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حطين واالتحاد والكرامة وجبلة في نصف 
نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم

اتحاد اللعبة كسب رهان التنظيم واالستضافة

يامن دندل وإيمان محمد 
بطال كأس الجمهورية لكرة الطاولة للرجال والسيدات

وضع النقاط على الحروف في اجتماع القيادة الرياضية مع اتحاد كرة القدم

»معال« هناك مشاكل إدارية وأخطاء تحكيمية في الدوري.. 
ولن نرضى بأقل من تأهل منتخبنا لكأس العالم 

)اليوم( المتصدر في حلب
 والجيش للحفاظ على األمل في دوري رجال الممتاز

5

3 شباب كرة الممتاز.. غدًا مباراة 
الفرصة األخيرة بين الشرطة والوحدة

مع ختام إياب ناشئي طائرة األولى
السلمية بصدارة األولى والوحدة األول بالثانية

دمشق بطلة الجمهورية 4
لبناء الجسام بفئة الشباب

استمرار العمل بصيانة صاالت 5
مدينة األسد الرياضية

تقرؤون أيضًا

4

2

6 3

67 4 الطليعة بطل المرحلة األولى من )البالي اف( 
لدوري كرة اليد للرجال والجيش وصيفا

مبابي يقود باريس إلسقاط هيبة بايرن .. 
ريال مدريد يقهر الغيابات بثالثية

دوري أندية الرجال لكرة السلة 2020  /  2021
الكرامة بالصدارة مستمر والوحدة تجاوز الوثبة والجالء تفوق على الثورة

2

أعلن االتحاد الرياضي العام إيقاف النشاط الرياضي يف سورية حتى 
تصدر  حيث  والسلة«  كرتي«القدم  باستثناء   2021/4/15 تاريخ 

التعليمات من قبل اتحاديهما حسب روزنامة نشاطهما.
الوزراء  مجلس  رئاسة  تعميم  عىل  بناء  الرياضي  االتحاد  قرر  كما 
عىل  واالقتصار  العاملين  عدد  وتخفيض  المبيت  باصات  إيقاف 
استمرار  لضمان  تنظيم«   – مالية   – »إدارية  المركزية  المكاتب 
المناوبات  نظام  وفق  والضرورية  األساسية  الخدمات  تقديم 
واالستعانة بالعاملين الذين مكان إقامتهم بالقرب من مكان العمل.

إيقاف النشاط الرياضي

دوري أندية السيدات لكرة السلة 2020 / 2021 

الثورة تفوق على  الجالء في الشهباء 
والساحل غلب الوحدة
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ربيع حمامة

أفضى االجتماع الموس��ع ال��ذي عقده المكتب 
التنفيذي لالتحاد الرياضي العام )اليوم اإلثنين( 
مع اتحاد كرة القدم إلى ع��دة نتائج وتوصيات 
هامة تخص عم��ل المرحلة القادمة س��واء في 
منتخب الرجال أو غي��ره، بحضور غالبية أعضاء 
اللجنة األولمبية الس��ورية، والوسائل اإلعالمية 
المختلف��ة ف��ي قاعة االتح��اد الرياض��ي العام 
بدمش��ق.. س��بق ذلك اجتماع اللجنة االولمبية 

مع اتحاد الكرة.
االجتم��اع بش��كل عام ط��رح عدة تس��اؤالت 
المخي��ب  بالظه��ور  متعلق��ة  واستفس��ارات 
للمنتخ��ب األول حت��ى اآلن، وس��ير العملي��ة 
التدريبية واإلش��كاليات المرافقة لعمل المدرب 

التونسي وعقده المالي.. 
االس��تاذ فراس مع��ال رئيس االتح��اد الرياضي 
توجه بعدة أس��ئلة بالبداية لرئيس اتحاد الكرة 
العميد حاتم الغايب، ليتم اإلجابة عليها بحضور 
وس��ائل اإلعالم، ومن ثم تحدث بش��فافية عن 
بع��ض التفاصي��ل، وبع��د االنتهاء من أس��ئلة 
الموجودين وحديث رئيس اتحاد الكرة والمدير 
الفن��ي للمنتخب، ختم » معال« اإلجتماع بزبدة 
الحديث من خالل عدة مطالب واضحة س��نأتي 
لذكرها باألسطر القادمة بعد استعراضنا ألهم ما 

جاء في االجتماع.
تساؤالت وشفافية

نوه رئي��س االتح��اد الرياضي العام ف��ي بداية 
االجتم��اع إنه يتكلم بلس��ان الش��ارع الرياضي 
ونبض��ه مؤكدًا حالة االنزع��اج العامة من نتائج 
منتخب الرجال الودية والمس��توى الفني الغير 
ملب��ي للطموح، وقال: نحن مس��ؤولون كقيادة 
رياضية ولجنة أولمبية أيضًا وليس اتحاد الكرة 
وحده، ب��ل ومعنيون كاتح��اد الك��رة بالنتائج 

واإلخفاق بتحقيق نتائج جيدة.
ووضع » مع��ال« اتحاد الكرة أمام مس��ؤولياته 
مطالبًا األخي��ر باإلجابة على عدة استفس��ارات 

وماذا اتخذ للحد منها أو حلها، منها: 
 - أس��باب تواجد مدرب المنتخب » المعلول« 
لمدة ش��هرين فقط في سورية خالل عام تقريبًا 

وهي مدة تسلمه.
 -  تم توجيه اتحاد الكرة منذ عدة أشهر لتعيين 

الكوادر الفنية لمنتخبي األولمبي والشباب.
 - هن��اك أخطاء إدارية حدث��ت، ابرزها ماجرى 
في إرسالية اس��تمارة المشاركة بمسابقة كأس 

االتحاد اآلس��يوي.. اس��تدعت تدخل رئيس��ي 
اللجن��ة األولمبية واتحاد كرة القدم، وماذا اتخذ 

اتحاد الكرة حيال ذلك؟
 - المشاكل التي ترافق القرارات التحكيمية في 

جميع مباريات الدوري بكل أسبوع.
 - التمييز هو من ضمن أعمال اتحاد الكرة وقرار 
التحكيم الرياضي غي��ر ملزم له ومن المفترض 
أن تكون لجن��ة التمييز من مجلس إدارة اتحاد 

كرة القدم ولها القرار النهائي.
حالة المالعب 

ضم��ن حديثه عن ع��دة قضاي��ا جوهرية وفي 
صمي��م اللعبة تط��رق رئيس االتح��اد الرياضي 
الع��ام لموض��وع المالعب ب��أن هن��اك حاليًا 
عقود صيانة تم توقيعها بفترة س��ابقة ال يمكن 
إلغاؤها، مضيفًا: ننتظر لتنتهي مدة تلك العقود 
ليكون هناك عقود استبدال قادمة، كما أننا مع 
اس��تبدال عدة أرضيات مالعب ف��ي بلدنا لنرى 
مس��توى مميزًا، تم العمل في الحمدانية، وفي 
طرطوس، وهناك خطة عمل لمالعب في حمص 
والالذقية وحماه ودمش��ق، كما أن هناك خطة 
الس��تبدال األرضيات والزراعة في ش��هر أيلول 
الق��ادم ومن هنا يجب إيج��اد المالعب البديلة 

مع انطالقة الدوري القادم في فترة الصيانة.
وأكد » مع��ال« أن العمل تأخر في ملعبي خالد 
ب��ن الوليد وجبلة بس��بب وج��ود بعض األندية 

الغير متعاونة وتريد اللعب دائمًا على أرضها.
تجربة السلة والدعم 

تحدث » معال« عن ضرورة تعميم تجربة اتحاد 
كرة الس��لة المؤق��ت وأن تكون عنوان��ًا التحاد 
كرة القدم، قائاًل: كنا س��ابقًا حّصالة للمنتخبات 

األخرى في كرة الس��لة بحال كانت عريقة وغير 
عريق��ة وبفترة قصيرة بعد اس��تالمه اس��تطاع 
اتحاد السلة تحقيق نتائج كبيرة ومفرحة وحقق 
الطم��وح وأتمنى أن نتعل��م بما حدث معه مع 
تقدي��ري واحترامي لرئي��س وأعضاء اتحاد كرة 
القدم.. الحكومة لم تقص��ر بأي دعم للمنتخب 
ومن جهتنا كنا حريصين على استقاللية اتحاد 
الكرة.. وألول مرة يح��دث متل هذا اإلجتماع.. 
ببصراح��ة أقوله��ا إذا ل��م يحق��ق المنتخب 9 
نقاط قادمة فس��نكون متهمين.. نحن مطالبون 

بتحقيق كل النقاط.
كما طلب رئيس اللجنة األولمبية من اتحاد الكرة 
إعادة النظر ببعض العقوبات ومنها عقوبة الالعب 
عمر خريبين كما تمنى منه التواصل بطريقة أكثر 
سهولة مع اإلعالم وعدم تجاهل الشارع الرياضي 

واضاف: اإلعالم يساعدنا إليصال صوتنا.
رسالة ومطالب..

وج��ه رئيس االتحاد الرياضي رس��الة مباش��رة 
التحاد الكرة مفادها: لن نرضى بأقل من التأهل 
لكأس العالم، الش��عب السوري لن يرضى بغير 
التأهل.. هو لس��ان حال الشارع الرياضي ونحن 
مع��ه، أتمن��ى أن يعمد اتحاد ك��رة القدم لحل 

سريع وعاجل للوضع الذي اليسر.
وف��ي آخر االجتماع ح��دد » معال« عدة مطالب 

وضعت على طاولة اتحاد كرة القدم، منها:
 - تش��كيل المنتخب��ات الوطنية بأس��رع وقت 
)أولمبي وش��باب( ألن االس��تحقاق القادم هو 
التصفي��ات االولمبية باإلضافة ل��دورة األلعاب 

اآلسيوية للشباب مواليد 2006.
 - تقديم كل الدعم لناديي تشرين والوحدة في 

االستحقاقات القادمة.
 - إنه��اء الدوري للتفرغ لتجهيز منتخب الرجال 
والتأكي��د على قدوم المدرب التونس��ي باأليام 

القادمة.
 - فتح آفاق جيدة بشكل أكبر مع اإلعالم ألنهم 

صلة الوصل بين اتحاد الكرة والجمهور.
الغايب: نحن مع المعلول آلخر الطريق

تحدث العميد حاتم الغاي��ب رئيس اتحاد كرة 
القدم عن عدة أمور خالل رده على أسئلة وسائل 
اإلعالم المختلفة.. نخط بالسطور القادمة أبرز ما 

قاله في اجتماع اليوم وبنقاط محددة:
 - المعس��كر األخي��ر للمنتخ��ب كان نموذجيًا 
)إداري��ًا وتنظيمي��ًا( تخلله العم��ل اإلداري بما 

يخص العالقات المشتركة والزيارات.
 - عم��د م��درب المنتخ��ب إلى 4 تش��كيالت 

مختلفة وهو أمر صحي.
 - حدث��ت بعض األخطاء الفردي��ة الكارثية في 
الملع��ب وأقدر تجربة المعل��ول لالعبين الجدد 

والشبان ونحن نحتاج لدعم أكبر من الجمهور.
 - كنت أتمنى وجود » المعلول« اليوم وهو قادم 
بعد مدة قصيرة.. نجدد الثقة به ونحن معه آلخر 

الطريق ونتحمل تبعات هذا اإلختيار تمامًا.
 - وج��ود الم��درب التونس��ي ه��و مطلب حق 
وس��يكون متواجدًا بالفترة الفت��رة القادمة وهو 

لديه استراتيجية عمل مابعد الشهر السادس.
 - لس��نا راضين عن أداء المنتخب وال النتيجة 
ولكن الفائدة حصلنا عليه��ا لألمام وندرك بأننا 

بمرحلة تحضيرية.
 - عالقتي م��ع اإلعالم جي��دة وليس لدي أي 
تحفظ به��ذا الخصوص وأحتاج للكل في العمل 

الذي رسمناه.
 - عق��د المدرب التونس��ي موجود في المكتب 

القانوني باتحاد الكرة وال أعرف تفاصيله تمامًا.
 - بند المكافأة الكبي��رة بحال التأهل صحيح.. 

وأنا مع مكافئة المدرب فجر ابراهيم.
 - ق��ادرون عل��ى معالجة بع��ض األمور..دعونا 

نتفاءل ونعمل ضمن مسار واحد.
 - سنعمل بالفترة القادمة على كل المالحظات 

والمطالب التي تم طرحها.
الكردغلي: تغيير لجنة المنتخبات أمر طبيعي

خ��الل المؤتمر ت��م إحالة بعض االستفس��ارات 
لعضو اتحاد الكرة  - مدير منتخب الرجال - عبد 
القادر كردغلي ونحدد بكلمات موجزة أبرز ماقاله:

 - تغيي��ر لجن��ة المنتخب��ات به��ذا الوقت أمر 
طبيعي، واللجنة الس��ابقة متوقف عملها من 3 
أش��هر وقمنا بوضع البديل لكن ل��م يتم إظهار 
ذلك للعلن، األعضاء جاؤوا بالتصويت وبحسب 
رأي األغلبية وهناك بعض األسماء اعتذرت عن 

اللجنة وجميع الموجودين أسماء معروفة.
 - ليس لدينا أي استحقاق للفئات العمرية وتم 
إيقاف مخطط العمل بخصوص الفئات العمرية 

بسبب عدم القدرة المالية.
 - س��يتم وضع اسم مدرب المنتخب األولمبي 
عصر االثنين )يوم اجتم��اع لجنة المنتخبات( 
ومدرب الشباب بالمرحلة التالية ألن االستحقاق 
الق��ادم غير واضح بحس��ب ما يزودنا به قس��م 

المنتخبات الوطنية.
 - ط��رق اللعب ل��دى م��درب المنتخب األول 
تختلف بحسب تش��كيلة الالعبين المتواجدة.. 

ونقوم في المنتخب بتجهيز الالعب وبديله.

تراجع في الترتيب 
تراج��ع منتخبن��ا الوطن��ي 3 مراكز على س��لم 
تصني��ف االتحاد الدول��ي لكرة الق��دم »فيفا« 
في إصداره األخير ليحل ف��ي المركز 79 عالميًا 

والعاشر آسيويًا.
منتخبنا خس��ر 9 نقاط بعد الهزيمتين الوديتين 
أمام كل من البحرين وإيران، وهبط رصيده إلى 
1304 نقط��ة بفارق 3 نقاط ع��ن منتخب ُعمان 

صاحب المركز 80.
عدم التقدم على س��لم ترتيب القارة اآلس��يوية 
بالفت��رة القادمة هو أمر قد يضع منتخبنا بوضع 
حرج وأقرب ليكون خامس مستوى في تصنيف 
ال��دور النهائي المؤهل للموندي��ال القطري من 
أص��ل المس��تويات ال���6 وهذا أم��ر يرتبط بما 
س��تحققه باقي المنتخبات القريبة من تصنيفنا 

خالل التأهل للمرحلة األخيرة.
ترتي��ب منتخبات آس��يا ف��ي تصني��ف الفيفا 

الجديد )ال�20األوائل( على النحو التالي:
 - 28 الياب��ان  - 31 إيران  - 39 كوريا الجنوبية  
- 41 أستراليا  - 58 قطر  - 65 السعودية  - 68 
العراق  - 73 اإلمارات  - 77 الصين  - 79 سورية  
- 80 عم��ان  - 86 أوزبكس��تان  - 92 فيتن��ام  
- 93 لبنان  - 95 األردن - 98 قيرغيزس��تان  - 
99 البحري��ن  - 104 فلس��طين  - 105 الهند  - 
106 تايلندوللتذكير فإن االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم كان قد اعتمد مدينة سوجو الصينية مكانًا 
الس��تكمال منافس��ات المجموع��ة األولى التي 
يتواجد فيها منتخبن��ا، المؤهلة لنهائيات كاس 
آس��يا 2023 ولمونديال قط��ر 2022 مع تعديل 
طفيف عل��ى مواعيد المباريات حيث س��يلعب 
رجالنا ض��د المالديف في 7 حزي��ران 2021 ثم 
غ��وام في الحادي عش��ر من��ه وأخي��رًا يختتم 
مباريات��ه بلق��اء الصين البل��د المضيف في 15 

الشهر ذاته.
ويتص��در منتخبنا المجموع��ة بالعالمة الكاملة 
)15( نقط��ة وب��ات بحاجة لنقط��ة فقط لضمان 
التأهل الرس��مي والصدارة بع��د أن ضمنا فعليًا 
التواجد بنهائيات أمم القارة والتجمع الثاني من 
تصفيات المونديال وسجل منتخبنا في مبارياته 

ال�5 )14( هدفًا مقابل )4( تلقتها شباكنا.
المنتخب الصيني بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط 
ويتس��اوى بالنق��اط مع منتخ��ب الفلبين إنما 

يتقدم عليه التنين بفارق التسجيل.
ج��زر المالديف بالمرتبة الثالث��ة برصيد 6 نقاط 

وأخيرًا غوام من دون أي نقطة.

بعد انته��اء منتخبن��ا األول لكرة 
الق��دم م��ن اس��تعداده ال��ودي 
لمالعب  الهدير  يع��ود  الخارجي.. 
اعتبارًا  للرج��ال  الممتازة  الدرجة 
من اليوم الس��بت حيث يش��هد 
التاس��عة  الجولة  مباريات  جميع 

إيابًا و22 على العموم.
المتصدر تشرين سيكون على معد 
مع فري��ق االتحاد ف��ي الالذقية.. 
للبح��ارة 49 نقط��ة بالمقدمة ول 
بالمركز  24 تضع��ه  أهلي حل��ب 

الثامن على الالئحة.
وفي ظ��ل حلم المتصدر لحس��م 
اللقب بش��كل مبكر يطل الجيش 
كباح��ث عن منفذ ع��ن المقدمة 
عندم��ا يقابل الحري��ة في ملعب 

الجالء.
للجيش الوصيف 44 نقطة وضياع 
نقاط أخرى تعن��ي االبتعاد عمليًا 
ع��ن المنافس��ة لذلك سيس��عى 
لإلبقاء عل��ى أمله وهو أمر واقعي 

حتى اللحظة على اعتبار أن الفارق 
5 نق��اط وتبق��ى 5 ج��والت على 

النهاية.
فريق حطين الثالث بنقاطه ال�40 
سيستضيف الفتوة الصعب بقيادة 
أن��ور عب��د الق��ادر وال زال األخير 

يبحث عن طوق النجاة.. ألن نقاطه 
13 تضعه بالمركز 12 مشاركة مع 
الساحل ويتفوق عليه فقط بفارق 
التسجيل أما حطين الثالث يبتعد 

بفارق 4 نقاط عن الجيش.
ف��ي جبل��ة يلع��ب فريقه��ا مع 

الشرطة، لصاحب األرض 25 نقطة 
بالمركز الس��ابع فيما للشرطة 23 

نقطة ويبحث عن مركز أفضل.
ويش��هد ملع��ب الفيح��اء مباراة 
الحرجل��ة مع الوثب��ة.. الحرجلة ال 
زال في طور التهديد بالهبوط لكن 

بش��كل أقل م��ن البقي��ة وله 19 
نقطة بالمركز الحادي عش��ر فيما 
للوثب��ة 23 نقطة بالمركز التاس��ع 
ويبح��ث عن مرك��ز أفضل بعمق 

الترتيب.
فريق الكرامة يستقبل الوحدة في 
ملعب الباسل وصاحب األرض 39 
نقط��ة بالمركز الخام��س، متأخرًا 
بفارق التس��جيل فقط عن الوحدة 
والفوز س��يكون مضاعفًا في حال 

تحقق ألحد الطرفين.
في  س��يكون  المواجه��ات  آخ��ر 
اليوم  البل��دي بحم��اة  الملع��ب 
ويجمع الطليعة بضيفه الساحل.. 
هي مب��اراة تش��كل ط��وق نجاة 
للضيف وبغير ذلك س��يغرق أكثر 

فأكثر.
بالمرك��ز  نقط��ة   31 للطليع��ة 
الس��ادس.. وللس��احل 13 نقط��ة 
تضعه بالمركز الثالث عش��ر )قبل 

األخير( على الئحة الترتيب.

وضع النقاط على الحروف في اجتماع القيادة الرياضية مع اتحاد كرة القدم

»معال« هناك مشاكل إدارية وأخطاء تحكيمية في الدوري.. 
ولن نرضى بأقل من تأهل منتخبنا لكأس العالم 

)اليوم( المتصدر في حلب
 والجيش للحفاظ على األمل في دوري رجال الممتاز
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أنزل الستار األسبوع الماضي على 
ال��دور رب��ع النهائي من مس��ابقة 
كاس الجمهوري��ة بع��د أن أعلن 
الذي سيتواجدون  ال�4  الفرس��ان 
بنص��ف النهائ��ي وه��م حطي��ن 

واالتحاد والكرامة وجبلة.
فريق حطين أح��رج الجيش قبل 
أن يخرجه بخس��ارة قاس��ية 3/ 1 
للفائز يوسف قلفا ومحمد  سجلها 
قلفاط ووائ��ل الرفاعي فيما قلص 

للجيش مؤمن ناجي.
وابتسمت ركالت الترجيح لالتحاد 
والكرامة حي��ث تغلب األول على 
الوح��دة بنتيج��ة 5/ 4 بعد انتهاء 
الوقت األصلي واإلضافي بالتعادل 

السلبي.. 
أم��ا الكرامة فلم يحافظ على هدف 
التقدم الذي سجله بداية عبر شادي 
الحموي ليدرك جاره الوثبة التعادل 
بواس��طة س��عد أحم��د ليحتك��م 
الفريق��ان إلى ركالت الترجيح التي 

انتهت كرماوية 4/ 3.
وكان جبلة قد حج��ز تذكرته في 
البداية على حس��اب الشرطة 1/ 0 

سجله حمزة الكردي.
مباراتا نصف النهائي يوم االثنين 
القادم: الكرام��ة × جبلة / حطين 

× االتحاد.
انتصاران لجبلة والكرامة

محمد خير الكيالني
جبلة × الشرطة 1/ 0

سجل الهدف حمزة الكردي د48

حقق جبلة هدفه باالنتقال لنصف 
نهائي كأس الجمهورية عندما فاز 
على الش��رطة بهدف وحيد سجله 
حمزة الكردي بعد مخاض هجومي 
عذبه الش��رطة حتى سجل الهدف 
وكاد الش��رطة يدرك التعادل لكن 
حارس��ه االشقر كان سدًا امام عدة 
ك��رات ارس��لها الغ��الب والملط 
وكان��ت البداية جي��دة للفريقين 
س��جل جبلة هدفًا الغ��اه الحكم 
للتس��لل وارتد الشرطة بوسط عبر 
الص��الل وواجه خط دفاعي صلب 
دع��م فريقه فهاجم وكرة للحفيان 
الشرطة  حارس  المريميه  امسكها 
ويستمر اللعب س��جاال لكن سوء 

أرض الملع��ب كان��ت عقبه امام 
لعب كرة أرضية العتماد الفريقين 
واصيب  العالي��ة  الك��رات  عل��ى 
العب الش��رطة احمد محيا ودخل 
ب��داًل من��ه احمد غ��الب وظهرت 
خطورة جبله باالرتداد السريع لكن 
الش��رطة بهجمة جميله ومتسقه 
وصلت الكرة لرأس س��ددها مرت 
لجبلة  االيس��ر  القائ��م  بمح��اذاة 
وس��نحت فرصة للبحر لم يتعامل 
معه��ا جي��دا فضاع��ت ويحاول 
المريمي��ه امتصاص ف��ورة جبلة 
لكن أصر األخير على اقتحام جزاء 
الشرطة ووصلت كرة لحيدر محمد 
ارس��لها بالعال��ي ودربك��ة أخرى 

لجبلة يرس��ل البحر كرة يش��تتها 
الدفاع واكمل جبله ضغطه لنهاية 

الشوط األول.
األداء  تكاف��أ  الثان��ي  وبالش��وط 
دون هف��وات حت��ى تمكن جبلة 
م��ن تس��جيل هدفه م��ن ركنية 
رفعه��ا الحفيان طويلة اس��تقبلها 
الكردي ولعبه��ا دبل كيك  حمزة 
جانبي عن يمين المريميه هدف 
بالدقيقة 48 ورد الش��رطة بهجمة 
س��ددها الغالب امس��كها األشقر 
وتحسن أداء الش��رطة بعد هدف 
جبل��ه وهاج��م لكن األخي��ر عاد 
للهجوم وك��رة للبحر أمام المرمى 
س��ددها ف��وق العارض��ة وفرصه 

للغ��الب امس��كها ح��ارس جبله 
لتعل��ن صاف��رة الحك��م عبد هللا 
بصلحلو خ��روج الش��رطة وتأهل 

جبلة.
الكرامة ×الوثبة 1/ 1

سجل للكرامة شادي حموي د37 
وللوثبة سعد احمد د63.

ركالت الترجي��ح: س��جل للكرامة 
ش��ادي الحموي ونصوح النكدلي 
وتامر ح��ج محمد ومي��الد حمد 
واضاع شاهر كاخي وسجل للوثبة 
علي الصارم وسعد احمد وابراهيم 
عبد هللا واضاع القاروط والبستاني.
حزن الوثبة كان مؤثرًا لعدم تأهله 
لنص��ف نهائ��ي كأس الجمهورية 

التي  الكثي��رة  لس��يطرته وفرصه 
لم يوفق بتس��جيلها لتألق حارس 
الكرامة النعس��ان حت��ى بضربات 
الترجيح وكما ق��ال مدربه محمد 
س��يطرت  يافرحت��ي(  خل��ف) 
الكرامة كان  ولم أس��جل وف��رح 
كبيرا ألنه ف��از، والفوز هو الهدف 
بعيدًا عن المس��توى وخاصة في 
مباري��ات الجي��ران لذل��ك خرج 
على  المتواجد  الكرام��ة  جمه��ور 
اس��طح البنايات بمس��يرات فرح 

بالسيارات ومشيًا على األقدام.
ب��دأ الكرامة مهاجمًا ووصل لجزاء 
الوثبة لكن الدفاع حاصر الحموي، 
وارت��د الوثب��ة بخط��ورة اقلق��ت 

الكرام��ة ونظ��م صفوف��ه ووقف 
النعس��ان صاحيا له بكرة سددها 

باهوز. 
وكرة س��ددها الالعب نفس��ه بعد 
دربكة ردها عمرو جنيات برأس��ه 
ورأسيه أبعدها النعسان للبستاني 
وجنح من الشمال واخترق الجزاء 
وس��دد ادهم غن��دور دون جدوى 
وتنف��س الكرامة بكرة ح��اور بها 
الرمضان وسدد فمسحت العارضة 
اس��تقبل شادي  االتجاه  وبعكس 
الحم��وي ك��رة من ثابت��ه لعمرو 
جني��ات ارتقى لها ف��وق الجميع 
وسددها عن يس��ار المرعي هدفا 

وقف المرعي لها متأمال بالشوط 

ف��ي الثاني ب��دأ الوثب��ة مهاجمًا 
بعكس األول الذي ب��دأه الكرامة 
وبك��رة ثابت��ه للعبد هللا س��ددها 
اخترقت الحائط وبحضن النعسان 
ورفع الزكري��ا قدمه بوجه الالعب 
ش��اهده الحك��م واعط��اه ان��ذار 
ثان��ي وحمراء لعل��ي زكريا وتابع 
الصفوف  ناقص  المب��اراة  الكرامة 
وفي الدقيق��ة 63 وبكرة من جهة 
يس��ار الكرامة من رامي عامر لثائر 
الشامي استقبل سعد احمد برأسه 
وأرس��لها لمرمى النعس��ان هدف 
التع��ادل ولم يتوقف الوثبة وتابع 
شاهر  ابعدها  للبستاني  وبعرضيه 
لركني��ة.. بعد الهدف امتد الكرامة 
ون��ال ركني��ه لعبها بس��مار بينه 
وبي��ن الل��وز رفعها الل��وز وصلت 
لميالد سددها ردها المرعي، لكن 
الوثب��ة تابع طموحه بالفوز وأضاع 
من كرة ابعدها حج محمد بعد أن 
لعب العامر حرة لرأس سعد خرج 
لها النعسان وقبل دخولها ابعدها 
ح��ج محمد وكرة س��ار بها العامر 

وسدد ردها النعسان 
واستبس��ل الوثبة ولع��ب بتركيز 
الكرات الطويل��ة وبنزول النكدلي 
ب��دل الرمض��ان اس��تقبل ركنية 
اللوز سددها بجانب القائم وبينما 
المباراة تس��ير للتعادل نال العب 
الوثبة باه��وز محمد اإلنذار الثاني 
فالحم��راء ويتم اللج��وء لركالت 

الترجيح بعد التعادل. 

كرة القدم

حطين واالتحاد والكرامة وجبلة في نصف نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم

يش��هد يوم غ��د األح��د مباريات 
المرحل��ة 12 وقب��ل األخيرة من 
دوري الشباب لكرة القدم بدرجته 
فريق  والذي حس��مه  الممت��ازة 
االتح��اد البطل منذ ع��دة مراحل 
تاركًا ه��م الحديث ع��ن المراكز 

للبقية.
في الوصافة ال يزال الصراع قائمًا 
بي��ن الطليع��ة وتش��رين ولكل 

منهما 45 نقطة.
وفي ق��اع الترتي��ب هبط المجد 
رسميًا قبل عدة أسابيع والبطاقة 
منه��ا  اله��روب  زال  ال  األخ��رى 
الش��رطة غرق ش��يئًا  قائمًا لكن 
فشيئًا وبات لديه مباراة مصيرية 

»األحد«.
فك الشراكة

الطليعة وبعد أن قفز إلى وصافة 
الترتي��ب ب���45 نقط��ة يس��عى 
لالس��تمرار عندم��ا يح��ل ضيفًا 
على الجيش يوم غد األحد وكان 

الفريق قد فاز بهدف ذهابًا.
بنتائجه  المتراج��ع  أما تش��رين 
المتباين��ة م��ن جول��ة ألخ��رى 
فسيسعى لإلبقاء على هذا المركز 
عل��ى أقل تقدير عندما يس��تقبل 
المجد في الالذقية وكان البحارة 

الذه��اب  ق��د حس��م مواجه��ة 
لمصلحة نتيجة 1/3.

المتصدر يالقي غدًا الوثبة صاحب 
المرك��ز الرابع ب���38 نقطة ولكن 
مركز الوثبة مهدد وعليه تسجيل 
نتيجة إيجابية بح��ال أراد البقاء 

ضمن دائرة األربعة الكبار.
فريق المحافظة يستضيف الحرية 

لصاح��ب  المواق��ع..  لتحس��ين 
35 نقطة تضع��ه بالمركز  األرض 
الالئحة فيما للحرية  السابع على 

30 نقطة بالمركز التاسع.
ذهابًا ف��از المحافظة بهدف دون 

مقابل.
الكرامة صاحب المركز الس��ادس 
والباحث ع��ن منفذ للمركز الرابع 

36 نقطة يس��تقبل حطين الذي 
)لحق نفسه( وهرب من حسابات 
 27 المناسب وله  بالوقت  الهبوط 

نقطة بالمركز العاشر.
ذهابًا تعادل الفريقان بهدف لمثله.

قمة المؤخرة
سيس��عى جبلة لالبتعاد أكثر عن 
مس��ألة الهبوط ول��و بإحراز نقطة 

ذهبي��ة عندما يح��ل ضيفًا على 
النواعير.. لألخير 37 نقطة بالمركز 
الخامس وأفضل ما قد يحققه هو 
المنافسة على المركز الرابع فيما 
لجبلة 25 نقط��ة بالمركز الحادي 
عش��ر على الئحة الترتيب وشهد 

لقاء الذهاب التعادل 1/ 1.
قمة دمش��ق تكون حاسمة فإما 
يحافظ الش��رطة عل��ى آخر آماله 
وبالتالي  الوح��دة  يواج��ه  عندما 
تبقى مس��ألة الهبوط بينهما.. أو 
أن يعل��ن الفريق هبوطه رس��ميًا 
بحال لم يس��تطع تحقي��ق الفوز 

)حصرًا(.
الش��رطة ل��ه 20 نقط��ة بالمركز 
13 والوح��دة 24 نقط��ة بالمركز 
12 وم��ن هن��ا تكم��ن أهمي��ة 

المواجهة.. ذهابًا تعادال 1/1.
الجولة 24

ش��هدت الجولة 24 الماضية فوز 
االتحاد على المجد 2/ 1 وحطين 
على النواعير 1/ 0 وتعادل الجيش 
س��لبًا مع الوحدة، وتعادل الوثبة 
م��ع المحافظة 1/ 1 وفاز الطليعة 
على تش��رين 2/ 0 والحرية على 
الكرامة 2/ 1 وبالنتيجة ذاتها فاز 

جبلة على الشرطة.

إل��ى  العرب��ي  فري��ق  صع��د 
القدم  لك��رة  الممتازة  الدرج��ة 
لفئة الش��باب بع��د تغلبه على 
الس��احل ب��ركالت الترجيح 3/ 
1 بع��د انته��اء الوقتين األصلي 
واإلضافي لنتيج��ة 1/ 1 وبذلك 
البطاقة  العرباوي  األصفر  خطف 
الثانية ، حيث كان نادي الجهاد 
قد حجز التذكرة األولى إثر فوزه 

على النضال 3/ 1.
وكان العربي ق��د تأهل للمباراة 
النهائية الفاصلة بعد حصوله على 

وصاف��ة المجموع��ة الجنوبية.. 
بالمقابل تصدر الس��احل صدارة 

المجموعة األولى.
وبذلك سيتواجد كل من العربي 
والجه��اد في الدرج��ة الممتازة 
الموس��م المقبل وعلى النقيض 
فقد هبط المجد م��ن الممتازة 
لألولى قب��ل عدة أس��ابيع من 
نهاي��ة دوري الممت��از فيم��ا ال 
ي��زال الصراع محتدم��ًا للهروب 
من شبح الهبوط بالنسبة للفرق 

األخرى بهذا الدوري.

الجولة )25( وقبل الختامية لدوري شباب كرة الممتاز

غدًا مباراة الفرصة األخيرة بين الشرطة والوحدة.. وصراع مستمر على الوصافة

تأهل شباب العربي 
إلى الدوري الممتاز
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قب��ل مباراة الحرية اليوم )الس��بت( بدوري كرة 
المحترفين مع الجيش التقت »االتحاد« مدرب 
فري��ق الحري��ة الكابت��ن رضوان األب��رش الذي 
تحدث عن واقع ك��رة النادي التي تمر بمخاض 
عس��ير وهي تقبع في المركز األخير على الئحة 
ترتيب الفرق والتي تعيش فترة من الالاستقرار 
بع��د التغيير األخير في جهازه��ا التدريبي وهو 
السادس هذا الموسم إذ ضرب نادي الحرية رقمًا 
قياسيًا في عدد مدربيه الذين تعاقبوا على قيادة 

فريقه الكروي.. فماذا قال.
استعداد وتحضير

أك��د الكابت��ن )األبرش( أن فريقه م��ن الناحية 
الفني��ة جاهز للمباراة وقد اس��تعد لها بش��كل 
جيد وحاول رفع المس��توى البدن��ي والنواحي 
التكتيكية باتباع أس��لوب معين يتناس��ب مع 
مباراته م��ع الجيش والمباري��ات القادمة وأكد 
أن الحرية يعاني من نق��ص في صفوفه ببعض 
المراكز بس��بب التعاقدات التي جرت في مطلع 

الموسم ويحاول سد الثغرات بالموجود.
مسؤولية النتائج

وفي س��ؤالنا للكابتن رضوان عن مس��ؤولية عن 
النتائج وهو الذي تس��لم مهامه ف��ي واقع غير 

مرض وظروف صعبة أجاب:
عندما وقعت االتفاق م��ع اإلدارة قلت لها بأنني 
غير مس��ؤول عن النتائج واألوض��اع التي وصل 
إليها الفريق والمش��كلة أن لديها قناعة في هذا 
األم��ر وقد ورد ذلك في تصريح رس��مي لرئيس 
الن��ادي وبالتالي ف��إن مس��ؤوليتي عن هبوط 
الفريق ال سمح هللا تنتفي أي أنني لست مسؤواًل 

عن ذلك.
قبول المهمة

وصف البعض قبول األبرش بتدريب فريق رجال 
كرة الحرية متذي��ل الترتيب بالمهمة االنتحارية 

ماذا يقول ويوضح الكابتن رضوان:
أوضح بأنه قبل المهمة بحكم العالقة الشخصية 
التي تربطه بأعضاء اإلدارة وأش��خاص مسؤولين 
عن مفاصل الرياضة بحلب، الذين تمنوا علّي أن 
أقبل هذه المهمة التي ليس��ت للنادي فحسب، 
ب��ل لحل��ب قاطبة ون��ادي الحرية أح��د أعمدة 
الكرة الحلبية وهي مهمة صعبة بال ش��ك، لكننا 
يجب في ه��ذه الظروف أن نقف مع هذا النادي 

ونتكاتف معه قدر المستطاع.
بارقة أمل

الدوري الممتاز في مراحل��ه األخيرة هل هناك 
أي��ة آمال لنجاة كرة الحري��ة من الهبوط؟ أجاب 

األبرش:
اآلمال موجودة وهن��اك 15 نقطة محتملة وفي 
كرة القدم ال ش��يء مس��تحيل، وفي الجولتين 
القادمتين س��أواجه القريب��ة مني ووضعها مثل 
وض��ع الحرية وهي مه��ددة مثل��ه بالهبوط وأنا 
متفائل جدًا شريطة أن تقف اإلدارة مع الالعبين 
وخاصة األمور المالي��ة، أن تفي بوعودها معهم 

وأن تبقى إلى جانبهم معنويًا.
المسؤولية

وأوض��ح األبرش عن مس��ؤولية ت��ردي النتائج 
والتعاقدات م��ع الالعبين فذك��ر أن اتحاد كرة 
الق��دم وإدارة النادي والكادر التدريبي الس��ابق 

يتحملون المسؤولية.
مس��ؤولية اتح��اد ك��رة القدم وال��كالم لألبرش 
تأخر بإنه��اء بطولة دوري الدرجة األولى واألندية 
الكبيرة اخت��ارت الالعبين وأنه��ت التعاقدات، 
أم��ا إدارة النادي فقد أعطت المس��ؤولية للمدير 
الفن��ي للفريق وعضو اإلدارة المكلف باإلش��راف 
على الفريق أجرى التعاقدات الحالية التي تركت 
وراءها العديد من إش��ارات االستفهام والتعجب 
وهذا ليس حديثي، بل حديث أبناء نادي الحرية 

قاطبة.

مدرب الحرية رضوان األبرش:

مباراة اليوم فرصة األمل األخير لنا
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ت��وج البطالن يامن دندل وإيم��ان محمد بلقبي 
بطول��ة كأس الس��يد رئي��س الجمهوري��ة لكرة 
الطاولة للرجال والس��يدات 2021 التي اختتمت 
األسبوع الفائت في صالة الجالء الرياضية بدمشق 

بمشاركة كافة المحافظات والهيئات الرياضية.
وجاء فوز العب هيئ��ة الطلبة البطل يامن دندل 
بكأس فئة الرجال اثر فوزه بالمباراة النهائية على 
حساب العب هيئة الشرطة البطل احمد الحافظ 
بأربعة اشواط نظيفة. وبواقع )11/ 8( )1 / 7( )11 
/ 9( )11/ 9( فيم��ا ذهب المرك��ز الثالث للبطل 
محمد س��الم ظاظا والمركز الرابع للبطل عباس 

حالق.
وتوجت العبة محافظة الحسكة التي تلعب بعقد 
اعارة لنادي الش��رطة بكأس فئة الس��يدات بعد 
فوزها في المباراة النهائية على العبة نادي بلدية 
بانياس م��ن طرطوس البطلة غ��زل زاهر بأربعة 
اش��واط نظيفة وبواق��ع )11/ 8( )11 / 9( )11 / 
7( )11/ 8(. ونال��ت المركز الثالث البطلة مريهان 
مس��الخي فيما ذهب المركز الرابع لالعبة سوزان 

زنوب.
في ختام المنافس��ات اقيم حف��ل تتويج مميز 
للفائزين بحضور اعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد 
الرياضي العام السادة بشير عبود ومحمد الحايك 
وفراس العزب ومحم��د خضر وعبد الناصر كركو 

الجاس��م وعضو مجلس الش��عب خالد شويكي، 
حي��ث تم تقديم الكؤوس للبطلين وجائزة مالية 
قيمته��ا نصف ملي��ون ليرة ل��كل منهما مقدمة 
من بنك االردن س��ورية، اضافة لهدايا عينية تم 
تقديمها ألصح��اب المراكز الثالثة االولى في كل 

فئة مقدمة من شركة كبور التجارية.
البطول��ة ش��هدت نجاحا كبيرا بش��هادة كل من 
تابع مجرياتها وقد اثن��ى الرفاق اعضاء المكتب 
التنفيذي على جودة واحترافية التنظيم، كما عبر 
ابناء اللعبة من الكوادر والالعبين عن س��عادتهم 

البالغة بكل ما ش��اهدوه خالل هذه البطولة من 
جه��ة التنظيم واالس��تضافة الكريم��ة والرائعة 
للفرق المش��اركة وصوال للتغطي��ة االعالمية غير 
المسبوقة لكافة مجرياتها ال سيما اليوم الختامي 
الذي تم نقل��ه على الهواء مباش��رة عبر فضائية 
درام��ا في خط��وة هي االولى م��ن نوعها بتاريخ 

اللعبة في سورية.
- رئي��س اتحاد ك��رة الطاولة بس��ام خليل قال: 
اعتقد أننا نجحنا بإقامة بطولة متميزة على كافة 
األصعدة وهذا ما لمس��ناه من خالل ما عبر عنه 

جمي��ع المش��اركين من خ��الل احاديثهم معنا 
في نهاية البطولة أو م��ن خالل تصريحاتهم عبر 
وسائل اإلعالم، وبدورنا نشكر كل من ساهم بهذا 
النج��اح الذي جاء من خ��الل التعاون معنا من 
قبل جميع كوادر اللعبة والمعنيين بالمحافظات 
والقيادة الرياضية ووس��ائل االعالم التي اعطت 

البطولة حقها.
وأض��اف خلي��ل: في الجان��ب الفن��ي اعتقد أن 
المس��توى كان بين المقبول والجي��د تبعًا لكل 
مب��اراة وأطرافها، وهذا ليس مس��ؤولية االتحاد 

الحالي ألن صناعة البطل تحتاج لس��نوات، وهذا 
م��ا نعمل علي��ه حاليًا لنصل ف��ي مرحلة قادمة 
إلى مس��توى فني يوازي بجودته مس��توى هذا 
التنظي��م، وهن��اك س��بب آخر هو وج��ود اميز 
ارب��ع العبات ه��ن عماد المنتخ��ب الوطني في 
معسكرات خارجية، إضافة لالعب المصنف رقم 
واح��د على مس��توى القطر البط��ل عبيدة ظاظا 

الموجود أيضًا في معسكر تدريبي خارجي.
- البطل الس��ابق والمدرب الوطني محمد اوغلي 
قال: اش��ارك وأتابع بطوالت الجمهورية منذ ربع 

قرن تقريبًا وبرأيي هذه النسخة من البطولة هي 
األفضل م��ن ناحية التنظيم والتس��هيالت التي 
منحت للفرق المش��اركة التي وفر لها اتحاد كرة 
الطاولة االقام��ة واإلطعام والمواصالت بش��كل 
مجاني مما خفف أعباء كبيرة عنها، إضافة لتقديم 
جوائز قيمة للفائزين وهو اسلوب محفز لالعبين 
والالعبات لالجتهاد أكثر والتحضير بشكل أفضل 
للبطوالت القادمة، والشيء الجميل والجديد هو 
االهتمام االعالمي غير المس��بوق الذي شاهدناه 
في هذه البطولة وهو ما كنا نطالب به على الدوام 

ألننا كنا نشعر دائمًا بأننا نلعب في الظل.
- البط��ل والمدرب بهاء عباس��ي ق��ال: من 
الواض��ح أن هن��اك الكثير م��ن الجهود التي 
بذلت خالل فترة التحضي��ر للبطولة للوصول 
لهذا المس��توى م��ن التنظي��م الجيد، حيث 
لم تت��رك اللجنة المنظمة أي ش��ي للصدفة 
فاس��تحقت الش��كر والثناء من الجميع على 
هذا العمل الكبير، فنيًا لم ترتق المنافس��ات 
إلى مس��توى التنظي��م وإن كانت جيدة في 
بع��ض المباري��ات، ونعتق��د أن ه��ذا األمر 
س��يكون موض��ع اهتم��ام المعنيي��ن بهذا 
الجان��ب في اتحاد كرة الطاولة، إضافة إلى أن 
االهتم��ام بالجانب التنظيمي ورفع مس��تواه 
في البطوالت المحلية سيساعد حتما في رفع 
الس��وية الفنية ألنهما مرتبطان ارتباطًا عضويًا 

من الناحيتين السلبية وااليجابية. 

محليات

صحي أبو كم

محمد هاشم إيزا

مالك الجاسم 

أنور البكر

اتحاد اللعبة كسب رهان التنظيم واالستضافة

يامن دندل وإيمان محمد بطال كأس الجمهورية لكرة الطاولة للرجال والسيدات

ق��ام محافظ حمص المهندس بس��ام بارس��يك 
مع وفد مؤلف من الس��ادة أيمن العيس��ى مدير 
الخدم��ات الفنية بحم��ص وهم��ام غالي عضو 
المكتب التنفيذي رئيس مكتب الشباب والرياضة 
ونادر عفوف نائب رئيس مجلس المدينة وفيصل 
الدربي رئيس اللجنة التنفيذية بزيارة لمنش��أتي 
الكرام��ة والوثب��ة ف��ي منطقة الش��ماس أطلع 
خالله��ا على واقع المنش��أتين والمعوقات التي 
تواجه انجازهما ووعد الس��يد المحافظ بتأهيل 

المنشأتين الستقبال الرياضيين. 
وقد راف��ق المحافظ في زيارته منش��أة الوثبه 
رئيس النادي المهندس نائل رس��الن الس��يدة 
إيمان الصوف��ي عضو مجلس إدارة واألس��تاذ 
حس��ان التالوي مدير مكتب العالقات العامة 
بن��ادي الوثبة وف��ي زيارته لمق��ر صالة نادي 
الكرام��ة الرياض��ي في ح��ي الش��ماس التي 
تعود ملكيتها لنادي الكرامة واس��تمع لش��رح 
مفص��ل عن واقع المنش��أة من عض��وي إدارة 
النادي رياض الس��يد سليمان وس��امر الشعار 
أله��م العراقي��ل والعقبات الت��ي تحول دون 

تطوي��ر الجوانب االس��تثمارية والمالية للنادي 
واألس��باب التي تحول دون استثمارها، ووجه 
الس��يد المحاف��ظ بتس��وية األرض المذك��ورة 
وتنظيفه��ا من قبل مديري��ة الخدمات الفنية، 

مع ضرورة أن تقوم إدارة النادي بوضع دراس��ة 
ورؤية استثمارية مستقبلية واضحة لالستفادة 
من منشآتها الرياضية وتحقيق ريع مادي يعود 

بالنفع لها.

اختتم��ت المرحل��ة األولى م��ن دوري البلي 
أف ألندي��ة الرجال بكرة الي��د التي نفذت على 
طريقة الدوري وانتهت النتائج إلى فوز الطليعة 
بالمركز األول بتفوقه عل��ى نادي الجيش رغم 
تعادلهم��ا بالنقاط لكن��ه فاز ف��ي اللقاء الذي 

جمعهما فأعطاه هذا الفوز األفضلية.
جمع كل م��ن الفريقان الطليع��ة والجيش 7 
نقاط م��ن 3 مباريات وحل النواعير في المركز 
الثال��ث و4 نق��اط واليقظة ف��ي المركز األخير 
بثالث خس��ائر, وفيما يل��ي النتائج التفصيلية 

للمباريات.
الطليع��ة: تعادل مع النواعير 23/23, وفاز على 

الجيش 22/20, وفاز على اليقظة 39/18.
- الجي��ش: فاز عل��ى اليقظ��ة 26/17, وعلى 

الطليعة 20/22 وفاز على النواعير 29/22.
- النواعير: تعادل مع الطليعة 23/23 وفاز على 

اليقظة 36/22، وخسر مع الجيش 22/29.
- اليقظة: خسر جميع لقاءاته مع الجيش 26/ 

17 ومع النواعير 36/22 ومع الطليعة 39/18.

وح��دد اتح��اد اللعبة موعد مباري��ات المرحلة 
ليعل��ن   24/5/2/6/2021 بتاري��خ  النهائي��ة 

الترتيب النهائي للبطولة.

محافظ حمص يزور منشأتي الكرامة والوثبة الطليعة بطل المرحلة األولى من )البالي اف( 
لدوري كرة اليد للرجال والجيش وصيفا

اختتمت ال��دورة المركزية للجودو 
ي��وم االثنين الماض��ي للدرجتين 
صال��ة  ف��ي  والثاني��ة  الثالث��ة 
المنتخب��ات الوطني��ة ف��ي مدينة 
الفيح��اء الرياضي��ة والتي أقيمت 
بمش��اركة 25 دارس��ا بينهم دارسة 
واحدة من مدينة حمص, افتتحها 
المهن��دس عماد حاج قدور وحاضر 
المدربي��ن  لجن��ة  أعض��اء  فيه��ا 
الرئيس��ية: ياس��ين األيوبي, بشير 
عاشور, ياسر الحموي, سمير النجار.

المحاضرات
اساس��يات  المحاضرات:  ش��ملت 
الج��ودو, عل��م النف��س الرياضي, 
لغاية  الواح��د  التدريبي  المنه��اج 
الحزام االس��ود )واح��د دان( طرق 
العمرية, صفات  للفئ��ات  التدريب 
المدرب ودوره في العمل التدريبي, 

الرياضية,  الح��ركات  تنفي��ذ  طرق 
فحوص لجميع الدرجات.

شروط لمدرب للدرجة الثالثة
أن ال يق��ل عم��ره ع��ن 22 عام��ا, 
ويحمل ش��هادة التعليم االساسي, 
وأن يكون حائزا على الحزام االسود 
ومض��ى ف��ي حيازته عام��ا كامال, 
وش��ارك في دورة تأهيل المدربين 
ونجح في امتح��ان الدرجة الثالثة, 
وسدد رسوم الدرجة المالية وقدرها 

3000 ل.س.
شروط المدرب للدرجة الثانية

ان يك��ون قد أمضى عاما كامال في 
الدرجة الثالثة, وعمره 26 عاما على 
االقل, وأن يكون حائزًأ على الحزام 
االس��ود وش��ارك في دورة الترفيع 
ال��ى الدرجة الثانية وس��دد رس��م 

الدورة )4000( ليرة سورية.

دورة مركزية لتدريب رياضة الجودو 
للدرجتين الثالثة والثانية

بطولة دير الزور لبناء األجسام

الفرعية لبناء  الفني��ة  اللجنة  أقامت 
البدني��ة بديرالزور  األجس��ام والقوة 
بطول��ة المحافظ��ة لفئ��ة الش��باب 
وأسفرت النتائج النهائية عن ما يلي:

وزن 65 ك��غ 1 - عب��د الرحمن حاج 
خضر 2 - يوس��ف حيدر رداوي 3 - 

عمار عطوان العطوان. 
وزن 75 ك��غ: 1 - عب��د اإلل��ه خنجر 
العطي��ة 2 - علي عامر س��المة 3 - 
محمد جميل المنف��ي 4 - إبراهيم 

سليمان الحميد.
وزن 85 كغ: 1 - أوس محمود خنجر 
2 - أحمد رض��وان العبيد 3 - مجد 

عبد هللا الموح.
 - ق��ام بتحكي��م البطول��ة كل من 
عبدهللا كلش – زياد ش��ويخ – فادي 
مدلجي, وتألف��ت لجنة الجوري من 

مختار الحسيني ووائل فاعور.
 - في نهاية البطولة قام حازم بطاح 
رئي��س اللجنة التنفيذي��ة بدير الزور 
التنفيذي��ة وعبد  اللجن��ة  وأعض��اء 
العزيز الحسين عضو مجلس الشعب 
والدكتور محمود فتيح عضو مجلس 

إدارة نادي الفتوة بتكريم الفائزين.
 -  أشرف على البطولة حسن الجاسم 
عضو اللجنة التنفيذية رئيس مكتب 
الفنية  واللجن��ة  الفردي��ة  األلع��اب 

الفرعية للعبة.

تصدرت دمشق بطولة الجمهورية للشباب لبناء 
االجس��ام التي نظمها اتحاد اللعبة في دمشق 
بمش��اركة  منتخب��ات 9 محافظ��ات  وهيئ��ة 
الش��رطة وج��اءت نتائ��ج األوزان عل��ى النحو 

التالي:
 - وزن 65 ك��غ: 1 - احمد نظير الورع��ة )الالذقية( 2 
- محمد س��الم تسقية )حلب( 3 - محمد يثرب امونه 

)حلب(.
 - وزن75 كغ :  - فراس الشكوحي  )الالذقية( 
2 - عم��ر عل��ي ح��داد )دمش��ق( 3 - احم��د 

النشواتي )ريف دمشق(.
 - وزن 85 كغ 1 - محمد يامن عيس��ونه )ريف 
دمشق( 2 - سارية الطبجي )دمشق(  3 - عالء 

نجيب )الالذقية(

+ 85 ك��ع: 1 - محمد انس الحرفي )دمش��ق( 
2 - حيدر غريب )الش��رطة( 3 - ياس��ر حمدان 

)دمشق(.
ترتي��ب المحافظ��ات 1 - دمش��ق)49( نقطة, 
2 - الالذقي��ة )47( 3 - حل��ب )42( 4 - ريف 
دمشق)32( 5 - الشرطة )27( 6 - حماه )16( 
7 - حمص )14( 8 - القنيطرة )10(  9 - ادلب 

)5( 10 - درعا )1(.
مستوى متباين

تخلف عن المشاركة محافظات دير الزور, الرقة, 
الحسكة, طرطوس, السويداء.

اظهرت البطول��ة واقع اللعبة بي��ن محافظات 
تم��ارس اللعب��ة وتجته��د فيها وأخ��رى أقل 

مستوى  وثالثة تخلفت حتى عن الحضور.

دمشق بطلة الجمهورية 
في مباريات األس��بوع األول م��ن إياب دوري لبناء الجسام بفئة الشباب

الدرج��ة الثالث��ة بكرة القدم في حلب س��يطر 
التعادل الس��لبي على مباراة الشهباء والجيش 
من دون أه��داف وما يزال ن��ادي نبل يتصدر 
الفرق برصيد 6 نقاط يليه الجيش وا لش��هباء 

بنقطتين لكل منهما.
في المرحلة التاسعة ما قبل األخيرة من دوري 
ش��باب كرة اندية الدرجة الثانية بحلب تعادل 
الحرفيون مع الش��رطة 3/ 3 وفاز عفرين على 
اليرموك 3/ 0 وتجري مباريات الحسم األسبوع 
القادم حيث يل تقي عفرين والش��رطة والفائز 
منهما يمث��ل محافظة حلب ب��األدوار التالية، 
علمًا بأن رصيد عفرين 15 نقطة والش��رطة 12 
وكل م��ن الني��رب والحرفيي��ن 11 واليرموك 

صفر.

كرويات من حلب

النيرب بطاًل لدوري كرة الصاالت

اختتم��ت في دمش��ق المرحل��ة النهائية من 
دوري كرة القدم داخل الصاالت ألندية الدرجة 
األولى، واحتف��ظ النيرب الحلب��ي بلقبه بطاًل 
للقطر لسنة الرابعة على التوالي برصيد 7 نقاط 
تاله شبيبة دمشق 6 ثم الفوعا، إدلب، نقطتين 

وأخيرًا التل بنقطة واحدة.
وف��ي النتائ��ج فاز الني��رب على الش��بيبة 4/ 
1 والت��ل 6/ 3 وتع��ادل مع الفوع��ا 4/ 4 وفاز 
الشبيبة على الفوعا 10/ 7 والتل 7/ 3 وتعادل 

الفوعا مع التل 4/ 4.
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ضمن خطة نش��اطها وتنفيذ 
برنامجه��ا ا لكبي��ر والمكثف 
بغية اس��تمرارية النشاط من 
تماري��ن وتدري��ب وبطوالت 
ودورات  ومركزي��ة  محلي��ة 

تنشيطية.
أقامت اللجنة الفنية للشطرنج 
بالالذقية بطولة ماراثون زهرة 
الجوالن للرجال مع مش��اركة 
المبرزين واألوائل من الفئات 
العمري��ة بغي��ة تش��جيعهم 
االس��تمرار  عل��ى  وحثه��م 

والتقدم والتفوق واأللق.
وذل��ك عل��ى رقع��ات صالة 
الباس��ل  باس��تاد  الش��طرنج 
واس��تمرت ألس��بوع  الدولي 
منافس��ات  وش��هدت  كامل 
قوية ومثي��رة وندية وحضور 
ومتابعة من قبل اتحاد اللعبة 
ديركي  بالس��يد طالل  ممثاًل 
عضو االتحاد ورئيس وأعضاء 

اللجن��ة الفني��ة وق��د انتهت 
النتائج إلى الترتيب التالي:

الرجال
هيفي��ن خرف��ان 2 - حيدرة 

زبادنة 3 - محمد علي.
الفئات العمرية

مصطف��ى  الع��ب:  أفض��ل 
قرطيش، أفضل العبة: س��ارة 

زيدان.
في خت��ام البطولة تم تتويج 
وتكري��م الفائزين بال كؤوس 

والميداليات.

أكد رئيس اتحاد كرة اليد محمد علي غازي 
أن اتح��اده ماض في خط��وات جديدة نحو 
رفع س��وية بطولة الدوري لكافة الفئات من 
كافة الجوان��ب الفنية والتنظيمية واإلدارية 
والعم��ل على االرتقاء بعم��ل االتحاد ككل 
حت��ى بالنس��بة للعالق��ات الخارجي��ة مع 

االتحاد العربية والقارية.
بداية

يقول غازي.. تس��لمنا المهم��ة باتحاد كرة 
اليد منذ فت��رة قصيرة وبدأن��ا بتنفيذ جزء 
من برنامج المسابقات المحلية منها دوري 
البلي أوف للرجال في تجمع مع اس��تمرار 
التلفزيوني لع��دد م��ن المباريات,  النق��ل 
وانتق��اء العبي��ن والعبات من الناش��ئين 
والناشئات التي اقمنا بطوالتهم وتم انتقاء 
المميزين والممي��زات للمنتخبات الوطنية 
التي بدأنا بتشكيلها استعدادًا للمشاركة في 
بطولة آس��يا التي تقام في الصين في شهر 

تشرين ثاني القادم, وستبدأ مرحلة التجمع 
والتحضير بعد شهر رمضان المبارك, إضافة 
إلقام��ة دورة تدريبية لمعلم��ي ومعلمات 
التربية الرياضية في محافظة حمص شارك 
فيه��ا 100 دارس من الفئتين لنش��ر اللعبة 

على نطاق واس��ع مما يساعد على اكتشاف 
المواهب والخامات ومتابعة صقلها لمصلحة 
االندية والمنتخبات الوطنية، وسنعمل على 
انهاء النش��اط بكاف��ة فئات��ه ووضع تصور 
مس��بق أللية إقامة نظام الدوري القادم بما 
يخدم المنتخبات الوطنية للفئات العمرية.

إعانات
عن تقديم مساعدات مادية لألندية من قبل 
الف��روع ومجالس المحافظات لمس��اعدتها 
على تحم��ل األعباء المادي��ة كما طرح في 
مجل��س اللعبة أجاب: إل��ى اآلن لم يصلنا 
أن معلومة ولم نس��مع أو نقرأ أي خير عن 
هذا الموضوع في جميع المحافظات وهذا 
يترتب على االندية استقطاب شركات راعية 

اسوة بأندية كرة القدم.
بطولة دولية 

أضاف عازي: نخطط لبطولة شاطئية دولية 
بمناس��بة االس��تحقاق الرئاس��ي في الشهر 
الس��ادس, ويتبعها دورة حم��ص لمعلمي 
ودورات  والمعلم��ات  الرياضي��ة  التربي��ة 

ف��ي المحافظ��ات بخط��وات متتابعة عاما 
بعد عام حتى تش��مل جمي��ع المحافظات 
بحي��ث يمكن إقامة عدد م��ن الدورات في 
المحافظات بموسم واحد, وتم التواصل مع 
رئيس االتحاد اآلسيوي من أجل إقامة دورة 

حكام بمحاضرين من االتحاد اآلسيوي.
تنسيق 

وحول التنس��يق مع االتح��ادات الخارجية 
للعبة اج��اب: يتم التنس��يق م��ع االتحاد 
العربي للتنسيق المشترك وتفعيل روزنامة 
االتحاد العرب��ي كما تم التواصل مع رئيس 
لجنة الحكام في االتحاد اآلس��يوي إلرسال 
طاقم حكام لقيادة مباريات المرحلة الثانية 
م��ن البالي أوف ال��ذي يق��ام بالفترة من 
24 ايار ولغاي��ة 6 حزيران القادمين, ويقوم 
االتحاد حاليًا بعرض خطواته المس��تقبلية 
للخاص��ة بالوص��ول للمنافس��ات العربي��ة 
والقارية والدولية على الفعاليات االقتصادية 
)صناعي��ة وتجارية( لتدعم ماليا تحضيرات 

المنتخبات الوطنية. 

محليات

بكرة  المعنيين  معظم  اتفاق  الموجب: 
للمنتخب  األول  الفريق  وخاصة  القدم 
كرة  عمر  من  القادمة  الفترة  أن  عىل 
نوعية  تكون  أن  يجب  السورية  القدم 
من حيث بناء مفاصل المنتخب وترميم 
باألداء  نوعية  قفزة  يكفل  بما  صفوفه 

واألسماء واالنسجام.

السالب: أن ال يكون هناك التسامح بين 
أطراف اللعبة وخاصة يف موضوع عمر 
خريبين وكلنا يعلم القيمة الفنية لهذا 
ومن  الفريق  صفوف  يف  وأثره  الالعب 
الشكل  بهذا  استبعاده  المقبول  غير 
من  غيره  وجهود  لجهوده  بحاجة  ونحن 

الالعبين.

موجــــب

سالــب

الخبر: فوز فريق الخابور للسيدات بكرة القدم ببطولة الدوري 
لموسم 2020 - 2021.

التعليق: استحقت سيدات الخابور التهنئة عىل إنجاز ما حققته 
الفرق  عدد  قلة  الفوز  قيمة  ينقص من  واستحقاق وال  بجدارة 
اللعبة  نشر  بوابة  من  له  ينظر  أن  يجب  أمر  وهذا  المشاركة 
العدد  بقاء  ألن  أنديتها  ويف  الكبرى  المدن  مراكز  يف  وخاصة 
ولمختلف  للسيدات  المنتخب  صالح  يف  يكون  لن  محدودًا 
الفئات وابتعاد األندية الكبرى التي لديها كرة قدم للرجال عن 
اعتماد كرة القدم للسيدات أمر يف غاية الخطورة وهو يف كل 

األحوال غير مقبول وغير مفهوم.
يسجل لألندية التي شاركت أنها رائدة يف بناء اللعبة وتسعى 

لتطويرها وهذا أمر غاية باألهمية.

خبر

تعليق

ل��م يتحقق حلم س��يدات ن��ادي محافظة 
حمص بكرة الق��دم بإحراز بطول��ة الدوري 
بس��بب النقاط الت��ي خس��رها الفريق من 
خساراته ال�4 بعد فوزه ب11 مباراة وتعادله 

بواحدة.
وبالعم��وم س��يدات المحافظ��ة العب��ات 
يتمتعن بمه��ارات جيدة وحارس��ة متألقة 
وقي��ادة من المدرب فادي س��عد وخلفهن 
إداراة داعم��ه ممثلة برئي��س النادي فضل 

الزين الذي قال:
ط��ول فت��رة دوري الس��يدات، كان فري��ق 
س��يدات حمص مثااًل يحتذى في اإلخالص 
والج��د وااللت��زام بأداء التدري��ب من أجل 
المنافس��ة على البطولة، وإنني إذ أعبر عن 
فخري بم��ا حققه نادينا م��ن إنجاز، فإنني 
أتوج��ه بالش��كر والتقدير لالعب��ات الفريق 
جميعًا، وللمدربي��ن واإلداريين كافة، وأن 
أبارك لهم فوزهم بالمركز الثاني في بطولة 

ال��دوري، وكلي ثقة بأن الق��ادم أجمل وأن 
كأس ال��دوري س��تعانق خزائ��ن الن��ادي 
عما قريب، كما يس��رني أن أش��كر القيادة 
السياس��ية والرياضية في محافظة حمص 
على ما قدم��وه من دعم وتش��جيع لنادي 

المحافظة.

وتتاب��ع الفريق عض��و االدارة لما طباع التي 
قالت نقدم للفريق كل مايلزم من دعم وفي 
المباراة النهائية مع الخابور حضرت القيادة 
السياس��ية ممثل��ة بالرفيق مفيد مس��وح 
والرياضي��ة ممثل��ة بالرفيق فيص��ل دربي 
رئيس تنفيذية حمص لمؤازرة الفريق لكننا 

لم نحرز البطولة ، والمستقبل أمام العباتنا.
ويق��ول المدرب فادي س��عد عن مش��وار 
الدوري:ال��دوري هذا الموس��م كان الدوري 
قويًا وش��اقًا لعبنا فيه مباريات حلوة وقوية 
وأفرز ف��رق تطورت عن الموس��م الماضي 

بشكل كبير.
وتابع: فريقنا مر بفترات رائعة وفترات تائهة 
خس��رنا فيها مباريات بطريق��ة غير معقولة 
وبأخط��اء كارثي��ة أفقدتنا اللقب لألس��ف 
للسنة الثانية على التوالي وأخوض الدوري 
بمفردي كمدرب وليس لدي جهاز اداري او 

فني والعباتي هن:
الحارسه خزامة الملحم وماريا الياس 

والنا ابراهيم - هدافة الفريق 14 هدف
وم��ي الجاني وعال حس��ن ولجين المحمد 
وروان شندية وكرستين الحنا ورند ابراهيم 
ونادية عساف ونينار خليفة وبيان المبيض 
ومريم طه وتاال حرب ونغم الحسن وشذى 
يوس��ف وتيماء رحال وايمان الحامد ورغد 

السقا ونايا الحسين.

رئيس اتحاد كرة اليد يؤكد وجود خطوات جديدة لتطوير مستوى اللعبة

أجمعوا على قوة التنافس والدعم الكبير

سيدات نادي محافظة حمص وصيفات للدوري الكروي

صحي أبو كم

محمد عجان

محمد خير الكيالني

اختتم��ت عل��ى مالع��ب دمش��ق وحماة 
منافس��ات بطولة دوري ع��ام الكرة الطائرة 
لناشئي أندية الدرجة األولى لمرحلة اإلياب 
وذل��ك ضم��ن مجموعتين، بحي��ث تصدر 
المجموعة األولى نادي السلمية فيما حقق 

ناشئو الوحدة صدارة المجموعة الثانية.
البطولة ش��هدت مس��توى من طابقين ضم 
األول الوحدة والس��لمية والقطيفة والس��ودا 
والتي قدمت مستوى وأداء جيدين والعبين 
واعدي��ن يتمتع��ون بكفاءة فني��ة ويملكون 
المهارة والفنيات المطلوبة وحد تنفيذها في 

توظيفه��ا في الملعب، فيما جاء بقية األندية 
بطابق آخ��ر حيث ما زالت بحاجة إلى المزيد 
من التماري��ن والمباريات واالحتكاك الدائم 
مع فرق وأندية أخرى وعلى مدار العام، وهذا 
ال يقل��ل من ش��أن هذه األندي��ة فهي تملك 
العبي��ن جيدي��ن لكنهم بحاج��ة إلى صقل 
ومتابعة عموم��ًا البطولة أفرزت عدة خامات 

واعدة هي بأمس الحاجة للمتابعة معها.
وفيما يلي النتائ��ج الكاملة لمرحلة اإلياب 
ومجموع المرحلتي��ن واألندية التي تأهلت 

للدور النهائي.
المجموعة األوىل

وتصدرها فيق الس��لمية بج��دارة بعد فوزه 

على االتح��اد ومرمريتا 3/ 0 وعلى القطيفة 
.1 /3

وحل ثانيًا فريق القطيفة بفوزه على االتحاد 
ومرمريتا 2/ 0 وجاء فريق مرمريتا ثالثًا بفوز 
وحيد على االتح��اد 3/ 0 وأخيرًا جاء فريق 

االتحاد بال أي نقاط.
المجموعة الثانية

وتصدرها بجدارة فري��ق نادي الوحدة بفوزه 
على درعا والتحرير 3/ 0 وعلى الس��ودا 3/ 1 
وحل ثانيًا فريق الس��ودا بفوزه على التحرير 

3/ 0 وعلى درعا 3/ 1.
وجاء فريق درعا ثالثًا بفوزه على التحرير 3/ 

0 والذي حل بالمركز الرابع بال نقاط.

إىل الدور النهائي
تأهل ع��ن المجموع��ة األولى أندي��ة: 1 - 
سلمية برصيد 17 نقطة 2 - القطيفة برصيد 

13 نقطة 3 - مرمريتا برصيد 6 نقاط.
وتأهل عن المجموع��ة الثانية: 1 - الوحدة 
برصيد 18 نقطة 2 - السودا برصيد 11 نقطة 

3 - درعا برصيد 7 نقاط.
متابعات

تخلف فريق نادي الش��رطة عن المش��اركة 
على الرغم من مشاركته في مرحلة الذهاب.
علم��ت االتح��اد أن الدور النهائي )الس��تة 
األوائ��ل( س��يقام خ��الل الصي��ف وعقب 

االمتحانات.

مع ختام إياب ناشئي طائرة األولى

السلمية بصدارة األولى والوحدة األول بالثانية

محمد عجان

تواص��ل ورش��ات الصيانة عمله��ا في صاالت 
مدينة األس��د الرياضية بالالذقي��ة حيث يتم 
إجراء صيانة كافة الص��االت والتي كان أولها 
صيانة عام��ة وش��املة للصال��ة األولى وهي 
الرئيس��ية وتتضمن األعم��ال تجديد أرضية 
الصال��ة )باركيه( صيانة عام��ة لكافة المرافق 
الملحقة بالصال��ة، المدرجات، الممرات، غرف 

الحكام، غرف المشالح، المرافق الصحية.
وتزويده��ا بكافة اللوازم من حيث احتياجات 
األلع��اب المرحلة الثاني��ة وتتضمن البدء في 

تبديل أرضي��ة الصالة رق��م 3 و4 بنوع جديد 
وحديث في التارتان وكذلك المرافق الملحقة 
بالصالتين من ممرات ومش��الح وغرف حكام 
والحمام��ات والمدرج��ات، وتركي��ب نوعية 

ممتازة من الزجاج الفيميه.
فيما ت��م تأخير صيانة صالة رق��م 2 الخاصة 
بكرة السلة، إلى ما بعد انتهاء الصاالت الثالث 

وذلك لتخديم دوري كرة السلة.
والجدي��ر بالذك��ر أن ص��االت مدينة األس��د 
الرياضية األربعة تس��تضيف وعلى مدار العام 
مختلف البط��والت ا لمركزية ولكافة األلعاب 

والفئات.

استمرار العمل 
بصيانة صاالت مدينة األسد الرياضية

انطلقت أول أمس الخميس في 
الالذقية منافسات بطولة دوري 
عام كرة اليد للش��باب المرحلة 
مالعب  عل��ى  وذل��ك  الثاني��ة 
الرياضية  األس��د  مدينة  صاالت 
أندي��ة:  بمش��اركة  بالالذقي��ة 
الجي��ش،  االتح��اد،  النواعي��ر، 

الطليع��ة، الش��علة، القنيط��رة، 
الدريكيش، وتس��تمر حتى بعد 
غ��د االثني��ن وقد اتخ��ذ اتحاد 
اللعب��ة بالتنس��يق م��ع اللجنة 
واللجنة  بالالذقي��ة  التنفيذي��ة 
الفني��ة كل الترتيب��ات إلنجاح 
التجمع وتوفير كل االحتياجات 

المطلوبة.
يذكر أن المرحل��ة األولى كانت 
قد ش��هدت منافس��ة قوية على 
الصدارة بي��ن الجارين الطليعة 
تتجدد  أن  وينتظ��ر  والنواعي��ر 
مرة ثانية المنافس��ة وبقوة على 

بطولة الدوري بينهما.

عادت »اليوم الس��بت« بعثة المبارزة من معس��كر 
قاظان من روس��يا بعد فترة التدريب والمشاركة في 
بطولة كأس العالم وشاركت به الالعبة نجالء الشرقي 
في س��الح الس��ابر وأفروديت أحمد في س��الح آبيه 
وشارك فيه 207 العبًا من الجنسين وجاءت الشرقي 
في الرقم 170 وأفروديت 175 ولم يشارك من العرب 

غير الفريق المصري وحل في الترتيب بعد العباتنا

وذك��ر المدرب أده��م صفير أن البطول��ة كانت في 
مضمونها تأهي��ل لألولمبياد وضم��ت نخبة العبي 

العالم وتعلمنا فيها الكثير.
وم��ن جه��ة ثانية رش��ح الم��درب الروس��ي نجالء 
ش��رقي للمشاركة في بطولة آس��يا التي تستضيفها 
أوزبكس��تان في العاصمة طش��قند في الفترة 25 - 

.2021/4/26

المرحلة الثانية من دوري شباب كرة اليد

عودة منتخب المبارزة من معسكر كازان

بطولة ماراثون زهرة الجوالن بالشطرنج بالالذقية  ورشة عمل كروية

احتف��ااًل بيوم الرياض��ة من أجل 
س��فيرا  قام  والس��الم،  التنمي��ة 
أنيس  المجتمعي��ة  المس��ؤولّية 
تش��رين  ن��ادي  الع��ب  قاس��م 
للش��باب  الوطن��ي  والمنتخ��ب 
لكرة القدم وآية أبو رس��الن العبة 
نادي عمال الس��ويداء والمنتخب 
القدم  لك��رة  للش��ابات  الوطن��ي 
بورش��تي عمل »الرياضة من أجل 

التنمية والس��الم » أوضحا فيهما 
بالمجتمع  اإليجاب��ي  الرياضة  أثَر 
، وكيفي��ة اس��تخدامها لمواجهة 
مشاكل المجتمع، كما وقد شاركا 
أهداف التنمية المستدامة وعالقة 
اّلت��ي ُتع��د أهدافًا  الرياض��ة بها 
عالمية تدعو للقض��اء على الفقر، 
وأن ينع��م كل أف��راد المجتم��ع 

بالسلم واالزدهار.
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حق��ق الوحدة فوزًا مس��تحقًا على 
بف��ارق )11( نقطة  الوثب��ة  ضيفه 
أرب��اع  انته��ت  )89 / 78( وق��د 
المب��اراة )30 / 16 - 14 / 22 - 
30 / 19 - 15 / 21(وق��د ش��هد 
الب��اراة تميز جن��اح الوحدة طارق 
الجاب��ي الذي س��جل )35( نقطة 
فيما س��جل زميله حكم العبد هللا 
)20( والش��اب عمار غميان )15(  
مما يذكر أنه ذهابًا فاز الوحدة 88 
/ 78 ، وفي المب��اراة الثانية التي 
أقيمت مس��اء أمس ف��از االتحاد 
على ج��اره اليرموك بف��ارق )23( 
نقط��ة )97 / 74( بع��د أن انتهت 
أرباع المباراة )33 / 14 - 24 / 15 
- 24 / 14 - 16 / 31( وتمي��ز من 
العبي االتحاد فارس الفرا )س��جل 
15 نقطة( وأنطوني بكر )سجل 14 
نقطة( وعلي دياربكرلي )13( نقطة 
فيما كان محمود دحكول األفضل 
بصقوق اليرموك )سجل 22 نقطة( 

ذهابًا فاز االتحاد 100 - 62.
الصدارة زرقاء

حاف��ظ الكرامة على صدارة دوري 
الرج��ال لك��رة الس��لة بع��د أن 
حقق فوزه الس��ابع عش��ر ضمن 
عشرة  الثامنة  المرحلة  منافسات 
على حساب ضيفه النواعير بفارق 
)مس��اء   58 /  77 نقط��ة    )19(
الخمي��س( ف��ي المب��اراة التي 
غزوان  بصالة  الفريقي��ن  جمعت 
أبو زيد بحمص ليرفع رصيده إلى 
35 نقطة ، وبقي للنواعير س��ابعًا 
برصي��د  25 نقطة و ق��د انتهت 
أرباع المباراة  بتفوق الكرامة )17 

 )21 - 22 ،15 - 18 ،9 - 20 ،13 -
وفي مب��اراة ثانية فاز الجالءعلى 
مس��تضيفه الثورة  بف��ارق )14( 
نقط��ة 74 / 60 بع��د أن انته��ت 

أرب��اع المب��اراة )14 - 12، 19 - 
19، 16 - 17، 25 - 12( ، وه��و 
الفوز الثاني عشر للجالء بالمقابل 
فارتف��ع رصي��د الج��الء  إلى 30 

نقط��ة ف��ي المركز الراب��ع، فيما 
لقي الثورة خسارته الثانية عشرة 
وصار رصيده 24 نقطة في المركز 

الثامن.

فوز ثمين للجيش
وكانت منافسات الجولة  السابعة 
عش��رة قد ش��هدت فوز الجيش 
بفارق  الطليعة  مس��تضيفه  على 
أن  بع��د   52 /  68 نقط��ة   )16(
انتهت أرباع المب��اراة )13 - 17، 
9 - 7، 27 - 13، 19 - 15( وه��و 
الف��وز الخام��س عش��ر للجيش 
مقابل خسارتين ليرفع رصيد إلى 
32 نقطة ويعود للوصافة متقدمًا 
بفارق نقطة عن االتحاد ومتأخرًا 
بنقطة ايضًا عن الكرامة المتصدر. 
في حين بقي الطليعة سادس��ًا ب� 
24 نقط��ة  ، وف��ي حل��ب، حقق 
الوثبة فوزًا كبيرًا على مستضيفه 
اليرموك 107 - 64 واألرباع 21 - 
.18 - 26 ،14 - 31 ،13 - 29 ،19

ترتيب الصدارة 
على ضوء نتائج الجولة الس��ابعة 
عشرة أصبح الترتيب : 1 -  الكرامة 
)33( نقطة، 2 -  الجيش )32(، 3 
-  االتحاد )31(، 4 -  الجالء )28(، 
5 -  الوح��دة )28(، 6 -  الطليعة 
  - 8 النواعي��ر )24(،    - 7 ،)25(
الث��ورة )23(، 9 -  الحرية )23(، 
10 -  الوثبة )23(، 11 -  اليرموك 

)18(، 12 -  العروبة )18(.
مباراتان

منافس��ات  الي��وم  تس��تكمل 
المرحلة الثامنة عشرة من الدوري 
بإجراء مباراتين، ففي صالة حماة 
يستقبل الطليعة منافسه الحرية 
الساعة الرابعة عصرًا ، وفي صالة 
األس��د بحلب يلتقي العروبة مع 

الجيش الرابعة عصرًا. 

حق��ق الث��ورة ف��وزًا كبي��رًا على 
مستضيفاتهن الجالء بفارق )12( 
نقطة )66 / 54( في قمة مباريات 
المرحلة الس��ابعة عشرة )ما قبل 
لكرة  الس��يدات  لدوري  األخيرة( 
الس��لة موس��م 2020  /  2021 ، 
ونجح الس��احل من تحقيق فوزًا 
هام��ًا عل��ى ضيفاتهن س��يدات 
الوح��دة بفارق )4( نق��اط )61 / 
57( بعد أن انتهت أرباع المباراة 
 24  /  13  -  7  /  11  -  15  /  17(
ق��د  الوح��دة  / 11( وكان   20  -
فاز على الس��احل ذهابًا 62 / 59 
، وف��ازت س��يدات العروبة على 
األش��رفية بف��ارق )3( نقاط بعد 
أن انته��ت أرباع المباراة)13 / 11 
 )23 / 23  - 11 / 7  - 9 / 14  -
وتميزت بالمب��اراة العبة العروبة 
آنا أصالنيان )س��جلت 21 نقطة( 
زميلتها ماي��ا الصوص)15( نقطة 
فيما كانت رحم��ة مهنا األفضل 
نقطة   )15( األش��رفية  بصف��وف 
ذهابًا فاز العروبة على األش��رفية 
فيم��ا   ،  41 /  57 ف��ي دمش��ق 
تأخرت مباراة تش��رين وقاسيون 

بس��بب إنقطاع التي��ار الكهربائي 
ع��ن الصالة وس��نوافيكم بنتائج 
الق��ادم وكان  بالع��دد  المب��اراة 
قاسيون قد فاز ذهابًا على تشرين 

.55 / 67
الفوز األغىل

نجحت سيدات الثورة من تسجيل 
ف��وزًا كبي��رًا عل��ى وصيفاته��ن 
س��يدات الجالء في عق��ر دارهن 
بفارق )12( نقطة )66 / 54( بعد 

أن انتهت أرباع المباراة )11 / 15 
 )9 / 23 - 20 / 14 - 22 / 6 -
وقد تميزت نجمة الثورة أليس��يا 
ماكاريان بقيادة فريقها وس��جلت 
)21( نقط��ة فيم��ا س��جلت نورا 
بش��ارة )13( نقطة وزينة يازجي 
)10( نقاط وس��يدرا سليمان )9( 
وماري��ا دعيب��س )9 م��ن ثالث 
ثالثيات( فيما كانت جونا مبيض 
أفضل مس��جلة بصف��وف الجالء 

برصيد )16( نقطة  فيما س��جلت 
رش��ا س��كران )12( نقطة ،  ومما 
يذكر أن الثورة فاز ذهابًا بدمش��ق 

بفارق نقطتين )77 / 75(.
فوز تاريخي للثورة 

ف��ي خت��ام  المرحلة السادس��ة 
األس��بوع  أقيمت  الت��ي  عش��رة 
الث��ورة صدارته  الماضي ، واصل 
للترتي��ب بع��د أن س��جل ف��وزًا 
تاريخي��ًا )الخامس عش��ر( على 

الوح��دة بف��ارق )50( نقطة )94 
/ 44( في المب��اراة التي أجريت 
بينهما بصالة الفيحاء الرئيس��ية. 
وتفوق الثورة في األرباع جميعها 
بواق��ع 25 - 14، 27 - 8، 17 - 
15، 25 - 7 ، كما ش��هدت الجولة 
تف��وق الجالء عل��ى الحرية 68 /  
57 ف��ي حلب كم��ا حقق االتحاد 
ف��وزًا ثمينًا على العروبة 69 / 68 
، وفي دمش��ق فاز قاسيون على 

األشرفية 46 / 34.
ترتيب الفرق

مع نهاية الجولة السادس��ة عشرة 
أصبح ترتي��ب الفرق : 1 -  الثورة 
 3  ،)31( الج��الء    -  2  ،)31(
-  قاس��يون )29(، 4 -  االتح��اد 
  - 6 الوح��دة )23(،    - 5  ،)26(
تشرين )23(، 7 -  الساحل )21(، 
8 -  الحري��ة )21(، 9 -  العروبة 

)21(، 10 -  األشرفية )20(.

التأهل والهبوط
الثامنة  المرحل��ة  الي��وم  تنطلق 
عش��رة واألخيرة لدوري السيدات 
وعل��ى ض��وء نتائجه��ا  يتح��دد 
أض��الع المرب��ع الذهب��ي الت��ي 
ستتنافس على لقب البطولة علمًا 
أن أندية الثورة والجالء وقاسيون 
ضمن��ت تأهلها لنص��ف النهائي 
االتحاد  أندي��ة  تتناف��س  فيم��ا 
والوحدة وتش��رين عل��ى البطاقة 

الرابع��ة واألخي��رة ، أم��ا عل��ى 
مس��توى الهبوط فقد ودع الحرية  
واألش��رفية دوري األضواء رسميًا  
على ضوء خسارة األشرفية امس 
أم��ام العروب��ة ، حي��ث يلتق��ي 
في حلب الجالء مع األش��رفية ، 
والعروبة مع الثورة وفي طرطوس 
يلتقي الساحل مع قاسيون وفي 
الالذقية تلتقي س��يدات تشرين 

مع الوحدة.

كرة السلة

محمد خير الكيالني

يعتب��ر ن��ادي تلقطا من أق��دم أندية 
ري��ف حمص فقد تأس��س عام 1984، 
ومنذ بضع سنوات ش��هد تفعيل عدد 
من األلعاب ال س��يما كرة القدم التي 
نجح م��ن خاللها بالحصول على بطولة 
المحافظ��ة له��ذا الموس��م والتأه��ل 
لمصاف أندي��ة األولى.. يرأس مجلس 
إدارة النادي حاليًا السيد وائل الحموي 
الذي تح��دث ل� )االتح��اد( عن واقع 

العمل واأللعاب في النادي.
أقدم وأفقر األندية

يق��ول الحم��وي: الن��ادي م��ن أقدم 
األندي��ة بمحافظة، ومع ذل��ك ما زال 
يفتقد ألبس��ط مقوم��ات العمل فمقر 
الن��ادي ال يوجد به أث��اث وال مكتب 
إلدارته وال حتى ماء وكهرباء ومع ذلك 
نشارك بأنشطة االتحاد الرياضي العام 
من خالل دورات تنش��يطية بالمنطقة 
بألعاب الشطرنج وكرة القدم والسباحة 
وف��ي صي��ف 2020 ش��اركت العبات 
والعبي��ن م��ن ن��ادي تلقط��ا ببطولة 
المحافظة للسباحة ويوجد ضمن قرية 

تلقطا مراكز تدريبية تابعة للنادي مثل 
)الكرة  الشهيد يامن خش��فيفي  مركز 
الطائرة وكرة السلة والشطرنج( ومركز 
الش��هيد قتيب��ة االحم��د )براعم كرة 
قدم( وكرة القدم هي االساس بالنادي 
كونه��ا اللعب��ة األكث��ر ش��عبية، وقد 
ش��اركنا في بطول��ة المحافظة للفئات 
العمرية ناشئين وأش��بال وتم اختيار 
ثالث العبين للمش��اركة في منتخب 
المحافظ��ة م��ن فريق تلقط��ا ويوجد 
للنادي مراكز رس��مية ضمن محافظة 

حمص منها مركز باس��م الشهيد رائد 
احمد الدربولي يضم فئات الناش��ئين 
المدرب نور األحمد،  بإدارة  واالش��بال 
الش��هيد عيسى  ومركز تدربي باس��م 
أحمد صالح لتدريب الش��باب بإشراف 
المدرب من��ذر س��ليمان، ونحن ننفذ 

رزنامة اتحاد كرة القدم. 
واألعمال التي تمت منذ تسلم االدارة 
الحالية هي تحقي��ق بطولة المحافظة 
والتأهل لمص��اف الدرجة االولى وهذا 
انجاز يحتاج لدعم مالي لنكون كنادي 

المخرم الذي يلقى دعما معنويا وماديا 
بينما نادينا ال مصدر داعم له وأنا ادفع 
من جيبي الخاص منذ تسلمت النادي 

.2019
هناك اكثر من ملي��ون ليرة مصاريف 
للن��ادي وللمراك��ز والالعبين تكاليف 
اجور نقل وحكام وأجور مباريات تفوق 
كل مب��اراة 200 الف لي��رة ومع ذلك 
لم يت��م تقديم كرة قدم واحدة لنادينا 
ولم يكرم كغيره من األندية كونه بطل 

الدرجة الثانية. 

خ��اض فريقن��ا ع��دد م��ن المباريات 
الودية فزنا فيه��ا على مختلط الكرامة 
4/ 3 وعل��ى الوثبه 2/ 1وعلى تلكخ 4/ 
1 ويتم تدريب فريق الرجال بمنش��أة 
البعث بحم��ص والمدرب المس��ؤول 
عن فريق منذر سليمان الذي استطاع 
بخبرته أن يوصل الن��ادي إلى التأهل 
لمصاف الدرج��ة األولى ون��ال بطولة 
المحافظة عام 2021 وش��اركنا بكأس 

الجمهوريه عام 2020.
ويتاب��ع الحموي: ال يوج��د اي مصدر 
دخل للن��ادي وعب��ر جريدتكم أتمنى 
من خاللها ان تطرق مس��امع ناس لم 
تكلف نفس��ها بزيارة نادي قرية تلقطا 
التي قدمت الكثير من الش��هداء، وتم 
اقامة دورة الش��هداء خالل شهر شباط 
الماضي بمناس��بة االستحقاق الرئاسي 
بمش��اركة ثم��ان أندي��ة ريفي��ة في 

المنطقة.
أخيرًا اتمنى أن يتم دعم النادي بعدد 
من الك��رات وتوفير أوق��ات تدريبية 
مكثف��ة بالمنش��اة وعندها س��نحقق 
نتائ��ج افضل بكثير كونن��ا نملك عدد 

من الالعبين المميزين.

نادي تلقطا.. صعد لدوري كرة األولى ويشكو قلة الموارد والدعم

دوري أندية الرجال لكرة السلة 2020  /  2021

الكرامة بالصدارة مستمر والوحدة تجاوز الوثبة والجالء تفوق على الثورة

دوري أندية السيدات لكرة السلة 2020 / 2021 

الثورة تفوق على  الجالء في الشهباء والساحل غلب الوحدة

أعلن االتحاد اآلس��يوي لكرة الس��لة أمس الجمع��ة عن موعد الناف��ذة الثالثة 
للتصفيات اآلسيوية المؤجلة من ش��هر آذار السابق وتم تحديد موعدها الجديد 
في العاصمة األردنية عمان بالفترة ما بين 12 - 14 / حزيران القادم ، ومما يذكر 
أن منتخبنا س��يواجه بالنافذة القادمة منتخب السعودية )12 / 5( ومنتخب قطر 

.)5 / 14(

النافذة الثالثة للتصفيات اآلسيوية 
في األردن الشهر القادم

أبي شقير 

يواص��ل اتحاد الس��لة المؤق��ت تحضيراته إلطالق 
مس��ابقة جديدة هذا الموس��م وخاصة بالمهارات 
الفردية بعدما أقرها رس��ميًا االتح��اد الدولي لكرة 
الس��لة FIBA وعممه��ا عل��ى كل ال��دول، وه��ي 
خاصة بفئة األش��بال والش��بالت ألعمار )تحت 15 
عامًا( وت��م التعريف بها من خالل ورش��ة العمل 
التي أقامه��ا االتحاد في صالة الفيحاء الرئيس��ية 
بمش��اركة ممثلين عن اللجان الفنية لكرة الس��لة 
في المحافظات في الفت��رة الماضية، حيث قامت 
المهندسة سالم عالوي عضو اتحاد السلة ومشرفة 
المس��ابقات بتقديم ش��رح عملي مفصل عن آلية 
تنفيذ هذه المسابقة، وكيفية احتساب نقاطها، من 
أج��ل تطبيقها في البطوالت الفرعية التي س��تقام 

في المحافظات خالل شهر نيسان الجاري.
تفاصيل عن المسابقة

• تقام المسابقة ضمن ملعب كرة السلة.
• يسمح لكل ناد المشاركة بخمسة العبين وخمس 

العبات من تولد 2006 وما فوق.
الفريق يتألف من خمس��ة أعضاء يشاركون بطريقة 
التتابع، وبانتهاء مشاركة الالعب الخامس تحسب 

نتيجة الفريق.

• خالل انطالقة الالعب في المس��ابقة يواجه أربع 
محطات:

1 - جهاز التمرير.
2 - المحاورة بين خمسة أقماع.

3 - التسديد من خط الرمية الحرة.
4 - التسديد من خط الثالثية.

• بنهاية مشاركة الالعبين الخمسة للفريق تحسب 
عالمة الفريق على النحو التالي:

)يؤخ��ذ الزمن الذي اس��تغرقه العب��و الفريق في 
محاوالتهم ويطرح منه النقاط التي أحرزها الفريق( 

وكلما كانت درجة الفريق أقل كان ترتيبه أفضل.
• تش��رف على بطوالت المحافظات اللجان الفنية 
في المحافظات وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية 

في اتحاد السلة.
• بموجب نتائج بطوالت المحافظات س��يتم انتقاء 24 
العب��ًا و24 العبة من جمي��ع المحافظات لضمهم إلى 
المعس��كر المغلق الذي سيقام بدمشق النتقاء األفضل 
منهم لتمثي��ل المنتخب الوطني في تصفيات آس��يا 
المؤهلة لكأس العالم للمهارات الفردية 2021 لألشبال 
والشبالت تحت 15 سنة والتي ستقام يومي 24 – 25 

نيسان الجاري.

للمرة األولى بتاريخ السلة السورية 
بطولة للمهارات الفردية
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أيهم الحمزاويأنــــور البكــرم. سالم عالوي

مباريات  الحالي  االســبــوع  يشهد 
من  النهائي  ــع  رب لــلــدور  ــودة  ــع ال
أوروبــــا  أبــطــال  دوري  مــســابــقــة 
لألندية لكرة القدم ) يومي الثالثاء 
بمواجهات  القادمين(  واألربعاء 
مواجهات  أثمرت  أن  بعد  متباينة 
فيها  ارتــاحــت  نتائج  عــن  الــذهــاب 
الئحة  على  ــرى  أخ وبقيت   ، أنــديــة 

االنتظار للتعويض .
ألمانيا  باريس سان جيرمان عاد من 
البافاري  العمالق  على  ثمين  بفوز 
العالم  أمتعت  ملحمة  بعد   2/3
إياب  لمرحلة  ومهدت  بتفاصيلها 
الثالثاء  يوم  ستقام  جدًا  ساخنة 

القادم 13 نيسان.
بورتو  مغامرة  تشيلسي  وأوقــف 
بهدفين  بواقعية  وفاز  البرتغالي 
يوم  مهمته  من  ليسهل  رد  دون 

الثالثاء القادم في إنكلترا .
معقله  فــي  فــاز  سيتي  مانشستر 
األلماني  دورتموند  بوروسيا  على 
بعد  تحسم  لم  األمــور  لكن   1/2
األربعاء  موقعة  الفريقان  ويدخل 
وباحتماالت  اإليــاب  برسم  القادم 

مفتوحة .
موقعة  سيشهد  القادم  األربعاء 
ضيفه  ــع  م ــد  ــدري م ـــال  ري  .. ــة  ــاري ن
ليفربول بأريحية نسبية ملكية بعد 

االنتصار الكبير ذهابًا 1/3 .
وإلى التفاصيل ..

تألق مبابي وسقوط بافاري
تلقى بايرن ميونخ الهزيمة على يد ضيفه 
باريس سان جيرمان )2-3( ليضع نفسه 

في مأزق قبل جولة اإلياب.
س��جل أهداف الفريق الباريسي، كيليان 
مباب��ي »ثنائي��ة« وماركيني��وس ف��ي 
الدقائ��ق 3، 28 و68، فيما س��جل ثنائية 
بايرن، تش��وبو موتينج وتوماس مولر في 

الدقيقتين 37 و60.
بايرن كان المبادر بتهديد مرمى الضيوف 
بفرصتين ف��ي أول دقيقتين، األولى من 
تسديدة يس��ارية لهيرنانديز حولها نافاس 
لركنية، والثانية من رأسية تشوبو موتينج 

ارتطمت في العارضة.
ورغ��م ذلك نج��ح الفريق الباريس��ي في 
صيد الشباك البافارية من أول فرصة بعد 
مرتدة سريعة انطلق بها نيمار قبل التمرير 
لمبابي، الذي سدد كرة قوية فشل نوير في 
التعامل معه��ا، لتصطدم به وتتحول إلى 

داخل الشباك.
وكثف البافاري هجماته بعد التأخر بهدف 
مبكر، وكاد مولر أن يعادل النتيجة سريًعا 
بعد كرة س��اقطة وصلت��ه داخل منطقة 
الجزاء، ليقابلها بلمس��ة مباش��رة، إال أن 

الكرة ذهبت بين أحضان نافاس.
وواصل الحارس الكوستاريكي الدفاع عن 
مرماه بتصديه البارع لتسديدة صاروخية 
من بافارد، أطلقها من على حدود منطقة 

الجزاء.
وأرس��ل نيمار هدي��ة جدي��دة لمواطنه 
الج��زاء  منطق��ة  داخ��ل  ماركيني��وس 
ليتس��لمها األخير ويس��ددها إلى داخل 

الشباك معزًزا تقدم الضيوف.
وبع��د اله��دف بدقائ��ق مع��دودة غادر 
ماركينيوس ملعب المباراة مصاًبا ليحل 
أندي��ر هيريرا ب��داًل منه قب��ل أن يجري 
هانز فلي��ك، تغييًرا في الجه��ة المقابلة 
بإشراك ألفونسو ديفيز على حساب ليون 
جوريتس��كا، بعد نصف س��اعة فقط على 

بداية اللقاء.
وارتقى تش��وبو موتين��ج لعرضية متقنة 
من باف��ارد، ليقابلها المهاجم الكاميروني 
بضربة رأس��ية إلى داخل الشباك، مقلًصا 

النتيجة ألصحاب األرض.
وقب��ل نهاية الش��وط األول، أجرى فليك 
تبدياًل دفاعًيا بإقحام جيروم بواتينج على 

حساب نيكالس سولي.
وأرس��ل كيميت��ش عرضية م��ن ركنية 
ص��وب منطقة جزاء باري��س، ليرتقي لها 
مولر بضربة رأسية، لكن نافاس كان للكرة 
بالمرص��اد، لينتهي الش��وط األول بتأخر 

أصحاب األرض )2-1(.
وف��ي بداي��ة الش��وط الثاني، كاد س��ان 
جيرم��ان أن يع��زز تقدمه به��دف ثالث 
بفرص��ة مزدوج��ة، لك��ن نوي��ر والدفاع 
البافاري كان للهجوم الباريسي بالمرصاد.

وأطلق أالبا، تس��ديدة قوي��ة على حدود 
منطقة الج��زاء، لكن نافاس حولها ببراعة 
لركنية، قب��ل أن يدافع عن مرماه مجدًدا 
بالتص��دي لتصويب��ة بافارد م��ن داخل 

المنطقة على مرتين.
وحاول كومان، التس��ديد من بعيد على 
المرمى الباريسي، لكن كرته ذهبت بين 

أحضان حارس الضيوف.
وف��ي الدقيقة 60 أدرك باي��رن، التعادل 
عبر رأسية مولر، الذي قابل عرضية زميله 
كيميتش بلمسة إلى الش��باك، قبل أن 
يحاول غزو مرمى نافاس من جديد بضربة 

مقصية.
وأفس��د مبابي هذا التعادل بعد 8 دقائق 
الثال��ث للضي��وف،  اله��دف  بتس��جيل 
ليتقدم��وا في النتيجة مجدًدا بتس��ديدة 
أرضية زاحفة أطلقها المهاجم الفرنس��ي 

داخل الشباك.
وكاد بايرن ميونخ أن يتعادل مجدًدا بعد 
نحو دقيقة واحدة من تس��ديدة تش��وبو 

موتينج، ذهبت بين يدي كيلور نافاس.
ووجد دراكس��لر، مس��احة للتسديد على 
المرمى البافاري من خارج منطقة الجزاء 
ليصوب كرة علت العارضة، رد عليها أالبا 
بتسديدة أرضية زاحفة، مرت بجوار القائم 

األيسر للمرمى الباريسي.
وتلقى مولر تمري��رة عرضية من كومان، 
واستدار بجسده ووجه تسديدة نحو مرمى 
س��ان جيرمان، لكن الدفاع الباريسي غير 
مس��ارها، لتذه��ب إلى خ��ارج الملعب، 

لتنتهي المباراة بفوز الضيوف )2-3(.
ثنائية واقعية للبلوز

خطف تشيلسي فوزًا ثمينًا على بورتو )2-
0( على ملعب رامون سانش��يز بيزخوان 
في إشبيلية )الملعب االفتراضي لبورتو(.

وس��جل مايس��ون ماون��ت )32( وب��ن 
تش��يلويل )85( هدف��ي اللق��اء، لتصبح 
مهم��ة الفريق اللندني أس��هل ف��ي لقاء 

اإلياب يوم الثالثاء المقبل.
وكش��ف تشيلس��ي عن نواياه الهجومية 
مبكرا، لك��ن دون وجود خطورة حقيقية، 
فشق هافرتز طريقه من الناحية اليسرى، 
ورف��ع ك��رة عرضية لم تل��ق متابعا أمام 

مرمى بورتو.
وكاد بورت��و يس��جل هدف الس��بق في 
الدقيق��ة 12، عندما س��يطر أوريبي على 
الكرة، قبل أن يسددها بطريقة جميلة من 

مشارف منطقة الجزاء فوق المرمى.

ورد تشيلس��ي ف��ي الدقيق��ة 16 عنم��ا 
انطل��ق ماون��ت ف��ي الناحية اليس��رى 
ليلم��ح جيم��س خاليا م��ن الرقابة في 
الناحية األخرى، فأرس��ل له كرة عرضية، 
تابعها الدولي اإلنجليزي بيد أن الحارس 

ماركيسين أبعد الخطر.
تحسن أداء بورتو مع مرور الوقت، وكادت 
ركين��ة للفري��ق أن تج��د طريق ش��باك 
تشيلس��ي، لكن الح��ارس إدوارد ميندي 
ت��دارك األمر وتصدى للك��رة في الدقيقة 

.23
وتدخل تش��يلويل إلبعاد الكرة من أمام 
أوتافيو قبل أن يهم األخير بالتسديد في 
الدقيقة 28، ليأتي بعدها هدف تشيلسي 
في الدقيق��ة 32، عندما لعب جورجينيو 
تمريرة موزونة وجدت طريقها إلى ماونت 
الذي تخلص من رقيبه قبل أن يسدد في 

الشباك.
وانهم��ك بورت��و ف��ي محاول��ة لتعديل 
النتيج��ة قبل نهاية الش��وط األول، وكاد 
يحقق مراده ف��ي الدقيقة 42 عندما تابع 
الخبي��ر بيبي برأس��ه ركل��ة ركنية، لكن 

ميندي أنقذ محاولته باقتدار.
بداية تشيلسي في الشوط الثاني اقتربت 
م��ن المثالي��ة، عندما وّج��ه ماونت كرة 
مميزة نحو منطقة جزاء بورتو، وصلت إلى 
غير المراقب فيرنر الذي س��ددها برأس��ه 

فوق المرمى بالدقيقة 47.   
ج��اء رد بورت��و س��ريعا، وبالتحدي��د في 
الدقيق��ة 52 عندما انفرد المهاجم ماريجا 
بالح��رس ميندي الذي تأل��ق في إحباط 
المحاول��ة، وبعدها بث��الث دقائق ألغى 
الحكم هدفا لبورتو أح��رزه بيبي، لوجود 

تسلل على زميله مبيمبا قبل الهدف.
واصل بورتو ضغطه، فمرت تس��ديدة دياز 
المحكم��ة بجان��ب القائم األيس��ر، ليرد 

تشيلس��ي عبر محاولة من روديجر لكن 
ماركيسين كان له بالمرصاد في الدقيقة 

.60
واقترب تشيلس��ي من تعزيز تقدمه في 
الدقيقة 63، عندما نفذ جيمس ركلة حرة 
وصلت إلى أزبيليكويتا التي تابعها برأسه 

من مسافة قريبة، بعيدا عن المرمى.
وأجرى تشيلس��ي تبدي��ال مزدوجا أخرج 
م��ن خالل��ه األلمانيين فيرن��ر وهافرتز، 
ليشرك األمريكي كريستيان بوليسيتش 

والفرنسي أوليفييه جيرو.
طالب العبو بورتو بركلة جزاء في الدقيقة 
72، بعد سقوط ماريجا داخل المنطقة إثر 
لعبة مشتركة مع أزبيليكويتا، لكن الحكم 

أمر بمواصلة اللعب.
وأراد تشيلس��ي إحكام دفاعه للمحافطة 
عل��ى الفوز ف��ي القائق األخي��رة، ليخرج 
جيمس ويش��ارك بدال منه تياجو سليفا، 
فيما شارك نجولو كانتي بدال من ماونت.

لكن الفري��ق اللندني س��رعان ما أضاف 
هدف��ًا ثانيًا في الدقيقة 85 فبعد لحظات 
من إصابة بوليس��يتش للعارضة استغل 
تش��يلويل ارتب��اك مدافع��ي بورتو بعد 
تمريرة طويلة من روديجر ليراوغ الحارس 
ماريكس��ين ويض��ع الكرة في الش��باك 

الخالية.
االنتصار الصعب

تغلب مانشستر سيتي اإلنكليزي بصعوبة 
على ضيفه بوروس��يا دورتموند األلماني، 
بنتيج��ة )2-1(، عل��ى ملع��ب االتحاد..

وسجل ثنائية السيتي كيفين دي بروين 
في الدقيقة )19( وفيل فودين في الدقيقة 
)90(، بينما سجل هدف دورتموند الوحيد 
ماركو روي��س في الدقيقة )84(، ليتأجل 
الحسم للقاء اإلياب على ملعب سيجنال 

إيدونا بارك األسبوع الحالي.

أتت المحاول��ة األولى في المباراة لصالح 
بوروس��يا دورتموند في الدقيقة الثامنة، 
وذلك بتسديدة من بيلينجهام من داخل 

منطقة الجزاء، تصدى لها إديرسون.
وافتتح الس��يتي التس��جيل في الدقيقة 
)19( حين مرر محرز لدي بروين لينطلق 
األخير ف��ي العمق ويم��رر لفودين الذي 
أرسل عرضية لرياض، ليمهدها الجزائري 
لكيفن، ليسدد البلجيكي كرة أرضية قوية 

سكنت الشباك.
وحاول دورتموند ال��رد في الدقيقة )23( 
بعدم��ا تلقى رويس تمري��رة بينية انفرد 
على إثرها بإديرس��ون، إال أنه لم يتمكن 
م��ن ترويض الك��رة ليصط��دم بحارس 

السيتي مرتكًبا مخالفة.
وتحص��ل الس��يتي على ركلة ج��زاء في 
الدقيقة )30( بعد إعاقة تشان لرودريجو، 
إال أن الحكم ألغى الركلة بعد العودة إلى 
تقنية الفار، والتي أظهرت عدم وجود أي 

احتكاك بين الثنائي.
وكاد إديرس��ون أن يكلف السيتي هدف 
التع��ادل، بعدما تأخ��ر في إبع��اد الكرة 
ليفتكها بيلينجهام ويس��دد في الشباك 
الخالي��ة، إال أن حكم المباراة احتس��ب 

مخالفة عليه في الدقيقة )38(.
وس��دد محرز كرة أرضية من على حدود 
منطق��ة الج��زاء ف��ي الدقيق��ة )1+45( 
اصطدمت بدفاع دورتموند ووصلت سهلة 
في يد الح��ارس، لينتهي الش��وط األول 

بتقدم السيتي )0-1(.
وبدأ دورتموند الشوط الثاني بقوة، بعدما 
مرر داوود بينية مميزة لهاالند الذي تفوق 
عل��ى دياز وانفرد بإديرس��ون في الدقيقة 
)48( مس��دًدا ك��رة أرضي��ة تألق حارس 

السيتي في التصدي لها.
وظهر الس��يتي بعدها في الدقيقة )52( 

بتس��ديدة من فودي��ن مرت إل��ى جوار 
القائم، ث��م أج��رى جواردي��وال التبديل 
األول للس��يتي في الدقيق��ة )59( بنزول 

جيسوس على حساب بيرناردو.
وأهدر السيتي فرصة محققة في الدقيقة 
)65( بعدما توغل دي بروين ممهًدا الكرة 
إلى فودين الذي سدد أرضية مباشرة تألق 
هيت��ز في التصدي لها وتابعها كانس��يلو 

بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.
وأطلق دي بروي��ن صاروخية أرضية في 
الدقيقة )76( مرت بقليل إلى جوار القائم، 
وتبعه فودين في الدقيقة )77(، بتسديدة 

تصدى لها حارس دورتموند بصعوبة.
وع��اد فودين للظهور مس��دًدا كرة أرضية 
ذهبت بعي��ًدا عن المرمى ف��ي الدقيقة 
)80(، ث��م نج��ح دورتموند ف��ي تعديل 
النتيج��ة ف��ي الدقيق��ة )84( بعدما مرر 
هاالن��د ك��رة س��حرية لروي��س، لينفرد 

بإديرسون ويسجل في الشباك.
وتمكن السيتي من تسجيل الهدف الثاني 
في الدقيق��ة )90( بعدما مرر جوندوجان 
الكرة إلى فودين إلى جواره داخل منطقة 
الجزاء ليسدد مباشرة في الشباك لينتهي 

اللقاء بفوز السيتي )1-2(.
ثالثية ملكية

حق��ق لاير مدريد انتص��اًرا ثميًنا بنتيجة 
)3-1( خالل مواجهة ليفربول في معقله 

ألفريدو دي ستيفانو.
توقي��ع  حمل��ت  مدري��د،  لاير  ثالثي��ة 
في  »هدفي��ن«  جوني��ور  فينيس��يوس 
الدقيقتين 27 و65 وماركو أسينسيو في 
الدقيق��ة 36 بينما س��جل محمد صالح 

هدف ليفربول في الدقيقة 51.
وُتقام مواجهة اإلياب يوم األربعاء القادم 
ف��ي معقل الري��دز »أنفيل��د«، علًما بأن 
الملكي خاض لقاء الذهاب وس��ط غياب 

مؤثرة على غرار سيرجيو راموس ورافائيل 
فاران وإيدين هازارد.

أول تهديد في المباراة، كان عبر أصحاب 
األرض حيث أرسل كريم بنزيما، تصويبة 
أرضية، بين أحضان أليسون بيكر حارس 

ليفربول في الدقيقة الثانية.
وطالب لوكا مودريت��ش، بالحصول على 
خط��أ، عل��ى ح��دود منطقة الج��زاء في 
الدقيق��ة 11، بع��د التحام م��ع فينالدوم 

العب الريدز.
وأرسل ميندي كرة عرضية داخل المنطقة، 
وصلت لزميله فينيسيوس جونيور الذي 
سدد كرة رأس��ية مرت بجانب القائم في 

الدقيقة 14.
وسدد كاس��يميرو كرة على حدود منطقة 
الجزاء أقصى يمين أليسون مرت بجانب 

القائم في الدقيقة 25.
ونجح فينيس��يوس في تس��جيل هدف 
التقدم لريال مدريد في الدقيقة 26 حيث 
تلقى عرضية م��ن كروس في عمق دفاع 

ليفربول، وسدد أسفل يمين أليسون.
وأضاع فينيسيوس فرصة تسجيل الهدف 
الثاني لريال مدريد في الدقيقة 32 حيث 
تلقى تمريرة من بنزيما، وس��دد كرة قوية 
ارتطم��ت بالدف��اع قبل أن تم��ر بجانب 

القائم األيمن.
ونجح أسينسيو في تسجيل الهدف الثاني 
لريال مدريد في الدقيقة 36 حيث أرس��ل 
توني كروس كرة في العمق، تعامل معها 
أرنولد بش��كل س��اذج، لتصل الكرة أمام 
أسينس��يو الذي أس��كنها داخل الشباك 

بنجاح.
وكاد أسينس��يو أن ُيضيف الهدف الثالث 
في الدقيقة 43، حيث اس��تغل خطأ من 
كاباك مدافع ليفربول، وس��دد الكرة بين 
قدم��ي أليس��ون لكنها مرت بعي��ًدا عن 
المرم��ى، لينته��ي الش��وط األول بتقدم 

الملكي 0-2.
وم��ع بداي��ة الش��وط الثاني وم��ن أول 
تس��ديدة للريدز على مرمى كورتوا، نجح 
محمد صالح في تس��جيل الهدف األول 
لفريقه في الدقيقة 51، بعدما استغل كرة 
سددها جوتا اصطدمت بمودريتش داخل 

المنطقة لتصل أمام أقدام صالح. 
وس��دد توني كروس العب خط وسط لاير 
مدريد، كرة صاروخية من خارج المنطقة، 
م��رت أعل��ى مرم��ى أليس��ون بيكر في 

الدقيقة 61.
ونجح فينيس��يوس في تسجيل الهدف 
الثالث لريال مدريد في الدقيقة 65، حيث 
تلقى تمريرة أرضية من زميله مودريتش 
داخل المنطقة، وس��دد من لمسة واحدة 

أسفل يسار أليسون.
وأرس��ل كريم بنزيما مهاجم لاير مدريد، 
تصويب��ة أرضي��ة داخل المنطق��ة، لكن 
أليسون حارس مرمى ليفربول أمسك بها 

بسهولة في الدقيقة 71.
وس��دد تياجو ألكانتارا العب ليفربول كرة 
قوية من خارج المنطقة، مرت أعلى مرمى 

كورتوا في الدقيقة 77.
وزاد الضغ��ط من العبي ليفربول في آخر 
10 دقائق، سعًيا لتقليص الفارق، وتراجع 
العبو لاير مدريد لمنطقتهم، ونجحوا في 
الحفاظ على النتيجة، حتى صافرة النهاية.

هذا االسبوع .. مواجهات إياب نارية في ربع نهائي دوري األبطال

مبابي يقود باريس إلسقاط هيبة بايرن .. ريال مدريد يقهر الغيابات بثالثية
تشيلسي يوقف مغامرة بورتو ولدغة فودين تنقذ السيتي من فخ دورتموند

ربيع حمامة

جاهزية زيدان ..
تحدث الفرنس��ي زين الدين زيدان المدير الفني لريال 
مدريد بعد المباراة : إنه شعور جيد للغاية بعد أن لعبنا 
مب��اراة رائعة رغ��م أننا واجهنا صعوب��ة أيًضا في بداية 
الشوط الثاني، وفخور جًدا بجميع الالعبين، لكن هناك 

مباراة إياب.
وأضاف: غياب فاران؟ لم نغير أي ش��يء، فقط ش��ارك 
ميليتاو بدال منه وحدث لنا الكثير من اإلصابات، لكننا 

مستعدون.
وتاب��ع: »فينيس��يوس؟ أن��ا س��عيد ألن��ه كان يحتاج 
للتس��جيل مثل أسينس��يو وبنزيما وهو يلعب بشكل 
جيد ويساعد الفريق، وحين يسجل يمنحه ذلك المزيد 

من الطاقة.
وعما إذا كان��ت أفضل مباراة لفينيس��يوس، أجاب: ال 
أعرف ما إذا كانت أفضل مباراة، لكن تس��جيله هدفين 

في ربع النهائي مهم للغاية.
وأردف: أنا سعيد من أجل الالعبين، ولدينا ديناميكية 
جيدة، والالعبون متعبون للغاية وعلينا أن نرتاح )قبل 

الكالسيكو(.
واس��تكمل: دوري األبط��ال أقرب؟ لم نفز بأي ش��يء، 
ونحن ُسعداء بما نقوم به، وما يفعله الالعبون أمر هائل 

مع الصعوبات التي واجهناها«.
وأش��ار زيدان، إل��ى أنه كان ُي��درك الق��وة الهجومية 
لليفرب��ول، ونجح في إلحاق الضرر بهم بالكرات الطولية 

في العم��ق، مؤك��ًدا أن فريقه أجاد أيًض��ا في الجانب 
الدفاعي«.

وختم: تصريحات كلوب عن ملعب دي س��تيفانو )بأنه 
مثل س��احات التدريب(؟ يمكنني أن أق��ول فقط إننا 

فخورون باللعب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

مبابي يأمل بالمزيد
قال كيليان مبابي نجم باريس س��ان جيرمان أنه لم يشعر بأي ضغط في مواجهة مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ 
وأحد أفضل حراس المرمى على مس��توى العالم وأكد بأنه يأمل في إحراز المزيد من األهداف، بعد أن هز ش��باك 

الحارس األلماني الشهير مانويل نوير مرتين في فوز فريقه )3-2( على بطل ألمانيا.
وأضاف مبابي في تصريح تلفزيوني بعد المباراة : لعبنا في النهائي في مواجهته )نوير( ولم أسجل أي أهداف لكني 

اآلن أحرزت هدفين، سألعب مرة ثانية في مواجهته وكلي أمل في التهديف من جديد.

رقم تاريخي
قاد النجم الدولي اإلنكليزي مايسون مونت فريقه تشيلسي للفوز على بورتو )2-0( في إشبيلية، 

وسجل الالعب هدف المباراة األول في الدقيقة )32( عندما تلقى تمريرة من زميله جورجينيو، ليتخلص من رقيبه 
قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

ووفقا لما ذكرته ش��بكة إحصائيات »أوبتا« بات مونت أصغر العب يس��جل هدفا تشيلس��ي في األدوار اإلقصائية 
بدوري األبطال )22 عامًا و87 يوما(.

وذك��رت »أوبت��ا« أيضا أن هذه هي المرة األولى التي يس��جل فيها العبان إنكليزيان لتشيلس��ي في مباراة بدوري 
األبطال، منذ أن فعل فرانك المبارد وجون تيري األمر ذاته في آذار العام 2012 أمام نابولي.

إصابتان في البافاري 
أوضح نادي بايرن ميونخ حالة ثنائي الفريق بعد استبدالهما خالل الخسارة أمام باريس سان جيرمان )2-3(،واضطر 

المدرب األلماني هانز فليك الستبدال مواطنيه ليون جوريتسكا ونيكالس سولي في الشوط األول.
وأعلن النادي البافاري عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي تويتر أن الثنائي األلماني يعاني من إصابات عضلية.

وأشار إلى حاجة الالعبين لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابهما خالل الفترة المقبلة.
وبات الثنائي مهدًدا بالغياب عن جولة اإلياب التي ستقام على ملعب حديقة األمراء الثالثاء المقبل. 

يذكر أن حامل اللقب دخل المباراة منقوًصا من بعض العبيه على رأس��هم الثنائي روبرت ليفاندوفس��كي وسيرجي 
جنابري، إلصابة األول في الركبة، والثاني بفيروس كورونا.



الق��ادم ختام  يش��هد يوم االثنين 
تجمع دوري الدرجة األولى للرجال 
لك��رة القدم حيث يتأه��ل بنهايته 
المركز األول والثاني  الحائزان على 
م��ن كل مجموع��ة إل��ى المرحلة 
الحاس��مة للتأه��ل إل��ى الدرج��ة 

الممتازة.
أول  النهائ��ي  بال��دور  ويلع��ب 
ثانية  م��ع  الجنوبي��ة  المجموع��ة 
الشمال )وبالعكس( الفريق الحاصل 
عل��ى المرك��ز الثان��ي بالمجموعة 
الجنوبي��ة م��ع متصدر الش��مالية 

وعلى طريقة الذهاب واإلياب.
األندية المتأهل��ة حتى اآلن والتي 
ضمن��ت تواجده��ا بالنهائ��ي هي 
للجنوبي��ة وبقي  المجد كمتص��در 
الصراع على بطاق��ة المركز الثاني.. 
الش��مالية  وضمن عفري��ن صدارة 
وتأهل مع عفري��ن صاحب المركز 

الثاني، وفي التفاصيل..
صدارة زرقاء

ضم��ن فري��ق المجد تأهل��ه للدور 
الحاسم منذ الجولة قبل الماضية.. 
للمجموعة  كمتص��در  تأهله  وثبت 
بعد المرحلة الخامسة التي أقيمت 
األس��بوع الماضي واس��تطاع فيها 
الفوز على فريق العربي العنيد على 

أرض األخير وبنتيجة 3/ 2.
سجل للمجد أحمد مكسور ومحمد 
رمض��ان وب��الل حدي��د وللعرب��ي 

مجدي مرشد من ركلة جزاء وأيهم 
فخور.

أحقية المجد كان��ت بالصدارة بعد 
رفع رصديه إلى 13 نقطة إثر انتصاره 
الرابع في هذا التجمع الذي اخترقه 
تع��ادل وحيد س��جل الفريق خالل 

ذل��ك 10 أهداف وتلقت ش��باكه 4 
أهداف.

بالمقابل تجمد رصيد العربي عند 6 
نقاط بعد تلقيه خسارته الثالثة بهذا 

التجمع وتراجع للمركز الثالث.
واقتنص المحافظ��ة المركز الثاني 

ليقوي آماله بالتأه��ل بعد أن رفع 
رصي��ده إل��ى 7 نقاط بف��وزه على 
اليقظة بنتيجة كبيرة 4/ 0 س��جلها 
محمد ب��اش بي��وك د 27 ومحمد 
دمراني د 64 وحس��ام الس��مان د 
86 وأخيرًا مهند خ��راط قبل نهاية 

المباراة ب� 3 دقائق.
وانتهت آم��ال اليقظة بالتأهل عن 
ه��ذه المجموع��ة بع��د أن تجمد 

رصيده عند 3 نقاط.
وب��ات يكف��ي المحافظ��ة نقط��ة 
األخيرة  التع��ادل م��ن مواجهت��ه 

العربي ليضم��ن تأهله بمرتبة  مع 
الوصافة بينم��ا يتعين على العربي 
الف��وز ونيل كل النقاط من مواجهة 
االثنين وهي فرص��ة كبيرة للفريق 
باعتبار المباراة على أرضه، وبالرغم 
م��ن أفضلي��ة المحافظ��ة بف��ارق 

النقطة لك��ن كل االحتماالت تبدو 
واردة به��ذه المب��اراة وبالتالي فإن 

احتماالت التأهل مفتوحة.
في اللقاء األخير بالمجموعة يلعب 
اليقظ��ة م��ع المج��د ف��ي ملعب 
المحافظة ول��ن تغير نتيجتها على 

شكل الترتيب.
تعادل حاسم

بع��د تعادله م��ع النواعي��ر بهدف 
لمثله حس��م فريق عفرين صدارته 
للمجموع��ة الش��مالية بعد أن رفع 
رصي��ده إل��ى 13 نقط��ة وبالتال��ي 
سيواجه بالمباراة الحاسمة المؤهلة 
للدرج��ة الممت��ازة )ذهاب��ًا وإيابًا( 
إم��ا المحافظة أو العرب��ي وهذا ما 

سيكشفه عصر االثنين القادم.
التع��ادل ه��و األول لعفرين بعد 4 
انتص��ارات كما أن��ه األول للنواعير 
انتصارات   3 بع��د  بالتجمع  أيض��ًا 
وخس��ارة وحيدة كانت مع عفرين 
الصدارة  أفضلي��ة  منح��ت  ذهاب��ًا 

لألخير.
النواعي��ر ضم��ن مرك��ز الوصاف��ة 
والتأهل عن هذه المجموعة بعد أن 

رفع رصيده إلى 10 نقاط.
وفقد ش��رطة حماة المنافس��ة بعد 
تجم��د رصيده عن��د 6 نقاط بالرغم 
من فوزه القانوني بالجولة الخامسة 
على حس��اب الجزيرة )المنسحب( 
3/ 0 والجول��ة القادمة يجري فيها 
اللقاء الهامشي بين عفرين وشرطة 

حماة ولن يغير من األمور شيئًا.
وحس��م اللق��اء اآلخري��ن الجزيرة 
والنواعي��ر لفوز األخي��ر قانونًا 3/ 0 
حي��ث أن اتحاد الكرة كان قد أعلن 
بوقت سابق خس��ارة فريق الجزيرة 
لجميع مواجهات اإلياب بنتيجة 3/ 

0 النسحاب الفريق.
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جرس إنذار
أطلق األستاذ فراس معال رئيس اللجنة االولمبية السورية جرس اإلنذار 
منبه��ًا لواقع غير مرضي لمنتخبنا الوطني األول لكرة القدم وذلك خالل 
اجتم��اع اللجنة االولمبية مع اتحاد كرة القدم بحضور ممثلي وس��ائل 

اإلعالم.
معال تحدث بش��فافية مطلقة وأش��ار إلى عدد من النق��اط الهامة التي 
يرى أنها تشكل مواطن الخلل بعمل اتحاد كرة القدم، ولعل أبرزها عدم 
تواج��د المدرب المعلول في س��ورية إال على فت��رات متقطعة وبعيدة، 
والتي كان له دور في عدم تحضير المنتخب بالشكل المناسب وبالتالي 
ظه��وره بصورة غير الئقة في األداء والنتائ��ج في المباريات الودية التي 

خاضها حتى اآلن.
مع��ال تحدث عن أخطاء في العم��ل اإلداري وفي مقدمها عقد المعلول 
ال��ذي ال يعلم عدد م��ن أعضاء االتحاد بتفاصيل��ه وتضمينه بنود فيها 
إجحاف كبي��ر لكرتنا، إضافة للخطأ الذي حدث في مراس��الت االتحاد 
اآلس��يوي والمتعلق بناديي الوحدة وتشرين والتي شكل االتحاد لجنة 

للتحقيق باألمر حينها ولم يصدر أي شيء عنها رغم مرور وقت طويل.
رئي��س اللجنة االولمبية اس��تغرب حالة عدم الثق��ة التي خلقها اتحاد 
الكرة مع العديد من االندية ومنظومة اإلعالم، والمشكالت المتكررة في 

اغلب مباريات الدوري التي تشي بأن هناك شيء غير طبيعي.
رجال اإلعالم لم تكن تساؤالتهم اقل حدة من ذلك وأكدت عدم الرضى 
عل��ى طريقة عمل اتحاد الكرة ولم نس��مع ولو مداخل��ة ايجابية واحدة 

طوال االجتماع )المؤتمر( الذي امتد ألكثر من ساعتين.
نعتقد أن ه��دف أصحاب الدعوة )اللجنة االولمبية( لهذه الجلس��ة هو 
تنبيه اتحاد كرة القدم ومواجهته بحقيقة أن أس��لوب عمله ومخرجاته 
ليس��ت على ما يرام، وان ما يعتقده عين الصواب في كل خطوة يقوم 
بها هو مجرد )وهم( صنعه بعض المحيطين والدليل إنه ال يعطي أدنى 
اهتم��ام لكل ما يقال في الش��ارع الرياضي ووس��ائل اإلعالم وأصحاب 

االختصاص بينما الحقيقة تقول أن كل عمل فيه الصواب والخطأ.
ونعتق��د أيضًا أن اتحاد كرة القدم وبالقياس لتبريراته المتناقضة وعدم 
إجابته على العديد من األس��ئلة المطروحة مازال بعيدا عن قبول تغيير 
مسار عمله وان أبدى تجاوبا مع مطلب ضرورة تواجد المدرب في سورية، 
وتأكيد نيته )الس��ابقة( بالعمل أكثر على مل��ف الالعبين المحترفين 
وفي المقابل دافع بقوة عن الجهاز الفني وأكد على استمراره رغم إقراره 
بع��دم رضاه عن أداء ونتائج المنتخب، خاص��ة من قبل رئيس االتحاد 
حاتم الغايب الذي كان حاسما في ذلك وقال إنه مقتنع بقراره ويتحمل 

مسؤولية نتائجه.
بالمقاب��ل بدا رئيس لجنة المنتخبات الكابتن عبد القادر كردغلي وكأنه 
يبحث عن خط )الرجعة( فتحدث عن عوامل تاريخية وبنية عامة لكرتنا 
ال تس��مح لها بالتطلع لحلم المونديال، متناسيا أن خطوة واحدة كانت 
تفصلنا عن مونديال روس��يا 2018 وان اله��دف الذي وضعه اتحاد كرة 
الق��دم حين تعاقد مع المعلول هو تج��اوز هذه الخطوة في التصفيات 

الحالية للذهاب إلى قطر عام 2022.
نختم بكالم األستاذ فراس معال الذي يتماهى مع مطالبنا وصوت الشارع 
الرياضي: )لن نقبل بأقل من 9 نقاط في المباريات الثالث المتبقية في 

التصفيات الحالية، ولن نرضى إال بالتأهل لمونديال الدوحة(.

االتحاد

المنتخب األول
األول  منتخبنا  واق��ع  باستعراض 
لكرة القدم يف تصفيات المونديال 
السابق وكيف كان قريباً من التأهل 
إىل كأس العالم )روسيا 2018( لكن 
نستطع  لم  أننا  ذلك  بعد  حصل  ما 
استثمار المكاسب التي وصلنا إليها 
ولم نستطع أن نبني عليها وبالتايل 
أضعنا كل شيء واآلن نحاول لملمة 
شارعنا  رف��ض  أن  بعد  األوراق 
الحلول  بأنصاف  القبول  الرياضي 
والحل الذي يرضيه هو الوصول إىل 

كأس العالم قطر 2022.
المونديال  إىل  الوصول  أج��ل  من 
بقيادة  منتخبنا  خاض  آسيا  وكأس 
المدرب فجر إبراهيم ويف التصفيات 
الفوز  منتخبنا  استطاع  المزدوجة 
عىل  والحصول  مباريات  بخمس 
العالمة التامة وبقي له بالتصفيات 
إىل  تأهلنا  ونسبة  محطات  ثالث 
ال  آسيا  ونهائيات  الحاسم  ال��دور 

خالف عليها.
وأطل علينا اتحاد كرة القدم قائاًل: 
المنتخب يفوز لكن أداءه غير مقنع 
مدرب يستطيع  مع  التعاقد  ويجب 
التطوير والتعامل مع الفرق الصعبة 
يف التصفيات الحاسمة وهكذا كان 
والتعاقد  إبراهيم  فجر  عقد  إنهاء 
معلول  نبيل  التونسي  المدرب  مع 
لعب  المسؤولية  ت��وىل  أن  ومنذ 
يستطع  ولم  تجريبية  مباريات   4
بالشكل  نفسه  تقديم  منتخبنا 
غائب  والمدرب  وبدنياً  فنياً  الالئق 
عن الساحة ويقود المنتخب عن بعد 
وحين طفح الكيل وكثرت األقوال 
إىل  المسؤولية  وتحمل  والحجج 
وعقليته  السوري  الالعب  طبيعة 

وحتى  الممتاز  الدوري  ضعف  وإىل 
لتدني  الحقيقية  األسباب  ال تضيع 
المستوى الفني عقد اجتماع موسع 
والقيادة  القدم  ك��رة  اتحاد  بين 
الرياضية ممثلة باللجنة األولمبية 
تم  االجتماع  ه��ذا  ويف  السورية 
وضع النقاط عىل الحروف وتحديد 

المسؤوليات وخالصة القول:
الجمهور السوري لن يقبل بغير  إن 
العالم  ك��أس  لنهائيات  التأهل 
المطلوب  السقف  القادم وهذا هو 
الفريق  م��درب  أن  يذكر  تحقيقه 
سورية  إىل  يحضر  لم  معلول  نبيل 
إيران وقيل  مباراتنا مع  انتهاء  مع 
أنه سيأتي لقيادة الفريق يف وقت 

الحق.

الدوري الممتاز
نشاط  روزنامة  تنفيذ  طريق  عىل 
الدوري  منافسات  تعود  القدم  كرة 
يختلف  كونه  الواجهة  إىل  الممتاز 
وب��االه��ت��م��ام  ول��ق��ب��ه  بطبيعته 
وعادة  به  والجماهيري  اإلعالمي 
العديد  فعالياته تغطية  تستطيع 
كرة  ترافق  التي  المشكالت  من 
المنتخب  مشكالت  من  بدءًا  القدم 
الدرجة  دوري  من مشكالت  وغيرها 

األوىل ومسابقة كأس الجمهورية.
حالة  الممتاز  ال��دوري  لقب  ويبقى 

متقدمة لدى من يحصل عليه.
الفرق التي دخلت التنافس بطموح 
كبير بدأت تفقد الكثير من بريقها 
يف  اللقب  حامل  تشرين  واستمر 
بقوة  لقبه  ع��ن  دف��اع��ه  عنفوان 
المتتايل  وبفوزه  يتصدر  زال  وما 
باللقب  باالحتفاظ  فرصه  يعزز 
شيئاً  ابتعدوا  فهم  منافسوه  أما 

إىل  بحاجة  أقربهم  وأصبح  وشيئاً 
معجزة كي يفوز باللقب ونقصد هنا 
فريق الجيش بالدرجة األوىل وبعهد 
بات  الكأس  مسابقة  من  خروجه 
الثاني  للموسم  ألقاب  بال  موسمه 
الوحدة  حال  وكذلك  التوايل  عىل 
أن  وسبق  الكأس  لقب  فقد  ال��ذي 
خرج من دائرة التنافس عىل الدوري.

إنقاذ الموسم
الفرق التي وصلت إىل نصف نهائي 
متساوية  فرصها  الجمهورية  كأس 
بلقب  موسمها  وإنقاذ  للتعويض 
وستكون  لها  ج��ائ��زة  خير  يكون 
االتحاد  بكأس  المشاركة  جائزته 
اآلسيوي بكرة القدم وذلك لصاحب 
التي  الكأس  ببطولة  بالفوز  الحظ 
يقف عىل قدم المساواة فيها أربعة 
فرق هي: حطين واالتحاد والكرامة 

وجبلة.

ألقاب أخرى
تدفع  أل��ق��اب  أي��ض��اً  الموسم  يف 
بالفائز فيها إىل مناطق أكثر شهرة 
اثنين  أن  ومنها  الضوء  دائرة  يف 
الممتاز وقد  الدوري  سيصعدان إىل 
مشوارًا  المتنافسة  الفرق  قطعت 
وتجاوزت  االتجاه  هذا  يف  طوياًل 
فريقي  أن  ويبدو  كثيرة  صعوبات 
وافرة  حظوظ  لهما  والمجد  عفرين 
يف هذا االتجاه إذا سارت األمور كما 
تشتهي صفنهم وقد يكون للعربي 
عىل  الحصول  يف  دور  والمحافظة 

جائزة.
للممتاز  تأهل  الشباب  صعيد  عىل 
بطولة  أما  والجهاد  العربي  شباب 
نادي  شباب  فنالها  الممتاز  شباب 

االتحاد.

يحصل  بما  رأي  الرياضية  للقيادة  يكون  أن  البد  كان 
إعداده  فترة  يف  القدم  لكرة  األول  منتخبنا  مسيرة  يف 

واستعداده الستكمال التصفيات المزدوجة اآلسيوية.
وملزماً ويف  الرياضية جاء واضحاً وصريحاً  القيادة  رأي 
واحتنا أيضاً عودة الدوري الممتاز إىل ساحات المنافسة 
من  يقترب  واللقب  نشاطه  روزنامة  إنهاء  طريق  عىل 

تشرين للسنة الثانية عىل التوايل فيما ابتعدت حظوظ 
المتنافسين.

بالمقابل نجد أن مسابقة كأس الجمهورية التي وصلت 
إنقاذ  عن  تبحث  فرق  وأربعة  النهائي  نصفها  دور  إىل 

موسمها وهي عىل قدم المساواة يف ذلك.
وكذلك لدينا ألعاب أخرى بالموسم الجاري فهيا نقرأ..

المنتخب األول.. الدوري الممتاز.. إنقاذ الموسم

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

تتجه األنظار في العاش��رة من مساء اليوم السبت إلى الكالسيكو األشهر 
واألكب��ر في العالم حيث يحل برش��لونة ضيفًا عل��ى لاير مدريد في قمة 

المرحلة 30 من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
أهمية هذه المواجه��ة هامة دائمًا بغض النظر عن مركزهما على جدول 

الترتيب فكيف وهما بصراع حقيقي على نيل لقب الليغا..
الص��دارة قبل مباراة اليوم ألتلتيكو مدري��د )66 نقطة( الذي بدأ يتراجع 
خطه البياني لمصلحة الخصوم ويفصل برش��لونة عنه نقطة واحدة فقط 

)65 نقطة( فيما لريال مدريد )63 نقطة(.
يحتضن المباراة ملعب الفريدو دي س��تيفانو ف��ي مدريد الذي غالبًا ما 
كان يواجه لاير مدريد مش��اكله على هذا الملعب وآخرها محليًا خسارته 
المفاجئة أمام ليفانت��ي 1-2 وهناك من يقول من داخل البيت الملكي 
أن هذا الملعب فعاًل أفقد الفريق هيبته أمام المنافس��ين هذا الموس��م 
والذي يخوض عليه لاير مدريد مبارياته بس��بب أعمال الصيانة والتجديد 
في سانتياغو برنابيو جاء ذلك رغم استكمال لاير مدريد مبارياته الموسم 
الماضي في الليغا، بعد اس��تئناف النش��اط على هذا الملعب وخوض 7 
مواجهات لم يخس��ر خاللها أي مباراة كما مباراة ليفربول األخيرة بدوري 

االبطال التي أنهاها الملكي لمصلحته 3/1.
أم��ام في الموس��م الحال��ي فقد تلق��ى لاير مدريد 8 هزائ��م في جميع 
المسابقات منهم 3 خسائر خارج ملعبه أمام فالنسيا، شاختار وديبورتيفو 

ألكويانو، و4 على أرضه أمام قادش، شاختار، أالفيس وليفانتي.
كما خس��ر الريال مباراة واحدة على أرض محايدة أمام أتلتيك بيلباو في 

نصف نهائي كأس السوبر اإلسباني.
برشلونة يعد العدة بعد أن وصل إلى مبتغاه مبدئيًا وبات على بعد نقطة 
وبش��كل عام أداء الفريق بات مستقرًا ، ولاير المنتشي بفوز أوروبي كبير 
ينتظر أيضًا بشغف لتحقيق النقاط المضاعفة.. آخر مواجهة كانت بينهما 
في تشرين أول 2020 في كامب نو خسر فيها برشلونة بنتيجة ثقيلة 3/1 

ضمن الجولة السابعة آنذاك.

اليوم.. كالسيكو األرض 
يسرق األنظار

المحافظة والعربي يتنافسان على بطاقة التأهل األخيرة

)االثنين ختام تجمع دوري الدرجة األولى للرجال لكرة القدم
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