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حطين × الوثبة 0 / 2
محمد عجان

س��جل للوثب��ة س��عد أحم��د د 55 
وصبحي شوفان د 58 

حق��ق الوثبة ف��وزًا جدي��رًا وصريحًا 
وبهدفي��ن  عل��ى مضيف��ه حطي��ن 
نظيفي��ن جاءا خالل ثالث دقائق من 

تسديدات.
الش��وط الثاني بعد مباراة تفوق فيها 
الفريق الضيف بكل ش��يء س��يطرة 
وامتالك للملعب واس��تحواذ صرحي 
للكرة وامت��داد هجومي ضاغط وعلى 
م��دى الش��وطين وكان األمي��ز أداء 
ومس��توى وفعالية وبالتالي استحق 
الف��وز في الوقت الذي ل��م يكن فيه 
حطي��ن متواجدًا فعلي��ًا فغلب على 
أدائه التس��رع وس��وء التفاهم إهدار 
الفرص والتمريرات الخاطئة واعتماده 
كلي��ًا عل��ى الهجمات المرت��دة التي 
افتقدت للخطورة والفاعلية ولم يكن 
فريقًا بإمكانه مجاراة ضيفه ال مستوى 

وال أداء وال تواجد.
عموم��ًا المباراة وخاصة في ش��وطها 
الثان��ي كانت بمثاب��ة تمرين إضافي 
للوثب��ة تالعب فيه بفريق حطين كما 

أراد وسار بالمباراة كيفما شاء.
الشوط األول

ومنذ الدقيقة األولى وضحت أفضلية 
الوثبة أداء ومستوى وانتشار صحيح 
وامت��الك وس��ط المي��دان وتموين 
المهاجمي��ن وتهديد مباش��ر لمرمى 
حطين عبر الثالثي الخطر لسعيد برو 
والبوط��ة والدعبول وف��رص وثباوية 
متالحقة وس��ط نجاح ملحوظ لدفاع 
حطي��ن وخاصة من جان��ب الحافظ 
وحمود الحمود الل��ذان تكفال بإبطال 
عدة ك��رات خطرة لمهاجم��ي الوثبة 
لك��ن مع ذلك كان التهديد المباش��ر 
على مرمى حطين من جانب الدعبول 
الذي س��دد م��ن رأس��ية أمس��كها 
المصري ح��ارس حطين ومس��حت 
ك��رة إبراهيم العبد هللا عارضة حطين 
المصري حارس حطين رأسية  وأنقذ 
رأس��ية  وتاه��ت  ش��وفان  صبح��ي 

البستاني فريقها بجانب القائم.
وأبعدها حارس حطين تسديدة البرو 

إلى ركنية.
هذا ف��ي الوقت الذي لم يكن حطين 
باس��تطاعته مجاراة ضيف��ه فلجأ إلى 
المرت��دات والقلية ج��دًا لكن كاد أن 
يس��جل من واحدة بواسطة مصطفى 
جني��د الذي س��دد كرة قوي��ة حولها 
ح��ارس الوثبة إل��ى ركني��ة لينتهي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
الشوط الثاني

نجح عمار الشمالي مدرب الوثبة في 
وضع خطة لعب ت��دارك فيها أخطاء 
العبي��ه ف��ي الش��وط األول وبتنفيذ 
محك��م وق��وي م��ن العب��ي الوثبة 
بس��ط الفريق أفضليته وامتد مهاجمًا 
وضاغط��ًا وتمكن وخالل ثالث دقائق 
من تس��جيل هدفين األول بواس��طة 
سعد أحمد الذي أحسن استقبال كرة 
غالية رفعها س��عيد برو تابعها براسه 
نح��و المرمى مرت عن يس��ار حارس 
حطي��ن وعانق��ت الش��باك والثاني 
بواس��طة صبحي ش��وفان الذي سدد 
كرة أرضية مفاجئ��ة اصطدمت بقدم 
حمود الحمود وتابعت طريقها لداخل 

مرمى حطين.
لتتابع بعدها س��يطرة وثباوية مطلقة 
وامتالك اللقب تمامًا واس��تحواذ غير 
عادي للكرة وهجمات متالحقة وسط 
استسالم تام من جانب حطين الذي 
لم يكن بإمكانه وضع حد لفارق الخبرة 
والمس��توى واألداء والفاعلي��ة رغ��م 
لج��وء مدرب حطين إل��ى إجراء عدة 
تبديالت لكنها لم تكن لتسعفه وعاد 
الوثب��ة أن يزيد من غلت��ه لوال لجوئه 
إل��ى االس��تعراض وكان ف��ي تمرين 

إضافي مع الربع الساعة األخيرة.
لكن م��ع ذل��ك ناب��ت العارضة عن 
ح��ارس حطي��ن ف��ي رد ك��رة قوية 
س��ددها س��عيد برو وانحرفت رأسية 

البوطة بجانب القائم.
فيما كانت هناك محاوالت مستميتة 
من العبي حطين لك��ن بال نكهة وال 
فاعلي��ة فأهدر مهن��د ماميش فرص 

تقلي��ص الفارق من انفرادة أخفق في 
اس��تغاللها قبل أن ينتف��ض الرحال 

حارس الوثبة وينقذها من أمامه.

الحرجلة × تشرين 2/2
أحرج الحرجلة ضيفه تش��رين حامل 
اللق��ب وتق��دم عليه حت��ى الدقيقة 
الخامسة من الوقت بدل الضائع قبل 
أن يس��جل البحارة وتنتهي المواجهة 

بالتعادل اإليجابي 2/2 .
الحرجلة قدم أداء رتيب وجميل على 
حس��اب توتر الضيف ببعض الدقائق 
خاصة مع تأخره بهدف س��جله العبه 
السابق محمد حمدكو في الدقيقة 36 
أنهى به حرجلة الشوط األول متقدمًا.
في الثاني س��جل حس��ن أب��و زينب 
هدف التعديل قب��ل أن يضع محمد 
ش��ريفة فريقه بالمقدم��ة من جديد 
بركلة جزاء س��ددها بنجاح عن يمين 
حارس المرمى ، وانتظر تشرين حتى 
الدقيقة 90+5 ليسجل بقدم مصطفى 
بيلوني الذي اس��تغل تباطؤ المدافع 
بقطع الكرة وس��ددها مباش��رة وهو 
بمواجهة المرمى م��ع صافرة النهاية 

للحكم محمد قرام.
تش��رين ابتع��د بف��ارق نقطتين عن 
الوثبة المتص��در ولكن يمتلك مباراة 
مؤجلة ورصيده 21 بينما لحرجلة 13 

مشاركة مع االتحاد والفتوة .

الطليعة × الجيش صفر/1
عمار شربعي

سجله الهدف ميالد حمد د2+90
خ��رج فري��ق الجي��ش م��ن ميدان 
الملعب البلدي بحم��اه وفي جعبته 
ثالث نق��اط ثمينة ألنه��ا جاءت في 
خواتيم اللقاء الذي تبادل في شوطه 
األول الفريق��ان الهجم��ات بنش��اط 
الترك والغري��ر واألحمد الذي كاد أن 
يس��جل للجيش قبل يشكل خطورة 
أيض��ًا زميل��ه الحن��ان عل��ى مرمى 
الخلف ح��ارس الطليعة ف��ي الوقت 
الذي س��اهم دين��ار وخ��زام وخليل 
ونج��ار الطليعة في تش��كيل خطورة 

على مرمى النعسان حارس الجيش. 
لينتهي األول دون أهداف.

وف��ي مجريات الثان��ي كان الطليعة 
األفضل إنتش��ارًا واألسرع في صناعة 
الهجمات واألكثر إستحواذًا على الكرة 
بنش��اط البصيل��ة والخلي��ل والدينار 
أن  كاد  ال��ذي  البدي��ل  والخمي��س 
يسجل إال أن كرته جاورت القائم قبل 
محاول��ة التقدم للجي��ش عن طريق 
الغري��ر ومابي��ن هجمة هنا س��ريعة 
وهجمة هناك أس��رع يحسم الجيش 
المب��اراة عن��د الدقيق��ة الثانية من 
الوقت بدل الضائ��ع بكرة ميالد حمد 

التي عانقت شباك خلف الطليعة.
لقطات

� اعت��رض العبو الطليع��ة مطالبين 
بركل��ة ج��زاء بعد تس��جيل الجيش 

هدفه.
� خرج��ت جماهير الطليع��ة غاضبة 
من نتيج��ة اللقاء معتبرين أن هدف 
الجيش جاء من حالة تسلل وتغاضى 

الحكم عن ركلة جزاء لفريقهم.

جبلة × االتحاد 2/ 1
مصطفى عكو 

س��جلة لجبلة عبداالل��ه حفيان د 19 
واحم��د حدي��د د46 ولالتح��اد فواز 

بوادقجي د53 .
كرنف��ال رياضي ش��هده ملعب جبلة 
بأرضيته وعش��به الجمي��ل وبمبادرة 
طيب��ة لرئيس نادي جبل��ة المحامي 
س��امر محفوض الذي قدم باقتي ورد 
الى حارس��ي منتخبن��ا الوطني خالد 
حجي عثم��ان وابراهيم عالمة تقديرا 
ووفاء لهم��ا ، ونهاية بف��وز اصحاب 

االرض اس��تعادوا به نغمة الفوز بعد 
طول غياب وبهدفين لهدف لالتحاد .

جولة اولى بدأت سريعا من الطرفين 
مع تصميم اوضح ألصحاب الضيافة 
فحاولوا التهديد عبر الش��يخ يوس��ف 
والس��ليمان فيم��ا ح��اول الضيوف 
بمح��اوالت اقل وج��ودا وتهديدًا عبر 
العالم��ة  كان  والريحاني��ة  االحم��د 
ح��ارس جبلة الليبرو القش��اش لكل 
المح��اوالت ... في حس��اب الفرص 
للضيوف كانت 3 م��رات عبر االحمد 
القائم  الماش��ي جانب  والريحانية ع 

ورأسية الشاهين فوق العارضة ...
فيم��ا جبلة وضحت معالم نيته باداء 
هجومي فكانت االول��ى عبر اختراقة 
الشيخ يوسف فنال على اثرها الجزاء 
في الدقيقة 18 س��جل منها عبد االله 
حفيان هدف��ا اول ...وتف��وت فرصة 

التعزيز 
من دبل كي��ك الس��ليمان بأحضان 
حجي عثمان وراسيتي الشيخ يوسف 
جان��ب القائ��م وقبل النهاي��ة يرتقي 
الحدي��د احمد لركنية داخ��ل الجزاء 
فيحوله��ا براس��ه هدفا ثاني��ا لجبلة 

انتهت به الجولة .
جولة ثانية حاول فيه االتحاد االنطالق 
للهج��وم وعزز بالبوادقج��ي والدهان 
والغب��ش والعزي��زة فيما ع��زز جبلة 
بالحم��ود والعحي��ل والمهنا ومع كر 
وفر الطرفي��ن حاول الطرفان التهديد 
لكن دون حدوى اال ان فواز بوادقحي 
د.8 ومن اول لمسة سدد كرة خدعت 
العالمة وسكنت شباكه هدف االتحاد 
الوحيد اعطى الثقة لفريقه فحاول عبر 
كرات زاد تحضيرها فغابت خطورتها 

اال من فرصة الريحانية المنفرد داخل 
منطق��ة المرمى حاول االس��تعراض 
به��ا وبأنا نيت��ه لم يس��دد ولم يمرر 
لزمالئ��ه فضاعت اغلى الفرص .. لكن 
اللحظات االخيرة اس��تعاد جبلة زمام 
المبادرة وحاول عبر الش��يخ يوس��ف 

والحفيان ومن ركنيات اقلقت .

الكرامة ×الفتوة 1/1 
محمد خير الكيالني

س��جل للفت��وة محم��د زين��و 2+45 
وللكرامة شادي الحموي د84

 ضياع ركلة الجزاء من العمير حول 
اتج��اه المباراة لصال��ح الفتوة الذي 
عزز م��ن دفاعه ام��ام الكرامة ومن 
التقدم  خطأ دفاعي س��جل ه��دف 
على الكرامة الذي حاول بكل الطرق 
التسجيل لكن حارس الفتوة العرابي 
وتكتل دفاع��ه وابعاد كرات الكرامة 
داخ��ل ج��زاءه أخ��ر ادراك التعادل 
بعد ع��دة هجمات انفرادة لصهيوني 
للحموي  وتسديدة  بالعالي  وسددها 
للعمي��ر  وانف��راده  الح��ارس  بي��د 
مررها لصهيون��ي تكتل الدفاع عليه 

وضاعت.
ارت��د الفتوة ولعب ك��رات عالية كان 
الغنام والدفاع حاضرًا لها وكرة لوالت 
عمي  منفردًا قطعها الشمالي وحصار 
للزينو م��ن دفاع الكرام��ة ومن كرة 
لصهيوني س��ددها بالح��ارس عرابي 
تحولت لركنيه وفي الدقيقة 35 عرقلة 
لعماد الحموي من قاسم بهاء الدين 
احتس��بها الحكم قناة ج��زاء للكرامة 
وضاعت  بالعال��ي  العمي��ر  س��ددها 
فرصة التقدم رغم ان الفتوة قدم كرة 
جيده بتظيمه اللعب طويل وبالوسط 
س��يطرة أرضيه رغ��م المطر واالرض 
الجي��دة للملع��ب ومن كرة ارس��لها 
حارس الكرامة الغنام للبس��مار الذي 
اراد ارسالها للجهة االخرى كرة ارتقى 
له��ا الزين��و وقنطرها ف��وق الحارس 

المتقدم هدف التقدم للفتوة .
بالش��وط الثاني هاجم الكرامة ورفع 
الح��ارث كرة للعمير س��ددها ابعدها 

العرابي وضغط الكرامة وارتبك دفاع 
الفتوة وطلب الجالد مس��اعد مدرب 
الفت��وة التهدئة م��ن الالعبين وتابع 
التع��ادل  الداراك  الكرام��ة ضغط��ه 
تسديده لتامر بعيده مسحت العارضة 
وتراجع الفتوة بخطي الوسط والدفاع 
وت��رك الزين��و والخضر باالم��ام ولم 
ييأس الكرامة ودخل شادي الحموي 
وبكرة للحم��وي بجزاء الفت��وة تأخر 
الدفاع  بتس��ديدهاابعدها  الحم��وي 
وك��رة رفعه��ا الحارث فوق الش��باك 
س��قطت وتابع الكرامة ضغطه فاضاع 
الحمويان شادي وعماد فرصا التضيع 
بتألق دفاع الفتوة وبالدقيقه 84 وبكرة 
مرفوعه لراس الحموي عماد س��ددها 

عن يمين العرابي هدف التعادل .
لقطات 

حضر المب��اراة الرف��اق : عمر حوريه 
أمي��ن ف��رع الحزب بحم��ص ومفيد 
مسوح رئيس مكتب الشباب ومحمد 
الحاي��ك عض��و المكت��ب التنفيذي 
لالتح��اد الرياض��ي ونبيل الس��باعي 

رئيس اللجنة المؤقتة لكرة القدم .
- تجمع جمه��ور الكرامة في منطقه 
غير مالئم��ه ووقف بعضه��م خارجًا 
فق��ام رئيس النادي س��امر الش��عار 
بإدخ��ال الجمه��ور مجان��ا بع��د ان 

شاهدهم مزدحمين.
- لم يهدأ جمهور الفتوة بالتش��جيع 
بينما غاب قادة التش��جيع الكرماوي 
بسفرهم لدمشق لتشجيع رجال كرة 

السلة بمباراتهم مع الوحدة.
-  أرض ملعب خالد بن الوليد تحتاج 
الس��بوعين للع��ب عليه��ا وكان من 
العاش��رة  المرحلتين  لع��ب  االفضل 

وال11 على ارض ملعب الباسل.

الوحدة × النواعير 1/ صفر
س��جل الهدف أيمن عكيل من ركلة 

جزاء د 1+90
تباع��دت اإلث��ارة بين دقائ��ق مباراة 
الوح��دة والنواعير ف��ي ملعب الجالء 
بدمش��ق حي��ث فت��ر األداء بأغلبية 
األوق��ات اخترقته��ا هبات س��اخنة 

أثمرت آخرها عن هدف برتقالي من 
ركلة ج��زاء في الدقيق��ة األولى من 
الوقت ب��دل الضائع س��ددها بنجاح 
أيم��ن العكيل ، وع��دة فرص وبعض 
الفريقان  اعت��رض  الت��ي  اللمح��ات 
على قراره��ا التحكيمي حيث كانت 
الصاف��رة بعه��دة عب��د هللا بصلحل��و 
وس��اعده محمد ق��زاز وأمجد خليل ، 

والرابع عمار بدور.
ط��ه موس��ى وق��ف بين خش��بات 
البرتقال��ي وأمام��ه أن��س بلح��وس 
وحسين ش��عيب وعلي رمال وضياء 
الح��ق محمد وف��ي المنتصف طارق 
هن��داوي وعبد القادر ع��دي وقصي 
حبي��ب وحس��ام العم��ر  وبالمقدمة 

أيمن عكيل وخالد المبيض.
أم��ا الضي��ف فضم بصفه األساس��ي 
مرهف قصاب  وطارق الصاري واحمد 

ملحم وانس الشوا 
وفهد الدالي وحس��ن جزار ومصطفى 
سفراني وجمعة األشقر وعبد هللا تتان 
وسعد هللا قطرميز وعبد الهادي دالي .
البرتقال��ي رف��ع رصيده إل��ى 17 نقطة 
مقابل تجمد رصيد النواعير عند 6 نقاط .

عفرين × الشرطة صفر/ 2
كس��ب الش��رطة نقاط المباراة كاملة 
م��ن مضيف��ه عفري��ن ف��ي ملعب 
الحمدانية بعد العودة لدمش��ق فائزًا 

بنتيجة 2/صفر .
الشوط األول انتهى سلبي النتيجة .. 
تقدم الش��رطة بدأ بقدم يوسف عرفة 
في الدقيقة 70 ولعب صاحب األرض 
ناقص الصفوف من��ذ الدقيقة 82 إثر 
رفع الحك��م فراس الطوي��ل البطاقة 
الحمراء بوجه عبد القادر دكة استغل 
الش��رطة ذلك وس��جل هدف التعزيز 
وحس��م األم��ور عب��ر الالع��ب معن 

الحسن قبل النهاية بدقيقتين .
بات للش��رطة 9 نقاط تضعه بالمركز 
الحادي عش��ر .. بينم��ا تجمد رصيد 
عفرين عن��د النقطتي��ن يتذيل بهما 
جدول الترتيب بعد تعرضه للخس��ارة 

الثامنة في 10 جوالت ..

الدرجة  لدوري  العاشرة  المرحلة  منافسات  األخيرة  الدقائق  حسمت 
للرجال لكرة القدم وأنقذت أندية وأرهقت أخرى بعد فترة  الممتازة 
توقف طويلة قسرية ألجل منتخب الرجال واستعداداته المحلية في 

حلب بالفترة السابقة.
يرحل بعدها حتى  القادم  الثالثاء  ـ11 يوم  بالمرحلة  الدوري يستكمل 

عودة منتخبنا من مبارياته القادمة ضمن تصفيات المونديال.
7 لقاءات شهدتها المرحلة العاشرة بدأت الخميس في ملعب الجالء 
النواعير  مع  مباراته  نقاط  كسب  الوحدة  فيها  استطاع  بدمشق.. 
بصعوبة وبركلة جزاء في الوقت بدل الضائع سددت بنجاح وحسمت 
اللقاء ليرتقي البرتقالي مؤقتًا للمركز الثالث بعد أن رفع رصيده للنقطة 

17 لكنه عاد رابعًا بعد مباريات الجمعة.
فريق النواعير تجمد رصيده عند النقطة السادسة بالمركز قبل األخير، 
مواجهات الجمعة ابتسمت بداية للوثبة الذي لم يجد صعوبة بالفوز 

من  الوثبة  به  رفع  رد  دون  بهدفين  الالذقية  في  الجريح  حطين  على 
تشرين  عن  نقطتين  بفارق  بالصدارة  وينفرد  نقطة   23 إلى  رصيده 
)وللثاني مباراة مؤجلة( فيما حطين تراجع للمركز 12 على الئحة الترتيب!

الضائع  بــدل  الوقت  من  الخامسة  الدقيقة  أنقذته  تشرين  فريق 
2/2 في مرمى حرجلة المجتهد ، البحارة  عندما سجل هدف التعادل 
بالوصافة 21 ورفع حرجلة من نقاطه لـ13 نقطة مشاركة مع االتحاد 

والفتوة.
في حماة عاد الجيش بنقاط ثمينة من فريقها الطليعة وبهدف جاء 
أيضًا بوقت متأخر استعاد به الزعيم مركزه الثالث بعد أن حصد نقطته 
الـ18 وواصل ضغطه على تشرين والوثبة، بينما الطليعة تجمد رصيده 

عند 10 نقاط بالمركز العاشر.
فريق جبلة أسعد جمهوره في ملعبه بحلته الجديدة والجميلة التي 
مقدمًا  لهدف  بهدفين  االتحاد  على  وتغلب  الشاشة،  على  ظهرت 

على  مرتين  قفز  أن  بعد  الغانمين  أبرز  وكان  لجماهيره  هدية  أجمل 
الئحة الترتيب فبات خامسًا برصيد 15 نقطة بينما لالتحاد 13.

وأحرج الفتوة فريق الكرامة مطواًل قبل أن يتعادل األخير أيضًا بأوقات 
قاتلة وانتهت المباراة بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله.

للفتوة 13 نقطة متأخرًا بنقطة فقط عن الكرامة السادس. ومن حلب 
 0  /2 النقاط من مضيفه عفرين، وبانتصار ثمين  الشرطة بكامل  عاد 
رفع به الشرطة من رصيده لـ9 نقاط نحو الهروب من مركز متأخر مع 

بقاء عفرين أخيرًا بنقطتين.
على العموم، جولة كانت صعبة على الجميع مهدت تفاصيل قادمة 
المراكز  وتبادل  األوراق  وخلط  البعض  مستوى  ارتفاع  مع  إثارة  أكثر 
والقيم  المثل  عن  يخرج  ال  إطــار  ضمن  ونتمناه  ننشده  أمــر  وهــو 
والتنافس الشريف بما يصب في مصلحة دورينا ويسعد جمهوره الذي 

عاد ليزيد المدرجات أمس وقبله.

انتصارات للجيش وجبلة والشرطة في الجولة العاشرة لدوري كرة الممتاز

الوثبة تصدر بفوزه على حطين والحرجلة بالتعادل صدم تشرين 

المرحلة 11
الملعبالفريقاناليوم والتاريخ
الباسلالوثبة × الحرجلةالثالثاء 1/18

الباسلتشرين × الكرامة
البلديالنواعير×حطين
الجالءالشرطة×الوحدة
الحمدانيةاالتحاد×عفرين
الفيحاءالفتوة×الطليعة

الجالءالجيش×جبلةاألربعاء1/19
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بعد ط��ول انتظار وأخذ ورد بخصوص مش��اركة 
أنديتن��ا في مس��ابقتي كأس االتحاد اآلس��يوي 
ودوري أبط��ال آس��يا ، جاء الخبر الرس��مي من 
االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم بتثبيت مش��اركة 
الجيش ف��ي ملح��ق دوري األبطال و تش��رين 
و جبل��ة ف��ي دور المجموعات ل��كاس االتحاد 

اآلسيوي
وثبت االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بشكل نهائي 
أس��ماء األندية الت��ي حصلت عل��ى التراخيص 
الالزمة للمشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا 
وكأس االتح��اد اآلس��يوي لع��ام 2022 تمهيدًا 
إلجراء قرعة دور المجموعات من المس��ابقتين 

يوم السابع عشر من كانون الثاني الحالي. 
وعم��م االتحاد اآلس��يوي نظام س��حب القرعة 
الخاص بكل مسابقة، مش��يرًا إلى أن ستة أندية 
م��ن منطقة غرب آس��يا س��تتنافس على ثالث 
بطاقات مؤهلة إل��ى دور المجموعات من بينها 
نادي الجيش الس��وري الذي س��يواجه التعاون 
السعودي في الخامس عشر من شهر آذار المقبل 
في مب��اراة واحدة م��ن أجل تحدي��د المتأهل 

بينهما إلى دور المجموعات.. 
وبس��بب ع��دم الترخيص لألندي��ة األردنية فإن 
ناديي تشرين وجبلة سيشاركان مباشرة في دور 
المجموعات من مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي، 
علمًا ان تش��رين )بطل الدوري( سيتزعم إحدى 
المجموع��ات الث��الث الخاص��ة بمنطق��ة غرب 
آس��يا ، فيما يترأس المجموعتين المتبقيتين 
كاًل م��ن األنصار اللبناني والرف��اع البحريني، أما 
المس��توى الثاني فيضم أندية: السيب العماني، 
ش��باب الخليل الفلس��طيني، والنجمة اللبناني، 

في حين سيدخل جبلة )بطل كأس الجمهورية( 
القرعة في المس��توى الثالث إلى جانب كل من 
الرفاع الشرقي البحريني وظفار العماني، وأخيرًا 
س��يكون ه��الل الق��دس الفلس��طيني والعربي 
الكويتي في المستوى الرابع، مع اإلشارة إلى أن 
الكويت الكويتي س��يدخل القرعة في التصنيف 
الرابع بش��كل مش��روط وذلك بانتظار قرار لجنة 

المسابقات اآلسيوية.
مواجهات الملحق المؤهل لدوري أبطال 

آسيا 2022 15 آذار 2022
التعاون السعودي × الجيش السوري

بني ياس اإلماراتي × ناساف األوزبكي 
الشارقة اإلماراتي × الزوراء العراقي

تغيير مواعيد
اعتمدت لجنة المس��ابقات في االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم يوم الخميس، تغيير مواعيد مباريات 

دوري أبطال آس��يا 2022، وأشارت إلى أن وفق 
المواعيد الجديدة، فإن أندية منطقة غرب آس��يا 

سوف تتنافس بنظام التجمع.
ويق��ام دور المجموعات من 7 إلى 27 نيس��ان 
2022، بنظ��ام التجم��ع عب��ر دوري مج��زأ من 
مرحلت��ي ذهاب وإي��اب، ودور ال�16 يومي 3 و4 
ش��باط 2023، مباراة إقصائية من مرحلة واحدة 
تقام بنظام التجمع، وربع النهائي يوم 7 ش��باط، 
من مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام 
التجمع، وقبل النهائي يوم 10 من الش��هر نفسه، 
من مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام 

التجمع.
وفي المقابل، تتنافس أندية ش��رق آسيا بنظام 
التجمع، ويقام دور المجموعات من 15 نيس��ان 
إل��ى 1 أيار 2022، منافس��ة بنظ��ام التجمع عبر 
دوري مج��زأ من مرحلتي ذه��اب وإياب، ودور 

ال���16 يوم��ي 18 و19 آب، من مب��اراة إقصائية 
م��ن مرحلة واح��دة تقام بنظ��ام التجمع، وربع 
النهائي يومي 22، من مباراة إقصائية من مرحلة 
واح��دة تقام بنظام التجم��ع، وقبل النهائي يوم 
25 آب 2022، م��ن مب��اراة إقصائية من مرحلة 
واحدة تقام بنظ��ام التجمع. ويقام نهائي دوري 
أبطال آس��يا من مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 
و26شباط 2023، حيث تقام مباراة الذهاب في 
منطقة الغ��رب، في حين تقام مباراة اإلياب في 
منطقة الشرق، وس��يتم قريبًا فتح باب الترشيح 

من أجل استضافة المباريات.
وب��رر االتحاد اآلس��يوي لك��رة الق��دم، التعديل 
بالتعقيدات الناتجة عن انتشار متحور أوميكرون 
من في��روس كوفيد19-، والمخاطر الناتجة عنه، 
وكذلك الظروف االستثنائية التي تحيط بروزنامة 
مباريات كرة القدم قبل وبعد كأس العالم 2022، 
ومنها إجراءات السفر في قارة آسيا، والتي باتت 
أكثر صعوب��ة نتيجة قيود وبروتوكوالت الس��فر 
الجديدة، واعتمدتها العديد من الدول، من أجل 

الحد من انتشار متحور أوميكرون.
كما أوض��ح أن المنتخبات اآلس��يوية المتوقع 
أن تتأه��ل إل��ى كأس العال��م 2022، ينتظ��ر 
أيض��ًا، أن تق��وم بوض��ع برام��ج إع��داد مكثفة 
من أجل المنافس��ة، وبالتالي استش��عر االتحاد 
اآلس��يوي لكرة القدم، الحاجة لتسهيل استعداد 
ه��ذه المنتخبات ف��ي مواجهة ه��ذه الظروف، 
وش��دد االتحاد على إنه س��يواصل العمل بإقامة 
المباري��ات على نظام التجم��ع، مع إعادة توزيع 
مواعي��د المباريات خالل هذا العام وعام 2023، 
من أجل ضمان تنظيم دوري أبطال آسيا بنجاح.

حسم كل من الجزيرة والحرية مقعديهما 
ف��ي التجم��ع النهائي ل��دوري الدرجة 
األول��ى لك��رة الق��دم المؤه��ل للدرجة 
الس��احل ومورك في  الممتازة لينضما 
تجم��ع أول ، بينما التجمع اآلخر كانت 
قد حس��مت أموره بوقت س��ابق ويضم 

المجد وجرمانا والكسوة والعربي .
كما ه��و معلوم تلع��ب المجموعات 
أع��اله بدوري م��ن مرحلتي��ن ذهابًا 
وإيابًا يتأه��ل بنهايته فريقان من كل 
مجموعة للعب مع المجموعة األخرى 
بطريق��ة × حيث يلعب متصدر األولى 
مع وصيف الثانية ومتصدر الثانية مع 
وصيف األول ليتأهل الفائزان للدرجة 

الممتازة اعتبارًا من الموسم القادم .
تأهل الجزيرة ج��اء الجزيرة بعد فوزه 
على ن��ادي خط��اب بأربع��ة اهداف 
مقابل ه��دف وس��جل الرباعية عزيز 
اوصم��ان وايفان س��ليمان وعيس��ى 
العل��ي ويلم��از فاطمي بينما س��جل 

هدف خطاب الوحيد عبيدة كتوب .
وكان��ت مواجهة الذهاب ق��د انتهت 

بالتعادل السلبي .
وتأه��ل فريق الحرية بع��د فوزه على 

الجهاد بركالت الترجيح بعد ان انتهى 
الوق��ت االصل��ي بفوز الحري��ة بهدف 
دون رد سجله منير نشار قبل أن يتم 

اللجوء لركالت الفصل الترجيحية على 
اعتبار أن الجهاد كان قد حس��م جولة 

الذهاب لمصلحته بهدف نظيف .

اسبوع حاس��م .. تم فيه وضع النقاط 
عل��ى كل الح��روف المتعلق��ة ببقاء 
الم��درب الروماني تيت��ا فاليريو وما 
تضمنه العقد من مال ومدة ، بدأ األمر 
بمؤتمر صحفي للجن��ة المؤقتة ومن 
ثم توقيع العقد وحسم القيل والقال .
ت��ال المؤتم��ر اعتزال ح��ارس مرمى 
المنتخ��ب حاج عثمان اللعب الدولي 
عل��ى خلفية تصري��ح الرمان��ي تيتا 
بخصوص هذا المرك��ز ومن ثم بهمة 
مدير المنتخ��ب اللبابيدي تم تراجع 
ح��ارس المرم��ى لتعود األم��ور إلى 

استقرارها .
الخبر الهام وصلنا رس��ميًا بنقل أرضنا 
اإلفتراضي��ة إل��ى االم��ارات وتحديد 
ملعب نادي شباب األهلي دبي والذي 
الس��تضافة  متفرج  ل�12500  يتس��ع 
مباراة منتخبنا م��ع الكوري الجنوبي 

والمقررة في األول من شباط .
تمهيد التعاقد

القدم  لك��رة  المؤقتة  اللجن��ة  عقدت 
بداي��ة والمدرب الروماني تيتا فاليريو 
مؤتمرًا صحفيًا في مقر االتحاد، حيث 
تم اإلعالن ع��ن التوصل إل��ى اتفاق 
بش��أن بنود العق��د االم��راد توقيعه 
بحضور ممثلي وسائل اإلعالم المحلية 

والعربية الرسمية وااللكترونية.
وأكد نبيل الس��باعي رئي��س اللجنة 
المؤقتة أن جهودًا كبيرة قد بذلت من 

قبل الجميع وفي مقدمتهم األس��تاذ 
الرياضي  فراس معال رئيس االتح��اد 
العام وذل��ك للتوصل إلى اتفاق حول 

كافة بنود العقد.
وأوضح الس��باعي في ذاك االجتماع 
أن مدة عق��د الم��درب الروماني مع 
كادره المس��اعد س��تكون ستة أشهر، 
وذلك حتى نهاية التصفيات التأهيلية 
لكأس العال��م 2022، دون وجود أي 
شرط جزائي لكل الطرفين، متمنيًا له 

التوفيق في مهمته.
وأج��اب المدرب الرومان��ي تيتا على 
أس��ئلة الزمالء التي تمح��ورت حول 
جاهزية منتخبنا لخ��وض المباراتين 
المصيريتي��ن أمام اإلم��ارات وكوريا 
الفني��ة  خيارات��ه  وع��ن  الجنوبي��ة، 
معس��كرين  إنج��از  بع��د  والس��يما 

داخليين ف��ي حلب.. كم��ا وعد بأن 
يب��ذل كل جهده مع الكادر المس��اعد 
والالعبين إلس��عاد الجماهير السورية 

في االستحقاقات القادمة.
عقد وأجابات

االتفاق الرس��مي انتهى وخالصته بأن 
الرومان��ي تيتا فاليريو مدربًا رس��ميًا 
لمنتخبن��ا الوطني بعقد مدته س��تة 
أش��هر، برات��ب ق��دره 10 آالف دوالر 
ش��هريًا، و 15 ألف دوالر لباقي الكادر 

الفني.
مع مكافآت بالغة 150 ألف دوالر في 
حال التأهل للملحق اآلسيوي، و500 
ألف دوالر في حال الوصول لمونديال 

قطر 2022.
ونمر سريعًا عند أبرز النقاط التي قالها 
تيتا صحفيًا لكن نبدأ بتبريره عما قاله 

بخصوص حراس المرمى في الساعات 
الماضية حي��ث أكد أنه ل��م يقل أن 
خال��د الحجي عثمان لي��س جيدًا بل 
كان يقصد ان يقول بأن الكرة الحديثة 
تعتمد على الحارس )كليبرو( مضيفًا 
: وبعي��دًا عن انني قل��ت ان العالمة 
أق��وى من خالد فإنني أك��دُت بنهاية 
المؤتم��ر الصحفي أن الحارس األجهز 
هو من سيكون أساسيًا بالمباريات  ، 
ق��د يكون كالمي ُفهم بش��كل خاطئ 
فأنا اعت��ذر من جمهور االتحاد وليس 
لي أي نية س��يئة وانا الانس��ى احلى 
اللحظات مع فريق االتحاد وانا متأكد 

ان جمهور االتحاد أساء فهم تيتا.
وسبقها تصريحاته باآلتي :

جرجس مس��تواه ال يؤهله ، كاس��كاو 
ل��م يلعب من��ذ كأس العرب ، أتمنى 

حضور العمرين و العالمة هو األفضل .
��  لقد منحت مارك جرجس فرصة و 
أبقيت عليه في معس��كري المنتخب 
بحل��ب و قد ال حظت أن��ه ال يمتلك 
القدرة على اللعب في المنتخب األول 
و ربما مكان��ه في المنتخب األولمبي 
، ب��كل صدق ليس لدي��ه اإلمكانيات 
ليكون معنا ، أش��ركته في مواجهتي 
تش��رين و االتحاد و لم يلعب بشكل 
جي��د و تحدث الالعب معي و اعترف 
لي بأنه ل��م يلعب أي مب��اراة منذ 8 

أشهر .
����  أوليفر كاس��كاو كان جيدًا خالل 
بطول��ة كأس الع��رب و ه��و يرس��ل 
الفيديوهات بش��كل يومي لكنه أيضًا 
لم يخض أي مب��اراة منذ عودتنا من 
قطر و تلك مشكلة ألنه ال يلعب ، أي 
العب ليس لديه استمرارية في اللعب 
س��يكون قدومه صعب��ًا ، نحن نبحث 
عن العب جاهز و لست مستعد لجلب 
الع��ب أقوم أنا بتجهي��زه و هذا ليس 

عملي .
����  تحدثت مع الس��ومة والخربين و 
أتمن��ى قدومهم و أن��ا أثق بهم و كرة 
القدم هي اليوم و غدًا و الماضي ليس 

من اختصاصي .
�� إبراهي��م عالمة حالي��ًا أفضل من 
خال��د الحج��ي عثم��ان ألن��ه يلعب 
بقدميه بش��كل جي��د و ال يوجد لدي 
تفرقة لكن هذه الحقيقة و أطلب من 
اتحاد الكرة أن يس��اعد العالمة للعب 

مع أي فريق ...

كرة القدم

مرحلة جديدة
يدخ��ل منتخبنا األول لكرة القدم مرحلة جديدة من ناحية األجهزة الفنية التي 
تش��رف عليه للمرحلة القريبة القادمة حيث تولى رئاس��ة الجهاز الفني )مديرًا 
فنيًا( المدرب الروماني تيتا الذي أش��رف على المنتخب في استحقاقه بكأس 
الع��رب وخرج منتخبنا من الدور األول وترك بصمة بالفوز على منتخب تونس 

ضم مجموعته.
اللجن��ة المؤقت��ة المكلفة بإدارة ش��ؤون كرة القدم أبرمت العق��د مع المدرب 
المذكور لمدة س��تة أشهر وخاللها يس��تكمل منتخبنا مبارياته في التصفيات 
اآلسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2002، وبقي لنا من آمال في هذا 
االستحقاق الوصول إلى المركز الثالث في مجموعتنا والبقاء في دائرة المنافسة 

على )نصف بطاقة للتأهل(.
وهذه هي مهمة الجهاز الفني الجديد مع المنتخب الذي يتجدد فإن نجح ربما 
يتم اإلبقاء عليه لالس��تمرار مع المنتخب حتى منافسات نهائيات كأس األمم 

اآلسيوية التي تأهل إليها منتخبنا وستقام عام 2023.
وإن لم ينجح فلكل مقام مقال حينها..

المنتخبات التي س��نقابلها في نهاية هذا الش��هر في التصفيات هي )منتخب 

اإلمارات أواًل ويليه منتخب كوريا الجنوبية( في هذا التوقف بأيام الفيفا.
ف��ي التوقف األخير س��نقابل منتخبي )لبنان( في أرض��ه ومنتخب العراق في 

اإلمارات )أرضنا االفتراضية( بدل األردن.
ترتي��ب منتخبنا اآلن في آخ��ر المجموعة وعليه عدم إضاع��ة أية نقطة لبلوغ 

الهدف وينافسنا إلى ذلك بالترتيب )اإلمارات ولبنان والعراق(.
وه��ذا يعني أنه يحب الفوز عليهم هذا أواًل وإن نتائج هذه الفرق مع )منتخبي 
إي��ران وكوريا( كما تش��تهي مراكبنا أي أننا نريد )حظ��ًا كبيرًا( وعزيمة كبيرة 
وحماس��ة مع التركيز ف��ي كل الخطوات التي سنس��يرها المهمة صعبة لكنها 
ليس��ت مس��تحيلة فهل يكتب لمنتخبنا التوفيق بالمهمة المنتظرة مع الجهاز 

الفني واإلداري الجديد؟؟
ليصبح جمهورنا من جديد فاعاًل ومنفعاًل وطامحًا لتحقيق الحلم؟

دوري السلة
حين نتكلم عن دوري كرة الس��لة فالحديث يطول ألن التنافس يش��مل فئات 
عديدة وللجنس��ين وكل المتنافس��ين من مختلف األعم��ار كل في فئته ومع 
أقرانه وكل فريق ينظر إلى الدوري الذي يخصه على أنه بطولة البد من الفوز بها 

ولقب يسعى إليه ليضاف إلى خزائن ناديه.
دوري السلة ورغم عدد الفئات التي تسير في بطوالتها إال أنه يشهد انتظامًا في 

مواعيده وضبطًا في إيقاعه إلى جانب المفاجآت في النتائج التي البد منها.
في دوري الرجال الصورة تقترب لمعرفة أركان المربع الذهبي وكذلك بالنسبة 

للسيدات والحال نفسه مع الفئات األقل عمرًا أيضًا.
وم��ن المفيد ف��ي هذا األمر أن يكون لن��ا في النهاية منتخب��ات قوية وروافد 
لهذه المنتخبات لها ذات القوة والحضور وكرة الس��لة من األلعاب التي يعشقها 

الجمهور ولها في بلدنا طقوس محببة ولها أيضًا جذور.
وه��ي م��ن األلعاب المحترفة إلى جان��ب كرة القدم وقد ع��ادت إليها صاالت 
جدي��دة وهذه فرصة لرفع الس��وية الفنية والس��تقطاب الجماهير التي نريدها 
أكثر ضبطًا وانضباطًا وأس��مى روحًا رياضية فالس��احة تنافس شريف وليست 

غير ذلك على اإلطالق.

لوائح االنضباط
ألن كرة القدم وكرة الس��لة من األلعاب المحترف��ة والمنتجة وألن لهما مكانة 
كبي��رة عند الجمهور الرياض��ي في مختلف األندية وعلى امت��داد توزعهما في 

المحافظات كلها فنجد أن مسؤوليات كبيرة تترتب على اتحادي اللعبتين من 
حيث الئحة المسابقات الناظمة لكل لعبة وكذلك فيما يخص الئحة االنضباط 
وبمعنى أدق ال يمكن ترك األمور على عالتها خاصة أن ما يطبق من مواد الئحة 
االنضب��اط باللعبتين غير كاف ولم يردع حتى اآلن البعض من هواة الش��غب 

والفوضى ومن اختصاصي الشتائم.
فماذا يعني ذلك؟

ذلك يعني أن العقوبات المقررة في الالئحة والخاصة بكل ما يمكن أن يتجاوزه 
البعض خرقًا آلداب المالعب لم تس��تطع اإليفاء بتنظيف األجواء واإلبقاء على 
مالعبنا وصاالتنا بش��كل حضاري ألن بعض المتعصبين ال يروق لهم مثل هذا 
الش��كل )الحضاري( ويخرجون على النص والروح الرياضية ويخدشون الحياء 
الع��ام بعبارات ال تليق وال يمك��ن القبول بها وتتناول ه��ذه العبارات )حكام 
المالعب والفرق المنافسة وجماهيرها والعبيها وعائالتهم والقيادات الرياضية 

أحيانًا دون خجل أو وجل(.
من هنا نطالب بتعديالت مؤثرة وحازمة وحاس��مة تف��ي بالغرض تضاف إلى 

العقوبات المالية التي حتى اآلن لم تنجح بردع المسيئين.
وهذه مسؤولية االتحادين ونحن من المنتظرين والمتابعين؟؟

كرة القدم عىل صعيد منتخبنا األول دخلت مرحلة جديدة بإشراف إداري وفني 
جديدين وللمرحلة أهدافها ورجالها إداريين ومدربين والعبين فهل هي مرحلة 

إشراقة جديدة وبناء للمستقبل.

وكرة السلة تسير يف دوريات فئاتها وللجنسين بخطوات منتظمة ووفق 
ما هو مرسوم لها فهل هذا يساهم بزيادة يف سخونة القادم ويكون سبباً يف 

بناء منتخبات قوية بروافد مستمرة؟؟

والئحة االنضباط يف كرتي القدم والسلة بحاجة إىل مواد تعزيزية تساهم 
إىل حد متقدم يف وقف أهواء بعض المتعصبين فهل يكون ذلك؟؟

تلك أهم محتويات واحتنا فلنتابع..

مرحلة جديدة.. دوري كرة السلة.. الئحة االنضباط
واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

عقد تيتا ينهي الجدل » رسميًا«.. 

ساعات حاسمة في منتخب الرجال لكرة القدم 

كرويًا .. االتحاد اآلسيوي يثبت مشاركة أنديتنا في مسابقاته  

الرياضي  اس��تطاع نادي صبيخ��ان 
نيل بطاقة الصعود الوحيدة وانتقاله 
للتجمعات النهائية المؤهلة للدرجة 
األول��ى وذل��ك بعد خوض��ه بطولة 
دوري الدرج��ة الثانية بك��رة القدم 
ف��ي محافظة دير ال��زور حيث حقق 
نتائ��ج جيدة ولم يخس��ر أية مباراة 
ونادي صبيخان يتبع للريف الشرقي 
لمحافظ��ة دي��ر ال��زور يتب��ع لبلدة 
صبيخ��ان والتي تبعد ع��ن مدينة 
الميادي��ن حوال��ي ٢٥ ك��م أبناؤها 
يعش��قون ك��رة الق��دم وللعلم فيه 
خامات مميزة فبعد عودته للنش��اط 
بدأ ه��ذا النادي يع��د العدة ليصعد 
للدرج��ة األولى لكن في المواس��م 
الماضي��ة ل��م يحالفه الح��ظ إال أنه 
اس��تطاع هذا الموسم الظفر ببطاقة 

العبور والصعود للتجمع النهائي .
ولمعرفة المزيد عن النادي التقت ) 
االتحاد ( بمسؤول األلعاب الجماعية 

عبد السالم المطلك  وقال :
نادي صبيخان يتبع لريف دير الزور 
والتي تبع��د عن مدين��ة الميادين 
حوالي ٢٥ كم  فيما تأس��س النادي 
ع��ام ١٩٨٨ ويم��ارس نادينا ألعاب 
كرة القدم والطائ��رة وألعاب القوى 
والش��طرنج ون��ادي صبيخ��ان من 

األندي��ة الريفية المجته��دة ويملك 
خام��ات جي��دة ويرف��د ع��دد من 
الالعبين ألندي��ة المحافظة كالفتوة 
والميادي��ن وباق��ي أندي��ة الج��وار 
وهذه أول مرة نادينا يصعد للتجمع 
المؤه��ل للدرجة األول��ى بلعبة كرة 
القدم ونادي صبيخ��ان لديه ملعبه 
الطبيعي  بالعشب  الخاص ومعشب 
) الثيل ( وتم إعادة تأهيل الملعب 
اإلدارة  بجه��ود  بالكامل  والمنش��أة 
الش��اطي  النادي حس��ن  ورئي��س 
وتنفيذي��ة دي��ر ال��زور وبدع��م من 

القيادة السياسية بالمحافظة .
وف��ي المش��اركة ب��دوري الدرج��ة 
الثاني��ة ق��ال : كان المش��وار ليس 
بالس��هل ألن الدوري شارك به أربعة 
أندي��ة فقط ومس��توى الف��رق كان 
متق��ارب وكل مب��اراة نلعبها بطولة 
وبتكات��ف الجمي��ع حققن��ا المراد 
النهائي  للتجم��ع  الفري��ق  وصع��د 
المؤه��ل للدرجة األول��ى وذلك بعد 
تحقي��ق نتائج جيدة حي��ث حققنا 
الفوز على العشارة ذهابآ وإيابآ وعلى 
الطلب��ة إيابآ فيما تعادلنا معه ذهابآ 
وفزنا على حطلة ذهابآ وتعادلنا معه 
المجموعة برصيد  لنتصدر فرق  إيابآ 
١٤ نقط��ة م��ن أص��ل ١٨ نقطة ولم 
يخس��ر الفريق طوال رحلته بالدوري 
وسجل الفريق ١٧ هدفآ فيما اهتزت 

شباكه ٩ مرات .
مضيف��ًا : وبه��ذه النتائ��ج صعدن��ا 
للدرجة  المؤه��ل  النهائي  للتجم��ع 
األول��ى ونتمن��ى أن نس��تطيع أن 
نكمل المش��وار ونحق��ق حلم أبناء 
البلدة ونصعد للدرجة األولى وإن لم 
نستطع فس��تكون لنا تجربة مفيدة 

واكتسبنا بعض الخبرة .
وختم المطلك حديثه : نتمنى دعم 
نادينا الريفي م��ع العلم الجميع لم 
يقصر ونقدم لجريدتكم جزيل الشكر 
إللقاء الض��وء على األندي��ة الريفية 

الصغيرة ومنه نادي صبيخان .
العبو نادي صبيخان :

في حراس��ة المرمى محمود الخلف  
وناصر الشالش .

عبد الكريم الحس��ين - فواز الدوير 
- يوس��ف العبد هللا - حذيفة العمر 
- خال��د العب��د هللا - عماش الفريح 
- عبد القادر ادس��يمي - جالل ليلي 
- وليد الدوفي - اس��حق ادس��يمي 
- محس��ن العبد - حسين العماش 
- عمر العمر - س��ليمان العبد هللا - 
كروم خنيفس - مهنا المغير - خالد 

العبد - صالح الحمد ( .
وي��درب الفريق نادر هنيدي ومدرب 

حراس المرمى ياسر جبور .
ويش��رف عليه رئيس النادي حسن 

الشاطي.

الجزيرة والحرية في تجمع كرة األولى النهائي 

»صبيخان« الوافد الجديد إلى التجمع المؤهل لكرة ألولى

ربيع حمامة

معتز فريح 

غادر العب فري��ق الكرامة والمنتخب 
الوطن��ي للرج��ال عمرو جني��ات إلى 
البحري��ن لتمثي��ل فري��ق المنام��ة 
الوطني هيثم  البحريني والذي يدربه 
جطل خالل فترة االنتقاالت الشتوية .
ويتواج��د في صف��وف الفريق األزرق 
ثالث��ة العبي��ن محليين ه��م فارس 
ارناؤوط ومحمد الحالق وورد السالمة 

لينضم إليهم حاليًا الجنيات .

اس��تعان ن��ادي الكرام��ة بالمدرب 
محمود كركر لقيادة حراس المرمى 
ف��ي الفري��ق األول خلف��ًا للمدرب 
س��الم بيطار الذي اعتذر عن إكمال 
مهمته ، وتم تعيين كادر جديد قبل 
العاشرة  بجولته  الدوري  اس��تئناف 
حيث تعاقد أزرق حمص مع مدرب 
منتخبنا الوطني األول السابق أيمن 

حكيم .

انضم حارس المرمى محمود اليوسف 
إلى صفوف نادي الدرعية الذي ينشط 
ف��ي دوري الدرجة األولى الس��عودي 

قادمًا من مازيا سبورتس المالديفي.
وكان لليوس��ف تجرب��ة س��ابقة م��ع 
منتخبنا األول س��بقه المش��اركة في 
فئ��ات المنتخب��ات وبع��ض األندية 
المحلي��ة قب��ل انتقال��ه لالحت��راف 

الخارجي 

كركر في الكرامةالجنيات للبحرين اليوسف في السعودية
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السوري  الس��يارات  نادي  يستعد 
إلطالق روزنامة انش��طته للموسم 
الحال��ي ال��ذي س��يبدأ تنفي��ذه 
اعتبارًا من ش��هر آذار القادم  وفق 
طموحات عالية عتاد عليها جمهور 
رياضة السيارات من إدارة النادي 
التنظيم  وج��ودة  احترافية  لجهة 
لكافة فعالياته الرياضية والموازية، 
ف��ي س��باقات الس��رعة وتحدي 
االلكترونية  والس��باقات  الدريفت 
والس��المة  التوعي��ة  وحم��الت 
المروري��ة وغيره��ا، إضافة لعمله 
على الصعيد الدولي ومس��اهمته 
بتنظيم رالي��ات دولية في بعض 
الدول...، هذا العمل الكبير اصدم 
أحيانًا بقلة عدد المش��اركين في 
البطوالت المحلية، وهذا ما تطلب 
من مجل��س إدارة النادي البحث 
عن مخ��ارج جدي��دة تغطي هذا 
مبادرته  فكانت  الحاص��ل  النقص 
الجدي��دة التي لخصها لنا  الدكتور 
للنادي  العام  المدير  س��امر خضر 

نائب رئيس مجلس اإلدارة.
الجامعات هي  يق��ول د. خض��ر: 
هدفن��ا الجدي��د والق��ادم، وله��ا 
حيز مه��م في خطة عم��ل نادي 
للموس��م  الس��وري  الس��يارات 
بالفع��ل  بدأن��ا  وق��د  الحال��ي، 
بالتحضير إلطالق بطولة جامعات 

االلكتروني��ة  للس��باقات  القط��ر 
وأجرينا المراس��الت المطلوبة مع 
الجامعات بهذا الخصوص لتنظيم 
هذه البطولة التي يمكن أن تكون 
بمثابة افتتاح ألنشطة النادي هذا 

الموسم.
بطول��ة  م��ن  اله��دف  وأض��اف: 
الجامعات هو العمل على توسيع 
واكتش��اف  الرياضة  ه��ذه  قاعدة 
المواهب التي يمكن أن يكون لها 
ش��أن في الرياضة مستقباًل، وهذا 
من صميم عمل النادي خاصة أن 
تعرضت خالل  الس��يارات  رياضة 
س��نوات الحرب عل��ى بلدنا لنزف 
بالمتسابقين، وإعادة بناء الرياضة 

بش��كل متي��ن وصحي��ح يحتاج 
العم��ل عل��ى الكم للوص��ول إلى 
النوع من خ��الل انتقاء المواهب 
لضمان استمرارية الرياضة، إضافة 
إل��ى أن هذا العمل ينس��جم مع 
الصادرة  التطوير  وبرامج  توجهات 

عن االتحاد الدولي للسيارات. 
وقال د.خضر إن نادي الس��يارات 
احترافية  بطريق��ة  بطوالته  ينظم 
ووف��ق أعلى المواصف��ات ولكنها 
م��ن  لمزي��د  بحاج��ة  مازل��ت 
النقص   لتعوي��ض  المتس��ابقين 
الحاصل بأعداد المش��اركين فيها، 
ورأينا أن الجامعات بيئة مناس��بة 
له��ذا األم��ر كونها تضم ش��ريحة 

واس��عة م��ن األعمار الت��ي ترفد 
بالمتس��ابقين  الس��يارات  رياضة 
الجدد، الذي��ن يمكن العمل على 
ع��دد منه��م من خ��الل التدريب 
والتأهيل المستمر ومن ثم زجهم 
في البطوالت المعتمدة قي نشاط 
الن��ادي ليش��قوا طريقه��م بعالم 
رياضة الس��يارات في أنواع أخرى 

من السباقات.
من جانب أخر أشار مدير المكتب 
السوري  السيارات  بنادي  الرياضي 
الس��يد أبي زكار أن النادي يعمل 
على خط مواٍز هو نشر اللعبة على 
المستوى األنثوي وهذا أيضًا ضمن 
توجهات االتحاد الدولي للسيارات، 
وأضاف انه س��بق لبطوالت سورية 
إن ش��هدت مش��اركات مقبول��ة 
وتجارب طيبة لبعض المتسابقات 
لك��ن تلك التج��ارب ل��م تنضج 
كانت  كونه��ا  المطلوب  بالش��كل 

محاوالت فردية.
وخت��م زكار إن الن��ادي يعم��ل  
الي��وم جدي��ًا عل��ى ه��ذا الملف 
الس��تقطاب أكبر عدد ممكن من 
حض��ور  وتكري��س  الموهوب��ات 
وبطوالتنا،  أنشطتنا  في  الناعمات 
وسيكون هناك حوافز خاصة لهذه 
الفئة للتش��جيع على المش��اركة 

واالستمرارية.

محليات

حقق منتخبنا الوطني للفروس��ية بطاقتي تأهل 
إلى  بطول��ة  العالم لقفز الحواج��ز إضافة لعدد 
من المراكز المتقدمة في بطولة أبو ظبي الدولية 
)فئة األربعة نجوم( التي تضمنت س��تة عش��ر 

مباراة بمواصفات مختلفة.
في المباراة األولى من فئة األربعة نجوم  بارتفاع 

وص��ل إل��ى ) 130 س��م ( كان المرك��ز الثالث 
للفارس السوري محمد جوبراني 

و في ثاني المباريات و هي المباراة المخصصة 
للخيول الصغي��رة من فئة النجم��ة نال المركز 

األول للفارس السوري هشام غريب .
و في المباراة الثالثة ش��وط الفرسان الناشئين 

تحت ٢١ س��نة حل الفارس  الس��وري أس��امة 
الزبيبي في المركز الثاني .

و ف��ي المباراة السادس��ة في البطول��ة و كانت 
ش��وط الخيول الصغيرة من فئة النجمة الواحدة 
، حل في المركز الثالث الفارس الس��وري هشام 

غريب .

أما المباراة الثانية عش��رة  وكانت بارتفاع وصل 
إلى ) 130 سم ( فقد حقق المركز الثالث الفارس 

السوري شادي غريب .
وفي المباراة الختامية و المنتظرة مباراة الجائزة 
الكبرى التي تمنح الفرس��ان ) ضمن المجموعة 
الس��ابعة ( نقاط الدوري العربي المؤهل لكأس 

العالم و التي وص��ل ارتفاع الحواجز فيها إلى ) 
160 س��م ( فكان لفارسنا  السوري عمرو حمشو 
مكانه في التتويج حيث احتل المركز الرابع في 
المنصة وحصد نقاط المركز الثاني ليكون المركز 
األول لفارس فرنس��ي والمرك��ز الثالث لفارس 

ألماني من خارج المجموعة.

من الجدير ذكره أنه و بعد انتهاء الش��وط األول 
من منافس��ات الجائزة الكب��رى ضمن الفارس 
أحم��د صاب��ر حمش��و والفارس عمرو حمش��و 
تذكرتهما إلى الدنمارك لخوض منافسات بطولة 
العال��م 2022 الت��ي تقام كل أربعة س��نوات و 
يشارك فيها أفضل فرسان العالم على اإلطالق .

الفارسان أحمد وعمر حمشو يخطفان بطاقتي تأهل إلى كأس العالم 

اس��تطاع مدرب الفتوة أحمد جالد أن يخلق 
توليف��ة جديدة خالل مش��وار عمله التدريبي 
من خالل تحقيق نتائج إيجابية س��اعدت في 
تحس��ين المركز على س��لم الترتيب، وحقق 
أزرق الدير ثالث انتصارات رفعت من رصيده.
 وحول ه��ذا األمر تحدث الج��الد بأن األمور 
اإلدارية والفنية داخل نادي الفتوة مس��تقرة، 
وهذا االستقرار ساعد في تحقيق النتائج التي 
بدأن��ا نقط��ف ثمارها من خ��الل تذوق طعم 
الفوز في المباريات األخيرة، وإذا بقيت األمور 
على ما هي عليه اآلن سوف يكون للفتوة شأن 
على سلم الترتيب والدخول بأجواء المنافسة.
وأضاف الجالد منذ تس��لمي مه��ام التدريب 
رك��زت على تغيير أس��لوب التمري��ن، وزرع 
المحب��ة بين الالعبي��ن، وبالفع��ل هذا كان 
له دور ف��ي خلق حالة انضب��اط كبيرة داخل 
الفري��ق، وبات هناك رغبة كبي��رة بالتمرين، 
يضاف إل��ى ذلك إعط��اء الفرص��ة لعدد من 
الالعبين الش��باب، وخلق توليفة فيما بينهم 

ممزوجة بين عامل الخبرة والش��باب، وبات 
هناك إحس��اس بالمس��ؤولية عن��د الجميع 
بض��رورة تغيير الصورة وتحقيق الفوز ونجحنا 

في ذلك .
وأردف الجالد: أحد عوامل هذا االس��تقرار هو 

المتابع��ة الحثيثة من قب��ل رئيس وأعضاء 
إدارة الن��ادي، ومتابعته��م ألدق التفاصي��ل، 
والدعم الم��ادي المتواص��ل وبخاصة رئيس 

النادي الذي يتحمل عبئًا كبيرًا في ذلك.
ومنذ بداية الدوري والفتوة يقدم األداء، ولكن 
هذا لم يرتبط بالنتائج، ومع المباريات األربع 
األخي��رة اس��تطعنا أن نق��رن األداء بالنتيجة 
وحتى المباريات التي كنا نخس��رها كنا نقدم 
أداء جيد ولكن س��وء الطال��ع وعدم التوفيق 

كانا يقفان في وجهنا.
يذكر ب��أن الفتوة لعب عش��ر مباري��ات، فاز 
بث��الث منها عل��ى النواعير بهدفي��ن لهدف، 
وعل��ى حطي��ن بثالثة أهداف له��دف، وعلى 
عفري��ن بثالثة أهداف لهدفي��ن، فيما تعادل 
بارب��ع مباريات أمام جبل��ة بهدفين لهدفين، 
وأم��ام االتحاد بهدف له��دف، وأمام الجيش 
ب��دون أهداف، وم��ع الكرامة به��دف لمثله، 
وخس��ر بثالث مباريات أمام الشرطة بهدفين 
لهدف، وأم��ام الوثبة بأربعة أه��داف نظيفة، 
وأمام الوحدة بثالثة أهداف لهدفين، ويحتل 

الفريق المرتبة التاسعة برصيد 12 نقطة.

تضمن��ت روزنامة النش��اط التحاد الريش��ة 
الطائرة خالل العام الحالي 7 بطوالت داخلية 
تغطي كافة مسابقات اللعبة وفئاتها، أما على 
الصعي��د الخارجي فقد اعتمد اتحاد الريش��ة 
4 مش��اركات مهم��ة إضافة إلى معس��كرين 

خارجيين.
البطوالت الداخلية

- بطولة تحت 11سنة - 13 سنة.
- بطولة تحت  15 سنة 17سنة.

- بطولة تحت 17/ سنة + رجال و سيدات.
- بطولة زوجي تحت 15 سنة.
- بطولة مختط تحت 15 سنة.

- بطولة النخبة. 
- بطولة زوجي مفتوحة.

المشاركات الخارجية
- بطول��ة أطف��ال آس��يا الت��ي تس��تضيفها 
جمهورية فالديفوستوك الروسية والمشاركة 

بالعبين اثنين والعبتين ومدرب.

-  دورة  المتوس��ط في الجزائر ويشارك فيها 
4 العبين من الجنسين مع مدرب.

- بطولة أوغندا الدولية ويش��ارك فيها العب 
والعبة.

-  بطولة إيران جونيور يش��ارك فيها العبان 
والعبتان مع مدرب.

-  معس��كر ماليزي��ا ويش��ارك في��ه العبان 
والعبتان.

-  معسكر روسيا ويشارك فيه العبان فقط.

4 مشاركات خارجية و7 بطوالت محلية للريشة الطائرة

وض��ع اتح��اد المصارع��ة خطة 
عم��ل واس��عة وطموح��ة لعام 
2022 تتضم��ن المش��اركة في 
عدد  جي��د من االس��تحقاقات 
والمعسكرات  المهمة  الخارجية 
التحضيري��ة الالزم��ة  للظه��ور 
ه��ذه  ف��ي  مش��رفة  بص��ورة 
االستحقاقات... هذا أكده رئيس 
اتح��اد المصارعة الس��يد محمد 
نور العلي  في تصريحات خاصة 

لصحيفة االتحاد.
وقال العلي إن الظروف العامة لم 
تتح للمصارعة الس��ورية بتقديم 
نفس��ها كم��ا نطمح ف��ي العام 
2021 بس��بب اقتص��ار حضورها 
على مناسبتين هما بطولة آسيا 
في كازاخس��تان وبطول��ة العالم 
العس��كرية في إيران، كما حالت 
إقامة معس��كرات  دون  الظروف 

خارجية كانت ضمن أجندتنا.
وأضاف رئيس اتح��اد المصارعة 
أن الخط��ة المقترحة من االتحاد 
جاءت ش��املة وموسعة وتشمل 
كافة الفئات وفي أقوى البطوالت 

ومنها بطولة العال��م للرجال في 
صربيا وبطولة العالم للشباب في 
بلغاريا وبطولة العالم للناش��ئين 
العال��م   وبطول��ة  ايطالي��ا  ف��ي 
العسكرية وبطوالت آسيا للرجال 
والبطوالت  والناشئين،  والشباب 

العربية وغرب آسيا.
وقال العل��ي أن هناك محطات 
مهمة خ��الل العام الحالي  على 
الرياضية  األلعاب  دورات  صعيد 
مثل دورة األلعاب اآلسيوية في 
الصين ودورة ألعاب المتوس��ط  
آس��يا  أطف��ال  الع��اب  ودورة 
لفئ��ة األش��بال ف��ي  جمهورية 

الديفوستوك الروسية.
وختم العلي لدينا أبطال ومواهب 
متميزة باللعب��ة ولن نوفر جهدًا 
في تأمين ف��رص احتكاك لهم 
ومعس��كرات تحضير تتناس��ب 
وهذه االس��تحقاقات، بالتنسيق 
والتعاون مع المكتب المختص 
واالتح��اد الرياضي الع��ام الذي 
يس��عى لدع��م اللعبة وبش��كل 

خاص المنتخبات الوطنية. 

وض��ع اتح��اد لكارتي��ه خطة ش��املة لنش��اطه 
الداخل��ي ولخارجي للوصول الى مس��توى جيد 
من االداء إذا توف��رت متطلبات التحضير الجيد 
من معسكرات احتكاك على الصعيدين المحلي 
والخارجي ليدفع للمش��اركة الخارجية بمستوى 

فني عالي لالعبين والالعبات.
 البطوالت الداخلية

1 - الدوري السوري الممتاز للفئات العمرية في 
ش��هر كانون الثاني للكاتا والقتال الفردي ويقام 
في دمشق وتشارك فيه  األندية الممارسة للعبة.

2 -  بطولة األندية والبيوتات الرياضية في ش��هر 
شباط للكاتا فردي والجماعي بدمشق.

3 -  بطولة االندية والبيوتات الرياضية شهر أذار 
كات��ا فردي وجماعي  وقتال فردي وجماعي في 

دمشق.
4 -  بطولة الجمهورية في ش��هر ايار بمش��اركة 
منتخبات  المحافظات للكاتا الفردي والجماعي 

والقتال الفردي والجماعي.
5 -  بطولة االندية والبيوتات الرياضية المفتوحة 
في شهر حزيران, للكاتا الفردي والجماعي وقتال 

لألندية ويقام في دمشق.

6 -  الدوري الس��وري الممت��از للفئات العمرية 
في شهر تموز للكاتا الفردي والقتال الفردي في 

دمشق.
7 -  بطوالت االندية والبيوتات الرياضية في اب 

كاتا فردي وجماعي لألندية في مدينة حلب.
8 -  بطولة الجمهورية الفئات العمرية في ش��هر 

ايلول كاتا فردي وجماعي وتقام في حماه. 
9 -  الدوري السوري الممتاز للفئات العمرية في 

تشرين االول كاتا فردي وجماعي في الالذقية.

10 -  بطول��ة االندي��ة في تش��رين الثاني قتال 
فردي وقتال فردي في الالذقية.

المشاركات الخارجية
تتضمن أجندة المش��اركات الخارجية عدد من 
اللق��اءات م��ع ايران وروس��يا ومص��ر والصين 
والع��راق والمش��اركة ف��ي بطولة غرب أس��يا، 
ويرافق ذلك ثالثة معس��كرات داخلية وخارجية 
اس��تعدادا للدورة الدورة العربية ودورة االلعاب 

االسيوية.

عل��ى م��دى أربعة أيام اس��تضافت 
الالذقي��ة ال��دورة المركزي��ة لحكام 
صقل(  ترقية،  )انتس��اب،  المالكمة 
المالكم��ة  اتح��اد  أقامه��ا  الت��ي 
بمشاركة 50 دارس ودارسة من كافة 

المحافظات.
الدورة كانت متميزة في كل ش��يء 
بفضل التعاون والتنسيق بين اتحاد 
اللعبة ومكتب ألعاب القوة بالالذقية 
ومدير ال��دورة رئيس المكتب نضال 

يعقوب.
وتلقى فيها الدارسون آخر مستجدات 
القانون الدولي والتعديالت وأسلوب 

التحكيم ومهام وواجبات الحكم من 
المحاضرين السادة:

كامل شبيب رئيس اتحاد المالكمة، 
محمود سلوم عضو اتحاد المالكمة، 

عدن��ان وت��د عض��و لجن��ة الحكام 
باالتحاد، أمين عثمان.

عملية  دروس  المحاضرات ش��ملت 
وأخرى نظري��ة وعلى هامش الدورة 
الالذقية  بطول��ة  الدارس��ون  حض��ر 
للشباب والمؤهلة لبطولة الجمهورية.

كلمة لالتحاد
كامل شبيب رئيس اتحاد المالكمة 
أب��دى كل االرتي��اح للع��دد الكبير 
الجمي��ع على  المش��ارك وح��رص 
تطوي��ر مس��تواهم ف��ي التحكي��م 
واالطالع على آخ��ر التعديالت على 
القان��ون الدوري وأنا أش��كر الجميع 
وأخص بالش��كر مكتب ألعاب القوة 

بالالذقية.

جديدها بطولة الجامعات
نادي السيارات السوري يستعد إلطالق روزنامة أنشطته

جالد الفتوة:  االستقرار الفني ساعد بتحقيق النتائج

خطة عمل داخلية وخارجية طموحة التحاد المصارعة

اتحاد الكارتيه يعتمد خطة مكثفة للنشاط المحلي

اختتام الدورة المركزية لحكام المالكمة بالالذقية

صبحي ابوكم

مالك الجاسم

محمد عجان
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اعتمد اتح��اد الترياثلون مجموعة 
م��ن األنش��طة المتنوع��ة داخليا 
وخارجي��ا ضم��ن روزنامت��ه لهذا 
الموس��م موزعه على كافة أش��هر 

العام.
داخليًا

- كان��ون الثاني: من 27/20 دورة 
مدربين مركزية

إدارة  دورة   26/24 ش��باط:    -
وتنظيم مسابقات.

- آذار: 12/10 بطول��ة الجمهورية 
للترياثل��ون للش��باب والش��ابات 
وانتق��اء  والس��يدات  والرج��ال 
المش��ارك ف��ي بطولة  المنتخب 

كأس أسيا.
  30/1 م��ن  نيس��ان:  ش��هر   -
المنتخب  معس��كر مغلق لالعبي 
آس��يا  كأس  ف��ي  المش��اركين  
ف��ي الفلبين, م��ن 21//23 كاس 
لكاف��ة  للترياثل��ون  الجمهوري��ة 

الفئات 
دورة   9  5- م��ن  حزي��ران:   -
حكام مركزية, وم��ن 9-11 كأس 

الجمهورية بالترياثلون واألكواثلون   
والش��باب  والس��يدات  للرج��ال 
المنتخ��ب  وانتق��اء  والش��ابات 
للمش��اركة ف��ي كأس آس��يا في 
اآلسيوية في  واأللعاب  اندونيسيا 
الصين12-7/15/6 ومعسكر مغلق 
لالعب��ي المنتخ��ب المش��اركين 
ف��ي كأس آس��يا للترياثلون  في 

اندونيسيا.
ترفي��ع  دورة   11-7 م��ن  أب:   -

مدربين مركزية 
- ايل��ول: م��ن 1-5  بطولة أندية 
الجمهورية للترياثلون واألكواثلون 
لكافة  الفئات, وم��ن 6-7 انتقاء 
الالعبي��ن المش��اركين في كأس 
آس��يا للترياثل��ون وبطول��ة غرب 
آس��يا ف��ي العقبة, وم��ن 30-7 
المنتخب  معس��كر مغلق لالعبي 
آس��يا  كأس  ف��ي  المش��اركين 

للترياثلون وغرب أسيا.
- تش��رين اول من 13-15 بطولة 
للناش��ئين  للترياثلون  الجمهورية 

واليافعين والصغار.

- تش��رين الثان��ي: م��ن 19/17 
لكافة  النخب��ة  العبي  اختب��ارات 

الفئات
خارجيًا

- شهر شباط من 2-8 كأس آسيا 
للترياثل��ون ف��ي تايالن��د بمدينة 

رايونغ
آس��يا  كأس   5-1 أي��ار  ش��هر   -
للترياثل��ون بمدينة س��كوبيه في 
مقدونيا, ومن -19 22 بطولة آسيا 

للترياثلون بكوريا )للنخبة(
- ف��ي حزيران -25 5 دورة العاب 
المتوس��ط رق��م 19 ف��ي وهران 

الجزائر.
آس��يا  كأس   23-16 تم��وز   -

لالكواثلون  في اندونيسيا .
- ايلول و تش��رين م��ن -16 19 

األلعاب اآلسيوية في الصين.
- تشرين األول  1-5  بطولة غرب 
أس��يا كأس آس��يا للترياثلون في 

األردن العقبة. 
- كانون األول  8-12 كأس آس��يا 

للترياثلون عمان مسقط/عمان.

محليات

استقبل السيد فراس معال رئيس 
االتح��اد الرياض��ي العام الس��يد 
ي��وري س��لوكا س��فير جمهورية 

بيالروسيا بدمشق. 
اللقاء حول  ودار الحديث خ��الل 
الس��ورية  الرياضي��ة  العالق��ات 
التعاون  البيالروس��ية وأف��اق   -
األفض��ل  نح��و  به��ا  واالرتق��اء 
يخ��دم مصلحة  بم��ا  مس��تقباًل 

البلدين الصديقين.

العالقات  وأش��ار معال إلى عمق 
التاريخي��ة الت��ي تجم��ع بي��ن 
س��ورية  الصديقي��ن  البلدي��ن 
وبيالروس��يا بقي��ادة الرئيس��ين 
بشار األسد وألكسندر لوكاشينكو 
وأّن اآلف��اق مفتوحة بين اللجنة 
األولمبية السورية ووزارة الرياضة 
والس��ياحة واللجن��ة األولمبي��ة 
البيالروس��ية لالس��تفادة رياضيًا 
م��ن الطرفين من خ��الل تبادل 

واس��تقدام  والزيارات  الخب��رات 
معس��كرات  وإقام��ة  مدربي��ن 
تدريبية مش��تركة طويل��ة األمد 
ف��ي ألع��اب الق��وة »المالكم��ة 
والمصارعة« وأن يكون هذا اللقاء 
بداية عمل رياضي فاعل مستقباًل 

 .
بدوره أكد الس��فير سلوكا إلى أّن 
بالده تبارك انتصار س��ورية على 
اإلرهاب وهي مستمرة في دعمها 

لس��يادة س��ورية وإعادة إعمارها 
الرياضيي��ن  مش��اركة  متمني��ًا 
البط��والت  ف��ي  الس��وريين 
والفعالي��ات الرياضي��ة الدولي��ة 
التي س��تقام في بيالروسيا هذا 
العام وأنه سيتم تقديم كل دعم 

ومساعدة للمشاركات السورية. 
ووجه س��لوكا دعوة لزي��ارة وفد 
رياض��ي س��وري إلى بيالروس��يا 
التحتية  البن��ى  عل��ى  لإلط��الع 

البيالروس��ية  الرياضية  والتجربة 
في مجال المنش��آت من مالعب 

وصاالت وأندية.
حض��ر اللق��اء الس��ادة : أندري��ه 
بانكونيفت��ش مستش��ار س��فارة 
بيالروس��يا بدمشق وفالديسالف 
سبرونا الس��كرتير الثاني للسفارة 
وأيم��ن أحم��د وش��ذا ج��روان 
التنفي��ذي  المكت��ب  عض��وي 

لالتحاد الرياضي العام.

معال  يستقبل سفير بيالروسيا بدمشق 
ويؤكد على عمق العالقات بين البلدين الصديقين

اس��تقبل الرفيق المهندس بس��ام بارس��يك محافظ 
حمص الس��يد سعد عبد الياس��ين رئيس األولمبياد 
الخاص العراقي والس��يد  طالل برنية مدير األولمبياد 
الخاص الس��وري وذلك في خت��ام بطولة الجمهورية 
الخامس��ة لالولمبياد الخاص بالريش��ة الطائرة والتي 
أقيم��ت بحمص في صالة الملع��ب البلدي، علمًا أن 
المنتخب العراقي يقيم معس��كرًا تدريبيًا في دمشق 
من��ذ نهاية األس��بوع الماض��ي ومن ضمنه ش��ارك 

بفعاليات بطولة الجمهورية بحمص.
و أك��د محافظ حمص خالل لقائ��ه بالوفد والالعبين 
عل��ى تميز المحافظة بالعمل األهلي واإلنس��اني من 
خالل الجمعيات األهلية و معاهد الرعاية االجتماعية 

ف��ي المدينة والريف مع التأكيد عل��ى أهمية تنمية 
قدرات ذوي االحتياجات الخاص��ة ،وزيادة االهتمام 
به��م لتعزي��ز دوره��م بالمجتم��ع مبديًا اس��تعداد 
المحافظ��ة عل��ى تقدي��م الدع��م المناس��ب لرعاية 
احتياجات هذه الشريحة وتوفير الخدمات لها بهدف 

دمجها بالمجتمع.
حض��ر اللق��اء عضوا  مجلس الش��عب جوي��دة ثلجة 
ورأف��ت بكار ومديرة الش��ؤون االجتماعي��ة والعمل 
بحمص س��مر مصطفى  ورئيس اللجن��ة  التنفيذية 
فيصل الدربي ومس��ؤول األولمبي��اد الخاص بحمص 

إبراهيم إبراهيم. 
جدير ذكره أن البطولة أقيمت بمشاركة 6 محافظات 
القنيطرة،الالذقية،  )حمص، دمش��ق، ريف دمش��ق، 

حلب( باإلضافة إلى المنتخب العراقي.

محافظ حمص يستقبل وفد األولمبياد الخاص العراقي

محمد خير الكيالني

ببطول��ة  للمش��اركة  اس��تعدادًا 
الجمهورية نظم��ت اللجنة الفنية 
لفئة  الالذقي��ة  بطولة  للمالكم��ة 
العبين  من  بمش��اركة  الش��باب 
مثل��وا أندية: تش��رين، القرداحة، 
س��قوين المدينة الرياضية، جبلة، 

والمراكز التدريبية.
ومستويات  وإثارة  بقوة  تنافس��وا 
جيدة ون��زاالت اتس��مت بالندية 
والق��وة والتصمي��م ع��ن تقديم 
إمكانيات جيدة وفنيات ومهارات 
عالي��ة وذلك على م��دى يومين 
وعلى حلبة الصالة 3 بمدينة األسد 

الرياضية.
ومع ختام البطولة مس��اء األربعاء 

انتهت النتائج كما يلي:
وزن 48 كغ: فراس تجور.

وزن 51 كغ: عمار ربابة.
وزن 54 كغ: محمد بدور.

وزن 57 كغ: محمد إسماعيل.
وزن 63 كغ: زين داؤود.

وزن 67 كغ: بشار شربتجي.
وزن 71 كغ: جعفر تفوح.
وزن 75 كغ: حيدر علي.

وزن 80 كغ: حبيب إسماعيل.
وزن 86 كغ: إبراهيم عضيمة.

وزن 92 كغ: غيث مرتضى.

وزن 92+ كغ: الليث أحمد.
متابعات

حضر جان��ب م��ن البطولة كامل 
المالكمة  اتح��اد  رئيس  ش��بيب 

وأعضاء االتحاد.
أش��رف على البطولة عضو االتحاد 
هدي��ر مس��حل ونض��ال يعقوب 
رئيس مكتب ألعاب القوة واللجنة 

الفنية بالالذقية.
رأي اتحادي

اتح��اد  رئي��س  ش��بيب  كام��ل 

المالكم��ة أب��دى إعجاب��ه بوفرة 
البطولة  المشاركين في  عدد منم 
والمس��توى المتطور لدى معظم 
المش��اركين وأثن��ى عل��ى جهود 
وتأهيل  إع��داد  ف��ي  المدربي��ن 
العبيهم وأن البطولة كانت ناجحة 
الالذقي��ة  وأن  وتنظيمي��ًا  فني��ًا 
أصبح��ت تمل��ك قاع��دة عريضة 
من أبط��ال المس��تقبل في لعبة 
الفن الجميل وقدم ش��كره للجنة 
التنفيذي��ة ومكتب ألع��اب القوة 

على تقديم كل اإلمكانيات لنجاح 
البطول��ة وكذل��ك اللجن��ة الفنية 
للمالكمة ممثل��ة بكامل أعضائها 
النش��يطين والذين كانوا على قد 
من المس��ؤولية ومكم��ل لنجاح 

البطولة.
تكريم

على هام��ش البطولة ق��ام نادي 
ش��رطة الالذقي��ة ممث��اًل بمديره 
حي��در رج��وب بتكري��م رئي��س 

وأعضاء اتحاد المالكمة.

بعد إعادة تش��كيلة الش��هر الماضي 
سارع االتحاد الجديد إلى العمل بجد 
ونشاط ومس��ؤولية إلعادة البناء من 
جدي��د وبحث فعل��ي وواقعي للعبة 
ف��ي المحافظات واألندي��ة والمراكز 
التدريبية وسبل اإلقالع باللعبة وفق 
خطة عمل طويلة األعلى من ش��أنها 
إع��ادة التأل��ق والتوه��ج والتحليق 
من جدي��د فهي البط��والت العربية 

والقارية.
ومنذ لحظ��ة إعالن تش��كيلته عمد 
االتحاد الجديد برئاس��ة العميد فهد 
أحمد إلى التواصل مع جميع الكوادر 
من أج��ل االس��تفادة م��ن خبرتها 
والعمل يدًا واحدة لتنش��يط اللعبة 
والدف��ع به��ا نحو األم��ام بكل حب 
ومس��ؤولية وترك اجتماعه مفتوحًا 
لمواصل��ة زيارات��ه الميدانية لألندية 
والمحافظ��ات وحث المعنيين على 
االهتم��ام بالك��رة الطائ��رة ودعمها 

ورعايتها.
زيارة للقنيطرة

ق��ام رئيس وأعض��اء االتح��اد بزيارة 
ميداني��ة لتنفيذي��ة القنيط��رة وعقد 
اجتماع عمل مطول مع فراس موسى 

رئيس اللجن��ة وبحضور أعضاء اللجنة 
تم في��ه بحث واقع لعبة الكرة الطائرة 

في القنيطرة وأنديتها.
وسبل تنشيطها واعتمادها في كافة 
األندي��ة كم��ا كانت س��ابقًا ودعمها 
ورعايتها سيما وأن القنيطرة تساهم 
وعبر نادي الجوالن بدوري السيدات 
وتمل��ك فريق والعديد من المواهب 
والخام��ات وترتيب جي��د وقد وعد 
السيد فراس موسى رئيس تنفيذية 
القنيط��رة بدعم اللعب��ة وتقديم كل 

اإلمكانيات في سبل إعادة واعتمادها 
في مختلف األندية والمباش��رة فورًا 
بإقامة واعتماد دورة وبش��كل دوري 
تحمل اس��م زهور الجوالن تش��ارك 

فيها أندية المحافظة.
وأن اللجنة لن نألوا جهدًا في تقديم 
التدريبية  العون والدعم للمراكز  كل 

لتطوير وتفعيل العمل بها.
واستعداد اللجنة وباستمرار للتعاون 
مع اتح��اد الكرة الطائرة والتنس��يق 
مع��ه بكل ما من ش��أنه العمل على 

إعادة البريق والتوه��ج لكرة الطائرة 
والعمل على دفع عجلتها نحو األمام 

والتطوير واالزدهار.
زيارة لنادي الجيش

كما قام رئيس وأعضاء االتحاد بزيارة 
لنادي الجي��ش وتم فيه بحث واقع 
الك��رة الطائرة بش��كل ع��ام وبنادي 

الجيش بشكل خاص.
وقد وعد رئيس النادي بإعادة اعتماد 
اللعب��ة ضم��ن ألعاب��ه وتنش��يطها 

ودعمها ورعايتها.

منافسات قوية في بطولة مالكمة شباب الالذقية نشاط واسع التحاد الكرة الطائرة
محمد عجان

محمد عجان

تس��تمر مدرس��ة آل زي��دان لتعليم الس��باحة 
وتأهي��ل س��باحي المس��تقبل في اكتش��اف 
المواهب والخامات الواعدة وتعمل على صقلها 
وإعدادها بش��كل يؤهلها فعلي��ًا أن تكون بطلة 
المستقبل ومنافسة قوية في سباحة المسافات 

القصيرة وبمختلف مسابقاتها.
واليوم نس��لط الضوء على س��مكة ذهبية من 
هذه المدرس��ة برزت بش��كل ملفت من خالل 
الموهب��ة التي تتمتع بها وم��ن المتابعة معها 
م��ن قبل الكابتن محمد زيدان الذي عمل على 
صقل هذه الموهبة والعمل على إعدادها بشكل 
علمي وحديث ألن تكون نجمة المس��تقبل في 

عالم السباحة.
وبالفعل كانت عند حس��ن الظن بفضل عشقها 
للس��باحة وتش��جيع أهله��ا وحس��ن التزامها 
والتصميم واإلصرار عل��ى التطوير وهكذا كان، 
حي��ث أصبحت من عداد منتخ��ب الوطن رغم 
حداثة عمرها التدريبي وصغر سنها حيث برزت 
وبشكل ملفت في بطوالت الالذقية والجمهورية 
تابعوا معنا مس��يرتها ومش��وارها مع السباحة 

لين عياش.
مواليد الالذقية 2006 أول ثانوي.

البداية مع السابحة عام 2016
في مدرس��ة آل زيدان لتعليم السباحة وتأهيل 
الس��باحين وبالتحدي��د م��ع الم��درب محمد 
زي��دان الذي عمل على إع��داد وصقل موهبتي 
واالهتمام ب��ي والمتابعة مع��ي حتى وصلت 

لمستواي الحالي.
وضحت لديها الموهبة بالفطرة وأتقنت س��ريعًا 
وف��ي وقت قصير جميع أنواع الس��باحة، حرة، 

صدر، ظهر، فراشة.
أول مشاركة لها بالبطوالت إحراز بطولة الالذقية 
2018 بسباحة الصدر والمركز األول 50 و100 م.

المرك��ز األول ببطولة مدارس��ا لالذقية ابتدائي 
وإعدادي وثانوي.

تم ضمها لمنتخب الالذقية للمشاركة ببطوالت 
الجمهوري��ة وأحرزت بطولة س��باق 50 و100 م 

صدر.
وبمتابعة مع المدرب صالح زيدان شاركت في 
بطولة الجمهورية للناش��ئات وأح��رزت المركز 

األول بسباقي 100 و200 م صدر.
حققت وبش��كل متميز وملفت واستحقاق رقم 
س��وري جديد بس��باق 50 م صدر بزمن 35.72 
ثانية ولجميع الفئات ناشئات، شابات، سيدات.
أحرزت مع زميالتها مراكز متقدمة في بطوالت 
الجمهورية في س��باقات الح��رة والنتائج 200 

متنوع.
ملتزم��ة بالتمارين وبحرص ش��ديد على تطوير 

مستواها وتنفيذ تعليمات مدربها.
أمنيتها الرياضي��ة تمثيل الوطن في البطوالت 

العربية والقارية.
أمنيتها الخاصة إنهاء تعليمها الجامعي بتفوق.

لين عياش

موهبة واعدة فيس باحة المسافات القصيرة
استحقاقات خارجية مهمة للترياثلون خالل موسم 2022

أعل��ن اتحاد ك��رة الطاول��ة مواعي��د إقامة 
المرحل��ة األولى من بطوالت تصنيف األندية 
الت��ي تتضم��ن أربع بط��والت مختلفة وفق 

الفئات المعتمدة
1 - االشبال والشبالت مواليد 2007 وما فوق 

من 10 - 2022/3/13.

2 -  الناشئون والناشئات مواليد 2006/2005 
من 17 - 20022/3/19.

3 -  الس��يدات موالي��د 2004 وما دون من 
.2022/3/26 - 24

4 -  الرج��ال من مواليد 2004 وما دون من 
.2022 4 - 2/3/31

يرك��ز اتحاد الس��باحة واأللع��اب المائية ق��ي أجندة 
انش��طته المحلية هذا الموس��م  عل��ى دورات تأهيل 
الك��وادر التدريبي��ة والتحكيمية من خ��الل عدد من 
الدورات التي تشمل كافة الدرجات والمستويات، كما 
ضمن االتحاد ضمن خطتع خمس مشاركات خارجية.

داخلياً
بطولة الجمهورية الشتوية للسباحة القصيرة لكافة 

الفئات خالل فترة العطلة االنتصافية.
دورات تدري��ب وتحكيم وانقاذ ذكور وإناث من 5  

- 25 أيار في دمشق مسبح تشرين.
2 -  دورة م��درب درج��ة ثالثة ذك��ور وإناث من 

بدمشق.
3 -   دورات تدري��ب انق��اذ وتحكيم ذكور وإناث 

بدمشق
4 -  بطولة الجمهورية الصيفية صغار وأشبال من 

20  - 25 آب  بدمشق.

5 -  بطولة الجمهورية الصيفية ناش��ئين وشباب 
ورجال من 1 -  5 أيلول دمشق.

6 -  دورة م��درب درجة ثانية ذكور وإناث من 1 - 
6/5/2022 دمشق.

خارجياً
1 -  العاب آسيا عمومي في الفترة 10 - 25 أيلول  

في الصين هانزو.
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28 أيلول  روسيا كازان
3 -  البطولة العربية فئ��ات عمرية والزمن يحدد 

الحقا في الجزائر.
4 -  لق��اء متب��ادل لمنتخب��ات ال��دول العربية 
واألجنبية الصديقة للفئات العمرية ويحدد الوقت 

الحقا واالستضافة الجزائر.
5 -   معس��كر خارجي فئ��ات يحدد الحقا إما في  

كازان أو مصر.

تأهيل كوادر فنية وتحكيمية وخمس مشاركات خارجية للسباحة

مواعيد المرحلة األولى لتصنيف أندية كرة الطاولة



السنة 38 | العدد 061991
السبت 15 كانون الثاني 2022

ف��ي إط��ار التع��اون بي��ن وزارة 
السلة أقيمت  التربية واتحاد كرة 
تدريب  دورة  الماض��ي  األس��بوع 
وتحكي��م لمدرس��ي ومدرس��ات 
الرياضية في ريف دمشق  التربية 
منطق��ة الغوطة الغربية على مدار 
أربعة أيام في نادي أرفية صحنايا 
، و تخل��ل ال��دورة دورة تدري��ب 
للمحاضرين  السلة  بكرة  وتحكيم 
المدربين ه��الل دجاني  وهيثم 
جمي��ل ودورة تحكي��م للحك��م 
الدولي وس��ام زي��ن حيث قدموا 
للدارسين معلومات قيمة تدريبيًا 
درس  يخ��دم  بم��ا  وتحكيمي��ًا 
التربي��ة الرياضي��ة ، وف��ي ختام 
الدورة قام رئيس اتحاد كرة السلة 
رئيس  ونائ��ب  قوط��رش  طريف 
االتح��اد جاك بش��اياني وأعضاء 
االتح��اد هيثم جمي��ل ومصباح 

فاخ��وري وولي��د غيب��ة بزي��ارة 
الدورة وق��د توجه الكابتن طريف 
والمدرسات  للمدرس��ين  بالشكر 
على  والقائمي��ن  والمحاضري��ن 
الدورة ، وأكد على أهمية استمرار 

التعاون بي��ن اتحاد كرة الس��لة 
ووزارة التربي��ة واهمي��ة الرياضة 
المواهب  اكتشاف  في  المدرسية 
الرياضة  إل��ى هم��وم  واس��تمع 
المدرس��ية والعمل عل��ى تذليل 

وزارة  م��ع  بالتعاون  الصعوب��ات 
التربي��ة ، ومما يذكر أنه س��يتم 
توزيع ش��هادات حض��ور معتمدة 
والدارسات من  الدارسين  لجميع 

قبل اتحاد كرة السلة.

زار طري��ف قوط��رش رئيس اتحاد 
كرة الس��لة برفق��ة المحامي أنس 
ش��قير رئي��س لجن��ة اإلحت��راف 
أندي��ة محافظ��ة حلب  باالتح��اد 
والحري��ة  والج��الء  )االتح��اد 
األس��بوع  والعروب��ة(  واليرم��وك 
الماض��ي )الخميس( وتفقد خالل 
زياته منش��آت األندية الممارس��ة 
للعب��ة ك��رة الس��لة  وإجتمع مع 
األندية  إدارات  رؤوس��اء ومجالس 
وإطل��ع عل��ى  آخر المس��تجدات 
وتناق��ش م��ع المعنيي��ن  ب��كل 
مايهم الس��لة الس��ورية حيث تم 
تعاني  التي  المنغصات  إستعراض 
منها وتعيق من تطوير المس��توى 
الفن��ي وكل م��ا يخ��ص احتراف 
مراف��ق اللعبة وتطويره بما يضمن 
االس��تقرار اإلداري والفن��ي خالل 

المواسم القادمة.

كرة السلة

دورة تدريب وتحكيم سلوية لمدرسي ومدرسات التربية رئيس اتحاد كرة السلة يزور أندية حلب

)ثالث  تستضيف سيدات قاسيون 
الترتيب( الثالثاء القادم منافساتهن 
تش��رين)المتصدرات(  س��يدات 
في قمة مباريات الجولة التاس��عة 
م��ن مرحل��ة ذه��اب دوري أندية 
السيدات موس��م 2021  /  2022 
لصاحبات  كبي��رة  فرصة  والمباراة 
األرض للع��ودة مجددًا للمنافس��ة 
على صدارة الترتيب وتحقيق الفوز 
عل��ى المتص��در الذي ل��م يتذوق 
طع��م الخس��ارة بع��د ، وصفوف 
قاس��يون تبدو جاه��زة للمواجهة 
مع تميز هبة بغدادي وليانا غنوم 
وجلنار مبارك وكارولينا أبو لطيف 
وروان الجوف وإبتسام الزير وعلى 
الجه��ة اآلخ��رى تق��دم مجموعة 
تشرين عروضًا قويًا بفضل إنسجام 
وتميز س��الف خليل وي��ارا بركات 
وي��ارا س��ليمان وديان��ا بال��وش 
الجولة  ، وتش��هد  أنط��ون  ونتالي 
عدة مباريات تنافس��ية قوية حيث 
تحل س��يدات الجالء ضيفات على 
سيدات الساحل بطرطوس وتلتقي 

منافساتهن  بدمشق  بردى  سيدات 
سيدات محردة بمباراة مؤثرة على 
س��لم الترتي��ب والهب��وط للدرجة 
الثانية وتلعب سيدات االتحاد مع 
، ومساء  العروبة  جاراتهن سيدات 
األربع��اء تختتم مباري��ات الجولة 
بلق��اء مثير يجمع الث��ورة )حامل 

اللقب( مع جاره الوحدة.

صدارة تشرين مستمرة
ش��هدت الجول��ة الثامن��ة الت��ي 
الماض��ي نجاح  الثالثاء  أقيم��ت 
فري��ق تش��رين بالمحافظ��ة على 
صدارة الترتي��ب بعدما حقق فوزه 
الثامن تواليًا على حس��اب ضيفه 
الوحدة بف��ارق 15 نقطة 58 / 42 
في المباراة الت��ي أجريت بينهما 

ف��ي الصالة الرياضي��ة بالالذقية ، 
الذي  للوحدة  القوية  البداية  ورغم 
أنهى الرب��ع األول لمصلحته 13 / 
3، إال أن تش��رين تدارك الموقف 
بس��رعة وفرض أفضليته في بقية 
األرب��اع بواق��ع 17 / 10، 15 / 14، 
23 / 6 ، وف��ي صالة نادي الجالء 
بحل��ب  حق��ق الثورة ف��وزًا مهمًا 
عل��ى مس��تضيفه الج��الء بفارق 
10 نق��اط 59 / 49 وتفوق الجالء 
ف��ي الرب��ع األول 11 - 13 والثورة 
ببقية األرباع بواق��ع 16 - 13، 15 
- 12، 17 - 11، وفي صالة الفيحاء 
بدمشق  حقق قاسيون فوزًا سهاًل 
على جاره بردى 86 - 36 واألرباع 
 6 - 26 ،14 - 20 ،8 - 19 ،8 - 21
، وف��ي صالة األس��د بحلب  تفوق 
الساحل على مس��تضيفه العروبة 
59 - 42 واألرب��اع 8 - 8، 21 - 6، 
18 - 12، 12 - 16 ،وف��ي مح��ردة 
خسر فريقها أمام االتحاد 47 / 58 
واألرب��اع 12 / 21، 16 / 10، 10 / 

.16 / 9 ،11

دوري أندية السيدات لكرة السلة 2021 / 2022

الثالثاء : تشرين )المتصدر( بضيافة قاسيون )الثالث( والساحل يستضيف الجالء

جدول ترتيب الفرق  /  8  / 

نقاطهالفارقعليهلهخسر فاز لعب الفريقم
14416+880526382تشرين 1
11215+871490378الثورة 2
20215+871549347قاسيون3
5013+853449399الساحل 4
2113+853459438الوحدة5
2111+844433412الجالء6
10 - 826380503133بردى7
10 - 82642947748االتحاد8
9 - 817361511150محردة9
8 - 808248480232العروبة10

شهدت مباريات دوري سيدات الدرجة الثانية أمس )الجمعة( فوز الحرية 
على مستضيفه حطين بفارق )12( نقطة 72 / 60 وفوز سيدات األشرفية 

على جرمانا بفارق)29( نقطة )67 / 38(.

قدم��ت نجم��ة المنتخب ون��ادي الثورة نورا بش��ارة مب��اراة قوية أمام 
الجالء في قمة مباريات الجولة الثامنة لدوري الس��يدات حيث شاركت 
بالمباراة )33( دقيقة وس��جلت )22( نقطة وإلتقطت )12( ريباوند ومرر 
)5( تمريرات حاس��مة إضافة إلى )1( بل��وك وارتكبت خطأ تمرير واحد 
إضافة لتس��جيلها )4( رميات حرة من )4( بنسبة )%100( وكانت نسب 
تس��جيلها )6 / 9( من النقطتين و)2 / 3( من الثالثيات و )4 / 4( من 

الرميات الحرة. 

فوز الحرية واألشرفية 
بدوري سيدات الثانية

عودة قوية 
للنجمة نورا بشارة أمام الجالء

 انفرد الوحدة  بصدارة دوري أندية 
الرجال لكرة الس��لة موسم 2021  
/  2022 م��ع ختام الجولة الثامنة 
من مرحلة الذهاب بعد فوزه مساء 
أمس على شريك الصدارة السابق 
الكرام��ة بفارق نقطة واحدة )74 / 
73( بعد أن ق��دم الفريقان مباراة 
جيدة وتب��ادل خالله��ا الفريقين 
التق��دم والتف��وق ولك��ن كلم��ة 
الحس��م بالثواني األخي��رة كانت 
ألصح��اب األرض بفض��ل متابعة 
ش��ريف العش وتس��جيله س��لة 
الفوز، وكان الع��ب ارتكاز الوحدة 
هان��ي إدريب��ي أفض��ل مس��جل 
بالمب��اراة برصيد )25( نقطة فيما 
كان إياد حيالني أفضل مس��جل 
بصفوف الكرام��ة )21( نقطة تاله 

زميل��ه طارق الجاب��ي )19( نقطة 
ث��م مجد أبو عيط��ة )17( نقطة ، 
وق��د إنتهت أرباع المب��اراة )15 / 
 21  -  21  /  22  -  12  /  16  -  23
/ 17( ، وف��ي مباراة ثانية مس��اء 
أمس فاز الجيش على جاره الثورة 
بفارق )42( نقطة )109 / 67( بعد 
إنتهت أرب��اع المباراة )29 / 10 - 
 )29 / 28 - 10 / 31 - 18 / 21
وكان العب الجيش دياب الشواخ 
أفض��ل مس��جل بالمب��اراة )20( 
نقطة ت��اله زميله رام��ي ريحاني 
)18( نقطة ثم ي��زن معجل )16( 
نقطة فيم��ا كان العب الثورة عمر 
لفريقه  مس��جل  أفض��ل  حمصي 
)17( نقط��ة منه��ا )5(  ثالثيات 
وف��از الجالء عل��ى النواعير بفارق 

)4( نقاط )77 / 73(.
فوز كبير لالتحاد

)الخميس(  األول  أم��س  مس��اء 

انطلق��ت مباري��ات الجولة حيث 
حق��ق االتحاد ف��وزًا كبي��رًا  على 
ضيف��ه الطليعة بفارق )56( نقطة 
107 / 51 في المباراة التي أجريت 
بينهما في صالة األس��د بحلب في 
افتتاح المرحل��ة الثامنة )ذهابًا(، 
في  أفضليت��ه  االتح��اد  وف��رض 
جمي��ع األرب��اع بواق��ع 28 - 17، 
 ،  16  -  25  ،11  -  28  ،7  -  26
وفي الالذقي��ة  حقق حطين فوزه 
األول في الدوري بعد 7 خسارات 
متتالية وذلك على حساب ضيفه 
الحري��ة 71 - 68 ، وف��ي صال��ة 
الفيحاء بدمشق  تفوق الوثبة على 
مستضيفه الفيحاء 92 / 67 و قد 
إنتهت أرباع المباراة 16 - 8، 25 - 

.23 - 21 ،14 - 30 ،22
الجولة القادمة

تنطل��ق مباريات الجول��ة القادمة 
مس��اء الخمي��س الق��ادم حيث 

يلع��ب بصال��ة الفيحاء بدمش��ق 
الجي��ش وجاره الفيح��اء وبحماة 
يلعب الطليعة مع حطين وبصالة 
األس��د بحلب يلع��ب الحرية مع 
الوثبة ، ومس��اء الجمع��ة يلعب 
االث��ورة بضياف��ة االتح��اد بحلب 
وبصال��ة الفيحاء بدمش��ق يلعب 
الوح��دة م��ع النواعي��ر وبصال��ة 
األس��د بحلب يلتقي الجالء وجاره 

الكرامة.
حكام أجانب والكورونا

اتح��اد ك��رة الس��لة كان يعت��زم 
استقدام حكام أجانب )من لبنان( 
والكرامة   الوح��دة  مب��اراة  لقيادة 
ولك��ن  تبي��ن إصاب��ة الحكمين 
بفاي��روس كورونا  وحاول االتحاد 
اس��تقدام حكام من األردن ولكن 
االتح��اد األردني اعت��ذر عن عدم 
إمكاني��ة تكليف ح��كام أردنيين 

بسبب ضيق الوقت.

دوري أندية الرجال لكرة السلة 2021  /  2022

الجمعة: قمة بالشهباء بين الجالء  والكرامة.. 
والوحدة بالصدارة بال خسارة 

أبي شقير
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تتج��ه األنظ��ار اليوم الس��بت إلى 
ملع��ب االتحاد حيث قم��ة الدوري 
اإلنكليزي لكرة القدم بين مانشستر 
سيتي وتشيلسي في الساعة الثانية 
والنص��ف بتوقي��ت دمش��ق ضمن 

الجولة 22 ..
ب�  مانشستر س��يتي يطير بالصدارة 
53 نقطة بف��ارق 10 نقاط عن أقرب 
منافس��يه تشليس��ي 43 األمر الذي 
س��يمنحه األفضلي��ة والراح��ة في 
مب��اراة الي��وم بالضغوط��ات لكنها 
س��تكون ضربة قاضي��ة للبلوز بحال 
خسر المباراة وعلى العكس ستكون 
إعادة بارقة أمل بحال نال النقاط من 

السماوي .
 أيضًا مركز البلوز مهدد من ليفربول 
42 نقطة  ال��ذي بجعبت��ه  الثال��ث 
ويلعب األحد مع ضيف��ه برينتفورد 
يلتق��ي توتنهام مع آرس��نال  فيما 

ايضًا يوم األحد .
فيه��ا  حق��ق  الس��ابقة  الجول��ة 
س��اوثامبتون فوزًا كبي��رًا 1-4 على 
ضيفه برنتفورد بعد االس��تحواذ على 
الن��ادي األس��بوع الماض��ي ليحقق 

انتصاره األكبر هذا الموسم.
دراج��ان  الصرب��ي  وج��ود  وم��ع 
س��والك؛ المال��ك الجدي��د للنادي 
ف��ي المدرجات لمش��اهدة المباراة 
التي أقيمت ف��ي أجواء ممطرة، بدا 

ساوثامبتون حريصا على تقديم أداء 
رائع من البداية، حي��ث افتتح يان 
بدناريك األه��داف بضربة رأس في 

الدقيقة الخامسة.
ورد برنتفورد س��ريعا عبر تس��ديدة 

مباش��رة قوية من فيتال��ي يانيلت، 
لك��ن ه��دف عكس��ي م��ن حارس 
من��ح  فرناندي��ز  ألف��ارو  الضي��وف 
قب��ل   2-1 التق��دم  س��اوثامبتون 
االس��تراحة. وجع��ل أرمان��دو برويا 
1-3 لس��اوثامبتون ف��ي  النتيج��ة 
الش��وط الثاني بينما أضاف تش��ي 

آدامز الهدف الرابع.
لس��اوثامبتون  انتصار  ثال��ث  وهذا 
ليتقدم  الموس��م،  على أرضه خالل 
للمرك��ز 11 برصيد 24 نقطة، متفوقا 
على برنتفورد الذي تراجع للمركز 13 

برصيد 24 نقطة.
وسبق ذلك خسارة مانشستر يونايتد 
مع وولفرهامبت��ون بهدف دون رد ، 
وتعادل تشيلسي مع ليفربول بقمة 
الجولة 2/2 كم��ا فاز برينتفورد على 
اس��تون فيال 2/1 وفاز ليدز يونايتد 

3/1 على بيرنلي .

ترتفع وتيرة ال��دوري اإليطالي لكرة القدم ويزيد الحماس 
مع تقدم مراحله حيث التزال المنافس��ة على أشدها بين 
الغريمي��ن التاريخيين انتر وميالن حي��ث يتصدر األول 
بف��ارق نقطة ع��ن اآلخر ومب��اراة مؤجلة له م��ع وصولنا 

للمرحلة 22 التي تنطلق اليوم السبت ..
ف��ي أبرز المواجه��ات اعتبارًا من اليوم يس��تضيف فريق 
الس��يدة العجوز ادونيزي بينما يحل المتصدر أنتر ميالن 
ي��وم غد األحد ضيفًا عل��ى اتالنتا وألنت��ر 49 نقطة بينما 

ألتالنتا 41 نقطة .
 ويلتقي غدًا أيضًا روما 32 مع كالياري ويحتل روما المركز 
السادس ويطمح للتقدم أكثر رغم فارق النقاط وابتعاده ..

االثنين س��يكون امتدادًا للمرحلة ذاتها حيث يس��تضيف 
مي��الن 48 فريق س��بيزيا ويح��ل نابول��ي 43 ضيفًا على 
بولونيا. وكان أنتر قد اس��تعاد الصدارة عقب فوزه الثمين 
2 / 1 على ضيفه التس��يو في المرحلة الحادية والعشرين 
للمس��ابقة، مواصال انتفاضته في حملت��ه نحو االحتفاظ 

بلقب البطولة الذي حققه في الموسم الماضي.
وارتفع رصيد إنتر،الذي حقق انتصاره الثامن على التوالي 
ف��ي البطولة إلى 49 نقطة، ليعود إلى الصدارة التي فقدها 
لبضع س��اعات، بفارق نقطة أمام أق��رب مالحقيه ميالن، 
فيم��ا توقف رصيد التس��يو، الذي تلقى خس��ارته األولى 
في المس��ابقة منذ 12 ديسمبر الماضي، عند 32 نقطة في 

المركز الثامن.
ومازال بإمكان إنتر توس��يع الفارق الذي يفصله عن جاره 
اللدود ميالن، حال فوزه في مباراته المؤجلة من المرحلة 

الماضية مع بولونيا.
وتق��دم إنت��ر بهدف عن طريق أليس��اندرو باس��توني في 

الدقيقة 30، غير أنه لم يهنأ به كثيرا، بعدما أدرك تش��يرو 
إيموبيلي التعادل لالتسيو في الدقيقة 35، لينتهي الشوط 

األول بالتعادل 1 / 1.
وتواصلت اإلثارة خالل الش��وط الثان��ي، بعدما عاد إنتر 
للتقدم من جديد بهدف حمل توقيع الس��لوفاكي ميالن 

س��كرينيار في الدقيقة 67، ليحاول التسيو حصد نقطة 
التع��ادل على أق��ل تقدير ولك��ن دون ج��دوى، لينال 

خسارته السابعة في البطولة خالل الموسم الحالي.
انتفاضة ومتابعة

أحرز يوفنتوس ثالثة أهداف في غضون سبع دقائق من 

الش��وط الثاني في مباراة مجنونة لينتفض ويفوز 4-3 
على مضيفه روما ويدين بالفضل لحارس��ه فويتش��يخ 
شتينس��ني الذي أنقذ ركلة جزاء قرب النهاية بعد طرد 

زميله المدافع ماتياس دي ليخت.
ومن��ح تامي أبراه��ام التق��دم لفريق الم��درب جوزيه 

مورينيو قبل أن ي��درك باولو ديباال التعادل ليوفنتوس 
في الشوط األول.

لك��ن صاح��ب األرض تقدم 1-3 بفض��ل هدفي هنريخ 
مخيتاري��ان ولورينتس��و بليجريني في بداية الش��وط 

الثاني.
وأدرك يوفنت��وس التع��ادل بثنائية مانوي��ل لوكاتيلي 
وديان كولوسيفس��كي ف��ي غضون دقيقتي��ن قبل أن 

يمنحه ماتيا دي شيليو التقدم 3-4 في الدقيقة 77.
وتاب��ع ميالن مالحقة أنتر وتصدر بش��كل مؤقت بالفوز 
-3صفر على فينتس��يا بفضل ثنائية تي��و هرنانديز في 
الش��وط الثاني، ليحقق الفريق فوزه الثالث على التوالي 

في المسابقة.
وس��جل زالت��ان إبراهيموفيتش من م��دى قريب بعد 
دقيقتي��ن، ليصب��ح فينتس��يا الفري��ق رق��م 80 الذي 
ينجح المهاجم الس��ويدي المخضرم في هز شباكه في 
مس��ابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وهو رقم 

قياسي لم يحققه منذ 2000 سوى كريستيانو رونالدو.
وهز هرنانديز الشباك في وقت مبكر من الشوط الثاني، 
قبل أن يتعرض مايكل س��فوبودا مدافع فينتسيا للطرد 
بس��بب اس��تخدام ذراعه في منع كرة ف��ي طريقها إلى 

المرمى، ليسجل هرنانديز مجددا من ركلة جزاء.
وتق��دم ميالن إلى الص��دارة برصي��د 48 نقطة من 21 
مباراة وبفارق نقطتين ع��ن إنتر ميالن الذي خاض 19 

مباراة وسيواجه التسيو اليوم.
وبقي فينتس��يا دون فوز في الدوري للمباراة الس��ابعة 
على التوالي ويحتل المركز 16 برصيد 17 نقطة، وبفارق 

أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

عالمي
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أيهم الحمزاويأنــــور البكــرم. سالم عالوي

قطبا ميالنو على صفيح ساخن في إيطاليا

ف��رض مانشس��تر يونايتد نفس��ه  
كآخر المتأهلين إل��ى الدور الرابع 
لمس��ابقة كأس االتحاد اإلنكليزي 
في كرة الق��دم بفوزه الصعب على 
ضيفه أس��تون في��ال -1صفر على 
ملعب »أولدترافورد« في مانشستر 

في ختام الدور الخامس.
ثاني  ويدين مانشس��تر يونايت��د، 
افضل المتوجين بلقب المس��ابقة 
)12( خلف ارسنال )14( بفوزه الى 
العب وس��طه االسكتلندي سكوت 
ماكتومين��اي بضرب��ة رأس��ية اثر 

تمريرة من البرازيلي فريد )د8(.
وسجل أستون فيال هدفين مطلع 
الش��وط الثان��ي عبر دان��ي إينغز 
)د51( وأولي واتكينز )د60( ألغيا 
بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو 
المس��اعد »فار« األول بسبب خطأ 
المداف��ع جاك��وب رامس��ي بحق 
إدينس��ون  األوروغوياني  المهاجم 
التدخل  كافاني خ��الل محاولت��ه 
البع��اد كرة من ركلة ح��رة جانبية 
كانت مصدر الهدف، والثاني بداعي 

التسلل.
وض��رب مانشس��تر يونايتد موعدا 
مع ميدلزبره في الدور الرابع المقرر 
في الفترة بين الرابع والس��ابع من 

شباط المقبل.
وفي مفاجأة مدوية ودع آرس��نال 
كأس االتحاد عل��ى يد فريق درجة 
ثانية وانتهت آماله في تعزيز رقمه 
القياس��ي وحصد لقبه رقم 15 في 
هذه المس��ابقة، بخس��ارته صفر1- 
المنتمي  فورس��ت  نوتنغهام  أمام 

للدرجة الثانية .
وسجل البديل لويس غرابان هدف 
المباراة الوحيد، بع��د كرة عرضية 
من راي��ان ييتس في الدقيقة 83، 

ليحقق فورست المفاجأة.
وظهر أرس��نال بش��كل متواضع 
ول��م يفعل الكثير أم��ام تنظيم 
فريق فورست الذي سيصبح على 
موعد مع ليستر سيتي في الدور 

الرابع.
ولم يس��دد فريق الم��درب ميكل 
أرتيتا ال��ذي يواج��ه ليفربول في 
ذهاب قب��ل نهائ��ي كأس الرابطة 
األس��بوع الحالي أي تسديدة نحو 
المرم��ى وخرج من ال��دور الثالث 
للمسابقة أمام فورست كما حدث 

في موسم 2017-2018.
تخطى  »أنفيل��د«،  ملع��ب  وعلى 

ليفربول الذي بدأ المباراة بتشكيلة 
من الص��ف الثاني مطعمة ببعض 
األساس��يين، تخلفه به��دف أمام 
الدرجة  ضيف��ه ش��روزبيري م��ن 
الثانية، س��جله دانيال أودوه )27( 
قبل أن يرد بأربعة أهداف مناصفة 

على مدار الشوطين.
وتن��اوب عل��ى تس��جيل أهداف 
ليفرب��ول كل م��ن كاي��د غوردون 
)34( والبرازيل��ي فابينيو )44 من 
ركلة جزاء و3+90( ومواطنه روبرتو 

فيرمينو )78(.
وش��هدت المب��اراة ع��ودة مدرب 
األلمان��ي يورغن كلوب  ليفرب��ول 
االحتياطيين،  الالعبي��ن  إلى دكة 
بع��د غيابه ع��ن المب��اراة األخيرة 
ضد تشلس��ي إثر إصابته بفيروس 

كورونا.

مباريات الدور الرابع لكأس 
االتحاد اإلنكليزي :

بورنموث × بوريهام وود
كامبريدج يونايتد × لوتون

تشلسي × بليموث
كريستال باالس × هارتلبول

إيفرتون × برنتفورد
هادرسفيلد × بارنسلي

كيدرمينستر × وست هام يونايتد
ليفربول× كارديف سيتي
مانشستر سيتي× فولهام

الدرجة  م��ن  فوريس��ت  نوتنغهام 
االولى × ليستر سيتي حامل اللقب

بيتربوره × كوينز بارك رينجرز
ساوثمبتون × كوفنتري
ستوك سيتي × ويغان

توتنهام × برايتون
ولفرهامبتون × نوريتش سيتي

مانشستر يونايتد × ميدلزبره.

اليوم.. قمة في البريمييرليغ

في كأس االتحاد اإلنكليزي

 آرسنال يغادر بمفاجأة.. ليفربول ومان يونايتد 
يتأهالن بصعوبة للدور الرابع 

يرت��اح لاير مدريد هذا االس��بوع عن 
البقية  الليغا م��ع األندي��ة  مس��ابقة 
المش��اركة ف��ي نصف نهائ��ي كأس 
السوبر بالسعودية .. خالل فترة توهج 
أحكم بها الملكي قبضته على الصدارة 
برصيد 49 نقطة من 21 مباراة بفارق 5 
نقاط عن اشبيلية الذي لديه 20 مباراة 
كبقي��ة فرق المقدمة حيث يحتل لاير 
بيتيس المركز الثالث 34 ثم اتلتيكو 
مدريد ولاير سوسيداد ولكل منهما 33 

نقطة على الترتيب .
بنزيم��ة  كري��م  م��ن  كل  أح��رز  و 
ليفوز  وفينيس��يوس جونيور هدفين 
لاير مدريد المتصدر 1-4 بملعبه على 
فالنسيا بالجولة السابقة ليعود سريعًا 
إلى طري��ق االنتصارات بعد خس��ارة 
محبطة أم��ام خيتاف��ي بالجولة قبل 
الماضية . وافتتح بنزيمة التس��جيل 
قبل االستراحة من ركلة جزاء، محرزًا 
هدف��ه 300 مع لاير مدريد في جميع 
المس��ابقات والمهاجم الفرنس��ي هو 
رابع العب يصل إل��ى هذا اإلنجاز في 
تاريخ النادي بعد ألفريدو دي ستيفانو 
وكريس��تيانو   )323( وراؤول   )308(

رونالدو )450(.
وعاد فينيس��يوس الالع��ب المفضل 
عن��د جماهي��ر لاير مدريد بق��وة بعد 
غيابه عن آخ��ر مباراتين لريال مدريد 
بسبب كوفيد19- وسجل هدفين في 

بداية الشوط الثاني.
وأح��رز جونس��الو جيدي��ش ه��دف 
فالنسيا الوحيد في الدقيقة 76 بضربة 

رأس بعدما أنقذ الحارس تيبو كورتوا 
محاولته من عالم��ة الجزاء. واختتم 
بنزيم��ة الرباعية قب��ل دقيقتين على 
النهاية بتس��ديدة منخفضة من داخل 

منطقة الجزاء.
وعزز لاير مدريد موقع��ه في الصدارة 
ورفع رصي��ده إلى 49 نقط��ة من 21 
مباراة، بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية 
ال��ذي تتبقى له مبارات��ان إضافيتان 

ويستضيف خيتافي األحد.
م��ن جهته ف��رط فريق برش��لونة في 

تقدم��ه، وتعادل م��ع مضيفه غرناطة 
1-1 خالل المباراة بالجولة ذاتها 20 .

تقدم برش��لونة بهدف سجله لوك دي 
يونغ ف��ي الدقيقة 57 وتعادل أنتونيو 

بويرتاس في الدقيقة 89.
وش��هدت المب��اراة طرد بابل��و مارتن 
باييز »جافي«، ف��ي الدقيقة 79، بعد 

حصوله على إنذارين.
ورفع برش��لونة رصي��ده إلى 32 نقطة 
في المركز الس��ادس ، وتوقف رصيد 

غرناطة عند 24 نقطة في المركز 12. 

جول��ة جدي��دة يش��هدها الدوري 
األلماني لكرة القدم هذا االس��بوع 
عبر الجول��ة 19 التي بدأت بوقت 
متأخر من مس��اء الجمعة بمباراة 
جمع��ت بروس��يا دورتمون��د مع 
فرايبورغ .. واألصف��ر بالوصافة له 
37 نقط��ة بينما يمس��ك بها بقوة 
 43 برصي��د  الباف��اري  العم��الق 
اليوم السبت بايرن  نقطة ويلتقي 
ميونيخ مع مضيفه كولن الساعة 

4.30 بتوقيت دمشق .
ويحتل هوفنهاي��م المركز الثالث 
31 بفارق نقطة فقط عن فرايبورغ 

الرابع .
واستغل بوروس��يا مونشنغالدباخ 
وض��ع مضيف��ه باي��رن ميوني��خ 
المثق��ل بالغيابات ج��راء جائحة 
كورون��ا، وأس��قطه 1-2 بالجول��ة 
الماضية على ملعب »أليانز أرينا« 
في ميونيخ في افتتاح منافسات 

المرحلة 18.
الب��ادئ  ميوني��خ  باي��رن  وكان 
بالتس��جيل عب��ر هداف��ه الدولي 
البولن��دي روبرت ليفاندوفس��كي 
ردوا  الضي��وف  لك��ن  )د18(، 
بهدفين لفلوريان نوهاوس )د27( 

والنمساوي ستيفان الينر )د31(.
لبايرن  الثالث��ة  الخس��ارة  وه��ي 
ميوني��خ ه��ذا الموس��م، فتجمد 
ف��ي  نقط��ة   43 عن��د  رصي��ده 
بوروس��يا  فيما خطف  الص��دارة، 
مونش��نغالدباخ النق��اط الث��الث 
ورف��ع رصيده إل��ى 22 نقطة في 
مس��ديا  عش��ر،  الحادي  المرك��ز 
خدمة لبوروس��يا دورتموند الثاني 
ليقلي��ص الف��ارق ع��ن الن��ادي 
الباف��اري إل��ى س��ت نق��اط بعد 
ف��وزه بالجول��ة ذاتهاعلى مضيفه 

أينتراخت فرانكفورت 3/2.
وكان باي��رن يمّن��ي النفس بالثأر 
م��ن ضيف��ه ال��ذي أرغم��ه على 
الذهاب  1-1 في مب��اراة  التعادل 
في آب الماضي، قبل أن ُيلحق به 
خس��ارة مذّلة في مسابقة الكأس 
في تشرين أول الماضي بخماسية 

نظيفة.
لك��ن الفري��ق الباف��اري خ��اض 
مبارات��ه مثقاًل بالغيابات بس��بب 
في��روس كورون��ا، بعدم��ا حامت 

شكوك حيال إمكانية إلغائها.
ويعاني بايرن من تس��عة غيابات 
في صفوفه بس��بب »كوفيد19-« 

في مقدمتها قائده حارس المرمى 
العمالق مانويل نوي��ر، فضال عن 
غيابات متع��ددة إلصابات بدنية، 
ناغلس��مان  يوليان  فاضطر مدربه 
الى استدعاء العبين تقل أعمارهم 

عن ال�16 عامًا إلكمال التشكيلة.
بتس��عة  ناغلس��مان  واس��تعان 
العبين من تش��كيلته المحترفة، 
وم��ن بينه��م ي��وزوا كيمي��ش 
العائ��د بعد غياب طويل اس��تمر 
من��ذ 6 نوفمبر بع��د معاناته من 
مضاعفات الفي��روس، إضافة الى 
عودة نيكالس زول��ه الذي يعاني 
م��ن آالم في الظه��ر ويحتاج الى 

العناية.
وافتق��د بط��ل ألماني��ا أيضا إلى 
والفرنسيين  سانيه  لوروا  خدمات 
دايو أوباميكانو وكينغسلي كومان 
ول��وكاس هرناندي��ز وكورونت��ان 
ألفونس��و  والكن��دي  توليس��و 
ديفيس، باإلضافة إلى حرمانه من 
الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-
بونا  الس��نغالي  موتينغ والمدافع 
منتخبي  مع  لمش��اركتهما  س��ار 
بلديهما ف��ي كأس أم��م إفريقيا 

التي انطلقت األحد الماضي.

الملكي يمضي بثقة في الليغا

اليوم.. البافاري خارج قواعده في البوند سليغا

ينزل الستار يوم غد األحد على 
كأس السوبر اإلسباني بالمباراة 
النهائية التي تجمع لاير مدريد 

مع اتلتيك بيلباوعلى استاد 
الملك فهد الدولي بالسعودية 
التي استضافت نصف النهائي 

يومي االربعاء والخميس 
وستشتضيف النهائي يوم غد 

األحد .
تأهل لاير مدريد جاء بعد الفوز 
على غريمه التقليدي برشلونة 
بنتيجة )2-3( مساء األربعاء، 
على ملعب النهائي ذاته، في 
نصف النهائي الذي يقام من 

مرحلة واحدة . 
سجل ثالثية الملكي، 

فينيسيوس جونيور وكريم 
بنزيما وفيدي فالفيردي في 

الدقائق 25 و72 و98 أما 
ثنائية برشلونة حملت توقيع 

لوك دي يونج وأنسو فاتي في 
الدقيقتين 42 و83.

من جهته قلب أتلتيك 
بلباو تأخره أمام أتلتيكو 

مدريد بهدف إلى فوز 2 / 1 
الخميس، 

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف 
سجله أوناي سيمون حارس 

مرمى بلباو بالخطأ في الدقيقة 
62، لكن ياري ألفاريز سجل 

هدف التعادل لبلباو في 
الدقيقة 77 وفي الدقيقة 

81 أضاف نيكوالس ويليامز 
الهدف الثاني لبلباو.

» غدًا« الميرنغي 
و بيلباو في نهائي 

السوبر اإلسباني



تأهل تشيلس��ي إلى نهائي كأس 
رابطة األندية اإلنكليزية لكرة القدم 
..تأهل البلوز ج��اء بعد الفوزعلى 
غريمه اللندني توتنهام هوتس��بير 
-1صف��ر بفض��ل ه��دف المدافع 
أنطونيو روديغر في الشوط األول، 
ليكم��ل انتصاره -3صفر في الدور 

قبل النهائي لكأس الرابطة .
وتقدم تشيلس��ي -2صفر في لقاء 
الذه��اب ف��ي س��تامفورد بريدج 
وصعب  الماض��ي  قبل  األس��بوع 
روديغر المهمة على توتنهام حين 
ح��ول ركل��ة ركنية من ميس��ون 
ماونت إلى الش��باك في الدقيقة 

.18
وكافح توتنهام لتصحيح المس��ار، 
لكنه لم يك��ن محظوظا إذ ألغيت 
ركلتا جزاء له في الشوطين األول 
والثان��ي بعد تدخ��ل نظام حكم 

الفيديو المساعد.
كما ألغي هدف لهاري كين بداعي 
التس��لل عقب تدخ��ل جديد من 

حكم الفيديو.
يواجه  الذي  تشيلسي،  وسيسعى 
ال��دوري  مانشس��تر س��يتي في 
الممت��از اليوم الس��بت، لتحقيق 

لقبه الس��ادس ف��ي كأس الرابطة 
عندما يواجه ليفربول أو آرس��نال 

في النهائي .
في مباراة نص��ف النهائي اآلخر “ 
ذهابًا” التي جرت الخميس تغلب 
أرس��نال على النقص العددي في 
صفوفه وانتزع تعاداًل سلبيًا ثمينًا 
م��ع مضيفه ليفربول على اس��تاد 
“آنفيل��د” ف��ي ذهاب ال��دور قبل 

النهائي.
ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب 

“اإلم��ارات” معقل فريق أرس��نال 
ف��ي العاصمة لندن يوم الخميس 
المقب��ل، حيث س��تكون الفرصة 
سانحة أمام أرسنال النتزاع بطاقة 
التأه��ل إلى النهائي من خالل أي 

فوز على ملعبه.
ويلتقي الفائز في مجموع مباراتي 
الذهاب واإلي��اب بنهائي البطولة 
م��ع تشيلس��ي ال��ذي ف��از على 
توتنه��ام 2 / صفر ذهابا و1 / صفر 
إيابا ف��ي المواجهة األخرى بالدور 

قبل النهائي للبطولة.
المباراة  الشوط األول من  وانتهى 
بالتع��ادل الس��لبي رغ��م النقص 
العددي في صفوف أرس��نال بعد 
طرد السويس��ري جرانيت تش��اكا 

في الدقيقة 24.
عل��ى  تفوق��ه  ليفرب��ول  وأعل��ن 
المناف��س من��ذ بداية المب��اراة، 
حيث كان األكثر اس��تحواذا على 
الكرة واألفضل هجوما وتعددت له 
الفرص المباشرة على مر الدقائق .

أح��رز اإلنت��ر لقب النس��خة 34 من 
ال��كأس الس��وبر اإليطالي��ة في كرة 
القدم للمرة السادس��ة ف��ي تاريخه 
بفوزه عل��ى غريم��ه يوفنتوس 2-1 
بش��ق النفس في اللحظات األخيرة 
م��ن التمديد على ملع��ب “جوزيبي 

مياتسا” في ميالنو.
وتق��ّدم يوفنتوس بط��ل الكأس عبر 
ويس��تون ماكين��ي )د25(، قبل أن 
يع��ادل اإلنتر بطل الدوري عن طريق 
األرجنتيني الوتارو مارتينيس )د35 
من ركلة ج��زاء( ثم يهدي��ه البديل 
التشيلي أليكسيس سانشيس هدف 

الفوز في الرمق األخير )د120+1(.
وبس��عة %50 من الملعب بس��بب 
بروتوكول فيروس كورونا، أحرز اإلنتر 
اللقب في أول كأس س��وبر يخوضها 

منذ العام 2011.
وال ي��زال يوفنت��وس يحم��ل الرقم 
القياس��ي ف��ي ع��دد األلق��اب في 
المس��ابقة برصيد تسعة القاب، فيما 
خاضها إنت��ر ميالن للمرة العاش��رة 
رافعًا رصيدها إلى س��تة ألقاب بعد 
الخامس في 2010، بفارق لقب خلف 
جاره ميالن ثان��ي أفضل المتوجين 

في المسابقة.

وب��دت كف��ة إنت��ر مي��الن راجحة 
بالنظر إلى نتائجه الالفتة في اآلونة 
األخيرة، حيث يتصدر الدوري برصيد 
49 نقطة م��ن 20 مب��اراة بفارق 11 
نقطة أمام يوفنتوس الس��ادس مع 
21 مباراة، ليس��ير بخطى واثقة نحو 
االحتفاظ بلقب “سيري أ” ورفع عدد 

ألقابه إلى عشرين.
وكان اإلنتر أنزل يوفنتوس الموس��م 
الماضي عن عرش��ه، قبل أن يعّوض 
ال�”بيانكونيري” جزئيًا بالفوز بالكأس 

المحلية على حساب أتاالنتا 1-2 في 
مايو الماضي.

وأخف��ق يوفنت��وس بالدف��اع ع��ن 
لقبه في الس��وبر الذي توج به العام 
نابولي، علما  الماضي على حس��اب 
أن��ه خاض��ه للم��رة العاش��رة تواليا 

والسابعة عشرة في تاريخه.
وكانت المرة الثانية عشرة التي تقام 
فيها مباراة الكأس السوبر في ميالنو، 
حي��ث اختارتها رابطة ال��دوري بدال 
من المملكة العربية السعودية، التي 

استضافتها في نسختي 2018 و2019 
وذلك بسبب فيروس “كوفيد19-”.

وبس��بب الوباء أيض��ًا، كان الناديان 
يتطلعان إلى تأجي��ل موعد المباراة 
م��ن  المتزاي��دة  األع��داد  وس��ط 
ب�”كوفيد19-”  المصابي��ن  الالعبين 
في صفوفهما، لك��ن الرابطة رفضت 
طلبهم��ا وق��ررت األح��د الماض��ي 
إقامتها في موعدها المحدد مس��اء 
األربعاء مع تخفيض س��عة الملعب 

إلى 50%.
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تتواصل منافس��ات ال��دور األول 
م��ن كأس األم��م اإلفريقية لكرة 
القدم بنس��ختها ال�33 التي تقام 
في المالعب الكاميرونية وتستمر 
حتى الس��ادس من ش��هر شباط 
الق��ادم بمش��اركة 24 منتخب��ًا، 
ال��دور المقبل )دور  ويتأهل إلى 
ال�16( متص��در ووصيف كل من 
باإلضافة  الس��ت،  المجموع��ات 
إلى أفض��ل 4 منتخبات أصحاب 

المركز الثالث.
أحداث مؤس��فة ومواقف محرجة 
وتفاصي��ل مقلق��ة أحرجت البلد 
المنظ��م من��ذ البداي��ة وألق��ت 
بظالله��ا عل��ى الحدث نفس��ه .. 
وأهمها في المجموعة السادس��ة 
الت��ي تض��م منتخب��ات تونس 

ومالي وموريتانيا وغامبيا.
حي��ث ل��م يتوق��ف األم��ر عند 
الذي  الحكم جياني س��يكازوي، 
النهاي��ة مرتين في  أطلق صافرة 
مباراة تونس ومال��ي وكأنه فقد 
الذاكرة ؟ ورغ��م ذلك لم تكتمل 
المب��اراة، وال عن��د اإلخف��اق في 
عزف النش��يد الوطني للمنتخب 
انطالق مباراته  الموريتاني قب��ل 
مع غامبي��ا وبدا العب��و منتخب 
موريتاني��ا خالل ذل��ك مرتبكين 
مما حدث وبعضهم يّهز برأس��ه، 
بعد محاولتين فاش��لتين لعزف 
النش��يد الوطن��ي لبالده��م ، بل 
امتد س��يناريو األح��داث الغريبة 
في هذه المجموعة إلى تهديدات 
أمنية بالقرب م��ن مقر البعثات 

في مدينة ليمبي.
لباق��ي  انتق��ل  األم��ر  ه��ذا 
المجموع��ات الت��ي بات��ت تنظر 

فيما يجري حولها ليسيطر بذلك 
حس��اب  على  والقل��ق  الخ��وف 
الجوانب الفنية وماتتمتع به هذه 
البطولة عادة من قوة وإثارة وندية 

!..
خسارة تونس ؟!!..

ش��هدت مواجهة تون��س ومالي 
فضيح��ة تحكيمي��ة لم يس��بق 
وأن حدثت عندم��ا أطلق الحكم 
الزامبي، جان��ي زيكازوي، صافرة 
النهاية للمرة الثانية قبل الدقيقة 
90 ما أثار غضب منتخب »نسور 
قرط��اج«، ال��ذي كان يبحث عن 
هدف التع��ادل في مدينة ليمبي 
زيكازوي  الكامي��رون فأطلق  في 
صافرة النهاية في الدقيقة 89:48 
قبل نهاية الوق��ت األصلي، علمًا 
بأنه م��ن البديهي ومن المتوقع، 
أن يك��ون هناك وق��ت بدل عن 
ضائع، وس��ط اعتراض شديد من 
المنتخب  والعب��ي  الفني  الجهاز 
ل��م  الحك��م  أن  إال  التونس��ي 
يس��تأنفها ! وكان قام بذلك أيضًا 
ف��ي الدقيق��ة 86 ! معلن��ًا نهاية 
المب��اراة قبل أن يتنب��ه أنه على 

خطأ ويكمل المواجهة.
وبع��د دقائق من دخ��ول الالعبين 
إلى غرفة تبديل المالبس، عاد أحد 
الرئيس��ي، وتم  الحكم  مس��اعدي 
اس��تدعاء المنتخبين مج��ددًا إلى 
أرض الملعب الستكمال المواجهة، 
وفي حين عاد العبو مالي، لم يعد 
الفريق التونس��ي مكتفيًا بتسجيل 
اعتراضه الذي س��ننتظر ماس��يتم 
البت بش��أنه بعد كل م��ا أثير في 

اللقاء من قبل الحكم .
ردة  أب��دى  اإلفريق��ي  االتح��اد 
الس��اعات  فعل غريبة ببيان في 

الماضية وجاء فيه:
المنظم��ة  اللجن��ة  اجتمع��ت 

كأس  إنرجي��ز  توت��ال  لبطول��ة 
 2021 الكاميرون  األفريقية  األمم 
لمناقش��ة مباراة تون��س ومالي، 
التي أقيمت ي��وم أول أمس 12 

يناير 2022.
وبعد االطالع على احتجاج تونس 
وتقرير جميع مس��ؤولي المباراة، 

قررت اللجنة المنظمة ما يلي:
المنتخ��ب  احتج��اج  رف��ض   -

التونسي.
 1-0 المب��اراة  - اعتم��اد نتيجة 

لصالح مالي.
المجموعة األوىل 

افتت��ح المنتخ��ب الكاميرون��ي 
فعالي��ات البطولة بف��وز ثمين 2 
/ 1 عل��ى منتخب بوركينا فاس��و 
ضمن مباريات المجموعة األولى 
التي ش��هدت أيض��ًا فوز منتخب 
الرأس االخضر على إثيوبيا بهدف 

دون رد .
الفائزان تصدرا المجموعة بعد أن 
حصدا أول ث��الث نقاط لهما في 

البطولة .
الكاميروني  المنتخب��ان  وق��دم 
والبوركيني )الخي��ول( أداء قويا 
عبر شوطي المباراة التي اتسمت 

باإلثارة.
وأنه��ى المنتخ��ب الكاميرون��ي 
الش��وط األول لصالحه 2 / 1 من 
س��ددهما  ج��زاء  ركلتي  خ��الل 

فنسان أبو بكر قائد الفريق.
وكان المنتخ��ب البوركين��ي هو 
الب��ادئ بالتس��جيل ع��ن طريق 
جوستافو س��انجاري في الدقيقة 
24 ليك��ون أول أه��داف ه��ذه 
النسخة من كأس األمم األفريقية.
ولك��ن المنتخ��ب الكاميرون��ي رد 
بهدفين سجلهما أبو بكر من ركلتي 
جزاء في الدقيقتين 40 والثالثة من 

الوقت بدل الضائع للشوط األول.

الثاني س��جل جوليو  اللقاء  وفي 
تافاريس هجدف الفوز لفريقه في 
األخيرة  بالدقيقة  أثيوبي��ا  مرمى 

من الشوط األول .
الكاميرون  .. ف��از  الخميس  يوم 
من جديد عل��ى اثويبا 4/1 وبات 
أول الواصلي��ن لدور ال���16 وفاز 
باللقاء اآلخر بوركينا فاس��و على 
ال��رأس األخضر 1/ صف��ر ليحيي 

آماله بالتأهل للدور التالي .
المجموعة الثانية 

ص��دارة ثنائية أيض��ًا بالمجموعة 
الثانية م��ن الس��نغال وغينيا .. 
فحقق األول انتصارًا بشق األنفس 
-1صفر  على منتخ��ب زيمبابوي 
على ملع��ب »كويكونج« بمدينة 

بافوسام.
وج��اء هدف الفوز للس��نغال في 
الدقيق��ة الخامس��ة م��ن الوقت 

المحتس��ب بدل الضائع للمباراة 
وسجله النجم ساديو ماني العب 
ليفربول اإلنكليزي من ركلة جزاء.
وعلى الملعب نفس��ه ف��ي اللقاء 
منتخب  تغلب  بالمجموعة  اآلخر 
غيني��ا على م��االوي بهدف دون 
مقابل سجله اسياغا سيال د 35 .

وأفلت المنتخب الس��نغالي من 
ف��خ التعادل الس��لبي الذي كان 
سيش��كل صدمة كبيرة في بداية 
مشواره كونه من المرشحين بقوة 

في البطولة الحالية.
وكان المنتخ��ب الس��نغالي ق��د 
خس��ر أمام نظيره الجزائري صفر-
1 في نهائي النسخة الماضية من 
البطولة األفريقية التي استضافتها 
مص��ر ع��ام 2019  كما س��بق له 

الوصول للنهائي في عام 2002 .
المجموعة الثالثة 

بوف��ال منتخ��ب  ق��اد س��فيان 
المغرب للف��وز على غانا 1 / صفر 
المجموع��ة  منافس��ات  ضم��ن 

الثالثة .
وس��جل بوف��ال ه��دف المباراة 
الوحي��د للمنتخ��ب المغربي في 

الدقيقة 83 من عمر اللقاء.
وج��اء الش��وط األول خالي��ا من 
للفريقي��ن،  المتاح��ة  الف��رص 
ووض��ح تأثر المنتخ��ب المغربي 
العديد من عناصره بفعل  بغياب 

اإلصابات بكورونا وغيرها.
وفي الدقيقة 83 اس��تغل سفيان 
بوفال ارتب��اك الدفاع الغاني في 
تش��تيت الكرة، لتصل إليه داخل 
منطقة الجزاء، ويض��ع الكرة في 
ش��باك والك��وت وحاف��ظ على 
تقدمه للنهاي��ة . وفي المجموعة 
ذاتها خسر جزر القمر مع الغابون 
بهدف أيضًا سجله آرون بونتزا مع 
مرور ربع ساعة من عمر المباراة .

المجموعة الرابعة  
الرقم  اس��تهلت مص��ر صاحب��ة 
القياس��ي ف��ي عدد م��رات الفوز 
بكأس أم��م أفريقيا لك��رة القدم 
برصيد سبعة ألقاب مشوارها في 
-1صفر  بالهزيمة  الحالية  النسخة 
المجموعة  ضم��ن  نيجيريا  أمام 

الرابعة ..
س��جل كليتشي إيهيناتشو هدف 
المباراة الوحيد ف��ي الدقيقة 30 
الزاوية  قوية س��كنت  بتس��ديدة 
اليس��رى العلي��ا لمرم��ى محمد 

الشناوي .
تف��وق منتخ��ب نيجيري��ا خالل 
الشوط األول واستحوذ على الكرة 
وشكل عدة هجمات خطيرة على 
مرم��ى مصر ونجح ف��ي الخروج 

متقدمًا بهدف الفوز.
وخرج منتخب الس��ودان متعاداًل 

بدون أهداف أم��ام نظيره غينيا 
بيس��او وذلك في اللق��اء الثاني 

بالمجموعة .
وكان منتخب السودان محط األنظار 
بع��د التغيير الش��امل ف��ي جهازه 
الفني، بإقالة المدير الفني الس��ابق 
هوبير فليود الفرنس��ي، إثر نكس��ة 
المباريات  الكبيرة خ��الل  الهزائ��م 
الجزائر  منتخب��ات  أم��ام  الث��الث 

ومصر ولبنان في كأس العرب.
وتعد أولى النقاط اإليجابية التي 
خرج بها منتخب الس��ودان، هي 
إيق��اف هزائم بطولة  نجاحه في 
 3 كس��ر  حي��ث  الع��رب،  كأس 
هزائم متتالية بتعادل أمام غينيا 

بيساو.
المجموعة الخامسة 

الدفاع  الجزائر حمل��ة  اس��تهلت 
ع��ن اللق��ب اإلفريق��ي بالتعادل 
الس��لبي المخيب أمام سيراليون 
ف��ي المجموعة الخامس��ة لكنها 
الرقم  واصلت س��عيها لمعادل��ة 
مباريات  القياسي ألطول س��جل 

دون هزيمة لمنتخب وطني.
ورفع��ت الجزائر ع��دد المباريات 
المتتالي��ة دون هزيم��ة إلى 35 
مباراة لتقترب م��ن معادلة رقم 
والذي سجلته  القياس��ي  إيطاليا 

العام الماضي )37 مباراة(.
ولم تخس��ر الجزائ��ر منذ الهزيمة 
أم��ام بنين ف��ي تصفيات كأس 
األمم قب��ل نهائيات 2019 والتي 

فازت الجزائر بلقبها.
وال يشمل هذا السجل المشاركة 
ف��ي بطول��ة أفريقي��ا لالعبي��ن 
المحليي��ن والت��ي تلع��ب فيها 
الجزائر بالمنتخ��ب الثاني مثلما 
فعلت ف��ي كأس العرب في قطر 

الشهر الماضي.
وحق��ق المنتخ��ب تح��ت قيادة 

 26 بلماض��ي  جم��ال  الم��درب 
انتص��ارًا وتس��عة تع��ادالت منذ 
آخر خسارة له في أكتوبر تشرين 
األول 2018 ويناف��س في كأس 
األمم األفريقية هذا الشهر بصفته 
واحدا من أبرز المرشحين للقب.

وأفلت منتخب س��احل العاج من 
ف��خ منتخ��ب غينيا االس��توائية، 
بعدما تغلب عليه 1 / صفر ليتصدر 
المجموعة وهو يش��ارك للمرة ال� 
البطولة، ويدي��ن بفضل  24 ف��ي 
كبير ف��ي تحقيق هذا الفوز لالعبه 
ماكس آالن جاردي��ل، الذي أحرز 
ه��دف اللقاء الوحي��د في الدقيقة 
الرابع��ة، فيما عجز المنتخبان عن 
تسجيل المزيد من األهداف خالل 
الوق��ت المتبقي م��ن اللقاء، رغم 
الفرص العديدة التي سنحت لهما.

المجموعة السادسة 
خس��ر المنتخب الموريتاني أمام 
نظيره الغامبي بهدف دون مقابل 

في آخر المجموعات
ويدين المنتخب الغامبي بالفضل 
في الف��وز لنجمه أبلي جالو الذي 
س��جل هدف المباراة الوحيد في 
الدقيقة العاش��رة من عمر اللقاء 
بتس��ديدة قوية بيسراه من خارج 

منطقة الجزاء.
وبه��ذا الف��وز جم��ع المنتخ��ب 
الغامبي أول ثالث نقاط يتشارك 
به��ا ص��دارة ترتي��ب المجموعة 
السادس��ة مع المنتخ��ب المالي 
الذي ف��از على نظيره التونس��ي 
-1صفر ولكن هذه النتيجة ليست 
نهائي��ة حت��ى يتم البت بش��أن 
هذه المب��اراة التي أنهاها حكمها 
الرئيسي مرتين قبل الدقيقة 90 
رفع المنتخب التوني على أساس 
ذلك اعتراضه وبانتظار النتيجة ) 

كما تحدثنا بمقدمتنا ( .

كأس األمم اإلفريقية )33( تواصل منافساتها في المالعب الكاميرونية

اصحاب األرض أول الواصلين لدور الـ16 تعثر المنتخبات العربية وتردد في األمور التنظيمية 

اإلنتر ينتزع “السوبر اإليطالية” من يوفنتوستشيلسي في نهائي كأس الرابطة

مباريات االسبوع الحايل
التوقيتالمجموعةالفريقاناليوم والتاريخ

46.00نيجيريا× السودانالسبت 15/1
49.00غينيا بيساو× مصر

األحد16/1

63.00غامبيا ×مالي
66.00تونس× موريتانيا

56.00ساحل العاج×سيراليون
59.00الجزائر×غينيا االستوائية

16.00رأس األخضر×الكاميروناإلثنين17/1
16.00بوركينافاسو×أثيوبيا

الثالثاء18/1

26.00مالوي× السنغال
26.00زيمبابوي× غينيا
39.00الغابون ×المغرب
39.00غانا × جزر القمر

49.00مصر×السوداناألربعاء19/1
49.00غينيابيساو×نيجيريا

الخميس 20/1

56.00ساحل العاج×الجزائر
56.00سيراليون×غينيااالستوائية

69.00مالي ×موريتانيا
69.00غامبيا × تونس

ربيع حمامة


