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كلمة االتحاد

جيشنا فخرنا وعزنا
يعود عيد الجيش العربي الس��وري الرابع والس��بعون بمزي��د من اإلنجازات
واالنتصارات والبطوالت حيث ما زال جيش��نا العقائ��دي في ميادين القتال
وفيها قول الحق وفيها صناعة النصر ومصدر العزة والفخار.
يعود العيد األقدس ليؤكد أن جيش��نا الباسل بأفراده وصف ضباطه وضباطه
نبتوا من هذه األرض التي باركتها كلمة الس��ماء وقدس��تها رس��االت األنبياء
وطهرته��ا بركات المقاومين األتقي��اء ومن هذه األرض المباركة والمقدس��ة
والمطهرة انطلق الش��موخ وما زال يعل��و ويعلو عظمة فوق تالل النار وخنادق
المقاومة ومعارك الشرف والعزة واإليمان.
جيشنا العربي السوري منذ التأسيس وحتى اآلن تاريخ مضيء وسجل حافل
بمالحم الكبرياء والشرف والبطوالت التي ستبقى محفورة على جدار الشمس
وذاك��رة األجيال التي تتناوب عل��ى حمل رايات اآلباء ومقاومة المس��تعمر
والمعتدي بكل أش��كاله وس��تبقى راس��خة في األذهان والوجدان مشاركات
جيش��نا العظيم في حرب  1948بفلس��طين والدفاع عن مص��ر ضد العدوان
الثالثي عام  1956حيث امتزج الدم الس��وري مع المياه المصرية والمساهمة
الرائدة لجيش��نا في تحقيق أول وحدة عربية مع مصر عام  1958وما إن أطل
فجر الثامن من آذار  1963ترسخ شعار (الجيش للحرب واإلعمار) وبناء جيش
عقائدي متمكن وجدير في مواجهة التحديات وخاضت قواتنا المسلحة حرب
تش��رين التحريرية التي كانت أهم منج��زات الحركة التصحيحية التي قادها
القائد المؤسس حافظ األسد حيث رفع علم الوطن في سماء القنيطرة المحررة.
واستمرت المسيرة المشرفة لجيشنا العقائدي حيث وضع ً
حدا للحرب األهلية
في لبنان وتصدى للغزو الصهيوني ومنعه من تحقيق أهدافه ودعم ومساندة
المقاومة في لبنان وأرغم الصهاينة على االنسحاب بعد عام  2000وصو ًال إلى
االنتصار الباهر عام .2006
إلى جانب كل ذلك تجلت عقيدته وبأنه جيش األمة في معارك العزة والفخار
ً
التي خاضها منذ تأسيس��ه وحتى اآلن ً
ودفاعا عن
دفاعا عن عروبة فلسطين
ً
ودعما لمقاوميها الشرفاء.
القضية المركزية
ً
جيش��نا ال يزال ثابتا عل��ى النهج المقاوم يلتزم بدحر اإلره��اب وإعادة األمن
واالس��تقرار لوطنن��ا أنه جيش الش��عب والعقيدة الراس��خة وه��ا هم رجال
قواتنا المس��لحة الباس��لة يكتبون التاريخ من جديد ويس��طرون أروع آيات
الفداء ويسقطون أش��رس وأعتى فصول المؤامرة الكونية اإلرهابية التكفيرية
ً
مج��دا وإباء وقد روى
االس��تعمارية الصهيونية عل��ى وطننا ويمأل الصفحات
بدماء رجاله الطاهرة تراب بالدنا وس��فوح جبالنا ورمال صحارينا وحمى الديار
واألرض والعرض وصان المقدسات وما زال في الميدان يالحق فلول عصابات
التدمير والقتل واإلجرام ليعيد للوطن أمنه وللمواطن اس��تقراره ويصنع من
دماء الشهداء منارات وقناديل تضيء الدروب لألجيال القادمة ً
مجدا وكرامة.
في عيدكم يا رجال الحق يا رجال هللا لكم من الشعب ومن الرياضيين الحب كل
الحب والوفاء كل الوفاء والتقدير واإلكبار ولكم يا قائدنا قائد الجيش والشعب
يا سيادة الرئيس بشار األسد رئيس الجمهورية الوالء واالنتماء والمحبة والوفاء
وأنتم تقودون الجيش والش��عب إلى األعالي وإلى الغد المش��رق إلى سورية
الحرة المنتصرة المظفرة.
ونقول نحن الرياضيين مع جماهير ش��عبنا لرجال جيش��نا كما قال لهم السيد
الرئيس بشار األسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة في عيدهم هذا العام:
«يا رجال الكرامة والسيادة والشرف كل عام وأنتم بخير».
اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام

كرة القدم
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منتخبنا يتعثر أمام لبنان في افتتاح بطولة غرب آسيا التاسعة للرجال لكرة القدم
ربيع حمامة
يلتق��ي منتخبن��ا الوطن��ي للرجال
في الس��ابعة والنصف من مساء غد
االثني��ن م��ع اليمن ضم��ن الجولة
الثالثة لمنافسات المجموعة األولى
في بطولة غرب آس��يا التاسعة لكرة
القدم المقامة ً
حاليا في العراق.
(التعويض) هو الشعار األبرز لمباراة
الغ��د بعد تعث��ر منتخبن��ا بافتتاح
مبارياته في البطولة أمام المنتخب
اللبنان��ي  ..1/2والف��وز وح��ده على
اليم��ن يضمن ل��ه أمل المنافس��ة
بش��كل مبدئي على اعتب��ار أن بطل
المجموع��ة يصعد مباش��رة للمباراة
النهائي��ة حيث يلتقي م��ع متصدر
المجموعة الثانية على اللقب.

خسارة االفتتاح

لم يق��دم منتخبنا العرض المطلوب
من��ه في لق��اء مس��اء الجمعة أمام
نظيره اللبناني باس��تثناء  20دقيقة
بالشوط الثاني لم تشفع له الخسارة
 1/2وبالوق��ت القات��ل حيث تقدمنا
بهدف ألحمد الدوني في الدقيقة 58
إث��ر هجمة من جه��ة اليمين مررها
ورد السالمة لمحمد المرمور وبدوره
أرس��لها عرضية للدوني الذي سددها
بقوة في الشباك.
هدف التع��ادل للمنتخ��ب اللبناني
جاء في د  80بتس��ديدة مباغتة من
ن��ادر مطر على بعد  25م اس��تقرت

أقصى الزاوية اليمنى إلبراهيم عالمة
الذي طار لها دون جدوى.
ه��دف التقدم ج��اء بوق��ت قاتل د
 90+1وجد فيه حس��ن شعيتو نفسه
ً
وحيدا خلف مدافعينا وس��جل دون
رقابة تذكر من تحت العالمة.
ً
وبعي��دا ع��ن أهداف المب��اراة ،فقد
أرهق الزين وعطايا ومعتوق دفاعاتنا
بالش��وط األول وتحركوا بحرية على
محور خط منطقة الجزاء ،أنقذ خاللها
العالمة شباكنا بأكثر من كرة أبرزها
تس��ديدة عطايا المباش��رة ومتابعة
س��عد ضمن الجزاء وتسديدة أخرى
للمعت��وق ،كم��ا (أصل��ح) العالمة
ركلة مرم��ى نفذها بالخطأ لترتد من
مهاجمي الخصم ولينفرد به حس��ن
ً
صاحيا وأبعد
سعد لكن العالمة كان

الخط��ر ،ووج��د ربيع عطايا نفس��ه
مرتين ضمن الجزاء بوضعية تسديد
لك��ن التكتل الدفاعي منع الكرة من
وصولها للمرمى.
أفضلية المنتخ��ب اللبناني بالضغط
على نصف ملعبنا وتش��كيل خطورة
متك��ررة قابلها منتخبن��ا بـ(هبات)
متباعدة فش��هدت د  18أول تواجد
خط��ر عبر المبيض ضم��ن المنطقة
بمتابعة احتضنها ح��ارس المرمى،
وف��ي د  24نف��ذ ف��راس الخطي��ب
ركنية سددها أرضية باتجاه المرمى
كادت أن تدخ��ل بق��دم المداف��ع
العراقي بالخطأ ومرت بجانب القائم،
وضاعت كرة ف��ي د  36بين الدوني
والمرم��ور س��بقهما إليه��ا المدافع،
وس��دد المرمور في د  43كرة ارتدت

منتخب الشباب يواصل استعداداته
نحو التصفيات اآلسيوية

من ظهر المدافع لفوق المرمى ،وارتد
ً
وحيدا س��ددها من
الخطي��ب بكرة
بعيد عالية عن المرمى.

مختلف ولكن..

األداء المتردد لمنتخبنا في الش��وط
األول انقل��ب ً
كليا م��ع بداية الثاني
ً
تمام��ا من
وب��دأ بش��كل مختل��ف
ناحي��ة الس��يطرة والتهدي��د وحتى
التهدي��ف ..فأطبق من��ذ بدايته على
مرم��ى المنتخب اللبنان��ي بتفعيل
الخاص��رة اليمنى فأثمرت عن هدف
مبكر ف��ي د  48بكرة من الس�لامة
لمرمور وتوجها الدوني في الش��باك
وم��ن الجهة ذاتها تجاوز الدوني آخر
الدافعي��ن وأنقذها الحارس اللبناني
د .51
وض��ع بعدها الخطيب زميله الدوني

يتابع منتخبنا الشاب لكرة القدم تحضيراته
عل��ى طريق تصفي��ات كأس آس��يا والتي
ل��م تتوقف منذ تش��كيله حتى اآلن حيث
يخضع لمعس��كر داخلي اس��بوعي يختمه
باس��تراحة ليومي��ن ف��ي كل مرحلة من
تحضيراته قبل أن يعود التش��كيل لملعبه
التدريبي ،وهو اآلن في الس��ويداء بمعسكر
جديد يمتد حتى نهاية األسبوع الحالي.
م��ن ناحية أخرى يقوم اتح��اد كرة القدم
بعدة مراس�لات خارجي��ة إلمكانية إقامة
معس��كرات ومباريات سيتم الحديث عنها
ح��ال تثبيتها رس��ميا إن كان في روس��يا
أواألردن والعراق ً ،
علما أن المنتخب طيلة
فترة تحضيره حتى اآلن اس��تعد (خارجيا)ً
ف��ي عمان لمدة اس��بوع تخلل��ه مباراتين
ً
س��لبا
مع أصح��اب األرض تعادل باألولى
وفاز بالثانية به��دف دون رد  ،أما (محليا)ً
فتركزت أغلب معس��كراته بدمش��ق لعب
خاللها ً
وديا (للتذكير) مع الحرية وخسرها
بهدف وتعادل مع الش��رطة  2/2وفاز على
النضال  1/2واتبع معس��كر ف��ي الالذقية
لعب خالله مع تشرين بمباراة كانت األولى
بمحطت��ه االس��تعدادية وخس��رها آنذاك
بهدف كما عسكر بالسويداء لمدة اسبوع فاز
خالله على العربي بهدفين نظيفين.
جمي��ع المباري��ات المحلية الت��ي لعبها
منتخبن��ا كانت م��ع أندية على مس��توى
الرجال وف��ق خط��ة ورغبة ال��كادر الفني
حيث حاف��ظ فيها على س��وية معينة من
المباريات التي جائت بمجملها قوية فيما
كانت بعضها (خشنة) خاصة مباراة الشرطة
التي خسر فيها المنتخب جهود العبه أحمد
حاتم بإصابة سيغيب بسببها عن المالعب
لمدة التقل عن الشهر.

فوز ودي

وكان منتخبنا الش��اب قد اختتم يوم الثالثاء
الماض��ي مرحلة من تحضيراته بدمش��ق نحو
تصفيات كأس آسيا بمباراة ودية فاز فيها على
رجال نادي النضال بهدفين لهدف على أرضية
ملعب الفيحاء الرئيسي.
الش��وط األول أنهاه منتخبن��ا بهدف أحمد
عمارة من ركلة جزاء إثر عرقلة لالعب نفسه
داخ��ل منطقة الج��زاء أعلن عنه��ا الحكم
مس��عود طفيلية  ،وأضاع المنتخب خالل

وافدون ولكن..

ش��هد المعس��كر الحال��ي تواج��د بع��ض
الالعبين الذين يلعبون خارج القطر س��واء
في ألمانيا أو تركيا بأندية ضمن مقاطعات
هن��اك  ،وقد منحهم ال��كادر الفني بقيادة
س��امر بس��تنلي مرحلة تجريب بدمش��ق
يمك��ن وصفه��ا بالكافي��ة للوق��وف على
مس��تواهم الفني والبدني  ،لكن وبحسب
تصريح��ات القائمين عل��ى المنتخب فإن
هؤالء ل��م يضيف��وا أي جديد وب��دوا أقل
مس��توى من الالعبين المتواجدين وحتى
ممن تم األس��تغناء عنهم بالفترة الماضية
 ،وبالتال��ي لن يكونوا ضمن خيارات الكادر
الفني بالمرحلة المقبلة بعد فترة تجريب.

لعب لمنتخبنا

إبراهي��م عالم��ة ،حس��ين الجويد،
أحم��د الصال��ح ،عبد هللا الش��امي،
عم��رو جني��ات ،تامر ح��ج محمد،
خالد المبيض ،ورد الس�لامة (باسل
مصطف��ى د  ،)59ف��راس الخطيب،
محم��د المرم��ور ،أحم��د الدون��ي
(مارديك مرديكيان د .)69

حديث المدرب

ق��ال المدي��ر الفن��ي لمنتخبنا فجر
إبراهي��م أن الحظ وق��ف في صف
المنتخب اللبناني الذي س��جل من

صدارة عراقية

نتائج وترتيب المجموعة األولى وما
تبقى فيها من مباريات.
حيث يتص��در أصح��اب األرض بـ6
نقاط من انتصارين على لبنان بهدف
سجله حسين السعيدي د  58وعلى
فلسطين  2/1سجل للفائز مهند كرار

بانتصارين وتعادل ..منتخبنا األولمبي أنهى معسكره في كراسنودار
عاد منتخبن��ا األولمبي إلى دمش��ق صباح الخميس
بعد أن أنهى معس��كره الخارجي في مدينة كراسنودار
ً
يوم��ا وذلك ضمن خطة
الروس��ية وال��ذي امتد لـ15
اإلعداد لنهائيات كأس آسيا تحت  23سنة والتي تقام
في تايلند مطلع العام المقبل.
وخاض منتخبنا في معس��كره ث�لاث مباريات ودية
آخرها جمعته مس��اء االثنين الماض��ي بفريق كوبان
هولدينغ المتوج ببطولة إقليم كراسنودار في شهر أيار
الفائ��ت وانتهت بالتعادل اإليجاب��ي بهدفين لمثلهما
س��بقتها مباراة مع نادي إنترنات (أحد الفرق المحلية
ً
في المدينة والذي كان ً
س��ابقا)
جزءا من فريق كوبان
أنهاه��ا أولمبينا بس��تة أه��داف نظيفة س��جلها عبد
الرحمن ب��ركات ( )2وعالء الدالي ( )2وأنس العاجي
ومحمد مالطه ،وكان قد فاز باالفتتاح على فريق جي
أن سي سبارتاك بثالثة أهداف لهدف.

قوية وندية

هذا الش��وط عدة كرات س��انحة للتسجيل
أهمه��ا رأس��ية عبد الق��ادر ش��عبان التي
علت العارضة واختراقت��ه بعدها بين عدة
مدافعين أتهاها بتس��ديدة جاورت القائم ،
فيم��ا تكفل حارس المرمى أمين الخطيب
برد تس��ديدة محم��د ريحاني��ة  ،بالمقابل
تواجد النض��ال بكرة وحيدة من ركلة ثابتة
لياسر قدور علت عارضة عبدهللا مهاوش.
في الثاني اس��تمر اعتماد رجال النضال على
إغ�لاق نصف ملعبهم  ،قاب��ل منتخبنا ذلك
بمحاولة االختراق عبر األطراف والعمق لفتح
ثغ��رة نحو المرم��ى فانف��رد بإحداها محمد
ملحم ومررها عرضية على خط المرمى دون
متابع��ة  ،جاء بعدها اله��دف من كرة بينية
ذكية لمحمد ريحانية  ،استغلها البديل حاتم
النابلس��ي ليحاور آخر المدافعين ويرس��لها
بثقة أرضية عن يس��ار حارس المرمى  ،وكاد
عم��ارة أن يعزز بكرة ثابتة عل��ت العارضة ،
وأخرى لعب فيها ريحاني��ة وملحم وعمارة
ع��دة تمريرات أنهاها األخير بتس��ديدة فوق
العارضة.
وم��ع الك��رات العرضي��ة لصبح��ي جدعان
وياس��ين أبو كرش انبرى هيثم اللوز برأس��ه
لواحدة انحرفت عن القائم  ،واستفاد النضال
من إحدى مرتداته بتس��ديدة بعيدة لحسين
الجاس��م أخطأ الحارس البديل وس��يم أيوب
بتقديرها لتدخل المرمى  ،وتصدى قبل ذلك
« أيوب « لكرة مس��ددة من ياس��ر قدور ردها
على دفعتين  ،لتبقى النتيجة على حالها بفوز
المنتخب .1/2

بانف��رادة تامة ً
أيضا من جهة اليمين
أنقذها حارس المرم��ى د ،53وعلى
عك��س المجري��ات ارت��د الخص��م
لك��ن العالمة والدف��اع تكفال بكرتي
س��عد د ( )60 -58ل��م تمنعنا من
مواصل��ة األفضلي��ة لمنتخبنا حيث
مر الخطيب من  3مدافعين وس��دد
بجوار القائم د  64ووقف الحظ بوجه
كرة مارديك التي لعبها (لوب) فوق
ح��ارس المرم��ى فارتطمت باألرض
قب��ل أن تدخ��ل المرم��ى وخرجت
من فوق العارض��ة د  ..75ومعها بدأ
هبوط المردود البدني والفني لتعود
زمام المبادرة للخصم مع تس��ديدة
مباغتة بعي��دة وضعها نادر مطر عن
يمي��ن العالمة د 80ووس��ط تخبط
دفاعي سجل شعيتو هدف التقدم د

 91وكاد معتوق أن يعزز في الدقيقة
الرابع��ة من الوق��ت ب��دل الضائع،
اخت��رق ذلك فرصة وحيدة لمنتخبنا
بكرة للمرم��ور أبعده��ا الدفاع قبل
دخولها المرمى.

هفوتين لمنتخبن��ا في وقت أهدرنا
فيه ً
فرصا محققة للتسجيل ،وأضاف
ف��ي مؤتم��ره الصحف��ي :انخفاض
الم��ردود البدن��ي لبع��ض الالعبين
أثر ً
سلبا في الش��وط الثاني وخاصة
في العش��ر دقائق األخي��رة ،وحاولنا
التعوي��ض عبر التبديالت لكن طلب
الدوني للتبديل والتخوف من إصابة
ً
أيض��ا جعل خيارات التبديل
الجويد
محدودة.

د  22وحسين السعيدي من جزاء د
 83بعد تقدم المنتخب الفلس��طيني
بجزاء إسالم البطران د .3
ويأتي المنتخب اللبناني ً
ثانيا بنقاطه
التي حص��ل عليها م��ن مباراته مع
منتخبنا ويساويه بالنقاط المنتخب
الفلس��طيني ال��ذي فاز ب��دوره على
اليمن بهدف ياسر حمد في الدقيقة
 26ثم منتخبنا واليمن على الترتيب
م��ن دون رصيد (مباراة واحدة لعبها
المنتخبين حتى اآلن).
مواجه��ات الجولة الثالثة للمجموعة
س��تكون ي��وم غ��د االثني��ن حيث
يواجه منتخبنا الفريق اليمني 7.30
تليه��ا مب��اراة لبنان مع فلس��طين
 10.30وتتجدد مواجهات منتخبات
المجموعة يوم الخميس القادم بلقاء
المنتخبي��ن اليمني والعماني 7.30
تليها مب��اراة منتخبن��ا مع أصحاب
األرض .10.30
خت��ام مباري��ات ه��ذه المجموعة
س��تكون يوم األح��د الق��ادم بلقاء
منتخبنا مع نظيره الفلسطيني 7.30
ثم لقاء المنتخبين العراقي واليمني
.10.30
وكم��ا تق��دم ف��إن متص��در ه��ذه
المجموعة سيلعب المباراة النهائية
يوم األربعاء بع��د القادم مع متصدر
المجموع��ة الثاني��ة الت��ي تض��م
منتخبات األردن والكويت والبحرين
والس��عودية وتب��دأ مبارياتها اليوم
األحد.

بالعودة لمواجه��ة منتخبنا األخي��رة التي انتهت مع
فريق كوبان هولدينغ ( )2-2كانت مباراة مثيرة تأخر
فيه��ا منتخبنا مرتين بالنتيجة قب��ل أن يتمكن من
العودة فيها إلدراك التعادل .وبعد بداية متكافئة مع
س��يطرة نسبية لمنتخبنا على وس��ط الميدان ،افتتح
فري��ق كوبان التس��جيل من ركلة جزاء ف��ي الدقيقة
ً
س��ريعا بعد
العش��رين ،لكن منتخبنا تمكن من الرد

خمس دقائق عن طريق عبد المنان خليل.
وبعد هدف التعادل فرض منتخبنا أسلوبه على اللقاء
وواجه خشونة واضحة في إيقاف هجماته اضطر معها
حكم المباراة الس��تخدام البطاقة الصفراء مرات عدة،
لكن الفرصة األخطر قبل نهاية الشوط األول كانت من
انف��رادة ألصحاب األرض أبعدها ولي��م غنام قبل أن
ترتد بتسديدة المس��ت عارضة مرمانا لينتهي الشوط
األول بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله.

دانت األفضلية في بداية الش��وط الثاني لالعبي فريق
كوبان ولمدة عش��ر دقائق أثمرت ع��ن هدف ثان إثر
ارتب��اك دفاعي وخطأ في تش��تيت الك��رة وذلك في
الدقيق��ة الثالثة والخمس��ين ،ليج��ري المدير الفني
لمنتخبنا ع��دة تبديالت أع��ادت النش��اط والتوازن
لفريقنا الذي بدأ بش��ن الهجم��ات واحدة تلو األخرى
ً
بحثا عن التعادل ،وتجاه��ل حكم المباراة ركلة جزاء
واضحة لمنتخبنا إثر عرقلة البركات داخل المنطقة.

ومع الخش��ونة الزائدة من العبي فريق كوبان أش��هر
حكم المب��اراة البطاقة الحمراء ف��ي وجه أحد العبي
الفريق عن��د الدقيقة الخامس��ة والس��بعين ،ليجري
ً
(الحكيم) تبدي� ً
هجوميا أثمر عن ه��دف التعادل
لا
إثر مجهود فردي من الدالي الذي مرر للعكيل ليس��دد
االخير في المرمى عند الدقيقة الثمانين..
وفي الدقائق المتبقية أتيح��ت للبركات فرصة لمنح
منتخبن��ا التقدم بالنتيج��ة لكن كرته ل��م تهتد إلى
الش��باك لتنتهي المباراة بالتعادل اإليجابي بهدفين
لمثلهما.
وأكد المدير الفن��ي لمنتخبنا األولمبي أيمن الحكيم
أن المباراة أمام كوب��ان هولدينغ كانت قوية ومفيدة
لمنتخبن��ا من أجل الوقوف عل��ى بعض المالحظات
الهام��ة ،وأن العب��ي الفريق الروس��ي تمتع��وا ببنية
جس��دية قوي��ة لك��ن العبين��ا نجح��وا ف��ي تطبيق
التعليمات بنسبة كبيرة وأظهروا ً
روحا عالية من أجل
تعديل النتيجة.
مث��ل منتخبنا في المباراة :ولي��م غنام ،محمد البري
(عبد الهادي ش��لحة) ،يوس��ف محم��د ،ميالد حمد،
مروان زيدان (م��ازن عمارة) ،عبد الق��ادر عدي (زيد
غرير) ،صبحي ش��وفان ،أنس العاجي (أيمن عكيل)،
أنطونيوس بحدكي (محمد مالطة) ،عبد المنان خليل
(عالء الدالي) ،عبد الرحمن بركات.

تصفيات كأس آسيا للناشئين

منتخبنا بدأ معسكره التدريبي بدمشق بقيادة الكادر الفني الجديد
أنور البكر
بدأ منتخبن��ا الوطني للناش��ئين بكرة
ً
ً
ً
مغلق��ا في
تدريبي��ا
معس��كرا
الق��دم
ً
فندق الهدف بدمش��ق اعتبارا من يوم
(الخمي��س) ويس��تمر حتى  9الش��هر
الج��اري ،وذلك ضم��ن اس��تعداداته
لتصفيات كأس آس��يا للناشئين التي
تقام بالفترة م��ن  18ولغاية  22أيلول
القادم ،حي��ث يلع��ب منتخبنا ضمن
المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات
عم��ان وباكس��تان والس��عودية التي
تس��تضيف مباري��ات المجموع��ة في
مدينة الدمام.
وأج��رى منتخبن��ا الوطن��ي تمرينات��ه
بإش��راف الكادر الفني الجديد على ملعب
الفيحاء الرئيس��ي بحض��ور ً 36
العبا هم
ً
مؤخرا
العبي المنتخ��ب الذين ش��اركوا
في بطولة غرب آس��يا باألردن إضافة إلى
عدد م��ن الالعبين الذين برزوا في بطولة
الجمهورية لألشبال التي انتهت قبل أيام.
وب��دا م��درب الفري��ق محم��د عقيل
وكادره المس��اعد في س��باق مع الزمن
للوصول إلى تش��كيلة متجانس��ة من
الالعبي��ن حيث يتوج��ب عليه اختيار
الع��دد المطلوب خالل أيام قليلة للبدء
بالتدريب��ات م��ع التش��كيلة المنتقاة
واالس��تفادة من كامل الفترة المتبقية
قبل خوض التصفيات والتي ال تتجاوز
(ً )45
يوما.
وضم��ت قائم��ة الالعبي��ن المدعوين

لمعسكر دمشق ً 36
العبا هم:
دمش��ق :من��ار النج��ار ،عب��د الناف��ع
شريباتي ،حسان زياز ،محمد زكريا ،عبد
الرحمن رشواني ،نوار الحلبي.
ريف دمشق :حمزة العفوف الياسين.
حمص :مارفن هوارة ،عمار جديد ،عبد
المؤم��ن حالق ،محم��د التدمري ،عبد
الرحمن شاهين ،عمرو سويدان ،أحمد
النجار.
حل��ب :محم��د الع��وض الصوي��ري،
محمد طاهر ش��حرور ،محمد حسوني،
زكريا رمضان ،علي الرينة ،محمد بش��ر
الش��هابي ،محمود قلعجي ،عمر جبارة،

محمود نايف.
الالذقي��ة :مضر الخطي��ب ،أحمد حاج
عمر ،خالد الحجة ،المقداد أحمد ،أنيس
قاس��م ،خضر عباس ،ابراهيم شعبان،
ماهر شعبو.
الحس��كة :محم��د عثم��ان ،حس��ن
المحمود.
حماه :محمد السراقبي ،محمد سليمان
الحاج طلحة الرحمون.
وكان اتحاد كرة القدم قد أعاد تش��كيل
الجه��از اإلداري والفن��ي لمنتخ��ب
الناش��ئين عل��ى النحو التال��ي :طالل
ً
(مش��رفا عل��ى المنتخ��ب)،
ب��ركات

األرجنتين��ي خ��وان مارك��وس تروي��ا
ً
(مش��رفا ً
ً
(مدربا)،
فنيا) ،محم��د عقيل
هش��ام كردغلي (مس��اعدا للمدرب)،
ً
(مدربا لحراس المرمى)،
محمد بيروتي
ً
ً
الدكت��ور ط��ارق البناي (مع��دا بدنيا)،
ً
(إداري��ا) ،أنور
عب��د الوكيل المص��ري
ً
ً
إعالميا) ،محسن العوض
(منسقا
البكر
ً
ً
(معالج��ا فيزيائيا) ،ش��ادي الحس��ين
(مسؤو ًال للتجهيزات).
جدير ذك��ره أن تصفيات كأس آس��يا
ً
منتخبا ،تم توزيعها
تقام بمش��اركة 47
عل��ى منطقتي��ن جغرافيتي��ن هم��ا
الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط)

بمشاركة ً 25
فريقا ،والشرق (شرق آسيا
ً
وآسيان) بمشاركة  22منتخبا ويتأهل
إلى النهائي��ات صاح��ب المركز األول
ف��ي كل مجموعة إل��ى جانب أفضل 4
منتخبات تحصل عل��ى المركز الثاني،
وينضم إليه��ا منتخب الدولة المضيفة
ال��ذي يحص��ل عل��ى بطاق��ة التأهل
المباش��ر ،وفي حالة حص��ول منتخب
الدول��ة المضيفة على إح��دى بطاقات
التأهل المباشر للبطولة ،فإن المنتخب
الحاص��ل عل��ى المرك��ز الخامس بين
ثواني المجموع��ات يحصل على بطاقة
التأهل للنهائيات.

كرة القدم

السنة  | 36العدد 1899
األحد  04آب 2019

دورة تشرين الكروية بنسختها التاسعة عشرة ترويا مدربًا متطوعًا لالشراف على الفئات العمرية
محمد عجان
أعلن ن��ادي تش��رين ع��ن موعد
انطالق��ة فعالي��ات دورة تش��رين
الكروي��ة دورة الوف��اء وال��والء
ً
اعتبارا من
بنسختها التاسعة عشرة
يوم الثالث��اء  2019/8/20ولغاية
الخميس  2019/8/29بمش��اركة
أندية تش��رين ،حطي��ن ،االتحاد،
الوح��دة ،الكرامة ،الش��رطة ،جبلة،
منتخب شباب سورية ،وقد وزعت
الفرق الثمانية إلى مجموعتين:
ضم��ت األول��ى أندي��ة :حطين،
االتح��اد ،الش��رطة ،جبلة وضمت
الثاني��ة أندية :تش��رين ،الوحدة،
الكرامة ،منتخب ش��باب سورية،
وذلك وفق الجدول المرفق.
وقد تقرر تس��مية اللجان اإلدارية
والفني��ة واإلعالمية لل��دورة وبدأ

العم��ل بالتحضي��ر واالس��تعداد
إلنجاح الدورة م��ن كافة النواحي
ً
علما بأن المباريات س��تقام على
ملعب��ي اس��تاد الباس��ل الدولي
بالالذقية واستاد البعث في جبلة.
اليوم والتاريخ

وس��وف تقام مباري��ات الالذقية
مساء وعلى األضواء الكاشفة ً
بدءا
م��ن الس��اعة الثامنة فيم��ا تقام
مباري��ات ملع��ب البع��ث بجبلة
الساعة الخامسة مساءً.

الفريقان
جبلة × االتحاد
حطين × الشرطة
الوحدة × الكرامة
حفل االفتتاح
تشرين × منتخب الشباب
جبلة × الشرطة
حطين × االتحاد
الكرامة × منتخب الشباب
تشرين × الوحدة
الشرطة × االتحاد
حطين × جبلة
منتخب الشباب × الوحدة
تشرين × الكرامة

الثالثاء 8/20
األربعاء 8/21
الخميس 8/22
الجمعة 8/23
السبت 8/24
األحد 8/25

التوقيت
5.00
9.00
5.00
8.00
9.00
5.00
9.00
5.00
9.00
5.00
9.00
5.00
9.00

س��مي األرجنتين��ي خ��وان
ماركوس ترويا المدرب المتطوع
مشرفا ً
ً
فنيا للمنتخبات الوطنية
للفئات العمري��ة (من  ١٩عاما
فما دون).
وبحس��ب ما ذكرته الصفحة
الرس��مية التح��اد الك��رة:
مش��رفا ً
ً
ً
فنيا
حاليا
س��يكون

لمنتخ��ب الناش��ئين ويعد
ترويا خبرة ف��ي إدارة الفئات
العمري��ة واألكاديمي��ات في
األرجنتي��ن والبرازيل والهند
وأفغانس��تان  ،درب منتخب
أفغانس��تان لفئة الناش��ئين
والرجال والكرة الشاطئية.
ً
مديرا ألكبر
وتابعت :يعم��ل

أكاديمي��ة كرة قدم في الهند
بامتي��از برازيل��ي وهو بصدد
وضع دراس��ة ش��املة إلنشاء
أكاديمي��ة وطني��ة مقره��ا
دمش��ق له��ا فروع ع��دة في
المحافظ��ات بالتع��اون مع
الدائ��رة الفنية ف��ي االتحاد
العربي السوري.

حالي��ا ولديها عائدات مالية بعضها من اس��تثمارات
وأخرى من انتمائها لهيئات تدعمها ماديا ,وتجربتها
الكروية عريقة .وثاني المس��تويات يض��م :قمحانه,
وش��رطة حماه والتضامن وعمال حلب وقدرتها على
االنفاق على اللعبة وحظوظها شبه متساوية ,واألقدر
فيها من يس��تطيع أن يوفر امكانيات مالية لإلنفاق
واس��تقطاب العبين جيدين ,والقسم االخير :عفرين
وم��ورك وعامودا وعمال حماه وهم في الهم س��واء
ويحتاج��ان الى بذل جه��ود كبيرة للمنافس��ة على
المراكز الوسطى واالبتعاد عن دائرة شبح الهبوط.

صبحي أبو كم
بع��د مناقش��ات لم تصل ال��ى نتيجة بي��ن اللجنة
الرئيس��ية للمس��ابقات باتحاد كرة الق��دم وممثلي
أندي��ة الدرجة االول��ى تم اعتماد قس��م األندية الى
مجموعتي��ن جغرافيتين تض��م كل منهما  12ناديا
متفاوتين في االمكانيات والقدرات الفنية والخبرات
والعائدات المالي��ة لالتفاق على ال��دوري الذي زاد
عدد المباريات فيه ال��ى الضعف على بعض االندية
وأكثر على بعضها اآلخر عما كان عليه في الموس��م
الماضي حي��ث كان النادي يلعب نص��ف مباريات
الموس��م الحالي حي��ث كانت االندية مقس��مة الى
خمس مجموعات.

تعديل

مجموعة جنوبية

تضم المجموعة الجنوبية  12ناديا يمكن تقسيمهما
الى ثالثة أقسام االول منهم يضم المجد ,المحافظة,
النض��ال ,العربي ,ولكل من ه��ذه االندية له تجارب
واس��عة في المش��اركة ف��ي الدوري عل��ى مختلف
مستوياته ,ولدية استثمارات لمنشآته تعود عليه بما
يس��د رمقه على المرتاح على مستوى المنافسة في
هذه الدرجة ,والقس��م الثاني يضم الكسوة وجرمانا
واليقظة والحرجلة تمتلك الخبرة وهي متفاوتة في

جيرود والنبك وم .الشام والشعلة ,تمتلك خبرة غير
كافية لتحقيق نتائج تنافسية م ّرضية بها لوحدها.

مجموعة شمالية

تض��م المجموع��ة الش��مالية هي االخ��رى  12ناديا
موزعة على ثالث مستويات نظريا أولها يضم:الحرية
وحرفيي حلب والجهاد م .بانياس وهذه االندية لعبت
ف��ي الدوري الممتاز قياس��ا عل��ى المصطلح الدارج

الخولي وطه والشريف جديد البرتقالي
بع��د فترة رك��ود عل��ى صعيد
التعاقدات ..تحرك نادي الوحدة
ليطل بع��دة تعاقدات رس��مية
هامة عزز بها صفوفه حتى اآلن.
آخ��ر األخب��ار كان تجديد الثقة
بح��ارس المرم��ى طه موس��ى
ً
(32عام��ا) كم��ا وق��ع عل��ى
كشوفات النادي الالعب محمد
ً
قادما من نادي الجيش
ش��ريفة
(29عاما) لعب سابقاً
ً
 ،الشريفة
ً
وخارجيا في
للجيش والمج��د
أربيل العراقي.
كم��ا ع��زز البرتقال��ي صفوف��ه
بالمداف��ع الدول��ي مؤيد خولي
ً
(26عاما) والذي لعب للبرتقالي
موس��م  2017-2018قب��ل أن
يخ��وض تجرب��ة احترافي��ة مع

النجم��ة البحريني ع��اد بعدها
للعب مرحلة اإلي��اب مع فريق
اإلتح��اد حيث ش��ارك معه في

انطالقة كرة النضال
بدأ رجال نادي النضال لكرة القدم
تحضيراتهم لدوري الدرجة األولى
قبل اسبوعين وبكادر جديد بقيادة
المدرب حس��ان الصياد ويساعده
عم��ار غ��زال واالداري ابراهي��م
الجراح والمعالج مهند ابو العينين
وإداري التجهيزات مجد طعمة.
الفترة الس��ابقة كان��ت عبارة عن
ً
حاليا
تجميع لالعبي��ن ويتواجد
في ملعب النادي بحدود  35العباً.
وفي أولى مبارياته االس��تعدادية
التقى الفريق مع منتخب الشباب
وانته��ت المباراة لف��وز المنتخب

 2/1ج��رب خالله��ا الم��درب «
الصي��اد» بع��ض الالعبي��ن على
مر الش��وطين قبل االستقرار على
تشكيله األساسي الذي سيخوض
منافسات الدوري وبجانب العديد
من الالعبي��ن الجدد تواجد بعض
أبناء النادي م��ن أصحاب الخبرة
والش��باب كياس��ر ق��دور وأحمد
مع��راوي وف��راس ووجيه جالب
وحس��ين الجاس��م وفراس عزام
وأمي��ن الخطيب وعمار المعيوف
وسجل الهدف حسين الجاسم من
تسديدة بعيدة.

ناشئو كرة الجيش
ومنتخب فلسطين احتفلوا

احتف��ا ًال بالذكرى الرابعة والس��بعين لتأس��يس الجيش العربي
الس��وري وتحت رعاية اللواء ياسر مهنا شاهين مدير إدارة اإلعداد
البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة.
التقى ً
وديا بكرة القدم ناش��ئو نادي الجيش مع ناش��ئي منتخب
فلسطين في سورية في مباراة احتفالية بهذا العيد الكبير.
جرت المباراة أمس الس��بت في مالعب نادي االتحاد العس��كري
بدمشق الساعة السابعة مساءً.

مسابقة كأس اإلتحاد اآلسيوي.

عودة العجان

بعد س��تة مواسم من االحتراف

الخارجي لالعب منتخبنا الوطني
ً
(26عام��ا) هاهو
مؤيد عج��ان
يعود من جديد إل��ى البرتقالي
للدف��اع ع��ن أل��وان الفريق في
الموسم المقبل  ،تجربة العجان
اإلحترافية الحافلة بدأها موسم
 2013ف��ي الع��راق حيث لعب
لف��رق نف��ط الجن��وب والكرخ
والق��وة الجوي��ة ونفط الوس��ط
قب��ل أن ينتق��ل موس��م 2018
ً
وتحديدا
إلى الدوري المص��ري
لن��ادي الزمال��ك لك��ن االصابة
حالت دون إكمال مش��واره مع
الفريق القاهري ،انتقل بعد ذلك
(الموسم الماضي) إلى الجزيرة
األردني ث��م إلى الق��وة الجوية
العراقي.

الساحل
يواصل تعزيز صفوفه

وتجاوب��ا م��ع اقتراحات تأخي��ر الدوري الى ش��هر
تش��رين من المتوق��ع أن يوافق أتح��اد الكرة على
المقت��رح وينطلق الدوري في الس��ادس من ش��هر
تش��رين أول بمرحل��ة الذه��اب .وكذلك الس��ماح
للناديين الهابطين(المجد وحرفيو حلب) من األندية
الممت��ازة باعتماد عقود مالي��ة وفق نظام االحتراف
للموسم الجديد بناديهما ألن بعض العبيهم ما زالوا
مرتبطين بالنادي بعقود احترافيه ,ومن التعليمات
المتوقع��ة هبوط نادي��ن آخر الترتي��ب الى الدرجة
الثانية ,والمنس��حب من ال��دوري يهبط الى الدرجة
األدنى وتحرر كش��وف العبيه دون تأثير على االندية
الهابطة باللعب.

الكابتن علي حسن وتم التعزيز
ً
قادما من فريق
بأحمد كالس��ي
االتح��اد ،باإلضاف��ة لس��ليمان
ابراهيم ومحمد قطايا وياس��ر
ابراهيم ..ومحمد دعاس ورامي
األيوب��ي والتجدي��د ليوس��ف
فياض��ي ،وعبد الكرمي حس��ن
ومازن أحم��د ،وجعفر ديبو وال
ت��زال األبواب مفتوح��ة لتوافد
المزي��د بحس��ب تصريح��ات
القائمين على الفريق.

للمرة الثانية تحرز الجزائر الكأس اإلفريقية ،وبذلك تحقق حلم الجمهور
الجزائري الذي أطلق العنان لفرح ال يوصف غطى على كل ما تعيش��ه
الجزائر من أزمات سياسية ومخاض يمر به شعب المليون شهيد ،لكن
هذا الجمهور الذي مأل الس��احات والطرقات من المطار وحتى وصول
المنتخب إلى قصر الش��عب لم ينس في زحمة الفوز والبهجة أن يرفع
ً
ً
علم فلس��طين ،وكان ذلك ً
صادما ألولئك الذين
ومدهشا وحتى
الفتا
نسوا فلسطين وجراحاتها وآالمها المستمرة حتى يومنا هذا ،وفي ذلك
عزاء لعرب المقاومة.
ماذا أفرزت بطولة ال��كأس اإلفريقية لكرة القدم بعد انتهاء ضجيجها؟!
بطول��ة الكأس اإلفريقي��ة من البطوالت الهامة على الس��احة العالمية
ً
م��رارا إلى كأس العال��م وأثبتت علو كعبها
فف��ي إفريقيا دول وصلت
في االس��تحقاقات العالمية رغم الفقر الذي يغطي مساحة القارة ،فمن
ينس��ى الجزائر ورباح مادجر ..والكاميرون وروجيه مي ًال وتونس ومصر
والمغرب ونيجيريا والس��نغال وجنوب إفريقيا ..لكن الواضح أن دول
المغرب العربي ومصر كان لها الدور الطليعي في القارة السمراء.
الجزائر أو ًال فالسنغال ثم نيجيريا ً
ثالثا بعد أن حسمت اللقاء مع تونس
بهدف وبذلك حصلت تونس على المركز الرابع وهذا نجاح بحد ذاته.
رب ضارة نافعة فمصر الدول��ة المضيفة تعرضت لهزة عنيفة بخروجها
المبك��ر على ي��د جنوب إفريقيا فرغم االس��تنفار الفخ��م لكل الجهود
الش��عبية والحكومية والمؤسسات اإلعالمية خرجت مصر من السباق
وكان ارت��داد ذل��ك اإلطاح��ة بالمؤسس��ة الكروية والمس��ؤولين عن
المنتخب وربما أفرز ذلك ما هو إيجابي في المسيرة الكروية المصرية
في المس��تقبل وه��ذا الخ��روج المفاجئ مثال صري��ح ألولئك الذين
يعتقدون أن الفوز أم��ر بدهي ،فالعاطفة والحماس ال يكفيان لتحقيق
الفوز على أرض الواقع وخاصة في االس��تحقاقات الكبيرة على مستوى
أي قارة.
حل��م الالعبين في بطوالت كه��ذه ليس لها ح��دود ،فالنجوم في كل
منتخب تبرز واضحة للعيان حتى في حال الخسارة ،فعيون الكشافين
تراق��ب كل صغيرة وكبيرة أثن��اء المباريات ومن هنا تبدأ المس��يرة
العالمي��ة ألي العب طموح للدخول في الم��زاد العالمي ،ومن مالعب
القارة تبدأ أحالم كل العب في االنضمام إلى الئحة الشهرة والنجومية
والثروة.
الح��ب الجارف لكرة القدم أصبح ظاهرة عالمية تؤكد بأن الرياضة تؤثر
وبقوة في مس��يرة كل دول��ة حتى على الصعيد السياس��ي وتؤكد أن
الرياضة أق��وى حتى من المصالح االقتصادي��ة التي تتركز في محيط
محدود من الشرائح االجتماعية بينما يعم التأثير الرياضي على مجمل
المسار في أي دولة ويدعم مصالحها ،ومن ينسى دور الرياضة السورية
التي صمدت أيام الحرب الكونية على بلدنا ،ومن ينسى دورها الفعال
في زيادة التماسك الشعبي الذي قل نظيره ،وعندما قال القائد الراحل
حافظ األس��د في توصيفه الش��هير «الرياضة حي��اة» كان يعني ذلك
بالتأكيد لمعرفته بالدور المهم الذي تؤديه الرياضة وخاصة في األزمات
الضخمة وهذا ما حصل عندما تحققت االس��تمرارية في المش��اركات
الرياضية في أصعب الظروف.
نبيل الحاج علي

الجيش وصل لتشكيلته الكروية وبدأ مرحلة استعداده
التحضيرية بتمارين يومية
وصل ن��ادي الجي��ش ال��ى تش��كيلته الكروية
للموس��م  2020 /2019لموسم كرة قدم صاخب
يواجه فيه منذ س��نوات اللع��ب والتنافس على
اربع جبه��ات( بطولتي ال��دوري الممتاز وكأس
الجمهوري��ة) وبطولتي (كأس االتحاد اآلس��يوي
وكأس أبطال العرب) وهذه المشاركات تزامنت
مع فوزه ببطولة الدوري الممتاز لموس��م /2018
 2019ويضاف إليها منح سورية من قبل االتحاد
اآلس��يوي لكرة الق��دم نص��ف مقعد(للعب دورا
تمهيدا) في بطولة أبطال الدوري ألندية آسيا.
«االتحاد»التقت الكابتن طارق جبان مدرب فريق
الجي��ش للتعرف الى التش��كيلة األخيرة للفريق
بعد مغادرة تش��كيلة فريق اساسية من صفوفه,
لف��رق محلي��ه تعيش عاصف��ة االرتف��اع بعقود
الالعبين نحو الموسم الجديد.

التشكيلة

أجاب الجب��ان عن التش��كيلة الجدي��دة لفريق
الجيش في الموس��م الج��اري قائ�لا :بقي من
التش��كيلة الس��ابقة لالعبون :يوس��ف الحموي,

محم��د فارس أرن��اؤوط ,أحم��د الخصي ,مؤمن
ناجي ,بهاء االس��دي ,منهل طيارة ,محمد الواكد,
ودخ��ل عل��ى المجموع��ة جديدا قص��ي حبيب
م��ن نادي الوحدة ,وثائر كروما من نادي س��ويق
العمان��ي ,ومحمد كروما وعلي خليل ,طه العايق
وعبد اللطيف النعسان حارس المرمى من نادي
الكرام��ة ويزن عراب��ي حارس مرم��ى من نادي
المحافظة ,وعبد الرزاق بس��تاني من نادي الوثبة
وحس��ن بوظان من ن��ادي المج��د أحمد رجب
وأحمد اللحام كانا إعارة داخلية وتم استدعاؤهم
وترفيع  5العبين من فريق الشباب تحت الرعاية.

بطوالت

وع��ن البطوالت التي ينافس به��ا نادي الجيش
في الموسم الحالي أجاب :سنلعب مع نادي (نوا
ديب��و) بطل موريتانيا ذهابا ف��ي البصرة (ملعبنا
االفتراض��ي) الجدي��د ف��ي  2019 /1/9ومب��اراة
االي��اب في  2019 /21/9في موريتانيا وذلك في
الدور .32
وس��نعلب في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي كما

كرة المجد تعزز تشكيلها

بعد التعاقد مع المدرب عساف
خليفة ومس��اعده أديب بركات
ومدرب ح��راس المرمى مالك
ش��كوحي انطلقت كرة الساحل
ً
س��ريعا
لتعزي��ز صفوفها ونذكر
بما حملته االيام الس��ابقة من
تعاقدات للفريق األصفر..
ح��ارس المرمى مهن��د خياري
ً
قادم��ا م��ن االتح��اد والالعب
طريف الزي��دي قادما من نادي
الطليع��ة وت��م تجدي��د عق��د

من القلب

ما بعد استحقاق القارة

أندية الدرجة األولى لكرة القدم بمجموعتين وانطالق الدوري في  6تشرين أول

المكانيات المادي��ة وفي الخبرة الفنية ,واس��تطاع
فري��ق الحرجلة في الموس��م الماض��ي رغم حداثته
في ال��دوري أن يتج��اوز الخبرة والم��ادة وينافس
على الصع��ود للممت��از وهل م��ازال يمتلك نفس
االمكانيات هذا الموس��م؟ واالندي��ة الثالثة تعتمد
على الطموح االفتراضي بأن يتحقق أم ال؟ بما يملك
من إمكانيات مختلفة .والقس��م الثالث الذي يضم:
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في إط��ار تحضيرات ن��ادي المجد ل��دوري ك��رة األولى يقوم
الفريق بتعزيز صفوفه وفق ما تقتضيه المرحلة القادمة وآخرها
كان تجدي��د التعاقد مع رجا رافع للموس��م القادمً ،
أيضا انضم
للتشكيل الالعب علي صارم لموسم واحد.
ولعب الصارم سبعة مواسم مع نادي الوثبة قبل أن ينضم لفريق
الحرجلة في الموسم الماضي وهو يلعب بمركز مهاجم متأخر.
التوقيع الرسمي كان ً
أيضا لكل من العب نادي الحرية عبد المعطي
كياري والعب الحرفيين محمد اديب عيسى ولموسم واحد.
وانض��م الالعب��ان كياري وعيس��ى لتدريبات الفريق بإش��راف
المدرب جمال درويش وكادره المس��اعد حيث تجري تدريبات
يومية على ملعب النادي منذ اسبوعين بحضور عدد من العبي
الفريق للموسم الماضي مثل بشار قدور ورجا رافع ولؤي خليفة
ون��ور الحلبي وخمس��ة العبين م��ن فريق الش��باب الذين تم
ترفيعهم اضافة لعدد م��ن الالعبين الجدد القادمين من اندية
اخ��رى بانتظار ان يبت المدرب بمدى حاج��ة الفريق لهم وقد
تش��هد االيام القليل��ة القادمة انضمام بعض االس��ماء لتدعيم
بعض المراكز التي مازالت شاغرة بالفريق.
رئيس النادي المهندس فايز الخراط الذي تابع تدريبات الفريق
اك��د ان إدارة النادي لن توفر أي جه��د لتأمين كافة متطلبات
الجهاز الفني وتش��كيل فريق قوي وقادر على العودة الس��ريعة
ألضواء دوري الممتاز آلنه المكان الطبيعي لنادي المجد.

لعبن��ا في الس��ابق واعتذرنا عن المش��اركة في
محلق بطول��ة أبطال الدوري اآلس��يوية لصعوبة
الموقف مع أندية درجة اس��تعدادها وإمكانياتها
غير متوفرة عندنا في هذه الظروف.
البطولتان المحليتان الدوري والكأس االستعداد
يسير كالعادة.

استعداد

وأضاف المدرب :االستعداد يسير بشكل مدروس
ف��ي التماري��ن اليومي��ة للوصول ال��ى تحقيق
مس��توى عال من االنس��جام بين العيي الخبرة
والالعبين الج��دد بالفريق لس��نوات ألن العقود
الجديدة تراوحت بين  3 /2سنوات لتحقيق نتائج
تعبر عن واقع ن��ادي الجيش فهو نادي بطوالت
كان ومازال ويس��تمر وهذا يأت��ي ضمن المتاح
ألن مجلس إدارة النادي برئاس��ة العميد محسن
عباس واللواء ياس��ر ش��اهين مدير إدارة االعداد
البدن��ي للجيش والق��وات المس��لحة والرياضة
يذللون كل الصعوبات التي تواجه الفريق ليستمر
في إحراز البطوالت.

ً
الوحدة بطال لكرة « لعيونك ياشام»

أحرز أش��بال كرة الوحدة لقب بطولة دمشق
الرياضية الثالثة (لعيونك ياشام) وذلك بعد
تغلبهم بالجولة األخيرة على أش��بال النضال
.1\4

البرتقالي تس��اوى مع الجيش بنفس رصيد
النق��اط (19نقط��ة ل��كل فريق) لك��ن فارق
األهداف صب في مصلحته ليحافظ على لقبه
في هذه البطولة للعام الثاني على التوالي.

دورة الصداقة الكروية في نادي الميادين
مالك الجاسم
تقيم اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي
بدي��ر ال��زور دورة الصداق��ة الكروية في
مدينة الميادين بمش��اركة ثمانية فرق
قس��مت لمجوعتين ضم��ت المجموعة

األولى رجال الميادين والعشارة وبقرص
وش��باب القورية فيما ضمت المجموعة
الثانية صبيخان ورج��ال القورية وفريق
لجن��ة األصدق��اء وش��باب الميادي��ن
ويتأهل األول والثاني من كل مجموعة
للدور الثان��ي وتنطلق مباري��ات الدورة
الكروية يوم االثنين القادم.

محليات
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بطولة عيد الجيش العربي السوري الخامسة لقفز الحواجز

الفارس أحمد حمشو فاز بلقب الفئة العليا وتوج بالكأس الغالية

أنور البكر  -ت :علي حنون
احتفا ًال بالذكرى الرابعة والس��بعين لتأس��يس
الجيش العربي السوري أقامت اللجنة المنظمة
ل��دورات الفروس��ية بطولة عي��د الجيش لقفز
الحواج��ز بنس��ختها الخامس��ة عل��ى مضمار
نادي الش��هيد باسل األسد للفروسية بالديماس
بمشاركة فرسان يمثلون كافة األندية الممارسة
لرياضة الفروس��ية وجرت المباريات على مدى
أربع��ة أي��ام متتالي��ة واختتم��ت أول أمس
(الخميس).
وأس��فرت منافس��ات البطولة عن فوز الفارس
أحمد حمش��و بمباراة الفئة العليا وتوج بكأس
بطولة عيد الجيش العربي السوري الذي تسلمه
من قب��ل الل��واء موفق جمعة رئي��س االتحاد
الرياضي العام كما توج بقي��ة الفائزين ببطولة
بقية الفئات في ختام البطولة.

افتتاح مميز

وكم��ا جرت العادة أقي��م للبطولة حفل افتتاح
مميز بحض��ور راعي البطولة اللواء موفق جمعة
رئي��س االتح��اد الرياضي الع��ام ووزراء اإلدارة
المحلية حس��ين مخلوف واإلعالم عماد س��ارة
والزراع��ة  .....والنف��ط والث��روة المعدنية علي
غانم والدكتور ماهر خياطة نائب رئيس االتحاد
الرياضي العام واللواء ياسر شاهين مدير هيئة
اإلعداد البدني والرياضة ف��ي الجيش والقوات
المس��لحة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي
لالتح��اد الرياضي العام وعاط��ف الزيبق رئيس
اتح��اد الفروس��ية ,إضافة لش��خصيات حزبية
وعس��كرية ونقابية ورياضية وجمهور كبير من
محبي رياضة اآلباء واألجداد ,وتضمن االحتفال

عروض عس��كرية تحت عنوان (عنفوان الجيش
العربي الس��وري) قدمته��ا مجموعة من رجال
الجيش العربي السوري إضافة إلى عروض فنية
وفلكلورية لفرقة أرام أخرجها الفنان نبال بشير
والفنان ماهر قصار.
وألقى اللواء ياسر ش��اهين مدير هيئة اإلعداد
البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة
كلمة االفتتاح أشار من خاللها لرمزية المناسبة
الوطنية الت��ي تقام فيها البطول��ة وهي ذكرى
تأس��يس الجيش العربي الس��وري وما تحمله
م��ن معاني س��امية وقي��م عظيمة رس��ختها
بطوالت جيش��نا الباس��ل الذي قه��ر اإلرهاب
ً
مرصع��ا باالنتصارات
وداعميه وكت��ب تاريخا
الكبيرة ليحافظ على منعة سورية ووحدة ترابها
وشعبها.
وبعد تقديم فقرات حف��ل االفتتاح أعلن راعي
البطول��ة الل��واء موفق جمعة رئي��س االتحاد
الرياض��ي الع��ام افتت��اح فعالي��ات البطول��ة
وهنأ الجيش العربي الس��وري بهذه المناس��بة

الغالية على قلوب أبناء ش��عبنا العظيم ومنهم
الرياضيون الذي يقدرون ً
عاليا تضحيات جيشنا
ً
البطل في كل الميادي��ن مؤكدا أن الرياضيين
حافظ��وا ً
دائما على عهد ال��والء والوفاء للوطن
وقائد الوطن الس��يد الرئيس بشار األسد القائد
العام للجيش والقوات المسلحة.
فئة 140س��م ( 17فارس وفارس��ة) -1 :الفارس
عمر حمش��و ( 26.46ثا) (الباسل)  -2لفارس
أحمد حمشو ( 26.50ثا) (الباسل)  -3الفارس
عمر حمشو على حصان ثاني ( 26.93ثا).
فئة 130س��م ( 18فارس وفارسة) -1 :الفارس
مؤم��ن زنداق��ي ( 26.26ث��ا) (الباس��ل) -2
الفارسة آية حمش��و ( 26.74ثا) (الباسل) -3
الفارسة بشرى األسد ( 27.55ثا) (الباسل).
ً
فارس��ا وفارسة) -1 :الفارس
فئة 120سم (18
لي��ث العلي ( 44.92ثا) (الباس��ل)  -2محمد
الخطيب ( 45.76ثا) (الباسل)  -3الفارسة شام
األسد ( 46.20ثا) (الباسل).

الريشة الطائرة
في بطولة غرب لألشبال والناشئين باألردن

صبحي أبو كم
بدأ منتخبا الريشة الطائرة لألشبال
والناش��ئين تحت  15سنة وتحت
 17س��نة اس��تعدادهما للمشاركة
في بطولة غرب آسيا التي تقام في
األردن بالفترة من  23إلى  26آب
الجاري ,وعن تحضيرات المنتخب
صرح لالتحاد حس��ام حبوش أحد
مدرب��ي المنتخب عن المعس��كر
االستعدادي المغلق قائال:

الفئات المشاركة

بدأ المعس��كر في صالة المنتخب
الوطن��ي بمدينة الفيحاء الرياضية
من  /27/7ويس��تمر حتى موعد
السفر بمش��اركة المدربين :أحمد

السواس ,غس��ان عبود ,فايز مطر
وحس��ام حب��وش ,واس��ماعيل
أحمد إداريا عام��ا للفئتين تحت
س��ن  15سنة وتحت سن  17سنة
للمشاركة في البطولة بحضور 25
العبا والعبة وت��م إقامة تصفيات
بينه��م بع��د  3أي��ام واعتمدت
التشكيلة االساسية التي ضمت:
منتخ��ب تح��ت  17عام��ا م��ن
الالعبي��ن :ط�لال أغ��ا ,مصطفى
حبوش ,والالعبات :يارة س��واس,
براءة العلي.
منتخ��ب تح��ت  15عام��ا :علي
القع��ود ,رون��ي عثم��ان ,وم��ن
الالعب��ات :ناريم��ان البك��ر ,مي
اسماعيل.
وأض��اف حب��وش :وتش��مل

اليوم األول

التدريب��ات اليومي��ة فترتي��ن
صباحية ومس��ائية لمد  3ساعات
صباح��ا م��ن  9/12ومس��اء من
 ,3/5وتترك��ز التمارين على رفع
اللياقة البدني��ة والصفاء الذهني
لالعبي��ن وعل��ى حال��ة الهج��وم
والدف��اع في المباري��ات الفردية,
وحال��ة االنس��جام ف��ي مباريات
الزوجي وتبادل المراكز ,والالعبون
منس��جمون مع المدربين وهناك
تحس��ن في أدائهم الفني ,وسبق
له��ذه الفئة العمرية أن ش��اركت
بنف��س البطولة في العام الماضي
وحققت��ا فيهم��ا نتائ��ج جي��دة,
والبطولة تعتمد مسابقات الزوجي
والف��ردي والزوجي المختلط لكل
فئة.

ً
فارس��ا وفارسة) -1 :الفارس
فئة 105س��م (15
أحمد المصري ( 31.08ثا) (الشرطة)  -2الفارسة
شروق المصري ( 31.95ثا) (الشرطة)  -3الفارس
أغيد تسابيحي ( 32.43ثا) (الباسل).
فئة 105س��م ( 9فرس��ان)  -1 :الفارس��ة منى
خطاب ( 26.88ثا) (جمناي) -2 ,الفارس أحمد
المص��ري ( 28.49ثا) (الش��رطة)  -3الفارس
وس��يم زنداق��ي ( 24.45ث��ا) وأربع��ة أخطاء
(الباسل).
ً
فئة 80سم ( 13فارسا وفارسة) -1 :الفارس أحمد
يوسف ( 27.81ثا) (الباسل)  -2الفارسة شروق
المص��ري ( 28.33ث��ا) (الش��رطة)-3 ,الفارس
حازم المصري ( 29.03ثا) (جمناي).

اليوم الثاني

فئة 140سم ( 10فرسان وفارسات) -1 :الفارسة
ش��ام األس��د ( 24نقط��ة) بزم��ن ( 76.24ثا)
(الباس��ل) -2 ,الف��ارس محم��د جوبراني (24
نقطة) بزمن ( 77.23ثا) (الباسل) -3 ,الفارس
محمد جوبراني ( 23نقطة) بزمن (72.08ثا).

فئة 130س��م ( 18فارس وفارسة) -1 :الفارسة
آية حمش��و ( 48.65ثا) (الباسل) -2 ,الفارس
همام الخولي ( 49.62ثا) (جمناي) -3 ,الفارسة
جودي نظام ( 51.57ثا) (الباسل).
فئة 125س��م مباراة الفرق ( 6ف��رق كل فريق
يضم فارس��ين) -1 :الفارس��ان محمد جوبراني
ووليد جمعة من نادي الباس��ل  -2الفارس��ان
ش��روق المصري ومحمود المص��ري من نادي
الشرطة  -3الفارس��ان أحمد المصري ومحمود
المصري من نادي الشرطة.
ً
فارسا وفارس��ة) -1 :الفارسة
فئة 120س��م (18
شام األس��د ( 49.14ثا) (الباس��ل) -2الفارس
غالي الزيبق ( 49.17ثا) (الباس��ل)  -3الفارس
آية حمشو ( 49.54ثا) (الباسل).

أبطال الفئات

المباراة النهائي��ة لفئة (  ) CHILDRENارتفاع
َ
فارس��ا وفارس��ة) :شوط أصلي
( 90س��م) (11
وجول��ة تماي��ز  -1الفارس��ة ش��روق المصري
( 29.73ث��ا) (الش��رطة)  -2الف��ارس ح��ازم

فرع القنيطرة لالتحاد الرياضي
ينظم ورشة عمل إعالمية رياضية
ينظم ف��رع القنيطرة لالتح��اد الرياضي العام
بالتع��اون مع مكتب اإلعالم المركزي ورش��ة
عمل حول (اإلعالم الرياض��ي  ..دوره ومهامه
ومسؤولياته) بالفترة من  6ولغاية 2019/8/8
في قاع��ة المحاضرات بمبنى االتحاد الرياضي
العام.
ويتضمن برنامج الورش��ة التي سيش��ارك بها
جميع الكوادر الرياضي��ة العاملة في محافظة
القنيط��رة (رؤس��اء أندي��ة – لج��ان فني��ة –
إعالميي��ن) محاض��رات وح��وارات مفتوحة
تش��مل لقاء مع فراس الموسى رئيس اللجنة
التنفيذي��ة ف��ي القنيط��رة بعن��وان (الكوادر
الرياضية وتفاعلها مع اإلعالم الرياضي (وحوار
مفتوح حول (اإلعالم الرياضي وتنمية مواهب
الصحفيين الش��باب) للزمالء خالد الشويكي–
محمد الخاطر– أيمن البندقجي ,و(طرق وسبل

المصري ( 29.09ث��ا وأربعة أخطاء) (جمناي),
 -3الفارس زين مهنا (دمشق).
المباراة النهائية لفئة (  ) TOUR MINIارتفاع (
 105س��م) ( 9فرسان وفارسات) شوط أصلي و
جولة تمايز -1 :الفارس أحمد المصري (25.69
ثا) (الشرطة) -2 ,الفارسة منى خطيب (25.38
ثا وأربعة أخطاء) (جمناي) -3 ,الفارسة شروق
المصري (الشرطة).
المباراة النهائية لفئة (  ) AMATURESارتفاع
ً
فارسا وفارسة) شوط أصلي و
(  110سم ) (15
جول��ة تمايز  -1الفارس أحمد المصري (32.29
ثا) (الش��رطة)  -2الفارس أس��امة الس��بيعي
( 32.93ثا) (الجيش)  -3الفارس غالي الزيبق
(الجيش)  -4الفارس��ة نجال السمير (الجيش)
 -5الفارس المقدم محمود المصري (الشرطة).
المباراة النهائية لفئة (120س��م) ارتفاع ( 120
س��م ) ش��وط أصلي وش��وط ترجيحي يتأهل
لش��وط الترجي��ح (  ) % 30من عدد الفرس��ان
المش��اركين بالفئ��ة -1 :الفارس لي��ث العلي
(الباس��ل)  -2الفارس همام ش��هاب (الباسل)
 -3الفارسة بشرى األسد (الباسل).
المباراة النهائية لفئة (130س��م) ارتفاع ( 130
س��م ) ش��وط أصلي و ش��وط ترجيحي يتأهل
لش��وط الترجي��ح (  -1 :) % 30الفارس��ة آي��ة
حمش��و (الباس��ل)  -2الفارس أحمد حمش��و
(الباسل)  -3الفارس مؤمن زنداقي (الباسل).
المباراة النهائية للفئة العليا ارتفاع (  140س��م
) ش��وط أصلي وش��وط ترجيحي يتأهل لشوط
الترجيح (  ) % 30من عدد الفرسان المشاركين
بالفئة -1 :الفارس أحمد حمش��و (الباسل) -2
الفارس محمد جوبراني (الباس��ل)  -3الفارس
قتيبة الدغلي (الباسل).

سباحة طرطوس تستعد لألولمبياد الوطني للناشئين

التعامل مع وسائل اإلعالم) للزميل زياد غصن
مدير عام مؤسس��ة الوحدة للصحافة والنش��ر,
(مالمح مش��اركة المرأة السورية في اإلعالم)
للزميل��ة هناء ديب  -صحيفة الثورة ( ,اإلعالم
الرياض��ي ..واق��ع وآف��اق ) للزمي��ل مخلوف
الناعمة رئيس القس��م الرياضي في قناة سما
الفضائي��ة (دور ومه��ام اإلع�لام الرياض��ي )
للدكتور عربي المصري أستاذ محاضر في كلية
اإلعالم – جامعة دمشق( ,ماذا يعني أن تكون
ً
ً
ً
محترفا في هذا العصر) للزميل
رياضيا
إعالميا
صفوان الهندي مدير المكتب الصحفي لالتحاد
الرياضي العام( ,اإلع�لام الرياضي ..علم وفن
واختصاص ) للزميل مصطف��ى المقداد نائب
رئيس اتحاد الصحفيين وتختتم الورشة بحوار
مفتوح مع الل��واء موفق جمعة رئيس االتحاد
الرياضي العام.

ً
اس��تعدادا لألولمبي��اد الوطن��ي الراب��ع
للناش��ئين أقيم��ت ف��ي مس��بح ن��ادي
مصفاة بانياس بطول��ة محافظة طرطوس
للس��باحة بفئة الناش��ئين بمش��اركة 130
ً
س��باحا وسباحة مثلوا ( )8مدارس لتعليم
السباحة وجاءت النتائج على النحو التالي:

الذكور

.50م حرة :جاد علي  /مدرسة درغلي.
.50م صدر :الياس ديب  /تربية طرطوس.
.50م فراشة :جاد علي  /مدرسة درغلي.
.50م ظهر :يحيى أحمد /مصفاة بانياس.
.100م حرة :يحيى أحمد  /مصفاة بانياس.
.100م صدر خضر ديوب  /مصفاة بانياس.
 100م فراش��ة :جاد علي  /مدرسة األشقاء
درغلي.
.100م ظهر :حيدرة صقر  /شحيمة.
.200م متن��وع يحي��ى أحم��د  /مصف��اة
بانياس.

إناث

.50م حرة :رنيم أحمد  /مصفاة بانياس.
.50م صدر :أثينا ابراهيم  /مدرسة درغلي.
.50م فراشة :أثينا ابراهيم  /مدرسة درغلي.
.50م ظهر صبا غانم /مدرسة درغلي.
.100م حرة :رنيم أحمد /مصفاة بانياس.
.100م صدر :أثينا ابراهيم  /مدرسة درغلي.
.100م فراشة :ليا رحمون  /مدرسة درغلي.
.100م ظهر :رنيم أحمد  /مصفاة بانياس.
.200م متن��وع :رني��م احم��د  /مصف��اة
بانياس.
حضر المنافس��ات وت��وج الفائزين هيثم
عاص��ي عضو قيادة ف��رع طرطوس للحزب
والمهندس بسام س�لامة مدير عام شركة
مصفاة بانياس وعماد حماد رئيس اللجنة
التنفيذي��ة بطرطوس ومحم��د بديع علي
عضو التنفيذية وزينة الش��يباني رئيس��ة
اللجنة الفنية الفرعية للسباحة

أرضية جديدة لملعب  7نيسان بحلب
محمد هاشم إيزا
انطلق��ت ورش��ات العمل في ملعب  7نيس��ان
التاريخ��ي البلدي بحلب إلزال��ة أرضيته البالية
ذات العش��ب الصناعي (التارتان) الس��تبدالها
بعش��ب صناعي جدي��د ذي مواصف��ات دولية
وقد انتهت الجه��ة المنفذة لألعمال من ترحيل
مخلفات الحقبة الماضية.
المهندس حسام قرم رئيس دائرة المنشآت في
تنفيذية حلب أوضح بأنه تمت دراس��ة العروض

الفني��ة المقدم��ة م��ن الجهات العارض��ة ،وتم
اختيار العرض المناس��ب العائد لـ مهند شحادة
بقيمة مئة وس��بعين مليون لي��رة ومدة تنفيذ
المش��روع تس��عون ً
يوما وبن��ود العقد يختص
باألرضية وال تش��مل الجوانب األخرى كالصيانة
العامة للمرافق ،وأضاف بأنه فور وصول نس��خة
العقد لفرع حلب قامت التنفيذية بتشكيل لجنة
لإلش��راف الهندس��ي والفني للتأكد من سالمة
التنفيذ.
وللتذكي��ر ف��إن كافة إج��راءات اإلعالن وفض
العروض جرت في المكتب التنفيذي بدمشق.

محليات
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أذكياؤنا توجوا بأربع ميداليات وعادوا للواجهة العربية
ربيع حمامة
توجت البعثة الس��ورية تألقها في
البطول��ة العربية للفئ��ات العمرية
ً
مؤخرا
للش��طرنج التي اختتم��ت
بالعاصمة األردنية عمان بحصدها 4
ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية..
وكان من الممكن التتويج بالمزيد
لكن الحظ عاند البقية.
في حديث التتوي��ج ،نال الالعب
رامي طلب ذهبية فئة الـ 6سنوات
وه��و الالع��ب الوحي��د بالبطولة
ال��ذي نال العالم��ة الكاملة حيث
حق��ق االنتصار ف��ي كل الجوالت
وبحسب ما قال عنه رئيس اتحاد
الش��طرنج علي عباس «مش��روع
بطل عالمي».
ونالت الالعبة كريس��تين وس��وف
الميدالية الفضية بعد حصولها على
المركز األول مكرر وبكسر التعادل

حلت خل��ف الجزائرية في فئة الـ8
سنوات وباإلضافة لميداليتها نالت
لقب مرشح أستاذ دولي.
وف��ي الفئة ذاتها للذك��ور نال ورد
حسن الميدالية البرونزية باإلضافة
إلى لقب مرشح أستاذ دولي.
البرونزية الثاني��ة تقلدها الالعب

حس��ين عبود في فئة الـ 12سنة
وبمركز ثاني مك��رر باإلضافة إلى
لقب مرشح أستاذ دولي.
ش��هدت البطولة مش��اركة جميع
الدول العربية باس��تثناء السودان
ومص��ر وموريتاني��ا وبالمحصل��ة
العام��ة ن��ال منتخب��ا المرك��ز

انتخاب إدارة جديدة للجمعية السورية للخيول العربية األصيلة
انتخب��ت الجمعي��ة الس��ورية للخيول العربي��ة األصيلة
مجلس إدارة جديدا مؤلفا من بالل كريم رئيس��ا وطارق
عب��د الرحيم نائبا ونصار كحول أمينا للس��ر وذلك خالل
اجتم��اع الهيئة العامة للجمعية بمضمار الس��باقات في
الديماس بريف دمشق.
وجاء في عضوية الجمعية كل من هاني مخلوف ومحمد
هش��ام غريب وأحمد حمش��و ومحمد الرخالني وأحمد
الخ��راط وزهي��ر داوود وفه��د الكردي وعبد هللا الس��دة
وتم منح باس��ل جدعان صفة الرئيس الفخري للجمعية
وتسمية المهندس محمد الوادي مديرا تنفيذيا للجمعية.
وتطرقت اإلدارة الجديدة إلى أبرز ما يواجهه مربو الخيول
العربية من صعوبات تواجه عملية التربية والتي بدورها
تنعكس على إنتاج المزيد من الخيول وإعدادها لسباقات
السرعة وعروض الجمال.
ورك��زت مداخالت األعضاء على ضرورة دعم الس��باقات
لتحفيز المربين على تحضير خيولهم وزيادة مش��اركتهم
في السباقات الدورية التي تقام سنويا إضافة إلى تأهيل
مضمار السباق بشكل يزيد حجم المشاركة.
العضو المؤس��س في الجمعية باس��ل جدعان أشار إلى
أهمية توفي��ر الدعم المادي للنهوض بأعباء الس��باقات
والبطوالت التي تقيمها الجمعية وال س��يما بعد النجاح
الذي حققته البطوالت والمهرجان��ات التي تم تنظيمها
مؤخرا وتحديدا النس��خة األولى لمهرجان الشام الدولي

الذي أقيم في نيس��ان الماضي حيث تمكنت الجمعية
م��ن خالله من توس��يع دائرة االهتمام بالج��واد العربي
محليا وخارجيا.
وناقش أعض��اء الجمعية الوس��ائل الكفيلة لتعزيز عمل
الجمعية وتطوير نشاطها والتنسيق مع المهتمين بتربية
الخي��ول العربية لزيادة المنتس��بين بغية توفير إيرادات
جدي��دة إضافة إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة وفي
مقدمتها اس��تكمال مشروع مضمار السباق في ظل توفر
المخططات الهندس��ية النهائية له وتوفير المبالغ المالية
الالزمة لتجهيزه وفق المعايير العالمية.

هند ظاظا تعسكر في الصين وتنافس في هونغ كونغ
بدعوة من االتحاد اآلسيوي لكرة الطاولة غادرت
الالعب��ة المتألق��ة هند ظاظ��ا ومدربه��ا أدهم
الجمعان (االثنين) إلى الصين إلجراء معس��كر
تدريبي يس��تمر أس��بوع واحد  ,ويغ��ادرا بعدها

إلى هون��غ كونغ للمش��اركة ببطولته��ا الدولية
التي تعتبر من البطوالت القوية ذات المس��توى
المتقدم التي تقام بإش��راف االتحاد الدولي لكرة
الطاولة.

 125العبًا والعبة
في بطولة كرة الطاولة التنشيطية المفتوحة

الخام��س على صعيد المش��اركة
العربية ،وجاءت األخيرة بعدد ك
بير من الالعبي��ن حيث تصدرت
اإلمارات بمش��اركة ً 60
العبا تلتها
ً
الجزائر بـً 40
مش��اركا ونالت
العبا
لبن��ان المرك��ز الثال��ث وضمت
بعثتها ً 33
العبا ،كما شارك األردن

البلد المضيف ب��ـً 50
العبا والعبة
ونال المركز الراب��ع قبل أن يأتي
منتخبنا بالمركز الخامس.

انطالقة بطولة الجمهورية

ش��هدت صال��ة اتحاد الش��طرنج
بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق
انطالق��ة بطول��ة الجمهوري��ة

ختام بطولة الجمهورية للرماية
اختتم��ت في دمش��ق بطولة
الجمهوري��ة لرماية المس��دس
والبندقي��ة الهوائي��ة للرج��ال
والسيدات والتي أقيمت على
م��دار يومين وكان��ت النتائج
على النحو التالي:
مرم��ى هواء رج��ال -1 :فادي
مه��ران (الش��رطة)  -2راضي
حس��ن (الجي��ش)  -3محمد
علي (طرطوس).
مرمى هواء س��يدات -1 :غوى
مصطفى (طرطوس)  -2إيناس
العجيلي (الحس��كة)  -3لبنى
األطرش (السويداء).
بندقية هواء س��يدات -1 :راية
زي��ن الدي��ن (الس��ويداء) -2
لجي��ن س��ليمان (طرطوس)
 -3أس��ما مخلوف (طرطوس)

 -4سوسن البحري (ا لسويداء)
ثالث مكرر.
بندقية رجال -1 :خضر عيسى

أق��ام اتحاد كرة الطاولة بطولة تنش��يطية مفتوحة
في الصال��ة التخصصية للعبة في مدينة تش��رين
الرياضي��ة اس��تمرت  3أيام بمش��اركة  100العب
م��ن الذكور بأعمار مختلف��ة و 25العبة من اإلناث
متفاوتات العمر ,ولعب��وا بطريقة خروج المغلوب
م��ن أول مباراة التي تم اعتمادها على  7أش��واط
إلتاحة الفرصة للمتنافس��ين اللع��ب لفترة أطول,
وش��هدت البطولة منافسات قوية بين صغار السن
وكبارهم في األدوار النهائية وخاصة في مس��ابقة
اإلن��اث بتألق الش��بلة هن��د ظاظا الت��ي تصدرت
الترتيب.

أجمل التهاني
الزميل مجد إسماعيل المنسق اإلعالمي لنادي حطين تلقى تهاني األهل واألصدقاء
بمناسبة خطوبته على المهندسة بتول حسن ..أجمل التهاني وأحلى األمنيات.

ناقش المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام في جلسته
الدورية برئاسة اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي
العام عدة قضايا تتعلق بالرياضة السورية ووافق على إيفاد
عدد من المنتخبات للمشاركة في بطوالت قارية ودولية
وفق التالي:

 إيف��اد بعثة المنتخب الوطني لكرة الس��لة للس��يدات إلى لبنان
بالفترة م��ن  2019/8/3-1القامة مباريات ودي��ة مع بعض األندية
اللبنانية.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطني أللعاب القوى إلى لبنان بالفترة من
 2019/8/18-14للمشاركة ببطولة غرب آسيا للناشئين والناشئات.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطني للرياضات الخاصة بالريش��ة الطائرة
إلى تايالند بالفترة من  2019/9/24-9للمشاركة في الدورة الدولية
البارالمبية.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطني للناش��ئين بك��رة الطائرة إلى لبنان
بالفترة من  2019/8/18-16إلجراء مباريات دولية.
 إيف��اد بعثة المنتخب الوطني للريش��ة الطائرة إلى األردن بالفترة
من  2019/8/29-27للمش��اركة في بطولة غرب آسيا لفئة تحت 17
و 15سنة.
 إيف��اد بعثة نادي الجيش بكرة القدم إل��ى لبنان بالفترة من من
 2019/8/21-15إلقامة مباريات ودية مع نادي العهد اللبناني.
 إيف��اد مدرب��ي رياضة الجمب��از :مصطفى الحاج ورندة ريش��اني
وسوزان محمد إلى األردن بالفترة من  2019/9/15-9للمشاركة في
معسكر تدريبي.
 إيفاد رئيس االتحاد الس��وري للجمباز محمد حبوباتي إلى تونس
بالفترة من  10/24ولغاية 2019/11/3لحضور اجتماع االتحاد العربي
للعبة.
 إيفاد المهندس��ين :درويش حميد – عبير الكن – يحيى درويش
وئن��اء إبراهيم بالفترة م��ن  2019/8/27-7للمش��اركة في الدورة
التدريبي��ة التي تنظمها الحكومة الصيني��ة في مجال ادارة وصيانة
وسائل الرياضة في الدول النامية.
 تكليف غياث دباس بتس��يير أمور نادي الوحدة الرياضي بدمشق
حتى موعد االنتخابات.
 تكليف عبد الكريم السبس��بي عضو إدارة نادي الطليعة الرياضي
بحماة برئاسة النادي حتى موعد االنتخابات.
 إعادة تش��كيل مجلس ادارة نادي االتحاد الرياضي بحلب برئاسة
مفيد مزيك وعضوية :أحمد رحماني – محمد جمعة يحيى الراش��د
– محمد قرقناوي وصباح البكري.
 إعادة تش��كيل مجلس إدارة النادي الرياضي العسكري بالمنطقة
الش��مالية برئاسة المساعد أول خالد بركات وعضوية :نظير شبلي –
مصطفى بغدادي – أيمن خطيب ومعتصم بالله سيجري.
 إعادة تش��كيل مجل��س إدارة نادي العن��ازة الرياضي بطرطوس
برئاس��ة حسن عثمان وعضوية :وحيد الدعبول – ثائر نعمان – بشار
زيدان – عماد دوابة – حيدر غانم ومضر إبراهيم.

الش��وطين األولين حي��ث تقارب��ت النقاط
لكن منتخب الالذقية اس��تلم زمام المبادرة
والتفوق وتقديم مس��توى وعرض وأداء عال
ومتمكن وسيطر بشكل واضح في الشوطين
الثالث والرابع وأنه��ى المباراة لصالحه د68
نقطة مقابل  48وحمل كأس البطولة.

محمد عجان
توج منتخب الالذقية بكرة الس��لة الخاصة
على الكراسي بط ًال للجمهورية بعد فوزه في
المباراة النهائي��ة على منتخب حلب وذلك
في ختام بطولة الجمهورية التي استضافتها
الالذقية بمشاركة منتخبات الالذقية ،حلب،
حمص ،ريف دمشق ،دمشق.

فرسان البطولة

مثل فريق الالذقية الالعبون ،عمار الش��يخ،
جهاد ريا ،محمد ش��حافو ،أشرف دالي ،مراد
م��راد ،فهد حلبي��ة ،رامي مب��ارك إبراهيم
الحجي ،نبيل شملص ،رامي الناصر.

تأهل بجدارة

وكان فري��ق منتخ��ب الالذقي��ة قد تأهل
للمب��اراة النهائية بجدارة واس��تحقاق بعد
فوزه في الدور األول على منتخب دمش��ق
 31/54وعل��ى منتخ��ب القنيط��رة 13/48
وتاب��ع مش��واره مع االنتص��ارات وفاز في
ال��دور الثاني نصف نهائ��ي ،على منتخب
حمص .48/57
وكذلك تأهل منتخ��ب حلب بعد فوزه في

محمد عجان

صبحي أبو كم

(طرط��وس)  -2عل��ي حل��وة
(طرطوس)  -3س��امي البحري
(السويداء).

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي

منتخب الالذقية بطل الجمهورية بكرة السلة الخاصة على الكراسي

منافسات قوية
ومثيرة لمالكمة الفئات
العمرية بالالذقية

 تصدر فريق الذكور -1 :يامن دندل (دمش��ق40 ,عاما)  -2عبيدة الظاظا (حماه 15 ,عاما)  -3أحمد
الحافظ (نادي الش��رطة 50 ,عام��ا)  -4عبد الرزاق
حالق (حماه 15 ,عاما)
 تصدرت فريق اإلناث -1 :هند ظاظا(دمش��ق10 ,س��نوات)  -2نورمان غزالي (دمشق 25 ,سنة) -3
النا الش��يخ ياسين(حماه 15 ,سنة)  -4هبة اللجي
(دمشق 24 ,عاما).
توج األبطال نذير عربينية رئيس اتحاد كرة الطاولة
بحضور محم��د عصام الحمصي الع��ب المنتخب
الوطني س��ابقا الذي قدم هدايا تشجيعية للثالثة
األوائل من الفئتين وتكاليف البطولة من خدمات
وأجور التحكيم ,كما حضر التتويج بطلة الجمهورية
السابقة آسيلة الجندي.

للشطرنج للذكور فئة  16و 18و20
ً
التعبا
س��نة بمش��اركة حوالي 80
لمختل��ف الفئات وتس��تمر حتى
يوم غد األحد.
أما بطولة اإلناث لفئة  16و 18سنة
فقد تقرر إقامته��ا بالفترة من 29
الشهر الحالي ولغاية  2أيلول.
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ً
ً
وتحضيرا للمشاركة باألولمبياد
استعدادا
الوطن��ي الراب��ع أقام��ت اللجن��ة الفنية
للمالكم��ة بطول��ة الالذقي��ة للناش��ئين
بمش��اركة ً 38
العبا مثل��وا أندية الالذقية
والمراك��ز التدريبي��ة والبيوتات الرياضية
واس��تمرت ثالثة أيام عل��ى حلبة مدينة
األسد الرياضية.
ً
المس��توى ج��اء جي��دا والن��زاالت كافة
كان��ت عامرة باإلث��ارة والندي��ة وظهرت
خامات جيدة وبمس��توى متطور ومؤهل
للمنافسة.

هذا وجاءت النتائج النهائية

وزن  46ك��غ :فراس تج��ور ،وزن  48كغ:
مج��د إس��ماعيل ،وزن  50ك��غ -1 :فهد
حم��دان ،وزن  52كغ :عب��ادة النمر ،وزن
 54كغ :تراب محم��د ،وزن  57كغ :ريان
الخطيب ،وزن  60كغ :زين داؤود وزن 63
كغ :عزي��ز ديب ،وزن  66كغ :جعفر تفوح
وزن  70كغ :بشار ش��ريقي ،وزن  75كغ:
علي إبراهيم وزن  80كغ :ماهر معروف.
باسل بهلول عضو اتحاد المالكمة ومشرف
البطولة أبدى إعجابه بالمستوى المتطور
لدى المشاركين ووعد بإحراز مراكز أولية
في عدة أوزان باألولمبياد الوطني.

متابعات

ال��دور األول على منتخ��ب حمص 37/40
وتابع مشواره مع النتائج الجيدة بفوزه من
ال��دور الثاني على منتخب دمش��ق 19/38
وتأهل مع الالذقية للمباراة النهائية.

منتخب الالذقية بط ًال للجمهورية

وفي المباراة النهائية وعل��ى الصدارة تقابل
منتخ��ب الالذقية م��ع منتخ��ب حلب في
مباراة متكافئة ف��ي المهارات والفنيات في

في خت��ام البطولة ج��اء الترتيب كما يلي:
 -1الالذقية  -2حلب  -3حمص  -4دمشق
 -5ريف دمشق.
قام رئي��س وأعضاء اتح��اد الرياض��ات الخاصة إلى
جانب رئيس وأعضاء تنفيذية الالذقية بتتويج الفرق
الفائزة بالمراكز الثالثة األولى بالكؤوس والميداليات.

أخبار من مالعب حلب
محمد هاشم إيزا
أعياد جيشنا الباسل

عل��ى مالعب الوس��يم ف��ي ن��ادي الحرية
انطلقت منافس��ات ال��دوري الرياضي لكرة
القدم الذي تقيمه قيادة كتائب البعث على
شكل سداسيات بمشاركة أربعة فرق ضمن
تجمع حلب تلع��ب بطريقة الدوري بمعدل
ً
ً
اعتبارا من الساعة الخامسة
يوميا
مباراتين
والنص��ف مس��اء والفرق المش��اركة ضمن
التجمع الشمالي هي مراكز حلب ،الحسكة،
دير الزور ،جامعة حلب.
ً
تنظيم��ا مميزاً
وقد ش��هد حفل االفتت��اح
وحضر اللقاءات الت��ي جرت يوم الخميس
الرفاق فاضل النجار عض��و اللجنة المركزية
أمين فرع الحزب بحلب وأعضاء قيادة الفرع
وأمن��اء وأعضاء وقيادات الش��عب الحزبية
والمنظمات الش��عبية والنقاب��ات المهنية
وجمه��ور حاش��د وانطل��ق بدخ��ول الفرق
المش��اركة ميدان الملعب يتقدمهم حملة
اإلعالم الوطنية وصورة للسيد الرئيس القائد
بشار األسد ،وعزف النش��يد الوطني الغالي
وألقيت كلم��ات بهذه المناس��بة ثم أعلن
أمين فرع الحزب افتتاح الدوري على بركة
ً
متمنيا التوفيق لجميع المشاركين.
هللا
جدير بالذكر أن قيادة كتائب البعث بالقيادة
المركزية لحزب البعث العربي االش��تراكي
تقي��م هذا ال��دوري لمراكز كتائ��ب البعث

ً
مركزا بمناسبة احتفاالت حزبنا
وعددها 14
العظيم بتأس��يس الجيش العربي السوري،
عي��د األول م��ن آب في أربع��ة تجمعات
وتطبق خالله��ا جميع أنظم��ة وتعليمات
االتحاد العربي السوري لكرة القدم.

الجمهوري��ة وأثن��ى على جه��ود المدربين
ً
مطالبا بمضاعفة
واإلداريي��ن وهنأ الالعبين
الهم��ة والح��رص على تطوير المس��تويات
وتحقيق المشاركة المتميزة في األولمبياد
الوطني للناشئين.

أنهى الدكتور ماهر خياطة زيارته إلى مدينة
حلب بلق��اء مع لجنتي الكاراتيه والريش��ة
الطائرة وأكد عل��ى تجاوز الخالفات القائمة
بين ك��وادر اللعبتين والتوج��ه نحو خدمة
ً
بعيدا عن الرغبات الش��خصية
الصالح العام
مؤكدا على العمل الجماعي والعمل انطالقاً
ً
من الفئ��ات العمرية والصغار إلعادة هاتين
ً
ً
وتألقا
تفوقا
الرياضتين إلى س��ابق عهدهما
ً
ً
ً
وإقليميا ،وكانت عدة لقاءات
وعربيا
محليا
تمخضت عن إعادة الحياة إلى مجاريها بين
اللجنة الفنية للكاراتيه وأسرة اللعبة ورئيس
المكتب المختص بالتنفيذية الذي كان في
ً
مصرا على حل هذه اللجنة.
وقت سابق
وكان د .خياطة زار نادي اليرموك في مقره
الصيف��ي بالعزيزي��ة والتق��ى إدارة النادي
وتمن��ى عليه��ا تعزي��ز جهوده��ا للنهوض
بألعاب الن��ادي وب��ارك إنجازها في فرش
صالة النادي المغلقة لكرة السلة بالباركيه.
كما التق��ى نائب رئيس االتح��اد الرياضي
اللجن��ة الفني��ة للترياثلون وك��وادر اللعبة
والعب��ي منتخ��ب حل��ب العائدي��ن م��ن
طرطوس والمتوجين بـ 11ميدالية  5ذهب
و 2فض��ة و 4برونز والمركز األول في بطولة

االجتماع األول لمجلس اإلدارة المؤقت في
نادي الحرية لم يتكلل بالنجاح والوصول إلى
تفاهمات حول توزي��ع المهام حيث انفض
بعد س��اعتين بع��د أن تعذر عل��ى الحضور
االتفاق على حصر مس��ؤولية فرق كرة القدم
بين ديبو ش��يخو ووليد الناص��ر ،االجتماع
األول لإلدارة حضره مش��رف النادي باللجنة
التنفيذية محمد ياس��ر قضي��ب البان الذي
عمل مافي وسعه لتذليل الخالفات وتقريب
وجهات النظر دون ج��دوى فيما تم توزيع
المه��ام بين األعض��اء اآلخري��ن ..التنظيم
واإلع�لام والمالي لرئيس الن��ادي الدكتور
أحمد س��مير بيب��ي ،واأللع��اب الجماعية
والك��رات لكنان هالل مش��اركة مع محمد
أديب مكتبي با إلش��راف على كرة الس��لة،
ورامي شهنبدر لأللعاب الفردية والقوة.
ومس��اء أمس التأم��ت اإلدارة المؤقتة في
اجتماعه��ا األول لتوزي��ع المه��ام وتحديد
المسؤوليات.
وس��يكون البند الثاني في ج��دول أعمالها
دراسة واقع كرتي القدم والسلة والتعاقدات
الجدي��دة وتكلي��ف المدربي��ن والك��وادر
ً
استعدادا للموسم الجديد.

متابعات

خالفات

كرة السلة
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ً
الجيش بطال لدوري الرجال لكرة السلة موسم 2019 / 2018
برعاية وحضور اللواء موفق جمعة

أبي شقير
برعاي��ة وحضور الل��واء موف��ق جمعة رئيس
االتحاد الرياضي الع��ام والدكتور ماهر خياطة
نائب رئيس االتحاد الرياضي العام  ،توج فريق
الجيش بط ًال لدوري الرجال لكرة السلة موسم
 2019/2018بعد أن حقق مساء الجمعة الفوز
الثالث على منافس��ه الجالء بالمواجهة الرابعة
للفريقين بسلس��لة المباراة النهائية بفارق ()4
نقاط ( )64 / 68وقد حضر المباراة اللواء ياسر
ش��اهين مدير إدارة االع��داد البدني بالجيش
والقوات المسلحة ومحمد جالل نقرش رئيس
اتحاد كرة الس��لة وأحمد منص��ور عضو قيادة
فرع الح��زب بحلب ومهند ط��ه رئيس اللجنة
التنفيذي��ة بدمش��ق والعميد محس��ن عباس
رئيس نادي الجيش المركزي والدكتور أنطوان
عته رئي��س نادي الج�لاء  ،وكان الجيش قد
حق��ق الف��وز الثاني مس��اء األربع��اء الماضي
في أولى مواجهتهما بدمش��ق (ضمن سلسلة
المب��اراة النهائي��ة) ونجح العب��و الجيش من

قلب تأخرهم معظم دقائق المباراة لفوز صريح
وبف��ارق ( )8نق��اط ( ، )64 / 72ومم��ا يذكر
أن الج�لاء كان قد نجح م��ن معادلة النتيجة
بالمب��اراة الثانية بحلب حيث ف��از بفارق ()7
نقاط ( )73 / 80بعد أن تفوق الجيش بالمباراة
ً
ً
األول��ى للسلس��لة وحقق ً
وقياس��يا
كبيرا
فوزا
وبف��ارق ( )36نقط��ة ( .....)45 / 81إليك��م
التفاصيل :

فوز صعب ومثير

المواجه��ة الرابع��ة للفريقي��ن ش��هدت تقدم
وتفوق الجالء ببداية المباراة بفضل تميز وتألق
الجن��اح وائل جليالتي (نج��م المباراة) حيث
استهل الجالء التسجيل بثالثية وائل ثم أضاف
جورجي ووس��ام س��لتين قبل أن يعود وائل
للتس��جيل من الهجوم السريع ليتبح النتيجة
( )9 / 0وكان أول��ى نقاط الجيش عبر الجابي
ثم أضاف هاني س��لة لكن الجليالتي ووس��ام
وجميل س��جلوا ( )7نقاط متتالية للجالء من
ثالثية ومتابعة ليصل الفارق إلى ( )12نقاط (4
 )16 /فتحرك المرجانة وقلص من رمتين لكن
وائل عاد للظهور وأضاف ثالثية وس��لة ورمية

حرة ليصبح الف��ارق ( )15نقطة ( )21 / 6لكن
هاني ووليام س��جلوا من تحت السلة فانتهى
الربع األول بتقدم الجالء ( )23 / 12وفي الربع
الثاني تكاف��ئ األداء وانته��ى بتفوق الجيش
( )17 / 20لتصب��ح النتيجة مع نهاية الش��وط
األول ( )40 / 32عبر سالت عبد الوهاب وأنس
وهاني  ،وفي الربع الثالث تعادل الفريقان (16
 )16 /وفي الربع األخير حسم الجيش المباراة
بع��د أن تفوق ( )8 / 20مس��تغ ًال خروج وائل
باألخطاء الشخصية الخمسة  ،وقد قاد المباراة
الحكام قاس��م الحموي ووس��ام زين وصفوان
سيفو.
وفي ختام المباراة س��لم اللواء جمعة الالعب
رامي مرجانة قائد فريق الجيش كأس البطولة.
أرقام من المباراة
س��جل للجيش  :ان��س ش��عبان ( )6نقاط و
طارق الجابي  ١٠ورامي مرجانة  ٩وعبد الوهاب
الحموي  ١٥وولي��ام حداد  ٢وهاني دريبي ١٣
وعمر الشيخ علي .١1
سجل للجالء اسحق عبيد ( )٢ووائل جليالتي
( )٢٨وجورج��ي نظري��ان( )4و يامن حيدر ١

وجميل صدير  ٦ووسام يعقوب .٢٢

مباراة مثيرة

حفل��ت مباراة الجيش والج�لاء الثالثة ضمن
سلس��لة المباراة النهائية لدوري الرجال بإثارة
وندية كبيرة حيث اس��تهل الجي��ش المباراة
بالتقدم ( )0 / 4بس��لتي ط��ارق الجابي ولكن
الج�لاء عك��س المجريات وس��جل ( )7نقاط
متتالية عبر جميل وجورجي فتحرك المرجانة
وهاني أكثر ونجحا بالتسجيل من تحت السلة
والرميات الحرة ولكن وائل قاد الجالء للتقدم
مع نهاية الربع األول بفارق ( )3نقاط ()12 / 15
وفي الربع الثاني واص��ل الجالء تقدمه وأنهى
ً
متفوقا بفارق ( )6نقاط حيث انتهى (20
الربع
 )14 /بفض��ل الثالثي��ات األربع التي س��جلها
وسام ووائل ومهران ويرفانت لتصبح النتيجة
مع نهاية الشوط األول (.)35 / 26

تميز المرجانة

كالعادة وبنفس الس��يناريو المكرر منذ بداية
الموسم عندما يتأخر الجيش يبحث عن النجم
ً
رأس��ا
رام��ي مرجانة ال��ذي يقلب المجريات
على عقب وبالدقائق الحاس��مة يكون صاحب

التس��جيل الكبي��ر والمؤثر حيث ش��هد الربع
الثالث ارت��كاب الحموي الخطأ الرابع مما تأثر
أداء الجي��ش الدفاعي ولكن الجابي والش��يخ
علي نجحا بالتس��جيل من المس��افة البعيدة
والرمي��ات الح��رة فتفوق الجي��ش ()12 / 17
لتصبح النتيج��ة ( )47 / 43وفي الربع األخير
تميز المرجانة وسجل ( )10نقاط بمساندة عبد
الوهاب وهامي وطارق وعمر فانتهى الربع (29
 )17 /ليفوز الجيس (.)64 / 72
ق��اد المب��اراة الحكام حس��ام تلل��و ومصباح
فاخوري ووس��ام زين وراقبها شحادة آل رشي
ومزاحم حويج.

أرقام وإحصائيات من المباراة الثالثة

س��جل للجيش  :ط��ارق الجاب��ي ( )21نقطة
ورام��ي مرجان��ة ( )21نقط��ة وعب��د الوهاب
الحموي ( )6وعمر الش��يخ علي ( )16وهاني
إدريبي ( )4ووليام حداد (.)4
س��جل للجالء  :وائ��ل جليالت��ي ( )20نقطة
وجورجي ناظاريان ( )12ووس��ام يعقوب ()11
وجمي��ل صدي��ر ( )6ومه��ران نرس��يس ()5
ويرفانت ( )3واسحق عبيد (.)2

س��جل الجيش  20تس��ديدة ثنائي��ة من 45
محاولة بنسبة تسجيل 44%
س��جل الجيش  6تس��ديدات ثالثية من 23
محاولة بنسبة تسجيل 26%
س��جل الجي��ش  14رمية حرة م��ن  21رمية
متاحة بنسبة تسجيل 66%
س��جل الج�لاء  15تس��ديدة ثنائي��ة من 38
محاولة بنسبة تسجيل 39%
س��جل الجالء  8تس��ديدات ثالثي��ة من 24
محاولة بنسبة تسجيل 33%
س��جل الج�لاء  10رميات حرة م��ن  18رمية
متاحة بنسبة تسجيل 71%
التق��ط العبو الجي��ش  46ريباوند منهم ()14
هجومي  ،فيما التقط العبو الجالء  35ريباوند
منهم ( )11هجومي.
ارتكب العب��و الجيش  11تورن وكذلك ارتكب
العبو الجالء ( )11تورن أوفر.
مرر العبو الجالء  17تمريرة حاسمة (أسيست)
س��جل منها الفريق  41نقط��ة  ،فيما مرر العبو
الجيش  14تمريرة حاس��مة (أسيست) سجل
منها الفريق  34نقطة .

الجالء والجيش يتبادالن الفوز في مواجهتي حلب
محمد هاشم إيزا
لم تتضح معالم الحس��م في اللقاءين
اللذين اس��تقبلتهما صالة األسد بحلب
ضمن مواجهات المرحلة النهائية للظفر
ببطولة الدوري السلوي كما كان يتوقعه
الكثي��رون ،فقد فاج��أ الجيش الجميع
بالمستوى واألداء الراقي الذي قدمه في
ً
ً
كبيرا على
ف��وزا
المباراة األولى وحقق
مضيفه الجالء بفارق بعيد عن التكهنات
والتوقعات وفرض الفريق الزائر سيطرته
المطلقة وأس��لوبه الجماعي فاس��تحق
ً
ً
زاهيا بعك��س المباراة الثانية
انتصارا
الت��ي بدأه��ا ً
رائعا وتراج��ع في نصفها
الثان��ي من دون أي مبرر وس��ط عالمة
اس��تفهام حول ما قدمه أح��د العبيه،
وبالتال��ي تأجل الحس��م إلى مواجهتي
دمشق ،ومن يدري فقد يحتاج الطرفان
إلى لقاء فاصل خامس في حلب وسوف
ننتظر.

المواجهة األوىل

الجالء × الجيش 81 / 45

المراقبان :وفيق السلوم وأيمن صالح.
األرباع.23 / 12 ،18 / 11 ،22 / 9 ،18 / 13 :
الحكام :الدوليون قاسم حموي ،صفوان
سيفو ،وسام ربيع ،مصباح فاخوري.
قدم الجالء أس��وأ عروضه منذ س��نوات
وتعرض لهزيم��ة ثقيلة أمام منافس��ه

الجي��ش بف��ارق كبير ً
جدا ل��م يتوقعه
أح��د (المتفائلون والمتش��ائمون) بلغ
 36نقط��ة وظه��ر في وضعي��ة محزنة
ً
ج��دا أمام أنص��اره ،أضاع فيه��ا الهوية
والمس��توى والخط��ة على المس��توى
ً
مهزوزا
الفني والتكتيكي والبدني فكان
ً
ً
ً
هجوميا وس��قط حتى
وضائعا
دفاعي��ا
المستوى الفردي بغياب جميع الحلول
المطلوبة؟!
ب��دوره اس��تحق الجيش ف��وزه الكبير
بتفوق على كافة الصعد وبدا كمجموعة
متكاملة متفاهمة منسجمة دليل تفوق
األرقام واإلحصاءات والمس��توى الرائع
والخطة التي منع��ت الفريق المنافس
م��ن عب��ور المنطق��ة الدفاعي��ة ،تميز
الجي��ش ب��األداء الجماعي والتنس��يق
الهجوم��ي والتس��ديد المتق��ن ودفاع
الم��ان الصل��ب والرقابة عل��ى هدافي
الجالء.
وألن أصحاب األرض عجزوا عن اختراق
الدفاع الجيشاوي لعبوا بطريقة  5خارج
القوس وأخفقوا بالتس��ديد البعيد كما
القريب ،في الوق��ت الذي اخترق العبو
الجي��ش دفاع��ات الج�لاء بكل يس��ر
وسهولة وس��جلوا بال رقابة مستفيدين
من الكرات المرتدة والهجمات السريعة
فض ًال عن اس��تثمار التمريرات الخاطئة
وما أكثرها؟!
ف��ي الربع األول أمس��ك الجيش بعصا

المب��اراة وتق��دم  18 / 13ع��ن طريق
الحم��وي والدريب��ي وم��ن المتفرقات
سجل للجالء جليالتي وصدير ويعقوب،
في الثان��ي بصم الجيش بخاتم التفوق
 22 / 9لتصبح النتيجة  40 / 22والفارق
 18نقطة م��ن خالل مرجان��ة والجابي
وللجالء ناظاريان وجليالتي في الثالث
واصل الجيش توس��يع الفارق فبلغ 25
نقطة بتفوق صري��ح  18 / 11من خالل
قائ��د الفري��ق مرجانة وح��اول الجالء
تبديل أس��لوبه من دف��اع المان تومان
إلى الدفاع الضاغ��ط دون أن يفلح في
الربع األخير تصاعد الفارق إلى 66 / 39
ثم ارتقى إلى  36نقطة  79 / 43ثم 45
 81 /في نهاية المباراة بسيطرة وهيمنة
 23 / 12ع��ن طري��ق الجابي وش��عبان
ودريبي.

أرقام من الملعب

سجل للجالء :وائل جليالتي  ،12جميل
صدي��ر  ،7وس��ام يعق��وب  ،9جورجي
ناظاريان  ،7إسحاق عبيد  ،2فارس الفرا
 ،2جورج نونو  ،2مهران نرسيس .4
س��جل للجيش ،16 :رامي مرجانة ،19
عبد الوهاب حم��وي  ،7وليام حداد ،9
طارق الجابي  19أنس ش��عبان  ،4عمر
الشيخ علي .7
أصاب الجالء  3سالت من خارج القوس
لناظاريان وجليالتي ويعقوب.
أص��اب الجيش  7س�لات م��ن خارج

الخميس ...إياب نهائي دوري سلة الشباب في حماة
أصدر اتحاد كرة الس��لة األس��بوع
الماضي جدول مباري��ات مرحلة
إياب دور األربع��ة النهائي لدوري
الش��باب حيث م��ن المق��رر أن
ُ
إنطالق��ا من يوم
تق��ام مبارياته
الخميس الق��ادم ( )8آب الحالي
بمش��اركة أندبة الوح��دة والجالء
والطليعة والجيش  ،وكان شباب
الوح��دة تصدروا مرحل��ة ذهاب
الدور النهائي بعد أن حققوا ثالثة
انتص��ارات متتالية حي��ث فازوا
على الج�لاء (متص��در مجموعة
حل��ب) وعل��ى الطليع��ة وعل��ى
الجيش  ،ففي المباراة األولى فاز
الوحدة على الج�لاء بصعوبة بعد
وقتين إضافيين بفارق ( )11نقطة
( )103/92حي��ث انته��ى الوقت
األصل��ي بالتع��ادل ( )77/77بعد
أن انتهت أرباع المباراة (19/18-
 )24/16-17/18-17/25وانته��ت
الحص��ة اإلضافية األولى بالتعادل

( ، )7/7وف��ي المب��اراة الثاني��ة
فاز أم��س الوحدة عل��ى الطليعة
( )72/65بع��د أن انته��ت أرباع
المباراة (12/21-25/13-11/21-
 )24/10وف��ي المب��اراة الثالث��ة
للبرتقالي فاز الوحدة على الجيش
بفارق ( )21نقط��ة  86/65حيث
انتهت أرب��اع المب��اراة (،24-12
 )15-26 ،20-14 ،27-13وف��ي
بقي��ة المباريات ف��از الجالء على
الجي��ش ( )77/60بعد ان انتهت
أرب��اع المب��اراة (24/10-17/17-

 )12/19-24/14وفاز الطليعة على
الجي��ش ( )72/59بعد أن انتهت
أرب��اع المب��اراة (17/11-13/10-
 )19/20-23/18وف��از الج�لاء
على الطليعة بف��ارق نقطة واحدة
 62×63حيث انتهت أرباع المباراة
()16-17 ،24-10 ،14-19 ،9-16

ترتيب فرق النهائي

 - 1الوحدة  6نقاط
 - 2الجالء  5نقاط
 - 3الطليعة  4نقاط
 - 4الجيش  3نقاط

جدول مباريات مرحلة اإلياب
اليوم والتاريخ
الخميس 8/8
الجمعة 9/8
السبت 10/8

المباراة
الجيش × الطليعة
الوحدة × الجالء
الطليعة × الوحدة
الجيش × الجالء
الوحدة × الجيش
الجالء × الطليعة

الصالة

الساعة
16.00
18.00
16.00
صالة حماة
18.00
12.00
14.00

األخيرة لمرة واحدة تقدم الجيش / 53
 59واس��تعاد الجالء أفضليته 62 / 72
وه��و الفارق األعلى وتقل��ص إلى / 75
 73عندها توقف الجيش عن التسجيل
ورفع الجالء الف��ارق مع النهاية إلى 80
 73 /وج��اءت نتيجة الحص��ة لصالحه
 20 / 26ع��ن طريق ناظاري��ان وحيدر
وسجل للجيش حموي ودريبي وجاكي
والشيخ علي.

اإلحصائيات الرقمية

القوس ل��كل من مرجان��ة  ،3حداد ،2
دريبي واحدة ومثله الشيخ علي.
احس��تب على الج�لاء  17خطأ وحصل
على  19رمي��ة جزاء اس��تثمر منها 10
نقاط.
احتس��ب على الجيش  16خطأ وحصل
على  18رمي��ة جزاء اس��تثمر منها 10
نقاط.

لقاء التعويض

الجالء × الجيش 73 / 80

المراقبان :وفيق الس��لوم ومحمد ماجد
سنجقدار.
األرباع.20 / 26 ،13 / 26 ،24 / 17 ،16 / 11 :

الحكام :الدوليون س��امر دالي ،مصباح
فاخوري ،صفوان س��يفو ،محمد يحيى
سبسبي.
عرض الجالء ما فاته في المباراة األولى
عن��د قلب تأخ��ره بف��ارق  14نقطة إلى
فوز مس��تحق بفارق  7نق��اط في مباراة
متبدل��ة من حي��ث األداء والمس��توى
ظهر خاللها واقع اإلجه��اد البدني على
الالعبين خاصة فريق الجيش.
س��لة االفتتاح كانت لجليالتي تس��لم
على أثرها الضيوف زمام اللقاء فتقدموا
عن طريق الدريبي وأنهوا الحصة األولى
 16 / 11بع��د أن صنع��وا ً
فارقا قدره 10

ً
نقاطا  16 / 6وس��جل ألصحاب األرض
وائل وصدير.
ً
في الثانية اس��تمر الجيش متفوقا وزاد
من غلته بواسطة مرجانة وحداد وشيخ
علي وحموي مقابل نقاط حيدر وصدير
ويعق��وب وناظاري��ان  24 / 17لتص��ل
النتيجة إلى .40 / 28
ف��ي الثالث��ة انقلب��ت الموازي��ن ً
كليا
وتعادل الطرف��ان أربع مرات آخرها 50
 50 /وحق��ق الجالء تقدمه الثالث / 54
 52من خالل جليالتي وصدير وحيدر.
وتف��وق بدب��ل س��كور  13 / 26وخرج
ً
متقدم��ا بالحصيلة  53 / 54في الحصة

ماي��كل ش��لبي  ،2وائ��ل جليالتي ،24
جورجي ناظاري��ان  ،16يامن حيدر ،15
جميل صدير  16وسام يعقوب .7
س��جل للجيش طارق الجاب��ي  ،9رامي
مرجانة  ،21عبد الوه��اب الحموي ،12
وليام الحداد  ،5هاني الدريبي  ،17عمر
الشيخ علي .9
أصاب الجالء  8سالت من خارج القوس
ل��كل م��ن جليالت��ي  2وناظاري��ان ،3
وواحدة لكل من حيدر ويعقوب وصدير.
أص��اب الجيش  5س�لات م��ن خارج
الق��وس لكل م��ن مرجان��ة  3وواحدة
للحداد ومثلها الشيخ علي.
احتس��ب على الجالء  23خطأ وحصل
عل��ى  27رمية جزاء اس��تثمر  19نقطة
منها.
احتس��ب على الجيش  24خطأ وخرج
من��ه الحداد وحصل على  25رمية جزاء
استثمر منها  16نقطة.

أشبال وشبالت حطين بصدارة دوري سلة الالذقية
محمد عجان
اختتم��ت ف��ي الالذقي��ة وعلى
مالع��ب نادي حطين منافس��ات
بطولة أندية الالذقية بكرة الس��لة
لألشبال والشبالت بمشاركة أندية
حطين ،تشرين ،الشرطة ،التضامن
لمرحلة الذهاب وقد تصدرت فرق
نادي حطين لألش��بال والشبالت
بجدارة وتميز وبمس��توى متطور
أهله للفوز على كافة منافسيه.
وللحقيق��ة فإن المس��توى الفني
لجمي��ع األندي��ة كان ً
جيدا وقدم
الالعب��ون والالعب��ات مس��توى
ً
متطورا وفنيات ومه��ارات عالية
وأداء متمك��ن وإع��داد وتحضير
جيد من قبل المدربين.

بطولة األشبال

تصدر فريق أشبال حطين بجدارة

واستحقاق وقدم الالعبون مستوى
وأداء جيدي��ن أهلهم للمنافس��ة
بق��وة وتحقي��ق المرك��ز األول
وس��جل النتائج التالية :حطين ×
تشرين  ،60/38حطين × الشرطة
 ،68/24حطين × التضامن 20/0

باالنسحاب.
وحل فريق التضام��ن ً
ثانيا بفوزه
على الشرطة  51/29وعلى تشرين
 52/49وجاء فريق تش��رين ً
ثالثا
بفوزه على الشرطة  59/24وأخيراً
حل فريق الشرطة.

بطولة الشبالت

وكذلك وضح تفوق فريق شبالت
حطين وتصدرن المرحلة بجدارة
واس��تحقاق وس��جل النتائ��ج
التالية:
حطين × تش��رين  ،62/37حطين

× الش��رطة  ،60/29حطي��ن ×
التضامن  20/0باالنسحاب.
ً
وحل فريق التضام��ن ثانيا بفوزه
على الشرطة  65/41وعلى تشرين
 54/21وحل فريق الش��رطة ً
ثالثا
بفوزه على تشرين .43/40
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إعداد ربيع حمامة

ّ
في الكأس الدولية ..توتنهام يعمق جراح الريال وبنفيكا تابع تألقه
عم��ق توتنه��ام اإلنكلي��زي وصي��ف بطل
مسابقة دوري أبطال أوروبا جراح لاير مدريد
اإلس��باني بالفوز عليه به��دف دون رد على
ملع��ب «أليان��ز أرينا» ف��ي ميونيخ ضمن
كأس «أودي» الودية.
ودخل النادي الملكي إل��ى مباراة في هذه
ال��دورة الرباعي��ة ،التي يش��ارك فيها ً
أيضا
بايرن ميونيخ المضيف وفنربغشه التركي،
ً
تماما إثر خسارته الكبيرة
بمعنويات مهزوزة
أم��ام جاره اللدود أتلتيك��و مدريد  3-7في
مدينة نيوجيرزي األميركية.
وكان��ت الخس��ارة أم��ام الج��ار المدريدي
الثاني��ة في ثالث مباري��ات خاضها لاير في
كأس األبط��ال الدولي��ة بعد األول��ى أمام
باي��رن ميونيخ  1-3مقابل تعادل  2-2وفوز

بركالت الترجيح على أرسنال اإلنكليزي.
ثم وجه توتنهام ضربة جديدة إلى لاير وعقد
وض��ع مدربه زي��دان الذي يواجه مش��اكل
بالجملة قبيل انطالق الموس��م إن كان من
ناحية اإلصابات العديدة في صفوف الفريق،
أبرزها لماركو أسينسيو الذي انتهى موسمه
قب��ل أن يبدأ ،أو قراره بالتخلي عن الويلزي
غاري��ث باي��ل ثم تعطي��ل صفق��ة انتقاله
إلى ال��دوري الصيني وحصول��ه على راتب
أسبوعي خيالي قدره مليون يورو.
ويدين الن��ادي اللندني بف��وزه الثاني في ثالث
مباراة تحضيرية للموسم الجديد إلى هاري كاين،
الذي س��جل الهدف الوحيد في الشوط األول إثر
خطأ من الظهير البرازيلي مارسيلو (د.)22
ورغ��م الهدف المبكر عج��ز لاير عن تجنب

الهزيمة في هذه المباراة التي أجرى خاللها
الفريق��ان تعديالت بالجملة خالل الش��وط
الثاني م��ن دون أن يط��رأ أي تعديل على
النتيجة .وس��يلعب توتنهام مع إنتر ميالن
اليوم األحد.

تألق بنفيكا

وواصل بنفيكا البرتغالي مسلسل انتصاراته
في كأس األبط��ال الدولية بعدما فاز بهدف
نظي��ف عل��ى مي�لان اإليطال��ي ،ويدي��ن
«النس��ور» بالفض��ل ف��ي اقتن��اص النقاط
الثالث للمغربي المخض��رم عادل تاعرابت
صاحب الهدف الوحيد إثر تسديدة من خارج
المنطقة اصطدمت في دفاع «الروسونيري»
وحولت مس��ارها إلى داخل شباك اإلسباني
المخضرم ،بيبي رينا.

قائمة المرشحين ألفضل العب في العالم

إسبانيا بطلة لشباب أوروبا للمرة الثامنة بتاريخها

توج المنتخب اإلسباني بلقب كأس أمم أوروبا للشباب
تح��ت  19عاما عبر الفوز على نظيره البرتغالي / 2صفر
في المباراة النهائية للبطولة المقامة في أرمينيا.
وتقم��ص في��ران توريس دور البطولة وس��جل هدفي
الفوز للماتادور اإلسباني في الدقيقتين  34و.51
وتوج منتخب إس��بانيا باللقب للمرة األولى منذ 2015
والمرة الثامنة في تاريخه ويمتلك الرقم القياسي لعدد
مرات الفوز بلق��ب البطولة ،حيث ف��از الفريق باللقب
س��بع مرات من قبل في أعوام  2002و 2004و2006

و 2007و 2011و 2012و.2015
وبلغ منتخب إسبانيا المباراة النهائية بعد الفوز في دور
المجموعات عل��ى أرمينيا  1/ 4والتعادل مع البرتغال
 1/ 1والفوز على إيطاليا  1/ 2ثم الفوز على فرنس��ا في
المربع الذهبي  3/ 4بركالت الترجيح.
أم��ا البرتغ��ال فبلغ��ت النهائي بع��د الف��وز في دور
المجموع��ات على إيطالي��ا / 3صفر ث��م التعادل مع
إس��بانيا  1/ 1والفوز على أرمينيا / 4صفر قبل أن يفوز
الفريق على ايرلندا / 4صفر في المربع الذهبي.

في ض��م اثنين م��ن المهاجمين
مش��يرة إل��ى أن األوروغوايان��ي
إدينس��ون كافان��ي مهاجم باريس
س��ان جيرمان أحد األهداف التي
يراقبها اإلنتر وق��دم له ً
عرضا لمدة
ثالث سنوات بقيمة  9ماليين يورو
صاف كراتب سنوي.
وال ي��زال إنت��ر مي�لان يج��ري
محاوالته لضم روميلو لوكاكو الذي
كان قري ًبا من االنضمام للفريق لوال
تدخل يوفنتوس الذي س��عى لضم
لوكاكو ف��ي صفقة مقايضة مبدئية
مع باولو ديباال.

ليفربول يتعاقد مع أصغر العبي البريميرليغ

أعلن نادي ليفربول اإلنكليزي عن
تعاقده مع الالعب الشاب هارفي
إلي��وت «ً 16
عاما» ال��ذي أصبح
العام الماضي أصغر العب يشارك
في مباراة ضمن الدوري اإلنكليزي
لك��رة الق��دم «البريميرليغ» مع
فريق��ه الس��ابق فوله��ام ،وكان
الالع��ب الدول��ي مح��ط اهتمام
أندية عدة مثل أرسنال ومانشستر
س��يتي ولاير مدريد وباريس سان
جرمان وأصبح إلي��وت في الرابع

اختار االتح��اد الدولي لكرة القدم (فيفا)
قائمة الالعبين المرشحين لجائزة أفضل
العب ف��ي العال��م لع��ام  2019وخلت
القائمة م��ن الكرواتي ل��وكا مودريتش
الفائز بالجائزة في العام الماضي.
ضم��ت القائمة كال من ثالث��ي ليفربول

الهولندي فيرجيل فإن دايك وزميليه في
الفريق المصري محمد صالح والسنغالي
س��اديو مان��ي والبرتغال��ي كريس��تيانو
رونال��دو الع��ب يوفنت��وس اإليطال��ي
واألرجنتين��ي ليوني��ل ميس��ي مهاجم
برش��لونة اإلس��باني وإيدن هازارد العب

تشيلس��ي اإلنكليزي س��ابقا ولاير مدريد
اإلس��باني حاليا والفرنسي كيليان مبابي
مهاجم باريس سان جيرمان واإلنكليزي
هاري كين مهاجم توتنه��ام والهولندي
ماتي��اس دي ليخ��ت الع��ب أياك��س
الهولندي س��ابقا ويوفنت��وس اإليطالي

خاميس ..هل يبقى أم يرحل عن الملكي؟

دجيكو على أبواب إنتر ميالن

اقترب نادي إنتر ميالن من التعاقد
مع البوسني إيدين دجيكو مهاجم
روما لينض��م للنيرات��زوري خالل
فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.
وقد يصبح دجيك��و أولى صفقات
إنت��ر مي�لان الهجومي��ة لينض��م
لفريق أنطونيو كونتي المدير الفني
للنيرات��زوري ،خاصة بعد أن رفعت
إدارة اإلنتر قيم��ة العرض المقدم
لروما من  12ملي��ون يورو إلى 15
مليو ًن��ا وبالتالي ف��إن الصفقة في
طريق الوصول للنهاية.
ولفتت تقارير إلى أن كونتي يرغب

ويع��د ه��ذا االنتص��ار الثال��ث لبنفيكا في
البطول��ة بع��د الف��وز عل��ى جواداالخ��ارا
المكس��يكي وفيورنتين��ا اإليطال��ي لينفرد
بص��دارة جدول الترتي��ب بالعالمة الكاملة،
بتسع نقاط وأنهى مواجهاته في البطولة.
وعلى الجانب اآلخر تجرع الفريق اللومباردي
خس��ارته الثانية بعد أن اس��تهل مش��واره
ف��ي البطولة بهزيمة على ي��د بايرن ميونخ
األلمان��ي بهدف دون رد وبات يقبع في قاع
الجدول من دون رصيد.
وتبق��ى لميالن مباراة وحي��دة في البطولة
أمام مانشس��تر يونايت��د اإلنكليزي لعبت
أمس الس��بت (الجريدة عل��ى الطابع) على
ملع��ب (األلفي��ة) ف��ي العاصم��ة الويلزية
كارديف.

من نيس��ان الماضي أصغر العب
يخ��وض مب��اراة ضم��ن الدوري
الممتاز بمشاركته في لقاء فريقه
ضد ولفرهامبتون وهو في عمر 16
عاما وً 30
ً
يوما.
وخلف إليوت العب فولهام السابق
ماثيو بريغز كأصغر مش��ارك في
مب��اراة للدوري ً
علما ب��أن األخير
خاض مباراته األولى في  13مايو
 ،2007حي��ن كان يبل��غ ً 16
عاما
وً 68
يوما.

رغم التحاقه بفريقه االساسي لاير
مدريد إال أن خامي��س رودريغيز
ب��دأ بالتطل��ع لوجهت��ه القادم��ة
وطلب م��ن وكيل أعماله خورخي
مينديز أن ُيس��اعده ف��ي الرحيل
عن «األبي��ض الملكي» في أقرب
وقت ممكن ،الس��يما وأن النجم
الكولومبي خارج حسابات المدرب
زين الدين زيدان.
ول��ن يكون رحي��ل الالعب باألمر
السهل حيث أن رئيس لاير مدريد
فلورنتينو بيري��ز يريد من األندية
الت��ي أبدت اهتمامه��ا بخاميس
عل��ى غ��رار مانشس��تر يونايت��د
ونابولي وأتلتيكو مدريد أن تدفع
 50مليون ي��ورو ،وأردف أن عدم
وص��ول أي ع��رض به��ذه القيمة

المالية يعني بقاء الالعب مع لاير
مدريد.
وكان الموقع الرسمي لريال مدريد
ً
مؤخرا الصور الرسمية لالعبي
نشر
«الميرنغي» في الموس��م الجديد
إذ خلت من صورة خاميس ،وهو

ما اعتبر عالمة واضحة على رحيل
النجم الكولومبي عن الفريق.
يشار إلى أن أتلتيكو مدريد يرغب
بقوة في ضم الالع��ب (ً 28
عاما)
في فترة االنتقاالت الصيفية فيما
تأم��ل جماهي��ر «الميرنغي» أن

ً
رويز بديال لسواريز في برشلونة

أغلى الالعبين ..من الكالشيو إلى البريمييرليغ
بعد رحيله إلى إيفرتون اإلنكليزي
ً
قادما م��ن يوفنت��وس اإليطالي،
أصبح موي��س كين ثان��ي أغلى
الع��ب «إيطالي» يت��م بيعه من
ال��دوري اإليطال��ي إل��ى الدوري
اإلنكليزي ،مقابل  30مليون يورو،
أما الالعب األغلى فهو جورجينيو
الذي إنض��م الصيف الماضي إلى
تشيلسي قادما من نابولي مقابل
 57مليون يورو.
وهنا قائمة بأسماء أغلى الالعبين
اإليطاليّي��ن الذي��ن إنتقل��وا من
إيطاليا إل��ى البريميرليغ نق ًال عن
شبكة سكاي اإليطالية.
جورجيني��و 57 :ملي��ون يورو من
نابولي إلى تشيلسي.
موي��س كين 30 :مليون يورو من
يوفنتوس إلى إيفرتون.
ماري��و بالوتيل��ي 28 :مليون يورو
من اإلنتر إلى مانشستر سيتي.
دافي��دي زاباكوس��تا 25 :مليون
يورو ،من تورينو إلى تشيلسي.
إيمرس��ون بالمي��ري 20 :مليون
يورو من روما إلى تشيلسي.
ألبرتو أكويالن��ي 20 :مليون يورو
من روما إلى ليفربول.

م .سالم عالوي

ال يذهب الدول��ي الكولومبي إلى
الجار بسبب المنافسة الكبيرة بين
أندية العاصمة اإلسبانية.
وكش��فت صحيفة ماركا اإلسبانية
أن مصي��ر النج��م الكولومب��ي
جايمس رودريغيز مع لاير مدريد
ّ
س��يتحدد في الس��ابع من الشهر
الحالي وذلك عندما يسافر الفريق
الملكي إلى النمسا لمواجهة فريق
ساليسبورغ في لقاء ودي.
وأوضح��ت الصحيفة إنه في حال
لم يس��افر رودريغيز م��ع الفريق
إلى النمس��ا أو في حال سافر ولم
يشارك في أي دقيقة لعب خالل
اللقاء فإن ذلك يعني وضع إس��م
الالعب على الئحة البيع بالنس��بة
لريال مدريد.

حس��م نادي برش��لونة اإلس��باني
مصي��ره فيما يتعل��ق بالتعاقد مع
مهاج��م جدي��د خ�لال الميركاتو
الصيف��ي الحالي ،وذك��رت تقارير
أن برش��لونة لن يبحث في الصيف
الحال��ي ع��ن التعاقد م��ع مهاجم
جدي��د ليكون بدي�ًل�اً لألوروغوياني
لوي��س س��واريز وبالتالي س��يكون
أبيل رويز صاحب الـ 19عامً ا والذي
يلعب في الفريق الثاني لبرش��لونة
المهاجم البديل لس��واريز بالموسم
الجديد.

وكان روي��ز ظه��ر بش��كل جيد مع
الفري��ق الردي��ف خ�لال الموس��م
الماض��ي كما ش��ارك ف��ي حصول
منتخب إس��بانيا عل��ى بطولة أمم
أوروب��ا للش��باب مؤخ ًرا .وفش��ل
الفريق الكاتالوني ف��ي العثور على
بديل مميز لسواريز منذ رحيل منير
الحدادي في كانون ثان الماضي.
وصرح رويز :أنا أنتمي إلى برشلونة
وأريد أن ألعب في أعلى مس��توى،
ولكن النادي هو من سيقرر مصيري
في الموسم المقبل.

ماتي��و دارمي��ان 18 :ملي��ون يورو
باإلضافة إلى  2مليون يورو مكافآت
من تورينو إلى مانشستر يونايتد.
باتري��ك كوتروني 18 :مليون يورو
من ميالن إلى وولفرهامبتون.
مانول��و غابياديني :م��ن نابولي إلى
س��اوثامبتون مقابل  17مليون يورو
باإلضافة إلى  3مليون يورو مكافآت.
 -10دانيي��ل أوزفال��دو من روما
إلى ساوثامبتون مقابل  15مليون
يورو.

رئيس التحرير

أنــــور البكــر

مدير التحرير

أيهم الحمزاوي

المدير الفني

ً
حالي��ا ومواطنه فرانك��ي دي يونغ العب
برشلونة اإلسباني.
كما وقع االختيار على األميركية ميغان
رابين��وي ضم��ن قائم��ة المرش��حات
للف��وز بجائزة أفضل العبة في اس��تفتاء
«األفضل» الذي يجريه الفيفا سنويا.

أياكس بطل كأس السوبر الهولندي

أح��رز أياك��س أمس��تردام لقب
الكأس الس��وبر الهولن��دي للمرة
التاس��عة في تاريخ��ه بفوزه على
غريم��ه التاريخ��ي أيندهوف��ن
-2صفر على ملعب يوهان كرويف
أرينا في أمستردام.
وسجل الهدفين الدنماركي كاسبر
دولب��رغ بعد  35ثاني��ة فقط على
صافرة البداية ،دالي بليند «د .»53

واضط��ر أيندهوفن إلكم��ال آخر
 30دقيق��ة م��ن المباراة بعش��رة
العبي��ن إلصابة مهاجمه الش��اب
سام المرس ،بعد استنفاذ المدرب
مارك فإن بومل تبديالته الثالثة..
موس��ما ً
ً
رائعا بلغ
وخاض أياكس
في��ه نص��ف نهائ��ي دوري أبطال
أوروب��ا ،وأح��رز لقب��ي ال��دوري
ً
محليا.
والكأس

ديباال ولوكاكو بصفقة تبادلية مبدئية

اتف��ق نادي��ا يوفنتوس ومانشس��تر
ً
مبدئي��ا على إتم��ام صفقة
يونايت��د
تبادلية تقض��ي بانتقال مهاجم األول
باول��و ديب��اال في صفق��ة تبادلية مع
رأس حربة الثاني لوكاكو.
ً
مرش��حا لالنتقال إلى
وكان لوكاك��و
قطب إيطاليا اآلخ��ر إنتر ميالن لكن
األخير لم يوافق على قيمة الصفقة مع
إدارة «الشياطين الحمر» التي طالبت
بمبل��غ  75ملي��ون جنيه إس��ترليني
للتخلي عن المهاجم البلجيكي.
وفي الس��ياق ذاته ع��اد األرجنتيني
باولو ديباال إلى تورينو أمس بعد قضاء
إجازته استعدا ًدا لالنضمام إلى زمالئه
ف��ي صف��وف يوفنتوس الس��تكمال
االستعدادات للموسم الجديد.
وم��ن المتوق��ع أن يجتم��ع ديب��اال

م��ع إدارة يوفنت��وس والمدير الفني
ماوريسيو ساري للحديث عن انتقاله
إلى مانشستر يونايتد ،وبحسب موقع
«كالتش��يو ميركات��و» اإليطالي ،فإن
ديب��اال لن يعطي موافقت��ه على هذه
الخطوة (المبدئي��ة) بل على العكس
س��يعلن رغبته بالبقاء في النادي ألنه
يري��د أن يك��ون جزءًا من المش��روع
الجديد تحت قيادة ساري.
وس��يطلب ديب��اال من س��اري دعمه
في حرب��ه المحتملة مع إدارة النادي،
حيث ترغ��ب في اإلطاح��ة به مقابل
ض��م لوكاكو ،األم��ر ال��ذي ال يرضي
النج��م األرجنتين��ي .وأش��ار الموقع
اإليطالي إل��ى أن ديباال غي��ر مقتنع
بمشروع الش��ياطين الحمر سواء من
الناحية الفنية أو االقتصادية.
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اللواء موفق جمعة استقبل اإليراني هيروس افينسيان اللواء جمعة يودع بعثة منتخبنا أشبال مالكمتنا في بطولة آسيا األولى بالكويت
مشرف الحكام باالتحاد اآلسيوي لكرة السلة

استقبل اللواء موفق جمعة رئيس
االتح��اد الرياضي العام األس��بوع
الماضي(األربع��اء الماض��ي) في
مكتبه اإليراني هيروس افينسيان
مشرف الحكام باالتحاد اآلسيوي
لكرة الس��لة بحضور الدكتور ماهر
خياط��ة نائ��ب رئي��س االتح��اد
الرياض��ي الع��ام ومحم��د جالل
نق��رش رئي��س كرة الس��لة  ،في
خت��ام دورة الح��كام اآلس��يوية
الت��ي أقيم��ت في دمش��ق بمقر
االكاديمية األولمبية الس��ورية و
التي حاضر فيها الس��يد هيروس
افينس��يان مش��رف الح��كام في
االتح��اد االس��يوي لكرة الس��لة ،
وتق��دم اللواء موف��ق جمعة من
الس��يد افينس��يان بالش��كرعلى
اقامة هذه ال��دورة المفيدة وعلى
المعلومات القيمة التي قدمها في
مج��ال التحكيم الس��لوي .بدوره
عبر السيد افينسيان عن سعادته
لتواجده في س��ورية ،واثنى على

عمل االتحاد ف��ي الفترة الماضية
وعلى حرصه على تواجد س��ورية
ف��ي المش��اركات الخارجي��ة،
واختت��م اللق��اء بتقدي��م هدية
تذكارية للضيف.
وش��هدت فعالياتها باليوم االخير
اقام��ة اختبارات اللياق��ة (كوبر)

م��ع محاض��رات ح��ول التواصل
مع ح��كام الطاولة ،ونظام االعادة
الفوري��ة أم��ا يومها الثان��ي فقد
تطرق المحاضر لميكانيكية ثالث
ح��كام والتكتيك الخ��اص بهم.
حيث نجح  10حكام من أصل 12
باجتياز هذه االختبارات بنجاح.

اس��تقبل الل��واء موف��ق جمع��ة
رئي��س االتح��اد الرياض��ي العام
بعث��ة منتخ��ب المالكم��ة لفئة
األشبال قبل مغادرتها إلى الكويت
للمشاركة في بطولة آسيا لألشبال
الت��ي تقام بالفترة م��ن  1ولغاية
 9آب الجاري بمش��اركة  29دولة
وهي النس��خة األول��ى لهذه الفئة
على مستوى القارة.
ون��وه الل��واء جمع��ة بأهمي��ة
المش��اركة ف��ي البطول��ة القارية
خاصة في هذه الفئة التي تعد حجر
األساس لبناء اللعبة وفق أسلوب
ً
مؤك��دا دع��م المكتب
صحي��ح,
التنفيذي لخطط اتحادات األلعاب
المتعلقة بتوس��يع قواعد األلعاب
ورعاية المواهب المتميزة ,وأشار
اللواء جمعة إلى المعاني العظيمة
التي تمثلها فرصة المشاركة باسم
المنتخب الوطني بالنسبة لالعب
بهذه الس��ن الصغيرة وما يترتب
عليها من مس��ؤوليات كبيرة من
الواجب تحملها بكل إخالص سواء

من قبل الالعبين المش��اركين أو
للجه��از اإلداري والفن��ي المرافق,
وتمنى اللواء جمعة ألفراد بعثتنا
التوفي��ق في منافس��ات البطولة
وتقدي��م أداء مش��رف والع��ودة
بنتائج تلب��ي الطموحات وتحقق
اآلمال المعقودة عليها.
حضر اللقاء الدكت��ور ماهر خياطة
نائب رئيس االتحاد الرياضي العام
وطارق حاتم رئيس مكتب العاب

جودو الناشئات ..السويداء فازت باللقب وحسن االستضافة
زياد عامر
استضافت السويداء بطولة الجمهورية
لجودو الناش��ئات وذلك بمشاركة 54
العبة م��ن ري��ف دمش��ق ،القنيطرة،
حل��ب ،حم��ص ،حم��اة ،الالذقي��ة،
الس��ويداء إضافة لهيئة نادي الجيش
وقد استطاع منتخب الس��ويداء الفوز
بالمركز األول بعد أن جمع  6ذهبيات
وث�لاث فضيات ت�لاه منتخب حمص
بذهبيتين وث�لاث برونزيات وبالمركز
الثالث ن��ادي الجي��ش بذهبية وأربع
فضيات وبالفردي فازت بالمركز األول
حس��ب تسلس��ل األوزان غزل شاهين
(حمص) سالي صباغ (الالذقية) هديل
حوراني (حمص) ليل��ى كنعان  ،مرح
عبد الخالق  ،سما كنعان  ،دانا النبواني
 ،نوار الش��اعر ،دالي��ا دواره وجميعهن
م��ن الس��ويداء وبمس��ابقة الكاتا جاء
ن��ادي الجي��ش بالمرك��ز األول ت�لاه
منتخب السويداء ثم منتخب حمص.
ت��وج الفائزين األوائ��ل كل من إيهاب
حامد عضو قيادة ف��رع الحزب رئيس
مكت��ب الش��باب وط��ارق حاتم عضو

المكت��ب التنفيذي لإلتح��اد الرياضي
العام وياس��ين األيوب��ي رئيس اتحاد
الج��ودو ورئي��س وأعض��اء اللجن��ة
التنفيذية بالس��ويداء بحض��ور أهالي
الالعبين وجمهور من محبي اللعبة.
رئيس مكتب الشباب التقى بعد نهاية
البطولة مع اتحاد الجودو وحكام البطولة
مرحبا بهم في محافظة السويداء شاكرا
له��م كل الجه��ود التي بذل��ت إلنجاح

ه��ذا الح��دث الرياضي الممي��ز الذي
يعب��ر عن م��دى التطور ال��ذي وصلت
إلي��ه ه��ذه اللعب��ة والنتائ��ج المميزة
التي حققتها والتي دفعت أعداء نجاح
س��ورية وانتصارها لعرقلة سفر منتخب
الوطن للمش��اركة ببطولة غرب آس��يا
باألردن متوجها بالشكر والتقدير لبعثة
نادي الرحى على موقفها الوطني بعدم
المش��اركة في هذه البطولة تضامنا مع

منتخب الوطن.
أقي��م للبطول��ة حف��ل افتت��اح أنيق
ش��اركت فيه فرق��ة العاديات وقدمت
فق��رات فني��ة فولكلورية م��ن تراث
محافظة الس��ويداء كما قدم عدد من
الالعبين والالعبات فقرة فنية رياضية
بإش��راف المدربين أدهم كنعان وروال
أبو صعب.
ياسين األيوبي رئيس اتحاد اللعبة قال:
ش��هدت البطولة إدخال مسابقة الكاتا
ألول مرة والمستوى الفني للبطولة كان
في طابقين ,وتميزت بحس��ن التنظيم
وحفاوة االس��تقبال م��ن قبل محافظة
السويداء التي عودتنا على ذلك.
روال أب��و صعب عضو االتح��اد ومدربة
منتخب الس��ويداء قالت :المس��توى
الفن��ي متمي��ز والتنظي��م كان ً
رائعا
وبمواصفات دولية واس��تحق منتخب
السويداء العالمة الكاملة.
الم��درب أدهم كنع��ان ورئيس فنية
اللعبة بالس��ويداء قال :لقد كنت ً
واثقا
من الف��وز بالمرك��ز األول نتيجة فترة
االس��تعداد التي كانت كافية وتميزت
بع��ض المباريات بالندية والمنافس��ة
القوية لفريقنا من قبل بعض الفرق.

الق��وة المرك��زي وكامل ش��بيب
رئي��س اتحاد المالكم��ة ومحمود
سلوم أمين سر االتحاد.
وكانت بعث��ة منتخبنا قد غادرت
إلى الكويت ي��وم الثالثاء الفائت
برئاس��ة المهن��دس محمد دحدل
وتض��م ك ًال م��ن محمد حس��ن
ومناف أسعد (مدربان) إضافة إلى
ستة العبين هم :الحسن قادوس
وزن  37ك��غ ,محمد علي بدور40

كغ ,عم��ار ربابة وزن  43كغ ,علي
حلوم وزن  52كغ,حيدر حاتم 55
كغ ,حيدر يون��س  67كغ ,ويبلغ
أوزان فئة األش��بال  15وزنا بزيادة
 5أوزان عن الفئ��ات األخرى في
اللعبة.
وكان اتح��اد اللعب��ة انتق��ى 10
العبي��ن بع��د عطلة عي��د الفطر,
وقلص العدد ال��ى  6العبين بعد
بطولة س��ورية ,حيث تم استبعاد

من خس��ر في بطول��ة الجمهورية
األخيرة لألشبال ودخل البقية في
معسكر مغلق في صالة المالكمة
ف��ي مدين��ة الفيح��اء الرياضي��ة
بدمش��ق منتصف الش��هر الفائت
حتى موعد السفر.
كام��ل ش��بيب رئي��س اتح��اد
المالكم��ة ق��ال إن مس��تويات
المنتخب��ات مجهول��ة حاليا لعدم
مش��اركتها مس��بقا كون البطولة
تقام ألول مرة في هذه الفئة ,وهي
على األغل��ب تنتمي لعدة مدارس
ً
تبعا لتوجهات االتحادات لدى كل
دولة مشاركة ,وأتمنى من منتخبنا
أن يقدم مستويات جيدة.

بطولتان محليتان

م��ن جان��ب آخ��ر تق��ام بطول��ة
الجمهورية للناش��ئين بدمشق في
مجمع آب تاون في مش��روع دمر
بالفترة من  7ولغاية  9آب الجاري,
فيما حدد موع��د بطولة المالكمة
ف��ي االولمبي��اد الوطن��ي الراب��ع
بالفترة من  23ولغاية  27الجاري.

معال إلى بطولة العالم للسباحة
الطويلة للماسترز في كوريا

يغادرن��ا ً
غدا (األح��د) إلى كوريا الجنوبية الس��باح فراس
معال للمشاركة في مسابقة السباحة الطويلة ضمن بطولة
العالم لأللعاب المائية لفئة الماسترز التي تقام في مدينة
غوانن��زو بالفترة م��ن  5ولغاية  18آب الجاري وتش��مل
العاب كرة الماء والس��باحة الطويلة والس��باحة القصيرة
والس��باحة االيقاعية والغطس ,ويش��ارك معال في سباق
3كلم الذي يقام في منطقة (ييسو) يوم  10آب الجاري.

س��باحنا معال كان ق��د أجرى تجربة نهائية ي��وم الثالثاء
الماضي في مس��بح الجالء بدمشق لمسافة 1.5كم قطعها
بزمن وقدره ( 17.52د) وهي التجربة الثالثة له حيث كان
قد س��جل في التجربتين األولى والثانية ولمسافة  3كلم
عل��ى التوالي ( 36.58د) و( 36.28د) وهي ارقام مطمئنة
تتيح له المنافس��ة على إحدى ميداليات الس��باق بالنظر
ألرقام المشاركين.

 65العبًا في بطولة الجمهورية للدراجات التحضيرات مستمرة إلقامة األولمبياد الوطني الرابع للناشئين في منتصف آب الجاري
محمد عجان

صبحي أبو كم

توج فريق منتخب اإلدارة المحلية
للدراجات بط ًال للجمهورية بسباق
الدراجات مسابقة ضد الزمن التي
اس��تضافتها الالذقية بمش��اركة
ً 65
العبا مثل��وا كافة المحافظات
إضاف��ة ل�لإدارة المحلي��ة وذلك
لفئ��ات الش��باب ،الناش��ئين،
األشبال ،وتحت  23سنة.

تتواصل التحضيرات من قبل االتحاد الرياضي
العام إلقامة النس��خة الرابعة من األولمبياد
الوطني للناش��ئين المقرر بدء فعالياته يوم
 14آب الج��اري والي��ت تس��تضيفها ثالث
محافظ��ات هي دمش��ق والالذقية وحمص
حيث تقرر أن تقام في العاصمة منافس��ات
ألعاب كرة الس��لة والطاولة واليد والمضرب
والس��باحة والرماي��ة والمب��ارزة والجمب��از
والقوس والس��هم والبلي��اردو واألثقال وفي
الالذقي��ة الع��اب ك��رة الطائ��رة والدراجات
والكاراتيه والترياثلون وألعاب القوى والريشة
والمالكم��ة ،وتس��تضيف حم��ص ألع��اب
المصارعة والتايكواندو والجودو والش��طرنج
والكيك بوكس��ينغ وتقام منافسات كرة اليد
للجنسين بشكل اس��تثنائي بوقت مبكر في
دمشق من  3آب  2019وحتى  9منه.
وفيم��ا تقام بقية النش��اطات وفق البرنامج
ً
اعتبارا من  15آب وتختتم في  31آب.

بطولة الفرق

بعد منافسة قوية على صدارة الفرق
توضح تميز فري��ق اإلدارة المحلية
الذي حل بالمرك��ز األول تاله فريق
حماة بالمركز الثاني وفريق دمشق
بالمركز الثالث.

بطولة الفردي العام
أشبال وناشئين

وفي س��باق الفردي العام لألش��بال
والناشئين ولمسافة  28كم حل في
الصدارة ً
أيضا العب��و اإلدارة المحلية
وطرط��وس بالمرك��ز الثان��ي وحماة
بالمركز الثالث.

فردي عام تحت  23سنة

وفي مسابقة الفردي العام للفريق
تحت  23س��نة ولمس��افة  40كم
جاء فري��ق حماة بالمرك��ز األول
واإلدارة المحلي��ة ً
ثانيا وطرطوس
بالمركز الثالث.

فردي عام  40كم

توج بالمرك��ز األول مصطفى عبد

الق��ادر إدارة محلي��ة تح��ت 23
وأس��امة صباح��ي دمش��ق بفئة
الشباب وحس��ن علواني لمسافة
 28ك��م ناش��ئين ،وعمار س��ليم
لمسافة  28كم أشبال.

متابعات

أقيم السباق على أوتستراد حلب،
الالذقية.
ف��ي ختام البطولة ت��م تتويج األوائل من
قبل فيصل الكفري رئيس اتحاد الدراجات
ورئيس وأعضاء تنفيذية الالذقية.

رأي اتحادي

فيص��ل الكف��ري رئي��س اتح��اد
الدراج��ات ق��ال لالتح��اد أن��ه
ً
ج��دا ومتفائل بمس��تقبل
مرت��اح
أفض��ل للدراجات واتس��اع قاعدة
الالعبي��ن لكاف��ة الفئ��ات وازدياد
عدد المحافظات الممارس��ة للعبة
وقدم ش��كره للمدربين على حسن
تحضير العبيهم ولتنفيذية الالذقية
واللجن��ة الفني��ة للدراج��ات على
حسن التنظيم والحفاوة.

األلعاب المعتمدة

كرة السلة واليد والطائرة والطاولة والمضرب
وريش��ة الطائ��رة والبلياردو وألع��اب القوى
والس��باحة والش��طرنج والدراجات والرماية
والترياثل��ون والمب��ارزة والجمب��از والقوس
والس��هم واألثق��ال والكاراتي��ه والمصارعة
والتايكوان��دو والج��ودو والكيك بوكس��ينغ
والمالكمة.

مشاركات المحافظات

تشارك دمش��ق في جميع األلعاب باستثناء
الرماي��ة ويمثلها  305الع��ب والعبة والكادر

ً
العبا والعبة.

الفن��ي واإلداري ،وري��ف دمش��ق تش��ارك
ً
عنصرا
ف��ي جميع األلع��اب ويمثله��ا 334
والقنيط��رة تش��ارك ف��ي جمي��ع األلعاب
باس��تثناء كرتي الطاولة والمضرب والرماية
والمب��ارزة والقوس والس��هم ورف��ع األثقال
والكي��ك بوكس��ينغ بمجم��وع  256ودرعا
ف��ي جميع األلعاب باس��تثناء كرة المضرب
والرماي��ة والترياثل��ون والمب��ارزة والقوس
والسهم واألثقال والتايكواندو بمجموع 212
وحمص تش��ارك بجميع األلعاب باس��تثناء
البلياردو والرماية والمبارزة والقوس والسهم
بمجموع  298وحماة تشارك بجميع األلعاب
باستثناء الرماية والقوس والسهم والكاراتيه
بمجم��وع  301وطرطوس تش��ارك بجميع
األلعاب باستثناء الكاراتيه والجودو بمجموع
 309والالذقي��ة تش��ارك بجمي��ع األلعاب

بال اس��تثناء بمجموع  329وحلب تش��ارك
بجميع األلعاب باس��تثناء المبارزة بمجموع
 287وإدلب تشارك في كرة الطاولة والطائرة
والش��طرنج والمب��ارزة واألثق��ال والكاراتيه
والمصارع��ة والجودو والكي��ك بمجموع 69
والحس��كة باأللعاب المض��رب والترياثلون
والمبارزة بمجموع  304ودير الزور يش��ارك
ف��ي ألعاب الس��لة والي��د وألع��اب القوى
والسباحة والش��طرنج والدراجات والجمباز
والق��وس والس��هم واألثق��ال والكاراتي��ه
والمصارعة والتايك��وادو والكيك والمالكمة
بمجموع  110والرقة بأرب��ع ألعاب بمجموع
 58والجيش يش��ارك بكرة الس��لة والريشة
الطائرة وألعاب القوى والس��باحة والجمباز
واألثقال والكاراتيه والمصارعة والتايكواندو
والجودو والكي��ك والمالكمة بمجموع 145

أهداف األولمبياد

عن أه��داف األولمبي��اد س��ألت «االتحاد»
الدكت��ور إبراهي��م أب��ا زيد عض��و المكتب
التنفي��ذي لالتح��اد الرياضي الع��ام «مدير
األولمبياد» فقال :لألولمبياد عدة أهداف في
مقدمتها:
إيجاد قواعد رياضية عريضة لممارس��ة الرياضة
ف��ي بداية النض��ج الرياضي به��دف تحضيرها
وصقله��ا ،وتفعيل دور اللج��ان الفنية الفرعية
بإع��داد منتخبات محافظاتها ،وتوس��يع قاعدة
ممارسة األلعاب بالمحافظات وزيادة االهتمام
للرياضة األنثوية ،وإعداد كوادر تنظيمية وفنية
وإداري��ة جدي��دة ق��ادرة على تنظي��م أحداث
رياضية كبيرة ،واالستفادة القصوى من إمكانية
الهيئ��ات الرياضية في دع��م الحركة الرياضية،
االهتمام بالفئات العمرية التي عاش��ت مرحلة
الح��رب عل��ى س��ورية وحرمت من ممارس��ة
الرياضة من قبل المجموعات اإلرهابية.
وعن الش��روط الواجب توافرها بالمش��ارك
أوضح أبا زيد:
يش��ترط في الالعب المشارك أن يكون من
مواطني الجمهورية العربية الس��ورية أو من
في حكمهم ويحمل الهوية المدنية السورية،
ً
ً
اتحادي��ا ببرنام��ج العضوية
رقم��ا
ويحم��ل
اإللكتروني المعتمد في االتحاد الرياضي وأن
يكون م��ن بين الفئة العمرية  15س��نة وما
دون ،وتقام المنافس��ات بحضور  4فرق من
المحافظ��ات أو الهيئات في اللعبة الواحدة،
ومشاركة  4منافسين في المسابقة الواحدة
من  4ف��رق مختلف��ة وفق تطبي��ق اللوائح
واألنظمة الخاصة باتحادات األلعاب.

