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الشرطة × تشرين 1/ 2
نج��ح البح��ارة بمتابع��ة الصدارة 
وبشطارة بعد فوزهم الصعب على 
الش��رطة المضيف 2/ 1 في مباراة 
الفرص خاصة  العديد من  شهدت 
للمضي��ف عبر المالطة ومس��رور 
األول  بالش��وط  وصب��اغ ودعبول 
باإلضاف��ة لعل��ي بش��ماني الذي 
ترجم أفضلية فريقه وسجل ثنائية 
مميزة رفع به��ا فريقه من نقاطه 
ال��ى 43 نقطة وثبت الفريق حالته 
الدفاعي��ة ليحاف��ظ عل��ى تقدمه 
عبر عبد ال��رزاق وكروما وريحاوي 
والكردغلي مع مس��اندة من نديم 

وزكريا.
افتقد حيال ذلك الشرطة للكثافة 
بالمقدم��ة واعتمد عل��ى هجومه 
المتمث��ل بالش��رك ومحيا ومن 
خلفهم مل��ط ولم يك��ن بالفريق 
الس��هل وس��جل له العب وسطه 
الصالل  وتح��رك  عل��وان  م��ازن 
ومرعي بخطورة، لكن دون فاعلية 

في منطقة الخطر.
عن��د  الش��رطة  رصي��د  وتجم��د 
النقط��ة 21 ف��ي المركز العاش��ر 
وهي الخسارة الثامنة للفريق هذا 
الموس��م أمام تشرين الذي حقق 
فوزه ال�13 خ��الل 19 مباراة لعبها 

الفريقان حتى اآلن.

الوحدة × الجيش 1/صفر
رياض أمين

سجل للجيش عدي جفال د 30
الشوط األول هاجم الجيش وحرة 
ل��ه قطعها دفاع الوحدة وأمس��ك 
حارس الوحدة ك��رة قبل وصولها 

للواكد.
ورد طه موس��ى كرة مؤمن ناجي 
ومن هجم��ة للوح��دة رد حارس 

الجيش تس��ديدة محم��د الحالق 
القوي��ة وي��رد دف��اع الجيش كرة 
األوم��ري وينفرد محم��د الحالق 
وحرة  ويس��دد  الجيش  بح��ارس 
لقصي حبيب مرت بجانب القائم 

األيسر للوحدة.
ف��ي الدقيق��ة 30 س��جل ع��دي 
جف��ال هدف الوح��دة عبر تمريرة 
أس��امة أومري ومنه للحالق الذي 
مرر للجفال المنف��رد .. ومن حرة 
للجيش أنقذ حارس الوحدة مرماه 
من هدف ، وتعلو رأس��ية يوسف 
الحموي عارض��ة الوحدة ويهاجم 
االخير وركنية له وس��دد العجان 
ف��وق عارض��ة الجي��ش ولينتهي 
الشوط األول بتقدم الوحدة بهدف.
ركنية  ببدايت��ه  الثان��ي  الش��وط 
للوحدة يرفعها األومري و يقطعها 
دفاع الجيش وأج��رى الجيش 3 
تبديالت ويمسك حارس الجيش 
الواك��د بكرة  ك��رة ع��دي وي��رد 
يمسكها طه موسى وحول الوحدة 
كرة الت��رك لركنية واحدة للوحدة 
وبطاقة حم��راء لجهاد الباعور من 
الجيش بالدقيقة 64 وحرة للوحدة 
وترتط��م ك��رة األوم��ري بدف��اع 
للوحدة يقطعها  الجيش وركني��ة 
دفاع الجيش وي��رد محمد الواكد 
بك��رة يمس��كها ح��ارس الوحدة 
وينقذ دف��اع الجيش كرة العجان 
بالتسديد  العاجس  وتباطأ  لركنية 
يقطعها دفاع الجيش وينقذ دفاع 
الجيش كرة للعاجي ويضيع عدي 
جفال أغلى فرص��ة للوحدة داخل 
جزاء الجيش ويرد حارس الجيش 
مرة حميد ميدو وأمس��ك حارس 
الجيش كرة الحالق لتعلن صافرة 
الوحدة  المباراة بفوز  الحكم نهاية 

بهدف دون رد.

حطين × االتحاد 2/ صفر
محمد عجان

ف��از حطين  نظيفي��ن  بهدفي��ن 
على ضيفه االتحاد س��جلهما على 
مدار الش��وطين بعد مب��اراة قوية 
وندية ومثي��رة قدم فيها الفريقان 
مس��توى متطور وعام��ر بالرجولة 
تقاس��ما  اإلمكانيات،  وتوظي��ف 
فيها الشوطين، ففي الوقت الذي 
س��يطر فيه حطين على مجريات 
الش��وط األول ونجح ف��ي التقدم 
به��دف واكتفى ب��األداء الدفاعي 
واالرتداد الس��ريع وعزز تقدمه في 

الدقيقة األخيرة من المباراة.
االتحاد كان تائهًا في الشوط األول 
المرتدات  عل��ى  بش��كل  واعتمد 
غي��ر الخطرة وعل��ى اللعب بخطة 
بالثاني وس��يطر  هجومية ناجحة 
وكان األكث��ر اس��تحواذًا وحرك��ة 
اللعب،  لمفاتيح  وامتالك  ونشاط 

لكنه أخفق في ترجمة ذلك.
الش��وط األول وعل��ى الرغ��م من 
ان االتحاد كان البادئ بتش��كيل 
خطورة مباشرة مع الدقيقة األولى 
عب��ر الريحانية الذي انفرد بحارس 
حطين وكاد أن يسجل لكن كرته 

علت العارضة.
تح��رك حطي��ن بش��كل س��ريع 
خط��ة  عب��ر  الملع��ب  وامتل��ك 
في  وبس��يطرة مطلقة  هجومي��ة 
منطقة الوس��ط وجم��ل تكتيكية 
عب��ر الجناحي��ن وليضع لنفس��ه 
فرص بالجملة لو أحسن مهاجموه 
اس��تغاللها ل��كان هن��اك حديث 
آخر فانفرد األش��قر ومسحت كرته 
العارضة وكانت مباشرة المردكيان 

بالعاللي.
يم��رر  س��ريعة  هجم��ة  وم��ن 

للبوطة  المردكي��ان كرة عرضي��ة 
الذي لم يته��اون ويتابعها داخل 

المرمى لتعانق الشباك د 40.
كاد العنيزان ان يعزز تقدم حطين 
باله��دف الثاني عندما س��دد كرة 
أرضي��ة قوية تجاوزت الدفاع لكن 
ح��ارس االتحاد اس��تطاع إنقاذها 

قبل عبورها لداخل المرمى. 
في الش��وط الثاني تب��دل الحال 
تمامًا فاالتحاد فرض أسلوبه بأداء 
هجوم��ي باغت وع��ّدل من خطة 
لعبه واندف��ع بكامل حظوظه نحو 
منطقة حطي��ن وبقيادة الريحانية 
الذي مأل الملعب حركة ونش��اط 
وحيوية وتمكن م��ن إرباك دفاع 
حطين للحد من خطورة هجمات 
االتحاد المتالحق��ة والخطرة لكن 
تسرع العبيه في التسديد وترجمة 
الف��رص، فأه��در أحم��د األحمد 
رأس��ية مس��حت عارضة حطين، 

ولعب الريحانية مباشرة عالية.
وس��دد م��ن مباش��رة صاروخية 
أنفذه��ا ال ش��اكر عل��ى دفعتين 
ومع الدقيقة األخيرة ومن هجمة 
مرت��دة س��ريعة للحيت��ان يم��رر 
الرفاع��ي كرة طويلة ال��ى القلفاط 
والمتحفز والذي أحسن استقبالها 
وتابعها بيمناه عن يس��ار حارس 
االتح��اد مس��جاًل ه��دف التعزيز 
لحطين ويرسم البسمة من جديد 
العريضة  جماهي��ره  وج��وه  على 
وبداية خير لمدرب��ه الجديد ضرار 

رداوي.

الساحل × الكرامة 1/ 1
صبحي سحاري

عل��ى اخت��الف األه��داف خ��رج 
الفريقان أحب��اب بتعادل إيجابي 
بهدف لمثله ف��ي الملعب البلدي 

بطرطوس ، الكرام��ة الذي أرادها 
ع��ن  الف��ارق  لتقلي��ص  كامل��ة 
لله��روب  والس��احل  المتص��در 
م��ن الدائ��رة والخروج م��ن نفق 
االنتكاسات ومسلسل الخسارات .

الع��زام رس��م البداي��ات لالعبيه 
فتناوب الحموي وبسمار ورمضان 
عل��ى إه��دار فرص محقق��ة لكن 
بالمقابل  حاض��رًا  كان  المص��ري 
اعتم��د الس��احل عل��ى تحركات 
جفلة بالوس��ط وف��ي المقدمة أبو 
عمشة و االسعد محاولين الوصول 
الى مرمى النعس��ان الذي تعامل 
مع كافة الكرات بثقة عالية وأبعد 

الخطر الساحلي في األول
ف��ي الثاني عمر جني��ات صاحب 
االختص��اص ف��ي تنفي��ذ ركالت 
الجزاء ينفذ ركلة الجزاء التي أعلن 
عنه��ا ربيع وس��ام لوجود لمس��ة 
يد في الدقيق��ة 63 ويضع فريقه 

بالمقدمة .
وكان هن��اك مطالبة بركلة أخرى 
للكرامة وواحدة للساحل الذي عاد 
النعس��ان وكان له  لتهديد مرمى 
الم��راد بالدقيق��ة 82 أثمرت على 
هدف التعادل عب��ر الالعب ماهر 

برازي
ومع أخر الدقائ��ق كاد الكرامة أن 
يس��جل بعدة فرص عل��ى التوالي 
وس��ط تكت��ل العب��ي الس��احل 
ف��ي منطقة الج��زاء للحفاظ على 
النتيجة وكسب نقطة ثمينة وكان 

له ما أراد .

الحرية × حرجلة صفر/ 1
محمد هاشم إيزا

أحرز الهدف محمد غباش د 4
ف��ي مب��اراة النق��اط المضاعف��ة 
حقق حرجل��ة فوزًا غالي��ًا وثمينًا 

عل��ى مضيفه الحرية ف��ي ملعبه 
به��دف وحيد ف��ي مب��اراة قوية 
غنية بالف��رص حافلة بالعطاء من 
كال الفريقين، دانت الس��يطرة في 
للضي��وف بعكس  الش��وط األول 
الش��وط الثاني الذي تسيد الحرية 

معظمه.
ب��دأ اللق��اء بنش��اط وحيوية من 
الضي��وف وكانت فرص��ة الدقيقة 
األول��ى لحاتم ال��ذي تطاول لكرة 
مرفوعة برأسه راحت بجوار القائم 
وترج��م الفريق الضيف س��يطرته 
بهدف مبكر جاء بواس��طة الالعب 
محم��د غباش من ركلة مباش��رة 
اس��تقرت الكرة عن يسار الحارس 
)السالم( بالمقص وسط ضغط غير 
الزائر وتهيأت  الفريق  طبيعي من 
فرصة محققة لعلي غصن س��بقته 
الكرة تحسن أداء أصحاب لألرض 

فسدد الحسن جانب القائم.
وأضاع العجيل فرصة عندما وقف 
متفرجًا أم��ام الكرة معتق��دًا أنه 
بوضعية تس��لل؟! وأهدر الس��الم 
فرصة هدف مؤك��د عندما صوب 
الكرة بالعاللي والحارس )خديجة( 
الش��وط  وودع  الخش��بات  خارج 

سمير بالل بقذيفة فوق المرمى.
في الش��وط الثان��ي تبدلت صورة 
المباراة ولعب الحرية بزخم وقوة 
واعتمد الضي��وف على الهجمات 
المعاكس��ة وأتيح��ت ل��ه فرصة 
لتعزي��ز تقدم��ه بع��د ان تعرض 
حاتم لعرقل��ة داخل الجزاء نفذها 
باقتدار ثم  الس��الم  غباش وردها 
أرس��ل ب��الل الحرية ك��رة تصدى 
لها الح��ارس وارتكب دفاع الحرية 
سلسلة من األخطاء وكاد غصن أن 
يسجل لو أحسن استغالل إحداها 
فأه��در فرصة غني��ة عندما لعب 

الكرة خارج المرمى.
الذي  للحري��ة  الس��يطرة  وعادت 
ف��رض إيقاع��ه واعتمد أس��لوب 
الت��ي قطعت  المرفوعة  الك��رات 
م��ن المدافعي��ن والح��ارس مع 
وثانية  بعجي��ل  التعديل  فرص��ة 
لعب��د هللا وتس��ديدة بعي��دة من 
العجيل وراس��ية س��امر الس��الم 
وكانت الدقيقة الثالثة من الوقت 
بدل الضائ��ع موعد مع آخر فرصة 
محققة للحرية أهدرها على أبواب 
المرم��ى ليطل��ق الحك��م صافرة 

الختام.
عب��د  الصف��راوات:  البطاق��ات 
المعطي كياري، س��مير بالل من 
الحرجلة، وس��مير بالل بعد نهاية 

المباراة من الحرية.
الح��كام: د. حنا حط��اب، د. عبد 
الس��الم كليب، فواز خليل، عمار 

أبو علو.
مقيم الحكام: محمد عتال.

مراقب المباراة: ماهر داالتي.

الوثبة ×جبلة صفر/صفر
محمد خير الكيالني 

لم تك��ن المباراة ذات مس��توى 
جيد وانحصر معظم وقتها بالوسط 
مع هبات اليذكر فيها اال فرصتان 
للفريقين وماتبقى عك  محققتان 
كروي وزاد بالنهاي��ة بعد المباراة 
طرد العب من الوثبة حيث كانت 
البداية دفاع من جبله المتصاص 
فورة الوثبة التي كادت تس��فر عن 
هدف اوقفته راية التس��لل وردها 
الك��ردي وتاب��ع الوثب��ة هجومه 
وسدد الحلوي كرة ارضية لم تجد 
م��ن يتابعها وبتبدي��ل اضطراري 
لجبل��ة وخروج ع��دي عيد وعلي 
س��ليم  الش��مالي  وادخل  محمد 

بره��وم وعب��د هللا حمود ونش��ط 
جبلة وهاجم لكن البحر كان تحت 
لحيدرمن  ك��رة  ووصلت  المراقبة 
ركنية سددها بالعالي وبضربة حرة 
حولها دفاع الوثبة لركنية وتحمل 
دفاع الوثبة ضغ��ط هجوم جبلة، 
وبهجمة منس��قة للوثب��ة وصلت 
بالعالي  الك��رة ألزدش��ير س��دها 
وأخ��رى لعام��ر مرره��ا وضاعت 
وبخطأ آخر للوثب��ة وخطف البحر 
كرة من الوثبة وس��ار بها متجاوزًا 
دفاع الوثبة واجهها الحارس أنس 
بيطار وسددها أرضية مرت بجانب 
القائم واعتم��د جبلة على الكرات 
الطويلة للبحر وصار اللعب سجااًل 
والوثبة يدخل من العمق وبركنية 
لعبها الحلوي أمسكها كردي جبلة 

وانتهى األول سلبيًا.
بالثان��ي بدأ جبل��ة مهاجمًا وبكرة 
بالعالي  للشيخ يوس��ف س��ددها 
، ورد الوثب��ة بهج��وم مثل��ه لكن 
بهج��وم عقي��م دون حل��ول وقد 
ب��ّدل الخلف أماك��ن3 مهاجمين 
والبيطار  والعام��ر  الحلوي  فلعب 
وبقي اللعب بالوس��ط ، وفي حال 
الدخ��ول للج��زاء يتكت��ل الدفاع 
والحارسان يتفرجان .. وكاد الوثبة 
أن يس��جل عندما انف��رد البيطار 
بالكردي وحاول اس��تخالصها منه 
وتوقفت بصاف��رة الحكم وانتفض 
الوثبة بآخ��ر دقائق المب��اراة كاد 
الصارم يسجل بضربة حرة سددها 
امس��كها كردي جبلة وتس��ديدة 
للغندور امس��كها الكردي واستمر 
النهاية  اللعب سجااًل حتى صافرة 
التي أعلنت التعادل السلبي وبعد 
المب��اراة حصلت مش��ادة كالمية 
بي��ن الحكم وس��عيد ب��رو كانت 

الحمراء بوجه األخير.

في األسبوع السادس إيابًا للدوري الممتاز

تشرين يوسع الفارق بالصدارة وديربي العاصمة للوحدة

في األسبوع السادس للدوري الكروي الممتاز من رحلة اإلياب كل الفرق لعبت 
الجيش  فريق  المباشر  مطارده  وبين  بينه  الفارق  وسّع  الذي  تشرين  لصالح 

بفوزه على الشرطة بالعاصمة وخسارة الجيش أمام الوحدة.
وتعرض الكرامة لصدمة من الساحل بتعادل وفاز حطين على االتحاد وتقدم 
وتعادل جبلة مع الوثبة ،وتفوق الحرجلة على الحرية ، واليوم يتقابل الفتوة 

مع الطليعة.
في  الشرطة  أم��ام  بقوة  لقبه  عن  داف��ع  والمتصدر  اللقب(  )حامل  تشرين 
رصيده  يرفع  وبذلك  جديد  وانتصار  جديد  بتفوق  صدارته  عن  ودافع  دمشق 
وهو  نقاط   5 الى  الوصيف  الجيش  وبين  بينه  الفارق  ووسع  نقطة   43 الى 
فارق يجعله يقدم األفضل في القادمات من المباريات ويضمن له سيرًا واثقًا 

باتجاه الحفاظ على اللقب.
تشرين تقدم والشرطة عادله ثم عاد تشرين ليتقدم بهيبة البطل أما الشرطة 
فيما  اإلط��اق  على  ثابت  مستوى  وال  تحت  ومرة  فوق  مرة  كعادته  فهو 
تشرين يؤدي بعزيمة وقوة وبحماسة ويتناغم بين العبيه في كل الصفوف.
في  الجيش  أمام  مباراته  في  فعل  و  قول  للوحدة  كان  أيضًا  العاصمة  وفي 
من  للجيش  الدين  ورد  وبالنتيجة  ب��األداء  وتفوق  الشهير  العاصمة  ديربي 

خسارة الذهاب.
الوحدة كان األفضل في كل المراحل وكان من الممكن أن يزيد رصيده من 

األهداف ومن فرص غاية في الخطورة تكررت باستمرار وتناوب على إضاعتها 
العبوه ووقف حارس الجيش أمام الكثير منها أي أن الوحدة فعل كل شيء.
أما الجيش فلم يفعل شيئًا وقدم مباراة هي األسوأ له هذا الموسم دفاعًا 
وهجومًا فكان دفاعه مفككًا ووسطه تائهًا وهجومه مسترسًا فاستحق 

الخسارة بجدارة.
الكبير  الكرامة  فريق  من  الفوز  بطعم  تعاداًل  الساحل  حقق  طرطوس  في 

فخدم نفسه وعرقل الكرامة ومنعه من الوصول الى الوصافة.
أراد  ما  له  وكان  نقطة  أي  يريد  الهبوط  شبح  من  للخاص  سعيه  في  الساحل 
والكرامة يريد التقدم السترداد صدارة كانت في متناوله طويًا لكنه لم يستطع 
الساحل  أما  يومه  في  ليس  لكنه  الكثيرة  ومحاوالته  الحثيث  سعيه  رغم  ذلك 

فرضي بنقطة فيما كانت خسارة الكرامة لنقطتين ثمينتين في سباق الكبار.
وليس كل ما تتمناه الفرق في كرة القدم تدركه وخاصة في دورينا الذي نرى 

فيه العجائب.
حطين بمدرب جديد )الرداوي( يعود الى الساحة فائزًا على االتحاد الذي يقوده 

مدرب برازيلي وبذلك يتقدم شريكًا بالمركز الثالث مع الكرامة.
عنده  كان  لمن  البديل  الوطني  المدرب  من  استفاد  حطين  أن  يعني  وهذا 
شيء  كل  يجهل  برازيلي  مدرب  من  يستفد  لم  االتحاد  فيما  بالدوري  والخبير 

عن دورينا وجاء في الوقت غير المناسب.

كانت  االتحاد  وخسارة  وقته  في  وج��اء  وحصل  متوقعًا  كان  حطين  فوز 
مستحقة أيضًا والصورة طبيعية في مباراتهما مع بعضهما فهي متوقعة 
ألنها بين فريق مستقر ومتقدم على الائحة هو حطين وبين فريق ال أحد 
يعرف ماذا يريد فهو في كل مرة حالة مغايرة للتي هي قبلها وحين استقر 
على يد المدرب الوطني )الهواش( جاءه البرازيلي ليبدأ من الصفر وهو ال يدري 

عن الفريق شيئًا.
في جبلة خرج فريقها مع ضيفه الوثبة ال غالب وال مغلوب والتعادل لم يحرج 
أحدًا ولم يؤثر على طريق المنافسة فكل منهما استفاد من نقطة وهما في 
باللقب كما هو حال جبلة وال جبلة  الوثبة طامح  موقع آمن ومطمئن فا 

مهدد بالهبوط وكذلك حال الوثبة وعليه فهما مقتنعان بتقاسم النقاط.
في حلب حلق الحرجلة بالنتيجة وزاد من هموم الحرية أبقاه في آخر الترتيب 

وقطف نقاطًا مضاعفة في سعيه لتحسين موقعه بالجدول.
استمر  الحال  أن  إال  لنجدته  بجديد  وج��اء  مدربه  استبدل  الحرية  ان  ورغ��م 
إليها  الوصول  من  والبد  بالمدرب  ليست  العلة  أن  ويبدو  المنوال  ذات  على 
والوقوف على حقيقتها ألن الفريق يخسر في أرض وفي خارجها مهما كان 
وبما  بالنتيجة  فرح  والحرجلة  الترتيب  جدول  على  وموقعه  المنافس  اسم 
وصل إليه من سوية فنية دفعت به الى موقع آمن وإلى حالة من االستقرار 

باألداء والنتائج.. مع التفاصيل..
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تختتم اليوم الس��بت في الالذقية منافس��ات بطول��ة الجمهورية 
بك��رة الطاولة للبراعم موالي��د -2010 2011 للذكور واإلناث والتي 
انطلقت أول أمس الخميس بمش��اركة أصح��اب المراكز الثمانية 
األول��ى م آخر بطولة إضافة لخمس��ة العبين وخمس العبات من 
كل محافظة باس��تثناء حماة، طرطوس حيث يحق لهما المشاركة 
بثمانية العبين ذكور والالذقية بثمان العبات وإدلب ستة العبات.

انتقاء منتخب السيدات
وبالتوازي مع بطولة البراعم يقيم اتحاد كرة الطاولة بطولة تجارب 

انتقاء المنتخب الوطني للسيدات والناشئات والالعبات.
الس��يدات: هن��د ظاظا، إيمان محم��د، هبة اللج��ي، نورما غزيل، 

سوزان محمد، الرا ضويا، مريهان مسالخي.
الناش��ئات: نايا س��ليمان، عبير زيتون، نايا عجيب، آية علي، آالء 
فصيل، ميس��اء الحافي، ش��ام عجيب، حال علي، غزل زاهر، كنده 

حسن.
يش��رف على البطولتان عضو االتحاد ران��ي صافيا والدولي هادي 

جمعة حكم عام إضافة لرامي نعيم.

كرة القدم

لجان مؤلفة من  الرياضية،  واتحاداتنا  أنديتنا  نرى يف  أن  أمر موجب 
العون يف  الخبرات والكفاءات والهدف من وجودها تطويري وتقديم 
عمل االتحادات واألندية وبناء فرقها ومنتخباتنا من خالل الرأي الناصح 

والسديد والمفيد.

وعدم  اللجان  سكك  أعضاء  بآراء  األخذ  عدم  هو  األمر  يف  السالب  أما 
إعطائهم الفرصة ألخذ دور فعال يف العمل خاصة أن وجودهم للفائدة 
ولالستفادة من خبراتهم وغير ذلك هو بقاء تلك اللجان وأفرادها صورة 
وديكور ال قيمة له وال لوجود ويكون وجودهم وعدمه بنفس القيمة 

واألثر والتأثير بال لون وال طعم وال رائحة.

موجــــب

سالــب

يقول الخبر: جدول نشاطنا الرياضي المحيل والخارجي مزدحم 
ما  ومنها  القادم  ومنها  القريب  منها  المتتالية  بالمواعيد 

هو قائم.

هي حالة صحية وطبيعية أن يكون دوالب نشاطنا الرياضي 
وفيها  بركة  الحركة  يف  ألن  المستمر  ال��دوران  من  حالة  يف 
قراءة للواقع وانفتاح عىل الدنيا ومن خالل ذلك يأتي التقويم 
المثايل أللعابنا الرياضية يف األندية والمنتخبات ولكل الفئات 
وللجنسين ونعرف بالتايل موقعنا بين رياضات الجوار واألبعد 
واإلقليمي منها والقارب إىل آخر السلسلة وحين تعرف موقعنا 
اإليجابيات  عىل  للمحافظة  والالزمة  الكفيلة  السبل  سنعرف 

والتطور وإدراك السلبيات ومعالجتها.

خبر

تعليق

اختتمت ي��وم األربع��اء الماضي 
المرحل��ة األخي��رة م��ن مباريات 
للمنطق��ة  األول��ى  المجموع��ة 
الجنوبي��ة والتي تصدر بها اليقظة 
والمجد الترتيب وانتقال إلى الدور 
الثاني لمواجه��ة المتصدرين من 
المحافظ��ة  الثاني��ة  المجموع��ة 
xفيم��ا  والعربي بطريقة   
المجموع��ة  مباري��ات  انطلق��ت 
الثالث��ة في المرحل��ة الثانية بين 
الترتي��ب في مجموعة  متصدري 
ليلعبا  الحس��كة ومجموعة حماه 

ذهابًا وإيابًا.
نتائج المجموعة األوىل

- حافظ اليقظة على الصدارة التي 
اعتالها في المرح��ة قبل األخيرة 
1/0 على  وتغلب عل��ى المخ��رم 
ضمن  والمخرم  المحافظة  ملعب 
استمراره في الدرجة األولى, وليرد 
اليقظة الدين للمخرم عن خسارته 

ذهابا 0/1.
- وتابع المج��د أداءه الجيد أمام 
مس��تضيفه جرمانا وتف��وق عليه 

.2/1
- وس��قط الوافد الجديد قارة أمام 
مس��تضيفه الش��علة بنتيجة 1/4 

وخ��رج مودعًا تجربته األولى التي 
وصل اليها ألول م��رة في تاريخه 
وبقي الش��علة يغرد ف��ي الدرجة 

األولى.
ترتيب الفرق: 

1 - اليقظ��ة 24 نقطة/ 2 - المجد 
22/ 3 – الش��علة 13, 4/ جرمان��ا 
12/ 5 - المخ��رم 10/ 6 - قارة 6 

نقاط.
نتائج المجموعة الثالثة

في ذهاب الدور الثاني بفوز شرطة 
2/1 والجزيرة  الجه��اد  حماه على 
على م��ورك 1/0 ويتأهل الفائزان 

الى مواجهة النواعير وعفرين. 

وصل دوري الش��باب بكرة القدم 
بدرجته الممتازة إل��ى الجولة 19 
الت��ي تقام الي��وم الس��بت ولن 
تخل��و من اإلث��ارة والندية بالرغم 
م��ن أن االتحاد يطي��ر بصدارته، 
لكن المنافسة محتدمة على بقية 
المراكز س��واء بالمقدم��ة أن في 

صراع الهروب من شبح الهبوط.
خارج المواقع

يحل االتحاد المتصدر اليوم ضيفًا 
عل��ى الكرامة في حم��ص.. لقاء 
الذه��اب كان قد انته��ى بنتيجة 
األول  ويتص��در   1/1 التع��ادل 
برصي��د 48 نقطة بف��ارق 10 نقاط 
عن تش��رين أقرب المنافس��ين، 
أما الكرامة فهو س��ابعًا برصيد 23 

نقطة.
تش��رين الوصي��ف يح��ل ضيف��ًا 
على النواعير.. لتش��رين 38 نقطة 
والنواعي��ر ف��ي س��ادس المواقع 
برصيد 24 نقط��ة وكانت مواجهة 

الذه��اب ق��د انتهت لف��وز كبير 
لشبان البحارة بنتيجة 5/ 0.

الطليع��ة )الثال��ث( بنقاطه ال�35 
يحل الي��وم أيضًا ضيفًا على جبلة 
في س��ادس مراحل اإلياب وكان 

الطليعة فاز ذهابًا بهدف دون رد.
ويحاول جبلة إيجاد منفذًا له نحو 
مرك��زًا م��ن حيث يحت��ل المركز 
الحادي عشر على الالئحة وله 18 

نقطة.
مواجهات الهروب

يلتقي اليوم المحافظة مع الوحدة 
ف��ي لق��اء ؟؟؟؟ حي��ث يس��عى 
المحافظ��ة للبق��اء ضم��ن مربع 
الكبار وله 29 نقطة بالمركز الرابع 
فيما للوح��دة 16 نقط��ة بالمركز 
الثان��ي عش��ر عل��ى الالئحة وهو 
مهدد بالهب��وط وكان المحافظ قد 

فاز ذهابًا بهدف دون مقابل.
سيش��هد  اآلخر  العاصم��ة  لق��اء 
الش��رطة م��ع الجيش  مواجه��ة 

وهو ه��ام عل��ى صعي��د الهبوط 
حيث للش��رطة 16 نقط��ة بالمركز 
قب��ل األخي��ر على الالئح��ة فيما 
للجي��ش 23 وهو مرتاح نس��بيًا 
ويطمح للتقدم أكثر.. ذهابًا تعادل 

الفريقان بنتيجة سلبية.
لقاء الحرية والوثبة هو لتحس��ين 
28 نقطة  ل��ه  الوثب��ة  المواق��ع.. 
الحرية  بالمرك��ز الخامس بينم��ا 

ثامنًا ب�23 نقطة.
ذهابًا فاز الوثبة بهدفين نظيفين.

آخ��ر المواجه��ات س��تكون بين 
حطين والمجد.. األخير منتش��ي 
بالجوالت األخيرة بعد اإلبقاء على 
بصيص األمل بالبقاء.. وللمجد 11 
نقط��ة بالمركز األخي��ر ويدرك أن 
االنتصار الجديد سيزيد من تفاؤله 
بينما حطين أيضًا قد يدخل النفق 

المظلم بنقاطه ال�20.
ذهاب��ًا ف��از حطي��ن في دمش��ق 

بثالثية نظيفة.

في كرة األولى.. 
اليقظة والمجد تابعا فوزهما وقارة ودع األضواء

اليوم.. فرق المقدمة خارج قواعدها في دوري 
شباب الممتاز

صبحي أبو كم
قال رئيس نادي المج��د صالح رمضان أن 
إدارة الن��ادي الحالية تس��لمت مهامها في 
ظ��روف غاية ف��ي الصعوبة س��ببها الوضع 
المتردي ال��ذي وجدوا الن��ادي عليه حين 
قدومهم, ومن كافة النواحي االس��تثمارية 

والفنية واإلدارية.
وأضاف رمض��ان خالل المؤتم��ر الصحفي 
الذي عقدت��ه إدارة النادي ي��وم )االثنين( 
ف��ي  19 مخالف��ة  إحص��اء  ت��م  الفائ��ت: 
اس��تثمارات النادي هي عبارة عن تعديات 
على المنشآت والمالعب وموجودات النادي 
والمق��رات التابعة له في اماك��ن متفرقة, 
وق��د تم معالجة هذه المخالفات وفق االطر 
القانونية, ووصلنا إل��ى مراحل جيدة ولكن 
هن��اك مخالفات يتطل��ب معالجتها تدخل 
التنفيذية  اللجن��ة  الرياضية ف��ي  القي��ادة 
واالتحاد الرياضي الع��ام وقد قمنا بتوجيه 

مخاطبات رسمية بهذا الشأن.
وتابع رمضان: هناك غبن كبير باستثمارات 
النادي بناء عل��ى العقود الموقعة في وقت 
س��ابق, وقمنا برفع دعوة لفس��خ العقد مع 
المس��تثمر الرئيس��ي, ث��م جرت تس��وية 
بحضور القيادة الرياضية وقيادة فرع دمشق 
ت��م بموجبها زي��ادة بدل االس��تثمار ثالثة 
اضع��اف تقريب��ًا, كما رفعنا ع��دة مذكرات 
للقيادة الرياضي��ة بخصوص بعض المقرات 

العائدة للنادي التي تم االس��تيالء عليها أو 
نهب موجوداتها خالل الس��نوات الماضية، 
وتوجهنا للقضاء في بعض القضايا المتعلقة 

بهذه المقرات.
واضاف: لدينا دراسة جاهزة للقيام بمشروع 
استثماري ضخم هو حاليُا في طور الحصول 
على الموافقات الرس��مية ليتم طرحه على 
الراغبين بعدها, وفي حال تم السير في هذا 
المش��روع س��يؤمن للنادي وفر مادي جيد 
يتيح له االس��تقرار المادي والسير بالعمل 
نحو افاق اوس��ع وطموح��ات أكبر في كافة 

االلعاب.
وفيم��ا يخ��ص موض��وع فري��ق الرج��ال 
ومنافساته بدوري األولى تحفظ رمضان عن 
اعط��اء ووعود بطموحات كبيرة حاليًا حيث 
قال: حظوظنا متس��اوية م��ع الفرق األخرى 
قياس��ًا بوضع الفريق والفترة القصيرة التي 
منحت ل��إدارة إلعادة بنائ��ه كونها جاءت 
بالتزامن مع تخلي االدارة السابقة عن معظم 
عناصر الفريق بطريقة مريبة وقبل يوم واحد 
م��ن قدومنا، حي��ث غادر الفري��ق 13 العبًا 
تقريبًا ابرزهم اياد عوي��د ورجا رافع وكنان 
نعمة ومحمد مارديني وعماد المنجد وعبد 
المعطي كي��اري وثائر الش��امي, ومصعب 
العل��و، لذلك فحظوظ فريقن��ا بالصعود إلى 
الدوري الممتاز تتس��اوى م��ع بقية الفرق 

المتأهلة إل��ى الدور الثاني معه، وربما يزيد 
عليها المجد بالعام��ل المعنوي فقط كونه 
فريق عريق ولديه اس��م كبير في كرة القدم 
السورية وهذا عامل قد يستفيد منه الفريق 

وقد ال يستفيد وهذا عائد لالعبين.
وقال رمضان: أن اس��تراتيجية البناء قائمة 
حاليًا على تش��كيل فريق للرجال متوس��ط 
معدل اعماره 23 عام��ًا ولم نتعاقد مع أي 
العب ألقل من موس��مين, وهناك اهتمام 
ومتابعة ودع��م لفرق الفئات العمرية حيث 
نوفر لها كاف��ة التجهيزات واالدوات الالزمة 
إضافة لع��دد كبير من المدربين إضافة إلى 
انش��اء اكاديمية لتكون خ��زان يغذي فرق 

القواعد بالمواهب.
أم��ا عن بقية االلعاب فقد ذكر رمضان: كان 
لدينا في نادي المجد حوالي 12 لعبة رياضية 
كلها فاعلة ومتفوقة مثل كرة الطاولة والكرة 
الطائ��رة والمصارعة وبناء االجس��ام وكان 
لدينا ابطال في هذه االلعاب على المستوى 
العربية، ولكن خالل الس��نوات الماضية تم 
الغاء معظم االلعاب حيث بقي لدينا اضافة 
لكرة القدم ثالث العاب مميزة على مستوى 
الجمهورية هي العاب التايكواندو والكاراتيه 
والش��طرنج, وس��نقوم حالي��ًا وبالتدري��ج 
بتفعيل كافة االلع��اب التي يمكن أن نوفر 
لها اماكن للتدريب وقد بدأنا التنس��يب في 

رياضة السباحة.
مدرب فريق رجال المجد لكرة القدم هشام 
ش��ربيني قال: بدأنا من الصف��ر وفي وقت 
التغيير  الفري��ق نتيج��ة  متأخر بتش��كيل 
االداري النادي وفي ظل امكانات محدودة, 
ومع ذلك نجحنا باس��تقطاب مجموعة من 
الالعبين الجيدي��ن لكنهم يحتاجون لعمل 
ووق��ت طويل للتحضير واالنس��جام كونهم 
من اندية مختلفة وبدأنا مش��وار المنافسة 

الوصول إلى الجاهزية المطلوبة.
وأضاف ش��ربيني: فريقنا تأه��ل إلى الدور 
الثان��ي م��ن دوري الدرجة األول��ى وخطة 
عملن��ا حالي��ًا ترتك��ز على تحقي��ق هدف 
التأهل إلى الدوري الممتاز وفرصتنا قائمة 
رغم كل الظروف التي رافقت تش��كيل هذا 
الفريق بدع��م م��ن االدارة وباالعتماد على 
ارادة الالعبين وتعاونهم معنا لتحقيق هذا 

الهدف.
مدير الك��رة بنادي المجد أنور س��ويد قال: 
الصع��ود إلى ال��دوري الممتاز ه��و الهدف 
الذي نضعه نصب أعيننا, والمرحلة الحالية 
تتطلب جه��ود اكبر م��ن الالعبين والجهاز 
الفن��ي واإلداري, ودع��م إضاف��ي من إدارة 
النادي, نتمنى م��ن جمهورنا الغالي الصبر 
على الفريق, وأملنا كبير بتلبية طموحاتكم 

النابعة من محبتهم للنادي. 

وفت اإلدارة االتحادية بوعدها الذي قطعته على نفس��ها 
باس��تقدام مدرب أجنب��ي لفريق الرج��ال الكروي، فقد 
وصل البرازيلي )آرثر داسيلفا( البالغ من العمر 66 عامًا 
إلى حلب وباشر عمله في إعادة تحضير الفريق األهالوي 

وتأهيله لما تبقى من استحقاقات هذا الموسم.
وقد تابع المدرب داس��يلفا مباراة فريق شباب النادي 
م��ع النواعير وأعرب ع��ن إعجابه بمس��توى الفريق 
مؤك��دًا أنه يضم عناصر ممي��زة تصلح ألن تكون نواة 
فريق النادي المس��تقبلي وذكر ب��أن هذه المجموعة 
مبشرة، بالمقابل حضر في اليوم التالي مباشرة مباراة 

فريق الرجال مع الوثبة ولم يدل بأي تصريح لكن عدم 
االرتياح بدا على وجهه خاصة لمس��توى الفريق الذي 

ظهر عليه فنيًا وبدنيًا.
بطاقة

- االسم: آرثر بيرنانديس ريباس داسيلفا.
- مواليد: ريودي جانير، البرازيل 1955.

درب الفرق التالية:
- فالمنغ��و، أتلتيك��و برانس��ي، بوتافاغو، فلوفس��ي 

)البرازيل(.
- جيجو يونايتد )نيوزيلندة(، البانزا ليما )البيرو(.

- الشباب، الرياض )الس��عودية(، الوصل )اإلمارات(، 
الكويت الكويتي.

البرازيلي داسيلفا مدربًا لكرة االتحاد

صالح رمضان: تسلمنا إدارة نادي المجد بوضع متردي 
من كافة النواحي االستثمارية والفنية واإلدارية

محمد هاشم إيزا

محمد عجان

أعلن��ت إدارة ن��ادي الحرية عن توصله��ا إلى اتفاق م��ع الكابتن رضوان 
األبرش لتدريب فريق كرة الرجال وقد باشر )األبرش( عمله بشكل رسمي، 
وكانت اإلدارة الخضراء أعفت المدرب الس��ابق الكابتن محمد اسطنبلي 
من مهامه بس��بب سوء النتائج وتردي أحواله الفنية التي جعلت بتذليل 

الترتيب بفرق الدوري الممتاز.
وفي اجتماع اإلدارة مع المدرب الجديد تبين أنه لم يفرض شروطًا مسبقة 
ول��م يضع أي أمر من ش��أنه إعاقة تكليفه بل أوضح��ت مصادر مطلعة 
ل�«االتحاد« أنه وقع على )بياض( وأرسل العقد المبرم مع مجلس اإلدارة 
إل��ى اتحاد الكرة للتصديق عليه وأنه طلب من رئيس النادي الس��يد نور 
الدين تفنكجي إنهاء مش��اكل الالعبين العالقة ودفع مستحقاتهم مقابل 
التوقي��ع، وعلمنا أن اإلدارة خصصت للمدرب األبرش راتبًا ش��هريًا يبلغ 

حوالي مليوني ليرة.

األبرش مدربًا لكرة الحرية

كرة حلب الثانية
في سلسلة مباريات بطولة دوري أندية حلب للشباب بكرة القدم 
للدرجة الثانية فاز الحرفيون على الش��رطة 2/ 1 واليرموك 6/ 0 
وتعادل الشرطة مع النيرب 3/ 3 وفاز ع فرين على اليرموك 7/ 1 
ويتصدر المرحلة الرابعة من البطولة نادي عفرين بفارق األهداف 
عن الحرفيين ولكل منهما س��بع نقاط يليهم النيرب وله 6 نقاط 

ثم شرطة حلب 4 وأخيرًا اليرموك من دون أي نقطة.
لجنة األثقال

أعادت تنفيذية حلب تشكيل اللجنة الفنية لرفع األثقال من: 
محمد بكري أورفلي )رئيس��ًا(، محمد شرم )أمينًا للسر(، أحمد 

فياض )عضوًا(.

الالذقية تستضيف طاولة براعم الجمهورية
وبطولة تجارب انتقاء المنتخب الوطني للسيدات

بطولة الجمهورية للقوة البدنية بمشاركة 13 فريقًا
في أول نش��اط له بعد تش��كيله 
أقام اتح��اد الق��وة البدنية بطولة 
الجمهورية للناش��ئين والناشئات 
بدمش��ق،  الفيح��اء  صال��ة  ف��ي 
محافظة  عش��رة  إحدى  بمشاركة 
والشرطة,  الجيش  لهيئتي  إضافة 
وتص��ّدرت محافظة ريف دمش��ق 
الترتي��ب العام للناش��ئين، فيما 
حّل��ت حماة ف��ي الوصاف��ة، أما 

بطولة األوزان فجاءت كالتالي:
وزن 53 كغ: عب��د المعين قنوت 
الترك  59كغ: مهند  )حماة(، وزن 
)ريف دمشق(، وزن 66كغ: جمعة 
74كغ: أنس  خلو )الشرطة(، وزن 

محمد ش��ما )الش��رطة(، وزن 83 
كغ: أحمد العسكري )الرقة(، وزن 

)الجيش(،  محم��د  فادي  93كغ: 
وزن 105 ك��غ: عب��د هللا حم��ادة 

)ري��ف دمش��ق(، وزن 120ك��غ: 
محمد ميار معدنلي )القنيطرة(.

الناش��ئات فتصّدرت  ل��دى  أم��ا 
العب��ات حمص الترتي��ب العام، 
وحّل��ت العبات ريف دمش��ق في 
المرك��ز الثاني، فيما جاءت نتائج 
األوزان كاآلتي: وزن 43 كغ: ميرنا 
يارا فياض،  47كغ:  العيسى، وزن 
وزن 52 كغ: هديل الجغامي، وزن 
57 كغ: مي��اس درة، وزن 63 كغ: 
ش��يماء سكر، وزن 69 كغ: فاطمة 
بدي��ر، وزن 76كغ: الريتا س��المة، 
وزن 84 ك��غ: لي��ن حديفة، وزن 

84+ كغ: مي سالمة.



السنة 38 | العدد 041948
السبت 04 آذار 2021

الرئيس بشار  بحضور ممثل السيد 
األس��د أقام االتحاد الرياضي العام 
احتف��ااًل مركزي��ًا بمناس��بة العيد 
الذهبي لتأس��يس االتحاد في دار 

األسد للثقافة والفنون بدمشق.
وتوجه الس��يد الرئيس بشار األسد 
برس��الة تهنئة إلى الكوادر الرياضية 
الس��ورية بهذه المناسبة نقلها وزير 
ش��ؤون رئاس��ة الجمهورية منصور 
ع��زام ن��وه فيه��ا الرئيس األس��د 
بالرياضيين األبط��ال الذين تحدوا 
كما الشعب السوري ظروف الحرب 
والحصار ورفعوا اس��م سورية عاليًا 
ف��ي المحاف��ل الدولي��ة مؤكدًا أن 
الش��عب الس��وري يتطلع لتحقيق 
المزيد من اإلنجازات الرياضية في 

االستحقاقات المهمة القادمة.
وقال الرئيس األس��د في الرس��الة: 
الرياضي��ون..  واألخ��وات  األخ��وة 
بداي��ة أترح��م على أرواح ش��هداء 
الوط��ن جميع��ًا.. ومنهم ش��هداء 
القط��اع الرياضي الذي ق��دم أكثر 
من خمسمئة ش��هيد وأبارك لكم 
العيد الخمسين للرياضة السورية.. 
وأهنئكم بذكرى تأس��يس االتحاد 
الرياضي العام.. هذه المنظمة التي 
تأسست قبل خمسين عامًا لتكون 
المعبر عنكم.. والراعي لمواهبكم.. 
تحقيق  في  لطموحاتك��م  والداعم 
الف��وز واالنتص��ار.. وتمثيل بلدكم 
خي��ر تمثي��ل ف��ي كل المحافل.. 

ومختلف المنافسات الرياضية.
وأض��اف الرئيس األس��د: أهنئكم 
ش��رفتم  التي  اإليجابية  بنتائجكم 
بها أنفس��كم وعائالتكم ومدربيكم 
ووطنك��م الذي يفتخ��ر بكم.. وإن 
كنا جميعًا كس��وريين نتطلع دائمًا 
ألن يرفع أبطال وبطالت منتخباتنا 
الوطنية اس��م س��ورية عالي��ًا فإن 
للرياض��ة جانب��ًا آخر غي��ر خوض 
المنافسات.. وتحقيق االنتصارات.. 
للرياضة  الجانب ه��و تكريس  هذا 
كثقاف��ة في المجتم��ع.. فالرياضة 
ف��ي زمننا هذا لم تعد مجرد هواية 
ب��ل أصبح��ت وعب��ر مؤسس��اتها 
ركي��زة مهمة ف��ي بن��اء العالقات 
االجتماعية الحسنة ورفعة لألخالق 

وصناعة لألبطال.
وتابع الرئيس األسد: أنتم بوصفكم 
أف��رادًا تتمتعون بالبناء الجس��دي 
الس��ليم والذهن��ي الس��ليم يناط 
بكم المس��اهمة في بناء المجتمع 
وتحصين��ه.. وما أحوجنا اليوم بعد 
عشر س��نوات من الحرب اإلرهابية 
التي فرضت على بلدنا إلى أن نضع 
بأي��دي بعض حتى  أيدينا  جميعا 
نرمم آثار هذه الحرب التي خلفتها 

في جميع المجاالت.
وقال الرئيس األس��د: وعلى الرغم 
م��ن مرور س��نوات طويل��ة ونحن 
نتع��رض إلرهاب وتدمي��ر وحصار 

وعقوب��ات إال أن رياضيين��ا أكملوا 
مس��يرتهم كما كل أبناء الش��عب 
العربي السوري الذين تحدوا ظروف 
الحرب والحص��ار.. وتابعوا كاًل في 
مج��ال عمله بإمكاني��ات محدودة 
تسببت فيها هذه الحرب الظالمة.. 
فالرياضة الس��ورية كان��ت حاضرة 
ف��ي كل المحاف��ل رغم م��ا طالها 
من إرهاب اس��تهدف رواد الرياضة 
نال  وتخريب  وتدمي��ر  وأبطاله��ا.. 
م��ن البنية التحتية له��ذا القطاع.. 
ولكن مع كل تلك المصاعب نجح 
أبطالن��ا وبطالتنا في تحقيق نتائج 
جيدة وحصدوا الميداليات رافعين 
العلم العربي السوري في المحافل 

العربية والدولية.
الش��عب  الرئيس األس��د:  وأضاف 
الس��وري يتطلع إليك��م من أجل 
تحقيق المزيد م��ن اإلنجازات في 
القادمة..  المهم��ة  االس��تحقاقات 
فنصركم هو نصر لجميع السوريين.. 
وإنجازاتكم تأتي مكملة لإنجازات 
التي حققها ويحققها أبناء ش��عبنا 
العظيم سواء على الجبهات أو في 
واإلنتاج  والبن��اء  العم��ل  ميادين 
والعل��م والثقافة.. وم��ن هنا فإن 
القي��ادات الرياضي��ة مطالبة اليوم 
أكث��ر من أي وقت مضى بأن تضع 
أعينها..  نص��ب  االنتص��ارات  هذه 
وأن تس��خر كل اإلمكاني��ات م��ن 
أجل تحقيقه��ا.. فالطريق الصحيح 
الرياضي��ة  اإلنج��ازات  لتحقي��ق 
المميزة يبدأ ببناء اإلنسان الرياضي 
الناجح المتس��لح بالتدريب الجيد 
واألخ��الق العالي��ة.. ليك��ون لبنة 

قوية في بناء ص��رح الوطن وعزته 
وكرامته واستمرار تطوره.

وختم الرئيس األسد رسالته قائاًل.. 
م��رة أخرى أبارك لك��م بهذا العيد 
التألق  الس��ورية  للرياضة  متمني��ًا 

والنجاح.
فقرات االحتفالية

أوركس��ترا  عزف  الحفل  وتضم��ن 
المعه��د العالي للموس��يقا بقيادة 
المايس��ترو رع��د خل��ف وإط��الق 
الش��عار الجديد لالتح��اد الرياضي 
الع��ام وع��رض فيل��م قصير عن 
مدين��ة عمريت األثري��ة التي تضم 
أقدم منش��أة رياضية في التاريخ، 
قدمه بصورة ممي��زة كل من زينة 
النصار ومحمد أبو س��عدى، وُقدم 
عروض��ًا رياضي��ة بالجمب��از وكرة 
الس��لة كما تم عرض فيلم وثائقي 
يروي حكاية الرياضة السورية على 
مدى نصف قرن من إعداد المخرج 

نجدت أنز.
عهد الوالء والوفاء

وألق��ى رئي��س االتح��اد الرياضي 
العام ف��راس معال كلمة رحب من 
خالله��ا بالحض��ور ومؤكدًا باس��م 
الرياضيي��ن الس��وريين عهد الوالء 
والوفاء لقائد الوطن الس��يد رئيس 
بشار األسد.. وقال »معال«: شعارنا 
في العيد الذهبي لتأسيس منظمة 
االتح��اد الرياضي الع��ام أن ترفع 
الرياضة الس��ورية عل��م الجمهورية 
العربية الس��ورية مكلاًل بالنصر وأن 
نتعاه��د ب��ه كرياضيي��ن لتحقيق 
االنتصارات في المشاركات العربية 
والقارية والعالمية كما رفع جنودنا 

البواسل علم س��ورية معززًا مكرمًا 
بتضحياتهم الكبيرة.

الحضور
حضر الحفل وزيرا الس��ياحة محمد 
اإلدارية  والتنمي��ة  رامي مرتين��ي 
القي��ادة  س��الم س��فاف وعض��وا 
المركزي��ة للح��زب الدكت��ور عمار 
س��اعاتي وه��دى الحمصي ونائب 
رئي��س مجل��س الش��عب محمد 
أك��رم العجالني وع��دد من أعضاء 

المجلس.
كم��ا حض��ر الحفل عض��و مجلس 
اتحادات  رئي��س  الروس��ي  الدوما 
األلع��اب الرياضي��ة ف��ي روس��يا 
االتحادي��ة مراد باريف ومستش��ار 
التترس��تاني  األولمبي  المجل��س 
فيصل عاطف عبد الرؤوف حس��ن 
ونائ��ب رئيس االتحاد الدولي لبناء 
األجسام الدكتور عادل فهيم ومدير 
العالقات العامة في االتحاد العربي 
لبناء األجسام الدكتور عبد اللطيف 
عب��د الوه��اب القاس��مي واألمين 
الع��ام للجن��ة األولمبي��ة اإليرانية 
كيكاوس س��عيدي وعض��و اللجنة 
األولمبي��ة اإليراني��ة أصغر فرخي 
واألمي��ن الع��ام لالتح��اد العربي 
للكيك بوكس��ينغ وصفي الشوبكي 
ومعاون رئيس االتحاد العربي لبناء 
الواسطي  كاظم  قاس��م  األجس��ام 
وبطل مصر السابق بالسباحة محمد 

أيمن سعد.
أراء وانطباعات 

وعبر نخبة م��ن األبطال المكرمين 
والحضور عن اعتزازهم بهذا التكريم 
بعيد الرياضة مش��يرين إلى أن هذا 

التكريم أعاد قدامى ألعابنا الرياضية 
وخبراتها إلى زمن البطوالت وحمل 
جيل الش��باب على بذل المزيد من 
الجهود ف��ي تحضيراتهم للبطوالت 
القادم��ة وأبرزها أولمبي��اد طوكيو 
ال��ذي تأهل إليه نخب��ة من أبطال 

ألعابنا الرياضية.
 البط��ل نور شمس��ة الحائز 
عل��ى ذهبي��ة ال��دورة اآلس��يوية 
المتوس��ط في لعبة  وذهبية دورة 
الكاراتي��ه: التكريم الذي حظينا به 
اليوم يع��وض الكثير م��ن التعب 
والجهد الذي قدمناه خالل سنوات 
طويل��ة, ويمحوا حت��ى التهميش 
واإلبع��اد ال��ذي تعرضن��ا إليه في 
اليوم  التكري��م  أكثر م��ن مرحلة, 
ج��اء ليثبت إنه في النهاية ال يصح 
إال الصحيح.., ش��عور رائع أن تكرم 
المؤثرين في عمر  ضمن االبط��ال 
الرياضة الس��ورية على مدى نصف 
قرن, هو تكريم ال يوازيه شيء آخر 
بالنس��بة لي فشكرًا لكل من ساهم 

بذلك.
 البطلة سالم عالوي: الحائزة 
لق��ب افض��ل العب��ة عربية  عل��ى 
وبرونزي��ة المتوس��ط وبرونزيتي��ن 
في ال��دورات العربية قالت: ش��كرا 
للس��يد الرئيس بش��ار االس��د الذي 
ش��رفنا برس��الة معبرة نقلها ممثل 
الس��يد الرئيس راعي الحفل السيد 
منصور ع��زام ونقول ل��ه اننا باقون 
على العهد دائما وس��ننتصر ... شكرا 
العالمي ف��راس معال على  لبطلن��ا 
ه��ذا التكريم االكثر م��ن الئق وألنه  
اكث��ر م��ن يش��عر بش��عور االبطال 

المتألق  للمخرج  والرياضيين، شكرا 
نجدت انزور على هذا االخراج الراقي 
كبير   بف��رح  ش��عرت  لالحتفالي��ة، 
لفكرة ان يت��م تتويجنا مع زمالئي 
اصحاب االنجازات الجميلة بمناسبة 
هي االغلى عل��ى قلوبن��ا »اليوبيل 
الذهبي« ومرور خمس��ين عاما على 
تأس��يس منظمة االتح��اد الرياضي 

العام التي اعطتنا الكثير الكثير.
ش��كرا ألعضاء المكت��ب التنفيذي 
على  التنفيذية  اللجن��ة  ولرئي��س 
محبتهم وعلى هذا التنظيم الرائع 
شكرا لفنانتنا القديرة الغالية ديمة 
قندلف��ت على هذا التقديم الممتع 
قدموا  الذي��ن  الصغ��ار  وألبطالن��ا 
عروضه��م الرائع��ة وبذل��وا جهودا 
كبي��رة.., ش��كرا لكل م��ن تواجد 
واس��معنا  الجميل  الحف��ل  به��ذا 
اجمل الكلمات ش��كرا لإعالميات 
واإلعالميين الذي��ن واكبوا وغطوا 
ه��ذا الحدث بفرح وابتس��امة مما 
اعط��ى الحفل جو م��ن الجمال .., 
اتمن��ى ان ين��ال كل رياض��ي في 
سورية حقه مستقبال بتكريم يوازي 
ه��ذا التكريم وأكث��ر, وكل المحبة 
واالحت��رام لجمي��ع م��ن يعم��ل 
على نهوض الرياضة الس��ورية بكل 

مفاصلها.
 البطل عهد جغيلي الحائز 
على ذهبية الدورة اآلسيوية ودورة 
المتوس��ط والمرك��ز الراب��ع ف��ي 
األولمبياد والثالث في بطولة العالم 
ف��ي رياضة رف��ع االثق��ال: اتمنى 
النج��اح والتألق للرياضة الس��ورية 
ف��ي عيده��ا الذهب��ي وان يكون 

الق��ادم افضل وأجم��ل.., تكريمي 
اليوم ضمن نخبة الرياضيين يعني 
لي الكثير الكثير وس��عادتي كبيرة 
بوجودي إلى جانب عمالقة الرياضة 
الس��ورية ونجومها, س��عادتي أكبر 
بالرسالة التي وجهها السيد الرئيس 
بش��ار األس��د للرياضة والرياضيين 
في ه��ذه المناس��بة ألنه��ا تحمل 
رمزي��ة كبيرة ع��ن م��دى أهمية 

الرياضة والبطولة.
 البطل وليد أبو السل الحائز 
على ذهبية المتوسط مع منتخبنا 
الوطن��ي لك��رة القدم: ف��ي العيد 
الذهبي لرياضتن��ا اتوجه بالمباركة 
الس��وريين بشكل عام  للرياضيين 
ولالبط��ال الذين حقق��وا انجازات 
مهم��ة في اق��وى االس��تحقاقات 
العالمية والقارية والعربية, واتمنى 
وأبطالن��ا  رياضتن��ا  تواص��ل  أن 
مش��وار البطولة وتحقيق مزيد من 
االنج��ازات التي هي مص��در فخر 
واعتزاز لكل سوري, شكرًا لكل من 
ساهم بانجاز هذه االحتفالية لتكون 
بهذه الص��ورة الحضاري��ة المعبرة, 
وشكر خاص للبطل العالمي فراس 
معال الذي يقدر البطولة واألبطال. 

 نائب رئيس االتحاد الدولي 
لبناء األجسام الدكتور عادل 
فهي��م: أعتز بحض��وري في عيد 
الرياض��ة الس��ورية ألن��ي عاش��ق 
للرياضة السورية التي تشهد تطورًا 
ف��ي كل المجاالت رغ��م الظروف 
الصعبة التي م��رت بها وقد أثبتت 
جدارتها ف��ي المحاف��ل الدولية.., 
لدين��ا تع��اون وتنس��يق جيد مع 

األولمبي��ة الس��ورية واتح��اد بناء 
األجس��ام وتم االتف��اق على إقامة 
البطول��ة العربي��ة في س��ورية في 
المقبل وسيحضر منافساتها  أيلول 

رئيس االتحاد الدولي للعبة.
 رئي��س االتح��اد العرب��ي 
للكي��ك بوكس��ينغ الدكتور 
باس��ل الشاعر: انا س��عيد جدًا 
الس��وريين  الرياضيين  بمش��اركة 
ف��ي عيده��م الذهبي وكل��ي ثقة 
باس��تمرار تألق أبطال سورية على 
منص��ات التتوي��ج الدولي��ة ف��ي 
جميع األلع��اب الرياضي��ة عمومًا 
وفي الكيك بوكسينغ خصوصًا ألن 
س��ورية تملك نخبة من الالعبين 
أثبتوا حضورهم  الذين  المتميزين 
بق��وة خ��الل البط��والت الس��ابقة 
م��ع ظهور جيل جدي��د يعول عليه 

بتحقيق اإلنجاز تلو اآلخر.
للجمعية  الفخري  الرئيس   
الس��ورية للخي��ول العربية 
الجدعان:  باس��ل  األصيل��ة 
اتمن��ى التأل��ق للرياضة الس��ورية 
في قادم��ات األي��ام بالتزامن مع 
االنطالق��ة الجديدة له��ا في عيدها 
الخمس��ين مع التأكيد في الوقت 
ذات��ه على أهمية اإلنج��ازات التي 
حققته��ا الفروس��ية الس��ورية في 
الس��نوات الس��ابقة واس��تعدادها 
لتمثي��ل الوطن خي��ر تمثيل في 

االستحقاقات القادمة.
الدوم��ا  مجل��س  عض��و   
اتحادات  رئي��س  الروس��ي 
األلعاب الرياضية يف روسيا 
أنا  باري��ف:  مراد  االتحادي��ة 
هنا في دمش��ق بدعوة من اللجنة 
األولمبية الس��ورية، للمشاركة في 
احتفالي��ة العيد الذهب��ي للرياضة 
الس��ورية، لدينا تعاون مستمر مع 
خالل  وقمنا  الس��ورية  األولمبي��ة 
الع��ام الماض��ي، بتوقي��ع مذكرة 
تع��اون وتفاه��م متب��ادل، م��ن 
ابرز بنوده��ا أن يق��وم الرياضيون 
معس��كرات  بإج��راء  الس��وريون 
تدريبي��ة ف��ي أفض��ل المنش��آت 
الرياضي��ة ف��ي جهورية تترس��تان 
الروس��ية، تحضي��رًا لمش��اركاتهم 
األلع��اب  دورة  خاص��ة  القادم��ة 
األولمبية في طوكيو..، لدينا حاليًا 
عدة منتخبات س��ورية تتدرب في 
تترستان مثل كرة الطاولة والريشة 
الطائرة والمب��ارزة وقبل فترة كان 
هناك منتخب كرة السلة،، وهناك 
منتخبات أخرى على الطريق، وعلى 
هذا النحو س��نقوم بتهيئة الظروف 
المنتخب��ات  لتدري��ب  المناس��بة 
الس��ورية، وس��نعمل على تحسين 
مؤهالت المدربين وعلى تدريبهم، 
وبناء على طلب األولمبية السورية، 
ن��درس موض��وع إنش��اء مدرس��ة 

أولمبية احتياطية في سورية.

محليات

الرئيس األسد: الرياضيون تحدوا الحرب والحصار ورفعوا اسم سورية عاليًا
في رسالة إلى الرياضة السورية في عيدها الذهبي
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األبطال المكرمون في العيد الذهبي للرياضة السورية.. القاب وانجازات

تضمن��ت احتفالي��ة العي��د الذهب��ي للرياضة 
الس��ورية تكريم عدد م��ن الرياضيين أصحاب 
اإلنجازات المتمي��زة بتاريخ الرياضة الس��ورية 

وضمت القائمة كل من:
 البطلة غادة شعاع: الحائزة على ذهبية 
الدورة األولمبية وذهبي��ة بطولة العالم بألعاب 

القوى.
 البطلة منال األس��د: الرئيسة الفخرية 
التحاد الفروسية والحائزة على بطاقة التأهل إلى 

بطولة العالم للتحمل في رياضة الفروسية.
 البطل طالل النجار: الحائز على ذهبية 
الدورة اآلس��يوية وفضية دورة المتوس��ط برفع 

االثقال. 
 البطل��ة غي��داء معال: أول س��باحة 
سورية تش��ارك عالميًا بالسباحة الطويلة وتحرز 

الميدالية البرونزية.
 البط��ل مجد الدين غزال: الحائز على 
الميدالي��ة البرونزية في بطول��ة العالم وذهبية 
الدورة اآلسيوية وذهبية دورة المتوسط بالوثب 

العالي.
 البطل عه��د جغيل��ي: الحائز على 
المركز الراب��ع في اولمبياد لندن وذهبية الدورة 
اآلسيوية وذهبية دورة المتوسط وبرونزية بطولة 

العالم. 
 البطل محمد أبو سعدى: الحائز على 
كأس افضل العب عربي بكرة الس��لة والميدالية 

الذهبية في دورة المتوسط.
 البط��ل أنور عبد الح��ي: الحائز على 
كأس أفض��ل هداف ف��ي بطول��ة كأس العالم 

للشباب بكرة السلة وكأس آسيا لألندية.
 البطلة س��الم ع��الوي: الحائزة على 
برونزية دورة المتوس��ط في الالذقية عام 1987 
وبرونزي��ة الدورة العربية السادس��ة في المغرب 
1985 وبرونزية الدورة العربية الس��ابعة بدمشق 
1991 وفضية البطولة العربية الرابعة في دمشق 
1989 وبرونزية بطول��ة األندية العربية مع نادي 
الثورة ب��األردن ع��ام 1990 وكأس أفضل العبة 

عربية بكرة السلة عام 1989.
 البطل طريف قوط��رش: الحائز على 
لق��ب أفضل هداف في البطولة األفرو آس��يوية 

لكرة السلة.
 البط��ل وليد أبو الس��ل: الحائز على 
الميدالية الذهبية في دورة المتوسط عام 1987 

مع منتخبنا الوطني لكرة القدم.
 البطل بس��ام املص��ري: الحائز على 
ذهبية سباق كابري نابولي وذهبية بطولة العالم 

للسباحة الطويلة مرتين. 
 البطل أحمد حمشو: أول فارس سوري 

يحصل على بطاقة تأهل للدورات األولمبية. 
 البط��ل مايز خانج��ي: الحائ��ز على 
ذهبية الدورة اآلس��يوية وذهبية دورة المتوسط 

بالمالكمة. 

 البطل نور شمس��ة: الحائز على ذهبية 
المتوس��ط  دورة  وذهبي��ة  اآلس��يوية  ال��دورة 

بالكاراتيه.
 البطل محم��د غص��ون: الحائز على 
ذهبية الدورة اآلس��يوية وذهبي��ة بطولة العالم 

العسكرية بالمالكمة.
 البطل صالح محمد: الحائز على المركز 
الثالث في بطولة العالم للسباحة الطويلة ولقب 

افضل سباح في دورة األلعاب اآلسيوية.
 البطل ليث س��ليم: الحائ��ز على لقب 

افضل العب في آسيا بكرة المضرب. 
 البط��ل محم��د أحمد األس��طة: 
الحائز عل��ى الميدالية الفضية في دورة األلعاب 

اآلسيوية. 
 البطل��ة رش��ا الش��يخ: الحائ��زة على 
الميدالية البرونزية في دورة االلعاب البارالمبية.

 البط��ل خال��د املحم��د: الحائز على 
الميدالية الذهبية في بطول��ة العالم للرياضات 

الخاصة.
 البطل رج��ا الكراد: الحائ��ز على ثالث 
ميدالي��ات متنوعة في الدورات العربية وذهبية 
وفضية دورة المتوسط وبرونزية الدورة اآلسيوية 

في المصارعة.
 البط��ل هاني مره��ج: الحائ��ز على 
الميدالية الذهبية في أولمبياد موسكو للشباب 

في العام 1998.

في رسالة إلى الرياضة السورية في عيدها الذهبي
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ش��هدت مباريات دوري الناشئين 
عن مجموعة دمشق، فوز الجيش 
عل��ى المحافظة بفارق )81( نقطة 
111/ 30 وجرمان��ا عل��ى النص��ر 
96/ 92 وقاس��يون عل��ى الفيحاء 
94/ 78 ، وف��ي حم��اة وفي صالة 
ناصح علوان��ي، حقق الكرامة فوزًا 
النواعير،  مستضيفه  على  مزدوجًا 
ففاز ش��بابًا 61 - 46 )األرباع 11 - 
 ،)20 - 16  ،10 - 16  ،8 - 18 ،8
)األرب��اع   48  -  61 وبالناش��ئين 
 13  ،15  -  12  ،8  -  21  ،13  -  15
- 12(.وأقيم��ت المباراتان ضمن 

منافسات المجموعة الوسطى.

دوري  ص��دارة  الحري��ة  ضم��ن 
الناشئات لكرة السلة عن مجموعة 
حلب بعدما حس��م المواجهة مع 
وصيف��ه الج��الء لمصلحته بفارق 
8 نق��اط 61/ 53 في المباراة التي 
أجري��ت بينهما في صال��ة نادي 
الحري��ة، واألرب��اع 14 - 15، 23 - 
13، 12 - 16، 12 - 9 ، وفي مباراة 
ثانية فاز االتحاد على اليرموك 74 
- 60 واألرب��اع 19 - 14، 17 - 10، 

.23 - 22 ،13 - 16
ويتص��در الحري��ة الترتي��ب ب� 14 
نقطة مقابل 12 للجالء واالتحاد و9 
للعروبة و7 لليرموك، علمًا أن أندية 
الحري��ة والج��الء واالتحاد ضمنت 

تأهلها إلى نهائيات الدوري.
ويلتقي في الجولة الختامية الجالء 
مع اليرموك، والحرية مع العروبة.

مجموعة دمشق 
دمش��ق  مجموع��ة  وضم��ن 
)المجموعة الثانية(، فاز األشرفية 
عل��ى المحافظة 64 - 62 واألرباع 
 18  ،16 - 18  ،12 - 12  ،11 - 16
- 23. وف��ي مباراة ثانية فاز بردى 

على الجيش 75 - 45 واألرباع 18 
.16 - 22 ،19 - 15 ،4 - 20 ،6 -

ويتص��در الث��ورة الترتي��ب ب� 14 
نقطة مقاب��ل 13 لألش��رفية و10 
للمحافظ��ة و9 لبردى و8 للجيش 
، وضم��ن المجموع��ة األولى فاز 
الوح��دة عل��ى النص��ر 111 - 46 
واألرب��اع 27 - 10، 24 - 18، 32 - 
11، 28 - 7. كم��ا فاز جرمانا على 

قاس��يون 81 - 52 واألرب��اع 22 - 
.9 - 23 ،16 - 20 ،17 - 16 ،10

المجموعة الوسطى
وضم��ن المجموعة الوس��طى فاز 
النواعي��ر على القدموس 48 - 30 
والس��لمية على الساحل 45 - 23 
وفي مجموعة الس��ويداء فاز إزرع 
على الكف��ر 71 - 66 والهثة على 

العربي 60 - 59. 

كرة السلة

اليوم )الس��بت(  تس��تكمل مس��اء 
مباري��ات الجولة الثاني��ة من مرحلة 
إياب دوري الرجال لكرة السلة موسم 
2020 / 2021 حي��ث تقام مباراتين 
ففي صالة حم��اة يحل الوحدة ضيفًا 
على النواعير بمباراة ينتظر أن تشهد 
الفريقين  ندية وتكاف��ئ كبير بي��ن 
ولن تحسم نتيجتها إال بالربع الرابع، 
وفي صالة األس��د بحلب يس��تضيف 
االتح��اد فري��ق الثورة بمب��اراة تبدو 
ش��به محس��ومة ألصحاب األرض.., 
وكانت الجول��ة انطلقت أمس األول 
)الخميس( حيث ف��از العروبة على 
ج��اره اليرموك 85/ 80 واألش��واط ) 
  - 22 ,22 - 12 ,13  - 26 ,26  - 25
19( وفاز الجي��ش على ضيفه الوثبة 
112/ 91 واالش��واط )30 -  15, 28 
-  30, 33 -  18, 28 -  21(  وأم��س 
تغلب الجالء عل��ى جاره الحرية 58/ 
52 واالش��واط ) 18 -  17, 9 -  14, 
8 -  13, 23 - 8(  وف��از الكرامة على 
مستضيفه الطليعة 84/ 65 واالشواط 
 ,11  - 23  ,13  - 27  ,17  - 20   (

)24  - 14
الخميس الجولة الثالثة

الق��ادم تنطل��ق  الخمي��س  مس��اء 
مباري��ات الجولة الثالث��ة من مرحلة 
اإلياب حي��ث يلعب بحل��ب الحرية 
العروبة  واالتحاد وفي دمش��ق يحل 
ضيف��ًا على الوحدة ومس��اء الجمعة 
الجيش  وضيف��ه  النواعي��ر  يلتق��ي 

بحماة والثورة مع الطليعة بدمشق. 
صدارة الكرامة مستمرة 

الجولة األولى من مرحلة اإلياب التي 
أقيم��ت األس��بوع الماضي ش��هدت 
تحقي��ق الجيش )حامل اللقب( فوزًا 
متوقعًا على مس��تضيفه الحرية 83/ 
61 في المب��اراة التي أجريت بينهما 
في صالة األس��د الرياضية في حلب. 
وتف��وق الجيش ف��ي الربعين األول 
والثان��ي 23/ 15 -  19/ 16، فيم��ا 
تق��دم الحرية في الرب��ع الثالث 12/ 
19 ليع��ود الجيش ويتفوق في الربع 
الرابع 29/ 11 ويخرج فائزًا بفارق 22 

نقطة.
وبه��ذا الفوز بق��ي الجي��ش وصيفًا 
بفارق المواجهة المباشرة مع شريكه 
االتحاد ورصي��د كل منهما 22 نقطة، 
فيما يتصدر الكرام��ة الترتيب ب� 24 

نقطة.

وف��ي نفس الصال��ة، من��ي العروبة 
بخس��ارته ال��� 12 توالي��ًا دون ف��وز 
وجاءت أم��ام ضيف��ه الطليعة 67/ 
92 بعدم��ا فرض األخير أفضليته في 
جميع األرباع بواق��ع 27 - 21، 18 - 

.23 - 27 ،6 - 20 ،17
وكانت بقية مباريات المرحلة األولى 
لإياب قد أس��فرت عن تجاوز الجالء 
عقب��ة النواعير وفاز علي��ه 60 - 54 
حيث تفوق الجالء ف��ي األرباع ال� 3 

األولى بواقع 17 - 16، 16 - 10، 10 - 
8 فيما تفوق النواعير في الربع الرابع 

.20 - 17
وبهذا الفوز رّد الجالء الدين لمنافسه 
الذي كان قد فاز عليه ذهابًا في حلب 

.67 - 69
وفي دمش��ق وف��ي صال��ة الفيحاء 
الرئيس��ة ف��از الوح��دة عل��ى ضيفه 
اليرموك 75 - 63 واألرباع 22 - 16، 

.14 - 25 ،20 - 16 ،13 - 12

بداية مثالية
وبدأ الكرامة )المتصدر( مش��واره في 
الجول��ة االفتتاحية بطريق��ة مثالية 
محققًا فوزه الثاني عش��ر تواليًا دون 
هزيمة وذلك على حساب مستضيفه 
الث��ورة بفارق 30 نقط��ة 88/ 58 في 
المب��اراة الت��ي أجري��ت بينهما في 
صال��ة الفيحاء الرئيس��ية بدمش��ق. 
وتف��وق الكرامة في الربع األول 22 - 
4 والثورة في الرب��ع الثاني 18 - 19 
ليعود الكرام��ة ليفرض أفضليته في 
الربعين الثالث والرابع ويتفوق 27 - 
18و 21 - 17. وكان أفض��ل مس��جل 
في المب��اراة الع��ب الكرام��ة أنس 
شعبان ب� 17 نقطة يليه العب الثورة 
جوزي��ف لطفي ب��� 16 نقطة والعب 
الكرامة إياد حيالني ب� 16 نقطة أيضًا.

وبهذا الفوز رف��ع الكرامة رصيده إلى 
24 نقطة من 12 فوزًا، كما بقي الثورة 

في المركز السابع ب� 16 نقطة.
وف��ي صال��ة غ��زوان أب��و زي��د في 
حمص، فاز االتح��اد )الوصيف( على 
مس��تضيفه الوثبة بفارق 10 نقاط 97 
- 87 واألرب��اع 33 - 17، 21 - 21، 22 

.30 - 21 ،19 -
ترتيب الصدارة

ترتيب الفرق: 1 -  الكرامة )24( نقطة، 
2 -  االتحاد )22(، 3 -  الجيش )22(، 
4 -  الجالء )20(، 5 -  الوحدة )20(، 
6 -  الطليعة )19(، 7 -  الثورة )16(، 
8 -  الوثب��ة )16(، 9 -  الحرية )16(، 
10 -  النواعي��ر )16(، 11 -  اليرموك 

)13(، 12 -  العروبة )12(.

مباريات  )الجمع��ة(  أمس  انطلقت 
مرحل��ة إياب )األس��بوع األول( من 
دوري أندية الس��يدات لكرة الس��لة 
موسم 2020 / 2021، بعد استراحة 
طويلة استمرت لمدة شهرين تقريبًا 
كانت فرصة مواتي��ة لمدربي الفرق 
إلعادة حس��اباتهم وتصحيح أخطاء 
العباته��م، وتدعي��م الصفوف على 
أمل تحسين المواقع واالقتراب من 
دائرة المنافس��ة، حيث أقيمت أربع 
مباريات ج��اءت نتائجها على النحو 
التالي فاز االتحاد على االشرفية 60 
/48 واالشواط )18 -  13, 13 -  13, 
11/ 20, 6/ 14( وف��از الج��الء على 
ضيفه الس��احل 82 / 51 واالش��واط 
 ,7    -  25  ,14   -  21  ،20   -  19(
17 -  10( وف��از الث��ورة على ضيفه 
الحري��ة  83/ 54 واالش��واط ) 21 -  

 )16  - 20 ,10  - 24 ,11  - 18 ,17
وتغل��ب العروبة على تش��رين. 62/ 
57 واالش��واط ) 18 -  13, 8_8, 14 

.)21  - 22 ,15  -
مباراة ممتعة

تختت��م الي��وم )الس��بت(مباريات 
األس��بوع األول بأربع��ة مباري��ات، 
حيث تستقبل س��يدات الجالء في 
حلب ضيفاتهن س��يدات تش��رين، 
ويلتقي العروبة مع الس��احل بصالة 
األسد وفي العاصمة تلتقي سيدات 
الثورة مع س��يدات االتح��اد حيث 
من المتوقع أن تكون المباراة ندية 
ومتكاقئة بعد إنضمام الش��قيقتين 
ريم وس��نا جلبي للفريق، ثم تلتقي 

سيدات األشرفية مع الحرية.
الجولة الثانية 

مس��اء الجمع��ة القادم��ة تنطل��ق 

منافس��ات الجولة الثانية من دوري 
السيدات حيث تقام ثالث مباريات 
ففي الالذقية تس��تضيف س��يدات 
تش��رين جاراتهن س��يدات الساحل 
وفي مش��ق تق��ام مباراتي��ن ففي 
األولى تلتقي س��يدات قاسيون مع 
س��يدات االتحاد في مب��اراة صعبة 
عل��ى الفريقي��ن حيث تب��دو الكفة 
متكافئة مع اعتماد صاحبات األرض 
على هبة وكارولينا وفرح وابتس��ام 
وروان فيم��ا االتحاد يلعب بش��كل 
جماع��ي وأب��رز العباته ث��م تلعب 
س��يدات الحري��ة بضيافة س��يدات 

الوحدة.
ترتيب الفرق

ومع ختام مرحل��ة الذهاب احتلت 
 17 س��يدات الجالء الصدارة برصيد 
نقط��ة، وفي المركز الثاني س��يدات 
الث��ورة برصي��د 17 نقط��ة، وجاءت 
س��يدات قاس��يون بالمرك��ز الثالث 
برصيد 17 نقطة، وس��يدات الوحدة 
بالمرك��ز الرابع 13 نقطة، وس��يدات 
تش��رين بالمركز الخامس 13 نقطة، 
وفي المركز السادس جاءت سيدات 
العروب��ة برصيد 12 نقط��ة، وجاءت 
سيدات االتحاد في المركز السابع 12 
نقطة، وس��يدات الساحل في المركز 
الثامن 12 نقطة، وفي المركز التاسع 

س��يدات الحرية ١١نقطة، وس��يدات 
األشرفية 11 والمركز العاشر.

مدربو الفرق
ل��م يط��رأ أي تعديل عل��ى مدربي 
ف��رق الس��يدات باس��تثناء تغيي��ر 
مدرب س��يدات الوحدة سامر اإلمام 
وتكلي��ف بدياًل منه الم��درب ماهر 

خولي، ويدرب سيدات قاسيون بشار 
فاضل، واالتحاد ريم صباغ، والحرية 
روال زرق��ة، والج��الء ج��ان مخول، 
األشرفية وليد غيبة، والساحل عالء 
طه، والعروبة مان��و ماكريان، الثورة 
عب��د. هللا كمونة، وتش��رين ابراهيم 

الحلبي.

وعل��ى  طرط��وس  ف��ي  اختتم��ت 
ملعبي صالة الس��ودا وحصين البحر 
منافس��ات بطولة دوري ع��ام الكرة 
الطائرة لناش��ئي أندية الدرجة األولى 
والتي اس��تمرت أربعة أيام بمشاركة 
الوح��دة، مرمريتا،  أندي��ة االتح��اد، 
الس��لمية، الس��ودا، درع��ا، التحرير، 
قس��مت  والتي  القطيفة،  الش��رطة، 
إلى مجموعتين لعبت كل مجموعة 
فيم��ا بينه��ا بطريق��ة ال��دوري من 
مرحلة واحدة مرحلة الذهاب شهدت 
منافس��ات قوي��ة ومثي��رة وظهرت 
معظ��م األندي��ة بمس��توى متط��ور 
ويبش��ر بمس��تقبل جيد لهذه الفئة 
من الواعدين وخاصة من جانب فرق 
القطيف��ة والوحدة والس��لمية والتي 
امتلكت خامات واعدة تملك المهارة 
والفني��ات ومواصفات الع��ب الكرة 

الطائرة المثالي.
المجموعة األوىل

وتصدره��ا فريق ناش��ئي الس��لمية 
بج��دارة واقت��دار وبف��وزه بجمي��ع 
مباريات��ه فتج��اوز وبال أي��ة صعوبة 
الش��رطة  االتحاد،  أندي��ة مرمريت��ا، 
بنتيجة 3/ 0 وعلى منافس��ه األقوى 
بطل الدوري للموس��م الماضي نادي 

القطيفة بعد مب��اراة غاية في اإلثارة 
والقوة والندية وبعد مباراة ماراثونية 
ودرامية فاز في نهايتها سلمية بثالثة 
أشواط مقابل شوطين وجمع الفريق 

11 نقطة.
وح��ل القطيفة ثانيًا بع��د فوزه على 
 0  /3 الش��رطة  االتح��اد،  مرمريت��ا، 

وجمع 10 نقاط.
ويس��جل لن��ادي مرمريت��ا عودت��ه 
الجريئة للمنافس��ة القوية من جديد 
بعد غي��اب طويل وح��ل ثالثًا بفوزه 
على الشرطة واالتحاد 3/ 0 وجمع 6 
نقاط. وفاز الشرطة على االتحاد 3/ 0 
وحل رابعًا فيما جاء االتحاد بالمركز 
الخام��س واألخير بخس��ارته جميع 

مبارياتها.

المجموعة الثانية
تميز واضح ظهر به فريق ناشئي نادي 
الوح��دة بعد تقديمه مس��توى وأداء 
جيدين وعامري��ن بمهارات وفنيات 
اللعب��ة ول��م يجد أي��ة صعوبة تذكر 
في تجاوز ف��رق مجموعته وبنتيجة 
واح��دة وجمع العالم��ة الكاملة ولم 
يخسر أية مباراة أو حتى شوط واحد 
ففاز على السودا، درعا، التحرير 3/ 0 

وحل بالمركز األول برصيد 9 نقاط.
فريق الس��ودا الواعد ج��اء ثانيًا وهو 
يلعب عل��ى أرضه بم��ؤازرة جمهوره 
العاش��ق للك��رة الطائ��رة وكان من 
أداء  وتقدي��م  المنافس��ة  المتوق��ع 
أفض��ل واكتفى بفوزي��ن األول على 
التحرير 3/ 0 والثاني وبصعوبة بالغة 

على درعا 3/ 2 وجمع 5 نقاط.
وح��ّل فريق ردع��ا ثالثًا بف��وز وحيد على 
التحرير 3/ 0 ونقطة من شوطين انتزعهما 

من السودا ليصبح رصيده 4 نقاط.
بالمركز الرابع جاء فريق التحرير بعد 

خسارته جميع مبارياته.
متابعات

حضر رئيس اتحاد الكرة الطائرة أمين 
السر جانبًا من مباريات البطولة.

تم تكلي��ف لجنة النتق��اء الالعبين 
المبرزين والخامات الواعدة.

أش��رف على البطول��ة حكمت نعمة 
والحكم الدولي بيبرد حاج حسن.

ألول مرة يغي��ب فريق نادي حصين 
البحر ع��ن البطولة وه��ي تقام على 

أرضه.

إياب دوري أندية الرجال لكرة السلة

فوزان كبيران للجيش والكرامة واليوم.. النواعير يستضيف الوحدة

إياب دوري أندية السيدات لكرة السلة

فوز كبير للجالء على ضيفه الساحل وحاسم للثورة على الحرية

طائرة الوحدة والسلمية تتصدر دوري الناشئين

جدول المباريات القادمة
الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

صالة حماة4مساءالنواعير × الوحدةالسبت 6 / 3
صالة األسد6مساءاالتحاد × الثورة 

صالة األسد4مساءالحرية × االتحادالخميس 11 / 3
صالة الفيحاء4مساءالوحدة × العروبة

صالة حماة4مساءالنواعير × الجيشالجمعة 12 / 3
صالة الفيحاء7مساءالثورة × الطليعة

أبي شقير 

جدول المباريات القادمة
الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

السبت 6 / 3

صالة نادي الجالء2 ظهرًاالجالء × تشرين
صالة نادي الجالء4مساءالعروبة × الساحل 

صالة الفيحاء2 ظهرًاالثورة × االتحاد
صالة الفيحاء4مساءاألشرفية × الحرية

الجمعة 12 / 3
صالة الالذقية5 مساءتشرين × الساحل
صالة الفيحاء3 ظهرًاقاسيون × االتحاد
صالة الفيحاء5 مساءالوحدة × الحرية

فاز ب��ردى على المحافظة بفارق نقط��ة واحدة 50/49 
واألرب��اع 12 - 10، 12 - 12، 13 - 10، 13 - 17 ضم��ن 
منافس��ات دوري س��يدات الدرجة الثانية )المجموعة 
األولى( وفي المجموعة نفسها فاز الفيحاء على ضيفه 
العرب��ي 72/45 واألرباع 12 - 13، 17 - 8، 28 - 7، 15 
- 17. وفي المجموعة الثانية حقق اليرموك فوزًا مهمًا 

عل��ى ضيفه حطي��ن 59/48 واألرباع 19 - 15، 11 - 9، 
8 - 9، 21 - 15، كم��ا فاز محردة على ضيفه الس��لمية 

48 - 33 واألرباع 13 - 9، 21 - 7، 7 - 6، 7 - 11.
وفي دوري الرج��ال ألندية الدرجة الثانية، فاز جرمانا 
على الس��كك 62 - 52 والنصر على محردة 70 - 63 

وحطين على الفيحاء 73 - 66. 

غادرت بعثة منتخب المبارزة للس��يدات أمس )الجمعة( 
إلى مدين��ة كازان في روس��يا االتحادية إلقامة معس��كر 
تدريب��ي لمدة ش��هر وتتألف البعثة م��ن الالعبات نجالء 
ش��رقي, أفروديت أحمد, ماري علي والمدرب أدهم صقير 
وذلك اس��تعدادًا للبطولة اآلس��يوية الت��ي تقام في وأخر 
ش��هر نيس��ان والمؤهلة ألولمبياد طوكيو إضافة لتحضير 
الالعبات لل��دورة العربية لأللعاب الرياضية المقرر إقامتها 

ف��ي العراق نهاي��ة العام الحالي, وس��بق للفري��ق ان بدأ 
معس��كرا محليا داخليا اعتبارًا من ش��هر آب لعام 2020 
في مدينة تش��رين الرياضية واستضاف المنتخب العراقي 
بدمشق في معسكر تدريبي مشترك استمر ستة أيام وذكر 
مدرب الفريق أن منتخب س��يداتنا في مقدمة المنتخبات 
العربي��ة, ونأم��ل أن يرتقي أدائهم في البطولة اآلس��يوية 

للتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

بمناسبة االستحقاق الرئاسي أقامت لجنة الريشة 
الطائرة بحلب بطولة تنش��يطية تحءت 13 س��نة 
وتحت 11 سنة للذكور واإلناث في صالة الحمدانية 
بمش��اركة 20 العب��ًا والعبة من أندي��ة االتحاد، 
الحري��ة، القلعة، ومراكز االتحاد الرياضي ومديرية 

التربية وكانت النتائج على الشكل التالي:
فئة تحت 13 سنة ذكور:

1 - جالل جبارة )م. تدريبي( 2 - يوس��ف رحيم 
)م. تدريبي(.

فئة تحت 11 سنة ذكور: 
1 - تي��م طباع )مركز تدريب��ي( 2 - عادل كردي 

)االتحاد(.
فئة تحت 13 سنة إناث:

1 - داني��ا ك��ردي )االتح��اد( 2 - داني��ا كرزون 
)القلعة(.

فئة تحت 11 سنة إناث:

1 - ريما مزيك )االتحاد( 2 - لين طيبة )االتحاد(.
حضر البطول��ة أحمد فواز يس��قي رئيس مكتب 
ألعاب الكرات وعضو اتحاد اللعبة اآلنس��ة إتيان 
أحم��د، وقد ت��م تأمين مس��تلزماتها من رئيس 

التنفيذية أحمد مازن بيرم.
الطاولة

وبمناسبة االستحقاق الرئاس��ي أقامت لجنة كرة 
الطاول��ة تج��ارب النتقاء منتخب حل��ب للبراعم 
ذك��ور وإن��اث بمش��اركة 15 العب��ًا والعب��ة من 
ناديي الحرية والس��كك ومركزي االتحاد الرياضي 

ومديرية التربية وفيما يلي النتائج:
فئة الذكور: 

1 - محم��د علي دمش��ق 2 - محم��د دندل 3 - 
هوفيك بيس��اكيان 4 - جميل فحام 5 - محمود 

لوزي حباب.
فئة اإلناث:

1 - عائش��ة لوزي حباب 2 - لين دندل 3 - شام 
دندل.

الحرية انفرد بصدارة مجموعة حلب لدوري الناشئات

نتيجة قياسية للجيش بدوري الناشئين

بردى غلب المحافظة بدوري الدرجة الثانية

منتخب سيدات المبارزة  
يعسكر في كازان استعدادًا لبطولة آسيا 

ريشة وطاولة حلب

الس��ورية  للرياض��ة  الذهب��ي  العي��د  بمناس��بة 
وبالتع��اون مع اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي 
بريف دمش��ق أقامت فنية درج��ات الريف بطولة 
مفتوحة للذكور واإلناث بمش��اركة منتخب ريف 
دمش��ق وفريق نادي المحافظة, ومنتخب دمشق 
والمنتخ��ب الوطن��ي للذك��ور واإلن��اث وجرت 
الس��باقات في منطقة الزبداني في سهل البجاع, 

واشرف عليها اتحاد الدرجات.
- فردي عام إناث لمس��افة 25كم وفازت بالمركز 
األول الالعب��ة ميران فارس )ب��ردى( وحلت في 
المركز الثان��ي رنيم س��ليمان )منتخب وطني( 

والمركز الثالث ساندي درغام )المحافظة(.
- فردي الذكور لمس��افة 40 ك��م جاء في المركز 
االول محم��د الزهر)حرس��تا( , وبالمرك��ز الثاني 
عدنان زكي )بردى( وبالمركز الثالث علي موصلي.
- ف��ردي ض��د الزمن إناث 8 ك��م توجت الالعبة 
أميرة العلبي )حرس��تا( بالمرك��ز االول, والالعبة 
مريم خل��وف )المحافظ��ة( في المرك��ز الثاني, 
وحلت الالعبة رغد أبو حسنة )المحافظة( بالمركز 

الثالث. 
- ف��ردي ضد الزمن للذكور لمس��افة 10 كم: حل 
في المركز االول الالعب عدنان زكي )بردى(, وفي 
المركز الثاني الالعب علي موصللي )بردى( وفي 

المركز الثالث الالعب محمد الزهر )حرستا(. 

دراجات ريف دمشق 
تحتفل بعيد الرياضة

صبحي أبو كم 

محمد عجان

محمد هاشم إيزا
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أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سام عاوي

إعداد ربيع حمامة

واصل مانشس��تر يونايتد وليستر س��يتي نزيف النقاط 
بس��قوطهما في فخ التعادل امام مضيفيهما كريس��تال 
باالس صفر-صفر وبيرنلي 1-1 على التوالي في المرحلة 

التاسعة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.
وقدم كريس��تال ب��االس وبيرنلي خدمة إلى مانشس��تر 
سيتي المتصدر الفائزعلى ولفرهامبتون 1-4 في افتتاح 
المرحلة ذاتها وس��محا له بتوسيع الفارق من 12 إلى 14 

نقطة عن جاره اللدود قبل دربي المدينة يوم غد األحد.
وخي��ب »الش��ياطين الحمر« اآلمال بتع��ادل ثان على 
التوالي بعد األول أمام المضيف تشلسي بالنتيجة ذاتها 
وكرسوا تراجع نتائجهم في اآلونة األخيرة حيث سقطوا 
ف��ي فخ التعادل الرابع في المباري��ات الخمس األخيرة 
وأه��دروا ثماني نقاط في س��عيهم إلى المنافس��ة على 

اللقب بعدما كانوا في الصدارة قبل 10 مراحل.
واصل ليس��تر س��يتي نزي��ف النقاط بس��قوطه في فخ 

التعادل االيجابي أمام مضيفه بيرنلي 1-1.

وكان بيرنلي البادئ بالتس��جيل عبر التش��يكي ماتاي 
في��درا )4(، وأدرك النيجيري كيليتش��ي إيهياناتش��و 

التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 34.
وفشل ليستر س��يتي في تعويض خس��ارته على ارضه 
امام أرس��نال 3-1 في المرحلة قب��ل الماضية واكتفى 

بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 50 نقطة.
في المقابل عزز بيرنلي موقعه في المركز السادس عشر 

برصيد 27 نقطة.
ونجح بيرنلي في افتتاح التس��جيل مبكرًا عندما استغل 
التش��يكي ماتاي في��درا خطأ لالعب الوس��ط النيجيري 
ويلفريد نديدي في تمرير الكرة إلى الغاني دانيال أمارتي 
فخطفها وتوغل داخل المنطقة قبل أن يس��ددها بيسراه 
إلى يسار الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل )4(.

وأدرك إيهياناتش��و التعادل لليس��تر سيتي عندما تلقى 
ك��رة خلف الدفاع م��ن مواطنه نديدي فس��ددها »على 
الطاير« بيس��راه من داخل المنطقة وأسكنها على يسار 

الحارس بوب )34(وهو الهدف الثاني اليهياناتش��و هذا 
الموسم.

وفي مباراة أخرى، أنعش شيفيلد يونايتد آماله الضئيلة 
بالبقاء بفوز ثمين على ضيفه أس��تون فيال بهدف وحيد 

سجله ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة 30.
وأكمل ش��يفيلد يونايت��د المباراة بعش��رة العبين منذ 
الدقيق��ة 55 اثر ط��رد فيل جاغييلكا دون أن يس��تغل 

استون فيال النقص العددي الدراك التعادل على االقل.
ورفع ش��يفيلد يونايتد رصيده إلى 14 نقطة بفوزه الرابع 
هذا الموس��م، فيم��ا تجمد رصيد اس��تون فيال عند 39 

نقطة في المركز التاسع.
وتم تقديم مباريات المرحلة التاسعة والعشرين بسبب 
ارتب��اط عدد من أطرافه��ا بالدور ربع النهائي لمس��ابقة 

الكأس المقرر في 20 و21 آذارالحالي.
واختتمت المرحلة بلقاءي ليفربول مع تشلسي، ووست 

بروميتش ألبيون مع إيفرتون.

ويلعب أيضًا فولهام م��ع توتنهام في مباراة مقدمة من 
المرحل��ة الثالثة والثالثين نتيج��ة ارتباط األول بنهائي 

مسابقة كأس الرابطة.
حصد األرقام 

وواصل مانشس��تر سيتي ممارس��ة هوايته في تحقيق 
األرقام القياسية والمميزة ومدد الفريق مسيرة انتصاراته 
الرائعة ف��ي 2021 بفوز ثمين 4 / 1 على وولفرهامبتون 
في المرحلة ال�29 ولعب الجزائري رياض محرز دورًا بارزًا 
في فوز الفريق المعروف بلقب س��يتزنز« حيث س��جل 

هدفا وصنع هدفين ليقود الفريق للفوز الثمين.
وحقق مانشستر سيتي انتصاره الثالث عشر على التوالي 
في 13 مباراة خاضها بالدوري اإلنكليزي منذ بداية 2021 
ليمدد الرقم القياسي لعدد االنتصارات التي يحققها أي 
فريق في الدوري اإلنكليزي خالل بداية العام الميالدي.

وعزز س��يتي صدارته لجدول المسابقة رافعًا رصيده إلى 
65 نقطة بفارق 14 نقطة أمام جاره ومنافس��ه المباش��ر 

مانشس��تر يونايتد ومدد مانشستر سيتي رقمه القياسي 
في ع��دد االنتصارات التي يحققه��ا بمختلف البطوالت 
رافع��ا رصيده إلى 21 انتصارا متتاليا وهو رقم قياس��ي 

أيضًا لفرق الدوري اإلنجليزي.
وع��ادل الفري��ق الرق��م القياس��ي الخاص ب��ه في عدد 
المباريات المتتالية التي يحافظ فيها على س��جله خاليا 
م��ن الهزائم حيث حافظ الفريق على س��جله خاليا من 
الهزائم في 28 مباراة متتالية خالل الفترة من 27 أبريل 
إلى الثالث من ديسمبر 2017 تحت قيادة مدربه الحالي 

اإلسباني جوسيب جوارديوال أيضا.
ولم يخسر مانشستر سيتي أي مباراة منذ أن سقط أمام 
مضيف��ه توتنهام صفر / 2 في 21 نوفمبر الماضي ليكون 
الفريق حافظ على س��جله خاليا من الهزائم في مختلف 
البطوالت على مدار 101 يوم سترتفع إلى 105 أيام قبل 
مواجهة الديربي المرتقبة مع جاره مانشستر يونايتد يوم 

غد األحد.

مان سيتي يطير بالصدارة 

مانشستر يونايتد وليستر سيتي يواصالن نزيف النقاط في البريمييرليغ

عادت عجل��ة دوري أبطال أوروبا 
لك��رة القدم لل��دوران م��ن بوابة 
جولة اإلياب لدور ال�16 التي تقام 
نصفها )4( مباريات يومي الثالثاء 
القادمي��ن وفيها يواجه  واألربعاء 
برشلونة ويوفنتوس خطر الخروج 
أخ��ف  كان  وإن  كبي��ر  بش��كل 

بالنسبة لفريق السيدة العجوز.
ي��وم الثالثاء الق��ادم 9 آذار يحل 
بورت��و ضيفًا عل��ى يوفنتوس في 
اليانز س��تاديوم وس��يحاول رفاق 
الذهاب  تج��اوز خس��ارة  رونالدو 
1/2 أمام مضيفهم البرتغالي وقد 
ينجح بذلك حيث س��جل الهدف 
خ��ارج األرض وه��و اآلن يكفي��ه 
الف��وز بنتيج��ة 1/0 أو بفارق أكثر 

من هدف.
اللقاء اآلخر يستضيف ملعب  في 
س��يغنال ايدون��ا ب��ارك مواجهة 
إش��بيلية  دورتموند مع  بروس��يا 
وكان األول قد ف��از ذهابًا بنتيجة 

تب��دو  االحتم��االت  وكل   3/2
مفتوحة بمواجهة الثالثاء.

يوم األربعاء س��تتجه األنظار لقمة 
باريس س��ان جيرمان وبرش��لونة 
ويعي��د التاري��خ نفس��ه ليتذك��ر 
العالم ما فعل��ه الفريق الكاتالوني 

آن��ذاك..  تاريخي��ة  بريمونت��ادا 
ولكن اليوم الزم��ن تغير والفريق 
الباريس��ي ليس ه��و ذاك الفريق 
وال حت��ى برش��لونة نفس��ه ذاك 
الفري��ق ليس��تطيع تعويض لقاء 
الذهاب الذي انتهى لمصلحة سان 

جيرمان بنتيجة كبيرة 4/1 
وأعادت هذه الريمونتادا لبرشلونة 
الش��هيرة  الريمونت��ادا  ذكري��ات 
للفريق أمام باريس سان جيرمان 
الفرنس��ي في دور الس��تة عش��ر 
لبطول��ة دوري أبطال أوروبا والتي 

حققه��ا برش��لونة ف��ي آذار أيضًا 
ولكن في عام 2017.

وكان برش��لونة حينها قد خس��ر 
صف��ر / 4 ذهابًا ف��ي باريس لكن 
الفري��ق الكتالون��ي أنه��ى مباراة 
اإلياب لصالحه في برشلونة بالفوز 
6 / 1 وبالف��وز 6 / 5 ف��ي مجموع 

المباراتين.
وبكل األح��وال هي مب��اراة بهذا 
الظ��رف وتل��ك النتيج��ة للمتعة 
حيث أنه��ا الفرصة األخيرة للفريق 
الكاتالوني وليس هناك مايخسره 

بهذه المباراة التي تنذر بالكثير.
س��تكون  أيض��ًا  األربع��اء  ي��وم 
لفري��ق  نس��بيًا  س��هلة  المهم��ة 
ليفرب��ول الذي يعان��ي محليًا في 
البريمييرليغ لكنه يبدو مرتاحًافي 
الش��امبيونزليغ وسيستضيف في 
لق��اء اإلياب فري��ق اليبزيغ وكان 
ق��د فاز علي��ه رفاق ص��الح ذهابًا 

بهدفين دون رد.

واصل برشلونة صحوته وحجز مكانًا لنفسه بجدارة في نهائي 
كأس ملك إس��بانيا لكرة القدم بف��وزه الكبير 3 / صفر على 

أشبيلية في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.
وتأهل برش��لونة إلى نهائي البطولة بفوزه 3 / 2 في مجموع 
مباراتي الذهاب واإلياب حيث س��بق إلش��بيلية الفوز على 

ملعبه 2 / صفر ذهابًا.
وس��يلتقي برش��لونة في النهائي مع الفائز م��ن المواجهة 
األخرى بالمربع الذهبي التي جمعت ليفانتي وأتلتيك بلباو 

التي انتهت ذهابًا بالتعادل 1 / 1.
وحسم برش��لونة مباراة اإلياب لصالحه في الوقت اإلضافي 
بعدم��ا أنه��ى الوقت األصل��ي بالفوز 2 / صف��ر وهي نفس 
النتيج��ة التي فاز بها أش��بيلية ذهابا بعد تقديمه نس��خة 
جديدة م��ن »ريمونتادا« تاريخية للفري��ق حيث بدد آمال 
أش��بيلية ال��ذي كان األق��رب للتأهل كما أك��د الفريق إنه 
اس��تعاد كثيرا من اتزانه في هذا الموس��م الذي عانى فيه 

األمرين.

وج��اء الفوز على أش��بيلية بع��د ثالثة أيام فق��ط من فوز 
برش��لونة على نفس الفريق 2 / صف��ر في عقر داره بالدوري 
اإلسباني. وأنهى برشلونة الشوط أول لصالحه بهدف نظيف 
سجله الفرنس��ي عثمان ديمبلي في الدقيقة 12 فيما شهد 
الشوط الثاني ركلة جزاء ضائعة ألشبيلية عن طريق لوكاس 

أوكامبوس في الدقيقة 73.
وفيما تأهب أش��بيلية للخروج بهذه النتيجة سجل جيرارد 
بيكيه اله��دف الثاني للفريق في الدقيقة الرابعة من الوقت 
بدل الضائع للمباراة بع��د دقيقتين فقط من طرد فيرناندو 
ريج��س العب أش��بيلية، ليدف��ع بيكيه باللق��اء إلى وقت 

إضافي.
وفي الوقت اإلضافي، سجل مارتن برايثوايت الهدف الثالث 
لبرش��لونة في الدقيقة 95 فيما تلقى أشبيلية لطمة أخرى 
بط��رد العبه لوك دي يونج ف��ي الدقيقة 103 ليضاعف من 
صعوب��ة المهمة على الفريق ويس��هل مهمة برش��لونة في 

الخروج فائزا بالمباراة وبطاقة التأهل للنهائي.

هذا األسبوع.. أندية كبيرة تواجه خطر الخروج في دوري األبطال

برشلونة يقهر أشبيلية ويتأهل لنهائي الكأس 
كش��ف جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس إنه يخطط العتزال لعب كرة 
القدم بحلول حزيران 2023 بحد أقصى لكنه لم يستبعد اتخاذ القرار قبل 

هذا الوقت.
ويرتبط المهاج��م البالغ عمره 43 عامًا بعقد م��ع يوفنتوس حتى نهاية 
الموسم الجاري ولم يتوصل بعد التفاق بتمديد التعاقد مع بطل إيطاليا.
وقال بوفون في مقابلة مع صحيفة جارديان »في تفكيري أن هناك فترة 

زمنية بحد أقصى للتوقف وهي يونيو 2023«.
وأضاف الحارس المخضرم الفائز بلقب الدوري اإليطالي عشر مرات »هذا 

أقصى موعد على اإلطالق، لكن ربما أتوقف خالل أربعة أشهر«.
وس��بق لبوفون الفائز بكأس العالم 2006 م��ع إيطاليا أن قال في 2017 
إنه سيعتزل في العام التالي لكنه انتقل حينها إلى باريس سان جيرمان 

الفرنسي لمدة عام واحد قبل أن يعود إلى يوفنتوس.
وشارك بوفون في عشر مباريات في كل المسابقات خالل هذا الموسم.

»بوفون« يكشف عن موعد اعتزاله

ص��رح النج��م األوروغوياني لويس س��واريز بأن لدى 
فريقه أتلتيكو مدريد فرصة للثأر من جاره لاير مدريد، 
للهزيمة التي مني بها »الروخي بالنكوس« )2-0( في 

دور الذهاب للدوري اإلسباني. 
وس��يحتضن ملعب »وان��دا ميتبرولويتانو«، يوم غد 
األحد«الديرب��ي المدريدي« المرتق��ب بين الجارين 
والغريمين اللدودين أتلتيكو وضيفه الريال، في إطار 
مباريات الجولة ال�26 من الليغا اإلسبانية لكرة القدم.
وقال س��واريز في تصريحات للموقع الرسمي لرابطة 
الليغ��ا: كل المواجه��ات أم��ام لاير مدري��د لها طابع 
خاص، ألنها نوعي��ة، المباريات التي يرغب أي العب 
في المشاركة فيها، وإظهار قدراته، كثيرون يصنفونها 

ضمن هذه المباريات.
وأضاف »العضاض«: أمامنا فرصة للثأر لما حدث في 
مباراة ال��دور األول وإظهار رغبتنا في االس��تمرار في 

الصدارة.
وتابع س��واريز هداف »الروخي بالنكوس« في الليغا 

برصي��د 16 هدف��ا: من الصع��ب جدًا الحف��اظ على 
اس��تمرارية األداء في الليغا، لوجود منافس��ة شرسة، 
وأي فري��ق قادر على اقتناص نقاط من فرق المقدمة، 
ويجب احترامها بش��كل كبي��ر ومحاولة الحفاظ على 

نفس األداء لتحقيق الهدف المنشود في النهاية.
واختتم لويس س��واريز )34 عاما( تصريحاته: اعتدت 
على التنافس، ومحاولة تج��اوز أي صعاب.. اآلن أنا 
في ناد يظن كثيرون إنه من الصعب تسجيل أهداف 
كثيرة معه، ولكن بالنظ��ر إلمكانيات الالعبين الذين 

يلعبون بجوارك، فاألمور تصبح أكثر سهولة.
ويتطلع س��واريز ال��ذي انتقل الصي��ف الماضي من 
برش��لونة إلى صف��وف أتلتيكو مدري��د لحصد اللقب 
م��ع »الروخي بالنكوس« وكس��ر هيمنة قطبي الكرة 

اإلسبانية برشلونة ولاير مدريد.
ويترب��ع أتلتيكو مدري��د على عرش ص��دارة ترتيب 
الدوري برصيد 58 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، متقدمًا 

بفارق 5 نقاط عن الثنائي برشلونة ولاير مدريد.

كشف تقرير صحفي إسباني أمس 
عن آخ��ر المس��تجدات المتعلقة 
بمس��تقبل المدي��ر الفن��ي لريال 
مدريد الفرنسي زين الدين زيدان.

مدري��د،  لاير  رئي��س  أن  وذك��ر 
فلورنتينو بيريز، أبلغ زيدان بثقته 
في��ه ورغبت��ه في اس��تمراره في 

الموسم المقبل.
وأوض��ح بيريز لزي��دان إنه أفضل 
مدرب ق��ادر على بناء فريق جديد 
م��ع الوافدين الجدد خ��الل فترة 
المقبل��ة  الصيفي��ة  االنتق��االت 

الستعادة األلقاب.
وارتبط اس��م زي��دان، الذي يمتد 
عقده مع الريال حتى يونيو 2022 
بمغ��ادرة »الميرينغ��ي« في حال 
خروج الفريق من الموسم الحالي 

خالي الوفاض.
ولم يع��د يتبقى لريال مدريد هذا 
الموس��م س��وى المنافس��ة على 

لقبي ال��دوري اإلس��باني ودوري 
األبطال بعد خسارته كأس السوبر 

المحلية، وكأس إسبانيا.
وصي��ف  مدري��د  لاير  ويخ��وض 
الدوري اإلسباني برصيد 53 نقطة، 
مواجهة ش��به مصيرية أمام جاره 
أتلتيك��و مدري��د المتص��در ب�58 
نقط��ة، يوم غ��د األحد لحس��اب 

الجولة ال�26 من الليغا.
وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا، 
تبق��ى ف��رص لاير مدري��د كبيرة 
لتج��اوز عقب��ة أتاالنتا ف��ي الدور 
ثم��ن النهائي وبلوغ دور الثمانية، 
بعدما ف��از الفري��ق الملكي ذهابًا 
عل��ى أرض الفريق اإليطالي بهدف 

دون رد.

سواريز »يتوعد« 
قبل قمة الغد

ريال مدريد يحسم مصير » زيزو«



ش��هدت بطول��ة الجمهورية لرفع 
األثق��ال لفئتي الش��باب والرجال 
تس��جيل ع��دد كبير م��ن األرقام 
يس��عفنا  لم  الجدي��دة  الس��ورية 
اتح��اد اللعبة بعددها, وش��هدت 
لمنتخب  واض��ح  تفوق  البطول��ة 
حم��اه بفئتي الرجال والس��يدات 
وكان ملفت��ًا ف��ي البطول��ة التي 
أقيمت بصالة المنتخب في مدينة 
الفيح��اء حصول ع��دد من العبي 
فئة الش��باب على المراكز األولى 
لفئة الرج��ال في مؤش��ر ايجابي 
الالعبين  وأرقام  لتطور مستويات 

الشباب.
حضر منافس��ات البطولة الس��ادة 
محم��د الحاي��ك ومحم��د خضر 
الجاس��م  كرك��و  الناص��ر  وعب��د 
التنفيذي لالتحاد  المكتب  اعضاء 
على  واش��رف  الع��ام,  الرياض��ي 
تنظيمه��ا رئيس وأعض��اء اتحاد 

اللعبة.

ترتي��ب الش��باب: المرك��ز االول 
نقط��ة(,   257( حم��اه  منتخ��ب 
 238( الجي��ش  الثان��ي  المرك��ز 
الش��رطة  الثالث  المركز  نقط��ة(, 

)226 نقطة(.
األول  المرك��ز  الرج��ال:  ترتي��ب 
حم��اه )285 نقطة( المركز الثاني 
الجي��ش )239 نقط��ة(, المرك��ز 
الثالث نادي الشرطة )172 نقطة(. 

األرقام الجديدة
أرقام  تس��جيل  البطولة  ش��هدت 
جدي��دة احصين��ا منه��ا 14 رقما 
بحس��ب النتائج الواردة من أمانة 
س��ر االتح��اد فيما ص��رح رئيس 
اتحاد االثقال حسنين الشيخ عن 

تسجيل 25 رقمًا سورية جديدًا.
فئ��ة الش��باب: وزن 61كغ: جعفر 
ميا )الالذقي��ة( 123 و127 برفعة 

النتر.
وزن 73كغ: محمد مثلج )الشرطة( 

146 برفعة النتر.
وزن 81كغ: علي س��اعود )حماه( 

151 برفعة النتر.

وزن 96كغ: كامل األسمر )حماه( 
131 و135 برفع��ة الخط��ف و162 

برفعة النتر.
وزن 61 ك��غ: يوس��ف س��ليمان 
)الجيش( 97 و99 خطف 117 نتر.

العل��ي  أحم��د  109+ك��غ:  وزن 
)الشرطة( 197 برفعة النتر.

فئة الرجال: وزن 102كغ عز الدين 
و187   183 )طرط��وس(  الغفي��ر 

برفعة النتر و151 برفعة الخطف.
النتائج الفردية للشباب

- وزن 55 ك��غ: -1 طارق ميا 160 
كغ )الالذقي��ة(,-2 كرم علي 144 
-3 احمد الجاسم  كغ) طرطوس( 

132)حمص(.
- وزن 61ك��غ: -1 جعفر ميا 221 
كغ )الالذقية( -2 يوسف سليمان 
216 ك��غ )الجي��ش( -3 حس��ن 

حبيب 190 كغ )حماه(.
- وزن 67كغ: -1 توفيق فاته 227 
ك��غ )حماه( -2 جعفر رش��ا 290 
كغ )حماه( -3 يوس��ف كامل 02 

2 )الالذقية(.
- وزن 73 ك��غ: -1 محم��د مثلج 
263 ك��غ )لش��رطة( -2 مق��داد 
)الجي��ش(-3  230ك��غ  حس��ن 

ابراهيم اسعد 20 كغ )الشرطة(
- وزن 81 ك��غ -1 عل��ي س��اعود 
278كغ )حم��اه( -2 محمد قربي 
258 ك��غ )طرط��وس( -3 مج��د 

جغيلي 235 )حماه(. 
- وزن 89 كغ: -1 علي الحلو 269 
ك��غ )حم��اه( -2 زي��ن العابدين 

تج��ور 235 ك��غ )طرط��وس( -3 
حيدر سليمان 225)حماه(.

- وزن 96 ك��غ:-1 كامل االس��مر 
297 كغ )حماه( -2 محمد مثلج 
-3 يونس  252 ك��غ )الجي��ش( 

وسوف 240 كغ )الشرطة(. 
- وزن 102 كغ: -1 علي اسماعيل 
277 كغ )حماه( -2 حاتم يوسف 
210 )الجي��ش( -3 عل��ي محمد 

203 )حماه(.
- وزن 109 كغ: -1 قسورة جغيلي 

250 كغ )حماه( -2 مهدي الشيخ 
210 كغ )حمص( 

- وزن+ 109 ك��غ: -1 احمد العلي 
342 )الش��رطة( -2 بش��ار ديوب 
255 ك��غ )الجي��ش(-3 ه��ادي 

الفواز 210 كغ )حمص(.
النتائج الفردية للرجال

- وزن 55ك��غ كغ: طارق ميا 165 
كغ )الالذقي��ة( -2 كرم علي 144 

كغ )طرطوس(
- وزن 61 ك��غ:-1 جعفر ميا 221 
كغ )الالذقية( -2 يوسف سليمان 
3 حس��ن  )الجي��ش(  ك��غ   216

حجيب 190 كغ )حماه( 
- وزن 67 ك��غ: -1 توفي��ق فائق 
227 ك��غ )حماه( -2 جعفر رش��ا 
يوس��ف   –  3 كغ)حم��اه(   209

اسماعيل 202 كغ )الالذقية( 
- وزن 73 ك��غ: -1 محمد الحايك 
-2 محمد  265 ك��غ )الجي��ش( 
مثل��ج 263 )الش��رطة( -3 مقداد 

حسن 230)الجيش(
- وزن 81 كغ: -1 علي ساعود 278 

كغ )حم��اه( -2 غدير الش��مالي 
267)حماه( -3 محمد قربي 258 

كغ )طرطوس( 
- وزن 9 8 ك��غ: محفوظ س��اعود 
248 كغ )حماه( -2 عبد اللطيف 
عيس��ى 20)الجي��ش( -2 عل��ي 

الحلو 269 كغ )حماه(
- وزن 96ك��غ:-1 كامل االس��مر 
297 )حماه( -2 محمد مثلج 252 
كغ )الجيش( -3 يوس��ف وسوف 

240 كغ )الشرطة( 
- وزن 102 ك��غ: -1 ع��ز الدي��ن 
الغفي��ر 339 ك��غ )طرطوس( -2 
علي اس��ماعيل 277 كغ )حماه( 
-3 علي عبود 265 كغ )الجيش( 

- وزن 109 ك��غ: صائب س��اعود 
قس��ورة   2- )حم��اه(  ك��غ   265
جغيلي 250 )الجيش( -3 مهدي 

الشيخ 210 كغ )حمص(
- وزن + 109: مؤي��د النج��ار 373 
كغ )حمص( -2 أحمد العلي 342 
كغ )اشرطة( -3 بشار ديوب 255 

كم )جيش(.

على مدى خمس��ة أيام استضافت 
الالذقي��ة وعل��ى مالع��ب صاالت 
مدينة األس��د الرياضية منافس��ات 
دوري عام الكرة الطائرة للس��يدات 
لمرحل��ة الذه��اب ألندي��ة الدرجة 
األولى والتي ش��ارك فيها 11 ناديًا 
قس��موا إل��ى مجموعتي��ن ضمت 
المجموع��ة األولى حطي��ن، تلدرة، 
محردة، دي��ر عطية، صلخد، حصين 

البحر.
فيم��ا ضم��ت المجموع��ة الثانية، 
الجوالن،  الحفة،  الشرطة، س��لمية، 

السودا.
المس��توى الع��ام كان متقاربًا أداء 
ومهارات وفني��ات مع تميز واضح 
ألندي��ة الش��رطة، تلدرة، س��لمية، 
مح��ردة التي تملك ف��رق متكاملة 
عالي��ة  وبإمكاني��ات  ومتجانس��ة 
وخاص��ة مه��ارة الضرب الس��احق 

وحائط الصد.
فيم��ا كانت بقي��ة الف��رق متقاربة 
في اإلمكانيات والمس��توى واألداء 
الفعال ولك��ن ما زالت  والتواج��د 
بحاج��ة إلى المزيد م��ن االحتكاك 
المواهب  والبح��ث عن  والتمارين 
الالعبة  بمواصف��ات  تتمت��ع  التي 
المثالي��ة من ط��ول وبني��ة قوية 

ولياقة عالية.

عموم��ًا البطولة الق��ت كل النجاح 
وش��هدت  والتنظيم��ي  الفن��ي 
وندية  ومثي��رة  قوي��ة  منافس��ات 
وخاصة على المراكز األولية الثالثة 
لكل مجموعة والتي جاءت الترتيب 

والنتائج فيها كما يلي..
تلدرة صدارة

تصدر  وتمي��ز  واس��تحقاق  بجدارة 
فريق تلدرة مجموعت��ه األولى بعد 
أن ق��دم أداء ومس��توى جيد ينم 
عن حس��ن التحضير واالس��تعداد 
وقد تج��اوز فرق مجموعته حطين، 
صلخ��د، دير عطي��ة، حصين البحر 
وبنتيجة واحدة وبثالثية نظيفة من 
األشواط لكنه واجه بعض الصعوبة 
على ص��دارة المجموع��ة من قبل 
العنيد محردة الذي  جاره ومنافسه 
تق��دم أواًل وبع��د التمديد 28/ 26 
بعد ش��وط الهب وحماسي وعامر 
بالمه��ارات تب��ادل في��ه الفريقان 

التقدم وحسمه محردة أخيرًا.
لكن وسرعان فاستعاد تلدرة الزمام 
وملك الملعب تمامًا وأمطر ملعب 
منافسه بس��يل متتابع من النقاط 
الس��احقة وأنهى األش��واط 25/ 11 
و25/ 16 و25/ 18 وجمع الفريقان 
15 نقطة وله 15 شوطًا وعليه شوط 

واحد.
محردة ثانياً

وح��ل فريق مح��ردة ثاني��ًا بعد أن 

قدمت العباته أداء ومس��توى جيد 
وترجم��ت ذلك بتنفي��ذ المهارات 
والفني��ات بالملع��ب ونجح الفريق 
في الفوز على دي��ر عطية وحصين 
البح��ر 3/ 1 وعل��ى حطين وصلخد 
3/ 0 وجمع 12 نقطة وله 13 شوطًا 

وعليه 5.
حطين ثالثاً

وجاء فريق سيدات حطين بالمركز 
الثالث بعد تحقيقه فوزان على كل 
م��ن دير عطي��ة 3/ 1 وصلخد 3/ 2 
وخس��ارته الصعب��ة أم��ام حصين 
البحر 2/ 3 إلصاب��ة العبته الضاربة 
ع��ال عيس��ى وغي��اب العب��ة هال 
س��لطون إلصابتها أيضًا فما كان له 
األثر في ابتعاده عن المنافسة على 
المرك��ز األول لكن��ه يملك مواهب 
عدة اكتسبت الخبرة واالحتكاك من 

خالل البطول��ة وبإمكانها التعويض 
بمرحلة اإلياب جمع الفريق 6 نقاط 
وله 9 أشواط وعليه 12 شوط وجاء 
حصين البح��ر بالمركز الرابع بفوزه 
على صلخ��د 3/ 0 وعلى حطين 3/ 
2 وخس��ارته أمام دي��ر عطية 2/ 3 

ومحردة وتلدرة 0/ 3.
جمع الفريق 6 نقاط وله 19 أشواط 
وعليه 12 شوطًا في المركز الخامس 
ح��ل فريق دير عطي��ة بفوزين على 
صلخ��د 3/ 1 وعلى حصي��ن البحر 

.2 /3
جمع الفريق 5 نقاط وله 8 أش��واط 
وعليه 12 ش��وطًا وأخيرًا حل فريق 
صلخ��د بالمركز الخام��س واألخير 
برصي��د نقط��ة واحدة كس��بها من 
خس��ارته أمام حطي��ن 2/ 3 لكن 
البد من اإلش��ارة بأن مرحلة اإلياب 

س��تكون العبة وبمس��توى أفضل 
بالنس��بة لحطين وصلخد، وحصين 
البحر ودير عطية ومرحى للمستوى 
واألداء الجيدي��ن ال��ذي ظهرت به 

هذه الفرق الطموحة نحو األفضل.
الشرطة مهارة وشطارة

والحنك��ة  الخب��رة  وبفض��ل 
والمه��ارة  الكبي��رة  واإلمكاني��ات 
الت��ي تتمت��ع ب��ه العبات��ه تمكن 
فريق الش��رطة م��ن تحقيق صدارة 
مجموعته الثانية وبف��وزه وبال أية 
خس��ارة، لكن وللطرافة أنه تكرر ما 
ح��دث مع تل��درة ف��ي مباراته مع 
بالشوط  محردة حيث تقدم محردة 
األول حيث كانت مباراة القمة على 
الصدارة ما بين الش��رطة ومنافسه 
الجمي��ع  فاج��أ  ال��ذي  الس��لمية 
بمس��تواه المتط��ور واألداء العالي 

المتميز ونجح في كس��ب الش��وط 
األول بحم��اس واندف��اع وتنفي��ذ 

المهارة وتقدم 25/ 19.
صاح��ب  الش��رطة  فري��ق  لك��ن 
اإلنجازات على مدى طويل استطاع 
وبخبرة وحنك��ة العبته والمنتخب 
الوطني صفاء مس��عود أن يستعيد 
الزم��ام وبخطة لعب س��ريع وعبر 
ض��رب س��احق وإرس��ال متن��وع 
ومتموج أن يكسب األشواط الثالثة 
25/ 12، 25/ 19، 25/ 16 وينه��ي 
المباراة بثالثة أش��واط مقابل شوط 
واحد ويحرز المركز األول بعد فوزه 

على الحفة، الجوالن، السودا 3/ 0.
جمع الفريق 12 نقطة وله 12 شوطًا 

وعليه شوط واحد.
سلمية ثانياً

الذي  المس��تقبل  لفري��ق  مرح��ى 

قدم مس��توى وأداء س��رق إعجاب 
وتصفيق الجمهور ونجح في مجاراة 
الشرطة بكل جرأة ومهاراة  منافسة 
وإمكانيات رغم خس��ارته وبالتالي 
س��جل ثالثة انتصارات على الحفة، 
واحدة  وبنتيجة  الجوالن،  الس��ودا، 

.0 /3
جمع الفريق 9 نقاط وله 10 أشواط 

وعليه 3.
الجوالن ثالثاً

وحل فريق الج��والن المركز الثالث 
بع��د أن ق��دم مس��توى متط��ور 
بالمه��ارات  عام��رة  ومباري��ات 
أمث��ل  وتوظي��ف  والفني��ات 
لإمكاني��ات على الرغ��م من صغر 
أعم��ار والعبات��ه ف��از الفري��ق في 
مباراتين على الحفة والسودا 3/ 0.

جمع الفريق 6 نقاط وله 6 أش��واط 
وعليه 6 أشواط.

وج��اء فري��ق الس��ودا ف��ي المركز 
الرابع بف��وز وحيد عل��ى الحفة 3/ 
0، لك��ن الب��د م��ن اإلش��ارة على 
الفري��ق وأعمار العباته  حداثة هذا 
اللواتي ينتظر لهن مس��تقبل جيد 
عل��ى صعيد اللعب وس��وف يكون 
بشكل أفضل بمرحلة اإلياب، فيما 
جاء فريق الحف��ة بالمركز الخامس 
مبارياته  جميع  لخس��ارته  واألخير 
ألعابه  وتأثر مستواه بغياب صانعة 
التي تعرض��ت إلصابة قبل البطولة 

بأسبوع.
متابعات

البطول��ة رئيس  حضر جان��ب من 
وأمين سر اتحاد الكرة الطائرة.

أش��رف على البطولة الحكم الدولي 
وعضو االتحاد هش��ام عجان ومدير 
الص��االت بمدينة األس��د الرياضية 

هشام حسن.
حكم عام الدولي الس��ابق جبرائيل 

عبدوكه.
تعرضت العبة حطي��ن والمنتخب 
الوطن��ي عال عيس��ى، لكس��ر فيها 
قدمه��ا خ��الل مب��اراة فريقها مع 

حصين البحر.
تم انتقاء الالعب��ات المبرزات من 
جمي��ع األندية المش��اركة لضمهن 

للمنتخب الوطني.
رأي اتحادي

هش��ام عجان عضو االتحاد مشرف 
البطولة: يمكن القول إن المستوى 
كان م��ن طابقي��ن فهن��اك ف��رق 
تعتمد  وف��رق  الصفوف  متكامل��ة 
ف��ي إحراز النقاط من خالل الضرب 
الس��احق على العب��ة أو العبتين، 
لك��ن المس��توى جي��د ومقب��ول 
والمنافس��ة كانت على أشدها بين 
ف��رق المجموعتين وهناك خامات 
جديدة ظه��رت لدى كاف��ة األندية 
وس��وف تكون مرحل��ة اإلياب أكثر 

حماسة ومنافسة.

استقبل السيد فراس معال رئيس 
االتح��اد الرياضي الع��ام – رئيس 
السيد  الس��ورية  األولمبية  اللجنة 
المجلس  رئي��س  باريف  م��ارات 
األولمب��ي في تترس��تان – عضو 
مجل��س الدوما الروس��ي ورئيس 
لجن��ة الرقابة المالي��ة في اللجنة 
فيصل  والسيد  الروسية  األولمبية 
عاطف عبد الرؤوف حسن مستشار 

المجلس األولمبي التترستاني.
وأش��ار معال إل��ى عم��ق ومتانة 
الت��ي تربط  الثنائي��ة  العالق��ات 
بين س��ورية وروس��يا وشعبيهما 
الصديقين وأّن التاريخ سيس��جل 
لروسيا وللشعوب الحرة في العالم 
موقفها النبيل الذي اتخذته لدعم 
سورية وشعبها وجيشها وقيادتها 
لمواجهة الحرب اإلرهابية الظالمة 
الصادقة  الرغبة  عليها معربًا ع��ن 
ف��ي تعزي��ز العالق��ات الرياضية 
بين سورية وتترستان واالستمرار 
بتنفيذ اتفاقي��ة التعاون الرياضي 
الموقع��ة بي��ن البلدين الس��يما 

التدريبي��ة  المعس��كرات  إقام��ة 
للمنتخب��ات الس��ورية في مدينة 
كازان والت��ي حقق��ت نقلة نوعية 
ف��ي المس��توى الفن��ي لالعبين 
البدنيين  للمعدي��ن  دورة  وإقامة 
مستقباًل في األكاديمية األولمبية 
الس��ورية وإيفاد المتميزين منهم 
إلى تترس��تان لإط��الع على آلية 
التدريبية  المراك��ز  ف��ي  العم��ل 

واألندية الروسية. 

بدوره أكد باري��ف أن زيارته تأتي 
لتأكيد محبته لس��ورية وش��عبها 
الذهبي  العيد  احتفالي��ة  وحضور 
للرياضة الس��ورية موجهًا الش��كر 
للقي��ادة الرياضية الس��ورية على 
ثقته��ا باختيار تترس��تان إلجراء 
للف��رق  التدريبي��ة  المعس��كرات 
الس��ورية وأّن بالده على استعداد 
لتقدي��م كل مايل��زم في س��بيل 
الس��ورية وأبطالها  الرياضة  خدمة 

ومنه��ا إمكانية اس��تضافة البعثة 
الس��ورية الت��ي ستش��ارك ف��ي 
أولمبياد طوكي��و وإجراء االختبار 
الطبي لها وتقديم اللقاح ضد وباء 

كورونا. 
حضر اللقاء الس��ادة: أيمن أحمد 
وش��ذى جروان عض��وي المكتب 
التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام 
التنفيذي  المدي��ر  عاش��ور  وعمر 

للجنة األولمبية السورية.

التق��ى رئي��س مجلس الش��عب 
حم��وده صب��اغ عض��و مجل��س 
الدوما الروسي مراد باريف رئيس 
اتح��ادات األلع��اب الرياضية في 

روسيا االتحادية والوفد المرافق.
رئي��س  وص��ف  اللق��اء  وخ��الل 
الس��ورية  العالق��ات  المجل��س 
القيادتان  رس��ختها  التي  الروسية 
الحكيمتان في البلدين الصديقين 
ب� “المتجذرة والمتينة والمتميزة” 
على الدوام مشيرًا إلى أن العالقات 
الثنائي��ة البرلماني��ة بين مجلس 
الروسي  الدوما  الش��عب ومجلس 

تشهد تطورًا الفتًا مع مرور األيام.
وأع��رب صباغ عن أمل��ه بتحقيق 
تق��دم أكبر ف��ي تعزي��ز وتطوير 
العالقات الثنائية السورية الروسية 
في شتى المجاالت ومنها الرياضة 
منوه��ًا بالتعاون البن��اء والمثمر 
الج��اري حالي��ًا بي��ن المجل��س 
االتحادية  روس��يا  ف��ي  األولمبي 

واللجنة األولمبية في سورية.
م��ن جانبه أك��د باري��ف أهمية 

الروس��ية  العالق��ات  تطوي��ر 
الس��ورية ف��ي جمي��ع المجاالت 
وال س��يما البرلماني��ة مبين��ًا أن 
الشعب الروس��ي يراقب باهتمام 
كبي��ر النجاح��ات الت��ي يحققها 
السوريون بمختلف القطاعات رغم 
الصعوبات التي تم��ر بها بالدهم 

والحرب التي تشن عليها.

وأع��رب عض��و مجل��س الدوم��ا 
الروسي عن استعداد بالده لتقديم 
الدعم لسورية وال س��يما لالتحاد 
الرياضي العام في قطاع التدريب 
الرياضية  المنشآت  تأهيل  وإعادة 
مبينًا ف��ي تصريح للصحفيين إنه 
“سيتم افتتاح مدرسة أولمبية في 
س��ورية تهتم بالمواهب الرياضية 

وإعداد الفرق الرياضية المش��اركة 
والمباري��ات  األولمبي��ات  ف��ي 

الرياضية بمختلف دول العالم”.
االتح��اد  رئي��س  اللق��اء  حض��ر 
الرياضي العام الس��يد فراس معال 
الش��عب  مجلس  رئيس  ونائ��ب 
أكرم العجالن��ي وعدد من أعضاء 

المجلس
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أرقام جديدة ومنتخب حماه يتفوق في أثقال الجمهورية للرجال والشباب

سيدات الشرطة وتلدرة بصدارة ذهاب دوري الكرة الطائرة

صباغ: العالقات السورية الروسية 
متجذرة ومتينة ومتميزة على الدوام

رئيس اللجنة األولمبية السورية يبحث مع رئيس المجلس األولمبي 
في تترستان تعزيز العالقات الرياضية بين البلدين 

صبحي أبو كم

محمد عجان


