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الدرجة  دوري  منافس��ات  وصل��ت 
األولى للرجال لكرة القدم إلى مرحلة 
حساس��ة على أب��واب نهاية مرحلة 
ذه��اب دوره األول حيث انتفضت 
بع��ض األندية بغي��ة التغلب على 
ظروفه��ا تزامنًا مع زي��ادة تهديدها 
بالهبوط والوصول لوقت يصعب به 
التعويض ومن هن��ا فالنقطة حاليًا 

تعد من ذهب.
في المجموعة األول��ى تابع المجد 
اليقظة، وفي  صدارته بمالحقة من 
الثانية فاجأ النضال جاره المحافظة 
كادره  بقي��ادة  وغلب��ه  المتص��در 
الرابعة  المجموع��ة  الجديد، وف��ي 
النواعير  أوقف عمال حماه زح��ف 
وتغلب عليه ليقفز عفرين للصدارة.

المجموعة األوىل
- اس��تمر فريق المج��د قابضًا على 
ص��دارة المجموعة األول��ى بتغلبه 
على مضيفه الش��علة بهدف مقابل 
ال شيء في مباراة جيدة المستوى 
خاصة م��ن الفريق الضي��ف الذي 
س��يطر عل��ى المجري��ات وأتيحت 
له ع��دة فرص للتس��جيل جاء من 
إحداها هدف الف��وز لالعب محمد 

العقاد في منتصف الشوط األول.

مط��اردة  اليقظ��ة  وتاب��ع   -
مركز  إلى  وانتقل  المتصدر)المجد( 
الوصي��ف بتغلبه على آخر الترتيب 

جرمانا 1/0.
- تع��ادل قارة مع ضيف��ه المخرم 

بهدفين ل��كل منهما دون أن يصل 
أي منهما إلى أداء ثابت بالمستوى 

الفني مما سبق من مباريات.
المجموعة الثانية

- حقق النضال فوزًا غاليًا هو األول 

له بعد ثالث خس��ارات على فريق 
المحافظ��ة المتصدر بهدف وحيد 
س��جله ن��ورس ش��رابي وأنعش 
بالبق��اء حي��ث  آمال��ه  النض��ال 
اس��تعان بكادر جديد بقيادة إياد 

عبد الكريم.
- خس��ر معضمي��ة الش��ام أم��ام 
مضيفه العربي بهدف س��جله قصي 
مرش��د وأصبح��ت ظروف��ه صعبة 
للح��اق بركب الفرق الت��ي تنافس 

على المقدمة.
- أح��رز الضمي��ر ف��وزا هاما على 
ضيفه النبك ويتخل��ف عن المركز 
الثان��ي بفارق األهداف رغم حداثته 

في المشاركة.

المجموعة الرابعة
- اوقف عم��ال حماه جاره النواعير 
المتص��در بعد أن ألحق به خس��ارة 

قاسية ابعدته عن الصدارة.
- اس��تطاع عفري��ن أن يتربع على 

الكبير على  بف��وزه  الص��دارة  عرش 
التضامن وبنتيجة 6/0 سجلها أحمد 
العبيد )2( واحم��د كلزي ومحمود 

مروان ومنير فشلة وفضل عليص.
- واستنهض م. بانياس الهمم وأوقف 
النيرب بفوزه عليه 2/1 وس��جل أول 

فوز له بعد 3 خسارات متالحقة. 
مباريات ختام مرحلة الذهاب

المجموعة األوىل
تقام المباريات يوم الثالثاء القادم:
- المجد × جرمانا على ملعب الجالء.

- المخ��رم × اليقظ��ة على ملعب 
حمص ص.

- قارة × الشعلة على ملعب النبك.
المجموعة الثانية

تقام المباريات يوم األربعاء القادم.
- المحافظة × م. الشام على ملعب 

المحافظة.
- الضمي��ر× العرب��ي عل��ى ملعب 

الفيحاء التدريبي.
- النبك× النضال على ملعب النبك.

المجموعة الرابعة
تقام المباريات يوم الثالثاء القادم

- النواعي��ر × الني��رب على ملعب 
حماه ص.

- التضام��ن × م. باني��اس عل��ى 
ملعب المدينة ص.

- عفري��ن × ع. عم��ال حماه على 
ملعب 7 نيسان.

كرة القدم

الفتوة × الكرامة
في العاصمة وعلى ملعب تش��رين يس��تقبل 
الفتوة فريق الكرامة صاحب الصدارة في مباراة 

بين نقيضين.
فالزائ��ر »الكرامة« المتج��دد يمضي بخطوات 
واثق��ة حاماًل راي��ة الصدارة معلن��ًا عن هدفه 
البعيد وهو لقب طال انتظاره من قبل عش��اقه 
وم��ا أكثره��م وهم اآلن يعيش��ون م��ع أداء 
فريقهم ونتائجه ذكريات زمنهم الجميل حين 
كان الكرام��ة كبي��رًا دائمًا بين كب��ار الدوري 
واسمًا المعًا بين أس��ماء تتنافس على اللقب 

وهي متخصصة بالبطولة.
والفت��وة في حيرة م��ن أم��ره وظروفه صعبة 
ونتائجه حتى اآلن ال تتناسب مع محبة عشاقه 
وحرصهم على رؤية فارسهم أهاًل للرهان وفرسًا 

للسبق.
في حس��اب القوة الشك أن كفة الكرامة أرجح 
وفي حسابات العزيمة واإلصرار والحماسة فهي 
متس��اوية بين الفريقين وف��ي الحظوظ ورغم 
أنها تمي��ل للكرامة لكن ه��ذا ال يمنع من أن 
الفتوة قادر على فعل شيء قد يغير الحسابات 
والمسارات فإن لم يكن فوزًا فقد يكون تعاداًل.

المباراة صعب��ة على الفريقين وهي جماهيرية 
بامتياز وحساباتها على صعيد النتيجة معقدة.

فالكرام��ة ورغ��م أنه ف��ي وضع أفض��ل بكل 
الحس��ابات والفتوة ورغم أنه في ظروف صعبة 
إال أن الصراع سيكون ساخنًا واحتماالت الغلبة 

ليست محسومة على اإلطالق.
إن ف��از الكرام��ة  فذلك أمر طبيع��ي وإن كان 

للفتوة رأي آخر فهذا شيء ممكن.

قمة في حمص
ف��ي حمص مب��اراة »قمة الهبة« بي��ن الوثبة 
الجديد وتش��رين حامل اللقب العنيد ولطالما 
كانت مباريات الفريقين غاية في القوة والندية 
ولطالما ش��كل الوثب��ة عقدة لتش��رين صعبة 

الهضم.
تشرين وصيف المتصدر يعرف ما هو المطلوب 
منه في مباراة ليس��ت سهلة على اإلطالق رغم 
أن صفوف��ه قوية وأداءه متوازن وطموحه كبير 
ويدرك أن المهمة صعبة أمام فريق اس��تعادة 
توازن��ه وقواه وأصب��ح رقمًا صعبًا في مش��وار 

التنافس بين الكبار.
والوثب��ة يع��رف قيم��ة المناف��س وخطورته 

وتماس��ك صفوفه ويع��رف ما ه��و المطلوب 
من��ه في ملعبه وبين جمهوره أي أن الفريقين 
يس��عيان للفوز وغير ذلك خسارة لكليهما في 

سباق الصدارة وهي الهدف النهائي.
الفريق��ان ق��ادران عل��ى الف��وز والتعامل مع 
واالحتماالت  بحرفي��ة  المباري��ات  مجري��ات 
مفتوح��ة بكل االتجاهات وق��د يكون التعادل 

سيد الموقف.

الساحل × الجيش
يح��ل فريق الجي��ش ضيفًا ثقيل ال��وزن على 
الس��احل في طرطوس وكالهما يريد الفوز في 

هذه المباراة ولكل منهما أسبابه.
الجيش وبع��د أن فاز بديرب��ي العاصمة أمام 
الوح��دة اتس��عت الرؤي��ة أمام��ه وزادت لديه 
العزيم��ة لبلوغ الصدارة وحت��ى يكون له ذلك 
وتبقى ف��ي متناوله عليه الفوز على الس��احل 
والس��احل وبعد أن ضاقت به الس��بل وعبست 
ف��ي وجهه النتائ��ج يريد التح��رك براحة أكثر 
وهذا لن يت��م له إال إذا أخذ من الجيش نقاطًا 

فإن لم تكن كاملة فال بأس بواحدة.
الجيش أقوى وصفوفه أكمل ومتوازنة وفعالة 

والس��احل يلعب بواقعية فهل تس��تطيع هذه 
الواقعي��ة مقاوم��ة طموحات فري��ق الجيش 

وإيقاف هدافه الواكد.

الوحدة × حرجلة
الوحدة أحد كبار الدوري دون ش��ك وبعد هزة 
قوية تلقاه��ا أمام الجيش في لحظة قاتلة من 

عمر مباراتهما.
يلتق��ي فريق الحرجل��ة تحت عناوي��ن متعددة 
منها الفوز ومنها العودة لسكة االنتصارات ومنها 
السعي لتضييق المسافة بينه وبين من يتقدمه 
على الالئحة ومنها تأكيد القوة واليأس والجدارة.

والحرجلة يدخل اللقاء تحت عنوان واحد وكبير 
وه��و يتمثل بمحاولة الخ��روج من وضع وقع 
فيه وال يحب��ه وال يرضاه ولن يكون له ذلك إال 
إذا خطف من الوحدة فوزًا أو تعاداًل كحل أولي 

ومرحلي اآلن.
الوحدة أفضل في كل المقاييس والحس��ابات 
الضيف  والحرجلة  والجماهيري��ة  والنجومي��ة 
الجديد بالدوري له حس��اباته الخاصة في هكذا 
صراع فهل ينج��ح في فرض هذه الحس��ابات 
أم أن الوحدة س��يزيد من صعوب��ات الحرجلة 

صعوبة جديدة وهمًا فوق همومه.؟؟

حطين × الطليعة
حطين ف��ي أرضه وبي��ن جماهيره يس��تقبل 
الطليع��ة في رحلة جديدة للتفوق الذي يمضي 
في تحقيقه أسبوعًا تلو أسبوع وبذلك هو يسير 
باتج��اه القمة )الصدارة( بخطوات واثقة وثابتة 

ومحسوبة.
والطليع��ة يح��ل ضيفًا عل��ى الالذقي��ة على 
أمل اس��تعادة البريق من جدي��د بعد أن فقده 
األسبوع الفائت فهل يستطيع أمام فريق مزهو 

وخطوطه متماسكة ومتوازنة وفعالة.
األرجحي��ة لحطين وفوزه متوق��ع وقريب منه 
وغير ذلك س��يكون إنجازًا للطليع��ة ومفاجئًا 

للمتابعين.

الشرطة × االتحاد
في العاصمة وفي ملعب الجالء يلتقي الشرطة 

واالتحاد في مباراة صعبة ونقاطها ثمينة.
الش��رطة ف��ي وضع أفض��ل من حي��ث األداء 
والنتائ��ج والترتيب ويهدف إل��ى الفوز لتعزيز 
مكانته والتقدم على الالئحة وهو أمر يناس��به 

ويتطلع إليه.
واالتحاد الذي يمر بظروف صعبة جدًا ونتائجه 
ال ترضي أحدًا من أنصاره يريد العودة من بوابة 
الش��رطة فهل يسمح له الش��رطة بذلك أم أنه 

سيزيد من جراحه وآالمه أكثر.

الحرية × جبلة
الحرية بدأ يش��عر بطعم الف��وز وقيمته وآثاره 
وتأثي��ره وجبلة ه��ذا الموس��م يعيش نفس 
التجدد  المشاعر واألحاس��يس متمتعًا بنعمة 
والعطاء وحس��ن القطاف والمباراة بين الحرية 

وجبلة في حلب.
الحرية يريدها للوصول إلى نقطة انطالق جديدة 
منه��ا يمكنه االس��تمرار واالس��تقرار والعطاء 

بأريحية في القادمات.
وجبل��ة يريدها تعزيزًا لموقع��ه وزيادة لرصيده 
وتقدمًا إلى موقع يصبح من سبقه في متناوله.

وحت��ى يس��تطيع كل منهما تحقي��ق أهدافه 
الب��د من ف��وزه على منافس��ه وف��وز أحدهما 
ليس مفاجأة عل��ى اإلطالق بل هو أمر طبيعي 
والتعادل أقرب للواقع وإن حصل غير ذلك فهو 

ليس غريبًا.

األسبوع السابع للدوري الممتاز بكرة القدم

الفتوة يستقبل الكرامة المتصدر.. وقمة بين الوثبة وتشرين

السابع  األسبوع  منافسات  تنطلق  اليوم 
ومالمح  ال��ق��دم  ب��ك��رة  الممتاز  ل��ل��دوري 
الكبار  بين  إلى صراع ملتهب  التنافس تشير 
تخوضه  م��واٍز  وص��راع  القمة..  وراء  جريًا 
فرق السفح بحثًا عن وصول إلى مراتب أعلى 
من أجل الحصول على بعض من راحة البال 

وهدوء نفسي هم بحاجة إليه.
هي  وم��ا  المنتظر؟  التنافس  ع��ن  م���اذا 
المباريات  في  المتوقعة  المفردات  مالمح 
المقررة؟ على صعيدي القمة والسفح وما 

بينهما في المناطق الدافئة؟؟
هيا نقرأ..

علي شحادة

خسارات مفاجئة للمتصدرين في األسبوع الرابع لدوري كرة األولى 

ترتيب المجموعة 4
النقاطفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقم
1010+4310100عفرين1
77+4211103النواعير2
17+421165ع. حماه3
14-411234النيرب4
83-4103412م. بانياس5
102-4022313التضامن6

ترتيب المجموعة 1
النقاطفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقم
510+431061المجد1
39+430152اليقظة2
25506-42الشعلة3
15-412156المخرم4
14-411267قارة5
60-400439جرمانا6

ترتيب المجموعة 2
النقاطفارقعليهلهخسارةتعادلفازلعبالفريقم
39+430174المحافظة1
57+421183العربي2
37+421163الضمير3
41213305م. الشام4
24-411224النبك5
93-4103312النضال6

صبحي أبو كم

محمد عجان

اختتم��ت بطولة أندي��ة الالذقية بك��رة القدم 
لفئتي األشبال والناشئين التي نظمتها اللجنة 
الفني��ة وذل��ك لمرحلة الذه��اب بتصدر فريق 
ناش��ئي نادي تشرين فيما تصدر فريق حطين 

دوري األشبال.
مرحلة الذه��اب جاءت بمس��توى جيد وأداء 
فعال ومنافس��ة مثيرة وقوي��ة وندية وعامرة 
بالمواه��ب الواع��دة الت��ي تمل��ك الكف��اءة 
والمه��ارة والموهب��ة مم��ا يدل على حس��ن 
االس��تعداد واإلعداد والتأهيل الجيد من قبل 
مدربي األندية األربعة حطين، تش��رين، جبلة، 

التضامن، وفيما يلي النتائج الكاملة:
بطولة الناشئين

بجدارة واس��تحقاق وبال أية خسارة جاء فريق 
تش��رين بالصدارة بعد أن قدم مس��توى وأداء 
جيدين وتميز بتكامل صفوفه ومهارات العبيه 

وسجل النتائج التالية: 

تش��رين × جبلة 0/2، تش��رين × حطين 1/2، 
تشرين × التضامن 0/11.

وحل فري��ق حطين بالمركز الثان��ي بعد فوزه 
عل��ى التضام��ن 0/4 وتعادله م��ع جبلة 1/1 

وخسارته أمام تشرين 2/1.
وج��اء فريق جبلة بالمركز الثال��ث بعد فوزه على 

التضامن 0/4 وتعادله مع حطين 1/1 وخس��ارته 
أمام تشرين 2/0.

وحل فريق التضامن رابعًا وأخيرًا بعد خسارته 
جميع مبارياته.

بطولة األشبال
تص��در فريق أش��بال حطين مرحل��ة الذهاب 

بإحرازه النتائج التالية: حطين × التضامن 0/8، 
حطين × تشرين 0/1، حطين × جبلة 2/1.

وجم��ع 6 نقاط وتق��دم على تش��رين وجبلة 
بفارق األهداف +8.

وحل فريق جبل��ة بالمركز الثاني بعد فوه على 
التضامن 1/5 وعلى حطين 1/2 وخسارته أمام 

تشرين 3/0 وجمع 6 نقاط +5.
وجاء فريق تش��رين بالمرك��ز الثالث وجمع 6 
نقاط بفوزه على التضامن 0/3 وعلى جبلة 0/3 

وخسارته أمام حطين 1/0 + 2.
وحل فري��ق التضامن أخيرًا لخس��ارته جميع 

مبارياته.
متابعات

أقيم��ت المباريات على مالعب مدينة األس��د 
الرياضية الصناعية.

تابع البطولة جمهور كبير من محبي وعش��اق 
كرة القدم وأهال��ي الالعبين ومجالس إدارات 

األندية األربعة.
أش��رفت اللجنة الفنية عل��ى البطولة وواكبت 

جميع المباريات.

تشرين وحطين تصدرا كرة الالذقية لألشبال والناشئين

ينتظ��ر نادي الفتوة لق��اء هام اليوم 
السبت أمام الكرامة متصدر الترتيب 
ضم��ن الجول��ة الس��ابعة لل��دوري 
الك��روي الممتاز للرج��ال وذلك في 

ملعب تشرين بدمشق.
تدريب��ات أزرق الدي��ر قبل س��اعات 
م��ن المواجهة قاده��ا بجدية كبيرة 
المدير الفني عساف خليفة وبمتابعة 
مباشرة من مجلسي اإلدارة والشرف 
ف��ي الن��ادي ولفيف م��ن الخبرات 
الرياضي��ة والمحبين جاءت بش��كل 

عام مطمئنة م��ن الناحيتين الفنية 
والبدنية مع الت��زام غالبية الالعبين 

في التدريبات.
وتواج��د الالعبي��ن المصابي��ن في 
تدريب��ات فردية وهم اس��عد الخضر 
وعادل عبد هللا واي��اد عويد ومحمود 

الصالح وعبيدة السقي.
إدارة النادي ممثلة برئيس��ها االستاذ 
محمد المش��علي ومدير الفريق تموز 
العبيد وبمتابعة ممن رئيس مجلس 
الشرف المهندس مازن العاني وقفت 

الفريق ولبت  على آخر اس��تعدادات 
بع��ض المطالب ووع��دت بأيام خير 
ف��ي القادم��ات إذا ما تحق��ق الفوز 

المنتظر بعد مسيرة متعثرة للفريق.
من جهتها قدمت إدارة النادي بتوزيع 
مكاف��آت لل��كادر الفن��ي واالداريين 
وجميع الالعبين بعد حصولهم على 
التع��ادل خ��ارج أرضهم أمام  نقطة 
الطليعة بالجولة السابقة وتم وعدهم 
بمكاف��آت مجزي��ة اذا حقق��وا الفوز 

بمباراة اليوم السبت مع المتصدر.

دعم ووعود وجاهزية 
في كرة الفتوة
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االنثوية تتابع نشاطها  القدم  كرة 
الس��يدات  دوري  خ��الل  م��ن 
ال��ذي يش��ارك به تس��عة اندية 
تتناف��س عل��ى البطولة ويالحظ 
ه��ذا االهتمام من خ��الل خطة 
اتح��اد الك��رة باس��تنهاض همة 
الك��رة األنثوية وزيادة انتش��ارها 
الناشئة  المواهب  على  واالعتماد 
تش��ارك  منتخب��ات  لتكوي��ن 
بالبط��والت وحول ه��ذه الرياضة 
كان لالتح��اد لق��اء م��ع المدير 
الفني لالتحاد السوري لكرة القدم 
الفقير  مهند  اآلس��يوي  المحاضر 
ومن ضمن المه��ام الموكلة إليه 
الرياض��ة االنثوية قس��م البراعم 
وقس��م تطوير المدربين والفئات 

العمرية بشكل عام.
 نأخذ جانب الرياضة االنثوية وكرة 

القدم تحدي��دا كيف كانت باألمس 
القريب وما هو واقعها اليوم؟ 

- ف��ي الع��ام الماض��ي وضعنا 
خطة للنه��وض بكرة القدم وبدأنا 
به��ا من خالل إط��الق دوري فئة 
الس��يدات وكرة الصاالت وأقمنا 
دورة للمدرب��ات بالعم��وم دوري 

أفضل  الموس��م  هذا  الس��يدات 
بكثير من دوري الموسم الماضي 
بكل شيء من المس��توى الفني 
اإلعالمي  واالهتم��ام  للتنظي��م 
ونطمح  الجماهيري  واالهتم��ام 
لترويج وتطوير ودعم هذه اللعبة 
بق��در ما نس��تطيع ألنن��ا نملك 
أال  ويجب  والمواهب  اإلمكانيات 

نتجاهل ذلك. 
 ه��ل هن��اك انتق��اء لمنتخب 

الس��يدات وهل لديه أي مشاركه 
خارجية؟

- قبل عامي��ن ونصف كان لدينا 
الس��يدات  لمنتخ��ب  مش��اركة 
ولكن عبر انتقاء س��ريع لالعبات 
ببطولة  ومشاركة  قصير  وتحضير 
المس��توى وبالطبع ما تم  عالية 
غير صح��ي نهائيا نح��ن بحاجة 
اآلن  ونهتم  للبناء  إلس��تراتيجية 
والش��ابات  الناش��ئات  بفئت��ي 
لذلك نحضر لمنتخب الناش��ئات 
يش��اركن  الالعب��ات  ونف��س 
بدوري الس��يدات وكل الالعبات 
بال��دوري  فرقه��ن  يش��اركن 

كالعب��ات أساس��يات وفي حال 
كان لدينا مش��اركة لفئة الشابات 
أو المنتخب االولمبي سنش��ارك 
بها ونطمح للمش��اركة بمنتخب 
الس��يدات بعد س��نتين أو ثالث 
ويكون لدينا عل��ى األقل منتخبا 
قوي��ا يحق��ق نتائ��ج جي��دة في 

البدايات إذا تمت المشاركة.
 م��ن موقعك كمتاب��ع لدوري 

الس��يدات وكنت مراقب��ا لمباراة 
القم��ة بي��ن محافظ��ة حم��ص 
وشرطة حماة هل ترى المستوى 

ملبيا للطموح؟ 
الس��يدات  دوري  بصراح��ة   -
يس��ير بش��كله الطبيع��ي وفيه 
مس��تويات جيدة كثيرا والمباراة 
كان��ت جي��دة ومتابعها يش��عر 
بحساس��يتها وكي��ف ت��دار من 
المدربين وهي مباراة شيقة فقد 
الفنيات  على  الحساس��ية  طغت 
وباإلجمال دوري السيدات أقمناه 
ألعمار 23 سنة وس��محنا لثالث 
العبات فوق ال�23 س��نة ويمكن 
أن تعتب��ره دوري اولمبي وليس 

والس��بب  كامال  دوري س��يدات 
اهتمامنا بالفئات العمرية وليس 
ظلمت  وبصراحة  الس��يدات  فئة 
الس��ابقة  بالفترة  الس��يدات  فئة 
ولكننا نريد أن نبن��ي اللعبة من 

الصفر. 
 لدى اتح��اد الكرة حكمات من 

 Cو B الس��يدات اتبع��ن دورات
لماذا ال يحكم��ن مباريات دوري 

السيدات بدل الحكام الرجال؟
- لق��د اعطيناه��ن الفرصة بعدة 
بعض  ولكن حساس��ية  مباريات 
المباريات تحت��اج لحكام لديهم 
خبرة أطول وشاهدنا معا حساسية 
المب��اراة وقاده��ا الحكم س��امر 
الضغط،  رغ��م  باقت��دار  مهاوش 
نح��ن بالعموم نكل��ف الحكمات 
بالمباريات األقل حساسية وسابقا 
ظلمنا بعض الحكمات بتكليفهن 
بمباريات قوية وتراجعنا عن هذا 
الخطأ وأشير هنا أنه لدينا حكمة 
دولية مس��اعدة هي الحكمة ربى 
زرقة وفي الختام اش��كر اهتمام 
وكل  اهتمامها  االتح��اد  صحيفة 
م��ن يهتم بك��رة الق��دم وفئاتها 
العمرية والك��رة األنثوية في ظل 
التف��ات الغالبي��ة لمباريات فئة 

الرجال.

حس��ان عباس اس��م ل��ه تاريخه 
الذي  الالعب  الكرامة وهو  بنادي 
مث��ل الن��ادي والمنتخب افضل 
تمثيل وهو أكث��ر العبي الكرامة 
حمال ل��دروع وك��ؤوس بطوالت 
دوري  ثماني��ة  ال���16  الن��ادي 
وثماني��ة كأس ذه��ب لإلمارات 
واحترف التدريب لمدة قصيرة ثم 
عاد لحمص ليس��تلم مدير الكرة 
االتحاد  وبح��وار  الكرامة  بن��ادي 
مع��ه القينا الضوء على كل فئات 

كرة القدم بالنادي
 كيف ت��رى فري��ق الرجال بعد 

تصدره الدوري بعد تغيير الصورة 
عن المواسم السابقة؟

- أمورنا جيدة واس��تطعنا العودة 
لس��نوات المنافسة التي كنا فيها 
البطول��ة وتصدرنا  ننافس عل��ى 
هذا الموسم هو نتيجة االستقرار 
واالنضب��اط والنظام ف��ي الفريق 
وه��ذه المواصفات تس��اعد على 
تحقيق النتائ��ج الجيدة بالتعاون 
والجماهير  والالعبين  اإلدارة  مع 

والمحبين.
 لم��اذا ل��م يكن يحص��ل ذلك 

بالمواسم السابقة؟
- قد يعود ذلك لعدم االس��تقرار 
ولنوعية الالعبي��ن التي لم تكن 
عل��ى مس��توى مقنع ه��ذا غير 
الغاي��ات الش��خصية التي كانت 

بالكوالي��س ولعب��ت دورا كبيرا 
في إح��داث اإلخفاق الذي حصل 
إضافة للضغط على الالعبين من 
خالل مناب��ر التواصل االجتماعي 
ف��ي  كبي��را  دورا  لع��ب  ال��ذي 

االخفاقات التي كانت تحدث 
 بش��كل أصح الموسم الماضي 

وما قبله كان أبناء النادي يقودون 
دفة التدريب وهذا الموسم يقوده 
م��درب من خ��ارج الن��ادي هل 

تعتقد هذا أفضل؟
- ال نق��ول أفض��ل فنح��ن لدينا 
مدربي��ن أكفي��اء بالن��ادي لكن 
الت��ي م��رت وذكرتها  الظ��روف 
دون  العبي��ن  اختي��ار  ومنه��ا 
المس��توى المطل��وب, ولكن في 
هذا الموس��م لدينا نوعية ممتازة 
م��ن الالعبين وأي م��درب يأتي 
من خارج الن��ادي نقول عنه ابن 
الن��ادي ويجب دعمه بش��رط ما 
يقدم للم��درب الواف��د أن يقدم 
البن الن��ادي وال ننكر انه س��بق 
وقدم��ت اإلمكانيات البن النادي 
ولكن اختيارات الالعبين لم تكن 

موفقة.
 الموس��م الماض��ي كان م��ن 

الممك��ن ق��دوم عم��رو جنيات 
وتامر حج محمد ونصوح النكدلي 
كعام��ود فقري للفري��ق ولو كانوا 
موجودي��ن هل كان من الممكن 

أن يحقق الفريق نتائج طيب؟ 
- بالطبع وج��ود هذا الثالثي من 
أبناء النادي ل��ه خبرته واحترافه 
الخارج��ي وأي الع��ب محت��رف 
بالخارج من أبناء النادي هو شيء 
مهم جدا ويرفع اسم النادي ولكن 
هذا يعود لإلدارة التي كانت عند 
التعاق��دات وقد تك��ون الظروف 
المادية وقتها غير ملبية وطريقة 
التعام��ل معهم غي��ر ناجحة انا 
لم اكن وقتها وقد س��معت ذلك 
بالتواص��ل االجتماع��ي وممكن 
أن يكونوا على حق وممكن على 
خطأ وبالنهاية أق��ول إنهم عادوا 

للنادي ونراهم يقدمون مستواهم 
وخبرتهم في صالح النادي.

 نري ايض��ا بالجهاز الفني كوادر 

م��ن خ��ارج الن��ادي أال يكف��ي 
المدرب فقط ويكون بقية الجهاز 
م��ن الن��ادي أال يوج��د بالنادي 

كوادر لتقوم بالمهام؟ 
-الش��ك لدينا كوادر ومشهود لها 
ولك��ن عندما تخت��ار مدرب من 
خ��ارج المحافظ��ه وله ش��روطه 
فيج��ب ان تك��ون مع��ه وه��ذا 
بالطبع يعود لإلدارة وطالما االدارة 
وافق��ت فنحن معه وس��ندعمه 

ونكون معه يدًا بيد. 

 هناك تغييرات حصلت لمدرب 

فري��ق الش��باب ث��م الناش��ئين 
وكذلك األشبال كيف ترى قواعد 

النادي؟ 
- القواع��د ه��ي االس��اس ب��أي 
بقواعده  مع��روف  والكرامة  ن��اد 
وتخريجه لالعبين على مس��توى 
جيد ليرفدوا فريق الرجال وسأبدأ 
بفريق الشباب الذي راهنت عليه 
من أول مب��اراة مع الكابتن تامر 
الل��وز من خ��الل التحضير الذي 
كان يحض��ره كفري��ق ممتاز جدا 
ولدين��ا العب��ون يلعب��ون بفريق 
الرجال وأمور الفريق جيدة وصدقا 

الت��ي خس��رها  المباري��ات  كل 
الفريق ال يس��تحق خسارتها ربما 
هناك ظ��روف احاط��ت بالفريق 
بأرض  فن��ي  ولك��ن كمس��توى 
الملعب الكل يشهد به وبعناصره 
 2004 موالي��د  وخاصة  الجي��دة 
الذي��ن يش��اركون م��ع  و2005 
الش��باب ونرجو اس��تمرار الفريق 
لألحسن مع الكابتن عامر حمويه 
ومس��اعده حس��ن زهرة ومازال 

هناك مباريات بالدوري. 
 مش��اركة بع��ض الالعبين مع 

الرج��ال وعودته��م للع��ب م��ع 
الش��باب أال ت��رى ان ذلك يرهق 

الالعب وربما يش��عره بالغرور فال 
يعطي مع الشباب؟

- يبق��ى تصنيفه العب ش��باب 
ويمكن ان يلعب ع��دة مباريات 
خالل اسبوع وال يجوز لالعب بهذا 
الس��ن أن يقول أنه ال يس��تطيع 
لع��ب مباراتي��ن ف��ي االس��بوع 
وبالمحصلة هو العب ُيعد ليكون 
بفري��ق الرج��ال ويع��ود ال��رأي 
لمدرب الرجال اذا كان يريد ذلك 
الالع��ب أو غيره وهن��اك تعاون 
بين مدربي الفريقين بالتنس��يق 

معي. 
 رأين��ا م��درب األش��بال أيمن 

المبيض يح��رز البطوالت للنادي 
ويتم  الناش��ئين  لتدريب  يرف��ع 
تعيين مدرب آخر لألش��بال هو 
احم��د تركمان��ي لم��اذا ال يتم 

اإلبقاء على كل مدرب بفئته؟ 
- كل م��درب بالنادي هو لخدمة 
النادي والتعامل معهم سواس��ية 
وه��م أبن��اء ن��اد وكل طلباتهم 
مجابة لمصلحة الفريق والمشكلة 
لي��س  والناش��ئين  باألش��بال 
لديه��م دوري أو روزنامة لدوري 
المحافظة أواًل ث��م الدوري العام 
وبالنس��بة لترفيع مدرب األشبال 
تم ذلك لترفي��ع الالعبين الذين 
يدربهم استنادا لبالغ اتحاد الكرة 
الذي حدد أعم��ار كل فئة وحتى 

يكون��وا بارتياح ت��ام وأرجو من 
لهذه  إقام��ة دوري  الك��رة  اتحاد 

الفئات؟
المراكز التدريبية كيف حالها؟ 

- المراك��ز التدريبي��ة كلها رافدة 
لفري��ق األش��بال وش��كلنا فريق 
النخبة أو رديف األش��بال مواليد 
رياض  الكابت��ن  بإش��راف   2010
البوش��ي والم��درب ل��ؤي مندو 
وأي الع��ب نراه موهوب��ا بالمركز 
نرفعه لفريق النخبة ونتواصل مع 
س��لومي مشرف  كنعان  الكابتن 
المراك��ز ليضعنا بالص��ورة كاملة 
النادي  قواع��د  وبالعم��وم وضع 
أصبح��ت أفض��ل من الس��نوات 

القليلة الماضية. 
الالعبين  بعض  اهالي  يشتكي   

من ع��دم اختي��ار أبنائهم ضمن 
فرق النادي والتخلي عنهم.

- عندم��ا يتواجد ع��دد كبير من 
التدريبي��ة  بالمراك��ز  الالعبي��ن 
حوال��ي 60 أو 70 العب��ًا يصعب 
االختيار وتكلم��ت مع المدربين 
وقل��ت ش��اهدوا الالع��ب م��رة 
واثنتين وثالثًا حتى ال يظلم احد 
من الالعبين البراعم وهذا الشيء 
يعم��ل عليه المدرب��ون بالتأكيد 
ألن المدرب يفتخر بالالعب الجيد 
والموه��وب ألن��ه يس��اعده على 

نجاحه ونجاح فريقه.

كرة القدم

الرياضة صناعة.. بعيدًا  الشك وأننا يف زمن أصبحت فيه 
عن الهواية وسط عالم محترف يقيس رياضته بالمسطرة 

ويخطط وينّفذ بالورقة والقلم.
وسط كل تلك التحديات الرياضية وغيرها.. تبحث رياضتنا 
العلم  عىل  ترتكز  عديدة  بأسلحة  لألمام  مشرق  منفذ  عن 
تحكم  أن  يجب  أرك��ان  وهي  والضمير..  والمال  والعمل 
عىل  نتاج  وخير  له،  والتأسيس  النجاح  لضمان  عمل  أي 
تطبيق ما سبق هو إشعاع النور الذي امتد دافئًا ومفرحًا 
السلوية األخيرة يف قطر.. أهل االختصاص  من مشاركتنا 
أبدعوا وأجادوا ولو أنهم تحت مسمى )لجنة تسيير مؤقتة( 
لما  بالعنب،  مليئة  لسلة  قياسي  بزمن  ورسموا  فخططوا 
ال وهم أسماء وأبطال بالقول والفعل، نالوا الثقة والدعم 
فكانوا أهاًل لها ومن ذلك انطلقوا ونجحوا بما خططوا إليه 
مظلة  وتحت  الصالة  يف  القوية  السواعد  فترجمت  آنيًا.. 
شيء  أي  هناك  يكن  ولم  العمل  نتاج  الرسمية  البطولة 

محض الصدفة.
شبه  وأج��واء  إشراقة  لتجد  ُفتحت  نافذة..  يف  الفوز  جاء 
مثالية لن تكون مؤقتة بالتأكيد.. ويف حال ذلك.. يا ليت 
كل ما هو يف حياتنا تحت مسمى مؤقت بحال كان النتاج 

مثمرًا هكذا.
النجاح هو عقد يجب أن تكون حباته مترابطة ومتماسكة 
ولذلك أضيف لعقد اللولو حبة أخرى بالتكريم الذي أقامته 
الملكية  الصالة  يف  قليلة  أيام  قبل  الرياضية  القيادة 
الحدث بسلة  برؤية جديدة تليق ومستوى  الجالء  بمدينة 

جميلة وعنب لذيذ يعكس ما نزرعه بأرضنا الطيبة.
وللحديث بقية..

للحديث بقية

ربيع حمامة

سلة مليئة بالعنب

اقام اتحاد كرة القدم قرعة كأس الجمهورية لكرة القدم 
الذي سيش��ارك به هذا الموسم 47 ناديًا على العموم.. 
منه��م 14 ناديًا ف��ي الدرجة الممت��ازة و14 ناديًا درجة 

أولى و19 من أندية الدرجتين الثانية والثالثة، وهي:
أندي��ة الدرجة الممتازة: الوحدة – الجيش- الش��رطة- 
الكرامة-الوثبة-الحرجل��ة- الفت��وة- تش��رين- جبلة- 

حطين- االتحاد- الحرية –الطليعة- الساحل.
عفري��ن-  باني��اس-  المخ��رم-م.  االول��ى:  الدرج��ة 

المحافظ��ة- النواعير- ع.حماه-م.الش��ام- التضامن- 
العربي- مورك- الجهاد-الجزيرة- المجد-عامودا.

الدرجتين الثانية والثالثة: الفجيرة- الس��فيرة صافيتا- 
النورس- الصفصافة- بانياس-جاس��م- ش. حلب- ج. 
عرطوز- الش��هباء –ص��وران- القلعة –عرط��وز- دوما- 

السيدة زينب- محافظة القنيطرة. 
تعليمات

تقام جمي��ع مباريات األدوار من مرحل��ة واحد وعلى 
أرض حيادي��ة، وفي حال انتهاء الوقت االصلي للمباراة 
بالتع��ادل يتم اللج��وء إل��ى ركالت الترجيح من دون 
تمديد وقت إضافي، باس��تثناء المباراة النهائية حيث 

يت��م اللجوء إل��ى تمديد المب��اراة حينها واذا اس��تمر 
التع��ادل يتم اللج��وء إلى قاعدة ال��ركالت الترجيحية 

وتقام المباراة النهائية في مدينة دمشق.
انطالقة

ح��دد اتح��اد الك��رة موع��د انطالقة منافس��ات كأس 
الجمهوري��ة بالدور األول وذلك في الثالث والعش��رين 
من ش��هر كانون الثاني الحالي وف��ق التالي: ج.عرطوز 
× م. الش��ام, عرطوز× عفرين, الجاسم × العربي, القلعة 
× المج��د, ش. حل��ب × عامودا, صافيت��ا × التضامن, 
البحي��رة × ع. حماه, دوما × المخرم, الس��يدة زينب× 
المحافظة, الن��ورس × م. بانياس, الصفصافة × مورك, 

الشهباء× الجهاد.
طريق شائك إىل النهائي 

كش��فت قرع��ة كأس الجمهورية عن طريقي��ن أولهما 
ش��ائك وينذر بقمم مبكرة.. واآلخر أس��هل نسبيًا نحو 

النهائي على النحو التالي:
الطريق االول )حطين - تش��رين - الجيش - االتحاد - 

الوحدة - الفتوة - الطليعة - الحرجلة(.
الطري��ق الثاني )الوثبة - الكرامة - الس��احل - جبلة - 

الحرية - الشرطة - النواعير - الجزيرة(.
أي فري��ق في الطريق األول لن يواجه فريقًا في الطريق 

الثاني إال في النهائي والعكس صحيح.

قرعة تنذر بقمم مبكرة في كأس الجمهورية واالنطالقة في 23 الحالي 

مهند الفقير المدير الفني التحاد الكرة: 
دوري السيدات هذا الموسم أفضل من السابق من كافة النواحي

حسان عباس مدير الكرة بنادي الكرامة: 

صدارتنا للدوري نتيجة االستقرار واالنضباط والنظام بالفريق

صبحي أبو كم

محمد خير الكيالني

محمد هاشم إيزا

جولة جديدة من )العقوبات( صدرها اتحاد الكرة قبل أيام وفيها:
- إيقاف الالعب جهاد الباعور من نادي الجيش مباراة واحدة.

- إقامة مباراة من دون جمهور لنادي الطليعة.
- تغريم نادي الطليعة بمبلغ مليون ليرة سورية.

- حرمان الالعب حسن بوظان من فريق الطليعة مباراة واحدة.
- تغريم نادي االتحاد بمبلغ خمسمئة ألف ليرة سورية.

- إقامة مباراة واحدة لنادي االتحاد من دون جمهور.
- إيقاف مدرب شباب تشرين ياسر لفاح أربع مباريات.

تغريم وإيقاف

أقامت إدارة ن��ادي الحرية حفاًل تكريميًا لفرق رج��ال كرتها بحضور عبد 
المنعم رياض المصطفى رئيس مكتب الش��باب ورئيس وأعضاء اللجنة 
التنفيذية وعدد من رجال اإلعالم وخبرات النادي وألقيت كلمات عبرت 
عن ارتياحها لتطور الفريق تجلى ذلك من خالل تحس��ن نتائجه بالدوري 
الممتاز وكان آخرها فوزه في دمشق على المحافظة وتم تكريم الالعبين 
والجهاز التدريبي واإلداري بمكافأة مالية بلغت 100 ألف ليرة لكل منهم.

كرة االتحاد
تستمر معاناة كرة االتحاد في مشوار الدوري بغياب االستقرار في الجهاز 
التدريب��ي وقد كلف��ت اإلدارة الكابتن أحمد هواش مدرب��ًا لفريق رجالها 
وأنس صاري مس��اعدًا ل��ه وأعفت مدرب حراس المرمى ياس��ر جركس 
م��ن عمله وعينت محمد بيروتي بدياًل عنه بذريعة أن )الجركس( تناول 

مجلس اإلدارة بانتقاداته في مجالسه الخاصة.

تكريم كرة الحرية
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حقق فريق سيدات نادي محافظة حمص لكرة 
القدم فوزًا غاليًا على منافسه فريق شرطة حماة 
وبنتيج��ة 2/ صف��ر بعد مباراة ندي��ة وتميزت 
بتقديم الفريقي��ن أداء جيدًا يدعو إلى التفاؤل 
بموس��م جيد لدوري الس��يدات الذي يتصدره 

حاليًا فريق محافظة حمص.
االتح��اد التقت على هامش المباراة مع رئيس 
نادي محافظة حمص فض��ل الزين الذي قال: 
نادين��ا يمث��ل كل محافظ��ة حم��ص وهو ناد 
اجتماعي ورياضي وثقافي وموس��يقي فيه كل 
أنواع الطيف ورياضيا في��ه كرة القدم وألعاب 
أخرى ولكن فريقنا بكرة القدم للسيدات فيه كل 
مواصفات البطولة وه��و بالطريق لحملها بعون 
هللا حيث يتصدر سلم الترتيب بستة انتصارات 
دون اي خسارة وبقي لنا ثالث مراحل نرجو ان 
تتكل��ل بالفوز لنحرز صدارة الذهاب ثم الدوري 
والفضل يعود للكابتن فادي سعد مدرب الفريق 
ال��ذي يعمل ب��كل اريحية وح��ب وتفاني مع 
الالعبات إلظهار محافظة حمص بش��كل جيد 

رياضي��ا وبلعبة كرة الق��دم التي يحمل النادي 
رايته��ا باقتدار ونحن كإدارة ال نقصر مع الفريق 
ونق��دم له كل اإلمكانيات لنجاحه من ألبس��ه 
وأدوات وأشكر أهالي الالعبات الذين يتابعون 

بناتهم بكل روح تعاونية عالية فكل الشكر لهم 
ولكل من يقف مع النادي وخاصة اإلعالم الذي 
نطلب منه االهتمام أكثر بفئة الرياضة األنثوية 

بكرة القدم وإلقاء الضوء على الدوري.

يت��رأس األس��تاذ ف��راس 
االتح��اد  رئي��س  مع��ال 
وف��د  الع��ام,  الرياض��ي 
اللجنة األولمبية الس��ورية 
الجمعية  اجتماع��ات  في 
والمجل��س  العمومي��ة 
االولمبي اآلسيوي والمقرر 
العاصم��ة  ف��ي  انعق��اده 
العماني��ة مس��قط بالفترة 
من 17 ولغاي��ة 19 كانون 
أول الج��اري, ويضم الوفد 
السوري اللواء موفق جمعة 
التنفيذي  المكت��ب  عضو 
االولمب��ي  للمجل��س 

اآلس��يوي, والدكتور صالح الدي��ن الخطيب األمين 
العام للجنة األولمبية الس��ورية, األستاذ ناصر السيد 

األمين العام المساعد للجنة االولمبية السورية.
وبحس��ب ج��دول األعم��ال الذي ت��م تعميمه على 

الوطنية  اللج��ان األولمبية 
في الق��ارة اآلس��يوية فإنه 
من المقرر أن تتضمن هذه 

االجتماعات:
المضيف  على  التصويت   -
لأللع��اب اآلس��يوية ع��ام 
يتناف��س  الت��ي   2030
كل  اس��تضافتها  عل��ى 
الس��عودية  العاصمة  م��ن 
الري��اض ونظيرتها القطرية 

)الدوحة(.
- تقيم الع��روض المقدمة 
المنظم��ة  اللجن��ة  م��ن 
لأللعاب اآلسيوية الشاطئية 

السادسة بالصين.
- مناقش��ة العروض لدورة األلعاب اآلسيوية رقم 19 
التي تنظمها الصين عام 2022، إضافة إلى عدة نقاط 

أخرى وما يستجد من أمور.

مالك الجاسم

محمد عجان

محمد هاشم إيزا

محليات

الجمهورية  إجراء قرعة مسابقة كأس  الخبر 
لكرة القدم للموسم 2020 - 2021.

يف  وال  المشاركين  عدد  يف  جديد  ال  التعليق 
نظام إجراء مباريات المسابقة فهي كما كانت 

عليه سابقاً يف كل األدوار.
الفني  المستوى  يرتقي  أن  نتمناه  ما  وكل 
المتقدمة  األدوار  يف  وخ��اص��ة  للمباريات 
باللقب  الفوز  وجائزة  يتناسب  بما  للمسابقة 
االت��ح��اد  ك��أس  يف  بالمشاركة  والمتمثلة 
اآلسيوي للفريق بطل الكأس إىل جانب بطل 

الدوري الممتاز.

خبر

تعليق

وفد األولمبية السورية في اجتماعات الجمعية 
العامة والمجلس االولمبي اآلسيوي

تّوج االس��تاذ ف��راس معال رئي��س االتحاد 
الرياضي العام منتخب حمص لكرة الس��لة 
ب��كأس بطول��ة الجمهورية على الكراس��ي 
المتحركة وذلك بعد ختام المباراة النهائية 
للبطول��ة الت��ي أقيمت في صالة تش��رين 
الرياضية بدمشق وفاز فيها منتخب حمص 

على منتخب حلب بنتيجة 30-48 نقطة.

وحضر خت��ام البطول��ة وتتوي��ج الفائزين 
الس��ادة اعضاء المكت��ب التنفيذي لالتحاد 
الرياضي الع��ام محمد الحايك وعبد الناصر 
كركو الجاس��م وبشير العبود وشذى جروان 
ورئيس اتحاد الرياضات الخاصة هنائي الوز 
ورئي��س اللجنة التنفيذي��ة بحمص فيصل 

دربي. 

وتأهل منتخب حمص للمباراة النهائية بعد 
فوزه على منتخب دمش��ق في الدور نصف 
النهائي بنتيج��ة 25-59 نقطة بينما وصل 
منتخب حلب للمباراة نفس��ها بعد فوزه في 
نصف النهائي على منتخب الالذقية 42-31 

نقطة.
وكان منتخ��ب الالذقية حقق المركز الثالث 

بفوزه على منتخب دمشق في مباراة تحديد 
المركزين الثالث والرابع.

وش��اركت في البطولة ثماني��ة فرق وزعت 
على مجموعتين ضم��ت األولى منتخبات 
الالذقية ودمش��ق وريف دمشق والقنيطرة 
فيما ضمت الثانية منتخبات حلب وحمص 

وحماة وطرطوس.

منتخب حمص بطاًل للجمهورية بكرة السلة على الكراسي المتحركة

جلسته  في  العام  الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  أص��در 
الدورية برئاسة السيد فراس معال رئيس االتحاد الرياضي العام 

عدة قرارات أبرزها:

 إيف��اد منتخب الريش��ة الطائرة إلى روس��يا بتاري��خ 2020/12/15 
إلقامة معس��كر خارجي والمؤلف من المدرب وسيم الضماد والالعبين 
والالعبات أليس��ار محمود – أمجد الفصيح – أحمد الش��ربجي – أيمن 

حبال – مصطفى حبوش.
 المش��اركة في البطولة العربية السادس��ة للركبي الس��باعي للرجال 
والبطول��ة األول��ى للس��يدات التي س��تقام في مصر بالفت��رة من 11-

.2021/2/14
 إقامة معس��كر مغل��ق للمنتخب الوطني أللعاب الق��وى في مدينة 

تشرين الرياضية بالفترة من 2020/12/1 ولغاية 2021/3/31.
 إقام��ة تجمعات منتخب للمميزين بألع��اب القوى في المحافظات 
وهي )دمشق – ريف دمشق – الالذقية – السويداء – حماه – دير الزور( 

خالل الفترة من 1/1 ولغاية 2021/3/31.
 إقام��ة ماراتون )اإلرادة والحياة( واعتم��اد مجموعة مصطفى غالب 

شعيرة لرعاية السباق.
 تمديد المعس��كر التدريبي المغلق لالعب��ي المنتخب الوطني لرفع 
األثقال بالفترة من 1-2020/12/31 اس��تعدادًا لالس��تحقاقات القادمة 
وه��م المدرب ماهر قربي والالعبون مؤيد النج��ار – عز الدين الغفير – 

محمد الحايك.
 ترمي��م مجلس إدارة نادي النب��ك الرياضي بريف دمش��ق بالرفيق 
محمد طلعب الحفار بداًل من الرفيق أس��امة الش��اقي العتذاره والرفيق 

جهاد شنور بداًل من الرفيق وليد شوكه العتذاره.
 إيقاف الرفيق تمام مفتاح عضو مجلس إدارة نادي الطليعة الرياضي 
بحم��اه لمدة ع��ام كامل لتهجمه عل��ى الحكم وش��تمه وتغريم نادي 
الطليع��ة الرياض��ي بمبلغ وقدره /100000/ ل.س فق��ط مئة ألف ليرة 

سورية ال غير.

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي

قال رئيس اتحاد كرة الطاولة بسام 
خليل إن ش��حنة م��ن التجهيزات 
الخاص��ة باللعب��ة وصل��ت مين��اء 
الالذقية قبل ايام وسيتم احضارها 
إلى دمش��ق بعد االنتهاء من بعض 
وأوض��ح  االعتيادي��ة  االج��راءات 
الش��حنة تحتوي على  )خليل( أن 
والبوردينغ  الط��اوالت  ع��دد م��ن 
الخاص��ة  االلكتروني��ة  واللوح��ات 
بالتحكيم وألبسة رياضية وأرضيات 
المواصف��ات  حس��ب  لطاولتي��ن 

الدولية للعبة.
وع��ن مصدر هذه الش��حنة اش��ار 
)خلي��ل( أنه��ا مقدمة من ش��ركة 
هندي��ة تم االتفاق معه��ا من قبله 
أثناء حض��وره اجتماع��ات االتحاد 
اآلس��يوي قبل عدة اش��هر في قطر 

مع مندوب الش��ركة التي تعهدت 
بتقديم هذه التجهيزات مقابل وضع 
لوغو الش��ركة على هذه التجهيزات 

كنوع من الترويج االعالني.
الطاولة  وفيم��ا يخ��ص منتخ��ب 
ظاظا  هن��د  البطل��ة  وتحضي��رات 
المتأهل��ة ألولمبي��اد طوكي��و قال 
)خلي��ل( إن الالعب��ة في معس��كر 
داخل��ي دائ��م بإش��راف الم��درب 
طوني أبو عسلي ومتابعة من لجنة 
المدربين واتح��اد اللعبة، والجديد 
ه��ذه الم��رة ه��و تأمين معس��كر 
خارج��ي في روس��يا خ��الل وقت 
قريب بمش��اركة العبتين والعبين, 
ت��م تأمين��ه بجهود مش��كورة من 
االس��تاذ فراس معال رئيس االتحاد 
الرياضي العام الذي يقدم كل الدعم 

للعب��ة ويتابع بكل دق��ة واهتمام 
استعدادات البطلة هند ظاظا, وكان 
لنا مع��ه لقاء قبل أي��ام تم خالله 
مناقشة كل األمور المتعلقة باللعبة 
وابدى تفهم��ًا تامًا لكل المتطلبات 
مؤكدًا سعيه المستمر لتأمين ذلك.

وح��ول االنش��طة الداخلي��ة للعبة 
ق��ال )خلي��ل( انجزن��ا م��ا يمكن 
الجاري ضمن  الع��ام  انجازه خالل 
فرضتها جائحة  اس��تثنائية  ظروف 
كورونا ونفذنا مؤخ��رًا بطولة انتقاء 
والش��بالت  االش��بال  منتخب��ات 
والناشئين والناش��ئات, ومع بداية 
العام ووف��ق الظروف المس��تجدة 
النش��اط  س��نبدأ بتنفي��ذ روزنامة 
المحددة ضمن خطة االتحاد ولجانه 

المنبثقة. 

كرمت اللجنة العلي��ا للفنون القتالية عددا من العبي 
االيكي��دو من ذوي اإلعاقة /مب��ادرة متالزمة الحب/ 
لنيله��م احزمة اللعبة خ��الل حفل أقي��م في مبنى 

االتحاد الرياضي العام بدمشق.
وخ��الل حفل التكريم اس��تعرضت اللجنة المش��رفة 
عل��ى هذه المبادرة المراحل التي مر بها الالعبون منذ 
انطالق تدريباته��م أواخر العام الماض��ي وصواًل إلى 

حصول عدد منهم على الحزام األصفر في االيكيدو.
حضر الحفل الس��يد عمر عاروب نائب رئيس االتحاد 
الرياضي العام والس��يد محمد الحايك عضو المكتب 
التنفي��ذي لالتحاد الرياضي والس��يد عدنان المصري 
رئيس اللجنة العليا للفن��ون القتالية وأعضاء اللجنة 
وأهال��ي الالعبي��ن وك��وادر المب��ادرة وحش��د من 

المهتمين.

قام حس��ين المزيد رئي��س اللجنة 
التنفيذي��ة في دير ال��زور وعدد من 
أعض��اء اللجن��ة بجولة إل��ى مدينة 
البوكم��ال لإلطالع على واقع العمل 

الرياض��ي والمنش��آت الرياضية في 
المدين��ة، وت��م خ��الل الجولة عقد 
اجتم��اع م��ع ش��عبة الح��زب في 
نادي  إدارة  البوكمال ومع مجل��س 
البوكم��ال، حيث ت��م االتفاق على 
تسليم منش��آت النادي إلى اإلدارة، 
وتشكيل لجنة استالم مؤقتة مؤلفة 

م��ن أعض��اء إدارة ن��ادي البوكمال 
ورئي��س لجن��ة الش��باب والرياضة 
بشعبة الحزب للتنسيق والعمل على 
متابعة الموضوع لتسليم مقر النادي 
ومنش��آته بش��كل كامل ليصار إلى 
اس��تثمارها لصالح النادي، واإلقالع 

بالعمل الرياضي بشكل صحيح.

تجهيزات جديدة لطاولتنا ومعسكر خارجي للمنتخب اللجنة العليا للفنون القتالية تكرم العبي االيكيدو من ذوي اإلعاقة

جولة تفقدية للمنشآت الرياضية في البوكمال 

يمك��ن أن نطل��ق على واقع الريش��ة 
الطائرة في الالذقية أنه يش��هد عودة 
ال��روح للعبة بع��د فت��رة طويلة من 
التره��ل والتراج��ع واالبتع��اد ع��ن 
التتويج وذلك عبر نش��اط  منص��ات 
مضاعف ومس��ؤول من قب��ل اللجنة 
الفني��ة التي تعمل بروح ومس��ؤولية 
الطبيعي على  باللعبة لمكانها  للعودة 
خارطة النتائ��ج واإلنجازات والحرص 
على إيجاد قاع��دة عريضة من العبي 
والعبات المس��تقبل وهذا ما يحصل 
فعليًا ف��ي مراكز الالذقي��ة التدريبية 
النش��اط  حي��ث  الطائ��رة  للريش��ة 
والتمارين بإشراف مدربين مختصين 
الموهوبي��ن  والعم��ل عل��ى صق��ل 
وتأهيلها  وإعدادها  الواع��دة  والوجوه 
للمش��اركة بالبط��والت وهك��ذا كان 
فعليًا حيث ع��ادت الالذقية لتحقيق 
النتائ��ج الجي��دة والمنافس��ة عل��ى 
بطوالت الجمهوري��ة لمختلف الفئات 
وإح��راز اإلنجازات والول��وج وبجدارة 
إلى منتخباتنا الوطنية ماذا عن واقع 
المس��تقبلية كل  اللعبة والطموحات 
شيء عبر ردود وإجابات رئيس اللجنة 
الفنية الكابتن حسام حبوش ومدرب 

مركز الباسل للبنين والبنات.
مسؤولية وطموح

عن واقع اللعبة تحدث الكابتن حسام 
حبوش أن اللعبة تش��هد نش��اطًا غير 
ع��ادي ف��ي الالذقية وبش��كل جدي 
ومسؤول من كافة العاملين سواء في 

اللجنة الفنية والمدربين في المراكز.
وذلك عبر استقطاب أكبر عدد ممكن 
من العبي والعبات المستقبل والعمل 
وتعليمهم  وتأهيله��م  إعدادهم  على 
مبادئ وأصول ممارس��ة اللعبة وذلك 
حرص من الجميع على تجاوز مرحلة 
اللعبة  التي عاشتها  الترهل والتراجع 

ولفت��رة طويلة والعودة به��ا للمقارعة 
والمنافسة وتحقيق اإلنجازات.

وبالفع��ل أصبح لدينا قاع��دة عريضة 
ملتزمون  والالعب��ات  الالعبي��ن  من 
بش��كل ج��دي ومنتظم ف��ي المراكز 
التدريبي��ة الثالث��ة التي تض��م عددًا 
كبي��رًا م��ن المواهب الواع��دة التي 
وطموحنا  واع��د  مس��تقبل  ينتظرها 
حالي��ًا  الالذقي��ة  ك��ون  مس��تقبلي 
الفئات  تتقاس��م مع حمص بطوالت 
العمرية الواعدي��ن بعد تحقيق العبنا 
حس��ام راعي بطولة الجمهورية تحت 
13 س��نة والالعبة زين��ب بدور المركز 
 13 الجمهوري��ة تحت  الثاني بطول��ة 
الالذقية  سنة ومصطفى حبوش بطل 
أش��بااًل وناش��ئين والمركز الثاني في 

بطولة الجمهورية األخيرة.
مراكز فاعلة

يتابع الكابتن حبوش حديثه لالتحاد 

أن لعب��ة الريش��ة الطائ��رة بالالذقية 
تش��هد حال��ة ممت��ازة من النش��اط 
والتماري��ن والتدريب��ات في مراكزها 
التدريبية الثالثة التي تس��ير بش��كل 
الجميع  منتظم ومسؤول وإصرار من 
على إعداد أكبر عدد ممكن من العبي 

والعبات المستقبل.
مركز الباسل

وعب��ر  والعب��ة  العب��ًا   45 ويض��م 
مركزي��ن للتدري��ب األول ف��ي صالة 
التربية والثاني صالة الريش��ة باللجنة 
ثالث  بمعدل  والتدري��ب  التنفيذي��ة 
ل��كل مرك��ز ويضم  مرات أس��بوعيًا 
المركز بطل الجمهورية حس��ام راعي 
وهن��اك العديد م��ن المواهب التي 
ستس��طع عم��ا قريب كونها كس��بت 
االحتكاك والمش��اركة عبر األولمبياد 
الوطن��ي وبطوالت الم��دارس ويدربه 

الكابتن حسام حبوش.

مركز استاد الباسل
ويض��م 25 العب��ًا والعب��ة بإش��راف 
الكابتن عمار ب��دور ويجري التدريب 
فيه ث��الث م��رات أس��بوعيًا ويضم 
العبي��ن جيدي��ن وع��ن ق��در م��ن 
المس��توى والمهارات وشارك العبوه 
والعباته في بطول��ة مدارس الالذقية 
وأحرزوا المراكز األولية كما ش��اركت 
العب��ة المرك��ز زين��ب ب��دور ببطولة 
الجمهوري��ة تحت 13 س��نة وأحرزت 

المركز الثاني.
مركز المدينة الرياضية

ويلتزم بالتمارين فيه 22 العبًا والعبة 
بإشراف الكابتن توفيق ميا.

حيث يجري التدريب فيه ثالث مرات 
أسبوعيًا وش��ارك العبوه والعباته في 
البطوالت المدرس��ية وهن��ا أحب أن 
أش��ير أن التعاون بين المراكز الثالثة 
جي��د ومتميز حيث تج��ري بطوالت 
تنشيطية وبشكل مستمر بين العبي 

والعبات هذه المراكز.
تعاون وتنسيق

نح��ن كوحدة عم��ل متكامل��ة همنا 
وتنش��يطها  اللعبة  اس��تمرار  الوحيد 
وإعداد جيل كبير من العبي والعبات 
المس��تقبل وب��كل حب ومس��ؤولية 
إلى بطوالت  الوص��ول  وتصميم على 
الوطنية  منتخباتنا  ورف��د  الجمهورية 

بأبرز الالعبين.
هناك دعم واهتمام ومتابعة من قبل 
اتحاد الريش��ة الطائرة الذي يس��عى 
وبشكل دائم على متابعة نشاط اللعبة 
في جميع المحافظات كما يعمل على 
تزويدن��ا باألدوات من مضارب وريش 
وكذل��ك الح��ال تلق��ى كل المتابعة 
واالهتمام من تنفيذية الالذقية التي 
تواك��ب عملنا ف��ي المراك��ز وتأمين 
المالعب والصاالت فلهم شكرنا ونعد 
الجميع ب��أن الهدف لدينا هو الوصول 
إلى المس��توى المتط��ور الذي يؤهل 

العبينا إلى المنافسة واإلنجازات.

الريشة الطائرة بالالذقية.. قاعدة عريضة.. 
مواهب واعدة.. إنجازات وبطوالت

نادي محافظة حمص في صدارة دوري السيدات لكرة القدم

األول��ى  المرحل��ة  انته��ت 
أش��بال  ك��رة  دوري  م��ن 
نتائ��ج  وأس��فرت  حل��ب 
مباريات األس��بوع الس��ابع 
للمجموع��ة الثانية عن فوز 
الحرية على الش��هباء 6/ 1 
الحرفيين  عل��ى  والني��رب 
2/ 1 لكن��ه خس��ر قانوني��ًا 
3/ 0 لع��دم تقديم هويات 
الالعبي��ن وتعادل اليرموك 
وبذلك  عم��ال حل��ب،  مع 
تأهل للمرحلة الثانية فريقا 
من  وخرج  والنيرب  الحرية 
الش��هباء  أندية  المس��ابقة 

واليرم��وك  والحرفيي��ن 
ونب��ل وعمال حل��ب وكان 
قد  والش��رطة  االتحاد  ناديا 
تأهال عن المجموعة األولى 
النهائ��ي  ال��دور  وس��يقام 
حي��ث  المق��ص  بطريق��ة 
سيلعب االتحاد مع النيرب 
والحري��ة مع ش��رطة حلب 
على  الخاس��ران  ويتقاب��ل 
المركزي��ن الثال��ث والرابع 

والفائزان على لقب البطولة.
وف��ي دوري ناش��ئي حلب 
الك��روي فاز االتح��اد على 
الش��رطة 9/ 0 وعفرين على 
الجي��ش 8/ 0 والقلعة على 
والحرفيون   0  /3 الس��فيرة 
عل��ى نب��ل 3/ 0 واليرموك 
على الش��هباء 2/ 0 وخسر 
قانونيًا 3/ 0 بسبب مشاركة 
العبين فوق السن القانونية.

كـــرة 
قواعـــد 

حلــب
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اق��ام االتح��اد العرب��ي الس��وري 
للمالكم��ة تجارب��ًا النتق��اء عناصر 
المنتح��ب الوطني لفئت��ي الرجال 
والشباب وجرت القرعة على طريقة 
)دبل ش��ار( حيث يتقاب��ل أبطال 
األوزان بفئة الش��باب مع نظيرهم 
بفئة الرجال في الدور النهائي، وهي 
المرة األولى التي يسمح بها اتحاد 
المالكم��ة به��ذه المواجه��ات مع 
االلتزام بلعب مب��اراة واحدة فقط 
في اليوم بحس��ب م��ا ذكر رئيس 
اتحاد المالكمة كامل شبيب الذي 
أوضح أن التجارب افرزت عددًا من 
الالعبين المميزين وتم ضمهم إلى 
بداًل من العبين  المنتخب  معسكر 
المعس��كر..,  كان��وا ضمن  آخرين 
وقال ش��بيب إن الهدف من إقامة 
هذه التجارب هو اختيار عدد محدد 
م��ن الالعبي��ن ألننا عل��ى أبواب 
معس��كر تدريبي خارجي في إيران 
من المقرر إقامت��ه بالفترة من 20 
كانون ثاني القادم ولغاية 5 شباط 

وأش��ار ش��بيب إلى ق��رار اتحاد 
المالكمة القاض��ي بإقامة تجارب 
لفئة الس��يدات حدد موعدها يوم 
/21/ الشهر الجاري بهدف االطالع 
لالعبات  الفن��ي  المس��توى  على 
اللواتي يمارس��ن اللعبة ودراس��ة 
امكانية تشكيل منتخب من أجل 
المش��اركة ف��ي البطول��ة العربية 
للرجال والس��يدات التي تقام في 
الكويت بالفترة من 19 ولغاية 26 

شباط القادم.
أم��ا فيم��ا يخص إقامة معس��كر 

تدريبي لمنتخبي الرجال والشباب 
في مدينة كازان )الروس��ية( فقد 
اوضح شبيب أن الموضوع ما زال 
بانتظار تأكي��د الموافقات الالزمة 
لذل��ك, اما عل��ى الصعيد المحلي 
فق��د اش��ار ش��بيب إل��ى اعالن 
نتائ��ج دورة المدربين العليا التي 
اقامتها اللجنة الرئيسية للمدربين 
ف��ي درعا خ��الل الش��هر الماضي 
بمش��اركة 25 مدربا وتم استبعاد 
5 منه��م لع��دم االلت��زام بحضور 

فعاليات الدورة.

محليات

القيادة  تصدر  أن  الموجب 
أعياد  بمناسبة  الرياضية 
عقوبات  عن  عفوًا  تشرين 
رياضية أصدرتها االتحادات 
مخالفات  نتيجة  المعنية 
ح��ص��ل��ت وش��م��ل��ت أن��دي��ة 
وكوادر  وإداريين  والعبين 
وب���ذل���ك دل���ي���ل ع���ىل أن 

للعقوبات أهدافاً محددة.

أصحاب  يعود  أن  السالب 
وه��واة  والشغب  األخطاء 
عىل  وال��ق��ف��ز  المخالفات 
األن���ظ���م���ة وال���ل���وائ���ح 
هواياتهم  إىل  االنضباطية 
وكأنهم يف عالم آخر وكأنهم 
الرياضي  للنشاط  ينظرون 
ع��ىل أن��ه ف��وز وف��وز وف��وز 
التعادالت  مجرد  وأن  فقط 
وال���خ���س���ارات ل��ي��س��ت يف 

قاموسهم الرياضي.

موجب

سالــب

الي��وم )الس��بت(  تق��ام مس��اء 
مواجهت��ان مثيرتان بدوري أندية 
الس��يدات لك��رة الس��لة موس��م 
2020 / 2021 حي��ث يلتق��ي في 
صالة الفيحاء بدمش��ق الثورة مع 
ثم يس��تضيف  العروب��ة  ضيف��ه 
الجالء  الش��هباء  أزرق  األش��رفية 
ومس��اء الثالثاء س��يكون الموعد 
مع لق��اءات الجيران حيث يواجه 
الث��ورة األش��رفية ف��ي المب��اراة 
األولى ثم يواجه قاس��يون الوحدة 
بالمب��اراة الثانية أم��ا أندية حلب 
المباريات  مع  موعدها  فسيتجدد 
مس��اء الخميس بمباراتين حيث 
يلعب االتحاد مع الجالء والعروبة 

مع الحرية.. إليكم التفاصيل: 
الجالء بالصدارة 

تصدرت سيدات الجالء منافسات 
الدوري السوري الممتاز للسيدات 

بعد حسمهن قمة مباريات الجولة 
على حس��اب قاسيون بفارق )13( 
نقط��ة 50/63، نجم��ات الج��الء 
واصلن تس��جيل األرق��ام الملفتة 
للنظر وكان من نصيب المخضرمة 
عليا الياس��ين 20 نقطة و4 كرات 
حاس��مة وكرة مرتدة بنسبة نجاح 
%66.9 عل��ى الثالثي��ات بواق��ع 
9/6 مح��اوالت، صانع��ة األلعاب 
ميريام جانجي س��جلت 17 نقطة 
 Double و10 ك��رات حاس��مة » 
Double » و7 كرات مرتدة بنسبة 
نج��اح %53.8 عل��ى النقطتي��ن 
نجم��ة  محاول��ة،   13/7 بواق��ع 
إرتكاز منتخبنا الوطني للس��يدات 
والقادمة من نادي الس��احل رشا 
س��كران سجلت 17 نقطة و14 كرة 
مرتدة » Double Double » وكرة 
حاسمة بنسبة نجاح %44.4 على 

النقطتي��ن بواق��ع 18/8 محاولة، 
يقود الفريق المدرب الوطني جان 

مخول
المركز الثاني 

حق��ق فري��ق تش��رين إنتص��اره 
الرابع هذا الموس��م ف��ي الدوري 
وقفز  للسيدات  الممتاز  الس��وري 
إلى وصافة الترتيب العام بعش��ر 
نقاط وبفارق المواجهات المباشرة 
مع الجالء المتص��در بعدما حقق 
فوزي��ن متتاليي��ن عل��ى االتحاد 
بنتيج��ة 59-42 وعل��ى الحري��ة 
61-41، تعاق��دات الفري��ق ه��ذا 
الموس��م مع نتالي أنطون قادمة 
من حطين وآية ش��ّما قادمة من 
الس��احل، العب��ات الفريق حققن 
أرقامًا مميزة وس��نبدأ من مباراة 
الفريق مع االتحاد حيث س��ّجلت 
يارا سليمان 15 نقطة و18 متابعة 

وكرتي��ن   «  Double  Double  «
حاس��متين وقط��ع للك��رة وصّد 
للكرة، كما س��جلت نتالي أنطون 
وك��رة  متابع��ات  و8  نقط��ة   12
حاس��مة وقطع للكرة، آية ش��ّما 
س��اهمت وبشكل كبير خاصة في 
الناحية الدفاعية مس��ّجلة 9 نقاط 
و16 متابع��ة وصّدين للكرة وقطع 
للكرة، كابت��ن الفريق ديانا بالوش 

لعب��ت دورًا كبي��رًا عل��ى الكرات 
الحاسمة وقّدمت 6 كرات حاسمة 
و3 كرات مرتدة وقطع للكرة، أمام 
الحري��ة ب��رزت روال خريمة التي 
س��جلت 10 نق��اط و10 متابعات 
»Double Double« وكرة حاسمة 
 100% ونس��بة  للك��رة  وقط��ع 
الثالثيات م��ن محاولتين  عل��ى 
ناجحتين، يارا بركات سجلت 20 

نقط��ة و4 كرات مرتدة وخمس��ة 
قطعات للكرة وكرتين حاسمتين، 
 Double �يارا س��ليمان حققت ال
Double م��رة أخ��رى وس��جلت 
11 نقط��ة و14 متابع��ة وقطعين 
للكرة، ديانا بال��وش أضافت أيضًا 
9 نق��اط و5 كرات مرتدة و3 كرات 
حاس��مة وقطع للكرة وصّد للكرة 
وش��هدت المباراة إصابة آية شّما 
في بدايته��ا، يقود الفريق المدرب 
الشاب إبراهيم حلبي والذي بصم 

بشكل مميز مع الفريق
فوز غال للوحدة

حقق فريق الوحدة انتصاره الثاني 
الممتاز  الس��وري  ال��دوري  ف��ي 
للسيدات وهذه المرة على حساب 
العروب��ة بنتيج��ة 62/66، نجمة 
الفري��ق س��الف خلي��ل وصل��ت 
أرقامه��ا الممي��زة هذا الموس��م 

واس��تطاعت تسجيل 17 نقطة و4 
كرات حاس��مة و3 ك��رات مرتدة 
و3 قطعات للكرة بنس��بة تسجيل 
بلغت %75 على النقطتين ب 4/3 
محاوالت و%50 عل��ى الثالثيات 
بواقع 4/2 محاوالت و%83.3 على 
الرميات الحرة ب 6/5 محاوالت، 
المدرب سامر  الفريق  يشرف على 

إمام.
نتائج

أما بقية المباري��ات التي أقيمت 
الماضي فقد شهدت فوز  األسبوع 
االتحاد على الساحل بعد التمديد 
بنتيج��ة 63/65 وفوز الجالء على 
الوح��دة 78×67 واألرباع  ضيف��ه 
 ،22-23  ،18-18  ،7-23  ،20-14
وف��وز تش��رين على مس��تضيفه 
-16 واألرب��اع   42×57 االتح��اد 

وف��وز   ،8-13  ،16-20  ،4-8  ،14

قاسيون على مس��تضيفه العروبة 
 ،8-21  ،17-21 واألرب��اع   47×81
24-10، 15-12، وف��وز الس��احل 
على مس��تضيفه الحري��ة 59×42 
 ،13-15  ،5-12  ،14-17 واألرب��اع 

.10-15
درجة ثانية

دوري  منافس��ات  ش��هدت 
الدرج��ة الثاني��ة ف��وز الفيح��اء 
 57×63 العربي  على مس��تضيفه 
-18  ،9-10  ،13-17 واألرب��اع 
18، 18-17، وف��وز اليرموك على 
الس��لمية 50×42 واألرب��اع 12-
8، 10-9، 15-12، 13-13، وف��وز 
مح��ردة عل��ى ضيف��ه التضامن 
 ،9-7  ،15-15 واألرب��اع   40×58
16-9، 20-7، وف��وز حطين على 
ضيف��ه قطين��ة 50×28 واألرباع 

.2-8 ،11-8 ،7-17 ،8-17

دوري أندية السيدات لكرة السلة

اليوم.. األشرفية يستضيف الجالء.. والثالثاء قاسيون يواجه الوحدة 

جدول المباريات القادمة
الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

صالة الفيحاء3 عصرًاالثورة × العروبةالسبت 2020/12/12
صالة الفيحاء5 مساءاألشرفية × الجالء

صالة الفيحاء4 عصرًاالثورة × األشرفيةالثالثاء 2020/12/15
صالة الفيحاء6 مساءقاسيون × الوحدة

نادي الجالء5 مساءاالتحاد × الجالءالخميس 2020/12/17
نادي الجالء7 مساءالعروبة × الحرية

صالة الفيحاء3 عصرًاقاسيون × تشرينالجمعة 2020/12/18
صالة الفيحاء5 مساءالوحدة × الساحل

اعتمد االتحاد العربي لكرة السلة في اجتماعه 
الذي عقده الس��بت الماضي عن بعد برئاسة 
اإلمارات��ي اللواء إس��ماعيل القرقاوي رئيس 
االتحادين العربي واإلماراتي بطوالت موس��م 
2020 / 2021 ف��ي مقدمتها بطولة منتخبات 
الرجال التي تس��تضيفها اإلمارات والتي تم 
تعديل موعدها من الثلث األخير لشهر كانون 
الثاني القادم إلى األس��بوع األول من ش��باط 
القادم )2021( حرصًا من االتحاد على دخول 
المنتخب��ات العربية مباش��رة في التصفيات 
القاري��ة باإلضاف��ة إل��ى بطول��ة منتخب��ات 
الس��يدات وبطولتي األندية رجااًل وس��يدات 
وبطولت��ي الناش��ئين تحت )16( للش��باب 
والش��ابات، وفوض المجلس اللواء إسماعيل 
القرقاوي رئيس االتح��اد واألمين العام عبد 
هللا شلبي لتحديد أماكن ومواعيد البطوالت.

تقرير 2020
كم��ا اعتمد المجل��س التقري��ر المقدم من 
األمانة العامة عن نشاط االتحاد خالل موسم 
2020 باإلضافة إلى إصدار مجلة كرة الس��لة 
العربي��ة الت��ي تتن��اول أربعة مح��اور بداية 
بتاريخ تأسيس االتحاد العربي مرورا بتشكيل 
مجالس اإلدارات منذ مرحلة التأسيس وحتى 
اآلن وجمي��ع نتائج البطوالت والمس��ابقات 
أيض��ًا منذ التأس��يس فيما اش��تمل المحور 
الرابع على نش��اط وانج��ازات مجلس اإلدارة 

الحالي منذ عام 2015 وحتى 2021 وتضمن 
التقرير تحديث االرشيف االلكتروني لالتحاد 
وعم��ل نس��خة احتياطية للمحافظ��ة عليه 
وفيما يتعل��ق بباقي القرارات اتخذ المجلس 
قرارًا جريئًا للتخفيف ع��ن كاهل االتحادات 
المنظم��ة للبط��والت القادم��ة والتي تأثرت 
بفيروس كورونا بإلغاء رسم التنظيم مما ترك 
ارتياحًا كبيرًأ في اوساط تلك االتحادات، كما 
تق��رر رفع تقرير إلى اتح��اد اللجان األولمبية 
العربي��ة حول نش��اط االتح��اد العربي خالل 
الع��ام الحال��ي وتنفيذ برامجه بإقامة س��ت 
دراس��ات مختلفة ف��ي التحكي��م والتنظيم 

والتدري��ب واإلحصاء والبراعم و)3 × 3( رغم 
جائحة كورونا التي تجتاح العالم.

تهنئة القرقاوي
وكان اعضاء مجلس االدارة قد استهلوا الجلسة 
بتقدي��م التهنئة لل��واء اس��ماعيل القرقاوي 
على فوزه برئاس��ة االتحاد اإلماراتي بالتزكية 
ونجاحه بقيادة االتحاد للدورة السادس��ة على 
التوال��ي وكذلك تهنئة عل��ي البنزرتي رئيس 
الجامع��ة التونس��ية على التش��كيل الجديد 
واالتحادي��ن البحرين��ي والس��وري، وتحدث 
القرق��اوي في بداية االجتماع مش��يدا بجهد 
االمانة العام��ة لالتحاد العربي واالعداد الجيد 

ل��كل الدراس��ات الت��ي اقيمت خ��الل العام 
الحالي ونج��اح االتحاد بتنفي��ذ برامجه رغم 
الفيروس بعكس االتح��ادات العربية األخرى 
الت��ي توقف نش��اطها نتيجة له��ذه الظروف 
الصعب��ة كم��ا اش��اد القرق��اوي بالتصميم 
الجديد لالتحاد والمقدم من الدكتور منير بن 
حبي��ب المدير الفني لمكت��ب رئيس االتحاد 
واكد القرق��اوي دعمه لكل ال��دول المنظمة 
للبطوالت القادمة وتس��خير كافة االمكانيات 
إلنجاح تلك المس��ابقات في نفس الس��ياق 
اش��اد العميد عبد هللا ش��لبي بنجاح الدورات 
الست التي نظمها االتحاد خالل العام الحالي 
قائال ب��أن االمانة العامة اع��دت فيديو كاماًل 
لتوثيق تلك الدراس��ات بحي��ث تكون مرجعا 
ل��كل االتح��ادات األعض��اء لالس��تفادة منها 
مس��تقبال وبس��ؤاله عن الدول التي تقدمت 
الس��تضافة البطوالت الس��ت القادمة قال أن 
بطولة منتخبات الرجال س��تقام في اإلمارات 
مطل��ع فبراي��ر بينم��ا تقدمت ثالث��ة أندية 
الس��تضافة بطولة أندية الرجال هي: االتحاد 
السكندري المصري والرادسي التونسي وبابل 
اللبنان��ي فيما تقدم نادي��ا الفحيص األردني 
وهليوبولس المصري لتنظيم بطولة السيدات 
وفيما يتعلق ببطولتي تحت 16 سنة للشباب 
والش��ابات فقد أبدى االتحاد المصري رغبته 

باستضافة الحدثين.

قرارات مهمة لالتحاد العربي لكرة السلة

ست بطوالت قادمة ومنتخبات الرجال في اإلمارات مطلع شباط القادم
تجارب انتقاء ومعسكر تدريبي 

لمنتخب المالكمة في ايران
صبحي أبو كم

فازت الرباعة الواعدة سالف غانم بنت 8 سنوات بالمركز األول في بطولة 
العالم التي نظمها االتحاد الدولي لرفع االثقال عبر)اون الين( على أدائها 
الحرك��ي لرفع��ة نالت إعجاب اللجن��ة المنظمة للبطولة وف��ازت بجائزة 
مالية قدرها 250 الف ليرة س��ورية أرس��لت التحاد رف��ع االثقال وقدمها 
عضو االتحاد عهد جغيلي لالعبة في منزلها بمدينة س��لحب بريف حماه, 
والالعب��ة تتدرب برياضة رفع االثقال منذ عام ونصف في نادي س��لحب 

بإشراف المدرب الوطني محمد رشه.
يذك��ر أنه ش��ارك في البطول��ة 20 دولة من الق��ارات الخمس من بينها 

العبون والعبات من ثالث دول عربية هي سورية, األردن, العراق. 

انطلق��ت أول ام��س مباريات ال��دور األول من بطول��ة الجمهورية لفئة 
الناشئين بكرة اليد التي تس��تضيفها صالة اللعبة بالمدينة الرياضية في 
محافظة الالذقية وتقام منافس��اتها وفق مجموعتين تضم األولى أندية 
الطليعة, االتحاد, القلعة, الدريكيش, الش��علة, الكرام��ة الجزيرة، وتضم 
المجموع��ة الثانية اندية النواعير, الجيش, دير عطية, اليقظة , القنيطرة,, 

ش. طرطوس، وتختتم مباريات البطولة يوم غد االحد.

المرحلة األولى لدوري الناشئين بكرة اليد

)الواعدة( سالف غانم 
تفوز بجائزة مالية في بطولة رفع االثقال العالمية

منحت اللجنة التنفيذية بدير الزور 
إعان��ات مالية ألندي��ة المحافظة 
لمتابع��ة نش��اطها الرياض��ي من 
بالبط��والت  المش��اركة  خ��الل 
المركزية، حيث قدمت إعانة مالية 
لفريق نادي اليقظة بكرة اليد لفئة 
الش��باب الذي ش��ارك في تجمع 
محافظة حماه خالل الشهر الفائت 
وقدرها سبعمئة ألف ليرة سورية، 
كما منح��ت إعانة مالي��ة لنادي 
اليقظ��ة وقدرها ثالثمئة ألف ليرة 
سورية للمشاركة بتجمع كرة اليد 
لفئة الناش��ئين الذي انطلق امس 

األول في محافظة الالذقية. 
لنادي  كما منح��ت إعانة مالي��ة 
ثالثمئ��ة  وقدره��ا  الميادي��ن 
لي��رة س��ورية  أل��ف  وخمس��ون 
للمش��اركة بتجمع الك��رة الطائرة 
ف��ي محافظ��ة  إقامت��ه  المق��رر 

طرطوس.

تنفيذية دير الزور 
تدعم أنديتها للمشاركة 

بالبطوالت المركزية
على خلفية النتائج المتردية وتقهقر 
فريق رجال الكرة االتحادية إلى مركز 
متأخ��ر بالدوري الك��روي والغضب 
الجماهيري  الش��ارع  ال��ذي يل��ف 
االتح��ادي من جراء تل��ك النتائج، 
استدعت قيادة فرع الحزب مجلس 
اإلدارة والتق��ى به��ا أحم��د منصور 

المنعم  الف��رع بحضور عب��د  أمين 
ري��اض المصطف��ى رئي��س مكتب 
الشباب واستمع من رئيس النادي 
المهندس باسل حموي إلى األسباب 
وطالب  بالفريق  المحيطة  والظروف 
اإلدارة العمل على تجاوزها وتالفيها 
والوقوف  الفريق  وتحقيق متطلبات 
إلى جان��ب الالعبين والجهاز الفني 
الك��رة االتحادية  للعمل على إعادة 

إلى الس��كة الصحيحة واالرتقاء بها 
إلى مراكز متقدمة.

المهن��دس حموي  وع��د  وب��دوره 
قيادة الفرع بالعم��ل الجاد لتحقيق 
المطال��ب الجماهيرية وتمنى منح 
اإلدارة فرص��ة أس��بوعين )مباراتان 
بال��دوري( وبعده��ا ل��كل ح��ادث 

حديث!!؟؟
هذا وتس��تمر معاناة ك��رة االتحاد 

في مشوار الدوري بغياب االستقرار 
ف��ي الجه��از التدريبي وق��د كلفت 
اإلدارة الكابت��ن أحمد هواش مدربًا 
لفريق رجالها وأنس صاري مساعدًا 
ل��ه وأعفت مدرب ح��راس المرمى 
ياس��ر جرك��س من عمل��ه وعينت 
محمد بيروتي بدياًل عنه بذريعة أن 
)الجرك��س( تناول مجل��س اإلدارة 

بانتقاداته في مجالسه الخاصة.

فري��ق كتائ��ب البعث لك��رة القدم 
بحمص فريق مح��دث من العبين 
غير موقعين على كش��وف األندية 
وألول مرة يشارك في بطولة خارج 
حمص تم اختي��ار الفريق من قبل 
اإلداري حسام طيارة والمدرب هايل 
المحيميد بإش��راف ط��الل ادريس 
وتمكنوا من إح��راز وصافة البطولة 
الثانية لكتائب البعث التي أقيمت 
بطريق��ة ال��دوري ف��ي محافظات 
الف��رق وق��د خ��اض الفري��ق تلك 
المباريات وفاز على جامعه تشرين 

3/1 وعل��ى طرط��وس 8/1 وتعادل 
م��ع الالذقية 1/1 وتصدر مجموعته 
ب�7 نق��اط وانتقل للربع نهائي الذي 
ضم حلب وحمص ودرعا ودمش��ق 

وف��از بالنصف نهائي على دمش��ق 
3/2 ولع��ب المب��اراة النهائية مع 
حلب وتع��ادال 2/2 بعد مباراة نديه 
مع العب��ي حلب المتمرس��ين تم 

الترجيح  لضرب��ات  اللج��وء  بعدها 
وخسروا 3/2 ونالوا وصافة البطولة 
برعاية أمين  أقيم��ت  التي  الثانية 
ف��رع الح��زب الرفيق عم��ر حوريه 
الرفيق  النهائية  بالمب��اراة  ورافقهم 
مفيد مسوح رئيس مكتب الشباب 
بف��رع حم��ص للح��زب والرفي��ق 
فيصل دربي رئيس تنفيذية حمص 
والعقيد محمد وسوف قائد كتائب 
البعث بحمص وتأل��ف الفريق من 
الالعبي��ن: تم��ام الحلواني وهادي 
المسدي وخالد زهرة ومحمود بكار 
ثائر ملوك وحسان الشامي وعصام 

شقره وعمر االشرف وجاكسون.

مساءلة اإلدارة االتحادية وإمهالها أسبوعين

فريق حمص وصيف بطولة كتائب البعث 

مالك الجاسم

محمد خير الكيالني 

محمد هاشم إيزا
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تشهد منافسات دوري أندية الرجال 
لكرة الس��لة موس��م 2020 / 2021 
ه��ذا األس��بوع /11/ مب��اراة مثيرة 
القادم  الثالث��اء  أبرزها مس��اء  تقام 
الكرامة )المرش��ح األقوى  وتجم��ع 
الموس��م  البطولة هذا  بلق��ب  للفوز 
عل��ى ضوء التعاق��دات األخيرة( مع 
الجمعة  الجالء، ومساء أمس  ضيفه 
أقيمت ثالث مباريات والجريدة على 
الطابع من المق��رر أن تجمع الوثبة 
م��ع العروبة واليرموك م��ع الوحدة 
والحري��ة م��ع الكرامة وس��نوافيكم 
بنتائج هذه المباريات العدد القادم.. 

إليكم التفاصيل:
ثالث مباريات

مس��اء اليوم يلعب الوح��دة بقيادة 
الجمي��ل في الظهور الرس��مي األول 
العروب��ة  أم��ام  بال��دوري  للفري��ق 
والبرتقالي مرش��ح للف��وز على ضوء 
جاهزي��ة الفريق التي ظهرت مس��اء 
أمس أمام اليرموك بقيادة ش��ريف 
العش ومجد عربش��ة وطارق الجابي 
وحكم عبد هللا والغميان، وبالمباراة 
الثانية يلعب اليرم��وك أمام ضيفه 
الكرام��ة ف��ي مب��اراة صعب��ة على 
أصح��اب األرض بعد اكتمال صفوف 
الفري��ق الضيف بقيادة المدرب خالد 
أبو ط��وق والدوليين هابو والش��يخ 
عل��ي وجورج��ي ومجد أب��و عيطة 
وفي المب��اراة الثالثة يلتقي الجاران 
الطليعة والنواعي��ر في ديربي حماة 

الكبير.
قمة األزرق يف حمص

بعد رحل��ة المنتخ��ب الناجحة في 
التاريخي  والف��وز  الثاني��ة  الناف��ذة 
عل��ى إيران س��يعود العبونا لألجواء 
المحلي��ة عب��ر مباري��ات ال��دوري 
وسيش��هد األس��بوع القادم مشاركة 
لتبدأ  بالمنافس��ات  األندي��ة  جميع 
المالمح باالتضاح شيئًا فشيئًا وألن 
الكرام��ة الي��وم قبل بدء المنافس��ة 
الحقيقة يعتبر عل��ى الورق الحصان 
األس��ود بع��د نج��اح إدارة الفري��ق 
باس��تعادة عمالق الس��لة الس��ورية 
عبد الوهاب الحم��وي إضافة للنجم 
الدول��ي عمر الش��يخ علي وجورجي 

نظريان فعش��اق النس��ر األزرق بأحر 
الش��وق ألن يلعب الفريق على أرضه 
وجماهيره وهذا ما س��يتحقق مساء 
الثالثاء القادم بمباراة الجالء بعد أن 
يعود الفريق م��ن رحلة حلب والتي 
س��تجمعه بالحرية واليرموك والفوز 
أقرب للكرامة والمدرب الجديد خالد 
أبو طوق يعلم أن المباريات الحالية 
ه��ي تحضير جيد لما هو قادم، وفي 
بقية المبارريات التي ستقام الثالثاء 
اليرموك  الوثبة م��ع  القادم يلع��ب 
والوحدة مع الثورة واالتحاد مع جاره 

الحرية.
الوحدة بضيافة الجالء

مس��اء الجمعة تقام أرب��ع مباريات 
حيث يلعب الحري��ة مع الوثبة وفي 
أب��رز المواجهات يس��تضيف الجالء 
الوحدة والعروب��ة مع الكرامة ويحل 

النواعير ضيفًا على الجيش.
نتائج وأرقام

الرج��ال  دوري  مباري��ات  وكان��ت 
المقامة األسبوع الماضي شهدت فوز 
الجالء على اليرموك 89×66 واألرباع 
 ،22-25  ،23-16  ،30-16  ،14-9
وفوز الحرية عل��ى العروبة 100×68 
 ،24-10  ،27-16  ،29-18 واألرب��اع 

20-24
الفوز الثاني

حق��ق الحري��ة إنتص��اره الثاني في 
ال��دوري وه��ذه المرة على حس��اب 
العروبة بنتيجة 100/68، الحرية قّدم 
مستوًى جّيدًا رغم إعتماده على أبناء 
النادي بنس��بة كبيرة هذا الموس��م 
وبرز منهم رامان موسى الذي سجل 

21 نقطة و3 كرات حاس��مة وكرتين 
مرتدي��ن بنس��بة تس��جيل بلغ��ت 
%63.6 عل��ى النقطتين بواقع 7/11 
محاولة و%80 عل��ى الرميات الحرة 
ب 4/5 محاوالت، العبان اثنان حققا 

ال� Double Double وهم: 
- بكري ملحو مس��جاًل 15 نقطة و13 
متابعة » ريباوند » و3 كرات حاسمة 
» أسيست » محققًا نسبة %100 على 

النقطتين بسبع محاوالت ناجحة.
- أحم��د حبش بتس��جيله 12 نقطة 
و12 متابع��ة وكرتي��ن حاس��متين 
بنسبة تس��جيل بلغت %54.5 على 

النقطتين بواقع 6/11 محاولة.
- بس��ام مع��از إس��تطاع تس��جيل 
وكرتي��ن  متابع��ات  و5  نقط��ة   15
حاسمتين و4 قطعات للكرة » ستيل 
» وصّدين للكرة » بلوك شوت بنسبة 
تس��جيل %57.1 عل��ى النقطتي��ن 
بواقع 4/7 مح��اوالت و%33.3 على 

الثالثيات بمحاولتين ناجحتين من 
أصل ستة محاوالت، الشاب محمود 
خانطوماني إستطاع تسجيل 9 نقاط 
و11 ك��رة مرتدة و4 كرات حاس��مة 
وصّدين للكرة بنس��بة تسجيل 50% 
على النقطتين بواقع 4/8 محاوالت.. 
- يقود الفريق المدرب عماد ش��بارة 
وبفترة تحضيرية لم تتجاوز العشرين 
يومًا خاض الفريق بها ثالث مباريات 

في الموسم الجديد 2020-2021.
تفوق الجالء

حق��ق الج��الء انتص��اره الثالث في 
الدوري السوري الممتاز للرجال على 
حس��اب اليرموك بنتيج��ة 89/66، 
الجالء ال��ذي راهن على تش��كيلته 
الشاّبة قدم كرة سلة متطورة وسريعة 
مما أثمر عن تألق مهران نرسيسيان 
الذي حق��ق ال Double Double ب� 
23 نقط��ة و15 متابع��ة » ريباوند » 
وكرتين حاس��متين » أسيس��يت » 

وصّدين للكرة » بلوك شوت » وحقق 
نسبة تسجيل %76.9 على النقطتين 
بواق��ع 10/13 محاول��ة و%50 على 

الثالثيات بواقع 1/2 محاولة. 
- كارل إيغو إس��تطاع تس��جيل 19 
نقط��ة وكرتي��ن حاس��متين وحقق 
نس��بة تس��جيل بلغ��ت %75 على 
بواق��ع 6/8 مح��اوالت  النقطتي��ن 
و%22.2 عل��ى الثالثيات بواقع 2/9 

محاوالت، 
- النج��م الش��اب ج��ورج دولماية 
إس��تطاع تسجيل 12 نقطة و3 كرات 
حاسمة و3 قطعات للكرة » ستيل » 
وحقق نس��بة تسجيل بلغت 83.3% 
5/6 محاوالت  النقطتين بواقع  على 
و%100 عل��ى الرمي��ات الح��رة من 
الني��ران  ناجحتي��ن،  محاولتي��ن 
الصديق��ة ممثلة بج��ان كلزي العب 
الفريق السابق والذي يدافع عن ألوان 
اليرموك كبّدت سّلة الجالء 20 نقطة 
 « Double Double « و12 متابع��ة
وكرة حاس��مة وحقق نسبة تسجيل 
بلغ��ت %53.8 على النقطتين بواقع 

8/15 محاولة.
- يقود الجالء المدرب عّبود ش��ّكور 

واليرموك المدرب فواز مريش.
درجة ثانية

الدرج��ة  دوري  مباري��ات  ش��هدت 
الثانية األس��بوع الماضي فوز حطين 
على ضيفه مح��ردة 86×50 واألرباع 
 ،25-7  ،28-18  ،20-16  ،13-9
وفوز النصر على مس��تضيفه السكك 
 ،22-18  ،14-16 واألرب��اع   67×80

.29-20 ،15-13

كرة السلة

أبي شقير

اق��ام المكتب التنفي��ذي لالتحاد الرياضي العام مس��اء 
الثالث��اء الماض��ي حفاًل تكريمي��ًا كبيرًا لبعث��ة منتخبنا 
الوطني للرجال لكرة الس��لة في الصال��ة الملكية بمدينة 
الجالء الرياضية بدمش��ق بحضور ورعاية األس��تاذ فراس 
معال رئيس اإلتحاد الرياضي العام والس��يد عماد س��ارة 
وزير اإلعالم والمهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزير 
الس��ياحة وذلك تقديرًا لفوزه اله��ام الذي حققه منتخبنا 
بالنافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا التي أقيمت في 
قطر منذ أيام على نظيره اإليراني بطل آس��يا السابق، وقد 
حضر الحف��ل العميد حاتم أبو صالح مدي��ر إدارة اإلعداد 
البدن��ي والرياضة وع��دد من أعضاء المكت��ب التنفيذي 
لإلتحاد الرياضي العام ورئيس وأعضاء اتحاد كرة الس��لة 

المؤق��ت ورئيس اللجن��ة التنفيذية بدمش��ق وعدد من 
رؤس��اء األندية بدمش��ق وعدد من ممثلي وسائل اإلعالم 
الرياضي، وتم خالل الحفل تكريم السيدين وزيري اإلعالم 
والسياحة لدورهما الكبير والمساند لرياضة الوطن، فيما 
تم تكريم منتخب السلة بمكافآت مالية كبيرة )مليونين 

ونصف ليرة( لكل فرد من أعضاء البعثة.

أقوى المنتخبات
وش��مل التكريم الجهات ذات التعاون الدائم مع االتحاد 
الرياضي ممثلة بوزير اإلعالم عماد س��ارة ووزير السياحة 
المهندس محمد رامي رضوان مرتيني حيث كشف رئيس 
االتح��اد الرياض��ي العام فراس معال ف��ي كلمة له خالل 

الحفل أن االتحاد الدولي للس��باحة وافق على اس��تضافة 
س��ورية لمنافسات كأس العالم للمس��افات الطويلة بعد 
النجاح الذي تحقق في س��باق تشرين للمسافات الطويلة 

من خالل تصوير السباق من تحت الماء. 
ونوه معال بالفوز الذي حققه منتخبنا السلوي على نظيره 
اإليراني اليوم والذي يعد من أقوى المنتخبات اآلسيوية 
باللعب��ة كان إعج��ازا باألمس، وتمنى م��ن الفريق الذي 
رسم البسمة على وجوه الماليين أن يطوي صفحة مباراة 
إيران من��ذ اآلن وليبدأ بالتفكير والتركي��ز لمباراتي قطر 
والسعودية بالنافذة الثالثة إضافة للبطولة العربية المقررة 
في ش��باط القادم وأن الدعم س��يبقى كبي��را للمنتخب 

وباإلرادة والتصميم نصنع المستحيل.

من جهته بين رئيس اتحاد كرة السلة المؤقت المهندس 
ع��الء جوخه ج��ي أن التكريم يأتي تقدي��رًا لألداء الجيد 
الذي قدمه الالعبون وال��ذي قادهم إلى تحقيق االنتصار 
الثمين على منتخ��ب إيران موضحًا أن الفوز أثبت نجاح 
خطة إع��داد الالعبين خالل فترة التحضير التي س��بقت 
منافس��ات النافذة الثانية منوهًا في الوقت ذاته بالجهود 
الكبي��رة التي بذل��ت للوصول بالمنتخب إلى المس��توى 

الجيد الذي ظهر به ضمن مباريات هذه النافذة.
وعبر عدد من العبي المنتخب عن سعادتهم بهذا التكريم 
واس��تعدادهم لمضاعفة الجهود في الفت��رة التحضيرية 
القادمة لخوض النافذة الثالثة بتصميم كبير إلحراز الفوز 
المنش��ود في المباراتي��ن المتبقيتي��ن وبالتالي ضمان 

التأهل إلى النهائيات اآلسيوية ورسم البسمة على وجوه 
السوريين، حيث قال قائد المنتخب رامي مرجانة بالكلمة 
الت��ي ألقاها نيابة عن العبي المنتخ��ب أن هذا التكريم 
انتظ��ره الالعب��ون طوي��اًل، وأن التكري��م الكريم يحمل 
الالعبين مس��ؤولية كبيرة، وأن الفوز الس��وري سيتحقق 

بإذن هللا على السعودية وقطر.

تصنيف عالمي
مساء األربعاء الماضي أصدر االتحاد الدولي )FIBA( التصنيف 
العالمي الشهري وللمرة األولى منذ وقت طويل تقدم منتخبنا 
الوطني للرجال خمس��ة مراكز على س��لم التصنيف العالمي 

للمنتخبات ليصبح في المرتبة 90 عالميًا.

تكريم كبير لمنتخبنا الوطني لكرة السلة

: حققتم ماكان إعجازًا.. ولنفكر بالبطولة العربية القادمة
اّ

معال

دوري أندية الرجال لكرة السلة 

مواجهات قوية أبرزها بين الكرامة وضيفه الجالء

جدول المباريات القادمة
الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

السبت 2020/12/12
صالة األسد4 عصرًاالعروبة × الوحدة

صالة األسد6 مساءاليرموك × الكرامة
صالة حماة7 مساءالطليعة × النواعير

الثالثاء 2020/12/15

صالة الفيحاء8 مساءالوحدة × الثورة
صالة حمص5 مساءالوثبة × اليرموك
صالة حمص7 مساءالكرامة × الجالء
صالة األسد7 مساءاالتحاد × الحرية

الجمعة 
2020/12/18

صالة األسد5 مساءالحرية × الوثبة
صالة األسد7 مساءالجالء × الوحدة
نادي الجالء5 مساءالعروبة × الكرامة
صالة الفيحاء7 مساءالجيش × النواعير

تقاس��م نادي��ا الكرام��ة والوثب��ة 
المنطقة  دوري  نق��اط مجموع��ة 
الوس��طى بالش��باب والناش��ئين 
لك��رة الس��لة حي��ث ف��از الوثبة 
بالناش��ئين والكرام��ة بالش��باب 
بعكس ما هو متوقع وقد شهدت 
المبارات��ان تنافس��ًا جمي��اًل من 
ففي  بالفريقين  موهوبين  العبين 
الناش��ئين خس��ر ناش��ئو الكرامة 
أم��ام ناش��ئي الوثبة بفارق س��لة 
مباراة  بع��د   )69(-)71( واح��دة 
بثوانيها  مثيرة ومتكافئة حسمت 
األخي��رة بع��د أن أض��اع الكرامة 
تقدم��ه بف��ارق 5 نقاط ف��ي آخر 

دقيق��ة من المباراة مع إهدار عدد 
كبير م��ن الرميات الحرة ليتمكن 
الوثب��ة بالهجوم المرتد والس��ريع 
من حسم المباراة وقد تكافأ األداء 
بالربعين االخيري��ن فتعادال لكن 
ف��ارق الس��لة كان للوثبة وجاءت 

نتائج األرباع كما يلي: 
الربع األول: 8/13 للوثبة

الربع الثاني: 17/20 للكرامة
الربع الثالث: 17/17
الربع الرابع: 24/24 

وف��ي مباراة الش��باب بقي الوثبة 
متقدم��ا في اغلب مراحل المباراة 
ورف��ع الفارق ال��ى 21 نقطة لكن 
الرب��ع االخير  الكف��ة مالت ف��ي 
لمصلح��ة الكرام��ة ال��ذي قلص 
الف��ارق ل�4 نق��اط وكلم��ا حاول 

الكرامة التعدي��ل كان الوثبة أكثر 
حرصًا عل��ى الدفاع إلضاعة الوقت 
وإه��دار مح��اوالت الكرامة حتى 
ومن  االخي��رة  الثوان��ي  ج��اءت 
هجمة مرت��دة للكرامة تلقى وعبر 
تمري��رة متقنة من س��ليم س��عد 
للمتأل��ق ميار الزين اودعها األخير 
في الس��لة في الثانية األخيرة من 
المباراة ومنح الفوز لفريقه بنتيجة 
71/ 70 وصدارة ف��رق المجموعة 
الوس��طى لدوري الش��باب بال أي 
خس��ارة، أما نتائج األرباع فكانت 

على الشكل التالي: 
الربع األول: 18-15 للوثبة
الربع الثاني: 22-8 للوثبة

الربع الثالث: 27-17 للكرامة
الربع الرابع: 21-13 للكرامة

ت��ّوج منتخبن��ا الوطن��ي بلق��ب بطول��ة الجاليات 
األجنبية بكرة الس��لة التي تنظمها أكاديمية )جام( 
الرياضية في دبي اإلماراتية سنويًا بفوزه في المباراة 
النهائي��ة على منتخ��ب صربيا بف��ارق )15( نقطة 
)70/55(، وقد مثل منتخبنا رامي الخطيب ومحمد 

أب��و قاعود وعص��ام ترميني وهالل الش��يخ نجيب 
وإبراهيم غايرلي وعامر الس��اطي ووليد فرح وطارق 
حصري وأس��يد كالو ومحمود طراب، وأشرف على 
الفريق فنيًا المدرب همام كركوكلي وس��اعده عمر 

كركوكلي.

سلة شباب وناشئي المنطقة الوسطى 
مناصفة بين الكرامة والوثبة 

سلتنا المغتربة بطلة للجاليات في اإلمارات

محمد خير الكيالني
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تق��ام بع��د غ��د اإلثنين قرع��ة الدور 
ثم��ن النهائي ل��دوري أبط��ال أوروبا 
لألندي��ة لكرة القدم ف��ي مدينة نيون 
السويس��رية بعد أن نزل الس��تار على 
مش��هد ال��دور األول دور المجموعات 
يومي الثالث��اء واألربع��اء الماضيين 

واكتمل عقد الدور التالي.
الصدارة  أندي��ة  تأهلت  بالمحصل��ة 
والوصاف��ة وه��م عل��ى الترتي��ب : 
باي��رن ميوني��خ واتلتيك��و مدري��د 
ع��ن األول��ى، لاير مدريد وبروس��يا 
مونشنغالدباخ عن الثانية، مانشستر 
س��يتي واولمبياك��وس ع��ن ثالث 
المجموع��ات، وليفرب��ول واتالنت��ا 
ع��ن المجموعة الرابعة، واش��بيلية 
وكراسنودارعن المجموعة الخامسة، 
والتس��يو،  دورتمون��د  وبروس��يا 
ويوفنت��وس وبرش��لونة، واليبزي��غ 
وباري��س س��ان جيرمان ع��ن بقية 

المجموعات تباعًا.
وتأه��ل ل��� )يوروب��ا لي��غ( األندي��ة 
الثال��ث  المرك��ز  عل��ى  الحاصل��ة 
وخرجت م��ن البطول��ة الحالية وهم 
واولمبياكوس  وش��اختار  س��الزبورغ 
واياكس وكراس��نودار وكل��وب بروج 

وديناموكييف ومانشستر يونايتد.
ومن المق��رر أن تقام مباريات ذهاب 
ثمن النهائي أي��ام 16 و17 و23 و24 
شباط 2021، على أن تلعب مواجهات 

العودة أيام 9 و10 و16 و17 آذار.

المجموعة األولى
كان باي��رن ميون��خ قد حس��م تأهله 
مبكرًا ولحق به أتلتيكو مدريد، وتأهل 
ريد بول سالزبورج النمساوي لليوروبا 
ليغ وخرج لوكوموتيف خالي الوفاض. 
واختت��م العم��الق الباف��اري حامل 
اللقب مش��واره في دور المجموعات 
بتحقي��ق ف��وزه الخامس في س��ت 
مباري��ات وذلك بتغلب��ه على ضيفه 
لوكوموتيف موس��كو الروسي بهدفين 
نظيفين..ورفع رصي��ده إلى 16 نقطة 
ف��ي الترتيب أم��ام أتلتيك��و مدريد 
اإلس��باني الذي ن��ال بطاق��ة التأهل 
بفوزه على سالزبورغ النمساوي بنفس 

النتيجة.
وس��جل لبايرن كل من نيكالس زوله 
اريك ماكس��يم  والكاميرون��ي   )63(

تشوبو-موتينغ )80(.
اإلس��باني  أتلتيك��و مدريد  والتح��ق 
برك��ب المتأهلين إلى ثم��ن النهائي 
بفوزه األربعاء على مضّيفه س��الزبورغ 
مقاب��ل  دون  بهدفي��ن  النمس��اوي 
س��ّجلهما ماريو هيرموزو في الدقيقة 
39 وأضاف البلجيكي يانييك كاراسكو 
الثاني في الدقيق��ة 86 ليحتل رجال 
المدرب األرجنتيني دييغو سيميوني 
المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 

نقاط.

وتجمد رصيد س��الزبورغ عند 4 نقاط 
لينتقل إل��ى الدوري األوروبي »يوروبا 
ليغ« فيما بقي لوكوموتيف موس��كو 

أخيرًا بثالث نقاط.
وبل��غ أتلتيكو ال��دور ثم��ن النهائي 
للموس��م الثال��ث تواليًا فيما فش��ل 
الفريق النمس��وي الذي ق��دم مباراة 
كبيرة في تحقيق ه��ذا االنجاز للمرة 

األولى في تاريخه.
ولم يظهر أتلتيكو بص��ورة قوية قاريًا 
رغم تألقه محليًا حيث يتصدر ترتيب 
الليغ��ا وهو الفري��ق الوحيد من دون 
خسارة، واكتفى قبل لقائه األخير بفوز 
واحد من خمس مباريات في البطولة 
كان على ارضه ضد سالزبورغ ذاته في 

الجولة الثانية )3-2(.
.....................

المجموعة الثانية
لثم��ن  عب��وره  مدري��د  لاير  حس��م 
النهائ��ي بالفوز )0-2( على بوروس��يا 
األربع��اء  مس��اء  مونش��نغالدباخ، 
مستعيدًا القليل من هيبته عاد بذلك 
للواجه��ة بعد الكثير من الخوف الذي 

لف به عشاقه.
ثنائية لاير مدريد حملت توقيع كريم 
بنزيم��ا في الدقيقتي��ن 9 و32 وبهذا 
االنتصار، رفع رصيده إلى 10 نقاط في 
صدارة المجموعة الثانية بينما تجمد 
رصيد مونشنغالدباخ عند 8 نقاط في 

المركز الثاني.
ونج��ح بنزيم��ا ف��ي تس��جيل هدف 
التق��دم ف��ي الدقيق��ة 9 حي��ث قام 
الكرة في منتصف  كاس��يميرو بقطع 
الملع��ب وم��رر الكرة لفاس��كيز على 
الط��رف األيمن الذي أرس��ل عرضية 
متقنة داخل المنطقة، نجح بنزيما في 

تسديدها بقوة على يمين زومر.
اله��دف  لتس��جيل  بنزيم��ا  وع��اد 
الثاني لري��ال مدريد في الدقيقة 32 
بسيناريو ُمشابه للهدف األول، حيث 
تلقى كرة عرضية من رودريغو داخل 
المنطقة وس��دد رأس��ية قوية على 

يمين زومر. 
وأهدر الملكي العديد من الفرص وكاد 
مودريتش أن ُيس��جل الهدف الثالث 
لكن الك��رة ارتطمت بالقائم األيس��ر 
وسجل الالعب نفسه هدفًا لكن حكم 
المباراة ألغاه بداعي التسلل وتصدت 
العارضة لتس��ديدته ف��ي الدقيقة 73 
كما حرم القائم األيسر لوكاس فاسكيز 

من تسجيل الهدف الثالث.
 وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة 
إنتر ميالن اإليطالي وضيفه ش��اختار 
هذه  وحرمت  األوكران��ي  دانيتس��ك 
النتيجة الفريقين من العبور إلى ثمن 
نهائي أمجد الكؤوس األوروبية بيد أن 
ما يخفف م��ن وطأة الفريق األوكراني 
هو تمكنه من ضمان مقعد بالمسابقة 
األوروبية الرديفة »يوروبا ليغ« بحلوله 
ثالثًا أما إنت��ر ميالن فقد خرج بخفي 
حنين إذ أنه��ى دور المجموعات في 

المؤخرة برصيد 6 نقاط.

المجموعة الثالثة
حسم مانشستر سيتي وبورتو بطاقتي 
التأه��ل من��ذ الجول��ة قب��ل األخيرة 
المجموع��ات.. وخطف  ثال��ث  ع��ن 
أولمبياكوس اليوناني بطاقة المشاركة 
في دور ال�32 ببطولة الدوري األوروبي 
رغم خسارته أمام بورتو البرتغالي )-0
2( في الجولة األخيرة والتي ش��هدت 
فوز مانشستر س��يتي اإلنكليزي على 

مارسيليا الفرنسي )3-0(.
وأنهى أولمبياكوس مش��واره في دور 
الثالث  المركز  باحت��الل  المجموعات 
وذلك برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد 
مارس��يليا الفرنس��ي صاح��ب المركز 
الراب��ع وتفوق الفري��ق اليوناني بفارق 
المواجهات المباش��رة التي جمعتهما 
ف��ي المجموع��ة الثالث��ة، حيث كان 
قد تغل��ب عليه ذهابا ف��ي أثينا )-1
0( وخس��ر مباراة اإلي��اب )1-2( في 

مارسيليا.
وسجل أوتافيو دا سيلفا الهدف األول 
لبورت��و في الدقيقة العاش��رة قبل أن 
يضيف أندريس أوريبي الهدف الثاني 

في الدقيقة 77.
وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها 
تغلب مانشس��تر س��يتي على ضيفه 
بثالثية نظيفة  الفرنس��ي،  مارس��يليا 
عل��ى ملعب االتحاد سجلهااإلس��باني 
في��ران توريس ف��ي الدقيق��ة )48(، 
في  أجويرو  س��يرجيو  واألرجنتين��ي 
الدقيق��ة )77( واإلنجلي��زي رحي��م 
س��ترلينج ف��ي الدقيق��ة )90( وعزز 
السيتي من صدارته للمجموعة الثالثة 

بالوصول إلى 16 نقطة.

المجموعة الرابعة
كان النج��م الدول��ي المصري محمد 
صالح هداف فريق ليفربول اإلنكليزي 
عل��ى موعد مع التاري��خ خالل تعادل 
الفري��ق األحم��ر 1 / 1 م��ع مضيف��ه 
ميتييالن��د الدنمارك��ي ف��ي الجولة 
فريق  وصع��د  )األخي��رة(  السادس��ة 
أتاالنتا اإليطالي برفقة ليفربول لألدوار 
اإلقصائية في المس��ابقة القارية بفوزه 
الثمين 1 / صفر على مضيفه أياكس 

أمستردام الهولندي.
وبقي ليفربول الذي ضمن تأهله لدور 
الستة عش��ر في المسابقة منذ الجولة 
قبل الماضية، ف��ي صدارة المجموعة 
برصي��د 13 نقطة فيم��ا احتل أتاالنتا 

المركز الثاني برصيد 11 نقطة وتواجد 
أياكس الذي يمتلك ثالثة ألقاب في 
البطولة في المركز الثالث برصيد سبع 
نقاط، ليتحول للعب في بطولة الدوري 
األوروب��ي، وبقي ميتييالند الذي ودع 
المس��ابقات القارية هذا الموسم منذ 
الجولة قبل الماضية أيضًا في مؤخرة 

الترتيب برصيد نقطتين.
وبادر صالح بالتس��جيل لليفربول في 
الثاني��ة 55 من عمر المب��اراة ليحرز 
)الفرعون المصري( أس��رع هدف في 
مس��يرته بدوري األبطال كما كان هذا 
الهدف هو األس��رع لليفربول أيضًا في 
البطول��ة القاري��ة وبه��ذا الهدف بات 
ص��الح اله��داف التاريخ��ي لليفربول 
في دوري األبط��ال بعدما رفع رصيده 
التهديفي م��ع الفريق اإلنكليزي الذي 
انضم لصفوف��ه في يونيو 2017 قادما 
م��ن روم��ا اإليطال��ي إل��ى 22 هدفا 
ليتج��اوز س��تيفن جيرارد أس��طورة 
الفريق األحمر الذي أحرز 21 هدفا مع 

)الريدز( في المسابقة.
كم��ا رف��ع ص��الح ع��دد أهدافه في 
مش��واره بالبطولة م��ع جميع األندية 
التي دافع عن ألوانه��ا إلى 25 هدفا، 
بواق��ع هدفين مع بازل السويس��ري 
وهدف م��ع روما، باإلضاف��ة ألهدافه 

ال�22 مع ليفربول.
وتس��اوى صالح مع ع��دد من نجوم 
الس��احرة المستديرة في العالم الذين 
أحرزوا نفس الع��دد من األهداف في 
الفرنس��ي  مش��وارهم بالبطولة، مثل 
أنط��وان جريزم��ان مهاجم برش��لونة 
الحالي، والنجوم المعتزلين  اإلسباني 
األرجنتيني هيرنان كريسبو والهولندي 
روبن ف��إن بيرس��ي والبرازيلي ماريو 
جارديل وتعادل ميتييالند بهدف عن 
طريق ألكسندر سكولز في الدقيقة 62 

من ركلة جزاء.
وف��ي العاصمة الهولندية أمس��تردام 
واص��ل أتاالنتا مغامرته ف��ي البطولة 
عق��ب فوزه الثمين والصعب 1 / صفر 

على مضيفه أياكس.
تقم��ص لويس موريي��ل دور البطولة 
في المباراة عقب إحرازه هدف الفريق 
اإليطال��ي الوحي��د ف��ي الدقيقة 85 
مستفيدا من النقص العددي ألياكس 
الذي لعب بعش��رة العبين عقب طرد 
العبه ري��ان جرافينبيرش في الدقيقة 

79 لحصوله على اإلنذار الثاني.

المجموعة الخامسة
تعادل تشيلسي اإلنكليزي مع ضيفه 
كراس��نودار الروسي بهدف لكل منهما 
في إطار الجولة السادسة واألخيرة من 

مباريات خامس المجموعات..
وافتتح التس��جيل في اللقاء الفرنسي 
ريمي كابيال لكراس��وندار في الدقيقة 
جورجينه��و  يتع��ادل  أن  قب��ل   24
لتشيلس��ي في الدقيقة 28 من ركلة 

جزاء.
وفي اللق��اء اآلخر ضم��ن المجموعة 
ذاته��ا، انتص��ر إش��بيليه اإلس��باني 
خ��ارج قواعده بثالثة أه��داف مقابل 
ه��دف على رين الفرنس��ي وس��جل 
للفري��ق األندلس��ي جيوليس كوندي 
في الدقيق��ة 32 ويوس��ف النصيري 
ف��ي الدقيقتي��ن 45 و81، فيما أحرز 

جورجينيو روتر هدف رين الوحيد.
وكان��ت المجموع��ة الخامس��ة ق��د 
حسمت بشكل تام منذ المرحلة قبل 
الماضي��ة، وأنهى تشيلس��ي مبارياته 
متصدرًا برصيد 14 نقطة وحل إشبيلية 
ثانية برصيد 13 فيما جاء كراس��نودار 
ف��ي المرك��ز الثالث برصي��د 5 نقاط 
وسيش��ارك في الدور 32 من مسابقة 
ال��دوري األوروبي، وتذيل رين ترتيب 

المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

المجموعة السادسة
صعد التسيو إلى دور الستة عشر ألول 
مرة منذ أكثر من 20 عامًا رغم تعادله 
2-2 م��ع ضيف��ه كلوب ب��روج الذي 
أكمل الش��وط الثاني بأكمله بعش��رة 

العبين.
وكان التسيو يحتاج إلى التعادل على 
األقل للتأهل وبدا مسيطرًا تمامًا على 
المب��اراة بعد أن تق��دم 1-2 في أقل 
من نصف س��اعة عب��ر خواكين كوريا 
وتش��يرو إيموبيل��ي من ركل��ة جزاء 
بينما طرد إدوارد س��وبول من الفريق 

الزائر في الدقيقة 39.
لكن التوتر نال م��ن الفريق اإليطالي 
في الش��وط الثان��ي وازداد قلقه بعد 
ه��دف التع��ادل ال��ذي س��جله هانز 

فاناكن بالرأس في الدقيقة 76.
وف��ي نهاية مثيرة س��دد ش��ارل دي 
كيتيلي��ر ف��ي عارضة مرمى التس��يو 
في الوقت المحتس��ب ب��دل الضائع 
ليتماس��ك الفريق اإليطال��ي ويحتل 
المركز الثاني في المجموعة السادسة 

برصيد عش��ر نقاط بينما يأتي كلوب 
بروج ف��ي المركز الثالث بثماني نقاط 
وتصدر بروس��يا دورتموند المجموعة 

برصيد 13 نقطة.
وكان��ت آخر مرة تخط��ى فيها الفريق 
اإليطالي دور المجموعات في موس��م 

.1999-2000
وف��از دورتموند عل��ى ملعب مضيفه 

زينيت سان بطرسبرج الروسي 2-1، 
صاحب المركز الثالث في الوقت الذي 
تذي��ل فيه زيني��ت المجموعة بنقطة 

واحدة.

المجموعة السابعة
كريس��تيانو  البرتغالي  النجم  حس��م 
رونالدو مواجهته المنتظرة مع غريمه 
الس��ابق األرجنتيني ليونيل ميس��ي، 
وقاد يوفنت��وس اإليطالي للعودة من 
»كام��ب نو« بانتصار س��احق 3-صفر 
ي��وم الثالث��اء الماضي ما س��مح له 
الس��ابعة  المجموعة  ص��دارة  بانتزاع 
م��ن الن��ادي الكاتالوني ف��ي الجولة 

الختامية.
وبرغ��م هامش��ية اللقاء م��ن ناحية 
المنافسة على بطاقتي التأهل اللتين 
ويوفنتوس  برش��لونة  لصالح  حسمتا 
قب��ل الجول��ة الختامية، ف��إن األنظار 
كان��ت ش��اخصة نح��و »كام��ب نو« 
ميس��ي  بي��ن  المواجه��ة  لمتابع��ة 
ورونالدو الذي كان الغريم األساس��ي 
لألرجنتيني خالل الفترة التي أمضاها 
م��ع الخص��م األزل��ي لاير مدريد بين 
2009 و2018 قب��ل التحاق��ه بعمالق 

تورينو.
وح��رم رونالدو م��ن المش��اركة في 
مب��اراة الذهاب التي خس��رها فريقه 
على أرضه صف��ر-2، نتيج��ة إصابته 
لكنه  المس��تجد،  كورون��ا  بفي��روس 
ع��وض الثالثاء بتس��جيله ثنائية قاد 
بها »الس��يدة العجوز« إللحاق الهزيمة 
األول��ى ببرش��لونة وانت��زاع الصدارة 
منه بفارق المواجهتين المباش��رتين، 
معقدًا األمور عل��ى المدرب الهولندي 
رونال��د كومان الذي يعان��ي األمرين 
في مستهل مهمته الجديدة، إذ يقبع 
الفري��ق ف��ي المرك��ز التاس��ع ضمن 
منافس��ات الدوري المحلي بعد تلقيه 
السبت على يد قادش )2-1( هزيمته 

الرابعة للموسم.
وأثمر ضغط يوفنتوس عن ركلة جزاء 

انتزعه��ا رونال��دو م��ن األوروغوياني 
رونالد آراوخو، ونفذها بنفس��ه بنجاح 
)د13( ليفك بالتال��ي صياما لخمس 
مباريات عن التس��جيل ضد برشلونة 

في دوري األبطال.
وت��وج يوفنت��وس تفوق��ه الميداني 
رائع لألميركي وس��تون  ث��ان  بهدف 
ماكين��ي ال��ذي وصلت��ه الك��رة من 
الويلزي آرون رامس��ي بلعبة جماعية 
جميل��ة، فمررها إلى الجه��ة اليمنى 
الذي  ك��وادرادو  للكولومب��ي خ��وان 
لعبها مجددا لالعب المعار من شالكه 
األلماني، فسددها أكروباتية رائعة في 
الش��باك الكاتالونية )د20( مس��جال 
هدف��ه األول في المس��ابقة بعد أيام 
مع��دودة على تس��جيله هدفه األول 
في الدوري اإليطالي ضد الجار تورينو 

.)2-1(
وفي مس��تهل الش��وط الثان��ي تلقى 
برشلونة ضربة باحتس��اب ركلة جزاء 
ثانية ض��ده بعد أن لمس الفرنس��ي 
كليم��ان النغلي��ه الكرة بي��ده داخل 
المنطقة في لقطة تم التأكد منها عبر 
»في أي آر« فانبرى لها رونالدو مجددًا 
وس��ددها بنجاح في الش��باك )د52( 
رافعا رصيده إلى 14 هدفا ضد النادي 
الكاتالون��ي ف��ي »كامب ن��و« ضمن 

جميع المسابقات.
وف��ي المب��اراة الثاني��ة ضم��ن هذه 
المجموع��ة حس��م دينام��و كيي��ف 
واالنتقال  الثال��ث  المركز  األوكران��ي 
لي��غ« بفوزه  للمش��اركة في »يوروبا 
على ضيف��ه فرنتس��فاروش المجري 
بهدف س��جله دينيس بوب��وف )60( 
رافعا رصي��د فريقه إلى 4 نقاط مقابل 

نقطة فقط لضيفه.

المجموعة الثامنة
 قاد النج��م الدول��ي البرازيلي نيمار 
فريقه باريس س��ان جيرمان الكتساح 
باشاكش��هير التركي 1-5 ف��ي مباراة 
اس��تأنفها الفريقان ي��وم األربعاء منذ 
الدقيقة 14 بعد توقفه��ا الثالثاء على 
خلفي��ة عبارات عنصري��ة من الحكم 
الراب��ع تجاه مس��اعد م��درب الفريق 
الترك��ي وذلك في الجولة األخيرة من 

منافسات المجموعة الثامنة.
ترتي��ب  جيرم��ان  س��ان  وتص��در 
المجموع��ة برصيد 12 نقط��ة وبفارق 
أفضلية المواجهتين المباشرتين عن 
اليبزيغ. وكان الفريق الفرنس��ي ضمن 
تأهله بشكل رس��مي بعد فوز اليبزيغ 
على مانشستر يونايتد اإلنكليزي )-3

2( ال��ذي تجّمد رصي��ده عند 9 نقاط 
وودع المسابقة.

وارت��دى العب��و الفريقي��ن وح��كام 
المباراة، قمصانًا كتب��ت عليها عبارة 
»ال للعنصري��ة« وه��و ش��عار االتحاد 
األوروب��ي لك��رة الق��دم خ��الل فترة 

التحمية.
ودخل فريق العاصمة المباراة مطمئنًا 
إلى تأهله، لكن��ه لعب من أجل الفوز 

وتصدر المجموعة لتحاش��ي مواجهة 
الكبار في الدور التالي.

ونج��ح بط��ل فرنس��ا ف��ي افتت��اح 
التس��جيل عن طريق البرازيلي نيمار 
ال��ذي تلقى ك��رة من العب الوس��ط 
االيطالي ماركو فيراتي على مش��ارف 
المنطق��ة فم��رر الك��رة بين س��اقي 
المدافع كارلوس بونك وس��دد بعيدًا 
ع��ن متن��اول الح��ارس التركي في 

الزاوية البعيدة )21(.
وسرعان ما أضاف نيمار الهدف الثاني 
بتمري��رة أمامية من مبابي فس��ددها 

داخل الشباك )38(.
ولم يكن الفري��ق التركي ينهض من 
صدم��ة الهدف الثاني حتى احتس��ب 
الحكم ركلة جزاء لس��ان جيرمان اثر 
إعاقة نيمار من قبل الحارس، فانبرى 

لها مبابي بنجاح )42(.
ولم يس��جل مباب��ي أي ه��دف في 
المس��ابقة القاري��ة منذ ع��ام تقريبًا 
وتحدي��دًا ف��ي مرم��ى غلطة س��راي 
التركي ف��ي 11 كان��ون األول 2019، 
وبات مبابي أيض��ًا بعمر 21 عاما و11 
ش��هرا، أصغر العب يص��ل إلى حاجز 

ال�20 هدفا في دوري األبطال.
وحق��ق نيم��ار الهاتريك بع��د تبادله 
الكرة م��ع األرجنتيني انخل دي ماريا 
ليطلق كرة قوية عجز عن التصدي لها 

الحارس التركي
 )48(واله��دف هو الس��ادس لنيمار 
في خمس مباريات هذا الموس��م في 
البطولة فتس��اوى في ص��دارة ترتيب 
الهدافي��ن م��ع مهاج��م يوفنت��وس 
االس��باني الفارو موراتا، والرقم 41 له 

في 65 مباراة في المسابقة القارية.
ورد الفري��ق التركي بهدف عبر محمد 
توب��ال )57( قبل أن تتلقى ش��باكه 
هدفًا خامس��ًا بعد لعبة مشتركة بين 
نيمار ودي ماريا ال��ذي مرر كرة على 
طبق لمبابي ليتابعها داخل الش��باك 

الخالية )62(.
وهز رازن بال شبورت اليبزيغ الشباك 
مرتي��ن ف��ي أول 13 دقيقة ثم صمد 
أمام انتفاضة متأخرة من مانشس��تر 
يونايت��د ليف��وز 2-3 ويتأه��ل ألدوار 
خروج المهزوم في دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم مطيحا في طريقه بالفريق 

اإلنكليزي.
وكان الفريق األلماني مس��يطرا تماما 
في الدقائق األولى وتقدم بهدفين عن 
طريق أنخلينيو وأمادو حيدرة قبل أن 
يسجل جاس��تن كلويفرت هدفا ثالثا 
في الش��وط الثاني بدا إنه المس��مار 

األخير في نعش يونايتد.
لكن ركلة جزاء س��جلها برونو فرنانديز 
أع��ادت الحي��اة للفري��ق الزائ��ر في 
الدقيقة 80 وس��جل بول بوغبا بضربة 
رأس بعد لحظات ليمهد الطريق أمام 
نهاية متوترة، لكن الوقت كان متأخرًا 
على يونايتد الذي سيش��عر بالحسرة 
على بدايته الضعيفة وس��ينتقل اآلن 

إلى الدوري األوروبي.
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لماذا التكريم؟
أقام االتحاد الرياضي العام حفل تكريم أنيق ومميز لمنتخبنا 
الوطني لكرة السلة بمناس��بة فوزه على نظيره اإليراني ضمن 

مباريات النافذة الثانية للتصفيات اآلسيوية لكرة السلة. 
وتساءل البعض عن الهدف من هذا التكريم طالما أن منتخبنا 
لم يتأهل بعد إلى النهائيات اآلسيوية وما زال أمامه مباراتان 
هامتان أمام قطر والس��عودية وبن��اء على نتيجته في هاتين 

المباراتين سيتحدد مصيره في التأهل.
بداية.. البعض ممن طرح هذا التساؤل لم يطرحه بحسن نية 
بل ألس��باب وغايات شخصية لها عالقة بخالفات له مع بعض 
القائمين على كرة الس��لة وكان ذلك واضحا منذ فترة تحضير 
المنتخب ومراهنتهم على فشل المنتخب في هذه التصفيات 
وهؤالء البعض ال يهمنا أن نشرح لهم عن أسباب هذا التكريم 
ألنه��م باألصل ال يريدون أن يعرفوا أو أنهم يعرفون ويحرفون 

الن الحقيقة ال تنسجم مع رغباتهم ودوافعهم ورهاناتهم.
أما البعض اآلخر الذي تساءل عن هذا األمر بحسن نية وقياسا 
لما هو متعارف عليه في تقالي��د التكريم لدينا وفيما يخص 

منتخبات كرة السلة بشكل خاص نقول.
أواًل.. صحي��ح أن انجاز منتخب كرة الس��لة هو عبارة عن فوز 
في مباراة واحدة إال أن هذا الفوز وبهذا التوقيت بالذات يعادل 

الفوز ببطولة الن فرحة جمهورنا به كانت تعادل ذلك 
ثاني��ا.. الفوز جاء على حس��اب منتخب كبير ه��و المنتخب 
اإليراني ال��ذي تفوق علينا في جميع اللقاءات الس��ابقة منذ 
أكثر من عقدين وأخرها قبل عدة أشهر حين فاز على منتخبنا 
بنتيج��ة محبطة لكل جمهور الس��لة الس��ورية وصلت لفارق 

األربعين نقطة.
ثالث��ًا.. فوز منتخبن��ا على إيران أعاد كرة الس��لة إلى الواجهة 
جماهيريا وإعالميا واهتماما ودعما من القيادة الرياضية بعد 
فترة من اإلحباط واليأس الذي أرخى بظالله على هذه اللعبة 
وه��ذا بحد ذاته داف��ع لالحتفال بالفوز ألنه اخرج س��لتنا من 
الظلم��ة إلى النور ومن اإلهمال إل��ى االهتمام والدعم وكلها 
أش��ياء تساعد على عودة سلتنا إلى ألقها وهذا األهم برأينا أما 
موضوع التأهل فسيكون نتيجة لهذا االهتمام والدعم وليس 

العكس. 
أخيرًا.. وبناء على ما سبق نقول أن هذا التكريم خطوة طبيعية 
م��ن القي��ادة الرياضية ب��ل وضرورية إلعطاء ه��ذا المنتخب 
الزخم الذي يس��تحق ولمن يخالفنا الرأي ولم تقنعه األسباب 
التي ذك��رت نقول له دعونا نبالغ ف��ي فرحتنا بهذا المنتخب 
لنعوض شيئا من أحزاننا وخيباتنا الماضية... دعونا نفرح بهذا 
االهتمام والدعم )المبالغ فيه( كما تقولون بدل أن نشكو من 
اإلهمال والشح والتقصير والخيبات... دعونا نفرح ونتأمل أن 
يكون ه��ذا الفوز نقطة تحول نحو ما هو أجمل وما هو أفضل 

لكرة السلة السورية.

أنور البكر

منتخبنا الكروي األول
لكرة  األوىل  الدرجة  دوري  ويف  الممتاز  بالدوري  النقطة  صراع 
الذي  األكبر  والحلم  الكبير  االلتزام  ينسينا  ال  أن  يجب  القدم 

تعيشها جماهير كرة القدم يف بلدنا وتأمل أن يتحققا.
المزدوجة  اآلسيوية  التصفيات  استكمال  هو  الكبير  االلتزام 
إىل  والوصول  مجموعته  ص��دارة  يف  منتخبنا  وبقاء  بنجاح 

نهائيات كأس آسيا أواًل.
والحلم األكبر نجاح منتخبنا يف المنافسات الثانية عىل طريق 
الوصول إىل نهائيات كأس العالم قطر 2022 وهذه المنافسات 
صعبة جدًا ألنها مواجهات مع أقوياء القارة اآلسيوية الساعية 

أيضاً لحجز مقعد يف نهائيات المونديال.
وغير  اآلسيوية  القارة  منتخبات  صعيد  عىل  اآلن  الصورة 
لم  إن  جاهزة  شبه  أصبحت  منتخبات  الدول  لكل  أن  اآلسيوية 
طريق  عىل  لها  مبشرة  مشاوير  قطعت  أنها  أي  جاهزة  تكن 
االنتقاء واإلعداد والتحضير واالستعداد فهل منتخبنا قطع تلك 

المشاوير والمسافات يف هذا االتجاه؟
الواقع يقول: »كال«.

نفذه  الذي  األخير  التدريبي  معسكره  من  المنتخب  عودة  فمنذ 
المحترفون  وكذلك  أنديتهم  إىل  الالعبون  عاد  اإلم��ارات  يف 
يتبعون  التي  الدوريات  مباريات  يف  الجميع  وانخرط  خارجياً 

إليها وال جديد عىل صعيد أخبار المنتخب.
معلول  نبيل  المدرب  بقيادة  لمنتخبنا  الفني  الكادر  يحضر  ولم 

إىل بلدنا ويقال:
فهل  التلفزيون  شاشات  عبر  الدوريات  يف  العبينا  يراقب  »إنه 

هذا يكفي وخاصة لالعبينا المحليين«.
خارجياً؟  محترفونا  فيها  يلعب  التي  الدوريات  يشبه  دورينا  وهل 
وهو كاف إلكسابهم المطلوب من لياقة بدنية وفنية وخطط به؟؟

عمليات  هو  المنتخب  إع��داد  طريق  عىل  إنجازه  تم  ما  كل 
قوام  يعلم  أحد  ال  اآلن  وحتى  أكثر  ال  واختيارية  انتقائية 
قد  ومرشحين  نهائي  بشكل  معتمدين  العبين  من  المنتخب 
يكون لهم دور يف االنضمام إال إذا كانت هذه المعلومات لدى 

المدرب نبيل معلول فقط!!
سيغادر  ومن  المحليين  العبينا  من  سيبقى  من  يعلم  أحد  وال 
جاء  أم  خليفة  عساف  بقي  هل  أي  المنتخب(  )مدير  هو  ومن 

غيره؟؟
ويتدربون  ويعسكرون  المنتخب  أع��ض��اء  سيلتقي  ومتى 

ويدخلون يف مباريات تحضيرية؟ ومن هم المعتمدون؟؟
يقترب وال شيء  الرسمية  التصفيات  لبدء  والموعد  يمر  الوقت 

األمور  الغليل موجود وال شيء معلن فهل تسير  واضح يشفي 
بخير وبسرية دون إعالن؟؟

ومراحل  المنتخب  إعداد  خطوات  عن  اإلعالن  من  المانع  وما 
حصل  بما  أسوة  القلوب  وتطمئن  النفوس  ترتاح  كي  تدريبه 

مع منتخبنا األول لكرة السلة.
األكتاف  هز  إىل  يحتاج  األكبر  والحلم  الكبير  االلتزام  تحقيق 
وبتواصل  انقطاع  دون  والبركة  الحركة  مستمرة  عمل  وورشة 
بعضها  عىل  ترتكز  مرتبطة  وحلقات  أخرى  بعد  مرحلة  يتتاىل 
إىل  نحتاج  ذل��ك  كل  وف��وق  األخ��رى  لحلقة  ال��واح��دة  وتشد 
خاللها  من  يوضح  منتخبنا  مدرب  مع  الجوانب  كاملة  مصارحة 
العبو  هم  من  فيها  ويؤكد  التفصيل  من  مفيد  بشيء  خطته 
المنتخب المعتمدون من المحليين والمحترفين وكيف سيكون 
االستحقاق  لنا يف  مباراة  أول  اليوم وحتى  منذ  التحضير  مسار 
الكبير  االلتزام  تحقيق  لتصفيات  استمال  الرسمي  اآلسيوي 

والحلم األكبر.
وكلنا  لها  شوق  كلنا  بإطاللة  منتخبنا  مدرب  علينا  يطل  فهل 

أمل يف رؤيته واضحاً وصريحاً فيها؟؟

كرة نادي االتحاد
بألعاب  لرياضتنا  مكسب  القوي  وحضوره  يهمنا  همه  ألن 
مختلفة نجد أنفسنا مدفوعين للحديث عنه نادي االتحاد )قلعة 
حلب الرياضية( وأحد قالع الرياضة السورية أصابت كرة القدم 
فيه نوبات الضعف والتردي والتراجع والوهن األمر الذي جعل 
ونتائجه  الممتاز  الدوري  جدول  عىل  الترتيب  أسفل  فريقه يف 
فيه  القدم  كرة  اعتمدت  منذ  تاريخه  يف  سيناريو  أسوأ  هي 
وحتى اآلن والبد من عالج إسعايف أواًل له ومنه إىل عالج دائم 
بطوالت  نادي  كونه  إىل  بعد  فيما  والعودة  الشفاء  له  يضمن 
لمنتخباتنا  روافد  والعبوه  وجوالت  صوالت  صاحب  وفريقه 
عىل  شاهدة  النادي  وخزائن  الفئات  كل  صعيد  عىل  الوطنية 
عىل  شواهد  أكثرهم  وما  السابقون  الدوليون  والعبوه  قولنا 
الرياضيون  والخبراء  حرج  وال  حدث  وأنصاره  ومشجعوه  صدقنا 
المناسب  العالج  ووصف  العلة  اكتشاف  عىل  والقادرون  فيه 
موجودون وقبل كل شيء البد وأن تخلص النوايا وأن يخلص 
قلب  عىل  يكونوا  وأن  العايل  الكبير  الصرح  لهذا  النادي  أبناء 

رجل واحد.
فهل نرى يف األسابيع القادمة عودة للمدرسة والكلية االتحادية 

الحمراء عىل مبدأ:
)كرة االتحاد مرضت لكنها ال تموت(

واحتنا هذا األسبوع تتناول موضوعين يأتيان يف مقدمة موضوعاتنا الرياضية من حيث االهتمام الجماهيري األول خاص 
بمنتخبنا األول لكرة القدم وأين هو؟ وماذا عنه؟؟ ومن هم العبوه المعتمدون؟؟ وهل الوقت الباقي للتصفيات كاف ليكون 

يف الجهوزية المطلوبة عند الموعد؟
الموضوع اآلخر يخص كرة القدم يف نادي االتحاد وحالة االنهيار التي وصلت إليه وهل باإلمكان معالجة ما كان؟؟

فهيا نقرأ..

منتخبنا الكروي األول.. كرة القدم بنادي االتحاد

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

تلقى الس��يد فراس مع��ال رئيس اللجنة األولمبية الس��ورية كتابًا 
من السيد جيمس ماكلود مدير عالقات اللجان األولمبية الوطنية 
والتضامن األولمب��ي في اللجنة األولمبية الدولية يعلمه فيها بأن 
الرباع الس��وري عهد جغيلي قد انتقل من الترتيب الس��ادس إلى 
الرابع في منافس��ات رف��ع األثقال وزن +105 رج��ال ضمن دورة 
األلع��اب األولمبية التي جرت في لندن عام 2012 اس��تنادًا لقرار 
اللجنة االنضباطية في اللجنة األولمبية الدولية بتاريخ 5 تش��رين 
الثاني 2019 التي قضت بإقصاء أولكس��ي تورختي )المركز األول( 
 CAS والق��رار المتخذ من محكمة التحكيم ف��ي المجال الرياضي

بتاريخ 21 أيار2019 إلقصاء رسالن نوردينوف )المركز الرابع(.

»CAS« بقرار من محكمة التحكيم الرياضي

الرباع عهد جغيلي 
رابعًا في أولمبياد لندن 2012

اتجه��ت األنظ��ار ي��وم الجمع��ة 
إل��ى ملعب الس��ابع من نيس��ان 
بحلب، حيث قمة دوري الش��باب 
الممتازة  الق��دم بدرجت��ه  لك��رة 
وجمعت االتحاد المتصدر وضيفه 
الجولة  م��ن  الوصي��ف  تش��رين 
العاش��رة، حسمها أصحاب األرض 
لمصلحته��م وأثقل��وا على مرمى 
تش��رين بنتيجة وصل��ت الى 4/1 
عزز بها الصدارة بفارق 6 نقاط عن 
الوصيف بع��د أن رفع رصيده إلى 
28 نقطة وس��جل له هدافه زكريا 
رمض��ان 2 وأحم��د كالو ومحمود 
نايف قررت حياله��ا إدارة النادي 
الحلب��ي تكري��م فريقه��ا المتألق 
اس��تثنائيًا بعد نتائج��ه اإليجابية 
وتصدره المستحق بحسب ما جاء 

في بيانها الذي تال المباراة.
ولينف��رد المتص��در بأن��ه الفريق 
الوحيد الذي لم يخسر حتى اآلن 

مع مرور 10 جوالت.
وكان الفري��ق ق��د ف��از بالجول��ة 
السابقة 9 على المحافظة بدمشق 

بهدفين لهدف.
- وبق��ي الطليعة في مركزه الرابع 
بعد تعادله مع جاره النواعير إيجابًا 
بهدف لمثله ورفع رصيده الى 17 
نقطة وه��و التعادل الثاني للفريق 
النواعير  تراج��ع  فيما  بال��دوري، 
مرتين على الئحة الترتيب وله 12 

نقطة مش��اركة مع أندية الجيش 
والحري��ة ومتخلفًا عنهم��ا بفارق 

التسجيل.
وكان الفريق��ان ق��د ف��ازا بالجولة 
التاس��عة ح��ث تغل��ب الطليع��ة 
بدمشق على الشرطة 2/0، والنواعير 

على الوحدة في حماة 4/2.
- ف��ي حمص وملعبه��ا الصناعي 
ع��اد الجيش ب���3 نق��اط ثمينة 
بتغلب��ه على الوثبة بهدف دون رد 

ليتق��دم الفائز خطوة على الالئحة 
بعد حصده النقطة 12 فيما تجمد 
رصيد الوثبة عن��د 15 نقطة وبقي 

بمركزه الخامس.
- وفي ملع��ب المدينة الصناعي 
بالالذقي��ة حقق جبلة فوزه الثالث 
بالدوري بتغلبه على الحرية بهدف 
دون مقابل، رفع به الفريق رصيده 
إلى 10 نقاط وتقدم خطوة لألمام 
حيث ت��رك المركز الثاني عش��ر 
للوحدة، بينما تجمد رصيد الحرية 

عند 12 نقطة بالمركز الثامن.
وكان جبل��ة ق��د خس��ر بالجولة 
التاس��عة أمام الكرام��ة 1/2 فيما 
تع��ادل الحري��ة آنذاك س��لبًا مع 

حطين.
- في دمشق خسر الوحدة صاحب 
األرض أم��ام ضيف��ه الكرامة 2/3 
وهي الخس��ارة الثاني��ة للبرتقالي 
على التوالي بعد أن تأخر بالجولة 
التاسعة أمام النواعير 2/4 وتجمد 
رصي��ده عند 9 نقاط وبات بالمركز 

الثاني عشر.

أم��ا الكرامة فتق��دم خطوة بعمق 
الس��ادس  بالمركز  الترتيب وبات 
بعد أن رف��ع رصيده الى 15 نقطة 
مشاركة مع الوثبة الجار ويتخلف 

عنه بفارق التسجيل فقط.
- قمة مؤخرة الترتيب.. حس��مها 
الشرطة لمصلحته بعد تغلبه على 
المجد في أرض األخير بهدف دون 
رد، بقي الفائز بالمركز الثالث عشر 
وله 7 نق��اط فيما للمجد نقطتين 
فقط وهو الفريق الوحيد الذي لم 
يتذوق طعم الفوز مع ختام عاشر 

جوالت الدوري الممتاز.
- يلتق��ي الس��بت حطي��ن م��ع 
المحافظ��ة في صناع��ي المدينة 
الثالث  بالمركز  حطين  الرياضية.. 
وله 17 نقطة وضيفه س��ابقًا ب�14 

نقطة.
وكان حطين قد وقع بفخ التعادل 
الس��لبي ف��ي الجول��ة التاس��عة 
م��ع الحري��ة بحلب فيما خس��ر 
المحافظة على أرضه أمام االتحاد 

آنذاك بنتيجة 1/2.

االتحاد حسم القمة وحلق بصدارة دوري شباب الممتاز
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يبدأ منتخب دمشق لكرة القدم مواليد 
2007-2006 أول��ى تحضيرات��ه بفترة 
انتقاء أولية اليوم الس��بت في ملعب 
الفيحاء الصناعي حي��ث دعت اللجنة 
الفنية الفرعية بالعاصمة المنتخب مع 
كادره الفني واإلداري ويتألف من: بشار 
ش��ريف )مش��رف منتخبات دمشق(.  
محم��د س��ويداني )مدي��ر المنتخب( 
عمار الحاج )مدرب(. بدر مالح )مدرب 
مساعد( عثمان القبلي )مدرب حراس 

مرمى(. ياسر جاجان )إداري(.
هاش��م  ش��اهين،  الالعب��ون: محمد 
حمامي، ليث تيم، علي بيطار، مضر نوا، 
محمد عجاج، كنان مب��روك، إبراهيم 
األيوب��ي، أحمد عبده، عدنان العبد هللا، 
لي��ث بغدادي، ن��ورس الحلب��ي، عبد 
الرحمن حافظ، يزن عامر، أحمد الفريح، 
ف��اروق الس��يد، خليل محم��د، أنس 
البوشي، عبد رحيم، أحمد بوز الجدي، 
جه��اد المحم��د، أحمند به��اء الدين، 
سرور محمد، نور المغير، علي درويش، 
عبد الرحمن س��ويداني، جاسم حميد، 
محمد ن��ور ضميرة، قصير حميد، عامر 
سليمان، صالح الدين صمادي، محمد 
حل��ول، مجد جب��ارة، إبراهيم صافية، 
حس��ين قنديل، محمد أمين الحسن، 
يوسف ش��حادة، نور الدين العلي، عبد 
هللا النجار، حسن الكردي، جعفر جبارة، 
وائل الخطي��ب، عمران عمارة، عبد هللا 
عبدا لله، محمد يون��س، عمر حبيب، 
المتيم بالل��ه محمد، أحمد الش��يخ، 
قصي عبد الكريم، هادي شمسين، عمر 
الداية، محمد عالء محمد، سيف الدين 

منصور، زبير مصطفى.

اليوم.. انطالقة منتخب 
دمشق للناشئين

جرت صباح الجمعة مباريات الجولة الثانية من بطولة دمش��ق لكرة القدم مواليد 
2005 وفيها حقق الوحدة فوزه الثاني على التوالي على حس��اب فريق الش��رطة 
نتيجة 3/2، وبالنتيجة نفسها كان البرتقالي قد حسم مواجهته بالجولة األولى مع 

المحافظة ليرفع رصيده الى 6 نقاط بصدارة الترتيب.
وفي اللقاء اآلخ��ر )الجمعة( تعادل الجيش مع المحافظ��ة بهدف لمثله، ليرفع 
الجي��ش رصيده ال��ى 4 نقاط بعد أن كان قد فاز بلق��اءه االفتتاحي على النضال 

بهدفين نظيفين فيما حقق المحافظة أول نقاطه بالبطولة.
وارتاح فريق النضال بهذه الجولة حيث يشارك 5 أندية فقط بهذه البطولة؟

والسبب بحسب ما ورد أن األندية التي لم تشارك ليس لديها فريق بهذه األعمار 
بع��د التعديل على الئحة المواليد من قبل اتحاد ك��رة القدم، وبكل األحوال فإن 
هذه الواقعة تشير الى تقصير األندية نفسها، علمًا أن اللجنة الفنية بدمشق تقيم 
البط��والت تباعًا لكل األعمار وتنتقي منها المنتخبات وتوفر كل ما يلزم لتمضي 
البطوالت بأحسن طريقة وبذلك فإنها تقدم ما عليها تاركة الكرة بملعب األندية.

الجول��ة الثالثة من البطولة الحالية تقام يوم الجمع��ة القادم فيلتقي المحافظة 
مع الش��رطة على ملعب نادي الجيش، ويشهد ملعب الفيحاء مباراة النضال مع 

الوحدة المتصدر.

انطلقت أمس الجمعة مباريات إياب دوري الدرجة األولى للشباب لكرة القدم 
لمختلف المجموعات، وفي مجموعة دمش��ق تابع النضال صدارته بجدارة بعد 
تغلبه في جرمانا على فريقها بهدف وائل رمضان د 45 ليرفع الفريق رصيده الى 
13 نقطة، ويالحقه الشعلة الوصيف وبينهما نقطة فقط بعد فوز األخير الجمعة 
أيضًا على معضمية الشام بثالثية نظيفة، وبذلك تأهل النضال رسميًا للتجمع 
النهائي الحاس��م للصعود الى الدرجة الممت��از قبل 3 جوالت من النهاية فيما 
الش��علة بحاجة لنقطة واحدة وبات تأهله مسألة وقت ال أكثر، وللتذكير يهبط 

الفريق األخير بالمجموعة مباشرة للدرجة األدنى.
والنضال هو الوحيد الذي لم يخسر حتى جولة الجمعة حيث كان قد فاز ذهابًا 
على الش��علة 4/3 وعلى المعضمية 3/2 وعلى الكسوة 2/1 وتعادل آنذاك مع 

جرمانا 1/1 ويقدم عرض قوي ومميز برفقة فريق الشعلة.

شباب النضال لنهائي تجمع األولى

الوحدة يتصدر كرة العاصمة
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