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الدوري الماسي أللعاب القوى
بطلنا مجد الدين غزال 

يحرز المركز األول في ملتقى لندن الدولي

منتخباتنا الكروية تواصل استعداداتها لالستحقاقات الرسمية
رجالنا إلى العراق وأولمبينا 

فاز في كراسنودار ووديات للشباب 

47 3 مالعب اإلمارات أرض بديلة 
لمنتخبنا بالتصفيات

مباريات الكأس الدولية 
لألبطال يحسمها الترجيح

مشاركة واسعة في بطولة ألعاب القوى 
للشباب والشابات والناشئين والناشئات

24

تصحيح
 ورد يف العدد الماضي من صحيفة االتحاد 

وضمن زاوية »كلمة االتحاد« رقم بطريقة عكسية 
 وذلك بسبب خطأ فني حيث ورد فيها 

الرقم 4102 والصحيح هو 2014.
وجب التصحيح والتنويه - شاكرين تفهمكم.

ناجحة ومنتظرة
وصل��ت بطولة دمش��ق الرياضية الثالث��ة التي انطلق��ت تحت عنوان 
»لعيونك يا ش��ام« في معظم ألعابها المقررة إلى خ��ط النهاية تقريبًا 
بمش��اركة وافرة م��ن الفئتين المس��تهدفتين األش��بال والناش��ئين 
للجنس��ين من أندية دمشق وريفها وأندية الهيئات ومحافظة القنيطرة 
ومشاركة من بعض أندية الس��ويداء وتميزت البطولة بالكم الوافر من 
المشاركين والمشاركات والتنظيم الجيد والحضور الجماهيري الملفت 

الذي تفاعل مع المنافسات بكل األلعاب بحماسة كبيرة.
لهذه البطولة أهداف متعددة الجوانب منها اكتشاف المواهب لرعايتها 
وصقله��ا والمحافظة عليها وتحضير مس��بق للبطولة القادمة األش��مل 
وهي االولمبياد الوطني الرابع للناش��ئين ومنها أيضًا اكتشاف مدربين 
ومدربات قدموا أنفس��هم من خ��ال نتائج فرقهم خي��ر تقديم ومنها 
إعطاء الفرص��ة الكبيرة لطواقم التحكيم في األلعاب كلها لزيادة الخبرة 
واكتس��ابها والتع��ود على أجواء المنافس��ات الصعب��ة والتدريب على 

حاالت صادفتهم واتخذوا بسرعة القرارات المناسبة والعادلة فيها.
ومنها زيادة عدد المنظمين واالرتقاء بقدراتهم وتعزيز خبراتهم في هذا 

االتجاه.
ومنها االنضباط وااللتزام واالحترام والعمل بروح األسرة الواحدة بين كل 
األطراف المش��اركة للتأكيد على مقولة »الرياضة ثقافة وأسلوب حياة« 
يضاف إلى ذلك كله المتابع��ة الميدانية من اتحادات األلعاب والقيادة 
الرياضية األمر الذي رفع من س��وية المنافس��ات على الصعد كافة ومن 

قيمتها التنافسية التي تمثلت بتتويج الفرق والفائزين والفائزات.
وللحقيقة يمكن الق��ول إن بطولة هذا العام قد جاءت بإضافات ملفتة 

فنيًا وإداريًا وتنظيميًا.
والرياضة الس��ورية قريبًا أمام بطولة أشمل كمًا ونوعًا وينتظر أن تأتي 
ب��كل جديد ومفيد من حي��ث النتائج والمردود واألث��ر والتأثير والكم 
والنوع بمختلف األلعاب وعلى مستوى منتخبات المحافظات جميعها.

البطولة المقبلة المنتظرة هي األولمبياد الوطني للناش��ئين والناشئات 
في نس��خته الرابعة الجديدة حيث يتحرك قرابة خمس��ة آالف رياضي 
ورياضي��ة من الفئة المس��تهدفة بش��كل جماعي ف��ي مواقع األلعاب 

المنتشرة في محافظاتنا جميعها.
بطولة منتظرة بأهداف طموحة متوقع تحقيقها وفي مقدمتها اكتشاف 
مواهب من الجنس��ين لرفد منتخباتنا بالفئات العمرية وتعزيز مكانتها 

وأخذ أدوارها في تشكياتها المرتقبة القادمة.
بطولتان تمث��ان نبعين ورافدين لرياضتنا من حي��ث الكم أواًل ومن 
حيث النوع ثانيًا وكل هذا يأتي متناس��بًا مع القيمة الحقيقية لرياضة 
الوطن ويتناسب مع سمعتها الراقية التي تمضي واثقة منتصرة متوجة 
برعاية وتكريم من س��يد الوطن الس��يد الرئيس بش��ار األس��د رئيس 

الجمهورية.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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بع��د اجتم��اع إدارة ن��ادي اليقظة 
الجديدة برئاسة ياسر العلي وعضوية 
خالد الحناده وعمر حاج خضر وعقيل 
خلي��ل وثائ��ر حوي��ج مش��رف كرة 
الق��دم في النادي أعلن عن أس��ماء 
الجهازين الفني واإلداري لرجال كرة 

القدم للموسم الجديد.
فتس��لم عضو اإلدارة خضر العرنوس 
مدي��رًا للفري��ق وحمزة حاج قاس��م 
الس��ابق  الدولي  والاع��ب  مش��رفًا 
محمد منص��ور مديرًا فنيًا يس��اعده 
أكرم المحمود وعماد س��ردار وماجد 
الخضر مدربًا لحراس المرمى وأحمد 
حداد إحصائيًا وخالد العيس��ى معدًا 

بدنيًا.
ومنهل الثموري إداريًا ووسيم الزين 
مس��ؤواًل  ش��حادة  وأحمد  معالج��ًا 

للتجهيزات.
يذكر أن المدير الفني محمد منصور 
كان العبًا دوليًا مثل منتخب سورية 
الجيش  لن��ادي  ولعب  وفلس��طين 
وكان ه��داف الفري��ق كم��ا لع��ب 

للوح��دات األردني ون��ادي القرداحة 
ونادي الحرية.

اس��تعدادًا  الخط��وة  ه��ذه  وتأت��ي 
للموسم الجديد حيث يلعب اليقظة 
في دوري الدرجة األولى للصعود إلى 

الممتاز.
الخطوة األوىل

ع��ن هذه الخط��وة تحدث األس��تاذ 
ياس��ر العل��ي رئيس ن��ادي اليقظة 
فق��ال: جماهيرن��ا وعش��اق ن��ادي 
اليقظة )األخضر( لهم المكانة األولى 

وال��رأي الص��واب وكل م��ا نعمل��ه 
من أج��ل إرضائهم وإعادة البس��مة 
له��م وكما نعلم جميعن��ا أن لنادي 
اليقظ��ة مكانة كبيرة ف��ي دير الزور 
الس��ورية  المحافظات  وفي مختلف 
وعش��اقه وأبناؤه منتش��رون داخل 
القط��ر وخارجه وكله��م يتمنون أن 
يعود األخضر معافى قويًا إلى مكانه 
الطبيعي منافس��ًا بين األقوياء وفي 

الدوري الممتاز.
نحن وضعنا ثقتنا بعد التش��اور مع 

جمي��ع أعضاء اإلدارة في هذا الجهاز 
اإلداري والفن��ي وسنس��عى لتقديم 
كل ما نملكه م��ن إمكانات لتحقيق 
هدفن��ا وه��و الع��ودة إل��ى األضواء 

بالممتاز بين الكبار.
وسنبقى قريبين من الفريق ونتابعه 
والمباريات  التدريب��ات  في  ميدانيًا 
وسنقوم بحل كل المشكات وتذليل 
العقبات ونتمنى أن يوفق الجهاز في 
مهمته وبعد فترة س��نقوم بالتقويم 
مرحلي��ًا وذلك تباعًا وبن��اء على ما 
أنجز وما تم إنجازه س��يكون لإلدارة 

قراراتها المناسبة لكل مقام.
كل ما نتمناه التوفي��ق وندعو كافة 
عش��اقنا وأنصارن��ا وأبن��اء الن��ادي 
للوقوف وقفة أس��رة واحدة فالعمل 
بحاجة للجميع ويتسع للجميع نحن 
نرحب ب��كل المتعاونين والمحبين 
ونش��كر كل م��ن أعطان��ا الثقة من 

قيادتنا السياسية والرياضية.
ونع��د الجميع أن نكون عند حس��ن 

الظن وهللا الموفق.

كرة القدم

صالح أورفلي

ربيع حمامة

تخوضه��ا  مس��تمرة  تحضي��رات 
منتخباتنا الوطنية لكرة القدم بفئاتها 
المختلف��ة إن كان محليًا أو خارجيًا 
عل��ى طريق المنافس��ات الرس��مية 

األهم.. القارية منها والعالمية.
منتخب الرجال يطير خال الساعات 
اعتبارًا  ليخ��وض  للع��راق  القادم��ة 
م��ن 2 تموز منافس��ات بطولة غرب 
األولمبي  المنتخب  ويواصل  آس��يا، 
اس��تعداداته لنهائي��ات الق��ارة في 
مدينة كراس��نودار الروسية حيث فاز 
هناك وس��يبقى للي��وم األخير من 
ه��ذا الش��هر، أما منتخب الش��باب 
التي  فهو مس��تمر أيض��ًا بتدريباته 
اخترقتها ودية رجال نادي الش��رطة 
يوم الخميس كما سيلتقي روستوف 
الروسي بدمشق يوم األربعاء القادم، 

وفي التقاصيل..
الرجال إىل العراق

يستعد منتخبنا الوطني للرجال لكرة 
الق��دم إلى الس��فر باتج��اه األراضي 
العراقية يوم غد األحد لخوض بطولة 
غرب آسيا المقررة بالفترة بين ٢ و١٤ 

الشهر القادم.
ويخض��ع منتخبن��ا حاليًا لمعس��كر 
داخلي بدمشق ضم الاعبين ابراهيم 
عالمة، أحمد مدنية، ش��اهر ش��اكر، 
خالد ابراهيم، أحمد أشقر، تامر حاج 
محمد، خالد مبي��ض، محمد فارس 
األحم��د، محمد  أرن��اؤوط، محم��د 
مرم��ور، خالد كردغلي، ورد س��امة، 
عب��دهللا الش��امي، محم��د الواك��د، 
مارديك مردكيان، عمروجنيات، مؤيد 
العجان، أحمد الصال��ح، محمد عنز، 
زاهر الميداني، فراس الخطيب ومن 
المقرر أن ينضم بقية الاعبين لبعثة 
العراقية  المنتخب في مدينة كرباء 
مجموعتنا  مباري��ات  تق��ام  حي��ث 
األولى إلى جان��ب منتخبات العراق 

ولبنان وفلسطين واليمن. 
وبالمجم��ل فإن تحضي��رات رجالنا 
تتمحور حول االستحقاق األهم وهو 
 ٢٠٢٣ آلسيا  المش��تركة  التصفيات 
وكاس العالم ٢٠٢٢ ودخل معسكره 
قبل اس��بوع يمتد حتى موعد السفر 
إلى العراق بدعوة ش��ملت عددا من 
الاعبين المحليين ممن شاركوا في 

دورة الهند الودية وبعض الاعبين.
وكانت القرع��ة أوقعت منتخبنا في 
المجموع��ة األولى إلى جانب العراق 
ولبنان وفلس��طين واليمن وستقام 
مبارياتها في كرباء في حين ضمت 

والسعودية  االردن  منتخبات  الثانية 
والبحرين والكويت.

وس��يفتتح منتخبن��ا مبارياته بلقاء 
نظي��ره اللبنان��ي ي��وم الجمعة في 

الثاني من الشهر القادم.
وفي س��ياق متص��ل تراج��ع منتخبنا 
الوطن��ي األول مرتبتي��ن عل��ى الئحة 
التصنيف الدولي الت��ي أصدرها الفيفا 
ي��وم الخميس حيث بات ف��ي المركز 
87 عل��ى العالم بفقدان��ه نقطة واحدة 
من رصيده في الش��هر الفائت علما أن 
مباريات منتخبنا في دورة الهند الدولية 
لم تؤخذ بعين االعتبار لعدم تسجيلها 

في الفيفا، وحافظ منتخبنا على مركزه 
الحادي عش��ر آس��يويا والمركز التاسع 

عربيا برصيد 1277 نقطة.
أولمبينا يفوز.. ويواصل التحضير

يواصل منتخبنا األولمبي لكرة القدم 
تدريباته ضمن معس��كره في مدينة 
كراسنودار الروسية والذي يستمرحتى 
الحادي والثاثين من الش��هر الحالي 
ف��ي إطار الخطة الت��ي وضعها الكادر 
الفني لاس��تعداد لنهائيات أمم آسيا 
تحت 23 سنة التي ستقام في تايلند 

مطلع العام المقبل.
وفي اول��ى مباريات��ه الودية هناك، 

تغلب المنتخ��ب على فريق جي أن 
سي س��بارتاك بثاثة أهداف لهدف 

)هو أحد فرق إقليم كراسنودار(.
سجل لمنتخبنا كل من عبد الرحمن 
ب��ركات )15( وعب��د المن��ان خليل 
)24( وع��اء الدال��ي )85 من ركلة 
جزاء( أما هدف س��بارتاك فجاء في 

الدقيقة 67 من ركلة جزاء..
ولع��ب منتخبنا االولمب��ي المباراة 
بمش��اركة   )2-4-4( بطريق��ة 
المحترفين في السويد )عبد المنان 

خليل وأنطوان بحدكي(. 
في حساب الفرص كانت هناك رأسية 

للبركات أبعدها الحارس الروسي في 
الدقيق��ة الخامس��ة وبعد م��رور ربع 
ساعة على البداية س��دد عبد المنان 
خلي��ل كرة رده��ا الحارس الروس��ي 
لتصل إل��ى أنس العاجي الذي مررها 

إلى البركات افتتح معها التسجيل.
في الدقيقة )21( س��دد عبد المنان 
خليل ك��رة قوية تصدى لها الحارس 
الروس��ي لتصل إلى الب��ركات الذي 
سدد خارج المرمى وشهدت الدقيقة 
24 انف��رادة للمنان وتمكن فيها من 

تسجيل الهدف الثاني.
تحسن أداء الفريق الروسي مع بداية 

الثاني وأثمرت جهوده عن  الش��وط 
ه��دف في منتصفه م��ن ركلة جزاء 
ومع تع��دد التبدي��ات في صفوف 
الفريقي��ن هدأت وتي��رة اللعب مع 
ال��ذي تمكن عبر  أفضلية لمنتخبنا 
ع��اء الدالي )الذي ش��ارك بداًل من 
البركات( من تسجيل الهدف الثالث 
من ركلة جزاء تحصل عليها بنفس��ه 
قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

مثل منتخبن��ا األولمبي: وليم غنام 
)أنس بيط��ار(- زكريا حنان - مياد 
حم��د - يوس��ف محم��د - م��روان 
زيدان )امي��ن حداد(- أنس العاجي 

)محم��د مالطة(- عب��د القادر عدي 
)آرتين بروس��لي( - صبحي شوفان 
- أنطونيوس بحدكي )أيمن عكيل( 
- عبد الرحمن بركات )عاء الدالي( 

- عبد المنان خليل.
الصعبة  الجوي��ة  األح��وال  وكان��ت 
وهط��ول األمطار الغزي��رة قد دفعت 
الطرفين لتأجيل المباراة 24 س��اعة 

عن الموعد الذي كان مقررًا لها.
وديات للشباب 

يتاب��ع منتخب الش��باب لكرة القدم 
الرياضية  الفيح��اء  بمدينة  تدريباته 
بدمشق ضمن اس��تعداده لتصفيات 
كأس آس��يا التي تقام مطلع ش��هر 
بطاجكس��تان،   2019 اول  تش��رين 
ويس��تمر المعسكر الحالي حتى يوم 

األربعاء القادم.
علم��ًا أن المنتخ��ب التق��ى عص��ر 
الخمي��س مع رجال نادي الش��رطة 
بملع��ب تش��رين بدمش��ق وانتهت 

بالتعادل 2/2.
المتواج��دون حاليًا هم:  الاعب��ون 
أحمد عمارة ومحمد حاتم النابلسي 
أبو كرش ووس��يم أيوب  وياس��ين 
ويحيى الكرك ومحمد ملحم ومحمد 
يام��ن المطل��ق وهيثم الل��وز وعبد 
القادر ش��عبان ومصطفى س��فراني 
ريحانية  ومحم��د  الدال��ي  وأحم��د 
ومحمد مش��هداني وفض��ل عليص 
امج��د فياض وويوس��ف  ومحم��د 
عساف وعاء حمصي وفواز بوادقجي 
وأحمد حاتم وفض��ل فضة ومحمد 
العبو وليث عباس وصبحي الجدعان 
وروان خليل وعمار رمضان وعبد هللا 

المهاوش.
االسبوع  بمنتصف  للسابقين  وانضم 
الماض��ي ثاث��ة العبين م��ن خارج 
القط��ر يلعب��ون في الماني��ا وتركيا 
وأجل المدير الفني للمنتخب س��امر 
بس��تنلي التصري��ح ف��ي مس��توى 
الاعبي��ن المغتربي��ن حتى يأخذوا 

فرصتهم الكاملة الحالية بالتجريب.

منتخباتنا الكروية تواصل استعداداتها لالستحقاقات الرسمية

رجالنا إلى العراق وأولمبينا فاز في كراسنودار ووديات للشباب 

يس��تعد كل من نادي��ي الطليع��ة والنواعير 
بشكل جدي وطموح لتجهيز فريق جديد لكل 
منهما يكون قادرًا على المنافسة في الموسم 
الق��ادم، وتس��عى إدارت��ا الناديي��ن لتأمين 
الظ��روف واإلمكانات لتحقيق ذلك بدعم كل 

من الجمهور واإلدارة والداعمين.
عن اس��تعدادات ن��ادي الطليعة اس��تضفنا 
الش��يخ فضل النايف مشرف الكرة في نادي 
الطليعة فقال: إذا كنت تس��أل عن ترتيبات 
وإع��داد فريق الرج��ال فإن فريقنا س��يكون 
معتمدًا بش��كل أساس��ي على أبن��اء النادي 
يضاف إليهم الموجودون من فرق الش��باب 
والمتميزون من الناش��ئين وكلت��ا الفئتين 
تمتلك نجوم��ًا وموهوبين لرفد فريق الرجال 
القادرين على تحقيق المطلوب لكرة الطليعة 
في الموسم القادم والمواسم التالية، وخاصة 
مع ضم خبرات على مس��توى ع��ال بحدود 
خمس العبين حتى يكتمل المطلوب ويكون 

لدينا فريق قادر على المنافسة بشكل أكيد.
أما فيما يتعلق بكرة القدم بالنادي بشكل عام 

فس��يكون التعامل مغايرًا عما كان يجري في 
السنة الماضية وخاصة بما يتعلق بقواعد كرة 
القدم حيث س��يكون في النادي لجنة مشرفة 
على قواعد اللعبة، وس��نهتم بإع��داد الكوادر 
الفنية بش��كل جيد وسيكون لنا اهتمام أكبر 
بخبرات النادي لزجهم بالعمل على اكتشاف 
المواهب بش��كل مبكر واس��تمرار االهتمام 
بالموهوبين بشكل جدي ومستمر مستفيدين 
من خيرة أصحاب الخبرات في النادي وخاصة 
أننا نملك جيش��ًا م��ن المدربين المختصين 

الذين يحملون الشهادات اآلسيوية من  فئات 
آ. ب. ج�. د وسنشارك بخبراتنا بكل الدورات 
اآلسيوية لتحقيق الفائدة األطول، ونتمنى من 
كل خبراتنا أن يتواجد في النادي كل حس��ب 
اختصاص��ه، ونطم��ح بصناعة تحف��ة كروية 
حقيقية على جيمع صعوبات الفائت العمرية 
والباب مفتوح للعمل أمام جميع المخلصين 

القادرين.
طموحات كبيرة يف النواعير

وف��ي ن��ادي النواعير التقينا بمش��رف الكرة 

بالنادي خالد حوايني الذي وافانا بما يلي:
نطمح بهذا الموسم أن يكون لنا ترتيب جيد 
بالدوري وإعداد فريق منافس لتحقيق ذلك، 
بتعاون اإلدارة وتعاون جمي��ع كوادر اللعبة 
الكبير بالنادي واستراتيجيتنا األولى بالرجال 
ه��ي االعتماد عل��ى الاعبين الش��باب وتم 
التعاقد م��ع كادر جديد من خارج المحافظة 
بقيادة الكابتن فراس معس��عس بمس��اعدة 
الكابت��ن أكرم عل��ي وكوني أنا مدي��ر الكرة 
بالن��ادي واإلداري أس��امة البخ��اري والكادر 
الطبي الدكتور رش��يد س��مان والمعالج عبد 
الرحم��ن القاس��م، وم��درب الح��راس يتم 
تحديده قريبًا، تم اس��تقطاب عدد من العبي 
الخبرة من خ��ارج المحافظة على مس��توى 
عالي باإلضاف��ة إلى العبي النادي الش��باب 

والرجال السابقين.
 وم��ن المتوقع س��يكون أول تدريب لفريق 
الرجال ق��د جرى الثاث��اء الماضي، وأضاف 
الكابتن حواين��ي: أتمنى للفريق التوفيق في 
الموس��م القادم ويقدم مس��توى جيد يليق 
بالكرة الحموية وكرة النواعير سيكون ترتيبه 

جيد في الدوري.
وأول مشاركة للفريق ستكون بدورة تشرين بالاذقية.

أعلن مجلس إدارة نادي حطين في 
مؤتمر صحفي عن صفقة من العيار 
الثقيل بالتعاقد مع المهاجم محمد 
رأفت مهتدي على مبدأ اإلعارة من 
نادي الظف��رة اإلماراتي وتم توقيع 
الاعب على الكشوف والعقد بحضور 
رئيس الن��ادي محمد ضوبي وعضو 
مجلس اإلدارة بهاء حس��ن ويعتبر 
التعاق��د مع المهت��دي قوة إضافية 

لفريق حطين وخطًا هجوميًا وبذلك 
يك��ون قد تم تكامل صفوف حطين 
ولكل خطوطه الثاثة وبش��كل جيد 

ومؤهل للمنافسة.
يذكر أن رأفت مهتدي مواليد 1995 
ولعب للمنتخب األولمبي كما لعب 
لفريق االتحاد قبل أن ينتقل للظفرة 
اإلماراتي بعقد لمدة خمس سنوات، 
لينتقل معارًا ألربيل العراقي موسم 
2018 قب��ل إعارته لاتح��اد واآلن 
مع حطين وهو مكس��ب كبير برأي 

المراقبين.

وسبق لحطين أن تعاقد مع حارس 
المرمى شاهر الش��اكر وعبد الرزاق 
الحسين وحسين شعيب وعز الدين 
ع��وض ورض��وان قلعجي وهش��ام 
بوادقجي فيما تم التجديد لحس��ن 
أبو ك��ف وحمود الحمود ووس��يم 
نبهان ومصطفى جنيد وعاد لحطين 
ماردي��ك مردكي��ان وأحم��د ديب، 
وخالد كوجل��ي وينتظ��ر أن يكون 
حطين هذا الموس��م ضم��ن دائرة 
المنافسة على اللقب كما ذكر مدربه 

الجديد حسين عفش.

رأفت مهتدي في صفوف حطين

استعدادات مبكرة وطموحات مبشرة لكرتي الطليعة والنواعير

محمد عجان

رئيس نادي اليقظة: ندعم ونساند الجهاز الفني لكرة رجال اليقظة  

بجدارة واس��تحقاق تص��در فريق 
النواعي��ر  ن��ادي  ك��رة  أش��بال 
اس��تضافتها  الت��ي  مجموعت��ه 
الرياضية  األس��د  مدين��ة  ماعب 
بالاذقي��ة على م��دى ثاثة أيام 
وتأهل للدور النهائي الذي سيقام 
بدمش��ق وذل��ك بعد ف��وزه على 

منافسيه.
النواعي��ر ×   ،1/2 الوثب��ة  النواعي��ر × 
الساحل 1/9، النواعير × المحافظة 0/1.

وقد قدم العبو النواعير مس��توى 
ه��م  وكان��وا  جيدي��ن  وأداء 

األمي��ز واألفضل مه��ارة وفنيات 
وإمكانيات وحل فريق الوثبة ثانيًا 
بفوزه عل��ى المحافظة 0/1 وعلى 

الساحل 1/2.
وج��اء فري��ق المحافظ��ة ثالث��ًا 
بف��وزه عل��ى الس��احل 1/2 وحل 
الس��احل بالمركز الراب��ع واألخير 
أشرف  مبارياته  لخس��ارته جميع 
عل��ى منافس��ات التجمع كل من 
اللجنة المؤلفة من محمد كوس��ا، 
عب��د الحميد الخطي��ب، كيفورك 

مردكيان. 

النواعير إلى نهائي أشبال الكرة

على ماعب الريش��ي بنادي الحرية 
بأرضيته��ا ذات العش��ب الصناعي 
وبمواصف��ات دولي��ة وبمبادرة من 
الش��قيقين عم��اد وبكري ريش��ي 
انطلق��ت بطول��ة دوري فرق حلب 
لألحياء الش��عبية بك��رة القدم بعد 
توق��ف دام ثماني��ة أعوام بس��بب 
األعم��ال اإلرهابي��ة الت��ي طال��ت 
األهالي واألحياء الشعبية وماعبها.

افتتاح رسمي
رغبته��م  فريق��ًا   11 أب��دى  وق��د 
منظم��ي  رأي  أن  إال  بالمش��اركة 
البطولة استقر على ستة فرق بحيث 
تق��ام بطريقة ال��دوري الكامل من 
مرحلة واحدة تحت إش��راف اللجنة 
الفنية لكرة الق��دم ويقود مبارياتها 
حكام اتحاديون معتمدون، والفرق 

المشاركة هي:
أمية،  الع��ز،  بهنس��لي،  الجي��ش، 
االفتتاح  حفل  بليس��ي،  المقاومة، 

الدكتور  شهد حضورًا رسميًا تقدمه 
نائ��ب رئيس االتحاد  ماهر خياطة 
ألقى كلم��ة أعلن  ال��ذي  الرياضي 
فيه��ا انطاقة البطولة على بركة هللا 
متمنيًا لها النجاح ومعيدًا لألذهان 
أهمية ك��رة األحياء الش��عبية في 
الماض��ي التي قدم��ت نخبة نجوم 
اللعبة إل��ى أندية حلب ومنتخباتنا 
الوطني��ة، س��بق كلم��ة د. خياطة 
استعراض رسمي للمواهب الواعدة 
في مدرس��ة »أكاديمية« الريش��ي 
الخاص��ة بمش��اركة ما يزي��د على 
الفرق  200 العب وتحش��د لاعبي 
المش��اركة ف��ي مي��دان الملع��ب 
يتقدمه��م حملة األع��ام الوطنية 
وص��ورة للس��يد الرئي��س القائ��د 
بشار األس��د، وبعد أن ردد الحضور 
الجماهي��ري وم��ن بينه��م رئيس 
وأعض��اء اللجن��ة التنفيذية وفنية 
اللعب��ة النش��يد الوطن��ي الغال��ي 
انطلق��ت مباري��ات ال��دوري وفاز 
بثاثية  بهنس��لي  عل��ى  الجي��ش 

نظيفة. 

انطالقة بطولة كرة األحياء الشعبية
محمد هاشم إيزا
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أحرزت العب��ة مضرب الاذقية وحطي��ن نايا الدهني 
بطولة الجمهورية لفئة 14 س��نة التي أقيمت األسبوع 

الماضي بدمشق.
بج��دارة وتمي��ز واس��تحقاق كونها تج��اوزت مراحل 
البطول��ة كافة وحتى المباراة النهائية با أية خس��ارة 
وختمها في اللقاء النهائي بفوزها على العبة السويداء 

شهد حامد 4/2، 3/5، 3/10.
بعد مباراة قوية وندية وعامرة باإلثارة والمهارات وهي 
تس��تعد اآلن وفق خطة تدريب مكثفة بقيادة المدرب 
رؤوف مخزومة للمش��اركة بالبطول��ة المركزية الثانية 

التي ستقام بالاذقية األسبوع األول من آب القادم.
يذك��ر أن الموهبة الواعدة نايا الدهني حافظت على بطولة 
الاذقي��ة والجمهورية من��ذ خمس س��نوات وحتى اآلن 

ألعمار 10 و12 سنوات.
وهي تلق��ى الدعم والرعاي��ة والمواكب��ة الدائمة من 
والدها عضو مجلس إدارة نادي حطين حسام الدهني 
واللجن��ة الفني��ة لكرة المض��رب وتنفيذي��ة الاذقية 

ويتوقع لها مستقبل ممتاز في عالم كرة المضرب.

اختتم��ت على ماعب كرتي القدم والطائرة 
الش��اطئية الرملية بمدينة األس��د الرياضية 
بالاذقي��ة منافس��ات البطول��ة الرياضي��ة 
الجامعي��ة المركزي��ة التي يقيمه��ا االتحاد 
الوطن��ي لطلب��ة س��ورية والتي اس��تمرت 
لخمس��ة أيام متواصلة بمشاركة كبيرة من 
جامعات ومعاه��د القطر، وتوج في ختامها 
فريق جامعة تش��رين بطًا في كرتي القدم 

والطائرة الشاطئية للذكور واإلناث.
ولع��ل من المفيد أن نذكر أن البطولة كانت 
ناجح��ة والمس��توى كان جيدًا ل��دى كافة 
الفرق المش��اركة حيث إن معظم الاعبين 
والاعبات هم العبون من األندية المشاركة 
بال��دوري لكا اللعبتين لذلك كان التنافس 

مثيرًا ونديًا وبمستوى جيد.
كرة القدم

كرة القدم الش��اطئية ش��ارك فيها 18 فريقًا 
قس��موا إل��ى س��ت مجموع��ات لعبت كل 
مجموعة فيم��ا بينها بطريق��ة الدوري من 
مرحلة واحدة وليتأهل للدور النصف نهائي 
بجدارة أربعة فرق هي معاهد حلب، جامعة 

دمشق، جامعة تشرين، جامعة درعا.
نصف نهائي مثير

في المباراة األولى فاز فريق معاهد حلب مع 
فريق جامعة دمشق بفارق ركات الجزاء 1/2 
بعد التعادل 5/5 وانتق��ل للمباراة النهائية، 
وفاز فريق جامعة تشرين على فريق جامعة 
درعا 5/6 وللحقيقة كان��ت المباراتان غاية 

في الندية واإلثارة والمنافسة القوية.
جامعة تشرين صدارة

وف��ي اللقاء على المرك��ز األول فاز منتخب 
جامعة تش��رين على منتخب معاهد حلب 
بنتيجة 4/9 وتوج بطًا بجدارة واس��تحقاق 
ومثله الاعبون: أس��عد الخضر، علي عجيب 
لحراس��ة المرمى، علي ياس��ين، عبد القادر 
غريب، ميس��رة العرسان، علي سقاطي، عبد 

الرحمن سليت.
الكرة الطائرة- ذكور

إل��ى  قس��موا  فريق��ًا   13 فيه��ا  وش��ارك 
مجموعتين ضمت األولى جامعة تش��رين، 
جامعة دمشق، جامعة االتحاد، جامعة درعا، 

جامعة الجزيرة، جامعة السويداء.
فيما ضم��ت المجموعة الثاني��ة منتخبات 

جامع��ة حل��ب، األندل��س، معاه��د حلب، 
جامعةحماة، جامعة إيبا، جامعة الحسكة، 

جامعة إدلب.
الدور األول

وقد تصدر فريق جامعة تش��رين المجموعة 
األول��ى بفوزه عل��ى ف��رق المجموعة كاملة 
بنتيج��ة 0/2. وج��اء فريق جامعة دمش��ق 
بالمرك��ز الثاني وانتقا س��ويًا للدور النصف 

نهائي.
فيم��ا تصدر فريق جامع��ة حلب المجموعة 
الثاني��ة بجدارة وتميز بع��د فوزه في جميع 
مباريات��ه وحل فريق جامع��ة إدلب بالمركز 

الثاني وانتقا سويًا للدور النصف نهائي.
منافسة قوية ومثيرة

وجاءت منافسات الدور النصف نهائي غاية 

في المس��توى واألداء وتوظيف اإلمكانيات 
والمهارات بين الفرق األربعة المتأهلة، ففاز 
ف��ي اللقاء األول فريق جامعة تش��رين على 
فريق جامعة إدلب بش��وطين مقابل ش��وط 
واح��د 21/19، 14/21، 8/15 وانتقل للمباراة 

النهائية.
وف��از بج��دارة منتخب جامع��ة حلب على 
منتخب جامعة دمش��ق بشوطين لا شيء 

18/21، 7/21 وانتقل للمباراة النهائية.
نهائي وال أجمل

وعلى المرك��ز األول وبعد مب��اراة متكافئة 
وندي��ة وبمس��توى جي��د جدًا تب��ادل فيه 
المراح��ل لكن  التق��دم بع��ض  الفريق��ان 
اس��تطاع منتخ��ب جامعة تش��رين بإنهاء 
المباراة لصالحه متقدمًا بش��وطين لا شيء 

على منافس��ه األقوى جامع��ة حلب 15/21 
و14/21.

ومثله الاعبان منذر فرح��ت، محمد غانم، 
فيم��ا مثل فري��ق جامعة حل��ب الاعبان: 

محمد كنج، نزار غريب.
بطولة اإلناث

ونجح فريق منتخب جامعة تش��رين للكرة 
الطائرة إن��اث بالفوز بالبطول��ة إثر فوزه في 
المب��اراة النهائية على فريق منتخب جامعة 
حلب بشوطين مقابل ش��وط واحد 21/18، 
11/21، 10/15، ومثل��ه الاعبت��ان س��اندرا 
ماضي وهناء زريعة، فيما مثل فريق جامعة 
حلب الاعبت��ان فاطمة راعي، ريام الحافي، 
وكان ق��د ش��ارك في البطول��ة ثمانية فرق 
قس��مت إلى مجموعتين تصدر األولى فريق 
جامعة دمش��ق وفريق معاهد حل��ب ثانيًا 

وانتقا للنصف نهائي.
وتصدر المجموعة الثانية منتخب حلب أواًل 
وحل منتخ��ب جامعة تش��رين ثانيًا، وفي 
الدور النصف نهائي فاز فريق جامعة تشرين 
على فري��ق جامع��ة دمش��ق 1/2، 21/15، 

16/21، 6/15 وانتقل للمباراة النهائية.
وفاز فري��ق جامعة حلب عل��ى فريق حلب 
عل��ى فريق معاهد حل��ب 0/2، 5/21، 7/21 

وانتقل للمباراة النهائية.
في ختام البطول��ة قام د. لؤي صبوح أيمن 
ف��رع جامع��ة تش��رين للحزب، ود. بس��ام 
حسن رئيس جامعة تشرين، وعامر طاس 
عض��و المكت��ب التنفيذي التح��اد الطلبة، 
بتتويج الفائزي��ن بالمراكز األولية بالكؤوس 

والميداليات. 

كرة القدم

من القلبمن القلب

من يعش يتعلم، والرياضة ميدان واسع نتعلم منه وخاصة كرة 
القدم وأحداثها التي تطغى أحيانًا حتى على السجاالت السياسية 
والصراع االقتصادي العالمي الذي نشهده ونرى جديده كل يوم.

حدثان كبيران وقعا في الساحة الكروية العالمية ومنهما نتعلم 
العب��ر، فمص��ر خرجت من ال��كأس والبطولة اإلفريقية بش��كل 
غي��ر متوقع على ي��د جنوب إفريقيا وهي حامل��ة الكأس مرات 
عديدة وفش��ل محمد صاح األيقونة المصرية من إيقاف الحدث 
وهو صاح��ب اإلنجازات على صعيد الك��رة األوروبية وفي ناديه 

اإلنكليزي.. هذه واحدة.
واألرجنتي��ن ودعت كأس كوبا أميركا واكتف��ت بالمركز الثالث 
وفيها ليونيل ميس��ي الغني عن التعريف بعد خسارتها بهدفين 

مع البرازيل.. وهذه واحدة أخرى.
أق��ول.. بأن الاع��ب النجم ضروري لكل فري��ق ومنتخب ولكن 
وحت��ى في غيابه فإن النج��اح والفوز يتحق��ق عندما يكون أي 
منتخب كتلة واحدة منس��جمة، فكرة القدم في هذا العصر هي 
الكرة الشاملة وهذا األمر يحققه منتخب كقبضة واحدة حتى ولو 
غ��اب النجم عن صفوفه.. وكم م��ن عبرة نتعلم منها وقعت في 
كأس العالم األخيرة في روس��يا، فالعمالقة خرجوا صفر اليدين 
من السباق العالمي ومن كان يتوقع للمنتخب الروسي أن يصل 
إل��ى مراحل متقدمة ف��ي البطولة وهو ال يضم نجومًا كميس��ي 

ومحمد صاح ورونالدو إذن هي دروس وعبر نتعلم منها.
المنتخب الس��وري األول وكان مرصعًا بالنج��وم الذين يلعبون 
ألندية محترفة دخلوا الس��باق اآلس��يوي األخي��ر وخرجنا صفر 
اليدي��ن ولم نتأه��ل عن المجموع��ة وكان الخريبي��ن موجودًا 
وكذلك الس��وما وفراس الخطيب فماذا فعلن��ا؟ ألم نكرر تجربة 

المنتخب المصري في الكأس اإلفريقية وخرجنا؟
نحن اآلن أم��ام تجربة جدي��دة للمنتخب الس��وري وذلك بعد 
المباراتي��ن الوديتي��ن األخيرتين في إيران وأوزبكس��تان وبعد 
الضجيج اإلعامي بعد النتائج الخاس��رة، أقول نحن أمام تجربة 
المشاركة في دورة الهند وباعبين محليين ووجوه بعضها جديد 
لم يدخل في خضم تجارب األندية المحترفة خارج سورية ومهما 
كانت النتائج فإن التجربة تس��تحق أن يخوضها المرء.. ألم يكن 
فراس الخطيب العبًا محليًا؟!.. وأين بدأ السوما أو عمر خريبين 

أليس على مقاعد األندية السورية؟!
ف��ي الحقيقة نحن ال نق��ارن بالمس��توى العال��ي األوروبي وال 
األميرك��ي الاتيني، نحن نأمل أن نحقق في الس��احة اإلقليمية 
واآلسيوية بعض النجاح وخاصة أن عمالقة جددًا ظهروا في آسيا 
كاليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول القريبة منا فمن رأى 
مستوى المنتخب األردني في الكأس اآلسيوية فوجئ بالمستوى 
العال��ي الذي وصل إليه األردن باعبين متميزين بعضهم يلعب 
في الخارج، إذن فالنجاح ليس حكرًا على أحد ومنتخب متفاهم 
باعب محلي في أغلب تشكيله ربما كان أفضل من وجود نجوم 

معروفين يتسابقون في التنافس داخل المنتخب الواحد.
نح��ن في عص��ر منتخبات تلعب كفرقة موس��يقية منس��جمة 
تكمل بعضها بعضًا، وتلع��ب كمجموعة وكقبضة وما رأيناه من 

المنتخب الكرواتي في كأس العالم األخير يكفي كي نتعلم..

نتعلم من اآلخرين

نبيل الحاج علي

لك��رة اليد في ن��ادي اليقظة تاريخ 
وش��ؤون وتعتب��ر إح��دى األلعاب 
المتفوق��ة على صعي��د الجمهورية 
ولطالما خرجت العبين كانوا أعمدة 
المنتخب��ات الوطنية ب��كل الفئات 
ومنه��م مدربون على س��وية عالية 
ق��ادوا فرق��ًا ومنتخبات ف��ي بلدنا 

وخارج القطر أيضًا.
إذًا ال يمكن نس��يان عمر حاج خضر 
وعصام دهمش وعبد الستار ديواني 
وعساف مشرق وفاتح عويد وأيمن 
سفان ونميري الشيخ موسى وكفاح 
رب��اح وغادة مش��عل على س��بيل 
المثال وليس الحصر وهي أس��ماء 
ما زالت في الذاكرة وما زالت تعمل 

في الميادين بمختلف محافظاتنا.
كرة اليد في نادي اليقظة أين هي؟! وماذا 

جرى لها وما هو واقعها ومستقبلها؟؟
اس��ئلة وضعناها بين يدي مسؤول 
اللعبة والمشرف عليها نائب رئيس 
ن��ادي اليقظة الكابت��ن الخبير عمر 

حاج خضر فأجاب:
غياب قسري

يق��ول الكابتن عمر: تأث��رت كرة اليد 
في نادينا كغيرها في األندية األخرى 
وذلك بس��بب الغزو اإلرهابي لوطننا 
وكلن��ا يعلم ظروف دير الزور لكننا لم 
نيئ��س وبقينا نحن أصح��اب اللعبة 
وعشاقها في الميدان نتحدى الظروف 

وألننا نؤمن بأن العمل الخاق يحتاج 
إلى إرادة فقد توفرت اإلرادة وانطلقنا 
بإص��رار وإيم��ان بحتمية  في عملنا 

العودة إلى ما كنا عليه.
إقالع جديد

س��ألناه م��اذا فعلتم فأج��اب: بعد 
تحرير دي��ر الزور الذي أنجزته قواتنا 
المسلحة الباس��لة وجيشنا العظيم 
وط��رد التكفيريين اإلرهابيين وبعد 
أقلعنا  الحياة طبيعي��ة  أن ع��ادت 
باللعبة م��ن جديد حيث ركزنا على 
الفئات العمرية الصغيرة وبدأ العمل 
مع 30 العبًا من األشبال والناشئين 
وش��اركنا بالدوري مباش��رة موسم 

2018 بفئة واحدة هي الناشئون.
واستمر هذا العدد بتزايد واستقطاب 
للمواهب ونحن لدين��ا اآلن 3 فرق 
)أشبال وناشئون وشباب( يقودهم 
)س��بعة مدربين( جلهم من مدربي 

المنتخبات الوطنية.
أم��ا فئة الرج��ال فرجالن��ا موزعون 
على أندية القطر ويش��اركون معهم 
بال��دوري العام ونحن ف��ي خطتنا 
باإلدارة الجديدة لم الش��مل وتوفير 
الظروف المالية المناسبة وإعادتهم 
إلى حض��ن ناديه��م وكله��م على 

استعداد للعودة.
مدرسة لليد

أسس��نا مدرس��ة لك��رة الي��د تضم 

حوالي 8 العبين صغار وذلك بدعم 
التنفيذي��ة ومن رئيس  اللجنة  من 
المكتب المختص باالتحاد الرياضي 
الدكتور ماهر خياطة ووضعنا اللواء 
موفق جمعة ف��ي صورة عملنا لدى 
اس��تقباله لنا فأبدى إعجابه بالعمل 
ووعد بتقديم كل أسباب العون كي 
ننجح في عملنا ولكي تعود كرة اليد 
وبقية األلع��اب الفردي��ة إلى نادي 
اليقظة كما كانت س��ابقًا )س��باحة 

وألعاب قوى(.
شكر وتقدير

نحن نعم��ل بإخاص وحب لنادينا 
وم��ن أجل رعاي��ة أبنائن��ا والباب 
مفتوح ل��كل أبناء الن��ادي للعمل 
فالس��احة تتس��ع للجمي��ع ونحن 
أقلعنا ونحت��اج إلى تعاون الجميع 
دون تحفظ��ات ونش��كر كل م��ن 
دعمنا وس��اعدنا في خطواتنا وفي 
مقدمتهم اللواء موفق جمعة رئيس 
االتح��اد الرياضي الع��ام والمكتب 
التنفيذي لاتحاد الرياضي واللجنة 
التنفيذي��ة ف��ي دير الزور والش��كر 
الكبير لقيادتنا اإلدارية والسياس��ية 
ف��ي محافظتنا الغالية كما نش��كر 
أبن��اء النادي الذي��ن هرعوا للعمل 

بروح األسرة الواحدة.
وشكرًا لإلعام الرياضي شريكنا في 

عملنا.

كرة اليد في نادي اليقظة تقلع من جديد

أقام��ت اللجن��ة الفني��ة للماكم��ة 
بالسويداء بطولة المحافظة وذلك من 
أجل انتقاء المنتخب الذي سيشارك 
بفعاليات األولمبياد الوطني الرابع وقد 
ش��هدت مش��اركة 17 العبًا من أندية 
العربي وشهبا والقريا والمركز الخاص 
وج��اء أواًل حس��ب تسلس��ل األوزان 
تي��م وراغد درويش ، ف��ارس وحيدر 
الهادي ، حس��ن النمط ، عمار السام 
، محم��د غانم ، س��مير أبو س��رحان 
، ن��ورس ع��اء الدين ، ربي��ع جنود ، 
س��عيد المحيثاوي ، أن��س البريحي 
وفي تصريح لاتحاد قال زياد العفيف 
رئيس اللجنة الفنية بأن لعبته تحتاج 
الى الدع��م واالهتمام متوقعًا حصول 
الاعبين فارس الهادي ، عمار السلوم 

، نورس عاء الدين ، أنس البريحي.

مالكمة السويداء 
تستعد لالولمبياد

تكريم مستحق
ونتائجهم  الطيبة  لجهودهم  تقديرا 
الجاري  الع��ام  خ��ال  المتقدم��ة 
كرم��ت ادارة نادي الش��علة مدربي 
المصارعة بالنادي الشقيقين / رجا 
واحم��د الكراد / وم��درب الكاراتيه 
/ ص��اح الحس��ين /..وتغيب عن 
التكريم الكابتن رجا الكراد الرتباطه 
م��ع المنتخب الوطن��ي للمصارعة 
بدمش��ق كون��ه تم تكليف��ه مؤخرًا 
حفل  حض��ر  للمنتخ��ب..،  مدرب��ا 
التكري��م خالد قن��اة رئيس مكتب 
زرزور  الفرع��ي وغس��ان  الش��باب 
رئي��س مكت��ب التربي��ة والتعليم 
العال��ي الفرع��ي وأحم��د قطيفان 
عض��و قيادة فرع االتح��اد الرياضي 
بدرع��ا ورئي��س وأعض��اء مجلس 
ادارة نادي الش��علة..، وذكر رئيس 
مكتب الشباب الفرعي إنه سيكون 
هنال��ك تكريم أيضًا على مس��توى 
درعا،  محافظ  وبحض��ور  المحافظة 
يليق باألبط��ال وانجازاتهم، للعبتي 
المصارعة والكاراتيه وسيتم تحديد 

موعده في اقرب وقت.
دورة تدريبية لليد

ايام اس��تضافت  على م��دى ثاثة 
صالة اللجنة التنفيذية بدرعا الدورة 
التدريبي��ة بكرة اليد الت��ي تقيمها 

اللجن��ة الفني��ة لك��رة الي��د بدرعا 
بمشاركة / 20 / دارسا والهدف منها 
تأهي��ل مدربين جدد له��ذه اللعبة 
في المحافظ��ة ورفع كفاءة البعض 
منهم ،حاضر في الدورة بشير العبود 
لاتحاد  التنفيذي��ة  اللجن��ة  رئيس 
الرياضي بدرعا والمحاضر المختص 
بكرة اليد الدكتور احمد المس��المة، 
واش��رف على تنظيم الدورة اللجنة 
الفنية لكرة الي��د بدرعا التي قدمت 
جهودًا مش��كورة القامة هذه الدورة 
من أج��ل تقدي��م الفائ��دة وزيادة 

المعرفة لدى الدارسين.
تأهيل ملعب تسيل

بجهود مخلصة من ابناء بلدة تسيل 
وبإشراف ومتابعة من مجلس ادارة 
الن��ادي يتقدمه��م رئي��س النادي 
محي الدين السامات وبتضافر كل 
الجهود في البل��دة تم اعادة تأهيل 
وتجهي��ز ملع��ب كرة الق��دم الذي 
يمارس عليه الن��ادي تدريباته بعد 
للخراب  الملع��ب  أن تعرض ه��ذا 
والدم��ار والعب��ث خال الس��نوات 
ورش��ة  الجميع  ف��كان  الماضي��ة، 
عمل واح��دة هدفها تأهيل الملعب 
وتجهيزه وكان لهم ما ارادوا واصبح 
الملعب في جاهزية تامة الستقبال 
المباريات عليه وس��يحتضن خال 
االي��ام القليلة القادم��ة دورة كروية 
محلي��ة يش��ارك فيها تس��عة فرق 

وتحمل اسم دورة الصداقة.

أخبار رياضة درعا 

أحمد قطيفان

محمد عجان

زياد عامر

نايا الدهني بطلة مضرب الجمهورية للفئات العمرية

تش��كل المدارس الصيفية متنفسًا 
حقيقيًا لألطف��ال الصغار وبمواكبة 
م��ن أهاليهم ف��ي حال��ة إيجابية 
رصدتها »االتحاد« األسبوع الماضي 
بنادي��ي المج��د والنض��ال، فف��ي 
ن��اد المجد ك��رة الق��دم والجودو 
والس��باحة وأحلى ما فيه األخيرة 
التي تلقى حض��ورًا متميزًا وأطفااًل 
واعدي��ن ف��ي ظل أج��واء إيجابية 
ومدربين  مقبولة  وبأعداد  واهتمام 
القائمين  أكفاء وف��ق تصريح��ات 
عل��ى الن��ادي وانتق��اء المميزين 

منهم كما في كل عام.
عل��ى الطرف اآلخر ص��رح القائمون 
على نادي النضال بأن المنتس��بين 
للمدرس��ة الصيفي��ة قلي��ل مقارنة 
بالس��نوات الماضية بس��بب انتشار 
المدارس والمنشآت الخاصة بالرغم 
من أنها بالنادي غير ربحية وتستهدف 
استقدام األطفال لممارسة هواياتهم 
الرياضية وتنميتها سواء بكرة القدم 
أو األلع��اب القتالية وإمكانية انتقاء 
المميزي��ن وتدريبه��م وتطويره��م 

ليمثلوا مستقبل النادي. 

المدارس الصيفية بحلتها الجميلة

محمد  القدم  كرة  اتحاد  رئيس  أكد 
العربية  اإلمارات  اعتماد  الدباس  فادي 
للرجال  لمنتخب سورية  أرضا  المتحدة 
لنهائيات  المزدوجة  التصفيات  في 
آسيا  ونهائيات   ٢٠٢٢ العالم  كأس 
جاء  القرار  هذا  أن  إلى  مشيرا   ٢٠٢٣
اإلماراتي  االتحاد  ترحيب وموافقة  بعد 

لكرة القدم.
وأضاف رئيس االتحاد » بحسب الموقع 
أنه سيتم  القدم »  الرسمي التحاد كرة 
عليها  سيخوض  التي  الماعب  اختيار 
بالجالية  منتخبنا مبارياته الحقا منوها 

السورية الكبيرة الموجودة في اإلمارات 
العربية المتحدة والتي سيكون لها دور 
إلى  جنبا  المنتخب  م��ؤازرة  في  مهم 
وخارج  داخل  جماهيرنا  كل  مع  جنب 

سورية. 
وستكون المباراة األولى لمنتخبنا على 
أرضه )االفتراضية( في العاشر من شهر 
منتخب  يستقبل  عندما  األول  تشرين 
منتخبنا  أن  علمًا  المالديف،  ج��زر 
جانب  إلى  األولى  المجموعة  في  وقع 
وغوام  والفلبين  الصين  منتخبات 

وجزر المالديف.

مالعب اإلمارات أرض بديلة 
لمنتخبنا بالتصفيات

جامعة تشرين بصدارة جامعات القطر بكرتي القدم والطائرة الشاطئية
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ضم��ت بطول��ة العاب الق��وى التي 
اس��تضافتها الاذقي��ة ف��ي 23/22 
عمريتي��ن  فئتي��ن   2019 تم��وز/ 
والش��باب  والناش��ئات  للناش��ئين 
والشابات وكانت النتائج فيها ضمن 

المتوقع دون تحقيق ارقام جديدة
أوائل الناشئات 

مثل فريق الناشئات 67 العبة من 
جميع المحافظ��ات وفاز بالمركز 

االول المسابقات وفق التالي:
الرحب��ة:  - 100 م. ج��ري: آي��ة 

الاذقية: 13،1ثا.
الاذقية:  الحب��ة:  أية  - 100م.ح: 

15،8 ثا.
- 200م.ج��ري: اليس��ار االش��قر: 

حمص: 28،6 ثا.
- 400 م. ج��ري: ن��ور مصطفى: 

الاذقية 1،10،6 د.
- 400 م، ح: حنين حسن دمشق: 

1،03،3د.
- 800 م: ن��ور مصطفى: الاذقية: 

2،21 د.
- 1500 م: مريم محمد: الجيش: 

5،20 د.
- 3 كم جري: مريم محمد: جيش 

الاذقية: 11،48 د.
- 5 كم جري: راميا شعبان: ريف 

دمشق: 27،57،9 د.
- تتابع 4×100: الاذقية: 56،4 د.

- الوث��ب الطوي��ل: لجي��ن علي: 
حمص: 4،50 م.

- الوث��ب العال��ي: ن��ور االطرش: 
الاذقية: 1،55 م.

- الوث��ب الثاث��ي: فخرية منون: 
حلب: 9،56 م.

- رم��ي الك��رة الحدي��دة: ريم��ا 
الحسن: حمص: 11،5 م.

- رمي القرص: دينا علي: الجيش: 
27،53م م.

- رمي الرمح: نور جبريل: حمص: 
33،3 م.

اوائل الشابات
مثل فريق الشابات 12 العبة فازت 

منهم بالمراكز االولى:
الحم��وي:  روز  ج��ري:  100م:   -

حمص 13،3 ثا.
الصف��دي:  رني��م  100م.ح:   -

السويداء: 21ثا.
الحم��وي:  روز  ج��ري:  م.   200

حمص:26ثا.
-وثب طويل: ريم��ا خضر: حماه: 

5،63 م.
- رمي قرص: لين خليل: حمص: 

20،35 م.
ايم��ي  ك��رة حديدي��ة:  رم��ي   -

الزغبي:السويداء: 8،98 م.
الزغب��ي:  - رم��ي رم��ح: ايم��ي 

السويداء: 31،40 م.
اوائل الناشئين

شارك في فئة الناشئين 76 العبا 
فاز منهم في المراكز االولى:

- 100 م: مهن��د االحمد: الاذقية: 
11.9 ثا.

- 110 م. ح: طه دروبي: حمص: 15،4 ثا.
- 200 م: ط��ه الدروب��ي: حمص: 

23،9 ثا.
- 400 م: محم��د عمر الحس��ين: 

دير الزور: 52،2 ثا.
اس��ماعيل:  زي��ن  ح:  م.   400  -

الجيش: 55،4 ثا.
- 800 م: محم��د العمر: حمص: 

2،00،4 د،
- 1500 م: حمي��د القاضي: ريف 

دمشق: 4،21،2 د.
- 3 كم جري: حميد القاضي: ريف 

دمشق: 9،16،2 د.
- تتاب��ع 4×100: ري��ف دمش��ق: 

30،4 ثا.
- وثب عالي: بشير عقلة: حمص: 1،65 م.

- وث��ب طوي��ل: أحم��د علوش: 
الجيش: 6،2 م.

- وث��ب ثاث��ي: جعف��ر حس��ن: 
الجيش: 12،14 م.

- رم��ي ق��رص: بك��ري حمامي: 
حلب: 35،97 م.

- رمي كرة حديدة: س��مير دحدل: 
درعا: 13،9م.

أوائل الشباب
شارك في بطولة الشباب 51 العبا 

أحرز منهم المراكز االولى:
-100 م: محمد الخضري: حمص: 

11.1 ثا.
- 200 م: فرج زينو: حماه: 23،5 ثا.

- 400 م: أحم��د رمض��ان: حلب: 
49،0 ثا.

- 400 م. ح: عم��ران الخطي��ب: 
ريف دمشق: 1،00،7 د.

- 800 م: محم��د ه��زاع: حمص: 
2،00 د.

- 1500 ك��م: محم��د تلجبين��ي: 
حماه: 4،45،9 د.

- 3 ك��م ج��ري: لي��ث االحم��د: 
السويداء: 10،15،6 د.

- 5 كم: صاح بكرو: ريف دمشق: 
30،27،7 د.

- تتابع 4×100: المنتخب: 47،00 د.

- وثب عالي: هادي عقاد: حمص: 1،80 م.
- وث��ب طوي��ل: موس��ى الحجار: 

السويداء: 6،21 م.
- وث��ب ثاث��ي: ي��زن الصال��ح: 

الجيش: 13،3 م.
- رم��ي رمح: عم��ران أبو النجوم: 

درعا:55،50 م.
- رمي ق��رص: محمد الدرع: ريف 

دمشق:32،66 م.
- رمي كرة حدي��دة: محمد كريم: 

ريف دمشق: 11،35 م.

اقيم��ت ف��ي حلب��ة نادي الس��يارات الس��وري 
بمعرة صيدنايا المرحلة الثانية من بطولة س��وبر 
س��يرف سورية 2019 لسباقات السرعة والدريفت 
برعاية وزارة الس��ياحة وتنظيم نادي الس��يارات 
بمشاركة واسعة من أبرز النجوم وسائقي رياضة 

المحركات.
ففي البطولة الرابعة عش��رة لسباقات السرعة فئة 
االنتاج الخ��اص تابع المخضرم أن��س القوادري 
عروض��ه الرائعة واس��تطاع ان يحرز المركز االول 
وبف��ارق مريح ع��ن اقرب منافس��يه حيث قطع 
السباق بزمن 1:34:96 دقيقة وحل بالمركز الثاني 
المتس��ابق اللبناني باهو الياس قاطعا الس��باق 
بزمن 1:52:64 دقيقة فيما حل أيس��ر ابو حمدان 

بالمركز الثالث بزمن 1:54:66.
وفي فئة االنت��اج التجاري حل م��ازن نجار اوال 
بزم��ن 1:40:30 دقيق��ة وج��اء مع��اذ مهاين��ي 
ثاني��ا ب���1:41:48 دققية وجاء اي��اد افغاني ثالثا 

ب�1:44:20 دقيقة
وف��ي الفئة االولى حل نورس عبد الباقي بالمركز 
األول وفي الفئة الخامس��ة عمر فليون وفي الفئة 
الثامنة مازن نجار وفي الفئة ال�12 انس القوادري 
فيما حل عمر فليون اوال في فئة السحب االمامي
أما في بطولة س��ورية الرابعة لسباقات الدريفت 
فقد ش��هدت مفاجاة كبيرة باعتاء احمد محمد 
حمش��و الصدارة ألول مرة بمجم��وع قدره 355 
نقطة تاه محمد كريزان ب���328 نقطة ثم احمد 

كريزان ب�316 نقطة.
وفي تصريح أكد فايز معدني مس��ؤول السامة في 
النادي ان التحضيرات التي س��بقت الس��باق فيما 
يخص الس��امة من س��ائقين ومنظمي��ن وجمهور 

وحت��ى االعاميين كانت ناجح��ة من خال تدريب 
عناصر السامة على التصرف الصحيح في حال وقوع 
اي حادث اثناء السباق وتدريبات الوقاية والتحضير 
السليم لكافة مستلزمات االمان وجميع هذه الكوادر 
خضعت لدورات كثيرة داخلية وخارجية من ناحية 

تنظيم السباقات والتحضير اآلمن لها.
من جانب��ه اكد الدكتور مازن م��راد رئيس لجنة 
سباقات الدريفت ان النادي ومن خال مشاركاته 
الخارجي��ة عم��ل عل��ى تطوي��ر هذا الن��وع من 
السباقات التي تش��هد متابعة جماهيرية كبيرة 
الفت��ا الى ان المتس��ابقين يقدمون مس��تويات 
عالية وعروض جميلة واصبح بإمكانهم المشاركة 
في البطوالت الخارجية، واشار إلى التغييرات في 
نظام البطولة وأبرزها عدم الكش��ف عن المس��ار 
إال قبل س��اعة على االنطاق وعدم السماح بأي 

تدريب��ات للس��يارات على المس��ار مما انعكس 
على نتائج المتس��ابقين وتأقلمهم مع تحديات 

ومتطلبات المسار.
بدوره مدير وحدة الترويج والعامة التجارية في 
ش��ركة س��يرتيل فراس مرادي قال إن التعاون 
مع نادي الس��يارات الس��وري يصب في مصلحة 
تطوير رياضة الس��يارات في سورية والوصول الى 
مس��تويات متقدمة تجعل المتس��ابق يصل إلى 

منصات التتويج ورفع علم سورية عاليا. 
جدير ذكره أن البطولة تقام برعاية شركة سيريتل 
)الراعي الباتيني( والتي جعلت شعارها أيقونة 
» س��وبر س��يرف« اإلنترنت األس��رع في سورية 
إضافة إلى كيو ميدي��ا ودلتا للصناعات الغذائية 
وس��ينالكو وإذاعة نين��ار أف أم وميلك مان وآد 

تو زد.

أنور البكر

صبحي أبو كم 

محليات

كرم اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد 
الرياضي العام العبة منتخب س��ورية 
للرياض��ات الخاصة نورا ب��دور الحائزة 
على الميدالية البرونزية في مس��ابقة 
القوة البدنية ضمن بطولة العالم التي 
جرت مؤخرًا في كازاخس��تان وتأهلت 
ألولمبياد األلع��اب البارالمبية طوكيو 
2020 كم��ا كّرم مدربيه��ا زاريه باليان 

وفادي فحام.
ونوه اللواء جمع��ة بأهمية اإلنجاز الذي 

حققته الاعبة وأنه رسالة حقيقية يعبر 
عن حج��م اإلرادة واإلص��رار لدى أبطال 
الرياضات الخاص��ة لتحقيق االنتصارات 
الرياضي��ة مؤكدًا على االس��تمرار بدعم 
األبطال والبطات ممن رفعوا اسم سورية 

عاليًا في البطوالت الدولية والقارية.
وتوج��ه اللواء جمعة بالش��كر لجميع 
أفراد البعثة وأهاليه��م واتحاد اللعبة 
والكادر الفني واإلداري للمنتخب على 

جهودهم المبذولة.

حض��ر التكري��م: معتز قوتل��ي عضو 
المكت��ب التنفيذي لاتح��اد الرياضي 
- رئي��س اللجن��ة البارالمبية الوطنية 
وهنائ��ي الوز رئيس اتح��اد الرياضات 
الخاص��ة وعدد م��ن أعض��اء االتحاد 

والعبي والعبات المنتخب.
والجدير ذكره أن الاعبة بدور تمكنت 
من رفع 90 كغ ضمن منافس��ات وزن 
41 كغ لتضم��ن وجودها في أولمبياد 

األلعاب البارالمبية طوكيو 2020.

اللواء موفق جمعة 
يكّرم بطلة الرياضات الخاصة نورا بدور

واصل نجم الرياضة الس��ورية مجد الدين غزال مش��وار 
تألقه وسلسلة انجازاته في أم الرياضات، وحقق االسبوع 
الفائ��ت المركز األول بمس��ابقة الوثب العالي في ملتقى 
لن��دن الدولي ضم��ن الدوري الماس��ي أللع��اب القوى 
مس��جًا )230س��م( متقدمًا على القطري معتز برش��م 
الذي حل بالمركز الثاني مس��جًا )227س��م( فيما جاء 

ثالثًا البلغاري تيهومير ايفانوف مس��جًا )224س��م(.
وبه��ذا الفوز بات غ��زال بالمركز الثان��ي بالترتيب العام 

للدوري الماس��ي الذي يش��ارك فيه نخبة الاعبين في 
العالم وبرصيد 17 نقطة وبذلك حجز غزال لنفس��ه مكانًا 
في المرحلة األخيرة من الدوري الماسي، رغم تغيبه عن 
ملتقى الرباط الدولي بس��بب عدم منحه تأشيرة الدخول 

م��ن قب��ل الخارجي��ة المغربي��ة.
وكان غ��زال حق��ق الش��هر الماض��ي المرك��ز االول في 
منافس��ات الوثب العالي بملتقى براتيسافا الدولي في 
س��لوفاكيا مسجا )230سم(، أما أبرز استحقاقاته للعام 
الحالي فهي بطولة العالم أللعاب القوى التي تستضيفها 
العاصم��ة القطرية الدوحة بالفترة م��ن 27 ايلول القادم 
ولغاية 6 تش��رين أول حيث س��تقام التصفيات األولية 

لمس��ابقة الوث��ب العالي ف��ي اليوم األول م��ن البطولة 
الس��اعة )16.40( فيما يق��ام نهائي المس��ابقة يوم 30 

ايلول الس��اعة )20.30(.
يشار إلى أن غزال )31 عامًا( أحرز خال مسيرته الرياضية 
عش��رات الميداليات الثمينة أبرزها برونزية بطولة العالم 
في لندن وبرونزية دورة األلعاب اآلس��يوية في إندونيسيا 
العام الماضي، أما افضل رقم ش��خصي مس��جل باس��م 
غزال فهو )236س��م( حققه ع��ام 2016 في بكين ضمن 
منافس��ات بطولة الصين المفتوحة )دوري التحدي( أما 
الرقم القياس��ي للمسابقة فهو )245سم( والمسجل باسم 

الكوبي خافيير سوتومايور منذ عام 1993.

الدوري الماسي أللعاب القوى

بطلنا مجد الدين غزال يحرز المركز األول في ملتقى لندن الدولي

استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية الرابعة 
للكاراتي��ه لفئتي الناش��ئين والش��باب التي 
ستنطلق بدءا من 30 الشهر الجاري في تونس 
دخ��ل منتخبنا الوطن��ي للكاراتيه، معس��كرًا 
تدريبي��ًا مغلقًا في صالة الجاء بدمش��ق بدأه 
مطلع الشهر الحالي ويستمر حتى موعد السفر 

بإشراف المدرب الوطني سهيل سليمان. 
رئيس اتحاد الكاراتي��ه جهاد محمود ميا أكد 
أن هذه المش��اركة األولى للكاراتيه بعد غياب 
طويل وعودة سورية للمشاركات العربية والتي 
نطمح من خالها رف��ع علم الوطن عاليًا على 
منصات التتويج وس��ماع س��يمفونية نشيده 
األغلى النشيد العربي السوري، وأضاف: ثقتنا 
كبيرة باعبين��ا ومدربينا الوطنيين الذين من 
خالهم س��نكمل نجاحنا التنظيمي واإلداري 
بالنج��اح الفن��ي ف��ي المش��اركات العربي��ة 
والخارجية المختلفة وهذا من المؤكد يحتاج 
إلى فت��رة زمنية معين��ة إال أن الحالة الفنية 
الت��ي سيكتس��بها العبون��ا من المش��اركات 
القادم��ة ستس��اهم في تكملة نج��اح اللوحة 

بكافة أركانها التنظيمية واإلدارية والفنية. 

ولف��ت رئي��س اتح��اد الكاراتيه إل��ى أهمية 
المشاركة المرتقبة التي ستعود بفوائد عديدة 
للعبة، فباإلضافة إلى زيادة الخبرة الفنية، فهي 
س��تفتح الطريق أمامنا للتنسيق مع اتحادات 
الدول العربية إلقامة معس��كرات تدريبية في 
دول متطورة ومتقدمة باللعبة )مصر والكويت 
والمغرب والسعودية وغيرها( والمشاركة في 
البطوالت واس��تقطاب مدربين وخبرات عالية 

المستوى ليبقى الهدف األهم حاليا هو تأكيد 
الحضور الس��وري ف��ي هذه البطوالت لكس��ر 
الحصار الفني الذي سببته األزمة على الاعب 

والمدرب والرياضة بشكل عام. 
مدرب المنتخب سهيل سلمان قال: تم اختيار 
الاعبين قياس��ا ألدائهم الع��ام الماضي وهم 
من أبط��ال الجمهورية واألندية م��ن الفئات 
العمرية وسنعمل على تفادي األخطاء وإجراء 

تقييم عملي لهم، ومنهم من شارك المنتخب 
في ماليزيا وغرب آس��يا وكان مس��تواه جيدا 
والبقي��ة هي المش��اركة األولى له��م خارجيا 
وقد عانينا بداية من حالة اللياقة البدنية ولم 
نجد شخصية البطل القادر على المنافسة على 
األلق��اب الن معظ��م األندي��ة ال تولي الاعب 
اهتمام��ا كافي��ا بالتدريب لديه��ا، إضافة إلى 
انشغال معظم الاعبين باالمتحانات الدراسية 
ولهذا نقوم بإجراء تمرينات صباحية ومسائية 
نكثر فيها إقامة مباريات ودية للدخول في جو 
المنافس��ة ضمن خطط تكتيكية وخطة لعب 

لكل العب. 
وتوقع سلمان ان تكون المنافسة في البطولة 
عالية المستوى بوجود أبطال عرب من إفريقيا 
وآس��يا، ورغم ذل��ك نطمح من خ��ال هذه 
البطولة إلع��ادة الق الكاراتيه عربيا عبر أبطالنا 

وخاماتنا الواعدة. 
يش��ار إل��ى ان البعثة برئاس��ة رئي��س اتحاد 
الكاراتيه جهاد محمود ميا وسليمة قلعة جي 
)إدارية( وسهيل سلمان )مدربا( وسيتم انتقاء 

)7( العبين والعبات قبل سفر البعثة.

شباب وناشئو الكاراتيه يواصلون تحضيراتهم استعدادًا للبطولة العربية طاولتنا في بطولة غرب 
آسيا للفئات العمرية

الطاولة  كرة  اتحاد  يشارك 
للفئات  آسيا  غرب  ببطولة 
مستوى  على  العمرية 
باألردن  تقام  التي  الفرق 
 19/15 م��ن  الفترة  ف��ي 
تتألف  وببعثة  القادم  آب 
رئيسا  حزوري  محمد  من 
وع��م��اد ق��ب��ان��ي، وأده��م 
ونوس  وسهى  الجمعان، 

مدربين.
الاعبون: عبيدة ظاظا، عبد 
ب��ارودي،  عمر  عجاج،  هللا 
زياد  الظاظا،  سالم  محمد 

قبس، قيس غريب.
محمد،  سوزان  الاعبات: 
نايا  علي،  آية  أسعد،  زينة 
عجيب،  ش��ام  س��ل��م��ان، 
دلع  ظاظا،  هند  علي،  حا 

األسد، بانا جبر.

يقيم اتح��اد الرياض��ات الخاصة 
بطول��ة الجمهوري��ة لكرة الس��لة 
على الكراس��ي المتحركة يوم 30 
الش��هر الجاري في مدينة االس��د 
الرياضية في الاذقية، بمش��اركة 
القنيطرة،  دمش��ق،  محافظ��ات: 
طرط��وس،  حل��ب،  حم��ص، 
المنتخ��ب  النتق��اء  الاذقي��ة، 
الوطني اس��تعدادًا للمشاركة في 
البطول��ة الدولية الت��ي تقام في 
بيروت في الفترة من 24 إلى 30 
ايلول القادم، وأعلنت المش��اركة 
فيها: كل من ليبيا، افغانس��تان، 

س��ورية، لبنان.
دورات تأهي��ل ك��وادر

الخاصة  الرياضات  اتح��اد  ويقيم 
في مطلع ش��هر آب دورة مركزية 

لصق��ل مدربين وحكام للريش��ة 
الطائرة في حماه ضمن الش��روط 

التالي��ة:
- أن يكون ال��دارس خريج كلية 
تربي��ة رياضي��ة أو معهد رياضي 
ف��ي  معتم��دا  مدرب��ا  ويك��ون 

المحافظ��ة.
اتب��ع دورة  - أن ال يك��ون ق��د 

تدريب أو تحكي��م ه��ذا الع��ام 
ف��ي  الفني��ة  للجن��ة  يج��ور   -
المحافظ��ة أن ترش��ح م��ن تراه 
مناس��با إذا تعذر تنفيذ الشرطين 

الس��ابقين.
وس��بق التحاد اللعبة أن نفذ هذا 
العام دورة مركزية لتأهيل وصقل 
البدنية  للق��وة  ومدربي��ن  حكام 
للرياضات الخاصة، في الس��ويداء 
خال شهر حزيران 2019 حضرها 
47 درسا ودارس��ة نجح منهم 29 

دارس��ا من الجنس��ين.

الرياضات الخاصة
بطولة خارجية ودورة مدربين وحكام 

مشاركة واسعة في بطولة ألعاب القوى للشباب 
يش��ارك منتخبنا الوطني للمصارعة في بطولة والشابات والناشئين والناشئات

المتوس��ط للرجال التي تنظمه��ا اليونان أواخر 
آب القادم، ودخلت نخبة الاعبين في معسكر 
مغل��ق في الصالة التخصصي��ة بمدينة الفيحاء 
الرياضية منذ اس��بوع مع الم��درب رجا الكراد 
اس��تعدادا للبطولة التي أعلن المش��اركة فيها 

بثاثة العبين ومدرب. 
م��ن جهة أخرى يقي��م اتح��اد المصارعة بطولة 
الجمهورية للناش��ئين في الاذقية للمصارعتين 
الروماني��ة والحرة اعتبارًا من 31 الش��هر الجاري 
ولمدة يومين وقد ثبتت المش��اركة فيها جميع 
المحافظات باس��تثناء محافظ��ة طرطوس التي 

أعل��ن فادي محم��د أحد كوادره��ا الفنية للعبة 
بالعمل على إعادة نشر اللعبة من الفئات العمرية 
الصغي��رة والمش��اركة في بط��والت الجمهورية 
القادم��ة، وتأتي ه��ذه البطولة مقدمة لتش��كيل 
منتخب وطني للمش��اركة في بطولة العرب التي 

ينظمها العراق في شهر تشرين اول القادم.

منتخب المصارعة يستعد لبطولة المتوسط

المرحلة الثانية من بطولة سوبر سيرف سورية 2019
القوادري بطاًل لسباق السرعة وحمشو في صدارة سباق الدريفت
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بطول��ة  ف��ي  للمش��اركة  اس��تعدادًا 
الجمهوري��ة نظم��ت اللجن��ة الفني��ة 
للمصارع��ة بطولة الاذقية للناش��ئين 
بمش��اركة 52 العب��ًا مثل��وا األندي��ة 
التدريبية وش��هدت مستوى  والمراكز 
وأداء جيدي��ن، وفيم��ا يل��ي النتائج 

الكاملة للبطولة:
المصارعة الرومانية

وزن 45 ك��غ: عبد ال��رزاق اإلمام، وزن 
48 ك��غ: عبد الغن��ي عك��ره، 51 كغ: 
عبد الرحمن حس��ينو، 55 كغ: محمد 
عاصي، 60 كغ: محمد نور، 65 كغ: عبد 

الرحمن ش��عار، 71 كغ: سامر حسون، 
80 كغ: خضر س��لطون، 92 كغ: أحمد 

عجيل، 110 كغ: جعفر الخش.
المصارعة الحرة

وزن 45 كغ: حمزة أمين، 48 كغ: عارف 

حاج عيسى، 51 كغ: مصطفى عكره، 55 
كغ: أحمد كردي، 60 كغ: محمد ناصر، 
65 كغ: سند كردي، 71 كغ: يوسف درة، 
80 ك��غ: محمود س��ينو، 92 كغ: بكري 

راعي، 110 كغ: حسن قطان. 

حقق منتخبنا الوطني للتايكواندو 
نتائ��ج جي��دة ف��ي بطولة آس��يا 
والناشئين  والش��ابات  للش��باب 
والناش��ئات الت��ي اقيم��ت ف��ي 
بمشاركة  عمان  االردنية  العاصمة 
 30 مثل��وا  والعب��ة  الع��ب   400
دولة، وبلغ رصي��د منتخبنا ثاث 
ميداليات برونزي��ة إضافة لبعض 
النحو  وعل��ى  المتقدمة  المراك��ز 

التالي:
- اح��رزت البطلة ش��مس أحمد 
لفئة   49 لوزن  البرونزية  الميدالية 
الشابات بفوزها على العبة اردنية 
باالنس��حاب في الدور 16 وفوزها 
على العبة م��ن لبنان في الدور 8 
وخس��رت في الدور نصف النهائي 

أمام العبة من الصين تابيه.
- واح��رز البطل محمود س��امة 
الميدالية البرونزية لوزن + 78 كغ 
لفئة الش��باب بتغلب��ه على العب 

من كازخستان في الدور16 وعلى 
العب من الصين في دور8 وخسر 
في الدور نصف النهائي مع العب 

من ايران.
- اح��رزت البطل��ة أي��ة مب��ارك 
الميدالية البرونزية بفئة الناشئات 
)وهي اول س��ورية بهذه الفئة في 
البط��والت اآلس��يوية(وذلك بعد 
تغلبه��ا على العبة م��ن الهند في 
ال��دور16 وفوزها عل��ى العبة من 

االمارات في الدور8 وتأهلها للدور 
نصف النهائي وخس��رت مع العبة 

من اوزبكستان.
ام��ا نتائج بقية العبين��ا والعباتنا 
المش��اركين في البطولة ففي فئة 
الش��باب خرج العبنا اديب جعفر 
ام��ام العب م��ن الصي��ن تايبيه 
ف��ي دور ١٦ وكذل��ك العبن��ا نور 
الدي��ن جعيداني م��ع العب من 
الصين تايبيه في دور ١٦ وفي فئة 

الش��ابات خرجت العبتنا هبة هللا 
العيسى امام العبة من الصين في 
دور ٨، اما العبتنا س��اف س��عود 
فقد خس��رت في اولى مشاركاتها 
م��ع العب��ة الصين تايبي��ه، وفي 
فئة الناشئين تأهل احمد الصياد 
البرونزي��ة بعد  للمنافس��ة عل��ى 
تغلب��ه على العب أردني في الدور 
16، وخسر في الدور 8 أمام العب 
تاياند، كما خس��ر الاعبان عامر 

سكر ومحمد الفضلي في الدور 16  
م��ع العبين من اي��ران، وفي فئة 
الناشئات تأهلت أوج الذهبي الى 
الدور 8 للمنافس��ة على البرونزية 

وخسرت أمام العبة اوزبكستان.
رأي

تح��دث ش��ريف ديرك��ي رئيس 
اتحاد التايكوندو عن النتائج قائا: 
انجاز غير مس��بوق لفريق الشباب 
والش��ابات وفريق الناش��ئين في 

بطول��ة كان مس��تواها الفني عال 
العالم  أبطال  جدا لوجود معظ��م 
في آس��يا في هذه البطولة أمثال 
ابطال كوريا، إيران، تاياند، الصين 
تايبيه، كازاخستان وغيرهم، وفي 
تاريخ مشاركاتنا في بطوالت آسيا 
لم نحرز سوى ميداليتين )فضية، 
برونزية(، وتحققت النتائج بإصرار 
واالداري وهم��ة  الفن��ي  ال��كادر 

الاعبين.

التوال��ي  الثان��ي عل��ى  لألس��بوع 
واصل الدكتور ماه��ر خياطة نائب 
رئي��س االتح��اد الرياض��ي الع��ام 
جوالته الميدانية لمختلف المواقع 
بالش��أن  المعني��ة  والمؤسس��ات 
الرياضي في المحافظة فالتقى مدير 
مؤسس��ة اإلسكان العس��كري وتم 
إنه��اء كافة األعمال  بحث موضوع 
المطلوبة لتجهيز صالة كرة الس��لة 
الدولية في مدينة الحمدانية والبدء 
بتركي��ب أرضية الصال��ة بالباركيه 
خاصة أن موضوع إخاء الصالة من 
األس��ر القاطنة التسع التي هجرتها 
اإلرهابية من مس��اكنها  العصابات 

األصلية بات قريبًا جدًا.
تأهيل المرافق

وفي مديرية شركة الطرق والجسور 
بحث د. خياطة مع مدير فرع حلب 
إمكاني��ة توقي��ع عقد م��ع االتحاد 
الش��ركة  لتلزيم  الع��ام  الرياض��ي 

ملع��ب  مراف��ق  بأعم��ال صيان��ة 
الحمدانية سعة 15 ألف متفرج بعد 
اس��تكمال إعادة تأهيل��ه وتجهيزه 
الممتاز  الدوري  مباريات  الستقبال 
لك��رة الق��دم في الموس��م الجاري 
وجال للمرة الثاني��ة على ملعب 7 
نيسان يرافقه رئيس وأعضاء اللجنة 
التنفيذية واللجنة الفنية لكرة القدم 
واطلع  المنشآت  دائرة  ومهندس��ي 
على مراحل ف��رش أرضية الملعب 
بالرمل األس��ود تأهبًا لمد العش��ب 
الصناعي وأكد على اإلسراع بتنفيذ 
األعمال المطلوبة وأكد على ضرورة 
زيادة ع��دد العاملين والفنيين في 
ه��ذا المش��روع ألن ع��دد العمال 
الموجودين في ساحة الملعب غير 
كاف إلنجاز المطلوب ضمن الفترة 

الزمنية المحددة.
عودة

وف��ي مق��ر الف��رع التق��ى نائ��ب 
رئي��س االتح��اد الرياض��ي اللجنة 
الفني��ة لك��رة اليد بحض��ور محمد 
ياس��ر قضيب الب��ان رئيس مكتب 

األلع��اب الجماعي��ة ومحمد كريم 
عضو اتحاد اللعبة وأكد على تاحم 
الجهود للوصول إلى تحقيق الهدف 
المنشود بعد أن تفاقمت الخافات 
بين أسرة اللعبة األمر الذي انعكس 
سلبًا على مسيرتها خاصة أن نادي 
االتح��اد أع��اد لها ألقها وس��معتها 
عندما فاز ببطولة الدوري موسمين 
متتاليي��ن وغ��اب عن المش��اركة 
تقديرية  ألس��باب  الموس��م  ه��ذا 

النشاط  بتفعيل  وطالب  ش��خصية 
واس��تقطاب المواه��ب واالهتمام 
بالفئات العمرية والمراكز التدريبية 
ونبذ الخافات والعمل بروح الفريق 

الواحد.
لقاءات

كم��ا التقى أس��رة الريش��ة الطائرة 
بحض��ور أحمد فواز يس��قي رئيس 
مكتب ألع��اب الكرات وتم التأكيد 
والمدربي��ن  اللعب��ة  فني��ة  عل��ى 

مضاعف��ة النش��اط والعم��ل الجاد 
وتعوي��ض غي��اب الك��وادر الت��ي 
خس��رتها اللعب��ة بس��بب الظروف 
وزيادة حجم النشاط بدءًا من فئات 
الصغ��ار وإعادة إحياء ريش��ة حلب 
وإعادته��ا إل��ى مكانته��ا الطبيعية 
كرياض��ة طليعي��ة متوفق��ة عل��ى 

مستوى القطر.
وفي صال��ة المأمون وبحضور رئيس 
مكت��ب األلعاب الفردية ن��ور الدين 

للجمباز  الفني��ة  واللجنة  تفنكج��ي 
وكوادر اللعبة اإلدارية والفنية لفت د. 
خياطة إلى أن هناك جهودًا واضحة 
يبذلها القائمون على رياضة الجمباز 
من خال تفانيهم وعملهم المخلص 
وقد تجلى ذلك ف��ي بطوالت القطر 
الت��ي حققها  المتقدم��ة  والمراك��ز 
العبو والعبات المحافظة، لكن عودة 
ه��ذا التفوق ال ينبغ��ي أن يفرق في 
والمشاكل  الجانبية  الصراعات  أتون 
الش��خصية والخاف��ات التي طغت 
وباتت عائقًا وحاجزًا أمام استمرارية 
حالة التطور وشدد على وحدة الصف 
العليا  الرياضي��ة  المصلح��ة  ووضع 
ومصلحة جمب��از القطر وحلب فوق 
كافة االعتبارات منبهًا إلى أن القيادة 
الرياضي��ة س��تتدخل جذري��ًا لوضع 
النقاط فوق حروفها إن لم تس��تطع 
القي��ادة الفنية المس��ؤولة عن هذه 
اللعبة ممثل��ة بلجنته��ا الفنية من 
إص��اح ذات البي��ن والتطلع لألمام 
الكبير  القلب  بنب��ض  الجاد  والعمل 

الواحد.

انهى منتخب العاب القوى مرحلته 
االول��ى م��ن معس��كره التدريبي 
الت��ي بدأه��ا قبل اس��بوعين في 
مدينة تش��رين الرياضية بدمش��ق 
م��ن  العب��ًا   28 ضم��ت  والت��ي 
الجنسين وتكليف عدد من مدربي 
النخب��ة لدى اتحاد الع��اب القوى 
للتدريب  مختلف��ة  باختصاص��ات 
في��ه وش��ارك العبوه ف��ي بطولة 
الجمهوري��ة الت��ي اقيم��ت ف��ي 
الاذقي��ة قبل أيام قليلة كل منهم 
ضمن فريق محافظته لمعرفة مدى 
تطور المستوى واستعداده لبطولة 
غرب آس��يا التي تنظمها لبنان في 

الفترة ما بين 17و18 آب القادم.
الالعبون

وضم المنتخب الذي ش��ارك في 
والاعبات:  الاعبي��ن  المعس��كر 
زي��ن اس��ماعيل: 400 م حواجز، 
رامي علوش: وث��ب طويل، حمزه 

احمد: رمي رم��ح، حيدر القاضي: 
ج��ري 1500 م، س��مير دح��دل: 
رمي ك��رة حديدية، إبراهيم القجه 
جي: 400 م، مهدي أس��عد جري 
100 م، محمد عمر الحسين: 400 
م، ج��ري، جعف��ر الحس��ن: وثب 

ثاث��ي، نذير الصب��اغ: جري 800 
م،، اس��امة الوالي: 1500/3000 م 
جري، اس��راء أقجة: 400 م جري، 
نورة مصطفى: ج��ري 800 م، آية 
الرحبة: جري 100 م حواجز و100 
م جري، اليسار األشقر: 200/ 400 

م، جري، زينب أحمد: 100/ 200 
م جري، بلقيس غرز الدين: مشي، 
مري��م المحمد 1500 م، جري مها 
خزام: وث��ب عالي، ريما حس��ن: 
رم��ي ك��رة حديدي��ة، لجين علي 
الطويل: وثب طوي��ل، ها االعور: 

وثب طويل وثاثي.
وضم ال��كادر االداري والفني: عبد 
الكري��م جمعه مش��رفا عاما، علي 
مطر إداريا عاما، وخمس��ة مدربين 
ومدرب��ات ه��م عم��اد ليمون��ي، 
هاني مرهج، هيثم عس��اف، والء 

الخطيب، رحاب يزبك.
سير التدريب

ص��رح االداري الع��ام عل��ي مطر: 
يومي��ا  اقيم��ت  التدريب��ات  ان 
عل��ى فترتين صباحية ومس��ائية، 
وتستمر كل فترة حوالي ساعتين، 
الجمهورية  بطولة  في  ومشاركتهم 
هي بمثابة اختبار لتثبيت مشاركة 
االفضل منهم في بطولة غرب آسيا 
في لبنان الش��هر الق��ادم، وتتميز 
والحم��اس  بالنش��اط  التماري��ن 
الخارجي��ة  المش��اركة  لتحقي��ق 
أوال، وتحقي��ق نتائ��ج جيدة فيها. 
وبش��كل عام األم��ور كانت جيدة 

لكن كنا نتمنى وجود معالج يرافق 
المنتخ��ب اثناء التمري��ن وتوفير 

أدوية واحذية نظامية لاعبين.
يؤدون  المدرب��ون  مط��ر:  وأضاف 
ضم��ن  رغب��ة  ب��كل  واجبه��م 
كافة  والحم��اس من  اختصاصهم 
م��ن  اله��دف  لتحقي��ق  الك��وادر 
المنتخب  من  وأتوقع  المعس��كر، 
م��ن   10 يحق��ق  أن  المش��ارك 
الاعبين من الجنس��ين ميداليات 
براقة، وتضم سورية أفضل مواهب 

موجودة في الوطن العربي. 
وختم حديثه: اتمنى لو تتم دعوة 
أفض��ل 20 العب��ا من الجنس��ين 
من فئة االش��بال مع مدربيهم ولو 
م��رة واحدة لم��دة 10 أيام، ودعوة 
أفضل العبي الجنس��ين من أبطال 
االولمبي��اد الوطني الثاني والثالث 
م��ع مدربيهم أيضا لم��دة 10 أيام 

لاستمرار في اللعبة.

محليات

احتفااًل بذكرى تأس��يس الجيش العربي الس��وري تقيم اللجنة المنظمة 
لدورات الفروس��ية بطولة عيد الجيش الخامس��ة لقف��ز الحواجز بالفترة 
من 29 تموز الجاري ولغاية 1 آب القادم وذلك في نادي باس��ل األس��د 
للفروس��ية بالديماس بمش��اركة كاف��ة األندية الممارس��ة لرياضة االباء 
واالجداد وسيقام حفل افتتاح للبطولة بعد غٍد )األثنين( الساعة السابعة 

والنصف مساء، وتتضمن منافسات البطولة مباريات لكافة الفئات.
يش��ار إلى أن النس��خة الرابعة م��ن البطولة التي اقيم��ت العام الفائت 
اسفرت عن فوز الفارس محمد جوبراني بلقب الفئة الكبرى، فيما توجت 
الفارس��ة آية حمش��و بلقب الفئة المتوس��طة والفارس ليث العلي بلقب 
الفئة الصغرى، وذهب لقب الفئة المفتوحة للفارس��ة ش��ام األس��د وفاز 
بلقب فئتي )105سم و100سم( الفارسة شروق المصري، ونال لقب الفئة 

)80سم( الفارس وسيم زنداقي. 

فروسيتنا تحتفي بعيد الجيش العربي السوري

جلسته  خالل  العام  الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  اصدر 
الدورية األخيرة عدة قرارات أبرزها: 

 إعفاء أحمد قوطرش من رئاس��ة نادي الوحدة الرياضي بدمش��ق 
وذلك بس��بب المخالفات المرتكبة من قبله أثناء مباراة كرة السلة 
بين ناديي الج��اء والوحدة بحلب عما بأح��كام المادة 160 البند 

5-6 من النظام الداخلي لاتحاد الرياضي العام.
 انه��اء تكلي��ف الدكتور بدي��ع الدروبي من رئاس��ة مجلس ادارة 
نادي محافظة حمص الرياضي لتكليفه بعضوية مجلس ادارة نادي 

الكرامة الرياضي بحمص.
 اعفاء غياث ملحيس من عضوية االتحاد الس��وري للجمباز وعدم 

تكليفه بأي مهام رياضية.
 ايفاد بعثة المنتخب الوطني للرجال بكرة القدم إلى العراق خال 
الفترة من 7/28 ولغاية 2019/8/15 للمشاركة في بطولة غرب آسيا.
 ايفاد بعثة المنتخب الوطني للرجال بالماكمة إلى روس��يا خال 

الفترة من 5-2019/9/21 للمشاركة ببطولة العام.

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي 

بطولة آسيا للشباب والشابات والناشئين والناشئات
ثالث برونزيات ألبطال التايكواندو محمود سالمة وشمس أحمد وآية مبارك

الدكتور خياطة يتابع ميدانيًا شؤون رياضة حلب

استعدادًا لبطولة غرب آسيا 
ختام المرحلة األولى من المعسكر التدريبي لمنتخب ألعاب القوى

صبحي أبو كم

 يحيى شيحا- خبرتنا القديرة بكرة السلة: تلقى تهاني 
األسرة الرياضية بقدوم حفيده )يحيى هشام شيحا(.. 
أسرة صحيفة االتحاد تتقدم من أسرة المولود الجديد 

بأجمل التهاني والتبريكات.
 عيسى بغدادي- مدير فندقي تشرين والهدف تلقى 
حسين  محمد  ابنه  بنجاح  واألص��دق��اء  األه��ل  تهاني 
بامتحانات  محمود  وأبنه  الثانوية  الشهادة  بامتحانات 

شهادة التعليم األساسي... ألف مبروك.
للمنتخبات  النفسية  المرشدة   - سليمان  سمر  د.   
بامتحانات  )ش���ام(  ابنتها  بنجاح  ف��رح��ت  الوطنية: 

الشهادة الثانوية.. تهانينا.

أسرة االتحاد

درس��ت تنفيذي��ة حل��ب الواقع 
والفن��ي  واإلداري  التنظيم��ي 
لناديي االتح��اد والحرية وقررت 
رفع اقتراح بحل مجلسي إدارتي 

الناديين لألس��باب التالية:
ف��ي ن��ادي االتح��اد: اس��تقالة 
األغلبي��ة وائ��ل عقي��ل، د. زاهر 
بط��ل، أمي��ر كيال وإعف��اء علي 
برغ��ل قبل حوالي ش��هرين من 

المكت��ب التنفي��ذي.
تش��كيل اللجن��ة المؤقتة إلدارة 
الن��ادي م��ن: المهن��دس مفيد 
مزي��ك رئيس��ًا، المهندس أحمد 
الراش��د،  رحماني، محمد جمعة 

س��عد الدي��ن قرقن��اوي، صباح 
البك��ري )أعض��اء(.

اس��تقالة  الحري��ة:  ن��ادي  ف��ي 
جام��وس،  م��روان  المحام��ي 
محم��د  المهن��دس  وتكلي��ف 
ك��رة  باتح��اد  عض��وًا  ح��زوري 
الطاول��ة وغياب االنس��جام بين 
األعضاء اآلخرين وفش��ل اإلدارة 

ف��ي مهامه��ا..
تش��كيل اللجن��ة المؤقتة إلدارة 
النادي من: الدكتور أحمد سمير 
كن��ان هال،  )رئيس��ًا(،  بيب��ي 
محم��د رام��ي ش��هبندر، ديب��و 

ش��يخو، وليد الناصر )أعضاء(. 

كان من المقرر مش��اركة نادي الرحا 
ف��ي بطولة غرب آس��يا للجودو التي 
والمنتخبات  لألندية  باألردن  اقيمت 
الوطنية لك��ن المفاجأة التي حصلت 
أن الجان��ب األردن��ي ق��ام بإص��دار 
)الفي��ز( لبعثة ن��ادي الرح��ا وتأخر 
بإصدارها للمنتخ��ب الوطني فقررت 

إدارة ن��ادي الرح��ا عدم المش��اركة 
في تل��ك البطول��ة وعن االس��باب 
قال رئيس البعث��ة مجيد األعور بأن 
الوطن أواًل وغايتنا جميعًا رفع علمه 
بالمحافل العربية والدولية وما حصل 
م��ع المنتخب الوطن��ي يتطلب منا 
تفهم الموض��وع الن القضية أضحت 
قضية وطن وكرام��ة بلد وقررنا عدم 
المش��اركة وقلنا لن ندخل األردن إال 

بعد المنتخب الوطني.

افتتحت أول ام��س الخميس بطولة 
ك��رة الطاولة المفتوح��ة التي نظمها 
اتح��اد ك��رة الطاول��ة وتخت��م اليوم 
السبت بمشاركة 100 العب و25 العبة 
والتنافس بخ��روج المغلوب من أول 

خس��ارة وتتألف المباراة من 7 اشواط 
ويش��رف عليها نذي��ر عربينية وبديع 
فت��ال، ويقدم الاع��ب الدولي محمد 
عصام الحم��وي جوائز تقديريةللثاثة 

االوائل من كل فئة )ذكور، اناث(.

لجنتان مؤقتتان لناديي االتحاد والحرية

اعتذار طبيعي لجودو الرحا

بطولة مفتوحة بكرة الطاولة

محمد هاشم إيزا

زياد عامر

بإش��راف اللجنة التنفيذي��ة بالقنيطرة 
أقامت اللجنة الفني��ة الفرعية أللعاب 
القوى بطولة المحافظة النتقاء الاعبين 
الذين س��يمثلون القنيطرة باألولمبياد 
الوطن��ي الرابع للناش��ئين بمش��اركة 
أندية الجوالن، النص��ر، المحافظة، تل 
الفخار باإلضافة لبع��ض مراكز التربية 

أللعاب القوى بالمحافظة.
اس��تعدادًا للمش��اركة ف��ي األولمبياد 
الوطني الرابع للناش��ئين اقامت اللجنة 
الفني��ة للجودو والس��امبو في محافظة 
القنيط��رة تج��ارب النتق��اء منتخبه��ا 
بمش��اركة 50العبًا والعب��ة مثلوا اندية 
النصر، البريقة، المرك��ز التدريبي التابع 
للجنة التنفيذية، مركز رنكوس، الجوالن.

بطولة الالذقية في المصارعة للناشئينمتابعات من رياضة القنيطرة
محمد عجان
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أبي شقير- محمد هاشم إيزا

انطلق��ت مس��اء أم��س )الجمعة( 
النهائية  منافسات سلس��لة المباراة 
لدوري الرجال لكرة الس��لة موس��م 
2018 / 2019 الت��ي تجم��ع الجاء 
والجي��ش بع��د أن تأه��ل الجيش 
للنهائ��ي بفوزه الثان��ي على االتحاد 
بف��ارق ثاث نق��اط )77 / 74( فيما 
احتاج الجاء لمباراة فاصلة لحس��م 
بطاقة التأهل الثاني��ة لصالحه على 
حساب الوحدة حيث انتهت المباراة 
الثانية بفوز الج��اء بفارق )5( نقاط 
وف��ي المباراة الثالث��ة انتهى الوقت 
األصلي بالتع��ادل )66 / 66( ولكن 
الوحدة انس��حب من المباراة رافضًا 
لعب الوقت اإلضاف��ي فأصدر اتحاد 
ك��رة الس��لة عقوبة واعتبره خاس��رًا 
المباراة )0 / 20(.... إليكم التفاصيل: 

مفاجأة الثالثيات
حس��م الجيش مبارات��ه الثانية مع 
منافسه االتحاد بصعوبة وبفارق )3( 
نقاط رغم تفوقه بالش��وط األول من 
المباراة بفارق مريح من النقاط حيث 
استهل العبو الجيش الربع بتسجيل 
خمس ثاثي��ات متتالية عبر وليام 
ح��داد ورامي مرجانة وعمر الش��يخ 
عل��ي وأضاف هاب��و س��لة قبل أن 
يضيف الشيخ علي الثاثية السادسة 
وس��ط حال��ة ذهول العب��ي االتحاد 
فح��اول ندي��م وتوفي��ق التعويض 
ولكن الربع انتهى بفارق )15( نقطة 
)25 / 10( وف��ي الرب��ع الثان��ي زاد 
الجيش أربع نقاط حيث انتهى )16 
/ 12(بفضل ثاثيات الجابي الثاث 
ولتصبح  الوه��اب  عبد  ومتابع��ات 
النتيجة مع نهاية الشوط األول )41 / 
22( ورغم الفارق الكبير لم يستسلم 
االتحاد ونجح بالربع الثالث بتقليص 
الف��ارق )7( نقاط حي��ث انتهى )21 
/ 28(بثاثيت��ي أنطون��ي وتوفي��ق 
والرمي��ات الح��رة من ندي��م وعلي 
وفي الربع األخي��ر نجح االتحاد من 

معادلة النتيجة والتقدم ولكن خبرة 
المرجانة وطارق قادت الجيش لفوز 
صعب )77 / 74( بعد أن انتهى الربع 

 .)24 / 15(
الثانية لم تكتمل؟!

تأه��ل الجاء لمقابل��ة الجيش في 
المرحلة األخي��رة من بطولة الدوري 
الس��لوي لهذا الموسم بعد أن تغلب 
على ضيف��ه الوحدة ف��ي المواجهة 
الثاني��ة بينهم��ا الت��ي أقيمت في 
صالة األس��د بحلب 57 / 52 بصعوبة 
بالغة، فيما لم يكتب للثانية النهاية 
السعيدة عندما انتهى الوقت األصلي 
للمباراة بالتع��ادل 66 / 66 وامتنع 
الفريق الضيف عن استكمال الحصة 
اإلضافية بسبب قناعة القائمين عليه 
بأن الظلم لحق بفريقهم عندما أعلن 
الحكام في الثانية األخيرة عن خطأ 
ضد أصحاب األرض مصحوبًا برميتي 
جزاء لكن الفريق اآلخر اعترض بداعي 
انته��اء الوقت وحص��ول الخطأ بعد 
نهايته وبالتالي لم تفلح المشاورات 
الت��ي دارت بي��ن مراقب��ي المباراة 
والحكام ع��ن إيجاد حل وكان القرار 
بإلغاء الرميتي��ن واللجوء إلى حصة 
إضافية )تمديد( لمدة 5 دقائق إال أن 
فريق الوحدة رفض العودة الستئناف 
اللعب رغم قيام الحكام والمراقبين 
بمنحه وقتًا إضافيًا دون جدوى فتم 
اإلع��ان عن االنس��حاب بق��رار من 
الح��كام وبالتالي اعتبار فريق الجاء 
فائ��زًا قانونيًا بانتظ��ار القرار النهائي 
التحاد اللعب��ة.. علمًا بأنه أخذ بعين 

االعتبار رأي ميقاتي بالمباراة.

الجالء × الوحدة 57 / 52
المراقبان: جمال الترك إداري، أيمن 

صاح تحكيمي.
األرب��اع: 10 / 9، 9 / 12، 16 / 12، 22 

19 /
قاس��م حموي،  الدوليون:  الح��كام 

صفوان سيفو، وسام زين.
قدم الفريقان مباراة متكافئة سادها 
الح��ذر غي��ر الطبيعي تجس��د ذلك 

بضعف التس��جيل من خال س��وء 
التركيز وتبادال ف��رص التقدم بفارق 
بس��يط لم يتعد 4 نقاط انتهى الربع 
األول للج��اء 10 / 9 ع��ن طري��ق 
صدي��ر وناظاري��ان وس��جل للوحدة 
العش وعربش��ة، وفي الثاني كانت 
األفضلية للبرتقال��ي 9 / 12 ليصبح 
الرصي��د 19 / 21 لمصلحت��ه وحقق 
نقاطه الحسين وحسب هللا وقصبلي 
وللج��اء ناظاريان ويعق��وب، وفي 
الثالث عوض الج��اء الفارق فتقدم 
16 / 12 فوصل��ت النتيجة إلى 35 / 
33 وس��جل له ناظاري��ان وللضيوف 
عربشة وبالرابع رفع الجاء الفارق إلى 
5 نق��اط بأفضلية 22 / 19 من خال 
وللضيوف سجل  ويعقوب  جلياتي 
العش وحس��ب هللا وعربشة وانتهت 

المباراة بفوز الجاء 57 / 52.

الجالء × الوحدة 66 / 66
المراقبان والحكام: ذاتهم للمباراة األولى.

األرب��اع: 12 / 17، 15 / 14، 14 / 12، 
.23 / 25

هرب الفوز من الوحدة في المواجهة 
الفاصل��ة ألس��باب متع��ددة وكان 
يس��تحق ع��ن ج��دارة في مب��اراة 
تسيدها شكًا ومضمونًا وتفوق على 
مس��تضيفه في كل تفاصيل اللعبة 
وحقق فارق��ًا وصل أحيان��ًا إلى 15 

نقطة.
تميز )البرتقالي( بتنفيذ دفاع المان 
والتنويع  الهجومي  االنطاق  وسرعة 
المتق��ن بالتهديف بعك��س الجاء 
الذي أدى بشكل فردي معتمدًا على 
إمكانيات جليات��ي )بطل المباراة( 
ونش��اط ناظاريان والعماق يعقوب 
وعل��ى جانب الفري��ق الضيف الذي 
قدم صورة ناصعة ب��األداء الجماعي 
من كوكبة عربشة والعش وقصبللي 
وحس��ب هللا وحم��د م��ع البدي��ل 

الحسين.
تقدم الوح��دة 0 / 7، 7 / 11، 9 / 13 
عن طريق عربش��ة وقصبللي وسجل 
جلياتي للج��اء وأنهى صدير الربع 

األول بثاثي��ة قلصت الفارق من 9 / 
17 إلى 12 / 17.

في الثاني ذلل الج��اء الفارق نقطة 
واح��دة 15 / 14 فأصبح��ت النتيجة 
27 / 31 معتم��دًا عل��ى جليات��ي، 
ناظاريان، عبيد، فيما نجح عربش��ة 
وحس��ب هللا والعش بالك��رات من 
خارج القوس علمًا بأن الفارق ش��هد 

ارتفاعًا وحداوي��ًا إلى 16 / 25 بفارق 
9 نقاط.

في الثالث ت��وازن األداء مع أفضلية 
محدودة للجاء بفارق س��لة 14 / 12 
وبقي الوحدة متقدمًا 41 / 43 بفضل 
عربش��ة وقصبلل��ي وحمد وس��جل 
للجاء يعقوب وناظاريان وجلياتي 
وحدث التعادل األول 34 / 34 وحقق 

الج��اء أول تقدم له بثاثية يعقوب 
واسترد الوحدة الزمام حتى نهايته.

في الرب��ع األخير حدث��ت مفارقات 
عجيب��ة إذ تمك��ن قصبللي والعش 
وعربش��ة والحس��ين وفرح من رفع 
وتيرة الفارق تلقائيًا إلى ما قبل ثاث 
دقائق على النهاية 43 / 51، 45 / 54، 
48 / 57، 49 / 63 ليبدأ العد التنازلي 
عندما سجل أصحاب األرض 10 نقاط 
متتالية بأس��لوب الهج��وم الضاغط 
فانخفض الف��ارق إلى 59 / 63 وإلى 
63 / 63 قب��ل النهاي��ة ب���19 ثانية 
عندما أهدر حمد المنفرد بالباسكيت 
س��لة ال تضي��ع من مبت��دئ كانت 
كافي��ة لحس��م النتيجة لكن س��وء 
التوفيق والحظ الزمه لتنتقل الهجمة 
المضادة إل��ى جلياتي الذي صوب 
كرة بعيدة حققت التعادل األخير 66 
/ 66 وعندما انتقلت الهجمة في آخر 
4 ثوان للوحدة أخذها شريف العش 
وانطل��ق بها وس��دد بالثانية االخيرة 
ولم يوف��ق بوضعها ثم أعلن الحكام 
عن خطأ في الثانية األخيرة لمصلحة 
الضي��وف ومنه��ا رميتي ج��زاء تم 
إلغاؤهما النتهاء الوقت بعد سلسلة 
م��ن المش��اورات بي��ن المراقبين 
والحكام واالستفسار من الميقاتي.. 
رفض بعدها الضي��وف خوض فترة 
تمديد بعد منحهم الوقت المناسب 
مع حبة بركة وانسحبوا من الميدان؟

متابعات
تابع المباراتين الدكتور ماهر خياطة 
نائب رئيس االتح��اد الرياضي العام 
وأحمد منصور رئيس مكتب الشباب 
ومحم��د حن��وش رئي��س مجلس 
محافظ��ة حل��ب وأعض��اء المكتب 

التنفيذي لمجلس المحافظة.
مشوار طويل

تأهل فريق��ا الج��اء والجيش إلى 
سلس��لة المباراة النهائية بعد مشوار 
طويل وصعب فالج��اء قبل وصوله 
إلى الدور النهائي خاض الجاء )23( 
مب��اراة )18 في الدوري المنتظم و2 
في الدور ربع النهائ��ي و3 في الدور 

نص��ف النهائي( حق��ق خالها )20( 
فوزًا مقابل )3( خس��ارات وس��جل 

)1623( وعليه )1309(.
ففي ال��دوري المنتظم لعب )18( 
مباراة فاز )16( وخس��ر )2( جامعًا 
)34( نقط��ة. وف��ي النتائ��ج ف��از 
عل��ى الجي��ش 78 / 74 و80 / 71 
وعلى الكرام��ة 64 / 51 و73 / 53 
80 / 60 و69 /  الس��احل  وعل��ى 
37 وعل��ى الحري��ة 62 / 49 و64 / 
45 وعلى اليرم��وك 59 / 56 و65 
/ 52 وعل��ى النص��ر 77 / 59 و70 
/ 51 وعلى الث��ورة 91 / 60 و79 / 
56 وتبادل الف��وز مع االتحاد 66 / 
70 و66 / 61 كم��ا تبادل الفوز مع 
الوح��دة 78 / 65 و79 / 84. وف��ي 
الفاين��ال )8( فاز على اليرموك 96 
/ 56 و68 / 60، وف��ي الفاينال )4( 
خس��ر أمام الوحدة 82 / 87 ثم فاز 
عليه 57 / 52 وفي المباراة الثالثة 
فاز بانس��حاب الوحدة 20 / 0 بعد 
التع��ادل في الوق��ت األصلي 66 / 

.66
أم��ا الجي��ش فقد ح��ل وصيفًا في 
الدوري المنتظم بفارق المواجهتين 
المباشرتين مع الجاء، حيث خاض 
ما مجموعه)22( مب��اراة حقق الفوز 
في )20( وخس��ر مباراتين وس��جل 
)1821( نقطة وعلي��ه )1442(. ففي 
الدوري المنتظم لع��ب )18( مباراة 
ف��از )16( وخس��ر )2( جامعًا )34( 
نقطة. وفي النتائج ف��از على الثورة 
89 / 51 و62 / 49 وعل��ى الس��احل 
99 / 51 و101 / 54 وعل��ى الكرام��ة 
87 / 68 و83 / 72 وعل��ى النصر 75 
/ 62 و100 / 71 وعل��ى الحرية 104 
/ 77 و87 / 63 وعل��ى االتحاد 69 / 
68و63 / 57 وعلى اليرموك 85 / 70 
و108 / 64 وعل��ى الوح��دة 83 / 76 
و64 / 61 وخس��ر أم��ام الجاء 74 / 
78 و71 / 80. وف��ي الفاينال )8( فاز 
على الحرية 81 / 70 و87 / 55 وفي 
الفاينال )4( فاز على االتحاد 72 / 71 

و77 / 74.

عقوبات جديدة
اتحاد كرة الس��لة بع��د إطاعه على 
تقرير مراقب مباراة الجاء مع الوحدة 
لفئ��ة الرجال وإطاع��ه على محضر 
لجن��ة االنضب��اط قرر ع��دة عقوبات 

جديدة على الشكل التالي: 
- خس��ارة نادي الوحدة للمباراة مع 
بنتيجة)0-20( ويمنح  الجاء  نادي 
نقطة الصف��ر ويغرم ن��ادي الوحدة 
غرام��ة مالية وقدره��ا )200،000 (

ل.س
- تخف��ض العقوبات المس��لكية إلى 
%50 وتضاع��ف العقوب��ات المادي��ة 
%100 لتصب��ح: تغريم ن��ادي الوحدة 
غرامة مالية وقدرها )400،000( ل.س.

- تغري��م نادي الج��اء غرامة مالية 
وقدره��ا )150،000( ل.س، وإقامة 
مباراته التالية بدون جمهور بس��بب 
تسجيل إنذار أول على جمهور نادي 
الجاء لقذف ارض الصالة بزجاجات 
مي��اه معدني��ة والش��تم الجماعي 
اس��تنادا إلى المادة )3 – 8 - 1( من 

الائحة االنضباطية.
- تغري��م نادي الج��اء غرامة مالية 
وقدره��ا )300،000( ل.س، وإقامة 
المباراتي��ن التاليتين بدون جمهور 
بسبب تسجيل إنذار ثان على جمهور 
نادي الجاء للشتم الجماعي وإشعال 
العاب نارية استنادا إلى المادة )3 – 

8 - 2( من الائحة االنضباطية.
- تغري��م نادي الج��اء غرامة مالية 
فق��ط،  وقدره��ا )300،000( ل.س 
وإقامة المباراتي��ن التاليتين بدون 

جمهور.
- تخفض العقوبات المس��لكية إلى 
%50 وتضاع��ف العقوب��ات المادية 
%100 لتصبح: تغري��م نادي الجاء 
غرامة مالي��ة وقدره��ا )600.000( 
ل.س فقط: ستمئة ألف ليرة سورية 
وإقام��ة المب��اراة التالية ل��ه بدون 

جمهور.
- يحق لفريق الجاء استبدال عقوبة 
منع الجمهور من الحضور بدفع مبلغ 

وقدره )1،000،000( ل.س.

نهائي دوري سلة الرجال موسم 2018 / 2019

الجيش حسم المواجهة الثانية والوحدة انسحب وتأهل الجالء قانونًا

جدول مباريات سلسلة المباراة النهائية
الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ
األسد20.00الجاء × الجيشاألحد 28 / 7 

الفيحاء20.00 الجيش × الجاءاألربعاء 31 / 7 
الفيحاء20.00 الجيش × الجاءالجمعة 2 / 8 
األسد20.00 أن وجدتالجاء × الجيشالثاثاء 6 / 8 

ضم��ن خطط االتحاد الدولي لكرة الس��لة 
في آس��يا لتطوير عمل الحكام وبالتعاون 
مع اتحادنا الس��لوي ، س��يقوم هيروس 
أفانس��يان مش��رف الحكام ف��ي االتحاد 
اآلس��يوي لكرة الس��لة بزيارة إلى سورية 
لمدة يومين خ��ال الفترة 29 – 31 / 7 / 

2019 إلقامة ورش��ة عمل لحكام الساحة 
والطاولة والمراقبين السوريين لشرح آخر 
التعديات والتفس��يرات الرس��مية التي 
طرأت عل��ى القانون الدولي لكرة الس��لة 
باإلضافة إلى المحاضرات العملية وإجراء 

االختبارات النظرية والعملية والبدنية.

دورة دراسات تحكيمية دولية بإشراف اإليراني هيروس

سالمات إلياس عازريه
تعرض قائد منتخبن��ا الوطني بكرة 
عازرية  إلي��اس  للناش��ئين  الس��لة 
إلصابة قاس��ية مما اضط��ره إلجراء 
عمل جراحي ف��ي االنف فور وصوله 
لحلب... أسرة االتحاد تتمنى الشفاء 
العاج��ل لاعبنا الممي��ز ، والعودة 
السريعة للتألق بصفوف ناديه الجاء 

والمنتخب الوطني.

بدرعا  الرياضية  األس���رة  نعت 
السلة  بكرة  وال��م��درب  الحكم 
البرماوي  تيسير  محمد  قاسم 
الذي وافته المنية يوم االثنين 
الفائت تاركًا خلفه سيرة حافلة 

بالعمل الرياضي فنيًا واداريًا.
 1962 مواليد  من  والمرحوم 
حاصل على دبلوم تربية رياضية، 
وشغل منصب عضوًا في اللجنة 
التنفيذية لالتحاد الرياضي بدرعا، 

نادي  ادارة  مجلس  في  وعضوًا 
الفنية  للجنة  ورئيسًا  الشعلة، 
السلة، كان العبًا  الفرعية لكرة 
وم��درب��ًا  السلة  ب��ك��رة  متميزًا 
ناجحًا وحكمًا متألقًا في لعبته.

أس���رة )االت���ح���اد( ت��ت��ق��دم من 
محافظة  في  الرياضية  األس��رة 
العزاء  بأحر  الفقيد  وذوي  درعا 
بواسع  يتغمده  ان  اهلل  وتسأل 

رحمته ويسكنه فسيح جناته. 

قاسم برماوي في ذمة الله
ت��ّوج منتخب إي��ران )تحت 18 عام��ًا( بطًا لدورة 
زانجان الدولية الودية لكرة الس��لة والتي اختتمت 
األس��بوع الماضي في إيران عقب فوزه في المباراة 
الختامية على منتخب إيران تحت 16 عامًا بنتيجة 
70/80 ، وح��ل فري��ق زانجان دون 18 عام��ًا ثالثًا 
فيم��ا جاء منتخبن��ا دون 17 عام��ًا رابعًا ومنتخب 
قطر دون 17 عامًا خامس��ًا وأخيرًا. وكان زانجان قد 
تفوق ف��ي اليوم الختامي أيض��ًا على منتخب قطر 
51/76 أما منتخبنا فقد أنهى مش��اركته بالفوز على 
منتخب زانجان تحت 16 س��نة بف��ارق )58( نقطة 
41/99وخس��ارته أمام فريق زانجان تحت 18 سنة 

بفارق )30( نقطة 55/85.

تغادرن��ا الخميس القادم إلى 
بيروت بعثة منتخبنا الوطني 
للس��يدات إلقام��ة معس��كر 
يتخلل��ه  خارج��ي  تدريب��ي 
مبارات��ان وديت��ان مع ناديي 
)يومي  واإلنترانيك  إنيرج��ي 
استعدادًا  والس��بت(  الجمعة 
للمش��اركة ببطولة غرب آسيا 
للمنتخبات والتي ستقام في 
العاصمة األردنية عمان اعتبارًا 
من 20/آب القادم وسيشارك 
 )16( الخارج��ي  بالمعس��كر 
العبة وهن: اليس��يا مكاريان 
وسدرة س��ليمان ونورا بشارة 
ورشا س��كران وماريا دعيبس 

وس��اف خليل وهيا المالكي 
وليان��ا غنوم وجيهان مملوك 
وابتسام  لطيف  أبو  وكارولينا 

الزي��ر ومريم جانج��ي وجود 
فطيمة وأس��مى الح��اج وآنا 

اصانيان ورومي الوند.

مدرب مساعد ثان
الماضية  األيام  ش��هدت  وقد 
الداخل��ي  المعس��كر  م��ن 

للمنتخ��ب إنضم��ام المدرب 
المساعد سومر خوري )مدرب 
للجه��از  تش��رين(  س��يدات 
الفني واعت��ذار الاعبات فرح 
الزواج( وبتول  أسد )بس��بب 
االمتحانات(  )بس��بب  السيد 
العمل  )بسبب  وجونا مبيض 
الجراح��ي( ورام��ا طرقج��ي 
ظروف  )بس��بب  جلبي  وريم 
ش��خصية( ، ومم��ا يذكر أن 
الجهاز الفني لمنتخبنا يتألف 
من هال الدجاني مدربًا وطنيًا 
زرقة )مس��اعد مدرب(  وروال 
دكرمنجي)إدارية(  وجيس��ي 
وماهر ناصر)معالج فيزيائي(.

منتخب إيران بطاًل لدورة زانجان الدولية ومنتخبنا رابعًا 

الخميس.. معسكر خارجي لمنتخبنا سيدات السلة في بيروت
أصدر اتحاد كرة الس��لة األس��بوع الماضي 
على اللجان الفنية الفرعية في المحافظات 
واألندي��ة الرياضية موعد انط��اق روزنامه 
حي��ث   2020-2019 الجدي��د  الموس��م 
س��ينطلق مطل��ع أيل��ول الق��ادم للفئات 
العمرية )ش��باب - ناش��ئين - ناشئات( 
ومنتصف الش��هر للسيدات والرجال لكافة 
العامة  التعليمات  إلى  باإلضافة  الدرجات. 
لجميع المس��ابقات وقد ش��ملت دراس��ة 
االتح��اد المعممة أنه س��ينظم البطوالت 

التالية وعلى الشكل التالي: 
روزنامة النش��اط الس��لوي موس��م 2019 
ال��دوري العام لكرة الس��لة للرجال مواليد 

2000 ومادون )درجة 1 و2(.
- ال��دوري العام لكرة الس��لة للس��يدات 

مواليد 2002 وما دون )درجة 1 و2(.
- الدوري العام لكرة السلة للشباب مواليد 

.2002-2001
- ال��دوري العام لكرة الس��لة للناش��ئين 

وللناشئات مواليد 2003 – 2004.
- بطوالت 3×3 الرسمية لجميع الفئات.

- كأس الجمهورية للسيدات والرجال.
- كأس االتحاد للناشئين والناشئات.

- بطول��ة منتخبات المحافظات لألش��بال 
والشبات.

كما س��تقوم اللجان الفني��ة الفرعية لكرة 
الس��لة في المحافظات بإقام��ة البطوالت 
الرس��مية لألندية للفئات العمرية الصغيرة 
 -  2005 موالي��د  والش��بات  )األش��بال 
2006( و) الصغ��ار والصغي��رات موالي��د 

2007 - 2008( للموسم 2019 - 2020.

روزنامة النشاط السلوي 
موسم 2019 - 2020
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الفائز  إيسنر  تقدم االميركي جون 
ب��دورة نيوب��ورت االميركية لكرة 
المض��رب مرتبة ليصع��د للمركز 
الراب��ع عش��ر في تصني��ف رابطة 
مقاب��ل  المحترفي��ن،  الاعبي��ن 
تراج��ع االيطالي فابي��و فونييني 
الذي انسحب خال مباراته االولى 
الدولية  الكرواتية  في دورة أوماغ 

مرتبة ليحتل المركز العاشر.
وتوج إيسنر )34 عاما( العائد إلى 
الماعب بعد غياب دام ثاثة اشهر 
نيوبورت  بلق��ب  االصابة  بس��بب 
الرابعة في مس��يرته بعد  للم��رة 
2012 و2017 على   ،2011 أع��وام 
بورنا  الكروات��ي  تراجع  النقي��ض 
تش��وريتش للمركز الخامس عشر 
بعد خروج��ه من الدور االول على 

ارضه وأمام جماهيره في أوماغ.
ول��م يط��رأ أي تعدي��ل آخر على 
المراكز الثمانية األولى مع احتفاظ 
امام  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي 
االسباني رافايل نادال والسويسري 

روجيه فيدرر.
في ما يأتي ترتيب العشرة األوائل:
1- الصرب��ي نوفاك دجوكوفيتش 
12415 نقطة/2- اإلس��باني رفايل 

نادال 7945 نقطة

3- السويس��ري روجي��ر فيدري��ر 
النمس��اوي  نقط��ة/4-   7460

دومينيك تييم 4595 نقطة
5- األلمان��ي ألكس��ندر زفيري��ف 
اليونان��ي  نقط��ة/6-   4325
س��تيفانوس تسيتسيباس 4045 

نقطة
نيش��يكوري  ك��ي  اليابان��ي   -7
كارن  الروس��ي  نقط��ة/8-   4040

خاتشانوف 2890 نقطة
مدفيديف  دانيي��ل  الروس��ي   -9
2625 نقط��ة/10- اإليطالي فابيو 

فونييني 2535 نقطة.
مطاردة من أوساكا 

احتفظت األس��ترالية أشلي بارتي 
بصدارة تصني��ف المحترفات في 
ظ��ل ع��دم مش��اركة المصنفات 
األولي��ات بدورات ك��رة المضرب 
االس��بوع الماضي ام��ام اليابانية 
ناومي أوساكا والتشيكية كارولينا 

بليسكوفا.
وأكملت الرومانية سيمونا هاليب 
التي صعدت االسبوع قبل الماضي 
ثاث��ة مراكز ف��ي التصنيف عقب 
تتويجها بلق��ب بطولة ويمبلدون، 
الكبرى،  األرب��ع  البط��والت  ثالثة 
على حس��اب األميركية س��يرينا 
وليام��س والهولندية كيكي برتنز 

المراكز الخمسة االولى.
وارتق��ت الكازخس��تانية الش��ابة 
إيلين��ا ريباكين��ا )20 عام��ا( إلى 
المركز 65 عالميا بعد فوزها بدورة 
على  المقامة  الرومانية  بوخارست 

ماعب ترابية.
ودخلت الفرنس��ية الش��ابة فيونا 
فيرو )22( ن��ادي المئة األوليات 
لتحتل  23 مركزا  بعدما تقدم��ت 
المرتب��ة 75 بع��د فوزه��ا بدورة 
لوزان )غستاد سابقا( على حساب 
مواطنته��ا حامل��ة اللق��ب أليزيه 

كورنيه.
- ترتيب العشر األوليات:

1- األس��ترالية أشلي بارتي 6605 
نقطة/2- اليابانية ناومي أوس��اكا 

6257
3- التش��يكية كارولينا بليسكوفا 
س��يمونا  الروماني��ة   -4/  6055

هاليب 5933
5- الهولندية كيك��ي برتنز 5130 
/6- التشيكية بترا كفيتوفا 4785
7- األوكراني��ة إيلينا س��فيتولينا 
س��لون  األميركي��ة   -8/  4638

ستيفنز 3802
9- األميركي��ة س��يرينا وليامس 
آرين��ا  البياروس��ية   -10/  3411

سابالنكا 3365

فج��ر خافيير تيب��اس رئيس رابطة 
الليغا مفاجأة من العيار الثقيل بعد 
أن أك��د إمكانية إلغاء صفقة انتقال 
أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد 
لبرش��لونة بس��بب وجود ش��كوك 

قانونية تحيط باالنتقال.
وانتق��ل غريزمان لبرش��لونة مؤخرًا 
مقابل 120 مليون يورو وفور انتقاله 
أبدت إدارة ناديه السابق عدم رضاها 
ع��ن إتم��ام الصفقة وقام��ت برفع 
دعوى طالبت م��ن خالها الحصول 
عل��ى 200 مليون ي��ورو بحجة أن 
االتفاق بين الطرفين تم قبل بداية 
البند  ش��هر تموز، موعد تخفي��ض 
الجزائ��ي، وبالوقت الذي اعتقد فيه 
الجميع أن الدعوى من الممكن أن 
تجبر برش��لونة على دفع مبلغ أكبر 
خرج رئيس الرابطة ليؤكد أن أبعاد 
األمر قد تكون أكبر من ذلك بكثير.

بتصريح صحفي:  تيب��اس  وتحدث 
تقدم أتلتيكو بكتاب يتس��اءل من 
خاله عّما إذا كنا س��نمنح غريزمان 
بالواقع  لبرش��لونة،  اللع��ب  رخصة 
هن��اك فرص��ة لحج��ب الرخص��ة، 
هذا األم��ر يتعلق بلجن��ة التحقيق 
الخاصة.. هن��اك آلية محددة يجب 
أن تؤخذ بالحسبان كي نتخذ القرار 

األنسب، وأنا لس��ت جزءًا من هذه 
اللجنة.

انتق��ال غريزم��ان أث��ار الكثير من 
الشبهات حوله حيث أعلن أتلتيكو 
في أي��ار الماضي عن رحيل الاعب 
لكن انتقاله لبرش��لونة لم يتم حتى 
هذا الش��هر وهو ما أثار التساؤالت 
حول وج��ود تاعب باألم��ر خاصة 
لبرشلونة لمرات  أتلتيكو  مع تهديد 
عديدة سابقًا بإمكانية التوجه للقضاء 
بح��ال علمه��م بوج��ود مفاوضات 
س��رية بينهم وبي��ن غريزمان قبل 

أن تته��م إدارة الروخ��ي بانكوس 
نظيرتها بالباوغرانا بتوصلها التفاق 
مع الفرنس��ي بوق��ت مبكر وتأجيل 

إعان الصفقة.
قضية غريزمان وبرشلونة قد تتصدر 
الصح��ف بالفت��رة المقبل��ة فم��ن 
الواض��ح أن أتلتيكو لن يستس��لم 
أمام ما حدث وس��يحاول تحصيل 
مبلغ مادي أكبر على األقل، أما إدارة 
البارس��ا فس��تجد ذاتها أمام قضية 
جدي��دة بعد القضاي��ا العديدة التي 

واجهها النادي بالسنوات األخيرة.

تتواصل مباريات الكأس الدولية لألبطال 
لكرة القدم في كافة األصقاع حيث تشهد 
مواجه��ات بي��ن األندية الكبي��رة التي 
تعتبره��ا فرصة تجريب معظم الاعبين 
قبل انطاقة الدوريات الرس��مية بالباد 
لذل��ك تتباين نتائج األندي��ة من مباراة 
ألخ��رى على اعتبار أن النتيجة ليس��ت 
اله��دف األول للمدربين كم��ا أن أغلب 

المباريات حسمتها ركات الترجيح.
مواجهات األس��بوع الماضي بدأت بفوز 
مانشستر يونايتد على إنتر ميان بهدف 
ماس��ون جرينوود د76 وتغل��ب بنفيكا 
البرتغال��ي على ديبورتيفو المكس��يكي 
بثاثي��ة دون رد وبالنتيجة ذاتها تغلب 

أرسنال على فيورنتينا اإليطالي.
وفي مباريات أخرى فاجأ بايرن ميونيخ 
فري��ق لاير مدري��د وغلب��ه 1/3 كما فاز 
 2/3 توتنهام هوتس��بير على يوفنتوس 
وجرى ي��وم األربعاء الماضي 4 مباريات 
تغل��ب فيه��ا لاير مدريد على أرس��نال 
2/3 ب��ركات الترجي��ح بع��د تعادلهما 
2/2 وتج��اوز بايرن ميونيخ فريق ميان 
بهدف نظيف، كما تغلب اتلتيكو مدريد 

على ديبورتيفو المكسيكي 4/5 بركات 
الترجيح بعد تعادلهما الس��لبي علمًا أن 
أتلتيكو خس��ر جهود مارك��وس لورنتي 
بع��د خروجه بالحمراء من��ذ الدقيقة 24 
وحسمت ركات الترجيح أيضًا مواجهة 
يوفنتوس مع إنتر ميان بواقع 3/4 بعد 

تعادلهما بالوقت األصلي 1/1.
ويلتقي في الساعة الثانية والنصف من 
صباح غ��د األحد قطب��ا العاصمة مدريد 
)لاير× اتلتيك��و( كما يلتق��ي غدًا ميان 

مع بنفيكا )10.30مساًء(.
أبرز المواجهات حمل��ت فوز لاير مدريد 
على أرس��نال ب��ركات الترجي��ح إذ هز 
غاريث بيل الش��باك ف��ي عودته للفريق 
المثيرة  المب��اراة  انتهاء  اإلس��باني بعد 

بتعادل )2-2(.
وأشرك أرس��نال تش��كيلة قوية بقيادة 
مس��عود أوزي��ل فيما جل��س بيل على 
مقاعد البدالء وشارك إيدين هازارد الذي 
ارت��دى القميص رقم 50 في هجوم لاير 

مدريد مع الوافد الجديد لوكا يوفيتش.
وبدا أن المباراة انته��ت مبكرًا بعد طرد 
ناتش��و مدافع لاير مدري��د لحصوله على 

إنذاري��ن ف��ي بداية جنوني��ة بالعاصمة 
األميركية.

وحص��ل الاعب اإلس��باني الدولي على 
إنذار بعد تدخل ضد سياد كوالشيناتس 
ثم إنذار آخر إلبعاد تس��ديدة ألكس��ندر 

الكازيت بيده قبل عبور خط المرمى.

وهز الكازيت الشباك من ركلة جزاء في 
الدقيقة العاشرة قبل أن يصنع المهاجم 
الفرنس��ي اله��دف الثان��ي لزميله بيير-

إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 24.
لكن الحكم أعاد األمور إلى نصابها سريعًا 
بعد طرد س��قراطيس باباس��تاثوبولوس 

مدافع أرس��نال قب��ل 5 دقائق من نهاية 
الشوط األول لحصوله على إنذارين.

وأحرز الويل��زي بيل وماركو أسينس��يو 
هدفي��ن في غض��ون 3 دقائق بالش��وط 
الثان��ي ليدرك لاير مدريد التعادل ويلجأ 

الفريقان إلى ركات الترجيح.

وتقدم أرس��نال عندما نفذ ريس نلسون 
ركلة ترجيح بنجاح وأهدر بيل ركلته.

ب��ركات   4-5 أتلتيك��و مدري��د  وف��از 
الترجي��ح عل��ى فري��ق وادي الحج��ارة 
)جواداالخارا( المكس��يكي بع��د انتهاء 
الوقت األصلي بالتعادل دون أهداف في 

أرلينجتون.
وصن��ع الح��ارس أنطوني��و أدان الفارق 
لفري��ق العاصمة اإلس��بانية عندما أنقذ 
ركلة الترجيح التي كانت ستمنح وادي 
الحجارة الف��وز ثم أبعد ركل��ة الترجيح 

التالية أيضًا لينتصر أتلتيكو.
وس��يطر الفريق المكسيكي على المباراة 
أمام منافس��ه الذي أدخل 10 تغييرات 

في بداية الشوط الثاني.
وُط��رد مارك��وس يورينتي ف��ي ظهوره 
الثاني م��ع أتلتيكو مدري��د عندما أعاق 
أليكسيس فيجا بجذبه من القميص من 

وضع انفراد في الدقيقة 24.
وأكم��ل وادي الحج��ارة المب��اراة ب� 10 
العبين أيضًا بعد طرد كارلوس فيانويفا 

لحصوله على إنذارين في الدقيقة 61.
وف��ي مباراة مهمة ف��از فريق يوفنتوس 

اإليطال��ي عل��ى إنت��ر ميان ب��ركات 
الترجي��ح 4/3 بعد انتهاء الوقت األصلي 
للمب��اراة بالتعادل اإليجاب��ي 1/1 والتي 
أقيم��ت بينهم��ا ف��ي مدين��ة نانجينغ 
الصينية، وسجل الهولندي ماتياس دي 
ليخت الع��ب يوفنتوس اله��دف األول 
بالخط��أ في مرماه لصالح إنتر ميان في 

الدقيقة 10 من زمن المباراة.
وبدأ الهولندى الشاب دي ليخت مواجهة 
اليوم مع يوفنتوس بعد أن شارك كبديل 
في لقاء توتنهام الس��ابق، بعد أن انضم 
رسميا لليوفى الصيف الجاري قادما من 

أياكس أمستردام
وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل 
لصال��ح يوفنتوس عن طري��ق ركلة حرة 
اصطدم��ت بالحائ��ط البش��ري وغيرت 
اتجاهها للمرم��ى بالدقيقة 68 من زمن 

المباراة. 
وكان اليوف��ي قد خس��ر مباراته األولى 
أم��ام توتنهام هوتس��بير بثاثة أهداف 
مقاب��ل هدفين فيما س��قط إنتر ميان 
اإليطالي أمام مانشس��تر يونايتد بهدف 

دون رد.
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إعداد ربيع حمامة

مباريات الكأس الدولية لألبطال يحسمها الترجيح

رابطة الليغا تفاجئ برشلونة وغريزمان! دجوكوفيتش وبارتي يواصالن صدارة تصنيف كرة المضرب العالمي

حصد األهل��ي لقب الدوري المصري الممتاز للم��رة ال�41 في تاريخه بعد 
الفوز عل��ى المقاولون العرب )3-1( على ملعب برج العرب باإلس��كندرية 
ف��ي الجولة ال�33 وقبل األخيرة من المس��ابقة ليرف��ع األهلي رصيده إلى 
77 نقطة في صدارة جدول الترتيب وليحصد لقب الدوري للموس��م الرابع 
على التوالي وبالتالي فإن قمة يوم غد األحد بين األهلي والزمالك بالجولة 
األخيرة ال تع��دو كونها معنوية وتحصيل حاصل بالنس��بة لتحديد الفريق 
البط��ل وذلك بعدما أصبح الفارق بينه والزمال��ك صاحب المركز الثاني 5 

نقاط.
وتق��دم األهلي به��دف علي معلول في الدقيقة 26 قبل أن يحرز حس��ين 
الشحات ثنائية في الدقيقتين 63 و71 وسجل سيف الجزيري هدف حفظ 

ماء الوجه لل� المقاولون في الدقيقة 1+90.
وهذا بينما تجمد رصيد )المقاولون( عند 48 نقطة بالمركز الخامس.

أعل��ن نادي أس��تون فيا الصاعد 
الممتاز  االنكليزي  للدوري  حديثا 
لك��رة الق��دم إن��ه ض��م الاعب 
الدول��ي المصري محمود حس��ن 
»تريزيغي��ه« ول��م يكش��ف عن 
القيمة المالية للصفقة لكن ذكرت 
مصادر مقربة من النادي اإلنكليزي 
أن األخير دفع 8.75 مليون جنيه 
اس��ترليني )10.90 مليون دوالر( 

لضم الجناح المصري.
وبدأ الاع��ب البالغ من العمر 24 
عاما مسيرته مع األهلي المصري 
وأمض��ى فت��رات م��ع اندرلخت 
البلجيك��ي وش��ارك »تريزيغيه« 
مع منتخب مصر في كأس العالم 

ف��ي روس��يا 2018 وكأس األمم 
االفريقية هذا العام حيث س��جل 

هدفًا واحدًا في أربع مباريات.
وقال دين سميث مدرب فيا في 
بي��ان عقب إكمال النادي تاس��ع 
صفقة له خ��ال فت��رة تعاقدات 
مش��حونة: نح��ن س��عداء حق��ا 
بالعمل مع »تريز« ش��اهدته عدة 
مرات إنه العب يش��ارك في مركز 
الجناح وهو م��ن نوعية الاعبين 
الذين كنا نتمنى ضمهم، يتس��م 
بأس��لوب لعب��ه المباش��ر ال��ذي 
المنافسة  للفرق  مشكات  يسبب 
ف��ي الثل��ث األخير م��ن الملعب 

ويسجل أهدافًا.

األهلي بطاًل للدوري المصري 
للمرة 41 بتاريخه

تريزيغيه في أستون فيال 

كش��ف نادي برش��لونة اإلسباني عن 
نتائج��ه المالي��ة للموس��م المنصرم 
الن��ادي  2018-2019 حي��ث حق��ق 
الكتالون��ي مجموع��ة م��ن األرب��اح 

للموسم الثامن على التوالي.
ووفق��ًا لصحيف��ة ماركا اس��تمر ارتفاع 
اإليرادات في البارس��ا لتصل إلى حاجز 
ال� 990 مليون يورو لكن األرباح الصافية 
تقلصت نتيجة تعاظم التكاليف. وبلغت 
البارسا الموس��م الماضي نحو  تكاليف 
973 ملي��ون يورو وبعد خصم الضرائب 
تبي��ن أن مقدار األرب��اح الصافية وصل 
إل��ى 4.5 مليون ي��ورو فقط. من ناحية 

ثانية بلغت األرباح قبل حساب الفوائد 
والضرائب نح��و 179 مليون يورو. وقال 
جوس��يب فيفيس المتحدث الرس��مي 
باسم النادي الكتالوني: يجب أن نعرب 
عن ارتياحنا من الدخل القياسي للسنة 
السادسة، وتحقيق األرباح للسنة الثامنة 

على التوالي.
يذك��ر أن برش��لونة أنف��ق الكثير من 
األم��وال عل��ى تعزي��ز صفوف��ه في 
الموس��م الماض��ي كما اش��ترى في 
منتصف الموسم خدمات فرينكي دي 
يونغ الذي سيشارك مع الفريق بداية 

من الموسم المقبل.

دخل قياسي لبرشلونة 

أعل��ن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبي��ة »كونميبول« إيقاف النجم 
األرجنتيني ليونيل ميس��ي مب��اراة واحدة وغرامة مالي��ة بقيمة 1500 
دوالرعلى خلفية طرده من مباراة منتخب باده أمام تش��يلي في »كوبا 

أمريكا 2019«.
وبحس��ب بيان اتحاد »كونميبول« فقد تأكد إيقاف ميسي مباراة واحدة 
م��ع عدم االتف��اق على أي إيق��اف إضافي آخر على خلفي��ة تصريحاته 

واتهاماته ضد االتحاد القاري.
وكان ميسي صرح بأن مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية فاسدون، وحرموا 
األرجنتي��ن من التأه��ل لنهائي كوب��ا أمريكا في تبريره للخس��ارة من 

البرازيل في نصف النهائي.
ورفض ميسي تسلم ميداليته البرونزية بعد فوز األرجنتين على تشيلي 
)2-1( في مب��اراة تحديد المركزين الثالث والراب��ع وهي المباراة التي 
طرد منها بعد مش��ادة مع مدافع تشيلي غاري ميديل. وأشار البيان إلى 
أن عقوبة ميس��ي تضمنت أيضًا غرامة مالية بقيمة 1500 دوالر أميركي 
تخص��م تلقائيا من المبالغ التي سيس��تلمها االتح��اد األرجنتيني لكرة 

القدم، وأكد البيان أن هذه القرارات نهائية وال يمكن استئنافها.

تلق��ى لاير مدريد صدمة كبيرة بإصابة نجمه التي قد تبعده موس��مًا عن 
الماعب، وأعلن النادي عن إصابة العبه اإلسباني ماركو أسينسيو بعدما 
سقط في مباراة أرسنال في كأس األبطال الدولية ولم يستطع استكمال 
المباراة، ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الملكي: أسينسيو تعرض إلصابة 
بقطع في الرباط الصليب��ي األمامي، والغضروف الهالي الخارجي للركبة 
اليسرى وس��يخضع الاعب لعملية جراحية خال األيام القليلة المقبلة 

ومن ثم يبدأ فترة التأهيل.
ولم يحدد النادي مدة غياب النجم اإلس��باني لكن تقارير صحفية أشارت 
إلى أن اإلصابة تس��توجب غياب أسينسيو عن الماعب لمدة ال تقل عن 

7 إلى 8 أشهر.
وس��قط أسينس��يو في الدقيقة )65( م��ن مواجهة أرس��نال على أرض 
الملعب بعد كرة مش��تركة م��ع الغابوني بيير إيميري��ك أوباميانغ نجم 
أرس��نال، ووضع يده على وجهه من شدة اإلصابة قبل أن يغادر الملعب 

ومنه للمستشفى إلجراء الفحوصات.

»كونميبول« يوقف ميسي

اسينسو يصدم الملكي



اقام اتحاد البلياردو والسنوكر بطولة الجمهورية 
)8 كرات( لفئة الش��باب )تحت18( في الصالة 
التخصصية بمدينة الفيحاء الرياضية على مدى 
يومين وعلى ثاث طاوالت بمشاركة 30 العبا 
مثلوا 10 منتخب��ات محافظات ونادي الجيش 
واتحاد الطلبة وتخلف عن المشاركة محافظات 
ادل��ب، الرقة ، دير الزور، حمص ، درعا، وجاءت 
النتائج على النحو التال��ي: 1- غازي الرفاعي- 
الاذقية 2- يوس��ف بدوي- اتحاد الطلبة، 3- 
ط��ارق حجار- دمش��ق، 3- مكرر- عمر الش��وا 

حلب.
وأق��ام اتح��اد البلي��اردو والس��نوكر بطول��ة 
الجمهوري��ة للرج��ال وبنفس الم��كان وبعدد 
منتخب��ات المحافظات التي ش��اركت ببطولة 
الش��باب ومثله��ا 40 العب��ا وف��از بالمراك��ز 
االول��ى: 1- ميش��يل أبو زهرة- ريف دمش��ق، 
2- ميش��يل أبو سمرة- ريف دمشق، 3- باسم 
عب��ود- الجيش، 3- مكرر- مجد الدين زباري- 

الاذقية.

وق��رر اتحاد البلي��اردو والس��نوكر إقامة بطولة 
الجمهورية لكل الفئات العمرية للذكور بالفترة 
من 1 إلى 6 آب القادم في صالة الس��نوكر في 
مدينة الفيحاء الرياضية والمش��اركة مفتوحة، 
كما قرر تأجيل بطولة الس��يدات التي كان من 
المقرر أن تقام في حلب حتى إش��عار أخر لقلة 

عدد المحافظات المشاركة. 
وتح��دث ل�)التح��اد( جورج مخول الس��كرتير 
التنفيذي التحاد البلياردو والسنوكر: المستوى 

الفن��ي لم يكن ملبيا في فئة الش��باب بعكس 
أداء بطول��ة الرج��ال ال��ذي كان متقارب��ا ولم 
يس��تطع العب المنتخب الوطني باس��م عبود 
بطل الجمهورية لعدة س��نوات المحافظة على 
مركزه وتراجع ترتيبه الى المركز الثالث، وأيام 
البطولة )يومان( كان قليا مما دعا الى استمرار 
اللعب في اليوم االول الى الساعة 12 منتصف 
الليل، وكان وضع ط��اوالت اللعب بحاجة الى 

صيانة حيث أثر على أداء الاعبين فنيا.

وعلى مدى  الاذقية  اس��تضافت 
ثاثة أيام بطول��ة الجمهورية في 
الترياثل��ون بمش��اركة 90 العب��ًا 
والعب��ة مثلوا دمش��ق، الاذقية، 
حل��ب، حمص،  دمش��ق،  ري��ف 
الس��ويداء، دير ال��زور، طرطوس، 
الش��باب  الرجال،  لفئ��ات  وذلك 
والش��ابات )ترياثلون( واليافعين 
)اإلكواثل��ون(  لل���  واليافع��ات 
ألول م��رة ونتيجة للع��دد الكبير 
المش��ارك فق��د حفل��ت البطولة 
وندي��ة  مثي��رة  بمنافس��ات 
ومستويات جيدة ومتطورة وتأتي 
اس��تعدادًا لاستحقاقات  إقامتها 
القادمة وخاصة بطولة غرب آسيا 

وقد انتهت النتائج كما يلي:
بطولة الرجال والشباب 16-18 سنة 
وتكونت س��باقاتها 750 م سباحة 

و20 كم دراجات و5 كم جري.

رجال: إيهاب خل��وف حلب بزمن 
1.04.30.60 ساعة.

شباب: أس��امة خوجه حلب بزمن 
1.03.22.31 ساعة.

الصفدي  أس��عد  أس��ماء  شابات: 
السويداء بزمن 1.24.50.64 ساعة.

بطولة اإلكواثلون
اليافعي��ن  بطول��ة  م��رة  ألول  وأقيم��ت 
وتضمن��ت  باإلكواثل��ون  واليافع��ات 
مس��ابقاتها: 400 م س��باحة، 60 م جري، 
1250 م جري وهي لمواليد 2004- 2006.
عدنان زكي دمش��ق مواليد 2004، 

لونا قيمري حل��ب مواليد 2007، 
محمد ينال حل��ب مواليد 2007، 
نايا السيد علي حلب مواليد 2010، 

عمرو عنجريني مواليد 2010.
في ختام البطولة تم تتويج الفائزين والفائزات 

بالمراكز األولى بالكؤوس والميداليات.

تواجد قوي حققته بعثة الشطرنج 
ف��ي البطول��ة العربي��ة للفئ��ات 
العمري��ة التي انطلقت األس��بوع 
عمان  األردنية  بالعاصمة  الماضي 
بعد غياب قس��ري طويل عن هذه 
المش��اركة، ووفق المعطيات فإن 
التتويج قد يكون األقرب لاعبينا 
قبل جولتي��ن من الختام وفق ما 
أفادن��ا به رئيس اتحاد الش��طرنج 
علي عباس المتواجد هناك حيث 
قال: يش��ارك بالبطول��ة باإلضافة 
لمنتخبنا كل من لبنان والمغرب 
واإلم��ارات  واألردن  والع��راق 
والبحرين  وفلس��طين  والجزائ��ر 
والكوي��ت  والس��عودية  وعم��ان 
وتون��س وقط��ر واليم��ن وليبيا، 
وبالنس��بة لاعبينا نذكر بنتائجهم 
تباعًا وبحس��ب كل فئة حتى يوم 
الخميس حيث يحتل مالك قونيه 
لي المركز الثاني في فئة 20 سنة 
قب��ل جولتين على الختام وبفارق 

المركز  نقطة فق��ط عن صاح��ب 
األول.

ويحت��ل الاعب وليد الش��يباني 

المركز الس��ادس مع نهاية الجولة 
الس��ابعة أي قب��ل جولتين على 
الختام وأيض��ًا بفارق نقطة واحدة 

ع��ن صاح��ب المرك��ز األول في 
فئة 16 س��نة، وفي فئة 14 س��نة 
تبتع��د ري��ان ديب بف��ارق نقطة 
ع��ن المتص��درة وتحت��ل المركز 
الس��ادس قبل جولتين أيضًا عن 
الختام ويبتعد حسين عبود بفارق 
نقطة ونص��ف النقطة عن صاحب 
المركز األول بفئة 12 س��نة ومثله 
يبتع��د الاعب مظهر الش��عراني 
ع��ن صاحب المركز األول بفئة 10 

سنوات.
ومتابعة لحديثه عن النتائج أضاف 
عباس: في فئة الثماني س��نوات 
تحتل كريس��تين وس��وف المركز 
الس��ادس بفارق نقطة عن صاحبة 
المركز األول، وبالفئة نفسها يحتل 
الراب��ع بفارق  ورد حس��ن المركز 
نقطة أيض��ًا عن صاح��ب المركز 
األول، وفي فئة 6 س��نوات يتصدر 
العبنا رام��ي طلب منفردًا وجميع 
ما سبق قبل جولتين على الختام.

تواصل بعثة الس��باحة مشاركتها 
الثامنة  النس��خة  منافس��ات  في 
عش��رة من بطولة العالم المقامة 
حاليًا في مدينة غوانغجو الكورية 
الجنوبي��ة، وعلى صعي��د النتائج 
حت��ى اآلن فق��د س��جل أيم��ن 
كلزي��ة رقمًا س��وريًا جدي��دًا في 
تصفي��ات س��باق 200 م فراش��ة 
ف��ي  وح��ل  )2،00،59د(  ق��دره 
المركز ال� 31 ف��ي الترتيب العام 
من أصل 47، وكان الرقم الس��ابق 
مس��جًا باسم السباح نفسه بزمن 

)2.01.45(د.
وش��ارك كلزي��ة ضم��ن التصفية 
فيم��ا  خامس��ًا،  وح��ل  الثاني��ة 
تص��در األس��توني كريغ��ور زيرك 
التصفية مس��جًا 1،58،04 د يليه 
الكازاخس��تاني عادل بك موسين 
الس��لوفاكي  ث��م  د   )1،58،58(
د   )1،59،29( ناغ��ي  ريتش��ارد 
أرورو  ج��ارود  والبوروتوريك��ي 

)2،00،28( د.
وخاض الس��باح عمر عباس )20 
عامًا( منافس��ات تصفيات سباق 

200 م حرة وحل ف��ي المركز 51 
من 65 سّباحًا شاركوا في السباق 

مس��جًا 1،52،78 دقيقة، وخاض 
التصفية  الس��باق ضم��ن  عباس 
الثاني��ة إل��ى جانب 9 س��باحين 
المولدافي  رابعًا بعد  آخرين وحل 
 )1،48،60( س��انكوف  أليكس��ي 
اليمان��ي  مخت��ار  واليمن��ي   ، د 
)1،50،18( د ، والجامايكي مايكل 

جايمس غونينغ )1،51،14( د.
وتواصل��ت » االتح��اد« مع أمينة 
سر اتحاد الس��باحة شذى عباس 
المتواجدة مع البعثة في البطولة 
العالمية ، حي��ث قالت: التنافس 
في كوريا كبير جدًا وهناك تحطيم 
ألرقام عالمية لم تكس��ر منذ زمن 
بعيد، بالنسبة لسباحينا فقد قدم 
أيمن كلزية مستوى جيدًا وحطم 
الرقم الس��وري المس��جل بإسمه 
بسباق 200 م فراشة وسجل عمر 
عباس رقم��ه ذاته بآخر بطولة في 
ظل مشاركة كبيرة وصلت ل�1200 
س��باح هم األهم من كافة أنحاء 

العالم يمثلون 152 دولة.

وصلت بطولة دمشق الرياضية الثالثة 
»لعيونك يا شام« لمراحلها األخيرة 
في ظ��ل نجاحها ف��ي كل مفاصلها 
تنظيميًا وفنيًا حيث شهدت مشاركة 
س��يكون  وختامها  بألعابها  واس��عة 
بكرة القدم الت��ي تأجلت مواجهاتها 
األخيرة بس��بب بطول��ة المحافظات 
لألندية لفئة األش��بال وتسبقها أيضًا 
منافس��ات الدراجات، أم��ا ما تبقى 
من ألعاب فقد تم إنزال الستار على 
مشهدها التنافس��ي، ونتابع بوقفتنا 
القادم��ة إلق��اء الضوء عل��ى النتائج 

واألبطال ومراكز المقدمة فيها.
كرة السلة

اختتمت األسبوع الماضي منافسات 
كرة الس��لة حيث ن��ال الجيش لقب 
بطولة الناشئين بفوزه في المواجهة 
الختامية على ن��ادي الثورة 56/68 
ونال الوحدة المركز الثالث بعد فوزه 

على الفيحاء 72/82.
وس��بق للجيش إن ف��از على النصر 
24/63 وعل��ى صحنايا 42/62 وعلى 
قاس��يون 48/58 وفي رب��ع النهائي 
43/54 قبل أن  تج��اوز المحافظ��ة 
يفوز بنص��ف النهائي عل��ى الفيحاء 

.62/72
أما الث��ورة الوصيف فتج��اوز بالدور 
األول فريق الجيش 66/71 وصحنايا 
42/62 وف��از على قاس��يون 49/65 
وعل��ى النص��ر 47/73 وتغلب بربع 

النهائي على إيلي��ت 47/72 وتجاوز 
 52/67 النهائي فريق الوحدة  بنصف 
وفي فئة الناشئات توج نادي الثورة 
بالمرك��ز األول بع��د ف��وزه بالمباراة 
النهائية على الوح��دة بفارق 4 نقاط 
بواقع 70/74 ونال األش��رفية المركز 
الثالث بعد فوزه على إيليت 57/62.

وقب��ل وصولهم��ا للنهائ��ي خ��اض 
كل فري��ق 7 مباري��ات ف��ي األدوار 
التمهيدية واإلقصائية، فتصدر الثورة 
المجموع��ة الثانية بجدارة وبالعامة 
الكاملة بف��وزه على إيلي��ت 32/41 
وعل��ى النص��ر 43/63 وعل��ى بردى 
15/58 وعلى جرمانا 35/62 وتغلب 
برب��ع النهائ��ي على الفيح��اء )بطل 
النس��خة الس��ابقة( بنتيجة 47/66 
وتجاوز بنص��ف النهائي فريق إيليت 

.34/50

ثالث��ًا  الوح��دة  م��ن جهت��ه ح��ل 
األش��رفية  خلف  األولى  بالمجموعة 
والمحافظة وفاز برب��ع النهائي على 
النص��ر 42/49 وفي نص��ف النهائي 

على األشرفية 47/72.
وللتذكير فقد أحرزت ش��بات نادي 
الثورة أيضًا لقب »لعيونك يا ش��ام« 
بعد فوزه��ن بالنهائي عل��ى الوحدة 
بمب��اراة رائع��ة 62/64 بعد التمديد 

.53/53
كرة القدم 

يتص��در فريق��ا الجي��ش والوح��دة 
منافس��ات ك��رة القدم حي��ث لكل 
فري��ق 16 نقطة بع��د أن انتهى لقاء 
القمة بينهما بالتع��ادل بانتظار آخر 
جولة للحس��م وبحال تعادال بالنقاط 
يتم احتس��اب فارق األهداف بينهما 
ويحتل النضال المرك��ز الثالث ب�12 

نقط��ة علمًا أن الجول��ة قبل األخيرة 
سيلعب فيها الجيش مع المحافظة، 
والمج��د  الوح��دة،  م��ع  والنض��ال 
والش��رطة، والفيح��اء م��ع القدس، 
وهناك لقاءان مؤجان س��يجمعان 
مع  والمجد  والمحافظ��ة،  الفيح��اء 

القدس.
الريشة الطائرة

الريش��ة الطائرة  ج��رت منافس��ات 
بمش��اركة 40 العب��ًا والعب��ة ف��ي 
وظهرت  التخصصية  الفيح��اء  صالة 
مس��تويات واع��دة بفئتي األش��بال 
والش��بات والناش��ئين والناشئات 
التالية بحسب  النتائج  وأسفرت عن 

كل فئة:
فئة الناشئين: 1- أمجد الغزيزي 2- 

علي أحمد 3- عبادة عرابي.
فئة الناشئات: 1- لينا حيدر 2- راما 

الزربا 3- براءة العلي.
فئة األش��بال: 1- هيث��م العلي 2- 

خالد جوابرة 3- محمد السيد.
فئة الش��بات: 1- ش��هد دبيات 2- 

كاريس صارم 3- حياة سامة.
الشطرنج

ش��هدت بطولة الش��طرنج مش��اركة 
كبي��رة ومنافس��ة لم تحس��م حتى 
الجولة األخيرة وبعش��ر فئات عمرية 
سجلت خالها النتائج التالية بحسب 

كل فئة:
منافسات اإلناث

6 س��نوات: آية حبال )المجد( ماريا 
طعمة )النصر( ليان الجلدة )النصر(.

8 سنوات: تالة حسن )جرمانا(، ألين 
برنية )المجد(، غنى األحمد )النصر(.

10 س��نوات: سما س��امة )المجد(، 
رني��م المالك��ي )المحافظ��ة(، منار 

الجلدة )النصر(.
12 سنة: حنين المالكي )المحافظة(، 
تقى األحمد )النصر(، ميرا الحاج بكر 

)المحافظة(.
14 سنة: حجان جماس )بردى(، لين 
رزوق )المحافظ��ة(، س��يدرا عباس 

)بردى(.
منافسات الذكور

6 س��نوات: كنان الحموي )المجد( 
قص��ي عب��ادة )م. دمش��ق(، غدير 

معروف )بردى(.
في��اض  هاش��م  س��نوات:   8
)المحافظة(، أمج��د الكود )المجد(، 

رضوان الحموي )المجد(.
عرن��وس  س��يف  س��نوات:   10
)المحافظة(، توفيق محمد )بردى(، 

عبد الرحمن حجازي )المحافظة(.
12 س��نة: عدنان الرفاع��ي )المجد( 

حسين عباس )بردى( األمير قنوص 
)المحافظة(.

14 سنة: أمجد النسر )النصر( عدنان 
الحمص��ي )المجد(، أن��س بيروتي 

)المجد(.
وفي الترتيب العام نال المجد المركز 
األول تاه كل من المحافظة والنصر 

وجرمانا وبردى ومحافظة دمشق.
رفع األثقال

ج��رت منافس��ات رف��ع األثقال في 
النتائج  الفيحاء وأسفرت عن  مدينة 

التالية:
فئة األشبال:

وزن 32 ك��غ: 1- أحم��د كناكري��ة 
)المحافظة( 2- محمد راتب الفحام 

)المحافظة(.
كناكري��ة  أغي��د   -1 ك��غ:   36 وزن 
العل��ي  إبراهي��م   -2 )المحافظ��ة( 

)بردى(.
الن��وري  يحي��ى   -1 ك��غ:   40 وزن 
)م. تش��رين( 2- أحم��د كناكري��ة 

)المحافظة(.
وزن 45 ك��غ: 1- عم��ر ن��ور حلواني 
)المحافظ��ة( 2- عيس��ى دكاك )م. 

تشرين(.
وزن 49 ك��غ: 1- من��ذر خض��رو )م. 
تش��رين( 2- عاء الدين سعد الدين 

)بردى(.
وزن 55 ك��غ: 1- غي��اث نظ��ام )م. 

الفيحاء(.
وزن 61 كغ: 1- يوسف طباع )بردى(.

محم��د  ف��ادي   -1 ك��غ:   71 وزن 
التق��ي  ل��ؤي   -2 )المحافظ��ة( 

)المحافظة(.
وزن +71 ك��غ: 1- محم��د كناكرية 
)المحافظة( 2- محم��د خير طويلة 

)المحافظة(.
فئة الناشئين

وزن 55 كغ: 1- محمد رحوم )بردى( 
2- علي نظام )بردى(.

الفقي��ر  يحي��ى   -1 ك��غ:   61 وزن 
)المحافظة(.

وزن 67 ك��غ: 1- بهاء ش��يخ صالح 
دب��اغ  محم��د   -2 )المحافظ��ة( 

)المحافظة(.
وزن 73 ك��غ: 1- عبد الهادي طحان 

)بردى(.
الش��واني  ع��اء   -1 ك��غ:   81 وزن 

)بردى( 2- عمار نظام )بردى(.
صليب��ي  بس��ام   -1 ك��غ:   89 وزن 

)بردى(.
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قبل جولتين من ختامها
أذكياؤنا يتألقون بالبطولة العربية 

سنوكر الشباب والرجال للرفاعي وأبو زهرة

بطولة العالم للسباحة
كلزية يسجل رقمًا سوريًا جديد في سباق 200 م فراشة

90 العبًا والعبة في بطولة الجمهورية للترياثلون

ربيع حمامة

صبحي أبوكممحمد عجان

»لعيونك يا شام«.. ناشئو الجيش وناشئات الثورة بصدارة السلة والختام سيكون »كرويًا«


