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كلمة االتحاد

االنتخاب والقسم
ً
محفورا بذاكرة الشعب العربي السوري
سيبقى شهر تموز من كل عام
بشكل عام وفي ذاكرة الرياضيين بشكل خاص لما له من مكانة في
النفوس وأثر وتأثير في حياة الوطن والمواطن.
ً
وتحديدا في الي��وم الثالث منه
ف��ي مطلع هذا الش��هر ع��ام 4102
تدافع المواطنون الس��وريون على صناديق االقتراع ليقولوا كلمتهم
الفصل «نعم البن الش��عب البار الدكتور والضابط والقائد واإلنس��ان
والمواطن والش��جاع واألمين والمؤتمن والحكيم والمقاوم العربي
ً
رئيسا للجمهورية العربية السورية» في
الس��وري بامتياز بشار األسد
أول انتخابات متعددة المرشحين في تاريخ سورية المعاصر.
ف��ي ذلك اليوم المش��رق م��ن تاريخنا ق��ال الس��وريون كلمتهم وقال
الرياضيون كلمتهم «لسورية انتماؤنا واألسد خيارنا» وبايعوا القائد
الرئيس لوالية رئاس��ية جديدة في وقت من أش��د األوقات صعوبة على
وطننا وفي غمرة غزو استعماري بربري همجي تكفيري على وطننا.
غزو على التاريخ والثقافة والحضارة واإلنس��انية والمعتقدات وغزو
ش��عاره القتل والتدمير والحرق واإلبادة واإلجرام لكل معالم الحياة
وأسبابها غزو للقضاء على الحاضر والمستقبل في وطن أم الحضارات
والديانات والرساالت سورية العظيمة.
رئيسا للبالد ً
ً
إيمانا من
لقد كانت البيعة لقائدنا الملهم بش��ار األسد
الش��عب على قدرة س��يادته على دحر العدوان واالنتصار في معركة
الوجود والكرام��ة والعزة واإلباء معركة اإليمان بالحياة الحرة والقرار
المستقل ومقاومة اإلرهاب.
ً
ً
تاريخيا في
منعطفا
إن مشاركة كل الشعب في هذا االنتخاب شكل
حياتنا ووجودنا ورسم الغد المشرق لمستقبلنا لتبقى سورية جوهرة
البلدان ودرة األوطان.
وفي الس��ادس عشر من ش��هر تموز عام  4102أدى السيد الرئيس
ً
رئيس��ا للجمهورية العربية السورية
بش��ار األسد القسم الدس��توري
وفي كلمة س��يادته للش��عب الذي اختاره وبايعه وانتخبه وببالغة
عنوانها اإليجاز وضع الس��يد الرئيس كل العناوين المهمة الصادقة
لالنتخابات والقس��م وللمصير حيث قال« :إن االنتخابات الرئاسية
الت��ي جرت لم تكن مجرد عملية سياس��ية ،بل كانت معركة كاملة
األبعاد».
وتابع سيادته« :إن االنتخابات كانت معركة دفاع عن السيادة والقرار
الوطني ضد اإلرهاب».
ً
ويؤكد السيد الرئيس« :أنه أكثر تفاؤال بعودة البالد إلى وضع أفضل».
ويضيف س��يادته« :إن الصمود الذي أبداه الس��وريون بمش��اركتهم
الواس��عة في االنتخابات غي��رت الكثير من التحالفات وأس��قطت
الكثير من المخططات».
ها هي س��ورية المنتصرة وش��مس مس��تقبلها قد أش��رق وأبناؤها
يرددون وف��ي طليعتهم الرياضيون بكل قناع��ة وحب ووفاء ووالء
وانتماء «لسورية انتماؤنا واألسد خيارنا».
اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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آراء الخبراء في منافسينا وحظوظنا

القرعة المزدوجة آسيويًا وموندياليًا وضعت رجالنا بالمجموعة األولى
ربيع حمامة
اتجه��ت األنظ��ار ي��وم األربعاء
الماضي إل��ى كوااللمبور ،حيث
س��حبت قرع��ة التصفي��ات
اآلسيوية المش��تركة لبطولتي
كأس العال��م في قط��ر 2022
وكأس آس��يا في الصين 2023
و( أثمرت)عن وق��وع منتخبنا
األول لكرة القدم في المجموعة
األولى الت��ي ترأس��تها الصين
بالمس��توى األول باإلضافة إلى
الفليبي��ن والمالدي��ف وغ��وام
وبمجموع��ة هي األس��هل كما
وصفه��ا األغلبي��ة ع��ن باق��ي
المجموع��ات ع��ززت من آمال
منتخبن��ا ببلوغ الدور الحاس��م
من تصفي��ات المونديال القادم
ونهائيات بطولة القارة.
وكان منتخبن��ا ق��د لع��ب مع
الصين ف��ي التصفيات المؤهلة
لكأس العالم وفاز عليها بمباراة
الذهاب به��دف دون رد وتعادال
في اإلياب بهدفين لمثلهما.
وجاء ف��ي المجموع��ة الثانية
بحسب القرعة أستراليا واألردن
وتاي��وان والكوي��ت ونيب��ال،
والمجموع��ة الثالث��ة إي��ران
والعراق والبحرين وهونغ كونغ
وكمبودي��ا ،وف��ي المجموع��ة
الرابعة السعودية وأوزباكستان
وفلسطين واليمن وسنغافورة.
وضم��ت المجموعة الخامس��ة
قطر ،عمان ،الهند ،أفغانس��تان
والمجموع��ة
وبنغ�لادش،
السادس��ة اليابان ،قرغيزستان،
طاجيكستان ،مانمار ومنغوليا.
وترأس��ت اإلم��ارات المجموعة
السابعة ومعها فيتنام وتايالند
وماليزي��ا وأندونيس��يا ،وف��ي
المجموع��ة الثامن��ة كوري��ا
الجنوبي��ة ولبن��ان وكوري��ا
وتركمانس��تان
الش��مالية
وسريالنكا.
وت��م تصني��ف المنتخبات إلى
خمسة مستويات وجاء منتخبنا
في المستوى الثاني إلى جانب
األردن والع��راق وأوزباكس��تان
وعمان وقيرغيزس��تان وفيتنام
ولبنان.
ُيذك��ر أن التصفيات س��تنطلق
في شهر أيلول المقبل وستكون
المواجهة األول��ى لمنتخبنا مع
الفيليبي��ن ف��ي الخامس منه.

آراء في مجموعتنا

بعد ساعات قليلة من صدور قرعة
تصفي��ات كأس العال��م ف��ي قطر
 2022وكأس آس��يا ف��ي الصي��ن
 2023تابعن��ا ردود أفع��ال بعض
المدربي��ن وخبراء اللعب��ة الذين
تحدثوا بكلمات سريعة لـ”االتحاد”
عن القرع��ة وحظوظنا بالتصفيات
اآلس��يومونديالية وعن منتخبات
مجموعتنا ،وسنترك الحديث لهم..
فماذا قالوا؟
 وليد أبو السل (العب دويل
ومدرب) :هي واحدة من أسهل
المجموعات ،لكن ضمن الظروف
الحالية للمنتخب يبدو أن كل
المنتخبات ستكون صعبة مهما
صغرت ،والدليل التعادل مع
الفريق الهندي والخسارة من
الطاجيك وهي فرق يوازي
مستواها الفليبين والمالديف.
أعتق��د أن المنتخ��ب الصيني هو
األبرز في ه��ذه المجموعة لخطف
البطاقة األولى وحظوظنا متساوية
مع الفلبين لخط��ف أفضل ثواني
المجموعات.
ق��د يت��م الحديث ع��ن أن هناك

تش��كيلة للتجري��ب ،لك��ن م��اذا
فع��ل منتخبنا المدج��ج بالنجوم
بالنهائي��ات اآلس��يوية؟ ..وم��ن
هن��ا أق��ول ب��أن حدودن��ا قائمة
بالترشح كأفضل ثواني مع صعوبة
المنافس��ات م��ع المجموع��ات
األخرى على هذا المركز ً
أيضا.
 جورج خوري (العب دويل
ومدرب) :المجموعة أقل ما يمكن
القول عنها أنها السهل الممتنع..
فالصين حسب التاريخ هي بنفس
مستوانا ،والفلبين تتطور بكرة
القدم ولكن بحال لم نتأهل في
ظل هكذا مجموعة يجب إعادة
هيكلة كرة القدم والبداية من
الصفر.
الصين والفليبين ليس��ا سهلتين
أما ج��زر المالديف وغوام يس��هل
الفوز عليهما وتبقى المشكلة التي
نعان��ي منها والمتعلقة بعدم تطور
منتخبن��ا بوقت تتط��ور فيه بقية
المنتخبات.
المباري��ات الودي��ة برأي��ي ه��ي
لتحس��ين أداء الفري��ق األول
ومالحظة الس��لبيات واإليجابيات
وهي ليس��ت لتجري��ب الالعبين

على صعيد منتخب الرجال.

 عساف خليفة (العب دويل
ومدرب) :في خضم العمل الذي

تقوم به الدول اآلسيوية من تطوير
ً
وخصوصا الفرق الصغيره
لكرة القدم
أعتقد إنه ليس هناك أي أمر
ً
وتحديدا دول مثل تايالند
سهل..
والفلبين وماليزيا وإندونيسيا
وغيرها حيث أن تصفيات كأس
العالم تختلف ً
كليا عن المباريات
الرسميه بالنسبة لهذه الدول ونتائج
ً
مقياسا
المباريات الودية لها ليست
لمستواها الحقيقي.
علينا العمل والعم��ل الكبير على
الناحي��ة االنضباطي��ة أكث��ر من
الفني��ة ألنه عند فقدانها ننكش��ف
مع أصغر الفرق ..سنواجه منافسه
شرس��ة من الفلبي��ن ومن الصين
بعد مرحله المدرب اإليطالي ليبي
ً
ً
وخصوصا
عالي��ا
أصبح أس��لوبهم
على أرضهم.
س��نعاني من مشكله اللعب خارج
أرضن��ا ولك��ن أعتق��د أن العب��ي
منتخبن��ا (المحترفي��ن) ولي��س
المحليين إال باس��تثناءات قادرين
على التأقلم والتعامل معها

المعس��كرات ضرورية والمباريات
ً
ونوعيته��ا س��تلعب ً
كبي��را
دورا
ف��ي التقرب م��ن أس��لوب الفرق
المنافسة.
اتمن��ى تج��اوز ال��دور األول الن
ً
كبيرا وأكبر بكثير
طموحنا أصب��ح
ً
وخصوصا بع��د أن كنا على أعتاب
كأس العالم ونؤكد أن س��ورية لن
تقع ً
أبدا وستبقى قوية.
 أنس مخلوف (العب دويل
ومدرب) :القرعة من حيث
المنتخبات سهلة مقارنه مع باقي
المجموعات ،ولكن على أرض
الملعب كل منتخب سوف يقاتل
من أجل عمل نتيجة إيجابية،
وأتوقع أن تنحصر المنافسة بين
منتخبنا والمنتخب الصيني
يج��ب علين��ا أن ال نس��تهتر بأي
منتخ��ب ألن تص��در المجموع��ة
س��يكون باالعتماد عل��ى النتائج
بمواجهة الفلبين المالديف وغوام،
ويج��ب أن يمثل المنتخب األجدر
واألجه��ز فنحن بحاج��ة للجميع،
المحترف��ون والخب��رة والمميزون
من الوجوه الش��ابة ويبقى الخيار
بأيدي الجهاز الفن��ي الذي نتمنى

برنامج مباريات منتخبنا يف التصفيات
الجولة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

التاريخ
2019/9/5
2019/9/10
2019/10/10
2019/10/15
2019/11/14
2019/11/19
2019/3/26
2019/3/31
2019/6/4
2019/6/9

المباراة
الفلبين× سورية
استراحة
سورية×ج.المالديف
غوام ×سورية
سورية×الصين
سورية×الفلبين
استراحة
ج .المالديف× سورية
سورية×غوام
الصين×سورية

خروج مخيب
أنه��ى منتخبنا الوطني للرجال لكرة القدم مش��اركته في دورة
الهند الودية بتع��ادل مخيب مع أصحاب األرض بهدف لهدف
في الجولة الثالثة من الدورة.
منتخبنا ل��م يظهر بالش��كل المطلوب يوم الثالث��اء الماضي
ً
نس��بيا في الش��وط األول وأهدر
بالرغ��م من إنه كان األفضل
فرصتي��ن لمحمد المرمور وفراس الخطيب ،وفي الثاني باغت
الهنود منتخبن��ا في الدقيقة  ٥٢بهدف س��جله غالوت ،ووقع

منتخبنا األولمبي يواصل تدريباته في معسكر كراسنودار

تتواصل تحضي��رات منتخبن��ا األولمبي لكرة
القدم في معسكره الخارجي بمدينة كراسنودار
الروس��ية وال��ذي سيس��تمر حت��ى الح��ادي
والثالثين من الشهر الحالي.
وكان��ت البعثة قد وصلت يوم األربعاء األراضي
الروس��ية وكان في اس��تقبالها ش��اكالف إيليا
ً
مندوبا عن وزير الرياضة الروسي،
إيغورفيتش
وعدد من أفراد الجالية الس��ورية في كراسنودار
الت��ي هتفت لالعب��ي الفريق ووزع��ت عليهم
الورود.
ويأتي ه��ذا المعس��كر ضم��ن اس��تعدادات
أولمبينا لنهائيات كأس آس��يا تحت  23س��نة
والتي س��تقام في تايلند في شهر كانون الثاني
م��ن الع��ام المقبل ،وه��ي البطول��ة المؤهلة
ألولمبياد طوكيو .2020
وكان المنتخ��ب قد أنهى معس��كره التدريبي
الداخلي في دمش��ق منتصف االسبوع الماضي
بحص��ة تدريبية في ملعب الفيحاء الرئيس��ي،
حضره��ا رئيس اتحاد ك��رة القدم محمد فادي

ً
مودعا
الدب��اس والذي تح��دث إلى الالعبي��ن
ً
ومتمني��ا لهم االس��تفادة القصوى من
إياهم
ً
مشيرا
المعسكر الخارجي في مدينة كراسنودار،
إل��ى االهتمام الكبي��ر واآلمال الت��ي يعقدها
اتحاد ك��رة القدم والقي��ادة الرياضية على هذا
المنتخب ،األمر الذي تجلى في هذا المعس��كر
الخارجي الذي يع��د األول من نوعه للمنتخب
األولمبي على غرار معس��كر النمس��ا الذي تم
تخصيصه لمنتخب الرجال في الصيف الفائت.
وتتألف بعثة المنتخ��ب األولمبي من :رفعت
ً
(مش��رفا للمنتخب) أيمن الحكيم
الش��مالي
ً
ً
(مدي��را فني��ا) أحم��د عزام ومصع��ب محمد
ً
(مدربا
(مس��اعدين للم��درب) أحم��د ناي��ف
ً
(إداري��ا) موفق فتح هللا
للح��راس) أحمد زينو
(مدير قس��م المنتخبات) عزت شقالو ومحمد
ً
(مرافقا
ع��كاش (معالجين) أحم��د بيرق��دار
ً
إعالميا) أوس محمد (مسؤو ًال للتجهيزات).
ً
و( 23العبا) هم :يوسف محمد ،محمد مالطة،
أن��س العاجي ،أنس بيطار ،زكري��ا حنان ،عبد

أن يوفق باالختيار.
ً
ج��دا
المباري��ات الودي��ة مهم��ة
فهي تس��اعدنا عل��ى الوقوف على
مس��توى الفريق والالعبين وزيادة
عامل االنس��جام بينه��م للوصول
إلى التشكيل المثالي القوي الذي
سنبدأ به البطولة.
 عبد القادر الرفاعي (العب
دويل ومدرب) :مجموعة منتخب
ً
قياسا ألسماء
رجالنا ليست صعبة
المنتخبات التي إلى جانبنا
ومقارنة بمنتخبنا لكن بالتأكيد
ليس هناك أمر سهل ونتمنى
التوفيق لمنتخبنا للوصول لألدوار
النهائية حيث أن حظوظ التأهل
كبيرة.
المباري��ات الودي��ة مهم��ة ولكن
ليس��ت المقي��اس لمس��توى
المنتخ��ب الحقيق��ي حي��ث أن
المباريات الرس��مية تختلف ً
كليا
وتدخل فيها حسابات النقطة الغير
موجودة بالمباريات الودية.
 فيصل غازي (مدرب) :القرعة
ً
نسبيا
وضعتنا في مجموعة سهلة
على الورق من حيث المستوى الفني
للمنتخبات وأرى أن فرصتنا بالتأهل

كبيرة ً
جدا بجانب الفريق الصيني.
الصي��ن اصبحت من كب��ار القارة
ً
حظوظ��ا قوية
اآلس��يوية وتملك
بتح��اوز الدور االول وس��تكون ً
ندا
لكرتنا وهو منتخب اختلف وتطور
ً
كثي��را منذ قدوم المدرب االيطالي
مارش��يلو ليبي على رأس القيادة
الفنية ،المنتخب الصيني تشكيلته
االساس��ية خاض��ت منافس��ات
البطوالت القاري��ة معظم عناصره
ً
عام��ا وينته��ج نظامي
تح��ت 23
لعب “ ”4_3_3و”  “ 5_4_1ويتسم
اس��لوب لعبه على الهجوم المرتد
واالخت��راق م��ن العم��ق واغالق
المس��احات والتحول الس��ريع وال
يعتمد على عنصر الحيازة اطالقا.
المنتخ��ب الفلبين��ي فريق متطور
ً
جدا ويح��رج الف��رق األخرى لكن
منتخبن��ا يمكن أن يتف��وق عليه
بعامل��ي الخبرة واللياق��ة البدنية
والعامل الذهني ،المالديف منتخب
متجدد يعتمد على التأهيل الذي
وضعه االتح��اد المالديفي لالرتقاء
بالك��رة هناك ولدين��ا القدرة على
تحاوزه بنس��به كبيرة ذهابا وايابا..
وبالتأكيد األفضلي��ة بمباراة غوام

تصب لمصلحتنا
تبقى مش��كلة أو معضل��ة كبيرة
وه��ي ليس��ت ف��ي المنتخب��ات
التي س��نواحهها أنما في طريقتنا
التقليدي��ة والكالس��يكية ف��ي
التحضي��ر والبن��اء والتأه��ب إلى
بطوالت كأس��ي العالم واسيا وما
يرافقه من ضعف أو مشاكل جمة
تظهر عند االستحقاقات فقط.
 أحمد الصالح (مدرب) :القرعة تبشر
بالخير ،وحسب اإلحصاء الموجود
والترتيب اآلسيوي للمنتخبات فنحن
محظوظون بالقرعة مقارنة بفريقنا
الذي قدم مستويات عالية بالبطوالت
السابقة اآلسيوية.
المباري��ات االس��تعدادية الت��ي
حدثت باآلونة األخيرة هي لكشف
العبي��ن وممك��ن تغيير أس��لوب
لعب قبل التصفيات اآلسيوية عدا
عن اكتش��اف األخط��اء وال يمكن
أن نأخذه��ا كمعي��ار أو مقي��اس
لمستوى منتخبنا الوطني.
منتخبا المالديف أو غوام ال يوجد
أي معلومة عنهم��ا وهنا الصعوبة
الوحيدة ويج��ب على الكادر الفني
أن يأخذ احتياطات��ه ..ولكن على
ال��ورق نح��ن بالص��دارة ..خب��رة
الالعبين الموجودين مع حماس��ة
بعض الالعبين الش��باب ستجعلنا
الرقم الصعب.
 محمد شديد (مدرب) :المجموعة
ً
سهلة ً
وعمليا وقادرون نتصدر
نظريا
المجموعة ونتأهل ومن غير
المعقول أن نتحدث بعكس ذلك،
فالعناصر الموجودة منذ تصفيات
آسيا والعالم أعمارهم صغيرة
وعلى الورق هم األميز ولديهم
خبرة كبيرة كالمحترفين بكبرى
الدوريات ولدينا العبون مميزون
والخلل قد يكون بتوظيفهم ببعض
المراكز ،المنافسة بيننا والصين
والفرق الثانية بآسيا على العموم
تتطور وتروج لدوريها للمستقبل.

الرحمن ب��ركات ،أيمن عكيل ،زيد غرير ،الليث
محمد علي ،أحم��د رجب ،محمد البري ،ميالد
حمد ،صبحي ش��وفان ،عبد القادر عدي ،مروان
زيدان ،محمد مازن عمارة ،غيث سليمان ،عالء
الدين الدالي ،وليام غنام ،محمد أمين الحداد،
عبد الهادي شلحة ،محمد الحالق ورامي الترك.
كما وجهت الدعوة إلى سبعة العبين ينشطون
في الخارج من أج��ل رؤيتهم وتجربتهم خالل
ً
تمهيدا إلتم��ام األوراق الالزمة لمن
المعس��كر
يق��ع عليه اختي��ار ال��كادر الفن��ي للمنتخب
األولمبيً ،
علما أن عملية انتقاء هؤالء الالعبين
خضعت لدراسة ومتابعة لنتائجهم ومبارياتهم
والدقائق التي لعبوها في الموس��م الفائت مع
أنديتهم وهم:
مارتن عيس��ى (الس��ويد) عبد المن��ان خليل
(الس��ويد) أنطوني��وس عبد األحد (الس��ويد)
آرتي��ن بورس��لي (الس��ويد) فوزيت ش��عراني
(فنزوي�لا) س��ردار س��ليمان (ألماني��ا) أحمد
عثمان (نيوزلندا).

فراس الخطيب على هدف التعديل من ركلة جزاء في الدقيقة
 ٨٠ولم تسفر باقي الدقائق عن جديد.
وفي مؤتمره الصحفي ق��ال المدير الفني فجر ابراهيم :منحنا
الالعبي��ن المحليين فرصة جيدة خالل المش��اركة في الدورة
وس��تكون المرحل��ة القادمة لتقيي��م مردوده��م وصوال إلى
التشكيلة المثالية ،وفي مباراتنا أمام الهند تكرر سيناريو لقاء
ً
فرصا عدة كلفتنا ً
طاجكس��تان وأضعنا ً
مباغتا حرمنا من
هدفا

بلوغ النهائي.
وأض��اف :ك��رة الق��دم التعت��رف باالس��تحواذ واألفضلية بل
باأله��داف وخاصة في هكذا مباري��ات .اعطينا فرصة لالعبين
المحليين بوجود اربعة من عناص��ر الخبرة وامامنا عمل كبير
لبناء مستقبل افضل للكرة السورية.
ً
علم��ا إنه جرت بوقت متأخر من مس��اء أمس الجمعة مباراة
تحديد بطل الدورة وجمعت طاجكستان وكوريا الديمقراطية.

شبابنا يرفعون من جاهزيتهم محليًا
بعد عودته من معس��كره الخارجي األول له في
سلطنة عمان  ،استمر منتخبنا الوطني للشباب
ً
وتحديدا بمدينة
لكرة القدم بتدريباته في دمشق
الفيح��اء الرياضي��ة ضم��ن مرحلة اس��تعداده
لتصفي��ات كأس آس��يا التي تقام مطلع ش��هر
تش��رين اول  ، 2019حيث يأخذ الالعبون فترة
استراحة يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع
يع��ودون بعدها لملعبهم التدريبي  ،وش��ملت
الدعوة األخيرة ك ًال من :وليد عواد (مشرفا )
ً
(مديرا للمنتخب) وسامر بستنلي
جورج خوري
(مديرا ً
ً
فنيا) وخالد الس��هو (اداريا) وياسر لفاح
ومعن الراش��د (مس��اعدا مدرب) ومحمد رزق
ً
ً
(منس��قا
(مدربا لحراس المرمى) وربيع حمامة
ً
ً
ً
فيزيائيا)
(معالج��ا
إعالمي��ا) وخال��د الش��يخ
ً
(مدلكا) وخالد جمّال (مسؤوالً
وفايز النابلس��ي
للتجهيزات) ومحمد الناصر (مصورا).
الالعبون :أحمد عمارة ومحمد حاتم النابلس��ي
وياسين أبو كرش ووسيم أيوب ويحيى الكرك
ومحم��د ملحم ويامن مطلق وهيثم اللوز وعبد
الق��ادر ش��عبان  ،ومصطفى الس��فراني وأحمد
الدال��ي ومحم��د ريحانية ومحمد مش��هداني
وفضل عليص ومحمد امجد فياض وويوس��ف

عس��اف وعالء الحمصي وفواز بوادقجي وأحمد
حات��م وفض��ل فض��ة ومحمد العب��و وصبحي
الجدعان وروان خليل وعم��ار رمضان وعبدهللا
المهاوش.
وفي إطار دعم مسيرة التحضير أجرى اتحاد كرة
القدم عدة مراسالت إلمكانية خوض المنتخب
ً
ً
ً
وتحديدا في إي��ران والعراق
خارجيا
معس��كرا

واألردن في ظل اعتذار عدة دول أخرى ألسباب
مختلفة ،يترافق ذلك مع دعم المنتخب بكل ما
يلزم من تجهيزات وتوفير أجواء مريحة للعمل
إن كان بالملعب ومكان اإلقامة ،ومن المتوقع
ً
أيضا مش��اركة الفريق في ال��دورة التي يقيمها
نادي تش��رين بالالذقية منتصف الشهر القادم
وفق خطة الكادر الفني.

أحوال كرة النادي العربي غير مطمئنة
زياد عامر
من أجل رؤية األضواء كانت إدارة
النادي العربي س��خية الموس��م
الماضي حيث أكثر من  20مليون
ليرة س��ورية وكانت حدودها دور
األربع��ة المؤه��ل إل��ى الممت��از
ولكنه��ا هذا الموس��م تعاني من
عدم الت��زام الالعبين حيث حضر

 8العبين أخر التمارين ومعظمهم
ليسوا من األساسيين وذلك لعدم
وجود الم��ال وش��ح التعويضات
مقارنة بالموسم الفائت ومن أجل
االقتراب من األجواء الكروية كان
لالتحاد الح��وار التالي مع رئيس
النادي احس��ان العباس المشرف
على ك��رة الرجال ال��ذي قال في
البداية لقد وضعنا دراسة تفصيلية
لم��ا تحتاج��ه ألعابن��ا حيث كرة

القدم بكافة فئاته��ا تحتاج لـ 35
مليون ليرة سورية وكرة السلة الى
 8ماليين والطائ��رة الى  2مليون
ك��ون فري��ق الناش��ئات بالدرجة
األول��ى وهن��اك  5ماليين لباقي
ألوان الرياضة وما لدينا  6ماليين
قادمة م��ن اس��تثمارات حاضرة
بمنشأة النادي القابعة الى جانب
مق��ر اللجن��ة التنفيذي��ة وأضاف
نحصل على بعض المساعدات من

المحبين وم��ن الرئيس الفخري
زي��اد صيموعة وع��ن المبادرات
التي قامت به��ا االدارة أجاب لقد
حاولنا وما زلنا نح��اول للحصول
على المال من ع��دة مطارح لكن
على م��ا يبدو ظ��روف الحياة لقد
تغيرت والذي تبرع العام الماضي
قد ال يستطيع التبرع هذا الموسم
وبالمحصل��ة تب��دو الص��ورة غير
مطمئنة للقادم من األيام!!!

كرة القدم
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خالل لقائه مع الكوادر الرياضية والشبابية بدمشق

من القلب

اللواء جمعة :الرياضة أصبحت حالة وطنية جامعة ودورها
احتواء الشباب في انشطة مفيدة وفاعلة

أك��د الل��واء موفق جمعة رئي��س االتحاد
الرياض��ي الع��ام أن الرياض��ة الس��ورية
أصبحت اليوم حالة وطنية مهمة وجامعة
لكل أبناء س��ورية وتش��كل ً
رديفا للجيش
العربي السوري بما يحققه الرياضيون من
إنجازات على المستوى المحلي والعالمي.
وأضاف الل��واء جمعة خ�لال اللقاء الذي
نظمه مكتب الش��باب بفرع دمشق لحزب
البعث العربي االشتراكي في قاعة السابع
من نيس��ان مع الكوادر الحزبية والرياضية
والش��بابية :أن االتح��اد الرياض��ي العام
الذي تأس��س عام  1971يسعى من خالل
الخطط والبرامج إلى تحس��ين مس��توى
الرياضة واالهتمام بالرياضة األنثوية ودعم
ً
األندية ً
ومعنويا وصيانة واس��تكمال
ماديا
بن��اء المنش��آت الرياضية وخاص��ة التي

تعرض��ت لإلره��اب وتأمي��ن التجهيزات
ً
مش��يرا إلى
الضرورية لممارس��ة كل لعبة
أهمية اس��تثمار المنشآت العائدة للنادي
بما يساعد على تمويل النادي ً
ذاتيا حيث
أن التوجه الرئيسي لالتحاد الرياضي يتركز
على تحويل األندية الرياضية لمؤسس��ات
اجتماعي��ة وثقافي��ة وترفيهي��ة للقي��ام
بدوره��ا في بن��اء المجتم��ع وخاصة في
احتواء الش��باب في أنشطة مفيدة وفاعلة
تسهم في خدمة الوطن.
وق��ال رئي��س االتح��اد الرياض��ي العام:
الظ��روف االس��تثنائية تزيد م��ن عزيمة
الرج��ال الوطنيي��ن والس��يما المواط��ن
العربي السوري ونحن في منظمة االتحاد
الرياضي جزء من العائلة الكبيرة س��ورية
ووضعنا تصورات خاصة بالنشاط الرياضي

الداخلي التحادات األلعاب ولمش��اركات
منتخباتنا الوطني��ة الخارجية التي تهدف
لتحقيق نتائج مشرفة ولم نتغيب عن أي
اس��تحقاق عربي أو قاري أو عالمي نشعر
بأن وجودن��ا فيه ضروري ومهم ،مش��يرا
إلى ان كل م��ن يم��ارس الرياضة ويأتي
إلى الملعب والصالة يعبر عن حالة وطنية
ً
(العبا
مميزة ألنه يقاوم اإلرهاب بطريقته
ً
ً
ً
ومرافقا) فهم يع ّبرون عن
وإداري��ا
ومدربا
وطنيتهم بامتياز كذلك ما تقدمه الرياضة
ً
خارجيا س��واء حققت
م��ن صور مش��رقة
نتائج أم ال فهي حافظت على علم سورية
الوطني واس��م وطننا الغالي خارج حدود
الوطن برمزيته وقدس��يته وترد بقوة على
المتآمرين على بلدنا بقيادة السيد الرئيس
بشار األسد.

وتط��رق الل��واء جمع��ة إل��ى المؤتمرات
االنتخابية للدورة العاشرة لالتحاد الرياضي
العام المقرر بدء أعمالها شهر أيلول القادم
منوها بالمعايير واألس��س التي س��تتركز
عل��ى العناصر الجي��دة الملتزم��ة بالنهج
الوطن��ي الت��ي تواجدت وعمل��ت خالل
س��نوات األزمة وم��ن أصحاب الس��معة
ً
الحسنة المؤهلة ً
ومسلكيا مع مراعاة
فنيا
عنصر الشباب والعنصر األنثوي وإعطائهم
األولوية.
وخت��م حديثه بالقول :أنظ��ر بتفاؤل وثقة
بمس��تقبل أفض��ل لرياضتنا ألنن��ي ً
دائما
متفائل لطالما نملك رجا ًال ونساء يؤمنون
أن بن��اء س��ورية وتحقيق نهض��ة رياضية
مسؤولية الجميع ويجب أن نحافظ عليها
ونطور مستوياتنا ونتائجنا بما يلبي طموح

الحدث الصدمة

ش��عبنا وتنفي��ذ توجه��ات قيادتنا وعلى
رأسها الس��يد الرئيس بش��ار األسد الذي
يتطلع مع شعبنا وجيشنا العربي السوري
لبناء سورية المتجددة.
م��ن جهت��ه أش��ار الرفيق فاي��ز الحموي
عضو فرع دمش��ق لحزب البع��ث العربي
االش��تراكي إلى أن الرياضة الس��ورية عبر
فعالياتها المتعددة تش��كل رس��الة تؤكد
ب��أن س��ورية باقي��ة صام��دة بانتصارات
جيشها وإرادة شعبها وانجازات رياضييها
المبدعين.
بدورهم دعا الحضور في مداخالتهم خالل
اللقاء دعم الرياضة في المحافظة وتأمين
المس��تلزمات واألدوات الالزمة لممارسة
األلع��اب وصيان��ة الص��االت الرياضي��ة
وتفعيل التربية الرياضية في المدارس.

حماه والسويداء في صدارة مضرب الجمهورية للذكور واالناث
جركس (الالذقية)
 تحت  14س��نة -1 :نايا إبراهيم(الالذقي��ة)  -2ش��هد حام��د(
السويداء)
تح��ت  18س��نة -1 :دالي��ا
جرب��وع (الس��ويداء)  -2لين��ا
عسال(السويداء)

صبحي أبو كم
بحض��ور الل��واء موف��ق جمع��ة
رئي��س االتح��اد الرياض��ي العام
اختتمت ظهر االحد الفائت بطولة
الجمهورية لكرة المضرب بمشاركة
منتخب��ات محافظ��ات دمش��ق
وريفها والسويداء وحمص وحماه
والالذقية وطرطوس وحلب في 5
مستويات لألعمار تحت  8سنوات,
وتحت  ,10وتحت  ,12وتحت ,14
وتحت  18للذكور واإلناث وشارك
فيها  175العبا واس��تمرت  3أيام
ف��ي مجم��ع مالع��ب التنس في
مدينة الفيحاء الرياضية بدمش��ق
وس��يطر عل��ى المراك��ز االول��ى
الالعب��ون المصنف��ون محليا في
حماه للذكور والسويداء لإلناث.

كلمة اعتزاز

وبع��د تتوي��ج الفائزي��ن األوائل
ألقى الل��واء جمع��ه كلمة رحب
م��ن خالله��ا بأهال��ي الالعبي��ن
وش��كر االبطال على حسن أدائهم
واالهل عل��ى رعايته��م ألبنائهم
وتش��جيعهم لهم لممارس��ة هذه
الرياض��ة الصعبة عل��ى االطفال,
وقال إن الرياضة السورية أصبحت
من المعالم الهامة لش��عبنا ومن
وضمن اهتمامات (سيد الوطن)

اوائل الفائزين

الس��يد الرئيس بشار االسد رئيس
الجمهوري��ة العربية الس��ورية من
خ�لال اس��تقباله األبط��ال الذين
بصم��وا ف��ي المحاف��ل الدولي��ة
والذي تج��اوز ع��دد الميداليات
الت��ي تحقق��ت خ�لال س��نوات
الحرب التي مرت بها سورية 2100
ميدالي��ة متنوع��ة ف��ي المحافل
الدولية والبطوالت العالمية ,ونوه
ب��دور اإلع�لام الرياض��ي الوطني
الناقد البناء.

أوائل الفائزات

 تح��ت  8س��نوات -1 :ت��اجابراهم (الالذقية)  -2زينه مش��ها

(الالذقية).
 تح��ت 10س��نوات -1 :ماري��اأبرش(حم��اه)  -2الميت��ا

جدول ترتيب الذكور
م
1
2
3
4
5
6
7
8

المحافظة
حماة
ر .دمشق
دمشق
السويداء
حمص
طرطوس
حلب
الالذقية

همام حمزاوي خلفًا ألنور عبد القادر لتدريب الفتوة
مالك الجاسم
ً
مدربا
بعد أيام قليلة علة تسميته
للفت��وة اعتذر الكابت��ن أنور عبد
الق��ادر ع��ن المهمة األم��ر الذي
اس��تدعى م��ن اإلدارة إل��ى عقد
اجتم��اع عاجل وموس��ع لبحث
الموض��وع من كاف��ة جوانبه وما
هي إال ساعات قليلة حتى كانت
الحلول جاهزة وعلى الطاولة عدة
اس��ماء يمك��ن االتص��ال معهم
وبالفعل من خالل عدة اتصاالت
تكلل��ت باختي��ار الكابتن همام
ً
مدرب��ا للفتوة ولم يقف
حمزاوي
االمر عند هذا الحد بل تم تحديد
موعد االنطالق بالتمارين وبالفعل
ً
اعتبارا
أقلع��ت تماري��ن الفت��وة
م��ن يوم األربع��اء الفائت بقيادة
الحمزاوي والتحق ً 20
العبا وهم:
زين الفن��دي  -عل��ي رمضان -
محمد هزاع – عب��د المجيد عبد

هللا  -يزن األعسر  -وسيم بوارشي
 أحمد القاسم  -علي الهالمي -صبحي تحس��ين  -محمد حسان
 حي��ان األحمد  -أحم��د وليدعواد.
وكانت إدارة الفتوة قطعت شوطاً

حاتم(السويداء)
 تح��ت  12س��نة -1 :علي��االمرود(الس��ويداء)  -2جوس��ي

 تحت  8س��نوات -1 :اياد سليم(حماه)  -2كريم سليم(حماه)
 تح��ت  10س��نوات-1 :احم��د س��ليم(حماه) حس��ين
تركاوي(حماة)
 تحت 12س��نة -1:غيث سليم(حماه)  -2طارق مسعود(السويداء)
 تحت  14س��نة -1:هاني س��راياالدين(ري��ف دمش��ق)  -2مج��د
عامر(السويداء)
 -تح��ت  18س��نة -1 :ربي��ع

في موضوع تجديد عقود الالعبين
ووق��ع كل م��ن المهاج��م علي
رمض��ان والمداف��ع محمد هزاع
وح��ارس المرمى عل��ي الهالمي
والعب الوسط احمد القاسم على
كشوف فريق نادي الفتوة.

ذهب
3
1
1
0
0
0
0
0

سليم(دمش��ق)  -2مج��د جمول
(السويداء)

رأي الحكم العام للبطولة

امت��دح الحك��م الع��ام للبطولة
باس��ل دخان المستوى الذي ظهر
ب��ه الالعب��ون المصنف��ون محليا
وظه��ور وج��وه جدي��دة تفوقت
ف��ي ع��دد م��ن المباري��ات على
المصنفي��ن ,ومش��اركة عدد من
العب��ي المنتخب��ات الوطنية في
البطولة ,واعتذار البعض ألس��باب
متنوعة وحضور كافة أعضاء اتحاد
اللعبة الذين ساهموا في انجاحها,
واس��تطاع  5ح��كام م��ن أص��ل
المدعوين لتحكيمها الى الوصول
بالمباريات الى شاطئ االمان دون
أي اعت��راض ,ول��م يت��م اعتماد
تسلس��ل الفائزين بعد الثاني ألن
الخاسر يخرج من الدور األول.

جدول ترتيب االناث
فضة
2
0
0
3
0
0
0
0

مجموع
5
1
1
3
0
0
0
0

بطولة عروض
جودو السويداء
يقيم اتحاد الج��ودو بطولة
الجمهورية للناشئات بالكاتا
ع��روض فردي��ة وثنائية في
الس��ويداء بتاري��خ 26/27
تم��وز الج��اري وه��ي أول
بطولة للكاتا خالل س��نوات
األزم��ة ،وكان مؤتمر اللعبة
اآلس��يوية ق��د ق��رر إقامة
بطوالت لها وكلف ياس��ين
أيوبي رئي��س اتحاد الجودو
برئاسة لجنتها في دول غرب
ً
كتابا
آس��يا وألف األيوب��ي
ح��ول التماري��ن المعتمدة
في البطوالت وإحراز النقاط
ً
نسخا منه لالتحاد
بها ورفع
اآلس��يوي لتعميمه والعمل
وفقه.

م
1
2
3
4
5
6
7
8

المحافظة
السويداء
الالذقية
حماه
ر .دمشق
حمص
طرطوس
حلب
دمشق

ذهب
2
2
1
0
0
0
0
0

فضة
3
2
0
0
0
0
0
0

مجموع
5
4
1
0
0
0
0
0

اليوم ..انطالق بطولة غرب آسيا
للجودو للناشئين واألشبال في األردن
صبحي أبو كم
تنطل��ق الي��وم (الس��بت) بطولة
غرب آس��يا للج��ودو للمنتخبات
واألندية لفئتي الناشئين واالشبال
وللجنس��ين والت��ي تس��تضيفها
االردن ,وتس��تمر  5اي��ام حي��ث
يش��ارك فيها المنتخبان الوطنيان
للناش��ئين واألش��بال إضافة الى
ناديي الرحا من السويداء والكرامة
الحمصي.
بعث��ة المنتخب الوطن��ي :تتألف
بعث��ة المنتخ��ب الوطن��ي م��ن
المهندس عماد ح��اج قدور(أمين
س��ر اتحاد الجودو) رئيسا ,ومحمد
ياس��ر الحم��وي وأده��م كنع��ان
مدربين ,ومن الالعبين والالعبات:
مجد ح��اج قدور ,مؤي��د الحاجي,
ليل��ى كنع��ان ,أروى المرج��ان,
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مصطفى ناولو ,عبد الرحمن أسعد,
محم��د يونس ,اكرم ن��وح ,محمد
كعكة ,س��ما كنعان ,محمد عمران
عجنيه ,محمد احسان نجم ,حسن
بيان ,أسامة حيبا ,محمد هنداوي,
جنا كنعان ,تسنيم الطباع.
بعثة نادي الرحا :تتألف بعثة نادي
الرحا من مجيد االعور رئيس��ا ,نزار
أب��و راس إداري��ا ,روال أب��و صعب,
أدهم الشاعر مدربين ,عبد الوهاب
ً
معالج��ا ,وم��ن الالعبي��ن
عبي��د
والالعبات :م��رح عبد الخالق ,دانة
النبواني ,حال أبو راس ,ش��يماء ابو
صعب ,نوار الش��اعر ,ساندرا عبيد,
كم��ي ش��جاع ,عبيدة ابو س��عد,
مروة ش��بلي ,محمد خياط ,محمد
خانجي,
بعث��ة نادي الكرام��ة :تضم البعثة
إياد العلي مدربا والالعب :كيمانص
أسعد ,والالعبة سالي رحمه.

تستضيف مصر الكأس اإلفريقية لكرة القدم ،وهي بطولة عالمية
بكل المقاييس ،وتصدت مصر لهذه االس��تضافة كونها سبق وأن
ً
دافعا لتكرار هذا
حازت الكأس اإلفريقية لع��دة مرات فكان هذا
الفوز مرة أخرى ،فاستنفرت كل المؤسسات اإلعالمية والحكومية
لدعم وتغطية هذا الحدث المهم ،األمر الذي أدى النتشار مفهوم
ً
حتما للمربع الذهبي ،وخاصة أن
مسبق الصنع بأن مصر ستصل
محمد صالح النجم المصري الالمع سيكون في عداد المنتخب،
وتحول الش��ارع المصري المهووس بكرة الق��دم إلى كتلة تقف
ً
معتبرا أن الفوز قاب قوسين أو أدنى.
وراء منتخبه
بعد الخس��ارة الصاعقة مع جنوب إفريقيا به��دف والخروج من
الدور  61أصيب الش��ارع الرياضي والرس��مي بالذهول وتوجهت
أصابع االتهام مع اختالف النس��ب المئوية إلى االتحاد المصري
لك��رة القدم مُ ث ًال برئيس��ه هاني أب��و ريدة متهمة إياه بالفس��اد
المالي والمجاملة على حس��اب المنظومة الكروية ،ووصل األمر
ببعض المس��ؤولين الكبار إلى المطالبة بتش��كيل لجنة تحقيق
باألم��ر وذلك بعد اس��تقالة رئي��س االتحاد ثم اتجه��ت األنظار
إلى الكادر الفني واإلداري المس��تقيل الذي قاد المنتخب حتى
مباراة الخس��ارة واتهم بالمس��ؤولية المباشرة عن هذه النتيجة،
فالتشكيلة سيئة كما قالوا خاصة وأن الدوري المصري أفرز ً
عددا
من األس��ماء التي لم ُت َ
دع للمنتخب واتهم اتحاد الكرة بتقصيره
في مناقش��ة هذا التش��كيل وقيل في المحصلة أن الكادر الفني
واإلداري لم يكونا على مس��توى الحدث ،وطرح الجمهور السؤال
األساسي الذي يتعلق بخروج المنتخب المصري من كأس العالم
ً
خروجا غير مش��رف والسؤال ظهر
األخيرة في روس��يا واعتبروه
اآلن وبعد الصدمة المؤلمة والذي يقول :لماذا لم يتخذ أي إجراء
بعد الفش��ل في كأس العالم ويجيب البع��ض بثقة بأن االتحاد
الحالي ليس على مستوى المسؤولية وأن هناك مجموعة كبيرة
من الكوادر الش��بابية المتخصصة بك��رة القدم وتملك تصورات
مختلف��ة عن مقارب��ة واقع الكرة المص��ري وأن هذه المجموعة
الواعدة تم إقصاؤها بشكل أو بآخر.
ً
ال��رأي الثالث وهو أقل ً
ً
زخما وال يش��كل ثقال مهما في الش��ارع
المصري يقول بأن الالعبين هم الس��بب الرئيس��ي فيما حدث
وأن عل��ى رأس القائمة النجم محم��د صالح لكن المتخصصين
الكرويي��ن والواقعيين أجابوا على ه��ذا الرأي بأن محمد صالح
مرهق من الموس��م األوروبي والبط��والت وأن البطولة اإلفريقية
ً
ضمت ً
منتخبا وأن موعد البطولة حدد
أربعا وعشرين وعش��رون
في األشهر األكثر حرارة ،وأضافوا بأن الطريقة التي حددها المدير
الفني للمنتخب كأس��لوب لعب أضرت بإمكانيات محمد صالح
ف��ي الملع��ب وأضافت بأن ك��رة القدم لعبة جماعية وليس��ت
ً
مشهورا.
مسؤولية العب واحد ولو كان
ه��ذه محصلة وإف��رازات ما بع��د الصدمة ،والجمه��ور المصري
المدمن على ك��رة القدم أصيب باإلحباط بعد التلويح المباش��ر
بإمكانية الحصول على الكأس اإلفريقية مرة أخرى.
ف��ي التحليل المنطقي في عالم كرة القدم نقول بأن كل ش��يء
ممكن الحدوث في هذا العالم ،فالكبار يس��قطون ً
أيضا واألمثلة
ً
عموما قاعدة.
أكثر من أن تحصى وأن الفوز والخسارة في الرياضة
لكنها قاعدة ال يقبلها الجمهور العاطفي المتطرف في حبه ووالئه
لمنتخب��ه ،والمهم أن التجربة أظهرت بوضوح أن األخطاء يمكن
أن تقع وأن الشاطر من يستفيد ويتعلم من تجارب اآلخرين.
نبيل الحاج علي

إدارة تشرين تسمي كوادرها الكروية
محمد عجان
بعد تسمية الكادر التدريبي الجديد
للفريق الكروي األول بقيادة الكابتن
ماهر البحري قرر مجلس إدارة نادي
تش��رين تس��مية ك��وادر بقية فرق
النادي الكروية كما يلي:

فريق الشباب

ً
مدرب��ا ،س��الم بركة
أك��رم خاش��و
ً
ً
مساعدا ،لؤي
مساعدا ،أحمد مرعش
عثمان مدرب حراس مرمى ،حسن
بدور مدير فريق ،سامر حبيب ً
إداريا،
ً
معالجا.
منير طه

فريق الناشئين

أمج��د الح��اج عبدو ً
مدربا ،أس��امة
ع��روس ،نق��ي علوش مس��اعدين،

مصطف��ى كردغلي :م��درس حراس
مرم��ى ،محم��د علي صال��ح :مدير
ً
معالجا.
فريق ،مصطفى موسى،

فريق األشبال

عبد هللا مندوً :
مدربا ،مصطفى فوال:
ً
مس��اعدا ،عماد برنة :مدرب حراس
مرمى ،كاس��ر الف��را :مدي��ر فريق،
ً
معالجا.
محمد طه:

مجلس اإلدارة والمهام

وكان مجلس إدارة نادي تشرين قد
وزع المهام بين أعضائه كما يلي:
م .مصطفى خبازً :
رئيسا ،عصام تفاحة
مس��ؤول تنظيم ،طارق زيني :ألعاب
جماعية ،شادي جغليط :ألعاب فردية
وكرات ،رامي س��قور :مراكز تدريبية،
فادي الكردي :ألعاب قوى.

بطولة ألعاب قوى
للشباب والناشئين

بطولة مصارعة
في الالذقية

يقيم اتحاد ألع��اب القوى بطولة
الشباب والناشئين للجنسين في
الالذقية في الفترة الواقعة ما بين
 23 -22تموز الجاري والمشاركة
بمنتخبات المحافظات ويش��ارك
به��ا العب��و والعب��ات منتخ��ب
الناشئين بالمعسكر في دمشق.

أعلن اتح��اد المصارعة عن إقامة
بطولة الجمهورية للناشئين للحرة
والروماني��ة م��ا بي��ن 30/31/7
و 1/8/2019ف��ي الالذقي��ة وذلك
ً
تحضي��را لبطولة الع��راق الدولية
أوائل الشهر العاشر والتي تتضمن
فئتي الشباب والرجال.

انتهاء المعسكر األول لناشئي الكرة الفلسطينية
أنه��ى منتخ��ب ناش��ئي الك��رة
الفلس��طينية في س��ورية معسكره
التدريب��ي األول ال��ذي أقام��ه في
دمش��ق لمدة  10أيام لع��ب خالله
سلس��لة من المباريات أمام ناشئي
الجي��ش الذي��ن ف��ازوا  3/2وأمام
ش��باب الوح��دة الذين ف��ازوا 4/2
ومع ناش��ئي المجد وف��ازوا /1صفر
ومع ناشئي الشرطة وفازوا  3/1وقد
لعب الفري��ق كما أراد مدربه محمود

الخطيب كل المباريات بتش��كيلين
مختلفي��ن بكل ش��وط وذلك بهدف
إعط��اء الفرص��ة للجمي��ع واختبار
قدراته��م ومن أج��ل انتقاء األفضل
لالستحقاقات القادمة.
وس��يعود الالعب��ون إلى المعس��كر
التدريب��ي الثان��ي ه��ذا األس��بوع
وس��يلعبون عدة مباري��ات ودية مع
فرق أندية العاصمة قبل االنطالق في
المعسكر الثالث إلى المحافظات.

محليات
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أحرز مؤخرًا ذهبية ملتقى براتسالفا وفضية جولة روما

اللواء جمعة يكرم البطل العالمي مجد غزال

الفارسة شام األسد بطلة الفئة العليا في بطولة الجمهورية لقفز الحواجز

أنور البكر
ك�� ّرم اللواء موف��ق جمعة رئيس االتح��اد الرياضي
الع��ام خالل اجتم��اع المكتب التنفي��ذي لالتحاد
الرياضي العام العب منتخب سورية الوطني أللعاب
القوى البطل مجد الدين غزال الذي أحرز الميدالية
الذهبية في مس��ابقة الوثب العال��ي ضمن ملتقى
براتسالفا الدولي في س��لوفاكيا والميدالية الفضية
ف��ي المرحل��ة الثالثة من الدوري الماس��ي أللعاب
القوى الذي أقيم في العاصمة االيطالية روما الشهر
الماضي.
وأشاد اللواء جمعة باإلنجاز الذي حققه الالعب غزال
ً
حاليا في س��ورية كما أنه
وأن��ه الرياضي رقم واحد

بسمة الدورة التاسعة لالتحاد الرياضي.
وتوجه اللواء جمعة بالش��كر لالع��ب على إنجازاته
المتتالية رغ��م كل الصعوبات وحث��ه على متابعة
التدريب لتحقي��ق إنجازات جديدة ف��ي البطوالت
القادمة والتأهل ألولمبياد طوكيو  2020وأنّ القيادة
ً
جهدا لتأمي��ن كل المتطلبات
الرياضية لن تدخ��ر
والمستلزمات التي يحتاجها الالعب الستمرار تألقه.
بدوره شكر الالعب غزال المكتب التنفيذي لالتحاد
الرياضي دعمه ورعايته الدائمة له وأنه س��يبذل كل
جهوده وإمكاناته لتحقي��ق نتيجة جيدة في بطولة
العالم التي ستقام في الدوحة خالل أيلول القادم.

الدكتور خياطة يتابع رياضة حلب

توجت الفارسة شام األسد من فريق
تيم س��بيرت بطلة للفئ��ة العليا في
بطولة الجمهورية لقفز الحواجز التي
نظمها اتحاد الفروس��ية على مضمار
ملعب الجزيرة في نادي الشهيد باسل
األسد للفروسية على مدى أربعة ايام
وبمش��اركة أندية الجيش والشرطة
ودمش��ق والجمناي وتيم س��بيرت
واقيم��ت مبارياته��ا التي ش��ملت
كل الفئات عل��ى ارتفاعات مختلفة
ومس��ارات متعددة الصعوبات وفق
كل فئة مش��اركة وانتهت منافساتها
إلى النتائ��ج التالية بعد جمع نتائج
الفرسان في كافة المباريات:
فئ��ة ( )Childrenارتف��اع الحواج��ز
( 90س��م ) -1 :الف��ارس زين مهنا
(دمشق)-2 ,الفارس حازم المصري
(الجمن��اي) -3,الفارس��ة ش��روق

المصري (الشرطة)
فئ��ة ( )tour Miniارتف��اع الحواجز
( 100س��م ) -1 :الف��ارس أحم��د
المص��ري (الش��رطة)  -2الف��ارس
وس��يم زنداقي (تيم س��بيرت)-3 ,
الفارسة منى خطاب (الجمناي).
فئ��ة ( )Amateurارتف��اع الحواجز
( 105س��م) -1 :الفارس غالي الزيبق
(الجي��ش) -2 ,الفارس��ة ش��روق
المص��ري (الش��رطة) -3 ,الف��ارس
سلمان سليمان (الشرطة)
فئ��ة ( )tour Smallارتفاع الحواجز
( 120س��م) -1 :الفارسة شام األسد
من (تيم سبيرت) -1 ,الفارس ليث
العلي (الجمناي) -3 ,الفارس��ة آية
حمشو (تيم سبيرت).
فئة ( )tour Mediumارتفاع الحواجز
( 130س��م ) -1 :الفارس ليث العلي
من ن��ادي الجمن��اي -2 ,الفارس��ة
بش��رى األس��د (تيم س��بيرت)-3 ,
الفارسة آية حمشو (تيم سبيرت).

فئة ( )tour Bigارتفاع الحواجز (140
سم ) -1 :الفارس��ة شام األسد (تيم
س��بيرت) -2 ,الفارس��ة آية حمشو
(تيم س��بيرت) -3 ,الف��ارس عمرو
حمشو (تيم سبيرت).

رأي اتحادي

عض��و اتحاد الفروس��ية ريم ابو قورة
قالت :بطولة الجمهورية هي نش��اط
سنوي معتمد ضمن الخطة السنوية
التحاد الفروس��ية وتخضع لألنظمة
والقواني��ن االتحادي��ة وه��ي م��ن
البط��والت المهمة بالنظر لخصوصية
اللق��ب الذي س��يحمله الفائز (بطل
الجمهورية).
وأضاف��ت :تقام البطول��ة لعدة أيام
ول��كل فئ��ة مباري��ات خاص��ة بها,
فالفئ��ات العلي��ا مث�لا له��ا ثالث
مباري��ات وكل مباراة بنظام مختلف
وكل مب��اراة يجتازها الفارس يحمل
األخطاء «إن وج��دت» إلى المباراة
التالية وفي المباراة النهائية تحسب

أخطاء كافة المباريات لتحديد هوية
الفارس الذي يحم��ل اللقب وفائدة
تنوع المباريات تقسم لشقين األول
إعطاء خبرة للفرسان والخيول والشق
الثاني يتعلق باألم��ور الفنية وتكافؤ
الف��رص بي��ن الفرس��ان وخيولهم
فهناك خيول س��ريعة تس��تطيع أن
تكس��ب شوط سرعة بس��هولة ولكن
يمك��ن أن تك��ون غي��ر موفقة مثل
غيرها بمباراة شوطين متماثلين أو
غير متماثلين لذل��ك التنوع يعطي
ً
فرصا لجميع الفرس��ان أن يتنافسوا
بأنظمة مباريات متنوعة.
وختمت أب��و قورة :نتوجه بالش��كر
لجمي��ع المنظمين والفرس��ان على
ما قدم��وه خ�لال البطولة ,الش��كر
األكبر للس��يدة الفارس��ة منال األسد

الرئي��س الفخري التحاد الفروس��ية
على المتابع��ة والدعم الكبير لتبقى
الفروسية السورية مستمرة ومتألقة.

متابعات

 حضر منافس��ات اليوم األخير منالبطول��ة اللواء موف��ق جمعة رئيس
االتحاد الرياضي العام وتوج الفائزين
األوائل في الفئات.
 تضمنت البطول��ة مباريات خاصةلفئ��ات البراع��م والم��رور وحاج��ز
الس��تين وت��م تتوي��ج فرس��انها
بميداليات خاصة للبطولة.
 تضمن��ت البطول��ة س��ت فئ��اتن��ال لقب فئتي��ن منها ن��ادي تيم
سبيرت فيما توزعت االلقاب األربعة
البقية على اندية الجيش والش��رطة
والجمناي ودمشق.

سيدات نادي تلدرة بطالت دوري الكرة الطائرة
بعد تس��جيله النتائج التالية فاز على السلمية
وحطين بصعوبة بالغة  3/2وعلى الجوالن 3/1
وخس��ر أمام الش��رطة  1/3وأمام ت لدرة 0/3
وجمع الفريق  7نقاط.

محمد عجان

محمد هاشم إيزا

وأهمي��ة تحضيرات منتخبات س��لة حلب لالس��تحقاقات
القادمة وقام بتتويج الفرق والالعبات.

التقى الدكت��ور ماهر خياطة نائب رئي��س االتحاد الرياضي
العام في مق��ر فرع حلب رئيس وأعض��اء اللجنة التنفيذية
واطلع على س��ير العمل على مستوى اللجنة وإدارات األندية
واللجان الفنية وتم بحث واقع رياضة المحافظة في الجوانب
اإلدارية والتنظيمية والفنية واالس��تثمارية واالس��تعدادات
الجارية لمشاركة منتخبات المحافظة في األولمبياد الوطني
للناش��ئين واس��تمع إلى الصعوبات والمعوقات وأكد على
أساس��يات العمل الجماع��ي وتذليل الصعوب��ات والتعاون
والمتابعة الميدانية.
كم��ا تفقد مراح��ل العمل في إعادة تأهي��ل وصيانة ملعب
الحمدانية س��عة  15ألف متفرج الذي حقق نسبة عالية على
طري��ق إنجاز أقس��امه ومرافقه وأثنى عل��ى جهود العاملين
ً
مؤكدا على اإلس��راع لوضع الملعب
والقائمي��ن على العمل
في الخدمة وتحضيره الستقبال نش��اطات الموسم الكروي
الجديد في أتم الجهوزية كذلك التقى د .خياطة الدارس��ين
في ال��دورة التدريبية لمدربي كرة القدم للمس��توى  Dالتي
تنظمها اللجنة الفنية ولفت إلى أهمية إعداد وتطوير الكوادر
من خ�لال التثقيف الذاتي واالطالع على مس��تجدات علم
التدريب واالس��تفادة من المعلومات والمعارف التي يقدمها
المحاضرون والعمل على االهتم��ام بالجوانب التربوية لدى
أجيال الناشئة قبل الجانب الفني.
وتابع نائ��ب رئيس االتحاد الرياضي العام منافس��ات اليوم
النهائ��ي في بطولة دوري ش��بالت حلب وعب��ر عن ارتياحه
للمس��توى المتقدم للفرق األربعة الت��ي بلغت الدور النهائي

وف��ي الي��وم الثاني لزيارته حل��ب التق��ى د .خياطة اللجنة
المؤقتة لنادي نبل الريفي واس��تمع م��ن أعضائها إلى واقع
هموم النادي ومعاناته على الصعيد اإلنشائي والفني خاصة
استكمال وترميم منش��آته الرياضية وأكد على إعادة إطالق
األلعاب وتفعيل النش��اط واستقطاب الجيل الواعد والناشئة
في فرق النادي وإعادة تجديد عضويته في اتحادات األلعاب
والتواجد والمتابعة.
كما تفقد وتابع عملية فرش أرضية ملعب  7نيسان بالعشب
الصناعي ومراحل العمل بالمشروع واستمع من المهندسين
حس��ام قرم وباس��ل حاج حسين لش��رح مفصل عن خطة
العم��ل إلنهاء تركيب العش��ب الجديد بأس��رع مدة ممكنة
والمستلزمات الفنية واللوجستية إلنهاء العمل.
وحول جاهزية ملع��ب الحمدانية للدوري الك��روي أوضح د.
خياطة أن هذا الموضوع محسوم ً
تماما وستقام كافة المباريات
على أرضيته بعد اس��تكمال نمو العش��ب الطبيعي وتركيب
المرميين وهما جاهزان وموجودان بعد أن تم تركيب المقاعد
البالس��تيكية على المدرجات ،وهناك عقد صيانة قادم إلنهاء
جميع األعمال الهندس��ية واإلنشائية ،وكل ذلك لن يؤثر على
حسن استقبال الملعب للدوري الكروي الممتاز.

لقاء وزيارة

وف��ي كلية هندس��ة العمارة بجامعة حل��ب اطلع د .خياطة
يرافقه بعض أعضاء اللجنة التنفيذية على مجسم كبير يمثل
ً
بيانيا مجمع المدينة الرياضية بحلب ومفرداتها من مالعب
وصاالت ومرافق وحدائق وما إلى ذلك.

منتخب أشبال المالكمة
يستعد لبطولة آسيا
اس��تعدادا لبطولة آس��يا لالش��بال
بالمالكم��ة الت��ي تس��تضيفها
الكويت أوائل ش��هر أيل��ول القادم
دخ��ل منتخبن��ا الوطني معس��كره
التحضيري ف��ي الصالة التخصصية
بمدينة الفيحاء الرياضية بمش��اركة
 6العبين هم الحس��ن قادوس وزن
 37كغ ومحمد بدور  40كغ ,محمد
ربابة  43ك��غ ,محمد حلوم  52كغ,
وحيد حاتم 55ك��غ ,وحيدر يونس
 67ك��غ ,ويش��رف عل��ى تدريبهم
المدرب��ان الوطنيان محمد حس��ن
ومناف أسعد بإشراف محمد داحول

يف الجامعة

عضو اتحاد اللعبة.
وجاءت دعوة الالعبين المشاركين
للمعس��كر بناء عل��ى نتائجهم في
بطول��ة الجمهوري��ة حي��ث ف��ازوا
ببطول��ة اوزانه��م وتع��د البطول��ة
اآلس��يوية ه��ي األولى م��ن نوعها
لهذه الفئة ,وس��تكون تجربة كشف
المس��تويات الفنية له��ذه لالعبين
ف��ي الدول اآلس��يوية التي تمارس
اللعبة ,ونقطة هامة في المس��تقبل
لرفد المنتخبات الوطنية األكبر سنا,
إذا حقق��ت هذه البطولة نجاحا فنيا
وتحكيما.

أحر العزاء
نعت أسرة رياضة الكاراتيه المدرب والحكم الدولي عصام
الحمصي الذي انتقل إلى رحمته تعالى بعد معاناة مع المرض.
اسرة صحيفة االتحاد تتقدم من اسرة الكاراتيه وذوي الفقيد
بأحر العزاء وتسأل اهلل أن يلهمهم الصبر والسلوان وللفقيد
الرحمة والمغفرة.

توج فريق س��يدات نادي تل��درة بط ًال للدوري
العام ألندية الدرجة األولى بجدارة واستحقاق
بع��د فوزه على منافس��يه حطين والش��رطة،
محردة ،س��لمية ،الجوالن في ال��دور النهائي
لألندية الستة األوائل التي أقيمت على ملعب
صال��ة ن��ادي الس��ودا بطرط��وس وفيما يلي
النتائج الكاملة والترتيب النهائي:

سلمية رابعاً

وجاء فريق نادي الس��لمية بالمركز الرابع بعد
فوزه على الجوالن  3/0وعلى حطين .3/1

حطين خامساً

وف��از فريق حطين على الجوالن  3/2وخس��ر
ً
ش��وطا من
أم��ام محردة بصعوبة  2/3وانتزع
الس��لمية  1/3وقدمت العباته مستوى وأداء
جيدين.

المستوى العام

قدم��ت األندي��ة الس��تة مباريات بمس��توى
متقارب وجي��د وكانت جميع المباريات غاية
في اإلثارة والندية وهذا ما لمس��ناه من خالل
متابعتنا للبطولة من منافس��ة قوية وحقيقية
وم��ن نتائج المباريات الت��ي احتاج معظمها
لخمسة أش��واط وهذا دليل واضح على الندية
واإلثارة والقوة فمرحى التح��اد اللعبة العودة
الحقيقي��ة والقوية للطائ��رة األنثوية ولمدربي
جميع األندية حسن تحضير فرقهم والمستوى
واألداء الجيدين الذي قدمته جميع األندية.

تلدرة صدارة

م��ن جديد عاد فري��ق تلدرة ليحت��ل الصدارة
ويتوج بط ًال للدوري م��رة ثانية وكانت األولى
موسم عام .2015
وذل��ك بعد تف��وق وتميز على جمي��ع األندية
وخاص��ة منافس��ه األقوى فريق الش��رطة بطل
الدوري التقليدي وفاز عليه بثالثة أشواط مقابل
شوطين بعد مباراة ماراثونية ودرامية استمرت
لساعتين ونصف من اللعب المتواصل.
في الش��وط األول تقدم تل��درة  25/18وعادل
الشرطة في الثاني  25/21وعزز تقدمه بالشوط

الجوالن سادساً

الثالث  ،25/19لكن س��رعان ما استعاد تلدرة
الزمام ونظم صفوفه من جديد واستطاع فرض
التعادل والفوز بالشوط الرابع .25/21
وشهد الشوط الخامس والحاسم دراما حقيقية من
الخوف والحذر وعدم إضاعة النقاط وتبادل الفريقان
التس��جيل لكن نشاط العبات تلدرة الشابات حسم
الفوز بالشوط بقوة واستحقاق .15/9
وكان تل��درة ق��د فاز عل��ى محردة وس��لمية
وحطي��ن والجوالن بنتيجة واحدة  3/0وجمع
الفريق  14نقطة.

فارسات الدوري

مثل فريق ن��ادي تلدرة بطل الدوري الالعبات
أليس��ار س��معول ،غربة عيزوقي ،حنان عليا،
ميادة حيدر ،فيحاء يازجي ،عبير حيدر ،سيما
اليازجي ،زه��راء منى ،فاطم��ة الراعي ،هيام
حيدر ،ش��ام ش��عراني ،مدرب الفري��ق :كريم
يازجي ،مس��اعد مدرب :جالل يازجي ،إداري
فريق :منذر منى.

الشرطة وصيفاً

بط��ل ال��دوري التقليدي ح��ل بالمركز الثاني
ً
وصيف��ا أول لبط��ل ال��دوري الجدي��د تلدرة
لتعرضه للخسارة أمامه كما ذكرنا.
ً
فريق��ا من
بي��د أن الش��رطة ال��ذي يمل��ك
المخضرم��ات ذوات الخب��رة ووجوها ش��ابة
واعدة تأثر بعض الشيء بإصابة العبته عواطف
رحال وغي��اب البعض اآلخر وم��ع ذلك قدم
مس��تواه المعروف من سيطرة وتميز وفنيات
ومهارات عالية.
ف��از الفريق عل��ى مح��ردة  3/1وعلى حطين
وس��لمية والجوالن  3/0وخسر أما تلدرة 2/3
وجمع  13نقطة.

محردة وصيفاً ثانياً

اس��تطاع فريق محردة أن يفرض نفسه كفريق
جيد ومتكامل ويملك العب��ات طوال يلعبن
بروح عالي��ة وانس��جام وفاعلي��ة ونجح في
تحقي��ق نتائج أهلته الحت�لال المركز الثالث

أخبار من مالعب حلب
محمد هاشم إيزا
في حوض مس��بح الباس��ل أقامت
اللجنة الفنية للسباحة بطولة صغار
وصغيرات حلب بمشاركة أكثر من
ً
وواعدا م��ن مواليد
س��تين واعدة
 2009 -2007وس��يطر س��باحو
المدرب الوطني أحمد فؤاد الس��يد
علي على معظم المراكز المتقدمة،
ً
ملخصا عن النتائج:
وفيما يلي

مسابقات الذكور

 200م متنوع -1 :إبراهيم وراق -2
محمد ترمانين��ي  -3محمد الحاج
حسن.
 100م ح��رة -1 :إبراهي��م وراق -2
وليد طعمة  -3محمد الحاج حسن.
 100م فراش��ة -1 :محمد ترمانيني
 -2محم��د الحاج حس��ن  -3عمرو
عنجريني.
 100م ظه��ر -1 :منتصر أبو دان -2
إبراهيم وراق  -3محمد نيال.
 100م صدر -1 :نهاد نشار النعم -2

وليد طعمة  -3محمود طعمة.

مسابقات اإلناث

 100م حرة -1 :نايا الس��يد علي -2
لوسي دكر منجيان  -3آية كامل.
 100م ظه��ر -1 :لونا قنبري  -2آية
كامل  -3قمر حجازي.
 100م صدر -1 :لوسي ديكرمنجيان
 -2قمر حجازي  -3سهام كعكة.
 200م متن��وع -1 :لون��ا قنب��ري
 -2نايا الس��يد علي  -3شوغير دير
أوهانسيان.
 100م فراش��ةُ :ألغي السباق لعدم
مشاركة أحد س��وى البطلة الواعدة
نايا السيد علي.

لجنة مؤقتة

أعلنت تنفيذية حلب عن تش��كيل
لجن��ة مؤقتة لتس��يير أمور مجلس
إدارة ن��ادي نب��ل في ري��ف حلب
ً
(رئيس��ا)
قوامه��ا .فاض��ل عباس
وعضوية زكريا شربو ويوسف شحود
مع مالحظة الموافقة على ترشحهم
لمجل��س إدارة النادي خالل الدورة
التنظيمية العاشرة القادمة.

كوادر الكرة الصغيرة

أع��ادت اللجن��ة الفنية لك��رة الطاولة
تش��كيل لجنة الح��كام الفرعية من:
ً
(رئيسا) وعضوية :عدنان
وجيه س��قار
مصطفى ومله��م القاضي وتش��كيل
لجنة المدربي��ن الفرعية م��ن :إنعام
ً
(رئيس��ا) ،وعضوية :حس��ن لوزي
كزة
حب��اب ومصع��ب القاض��ي وطلبت
م��ن اتح��اد اللعبة اس��ترجاع اعتماد
المدربي��ن أحم��د فت��وح ومصع��ب
القاضي للمنتخب المشارك في بطولة
األولمبياد الوطني الرابع للناشئين.

تأهيل وإعداد

ضمن خطة االتحاد العربي السوري
لكرة القدم أقامت اللجنة الفنية في
سلسلة نشاطها دورة إلعداد وتأهيل
المدربين المس��تجدين للمستوى
ً
دارسا من
 Dالتي يش��ارك فيها 30
مختلف أندية حل��ب وكلية التربية
الرياضي��ة بجامعة تش��رين ومعهد
التربية الرياضية في حلب.
افتتح الدورة عدن��ان العاني رئيس
التنفيذي��ة وتش��تمل محاضراته��ا

وحل فريق ن��ادي الجوالن بالمركز الس��ادس
لخسارته جميع مبارياته لكن نقول وبالتأكيد
أنه فري��ق المس��تقبل حيث يمل��ك خامات
صغيرة واعدة تملك المهارة والنشاط.

متابعات

أشرف على البطولة رائد موسى ،هشام عجان.
تعرضت العبة الش��رطة دارين إبراهيم لكسر
في إصبعها خالل مباراة فريقها مع حطين.
ش��اركت العبة الش��رطة عواط��ف رحال في
المباري��ات رغ��م إصابتها بكس��ر ف��ي يدها
اليسرى.
تاب��ع البطولة جمهور كبير من عش��اق اللعبة
وما أكثرهم في بلدة السودا.
رافق معظم الفرق عدد من أعضاء التنفيذيات
ورؤساء األندية وأعضاء مجلس اإلدارة.
شارك في التحكيم الدولي هشام عجان ،علي
عزاتي ،غس��ان واصل ،علي ش��اهين ،محمد
كيروان ،عمار متى ،أحمد خلف ،علي درويش،
الهام صفوان.

(اليوم) أذكيائنا في البطولة العربية
للفئات العمرية
عل��ى حص��ص نظري��ة تتضم��ن
اكتش��اف المواه��ب وتخطي��ط
وتنظيم الوحدة التدريبية واإلحماء
واإلحس��اس وتمري��ر واس��تقبال
الك��رة والعوامل البدنية األساس��ية
للبراعم والناشئين واإلعداد النفسي
والتكني��ك والتكتي��ك والدع��م
والمس��اندة والتس��ديد وحراس��ة
المرمى ووس��ائل االتصال واأللعاب
المصغرة وتغذي��ة الرياضيين وعلم
التدري��ب والتنظيم واإلدارة وقانون
اللعبة والصحة واإلسعاف وإصابات
الالعبي��ن وتختتم اختبارات نظرية
وامتحانات تحريرية.
وقد تعاقب على إلقاء المحاضرات:
د .وائل معوض ،د .مروان دويعر ،د.
زاهر بطل ،د .محمد بس��ام الحايك،
أ .سمير عنجريني ،أ .نزار وتي.
وت��م تكلي��ف محمد دي��ب دياب
ً
ً
رئيسيا وحسن عبد اللطيف
محاضرا
مساعدا له ،وجمال هدله ً
ً
أمينا لسر
الدورة ومحمد هاش��م إيزا مش��رفاً
عليها.

ربيع حمامة
تحد جدي��د تخوضه رياضة األذكياء
م��ن بوابة بطول��ة الع��رب للفئات
العمري��ة بع��د غي��اب طويل حيث
تشارك بعثتنا في منافسات األعمار
من  6إلى  20س��نة وق��د انطلقت
اليوم السبت إلى العاصمة األردنية
عمان للبدء بالتنافس بعثة يترأسها
عل��ي عب��اس واإلداري س��ليمان
والمدرب علي الخطيب والالعبين:
مالك قونيه لي وريان ديب وحسين
عبود ومظهر الش��عراني وورد حسن
وكريس��تين وس��وف ورامي طالب
ودلع رافع وماسا رافع.

تحضير وجاهزية

قب��ل انطالقه��م بس��اعات التقت
«االتح��اد» المدرب عل��ي الخطيب
الذي تح��دث بداية ع��ن التحضير
فقال :خضع المنتخب لمعسكر في
فن��دق الهدف وكان جي��د ً
جدا من
الناحية الفنية حيث تطورت مهارات

الالعبي��ن التكتيكي��ة والمهاري��ة
وحاولن��ا ق��در اإلمكان رفع س��وية
الالعبين بموضوع االفتتاح وس��ط
الدور ..كما أجرينا لهم مشاركة في
بطولة نادي النصر.
وتابع :البطولة األخيرة بنادي النصر
ش��ارك بها منتخب الرجال كطالل
الزعيم وغس��ان بلو ومازن مارديني
ومحم��د برمب��و وكان لحضوره��م
األثر الكبير وحص��ل الالعبين على
نقاط جي��دة ببطولة ودية جرت في
 6جوالت.

حظوظ

وعن حظوظنا بالبطولة العربية قال
الخطيب :ال يمكن الجزم بأي نتيجة
حيث غبنا عن الس��احة العربية لـ7
س��نوات ماضية وال نع��رف صراحة
مس��توى ال��دول العربي��ة ولك��ن
بتقديري سنحقق نتائج جيدة حيث
تم انتق��اء العبين والعب��ات أكفاء
وجيدي��ن ونتأم��ل أن نحرز إحدى
الميداليات الثالث��ة البراقة ،وختم:
«العبونا قادرون على أن يتوجوا».

محليات
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سيدات الشرطة بطالت كأس الجمهورية بكرة اليد وناعمات النبك وصيفات

اعالن صافرة النهاية.

صبحي ابو كم

نتائج المجموعتين

احتفظ نادي الش��رطة ببطولة كأس الجمهورية للس��يدات
بكرة الي��د ألكثر من عقد ونصف بفوزه في المباراة النهائية
الت��ي جمعته مع ن��ادي النبك للمرة الثاني��ة على التوالي
والتي جرت في الصالة الرئيس��ية بمدينة الفيحاء الرياضية
بدمشق ,بحضور اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي
الع��ام ورئيس واعض��اء اتحاد كرة الي��د ومهند طه رئيس
اللجن��ة التنفيذية لالتحاد الرياضي بدمش��ق وكوادر اللعبة
واهالي وجمهور من محبي اللعبة.

المباراة النهائية

بدأت المباراة بمنافس��ة متكافئة بين الفريقين في إضاعة
ف��رص التهديف المثمر مع تألق حارس��تي المرمى ,ولعب
الفريقان بطريق��ة  0/6وبدال أحيانا إلى  1/5وبعد مرور أول
 10دقائق أش��ارت النتيجة إلى التعادل  2/2وتقدم الشرطة
م��ع الدقائق  20بفارق  4أهداف  ,2/6واس��تطاع النبك أن
يقلص الفارق مع نهاية الشوط الى هدف  ,8/9ومع الدقيقة
 40من وقت المباراة وس��ع الشرطة الفارق الى  11/15ومع
الدقيق��ة  50حافظ الش��رطة على الف��ارق بنتيجة ,10/19
وش��هدت الدقائق  10األخيرة من المباراة تحسن أداء فريق
النبك وقلص الفارق قبل نهاية المباراة بدقيقتين إلى هدف
واضاع فرصتي تهديف سهلتين وليضيف الشرطة هدفا في
الدقيقة االخيرة ويصبح الفارق هدفين للشرطة  20/22مع

وشارك في البطولة  7أندية وزعت على مجموعتين وانتقل
الى ال��دور نصف النهائي صاحبا المرك��ز األول والثاني من
كل مجموع��ة ولعب��ا بطريق��ة × أول المجموعة االولى مع
ثان��ي المجموعة الثانية ,وثان��ي المجموعة األولى مع أول
المجموع��ة الثانية لينتق��ل الفائزان الش��رطة والنبك الى
المباراة النهائية
وضمت المجموعة االولى أندية الش��رطة وقاس��ون والنصر
وجاءت نتائجها بفوز الش��رطة على قاسيون  ,20/29وعلى
النصر  24/27وفاز ببطولة المجموعة وحل ثانيا فريق النصر
بتعادله مع قاسيون  23/23وتقدم عليه بفارق األهداف.
وضم��ت المجموعة الثانية  4أندي��ة وتصدرها النبك بفوزه
عل��ى محرده  19/32وعلى دريكي��ش  11/53وعلى الكرامة
 ,19/21وحل الكرامة في المركز الثاني بفوزه على دريكيش
 0/5قانونا لتأخ��ر فريق دريكيش عن الوقت المحدد وعلى
محرده  ,19/23وفاز محرده على دريكيش  10 /31وحل في
المركز الثالث ودريكيش رابعا.
وفي الدور نصف النهائي تغلب الشرطة على الكرامة 21 /28
وتغلب النبك على النصر .19/21

يف الميزان

صرح عبد الس��تار ديواني أمين س��ر اتحاد كرة اليد لالتحاد
عن المس��توى الفني للبطولة قائ�لا :إنها من أهم محطات
مس��ابقات االتحاد بتميزها بكل المقاييس وظهر التنافس

بش��كل كبير بي��ن الفرق خاصة في ال��دور الثاني والمباراة
النهائية ,والمس��توى الفني متقارب جدا ,وظهر تطور اندية
الكرامة ومحردة والنصر بش��كل ملحوظ ,ويؤخذ على نادي
دريكيش عدم مشاركة العباته ونحن بصدد مساءلة النادي
والمعنيي��ن لتدارك االمر لهذا الغياب غير المألوف ,ووصل
الى المباراة النهائية الفريقان المستحقان النبك والشرطة,
ولم يظهر في البطولة أية مظاهر سلبية.
وأضاف :إن تعاون المعنيين باألندية من مدربين وإداريين
س��اهم مس��اهمة فعالة في نجاح هذه البطول��ة ,وهناك
عناصر ومواهب مميزة برزت بش��كل واضح وبأعمار صغيرة
قادرة على التطور س��تكون رافدا هاما للمنتخبات الوطنية,
ونتقدم بالشكر لكل من ساهم بنجاح هذا العرس الرياضي
بك��رة اليد ونخص اإلع�لام المتابع ومدي��ر مدينة الفيحاء
ومدير الفنادق الرياضية وكوادرها ,والش��كر الخاص للقيادة
الرياضية دعمها واهتمامه��ا الخاص ممث ًال برئيس االتحاد
الرياض��ي العام اللواء موفق جمع��ة والدكتور ماهر خياطة
نائب رئيس االتح��اد الرياضي العام(رئيس مكتب االلعاب
الجماعية)

تتويج الفرق

ف��ي ختام المباراة ج��رى تتويج الفريقين م��ن قبل اللواء
موفق جمع��ة رئيس االتحاد الرياضي الع��ام والعميد عبد
الكري��م الراع��ي رئيس اتحاد ك��رة اليد وأعض��اء االتحاد,
ومهند طه رئيس اللجنة التنفيذية بدمشق وورئيسي ناديي
الشرطة والنبك.

الجيش والعربي يحرزان ألقاب كاراتيه الجمهورية لألندية والبيوتات الرياضية
تص��در نادي��ا الجي��ش والعرب��ي الترتي��ب
العام لبطول��ة الجمهورية لألندي��ة والبيوتات
الرياضية المفتوح��ة للكاراتيه للفئات العمرية
تحت (14و16و18س��نة) للذكور واالناث التي
اختتمت منافساتها في صالة تشرين الرياضية
بدمشق.
فف��ي فئة تحت  14س��نة حل فري��ق الجيش
اوال برصي��د  2ذهب و 1فض��ة و 3برونز وجاء
في المركز الثاني فريق تشرين برصيد  2ذهب
و 1فضة ومثلها برونز وحل فريق شرطة حمص
في المركز  3برصيد  2ذهب ومثلها برونز.
وفي فئة تحت  16س��نة جاء فريق العربي في
المركز االول برصي��د  3ذهب و 4فضة ومثلها
برون��ز وحل ف��ي المركز الثان��ي فريق قنوات
برصي��د  3ذهب و 2فض��ة وجاء ف��ي المركز
الثالث فريق الش��علة برصيد  2ذهب و 3فضة
و 1برونز.
وفي فئة تحت  18س��نة تص��در فريق الجيش

ه��ذه الفئة برصيد  4ذه��ب و 1فضة و 2برونز
وجاء فري��ق قنوات في المرك��ز الثاني برصيد
 2ذهب ومثلها فضة وحل فريق ش��رطة حلب
ف��ي المركز الثالث برصيد  1ذهب و 3فضة و2
برونز.

رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد محمود ميا أوضح
أن مش��اركة الالعبي��ن في أج��واء البطوالت
العالمي��ة من حي��ث التنظيم ووج��ود ثالثة
بس��ط في الصالة والحكام واإلداريين يجعلهم
يندمجون أكثر في أجواء البطوالت الدولية ما

أضواء على نتائج منتخب رجال كرة المضرب في كأس ديفيز
حق��ق منتخب كرة المض��رب للرجال
انج��ازا ً
ً
طيبا في بطول��ة كأس ديفيز
االخي��رة بانتقاله م��ن المرتبة الثالثة
إلى المرتبة الثانية خاصة أن مبارياته
ف��ي المجموعة ش��هدت تحديا كبيرا
بين الفرق المتنافس��ة في المجموعة
عل��ى المرك��ز األول ألن��ه ينقلها إلى
الدرجة الثانية مباشرة وهذا ما حققه
منتخبن��ا المؤلف م��ن كريم العالف
ويعق��وب مخزوم��ة ومجدي س��ليم
وكانت بإش��راف المدرب ليث سليم
واستضافتها س��نغافورة أواخر الشهر
الفائ��ت -االتح��اد -التق��ت المدرب
ليث سليم وسألته عن انطباعاته عن
البطولة وتأهل منتخبنا إلى المستوى
الثاني.

تفوق عىل قطر

ش��هدت المجموع��ة التي لع��ب بها
فريقن��ا والتي ضم��ت منتخبات قطر
وإي��ران وماليزي��ا منافس��ات عالية
المس��توى لتحقيق الف��وز الذي جاء
بج��دارة لمنتخبن��ا الش��اب ,وف��ي
مقدمتها كان المنتخب القطري ,الذي
يض��م في صفوفه العبي��ن محترفين
ومجنس��ين وفيهم العبين مصنفين
على المستوى الدولي والبطولة دولية
وينظمها االتحاد الدولي لكرة المضرب
ويرافقه م��درب أجنب��ي وكادر طبي
وإداري كبير ووصل عاصمة سنغافورة
قبل اس��بوعين م��ن موع��د البطولة
القامة معس��كر تدريبي لرفع مستواه
وش��هدت المباراة ندي��ة وتمديدا في
األشواط بعد التعادل بنهاية كل شوط
لتقارب المس��توى ,وانته��ت المباراة
بنتيجة  3/0لمصلحة منتخبنا.

يساعدهم أثناء مش��اركاتهم الدولية بتحقيق
نتائج جيدة منوها بحضور األهالي الكبير األمر
ال��ذي خلق حال��ة اجتماعية وتنافس��ية بين
الالعبي��ن والالعبات المش��اركين بالبطولة,..
وأض��اف :تعتبر ه��ذه البطولة م��ن البطوالت
المهم��ة وضمن روزنامة االتح��اد لكونها تقيم
عم��ل االندي��ة ومدى تط��ور العبيه��ا وفرصة
لالس��تمرار بصقل مهارات الالعبين ،مبينا أن
النادي هو الحلقة األساس��ية في مسيرة عمل
أي مؤسسة رياضية.
يشار إلى ان البطولة شهدت حفل افتتاح أنيق
حظي بحضور رسمي من قبل القيادة الرياضية
واألندية المشاركة وأهالي الالعبين والالعبات
ووسائل اإلعالم المختلفة ،كما حظيت البطولة
بدعم من ش��ركة  mtnلالتص��االت من خالل
تقديم خط يتضمن باقة إنترنيت مجانية لمدة
 3أش��هر لكافة الفائزين األوائ��ل في بادرة من
الشركة لدعم المواهب والخامات الرياضية.

 45العبًا والعبة في كيك بوكسينغ
الالذقية للناشئين والناشئات
محمد عجان

ً
اس��تعدادا للمش��اركة ببطول��ة
الجمهوري��ة نظمت اللجن��ة الفنية
للكيك بوكس��ينغ بطول��ة الالذقية
للناش��ئات والناش��ئين بغية انتقاء
منتخ��ب المحافظة بمش��اركة 45
ً
العب��ا والعبة مثلوا أندي��ة الالذقية
والمراك��ز التدريبي��ة والبيوت��ات
الرياضية.
وذلك بحض��ور عضو اتح��اد اللعبة
سمر أبو ردعا ونضال يعقوب رئيس
مكتب ألعاب القوة.
وقد أقيمت البطولة بأسلوب الاليت
كونتاك��ت وبعد منافس��ات مثيرة

تجاوز ايران

وتابع سليم :الفريق االيراني من الفرق
القوي��ة بالمجموع��ة وبقي لس��نوات
في المس��توى الثاني ل��كأس ديفيز
وهب��ط ه��ذا الع��ام إلى المس��توى
الثالث ,وقدم هو اآلخر مس��توى ً
فنيا
عالي��ا وخس��ر بفارق نق��اط قليلة في
االش��واط مع منتخبن��ا ,وفي صفوفه
العبون محترفون وكوادر فنية مؤهلة,
والعب��ون مخضرم��ون ألف��و اج��واء
المباريات به��ذا المس��توى وانتهت
غالبية االش��واط في لقائنا معهم في
الوقت األصل��ي بالتع��ادل والتمديد
الذي جاء لصالح منتخبنا ,وحقق ً
فوزا
ً
ثاني��ا ً
كبيرا بنتيج��ة  3/0مما أعطى
دفع��ا كبيرا ف��ي االس��تمرار بتقديم
مستوى جيد ليحافظ على الصدارة.
بال تحضير

واضاف :كان اللقاء االخير مع منتخب
ماليزي��ا وبنفس االداء الممتع لفريقنا
تجاوزه بنتيج��ة  2/1والتنافس معه
على أش��ده ألن المب��اراة معه كانت
الفاصل��ة وهي التي تح��دد من يفوز
ببطولة المجموعة وينتقل الفريق إلى
المس��توى الثاني وكان لمنتخبنا ما
أراد ,علما إن��ه لم يحضر ال داخليا وال
في معس��كرات خارجي��ة ولو أتيحت
ل��ه ف��رص أفضل م��ن ذل��ك لكانت
النتائج أفضل وارفع مس��توى ,وحرم
منتخبن��ا جهود الالعب حازم نو الذي
لم تستكمل أوراق خروجه للسفر من
المانيا إلى سنغافورة والالعب الوحيد
في صفوف منتخبنا الذي ش��ارك في
البطول��ة والمصنف دولي��ا هو كريم
الع�لاف وترتيبه  920على مس��توى
العالم.

وقوية انتهت النتائج كما يلي:

بطولة الناشئين

وزن  :38عز الدين مرهج.
وزن  42كغ :غدير هيفا.
 47كغ :أحمد سميا.
 52كغ :إبراهيم كحيلة.
 57كغ :زين العابدين هيفا.
 63كغ :غدير جاموس.
 67كغ :جعفر حسن.
 69كغ :غدير صالح.

بطولة الناشئات

وزن  38كغ :زينب ملحم.
وزن  42كغ :عال صقر.
وزن  57كغ :جوى أحمد.
وزن  69كغ :فرح شبول.

جودو الالذقية يستعد لبطولة الجمهورية

أقامت فنية الجودو بطولة الالذقية
ً
اس��تعدادا
لفئة الناش��ئات وذلك
للمش��اركة ببطول��ة الجمهوري��ة
ش��ارك فيها  24العب��ة من األندية
والمراكز التدريبية وأسفرت النتائج
كما يلي:
وزن  27كغ :حسناء دولت.

وزن  44كغ :سالي صباغ.
وزن  52كغ :سيلينا صباغ.
وزن  63كغ :آالء هارون.
وزن  70كغ :رهف حجازي.
وزن  70+كغ :وليدة وزان.
ون  40كغ :نورا الشواف.
وزن  48كغ :راما قارصلي.
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بطولة العالم للقوة البدنية للرياضات الخاصة

نورة بدور تحرز الميدالية البرونزية وتتأهل
إلى بارالمبيك طوكيو 2020

أحرزت البطل��ة نورة ب��دور العبة منتخبن��ا الوطني
للرياض��ات الخاصة الميدالية البرونزية في مس��ابقة
القوة البدنية في بطول��ة العالم التي اقيمت بمدينة
نور س��لطان في كازاخس��تان والمؤهل��ة ألولمبياد
األلع��اب البارالمبية طوكيو  ,٢٠٢٠وتمكنت بدور من
رف��ع  90كغ ضم��ن منافس��ات وزن  41كغ لتضمن
بطاق��ة التأه��ل إلى أولمبي��اد األلع��اب البارالمبية
طوكيو .٢٠٢٠
وحل العب منتخبنا البطل ش��ادي عيس��ى بالمركز
الثام��ن م��ن بين ً ٣٦
العبا ش��اركوا في منافس��ات
وزن (80ك��غ) وحق��ق ً
رقما وق��دره 183كغ ,وحلت

العبتنا البطلة فاطمة الحس��ن التي بالمركز العاش��ر
ف��ي منافس��ات وزن (61كغ) الذي ش��ارك فيه 20
العبة وس��جلت ً
رقما وقدره (96كغ) وجاءت بطلتنا
رشا الش��يخ بالمركز العاشر وسجلت(102كغ) ضمن
منافسات وزن 73كغ.
بالعم��وم وحدها بطلتنا نورة بدور ضمنت تأهلها إلى
بارالمبيك طوكيو  2020أما بقية ابطالنا فبانتظار قرار
االتحاد الدولي الذي س��يقوم بجمع االرقام المسجلة
في كاف��ة البطوالت والدورات المؤهلة لتحديد هوية
الالعبي��ن والالعب��ات المتأهلي��ن إل��ى بارالمبيك
طوكيو.2020

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام
ناقش المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام
ف��ي جلسته ال��دوري��ة برئاسة ال��ل��واء موفق
جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام عدة قضايا
تتعلق بالرياضة السورية ووافق على إيفاد عدد
من المنتخبات للمشاركة في بطوالت قارية
ودولية وفق التالي:

 ايفاد بعثة المنتخ��ب الوطني للكاراتيه الى تونس
بالفترة م��ن  7/30ولغاية  2019/8/4للمش��اركة في
البطولة العربية الرابعة.
 ايفاد بعثة المنتخب الوطني للناشئين بكرة الطائرة
الى االردن بالفترة من  2019/7/27 -23القامة معسكر
تدريبي ولقاءات ودية مع المنتخب األردني.
 ايفاد بعثة المنتخب الوطني للترياثلون الى تونس
بالفترة م��ن  7/22ولغاية  2019/8/1للمش��اركة في
معسكر تدريبي.
 ايف��اد بعثة المنتخب الوطني للج��ودو الى اليابان
بالفت��رة م��ن  2019/8/30 -20للمش��اركة في بطولة
العالم.
 ايفاد بعثة المنتخب الوطني للمالكمة الى الكويت
بالفترة من  2019/8/9 -1للمش��اركة في بطولة آسيا
لفئة األشبال.
 -ايف��اد العب المنتخب الوطني اللعاب القوى مجد
الدين غ��زال الى لندن بالفترة م��ن 2019/7/22 -18
للمشاركة في ملتقى لندن الماسي والى االردن بالفترة
من 7 /22ولغاية  2019/8/15للمش��اركة في معسكر
تدريبي وايفاده بالفترة من  2019/8/31 -15للمشاركة
في ملتقى مرمنغهام وملتقى باريس وملتقى زيورخ.
 ايف��اد بعثة ن��ادي الوحدة بكرة الطائ��رة الى لبنان
بتاريخ  2019/8/2للمش��اركة في مهرجان كرة الطائرة
واقامة مباراة مع نادي الجيش اللبناني.
 ايفاد رئيس االتحاد السوري للدراجات محمد خضر
الى لندن بالفترة من  2019/9/30 -21لحضور اجتماع
االتحاد الدولي للعبة.
 ايفاد رئيس االتحاد الس��وري للشطرنج علي عباس
ال��ى االردن بالفت��رة م��ن  2019/7/27 -22لحض��ور
اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد العربي للعبة.
 قبول استقالة رئيس نادي الطليعة الرياضي بحماة
خالد زكية بسبب ظروفه الصحية وقبول استقالة عضو
االدارة محمود علواني بسبب ظروفه الخاصة.
 قبول اس��تقالة مروان جاموس من عضوية مجلس
ادارة نادي الحرية الرياضي بحلب بناء على طلبه.
 اعادة تش��كيل مجلس ادارة ن��ادي مصفاة بانياس
الرياضي بطرطوس برئاس��ة فؤاد مصا وعضوية :محمد

خدام -ميساء ديوب – غسان الزيدان – بشار شاهين
– نادر الخطيب وأوس حسن.
 اعادة تش��كيل مجلس ادارة نادي الساحل الرياضي
بطرطوس برئاس��ة علي بلول وعضوية :علي حس��ن –
رامي داود – خالد جندي – روفائيل ضيعة  -مصطفى
خلوف ولوسي غانم.
 اعادة تش��كيل مجلس ادارة نادي شطحة الرياضي
بحماة برئاس��ة وراد مس��عود وعضوية :يونس أسود –
منهل أحمد – نافذ ضاهر وعماد علي.
 اعادة تش��كيل مجلس ادارة نادي العاصي الرياضي
بحماة برئاسة محمد زيدان وعضوية :مصطفى عباس
– صفوان القاسم – حسام عباس وحيان بردان.
 اعادة تش��كيل مجلس ادارة نادي سلمية الرياضي
بحماة برئاس��ة مأمون جمول وعضوية :عزام الناصر –
تم��ام درويش – مصطفى عل��ي – علي أحمد – فوزي
مجر وايمان الجرف.
 اعادة تش��كيل مجلس ادارة نادي عقارب الرياضي
بحماة برئاس��ة أحمد غيبور وعضوي��ة :خالد جمول –
نوفل أحمد – ابراهيم شاهين ورنا ريشة.
 اعادة تش��كيل مجلس ادارة ن��ادي تلدرة الرياضي
بحماة برئاسة منذر منى وعضوية :فراس جبر – أكسم
تقال – أريج وسوف ووائل أمين.
 اعادة تشكيل مجلس ادارة نادي الصارمية الرياضي
بحماة برئاس��ة مصطف��ى الس��ليمان وعضوية :احمد
مرهج – شادي حسن – عصام حسن وأسامة االحمد.
 اعادة تش��كيل مجلس ادارة نادي الربيعة الرياضي
بحماة برئاس��ة علي اليون��س وعضوية :احمد العمر –
محمد العلي – علي ابو علي وآصف الغضة.
 اعادة تش��كيل مجل��س ادارة نادي عن��از الرياضي
بحمص برئاسة زاهر متى وعضوية :نزار منصور – أيهم
الشمالي – حسام شمالي ومفيد متى.
 اعادة تش��كيل مجلس ادارة نادي مرمريتا الرياضي
بحمص برئاس��ة باس��ل جروج وعضوي��ة :منى كرم –
عيسى الياس – جرجس جنورة وجورج سالمة.
 اعادة تش��كيل مجلس ادارة نادي الخابور الرياضي
بالحسكة برئاس��ة عماد الس��يد وعضوية :زياد الزار –
سمير يوخنا – أحمد البيبي وادمون قرياقوس.
 اعادة تش��كيل مجلس ادارة نادي الشجرة الرياضي
بدرعا برئاس��ة جمال العبد هللا وعضوي��ة :نعيم النزال
– جمال العبد الرحمن – عبد الباس��ط العقله ومروان
االحمد.
 اعادة تش��كيل مجلس ادارة نادي اليقظة الرياضي
بدير الزور برئاسة ياسر العلي وعضوية :خضر العرنوس
– ثائ��ر الحويج – عمر الحاج خض��ر – عقيل الخليل –
فواز الهادي وخالد الحناده.

االتحاد الرياضي العام يطلق مسابقة
(القلم الذهبي) لعام 2019
أطلق مكت��ب اإلعالم المركزي ف��ي االتحاد الرياضي
الع��ام مس��ابقة القل��م الذهب��ي بمش��اركة جميع
اإلعالميين المعتمدين لدى اتحادات األلعاب وفروع
االتح��اد الرياض��ي بالمحافظات والهيئ��ات المركزية
واألندي��ة الرياضي��ة ووس��ائل اإلع�لام ف��ي األنواع
اإلعالمي��ة التالية( :الزاوية – التحقي��ق – المقابلة -
التقرير الصحفي  -التقرير التلفزيوني -التقرير اإلذاعي
 الص��ورة الصحفية  -الكاريكاتي��ر الرياضي  -أفضلمقالة عن أنش��طة وإنجازات الرياضة الس��ورية خالل
سنوات األزمة).
وأش��ار االتحاد الرياضي في تعميم له أنّ المس��ابقة
ً
تنفيذا لش��عار المؤتمر العام التاس��ع لالتحاد
تأت��ي
الرياض��ي الع��ام (الرياض��ة ثقافة وأس��لوب حياة)
وضمن خطة مكتب اإلعالم المركزي وباب المشاركة
مفت��وح أمام جميع اإلعالميين على أن يكون العمل
ً
منشورا أو تمّ بثه في أية وسيلة إعالمية
المشارك به

محلية أو عربية والمش��اركة بن��وع إعالمي واحد ولم
يتم المشاركة به في مس��ابقات إعالمية أخرى على
أن ّ
يقدم العمل المش��ارك به على ش��كل ملف وورد
محمل على ( )CDللمكتوب و( CDأو  )DVDللتقرير
التلفزيون��ي واإلذاع��ي إضاف��ة إل��ى المطبوعة التي
تمّ النش��ر بها أو راب��ط الموقع اإللكتروني الرس��مي
المعتم��د من قب��ل الجهات المش��اركة بالمس��ابقة
وتس��لم للمكتب الصحف��ي لالتح��اد الرياضي حتى
موعد أقص��اه  15/8/2019لتعرض على لجنة تحكيم
أكاديمية وتخصصية ومن ث��مّ اختيار األنواع الفائزة
وتكريم الفائزين بالمراك��ز الثالثة األولى في كل نوع
إعالم��ي باحتفالية خاصة يعلن عنها بعد االنتهاء من
عملية التقييم.
والجدير ذكره أن المس��ابقة تحظى بمش��اركة كبيرة
من الزمالء ويتوقع أن تشهد هذا العام منافسة كبيرة
لنيل جوائزها التي سيعلن عنها في وقت قريب.

كرة السلة

06

السنة  | 36العدد 1897
السبت  20تموز 2019

لسلة
ا
بكرة
انية
ر
اإلي
لية
و
لد
ا
انجان)
ز
(
اقة
د
لص
ا
بدورة
لناشئ
ا
لمنتخبنا
وخسارتان
فوز
نادي الكرامة موضع اهتمام ومتابعة حتى يعود إلى سكة االنجازات
اللواء جمعة يستقبل أمين فرع الحزب والمحافظ ورئيس النادي

حق��ق منتخبنا الوطني للناش��ئين (تحت 17
ً
س��نة) ً
صعبا على نظي��ره القطري بفارق
فوزا
( )10نق��اط ( )70/80بع��د أن أنته��ت أرباع
المب��اراة ( )12/11-23/19-27/29-8/21في
ثالث مباريات��ه بدورة الصداق��ة التي أقيمت
األس��بوع الماضي في مدينة زانجان اإليرانية
وم��ن المقرر أن يلعب راب��ع مبارياته بالدورة
مس��اء الخميس الماضي مع منتخب زانجان
(والجري��دة عل��ى الطاب��ع) وكان منتخبنا قد
خسر مباراته األولى أمام منتخب إيران (تحت
ً 16
عاما) بفارق ( )25نقطة ( )65/40وخس��ر

مبارات��ه الثانية أمام منتخب إيران (تحت 18
ً
عاما) بفارق ( )53نقطة ( )94/41حيث انتهت
أرباع المباراة (،)8/14 -17/32 -11/20-5/28
وقد سجل نقاط منتخبنا سعيد الحكيم ()10
نق��اط بينها ثالثيتي��ن ،أنس الحم��وي (،)9
محمود خانطومان��ي ( )7بينها ثالثية ،أحمد
محم��ود ( ،)7به��اء النج��ار ( )5بينها ثالثية،
الياس عازية ( ،)2بيدروس معصرجيان (.)1

تشكيلة نهائية

الجه��از الفن��ي لمنتخبنا بقي��ادة المدرب
الوطن��ي إياد عبد الح��ي كان قد اختار قبل

الس��فر التش��كيلة النهائي��ة المؤلف��ة من
(ً )12
العبا قبل الس��فر إلي��ران وتألفت من
الالعبي��ن :محمود خ��ان طومان��ي وأغيد
الخاني وعدي حم��د وأحمد محمود وأنس
الحموي وس��عيد الحكيم وجمال ش��رتوح
وفيلي��ب الدخي��ل والياس عازري��ة وبهاء
النجار وبش��ار زرقة وبيدروس معصرجيان،
ويذكر أن الجهاز الفني لمنتخبنا يتألف من
المدربين المس��اعدين يوسف ازغن وضياء
قطان والمعالج خالد ظاظ��ا وترأس البعثة
عضو اتحاد كرة السلة وفيق سلوم.

اس��تقبل اللواء موفق جمعة رئيس
االتحاد الرياضي الع��ام في مكتبه
أمين فرع الح��زب بحمص الرفيق
عمر حورية والسيد محافظ حمص
طالل البرازي ورئيس نادي الكرامة
الجدي��د الدكت��ور غس��ان القصير,
وجرى خ�لال اللق��اء التأكيد على
ض��رورة العم��ل للع��ودة بن��ادي
الكرامة إلى حال��ة التعافي وإتاحة
الفرصة لكل أبن��اء النادي الراغبين
بالمس��اهمة بإع��ادة ه��ذا الصرح
الرياضي الكبير إلى سكة االنجازات
الرياضية.
وأك��د الل��واء جمع��ة أن المكتب
التنفي��ذي لالتح��اد الرياضي العام
ً
ً
كبي��را لألندية التي
اهتماما
يول��ي
تش��كل ثق ًال نوعيا للرياضة السورية
كن��ادي الكرامة وهو ل��ن يوفر أي
جه��د او دع��م يحتاج��ه الن��ادي
لالنطالق بالعابة ومسيرة انجازاته.
بدورهم��ا ثمن أمين ف��رع الحزب
ومحافظ حم��ص اهتمام ومتابعة
رئي��س االتح��اد الرياض��ي الع��ام

ل��كل م��ا يتعل��ق برياض��ة حمص
وبش��كل خ��اص س��عيه الواض��ح
لع��ودة االس��تقرار لن��ادي الكرامة
الذي يشكل رمزية خاصة مع جاره
الوثبة في المحافظة حيث يشكالن
الواجهة الرياضية لها.
من جهته شكر رئيس نادي الكرامة
ثق��ة المكت��ب التنفي��ذي لالتحاد
الرياضي الع��ام ,واالهتمام الخاص

بنادي الكرامة من قبل اللواء جمعة
والس��يد المحافظ وأش��ار إلى أنه
س��يبذل أقصى الجه��ود من أجل
الع��ودة بالن��ادي إلى س��ابق ألقه
ً
مؤك��دا أن اإلدارة الجديدة
وقوت��ه,
تم��د يدها لكل م��ن يرغب بخدمة
النادي وألعابه.
جدير ذك��ره أن المكتب التنفيذي
لالتح��اد الرياضي الع��ام قرر إعادة

تشكيل مجلس إدارة نادي الكرامة
برئاس��ة الدكت��ور غس��ان القصير
وعضوي��ة كل من بدي��ع الدروبي,
نبيل الس��باعي ,د.ف��راس صنوفي,
حافظ قزما ,رياض س��يد سليمان,
هيا سليمان ,د.عماد النقري ,حسان
ً
(تكليفا) إضافة إلى د .ماجد
علوش
ً
شربك رئيس��ا لمجلس الشرف في
ً
ً
تنفيذيا.
مديرا
النادي ,وعمر الترك
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الجيش والوحدة حققا الفوز األول واقتربا من المباراة النهائية

أبي شقير  -محمد هاشم إيزا
تق��دم الجي��ش والوحدة بالفوز األول بسلس��لة
الدور نصف النهائي لدوري الرجال لكرة الس��لة
موس��م  2019 / 2018حي��ث ع��اد الجيش من
حلب بفوز صعب على مستضيفه االتحاد وبفارق
نقطة واحدة فيما احتاج الوحدة لثالث حصص
إضافية للفوز على ضيفه الجالء بفارق ( )5نقاط
وم��ن المقرر أن يتجدد لقاء الجيش مع االتحاد
بصالة الفيحاء بدمش��ق مس��اء أم��س الجمعة
ً
ضيفا
والجريدة على الطابع ،فيما سيحل الوحدة
على الجالء بصالة األس��د بحلب وفي حال نجح
االتحاد أو الجالء بتحقيق الفوز بالمباراة الثانية
سيلعب المتنافسين مباراة ثالثة وفاصلة مساء
اليوم الس��بت الس��اعة الثامنة مس��اء ..إليكم
التفاصيل:

إثارة وندية

بالمواجهة األولى للق��اء الوحدة والجالء احتاج
الوحدة لث�لاث حصص إضافي��ة لتحقيق الفوز
األول عل��ى الج�لاء بفارق ( )5نق��اط ()87/82
بع��د أن تعادل الفريقان بالرب��ع األول ()10/10
حيث عاب الفريقين التسرع بالتمرير والتسديد
وشهد الربع تس��جيل الوحدة ثالثيتين عبر منار
حمد وش��ريف العش فيما اعتم��د الجالء على
اختراق��ات الجليالتي ومتابع��ات جميل ،وفي
الرب��ع الثاني تقدم الجالء بفارق ( )3نقاط حيث
انتهى الرب��ع ( )16/19مع تمي��ز واضح الرتكاز
الج�لاء عبر وس��ام وجميل إضاف��ة إلختراقات
جورجي الذي سجل ثالثية فريقه األولى لتصبح
النتيجة مع نهاية الش��وط األول ( )26/29وفي
الثالث قلص الوحدة الف��ارق نقطة حيث انتهى

الربع ()21/20بفضل ثالثيتي منار وعماد حسب
هللا واختراقات شريف لتصبح النتيجة مع نهاية
الرب��ع الثالث ( )47/49وف��ي الربع األخير نجح
الوحدة بتسجيل التعادل حيث انتهى ()14/12
وف��ي الوقت اإلضاف��ي األول تع��ادل الفريقان
( )6/6وف��ي الوق��ت الثان��ي تع��ادل الفريقان
( )7/7وفي الحصة الثالثة تفوق الوحدة ()13/8
وقد ق��اد المباراة الحكام حس��ام تللو ومصباح
فاخوري وسامر الدالي.

الجيش يتجاوز االتحاد يف الشهباء

قطع الجيش نصف المشوار بنجاح نحو التأهل
للمب��اراة النهائي��ة الحاس��مة لبطول��ة الدوري
الس��لوي ،بعد تغلبه على منافس��ه االتحاد في
عرينه ووس��ط جمه��وره بفارق نقط��ة وحيدة،
وذلك في المواجهة األولى بين الطرفين بالدور
نصف النهائ��ي في مب��اراة (دارماتيكية) تفوق
فيها الفريق الضيف طيل��ة الوقت وحانت أمام
أصحاب الملعب فرصة اقتناص الفوز في الثانية
األخيرة من عم��ر المباراة عندم��ا حصل العب
االتحاد دياب الشواخ على رميتي جزاء أهدرهما
وسقط ً
أرضا بسبب اإلغماء.

جماهيرية

االتحاد × الجيش 71/72

المراقبون :نضال عيان ،هش��ام الشمعة ،أيمن
صالح.
األرباع.28/17 ،17/18 ،9/13 ،17/24 :
الحكام الدوليون قاس��م حموي ،صفوان سيفو،
وسام زين.
أمام حش��د جماهيري مأل جنب��ات الصالة قبل
ثالث س��اعات على األقل من موع��د المواجهة
بش��كل يذكرنا بماضي��ات األيام قب��ل ثمانية
فوزا ً
أعوام حقق الجيش ً
غاليا على مس��تضيفه

ً
متكافئا في الربع
االتح��اد بعد أداء متقلب ب��دأ
ً
وتقدم��ا متب��اد ًال للطرفي��ن م��ا لبث أن
األول
تالشى عندما بس��ط الضيوف سيطرتهم التامة
عن طريق دريب��ي وحموي ومرجانة نظير جهود
ً
جيشاويا  17/24في
من الصالح وتراب فانتهى
الثاني رفع الجيش الفارق إلى  11نقطة مستفيداً
م��ن الهجم��ات الس��ريعة الناجم��ة ع��ن قوة
الريباوند الدفاعي وس��جل ل��ه الجابي ومرجانة
فيما أخفقت تس��ديدات العبي االتحاد لس��وء
ً
مكتفيا بثالثية أبو عيطة
التركيز واالس��تعجال
وس�لات بكر وديار بكرلي فتق��دم  9/13لتصبح
النتيجة  26/37بعد أن بل��غ الفارق ثالث نقاط
مرتي��ن  17/30و ،22/35في الربع الثالث توازن
المس��توى والتسجيل وتحسن الواقع االتحادي
ف��ي بداياته عندما انخفض الف��ارق إلى 35/40
وع��اد ليرتفع إلى  40/53واس��تقر ف��ي النهاية
 43/55بتقدم جيشاوي .17/18
بالربع األخير ش��د االتحاد من عزيمته وس��جل
ع��ن طريق الصالح وبكر وبدأ العد التنازلي حتى
 58/62ثم  65/68وتع��ادال  68/68قبل دقيقة
وتقدم الجيش  71/72ف��ي نهاية اللقاء بعد أن
أطاح الشواخ برميتين حرتين قبل ثانية واحدة
م��ن صافرة الختام وجاءت نق��اط الضيوف عبر
الشيخ علي ومرجانة ً
علما بأن األفضلية في هذا
الربع كانت اتحادية  28/17لكن الفارق الجيد لم
ً
خاسرا..
يمنع الفريق (األحمر) من خروجه

متابعات باألرقام

 س��جل لالتحاد :توفيق صالح  ،25أنطوني بكر ،19مج��د أبو عيطة  ،8إي��اد حيالني  ،8محمود
تراب  ،6علي ديار بكرلي  ،4نديم العيسى نقطة
واحدة.
 -سجل للجيش :رامي مرجانة  ،18طارق الجابي

 ،17عمر الش��يخ علي  ،12هاني دريبي  ،11عبد
الوهاب الحموي  ،12وليام حداد .2
أصاب االتحاد  8رميات م��ن خارج القوس :أبو
عيطة  ،2توفيق صالح  ،3حيالني  ،2بكر.1
أص��اب الجي��ش رميتي��ن من خ��ارج القوس
للجابي ومرجانة.
احتس��ب الحكام  23خطأ عل��ى االتحاد وغادر
المب��اراة ف��راس المصري بأخطائه الش��خصية
وحصل فريقه على  23رمية جزاء اس��تثمر منها
 13نقطة وأهدر .10
احتس��ب الحكام  22خطأ عل��ى الجيش وخرج
الحموي بأخطائه الشخصية وحصل الفريق على
 25رمية جزاء استثمر منها  14نقطة واهدر .11

اهتمام

تابع المب��اراة الدكتور ماهر خياطة نائب رئيس
االتح��اد الرياضي العام وأحم��د منصور رئيس
مكتب الش��باب الفرعي والعميد محسن عباس
رئيس ن��ادي الجيش والمهن��دس مفيد مزيك
رئيس نادي االتحاد.
بلغ الحض��ور الجماهيري نح��و  6آالف متفرج
وبقي عدد ال بأس ب��ه خارج الصالة عدم قدرتها
على الالستيعاب.

عقوبات اتحادية

بعد إطالع اتحاد كرة الس��لة على تقرير مراقبي
مباراتي الوحدة مع الجالء واالتحاد مع الجيش
قرر جملة من العقوبات االتحادية على الش��كل
التالي:
 توجيه إنذار نهائي إلى الطاقم اإلداري والفنيلفريق ن��ادي الجالء للرجال والطلب منهم بعدم
التواصل م��ع جمهور الفري��ق المنافس قبل أو
أثن��اء وبعد المب��اراة وفي حال التكرار س��يتم
اتخاذ اإلجراءات األشد.

صغيرات حطين بطالت سلة الالذقية
توج فريق صغيرات س��لة نادي حطين بط ًال
ألندية الالذقية بعد تصدره مرحلتي الذهاب
واإلياب بجدارة وبال أية خس��ارة وبأداء فني
جيد وواعد.

صدارة اإلياب

تص��در فريق صغيرات حطين مرحلة اإلياب
بفوزه على الش��رطة  23/42وعلى تش��رين
 19/47وعلى التضامن  15/42وتصدر ً
أيضا
مرحلة الذهاب بفوزه على تش��رين 21/46
وعل��ى الش��رطة  10/48وعل��ى التضام��ن
 42/55ليك��ون التريت��ب الع��ام مع ختام
الدوري -1.حطين  -2تشرين  -3التضامن
 -4الشرطة.

واعدات حطين

مثل فريق صغيرات حطين الالعبات :شهد

دادا ،ماري��ا محم��ود ،ليلى حس��ن آغا ،آية
صهيوني ،سميرة زيادة ،لينا حسن آغا ،ريان
الناطور ،ري��ان عبد الهادي ،يارا س��عد ،يارا
باكير ،س��يرينا اسكاف ،إس��راء علي ،جيني
عويكة ،نور طريفي ،سهام الزين ،نورا سيخ،

ش��هد الطرة ،آالء ومالك أحمر ،غزل شعار،
لين الط��رة ،تالين أحم��ر ،فاطمة زهوري،
جنى عبسي.
درب الفريق :طارق الصوفي ،مساعد المدرب:
محمد سعيد نجار ،إداري :محمد الريس.

اعتماد الحكام المحليين

اتحاد كرة السلة قبل انطالق الدور نصف النهائي
قرر االعتماد على الحكام المحليين وهم :حسام
تلو – س��امر دالي – مصباح فاخوري – قاس��م
الحموي – صفوان سيفو – وسام زين بعد تعذر
اس��تقدام حكام أجانب بسبب ارتفاع التكاليف
ورفض األندية تحمل التكلفة المالية.

مواهب واعدة في بطولة السويداء أللعاب القوى
متابعات

محمد عجان

 تغريم ن��ادي الوح��دة غرامة مالي��ة وقدرها( )150.000ل.س فق��ط :مئة وخمس��ون ألف
ليرة سورية وإقامة مباراته التالية بدون جمهور
بس��بب تس��جيل إنذار أول عل��ى جمهور نادي
الوحدة بسبب قذف ارض الصالة بزجاجات مياه
معدنية.
 تغريم ن��ادي الوح��دة غرامة مالي��ة وقدرها( )300.000ل.س فق��ط :ثالثمئ��ة أل��ف ليرة
س��ورية وإقام��ة المباراتي��ن التاليتي��ن بدون
جمهور بسبب الش��تم الجماعي للطاقم اإلداري
والفن��ي والالعبين للفري��ق المنافس بعد نهاية
المباراة.
 اس��تنادا إل��ى الم��ادة ( )8 – 6م��ن الالئحةاالنضباطية والتي تنص على :في األدوار النهائية
تخفض العقوبات المسلكية إلى  50%وتضاعف
العقوبات المادي��ة  100%لتصبح :تغريم نادي
الوحدة غرام��ة مالية وقدرها ( )750.000ل.س
فقط :سبعمئة وخمسون ألف ليرة سورية وإقامة
المباراتين التاليتين من دون جمهور
 يح��ق لفري��ق الوح��دة اس��تبدال عقوبة منعالجمه��ور م��ن الحض��ور بدف��ع مبل��غ وقدره
( )1000.000فقط :مليون ليرة سورية ال غير عن
كل مباراة في األدوار النهائية.
 تس��ديد الغرامات المالية المترتبة على ناديالوحدة في حس��اب االتحاد السوري لكرة السلة
أو تس��دد ً
نقدا إلى االتحاد العربي السوري لكرة
الس��لة وفي حال عدم التس��ديد لن يس��تطيع
النادي استكمال بقية المباريات.
 تغري��م نادي االتح��اد غرامة مالي��ة وقدرها( )150,000ل.س فقط :مئة وخمسون ألف ليرة
س��ورية وإقامة مباراته التالية من دون جمهور
بس��بب تس��جيل إنذار أول عل��ى جمهور نادي

االتحاد بسبب قذف ارض الصالة بزجاجات مياه
معدنية.
 يح��ق لفري��ق االتح��اد اس��تبدال عقوبة منعالجمه��ور م��ن الحض��ور بدف��ع مبل��غ وقدره
( )1,000,000ل.س فق��ط :مليون ليرة س��ورية
ال غير.
 إيقاف الع��ب نادي االتحاد ف��راس المصريس��ت مباريات رس��مية باإلضافة إل��ى ذلك ما
يتخللها من مباريات ودية وتغريمه غرامة مالية
مقدارها ( )200,000ل.س مئتا ألف ليرة سورية
فقط ال غير بس��بب تهجمه بالشتم مع محاولة
االعتداء على احد حكام المباراة
 اس��تنادا إل��ى الم��ادة ( )8 – 6م��ن الالئحةاالنضباطي��ة والت��ي تن��ص على :ف��ي األدوار
النهائية تخفض العقوبات المس��لكية إلى 50%
وتضاع��ف العقوب��ات المادي��ة  100%لتصبح:
إيقاف العب نادي االتحاد فراس المصري ثالث
مباريات رس��مية باإلضافة إلى ذلك ما يتخللها
من مباريات ودية وتغريمه غرامة مالية وقدرها
( )400,000ل.س فق��ط :أربعمئ��ة أل��ف ليرة
سورية فقط ال غير
 يحق لفريق االتحاد استبدال عقوبة منع العبهمن اللعب بدفع مبلغ وقدره ( )500,000ل.س
فقط خمس��مئة ألف ليرة سورية ال غير عن كل
مباراة في األدوار النهائية.

قام أيم��ن أحمد رئي��س تنفيذية الالذقية
وأعضاء اللجنة وفواز دالي رئيس فنية سلة
الالذقية ومحمد ضوبي رئيس نادي حطين
بتتوي��ج فري��ق صغي��رات حطي��ن بكأس
البطولة والميداليات والشهادات.
أقيم��ت مرحلة الذهاب في نادي تش��رين
واإلياب على مالعب نادي حطين.
محم��د ضوبي رئي��س ن��ادي حطين وعد
بمكافأة الفريق وأش��اد بالمس��توى واألداء
والس��يطرة المطلقة لالعبات حطين ووعد
بمتابعة الدعم والرعاية.
ف��واز دالي رئي��س فنية الالذقي��ة عبر عن
ارتياحه لس��ير البطولة والمستوى من كافة
الفرق وأن نشاط سلة الالذقية مستمر طيلة
العام وهذا مؤش��ر على عودة الروح لس��لة
الالذقية.

زياد عامر
أقام��ت اللجنة الفنية أللع��اب القوى
بالس��ويداء بطولة المحافظة للناشئين
والناشئات وذلك بمش��اركة ً 60
العبا
والعبة من أندية العربي ،شهبا ،قنوات،
ع��رى ،صلخد وف��ي تصري��ح لالتحاد
وص��ف احس��ان قطي��ش أمين س��ر
اللجنة الفنية المستوى الفني للبطولة
بأن��ه جي��د حيث تم من خ�لال تلك
البطولة اختيار منتخب المحافظة الذي
سيشارك بفعاليات األولمبياد الوطني
ً
مؤكدا بأن
الذي سيقام الش��هر القادم
الالعبين والالعبات (جواد الش��وفي،
مجد الزغير ،زينة قطرب ,حنان غزالي)
ستكون احدى الميداليات من نصيبهم
وعلى صعيد النتائج بالمركز األول على
أن يكون االسم للذكور والثاني لإلناث

والبداية مع س��باق 100م مجد الزغير
(قنوات) حنان غزال��ي (العربي) وفي
سباق 200م قصي شجاع وحنان غزالي
(العرب��ي) وفي س��باق 400م محمد
جزان (قنوات) زين��ة قطرب (العربي)
وف��ي س��باق 800م وضاح الحس��ن
(عرى) ميرنا جم��ول (صلخد) أما في
س��باق 1500م جاد عبد الحق (شهبا)
ميرنا جمول (صلخد) وفي سباق 3كم

مش��ي فازت شمس الشوفي (صلخد)
وبالوث��ب الطوي��ل مجد الزغي��ر ،دلع
الجرماني (قنوات) وبالوثب العالي قمر
الحوي��ك (صلخد) وبرمي الرمح حافظ
نفاع (صلخد) كورين قطيش (العربي)
وبقذف الكرة الحديدية جواد الش��وفي
(صلخد) بس��مة عزام (ش��هبا) وبرمي
القرص جواد الش��وفي (صلخد) أماندا
الزغبي (عرى).
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إعداد ربيع حمامة

نيجيريا تحرز برونزية كأس األمم اإلفريقية
وصل��ت نهائي��ات كأس األم��م
اإلفريقية إلى مش��هدها الختامي
بوق��ت متأخر من مس��اء أمس
الجمعة حيث التق��ى المنتخب
الجزائ��ري مع نظيره الس��نغالي
بالمباراة الختامي��ة لنيل اللقب
(والجري��دة عل��ى الطاب��ع) على
استاد القاهرة الدولي.
ومس��اءاألربعاء ..ق��اد أودي��ون
إيغالو مهاج��م منتخب نيجيريا
فريق��ه للفوز عل��ى تونس بهدف
نظيف على إس��تاد الس�لام في
اللقاء ال��ذي جمعهم��ا لتحديد
صاحب المركز الثالث.
وس��لم كونس��تانت عم��ري
س��ليماني النائب الثاني لرئيس
االتح��اد اإلفريق��ي لك��رة القدم،
ومحمد فض��ل مدير بطولة األمم
اإلفريقي��ة مص��ر  2019وأماجو
بينيك رئي��س االتحاد النيجيري
لكرة القدم ووديع الجريء رئيس
االتح��اد التونس��ي لك��رة القدم

ميداليات المركز الثالث بالبطولة
القارية للمنتخب النيجيري للمرة
الثامنة على مدار مش��اركاته في
ال��كان بينم��ا حق��ق المنتخب
التونس��ي المرك��ز الراب��ع للمرة
الثالثة في تاريخه.
وصال��ح النس��ور الخض��راء
جماهيرهم ببرونزية الكان بعدما
فش��لوا في التأهل للنهائي على
ي��د الجزائر فيم��ا تضاعفت آالم
نسور قرطاج بخسارة جديدة بعد
الهزيمة على يد الس��نغال ()1-0
في نصف النهائي.

تفوق مبكر

دخل منتخب نيجيريا في صلب
ً
باحثا
الموض��وع م��ن البداي��ة
عن التس��جيل ونج��ح في ذلك
بالدقيقة الثالثة حين قاد جاميل
كولينز هجمة من الجانب األيسر
وتوغل في عمق الدفاع التونسي
ووزع ك��رة ح��اول الح��ارس بن
ش��ريفية التصدي له��ا لتصطدم

بياسين مرياح ،واستغلها إيجالو
ليسدد في الشباك الخالية.
المنتخ��ب التونس��ي ح��اول رد
الفعل حيث أتيحت الفرصة لطه
ياسين الخنيس��ي ،بالمقابل كاد

في نهائي مضرب ويمبلدون

حلم ريال مدريد ببوغبا « يتبخر»
ق��ال تقرير صحفي إس��باني أن تعنت إدارة مانشس��تر
يونايتد بش��أن مطالبه��ا المادية لالس��تغناء عن نجم
الفريق الفرنس��ي بول بوغبا يجعل من الصعب على لاير
مدريد االستمرار في المفاوضات للتعاقد معه.
وذك��رت صحيف��ة «م��اركا» المدريدي��ة أن اليونايتد
يتمسك بالحصول على  200مليون يورو لبيع بوغبا (26
ً
خاصة مع
عاما) األمر الذي يزيد من صعوبة المفاوضات
اقتراب يوم  8آب آخر أيام سوق االنتقاالت الصيفية.

وأضافت أن رحيل بوغبا عن «الشياطين الحمر» أصبح
أمرا صعب المنال مش��ير ًة إلى أن المدير الفني للفريق
الملكي زين الدين زيدان صار يعرف ذلك في ظل رفض
إدارة مانشستر التفاوض وكذلك للقيمة المرتفعة التي
وضعتها لالستغناء عن الفرنسي.
وتبلغ القيمة التس��ويقية لبوغبا حاليا  100مليون يورو
ويس��تمر عقده مع يونايتد الذي انض��م إليه في 2016
قادما من يوفنتوس حتى صيف .2021

إيمري يحسم موقفه من نجم الملكي
كس��ر أوناي إيمري مدرب أرس��نال
صمته ح��ول أنباء اهتمامه بالتعاقد
م��ع داني س��يبايوس العب وس��ط
لاير مدري��د خالل س��وق االنتقاالت
الصيفية الحالية.
وقال إيمري ف��ي تصريحات نقلتها
صحيفة ميرور اإلنكليزية :هدفنا هو
ضم  3أو  4العبين يمكنهم تحسين
الفريق ومتطلباتنا كثيرة.
ً
وأضاف:س��نبني ً
فريقا قويا وسنضم
بين  3إل��ى  4العبين خ�لال األيام
المقبل��ة كلهم صفقات جيدة بمبالغ
ضخمة .وع��ن التقارير األخيرة حول
اهتمام الغانرز بسيبايوس أجاب :ال
أريد التحدث عن األسماء لكن داني
ً
ج��دا والعب
س��يبايوس العب جيد
كبير بدون شك.
وأشارت التقارير إلى أن أرسنال على
وشك التعاقد مع س��يبايوس الذي
يس��عى للرحيل عن صفوف الملكي

على س��بيل اإلعارة لضمان الحصول
عل��ى فرص��ة أكب��ر للمش��اركة بعد
موس��مين من التواج��د على مقاعد
البدالء.
ً
مؤخرا أن أرس��نال
وأف��ادت التقارير
واف��ق عل��ى اس��تعارة س��يبايوس

لموس��م واحد من دون وجود خيار
الش��راء النهائ��ي ،وفي انتظ��ار أن
يعطي الري��ال الضوء األخضر إلتمام
الصفقة حيث سيتحمل المدفعجية
ً
سنويا  2.7مليون
راتب الالعب البالغ
جنيه إسترليني.

انضم ماتي��اس دي ليخت مدافع
أياكس الهولندي البالغ من العمر
ً 19
عاما بشكل رسمي إلى صفوف
يوفنت��وس حامل لق��ب الدوري
اإليطال��ي بعقد يمتد ل��ـ  5أعوام
بعد اجتياز الكشف الطبي للفريق

اإليطالي.
ودف��ع يوفنت��وس 85.5 ،مليون
يورو لصالح أياكس للحصول على
توقيع الالعب الذي قال في مقطع
فيديو قصير «سعيد بوجودي هنا
في يوفنتوس».

وت��وج دي ليخ��ت م��ع أياكس
الموس��م الماضي بثنائية الدوري
وال��كأس في هولندا كما س��جل
الهدف الذي حس��م ف��وز أياكس
على يوفنتوس ف��ي دور الثمانية
بدوري أبطال أوروبا.

ُ
يوفنتوس ينهي صفقة دي ليخت

اجتماع مرتقب بين يوفنتوس ووالد نيمار
قالت تقارير صحفية إيطالية أمس
الجمعة أن يوفنتوس س��يجتمع
بوالد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم
باريس س��ان جيرمان الفرنس��ي
خالل األيام القليلة المقبلة.
وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»
اإلسبانية في تقرير أن نيمار أعطى
وكيله الض��وء األخضر لمعرفة أي
من األندية الكبرى يمكنها تحمل
قيمة رحيله عن سان جيرمان.
وذك��رت ش��بكة «راي س��بورت»
اإليطالية أن والد نيمار س��يلتقي
مع فابيو باراتيسي المدير الرياضي
ليوفنتوس في اجتماع مش��ترك
بمدينة تورينو.
ويعد نيم��ار ً
قريبا من الرحيل عن
صفوف باريس سان جيرمان خالل

فترة االنتق��االت الصيفية الحالية
فيم��ا يعد برش��لونة ه��و الوجهة
األقرب للبرازيل��ي بينما يأتي لاير
مدريد ويوفنت��وس وبايرن ميونخ
كوجهات أخرى محتملة.

إيغالو أن يضي��ف الهدف الثاني
للنس��ور الخض��راء ل��وال تدخل
ياس��ين مرياح الذي أنقذ مرماه
من هدف محقق.
وشارك أس��امة الحدادي ووهبي

الخزري ف��ي الدقيقة  14بعملية
هجومية منس��قة كاد على أثرها
أن يعدل فرجاني ساسي النتيجة
من تصويبة قوي��ة مرت بجانب
مرمى الحارس دانييل إيكيبي.

وهدأ رتم اللعب م��ن الجانبين
بصفة ملحوظة على مدار الشوط
األول ،وطغ��ت العش��وائية على
أغل��ب العملي��ات وأصبح��ت
المباراة مملة.

وف��ي الدقيق��ة  44ق��ام مدرب
منتخ��ب تون��س اآلن جيريس
بتبدي��ل اضط��راري بع��د إصابة
المهاجم طه ياس��ين الخنيس��ي
ليدخل مكانه فراس شواط.
كم��ا أصيب ف��ي الدقيق��ة 45
صاح��ب اله��دف الوحي��د للقاء
النيجيري أوديون إيغالو ليطلب
التغيي��ر قب��ل صاف��رة الحك��م
المص��ري جهاد جريش��ة إلعالن
نهاية الشوط األول بتقدم نيجيريا
بهدف دون رد.
إهدار تونسي
مع انطالقة الش��وط الثاني أقحم
األلماني جيرن��وت روهر ،مدرب
نيجيريا الالعب فيكتور أوسيمين
لتعوي��ض أوديون إيجالو صاحب
هدف اللقاء الوحيد.
في المقابل دخل منتخب تونس
ً
باحثا ع��ن التعديل
ب��كل ثقل��ه
بعد تراجع نس��ور نيجيريا للدفاع
وأثم��ر ذلك عن تمري��رة حريرية

م��ن وهب��ي الخ��زري لف��راس
ً
وجه��ا لوجه مع
ش��واط جعلته
الحارس لكنه صوب في الشباك
الخارجية.
وف��ي الدقيقة  57ح��اول أنيس
الب��دري مباغتة الحارس إيكيبي
بتصويبة قوية لكنه أخطأ المرمى
قبل أن يقرر اآلن جيريس تبديله
بزميله نعيم السليتي.
وكاد الالعب س��امويل ساكويزي
أن يضاع��ف النتيج��ة لنيجيريا
بتصويب��ة قوية ف��ي الدقيقة 63
تألق أمامها الحارس بن شريفية
وأخرجها إلى الركنية.
واضطر جيريس لتغيير اضطراري
ً
مج��ددا بإقح��ام المداف��ع رامي
البدوي مكان نس��يم هنيد الذي
ً
مصابا.
خرج
وبح��ث منتخ��ب تون��س ع��ن
التعدي��ل فحاول بكرتين لغيالن
الش��عاللي لم تس��فرا عن شيء
لتبقى النتيجة على حالها.

يشار إلى أن نيمار انضم إلى سان
ً
قادما
جيرم��ان في صي��ف 2017
من برشلونة في صفقة هي األغلى
ف��ي التاريخ بعدم��ا انتقل مقابل
 222مليون يورو.

م .سالم عالوي

ديوكوفيتش حسم قمته مع فيدرر ..وهاليب (بسهولة) تجاوزت سيرينا
بعد مباراة ماراثونية استمرت قرابة
 5س��اعات ت��وج المصن��ف األول
ً
عالميا نوف��اك ديوكوفيتش بلقبه
الخامس في ويمبلدون وذلك بعد
التغلب في المب��اراة النهائية على
روج��ر فيدرر بخم��س مجموعات
بواق��ع ( )6-7و( )6-1و()6-7
و( )6-4و(.)12 -13
ً
وبات المصنف أول عالميا يشكل
ً
ً
كبيرا على النجم السويسري
خطرا
ف��ي إمكاني��ة تخطي��ه ف��ي عدد
األلق��اب الكب��رى حي��ث يمل��ك
ديوكوفيت��ش في رصيده ً
حاليا 16
ً
لقبا ف��ي بطوالت الغراند الس�لام
ً
لقب��ا في البط��والت الكبرى
و54
ً
التي تشمل أيضا بطوالت األساتذة
والبطولة الختامية للموسم.
ويمل��ك في��درر في رصي��ده 20
ً
لقب��ا في بط��والت الغراند س�لام
وال ي��زال يتفوق عل��ى الصربي في
تلك الفئ��ة بـ 4بطوالت كما يملك
ف��ي رصيده  6ألقاب ف��ي البطولة
الختامية للموسم ،مقابل  5ألقاب
لديوكوفيت��ش إال أن المصن��ف
ً
عالمي��ا يتفوق ف��ي بطوالت
أول
ً
األساتذة ،بتتويجه بـ 33لقبا مقابل
ً 28
لقبا للنجم السويسري.
وبالتالي يملك ديوكوفيتش وفيدرر
في رصيدهما ً 54
لقبا في البطوالت
الكب��رى إال أن النجم الصربي يملك
فاعلية أكبر من غريمه السويس��ري
حيث يت��وج بلقب بطولة كبرى من
كل  3.3بطولة يش��ارك به��ا ،بينما
يبل��غ معدل فيدرر لق��ب واحد من
كل  4.2بطولة كبرى يشارك بها.

ويتواجد النجم اإلس��باني رافائيل
نادال في المرك��ز الثالث في تلك
القائم��ة بتتويجه ب��ـً 52
لقبا ً
كبيرا
بواق��ع ً 18
لقبا في بطوالت الجراند
ً
س�لام و 34لقب��ا ف��ي بط��والت
األس��اتذة ،بمعدل لق��ب كل 3.5
بطولة كبرى يشارك بها.
ويم��ر ديوكوفيت��ش بحال��ة فنية
عالي��ة في آخ��ر عام حي��ث توج
بسبعة ألقاب كبرى بواقع  4ألقاب
في بطوالت الغراند سالم و 3ألقاب
في األساتذة ،وفي تلك الفترة توج
في��درر بلقب كبير واح��د كان في
ميامي لألس��اتذة هذا العام ،بينما
ت��وج نادال بثالثة ألقاب كبرى في
تورنت��و العام الماض��ي وفي روما
وروالن غاروس هذا العام.

هاليب تسحق سيرينا

أصبح��ت س��يمونا هالي��ب أول

مودريتش على رادار ميالن
يستعد ميالن اإليطالي لالنقضاض
عل��ى الكرواتي ل��وكا مودريتش
والتعاقد مع��ه إذا أراد لاير مدريد
بيعه هذا الصيف.
ً
ووفقا لشبكة س��كاي إيطاليا فإن
ف�لادو ليميتش وكيل مودريتش
تواج��د في مكتب مي�لان صباح
األربع��اء الماض��ي لمناقش��ة
وض��ع موكل��ه وإمكاني��ة انتقاله
للروسينيري.
وينته��ي تعاق��د مودريتش (33
ً
عام��ا) م��ع لاير مدري��د بنهاي��ة
الموس��م المقب��ل ول��م يع��د
ً
حريصا على االحتفاظ
الميرينغي
به.
ويتمن��ى مي�لان أن يجمع بين
مودريت��ش وأس��طورة كرواتي��ا
زفونيمي��ر بوب��ان ف��ي دوره
التوجيهي الجديد مع ميالن.
لكن م��ن المتوقع أن تكون نقطة
الخالف الرئيسية هي راتبه والذي
ً
يبلغ ً
سنويا
حاليا  12.5مليون يورو
بما في ذل��ك المكافآت المرتبطة

رئيس التحرير

ب��األداء لذلك يجب تخفيض ذلك
المبلغ بشكل كبير.
وكان مي�لان قد تعاقد مع الظهير
اإلس��باني ثي��و هرناندي��ز العب
لاير مدري��د هذا الصي��ف كما أن
هناك محاوالت للتعاقد مع داني
سيبايوس ً
أيضا.

أنــــور البكــر

مدير التحرير

روماني��ة في التاري��خ تتوج بلقب
ويمبلدون بعد تغلبها في المباراة
النهائية عل��ى األميركية س��يرينا
ويليام��ز وبس��هولة بمجموعتين
دون رد بواقع ( )2-6و(.)2-6
وبذل��ك توج��ت هالي��ب بلقبه��ا
األول في ويمبل��دون والثاني في
الغراند س�لام بعد روالن جاروس
ع��ام  2018وفي المقابل فش��لت
ً
مج��ددا في معادلة رقم
األميركية
ً
مارغريت ك��ورت ( 24لقبا) كأكثر
ً
تتويجا بالبطوالت األربع
الالعبات
الكبرى.
وكانت س��يرينا قد خس��رت أيضاً
نهائ��ي بطولتي ويمبلدون وأمريكا
المفتوحة العام الماضي.
وضمن��ت هالي��ب به��ذا التتويج،
االرتق��اء إل��ى التصني��ف الراب��ع
ً
عالمي��ا ،االثني��ن المقب��ل ،بينما

ستصعد سيرينا إلى المركز التاسع.
وقالت صاحبة الـ 27خالل كلمتها
أم��ام الجماهير التي احتش��دت
ف��ي مدرج��ات الملع��ب ببلدها
الس��تقبالها «ه��ذه البطول��ة هي
ملككم ومل��ك البالد»وحضر هذا
الحدث بعض األس��ماء البارزة في
تاريخ رومانيا في كرة القدم أمثال
جورجي هاجي وجورج بوبيس��كو
‹جيكا›.
وتقدمت الروماني��ة هاليب  3مراكز
على س��لم الترتيب العالمي لتحتل
التصني��ف الراب��ع عق��ب تتويجها
به��ذا اللق��ب بوق��ت حافظ��ت فيه
األسترالية أش��لي بارتي على صدارة
التصني��ف العالم��ي الص��ادر صباح
اإلثني��ن الماضي وذل��ك على الرغم
م��ن خروجه��ا المبك��ر م��ن بطولة
ويمبلدون.

كم��ا تقدم��ت األوكراني��ة إيلينا
ً
مركزا واح��دا لتحتل
س��فيتولينا
ً
التصني��ف الس��ابع عالمي��ا عقب
وصولها إلى نص��ف نهائي البطولة
ف��ي الوقت ال��ذي تراجع��ت فيه
األلماني��ة أنجليك كيرب��ر  8مراكز
دفع��ة واح��دة لتحت��ل التصنيف
ً
عالمي��ا بعد فش��لها في الدفاع
13
عن لقبه��ا الذي توجت ب��ه العام
الماضي.
وفيم��ا يلي المراكز العش��ر األولى
األولى في التصنيف العالمي:
أش��لي بارت��ي -2/
-1
نعوم��ي أوس��اكا  -3/كارولين��ا
بليسكوفا -4/سيمونا هاليب -5/
كيكي بيرتنز -6/بيترا كفيتوفا-7/
إيلين��ا س��فيتولينا -8/س��لون
ستفينز -9/س��يرينا ويليامز-10/
أرينا سابالينكا.

كلوب يعلن موعد عودة ثالثي الريدز
أك��د األلماني يورغ��ن كلوب مدرب ليفرب��ول أن الثالثي
محمد صالح وروبرتو فيرمينو وأليس��ون بيكر سيعودون
للفريق قبل انطالق معسكر الريدز في فرنسا.
وكان الثالث��ي ق��د حصل على إج��ازة أطول م��ن باقي
زمالئهم بسبب ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بالدهم.
وس��اهم الثنائي فيرمينو وأليس��ون في تتويج البرازيل
بلقب كوبا أمريكا ،بينما ش��ارك صالح مع مصر في كأس
األمم األفريقية وودع الفراعنة البطولة من دور الـ 16على
يد جنوب إفريقيا وخيبوا آمال جماهيرهم.
ويق��وم ليفربول ً
حاليا بجولة ف��ي الواليات المتحدة قبل
انطالق الموس��م لكنه س��يعود إل��ى أوروبا الس��تكمال
استعداداته في فرنسا في وقت الحق من هذا الشهر.
ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي يوم 4
آب المقبل ضمن كأس الدرع الخيرية (السوبر).
وق��ال كلوب في تصريح��ات للموقع الرس��مي لليفربول
«سيحضر مو وفيرمينو وأليسون معسكر إيفيان ..سيكون
أمامنا ما يقرب من أسبوع قبل مواجهة مانشستر سيتي،
ً
يوم��ا حتى مواجهة نوريتش في البريميرليغ و 15أو
و12
ً
 16يوما حتى مواجهة تشيلسي في السوبر األوروبي.
وتابع المدرب األلماني:علينا أن نرى الشيء الجيد هو إنه
عندما يكون لديك إجازة قصيرة فإنك لن تخس��ر الكثير،
لق��د احتاجوا إلى  3أس��ابيع وأخبرناه��م بأخذها لكنهم

أيهم الحمزاوي

المدير الفني

يتدربون اآلن بالفعل.
وخاض ساديو ماني نهائي كأس أمم إفريقيا مع منتخب
بالده السنغال (أمس الجمعة) أمام منتخب الجزائر.
وعلق كلوب على هذا األمر قائ ًال :األمر مع ساديو مختلف،
علينا أن نرى حالته بعد المباراة النهائية ،وهل سيتمكن
من خوض مباراة السيتي أم ال.
وأتم:سيكون األمر ً
صعبا للغاية سينتهي موسمه قبل 16
ً
يوما من مواجهة سيتي ،سيتعين علينا اتخاذ قرار ،لكننا
لم نتخذ القرار بعد.
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دورة دمشق الرياضية الثالثة «لعيونك ياشام »2019

مشاركة كبيرة ومنافسات مثيرة متواصلة و(الثالثاء) الختام

ربيع حمامة
يتواص��ل امتالء ص��االت ومالعب
العاصم��ة بالمتنافس��ين لكس��ب
مرك��ز متق��دم ف��ي بطولة دمش��ق
الرياضية الثالثة « لعيونك يا شام»
بـ 26رياض��ة بدأت منافس��اتها مع
مطلع الش��هر الحالي ،وهاهي تصل
لمراحله��ا الختامية حيث س��ينزل
الستار على منافسات هذا العام يوم
الثالثاء القادم.
ولبست دمشق حلة رياضية جميلة
وهي ترنو إلى مستقبل رياضتها من
خالل المستويات التي يتم تقديمها
بمختل��ف األلعاب ف��ي « لعيونك
يا ش��ام» خاص��ة كرة الس��لة التي
شهدت مباريات سرقت األنظار ولم
تحسم نتيجتها حتى صافرة الختام،
ً
أيضا ش��هدت ألعاب القوة مشاركة
واس��عة مع دخول بعض األندية من
المحافظات األخرى ه��ذا التنافس
بناء عل��ى رغبتها األمر الذي زاد من
ً
مساحة التنافس ً
ونوعا.
كما
ونرصد بوقفتنا القادمة ماتحقق من
نتائج في غالبية األلعاب االس��بوع
الماض��ي وأبطالها أصح��اب المراكز
الثالث��ة األولى ،على أن نس��تكمل
باقي النتائج وأبرز محطات البطولة
بالعدد القادم.

كرة السلة

توجت ش��بالت نادي الثورة بالمركز
االول في منافسات كرة السلة ضمن
بطول��ة لعيونك يا ش��ام بعد مبارة
رائع��ة وممتع��ة نجح فيه��ا الفريق
البط��ل بقيادة مدربت��ه زينة يازجي
باقتناص الفوز من ش��بالت الوحدة
بالمب��اراة النهائية الت��ي جمعتهما
عل��ى أرض نادي الثورة وبنتيحة ٦٤
 ٦٢بع��د التعادل والتمديد بالوقتاالصلي .53 -53
واختتم��ت منافس��ات دور
المجموعتين في س��لة الناش��ئات،
حيث تص��در األش��رفية المجموعة
األول��ى بالعالم��ة الكامل��ة وكان
ً
توالي��ا على وصيفه
ف��وزه الخامس
المحافظ��ة  45-36وقبله��ا عل��ى
الجيش  49/19وحافظ الوحدة على
المرك��ز الثالث بفوزه عل��ى الفيحاء
الرابع  68-37لتتأهل األندية األربعة
إلى دور الثمانية ،فيما خرج الجيش
وقاس��يون من الدور األول رغم فوز
األول على الثاني ف��ي مباراة تأدية
واجب .44-23
وحصد األش��رفية  10نقاط مقابل 9
للمحافظة و 8للوحدة و 7للفيحاء و6
للجيش و 5لقاسيون.

وتص��در ن��ادي الث��ورة المجموعة
الثاني��ة بالعالمة الكاملة ً
أيضا وكان
ف��وزه الرابع عل��ى التوالي قد تحقق
عل��ى إيلي��ت  41-32وقبل��ه على
ً
وصيفا
جرمانا  62/35وبق��ي النصر
بفوزه على جرمانا .42-25
وتتص��در ناش��ئات ن��ادي الث��ورة
الترتيب بـ  8نق��اط مقابل  7للنصر
و 6إليلي��ت و 5لب��ردى و 4لجرمانا
الذي و ّدع المنافسة.
وفي مباراة ربع النهائي (الخميس) التقى
فريقا الث��ورة والفيحاء (حام��ل اللقب)
وف��از األول  47/66كما فاز األش��رفية
المرش��ح هو اآلخر للمنافس��ة على
اللقب على بردى .31/61
وتتواصل منافس��ات فئة الناشئين
الت��ي وصل��ت لجولته��ا الثالث��ة،
ويتصدر الفيح��اء ترتيب المجموعة
األول��ى بنقطتين وه��و نفس رصيد
المحافظ��ة (الثان��ي) وجرمان��ا
(الثالث) مع فارق المواجهات فيما
بينهم في حي��ن خاض الوحدة لقاء
وحيد فاز به على جرمانا 47/26
وينفرد قاس��يون بصدارة المجموعة
الثاني��ة بـ  4نق��اط ،مقابل نقطتين
لكل من الجي��ش والثورة وصحنايا
والنصر.
وشهدت أبرز مواجهات هذه البطولة
تغلب المحافظة عل��ى جرمانا 58-
 52وف��ي المجموع��ة الثانية حقق
قاس��يون فوزه الثاني على حس��اب
صحنايا  41-32وتغل��ب (األربعاء)
نادي الفيحاء عل��ى المحافظة 62-
.56

كرة الطاولة

اختتمت الخميس منافس��ات كرة
الطاولة ففي فئة األش��بال نال عمر
بارودي م��ن نادي الش��رطة المركز
األول تاله محمد قبس وس��انتوس
هنا بالمركزين الثاني والثالث وهما
من نادي المحافظ��ة ً
أيضا نال عبد
الغفار فضيل (دمر) مركز ثالث مكرر.
وف��ي الش��بالت نالت هن��د ظاظا
(المحافظ��ة) المركز األول تلتها كل
من س��ارة ش��لهوب (النضال) وبانة
جبر (المحافظة) واليس��ار الخطيب
ثالث مكرر.
ون��ال محم��د س��الم ظاظ��ا لقب
الناش��ئين (المحافظ��ة) تاله أمجد
حيدر (الش��رطة) ثم ميشيل عطالله
(النضال) ومرتضى حالن (الشرطة)
ثالث مكرر.
وتص��درت آالء فضي��ل بطول��ة
الناش��ئات (المحافظة) تلتها سالي
المص��ري (النض��ال) وكريس��تين
س��رور (النضال) وجيس��كا الحوش
(المحافظة) ثالث مكرر.

ون��ال زوجي ن��ادي المحافظة لقب
الذكور عبر سالم ظاظا ومحمد قبس
ولق��ب اإلناث عبر هن��د ظاظا وآالء
فضيل.
وتصدر فرق الذكور كل من الش��رطة
والمحافظة والنض��ال وجرمانا على
التوالي فيما تص��در المحافظة فرق
اإلناث تاله النضال وجرمانا والشرطة
على الترتيب.

كرة الطائرة

أحرز ن��ادي الوح��دة لق��ب بطولة
األش��بال للك��رة الطائرة ت�لاه مركز
دمش��ق بالمرك��ز الثاني ث��م نادي
النضال ً
ثالثا.
وف��ي منافس��ات الش��بالت ارتقى
نادي الجوالن للصدارة تاله بالمركز
الثان��ي ن��ادي صلخد ثم الش��رطة
ُ
ثالثا مع التنويه إلى أن المنافسات
على العموم تش��هد مشاركة بعض
المحافظ��ات والمراك��ز بن��اء على
رغبته��ا وموافقة اللجن��ة المنظمة
للدورة وهي فرص��ة احتكاك كبيرة
للجميع.

كرة اليد

شهد األسبوع الماضي من منافسات
« لعيونك ياشام « ختام بطولة كرة
اليد لفئة الش��بالت ونال فيها نادي
النصر اللق��ب تاله بالمرك��ز الثاني
نادي الشرطة ثم قاسيون ً
ثالثا.

التايكواندو

فئة الناشئات
وزن 33كغ -1:شام درخباني (دمر)،
وزن  37ك��غ -1 :فاطم��ة س��رمان
(النضال)  -2رندا اسماعيل (دمر)،
وزن  41كغ -1 :حنين شمس الدين
(دمر) ،وزن 44كغ -1 :لين ابراهيم
(دمر) ،وزن  51كغ -1 :النا قش��اط
(المجد)  -2أح�لام األحمد (دمر)،
وزن  55ك��غ -1 :ضح��ى األحم��د
(دمر) ،وزن  59كغ -1 :غزل سعدة(
دمر).
فئة الشبالت
وزن 22ك��غ -1 :يم��ان ابراهي��م
(بردى)  -2مايا حمش��و( المجد)،
وزن  24ك��غ -1 :ج��ود قرط��ة
(النض��ال) ،وزن  26ك��غ -1 :الن��ا
حمش��و (المجد) -2ساجدة األحمد
(دمر)  -3الما العيناوي (النضال)،
وزن  28كغ :أماني الحسن (المجد)
 -2نازك طقطق (العمال)  -3إيناس
بيطار (الجي��ش) ،وزن  30كغ :نور
اله��دى حالق( :النض��ال) ،وزن 36
كغ -1 :إيناس شمس الدين (دمر)
 -2ليالس اسطواني (النضال) ،وزن
 39ك��غ -1 :روان الفرج(المج��د)
 -2تقى الش��يخ (النضال) ،وزن 42
كغ -1 :إي�لاف الحاج علي  -2ديانا

حمش��و (المج��د) ،وزن  44كغ-1 :
سجى الخضر (المجد) ،وزن  46كغ:
شهد قره جنة (دمر).
فئة األشبال
وزن 22ك��غ-1 :حس��ام صابون��ي(
المج��د)-2آرام كمون (النضال)-3
بيتر أبو الش��عر (العم��ال) 3مكرر-
عبد الحميد مس��وتي (بردى) ،وزن
24ك��غ -1:محمد عب��د المجيد-2/
أمجد قاوقبب��ي (المجد)-3محمد
قرفة
(النضال)3مك��رر -أحم��د الخطيب
(الجي��ش) ،وزن 26ك��غ-1 :ماهر
عب��ود( المج��د) -2محم��د مالح
ابراهي��م 0ب��ردى) -3ن��ور دخ��ان
(الجيش93مك��رر -ه��ادي م��ودة
(العم��ال) ،وزن  28ك��غ _1 :انس
صابون��ي 0المج��د)  -2ودب��ع أبو
النص��ر (العم��ال)  -3محمد كمون
(النضال) 3مكرر حيدر الفرق (دمر)،
وزن 30ك��غ -1 :ه��ادي األخ��رس
(النضال)  -2هشام خضر (المجد)
 -3عب��دهللا خلف (دم��ر3 9مكرر –
محمد طوي��ش( ب��ردى) ،وزن 33
كغ -1 :محمود قاسم (النضال )-2
محمد ن��ور خالد(المجد)  -3محمد
هدل��ة( العم��ال) 3مك��رر -أويس
بيط��ار( الجي��ش) ،وزن  36ك��غ:
 -1مصطف��ى النع��م (النضال)-2
هم��ام الف��رج( المجد)-3محم��د
صالح جام��وس (بردى)3مكررعبد
العزيز س��عدة (العم��ال) ،وزن 39
كغ -1 :يزن ن��دى (بردى)-2محمد
عبد الس�لام( الجيش)-3منير مطر
(النضال)3مكرر-يوس��ف صطوف(
دم��ر) ،وزن  42ك��غ-1 :محم��د
قاطوم( الجيش) -2عمران الحفيظ
(المج��د) -3محمد ح�لاق (دمر)،
وزن 46ك��غ-1 :مصطفى أبو ش��ام
(المجد) -2عم��رو بيطار (العمال)
 -3غي��ث زكري��ا( النض��ال) ،وزن
50ك��غ  -1أحمد الم��وات (بردى)،
وزن 54كغ -1 :محمد تقي (المجد).

الجودو

فئة الناشئين
وزن  45ك��غ -1 :محم��د الزي��ر
(النضال)  -2عمر أبو عواد (العمال)
 -3عصام بس��مة (النضال)  3مكرر
 محمد المصري (بردى) ،وزن 50كغ -1 :جهاد عجينة (الش��رطة)-2
مالك الحم��دون( بردى)  -3جمال
غوطاني( الجيش)  3مكرر  -سعيد
الش��يخ( قاس��يون) ،وزن  55كغ:
 -1محمد شاكر المصري( الشرطة)
 -2مؤيد قالع (قاسيون)  -3يوسف
كلس��اني( ب��ردى)  3مك��رر  -مجد
اس��كيفي (ب��ردى) ،وزن  60ك��غ:

 -1عبدهللا حاصبان��ي( النضال) -2
علي الرفاعي( الجي��ش)  -3أحمد
خلف (قاس��يون)  3مكرر -سليمان
الشيخ (قاسيون) ،وزن  66كغ :علي
أفندي( قاسيون)  -2لؤي الرفاعي(
الجيش)  -3كمي الشيخ (الرحا) 3
مكرر-محمد فياض (الجيش) ،وزن
 73ك��غ -1 :خالد الرفاعي(الجيش)
 -2عادل المحمد (قاسيون)  -3نور
الدي��ن بويضاني( النضال)  3مكرر-
أش��رف الرفاعي (الجيش) ،وزن 81
كغ -1 :عبيدة أبو صعب (الرحا)-2
عدي الح��اج (الجيش)-3أس��امة
حاج علي (الجيش)  3مكرر -محمد
فارس قب�لان (النض��ال) ،وزن 90
كغ -1:ابراهيم كريم الدين (بردى)
 -2ف��ؤاد نوح( الجيش) -3غس��ان
الفهد( دمر) ،وزن  90+كغ -1 :أكرم
ن��وح (الجيش)-2عبد الرحمن عبد
الرحيم (بردى).
فئة الناشئات
وزن  52كغ -1 :م��رح عبد الخالق(
الرحا)  -2آية عرابي (الجيش) ،وزن
 57كغ -1 :س��ما كنعان( الرحا)-2
آمن��ة عرابي (الجي��ش) -3مياس
درة (الجي��ش) ،وزن 63كغ -1 :دانا
النبوان��ي (الرحا) -2اس��راء عرابي
(الجي��ش) ،وزن  70ك��غ -1 :نوار
الشاعر (الرحا)  -2شيماء أبو صعب
(الرح��ا)  -3عزة كوران (الجيش) 3
مكرر -فاطمة الدير (الجيش) ،وزن
70+كغ -1 :داليا دوارة (الرحا).
فئة االشبال
وزن  34كغ  -1رائد الرهوان (بردى)
 -2محم��د كام��ل (النض��ال) -3
محمد عل��ي (بردى)  3مكرر -جهاد
الرفاع��ي (الجي��ش) ،وزن  38كغ
 -1س��ليمان (الرحا)  2وائل عبيد(
ب��ردى)  -3أحمد عل��ي (بردى) 3
مك��رر -قص��ي بس��مة (النضال)،
وزن  42ك��غ 1 :محم��د علي بيطار
(الجي��ش)  -2محم��د ه�لال
(الش��رطة)  -3أحم��د علي (بردى)
 3مكرر -يوسف برهو (بردى) ،وزن
 46كغ -1 :مؤيد الحاجي (الجيش)
 -2عصام عباس (بردى)  -3محمد
العم��ر( دم��ر)  3مك��رر -مصطفى
ج��ودة (النض��ال) ،وزن  50كغ-1 :
قاس��م يحيى (الجيش)  -2سامح
قاس��م( النضال)  -3قصي الش��اعر
(الرح��ا)  3مك��رر -محمد س��عدية
(النض��ال) ،وزن 55ك��غ -1 :أحمد
القاعد (النض��ال)  -2محمد يونس
(النضال)  -3محمد الدهش (دمر)
 3مك��رر -محمد حي��در (الجيش)،
وزن  60ك��غ -1 :محم��د الق��دة(
النضال)  -2ل��ؤي اللحام (النضال)

 -3مروان صعيدي (دمر) ،وزن 66
كغ -1:مجد حاج قدور( الش��رطة)،
وزن 66+ك��غ -1 :ن��ور هللا يون��س
(الش��رطة) -2عمر قبالن( النضال)
 -3حمزة منص��ور (بردى) 3مكرر -
محمد عمار مسوتي (النضال).
فئة الشبالت
وزن  32ك��غ -1 :ب��راءة عراب��ي
(الجي��ش) ،وزن  -1 :36ح�لا أب��و
راس( الرحا) ،وزن  40كغ -1 :بتول
عراب��ي (الجي��ش) ،وزن  44ك��غ:
 -1ي��ارا فياض (الجي��ش)  -2آية
عاشور (قاس��يون) -3أنسام العجم
(العري��ن) ،وزن  48ك��غ -1 :ليلى
كنع��ان( الرح��ا)  -2كن��دا عرابي
(الجي��ش) ،وزن  52ك��غ -1 :آي��ة
خل��ف( قاس��يون) ،وزن -1 :57
غفران التركي( قاسيون)  -2لورين
س��ليمان( العربي) -3شهد السعد(
الرح��ا) ،وزن 63+ك��غ - 1 :جود أبو
حالوة (دم��ر) -2أمنة عمر عبدهللا(
قاسيون).

البلياردو (تحت الـ 14سنة )

 -1وسام دكان  -2/يزن تخترونجي
 -3 /محمد اسماعيل.
فئة تحت الـ 18سنة
 -1وس��ام دكان  -2/أحمد العدي /
 -3طارق الحجار.

القوس والسهم

فئة الشبالت
 -1شروق المصري -2/ساما األسعد
 -3/بتول تلو.
فئة األشبال
 -1محم��د الحمص��ي -2/عب��دهللا
الفحام  -3/باس��ل الفحام 3/مكرر-
أحمد الحمصي.
فئة الناشئات
 -1توتيل عكام  -2/هال تللو -3/ود
سلوطة.
فئة الناشئين
 -1وج��د كلزي��ة -2/وائل حرح-3/
أحمد سلوطة.

المصارعة

فئة األشبال
المصارعة الرومانية
وزن  38ك��غ -1 :ي��زن ش��اهين
(الجي��ش)  -2مع��اذ قنب��ص(
النضال) -3ناج��ي الخطبا( المجد)
3مكرر -حي��در روائح (بردى) ،وزن
41ك��غ -1 :محمد الي��اس الحايك
(الجيش) -2ب�لال حوراني (بردى)
 -3هادي الحس��ن (النضال ،9وزن
44كغ -1 :عمر قعبورة( الجيش)-2
عز الدين الزالق (بردى) ،وزن 48كغ:
-1جهاد خضر (النضال) ،وزن 52كغ:
 -1حس��ن الك��ردي (ب��ردى) ،وزن
57كغ -1 :سلطان جمعة (الوحدة)

 -2غياث قنينة( الجيش) ،وزن 62
كغ -1 :محم��د جمعة( الوحدة)-2
محم��د حاف��ظ طويل��ة( الجيش)
 -3محم��د بزرت��و( ب��ردى) ،وزن
68كغ-1:حمزة روائح (بردى) ،وزن
75كغ -1 :وائ��ل الخالدي (المجد)
 -2يوسف اليوسف (الجيش) ،وزن
85كغ -1 :محمود البلح( بردى)-2
زيد خضرة( الجيش).
المصارعة الحرة
وزن 38ك��غ -1 :محمد ش��تيوي(
بردى)-2جهاد شوشرة (الوحدة)-3
مق��داد ف��ارس (الش��رطة) ،وزن
41كغ-1 :أن��س المرادني (الوحدة)
وس��ام عباس (الش��رطة)  -3غيث
عف��اش (الجي��ش) ،وزن 44ك��غ:
-1مج��د عائش��ة (بردى)-2لي��ث
عف��اش (الجيش) -3ف��ؤاد فارس
(الش��رطة) ،وزن 48ك��غ -1 :خالد
الرفاع��ي( بردى)-2حيدر ش��رف(
الجي��ش) -3محم��د عثم��ان(
الش��رطة) ،وزن 52ك��غ -1 :أحمد
العبي��د( الجيش)-2ثائر شوش��رة(
الوحدة)  -3علي العلي( الش��رطة)،
وزن 57ك��غ -1 :محم��ود دن��ف
(الجيش) -2حازم بغدادي( بردى)
 -3عم��ر ش��معة( الوح��دة) ،وزن
62ك��غ -1 :عمر زي��دان( بردى)-2
محمد المص��ري (الجيش) -3ليث
اليغش��ي( النض��ال) ،وزن -1 :68
ع�لاء س��وار( الجي��ش) -2محمد
زياد رفاعي( الوح��دة) -3يزن دنف
(الجيش) ،وزن  75كغ -1 :محمود
ناصيف (ب��ردى)  -2ع��دي طويل
(بردى) ،وزن  85كغ -1 :موفق سوار
(بردى).
فئة الناشئين
المصارعة الرومانية
وزن 45ك��غ-1 :عب��د الرحي��م
ف��واز( الجي��ش) -2ب�لال حوراني
(ب��ردى) ،وزن 48ك��غ-1 :عدن��ان
الطائر(الجي��ش) -2ع��ز الدي��ن
الزالق(ب��ردى) ،وزن 51ك��غ-1 :
عبدهللا قمر( الوح��دة) ،وزن 55كغ:
 -1حس��ن الكردي( ب��ردى) -2عبد
الرحمن الش��وفرة( الوح��دة) ،وزن
60كغ -1 :زكريا الحايك (الجيش)
 -2محم��د بزرت��و( ب��ردى) ،وزن
65ك��غ-1 :محمد حس��ن الحايك(
الجيش)-2حم��زة روائ��ح (بردى)،
وزن 71ك��غ -1 :معتص��م حنيش(
الجي��ش)  -2وائ��ل الخال��دي(
المجد) ،وزن 80كغ -1 :ليث البلح(
بردى)-2بش��ار صوفان( الجيش)،
وزن 92ك��غ-1 :محمدغيث (بردى)
-2محم��ود المال (الجي��ش) ،وزن
110كغ-1 :محمودالبلح (بردى) -2

اسماعيل معالف (الجيش).

المواتاي (فئة األشبال)

وزن  18ك��غ -1 :مي��ار ماردين��ي
(قاس��يون)  -2حيان أسعد (تايغر)
 -3محم��د رض��وان (العرين) ،وزن
 21كغ-1 :محم��د عباس (العرين)
-2محم��ود ون��وس( تايغ��ر) -3
أحم��د ديب (تايغ��ر) ،وزن  24كغ:
 -1كن��ان الراعي( تايغ��ر)  -2ليث
مس��طو(القنيطرة)  -3محمد فريح
(القنيط��رة) ،وزن  27ك��غ :م��ازن
المارديني(الماردين��ي)  -2محم��د
عب��د المنع��م( عام��ر)  -3عل��ي
العبدهللا( القنيط��رة) ،وزن  30كغ:
 -1درغام رستم (السويداء) -2سامر
السيد حس��ن( القنيطرة)  -3جعفر
محمد العباس��ي (المارديني) ،وزن
 33كغ -1 :حمزة اسماعيل (العرين)
 -2حيدر ابراهيم (تايغر)  -3حيدر
حائ��ك (تايغ��ر) ،وزن  36ك��غ-1 :
أيمن طرابلس��ي (العرين)  -2وليد
حجي (دم��ر)  -3فاطر يوس��ف ((
تايغ��ر) ،وزن  39كغ -1 :كريم بالن
(السويداء)  -2محمد قوجة (حماة)
 -3حم��زة دعاس (رع��د) ،وزن 42
كغ -1 :حم��زة مع��روف (العرين)
 -2محم��د كس��حوت (المارديني)
 -3محمد الظاهر (النصر) ،وزن 45
كغ :طالب الرفاعي (الطلبة)  -2عبد
الرحمن غوثاني (العامر)  -3س��مير
س��نفر (المارديني) ،وزن  45+كغ:
أس��امة س��كافي (الطبلة)  -2زكريا
حبق��ة (تايغ��ر)  -3ثائ��ر مس��عود
(المارديني).

الشطرنج

تتواصل منافس��ات الش��طرنج في
دورة لعيونك ياشام ونخط بطوالته
التي تم حس��مها االسبوع الماضي
حيث ن��ال أمجد النس��ر من نادي
النصر بطولة فئة  14س��نة ذكور تاله
كل م��ن عدنان الحمص��ي ومحمد
بيروتي وهما من نادي المجد.
وش��هدت فئة  12س��نة ذكور أيضاً
ف��وز عدن��ان الرفاع��ي باللقب وهو
من نادي المجد تاله حس��ن عباس
(ب��ردى) بالمرك��ز الثان��ي واألمير
قنوص (المحاظة) ً
ثالثا.

الغطس

أقيم في مس��بح تش��رين مهرجان
للغط��س بإش��راف محمد ش��اهر
ً
غطاسا
ش��ويكاني ش��ارك فيه 25
فني��ا ً
ً
وغطاس��ة قدم��وا ً
رائعا
عرضا
بالغطس للفئ��ات العمرية الصغيرة
م��ن  4-16س��نة وعل��ى ارتفاعات
مختلف��ة م��ن الس��لم الثابت على
ارتفاع��ات  3و 5و 7.5و 10م وم��ن
المقافز المتحركة ارتفاع  1و 4متر.

