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يواجه منتخب الصين وديًا

» نزار محروس« راضون عن األداء.. لدينا صعوبات 
ونعمل بكل قوتنا إلسعاد الجمهور

اليوم.. فرق الصدارة خارج ديارها 
في دوري كرة شباب الممتاز

فزن على الشرطة واحتفظن باللقب... 

نواعم نادي تلدرة بطالت دوري الكرة الطائرة
ختام بطولة دمشق لقفز الحواجز

همام شهاب بطال للفئة العليا وبشرى األسد 
وصيفة والفئة المتوسطة لشام األسد

5

3 حدث في 
منتخب الناشئين!

حلب تسيطر على 
بطوالت الترياتلون

مصارعة الشرطة... عودة مثمرة بعد غياب 4
ومستلزمات مطلوبة لالستمرار

عبد الوهاب الحموي بصفوف االتحاد .. 6
والجميل مشرفًا للوحدة

تقرؤون أيضًا

5
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3 3

57 3 هذا االسبوع.. جولة جديدة في الهواش استقال
كبرى الدوريات األوروبية لكرة القدم

في المؤتمر الصحفي وحفل تتويج أبطال سباقات السيارات

شعبان:  أنشطة نادي السيارات عادت إلى طبيعتها ولدينا خطة طموحة لتفعيلها

4

سيدات الثورة وصيفات بطولة األندية العربية 
الـ 22 لكرة السلة

في دوري كرة رجال الممتاز “المرحلة 4”.. 

ديربي الالذقية للبحارة والوحدة حسم القمة 
وانفرد بالصدارة

كرتنا في المركز 81 عالميا ..
 81 المركز  إلى  للرجال  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  تراجع 

عالميا بحسب آخر إصدار للفيفا »الخميس« .
منتخبات  ترتيب  في  عشر  الحادي  بالمركز  منتخبنا  وحل 
المتصدرة  إي��ران  من  كل  بعد  وج��اء   ، اآلسيوية  ال��ق��ارة 
واليابان واستراليا وكوريا الجنوبية ، ثم قطر والسعودية 
على  فمنتخبنا  وعمان  الصين  تليها   ، والعراق  واإلم��ارات 

الترتيب .
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الوحدة × الكرامة 1 / 1
أمسية جميلة ش��هدها ملعب تشرين بدمشق 
ضم��ن قمة مباري��ات الجولة الرابع��ة للدوري 
الممت��از لكرة الق��دم للرجال وفيها اس��تطاع 
الوحدة كس��ب مواجهته مع ضيفه الكرامة 2 / 
1.. سجل أصحاب األرض بداية عبر ايمن عكيل 
من ركلة ج��زاء في الدقيقة العاش��رة مع رفع 
الحك��م البطاقة الحمراء بوج��ه مدافع الكرامة 

ابراهيم الزين لعرقلته البرتقالي المنفرد .
وع��ادل للكرام��ة أحمد العمي��ر د 63 قبل أن 
يس��جل قصي حبيب ه��دف التق��دم للوحدة 

بتسديدة من خارج منطقة الجزاء د 82 .
الوحدة انف��رد بصدارة الترتيب بعد رفع رصيده 
إل��ى 10 نقاط بينما تجمد رصي��د الكرامة عند 

7 نقاط .

حطين × تشرين صفر /  2
محمد عجان

س��جل لتش��رين كام��ل كواية د 66 وباس��ل 
مصطفى د 88 للقاء الجارين حطين وتش��رين 
انته��ى لصالح فري��ق البحارة ال��ذي نجح في 
حس��م ديربي الالذقية وبهدفين نظيفين جاءا 
بالشوط الثاني بعد مباراة جيدة المستوى من 
الجانبين تقاسما فيها شوط المباراة األول أداء 
ومستوى وفاعلية وسيطرة ميدانية وتكافأ في 
الملعب والفرص على الرغم من عدم استطاعة 

المهاجمين التسجيل رغم الفرص العديدة.
في حين دانت الس��يطرة ال ميدانية لتشرين 

في الشوط الثاني وأنهاه لصالحه بهدفين.
عموم��ًا ق��دم الفريقان مب��اراة للذك��رى أداء 
ومستوى وفنيات وخاصة شباب حطين الذي 
كان ندًا قويًا وتألق بكامل العبيه وخاصة دفاعه 
الذي أربك وأتعب مهاجمي تشرين وحّد كثيرًا 
من حركاتهم وخطورتهم وخاصة بالشوط األول 
فيما وضح تأثره بط��رد مهاجمه محمد قلفاط 
ومتابعة المباراة بعشرة العبين لمدة 60 دقيقة 
ليس��تغل فريق البح��ارة ذل��ك ويمتلك خطا 
الوسط تمامًا وليس��يطر بشكل واضح ويسجل 

ويهدر عدة فرص لزيادة الغلة.
الشوط األول .. لم يكن هناك أي انتظار وإضاعة 
الوقت لجس النبض مع اللحظات األولى وكان 
الفريق��ان في س��باق محموم نح��و المرميين 
حيث تبادال الهجمات الخطرة والس��ريعة بدأها 
البح��ارة وعبر انفرادة للكواية وتس��ديد بجانب 
القائم أتبعه البش��ماني بتس��ديدة قوية علت 
العارض��ة مثالي��ة للحميش��ة كان لها حارس 

حطين صاحيًا.
وكان الح��وت األزرق يعتم��د عل��ى المرتدات 
الس��ريعة والمناوالت الطويلة ونجح مهاجموه 
في تج��اوز مدافعي تش��رين عدة م��رات عبر 

الكوجلي الذي س��دد كرة قوية أمسكها المدنية 
والذي تص��دى أيضًا بنجاح لمباش��رة أبو كف 
وم��رة ثانية نجح حارس تش��رين في التصدي 

لقذيفة الكوجلي وحولها لركنية.
ه��ذا في الوق��ت الذي تألق في��ه دفاع حطين 
وبش��كل واضح ف��ي قط��ع الك��رات الصعبة 
وإبعادها من مهاجمي تش��رين الذين أخفقوا 
في التوغل وتش��كيل الخطورة والتسديد فلجأ 
مهاجموه للتس��ديد البعيد فجاءت كرة باس��ل 

بجانب القائم وكامل كواية فوق العارضة.
الش��وط الثاني .. تابع الفريق��ان بنفس الروح 
ووتيرة اللعب الس��ريعة بغية التسجيل وكانت 
البداية لحطي��ن الذي امتد مهاجمًا على الرغم 
من أنه لعب ناقص الصفوف لطرد العبه محمد 
قلفاط فسنحت لمهاجمه علي زينة وهو منفرد 
لكنه سدد فوق العارضة وأمسك حارس تشرين 
كرة قوية من مباش��رة ألحمد حمصي وليملك 
البح��ارة الزم��ام س��ريعًا وبعد ع��دة تبديالت 
أجراها مدربه فامتل��ك الملعب تمامًا وخاصة 
وسطه الذي جال وصال في تموين المهاجمين 
بالكرات البينية ونجح كامل كواية في إحداها 
وس��جل عن يسار حاترس حطين الهدف األول 
وأهدر العبوه الكواية والنكدلي عدة فرص لكن 
باس��ل مصطفى تمكن مع الدقائق األخيرة من 
تعزيز تقدم البحارة بهدف ثان عندما جنح من 
جهة اليمين وس��دد ك��رة أرضية ال��ى الزاوية 
البعيدة تجاوزت المدافعين والحارس وعانقت 
الشباك وتضيع من الحوت األزرق فرصة الهدف 

عندما انفرد مروان زيدان وسددها بالعاللي.
متابعات

أجم��ل ما في المباراة جمه��ور الفريقين الذي 
قدم لوحات على المدرجات غاية في الجمال.

اس��تحق الفريقان العالمة الكاملة لألداء الجيد 
والمستوى المتطور.

صفق جمهور حطين كثيرًا لفريقه الشاب الذي 
قدم أداء ومس��توى جيد وكان ن��دًا قويًا لجاره 

تشرين.
حضر المباراة 20 ألف متفرج.

طرد الحك��م العب حطين محمد قلفاط لتلقيه 
بطاقة صفراء مرتان. 

تعرض العب تشرين عبد الرزاق محمد إلصابة 
بالغة أدت لعدم إمكانية متابعة اللعب.

الوثبة× الفتوة 4 /  صفر
س��جل األهداف وائ��ل الرفاع��ي د22 مؤنس 
أبوعمشه هدفين د62 و69 وسعد احمد د91 .

الكرة أهداف كما يقال والفتوة اضاع بالش��وط 
االول اكثر م��ن اربع فرص بتألق حارس الوثبة 
حسين رحال وس��جل عليه اربع اهداف حيث 
كان الوثب��ة يرت��د مهاجم��ا ويس��جل ومن ال 

يسجل يس��جل عليه وتحس��ن الوثبة بالشوط 
الثاني وسجل ثالثة اهداف وبقي الفتوة بحظه 
العاثر يضيع الفرص والرحال يتألق حتى صافرة 

النهاية.
فالبداي��ة كانت هجوميه م��ن الطرفين ذهاب 
للوثب��ه بفرصه واي��اب للفتوة بفرص��ه واقواها 
تل��ك الفرصة القوي��ة للفتوة س��ددها العبادي 
ردها الرحال بأطراف اصابعه وارتد الوثبة وبكرة 
سددها العبد هللا ارتدت من الحارس يزن عرابي 
اس��تقبلها وائل الرفاعي واعادها للمرمي هدفا 
بالدقيق��ة 22 وانف��رادة لزينو الفت��وة بالرحال 
س��ددها بجس��مه خرجت لركنيه وكرة بعيدة 
المدي ارسلها الجفال احتضنها الرحال وارتمي 
عليها م��ن قوته��ا وكان الفتوة اكثر س��يطرة 
وفرصا وبالمنطق حرام الفتوة اال يس��جل لكن 
بمنطق الكرة التي هي اهداف من يسجل يفوز 
بالش��وط الثاني هاج��م الفت��وة متابعا ماكان 
بالش��وط االول م��ن افضليه ودخ��ل من جهة 
يمي��ن الوثبه عبر الفتيح والعبادي وتماس��ك 
دفاع الوثبه واغل��ق الطريق وارتد مهاجما علي 
مرمي الفتوة وبكرة س��ددها الش��وفان امسكها 
العرابي وجدد الش��مالي نشاط هجومه فاخرج 

باهوز وادخل كوران
وتحرك س��عد احمد ورفع كرة من جهة الفتوة 
اليسري لم يستقبلها احد بينما شيخ المدربين 
انور عبد القادر حافظ علي تش��كيلته الملتزمه 
بتعليماته والتي قدمت كرة جميله وس��يطرة 

شبه كامله باالول 
و بخط��أ من بهاء الدين خطف كرم عمران كرة 
اخترق بها الجهة نفسها ورفع لمؤمن ابوعمشه 

وبراسه هدفا ثانيا د62 فوق العرابي
واضطر انور للتبديل بوالت عمي واسعد الخضر 
واخرج الجفال والبع��اج وبهجمة لملط الفتوة 
مرت كرته بجان القائم ومن نفس الجهة دخل 
ابوعمش��ه وس��دد كرة فوق العرابي هدفا ثالثا 
د69 وج��دد انور حيوية الفري��ق بدخول والت 
عمي والمرعي والحس��ن بدل الجفال والفتيح 
والزين��و ودخ��ل وهاجم لكن حظه ظ��ل عاثرًا 
مما دفع الوثبه الس��تغالل ذلك وهاجم وسدد 
سامر السالم كرة بجانب قائم الفتوة وبتبيديل 
تكتيكي للوثبه ختم سعد احمد اهداف المباراة 
بكرة راس��يه كان��ت الهدف الراب��ع د91 للوثبة 

وخرج جمهور األخير فرحًا بالفوز العريض. 
لقطات 

* حضر المباراة العمي��د حاتم الغايب رئيس 
اتحاد الكرة .

* قاد المباراة محمد قرام للس��احة وس��اعده 
حس��ام حس��ن وعبد القادر قناة على التماس 
وجورج مس��لم حكما رابع وراقبه��ا تحكيميا 

زكريا علوش واسماعيل صالح اداريًا.

* انتظر حكم المباراة وصول س��يارة االسعاف 
حتي بدأ المباراة بوقتها.

النواعير× الجيش  2 / 1
عمار شربعي

أفضلية نس��بية فرضه��ا العب��و الجيش على 
مجريات الدقائق  األولى من الشوط  وكاد الغرير 
أن يقص  شريط األهداف من كرتين خطرتين 
قبل أن يتعملق نعس��ان الجيش في دفع كرة 
الغصن ببراع��ة لتدور بعدها عجلة الجيش في 
الضغط عل��ى دفاعات النواعير بنش��اط الحمد 
وعامر والرجب وبتحركات األحمد والواكد الذي 
تعثر أمام الداوود في ك��رة ولم يكتب النجاح 
للثاني��ة بع��د إعتراضها م��ن مداف��ع النواعير 
الخلوف ف��ي الرم��ق األخي��ر بالمقابل جاءت 
مح��اوالت النواعير عن طريق ك��رت مرتدة لم 
تصل لحدود مرمى النعسان في أغلب األحيان 
بتحركات الدالي والملحم وألن طموح ش��بان 
النواعير أكب��ر من أعمارهم فقط خطف جمعة 
األشقر كرة من منطقة دفاعه وسار بها متجاوزًا 
3 مدافعي��ن ومرر كرته لمحمد س��راقبي الذي 
س��ددها بقوة عن يسار النعس��ان مع الدقيقة 

الثالثة واألخيرة من الوقت بدل الضائع
في الثان��ي إرتفعت وتي��رة المجريات لدرجة 
الغليان وكاد الس��راقبي أن يعزز للنواعير قبل 
تألق ال��داوود لكرتي الواك��د واألحمد ومابين 
هجمة هنا وأخري هناك تتسارع وتيرة الفرص 
الضائعة أمام المرميين لسوء التركيز والتسرع 
وح��ده علي غصن النواعير اختصر المس��افات 
وانطلق بك��رة تجاوز جمي��ع مدافعي الجيش 
وبينهم النعس��ان وع��زز لفريقه عن��د الدقيقة 
الثانية من الوق��ت بدل الضائع وبعد دقيقتين 
فقط ينجح محمد الواكد بتقليص الفارق بهدف 
س��اعده فيه أحد مدافعي النواعير عندما ساند 

برأسه الكرة .

عفرين × الطليعة 1 / 2
محمد هاشم إيزا

األهداف: س��جل لعفرين أيم��ن الصالل د 20 
وللطلعي��ة زاه��ر خليل وعبد هللا نج��ار د )60 

و88(.
حول الطليعة تأخره بهدف أمام مضيفه عفرين 
الى ف��وز بهدفين بع��د مب��اراة متواضعة من 
الطرفين تقاسما فيها السيطرة على الشوطين 
ف��كان األول عفرينيًا خالص��ًا والثاني طلعاويًا 
أصح��اب األرض لم يبدلوا أس��لوبهم فاعتمدوا 
طريق��ة الك��رات المرفوع��ة م��ن الجناحي��ن 

والضيوف انتهجوا طريقة الخرق من العمق.
عفرين صال وجال وس��يطر وهدد مرمى ضيفه 
بالشوط األول فكان أفضل في كل شيء امتالكًا 

للكرة واستحواذًا وخطورة فكانت فرصته األولى 
عبر الس��مان الذي حول كرة من ركنية جاورت 
القائم ومباشرة الصالل للحارس خلف وتواجد 
الطليعة بمباش��رة الحسن وتصويبة الدينار الى 
أن س��جل الصالل هدف ع فري��ن من تمريرة 
عرضي��ة تلقاها من فراس بش��و وأهدر الصالل 
فرصة هدف محقق عندما انفرد بالحارس وجهًا 
لوجه ولم يش��كل الضيوف خطورة تذكر طيلة 
نصف س��اعة وبدأت تحركاتهم متأخرة فأرسل 
خميس ك��رة من دبل كي��ك وقطعت عرضية 

الدينار وردت العارضة كرة حداد.
في الشوط الثاني كان الطليعة شكاًل ثانيًا حين 
بسط سيطرته على الميدان ودانت له األفضلية 
بينما هبط مس��توى عفرين بدني��ًا وفنيًا ومع 
ذلك تهيأت لعبد الرحمن فرصة ذهيبة لتعزيز 
التق��دم حين واجه الح��ارس )خلف( وأخفق، 
تلق��ى بعدها فريقه ضريبة ضي��اع الفرصة بعد 
ث��وان قليل��ة من نف��س الهجمة حي��ن أحرز 
خلي��ل هدف التعادل، وم��ن ثنائية كاد النجار 
ان يس��جل للطليعة، وحضر راف��ع كرة ممتازة 
لخليل أرس��لها للحارس )السالم( وفي الدقائق 
األخيرة تعرقل مهاج��م الطليعة النجار فكانت 
الجزاء التي طبع فيها النجار قبلة الفوز لفريقه.

البطاق��ات الصف��راوات: م��ن عفري��ن فراس 
ميش��و، محمد جمعة حردان وحس��ام سمان 
ومن الطليعة محمود خلف، محمد ربيع سرور 

ومحمد نور خميس.
يف الملعب

لعب لعفرين: محم دس��الم، عب��د القادر دكة، 
خالد البريجاوي، فراس ميش��و، محمد جمعة 
حردان )أحمد العب��د هللا(، بهاء قاروط، محمد 
براء ديار بكرلي )حس��ام الشوا(، حسام سمان 
)حم��ود أوغلي(، أحمد كل��زي )فضل عليص، 

محمد العبيد(.
لعب للطليعة: محم��ود خلف، صالح خميس، 
محمد عيس��ى حم��و، عبد اله��ادي حنيظلي، 
محم��د جديد، عمي��د الصيلة )ح��ازم جبارة(، 
محمد الحسن )رجا رافع(، أمين حداد )محمد 
نور خميس(، محمد ربيع سرور )زاهر خليل(، 

خالد دينار )ماهر برازي(.

الشرطة × االتحاد صفر /  صفر
لم يس��تطع أي من الفريقان تجاو ز اآلخر في 
ملعب الجالء بدمش��ق رغم الفرص التي الحت 
لهم��ا بين الحي��ن واآلخر زاد حياله��ا التركيز 
الدفاع��ي وتألق حارس��ا المرمى ف��ي رد كرات 

كادت أن تهز الشباك.
آخر 10 مواجهات ش��هدت فوز االتحاد 5 مرات 
فيما تغلب الش��رطة بمباراة واحدة فقط ومع 
خت��ام مباريات اليوم فقد يك��ون الفريقان قد 

تعادال في 5 مباريات.
فريق الش��رطة رفع رصيده الى 5 نقاط بعد فوز 
وتعادلي��ن حتى اآلن أم��ا االتحاد معه 3 نقاط 

من تعادالته التي اخترقتها خسارة وحيدة.
لعب الشرطة بطريقة دفاعية ووقف بن خشباته 
علي مريمة وأمامه محمد هزاع وعامر دندشي 
وإبراهيم الطويل وعبد المجيد ش��ربجي وفي 
الوسط صياح نعيم ومجد الغايب ومالك العلي 
ومؤمن ناجي وفي المقدمة محمد لولو وأمامه 

خليل إبراهيم.
أم��ا االتحاد فوق��ف في حراس��ة المرمى خالد 
حجي عثمان وفي الدفاع ياس��ر شاهين وعلي 
الرنية وأحمد كالس��ي وأمجد في��اض وزكريا 
عزي��زة وفي الوس��ط محمد ريحاني��ة ومحمد 
آالتي وفواز بوادقج��ي وعلي خليل وبالمقدمة 

عبد الهادي شلحة.

الجولة الثالثة 
المحطة التالية نذكر فيها بأرز ما حملته الجولة 
الثالثة الت��ي اقيمت مطلع االس��بوع الماضي 
حيث حق��ق الكرامة ف��وزًا كبي��رًا على ضيفه 
النواعير بثالثية لهدف في المباراة التي جمعت 

الفريقان على ملعب الباسل في حمص 
س��جل ثالثية الكرامة كال من ح��ارث النايف 
وعمرو جني��ات وابراهيم الزين بينما س��جل 
ه��دف النواعير«حذيف��ة خل��وف .. وبالنتيجة 
ذاته��ا ف��از الوحدة خ��ارج الديار عل��ى عفرين 
سجل ثالثية الوحدة علي رمضان وأيمن عكيل   

ويحيى كرك  .
وق��اد محم��د الواكد فريقه الجيش لتس��جيل 
انتص��اره األول ف��ي الموس��م عل��ى حس��اب 
الحرجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين س��جلها 
للجيش سوبر هاتريك الواكد بينما سجل ثنائية 

الحرجلة سليمان رشو،عبد الرزاق الحسين .
وحس��م جبلة مواجته مع حطين بهدف نظيف 
مس��جاًل فوزه األول في الموس��م سجل هدف 

الفوز للنوارس مصطفى الشيخ يوسف .
وقلب الوثبة الطاولة في ملعب مضيفه الطليعة 
ليخرج بالنقاط بهدفين لهدف على ملعب حماه 

البلدي 
سجل ثنائية الفوز للوثبة صبحي شوفان ووائل 
الرفاعي بينما سجل هدف الطليعة أمين حداد 

.
وفرض االتحاد التع��ادل اإليجابي بهدف لمثله 
أمام الفتوة في ملعب الفيحاء بدمش��ق سجل 
أوال للفتوة المهاجم محم��د زينو بينما تعادل 

لالتحاد محمد ريحانية .
وفي ملعب الباسل في الالذقية انتهت مواجهة 
تش��رين وضيفه الشرطة بالتعادل اإليجابي 1 / 

. 1

في دوري كرة رجال الممتاز “المرحلة 4”.. 

ديربي الالذقية للبحارة والوحدة حسم القمة وانفرد بالصدارة

للرجال  القدم  لكرة  الممتاز  دوري  الرابعة من  الجولة  »الجمعة« مواجهات  شهد 
من خالل 6 مواقع سيكون ختامها السبت بمواجهة وحيدة ستجمع الحرجلة مع 

جبلة على أرضية ملعب الجالء بدمشق.
مباريات الجمعة لم تخل من المفاجآت وكذلك األهداف..

فيها  انفرد  لهدف  بهدفين  الكرامة  مع  القمة  لقاء  الوحدة  حسم  دمشق  في 
صاحب األرض بالصدارة برصيد 10 نقاط وفك الشراكة مع الكرامة الذي تجمد رصيده 

عند 7 نقاط وتراجع للمركز الرابع .
في الالذقية حسم البحارة ديربي المحافظة لمصلحتهم بالفوز على جارهم حطين 
الترتيب  الئحة  على  نقاط   8 الى  رصيده  الفوز  بهذا  تشرين  رفع  رد  دون  بهدفين 

هذا  الثانية  خسارته  تلقيه  بعد   4� ال  نقاطه  عند  حطين  رصيد  تجمد  بالمقابل 
الموسم.

في دمشق لم يستطع أي من الشرطة واالتحاد تجاوز اآلخر في ملعب الجالء وبقيت 
الشباك صامتة لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي بينهما.. الشطرة بات له 5 نقاط 

فيما لالتحاد 3 واألخير لم يتذوق بعد طعم الفوز بعد مرور 5 مراحل.
الثالثة هذا الموسم.. واليوم أمام ضيفه  في حلب خسر فريقها عفرين مباراته 
اليتيمة  نقطته  عند  األخضر  صيد  بها  تجمد  هدفين  مقابل  بهدف  الطليعة 
بالمقابل هو الفوز األول للطليعة هذا الموسم بعد تعادل وخسارتين وبات له 

4 نقاط.

في حمص فاجأ الوثبة فريق الفتوة وأثقل عليه برباعية نظيفة.. تقدم بها الوثبة 
لدى  محيرة  نتائجه  تزال  فال  الفتوة  أما  نقاط   8 له  بات  حيث  المقدمة،  نحو  أكثر 
الثانية اخترق ذلك تعادلين وللفريق حاليًا نقطتين مع  الخسارة  عشاقه بعد تلقيه 

انقضاء رابع الجوالت.
األول  الفوز  هو  لهدف،  بهدفين  وغلبه  الجيش  ضيفه  النواعير  فاجأ  حماة  في 
5 نقاط فيما تراجع فريق الجيش على  للنواعير وقد يكون األثمن ورفع رصيده الى 

الئحة الترتيب وتجمد رصيده عند النقطة الخامسة من 4 جوالت.
الحرجلة وجبلة في ختام مباريات األسبوع  الجالء فريقا  ويلتقي السبت في ملعب 

الرابع.

ربيع حمامة 
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أق��ام اتحاد ك��رة القدم 
األندية(  ش��ؤون  )قسم 
آلية  لش��رح  اجتماع��ًا 
العم��ل عل��ى برنام��ج 
المحلي��ة  التراخي��ص 
مدير  بإش��راف   )Clas(
قس��م التراخيص قاسم 
الحم��وي ومدير قس��م 
ش��ؤون األندي��ة ع��الء 
وبحضور جميع  الملحم 
أندية الدرج��ة الممتازة 
)االتح��اد  أندي��ة  ع��دا 
والنواعي��ر  وعفري��ن 
تغيبت  الت��ي  والفتوة( 

عنه؟!

ضحايا الدوري بدأت بالس��قوط كأوراق األشجار في 
الخريف، فقد تقدم مدرب كرة فريق عفرين الكابتن 
أحم��د هواش باس��تقالته إلى مجل��س اإلدارة في 
أعقاب سقوط فريقه أمام ضيفه الوحدة على ملعبه 
ووس��ط جمهوره ثالثية وقد قبلت اإلدارة االستقالة 
وكلفت مساعده الكابتن أنس الصاري مدربًا للفريق، 
وعلم��ت ل�”االتحاد” أن الس��يد أحم��د مدو رئيس 
النادي النادي طلب من الهواش أن يقدم استقالته 
ألن هناك قرارًا مس��بقًا بإقالته وإعفائه من مهمته 
في تدري��ب الفريق وقد اس��تمع الهواش إلى كالم 

رئيس النادي وعمل بنصيحته وقدم االستقالة.

الهواش استقال

حدث في منتخب الناشئين!

دوري شباب كرة األولى يواصل منافساته

المرحلة  انطالق��ة  الس��بت  اليوم 
الثالثة من الدوري الش��باب لكرة 
الق��دم بدرجة األول��ى بين طامح 

بالتعزيز وآخر بالتعويض.
ف يكل موسم يطل متصدر جديد 
مع بدايت��ه وفرق جدي��دة أخرى 
طامح��ة للقب لس��بب م��ا يطرأ 
عليها من تعديل باألعمار، وحتى 
اآلن تتصدر فرق النواعير وحطين 
والوثبة الترتي��ب وهي على خط 
ص��دارة واحد ول��كل منها 6 نقاط 
من انتصاري��ن وعالمة كاملة ولم 
تتل��ق ش��باك النواعي��ر وحطين 
األهداف بعد فيم��ا على النقيض 
يتذي��ل جبل��ة والجه��اد والعربي 
الترتي��ب وحدهم ب��ال أي نقطة 
علمًا أن العرب��ي والجهاد وافدين 
جديدي��ن لهذه الدرجة بالموس��م 

الحالي.
خارج قواعدها

النواعي��ر المتصدر  يح��ل فري��ق 
اليوم السبت ضيفًا  بنقاطه الست 
عل��ى الكرام��ة صاح��ب المرك��ز 

الح��ادي عش��ر بنقطت��ه الوحيدة 
والباح��ث ع��ن التعوي��ض بع��د 

خسارة وتعادل.
ف��ي دمش��ق يحل حطي��ن ضيفًا 
على المحافظة.. حطين له 6 نقاط 
من انتصاري��ن وبداية جيدة لهذا 

الفريق.
أم��ا المحافظة فل��ه 4 نقاط حتى 
اآلن وأيضًا بدايت��ه وأموره جيدة 
اس��تمرارًا لم��ا قدم��ه الموس��م 
بالمقدمة  بق��ي  حي��ث  الماضي، 
حت��ى ترنحت نتائج��ه بالجوالت 

األخيرة وتراجع بشكل طفيف.
المرحلة وهي  المباراة تعد قم��ة 

تنذر بالكثير من اإلثارة والندية.
)الوثبة(  الثال��ث  الص��دارة  طرف 
يلع��ب أيضًا خ��ارج أرض��ه أمام 
الطليعة الق��وي والذي يمتلك 3 

نقاط بلقاء قوي ومثير كسابقه.
ديربي

ديربي دمش��ق سيش��هد مواجهة 
بين الوح��دة والجيش.. البرتقالي 
كالجي��ش  الترتي��ب  يتوس��ط 

)بالمركزي��ن 8 و9( ولهم��ا نفس 
عدد النقاط 3.

من هنا فالفوز ألحدهما س��يكون 
مضاعفًا ويزيح عن طريقه منافس 
بنفس المس��توى تقريبًا علمًا أن 
الفريقان كانا من ضمن المهددين 

بالهب��وط خالل فترات بالموس��م 
الماضي لكن تبدو أمورهما جيدة 

هذا الموسم أكثر من سابقه.
قمة ساحلية

تش��رين بمواجهة جبلة في ثالث 
المراح��ل س��تتجه إليه��ا األنظار 

بالرغم من الموق��ع المتأخر على 
البحارة  فش��بان  الترتيب..  الئحة 
لهم 3 نقاط بالمركز الس��ابع فيما 
جبلة خالي النق��اط حتى ما قبل 
جول��ة اليوم يحت��ل بذلك المركز 
12. المب��اراة حساس��ة من ناحية 
كس��ب النقط��ة الت��ي فيم��ا لو 
تحققت خاسرة بوقت يسعى فيه 

كل فريق لكل النقاط.
طابقية

فريق الجه��اد يلعب م��ع الحرية 
صعبة،  مب��اراة  وه��ي  للتعويض 
حي��ث ال زال األول يبح��ث ع��ن 
نقطته اإلضافية بينما الحرية حقق 
تعادلين حتى اآلن وضعاه بالمركز 

12 على الالئحة.
فري��ق العرب��ي متذي��ل الترتيب 
يح��ل ضيفًا على االتح��اد بحلب، 
األخير له 3 نقاط بالمركز السادس 
ويتس��اوى بها مع 4 أندية وفوزه 
س��يضعه بمرك��ز متق��دم.. على 
العربي مبكرًا عن  النقيض يبحث 

نقاط قد تعينه بالقادمات.

اليوم.. فرق الصدارة خارج ديارها في دوري كرة شباب الممتاز

دورة تراخيص
يواص��ل دوري الش��باب لك��رة القدم 
بدرجته األولى منافساته هذا األسبوع 
بعد مرحلة قوية شهدتها االنطالقة مع 

بداية األسبوع الماضي.
ففي المجموعة األولى تجاوز الشرطة 
بصعوبة فريق الحرجل��ة بنتيجة 2/ 1 
كما فاز النضال على شهبا بهدف دون 

رد.
وفي المجموع��ة الثانية تغلب المجد 
على جرمانا بنتيج��ة كبيرة 6/ 1 ولم 
تقم مباراة الشعلة مع الضمير العتذار 

األول.
ف��ي ثالث المجموعات ل��م تقم أيضًا 
المباراة التي كانت مقررة بين السلمية 
والس��احل بوقت فاز فيه عمال حماة 

على شرطة حماة بهدف دون مقابل.
وف��ي المجموعة األخيرة )الرابعة( فاز 
الجزي��رة على تل البراك 1/ 0 وعفرين 

على عمال حلب بنتيجة 3/ 2.

يس��تعد منتخبنا الوطن��ي للرجال 
الق��دم لمتابعة مش��واره في  كرة 
التصفي��ات المونديالية ابتداء من 
الجولة الثالثة التي س��يلتقي فيها 
كوري��ا الجنوبي��ة في س��ؤول في 
الس��ابع من تش��رين األول القادم 
يعود بها إلى األردن لمواجهة لبنان 

في الثاني عشر من الشهر ذاته.
ويختتم نس��ورنا الدور األول بلقاء 
العراق في 11 تش��رين الثاني علمًا 
أن اإلي��اب يب��دأ في 16 تش��رين 
اللق��اء  س��يكون  بينم��ا  الثان��ي 
الختامي في 29 آذار العام القادم.

منتخبن��ا تعثر أمام إيران وخس��ر 
بهدف في بداية التصفيات قبل أن 
يتعادل م��ع اإلمارات بهدف لمثله 
ونمن��ي النف��س بتحقي��ق نتيجة 

طيبة أمام كوري��ا الجنوبية بالرغم 
من أن األمر يبدو صعبًا أمام فريق 
ق��وي ومحترف عل��ى درجة عالية 

ومنظم ومؤهل للصدارة.
ن��زار محروس  منتخبن��ا  م��درب 
تحدث مطواًل عبر تصريح متلفز عن 
المباراتين السابقتين وآلية العمل 
الس��تكمال  والتحضي��ر  القادم��ة 
المنافس��ات وغيره��ا م��ن األمور 

نخطها باآلتي على لسان المدرب.
رضا وأخطاء

هن��اك رض��ا م��ن الجه��از الفني 
والجماهي��ر عل��ى أداء المنتخب، 
ولكن غي��ر راضي��ن بالتأكيد عن 
النتيجة، تخلل مباراة إيران ظروف 
كثي��رة والجمي��ع يعرفه��ا وأدى 
بمس��توى  تكتيكية  مباراة  الفريق 
عال م��ع الفريق المصن��ف رقم 1 
بآسيا وكان ممكن أن نخرج بنقطة 

على األقل لوال الخطأ الذي تس��بب 
بالهدف بمرمانا.

وتابع: الالعبون كانوا على مستوى 
عال من المس��ؤولية وأش��كرهم، 
خاص��ة ممن تواجدوا بالتش��كيل 
ألول مرة بمباراة حاسمة، حتى ما 
قبل المباراة تعرضنا لضغوط كبيرة 
حول الع��ب يمكن أن يلعب وآخر 
ال، وه��ي أمور ال يعرفه��ا البعض، 
المواقف رغم  وتعاملن��ا م��ع كل 
ذل��ك بهدوء وقدمنا مب��اراة كبيرة 

أمام إيران رغم كل الظروف.
حول مباراة اإلمارات قال »نزار«:

المب��اراة قدمناه��ا على مس��توى 
ع��ال ولعبن��ا بضغط عاٍل بنس��بة 
%70 م��ن المب��اراة وكن��ا أقرب 
للفوز وفرصنا التي أضعناها كانت 
س��هلة ومحققة، طبعًا أيضًا الفريق 
اإلمارات��ي كان له بع��ض الفرص، 

ولكن بشكل عام كان فريقنا مميزًا 
وأضعنا فرص��ًا رأيتموه��ا جميعًا 
وحت��ى الهدف ال��ذي دخل مرمانا 

بخطأ غير مقصود.
وتابع المدرب: العبونا كبار جميعًا 
ونحترمهم ونقدره��م ونحن نقف 
وراء الجمي��ع س��واء ممن أضاعوا 
ف��رص أو من تس��بب بتس��جيل 

األهداف بمرمانا.
عمر خريبين هداف كبير ووجوده 

أدى لقلق الخصم واللمسة األخيرة 
ل��م يكن موفق��ًا فيها وه��و يأخذ 
الم��كان الصح.. وكذل��ك العالمة 
حارس كبير، ويج��ب أن نقف مع 

جميع الالعبين.
خريبين تحم��ل إصابته بعد اللقاء 
األول وكان هن��اك ش��كوك حول 
إمكانية مش��اركة باللق��اء الثاني، 
وكان لدي��ه آالم تمارين��ه األولى 
قب��ل مب��اراة اإلم��ارات لكنه كان 

جيد بتحركاته بالمباراة الرس��مية 
ولن نهاجمهم بعد أول مطب لهم 
ونشد على إيادي الجميع والعالمة 
وخريبين أحد أهم مفاتيح اللعب 

بالفريق.
حدة ورأي

حول انتقاد المحروس بعد المؤتمر 
اإلماراتي  الجان��ب  الصحفي م��ن 
ج��اء رد »ن��زار«: نبقى أخ��وة وأنا 
تكلمت فنيًا وممك��ن كان هناك 
بع��ض الح��دة ومعتادي��ن عليها 
وهناك أس��باب ال أرغ��ب بالعودة 
إليه��ا ممك��ن أنه��م اعتبرونا في 
تحليالته��م بأنن��ا الحلقة األضعف 
وظ��روف وضغوط وب��كل األحوال 
والش��عوب  اإلمارات  نحن نح��ب 
العربية وأخوة بكرة القدم وال يجب 

أن تفرق ما بيننا.
وأضاف: لدينا باإلمارات الكثير من 

األصدقاء واألحبة وعملت بها وفيها 
من خيرة وأطيب الناس وحديثي 
فقط باإلطار الفني عن المباراة وما 
وجدناه وكان هناك موقف س��لبي 

من مدربهم!
)والحديث  المب��اراة  بع��د  حت��ى 
كوادرهم  عل��ى  لمدربنا( س��لمت 
والعبيهم الذين تعاملوا مع العبينا 
بود والعكس وتفاجأت بالحدة من 

قبل مدربهم.
معسكر وودية

التصفيات  الثانية م��ن  المرحل��ة 
وانتقاء الالعبين واالس��تعداد قال 
المدرب ن��زار مح��روس: هناك 3 
ج��والت دوري س��نتابعهم ونتابع 
جميع الالعبين ومن يلفت االنتباه 
سنستدعيه وحاليًا على لقاء كوريا 
ال يمكن االعتم��اد إال على القائمة 
ال  القادم��ة  المرحل��ة  المس��بقة، 

تس��تحمل التساهل ولن نستدعي 
س��وى الالعب الجاه��ز ومن لعب 
دقائ��ق أكث��ر وأصبح��ت األم��ور 

واضحة حاليًا.
الجولة  لدينا معس��كر بعد نهاي��ة 
في  لالعبين  واس��تدعاء  الخامسة 
الداخل والخارج لمعسكر دبي للقاء 
الصين التي طلبت مباراة ودية في 
30 الشهر وبعدها بيومين سنغادر 
لكوريا وللعب معها ومن ثم العودة 

لألردن للقاء المنتخب اللبناني.
وأكد نزار محروس إمكانية مشاركة 
الس��وما باللقاء التالي لدعم زمالئه 
ش��اكرًا جميع الجماهير الس��ورية 
وأنه يعمل بكل قوة لرس��م الفرحة 
على ش��فاه الجماهير وما يهم هو 
نج��اح العم��ل منوه��ًا أن هناك 
تفاصيل وظروف صعبة لن يتحدث 

عنها ألن هناك ما هو أهم.

يواجه منتخب الصين وديًا

» نزار محروس« راضون عن األداء.. لدينا صعوبات ونعمل بكل قوتنا إلسعاد الجمهور

ترتيب المجموعة األوىل
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
22004046إيران1
21101014كوريا. ج2
20201102اإلمارات3
11-201112سورية4
11-201101لبنان5
31-201103العراق6

ربيع حمامة

محمد هاشم إيزا

يواص��ل منتخبنا الناش��ئ لك��رة الق��دم تحضيراته 
المحلية استعدادًا الستحقاقاته القادمة، حيث يلعب 
مباري��ات مع أندي��ة محلية لفئات الش��باب ورديف 
الش��باب وآخرها تعادله مع العربي 1/ 1 سبقها فوزه 
على ش��باب النضال 5/ 0 يجرب خالل ذلك المدرب 
مهند فقير العديد من الالعبين ريثما يصل لتش��كيله 

المثالي.
منتخب الناش��ئين ال زال خ��ارج دائرة الضوء وعندما 
)فتش��نا( عن الس��بب قيل بأن الفري��ق ال زال خارج 
نطاق رعاية الش��ركة من حيث اللباس والتجهيزات، 
وه��و أمر الحظن��اه حيث ال زال حت��ى اللحظة فقيرًا 

بمعداته وتجهيزاته وتحركاته!
زاد الطي��ن بل��ة ما ح��دث قبل أيام من ش��جار بين 
العبي��ن كان في��ه الرد حازم��ًا م��ن إدارة المنتخب 
ومدربه وهو ما تم تأكيده ببيان رسمي حمل التالي:

لطالم��ا حرص الكادر اإلداري والفني لمنتخب ناش��ئ 

س��ورية على الحالة االنضباطية من��ذ بداية التحضير 
خالل المعس��كرات المتالحقة والتأكيد بشكل متكرر 
على الوقوف ضمن مسافة واحدة بين أبنائه الالعبين 
ولكن باختصار ش��ديد ومنع��ًا للتأويل، فإن ما حصل 
يوم أمس خالل تدريبات المنتخب ليس إال مش��ادة 
كالمية بين العبين اثنين تطورت إلى تشابك باأليدي.

قرار ال��كادر الفني واإلداري بهك��ذا حاالت صارم جدًا 
)االنضب��اط أواًل( والالعبون على علم بذلك ودائمًا ما 
ينوه الكادر على عالق��ة االحترام المتبادل التي تربط 
جميع أفراد المنتخب وأن تس��ود المحبة بين العبي 

المنتخب الذين يمثلون اسم سورية.
على هذا كان استبعاد الالعبين )طرفا المشكلة التي 

حصلت( منعًا لوقوعها مرة أخرى )انتهى البيان(.
بعيدًا عن المش��كلة أعاله فنحن ننتظر أن يبصر هذا 
المنتخب النور على األقل كغيره من المنتخبات من 

ناحية االهتمام والمتابعة من اتحاد كرة القدم!

ترتيب المرحلة الثانية
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
22004046النواعير1
22003036حطين2
22003126الوثبة3
21103214المحافظة4
21016333الطليعة5
21015233االتحاد6
21013123تشرين7
21012203الوحدة8
21011103الجيش9
20201102الحرية10
11-211101الكرامة11
50-220216جبلة12
50-220205الجهاد13
70-220218العربي14
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تع��د رياضة المصارع��ة في نادي 
الش��رطة إحدى األلعاب األساسية 
الت��ي نجح��ت بتحقي��ق  الكثير 
م��ن االنج��ازات المتمي��زة على 
والخارجي  المحل��ي  الصعيدي��ن 
وكان أبطال الشرطة يشكلون احد 
األركان المهم��ة ف��ي المنتخبات 
الوطني��ة الت��ي كان له��ا صوالت 
الذهبي  العص��ر  أي��ام  وج��والت 
للمصارعة الس��ورية...، وش��هدت 
مصارعة الشرطة تراجعا وانحسارًا 
كبي��رًا وص��واًل إلى إلغ��اء اللعبة 
ع��ام 2009، وقب��ل حوال��ي عام 
م��ن اآلن تم إع��ادة الحي��اة إلى 
لعبة المصارعة في نادي الش��رطة 
وش��اركت في عدد من البطوالت 
مبش��رًا  المحلية وحققت حضورًا 

ونتائج طيبة.
مبادرة اتحادية

أمين سر اتحاد المصارعة مشرف 
محمد  الس��يد  بالن��ادي  اللعب��ة 
الفاع��وري قال أن موض��وع إلغاء 

اللعب��ة في النادي ب��دأ في العام 
2009 ألس��باب غي��ر معروفة قد 
في  المعتمدة  باألس��س  تتعل��ق 
الن��ادي والخاصة ف��ي المفاضلة 
بين لعبة وأخرى بحس��ب النتائج 
أخرى تخص  واالنتش��ار ومعايير 

إدارة النادي.
وأض��اف الفاع��وري: بمب��ادرة من 
اتح��اد اللعب��ة ت��م التواص��ل من 
الس��يد محمد  االتحاد  قبل رئيس 
نور علي مع رئيس نادي الش��رطة 

المركزي المقدم منيف طعمة وتم 
بحث موض��وع إعادة المصارعة إلى 
أسرة العاب النادي وهو األمر الذي 
الق��ى تقباًل كبيرًا, وت��م البدء فورًا 
بوضع خط��وات العم��ل المطلوبة 
إلحي��اء اللعبة وفق أس��س تتيح 
انطالق��ة قوية تليق باس��م النادي, 
العمل رس��ميًا عل��ى ارض  وب��دأ 
الواقع مع بداية ع��ام 2021 حيث 
ت��م التركيز على اس��تقطاب أبناء 
الن��ادي من الخب��رات للعمل على 

خلق قاعدة عريض��ة من المواهب 
الصغي��رة الت��ي نجحت ف��ي أول 
اختب��ار لها في بطول��ة الجمهورية 
بمحافظ��ة حلب,  الناش��ئين  لفئة 
الش��رطة  نادي  حيث أح��رز فريق 
المركز الثالث بالمصارعة الرومانية 
والمرك��ز الخامس ف��ي المصارعة 

الحرة.
تعاون بناء

وتابع الفاع��وري كلفت من نادي 
الشرطة المركزي بأن اكون مشرفا 

على اللعبة في النادي وتم التوجه 
الفتتاح مراك��ز تدريبية في أندية 
لتوس��يع  بالمحافظات  الش��رطة 
أفضل  واختي��ار  اللعب��ة  قاع��دة 
وج��اءت  التدريبي��ة,  الكف��اءات 
الثمار سريعًا عبر بطولة المصارعة 
لألشبال التي اس��تضافتها مدينة 
القنيطرة حيث أحرز نادي الشرطة 
المرك��ز االول مع الم��درب احمد 
العبين  س��بعة  بمش��اركة  العلي 
توجوا جميع��ًا حيث أحرز الفريق 
4 ميدالي��ات ذهبي��ة و3 فضيات 
وظهرت مواهب تبش��ر بمستقبل 

باهر.
مستلزمات

وخت��م الفاع��وري حديث��ه: وتم 
التواصل مع إدارة نادي الش��رطة 
المركزي لدعم الالعبين المميزين 
بمكاف��آت مالية ش��هرية وترميم 
صال��ة التدريب في النادي وتوفير 
الالزم��ة  والتجهي��زات  األدوات 
حتى يثنى لالعبين االستمرار في 
التدريب والمشاركة في البطوالت 

واألنشطة الخاصة باللعبة.

توج فريق س��يدات ن��ادي تلدرة بطاًل 
الثاني  الطائرة وللموسم  الكرة  لدوري 
على التوال��ي واحتفظ باللقب بجدارة 
وق��وة ومه��ارة وذل��ك إثر ف��وزه في 
المب��اراة الفاصلة على منافس��ه بطل 
ال��دوري التقلي��دي ن��ادي الش��رطة 
وبنتيج��ة ميزت��ه على منافس��ه أداء 
ومس��توى وفاعلية وحماسة وإصرارًا 
وعزيمة ولياقة ش��بابية عالية مكنته 
م��ن مواصلة اللع��ب طيل��ة مراحل 
المب��اراة بوتيرة عالية وأهلته بالنهاية 
لتحقيق فوز عمل له واس��تعد وحقق 
ما أراد ون��ال الم��راد واحتفظ بلقب 

بطولة الدوري لموسم آخر.
م��اذا عن المب��اراة الفاصلة ومش��وار 
الوص��ول إليها عب��ر مرحلتي الذهاب 
)الس��نة  النهائ��ي  واإلي��اب وال��دور 

األوائل(.
تلدرة جدارة

تصدر فريق س��يدات تل��درة مرحلتي 
ذه��اب ال��دوري للذه��اب واإلي��اب 
متص��در مجموعت��ه بال أية خس��ارة 
وحقق العالمة الكامل��ة بجدارة بفوزه 
على حطين، مح��ردة، حصين البحر، 

دير عطية، صلخد.
وفي دور الستة األوائل سجل النتائج 
اإليجابية وبقوة وتمي��ز وكفاءة فنية 
عالي��ة بف��وزه على س��لمية ومحردة، 
حصي��ن البح��ر، الج��والن، وبنتيجة 
واح��دة 3/ 0 وليالقي منافس��ة فريق 

الشرطة في المباراة الفاصلة.
الشرطة صدارة

وكذلك كان حال فريق الش��رطة بطل 
ال��دوري التقليدي ولس��نوات طويلة 
المخضرم��ات  بالالعب��ات  والعام��ر 
وإتقان  والحنك��ة  الخب��رة  أصح��اب 

المهارة.
فتص��در الفري��ق مرحلت��ي الذه��اب 
واإلي��اب بفوزه على ف��رق مجموعته، 
س��لمية، الجوالن، الحفة الس��ودا، بال 

أية خسارة.
وفي ال��دور الس��تة األوائ��ل النهائي 
تعث��ر بعض الش��يء أم��ام الجوالن 
وس��لمية بفوزه عليهم��ا 3/ 2 وبذلك 
فقد نقطتي��ن وفاز على حصين البحر 

ومحردة 3/ 0.
ولكن تمكن مع ذلك باللعب المباراة 

الفاصلة على بطولة الدوري.
مباراة للذكرى

المراقبي��ن  م��ن  أح��د  يك��ن  ل��م 
التكه��ن  باس��تطاعته  والمتابعي��ن 
بنتيجة المب��اراة ومعرفة الفائز وكفة 
م��ن س��تكون األرج��ح ألن الفريقين 
وصال للمباراة الفاصلة بجدارة وكفاءة 
وتميز فهما يمل��كان أفضل الالعبات 

مهارة وفنيات وإمكانيات.

م��ن  فريق��ًا  يمل��ك  فالش��رطة 
الخب��رة  صاحب��ات  المخضرم��ات 
والفاعلية واستغالل الفرص وتوظيف 
اإلمكانيات والمهارات بش��كل ملفت 
ف��ي الملعب بقي��ادة كابتن منتخب 
سوريا صفاء مس��عود وتلدرة بشاباته 
الواعدات واللواتي كن أكثر حماس��ة 
بوتيرة  واالس��تمرار  وفاعلية  ولياق��ة 
لعب عالية مكنته من التميز والتفوق 

وبالتالي أهلته للفوز.
الشوط األول

الندية واإلثارة  البداية وضح��ت  ومع 
والقوة في األداء وتوظيف اإلمكانيات 
تبادل فيه الفريقان التقدم مع أفضلية 
للش��رطة في اس��تغالل المس��احات 
الخالية ف��ي ملعب تلدرة واس��تطاع 
الش��رطة الفوز بالش��وط لكن بصعوبة 

.23 /25
الشوط الثاني

واص��ل الفريق��ان بنش��اط وحيوي��ة 

وتبادال التسجيل عن الضرب الساحق 
وتألق واضح لصانعة ألعاب الش��رطة 
داري��ن إبراهي��م والضاربتي��ن صفاء 
مس��عود وعواطف رحال وكذلك تألق 
واضح لتلدرة عبر رش��ا قاسم بخبرتها 
وحنكته��ا وعبير حي��در وتأكيد على 
قي��ادة الفري��ق م��ن جان��ب صانعة 
األلعاب غرب��ة عيزوم��ي التي نوعت 
كثي��رًا من خط��ط اللع��ب الهجومي 
واإلس��قاط المفاجئ وتهيئ��ة الكرات 
على طول الشباك وبعد عدة تعادالت 
وتبادل للتقدم اس��تطاع تلدرة العودة 
 /25 الش��وط لصالحه  للمباراة وأنهى 

.21
الشوط الثالث

وضح تمام��ًا فارق اللياقة وحماس��ة 
الشباب الذي كان لصالح تلدرة الذي 
تاب��ع بنفس وتي��رة اللع��ب العالية 
وبحماس��ة واندفاع وتصميم يعكس 
فريق الش��رطة الذي بدى على بعض 

الالعب��ات التعب واإلنه��اك وبالتالي 
تراج��ع األداء بعض الش��يء ليتمكن 
تلدرة وبتميز وجدارة من إنهاء الشوط 

.14 /25
الشوط الرابع

عل��ى الرغم م��ن مح��اوالت العبات 
الشرطة العودة للمباراة والتأكيد على 
العالي والفعال واس��تطاعت  التواجد 
المراحل  تلدرة معظم  مجاراة العبات 
ونجحت بعض الش��يء ف��ي تقليص 
الفارق، لكن العبات تلدرة وكما ذكرنا 
وبنشاط وحماس ولياقة عالية واضحة 
التميز وتوظيف المهارة بش��كل أمثل 
مكنته��م من التقدم طيل��ة المراحل 
وإنهاء الشوط 25/ 18 والمباراة 3/ 1.

بطالت الدوري
مث��ل فريق نادي تل��درة بطل الدوري 
للمرة الثاني��ة على التوال��ي كل من 
الالعبات: رشان قاسم، غربة عيزوقي، 
مي��ادة حيدر، ش��يماء يازجي، زهراء 

منى، عبيد حيدر، حنان علياء، فاطمة 
الراعي، هيام حيدر، رنيم الراعي.

مدرب الفريق كريم اليازجي، مش��رف 
اللعب��ة رئي��س الن��ادي من��ذر منى، 

مساعد مدرب غسان خلوف.
متابعات

حضر المب��اراة الفاصلة والنهائية على 
بطول��ة الدوري هيث��م عاصي رئيس 
بطرطوس  والش��باب  الرياضة  مكتب 
عماد حماد رئي��س اللجنة التنفيذية 
بطرط��وس د. ف��ؤاد محف��وظ رئيس 

اتحاد الكرة الطائرة.
العميد حات��م الغاي��ب رئيس نادي 

الشرطة، منذر منى رئيس نادر تلدرة.
أش��رف على البطولة عضو االتحاد بدر 

شقير وسهى القصير.
أقيمت المباريات بصالة نادي السودا 
وش��كت جمي��ع الف��رق م��ن ضعف 
وغي��اب اإلن��ارة وعدم وض��وح رؤية 

خطوط الملعب.

تم تتوي��ج الفريق الفائ��ز تلدرة بدرع 
وكأس الدوري.

تساءل البعض عن عدم إقامة المباراة 
في العاصمة دمشق.

ق��دم مش��جع ن��ادي تلدرة غ��زوان 
السلموني مكافأة مالية مجزية لكافة 

العبات الفريق لفوزهن بالبطولة.
ال��روح الرياضية العالي��ة كانت تلف 
الالعبات وخاصة فريق الش��رطة الذي 
ب��ارك لالعبات تل��درة الف��وز ببطولة 

الدوري.
خس��ر فريق الجوالن بع��ض مبارياته 
لعدم االكتم��ال لنقص عدد الالعبات 

لديه.
تعاون تام بين اتح��اد اللعبة ورجال 

اإلعالم الرياضي فله شكرنا.
الشرطة وصيف أول

وبخس��ارته الوحيدة أم��ام تلدرة فقد 
جاء فريق الش��رطة وصيفًا أول لبطل 
ال��دوري برصيد 10 نق��اط، بفوزه على 

الجوالن، س��لمية 3/ 2 وعلى حصين 
البحر محردة 3/ 0.

سلمية وصيف ثان
وجاء فريق س��لمية بالمرك��ز الثالث 
كوصي��ف ثان مس��جاًل نتائ��ج جيدة 
وكاد أن يك��ون ه��و الواص��ل حق��ًا 
للمباراة الفاصلة بعد أن كاد أن يحقق 
المفاجأة ويفوز على فريق الشرطة بعد 
أن تقدم بالشوطين األولين لكنه عاد 
وخسر 2/ 3 وفاز على جاره محردة 3/ 
1 وعلى الج��والن وحصين البحر 3/0 

وجمع 10 نقاط.
وحل مح��ردة بالمرك��ز الرابع برصيد 
6 نق��اط بف��وزه على حصي��ن البحر 

والجوالن.
الخامس  بالمرك��ز  البح��ر  وحصي��ن 
بف��وز وحيد على الجوالن 3/ 0 برصيد 

نقطتان.
وأخي��رًا فري��ق الجوالن الذي خس��ر 
جمي��ع مباريات��ه لكنه كس��ب نقطة 
واحدة من خس��ارته أمام الشرطة 2/ 

.3
رأي فني

كريم يازجي مدرب فريق تلدرة بطل 
بهدوئه وكفاءته  والمعروف  الدوري 
الفنية وحس��ن قيادت��ه لفريقه قال 
إن المس��توى بش��كل عام مقبول 
وأن وص��ول فريقا الش��رطة وتلدرة 
طبيعي��ًا  كان  الفاصل��ة  للمب��اراة 
بنتيجة تقارب المستوى وتميزهما 
ع��ن بقي��ة األندية مس��توى وأداء 
وفعالي��ة وأن فريقه اس��تحق الفوز 
ألنه قدم خطة لعب محكمة مدعمة 
بمب��اراة وفنيات اللعب��ة المطلوبة 
وحس��ن تنفي��ذ ذلك ف��ي الملعب 
بتوظيف إمكانيات الالعبات بشكل 
مثال��ي وتميز فريقه بف��ارق اللياقة 

والحماسة والشباب.

 صبحي أبو كم  

محمد هاشم إيزا

 مالك الجاسم

محمد عجان

فزن على الشرطة واحتفظن باللقب... 

نواعم نادي تلدرة بطالت دوري الكرة الطائرة

مصارعة الشرطة... عودة مثمرة بعد غياب ومستلزمات مطلوبة لالستمرار

أق��ام اتحاد بناء ألجس��ام  دورة ترقي��ة مدربي الدرجة 
الثالث��ة  في قاعة مبنى االتحاد التح��اد الرياضي العام 
ف��ي مدينة تش��رين الرياضية حضرها 230 دارس��ًا من 
الجنس��ين على م��دى 6 أي��ام واختتم��ت أول أمس 

الخميس.
وتضمن��ت محاضرات في تحكيم تحمل اللياقة البدنية 
والتدريب ألقاها س��مير إس��ماعيل أمين سر اتحاد بناء 
األجس��ام، ومحاضرة عن االعالم ورياضة بناء األجسام 
لورد سباعي تليها محاضرة مضار الهرمونات والمنشطات 
للدكتور صفوح السباعي تليها محاضرة اساليب التدريب 

الحديث لبناء األجس��ام )سمير إس��ماعيل( ومحاضرة 
عن التغذية للدكتور فادي الخشروم  ومحاضرة بعنوان 
العالج وتأهيل مصابين عن طريق بناء األجسام للدكتور 
عزت شقالو، ومحاضرة أصول تنفيذ الحركة الديناميكية 
لتمارين بناء األجس��ام للدكتور عزت ش��قالو ومحاضرة 
بعنوان دور المكمالت الغذائية في بناء األجسام للدكتور 
وحيد غريب، ومحاضرة بعنوان عموميات الغذاء لالعب 
بناء األجس��ام للدكتور حيدر غريب, ومحاضرة إصابات 
المالع��ب وعالجها وفي ختام ال��دورة أقيمت فحوص 

نظرية وعملية ومقابلة شخصية.

أقيم��ت عل��ى ط��اوالت الصال��ة 
الرياضية بدير الزور بطولة الشطرنج 
المفتوح��ة لفئتي الذك��ور واإلناث 
بمشاركة ثالثين العبًا والعبة مثلوا 
أندي��ة حطلة ، مراط ، ش��رطة دير 
ال��زور، المراك��ز التدريبية وجاءت 
نتائجها النهائية على النحو التالي:

فئ��ة الش��باب: 1 - عم��ر عليان 

»نادي الشرطة« 2 -  جمال الحدو 
»مرك��ز تدريب��ي« 3 -  مصطفى 

العليان »نادي الشرطة«
فئة الش��ابات: 1 -  ميالد دوالني 
»مركز تدريبي« 2 -  اليسار بدران 
»مرك��ز تدريب��ي« 3 -  هبة عبود 

»نادي الشرطة«
فئة الرجال : 1 -  ش��امل عاروض 
»مركز تدريبي« 2 -  محمد الحلو 
»مركز تدريبي« 3 -  محمد قبالن 

»نادي الشرطة«
تألفت لجن��ة التحكي��م من عبد 

الناصر الحدو ، هناء مولود .
ف��ي نهاية البطولة قامت رئيس��ة 
مكت��ب التربي��ة الفرعي نس��رين 
جاس��م  التربية  ومدي��ر  ضويحي 
الفري��ح ورئيس وأعض��اء اللجنة 
التنفيذي��ة  واللجنة الفنية وأمين 
فرع الش��بيبة وأمين فرع الطالئع 

بتكريم الفائزين بالمراكز االولى.

دورة  ترقية مركزية لبناء األجسام  
بمشاركة 230 دارسا ودراسة

مستويات مبشرة في بطولة دير الزور للشطرنج

إدارة جديدة لمسبح الباسل
كلفت تنفيذية حلب السيد محمد فراس كيال مديرًا 
لمنش��أة الباس��ل بعد اس��تردادها لمنظم��ة االتحاد 
الرياضي العام وفس��خ عقد المس��تثمر رياض عسلي 
لجملة المخالف��ات والتجاوزات المرتكبة، وش��كلت 
لجن��ة ثالثية مهمته��ا متابعة أمر المنش��أة بما فيها 
المسبح والمطاعم وصالة التنس وصالة األفراح ماليًا 
وإداري��ًا وضبط حركة المس��تودع قوامها )الس��ادة(: 

محمد العلي، محمد هاشم إيزا، نبيل السباعي.
كرة حلب

أعادت اللجنة التنفيذية تش��كيل اللجنة الفنية لكرة 
القدم من:

جمال هدلة، محمد ياسر قضيب البان، عمار الصالح، 
خالد دلو، الكس��ان حكيمان وس��وف، تعق��د اللجنة 
اجتماع��ًا الختيار رئي��س لها وأمين للس��ر من بين 

أعضائها.
سلة الجالء

انطلقت على ملعب نادي الجالء الصيفي في العزيزية 
منافسات دورة األخوة المريمية بمشاركة 8 فرق التي 
تقام س��نويًا منذ عام 2013 تحت عنوان دورة السالم 
وتضم الف��رق العبين دوليين س��ابقين من مختلف 
األندية إضافة إلى العبين معاصرين وتش��هد حضورًا 

مكثفًا من األهالي.

أصدرت اللجنة التنفيذية بحلب القرار رقم 1534 تاريخ 
14/9/2021 ال��ذي يقض��ي بحل مجل��س إدارة نادي 
الحرية بسبب ضعف األداء وغياب االنسجام وتشكيل 

لجنة مؤلفة من:
1 - فوزي بيبي عضو التنفيذية رئيس مكتب التنظيم 

رئيسًا.
2 - عب��د اس��كندراني رئي��س مكت��ب ألع��اب القوة 

التنفيذية عضوًا.
3 - معن كيالي مفرغ إداري بالنادي )عضوًا(.

مهمة اللجنة تس��يير أمور الن��ادي واإلعداد والتحضير 
للمؤتمر االنتخابي االس��تثنائي ي��وم الخميس القادم 
23/9/2021 الس��اعة 12 ظهرًا في مقر النادي يبلغ هذا 

القرار من يلزم لتنفيذه.

أقام��ت إدارة نادي االتح��اد احتف��ااًل تكريميًا ألبطال 
النادي في اليك بوكس��ينغ الذي ش��اركوا في البطولة 
العربية األخي��رة وانتزعوا الميدالي��ات الملونة وألقى 
الدكتور صالح جليالتي والمهندس باسل حموي عضو 
اإلدارة مس��ؤول ألعاب القوة ورئي��س النادي كلمتين 
أش��ادا من خاللها باإلنج��از الكبير ال��ذي حققه العبو 
النادي وقدم��وا إليهم المكافآت المالي��ة وتم تكريم 
مدربهم الوطني وعضو اتحاد الكيك بوكس��ينغ محمد 

العلي.

إعفاء إدارة نادي الحرية أخبار قصيرة من حلب

تكريم األبطال االتحاديين

أق��ام اتحاد المالكم��ة دورة تأهيل وصقل 
وترقية ف��ي الفت��رة الواقعة م��ا بين 15/ 
المحاض��رات  تنفي��ذ  وت��م   2021/9/20
النظري��ة ف��ي مبن��ى االتح��اد الرياض��ي 
والتدري��ب العمل��ي  في صال��ة في مدينة 

الفيحاء الرياضية.
وتركزت المحاض��رات النظرية على صفات 
الم��درب وواجبات��ه والحص��ة التدريبي��ة 
مضمونها واهدافها وأنواع االحماء وعناصر 
اللياق��ة العامة, تكتي��ك المالكمة وخطط 
والتكتيك وتطوير  التدريب واإلستراتيجية 
أداء المالكم في األبعاد الثالثية والتدريب 
عل��ى األجه��زة وأه��داف تدري��ب الطاقة 
للمباري��ات قبل وأثناء  المحدد  والتحضير 
وبعض ش��روط القب��ول بلعب��ة المالكمة 
وإصاب��ات المالعب وكيفي��ة تطوير العب 
المالكم��ة والحف��اظ على ال��وزن ومعايير 

خاصة الكتش��اف المواه��ب وكيفية قيادة 
المباراة كمدرب.

وتناولت ال��دروس العملي��ة التنقل وقفل 
األماكن  االحت��راس,  ووضعي��ة  القبض��ة, 
المس��موح الض��رب عليها ف��ي المالكمة, 
الضربة المس��تقيمة األمامية بشكل كامل 
بالتفصي��ل وط��رق الدف��اع عنه��ا, الضربة 
المس��تقيمة المتتابعة, وطرق الدفاع عنها, 
ربط الضربات المس��تقيمة, الضربة المثنية 
القيادي��ة, الضرب��ة المثني��ة اليمنى, طرق 
الدفاع ربط الضربات المستقيمة بالضربات 
المثنية, الضربة الصاعدة اليس��رى, الضربة 
الصاع��دة اليمن��ى, ط��رق الدف��اع )رب��ط 

الضربات(.
حاضر بالدورة  كامل ش��بيب رئيس اتحاد 
المالكمة ومحمود سلوم أمين السر وسعيد 

لباد واحمد وتار.

أعلن��ت اللجن��ة الفنية لرياضة الس��ور عن 
إقامة دورة مركزي��ة لتأهيل وصقل وترقية 
الحكام والمدرين في بداية ش��هر تش��رين 

أول القادم يليها بطولة مركزية لألندية.
وكان��ت اللجنة قد أقام��ت مؤخرًا  فحوص 

لألحزمة األحمر واألخضر والفضي والذهبي 
بمش��اركة 216 العبًا والعبة ودورة تدريب 
وتحكيم بمش��اركة 40 دارس��ًا من خمس 
محافظات )ريف دمشق, السويداء, حمص, 

حلب, الحسكة( وخضعوا لفحوص أحزمة.

بمشاركة 120 دارسا دورة تأهيل وصقل وترقية للمالكمة

دورة تأهيل وصقل وترقية لرياضة السور
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ق��ال الس��يد هان��ي ش��عبان رئي��س 
نادي الس��يارات الس��وري إن األنشطة 
الس��يارات  لنادي  المحلية  والبطوالت 
السوري بدأت تعود إلى طبيعتها تقريبا 
بعد سنوات من االنحسار نتيجة ظروف 
الحرب على بلدنا، حيث انتظمت حاليًا 
روزنامة النش��اط التي ش��هدت خالل 
العامي��ن الماضي��ن إقب��اال جيدا من 

المشاركين.
حديث ش��عبان ج��اء خ��الل المؤتمر 
الصحفي الذي عقد ضمن حفل تتويج 
األبط��ال الفائزين بالمراك��ز األولى في 
بطوالت نادي السيارات لموسم 2021، 
وأضاف: »طموحن��ا اكبر بالتأكيد وهذا 
م��ا نعمل عليه حالي��ا من خالل خطة 
عمل متكاملة تلحظ كافة جوانب عمل 
النادي وأنش��طته المحلي��ة والدولية، 
وهدفن��ا القريب إقامة رالي اكتش��ف 
س��ورية خالل الع��ام القادم وبش��كل 
مختصر نوعا ما، فيما س��يكون هدفنا 
في الع��ام ٢٠٢٣ ع��ودة رالي س��ورية 
الدولي إلى أجندة الش��رق األوسط مع 
كل ما يتطلبه ه��ذا األمر من إمكانات 

ضخمة وتحضيرات كبيرة«.
خدم��ة  »هدفن��ا  ش��عبان:  وق��ال 
المتسابقين وتشجيعهم وتقديم العون 
لهم لالستمرار في هذه الرياضة إضافة 
للعمل على توس��يع القاعدة من خالل 
استقطاب مش��اركين جدد  عبر تقديم 

التسهيالت الممكنة«.
وأضاف شعبان: » على الصعيد الدولي 
نجحت كوادر نادي الس��يارات بتحقيق 
حضور كبير س��واء من خ��الل العالقة 
المتميزة مع االتحاد الدولي للسيارات  
وعدد م��ن االتح��ادات الوطنية، وظهر 
تميز كوادر النادي من خالل االستعانة 
به��ا ف��ي تنظيم ع��دد من ال��دورات 
التدريبي��ة لك��وادر عديد م��ن األندية 

األخ��رى إضافة للتمثيل الس��وري في 
ع��دد من اللجان المنظم��ة في راليات 
وس��باقات دولية في ع��دد من الدول 

وأخرها رالي لبنان الدولي«
بدوره الدكتور س��امر خضر المدير العام 
للن��ادي ورئيس اللجن��ة المنظمة قال:  
»نهاي��ة روزنامة النش��اط المحددة منذ 
بداية العام ال يعني إننا س��نتوقف عن 
النش��اط حاليا نعمل على بعض األفكار 
الجديدة التي يمكن أن ترى النور قريبا 
وسيكون لدينا بعض األنشطة في دمشق 
والمحافظات لتقليص فترة التوقف في 
أنش��طة رياضة الس��يارات خالل فصل 
الش��تاء، نش��كر كل م��ن يدعمنا من 
الش��ركات الراعية )Q Mideea  -  دلتا 
للمنتج��ات الغذائية -  إذاع��ة نينار ( 
وكافة الجه��ات الحكومية وفي مقدمها 
وزارة الس��ياحة والدفاع المدني ووزارة 
الصح��ة والهيئ��ة الناظم��ة لالتصاالت 
ومديري��ة الدفاع المدني بريف دمش��ق 

والهيئة الناظمة لالتصاالت«.
وأضاف د. خضر: » ش��هدت الس��نوات 
القليل��ة الماضي��ة إدخ��ال ع��دد من 

البطوالت إلى أجندة النش��اط الرياضي 
تزامنًا مع عودة األمن واألمان إلى بلدنا 
 Go( الغال��ي، حيث تم اعتماد بطوالت
Speed -  Go Drift   -  الس��باقات 
االلكترونية( الس��تقطاب اكبر عدد من 
هواة ه��ذه الرياضة، كم��ا قمنا بتنفيذ 
عدد من األنش��طة الموازي��ة المتعلقة 
بالخدمة المجتمعية والسالمة المرورية 

والحفاظ على البيئة«.
المتسابقون األبطال عبروا عن شكرهم 
السيارات وكوادره  العميق إلدارة نادي 
العامل��ة الت��ي تقدم كل التس��هيالت 
والدعم الكبير لهم لالستمرار في أجواء 
هذه الرياضة التنافس��ية، وتحدثوا عن 
صعوبات معين��ة تتعلق بصعوبة توفير 
التقني��ة والقطع  بع��ض المتطلب��ات 
واحتياج��ات الس��يارات نتيج��ة عدم 
توفره��ا في الس��وق المحلية بس��بب 

الحصار الجائر على بلدنا.
شهدت االحتفالية تقديم دروع تقديرية 
والشركات  الداعمة  الحكومية  للجهات 
الراعية وف��ي مقدمها وزارة الس��ياحة 
ممثلة بالس��يد باسم حسن والشركات 

الراعية للبطولة.
اختتم��ت االحتفالية بمراس��م تتويج 
األول  بالمراك��ز  الفائزي��ن  اإلبط��ال 
لبطوالت س��باقات الس��يارات لموسم 

:2021
سباقات الس��رعة  -  اإلنتاج الخاص: 1 
-  انس قادري -  محمد هش��ام طعمة 

3 -  عمرو رجا.
س��باقات السرعة -  اإلنتاج التجاري: 1 
-  مازن النج��ار 2 -  معاذ المهايني 3 

-  منذر منصور.
سباقات السرعة -  السحب األمامي: 1 

-  منذر منصور.
س��باقات الس��رعة – الفئة األولى: 1 -  

زاهر دحكول.
سباقات الدريفت: 1 -  قيس ايوب 2 -  

أحمد النجار 3 -  محمد علي النداف.
  - Go Speed(: 1( س��باقات التح��دي

زين العابدين.
  -  Go Drift(: 1( التح��دي  س��باقات 

غازي الجابي.
السباقات األلكترونية: 1 -  يزن سلوم 2 
-  كريم األعرج 3 -  عبد الرحمن بوظو. 

لم تخرج بطوالت الترياتل��ون في نتائجها 
ع��ن المأل��وف فق��د حصدت حل��ب كافة 
ألقابها في المنافسات التي استضافتها دير 
عطية على مس��توى الجمهورية وحصدت 
7 ذهبي��ات من أص��ل 8 مخصصة للمراكز 
الدولي��ة رغ��م العوائق الت��ي صادفتها و3 
فضي��ات ومثلها م��ن البرونزيات وجاءت 
بالترتيب الع��ام في طليع��ة المحافظات 
والفرق المشاركة عن هذا اإلنجاز استضفنا 
السيدين نبيل سباعي رئيس اللجنة الفنية 
بحلب وأحمد قاس��م الس��يد علي المدرب 
الوطني المعروف الذين تحدثا ل�«االتحاد« 

فقاال:
فئة الناشئين 2006  -  2008

الدراجات لمس��افة 10 كم والجري 2.5 كم 
والسباحة 400 م.

المركز األول: مصطفى الغياري.
المركز الثاني: مجد اسطنبلي.
فئة الناشئات 2009 -  2010

المركز األول: روليانا حيدر
المركز الثالث: مالذ عنبي

الدراجات لمس��افة 50 ك��م والجري 1 كم 
والسباحة 300 م.

فئة األشبال
المركز األول: عمرو عنجريني.
المركز الثالث: عبد هللا باقي.

فئة الشبالت
المركز األول: نايا السيد علي.

المركز الثالث: شهد باشا.
فئ��ة البراع��م 2011 -  2012 )اإلكواتلون( 

ذكور
المركز األول: سامر عنجريني

المركز الرابع: مروان كنعان.
مس��افة الجري: 600 م، الس��باحة 100 م 

حرة، الجري الثاني 400 م.
فئة البراعم )إناث(

المركز األول: خديجة أبو دان.
المركز الثاني: شبان بالل.
تتابع الناشئين )مختلط(

الجري لمس��افة 1250 م، السباحة 200 م، 
الدراجات 5 كم.

المركز األول: فريق حلب، مصطفى الغباري، 
نايا السيد علي، مجد اسطنبلي.

تتابع األشبال مع البراعم )مختلط(
الجري لمس��افة 500 م، اس��باحة 100 م، 

/م الدراجات / 
المركز الثاني فريق حلب: س��امر عنجريني، 

خديجة أبو دان، عمرو عنجريني.

مالحظات
كن��ا نتمنى على الجه��ة المنظمة للبطولة 
وض��ع مرش��دات عل��ى الط��رق الخاص��ة 
بالس��باقات، وهذا أدى إل��ى ضياع الالعب 
مروان كنعان الذي ض��ل الطريق وتعرض 
لحادث، مؤس��ف نجم عن��ه رضوض ونقل 

للمشفى لتلقي العالج.
وتابع السيدان السباعي والسيد علي: حققنا 
هذه النتائ��ج بالرغم م��ن الصعوبات التي 
واجهناها خاصة التدريب ش��تاء في المياه 
الب��اردة التي تصل درجة حرارتها إلى 5 -  6 
درجات في وقت يجب أن تكون ما بين 20 
- 25 درجة وفي فصل الصيف المعاناة أكبر 

من )الكلور( الموجود في حوض السباحة.
شكر وأمنيات

ف��ي الختام وجه الس��باعي والس��يد علي 
الش��كر واالمتنان للس��يد محمود بس��ام 
وحيل��ي لرعايته العبي البطول��ة وتقديمه 
الجوائز العينية والدروع والمكافآت المادية 
لهم ومساهمته في تأمين إقامة الالعبين، 
كم��ا ش��كر أهال��ي الالعبي��ن لدعمه��م 
ورعايته��م وتعاونهم مع لجن��ة الترياتلون 
والمدربين وتمنيا على تنفيذية حلب إعادة 
النظر في مهمة الس��فر وتكري��م الالعبين 
األبطال كم��ا تمنيا إع��ادة النظر في أجور 
وتعويض��ات الحكام.. ووجه��ا التحية إلى 
التنفيذية ولجنة اللعبة في حلب المعطاءة 
إدارة مس��بح  والمخلصة والمجتهدة وإلى 
الباس��ل الت��ي وف��رت الظ��روف واألجواء 
المناس��بة لتدريب��ات العب��ي المنتخ��ب 

وتعاونها مع فنية اللعبة والمدربين.
وراء اإلنجاز

كان هناك رجال بذلوا الجهد والوقت والعرق 
وتعبوا من أج��ل إيصال الالعبين إلى هذا 
المستوى وهم المدربون: أحمد بنا، أحمد 
الس��يد علي، أحمد طرقجي، محمد كيالي، 
محمد أسد، محمد نور خوجة، محمود أسد، 

وحكم البعثة المشاركة يوسف فالحة.

توج الفارس همام شهاب بلقب الفئة العليا في 
بطولة دمشق لقفز الحواجز التي اختتمت مساء 
امس )الجمعة( في نادي الش��هيد باسل االسد 
للفروس��بة بتنظيم من اتحاد الفروسية وبرعاية 

حصرية من شركة امان القابضة.
ونال ش��هاب لقبه الغالي بعد تفوقه في المباراة 
النهائي��ة للفئة عل��ى جواده فرينس��كي وبزمن 

)54.13 ثا(، ونالت الفارسة بشرى االسد
وصافة المباراة على جوادها زازو وبزمن )54.90 
ثا( وباربعة اخطاء، وحل بالمركز الثالث الفارس 
ليث العلي على ج��واده كويكي وبزمن )53.85 

ثا( وبثمانية اخطاء.
المتوسطة لشام االسد

توجت الفارس��ة شام االس��د بلقب بطولة الفئة 
جواده��ا  عل��ى   )Medium tour( المتوس��طة 
ابسيلون وبزمن )46.27 ثا( وحل الفارس همام 

شهاب بالمركز الثاني على جواده فلنسيا وبزمن 
)46.79 ثا( وجاء الفارس احمد المصري بالمركز 
الثال��ث على جواده فابيان وبزم��ن )59.12 ثا( 
وذهب المركز الرابع للف��ارس محمد بالل على 
ج��واده الكابت��ن وبزم��ن )55.13 ث��ا( وبأربعة 

اخطاء.
الصغيرة لجواد نظام

اس��فرت منافس��ات المب��اراة النهائي��ة للفئ��ة 
الصغي��رة ) small tour ( عن فوز الفارس جواد 
نظام بالمركز االول على جواده فلكس��ي وبزمن 
)42.21 ثا( وحل بالمرك��ز الثاني الفارس احمد 
المصري على جواده كاري��را وبزمن )45.81 ثا( 
ونالت المركز الرابع الفارس��ة جودي نظام على 
جوادها س��اندي وبزمن ) 34.26 ث��ا ( وباربعة 
اخطاء وذهب المركز الرابع للفارسة انيا جوانيان 
على جوادها فينيس وبزمن )45.08 ثا( وباربعة 
اخط��اء وحلت بالمرك��ز الخامس الفارس��ة آية 
حمش��و على جوادها زوربا وبزم��ن )49.21ثا( 

وباربعة اخطاء.
اليوم األول

تضمن اليوم األول س��ت مباريات لكافة الفئات 
المشاركة أقيمت بمواصفات شوطين متتاليين 
يجتازهم الفارس و تحسب النتائج حسب األقل 

أخطاء و زمن المرحلة الثانية.
 مب��اراة فئ��ة ) CHILDREN ( ) 80 س��م (: 1 
-  الفارس حازم المص��ري، 2 -  الفارس أحمد 
قاطرج��ي، 3 -  للف��ارس عم��رو الغفي��ر، 4 -  

الفارس كاظم الحسين، الفارس جواد األحمد.
مب��اراة فئة )MINI TOUR ( ) 100 س��م (: 1 -  
الفارس��ة ش��روق المصري، 2 -  الفارس مروان 
الزبيبي، 3 -  الفارس الفريد النقري، 4 -  الفارسة 

شروق المصري، 5 -  الفارس نديم صالحة.
مباراة فئ��ة )AMATURES ( ) 110 س��م (: 1 
-  الفارس أس��امة السبيعي، 2 -  الفارس أغيد 
تس��ابحجي، 3 -  الفارس أحم��د المصري، 4 -  

الفارس هاني بدران، 5 -  الفارس ثائر الزين .

مباراة فئة )SMALL TOUR ( ) 110 سم (: 1 -  
الفارس غالي الزيبق، 2 -  الفارسة آية حمشو 3 
-  الف��ارس جواد نظام 4 -  الفارس غالي الزيبق 

5 -  الفارس أحمد المصري .
مباراة فئ��ة ) MEDIUM TOUR ( )120 س��م 
(: 1 -  الفارس��ة بش��رى األس��د، 2 -  الف��ارس 
همام الش��هاب، 3 -  الفارس همام الخولي، 4 
-  الفارس ثائر الزين، 5 -  الفارس غالي الزيبق.

مب��اراة فئة ) BIG TOUR ( ) 130 س��م (: 1 -  
الفارسة ش��ام األسد 2 -  الفارس��ة آية حمشو، 
3 -  الفارس��ة بشرى األس��د، 4 -  الفارسة شام 

األسد، 5 -  الفارس همام الشهاب.
اليوم الثاني

مب��اراة فئ��ة )SMALL TOUR ( ) 120 س��م 
( وبمواصفات ش��وط ضد الزم��ن: 1 -  الفارس 
غالي الزيب��ق، 2 -  الفارس أحمد المصري، 3 -  
الفارس جواد نظام، 4 -  الفارس جودي نظام، 5 

-  الفارس نجال السمير.

مباراة فئة ) MEDIUM TOUR ( ارتفاع الحواجز 
)130 س��م ( بمواصفات شوطين متتاليين: 1 -  
الفارسة ش��ام األسد، 2 -  الفارسة بشرى األسد، 
3 -  الف��ارس محمد البعلي، 4 -  الفارس همام 

الشهاب، 5 -  الفارس أحمد المصري.
مب��اراة فئة ) BIG TOUR ( ارتف��اع الحواجز ) 
140 س��م ( وبمواصفات ش��وط ضد الزمن: 1 -  
الفارس��ة شام األسد، 2 -  الفارس همام الخولي 
3 -  الفارس محمد جوبراني، 4 -  الفارس همام 

الشهاب.
اليوم الثالث

تضم��ن اليوم الثال��ث من البطول��ة المباريات 
النهائي��ة للفئات الصغي��رة وعددها ثالث فئات 
اقيمت جميعها بمواصفات شوط أصلي وجولة 
تمايز ويتأهل للتمايز الفارس الذي ينهي مسلك 

الشوط األصلي بدون أخطاء وضمن الزمن.
مب��اراة فئ��ة ) CHILDREN ( ) 80 س��م ( : 1 
-  الف��ارس حازم المص��ري, 2 -  الفارس كاظم 

الحسين، 3 -  الفارس جواد األحمد، 4 -  الفارس 
الجواد النقري, 5 -  الفارس الحسن النقري .

مب��اراة فئ��ة )MINI TOUR ( ) 100 س��م ( : 1 
-  الف��ارس الفريد النق��ري, 2 -  الفارس مروان 
الزبيبي، 3 -  الفارس جاد اليازجي، 3 -  الفارس 

نديم صالحة، 4 -  الفارس حازم المصري.
مباراة فئة )AMATURES ( ) 110 سم (:

1 -  الفارس أسامة السبيعي, 2 -  الفارس أغيد 
تسابحجي، 3 -  الفارس ثائر الزين، 3 -  الفارس 

هاني بدران، 4 -  الفارس أحمد المصري.
 -  ش��هدت فعاليات البطولة مش��اركة واسعة 
من األندية الممارسة للعبة وسط تحديات ندية 
وأجواء حماس��ية لم تغب عنه��ا روح التنافس 
الرياضي الذي حسم هوية الفرسان الفائزين في 
كاف��ة الفئات التي وصل ع��دد مبارياتها إلى 15 
مباراة أقيمت على م��دى أربعة أيام واختتمت 
كل مباراة منها بتتويج الفائزين األوائل من قبل 

الحضور الرسمي.

محمد هاشم إيزا

انور البكر

ختام بطولة دمشق لقفز الحواجز

همام شهاب بطال للفئة العليا وبشرى األسد وصيفة والفئة المتوسطة لشام األسد

في المؤتمر الصحفي وحفل تتويج أبطال سباقات السيارات

شعبان:  أنشطة نادي السيارات عادت إلى طبيعتها ولدينا خطة طموحة لتفعيلها حلب تسيطر على بطوالت الترياتلون



السنة 38 | العدد 061974
السبت 18 أيلول 2021 كرة السلة

احتل فريق سيدات الثورة لكرة السلة 
المرك��ز الثان��ي وت��وج بالميداليات 
الفضية في ختام منافس��ات البطولة 
العربية ألندية الس��يدات لكرة الس��لة 
النس��خة ال� 22 والتي اختتمت مساء 
االثنين الماضي  في العاصمة األردنية 
)عّمان( بعد خسارته المباراة النهائية 
أمام نادي بيروت اللبناني بفارق )4( 
نق��اط )67 / 71( حيث تفوق بيروت 
ف��ي الرب��ع األول 15 / 19 فيما تفوق 
الثورة في الربع الثاني 15 / 14 لينتهي 
النص��ف األول بتفوق بي��روت بفارق 
ث��الث نق��اط 30 / 33 ،  وع��اد فريق 
بي��روت وتفوق في الرب��ع الثالث 18 
/ 21 ليعود الث��ورة ويتفوق في الربع 

الرابع 19 / 17 لتنتهي المباراة بخسارة 
الث��ورة بف��ارق 4 نق��اط 67 / 71 وقد 
الزم الثورة س��وء التوفي��ق وخصوصًا 
بالتس��ديدات الثالثية والحظ الجميع 
ابتعاد المحترفة تشلس��ي تشامبيرت 
عن مستواها الطبيعي بسبب اإلرهاق 

والتعب.
نقاط

س��جل للثورة : تشانيتا جوردان )15( 
نقطة، أليسيا مكاريان )14(، تشيلسي 
تش��امبيرت )13(، نورا بش��ارة )11(، 
جيس��يكا   ،)10( س��ليمان  س��يدرة 

حكيمة )4(.
س��جل لبي��روت : مونيك ري��د )23( 
 ،)18( كار  هارف��ي  بران��دي  نقط��ة، 
ميرامار مق��داد )9(، ليلى فارس )8(، 
س��اندرا نجم )5(، عايدة باخوس )4(، 

ليا أبي غصن )4(.
التفوق بالدور نصف النهائي

وكان فري��ق الث��ورة تأه��ل للمباراة 
النهائي��ة بف��وزه عل��ى األرثوذكس��ي 
األردن��ي بف��ارق 23 نقط��ة 97 / 74 
ف��ي مباراة الدور نص��ف النهائي التي 
أجريت بينهما مس��اء األحد الماضي 
، وف��رض فريق الث��ورة أفضليته منذ 
البداية وتمكن م��ن التقدم في الربع 
األول 21 / 15، وف��ي الرب��ع الثان��ي 
28 / 18 لينه��ي النص��ف األول بفارق 
49 / 33. ول��م يختل��ف  نقط��ة   16
الحال ف��ي الربع الثالث مع الثالثيات 
الناجحة ألليسيا مكاريان ونورا بشارة 
الثورة  ليؤكد  تش��امبيرت  وتشيلسي 
تفوق��ه في الرب��ع الثال��ث 28 / 20 ، 
وفي الربع الرابع ومع ضمان النتيجة 

،أش��رك مدرب الثورة عبد هللا كمونة 
كاًل من آن��ا أصالنيان وإليس��ا الدبل 
وماريا دعيبس اللواتي اللواتي قدمن 
مس��توى جي��د فإنتهى الرب��ع الرابع 
لمصلحة األرثوذكس��ي 20 - 21 لكن 
النتيج��ة النهائية آلت لنجمات الثورة 

.74 / 97
نقاط

أليس��يا مكاريان )22(  للثورة:  سجل 
نقطة بينها 6 ثالثيات، نورا بشارة )19( 
بينها ثالثية، س��يدرة س��ليمان )18( 
ثالثية، تشيلس��ي تشامبيروت  بينها 
)15( بينه��ا 3 ثالثي��ات ، تش��انيتا 
جوردان )12( ، جيسيكا حكيمة )11(. 
أما أفضل مسجلة لألرثوذكسي فكانت 
األميركية ش��ارون هيوستون ب� )20( 

نقطة .

الجوائز الفردية
مع ختام منافسات البطولة توج اللواء 
االتحادين  اس��ماعيل قرقاوي رئيس 
العرب��ي واإلمارات��ي الف��رق الفائزة ، 
وعل��ى مس��توى الجوائ��ز الفردي��ة ، 
حصلت العبة بي��روت اللبناني عايدة 
باخوس على جائ��زة أفضل العبة في 
البطولة “MVP”، و فازت العبة شباب 
الفحي��ص رش��ا عبده بجائ��زة أفضل 
مس��ددة ثالثيات، فيما نالت العبتنا 
)العبة الثورة( أليس��يا ماكاريان على 
جائزة أفضل مسجلة “هدافة البطولة”.

الفحيص ثالثاً
أحرز فريق الفحي��ص األردني برونزية 
البطول��ة بعد فوزه في مب��اراة تحديد 
المركز الثالث على مواطنه األرثوذكسي 

بفارق )15( نقطة 76 / 61.

أبي شقير

محمد هاشم إيزا أقيم��ت ف��ي حل��ب ال��دورة التدريبي��ة المركزي��ة للمدربي��ن 
المس��تجدين في رياض��ة القوة البدنية بمش��اركة عدد كبير من 
الدارسين ناهز عددهم على 60 مشاركًا من مختلف المحافظات، 
وش��هدت الدورة افتتاحًا رس��ميًا بحضور األستاذ محمد الحايك 
عض��و المكتب التنفي��ذي رئيس مكتب ألعاب الق��وة المركزي 
وزياد محمد رئيس اتحاد القوة البدنية وأحمد مازن بيرم رئيس 

تنفيذية حلب وأعضاء اتحاد اللعبة والتنفيذية.
وقد تضمن��ت الدورة دروس��ًا عملية ومحاض��رات نظرية قدمها 
الدكتور مروان دويعر والدكتور بس��ام الحايك ورئيس وأمين سر 

اتحاد القوة البدنية.
لقاءات

وتضمن��ت زيارة عض��و المكتب التنفيذي لقاء م��ع كوادر لجان 
ألع��اب القوة للتعرف على ظروف وواق��ع عملهم وأهم المعاناة 
والمصاعب التي يواجهونها، كما اجتمع الحايك مع ممثلي حلب 
ف��ي اتحادات األلعاب المذكورة، واس��تمع منهم إلى الصعوبات 

المرافقة ومقترحاتهم لتطوير األداء ورفع المستوى.

افتتاح دورة المدربين 
بالقوة البدنية

أقيمت في المسبح األولمبي بطولة 
محافظ��ة حل��ب بالس��باحة للفئات 
العمري��ة بمش��اركة ع��دد كبير من 
السباحين والس��باحات أسفرت عن 

النتائج التالية:
فئة الصغار

50 م ح��رة: 1 -  مج��د س��جيع 2 -  
حمزة صائم الدهر 3 -  فراس تامر.

50 م فراش��ة: 1 -  ف��راس تامر 2 -  
غيث حسكل 3 -  اسكندر صادق.

50 م ص��در: 1 -  غيث حس��كل 2 -  
عبد السالم تبان 3 -  مجد سجيع.

فئة الصغيرات
50 م ح��رة: 1 حال صق��ال 2 -  ميرا 

خوام 3 -  زين سعيد.
فئة األشبال

50 م حرة: 1 -  أديب قطان 2 -  براء 
عباس 3 -  محمود ألفا.

50 م فراش��ة: 1 -  ب��راء عباس 2 -  
تيم مسالتي 3 -  أرسين كينيان.

50 م ظه��ر: 1 -  تمي��م جمول 2 -  
زين عباس 3 -  يحيى سعيد.

50 م ظه��ر: 1 -  أدي��ب قط��ان 2 -  
جاهد مسالتي 3 -  أحمد قطان.

فئة الشبالت
50 م حرة: 1 -  ليالها واس��يان 2 -  
باميال دكرومنجي 3 -  حنين أمين.

50 م فراش��ة: 1 -  باردي كينيان 2 
-  لورا أس��طنبوليان 3 -  باتريس��يا 

مرجانة.
50 م ص��در: 1 -  ج��وري مبيض 2 

-  بيرال مرجانة 3 -  حنين أمين.
50 م جهر: 1 -  هيلما أوس��طه 2 -  

ليال هاماسيان 3 -  حال صقال.

فئة الناشئين
100 م ح��رة: 1 -  أحم��د جمعة 2 -  

أحمد نجل 3 -  محمد نيال.

100 م فراش��ة: 1 -  محمد ترمانيني 
2 -  محم��د نيال 3 -  محمد الحاج 

حسن.

100 م ص��در: 1 -  جواد علمدار 2 -  
هادي نيال 3 -  أحمد قطان.

100 م ظه��ر: 1 -  ه��ادي ينال 2 -  
أحمد جمعة 3 -  ليث ترمانيني.

فئة الناشئات
100 م حرة:

1 -  ب��اردي كيني��ان 2 -  غايبي��ل 
بطوق 3 -  قمر حجازي.

فئة الشباب:
100 م حرة: 1 -  أمير حاج س��ليمان 
2 -  كمال ميداني 3 -  محمد صائم 

الدهر.
100 م فراش��ة: 1 -  محم��د صائ��م 
الدهر 2 -  أحمد مس��التي 3 -  حنا 

أعمى.
100 م ص��در: 1 -  أيهم مس��التي 2 

-  وليد طعمة 3 -  شهم علمدار.

مشاركة واسعة في بطولة حلب للسباحة

سيدات الثورة وصيفات بطولة األندية العربية الـ 22 لكرة السلة

أقام��ت إدارة ن��ادي ب��ردى الرياضي 
األس��بوع الماضي حف��اًل أنيقًا كرمت 
فيه فريق كرة الس��لة للس��يدات بعد 
تأهله إل��ى دوري الكبار ، وجاء تأهل 
الفريق عن جدارة واس��تحقاق بعد أن 
تجاوز ال��دور األول متصدرًا وكس��ب 
الره��ان في ال��دور النهائ��ي ، وأثنت 
هديل خلوف عض��و اللجنة التنفيذية 
بدمشق المكلفة برئاس��ة نادي بردى 
الرياض��ي بانجاز بنات الس��لة معتبرة 
أن هذا االنج��از كان بجهود الالعبات 
ومدربهم أواًل وبدعم من إدارة النادي 
التي قدمت لفريقها كل وسائل النجاح 
، وأضافت: المهمة في الموسم القادم 

صعبة للغاية، فليست الفرحة بالصعود 
إلى مواقع الكبار بقدر ما هي بالثبات 
بينهم وتقديم العروض الجيدة ، وعن 
الموس��م الق��ادم قالت خل��وف: كرة 
الس��لة هي وجه ألعاب النادي وإدارة 
النادي تب��ذل كل جهوده��ا لالرتقاء 
بالس��لة وتأمين كل متطلبات الفريق 
رغ��م كل الصعوب��ات المالي��ة التي 
يواجهه��ا النادي ، مما يذكر أن الحفل 
ش��هد حضور طري��ف قوطرش رئيس 
اتحاد كرة السلة وأحمد الكردي أمين 
شعبة المدينة الرابعة للحزب ومحمد 
الحم��وي عض��و اللجن��ة التنفيذي��ة 

بدمشق.

إدارة بردى تكرم سيدات سلتها بحفل أنيق

إدارة نادي الكرامة اعتذرت عن عدم المشاركة بالبطولة العربية

زيارة ميدانية إلتحاد كرة السلة للمحافظات عبد الوهاب الحموي بصفوف االتحاد .. 
والجميل مشرفًا للوحدة

اعتذرت إدارة نادي الكرامة عن عدم المش��اركة في بطول��ة األندية العربية التي 
س��تقام في مدينة اإلسكندرية المصرية أواخر الش��هر الحالي ، وقد صرح رئيس 
النادي الدكتور غس��ان القصير لوسائل اإلعالم منذ أيام قائاًل : قرار المشاركة كان 
قائمًا واإلدارة وفرت كل مس��تلزمات الفريق وال يوجد أي عقبات ، غير أن مدرب 
الفري��ق خالد أبو طوق أكد لنا كإدارة بأن الفريق ال يمكن أن يكون جاهزًا للبطولة 
بش��كل جيد بس��بب عدم انتظ��ام تحضيراته وتأخر بعض العبي��ه في االلتحاق 
به��ا، ناهيك عن عدم مق��درة الجهاز الفني على التعاقد م��ع العبين أجانب من 

مس��توى عال لكون المفاوضات مع أحد الالعبين األميركيين لم تنجح بس��بب 
ظروف خاصة متعلقة بالالعب نفسه ، ولقد حاولنا أن ندفع المدرب لتجاوز بعض 
العقبات وتثبيت قرار المش��اركة واعتبارها امتحان��ًا حقيقيًا للفريق قبل دخوله 
معترك الدوري المقبل، غير أنه أكد أن الفريق بوضعه الحالي لن تكون مشاركته 
موفقة وربما تعرض لخس��ارات قوي��ة بفوارق رقمية كبيرة لك��ون البطولة تضم 
فرقًا قوية واللعب معها ليس بتلك الس��هولة، لذلك نحن مع قرار المدرب وقررنا 

االعتذار، مع العلم أننا وفرنا كل األمور إلنجاح المشاركة.

ي��زور رئيس اتحاد كرة الس��لة الكابت��ن طريف قوطرش 
وأعض��اء االتح��اد الي��وم )الس��بت( محافظ��ة الالذقية 
لالجتماع مع كوادر كرة الس��لة ف��ي الالذقية و طرطوس 
)الس��اعة الواحدة ظهرًا( وذلك لمناقشة واقع اللعبة في 
المحافظتي��ن واس��تعراض خطة عمل االتح��اد القادمة 
وتأتي هذه الزيارة اس��تكمااًل لخطة مجلس إدارة االتحاد 
لزيارة المحافظ��ات ، حيث قام رئي��س وأعضاء االتحاد 
)األس��بوع الماضي( بزيارة حلب وحماة وحمص والتقى 
رؤساء ومندوبي األندية ، وخالل االجتماعات قدم االتحاد 
مجموعة م��ن الطروحات و األفكار التي تطور مس��توى 
اللعب��ة وكانت أب��رز النقاط التي تمت مناقش��تها قانون 
اإلحت��راف و تطوير الحكام  و تعدي��ل لوائح االنضباط و 
 ، U23 المس��ابقات  و التأكيد على وج��ود دوري ألعمار
و السماح لمش��اركة الالعب األجنبي في األدوار النهائية  
و إطالق مس��ابقة كأس الس��وبر ، و العناية بالصاالت مع 

المكتب التنفيذي  واالهتمام بالفئات العمرية. 

نجح��ت إدارة نادي االتح��اد بإبرام 
الموس��م  ه��ذا  الصفق��ات  أه��م 
بالتعاق��د مع نجم إرت��كاز منتخبنا 
وأطول العب في آس��يا عبد الوهاب 
الحموي )221 سم( قادمًا من نادي 
الكرامة بهدف إعادة األمجاد وحصد 
األلق��اب بع��د انتظار طوي��ل ، وقد 
الفريق  الحموي تدريباته مع  باش��ر 
وقد صرح هابو لوسائل اإلعالم قائاًل 
: نجح��ت ف��ي األي��ام الماضية في 
التوصل إل��ى اتفاق نهائي للعب مع 
سلة االتحاد الموسم المقبل، وكاتت 
مفاوضات س��ريعة وميس��رة، وهي 
صفقة جيدة لكوني س��ألعب مع ناد 
كبير وعريق، وهذا يس��عدني كثيرًا ،  

والصفقة عادية من الناحية المادية 
ليس كم يش��اع انه��ا األكبر بتاريخ 
الس��لة الس��ورية ألن هناك صفقات 
أكبر منذ ال��دوري الماضي ، لكن ما 
شجعني هو أني سأرتدي قميص ناد 
كبير وله جمهور عريق وتاريخ حافل 

باإلنجازات.
اإلشراف الفني

من جهة آخرى تعاقدت إدارة نادي 
الوحدة مع الم��درب الوطني هيثم 
جمي��ل )عض��و اتحاد كرة الس��لة( 
لإلش��راف الفن��ي عل��ى اللعبة في 
النادي ،وسبق للجميل أن قاد رجال 
الوحدة الموس��م الماضي وأحرز مع 
الفريق المركز الثاني ببطولة الدوري.
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جولة جديدة تشهدها الدوريات األوروبية هذا االسبوع 
مع احتدام ش��دة المنافس��ة فيم��ا بينه��ا واقتراب 
المتنافس��ين من بعضه��م البعض وتتس��اوى أندية 
عديدة س��واء على خ��ط الص��دارة أو الوصافة خاصة 
في الدوريات .. إس��بانيا وإيطاليا وإنكلترا ونمر عليها 

سريعًا بالسطور القادمة 

الدوري اإلسباني 
3 أندية على خط الصدارة قبل الجولة الخامس��ة حيث 
يتصدر لاير مدريد وفالنسيا وأتلتيكو مدريد ولكل منها 
10 نقاط يليها لاير سوس��يداد ب���9 نقاط وبفارق نقطة 

عن اتلتيكو بيلباو الخامس على جدول الترتيب.
اليوم السبت يلتقي اتلتيكو بيلباو مع مضيفه اتلتيكو 
مدري��د في ابرز المواجه��ات )5،15( وغدًا األحد يحل 
لاير مدري��د ضيفًا على فالنس��يا في العاش��رة مس��اء 
وتختتم الجولة يوم اإلثنين بلقاء برش��لونة مع ضيفه 

غرناطة بالتوقيت ذاته .
ربم��ا تكون الظروف قد حرمت لاير مدريد من التعاقد 
مع كيليان مبابي لكن العبيه الشبان أظهروا للمدرب 
كارل��و أنش��يلوتي في بداي��ة الموس��م قدرتهم على 

تعويض أي جوانب قصور.
وس��جل المهاجم البرازيلي فينيس��يوس جونيور )21 
عاما( أربعة أهداف في أربع مباريات بالدوري اإلسباني 
بينما أحرز مواطنه رودريجو البالغ عمره 20 عاما هدف 
الف��وز في انتصار لاير الصعب بدوري األبطال على إنتر 
ميالن يوم األربعاء بعد عم��ل رائع من الوافد الجديد 

إدواردو كامافينجا )18 عاما(.
ويستعد الثالثة بقوة للعب كأساسيين يوم األحد في 
الدوري في مب��اراة محفوفة بالمخاطر أمام فالنس��يا 
الذي لم يخس��ر حتى اآلن حيث سيواجه لاير أصعب 
اختبار ف��ي أجواء عدائي��ة أمام جماهير متحمس��ة 
للفري��ق المنافس الذي أنعش حظوظ��ه تحت قيادة 

المدرب الجديد خوسيه بورداالس.
وقال أنش��يلوتي »لدينا مجموعة رائعة من الالعبين 
الش��بان الذين يملك��ون قدرات كبي��رة. نحتاج أيضا 
إلى التوازن باالعتماد عل��ى الالعبين أصحاب الخبرة 
وهو أمر مهم وطبيعي للتش��كيلة لكننا نملك بالفعل 
مجموعة م��ن الالعبين الش��بان الممتازي��ن الذين 

ينتظرهم مستقبل مشرق«.
وس��يفتقد أنش��يلوتي الرباعي المصاب توني كروس 
ومارسيلو وجاريث بيل وداني سيبايوس أمام فالنسيا 
الذي يتقاس��م مع��ه صدارة الدوري بعش��ر نقاط لكل 

منهما.
وسجل فالنسيا سبعة أهداف في آخر مباراتين.

ويحل أتلتيكو مدريد حام��ل اللقب الذي يملك أيضا 

عشر نقاط ضيفا على أتلتيك بيلباو يوم السبت.
ويعاني فريق المدرب دييجو س��يميوني لهز الشباك 
هذا الموس��م وسيأمل المدرب األرجنتيني في وقوف 
المهاجم العائد أنطوان جريزمان على قدميه س��ريعا 

مرة أخرى.
وتنته��ي هذه الجولة بمواجهة بين برش��لونة المبتلى 

باإلصابات أمام ضيفه غرناطة يوم االثنين.
وس��يفتقد الفريق الكتالوني، ال��ذي ال يزال يترنح بعد 
الخس��ارة 3-0 أمام بايرن ميونخ ف��ي دوري األبطال، 
عثم��ان ديمبلي ومارتن برايثوي��ت وبيدري وجوردي 

ألبا وسيرجيو أجويرو وأنسو فاتي في هذه المباراة.

الدوري اإلنكليزي
زادت رقعة المنافس��ة ف��ي ال��دوري اإلنكليزي لكرة 
القدم » بريمييرليغ« حيث تتساوى 4 أندية على خط 
الصدارة ول��كل منها 10 نقاط هي مانشس��تر يونايتد 

وتشيلس��ي وليفرب��ول وايفرتون تليه��ا 3 أندية لكل 
منها 9 نقاط هي مانشس��تر سيتي وبرايتون وتوتنهام 

هوتسبير .
اليوم الس��بت يلتقي ليفربول مكع ضيفه كريس��تال 
باالس 5.00 وبالتوقيت نفسه يخل ساوثهامتون ضيفًا 
على مانشستر س��يتي كما يحل آرس��نال ضيفًا على 

بيرنلي .
كما يلتقي اليوم ايفرتون مع مضيفه أستون فيال .

قمة مباريات الجولة تقام األحد ويلتقي فيها توتنهام 
هوتسبير مع تشيلسي الساعة 6.30 .

وكان البرتغالي كريس��تيانو رونالدو نجم مانشس��تر 
يونايتد قد فرض نفس��ه على تش��كيل الجولة الرابعة 
ف��ي إنجلت��را، رغ��م أنها أول مب��اراة رس��مية له في 

البريميرليج، منذ 12 عاًما.
وشارك رونالدو في مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، 
ألول مرة بعد انضمامه من يوفنتوس، ونجح في قيادة 

الفريق للفوز )4-1( وتس��جيل هدفين، وكذلك ساهم 
روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلس��ي، في فوز البلوز على 

أستون فيال بثالثية، حيث سجل هدفين.
وبحس��ب موقع »هوس��كورد« العالمي، والمتخصص 
في األرقام واإلحصائيات، فقد جاء الثنائي كريستيانو 
رونالدو ولوكاكو، في مقدمة التشكيل المثالي للجولة 

الرابعة للبريميرليج.
وجاء تشكيل الجولة كالتالي:

حراسة المرمى: إدواردو ميندي )تشيلسي(.
الدفاع: لوك ش��و )مانشس��تر يونايتد( - مايكل كين 
)إيفرت��ون( - محم��د ساليس��و )س��اوثهامبتون( - 

ألكسندر أرنولد )ليفربول(.
الوس��ط: ويلفريد زاها )كريس��تال ب��االس( - برناردو 
س��يلفا )مانشستر س��يتي( - ماتيو كوفاسيفيتش ) 

تشيلسي( - أندروس تاونسيند )إيفرتون(.
الهج��وم: روميلو لوكاكو )تشيلس��ي( - كريس��تيانو 

رونالدو )مانشستر يونايتد(.

الدوري اإليطالي
تتساوى 3 أندية في الدوري اإليطالي بصدارة الترتيب 
وهي روما وميالن ونابولي ولكل منها 9 نقاط ثم أنتر 

وأدونيزي وبولونيا ولكل منها 7 نقاط .
يس��عى يوفنتوس هذا االسبوع إلثبات ذاته بعد بداية 
كارثي��ة ف��ي أول 3 جوالت م��ن الكالتش��يو، حينما 
يستضيف ميالن يوم غد األحد في قمة األسبوع الرابع 

من المسابقة.
ويقبع البيانكوني��ري في المركز 16 بنقطة واحدة من 
تعادل وخس��ارتين ما يزيد من أهمية موقعة ميالن، 

ويجعل منها فرصة للخروج من عنق الزجاجة محليا.
وقد يب��ث الفوز على مالمو بثالثي��ة في دوري أبطال 
أوروبا، بعض الهدوء في أوصال فريق السيدة العجوز، 
وهو األمر المطلوب إن أراد رجال المدرب ماسيمليانو 

أليجري، عبور خصمهم المحلي الصعب.
وعلى النقيض تمام��ًا يبرز ميالن، الذي حقق العالمة 
الكاملة في الدوري بأداء مميز منحه الصدارة مع روما 
ونابولي، لكن��ه أخفق أوروبيا بالخس��ارة من ليفربول 

2-3 بصعوبة بالغة.
ويس��عى ميالن إلثبات ذاته على حس��اب يوفنتوس، 
وفرض اس��مه كمرش��ح جدي للفوز بلقب الكالتشيو، 

الغائب منذ 2011.
ورغ��م العودة بال نقاط من آنفيلد، برهن العائد الكبير 
ل��دوري األبطال، على ش��خصية الفريق المميزة، التي 
منحت��ه التق��دم 2-1 في قلب إنجلت��را، قبل الهزيمة 
المش��رفة، وهذه الش��خصية من المتوقع أن تصعب 

األمور على اليوفي المتسلح بملعبه وجماهيره.
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أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سالم عالوي

االنتصار
االنتصار النهائي لفريق س��يدات الثورة بكرة الس��لة ف��ي بطولة األندية 
العربية إنجاز غير مس��بوق لفريق س��لوي أنثوي في بلدنا وإن دل على 
ش��يء فإنه يدل على أن العمل المخلص الهادف المسؤول هو الباعت 

لألمل وهو الذي يحقق األحالم وهو الذي يصنع االنتصارات.
فري��ق نادي الث��ورة ثاني األندية العربية على منص��ة التتويج لكنه في 
قلوبن��ا وفي قلوب كل من تابع مباريات��ه وانتصاراته المتتالية وأداءه 
المت��وازن وانس��جام العباته وق��دره إدارته وكفاءة مدربه وإحس��اس 
الجميع أي األس��رة الواحدة بالمس��ؤولية الرياضية الوطنية هو البطل 
الحقيقي في كل القلوب وهو البس��مة واإلش��راقة والفرحة وهو فريق 
سوري بمواصفات عالمية خاصة جدًا وهو حصيلة جهد وتعب واجتهاد 
وميدانية وعطاء وإخالص ومحبة وانس��جام وتفاهم واس��تقرار وإرادة 
وطم��وح وق��درات ذاتية وإمكاني��ات رغم ضعفها موظف��ة في مكانها 
الصحي��ح بعدالة دون تعال وبعيدًا عن الغرور و«األنا« القاتلة والتنظير 

الذي ال يسمن وال يغني.
نادي الثورة األس��رة الواحدة إدارة والعبون والعبات وإداريون وإداريات 
ومدرب��ون ومدربات وجماهير محب��ة وأهاٍل مخلص��ون أوفياء كلهم 

كوكب��ة واحدة وصوت واحد ورأي واح��د وخطوات واثقة وروح واحدة 
في جسد واحد الصدق عنوانهم واإلخالص سلوكهم واالنتصار شعارهم 
والبناء الكبير الكبير همهم واهتمامهم وهدفهم األعلى واألس��مى رفع 
راية الوطن وعزف نش��يده وبناء أجيال محبة وطنية االنتماء س��ورية 
الهوية تعش��ق البطولة ونسعى لها وتس��هر من أجل تحقيقها ولتكون 

دائمًا على منصات التتويج.
التحي��ة والتقدي��ر واالحترام لهذه األس��رة الس��ورية الرياضية الوطنية 
والش��كر الجزي��ل الكبير لكوكبة الفري��ق الذي أدخ��ل الفرحة إلى كل 

البيوت التي تحتاج إلى الفرح.
والتكريم الكبير هو الرد األوحد والمناسب لهكذا عطاء وانتصار.

والدعم الالئق هو المكافأة المطلوبة الستمرار الخطوة فما حصل ليس 
بنهاية بل هو بداية ل��زرع جديد ولكتابة صفحات جديدة على صفحات 
رياضتنا الباحثة عن موقع مناس��ب ومتقدم بي��ن أقرانها في مختلف 

األلعاب.
م��ا حقق��ه فريق الثورة قصة رائع��ة يجب أن ت��درس وأن تكون قدوة 
يحت��ذى بها وهو في ح��د ذاته تطبيق لمبدأ »األم��ل واإلنجاز بالعمل 
الصادق المخلص« وكما نالت رئيس��ة النادي المهندس��ة سالم عالوي 

لقب وكأس أحس��ن العبة عربية ها هو فريقها ينال لقب أحسن فريق 
وأجم��ل بنظر كل المحللين والمراقبين والجمه��ور أداء وتنال الالعبة 
أليسيا لقب وكأس أحس��ن هدافة بالبطولة أي أن التاريخ يعيد نفسه 

عندما يراد له ذلك!!!

االعتذار
ن��ادي الكرامة يعتذر عن عدم المش��اركة ببطول��ة األندية العربية لكرة 

السلة التي ستقام في االسكندرية نهاية الشهر الجاري.
االعتذار معلل وله مبرراته وأس��بابه وأهمه��ا هجرة أهم العبي الفريق 
إل��ى أندية أخرى ف��ي عقود جديدة بع��د انتهاء عقوده��م مع ناديهم 
الكرام��ة وبالتال��ي فمن هو موجود اآلن ال يمكن��ه أداء المطلوب وهو 
الظهور بمظهر مش��رق ومنافس وبشخصيته بطل سورية في لعبة هي 
تميز الرياضة الس��ورية ولها مكانتها وسمعتها العربية واآلسيوية وكان 
االعتذار س��بياًل للحفاظ على مكان��ة اللعبة في نفوس العرب وعدم زج 
كرة الس��لة السورية في منافسة ليست لصالح بطل اللعبة هذا الموسم 

وليست لصالحها أيضًا.
هجرة الالعبين الموس��مية وانتقالهم من ناد إلى آخر وعدم موافقتهم 

عل��ى التوقيع إال لموس��م واحد أو البد من النظ��ر إليه بجدية من قبل 
اتحادنا الجديد إليجاد حل لهذا التصرف غير المقبول والذي ال يس��اعد 

على االستقرار الفني أبدًا.

المشاركة
منتخبنا الوطني للس��يدات بكرة اليد يش��ارك في البطولة اآلس��يوية 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم والمنافس��ات تجري اآلن في العاصمة 

األردنية عمان.
منتخبنا المشارك تم تشكيله على عجل واستعداده محلي فهل يقوى 

على المنافسة والظهور بمظهر جيد؟؟
المش��اركة وإن كانت مغامرة إال أنها في العرف الرياضي مقبولة وهي 
أفض��ل من الغياب في ن��وع من الرياضات كنا في زمن س��ابق بحالة 
جيدة فنيًا وكان لدينا العبات على س��وية عالية وكانت اللعبة معتمدة 

في عديد األندية الكبرى في بلدنا.
على العموم المش��اركة فرصة الكتش��اف الذات وتحديد الموقع لهذه 
اللعبة وعلى النتائج يمكن بناء الكثير وإجراء التغيير باالتجاه اإليجابي 

إلعادة الحياة الالزمة للعبة لدينا فيها العبات موهوبات!

العربية  بالبطولة  الثورة  نادي  السلة يف  كرة  لسيدات  انتصار  رياضتنا  أخبار  يف 
للسيدات التي انتهت باألردن وصبايا الثورة بالمركز الثاني.

واعتذار لسلة نادي الكرامة عن عدم المشاركة يف بطولة األندية العربية للرجال 
المؤهلة  آسيا  بطولة  يشارك يف  اليد  بكرة  للسيدات  ومنتخبنا  مبرر  اعتذار  وهو 

لكأس العالم فهيا إىل التفاصيل..

انتصار سلة الثورة.. اعتذار للكرامة.. مشاركة لكرة اليد
واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

غادر أس��طورة ك��رة الق��دم البرازيلية 
بيليه )80 عامًا( وحدة العناية المركزة 
في مستشفى ساو باولو، حيث يعالج 
بعد إزالة ورم في القولون بحس��ب ما 
جاء ف��ي التقرير الطب��ي األخير الذي 

نشر في نهاية االسبوع الماضي .
وأوضح مستش��فى ألبرت أينشتاين، 
حي��ث أدخل »المل��ك« بيليه في 31 
أرانتيس  آب »يمر المريض إدس��ون 
دو ناسيمنتو بحالة سريرية جيدة وقد 
غادر وحدة العالج المكثف. س��يتابع 

تعافيه في غرفة«.
وكانت كيل��ي ناس��يمنتو نجلة بطل 
العالم ث��الث م��رات )1958 و1962 
و1970( أعلنت اإلثني��ن الماضي أن 
والده��ا »مس��تعد« لمغ��ادرة وحدة 
العناي��ة، وقال��ت على حس��ابها في 
إنس��تغرام مرفق��ة بص��ورة لوالده��ا 
مبتسمًا »إنه يتعافى بشكل جيد من 
العملية. ال يعاني من األلم«، مضيفة 
مازح��ة »إنه في حال��ة مزاجية جيدة 
)فق��ط منزعج قلياًل ألنه ال يس��تطيع 

سوى تناول الجيلي لكنه سيثابر!(«.
أن��ه »مس��تعد للخروج من  وتابعت 
العناية المركزة والع��ودة إلى المنزل 
قريًب��ا«. وختم��ت قائل��ًة »إنه قوي 
وعنيد وبدعم ورعاية فريق أينشتاين 
الالمع )في المستش��فى( وكل الحب 
والطاقة والنور الذي يرسله العالم كله، 

سيتغلب على هذه المحنة!«.
وتم اكتش��اف الورم خ��الل الفحوص 

الدموية  للقلب واألوعي��ة  الروتيني��ة 
والفح��وص المخبري��ة الت��ي أجراها 
بيلي��ه، فخضع ف��ورا لعملية جراحية 

الزالته بداية االسبوع الماضي .
وتدهورت صحة بيليه في الس��نوات 
األخي��رة، وأدخ��ل م��رات ع��دة إلى 
المستش��فى، كان آخرها ف��ي أبريل 
2019 ف��ي باري��س، بس��بب التهاب 
حاد في المس��الك البولية لدى عودته 
إلى البرازي��ل تمت إزالة حصوات من 

الكلى.
وعان��ى بيليه في نوفمب��ر 2014 من 
البولية،  التهاب ح��اد في المس��الك 
اضطره لدخول غرف��ة العناية المركزة 
وخضع لغسيل الكلى، وسط قلق كبير 
حول العالم من احتمال وفاة الالعب 

الذي يعد من األبرز على مر التاريخ.
ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان 
العبًا. وتس��بب كس��ر إحدى الضلوع 
أثناء إحدى المباريات بضرر في كليته 
اليمنى والتي تمت إزالتها في النهاية.
وس��جل بيلي��ه، الالع��ب الوحيد في 
التاري��خ ال��ذي ف��از ب��كأس العالم 
ثالث م��رات )1958 و1962 و1970(، 
77 هدف��ا ف��ي 92 مب��اراة بقمي��ص 
 .1977 »سيليس��او« قبل اعتزاله في 
وهو اختير في 1999 من قبل اللجنة 
األولمبي��ة الدولي��ة، كأح��د أفض��ل 
رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام 
كأفضل الع��ب في القرن نفس��ه من 
قبل االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

بعد ايام عصيبة »بيليه« 
يغادر وحدة العناية المركزة

قميص رونالدو 
يدخل تاريخ البريميرليغ.. 

بلغت مبيع��ات قميص كريس��تيانو 
رونالدو الش��هير »الرق��م 7«، والذي 
سيحمله مجددًا مع مانشستر يونايتد، 
نح��و 200 مليون يورو، وذلك خالل 8 
أيام فقط بعد ب��دء بيعه في المتاجر 

الرسمية. 
الواحد الخاص  وتبلغ تكلفة القميص 
برونالدو بين 80 جنيها إسترلينيا إلى 
110 جنيه��ات إس��ترلينية )نحو 150 

دوالر(، وفقا ل� »سبوتنيك«.
وبهذا الرق��م أصبح قمي��ص رونالدو 
األكث��ر مبيعا مقارنة ب��أي العب في 
الدوري اإلنكليزي الممتاز خالل فترة 
زمنية قليلة. وواجه نادي مانشس��تر 
يونايتد اإلنكليزي أزمة كبيرة تس��بب 

بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد 
انتقاله لصفوف��ه قادما من يوفنتوس 

اإليطالي.
ويعود س��بب األزمة إلى النقص الحاد 
ف��ي قمص��ان النج��م البرتغالي، مع 
تس��ابق المشجعين لش��راء القميص 

بعد عودته إلى أولد ترافورد.
دخ��ل البرتغالي كريس��تيانو رونالدو 
نجم مانشس��تر يونايتد العائد، تاريخ 
الممتاز، قبل أن  اإلنجلي��زي  الدوري 

يبدأ مشواره مجددا مع الفريق.
رونالدو كان أثار ضجة كبيرة في األيام 
الماضية بعودته رس��ميا إلى صفوف 
مانشستر يونايتد بعد رحيله عنه منذ 

12 عاما.

هذا االسبوع.. جولة جديدة في كبرى الدوريات األوروبية لكرة القدم



السنة 38 | العدد 1974 | السبت 18 أيلول 2021 alitihad82@gmail.com - www.alitihad.org - 967 .سورية - دمشق - برامكة - هاتف: 2125809 - فاكس: 2119745 - ص.ب

أقيم��ت يوم��ي الثالث��اء واألربع��اء 
منافس��ات الجولة األول��ى من دوري 
أبط��ال أوروب��ا لك��رة الق��دم حي��ث 
ب��دت ش��هية المهاجمي��ن مفتوحة 
عل��ى آخرها ف��ي المجموع��ات ال�8 
التي ش��هدت العديد م��ن المفاجآت 
والتقلب��ات ف��ي المجري��ات ولعبت 
الدقائق األخيرة دورًا حاسمًا بتسجيل 

األهداف القاتلة .
أب��رز العناوين أطلت عقب الخس��ارة 
المدوية لبرشلونة بثالثية » مع الرأفة 
» أم��ام العم��الق الباف��اري وس��قط 
القات��ل مع يونج  بالقوت  مانشس��تر 
بوي��ز وضرب��ت التعادالت في س��ابع 
المجموع��ات وع��اد الت��وازن قلي��اًل 
ليوفنت��وس المتخب��ط محليًا وصعق 
كل��وب ب��روج فري��ق س��ان جيرمان 
المدج��ج بنج��وم العال��م ، وانقل��ب 
ليفربول على مي��الن أما أياكس فقد 
اس��تعرض عضالته أمام س��بورتينغ 
لش��بونة بوقت غافل لاير مدريد األنتر 

بهدف قاتل .
ونف��رد صفحتنا ألبرز ماج��اء في 16 

مباراة لعبت بالجولة األولى .

المجموعة األوىل 
س��قط باريس س��ان جرمان الفرنسي 
في ف��خ التعادل م��ع مضيفه كلوب 
بروج البلجيك��ي 1-1 في حين حقق 
مانشس��تر س��يتي االنكلي��زي ف��وزًا 
مثيرًا عل��ى اليبزيغ األلماني 6-3 في 

المجموعة األولى .
خ��اض الثالثي الرهي��ب االرجنتيني 
ليوني��ل ميس��ي والبرازيل��ي نيم��ار 
والفرنس��ي كيليان مبابي أول مباراة 
سويًا في صفوف باريس سان جرمان 
منذ انتقال االول قادما من برشلونة .

وافتتح س��ان جرمان التس��جيل بعد 
مجه��ود ف��ردي رائع لمباب��ي تخطى 
فيه مدافعي��ن على الجهة اليس��رى 
ومرر كرة زاحفة داخل المنطقة تابعها 
اإلس��باني اندير هيريرا بيسراه داخل 

الشباك )ق16(.
وعلى الرغم م��ن الهجمات المتكررة 
لس��ان جرمان، ش��كل كل��وب بروج 
خطورة عبر الهجم��ات المرتدة ونجح 
م��ن إحداها ف��ي إدراك التعادل عبر 
قائده هانس فاناكان مستغال تمريرة 

عرضية ليسددها في الشباك )د27(.
وعل��ى ملع��ب االتح��اد ف��ي مدينة 
مانشستر، حقق مانشستر سيتي فوزا 

مثيرا على اليبزيع 3-6.
وافتتح المداف��ع الهولندي ناتان اكي 
التسجيل لسيتي مستغال ركلة ركنية 
من ج��اك غريليش ليتابعها برأس��ه 

داخل الشباك )د16(.
وضاعف س��يتي تقدم��ه عندما انتزع 
دي بروي��ن الكرة ع��ل الجهة اليمنى 
وتخط��ى مدافع��ا قبل أن يم��رر كرة 
المنطقة حاول  عرضية ماكرة داخ��ل 
الفرنس��ي نوردي موكييلي تش��تيتها 
لكنه سددها رأسية خطأ داخل مرماه 

)د28(.
ونج��ح الفريق االلماني ف��ي تقليص 
الف��ارق فع��ال عندما رفع الس��ويدي 
اميل فورسبرغ الكرة باتجاه موكييلي 
الذي سددها راس��ية باتجاه الفرنسي 

كريس��توفر نكونكو الذي سدد رأسية 
بدوره داخل شباك الحارس البرازيلي 

ايدرسون )د42(.
ولكن س��يتي س��رعان ما أعاد الفارق 
الى سابقه بتسجيل الهدف الثالث من 
ركلة جزاء انب��رى لها الجزائري رياض 
محرز في الدقيق��ة الثانية من الوقت 
بدل الضائع في الشوط االول اثر لمسة 

يد داخل المنطقة.
وتلق��ت ش��باك س��يتي هدف��ا ثانيا 
بواسطة نكونكو الذي تلقى كرة متقنة 
من االسباني داني اولمو فتخطى آكي 

وسددها داخل الشباك )د51(.
لكن مرة جديدة اعاد غريليش الفارق 
الى سابقه في أول مباراة يخوضها في 
هذه المسابقة عندما سدد كرة لولبية 

في الزاوية البعيدة )د56(.
واب��ى نكونك��و إال يس��جل الهاتريك 
عندما استغل كرة أمامية من يوسف 
بولسن ليتابعها داخل الشباك )د73(، 
لك��ن فريقه لم ينع��م كثيرا بتقليص 
الف��ارق الن البرتغالي جواو كانس��يلو 
لس��يتي  الخام��س  اله��دف  س��جل 
بتس��ديدة قوية في س��قف الش��باك 

)د75(.
وأنه��ى المهاج��م البرازيل��ي غابريال 
جي��زوس مهرجان األه��داف بإضافة 
الس��ادس قبل نهاية المباراة بخمس 

دقائق.

المجموعة الثانية
تغلب ليفرب��ول اإلنكليزي على ضيفه 
ميالن اإليطالي 2/3 ضمن منافسات 

المجموعة الثانية ..
وتقدم ليفربول عن طريق هدف سجله 
فيكاي��و توموري مدافع ميالن بالخطأ 
في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة، 
قبل أن يسجل الكرواتي انتي ريبتش 
هدف التعادل لميالن في الدقيقة 42.

وأنهى الفريق اإليطالي الش��وط األول 
لصالحه، بعدما سجل اإلسباني براهيم 

دياز الهدف الثاني في الدقيقة 44.
وفي الدقيقة 49 س��جل محمد صالح 
ه��دف التع��ادل لليفرب��ول، قبل أن 
يسجل  جوردان هندرسون هدف الفوز 
ف��ي الدقيق��ة 69 من تس��ديدة قوية 

هزت شباك الفريق اإليطالي.
وش��هدت المباراة إهدار محمد صالح 
لركل��ة جزاء ف��ي الدقيق��ة 12 وهي 
األول��ى له مع الفري��ق اإلنكليزي منذ 
أن أه��در ركل��ة أخرى ف��ي مواجهة 

هيدرسفيلد تاون في العام 2017.
وبهدفه الذي س��جله في الدقيقة 49، 
واصل صالح التس��جيل م��ع ليفربول 
للمب��اراة الثالث��ة عل��ى التوالي هذا 
الموس��م، معززا رقمه القياس��ي في 
صدارة الهدافين التاريخيين لليفربول 

في دوري األبطال برصيد 26 هدفا.
ووص��ل صالح إل��ى اله��دف رقم 29 
في مس��يرته ب��دوري األبطال مع كل 
الفرق التي لعب لها )بازل  السويسري 
وتشيلسي اإلنكليزي وروما اإليطالي(، 
حيث س��جل هدفًا مع بازل وهدفين 

مع روما و26 هدفا مع ليفربول.
ليعادل  ويتبقى لصالح ه��دف واحد 
رقم الكاميروني صامويل إيتو، صاحب 
المركز الثاني كأكثر الالعبين األفارقة 
تس��جيال ف��ي المس��ابقات األوروبية 
والت��ي يتصدره��ا اإليف��واري ديديه 

دروغبا برصيد 44 هدفا.

وشهدت المجموعة تعاداًل سلبيًا بين 
أتلتيكو مدريد اإلسباني وضيفه بورتو 

البرتغالي ليكسب كل فريق النقطة .

المجموعة الثالثة
األلماني  دورتمون��د  بوروس��يا  ضرب 
وأياكس أمس��تردام الهولن��دي بقوة 
ف��ي بداية مش��وارهما عندم��ا تغلبا 
التركي  بش��يكتاش  على مضيفهم��ا 
2-1 وس��بورتينغ لش��بونة البرتغالي 
5-1 عل��ى التوالي ضمن منافس��ات 

المجموعة الثالثة.
ف��ي المب��اراة األول��ى عل��ى ملعب 
»فودافون أرينا« في اسطنبول، يدين 
بوروس��يا دورتموند بفوزه إلى العبيه 
الواعدين االنجليزي ج��ود بيلينغهام 
والنرويجي إرلينغ هاالند، حيث فرض 
األول نفسه نجما بافتتاحه التسجيل 
ف��ي الدقيق��ة 20 وصناعت��ه الهدف 
الثاني ف��ي الدقيقة الثالثة من الوقت 
بدل الضائع من الش��وط األول لهاالند 
الذي واص��ل هوايت��ه التهديفية في 

مسابقته المفضلة.
وسجل المدافع اإلسباني فرانشيسكو 
األرض  أصح��اب  ه��دف  مونتيري��و 

)د4+90(.
وأصبح بيلينغهام )18 عاًما و78 يوما( 
أصغر العب يس��جل على اإلطالق في 
مباراتين متتاليتين في دوري أبطال 
أوروب��ا، متج��اوًزا الفرنس��ي كيليان 
مباب��ي )18 عاًما و85 يوما في مارس 

.)2017
في المقابل، سجل هاالند هدفه ال�21 
في 17 مب��اراة في المس��ابقة القارية 
العريقة في أقل عدد مباريات احتاجها 
العب للوص��ول إلى هذا المجموع في 

المسابقة.
وكان هاالن��د خطف األنظار الموس��م 
الماض��ي عندم��ا أصب��ح أصغر العب 
يصل إلى حاجز 20 هدفًا في المسابقة 
القاري��ة األول��ى ف��ي أقل ع��دد من 

المباريات )14(.
وفي المب��اراة الثانية س��حق اياكس 
فريق سبورتنغ لشبونة 1/5 على ملعب 
»جوزيه ألفاالده« في لشبونة، وفرض 
سيباستيان  العاجي  الدولي  المهاجم 
هالير نفس��ه نجما للمباراة بتسجيله 

رباعية »سوبر هاتريك«.
وبات هالر ثاني العب يس��جل رباعية 
ف��ي أول ظهور له في مس��ابقة دوري 
أبط��ال أوروبا، واألول من��ذ الهولندي 
ماركو فان باس��تن في نوفمبر 1992 
غوتب��ورغ  ض��د  اإليطال��ي  )مي��الن 

السويدي(.
ومنح هالر التقدم الياكس امستردام 

بع��د م��رور دقيقتين فق��ط قبل أن 
يضيف الهدف الثاني بعد سبع دقائق 

)د9(.
وقلص سبورتينغ لش��بونة الفارق في 
الدقيقة 33 عبر باولينيو، لكن ستيفن 
بيرخويس أعاده إلى س��ابق عهده بعد 

ست دقائق )د39(.
وقضى هالر مطلع الشوط الثاني على 
آمال س��بورتينغ لش��بونة في العودة 
في نتيجة المباراة عندما سجل هدفه 
الش��خصي الثالث والرابع لفريقه في 
الدقيقة 51 وخت��م الالعب المهرجان 
بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 
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المجموعة الرابعة
البرازيلي  الدولي  البديل المهاجم  قاد 
رودريغ��و فريقه لاير مدريد اإلس��باني 
إل��ى خطف ف��وز قاتل م��ن مضيفه 
الهدف  إنتر ميالن اإليطالي بتسجيله 
الوحيد ف��ي قمة المجموع��ة الرابعة 
على ملعب »جوس��يبي مياتسا« في 

ميالنو األربعاء .
وكان لاير مدريد في طريقه إلى كسب 
نقط��ة ثمينة بفرض التعادل على إنتر 
مي��الن ال��ذي كان صاح��ب أفضلية 
نس��بية أغلب فترات المب��اراة، لكن 
رودريغ��و، بديل لوكاس فاس��كيس، 
اقتنص هدفًا غاليًا بعد هجمة منسقة 
فيديريكو  االوروغوياني  الدولي  قادها 
فالفي��ردي الذي مرر ك��رة على طبق 
من ذه��ب إلى البدي��ل اآلخر الدولي 
الفرنس��ي إدواردو كامافينغ��ا ال��ذي 
لعب مكان الكرواتي لوكا مودريتش، 
فهيأه��ا ب��دوره إل��ى رودريغ��و أمام 
المرمى فتابعها »على الطائر« بيسراه 

داخل المرمى د 89 .
وكان إنت��ر ميالن صاح��ب األفضلية 
منذ بداية المباراة وضغط بقوة تفاديا 
لسيناريو الموسم الماضي عندما سقط 
على ارضه أمام النادي الملكي بثنائية 
نظيفة ف��ي دور المجموع��ات بعدما 

كان خسر أمامه 1-3 في مدريد.
ويعود الفض��ل في الفوز الملكي أيضا 
إلى حارس مرم��اه الدولي البلجيكي 
تيب��و كورت��وا ال��ذي تأل��ق بش��كل 
الف��ت وتص��دى للعديد م��ن الفرص 
الحقيقية خصوصا لألرجنتيني الوتارو 

مارتينيس والبوسني إدين دجيكو.
وف��ي المباراة األخ��رى بالمجموعة .. 
��ن شيريف تيراس��بول المولدافي  دشَّ
المغمور مغامرته القارية بفوز تاريخي 
عل��ى ضيف��ه ش��اختار دانييتس��ك 

األوكراني -2صفر في تيراسبول.
وسجل المالي أداما تراوريه بتسديدة 

»على الطائ��ر« )د16( والغيني مومو 
يانسان بضربة رأسية )د62( الهدفين.
وهي الم��رة األولى التي يخوض فيها 
شيريف تيراس��بول الذي يمّثل إقليم 
ترانسدنيستريا د في المسابقة القارية 
العريقة، حيث كانت مشاركته القارية 
س��ابقًا في ال��دوري األوروبي »يوروبا 

ليغ«.
ويمثل شيريف عاصمة إقليم انفصالي 
يبل��غ عدد س��كانه 470 ألف نس��مة، 

أعلن انفصاله عن باقي مولدافيا .
وُتق��ّدر قيم��ة كامل العبي ش��يريف 
تيراس��بول ب�11.8 ملي��ون يورو فقط 
)نحو 14 مليون دوالر(، بحسب موقع 
وهو  االختصاص��ي،  ترانس��فرماركت 
رقم هزي��ل مقارنة م��ع قيمة العبي 
لاير مدريد البالغة 783.5 مليون يورو 
أو حتى 183.8 مليون يورو لش��اختار 

دانييتسك.

المجموعة الخامسة
ع��اد بايرن ميونيخ األلماني بفوز كبير 
من معقل برش��لونة ف��ي »كامب نو« 
بعدم��ا تغل��ب عليه -3صف��ر ضمن 

منافسات المجموعة الخامسة .
ارت��دت المباراة طابًعا ثأرًيا بالنس��بة 
لبرشلونة بعد خسارته بنتيجة قياسية 
أمام بايرن ميونيخ 2-8 في الدور ربع 
النهائي للمس��ابقة ذاته��ا في 14 آب 
2020 لكّن مجري��ات المباراة جاءت 
عكس رغب��ة أصح��اب األرض الذين 
لم يس��ددوا وال كرة طيل��ة المباراة ! 
إذ دانت الس��يطرة واالستحواذ بشكل 
كبير ال��ى الفريق الباف��اري الذي نال 
الفرص األخطر من��ذ اللحظات األولى 
.. وأس��فرت هجمات بايرن عن هدف 
أّول بفضل مولر الذي س��ّدد كرة قوية 
ارتدت من ظهر العب برشلونة إيريك 
غارس��يا لتخدع الحارس تير شتيغن 
وتتجه نحو الجهة االخرى من المرمى 
مانحة العمالق االلماني هدف التقدم 

)د33(.
ول��م ينتظر باي��رن طوياًل لتس��جيل 
ه��دف االطمئنان، وذل��ك بعد دقائق 
قليل��ة من انط��الق الش��وط الثاني، 
هذه المرة عن طريق هّدافه البولندي 
روب��رت ليفاندوفس��كي الذي وصلت 
إلي��ه الكرة إثر تس��ديدة م��ن زميله 
موس��ياال ارت��دت م��ن العارضة فلم 
يت��ردد ه��ّداف باي��رن في إس��كانها 
الش��باك مس��جال هدفه السادس في 
آخ��ر خم��س مباري��ات خاضها في 
دوري االبط��ال )ق56( وواصل بايرن 
هيمنت��ه المطلقة وس��ط مس��احات 
كبيرة في دفاع��ات الفريق الكاتالوني 

ال��ذي اس��تغلها ليفاندوفس��كي من 
جديد ليسّجل هدفه الشخصي الثاني 
والثالث للباي��رن بعد أن ارتدت الكرة 
إلي��ه من القائ��م إثر تس��ديدة زميله 
سيرغي غنابري، وسط وجوه برشلونية 
مصدوم��ة ف��ي كاف��ة ارج��اء ملعب 

»كامب نو« )ق85(.
وضم��ن المجموع��ة ذاته��ا، تع��ادل 
دينامو كيي��ف األوكراني أمام بنفيكا 
البرتغال��ي م��ن دون أه��داف ف��ي 

العاصمة كييف.

المجموعة السادسة
أفس��د فريق يان��ج بويز السويس��ري 
كريس��تيانو  البرتغالي  النجم  احتفال 
رونال��دو بالعودة للتس��جيل بقميص 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي في دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تغلب 
الفريق السويس��ري على مانشستر 2 / 

1 في سادس المجموعات .
وعل��ى ملعب »س��ويس وانكدورف« 
بمدينة بيرن السويسرية، أحرز رونالدو 
أول أهداف الموس��م الجديد للبطولة 
حيث افتتح التس��جيل للش��يايطين 

الحمر في الدقيقة 13.
ورف��ع برونالدو رصيده بذلك إلى 135 
هدفا في س��جل مش��اركاته بالبطولة 
األوروبية، وكان اله��دف هو األول له 
بقميص مانشس��تر يونايتد في دوري 
األبطال من��ذ ع��ام 2009 الذي رحل 
فيه عن الفريق لينضم إلى لاير مدريد 

اإلسباني.
وتلقى مانشس��تر يونايتد صدمة في 
الدقيقة 35 إثر طرد آرون فان بيساكا 
م��ن صف��وف الفريق، واس��تغل يانج 
تفوق��ه العددي لي��درك التعادل عن 
طري��ق نيكوالس مومي ف��ي الدقيقة 
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وكادت المب��اراة أن تنتهي بالتعادل، 
لك��ن البدي��ل ج��وردان سيباتش��يو 
خط��ف هدف الف��وز 2 / 1  ليانج بويز 
ف��ي الدقيقة الخامس��ة م��ن الوقت 
المحتس��ب بدل الضائ��ع للمباراة إثر 

خطأ فادح من جيسي لينجارد.
وفي مباراة ثاني��ة بالمجموعة تعادل 
في��الاير مع أتاالنتا بهدفين لكل فريق 
في المب��اراة التي أقيمت على ملعب 

سيراميكا في إسبانيا 
تقدم ريمو فرويلير ألتالنتا في الدقيقة 
السادس��ة بتس��ديدة أرضية اصدمت 

بالقائم وسكنت الشباك.
وف��ي الدقيق��ة ال��� 39 تع��ادل مانو 
تلقى  بعدم��ا  لفي��الاير  تريجي��روس 
تمري��رة من أفلونس��و بي��درازا داخل 
منطقة الج��زاء ليضع الكرة بهدوء في 

المرمى.
وفي الشوط الثاني كان فيالاير البادئ 
ف��ي التس��جيل ع��ن طري��ق البديل 
أرن��اول جروينيفيلد ف��ي الدقيقة ال� 
73 مستغال تمريرة أليربو مورينو التي 
وضعته في حالة انفراد ليس��دد الكرة 

بقوة في المرمى.
وف��ي الدقيق��ة ال� 83 تعاج��ل روبن 
جوس��ينس للفري��ق اإليطال��ي بع��د 

متابعته لتسديدة ارتدت من الدفاع.

المجموعة السابعة
سيطرت التعادالت على الجولة األولى 
من مباري��ات المجموعة الس��ابعة .. 
حيث تعادل ليل مع فولفسبورغ بدون 
أهداف في المباراة التي أقيمت على 

ملعب األول.
ش��هدت المب��اراة تس��جيل جوناثان 
دافي��د العب ليل له��دف ولكن ألغي 
بعد الرجوع للفار الذي أقر بوجود خطأ 

قبل تسجيل الهدف.
كما تدخ��ل حكم الفيديو وألغى ركلة 
ج��زاء لليل في الدقيق��ة األخيرة من 
المباراة، بعدما تبين بأن المخالفة قد 

تمت من خارج منطقة الجزاء.
وش��هدت المباراة طرد ج��ون أنتوني 
بوركس العب فولفسبورج بعدما تلقى 
البطاقة الصف��راء الثانية في الدقيقة 

ال� 63.
وفي المباراة الثانية تعادل إش��بيلية 
س��الزبورغ  ضيف��ه  م��ع  االس��باني 
النمس��وي 1-1 على ملع��ب »رامون 
سانشيس بيخوان« في مباراة شهدت 

4 ركالت جزاء وحالة طرد ..
وبع��د 4 ركالت جزاء ف��ي 45 دقيقة، 
وهو رقم قياس��ي ف��ي دوري االبطال 
االوروب��ي منذ موس��م 2004-2003 
بحس��ب »أوبتا« لالحص��اءات، منها 
3 للضيف، خ��رج إش��بيلية بأعجوبة 
متعاداًل من الشوط األّول، فيما تأسف 
س��الزبورغ عل��ى اه��داره للعديد من 

الفرص وركالت الجزاء.
اس��تهل س��الزبورغ المباراة مهاجمًا، 
فتحصل عل��ى ركلة ج��زاء بعد عودة 
حك��م المب��اراة إل��ى تقني��ة الحكم 
المساعد »في آيه آر« الحتساب خطأ 
من المدافع البرازيلي دييغو كارلوس 
عل��ى المهاجم االلماني كريم أدييمي 
ال��ذي س��ددها بنفس��ه وأهدرها إلى 

جانب القائم )9(.
وم��رة جدي��دة وقع إش��بيلية ضحية 
االخطاء وعلى الالع��ب ذاته أدييمي 
ال��ذي تعرض هذه الم��رة لعرقلة من 
خيسوس نافاس داخل منطقة الجزاء، 
فتصدى لها الكرواتي لوكا سوسيتش 
وس��ددها إلى يس��ار الحارس الدولي 

المغربي ياسين بونو )21(.
وم��رة جدي��دة كان أدييم��ي مصدر 
الخط��ر لفريقه اذ تحصل للمرة الثالثة 
عل��ى ركلة جزاء بعدما انطلق في ظهر 
الدفاع االسباني، ما حّتم على الحارس 
بونو عرقلته ليتوجه الحكم إلى عالمة 
الجزاء التي وقف أمامها سوس��يتش 
للمرة الثانية ولكن من دون أن يكون 
النجاح حليفه اذ تصدى القائم األيمن 

لتسديدته بقدمه اليسرى )37(.
واحتكم الحكم مرة جديدة إلى تقنية 
ال� »في آيه آر« الحتس��اب ركلة جزاء 
لصالح رجال المدرب خولن لوبيتيغي 
بعد خطأ من المدافع ماكس��يميليان 

فوب��ر على المهاج��م الدولي المغربي 
يوس��ف النصيري، فتق��دم الكرواتي 
إيف��ان راكيتيت��ش وحوله��ا بالقدم 
اليمن��ى خادع��ة إلى يس��ار الحارس 

فيليب كون )42(.
مع بداية الشوط الثاني، تلقى إشبيلية 
ضربة موجعة إثر طرد الحكم مهاجمه 
النصي��ري الذي ح��اول خداعه بعدما 
رمى نفس��ه داخ��ل منطق��ة الجزاء، 
ليحص��ل على بطاق��ة صف��راء ثانية 

تحولت إلى حمراء )50(.

المجموعة الثامنة
واص��ل تشلس��ي اإلنكلي��زي بدايته 
اإليجابية هذا الموسم واستهل مشوار 
الدفاع ع��ن لقبه في مس��ابقة دوري 
أبط��ال أوروبا لكرة الق��دم بفوزه على 
ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 
-1صفر الثالثاء، في الجولة األولى من 

مباريات المجموعة الثامنة.
على ملعب س��تامفورد بريدج، سّجل 
المهاج��م  لتشلس��ي  الف��وز  ه��دف 
البلجيكي روميلو لوكاكو العائد الى ال� 

»بلوز« من إنتر اإليطالي )ق69(.
وش��هدت المباراة اس��تمرار مسلسل 
تأل��ق لوكاك��و العائ��د إل��ى صفوف 
تشلس��ي بعد غياب 7 أعوام قضاها 
متنقاًل على س��بيل اإلعارة بداية مع 
وس��ت بروميتش ألبيون ثم رسميًا 
يونايتد  ومانشس��تر  إيفرت��ون  م��ع 
وأخيرا م��ع إنتر االيطال��ي، فبعدما 
كان افتتح باكورة أهدافه على ملعب 
»س��تامفورد بريدج« بثنائية س��اهم 
م��ن خاللها في منح فريقه فوز مريح 
على اس��تون فيال بثالثية نظيفة في 
»بريميرليغ«، عاد وس��ّجل أيضًا في 
مرمى أرس��نال على ملعب اإلمارات 
في أّول مباراة له بعد عودته، ليصبح 
ف��ي رصيد لوكاكو مع الفريق اللندني 
4 أهداف ف��ي 5 مباريات منذ مطلع 
الموس��م الحال��ي بعد هدف��ه أمام 

زينيت.
وعانى ال� »بلوز« لتسجيل هدفه األّول 
وتعّي��ن عليه االنتظ��ار حتى الدقيقة 
69، إذ لم يش��هد الش��وط األول فرصًا 
حقيقي��ة من الجانبي��ن، ال بل انتهى 
النصف األول بتسديدة واحدة مباشرة 

على المرمى.
لكّن الش��وط الثاني حمل معه تغييرًا 
واضح��ًا في نزعة تشلس��ي الذي مال 
أكث��ر ال��ى الهج��وم، وتح��ّرك خّطه 
األمام��ي بوج��ود لوكاكو ومايس��ون 

ماونت.
وفي المباراة الثاني��ة من المجموعة 
ذاتها، ع��اد يوفنت��وس اإليطالي بفوز 
مقن��ع على حس��اب مضيف��ه مالمو 
-3صفر في »مالمو  بنتيجة  السويدي 

ستاديون«.
س��ّجل لفري��ق »الس��يدة العج��وز« 
أليك��س س��اندرو )د33(  البرازيل��ي 
)د45  ديب��اال  باول��و  واالرجنتين��ي 
ركلة جزاء( واالس��باني الف��ارو موراتا 

)د1+45(.
وجاء الفوز مهًما من الناحية المعنوية 
لليوفي الذي يعاني في بداية الموسم 
بعد أن وجد نفس��ه متأخرا في المركز 
15 من الدوري االيطال��ي بعد تعادل 
الثالث  الج��والت  ف��ي  وخس��ارتين 
االولى كان آخرها خسارة امام نابولي 

بنتيجة 1-2 السبت الماضي.

ليفربول يهزم ميالن.. بداية نارية ألياكس ويوفنتوس يستعيد توازنه 

الريال يخطف فوزًا قاتاًل والبافاري يقسو على برشلونة في دوري األبطال

ربيع حمامة


