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التنفيذي  المكتب  اص��در  تشرين  أعياد  بمناسبة 
لالتحاد الرياضي العام قرارًا بالعفو العام عن كامل 
المؤسسات  أو  المكتب  عن  ال��ص��ادرة  العقوبات 
اإلعفاء  عقوبات  ع��دا  م��ا  ل��ه  التابعة  الرياضية 

والفصل والطرد.

عفو عن العقوبات 

المجد والمحافظة والنواعير والجزيرة ومورك 
في صدارة مجموعات دوري كرة األولى

تضمنت توقيع مذكرة تعاون رياضي وعدة لقاءات مهمة

زيارة مثمرة لوفد اللجنة األولمبية السورية 
إلى جمهورية تتارستان

مهرجان كرنفالي 
في اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة

5

3 اليوم.. سبع مواجهات هامة 
في دوري كرة شباب الممتاز

 انطالق بطولة الجمهورية على الكراسي 
في اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة

خطوات ملموسة في مجال تأهيل 4
الكوادر وإعداد المنتخبات للريشة الطائرة

مباريات متكافئة وأخرى طابقية في 6
دوري الفئات العمرية لكرة السلة

تقرؤون أيضًا

4 2

5 3

57 5 مالكمة دير الزور تستضيف أول 
بطولة مركزية منذ 10 سنوات

مفاجآت وخلط أوراق وأسبوع حاسم 
في دوري أندية األبطال لكرة القدم

ختام أولى مراحل بطولة األندية لكرة اليد 
لفئة الشباب والصدارة ألصحاب األرض

6
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في األسبوع  السادس للدوري الكروي الممتاز

الكرامة يتصدر 
وتشرين وصيفًا والجيش ثالثًا

في األسبوع  السادس للدوري الكروي الممتاز

الكرامة يتصدر 
وتشرين وصيفًا والجيش ثالثًا
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تعزيز الصدارة
الكرامة ×الساحل 1/ صفر

محمد خير الكيالني
سجل الهدف علي رمضان د36 

حافظ  الكرامة على صدارة الدوري 
بعد ف��وزه عل��ي الس��احل الذي 
كان ندًا قوي��ًا للكرامة فجاء الفوز 
قيصري��ًا حي��ث اقت��رب الضيف 
من إحراز التعادل لكن النعس��ان 
الوصول  الكرامة صعب��وا  ودف��اع 

امام الساحل للتعادل .
كان��ت هجومي��ة م��ن  البداي��ة 
الفريقي��ن دون جس نبض وصل 
الس��احل مرتين ابعدهما الدفاع ، 
واكثر الكرامة م��ن اختراق الجهة 
اليس��رى ودخل الجزاء لكنه كان 
متس��رعا برفع الكرات التي تضيع 
دون متابع��ه واحيانا يس��دد من 
دون تركيز وحالوا سحب الساحل 
م��ن تكتل��ه الدفاعي ال��ذي كان 
يرت��د بغفل��ة من الكرامة وس��دد 
طه كرة مس��حت قائم النعس��ان 
وعاد الكرامة ليك��رر نفس دخوله 
والس��احل يزيد ق��وة بدفاعه ولما 
دخ��ل من جه��ة يمين الس��احل 
كان س��هلة االختراق عبر الجنيات 
والصهيوني ال��ذي رفع كرة طالت 
عن الرمضان وتكررت الحالة وتم 
الدخول من العم��ق وبكرة رفعت 
من الوس��ط  ودربك��ة امام مرمى 
والحارس  الدفاع  حاول  الس��احل 
الدهنه ابعاد الكرة ففش��ل مرتين 
واودعها  واس��تقبلها علي رمضان 
ارت��د  وفج��أة  د)36(  المرم��ى 
الس��احل وانف��رد الغالب وس��دد 
خرج له النعسان واليونس فابعدا 
الخطر واستمر الخطر بكرة االسعد 
المباش��رة ردها النعس��ان لركنيه 
الشوط االول بتقدم  انتهى  ومعها 

الكرامة 
بالثان��ي هاجم الس��احل وطالب 
بركلة ج��زاء ولك��ن الحكم وديع 
الحس��ن لم يش��ر لش��يء حاول 
الكرامة الهجوم لكن الساحل نظم 
دفاعه وابعد كرة للرمضان لركنيه 
وح��اول الع��زام اص��الح الخل��ل 
بدخ��ول النكدلي ب��دل ريفا لكن 
لم يتحس��ن اداء الكرام��ة وبقي 
الساحل مهاجمًا وعلي حسن يقود 
الهجم��ة والكرام��ة مدافعًا بعودة 
خط الوس��ط للمس��اندة ثم يقود 
للنكدلي  الظه��ر  الهجمة من خط 
عم��ار  رقاب��ة  دون  والرمض��ان 

سليمان والحارس الدهنه 
وسدد الحارث كرة للكرامة انقض 
عليها الدهنه وبعدها كانت صافرة 

فوز الكرامة ومتابعة الصدارة .
لقطات 

-عهدت المباراة ب�5 ماليبن و200 
الف ل.س.

- قدمت رابطة المشجعين جوائز 
للجمهور .

- ح��دث خط��أ  بتبدي��ل الكرامة 
حيث رفعت اللوحة لخروج ميالد 
حم��د ولكن الم��درب عزام صرخ 

ريف��ا ولي��س ميالد وت��م تدارك 
ذلك.

- قام معالجا الكرامة ياسر ملحم 
وعاي��د القاع��ود بمعالج��ة العب 
الس��احل احم��د غ��الب الصابته 

بأنفه.
* ق��ال الع��زام بع��د المب��اراة: 
مبارياتن��ا كله��ا صعب��ة مع فرق 
تح��اول إثبات وجودها وس��جلنا 
بالش��وط االول لك��ن بالثان��ي لم 
ي��ؤدي الفريق الطل��وب ، احتياط 
جيد وغن��ي بالالعبين لكن حدث 

العكس .

فوز صعب لتشرين
تشرين × الشرطة 1/صفر

محمد عجان
سجل الهدف ورد السالمة د 72

عل��ى الرغم من خروجه فائزًا على 
ضيفه الش��رطة وبه��دف جاء في 
وق��ت متأخ��ر إال أن تش��رين لم 
يقدم األداء واإلمكانات والمهارات 
المعروف��ة عنه ولم يكن في حالة 
فنية تؤهله لحس��م المباراة مبكرًا 
فقد لعب التس��رع والرعونة وسوء 
التركيز والتسديد في عدم ترجمة 
المهارية  الناحي��ة  أفضليته م��ن 
والتي ل��م يتمكن م��ن توظيفها 
بش��كل أمثل وبالتال��ي لم يقدم 
مستواه المعروف عنه، فيما لعب 
الش��رطة مباراة مقبولة المستوى 
بالحف��اظ  األول  بش��وطها  نج��ح 
على ش��باكه نظيفة بإغالق جميع 
المنافذ نحو مرماه وتحرك بالثاني 
ليج��اري أصح��اب األرض وضيع 

عدة فرص للتعديل.
الشوط األول ومنذ البداية وضحت 
أفضلية صاح��ب األرض بالخطورة 
المباشر  التسجيل  بغية  المباشرة 
لكن فوجئ بدفاع شرطاوي صلب 
ومتين وحد م��ن خطورة المرمور 
وعبد الرزاق والدالي وكواية الذين 
تسرعوا وأهدروا في وقت ارتد فيه 
الش��رطة على مراح��ل، لكن دون 

خطورة تذكر .
في الش��وط الثاني ضغط تشرين 
وحاصر الش��رطة في منطقته ومع 
استمرار س��يناريو الدفاع للشرطة 
باالخت��راق  تش��ريني  وإخف��اق 
والتوغ��ل اس��تمر الح��ال لنصف 

ساعة وحملت د 71 تقدم تشرين 
بواس��طة ورد السالمة بعد متابعة 
عرضية المرمور أس��كنها عن يسار 
حارس المرمى ارتفعت بعده حرارة 
اللعب فنشط الشرطة وتخلى عن 
البحارة  وجارى  الدفاعي  أس��لوبه 
بالس��يطرة وخلق الفرص وسنحت 
المدنية  للخان��كان ك��رة حوله��ا 
لركنية وس��دد الترك كرة مسحت 
العارضة ومع الدقيقة األخيرة كاد 
الدعبول أن يعزز لتشرين بانفرادة 

أنهاها بتسديدة جاورت القائم.
نال تشرين الصفراء لالعبه لالعبيه 
ورد الس��المة وكام��ل حميش��ة 
الشرطة  ومحمد مرمور ونالها من 

أحمد وخالد عكلة ومحمد خلف.
تاب��ع المب��اراة 10 آالف متف��رج 

تقريبًا.
ق��اد المب��اراة الح��كام عب��د هللا 
بصلحل��و وس��اعده ثائر قش��بري 

وهاني جاموس ومحمد غزال.
راقبها إداريًا مفيد زهر الس��ويداء 

ومقيم الحكام محمد كوسا.

الهدف القاتل 
الجيش× الوحدة 1/2

ربيع حمامة
سجل للوحدة محمد الواكد د )10( 
للوحدة  د)90+1(  لول��و  ومحم��د 

عدي جفال د)58( .
حسم نادي الجيش قمة العاصمة 
م��ع ج��اره الوح��دة لمصلحت��ه 
وتج��اوزه بنتيج��ة )2/1( بالوقت 
كان��ت  الت��ي  للمب��اراة  القات��ل 
متوسطة المستوى بشوطها األول 
، ممتعة وكثيرة الفرص بش��وطها 
الثاني وبوجود جمهور كبير غطى 

مدرجات ملعب الجالء .
بدأ الش��وط األول بح��ذر زائد من 
المنافذ  ، فتم إغ��الق  الفريقي��ن 
وس��ط  الكرة  وانحصرت  الدفاعية 
المي��دان م��ع أفضلي��ة نس��بية 
للوح��دة بالتح��رك نح��و منطقة 
فرص��ة  أول  وف��ي   ، المناف��س 
بالمب��اراة على العموم اس��تغلها 
فري��ق الجيش بالدقيقة العاش��رة 
عندما قط��ع مؤمن ناجي كرة من 
بي��ن 4 مدافعي��ن ومررها للواكد 
الذي س��ددها من اللمسة األولى 
في ش��باك طه موسى معلنة عن 

هدف السبق .
تراج��ع الجيش بعده��ا لمواقعه 
الدفاعي��ة معتمدًا على التحركات 
الخط��رة للواكد بحال��ة المرتدات 
بوق��ت ضغط في��ه الوح��دة من 
منتص��ف الميدان لكن س��يطرته 
كان��ت س��لبية حي��ث ل��م تصل 
الخط��ورة  لمس��توى  تحركات��ه 
المباشرة على مرمى خالد ابراهيم 
س��وى بكرى واح��دة م��ع نهاية 
الش��وط عبر عب��د الرحمن بركات 
الجيش  ح��ارس  معه��ا  تعام��ل 
وس��اندته العارض��ة أيض��ًا إلبعاد 

الكرة .
الش��وط الثاني اختلف الحال مع 
امتداد الوحدة منذ بدايته لمناطق 
الجيش عبر األطراف والعمق وكاد 
محم��د زينو أن يس��جل من أول 
فرص��ة د )48( عندما س��دد بقوة 

ردها االبراهيم لركنية .
ورد الجي��ش بكرة ثابتة مباش��رة 
لقصي حبيب في مكان قريب من 
منطقة الجزاء سددها بحائط الصد 
، وأبعد ط��ه حارس مرمى الوحدة 
ك��رة تاهت بين أق��دام الالعبين 
وس��ار زيد غرير الوس��ط المتقدم 
بفري��ق الجي��ش لمس��افة جيدة 
دون رقابة وس��دد بقوة من خارج 

المنطقة تكفل طه بإبعادها .
وبي��ن أخ��ذ ورد ومحاول��ة هن��ا 
وأخ��رى هن��اك اس��تغل الوحدة 
كرة اخت��رق بها محمد حالق جهة 
متقنة  أرضي��ة  ومرره��ا  اليس��ار 
تعامل معها ع��دي جفال بحرفنة 

وس��ددها مباش��رة قوي��ة أرضية 
داخل الش��باك معلن��ة عن هدف 

التعادل في الدقيقة )58(.
ه��دف الوح��دة كان نقطة تحول 
بمجريات المباراة من حيث ارتقاء 
المس��توى وفت��ح اللعب وتحرك 
أكب��ر للمقدمة األمر ال��ذي أوجد 
المساحات الخالية وبدأت الفرص 

تنهال على المرميين .
حالق الوحدة سدد كرة وهو مرتاح 
داخ��ل منطق��ة الج��زاء ارتطمت 
ب��األرض وم��رت بجان��ب القائم 
األيس��ر لإلبراهيم ، وأخرى غصت 
بين األقدام الكثيرة ضمن منطقة 
ج��زاء الجي��ش انته��ت لركني��ة 
د)69(، وب��دا الوحدة بأفضل حال 
حي��ث اقترب بأكثر م��ن محاولة 
نحو التق��دم بالنتيجة خاصة بكرة 
بركات التي سددها عن خط ال�16 
بع��د أن هياها لنفس��ه وتجاوزت 
طه موس��ى لك��ن العارضة لفظت 

الكرة د)79( .
وبينم��ا كان��ت تس��ير المواجهة 
المجري��ات  وبعك��س  للتع��ادل 
انق��ض الجيش بكرة غ��ادرة من 
جهة اليمين ف��ي الدقيقة الثانية 
م��ن الوقت ب��دل الضائع بكرة تم 
تحويلها لمحمد لولو المتقدم من 
الخلف والمتحفز للكرة فس��ددها 
بقوة عن يمين طه موسى أعلنت 
التقدم والفرح الجيش��اوي بهدف 
حس��م كل النقاط وارتقى بالفريق 
نحو المركز الثالث علمًا أن الحكم 
رف��ع البطاقة الحمراء بوجه مدافه 

الباع��ور قبل صافرة  الجهاد جهاد 
الختام بثواني.

نقطة ثمينة
الطليعة× الفتوة 1/1

عمار شربعي
الفت��وة من حم��اه بتعادل  خرج 
ثمين من مضيفه الطليعة بهدف 

لمثله ..
دون مقدمات حاول العبو الطليعة 
تسجيل هدف مبكر ولكن التسرع 
في طريقة الوصول لمرمى العرابي 
شكل فوضى تكتيكية بين العبي 
الطليع��ة فمن هجمة غير منظمة 
يرس��ل خلف الطليعة كرة للعدي 
يسرقها مازن س��ردار ويسجل في 
مرم��ى الطليعة عن��د الدقيقة 13 
ليهاجم بعدها العبو الطليعة مرمى 
الفتوة من جميع المحاور ومابين 
قوقعة دفاعية زرقاء وامتداد أحمر 
يتعمل��ق العرابي ف��ي دفع خطر 
كرات العمير وميدو والخليل قبل 
أن ينهي عبد القادر عدي مسلسل 
الفرص الضائعة ويحول كرة برأسه 
لداخل ش��باك الفتوة عند الدقيقة 
22 ليمت��د بعدها أصحاب األرض 
بعدة كرات لكنها لم تصل للهدف 
العتماد العبي الفتوة على األخطاء 
التكتيكي��ة والضغط على حاملي 
الكرات للح��د من تحركاتهم األمر 
الذي س��اهم في تج��وال الكرات 

بين وسط الميدان وأطرافه.
في الثان��ي ظهرت رغب��ة وإصرار 
أصح��اب األرض لتس��جيل هدف 
التقدم ومن الجهة اليس��رى التي 
الس��لوم ومي��دو يظهر  يش��غلها 
الخط��ر الطلعاوي  وبع��دة كرات 
خط��رة للعمير والدالي والخميس 
يزداد الضغ��ط على مرمي العرابي 
بالتزامن مع وقوف خلف الطليعة 
متفرج��ًا خارج منطقت��ه ألوقات 
طويل��ة ولك��ن الرعونة والتس��رع 
وإعتم��اد مدافعي الفت��وة لتمرير 
الوقت ح��ال دون تحقيق الطليعة 
أي تق��دم بالرغم من قيام الجبان 
بع��دة تبدي��الت ش��كلت إضافة 
واضحة كالدالي والدينار في وقت 
معقول بالمقابل س��اهم عس��اف 
التكتيكي��ة  بتبديالت��ه  خليف��ة 
بإش��راك الراف��ع والدخي��ل ف��ي 

الحف��اظ عل��ى التع��ادل الثمين 
من أرض خصم عني��د في مباراة 
حالت  األخي��رة  دقائقها  ش��هدت 
طرد لحسن بوظان العب الطليعة 
لتلقيه إنذاري��ن األمر الذي أوقف 
المب��اراة لع��دة دقائ��ق بس��بب 

مشادات كالمية بين الالعبين.

فوز الحيتان
االتحاد × حطين ١  / ٢

زهير النعمة 
س��جل لحطي��ن : احمد االش��قر 
د.)11( وفارس ارن��اؤوط د. )82( 
ولالتحاد  إبراهي��م الزين د )54( 

من ركلة جزاء .
نجح فري��ق حطي��ن الضيف في 
اقتناص ف��وز غالي وه��ام خارج 
قواع��ده عل��ى مضيف��ه االتح��اد 
بع��د  له��دف  بهدفي��ن  وغلب��ه 
مباراة متوس��طة المستوى الفني 
ومتكافئ��ة نوعًا ما ف��ي فرصها .. 
اس��تغل فيه��ا الضيف انكش��اف 
الحال��ة الدفاعي��ة لفري��ق االتحاد 
وس��جل مرتين بينما بدا صاحب 
األرض بمظهر أفضل من المراحل 
الس��ابقة لك��ن ب��دون النجاع��ة 
الهجومي��ة الفعال��ة الت��ي تؤهله 
للف��وز  بنقاط المباراة ، ومباش��رة 
وضع حطين نفس��ه في المقدمة 
عند د )11( حيث نجح العبه أحمد 
األش��قر به��ز الش��باك االتحادية 
من كرة بعيدة اس��تقرت في في 
الزاوي��ة العلوية اليس��رى لحارس 
ليرتد صاحب  ادلبي  االتحاد عماد 
االرض بهجمات خجولة خلت من 
الشاكر  الفعالية على مرمى شاهر 
العن��ز  تس��ديدة  أخطره��ا  وكان 
 ، للركنية  ابعدها حارس حطي��ن 
وبقي اللعب س��جال م��ع تواجد 
حطيني نش��ط ومقلق لم ينقطع 
المارديك، ونشط االتحاد  بواسطة 
ف��ي اواخ��ر الش��وط األول باحثًا 
الريحانية  بمباش��رة  التعديل  عن 
العرضية عل��ى رأس الزين ضرب 
القائم االيس��ر لمرمى حطين  بها 
اعتراض ومطالب��ة العبي  وس��ط 
االتح��اد بركلة ج��زاء بداعي ابعاد 

كرة بيد أحد مدافعي حطين .
ودخل االتحاد الشوط الثاني بهمة 
عالي��ة وادرك التع��ادل  بالدقيقة 

)54( بعد فاص��ل مراوغة ناجحة 
انتهى  البديل احم��د االحمد  من 
باإلع��الن ع��ن ركلة ج��زاء نفذها 
الكابت��ن إبراهيم الزي��ن رد عليها 
ماردي��ك بكرتين واح��دة اصابت 
القائم والثانية في جس��م مدافع 
االتح��اد ، وتابع حطين نش��اطه 
وحقق هدف التقدم عندما تطاول 
مدافع��ه االرن��اؤط لك��رة عرضية 
وزرعه��ا ف��ي الش��باك االتحادية 
هدف التق��دم لفريقه لك��ن راية 
الحك��م المس��اعد الثان��ي احمد 
حمشو اعلنت التسلل لهذه الحالة 
وبعد مشورة بين الدولي قناة مع 
مس��اعده عاد ليثبت حالة الهدف 
ومضت المب��اراة بدقائقها االخيرة 
اتح��ادي وهدوء  وس��ط تش��نج 
حطين��ي للحفاظ عل��ى الفوز مع 
حال��ة ط��رد العب وس��ط االتحاد 

محمد عنز .

سلبية النتيجة
جبلة / الوثبة صفر /صفر

مصطفى عكو
ف��ي جبلة خيم التعادل الس��لبي 
بحض��ور جماهي��ري كبي��ر م��ن 
اداء  بع��د  االرض  أصح��اب 
دون الوس��ط ح��اول في��ه الوثبة 
الضيوف رغم انتش��ارهم االفضل 
وجماعيتهم الخروج بنقطة حصلوا 
عليه��ا فيما ح��اول جبلة الهجوم 
لكن غي��اب التركي��ز والجماعية 

افقد خطورة الهجمات .
جولة اول��ى لعب فيه��ا الفريقان 
بس��رعة لكن دون فاعلية وتهديد 
مباش��ر على المرميين كان الوثبة 
االفضل اس��تحواذًا وس��رعة لكن 
دون خط��ورة فيما ح��اول جبلة 
باستعجال وعابت محاوالته الدعم 
والمس��اندة فقل��ت الخطورة ، في 
حساب الفرص اخترق البحر ناحية 
اليمين وم��رر كرة داخ��ل الجزاء 
عل��ى طبق من ذهب لكن لم تجد 
المتابعة وحاول جبارة اعادة الكرة 
للمرم��ى من مرت��دة الدفاع لكن 
كان��ت خفيفة عل��ى مهند حارس 
الوثبة ، ف��ي المقابل كانت فرصة 
الضيوف الوحيدة هي االخطر من 
تس��ديدة العامر ابعده��ا الحمود 

على ابواب المرمى .
جولة ثاني��ة لعب خاللها الضيوف 
بدفاع منظم بقيادة س��عيد احمد 
واعتمدوا المرتدات الس��ريعة عبر 
العام��ر ووالت عم��ي لك��ن دون 
خطورة فيم��ا حاول جبلة الهجوم 
لكن بمح��اوالت فردية لم يكتب 
له��ا النجاح واعت��رض جبلة على 
اختراق��ة الش��يخ يوس��ف داخل 
الجزاء وتعرقل دون اعالن ش��يء 
، واختراقة اخ��رى للحفيان تمت 
المطالب��ة فيها لق��رار ومن هبات 
جبلة الحت للس��ليمان كرة داخل 
الج��زاء واخ��رى للبح��ر دار حول 

نفسه وسدد لكن جانب القائم .

في األسبوع  السادس للدوري الكروي الممتاز

الكرامة يتصدر وتشرين وصيفًا والجيش ثالثًا

الكرامة  احتفظ  القدم  لكرة  الممتاز  للدوري  السادس  في األسبوع 
مخالفًا  وحيد  بهدف  الساحل  ضيفه  على  الصعب  بفوزه  بالصدارة 

بذلك كل التوقعات التي كانت تشير إلى فوز مدعم بأهداف.
الكرامة استمر في توهجه دون خسارة وهو يسير بخطوات ثابتة 
له  خطط  ما  حسب  مرحلة  تلو  مرحلة  المراحل  ويقطع  وهادفة 

مدربه )العزام(.
والساحل حاول أن ال يقع في مطب جديد وحاول التصدي للمنافس، 
لكن األسلحة التي يملكها لم تكن كافية له إلتمام ما يريده فحدث 

المتوقع ليراوح بالمكان فيما الكرامة يقفز الى األمام برصيد أكبر.
بين  سهلة  تكون  ال  بأن  للمباراة  متوقعًا  كان  وكما  الالذقية  في 
تشرين والشرطة وأن الدروب لن تكون معبدة لصاحب اللقب إلحراز 
فوز مؤزر ألن الشرطة وكما ظهر هذا الموسم يملك أوراقًا قوية 
الكبار  مع  التعامل  في  خبير  وهو  بالخبرات  المعززين  الشباب  تجمع 
الوحدة  أم��ام  الفائتة  خسارته  آث��ار  من  خرج  تشرين  كان  وهكذا 

واستعاد السير الصحيح على الطريق وفاز.
اجتهد  ألن��ه  خسارته  رغ��م  واالح��ت��رام  التقدير  استحق  والشرطة 

للوصول إلى نتيجة أفضل ولم يفلح.
في العاصمة وفي وقت قاتل ارتفعت رايات الجيش خفاقة بفوزه 
على  الجيش  حافظ  وبه  الوحدة  العزيز  الجار  على  والثمين  العزيز 
حظوظه في المنافسة بين الكبار واهتز الوحدة خاسرًا للمرة األولى 

في هذا المشوار ذهابًا.
ولعب  بالنجوم  مدجج  فريق  م��ع  يتعامل  كيف  ع��رف  الجيش 
المجريات  يتعامل مع  )رأفت محمد( كيف  بواقعية وعرف مدربه 
وكان له ما أراد وما يفيده في حين كانت تبديالت الوحدة ليست في 
مكانها الصحيح على العكس تمامًا أضعفت الخط الهجومي للوحدة 
وجعلت فريق الجيش بخطوطه الثالثة يتنفس براحة أثمرت هجومًا 

مرتدًا سريعًا أثمر فوزًا وثالث نقاط يطعم الذهب وغالوته.
وفرض  خسارة  باالتحاد  ألحق  إذ  ثمين  الشهباء  في  صيده  حطين 

المحبطة  بالنتائج  األسر  دائرة  وضمن  الترتيب  قاع  في  البقاء  عليه 
والعجيبة والتي تأتي على مبدأ »أمور ال تصدق« وهي بال شك أسوأ 
السورية  القدم  بكرة  تاريخه  كل  في  االتحاد  لنادي  نتائج  سيناريو 
منذ تأسيسه ، االتحاد في أزمة فهل هناك من يستطيع معالجتها 
النقاط  يقطف  مفتوحة  بشهية  وحطين  دوامتها..  من  وإخراجه 
وبفريق  تردد  بال  القمة  على  المنافسة  فرسان  أحد  نفسه  ويقدم 
التنفيذ  على  وال��ق��درة  والعزيمة  القوة  أف��راده  يملك  متجانس 

وتحقيق األهداف المطلوبة.
في حماة خطف الفتوة من الطليعة نقطة هي بال شك ثمينة في 
سعيه ليكون في حلة جديدة على يد مدرب جديد وهذا ما يحقق ، 
والطليعة ورغم أنه في أرضه وبين جماهيره لم يستطيع استثمار 
الحسابات ذاته فهو شبه خاسر  ذلك ففقد نقطتين غاليتين وفي 
وقاره  في  بقي  نقطتين  بفقده  والطليعة  فائز  شبه  الفتوة  بينما 
على  بقدرته  وبشر  آماله  من  شيئًا  أع��اد  بنقطة  بفوزه  والفتوة 

اطمئنان  أجل  من  المباريات  من  القادمات  في  صحيح  بشكل  السير 
لجمهوره الذي لم يفرح كما يجب حتى اآلن.

نقطة  رصيده  الى  فأضاف  مغلوب  وال  غالب  ال  فريقها  جبلة  في 
مغلوب  وال  غالب  ال  الوثبة  ح��ال  وكذلك  القطاف  في  واستمر 
وأضاف إلى رصيده نقطة واستمر في القطاف والسير بهدوء وثقة 
وواقعية تتناسب مع إمكاناته الفنية جبلة حاول كثيرًا خطف الفوز 
دفاعية  مقوماتها  أكثر  بخطة  المنافس  لصالبة  يستطع  لم  لكنه 

مع هجوم خطر )عسى ولعل(.
قدرته  جديد  من  أك��د  لكنه  الهجومي  جبلة  ان��دف��اع  يفلح  فلم 
وصالبته هذا الموسم كذلك لم تفلح طريقة الوثبة فكان التعادل 
يكن  لم  جبلة  أن  إال  راضيًا  به  الوثبة  كان  إن  وهو  األحكام  سيد 

كذلك.
مع  الحرجلة  العاصمة  في  فيلعب  المرحلة  مباريات  اليوم  وتختتم 

ضيفه الحرية، إلى التفاصيل..
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كش��فت نتائج األسبوع الثالث لدوري 
أندية الدرجة األول��ى لكرة القدم عن 
الفوارق بين االندية من حيث اإلعداد 
والطموح وتدعيم تشكيالتها ورغبتها 
للدرجة  للوص��ول  الجدي��ة وس��عيها 
الممت��ازة وهذا ما تفرزه النتائج حتى 
اآلن مع اقتراب نهاية مرحلة الذهاب.

المجموعة 1
- تفوق المجد على منافس��ه اليقظة 
بنتيجة 1/2 واعتلى صدارة المجموعة.

- حل الشعلة في المركز الثاني بفوزه 
على مس��تضيفه المخرم 1/3 وتراجع 

اليقظة إلى المركز الثالث.

- وتاب��ع جرمانا تراجع أدائه وخس��ر 
أمام ضيف��ه قارة الواف��د الجديد 4/1 

وهو أول فوز لقارة.
الثالثاء 2020/12/8

اليقظة × جرمانا ف تدريبي
الشعلة × المجد - درعا
قارة × المخرم - النبك

المجموعة 2
- حافظ المحافظة متصدر المجموعة 
الثانية على مركزه وتغلب على العربي 
1/3 في مباراة غلب على أدائها الندية 

مع فارق سوء التهديف للضيف.
- أرهق الضمير الوافد الجديد النضال 
بتفوقه عليه بنتيجة 0/4 كانت كافية 
ليبق��ى النضال في المركز األخير على 

غير المعتاد في السنوات السابقة.

- اكتفى م. الش��ام بالتعادل السلبي 
أمام ضيفه النبك 0/0.

األربعاء 9/ 12/ 2020
العربي × م. الشام - السويداء
النضال × المحافظة - المجد

النبك × الضمير - النبك
المجموعة 3

- تغلب الجزيرة على الجهاد 0/1.
- حقق مورك فوزا كبيرا على قمحانة 
وأبع��ده مؤقتا عن المنافس��ة بتفوقه 

علية 0/4 وتصدر مجموعته.
المجموعة 4

-حاف��ظ النواعير الهاب��ط من الدرجة 
الممتازة على تفوقه والحق م. بانياس 
خسارة ثقيلة وغلبه بنتيجة 1/6 ليزيد 

من هموم األخير.
- وحاف��ظ عفرين على مركز الوصيف 
وتغلب على مس��تضيفه النيرب الذي 

خسر على أرضه 1/0.
- وخس��ر التضامن أمام ضيفه ع حماه في 
فخ التعادل 2/2 في مباراة ارتقت لمستوى 

المنافسة عما قدما في مباريات سابقة
الثالثاء 8 /2020/12

م. بانياس × النيرب - المصفاة
ع. حماه/× النواعير - حماه ص

عفرين التضامن - 7 نيسان

كرة القدم

كامل  عن  العفو  الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  أصدر 
العقوبات الصادرة عن المكتب والمؤسسات الرياضية عدا 

اإلعفاء والفصل وذلك بمناسبة غالية »أعياد تشرين«.. 
كرة  اتحاد  أصدر  ذلك  على  واستنادًا  قليلة  ساعات  وبعد 

القدم عفوه عن العقوبات المماثلة.
كرويًا.. جاء العفو بوقت يعج بالمشكالت داخل المالعب 
الجماهير والكوادر والالعبين، على صفحات  بين  وخارجها 
وأقصد  السطور  وبين  األروقة  وفي  االجتماعي  التواصل 

باألخيرة ما هو غير معلن منها..
قد  هو  ها  وح��رم��ان،  وإيقاف  ببطاقة  تعاقب  من  كل 
قبل  الصغير  على  أم��ر  وه��ذا  مضى(  عما  اهلل  )وعفا  ع��اد 
الدروس  أو  الدرس  أن يعيه ويقدّره ويستفيد من  الكبير 
وتجددت،  تكررت  عقوبات  من  تالها  وما  التجاوزات  ألن 
غصت بها المالعب وكبلت أياد كثر قبل أن تقلب الصفحة 
األندية  صفوف  حيالها  اكتملت  جديدة،  بيضاء  إلى  اليوم 

وستمتلئ مدرجاتها، وليس من عذر في حال تكرارها.
أمر  ه��و  األص���ول  ضمن  والتشجيع  ال��روي��ة  و  ال��ه��دوء 
مع  والكوادر  المدربين  تعامل  ووضع  وواج��ب،  مطلوب 
الالعبين ضمن إطار وحدود معروفة هو أمر مطلوب أيضًا 
وبالمجمل تحتاج األندية إلعادة ترتيب أوراق قبل أن تعيد 

فردها مع تواصل المنافسات.
ها هو العفو قد صدر.. والقلوب قد هدأت، فأرونا بالخير 

ماذا أنتم فاعلون؟..
وللحديث بقية

للحديث بقية

ربيع حمامة

 ها هو العفو..

جولة جديدة يشهدها دوري الشباب 
لكرة القدم بدرجت��ه الممتازة اليوم 
السبت وفيه 7 لقاءات برسم الجولة 

التاسعة من رحلة ذهابه.
س��بعة مواق��ع اليوم ل��ن تخلو من 
فيه��ا  س��يلعب  بالتأكي��د  اإلث��ارة 
المتص��در خارج أرض��ه بينما ينعم 
الوصي��ف بي��ن جماهي��ره رغم أن 
المباراتين صعبتان بالتأكيد عليهما 
في ظ��ل المفاجآت الت��ي تقع هنا 

وهناك في كل جولة ومناسبة.
وكما ه��ي القمة فإن الق��اع ينتظر 
بش��كل  ومصيرية  صعبة  مواجهات 
مؤقت قد ترخي بظاللها على ش��كل 
المنافس��ة القادم بينما هي هروب 
للبقي��ة أكثر لمنطقة دافئة في عمق 

الترتيب.
أمام كل هذا وذاك نتطرق بالسطور 
القادمة لتفاصي��ل جولة اليوم وأبرز 
مالمحها ونفّصل مبارياتها والترتيب 

وغيره من نقاط عالم، فلنتابع.
قويتان

المتصدر فري��ق االتحاد ضيفًا  يحل 
الس��بت على  اليوم  المحافظة  على 
ملع��ب األخي��ر.. المتص��در له 22 
نقط��ة بينم��ا للمحافظ��ة 14 وفرق 
النقاط كبير مع اختالف كلي بوضع 
الفريقين من ناحية التوازن..  حيث 
يقدم المتصدر مس��توى شبه ثابت 
ويمض��ي بثق��ة من جول��ة ألخرى 
المحافظة  بعكس مس��توى فري��ق 
المترنح فم��رة )فوق( ومرة )تحت( 
التكهن بما س��يكون  لذلك يصعب 

عليه حاله اليوم.

فريق االتحاد لم يخسر حتى اآلن في 
مبارياته الثماني، فاز في سبع منها 
وتعادل بواحدة وهو الوحيد الذي لم 
يخسر من بين األندية ال�14 في هذا 
الدوري، في رصيده 22 هدفًا وسجل 
عليه األق��ل حتى اآلن هدفين فقط 

وهذا ما يعزز قوته وثباته.
المحافظة فاز في 4 مباريات وتعادل 
باثنتين وخسر بمثلهما له 15 هدفًا 
وفي مرماه 9 وخسر بالجولة السابقة 
أم��ام جبل��ة بهدفين له��دف فيما 
تغلب االتحاد على الش��رطة بثالثية 

دون رد آنذاك.
االتح��اد لديه هداف ال��دوري حتى 
اآلن زكري��ا رمضان ول��ه 6 أهداف 
والمباراة تنذر بالكثير وهي بالش��ك 
س��تكون قوية عدا ع��ن كونها هامة 
يدخ��ل  ال  ك��ي  للمتص��در  ج��دًا.. 
بحسابات آنية مع تشرين الوصيف.. 
الذي  )المحافظة(  األرض  ولصاحب 
س��تعني له المباراة الكثير.. إما أن 
يعود للواجهة ويتقدم كمنافس على 

اللقب أو االبتعاد بشكل مبكر.
الصناع��ي  المدين��ة  ملع��ب  ف��ي 
فريق  تشرين  يس��تضيف  بالالذقية 
بالوصافة  البح��ارة  ش��باب  الوثبة.. 
وبجعبتهم 19 نقط��ة بفارق 3 نقاط 
بالترتيب  الوثبة  بينما  المتصدر  عن 

الرابع على الالئحة ولديه 15 نقطة.
ه��ي فرصة لصاح��ب األرض بإزاحة 
إزعاج منافس له بينما ستكون عودة 

للوثبة وقوية فيما لو حققها..
تشرين فاز بس��ت مباريات وتعادل 
بواحدة وخس��ر بمثلها.. س��جل 22 
هدفًا وهي أعلى نس��بة تهديف من 
األندية ولدي��ه هدافه  بين جمي��ع 
محمد أس��عد 5 أهداف فيما سجل 

بشباكه في المباريات الثماني حتى 
اآلن.

6 أه��داف أم��ا الضي��ف فق��د فاز 
بثالث  وتع��ادل  مباريات  بخم��س 
وخسر واحدة.. س��جل 9 مرات هذا 
الموس��م فق��ط وتلق��ت ش��باكه 4 
أهداف هي أقل نس��بة بعد االتحاد 

المتصدر.
البحارة تغلبوا بنتيجة قاس��ية على 
حس��اب فري��ق الجي��ش بالجول��ة 
الماضي��ة 4/0 بينما وقع الوثبة بفخ 
الس��لبي عل��ى أرضه أمام  التعادل 

النواعير.
إذًا س��تتجه األنظ��ار اليوم الس��بت 
ملعب��ي  ف��ي  أع��اله  للموقعتي��ن 
والمدين��ة  بدمش��ق  المحافظ��ة 
الصناع��ي بالالذقي��ة وس��ننتظر ما 

ستؤول إليه األمور.
استمرارية

يدرك حطين أن اس��تمرار منافسته 
أو على األقل اإلبقاء على مشروعيتها 
مرتبط بعدم نزف النقاط من جديد.. 
الفريق ضيف��ًا على  فالي��وم يح��ل 
الحرية في ملعب السابع من نيسان 

بحلب.
حطي��ن لدي��ه 16 نقطة ف��ي ثالث 
ج��دول الترتيب بف��ارق 6 نقاط عن 

المتص��در بينم��ا للحري��ة 11 نقطة 
تضع��ه في المركز الس��ابع، الضيف 
خسر مرتين حتى اآلن وتعادل مرة 
وفاز ف��ي خمس مواجه��ات بينما 
الحرية فاز في ثالث وخس��ر بمثلها 

واخترقها تعادلين.
فوز الضيف يعني االستمرار بالضغط 
عل��ى فري��ق المقدمة وبغي��ر ذلك 
س��يكون مفاجأة وقد يخسر حطين 

موقعه الثالث آنذاك على الالئحة.
الضيف تعادل باللق��اء الماضي مع 
الوحدة بهدفين لمثلهما فيما خس��ر 
الحرية بقس��وة أما الطليعة بثالثية 

نظيفة.
تحسين مواقع

يلعب النواعير مع الوحدة اليوم في 
صناعي حماة تحت عنوان تحس��ين 
المركز واالبتعاد ع��ن مركز متأخر.. 
فصاحب األرض ل��ه 8 نقاط بالمركز 
العاشر بينما الوحدة بالمركز الثامن 

وله 9 نقاط.
حقق الوحدة انتصارين، وتعادل بثالثية 
وخسر بمثلها بينما النواعير فاز مرتين 

وتعادل بمثلهما وخسر 4 مرات.
في األسبوع الماضي تعادل النواعير 
خ��ارج أرضه س��لبًا م��ع الوثبة كما 
تعادل الوحدة على أرضه مع حطين 

.2/2
12 هدفًا وس��جل  الوح��دة  س��جل 
بش��باكه 11 فيما س��جل النواعير 9 
أهداف حت��ى اآلن وتلقت ش��باكه 
17 وهي نس��بة يأتي بها ثانيًا خلف 
المجد من حيث تلقي عدد األهداف 

في األسابيع الثمانية حتى اآلن.
م��ا ينطبق على المب��اراة أعاله لقاء 
الكرام��ة وضيفه جبل��ة في صناعي 

حمص.
الكرامة ف��ي المركز التاس��ع وله 9 
نق��اط فيم��ا لجبلة 7 نق��اط تضعه 
بالمرك��ز الحادي عش��ر على الئحة 

الترتيب.
س��جل الكرامة 11 هدف��ًا حتى اآلن 
وتلقت ش��باكه مثلها فيما لجبلة 4 
أهداف فقط وس��جل بمرماه 15 بعد 
5 خس��ارات اخترقها تعادل وانتصر 
مرتي��ن بينم��ا الكرامة ف��از مرتين 

وخسر ثالث مرات وتعادل بمثلها.
أزرق حمص غادر دمش��ق األس��بوع 
الماضي متغلبًا على المجد بهدفين 
نظيفي��ن.. وانتعش جبلة بفوز مهم 

على المحافظة بهدفين لهدف.
على العموم الفريقان ليس��ا بمأمن 
حت��ى اآلن ألن الدوري ال زال طوياًل 
والنتائج تمه��د لمفاجآت قد تكون 

قادمة.
يف الهم سواء

ملع��ب الفيحاء الصناعي سيش��هد 
اليوم لقاء هامًا على مستوى مؤخرة 
ومركزه  بنقطتيه  المج��د  الترتيب.. 
األخير يقابل الجيش صاحب المركز 

الثاني عشر وبجعبته ست نقاط.
ويدرك كال المدربين أن نزفًا جديدًا 
س��يزيد الطين بلة ويوجع بش��كل 

أكبر..

المج��د هو الفري��ق الوحيد الذي لم 
يف��ز من بي��ن أندية ال��دوري حتى 
اآلن ف��ي مبارياته الثماني.. فتعادل 

مرتين وخسر في ست مواجهات.
س��جل 9 أهداف وتلقت شباكه 23 

هدفًا بنسبة هي األكبر.
أم��ا الجيش فله انتص��ار وحيد و3 

تعادالت و4 خسارات.
سجل ثالثة أهداف وتلقت شباكه 9.

الجيش تلق��ى هزيمة قاس��ية من 
تش��رين بالجولة الثامنة 0/4 وتأخر 
المج��د على أرض��ه بهدفي��ن أمام 
الكرام��ة، والخاس��ران بمركز متأخر 
حاليًا تح��اول حياله كوادر الناديين 
تحس��ين الوضع س��واء بالتغيير أو 
بالتحفي��ز يخترقهما بالترتيب فريق 
الشرطة.. صاحب المركز الثالث عشر 
بنقاط��ه األربع حت��ى اآلن.. والفرق 

الثالثة بالهم سواء.
طابقية

العن��وان النظ��ري لمباراة الش��رطة 
وضيف��ه الطليعة يؤك��د أنها طابقية 
لك��ن عملي��ًا ق��د تط��رأ المفاجآت 
وبعك��س ذل��ك فالضيف س��يكون 

وضعه صعبًا من جديد.
4 نق��اط حققها الش��رطة م��ن فوز 
وتعادل قابلها 6 خس��ارات.. س��جل 
هدفين وتلقى 12 هدفًا، أما الطليعة 
فه��و بالمركز الس��ادس على الئحة 
الترتي��ب وله 13 نقطة.. س��جل 12 
هدفًا حتى اآلن وتلقى مثلها.. وفوزه 
يدفعه نح��و المقدمة ولدى الطليعة 
وصيف هدافي الدوري عدي حسون 

وله 5 أهداف حتى اآلن.
بالرغ��م من أن واقع الفريقين يمنح 
األفضلي��ة اليوم للضي��ف إال أن كل 
األمور واردة في دوري المتناقضات.

على مستوى المقدمة وقاع الترتيب

اليوم.. سبع مواجهات هامة في دوري كرة شباب الممتاز

مباريات الجولة 9
الملعبالفريقاناليوم والتاريخ

السبت 12/5

المحافظةالمحافظة × االتحاد
المدينة صتشرين × الوثبة
الفيحاء صالجيش × المجد
المجدالشرطة × الطليعة
حماة صالنواعير × الوحدة
حمص صالكرامة × جبلة
7 نيسانالحرية × حطين

ربيع حمامة

بعد فترة توقف س��تمتد ألس��بوعين تقريبًا يع��ود الهدير لمالعب دوري الش��باب 
بدرجت��ه األول��ى لمرحلة اإلياب ولمختل��ف مجموعاته واألكبر فيه��ا المجموعتان 

الرابعة والخامسة من حيث عدد األندية المشاركة.
فالجمعة القادم س��يكون موعدًا إلياب دوري المجموعة الخامس��ة التي تضم أندية 
معضمية الش��ام والنضال والش��علة والكس��وة وجرمانا فيلعب الجمعة جرمانا مع 
النضال على أرض األول ومعضمية الشام مع الشعلة في عرطوز على أن تقام الجولة 

الثانية يوم السبت 19 الحالي.
ويس��تأنف دوري الدرجة األولى للش��باب بإيابه في المجموعة الرابعة يوم الس��بت 
الق��ادم 12/1 الحالي فيلتقي الفتوة مع العربي في ملعب جرمانا والنبك مع ش��هبا 
على أرض األول على أن يقام األسبوع الثاني يوم السبت 19 الجاري لهذه المجموعة.

تحديد موعد إياب دوري شباب األولى

المجد والمحافظة والنواعير والجزيرة ومورك في صدارة مجموعات دوري كرة األولى
مجموعة 1

النقاطفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقم
47+321051المجد1
26+320164الشعلة2
16+320143اليقظة3
14-311134المخرم4
13-310045قارة5
50-300338جرمانا6

مجموعة 2
عليهفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقم
49+330073المحافظة1
15+312032م. الشام2
44+311173العربي3

24+31153الضمير4

14-311123النبك5
100-3003212النضال6

مجموعة 3 الحسكة
نقاطفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقم
14+211010الجزيرة1
20200002عامودا2
11-201101الجهاد3

مجموعة 3 حماة
نقاطفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقم
56+220050مورك1

ش 2
13+210121حماه

50-200216قمحانه3

مجموعة 4
نقاطفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقم
97+3210101النواعير1

47+321040عفرين2

31104404ع. حماه3

33112204النيرب4ا
42-302137التضامن5
90-3003211م. بانياس6

صبحي أبوكم

محمد هاشم إيزا

محمد عجان

التأمت األس��رة االتحادي��ة في اجتماع اس��تثنائي 
عقدت��ه الجمعية العمومية للن��ادي لبحث األوضاع 
العامة في النادي وما آلت إليه األوضاع الحالية في 
ظل تقهقر فريق رجال ك��رة القدم إلى المركز األخير 
بالدوري وهي س��ابقة لم تحصل ف��ي تاريخ النادي 
حتى ف��ي أحلك الظروف وتط��رق المجتمعون إلى 
اس��تقالة عضو مجل��س اإلدارة الكابت��ن مجد حجار 
مشرف الكرة بفعل النتائج المخيبة واألموال الطائلة 

التي صرفت على الفريق.
واس��تمع المجتمع��ون إل��ى رد اإلدارة على مجمل 
التس��اؤالت ومم��ا ذكر على لس��ان رئي��س النادي 
المهندس باس��ل حموي أن عملي��ة اختيار الالعبين 
وانتقاء الكادر اإلداري والتدريبي للفريق تم بالتش��اور 
والتنس��يق مع محمد عفش المقيم في اليونان وأن 
اختيار أعضاء مجلس اإلدارة جرى كذلك بالتنس��يق 

معه.
حدي��ث رئيس النادي أثار جداًل واس��عًا في أوس��اط 
االتحاديين خاصة لدى المدونين في وسائل التواصل 

االجتماعي؟!

األس��بوع  مباري��ات  ف��ي 
السادس لبطولة دوري حلب 
 -2008 موالي��د  األش��بال 
2009 تع��ادل الش��هباء مع 
عمال حلب من دون أهداف 
اليرموك  عل��ى  الحرية  وفاز 
4/1 والنيرب على نبل 3/0.

وفي مباريات األسبوع الرابع 
جاءت  الناش��ئين  ل��دوري 

النتائج على الشكل التالي:
ف��از الحرفيون عل��ى عمال 
حل��ب 2/0 والحري��ة عل��ى 
3/0 وشرطة حلب على  نبل 
الس��فيرة 5/1 والنيرب على 
الش��هباء 2/1 واالتحاد على 
الجي��ش 17/0؟؟! وتع��ادل 
القلعة مع عفرين س��لبًا من 

دون أهداف.
االتح��اد متصدرًا  ي��زال  وال 
يلي��ه  األول��ى  المجموع��ة 
الشرطة، والحرية في صدارة 
المجموع��ة الثانية واحتدم 
الثاني  التنافس على المركز 

بين النيرب والحرفيين.

كرة 
حلب الواعدة

اختتم��ت بطولة ك��رة القدم التي 
ف��رع  بي��ن  بالتع��اون  أقيم��ت 
البع��ث مكتب  الالذقي��ة لطالئع 
الرياضة واالتحاد العربي الس��وري 
البراعم، والتي  القدم قس��م  لكرة 
اس��تمرت خمس��ة أيام وشاركت 
مدارس  وح��دات  مختل��ف  فيها 
الالذقي��ة التي تنافس��ت وأفرزت 

مواهب ووجوده��ا واعدة عديدة، 
وقد انتهى الترتيب كما يلي:

1- وحدة الشهيد روبين قدسي.
2- وحدة الشهيد عبد القادر زيبق.

3- وحدة الشهيد رامز صقور.
وقد ت��م تتويج الوح��دات الفائزة 
وشهادات  والميداليات  بالكؤوس 

المشاركة من اتحاد الكرة.

بطولة براعم كرة الالذقية

اجتماع استثنائي لألسرة االتحادية
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يس��عى اتحاد الريش��ة الطائ��رة لتثبيت 
حالة اإلعداد الجيد لمستقبل اللعبة التي 
شهدت تراجعا في السنوات األخيرة بعدما 
كان��ت تنافس على المراك��ز األولى عربيا 
وعل��ى المراك��ز المتقدمة على مس��توى 
حوض البحر االبيض المتوس��ط والمست 
فرديا بعض المستويات اآلسيوية, االتحاد 
يس��عى حاليًا إلى توس��يع قاعدة الكوادر 
الفني��ة من ح��كام ومدربي��ن واختارت 
األفض��ل للتدريب في المراك��ز التدريبية, 
وإقامة معسكرات خارجية ومحلية.. وهنا 
نس��تعرض بعض الخطوات التي قام بها 

االتحاد بهذا االتجاه
العمل الفني

أقام اتح��اد اللعبة ع��دة دورات وتأهيل 

حكام ومدربين ومس��تجد ف��ي عدد من 
المحافظات:

- محافظة الس��ويداء تم تأهيل 14 مدربا 
بينه��م 4 إناث, واعتم��دت 35 حكما في 

الدرجة الثالثة مهم 19 من االناث.
- محافظة الحسكة: تم اعتماد 9 مدربين 
درج��ة ثالث��ة بينهم 2 ان��اث, و24 حكمًا 

درجة ثالثة بينهم 14 اناثًا.
- محافظ��ة حل��ب: ت��م اعتم��اد جميع 
المتقدمين للدورة مدرب متمرن واعتماد 
ح��كام درجة ثالث��ة 23 حكما درجة ثالثة 

بينهم 14 إناثًا.
دورات مركزية

- أقام اتحاد الريش��ة الطائرة دورة مركزية 
صقل وترقية )مدربي��ن( من متمرن إلى 
الدرج��ة الثالثة ومن الدرج��ة الثالثة إلى 
الثانية وم��ن الثالثة إلى لدرج��ة الثانية 
وم��ن الدرجة الثانية إل��ى الدرجة األولى, 

وفق األرقام التالية:
- من مدرب متمرن إل��ى الدرجة الثالثة 

شارك فيها 8 إناث.
- من الدرجة الثالثة إل��ى الدرجة الثانية 

18 دارسا بينهم 8 دارسات.
- من الدرجة الثانية إلى الدرجة االولى 17 

دارسا بينهم 4 دارسات.

- حكم متمرن: دارس واحد.
- من الدرج��ة الثالثة إلى الدرجة الثانية: 

17 دارسا بينهم 10 دارسات.
- من الدرجة الثانية إلى الدرجة االولى: 6 

دارسين مناصفة.
رعاية األطفال

- أقيم��ت دورات الش��تل تاي��م )تعليم 

األطف��ال في س��ورية بإش��راف المنس��ق 
الدوري لدورات الش��تل تايم في س��ورية 
وس��يم الضماد في محافظات الس��ويداء 

وحلب.
قرارات 

- تم اعتماد المدرب وسيم الخطيب بدال 
من المدرب خالد الشيخ في مركز حماه.

- تم اعتماد المدرب حس��ن حسن مدربا 
بدل من المدرب وس��يم الخطيب لمركز 

طرطوس.
- إقامة معس��كر لمدة عامين في روسيا 
يش��ارك به 4 العبي��ن و2 العبة ومدرب 
وإداري��ة وت��رك االم��ر للجن��ة المدربين 
الختيار الالعبي��ن والالعبات الذين تتوفر 

فيهم الشروط الفنية.
- إقامة معس��كر في دمشق يشارك به 4 
العبين و4 العب��ات ومدرب واداري لعمر 

تحت 13 عاما.

محمد خير الكيالني

محليات

إيران  منتخب  عىل  يفوز  السلة  لكرة  األول  منتخبنا  الخبر: 
ضمن منافسات التصفيات اآلسيوية.

التعليق: هو إنجاز كبير لفريق أعيد بناؤه وهو فوز يؤكد أن ال 
شيء مستحيل أمام اإلصرار والعزيمة واإلخالص يف األداء وقبل 
ذلك توفير فرص التكافؤ بين فرقنا ومنتخباتنا مع منافسيهم 

تكافؤ قوامه:
انتقاء جيد ومدرب قدير وإدارة فاهمة وتحضير وإعداد الئقين 
ودعم  فيها  منافسينا  وقوة  المشاركة  قيمة  مع  ومناسبين 
نفسي ومادي وتوفير اإلمكانات والتجهيزات المناسبة والالزمة.
شاهدنا  لذلك  توفرت  قد  أعاله  المذكورة  األشياء  هذه  وألن 
وتقديم  الموازين  قلب  واستطاع  الثقيل  العيار  من  منتخبنا 

الفرحة لكل الرياضيين.

خبر

تعليق

قام وفد من اللجنة األولمبية السورية 
برئاس��ة األس��تاذ فراس مع��ال رئيس 
اللجن��ة األولمبية الس��ورية وكل من 
الس��ادة أيمن أحمد وش��ذى جروان 
وع��الء جوخ��ه ج��ي أعض��اء اللجنة 
بزي��ارة جمهورية  الس��ورية  األولمبية 
االتحادي��ة  روس��يا  ف��ي  تتارس��تان 
تضمنت عددًا من الجوالت واللقاءات 
وتوقي��ع مذكرة تع��اون مع المجلس 
األولمب��ي التات��ري برعاي��ة اللجن��ة 

األولمبية الروسية.
اس��تقبل رئي��س اللجن��ة األولمبي��ة 
الروس��ية الوفد الس��وري مؤك��دًا أن 
قدرة س��ورية على الصمود هذه المدة 
الطويلة خالل سنوات الحرب هو دليل 
على قوتها وتماس��ك شعبها والتفافه 
حول قائده السيد الرئيس بشار األسد، 

وأض��اف أن ذلك مؤش��ر واضح على 
أن الرياضة الس��ورية ستعود إلى ألقها 
وأن اللجن��ة األولمبية الروس��ية تضع 
كاف��ة إمكاناته��ا في خدم��ة الرياضة 
الس��ورية والس��يما أن مدين��ة كازان 
عاصمة تتارستان هي عاصمة الرياضة 
الروس��ية وأن الكثير من المنتخبات 

االتحادية تتدرب فيها.
وفي خت��ام اللقاء تم توقي��ع مذكرة 
التعاون بين الجانبين من قبل رئيس 
المجل��س األولمبي التات��ري ورئيس 

اللجنة األولمبية السورية.
كما قام وفد اللجنة األولمبية السورية 
بزيارة الس��يد عم��ر رحمانوف رئيس 
االتحاد الروس��ي للمالكمة والمرش��ح 
الدول��ي  االتح��اد  رئي��س  لمنص��ب 
للمالكم��ة الذي أب��دى رغبته الكبيرة 

بدعم رياضة المالكمة السورية بشتى 
الوس��ائل كما أكد أنه سيقوم بدراسة 
إنش��اء صال��ة تخصصي��ة للمالكم��ة 
بالكامل  الس��وري مجه��زة  للمنتخب 

لتحتضن تدريباتهم.
وف��ي الي��وم التالي اس��تقبل رئيس 
جمهوري��ة تتارس��تان الوفد الس��وري 
وأش��ار مطواًل إلى العالقات الس��ورية 
الروس��ية ودورها في المرحلة الراهنة 
وأكد على أن اللجنة األولمبية السورية 
والجمهوري��ة العربية الس��ورية تحتل 
مكان��ًا مرموقًا في قلبه وأنه س��يوجه 
بتقدي��م  المعني��ة  ال��وزارات  كاف��ة 
الس��ورية  للمنتخب��ات  التس��هيالت 
الراغب��ة ف��ي إقام��ة معس��كرات أو 

بطوالت في تتارستان. 
كما قام وفد اللجنة األولمبية السورية 

بجولة على عدد من األنشطة الرياضية 
والبطوالت المقامة ف��ي مدينة كازان 
المنتخبات  تدريب��ات  عل��ى  واطل��ع 
ف��ي مختلف األلع��اب كم��ا زار أهم 
المنش��آت الرياضية والتي تعتبر من 
أرقى المنش��آت الرياضي��ة في العالم 

وأكثرها تخصصًا. 
راف��ق الوف��د الس��وري وعل��ى مدى 
أيام زيارت��ه إلى كازان الس��يد مرات 
منصوروفيتش والذي أكد أن تواجده 
والحصول  الزيارة  لتس��هيل  تتارستان 
على أكب��ر قدر م��ن المعلومات التي 

تفيد تفعيل االتفاقية بشكل كامل.
وعقد الوفد السوري مباحثات مع وزير 
الرياضة ووزير الشباب ورئيس جامعة 
الفولغ��ا العريقة في كازان وأطلع على 
األبح��اث العلمية الرياضية التي تقوم 

بها جامعة الفولغا. 
كما قام السيد رئيس اللجنة األولمبية 
بزي��ارة لنائ��ب وزي��ر الداخلي��ة ف��ي 
جمهورية تتارس��تان وهو نائب رئيس 
أحد أكبر األندية في تتارس��تان والذي 
أبدى رغبته بدعم الرياضيين بمختلف 
المج��االت كما أك��د عل��ى أن الوفود 
الرياضية يجب أن ال تنقطع بين سورية 
وتتارس��تان لتأكيد أن س��ورية تنعم 
باألمان كما أش��ار إلى رغبة تتارستان 
بتأس��يس لرياضة الهوكي على الجليد 

في سورية بدعم كامل من قبلهم.
وفي نهاية الزيارة لموس��كو قام الوفد 
الس��وري بزيارة مقر الس��فارة السورية 
في موسكو وش��كر السيد السفير على 
الدعم الذي قدمه خالل تواجد البعثة 

في روسيا االتحادية.

تضمنت توقيع مذكرة تعاون رياضي وعدة لقاءات مهمة

زيارة مثمرة لوفد اللجنة األولمبية السورية إلى جمهورية تتارستان
في إطار تطوير التع��اون والصداقة بين 
الجمهورية العربية الس��ورية وجمهورية 

تتارستان في مجال الرياضة.
الجانب األول: اللجنة األولمبية السورية.

فراس مع��ال- رئيس اللجن��ة األولمبية 
السورية.

األولمبي  المجل��س  الثان��ي:  الجان��ب 
لجمهوري��ة تتارس��تان باريي��ف مارات 
المجل��س  رئي��س  منصوروفيت��ش- 

األولمبي.
واعت��زام الطرفين إب��رام مذكرة تفاهم 
تهدف إل��ى تطوير التعاون المش��ترك 
وتعزيزه في مختلف المجاالت الرياضية.

اتف��ق الطرف��ان، اللذان سيش��ار إليهما 
الحقًا باسم الطرفين، على ما يلي:

الم��ادة 1: التعاون في مج��ال التنمية 
الرياضية.

الجانب الثاني يقدم المشورة والمنهجية 
الالزمتي��ن للجان��ب األول ف��ي تطوير 
االتحادات الرياضية في اللجنة األولمبية 
السورية لالستفادة من خبرته في تطوير 

الرياضة.
الم��ادة 2: التع��اون في مج��ال البحث 

العلمي في الرياضة.
يش��ارك الجانب��ان األبح��اث الرياضية 
الحديثة التي تساعد على تطوير الرياضة 

في مختلف المجاالت.
المادة 3: المؤهالت والتدريب

الجانب األول مدرب��ي رياضات  يرس��ل 
مختلف��ة إل��ى أراض��ي الفري��ق الثاني 

لتحسين مؤهالتهم.
المادة 4: تطوير اللجنة األولمبية

يقدم الطرف الثاني المش��ورة والتوجيه 
واالقتراحات للط��رف األول فيما يتعلق 
باللجنة األولمبية في مختلف المجاالت 
التنظيمي��ة وفي مج��ال التدريب على 

التنظيم اإلداري.
المادة 5: المعسكرات الرياضية

وينظ��م الجانبان وينظمان معس��كرات 
رياضي��ة لمختلف الفرق الرياضية والتي 
س��يتم االتف��اق عليها في وقت س��ابق 

استعدادًا للمسابقات الدولية.
المادة 6: المسابقات الدولية

يقوم الط��رف الثاني بمس��اعدة الطرف 
األول ف��ي تنظيم المس��ابقات الدولية، 
بناء على الخبرة المتميزة للطرف الثاني 
في تنظيم وإقامة المسابقات الرياضية، 
يدع��و كل جان��ب اآلخر للمش��اركة في 
الودية  والمباري��ات  الدولية  البط��والت 

التي تنظم على أرضه.
المادة 7: إبرام العقود مع المدربين

يج��ب على الفري��ق األول إبرام عقد مع 
مدربين رفيعي المس��توى من الجانب 
الثان��ي أو االتح��اد الروس��ي من خالل 
المجلس األولمبي لجمهورية تتارستان.

المادة 8: المعس��كرات الرياضية طويلة 
األمد

يرسل الجانب األول رياضييه األولمبيين 
إلنش��اء  المرش��حين(  أو  )المؤهلي��ن 
معس��كرات رياضي��ة طويل��ة األمد في 
أراضي الجانب الثاني، بش��رط أن يكون 
ذلك على مس��توى عال وعلى حس��اب 

الجانب األول بالكامل.
المادة 9: تبادل الفرق الرياضية

يس��تضيف كل جان��ب فرق��ًا رياضي��ة 
الجانب  لرياضات مختلفة، وس��يتحمل 
المضيف فقط جميع التكاليف الداخلية 

)يتحمل فريق الضيف نفقات السفر(.
المادة 10: المركز الطبي الرياضي

أما الجانب الثاني فيساعد الجانب األول 
على إنش��اء مركز للط��ب الرياضي وفق 
منهجيت��ه الخاص��ة م��ع اختصاصيين 
ومعدات خاصة به، يتعهد الطرف األول 
بالتعاق��د م��ع الطاق��م الطب��ي للطرف 

الثاني.
المادة 11: التكاليف المالية

يدف��ع الط��رف األول جمي��ع نفق��ات 
األنشطة الرياضية.
المادة 12: التنفيذ

المش��روعات  الطرف��ان »مركز  وكل��ف 
الرياضية ANO بتنفي��ذ كافة بنود هذه 

المذكرة.

نص مذكرة التعاون

بحضور الس��يد محم��د الحايك عض��و المكتب 
التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام رئيس مكتب 
ألعاب القوة المركزي اختتمت األس��بوع الفائت 
في حم��ص ال��دورة المركزية األول��ى لتدريب 
وتحكيم قوة الرمي )أحد ألعاب القوة( بمشاركة 

)٤٥( دارسًا ودارسة من مختلف المحافظات.
وأثن��ى الحايك على كادر الدورة من مش��رفين 
ومحاضرين ودارس��ين من مختلف المحافظات 
وشكر لهم جهودهم المبذولة لنجاح الدورة، وأكد 
على أهمية إعداد الك��وادر الرياضية كبداية البد 
منها لتأسيس األلعاب وفق رؤية علمية صحيحة 
ومتينة..، وش��كر لتنفيذية حمص جهودها في 

استضافة عدد من األنشطة والفعاليات المركزية 
والتي الق��ت نجاحًا طيبًا ومش��جعًا على إقامة 

المزيد منها على ارض حمص المعطاءة.
رئي��س تنفيذي��ة حم��ص فيصل الدرب��ي ثمن 
عاليًا ثق��ة المكتب التنفيذي لالتح��اد الرياضي 
العام من خالل تش��ريفها باستضافة العديد من 
الفعاليات المركزية حيث اس��تضافت منذ فترة 
معسكرًا لمنتخب المصارعة وعدة دورات مركزية 
بمختلف الرياضات واآلن ه��ذه الدورة المركزية 
األولى بقوة الرمي لرفد مدربين وحكام لنشر هذه 
اللعبة التي تجمع كل أنواع الفنون القتالية ونوه 
بالحضور األنثوي بالدورة الذي كان جيدًا ومبشرًا.
وتضمن برنام��ج الدورة محاض��رات نظرية وعملية 
ح��ول مع��دات الحلق��ة، ت��درج األحزم��ة والنقاط 
المسموحة والممنوعة، الطب الرياضي، اللكم والركل 

وحركات اإلخضاع، اإلرشاد النفسي، ومحاضرات في 
عل��م التدريب وقانون التحكي��م وحاضر في الدورة 
رئي��س لجنة قوة الرمي بس��ام المص��ري والدكتور 

صفوح السباعي وعبد الهادي بحسيك.
حض��ر ختام الدورة الس��ادة محمد العلي رئيس 
اتح��اد المصارعة وعدنان المصري رئيس اللجنة 
العليا للفنون القتالي��ة، والعقيد خالد العمارين 
قائد كتيبة حفظ النظام بحمص، وعقيل فاحلي 
رئيس مكتب ألعاب القوة الفرعي، وثائر الش��يخ 

حسين عضو اللجنة العليا للفنون القتالية. 
- قدم المحاضران بس��ام المصري وعبد الهادي 
بحس��يك مع الدارس��ين عروضًا للفنون القتالية 

)الدفاع عن النفس(.
- ف��ي ختام ال��دورة تم توزيع الش��هادات على 

الدارسين.

45 دارسًا 
ودارسة 

في الدورة 
المركزية األولى 

لرياضة قوة 
الرمي بحمص

رياضة الس��ور إحدى الفنون القتالية التي تم تأسيس��ها 
في سورية قبل عدة سنوات بمبادرة من المدرب عبد هللا 
عراط بطل في رياضة التايكواندو لس��نوات وشارك في 
بط��والت محلية وخارجية وحقق فيه��ا نتائج وتحركت 
في��ه الرغبة النجاز رياضة س��ورية خالصة أس��وة ببقية 
ال��دول التي تجته��د في وضع خط��وط عريضة لرياضة 
وتروجه��ا مع بقية الدول وخاصة القريبة وذات الصالت 
معها وتبدأ وتعمل جاهدة لتش��كيل لها قيادات محلية 
وعلى المس��توى الخارجي القاري من القاري والعالمي 

واالولمبي وتقيم لها بطوالت لهذه الغاية.
وما قام به الكابتن عبد هللا عراض بدأ بعد رسم الخطوط 
االساس��ية لها في تنفيذه��ا على الواق��ع فوضع برامج 
التدري��ب, والمالب��س الخاص��ة لها بعد تقس��يمها الى 
مراحل ولكل مرحلة لون معين وحزام ذهبي من الرقم 
واحد ويرتقي نحو االعلى على قدرة تحصيل الالعب الى 
أحزمة وانطلقت في التدري��ب بتخريج مدربين وحكام 
وكان االقبال عليها محلي��ا كبيرا خاصة من العبين لم 
يمارس��وا الرياضة سابقا أو مارس��وا ألعابًا قتالية أخرى 
مثل الكاراتي��ه والجودو التايكوندو وغيرها من األلعاب 
وذلك في العام 2008 وتم ض��م اللعبة التحاد الرياضة 
للجميع, ثم أحدث لها ولغيرها من األلعاب الجديدة من 
خارج القطر لجنة عليا لإلشراف عليها هي اللجنة العليا 
لأللع��اب القتالية الت��ي بدأت اللعبة تمارس نش��اطها 
تحت مظلتها وفي جعبة القائمين عليها عدد من األفكار 

التي سترى النور في الوقت القريب كما يقولون.

65 العب��ًا والعبة ش��اركوا في بطول��ة مدارس 
الالذقي��ة للحلقتين األولى والثانية بنين وبنات 
وذلك بالتنس��يق بين ش��عبة البطوالت بتربية 
الالذقية واللجنة الفنية للريشة الطائرة وقد وضح 
وجود مس��توى جيد ومتطور كون المش��اركين 
هم من العبي والعبات مراكز الالذقية التدريبية 
فكانت المنافسة قوية ومثيرة وحافلة بالفنيات 
والمه��ارات المطلوبة باللعبة وبعد منافس��ات 

استمرت ثالثة أيام انتهت النتائج كما يلي:
حلقة أوىل

بنين: 1- كريم الموسى مدرسة توفيق حمود 2- 
يوسف الموسى مدرس��ة توفيق حمود 3- جواد 
خرام مدرس��ة أيهم مالح 4- خالد بيطار مدرسة 

نضال إسماعيل.
بنات: 1- هديل س��لوم مدرسة سليم عمران 2- 

يمامة العبيد مدرس��ة الوحدة 3- سيرين سلوم 
مدرس��ة س��ليم عمران 4- ليليت صالح مدرسة 

حمزة صقر.
الحلقة الثانية

بنين: 1- حس��ام راعي مدرسة عمر بن الخطاب 
2- قاسم القاسم مدرسة شكري حكيم 3- ريان 
أس��رب مدرس��ة أحمد داؤود 4- محمد العبيد 

مدرسة أكسم محمد.
بنات: 1- دعاء العلي مدرسة عنان زاهر 2- سناء راعي 
مدرسة عنان زاهر 3- فاديا قفتامة  مدرسة عنان زاهر 

4- جودي القيم مدرسة سهيل أبو الشمالت.
متابعات

ت��م تكري��م الفائزي��ن األوائ��ل بالميدالي��ات 
والكؤوس بحضور رئيس دائرة التربية الرياضية 
بس��ام زروان، عل��ي قنج��راوي رئيس ش��عبة 
البطوالت، حس��ام حبوش رئيس اللجنة الفنية 

للريشة الطائرة.

رياضة السور تعاود انطالقتها 
من بوابة لجنة األلعاب القتالية

مستويات ومواهب في بطولة ريشة مدارس الالذقية

محمد عجان

خطوات ملموسة في مجال تأهيل الكوادر وإعداد المنتخبات للريشة الطائرة 
صبحي أبو كم
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الخاص��ة حضورًا  الرياضات  تش��كل 
الس��ورية  الرياض��ة  ف��ي  ايجابي��ا 
الخارجية  م��ن خ��الل مش��اركاتها 
وإحرازه��ا نتائج مهم��ة في البطولة 
الدولية التي تؤهلها للمش��اركة في 
البطوالت االولمبية –االتحاد- التقت 
ألعاب  لمنتخ��ب  الوطني  الم��درب 
الق��وى للرياض��ات الخاص��ة جمال 
علي��وي لالطالع عل��ى التحضيرات 
بارالمبيك  للمش��اركة ف��ي  الجارية 

طوكيو2021.
المرشحون للمشاركة

للرياضات  الوطن��ي  المنتخ��ب  عن 
الخاصة الذي سيشارك في بارالمبيك 
طوكيو قال عليوي: يش��ارك العبان 
الع��اب قوى هما محمد خالد محمد 
رمي رمح وك��رة حديدية وعالء عبد 
الس��الم العب رم��ي ك��رة حديدية, 
إضافة لالعبة نورة ب��دورة العبة قوة 

بدنية ومرش��حة للمش��اركة بانتظار 
المش��اركة  تثبيت  بطاق��ة  وص��ول 
من اللجنة المش��رفة عل��ى البطولة 
وهناك الالعبة فاطمة الحسن عندها 
مشاركات لتحقق عالمات القبول في 
المش��اركة وهي قوة بدنية, والالعب 
علي اسعد يلعب كرة حديدية يحاج 
للمشاركة في بطوالت قادمة ليحقق 

عالمات التأهيل.
ترشيح 

وع��ن كيفية تأهي��ل الالعب محمد 
خالد محمد وعالء عبد السالم أجاب 
علي��وي: محمد خال��د محمد تأهل 
بف��وزه ببطولة العالم ف��ي االمارات 
الك��رة  2019 رم��ى  العربي��ة ع��ام 
الحديدة 14,2 م ورمى الرمح لمسافة 
46 م محطما أرقامه الس��ابقة وحقق 
عام 2015 رقم وقدره 12,2 في بطولة 
العال��م وتوقف ع��ن التدريب حتى 

ع��ام 2018 ومش��اركته ف��ي بطولة 
العال��م 2019وفي س��جله أكثر من 
بطولة عالمية, وش��ارك في عدد من 
ارقاما  وحقق  العالمية  األولمبيادات 
دون تتويج, عالء عبد الس��الم رمى 

الكرة الحديدية 7,57 م وهو مصنف 
4 في الترتيب العالمي.
حظوظ

وعن خطوات التدريب التي يتبعونها 
الرياضية بدمشق  في مدينة تشرين 

قال: له��م يومي��ا تدريب��ان صباحا 
ومس��اء االول في الملعب رمي كرة 
المس��اء  حديدية ورم��ي رمح وفي 
التدريب ف��ي صال��ة الحديد بهدف 

تقوية البنية العضلية.
وأوضح علي��وي: األلعاب البارالمبية 
أصبحت م��ن األلع��اب التي تالقي 
اهتماما كبيرا في تحس��ين مستوى 
األرقام المسجلة في البطوالت خاصة 
االولمبية, وحظوظنا في المش��اركة 
غالبا ما تدخل في تحس��ين االرقام 
أكثر من تقلد ميداليات قياس��ا على 

المشاركات السابقة.
ما هو البارالمبيك

باس��تخدام مصطلح  المقصود  وعن 
البارالمبي��ك أجاب عليوي: مصطلح 
البارالمبيك يقصد به المس��اواة بين 
األلع��اب االولمبية حي��ث يقام في 
نهاي��ة كل دورة أولمبية دورة العاب 

للرياضات الخاصة تسمى بارالمبيك, 
األولمبية  الرياض��ات  عل��ى  وتمتاز 
ب��األداء التكتيكي لالع��ب حيث أن 
يلعب  الخاص��ة  الرياض��ات  الع��ب 
بطم��وح ليحقق نتيج��ة 100&100 
باألداء التكتيكي )الحركي باكتساب 
المه��ارات الفردي��ة الن أي إصاب��ة 
يتعرض لها الالع��ب تؤثر عليه وفي 
كثير من األحيان ال يصل االستشفاء 
ألن��ه فاقد لع��دد من ق��واه العلوية 
والس��فلية(، بينما الالعب االولمبي 
الن   100&100 لطم��وح  يلع��ب  ال 
قدرة االستشفاء لديه اسرع, وحسب 
قدراته التكتيكي��ة والتكنيكية يجد 
المس��توى الذي يمك��ن أن يحققه 
ويف��وز به وهن��ا طبعا تلع��ب عدة 
الم��درب على  عوام��ل منها ق��درة 
االرتق��اء بنتائ��ج العب��ه إضافة إلى 

القدرات الذاتية لالعب. 

بتول الناصر رئيس��ة مكت��ب األلع��اب الفردية بفرع 
رياض��ة حمص هي العب��ة وحكمة ومدربة بالريش��ة 
الطائ��رة وإعالميه، تدرجت بمهامه��ا من عضو بإدارة 
ن��ادي الوثبة إل��ى عضو تنفيذية حمص، ش��علة من 
النش��اط بعملها اإلداري والفني فه��ي ال تهدأ وتقوم 
بتخدي��م األلعاب الفردية وتتواص��ل مع األندية التي 
تشرف عليها واأللعاب التي تنتسب لمكتبها كما أنها 
متابعة إعالميا ألنشطة اللجنة وأنشطة رياضة حمص 
من خالل متابعتها لصفحة اللجنة التنفيذية.. التقتها 

)االتحاد( وكان هذا الحوار.
 أي مكتب من مكاتب التنفيذية في عهدتك؟ 

- مكتب األلعاب الفردية ويضم الش��طرنج والسباحة 
وألعاب القوى والترياثلون والرماية والدراجات ونقوم 
بإدخ��ال رياض��ة الق��وس والس��هم لنعتمدها ضمن 
ألعابن��ا من خ��الل التواصل مع عض��و اتحاد القوس 
والس��هم فادي أخرس وعندما نفعل اللعبة سنذهب 
للمدارس الختي��ار الطالب األطفال فالبداية يجب أن 
تك��ون من عمر محدد كوننا بمرحلة التأس��يس لهذه 
اللعبة وسنوفر لها المعدات واألدوات، بالنسبة لرياضة 
الدراج��ات اعتبرها واجهة األلع��اب الفردية بحمص 
فهي حاضرة في كل نشاط، ولدينا لعبة الجمباز التي 
كانت من أش��هر العاب حمص لكنه��ا اآلن تولد من 

جديد عبر المدرب شادي سليمان الذي يقوم بتدريب 
فئ��ات عمرية صغيرة بعد أن ت��م تغيير اتحاد اللعبة 

لمواليد الفئات.
 وأي األندية تشرفين عليها؟

- أشرف على أندية السالم للرياضات الخاصة والنصر 
ونادي الباس��ل الجامعي في المدينة وكفرعايا وصدد 
والقريتي��ن وفاحل ف��ي الريف وأتابع ه��ذه األندية 
بالتواص��ل مع إداراته��ا لحل أي مش��كلة تعترضهم 
تنظيمي��ا أو بأي مج��ال آخر وتم��ارس األلعاب في 
األندية حسب اس��تيعابها ففي نادي السالم تمارس 
كل األلعاب سلة على الكرسي المتحركة وكرة الهدف 
وك��رة الطاولة ورف��ع األثقال، ون��ادي النصر يمارس 
العاب القوى والشطرنج والتنس وهي العاب ناشطة 
وأندية الري��ف تمارس األلعاب األكثر س��هولة ودون 

تكلفة مادية. 
أي هذه األلعاب أكثر نشاطا؟ 

- أنش��ط األلعاب الشطرنج والعاب القوى والسباحة، 
فالسباحة في الصيف تقوم بمشاركات ودية وتجارب 
وفي العاب القوى ش��اركنا ببطولة الجمهورية تجارب 
وانتق��اء ونال 12 العب��ًا والعبه مرك��ز أول و12 العبًا 
والعبة مركزًا ثاني رغم توقف النشاط بسبب الكورونا. 

الريشة الطائرة
 كونك من أس��رة الريش��ة الطائرة لماذا ال يتم ضم 

اللعبة لمكتبك؟
- ه��ذه اللعبة أعش��قها فه��ي لعبتي ب��دأت بها مع 

مدربي األس��تاذ أحمد الس��واس الذي جاء للمدرسة 
تحدث ع��ن هذه اللعبة فأحببتها وبدأت ممارس��تها 
منذ عام 2003 وتابعت بها العبة ثم تحولت للتحكيم 
درجه ثالث��ة ورقيت للدرجة الثاني��ة ومن دون غرور 
أنا األولى بحمص وس��ورية كحكمة وحكمت ببطولة 
الجامعات التي جرت بحمص في مباريات نهائية مع 
أني كنت مشرفة علي اللعبة بالبطولة مع وجود حكام 
وحكمات من سورية فالتحكيم عشقي كما إني أدرب 

الريشة بنادي السالم. 
وسؤالك عن انضمام اللعبة لمكتبي فهذه اللعبة هي 
من االلعاب الجماعية وليس��ت العاب فردية بحسب 

تصنيف المكاتب في االتحاد الرياضي العام.
اإلعالم

كيف دخلت اإلعالم وتمارس��ينه حاليًا كمس��ؤولة 
عن صفحة تنفيذية حمص ولماذا تقصر الصفحة في 

تغطية كل األنشطة؟
- قب��ل عامين أقام مكت��ب إع��الم التنفيذية دورة 
لإلعالميين الش��باب وكنت أنا من بين المشاركين 
بالدورة وكان ل��دي اهتمام إعالمي من خالل اللجنة 
الفنية للريش��ة الطائ��رة ثم اس��تالمي للجنة اإلعالم 
الرئيسية في االتحاد وهنا بالتنفيذية استلمت مكتب 
إعالم اللجنة بإش��راف رئيس التنفيذية فيصل دربي 
كونه رئيس المكتب وبالنس��بة لسؤالك عن التقصير 
فنحن ال نقصر وكل م��ا يصل لنا من نتائج وبطوالت 
ننشرها واألخبار تتوالي على مدار اليوم بالتواصل مع 
أمناء س��ر اللجان الفرعية وعندم��ا يكون لدينا بطولة 
جمهوري��ة مثاًل ننتظر اتحاد لعبة البطولة حتى يصدر 
النتائج فننش��رها هنا يكون التأخير وليس التقصير 
فالمكتب كادره قليل ونكلف آخرين أحيانا ونستعين 
ببع��ض الصفحات ألنه تكلي��ف كادر مختص يحتاج 
لص��رف رواتب ونح��ن باللجنة ليس لدين��ا المردود 
لتقديم��ه ولدين��ا فقط مكافآت بس��يطة لمن يعمل 

بالصفحة.

محليات

الموجب: أن تسير كرة القدم يف بلدنا بكل أجنحتها وبكل قوة ممكنة.
أي أن يكون لدينا دوري يف كل الدرجات وللجنسين ألن ذلك أصبح أمرًا 

عادياً يف كل دول العالم إضافة لدوري بكرة الصاالت.
بعض هذه الدوريات مكلفة وتحتاج إىل إمكانات كبيرة كالدوري الممتاز 
ليست  اآلن  حتى  وكلفته  عليه  مقدور  وبعضها  األوىل  الدرجة  ودوري 

باهظة.

باهظة وال  ليست  اعتمدت  إذا  الدوريات  كلفة بعض  أن  رغم  السالب: 
كدوري  عنها  مبتعدة  الجماهيرية  أنديتنا  أن  إال  كثير  مال  إىل  تحتاج 
السيدات ودوري الصاالت للجنسين وللفئات العمرية أيضاً أي أن كرة 
إن  ذلك  األوىل فقط وغير  والدرجة  الممتاز  بأجنحة  القدم عندنا تسير 
وليس ضمن  المناسبات  أجل  من  وغالباً  العتب  رفع  سبيل  فعىل  وجد 

إستراتيجية العمل.

موجــــب

سالــب

مالك الجاسم

احتف��ااًل بالي��وم العالم��ي لألش��خاص ذوي 
اإلعاقة الموافق 3/12 من كل عام أقام االتحاد 
الرياضي العام احتفااًل بهذه المناسبة بالتنسيق 
م��ع اتحاد الرياضات الخاصة وبحضور مندوب 
م��ن الصلي��ب األحمر الدولي المش��رف على 
الصليب األحمر في س��ورية وتم خالله إقامة 
بطولة الجمهورية لكرة الس��لة على الكراس��ي 
ش��ارك بها 8 فرق من: دمش��ق، ريف دمشق، 
حم��ص، حماة، حل��ب، طرط��وس، الالذقية، 
وحضر المهرجان الس��يد عم��ر العاروب نائب 
رئيس االتحاد الرياضي العام وعدد من أعضاء 
المكت��ب التنفي��ذي لالتح��اد الرياضي العام 
ورؤس��اء وأعضاء االتحادات الرياضية ورؤساء 

وأعضاء اللجان التنفيذية في المحافظات.
كما حضر المهرجان جمعية خدمات ساهمت 
بتقديم كمام��ات ورش تعقيم ألرض الصالة 

في مدينة تش��رين الرياضية الذي أقيم فيها 
االحتفال أكثر من ثالث مرات.
كلمة االفتتاح

وبدأ المهرج��ان بالوقوف دقيقة صمت إجالاًل 
ألرواح ش��هداء الوطن وعزف النشيد الوطني 
وألق��ى عمر ع��اروب نائ��ب رئي��س االتحاد 

الرياضي العام كلمة افتتاح المهرجان أش��اد 
فيه��ا بتوج��ه المكت��ب التنفي��ذي لالتحاد 
الرياضي برئاسة فراس معال التركيز واالهتمام 
بالرياضة بشكل عام وأبطال الرياضات بشكل 
خ��اص، خاص��ة الذي��ن يمثل��ون الوطن في 
البط��والت الخارجية على المس��توى القاري 

والدول��ي واألولمبي، وس��يتم تفعيل مراكز 
جرحى الحرب.

كلمة ممثل االتحاد الدويل
وألقى ممثل الصليب األحمر الدولي المشرف 
على الصليب األحمر في س��ورية كلمة أش��ار 
فيه��ا إلى اهتمام س��ورية باألش��خاص ذوي 
اإلعاقة على مختلف المستويات االجتماعية 
وخاص��ة ف��ي الجان��ب الرياض��ي ورعايتهم 
للوص��ول إلى البطوالت العالمي��ة، والصليب 
األحمر الدولي سيقدم الدعم للصليب األحمر 

السوري مع التركيز على الجانب الرياضي.
مشاركات

شارك اتحاد الرياضة للجميع بتقديم عروض 
رياضي��ة بألعاب الزومب��ا واآليروبيك واليوغا 

القت اهتمام الحضور.
وانطلق��ت بعدها المباري��ات لمنتخبات كرة 
السلة على الكراسي وس��وف توزع المكافآت 
عل��ى الفرق بنهاي��ة المباراة األخي��رة، وتقام 

البطولة من دور واحد.

انطالق بطولة الجمهورية على الكراسي في اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة

صبحي أبو كم
اختتم��ت المرحلة األولى من 
بطول��ة األندية لك��رة اليد لفئة 
الشباب التي أقيمت في حماه 
بمش��اركة 9 أندية وزعت على 
مجموعتي��ن )أول��ى, ثاني��ة( 
وكان التف��وق واضح��ًا لفريق 
حم��اه والطليعة اللذين تصدرا 
ترتي��ب المجموعتين في هذه 
المرحل��ة، حي��ث لعب��ت كل 
مجموعة فيم��ا بينها على أن 
تلعب في المرحلة الثانية فرق 
الثانية  المجموعة األول��ى مع 
ويترش��ح للدور النهائي 3 فرق 

من كل مجموعة.
نتائج المجوعة األوىل

- القنيطرة× الكرامة 15/22.

 - النواعير × الشعلة 26× 19.
 - القنيطرة × الشعلة 22/16.

- النواعير× الكرامة 28/ 10.
 - الكرامة × الشعلة 26/20.
 - القنيطرة× النواعير30/12.
نتائج المجموعة الثانية

 34 الدريكي��ش  - االتح��اد × 
.18/

- الجيش× الطليعة 32 /21.
- اليقظة × الطليعة 19 /29.

- الدريكي��ش × الجي��ش 13 
.20/

- االتحاد × الطليعة 25 /20.
- الجيش× الطليعة 21 /22.
- االتحاد/ الطليعة 21 /26.

- دريكيش × الطليعة 18 /34.

- االتحاد × الجيش 21 /28.
- الطليعة × الجيش 29 /11.

تشكيل منتخب 
وكلف اتحاد اللعبة لجنة تضم 
مجموعة من المدربين النتقاء 
منتخب الشباب ليتم تحضيره 
ف��ي معس��كر مفت��وح عل��ى 
مراحل اس��تعدادا للمشاركات 
الف��رق  وظه��رت  الخارجي��ة، 
بأداء الجيد رغم فارق تسجيل 
األهداف ف��ي بعض المباريات 
البطولة ع��دد من  وظهر ف��ي 
الجيدة,  والخام��ات  المواهب 
ولم تشهد المنافسات تسجيل 
أي اعت��راض على التحكيم أو 

التنظيم.

ختام أولى مراحل بطولة األندية لكرة اليد 
لفئة الشباب والصدارة ألصحاب األرض

ب��دأت لعبة المالكمة في دير الزور 
تس��تعيد ش��يئًا من عافيتها بعد 
فترة السبات الطويلة كونها تأثرت 
كما تأثرت باقي األلعاب بمجريات 
األح��داث التي مرت بها المحافظة 
وبدأت هذه اللعبة ترسم خطواتها 
من جديد من خ��الل التركيز على 
الفئات العمرية الصغيرة كما يؤكد 
أحم��د جي��رودي رئي��س اللجنة 

الفنية الفرعية الذي قال: 
منذ حوال��ي عامين بدأن��ا العمل 
ولدين��ا ع��دد كبير م��ن الالعبين 
وش��اركنا ف��ي بطول��ة األولمبياد 
الوطن��ي وظهر لدين��ا العبون على 
مس��توى جيد كون لعبة المالكمة 
لها ش��عبية في المحافظة، ونقوم 
كل فترة باستدعاء الالعبين وإجراء 
بطولة المحافظة ليتم فرز الالعبين 
في  للمشاركة  وانتقائهم  الجيدين 
بطول��ة الجمهوري��ة، وحاليا نحضر 
الناشئين اس��تعدادًا لبطولة  فريق 
الجمهورية استعدادًا للمشاركة في 
البطول��ة العربية بالكوي��ت ولدينا 
عدد من الالعبين الذين سيمثلون 

المنتخب في البطوالت القادمة.

أما بالنسبة للمركز التدريبي للعبة 
المالكم��ة يوج��د لدين��ا خمس��ة 
مدربين، ونرك��ز في التمارين على 
الفئ��ات العمرية حيث يوجد لدينا 
في فئة األش��بال 30 العب��ًا يقوم 
بتدريبهم عبد الحافظ إس��ماعيل، 
هشام قصير، أحمد غبين وبالنسبة 
35 العبًا  لدين��ا  للناش��ئين يوجد 
يق��وم بتدريبهم أحم��د جيرودي، 
عبد اللطيف جيرودي، وفي الوقت 
الحال��ي بدأنا نؤس��س لهذه اللعبة 
لتعود معافاة كما كانت في السابق 
حيث قدم��ت دير الزور العديد من 
األبط��ال عل��ى المس��توى العربي 
والعالم��ي ونح��ن نق��وم بتدريب 
هذه الفئ��ات بنهج حديث ومتطور 
لكننا نعاني من نقص بالتجهيزات 
التخصصية للعبة إضافة إلى حاجة 

حلبة المالكمة لإلصالح.
خالل الفترة الماضية وبالتنس��يق 
مع اللجن��ة التنفيذي��ة بدير الزور 
قدمنا طلب��ًا إلى اتح��اد المالكمة 
الس��تضافة بطولة الجمهورية وقد 
تم��ت الموافقة عل��ى ذلك وهذه 
خط��وة مهمة ك��ون المحافظة لم 
تس��تضف أية بطول��ة مركزية منذ 

عشر سنوات.

مالكمة دير الزور 
تستضيف أول بطولة مركزية منذ 10 سنوات 

منتخب قوى الرياضات الخاصة يواصل استعداده للمشاركة في بارالمبيك طوكيو 2021 

رئيسة مكتب األلعاب الفردية بحمص بتول الناصر:

الشطرنج والعاب القوى والسباحة هي األكثر نشاطًا 
محمد خير الكيالني 
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الفئات  ش��هدت مباري��ات دوري 
العمري��ة األس��بوع الماضي نتائج 
ممي��زة حيث ف��از الوح��دة على 
الفيح��اء 83/58 واألرباع 33-20، 
وب��ردى   ،11-11  ،14-12  ،23-15
على الجيش 57/38 واألرباع -16

10، 10-20، 5-13، 13-8و جرمانا 
عل��ى قاس��يون 59×42 واألرب��اع 
 10-17  ،20-10  ،7-11  ،22-4
والس��احل على القدموس 52/ 43 
بدوري الناش��ئات، ومن المقرر أن 
يواج��ه التضامن )حام��ل اللقب( 
النواعير في ملح��ق المجموعتين 
تأهل  فيما  والوسطى(  )الساحلية 
كأس  نهائي��ات  إل��ى  الس��لمية 
االتحاد لكرة السلة عن المجموعة 
الوسطى بفوزه على ضيفه النواعير 

58×41 وتأهلت ناشئات إزرع إلى 
ملحق )دمشق- السويداء( المؤهل 
لنهائيات كأس االتحاد لكرة السلة 

بفوزه على الكفر 69×55
شباب

في دوري سلة الشباب فاز قاسيون 

عل��ى المحافظ��ة 71-94 واألرباع 
 32-17  ،14-23  ،21-14  ،27-17
والنواعي��ر على الطليع��ة 74×64 
والجي��ش عل��ى جرمان��ا 89×76 
12-  ،29-20  ،26-8 واألرب��اع 
19، 29-22 والث��ورة على الوحدة 

 ،22-21  ،21-18 واألرباع   91×100
عل��ى  والكرام��ة   31-30 ،26-23
مستضيفه محردة 80×64 والجالء 
واألرباع   87×103 العروب��ة  عل��ى 
 24-32  ،29-18  ،20-18  ،30-19
واليرم��وك على الس��كك 75×43 

وحطين على ضيفه الوثبة 75×69 
والجيش   62×62 التمدي��د  بع��د 

على قاسيون 101-57
ناشئون 

في دوري س��لة الناشئين شهدت 
المباريات فوز العروبة على الحرية 

واألرباع 17-20، 29-21،   91×100
30-19، 20-35، وفوز النواعير على 
اليرموك  وف��وز   ،52×53 الطليعة 
عل��ى الس��كك 77×59 واألرب��اع 
 ،18-18  ،20-12  ،28-16  ،11-13
وفوز الوثبة عل��ى قطينة 82×37، 
وف��وز الكرام��ة على مس��تضيفه 
محردة 80×38، وفوز قاسيون على 
الفيحاء 88×68، وفوز جرمانا على 
النص��ر 65-89، وفوز الجيش على 
المحافظ��ة 39-92 واألرب��اع -28

وف��وز   ،24-6 ،26-13 ،14-11 ،9
الحري��ة عل��ى اليرم��وك 78- 73 
واألرب��اع 20-16، 14-17، 17-17، 
23-27، وفوز االتحاد على العروبة 
107×76، وفوز تشرين على شرطة 

الالذقية 84×47.

الس��لة  الوطني لكرة  حقق متخبن��ا 
)االثني��ن الماض��ي( ف��وزًا تاريخيًا 
على المنتخب اإليراني )بطل آس��يا 
السابق( بالنافذة الثانية من تصفيات 
كأس آس��يا )2021( بفارق )7( نقاط 
)70/77( ضمن منافسات المجموعة 
الخامسة وبهذا الفوز حافظ منتخبنا 
على المركز الثان��ي خلف المنتخب 
اإليران��ي المتصدر معوضًا خس��ارته 
أم��ام المنتخب القط��ري بفارق )7( 
نقاط أيضًا )79/72( بالمباراة األولى 
من النافذة التي أقيمت مساء السبت 
الماضي وقد س��رق مجنس منتخبنا 
الجديد األمريكي جورج كيل األضواء 
بالمباراتي��ن األخيرتين وأكد قدرته 
على قي��ادة المنتخب للفوز والتفوق 
عل��ى منافس��يه وكان ب��كل جدارة 
نجم الناف��ذة الثاني��ة بامتياز، وفور 
ع��ودة المنتخب ألرض الوطن حظي 
باس��تقبال رسمي وش��عبي كبيرين 
على الح��دود الس��ورية اللبنانية..... 

إليكم التفاصيل : 
استقبال األبطال

اس��تقبلت القي��ادة الرياضي��ة صباح 
الثالثاء الماضي منتخبنا الوطني لكرة 
السلة على الحدود اللبنانية العائد من 
الدوحة، حيث أقام المكتب التنفيذي 
لإلتح��اد الرياض��ي الع��ام اس��تقبااًل 
احتفاليًا على الحدود اللبنانية السورية 

لبعثة المنتخب العائ��دة من الدوحة 
تقدي��رًا للف��وز الكبي��ر ال��ذي حققه 
المنتخب على نظي��ره اإليراني )بطل 
آس��يا( وكان في مقدمة المستقبلين 
األس��تاذ فراس معال رئي��س اإلتحاد 
الرياض��ي الع��ام وأعض��اء المكت��ب 
العام  الرياض��ي  التنفي��ذي لإلتح��اد 
واألس��تاذ مهند طه رئيس فرع دمشق 
العام والمهندس��ة  الرياضي  لإلتح��اد 
سالم عالوي واألس��تاذ أشرف إيتوني 
أعضاء االتحاد الس��وري لكرة الس��لة 
المؤق��ت. وحش��د م��ن جمه��ور كرة 
الس��لة الس��ورية، بدوره توجه األستاذ 
ف��راس معال رئيس اإلتح��اد الرياضي 
الع��ام بالتهنئة للمنتخب وش��كر كل 
من س��اهم به��ذا اإلنجاز الذي رس��م 
الفرح لس��ورية وان كرة السلة السورية 
ستعود إلى عصرها الذهبي وأن الفوز 
على بطل آس��يا يجعلنا نرفع س��قف 
أثب��ت  المنتخ��ب  وأن  طموحاتن��ا، 
استفاده من معسكر كازان وإن القيادة 
الرياضي��ة ستس��تمر بتقدي��م الدعم 
للمنتخب الذي تنتظره النافذة الثالثة 
وأن اتحاد السلة الحالي أثبت إنه على 
قدر المس��ؤولية والتحدي وأن عيوننا 
يج��ب أن تتجه إلى وجودنا في نصف 
نهائي آسيا والنهائي أيضًا كما أكد أن 
هن��اك تكريمًا الئق��ًا ينتظر المنتخب 

األسبوع القادم.
شكر واستضافة

• المهن��دس عالء جوخ��ه جي )عضو 
المكت��ب التنفيذي لالتح��اد الرياضي 

الع��ام - رئيس االتحاد الس��وري لكرة 
الس��لة المؤق��ت( توجه بالش��كر لكل 
من دعم المنتخب مؤكدا االس��تفادة 
الكبيرة للمنتخب من معس��كر كازان 
وأن الجهود قائمة الس��تضافة النافذة 
الثالث��ة في دمش��ق وأن الجهود تتم 
م��ع االتحاد االس��يوي الس��تضافتنا 
ل��كل ما يمكن من البط��والت القارية 

واإلقليمية.
• المهندس��ة س��الم عالوي أكدت أن 
أداء منتخبن��ا كان جي��دًا حت��ى في 
مباراة قطر وس��جل تحسنا واضحا في 
أدائه، وأنن��ا تجاوزنا مش��كلة الدفاع 
الضاغط أمام إيران كما اظهرنا تحسنا 
واضح��ا بالجانب الهجوم��ي خصوصا 
بالرمي��ات الحرة وإن مدرب المنتخب 
على درج��ة عالية من ال��ذكاء وعرف 
كيف يعالج األخطاء بعدما تعرف على 

الالعبين.

• الكابت��ن طريف قوطرش عضو اتحاد 
الس��لة ورئيس بعثة المنتخب تحدث 
عن بدء عودة السلة السورية إلى أيامها 
الذهبي��ة مع وض��ع المنتخ��ب على 
الس��كة الصحيحة وأن التكريم سوف 
يك��ون مضاعفا مع وج��ود الداعمين 

لمنتخب الوطن.

فوز تاريخي
اختتم��ت مس��اء االثني��ن الماض��ي 
م��ن  الرابع��ة  الجول��ة  منافس��ات 
التصفي��ات المؤهلة للنس��خة ال� 30 

من بطولة آس��يا لكرة الس��لة للرجال 
والمق��ررة إقامتها ف��ي الفترة من 17 
إل��ى 29 آب من الع��ام 2021 في بلد 
يح��دد الحقًا، حيث اقيم��ت مباراتان 
ف��ي المجموعة الخامس��ة التي تضم 
منتخبنا وإيران والسعودية وقطر، ففي 
صالة ن��ادي الغرافة بالعاصمة القطرية 
)الدوحة( حق��ق منتخبنا فوزًا تاريخيًا 
على منافس��ه اإليراني 77-70 ليحتل 
المركز الثاني ويقطع شوطًا كبيرًا نحو 
بلوغ النهائيات القارية للمرة الس��ابعة 
في تاريخه بعد أع��وام 2001-1999- 

.2017-2011-2007-2003
ومن خالل فوزه األخير ألحق منتخبنا 
الخس��ارة األولى بالمنتخ��ب اإليراني 
بعد 4 انتص��ارات متتالية، كما عّوض 
هزيمته الصعبة السبت الماضي أمام 
نظيره القطري بف��ارق 7 نقاط ليرتقي 
منتخبن��ا إل��ى المركز الثان��ي )الذي 
يخّول��ه التأه��ل بش��كل مباش��ر إلى 
النهائي��ات مع نهاي��ة التصفيات( في 
حين سيخوض صاحب المركز الثالث 
ملحقًا م��ع نظرائه ف��ي المجموعات 
األخ��رى القتن��اص البطاق��ات ال��� 4 
األخي��رة، ومم��ا يذك��ر أن آخ��ر فوز 
لمنتخبن��ا على إيران كان��ت قبل 15 

عامًا في ألعاب غرب آسيا الثانية.
وف��ي مب��اراة إي��ران كان��ت البداية 
متكافئة وانتهى الربع األول بالتعادل 
21-21، فيما حقق المنتخب اإليراني 
تقدمًا طفيفًا في الربع الثاني 19-21 

لينته��ي النص��ف األول بنتيجة 42-
40. وف��ي الربعين الثالث والرابع زاد 
منتخبنا من عزيمت��ه لتحقيق الفوز 
وكان له ما أراد وتفوق تواليًا 18-13و 
19-15 لتنتهي المباراة بفوز مستحق 

لمنتخبنا بفارق 7 نقاط 70-77.
وعق��ب المب��اراة ق��ال مدربن��ا جو 
س��اليرنو: أخب��رت الالعبين مس��اء 
أمس وصباح اليوم أننا قادرون على 
الف��وز عل��ى إيران..قلت له��م علينا 
اللع��ب بثقة بإمكانن��ا القيام بذلك، 
س��عيد بأن��ي تمكنت من مس��اعدة 
الفريق للفوز، ما تغير بالمباراتين هو 
ش��عورنا تجاه األمر اليوم لعبنا برغبة 
كبيرة للتعويض وكان تركيزنا أفضل 

وتحررنا من الضغط بشكل كبير.
س��جل لمنتخبنا: ج��ورج إيرل كيل 
)34( نقط��ة، أنطوني بكر )12(، وائل 
جليالت��ي )9(، جمي��ل صدي��ر )5(، 
ط��ارق الجاب��ي )4(، عب��د الوه��اب 
الحموي )4(، توفيق صالح )4(، رامي 

مرجانة )3(، عمر الشيخ علي )2(.
وبات ترتيب الفرق كاآلتي: 1- إيران 
7 نقاط، 2- س��ورية 6، 3- السعودية 

6، 4- قطر 5.

خسارة غير متوقعة
وكان منتخبنا قد تعّرض لخسارة غير 
متوقعة أم��ام مس��تضيفه المنتخب 
القط��ري بف��ارق 7 نق��اط 79/72 في 
المباراة التي أقيمت الس��بت الماضي 
ف��ي الدوحة ف��ي الجول��ة الثالثة من 

للتصفي��ات  الخامس��ة  المجموع��ة 
المؤهلة لبطولة آس��يا المق��ررة العام 

القادم.
إنه��اء النصف  وتمك��ن منتخبنا من 
األول لمصلحته بفارق 4 نقاط 33/37، 
القطري في  المنتخ��ب  حيث تف��وق 
الربع األول 18/20 فيما تفوق منتخبنا 
ف��ي الرب��ع الثان��ي 13/19، ثم واصل 
منتخبن��ا أفضليته في الرب��ع الثالث 
وأنهاه��ا 19/21 لتش��ير النتيج��ة مع 
نهاي��ة الرب��ع الثالث بتق��دم منتخبنا 
القط��ري  المنتخ��ب  لك��ن   ،52/58
انتفض ف��ي الربع الرابع وس��جل 27 
نقط��ة مقاب��ل 14 لمنتخبن��ا لتنتهي 

المباراة بخسارة منتخبنا 79-72.
لمنتخبن��ا  مس��جل  أفض��ل  وكان 
المجّن��س األميركي جورج كيل ب� 35 
نقطة مع 6 ريباوند و6 اسيست، فيما 
س��جل رامي مرجان��ة 10 نقاط مقابل 
8 لوائ��ل جليالت��ي و7 لجميل صدير 
و4 لتوفي��ق صالح و4 لش��ريف العش 
و3 لعب��د الوهاب الحم��وي، وقد قاد 
المب��اراة طاقم تحكي��م دولي مؤلف 
من العراقي أحمد الشويلي والعماني 
أحمد البلوشي واليمني طه الحاشدي.

فوز وخسارة للسعودية
في بقية مباريات المجموعة الخامسة 
فازمنتخ��ب الس��عودية عل��ى قط��ر 
  )60/60( التمدي��د  بع��د   )67/73(
وفاز منتخ��ب إيران على الس��عودية 

.)64/71(

كرة السلة

أبي شقير

النافذة الثانية لتصفيات كأس آسيا )2021( لكرة السلة 

فوز تاريخي لنسور قاسيون على المنتخب اإليراني.. واستقبال رسمي وجماهيري كبير للبعثة

إحصائيات منتخبنا الكاملة بمباراة قطر

الرميات الحرة2Pts3Ptsاهداف ميدانيةنقاطدقائقالالعبات#
المتابعات 
الهجومية

المتابعات 
متابعاتالدفاعية

التمريرات 
الحاسمة

أخطاء 
شخصية

هجمات 
معاكسة

خطف 
األداء+/-البلوكالكرة

1-213030005-0/0%0/10%0/200/10 %14:370مجد بو عيطة00
1-000011000-0/0-0/0-0/0-02:0900/0أنطوني بكر1
77-1/110025701220 %1/616.7 %2/540 %3/1127.3 %35:118وائل جليالتي5
0111330140-2/922.20/0 %2/540 %4/1428.6 %28:1410رامي مرجانة10
1114-2/210027904000 %1/250 %1/250 %2/450 %22:367جميل صدير11

12
عبد الوهاب 

الحموي
11:123% 1/250% 1/2500/0-% 1/2502130030132

119-1/25005532220 %1/250 %0/10 %1/333.3 %18:244شريف العش13
1-145152002-0/100/0 %0/40 %%19:0100/50عمر الشيخ علي21
36-1/25041503200 %-2/366.70/0 %2/366.7 %12:345توفيق الصالح23
732-12/167524662320 %1/616.7 %10/1566.7 %11/2152.4 %36:0235جورج كيل24

31401فريق / مدير فني
769-18/257218304811241962 %6/2722.2 %18/3847.4 %24/6536.9 %20072المجموع

جدول مباريات النافذة القادمة )الثالثة(
المباراةاليوم والتاريخ

سورية × السعوديةالخميس 18 / 2 / 2021
قطر × إيران

السعودية × إيراناألحد 21 / 2 / 2021
سورية × قطر

إحصائيات منتخبنا الكاملة بمباراة إيران

الرميات الحرة2Pts3Ptsاهداف ميدانيةنقاطدقائقالالعب#
المتابعات 
الهجومية

المتابعات 
الدفاعية

متابعات
التمريرات 
الحاسمة

أخطاء 
شخصية

هجمات 
معاكسة

خطف 
الكرة

األداء+/-البلوك

313410100148/%1475/%3333.3/%4837.5/%25:27121136.4أنطوني بكر1

22240231024/%1366.7/%2520/%3450/%23:499933.3 وائل جليالتي5

21012200045/%02100/-10/%1333.3/%21:084333.3طارق الجابي9

56-015641200/-10/%0250/%140/%10:383616.7رامي مرجانة10

232533010211/%12100/%0333.3/%110/%24:175425جميل صدير11

21340501286/%0450/-10/%1425/%19:024425عبد الوهاب الحموي12

52-001110000/-00/-00/-00/-04:2600شريف العش13

1-0011111008/-00/%130/%1250/%16:222520عمر الشيخ علي21

49-024610100/-00/%210/%22100/%19:274366.7 توفيق الصالح23

13088423021136/%31492.9/%6742.9/%91060/%35:24341752.9جورج كيل 24

24611فريق / مدير فني

2413334617171234786/%72982.8/%162429.2/%233842.1/%200776237.1المجموع

مباريات متكافئة وأخرى طابقية في دوري الفئات العمرية لكرة السلة 

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من مرحلة ذهاب 
دوري أندي��ة الرجال لكرة الس��لة موس��م 2021/2020 حيث 
تقام أربع مباريات ففي صالة حمص يحل الجيش ضيفًا على 
الوثبة وفي صالة حماة يستضيف النواعير فريق الكرامة وفي 
صالة األس��د بحلب يس��تضيف االتحاد فريق الطليعة ومساء 
الثالث��اء تقام خمس مباريات حيث يس��تضيف الوثبة فريق 
الث��ورة ويحل االتحاد ضيفًا على النواعير بحماة ويس��تضيف 
الطليع��ة فريق الكرام��ة ويلتقي بحلب الج��اران العروبة مع 

الحرية واليرموك مع الجالء.
نتائج

وكانت الجولة الس��ابقة ش��هدت ف��وز النواعي��ر على ضيفه 
اليرم��وك 54/87 ، وفوز الجالء عل��ى العروبة 61/104 ، وفوز 

الطليعة على ضيفه الثورة 55/62.

دوري أندية الرجال لكرة السلة 

اليوم.. الجيش بضيافة الوثبة 
واالتحاد يستضيف الطليعة
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الماضي  األس��ب��وع  نهاية  شهد 
)قبل  الخامسة  ال��ج��ول��ة  خ��ت��ام 
المجموعات  دور  ف��ي  األخ��ي��رة( 
لكرة  أوروب����ا  أب��ط��ال  دوري  م��ن 
ال��ق��دم وح��ج��زت خ��الل��ه بعض 
القادم  بالدور  مقاعدها  األندية 
قبل جولة على النهاية واختلطت 
عن  معلنة  ب��ال��ب��ق��ي��ة  األوراق 
يومي  وتقام  قادمة،  مفاجآت 
القادمين  واألرب���ع���اء  ال��ث��الث��اء 
لكشف  الحاسمة  األخيرة  الجولة 

الستار عن أندية الدور الستة عشر
تأهل  ق��د  ميونيخ  ب��اي��رن  وك��ان 
عن  الماضية  قبل  الجولة  منذ 
ال��م��ج��م��وع��ة األول����ى وال��ح��س��م 
اتلتيكو  بين  سيكون  ال��ق��ادم 
الثانية  البطاقة  على  وسالزبورغ 
في  معلقة  األمور  وأبدت  فيها، 
إثر  األرب��ع��ة  أنديتها  بين  الثانية 
والمفاجآت  المتكرر  األوراق  خلط 
حاليًا  ت��ه��دد  فيها  ح��دث��ت  ال��ت��ي 
وأفسد  بالرحيل..  الملكي  الفريق 
سيتي  مانشستر  مسيرة  بورتو 
للدور  رسميًا  صعوده  حجز  ال��ذي 
الماضية  قبل  الجولة  منذ  القادم 
عندما تعادال سلبًا بعد 4 انتصارات 
اإلن��ك��ل��ي��زي..  ل��ل��ف��ري��ق  متتالية 
وحسم ليفربول اإلنكليزي تأهله 
التالنتا  ت��ارك��ًا  ال��ث��ان��ي  ال���دور  إل��ى 
كثاني  ال��ت��أه��ل  ه��م  واي���اك���س 
المجموعة وسننتظر حتى الجولة 
األخيرة لحسم الصراع بينهما على 

تلك البطاقة.
وسحق تشيلسي اإلنكليزي خصمه 
أن  بعد  برباعية  اإلسباني  إشبيلية 
ال�16معًا  دور  إلى  عبورهما  أكدا 

عن خامس المجموعات..
وت���أه���ل ب��روس��ي��ا دورت��م��ون��د 
السادسة  المجموعة  عن  رسميًا 
بروج  وكلوب  التسيو  ويتنافس 

على البطاقة األخرى بالمجموعة.
وع�����زز ب��رش��ل��ون��ة ان��ط��الق��ت��ه 
للعالمة  بمتابعته  الصاروخية 
على  الخامس  باالنتصار  الكاملة 
ضحيته  كان  المرة  وهذه  التوالي 
يوفنتوس  وكان  فرينكفاروزي 
لحساب  معه  الصعود  ضمن  قد 

المجموعة السابعة.
واش���ت���ع���ل���ت ال��م��ن��اف��س��ة ف��ي 
ال��م��ج��م��وع��ة ال���ث���ام���ن���ة )آخ����ر 
أندية  لثالثة  حيث  المجموعات( 
واح��دة  جولة  تبقي  مع  نقاط   9
باريس  وهم  النهاية  على  فقط 
سان جيرمان واليبزيغ ومانشستر 

يونايتد ب�9 نقاط.

المجموعة 1
انتهت قم��ة بايرن ميوني��خ واتلتيكو 
مدريد بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله 
ابقت اتلتيكو في دائرة الخطر حيث أن 
له حاليًا 6 نقاط يليه ريد بول سالزبروغ 
4 ثم لوكوموتيف الروسي 3 الذي خسر 
بالجولة ذاتها الثالثاء 1/3 مع سالزبورغ 

وودع رسميًا البطولة.
وكان بايرن ميونخ األلماني قد حس��م 
تأهل��ه إلى ال��دور الثاني )دور الس��تة 
عش��ر( من��ذ الجول��ة قب��ل الماضية 
بعدم��ا تغلب على ريد بول س��الزبورغ 

النمساوي 3 / 1.
ترتيب المجموعة

- بايرن ميونخ )13( نقطة.

- اتلتيكو مدريد )6( نقاط.
- سالزبورغ )4( نقاط.

- لوكوموتيف موسكو )3( نقاط.
- البايرن ضمن الصدارة والتأهل .

للفوز  اتلتيك��و لكي يتأه��ل بحاج��ة 
أو التع��ادل في الجول��ة االخيرة امام 

س��الزبورغ أما س��الزبورغ لكي يتأهل 
بحاجة للفوز وحده في المباراة القادمة.

المجموعة 2
األوكراني  دانييتس��ك  أنعش شاختار 
آماله في بلوغ الدور الثاني وعّقد مهمة 
ضيفه لاير مدريد اإلسباني حامل الرقم 
القياسي في عدد األلقاب في المسابقة 
)13( عندم��ا جدد ف��وزه عليه 2-صفر 

على الملعب األولمبي في كييف.
وحسم النادي األوكراني نتيجة المباراة 
بهدفين م��ن هجمتين مرتدتين وهو 
الفوز الثاني لش��اختار دانييتسك بعد 
األول عل��ى النادي الملكي في عقر دار 
األخير 2-3 في الجولة األولى في غياب 
أكثر من ستة العبين أساسيين بسبب 

اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.
وع��اد الن��ادي األوكران��ي إلى س��كة 
وخس��ارتين  تعادل  بعد  االنتص��ارات 
فرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز 
المباشرتين  المواجهتين  الثاني بفارق 
أمام الن��ادي الملكي الذي بات مهددا 
بخط��ر الخ��روج خال��ي الوف��اض من 

المسابقة.
وف��ي المب��اراة الثاني��ة فج��ر ميالن 
المتص��در  عل��ى  وتغل��ب  المفاج��أة 

مونشنغالدباخ 3/2 في عقر داره.
»لن أستقيل«

وعلق مدرب لاير مدريد الفرنس��ي زين 
الدي��ن زيدان عقب الخس��ارة »ال على 
اإلط��الق، لن أس��تقيل وس��نواصل«، 
مضيف��ا »لقد مررنا بأوقات عصيبة في 
الماضي، س��تكون هناك دائًما أوقات 
صعبة. إنها سلسلة من النتائج السيئة 
ولكن علينا االستمرار. نعلم أن هناك 
مباراة واحدة متبقي��ة وعلينا أن نفوز 

ونفكر في تجاوز هذا الدور«.
ترتيب المجموعة 

- بوروسيا مونشنغالدباخ )8( نقاط.
- شاختار دونيتسك )7( نقاط.

- لاير مدريد )7( نقاط.
- إنتر ميالن )5( نقاط.

حسابات لاير مدريد للتأهل:
- في حال الفوز سيتأهل الفريق بشكل 

رسمي.
- ف��ي ح��ال الف��وز وتعث��ر ش��اختار 

سيتأهل الفريق كمتصدر.
- ف��ي ح��ال التع��ادل يجب خس��ارة 

شاختار للتأهل.
- في حال الخس��ارة س��يخرج الفريق 

بشكل رسمي.

- في حال الخس��ارة + خسارة شاختار 
ام��ام اإلنت��ر ل��ن يتأهل الفري��ق إلى 

اليوروباليغ.
اإلنتر لكي يتأهل:

- يجب الفوز على ش��اختار + خس��ارة 
مونشنغالدباخ من لاير مدريد.

- أو يجب الفوز على شاختار + خسارة 
لاير مدريد من مونشنغالدباخ.

شاختار لكي يتأهل:
- في حال الفوز.

- في حال التعادل وتعثر لاير مدريد.
مونشنغالدباخ سيتأهل في حال الفوز 
أو التعادل أو الخسارة بشرط عدم فوز 

اإلنتر على شاختار.

المجموعة 3
تمض��ي مجري��ات ه��ذه المجموع��ة 
أعل��ن  أن  بع��د  حاص��ل  كتحصي��ل 
مانشس��تر س��يتي وبورت��و تأهلهم��ا 
مبك��رًا وحس��ما كل األم��ور.. وانتهت 
القمة بينهما إلى التعادل السلبي يوم 
الثالث��اء أبقى على الفري��ق اإلنكليزي 
متص��درًا ويلي��ه بورت��و فيم��ا حقق 
مرس��يليا باللقاء اآلخ��ر أول انتصار له 
على حس��اب أولمبياك��وس اليوناني 
بنتيجة 2/1 وخرجا معًا من المسابقة.

ترتيب المجموعة
1- م��ان س��يتي )13( نقط��ة »تأهل 

كمتصدر«.
2- بورتو )10( نقاط »تأهل.
3- اولمبياكوس )3( نقاط.

4- مارسيليا )3( نقاط.

المجموعة 4
حس��م ليفربول اإلنكلي��زي تأهله إلى 
الدور الثاني )دور الس��تة عشر( بدوري 
أبط��ال أوروبا لكرة الق��دم بعدما حقق 
الهولندي  أياكس  انتصارًا صعبًا عل��ى 
وتغل��ب علي��ه 1 / صف��ر ف��ي راب��ع 

المجموعات رافعًا رصيده إلى 12 نقطة 
بينم��ا تجمد رصيد أياكس عند س��بع 

نقاط وتراجع إلى المركز الثالث.
ورف��ع أتالنت��ا اإليطالي رصي��ده إلى 
ثماني نقاط في المرك��ز الثاني بعدما 
أفلت م��ن الهزيمة عل��ى ملعبه أمام 
ميتييالند الدنمارك��ي وتعادل معه 1 
/ 1 ف��ي المباراة األخ��رى بالمجموعة 

نفسها.
وستحس��م بطاق��ة التأه��ل الثاني��ة 
م��ن المجموعة بعد الجولة السادس��ة 
األخي��رة منتصف هذا االس��بوع، التي 
تشهد لقاء أياكس مع أتالنتا وليفربول 
مع ميتييالند، صاح��ب المركز األخير 
برصي��د نقطة واحدة، وال��ذي كان قد 
خرج بالفعل من إطار المنافس��ة على 
التأهل. وحس��م ليفربول مباراته أمام 
أياكس بهدف وحيد س��جله كورتيس 

جونز في الدقيقة 58.
أما أتالنتا، فق��د أدرك التعادل بهدف 
سجله كريس��تيان روميرو في الدقيقة 
79، بع��د أن تق��دم ميتييالند بهدف 
لالعب ألكسندر سكولز في الدقيقة 13.

ترتيب المجموعة
1- ليفربول )12( نقطة.

2- أتاالنتا )8( نقاط.
3- أياكس )7( نقاط.
4- ميتيالند )نقطة(.

حظوظ التأهل
اتاالنتا لك��ي يتأهل بحاج��ة الفوز أو 

التعادل امام اياكس.
اياكس لكي يتأهل يحتاج الفوز وحده 

على اتاالنتا.

المجموعة 5
اإلنكلي��زي  كان كل م��ن تشيلس��ي 
وإشبيلية اإلسباني قد ضمنا عبورهما 
إلى دور ال���16 من دوري أبطال أوروبا 
بالجولة الس��ابقة بع��د تخطيهما رين 
الفرنس��ي وكراس��نودار الروس��ي على 

الترتيب عن هذه المجموعة.
وف��ي لق��اء القم��ة بينهما االس��بوع 
الماضي أحرز المهاجم أوليفييه جيرو 
أربعة أه��داف ليقود تشيلس��ي للفوز 
4-صفر على مضيفه إش��بيلية وضمان 
صدارة المجموعة الخامس��ة قبل جولة 

من النهاية.
ورفع تشيلس��ي رصي��ده إلى 13 نقطة 
من خم��س مباريات متقدم��ًا بثالث 
نقاط على إشبيلية ويتفوق على الفريق 
المباش��رة  المواجهات  في  اإلس��باني 
بع��د تعادلهم��ا م��ن دون أهداف في 

ستامفورد بريدج.
وأشرك فرانك المبارد مدرب تشيلسي 
تش��كيلة جديدة باالعتم��اد على ثالثة 
العبي��ن خلف جيرو وأت��ت المخاطرة 

ثمارها.
وافتت��ح جيرو التس��جيل في الدقيقة 
الثامنة بع��د انطالق��ة كاي هافرتس 
وأهدر تشيلس��ي فرصتين في الشوط 

األول.
وس��ارت المباراة في اتج��اه واحد في 

الش��وط الثان��ي، حيث ضاع��ف جيرو 
الف��ارق في الدقيقة 54 بتس��ديدة في 
مرمى الحارس ألفونس��و باس��تور بعد 

تمريرة من ماتيو كوفاتشيتش.
وجع��ل المهاج��م الفرنس��ي النتيجة 
3-صف��ر في الدقيق��ة 74 بضربة رأس 
بع��د تمري��رة البدي��ل نجول��و كانتي 
العرضي��ة واختتم الرباعي��ة من ركلة 
ج��زاء حصل عليه��ا بع��د تدخل من 

سيرجي جوميز.
وقدم إشبيلية، أداء متواضعا ولم تتح 
له س��وى تسديدة نيمانيا جودلي التي 

مرت فوق المرمى.
وفي اللق��اء اآلخر من المجموعة ذاتها 
تغلب كراس��نودار على رين الفرنس��ي 
بهدف دون رد وخرجا معًا من البطولة.

ترتيب المجموعة 
- تشيلس��ي 13 نقطة »ضمن الصدارة 

والتأهل«.
- اشبيلية 10 نقاط »تأهل«.

- كراسنودار 4 نقاط.
- رين نقطة.

المجموعة 6
وفي المجموعة السادس��ة تأهل فريق 
بوروس��يا دورتمون��د األلماني إلى دور 
الس��تة عش��ر عقب تعادله مع ضيفه 
التسيو اإليطالي 1 /1 ضمن منافسات 
الجولة الخامس��ة والتي ش��هدت فوز 
كلوب ب��روج البلجيكي عل��ى زينيت 
الروسي 3 / صفر ليشتعل الصراع على 
البطاقة الثانية المؤهلة حيث سيكون 
على التسيو انتظار الجولة األخيرة من 
المسابقة والتي ستجمعه بكلوب بروج 
صاحب المرك��ز الثالث لحس��م هوية 
المتأه��ل الثان��ي إلى جان��ب الفريق 

األلماني.
وتق��دم دورتموند عن طري��ق رافائيل 
جيريرو في الدقيقة 44 قبل أن يسجل 
شيرو إيموبيلي هدف التعادل لالتسيو 

في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.
ويحتل التس��يو المرك��ز الثاني برصيد 
نقط��ة خل��ف  بف��ارق  نق��اط،  تس��ع 

دورتموند.
وف��ي المباراة الثانية أحيا كلوب بروج 
آماله في بلوغ دور الس��تة عش��ر بعد 
ف��وزه عل��ى زينيت الروس��ي 3 / صفر 
عن طريق ش��ارلز في الدقيقة 34، قبل 
أن يس��جل هانز فاناكن الهدف الثاني 
في الدقيق��ة 59، فيما أضاف نوا النج 

الهدف الثالث في الدقيقة 74.
ورفع كل��وب بروج رصيده إلى س��بع 
نقاط ف��ي المركز الثال��ث بالمجموعة 
لتصبح مواجهته المقبلة التي س��يحل 
فيه��ا ضيف��ا عل��ى التس��يو مصيرية 
حي��ث يتوجب عليه الفوز للعبور للدور 

المقبل، فيما يكفي التسيو التعادل.
على الجانب اآلخر يحتل فريق زينيت 
المركز األخير برصيد نقطة واحدة فقط.

ترتيب المجموعة
- دورتموند 10 نقاط »تأهل«.

- التسيو 9 نقاط.
- كلوب بروج 7 نقاط.

- زينيت نقطة.
خي��ارات التأه��ل لالتس��يو محصورة 
بف��وزه أو تعادل��ه بالمب��اراة القادم��ة 
األخي��رة ض��د كلوب ب��روج أما كلوب 

بروج فتأهله محصور بالفوز.
دورتمون��د لكي يتصدر يحت��اج الفوز، 
وبحال آخر التعادل أو الخسارة شريطة 

تعثر التسيو.

المجموعة 7
صدارت��ه  اإلس��باني  برش��لونة  ع��زز 
للمجموعة الس��ابعة عق��ب فوزه على 
مضيفه فيرنكفاروش المجري 3 / صفر 
ليرف��ع الفريق الكاتالون��ي رصيده إلى 
15 نقطة في ص��دارة المجموعة، فيما 
تجمد رصيد فيرنكف��اروش عند نقطة 

واحدة في المركز الرابع واألخير.
وضمن منافسات المجموعة ذاتها فاز 
يوفنتوس اإليطالي على ضيفه دينامو 

كييف األوكراني بالنتيجة ذاتها.
وفي المباراة األولى تقدم برشلونة في 
الدقيقة 15 عن طريق الفرنسي أنطوان 
غريزم��ان، قب��ل أن يع��زز الدنماركي 
مارتن برايثواي��ت تقدم فريقه بالهدف 

الثاني في الدقيقة 21.
وفي الدقيقة 29 سجل الفرنسي عثمان 
ديمبيلي الهدف الثالث لبرش��لونة من 

ركلة جزاء.
وف��ي المباراة الثانية س��جل فيدريكو 
كييزا ه��دف التق��دم ليوفنتوس في 
الدقيق��ة 29 وفي الدقيقة 58 س��جل 
البرتغال��ي كريس��تيانو رونالدو الهدف 
الثان��ي، قبل أن يضي��ف ألفارو موراتا 

الهدف الثالث في الدقيقة 67.
وش��هدت المباراة حدثًا تاريخيًا بوجود 
أول ام��رأة تدي��ر مباريات ف��ي تاريخ 
دوري أبط��ال أوروب��ا، حي��ث تول��ت 
إدارة  فراب��ارت  س��تيفاني  الفرنس��ية 

المباراة.
وس��بق لفراب��ارت أن إدارات مب��اراة 
نهائي كأس السوبر األوروبي عام 2019 
بي��ن ليفربول وتشيلس��ي، كم��ا أنها 
تولت إدارة مب��اراة نهائي كأس العالم 
للس��يدات ع��ام 2019 بي��ن الواليات 

المتحدة األميركية وهولندا.
كم��ا أدارت الحكمة الفرنس��ية مباراة 
وزوري��ا  اإلنجلي��زي  س��يتي  ليس��تر 
لوهانسك األوكراني في بطولة الدوري 

األوروبي في أكتوبر الماضي.
ورفع يوفنتوس رصي��ده إلى 12 نقطة 
المتصدر  الثان��ي خل��ف  المرك��ز  في 
برش��لونة بفارق ثالث نقاط، حيث كانا 
قد حس��ما تأهلهما في وقت س��ابق، 
فيما تجمد رصي��د دينامو كييف عند 

نقطة واحدة في المركز الثالث.
ترتيب المجموعة
- برشلونة 15 نقطة »تأهل«.

- يوفنتوس 12 نقطة »تأهل«.
- دينامو كييف نقطة.

- فرينكافوري نقطة.
برش��لونة لكي يضمن الصدارة بحاجة 
الف��وز أو التع��ادل أو الخس��ارة بفارق 
هدف واليوف��ي لكي يتص��در بحاجة 

الفوز بفارق هدفين )ما عدا 2-0(.

المجموعة 8
وفي المجموعة الثامنة أش��عل باريس 

سان جيرمان الفرنسي صراع المنافسة 
للتأه��ل إل��ى دور ال�16، عق��ب فوزه 
الثمين 3 / 1 على مضيفه مانشس��تر 
يونايتد اإلنكلي��زي األربعاء في الجولة 
الخامس��ة )قبل األخي��رة( للمجموعة 
التي ش��هدت أيضًا فوزًا مثيرًا لاليبزغ 
األلماني 4 / 3 على مضيفه اس��طنبول 

باشاك شهير التركي.
وبذلك، تس��اوى مانشستر يونايتد مع 
س��ان جيرم��ان واليبزغ ف��ي رصيد 9 
نقاط، غي��ر أن التفوق لمصلحة الفريق 
المواجهات  ف��ارق  بس��بب  اإلنكليزي 
المباش��رة في مجموع المباريات التي 
جرت بين الفرق الثالثة، في حين خرج 
باشاك ش��هير من السباق تمامًا وودع 
مش��اركته في المنافس��ات األوروبية، 
بع��د بقائه ف��ي ذيل الترتي��ب بثالث 

نقاط.
على ملع��ب )أول��د تراف��ورد(، تقدم 
س��ان جيرمان بهدف عن طريق نيمار 
في الدقيقة السادس��ة، لكن ماركوس 
راش��فورد تعادل ليونايتد في الدقيقة 

.32
ودفع مانشس��تر يونايت��د ثمن إهداره 
العديد م��ن الفرص المحققة في بداية 
الشوط الثاني، بعدما أحرز سان جيرمان 
هدفين عن طريق ماركينيوس ونيمار 
ف��ي الدقيقتين 69 واألولى من الوقت 
المحتس��ب بدال من الضائع للش��وط 
الثاني، واضطر الفريق اإلنكليزي للعب 
بعش��رة العبين بدءا م��ن الدقيقة 70 
عقب طرد العبه البرازيلي فريد لحصوله 

على اإلنذار الثاني.
وفي اسطنبول، خطف اليبزغ فوزًا قاتاًل 
ومثيرًا 4 / 3 من ملعب مضيفه باشاك 

شهير.
وب��ادر اليبزغ بالتس��جيل عب��ر العبه 
يوسف بولسن في الدقيقة 26 قبل أن 
يضيف زميله ن��وردي موكيلي الهدف 

الثاني في الدقيقة 43.
وأش��عل باش��اك ش��هير المباراة من 
جدي��د، عقب تس��جيل عدنان قهوجي 
اله��دف األول للفري��ق الترك��ي ف��ي 
الدقيقة الثالثة من الوقت المحتس��ب 
بدال م��ن الضائع للش��وط األول، لكن 
دان��ي أولم��و أض��اف اله��دف الثالث 

لاليبزج في الدقيقة 66.
وواص��ل قهوجي تألق��ه بعدما أضاف 
الهدفين الثاني والثالث لباشاك شهير 

في الدقيقتين 72 و85.
وبينم��ا كان الجميع يتأه��ب النتهاء 
اللقاء بالتعادل 3 / 3 أحرز أليكس��ندر 
س��ورلوت ه��دف الفوز القات��ل لفريق 
اليبزج في الدقيق��ة الثانية من الوقت 

الضائع للشوط الثاني.
وتأجل الصراع لحس��م بطاقتي التأهل 
ل��ألدوار اإلقصائية عن تلك المجموعة 
للجول��ة األخي��رة، حيث يلتقي س��ان 
جيرمان مع ضيفه باش��اك شهير، في 
حين يواجه مانشستر يونايتد مضيفه 

اليبزغ.
ترتيب المجموعة

- باريس سان جيرمان 9 نقاط.
- مان يونايتد 9 نقاط.

- اليبزيغ 9 نقاط.
- باساك شهير 3 نقاط.

خيارات التأهل
س��ان جيرمان يتأهل: في حال الفوز / 
في حال التعادل / في حال الخس��ارة 

شريطة خسارة اليبزيغ أو اليونايتد.
اليونايتد يتأه��ل: في حال الفوز / في 

حال التعادل.
اليبزي��غ يتأهل: في ح��ال الفوز / في 

حال التعادل شريطة خسارة باريس.

عالمي
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أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

مفاجآت وخلط أوراق وأسبوع حاسم في دوري أندية األبطال لكرة القدم

جيرو األكبر تاريخيًا 
أصبح المهاجم الفرنس��ي أوليفييه جيرو أكبر العب يسجل هاتريك في 
تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك عن س��ن )34 سنة و63 يوما( بحسب 
موقع الفيفا اإللكتروني، عندما أحرز أربعة أهداف ليقود فريقه تشيلسي 
اإلنكليزي للفوز 4-صفر على مضيفه إشبيلية وضمان صدارة المجموعة 

الخامسة ب قبل جولة من النهاية. 
كما أصبح جيرو أول العب يسجل 4 أهداف في نفس المباراة بقميص 

تشيلسي منذ فرانك المبارد في 2010.
ول��م يتوقف األمر عند هذا الحد، بل أصبح جيرو كذلك أول العب على 

اإلطالق يسجل رباعية لتشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

فرضت لجنة المنافسة في االتحاد اإلسباني لكرة القدم غرامة على 
ليونيل ميسي وناديه برشلونة عقب إنذار النجم األرجنتيني بسبب 

خلعه قميصه تكريما لمواطنه الراحل دييغو أرماندو مارادونا.
وغرمت اللجنة ميس��ي بمبلغ 600 يورو والنادي الكتالوني بمبلغ 

180 يورو.
وقام ميس��ي عقب تس��جيل هدفه في الفوز برباعية نظيفة على 
أوساس��ونا في »الليغا« األحد الماضي، بلمس��ة وفاء إلى مواطنه 
الراحل عندما خلع قميص برش��لونة ليكش��ف ع��ن قميص آخر 
باللونين األحمر واألسود وهو قميص نيويلز أولد بويز األرجنتيني 
وكان يحمل الرقم 10 الذي ارتداه مارادونا خالل فترته مع الفريق 

عام 1993 وهي لفتة تم اإلشادة بها في جميع أنحاء العالم.
ورغ��م ذلك أظهرت لجنة المنافس��ة في االتحاد اإلس��باني للعبة 
تعاطفا قلياًل عندما تمس��كت بالقواعد ورفضت احتجاج برشلونة 
ضد العقوبة واقتراح عدم تطبيقها ألن ميس��ي فعل ذلك تكريما 

لمارادونا.
وقال��ت اللجنة في بي��ان إنها تقبل��ت اللفتة باعتباره��ا تكريما 
لمارادونا، لكن الم��ادة 93 من الئحة االنضباط تنص على وجوب 
معاقب��ة الالعب ال��ذي يخلع قميصه لالحتف��ال بغض النظر عن 

دافعه لذلك.

ميسي يدفع ضريبة الوفاء لمارادونا
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فوز عزيز وفرحة وطن
خالل األس��بوع الفائت طغى فوز منتخبنا الوطني لكرة الس��لة 
على نظيره اإليراني على كل األحداث الرياضية المحلية، وأصبح 
حديث الش��ارع الرياضي المنتشي بفوز عزيز طال انتظاره ألكثر 

من عقدين بحسب مختصين باألرشفة الرياضية.
هذا الفوز الكبير م��ا كان ليحصل لوال تظافر الجهود من جميع 
المعنيين ب��دءا من الالعبين والجهازين الفني واإلداري ومرورًا 
باتح��اد كرة الس��لة المؤقت وليس انته��اء بالمكتب التنفيذي 
لالتح��اد الرياضي العام ال��ذي وفر الدعم وهيأ أفضل ش��روط 
التحضير والمشاركة لهذا المنتخب وباهتمام خاص من رئيس 
االتح��اد الرياضي العام األس��تاذ فراس معال ال��ذي تابع اصغر 
التفاصيل وعلى مدار الس��اعة منذ بداية المعسكر التدريبي في 
دمشق وبعدها في المعسكر الخارجي في روسيا وصواًل إلى أيام 
المباريات، واألهم من ذلك موافقته بل إصراره على اس��تقدام 
مدرب أجنبي متمكن وتجنيس العب أجنبي على مستوى عال 

كما ثبت من خالل المباريات. 
نعتقد أن أهم أسباب نجاح هذه التجربة هو اهتمام المعنيين 
بكافة مس��توياتهم بأدق التفاصيل ومتابعة كل صغيرة وكبيرة 
تخص المنتخب دون النظر إلى ما يتطلبه ذلك من جهود يومية 
وتكاليف مادي��ة قد يراها البعض كبيرة ولكنها بالحقيقة ضمن 
الح��دود الطبيعية إن ل��م نقل أقل بالنظر ألهمية االس��تحقاق 
وقيمة االنج��از الذي تحقق، والذي جل��ب الفرحة لوطن كامل 
بحجم س��ورية، وهو ما عبر عنه شخصيا المدرب األجنبي الذي 
اعتبر أن انج��ازه الحقيقي ليس الحصول على نقاط المباراة بل 
صنع الفرحة التي غمرت قلوب الش��عب السوري برمته ووصفه 

كأفضل انجاز له طوال مسيرته الرياضية.
نعود إلى أس��باب النجاح وإل��ى التفاصيل وهذه المرة إلى تلك 
التفاصي��ل المتعلقة بالمباراة )الحدث( بي��ن منتخبنا الوطني 
ونظيره اإليراني، حيث ظهر جليًا أن أحد أهم أسباب تحقيق هذا 
الفوز هو قدرة الم��درب على الحفاظ على الروح العالية للفريق، 
وثقته بالقدرة على التعويض في أصعب لحظات المباراة ونقصد 
حي��ن كان منتخبنا متأخرا عن خصمه بعش��ر نقاط, ومع ذلك 
لم يدخل اليأس إلى نف��وس الالعبين والمدرب وتابعوا اللعب 
بحماس واندفاع اكبر وكأنهم هم المتقدمون، وهذا بالضبط ما 
كنا نعاني منه دائما في منتخباتنا ليس في كرة السلة وحسب، 

بل وفي مختلف ألعابنا. 
أخي��رًا.. ف��وز منتخبنا على إي��ران انجاز مهم ب��كل المقاييس 
وتجربة غني��ة لمنتخبنا والمعنيين ب��ه، واألمل أن تكون هذه 
التجربة نقطة تحول ايجابية في مسيرة السلة السورية من خالل 
البناء على االيجابيات وتجاوز كل الس��لبيات التي هي بالتأكيد 
موجودة تح��ت مجهر القائمين على الس��لة الس��ورية, ليكمل 

منتخبنا مشوار االنتصار ونراه بين كبار القارة اآلسيوية.

أنور البكر

االنتصار السلوي الكبير
لنا  حاملين  ال��رؤوس  مرفوعي  إلينا  ع��ادوا 

الفرحة واألمل والبشارة بمستقبل واعد.
األول«  »منتخبنا  بلدنا  يف  السلة  كرة  رجال 
من  ض��رب��اً  ك��ث��ي��رون  يظنه  ك��ان  م��ا  حقق 
ألن  المعجزات  يقارب  شيئاً  أو  المستحيل 
أهم  أحد  وهو  وخبير  وعنيد  كبير  المنافس 
نهائيات  إىل  اآلسيوية  المنتخبات  سفراء 
بطاًل  ليكون  المرشحين  وأح��د  العالم  كأس 
والمتفوقين  الكبار  بين  وسفيرها  آلسيا 

األشداء.
وعن  حرج  وال  عنه  حدث  )إيران(  منتخب  هو 
وقد  باأللقاب  مرصعاً  تاريخاً  تاريخه وستجده 
نالوا لقب البطل اآلسيوي عدة مرات كثيرون 
مواجهة.  هكذا  م��ن  منتخبنا  ع��ىل  خ��اف��وا 
بأس  »ال  وقالوا  الخسارة  توقعوا  وكثيرون 
من  الدنيا  الحدود  ويف  لطيفة  تكون  بأن 

فارق النقاط«.
دخلوا  إذ  آخر  رأي  لهم  كان  رجال سورية  لكن 
يؤخذ  ال��ف��وز  »أن  قناعاتهم  ويف  اللقاء 
والعزيمة  المهارة  وتصنعه  يعطى«  وال 

واإلخالص واإلصرار.
وهكذا كان )نصر سوري مبين( وانتصار بكرة 
السلة صريح يسجل لمنتخبنا الواعد المتجدد 
بوابة  كبرى  بوابة  من  الساحات  إىل  العائد 
من  العليا  بالدرجات  بالعطاء  المرصع  الفوز 

والواجب. المسؤولية 
عناصر  ذات  باختصار  السادة  أيها  القصة 

واضحة ومحددة فما هي:
»لجنة تدير شؤون اللعبة مؤلفة من نجومها 
المخلصة  المتفوقة  والكفاءات  وخبراتها 

فيها«.
أدارت الدفة بمهارة وقادت المركب يف وقت 
انتقاؤهم  تم  »الع��ب��ون  آم��ن  بر  إىل  قصير 
االختيارات  كتاب  يقول  كما  واختيارهم 

وبإخالص ودون مجاملة«.
الالعبين  إمكانات  عرف  وقادر  فاهم  »مدرب 
المواجهة  يدير  كيف  وع��رف  المختارين« 
أدوا  »والالعبون  ومتغيراتها..  مفرداتها  بكل 
وأظهروا  أنفسهم  عىل  وتفوقوا  المطلوب 
إمكاناتهم الكامنة بالطاقات القصوى وبحب 

ال يوازيه حب لوطنهم وشعبهم وقائدهم«.
رياضية  وق��ي��ادة  جيد  تحضير  ذل��ك  وقبل 
الفوز  عىل  أبنائها  بقدرات  ومؤمنة  متجاوبة 

واالنتصار.
ومتابعة  وم��ي��دان��ي��ة  وداع��م��ة  ومخلصة 
مرفوعاً  السوري  العلم  يبقى  أن  األول  همها 
يحب  كبير  وجمهور  معزوفاً..  األغىل  والنشيد 

العبيه ويقدر جهدهم ويرفع من مكانتهم.
انتصر  وغالبيته  مجمله  يف  رياضي  وإعالم 
وللتشكيل  انطلقت  التي  التجديد  لخطوة 
إعدادي  تدريبي  ومعسكر  تقرر  الذي  الجديد 

ناجح. وتحضيري 
االنتصار  فكان  تكاملت  الفوز  عناصر  هي 

مدوياً وخطوة أوىل عىل الطريق الصحيح.
طويلة  سنوات  منذ  المنتظر  النجاح  وكان 
وقابله استقبال كبير من كل شرائح مجتمعنا 
الكار  وأص��ح��اب  ال��دار  أه��ل  مقدمتهم  ويف 

والقيادة الرياضية رائدة القرار.
ومبارك  السلة  بكرة  رجالنا  يا  لكم  مبارك 
هو  والتكريم  اإلنجاز  هذا  يف  ساهم  من  لكل 
مع  ويتناسب  ينتظركم  الذي  الكبير  العنوان 

ما حققتموه.
تباين اآلراء

قوله  وقال  قراره  القدم  لكرة  اتحادنا  أصدر 
مدرب  بين  حصل  ال��ذي  الخالف  مسألة  يف 
نبيل معلول وبين العبنا عمر  األول  منتخبنا 

خريبين.
النهائي   اإليقاف  عقوبة  هما  والقول  القرار 
من  القادمات  منتخبنا يف  تمثيل  عن  لالعب 
النقاط  الكرة  اتحاد  وضع  وبذلك  مناسبات 
ما طالب  الموقف وهذا  الحروف وحسم  عىل 
مواقف  ب��رزت  ذل��ك  وأم���ام  الكثيرون  ب��ه 
وتعددت آراء بين مؤيد للعقوبة وبين رافض 
لها وثالث له رأي آخر فيها أي يمسك العصا 
وال  الذئب  يموت  »ال  مبدأ  عىل  الوسط  من 

تفنى األغنام«.
ميوله  حسب  وحجته  أسبابه  واح��د  ولكل 
اتحاد  خطوة  يعتبرون  المؤيدون  وأهوائه 
يعرف  حتى  كذلك  والعقوبة  ضرورية  الكرة 
كل العب حدوده ويتصدى عىل مبدأ )ال صوت 
االنضباط  وأن  المنتخب(  صوت  عىل  يعلو 

أشياء  المدرب  لتعليمات  واالمتثال  وااللتزام 
حسب  وتخطيها  نسيانها  يمكن  ال  بدهية 
األهواء والميول وهي ليست انتقائية يؤخذ 
عنها متى  ويبتعدون  الالعبون  بها متى شاء 

يريدون.
فيقولون:  العقوبة  لهذه  ال��راف��ض��ون  أم��ا 
أعلنا  طالما  العب  لهكذا  بحاجة  المنتخب 
وهو  العالم  كأس  إىل  الوصول  وهي  أهدافنا 
وكان  الحلم  هذا  تحقيق  محاوالتنا  يف  مهم 
من الممكن أن ال تصل األمور إىل حد الفراق 
معسكر  يف  المتواجد  المنتخب  مدير  أن  لو 
بحكمة  وتصرف  دوره  أخذ  باإلمارات  الفريق 

يف هذا األمر.
الالعب ذنوباً عىل  المعقول تحميل  ومن غير 
لم  للمنتخب  دعوات  عدة  يف  سابقة  مواقف 
مدرب  مع  وكانت  موجودًا  فيها  االتحاد  يكن 
عىل  محاسبته  يجب  ال  أي  المدرب  هذا  غير 

ذنب سابق ارتكبه وعاد بعده عن الخطأ.
فالموضوع ليس تراكمياً ولكل عقوبة زمانها 
نختصر  أال  يجب  ويقولون  وأسبابها  ومكانها 
فقط  خريبين  عمر  بذنب  كلها  الرحلة  أخطاء 

وننسى أخطاء أخرى ظهرت!!
مطلوبة  العقوبة  فيرى  الثالث  الطرف  أما 
ي��وازي  ال  الحاصل  فالذنب  قاسية  ولكنها 
الممكن  من  وك��ان  فرضت  التي  العقوبة 
نهاية  حتى  أي  آخ��ر  زمنياً  حيزًا  تأخذ  أن 
مباريات التصفيات األولية المتبقية ويمكن 
التصفيات  يف  به  واالستعانة  الالعب  عودة 
تستحق  الفنية  سويته  كانت  إذا  الحاسمة 
المتواجد  الفني  الجهاز  رأى  إذا  أو  ذل��ك 
حاالت  هناك  وأن  خاصة  لذلك  ضرورة  حينها 
بحقهم  اتخذت  دوليين  العبين  من  وأخطاء 
عقوبات أكثر رحمة ورأفة وعادوا إىل رشدهم 
»العقوبة  ويقولون:  وانضباطهم  والتزامهم 
واإلبعاد«  لإلقصاء  وليست  واإلص��الح  للردع 
لم  لمن  وعبرة  للمخطئ  درس  هي  وبالتايل 
يكون  حين  خاصة  للجميع  ورادع  يخطئ 
والسيطرة  االستيعاب  ح��دود  ضمن  الخطأ 
لنا يف  المتباينة وقد تظهر  اآلراء  هكذا هي 
الملف لم يغلق بعد  آراء أخرى ألن  القادمات 

وله أبعاد وتأثيرات.

موضوعان يطيب لنا إلقاء الضوء عليهما والحديث عنها يف واحتنا لهذا األسبوع..
ولكل موضوع أهمية ونوعية وخصوصية قد يكون لنا رأي فيها وقد نعرضها كما هي دون تدخل وللقراء حرية االصطفاف يف 
الجانب الذي يرونه مناسباً لهم ولميولهم ومطابقاً ألنماط تفكيرهم فالواحة واسعة والحركة من خالل ما تطرحه متاحة لمن 

يريد التحرك يف مساحاتها وبين مفردات موضوعاتها واألفكار المطروحة فيها فهيا إىل واحتنا وموضوعاتها..

انتصار كبير ونوعي للسلة السورية.. وتباين اآلراء
واحــــة االتحــــــاد

ضم��ن احتفاالت الرياضيين 
بالذكرى الخمس��ين للحركة 
المجي��دة  التصحيحي��ة 
وبحضور الرفيق رائد الغضبان 
أمي��ن فرع دير ال��زور لحزب 
البع��ث العربي االش��تراكي، 
وأعض��اء قي��ادة ف��رع دي��ر 
الزور للح��زب، ومعاون قائد 
الش��رطة، ورئي��س وأعضاء 
اللجن��ة التنفيذية، وعدد من 
الشعبية  المنظمات  رؤس��اء 
أقامت  المهني��ة،  والنقابات 
اللجنة التنفيذي��ة بدير الزور 
تحت  هوائية  دراجات  مسير 
ش��عار »مس��ير الوفاء للقائد 
المسير  بشار األسد« وانطلق 

صباح األحد ٢٩ / ١١ من أمام 
مق��ر فرع دير ال��زور للحزب، 
حي��ث م��ر عب��ر محافظات 
والالذقية  وطرطوس  حمص 
وص��واًل إل��ى ضري��ح القائد 
في  األسد  حافظ  المؤس��س 
القرداحة، وشارك في  مدينة 
المس��ير ثمانية العبين من 
وإداري  ال��زور وم��درب  دير 
طبية  ونقط��ة  وميكانيك��ي 
وانض��م ع��دد م��ن العب��ي 
وطرطوس  حم��ص  دراجات 
والالذقية من بينهم عدد من 
للدراجات  المنتخ��ب  العبي 
وتم تسليم وثيقة عهد بالدم 

من دراجي دير الزور.

دراجو دير الزور.. 
ومسير الوفاء للقائد بشار األسد

علــي شحــــادة

في الصميم

تستكمل مساء اليوم مباريات الجولة الرابعة لدوري 
السيدات لكرة السلة موسم 2021/2020 حيث تقام 
أرب��ع مباريات س��يكون أبرزها لق��اء الجالء وضيفه 
قاسيون الساعة السابعة في صالة نادي الجالء وفي 
بقي��ة المباري��ات يلتقي الحرية مع ضيفه تش��رين 
)الساعة الثالثة عصرًا( واالتحاد مع الساحل )الساعة 
الخامس��ة( بصالة األسد والعروبة مع الوحدة الساعة 
الخامس��ة بصالة نادي الج��الء وكانت مباريات هذه 
الجول��ة انطلق��ت أمس الجمع��ة )والجري��دة على 
الطاب��ع( بإقامة أرب��ع مباريات جمع��ت الحرية مع 
الساحل واالتحاد مع تش��رين والعروبة مع قاسيون 
والج��الء مع الوحدة وس��نوافيكم بنتائج المباريات 

بالعدد القادم.
الفوز الثاني لالتحاد

ش��هدت مباريات الجولة السابقة من مرحلة الذهاب 

فوز االتحاد على ج��اره الحرية بفارق 4 نقاط 53/57 
ف��ي المباراة الت��ي أجريت بينهما ف��ي صالة نادي 
الج��الء. وتف��وق االتحاد في الرب��ع األول 12/18 ثم 
تعادال في الربع الثاني 13-13 لينتهي النصف األول 
اتحادي��ًا 31-25 ، وفي الربع الثالث اس��تعاد الحرية 
قوته وسجل 15 نقطة ، في حين لم يتمكن االتحاد 
س��وى تس��جيل 4 نقاط لتصبح النتيج��ة مع نهاية 
ه��ذا الربع )40-35( لمصلح��ة الحرية. لكن االتحاد 
تدارك الموقف بس��رعة وس��جل 22 نقطة في الربع 
الرابع مقاب��ل 13 للحرية لينهي المب��اراة لمصلحته 
53/57. وكان االتحاد قد فاز على الوحدة 74/78 بعد 
التمديد 66/66، وخسر أمام األشرفية 52/48 وأمام 
الث��ورة 91/81 وأمام قاس��يون 78/68.في المقابل 
تلقى الحرية خس��ارته الرابعة مقابل فوز يتيم على 

األشرفية 51/52.
هذا وكانت أفضل مسجلة في المباراة العبة الحرية 
بروين خليل ب�21 نقطة مع 11 ريباوند و1 أسيس��ت، 

تليها زميلتها جود فطيمة ب� 18 نقطة مع 20 ريباوند 
و5 اسيست ، كما سجلت العبة االتحاد سمراء كامل 

18 نقطة مع 13 ريباوند و1 أسيست.
وف��ي المباراة الثانية حقق الجالء فوزه الثالث تواليًا 
عل��ى جاره العروبة 68-40 واألرب��اع 11-14، 9-23، 
16-8، 15-12. وكان��ت أفضل مس��جلة في المباراة 
العبة الجالء رش��ا سكران ب� 28 نقطة مع 14 ريباوند 
تليها زميلتها جونا مبيض ب�22 نقطة مع 11 ريباوند 
و4 أسيست، أما أفضل مس��جلة للعروبة فكانت آنا 

أصالنيان ب� 11 نقطة مع 9 ريباوند.
تشرين × األشرفية 60/66

بداي��ة جيدة لس��يدات س��لة ن��ادي تش��رين في 
منافس��ات دوري الدرج��ة األولى لألس��بوع األول 
حيث اس��تضاف فريق األش��رفية وأحسن وفادته 
وغلبه بنتيجة 60/66 بعد مباراة جيدة المس��توى 
ومتكافئ��ة في األداء وتوظيف اإلمكانيات بش��كل 
ممتاز من العبات الفريقي��ن اللواتي قدمن مباراة 

عالية في المهارة والفنيات.
تشرين × الثورة 82/59

وعاد فريق سيدات الثورة من رحلته للساحل بنتائج 
جيدة ومتوقعة وبفوزين جديرين على الس��احل من 
طرطوس ب�57 نقطة مقابل 43  بعد مباراة كانت فيها 

األفضلية لبطالت الدوري.
وف��ي المباراة الثاني��ة نجح فريق الث��ورة في الفوز 
على مضيفه تشرين وبنتيجة عالية وفارق كبير من 
النقاط 59/82 بعد مب��اراة لعبت فيها الخبرة دورها 
الفاعل في فوز الثورة الذي كان األميز واألجدر طيلة 

مراحل المباراة.
وكان��ت نتيج��ة األش��واط 18/13، 10/11، 36/20، 
18/15 وتألقت العبة الثورة ماريا دعيبس التي تأثرت 

بإصابة خلع في كتفها األيمن ونقلت للمشفى.
فوز الساحل عىل األشرفية

وعوض الس��احل خسارته أمام س��يدات الثورة بفوز 
عريض وجيد وجدير على فريق س��يدات األش��رفية 

وبنتيجة 38/54 بعد مباراة جيدة ومن جانب العبات 
الس��احل اللواتي قدمن أداء ومستوى جيدًا وفاعاًل 
طيلة مراحل األشواط األربعة سيطرة وتسجيل نقاط 
وتقدمًا في كافة مراحل المباراة واستحق الفوز فيما 
ل��م يكن األش��رفية بوضع فني يمكن��ه من مجاراة 

أصحاب األرض وخرج قانعًا بالنتيجة.
وهن��ا ترتيب الفرق: 1- الثورة 8 نقاط، 2- االتحاد 7، 
3- الجالء 6، 4- تشرين 6، 5- الحرية 6، 6- الساحل 
5، 7- األش��رفية 5، 8- قاس��يون 4، 9- العروب��ة 4، 

10- الوحدة 3.
نتائج سابقة 

وكانت المراحل السابقة من دوري السيدات شهدت 
فوز الوحدة على مس��تضيفه الحري��ة 42/81 ، وفوز 
قاس��يون على مس��تضيفه االتحاد 68/78 واألرباع 
14-18، 25-18، 21-16، 18-16 ، وف��وز الس��احل 
عل��ى ضيفه األش��رفية 54×38 واألرباع 9-12، 9-9، 
20-11، 13-9 ، وفوز الثورة على مس��تضيفه تشرين 

82-59 واألرب��اع 13-18، 11-10، 20-36، 15-18 ، 
وفوز قاسيون على مستضيفه الحرية 90×61 واألرباع 
22-13، 29-20، 25-8، 14-20 ، وفوز تش��رين على 
ضيفه األش��رفية 66×60 ، وف��وز االتحاد على ضيفه 
الوحدة 74/78 بعد التمديد 66/66 واألرباع 18-18، 
14-18، 22-17، 12-13 )12-8(، وف��وز الثورة على 

مستضيفه الساحل 43/57.
درجة ثانية

وف��ي الجولة االفتتاحي��ة لدوري الس��يدات ألندية 
الدرجة الثانية وضم��ن الجموعة األولى فاز الفيحاء 
على المحافظة 65/70 واألرباع 11-19، 12-10، 16-

13، 25-29 ، وفاز بردى على جرمانا 49/82 واألرباع 
 ، 9-21 ،16-23 ،11-21 ،7-17

وف��ي المجموع��ة الثانية ش��هدت المباري��ات فوز 
التضام��ن على مس��تضيفه قطين��ة 61-39 ، وفوز 
حطين على مستضيفه سلمية 40/56 ، وفوز محردة 

على ضيفه اليرموك 55/63.

دوري أندية السيدات لكرة السلة 2020 - 2021

اليوم.. الجالء يستضيف قاسيون ولقاء صعب للعروبة أمام ضيفه الوحدة

أبي شقير - محمد عجان

مالك الجاسم


