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) اليوم( جولة جديدة ضمن تجمع كرة األولى ..

المرحلة األولى ابتسمت للمجد والعربي 
والنواعير وعفرين

دوري أندية الرجال لكرة السلة 2020  /  2021

الوحدة أذاق الكرامة طعم الخسارة 
والنواعير بالتمديد غلب اليرموك

في األسبوع الثامن إيابًا من الدوري الممتاز

تشرين يعزز موقعه بالصدارة والجيش يطارده بحرارة

الفارسة منال األسد تفتتح فعاليات دورة الوفاء 
الدولية لقفز الحواجز الخامسة والعشرين

منشآت حلب الرياضية... 
خطوات مهمة على طريق إعادة تأهيلها وصيانتها

رجال كرتنا انطلقوا لألراضي البحرينية

: الجميــع ينتظــر منكـم الفــوز والفـــرح
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6

4 زيد قطيني وإباء حالق بطال الجمهورية 
بكرة الطاولة للواعدين والواعدات

دوري أندية السيدات لكرة السلة.. الثورة تدرب 
أمام األشرفية وتشرين وقاسيون غلب الوحدة

رجال نادي اليقظة يعودون للمنافسة 5
في نهائي دوري كرة اليد

طوكيو تؤكد انطالق مسيرة الشعلة 7
األولمبية في 25 آذار

تقرؤون أيضًا
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57 4 الكرامة يتوج بلقب أول 
بطولة لكرة اليد الشاطئية

مان سيتي وريال مدريد والبافاري 
وتشيلسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ناشئات عامودا بصدارة ذهاب دوري الطائرة للدرجة الثانية
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تشرين × جبلة 3/ 1
محمد عجان

سجل لتشرين عمر ريحاوي د 53 
من ركلة جزاء، محمد مرمور د 65 

ماهر دعبول د 90.
وسجل لجبلة محمود البحر د 30.

واصل فريق البحارة مش��واره نحو 
القم��ة والصدارة بف��وز كبير على 
جاره جبلة وبثالثية من األهداف 
مقابل هدف واح��د بعد أن قلب 
تأخره بهدف لجبلة ويسجل ثالثة 
أه��داف مج��ددًا ف��وزه وبنفس 
النتيج��ة التي س��جلها ذهابًا في 
جبلة المباراة ج��اءت مثيرة في 
مجرياته��ا وقوية في أدائها وندية 
في فنياتها تب��ادل فيها الفريقان 
األفضلي��ة ف��ي التواج��د الفعال 
واالستحواذ  الميدانية  والسيطرة 
والتصمي��م عل��ى تحقي��ق الفوز 
وخاص��ة م��ن جان��ب تش��رين 
الذي امتل��ك الملعب عبر ضغط 
هجوم��ي بغي��ة حس��م المباراة 
مبك��رًا بي��د أن مهاجميه أضاعوا 
التركيز  لغي��اب  بالجملة  فرص��ًا 
وس��وء التس��ديد والتعث��ر أمام 

مرمى جبلة.
ف��ي الوقت ال��ذي كان فيه جبلة 
مرت��دات س��ريعة  وعب��ر  يق��وم 
بمحاوالت ج��ادة وعبر اختراقات 
واضح��ة نج��ح ف��ي إحداها في 
تس��جيل هدفه الوحيد بواس��طة 
محم��ود البح��ر الذي تلق��ى كرة 
عالية م��ن الحفي��ان أخفق دفاع 
تش��رين في إبعادها لينجح البحر 
بالطيران  البرازيلية  الطريقة  وعلى 
وتسديد الكرة في الزاوية البعيدة 
عن يس��ار المدنية حارس تشرين 

د 30.
ليتابع جبل��ة وبأفضلية هجومية 
ويس��دد العبه من كاف��ة الجهات 
لكن دفاع تش��رين ال��ذي تحمل 

عبئًا كبيرًا تكفل بإبعاد عدة كرات 
خط��رة ورغم ذل��ك كاد البحر أن 
يعزز تقدم جبلة بهدف ثان عندما 
انفرد تمامًا بحارس تشرين أحمد 
مدني��ة وجهًا لوجه ليس��دد الكرة 
أرضية بدالص من مراوغة فينقض 

المدنية وينقذ الكرة باقتدار.
هذا ف��ي الوق��ت الذي س��نحت 
لمهاجم��ي تش��رين ع��دة فرص 
أخفق كل م��ن الدعبول والمرمور 

والصباغ في ترجمتها.
الش��وط الثان��ي ارتفع��ت في��ه 
الالعبون  اللعب وضاع��ف  حرارة 
من جهدهم وخاص��ة من جانب 
تش��رني ال��ذي امت��د وبضغ��ط 
التعديل  طالب��ًا  هجومي س��ريع 
يتعرض المرمور لعرقلة احتسبها 
حكم المباراة ركلة جزاء ويسجل 
فيه��ا تش��رين ه��دف التع��ادل 
بواس��طة عمر ريح��اوي قبل أن 
دقائق  لثم��ان  اللع��ب  يتوق��ف 
بس��بب اعتراض جبلة على صحة 

ركلة الجزاء.
ويستمر تش��رين في وتيرة أدائه 
الهجوم��ي الس��ريع ويتمكن من 
تس��جيل هدفه الثاني عبر محمد 
مرمور الذي أحسن استقبال بينية 
الدعبول ويس��ددها مباش��رة عن 

يسار حارس جبلة عيسى األشقر.
لم يس��تكين جبلة لتأخره وبادل 
واألفضلي��ة  الهجم��ات  مضيف��ه 
وامتد بكامل العبيه محدثًا شروخ 
واضح��ة ف��ي دفاع��ات البح��ارة 
ويتمكن مصطفى الش��يخ يوسف 
من الهروب من مدافعي تش��رين 
وينف��رد بالمدني��ة ويس��دد بقوة 
لينوب القائم األيمن لتشرين عنه 
ف��ي رد الكرة للملعب مانعًا هدف 

التعادل.
وس��دد نور عل��وش قذيف��ة قوية 
تعذب المدنية في إنقاذها ولعب 

الشيخ يوسف كرة مباشرة أبعدها 
الدقائق  دفاع تشرين لركنية ومع 
األخيرة عاد تشرين وعبر مرتدات 
سريعة بقيادة المرمور الذي انفرد 
وس��دد بجانب القائم لكنه عوض 
وشارك في تحقيق الهدف الثالث 
عندم��ا مرر الك��رة إل��ى الدعبول 
باتجاه  عاجله��ا  والذي  المتق��دم 
مرمى جبلة لتمر الكرة عن يس��ار 

حارس جبلة والهدف الثالث.
ليهدر بعده��ا نور عل��وش فرصة 
انفرد  عندم��ا  لجبل��ة  التقلي��ص 

بحارس تشرين وسدد بالعاللي.

الوحدة × الطليعة 1/ 1
رياض أمين

سجل للطليعة مؤيد الخولي خطأ 
بمرماه د 39 و للوحدة عبد الهادي 

الشلحة د 69
الوح��دة  هاج��م  األول  الش��وط 
وأهدر ل��ه محمد الح��الق فرصة 
اله��دف األول ووض��ع  تس��جيل 
للوحدة  وح��رة  بالعالل��ي  الك��رة 
ق��رب منطق��ة الطليعة س��ددها 
األوم��ري رده��ا القائ��م للطليعة 
ولتعلو ك��رة حميد مي��دو مرمى 
الطليع��ة وأبعد دفاع الطليعة مرة 
األومري لركنية ورد خالد الطليعة 
بتس��ديدة أرضية أمسكها حارس 
للوحدة  الرابعة  والركني��ة  الوحدة 
وتمر رأسية الخولي عن يسار قائم 
الطليعة وحول قلب دفاع الطليعة 
ك��رة الجفال لركني��ة قطعها دفاع 
الطليعة ويضيع أحمد حديد أغلى 
فرصة للطليعة من ركنية لألبيض 
رد عليه��ا حميد ميدو عن يس��ار 
قائم الطليعة ورأسية الشلحة عن 
يمين قائم الطليعة وبالدقيقة 39 
س��جل مؤيد الخول��ي هدفًا خطأ 
بمرماه وس��دد أحم��د العمير كرة 
قوي��ة ردها طه الموس��ى بخبرته 

والركنية الخامسة للوحدة مسحت 
رأس األولمري وركنية السادس��ة 
للوح��دة أبعده��ا دف��اع الطليعة 
ولينته��ي الش��وط األول بتق��دم 

الطليعة بهدف لال شيء.
الشوط الثاني امتد الوحدة لمنطقة 
الطليع��ة وح��رة للوح��دة أبعدها 
حارس  وأمس��ك  الطليعة  دف��اع 
الطليعة كرة الحالق وأمس��ك مرة 
أخرى رأس��ية عبد الهادي الشلحة 
وسجل عبد الهادي الشلحة هدف 
التع��ادل للوح��دة بالدقيق��ة 69 
وأمسك حارس الطليعة كرة عدي 
الطليعة  بمنطقة  الوحدة  ويعسكر 
وتحصل على ركلة حرة من مسافة 
قريبة حولها دفاع الطليعة لركنية 
ويمسك الكرة حارس الطليعة ورد 

الطليعة بتسديدة دون جدوى .
ويسدد علي خليل مرتين عن يسار 
الس��ابعة  والركنية  الوح��دة  قائم 
الطليعة  ح��ارس  حولها  للوح��دة 
لركني��ة ويهدر الحالق أغلى فرصة 
للوح��دة عل��ى بع��د مترين من 
مرمى الطليع��ة ولتنتهي المباراة 

بالتعادل بهدف لهدف.

الفتوة × االتحاد 2/ 1
سجل للفتوة علي بعاج د 28 ورجا 
رافع د 36 وس��جل لالتحاد زكريا 

عزيزة د 77.
الفت��وة  هاج��م  األول  الش��وط 
وركنيتي��ن ل��ه وأمس��ك حارس 
االتحاد كرة رجا رافع وس��دد علي 
بع��اج ويمس��ك ح��ارس االتحاد 
كرته ومرت كرة أسعد الخضر عن 
يمين قائم االتحاد وحول حارس 
االتحاد كرة أسعد الخضر لركنية د 
28 س��جل علي بعاج هدف الفتوة 
وبالدقيقة  للفتوة  الرابعة  والركنية 
36 س��جل رجا رافع الهدف الثاني 
للفتوة عن يس��ار ح��ارس االتحاد 

والركني��ة األولى لالتح��اد قطعها 
دفاع الفتوة ولينتهي الشوط األول 
بتق��دم الفتوة بهدفي��ن مقابل ال 

شيء.
االتحاد  الثان��ي هاج��م  الش��وط 
وتتب��ع دف��اع الفت��وة هجمات��ه 
باقت��دار وركنية لالتح��اد أبعدها 
دفاع الفت��وة ورد قائم الفتوة كرة 
أحمد األحمد و4 ركنيات متتالية 
لالتح��اد يقطعه��ا دف��اع الفت��وة 
بالدقيقة 77 ليس��جل زكريا عزيزة 

هدف االتحاد.
وركني��ة لالتح��اد أبعدها حارس 
الفتوة لخارج منقطة الجزاء بيديه 
ويحاول االتحاد التعديل ويتصدى 
دف��اع الفتوة لهجمات��ه ويقطعها 
ولتنتهي  الج��زاء  منطق��ة  لخارج 
المب��اراة بف��وز الفت��وة بهدفي��ن 

لهدف.

الساحل × حطين ١/ صفر
صبحي سحاري

على عك��س التوقعات ومجريات 
اللق��اء خط��ف الس��احل هدف��ًا 
مس��تغاًل هفوة دفاعية استثمرها 
علي حس��ن بتسجيله هدف الفوز 
األغلى للساحل على أرض البلدي 
جاء بالدقيقة 69 وفي التفاصيل ..
بثق��ة عالية دخل العبو الس��احل 
اللقاء متس��لحي بعامل  مجريات 
س��اندهم  الذي  والجمهور  األرض 
من ش��رفات المنازل وأس��طحها 
الملع��ب  أرض  عل��ى  المطل��ة 
وكاد الجمعة عب��د هللا أن يفتتح 
التس��جيل بالدقائ��ق األولى لكن 
كرته ردتها العارضة وأبعدها دفاع 

حطين .
محاوالت أصحاب االرض لم تنته 
مع نش��اط الفياضي عل��ى الجهة 
اليمن��ى وتحركات الس��عيد وأبو 

عمشة .

فش��ل  وس��ط  تح��ركات حطين 
أصح��اب األرض بافتتاح النتيجة 
أثمرت ع��ن ركلة ج��زاء أهدرها 
 20 بالدقيقة  مرديكي��ان  مارديك 
ليبدأ مسلس��ل الف��رص الضائعة 
للضيوف عب��ر المارديك و البوطة 
واألش��قر وقلفا واألول سلبيًا على 

صافرة بصلحلو حكم اللقاء .
عل��ى ما انته��ى األول بدأ ش��وط 
المباراة الثان��ي وعلى مبدأ صدق 
يس��تمر  حطي��ن  تص��دق  ال  أو 
بإهدار الفرص ودفاعات الس��احل 
الكالسي وبس��الة سليمان  بخبرة 
ح��ارس  المص��ري  والصندي��د 
القراصن��ة أبع��دوا الخط��ر ع��ن 

مرماهم بكل اقتدار .
الموقف  المكي��س صعوبة  ليقدر 
وأراد تغيير البوصلة باتجاه الشاكر 

حارس حطين
فكان له الم��راد عندما دفع بعلي 
حسن كابتن الفريق الذي استثمر 
عرضي��ة أبو عمش��ة وس��دد كرة 
تس��للت بين أقدام شاهر الشاكر 
ح��ارس حطي��ن وه��دف الف��وز 
ألصح��اب االرض الذي��ن تراجعوا 
إطباق  الخلفية وس��ط  للمناط��ق 
المصري من  محكم على مرم��ى 
الضي��وف بالرغ��م م��ن النق��ص 
العددي بطرد بوطة لتلقيه إنذارين 
إيضًا بصلحلو يش��هر بطاقة حمراء  
بوج��ه وس��يم جفلة بع��د دقائق 

معدودة .
لكن التصميم والروح التي تمتع 
به��ا العبي الس��احل للحفاظ على 
الثواني  أس��تمرت حت��ى  الف��وز 

األخيرة من نهاية اللقاء.
بذلك يحقق الس��احل فوزه الثاني 
له هذا الموسم على أرض البلدي 
في طرطوس رافعًا رصيده الى 13 
نقطة متس��اويًا مع الفتوة بالمركز 
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الوثبة ×الجيش 2/1
محمد خير الكيالني

الواكد د3  س��جل للجيش محمد 
ومؤمن ناج��ي د76 وللوثبة باهوز 

محمد د 50
فوز الجي��ش على الوثبة جاء ضمن 
مباراة حمل��ت االصابات والتقلبات 
ففي اإلصابات خ��رج محمد الواكد 
هداف الجيش وحارس الوثبة فادي 
مرعي والتقلبات فالشوط االول كان 
الجيش فيه )فل الفل( والوثبة في 
خبر كان وبالثاني كان الوثبة شكل 
تان��ي لكنه لم يس��تغل نهضته ولو 
اس��تغلها لفاز لك��ن الجيش عاد له 
الفوز والمزاحمة على  الوعي وحقق 

الصدارة وهكذا كان 
ش��وط اول كله اصابات من سوء 
أرض الملعب لذلك كانت الشوط 
عدم بعد أن س��جل محمد الواكد 
ه��دف الجيش بالدقيق��ة الثالثة 
الخصي  حي��ث تلقى ك��رة م��ن 
أصحها لنفس��ه بحرفنة وس��ددها 
هدفا في مرمى المرعي الذي خرج 
مصاب��ًا ودخل الخي��اري بداًل عنه 
الذي صد مباش��رة الشريفة وبعده 
الواكد خرج مصابا واكمل الشوط 
وامت��الك  للوثب��ة  حض��ور  دون 
للجيش لنصف الملعب من خالل 
جنح رامي الت��رك واختراق جهة 
الوثبة اليسرى حيث كان الحارس 
خالد ابراهيم متفرجا وعندما يرتد 
الوثب��ه يكون الدفاع الجيش��اوي 
حاضرًا وتتوال��ى االصابات ويعلن 
الطويل عن نهاية الش��وط بتقدم 
الجيش بالثاني تغي��ر أداء الوثبة 
ودخ��ل مهاجما وباغ��ت الجيش 
به��دف التعادل عن��د الدقيقة 50 
بكرة سددها باهوز محمد خدعت 
الحارس خالد وهبط ايقاع الجيش 
وس��دد الغندور كرة أخ��رى ردها 
الحارس خالد وعاد الوعي للجيش 

بدخول اللولو والرجب وهاجم
كما ف��ي الش��وط االول من جهة 
الوثبة اليس��رى وخطر علي الوثبه 
م��ن   76 بالدقيق��ة  وبتس��ديدة 
مؤمن ناجي اخترقت دفاع الوثبة 
الترجي��ح ورجع  للش��باك هدف 
الوثبة لما ظهر به ببداية الش��وط 
الثاني وضغ��ط علي الجيش قبل 
النهاية وبالدقائق المضافة فتراجع 
الجي��ش للدفاع وإضاع��ة الوقت 
تكتيكيا لضمان الفوز الذي أعلنه 
ف��راس الطويل بصافرت��ه الواثقة 
التماس عل��ي عواد  مع حكم��ي 
الرابع  ومحمود اسماعيل والحكم 

سيمون السالمة . 
والمراق��ب االداري خض��ر جمعه 

والتحكيمي خالد دلو.
شباك صامتة

ل��م يس��تطع أي م��ن الش��رطة 
اآلخر فصمتت  والحرجلة تج��اوز 
الطرف��ان بنقطة  الش��باك وخرج 
مهمة على طريق الهروب من هم 

الهبوط .
الش��رطة رفع رصيد إلى 22 نقطة 
بالمرك��ز العاش��ر يلي��ه الحرجلة 

بالمركز الحادي عشر ب�19 نقطة .
وماحدث في المب��اراة أعاله تكرر 
في مواجهة أخرى جمعت الحرية 
انتهت  حي��ث  الكرام��ة  بضيف��ه 
الذي  الس��لبي  للتعادل  المب��اراة 
أزع��ج الكرامة الباح��ث عن نقاط 
تعيده للواجهة بعد أسابيع طويلة 

كان بها في الزعامة .
أصح��اب األرض حافظ��وا عل��ى 
بصيص أمله��م بالبقاء لكن دائرة 
الخط��ر مس��تمرة ألن الفريق بقي 
بالمؤخ��رة بالمركز 14 وله 9 نقاط 
فقط وه��و التعادل الس��ادس له 
بالدوري أما الكرامة حجز الترتيب 
الخام��س وله 39 نقط��ة وي�تأخر 
بفارق التسجيل فقط عن الوحدة .

في األسبوع الثامن إيابًا من الدوري الممتاز

تشرين يعزز موقعه بالصدارة والجيش يطارده بحرارة

جاءت  الممتاز  الكروي  ال��دوري  إياب  من  الثامن  األسبوع  في 
المقدمة  في  والجيش  تشرين  سفن  تشتهي  كما  النتائج 

وسفن الفتوة والساحل في السفح.
في  األول  فبقي  الوثبة  على  والجيش  جبلة  على  فاز  تشرين 

الصدارة واستمر الثاني مطاردًا له.
والفتوة فاز على االتحاد والساحل حذا حذوه وفاز على حطين 
الكرامة  عادل  الحرية  فيما  القائمة  ذيل  في  رصيدهما  فعززا 
والوحدة  الهبوط  من  الخطر  بحر  في  والثالثة  بنقطة  وفاز 
واألربعة  والحرجلة  الشرطة  حال  وكذلك  يتعادالن  والطليعة 

في أمان واطمئنان.
يستعد  الذي  األول  المنتخب  عيون  كرمى  يتوقف  وال��دوري 

لالستحقاق اآلسيوي بمباراتين أمام البحرين وإيران.
صدارة تشرينية

اللقب تشرين وفي رحلة دفاعه عن لقبه وعن صدارته  حامل 
للدوري فاز على ضيفه جبلة في ديربي محافظة الالذقية.

تشرين فاز ألنه سجل وجبلة لم يكن يستحق الخسارة قياسًا 
الذي قدمه وبه تقدم بهدف بالشوط األول وأدرك  واألداء 

تشرين التعادل في الثاني )بفعل فاعل( ومساعدة من الحكم 
الخبير  إليها  أشار  جبلة  على  جزاء  ضربة  احتسب  الذي  »الكبار« 

التحكيمي باالستديو التلفزيوني بأنها غير صحيحة.
فوز  في  وساهم  النتيجة  على  أثر  الحكم  قرار  أن  يعني  وهذا 
أعصابه  وتأثرت  كثيرًا  اعترض  جبلة  ألن  جبلة  وخسارة  تشرين 
وأداء العبيه فاستقبل هدفين ولم يكن جبلة المتأثر أيضًا بل 
تأثر الجيش إذ بقي الفارق بينه وبين تشرين على حاله وكان من 
سباق  في  يتقلص  أن  أخطاء  دون  األمور  سارت  ولو  الممكن 

الصدارة.
الجيش بالوصافة

كذلك  استمر  لتشرين  واألقرب  األخطر  المطارد  الجيش  فريق 
إلى  الوصول  أجل  من  ضاغطًا  وبقي  المشهد  من  يخرج  ولم 
الصدارة وفي هذا االتجاه عاد من حمص بفوز غال على الوثبة 
صعب  فريق  من  وثمينة  جدًا  مهمة  نقاط  ثالث  ونال  العنيد 
استعاد  الوحدة  مع  خسر  أن  منذ  والجيش  أرضه  على  المنال 
واستمر  نقاط   6 وحصد  متتاليين  فوزين  وحقق  العافية 
ثانية  مرحلة  في  واللقب  أولى  كمرحلة  القمة  على  منافسًا 

بعد  أسابيع  من  تبقى  فيما  تحدث  قد  للمتصدر  كبوة  منتظرًا 
العودة إلى ساحة التنافس في الشهر القادم.

الوثبة ولألسبوع الثاني على التوالي تلقى الخسارة وعزاؤه أن 
خسارتيه كانتا على التوالي من المتصدر والوصيف وذلك يترجم 

الفوارق الفنية  بينه وبينهما.
زيادة الفارق

الطليعة  مع  الوحدة  وتعادل  الساحل  أم��ام  حطين  خسارة 
بين  الترتيب  جدول  على  الفارق  وسعت  الحرية  مع  والكرامة 
وتشرين  الجيش  يسبقهم  ومن  والكرامة  والوحدة  حطين 
حطين  بين  نقاط  وأرب��ع  وحطين  تشرين  بين  نقاط   9 ليصبح 

والجيش.
تشرين  عن  نقاط   10 بعد  على  والكرامة  الوحدة  أصبح  فيما 

وخمس نقاط مع الجيش.
وإذا كان تعادل الوحدة مع الطليعة معقواًل ومقبواًل ويأتي 

ضمن التوقعات.
تعادل  وكذلك  مفاجأة  الساحل  مع  حطين  خسارة  أن  إال 
ثبات لدى حطين  الحرية وهذا يعكس حالة عدم  الكرامة مع 

ولدى الكرامة.
فائدة كبيرة

فوز الفتوة على االتحاد وفوز الساحل على حطين عاد عليهما 
بالفائدة الكبيرة وارتفع رصيد كل منهما إلى 13 نقطة.

القوي  الكرامة  من  نالها  نقطة  من  استفاد  الحرية  أن  كما 
والمطلوب  خطر  في  الثالثة  وبقي  نقاط   9 إلى  رصيده  فرفع 

كما نعلم صاحبا المركزين 13 و14 من أجل الهبوط.
االتحاد  نتائج  أن  المستغرب  لسكن  متوقعًا  كان  الفتوة  فوز 

ومنذ أن تسلم التدريب فيه )مدرب برازيلي( تسير في النازل.
وحتى  مضت  أسابيع  أربعة  منذ  قوية  بعروض  يمضي  الفتوة 

اآلن وعدّل الكثير من نقاطه وموقعه وآماله.
الذهب  بطعم  حطين  من  والنقاط  له  يسجل  فوز  والساحل 
وهي نقاط تساهم في عودة الروح للفريق وارتفاع العزيمة 

والحماسة.
نقطة  وم��ن  منطقيًا  الحرجلة  مع  الشرطة  تعادل  ويبقى 
استفاد الفريقان وإن كان الشرطة أكثر اطمئنانًا على الجدول 

إال أن الحرجلة ليس في حالة حرجة ووضعه متوازن
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التقى األس��تاذ فراس معال رئيس االتحاد 
الرياضي الع��ام بعثة منتخب الرجال لكرة 
القدم، وودعها قبل أن تتجه صباح الجمعة 
الى البحرين وإيران إلجراء معسكر خارجي 
تحضي��رًا الس��تئناف رحل��ة التصفي��ات 
اآلس��يوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

قطر 2022 وكأس آسيا 2023.
وأكد معال عن س��روره للتواجد بين أفراد 
البعث��ة خ��الل اللق��اء الذي ج��رى تحت 
قبة الفيح��اء منوهًا ال��ى أهمية المرحلة 
القادمة، حيث أن الش��ارع الرياضي ينتظر 
م��ن المنتخب الف��وز والف��رح وإن كانت 
المباريات القادمة ودية وهي صعبة سواء 

مع البحرين أو إيران.
ووضع رئي��س االتحاد الرياض��ي الجميع 
أم��ام مس��ؤولياتهم وب��أن المطلوب بذل 
المزي��د من الجه��ود، حي��ث إن منتخبنا 
اس��تعد أيض��ًا كم��ا اس��تعد غي��ره من 

المنتخب��ات وتم تقدي��م كل ما يلزم من 
قبل القائمين عليه والمعنيين.
القائمة النهائية

إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موس��ى، 
شاهر الشاكر، مؤيد العجان، عمرو ميداني، 

إي��از عثم��ان، عب��د هللا الش��امي، محمد 
المرم��ور، محمد ريحاني��ة، خالد كردغلي، 
ف��ارس أرن��اؤوط، مؤم��ن ناج��ي، محمد 
العن��ز، مارديك مردكي��ان، محمود البحر، 
ع��الء الدين دالي، عمرو جنيات، يوس��ف 

الحالق، كامل حميش��ة،  محمد، محم��د 
ورد الس��المة، عبد الرحمن ب��ركات، عمر 
السومة، أحمد الصالح، عبد الرزاق محمد، 
محمد عثمان، ثائر كروما، أحمد األش��قر، 

محمود مواس.
غيابات

يغي��ب عن القائم��ة التي س��تتواجد في 
البحرين وإيران كل من الالعبين حس��ين 
جوي��د وماه��ر دعب��ول وخال��د المبيض 
)لإلصابة( ويوسف الحموي لثبوت إصابته 
بفاي��روس كورونا بع��د أن خضع الجميع 
للفحوصات قبل الس��فر، حي��ث تم إجراء 

.pcr مسحات
وهن��اك إمكاني��ة ع��دم تواج��د العبينا 
المحترفي��ن ف��ي الكوي��ت بس��بب عدم 
الس��ماح لهم بالمغادرة بس��بب إجراءات 
البالد حيال الفايروس الذي ال زال يتحكم 

بالعالم.

ش��هد يوم الجمع��ة انطالق��ة مباريات 
المرحلة 21 من الدوري الكروي الممتاز 
 åلفئة الش��باب والتي تختتم الس��بت
بلقاء وحيد يحل فيه الوحدة ضيفًا على 

حطين في ملعب المدينة.
مواجه��ات الجولة أبرز م��ا فيها متابعة 
االتح��اد تحليق��ه بالص��دارة باإلضاف��ة 
للنتيج��ة الكبيرة الت��ي تعد األولى من 
نوعه��ا منذ مواس��م طويلة ف��ي دوري 
الممتاز، حيث تغلب الكرامة في ملعبه 
الصناعي على المجد بنتيجة 10/ صفر؟

المقدمة عىل حالها
في الجول��ة 21 كرر االتح��اد فوزه على 
الش��رطة وهذه المرة بنتيجة 3/ 1 فيما 
كان قد ف��از ذهابًا 3/ صف��ر ليرفع من 
رصي��ده ال��ى 55 نقطة وب��ات تتويجه 
باللق��ب مس��ألة وق��ت ال أكث��ر وف��ق 

المعطيات.
وتجمد رصيد الش��رطة عن��د النقطة 16 
الت��ي تضعه بالمركز قب��ل األخير وبقي 
تش��رين محافظًا على آمال��ه بفوزه في 
دمش��ق على الجي��ش بهدفين دون رد 

وكان قد فاز ذهابًا برباعية نظيفة.
ش��بان البح��ارة ب��ات له��م 44 نقطة 
بالوصاف��ة وبقي الجيش بالمركز الثامن 

ب� 24 نقطة.
الجيدة وحافظ  الطليعة نتائج��ه  وتابع 
على مركزه الثالث بقوة وفارق ال� 3 نقاط 
مع تش��رين، بعد تغلب��ه في حلب على 

مضيفه الحري��ة 2/ 1 ليرفع رصيده الى 
41 نقط��ة فيما تجمد رصيد الحرية عند 

23 نقطة بالمركز التاسع.
تحسين مراكز وهم الهبوط..

الف��رق المرتاح��ة م��ا زال��ت تواص��ل 
المراوح��ة ف��ي مكانها، حيث تس��عى 
لتحس��ين مراكزها على الئحة الترتيب 
بع��د أن فق��دت أمل التناف��س وتنعم 

بمكان دافئ بعيد عن هم الهبوط.
النواعير اس��تطاع تجاوز الوثبة الضيف 
بنتيجة 2/ 1 ليرفع رصيده الى 31 نقطة 
بالمركز السادس فيما للوثبة 34 بالمركز 
الرابع واقت��رب منه المحافظة 33 نقطة 
بع��د فوزه ف��ي حلب على جبل��ة 4/ 2 
واألخير ال يزال يخشى الهبوط حيث له 

21 نقطة بالمركز 11.
لقاء حمص ش��هد نتيجة ثقيلة جدًا زاد 

فيه��ا الكرامة من أوج��اع المجد وغلبه 
ب���10 أهداف نظيفة رف��ع بها الفائز من 
نقاطه ل� 30 بالمركز الس��ابع على الئحة 
الترتي��ب، بالمقابل بق��ي المجد أخيرًا 
ب���12 نقطة بع��د أن حاول ف��ي فترات 
العودة ألجواء هذا الدوري برحلة اإلياب، 
ولك��ن الواقع بدا أق��وى منه حيث بات 
بعد جولة الجمعة في موقف ال يحس��د 
عليه إن كان بالخسارة الكبيرة من جهة 
وابتع��اده عن البقية ف��ي ذيل الترتيب 

من جهة أخرى.
ترتيب المرحلة 21

االتح��اد 55، تش��رين 44، الطليعة 41، 
النواعي��ر   ،33 المحافظ��ة   ،34 الوثب��ة 
31، الكرام��ة 30، الجي��ش 24، الحرية 
23، حطين 23، جبل��ة 21، الوحدة 20، 

الشرطة 16، المجد 12.

كرة القدم

ربيع حمامة

س��جلت نتائج الدرجة االولى في 
النهائ��ي للصعود  ال��دور  افتتاح  
للدرجة الممت��ازة  نتائج متباينة 
المجموع��ة  تص��در  م��ن  بي��ن 
ف��ي  الوصي��ف  أم��ام  وخس��ر 
ولثاني��ة(  المجموعتين)االول��ى 
وعلى سبيل المثال في المجموعة 
الجنوبية المجد )الوصيف( تغلب 

على المحافظة )المتصدر(.
 ومتصدر المجموعة اليقظة سقط 
ام��ام ردي��ف المجموع��ة الثانية 

العربي في السويداء.
 ول��م يكن حال نتائ��ج المجوعة 
الشمالية أفضل حظًا من الجنوبية 
فقد خسر الجزيرة متصدر الشمالية 
بنتيجة كبيرة امام عفرين الرديف 
.. واس��تطاع النواعي��ر الهابط من 

الدرجة الممت��ازة أن يتغلب على 
شرطة حماه.

المجموعة الجنوبية
وصي��ف  المج��د  اس��تطاع   -
على  التف��وق  األولى  المجموع��ة 
مستضيفه بطل المجموعة الثانية 

0/1 مباراة كانت متكافئة .
- تمكن العربي وصيف المجموعة 
الثاني��ة من التفوق عل��ى اليقظة 
متصدر المجموعة االولى 0/1 في 
أهدر فيه��ا الجانبان ع��دة فرص 

محققة لضعف التركيز .
المجموعة الشمالية

- تفوق عفري��ن رديف المجموعة 
الرابعة على ضيف��ه الجزيرة بطل 
المجموعة الثالث��ة بنتيجة كبيرة 

وصلت الى 0/3 كرست أفضليته.

- واس��تطاع النواعي��ر أن يتفوق 
على ش��رطة حماه 0/2 في مباراة 
واللياقة  الخب��رة  فيه��ا  تفوق��ت 

البدنية.
المرحلة الثانية

المجموعة الجنوبية
- المجد يلتقي العربي على ملعب 
الجالء اليوم السبت وكالهما فازا 
في ال��دور األول وه��ذا ما يجعل 
نق��اط اللق��اء بينهم��ا مضاعف��ة  
وتعزي��ز الطريق ال��ى الوصول الى  

نهاية المراحل.
- اليقظ��ة يس��تقبل المحافظ��ة 
على ملعب الج��الء يوم غد االحد 
األول  اللق��اء  خس��ر  وكالهم��ا 
المواجه��ة صعبة الن  وس��تكون 
الخس��ارة تقل��ل اآلم��ال لصعوبة 

التعويض في هذا التجمع . 
المجموعة لشمالية

اليوم السبت :
-النواعي��ر يس��تقبل عفرين على 
ملعب حماه الصناعي وس��بق أن 
تع��ادال ف��ي دوري المجموع��ات 
ذهابًا سلبًا و خس��ر عفرين   إيابًا 

والمباراة مفتوحة االحتماالت .
- الجزي��رة يواج��ه ش��رطة حماه 
في دمش��ق ، ويمتاز الجزيرة عن 

الشرطة بخبرته الطويلة . 
تفوق عفرين

محمد هاشم إيزا
مع انطالقة المرحل��ة الثانية من 
نهائيات دوري كرة الدرجة األولى 
المؤهل��ة للصع��ود إل��ى مصاف 
األندية الممتازة حقق عفرين فوزًا 

غالي��ًا وعريضًا على ضيفه الجزيرة 
حين غلبه بثالثة أهداف نظيفة.

سيطر أصحاب األرض على المباراة 
الفريق  ب��كل تفاصيله��ا وصم��د 
الضيف طيلة الش��وط األول الذي 
انته��ى بالتع��ادل الس��لبي، وفي 
الدقائق العش��ر األولى من الشوط 
عفري��ن هدفين  الثان��ي س��جل 
متتاليين األول بواس��طة عبد هللا 
طبش��و والثاني عن طريق محمد 
نضال محمد واس��تمرت النتيجة 
عل��ى حالها حتى ما قب��ل النهاية 
إلى أن سجل مدافع جزراوي هدفًا 
عن طريق الخطأ في مرماه لتكون 

الخاتمة سعيدة ألصحاب األرض.

س��جلت نتائج الدرجة االولى ف��ي افتتاح  الدور 
النهائي للصعود للدرجة الممتازة  نتائج متباينة 
بين من تصدر المجموعة وخس��ر أمام الوصيف 
في المجموعتين)االولى ولثانية( وعلى س��بيل 
المثال في المجموعة الجنوبية المجد )الوصيف( 

تغلب على المحافظة )المتصدر(.
 ومتص��در المجموعة اليقظة س��قط امام رديف 

المجموعة الثانية العربي في السويداء.
 ولم يكن حال نتائج المجوعة الش��مالية أفضل 
حظ��ًا من الجنوبية فقد خس��ر الجزي��رة متصدر 
الش��مالية بنتيجة كبيرة ام��ام عفرين الرديف .. 
واستطاع النواعير الهابط من الدرجة الممتازة أن 

يتغلب على شرطة حماه.
المجموعة الجنوبية

- اس��تطاع المجد وصي��ف المجموع��ة األولى 

التفوق على مس��تضيفه بطل المجموعة الثانية 
0/1 مباراة كانت متكافئة .

- تمكن العربي وصي��ف المجموعة الثانية من 
التفوق عل��ى اليقظة متص��در المجموعة االولى 
0/1 ف��ي أهدر فيها الجانب��ان عدة فرص محققة 

لضعف التركيز .
المجموعة الشمالية

- تفوق عفري��ن رديف المجموع��ة الرابعة على 
ضيف��ه الجزيرة بطل المجموع��ة الثالثة بنتيجة 

كبيرة وصلت الى 0/3 كرست أفضليته.
- واستطاع النواعير أن يتفوق على شرطة حماه 
0/2 ف��ي مباراة تفوق��ت فيها الخب��رة واللياقة 

البدنية.
المجموعة الجنوبية

- المج��د يلتقي العربي على ملعب الجالء اليوم 

الس��بت وكالهما فازا في ال��دور األول وهذا ما 
يجع��ل نق��اط اللق��اء بينهما مضاعف��ة  وتعزيز 

الطريق الى الوصول الى  نهاية المراحل.
- اليقظ��ة يس��تقبل المحافظ��ة عل��ى ملع��ب 
الجالء يوم غد االحد وكالهما خس��ر اللقاء األول 
وس��تكون المواجه��ة صعبة الن الخس��ارة تقلل 

اآلمال لصعوبة التعويض في هذا التجمع . 
المجموعة لشمالية

اليوم السبت : 
-النواعي��ر يس��تقبل عفرين عل��ى ملعب حماه 
الصناعي وسبق أن تعادال في دوري المجموعات 
ذهابًا س��لبًا و خس��ر عفري��ن   إياب��ًا والمباراة 

مفتوحة االحتماالت .
- الجزيرة يواجه شرطة حماه في دمشق ، ويمتاز 

الجزيرة عن الشرطة بخبرته الطويلة . 

تفوق عفرين
محمد هاشم إيزا

مع انطالقة المرحلة الثانية من نهائيات دوري كرة 
الدرجة األولى المؤهلة للصعود إلى مصاف األندية 
الممت��ازة حقق عفرين ف��وزًا غالي��ًا وعريضًا على 

ضيفه الجزيرة حين غلبه بثالثة أهداف نظيفة.
سيطر أصحاب األرض على المباراة بكل تفاصيلها 
وصمد الفريق الضيف طيلة الش��وط األول الذي 
انته��ى بالتعادل الس��لبي، وفي الدقائق العش��ر 
األولى من الش��وط الثاني سجل عفرين هدفين 
متتاليين األول بواس��طة عبد هللا طبشو والثاني 
عن طريق محمد نضال محمد واستمرت النتيجة 
على حاله��ا حتى ما قبل النهاية إلى أن س��جل 
مدافع جزراوي هدفًا عن طريق الخطأ في مرماه 

لتكون الخاتمة سعيدة ألصحاب األرض.

عمدت إدارة نادي الوح��دة الرياضي وإدارة الفريق األول 
ومدي��ره الكابتن ماهر الس��يد في األي��ام الماضية على 
إجراء االتصاالت الالزمة والتنسيق مع األطراف المعنية 
بغ��رض ترتيب معس��كر خارج��ي لفريق رجاله��ا  لكرة 
القدم في المملكة األردنية الهاش��مية خالل فترة توقف 
النش��اط الكروي و والدوري الممتاز استعداًدا الستئناف 
البطوالت المحلية، ولتأمين االحتكاك الالزم للمشاركة 
الُمنَتظرة  للفريق في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي ٢٠٢١ 
خالل شهر أيار المقبل ويمثلنا فيها نادي تشرين أيضًا .

لك��نَّ الجانب األردن��ي اعتذر مؤخًرا عن اس��تضافة 
البرتقالي ألس��باب مادية والضائقة التي يعاني منها 
ناديهم باإلضاف��ة للظروف الصحية بس��بب جائحة 

كورونا التي الزالت تحيط بالعالم .
وس��يقوم الفريق بحس��ب تصريح إدارت��ه في األيام 
القليلة القادمة بوضع جمهوره بصورة الخطة البديلة 
لتحضي��ر الفريق خالل أيام الفيف��ا ، علًما أنَّ الجهاز 
الفني ق��د منَح الالعبين إجازة حتى اليوم الس��بت 

تاريخ العودة إلى التمرينات.

اختتمت الجمعة مباريات الجولة الخامس��ة )الثانية 
إياب��ًا( في التجم��ع المؤهل للدرج��ة الممتازة لكرة 

القدم لفئة الشباب.
واستطاع النضال استعادة الصدارة عندما تغلب بلقاء 
القمة على نادي العربي بهدف دون رد سجله محمود 

الرفاعي في الدقيقة 16 .
بفوزه ه��ذا رفع الفريق العنابي رصي��ده إلى 10 نقاط 
بصدارة المجموعة وتراجع العربي لمرتبة الوصافة ب�8 

نقاط .
وف��ي اللقاء اآلخر فاز الحرجلة على الش��علة بهدفين 
دون رد ليحيي صاح��ب األرض آماله بالتأهل وحجز 
إحدى بطاقت��ي المجموعة بعد أن رف��ع رصيده إلى 

7 نق��اط بالمركز الثالث فيما فقد الش��علة آماله منذ 
الجولة قبل الماضية وله نقطتان على جدول الترتيب.
وتختت��م مباريات هذا التجمع بعد غد اإلثنين حيث 
يلتقي الش��علة مع العربي في ملعب الجالء بدمشق 

ويستضيف حرجلة فريق النضال .
ويتأه��ل فريقان عن هذه المجموعة في نهاية مرحلة 
اإلي��اب إلى المرحلة النهائية وه��ي عبارة عن مباراة 
فاصلة حاس��مة حيث يلعب أول المجموعة هذه مع 
ثاني المجموعة الش��مالية مب��اراة واحدة على أرض 
حيادية ، بوقت يلتقي في��ه وصيف المجموعة أعاله 
م��ع متصدر المجموعة الش��مالية أيضًا مباراة واحدة 
على أرض حيادية ويتأهل الفائزان للدرجة الممتازة .

ضمن مباريات األس��بوع الس��ادس لدوري كرة حلب 
لش��باب أندية الدرجة الثانية فاز ش��رطة حلب على 
اليرم��وك 3/ 0 وتعادل عفرين م��ع النيرب من دون 

أهداف.
وما ي��زال عفري��ن يتص��در الالئحة برصي��د 6 نقاط 
يليه النيرب والش��رطة ول��كل منهما 8 ويتقدم األول 
بالتمايز ث��م الحرفيين ب�7 نقاط وأخيرًا اليرموك من 

دون نقاط.

 ) االثنين( الجولة األخيرة

النضال غلب العربي واستعاد صدارة شباب كرة األولى

عفرين يتصدر كرة شباب حلب

البرتقالي يعود اليوم لتدريباته

) اليوم( جولة جديدة ضمن تجمع كرة األولى ..

المرحلة األولى ابتسمت للمجد والعربي والنواعير وعفرين

اختتام الدورة اآلسيوية C بديرالزور 
محمد هاشم إيزا

في دوري الشباب الممتاز

االتحاد يواصل انتصاراته و10 أهداف للكرامة في شباك المجد!
رجال كرتنا انطلقوا لألراضي البحرينية

: الجميــع ينتظـــر منكــم الفـــوز والفــــرح
اّ

معـــل
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افتتح��ت الس��يدة الفارس��ة منال األس��د 
الرئي��س الفخري لالتحاد العربي الس��وري 
للفروس��ية  فعاليات دورة الوف��اء الدولية 
الخامس��ة والعش��رون  لقفز الحواجز  اول 
امس )الخميس( بكلمة تحدثت من خاللها 
عن رمزية هذه الدورة واهمية اس��تمرارها 
عل��ى  الكبي��رة  االيجابي��ة  وانعكاس��اتها 
الفروس��ية السورية وفرساننا كمحطة دولية 
تثري خبرتهم..... واضافت ان اس��تمرارية 
ال��دورة هي رس��الة وفاء لفارس��نا الذهبي 
الشهيد باس��ل حافظ االس��د الذي كان له 

ايادي بيضاء على رياضة االباء واالجداد.

 وتح��دث الس��يد عاط��ف الزيب��ق رئيس 
اتح��اد الفروس��ية عن اهمية ال��دورة التي 
ترمز للفارس الذهبي باس��ل حافظ األس��د  
مؤكدا ان  فروس��يتنا نجحت بالوصول الى 
العالمية ورفعت  ش��عار فروسيتنا مستمرة 
بقيادة الس��يدة الفارس��ة منال األسد التي 
تتاب��ع وتدعم فرس��اننا  االبط��ال في كافة 
مشاركاتهم  لتجعل من الفروسية السورية 
الواجهة الجميلة للرياضة السورية بانجازاتها 

الكبيرة
واض��اف رئيس اتحاد الفروس��ية ان هدفنا 
الحفاظ على بناء متماسك للعبة من خالل 
االستمرار برعاية القواعد واالهتمام بها النها 
األساس في استمرار وتألق وتميز فروسيتنا 

الت��ي تنافس ف��ي كل المحاف��ل المحلية 
الحصار  والعربية والدولي��ة والعالمية رغم 

الخانق على بلدنا.
واقيمت مراس��م بس��يطة وانيقة الفتتاح 
دورة الوفاء  بحضور رئيس االتحاد الرياضي 
العام  االستاذ  فراس معال واللواء حاتم ابو 
صالح مدير هيئة االع��داد البدني والرياضة 
في الجيش والقوات المس��لحة وعددا من 
الوزراء وقيادات حزبية وعس��كرية ورياضية 
واعض��اء اللجن��ة المنظمة لل��دورة وكوادر 

الفروسية.
وانطلق��ت  )الخميس( منافس��ات الدورة  
على مضمار نادي الباس��ل للفروس��ية في 
الديماس بمش��اركة محلية واسعة ودولية 

لفرس��ان من ايران واألردن ولبنان وبلغاريا 
وس��لفينيا، وتتضمن فعاليات الدورة التي 
تس��تمر أربعة أيام تس��ع مباري��ات دولية 
الفئات  وس��ت مباري��ات وطني��ة لكاف��ة 
الصغ��رى والمتوس��طة والكب��رى وجاءت 

النتائج على النحو التالي:
اليوم األول

* مب��اراة دولي��ة من الفئ��ة الصغيرة على 
ارتفاع حواجز 115 س��م وبمواصفات شوط 
س��رعة ضد الزمن: 1 - الفارس��ة آية حمشو 
بزمن ) 45.92 ( ثا، 2 - الفارس  جواد نظام 
بزم��ن ) 46.86 ( ث��ا، 3 -  الف��ارس أحمد 
فارس المص��ري  بزم��ن ) 47.86( ثا، 4 - 
الفارس��ة األردنية ليان أمجد المؤمني بزمن 

) 49.63 ( ث��ا، 5 - الفارس المقدم محمود 
المصري بزمن ) 57.29 (ثا.

 * مب��اراة دولي��ة م��ن الفئة المتوس��طة 
عل��ى ارتفاع حواجز 125 س��م وبمواصفات 
ش��وطين متتاليين: 1 - الفارسة شام األسد 
بزمن ) 26.68 ( ثا، 2 - الفارس أحمد صابر 
حمش��و بزمن ) 28.28 ( ث��ا، 3 - الفارس 
أحم��د حكيم المل��ط بزم��ن ) 29.58 (ثا، 
4 - الف��ارس محمد مغيث الش��هاب بزمن 
) 30.25 ( ث��ا،5 - الف��ارس  محمد مغيث 

الشهاب الشهاب بزمن ) 30.68 ( ثا.
* مب��اراة دولية م��ن الفئ��ة الكبيرة على 
ارتفاع حواجز 115 سم وبمواصفات شوطين 
متتاليين: 1 - الفارس��ة شام األسد بزمن ) 

30.78 ( ثا 2 - الفارس قتيبة الدغلي بزمن 
) 31.80 ( ث��ا،  3 - الف��ارس أحم��د صابر 
حمش��و بزمن ) 33.22 ( ث��ا، 4 - الفارس 
السوري همام الشهاب بزمن ) 33.46 ( ثا، 
5 - الفارس عمرو حمشو بزمن ) 31.04 (.

اليوم الثاني
* مب��اراة وطنية لفئة االطف��ال على ارتفاع 
حواجز  80س��م وبمواصفات ش��وطين: 1 -  
الفارس حازم المصري  بزمن ) 35.51( ثا، 2 
- الفارس قاسم الحسين  بزمن ) 46.73( ثا.
3 - الفارس فريد النقري بزمن )48.26 ( ثا.
* مب��اراة وطنية من الفئ��ة الصغيرة على 
ارتفاع حواجز 100سم بمواصفات  شوطين: 
1 - الفارسة شروق المصري  بزمن ) 23.86( 

ث��ا،  2 - الف��ارس م��روان الزبيب��ي  بزمن 
)25.60 (ث��ا، 3 - الفارس ح��ازم المصري 

بزمن ) 27.97 (.
* مباراة وطنية م��ن الفئة المصغرى على 
ارتفاع حواجز 110سم وبمواصفات شوطين 
متتاليين: 1 - الفارس أحمد المصري  بزمن 
) 24.46 (ث��ا  2 - الف��ارس هش��ام غريب 
بزم��ن ) 25.55 (ثا، 3 - الفارس محمد زيد 
طيار بزمن ) 26.21 (ثا،  4 - الفارس حسام 
مسرابي بزمن ) 29.22 (  5 - الفارس وليد 

جمعة  بزمن ) 29.88 (ثا.
 - اقيم��ت مباري��ات الدورة ب��دون حضور 
جماهيري وبالتزام تام بالبروتوكول الصحي 

الخاص بجائحة كورونا.

الفارسة منال األسد تفتتح فعاليات دورة الوفاء الدولية لقفز الحواجز  الخامسة والعشرين

بمناس��بة االس��تحقاق الرئاس��ي 
أقيم��ت ف��ي محافظ��ة حم��ص 
وباس��تضافة من نادي��ي الكرامة 
البطولة األولى بكرة اليد الشاطئية 
 2002 موالي��د  م��ن  المفتوح��ة 
بمش��اركة  )ناش��ئين(  وماف��وق 
ن��ادي الكرامة بفريقين )أ( و)ب( 
ومنتخب حماه ومنتخب الالذقية 
علي أرض ملعب نادي الفروس��يه 

الرمليه بحمص 
الكرامة بطل الدورة

ب��دأت البطولة بمباراة الكرامة )أ( 
م��ع منتخب حم��اه وانتهت بفوز 
منتخب حم��اه بضربات الترجيح 

بعد التعادل بش��وط ل��كل فريق، 
ومن ثم التقى فريق الكرامة )ب( 
م��ع منتخ��ب الالذقي��ة وانتهت 
المب��اراة بفوز الكرامة بش��وطين 

مقابل الشيء.
وعلى المركزين الثالث والرابع فاز 
الكرام��ة )أ( عل��ى الالذقية، وفي 
النهائ��ي ف��از الكرام��ة )ب( على 
منتخب حم��اه بضربات الترجيح 
بع��د التعادل بش��وط ل��كل فريق 

ليتوج بكأس البطولة.
لقطات

أقيم��ت البطولة باش��راف اللجنة 
التنفيذية بحمص واتحاد كرة اليد 
وإش��راف اللجنة الفني��ة الفرعية 

بكرة اليد بحمص.

البطول��ة رئيس  حض��ر مباري��ات 
اتحاد كرة الي��د محمد علي غازي، 
وأعضاء االتحاد مهند حرفي وبالل 
العبد هللا ورئيس اللجنة التنفيذية 
ورئيس  درب��ي  فيص��ل  بحم��ص 
مكت��ب االلع��اب الجماعية حمزة 
عاتقي، وعضو اإلدارة بنادي الكرامة 

ومشرفة اللعبة هيا سليمان.
كل الشكر والتحيه ألعضاء اللجنة 
الفني��ة بحم��ص برئيس��ها هاني 
السيد س��ليمان وأمين السر وائل 
فياض وأيمن تدمري عضو اللجنة 
إلش��رافها على هذه البطولة التي 
تعتبر حمص الس��باقة بإقامة أول 
بطولة شاطئية بسورية على أرض 

مدينة حمص.

عل��ى مدى ثالثة أيام اس��تضافت 
الصال��ة  ارض  وعل��ى  الالذقي��ة 
الرئيس��ية بمدينة األسد الرياضية 
منافس��ات بطولة الجمهورية بكرة 
وبنات  بني��ن  للواعدين  الطاول��ة 
بمش��اركة 84 الع��ب و25 العب��ة 
مثل��وا الالذقي��ة، دمش��ق، إدلب، 
حم��اة، الس��ويداء، ريف دمش��ق، 
طرطوس، حلب، الجيش الساحلي.
البطولة شهدت مس��توى متطورًا 
بالمه��ارة  وعام��رًا  جي��دًا  وأداء 
وكان��ت  المطلوب��ة  والفني��ات 
المنافسة على أشدها من أصحاب 
الخامات الواع��دة الصاعدة والتي 
أك��دت كفاءته��ا وإلمامها الكامل 

بفنيات اللعبة ومهاراتها.
وخاصة من جانب العبي والعبات 
حماة وإدلب وفيم��ا يلي النتائج 

الكاملة للبطولة:
فئة البنين

1 - زيد قطيني – حماة 2 - غيث 
غريب – حماة 3 - إبراهيم ش��يخ 
طه – حماة 4 - الورد الدمقسي - 
ريف مشق 5 - شكيب الماغوط - 
حماة 6 - يوس��ف حمامة = حماة 
7 - مهند مش��رف - دمش��ق 8 - 

أحمد شيحان - إدلب.
فئة الوعدات

1 - إب��اء ح��الق – إدلب 2 - ديما 
ع��رب – إدلب 3 - جولي ديوب – 
الالذقية 4 - ش��ام األسد – حماة 
5 - س��الف محمود - طرطوس6 

- ش��هد الحميد، دمشق، 7 - هبة 
مع��راوي – الالذقي��ة 8 - جيم��ا 

زيتون - ريف دمشق.
متابعات

المهندس��ة  البطولة  أش��رف على 
ديانا نعوس عضو االتحاد.

حكم عام الدول��ي هادي الجمعة 
ومساعد نايف النايف.

تم تتوي��ج األوائل الثالث��ة للبنين 
والميداليات  بالك��ؤوس  والبن��ات 
وشارك بالتتويج نائب رئيس اتحاد 
كرة الطاولة رضا الدمقسي وأعضاء 

االتحاد واللجان الرئيسية والفنية.
م��رة ثانية تتس��اءل أي��ن العبو 
الالذقي��ة ولماذا لم يش��اركوا أو 
يتوجوا بأي ميدالية والبطولة تقام 

على أرضهم.

الكرامة يتوج 
بلقب أول بطولة لكرة اليد الشاطئية

زيد قطيني وإباء حلق بطل الجمهورية 
بكرة الطاولة للواعدين والواعدات

محمد خير الكيالني
محمد عجان

صبحي أبو كم

محمد هاشم إيزا

يقيم اتح��اد الدراجات دورة حكام مركزية للمس��تجدين وصقل بالفترة 
من 28 إلى 31 آذار الحالي في دمش��ق وتمت دعوة 45 دارس��ا ودارس��ة 
للمشاركة ويحاضر فيها الحكم الدولي اللبناني عبدو فاطر وجهاد الحالق 

رئيس اللجنة العليا للحكام في اتحاد اللعبة.  
من جهة أخرى يش��ارك اتحاد الدراجات في اجتماع الجمعية العمومية 
لالتحاد اآلسيوي الذي سيعقد في اإلمارات العربية بالفترة من 22 ولغاية 
24 آذار الجاري والذي سيتم تخصيصه العتماد روزنامة مواعيد البطوالت 

القارية والدول المستضيفة لها.

ب��دأت الثالثاء الفائت في محافظة حلب فعاليات الدورة المركزية لصقل 
وترقية حكام المالكمة وتس��تمر لغاية 22 الش��هر الجاري, كما انطلقت 
منافس��ات الخميس بطول��ة الجمهورية لفئة الناش��ئين بمش��اركة 13 
محافظة باستثناء ادلب إضافة لهيئتي الجيش والشرطة وتتألف البطولة 

من 13 وزنًا وتستمر لغاية 22.

انطلق��ت امس )الجمعة( في ملعب تش��رين بدمش��ق تج��ارب انتقاء 
المنتخ��ب الوطني أللعاب القوى وتجمعات المنتخبات في المحافظات 
وتختتم اليوم )الس��بت( وس��يتم بناء على نتائجها اختيار المنتخبات 

الوطنية للفئات العمرية استعدادا لالستحقاقات القادمة.

اختتم��ت األس��بوع الماضي بطولة »زه��رة الجوالن« وبنس��ختها الثانية 
بمش��اركة كبيرة وصلت إل��ى 66 العبًا من أندية دمش��ق )بردى والمجد 
وعمال دمش��ق( وهيئ��ة اإلدارة المحلية ونادي المحافظ��ة والعبين من 
محافظة القنيطرة باإلضافة لمنتخب دمشق للفئات العمرية )ذكور وإناث(.

حض��ر البطولة رئيس اتحاد الش��طرنج وأعضاء االتح��اد وانتهت مراكزها 
األولى كما يلي:

1 - مال��ك قوني��ه لي 7 نقاط 2 - طالل الزعي��م 7 نقاط 3 - قتيبة غنام 7 
نقاط 4 - أيمن جزائري 7 نقاط 5 - غس��ان بللو 6 نقاط 6 - معاذ البوشي 
6 نق��اط 7 - محمد يونيو 6 نقاط 8 - أنس قس��طنطين 6 نقاط 9 - أنس 

جزائري 6 نقاط 10 - أمجد النسر 6 نقاط.

دورة اعتماد وصقل لحكام الدراجات

ملكمة الناشئين بحلب 

انتقاء لمنتخبات العاب القوى

مالك أول أذكياء »زهرة الجوالن«

تأهي��ل وتحضي��ر الالعبي��ن لل��دورات 
األولمبي��ة واحد من المه��ام التي تقوم 
بها اللجان األولمبي��ة الوطنية من خالل 
التنس��يق مع اللجنة األولمبي��ة الدولية 
ولجنة التضام��ن األولمبي، بهدف توفير 
تحضير مناس��ب لالعبي��ن الذين تأهلوا 
فعلي��ًا إل��ى األولمبي��اد أو اولئك الذين 
لهم حظ��وظ بالتأهل.. وخالل الس��نوات 
الماضية خضع ع��دد من العبي والعبات 
منتخباتنا لمعس��كرات إع��داد وبطوالت 
دولية تحضيرية في هذا اإلطار بالتنسيق 
بي��ن اللجن��ة االولمبية الس��ورية ولجنة 
التضام��ن األولمبي.. لإلط��الع أكثر على 
هذا الموض��وع كانت هذه الدردش��ة مع 
أمين عام اللجنة األولمبية السورية ناصر 

السيد الذي قال: 
برامج تطوير

تتضمن برامج التضامن االولمبي العديد 
من البرامج التي يمكن االس��تفادة منها 
في عملي��ة التطوير, وين��درج تحت هذا 
العنوان برامج المن��ح التي يتم تقديمها 
لالعبين, والدورات الفنية للمدربين داخل 
القطر وخارجه, وتطوي��ر النظام الرياضي 
الوطني, ودورات اإلدارة والتنظيم ودورات 
متقدمة في اإلدارة الرياضية وغيرها وكل 

هذه البرامج تتطلب الكثير من التنسيق 
اإلداري والعم��ل والتعاون بين اتحادات 
الس��ورية,  االولمبية  واللجن��ة  األلع��اب 
وقد تم االس��تفادة من ه��ذه البرامج في 
الكثير من األوقات، وحاليًا يتم التحضير 
لتقديم طلبات المنح لالعبين لالستفادة 
منها حت��ى موعد دورة األلعاب األولمبية 
في باريس عام 2024، وكما جرت العادة 
يت��م تقديم منح لح��دود 6 أو 8 العبين 
كحد أقصى تحضي��را لأللعاب االولمبية 

من معسكرات ومش��اركات في الدورات 
التأهيلية.

تأهيل وطني
ف��ي س��ياق أخر يت��م تحضي��ر االبطال 
المتأهلي��ن والذين لديه��م فرصة تأهل 
عب��ر برامج تحضير محلية نظرا للعقوبات 
الدولية التي تط��ال القطاع الرياضي كما 
تطال غيره��ا من القطاع��ات حيث يتم 
تنفيذ البرامج على نفقة اللجنة األولمبية 
السورية، التي تعتبر رعاية ودعم االبطال 
المميزين أحد أهم أولوياتها رغم صعوبة 
ذل��ك كون��ه يتطلب تأمين مس��تلزمات 
تخصصية ومشاركات دولية ومعسكرات 

تدريبية.
ونظرًا للظروف االس��تثنائية التي فرضتها 
جائح��ة كورون��ا على العال��م قاطبة وما 
اس��فر عن ذلك من صعوب��ات في توفير 
مشاركات خارجية يتم تحضير الالعبين 
المؤهلي��ن والمتوقع تأهله��م ألولمبياد 
طوكيو في معس��كرات تدريبي��ة نوعية 
وبحسب الرأي الفني التحاد اللعبة داخليا 
وخارجيا وحسب امكانية السفر والحصول 
البلد,  الدخول وظ��روف  على تأش��يرات 
والتدابي��ر الوقائي��ة الصحي��ة وكل ذلك 
ضمن آلية عمل تش��رف عل��ى تنفيذها 
لجنة المنتخبات الوطنية بالتنس��يق مع 

االتحادات المعنية.

اختار منتخب دمشق للشطرنج أبطاله 
لجميع الفئات بعد انتهاء منافس��ات 
بطول��ة المحافظة للفئ��ات )6 - 8 - 
10 - 12 - 14( للذك��ور واإلناث حيث 
تأه��ل بطل كل فئ��ة للنهائيات التي 

ستقام هذا األسبوع في الالذقية.
ونذكر بأصح��اب المراكز من )1 3-( 

بحسب كل فئة.
فئة 8 سنوات ذكور: 1 - غدير معروف 
2 - كنان الحموي 3 - ضياء حجازي.

فئة 8 سنوات إناث: 1 - إيال الباشا.
فئ��ة 10 س��نوات ذك��ور: 1 - رضوان 
الحم��وي 2 - أمجد الك��رد 3 - أنس 

الكود.
فئة 10 س��نوات إناث: 1 - نايا الباشا 
2 - ليان معروف 3 - سيرين عباس.

فئ��ة 12 س��نة: 1 - ورد صبي��ح 2 - 
مارون ديب 3 - ميرال عثمان.

فئة 12 س��نة إناث: 1 - س��ما سالمة 
2 - سيدرا الطاهر.

فئ��ة 14 س��نة ذك��ور: 1 - حس��ين 
عباس 2 - هادي س��المة 3 - يوسف 

الحامض.
فئة 14 سنة إناث: 1 - تاال الباشا.

قبل الختام
أقيمت البطولة وفق النظام السويسري 
من 7 جوالت بزم��ن )45 د + 10 ثا( 
وأشرف على البطولة د. طالل ديركي 
وهديل خلوف، والحكم الرئيس معاذ 
البوش��ي والحكام المساعدون محمد 
الج��ردي وكنان لطيف  عباس وزين 

وغسان بللو.

القوة  ألعاب  صالة  اس��تضافت 
في مدين��ة الحمداني��ة بحلب 
بطول��ة ش��باب األندي��ة للقوة 
الجامع��ات  وبطول��ة  البدني��ة 
بمشاركة 4 فرق وجاءت النتائج 

كما يلي:
وزن 59 كغ: 1 - باس��ل فرحو 2 

- محمد ماردنلي.
وزن 66 كغ: 1 - أحمد ش��حط 

2 - عبد القادر حيزان.

وزن 74 ك��غ: 1 - العزيز مصري 
2 - محمد العامر.

وزن 83 كغ: 1 - عبد هللا حمام 
2 - محمد كعكة.

وزن 93 ك��غ: 1 - محمد أمين 
قباقبجي 2 - عبد القادر دهام.
وزن 105 كغ: 1 - بالل رومي.

منافسات الجامعات
محم��د   -  1 ك��غ:   66 وزن 

قطماوي 2 - مهند غوري.
وزن 74 ك��غ: 1 - محمد رامي 

حلبية 2 - محمد سمونة.

وزن 83 كغ: 1 - بدر الدين حلو 
2 - إسماعيل مامو.

وزن 93 ك��غ: 1 - عب��د الفتاح 
إسبر 2 - يوسف اليوسف.

وزن 105 ك��غ: 1 - محم��د وفا 
زيتوني 2 - محمد ناعس.

شابات المدينة
وزن 84 كغ: فاطمة عقلة.
وزن + 84 كغ: تاال حالق.

شابات الجامعات
وزن 52 كغ: منى شموط.
وزن 76 كغ: ملك عفيفة.

دور اللجنة األولمبية السورية 
في تأمين فرص تحضير مناسب لألبطال الرياضيين 

اختتام منافسات الشطرنج بدمشق

بطولة حلب للقوة البدنية
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حقق��ت جامع��ة دمش��ق المركز 
الع��ام  الترتي��ب  ف��ي  األول 
لمنافس��ات البطول��ة الجامعي��ة 
للكاراتي��ه الت��ي أقامه��ا االتحاد 
الوطني لطلبة س��ورية في مدينة 
الجالء الرياضية بالمزة بمش��اركة 
العبين والعب��ات مثلوا عددا من 
والمعاهد من مختلف  الجامعات 

المحافظات.
وأس��فرت نتائ��ج بطول��ة القتال 
الكاراتيه  الفردي ضمن منافسات 
لالناث ع��ن فوز لوت��س قطيني 
بوزن تح��ت 50 كغ وجود عثمان 
بوزن تح��ت 55 كغ وآي��ة كاتبة 
ب��وزن تحت 61 ك��غ وريما محرز 
بوزن تح��ت 68 كغ ونظيمة علي 

بيك بوزن فوق 68 كغ.
وضم��ن فئ��ة الذك��ور ف��از خالد 
دروي��ش ب��وزن تح��ت 60 ك��غ 
ومحمد درويش ب��وزن تحت 67 
كغ ومحمد ملحم بوزن تحت 75 
كغ ومحمود الش��رابي بوزن تحت 
84 كغ ومحم��د العلي بوزن فوق 

84 كغ.
عضو المكت��ب التنفيذي لالتحاد 
الوطن��ي لطلبة س��ورية اياد طلب 
قال ف��ي تصريح صحفي إن “هذه 
البطولة تأتي ف��ي إطار البطوالت 
الت��ي  الرياضي��ة  والنش��اطات 
االتح��اد ضم��ن خطته  يقيمه��ا 

الرياضة  تطوي��ر  بهدف  الس��نوية 
الجامعية واالرتقاء بها وال س��يما 
الجامع��ات والمعاهد تمتلك  أن 

المواهب في مختلف  العديد من 
األلعاب الرياضية” مش��يرا إلى أن 
رياضية  بطوالت  االتحاد س��يقيم 

ف��ي ألع��اب أخ��رى بالتنس��يق 
مع االتح��اد الرياض��ي واتحادات 

األلعاب.
رئيس اتح��اد الكاراتيه جهاد ميا 
أش��ار إلى أن اتح��اد اللعبة توجه 
الطلبة لكونها تحظى  نحو شريحة 
بمواهب عديدة قادرة على الوصول 
إلى منص��ات التتوي��ج بالتدريب 
الجاد والعزيم��ة القوية وهو على 
استعداد للتنسيق مع اتحاد الطلبة 
إلقام��ة بط��والت مش��تركة التي 
تمكن خبراتنا من انتقاء المواهب 
ليتم العمل على إعدادها بالشكل 
األمثل والوصول بها إلى المستوى 

المهاري المطلوب.

لع��ل الحديث يطول عن منش��آت 
حل��ب الرياضية، بما له من تفرعات 
كثي��رة ووقع خ��اص ف��ي نفوس 
الت��ي تتوق  الرياضي��ة  الجماهي��ر 
لمعرف��ة كل ش��يء عنه��ا واقعها 
وظروفه��ا.. إل��ى أي مرحلة وصلت 
أعم��ال الصيان��ة وإع��ادة التأهيل 
فيها.. ومدى استعدادها الستضافة 
االس��تحقاقات الرياضية في رحابها 
وماذا عن احتياجاتها ومستلزماتها، 
ما هو الجدي��د؟ جولتنا هذه تقودنا 
إلى بعض المواقع التي تشهد حالة 

من التجديد والنهوض.. لنتابع:
الملعب التاريخي

تبدأ من الملعب التاريخي 7 نيسان 
يس��تضيف  الذي  بالبلدي  المعروف 
في جنباته نش��اطات ال��دوري العام 
لكرة القدم وبطوالت المحافظة لكافة 
الفئات حيث يشهد حركة يومية من 
العمل المستمر بعد استبدال أرضيته 
التارتانية المهترئة بعش��بية صناعية 
جدي��دة أراح��ت أندي��ة المحافظ��ة 
والعبيه��ا ونش��رت الطمأنين��ة في 
نفوسهم من خالل التدريبات اليومية 
المنتظمة واس��تقرار النشاط الكروي 
لمجموع األندية التي تستثمره والتي 

بلغت 14 ناديًا.
وتج��ري حاليًا أعم��ال ترحيل بقايا 
آث��ار الحرب والعدوان على س��ورية 
إضافة إلى أعمال النظافة بإش��راف 
مجل��س مدينة حلب ال��ذي وضع 
عماله وآلياته بتصرف مدير الملعب 
المكلف محمد ياس��ر قضيب البان، 
إضافة إلى صيانة محيطة ومخارجه 
الرئيس��ية التي حولتها الظروف إلى 
ويشارك  ومس��تودعات  )كراجات( 
في أعمال ترحيل المخلفات وإزالة 

ال��ركام عناص��ر مديري��ة الخدمات 
بسبب قلة عدد عمال الملعب، وقد 
أبدى المهندس أحمد رحماني نائب 
اس��تعداده  المدينة  مجلس  رئيس 
لتقدي��م كل العون إلع��ادة الملعب 
إلى سابق عهده جمااًل وحضارة وهو 
بالمناس��بة عضو ف��ي مجلس إدارة 

نادي االتحاد سابقًا.
وما تبق��ى هو إعادة ترتيب المرافق 
الخدمية والصحي��ة وصيانة أعمال 
األبواب  ولحام  بالمش��الح  الكهرباء 
المس��احات  وتنظي��م  وتنظي��ف 
الخضراء والحدائق والمطلوب زيادة 
عمال  الملعب إلى العدد المطلوب 
حي��ث أن عددهم حالي��ًا ال يتجاوز 

ثالثة فقط.
المسبح البلدي

إلى جوار ملعب 7 نيسان يرقد شقيقه 
المسبح البلدي )السابع من نيسان( 
الذي يس��تعد لبدء موسم ناجح بعد 
الموسم الذي قضاه في العام الماضي 
ف��ي أعقاب انقض��اء فصل الش��تاء، 
وه��و ا لذي أدى بنج��اح مهمته في 
اس��تقطاب األجي��ال م��ن رواده في 

الموس��م الماض��ي م��ن الش��ريحة 
الشعبية، يعتبر المسبح عالمة فارقة 
في تاريخ وذاكرة المدينة ألنه األقدم 
وهو الذي تخرج من��ه نجوم وأبطال 
س��باحة القطر وهو حاضنة الجماهير 

المتوسطة والفقيرة.
في الموس��م الماضي ش��هد إقبااًل 
رائعًا بع��د الحالة التش��اركية التي 
أش��رفت على اس��تثماره بين جهة 
المس��تثمر الذي رس��ا عليه المزاد 
واالتح��اد الرياض��ي الع��ام )ف��رع 
حلب( بنس��بة %79 لألخي��ر، و21 
% ل��ألول مقاب��ل إدارته للمس��بح 
وذكر المهندس حس��ام ق��رم مدير 
تنفيذية  ف��ي  الرياضية  المنش��آت 
حل��ب بأن صاف��ي أرباح الموس��م 
الماضي للمس��بح البلدي وصل إلى 
13 ملي��ون ليرة من أصل 16 مليون 
وه��و مبلغ جيد ووصف��ه )غنيمة( 
بالقياس��ي إلى كونه الموسم األول 
الفتتاحه بعد 8 سنوات من اإلغالق، 

وأضاف المهندس قرم:
بأن الغلة س��تكون أكبر في الموسم 
الق��ادم بعد أن تك��ون أعمال إعادة 

تأهيل وصيانة المنش��أة التي تقع 
على عاتق المس��تثمر رغم أنه نسبة 

كبيرة من أعمال الصيانة.
الحمدانية تجري أعمال  في ملعب 
ترتي��ب المقاعد البالس��تيكية وقد 
ت��م تركي��ب مقاعد بيض��اء كتبت 
»الحمدانية« بش��كل جميل وأنيق 
عل��ى مدرج��ات الجه��ة الش��رقية 
باس��تقبال  بدأ  الذي  الملع��ب  من 
إضافة  الممت��از  ال��دوري  فعاليات 
الفتت��اح المرك��ز الرياض��ي لجريح 
الوط��ن، والملعب بح��د ذاته يعتبر 
صورة حضاري��ة من حيث تنظيمية 
وإعادة تأهيله التي تضمنت أرضية 
خضراء زاهية من العشب الطبيعي، 
وهو بشهادة كافة الخبراء والفنيين 
أفضل ملعب في القطر وسط متابعة 
دقيقة م��ن المهندس باس��ل حاج 
حسين رئيس مكتب المنشآت في 
التنفيذية والمهندس حس��ام قرم، 
وقد انتهت األعمال الزراعية ومعظم 
األعم��ال المدنية وما تبقى س��وى 
بعض )الرت��وش( هذا وقد تضمنت 

تلك األعمال:

- مش��الح الالعبين الرائع��ة بحيث تم 
ترقيمها وإعداد خزانة خاصة بكل العب.

- المرافق الصحية بما فيها أدواش 
الحمامات الساخنة.

- صاالت إحماء الالعبين.
- غرف خاصة للحكام والمراقبين.

- صاالت اإلعداد البدني.
- مكات��ب اإلدارة، واإلذاع��ة وغرف 
اإلذاع��ي  والنق��ل  اإلعالميي��ن 

والتلفزيوني.
- تجهي��ز قاع��ة لمبي��ت الح��كام 

المكلفين بإدارة مباريات الدوري.
وقد قامت بالتنفيذ الش��ركة العامة 
للطرق والجس��ور بحلب وهي الجهة 
اإلسكان  المتعاقد معها ومؤسس��ة 
المكل��ف   316 الف��رع  العس��كري 
باألعمال الزراعية وأوضح المهندس 
)قرم( ب��أن روح الفريق الواحد هي 
الس��ائدة بي��ن هذه الجه��ات التي 
تعمل بحس مش��ترك لدفع عجلة 
العمل بتسارع إلنجاز ما تبقى سواء 
التي  والمدني��ة  الصحية  األعم��ال 

شارفت على النهاية.
المنش��آت  دائ��رة  رئي��س  وأك��د 

الرياضية ف��ي التنفيذية أن أرضية 
الملعب )المسطح األخضر( بات في 
أجمل صورة بعد تحضيره لمباريات 
ال��دوري م��ع اس��تمرار عملي��ات 
الصيانة حس��ب العق��د المبرم مع 
الفرع 316 حتى حزيران القادم وبعد 
انتهاء مدة العقد سيكون هناك عقد 

جديد مع الفرع أو غيره.
الصالة الدولية

وبالنسبة للصالة الدولية لكرة السلة 
الواقعة في الجهة الشمالية الغربية 
من المدينة الرياضية ذكر المهندس 
)ق��رم( أن عق��د أعم��ال الترمي��م 
وإعادة التأهي��ل قد انتهى ولم يعد 
ل��ه أي مفعول أو أث��ر وأننا بانتظار 
العقد الجديد حتى يبدأ العمل الذي 
سينصب على أمرين.. األول يتعلق 
بتركي��ب )الباركيه( عل��ى األرضية 
والثان��ي يتعل��ق بتأمي��ن س��اعة 
التوقي��ت اإللكتروني��ة وملحقاتها، 
وبقي��ة األم��ور في الصال��ة جاهزة، 
وفي ح��ال إكم��ال ه��ذه األعمال 
س��تكون أندية حلب في منأى عن 
االتكال على صالة األس��د الرياضية 

وس��تعتمد على الصالة الدولية في 
تمارينه��ا ومبارياته��ا، وق��د بدأت 
بالفع��ل األس��بوع الماض��ي أعمال 

تركيب الباركيه في أرضية الصالة.
االستاد الدويل

حول موضع اس��تاد حل��ب الدولي 
الذي بات محل س��ؤال الجميع عن 
أحواله والمخططات الخاصة بإعادته 
للخدمة أج��اب )القرم( أن الملعب 
لم يسلم لالتحاد الرياضي وهو إلى 
إعادة تأهي��ل )زراعي- مدني( وهو 
م��ا يحتاج إلى إعادة دفاتر ش��روط 
خاص��ة بعد اس��تالم الملعب وأخذ 

اإليعاز من الجهات المرجعية.
وفي ظ��ل الحال��ة المزري��ة لصالة 
األس��د الرياضي��ة التابع��ة لمديرية 
التربي��ة والت��ي رص��دت الميزانية 
الخاص��ة لصيان��ة س��قفها الدالف- 
التال��ف من قب��ل رئاس��ة مجلس 
الزراء دون لحظ أي جديد عن دفتر 
ش��روط أو اعتمادات لصيانة اللوحة 
اإللكتروني��ة والباركي��ه والمراف��ق 
األخرى فقد بات الس��ؤال عن وضع 
الصال��ة الدولي��ة المعروف��ة. صالة 

ملحًا  أم��رًا  العمالق��ة  الحمداني��ة 
أوضح المهندس )ق��رم( أن هناك 

أمرين عالقين بالنسبة للصالة.
اإللكتروني��ة  واألجه��زة  اللوح��ات 
المكت��ب  وض��ع  وق��د  والباركي��ه 
العام  الرياض��ي  لالتحاد  التنفي��ذي 
بصورة األم��ر، حيث يحتاج إلى فتح 
العقود المبرمة مع الفرع 3 بمؤسسة 
اإلسكان العسكرية قبل فترة الحرب 
تمهي��دًا لتوقيع عق��ود جديدة تتيح 
مناف��ذ الس��تيراد الم��واد واألجهزة 
المطلوب��ة في ظ��ل الحص��ار الجائر 
الذي أصبح معه تنفيذ صيغة العقود 
القديمة من بلد المنش��أ غير ممكن، 
وف��ي المقاب��ل تمت صيانة س��قف 
الصالة بش��كل كام��ل وبالتالي فإن 

مشكلة الصالة محصورة بما ذكر.
مواضيع أخرى

المنش��آت  إل��ى  وباالنتق��ال 
االستثمارية الحيوية األخرى التابعة 
لالتحاد الرياضي الع��ام وكما بدأنا 
الحديث بالتطرق لمس��بح 7 نيسان 
)البلدي( كمنشأة استثمارية عائدة 
للخدمة ت��در للخزينة عائدات جيدة 
فإنه جدير بالذكر فتح ملف منشآت 
الباس��ل وعائديتها الس��نوية )30( 
مليون ليرة فقط؟؟ حيث المس��بح 
األولمبي لوحده يدر 40 مليون ليرة 
ناهي��ك عن المطارح االس��تثمارية 
األخرى المتعددة في المنش��أة، في 
ظل التضخم الحال��ي بالمقارنة مع 
حج��م المنش��أة وضخامتها، حيث 
أوض��ح المهن��دس )ق��رم( أن عقد 
استثمار المنشأة ينتهي عام 2023 
ويمك��ن بعدها أن تص��ل العائدية 
االس��تثمارية إلى ما يزيد على 150 
ملي��ون ليرة م��ن خالل اس��تثمار 
كل مطرح بعقد منفصل )المس��بح 

والمطاعم واألماكن األخرى(.

محليات

منشآت حلب الرياضية... خطوات مهمة على طريق إعادة تأهيلها وصيانتها
محمد هاشم إيزا

محمد عجان

مالك الجاسم

بج��دارة وتميز واس��تحقاق تصدر 
فريق ناش��ئات نادي عامودا دوري 
ع��ام الكرة الطائ��رة ألندية الدرجة 
الثاني��ة لمرحل��ة الذه��اب والذي 
أقيمت فعالياته على ملعب صالة 
مدين��ة الس��ودا بطرط��وس وعلى 
م��دى أربعة أيام بمش��اركة أندية 
حطي��ن، عامودا، صلخ��د، الجالء، 
عنازة، بانياس، فيما تخلفت أندية 
كفرام، الحفة، الشرطة، جيرود عن 

المشاركة رغم تثبيت مشاركتها.
البطولة بش��كل عام جاءت جيدة 
المستوى من كافة الفرق المشاركة 
مع أفضلي��ة واضحة لفريق عامودا 
ال��ذي جاء في طاب��ق واحد وتميز 
الفنية  وإمكانياتهم  بأداء العبات��ه 
المس��توى  في  وتقارب  والمهارية 
بين أندية حطين وصلخد وتواجد 
مقبول وفعال ألندية الجالء وعنازة 
الكاملة  النتائج  بحنين وفيما يلي 

مع الترتيب:
عامودا صدارة

اس��تحق المركز األول بجدارة بعد 
تحقيقة نتائ��ج ملبية ففاز بجميع 
مبارياته وبنتيجة واحدة 3/ 0 على 
كل م��ن حطين، صلخ��د، الجالء، 

عنازة، بحنين.
جميع الفري��ق العالمة الكاملة 12 

نقط��ة وله 12 ش��وطًا تميز الفريق 
متكامل��ة  مجموع��ة  بامتالك��ه 
المه��ارة  وتمل��ك  ومنس��جمة 
والفني��ات وحس��ن توظيفه��ا في 

الملعب.
صلخد وصيفاً

وحل فريق صلخ��د بالمركز الثاني 
بعد فوزه على حطين بصعوبة بالغة 
3/ 2 وبعد مباراة درامية استمرت  
لس��اعتين ونص��ف م��ن اللع��ب 
المتواص��ل قدم فيها الفريقان أداء 
جيدًا ومتمكن ومستوى متقارب.

تقدم صلخد في الش��وطين األول 
والثان��ي ليع��ود حطي��ن بعده��ا 
ويتمكن من الفوز بالشوط الثالث 

ومن ثم المتابعة والفوز بالش��وط 
الخام��س  الش��وط  وكان  الراب��ع 
وألخي��ر لصالح صلخ��د الذي نجح 
بإنهائه 15/ 11 رغ��م تقدم حطين 
ف��ي البداي��ة 11/ 8 كم��ا فاز على 
عنازة بحني��ن والجالء 3/ 0 جمع 

الفريق 8 نقاط.
حطين ثالثاً

وجاء فريق ناشئات حطين بالمركز 
الثالث بعد فوزه على عنازة بحنين 
3/ 1 وعلى الجالء 3/ 0 وخس��ارته 
بصعوبة أمام صلخ��د 2 / 3 وأمام 
عامودا 0/ 3 يملك الفريق خامات 
جيدة م��ن فئات عمرية صغيرة ما 
زالت بحاجة للمزيد من االحتكاك 

والمباري��ات م��ع التأكي��د عل��ى 
التي  والفني��ات  المه��ارة  امتالك 
تحتاج للمتابع��ة والصقل وجميع 

الفريق 7 نقاط.
وحل فريق عنازة بحنين رابعًا بفوزه 
عل��ى الجالء بثالثة أش��واط نظيفة 
وجم��ع 3 نقاط والمرك��ز الخامس 
واألخي��ر كان م��ن نصي��ب فريق 

الجالء الذي خسر جميع مبارياته.
متابعات

اش��رف على البطولة عضو االتحاد 
جاني��ت فض��ول مش��رف حكام، 

الدولي محمود رحال.
قدم��ت إدارة ن��ادي الس��ودا كل 

اإلمكانيات لنجاح التجمع.

ناشئات عامودا بصدارة ذهاب دوري الطائرة للدرجة الثانية جامعة دمشق تتوج بلقب بطولة الجامعات بالكاراتيه

عادت يد اليقظة ألجواء المنافسة من جديد 
بعد المش��اركات األخي��رة الناجحة في كل 
من تجمعات الالذقية وحماة واحتل فريق 
رج��ال يد اليقظ��ة المرتب��ة الرابعة ليدخل 
الدور النهائي )الب��الي أوف( وينافس على 
بطولة الدوري وهذه العودة الميمونة للعبة 
الش��عبية الثانية في محافظة دير الزور بعد 
كرة الق��دم تعيد لألذهان األي��ام الماضية 
عندما كانت ه��ذه اللعبة دائمًا في المواقع 
األولى والمنافسة على بطولة الدوري ... عن 
ه��ذا الموضوع تحدث لصحيف��ة »االتحاد« 
عض��و إدارة ن��ادي اليقظة عم��ر حاج خضر 
قائ��اًل: رغم كل المعاناة التي تعيش��ها فرق 
الن��ادي لكرة اليد فقد  ش��ارك النادي  في 
بط��والت الفئ��ات األربعة )رجال – ش��باب 
– ناش��ئين – أش��بال( وحققنا نتائج ملفتة 
أع��ادت يد اليقظة إلى مكانها الطبيعي بين 
األقوي��اء، وبدأت هذه اللعب��ة تدخل أجواء 
المنافسة بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها 

الجميع ف��ي إدارة النادي ومن قبل الكوادر 
العاملة.

وأض��اف: كوادر نادي اليقظة كان لها حضور 
كبي��ر ف��ي المنتخب��ات الوطني��ة ولديها 
خب��رة كبيرة في هذا المج��ال، وقد وضعنا 
اس��تراتيجية بعيدة األمد بالنسبة للقواعد، 
وبدأن��ا نحصد ثمار ما زرعن��اه من خالل ما 
حققناه حت��ى اآلن، وهن��اك معاناة كبيرة 

نتيجة الش��ح المادي، ونحن بحاجة لدعم 
كبي��ر إن كان لك��رة القدم أو اليد، ونش��كر 
التنفيذية الس��ابقة والحالية على ما قدمته 
حت��ى اآلن، ولك��ن نتمنى م��ن الداعمين 
أن يك��ون لهم دور خاصة ف��ي هذا الوقت، 
وأن يك��ون الدعم لباقي األلعاب التي بدأت 

ترسم الفرحة لمحافظة دير الزور.   
بدوره فواز الهادي مدرب رجال اليقظة لكرة 

اليد قال: في البداية لم يكن هناك رغبة في 
المشاركة في تجمع حماة ولكن مشاركتنا 
كانت بش��كل إجباري، وبالتصميم واإلرادة 
القوي��ة تأهلنا إل��ى المرب��ع الذهبي، وفي 
المباري��ات األولى لم نوفق وخاصة مباراتي 
الجيش والنواعي��ر، ولكن كان التركيز على 
بقي��ة المباري��ات وتخطينا الش��علة بفارق 
ه��دف، والجزي��رة بف��ارق تس��عة أهداف، 
ومس��توى البطولة بش��كل عام كان جيدًا، 
وتميزت فرق النواعي��ر والطليعة والجيش 
والش��رطة واليقظة، ونح��ن بانتظار تحديد 
موع��د المباريات من قبل اتح��اد كرة اليد، 
وكذل��ك لتحديد م��كان المباري��ات لنادي 

اليقظة إما دمشق أو حماة.
وكرة يد اليقظة بدأت تعود لس��ابق عهدها، 
وه��ذا بفضل الجه��ود الكبيرة م��ن اإلدارة 
والمش��رفين والمدربي��ن، وهناك تصميم 
كبي��ر على العودة للمنافس��ة عل��ى بطولة 
الدوري، والتركيز في الوقت الحالي ينصب 
على القواعد والفئات العمرية وهي ستكون 

أمل النادي.

رجال نادي اليقظة يعودون للمنافسة في نهائي دوري كرة اليد

ثب��ت اتح��اد الش��طرنج نتائ��ج 
بطولة دمش��ق للرج��ال )المرحلة 
ع��ن  للمتأهلي��ن  التمهيدي��ة( 
المحافظ��ة بع��د البطول��ة الت��ي 
أقيمت في صال��ة االتحاد بمدينة 
الفيحاء الرياضية وبمشاركة كبيرة 
وصلت إل��ى 65 العب��ًا وعدد من 
الالعبي��ن الصغار الذين تم زجهم 
أيضًا  وبمشاركة  االحتكاك  بهدف 

من بطالت الجمهورية للسيدات.
نظام اللعب السويس��ري )فيشر( 
من 7 جوالت وبزمن وقدره )1 سا 
+ 30 ثا( وقد تأهل بالنهاية 4 من 

أصحاب المراكز األولى.
وجاء الترتيب وفق اآلتي:

1 - أس��امة شيخ البساتنة 6 نقاط 
5.55 نقطة 3 -  2
روال محم��ود 5.5 نقط��ة 4 - يزن 

جام��وس 5.5 نقطة 6 - ش��ادي 
قصيباتي 5 نقاط 7 - محمد برنبو 
5 نقاط 8 - كنان اللطيف 5 نقاط 
9 - محم��د نبيل الش��عار 5 نقاط 
10 - نش��أت ص��وان 5 نقاط 11 - 
عي��د ناجي 5 نق��اط 12 - محمد 
قصيبات��ي 5 نق��اط 13 - محم��د 
ص��وان 4.5 نقط��ة 14 - يحي��ى 

رنجوس 4.5 نقطة.

»شيخ البساتنة« أول تمهيدي رجال الشطرنج
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الخبر قد يغيب عن معسكر ومباراتي منتخبنا األول لكرة القدم عدد 
من نجوم الفريق المحترفين وذلك ألسباب مختلفة.

التعليق المرشحون للغياب )عمر السوما وعمر خريبين )لعقوبته( وأحمد الصالح 
وعبد الله الشامي عالء الدايل وثالثتهم يلعبون يف األندية الكويتية(.

أي أن أهم الالعبين عىل اإلطالق قد يغيبون وهذا سوف يؤثر عىل برنامج اإلعداد 
يزيدون  قد  الغائبين  ألن  للمنتخب  المثىل  التشكيلة  عىل  والوقوف  والتحضير 

بعددهم أيضاً يشغلون مراكز مهمة يف صفوف الفريق ويشكلون ثقاًل نوعياً.
فهل من المفيد أن يتم تحضير الفريق يف غيابهم وما هو مقدار الفائدة المرجوة.

خبر

تعليق

لتحسين  رياضية  لعبة  أية  الالعبة يف  أو  الالعب  يسعى  أن  الموجب 
األداء الفني واالرتقاء به والظهور بمظهر الئق كي يكون يف المنتخب 

الوطني وقادرًا عىل مساعدة المنتخب يف استحقاقاته المقررة.

الالزم  الفني  المستوى  يف  الالعبة  أو  الالعب  يكون  ال  أن  السالب 
يف  وذلك  المنتخب  لصفوف  اختياره  يف  سبباً  كان  والذي  والمطلوب 
ناديه يف  مع  والمباراة  للمنتخب  ترشيحه  أو  بعد تسميته  مباراة  أول 

الدوري المحيل.
أو  اختياره  أم  غمرته  التي  الفرحة  مستواه  انخفاض  يف  السبب  فهل 

اختيارها كان خطأ.

موجــــب

سالــب

تواصل��ت مباري��ات بطولة أندية حلب للصغار لكرة الس��لة في 
أسبوعها الرابع وسجلت النتائج التالية:

فاز اليرموك على مراكز التربية 50/ 26 والجالء على الس��كك 
39/ 19 واالتحاد على الحرية في مباراة قوية الهبة بفارق نقطة 
واح��دة 62/ 61 وش��كى االتحاديون من س��وء التحكيم وكان 

المستوى الفني للمباراة جيدًا بشهادة المدربين والفنيين.
وفي مبادرة طيبة قام المدرب هاني س��فطلي المش��رف على 
فري��ق الحرية بالتوجه نح��و العبي االتحاد بع��د نهاية المباراة 
لالطمئنان على س��المة أحد العبيهم الذي تعرض في المباراة 

إلصابة قاسية.
وتقام بطولة األندية للصغيرات مواليد -2008 2009 في صالة 
الج��الء الفرعية اعتبارًا م��ن يوم األحد القادم وتش��ارك فيها 
أندية الحرية، الجالء، السكك، العروبة، اليرموك، مراكز التربية، 

بغياب فريق االتحاد؟!

سلة.. مواهب.. حلب
محمد هاشم إيزا

نجح الوحدة بإيق��اع الكرامة للمرة 
األول��ى وأذاقه طعم الخس��ارة بعد 
)14( ف��وزًا متتالي��ًا للنس��ر األزرق 
وج��اء ف��وز الوح��دة بف��ارق ثالث 
نق��اط )69 / 66( في المباراة التي 
جمع��ت الفريقين بصال��ة الفيحاء 
الرئيس��ية بدمش��ق ف��ي افتت��اح 
المرحلة الخامسة عش��رة ، وتبادل 
الفريقان التفوق في أرباع المباراة ، 
حيث تفوق الوحدة بالربع األول 15 
/ 11 والكرامة في الربع الثاني 13 / 
18 ، ليعود الوح��دة ويتفوق بالربع 
الثال��ث 21 / 14 والكرام��ة بالرب��ع 
الرابع 20 / 23 ، وقد سجل للوحدة 
مجد عربش��ة )17( نقطة وش��ريف 
الع��ش )14( وط��ارق الجابي )12( 
وحك��م عبد هللا )9( وعمار الغميان 
)9( وميش��يل غي��ث )5( وأمي��ر 
س��رجية )2( ومحي الدين قصبلي 
)1( فيم��ا س��جل للكرام��ة  أنس 
ش��عبان )15( نقطة وإياد حيالني 
)13( وأش��رف األبرش )10( ومجد 
أبو عيط��ة )10( وجورجي نظاريان 
)8( وعب��د الوه��اب الحموي )5( 

ومهند حتويك )5(.
وكان الكرام��ة ق��د حق��ق 14 فوزًا 
متتالي��ًا قبل مب��اراة الخميس وقد 
رف��ع رصي��ده إل��ى 29 نقط��ة في 
الصدارة منفردًا ، فيما تقدم الوحدة 
من المركز الخامس ليشارك االتحاد 

والجيش الوصافة ب� 26 نقطة.

فوز صعب
وفي المباراة الثاني��ة التي أقيمت 
مس��اء الخمي��س الماض��ي حقق 
النواعير فوزًا ش��اقًا على مستضيفه 
80 بع��د تمدي��د   / 83 اليرم��وك 
اللق��اء الذي أقيم ف��ي صالة نادي 
الجالء بحلب و انتهى وقته األصلي 
بالتع��ادل 71 / 71 حي��ث تف��وق 
النواعي��ر في الرب��ع األول 23 / 12 
وف��ي الرب��ع الثان��ي 17 / 16 فيما 
تفوق اليرم��وك في الرب��ع الثالث 
16 / 25 وف��ي الربع الرابع 15 / 18 
وفي الوقت اإلضافي تفوق النواعير 

.9 / 12
فوز مستحق لالتحاد

وكان االتحاد قد حقق فوزًا مستحقًا 
عل��ى ج��اره الحري��ة 73 / 58 ف��ي 
بينهما في  الت��ي أجري��ت  المباراة 
صالة األس��د الرياضي��ة بحلب وبعد 

التع��ادل ف��ي الرب��ع األول 13 / 13 
ف��رض االتح��اد أفضليته ف��ي بقية 
األرباع وتفوق 21 / 11، 23 / 20، 16 
/ 14 ليحقق فوزه الثاني في عشر في 
المرحلة الرابعة عش��رة رافعًا رصيده 
إل��ى 26 نقاط��ًا وهو نف��س رصيد 
الكرامة الذس س��يواجه جاره الوثبة 

في نفس المرحلة يوم السبت.
وفي مباراة ثانية تس��يدها الوحدة 
من بابه��ا لمحرباها ف��از البرتقالي 
على ضيفه العروبة بفارق 65 نقطة 
135 - 70 واألرب��اع 35 - 18، 30 - 

.18 - 40 ،14 - 30 ،20
وهو الفوز العاش��ر للوح��دة مقابل 
4 خس��ارات، ليرفع رصيده إلى 24 
نقط��ة ، فيم��ا تق��دم العروبة من 
المرك��ز الثان��ي عش��ر واألخير إلى 

المركز الحادي عشر ب� 15 نقطة.
وهنا ترتي��ب الفرق مع ختام الجولة  

/ 14 /  : 1 -  الكرامة )26( نقطة، 2 -  
االتحاد )26(، 3 -  الجيش )24(، 4 
-  الوحدة )24(، 5 -  الجالء )22(، 6 
-  الطليعة )20(، 7 -  الحرية )18(، 
8 -  الث��ورة )17(، 9 -  الوثبة )17(، 
10 -  النواعي��ر )17(، 11 -  العروبة 

)15(، 12 -  اليرموك )14(.
مباراتان

مساء اليوم الس��بت تقام مباراتان 
حيث يلتقي بحماة الطليعة وضيفه 
االتحاد وفي دمشق يلتقي الجيش 
مع الثورة ومس��اء الثالث��اء يلتقي 
الوثب��ة م��ع الج��الء والحري��ة مع 
العروبة ومس��اء الخمي��س يلتقي 
بدمش��ق الث��ورة مع الوح��دة وفي 
حلب يلعب االتحاد وضيفه النواعير  
ومس��اء الجمعة يلتق��ي الوثبة مع 
الطليع��ة وفي حل��ب اليرموك مع 

الجيش.

دوري أندية الرجال لكرة السلة 2020  /  2021

الوحدة أذاق الكرامة طعم الخسارة والنواعير بالتمديد غلب اليرموك

جدول المبارايات القادمة

الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

السبت 20 / 3
صالة حماة 4 مساءالطليعة × االتحاد
صالة الفيحاء4 مساءالجيش × الثورة 

الثالثاء 23 / 3
صالة حمص 4 مساءالوثبة × الجالء 

صالة األسد4 مساءالحرية × العروبة 

الخميس 25 / 3
صالة الفيحاء 4 مساءالثورة × الوحدة

صالة األسد4 مساءاالتحاد × النواعير

الجمعة 26 / 3
صالة حمص 4 مساءالوثبة × الطليعة 
صالة األسد4 مساءاليرموك × الجيش

حقق الثورة مساء أمس فوزًا كبيرًا 
على ضيفه تش��رين وغلب��ه بفارق 
)43( نقطة )84 / 41( بعد أن انهت 
أرب��اع المباراة )19 / 10 - 21 / 7 - 
32 / 13 - 12 / 11( وق��د ش��هدت 
المباراة وقد ش��هدت المباراة تميز 
العبات الثورة نورا بشارة وجيسيكا 
وأليس��يا   ) نقط��ة   21( حكيم��ة 
ماكاري��ان )14( وزينة يازجي )10( 
وس��يدرا س��ليمان )9( فيما كانت 
ي��ارا بركات أفضل مس��جلة بفريق 
تش��رين )17( نقطة ، وفي المباراة 
الثاني��ة التي أقيمت مس��اء أمس 
نجح األش��رفية بالف��وز على ضيفه 
الس��احل بف��ارق )11( نقطة )43 / 
32( بعد أن انته��ت أرباع المباراة 
 / 13 - 6 / 17 - 11 / 11 - 5 / 2(
10( وش��هدت المباراة تميز إيناس 
ب��دران )18 نقط��ة( ومل��ك فرزان 
)11( نقطة بصفوف األشرفية وبتول 
أحمد  )13 نقطة( بصفوف الساحل.

فوز مثير
وكان��ت الجول��ة انطلق��ت مس��اء 

الثالثاء الماضي وش��هدت تحقيق 
قاس��يون فوزًا مثيرًا عل��ى الوحدة 
68 / 63 ف��ي المباراة التي أجريت 
الرئيسية  الفيحاء  بينهما في صالة 
بدمش��ق. وتفوق الوحدة في الربع 
األول 11 / 19 وقاس��يون في بقية 
األرب��اع بواق��ع 19 - 9و 23 - 22و 

.13 - 15

وب��دوره حق��ق الثورة فوزًا س��هاًل 
عل��ى األش��رفية بف��ارق 50 نقطة 
74 - 24 في المباراة التي أجريت 
بينهما في صالة الفيحاء الرئيسية 
ايض��ًا. وتفوق الث��ورة في الربعين 
 4 - 25 23 - 4و  األول والثان��ي 
واألش��رفية في الرب��ع الثالث 6 - 
11 ليع��ود الثورة ويتفوق في الربع 

الرابع 20 - 5.
وبذل��ك حق��ق كل من قاس��يون 
والث��ورة الفوز الثاني عش��ر مقابل 
هزيمة واحدة ورفعا رصيدهما إلى 
23 نقطة في الص��دارة مع أفضلية 
فوز قاسيون على الثورة ذهابًا 75 - 

73 بعد التمديد )65 - 65(.
وبات ترتي��ب الف��رق كاآلتي: 1 -  
قاس��يون )23( نقط��ة، 2 -  الثورة 
  -  4  ،)21( الج��الء    -  3  ،)23(
االتحاد )18(، 5 -  الوحدة )17(، 6 
-  تشرين )17(، 7 -  الساحل )16(، 
8 -  الحري��ة )15(، 9 -  األش��رفية 

)15(، 10 -  العروبة )15(.
مهمة سهلة

مس��اء اليوم تس��تكمل منافسات 
الجولة حيث يلتقي األش��رفية مع 
تشرين)الساعة الثانية ظهرًا( تليها 
مباراة الثورة مع الس��احل )الساعة 
الرابعة مس��اء( ومس��اء غد األحد 
يلتقي في حلب االتحاد مع الحرية 
)الساعة 4 مساء( ثم يلعب العروبة 

مع الجالء )الساعة 6 مساء(.

إنطلق��ت مس��اء األربع��اء الماضي  
ف��ي صالة األس��د الرياضي��ة بحلب 
منافس��ات ال��دور النهائ��ي لدوري 
الش��باب لك��رة الس��لة بمش��اركة 
ثمانية أندية تأهل��ت عقب خوضها 
دورالمجموع��ات  منافس��ات 
الجغرافي��ة الثالث )دمش��ق وحلب 
وزعت  وقد  والس��احلية(  والوسطى 
عل��ى مجموعتين  المتأهلة  األندية 
ضم��ت المجموعة األول��ى الجيش 
واالتح��اد والوثب��ة وجرمان��ا ، فيما 
ضم��ت المجموع��ة الثاني��ة أندية 
الجالء والثورة والحرية والكرامة وقد 
ش��هدت منافس��ات الدور األول فوز 
الجالء عل��ى الحرية 88×73 واألرباع 
 - 22 ،11 - 30 ،20 - 19 ،20 - 17
22 وفوز الوثبة على االتحاد 77 - 61 
واألرباع 17 - 10، 21 - 10، 24 - 20، 
15 - 21 وف��وز الجيش على جرمانا 
100 - 47 واألرباع 23 - 19، 27 - 8، 
23 - 11، 27 - 9 وف��وز الكرامة على 
الثورة 60×51 واألرباع 20 - 15، 9 - 
11، 12 - 13، 19 - 12 )باليوم األول( 
وفوز االتحاد عل��ى جرمانا 75 - 73 
واألرباع 14 - 15، 22 - 16، 20 - 19، 
19 - 23 و ف��وز الجيش على الوثبة 
93×90 واألرباع 22 - 19، 20 - 19، 
23 - 18، 28 - 34 وفوز الحرية على 
الث��ورة 71 - 61 واألرب��اع 18 - 14، 
12 - 12، 26 - 6، 15 - 29 وف��وز 
الجالء على الكرامة 73×64 واألرباع 
 -  10  ،16 - 19  ،17 - 26  ،9 - 18
22 )باليوم الثاني( وفوز الوثبة على 
جرمان��ا 69×61 واألرب��اع 23 - 15، 
13 - 17، 15 - 11، 18 - 18 وف��وز 
الجي��ش على االتحاد 71 - 67 وفوز 

الحرية على الكرامة 81 / 77

ربع نهائي
نتائج الدور األول ستكون مؤثرة على 
ترتي��ب الفرق ب��كل مجموعة حيث 
تتأه��ل األندية ال� )8( إلى الدور ربع 
النهائي المقرر )اليوم( السبت بحيث 
يلعب أول المجموعة األولى مع رابع 
المجموع��ة الثانية، وأول المجموعة 
المجموعة األولى،  راب��ع  الثانية مع 
وثان��ي المجموعة األول��ى مع ثالث 
المجموعة الثانية، وثاني المجموعة 
الثانية مع ثال��ث المجموعة األولى 
وتتأه��ل األندي��ة الفائزة إل��ى الدور 
نص��ف النهائي المق��ررة األحد على 
أن تق��ام المب��اراة الترتيبي��ة على 
المركزي��ن الثالث والراب��ع والمباراة 

النهائية يوم اإلثنين القادم. 
طريق التأهل

تأهلت األندية ال� )8( الجيش: تأهل 
الجيش إل��ى النهائيات بعدما تصدر 
مجموعة دمش��ق ب��� 19 نقطة بعدما 
حق��ق 9 انتصارات وخس��ارة واحدة 
كانت أمام الثورة 64 - 77 في مرحلة 

للنهائيات  تأه��ل  الث��ورة:  اإلي��اب. 
بصفت��ه وصيف��ًا لمجموعة دمش��ق 
ب��� 17 نقطة محقق��ًا 7 انتصارات و3 
خس��ارات. جرمان��ا: تأه��ل كثال��ث 
مجموعة دمش��ق ب��� 16 نقطة بعدما 
حق��ق 6 انتص��ارات و4 خس��ارات، 
فخ��اض مباراتي الملح��ق مع ثالث 
والس��احلية  الوس��طى  المجموع��ة 
)حطين( وتبادال الفوز 69 - 62 و50 
- 55. الجالء: تأهل كبطل لمجموعة 
حلب ب��� 19 نقطة محققًا الفوز في 9 
مباريات مقابل خس��ارة واحدة كانت 
في مرحلة الذهاب أمام االتحاد 114 
- 115 بع��د مب��اراة ماراثونية انتهى 
وقته��ا األصلي بالتع��ادل 82 - 82 . 
االتح��اد: تأهل كوصي��ف لمجموعة 
حلب ب� 17 نقطة محققًا 7 انتصارات 
و3 خس��ارات كان��ت جميعه��ا في 
مرحلة اإلياب أمام كل من اليرموك 
75 - 77 والحري��ة 74 - 78 والجالء 
94 - 106. الحري��ة: تأه��ل كثال��ث 
مجموعة حلب حاصدًا 17 نقطة من 7 

انتصارات و3 خس��ارات أمام كل من 
االتح��اد 85 - 91 بعد التمديد )76 - 
76( وأم��ام الج��الء 79 - 100 ذهابًا 
و86 - 103 إيابًا. الوثبة: تأهل كبطل 
للمجموعة الوسطى والساحلية بعدما 
حص��د 18 نقط��ة م��ن 8 انتصارات 
وخس��ارتين ف��ي مرحل��ة الذه��اب 
أمام حطي��ن 69 - 75 بعد التمديد 
)62 - 62( وأم��ام الكرامة 70 - 71. 
للمجموعة  كوصي��ف  تأهل  الكرامة: 
الوس��طى والس��احلية ب��� 18 نقطة 
أيضًا م��ن 8 انتصارات وخس��ارتين 
واح��دة ف��ي الذهاب أم��ام الطليعة 
41 - 57 والثاني��ة ف��ي اإلياب أمام 
الوثبة 57 - 77. حطين: تأهل كثالث 
المجموعة الوسطى والساحلية ب� 15 
نقطة من 5 انتصارات و5 خس��ارات 
وخاض مبارات��ي الملحق مع جرمانا 
ووّدع المنافس��ة بفارق المواجهتين 
المباش��رتين ، حي��ث ف��از جرمان��ا 
ذهابًا في الالذقية 69 - 62 فيما فاز 

حطين إيابًا في دمشق 55 - 50.
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الثورة تدرب أمام األشرفية وتشرين و قاسيون غلب الوحدة ثلث انتصارات للجيش 
وفوزان للحرية بنهائي دوري سلة الشباب

انطلقت األربعاء الماضي  منافس��ات الملح��ق المؤهل لنهائيات 
دوري س��لة الناش��ئات حيث التقى التضامن مع تشرين وانتهت 
المب��اراة بفوز التضامن بف��ارق )24( نقطة  77×53 واألرباع 22 - 
15، 17 - 11، 23 - 10، 15 - 17وف��ي المب��اراة الثانية فاز حطين 
على ضيفه الس��لمية بفارق )16( نقطة 58×42 واألرباع 10 - 12، 

6 - 16 ،7 - 23 ،17 - 9
مجموعة دمشق

وفي منافسات ملحق دمشق سيلتقي األربعاء القادم بالدور نصف 
النهائي الوحدة مع األش��رفية ويلعب الثورة مع الفيحاء الس��اعة 
)4,30( عص��رًا، بعد فوز الفيحاء على ب��ردى 61 / 30 واألرباع 14 
- 7، 14 - 8، 15 - 5، 18 - 11 وف��وز الث��ورة على جرمانا 77×27 

واألرباع 20 - 10، 19 - 8، 16 - 7، 22 - 2.

فوز التضامن بملحق الناشئات 
واالربعاء نصف نهائي دمشق

أبي شقير
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لك��رة  األوروب��ي  االتح��اد  يري��د  ال 
الق��دم »يويف��ا« إقام��ة كأس أوروبا 
2020 المؤجلة إل��ى الصيف المقبل 
بس��بب فيروس كورونا، دون حضور 
جماهيري، وسيعّدل في نهاية نيسان 
 12 المتضمنة  المقبل خطته األولية، 
مدين��ة مضيف��ة في 12 دول��ة بحال 
ع��دم تمك��ن بعضها من اس��تضافة 

المتفرجين.
وقالت المنظمة القارية في بيان : إذا 
الس��يناريوهات  أحد  مدينة  اقترحت 
داخل أب��واب موصدة، فان المباريات 
التي كان��ت ستس��تضيفها قد تنقل 
إلى مدن أخرى قادرة على اس��تقبال 

الجماهير.
الق��اري  االتح��اد  رئي��س  وكان 
الس��لوفيني ألكسندر تش��يفيرين قد 
أك��د األح��د لصحيف��ة سبورتس��كي 
نوفوس��تي الكرواتي��ة ان مباري��ات 

كأس أوروب��ا المقررة بين 11 حزيران 
و11 تموز، لن تق��ام »أمام مدرجات 

خالية«.
تابع :كل المضيفين يجب أن يضمنوا 
حضور الجماهير، فيم��ا كان االتحاد 
القاري ينظر في أربع خيارات للمدن 
المضيفة: مدرج��ات ممتلئة بين 50 

و%100 من الس��عة بي��ن 20 و30% 
من السعة، أو داخل أبواب موصدة.

وفيما منع تفشي النس��خ المتحّورة 
م��ن كورون��ا أي تخفي��ض للتدابير 
االحترازي��ة ف��ي أوروب��ا، ف��ان هذه 
المتطلب��ات ق��د ت��ؤدي إل��ى اقامة 

البطولة القارية »في 10 أو11 دولة«.

الم��دن  االوروب��ي  االتح��اد  ومن��ح 
المضيف��ة حت��ى 7 أبري��ل ل�«تقديم 
السيناريو الخاص بها« ويعتزم اتخاذ 
قرار »على أبعد تقدير« خالل اجتماع 
لجنته التنفيذية في 19 أبريل، عشية 
الجمعية العمومية الس��نوية المقررة 

في مونترو.
وكانت االس��تضافة المقبل��ة معقدة 
أصال م��ن الناحية اللوجس��تية قبل 
ظه��ور كورونا على الس��احة، ليضيف 
االخي��ر مزيدا م��ن التحدي��ات على 
نس��خة يحوم الشك حول اقامتها في 

12 دولة.
لك��ن المستش��ار الطب��ي لالتح��اد 
االوروب��ي الطبيب داني��ال كوخ قال 
لفرانس ب��رس مطلع آذار الماضي ان 
ه��ذا النظام »هو فرص��ة بحد ذاتها« 
النه »اذا فقدنا االم��ل في بلد معين 

تبقى 11 دولة تستعد لالستضافة«.

عالمي
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إعداد ربيع حمامة

اكتمل عقد دور ال�8 من دوري أبطال 
أوروبا لألندية لك��رة القدم بعد ختام 
إياب الدور الثاني )دور الس��تة عشر( 
حي��ث انضم��ت أندي��ة لاير مدري��د 
ومانشس��تر س��يتي وبايرن ميونيخ 
وتشيلس��ي إلى ركب المتأهلين بعد 

ختام جولة االسبوع الماضي .
لاير مدريد جدد فوزه على اتالنتا 3/1 
وكذلك فعل مانشس��تر س��يتي على 

حساب بروسيا مونشنغالدباخ 2/0 .
وجدد العمالق الباف��اري تغلبه على 
التس��يو اإليطال��ي 2/1 وكان قد فاز 
ذهاب��ًا بنتيجة كبي��رة 4/1 بوقت لم 
يس��تطع فيه اتلتيكو مدريد الصمود 
أم��ام تشيلس��ي وتع��رض لس��قطة 
مجددًا عندما خسر أمامه 0/2 ليترك 
الفريق الملك��ي الممثل الوحيد لليغا 
فيما تبقى من منافس��ات بعد خروج 

برشلونة االسبوع قبل الماضي .
ويجدر التنويه أن بايرن وصل إلى دور 
ال�8 للمرة ال�19 بتاريخ مشاركاته في 
هذه البطولة أكث��ر من أي فريق آخر 

على مدار تاريخ البطولة.
الرقم  األلماني  الفري��ق  وبذلك حطم 
القياس��ي الس��ابق لنظيره اإلس��باني 
برش��لونة الذي وصل إلى ربع النهائي 

18 مرة.
تأهل جدير

واصل مانشس��تر س��يتي اإلنكليزي 
انطالقته الرائعة في الموس��م الحالي 
وحجز مقعده بجدارة في دور الثمانية 
لدوري األبطال بفوزه الثمين 2 / صفر 
على بوروسيا موشنغالدباخ األلماني .
وتأهل مانشس��تر س��يتي إل��ى دور 

الثمانية بالفوز في مجموع المباراتين 
4 / صفر بعد فوزه على مونشنغالدباخ 

2 / صفر أيضا في مباراة الذهاب.
وأقيمت مب��اراة اإلياب على اس��تاد 
المجرية  بالعاصمة  آرينا«  »بوشكاش 
بودابس��ت وهو نف��س الملعب الذي 
أقيمت ب��ه مب��اراة الذه��اب وذلك 
بس��بب قي��ود الس��فر واإلج��راءات 
االحترازي��ة الت��ي تفرضه��ا ألماني��ا 
بسبب أزمة تفشي اإلصابات بفيروس 

»كورونا« المستجد.
وحافظ مانشس��تر سيتي على سجله 
خاليا من الهزائم في الموسم الحالي، 
كما حقق الفريق انتصاره السابع على 
التوال��ي ف��ي مباري��ات البطولة هذا 
الموسم بعد تعادل واحد في مسيرته 

بدور المجموعات.
وحس��م مان سيتي المباراة في وقت 
مبك��ر حيث س��جل البلجيكي كيفن 
جيوندوغ��ان  وإل��كاي  بروي��ن  دي 

الهدفين في الدقيقتين 13 و18.
خطوة مهمة

وفي مب��اراة أخرى لح��ق لاير مدريد 
اإلس��باني بركب المتأهلين إلى دور 
الثماني��ة بف��وزه الثمي��ن 3 / 1 على 

أتاالنتا اإليطالي.
وتابع الفريق الملكي صحوته بعد أن 
تعثر لفترات متقطعة في منافس��ات 
الليغا وفاز في مجموع المباراتين 4 / 
1 بعد فوزه على أتاالنتا 1 / صفر أيضا 

في مباراة الذهاب.
وقطع الفريق خطوة مهمة على طريق 
البح��ث عن لقب جديد ف��ي البطولة 
التي يستحوذ على الرقم القياسي في 

عدد مرات الفوز بلقبها برصيد 13 لقبا 
سابقا.

وكان الري��ال حقق ف��وزًا صعبًا على 
أتاالنتا في عق��ر داره ذهابًا علمًا بأن 
الفريق اإليطالي خاض معظم أحداث 

اللقاء بعشرة العبين فقط.
ولكن الريال كشر عن أنيابه في مباراة 
اإلياب أمس وحقق فوزا كبيرا ليحجز 
مقع��ده بجدارة وأنهى الش��وط األول 
لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي 

كريم بن زيمة في الدقيقة 34.
الثاني أضاف سيرخيو  الش��وط  وفي 
أسينس��يو هدفين  وماركو  رام��وس 
آخري��ن للري��ال ف��ي الدقيقتين 60 
م��ن ضربة ج��زاء و85، فيما س��جل 
لويس مورييل هدف حفظ ماء الوجه 

ألتاالنتا في الدقيقة 83.
تأكيد االنتصار

حجز باي��رن ميونخ مقع��ده في ربع 
النهائ��ي بتك��رار ف��وزه عل��ى ضيفه 
اإليطالي التسيو )1-2( في إياب دور 

ال�16.
وكان البايرن قد تغلب على النس��ور 
ذهاًب��ا )1-4( قبل أن يك��رر انتصاره 
علي��ه بهدفي روبرت ليفاندوفس��كي 
 33 وتش��وبو موتينج في الدقيقتين 
و73، لكن التسيو أحرز هدفه الوحيد 
عبر مارك��و بارولو قب��ل نهاية الوقت 

األصلي ب�8 دقائق.
دون  بأغلبه��ا  الدقائ��ق  واس��تمرت 
خطورة على المرميين حتى احتسب 
الحك��م ركل��ة جزاء لصال��ح أصحاب 
األرض، بعد إعاقة جوريتس��كا داخل 

المنطقة.

وانبرى ليفاندوفس��كي لتنفيذ الركلة 
ليس��ددها بنجاح في الزاوية اليسرى 
محرًزا ه��دف التق��دم للبايرن، الذي 
حافظ عليه حتى نهاية الشوط األول.

ومع حل��ول الدقيقة 71، ق��رر فليك 
اس��تبدال المهاج��م ليفاندوفس��كي 
والدف��ع بتش��وبو موتين��ج، الذي لم 
يحتج س��وى دقيقتي��ن لتعزيز تقدم 
باي��رن به��دف ث��اٍن، بعدم��ا وصلته 
تمريرة بينية من أالبا، أنهاها بلمس��ة 

مباشرة إلى داخل الشباك.
وقلص الضي��وف النتيجة بهدف من 
ضربة رأس��ية، قابل بها بارولو عرضية 
من ركلة ثابتة، لتس��تقر كرته داخل 

شباك نوبل.
وارتقى أتشيربي لعرضية من ركنية، 
ليوجهه��ا برأس��ية قوية نح��و مرمى 

البايرن، لكن كرته علت العارضة.
وأه��در جنابري فرص��ة هدف محقق 
بعدم��ا تلق��ى تمريرة متقن��ة داخل 
منطقة الجزاء ليحولها بلمسة يسارية 
نحو مرمى التس��يو، لكن رينا كان لها 
بالمرصاد لتنتهي المباراة بفوز بايرن.

تشيلسي يكرر تفوقه 
اإلنكليزي مسيرته  تشيلس��ي  واصل 
الناجح��ة بالبطولة بعدم��ا صعد لدور 
الثمانية في المس��ابقة القارية، التي 
توج به��ا الع��ام 2012، عقب فوزه 2 
/ صف��ر عل��ى ضيفه أتلتيك��و مدريد 

اإلسباني 
وكان لق��اء الذه��اب ال��ذي ج��رى 
بالعاصم��ة اإلس��بانية مدريد الش��هر 
الماض��ي ق��د انتهى بفوز تشيلس��ي 
1 / صف��ر ليظفر الفري��ق األزرق بورقة 

الترش��ح للدور المقبل بفوزه 3 / صفر 
في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

المغربي حكيم زيياش  النجم  افتتح 
التس��جيل لتشيلسي في الدقيقة 34 
قب��ل أن تتضاع��ف معان��اة أتلتيكو 
ف��ي المب��اراة الت��ي أنهاها بعش��رة 
العبين عقب طرد العبه المونتنيغري 
س��تيفان س��افيتش في الدقيقة 82 
لتعم��ده ض��رب األلمان��ي أنطوني��و 
روديغي��ر، العب تشيلس��ي بالمرفق، 
ليحرز بعدها إيمرسون الهدف الثاني 
للفريق اإلنجليزي في الدقيقة الثالثة 
من الوقت المحتسب بدال من الضائع 

للشوط الثاني.
به��ذا االنتصار حافظ تشيلس��ي على 
س��جله خاليًا م��ن الهزائ��م للمباراة 
الثالث��ة عش��رة عل��ى التوال��ي منذ 
أن تول��ى األلماني توم��اس توخيل 
تدريب الفريق في يناير الماضي خلفًا 

للمدرب فرانك المبارد.
بتأهل تشيلس��ي أثبتت ك��رة القدم 
اإلنكليزي��ة تفوقه��ا عل��ى الس��احة 
األوروبية عقب تأهل جميع ممثليها 
الثالث في دور الس��تة عشر إلى دور 
الثماني��ة، فيم��ا ودع الممثل الرابع 
مانشستر يونايتد البطولة من مرحلة 

المجموعات.
الحضور  اإلنكليزي��ة  الك��رة  وتمتلك 
األكب��ر في دور الثماني��ة، تليها الكرة 
األلماني��ة الت��ي لديها فريق��ان بهذا 
الكرة اإلس��بانية  الدور، فيم��ا يمثل 

والفرنسية والبرتغالية فريقا واحدا.
ف��ي المقابل جاءت خس��ارة أتلتيكو 
لتشكل صدمة أخرى لجماهير الفريق 

الت��ي كان��ت تحلم بحص��ول فريقها 
على دوري األبط��ال للمرة األولى في 
تاريخ��ه، كما أنها تضاع��ف من قلق 
محبي��ه م��ن إمكاني��ة أن يلقي هذا 
الخروج األوروبي بظالله على مس��يرة 
الفريق بالدوري اإلسباني، الذي يتربع 
أتلتيكو على صدارت��ه، خاصة بعدما 
تقلص الفارق الذي يفصله عن أقرب 
مالحقيه برشلونة إلى أربع نقاط فقط 
قبل 11 مرحلة على نهاية المس��ابقة 

المحلية.
وب��ات لاير مدري��د، صاح��ب الرق��م 
القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة 
برصي��د 13 لقبًا، ه��و الممثل الوحيد 
المسابقة  للكرة اإلس��بانية حاليا في 
بعد خروج برشلونة وأشبيلية من دور 

الستة عشر أيضًا.
هاالند يف القمة

أحرز النجم النرويجي الشاب إيرلينغ 
بوروس��يا  فري��ق   مهاج��م  هاالن��د 
دورتموند )20 عام��ا( 10 أهداف في 
الموس��م الحالي لدوري األبطال حتى 
اآلن، متقدم��ًا بف��ارق 4 أهداف عن 
أق��رب مطارديه، ليتصدر بذلك قائمة 
هدافي الموسم الحالي لدوري أبطال 
أوروب��ا لكرة الق��دم )2020-2021(، 
بعد انتهاء مباريات دور السادس عشر 

من البطولة  »التشامبيونز ليغ«. 
هاالن��د س��جل 20 هدفًا ف��ي دوري 
األبطال منذ ظهوره األول في سبتمبر 

.2019
وقاد إرلين��غ هاالند »الفتى الذهبي« 
التأهل  إلى  بوروسيا دورتموند  فريقه 
إلى الدور رب��ع النهائي للبطولة، على 

حس��اب منافس��ه إش��بيلية بإحرازه 
5 أه��داف في مرم��اه منه��ا ثالثية 
»هاتري��ك« في مب��اراة الذهاب )-3
2( التي أقيم��ت على ملعب »رامون 
سانش��يز بيزخوان« بمدينة إشبيلية، 
وهدفين في لقاء اإلياب )2-2( على 
ملعب »سيغنال ايدونا بارك« بمدينة 

دورتموند.
وب��ات المهاج��م النرويج��ي أس��رع 
العب يصل إل��ى 20 هدفا في تاريخ 
البطولة خالل 14 مباراة، متفوقُا على 
اإلنكلي��زي هاري كي��ن، الذي وصل 
إلى الرقم نفس��ه من األهداف خالل 
)24 مباراة(، وأليس��اندرو ديل بييرو 
)26 مباراة( ورود فان نيستلروي )27 
مباراة(، وفيليبو إنزاغي )28 مباراة(.

كم��ا أصبح هاالند أصغ��ر العب على 
اإلطالق يهز الش��باك في 6 مباريات 
متتالية ب��دوري األبطال، وعمره  20 
عاما و231 يوما، متخطيا نجم باريس 
س��ان جيرمان، كيليان مبابي، البالغ 
من العمر 22 عاما، في عدد األهداف 

المسجلة بدوري األبطال 19.
وفيم��ا يل��ي ترتيب أفض��ل هدافي 
دوري أبطال أوروبا بعد دور ال�16 من 

البطولة:
إيرلينغ هاالند )بوروسيا  النرويجي   -

دورتموند( /10 أهداف
- اإلسباني ألفارو موراتا )يوفنتوس( 

/6 أهداف
- البرازيل��ي نيم��ار )باري��س س��ان 

جيرمان( /6 أهداف
- الفرنسي أوليفيه جيرو )تشيلسي( 

/6 أهداف

النصي��ري  يوس��ف  المغرب��ي   -
)إشبيلية( /6 أهداف

راش��فورد  مارك��وس  اإلنجلي��زي   -
)مانشستر يونايتد( /6 أهداف

- الفرنس��ي كيليان مباب��ي )باريس 
سان جيرمان( /6 أهداف

- الفرنس��ي كريم بنزيما )لاير مدريد( 
/ 5 أهداف

- المصري محمد صالح )ليفربول( / 
5 أهداف

ليفاندوفس��كي  روبرت  البولن��دي   -
)بايرن ميونخ( / 5 أهداف

- البرتغالي سيرجيو أوليفيرا )بورتو( 
/ 5 أهداف

- اإليطالي شيرو إيموبيلي )التسيو( 
/ 5 أهداف

ميس��ي  ليوني��ل  األرجنتين��ي   -
)برشلونة( /5 أهداف

- اإليطالي فيدريكو كييزا )يوفنتوس( 
/ 4 أهداف

- اإلسباني فيران توريس )مانشستر 
سيتي( / 4 أهداف

- البلجيك��ي روميل��و لوكاك��و )إنتر 
ميالن( /4 أهداف

- البرتغال��ي ديوغو جوتا )ليفربول( / 
4 أهداف

نغوي��ن  توكم��اك  النرويج��ي   -
)فيرينتسفاروش( / 4 أهداف

الهنغ��اري دومينيك سوبوس��الي   -
)ريد بول سالزبورغ( /4 أهداف

رونال��دو  كريس��تيانو  البرتغال��ي   -
)يوفنتوس( /4 أهداف

- البرتغالي برونو فيرنانديز )مانشستر 
يونايتد( / 4 أهداف.

مان سيتي وريال مدريد والبافاري وتشيلسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد الكثير من الجدل خالل الساعات 
أولمبياد  أك��د منظم��و   .. الماضي��ة 
طوكيو الصيفي أن مس��يرة الش��علة 
األولمبي��ة للدورة س��تنطلق كما هو 
مق��رر لها ودون أي تغيير في 25 آذار 
الجاري ف��ي مركز للتدريب في مدينة 
فوكوشيما ليس��تمر بذلك االستعداد 

لتنظيم الدورة.
وأكد المنظمون في بيان أن مراس��م 
انط��الق الش��علة لن تك��ون مفتوحة 
أمام الجمهور من أجل تجنب العدوى 
بفي��روس كورونا المس��تجد س��ريع 

االنتشار.
وأض��اف البيان أن اللجن��ة المنظمة 
»ملتزمة بضمان أمن وسالمة مسيرة 
ش��علة أولمبي��اد طوكي��و 2020 عن 

الوقائية لمنع  اتخاذ اإلجراءات  طريق 
انتشار العدوى بين الجمهور وحاملي 
الش��علة والطواقم وبقية المشاركين 
ف��ي المس��يرة والس��كان المحليين 

أيضا«.
وق��ال المنظم��ون أيضا إنه��م قرروا 

تأجي��ل بع��ض األح��داث التجريبية 
لل��دورة ومنها مس��ابقة للرماية كانت 

مقررة في نيسان المقبل إلى أيار.
ال��دورة  إقام��ة  المق��رر  م��ن  وكان 
الصيفي��ة في 2020 لكنها تأجلت إلى 
العام الحالي في ظل اس��تمرار تفشي 

العدوى بفيروس كورونا حول العالم.
ومن المق��رر أن تفتتح الدورة في 23 
تموز  المقبل وتس��تمر حتى الثامن 

من آب  التالي.
ويق��ول منظمو الدورة أيضا إن عليهم 
الب��ت ف��ي موضوع الس��ماح بحضور 
المشجعين األجانب الدورة أم ال قبل 
الشعلة وسط مخاوف  انطالق مسيرة 
من زي��ادة عدد ح��االت العدوى في 

البالد.
وج��اء قرار انطالق مس��يرة الش��علة 
من فوكوش��يما باعتبارها رمزًا إلعادة 
اإلعمار والبناء ف��ي اليابان بعد كارثة 
الزل��زال المدمر وموجات المد العاتية 

التي تعرضت لها في 2011.
وتستمر مسيرة الشعلة 121 يومًا.

»يويفا« يتمسك بحضور الجمهور لكأس أوروبا 

تستمر مسيرتها 121 يومًا

طوكيو تؤكد انطلق مسيرة الشعلة األولمبية في 25 آذار

عاد المهاجم السويدي المخضرم زالتان إبراهيموفيتش إلى قائمة 
منتخب بالده اس��تعدادًا للمباريات المقبلة للفريق في التصفيات 

األوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.
وتأتي عودة إبراهيموفيتش لقائمة الفريق بعد سنوات من اعتزاله 

اللعب الدولي في 2016 .
وبعد ش��هور من الجدل بش��أن إمكانية عودت��ه لصفوف منتخب 
بالده ، تلقى إبراهيموفيتش /39 عامًا/ اس��تدعاء من المدرب يان 
أندرس��ون المدير الفني للمنتخب الس��ويدي ليكون ضمن قائمة 
الفري��ق لمبارياته أمام جورجيا وكوس��وفو بتصفي��ات المونديال 

وأمام استونيا وديا.
وأعلن أندرس��ون يوم الثالثاء الماض��ي عن القائمة التي تضم 26 
العبًا من بينه��م إبراهيموفيتش الذي ينش��ط حاليًا في صفوف 

ميالن اإليطالي.
وكان أندرسون التقى إبراهيموفيتش في نوفمبر الماضي بمدينة 
ميالنو اإليطالية ، وذلك بعد أيام من تصريحات الالعب في مقابلة 

صحفية بأنه يفتقد اللعب لمنتخب بالده.
ويتص��در إبراهيموفيتش قائمة أبرز هدافي المنتخب الس��ويدي 
على م��دار التاريخ حيث س��جل 62 هدفا في 116 مب��اراة دولية 
خاضه��ا مع الفريق قب��ل اعتزال��ه اللعب الدولي ف��ي 2016 بعد 
المش��اركة في بطولة كأس األمم األوروبية الماضية )يورو 2016( 

بفرنسا.
وواصل إبراهيموفيتش س��طوعه خالل الس��نوات التالية العتزاله 
اللعب الدولي كما يتصدر قائمة هدافي فريقه في الدوري اإليطالي 

هذا الموسم حتى اآلن برصيد 14 هدفا.

اإليطال��ي  يوفنت��وس  نج��م  حط��م 
البرتغال��ي كريس��تيانو رونال��دو يوم 
القياس��ي  الرق��م  الماض��ي  األح��د 
ألس��طورة كرة الق��دم البرازيلية بيليه 
كأفضل الهدافين في تاريخ الس��احرة 

المستديرة.
وتأل��ق رونالدو مع فريق��ه يوفنتوس 
أه��داف »هاتريك«  ثالثة  بتس��جيله 
قاد بها »الس��يدة العج��وز« للفوز على 

كالياري في الدوري بنتيجة 3-1.
ووصل النجم البرتغالي إلى الهدف ال� 

770 في مسيرته .
ونش��ر صاروخ ماديرا الذي عاد وارتبط 
اسمه بالعودة إلى لاير مدريد بيانًا عبر 
حس��ابه الش��خصي في »إنستغرام«، 
ال��ذي يتابع��ه أكثر م��ن 270 مليون 
ش��خص حول العالم، قال فيه: كانت 
األس��ابيع القليل��ة الماضي��ة مليئ��ة 
باألخبار واإلحصائي��ات التي تعتبرني 
أفضل ه��داف في تاريخ ك��رة القدم، 

متخطيًا 757 هدفا رسميا لبيليه. 
وأضاف رونالدو: رغم أنني ممتن لهذا 
االعت��راف، حان الوقت اآلن بالنس��بة 
لي لش��رح س��بب عدم اعترافي بهذا 

السجل، حتى هذه اللحظة.
وتاب��ع النجم البرتغالي، قائال: إعجابي 
الدائم وغير المش��روط بالسيد بيليه، 
مثل االحترام الذي أكن��ه لكرة القدم 
في منتصف القرن العش��رين، دفعني 
لمراعاة أنه سجل 767 هدفًا، باحتساب 
أهدافه التسعة لفريق والية ساو باولو، 

وكذل��ك هدف��ه الوحي��د للمنتخ��ب 
البرازيلي العسكري، كأهداف رسمية.

وأضاف: لق��د تغير العال��م منذ ذلك 
الحين، وتغيرت كرة القدم أيضا.. لكن 
هذا ال يعني أن��ه يمكننا محو التاريخ 

وفقا لمصالحنا.
وتاب��ع رونال��دو: م��ع بلوغ��ي الهدف 
مس��يرتي  ف��ي  ال���770  الرس��مي 
االحترافية، فإن كلماتي األولى تذهب 
مباش��رة إلى بيليه.. ال يوجد العب في 
العالم لم يترعرع على االس��تماع إلى 
قصص مباريات��ه، وأهدافه وإنجازاته، 

ولست استثناء.
وأضاف: لهذا السبب، أنا مليء بالفرح 
والفخ��ر، ألنني أقر بأنني أصبحت على 
رأس قائم��ة الهدافي��ن ف��ي العالم، 
متغلبًا على سجل بيليه، وهو شيء لم 
أكن أحلم به مطلقًا، عندما كنت طفاًل 

في ماديرا.
الذين  قائ��اًل: ش��كرًا لجمي��ع  وختم 
ش��اركوني هذه الرحل��ة الرائعة.. إلى 
زمالئي في الفريق، وخصومي، وعشاق 
اللعب��ة الجميل��ة ف��ي جمي��ع أنحاء 
العالم.. وقبل كل شيء شكرًا لعائلتي 
وأصدقائي المقربين. اآلن، ال يمكنني 
القادمة،  والتحديات  المباريات  انتظار 
السجالت والجوائز المقبلة.. صدقوني، 
هذه القصة ال تزال بعيدة عن االنتهاء، 
وال زال هن��اك الكثي��ر للف��وز به مع 
يوفنتوس والبرتغال.. انضموا إلي في 

هذه الرحلة، لنذهب.

السلطان » إيبرا«  
يعود بعد سنوات من اعتزاله الدولي

بعد تحطيمه رقم االسطورة بيليه 
رونالدو : ال زال هناك الكثير للفوز به



توج الف��ارس أحمد حمش��و بطاًل لدورة 
األغ��ر الدولي��ة لقف��ز الحواج��ز من فئة 
النجمة الواح��دة والتي أقيمت مبارياتها 
على مضمار نادي الش��هيد باس��ل االسد 
محلية  بمشاركة  بالديماس،  للفروس��ية 
واسعة ودولية لفرسان من ايران وروسيا 
وبلغاري��ا وبنس��لفيا واألردن, واقيم��ت 
منافس��اتها النهائي��ة وتتوي��ج الفائزين 
بحض��ور االس��تاذ ف��راس مع��ال رئيس 
االتحاد الرياضي الع��ام واللواء حاتم أبو 
صالح مدير هيئة االعداد البدني والرياضة 
والسادة محمد الحايك وعبد الناصر كركو 
الجاسم وش��ذى جروان اعضاء المكتب 
التنفيذي لالتحاد الرياضي العام والسيد 
عاطف الزيب��ق رئيس اتحاد الفروس��ية 
لل��دورات  المنظم��ة  اللجن��ة  واعض��اء 
الدولية، وقدمت شركة ايماتيل الوطنية 
رعاي��ة كاملة للدورة م��ع تقديم الجوائز 

للفائزين، وجرت مبارياتها بدون  المالية 
حض��ور جماهي��ري التزم��ًا باإلجراءات 

الصحية الخاصة بجائحة كورونا. 
وج��اء تتويج حمش��و بلقب ال��دورة اثر 
فوزه بمب��اراة الجائزة الكبرى التي كانت 
مسك ختام المنافس��ات والتي اقيمت 
بمواصف��ات الفئ��ة العليا عل��ى حواجز 
ارتف��اع )145 س��م( وفق ش��وطين غير 
متماثلي��ن وأخ��ذت النتائ��ج بحس��ب 
أخطاء الش��وطين وزمن الشوط الثاني، 
وحلت بالمركز الثاني الفارسة شام األسد 
ونال المركز الثال��ث الفارس ليث العلي 
والمرك��ز الراب��ع الفارس قتيب��ة الدغلي 
وذهب المركز الخامس للفارسة الروسية 
داريا س��اموخينا... وفيما يلي نستعرض 
نتائج اليوم الثاني م��ن البطولة ونتائج 
المباري��ات النهائي��ة للفئ��ات الدولي��ة 

والوطنية: 
المباراة النهائية للفئة المتوسطة بارتفاع 
حواجز )130 س��م( وبمواصفات ش��وط 
أصل��ي وجولة تماي��ز: 1 - الفارس��ة آية 

حمش��و بزم��ن )36.00( 2 - الفارس��ة 
بش��رى األس��د بزم��ن )38.77( وأربعة 
أخطاء3 - الفارس هم��ام الخولي بزمن 
)42.59( أربع��ة أخط��اء، 4 - الف��ارس 
أحمد صابر حمشو بزمن )49.82( أربعة 

أخط��اء، 5 - الفارس ج��واد نظام بزمن 
)52.53( وتسعة أخطاء.

المباراة النهائية للفئ��ة الصغرى بارتفاع 
حواج��ز )120 س��م( بمواصفات ش��وط 
أصلي وجولة تمايز: 1 - الفارس��ة بشرى 

األس��د بزمن )29.52(، 2 - الفارسة شام 
األس��د بزمن )29.62(، 3 - الفارس ليث 
العل��ي بزمن )31.17(، 4 - الفارس��ة آية 
حمش��و بزم��ن )32.56 (5 - الف��ارس 
األردن��ي محم��د أمجد المومن��ي بزمن 

.) 33.44(
المباريات الدولية )اليوم الثاني(

مب��اراة من الفئة الصغرى بارتفاع حواجز 
)115س��م( بمواصفات ش��وط سرعة ضد 
الزم��ن: 1 - الف��ارس جواد نظ��ام بزمن 
)50.19( ، 2 - الف��ارس محم��د خي��ر 
الخطي��ب بزم��ن )51.74( 3 - الفارس 
محم��د البعل��ي بزم��ن )53.17( ، 4 - 
الفارس غيث الب��ارودي بزمن )55.47(، 
5 - الفارس محمد طالل س��ليمان بزمن 

.)57.85(
مب��اراة م��ن الفئ��ة المتوس��طة بارتفاع 
حواجز )125س��م( بمواصفات ش��وطين 
متتاليين: 1 - الفارسة بشرى األسد بزمن 
)24.56(، 2 - الفارس��ة آية حمشو بزمن 
)28.08(، 3 - الف��ارس مؤيد الجاموس 

بزمن )36.63( 4 - 
الفارس جواد نظام بزمن )26.17( وأربعة 
أخط��اء، 5 - الفارس ه��ادي نظام بزمن 

)27.32( وأربعة أخطاء
مباراة من الفئة الكب��رى بارتفاع حواجز 

)135س��م( بمواصفات شوط سرعة ضد 
الزمن: 1 - الفارس��ة بش��رى األسد بزمن 
)48.40(، 2 - الف��ارس ليث العلي بزمن 
)49.50(، 3 - الف��ارس قتيب��ة الدغل��ي 
بزمن )50.34(، 4 - الفارس��ة شام األسد 
بزمن )50.43(، 5 - الفارس بشرى األسد 

بزمن )52.45(.
البطولة المحلية

ش��هد اليوم الثالث من الدورة المباريات 
النهائي��ة للبطول��ة الوطني��ة )المحلية( 
حي��ث ت��وج الفارس أس��امة س��بيعي 
بلقب الفئ��ة المصغرة وحل ثانيًا الفارس 
هشام غريب وجاء ثالثًا الفارس أفجيني 
ديمت��روف، وفي مباراة الفئ��ة الصغرى 
ذهب اللقب للفارس زيد طيار وحل ثانيًا 
الفارس حازم المص��ري وجاءت بالمركز 
الثالث الفارس��ة ش��روق المصري، وفي 
مب��اراة فئة االطفال ذهب اللقب للفارس 
ح��ازم المص��ري ون��ال المرك��ز الثاني 
الف��ارس أحم��د قاطرج��ي ودان المركز 

الثالث للفارس اسماعيل الماغوط.
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التسويق
تعاني اغلب العابنا من عزوف الكوادر والفرق الرياضية عن 
المش��اركة في  البطوالت المركزية ألسباب مادية نتيجة 
ضعف قيمة اذونات السفر المخصصة لهم لهذه المشاركة 
والتي ال تتناس��ب مع  ما تتطلبه هذه المش��اركات من 
اجور تنق��ل وإقامة ومواصالت في ظ��ل الغالء الفاحش 
لكل ش��يء في الفترة االخي��رة وهو االمر الذي  دفع عدد 
من اتحاد االلعاب لتأجي��ل او التردد في تحديد مواعيد 
اقامة ه��ذه البطوالت  فيما بحثت اتح��ادات اخرى عن 
بدائ��ل ال تفي بالغرض لكنه��ا افضل من عدم القيام بأي 
شيء مثل اقامة بطوالتها على شكل تجمعات جغرافية.

ويبدو أن مس��ألة رفع قيمة اذونات السفر والتعويضات 
األخ��رى من قب��ل االتح��اد الرياضي العام غي��ر متاحة 
حاليا وهي اصال ليس��ت قرارًا يتخذ في اجتماع للمكتب 
التنفيذي لالتحاد الرياض��ي العام  بل هو أمر معقد اكثر 
من ذلك بكثير حيث يحتاج لقرار حكومي يتم من خالله 
توفير ميزاني��ة تغطي هذه الزيادات، وهذا الش��يء يتم 

العمل عليه حاليًا ولكنه يحتاج لوقت حتى يرى النور.
ما هو الحل إذا؟ ... 

بعض االتحادات نجحت بالفعل ف��ي ايجاد حلول فاعلة 
تجاوزت من خاللها العقبة المادية وقامت من خالل هذه 
الحلول بتنفيذ بطوالتها على مس��توى عال واس��تطاعت 
تقدي��م ما يل��زم للك��وادر المكلف��ة بتنظي��م وتحكيم 
منافس��ات هذه البطوالت وحتى لالعبين المش��اركين 
على ش��كل مكافآت مالي��ة او توفير اس��تضافة مجانية 
للف��رق المش��اركة كما حدث في تجم��ع دوري كرة اليد 
قب��ل ايام وكما يفعل اتحاد الفروس��ية حاليًا في دورتي 
االغر والوفاء الدوليتين لقفز الحواجز، وكما سيفعل اتحاد 
كرة الطاولة الذي سيؤمن االقامة واإلطعام والمواصالت 
لكافة الالعبي��ن والالعبات والك��وادر المرافقة  لهم في 

بطولة كأس الجمهورية المقرر اقامتها بعد ايام قليلة.
والسؤال كيف استطاع اتحاد اليد واتحاد الفروسية فعل 
ذلك وما الذي  س��يفعله اتحاد ك��رة الطاولة لتأمين كل 
ذلك؟ ... الجواب ببس��اطة هو تس��ويق ه��ذه البطوالت 
وتأمي��ن رعايتها من قبل ش��ركات اقتصادية وفعاليات 

تجارية.
نعم التس��ويق هو كلمة الس��ر التي يمكن من خاللها ان 
نرفع من س��وية االمكانات المادية الت��ي توفر لبطوالتنا 
وهو الش��يء المتبع في كل دول العالم، وهذه المس��ألة 
بالذات تحتاج لوجود اش��خاص ضمن اتح��ادات العابنا 
يتقنون فن التس��ويق وتكون لهم عالقاتهم التي تساعد 

على ذلك.

االتحاد

الطريق للممتاز
الساخن  التنافس  الفائت  االثنين  بدأ 
مجموعتين  خالل  من  فرق  ثمانية  بين 
عبر الدور الثاني من دوري الدرجة األوىل 
الممتاز  الدوري  إىل  للوصول  القدم  لكرة 

دوري األضواء لفريقين فقط.
ذهاباً  التنافس سيكون يف كل مجموعة 
أول كل  بين  لقاءات حاسمة  يليه  وإياباً 
األخ��رى  المجموعة  ثاني  مع  مجموعة 
والفائزان يصبحان ضمن أقوياء األضواء 

ممتازًا. ويصبحون 
المنافسة  م��ن  األوىل  الجولة  مالمح 
بالمجموعة  والعربي  للمجد  فرحاً  حملت 
المجد فريقاً صعباً  الجنوبية حيث تجاوز 
والعربي  وحيد  بهدف  المحافظة  هو 

تغلب عىل اليقظة وهذا يسجل له.
ويف المجموعة الشمالية فاز عفرين عىل 
شرطة  عىل  النواعير  وفاز   0  /3 الجزيرة 
بنجاحهما يف  الفائزان  وفرح   0  /2 حماة 

الجولة األوىل.
ال���ي���وم ال��س��ب��ت ت��ن��ط��ل��ق م��ب��اري��ات 
)التعزيز  عنوان  تحت  الثانية  الجولة 

والتعويض(..
رصيده  وزيادة  فوزه  تعزيز  يريد  فالفائز 
مشوارًا  قطع  قد  يكون  ذلك  حصل  وإذا 
المركزين  بطاقتي  بإحدى  للفوز  مهماً 
يف  المشوار  لمتابعة  الثاني(  أو  )األول 
الوقت الذي يسعى فيه من خسر بالجولة 
األوىل التعويض بفوز أو تعادل بالجولة 
الثانية عىل أمل البناء عىل ذلك عبر أربع 
مراحل متبقية من هذا الدور ذهاباً وإياباً.
والتعزيز  للجميع  متاحة  زالت  ما  الفرص 
ممكن وكذلك التعويض فمن يضحك يف 

هذه الجولة؟
كبيرة  فرحتهم  وعندها  سابقاً  الفائزون 
إليهم اآلمال  الخاسرون وعندها تعود  أم 
من جديد يف المحصلة إن المشوار طويل 
عن  بعيدًا  األساس  هو  النقاط  وحساب 

أي  الجميل  واألداء  الفني  المستوى 
هو  الرصيد  وزي��ادة  النقاط(  )جمع  أن 
إىل  والوصول  والتأهل  للمتابعة  المفتاح 

الممتاز. كراسي 

منتخبنا األول
)ال��ه��م  ال��ق��دم  ل��ك��رة  األول  منتخبنا 
فرح  ومفتاح  والرجاء  واألمل  واالهتمام( 
اإلزعاج  ومصدر  السورية  للكرة  العشاق 

يف الوقت ذاته.
اإلزعاج حين  الفرح حين ينتصر وهو  هو 

ال يحالفه التوفيق.
األم��ر  يتعلق  حين  وال��رج��اء  األم��ل  ه��و 
أدوار  إىل  المؤهلة  الرسمية  بمبارياته 
نهائيات  إىل  وم��ن��ه��ا  أع��ىل  آس��ي��وي��ة 

المونديال يف قطر.
كل  يف  والثقيل  الكبير  ال��ه��م  وه��و 
يوازيه  ال  الذي  االهتمام  وهو  خطواته 
صانع  الموعد  يف  يكون  حتى  اهتمام 
االنتصارات ومحقق اآلمال ورافع الرايات 
المستطاع  كل  له  يقدم  ذلك  أجل  ومن 
الصعوبات  كافة  أمامه  تذلل  وكذلك 
وه��دارة  واث��ق��ة  خطواته  تكون  حتى 
متفوقاً  ومنافسيه  أقرانه  عىل  ويكون 
وغدًا  اآلن  فيها  يلعب  التي  وللمجموعة 
يعود  القدم  لكرة  األول  منتخبنا  متصدرًا 
ميل  األل��ف  رحلة  الستكمال  جديد  من 
وهي  تنتظره  جائزة  منتصفها  يف  حيث 

التأهل لنهائيات آسيا.
الكبرى  الجائزة  المتبقي  النصف  ويف 
حوله  يلتف  أجلها  ومن  إليها  الساعي 
اإلمكانات  كل  لالعبيه  وتقدم  العشاق 
العالم  كأس  نهائيات  إىل  التأهل  وهي 

لكرة القدم قطر 2022.
البحرين  يف  ودياً  ليلعب  المنتخب  يعود 
كبيرين  أمام منتخبين  إيران  وبعدها يف 
وهما  وآماله  طموحه  منتخبنا  يشاركان 
آسيوياً  النهائيات  إىل  الوصول  يريدان 

صور  إح��دى  أمامهما  واللعب  وعالمياً 
الخبرة  الكتساب  الالزم  القوي  التحضير 

وزيادة التجانس وتعزيز الثقة.
المنتخب  مدرب  أتى  حين  بدأ  المشوار 
والمشوار  )نبيل معلول( قبل عام تقريباً 
)المعلول(  جاء  حين  يتجدد  التحضيري 
يبحث  منتخبنا  اآلن  هو  وها  أسبوع  قبل 
قادمة  خطوة  وكل  والمفيد  الجديد  عن 
مفرح  نجاح  وكل  ومرصودة  محسوبة  له 
وكل كبوة مقلقة ومزعجة والجميع حوله 
له  ويتمنون  وسكناته  حركاته  يرصدون 

التوفيق.

تشرين والوحدة
القدم  لكرة  والوحدة  فريقي تشرين  أمام 
»كأس  عنوان  تحت  آسيوية  مشاركة 
االمتحان  وي��ب��دأ  اآلس��ي��وي«  االت��ح��اد 
من  مجموعة  ك��ل  يف  تجمع  خ��الل  م��ن 
يف  البطولة  قرعة  حددتها  مجموعات 
االحتياطات  مع  تناسباً  األوىل  أدواره��ا 
لكل  والتجمع  كورونا  بجائحة  الخاصة 
أي��ار   29 ول��غ��اي��ة   23 يف  ي��ب��دأ  ف��ري��ق 
مسابقة  يف  الفريقين  واق��ع  ال��ق��ادم، 
تشرين  تقدم  إىل  يشير  والكأس  الدوري 
بالدوري وخروجه من مسابقة الكأس أما 
الوحدة فما زال بعيدًا عن صدارة الدوري 
حامل  وهو  الكأس  مسابقة  يف  ومتواجد 

الماضي. للموسم  اللقب 
كأس  يف  سيلعبان  الفريقين  أن  ويبدو 
من  لديهما  حضر  بمن  اآلسيوي  االتحاد 
الستقطاب  القدرة  عدم  ظل  يف  العبين 
أخرى لضيق  بلدان  العبين محترفين من 
والتكاليف  اإلمكانيات  وقلة  الوقت 
العزيمة  ت��ك��ون  فهل  ل��ذل��ك  الكبيرة 
أسلحة  واإلص���رار  واالن��دف��اع  والحماسة 
وأسلحة  األخرى  الفرق  لمنافسة  كافية 
حاسمة يف ميادين التفوق الذي ال يقبل 

إال ب�)األقوى(.

ثمانية فرق تنطلق يف مجموعتين للتنافس للوصول إىل 
أوىل  جولة  أنهت  وقد  القدم  لكرة  الممتاز  الدوري  مصاف 
الدور  هذا  الثانية ويف  الجولة  تبدأ  واليوم  المباريات  من 

ستكون اللقاءات يف كل مجموعة بنظام الذهاب واإلياب.
ولهذا الحدث حيز يف واحتنا لهذا األسبوع، ولمنتخبنا األول 

لكرة القدم مع تجدد مشوار استعداده للتصفيات اآلسيوية 
العالم  كأس  ونهائيات  آسيا  لنهائيات  المؤهلة  المزدوجة 
يف  ومشاركتهما  والوحدة  ولتشرين  أيضاً  الواحة  يف  حيز 
هذه  يف  حيز  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  كأس  مسابقة 

الواحة.. فهيا نقرأ..

الطريق للممتاز.. منتخبنا األول.. تشرين والوحدة

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

الفارس أحمد حمشو بطًل لدورة األغر الدولية لقفز الحواجز 

أنور البكر

س��جل العبو رفع االثق��ال 44 رقمًا 
س��وريُا جديدًا في بطولة الجمهورية 
لفئتي الرجال والشباب التي  اقيمت 
مطلع الش��هر الجاري وفق التسلسل 

التالي:
فئة الذكور

1 - الالعب جعفر ميا بفئة الش��باب 
رقمين جديدين بالنتر بوزن 61 كغ: 
123ك��غ  - 124كغ و5 ارق��ام بفئة 
الرجال بالنتر رقمين 123 كغ – 127 
كغ – بالمجم��وع 3 ارقام 215 كغ - 

217 كغ - 221 كغ.
2 - الالعب يوس��ف س��ليمان بفئة 
الش��باب رقمين جديدي��ن بوزن 61 
ك��غ بالخطف 97 ك��غ - 99 كغ. و6 
ارقام بفئة الرج��ال بالخطف رقمين 
79 ك��غ  و99 ك��غ وبالمجموع��ة 4 
ارق��ام 211 كغ, 213 ك��غ و214 كغ  

216-كغ.
3 - حطم الالع��ب محمد مثلج فئة 
الش��باب بوزن 73 كغ رقم س��وري 

جديد بالنتر و146 كغ.
4 - الالعب علي ساعود  فئة الشباب 
بوزن 81 كغ رقم سوري جديد بالنتر 

و51 كغ.
5 - الالع��ب كام��ل االس��مر بفئ��ة 
الناش��ئين ب��وزن 96 ك��غ 5 ارق��ام 

س��ورية جدي��دة بالخط��ف  131 كغ 
/135 كغ بالنتر 162 كغ وبالمجموعة 

293 و297 كغ.
6 - الالع��ب عزالدي��ن الغفير بفئة 
الرجال بوزن 102 كغ 5 ارقام سورية 
جديدة  بالخطف 151 كغ وبالنتر 138 
- 188 كغ وبالمجموعة 334 و 339 

7 - الالعب احمد العلي بفئة الشباب بوزن 
+ 109  رقم سوري جديد بالنتر 179 كغ.

فئة االناث
1 - حطم��ت الالعب��ة ميرنا حس��ن 
بفئة الس��يدات بوزن 71 كغ 3 ارقام 
س��ورية جديدة و5 ارقام جديدة بفئة 
الش��ابات: ارقام الش��ابات بالخطف 
 106 وبالنت��ر  ك��غ   86  - ك��غ   84
وبالمجموع��ة 190 ك��غ و192 ك��غ, 
وارقام السيدات في الخطف 86 كغ 
– بالنت��ر 106 كغ المجموعة 190كغ 

و 192 كغ, 
2 - حطم��ت الالعبة م��اري جغيلي 
لفئ��ة الس��يدات ب��وزن 76 ك��غ 3 
ارق��ام س��ورية جدي��دة و5 ارق��ام 
س��ورية جديدة بفئة الشابات : ارقام 
الس��يدات بالخطف 85 كغ - 90 كغ 
و بالنت��ر 107 ك��غ وارقام الش��ابات 
بالخط��ف 85 كغ – 90 ك��غ وبالنتر 
107 كغ والمجموع  192 – 197 كغ.

)44( رقما سوريًا جديدًا في أول بطولة 
لرفع االثقال هذا الموسم


