافسوا 
في 13 وزنًا واستخدم الكمبيوتر في عملية 

التنقيط.
أقيم حفل افتتاح رس��مي للبطولة بحضور 
عبد المنعم رياض المصطفى رئيس مكتب 

الشباب ورئيس وأعضاء اتحاد المالكمة.
في حفل الختام تم تتويج الفائزين األوائل.

تأهيل الكوادر
على هامش البطولة أقيم��ت دورة مركزية 
لتأهي��ل وترقي��ة الح��كام م��ن مختل��ف 
الدرج��ات بمش��اركة 16 حكمًا م��ن كافة 
محافظات القطر خالل الفترة بين 15 لغاية 
21 من الشهر الجاري على فترتين صباحية 
ومس��ائية حاضر فيها كامل ش��بيب رئيس 
اتح��اد المالكمة وعيس��ى نصار أمين س��ر 
االتحاد ومحمود نكرش وخالد سرية أعضاء 
االتحاد وحس��ان بريز رئي��س لجنة الحكام 
الرئيس��ية وعبد القادر شيخ العشرة رئيس 

فنية اللعبة بحلب.
نجاح بامتياز

س��جلت بطولة الجمهوري��ة للمالكمة التي 
اس��تضافتها حل��ب نجاحًا منقط��ع النظير، 
وكان وراء ذلك النجاح جهد ومثابرة وعمل 
دؤوب وتحضير ش��اق نفذته لجن��ة اللعبة 

بحل��ب تحت إش��راف عبد هللا اس��كندراني 
عضو التنفيذية رئي��س مكتب ألعاب القوة 
الرجل المتاب��ع الذي كان صمام األمان في 

نجاح البطولة وقد عبر عن ذلك بقوله:
ألول م��رة بتاري��خ المالكمة الس��ورية كان 
هناك إجماع من ممثلي كافة المحافظات 
والهيئات على التطور التنظيمي الذي أدى 
لذل��ك النجاح وذل��ك ما صرح ب��ه رئيس 

االتحاد كامل شبيب بقوله:
أتمنى من كافة المحافظات أن تحذو حذو 
حلب في استقبال وتنظيم البطوالت بهكذا 

مستوى.
لق��د قمن��ا بتأمي��ن جميع المس��تلزمات 
والتجهي��زات والتحضيرات بكل دقة، وهي 
البطول��ة الرابع��ة الت��ي اس��تضفناها على 
مس��توى القط��ر بع��د المصارع��ة والكيك 
البدنية لفرق الش��رطة  بوكس��ينغ والق��وة 
بالمحافظ��ات وكان التنظي��م في جميعها 
بمستوى متميز ورائع، وفيما يتعلق باألمور 
الفنية، فقد نجحن��ا في أماكن وأخفقنا في 

أخرى.
وم��ن جهتنا في مكتب ألع��اب القوة وبعد 
االجتماع م��ع رئيس اتحاد المالكمة بصدد 
إعادة تقييم الجانب الفني لبناء قواعد اللعبة 
وإعداد كوادرها والعاملين فيها وبحث آلية 
تطوير هذه القواعد وس��د الثغرات الموجدة 
من أجل إع��ادة بن��اء القواعد الت��ي تليق 

بسمعة المالكمة الحلبية.

دمشق بطلة الجمهورية لمالكمة الناشئين واستضافة مميزة لحلب

ش��هدت بطول��ة الجمهورية للق��وة البدنية للش��باب 
والش��ابات والجامعات التي أقامه��ا اتحاد اللعبة في 
مدين��ة الفيح��اء الرياضية بدمش��ق منافس��ات قوية 
ومشاركة واسعة بلغت 200 العب والعبة مثلوا معظم 
المحافظات والجامعات إضاف��ة إلى هيئات الجيش 

والشرطة والطلبة.
وأس��فرت نتائج بطولة األوزان لفئة الش��باب عن فوز 
محمد نور قمند بوزن 53 كغ ووس��ام شريف بوزن 59 
كغ وأنس ش��ما بوزن 66 كغ وعبد الرحمن عس��لية 
بوزن 74 كغ وعمار ربيع ب��وزن 83 كغ وعامر الخليل 
بوزن 93 كغ ويوش��ع محمد ب��وزن 105 كغ وعبد هللا 
فاضل بوزن 120 كغ وذو الفقار الدخيل بوزن فوق 120 

كغ.
ووفق تسلسل األوزان ذاتها انتهت منافسات الجامعات 
لفئة الشباب بفوز يامن جنيد وحيدر الزغير وعمر عبد 
الجب��ار الزين وأيه��م برغوث ومحم��د مارديني وعمر 

خلوف وعبد الرحمن أشقر ومجد الغزالي ويزن شكو.

وفي منافسات الشابات فازت يارا فياض بوزن 47 كغ 
وسارة الحموي بوزن 52 كغ ومياس درة بوزن 57 كغ 
وش��يماء سكر بوزن 63 كغ ورشا األحمد بوزن 69 كغ 

وديما النجم بوزن 76 كغ.
ووفق تسلسل األوزان السابقة فازت ببطولة الجامعات 
لفئ��ة الش��ابات مايا العل��ي ومنى ش��موط وماجدة 

الشوفي وآالء عرابي وبيلسان محمد وملك عفيفة.
وتصدر فريقا الش��رطة وحماة الترتيب العام لبطولتي 
الش��باب والجامعات على التوالي فيم��ا تصدر فريقا 
حمص والسويداء ترتيب بطولتي الشابات والجامعات 

على التوالي.
رئي��س اتحاد الق��وة البدنية زياد محم��د أكد أهمية 
مش��اركة الطلبة ضمن منافس��ات فئ��ة الجامعيين 
للشباب والشابات لكونها فرصة لتوسيع قاعدة اللعبة 
وض��م المزيد م��ن المواهب الواعدة ليت��م إعدادهم 
الحق��ا بالش��كل المطل��وب بغية المش��اركة بهم في 

االستحقاقات القادمة.

200 العب والعبة في بطولة الجمهورية للقوة 
البدنية للشباب والشابات والجامعات

محمد عجان

اق��ام اتحاد ك��رة الطاول��ة بطولة 
الجمهورية لألشبال والشبالت في 
بمدينة طرطوس  الرياضية  الصالة 
بمشاركة اصحاب المراكز الثمانية 
الواعدي��ن  بطول��ة  ف��ي  األول��ى 
والواع��دات لعامي 2020 - 2021 
إضاف��ة لخمس��ة العبين وخمس 
العبات من كل محافظة، ونفذت 
االدوار األولى من البطولة بطريقة 
المجموعات فيما اقيمت مباريات 
المرحل��ة النهائية بنظ��ام الدوري 
م��ن مرحلة واحدة وأس��فرت عن 

النتائج التالية:
الش��بالت: 1 - انانا كردية )حماه( 
2 - ناي��ا س��ليمان )طرط��وس( 

3 - اب��اء حالق )ادلب( 4 - ش��ام 
االسد )حماه( 5 - سالف محمود 
)طرطوس( 6 - دلع االسد )حماه( 
7 - جولي ديوب )الالذقية( ديما 

عرب )ادلب(.

االشبال: 1 - محمد طربين )حماه( 
2 - محمد سالم ظاظا )دمشق( 3 
- زيد قطيني )حم��اه( 4 - غيث 
غريب)حم��اه( 5 - عبدهللا عجاج 
)حم��اه( 6 - عبد الس��تار فضيل 

)دمش��ق( 7 - ش��كيب الماغوط 
)حم��اه( 8 - ابراهيم ش��يخ طه 

)حماه(.
في خت��ام البطولة ج��رى تتويج 
الفائزين من قب��ل رئيس مكتب 

الش��بيبة والرياضة بف��رع الحزب 
بطرط��وس الرفي��ق هيثم عاصي 
الطاول��ة  ك��رة  اتح��اد  ورئي��س 
االستاذ بس��ام خليل ورئيس فرع 
الرياضي عماد  طرطوس لالتح��اد 

حماد، وأمين س��ر االتحاد السيدة 
سوس��ن مصطفى وعض��و االتحاد 
المهندس��ة ديانا نعوس وعدد من 
اعضاء اللجنة التنفيذية بطرطوس 

واللجنة المنظمة للبطولة.
الناشئون والناشئات

تختت��م الي��وم في صال��ة ناصح 
علوان��ي الرياضي��ة بمدينة حماه 
الجمهوري��ة  بطول��ة  منافس��ات 
موالي��د  والناش��ئات  للناش��ئين 
)2004 - 2005 ( وما فوق وذلك 
التي انطلقت اول أمس الخميس، 
المراكز  على  الحائزين  بمش��اركة 
م��ن 1 الى 8 في بطولة االش��بال 
وبطولة   2021 لع��ام  والش��بالت 
2020 إضاف��ة لخمس��ة العبي��ن 
وخمس العبات من كل محافظة.

إنانا كردية ومحمد طربين بطال طاولة الجمهورية للشبالت واألشبال
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ف��از الفيحاء على النصر بفارق )18( 
نقط��ة  108 / 90  وقد انتهت أرباع 
المب��اراة )25 - 20، 16 - 26، 37 - 
20، 30 - 24(. ف��ي قم��ة مباريات 
الدرج��ة الثاني��ة  ليضم��ن تأهله 
الفيحاء  ويتص��در  األول��ى  للدرجة 
الترتيب ب� 17 نقطة من 10 مباريات 
يليه حطي��ن 16 من 9 مباريات ثم 
النصر 15 م��ن 9 مباريات وجرمانا 
13 من 8 مباريات والسكك 9 من 8 
مباريات ومحردة 8 من 8 مباريات.

وفي الجولة االفتتاحية من نهائيات 
دوري سلة السيدات ألندية الدرجة 
الثانية بدأ محردة مشواره بفوز مهم 
على ضيف��ه المحافظ��ة 54 - 47 
واألرب��اع 16 - 15، 6 - 7، 16 - 13، 
16 - 12. وفي دمش��ق، تفوق بردى 
على الفيحاء 51 - 43 واألرباع 16 - 

.9 - 19 ،10 - 8 ،15 - 8 ،9
وفي دوري س��لة الناشئات، تأهل 
حطين إل��ى النهائيات المقررة في 

الالذقي��ة بفوزه الس��هل على جاره 
تش��رين 82 - 29 واألرباع 20 - 6، 

.7 - 23 ،11 - 19 ،5 - 20

مدوية  مفاج��أة  النواعي��ر  فج��ر 
عندم��ا غلب مس��تضيفه االتحاد 
نق��اط   )7( بف��ارق  )الوصي��ف( 
)92 / 85( مس��اء أم��س األول 
)الخميس( ف��ي افتتاح مباريات 
الجول��ة  / 16 /  من دوري أندية 
الرجال لكرة الس��لة وحقق الثورة 
فوزًا غاليًا على جاره الوحدة بفارق 
)8( نقاط )79 / 71( وقد ش��هدت 
مباري��ات األم��س )الجمعة( فوز 
الجيش على مستضيفه اليرموك 
بفارق كبير بل��غ )42( نقطة )90 
/ 48( ففي صالة األس��د الرياضية 
الخس��ارة  النواعير  ألح��ق  بحلب 
الثالث��ة باالتح��اد )حام��ل لقب 
 85  /  92 الجمهوري��ة(  كأس 
حيث تفوق االتح��اد في الربعين 
 /  15  -  23 /  18 والثان��ي  األول 
18 لك��ن النواعير عاد إلى األجواء 
وتقدم في الرب��ع الثالث 22 / 13 
وف��ي الربع الرابع 27 / 31 ، وكان 
العب النواعير مراد هاش��م أفضل 
بالمباراة )26( نقطة تاله  مسجل 
زميل��ه ي��زن معج��ل )24( فيما 
كان الع��ب االتحاد وائل جليالتي 
األفضل بين زمالئ��ه )20( نقطة 

تاله توفيق الصالح )15(.
وفرض فري��ق الثورة نفس��ه نجمًا 
للمرحلة الحالية بفوزه المثير على 

جاره الوح��دة بفارق )8( نقاط )79 
/ 71( بفضل تأل��ق العب منتخبنا 
عمر إدلبي وزميل��ه مايكل مرجي 
وحنك��ة مدرب الفريق القدير هالل 
الدجاني ،وهذه الخس��ارة الخامسة 
للوحدة هذا الموسم )األولى إيابًا( 
حيث تفوق الثورة في األرباع ال� 3 
األول��ى 18 / 14، 13 / 8، 23 / 16 
فيما تقدم الوحدة في الربع الرابع 
25 / 33 وكان مايكل مرجي أفضل 
مسجل بالمباراة برصي )25( نقطة 
فيما سجل عمر إدلبي )20( نقطة 
وس��جل جوزيف لطفي )12( نقطة 
بالمقاب��ل كان طارق الجابي أفضل 
المس��جلين بصفوف الوحدة )21( 

نقطة فيما سجل مجد عربشة )15( 
ومحي الدين قصبلي )15( نقطة ،  
وكان الوح��دة قد ألحق الخس��ارة 
الجولة  )المتصدر(  بالكرامة  األولى 

السابفة بفارق )3( نقاط.
ومس��اء أمس حقق الجيش فوزًا 
س��هاًل على مس��تضيفه اليرموك 
بفارق )42( نقطة )90 / 48( بعد 
أن انتهت أرب��اع المباراة )15 / 5 
 )14 / 16 - 14 / 33 - 15 / 26 -
وفي مباراة ثانية فاز الطليعة على 
مس��تضيفه الوثبة بفارق نقطتين 
)75 / 73( بع��د أن انته��ت أرباع 
المب��اراة )22 / 9 - 14 / 22 - 21 

  .)16 / 18 - 26 /

فوز مفاجئ
الس��ابقة )15(  الجول��ة  وكان��ت 
شهدت تحقيق الوثبة فوزًا مفاجئًا 
على ضيفه الجالء بفارق )5( نقاط 
83 / 78 في المباراة التي أجريت 
بينهم��ا في صالة غ��زوان أبو زيد 
بحم��ص ، علم��ًا أن الجالء تفوق 
في األرباع الثالثة األولى 21 / 25 
- 13 / 14 - 18 / 22 ، إال أن الوثبة 
ح��ّول المباراة لصالح��ه في الربع 
الرابع عندما تفوق بفارق 14 نقطة 
31 / 17 وينهي المباراة لمصلحته 
محققًا فوزه الخامس هذا الموسم 
مقابل 10 خس��ارات ، فيما تلقى 
الجالء خس��ارته الخامسة )األولى 

إيابًا( مقابل 10 انتصارات.
سجل للوثبة: بالل جنيد )19( نقطة، 
جوزيف يوسف )16(، زكريا الحسين 
)15(، الحسين حس��ن )14(، عزت 

الحسين )10(، ميار دياب )9(.
وس��جل للجالء: كارل إيفو )24( 
نقط��ة، أس��بر ك��رد )13(، مهران 

نرسيسيان )9(، إسحق عبيد )8(، 
الياس عازرية )8(، كامل عبد هللا 
)6(، جورج صباغ )4(، باسل شنو 

)4(، جورج نونو )2(.
وفي صالة األسد الرياضية بحلب، 
زاد الحري��ة من معان��اة العروبة 
القاب��ع في أس��فل الالئحة بفوزه 
عليه بف��ارق 20 نقط��ة 93 - 73 
واألرباع 22 - 22، 22 - 18، 25 - 
13، 24 - 20. وهو الفوز الخامس 
خس��ارات،   10 مقاب��ل  للحري��ة 
للعروبة  الرابعة عشرة  والخس��ارة 

مقابل فوز يتيم.
وهنا ترتي��ب الفرق بنهاية الجولة 
السابقة : 1 -  الكرامة )29( نقطة، 
2 -  االتح��اد )28(، 3 -  الجيش 
  -  5  ،)26( الوح��دة    -  4  ،)28(
الجالء )25(، 6 -  الطليعة )22(، 
7 -  الث��ورة )20(، 8 -  الوثب��ة 
)20(، 9 -  الحري��ة )20(، 10 -  
النواعي��ر )20(، 11 -  اليرم��وك 

)16(، 12 -  العروبة )16(.

الس��تارة على منافسات  أس��دلت 
دوري سلة الشباب الذي استضافته 
صالة األسد بحلب واستمر أسبوعًا 
كاماًل وتوج في نهايته فريق الجالء 
بطاًل لدوري الموسم بعد فوزه على 
جاره االتحاد في مباراة )ماراثونية( 
قوية ومتكافئ��ة 92/ 83 احتاجت 
لوقت إضافي حي��ن انتهى الوقت 
اإلضافي بالتعادل 73/ 73 وجاءت 

أرقام الحصص األربع كالتالي:
 /28  ،17  /20  ،12  /22  ،13  /18
16 بقيادة الحكام الدوليين س��امر 
دالي، وس��ام زين، حسام عكاوي، 
ولدى تمديد المباراة حصة إضافية 
تقدم الج��الء بفضل 7 رميات حرة 
احتسبها الحكام ضد المدير الفني 
لفري��ق االتحاد ومس��اعد المدرب 
رجحت كفة الجالء الذي خرج فائزًا 
92/ 83 والحص��ة اإلضافي��ة 19/ 

.100
الوصيف الثاني

بالمركز  الف��وز  الوثب��ة  واس��تحق 
الثال��ث بعد تفوقه عل��ى الجيش 
74/ 62 وأرباع اللقاء كانت 17/ 13، 

.21 /16 ،5 /24 ،29 /17
تفاصيل كاملة

جرت مباريات الدور النهائي ضمن 
مجموعتي��ن ضم��ت األولى أندية 
الوثبة، جرمانا،  االتح��اد،  الجيش، 
وجمع��ت الثاني��ة أندي��ة الجالء، 

الكرامة، الثورة، الحرية.
تص��در الجيش مجموعت��ه بفوزه 
عل��ى جرمانا 100/ 47 والوثبة 93/ 

90 واالتحاد 87/ 71.
تاله الوثبة ثانيًا بفوزه على االتحاد 
71/ 61 وجرمانا 69/ 61 ثم االتحاد 
ثالث��ًا بفوزه على جرمان��ا 75/ 73 

وحل جرمانا أخيرًا.
وتص��در الج��الء مجموعته بتغلبه 
على الحرية 88/ 73 والكرامة 73/ 
64 والث��ورة 101/ 78 ت��اله الحرية 
ثاني��ًا بفوزه عل��ى الكرامة 81/ 77 
والثورة 71/ 61 وجاء الكرامة ثالثًا 
بفوزه على الثورة 60/ 51 الذي حل 

أخيرًا.
المتأهلون

وحس��ب نظام البطولة التقى أول 
المجموع��ة األول��ى الجي��ش مع 
الث��ورة رابع الثانية فف��از الجيش 

الثانية  المجموع��ة  80/ 66 وأول 
الجالء مع راب��ع المجموعة األولى 
جرمان��ا ففاز الج��الء 100/ 76 ثم 
لعب ثاني المجموعة األولى الوثبة 
مع ثالث المجموعة الثانية الكرامة 
ففاز الوثبة بفارق نقطة واحدة 58/ 
57 وتقابل ثالث المجموعة األولى 
االتحاد مع ثاني المجموعة الثانية 

الحرية ففاز االتحاد 69/ 62.
نصف النهائي

إل��ى الدور نص��ف النهائي صعدت 
والوثبة  والجي��ش  الج��الء  ف��رق 
واالتح��اد حي��ث فاز الج��الء على 
عل��ى  واالتح��اد   60  /69 الوثب��ة 
الجيش 77/ 76 بعد مباراة حامية 
انتق��ل فيها الفوز م��ن فريق آلخر 
واس��تقر لمصلحة االتحاديين في 

آخر ثانيتين من عمر اللقاء.
النهائي

في لقاء المركزي��ن الثالث والرابع 
تغل��ب الوثبة عل��ى الجيش وفي 
لقاء القمة فاز الجالء على منافسه 

التقليدي االتحاد كما أسلفنا.
متابعات وتتويج

األخي��ر  الي��وم  مباري��ات  حض��ر 
الرفاق والسادة عبد المنعم رياض 
المصطفى رئيس مكتب الش��باب 
وعمر العاروب نائب رئيس االتحاد 
العام والدكت��ور مروان  الرياض��ي 
دويعر والمهندس عالء جوخه جي 
ورئيس  التنفيذي  المكت��ب  عضو 

وأعض��اء تنفيذي��ة حل��ب ولجنة 
اللعبة التي بذلت جهدًا كبيرًا.

راق��ب مب��اراة القمة عب��د الكريم 
فاخوري وأيمن صالح.

قام الحضور بتتوي��ج الفرق الفائزة 
األول��ى وقدمت  الثالثة  بالمراك��ز 

إليها الكؤوس التذكارية.
حصل العب الجالء إلياس عازارية 
عل��ى لق��ب وكأس أفض��ل العب 

بدوري الشباب.
عىل الباركيه

مث��ل الج��الء الالعب��ون: ج��ورج 
إلياس  أن��دروا حمامج��ي،  فريج، 
عازارية، جاد قدس��ية، فارس زرزر، 
األحمر،  راج��ي  حدادن��ي،  باول��و 
جورج قس��طنطين، عامر شويحنة، 
ظافر عبدو، ف��ؤاد عبد النور، كمال 

محفوظ.
المدير الفني: جاك باشاياني.

المدرب: يوسف أزغن.
مساعد المدرب: رودلف إيغو.

عم��ر  الالعب��ون:  االتح��اد  مث��ل 
صيرفي، محمد هادي وزان، أحمد 
ليث دهمان، محم��د فنصة، ليث 
كي��ال، مهاب أب��و النص��ر، ماجد 
حرامي، أحمد فاتح س��ماني، عبد 
الجواد حس��كل، ناظ��م دهموش، 
محمد حاج إبراهيم، عمر مكناس.

المدي��ر الفني: مازن أبو س��عدى، 
قباني، مس��اعد  الم��درب: ظاف��ر 

المدرب: محمد ناجي منصور.

كرة السلة

الجالء بطاًل لدوري سلة الشباب

أبي شقير 
محمد هاشم إيزا

انطلقت أمس )الجمعة( منافسات 
الجولة الخامسة عش��رة من دوري 
أندية الس��يدات موس��م 2020  /  
2021 حيث حقق الساحل فوزًا غاليًا 
عل��ى ضيفه االتحاد  بفارق نقطتين 
)63 / 61( بع��د أن انته��ت أرب��اع 
المب��اراة )18 / 22 - 12 / 8 - 19 
/ 15 - 14 / 12( وكان االتح��اد قد 
فاز ذهابًا 65 / 63 بعد التمديد)57 
- 57(. وفي صالة الفيحاء الرئيسية 
فاز قاس��يون على ضيف��ه العروبة 
بفارق )25( نقط��ة )79 / 54( بعد 
أن انته��ت أرباع المباراة )19 / 7 - 
 )11  /  22  -  21  /  17  -  15  /  21

وكان قاسيون فاز ذهابًا )81 / 47(، 
وخس��ر الوحدة أم��ام ضيفه الجالء 
بف��ارق )21( نقطة بع��د ان انتهت 
أرب��اع المباراة )19 / 15 - 20 / 9 - 
18 / 19 - 19 / 12( وكان الجالء قد 
فاز ذهابًا )78 / 67( ، وفي الالذقية 
فاز تشرين على ضيفه الحرية بفارق 
نقطة واحدة )56 / 55(بعد التمديد 
50×50 بعد أن انتهت أرباع المباراة  
 18 - 16 ،7 - 18 ،11 - 6 ،14 - 10
)6 - 5( وكان تشرين قد فاز ذهابًا 

.)41 / 61(
فوز الجالء واالتحاد

وكانت منافس��ات الجولة الس��ابقة 

قد شهدت تحقيق الجالء فوزًا مهمًا 
عل��ى ج��اره العروب��ة 70 / 52 بعد 
أن إنتهت أرباع المب��اراة )15 / 11 
 )15 / 19  - 15 / 13  - 11 / 23  -
ليتقدم من المركز الثالث إلى مركز 
الوصافة بفارق المواجهة المباش��رة 
مع قاس��يون ، فيما يتقدم عليهما 

الثورة بأربع نقاط مع مباراتين أكثر 
للمتصدر.

وف��ي مب��اراة ثانية تق��دم االتحاد 
ليشارك تش��رين المركز الرابع )مع 
أفضلي��ة لتش��رين ف��ي المواجهة 
المباشرة( بفوزه على الحرية بفارق 
ث��الث نق��اط 74 - 71 واألرباع 21 

 -  24  ،14  -  15  ،25  -  14  ،14  -
18. وبه��ذه الخس��ارة بق��ي الحرية 
في المركز التاس��ع وقبل األخير ب� 
16 نقطة وه��و نفس رصيد العروبة 

صاحب المركز العاشر واألخير.
ترتيب الصدارة

ب��ات ترتيب الفرق مع نهاية الجولة 
السابقة : 1 -  الثورة )27( نقطة، 2 
-  الجالء )23(، 3 -  قاسيون )23(، 
4 -  تش��رين )20(، 5 -  االتح��اد 
  -  7  ،)18( الس��احل    -  6  ،)20(
األش��رفية )18(، 8 -  الوحدة )17(، 
9 -  الحري��ة )16(، 10 -  العروب��ة 

.)16(

دوري أندية الرجال لكرة السلة 2020 / 2021

النواعير غلب االتحاد في حلب... والثورة صدم الوحدة  والوثبة فرمل الجالء

دوري أندية السيدات 2020 / 2021

الساحل غلب االتحاد .... والجالء غلب الوحدة واليوم يلتقي قاسيون

جدول المباريات القادمة
الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

صالة حمص 4 مساءالكرامة × الحريةالسبت 27 / 3 / 2021
صالة األسد6 مساءالعروبة × الجالء

نادي الجالء6 مساءالجالء × الكرامة الخميس 1 / 4 / 2021
صالة األسد4 مساءالعروبة × النواعير

صالة األسد4 مساءاالتحاد × الوحدة الجمعة 2 / 4 / 2021
صالة الفيحاء4 مساءالثورة × الحرية 

جدول المباريات القادمة
الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ 

السبت 2021/3/27

صالة الفيحاء2 ظهرًاالوحدة × العروبة
صالة الالذقية2 ظهرًاتشرين × االتحاد

صالة الفيحاء4 مساءقاسيون × الجالء 
صالة طرطوس5 مساءالساحل × الحرية

ت��وج س��الم ظاظ��ا  ناي��ا 
في  االول  بالمركز  سليمان 
بطولة الجمهورية للناشئين 
الطاولة  ك��رة  والناش��ئات 
  )٢٠٠٥  -٢٠٠٤( موالي��د 
اختتم��ت  الت��ي  ماف��وق 
منافساتها اليوم  في  صالة 
ناصح علواني الرياضية في 
مدينة حماه، والتي شهدت 
ومباريات  مستويات جيدة 
الندي��ة واالثارة  غاية ف��ي 
التنظيم  بحس��ن  وتميزت 
وجودة االستضافة واسفرت 

عن النتائج التالية:
نتائج الناشئين 

١_محم��د س��الم ظاظ��ا- 
دمشق

 ٢_عبد هللا عجاج- حماه 

٣_زيد قطيني- حماه 
٤_محمد قبس- دمشق 

طه-  الش��يخ  ٥_عب��د هللا 
حماه

طه-  الش��يخ  ٦_ابراهي��م 
حماه 

٧_يوسف موصلي- حماه 
٨_غيث غريب- حماه.

نتائج الناشئات 
١_ نايا سليمان ..طرطوس

٢_ الن��ا الش��يخ ياس��ين 
..حماه

٣_عبير ذنوب ..طرطوس 
٤_حال علي .. الالذقية 

٥_شام عجيب ..الالذقية 
٦_كنده حسن ..الالذقية 
٧_نتالي زيدان الالذقية 

٨_إنانا كردية ..حماه.

طاولة الناشئين والناشئات للبطلين سالم ظاظا وانانا سليمانرجال الفيحاء غلبوا النصر وتأهلوا للدرجة األولى
الوحدة  نادي  لمدرب س��يدات   •
الخلوق هان��ي الخولي لوفاة والده 
، أس��رة االتحاد تتقدم بأحر العزاء 
للم��درب هاني وعائلت��ه الكريمة 

...إنا لله وإنا إليه راجعون.

أحر العزاء

• نعت إدارة نادي الثورة الرياضي 
صباح أمس الجمعة المدرب القدير 
المهندس عب��د الفتاح إدلبي زوج 
الس��يدة روال جبري عضو مجلس 
ادارة الن��ادي والعب��ة المنتخ��ب 
الوطني سابقًا ووالد العب منتخبنا 
الوطني  ونادي الث��ورة عمر ووالد 
الع��ب النواعي��ر محم��د ، أس��رة 
االتح��اد تتقدم من عائل��ة الفقيد 
بأحر العزاء وتس��أل هللا أن يتغمد 
الفقي��د برحمت��ه ويدخله فس��يح 
جناته ويلهم قلوب عائلته الكريمة 

الصبر والسلوان على فقدانه.
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أعلن االتح��اد الدولي لك��رة القدم 
)فيف��ا( ف��رض عقوبة أخ��رى على 
رئيسه السابق جوزيف بالتر وإيقافه 
عن ممارس��ة أي نشاط يتعلق بكرة 
القدم لمدة نحو سبعة أعوام بسبب 
انتهاكات مختلفة لقواعد القيم لدى 

الفيفا.
كذل��ك تلقى جي��روم فالكه األمين 
العقوبة نفسها  للفيفا،  السابق  العام 
حيث جرى إيقافه لمدة ستة أعوام 
وثمانية أشهر، وجرى تغريم كل من 
بالتر وفالكه مليون فرنك سويسري.

وتطبق العقوبة اعتبارًا من تش��رين 
أول المقبل، وذل��ك مع نهاية فترة 

عقوبة اإليقاف السابقة.
وذك��ر الفيف��ا أن االتهامات:تتعلق 
بشكل أساسي بدفع مكافآت خاصة 
ببطوالت الفيفا لمس��ؤولين بارزين 
في االتح��اد، وتعديالت وتمديدات 
مختلفة لعقود العمل وكذلك تحمل 

الخاصة  القانونية  التكالي��ف  الفيفا 
بقضية فالكه.

وكان بالت��ر /85 عام��ا/ ق��د أدين 
باتهام��ات تتعلق بال��والء وتضارب 
المصال��ح وتقدي��م وتلق��ي هدايا 

وامتيازات أخرى خالل فترة رئاسته 
للفيفا.

كذل��ك أدي��ن فالك��ه /60 عام��ا/ 
القوانين،  المواد من  بانتهاك نفس 

إلى جانب إساءة استغالل منصبه.

ل��م يمه��ل الق��در راكب��ة أم��واج 
الس��لفادورية األول��ى كاثرين دياز، 
لتحقي��ق أحالمه��ا بالمش��اركة في 
بطول��ة األلع��اب األولمبي��ة مطلع 
الصي��ف، ولقي��ت حتفه��ا مصاب��ة 
بصاعقة جوية أثناء القيام بالتمارين 

االستعدادية.
ونعى اتح��اد الس��لفادور، دياز، عبر 
وس��ائل التواصل االجتماعي، وقال: 
بطل��ة عظيمة تمثل بلدن��ا رحلت.. 
نراك قريبًا أيتها المحاربة العظيمة، 

السلفادور بحالة حداد.
ونشر موقع محلي تفاصيل الحادث، 
فق��ال إن��ه عن��د بحي��رة إلخونكو، 
وبالق��رب م��ن بيته��ا، كان��ت دياز 
البالغة من العمر 22 عامًا، قد بدأت 
بتمارينه��ا المعت��ادة، حين ضربتها 
الصاعق��ة، وباءت مح��اوالت فريق 
بالفشل،  إنعاش��ها  اإلس��عافات في 

فتوفيت.

المحلية  الصح��ف  إح��دى  وذكرت 
أن تغي��ر الطق��س المفاج��ئ، أخذ 
رواد الش��اطئ على حين غرة، حيث 
لم تكن العاصف��ة متوقعة على حد 

قولها.
الدولي للعبة  بدوره، أعرب االتح��اد 
عن تقدي��ره لدياز عبر منش��ور على 
»فيسبوك«، جاء فيه: بقلوب حزينة 
وصلنا خبر رحيل كاثرين دياز، سفيرة 

هذه الرياضة المليئة بالمرح والطاقة، 
اللذين كانا يجعالن من هذه الرياضة 

مميزة وعزيزة علينا جميعًا.
يذك��ر أن كاثري��ن كان��ت تس��تعد 
أللع��اب االتحاد الدول��ي للركمجة، 
المزمع إجراؤه ف��ي أيار المقبل في 
الس��لفادور، حيث يتم على أساسه 
التأهل ل��دورة األلع��اب األولمبية، 

المقررة في طوكيو.

تابع أتلتيكو مدريد صدارته للدوري 
اإلس��باني لك��رة القدم قب��ل فترة 
التوقف الدولي الحالية.. حيث رفع 
رصي��ده إلى 66 نقطة بفارق 4 نقاط 
عن برش��لونة الثاني ال��ذي يواصل 
الضغ��ط على رجال س��يميوني مع 

تبقي عشر مباريات على النهاية.
لاير مدريد لدي��ه 60 نقطة بالمركز 
الثالث فيما إلش��بيلية 55 بالمركز 

الرابع.
وحقق المتصدر أتليتيكو مدريد فوزًا 
ثمينًا 1 - صفر على ضيفه أالفيس 
بفض��ل إنقاذ بطول��ي للحارس يان 
أوبالك لركلة جزاء قبل نهاية اللقاء.

وتق��دم أتليتيكو ف��ي الدقيقة 54 
عندما حول لويس س��واريز برأس��ه 
تمري��رة كي��ران تريبيي��ر العرضية 
إلى الش��باك..وكاد يدفع أتليتيكو 
الثمن غاليًا عندما تس��بب ستيفان 
س��افيتش في ركلة ج��زاء لعرقلة 

لويس ريوخا.
لركلة خوسيلو  لكن أوبالك تصدى 
ف��ي الدقيق��ة 86 ليحاف��ظ عل��ى 

االنتصار.
مهرجان أهداف 

واصل برش��لونة تألقه وضغطه على 
متصدر ال��دوري بمهرجان تهديفي 
أمام مضيفه لاير سوس��ييداد 6-1 

في المرحلة الثامنة والعشرين. 
وهو الفوز التاس��ع تواليا لبرشلونة 
بعيدًا عن »كامب نو«، مؤكدًا تفوقه 

عل��ى مضيفه الذي ل��م يذق طعم 
الف��وز على الن��ادي الكاتالوني منذ 
9 أبريل 2016 بهدف س��جله ميكل 

أويارسابال.
وكان��ت المب��اراة ممي��زة للنج��م 
إذ  ليوني��ل ميس��ي،  األرجنتين��ي 
القياس��ي بعدد  الرقم  بات صاحب 
المباري��ات بقميص برش��لونة في 
جميع المس��ابقات )768(، متفوقا 
على نجم الوس��ط الس��ابق تشافي 
هرناندي��س )767(، مع��ززًا أيض��ًا 
س��جله كأفضل هداف ف��ي تاريخ 
الن��ادي )663( وأفضل هداف في 
تاري��خ ال��دوري اإلس��باني )467( 
بعدما أضاف األح��د ثنائية رفع بها 

رصيده إلى 23 صدارة الهدافين.
ودخ��ل ميس��ي ورفاقه ف��ي فريق 

الم��درب الهولندي رونال��د كومان 
فت��رة التوق��ف الدولي��ة الحالي��ة 
بأفض��ل وض��ع معن��وي، تحضيرًا 
لم��ا ينتظرهم بعد العودة الس��يما 
موقعة ال�«كالس��يكو« المقررة في 
ملعب لاير مدريد العاشر من الشهر 
المقبل، أي بعد مباراة س��هلة على 

الورق ضد بلد الوليد.
أما سوس��ييداد الذي ب��ات متخلفًا 
بف��ارق 10 نقاط ع��ن المركز الرابع 
األخير المؤه��ل إلى دوري األبطال، 
للتعافي  التوقف  اس��تغالل  فيأمل 
اس��تعدادا لمواجه��ة أتلتيك بلباو 
في الثالث من أبري��ل في المباراة 
النهائي��ة لنس��خة 2020 مس��ابقة 
ال��كأس والتي أرجئت م��ن العام 

الماضي بسبب فيروس كورونا.

واستحق برشلونة فوزه الثالث على 
النادي الباس��كي هذا الموسم، بعد 
ذهاب الدوري )1-2( ونصف نهائي 
الكأس الس��وبر المحلي��ة )بركالت 
الترجي��ح بع��د التع��ادل 1-1 في 
إذ  واإلضاف��ي(،  األصلي  الوقتي��ن 
كان الطرف األفض��ل واألخطر وقد 
ترج��م ذل��ك بهدفين في الش��وط 
األول عبر الفرنسي أنطوان غريزمان 
بعدما تابع تسديدة مواطنه عثمان 
دمبيلي إثر عرضية من جوردي ألبا 
)37(، واألميركي س��يرجينو دست 
بعد بينية متقنة من ميسي )43(.

ووج��ه دس��ت الضرب��ة القاضي��ة 
لسوس��ييداد بإضافة الهدف الثالث 
إث��ر توغل رائ��ع أللبا عل��ى الجهة 
اليس��رى )ق53(، قب��ل أن ي��دون 

ميسي اس��مه في الدقيقة 56 بعد 
تمريرة من سيرجيو بوسكتس.

المهرج��ان  أكم��ل دمبيل��ي  ث��م 
الكاتالون��ي به��دف خام��س ف��ي 
يقل��ص  أن  قب��ل   ،71 الدقيق��ة 
ألندر  به��دف  الف��ارق  سوس��ييداد 
بارينتش��يا )ق77(، لك��ن ميس��ي 
أعاده إلى خمس��ة بهدف ش��خصي 
ثاٍن بع��د تمريرة أخرى من المتألق 

ألبا )ق89(.
تطلعات

من جهته اليزال لاير مدريد محافظًا 
على توازنه ويبح��ث عن تعثر ألي 
من منافس��يه ليجد ل��ه منفذًا نحو 

المقدمة.
وتغلب أبناء زيدان في هذه الجولة 
على سيلتافيغو 3/1 سجلها بنزيما) 
هدفين( وأسينسو وولخاسر سانتي 

مينا.
المرحلة ذاته��ا واصل فيالاير  وفي 
صحوته بتحقيقه فوزه الثاني تواليًا، 
وجاء على حس��اب ضيف��ه قادش 

.2-1
ويدي��ن فريق »الغواص��ة الصفراء« 
بفوزه إلى جيرار مورينو واألرجنتيني 
كارلوس باكا اللذين سجال الهدفين 
ف��ي الدقيقتين 5 م��ن ركلة جزاء 
و68 تواليًا ليرفع األول رصيده إلى 
16 هدف��ا، فيم��ا كان هدف قادش 
من نصي��ب اليخان��درو فرنانديس 
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إعداد ربيع حمامة

ومانشستر  تشيلس��ي  أندية  حجزت 
سيتي وليستر وساوثهامتون مواقعها 
ف��ي نص��ف نهائ��ي كأس االتح��اد 
اإلنكلي��زي لكرة القدم الذي س��يقام 
في الس��ابع عش��ر من ش��هر نيسان 

القادم.
حيث سيلتقي فيه تشلسي مع مان 

سيتي.. وليستر مع ساوثهامتون.
وتمس��ك مانشستر س��يتي بتحقيق 
رباعي��ة ن��ادرة بف��وزه الصعب على 
مضيفه إيفرتون -2صفر، ليبلغ نصف 

نهائي المسابقة.
وانتظ��ر مانشس��تر س��يتي الدقائق 
الس��ت األخي��رة ليحس��م المب��اراة 
بهدفي��ن س��جلهما الع��ب الوس��ط 
مستغاًل  غوندوغان،  إيلكاي  األلماني 
ك��رة مرت��دة م��ن العارضة س��ددها 
المدافع الفرنس��ي إيميريك البورت، 
ليتابعها برأس��ه داخل الشباك )84( 
قبل أن يضي��ف البدي��ل البلجيكي 
كيف��ن دي بروين الثاني في الدقيقة 

90 إثر تمريرة من اإلسباني رودري.
وكان س��يتي بلغ نهائي كأس رابطة 

المحترفة، حيث  اإلنكليزي��ة  األندية 
س��يلتقي توتنه��ام في 25 نيس��ان 
المقبل على ملعب ويمبلي، كما بلغ 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث 
أوقعته القرعة ضد بوروسيا دورتموند 
األلمان��ي، ف��ي حين ضمن بنس��بة 
كبيرة إحراز بطولة الدوري اإلنكليزي 
الممت��از لتقدمه بفارق شاس��ع عن 

جاره مانشستر يونايتد.
بالتالي  واحتفظ مانشس��تر س��يتي 
بسجله خاليًا من الهزائم خارج ملعبه 
في آخر 17 مباراة خاضها في مختلف 
المس��ابقات، وحقق خاللها الفوز في 
15 المب��اراة، وتع��ادل ف��ي اثنتين، 
علمًا أن آخر خس��ارة له تعود إلى 21 
نوفمبر عندما س��قط أم��ام توتنهام 

صفر2- في الدوري المحلي.
وضرب تشيلسي موعدًا مع السماوي 
بنص��ف النهائ��ي بعد تج��اوزه فريق 
شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد في 

المواجهة األخرى بربع النهائي.
سجل للبلوز أوليفر تورود خطأ بمرمى 

فريقه وزيباش في الدقيقة 90.

مانشستر سيتي يواصل زحفه نحو الرباعية..

اكتمال عقد نصف نهائي كأس إنكلترا

نهي حياة بطلة األمواج
ُ
»صاعقة« ت

ب��دأت منتخب��ات الق��ارة األوروبية مش��وارها في 
التصفي��ات المؤهلة لنهائي��ات كأس العالم 2022 
منتصف األسبوع الماضي وتس��تكمل هذا األسبوع 
في مجموعاتها ال�10 تحققت فيها بعض المفاجآت 
مبك��رًا وبقيت األخرى ضم��ن اإلط��ار المتوقع لها 
ونستعرض س��ريعًا ما جرى من مباريات حتى يوم 
الخميس والتي شهدتها المجموعات األولى والرابعة 

والخامسة والسابعة والثامنة.
فوز البرتغال وإحباط الديوك

ف��ي المجموعة األولى اس��تهل المنتخب البرتغالي 
مس��يرته ف��ي التصفي��ات بف��وز هزي��ل 0-1 على 
أذربيجان وش��هدت نفس المجموعة فوز المنتخب 

الصربي على نظيره األيرلندي 3-2.
وعلى س��تاد أليانز معقل يوفنتوس انتزع المنتخب 

البرتغال��ي بطل أوروبا ف��وزًا صعبًا عل��ى أذربيجان 
به��دف نظيف من الني��ران الصديقة حيث س��جله 
ماكس��يم ميدفيدي��ف مدافع أذربيج��ان عن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36.
وف��ي مب��اراة أخ��رى بالمجموع��ة ب��ادر المنتخب 
األيرلن��دي بهز الش��باك عن طري��ق اآلن براون في 
الدقيق��ة 18 وتعادل دوش��ان فالوفيتش للمنتخب 
الصرب��ي ف��ي الدقيق��ة 40 لينتهي الش��وط األول 

بالتعادل.
وفي الش��وط الثاني س��جل ألس��كندر ميتروفيتش 
هدفين في الدقيقتين 69 و75، فيما أحرز جيمس 

كولينز الهدف الثاني أليرلندا في الدقيقة 86.
وتصدر المنتخب الصربي المجموعة بفارق األهداف 

المسجلة فقط أمام نظيره البرتغالي.

ف��ي المجموع��ة الرابعة.. اس��تهل منتخب فرنس��ا 
مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 
بتع��ادل محبط 1-1 أم��ام ضيف��ه األوكراني تقدم 
أنط��وان غريزم��ان للدي��وك في الدقيق��ة 19 ومنح 
برس��نيل كيمبيمبي التع��ادل ألوكرانيا في الدقيقة 
57، بالخط��أ في مرماه. وفي إط��ار نفس المجموعة 

تعادل منتخب البوسنة والهرسك 2-2 مع فنلندا.
أفضلية ساحقة

في خامس المجموعات.. استهلت التشيك مسيرتها 
ف��ي المجموع��ة الخامس��ة بالتصفي��ات المؤهلة 
لمونديال 2022 بانتصار كاس��ح خارج قواعدها على 
إس��تونيا )6-2( فيم��ا نجت بلجيكا م��ن فخ ويلز 
باالنتصارعل��ى ملعبها )1-3( بعدم��ا كانت متأخرة 

بهدف. 

فعلى ملعب »كينج باور« بمدينة لوفين البلجيكية 
وج��د »الش��ياطين الحمر« أنفس��هم متأخرين في 
النتيج��ة بع��د 11 دقيقة من صاف��رة البداية بهدف 

هاري ويلسون بصناعة من القائد غاريث بيل.
إال أن العب��ي بلجيكا انتفضوا وقلب��وا الطاولة على 
الضي��وف بهدفين حمال توقيع النج��م كيفين دي 
بروين وثورجان هازارد في د )22، 28( على الترتيب.

وفي الدقيقة )73(، أنه��ى »الدبابة« روميلو لوكاكو 
األم��ور تماًم��ا باله��دف الثالث من ركل��ة جزاء في 

الدقيقة )73(.
وش��هدت نفس المجموعة انتصاًرا كاسًحا للتشيك 
في عقر دار إس��تونيا )6-2( كان بطلها العب وسط 
وس��ت هام توماس سوتش��يك ال��ذي تألق بثالثية 
»هاتري��ك« في الدقائ��ق )32، 43، 48( فيما تكفل 

باتريك تش��يك وأنتوني��ن باراك وياك��وب يانكتو 
بتس��جيل األهداف الثالثة األخرى د.)18، 27، 56( 

على الترتيب.
بينما س��جل ثنائية أصحاب األرض راونو س��ابينين 
وهنري أنيير في الدقيقتين )12، 86( على الترتيب.
وبهذا، تتصدر جمهورية التش��يك صدارة المجموعة 
مبكرًا برصي��د 3 نقاط وبفارق األهداف أمام بلجيكا، 
فيما تحتل ويلز وإستونيا المركزين الرابع والخامس 
عل��ى الترتيب بدون رصيد، أما منتخب بيالروس��يا 

فلم يبدأ بعد مبارياته في التصفيات.
خسارة مفاجئة

في المجموعة الثامن��ة.. تعرض المنتخب الكرواتي 
وصيف بطل كأس العالم للهزيمة 1-0 في مس��تهل 

مشواره بالتصفيات على يد مضيفه السلوفيني.

س��جل س��اندي لوفريتش ه��دف المب��اراة الوحيد 
لسلوفينيا في الدقيقة 15.

وضم��ن منافس��ات المجموعة ذاتها ف��از منتخب 
روسيا على مالطة 1-3 وتقدم المنتخب الروسي عن 
طريق أرتيم دزيوبا ف��ي الدقيقة 23 قبل أن يضيف 

ماريو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 35.
وفي الدقيقة 56 س��جل جوزيف مبونج هدف مالطة 
الوحيد، فيما أضاف أليكس��اندر س��وبوليف الهدف 
الثالث لروسيا في الدقيقة األخيرة من الوقت األصلي 
للمباراة. وتصدر المنتخب الروس��ي المجموعة منذ 
الجول��ة األولى برصيد 3 نقاط، بف��ارق األهداف عن 

منتخب سلوفينيا صاحب المركز الثاني.
وف��ي لقاء آخ��ر لحس��اب المجموعة ذاته��ا، خيم 

التعادل السلبي على مباراة قبرص وسلوفاكيا.

انطالقة ناجحة لروسيا والبرتغال وبلجيكا والتشيك 

تعثر كرواتي وإحباط فرنسي في بداية المشوار األوروبي نحو المونديال 

قبل التوقف..أوبالك يقود أتليتيكو لتعزيز الصدارة 
ومهرجان أهداف كاتالوني في الليغا

تط��ورات جديدة ش��هدتها صفقة 
انضمام النرويج��ي إيرلينج هاالند 
»الفتى الذهبي« مهاجم بوروس��يا 
دورتمون��د األلماني إلى لاير مدريد 
اإلسباني، خيث باتت األمور تحتاج 
فقط للخبر الرسمي من قلب القلعة 
البيضاء حيث أشارت وسائل إعالم 
إلى أن الصفقة تمت بالفعل لصالح 
لاير مدريد مقابل 150 مليون يورو 

وفقًا لبعض الوكاالت.

»الش��يرنغيتو«  برنام��ج  وق��ال 
اإلس��باني الش��هير: إذا جاء هاالند 
إل��ى الريال بش��كل رس��مي، فإن 
النادي الملكي س��يتخلى عن حلم 
التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي 

مهاجم باريس سان جيرمان«.
التقارير وجود شرط  وزعمت بعض 
جزائي في عقد هاالند مع دورتموند 
بقيمة 75 مليون يورو لكن ال يمكن 

تفعيله قبل صيف 2022.

هاالند يقترب من ريال مدريد »الفيفا« يفرض عقوبات إضافية على بالتر..

أصبح كيلي��ان مباب��ي أصغر العب 
يص��ل إل��ى مئ��ة هدف ف��ي دوري 
الدرجة األولى الفرنس��ي لكرة القدم 
بعدما س��جل ثنائية ليق��ود باريس 
سان جيرمان للفوز 2-4 على مضيفه 

أولمبيك ليون والتقدم للصدارة.
وهز مهاجم فرنس��ا البالغ عمره 22 
عاما الشباك مرة في كل شوط فيما 
أضاف أنخيل دي ماريا ودانيلو بيريرا 
هدفي��ن للفريق الضي��ف الذي رفع 

رصيده إلى 63 نقطة من 30 مباراة.
ويتفوق حامل اللقب الذي اس��تعاد 
جه��ود العب��ه البرازيلي نيم��ار بعد 
غياب س��تة أس��ابيع لإلصابة بفارق 
األهداف على ليل الذي خس��ر 2-1 

أمام ضيفه نيم.
ويأتي ليون، الذي أحرز هدفين عبر 
كورنيه،  وماكسويل  إسالم سليماني 
ف��ي المرك��ز الثالث ول��ه 60 نقطة 
متقدم��ا بنقطة واح��دة على موناكو 

رابع الترتيب.

بإتجازه التاريخي 
»مبابي« يقود سان 

جيرمان لصدارة الدوري 
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رياضة حلب بخير
عندما تكون رياضة حلب بخير فإن الرياضة السورية تكون 
بخير.. عبارة يتداولها القائمون على الرياضة الس��ورية منذ 
س��نوات ويدركها العارفون بش��ؤون رياضتنا ونقاط قوتها 
وأس��باب ضعفه��ا وعوامل نجاحه��ا لذلك أطلق��وا عليها 

عاصمة الرياضة السورية.
نع��م... عندما تك��ون رياضة عاصمة الش��مال بخير تكون 
رياضتن��ا بخير فهي الخزان األوس��ع للمواه��ب الرياضية 
والمنج��م األكب��ر لألبطال والنجوم، والس��احة األش��مل 
لكل الفنون الرياضية بدءا م��ن األلعاب الجماعية ومرورا 

بالفردية وليس انتهاء باأللعاب القتالية والقوة.
حلب التي تعرضت على مدى سنوات من عمر الحرب على 
سورية ألشرس أنواع الدمار لمنشآتها الرياضية واالستنزاف 
لمواهبه��ا وأبطاله��ا الرياضيين، عادت الي��وم من تحت 
الرماد كطائر الفينيق لتس��تعيد ريادتها للرياضة الس��ورية 
عبر اشراقات تعطي مؤشرات ال لبس فيها أنها لن تتخلى 

عن مكانتها ودورها الذي عرفت فيه وربما أقوى وأقوى.
حلب التي اس��تضافت عدد من البطوالت المركزية خالل 
األش��هر القليلة الماضية بصورة مميزة واس��تثنائية تريد 
أن تق��ول إنها عائدة من جديد لتك��ون البيت الذي يفرح 
بقدوم ضيوفه ويتقن كل فن��ون االحتفاء بهم، فيعودون 
من هناك ولسان حالهم يقول هذه حلب الذي نعرف رغم 

كل ما مر عليها من أهوال.
حلب الذي نظمت خالل األسبوع الفائت بطولة الجمهورية 
للمالكمة بصورة أكثر م��ن رائعة وقبلها بطولة الجمهورية 
للمصارعة وقبلها وقبلها الكثير، لم يكن نجاحها بذلك وليد 
الصدفة، بل هو أرث تاريخي لمدينة س��يف الدولة تركته 
أجيال مضت، ويسعى أبناؤها اليوم للحفاظ على استمراره 
وترس��يخه أكثر وأكثر، فتجد كل فعاليات المدينة حاضرة 
ومس��اهمة في العمل والنجاح، س��واء من قب��ل القيادة 
السياسية بالمحافظة أو الجهات الحكومية اإلدارية وصواًل 

للجنة التنفيذية ومكاتبها المختصة وكل تفرعاتها.
نعم.. رياضة حلب تس��تعيد عافيتها وتس��عى من جديد 
لتأخ��ذ مكانتها كمعقل رئيس��ي لرياضتنا الوطنية، والكل 
ي��درك ذلك وينتظ��ره ليطمئن أن رياضة الوطن تس��يير 
ف��ي الطريق الصحيح، وأول هؤالء القي��ادة الرياضية التي 
س��خرت جزء كبيرا من اهتمامها لترتيب البيت الرياضي 
بحلب، وتقديم الدعم الكبير إلعادة تأهيل وصيانة منشآتها 
الرياضي��ة بما يلي��ق بثقلها وتأثيرها على المش��هد العام 
للرياضة السورية، فتم تأهيل ملعب الحمدانية بصورة تسر 
الناظري��ن ويضرب بها المثل في الج��ودة واإلتقان وقبلها 
ملعب ومس��بح السابع من نيس��ان وغدًا صالة الحمدانية 
لكرة السلة وبعدها االستاد الدولي العمالق وغيرها وغيرها 

من المنشآت على كامل مساحة المحافظة.
رياضة حلب بخير.. إذًا رياضتنا بخير

االتحاد

مراجعة ضرورية
القدم يف  لكرة  الممتاز  الدوري  توقف  مع 
بكرة  المتعلقة  األمور  تكون  الفيفا  أيام 
حالة  يف  المتعددة  ونشاطاتها  القدم 
مراجعة للحسابات وتقليب األوراق وإيجاد 
تكون  حتى  السلبيات  لمعالجة  حلول 
بشكل  استئنافها  عند  للنشاطات  العودة 
يف  منها  المتنافسة  الفرق  لكل  أفضل 
دائرة  من  للهروب  منها  والساعية  القمة 

الخطر يف السفح.
واستعداده  المنتخب  نشاط  استمرار  ومع 
تكون  االس��ت��ح��ق��اق��ات  م��ن  ل��ل��ق��ادم��ات 
فترة  وتقويم  ضرورية  أيضاً  المراجعة 
بمباراتين  المنتخب  قدمه  وما  اإلع��داد 
طبيعية  وق��راءة  طبيعية  حالة  وديتين 
أو  القوة  نقاط  عند  والوقوف  للمرحلة 
الضعف أمر البد منه وال يجوز المرور عىل 

الموضوع مرور الكرام.
والبد من القراءة الفاهمة لتأثير الغائبين 
من الالعبين عىل السوية الفنية للمنتخب 
الغائبين  وأن  خاصة  ومجموعة  أف��رادًا 
الالعبين  من  األول  الصف  نخبة  يمثلون 
ممن  كنا  إذا  س��واء  حقيقة  وه��ذه  فنياً 
ونرى  كذلك  نكن  لم  أو  الغائبين  يحبون 
أنه ال يوجد أفضل من )عمر السوما وعمر 
الشامي  الله  وعبد  الصالح  وأحمد  خريبين 
وحين  منتخبنا  صفوف  يف  الدايل(  وعالء 
أو  مبررة  مختلفة  ألسباب  ه��ؤالء  يغيب 
إليجاد  كثيرًا  التوقف  فيجب  مبررة  غير 
كأثر  الفراغ  هذا  يتركه  الذي  الالزم  العالج 
شخصية  وعىل  بمجمله  األداء  عىل  سلبي 
كبير  طموحنا  وأن  خاصة  كله  المنتخب 
أن  يجب  نحققها  وحتى  أكبر  وأحالمنا 
وأبهى  ص��ورة  أح��ىل  يف  منتخبنا  يكون 
عىل  وقادرًا  وفنياً  بدنياً  ومتكاماًل  حاالته 
مقارعة كبار القارة عىل طريق الوصول إىل 

القطري. المونديال  نهائيات 
الوديتين  المباراتين  من  العودة  وحين 

أمام منتخب البحرين وإيران البد من وضع 
علمي  بشكل  والسير  الحروف  عىل  النقاط 
وميداني وواقعي يف إعداد الفريق ألن ما 
قبل الوديتين األخيرتين يجب أن ال يكون 
كما بعدهما أي الن ما بعدهما يعتبر مسارًا 
تصاعدياً يف التحضير والنتائج والمستوى 

الفني.
نهدر  أننا  يعني  فهذا  كذلك  يكن  لم  وإذا 
لزمن  دخول  من  تبقى  ما  ونجعل  الوقت 
االمتحان الحقيقي وقتاَ ضائعاً وكما نعلم 
كاللعب  ليس  الضائع  الوقت  يف  اللعب 
ب��ال��وق��ت ال��م��ح��دد وال��م��ش��روع م��ن حيث 
الدقائق  وعدد  الزمني  والتراكم  القيمة 

فيها. المسموح 
منتج  لعمل  وتؤسس  نبني  أن  يجب  أي 
الوقت  يداهمنا  ال  حتى  األص��ي  بالوقت 

بدل الضائع.
وسنعتبر ومنذ اآلن أننا بدأنا مرحلة اإلعداد 
والتدريبي  الواقعي  والتحضير  الحقيقي 
متطلبات  يعرف  وكلنا  المنتج  الجيد 
المرحلة  وطبيعة  ومقومات  وأساسيات 
وكيفية  الضرورية  ولوازمها  الجديدة 
أيامها  يف  وال��م��دروس  المبرمج  العمل 
االمتحان  بداية  تسبق  التي  وأسابيعها 

وكما نعلم عند االمتحان بكرم المرء أو..
مالحظة البد منها ويجب أن ال تغيب عند 
التي  واألندية  المحلية  أنديتنا  أذهاننا 
كاألندية  ليست  محترفونا  فيها  يلعب 
جمعهم  عند  العبينا  يكفي  وال  األوروبية 
ثالثة أيام أو أربعة والدفع بهم إىل مباراة 
ألنهم سيدخلون المباراة وينقصهم الكثير 
والنفسي  والفني  البدني  اإلع���داد  م��ن 

فانتبهوا.

دوري الصاالت
بكرة  الصاالت  دوري  منافسات  انطلقت 
القدم وهي إحدى فروع النشاطات المقررة 
فقط،  عندنا  ليس  القدم  كرة  روزنامة  يف 

بل يف كل بلدان العالم وقاراتها وتقام لها 
بطوالت نوعية عىل ذلك المستوى.

خطواتها  تسير  عندنا  ال��ص��االت  وك��رة 
االهتمامات  من  الرغم  عىل  استحياء  عىل 
المتفاوتة التي توليها اتحادات كرة القدم 
يف  شأنها  كثيرة  سنوات  ومنذ  المتعاقبة 
وكأننا  النسائية  القدم  ك��رة  ش��أن  ذل��ك 
نعتمد االثنين بما يشبه رفع العتب وتقام 
وكأنهما  وتنتهيان  للنوعين  البطولتان 
تقامان يف الظل دون اهتمام إعالمي البد 

منه.
رياضية  لعبة  ألي  اإلع��الم��ي  االهتمام 
قواعدها  وزي���ادة  انتشارها  يف  يساهم 
إىل ساحاتها  ويدفع  ويستقطب جماهيرها 
واالنطالق  لممارستها  والعبات  العبين 

فيها إىل صفوف المنتخبات.
ملحوظ  حضور  لعبة  ألي  يكون  وحتى 
تنتظم  وحتى  أواًل  محلياً  فعال  وتواجد 
المنتخبات  لديها  ويصبح  مسابقاتها 
إىل  دخولها  من  الب��د  العمرية  بالفئات 
ويتم  مدننا  مراكز  يف  الكبرى  األن��دي��ة 
تلك  يف  لها  وي��ك��ون  فيها  اع��ت��م��اده��ا 
وتوضع  والخبرة  القدرة  الكوادر  األندية 
وتتطور  تكبر  كي  الالزمة  اإلمكانات  لها 
تضمن  وبالتايل  ثابتة  بخطوات  وتنطلق 
جمهور  ويواكبها  لها  ال���الزم  التشجيع 
ونجوم  وأل��ق��اب  ب��ط��والت  لها  وي��ك��ون 

ونجمات.
واضحة  بشكل  بعيدة  اآلن  حتى  وألنها 
النسائية(  الكرة  الصاالت،  )كرة  وخاصة 
الكبرى  أنديتنا  إدارات  اهتمامات  عن 
وتسلق  بخجل  وتسير  تحبو  فهي  لذلك 
عاجزة  منتخباتها  وتبقى  سلقاً  منافساتها 
عن التحليق ومقصوصة األجنحة وستبقى 
لها  يكون  ب��أن  نطالب  وسنبقى  كذلك 
جميلة  ألنها  أنديتنا  يف  وتواجد  حضور 
ضخمة  إمكانيات  إىل  تحتاج  وال  وسهلة 

ومردودها مضمون ومفيد بكل تأكيد.

يف  ال��دول  ببقية  قريناتها  مع  عندنا  القدم  كرة  دخلت 
النشاطات  يف  خصوصية  األي��ام  لهذه  حيث  الفيفا  أيام 
كونها  الفيفا  وأيام  التنافسية  وطبيعتها  واالستحقاقات 
لمراجعة  فرصة  ذات��ه  الوقت  يف  فهي  وملزمة  مقررة 
أو  سبقتها  لمرحلة  والتقويم  باألوراق  والقراءة  الحسابات 

فترة تليها وخصصنا لذلك مكاناً يف واحتنا.
والمكان الثاني نتحدث فيه عن دوري الصاالت لكرة القدم 
وهذا النشاط الذي ما زال يقام عندنا وبشكل خجول لعزوف 
التي  األلعاب  ضمن  اعتماده  عىل  أنديتنا  من  كبير  عدد 

تعتمدها فهيا نقرأ..

مراجعة ضرورية.. دوري الصاالت الكروي

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

حفلت منافس��ات دوري الكرة الطائرة لناشئات أندية 
الدرجة األولى لمرحل��ة الذهاب والتي اختتمت على 
ملعبي صالة حم��اة وصالة محردة بمفاجآت عدة من 
خالل تراجع فريق الس��لمية بطل الدوري إلى المركز 
الثالث في مجموعته وتصدر تلدرة للمجموعة الثانية.
عودة جريئة وقوية لطائرة دير عطية التي اس��تطاعت 
وبجدارة أن تحرز ص��دارة المجموعة األولى متجاوزة 
حامل اللقب فريق الس��لمية وجاره محردة وذلك بعد 

غياب لعدة مواسم.
البطولة جاءت جيدة المستوى الفني وأفرزت خامات 
ومواهب واعدة تملك المهارة والكفاءة وفنيات الكرة 
الطائرة ا لمطلوبة وحس��ن توظيفها ف��ي المباريات، 
وخاصة من جانب سلمية، تلدرة، دير عطية، الجوالن، 
ومح��ردة والتي قدمت جميع��ًا أداء عام��رًا باللعب 

السريع والضرب الساحق وتشكيل حائط الصد.
عمومًا يمك��ن االطمئنان والتفاؤل بمس��تقبل جيد 
للطائرة األنثوية السورية عما قريب وعبر هذه المواهب 
من الفئات العمرية التي هي بأمس الحاجة للمتابعة 
وجميعه��ا على مدار العام س��واء ضم��ن المراكز أو 
المنتخبات أو األندية وعودة لفعاليات المرحلة والتي 
اس��تمرت أربعة أيام بمشاركة أندية، تلدرة، الجوالن، 
دير علي، السودا، محردة، سلمية، دير عطية، مرمريتا، 
والتي وزرعت عل��ى مجموعتين لعبت كل مجموعة 

بطريقة الدوري.
دير عطية بصدارة األوىل

فريق ناش��ئات دي��ر عطية وبعد غياب ع��ادت وبقوة 
وجرأة ومس��توى وأداء جيدين وقدم كرة طائرة وفق 
خطة لع��ب متكاملة بتكتي��ك وتوظيف لإلمكانيات 
والمهارات في الملعب وخاصة عبر الضرب الس��احق 
في المساحات الخالية من ملعب المنافس وفي كل 
المباريات وهذا ما تم ترجمته بنتائج ملبية وإيجابية 

بالفوز بجميع المباريات وبال أية خس��ارة ولم يتمكن 
أي فريق من انتزاع أي شوط منه وحسب التالي:

دي��ر عطي��ة × س��لمية ومرمريتا ومح��ردة وبنتيجة 
واحدة وبثالثة أش��واط دون رد وبفارق كبير من نقاط 

األشواط، جميع الفرق 9 نقاط وله 9 أشواط.
محردة وصيفاً أول

ويس��جل لفريق محردة أنه الفريق الذي نجح في أول 
أي��ام البطولة ف��ي تجاوز جاره س��لمية حامل اللقب 
وس��جل أولى مفاجآت الدوري لهذا الموسم وبثالثية 
من األش��واط وكذلك فاز على مرمريتا 3/ 1 وخس��ر 
أم��ام دير عطي��ة جمع الفريق 6 نقاط وله 6 أش��واط 

وعليه شوط.
سلمية ثالثاً

لم يكن أشد المتش��ائمين توقع تراجع ترتيب فريق 
سلمية بطل الدوري للمركز الثالث وخسارته أمام جاره 
محردة والوافد الجديد دير عطية ولم يكن بالحس��بان 

توقع هذا التراجع لكن من المؤكد أن هناك أس��باب 
أدت لذلك وبإم��كان نادي الس��لمية التعويض إيابًا 
كونه فريق ويملك عناصر ولديه المهارة واإلمكانيات.
ح��ل الفريق ثالثًا وجمع 3 نقاط بف��وزه على مرمريتا 
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وحل فري��ق مرمريتا بالمركز الراب��ع واألخير وبال أي 
نقط��ة ومع ذلك نقول إنه قدم أداء مقبواًل كونه فريقًا 
جديد على الدوري واكتس��ب االحتكاك والمقابالت 
استفاد منها كثيرًا وربما قدم األفضل بمرحلة اإلياب.

تلدرة صدارة
وضم��ت المجموعة الثانية، تلدرة، الجوالن، دير علي، 
السودا، وتصدرها بجدارة وشطارة ومهارة فريق تلدرة 
الواثق والذي قدم أداء ومس��توى متطور ترجمه في 
أدائه الق��وي وعبر جميع مباريات��ه وبفارق كبير من 

نقاط األشواط.
يطلق عليه الفريق المتكامل مستوى وأداء ومواصفات 

العب الطائرة المثالي من طول وبينية قوية وتوظيف 
اإلمكانيات والمهارات.

ف��از الفريق وبنتيج��ة واحدة على فري��ق مجموعته، 
الس��ودا، دير عل��ي، الج��والن، بثالثي��ة دون رد من 
األشواط وجمع العالمة الكاملة 9 نقاط وله 9 أشواط.

الجوالن ثانياً
وح��ل فريق الجوالن ثانيًا وقدم��ت العباته الواعدات 
مس��توى جي��دًا وأداء قويًا وفع��ااًل وتنفي��ذًا ممتازًا 
للمهارة س��واء في الهجوم أو الدفاع أو اإلرسال القوي 
المموج وربما يتطور أكثر إيابًا ويدخل دائرة المنافسة 
ف��از الفريق على الس��ودا 3/ 1 وعلى دي��ر علي 3/ 0 

وجمع 6 نقاط.
السودا ثالثاً

وجاء فريق ناش��ئات نادي السودا بالمركز الثالث بعد 
ف��وزه على دير عل��ي 3/ 1 وينطبق عل��ى هذا الفريق 
الواعد أنه فريق المستقبل كون جل العباته صغيرات 
الس��ن لك��ن يمك��ن اإلرادة والتصميم عل��ى تقديم 
اإلمكانات والعمل على تطوير المس��توى فاز الفريق 

في مباراة واحدة وخسر اثنتين وجمع 3 نقاط.
وأخيرًا ج��اء فريق دير علي بالمركز الرابع لخس��ارته 
جمي��ع مباريات��ه لكن��ه وبالتأكيد اكتس��ب الخبرة 
واالحتكاك من المباريات التي لعبها وربما قدم أداء 

أفضل إيابًا.
متابعات

حضر رئيس االتحاد فؤاد محفوظ جانبًا من البطولة.
أش��رف عليها إداريًا حكمت نعمة وتحكيميًا الدولي 

بيبرد الحاج حسن.
قدم��ت إدارة نادي مح��ردة كل اإلمكاني��ات لنجاح 

التجمع.
تم انتقاء بعض المواهب والالعبات اللواتي برزن من 

خالل األداء والمستوى والمواصفات.
علمت االتحاد أن إياب الدوري س��يكون بداية نيسان 

القادم.

مفاجآت بدوري الكرة الطائرة للناشئات

دير عطية تجاوز السلمية وتلدرة بصدارة مجموعته

انُتخب رئيس االتحاد العربي السوري لكرة الطاولة بسام خليل عضوًا في 
المكتب التنفيذي التحاد غرب آسيا لكرة الطاولة وذلك خالل اجتماعات 
الجمعي��ة العمومية لالتح��اد التي اقيمت في العاصم��ة األردنية عّمان 

بحضور كافة ممثلي االتحادات في المنطقة عدا االتحاد اإلماراتي.
واختتم��ت االجتماعات بانتخاب مكتب تنفيذي جديد لالتحاد برئاس��ة 
األردني طارق الزعبي للدورة المقبلة الممتدة ألربع س��نوات، كما انتخب 
كل م��ن العراقي عباس وحيد نائبًا أول واللبناني جورج كوبلي نائبًا ثانيًا 
فيما انتخ��ب لعضوية االتحاد كل من بس��ام خليل )س��ورية(، الدكتور 
عصام السنيني )اليمن(, محمد الجساسي )سلطنة عمان(، علي المادح 
)البحري��ن(، ثاني الزراع )قطر(، رضوان الش��ريف )فلس��طين(، كما تم 

تسمية األردني هاني عودة أمينًا عامًا لالتحاد.
وعقد مجلس اتحاد غرب آسيا الجديد اجتماعه األول لوضع أسس العمل 
للمرحلة القادمة والتي وعد فيه��ا المجلس بتقديم كل الجهد المطلوب 
لس��ير عملية تطوير ك��رة الطاولة في المنطقة، كما ت��م االتفاق على أن 

تكون األردن مقرًا لالتحاد للمرحلة المقبلة.
وكانت اجتماعات اتحاد غرب آسيا قد انطلقت مساء الثالثاء الفائت وتم 
خاللها المصادق��ة على عدد من التعديالت في النظام األساس��ي والتي 
من ش��أنها زيادة فاعلية االتحاد مع االتحادات األهلية األعضاء في سبيل 
تطوي��ر لعبة كرة الطاولة في اإلقلي��م وخصوصًا بعد أن أصبحت بطوالت 

غرب آسيا لكرة الطاولة نافذة العبور نحو األلعاب األولمبية.
ويأتي انتخاب االتحاد الجديد لطي صفحة تخللها الكثير من اللغط وعدم 
الثقة بين رئاس��ة االتحاد السابق لغرب آس��يا واتحادات الدول االعضاء 
بم��ن فيهم الممثلين في عضوية المكت��ب التنفيذي الذين طالبوا أكثر 
م��ن مرة بحجب الثقة وحل المكتب، وأخرها قبل عدة اش��هر فقط، لكن 
االتحاد اآلس��يوي رأى أن يترك األمر لالجتم��اع االنتخابي الذي أظهرت 

نتائجه بالفعل رغبة الدول االعضاء بالتغيير.

سورية في المكتب التنفيذي التحاد 
غرب آسيا لكرة الطاولة

محمد عجان

تم إيقاد الش��علة المعدنية المصنوعة من الذهب الوردي، في قمة على 
ش��كل زهرة الكرز، يوم الخميس في مجم��ع رياضي رمزي جدا »جاي-

فياليج« .
وقالت رئيسة اللجنة المنظمة طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو في حديثها 
في حفل إطالق مس��يرة الش��علة، إنها تأمل أن تكون الشعلة األولمبية 

»شعاع نور في نهاية الظالم«.
وأضافت »هذا الله��ب الصغير لم يفقد األمل أبدا وانتظر هذا اليوم مثل 

زهرة الكرز على وشك التفتح«.
وس��تكون مس��يرة الش��علة األولمبية، مثل األلعاب األولمبية نفس��ها، 
مختلفة تماما عن النس��خ السابقة، حيث يتعين على المتفرجين ارتداء 
أقنعة واقي��ة واالصطفاف على جنبات الطرق مع تجنب الحش��ود، لكن 
س��يتم حظر الصراخ والتش��جيع عل��ى أن يقتصر األمر عل��ى التصفيق 

واستخدام السلع الموزعة.
ومنع��ت الجماهير م��ن حضور حفل إيقاد الش��علة والج��زء األول من 

مسارها.
لكن س��يتمكن الجمهور بعد ذلك من متابعة مس��ار الشعلة التي ستمر 
عب��ر محافظات اليابان البالغ عددها 47 قبل الوصول إلى اس��تاد طوكيو 

الوطني يوم حفل افتتاح األلعاب في 23 تموز/يوليو المقبل.

انطالق مسيرة الشعلة األولمبية


