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كأس السوبر 
وانطالق الدوري في أيلول

حدد اتحاد كرة القدم يوم )16( أيلول القادم موعدًا 
إلقامة مباراة السوبر بين الجيش بطل الدوري والوثبة 
 )20( يوم  تحديد  االتحاد  قرر  كما  يوم  لكأس  بطل 

أيلول القادم موعدًا النطالق مباريات الدوري الممتاز.

للمجلس المركزي دور ومهام 
المجلس المركزي هو أعلى س��لطة قيادية في االتحاد الرياضي العام بين مؤتمرين 
أعضاؤه معروفون وعددهم محدد ينتخبهم المؤتمر العام وفقًا ألحكام النظام الداخلي.

ويعقد المجلس المركزي اجتماعه العادي مرة كل س��تة أشهر ومن الممكن دعوته 
الجتماع اس��تثنائي بناء عل��ى طلب األكثرية من أعضائه أو بن��اء على قرار المكتب 

التنفيذي لالتحاد الرياضي العام.
ويعتبر المجلس المركزي الجمعية العمومية للجنة األولمبية السورية ومهامه كثيرة 
ومتعددة وشاملة وقراراته هادفة ومطورة في إستراتيجية عمل الرياضة السورية كونه 
يشرف على شؤون االتحاد الرياضي ويوجه نشاطاته وفق توصيات ومقررات المؤتمر 

العام.
ويعتبر المجلس المركزي الجمعية العمومية للجنة األولمبية السورية ومهامه كثيرة 
ومتعددة وشاملة وقراراته هادفة ومطورة في إستراتيجية عمل الرياضة السورية كونه 
يشرف على شؤون االتحاد الرياضي ويوجه نشاطاته وفق توصيات ومقررات المؤتمر 

العام.
ومن مهامه أيضًا مناقش��ة التقارير والخطط المقدمة من المكتب التنفيذي وإقرارها 
وإقرار مشاريع األنظمة واللوائح المقدمة من اللجان المشكلة في المجلس المركزي 
لتطوير الحركة الرياضية بكل أبعادها وألعابها وبناها التحتية واستثماراتها للمنشآت 

الرياضية المتوزعة على امتداد المساحة الجغرافية لمحافظاتنا ومن مهامه أيضًا:
ح��ل اللجان التنفيذية ومجالس إدارات اتح��ادات األلعاب بناء على اقتراح المكتب 

التنفيذي وألسباب معللة باألكثرية.
وهكذا نجد األهمية الكبرى للمجلس المركزي ونلحظ آفاقه االس��تراتيجية في بناء 

وتطوير العمل الرياضي في كل مفاصله وفي جميع مؤسساته حسب تراتبيتها.
وحين يجتمع المجلس المركزي دوريًا أو اس��تثنائيًا فهذا يعني أننا أمام مقترحات 
وتوصيات وقرارات تنتج عن نقاشات شفافة حول قضايا قائمة وقضايا قادمة لها من 
الخصوصية الرياضية الكثير ومن الش��مولية بالعمل بالعمق المطلوب األكثر واألهم 

واألشد أثرًا وتأثيرًا!!
واجتم��اع المجل��س المركزي الذي عقد مؤخ��رًا لم يخرج ع��ن المألوف بل المس 
أعضاؤه من خالل مداخالتهم الواقع وسبل تطويره والحركة الرياضية وأسس االرتقاء 
به��ا وااللتزامات القادم��ة وكيفية تنفيذها والخطوات اإلجرائي��ة على صعيد األندية 
واالتحادات والمنشآت وكل المؤسس��ات الكفيلة بدفع السفينة بقوة وسالمة لبلوغ 
األهداف بروح األسرة الواحدة والعمل كفريق واحد باإلحساس العالي من المسؤولية 

الوطنية.
بشفافية عالية قدمت المداخالت وبذات الشفافية والحرص واستكمال ما سرنا عليه 
س��ابقًا حددت مواعيد واتخذت التوصيات والمقررات الالزمة وتتويجًا لمرحلة سابقة 
وتكريسًا للقيم والمبادئ واألهداف السامية للرياضة ورسم مفردات المرحلة المقبلة 
المتضمنة التحضير وانتخابات المؤسس��ات الرياضية لدورة جدي��دة وإقرار روزنامة 
العمل للفترة المتبقية وتنفيذ االستحقاقات المقررة بالشكل األمثل واألكمل واألشمل 
في كل المؤسسات الرياضية وبنفس الشفافية جاءت ردود القيادة الرياضية في وضع 

النقاط على الحروف بكل حرص وأمانة.
وبالتالي تتقدم القيادة الرياضية بالشكر لكل من عمل في الفترة السابقة وكان عونًا لنا 

وقام بالدور الوطني المرسوم له.
والشكر الكبير للحكومة التي قدمت لنا الدعم ووفرت لنا أسباب النجاح.

والشكر العظيم لقيادتنا السياس��ية التي أولتنا الثقة ومنحتنا الجرأة وساعدتنا على 
تخطي الصعاب.

والوفاء والوالء واالنتماء لراعي الرياضة والرياضيين حيث كنا دائمًا في فكر س��يادته 
حبًا وتكريمًا وكان س��يادته خيارنا األبدي وسيبقى جوهرة الوطن وشمس مستقبله 
وصان��ع كبريائه ومفجر قدراته وقائده إلى النصر العظيم لنصر س��ورية المنتظر على 

اإلرهاب السيد الرئيس بشار األسد رئيس الجمهورية.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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المحلية  األندية  تتس��ارع خطوات 
لتعزي��ز صفوفه��ا إن كان بقي��ادة 
فني��ة أو بالالعبين وت��كاد ال تمر 
س��اعة إال ويطل خب��ر جديد فيما 
كل  بي��ن  بالتعاق��دات  يتعل��ق 
األندية مع ق��دوم وجوه غابت عن 
لسنوات  المحلي  الرياضي  المشهد 
وتنّق��ل البعض من ناد آلخر ونطل 
س��ريعًا عن أبرز أحداث األس��بوع 
الماضي والتي بالتأكيد »تتحدث« 
باس��تمرار طالما ب��اب التعاقدات 

وتعزيز الصفوف لم يغلق بعد..
فقد تعاقدت إدارة نادي الس��احل 
بالس��اعات الماضية م��ع المدرب 
عس��اف خليفة بع��د تجربة طويلة 
العربية حيث  لألخي��ر بالمالع��ب 
صعد عساف )51 عامًا( بعدة أندية 
إل��ى دوري بالده��ا الممتاز كذات 

رأس والس��الم زغرتا والنبي شيت 
وعم��ان درب قبلها محلي��ًا أندية 

النضال والوحدة وتشرين.
وعلى صعيد الالعبين تعاقد نادي 
االتحاد مع المداف��ع الدولي جهاد 
الباع��ور وح��ارس المرم��ى فادي 
مرعي والمدافع عبد الناصر حس��ن 

أيضًا تعاقد مع  حميد ميدو.
بوقت مدد فيه الطليعة عقد العبيه 
بالل تتان وحسام السمان وتعاقد 
م��ع المدافع ش��عيب العلي قادمًا 

من نادي الوحدة. 
أما تش��رين فتعاقد م��ع المهاجم 
ع��الء دال��ي قادم��ًا من ال��دوري 

القط��ري وأيضًا م��ع الدولي خالد 
المبيض قادمًا م��ن الوحدة وجدد 
لمحم��د علي ولنعيم غ��زال لمدة 

موسمين.
وجدد ياس��ر ش��اهين عق��ده مع 
الكرامة حتى نهاية الموسم القادم.

بدوره عزز الش��رطة تشكيلته بعدد 

م��ن الالعبين كمحم��ود اليونس 
قادم��ًا م��ن الكرام��ة وريف��ا عبد 
الرحمن ومحمد اللولو قادمين من 
المجد وجبلة عل��ى الترتيب أيضًا 

ليوسف أصيل قادمًا من حطين.
النواعي��ر عن ضمه  ن��ادي  وأعلن 
محم��د كنيص قادمًا م��ن الفتوة، 

وجدد في الس��ياق ذاته عقد العبه 
الكريم فتي��ح وحارس مرماه  عبد 
أحمد الشيخ والعبه مرهف قصاب 
أيض��ًا عاد إلي��ه المداف��ع الدولي 
الس��ابق حم��دي المص��ري وع��ز 
الدين ع��وض باإلضاف��ة لمارديك 
مارديكيان وتعاقد أيضًا مع حارس 
المرمى ش��اهر الش��اكر وفي هذا 
الع��دد تفاصي��ل أكثر في رس��ائل 
الزمالء عن آخر التطورات باألندية.

وتتوارد األخبار تباعًا أو على شكل 
دفع��ات عند بع��ض األندية حيث 
كان االتح��اد، على س��بيل المثال 
»ق��د أعل��ن ع��ن س��بعة العبين 
كدفعة أولى بوقت سابق وهم: عبد 
هللا النجار، وإبراهيم الزين، وشاهر 
شاهين ومحمد غباش، وطه دياب، 

وحسام العمر، وعمار إدلبي«.

أث��رت موج��ة ارتفاع عق��ود العبي 
ك��رة الق��دم المفاجئ محلي��ا على 
ن��ادي الجي��ش ال��ذي انتق��ل من 
فريقه للموس��م المنته��ي 8 العبين 
النتهاء عقوده��م و3 العبين فضلوا 
االنتق��ال بعق��ود أفضل إل��ى أندية 
أخ��رى, وترك ألح��د الالعبين حرية 
االختيار لعدم لعبه ضمن التشكيلة 
األساس��ية, وبات الن��ادي أمام تحد 
جديد هو التوفيق بتشكيلة تستطيع 
المحافظة عل��ى التفوق الذي يتميز 

به فريق الجيش منذ سنوات.
بداية تشكيلة الالعبين اقتصرت على 
ع��دد من الالعبين ال��ذي ترفعوا من 
فئة الشباب ومن كان قبلهم في سن 
الشباب في الموسم المنتهي, وحارس 
مرمى واح��د حتى تاريخه, بحس��ب 
ما ذك��ر مدير نادي الجي��ش العميد 
وقال  ل�)االتح��اد(  عب��اس  محس��ن 
إن البح��ث ما زال جاري��ًا عن العبين 
خب��رة لتحقق التوليفة المناس��بة مع 

الالعبين الذين تم ترفيعهم من فريق 
الش��باب أو الذين كانوا م��ع الفريق 
شبابا في الموس��م الماضي, والبداية 
كانت من التعاقد مع حارس المرمى 
يزن عرابي, أما العبي الش��باب الذين 
تم ترفيعهم فهم وسام سالم, محمد 
فارس كنع��ان, رامي الت��رك, محمد 
قاس��م, مازن عماره, محمد نور أصيل 

)حارس مرمى(.
أما الالعب��ون الذين انتهت عقودهم 
مع النادي فهم: حارسا المرمى أحمد 
مدنية وشاهر الشاكر, وهدافا الفريق 

باسل مصطفى ومحمد الواكد, وصرح 
االخير بأنه لن يلعب في س��ورية إال 
م��ع فريق الجيش إذا لم يتعاقد من 
ناد خارجي والعبا خط الوسط أحمد 
االشقر ومحمد عنز ومن خط الدفاع 
عبد الملك عنيزان, كما انتقل أحمد 
حس��ام بوادقجي ورض��وان قلعجي 
بعف��د إعارة الى ن��ادي حطين لمدة 
موسم واحد, وطلب حسين شعيب 
وع��ز الدين عوض االنتق��ال النهائي 
من كش��وف الن��ادي بحثا عن عقود 
أفضل في أندية أخرى, وترك الخيار 
لمحم��د عب��ادي ألن اش��تراكه مع 
الفري��ق في الموس��م المنصرم كان 
لفترات قصيرة, وكذلك اختار محمد 

شريفه الرحيل لناد آخر.
يذكر أن ورش��ة العم��ل التي عقدها 
اتح��اد كرة القدم مؤخرا مع رؤس��اء 
االندي��ة الممتازة تحضي��را للدوري 
تم اش��تراط وض��ع 5 العبين ضمن 
التش��كيلة األساس��ية للن��ادي من 
فئ��ة الش��باب ورفع ع��دد الالعبين 
المسموح للنادي التوقيع معهم في 

الموسم من 25 إلى 27 العبًا.

عق��د م��درب المنتخ��ب األولمب��ي أيمن 
الحكيم مؤتمرًا صحفيًا بمقر اتحاد كرة القدم 
يوم الخميس تحدث فيه عن اس��تعدادات 
المنتخ��ب األولمب��ي قبل إجراء معس��كر 
داخلي في دمشق من 13 ولغاية 17 الحالي 
، وم��ن ثم االنطالق إلى روس��يا بمعس��كر 

خارجي. 
وعاد المدرب ف��ي بداية حديثه للوراء قائاًل: 
ُوكلت بمهمة اإلش��راف على المنتخب قبل 
15 يومًا فقط من ب��دء التصفيات ولم يُكن 
هناك مباريات ودية مجدولة بعد أن خاض 
المنتخ��ب 5 معس��كرات س��ابقة لكن تم 
االتفاق على لعب مباراة مع منتخب الرجال، 
حققنا فيها الفوز به��دف وحيد، ومباراة مع 
منتخ��ب إيران األولمب��ي حققنا من خاللها 
أول انتصار لمنتخب س��ورية األولمبي على 
إيران بتاريخ مش��اركاتنا ومن ثم تمكنا من 
التأهل للنهائيات وحاليًا بدأنا اس��تعداداتنا 
للبطول��ة من خالل روزنام��ة عمل قدمناها 
مس��بقًا لالتحاد وتم��ت الموافقة عليها بعد 
أن أعطينا األولوي��ة للمنتخبات الباقية ألن 
استحقاقاتها أقرب من مشاركتنا بأمم آسيا.

وعن معسكر روسيا القادم ومعطيات قرعة 

النهائيات القارية قال: أعطينا الفرصة للعديد 
م��ن الالعبين الج��دد تحدي��دًا المحترفين 
بالخارج كي يتواجدوا معنا بمعس��كر روسيا 
وتواصلن��ا م��ع كل الالعبي��ن المحترفين 
وأخبرناهم أن ب��اب المنتخب مفتوح لمن 
يقدم مس��توى جيد منهم، خالل المباريات 
الخمس الس��ابقة لعبنا بذات التشكيلة لكن 
ب��اب التغيير م��ازال مفتوح��ًا فنحن نريد 
الوصول للتش��كيلة األفضل ، لقد تم ظلمنا 

في قرعة النهائيات التي س��تقام في تايلند 
بسبب طريقة تصنيف المنتخبات اآلسيوية 
والتي اعتمدت على نتائج النسخة الماضية 
م��ن البطولة.. فم��ن خالل النظ��ام الحالي 
س��نكون ملزمين بمواجهة ع��دة فرق كبيرة 

بالدور األول.
وتاب��ع الحكيم حديثه في أولمبينا: خالل 5 
مباريات تلقينا هدفي��ن فقط رغم مواجهة 
فرق قوية وهو أمر جيد ويتعامل الفريق مع 

المباريات خارج أرضه مثلما يعمل بملعبه، 
حاليًا لدينا معس��كر داخلي يوم السبت قبل 
الس��فر لروس��يا.. األولوية دائم��ًا للمنتخب 
األول وحي��ن يتم اس��تدعاء ع��دة العبين 
لصفوف��ه فهذا دليل على وج��ود عمل جيد 
ف��ي المنتخب األولمبي وهدفن��ا هو إظهار 
الالعبين بشكل جيد وتطويرهم كي يرفدوا 

المنتخب األول دائمًا.
وح��ول المحترفين ق��ال م��درب منتخبنا 
األولمبي أيم��ن الحكيم:كن��ا نأمل بتواجد 
سيمون أمين لكن ورقيًا نحتاج لقدومه رفقة 
أهله إلى س��ورية لعدة أيام لتثبيت أوراقهم 
ل��ذا الموضوع مرتبط بهم، أم��ا فيما يتعلق 
بس��عيد داوود فنحن نأمل بضم محترفين 
لكننا نبحث من خالله��م عن تقديم إضافة 
للمنتخ��ب وإن كان مس��تواهم بمس��توى 
الالع��ب المحلي فاألفضلي��ة للمحلي ومن 
خالل الالعبين الذين قمنا بتجريبهم وجدنا 
أن هن��اك العبين يقدمون مس��توى أفضل 
كم��ا تتحكم المراكز أحيان��ًا بخياراتنا فمن 
الممكن أن نمل��ك 4 العبين جيدين بذات 
المرك��ز لك��ن ال يمكننا اس��تدعاء الالعبين 

األربعة ألننا بحاجة لالعبين بمراكز أخرى.

يلتق��ي منتخبنا الوطن��ي للرجال 
لكرة القدم يوم الثالثاء القادم مع 
الهن��د صاح��ب األرض والجمهور 
في خت��ام التجم��ع األول للدورة 
الدولية التي ين��ص نظام البطولة 
فيها عل��ى أن يلع��ب المنتخبان 
الل��ذان يجمع��ان أكثر ع��دد من 
النقاط في المباراة النهائية ، حيث 
تضم منتخبات كوريا الديمقراطية 
وطاجكس��تان والهن��د باإلضاف��ة 

لمنتخبنا الوطني.
الف��وز عل��ى الهند هو وح��ده قد 
لعب  حس��ابات  بدائ��رة  يدخلن��ا 
أن  حي��ث  النهائي��ة  المب��اراة 
لمنتخبنا 3 نقاط من فوز افتتاحي 
بخمس��ة  الديمقراطية  كوريا  على 
أه��داف لهدفين قبل أن يخس��ر 
طاجكستان  امام  مفاجئ  بش��كل 

بهدفين نظيفين. 
ويتص��در المنتخ��ب الطاجيك��ي 
منتخب��ات ال��دورة برصيد 6 نقاط 
من فوزين عل��ى منتخبنا ، وعلى 
الهند باللق��اء االفتتاحي 4/2 يليه 
منتخبنا ب�3 نقاط ثم الهند وكوريا 
الديمقراطي��ة خاليا الوفاض حتى 

اآلن. 

خالف التوقعات
نظي��ره  أم��ام  منتخبن��ا  خس��ر 
الطاجيكي بهدفين مقابل ال شيء 
في ثاني مبارياته ضمن دورة الهند 
الودية ، ولم يستطع العبو منتخبنا 
اس��تغالل نصف الساعة األول من 
الش��وط األول حيث سنحت ثالث 
الحموي  لش��ادي  محقق��ة  فرص 
الس��المة  وورد  مرم��ور  ومحم��د 
وتدخل القائ��م في صدها لينتهي 

بالتعادل السلبي.
وفي أول دقيقة من الشوط الثاني 

س��جل المنتخب الطاجيكي هدفًا 
مباغتًا عبر كومورن من تس��ديدة 
قوية من خارج منطقة الجزاء وعزز 
تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 67 
عن طري��ق بارت��وف بعدها حاول 
العب��و منتخبنا التعويض فس��دد 
فراس الخطيب كرة ردها الحارس 
الطاجيك��ي ال��ذي تص��دى أيضا 
لتس��ديدتي الحم��وي والس��المة 
الطاجيك  بف��وز  اللق��اء  لينته��ي 

بهدفين دون رد.
وفي المؤتم��ر الصحفي الذي عقد 

عقب اللقاء قال المدير الفني فجر 
إبراهي��م: )إن كرة القدم ليس��ت 
فرص��ا وأداء ب��ل أه��داف ونحن 
سنحت لنا ثالث فرص في الشوط 
االول ردها القائم األيمن مش��يرًا 
إل��ى أن المنتخب الطاجيكي أخذ 
ثالثة أي��ام فترة راح��ة بعد لقائه 
األول مع الهند بينما منتخبنا أخذ 
أقل من 48 س��اعة فلعبت الحالة 

البدنية دورا مهما في المباراة.
خماسية افتتاحية

وكانت مب��اراة منتخبنا اإلفتتاحية 

ق��د ش��هدت نتيجة كبي��رة حيث 
قبلنا ش��باك كوريا الديمقراطية 5 
مرات مقابل هدفي��ن بحلة فريقنا 
الجدي��دة ، ودخ��ل اللق��اء بوجود 
الخطيب  ف��راس  الخب��رة  ثالث��ي 
وابراهي��م عالمة وتامر حاج محمد 
وعناصر ش��ابة، لكن منتخبنا تلقى 
الدقيقة  هدف السبق المباغت في 
الثالثة ليستعيد رجالنا توازنهم مع 
مرور الوقت وأتيحت لهم اكثر من 
فرصة للتعديل عبر شادي الحموي 
ومحمد المرمور والخطيب مع تألق 

واضح للعالمة، ليوقع الحموي على 
هدف التعادل عند الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني فرض منتخبنا 
المرم��ور هدف  ايقاع��ه فس��جل 
التق��دم ف��ي الدقيق��ة 55 وعند 
الدقيقة 60 سجل الحموي الهدف 
الثال��ث للمنتخ��ب والثان��ي ل��ه 
ليع��اود المرمور زي��ادة الغلة عند 
الدقيقة 67 ومن تس��ديدة مباغتة 
سجل ري هونغجن الهدف الثاني 
لمنتخ��ب كوريا ف��ي الدقيقة 79 
واختت��م كابتن منتخبن��ا فراس 

الخطيب أهداف نسور قاسيون في 
الدقيقة 1+90 لينتهي اللقاء بتقدم 

منتخبنا بخمسة أهداف لهدفين.
وف��ي نهاية اللقاء تم اختيار العب 
منتخبنا ش��ادي الحم��وي أفضل 
العب في المباراة من قبل اللجنة 

المنظمة.
وفي المؤتم��ر الصحفي الذي عقد 
عق��ب اللقاء ق��ال الم��درب فجر 
ابراهيم: منتخبن��ا قدم أداء جيدا 
وجميع الالعبين بذلوا جهدا كبيرا 
علما ان هناك سبعة العبين جدد 

يلعب��ون ألول مرة ف��ي المنتخب 
مش��يرا إل��ى أن حالة االنس��جام 
بدأت تتبل��ور والفوز على منتخب 
كوري��ا الديمقراطي��ة س��يعطيهم 
دافع��ا معنويا للدخ��ول إلى اللقاء 
امام طاجكس��تان  المهم  الثان��ي 

وهم أكثر ثقة بأنفسهم.
ولفت ابراهيم إلى أن المش��اركة 
تأت��ي ضم��ن  الهن��د  دورة  ف��ي 
تحضيراتن��ا ف��ي المرحل��ة قب��ل 
األخي��رة لتصفيات آس��يا وكأس 

العالم.
بدوره قال الالعب شادي الحموي: 
نفذن��ا تعليمات المدرب بش��كل 
جيد وعملنا للف��وز لكن لم اتوقع 
الفوز به��ذه النتيجة وتركيزنا اآلن 

على مباراة طاجكستان المهمة.
مث��ل منتخبن��ا ابراهي��م عالمة، 
فارس أرناؤوط، عبد هللا الش��امي، 
خالد كردغلي )عبد الرزاق محمد( 
عمرو جنيات، تام��ر حاج محمد، 
ورد الس��المة )يوس��ف الحموي( 
محمد األحمد )محمد عنز( محمد 
المرم��ور )احمد األحم��د( فراس 
الخطي��ب )علي حس��ن( ش��ادي 

الحموي )ماهر دعبول(.

كرة القدم

صبحي أبو كم

منتخبنا األول في دورة نهرو الدولية

فوز كبير وخسارة مفاجئة في بداية المشوار... والثالثاء الفرصة مواتية لتصحيح المسار

اليوم يجدد استعداداته بدمشق

حكيم األولمبي: هدفنا تطوير أداء الالعبين كي يرفدوا المنتخب األول دائمًا
البحث جار عن بدائل

انتقال عدد من العبي )الخبرة( من فريق الجيش

منذ أن تم تكليف الجهاز الفني الجديد لفريق الشرطة 
بكرة القدم قبل 15 يومًا بدأت ورشة التحضير للموسم 

القادم في دمشق.
والثالث��اء الفائ��ت وصل��ت بعثة نادي الش��رطة إلى 
الالذقي��ة في معس��كر تدريب��ي وعن ذل��ك تحدث 
ل�«االتحاد« المدير الفني للفريق الكابتن باس��م مالح 

فقال:
حس��ب البرنامج التحضي��ري للفريق الس��تحقاقات 
الموس��م القادم أكملنا الجزء األول في دمشق واآلن 
نبدأ المتابعة بالجزء الثاني بالالذقية لمدة عشرة أيام 
وقد نلعب في نهاية هذا المعسكر مباراة ودية واحدة.

وبعد ذلك سنش��ارك في دورة تشرين، حيث ستكون 

ه��ذه المش��اركة جرع��ة تدريبية قوي��ة للفريق ومن 
خاللها تتوضح الرؤية لنا في مباريات قوية وتنافسية 
سوف نستفيد منها كثيرًا قبل دخول مباريات الدوري 

الممتاز الذي أعلن عن موعد انطالقته.
جديد الفريق

عن جديد الفريق من الالعبين قال المالح:
لقد اس��تقطبنا حتى اآلن عددًا من الالعبين يعتبرون 

إضافة جيدة لصفوفنا وهم:
»محم��د عق��اد، وأحمد محي��ه وريفا عب��د الرحمن 
ويوسف أصيل ومالك علي ومحمود اليونس ومحمد 

اللولو«.
وغادر من عندنا الالعبون )ياس��ر إبراهيم، وجالل دكر 

وأحمد العلي(.
وأضاف المالح: إن إدارة النادي توفر لنا كل أس��باب 

النجاح في عملنا فلها كل الشكر والتقدير.
كما نتوجه بالشكر الكبير للعميد حاتم الغايب رئيس 
اتحاد الش��رطة السوري الرياضي الذي يتابعنا ميدانيًا 
ويح��رص على توفير كل مس��تلزمات بناء فريق قوي 
قادر على المنافس��ة بما يتناس��ب وس��معة الرياضة 
في نادي الش��رطة بمختلف األلعاب ودورها في رفد 

المنتخبات الوطنية.
وأع��رب المالح عن أمله بأن يكون فريقه هذا الموس��م 
قويًا ق��ادرًا وملبيًا بنتائجه وعروض��ه طموحات محبيه 

ومشجعيه والمعنيين المسؤولين عنه.

مدربون والعبون جدد.. األندية مستمرة بتعزيز الصفوف

الشرطة يتدرب بالالذقية استعدادًا للموسم الجديد
قرر اتحاد كرة القدم الفلس��طيني في س��ورية إقامة معسكر تدريبي لمنتخب الناشئين 
ودعا إليه الالعبين المتواجدين في كل المحافظات السورية وقد بدأ هذا المعسكر أول 
أمس الخميس في دمش��ق حيث يتدرب الفريق في مالعب االتحاد الرياضي العسكري 
)نادي الجيش( ويقيم الالعبون من خارج دمش��ق في فندق نادي الجيش في منشآته 
وس��يلعب الفريق 4 مباريات ضمن معسكره التدريبي مع فرق أندية )الجيش والمجد 

ونادي فلسطين ومنتخب القنيطرة(.
اتحاد القنيطرة الفلسطيني سمى الجهاز اإلداري للمنتخب وتألف من:

مدير المنتخب أحمد ش��واهين، إداري المنتخب محمد عبد هدروس، المدرب محمود 
الخطيب، المس��اعدان س��عيد ع��ودة، أحمد تيم، م��درب حراس ولي��د موعد، طبيب 

المنتخب د. محمد أيوب.
أم��ا الالعبون فهم: مصعب األبطح من نادي الفيحاء، محمد المصري من نادي المجد، 

وسيم هيجاني من نادي المجد )حراس مرمى(.
ومهدي عامر )صفد(، وأحمد س��ليمان )فتيان فلس��طين( ومحم��د الخطيب )مجد(، 
أس��امة خليفة )طبريا(، محمد عامر )العربي( وعالء دياب )مجد(، زيد حس��ين، عدي 
حس��ون )الطليعة(، وخالد رش��يد )حري��ة(، محمد عودة )مجد(، عبد القادر الجيش��ي 
)كرامة(، وأحمد الحمصي )حطين(، محمود الداروخ )وحدة( عمار شويكي )وثبة(، عبد 
الهادي الخطيب وعبد الرحمن أحمد )الفيحاء(، محمد عبد الحفيظ )عربي فلسطيني(، 

غياث العلي )القدس( ومحمد الحسين )فيحاء( وعبد السالم الشهابي )الجيش(.
شكر وتقدير

عن هذا المعس��كر تحدث رئيس االتحاد الفلس��طيني سامر الش��هابي: بعد أن انتهى 
النش��اط الكروي المقرر من قبل االتحاد العربي السوري لكرة القدم وألن معظم العبينا 
يلعبون في األندية السورية وجدنا من المناسب دعوة هذه الفئة من الالعبين لمعسكر 
تدريبي ليتعرف الالعبون على بعضهم ولزجهم ضمن فريق واحد خاصة وأنهم قادمون 
من أندية سورية من مختلف المحافظات وإجراء عدد من المباريات في فترة المعسكر 

استعدادًا الستحقاقات قادمة تنتظرنا سنعلن عنها في حينها.
وبهذه المناس��بة أتقدم بالشكر الجزيل إلدارة اإلعداد البدني والرياضي للجيش والقوات 
المس��لحة ولنادي الجيش الذي فتح لنا مالعبه للتدريب ويقدم لنا الدعم الكبير ممثاًل 

باللواء ياسر شاهين والعميد محسن عباس.
والش��كر الكبير لألندية الس��ورية في مختلف المحافظات الت��ي ترعى العبينا من كل 
الفئات واألعمار وتدربهم وتصقل مواهبهم والش��كر والتقدير التحاد كرة القدم السوري 
وللقيادة الرياضية الس��ورية التي تس��اهم بكل الدعم المطل��وب للرياضة والرياضيين 
الفلس��طينيين بمختلف األلعاب تأكيدًا منها على وحدة الهدف والمصير بين الشعبين 

الشقيقين.

ناشئو الكرة الفلسطينية 
في سورية بمعسكر تدريبي
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المتتبع الس��تعدادات األندية للموس��م الكروي القادم 
البد وأن الحظ السباق المحموم بين األندية في مجال 
التعاق��دات واالس��تعدادات ولعل الن��ادي األوفر حظًا 
وف��ق ارتفاع وتيرة العمل وخاص��ة التعاقدات مع أبرز 
الالعبين والمدرب الخبير هو نادي حطين الذي أوشك 
وبشكل نهائي على اكتمال صفوفه وكسب تواقيع أبرز 
العب��ي مختل��ف األندية ممن كانت له��م بصمات في 
مس��ابقة الدوري للموسم الماضي وألن الشغل الشاغل 
واأله��م إلدارة النادي الس��عي إلى النه��وض واالرتقاء 
بالك��رة الحطينية والع��ودة إلى مكانه��ا الطبيعي بين 
أندية المقدم��ة وتغيير صورة الفريق األول التي ظهرت 
في الموس��م الماضي والذي لم يك��ن مقبواًل وال ملبيًا 
للطموح وألن الطموح والعمل بجد وش��فافية وتعاون 
وانسجام بين اإلدارة واألجهزة الفنية يتمثل في اجتماع 
مفتوح اإلدارة تريد الوصول إلى فريق متكامل الصفوف 
وبجهوزية غنية عالية قبل بدء الدوري بوقت كاف وهو 
مؤهل للمنافس��ة، وبقوة على بطولتي الدوري والكأس 

والذي يس��اعدها في ذلك وجود الداعم الحقيقي الذي 
هو عامل ش��امل ومباش��ر لنجاح تلك المس��اعي في 
انتساب أبرز نجوم الدوري وضمهم لحطين وذلك قبل 
وقت كاف من بدء الدوري وأن حطين هو من كس��ب 

سباق التعاقدات وفق ما يلي.
القادمون إىل حطين

تتضم��ن القائمة من الالعبي��ن الذين وقعوا على 
كش��وف نادي حطين وفق التعاقد وبشكل صريح 

من نادي الجيش حارس المرمى ش��اهر الش��اكر 
ورض��وان قلعج��ي وحس��ام بوادقجي، وحس��ين 
ش��عيب وعز الدين ع��وض وخال��د كوجلي ومن 

االتح��اد رأف��ت مهت��دي.
من الدوري األردني الالعب الكبير مارديك مردكيان.
من الكويت وبعد رحلة احترافية الالعب أحمد ديب.

من أبناء النادي
وبكل روح رياضية ووفاء ومسؤولية ارتضى الالعبون 
من أبناء النادي المواصلة معه الموس��م القادم وهم 
حارس المرم��ى هادي منون، محمود ذانون وس��يم 

نبهان، حسن أبو كف .
المغادرون

وقد علمت »االتح��اد« أن المغادرين من حطين إلى 
أندية أخرى حتى اآلن، يوس��ف أصيل إلى الش��رطة، 

ومحمد باشبيوك إلى النواعير.
مفاجأة اللحظة األخيرة

وكذلك علمت »االتحاد« أن هناك مفاجأة من العيار 
الثقيل يمكن أن تترجم بعودة حس��ن أبو زينب من 
تش��رين وتوقيع حميد مي��دو القادم م��ن احتراف 

بالكويت.

تعيش كرة نادي االتحاد حالة من الفراغ 
التدريب��ي منذ نهاية الموس��م الكروي 
وخروج فريق الرجال خالي الوفاض من 
مسابقتي الدوري والكأس.. خاصة واقع 
تش��تت الفريق واالبتع��اد عن التدريب 
في ظل ع��دم وجود مدرب واس��تقالة 
المدرب المساعد وجهود اإلدارة الحثيثة 
وخاصة رئي��س النادي المهندس مفيد 
مزيك بالبحث عن البديل الذي سيقود 
السفينة االتحادية في المرحلة القادمة 
وأعقب��ه س��فر المدرب الس��ابق محمد 
أمي��ن آالتي ال��ذي أبدى اعت��ذاره عن 
االس��تمرار حيث قامت اإلدارة بتصفية 

استحقاقاته المالية.
البدائل

توجهت إدارة ومس��ؤولو النادي لبحث 
عن البدي��ل فكان هناك ش��به إجماع 
على اختيار المدرب الوطني ابن النادي 
الكابتن حس��ين عفش الذي استمرت 
المفاوض��ات مع��ه فت��رة م��ن الزمن 
انتهت  اعتذر ألس��باب موضوعية  لكنه 
بتعاق��ده مع ن��ادي حطي��ن، فكان أن 
تمت االتصاالت مع الكابتن ماهر بحري 
حيث جاء رئيس الن��ادي خالل زيارته 
إلى حماة، ولم تنجح المحاولة ألسباب 

قي��ل إن البحري تع��رض لضغوط من 
أوساط اتحادية طلبت إليه عدم العودة 
للعمل في النادي وبالتالي اتصل رئيس 
النادي بالمدرب األس��بق الكابتن ياسر 
الس��باعي العامل لدى اللجنة األولمبية 
القطرية ومرتبط معها بعقد طويل األمد 
والتقى المهندس المزيك مع السباعي 
وع��رض علي��ه العمل بموج��ب راتب 
ش��هري مرتفع ج��دًا إال أن معيقات قد 
تواجه عودة السباعي أهمها حصوله من 
الجهة التي يعم��ل معها على الموافقة 
إلعارته إلى نادي االتحاد بشكل نظامي 

حرصًا على استمرارية عقده.

ال��ذي تج��ري االتصاالت  الوق��ت  في 
المباشرة مع العبين لتوقيع عقود معهم 
وكل ذل��ك يت��م في إطار »الدردش��ة« 

حيث ال معلومات رسمية موثقة.
والس��ؤال: إلى متى سيس��تمر النادي 
بهذا الواقع، وما نخش��اه يبدأ الموس��م 
ولنتذكر قصة األرنب والس��لحفاة حيث 

ال يفيد األسف والندم بعدها!
هموم

وال يختلف الش��أن اإلداري والتنظيمي 
عن الواق��ع الفني المري��ر، فقد عمدت 
اإلدارة الحالي��ة اإلعف��اء م��ن مهامه��ا 
خالل أيام معدودات ألس��باب الترهل 

وضعف األداء وقل��ة المتابعة والتواجد 
وتحم��ل رئيس النادي ع��بء وهموم 
العمل بمفرده رغم كثرة مشاغله بوجود 
عضوي��ن فق��ط يحقق��ان التواجد إلى 
ح��د ما بعد إعفاء علي برغل واس��تقالة 
وائل عقيل وحاجة النادي إلى عضوين 
متخصصين لكرتي القدم والس��لة من 
أج��ل التعاقد والبحث عن العبين جدد 
يدعمون مسيرة جديدة طموحة خاصة 
أن الدوري القادم س��يختلف عما سبقه 
من حي��ث زحمة المتنافس��ين وتوقع 
دخول أقطاب محتملين ميدان التتويج 
المعروفة..  التقليدي��ة  لألندي��ة  إضافة 

حتى ال تتكرر مأس��اة الموسم الماضي 
بالنس��بة لنادي االتحاد الذي تأخر في 
مضمار التعاق��دات، أصبح متأخرًا جدًا 
مع جاره وشقيقه الحرفيين فحصدا ما 

زرعا؟!
طروحات شبه مؤكدة أن اإلدارة ستشهد 
النور قريب��ًا وهي لجنة مؤقتة س��تدير 
أم��ور النادي حت��ى فت��رة االنتخابات 
وبدء الدورة التنظيمية العاش��رة، حتى 
إن بع��ض أصحاب هذه األس��ماء تلقوا 
التهان��ي س��لفًا وتس��ربت معلوم��ات 
تق��ول إن اللجن��ة المؤقت��ة س��تكون 
برئاس��ة المهندس مفيد مزيك الرئيس 

الحال��ي للن��ادي وعضوي��ة المهندس 
أحمد رحماني والمهن��دس عبد الغني 
غن��وم والكابتن محمد جمعة الراش��د 
وصب��اح البكري، فيما ترددت أس��ماء 
أخرى لموقع الرئاس��ة مث��ل المهندس 
عبد الغني كب��ة والمحامي أحمد كيال 

وغيرهما.
الحال من بعضه

وال يختل��ف اإلداري في ن��ادي االتحاد 
ع��ن ش��قيقه الحرية ال��ذي يعاني من 
ضغوط��ات داخلي��ة وتتع��رض إدارته 
لهجم��ات يومي��ة عبر وس��ائل اإلعالم 
التواص��ل االجتماعي  وعلى صفح��ات 
اإلدارة في  بإخف��اق  ألس��باب تتعل��ق 
تحقي��ق طموح��ات وأنص��ار الن��ادي 
بالصع��ود إل��ى الدرجة الممت��ازة وهو 
الفش��ل الذي يس��تمر منذ ع��ام 1914 
تحديدًا رغم أن ما أنفقته اإلدارة الحالية 
عل��ى فريق الرجال بمف��رده تجاوز مئة 
مليون ليرة ولفت أحد إعالميي النادي 
إل��ى أن إجمالي اإلنفاق بلغ 141 مليون 

ليرة.
ذات  اإلدارة  عل��ى  الشرس��ة  الهجم��ة 
اتجاهي��ن األول ج��زء كبي��ر يس��عى 
لمصلح��ة النادي بالمق��ام األول وجزء 
طام��ح للوص��ول إلى المقاع��د اإلدارية 
والوجاهة خاص��ة أن النادي باتت لديه 
االس��تثمارية  المش��اريع  م��ن  العديد 

وبالتالي الموارد المالية.
أسماء

وأتذك��ر في ه��ذا الجانب ما قال��ه اللواء 
موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام 
خالل لقائه مع رؤساء أندية حلب حرفيًا:

عندم��ا كان نادي الحري��ة خالل األزمة 
ضعيف الحال والموارد وكنا نبحث عن 
أش��خاص يديرون العمل ويتس��يدون 
مهم��ة إدارة النادي لم نج��د أحدًا في 
ذلك الوقت الصعب قلب��ه على النادي 
والي��وم عندم��ا أصبحت األم��ور جيدة 
وبالتالي تهيأت للنادي أس��باب الموارد 
بعد الكثير يتراكض ساعيًا للوصول إلى 
اإلدارة حت��ى لو أدى األم��ر إلى تعثير 

وتفشيل اإلدارة القائمة على العمل.
وفي المعلوم أن الس��اعات القريبة قد 
تش��هد إعف��اء لمهم��ة اإلدارة الخضراء 
لجمل��ة من األس��باب خاصة اس��تقالة 
والمهندس  جام��وس  مروان  المحامي 
محمد ح��زوري الذي كل��ف عضوًا في 
اتح��اد ك��رة الطاول��ة وهناك تباش��ير 
تكليف إدارة بمثاب��ة لجنة مؤقتة تقود 
النادي إلى المرحلة التنظيمية الجديدة 

ومن األسماء المطروحة.
الدكتور أحمد ش��ربيني، محمد اإلمام، 
ن��زار وت��ي، محم��د ش��هبندر، مرهف 
جاطي، وليد الن��اد، كنان هالل، محمد 

أديب مكتبي وغيرهم.

كرة القدم

األردن- أنور البكر

محمد عجان

محمد هاشم إيزا

من القلبمن القلب

إذا كان��ت بطول��ة ال��كأس اإلفريقية قد عصف��ت بالمغرب 
فخرجت من الس��باق، وكذلك فعلت مص��ر الدولة المضيفة 
بعد خس��ارتها مع جنوب إفريقيا بهدف ما أدى إلى استقالة 
هاني أبو ريدة رئيس االتحاد المصري لكرة القدم بعد استقالة 
الكادر الفن��ي واإلداري للمنتخب المصري. وإذا كانت بطولة 
كوب��ا أميركا تش��هد أحداثًا بعد إخ��راج البرازيل لألرجنتين 
بهدفين واكتفت األرجنتين بالمركز الثالث كما فعلت البيرو 
بتش��يلي في مسلسل مفاجآت ال تنتهي.. أقول بعد كل هذا 
بأن األحداث الكروية العالمي��ة المؤثرة قد بقيت عند حدها 
الطبيعي، فم��اذا نقول نحن والحال هذه!! نحن أيضًا لنا في 

القصة نصيب.
تلك الس��هولة في االنسحاب من الس��احة الكروية السورية 
يس��بب حالة م��ن انع��دام ال��وزن ال��ذي ال يخ��دم أحدًا، 
فاالس��تقاالت عندنا )وربما حدثت بالع��دوى( والخروج من 
مواقع المس��ؤولية وقعت عندنا في حاالت الخس��ارة والفوز 
وبهذا س��بقنا اآلخرين بأش��واط فالمسلس��ل عندنا له طعم 

خاص بنا.
عندما اس��تقال م��درب الفتوة أحمد عزام بع��د الصعود إلى 
الممتاز ولحقته اإلدارة اس��تغربنا وقلن��ا أبعد الفوز الجميل 
نس��تقيل؟! وعندما صع��د الجزيرة بهدفيه عل��ى الحرية في 
المباراة الفاصلة إلى الممتاز يترك رئيس النادي عبد الناصر 
الكركو موقعه وكذلك فعل الالعب المخضرم يونس سليمان 
صاحب اله��دف األول في مرمى الحرية وكأن المهمة انتهت 
بالصعود وهي في الحقيقة قد بدأت للتو، ونقول سبحان هللا 

نفوز وننسحب من السباق فماذا عن الخاسرين.
إدارة نادي الحرية توقف نشاط رجالها ويستقيل الكادر الفني 
واإلداري بع��د قرار العودة إل��ى أبناء النادي م��ن الالعبين 
والمدربي��ن.. نق��ول بأنها خطوة فيها نظر فالخس��ارة مؤلمة 
لكنها ليس��ت س��ببًا لرد الفع��ل هذا وخاص��ة وأن المدرب 
أعاد بعض االس��تقرار النس��بي لفريق رجال النادي.. وعندما 
يحقق الطليع��ة إنجازًا بوصوله إلى المب��اراة النهائية لكأس 
الجمهورية تتداعى أعمدة الطليعة فيغادر المدرب ماهر إلى 
تش��رين ويس��تقيل رئيس النادي مع عضوين من مجلس 
اإلدارة ويب��دأ العمل الحثيث إلعادة األمور إلى نصابها مع أن 
كل هذه العاصفة التي أطاحت بالجميع ال مبرر لها فالطليعة 
أقصى قب��ل وصوله لنهائي الكأس نادي تش��رين وهو ثاني 

الدوري السوري وهو النادي المتميز رجااًل وشبابًا!!
هل االس��تقاالت هي الحل؟! حتى في حال الخس��ارة.. وكم 
يضي��ع من الوقت والجهد لكي تع��اود عجلة النادي للدوران 
مرة أخرى واالس��تقاالت عندنا لها طع��م خاص على ما يبدو 
وهي حاصلة في الحالتين الفوز والخسارة، ولهذا فإننا نحتاج 
إل��ى وقفة متأنية كل في نادي��ه وموقعه ألن أنديتها الكروية 
تعاني من عدم توازن مزمن ألس��باب ش��تى، منها المادية، 
وبعضه��ا مصلحي يخص خالف مصال��ح ووجهات نظر وفي 
المحصل��ة يدفع النادي وحده الثمن، فكم من مدرب وخالل 
الدوري ُأقيل أو اس��تقال بس��بب النتائج ولهذا اقول اهدؤوا 
فاالستقاالت ليست الحل في غالب األحيان والتروي يوصلنا 
إلى ما نريد بعد حين والشاطر من يتعظ من تجارب اآلخرين.

استقاالت بالجملة والمفرق

نبيل الحاج علي

ح��ل منتخبنا الوطن��ي للناش��ئين بالمرك��ز الثالث 
ف��ي بطول��ة غرب آس��يا الس��ابعة لكرة الق��دم التي 
اختتمت أول أمس )الخميس( في األردن بمش��اركة 
9 منتخب��ات, فيما ذه��ب لقب البطول��ة للمنتخب 
الس��عودي وح��ل نظي��ره األردني وصيف��ًا, وأقيمت 
مباريات البطولة على اس��تاد األمير محمد في مدينة 
الزرقاء, حيث تم تقس��يم المنتخبات المشاركة إلى 
ثالث مجموع��ات في ال��دور األول, تأهل في نهايته 
متص��درو المجموعات للع��ب على المراك��ز الثالثة 
األولى, فيما لعب أصحاب المركز الثاني على المراكز 
م��ن 4إلى6 وأصحاب المراكز األخيرة لتحديد المراكز 

من 7إلى 9.
مشوار منتخبنا

لع��ب منتخبنا ف��ي المجموع��ة األولى إل��ى جانب 
المنتخبين اللبناني والبحريني حيث حس��م مباراته 
األولى بمواجهة اللبناني بهدف نظيف س��جله الالعب 
انيس قاس��م, في الدقيق��ة )80( وتعادل في الثانية 
به��دف لمثله أم��ام البحريني س��جله الالعب محمد 

سراقبي في الدقيقة 20 من زمن المباراة, فيما سجل 
ه��دف البحرين العبنا خالد الحج��ة خطأ في مرمانا, 
ليتص��در منتخبنا مجوعته بفارق اإلنذارات عن نظيره 

البحريني.
في ال��دور الثاني )األخي��ر( لعب منتخبن��ا كمتصدر 
لمجموعته على تحدي��د المراكز الثالثة األولى وكانت 
المواجهة األولى مع المنتخب الس��عودي الذي تفوق 
على منتخبنا أداء ونتيجة وغلبة بثالثية نظيفة سجلها 
وليد صاب��ر )14(، صال��ح البرن��اوي )63( وفواز مهنا 
)89(, لتنحس��ر أمال منتخبنا بالمنافس��ة على المركز 
الثاني مع المنتخب األردني الذي كان قد خسر مباراته 

مع نظيره األردني بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.
نهاية المشوار

منتخبنا أنهى مشاركته بالبطولة بلقاء نظيره األردني 
في مباراة حس��م وصافة البطول��ة والتي انتهت بفوز 
أصح��اب األرض بهدفي��ن مقابل هدف واحد ش��هد 
ش��وطها األول ندية بين المنتخبين, وتبادال األفضلية 
على مدار دقائقه وتعادال بنتيجته حيث انتهى الشوط 
بهدف لكل منهما س��جل األردني أواًل عبر الالعب عبد 
القادر العالم اثر ارتداد س��ريع وتوغ��ل داخل منطقة 
الج��زاء بعد مراوغ��ة ناجحة لخ��ط دفاعن��ا, وعادل 

منتخبن��ا في الدقيق��ة 39 اثر صاروخي��ة عبد النافع 
الش��ربجي التي حرفها برأس��ه المدافع األردني جعفر 

سمارى هدف خطأ في مرماه.
في الش��وط الثاني ظهرت أفضلية نس��بية للمنتخب 
األردن��ي الذي اعتم��د التمريرات المتقن��ة واالرتداد 
الس��ريع والتهديد عبر العالم والعزازمة والتي أثمرت 
هدفًا في الدقيقة 69 عبر )العالم( نفسه اثر كرة مرتدة 
من القائم أودعها في الش��باك, فيما كانت هجمات 
منتخبن��ا خجولة قطع اغلبها على حدود جزاء الخصم 
, وعاب منتخبن��ا التمرير الخاط��ئ واالحتفاظ الزائد 
بالك��رة, وتأثر أداء العبينا بالخش��ونة الزائدة من قبل 
العبي المنتخب األردن��ي, ومع اقتراب نهاية المباراة 
دانت لمنتخبنا فرصة ثمين��ة للتعديل عبر )البديل( 
منار النجار الذي أتيحت له ك��رة على أبواب المرمى 

سددها فوق العارضة.
وبع��د نهاية المباراة ت��م تتويج المنتخب��ات الفائزة 
بالمراك��ز الثالثة األولى من قب��ل ممثلي اتحاد غرب 
آس��يا, كما تم تتوي��ج الحكام الذين ش��اركوا بقيادة 

مباريات البطولة.
نتيجة جيدة وأداء غير مقنع

مدرب منتخبنا بشار سرور أشار إلى أن حصول منتخبنا 

على المركز الثالث كحصيلة لمجمل المش��اركة يعد 
نتيجة جي��دة ولكنه أكد ان��ه أداء المنتخب لم يكن 
مقنع��ًا في بعض المباري��ات حيث لم يصل عدد من 
الالعبي��ن إلى المس��توى المأمول منه��م, ونوه إلى 
أن ذلك يعود ألس��باب موضوعي��ة في مقدمتها فترة 
االنقط��اع الطويلة لعدد من العناصر األساس��ية التي 
س��بقت المش��اركة بس��بب االمتحانات المدرس��ية, 
والذين لم يكونوا بالجاهزية المطلوبة, وظهر ذلك من 
خ��الل اإلجهاد الذي بدا على بعض الالعبين, وأش��ار 
)سرور( أن الهدف الرئيسي من المشاركة في البطولة 
لم يك��ن النتائج بقدر ما كان توفي��ر فرصة احتكاك 
قوي��ة لالعبين اس��تعدادًا للتصفيات اآلس��يوية في 
أيل��ول القادم, وأك��د أن الفائدة ق��د تحققت بالفعل 
من خ��الل خوض مباريات قوية ف��ي البطولة خاصة 
أمام المنتخب الس��عودي الذي يس��تضيف مباريات 
مجموعتنا ف��ي التصفيات, كما أتيح��ت لنا متابعة 
المنتخب العماني الذي سيلعب في مجموعتنا أيضًا.
وختم )س��رور( حديثة بأنه علينا أال نستعجل الحكم 
عل��ى المنتخب الذي ما زال في ط��ور اإلعداد خاصة 
أنه يمتل��ك عناصر مميزة باعت��راف حتى من انتقد 

المستوى الذي ظهر به في البطولة.

المدرب سرور: نتيجة جيدة وأداء غير مقنع

منتخبنا بالمركز الثالث في بطولة غرب آسيا للناشئين بكرة القدم

في سباق التعاقدات... أبرز نجوم الكرة وقعوا لحطين

هل يقود »السباعي« فريق كرة القدم في نادي االتحاد؟

- أن يكون لدى النادي مقر وملعب تدريبي.
- أن يكون لدى النادي مدير فني لإلشراف على كل ما يتعلق بكرة القدم 

ولجميع الفئات.
- أن يكون للنادي مدرب لكل فئة معتمد آسيويًا.

- أن يكون في النادي إضافة إلى فريق الرجال أربع فئات عمرية )صغار، 
أشبال، ناشئين، شباب(.

- أن يك��ون لدى الن��ادي مدير إداري )تنفيذي( ف��ي المقر ولديه حتمًا 
وسائل التواصل التالية: )بريد إلكتروني، هاتف أرضي مع فاكس، جوال(.

شروط ومعايير التراخيص لألندية بكرة القدم
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المؤسس��ة  فرع  ورش��ات  باش��رت 
العام��ة للطرق والجس��ور بدير الزور 
العم��ل على إعادة تأهي��ل وصيانة 

الملعب البلدي في المحافظة.
وذك��ر مدير فرع المنطقة الش��رقية 
للط��رق والجس��ور المهن��دس عمار 
حيدر أن ورش��ات المؤسسة باشرت 
عملها ف��ي صيانة الملع��ب البلدي 
مش��يرًا إلى أن قيم��ة العقد المبرم 
مع االتحاد الرياض��ي العام تبلغ 81 
مليون ليرة س��ورية ومدته 90 يومًا 
لتنفي��ذ أعم��ال صيان��ة المدرجات 
والقاع��ات  الالعبي��ن  ومش��الح 
والصاالت إضافة إلى أعمال الصرف 
الصحي والكهرب��اء والمياه وترحيل 
الملعب  أرضية  وتنظي��ف  األنقاض 

الرئيسي.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية لالتحاد 
الرياض��ي بدير الزور حس��ين المزيد 
إلى أهمية تأهيل ملعب كرة القدم 
في مركز الباسل الرياضي بدير الزور 
إلعادة الحياة للرياضة في المحافظة 
متمنيًا االنته��اء من أعمال الصيانة 

القادم  الكروي  الموسم  انطالق  قبل 
كي تتمكن فرق دير الزور من العودة 
للعب ف��ي ملعبها وأمام جماهيرها 

ويعود الصخ��ب إلى المدرجات بعد 
اندحار اإلرهاب من المدينة بسواعد 

رجال الجيش العربي السوري.

ترأس اللواء موف��ق جمعة رئيس 
الع��ام اجتماع  الرياضي  االتح��اد 
المجلس المركزي لالتحاد الرياضي 
العام الذي انعقد يوم األربعاء في 
مق��ر االتحاد بحضور كامل أعضائه 
واطلعوا خالله على نشاط االتحاد 
األول  النص��ف  الرياض��ي خ��الل 
من العام الج��اري 2019, وعرض 
التحضي��رات لألولمبي��اد الوطني 
الرابع للناش��ئين, وتحديد مواعيد 
الرياضية,  للمؤسسات  االنتخابات 
ومناقش��ة االرتفاع غير المس��بوق 
لعق��ود الالعبي��ن المحترفين في 
ال��دوري الممت��از لك��رة الق��دم, 
واالنف��اق الكبير ف��ي االندية على 
لعبتي كرتي القدم والسلة, وغيرها 
الت��ي تتعل��ق بواقع  من األم��ور 

العمل الرياضي بكافة مفاصله. 
ف��ي بداي��ة االجتماع اس��تعرض 
اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد 
الفعالة  المساهمة  العام  الرياضي 
للرياض��ة الس��ورية خ��الل األزمة 
الت��ي مرت على البالد س��واء بما 
قدمت��ه من ش��هداء في س��احة 
القتال مع قوات جيش��نا الباسل 
أو مش��اركة ابطالن��ا وبطالتنا في 
البط��والت الخارجي��ة حيث رفع 
العل��م الوطن��ي 2000 م��رة على 
النش��يد  التتويج, وعزف  منصات 
الوطني 700 مرة, وارتقاء النشاط 
الرياضي إلى حالة وطنية اجمعت 
عليها ش��رائح المجتمع من كافة 
اطياف��ه حي��ث وهو م��ا عبر عنه 
الس��يد الرئيس بشار األسد رئيس 
الجمهورية العربية الس��ورية اثناء 

لقائه المنتخب الوطني لكرة القدم 
للرجال بعد مشاركته في تصفيات 
كأس العال��م الماضي��ة, واضاف 
نفذن��ا المهم��ة الت��ي كلفن��ا بها 
بأمانة وتجاوزنا في بعض االحيان 
األنظمة للعم��ل للمصلحة العامة 

وليس لمصالح شخصية.
انجاز البطوالت

وق��دم اللواء جمع��ة عرضًا لتقرير 
المكت��ب التنفي��ذي خالل نصف 
الع��ام الج��اري بم��ا تضمنه من 
أنش��طة عل��ى مختل��ف أنواعها, 
وقال: إن المكتب التنفيذي اتخذ 
1217 قرارا وصدر 84 تعميما منها 
ترمي��م لجان تنفيذية وتش��كيل 
اتح��ادات ألع��اب جدي��دة, وأكد 
على االهتمام بالجانب التنظيمي 
بزي��ادة تأهيل الك��وادر الرياضية 
لتعوي��ض النق��ص ال��ذي خلفته 
األزمة, وذك��ر أن اتحاد كرة القدم 
قد أنهى جمي��ع بطوالته المحلية 
ولكاف��ة المس��تويات وش��كل 6 
للبط��والت  وطني��ة  منتخب��ات 

الخارجي��ة, واتح��اد ك��رة الطائرة 
انه��ى بطوالت��ه المحلية وش��كل 
منتخ��ب رج��ال لالس��تحقاقات 
الخارجية, وبنفس المستوى تابع 
اتح��اد كرة اليد تنفي��ذ البطوالت 
المحلية وش��ارك ف��ي 3 بطوالت 
آس��يوية عب��ر منتخبي الش��باب 
وحقق  الجيش  ونادي  والناشئين 

فيها نتائج مقبولة.
محاسبة مدربي المراكز

وتاب��ع الل��واء جمعة اس��تعراض 
األلعاب  اتح��ادات  بقي��ة  عم��ل 
ومنه��ا مكت��ب األلع��اب الفردية 
حيث نفذت اتحادات األلعاب فيه 
خططها كاملة بم��ا فيها عدد من 
المش��اركات الخارجي��ة, وبنفس 
المس��توى مكتب ألع��اب القوة, 
وذك��ر أن هناك 237 مركزا تدريبا 
لمختلف األلعاب الرياضية بأعداد 
متفاوتة, وحّمل مسؤوليه التقصير 
فيها للج��ان التنفيذية واتحادات 
أن  مؤك��دًا  الرياضي��ة,  األلع��اب 
مس��تواها الفني الحقيقي سيظهر 

الرابع  الوطن��ي  األولمبي��اد  ف��ي 
للناشئين الذي ينفذ في شهر آب 
القادم, وس��تغلق جمي��ع المراكز 
غير الفاعلة بعد محاسبة المدربين 

والمشرفين عليها.
جهود مشكورة للمنشآت

واش��ار رئي��س االتح��اد الرياضي 
الع��ام أن مكتب العالقات العامة 
يقوم بعمله بشكل جيد في تنفيذ 
مهامه المكلف بها, وتحس��ن أداء 
مكت��ب المتابعة نس��بيا وما زال 
يعاني من بطء ال��رد على الكتب 
األنشطة  لتلبية نقل  التي يوجهها 
الى مكتب الشباب, وأكد على أن 
التنفيذي  للمكت��ب  الردود  تكون 
خ��الل الوق��ت المعل��ن عنه في 
المص��در, واثنى على عمل مكتب 
المنشآت الذي يعمل فوق طاقته 
الرياضية  المنش��آت  في صيان��ة 
في دمش��ق والمحافظات, وطالب 
الرياضي  بالمنزل  االهتمام  بزيادة 
لجري��ح الوط��ن وذوي االعاق��ة, 
وإنهاء العمل فيها, وتقديم الدعم 

وتشجيعهم  العسكريين  للجرحى 
على المشاركة في بطوالت اتحاد 
الرياضات الخاصة حسب إعاقتهم.

استمرار الصيانة 
واش��ار اللواء جمعة إل��ى انه تم 
الرئيس��ي في  الملع��ب  تأهي��ل 
مدين��ة الس��يد الرئي��س حاف��ظ 
االس��د ف��ي الالذقي��ة وملحقاته 
والعمل مس��تمر في صيانة كافة 
احتياطية  فعالياتها من مالع��ب 
وصاالت ون��ادي اليخوت ووضعه 
ف��ي االس��تثمار وذل��ك بتوجيه 
م��ن القيادة السياس��ية حيث تم 
تشكيل وفذ وزاري برئاسة رئيس 
الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين, 
واس��تعرض الواق��ع المالي الذي 
العمل به وفق االحتياجات  يسير 
االساس��ية كالروات��ب والنفق��ات 
الرياض��ي  والنش��اط  االداري��ة 
واالس��تثمارات, واش��ار إل��ى أنه 
تم صدور مرس��وم تحديد المالك 
من الجه��ة المختصة وس��نعمل 
على تنفيذه قريب��ا بدال من تعدد 

في  للعاملين  الوظيفي��ة  التبعية 
الشأن الرياضي.

التحضير لألولمبياد
وعن مراح��ل التحضير لألولمبياد 
الوطني الرابع للناشئين ذكر الدكتور 
االولمبياد  مدي��ر  أبازيد  ابراهي��م 
أن ع��دد الرياضي��ن المش��اركين 
من الجنس��ين 3100 العب والعبة 
ويص��ل الع��دد ال��ى 4000 بم��ا 
فيه م��ن مدربي��ن وإداريين, وأن 
دمشق  في  س��تكون  االس��تضافة 
والالذقية مبدئيا وسيعقد اجتماع 
نهائي في 4 آب توضح فيه جميع 
التفاصيل في االس��تضافة التي قد 
تش��مل محافظات أخرى, وأش��ار 
اللواء جمعه الى أن اللباس سيوزع 
مركزي��ا ل��كل محافظ��ة لجمي��ع 
الالعبي��ن فيها بل��ون واحد عليها 

العلم الوطني. 
التعامل بالقانون

وتحدث اللواء جمعة عن مس��الة 
ارتف��اع قيم��ة العق��ود المالي��ة 
القدم  المحترفي��ن بكرة  لالعبين 

إلى مس��تويات غير مسبوقة وبعد 
مناقش��ات عديدة م��ن قبل عدد 
من االعضاء الحضور الذين أشاروا 
إلى وج��ود عقود ظاه��رة وعقود 
لصالح  القيم��ة  مخفي��ة مختلفة 
الالعب, وأوض��ح أحد االعضاء أن 
مثل هذه العقود لو كش��فت بأي 
ش��كل يعاقب عليها اتحاد اللعبة 
المعن��ي وكل م��ن ش��ارك معه 
ألن ذل��ك يخرج اس��لوب اللعب 
النظي��ف, واتف��ق عل��ى تطبي��ق 
النظ��ام المالي عل��ى المتبرعين 
لألندية حيث توضع التبرعات في 
المصرف لحساب النادي وتصرف 
وفق األصول, وتقس��م مستويات 
الالعبي��ن المحليين الى ش��رائج 
تبعا لمس��تواه الفن��ي وما يحمله 
من الق��اب )العب منتخب وطني 
للرج��ال, او بالمنتخب االولمبي( 

وغيرها من التصنيفات.
احتراف ووصاية

ووت��م مناقش��ة مقت��رح تعمي��م 
االحت��راف عل��ى جمي��ع األلعاب 

الرياضية الممارسة شهد االخر آراء 
متفاوت��ة واتفق باألكثرية على بقاء 
كرت��ي الق��دم والس��لة محترفتين 
وبقية األلع��اب تحت الرعاية بدعم 
من المكتب التنفيذي ومن واردات 
النادي بتخصيص قسما منها لصرفه 
على األلعاب االخرى, وحول مقترح 
تفعي��ل دور المجل��س المرك��زي 
بصي��غ أكثر مم��ا هو علي��ه حاليا 
سواء في العضوية أو النشاط وعدم 
االكتفاء للعضو بحضور جلس��ة كل 
6 أش��هر, وبعد مناقشات محدودة 
اتف��ق على تش��كيل لجن��ة تقدم 
بها  والعمل  لدراس��تها  مقترح��ات 
إذا كانت ال تم��س النظام الداخلي 

لتشكيل المجلس المركزي.
مواعيد االنتخابات

المعايير  جمعه  اللواء  واستعرض 
المكت��ب  تقري��ر  ف��ي  ال��واردة 
الواج��ب  بالش��روط  والمتعلق��ة 
بالمرش��ح في أي مفصل  توفرها 
من مفاصل المؤسس��ات القيادية 
ف��ي االتح��اد الرياض��ي الع��ام , 
ومواعي��د المؤتم��رات االنتخابية 
للمؤسسات الرياضية وعلى النحو 

التالي: 
- االندي��ة م��ن 2019/9/1 ال��ى 
بين  العدد  ويتراوح   2019/10/15

9/5 أعضاء.
- اللج��ان الفني��ة والف��روع من 
10/25/ 2019 ال��ى 2019/11/25 
وحدد عدد أعضاء اللجنة الفنية 3 

أعضاء.
م��ن  األلع��اب  اتح��ادات   -
 2019/12/20 ال��ى   2019/12/1
ع��دد األعضاء التح��ادات األلعاب 
المحترف��ة 9 اعض��اء واتح��ادات 

األلعاب غير المحترفة 7 أعضاء.

زياد عامر

مالك الجاسم

صبحي أبو كم

محليات

المجلس المركزي لالتحاد الرياضي يحدد مواعيد انتخابات المؤسسات الرياضية 

اللواء جمعة: أمامنا مهمات وطنية وسنكون في طليعة المنظمات الشعبية والنقابات المهنية 

بمناسبة تأهله إلى الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم 
المقب��ل أقيم في مدينة الحس��كة حف��ل جماهيري 
لتكريم العبي نادي الجزيرة وكوادره اإلدارية والفنية.

وأش��ارت الكلم��ات الت��ي ألقيت خ��الل الحفل إلى 
أهمي��ة اإلنجاز الذي حققه العب��و النادي والذي جاء 
ثمرة تكامل جهود الكوادر اإلدارية والفنية ودعم أبناء 
النادي لضم��ان البقاء في ال��دوري الممتاز رغم كل 

الصعوبات المادية التي يعانيها النادي.
ودعا محبو ومش��جعو النادي إلى ض��رورة االهتمام 
أكثر بالنادي وتش��جيع االس��تثمارات إليجاد مصادر 

مادية ثابتة والعمل على التحضير الجيد للدوري.
وقال رئيس النادي عب��د الناصر كركو إن بقاء النادي 
ف��ي دوري األضواء إنجاز كبير وم��ا كان ليتحقق لوال 
الدعم المعن��وي والمادي من قبل محبي النادي من 

أبناء المحافظة مشيرًا إلى أن تكريم الالعبين يشكل 
حافزًا لتقديم المزيد في الموس��م الق��ادم داعيًا في 
الوقت ذاته إلى ضرورة االستمرار بدعم النادي ليحقق 

نتائج جيدة في المباريات القادمة.
م��ن جانبه أثنى رئيس الجهاز الفن��ي لنادي الجزيرة 
أحم��د الصالح على الجهود التي بذله��ا الفريق وعلى 
الدع��م المتواصل الذي قدمه أبن��اء المحافظة حتى 
التأهل إلى الدوري الممتاز مش��يرًا إلى ضرورة زيادة 

االنسجام والتكامل بالعمل في المرحلة المقبلة.
وقال العب وسط الفريق يونس سليمان إن الالعبين 
بذلوا قصارى جهودهم للتأهل واس��تحقوا التكريم إال 
أننا نحتاج إلى اس��تمرار دعم أبناء النادي الذي يوفر 
االستقرار المطلوب لالعبين للوصول إلى نتائج ترضي 

جماهير النادي في الموسم القادم.

أقام اتح��اد العاب القوى معس��كرًا لفئة الناش��ئين 
والناش��ئات بدأ بتاريخ 7/7/2019 حتى موعد السفر 
في مدينة تشرين الرياضية بدمشق تحضيرا للمشاركة 
في بطولة غرب آسيا التي تنظمها الكويت في الفترة 
الواقعة من 14/18 آب القادم, يش��ارك في المعسكر 
25 العبا من الجنس��ين, تم انتقاؤه��م من بطوالت 
الجمهوري��ة وف��ق أرقامهم المس��جلة والتي تؤهلهم 

للمنافس��ة على إحدى الميدالي��ات, وكلف المدربون 
هاني مرهج, عماد ليمون��ي, عبد الكريم جمعه, والء 
الخطيب, عماد س��كري, رحاب يزب��ك, للتدريب في 

المعسكر وفق اختصاصهم.
وكلف علي مطر إداريا وعضو اتحاد اللعبة عبد الكريم 
جمعه مشرفا, وس��يخضع المتدربون الى اختبار يوم 
22/7/7/2019 لتثبيت االسماء المشاركة في البطولة.

الحسكة تحتفي بفريق نادي الجزيرة لصعوده 
إلى الدوري الكروي الممتاز

أبطال الرياضات الخاصة 
في بطولة العالم للقوة البدنية

معسكر لناشئي ألعاب القوى 
دع��ت الجمعية الس��ورية للخيول العربي��ة األصيلة أعض��اء الهيئة العامة استعدادًا لبطولة غرب أسيا

للجمعية لالجتماع في مقر الجمعية بتاريخ 27 تموز الجاري للتصديق على 
تقرير مجلس اإلدارة المتضمن نشاطات الجمعية والتوصيات والمقترحات 
والحس��ابات الختامية, وتقرير ما يلزم بحق األعضاء الذين لم يلتزموا بإيفاء 
االش��تراكات الش��هرية وتفويض مجلس اإلدارة بوضع برنامج مالي لتامين 
تبرعات وطرح مش��اريع اس��تثمارية لتس��ديد االلتزامات المالية للجمعية 
ومناقشة كل ما يستجد من أمور إضافة النتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة 
االنتخابية القادمة, حيث كانت الجمعية قد حددت موعد تقديم الترشيحات 

لمجلس اإلدارة بالفترة من 1 تموز ولغاية 16 منه في مقر الجمعية.

استعدادًا للمشاركة في األولمبياد 
الوطني وانتقاء منتخب المحافظة 
أقامت اللجنة الفنية للكرة الطائرة 
المحافظ��ة  بطول��ة  بالس��ويداء 
حيث ش��اركت ف��ي بطولة الذكور 
3 أندي��ة تقدمهم الن��ادي العربي 
بع��د فوزه عل��ى صلخ��د والثعلة 
الثعلة  ن��ادي  2×0 بينم��ا تغلب 
عل��ى صلخ��د ب��ذات النتيجة أما 

ف��ي بطولة االناث ش��اركت أربعة 
فرق واستطاع مركز ولغا التدريبي 
الفوز بالمركز األول بعد تغلبه على 
العرب��ي وصلخد2×0وعل��ى نادي 
ن��ادي صلخد  2×1 وجاء  الثعل��ة 
بالمرك��ز الثان��ي بعد ف��وزه على 
العرب��ي والثعلة 2×1 وفي تصريح 
لالتحاد قال رائد عزام عضو اللجنة 
الفنية بأن بطولة اإلناث ش��هدت 
مس��توى متميزًا ومتقارب��ًا بينما 
لوحظ تراجع مستوى نادي الثعلة 

للذكور.

دعوة الهيئة العامة لجمعية الخيول العربية األصيلة

طائرة السويداء تستعد لألولمبياد الوطني

انطالق أعمال إعادة تأهيل الملعب البلدي بدير الزور

وصل��ت بعث��ة منتخبنا الوطن��ي في الق��وة البدنية 
للرياضات الخاصة إلى كازاخس��تان للمشاركة ببطولة 
العال��م للق��وة البدنية الت��ي تقام ف��ي العاصمة نور 

سلطان المؤهلة الولمبياد طوكيو 2020.

ويترأس بعثة منتخبنا معت��ز القوتلي عضو المكتب 
التنفيذي لالتح��اد الرياضي الع��ام وتضم المدربين 
زاريه باليان وفادي فحام والالعبون والالعبات رش��ا 

الشيخ ونورا بدور وفاطمة الحسن وشادي عيسى.

يش��ارك اتح��اد الج��ودو بمنتخبي 
الناشئين واألش��بال في بطولة غرب 
آس��يا الت��ي تس��تضيفها األردن ما 
بي��ن 23/18 تموز الجاري إضافة إلى 
ناديي الرحا من الس��ويداء والكرامة 

الحمصي. 
وتتألف بعث��ة المنتخب الوطني من 
قدور)أمين  ح��اج  عم��اد  المهندس 
س��ر اتحاد الجودو( رئيس��ا, ومحمد 
ياس��ر الحموي وأدهم مدربين, ومن 
حاج  مج��د  والالعب��ات:  الالعبي��ن 
ق��دور, مؤيد الحاج��ي, ليلى كنعان, 
أروى المرج��ان, مصطفى ناولو, عبد 
الرحمن أس��عد, محمد يونس, اكرم 
ن��وح, محمد كعك��ة, س��ما كنعان, 

محمد عمران عجنيه, محمد احسان 
نجم, حسن بيان, أسامة حيبا, محمد 
هنداوي, جنا كنعان, تسنيم الطباع.

وتضم بعثة نادي الرحا مجيد االعور 
رئيس��ا, نزار أب��و راس إداريا, روال أبو 
صع��ب, أدهم الش��اعر مدربين, عبد 
الوهاب عبيد معالجًا, ومن الالعبين 
والالعب��ات: مرح عب��د الخالق, دانة 
النبوان��ي, حال أبو راس, ش��يماء ابو 
الش��اعر, س��اندرا عبيد,  نوار  صعب, 
كمي ش��جاع, عبيدة ابو سعد, مروة 
شبلي, محمد خياط, محمد خانجي.

وتتألف بعثة ن��ادي الكرامة من إياد 
العلي مدرب��ا والالعبي��ن: كيمانص 

أسعد, سالي رحمه.

مشاركة كبيرة لناشئينا وناشئاتنا 
في جودو غرب آسيا باألردن 

نعت أسرة الرياضات الخاصة في دير الزور الالعب والبطل السابق 
موسى يونس الراشد الذي وافته المنية يوم األحد الفائت.

راجين  العزاء  بخالص  الفقيد  ذوي  من  تتقدم  )االتحاد(  أسرة 
الصبر  ذويه  ويلهم  رحمته  بواسع  يتغمده  أن  تعالى  اهلل  من 

والسلوان.

تعازينا
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خس��ارة الطليعة أم��ام الوثبة في 
ورحي��ل مدرب  ال��كأس  نهائ��ي 
الفري��ق ماهر بح��ري فجأة ودون 
مقدم��ات وغياب رئي��س النادي 
خالد زكية وإغالق هاتفه كل هذه 
العوامل المتالحقة خلقت فوضى 
إدارية كبي��رة في غضون أيام في 
وقت ال مجال في��ه للتهاون ومع 
ذلك ل��م ينقطع االهتم��ام بكرة 
الفريق  الطليعة من جان��ب مدير 
فضل النايف والمهندس مصطفى 
النادي  لرئاس��ة  المرشح  ش��عيرة 
وبع��ض الداعمين وعلى رأس��هم 
ف��ادي الحلب��ي والذين س��ارعوا 
لترتيب البي��ت الطلعاوي وكانت 
الفوري,  التعاقد  أعماله��م  باكورة 
مع الكابتن عمار ش��مالي لقيادة 
الدفة الفنية وال��ذي القى ترحيبًا 
النادي على  واس��عًا من جماهير 
اعتبار أن الكابتن يمتاز بشخصية 
قيادية ستساعد إلى حد كبير في 
ضبط حاالت الش��طط والالمباالة 

التي عصفت في جسد الفريق.
مؤتمر صحفي 

دعت إدارة الطليعة مس��اء األحد 
كاف��ة الوس��ائل اإلعالمي��ة ف��ي 
الصحفي  المؤتمر  المدينة لحضور 
لتقدي��م الكابت��ن عمار ش��مالي 
وللكش��ف عن الرؤية المستقبلية 
لك��رة الطليعة وقد ب��دأ الحديث 
مدي��ر الكرة فضل الناي��ف مرحبًا 
بالكابتن عمار والزمالء اإلعالميين 
وتاب��ع قائاًل وضعنا دراس��ة مالية 
لبن��اء فري��ق مت��زن وس��نحاول 
الوص��ول لقناع��ة تام��ة بعملن��ا 
وكل م��ا نس��عى إليه ه��و إعادة 
هيب��ة الفريق من خ��الل تدعيم 
صفوف��ه بعناصر مميزة ولكن هذا 
الموسم س��نواجه تحديات كثيرة 
على اعتب��ار أن 50 العب��ًا مميزًا 
س��يتصارع عليهم جمي��ع الفرق 
وس��نعاود االتصال بجميع العبي 
الطليع��ة وس��نضعهم على طاولة 
الكابتن عمار وأي العب سيختاره 
س��نحافظ علي��ه دون ت��ردد ألن 

رؤيت��ه الفنية تختل��ف تمامًا عن 
رؤيتنا ول��ه أيضًا حرية تش��كيل 

كادره الفني ولن نتدخل باألمر
الشمايل وجمهور الطليعة

عالمات اس��تفهام كبيرة وإشارات 
تعجب كثيرة انتشرت في الشارع 
الطلع��اوي عق��ب انته��اء حديث 
الكابتن عمار والذي تابعه عش��اق 
النادي من خالل بث مباش��ر على 
بدأ  الش��مالي  الرس��مية  الصفحة 
حديث��ه بكلمة وجهها لمش��جعي 
الن��ادي قائ��اًل: كل أندية س��ورية 
تحس��د ن��ادي الطليع��ة على قوة 
ومس��اندة جمهوره الكبي��ر لفريق 
الك��رة وأنا ش��خصيًا أحترم وأقدر 
ه��ذا الجمهور الكبي��ر وجل همي 
في مسيرتي مع الطليعة هو رسم 
البسمة على وجوه جماهير النادي 
والثقة  المحب��ة  على  وس��أحافظ 
التي منحني إياها أبناء النادي وأنا 
أثمن تلك االتصاالت التي وردتني 
من العديد من الجماهير مطالبين 
بحضوري وكان لهذه المطالب دور 
كبير في قبولي المباش��ر للتصدي 
له��ذه المهم��ة دون النظر للجانب 
لم أعطه اهتمامي  المادي والذي 
ووقعت على العقد الطلعاوي دون 
ت��ردد ألن الثق��ة ال تنقصن��ي في 

إسعاد عشاق الطليعة.
واقعية أقلقت البعض

وق��ال الش��مالي أجريت دراس��ة 
واس��عة خالل اليومين الماضيين 
لفري��ق الطليع��ة وتش��كلت في 

مخيلت��ي ص��ورة واضح��ة تمامًا 
لجمي��ع عناص��ر الفري��ق وب��كل 
صراح��ة أقوله��ا تفاج��أت كثيرًا 
بعملي��ة بن��اء الفري��ق وباختصار 
شديد الفريق بني بطريقة عشوائية 
فهو يمتلك عناصر جيدة بالمجمل 
ولكن فارق العم��ر بين الالعبين 
كان له تأثير سلبي فعناصر الفريق 
إما شابة وقليلة الخبرة أو متقدمة 
بالعمر وتمتلك الخب��رة فقط أما 
عناص��ر بعمر مابي��ن 24 إلى 30 
بالفريق وهي  عامًا فهي مفق��ودة 

ضرورية جدا. 
ويتابع الشمالي ألول مرة تقترب 
األندي��ة  م��ن  كبي��رة  ش��ركات 
وعمليات التفاوض وصلت ل� 130 
ألف دوالر وهذه أرق��ام كبيرة قد 
تؤثر س��لبًا حتى على تلك األندية 
التي تتلقى الدعم من الش��ركات 
الفريق يجب  وأضاف عندما يبنى 
أن يك��ون هن��اك ه��دف واضح 
المتوف��رة  باإلمكاني��ات  تق��ارن 
لدين��ا فلي��س من المعق��ول, أن 
على  الج��ادة  بالمنافس��ة  نطالب 
بطولتي ال��دوري والكأس وهناك 
المادية  فرق تفوقن��ا باإلمكانيات 
والفني��ة وصراح��ة أكث��ر م��ن 5 
ف��رق تفوقنا ف��ي الجانبين ولكن 
سأقول بصراحة من خالل تجاربي 
ف��ي مصف��اة باني��اس والوثب��ة 
وبإمكاني��ات متواضع��ة حققن��ا 
ما ل��م يتوقعه أش��د المتفائلين 
وهدفن��ا بناء فري��ق للطليعة من 

عناصر شابة تخدم النادي لسنوات 
والطليع��ة يمتل��ك عناصر مهمة 
في فئة الشباب التي رفدت فريق 
الرجال بأكثر من العب سأتابعهم 
ومن يس��تحق تمثيل الفريق في 
القادمات لن نتخلى عنه وسنزجه 
في صفوف الفري��ق وتجربة نادي 
2005 كانت درس��ًا  الكرامة ف��ي 
لجمي��ع المهتمين فبع��د تخليه 
عن المنافس��ة لس��نوات بسيطة 
ع��اود بطوالت��ه محليًا وآس��يويا 
بعناصر ش��ابة ت��م بناؤها بطريقة 
س��ليمة وس��نعمل ف��ي الطليعة 
للمس��تقبل  لبناء فريق متجانس 

وليس لموسم واحد فقط.
إمكاني��ات  س��تحدده  طموحن��ا 
النادي ونحت��اج اآلن للتعاقد مع 
4 العبي��ن تقريب��ًا لتدعيم بعض 
الحدي��ث  أن  وأعتق��د  المراك��ز 
بعد فت��رة قريبة س��يكون أوضح 
والطليع��ة في الموس��م الماضي 
بعناص��ر  جي��دة  نتائ��ج  حق��ق 
وإمكاني��ات عادية ج��دًا والمهم 
في األمر هو تكات��ف جميع أبناء 
النادي وبعدها ستتفجر في داخلنا 
النتائج  س��تحقق  ايجابية  طاق��ة 
أن طموحن��ا  المرج��وة صحي��ح 
ينصب في مش��اركة ايجابية دون 
إمكاني��ة المنافس��ة ولك��ن هذا 
الطموح ق��د يتغير ويصل لطموح 
المنافس��ة عندما نس��تغل جميع 
مس��اندة  عامل  ومنها  المعطيات 

الجمهور للفريق.

فراغ إداري
ق��د يك��ون الف��راغ اإلداري أه��م 
عملية  اعترض��ت  التي  المطب��ات 
إعادة هيكلة الفريق في هذا الوقت 
الذي تحس��ب فيه كل دقيقة فبعد 
قي��ام رئيس النادي الس��ابق خالد 
زكي��ة بتقدي��م اس��تقالته س��ارع 
تكليف  طل��ب  بتقديم  المعني��ون 
المهندس مصطفى ش��عيرة برئاسة 
م��ن  الموافق��ة  بانتظ��ار  الن��ادي 
المكت��ب التنفيذي, ولك��ن الفترة 
الحالية هي فت��رة مهمة جدًا وجد 
فيه��ا مدي��ر الك��رة فض��ل النايف 
نفس��ه وحيدًا فالتعاقد مع العبين 
تحتاج  المدرب  توجيهات  حس��ب 
إلمكانيات مادية والس��يد ش��عيرة 
أك��د لالتح��اد أنه ينتظر مباش��رته 
وبعده��ا لن يقف مكت��وف اليدين 
حيال فريق الك��رة, وأضاف تحدثنا 
مع العبين مميزين وسيتم التعاقد 
معهم فور وصولي لغرفة القرار كنت 
م��ن قبل داعم��ًا للنادي وس��أبقى 
بوجودي برئاسة النادي وبعدها ألن 
الطليعة حاجة ضرورية ألبناء حماه.

الشعيب يوقع
حال��ة قل��ق واض��ح م��ن خالل 
صفح��ات التواص��ل االجتماع��ي 
رافقت جماهي��ر النادي وبعضهم 
خ��رج ع��ن المأل��وف, كل ذل��ك 
بس��بب تعاق��د ع��دة أندي��ة مع 
العبي��ن مميزين بينم��ا الطليعة 
حسب رأيهم لم يحرك ساكنًا رغم 
أن النايف في هذه الفترة س��عى 
الستقطاب العبين مميزين ولكن 
اشتعال أسعار سوق الالعبين حال 
دون الوصول التف��اق مع العبين 
جلس��وا على طاول��ة المفاوضات 
وقد نجح مس��اء األربعاء بالتوقيع 
الرس��مي للمدافع ش��عيب العلي 
قادمًا من الوح��دة وقد القى خبر 
التوقيع للعل��ي ارتياحًا كبيرًا في 
الش��ارع الطلع��اوي والذي طالب 

بالمزيد من التعاقدات المميزة.
إدارة  أن  »االتح��اد«  وعلم��ت 
الطليعة وّقعت ف��ي وقت متأخر 
من مس��اء الخميس عقود جديدة 
مع عدد م��ن الالعبين مثل بالل 

تتان وحسام السمان.

يعيش نادي الفتوة حالة اس��تنفار وبحث دؤوب هذه 
األيام عن تش��كيلة فريق الرجال الذي عاد للمنافسة 
ف��ي بطولة الدوري الممتاز بعد اس��تقالة إدارته التي 
قادت��ه إلى الصعود لهذا المس��توى الفني االعلى في 
كرة القدم الس��ورية, ووجدت اإلدارة الجديدة نفس��ها 
وجها لوجه أمام صعوبات في رسم التشكيلة الجديدة 
وتوفير امكاني��ة إخراجها الى الوجود في ظل تنافس 
بي��ن االندية لرفع عقود الالعبين المحليين الى ارقام 
خيالية غير مسبوقة لبعض األندية الغنية من عائدات 
االس��تثمار أو الداعمين من الفعالي��ات االقتصادية, 
وخاصة ما كان��ت تصب في مصلحة الالعب )النجم( 
بمبلغ كبير ولموس��م واحد, وهذا ما يعاني منه نادي 
الفتوة وأندية أخرى ليس��ت غائبة ع��ن المتابع لكرة 
القدم الس��وية وهي ضعيف��ة االس��تثمارات وقليلة 

الداعمين االقتصاديين.
حالة ال يحسد عليها

وكل��ف الكابتن أنور عبد القادر ربانا لكرة فريق الرجال 
بن��ادي الفت��وة في حالة ال يحس��د عليه��ا كما قال: 
فهو س��يلعب خارج أرضه لع��دم صالحية ملعب دير 
ال��زور وحدد ملعبه بدمش��ق, وقيمة العق��ود المالية 
لالعبي��ن غير متوفرة وهي تعتمد على المس��اعدات 
من مش��جعي النادي اصحاب الفعاليات االقتصادية 
وغيرهم من الميس��ورين ماليا, وكذلك من س��تضم 
التشكيلة من الالعبين من الصنف االول أو الثاني أو 
الثالث والفوارق بينها كبيرة, وهل سيلبي العبو الدير 
ناديه��م ويلعبون لفريق مدينتهم ليثبتوه في الدوري 
الممتاز بعقود مقبولة, كلها أفكار مطروحة على بساط 
البحث من االدارة التي شكلت لتحقيق االقالع بفريق 

الفتوة هذا الموسم في الدرجة الممتازة.

ماٍض داعم
وه��ذا ليس ببعيد ع��ن مدينة مثل دي��ر الزور لدعم 
ناديه��ا وه��و صاحب انجازات س��ابقة ف��ي بطوالت 
الدوري وكأس الجمهورية, وكان الحضور الجماهيري 
لمباريات��ه التي كانت تقام في دي��ر الزور تتجاوز 15 
الف متف��رج قبل االزمة أو التي أقيمت في دمش��ق 
في ظل األزمة كانت تزيد على جميع جماهير االندية 
باس��تثناء جماهير نادي الوحدة وتش��جيعهم طيلة 

وقت المباراة بحماس غير منقطع.
انجازات باالرقام

ويذك��ر ان نادي الفت��وة فاز ببطولة الدوري لموس��م 
.1990/1991 -1990 /1989

م��رات مواس��م   4 الجمهوري��ة  ببطول��ة كأس  وف��از 
.1990/1991 -1989/1990 -1988/1989 -1987/1988

وبالمقارنة نجد ان الفتوة أحرز ثنائية الدوري والكأس 
مرتين 1989/1990- 1990/1991.

صبحي أبو كم

عمار الشربعي

مصطفى عكو

محليات

ت��وج منتخ��ب الالذقي��ة بلق��ب 
بطولة الجمهوري��ة للمالكمة لفئة 
االشبال التي استضافتها محافظة 
طرطوس ونال��ت وصافة الترتيب 
فيما حلت الحسكة بالمركز الثالث 
من بين 12 منتخبًا مشاركًا تمثلوا 
عب��ر 119 العب��ًا وج��اءت النتائج 
الفردية لألوزان على النحو التالي:

- وزن 35 ك��ع:1- صب��رة كع��ك 
)ريف دمش��ق( 2- حات��م حاتم 
بالل��ه  المؤم��ن   -3 )الجي��ش( 
العبس��ي )دمش��ق( 3- كركر عبد 

هللا الحيصة )حمص(.
الحس��ن   -1 ك��غ:   37  -
حس��ن   -2 قادوس)الالذقي��ة( 
أحم��د   -3 )الحس��كة(  دي��وب 
الش��حود )حم��اه( 3- مكرر خالد 

الشربجي)دمشق(.
- 40 كغ: 1- محمد يدور)الالذقية( 
2- تي��م س��لمان )القنيطرة( 3- 
ح��ازم ديوب )طرطوس( 3- مكرر 

جعفر درويش)الجيش(
- 43 ك��غ: 1-عماربابة )الالذقية( 
2- حم��زة ش��دود )القنيطرة( 3- 

حس��ن الخير)حم��اه( 3- مك��رر 
يمان سعيد)حلب(

- 46 ك��غ: 1- يوس��ف نيس��اني 
)طرط��وس( 2- محم��د نق��رش 
دكك  ن��ور  3- محم��د  )حل��ب( 
حي��درة  مك��رر   -3 )القنيط��رة( 

ديوب)الحسكة(
- 49 ك��غ: 1- محم��ود حاج علي 
عمر)ريف  محمد   -2 )الحس��كة( 
ش��ريبه  ت��راب   -3 دمش��ق( 
)القنيط��رة( 3- مكرر ن��وار خازن 

)الالذقية( 

- 52 ك��غ: علي حلوم )حلب( 2- 
ضي��اء العلي )حم��ص( 3- علي 
الش��يخ خلف)الحسكة( 3- مكرر 

بشار الحامد )درعا(
- 55 كغ: 1- حيدر حاتم)الجيش( 
 -3 )الالذقي��ة(  الش��يخ  ورد   -2
ابراهيم المحمود )الحس��كة( 3- 

مكرر علي غازي)حماه(
عب��اس  محم��د   -1 ك��غ:   58  -
مني��ر  احم��د   -2 )طرط��وس( 
س��يف   -3 )حل��ب(  الجف��ا 
ابراهيم)الالذقي��ة( 3- مكرر جواد 

العيلة )الحسكة(.
عيس��ى  زي��ن   -1 ك��غ:   61  -
الدي��ن  عم��اد   -2 )طرط��وس( 
محم��د   -3 نبعة)دمش��ق( 
البحر)حلب( 3- مكرر أحمد عالء 

الدين)السويداء(.
- 64 كغ: 1- زين محمد)طرطوس( 
2- ط��الل مزنك)حماه( 3- جواد 
احم��د  مك��رر   3 مثلج)حل��ب( 

رشو)دمشق(
- 67 كغ: 1- حيدر يونس)حماه( 
2- جاد أسعد )الالذقية( 3- علي 

طه)طرطوس( ال يوجد مكرر.
- 70 ك��غ: 1- حس��ن الغن��دور 
)دمشق( 2- اسامة النائب)حماه( 
3- حيدر علي)الالذقية( 3- مكرر 

أحمد حيدر درملخي)حلب( 
- + 70 ك��غ: 1- مه��ران س��يد يوس��ف 
)الحسكة( 2- محمد فاضل يزنك)حلب( 
3- عيس��ى القرشي )طرطوس( 3- مكرر 

انس البربجي )السويداء(
الالذقية/  للفرق:  العام  الترتيب   -
27 نقط��ة, تاله فري��ق طرطوس/ 
26 نقط��ة وح��ل ثالثا الحس��كة/ 
20 نقط��ة, ورابعا حلب/ 17 نقطة, 
ولكل  والجيش  دمش��ق  وخامسا 
منهم��ا/13 نقط��ة وس��ابعا حماه 
وري��ف دمش��ق ول��كل منهما/11 
نقطة, وتاسعا القنيطرة /10 نقاط, 
وحمص عاش��را/ 7 نقاط, وحادي 
الس��ويداء ودرع��ا ول��كل  عش��ر 

منهما/2 نقطة.
- تم على هامش البطولة اختيار 
ستة العبين اس��تعدادا للمشاركة 
في بطولة آس��يا التي تستضيفها 
الكويت من 9/1 آب 2019 وكلف 
باإلش��راف عليهم المدربان اسعد 
حس��ن ومناف اس��عد وهما من 

مدربي فئة القواعد.

بع��د تقديم رئيس ن��ادي جبلة المحامي 
سامر محفوض اس��تقالته المفاجئة عقب 
تس��مية الكادر الفني لفري��ق الرجال بكرة 
القدم مباش��رة فقد تداعى األمر إلى ورشة 
عمل ومش��اورات لتدارك األم��ر وهذا ما 

كان فتم سحب هذه االستقالة.
وكان هن��اك اتف��اق على تس��مية الكادر 
الفني لفريق الرج��ال من الكباتن: محمد 
خلف مدربا ويس��اعده حس��ن حميدوش 
وم��درب الحراس عبد الق��ادر عبد الفتاح 

ومحمود فتينة مديرا للفريق.
وتم تشكيل لجنة من أبناء النادي مهمتها 

التعاقد مع الالعبين وهم الكابتن رفعت 
الش��مالي.. عبد الحميد الخطيب.. توفيق 
مكيس والزميل س��عد غالونجي.. وكلهم 

من الخبراء.
ملعب الصناعة 

والن النادي عانى األمرين الموسم الماضي 
بتأمين مكان لتدريب فرقه الكروية خاصة 
في مالع��ب المدينة الرياضي��ة بالالذقية 
فقد تم تجهيز ملع��ب الثانوية الصناعية 
بمبادرة من رئي��س النادي ليكون جاهزا 

الستقبال التمارين عليه.
والهاجس األكبر

ويبق��ى الهاج��س األكب��ر الذي يعيش��ه 
أبن��اء النادي حول تش��كيل إدارة جديدة 
مهمتها اإلس��راع بالتعاق��دات المطلوبة, 

ألنه��ا تخش��ى م��ن الوقوع ف��ي مطبات 
الموس��م الماض��ي حين تأخر تش��كيل 
اإلدارة الماضي��ة وبالتالي تأخ��ر التعاقد 
مع الالعبين وبالتال��ي تأخر إقالع الفريق 
وهو ما أدى إلى تراجع الفريق في ترتيبه 
وبالتال��ي تعرض��ه إل��ى ه��زات أحبطت 

وأقلقت جمهوره.
جمه��ور يمن��ي النفس بأن يتم تس��مية 
أعضاء اإلدارة بالسرعة القصوى خاصة وان 
هناك أخبارًا تتح��دث عن أجواء ايجابية 
مش��جعة من خبرات النادي وهم حافظ 
مخلوف وفواز نصور ورفعت الشمالي مع 
المحامي س��امر محف��وض رئيس النادي 
لع��ودة الس��يرة العطرة الماضية لس��فير 

مدينتهم نادي جبلة.

في نادي جبلة.. األحداث تتسارع وجمهوره يرجو االستقرار

الالذقية بطلة أشبال المالكمة والوصافة والضيافة لطرطوس 

إرث كبير ومهام صعبة أمام اإلدارة الجديدة لنادي الفتوة

أقامت الجمعية الس��ورية للخي��ول العربية األصيلة 
بالتعاون مع نادي باس��ل األس��د للفروس��ية بحماة 
ومكت��ب الخيول ب��وزارة الزراعة واإلص��الح الزراعي 
الس��باق الدوري الرابع بمش��اركة واسعة لمحافظات 

حماة وحمص ودمشق وريفها.
وفاز ببطولة الس��باق الذي أقيم على مضمار منش��أة 
باسل األسد للفروسية بحماة على سبعة اشواط الجواد 
مش��هر العادل العائد لحس��ان صافي��ة بالمركز األول 
في الش��وط األول للخيول الس��ورية الصافية لمسافة 
1400 متر ونال لقب الشوط الثاني للخيول المسجلة 
للمس��افة ذاتها الجواد عاصفة الخل��ف ألكرم الخلف 
فيما نال الجواد رند الفادي لناجي شاوي لقب الشوط 
الثالث للخيول الس��ورية الصافية درجة ثالثة لمسافة 

1400 متر.
ونال الجواد جيوش الس��بع البراهيم الس��بع المركز 
األول في الش��وط الرابع للخيول الس��ورية المسجلة 
لمس��افة 1400 متر وأحرز الجواد ح��ال الخضر لجهاد 
غ��زال ونضال األغب��ر لقب الش��وط الخامس للخيول 

السورية المسجلة لمسافة 1600 متر.
وفي الش��وط الس��ادس المفت��وح للخيول الس��ورية 
المس��جلة والصافية لمس��افة 1600 متر أحرز الجواد 

حطين أوغاريت لمحمد ياس��ر س��فراني المركز األول 
فيما أحرز الجواد ورد الكور لشادي الكور بطولة الشوط 
الس��ابع المفتوح للخيول السورية المسجلة والصافية 

لمسافة 1800 متر.
وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لفرع االتحاد الرياضي 
بحماة لؤي نعسان أن الفروسية من األلعاب الرياضية 
المهمة والمتقدمة في حماة وهي لعبة عريقة وأصيلة 
ونسعى لزيادة انتشارها وتطويرها نحو األفضل مبينا 
أن السباق شهد مشاركة واس��عة سواء بعدد الخيول 
العربي��ة األصيل��ة من مختلف المحافظ��ات أو بعدد 
الجمه��ور الذي حضر بكثافة واس��تمتع بمنافس��ات 

السباق.
من جهته أش��ار رئيس نادي باس��ل األسد للفروسية 
بحماة الدكت��ور غانم برازي إلى أن هذا هو الس��باق 
الثاني الذي تس��تضيفه المحافظة من أصل خمس��ة 
سباقات ستقام على أرض منشأة الفروسية هذا العام 
موضحا أن النادي لعب خالل الس��نوات األخيرة دورا 
مهم��ا في إعادة األلق لهذه الرياضة العريقة من خالل 
إقامة الس��باقات الدورية إضافة إل��ى تنظيم دورات 
تدريبية لتعليم األطف��ال الصغار آداب وفنون ركوب 

الخيل.

مشاركة واسعة في السباق الدوري الرابع 
للخيول العربية األصيلة بحماة

انطالق بطولة الجمهورية لألندية 
والبيوتات الرياضية المفتوحة للكاراتيه

بحضور اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام  
أقيم مس��اء أمس )الجمعة( االفتتاح الرس��مي لبطولة 
الجمهوري��ة لألندي��ة والبيوت��ات الرياضي��ة المفتوحة 
للكاراتيه التي تقام فعالياتها في صالة تشرين الرياضية 
بدمش��ق والخاصة بالفئات العمرية تحت 14 وتحت 16 

وتحت 18 سنة.
حضر حفل االفتتاح الدكت��ور ماهر خياطة نائب رئيس 
االتحاد الرياضي العام وجهاد ميا رئيس اتحاد الكاراتيه 

وجالل نقرش رئيس اتحاد كرة السلة وجمهور غفير من 
اهالي الالعبين والالعبات ومحبي اللعبة.

وتوج الل��واء جمعة الفائزين األوائل ف��ي البطولة التي 
كانت قد بدأت نزاالتها  يوم الخميس الفائت بمش��اركة 
واس��عة من كافة األندية والبيوتات الرياضية الممارسة 

للعبة.
وس��نوافيكم  بتفاصي��ل كامل��ة عن فعالي��ات ونتائج 

البطولة في العدد القادم.

في نادي الطليعة.. فراغ في منصب رئاسة النادي ومؤتمر صحفي رمادي 
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أبي شقير

محمد هاشم إيزا

أخبار من حلب

محمد هاشم إيزا

أبو سعدى مدربًا للسلة 
االتحادية 

على خلفي��ة النتائج الس��لبية األخيرة التي 
خرج بها فريق رجال الس��لة االتحادية خالل 
مباريات��ه بال��دوري الع��ام اتخ��ذت اإلدارة 
االتحادية ق��رارًا بإعفاء مدرب الفريق الكابتن 

ياس��ر حاج إبراهي��م من مهمت��ه وتكليف 
الالعب الدولي السابق محمد أبو سعدى بدياًل 
له وعهدت إلى لجنة اللعبة بالنادي لإلشراف 
على الفري��ق ومتابعت��ه علمًا بأنه��ا تتكون 
من: المهن��دس مفيد مزيك )رئيس النادي( 
وعضوية المهندس عبد الغني غنوم والكابتن 

مازن أبو سعدى.

إعفاءات واستقاالت
في أعقاب ع��ودة فريق رجال كرة الحرية من 
العاصمة )دمشق( خالي الوفاض إثر خسارته 
أمام الجزي��رة في المب��اراة الفاصلة لتحديد 
النادي الصاعد إل��ى مصاف الدرجة الممتازة 
بهدفين دون رد قررت إدارة النادي )األخضر( 
إعف��اء الجه��از الفن��ي واإلداري بالكامل من 

مهمته وتحميله مسؤولية فشل الفريق.
من جهة أخرى قدم المحامي مروان جاموس 
عض��و إدارة الن��ادي المس��ؤول التنظيم��ي 
والقانون��ي اس��تقالته الخطي��ة م��ن اإلدارة 
وس��لمها إل��ى مكتب التنظيم ف��ي تنفيذية 
حلب ولحقه المهندس محمد حزوري بسبب 

تكليفه حديثًا بعضوية اتحاد كرة الطاولة.

موارد جديدة
بع��د محاولتين س��ابقتين ل��م يكتب لهما 
النجاح أثمرت المحاول��ة الثالثة عن نتيجة 
إيجابية حقق المزاد العلني الس��تثمار مطعم 

ومسبح نادي االتحاد النجاح المطلوب عندما 
رس��ا على المس��تثمر فراس فس��تق بمبلغ 
يوازي ما جاء في دفتر الشروط المقدم الذي 
أعدته اإلدارة ووصل إلى نحو 95 مليون ليرة 
سنويًا ويمتد إلى خمسة أعوام بزيادة قدرها 
%10 كل عام وش��مل المشروع االستثماري 
المس��بح والمطعم والبوفيه وصالة األعراس، 

والمنافع األخرى اإلدارية.

ترميمات
تدارس��ت تنفيذي��ة حلب واق��ع أداء لجانها 
الفنية وقررت إعادة تش��كيل لجنة الدراجات 
م��ن: محمد نبيل رئيس��ًا، وليد غن��وم أمينًا 
للس��ر، زينب عرابي عضوًا، وتش��كيل اللجنة 
الفنية للدراجات: أحمد باش رئيسًا، ياسر كرد 

أمينًا للسر، كمال يوحه عضوًا.

كوادر كروية
اعتمدت إدارة نادي القلعة كوادر الفرق الكروية 

استعدادًا للموسم القادم على النحو التالي:
الرجال رياض ش��قرا )مدربًا( وسام اليوسف 

)مساعدًا(.
الشباب: سامر خياطة ومحمود الناشف.

الناش��ئون: مجد الدين ريحاوي وعبد العزيز 
خضر.

األشبال: محمد علي سهادة وباسل عساف.
الصغار: حكم منهل الشبلي ورامي العبد هللا.

تنطلق مس��اء الثالثاء القادم منافسات 
ال��دور نص��ف النهائي ل��دوري الرجال 
لكرة الس��لة موسم 2018 / 2019 حيث 
يلتقي الوحدة مع الجالء بصالة الفيحاء 
الرئيسية بدمش��ق في المواجهة األولى 
ويلتق��ي بصالة األس��د بحل��ب االتحاد 
مع الجيش بع��د أن تأهل الوحدة على 
حس��اب الثورة بالفوز الثاني كما تأهل 
الجالء على حساب جاره اليرموك فيما 
كان تأهل الجيش على حس��اب الحرية 
واالتحاد على حس��اب الكرامة، وقد قرر 
اتحاد اللعبة إقامة جميع مباريات الدور 
نصف النهائي الساعة الثامنة مساء بناء 
على طلب إدارة التلفزيون السوري التي 
س��تقوم بنقل جميع المباريات القادمة 
على شاش��تي س��ورية دراما والتربوية 

السورية......إليكم التفاصيل: 
الفوز الثاني

مساء الجمعة الماضي أقيمت مباريات 
الجول��ة الثانية من الدور رب��ع النهائي 
)دور الثماني��ة( حيث أقيمت مباراتان 
بصالة الفيحاء بدمش��ق جمعت األولى 
الجي��ش مع الحري��ة )كان الجيش قد 

غل��ب الحري��ة بالمب��اراة األولى بحلب 
بف��ارق 11 نقطة 70/81( ونجح الجيش 
بتحقيق الف��وز الثاني على ضيفه بفارق 
)32( نقط��ة )55/87( بع��د مباراة من 
طرف واحد حي��ث تقدم الجيش بالربع 
األول بف��ارق نقط��ة واح��دة )19/20( 
بفضل الثالثي��ات األربع التي س��جلها 
وليام حداد ورام��ي مرجانة ومتابعات 
خليل خ��وري وهان��ي إدريب��ي وعمر 
الش��يخ علي فيما اعتم��د الحرية على 
بسام معاز وفيليب ظريف وبكري ملحو 
ولؤي إبراهيم وفي الربع الثاني وس��ع 
الجيش الفارق )7( نقاط إضافية حيث 
النتيجة  الرب��ع )11/18( لتصبح  انتهى 
 )30/38( األول  الش��وط  نهاي��ة  م��ع 
بفض��ل تمي��ز المرجان��ة باإلختراقات 
وعب��د الوهاب وعمر من تحت الس��لة، 
وفي الرب��ع الثالث تراج��ع أداء الحرية 
بش��كل كبير مع تراجع اللياقة البدنية 
واستسلم الفريق لخسارته حيث انتهى 
الربع بفارق )23( نقطة )6/29( لتصبح 
النتيجة مع نهايته )36/67( وفي الربع 
األخير اس��تمر الجيش بتقدمه وانتهى 
الرب��ع )19/20( عب��ر ثالثي��ة الش��يخ 
علي والرميات الح��رة لهاني ومتابعات 
الش��اهين، وق��د ق��اد المب��اراة طاقم 

تحكيم مؤلف من الحكام حس��ام تللو 
وسامر الدالي وهاني صالح.
تأهل الوحدة

بالمب��اراة الثاني��ة التي أقيمت مس��اء 
الفوز  الوح��دة  الماض��ي حقق  الجمعة 
الثان��ي على ج��اره الثورة بف��ارق )9( 
الوح��دة  نق��اط )69/78( حي��ث كان 
قد ف��از بالمباراة األولى مس��اء الثالثاء 
قبل الماضي)بف��ارق 26 نقطة 50/76( 
وش��هدت المباراة الثاني��ة عرضًا جيدًا 

م��ن الفريقي��ن وحقلت بندي��ة وإثارة 
أكبر م��ن س��ابقتها ففي الرب��ع األول 
تقدم الوحدة بفارق س��لة واحدة حيث 
انته��ى الرب��ع )19/21( بثالثيتي منار 
حمد ومجد عربش��ة فيما تميز بصفوف 
الثورة الش��قيقان إدلب��ي وفهد رمضان 
وفي الربع الثاني وس��ع الوحدة الفارق 
حي��ث انته��ى الرب��ع )15/23( بفضل 
تسجيل عبد النبي والعش ومجد ثالث 
ثالثي��ات وتميز محي الدي��ن قصبلي 

تحت السلة لتصبح النتيجة مع نهايته 
)34/44( وفي الربع الثال عادت الندية 
مع تحس��ن أداء الثورة الدفاعي وانتهى 
الربع )15/18( وكالعادة كان للثالثيات 
الكلم��ة الفص��ل حيث س��جل الوحدة 
من المس��افة البعيدة مرتين عبر مجد 
وش��ريف وفي الربع األخير قلص الثورة 
الف��ارق أربع نق��اط عبر فه��د ومايكل 
وأي��وب وانته��ى )20/16( وق��د ق��اد 
المباراة طاقم تحكيم مؤلف من الحكام 

سامر دالي وقاسم الحموي ووسام زين.
)5( العبين بالئحة الثقة

عقد في مقر اتحاد كرة السلة في مدينة 
الماضي  االثني��ن  الرئيس��ية  الفيح��اء 
اجتماع سحب قرعة الئحة الثقة لألندية 
األربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، 
بحض��ور جالل نق��رش رئي��س االتحاد 
وداني��ال ذو الكف��ل أمين س��ر االتحاد 
وأش��رف إيتوني عضو االتح��اد )رئيس 
لجنة المسابقات( وأنس شقير أمين سر 
لجنة االحتراف وهالل الدجاني )رئيس 
لجن��ة تطوي��ر المدربين( وفاي��ز قباني 
الوطنية(  )أمين س��ر لجنة المنتخبات 
وممثل��ي األندية األربعة المتأهلة وهم: 
حن��ا دولماي��ة )الجالء( وأب��ي دوجي 
وخالد أبو طوق )الجيش( ومفيد مزيك 

)االتحاد( وأحمد قوطرش وبسام صباغ 
وع��دي خب��از )الوحدة( حيث س��حب 
القرع��ة واختيار العبين لدعم تش��كيلة 
كل فريق باألدوار القادمة على الش��كل 
التالي: الوحدة ضم زكريا الحسين )من 
الوثبة( فيما ض��م االتحاد محمد زيدان 
)م��ن الوثبة( ومج��د أب��و عيطة )من 
الكرامة( واختار الجيش أنس ش��عبان 
)من الوثبة( بينما اختار الجالء يرفانت 
جكرجيان وفارس الفرا )من اليرموك(.

تحكيم أجنبي
ناق��ش مندوب��و األندي��ة األربعة خالل 
اجتم��اع الئحة الثقة م��ع رئيس اتحاد 
كرة الس��لة إمكاني��ة اس��تقدام حكام 
أجانب للمباريات القادمة مع االستعانة 

بخيرة حكامنا المحليين.

اختتمت منافس��ات دور الثمانية 
من بطولة دوري رجال كرة الس��لة 
وشهدت صالة األسد بحلب الجولة 
المرحلة  الثانية م��ن مواجه��ات 
الثانية للبطولة وأس��فرت وفق ما 
هو متوقع عن تأهل قطبي س��لة 
الش��هباء إلى المربع الذهبي، فقد 
حقق االتحاد فوزًا سهاًل على ضيفه 
الكرامة بفارق كبير جدًا وصل إلى 
53 نقط��ة بينم��ا احت��اج الجالء 
إل��ى جهد مضاعف لتج��اوز جاره 
اليرموك فغلب��ه بصعوبة بفارق 8 
نقاط وبذلك س��يلتقي االتحاد مع 
الجي��ش ويواجه الج��الء الوحدة 
ف��ي لقاءي��ن لتحدي��د الفريقين 
اللذين س��يتقابالن في المباريات 

النهائية.. إلى التفاصيل..
فوز ساحق

االتحاد × الكرامة 110 / 47
 ،16/33  ،11/30  ،9/20 األرب��اع: 

.11/27
مصب��اح  الدولي��ون  الح��كام: 
فاخوري، صفوان س��يفو، إبراهيم 

العلي.
انتقل االتحاد إل��ى بطولة ما قبل 
األخي��رة بع��د ف��وز س��اطع على 
الكرامة أعادت ل��ه الهيبة والوقار 

الذين  العبي��ه  معظم  بمش��اركة 
تعاقب��وا على التس��جيل في ظل 
والتناغ��م  التفاه��م  س��اده  أداء 
واالنس��جام والجماعي��ة ب��األول 
معظم الوقت على الهجوم السريع 

والتنويع بالتهديف.
س��يطر )األحمر( ف��ي الربع األول 
9/20 بثالثيات حيالني  متقدم��ًا 
الثاني غاب  وس��الت بكر، وف��ي 
التكاف��ؤ بهيمن��ة اتحادية 11/30 
ع��ن طري��ق القص��اص والطراب 
وش��واخ مقاب��ل اجته��اد صق��ور 
النتيجة  وأب��و عطي��ة فأضح��ت 
20/50 وف��ي الثالث ارتفع الفارق 
بتف��وق االتح��اد 16/33 بثالثيات 
ومتابعات  بكر وقصاب وعيس��ى 
حيالن��ي مقابل مح��اوالت مزيك 
وس��قور وقصاب وجني��د فبلغت 
النتيجة 36/83 وفي الرابع تجاوز 
أصحاب األرض حاجز المئة نقطة 
بغياب المنافس��ة فتق��دم 11/27 

وفاز بسهولة وجدارة 47/110.
بيانات رقمية

س��جل لالتحاد: إي��اد حيالني 19، 
أنطوني بك��ر 18، علي ديار بكرلي 
11، دياب ش��واخ 10، محمد نديم 
العيس��ى 12، محم��ود ت��راب 9، 
أحمد يزن حريري 9، ناظم قصاص 
7، ماجد دب��اس 6، ليث طبارة 5، 

توفيق صالح 4.

سجل للكرامة: أحمد أبو عيطة 11، 
عمار سقور 8، زياد جنيد 7، محمد 
القصاب 6، محمد حتوي 5، محمد 
حس��ن القصاب 3، فاروق عمر 3، 

بسام معيني 2، جميل محرز 2.

نج��ح االتحاد بتس��ع رميات من 
 ،3 الق��وس أصابه��ا: بكر  خ��ارج 
حيالن��ي 3، ثم واح��دة لكل من 

حريري، دباس، العيسى.
سجل الكرامة 5 رميات من خارج 

الق��وس لكل م��ن عم��ر، جنيد، 
حتويك.

احتس��ب عل��ى االتح��اد 19 خطأ 
حصل على 22 رمية جزاء استثمر 

منها نصفها فقط.

17 خطأ  الكرام��ة  احتس��ب على 
وحصل على 12 رمية جزاء استثمر 

منها 4 نقاط فقط؟1
صبر وظفر

الجالء × اليرموك 68 / 60

وماجد  جلب��ي  ماهر  المراقب��ان: 
سنجقدار.

 ،19/12  ،9/16  ،19/10 األرب��اع: 
.13/30

الحكام: الدوليون عليا الياس��ين، 
صفوان سيفو، يحيى سبسبي.

كاد اليرم��وك أن يجر الجالء إلى 
لقاء ثالث فاصل بعد أن تقدم في 
معظ��م فترات المواجه��ة الثانية 
وقدم مب��اراة للذكرى، لكن الغلبة 
اس��تقرت ف��ي مصلح��ة الج��الء 
لس��ببين اثني��ن: س��وية البدالء 

الفنية، عامل اللياقة البدنية.
في الرب��ع األول س��جل اليرموك 
تفوقه وسط إرباكات من دفاعات 
الج��الء 19/10 وفي الثاني تمكن 
الج��الء م��ن تحس��ين أوضاعته 
فقلص الفارق إلى 28/26 لمصلحة 
اليرموك الذي تأخر 9/16 س��جل 
وناظاري��ان  جليالت��ي  للج��الء 
ويعق��وب  ونرس��يس  وحي��در 
ولليرموك ماركاريان وجكرجيكان 
وفي  وفس��تقجيان  وجامسكيان 
الثال��ث ع��اد اليرم��وك لف��رض 
إيقاعه بأداء اس��تحق عليه التحية 
فتف��وق 19/12 من خالل ثالثيات 
عمالقة جكرجيان والعب االرتكاز 
ماركاري��ان واالتحادي المعار الفرا 
 47/38 النتيجة  لتصبح  وعس��لي 
لليرم��وك الذي تراج��ع في الربع 

األخي��ر 23/30 لألس��باب الت��ي 
أسلفنا اإلشارة إليها وسجل للجالء 
بواس��طة ناظاريان وشلبي وحيدر 
ويعقوب ولليرموك دحكول والفرا 

وفريح.
أرقام

سجل للجالء: وس��ام يعقوب 13، 
جورج��ي ناظاري��ان 15، ماي��كل 
ش��لبي 10، يامن حيدر 11، مروان 
نرسيس 6، إسحاق عبيد 5، جميل 

صدير 3، وائل جليالتي 4.
سجل لليرموك: ديكران ماركاريان 
11، يراون��ت جكرجيان 12، فارس 
الفرا 9، بول فستقجيان 6، محمود 
ماركاري��ان  فري��ح   ،6 دحك��ول 
5، رامي  7، مش��ته جامس��كيان 

العسلي 4، بيريك صرافيان 4.
أصاب الجالء 6 رميات ثالثية لكل 
من ش��لبي 2، ناظاريان 2 وواحدة 

لكل من يعقوب ونرسيس.
اصاب اليرم��وك 8 رميات ثالثية 
لكل من جكرجيان 3، فستقجيان 
الف��را،  م��ن  ل��كل  وواح��دة   ،2

جامسكيان، ف. ماركاريان.
احتس��ب عل��ى الج��الء 23 خطأ 
وحصل على 30 رمية جزاء أصاب 

منها 19 نقطة.
احتس��ب على اليرم��وك 26 خطأ 
وحصل على 21 رمية جزاء أصاب 

منها 16 نقطة.

دوري سلة الرجال 2018 / 2019

الثالثاء.. الوحدة يستضيف الجالء والجيش ضيفًا على االتحاد في نصف النهائي 

ختام دور الثمانية..

جدول مباريات الدور نصف النهائي

الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

الفيحاء20.00الوحدة × الجالءالثالثاء 16 / 7 / 2019
األسد20.00االتحاد × الجيش

األسد20.00الجالء × الوحدة الجمعة 19 / 7 / 2019
الفيحاء20.00الجيش × االتحاد

األسد20.00 أن وجدتالجالء × الوحدة السبت 20 / 7 / 2019
الفيحاء20.00 أن وجدتالجيش × االتحاد

من��ح الجه��از الفن��ي واإلداري لمنتخ��ب الس��يدات 
الالعبات المدعوات للمعس��كرإجازة قصيرة لمدة )4( 
أيام )بالفترة من 10 – 14 /7( بعد أن عدل اتحاد غرب 
آس��يا موعد البطولة من 22 تموز حتى 20 آب القادم 
ألس��باب غير مقنعة ، وكان اتحاد كرة السلة وقد وجه 
الدعوة إلى )20( العبة لالنضمام لمعس��كر المنتخب 
وهن: اليسيا مكاريان وسدرة سليمان ونورا بشارة ورشا 
س��كران وماريا دعيبس وس��الف خليل وهيا المالكي 
وليان��ا غنوم وجيه��ان مملوك وفرح أس��د وكارولين 

أبو لطيف وبتول الس��يد وابتسام الزير ومريم جانجي 
وجونا مبي��ض وراما طرقجي وجود فطيمة وأس��مى 
الح��اج وآن��ا اصالنيان وري��م جلبي وبس��بب إعتذار 
أليس��يا تم دعوة العبة الجالء روم��ي الوند لالنضمام 
للمعس��كر، وقد بدأ المعسكر بإشراف المدرب الوطني 
هالل الدجاني فيما تألف الجهازان الفني واإلداري من 
روال زرقة )مساعد مدرب( وجيسي دكرمنجي )إدارية( 
وماهر ناصر)معالجًا فيزيائيًا( ويتدرب المنتخب يوميًا 

بمعدل حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية.

تأجيل بطولة غرب آسيا وإجازة قصيرة لمنتخب السيدات سالمات... 
هوفيك كلزي

اج��رى الع��ب منتخبن��ا الوطني 
عام��ًا(   17 )تح��ت  للناش��ئين 
هوفي��ك كل��زي عم��اًل جراحي��ًا 
األس��بوع الماضي تكل��ل بالنجاح 
)استئصال زائدة(.... أسرة االتحاد 
الخلوق والموهوب  تتمنى لالعب 
الش��فاء العاجل وعودته السريعة 

إلى صاالت كرة السلة.

أحر العزاء

المكتب  عضو  حلواني  إسماعيل  تلقى 
تعازي  ال��ع��ام  ال��ري��اض  لالتحاد  التنفيذي 
له  المغفور  ب��وف��اة  ال��ري��اض��ي��ة  األس���رة 
رحمته  إلى  انتقل  الذي  )حسان(  شقيقه 

تعالى يوم االثنين الماضي.
العزيز  الصديق  من  تتقدم  االتحاد  أس��رة 
إسماعيل حلواني وذوي الفقيد بأحر العزاء 

وتسأل اهلل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

ف��������ق��������دت أس����������رة 
اإلع����������الم ال����ري����اض����ي 
 ال��زم��ي��ل إب��راه��ي��م ب��رب��ر 
في  الرياضي  القسم  رئيس 
والمحرر  المسيرة  صحيفة 
سابقًا  االتحاد  صحيفة  في 
بعد  المنية  واف��ت��ه  ال��ذي 
معاناة طويلة مع المرض.

تتقدم  )االتحاد(  أس��رة 
من ذوي الفقيد بخالص 
ال��ع��زاء راج��ي��ن م��ن اهلل 
ي��ت��غ��م��ده  أن  ت��ع��ال��ى 
ويلهم  رحمته  بواسع 

ذويه الصبر والسلوان.

تعازينا
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ت��وج منتخ��ب البرازيل بلقب كوب��ا أمريكا 
عقب الف��وز بنتيجة )1-3( عل��ى بيرو في 

نهائي البطولة التي استضافها السيلساو.
واستعاد راقصو الس��امبا اللقب الغائب عن 
خزائنهم منذ عام 2007 والتاس��ع في تاريخ 
مشاركاتهم بالبطولة بينما خسرت بيرو أول 
نهائي في تاريخها بعد حصد لقبين من قبل.

وبدأت البرازيل بشكل قوي وسجلت عندما 
انطل��ق غابريي��ل جيس��وس عل��ى الجبهة 
اليمن��ى وأرس��ل عرضية ممي��زة إليفرتون 
ال��ذي كان من دون أي رقابة وس��دد على 

يمين الحارس جاليسي في الدقيقة 15.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب 
بيرو في الدقيقة 41 نظرًا للمس تياغو سيلفا 
مداف��ع البرازي��ل الكرة في منطق��ة الجزاء 
نفذه��ا باولو جيريرو بنجاح وس��جل هدف 

التعادل لمنتخب بالده في الدقيقة 44.
وجاء الرد س��ريعًا من قب��ل البرازيل حيث 
اقتنص غابرييل جيسوس هدف التقدم مرة 
أخرى في الدقيقة 48 حيث اس��تلم تمريرة 
س��حرية من زميله آرثر وسدد أقصى يمين 
الح��ارس جاليس��ي لينتهي الش��وط األول 

بالتقدم 2/1.
اس��تمر الضغط البرازيلي مع بداية الش��وط 

الثاني وواصل إهدار األهداف، وأشهر حكم 
المب��اراة البطاقة الصف��راء الثانية في وجه 
لُيطرد  البرازيل  غابرييل جيس��وس مهاجم 
العب مانشستر سيتي ويترك منتخب بالده 

ناقص العدد في الدقيقة 70.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ألصحاب 
األرض إثر تدخل من الدف��اع على إيفرتون 
مهاجم السيلس��او ف��ي الدقيقة 87 ونفذها 
الثالث  الهدف  ريتشارلسون بنجاح لُيضيف 

لبالده ويقتل أحالم بيرو في العودة.
الثال��ث بعد  المرك��ز  األرجنتي��ن  ونال��ت 
انتصاره��ا الصع��ب على تش��يلي بهدفين 
له��دف حيث تقدمت بداية بهدفين ألغويرو 
وديباال وغ��ادر ميس��ي أرض الملعب رفقة 
التش��يلي غاري ميدال عندما ن��اال البطاقة 
الحم��راء ف��ي الدقيق��ة 37 وج��اء ه��دف 
التقلي��ص عبر فيج��دال من ركل��ة جزاء د 
59لم يس��تطع بعدها فريقه التعديل لتبقى 

النتيجة على حالها.
جوائز فردية

الفردية لكوبا  البرازيل الجوائ��ز  اكتس��حت 
أمري��كا حي��ث فازبجائزة اللع��ب النظيف 
عندم��ا تحصل على أقل ع��دد من الكروت 
الملون��ة في البطول��ة وفاز ح��ارس مرماه 
أليس��ون بيكربجائزة أفض��ل حارس مرمى 

بعدما تلقى هدفًا وحيدًا خالل 6 مباريات.
أما اكتش��اف البطولة »إيفرت��ون« فقد فاز 
بجائزة هداف كوبا أمريكا برصيد 3 أهداف.

وف��از داني ألفي��س قائد منتخب الس��امبا 
بجائزة أفض��ل العب ف��ي البطولة ليواصل 
تعزيز أس��طورته باعتباره أكثر الالعبين في 

تاريخ كرة القدم تحقيقًا للبطوالت.
تشكيلة البطولة

حراسة المرمى: أليسون بيكر )البرازيل(.
الدفاع: ميغيل تراوكو )بيرو(، خوسيه ماريا 
خيمينيز )أوروجواي(، تياجو س��يلفا، داني 

ألفيس )البرازيل(.
الوس��ط: آرث��ر ميل��و )البرازي��ل(، لياندرو 
باريدي��س )األرجنتي��ن(، أرت��ورو في��دال 

)تشيلي(.
الهج��وم: إيفرت��ون )البرازي��ل(، خامي��س 
رودريجيز )كولومبيا(، باولو جيريرو )بيرو(.

أس��دل الس��تار على منافسات ربع 
نهائ��ي كأس األم��م األفريقية بعد 
تأه��ل 4 منتخب��ات إل��ى نص��ف 
النهائ��ي وه��ي الجزائ��ر وتون��س 

ونيجيريا والسنغال.
تواجدًا  األفريقية  البطولة  وتش��هد 
ثنائيًا عربيًا في نصف النهائي ألول 
مرة من��ذ 9 أعوام كاملة وبالتحديد 
منذ نس��خة 2010 والتي ش��هدت 
صدام مصر والجزائ��ر بدور األربعة، 
وفاز الفراعنة آن��ذاك برباعية دون 

رد وتأهلوا للنهائي وفازوا باللقب.
ومن��ذ تلك النس��خة وعلى مدار 4 
نس��خ متتالي��ة لم يع��رف المربع 
الذهبي للكان وجود أكثر من فريق 

عربي واحد.
فف��ي نس��خ 2012 و2013 و2015 
غاب الع��رب عن المرب��ع الذهبي 
تمام��ًا، وفي نس��خة 2017، تأهل 
منتخ��ب مص��ر ل��دور األربعة ثم 
تخطى عقبة بوركينا فاس��و وصعد 

للنهائي وخسر أمام الكاميرون.
لقاءات منتظرة

تجري ي��وم غ��د األح��د مواجهتا 
نص��ف النهائ��ي، فتس��تعد تونس 
لمالقاة السنغال على استاد الدفاع 
الجوي في الس��ابعة مساء وكذلك 
الجزائر عندم��ا تواجه نيجيريا على 
استاد القاهرة الدولي )مكان إقامة 
نهائي البطولة( في الساعة العاشرة 
بتوقيت دمش��ق، وقد نشهد نهائي 
عرب��ي للمرة األولى.. ه��ذا النهائي 

الذي يقام مس��اء الجمعة القادمة 
فيما س��تكون مباراة تحديد المركز 

الثالث يوم األربعاء.
مع  التونس��ي  المنتخ��ب  التق��ى 
)كاف(  نهائي��ات  ف��ي  الس��نغال 
خمس م��رات حيث تب��ادال الفوز 
وس��يطر التعادل على 3 مباريات، 
المنتخبين  بين  األخيرة  المواجهة 
كان��ت بنهائي��ات الغاب��ون 2017 
وف��ازت فيه��ا الس��نغال بهدفين 
نظيفي��ن ضم��ن مباري��ات الدور 
األول.. أما أكبر نتيجة بينهما على 
العموم ب��كل البطوالت فكانت في 
تصفيات أمم إفريقيا 1990 وأنهتها 

السنغال بثالثية دون رد آنذاك.
النهائي��ات  ش��هدت  بالمقاب��ل 
اإلفريقي��ة 8 مواجهات بين الجزائر 

ونيجيريا األغلبي��ة فيها للنيجيري 
ب���8 انتص��ارات مقاب��ل 3 للفريق 

العربي وتعادال بمواجهة واحدة.
كان��ت  بينهم��ا  مواجه��ة  آخ��ر 
اإلفريقية  العال��م  كأس  بتصفيات 
قبل عامين وف��ازت الجزائر آنذاك 

بثالثية نظيفة.
الجزائر بالترجيح

بعد مباراة ماراثوني��ة حصد منتخب 
الجزائ��ر بطاق��ة التأهل إل��ى نصف 
النهائي عقب عبور عقبة ساحل العاج 
ب��ركالت الترجيح بنتيجة )3-4( بعد 
التعادل به��دف لكل منهما بإس��تاد 

السويس الجديد في دور الثمانية.
تقدم منتخب الجزائر بهدف سفيان 
فيجول��ي في الدقيق��ة 20 وتعادل 
المنتخب العاج��ي بهدف جوناثان 

كودجي��ا في الدقيق��ة 62، وأضاع 
بغ��داد بونج��اح ركل��ة ج��زاء في 

الدقيقة 48 للجزائر.
وفي ركالت الترجيح سجل للجزائر 
سليماني  وإسالم  بنسبعيني  رامي 
وأندي ديل��ور وآدم أوناس وأضاع 

يوسف باليلي.
وسجل لكوت ديفوار فرانك كيسي 
وماكسويل كورنيه وماكس جراديل 

وأضاع ويلفريد بوني وسيري دي.
الترجيح  بضربات  الخروج  مش��هد 
أصب��ح معت��ادًا بالنس��بة لألفيال 
فقد حدث 4 مرات س��ابقة من 23 
مشاركة شهدت تتويج كوت ديفوار 
باللقب مرتين عامي 1992 و2015.

جدارة تونسية
وش��هد مس��اء الخمي��س تأه��ل 

المنتخ��ب التونس��ي إل��ى نصف 
النهائ��ي بع��د الفوز الكاس��ح على 
مدغش��قر بثالثية نظيفة في اللقاء 
الذي جمعهما على ملعب السالم.

سجل ثالثية تونس فرجاني ساسي 
ويوسف المساكني ونعيم السليتي 
في الدقائ��ق 52 و60 و93، ليجدد 
النس��ور العهد م��ع المربع الذهبي 
للمس��ابقة األفريقية بعد 15 س��نة 

كاملة.
الخ��زري هدف��ا  وس��جل وهب��ي 
ف��ي الدقيق��ة 47 لك��ن الحكم لم 
يحتس��به بداعي التس��لل قبل أن 
بقوة كرة  يس��دد فرجاني ساس��ي 
غيرت اتجاهها وس��كنت الش��باك 
د52، وفي الدقيقة 60 سدد وهبي 
الخ��زري كرة ارتدت أمام يوس��ف 

المساكني الذي سجل منها الهدف 
الثاني وفي الوقت البديل )90+3( 
س��جل نعي��م الس��ليتي اله��دف 
الثال��ث، بعد أن وصلت��ه كرة على 
طبق من ذهب من وهبي الخزري.

تأهل نيجيري سنغايل
خطوة  نيجيري��ا  منتخ��ب  تق��دم 
جديدة ف��ي حملته نح��و التتويج 
بلقب��ه الرابع في بطولة كأس األمم 
األفريقي��ة بعدما صع��د للدور قبل 
النهائ��ي بفوزه المثي��ر 2 / 1 على 

منتخب جنوب إفريقيا.
النيجي��ري  المنتخ��ب  وب��ادر 
نجم��ه  طري��ق  ع��ن  بالتس��جيل 
صامويل ش��وكويزي ف��ي الدقيقة 
27 غير أن منتخب جنوب إفريقيا 
أدرك التع��ادل في الدقيقة 71 عبر 

العب��ه بونجان��ي زونج��و.. وبينما 
تأه��ب الجمي��ع النته��اء الوق��ت 
األصل��ي بالتع��ادل 1 / 1 واللجوء 
لوق��ت إضاف��ي أح��رز المنتخ��ب 
النيجيري هدف الصعود للدور قبل 
النهائي عبر العبه وليام إيكونج في 

الدقيقة 89.
بهذا الفوز واص��ل منتخب نيجيريا 
تفوقه في مواجهاته المباش��رة مع 
منتخ��ب جنوب إفريقي��ا في أمم 
إفريقيا بعدما حقق انتصاره الثالث 
على المنتخ��ب الملقب ب�)األوالد( 

في المسابقة القارية.
وح��رم منتخ��ب نيجيري��ا )الفائز 
و1994   1980 أع��وام  بالبطول��ة 
و2013( نظيره الجنوب أفريقي من 
التواج��د ضمن منتخب��ات المربع 

تاريخه  الرابع��ة في  للمرة  الذهبي 
واألول��ى منذ 19 عام��ا ورد اعتباره 
من خس��ارته أمام منتخب األوالد 
ف��ي التصفيات المؤهل��ة للبطولة 

الحالية.
أول  الس��نغالي  المنتخ��ب  وكان 
المتأهلي��ن لل��دور قب��ل النهائي 
بعدما تغلب 1 / صفر على منتخب 
السنغالي  المنتخب  ووضع  بنين، 
الس��اعي للتتوي��ج باللق��ب للمرة 
األول��ى في تاريخه ح��دا لمغامرة 
منتخب بني��ن الذي صع��د لدور 
الثماني��ة ألول م��رة ف��ي تاريخه 
بعدما أطاح بنظي��ره المغربي في 

دور الستة عشر.
ورغم عدم ظهور منتخب الس��نغال 
بمس��تواه المعت��اد، إال أن خب��رة 
العبيه حس��مت األم��ور لصالحهم 
في النهاي��ة ليصعد للمربع الذهبي 
للبطول��ة ألول م��رة من��ذ 13 عاما 
ويدي��ن بالفضل ف��ي تحقيق هذا 
الفوز إلى العبه إدريس��ا جاي الذي 
أح��رز ه��دف اللق��اء الوحي��د في 

الدقيقة 60.
وكان بإم��كان )أس��ود التيرانغ��ا( 
المزيد من األه��داف لوال  إضاف��ة 
س��وء الح��ظ ال��ذي الزم العبي��ه، 
خاص��ة س��اديو ماني ال��ذي أحرز 
هدفين تم إلغاؤهما بداعي التسلل 
عقب اللج��وء لتقنية حكم الفيديو 
المس��اعد )فار(، التي تم تطبيقها 

ألول مرة في تاريخ البطولة.

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

إعداد ربيع حمامة

غدًا.. نصف نهائي كأس األمم اإلفريقية

الجزائر تأهلت بالترجيح وتونس أنهت مغامرة مدغشقر

البرازيل تعبر بيرو بسهولة وتحرز اللقب التاسع لها في كوبا أمريكا

احتفظت الواليات المتحدة بكأس العالم 
للس��يدات لكرة القدم بع��د تغلبها على 
هولن��دا بهدفي��ن نظيفين ف��ي المباراة 

النهائية التي استضافتها فرنسا.
وبهذا الفوز تحكم سيدات أمريكا قبضتها 
على كرة القدم النس��ائية في العالم بعد 
الفوز باللقب مرتين متتاليتين وتحقيق 
رق��م عالمي جديد بالفوز ب��كأس العالم 
أرب��ع مرات في 1991 و1999 و2015 من 

إجمالي ثماني بطوالت نسائية.
وأحرزت الهدفين نجم��ة الفريق ميغان 

رابين��و من ركل��ة جزاء ف��ي الدقيقة 61 
وصنعت الهدف الثاني لزميلتها روز الفل 

في الدقيقة 69.
ونال المنتخب الس��ويدي المركز الثالث 
عب��ر الف��وز على نظي��ره اإلنكلي��زي 2/ 
1وج��اءت جمي��ع أهداف المب��اراة في 
الس��ويد  الش��وط األول حي��ث تقدمت 
بهدفين عن طريق كوس��وفاري اس��الني 
وصوفيا ياكوبس��ون ف��ي الدقيقتين 11 
و22 ثم ردت فرانسيس��كا كيربي بهدف 

إلنجلترا في الدقيقة 31.

وش��ارك منتخب الس��ويد ف��ي المربع 
الذهبي للمرة الرابع��ة في تاريخه بعدما 
ح��ل ثالثا ف��ي نس��خة 1991 وثانيا في 

نسخة 2003 وثالثا في نسخة 2011.
أما منتخب إنكلترا فوصل للمربع الذهبي 
للم��رة الثانية في تاريخ��ه بعدما حصد 

المركز الثالث في 2015.
جوائز فردية

هيمن��ت العب��ات المنتخ��ب األميركي 
على الجوائز الفردية ببطولة كأس العالم 
حيث فازت ميغان رابينوي بجائزة الكرة 

الذهبي��ة كأفض��ل العبة، وج��اءت في 
المركز الثاني لوسي برونز العبة المنتخب 

اإلنكليزي ثم األميركية روز الفيلي.
كم��ا فازت رابين��وي بجائ��زة ثانية هى 
جائزة الح��ذاء الذهب��ي، كأفضل هدافة 
للبطولة برصيد ستة أهداف، وجاءت في 
المركز الثاني األميركية أليكس مورجان، 
وحلت ثالثا إلي��ن وايت العبة المنتخب 

اإلنكليزي بنفس الرصيد من األهداف.
فيما فازت الحارسة الهولندية ساري فإن 

فينيندال بجائزة القفاز الذهبي.

للمرة الرابعة.. سيدات أمريكا يرفعن كأس العالم 

تمكنت المكس��يك من حص��د الكأس ال���11 في تاريخ 
بط��والت اتحاد أمري��كا الجنوبية والوس��طى لكرة القدم 
)كون��كاكاف( بعد التغلب عل��ى الواليات المتحدة بهدف 
نظي��ف في نهائي الكأس الذهبي��ة الذي أقيم في مدينة 

شيكاغو فجر اإلثنين الماضي.
وبه��ذا الف��وز أك��دت المكس��يك ريادته��ا ك�«عم��الق 
الكونكاكاف« دون منازع بعد حصد ثامن لقب في النسخ 

ال�15 من بطولة الكأس الذهبية التي تنظم منذ 1991.
يشار إلى أن هذه البطولة كانت في السابق تسمى »كأس 

الكونكاكاف« منذ انطالقها في 1963 وحتى 1989، وهي 
فترة حصدت المكسيك فيها 3 كؤوس في 1965 و1971 

و1977.
وعل��ى هذا النحو يصبح في جعب��ة منتخب »التري« 11 

كأسا في بطوالت االتحاد القاري.
وبعد فوز المكس��يك على الواليات المتحدة خرج مئات 
المش��جعين لالحتفال في ش��وارع العاصمة مكس��يكو 
س��يتي باس��تعادة لقب البط��ل الذي كان م��ن نصيب 

الواليات المتحدة في النسخة السابقة )2017(.

المكسيك تؤكد زعامتها للكونكاكاف

بيل.. بقي ولكن!

برشلونة باألصفر

عاد ن��ادي لاير مدريد اإلس��باني إلى المدين��ة الرياضية 
)الفالديبيباس( صباح اإلثني��ن الماضي تحضيرًا لبداية 

الموسم الجديد.
وذكرت صحيفة »سبورت« أن الويلزي غاريث بيل جناح 
الفريق الملكي تلقى العديد من اإلهانات لدى وصوله إلى 
المدينة الرياضية من قبل جماهير الفريق التي استقبلت 

الالعبين عقب عودتهم من فترة اإلجازة الصيفية.
وأشارت إلى أن بيل تلقى انتقادات قاسية عقب وصوله 
موضح��ة أن الالعب يعاني من عواقب رفضه مغادرة لاير 
مدريد رغم علمه بأن المدرب الفرنسي زيدان لن يعتمد 

عليه.

كش��ف برش��لونة النقاب عن القميص الثاني الذي س��يرتديه في الموس��م 
الجديد )2019-2020(.

وذكر النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي إنه قرر االحتفاء بالذكرى األربعين 
لتأسيس الماس��يا )أكاديمية الش��باب بالنادي( من خالل إطالق القميص 

الثاني باللون األصفر مع وجود شريط مائل بألوان البلوغرانا التقليدية.
وجاء ذلك تماش��يًا مع القميص الذي ارتداه برش��لونة عام 1979 وهو نفس 

العام الذي تأسست فيه األكاديمية.
وف��ي هذا الصدد قال س��يرجي روبيرتو العب البارس��ا: ليس��ت مصادفة أن 
الماس��يا أخرجت للعالم العديد من الالعبين الكبار..إنها مكان خاص ومميز 
وله فلسفة فريدة ويسرني أن القميص الثاني يسلط الضوء على األكاديمية.. 
40 عامًا لالماس��يا هو بالفعل عمل يس��تحق االحتفال به. وأخرجت الماسيا 
العديد من النجوم على مدار التاريخ أمثال ليونيل ميس��ي وبيب غوارديوال، 

تشافي هيرنانديز، أندرياس إنييستا، سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه.



احتفالية مميزة وأنيقة، وحضور رسمي 
العاصمة  كبي��ر ش��هدته  وجماهي��ري 
مس��اء األح��د الماضي وتحدي��دًا صالة 
مدين��ة الج��الء الرياضي��ة، حيث كان 
الثالثة  الرياضية  افتتاح بطولة دمش��ق 
»لعيون��ك يا ش��ام » التي أصبحت من 
أكبر البطوالت التي تشهدها دمشق في 
كل صيف وعلى مدار العام على العموم، 
تس��تقبل فيه��ا المئ��ات م��ن األبطال 
والبطالت بكل األلعاب لفئات الش��باب 

والناشئين واألشبال للجنسين.
وج��رى حف��ل االفتت��اح بحض��ور راعي 
البطولة محمد حس��ام السمان أمين فرع 
دمش��ق لحزب البعث العربي االشتراكي 
والل��واء موف��ق جمع��ة رئي��س االتحاد 
الرياضي الع��ام ود. ماه��ر خياطة نائب 
رئي��س االتح��اد الرياضي ومحم��د فايز 
الحم��وي رئي��س مكتب الش��باب بفرع 
دمش��ق لحزب البعث ود. أحمد نابلسي 
نائ��ب محافظ دمش��ق وبع��ض أعضاء 
الرياضي  التنفي��ذي لالتح��اد  المكت��ب 
الرياضية ومهند طه  ورؤس��اء االتحادات 
رئيس اللجنة التنفيذية بدمش��ق وبعض 
التنفيذية لالتحاد  اللجان  رؤساء وأعضاء 
الرياضي بالمحافظات، وحضور جماهيري 
زين كعادته صالة حف��ل االفتتاح بوقت 
ب��دأت فيه مالع��ب وص��االت العاصمة 

باستقبال عدد كبير من المتنافسين.
وألق��ى القائمون عل��ى البطولة كلمات 
عب��روا فيها ع��ن أهمية ه��ذه البطولة 
وحف��زوا المتنافس��ين تلته��ا الفقرات 
الرياضية المتنوعة من العاب قوة ورقص 

رياضي كان��ت مميزة بس��يطة ومعبرة 
ش��دت إليها الحاضري��ن ولفتت األنظار 
أش��رف عليه��ا اتحاد الرياض��ة للجميع 
وجرى اس��تعراض للفرق المشاركة في 
دورة تتضم��ن مس��ابقات ف��ي ألعاب 
الك��رات “القدم والس��لة والطائرة واليد 
والمض��رب والطاول��ة” وألع��اب القوى 
والترياثل��ون  والدراج��ات  والس��باحة 
والشطرنج والمبارزة و”القوس والسهم” 
والجمباز والريش��ة الطائ��رة والبلياردو 
والمصارعتين  والكاراتي��ه  والمالكم��ة 
الروماني��ة والحرة باإلضاف��ة إلى ألعاب 
رف��ع األثقال والق��وة البدني��ة والجودو 

والكيك بوكسينغ والتايكواندو.
كرة السلة

اختتم��ت بطولة الس��لة لفئة االش��بال 
مواليد 2005-2006 مساء أمس الجمعة 
في صالة الفيحاء الفرعية وقام مهند طه 
رئيس اللجنة التنفيذية بدمش��ق بتتويج 
األندية الفائزة حيث ن��ال نادي الجيش 
اللقب تاله فريق جرمانا ثم الوحدة ثالثًا. 
تأهل أش��بال الوح��دة للنهائي جاء بعد 

تغلبهم على جرمانا بفارق نقطتين فقط 
60/62 بوقت فاز فيه الجيش على نادي 
الث��ورة 21/58 وكان ال��دور ربع النهائي 
من البطولة قد ش��هد ف��وز جرمانا على 
الفيح��اء 50-36 والوح��دة على النصر 
61-36 والجيش على األشرفية 10-67 

والثورة على المحافظة 65-70. 
وفي بطولة الشبالت لعبت شبالت نادي 
الثورة مس��اء أمس مع الوحدة لتحديد 
الفري��ق البطل )والجري��دة على الطابع( 
حيث كان الثورة قد تأهل للنهائي بفوزه 
على الفيحاء 21/58 فيما تأهل الوحدة 

بعد تجاوزه فريق األشرفية 59/62.
وكان ال��دور ربع النهائي ش��هد فوز الثورة 
على المحافظة 54-26 والوحدة على النصر 
72-37 فيما فاز الفيحاء على الجيش 51-

31 واألشرفية على بردى 33-52.
كرة المضرب

اختتمت منافسات كرة المضرب ببطولة 
لعيونك يا ش��ام أمس األول وأس��فرت 
النتائج ع��ن المراكز المتقدم��ة التالية 

بحسب كل فئة:

فئة عشر سنوات ذكور 
1- بسام كالس نادي المحافظة.
2- عدنان غنيم نادي المحافظة.
3- زين حسين نادي المحافظة.

3م- علي الحارس نادي المحافظة.
فئة 12 سنة إناث:

1- ميثم نصر الدين ريف دمش��ق نادي 
جرمانا.

2- هيليم أيوبية نادي المحافظة.
3- اآلن حاجي نادي المحافظة.

3م- سارة شويكاتي ريف دمشق.
فئة 12 سنة ذكور:

1- ن��ورا زهر الدين ريف دمش��ق نادي 
جرمانا.

2- كم��ال كش��يك ريف دمش��ق نادي 
صحنايا.

3- مجد هزيم نادي المحافظة.
3م- عمرو بدران ريف دمشق صحنايا.

فئة 14 سنة إناث )نظام الدوري(
1- تمر حنة كش��يك ريف دمشق نادي 

صحنايا.
2- آية سلوم ريف دمشق نادي جرمانا.

3- غنى النعس��اني ريف دمشق بنادي 
صحنايا.

فئة 14 سنة ذكور
1- هاني س��راء الدين ريف دمشق نادي 

جرمانا.
2- ماجد حافظ نادي المحافظة.
3- فادي دهبر نادي المحافظة.

3م- أمي��ر ب��دران ريف دمش��ق نادي 
صحنايا.

فئة 16 سنة إناث
1- مرام حافظ نادي المحافظة.

2- مايا زكريا ريف دمشق نادي صحنايا.

3- لين نصر الدين ريف دمشق نادي جرمانا.
16 ذكور:

1- فريد دهبي ريف دمشق نادي صحنايا.
2- رضا سراي الدين نادي المحافظة.

3- إبراهيم دهبر نادي المحافظة.
3م- عمرو رمضان نادي المحافظة.

المبارزة
وكما س��ابقتها فقد تناف��س عدد كبير 
على ألقاب رياضة المباراة بصالة تشرين 
وأسفرت عن النتائج التالية بحسب كل 

نوع من هذه المسابقة 
ايبيه ذكور مواليد 2003 

1- يوسف ازمشلي / دمشق شرطة/ 2- 
مؤيد يحيى / دمشق / 3- عمران مرسل 

/جديدة /.
ايبيه ذكور مواليد 2007- 2008 

1- زين ملحم / دمشق / 2- ياسر المعاز 
/ دمش��ق /  3- يزن المصري / دمشق /  

4- محمد كامل / دمشق /.
ايبيه إناث: 

1- س��يدرا مرس��ل / جديدة / 2- ملك 
الرفاع��ي / جدي��دة / 3- نغ��م دخان / 

جديدة / 4- بشرى زيتون / دمشق /.
فلوريه ذكور مواليد 2011_ 2006 

1- هادي الرفاعي / دمشق / 2- جعفر ملحم 
/ الجديدة / 3- زين خيربك / دمشق /.

فلوريه 2003: 
1- عبد هللا مصطفى / دمشق /.

2- معتصم يحيى / دمشق /.
3- احمد الرفاعي / دمشق /. 

المركز الرابع: عبد هللا زين العابدين /دمشق /.
فلوريه إناث 2003: 

1- هيا سليمان / دمشق /.
2- بيسان الرفاعي / دمشق /.

فلوريه ذكور 2005:
1- تقي مرسل / دمشق /.
2- تيم هواري / دمشق/.

3- رغيد سليمان / جديدة /.
المركز الرابع: هاشم سليمان / جديدة /.

كرة القدم 
شهدت بطولة لعيونك يا شام حتى اآلن 
جولتين م��ن بطولة أش��بال كرة القدم 
فف��ي الجول��ة األولى ف��از الوحدة على 
الش��رطة بهدفي��ن دون رد والمحافظة 
على المجد بهدفين لهدف والقدس على 
النضال 1/3 وأثقل الجيش على الفيحاء 

بستة أهداف نظيفة.
وفي الجولة الثانية تجاوز النضال مطب 
خسارة الجولة األولى وفاز على المحافظة 
1/4 وتغل��ب المجد عل��ى الفيحاء 1/4 
وبالنتيجة ذاتها تغلب الوحدة على نادي 
القدس وحقق الجيش فوزه الثاني على 
التوالي على حس��اب الش��رطة بهدفين 

نظيفين.

عادت بعثة المنتخب الوطني للش��باب 
لك��رة القدم من األراض��ي العماني بعد 
معسكر هو األول له خارجيًا لعب خالله 
منتخبنا م��ع أصح��اب األرض مرتين 
فتعادال سلبًا باألولى، وفاز منتخبنا في 
الثانية بهدف دون رد حيث تمت دراسة 
وافي��ة عن المباراة األول��ى من الطاقم 
الفن��ي بقيادة س��امر بس��تنلي وجرت 
عدة تغيي��رات بمراكز الالعبين وتبديل 
طفي��ف على التش��كيل بما يتناس��ب 
ومكام��ن القوة والضع��ف لدى الخصم 
وأج��واء الرطوب��ة العالية ج��دًا، فقدم 
تش��كيلنا أداء ممي��زًا ومنظمًا تفوق به 
على الخصم الصعب الذي يس��تعد منذ 
فترة طويلة ويعق��دون عليه الكثير من 
اآلمال بحسب تصريحات القائمين على 

اللعبة هناك بعمان.
أداء ونتيجة

قدم منتخبنا في مباراة الثالثاء الماضي 
بملعب مجمع الس��لطان قابوس ببوشر 
مب��اراة حق��ق خالله��ا معادل��ة األداء 
والنتيج��ة وكما تقدم فقد نزل للملعب 
وهو يعرف ماذا يريد وبدا بشكل منظم 
وينقل كرة سريعة بين خطوطه الثالث 
أرهق��ت الخص��م وفتح��ت الثغ��رات 
بخطوطه الخلفية العتماد منتخبنا على 
أكثر م��ن طريقة لعب وزي��ادة الحلول 
انطالق��ًا من خط  الفردي��ة والجماعية 
المنتصف مع يقظة وثبات دفاعي منع 

أي خروقات تجاه وس��يم أيوب حارس 
مرمانا.

الش��وط األول أنه��اه المنتخب بتقدمه 
به��دف دون رد ج��اء برأس��ية محم��د 
مش��هداني ف��ي الدقيقة العاش��رة بعد 
فاص��ل مه��اري م��ن محم��د ريحانية 
بالق��رب من الركني��ة ورفعه كرة ارتقى 
إليها مشهدانية بقوة ووذعها بذكاء بين 
مدافعين بعي��دًا عن متن��اول حارس 

المرمى.
أه��در منتخبنا بع��د اله��دف 6 فرص 
للتس��جيل عبر عمار رمض��ان ومحمد 
ريحاني��ة وهيث��م اللوز اعتم��د حيالها 
الخصم على الخشونة إليقاف مد العبينا 

تج��اه مرماه��م ول��م يتع��رض مرمى 
منتخبنا س��وى لكرة خطرة مسددة من 

بعيد احتضنها وسيم بثقة.
م��ر الش��وط الثان��ي دون تعديل على 
النتيج��ة س��وى أن األداء اختل��ف من 
ناحي��ة أصح��اب األرض الذي��ن جاروا 
بالدقائ��ق العش��ر األخي��رة وأضاعوا 3 
فرص ساعين وراء الرد والتعويض لكن 
شبابنا عرفوا كيف يس��يرون المواجهة 
كم��ا أرادوا فاغلقوا منطقته��م وارتدوا 
بحرفنة ريحانية وسرعة رمضان وبينهما 
النابلس��ي وكان األول نجم هذا الشوط 
بتحركاته وفرصه األربعة خالله بالمقابل 
ذهبت رأس��ية وتس��ديدتين للمنتخب 

العماني بجانب مرمانا وتكفل مشهداني 
)صاحب ه��دف المباراة الوحيد( بإبعاد 
ك��رة عن خ��ط المرمى وتكفل وس��يم 
ح��ارس المرم��ى بأخرى لك��ن النهاية 
كانت واقعية بفوز مس��تحق على عمان 

بهدف دون رد.
تعادل افتتاحي

وكان منتخبنا الشاب قد تعادل سلبًا مع 
نظيره العماني في مباراتهما االولى على 
أرض الملعب ذاته، شبابنا كانوا األفضل 
بالشوط األول من ناحية السيطرة ونقل 
الكرة نحو منطقة الخصم والتهديد بعدة 
العماني  المرم��ى  كرات ضاع��ت أمام 
فس��دد ريحانية مرتين بجان��ب القائم 

وف��وق العارضة، ووض��ع رمضان زميله 
النابلسي بانفرادة أبعدها الدفاع، وتقدم 
ياس��ين من الخلف ليس��دد بقوة بين 
يدي الحارس العماني وتراجع أصحاب 
األرض في الدقائق العش��ر األخيرة من 
هذا الش��وط إل��ى مناطقه��م الدفاعية 
ول��م يش��كلوا أي خطورة عل��ى مرمى 
وسيم ايوب الذي تعرض إلصابة نتيجة 
خش��ونة من أحد الالعبي��ن العمانيين 
أخرج له��ا حكم المباراة الصفراء ومعها 

كانت نهاية الشوط.
الش��وط الثاني كان امتدادا لسابقه من 
حي��ث األفضلي��ة لمنتخبن��ا لكن دون 
خط��ورة بالمجمل س��وى بكرتين من 

تس��ديدة قوية للرمضان ردها الحارس 
على دفعتين وتس��ديد ذكية بعيدة من 
الدال��ي )لوب( أبعدها الحارس بصعوبة 
لركنية تخلل ذلك عدة تبديالت أجراها 
مدرب المنتخ��ب للوقوف على جاهزية 
الالعبي��ن، عل��ى الط��رف المقاب��ل لم 
يس��تطع المنتخ��ب العمان��ي اختراق 
خط دفاعنا رغم تحسن أداءه لكن دون 
تسجيل أي خطورة سوى عرضية مرت 

من الجميع على خط مرمى منتخبنا.
راض عن األداء

أب��دى س��امر بس��تنلي المدي��ر الفني 
لمنتخبن��ا رض��اه ع��ن األداء والنتيجة 
ف��ي المباراتين ضمن معس��كر وصفه 

بالناجح وق��ال عن المواجه��ة األولى: 
كنا األقرب للتس��جيل واألخطر على مر 
الش��وطين واس��تحققنا الفوز أكثر من 
التع��ادل وأض��اف: )اس��تطعنا تطبيق 
فلس��فتنا على المنتخ��ب العماني في 
المباراتين وال خوف على المنتخب ألن 

النتائج الجيدة تتحقق تباعًا.
حضور رسمي 

تابع المباراتين د. بس��ام س��يف الدين 
الخطيب الس��فير الس��وري في سلطنة 
عمان وس��عيد عثمان البلوشي األمين 
لالتح��اد  التنفي��ذي  والمدي��ر  الع��ام 
العمان��ي، والتقيا بعد المب��اراة األولى 
بالعب��ي الفريقي��ن ف��ي أرض الملعب 
متمني��ن له��م التوفي��ق بمس��يرتهم 
وتبادال ورئيس البعثة وليد عواد الدروع 

التذكارية بين الشوطين.
مثل منتخبنا 

حارس المرمى وسيم ايوب.
خ��ط الدف��اع: هيث��م الل��وز ومحم��د 

مشهداني ومصطفى السفراني.
خط الوس��ط: صبحي جدع��ان وأحمد 
الدالي ومحم��د ريحانية وياس��ين أبو 
كرش وفي الهجوم: أحمد عمارة وعمار 

رمضان ومحمد حاتم النابلسي.
الثانية التشكيل ذاته  وشهدت المباراة 
باس��تثناء دخول محمد العبو بدياًل عن 
النابلس��ي مع ع��دة تغيي��رات بمواقع 

الالعبين.
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شبابنا عادوا من سلطنة ُعمان.. معسكر ناجح وأداء مبشر ونتيجتان مقنعتان

دورة دمشق الرياضية الثالثة » لعيونك يا شام«

حضور مسؤول وكرنفال رياضي وشعبي مميز 

ربيع حمامة


