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ناشئو دمشق وحمص يتقاسمان بطولة الجمهورية 
للمصارعتين الحرة والرومانية

العربي وشقا يحرزان لقب بطولة الجمهورية 
للكاراتيه لفئات )14 - 16 - 18( عامًا 

دوري أندية الدرجة األولى لكرة القدم

هموم متناقضة بين الصعود للتجمع الحاسم أو الهروب من شبح الهبوط 
استعدادًا للنافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا

معسكر مغلق لمنتخبنا السلوي في الدوحة وتقليص القائمة لـ 16 العبًا
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3 اليوم.. مواجهات طابقية في ثاني 
جوالت إياب دوري كرة الشباب

اتحاد كرة اليد الجديد يشخص واقع 
اللعبة ويحدد أبرز مشكالتها

منتخب المبارزة يختتم معسكره 4
التدريبي مع نظيره العراقي بدمشق

الثالثاء لقاء الرد.. 7
يوفنتوس يهزم إنتر في كأس إيطاليا

تقرؤون أيضًا
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2

5 4

57 6 مدرب سلة الكرامة أبو طوق: نسعى 
لتحقيق طموحنا ببطولتي الدوري والكأس

)غدًا القمة(.. ليفربول يواصل انتكاساته 
ومان سيتي يعزز صدارته في البريمييرليغ

خليل: قرار إعادة تشكيل اتحاد كرة الطاولة جاء في وقته ويصب بمصلحة اللعبة

3

الرحمة 
لشهدائنا األبرار

األسبوع األول إلياب الدوري الكروي الممتاز

فريق الجيش تفوق وتصدر.. وحطين غلب تشرين وتبختر
األسبوع األول إلياب الدوري الكروي الممتاز

فريق الجيش تفوق وتصدر.. وحطين غلب تشرين وتبختر
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االتحاد × الجيش صفر/3
محمد هاشم إيزا

أحرز األهداف زيد غرير، محمد الواكد، 
محمد اللولو.

تع��رض االتح��اد لهزيمة قاس��ية في 
ملعب��ه أمام الجي��ش بثالثية نظيفة 
هي األقس��ى له هذا الموسم بعد أداء 
ضعيف غاب عنه االنضباط التكتيكي 
وس��اده ضعف اإلعداد البدني فخارت 
ق��وى العبيه من��ذ البداي��ة وضاعت 
حيلتهم فكان دفاعهم مفككًا ووسطه 
تائه��ًا وهجومه عقيمًا فق��دم الفريق 
أسوأ مباراة له منذ سنوات ولم يخلق 

لنفسه سوى فرصة واحدة.
بينما اس��تحق الجيش ف��وزه الجدير 
تنظيم��ه وفعالية  والمقتدر بحس��ن 
وسطه وس��رعة هجماته ونقل الكرات 
بأسلوب سهل بعيد عن التعقيد وكان 
باإلم��كان زي��ادة غلته م��ن األهداف 
وإح��داث مج��زرة ل��و اس��تفاد م��ن 
الدفاع  انهيار  كثرة فرصة واس��تغالل 
االتحادي وغياب روح الفوز والجماعة.
وباستثناء الدقائق األولى التي شهدت 
تب��اداًل للهجمات فقد س��يطر الجيش 
على وقائع المباراة سيطرة مطلقة ولم 
يختبر حارس��ه سوى مرة واحدة وأحرز 
هدف��ه األول زي��د غرير بع��د خطأ من 
)األحم��د( فغرب��ل المدافعين وتوغل 
وخدع حاج عثمان، ولم يتواجد االتحاد 
سوى برأسية الزين التي جاورت القائم 
واس��تمر الجيش في ضغط��ه وأهدر 
)الخصي( فرص��ة عندما س��دد مكان 
وقوف الحارس والح��ت فرصتان معًا 
لالتحاد للعم��ر واألحمد وهي الوحيدة 

فذهبت فوق المرمى قلياًل.
الضيوف  الثاني واص��ل  الش��وط  في 
س��يطرتهم وكأنهم ف��ي نزهة ودون 
مقاوم��ة وأضاف محم��د الواكد هدفًا 
ثاني��ًا بعد أن تلقى ك��رة عرضية ولف 
حول نفسه وسجل بثقة وأضاع مؤمن 
ناج��ي فرصة أخرى ول��م نجد الفريق 
األحمر سوى أشباحًا يعزز محمد اللولو 
تقدم فريقه بالهدف الثالث من تمريرة 
)الناجي( واس��تمر حصار الضيف مع 
سلس��لة فرص ضائعة كادت تزيد من 
رصيد إلى )دزينة( أهداف لو أحس��ن 
استثمارها لتنتهي المباراة بفوز جدير 

ومستحق للضيوف.
يف الملعب

لعب لالتح��اد: خالد حج��ي عثمان، 
إبراهيم الزين، محمد اليوسف، برهان 
صهيون��ي، زكريا حن��ان، زكريا عزيزة 
)رأفت مهتدي(، محمد عنز، حس��ام 
الدين عم��ر )عبد الرزاق الحس��ين(، 
أحمد األحمد، محمد ريحانية )طالب 
الواح��د(، محمد األحم��د )فواز  عبد 

بوادقجي(.
لعب للجيش: خالد إبراهيم، يوس��ف 
الحموي، خطاب مشلب، جهاد الباعور، 
حسام بوادقجي )رامي الترك(، أحمد 
رجب، محمد شريفة، زيد غرير )محمد 
الب��ري(، أحمد الخص��ي )عبد الناصر 
الواكد  حس��ن(، مؤمن ناجي، محمد 

)محمد اللولو(.
اإلنذارات: م��ن االتح��اد زكريا عزيزة 
ومحم��د حس��ام الدي��ن عم��ر ومن 
بوادقج��ي وأحمد  الجي��ش حس��ام 

رجب.
الح��كام: د. ف��راس الطوي��ل، د. ثائر 

قشبري، حسن حسين، عمار بدور.
مقيم الحكام: سليمان أبو علو.
مراقب المباراة: أحمد رجوب.

تشرين × حطين صفر/ 1
محمد عجان

س��جل لحطين ماردي��ك ماردكيان د 
.18

ديربي الالذقية انتهى الى فوز الحيتان 
على البحارة باس��تحقاق وجدارة ورد 
حطين اعتباره لخس��ارته ذهابًا صفر/ 

.2
المس��توى  متوس��طة  كانت  المباراة 
الفني م��ع أفضلية واضح��ة لحطين 
والذي لعب وأجاد وحقق المراد وأنهى 
المباراة كيفما أراد عندما لعب مباراة 
هي األجمل واألقوى له هذا الموس��م 
من سيطر ومباغتة وامتالك للملعب 
واس��تحواذ للكرة وخاصة في الشوط 
ال��ذي صبغه بلونه وس��يطرته  األول 
ونجاحه ف��ي اإلنه��اء لصالحه بهدف 
بينما تابع وبشكل ملفت في الحفاظ 
على التقدم في الثاني واالعتماد على 
المرت��دات فيما لم يكن تش��رين في 
الش��وط األول متواج��دًا وغلب على 

أدائه التس��رع والرعونة وب��دا واضحًا 
تأثي��ره بغياب اله��داف وقائد الفريق 
بالوس��ط وأقصد الدالي وورد السالمة 
واعتم��د عل��ى المن��اوالت الطويل��ة 
والتس��ديد البعيد وغّي��ر من خططه 
ف��ي الثاني عبر تبديالت ناجحة لكنها 
لم تكون خط��رة لصالبة دفاع حطين 
وتألق حارس��ه شاهر الش��اكر وعمومًا 

حطين استحق الفوز.
الش��وط األول بدأ بأفضلي��ة حطينية  
بطريقة لعب محكمة وجمل هجومية 
تكتيكية وس��يطرة مطلقة واستحواذ 
واضح على الكرة وامتد  سريعًا مشكاًل 
مباش��رة  ضغ��ط متواص��ل وخطورة 
ومباغت��ة ولتس��نح لمهاجمي��ه عدة 
فرص متتالية فأنق��ذ المدنية حارس 
تشرين تسديدة األشقر وعلى دفعتين 
كرة ش��عيب لكنه أخفق في الوصول 
لقذيفة مارديك ماردكيان الصاروخية 
التي مرت عن يمينه وعانقت الشباك 
معلنة الف��رح الحطين��ي وكاد أحمد 
األش��قر بعد 5 دقائ��ق أن يعزز تقدم 
حطين عندم��ا انفرد تمام��ًا بحارس 
تش��رين وس��دد ك��رة أرضي��ة حولها 

المدنية بأعجوبة إلى ركنية.
وبدا خط وس��ط تش��رين غائبًا وتائهًا 
يقوم بهجم��ات مرتدة كان��ت تفتقد 
للخطورة أو الفاعلي��ة ليلجأ الالعبون 
إلى التس��ديد البعيد ومن مس��افات 
طويلة فس��دد عبد ال��رزاق محمد من 
30 م بجان��ب القائم وعم��ر ريحاوي 
بعيدة عن المرمى ومحمد مرمور فوق 

العارضة.
الش��وط الثاني تحس��ن أداء تشرين 
بعض الش��يء ولمدة ربع ساعة حاول 
فيها ب��كل إمكانيات��ه إدراك التعادل 
ووص��ول  ناجح��ة  اختراق��ات  عب��ر 
مرات عدي��دة لمنطق��ة حطين، لكن 
عاب العبيه التس��رع وس��وء التركيز 
والتس��ديد فأه��در المرم��ور 3 مرات 
من 3 مباش��رات بجانب القائم وتألق 
الش��اكر حارس حطين في إنقاذ كرة 
الدعب��ول القوي��ة ليع��ود حطين من 
جديد ويمتلك الزمام ويمتد مهاجمًا 
البوطة وأهدر  التعزي��ز فانف��رد  بغية 
وسدد األش��قر بجانب القائم ولتنتهي 

المباراة بفوز غال للحيتان.

استقالة
بعد المباراة قدم مدرب فريق تشرين 
مع ال��كادر الفن��ي باس��تقالتهم عن 
متابعة المهمة وقوبلت بالموافقة من 

إدارة النادي .

الحرجلة × الكرامة 1/ 2
سجل للكرامة ميالد حمد د )-21 91( 

ولحرجلة عبد الرحمن موزة د 55.
عانى فريق الكرامة طوياًل في دمش��ق 
قبل أن يحس��م موقعته مع الحرجلة 
بالوقت القاتل وبنتيج��ة نهائية 2/ 1 
ارتق��ى فيها للوصافة بف��ارق نقطتين 
فقط خلف الجيش بعد أن رفع رصيده 

إلى 31 نقطة.
ولم يكن تجاوز صاحب األرض باألمر 
الس��هل وحاول األخي��ر تقديم عرض 
كبي��ر أمام فري��ق تمس��ك بالصدارة 
أسابيع طويلة في رحلة الذهاب وكاد 
أن ينج��ح لك��ن أبناء الع��زام تفوقوا 

وأجادوا ولو أن األمر كان عسيرًا.
فري��ق الكرامة امتد من��ذ البداية عبر 
العالمة  لمرم��ى  والعم��ق  االط��راف 
حارس حرجلة فتحرك حس��ن العويد 
وعلي رمضان ونصوح نكدلي بخطورة 
ومن خلفه��م حارث الناي��ف وميالد 
حمد وويفا عبد الرحمن فاتحين عدة 
ثغ��رات هو ما مكنهم من التس��جيل 

مبكرًا في د 19 عبر ميالد حمد.
وحاول حرجلة التعويض لكن افتقدت 
كرات��ه األمامي��ة الكثافة ول��م يغامر 
بالحالة الهجومية فغابت خطورة عرفة 
واللحام وسامية وكاد الكرامة أن يعزز 
عب��ر رمض��ان وعويد وجني��ات، لكن 
النتيج��ة بقيت على حالها حتى نهاية 

الشوط 1/ 0.
في الثاني فاجأ حرجلة األزرق س��ريعًا 
عبر المدافع عب��د الرحمن موزة الذي 
سجل عن يمين عبد اللطيف نعسان.

أعط��ى الهدف األم��ل لحرجلة فأغلق 
منطقت��ه جي��دًا عبر حم��و وخطاب 
والعبو وكروما مع عبث دائم للكرامة 
ك��ي يجد ثغرة نحو مرم��ى المنافس 
وزاد م��ن تحرك��ه وضغط��ه في ربع 
الس��اعة األخيرة من عمر المباراة ولم 
يي��أس حتى جاء هدف الحس��م في 
الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع 

عبر ميالد حمد الذي وقع على ثنائيته 
باللقاء مانح��ًا فريقه النق��اط الغالية 
التي مكنته م��ن القبض على وصافة 
ترتيب الجدول بع��د نهاية الجولة 14 

واألولى إيابًا.

الوحدة × الحرية 1/ صفر
رياض أمين

س��جل للوحدة عبد الهادي الشلحة د 
60

الش��وط األول ببدايت��ه هاجم الحرية 
وقطع هجوم��ه دفاع الوحدة وس��دد 
للوحدة ضياء الحق ف��وق العارضة رد 
محمد العبد هللا بتس��ديدة عن يمين 
قائم الوحدة وأهدر حميد ميدو فرصة 
شبه محققة حولها دفاع الحرية لركنية 
،ورد ح��ارس الحرية تس��ديدة الميدو 
للركنية ، وحرة للوحدة يبعدها حارس 
بتس��ديدة  األومري  أتبعه��ا  الحري��ة 
أمس��كها ح��ارس المرم��ى ولينتهي 

الشوط األول بالتعادل السلبي 
وف��ي الثان��ي هاجم الوح��دة وحول 
الجف��ال  الحري��ة تس��ديدة  ح��ارس 
للركنية السابعة للوحدة وفي الدقيقة 
60 س��جل عبد الهادي ش��لحة هدف 

المباراة الوحيد .
الوحدة ك��رة محمد  وأنق��ذ ح��ارس 
الحس��ن بخبرت��ه وعلت كرة حس��ن 
المصطفى عارضة الوح��دة ، رد عليها 
الدف��اع وزاد  بركني��ة قطعها  الوحدة 
الوح��دة م��ن هجمات��ه للتعزيز لكن 
حارس الحرية صد تس��ديدة األومري 
ولتنتهي المب��اراة بفوز الوحدة بهدف 

مقابل شيء.

الشرطة × الفتوة 1/2
زاد الش��رطة من أوج��اع فريق الفتوة 
وتغلب عليه بالهدف القاتل الذي جاء 
بوق��ت كاد الجميع يتهيأ فيه لصافرة 

النهاية.
ويدين الش��رطة بالف��وز لالعبه مازن 
عل��وان الذي أطلق ك��رة في د 91 من 
حافة الجزاء سكنت شباك يزن عرابي 

حارس الفتوة وفاز بها الفريق 2/1.
وكانت النتيجة تش��ير للتعادل بهدف 
لهدف حيث دخل الفتوة المباراة بقوة 
وس��جل له مازن عمارة هدف السبق 

ف��ي الدقيقة 18 وس��رعان م��ا صحا 
التعادل بعد  الشرطة وهاجم ليسجل 
5 دقائق من ه��دف الفتوة عبر العبه 

عمر الترك.
وق��دم الفريقان أداء فوق المتوس��ط 
بقليل نظرًا لحساس��ية المباراة حيث 
أن الفت��وة ال زال يق��ع بالمركز األخير 
بنقاط��ه ال���4 وه��و الفري��ق الوحيد 
بالدوري الذي لم يت��ذوق طعم الفوز 
حت��ى اآلن.. بينما الش��رطة مع رفع 
رصيده الى 14 نقطة تنفس الصحراء.

ح��اول الفتوة بك��رات متع��ددة عبر 
أس��عد الخضر وإي��اد العوي��د وكنان 
نعمة ومحمد حرب لكن أغلبها كانت 
تحت سيطرة دفاع الشرطة خالد عكلة 
وحمو وقاس��م بهاء وعمران وتحرك 
األخير هجوميًا بتحركات فردية خطرة 
ومناوالت طويلة وصلت لمروان صالل 
وأحمد محيا ومن خلفهم عمر الترك 

وعقبة المرعي ومازن علوان.

الوثبة ×الساحل صفر/ صفر
محمد خير الكيالني 

لم يكن بحر الس��احل متاحًا لسباحة 
العبي الوثبة ليعوم به فكان الشاطئ 
رمليًا غاص به الوثبة دون أن يس��جل 
الس��احل ممت��دًا ومقلقًا  وكان موج 
ألصح��اب األرض بعد مب��اراة بدايتها 
لالخي��ر بالضغط على الس��احل لكنه 
الس��ليمان  مكثف  بدف��اع  اصط��دم 

والسعيد والكالسي 
وعدم افس��اح المج��ال لهجوم الوثبة 

باالرتياح بالتسديد وإحداها رأسية 
للحل��وي ابعده��ا الح��ارس المصري 
ليستلم الس��احل زمام األمور و امتد 
بالع��وض وابو عمش��ه دون ان يزعج 
الوثبه وبأبرزها تس��ديدة علت عارضة 

حارس مرمى الوثبة .
وظل الوثبه يه��دد بالحلوي والغندور 
والالت والس��احل يدافع و تخاشنت 
المب��اراة وبإح��دى الهجمات حصلت 
خش��ونة من صبح��ي ش��وفان فقام 
الحمراء  البطاقة  الحكم بصلحلو برفع 
بالدقيق��ة 33 لخش��ونته عل��ى العب 
الساحل محمد قطايا بعد االنذار األول. 
وتابع الوثبة المباراة ب�10 العبين ومع 
ذلك ظ��ل مهاجمًا وبراس��ية للبيطار 

الس��احل االيمن  اصطدم��ت بقائ��م 
والس��احل داف��ع وارت��د دون جدوى 

وبدون أهداف انتهى الشوط األول .
بالش��وط الثاني تاب��ع الوثبة هجومه 
رغم النقص م��ع تبديلين هجوميين 
للصارم والبس��تاني لكن تألق مدافعه 
عمار وحارسه المصري كان سدًا امام 

فوران الوثبة. 
واخترق سعد احمد وسدد كرة بحضن 
ح��ارس الس��احل المص��ري ويحاول 
الساحل مجددًاعبر الغالب وأبوعمشة 
لك��ن الرقاب��ة عطل��ت تحركهما لكن 
موجه امتد اكثر لمرمى الوثبة فطالب 
بجزاء ولم يس��مح البصلحلو للتمثيل 
، وكان رد الوثبة بالتس��ديد من بعيد 
كحل وس��دد س��عيد برو كرة من 30 
متر احتضنها حارس الساحل ورأسية 
للبستاني مسحت قائم الساحل األيسر 
واقتربت المباراة من نهايتها دون أي 

إضافة فكان التعادل السلبي أقوى .
لقطات 

- تاب��ع المب��اراة جمه��ور قليل من 
االبنية المجاورة 

* ص��ور كبيره لجمهور الوثبة وضعت 
على سور الملعب عوضًا عن الحضور .

قاد المباراة الح��كام عبد هللا بصلحلو 
للس��احة وعبد الناصر كلش وياسين 
ب��ي للتم��اس وراقبه��ا احم��د دل��و 

تحكيميًا واحمد عقاد إداريًا.

جبلة ×الطليعة 1/1
مصطفى عكو

ف��ي جبل��ة تقاس��م فريقه��ا وضيفه 
الطليعة نقاط المباراة بتعادل إيجابي 
هدف لهدف بعد مباراة س��ريعة قدم 
فيها الفريق��ان اداء مفتوحًا على مدار 
الشوطين ، فيما ترك قرار إلغاء الجزاء 
المحتس��بة بصاف��رة طفيلي��ة لجبلة 
لقرب��ه من الحالة لكن راية المس��اعد 
األول حسام حسن الغت القرار وسط 

اعتراض جبالوي .
جول��ة أولى بدأت بمح��اوالت متبادلة 
لكنها لم ته��دد حتى بدأت عجلة جبلة 
بالدوران عبر البحر حولها الخلف حارس 
الطليعة الى ركنية وج��رب البحرأيضًا 
برأسية عذبت الخلف حتى الدقيقة 26 
يتس��تغل البحر كرة طويلة سبق الدفاع 

وسددها هدف التقدم لجبلة . 
عادت الس��يطرة بعدها للضيوف عبر 
تس��ديدة الميدو تحول��ت إلى ركنية 
وأخ��رى للمبي��ض المنف��رد تمام��ًا 
باألشقر الذي أنقذها ،حتى جاء الفرج 
للطليعة بتسديدة بعيدة هزت شباك 
االشقر د 35 بتوقيع احمد الدالي وكاد 
العمير أن يعزز للطليعة لكن محاولته 

أنقذها االشقر .
الجول��ة الثاني��ة كان��ت س��ريعة من 
الطرفي��ن لكن ل��م تحق��ق الخطورة 
على المرميين مع نج��اح الدفاع في 
المراقب  البحر  إبطال الهجمات ،سدد 
منحرفة تم إبعاده��ا الى ركنية ومن 
هجم��ة ثنائية بي��ن البحر والش��يخ 
يوس��ف وعرقلة اعلنها مباشرة الحكم 
طفيلية عن جزاء لكن الحكم المساعد 
حسام حس��ن رفع رايته ومع التشاور 
ألغ��ى قراره بالج��زاء ! وكان ذلك في 
الدقيقة الس��ابعة ،ردالبحر بتس��ديدة 

قوية تحولت الى ركنية .
وقبل غروب اللقاء يخطئ دفاع جبلة 
بإرجاع الكرة لحارس��ه فانف��رد الدالي 

وتباطأ لينقذها األشقر بصعوبة .
قاد المباراة الحكام مس��عود طفيلية 
ومحمود  وحس��ام حس��ن  للس��احة 
محمود وعداي الغايب وراقبها مروان 

خوري  ومقيم الحكام زياد علولو.

الجولة 15
تقام مباريات الجولة الثانية من إياب 
ال��دوري )المرحلة 15( ي��وم األربعاء 
القادم 10 ش��باط ويحل فيها الجيش 
الطليعة بحماة  المتصدر ضيفًا عل��ى 
وكان قد فاز عليه ذهابًا بهدف، ويلعب 
البحارة  الساحل مع تش��رين وتغلب 
ذهاب��ًا بثالثي��ة نظيفة، ويس��تضيف 
الكرامة فري��ق االتح��اد وكان قد فاز 

عليه ذهابًا 2/ 1.
وتش��هد الجولة أيضًا مب��اراة الجاران 
الوحدة والشرطة )ذهابًا 2/ 2( ويلعب 
جبل��ة مع ضيف��ه الفت��وة وذهابًا فاز 
األول بهدف، وف��ي حلب يحل الوثبة 
ضيفًا على الحري��ة وتعادال ذهابًا 1/1 
وفي الالذقية يستضيف حطين فريق 
حرجلة بع��د أن غلبه ذهاب��ًا بثالثية 

دون رد.

األسبوع األول إلياب الدوري الكروي الممتاز

فريق الجيش تفوق وتصدر.. وحطين غلب تشرين وتبختر

أنطلق إياب الدوري الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة من خالل منافسات األسبوع األول وجاءت 
النتائج لتغير من خارطة تواجد الفرق على جدول الترتيب.

أكد  الشكل والمضمون والتأثير.. فهو  ناجحة من حيث  الجيش  رحلة فريق  الشهباء كانت  ففي 
فوزه على االتحاد وكان غلبه بالذهاب لكن فوزه بالشهباء جاء كبيرًا وبثالثية دون رد أي أنه فوز 
جدير ومستحق وبهذا الفوز قفز الى الصدارة مستفيدًا من كبوة تشرين بالالذقية وهي صدارة 

منفردة بعد أن كان شريكًا لتشرين مع انتهاء الذهاب.
فريق الجيش كان كبيرًا وواثقًا ومتمكنًا ومتحكمًا بمجريات األمور وهي لغة يتقنها من خالل 

انضباط إداري وتكتيكي وفني ففعل كل شيء في المباراة ولم يترك لمنافسه االتحاد شيئًا.
أما االتحاد فظهر عاجزًا عن مجاراة الضيف وطموحاته ولم يستطع الحد من تحركاته هادفة الى 

هز الشباك وهكذا كان الضيف جديرًا باالنتصار واالتحاد جديرًا بالخسارة.
في الالذقية أوقف حطين تقدم تشرين في ديربي كبير ورد اعتباره لخسارة الذهاب وكان فوزه 

مؤثرًا إذ أزاح تشرين عن الصدارة.
فبدا  يومه  في  تشرين  يكن  ولم  وإصرارًا  وحماسة  وحضورًا  تركيزًا  أكثر  حطين  كان  المباراة  في 
مهزوزًا في الهجوم بغياب نجميه الكبيرين السالمة والدالي وظهرت عليه العصبية واالستعجال 
فكبا باللقاء وكانت كبوته كبيرة من حيث التأثير وبالتالي فرح حطين إيابًا كما فرح تشرين ذهابًا 

ودخل حطين منافسًا بين الكبار وهو ما يسعى إليه فيما تراجع تشرين للمركز الثالث بعد ظهوره 
باهتًا في هذا اللقاء.

في العاصمة حقق الكرامة فوزًا صعبًا ومتأخرًا على الحرجلة وبه عزز نقاطه وأصبح وصيفًا وبهذا 
الفوز يكون الكرامة قد أكد ما فعله بالذهاب ويكون الحرجلة خسر 6 نقاط أمام الكرامة ولم 

يكسب منه أية نقطة.
الكرامة كعادته في هذا الموسم يسعى للنقاط بعد ان يحصن دفاعاته ويغلق الطريق إلى مرماه 

وهذا ما فعله أمام الحرجلة.
ورغم أنه سجل أواًل لكن عزيمة الحرجلة كانت قوية وأدرك التعادل وكاد أن يخرج به، لكن الكرامة 

أحرز الفوز المتأخر وبقي منافسًا على الصدارة التي نفذها في آخر مباريات الذهاب لصالح تشرين.
في العاصمة أيضًا بسط الوحدة سيطرته على الميدان في مباراته مع ضيفه الحرية، لكن اللمسة 

األخيرة لم تكن لصالحه واكتفى بهدف وحيد كما فعل في الذهاب بالشهباء.
إلى طريق االنتصارات وهي فاتحة خير له في اإلياب على طريق  أعادته  الوحدة  التي أحرزها  النقاط 

حرق المسافات باتجاه التقدم للصدارة.
أما الحرية فقد زادت حوله الهجوم وفي محاولته لكسب نقاط تساعده على الجدول وتدفع به 

إلى مركز أقل خطرًا لم يستطع النجاح وتراجع مرتبة ليكون في المركز قبل األخير.

في حمص قطف الساحل نقطة ثمينة من مضيفه الوثبة في سباقه للهروب من منطقة الخطر 
ولم يستطع الوثبة تكرار ما فعله في الذهاب حين فاز في طرطوس وهذه من عاداته، حيث ال 
ثبات في المستوى وال يعرف أحد كيف سيكون وضعه بين مباراة وأخرى فيما الساحل يعرف أنه 

سيقاوم ويقاتل وهذا سالحه للخالص ولصالحه )نقطة( أو الغيث.
هذه  ولكن  اللقاء  نقاط  وتقاسما  ذهابًا  ال��دوري  افتتاح  مشهد  والطليعة  جبلة  كرر  جبلة  في 
المرة بعدد أهداف أمام في شباك كل منهما فخرجا ال غالب وال مغلوب واحتفظ كل منهما 
في موقعه مما يدل على أنهما من طينة واحدة وألنها في المياه الدافئة بالدوري فقد يكون 
الطليعة  فاز  حين  في  نقطتين  خسر  جبلة  أن  االعتبار  مع  لكليهما  مقنعة  حالة  النقاط  تقاسم 
يلعب بعيدًا عن  الطليعة كونه  الربح والخسارة تصب في خانة  النتيجة في حسابات  أن  أي  بنقطة 

أرضه.
الشرطة من  زاد  1/1 وبذلك  بينهما  الذهاب  لنتيجة  الفتوة مخالفًا  الشرطة على  العاصمة فاز  في 
هموم الفتوة ولم يستطع الفتوة الحصول على فوزه األول هذا الموسم ألن الشرطة كان في 
ال  واطمئنان  كان  وهكذا  االطمئنان  أجل  من  يحتاجها  أيضًا  هو  نقاط  لكسب  إصرار  وفي  يومه 
شرطة جاء على حساب زيادة القلق عن الفتوة ال ذي استمر في وضع غير مريح وفي حالة غير سارة 

وال يدري حتى اآلن ما هو العالج بعد تبديل المدربين باستمرار!!
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م��ا عهدنا بكرة االتحاد أن تكون هكذا 
بال عنوان.. وأن تتذيل ترتيب الدوري 
طيلة خمسة أس��ابيع قبل أن تصحو 
من سكرتها، بل عهدناها قوية شامخة 
مرفوع��ة الهامة.. منافس��ة دائمًا بقوة 
على المراكز الطليعة إن لم يكن على 
لق��ب البطولة وهي صاحب��ة األمجاد 

واأللقاب والبطوالت؟
في ه��ذا اللقاء تركنا المجال للحديث 
عن الكرة االتحادية في نصف الدوري 
للمدير الفني للفريق المكلف بتدريب 
الفريق الكابتن أحمد هواش الذي قام 

بتشخيص حال فريقه فقال:
الخيارات

ف��ي البداي��ة أود القول ب��كل صدق 
وصراح��ة ول��و كان ه��ذا ال��كالم ال 
يعج��ب البعض إنما هو من المعاناة، 
لق��د كانت الخيارات خاطئ��ة وانتقاء 
الالعبي��ن تحضي��رًا لل��دوري ما كان 
سليمًا ومفيدًا وخادمًا للفريق، أثر على 
ثبات المجموعة واختيار التش��كيلة، 
فانعك��س ذلك س��لبًا عل��ى النتائج 
التي ال تعكس الصورة الحقيقية لكرة 
النادي ب��ل أعطت ص��ورة قاتمة عن 
واقع ال يس��ر، لم يمر مثله منذ عقود، 
ناهيك عن عدم استقرار المدرب على 
مجموعة بل كان الفريق في كل مباراة 

يزج بتشكيلة مغايرة لما قبلها.
حالياً

كما يرى الجميع تحسنت نتائجنا بعد 
البداي��ة المؤثرة والصعبة، فقد حصلنا 
على نقطة واحدة من خمس مباريات 
أبعدتن��ا عن الف��رق األخ��رى واليوم 
نس��عى في انطالقة جديدة باالعتماد 
على الالعبين الشبان من أبناء النادي 
الذي طالما خدم��ه أبناؤه أمثال: فواز 
بوادقج��ي، محم��د ريحانية، حس��ن 
الضامن، عم��اد إدلب، محمد إبراهيم 
قوي��ري، أمج��د في��اض، زكريا حنان 
وغيرهم، مترجمين ش��عار: »االتحاد 

مدرسة«.
وعل��ى هذا األس��اس ما زال��ت لجنة 
االحت��راف بالن��ادي ت��درس موضوع 
التنقالت لكن لم تأخ��ذ قرارات رغم 

أنها درست واقع الالعبين بعناية.
الهدف

من��ذ البداي��ة يتاب��ع )اله��واش( لم 
تتناسب بالنتائج مع أداء الفريق لكن 
ترتيبن��ا ج��اء هكذا متأخرًا ونس��عى 
لتحس��ين مرحل��ة اإلي��اب هدفن��ا، 
المف��روض أن نناف��س بحيث نكون 
بط��اًل لمرحلة اإلياب على األقل إن لم 
ندخل في دائرة المنافسة ونحن نعمل 
على هذا الطريق وصعودنا السلم دليل 
على صح��ة عملن��ا، وإن وصولنا إلى 
دور الثماني��ة بال��كأس يعطينا حافزًا 
ويرفع من مس��توى الحالة المعنوية 

والنفسية لدى الالعبين.
ونح��ن مثل غيرن��ا ندخ��ل المرحلة 
ولدينا إصابات، وهناك مراكز ال يوجد 
فيها بدالء سبب ذلك التعاقدات التي 
جعل��ت الخيارات ضيقة على س��بيل 
المثال هناك لدينا في خط الدفاع 12 

العبًا؟!
بمعن��ى أن االنتقاء لم يكن موضوعيًا 
وف��ق حاج��ة الفريق ف��ي كل مركز.. 
حيث ال يوجد في بعض المراكز سوى 

العب واحد؟
الخسارة

لقد خس��ر النادي قب��ل نتائجه المال 
والمس��توى والس��معة وكل ش��يء 
بس��بب التعاقدات لذلك نستعد لزج 
الالعبي��ن الش��بان من أبن��اء النادي 
بض��خ دماء جديدة تداف��ع عن تاريخ 
الن��ادي وس��معته وأع��د المحبي��ن 
وجماهير النادي الوفية على أن نبذل 
الغال��ي والرخيص من أج��ل النادي 
وأن نرتقي على س��لم الترتيب ببذل 

قصارى جهدنا.

يش��هد اليوم السبت انطالقة مرحلة جديدة من دوري 
الش��باب لكرة القدم بدرجته الممت��ازة ب�6 مواجهات 
فيم��ا تختت��م منافس��ات الجولة 14 والثانية برس��م 

اإلياب يوم غد األحد بلقاء وحيد.
العن��وان األب��رز لمواجهات اليوم هو اصط��دام الفرق 
المه��دد بالهبوط بأندية المقدمة مم��ا يعطي الصبغة 
الطابقي��ة )نظري��ًا( ولكن أرض الملع��ب هيا لفيصل 
الوحيد وتش��كل عادة مث��ل هذه المباريات الس��هل 

الممتنع.
تعزيز وتعويض

المتصدر االتحاد سيحل ضيفًا على الوحدة في ملعب 
الجالء بدمشق.. أبناء المدرب معن الراشد في جعبتهم 
38 نقط��ة حتى اآلن، وط��اروا بالصدارة بعد توس��يع 

الفارق إلى 9 نقاط مع تشرين أقرب المنافسين.
بينما الوحدة أحد الفرق المهددة بالهبوط وله 13 نقطة 

تضعه بالمركز 13 على الئحة الترتيب.
االتحاد لم يخس��ر في هذا الموس��م وه��و ينفرد عن 
جمي��ع األندية ه��ذا األمر حي��ث فاز ف��ي 12 مباراة 
وتعادل باثنتين س��جل خالل ذلك 29 هدفًا والمركز 
الثاني بنس��بة التسجيل بعد تش��رين وهو األقل من 

بين األندية الذي اهتزت شبكة حتى اآلن 6 أهداف.
في لقاء الذهاب فاز االتحاد 3/ 1.

مباراة تشرين الوصيف س��تكون يوم غد األحد حيث 
يحل ش��باب البح��ارة ضيوفًا على جبل��ة في ملعب 

المدينة.
تشرين له 29 نقطة ويأمل أن يتعرقل االتحاد ليقترب 

أكثر من مركز الصدارة ويع��وض ما فاته، ولكن عليه 
بداي��ة أن يحصد كل النقاط من جبلة المهدد بالهبوط 
وله 15 نقطة تضعه بالمركز الحادي عشر على الالئحة.

البح��ارة كانوا متابعين للمتصدر قبل خس��ارتهم معه 
برحل��ة الذهاب.. بدأ بعدها االنح��دار المخيف للفريق 
فخسر 3 مرات لكنه األكثر تسجياًل من بين جميع فرق 
الدوري 33 سجلها في 14 مباراة فيما لجبلة 21 هدفًا.

ذهابًا فاز تشرين بنتيجة كبيرة 5/ 0.
صعبة وندية

المحافظ��ة ثالث الترتي��ب والباحث ع��ن منفذ نحو 
الوصافة.. يلتق��ي اليوم بجاره المج��د آخر الترتيب.. 
قد تكون من أواخر الف��رص لفريق المجد كي يحافظ 

على أمل البقاء باألضواء ألنه يدرك أن انتكاسة جديدة 
ستعجل من رحيله عن الدرجة الممتازة.

للمجد 5 نق��اط فقط بعد فوز وتعادلين و11 خس��ارة 
يحتل بها المركز األخير.. بالمقابل للمحافظة 25 نقطة 

وينتظر تعثر البحارة.
ذهابًا تع��ادال 2/2 وإن كان هناك ف��وارق بإمكانيات 
الفريقي��ن لكن المجد منتش��ي بالف��وز األول له هذا 
الموس��م وكان بالجولة الماضية )األول��ى إيابًا( على 

فريق الطليعة 3/ 2 وكل األمور مفتوحة االحتماالت.
اللقاء الصعب س��يكون مسرحه الملعب الصناعي في 
حماة حيث يح��ل الوثبة الخامس ضيفًا على الطليعة 
الراب��ع والف��رق بينهم��ا نقطتين لمصلح��ة أصحاب 

األرض ومن هنا فإن النقاط س��تكون مضاعفة فيما لو 
فاز وس��يطير بفارق مريح عن أق��رب الضاغطين عليه 
بج��دول الترتيب فيما هي الس��تعادة األنفاس للوثبة 

بحال استطاع تحقيق المطلوب.
ذهابًا فاز الوثبة 2/ 0.

لق��اء هام على مس��توى مؤخ��رة الترتيب س��يجري 
في ملعب الس��ابع من نيس��ان بحلب وفيه يستقبل 
الحرية )التاس��ع( فريق الشرطة )الثالث عشر( والفرق 
بينهما يبدو بس��يطًا 4 نق��اط فقط وهو هام قد يرخي 
بظالله على منافس��ات المراحل المقبل��ة للفريقين.. 
فف��وز الحرية يعن��ي االبتعاد مؤقت��ًا للمركز دافئ في 
عمق الترتيب، وفوز الش��رطة ه��و نقطة إقالع للفريق 

والعكس تمامًا. 
ذهابًا فاز الحرية 3/ 0.

نقاط مضاعفة
مب��اراة النقاط المضاعفة س��يكون ملعبه��ا الصناعي 
بحمص وتجم��ع بين الكرامة )الس��ابع( مع النواعير 
)الثامن( والفرق بينهما نقطتين  فقط، وفوز أحدهما 
س��يمنحه النقاط المضاعفة نح��و الهروب أكثر باتجاه 

المقدمة.
لقاء الذهاب شهد فوزًا كبيرًا للنواعير بنتيجة 4/ 1.

آخ��ر المباريات يش��هدها ملعب المدين��ة بالالذقية 
ويس��تضيف فيها حطين )الس��ادس( فريق الجيش 

)العاشر( والفرق بينهما 4 نقاط.
المباراة مفتوحة االحتماالت مع تذبذب النتائج وترنح 
المستوى لكال الفريقان بالجوالت السابقة ولذلك فإن 

جميع احتماالت النتيجة واردة ولن تكون مفاجئة.
ذهابًا فاز حطين في دمشق بهدف دون مقابل.

كرة القدم

حاليًا.. ولس��اعات قليلة قادمة، يدرس االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم 
تأجيل التصفيات المش��تركة المؤهلة ل��كأس العالم 2022، وكأس 
آسيا 2023 ونقلها من آذار إلى شهر حزيران المقبل، وإقامتها بنظام 
البطولة المجمعة، أي إنه قد يعمد لنفس القرار الذي أقره قبل أسبوع 

بمسابقاته على مستوى األندية.
بعثرة أوراق مواعيد البطوالت س��ببه تقدم إندونيسيا وتايالند بطلب 
التأجي��ل، وما لحقه مباش��رة بخطابات تأييد للتأجي��ل من ماليزيا 
وغيره��ا مع طلب اس��تضافة التصفي��ات في ح��ال إقامتها بنظام 
التجمع.. أي أنها وضعت الداء والدواء لحالتها، وس��ط أصوات قليلة 
ناهضت فكرة التأجيل أو إقامة التصفيات بنظام التجمع تحت ذريعة 

أن ذلك قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
والسبب األكبر لما يجري بالتأكيد هو تأثيرات جائحة فيروس كورونا 

الذي مازال يفتك بحياة الماليين.
بي��ن نقل المباريات من الربيع للصيف.. فرق تعترض وأخرى تؤيد.. 
هذا يس��تعد وذاك يلعب ويهرب من كورون��ا وواقعه.. بين كل هذا 
الضجيج وتلك األصوات، نطرح التساؤل المكرر للضرورة: أين نحن؟..
قلنا منذ قرابة الش��هر وكتبنا ف��ي هذه الزاوية: أي��ن هو المعلول؟ 
انضمت أصوات كثيرة لتطالب باألمر ذاته.. فجاء المعلول! ثم بسرعة 
البرق عاد لدياره ورحل!.. وليعذرنا البعض إذا قلنا أننا ش��عرنا وكأن 

األمر رفع عتب، وقد جاء فقط ليسكت تلك المطالب.
عندما نس��أل عن المعلول ليس )لس��واد عيونه( بل ألنه القائم على 
تدريب نس��ور قاس��يون، وما يهمنا من قدومه ليس اللقاء والعناق 
وال��كالم بل اإلبقاء على خلية عمل المنتخب )ش��غالة( خاصة وأن 
المدرب التونسي ليس لديه المدرب المساعد المتواجد في دمشق، 
وإن كان تشكيلنا منش��غل بمختلف الدوريات الخارجية والداخلية 
فه��ذا ال يعطي أحقية لل��كادر الفني بقيادة المعل��ول أن يأخذ راحة 

سلبية بهذا الشكل وهذا الترتيب وهذا التساهل..!
وللحديث بقية 

للحديث بقية

ربيع حمامة

أين نحن؟

شهدت مباريات األسبوع السابع لدوري أندية الدرجة األولى 
تمسك األندية المتقدمة بالصدارة والحفاظ عليها والفارق 
بين المركز األول والثاني ما بين عالمة أو عالمتين وركود 
في أندية المؤخرة المهدد بش��بح الهب��وط ووصل الفارق 
م��ا بين أندية جمعت 16 عالمة م��ن 21 وأخرى بصعوبة 
جمعت 4 عالمات من نفس عدد المباريات وهذا ما يؤكد 

ضعف الفوارق بين األندية في أكثر من جانب.
نتائج المجموعات
المجموعة األوىل

م��ازال التنافس بين المجد واليقظة على أش��ده والفارق 
بينهم��ا نقطة واح��دة لصال��ح المجد وهذا أم��ر طبيعي 

للفوارق العدة بينهما.
-  فاز المجد )القلعة الدمشقية( على المخرم)حمص(  3/

صفر بعد مباراة كان المتصدر األميز فيها.
-  اليقظ��ة تغلب على مس��تضيفه ق��ارة 3/صفر، واضطر 
الحكم إليقاف المباراة العتداء أحد العبي أصحاب األرض 
عليه قب��ل النهاية بقليل رغم األهداف التي س��جلت في 

مرمى فريقه.
-  مازالت صحوة جرمانا مس��تمرة وحقق فوزًا مس��تحقًا 

على الشعلة 2/1 
ترتي��ب الفرق: -1  المجد16 نقط��ة/ -2  اليقظة 15 / -3  
جرمان��ا 9/ -4  المخ��رم 8 / -5  الش��علة 7 / -6  قارة 5 

نقاط. 
المجموعة الثانية

-  تعادل معضمية الشام مع النضال 1/1 بمباراة متوسطة 
المستوى الفني تحسنت بالشوط الثاني.

-  تاب��ع العربي نتائجه الجي��دة وتغلب على ضيفه النبك 

آخر ترتيب المجموعة 1/ 0 ليبقى منافسا على الصدارة.
-  م��ازال المحافظة متصدرًا بتفوق��ه على ضيفه الضمير 

حديث العهد في دوري الدرجة األولى بهدف دون رد.
ترتي��ب األندي��ة: -1  المحافظة ونقاط��ه 16 / -2  العربي 
14/ -3  م. الش��ام 10/ -4  الضمي��ر8 / -5  النض��ال 5 / 

-6  النبك 3.
المجموعة الثالثة

مازالت نتائج اندية الحس��كة تحكمه��ا التعادالت لتقارب 
المستوى الفني بين انديتها.

-  تع��ادل الجزيرة على ملعبه امام عام��ودا بهدفين لكل 
منهما.

-  وحقق ش��رطة حماه فوزًا كبيرًا على قمحانه الذي ظهر 
هذا الموس��م اق��ل مما كان يظهر به المواس��م الس��ابقة 

وانتهت بينهما النتيجة 5/1.

ترتيب أندية الحسكة: -1  الجزيرة 5 نقاط/ -2  عامودا 4 / 
-3  الجهاد 2: وأندية حماه: -1  نادي شرطة حماه 8 نقاط 

/-2  مورك 5 /3 –قمحانه 0.
المجموعة الرابعة

- تابع النواعي��ر تفوقه وتغلب على مضيفه التضامن 2/0 
واستمر في الصدرة.

-  وأكد عفرين جدارته باالس��تمرار بالمقدمة وتفوق على 
مس��تضيفه مصفاة بانياس 3/0 وظل مواكبُا للمركز األول 

مع النواعير.
-  وس��قط النيرب أمام ع. حماه بنتيجة 3/0 وبقي تحت 

شبح الهبوط.
. ترتيب األندية: -1  النواعير وعفرين 16 لكل منها ويتقدم 
النواعي��ر بتفوق��ه على عفري��ن / -3  ع. حم��اه 13 / -4  
التضام��ن 6/ 5 -  م. بانياس والنيرب لكل منهما 4 نقاط 

ويتفوق المصفاة بفوزه على النيرب.
لقاءات األسبوع الثامن

المجموع��ة األول��ى والثالث��ة ي��وم الثالث��اء 9 الحال��ي 
والمجموعتان الثانية والرابعة يوم الخميس الذي يليه.

المجموعة 1
-  قارة يس��تضيف جرمانا على ملع��ب النبك في مباراة 

الهروب من شبح الهبوط.
-  الشعلة يستضيف المخرم وكالهما في الهم سواء.

-  اليقظ��ة يس��تضيف المجد على ملع��ب المحافظة في 
مباراة يحسم فيها الفائز صدارة المجموعة, والتعادل يبقي 

الحال كما هو.
المجموعة 2

- النبك المس��تريح في آخر الترتيب يستضيف معضمية 
الشام.

-  النضال يس��تضيف الضمير في مباراة البحث عن الفوز 
ورد الدين ألصحاب األرض.

-  العربي يستقبل المحافظة في مباراة قمة المجموعة.
المجموعة 3

- الجزي��رة يواجه الجهاد على ملعب الحس��كة في مباراة 
هامة للصدارة.

-  قمحان��ة يالعب مورك في س��عيه للهروب من ش��بح 
الهبوط بينما هدف مورك الصدارة.
المجموعة 4

-  عفرين يستقبل النيرب على ملعب 7 نيسان واألفضلية 
لعفرين لفارق النقاط بينهما.

-  ع. حماه يس��تقبل التضامن على ملعب حماه الصناعي 
والفوز فيها ألصحاب األرض اقرب.

-  م. بانياس أخر الرتيب يس��تقبل النواعير المتصدر على 
ملعب المصفاة. 

اليوم.. مواجهات طابقية في ثاني جوالت إياب دوري كرة الشباب

دوري أندية الدرجة األولى لكرة القدم

هموم متناقضة بين الصعود للتجمع الحاسم أو الهروب من شبح الهبوط 

ربيع حمامة

صبحي أبوكم

محمد عجان

محمد خير الكيالني

محمد هاشم إيزا

مدير الكرة االتحادية أحمد هواش

الخيارات بانتقاء الالعبين غير سليمة

للموس��م الثالث على التوالي يحقق نادي تش��رين 
بطولة أندية الالذقية بكرة القدم والناش��ئين بجدارة 
وتفوق وتمي��ز وذلك بعد خت��ام مرحلة اإلياب في 

مالعب مدينة األسد الرياضية.
بطولة األشبال

فاز تشرين على كل من التضامن 5/ 1 وعلى حطين 
1/ 0 وعلى جبلة 5/ 0.

وكان قد نال المركز األول في مرحلة الذهاب برصيد 
6 نقاط فيكون مجموع رصيده 15 نقطة.

وجاء أش��بال حطين بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة 
ثم جبلة 9 نقاط والتضامن أخير بعد خسارته جميع 

مبارياته.
تشكيل المتصدر

مث��ل فري��ق أش��بال تش��رين الالعب��ون: هادي 
إس��ماعيل، محمد فضليه، محم��د أمين، حيدرة 
قرحيلي، عزيز زويك، مجد العيس��ى، علي ش��يخ 
إبراهي��م، إبراهي��م حم��زة، أحمد الوزة، س��امي 
درويش، محم��د عرقاوي، حمزة ش��بيب، حيدرة 
الكاج، علي زينة، جعفر معروف، يزن معروف، زين 
ياسين، بديع ش��ملص، حمزة حداد، أسمر فوزي، 
تيم صقر، محمد ش��حادة، محم��ود درويش، يزن 
س��ليمه، يقين حس��ون، عبد الهادي كبول، محمد 
عنتر، يزن أبو زينب، حمزة خضور، زين خليل، زين 
علي، أحمد عدره، حمزة خالد، زين أبو سيف، زكي 

حاج يونس، علي زينة.
وتألف ال��كادر الفني من تمام مع��روف مدير فريق 
مصطف��ى فوال م��درب، عبد القادر دك��ة، م. مدرب 
عمار برنه مدرب حراس مرمى، ماهر قاس��م مشرف 

فني عامر علي مشرف إداري.

بطولة الناشئين
وحذا فريق ناشئي تشرين حذو فريق األشبال وتصدر 
أندية الالذقية موس��مًا آخر بع��د أن قدم الفريق أداء 
فني فعال ومس��توى متطور ونج��ح الفريق في الفوز 
في مبارياته الثالث فتغلب على التضامن 6/ 0 وعلى 
حطين 1/ 0 وعل��ى جبلة 1/ 0 وحصد الفريق العالمة 

الكاملة ذهابًا وإيابًا برصيد 18 نقطة وبال أية خسارة.
تشكيل البطل

مثل فريق ناش��ئي تش��رين الالعبون ي��زن حمادة، 
حس��ين س��لوم، ممدوح وردة، أحمد عجور، خليل 
س��ليمان، خالد الت��رك، عبد ض��اوي، تيم محمود، 
محمد س��لمان، نصر عاصي، مصطفى شيخ يوسف، 
عبد الهادي صباغ، حس��ن ش��عبان، عالء س��اعي، 
يوسف إسماعيل، عبد الحميد علي، تيم علي، أحمد 
بدور، إبراهيم منى، أحمد أصالن، عبد القادر ياسين، 

دهم حميش، أنس سيك، حسين محمود.
وتألف الكادر التدريبي للفريق من: غس��ان قره علي 

مدرب��ًا، عبد القادر باش��بيوك م. م��درب، مصطفى 
كردغلي، مدرب حراس، كاسر الفدا مدير فريق محمد 
طه طبيب، عامر علي إداري، ماهر قاس��م مش��رف 

فني.
وقد ج��اء فريق حطي��ن بالمركز الثان��ي برصيد 12 
نقطة وجبلة بالمركز الثال��ث برصيد 6 نقاط وأخيرًا 

التضامن بال نقاط.
رأي فني

محم��ود فيوض رئي��س اللجنة الفنية لك��رة القدم 
بالالذقية والذي واكب البطولة أعرب عن شدة لكافة 
األندية  لحس��ن التزامها ومش��اركتها وإعداد فرقها 
بهذا المستوى الفني الجيد الذي تابعناه وأثنى على 
جه��ود المدربين بملعب إع��داد العبيهم وتأهيلهم 
وصقل موهبتهم وقدم التهنئة باس��م اللجنة لنادي 
تش��رين على فوزه وإنجازه ببطولة األندية لألش��بال 
والناش��ئين متمنيًا التوفيق لهم ف��ي نهائي بطولة 

أندية سورية.

تشرين بطل أندية الالذقية لألشبال والناشئين

بحض��ور الرف��اق مفيد مس��وح عضو 
قي��ادة ف��رع حم��ص لح��زب البعث 
العرب��ي االش��تراكي رئي��س مكت��ب 
الشباب وفيصل الدربي رئيس اللجنة 
التنفيذي��ة لالتح��اد الرياضي بحمص 
وحم��زة عاتقي رئي��س مكتب ألعاب 
الك��رات واللجن��ة الفنية لك��رة القدم 
تم خت��ام دورة المدربين للمس��توى 
)D( ف��ي قاعة الش��رف بملعب خالد 
بن الوليد بمش��اركة 71 دارسًا، تمثلت 
بمحاضرات نظرية وعملية وأكد الرفيق 
مفيد مس��وح على أهمي��ة الدورة في 
رف��د مدربين جدد لتطوي��ر كرة القدم 
في محافظة حم��ص لتنتج فرقًا قوية 

تنافس على المستطيل األخضر.
كم��ا أكد فيص��ل الدربي عل��ى الدعم 
الدائم للرياضة الحمصية بكافة ألعابها 
والعمل عل��ى إقام��ة دورات تدريبية 
األلعاب  لتطوير جمي��ع  وتحكيمي��ة 
بكاف��ة كوادره��ا واختتم��ت ال��دورة 
االثنين الماضي وتم توزيع الشهادات 

على المشاركين

مهن��د الفقي��ر محاض��ر ال��دورة قال: 
المس��توى D ه��ي دورة محلية تمهد 
للدخول بالدورات اآلسيوية لكنها دورة 
مطلوبة م��ن اإلتحاد اآلس��يوي وهي 
الخطوة األولى بحياة عمل المدرب ثم 
ينتقل إلتب��اع دورة C والتي تعد أول 
 C دورة مختب��ره ومن يتف��وق بدورة
يمكن له أن يصعد للمس��توى األعلى 
بدورتي BوA المعترف بهما في آس��يا 
وأوروب��ا وانص��ح كل الالعبي��ن بفئة 
الرج��ال أن يتبعوا هذه الدورة ويبدؤوا 
بالعمل ف��ي التدريب باألكاديميات او 
بالفرق الصغيرة كمدربين مس��اعدين 
ليك��ون لديهم ذخي��رة أو عمر تدريب 
معقول لحين اعتزالهم وبذلك يكونون 
قطعوا مراحل جيدة بمهنتهم كمدربين 

)كادر الدورة(
مروان خوري عضو إتحاد الكرة مشرف 
الدورة وماهر داالتي مدير الدورة ومهند 
الفقير المحاضر وفؤاد ش��يحان إداري 
وعبد الوكيل المصري أمين سر الدورة 
وسامر النجار المس��ؤول المالي ودالي 
دالي المنسق اإلعالمي وياسر مصطفى 

مسؤول التجهيزات.

ختام دورة D التدريبية بحمص 

في سلس��لة مباريات األس��بوع الثاني م��ن إياب دوري حل��ب الكروي 
للدرجة الثانية بفئة الرجال فاز الحرفيون على اليرموك 5/1 وعمال حلب 
على القلعة 2/1 وش��رطة حلب على الس��فيرة 2/1 ويتصدر العمال الئحة 
الترتيب برصي��د 18 نقطة يليه الحرفيون 15 ثم ش��رطة حلب 12 وعلى 

التوالي القلعة 11 ثم السفير 8 وأخيرًا اليرموك بال نقاط.
وتنطلق اليوم السبت منافسات بطولة دوري المحافظة للدرجتين الثانية 
والثالثة لفئة الش��باب بمش��اركة خمس��ة أندية على ملعب الحمدانية 

الصناعي.
وف��ي مباريات ودية فاز عفرين على الحرفيي��ن 7/0 رجااًل والنيرب على 
ش��باب االتحاد 3/2 وخسر في اللقاء الثاني 2/0 وتعادال في مباراة ثالثة 

1/1 وفاز شباب الحرية على النيرب 3/2.

كرة حلب الثانية
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عاد نبض الحياة الرياضية لمدينة 
داري��ا من بوابة الن��ادي الذي بدأ 
يقلع بنشاطه الرياضي بعد حوالي 
9 س��نوات م��ن التوق��ف نتيجة 
ظروف الح��رب التي م��رت على 
الب��الد, حيث تم إعادة تش��كيل 
بع��ض الفرق الرياضي��ة لعدد من 
األلعاب وبالتوازي تم البدء بترميم 
ملعب كرة القدم وبعض المكاتب 
ف��ي مقر النادي ال��ذي يمتد على 
مس��احة 50 دونمًا تحت��وي مقرًا 
للنادي وملعب كرة قدم رئيس��ي 
ومالعب فرعية وصاالت متوسطة 
لعدد م��ن األلع��اب األخرى مثل 
اليد...  الج��ودو والكاراتيه وك��رة 
رئي��س الن��ادي حكم��ت العزب 
تح��دث ل�)االتحاد( عن الخطوات 
التي يتم اتخاذها لعودة النش��اط 
في الن��ادي إلى وضعه الطبيعي.. 

فماذا قال؟
انطالق النشاط

بعد 9 س��نوات من توقف النشاط 
في مدين��ة داريا بجمي��ع أنواعه 
داري��ا  بلدي��ة  م��ع  وبالتع��اون 
والمجتم��ع المحل��ي ت��م ترميم 
ملعب ك��رة القدم م��ن األنقاض 
الموجودة فيه وتم تسويته ووضع 

دراس��ة عن طريق المكتب الفني 
وبدأ  لالستخدام،  إلعادته  بالبلدية 
الق��دم بفريقي  النش��اط في كرة 
بهما  وشاركنا  والناشئين  األشبال 
ف��ي بطول��ة المحافظ��ة, كما تم 
تش��كيل فريقي الشباب والرجال 
التنفيذية  اللجن��ة  وبالتواصل مع 
لالتحاد الرياضي لريف دمشق تم 
الموافقة على المشاركة في بطولة 
المحافظ��ة في الدرجة الثالثة من 
خ��الل تكليف مدرب ل��كل فريق 
من العب��ي النادي القدامى تطوعا 

دون أجر.
دعم مايل

ساهم المجلس المحلي في تقديم 
كل ما يلزم من أدوات وتجهيزات 

وأج��ور نقل للفرق, وب��دأ الترميم 
ف��ي بع��ض مكاتب مق��ر النادي 
العم��ل, ونعمل على  إلى  للعودة 
ترميم جوانب المنشأة التي كانت 
مس��تثمرة س��ابقا, وتم التواصل 
لحضور  الس��ابقين  المثمرين  مع 
مناقص��ة على الوض��ع الراهن إما 
بعقود جديدة أو باالنس��حاب من 

العمل في النادي.
العاب للدراسة

بالنس��بة لأللع��اب التي س��يتم 
اعتماده��ا ف��ي النادي س��يكون 
التركيز على تواج��د الكادر الفني 
واأللعاب  وإداريي��ن  مدربين  من 
المكلفة مادي��ا والتي يمكن  غير 
تحقي��ق نتائج جي��دة فيها ورفد 
المنتخب��ات الوطنية مثل الجودو 
والكاراتيه والدراجات والش��طرنج 
ترميم  بع��د  الس��باحة  وبعده��ا 
المس��بح الموج��ود ف��ي النادي 
وف��ي الع��اب الكرات تأت��ي كرة 
الق��دم بالمقدم��ة ويوج��د لدينا 
قاع��دة لكرة اليد والك��رة الطائرة, 
وس��نعمل على تأهيل كوادر فنية 
من حكام ومدربين وإداريين من 
ابناء المدينة ليكون العمل منتجًا 

وبتكاليف معقولة.

بحضور كل من السادة محمد خضر 
ومحم��د الحايك وعبد الناصر كركو 
الجاس��م أعضاء المكتب التنفيذي 
لالتح��اد الرياض��ي الع��ام وتميم 
النج��ار رئي��س اللجن��ة التنفيذية 
الرياض��ي لريف دمش��ق  لالتح��اد 
وعبدو فرح عضو المجلس المركزي 
لالتح��اد الرياض��ي الع��ام وأعضاء 
اللجن��ة التنفيذي��ة لريف دمش��ق 
وناصر الس��يد األمي��ن العام للجنة 
االولمبي��ة الس��ورية ورئيس اتحاد 
كوكش  خالد  واألس��تاذ  الترياثلون 
رئيس اتحاد الدراج��ات تم تكريم 
المتفوقين في بطولة ريف دمش��ق 
التي  للدراج��ات  العمرية  للفئ��ات 
اقيم��ت ف��ي على مضم��ار ملعب 
25 العبا  الرياضية بمشاركة  الجالء 

و17 العبة.
الفئ��ات  ووزع المش��اركون عل��ى 
العمري��ة م��ن ش��باب وناش��ئين 

للجنسين وفاز بالمراكز األولى:
فئة الشباب )5 دورات(

1 - ع��دي اب��و حس��نة, 2 - عم��ر 
الموقع, 3 - مؤمن ش��يخ سروجيه 

ب.
فئة الناشئين

1 - نورالدي��ن س��يروان 2 - محمد 
حاصباني 3 - نور الدين غنيمة.

فئة األشبال
1 - ب��در العلب��ي  - عب��د اللطيف 

مطيري, 3 - عروة سليمان.
ضد الساعة إناث )3 دورات(

تحت 23 عاما
1 - رنيم سليمان 2 - مرح خضير.

الشابات
الف��ارس, 2 - أمي��رة  1 - ني��ران 

العلبي, 3 - ساندي درغام.

ناشئات
1 - ساندي أسعد 2 - رغد ابو حسنة.

مرحلة المطاردة )5 دورات(
ذكور

1 - عدي ابو حس��نة بوزن, 2 - عمر 
الموقع, 3 - عبد الرحيم الصباغ.

إناث مطاردة )3 دورات(
1 - رنيم سليمان 2 - ميران فارس 

بزمن, 3 - أميرة العلبي. 

محليات

إعداد: مالك الجاسمأخبار رياضة دير الزور
- التقى الرفيق رائد الغضبان أمين فرع 
دي��ر الزور للح��زب مع رئي��س وأعضاء 
اللجنة التنفيذي��ة ، والذين تم تعيينهم 
مؤخرًا, وأكد بأن ه��ذه المرحلة تتطلب 
تضاف��ر الجه��ود، ووض��ع خط��ة عمل 
للمحافظة،  الرياض��ي  النش��اط  لع��ودة 
الرياضية  المنش��آت  ومتابعة موض��وع 
لعودة األندية، وض��رورة تفعيل الرياضة 
الريفية، ون��وه بدور الرياضة والرياضيين 
باعتب��ار الرياض��ة س��فيرًا للوط��ن في 
المحاف��ل الدولي��ة، متمني��ًا للتنفيذية 
الجدي��دة التوفي��ق والنج��اح بالمه��ام 
الموكلة إليهم..، من جانبهم قدم رئيس 
وأعضاء اللجنة التنفيذية ش��رحًا مفصاًل 
عن خطة العم��ل المقبلة والتي تعتمد 
على الجوالت الميدانية وتنش��يط كافة 

األلعاب واالهتمام بالمراكز التدريبية.
- التقى محاف��ظ دير الزور فاضل النجار 
رئي��س وأعضاء اللجن��ة التنفيذية بدير 

ال��زور وقدم له��م التهنئة بثق��ة القيادة 
متمني��ًا له��م التوفيق والنج��اح مؤكدًا 
على دور الرياضة والرياضيين في إيصال 
رس��ائل أخالقية ووطنية وإسهامها في 
تس��خير الطاقات لعملية البناء الشامل، 
مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهود 
كي تعود الرياضة في دير الزور إلى سابق 

عهدها وتعتلي منصات التتويج.
- بحضور الرفيق رائد الغضبان أمين فرع 
دير الزور لحزب البعث العربي االشتراكي 
وفاضل النجار محافظ دير الزور والدكتور 
ط��ه الخليف��ة رئي��س جامع��ة الفرات 
وأعض��اء قيادة ف��رع دير ال��زور للحزب 
عقدت اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي 
بدير ال��زور لقاء مع الكوادر الرياضية في 
المحافظة وتم م��ن خالله بحث الواقع 
الرياضي في المحافظة ومناقش��ة وضع 
المنش��آت الرياضية، والس��يما الملعب 
البلدي الذي س��يتم المباشرة بتعشيب 

أرضيت��ه خالل األي��ام القليل��ة القادم، 
وخ��الل حديثهم��ا أك��د أمي��ن الفرع 
والمحافظ على دعمهم الدائم والمستمر 
السابق  لبريقها  المحافظة لتعود  لرياضة 
التنفيذية  اللجن��ة  المحافظ من  وطلب 
إع��داد دراس��ة متكاملة لواق��ع المدينة 

الرياضية وإعداد دراس��ة لتجهيز مسبح 
في منشأة نادي الفتوة.

- تفقد الرفيق رائد الغضبان أمين فرع بدير 
الزور عمل ورش��ات الخدمات الفنية التي 
باشرت بإزالة األنقاض من مقر نادي الفتوة 
في ح��ي الرش��دية بعد عمليات المس��ح 

الكامل للمنطقة من قبل وحدات الهندسة, 
وخ��الل حديثه أثنى على عمل الورش��ات 
العمل  الجهود وإنج��از  مطالبا بمضاعف��ة 
بأس��رع وقت لوضع المنشأة تحت تصرف 

نادي الفتوة الستكمال األعمال اإلنشائية.
وراف��ق أمين ف��رع الحزب ف��ي جولته 
كل م��ن ماجد س��ليمان رئيس مكتب 
التنظي��م الفرعي والرفيق ح��ازم بطاح 
رئي��س اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة 
الدير  التنفيذية والمهندس ناصر س��بع 
مدير الخدمات الفنية, وأكد حازم بطاح 
رئيس اللجنة التنفيذي��ة بدير الزور بأن 
المنش��أة س��تكون جاهزة بفت��رة قريبة 
وه��ذا يعود للدع��م الذي قدم��ه أمين 
فرع الح��زب والس��يد المحاف��ظ الذي 
وجه مديرية الخدمات الفنية للمباش��رة 
بأعم��ال ترحيل األنقاض من المنش��أة 
ليتم بعد ذلك وضعها تحت تصرف إدارة 

الفتوة الستكمال األعمال اإلنشائية

محمد هاشم إيزا

صبحي ابو كم

الخبر غادرنا إىل األردن المدرب الوطني حسام السيد برفقة 
لتويل  المؤذن  وأحمد  كردغيل  وهشام  عقيل  محمد  المدرب 
الموسم  نهاية  حتى  القدم  لكرة  الفيصيل  لفريق  التدريب 

ونهاية بطولة كأس االتحاد اآلسيوي.

السوريون  واإلداري��ون  والالعبون  والخبرات  الكوادر  التعليق 
مجاالت  يف  والصديقة  الشقيقة  الدول  يف  للعمل  مطلوبون 
األمر الذي يؤكد بأن كوادرنا تتصف باإلخالص  عديدة رياضياً 
واألخ��الق  واألمانة  والميدانية  والواقعية  والفهم  والخبرة 
القادر  المنير  والفكر  واإلبداع  البراعة  ذلك  كل  وفوق  الحميدة 
منصات  إىل  والوصول  والنجاح  الظروف  مع  التعامل  عىل 
التتويج وباختصار شديد هذه التعاقدات تؤكد أن سورية والدة 

للنجوم والقدرات.

خبر

تعليق

اس��تضافت صال��ة البط��والت ف��ي مدين��ة 
الحمدانية الرياضية بحلب منافس��ات بطولة 
الجمهوري��ة بالمصارعتي��ن الرومانية والحرة 
للناش��ئين على مدار ثالثة أيام بمشاركة 10 
محافظات وفرق الجيش والش��رطة واالتحاد، 
حضر البطولة: عب��د المنعم رياض المصطفى 
رئيس مكتب الشباب الفرعي ومحمد الحايك 
عضو المكتب التنفيذي رئيس مكتب ألعاب 
الق��وة المركزي ورئي��س وأعض��اء تنفيذية 
حلب وجمهور م��ن محبي اللعب��ة وتميزت 
بروع��ة التنظيم وتكللت بالنجاح التام، حيث 
أقيمت المباريات ألول مرة في تاريخ س��ورية 
والمنطق��ة العربية على المنص��ة وفيما يلي 

النتائج:
الرومانية

وزن 45 كغ: 1 - عبد الكريم القصاب )حلب( 
2 - أحم��د تالوي )حمص( 3 - عبد الرحمن 
المحل��ي )الش��رطة( وعب��د ال��رزاق اإلم��ام 

)الالذقية(.
الق��ادري  الس��الم  1 - عب��د  48 ك��غ:  وزن 
)حم��ص( 2 - مصطفى رس��الن )إدلب( 3 - 
محمد يزن ش��اهين )الجيش( ومحمد أكرم 

السايغ )الشرطة(.
وزن 51 ك��غ: 1 - أحمد الس��لقين )حمص( 

2 - عب��د الرحيم ف��واز )اليجش( 3 - عمران 
الحسن )الشرطة( وعبد هللا فتاحي )حلب(.

وزن 55 ك��غ: 1 - محمد طح��ان )حمص( 2 
- عمر قعب��ور )الجيش( 3 - عم��ران خبازة 

)حلب( وحسام العمري )درعا(.
وزن 60 كغ: 1 - محمد كرم دنو )الش��رطة( 2 
- محمد العاصي )الالذقية( 3 - قاسم األبرش 

)حمص( ومصطفى حلو )االتحاد(.
وزن 65 ك��غ: 1 - خالد الك��ن )حمص( 2 - 
نور الدين نوار )الحس��كة( 3 - محمد س��لوم 

)االتحاد( ومحمد مداراتي )حلب(.
وزن 71 ك��غ: 1 - خال��د ش��وكة )حلب( 2 - 
يزن حاتم )الش��رطة( 3 - سعيد تابو كوردي 

)الالذقية( ومحمد مفلح )درعا(.
وزن 80 ك��غ: 1 - معتصم حنيش )الجيش( 
2 - أحم��د جعيتر )القنيطرة( 3 - محمد حوا 

)ريف دمشق( وأحمد األحمد )حمص(.
وزن 92 ك��غ: 1 - نبي��ل ناص��ر )الالذقية( 2 
- بش��ار صوفان )الجي��ش( 3 - حمزة زاديم 

)دمشق( ونصر هللا الحمود )إدلب(.
وزن 110 كغ: 1 - إياد جمعة )الش��رطة( 2 - 
مصطفى عيطو )حلب( 3 - محمد خير الكراد 

)درعا(.
ترتيب الفرق

1 - حم��ص 150 نقط��ة 2 - حلب 125 نقطة 
3 - الشرطة 125 نقطة 4 - الجيش 112 نقطة 

5 - الالذقي��ة 81 نقطة 6 - دمش��ق 69 نقطة 
636 نقطة 8 - درع��ا 63 نقطة 9 -  7
القنيطرة 62 نقطة 10 - ريف دمشق 57 نقطة.

الحرة
وزن 45 ك��غ: 1 - محم��د حم��ادة )حلب( 2 
- أحم��د حمدون )إدلب( 3 - محمد س��عيد 

)الالذقية( ومحمد األسعد )حماة(.
وزن 48 كغ: 1 - عبد المالك ملوك )حمص( 
2 - محمد الخالد )حماة( 3 - محمد شتيوي 

)دمشق( ومحمد نور جمعة )الشرطة(.
وزن 51 ك��غ: 1 - ماهر وحيد )درعا( 2 - زياد 
حموية )دمشق( 3 - أنس سلقيني )حمص( 

وجالل خشكار )الالذقية(.
وزن 55 كغ: 1 - حيدر ش��رف )الجيش( 2 - 
عدن��ان قضماني )االتحاد( 3 - عمر بس��تاني 

)حلب( ومحمد حاج يوسف )إدلب(.
وزن 60 كغ: 1 - محمد عائش��ة )دمشق( 2 - 
محمد الدنف )الجي��ش( 3 - أحمد محاميد 

)درعا( وبراء خلوف )حماة(.
وزن 65 ك��غ: 1 - يامن الصيفي )الجيش( 2 
- محمود العيس��ى )حل��ب( 3 - أحمد العبد 

)دمشق( وعبد هللا كركوتلي )االتحاد(.
وزن 71 ك��غ: 1 - عم��ر زيدان )دمش��ق( 2 - 
محمد المصري )الجيش( 3 - فراس البيطار 

وعمر ريحاوي )االتحاد(.
وزن 80 كغ: 1 - ضياء نبكي )ريف دمش��ق( 

2 - يزن الدنف )الجيش( 3 - عمر السبسبي 
)حماة( وجابر الكور )درعا(.

وزن 92 كغ: 1 - موفق سوار )دمشق( 2 - عبد 
الجواد األسعد )حماة( 3 - ماهر حليمة ووليد 

حيدر )الجيش(.
وزن 110 كغ: 1 - محمود ناصيف )دمشق( 2 
- أحمد النجار )حلب( 3 - ثائر الفليح وشادي 

محمد )الجيش(.
ترتيب الفرق

1 - دمش��ق 150 نقطة 2 - الجيش 140 نقطة 
3 - حل��ب 110 نق��اط 4 - حماة 100 نقطة 5 
- درع��ا 91 نقط��ة 6 - حم��ص 89 نقطة 7 - 
ريف دمش��ق 75 نقطة 8 - إدلب 73 نقطة 9 

- الشرطة 59 نقطة 10 - القنيطرة 10 نقاط.
تتويج وتكريم

ف��ي نهاي��ة البطولة ج��رى تتوي��ج األبطال 
والفائزي��ن األوائ��ل بالميداليات وش��هادات 
البطول��ة وال��دروع التذكارية م��ن قبل: عبد 
المنع��م ري��اض المصطف��ى رئي��س مكتب 
الش��باب وعمر العاروب نائب رئيس االتحاد 
الرياضي العام ومحم��د الحايك وعبد الناصر 
كركو الجاس��م عض��وي المكت��ب التنفيذي 
ومحمد العلي رئيس اتحاد المصارعة وأعضاء 
االتح��اد الذي��ن حرصوا على حض��ور البطولة 
بكافة مراحلها ورئيس وأعضاء تنفيذية حلب 

ولجنتها الفنية.

دراجو ريف دمشق للفئات العمرية ناشئو دمشق وحمص يتقاسمان بطولة الجمهورية للمصارعتين الحرة والرومانية 
تنافسوا على مضمار مدينة الجالء

بدعوة م��ن اتحاد المبارزة أق��ام المنتخب 
العراقي للمبارزة معس��كرًا تدريبيًا مشتركًا 
مع منتخبنا في ربوع دمش��ق وتحديدًا في 
مدينة تش��رين الرياضية بدمش��ق، استمر 
لمدة أس��بوع وانتهى اليوم الس��بت حيث 
موعد المغادرة للفريق الشقيق الذي ضمت 
بعثت��ه 20 العب��ًا والعبة ولجمي��ع الفئات 

العمرية إضافة للكادر اإلداري والفني.
» االتح��اد » واكب��ت المعس��كر وخط��ت 
تصريح��ات لرئيس��ي االتحادين الس��وري 
والعراقي باإلضافة لمدرب منتخبنا الوطني. 

فائدة ومشاركات 
أكد رئي��س االتحاد أحمد جبر الرفاعي على 
الفائدة الكبيرة التي جناها المعس��كر حيث 
ش��ارك حوال��ي 15 العبًا والعب��ة من أفراد 
منتخبنا )الفريق األساس��ي والرديف ومركز 
دمشق( الذين تمت دعوتهم لهذا المعسكر 
وجرت المباري��ات على فترتي��ن صباحية 
ومس��ائية وأضاف: لدينا مش��اركات قادمة 

مهمة وهي البطولة اآلسيوية لجميع الفئات 
العمرية التي ستقام في أوزبكستان، وأيضًا 
بطولة العالم للرجال والسيدات التي ستقام 
في مصر وصباح الخمي��س اتصلت هاتفيًا 
باالتح��اد المص��ري الذي أك��د أن البطولة 

مقررة حتى اآلن.
وأكد )جبر( أن البطولتين أعاله محكومتان 
بوباء كورونا ومس��ألة إقامتهما ال تزال رهن 

هذا الوباء.
تبادل خبرات 

من جهته تحدث لل�«االتحاد« زياد حس��ن 
جاس��م رئيس االتح��اد العراق��ي للمبارزة 

ورئيس اتحاد خماسي الحديد قائاًل: 
انطالقًا م��ن العالقة الوثيق��ة بين البلدين 
الش��قيقين قبلن��ا الدع��وة وحضرن��ا رغم 
الصعوب��ات الكثيرة وف��ي مقدمتها جائحة 
كورون��ا، واله��دف طبع��ًا تقدي��م منفع��ة 
للمنتخبين من خالل التدريب المش��ترك 
وتب��ادل الخب��رات والمه��ارات، وحضرن��ا 

بمنتخب يض��م في صفوف��ه 20 العبًا من 
الجنسين وفئات عمرية متعددة، ومستوى 
المبارزة العراقية في المرتبة 5 على مستوى 
آسيا و16 على المستوى العالم، وعندنا 41 

العبًا مصنفًا عالميًا.
وأضاف: فريقنا تدرب يوميًا مرتين، صباحًا 
ومس��اًء، واتفقنا على أن يق��وم المنتخب 
الس��وري بتنفيذ معس��كر في العراق خالل 
وقت قريب ونحن بصدد توقيع وثيقة تبادل 

الزيارات المفيدة لالعبين والمدربين.
وتابع رئيس اتحاد المبارزة العراقي: اتفقنا 
م��ع االتح��اد الس��وري على توجي��ه دعوة 
للمنتخ��ب اللبنان��ي للحضور إلى دمش��ق 
لتلعب الف��رق مع بعضها ف��ي بطولة ودية 

تكون مقدمة لبطوالت الحقة.
وخت��م حديث��ه بتوجي��ه الش��كر التح��اد 
المب��ارزة واللجنة األولمبية الس��ورية على 
الدعوة ولحس��ن االستضافة ولشعب سورية 
المضي��اف والصام��د وللجي��ش الس��وري 

والقائ��د الس��يد الرئيس بش��ار األس��د في 
محاربتهم اإلرهاب وحرصه��م على حماية 

وحدة تراب سورية.
اهتمام نوعي

خ��الل متابعته وتدريبه وعمل��ه الجاد دائمًا 
لتطوي��ر أداء منتخبن��ا، تح��دث أدهم صقر 
م��درب منتخبن��ا عن الج��دوى الكبيرة من 
إقامة هكذا معس��كرات مع بلدان مستواها 
جي��د باللعبة تع��ود بالفائدة عل��ى الجميع 
مش��يدًا بتطور الفريق الضي��ف وأيضًا تطور 
فرقنا والعبينا في ظل المتابعة الدائمة ودعم 

من المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي.
وأضاف » أدهم« بأنه رغم ختام المعس��كر 
اليوم إال أن اس��تعدادنا مس��تمر في صالة 
مدين��ة تش��رين الرياضي��ة عل��ى طري��ق 
القارية  الهامة س��واء  القادمة  المش��اركات 
أو العالمي��ة واألهم أن العم��ل حاليًا على 
تحس��ين الرديف كمًا ونوعًا وتوسيع قاعدة 

اللعبة.

منتخب المبارزة يختتم معسكره التدريبي مع نظيره العراقي بدمشق

عودة نادي داريا للنشاط الرياضي بعد 9 سنوات من التوقف

اليوم.. انطالق إياب دوري الفئات العمرية بكرة السلة
أصدر اتحاد كرة السلة المؤقت جدول مباريات مرحلة 
إياب دوري الناش��ئين )مجموعة دمشق( حيث تقام 
اليوم مباراتان ففي المباراة األولى يلعب جرمانا مع 
الجيش وفي المباراة الثانية يلتقي النصر مع الثورة، 
وفي الجولة األولى من مرحلة إياب دوري الش��باب 
تقام ثالث مباريات حيث يلعب اليوم قاس��يون مع 
الوح��دة وغدًا األح��د يلتقي المحافظ��ة مع الجيش 
وجرمانا مع الثورة، ومس��اء االثنين تنطلق منافسات 
مرحلة إياب دوري لناشئات حيث يلعب قاسيون مع 
الوحدة وجرمانا مع الفيحاء والثالثاء يلتقي بردى مع 

األشرفية ثم يلعب الجيش مع الثورة.
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ألن تحديد المش��كلة هو نصف الحل فقد بدأ اتحاد 
كرة اليد الجديد بتش��خيص واقع اللعبة ومشكالتها 
الحقيقي��ة والمصاعب التي تعان��ي منها من خالل 
دراس��ة ش��املة ق��ام بتقديمه��ا ألعض��اء الجمعية 
العمومي��ة للعبة واله��دف كما قال وض��ع الجميع 
أمام مسؤولياتهم فماذا تضمنت هذه الدراسة وهذا 
التش��خيص لواقع اللعب��ة الحال��ي ونتائجها خالل 

السنوات السابقة.. لنتابع.
كرة اليد والعالم

تعتبر ك��رة اليد ف��ي العالم اليوم م��ن أهم العاب 
الكرات وتفوقت في بعض األماكن على كرة الس��لة 
في الحضور العالمي والحضور الجماهيري وأضحت 
في كثي��ر من الدول ف��ي المرتبة الثاني��ة بعد كرة 
القدم, مثل ألمانيا وفرنس��ا والدول االس��كندنافية 
وتون��س ومصر الت��ي وصلت فيه��ا اللعبة لمصاف 
أفضل 4 منتخب��ات عالميا وحصولهما على بطوالت 
العالم ف��ي بالفئات العمرية, إضافة إلى وجود اتحاد 
دولي يعمل بفاعلية كبيرة على تطوير اللعبة وازدياد 
جماهيريتها, وكانت المقولة الشهيرة في سورية عن 
كرة اليد هي اللعبة االقرب للوصول إلى العالمية من 
بقي��ة ألعاب الكرات لكن كان��ت القيادات الرياضية 
المتعاقب��ة على هذه اللعبة م��ن اتحادات ومكاتب 

تنفيذية س��ابقة تعمل بعكس هذه المقولة والدليل 
على ذلك أين نحن اآلن.

تصنيف
ترتيب أوائ��ل الدول اآلس��يوية: كورية الش��مالية, 
الكوي��ت, لبنان, قطر, البحرين, الصين, الس��عودية, 
األردن بينما سورية غائبة عن التصنيف والمسابقات 
التي تقام لدينا, مس��ابقة واحدة طوال العام، ويوجد 
ضوابط فنية في المس��ابقة, وال يوجد دوري للدرجة 

الثاني��ة, وال يوجد هب��وط وصعود لألندي��ة, يلعب 
النادي أكثر من مباراة في اليوم الواحد, وانس��حاب 
من المش��اركة خالل البطولة الواحدة, وفوارق كبيرة 

في نتائج المباريات.
نتائج المشاركات لكافة الفئات

تعتبر النتائج التي حققتها المنتخبات الوطنية لكل 
الفئ��ات في مش��اركاتها الخارجية خي��ر دليل على 
واقع كرة اليد الس��ورية منها خالل الخمس سنوات 

األخيرة: منتخب الرجال المركز األخير لبطولة آس��يا 
عام 2016, منتخب الش��باب المركز قبل األخير في 
بطولة آس��يا ع��ام 2011, منتخب الناش��ئين المركز 
األخير في بطولة آس��يا ع��ام 2018, منتخب اإلناث 

ليس لدينا مشاركات على المستوى اآلسيوي. 
الكوادر

على مستوى المدربين هناك عدد كبير منهم يملك 
الرغبة الكبيرة في العمل وكان لهم دور في استمرارية 
وتواجد اللعبة وبقائها عل��ى الصعيد المحلي, وأكثر 
من %80 م��ن المدربين يعملون بأس��اليب قديمة 
تعتمد على الخبرة الذاتية من ممارس��ة اللعبة وهذا 
لي��س ذنبهم ألنه ل��م يكن هناك م��ن يعمل على 
تطوير خبرته��م ويجعلهم يواكبون التطور الس��ريع 
والرهي��ب في اللعبة رغم وج��ود االدوات المتطورة 

في كل بلدان العالم على مدار العام الواحد.
الالعبون

بالنس��بة لالعبين يوج��د لدينا الم��ادة الخام بوفرة 
كبي��رة ولكن بس��بب الخلل الحاصل ف��ي الفقرات 
الس��ابقة إضاف��ة لعدم وج��ود خط��ط واضحة في 
المنتخبات الوطنية لم يرتق الالعبون إلى المستوى 
المطلوب, وعندما خرج العبونا في أعمار الناش��ئين 
إلى دول أخرى وتوفرت لهم فرص اإلعداد الصحيحة 
كانوا متواجدين ومؤثرين في منتخبات تلك الدول 

ووصلوا لنهائيات كأس العالم.

الحكام
الحكام هو المس��ؤول األول ع��ن وضعك في الحالة 
الحقيقية ل��ألداء واألخط��اء في أج��واء المباريات 
والبطوالت الرس��مية ولألسف الش��ديد هي مشكلة 
كبرى, وليس لدينا أي طاقم تحكيم على مس��توى 
أس��يا, هذه الحقيقة على مدار الس��نوات الس��ابقة 
بسبب الفشل وعدم وجود خطة عمل واضحة لعمل 
االتح��ادات المتعاقب��ة فأصبحن��ا الرق��م صفر على 

مستوى التحكيم. 
الهدف 

الهدف المنشود حسب رؤيتنا وطموحاتنا هو النهوض 
به��ذه اللعبة والوصول على مص��اف الدول المتقدمة 
على الصعيد اآلسيوي ومن ثم الدولي بكافة مفاصل 
اللعب��ة من مدربين وإداريين وح��كام والعبين وأن 
يكون تمثيلنا بس��معة بلدنا وبالتالي الهدف مقس��م 
إل��ى مرحلتين: مرحل��ة أولى آس��يويا ومرحلة ثانية 

عالميا.
الطريق

إن من أهم الركائز االساسية لنجاح أي عمل هو في 
البداية دائما وأبدا الكادر البش��ري الكفوء والطموح 
المعن��ي في وضع الخطط واالس��تراتيجيات وتأدية 
العم��ل المناط به لتحقيق الهدف المنش��ود, وأخيرا 
ه��و المهم واأله��م قناعة القي��ادة وإيمانها بتأمين 

الدعم اللوجستي ودعم تنفيذ الخطط. 

اص��در المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام 
ق��رارًا بإعادة تش��كيل مجل��س ادارة اتحاد كرة 
الطاولة تضمن إضافة عضوين جديدين وتغيير 
ثالثة أعضاء، هذا التغيير جاء بعد أكثر من عام 
على انتخاب االتحاد... فما الذي اس��تدعى هذا 
التغيير؟ وما هي ابرز االستحقاقات القادمة أمام 
االتحاد الجديد؟ وما ه��و واقع اللعبة الحالي؟.. 
تلك األسئلة كانت محور لقاء صحيفة )االتحاد( 
مع السيد بسام خليل رئيس اتحاد كرة الطاولة.

لماذا التغيير
يق��ول )خلي��ل( ان موضوع التغيي��ر والترميم 
مطروح منذ عدة أشهر، والسبب أن كرة الطاولة 
لعبة جماعية ومس��احة العم��ل كبيرة وبالتالي 
إضافة عضوي��ن لالتحاد ليصبح تس��عة أعضاء 
كان ض��رورة ملح��ة كما ه��و ح��ال االتحادات 
المش��ابهة له, أما طلب تغيي��ر بعض األعضاء، 
فسببه حالة عدم االنس��جام وعدم التعاون من 
قبل البعض منهم أو نظرة البعض منهم لمهمته 
في عضوية االتحاد من زاوية مصلحة ناديه فقط 
ولي��س مصلحة اللعبة ككل وهذا ما يتنافى مع 
استراتيجية عمل االتحاد التي أردنا لها أن تكون 
في خدمة اللعبة على مس��توى القطر ومصلحة 
منتخباتن��ا الوطنية، أما ما قيل عن اس��تقاالت 
تقدم بها ثالثة أعضاء فهي موضوع الحق لطلبنا 
بترمي��م االتحاد وليس س��ببًا ف��ي الترميم.., 
وأض��اف أن قرار التغيير ال��ذي اتخذه المكتب 
التنفي��ذي جاء في وقته وهو يصب في مصلحة 
اللعبة خاصة أن األس��ماء التي أضيفت لالتحاد 
ه��ي أس��ماء مهمة وله��ا تاريخ وخب��رة طويلة 
في اللعبة فني��ًا وإداريًا وتنظيمي��ًا, واألهم أن 
جميعهم يمتلكون الطاقة للعمل والرغبة لوضع 

بصمة جديدة في اللعبة.

استحقاقات
يق��ول )خليل( إن ابرز االس��تحقاقات المنتظرة 
لكرة الطاولة الس��ورية خالل الع��ام الحالي هو 
مش��اركة الالعب��ة هند ظاظا ف��ي دورة األلعاب 
األولمبية في طوكيو كأول العبة س��ورية تتأهل 
بطريق��ة مباش��رة إلى االولمبياد وهي بحس��ب 
بعض المص��ادر قد تكون اصغر العبة في العالم 
تش��ارك في ال��دورات األولمبي��ة، وأضاف أن 
اتحاد كرة الطاولة يس��عى بشكل مستمر لتوفير 
اس��تعداد مناس��ب لهذه البطلة الت��ي انتظمت 
بمعس��كرات مغلقة متواصلة منذ حصولها على 
بطاق��ة التأهل قب��ل حوالي عام تقريب��ًا, بدعم 
من المكتب التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام 
وبمتابعة مباشرة من األستاذ فراس معال رئيس 
االتح��اد الرياضي العام والس��يد بش��ير العبود 
رئي��س المكتب المختص..، وق��ال )خليل( أنه 
خالل الفترة القادمة ستشارك الالعبة هند ظاظا 

والالعبة زينة اسعد في معسكر تدريبي في قطر 
بدعوة اس��مية لالعبتين من االتحاد اآلس��يوي 
لك��رة الطاول��ة، وهو م��ن ضم��ن التحضيرات 

ألولمبياد طوكيو.
استحقاقات أخرى

أما االستحقاق األقرب لطاولتنا فسيكون المشاركة 
في معس��كر غرب آسيا المقرر خالل الشهر القادم 
في األردن وهو خاص بالفئات العمرية كما أوضح 
رئيس االتحاد والذي أش��ار إل��ى أن اتحاد اللعبة 
ومنعًا ألي إش��كاالت أو اعتراضات على األس��ماء 
المشاركة سيقيم تجارب انتقاء لالعبين والالعبات 
المصنفين )بدأت أم��س( يتم من خاللها تحديد 
المش��اركين.., أما االس��تحقاق اآلخر فهو معسكر 
تدريبي للمنتخب في روس��يا ت��م تأمينه بجهود 

مشكورة من اللجنة األولمبية السورية.
اللجان المساعدة

عل��ى صعيد عمل اللج��ان المس��اعدة وتأهيل 

الكوادر قال رئيس اتحاد كرة الطاولة أن االتحاد 
أجرى بعض الترميم في اللجان الرئيسية لزيادة 
فاعلي��ة العم��ل, وقام��ت اللج��ان باجتماعات 
للتحضير للموسم الجديد تم خاللها وضع برنامج 
متكامل لالنطالق باألنش��طة وس��يكون باكورة 
النش��اط إقامة ورش��ة عمل للح��كام العاملين 
خ��الل أيام قليلة بإش��راف الحكم الدولي لودي 
هزيم رئيس��ة اللجنة, يليها دورات صقل وترفيع 

ودورات فرعية بالمحافظات.
المحافظات

وعن الخط��وات التي يق��وم بها االتح��اد تجاه 
اللعبة بالمحافظات أوضح رئيس االتحاد أنه قام 
بزي��ارات ميدانية لعدد من المحافظات واألندية 
تم خاللها االط��الع على واقع اللعبة ومتطلبات 
الكوادر والمس��اعدة بحل عدد من المش��كالت 
الت��ي تعاني منه��ا وتقديم بعض المس��اعدات 
على ش��كل تجهيزات وأدوات تخصصية للعبة, 
كما تم استالم صالة المنتخب الجديدة بمدينة 
الفيحاء الرياضية التي ت��م تأهيلها بمواصفات 

دولية.
خارجياً

على الصعيد الخارجي أش��ار )خليل( إلى حضور 
كاف��ة االجتماع��ات الت��ي عقدته��ا االتحادات 
)الدولي واآلسيوي والعربي وغرب آسيا( والتي 
نف��ذت ع��ن بعد عبر ش��بكة اإلنترن��ت كما تم 
حضور اجتماع االتحاد اآلس��يوي في قطر بداية 
العام الماضي، إضافة لتوقيع اتفاق مع ش��ركة 
ستاج الهندية لتزويدنا مجانًا بتجهيزات وأدوات 
تخصصية للعبة وبمواصفات دولية، وقد وصلت 
هذه التجهيزات بالفعل إلى اتحاد اللعبة وسيتم 
االس��تفادة منها لتخدي��م اللعبة خ��الل الفترة 

المقبلة.

محليات

الموجب أن يكون لفرقنا بمختلف األلعاب 
ومنتخباتنا كوادر إدارية وفنية متخصصة 
تكون  وأن  العطاء  عىل  وق��ادرة  وخبيرة 
التحكيم  ل��ق��رارات  ومتفهمة  منضبطة 
والتعليمات  األلعاب  بقوانين  وملتزمة 

الناظمة للمنافسات.

طبيب  وج��ود  ع��دم  فهو  السالب  أم��ا 
والمنتخبات  ال��ف��رق  تلك  يف  مختص 
يف  عليه  متعارف  هو  ما  عكس  وذل��ك 
كل دول العالم ألن الطبيب صمام أمان 
الفنية واإلدارية  للفرق وتعزيز إلداراتها 

والطبية.
واالعتماد  فيزيائي  بمعالج  واالكتفاء 
نريد  ونحن  اإلي��م��ان  نصف  ه��و  عليه 

اإليمان كاماًل يف رياضتنا.

موجــــب

سالــب

اختتمت فعاليات بطولة الجمهوري��ة لألندية والبيوتات 
الرياضي��ة للكاراتيه للذكور واإلناث للفئات العمرية تحت 
14 و16 و18 عام��ا في القتال والكات��ا الفردي والجماعي 
بمش��اركة العبي��ن والعب��ات مثل��وا محافظ��ات القطر 

والهيئات الرياضية في صالة تشرين الرياضية بدمشق.
وف��ي تفاصي��ل النتائج وضمن منافس��ات فئة تحت 14 
عاما لإلناث ف��ازت ببطولة الكاتا الفردي أروى القضماني 
من نادي ش��قا وفازت في المراكز األولى ببطولة األوزان 
كل م��ن الالعبات: ريم س��ليمان من نادي الجيش بوزن 
تح��ت 35 كغ، بتول بغداد من نادي تش��رين بوزن تحت 
42 كغ، جنى الوقية من نادي العربي بوزن تحت 48 كغ، 
مارين��ا بركات من نادي جرمانا ب��وزن فوق 48 كغ، وفي 
فئة الذكور ف��از في الكاتا الجماعي كل من أنس عثمان، 
عامر البني وعمار ابو قرعة من نادي بردى وفاز في الكاتا 
الفردي همام زهر الدين من نادي ش��قا وفاز في المراكز 
األول��ى ببطولة األوزان كل من: زين الحس��ين من نادي 
ش��قا بوزن تحت 30 كغ، حسن حمدان من نادي الشيخ 
بدر بوزن تحت 35 كغ، حمزة خميس من نادي الش��علة 
ب��وزن تحت 40 ك��غ، يزن حماد من نادي الش��علة بوزن 

تحت 45 كغ، هاشم الزعبي من نادي نصيب بوزن تحت 
50 كغ، ادهم الجاموس من نادي الشرطة بوزن تحت 56 
كغ، عبد الكريم الحالوي من نادي الجيش تحت 60 كغ، 
علي الجردي من نادي الشهيد باسل األسد بوزن فوق 60 
كغ، وفي الترتيب العام لهذه الفئة جاء على التوالي نادي 

شقا أوال والجيش ثانيا والشعلة ثالثا.
وضمن منافس��ات فئة تحت 16 سنة لإلناث فازت بلقب 
الكاتا الجماعي الالعبات: نور التمر، أريج ش��روف، ونغم 
الدي��ك من نادي قن��وات، وفازت بالكات��ا الفردي حنين 
أبو ش��قرا من نادي بردى، وحققت المراكز األولى ببطولة 
األوزان كل م��ن: أري��ج ش��روف من نادي قن��وات بوزن 
تحت 42 كغ، كندا ون��وس من نادي عمال حمص بوزن 
تحت 47 كغ، ملكة شيخموس من نادي القامشلي بوزن 
تحت 54 كغ، ياس��مين محمود من ن��ادي العربي بوزن 
فوق 54 كغ، وفي منافسات الكاتا الجماعي للذكور حصد 
المرك��ز األول ضياء خليل، معتز الط��رودي ودريد ركاب 
من نادي جرمان��ا فيما حصد المركز األول بالكاتا الفردي 
امين مصلح من نادي ش��قا، وفاز في المراكز األولى في 
بطولة األوزان كل من مجدي بدر من مركز الحس��ن بوزن 

تحت 40 كغ، دريد ركاب من نادي جرمانا بوزن تحت 45 
كغ، مصطفى أمش��وق من نادي الجيش بوزن تحت 52 
كغ، الكميت غانم من مركز الحس��ن بوزن تحت 57 كغ، 
باسل قطيني من نادي الجيش بوزن تحت 63 كغ، اوس 
ثابت من نادي العربي بوزن تحت 70 كغ، زين رستم من 
الالذقية وزن فوق 70 كغ، وفي الترتيب العام لهذه الفئة 

جاء نادي العربي أوال والجيش ثانيا وجرمانا ثالثًا.
وفي منافس��ات فئة تحت 18 س��نة لإلناث فازت هديل 
ابو رس��الن، نتالي عزام، ولين أبو علوان من نادي العربي 
بلقب الكاتا الجماعي وحصدت لقب الكاتا الفردي هديل 
أبو رسالن من نادي العربي وفازت بالمراكز األولى ببطولة 
األوزان كل من نغم مهيوب من نادي جرمانا بوزن تحت 
48 كغ، ميس قره فالح من نادي ش��بيبة الالذقية بوزن 
تحت 53 كغ، رغد العبد هللا من نادي سعسع بوزن تحت 
59 ك��غ، روز الصغير من نادي الجيش بوزن فوق 59 كغ، 
وفي منافس��ات الكات��ا الجماعي للذكور ف��از هادي علم 
الدين، ضياء خليل ومعتز طرودي من نادي جرمانا، وفاز 
بلقب الكاتا الفردي خالد أبو علوان من نادي العربي وفي 
منافس��ات القتال الجماعي فاز محمد س��ليمان، وسيم 

خميس، احم��د الخطيب، محمد ن��ور الخميس، واوس 
ش��باط من نادي الش��علة وفاز بالمراك��ز األولى ببطولة 
األوزان كل من: عالء عاشور من نادي الشرطة بوزن تحت 
50 كغ، وعمر شيخ الحارة من مركز الجالء بوزن تحت 56 
كغ، محمد نور خميس من نادي الش��علة بوزن تحت 61 
كغ، وس��ام أبو محمود من نادي الجيش بوزن تحت 68 
ك��غ، احمد رضوان من ن��ادي العربي بوزن تحت 76 كغ، 
ع��زام صيوح من نادي مصفاة بانياس بوزن فوق 76 كغ، 
وفي الترتي��ب العام لهذه الفئة جاء عل��ى التوالي: نادي 

العربي أوال والجيش ثانيا وجرمانا ثالثا.
وأكد جهاد محم��ود ميا رئيس اتح��اد الكاراتيه أن هذه 
البطولة باكورة نشاطات اللعبة لهذا العام خرجت بأفضل 
الص��ور من حي��ث حس��ن التنظيم والترتيب وش��هدت 
منافس��ات قوية بي��ن الالعبين والالعب��ات مما انعكس 
إيجابا على مستواهم وس��اهم في تطوير قدراتهم الفنية 
مما يؤك��د نجاح اتحاد اللعبة باالهتمام بمختلف الفئات 

العمرية وللجنسين. 
وأش��ار رئيس اتح��اد اللعبة إلى أن ه��ذه البطولة فرصة 
مهمة لألندية بعد توقف نش��اطات اتحاد اللعبة الموسم 

الماضي بسبب اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار مرض 
كورونا للوقوف على واق��ع اللعبة من قبل األندية ومدى 

تطور العبيها. 
م��ن جهته لف��ت محم��د الحايك رئيس مكت��ب العاب 
الق��وة المركزي في االتحاد الرياضي الع��ام إلى التنظيم 
والمس��توى الفن��ي الجي��د ال��ذي ظه��رت ب��ه البطولة 
والمشاركة المميزة من قبل األندية والبيوتات الرياضية، 
مش��يرا إلى الدور الواضح الذي يقوم ب��ه اتحاد الكاراتيه 

لتطوير اللعبة محليا وعلى كافة الصعد المختلفة.
يش��ار إلى أن حفل ختام البطولة ش��هد تظاهرة رياضية 
وحضاري��ة وفقرات عدة وعروضًا برياضة الكاراتيه وس��ط 
حضور رس��مي تقدم��ه اللواء حاتم أبو صال��ح مدير إدارة 
اإلعداد البدني والرياضة في الجيش والقوات المس��لحة 
وأعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام: محمد 
الحايك وعبد الناصر كركو الجاسم وبشير عبود ومهند طه 
رئيس تنفيذية دمش��ق لالتحاد الرياضي وطارق العفيف 
رئيس تنفيذية الس��ويداء لالتحاد الرياضي وحش��د من 
الكوادر الرياضي��ة وأهالي الالعبين والالعبات ووس��ائل 

اإلعالم المختلفة.

العربي وشقا يحرزان لقب بطولة الجمهورية للكاراتيه لفئات )14 - 16 - 18( عامًا 

خليل: قرار إعادة تشكيل اتحاد كرة الطاولة جاء في وقته ويصب بمصلحة اللعبة 

اتحاد كرة اليد الجديد يشخص واقع اللعبة ويحدد أبرز مشكالتها 
صبحي أبو كم

مواليد 1973	 
المؤهل العلمي كلية االقتصاد إدارة أعمال.	 
بدأ بممارسة كرة الطاولة في نادي النضال عام 1989 	 

بفئة الناشئين وفي الموسم التالي انتقل لفئة الرجال 
وصعد معه إلى دوري الدرجة األولى.

انتقل في الموس��م التالي إلى نادي المحافظة وصعد 	 
معه إلى مصاف أندية الدرجة األولى.

حقق مع فريق المحافظ��ة المركز الثالث في بطولتي 	 
الدوري وكأس الجمهورية.

أح��رز لق��ب بطولة الجامع��ات أع��وام 92 و-93 94 	 
والمركز الثاني في بطولة الجيش.

أب��رز المباريات التي خاضها ف��ي الدوري وتفوق فيها 	 
على حس��اب أبط��ال كب��ار باللعبة ف��وزه على عماد 
مارديني وس��امر ح��داد وماه��ر برهم وم��ازن ناصر 

وعدنان هيجر.
انتقل في نهاية التسعينات إلى ممارسة لعبة السنوكر 	 

وتأل��ق فيه��ا وحاز بطول��ة الجمهورية لعدة س��نوات 
وش��ارك م��ع المنتخب ف��ي الكثير م��ن البطوالت 

واالستحقاقات الدولية.
كلف بعضوية اتحاد ك��رة الطاولة لمدة عام تقريبًا ثم 	 

انتخب بعدها رئيس��ًا لالتحاد في ال��دورة االنتخابية 
األخيرة نهاية عام 2019.

السيرة الذاتية

يقيم اتحاد الش��طرنج بطولة 
تنشيطية أسبوعية خالل شهر 
شباط الحالي وفق ما تضمنته 

خطته السنوية لهذا العام.
الخميس..  بدأ  األول  األسبوع 
س��يليه 3 مراحل تنطلق في 
ثالث��ة مواعيد هي 11/18/25 

الحالي.
س��تكون  أع��اله  البط��والت 
وف��ق  العمري��ة  للفئ��ات 
الخاط��ف  الش��طرنج  نظ��ام 
ولم��دة  )5دقائق3+ثاني��ة( 

ساعة ونصف.
أيضًا بطول��ة مفتوحة للرجال 
والش��باب  والس��يدات 
والشابات وفق نظام الشطرنج 
ثانية(  )3دقائ��ق2+  الخاطف 

ولمدة ساعة ونصف أيضًا.
وذل��ك أونالين عل��ى منصة 
أن  عل��ى   )Lichess.org(
بطول��ة  بنهاي��ة كل  يتأه��ل 
األوائ��ل  ال���10  الفائ��زون 
س��يقام  ال��ذي  للنهائ��ي 
الحالي  ش��باط   26 الجمع��ة 
وبنف��س التوقي��ت للفئ��ات 
)5د2+ث��ا(  بزم��ن  العمري��ة 
المفتوحة  البطول��ة  ونهائ��ي 

بزمن)3د2+ثا(.
وس��يقوم اتح��اد الش��طرنج 
بتتوي��ج  البطول��ة  بنهاي��ة 
الفائزين األربع��ة األوائل من 

كل فئة ومسابقة.

األذكياء بدؤوا 
التنافس 
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تستمر تحضيرات منتخبنا الوطني للرجال لكرة 
السلة استعدادًا لخوض منافسات النافذة الثالثة 
من تصفيات كأس آسيا ال� 30 المقررة الصيف 
الق��ادم في أندونيس��يا )بالفترة م��ا بين 16 / 
28 آب القادم( حيث ش��هد معس��كر منتخبنا 
الداخل��ي المغل��ق تدريب��ات يومية بإش��راف 
المدرب األميركي جوزيف س��اليرنووفي ختام 
األس��بوع األول قلص الجهاز الفن��ي لمنتخبنا 
قائمة الالعبين الموجودين بالمعسكر الداخلي 
إل��ى 16 العبًا بع��د االعتذار من عم��ار غميان 
ومجد عربشة ونديم عيسى، وسيغادر منتخبنا 
إل��ى الدوحة األربع��اء الق��ادم )10 / 2( إلقامة 
معس��كر تدريبي خارجي تتضمن خوض مباراة 
ودية مع أحد األندية القطرية وسيس��تمر لمدة 

أسبوع... إليكم التفاصيل: 
صفوف مكتملة

ش��هدت التدريبات اليومية من��ذ الثالثاء الماضي 
)حصتي��ن تدريبيتي��ن جماعيتي��ن( صباحي��ة 
ومس��ائية للمنتخب إكتمال الصف��وف بعيدًا عن 
أية إصاب��ات لالعب��ي القائمة الحالية بمعس��كره 
الحالي الداخلي، كما ش��هد مشاركة اإلداري العام 
للمنتخبات الوطنية علي شاهين وإداري المنتخب 
أدي��ب أتاس��ي باجتم��اع أونالي��ن خ��اص بفرق 
المجموع��ة الخامس��ة بالتصفيات ت��م من خالله 
طرح العديد من النقاط الخاصة بتنظيم نش��اطات 
المنتخب��ات خ��الل تواجده��م بالدوح��ة لخوض 

مباريات الجولتين األخيرتين من التصفيات.
تمارين التسديد

بأول أيام األسبوع الثاني من المعسكر الداخلي 
لمنتخبنا واصل الفريق سلسلة تمارينه المكثفة 
حيث تم تقسيم الالعبين لمجموعتين صباحًا 
واح��دة اتجه��ت لتماري��ن الحدي��د واألخرى 
لتمارين التس��ديد قبل أن يقيم المدرب جلسة 
فيديو مع الالعبين لتفنيد أبرز النقاط اإليجابية 
والس��لبية الت��ي ظهرت خ��الل اللق��اء الودي 

ال��ذي لعبه الفريق ي��وم الجمعة الماضي حين 
التمرين  تم تقس��يم الالعبين لمجموعتي��ن، 
الجماعي المس��ائي ش��هد على تواج��د طارق 
الجابي ضمن تمرين الفريق بشكل كامل للمرة 
األولى بعد إنهائه مرحلة التدريبات الفردية التي 
مهدت لعودته للملعب بعد اإلصابة التي تعرض 

لها خالل الدوري.
تقليص قائمة الالعبين

بع��د انته��اء األس��بوع األول م��ن التحضيرات 
المكثفة تم تقليص قائمة الالعبين الموجودين 
بالمعس��كر الداخلي إلى 16 العبًا لتضم القائمة 
األس��ماء التالية:زكريا الحس��ين وجميل صدير 
وعمر الش��يخ علي وأنس شعبان وهاني أدريبي 
وط��ارق الجابي وعبد الوهاب الحموي وش��ريف 
الع��ش وأنطوني بك��ر وتوفيق الصال��ح ووائل 
جليالتي وجورج��ي نظاريان وجوزيف يوس��ف 
والي��اس عازري��ة وعمر إدلب��ي ومحمود طراب، 
واجتمع ال��كادر الفني م��ع كل الالعبين ووجه 
ش��كرًا كبيرًا ل��كل من عم��ار الغمي��ان ومجد 
عربش��ة ونديم عيسى على الجهود التي قدموها 
بالمعسكر حيث أكد المدرب ثقته بقدرتهم على 

التواجد ضمن المنتخب مستقباًل علمًا إنه سيتم 
تقليص القائمة مرة أخرى قبل السفر لقطر.

مباراة ودية
بختام األس��بوع األول من تحضيرات المنتخب 
لمباراتي النافذة الثالث��ة من التصفيات أجرى 
الفري��ق مب��اراة ودي��ة ش��هدت على تقس��يم 
المنتخ��ب لمجموعتي��ن قاد واح��دة المدرب 
الوطني عزام الحسين واألخرى مساعد المدرب 
لوغان س��توتز في حي��ن اكتف��ى المدرب جو 
ساليرنو بمتابعة المباراة وتسجيل المالحظات 
بحضور طاقم تحكي��م تولى قيادة اللقاء، وقبل 
المب��اراة حص��ل الالعبون على فرص��ة اللتقاط 
األنف��اس فللم��رة األولى منذ بداية المعس��كر 
غ��اب التمرين الصباحي عن ج��دول المواعيد 
واقتصرت النش��اطات في الصالة على المباراة 

التي أخذت مكان التدريب المسائي.
الدوحة مجددًا

وكان االتح��اد اآلس��يوي لكرة الس��لة قد أعلن 
مؤخرًا )الشهر الماضي( عن استضافة العاصمة 
القطري��ة الدوح��ة منافس��ات الناف��ذة الثالثة 
واألخي��رة من التصفي��ات المؤهل��ة لنهائيات 

كأس آس��يا ال� 30 لكرة السلة التي ستقام في 
إندونيس��يا ف��ي الفترة م��ن 16 - 28 آب من 
العام الحالي وذلك للمجموعات األولى والثانية 
والخامس��ة وذلك خالل الفت��رة من 18 إلى 21 

شباط المقبل.
وتض��م المجموع��ة األولى منتخب��ات الفلبين 
وكوريا الجنوبية وإندونيس��يا وتايالند والثانية 
تضم تايوان واليابان وماليزيا والصين والخامسة 

تضم منتخبنا وإيران والسعودية وقطر.
ويأتي قرار االتحاد اآلسيوي بإسناد تنظيم هذه 
المجموعات إلى الدوحة بعد النجاح التنظيمي 
الذي حققته في اس��تضافة مباريات المجموعة 
الخامسة )النافذة الثانية( من التصفيات وبأعلى 
درج��ات الحذر ف��ي ظل جائح��ة كورونا والتي 
تسببت في توقف العديد من البطوالت وإلغائها 
في بعض األحي��ان وذلك حرصًا على س��المة 
الجميع. وتقوم الدوحة وفقًا للبروتوكول الطبي 
بعمل )الفقاع��ة الطبية( الت��ي أثبتت نجاحها 
وأش��اد بها الجميع والس��يما في بطولة دوري 
أبطال آس��يا لكرة القدم وإقام��ة البطولة ألندية 
الغرب ثم الش��رق ثم المباراة النهائية للبطولة 

بصورة مثالية. وتعد هذه المرة المسؤولية أكبر 
نظرًا لق��دوم 12 منتخبًا للدوح��ة دفعة واحدة 
وه��و األمر الذي يجهز ل��ه االتحاد المحلي بكل 
قوة من أجل أن يكون التنظيم رائعًا وفي نفس 
الوقت س��المة جميع المش��اركين وفقًا ألعلى 

المعايير واإلجراءات االحترازية.
وعلى الصعيد الفني يعد النافذة الثالثة مفصلية 
لجمي��ع المنتخبات من أجل إنق��اذ ما يمكن 
إنقاذه ف��ي الوقت الحال��ي ومحاولة حجز أحد 
بطاقتي التأهل المباشر إلى النهائيات اآلسيوية 
أو االنتظ��ار للعب على البطاق��ات الباقية بين 
أفض��ل المنتخبات التي حصل��ت على المركز 
الثالث. وس��وف يلعب منتخبن��ا مباراتين في 
ه��ذه الناف��ذة حيث يلع��ب أواًل م��ع منتخب 
الس��عودية يوم الجمعة 19 ش��باط، ثم مع قطر 
يوم األح��د 21 منه أيضًا ويحت��اج منتخبنا أن 
يحق��ق الفوز ف��ي إحدى المباراتي��ن من أجل 
التأهل المباشر وعدم دخول منافسات الملحق 

الخاص بأصحاب المركز الثالث.
وكان منتخبن��ا قد خاض 4 مباريات حتى اآلن 
فاز في اثنتين على الس��عودية 75 - 70 وعلى 

إي��ران 77 - 70 وخس��ر مثلهما أمام قطر 72 - 
79 وقبلها أمام إي��ران في بداية التصفيات 48 
- 94، ويحت��ل منتخبنا المركز الثاني ب� 6 نقاط 
وهو نفس رصيد المنتخب الس��عودي لكن فوز 
منتخبنا عليه منحت��ه الوصافة خلف إيران )7 

نقاط( وقبل قطر )5 نقاط(.
تأهل مباشر

الجدير ذكره أن 24 منتخبًا آس��يويًا يتنافسون 
في التصفيات التأهيلية وتم تقس��يمهم إلى 6 
مجموعات يتأهل األول والثاني إلى النهائيات 
مباش��رة )12( منتخبًا )تأهلت لبنان والبحرين 
رس��ميًا ع��ن المجموع��ة الرابعة وإندونيس��يا 
بصفته��ا الدول��ة المضيف��ة للنهائي��ات( فيما 
تخ��وض المنتخبات ال� 6 الت��ي احتلت المركز 
الثاني مباريات الملحق بحيث يتم تقس��يمهم 
إلى مجموعتي��ن تضم كل منه��ا 3 منتخبات 
تلعب بطريقة الدوري من مرحلة واحدة بطريقة 
التجمع ويتأهل األول والثاني من كل مجموعة 
إلى النهائيات ليكتم��ل عقد المنتخبات ال� 16 
التي س��تخوض النس��خة ال� 30 م��ن البطولة 

القارية في إندونيسيا.
وهنا ترتيب المجموعات ال� 6:

المجموع��ة )1(: 1 - الفلبي��ن )6( نقاط، 2  - 
كوري��ا الجنوبية )4(، 3 - إندونيس��يا )4(، 4 - 

تايالند )4(.
المجموع��ة )2(: 1 - تاي��وان )3( نق��اط، 2 - 

اليابان )2(، 3 - ماليزيا )1(، 4 - الصين )0(.
المجموع��ة )3(: 1 - نيوزيلن��دا )4( نقاط، 2 - 
أس��تراليا )3(، 3 - غ��وام )1(، 4 - هونغ كونغ 

.)1(
المجموع��ة )4(: 1 - لبن��ان )8( نق��اط، 2 - 

البحرين )7(، 3 - الهند )5(، 4 - العراق )4(.
المجموعة )5(: 1 - إيران )7( نقاط، 2 - سورية 

)6(، 3 - السعودية )6(، 4 - قطر )5(.
 2 نق��اط،   )4( األردن   -  1  :)6( المجموع��ة 
- كازاخس��تان )3(، 3 - فلس��طين )3(، 4 - 

سريالنكا )2(.

استعدادًا للنافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا

معسكر مغلق لمنتخبنا السلوي في الدوحة وتقليص القائمة لـ 16 العبًا

تفاؤل كبير في أجواء منتخبنا الوطني لكرة السلة بالتأهل لكأس آسيا

محمد خير الكيالني

صبحي سحاري

أبي شقير 

تخيم أجواء التف��اؤل على تحضيرات منتخبنا 
الحالي��ة في معس��كرهم التدريبي المغلق في 
صالة الفيحاء الرياضية اس��تعدادًا لمنافس��ات 
الناف��ذة الثالثة من التصفيات اآلس��يوية التي 
س��تقام في العاصمة القطري��ة الدوحة والتي 
س��يواجه فيه��ا منتخبن��ا نظيريه الس��عودي 
والقطري عل��ى التوالي، منتخبن��ا بحاجة إلى 
ف��وز واحد لضمان بطاقة التأهل إلى النهائيات 
اآلس��يوية والطموح لن يتوقف هنا بل السعي 
الحثيث للتأهل إلى بطولة العالم وفق مشرف 
المنتخب��ات ومدي��ر منتخب الرج��ال طريف 
قوطرش الذي أوضح أن إدارة المنتخب والكادر 
الفني يعمل��ون ليل نهار من أجل تحقيق حلم 
الجماهير الرياضية بالوصول إلى نهائيات آسيا 

والتواجد في بطولة كأس العالم.
نجاح المنتخب

الكابتن طريف قوطرش )عضو اتحاد كرة السلة 
المؤقت – مش��رف المنتخب��ات الوطنية( أن 
االتح��اد الرياضي العام قدم كل ما من ش��أنه 
نجاح المنتخب من مس��تلزمات ومعس��كرات 

ودعم مادي ومعنوي مبينًا أن الوجوه الش��ابة 
في المنتخب مبش��رة بمس��تقبل زاهر للسلة 
الس��ورية منوه��ًا ف��ي الوق��ت نفس��ه بالكادر 
التدريبي ال��ذي أضاف الكثي��ر للمنتخب من 
خالل الطرق الحديثة ف��ي عالم التدريب األمر 
ال��ذي سيس��اعد عل��ى تطوي��ر أداء الالعبين 

والخروج بنتائج إيجابية.
وبين قوطرش أن الالعب المجنس جورج كيل 
مرتبط بعقد في بولندا وس��يكون مع المنتخب 
في مباراتي النافذة القادمة وسيلتحق بمعسكر 
المنتخب في قطر الفتًا إلى أن القرار الفني بضم 
أو اس��تبعاد أي العب يع��ود للمدرب جوزيف 
ساليرنو وتم اختيار الالعبين األفضل، وبالنسبة 
لنجم المنتخب الس��ابق ميش��يل معدنلي لم 
تتم دعوته للمنتخب ومشروع إنضمامه للجهاز 
الفني م��ازال قائم بالمراح��ل القادمة كمدرب 

مهارات لالعبين الشباب بصفوف المنتخب.
تطور األداء

مدرب المنتخب س��اليرنو ق��ال: أن الالعبين 
في تطور ملحوظ والتدريبات المكثفة ضرورية 

للبقاء في حال��ة الجهوزية التامة وهناك تطور 
ف��ي األداء في جميع المراكز وس��نقدم كل ما 
لدين��ا لتحقيق الفوز والتأه��ل منوها بالتعاون 
الكبي��ر الذي يقدم��ه اتحاد الس��لة في جميع 
النواح��ي، وأض��اف: المهم��ة ليس��ت س��هلة 

ومنتخبا قطر والس��عودية ال يستهان بهما أبدًا، 
ويجب أن نضع هذا في الحس��بان، ومع ذلك 
أتوقع أن نلعب بشكل جيد، وإن نجحنا فالب��د 
أن يك��ون الف��وز حليف��نا وعلين��ا فعل ذلك، 
منتخب����ا الس��عودية وقط���ر هم��ا منتخبان 

جي��دان لذا علينا أن نلع��ب ك��رة سلة ممتازة 
لنفوز، لكني واثق بق��درة الالعبين على القيام 
بذل��ك، وأنا متفائل بق��درات الالعبين، لديكم 
الكثير من المواه��ب والخامات الجيدة، وهي 
بحاج��ة إلى اهتمام ورعاية بش��كلها الصحيح، 
والالعبون الس��وريون يحتاجون لتطوير ثقتهم 
بأنفس��هم وطرق التس��ديد والمهارات الفردية 
الخاصة التي تساعد بالهجوم، هذه هي األشياء 
األساسية التي يجب العمل عليها، وهي بحاجة 
إلى الدعم الكبير والتنفيذ الس��ليم، أعتقد أننا 
س��نلعب بش��كل مختلف بعض الشيء حيث 
نرغ��ب بتطبيق بعض األف��كار الجديدة التي ال 
يعرفها منتخبا السعودية وقطر، نريد أن نلعب 
بإيقاع أس��رع، وهذا ما سنشاهده، ونعاني من 
نقص المباري��ات الودية قبل الناف��ذة الثالثة، 
لكننا نأمل أن نصل بالمنتخب لمرحلة متقدمة 
من التفاهم واالنس��جام ونقدم مستوى طيبًا، 
ونخرج بنتائج سعيدة لعش��اق السلة السورية 
وهي التأهل للنهائيات بعيدًا عن أي حسابات 

أخرى.

انسجام واضح
ب��دوره المدرب الوطني عزام الحس��ين أكد أن 
هناك انس��جامًا واضحًا بين الالعبين والكادر 
الفن��ي وال��كل مصمم ولديه معنوي��ات عالية 
للدخول إل��ى الناف��ذة الثالثة وتحقي��ق الفوز 

والتأهل إلى آسيا.
إداري المنتخب النقيب علي شاهين أوضح أن 
جميع اإلجراءات اإلدارية واللوجس��تية جاهزة 
للسفر إلى قطر وإجراء معسكر قبل المنافسات 
الفتا إلى أن روح الش��باب والحماس موجودة 
بق��وة للظف��ر ببطاق��ة التأهل إل��ى النهائيات 

اآلسيوية.
التأهل للنهائيات

وأكد ع��دد من العب��ي المنتخ��ب أن النافذة 
الثالثة س��يكون عنوانها تأهل منتخب س��ورية 
إلى نهائيات آس��يا وه��ي لن تقبل القس��مة 
على اثنين مش��يرين إلى أنهم س��يبذلون كل 
ما لديهم للفوز ليس ف��ي المباراة األولى فقط 
بل في االثنتين وطموحهم الوصول إلى آس��يا 
والنظر أبعد من ذلك للوصول إلى كأس العالم. 

بعد نهاي��ة تمرين الكرام��ة الثالثاء 
الماضي احتفل الالعبون بعيد ميالد 
مدربهم خالد أبو طوق وقطعوا قالب 
الكاتو الذي رس��مت علي��ه صورته 
االتحاد  بارك��ت  المناس��بة  وبه��ذه 
وأج��رت معه ح��وارا ح��ول صدارة 
الفري��ق لمرحل��ة الذه��اب دون أي 

خسارة ونقاط أخرى تابعوها معنا.
الصدارة

• صدارة من دون اي خسارة.. كيف 
حققتم ذلك؟

- حص��ل عليها فريق الكرامة بجهود 
الجميع االدارة الجهاز الفني واإلداري 
والالعبي��ن الذي��ن لم يقص��روا في 
التحضيريه  المرحلة  ببداية  التمرين 
كن��ا نحتاج لالندم��اج حيث التحق 
بالفريق العبو المنتخب قبل خمسة 
ايام من بداية المرحلة التي تحتاج 
لترتي��ب ومب��اراة بعد مب��اراة كان 
اندم��اج الالعبين أفض��ل، بالتأكيد 
هناك صعوب��ات وهناك أخطاء مع 
بداية الدوري قمن��ا بإصالحها وكان 
هناك قناعه أننا ل��م نصل للمرحلة 
الت��ي نريده��ا وبدأن��ا تدريجيا في 
القادمة  واألي��ام  الص��دارة  اعت��الء 

أفضل. 
• هل الصدارة هي اس��تمرار للتطور 
الذي حصل لفريق الكرامة الموس��م 

الماضي؟
- بالتأكي��د التط��ور ال��ذي حص��ل 
الموس��م الماضي شجع اإلدارة على 
المواصلة وزي��ادة االهتمام لإلرتقاء 
الطموح  بالفري��ق أكث��ر ف��إذا كان 
س��ابقًا الوصول إل��ى )الفاينل فور( 
فإن الطموح هذا الموس��م الوصول 
للنهائ��ي والحص��ول عل��ى الدوري 

والكأس إن شاء هللا.
• يق��ال إن عبد الوه��اب الحموي 
)هاب��و( ه��و )النمب��ر ون( س��واء 

بتسجيل النقاط أو حتى الدفاع؟
- اذا عدن��ا لإلحصائي��ات نج��د أن 
لدينا من خمس��ة إلى ستة العبين 
س��جلهم عاٍل بكل المباريات القوية 
ذات المس��توى العالي والمتوس��ط 
وهذا الشيء س��يزعج كل الفرق بما 
انه لدينا كما قلت س��تة او خمس��ة 
الشيء  إعطائي  يستطيعون  العبين 
الذي أطلبه منه��م نتيجة التزامهم 
الجيد وهابو اكيد نقطة فارقة حيث 
ظه��ر اندماج��ه مع الفري��ق بعكس 
م��ا كان يحصل قبل عودت��ه لناديه 
الكرام��ة وأمام ه��ذا الجمهور الذي 
يجعل��ه يبدع كما غي��ره من العبي 
الفريق فالجمهور محفز كبير للعطاء 
حت��ى بالنس��بة لالعب��ي االحتياط 
الذين يأخ��ذون فرصتهم في أوقات 
معين��ة جعله��م الجمهور بأحس��ن 

حاالتهم. 

• يق��ال إن الكرامة لدي��ه منتخب 
الش��عبان  بمحترفي��ه  س��وريه 
والنظاري��ان وهاب��و والش��يخ علي 

والحيالني والحاضري وأبو عيطه؟ 
- ه��ذا األمر ال يقتص��ر على الكرامة 
كل فرق المقدم��ة لديها العبين في 
المنتخ��ب والدعوة ضمت خمس��ة 
العبي��ن م��ن االتح��اد وثالثة من 
الوحدة ومثلهم من الجيش والجالء 

والعبين من الوثبة. 
• ماذا عن اإلصابات بفريقك؟

- الحاض��ري إصابت��ه بالركبة وهي 
موجودة م��ن قبل وباتف��اق االدارة 
والجه��از الطبي يج��ب الصبر على 
وبنهاية  الكام��ل  للش��فاء  إصابت��ه 
الش��هر الحالي ش��باط من المتوقع 
أن يلتح��ق بالفري��ق، ام��ا مجد ابو 
عيطة اصابته كس��ر في مش��ط اليد 
للفريق  اس��بوعين  وس��يعود خالل 

وإياد حيالن��ي أصيب بالتواء بقدمه 
وهو بحاجه لالستمرار بعالجه حتى 

الشفاء الكامل. 
• بعودة المصابين والعبي المنتخب 
يمكن للكرامة االستمرار بالصدارة ام 

هناك منافسه؟
- بالتأكيد الهدف األساسي ان نستمر 
بالدف��اع ع��ن الصدارة واالس��تمرار 
به��ا ووجود جمي��ع الالعبي��ن أمر 
مه��م للفريق لتغطية كاف��ة المراكز 
حالي��ًا  المتواجدي��ن  والالعبي��ن 
يتدرب��ون بهمة عالي��ة وال يقصرون 
بواجبهم والجميع يد واحدة لتحقيق 
الف��وز بلقب الدوري  هدف وطموح 
الذي ينافس��نا عليه ف��رق كبيرة لها 
مكانتها وهي بالترتيب حسب رأيي 
االتح��اد ألن��ه فريق متكام��ل عنده 
خمسة أساسيين و)بنش( جيد جدا 
وبعده الجيش ثم الوحدة بكوادرهم 
والعبيهم ثم الجالء بالعبيه الشباب 
خاص��ة إذا ما تم انضمام ميش��يل 
معدنل��ي له، لكن بكل األحوال نحن 
نستعد وإن شاء هللا إذا قمنا بتطبيق 
ما نتعلم��ه بأرض الملع��ب كنظام 
لعب دفاعي��ًا وهجوميًا تكون األمور 

بخير والنتائج أفضل للكرامة. 
• ما دور األعداد البدني في تحقيق 
هذا التطور بالمستوى الفني للفريق؟ 
- كمدربي��ن لدين��ا دائم��ا الطموح 
بالوص��ول لمرحل��ة متكامل��ة م��ن 

التحضي��ر واإلع��داد البدن��ي عملنا 
علي��ه خ��الل فت��رة التوق��ف بين 
الذهاب واإلياب مع الكباتن س��عيد 
عب��د المولى وطوني هزي��م ومازلنا 
نعمل لك��ن لدينا مش��كلة بانقطاع 
الالعبين مع المنتخب وس��يعودون 
كما اعتقد قبل بداية اإلياب بأسبوع 
وهذه مش��كلة قد تؤث��ر على الفريق 
التدريب بشكل عام ونحاول  وخطة 
تجاوزه��ا بأق��ل األوق��ات بمتابعة 
مس��توى كل الالعبين وتحضيرهم 
ألنه ال نعل��م متى تح��دث اإلصابة 
ونحاول إعط��اء كل الالعبين فرصة 

إلثبات جدارته.
• هل تعتقد أن مشوار الكأس سهل 

للوصول للمباراة النهائية؟ 
- ال يوجد ش��يء س��هل فكل مباراة 
نلعبه��ا بخطتها وبوقته��ا وطموحنا 
بالتأكي��د الوصول للمب��اراة النهائية 

وإحراز اللقب.
• ما رأيك بموضوع غياب الجمهور 

عن حضور المباريات؟
- نتمن��ى ان يك��ون ق��رار غي��اب 
الجمه��ور قرارًا مؤقت��ًا الن مباريات 
كرة السلة تفقد نكهتها بدون جمهور 
واللوحة ال تكتمل إال بحضوره الذي 
يرف��ع من س��وية المب��اراة ويخلق 
الحم��اس وهدفن��ا تحقي��ق حلمه 
وحلمن��ا بتحقي��ق لقب��ي ال��دوري 

والكأس.

مدرب سلة الكرامة أبو طوق: نسعى لتحقيق طموحنا ببطولتي الدوري والكأس

قدم فريق س��يدات الس��احل لكرة السلة نتائج جيدة 
قياس��ًا بالظروف التي مر بها ب��دءًا من فترة التحضير 
القصي��رة م��رورًا باس��تكمال الفريق بع��د رحيل أبرز 
العباته رش��ا سكران وآية شما وريم أبو رحال وانتهاء 
بانضمام الالعبة راما هاش��م إليه قادمة من أشرفية 
صحنايا ال��ى جانب عقود الرعاية الت��ي وقعتها إدارة 

الساحل.
وبدأ الفريق بإش��راف الدكت��ور عالء طه مدي��رًا فنيًا 
ويوس��ف خوري مدرب��ًا وعالء فهد مع��دًا بدنيًا أولى 
الجوالت هذا الموسم بفريق ضم كاًل من بتول أحمد- 
عف��اف عبي��د- جلنار مب��ارك- ريم إبراهي��م- جينا 
عيزوقي- نتالي حمود- جلنار س��لوم- زينب صالح- 
آية س��عد- ش��يراز غريب- س��ارة درويش- سوسن 

جمال باإلضافة لراما هاشم.
التقى فريق  س��يدات الساحل مع سيدات الجالء في 
أول ظه��ور له وأمام العروبة بالي��وم التالي والحصيلة 
خسارتين متتاليتين قبل أن يسجلن سيدات الساحل 
فوزهن األول على أشرفية صحنايا وتأخّرن أمام الثورة 

بفارق 14 نقطة وخسرن المباراة الثالثة لهن 
لكن التصميم والع��ودة لنغمة الفوز من بوابة الحرية 
وبفارق كبير والمفاجأة التي سجلتها سيدات الساحل 
بعد خسارتهن أمام االتحاد هو الفوز على تشرين قبل 
أن يختم الذهاب بخس��ارتين أمام الوحدة وقاسيون 
األكثر اس��تعدادًا وتجهيزًا لكن فريق سيدات الساحل 
يس��تعد لمرحلة اإلياب متجاوزًا كل ش��يء إلس��عاد 
جمهوره وترك بصمة مع المرحلة األخيرة وفي بطولة 
كأس الجمهورية الذي س��بق له أن حقق لقبها موسم 

.2017

مشوار فريق سيدات الساحل لكرة السلة  
في الذهاب وطموح لألفضل في اإلياب 
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إعداد ربيع حمامة

بعد خس��ارة في اللحظات األخيرة أم��ام بروكلين نتس، 
عاد بول ج��ورج بحافز أكبر لقيادة فريق��ه لوس أنجليس 
كليب��رز للفوز 99-121 على كليفالند كافالييرز في الدوري 
األميرك��ي للمحترفي��ن بكرة الس��لة،وجنب الفريق بذلك 
الدخول في سلسلة خسارات متتالية للمرة األولى الموسم 

الحالي.
وأح��رز جورج ثمان��ي ثالثي��ات، وهو رقم��ه األعلى هذا 

الموسم، في طريقه إلى تسجيل 36 نقطة.
وس��جل زميله كوهي ليونارد 24 نقطة، وأضاف الكرواتي 

إيفيكا زوباك عشر نقاط و16 متابعة.
وكان كليبرز بدأ مشوار مبارياته الخارجية من دون جورج 
وليونارد اللذين اس��ُتبعدا بس��بب البروتوكوالت الصحية 

لكوفيد19-.
م��ن جه��ة كليفالند، س��جل كولين سكس��تون 27 نقطة 
وساهم داريوس غارالند ب�23 لم تمنع فريقه من الخسارة.

ولعب كليبرز من دون خدمات باتريك بيفرلي، الذي غاب 
عن كل المباريات الخارجية بسبب إصابة في الركبة.

وفي ميلووك��ي، حقق أفضل العب ف��ي الدوي األميركي 
للمحترفين بكرة السلة في الموسمين الماضيين اليوناني 
ياني��س أنتيتوكونمب��و »تريبل دابل« م��ن 21 نقطة و14 

متابعة و10 تمريرات حاس��مة، ليقود ميلووكي باكس إلى 
فوز عريض 110-130 على إنديانا بايسرز.

وس��جل أنتيتوكونمبو س��بعًا من ثماني تسديدات خالل 
اللعب وس��بع رميات حرة من أصل ثماني أيضًا، مساهمًا 
في توسيع الفارق مع بايسرز ليصل إلى 34 نقطة قبل بداية 
الربع األخير الذي لم يلعب فيه اليوناني بعد ضمان الفوز.

ورغم تسجيل دومانتاس س��ابونيس 33 نقطة لبايسايرز، 
هي األعلى له هذا الموس��م، إضافة إلى 12 متابعة، إال أن 

إنديانا فشل في الصمود أمام ميلووكي.
وبالجول��ة ذاتها س��جل لوكا دونتش��يتش وكريس��تابس 
بورزينغيس وتيم هارداواي مجتمعين 73 نقطة لإلسهام 
بوضع حد لسلس��لة من س��ت هزائ��م متتالي��ة لداالس 

مافريكس، بفوز 116-122 على أتالنتا هوكس.
وس��جل دونتش��يتش 27 نقط��ة وحقق ال�«داب��ل دابل« 

الحادي عشر مع ثماني متابعات و14 تمريرة حاسمة.
أما بورزينغيس فأحرز 24 نقط��ة و11 متابعة، بينما خرج 

هارداواي من مقاعد البدالء ليسجل 22 نقطة.
وفي نيو أورليانز، سجل زايون ويليامسون 28 نقطة ليقود 
نيو أورليانز بيليكان��ز للفوز على فينيكس صنز 123-101، 

إضافة إلى سبع متابعات وست تمريرات حاسمة.

قال كريج تايلي مدير بطولة أس��تراليا المفتوحة 
لك��رة المض��رب أن المنافس��ات س��تنطلق في 
موعدها كما هو مخطط يوم االثنين المقبل رغم 
اكتشاف إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا في 
فنادق ملبورن المخصصة للحجر الصحي لالعبين 

وطواقمهم.
وأبلغ تايلي الصحفيين في ملبورن »نحن واثقون 

من إقامة بطولة أستراليا المفتوحة«.
وأش��ار تايلي إل��ى إنه س��يتم إكمال الكش��ف 
اإللزام��ي عل��ى الالعبين والطواق��م التي قضت 
الحجر في فندق جران��د حياة، حيث كان ظهرت 
الحال��ة المصابة بعدوى كوفي��د19-، بنهاية يوم 

الخميس.
وأوضح تايلي إنه تم تأجيل قرعة أولى البطوالت 

األربع الكبرى لهذا العام يوم واحد فقط.

هّز أنطوان غريزمان الشباك مرتين وصنع هدفين آخرين 
ليقود انتفاضة برشلونة المتأخرة والفوز 3-5 على مضيفه 
غرناط��ة بعد وقت إضافي لبلوغ قب��ل نهائي كأس ملك 

إسبانيا.
وكان غرناطة متقدم��ًا -2صفر قبل دقيقتين من النهاية 

بفضل ثنائية كينيدي وروبرتو سولدادو.
لكن غريزمان الذي كان فقد الكرة في الهجمة التي أدت 
إلى هدف سولدادو، أعاد برشلونة إلى الحياة في الدقيقة 
88 ثم صنع هدف التعادل لزميله جوردي ألبا في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
ومن��ح المهاجم الفرنس��ي التقدم لبرش��لونة بعد عش��ر 
دقائق من الوقت اإلضافي وحتى بعد إدراك فيدي فيكو 

التعادل من ركلة جزاء بعد ذلك بلحظات نجح برش��لونة 
ف��ي التقدم مرة أخرى عبر فرينكي دي يونج في الدقيقة 

.108
وحس��م ألبا فوز برش��لونة بتسديدة مباش��رة رائعة من 
تمريرة غريزمان ليضمن الفريق الكتالوني مكانه في الدور 

قبل النهائي.
وف��ي بقية مواجه��ات الدور ربع النهائ��ي أخرج ليفانتي 
فريق فيالاير من المسابقة بعد أن تغلب عليه بهدف قاتل 

من روجر مارتي في الدقيقة 120.
وف��از إش��بيلية عل��ى الميري��ا بصعوبة به��دف لوكاس 
اوكامبوس في الدقيق��ة 67 كما من المقرر أن يكون قد 

التقى بهذا الدور لاير بيتيس مع اتلتيك بلباو.

تأخر بهدفين وفاز بالخمسة.. 
برشلونة في نصف نهائي الكأس 

NBA كليبرز يعوض سقوطه أمام نتس بالفوز على كافالييرز في

ع��اد ليفرب��ول لنتائج��ه المخيب��ة في 
بطول��ة الدوري اإلنكلي��زي الممتاز لكرة 
الق��دم، وتلقت آماله في االحتفاظ بلقب 
المس��ابقة للموس��م الثاني على التوالي 
لضرب��ة موجعة جديدة، عقب خس��ارته 
المفاجئة صفر / 1 أم��ام ضيفه برايتون 

في المرحلة الثانية والعشرين للبطولة.
وتجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في 
المرك��ز الرابع، بفارق س��بع نقاط خلف 
مانشستر س��يتي المتصدر، الذي مازال 
يمتلك مباراة مؤجلة، وذلك قبل لقائهما 
المرتق��ب يوم غ��د األحد عل��ى ملعب 

آنفيلد معقل الفريق األحمر.
في المقاب��ل، ارتفع رصيد برايتون الذي 
حقق ف��وزه الثالث ف��ي مبارياته األربع 
األخيرة بالبطولة إلى 24 نقطة في المركز 

الخامس عشر.
وبعدما أعطى األمل لجماهيره باستمرار 
المنافس��ة على لقب الدوري اإلنكليزي، 
عق��ب تغلب��ه عل��ى مضيفي��ه توتنهام 
اللذين  يونايتد،  وويس��تهام  هوتس��بير 
ج��اءا بعد خمس مباري��ات عجز خاللها 
عن الفوز، وجه ليفرب��ول صدمة جديدة 

لمحبيه بخس��ارته أم��ام برايتون، الذي 
كان بإمكانه الفوز بعدد أوفر من األهداف 
ل��وال تألق الحارس األيرلن��دي كايمهين 
كيليهر، الذي تصدى ألكثر من تس��ديدة 

لالعبي الفريق الضيف.
تقمص س��تيفن ألزاتي دور البطولة في 
اللقاء بتس��جيله ه��دف برايتون الوحيد 

في الدقيقة 56.
وهذه هي الخس��ارة الثانية على التوالي 
الت��ي يتلقاها ليفربول عل��ى ملعبه في 
بطولة الدوري، بعدما سبق أن خسر أمام 
بيرنلي بالنتيج��ة ذاتها، في لقائه األخير 

على آنفيلد.
ويرجع آخر انتصار لليفربول على ملعبه 
في بطول��ة الدوري إل��ى 16 كانون أول 
الماض��ي، عندما تغلب 2 / 1 على ضيفه 

توتنهام.
الفوز التاسع

سلس��لة  س��يتي  مانشس��تر  وواص��ل 
انتصاراته في بطول��ة الدوري بعد تغلبه 
على مضّيفه بيرنلي بهدفين نظيفين في 

الجولة ذاتها.
وحق��ق فريق الم��درب اإلس��باني بيب 

التاس��ع توالي��ًا معززًا  غوارديوال ف��وزه 
صدارت��ه للترتيب برصيد 47 نقطة بفارق 
3 نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد، مع 

مباراة مؤجلة ضد ايفرتون.
في المقابل تجمد رصيد بيرنلي عند 22 
نقطة في المركز الس��ادس عشر بعد أن 
تلقى هزيمته الحادية عشرة مقابل ستة 

انتصارات وأربعة تعادالت.

وبّكر مانشس��تر س��يتي بالتسجيل في 
الدقيق��ة الثالثة عب��ر البرازيلي غابريال 
جيزوس عندما اس��تغل كرة مرتدة من 
الح��ارس نيك ب��وب إثر تس��ديدة قوية 
للبرتغال��ي برن��اردو س��يلفا م��ن داخل 
المنطقة فتابعها برأسه من مسافة قريبة 

على يسار الحارس.
وهو الهدف الرابع لجيزوس هذا الموسم، 

سّهل به مهمة فريقه الذي فرض سيطرة 
مطلقة على المجري��ات وصنع أكثر من 
فرصة للتس��جيل تناوب مهاجموه على 
إهدارها حتى نجح رحيم س��ترلينغ في 
الدقيق��ة 38 ترجمة تمريرة عرضية قوية 
لأللماني إل��كاي غوندوغ��ان من داخل 
المنطقة فتابعها بيمن��اه داخل المرمى 

الخالي.

وأنقذ الح��ارس بوب مرم��اه من هدف 
ثال��ث عندما تص��دى لتس��ديدة زاحفة 
من داخل المنطقة لس��ترلينغ )50(، ثم 
أبعد كرة عرضية للدولي الجزائري رياض 
محرز من أمام سترلينغ وجيزوس )54(.
وس��جل محرز هدفا ألغي بداعي التسلل 
بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد »في 

آيه آر« )57(.
وفي مباراة أخرى، استعاد ليستر سيتي 
توازنه بعد تعادل وخس��ارة عندما عمق 
ج��راح مضيف��ه فولهام بف��وزه بهدفين 
نظيفين س��جلهما النيجيري كيليتشي 
إهياناتشو )17( وجيمس جاستن )44( 
اث��ر تمريرتين حاس��متين من جيمس 

ماديسون.
وصعد ليستر س��يتي إلى المركز الثالث 
بعدم��ا رفع رصيده إل��ى 42 نقطة بفارق 
نقطتين أمام ليفربول الذي س��قط على 

ملعبه أمام برايتون بهدف دون مقابل.
وح��ذا ايفرت��ون حذو ليس��تر س��يتي 
واس��تعاد توزان��ه بعد تعادل وخس��ارة 
عندما تغلب عل��ى مضيفه ليدز يونايتد 
بهدفين لاليسلندي جيلفي سيغوردسون 

)9( ودوميني��ك كالف��رت ليوين )41( 
مقابل هدف للبرازيلي رافينيا )48(.

نتيجة تاريخية
النق��ص  يونايت��د  مانشس��تر  اس��تغل 
العددي في صفوف ضيفه ساوثهامبتون 
الذي طرد أحد العبيه بعد دقيقتين على 
بداية المباراة ثم اآلخر قبل نهايتها بأربع 
دقائق ليدك ش��باكه بتسعة أهداف بال 

مقابل في المرحلة ذاتها.
ورف��ع مانشس��تر يونايتد رصي��ده إلى 
44 نقط��ة وع��ادل رقمه القياس��ي في 
عدد األهداف خالل مب��اراة في الدوري 
الممتاز منذ أن تغلب على ايبس��ويتش 
ت��اون بالنتيج��ة ذاتها ع��ام 1995 في 
مباراة سجل فيها مهاجمه السابق اندي 

كول 5 أهداف.
في المقابل، س��بق لس��اوثهامبتون أن 
مني بخس��ارة مماثلة أمام ليستر سيتي 

في 25 ترين الثاني عام 2019.
واستعاد مانشس��تر من خالل هذا الفوز 
نغمة االنتصارات بعد س��قوطه المخيب 
عل��ى ملعبه أمام ش��يفيلد يونايتد 1-2 

بالجولة قبل الماضية.

)غدًا القمة(.. ليفربول يواصل انتكاساته ومان سيتي يعزز صدارته في البريمييرليغ

وضع يوفنت��وس قدمًا ف��ي نهائي 
كأس إيطالي��ا لك��رة الق��دم بفوزه 
على مضيف��ه إنتر بهدفي��ن لواحد 
ف��ي ذهاب نصف نهائي المس��ابقة 
المحلي��ة عل��ى ملع��ب »جوزيبي 

مياتسا«.
كريستيانو  البرتغالي  النجم  وسّجل 
رونالدو )26 من ركلة جزاء( و)35( 

هدفي ال�«بيانكونيري«.
في المقابل وّقع األرجنتيني الوتارو 
مارتيني��ز ه��دف ال�«النيراتزوري« 
)9( ويلتقي الفريقان من جديد يوم 
الثالثاء القادم في مباراة العودة في 

تورينو.
رونالدو الحاسم

وافتتح إنتر التس��جيل عندما قطع 
الكرة  سانشيز  ألكس��يس  التشيلي 
ومررها إل��ى نيكولو باريال ومنه إلى 
الوت��ارو مارتيني��ز داخ��ل المنطقة 
المرمى حيث لمس��ها  تابعها ف��ي 
الح��ارس جانلويجي بوف��ون إال إنه 

عجز عن إيقافها )9(.
وعادل رونال��دو النتيجة بركلة جزاء 
المرم��ى تحصل  رائعة في س��قف 
عليها إثر عرقلة من اإلنكليزي آشلي 

يونغ على الكولومبي خوان كوادرادو 
أكده��ا الحكم بعد اللجوء إلى حكم 
الفيديو المساعد »في إيه آر« )26(. 
وس��جل حامل الك��رة الذهبية في 
خم��س مناس��بات اله��دف الثاني 
عندما اس��تغل خطأ مش��تركا بين 
والح��ارس  باس��توني  أليس��اندرو 
الس��لوفيني س��مير هاندانوفيتش 
الذي خرج من مرماه فخطف الكرة 
م��ن المدافع وس��ددها زاحفة من 

زاوية ضيقة عن الرواق األيس��ر من 
خارج المنطقة في الشباك الخالية، 
ودخلت  األيس��ر  بالقائم  ارتطم��ت 

 .)35(
وحرم هاندانوفيتش فريق الس��يدة 
ثال��ث عندما  العج��وز من ه��دف 
م��ن  لتس��ديدة  ببراع��ة  تص��دى 

فيديريكو برناردسكي )55(. 
النيرات��زوري هيمنته  بعدها  فرض 
على الش��وط الثاني وكاد أن يدرك 

التع��ادل عندما اس��تغل سانش��يز 
هفوة ف��ي دفاع يوفنتوس فس��رق 
الكرة وس��دد في المرمى الفارغ إال 
أن المدافع الترك��ي مريح ديميرال 
الدفاع وأبعدها قبل  استبس��ل في 

تجاوزها خط المرمى )57(. 
وأتيح��ت بعده��ا فرص��ة لماتي��و 
دارمي��ان م��ن مس��افة قريب��ة إثر 
تمريرة من سانشيز تألق بوفون في 

إبعادها )69(. 

وبيريسيتش  إريكسن  إدخال  ورغم 
ل��م يتمكن إنتر الفائ��ز بالكأس في 
سبع مناسبات آخرها عام 2011 من 

معادلة النتيجة.
وف��ي اللق��اء الثاني ف��رض أتاالنتا 
التع��ادل الس��لبي عل��ى مضيف��ه 
نابول��ي حامل اللق��ب وكان نابولي 
الب��ادئ بالتهدي��د بتس��ديدة قوية 
إنسينيي من خارج  لورنتسو  لقائده 
المنطقة )7( قبل أن يفرض أتاالنتا 
سيطرته وينقذ أوس��بينا مرماه من 
ه��دف مبك��ر بتصديه لركل��ة حرة 
جانبية انبرى لها الدولي الكولومبي 
لويس مولاير )11( ث��م أبعد بقدمه 
انفرادا لماتيو بيسينا وتسديدة ريمو 

فرولر )22(. 
43 لتهديد  وانتظر نابولي الدقيق��ة 
مرمى جانلويجي غوليني بتس��ديدة 

لدييغو ديمي بجوار المرمى.
وتاب��ع أوس��بينا تألقه في الش��وط 
الثاني وأبعد تسديدة لمولاير )47(، 
ورأس��ية لمواط��ن األخي��ر الدولي 

دوفان ساباتا )61(.
ويلتق��ي الفريق��ان إياب��ا األربع��اء 

المقبل. 

الثالثاء لقاء الرد.. يوفنتوس يهزم إنتر في كأس إيطاليا

وس��ع ليل الفارق في صدارة دوري الدرجة األولى الفرنسي 
لك��رة القدم إلى خمس نقاط بف��وزه -3صفر على مضيفه 
ب��وردو بفضل أه��داف يوس��ف يازيجي وتيموت��ي وياه 

وجوناثان ديفيد في الشوط الثاني.
ويمل��ك ليل، الذي فاز في آخر خمس مباريات، 51 نقطة 

من 23 مباراة.
وتقدم ليل بعد تس��ع دقائق من نهاية االس��تراحة عندما 
أطلق يازيجي تسديدة في المرمى بعد تمريرة عرضية من 
جوناتان بامبا، قب��ل أن يضاعف وياه النتيجة بعد تمريرة 

من البديل لويز أروجو بعد 12 دقيقة.
وجعل ديفيد النتيجة -3صفر للضيوف قبل النهاية بدقيقة 

واحدة بعد تبادل رائع للكرة مع جوناتان إيكوني.
ليون في المركز الثاني على الئحة الترتيب ب�49 نقطة قم 
باريس سان جيرمان ب�48 وموناكو رابعًاعلى الالئحة ب�45 

نقطة.

ليل يبتعد 
بصدارة الدوري الفرنسي 

مضرب أستراليا 
في موعده المحدد

تصدر الدولي الجزائري س��عيد بن رحمة العب وست 
هام اإلنكليزي قائمة أغلى صفقات الميركاتو الشتوي 
ال��ذي كان اس��تثنائيًاهذا الموس��م بس��بب الوضع 
االقتصادي لألندية، والذي تأثر بسبب فيروس كورونا.
ونش��رت تقارير »الخميس« قائم��ة ضمت 20 العبًا 
انتقل��وا إلى أندية تنش��ط ف��ي مختل��ف الدوريات 
األوروبي��ة، وحل الالعب الس��ابق« لبرنتف��ورد« في 

المركز األول بعملية تحويل بلغت23.1 مليون أورو.
وفيما يلي أغلى 10 صفقات في الميركاتو الش��توي 

في مختلف الدوريات األوروبية: 
1 - س��عيد بن رحمة، من برينتفورد إلى وس��ت هام 

)23.1 مليون أورو(.
2 - سيباس��تيان هالر، من وس��ت ه��ام إلى أياكس 

أمستردام )22.5 مليون أورو(.

3 - أحم��د ديالو، من أتاالنتا إلى مانشس��تر يونايتد 
)21 مليون أورو(.

4 - كريبين دياتا، من إف سي بروج إلى موناكو )20 
مليون أورو(.

5 - دومينيك زوبوس��زالي، من سالزبورغ إلى اليبزيغ 
)20 مليون أورو(.

6 - نيكول��و روفيال م��ن جنوة إل��ى جوفنتوس )18 
مليون أورو(.

7 - باولينه��و، م��ن س��بورتينغ براغا إلى س��بورتنغ 
لشبونة البرتغالي )16 مليون أورو(.

8 - مورجان سانسون، من مارسيليا إلى أستون فيال 
)15.8 مليون أورو(

9 - بي��درو، من فيورنتينا إل��ى فالمينغو )14 مليون 
أورو(.

أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي األوروبي



مباري��ات المرحل��ة م��ا قب��ل األخيرة من 
منافس��ات ذه��اب دوري الك��رة الطائ��رة 
للرجال حفل��ت نتائجها بنهاي��ات متوقعة 
وطبيعية باس��تثناء مباراة الوحدة وضيفه 
الس��ودا الذي نج��ح بش��بابه أن ينزع من 
مضيفه شوطًا للذكرى فيما سجل درعا وافد 
الدوري الجديد أول فوز له وواصل الشرطة 
مطاردة الوحدة والس��لمية بتحقيق النتائج 
الجيدة بفوز جديد على السودا ماذا عن هذه 

المباريات لنتابع..
الشرطة × السودا 0/3

على ملعب صالة الش��رطة بدمش��ق التقى 
فريق الش��رطة مضيفه الس��ودا في مباراة 
بي��ن الخب��رة والش��باب، ففريق الش��رطة 
نجح في القبض على مجريات الش��وطين 
األول 25/17 والثان��ي 25/14 وواجه بندية 
اللعب والمس��توى والفاعلية  ومجاراة في 
في الشوط الثالث حيث تمكن العبو السودا 
من فرض أس��لوب لعبه��م ومواصلة األداء 
الفعال بحيوية الشباب وتبادلوا التقدم مع 
ضيفهم ولكن خبرة العبي الشرطة تدخلت 

وأنهت الشوط الثالث وبصعوبة 25/21.
درعا × االتحاد 0/3

وفي صالة ن��ادي الوحدة اس��تضاف نادي 
درعا فريق االتح��اد الحلبي ونجح في الفوز 
علي��ه بثالثية نظيف��ة من األش��واط لكن 
بصعوبة لتقارب المستوى واألداء والخبرة.

تق��دم درعا بس��هولة ف��ي الش��وط األول 
25/10 وتابع في الثان��ي لكن واجه بعض 
الندي��ة 25/16 لكن الش��وط الثالث ش��هد 
إثارة ومجاراة في اللعب وتباداًل للس��يطرة 
والتق��دم قبل أن يقع التع��ادل عدة مرات 
حيث نجح االتحاد في تس��جيل عدة نقاط 

متقدمة لكن وبعد التمديد تمكن درعا من 
الفوز 28/26.

سلمية × القطيفة 0/3
وفي صالة حماة واصل فريق سلمية تحقيق 
نتائج��ه الجيدة والمنافس��ة عل��ى صدارة 
الذهاب فتغلب على القطيفة بثالثة أشواط 
مقاب��ل ال ش��يء بعد مب��اراة قوي��ة وندية 
وشهدت أداء عاليًا وفعااًل من الجانبين مع 
أفضلية نس��بية لس��لمية من حيث الخبرة 
وتقدم سلمية في األول 25/26 لكن واجه 
صعوب��ة وندية م��ن جان��ب الضيوف في 
الش��وط الثاني وتباداًل للتقدم وعبر الضرب 
الس��احق وحائط الص��د وإنهائ��ه لصالحه 
25/22 وتاب��ع بإص��رار وتصميم وتوظيف 

إمكانيات مخضرميه بالثالث 25/20.
الوحدة × السودا 1/3

ف��ي صالة ن��ادي الوحدة اس��تضاف فريق 
الوحدة المتصدر فريق الس��ودا وجاء اللقاء 
دراماتيكي��ًا حيث تمكن الوحدة من تجاوز 
الشوطين األولين وبسهولة 25/14 و26/17 
واستغل العبو السودا إشراك مدرب الوحدة 

العبي��ه االحتي��اط ضامنة أن المب��اراة قد 
انتهت فأطبق العبو الس��ودا على مجريات 
وتوظي��ف  س��يطرتهم  وبس��طوا  اللع��ب 
إمكانياتهم ونجحوا في إنهاء الشوط الثالث 
بالتمديد 26/24 ليشهد الشوط الرابع وبعد 
عودة أساس��يي فري��ق الوحدة للمش��اركة 
إثارة وندية وحماس��ة وتباداًل للتقدم وإبراز 
للمواه��ب والمه��ارة وليتمك��ن الوح��دة 
وبصعوب��ة بإنه��اء الش��وط 25/23 ويبقى 

متصدرًا.
مباريات األسبوع األخير

أم��س الجمعة تج��ري مباريات األس��بوع 
األخي��ر م��ن ذهاب ال��دوري وم��ن خالل 
نتائجها نتع��رف على بطل الذهاب وخاصة 
م��ن جان��ب الش��رطة والس��لمية اللذين 
ينتظران تعثر الوحدة ف��ي مباراته األخيرة 
ليتس��اويان مع��ه في ع��دد م��رات الفوز 
والخسارة وعندها نبحث عن النقاط ونقاط 

األشواط.
الوحدة × الشرطة وديربي العاصمة

في دمشق وعلى ملعب صالة نادي الوحدة 

لقاء قم��ة ديرب��ي العاصمة بي��ن الوحدة 
المتصدر بال خس��ارة والشرطة الذي يدخل 
المب��اراة وبجعبت��ه خس��ارة واح��دة أمام 
س��لمية وهو يس��عى لتحقي��ق الفوز على 
جاره ليتس��اوى معه في ع��دد مرات الفوز 
والخس��ارة والوحدة بدوره والذي عمل هذا 
الموس��م على تعزيز صفوف��ه بعدة العبين 
من األندية هو اآلخر سيعمل بكل إمكانياته 
على تحقيق الفوز الذي يمكنه من الصدارة 
واالستمرار بالتربع على قمة الئحة الترتيب 
لمباراة بال شك ستكون قوية ومثيرة وندية 
وس��تلعب خبرة المدربين دورها في تنفيذ 

خطوط اللعب المطلوبة.
والفريقان يعرفان مستوى بعض ويملكان 
العبين جيدين يشهد لهم بالخبرة والمهارة 
وس��وف يس��عى العبو الفريقين لتوظيف 
إمكانياتهم وبش��كل ق��وي وفعال وكذلك 
تنفيذ المه��ارات والفني��ات المطلوبة في 
اللع��ب وم��ن الصع��ب ج��دًا التكهن في 
النتيج��ة لك��ن نطم��ح مع عش��اق اللعبة 
في متابع��ة مباراة غني��ة وممتعة وجيدة 
المس��توى وف��ي حماة يلعب س��لمية مع 
االتحاد في لقاء ينتظر أن يكون من جانب 
واح��د لف��ارق المس��توى واألداء والخبرة 
واإلمكانيات وهي مضمونة لصالح أصحاب 

األرض.
وف��ي صالة الس��ودا بطرط��وس ينتظر أن 
يختتم الس��ودا مشوار الذهاب بفوز متوقع 
عل��ى ضيفه درع��ا الذي يس��عى هو اآلخر 
لتحقيق فوز ثان بعد فوزه األسبوع الماضي 
على االتحاد لكن األفضلية لصاحب األرض 

نادي السودا.
الترتيب

-1 الوح��دة -2 س��لمية -3 الش��رطة -4 
القطيفة -5 السودا -6 درعا -7 ا التحاد.
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تطور ملفت
ش��هدت البطوالت الرياضية خ��الل األيام األخي��رة انطالقة 
مكثفة، تش��ير إلى عودة عجلة النشاط إلى الدوران مجددًا مع 
بداية الموسم الحالي, فقد احتضنت مدينة الفيحاء الرياضية 
بدمش��ق تنظي��م بطولت��ي كأس االتحاد بكرة الس��لة لفئتي 
الناشئين والناشئات, وتصدت محافظة حلب الستضافة بطولة 
الجمهورية للمصارعتي��ن الحرة والرومانية لفئة الناش��ئين, 

وأقيمت في صالة تشرين بطولة الجمهورية للكاراتيه.
الملفت في البطوالت المذكورة اعاله ودون استثناء المستوى 
الرائ��ع والحرفي��ة العالية ف��ي التنظيم والت��ي كانت محط 
اعجاب المش��اركين وثناء المتابعين, وهو ما يش��كل تطورًا 
جيدًا تحتاجه ألعابنا لتس��لك طريقها نحو واقع افضل وآفاق 

أكثر رحابة.
ه��ذا التطور الملفت لم يك��ن وليد الصدفة ب��ل جاء نتيجة 
رغب��ة صادقة وجه��ود كبيرة من قبل القائمي��ن على تنظيم 
هذه البطوالت, و)القائمين( ال تش��مل فقط االشخاص الذين 
في صدارة المش��هد بل تش��مل ايضًا كل الجنود المجهولين 
الذين يعملون بصمت وبعيدًا عن األضواء لتنفيذ رؤية وخطة 
اتحادات العابهم إلنجاح هذه االنشطة وخروجها بهذا الشكل 

الحضاري. 
االيجابية االضافية لما ذكرنا هو حجم المشاركة الكبير الذي 
حظي��ت به هذه البطوالت خاصة ونح��ن نتحدث عن العاب 
فردية مثل المصارعة والكاراتيه, هذه المش��اركة التي كانت 
مفاجأة س��ارة, أنتجه��ا االهتمام والتفاعل م��ن قبل االندية 
واللج��ان التنفيذية بالمحافظات والت��ي اكملت عقد النجاح 
بحضورها ومتابعتها, ويكفي ان نذكر أن رؤس��اء س��ت لجان 
تنفيذية كانوا حاضرين م��ع منتخبات محافظاتهم في حلب 
لمتابع��ة بطولة لعبة فردية للفئات العمرية, لنؤكد ما أش��رنا 

إليه.
ف��ي الجانب االعالمي يب��دو أن العابنا الرياضي��ة وبطوالتها 
وأنش��طتها على موعد قادم مع االهتمام والمتابعة وهذا ما 
ظهر جليًا م��ن خالل التغطية االعالمي��ة المكثفة للبطوالت 
المذك��ورة س��واء عبر وس��ائل االعالم أو صفح��ات التواصل 
االجتماعي وبش��كل خ��اص الصفحات الرس��مية لالتحادات 
المعني��ة, التي ب��دأت بالفعل تجد طريقه��ا نحو تقديم عمل 
وأنش��طة العابها بصورة جيدة, وهي ق��ادرة على االنتقال إلى 
العم��ل االحتراف��ي الكامل ف��ي حال توفرت له��ا االمكانات 
المطلوب��ة والقناعة التام��ة من االتح��ادات بأهمية الجانب 
االعالمي كركن اساسي من العمل وليس مجرد ترف ال طائل 

منه كما يعتقد البعض.
ما نأمله هو استمرار هذا االهتمام وجودة العمل في بطوالتنا 
المحلية وفي جميع األلعاب كونه��ا المكان الطبيعي لظهور 
المواه��ب المتميزة, وبالتالي تحقيق الهدف المنش��ود منها 
وهي رفد المنتخب��ات بالعناصر القادرة عل��ى الوصول بعيدًا 
ف��ي تطورها إذا ما توفرت لها س��بل الرعاي��ة واالهتمام من 

اتحاداتها.

االتحاد

اتحاد كرة اليد
التي  األح��داث  وقبل  سابقة  فترة  يف 
يف  اليد  كرة  للعبة  كان  بلدنا  فيها  مر 
متقدم  وموقع  مرموقة  مكانة  رياضتنا 

وحضور قوي حتى قبل يومها:
األلعاب  أق��رب  السورية  اليد  كرة  »إن 
ال��ري��اض��ي��ة ال��ج��م��اع��ي��ة وص����واًل إىل 

العالمية«.
جاء  بل  ف��راغ  من  يأت  لم  القول  وه��ذا 
وانتشار  متين  للعبة  لواقع  مطابقاً 
يف  أي  عواصمها  يف  ومبين  واسع  لها 
والرقة  ودرعا  »حماة  وأندية  محافظات 
ودير الزور وحلب وحمص والالذقية ويف 
هيئتي الجيش والشرطة حتى أن الفرق 
المصرية  العمرية  للفئات  والمنتخبات 
لتتدرب  فرقنا  وتستقبل  تزورنا  كانت 
اإلفريقية  للبطوالت  وتستعد  معها 
فرقنا  وتدعو  االحتكاك  هذا  خالل  من 
عديدة  بطوالت  يف  للمشاركة  ومنتخبنا 

تنظمها عىل أرضها.
منهم  نجوماً  قدمت  اليد  ك��رة  لعبة 
تعرضت  لكنها  وآسيوياً  عربياً  األفضل 
التراجع  إىل  أدى  موجعة  ضربات  إىل 
واختفى  وكيانها  بنيانها  يف  الكبير 
ولمعانها  بريقها  منظوره  درج��ات  إىل 
عىل  المتعاقبة  االتحادات  تستطع  ولم 
رغم  لها  الكبرى  ال��روح  إع��ادة  قيادتها 
ظن  حتى  وتكرارها  المحاوالت  جدية 
حالة  األل��ق  إىل  ال��ع��ودة  أن  كثيرون 

مستحيلة أو حالة ميئوس منها.
شباب  تجديد  رأت  الرياضية  قيادتنا 
خالل  م��ن  صياغتها  وإع����ادة  اللعبة 
مقومات  كون  لها  جديد  اتحاد  تكليف 
البشرية  وقاعدتها  متوفرة  انطالقتها 
عىل  الخبراء  وكوادرها  وواسعة  كبيرة 
وها  والمعرفة  العلم  من  عالية  درج��ة 
اآلن  والكرة  حانت  قد  الصفر  ساعة  هي 

أمانة  واللعبة  الجديد  االتحاد  ملعب  يف 
»إداريين  ورواده���ا  أبنائها  أعناق  يف 
عاشقة،  وجماهير  ومدربين  والعبين 
السر  كلمة  الجديدة  ه��ذه  تكون  فهل 
اليد  لكرة  الروح  لعودة  السحرية  والعصا 
من  ومتوثبة  متوهجة  ونراها  السورية 
وكفاءات  وبقدرات  جديد  بثوب  جديد 

قديرة ومخلصة؟؟
وب��دع��م أك��ي��د وم��ت��وف��ر م��ن ال��ق��ي��ادة 
الرياضية التي تقف عىل مسافة واحدة 
النهوض  لها  ون��ري��د  ألعابنا  ك��ل  م��ن 
الرياضية  وال��م��ن��اف��س��ة  واالن���ط���الق 

المنتجة يف كل االستحقاقات القادمة.

نادي الحرية
حين يأتي ذكر الرياضة يف حلب الشهباء 
إىل  والحرية  االتحاد  ناديي  اسم  يتقدم 
الواجهة كمؤسستين عمالقتين يف الصرح 
وسورية  حلب  صعيدي  عىل  الرياضي 
عديد  الوطنية  لمنتخباتنا  قدما  ولطالما 
األلعاب  بمختلف  والالعبات  الالعبين 

الجماعية والفردية والقوة.
تكون  متعافيين  الناديان  يكون  وحين 
أص��اب  وإذا  بخير  حلب  يف  ال��ري��اض��ة 
أن  للمدينة  يستوي  ال  وه��ن  أحدهما 

تحلق بجناح واحد.
كرة  دوري  وتحديدًا يف  الموسم  هذا  يف 
الناديين  فريق  تعرض  الممتاز  القدم 
عىل  ترتيبهما  عىل  أث��ر  كبيرة  لهزات 
حد  إىل  وتخلص  االتحاد  نادي  الجدول 
العافية  أزماته واستعاد  كبير من بعض 
أكثر  عشاقه  وطموح  معقولة  درجة  إىل 
القصيد  بيت  الحرية  فريق  أما  ذلك  من 
ال  بشكل  وتراجع  ومعقواًل  مقبواًل  فبدأ 
يطمئن وبات يف سفح الجدول الترتيبي 
مصيره  ع��ىل  يخشون  أن��ص��اره  وب���ات 
النادي  كوادر  بين  حادة  خالفات  وهناك 

عىل  يغني  الكوادر  هذه  من  وافر  وعدد 
رضاه  عدم  ويبدي  موقفاً  ويتخذ  لياله 

عن الواقع.
وممن  ال��واق��ع  أصحاب  من  وكثيرون 
لمن  مرتاحين  غير  بالدفة  يسيرون  هم 
الصفوف  يف  االنقسام  وبالتايل  حولهم 
النادي  هذا  لمسيرة  المميزة  السمة  هو 
الكبير وليس هناك اتفاق عىل اإلطالق.
ال��ق��ي��ادة ي��خ��رج ل��ه عديد  م��ن ي��ت��وىل 
تتجدد  جدد  أفراد  توىل  وإن  المعارضين 
والجماعي  المنفرد  العزف  ويبدأ  النغمة 
غير  ال��واح��دة  العائلة  أن  أي  ضدهم 
أفرادها  لدى  ليس  يبدو  وكما  متجانسة 
وإقصاء  والتجانس  التفاهم  يف  رغبة 
اآلخر هو الهدف وعدم التعاون معه قرار 
وتمشي  تبحر  أن  سفينة  لهكذا  فكيف 

يف هكذا بحر؟؟
من  ط��رف  ك��ل  أن  األم��ر  يف  المدهش 
يعلن  والمختلفة  المتنازعة  األط��راف 
ويعتبر  العامة  المصلحة  عىل  حرصه 
ن��ف��س��ه م��ن رواده�����ا وه���ي )ال��ق��اس��م 
كان  ف��إذا  المختلفين  بين  المشترك( 
وهي  العامة  المصلحة  يريدون  الجميع 
عىل  حريصون  وهم  واهتمامهم  همهم 
فنياً  وبألعابه  إداري��اً  بالنادي  االرتقاء 
شيء  أي  فعىل  تنظيمياً  وبمنشآته 
يكيدون  لبعضهم  ول��م��اذا  يختلفون 
والحق  واضح  الصحيح  أن  يعلم  والكل 
ال  والمحبة  يتجزأ  ال  واإلخ���الص  بّين 

تنتهي فاعتبروا أيها السادة؟؟
قرارات قوية وجريئة  أن البد من  ونرى 
للتجاوزات  ح���دود   هناك  تكون  وأن 
للمهام  النادي  يعود  حتى  والمتجاوزين 
كانت  ل��و  حتى  أجلها  م��ن  وج��د  ال��ت��ي 
النادي  يبقى  ال  وحتى  مؤلمة  القرارات 
ألعابها  بمختلف  ورياضته  ومنشآته 

كالريشة يف مهب الريح!!

يأمل عشاق لعبة كرة اليد وما أكثرهم يف بلدنا أن تشهد اللعبة 
انطالقة واثقة بقيادة اتحادها الجديد وأن تعود إليها الحياة 

واأللق والتوهج..
وهذا موضوع واحتنا األول لهذا األسبوع؟؟

إىل  واالنسجام  الوئام  يعود  أن  الحرية  نادي  جمهور  ويأمل 
وذات  ومنافسة  قوية  ألعابه  تعود  وأن  النادي  المعنيين يف 
هذه  يف  الثاني  الموضوع  وهذا  الرياضية  ساحتنا  يف  مكانة 

الواحة لهذا األسبوع فهيا نقرأ..

الفنون القتالية 
تحتفي بالذكرى الخمسين لتأسيس 

االتحاد الرياضي العام

قرارات جديدة 
للمكتب التنفيذي

االتحاد  منظمة  لتأسيس  الخمسين  الذكرى  بمناسبة 
العليا  اللجنة  تقيم  الذهبي(  )اليوبيل  العام  الرياضي 
تاي  المواي  برياضة  الجمهورية  بطولة  القتالية  للفنون 
المغلقة  الرياضية  الجالء  صالة  يف  والسيدات  للرجال 

بدمشق بالفترة من 11 حتى 13 شباط الجاري.
وأكد عدنان المصري رئيس اللجنة العليا للفنون القتالية 
للعام  العليا  اللجنة  خطة  ضمن  تأتي  البطولة  هذه  أن 
عىل  للتركيز  للعبة  الفني  بالمستوى  لالرتقاء  الحايل 
المواهب والخامات الواعدة وستكون معيارا النتقاء أفضل 
والذي  التدريبي  المعسكر  سيشاركون يف  الذين  الالعبين 
بدوره سيكون محطة النتقاء أفضل الالعبين المتقدمين 

للمشاركة يف االستحقاقات الخارجية القادمة.
تعتبر  البطولة  هذه  أن  إىل  العليا  اللجنة  رئيس  وأشار 
الداخلية  البطوالت  صعيد  عىل  للجنة  رسمي  نشاط  أول 
كوادر  مهارات  بصقل  لالستمرار  فرصة  وهي   2021 لعام 
مضيفا  المميزين,  والبطالت  باألبطال  ولالهتمام  اللعبة 
التنظيمية  المستلزمات  اللجنة ستقوم بتوفير كافة  بأن 
بالشكل  البطولة  إلخ��راج  البشري  وال��ك��ادر  واإلداري���ة 
المناسب حيث تتابع أدق التفاصيل مع اللجان المختصة 
لوضع اللمسات النهائية قبل انطالق البطولة يف موعدها 

المحدد.
االتحاد  رئيس  معال  فراس  للسيد  الشكر  المصري  ووجه 
الرياضي العام وللسيد محمد الحايك رئيس مكتب ألعاب 
القوة المركزي عىل الدعم الكبير الذي يقدم للجنة بهدف 

االرتقاء بألعابها نحو األفضل.

اتخذ المكتب التنفي��ذي لالتحاد الرياضي العام 
بجلس��ته األخيرة التي عقدت برئاس��ة األس��تاذ 

فراس معال عددًا من القرارات ابرزها:
- إعادة تش��كيل مجلس إدارة االتح��اد العربي 
الس��وري لكرة الطاولة من الس��ادة: بسام خليل 
)رئيسًا( رضا الدمقس��ي )نائبًا للرئيس( سوسن 
مصطف��ى )أمينا للس��ر( عم��اد منص��ور، زينة 
قصقص، ديانا نعوس، جمال ريشي، راني صافيا، 

مصطفى الولي )أعضاء(.
- إعادة تش��كيل مجلس إدارة االتح��اد العربي 
السوري لبناء األجس��ام من السادة: منار هيكل 
)رئيس��ًا( بالل بحصاص )نائب��ا للرئيس( محمد 
س��مير إس��ماعيل )أمينا للسر( بش��ير قاووق، 
محمد خض��ور، ويزر س��رميني، حذيفة الحكيم 

)أعضاء(.
- إعفاء الس��يد فواز العثمان من مهمته رئيس��ًا 
للجن��ة التنفيذية لالتحاد الرياض��ي العام بالرقة 
بس��بب ضع��ف األداء وتس��مية الس��يد أحمد 

سليمان الحسن بداًل عنه.
- إع��ادة تش��كيل مجل��س ادارة ن��ادي الحرية 
الرياضي من الس��ادة: نور تفنكجي )رئيسًا( عبد 
الق��ادر فتال، ريما زيات، يعق��وب اصفر، محمد 
مهدي ح��الق، عبد اللطيف الحل��و، حازم حداد 

)أعضاء(.
- الموافقة على تشكيل لجان فنية فرعية للجنة 
العليا للفنون القتالية في المحافظات لإلش��راف 
على األلعاب التي تتبع لها على أن يتم تشكيل 
اللجنة بق��رار من اللجنة التنفيذي��ة بالمحافظة 
بعد التنس��يق مع اللجنة العليا للفنون القتالية 
وتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء أو خمسة أعضاء 

حسب توزع انتشار اللعبة في المحافظة.
- قبول استقالة السيد حسين عمر النايف عضو 
مجلس إدارة نادي عمال السكك الرياضي بحلب 
بناء على طلبه وترمي��م مجلس اإلدارة بالرفيقة 

روال همبارسميان بداًل عنه.

اتحاد كرة اليد الجديد.. 
نادي الحرية بين القيل والقال

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

دوري الكرة الطائرة للرجال وختام مرحلة الذهاب
محمد عجان

صبحي أبو كم

االيران��ي  المالكم��ة  اتح��اد  ق��دم 
للمعسكر المشترك لمنتخبي سورية 
اي��ران  ال��ذي يس��تضيفه بالعاصمة 
طه��ران من��ذ 23 الش��هر الفائت وما 
زل��ت فعالياته مس��تمرة حتى اآلن, 
بحس��ب ما ذكر ل�)االتح��اد(  رئيس 
البعثة الس��ورية محمود سلوم أمين 
س��ر اتحاد المالكمة العربي السوري، 
الذي قال أن منتخبنا حظي باهتمام 
كبير وباس��تضافة الئق��ة من طهران 
من خالل الحضور المميز لمسؤولين 
رياضيين ومتابع��ة جماهيرية ونقل 
تلفزيوني عبر ثالث محطات لللقاءات 
الودي��ة ف��ي المعس��كر والتدريبات 
االيران��ي. نظي��ره  م��ع   المش��تركة 
س��لوم أوضح أن منتخبنا ش��ارك 6 
العبين قدم��وا مباري��ات قوية أمام 
العبي ايران بف��وز أحمد غصون على 
خصم��ة االيراني المؤه��ل لنهائيات 
بطول��ة أس��يا المؤهل��ة للمش��اركة 
ف��ي أولمبياد طوكيو خ��الل النصف 

الثان��ي من الع��ام الج��اري, وفيما 
خس��ر الخمس��ة البقية بالنقاط أمام 
منافس��يهم وهم حس��ين المصري, 
حيدرة العسلي, جعفر اسماعيل ,عالء 
الدين غصون ومحم��د مليس, ومن 
اسباب  الخس��ارة أن طاقم التحكيم 
والقض��اة جميعا من الكوادر االيرانية 
وقدم العبونا مس��توى جيدا وخّسروا 
بنتيج��ة 2/3 وظل��م منهم حس��ين 
المصري وزن 52 وعالء الدين غصون 
بوزن 91 كغ  ولم يش��ارك اثنين من 
العبينا ألس��باب صحية مفاجئة فيما 
علم��ًا أن اثنين م��ن العبينا هم من 
فئ��ة الش��باب ويش��اركون ألول مرة 

خارجيا.
وق��ال رئيس اتح��اد المالكمة كامل 
شبيب أن التحكيم االيراني تحيز بكل 
واضح مع العب��ي منتخب بالده, ولم 
يحس��بوا أن المنتخب االيراني سيرد 
الزيارة لمنتخبنا قريبا في دمشق في 
معس��كر تدريبي مماثل لما جرى في 
طهران وسيقام بيهم لقاءات  النزاالت 

بطاقم تحكيمي سوري بالكامل.

منتخب المالكمة يواصل معسكره التدريبي 
مع نظيره االيراني في طهران


