أضحى مبارك

بمناسبة عيد األضحى المبارك تتقدم أس��رة صحيفة
االتحاد من قرائها األعزاء بأجمل التهاني والتبريكات.
وبهذه المناسبة تحتجب الصحيفة عن الصدور يوم
السبت القادم على أن تعود في السبت الذي يليه.

كل عام وشعبنا ووطننا وقائدنا بألف خير

صحيفة رياضية اسبوعية تصدر عن منظمة االتحاد الرياضي العام
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منتخب حماه بطالً لكرة اليد للذكور

اللجنة األولمبية السورية
توافق على استقالة اتحاد كرة القدم

أعلنت اللجنة األولمبية الس��ورية قبول استقالة رئيس
وأعض��اء مجل��س إدارة اتحاد كرة الق��دم على خلفية
اإلخفاق��ات المتكررة للمنتخب الوطني األول والنتائج
غير المرضية التي تحققت وال س��يما في بطولة غرب
ً
ً
وتحديدا بعد الخسارة
حاليا في العراق
آس��يا المقامة
أمام منتخب لبنان.
وأوضح رئيس اللجنة األولمبية اللواء موفق جمعة في
مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر اتحاد كرة القدم أنه
تم قبول استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وتكليف

قبل القرعة اآلسيوية..
أولمبينا بالمستوى الرابع

5

2
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بعد جولة من التعاقدات ..حطين وتشرين وجهوزية عالية للدوري

منتخبنا يحرز ثالث ميداليات برونزية
في البطولة العربية للكاراتيه

2

أضحى مبارك

6

السماوي غلب ليفربول
ونال لقب الدرع الخيرية

بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم

فوز الجالء والطليعة
في افتتاح إياب نهائي سلة الشباب

5

تعادالن لمنتخبنا األول و(غدًا) يواجه نظيره الفلسطيني

2

6

للموسم السابع على التوالي..
سان جيرمان يتوج بكأس السوبر

4
7

كلمة االتحاد

مشاركة مفيدة
ألشبال مالكمتنا في بطولة أسيا

إيقاف وغرامات مالية على خلفية
نهائي دوري الرجال لكرة السلة

7

انطالق منافسات األولمبياد الوطني الرابع للناشئين
واالفتتاح الرسمي األربعاء القادم

األمين العام في االتحاد محمد سامر ضيا بتسيير أمور
االتحاد ريثما يتم تشكيل لجنة بعد موافقة االتحادين
اآلسيوي والدولي للتحضير للجمعية العمومية وإجراء
انتخابات في الربع األخير من العام الحالي.
وأش��ار اللواء جمعة إلى أنه ت��م التواصل مع االتحاد
اآلس��يوي لكرة القدم بخصوص استقالة رئيس وإدارة
االتح��اد وتكليف األمين العام لالتحاد بتس��يير األمور
ً
مبينا أن هناك مرحلة جديدة ستلبي طموح الجماهير
الرياضية في االستحقاقات القادمة.

تقرؤون أيضًا
منتخب الشباب
ينهي معسكره في السويداء

 8صفحة  50ليرة سورية

نس��تقبل نحن الرياضيين م��ع جماهير ش��عبنا وأمتنا عيد
األضح��ى المب��ارك وكلنا أم��ل أن يكون الق��ادم خير وبركة
ً
وانتصارا كام ًال لجيش��نا الباس��ل على عدو
على وطننا الغالي
الحضارات واإلنس��انية التكفيريين المجرمين وعلى داعميهم
من استعماريين وصهاينة وأعداء الشعوب.
يأت��ي العيد وأف��راد وصف ضباط وضباط جيش��نا الباس��ل
جيش الحق والوطن واألمة يالحق المعتدين ويدك أوكارهم
ويس��تأصل جذوره��م دون ه��وادة وبإصرار الرج��ال األقوياء
على تطهي��ر األرض وحماية العرض وصون الكرامات وحماية
المقدسات في أرض األنبياء والرساالت.
جيشنا العقائدي يدافع عن العقيدة التي تأسس عليها وآمن
ً
بها واعتنقها قوة وقدرة وعطاء وحماها ودافع عنها ً
وشرفا
وطنا
ً
وإخالصا وسجل في صفحات المجد أقدس سطور العزة والفداء
ً
دفاعا
والتضحيات وقدم على مر الس��نين اآلالف من الشهداء
عن الحق والواجب والحياة الحرة الكريمة وما زال في الميدان
الحصن الحصين والسد المنيع صانع االنتصارات والمعجزات
ً
كاتبا اس��م س��ورية العزة والفخار على بوابات الخلود وصفحة
ً
دروسا في الشهامة ستبقى على امتداد
الشمس وقدم للعالم
العصور شواهد على عظمة شعب وبسالة جيش وحكمة قائد
وانتصار وطن.
ً
جيش��نا العظي��م يصنع لنا في كل يوم عي��دا للفرح وللبهجة
وللس��رور بحروف من نور الخلود وينس��ج قصي��دة لكل زمان
ومكان.
يأتي العي��د المبارك والرياضيون في مؤسس��اتهم وصاالتهم
ومالعبهم ومواقع منافساتهم داخل الوطن وخارجه يستعدون
ويتدربون يؤدون الواجب بروح عالية من المس��ؤولية الوطنية
ً
ً
ً
ً
ً
وتتويجا جاء بعد
خفاقا
وعلم��ا
وطنيا
نش��يدا
ويرفعون الراية
ً
ً
ً
وانتصارا منتظرا قادما ويؤكدون أنهم على العهد والوعد
إنجاز
الجند األوفياء للوطن وسيد الوطن.
وأنهم بكل عزيمة سائرون إلى جانب قواتنا المسلحة لتحقيق
العيد األكبر عيد النصر الغالي عيد سورية المستقبل وشمسها
المضيئة القادمة والمستمرة على الدوام.
في عي��د األضحى المبارك تحية لجيش��نا الباس��ل والرحمة
والخلود لش��هدائنا األبرار والش��فاء العاج��ل للجرحى وتحية
لش��عبنا الصامد والنصر لوطننا الغالي والوفاء والوالء والمحبة
واالنتماء لس��يد الوطن الرئيس بشار األسد رئيس الجمهورية
قائدنا إلى النصر الكبير.
اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام

كرة القدم
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بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم

تعادالن لمنتخبنا األول و(غدًا) يواجه نظيره الفلسطيني
األول��ى من��ذ س��نوات تدخ��ل دماء
جديدة لجسم المنتخب وهذه الفائدة
من البطولة والمباريات التي سبقتها
وصوال للتشكيلة المثالية.
بدوره قال أفض��ل العب في المباراة
ورد سالمة  :للمرة الثانية ال تعدل كرة
القدم وتحرمنا فوز مس��تحق لألسف
ينقصنا التوفيق ،فعلنا كل شيء في
المباراة وال يهمني اختياري كأفضل
العب بقدر أن نوفق وصراحة ال ندري
لماذا الحظ والكرة ضدنا.

ربيع حمامة
يختتم منتخبنا الوطني للرجال بكرة
الق��دم يوم غد األحد مش��اركته في
منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها
التاسعة والتي يستضيفها العراق في
مدينتي كربالء وأربيل ،عندما يقابل
المنتخ��ب الفلس��طيني ضمن آخر
جوالت المجموعة األولى.
وبات منتخبن��ا يمتلك نقطتين من
تعادلين مع منتخب اليمن  1/1ومع
ً
س��لبا بع��د أن تعثر
منتخب العراق
باللقاء االفتتاحي مع نظيره اللبناني
وخسر 1/2مع تحسن تدريجي باألداء
رغ��م أنه فق��د أمل المنافس��ة على
بطاقة المجموعة.
ما يهم بالفعل م��ن هذه البطولة هو
اس��تفادة المنتخب طالما أننا خرجنا
من حسابات المنافس��ة خاصة وأن
الم��درب « فج��ر» يتح��دث بجميع
تصريحات��ه قب��ل وبع��د المباريات
ع��ن أنه يضخ دماء وأس��ماء جديدة
تعينه بالمش��وار الطويل القادم وأنه
مع كل مباراة يكتش��ف مس��تويات
العبي��ن جدد وهو م��ا نأمله ألنه مع
بدء المباري��ات الرس��مية نضع كل
ً
جانب��ا
المباري��ات الودي��ة وغيره��ا
لنبحث حينها ع��ن النقطة المقرونة
بأداء يلبي طم��وح الجماهير الكبيرة
الت��ي بات��ت تطال��ب بالكثي��ر منذ
تصفيات وملحق المونديال األخير.

تطور نسبي

ش��هدت مباراة منتخبنا أمام العراق
ً
قياس��ا على
تحس��ن طفيف باألداء
مباراتيه الس��ابقتين بالبطولة ليخرج
بنتيجة جيدة وبش��باك صامتة أمام
حض��ور جماهي��ري رائع تج��اوز الـ
 40ألف ش��جعوا المنتخبين ورفعوا

صدارة عراقية كويتية

الالفتات الداعمة والمساندة.
اس��تلم أصح��اب األرض زمام األمور
بالش��وط األول فس��يطروا وه��ددوا
مرمى العالمة بعدة كرات خطرة من
كل االتجاهات حيث اعتمد األش��قاء
عل��ى تنوي��ع اللعب تع��ذب حياله
دفاعن��ا بقطع الهجم��ات على حدود
الج��زاء مع تكف��ل العالم��ة بالباقي
ً
معتمدا بالوقت نفسه على المرتدات
متى س��نحت لنا  ..وسجلت الخطورة
بعرضيتين لفراس والمرمور إلى خط
المرمى بهذا الشوط لم يجدا المتابعة
.
الشوط الثاني كان أفضل من حيث
خروج منتخبنا من قوقعته الدفاعية
والجرأة بالتقدم ونقل الكرة بثقة أكبر،
فمرت ك��رة المرمور بجان��ب القائم
األيمن للح��ارس العراق��ي ،وتكفل
األخير بتحويل مباشرة حسين جويد
لركني��ة ،وتحرك الدون��ي والخطيب
والجنيات بخط��ورة وتمت المطالبة
بركلة ج��زاء إثر إصابة ورد الس�لامة
داخل المنطقة لم يعلن عنها الحكم

شيء لتبقى النتيجة على حالها .

فجر :أوفينا بوعدنا

ف��ي المؤتم��ر الصحفي بع��د اللقاء
ق��ال المدير الفن��ي فج��ر إبراهيم:
أوفين��ا بوعدنا وقدمنا مب��اراة جيدة
أم��ام المنتخ��ب العراق��ي وحققنا
الم��راد عل��ى مس��توى االطمئن��ان
لمردود الالعبين وكس��بنا ً
عددا من
الالعبين الجدد س��يكون لهم شأنهم
في تش��كيلة التصفيات وهذه غايتنا
من المش��اركة ,وأض��اف :النتائج ال
تعك��س مس��توى منتخبن��ا والكرة
ل��م تنصفن��ا وج��دول المباريات لم
يخدمنا ،والمنتخب س��يظهر بصورة
مغايرة أمام الفلبي��ن وهي االختبار
الحقيقي لنا.

عادل اليمن

وكان منتخبن��ا الوطن��ي ق��د تعادل
مع نظيره اليمني به��دف لمثله في
الجول��ة الثالثة س��جل الهدف فراس
الخطيب في الدقيقة .٦١
ً
التع��ادل أبع��د منتخبن��ا مبكرا عن
المنافس��ة ف��ي البطولة ولم تش��فع

ل��ه أفضليت��ه بالش��وط األول م��ن
ناحية الس��يطرة لكنه افتقد التركيز
باللمس��ة األخيرة وظه��رت الرعونة ،
وتثاقل��ت حركة بع��ض العبيه ولم
تنفع اختراق��ات وعرضيات المرمور
والس�لامة حتى جاء الهدف اليمني
ليض��ع منتخبن��ا بموقف ال يحس��د
عليه.
ف��ي الش��وط الثان��ي قل��ب فراس
الخطيب وأحمد الدوني الربع األخير
م��ن الملعب فش��هدنا بعض الفرص
الت��ي أضاعت المرم��ى قبل أن ينقذ
الخطيب الفريق من الخسارة ويسجل
في الدقيقة  61ولم يس��تطع كل من
السالمة والخطيب والدوني وجنيات
ط��رق المرم��ى اليمن��ي وتكفل��ت
العارض��ة برد ك��رة المرم��ور ليكون
بالنهاية التعادل المر.
وفي مؤتمره الصحفي للمباراة أعاله
قال المدير الفن��ي فجر إبراهيم  :لم
تنصفنا الكرة للم��رة الثانية وأضعنا
ً
فرصا بالجملة ولم نوفق بالتس��جيل
فكان التع��ادل ظالم ومؤل��م ،للمرة

فاج��أ المنتخ��ب اليمن��ي مس��اء
الخمي��س فري��ق لبن��ان وغلبه 2/1
ليصبح ترتيب المجموعة على النحو
التالي :العراق أو ًال بـ 7نقاط تليها كل
م��ن اليمن وفلس��طين ولبنان على
ً
وأخيرا
الترتيب ولكل منه��ا  4نقاط
منتخبنا بنقطتين .
ف��ي المجموع��ة الثاني��ة تع��ادل
المنتخب الس��عودي م��ع البحرين
دون أهداف األربعاء في أربيل والتي
شهدت انتزاع األردن تعادال قاتال من
الكويت .1-1
وكان المنتخب الس��عودي اس��تهل
مش��واره في البطولة بس��قوطه أمام
الكوي��ت بنتيج��ة  ،1-2فيم��ا ف��از
المنتخ��ب البحرين��ي عل��ى نظيره
األردني -1صفر.
وقبل جولة اليوم الس��بت يتقاس��م
المنتخب��ان الكويت��ي والبحرين��ي
ص��دارة الترتي��ب بأربع نق��اط لكل
منهما ،وانحصرت المنافس��ة بينهما
ً
عمليا على صدارة المجموعة والتأهل
للنهائي ،مع اكتفاء األردن والسعودية
بنقطة لكل منهما.
للتذكي��ر تق��ام المب��اراة النهائي��ة
ي��وم األربع��اء الق��ادم بي��ن بطلي
المجموعتين.

منتخب الشباب ينهي معسكره في السويداء
مس��حت العارض��ة د 70وبعدها
بدقيقتين س��جل الالعب نفس��ه
ً
هدفا ألغاه حك��م المباراة بداعي
التس��لل كث��رت خ�لال ذل��ك
التبدي�لات حيث أش��رك مدرب
المنتخ��ب  6العبين عل��ى مدار
ً
علم��ا أن
دقائ��ق ه��ذا الش��وط،
منتخبنا دخل المباراة بتش��كيل
أساس��ي ضم ك ًال م��ن الالعبين
عب��دهللا مه��اوش وهيث��م اللوز
ومصطفى س��فراني وأحمد دالي
وصبح��ي جدع��ان ويحيى كرك
ومحمد العبو وياس��ين أبو كرش
وأحمد عم��ارة ومحم��د ريحانية
ومحمد معتوق.

ربيع حمامة
عاد منتخب الش��باب لكرة القدم
أمس الجمعة من مدينة السويداء
بع��د مرحل��ة اس��تعداد امت��دت
ألسبوع كإحدى محطات التحضير
لتصفيات كأس آس��يا التي تقام
مطل��ع تش��رين أول الق��ادم في
طاجكستان.
وترك��زت تدريبات المنتخب على
فترتي��ن صباحية ومس��ائية في
الملعب البل��دي بمدينة المزرعة،
باإلضاف��ة لل��دروس النظرية في
قاعة الفندق (مكان اإلقامة) والتي
دعمتها عروض فيدي��و لمباريات
المنتخب الس��ابقة وتفصيل أهم
الح��االت الس��لبية الت��ي جرت
خاللها لكل الخطوط.
األجواء اإليجابية ل ّفت المعس��كر
أن كان م��ن ناحي��ة االلت��زام
واإلقام��ة ،واألرضي��ة الجي��دة
للملعب ،والتش��جيع ،حيث شهد
ً
يوميا تجمع عدد
مكان التمري��ن
كبير من األهالي ممن يمارس��ون
الرياض��ة وجاء بعضه��م لمتابعة
التمارين.
وفي هذا السياق قال المدير الفني
للمنتخب السيد س��امر بستنلي:
ترك��زت التماري��ن اليومي��ة في
الس��ويداء على فترتي��ن صباحية
ومس��ائية ،تضمن��ت األول��ى
التماري��ن الدفاعي��ة والك��رات
العرضية ،أما المس��ائية فتتضمن
التماري��ن التكتيكي��ة الهجومية
الالمركزية وتعد األخيرة « الهدف
م��ن ه��ذا المعس��كر « حيث تم
ف��ي مباراة العرب��ي تجريب مدى
التج��اوب م��ن قب��ل الالعبي��ن

وكشف األخطاء التي من الممكن
أن تحدث.
وفي الجاهزية أضاف «بستنلي»:
وصلنا بنس��بة  90%لقوام الفريق
الذي سنخوض به تصفيات كأس
آسيا أما ال  23العبا على العموم
لم يتم تثبيتهم بعد بشكل نهائي.

تعادل ودي

التقى منتخبنا الش��اب مع رجال
نادي العربي مرتين خالل معسكره
التدريبي ،انتهت المواجهة األولى
للتعادل به��دف لمثله فيما جرت
األخرى مس��اء الخميس فاز فيها
المنتخب .1/3
س��جل العربي بداية (في المباراة
األول��ى) رواد ناص��ر د 21رد عليه
أحم��د عم��ارة الع��ب المنتخب
هدف التعديل د.43
وقام « بس��تنلي» بإج��راء العديد
من التبديالت للوقوف على حالة
ً
تقريبا ،فس��يطر
جمي��ع الالعبين
المنتخ��ب وهدد ع��دة مرات منذ
الدقائ��ق األول��ى للمب��اراة التي

بدأه��ا بالضغط فهرب معتوق من
ظله في د 3وانف��رد لكنه اصطدم
بحارس المرمى وتم عالجه خارج
الملع��ب ،وم��رر الل��وز وريحانية
بعدها كرتي��ن للمعتوق قطعهما
الدف��اع قب��ل أن يتابعهما العب
منتخبن��ا بالمرمى وس��دد األخير
ً
أيضا كرته الثالثة بجوار القائم.
وفي د  18اخترق أبو كرش بمهارة
كبيرة وس��دد كرة قوي��ة على بعد
أمت��ار قليل��ة م��ن المرم��ى طار
لها نس��يم حارس مرم��ى العربي
وأبعده��ا بصعوب��ة وعلى عكس
المجري��ات وب��أول وص��ول لكرة
من فري��ق العرب��ي لمنطقة جزاء
منتخبنا نف��ذ رواد ناصر ركلة حرة
من بعي��د أخطأ ح��ارس المرمى
المه��اوش بتقديره��ا ودخل��ت
بسهولة.
ل��م يهدأ بعد الهدف منتخبنا لكن
عابه التس��رع حيث لعب ريحاني
ومعت��وق ك��رة جميل��ة أبعده��ا
الدفاع قبل وصوله لعمارة المنفرد.

الوحدة والجيش
بافتتاح الدوري الممتاز

وضع��ت قرع��ة دوري الدرجة الممت��ازة لكرة
القدم الجاران الوح��دة والجيش في مواجهة
مع بعضهم��ا البع��ض بالجولة األول��ى التي
تنطلق في  20أيلول القادم وذلك خالل سحب
القرعة الذي ج��رى الخميس بحضور مندوبي
أندية الدرجة الممتازة.
وتش��هد الجولة األولى ً
أيضا لقاء النواعير مع
تش��رين ،والكرامة مع الجزيرة ،ويلتقي الفتوة
مع الس��احل (أصحاب األرض أو ًال) وستشهد

الجول��ة ً
أيضا قمة في حلب يس��تضيف فيها
ً
االتحاد فريق الوثبة ،ويحل الشرطة ضيفا على
جبلة كما يستقبل حطين فريق الطليعة.
وتنطل��ق الجول��ة الثانية في  27الش��هر ذاته
ويلتقي فيها الجاران الطليعة والنواعير ويحل
ً
ضيفا على الش��رطة ويلعب الوثبة مع
حطين
جبلة والساحل مع االتحاد ،كما يلتقي الجزيرة
مع الفتوة والجيش مع الكرامة ويس��تضيف
تشرين فريق الوحدة.

وج��رب العب��و م��ن بعي��د بكرة
انحرفت عن القائم وسدد ريحانية
م��ن بعي��د ك��رة ثابت��ة أنقذها
حارس المرمى من أقصى زاويته
اليس��رى ..وتكفل « نس��يم « برد
الركلة الحرة التي نفذها ريحانية،
وقب��ل نهاي��ة الش��وط بدقيقتين
س��جل المنتخب من كرة ملعوبة
ب��دأت م��ن ق��دم ريحاني��ة إلى
معتوق ومنه عرضية لعمارة الذي
لم يتوان عن وضعها بالشباك.
ف��ي الثان��ي انخفض رت��م األداء
ً
قياس��ا على الشوط
وقلت الفرص
األول وبالمجم��ل حصل الفريقان
ً
جميعا من
عل��ى  4فرص كان��ت
نصي��ب ش��باب المنتخب حيث
نفذ ريحانية ك��رة ثابتة إلى رأس
الس��فراني ضاعت بجان��ب القائم
د 50وم��رر بوادقج��ي للمعت��وق
الذي تجاوز آخر المدافعين وسدد
بم��كان وق��وف ح��ارس المرمى
د 61وكاد ريحاني��ة أن يس��جل
بكرة هيأها لنفس��ه وأطلقها قوية

يف دورة تشرين

يعود منتخبنا الش��اب لكرة القدم
لملعبه التدريبي بدمشق بمحطة
اس��تعداد متجددة ويس��تمر فيه
حت��ى موعد الس��فر إل��ى مدينة
الالذقي��ة لخوض مباري��ات دورة
تش��رين الكروي��ة التي س��يلعب
فيها بمجموعة تضم أندية تشرين
والكرامة والوحدة وتستمر الدورة
حت��ى  29الحالي موع��د المباراة
النهائية.
وش��ملت الدعوة إلى دورة تشرين
كل م��ن الالعبين :أحم��د عمارة
ومحمد حاتم النابلسي وياسين أبو
كرش ووسيم أيوب ويحيى الكرك
ومحم��د ملح��م ومحم��د معتوق
وهيثم اللوز وعبد القادر ش��عبان
ومصطفى السفراني وأحمد الدالي
ومحمد ريحانية ومحمد مشهداني
ومحمد يامن مطلق وفضل عليص
ومحم��د امجد فياض وويوس��ف
عس��اف وف��واز بوادقج��ي ومهند
ش��نطة ومحم��د العب��و وصبحي
جدعان وعبدهللا المهاوش.

قبل القرعة اآلسيوية ..أولمبينا بالمستوى الرابع

أعلن االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم أن موعد س��حب قرعة
نهائيات بطولة آسيا تحت  23سنة والتي ستقام في تايلند
ما بي��ن  8و 26كانون الثان��ي  2020والمؤهلة بدورها إلى
أولمبياد طوكيو .2020
وس��تجري القرعة في فندق راما غاردنز بالعاصمة التايلندية
بانكوك يوم السادس والعشرين من شهر أيلول المقبل.
وس��توزع المنتخبات ال��ـ 16إلى أرب��ع مجموعات على أن
يتأه��ل األول والثان��ي م��ن كل مجموعة إلى ال��دور ربع
النهائيً ،
علما أن االتحاد اآلس��يوي كان قد وزع المنتخبات

المتأهلة إل��ى أربعة مس��تويات ،باالعتماد عل��ى نتائجها
ف��ي البطولة األخيرة التي أقيم��ت في الصين وكذلك على
ً
واضعا منتخب تايلند البلد المضيف
التصفيات التأهيلية،
في المستوى األول وذلك وفق ما يلي:
المستوى األول :تايلند ،أوزبكستان ،فيتنام ،قطر.
المس��توى الثاني :كوري��ا الجنوبية ،الع��راق ،اليابان ،كوريا
الديمقراطية.
المستوى الثالث:الصين ،استراليا ،األردن ،السعودية.
المستوى الرابع :سورية ،ايران ،اإلمارات ،البحرين.

منتخب الناشئين يختتم معسكره في دمشق
ويستأنف تحضيراته الثالثاء القادم

أنور البكر
اختتم منتخبن��ا الوطني للناش��ئين بكرة القدم معس��كره
التدريبي المغلق بدمشق بمباراة ودية جمعته مع فريق رجال
الجيش على الملعب الرئيسي بمدينة الفيحاء أشرك خاللها
مدرب المنتخب محمد عقيل ً 20
العبا على مدرا الش��وطين
وانتهت لمصلحة رجال الجيش بأربعة أهداف نظيفة سجلها
الع��ب منتخبنا االولمبي يوس��ف الحم��وي (د )38والعب
منتخبنا األولمبي عبد الرزاق بس��تاني (د )70والالعب عمر
سعد الدين (د 77د.)79
ً
وبدا (العقيل) غير مهتما بتس��جيل األه��داف (وهو ما قاله
ً
حرفيا لالعبين) بقدر رغبته بمش��اهدة (شكل) للفريق ينقل
الكرة وينفذ جمل تكتيكية بإتقان وسالس��ة ,ومراقبة مدى
اس��تيعاب كل الع��ب للتمرينات التي نفذت خ�لال األيام
القليلة الماضية ,إضافة إلى تقييم مستويات الالعبين كونها
المب��اراة األولى للفريق تحت قيادت��ه ,خاصة أنه على موعد
مع استبعاد عدد منهم ,حيث ستقتصر الدعوة في المعسكر
القادم الذي س��يبدأ يوم (الثالثاء) ثال��ث أيام عيد األضحى
العبا فقط من أص��ل أكثر من ً 30
المب��ارك على (ً )25
العبا
تواجدوا في المعسكر الحالي.
بداي��ة المباراة ش��هدت ندية باألداء بين الفريقين وس��ارت
الدقائق س��جا ًال بي��ن مد وج��زر دون تهدي��د حقيقي على
المرميين ,وج��رب خاللها العبو المنتخ��ب بنجاح مصيدة
التس��لل على فريق الجيش وعملية بناء هجمة من مرماهم
إلى مرمى الخصم عبر س��ت نقالت متقنة ,وبعد مرور نصف

ساعة على البداية شعر فريق الجيش بحراجة الموقف فكثف
من هجماته التي أثمرت هدف التقدم في الدقيقة .38
في الش��وط الثان��ي بدأ (العقي��ل) بإج��راء التبديالت وفق
التوقي��ت الذي يتيح له مش��اهدة أداء أكبر عدد ممكن من
الالعبين ً
بعيدا عن حس��ابات الفوز والخسارة ,فاختلف رتم
الفري��ق واختل توازن الخطوط األمر الذي س��هل على رجال
الجيش عملية االختراق والوصول إلى المرمى وتسجيل ثالث
أهداف خالل  9دقائق فقط ,وبالعموم كان أداء فريق الجيش
في هذا الشوط أكثر ً
نضجا وأفضل نتيجة.
يش��ار إلى أن المعس��كر الحالي لمنتخبنا الوطني للناشئين
يأتي ضمن استعداداته لتصفيات كأس آسيا للناشئين التي
تقام بالفت��رة من  18ولغاية  22أيل��ول القادم ,حيث يلعب
منتخبنا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات عمان
وباكستان والسعودية التي تستضيف مباريات المجموعة في
مدينة الدمام.
ً
منتخبا،
جدير ذكره أن تصفيات كأس آسيا تقام بمشاركة47
ت��م توزيعها على منطقتين جغرافيتي��ن هما الغرب (غرب
آس��يا والجنوب والوسط) بمشاركة ً 25
فريقا ،والشرق (شرق
آسيا وآس��يان) بمش��اركة  22فريقا ,ويتأهل إلى النهائيات
صاح��ب المركز األول في كل مجموع��ة إلى جانب أفضل 4
منتخبات تحصل عل��ى المركز الثاني ،وينضم إليها منتخب
الدول��ة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباش��ر,
وفي حال��ة حصول منتخ��ب الدولة المضيف��ة على إحدى
بطاقات التأهل المباشر للبطولة ،فإن المنتخب الحاصل على
المركز الخام��س بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة
التأهل للنهائيات.

كوادر جديدة لكرة الحرية

حلب -عبد الرحيم طبشو
بع��د ع��دة اجتماعات م��ع الخبرات
الكروية ش��كلت إدارة الحرية كوادرها
التدريبي��ة واإلدارية للموس��م القادم
وهي على الشكل التالي:

الرجال

أحم��د قدور مدي��ر الك��رة ،مصطفى
حمصي ً
مدربا ،مهند الش��يخ ديب م.
مدرب ،مضر األحمد م��درب حراس،
صافي شعار ً
إداريا.

الشباب

إدريس ماردنلي ً
مدربا ،مصطفى بطل
م .مساعد ،محمد حلو ً
إداريا.
الناش��ئون :عبد اللطيف حل��و مدرباً،
محم��د كوس��ا م .م��درب ،محم��د

نسريني ً
إداريا.
األش��بال :طاهر وراق ً
مدربا ،خالد جار
مدربا ،مروان مداراتي إدارياً.
مرم ً
ف��رق القواع��د :أش��بال (ب) رضوان
حسين ،أحمد مصلح.
أشبال (ب) عبد الرحيم طبشو ،حمدو
الحمد.
فرق الصغ��ار :محمود عزي��زي ،خالد
الظاهر (مش��رفين) ،عدنان أبو عجوز
إداري عام لكرة القدم.
المدربي��ن :حم��زة س��روجي ،عم��ار
جليالت��ي ،حس��ام التنح��ي ،مال��ك
ياقدي ،خالد جار ،رامي بيطار ،رضوان
قوجه تأمين تجهيزات.
لكن الملفت والمس��تغرب هو اعتذار
الكابتن حمصي عن التدريب بس��بب
ضع��ف اإلمكاني��ات المادية ورجوعه

إلى قبول المهمة واعتذار عبد اللطيف
الحلو عن المهمة.
وذكر مش��رفا كرة القدم ديبو ش��يخو
ووليد الناصر بأن الكوادر جميعها من
أبناء النادي وممن لعب كرة القدم وله
باع طويل بالتدري��ب والواقع المادي
صعب ً
جدا لكننا س��نتعامل مع هذه
الظ��روف ومن يح��رص على مصلحة
النادي وصدق انتمائه يعمل من دون
شروط مسبقة وسوف يتم طرح البدالء
لكل من اعتذر ع��ن التدريب وهدفنا
بناء ك��رة قدم صحيحة على أس��س
علمية حتى ال نك��ون بحاجة للتعاقد
مع العبين من خارج النادي والتركيز
على الناحية األخالقية واالعتماد على
العبي النادي ألن صندوق النادي فارغ
وعليه ديون كبيرة.

كرة القدم
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بعد جولة من التعاقدات ..حطين وتشرين وجهوزية عالية للدوري
محمد عجان
من خالل المتابعة الدؤوبة والمستمرة إلى واقع الكرة
ف��ي قطبي كرة القدم بالالذقية حطين وتش��رين من
جانب االس��تعداد الفني والجهوزي واالستقرار اإلداري
ف��ي الناديين ومن خالل التعاق��دات الالزمة لتكامل
الصفوف في خطوط اللعب وعدم ترك مجال ألية ثغرة
أو هفوة قد تكون ً
سببا في تراجع المستوى والترتيب
ً
ونهارا لكسب أبرز العبي األندية السورية
بل العمل لي ًال
التي برزت في الدوري الماضي ونجحت األندية بذلك
وأعتقد أنها اآلن بحالة اس��تقرار إداري وفني وجهوزية
عالية واس��تعداد جدي ومكثف للدوري والمنافس��ة
بقوة على الصدارة التي تجزم بأن دائرة المنافس��ة قد
ً
وقياسا
تتس��ع هذا الموسم ألكثر من خمس��ة أندية
الس��تقطاب العبي��ن من األندي��ة الس��ورية واألندية
الخليجي��ة نالح��ظ أن حطي��ن هو األكث��ر تعاقدات
سواء على مس��توى الكادر الفني أو الالعبين فلنتابع
تعاقدات حطين وتشرين لهذا الموسم.

تعاقدات جديدة

ماردي��ك مردكيان العب حر ،أحم��د ديب العب حر،
ً
ً
قادما
قادما من الجيش ،خالد كوجلي
شاهر الش��اكر
ً
من تشرين ،رضوان قلعجي قادما من الجيش ،حسام
ً
ً
قادما
قادما من الجيش ،حس��ين ش��عيب
بوادقجي
ً
م��ن الجيش ،عز الدي��ن عوض قادما م��ن الجيش،

محمد رأفت مهتدي قادما ًمن الظفرة اإلماراتي ،عبد
ً
قادما من األنصار السعودي.
الرزاق الحسين

تجديد عقود

ه��ادي منون ،حمود الحمود ،وس��يم نبهان ،حس��ن
أبو كف ،هذا إضافة لالعبي فريق الش��باب ،مصطفى
جني��د ،بطرس في��وض ،فريق خديجة ،بالل حس��ن،
مروان زيدان ،نور غريب.

وتشرين مكاسب جيدة

وتعاقدات نادي تشرين هي ً
أيضا مميزة في االختيار
الصائب ألبرز الالعبين إضافة إلى أن تش��رين يملك

ً
فريقا من أبن��اء النادي يتميز باالنس��جام والتفاهم
وعشق النادي.
نالح��ظ هنا أن جميع أبناء النادي قد قرر االس��تمرار
مع تش��رين وهذا عنوان صريح للوف��اء ورد الجميل،
فق��د تم تجدي��د عقود كل م��ن :نديم صب��اغ ،خالد
كردغلي ،حس��ن أبو زينب ،عمر ريحاوي ،رامي اليقة،
كامل حميشة ،نعيم غزال ،محمد علي ،محمد مرمور،
زكريا دهنة.
ً
ً
قادما
قادما من الجيش ،باسل مصطفى
أحمد مدنية
ً
قادم��ا من االتحاد ،خالد
من الجيش ،زكريا العمري

ً
قادما من الوحدة ،عالء الدالي قادما ًمن قطر
مبي��ض
القطري ،ومن الالعبين الش��باب الذين برزوا بش��كل
جيد محمد مالطة ،الليث علي ،علي بشماني.
قرر مجل��س إدارة نادي تش��رين وبع��د التعاقد مع
الم��درب ماهر البح��ري ليق��ود البحارة ف��ي دوري
الموس��م القادم قرر اعتماد وتس��مية ال��كادر الفني
واإلداري للفريق األول الكروي حسب ما يلي:
ً
مدرب��ا ،رام��ي كي��ال -كن��ان ديب
ماه��ر البح��ري
مساعدين ،أحمد أبو دان مدرب حراس مرمى ،جعفر
ً
ً
ً
إداريا ،أحمد
مديرا
مديرا للفريق ،علي مندلجي:
ديوب
ً
حموش إداريا ،محمد سيو مسؤول تجهيزات.
عمار إبراهيم -مصطفى موسى معالجين.
من جهة ثاني��ة قرر مجلس إدارة النادي فس��ح عقد
الالعب حس��ن خضور بالتراضي بعد أيام من توقيعه
ً
قادما من الس��احل وذلك بالتراضي وألسباب خاصة
بالالعب.

اختبار قريب

هذا وسيكون لحطين وتشرين اللذين في سباق نحو
الجهوزي��ة الكاملة من الناحية الفني��ة والتي كثفت
م��ن تمارينها بغية الوصول إلى االنس��جام والتفاهم
واالنضباط حطي��ن بقيادة العفش وتش��رين بقيادة
البحري س��يكون أول اختبار لهذا المشاركة في دورة
تش��رين الكروية المق��ررة ً
بدءا م��ن  20إلى  29آب
الحالي وعندها س��يكون للمدربين النظرة الثاقبة في
اختيار التشكيلة المناسبة لمباريات الدوري العام.

استعدادات جدية للطليعة والنواعير للموسم القادم
عمار سليمان من الساحل ،محمد كنيص
من الفتوة ،محمد باش بيوك من تشرين،
س��ليمان س��ليمان من الجي��ش ،وضم
الفريق الالعبين:
أحم��د الش��يخه ،مرهف قص��اب ،أحمد
ملح��م ،أحمد البصير ،زكريا القدور ،مالك
القاضي ،زاهر خليل ،أسمر المحمد ،طارق
نصاري ،حس��ن جزار ،إبراهي��م الطويل،
محمد ميدو ،أحمد مكعك ،عبد الس�لام
رمضان ،ملهم أبو تايه ،عبد الهادي الدالي،
مصطفى سفراتي ،حموي المصري ،وائل
موصلي ،محمد الخطي��ب ،محمد العقاد،
عبد الهادي عبد هللا ،قتيبة دباغ محمد نور
عدي ،خالد حاج يوسف ،مؤيد طار.

صالح أورفلي
يس��تعد فريق الطليعة والنواعير للموسم
الجديد من ال��دوري الممتاز بكل اهتمام
وجدية ويسعى كل منهما لتأمين الدعم
الموحد من العبي األندية األخرى ،ونجح
كل م��ن الفريقين باس��تقطاب عدد من
الالعبين بأمل كل منهما أن يكون هؤالء
الالعب��ون الوافدون الجدد على مس��توى
ً
ً
حقيقيا للفريق.
ورافدا
المسؤولية
حضرت «االتح��اد» التدريب األول لفريق
الطليع��ة واطلعت م��ن إدارة الفريق على
آخر مس��تجدات التش��كيل الجديد على
الشكل التالي:
ً
قادما من
الالعب��ون الج��دد :كاوا حس��و
السويد ،ش��عيب العلي من الوحدة ،سامر
الس��الم من حطي��ن،ـ ف��واز علوش من
حطين ،محمد عبادي من الشرطة.
وضم الفريق :محمد زينو ،محمود نسخي،
وعدي عيد ،عامر دندشي ،خالد دينار ،عزام
حزام ،خالد جاس��م ،محم��د جديد ،أحمد

الجهاز الفني للنواعير

صدير ،محمد بصيلة ،حمزة الحمش ،أحمد
قلفا ،نادر ربيع ،عبد الرزاق كليب ،يوس��ف
عرفه ،خلدون مبيض ،ف��اروق وفاق ،كرم
عاصي ،ليث حسون ،عبد الهادي حنيكلي،
عبد هللا بستاني ،ثائر اسما ،أحمد المصري.

الجهاز الفني للطليعة

المدير الفني :عمار شمالي ،مساعد مدرب:
أيهم الشمالي وفراس قاشوش.
مدرب ح��راس المرمى :عرفات الش��اهر،
معالج :عبد الرحمن برازي ،مشرف طبي:

الفتوة يعزز تشكيله

هايل ش��كور ،مرافق :كس��ار بصيلة ،مدير
الفريق فضل الثاني اإلداري ،وليد حداد.

فريق النواعير

فقد ضم الالعبين الجدد التالية أسماؤهم:
ً
قادما من فريق الجيش،
عبد الكريم فتيح

بع��د مرحلة تحضي��ر بقي��ادة مدربه الجدي��د همام
حم��زاوي بدأ نادي الفتوة للرج��ال لكرة القدم بحملة
تعاقدات��ه على طري��ق دوري الدرج��ة الممتازة لكرة
ً
رسميا
القدم ومن الالعبين الذين حس��مت أمورهم
بالس��اعات الماضية نصر المحيميد بوقت تم تجديد
عقد الالع��ب عبدالمجيد عبدهللا لتمثي��ل الفتوة في
الموس��م القادم كما تم تجديد عق��ود أربعة العبين
وهم الظهير االيس��ر س��ليمان االبراهيم والعب خط
الوس��ط علي بعاج والظهير االيمن صبحي تحس��ين
والمهاجم وس��يم بوارش��ي ممن التحقوا بالتمارين
اليومية.

برهان في الساحل
كس��ب نادي الس��احل خالل الس��اعات
الماضية جه��ود الالعب الدولي الس��ابق
برهان صهيوني الق��ادم ويعد برهان قوة
إضافية ومكس��ب للفريق بعد المستوى
الذي قدمه مع الوحدة الموس��م الماضي
وبخبرة كبيرة لفتت األنظار إليه ،ويقترب
مهاج��م ن��ادي اليرموك األردني س��امر
عماد خان��كان من االنضمام ً
أيضا للفريق
واليزال الحديث قائم بين الطرفين ،وتم
تجديد الثقة والتعاقد مع الالعب مؤنس
اب��و عمش��ة ،وعل��ى النقيض تم فس��خ
العقد الموقع م��ع الالعب طريف الزبدي
بالتراضي بين الطرفين.

من القلب

التغيير سنّة الحياة
م��ن اجتهد في عمله وأص��اب له أجر ،وم��ن اجتهد ولم يفلح
له أجران ،هذا هو القان��ون اإللهي الرحيم ،وما حصل مع اتحاد
كرة الق��دم كان ضمن هذه القاعدة فقد اجتهد وبذل ً
جهدا ،ولم
يحالف��ه الحظ لتحقيق م��ا أراد فآثر أن يت��رك الميدان ليتيح
الفرصة لآلخرين علهم ينجحون فيما أخفق فيه.
ك��رة القدم كما وس��بق أن قلت ف��ي زوايا س��ابقة هي واجهة
األلع��اب في أي بلد وأنها تمثل العمود الفقري للتوجه الرياضي
واالجتماعي وحتى السياس��ي ألنها تستقطب عاطفة الجماهير
حتى أولئك الذين ال يهتمون بالرياضة ينخرطون في هذا التيار
الذي يجمع الكبير والصغير والذكر واألنثى على صعيد واحد.
رأينا ب��أم العين نتائج بطولة ال��كأس اإلفريقية التي جرت في
ً
مؤخ��را ،وكيف كانت ردود األفعال بع��د خروج مصر من
مصر
البطولة على يد جنوب إفريقيا األمر الذي أدى إلى مراجعة كاملة
لمس��ار الكرة المصرية بعد تنحي مجلس إدارة االتحاد المصري
لكرة القدم وبعد استقالة األطقم الفنية واإلدارية للمنتخب األول
وه��ذا من طبيعة األمور فالتغيي��ر اإليجابي أمر حتمي في كل
حي��زا ً
ً
مهما في حياة أي
مجاالت الحياة وألن الرياضة تش��مل
مجتمع كان البد من التغيير في مفاصلها في محاولة للحصول
على فرص أفضل ،وتطبيق وجهات نظر مختلفة عن السابق لكي
يتم تالفي المطبات التي أدت لواقع ال يرضي الجمهور.
الكرة الس��ورية اآلن في ورشة عمل واسع النطاق ،فالمنتخبات
كله��ا تعمل عل��ى األرض ،فالناش��ئون أمام اس��تحقاقهم إدارة
جديدة ،والش��باب يسابق الزمن ،واألولمبي انتهى من معسكره
الجيد في كراسنودار ،والمنتخب األول في استحقاق غرب آسيا
حيث لم يحالفه الحظ في مباراتيه مع لبنان واليمن ،إذن نحن
أمام ورش��ة عمل واس��عة الطيف وهذا يستدعي االستمرار في
تس��يير أمور هذه المنتخبات العاملة على األرض بهدوء وروية
وحكمة وحسن اختيار.
والكرة السورية أمام اس��تحقاقاتها المحلية في الدوري الممتاز
ً
ج��دا ألندية كانت ف��ي الممتاز
ودوري الدرج��ة األولى المهم
وهبطت كحال الحرية والمجد وآخرين وكذلك الدوري الشبابي
والدرج��ة الثانية ،هذا االتس��اع في مروحة النش��اط الخارجي
والمحلي يحتاج للمتابعة الهادئ��ة والعميقة والمنضبطة وهذا
جه��د كبي��ر ضاغط يحت��اج إلى جه��ود جمي��ع المعنيين في
المفاصل الكروية والمس��ؤولين ع��ن المتابعة إلى حين العودة
إل��ى رؤية لوحة واضحة لمس��ار العمل بأش��خاص تتوفر فيهم
المعرفة والخب��رة والكفاءة والرغبة في العم��ل التطوعي الذي
يحتاج لإلرادة والشفافية والتصميم.
نح��ن أمام مرحلة مهمة ولنقل مفصلية وليس��ت األولوية اآلن
الفوز في كل استحقاقاتنا بل المهم البدء بمنهاج واضح المعالم
وإس��تراتيجية عمل لها أهدافها بحيث يؤدي كل مفصل كروي
ما يلقى على عاتقه من مهام تحت مراقبة لصيقة لتصحيح كل
خطوة ال تسير ضمن ما هو مخطط لها.
ً
ش��كرا لمن عمل ،والتمني لمن سيس��تمر أن يوفق في مهمته
فال��كل بالتالي يعمل في ظل جناح الوط��ن ومن أجله وألجل
نجاحه.
نبيل الحاج علي

المجد بدأ االستعداد ..والهدف المعلن العودة للممتاز
أنور البكر

وش��هد التمرين األخير للفريق حض��ور رئيس النادي
الرائد بس��ام العرس��ان وعضوي االدارة محمد عرسان
المس��ؤول االعالمي ومدير الفريق صالح العاني ،وتم
ً
جميعا ف��ي ملعب الفيحاء
اللقاء م��ع العبي الفريق
الصناع��ي ،واالس��تماع له��م ولمش��اكلهم ووعدهم
بتذلي��ل الصعوبات في القريب العاج��ل ،أكد رئيس
الن��ادي خ�لال ذل��ك على وج��ود بع��ض الالعبين
المميزين والذين سيتم التوقيع معهم في الساعات
القليل��ة القادمة ودخول بعض الداعمين للنادي األمر
الذي أرخى بظالله على س��ير عملية التحضير بشكل
مريح.

خال��د حواين��ي :مدي��ر الفريق ،أس��امة
عنج��اري ،مدير فني :فراس معس��عس،
م��درب أكرم علي ،مدرب :علي ش��عبان،
مدرب ح��راس ،عب��د الرحمن القاس��م:
معالج ،محمد ش��يخ الزور مسؤول مالي،
معاذ األخرس إعالم��ي ،محمد نور عتال:
تجهيزات ،عالء عتال.
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ً
اس��تعدادا لدوري الدرجة األولى بك��رة القدم الذي
ينطلق في  6تشرين أول القادم تعاقدت إدارة نادي
ً
رسميا مع الالعبين بشار قدور ,رجا رافع ,علي
المجد
الص��ارم ,عماد المنجد ,عب��د المعطي كياري ,أديب
عيس��ى ,مصطفى قطرميز ,نور الحلبي ,ماهر خراط,
إضافة لالعبين الذين تم ترفيعهم من فئة الش��باب
وه��م تحت بند الرعاية بش��ير بن ش��وبان ,مصعب
الب��ش ,محم��د صيدن��اوي ,محمد رمض��ان ,طارق
ارناؤوط ,مؤيد فليون.
وب��دأ الفري��ق تحضيراته بقي��ادة الم��درب جمال
درويش ومس��اعده عب��د الهادي الحري��ري ومدرب
الحراس وليد موعد عبر تمرينات صباحية ومسائية
عل��ى ملعب النادي وفي صالة الحديد وذلك بحضور

ً
رسميا على كشوف النادي
كافة الالعبين الموقعين
إضافة إلى حوالي س��بعة العبي��ن آخرين ممن يتم
التفاوض مع البعض منهم لالنضمام للفريق.
مدرب الفريق جمال درويش قال إنه وجهازه المساعد
في سباق مع الزمن لتشكيل التوليفة المناسبة للفريق
قب��ل فترة كافية م��ن انط�لاق دوري الدرجة األولى
لتحضيره بصورة تتيح له العودة الس��ريعة إلى دوري
األضواء ,وأوضح (درويش) أن وتيرة االستعداد بدأت
باالرتفاع فعال من خالل تكثيف التدريبات التي تقام
ً
يوميا على فترتين صباحية ومسائية بمشاركة حوالي
ً
 20العبا ,تم االتفاق مع  15منهم بشكل نهائي للعب
مع الفريق هذا الموسم فيما تجري مفاوضات يومية
مع البقية للتوقيع النهائي ,ويمكن أن يحتاج الفريق
إلى العب أو أثنين إضافيين.
وأكد (درويش) أن جميع الالعبين الذين تم االتفاق
معهم أو يتم التف��اوض معهم جاء بناء على رغبته

ورغبة الجهاز الفني المس��اعد ولن يكون في الفريق
أي العب خارج هذه المعادلة ,وأضاف أنه تم االتفاق
مع اإلدارة منذ البداية أن األولوية ألبناء النادي ومن
ثم االس��تعانة بالعبين من خارج النادي إذا تطلب
األمر ذلك ف��ي بعض المراكز وه��م ملتزمون بهذه
المعادلة حتى اآلن ومستمرون بذلك.
وأشار (درويش) أنه يتفهم ً
تماما اإلمكانات المادية
التي يمك��ن أن توفره��ا اإلدارة للفريق وهي جيدة
بالعموم بالنس��بة لفريق يلعب بدوري األولى لذلك
يحرص على أن تكون متطلباته منطقية وموضوعية
خاصة بالنس��بة لألس��ماء التي يطلب التعاقد معها,
وهو متفائ��ل ولديه الثقة بجمي��ع الالعبين الذين
انضموا للفريق حت��ى اآلن ,ويراهن عليهم لتحقيق
الهدف األساسي لهذا الموسم وهو الصعود إلى دوري
الممت��از ولديه الش��جاعة الكاملة كم��درب للفريق
لتحمل مسؤولية ذلك.

ً
احتفاال بعيد الجيش ..ناشئو فلسطين والجيش أحباب

احتف��ا ًال بالعي��د الراب��ع والس��بعين
للجيش العربي السوري أقيم احتفال
كرنفالي كبير في ملعب نادي الجيش
برعاية اللواء ياس��ر شاهين مدير إدارة
اإلع��داد البدن��ي والرياض��ة للجيش
والق��وات المس��لحة وحض��ره محمد
عب��د الع��ال عض��و القي��ادة القطرية
الفلس��طينية رئيس مكتب الش��بيبة
والرياضة وعلي مصطفى عضو القيادة
القطرية الفلس��طينية مدير المؤسسة
العامة لالجئين الفلسطينيين العرب.
والعميد فايز الباشا ممث ًال للواء طارق
الخض��راء رئيس هيئ��ة أركان جيش
التحرير الفلس��طيني والعميد محسن
عباس رئيس ن��ادي الجيش وضباط
اإلدارة وسامر الشهابي رئيس االتحاد
الفلس��طيني لكرة القدم في س��ورية
وجمهور كبير.
بدأ االحتفال بالوق��وف دقيقة صمت
ً
وإكبارا ألرواح ش��هداء س��ورية
إجال ًال
وفلس��طين مدنيي��ن وعس��كريين

 ..ومباراة كرنفالية
في نادي المجد

وعزف النش��يدان العربيان الس��وري
والفلس��طيني وألق��ى الل��واء ياس��ر
ش��اهين كلمة بهذه المناسبة وكذلك
كلمة ألقاها سامر الشهابي وتضمنت
الكلمتان اإلش��ادة بالتالحم السوري
الفلس��طيني والتضحي��ات من أجل
عروبة فلسطين والجوالن التي قدمها
الجي��ش العرب��ي الس��وري ومقاومة
اإلره��اب والغزو الكوني على س��ورية
والمقاوم��ة الفلس��طينية الش��ريفة

والمباركة للس��يد الرئيس بشار األسد
في هذه المناسبة العظيمة.
ثم أقيم��ت مباراة بك��رة القدم بين
ناشئي نادي الجيش وناشئي منتخب
فلس��طين انتهت بالتعادل  2/2تقدم
الجيش بهدف محم��ود بعاج وعادل
الجيش بهدف��ي أحمد حمص وعدي
حسون ،وتسلم قائدا الفريقين كاسين
تذكاريتين وس��ط تصفي��ق الحضور
الكبير.

احتفا ًال بعيد الجيش العربي وبحضور العقيد فايز الحموي عضو قيادة
فرع دمش��ق لحزب البعث العربي االش��تراكي رئيس مكتب الشباب
الفرع��ي وعدد من أعضاء قيادة ش��عبة المي��دان للحزب والمهندس
فايز الخراط رئيس نادي المج��د وعدد من أعضاء إدارة النادي ،أقيم
مهرجان كروي على ملعب ن��ادي المجد تضمن مباراة كرنفالية بين
فريق ش��عبة المدين��ة الثالثة وفريق قدامى المج��د انتهت بالتعادل
االيجاب��ي بهدفين لكل منهما,وتخلل ش��وطي المباراة تكريم أس��رة
الش��هيدين طارق قش��اط العب ك��رة القدم ومحم��د درويش العب
فريق التايكواندو ،كما تم تكري��م الالعب رجا رافع الهداف التاريخي
لمنتخبنا الوطني.
وبعد ختام المهرجان الذي زينه الحضور الكبير من مشجعي الفريقين
ً
تقديرا للمبادرة
تم تس��ليم كأس المهرجان الكروي للفريق الضي��ف
الطيبة والتعاون من قبل ش��عبة الميدان في إخراج المهرجان بأبهى
صورة.
اشرف على تنظيم المهرجان عضو مجلس إدارة النادي رياض ملحم.

محليات
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منتخب حماه بطالً لكرة اليد للذكور

انطالق منافسات األولمبياد الوطني الرابع للناشئين واالفتتاح الرسمي األربعاء القادم

تفتتح يوم األربعاء القادم النسخة الرابعة
من األولمبي��اد الوطني للناش��ئين التي
تستضيف منافساتها ثالث محافظات هي
دمش��ق والالذقية وحمص وسيقام حفل
افتتاح رس��مي بالتوازي في المحافظات
الثالث ,وتستمر فعاليات االولمبياد حتى
 31الش��هر الجاري ,وتستضيف العاصمة
دمشق منافس��ات  10العاب كرة الطاولة
وك��رة الي��د وك��رة المضرب والس��باحة
والرماي��ة والمب��ارزة والجمب��از والقوس
والسهم والبلياردو واألثقال فيما تقام في
محافظ��ة الالذقية بط��والت العاب الكرة
الطائرة والدراجات والكاراتيه والترياثلون
وألع��اب الق��وى والريش��ة والمالكم��ة،
وتس��تضيف محافظة حمص منافس��ات
ألع��اب المصارع��ة والتايكواندو والجودو
والش��طرنج والكيك بوكسينغ ,وقد سبق
االفتت��اح الرس��مي لألولمبي��اد انطالق
منافس��ات كرة اليد للذكور التي اختتمت
الثالث��اء الفائت وانطلق��ت بعدها بطولة
فئ��ة اإلناث في مدين��ة الفيحاء الرياضية
بدمشق.

مس��توى أداء الالعين في المباريات من
ي��وم افتتاح البطولة حي��ث ظهر البعض
بمس��توى ضعي��ف م��ن خ�لال النتائج
التي س��جلت في المباريات وكأن الدعوة
للمشاركة جاءت مفاجئة رغم أنها محددة
قبل وقت طويل ً
جدا.

المباراة النهائية
حماه × ر .دمشق 20/18

المب��اراة النهائي��ة بي��ن منتخ��ب حماه
ومنتخب ريف دمش��ق ش��هدت تنافس��ا
متكافئا في االداء م��ن الطرفين وانتهى
الش��وط األول بنتيجة  11/10لصالح حماه
وتع��ادل الفريقان عدة م��رات في الثاني
رغم البداية القوي��ة لمنتخب حماه الذي
تق��دم  6/3وامتاز العب��و منتخب حماه
بالبنية الجسدية القوية التي شكلت حائط
صد أمام العبي ريف دمش��ق بأجسامهم
الصغي��رة ,وبهذا الف��وز تقلدت حماه اول
ميدالي��ة ف��ي األولمبياد حي��ث أقيمت
منافسات كرة اليد قبل االفتتاح الرسمي.

مباراة المركز الثالث
درعا× دير الزور 25/21

ف��ي مب��اراة تحدي��د المرك��ز الثالث فاز
منتخب درعا وت��وج بالميدالية البرونزية
بعد تفوقه على منتخب دير الزور بنتيجة
 25/21بع��د تمدي��د المب��اراة ش��وطين
اضافيي��ن حي��ث انتهى الوق��ت االصلي
م��ن المباراة بنتيج��ة  18/18مع افضلية
التقدم بالنتيجة لمنتخب درعا ,واستطاع
منتخب دير الزور مجاراته أداء فنيا خالل
وقت المب��اراة األصلي ,وتق��دم منتخب
درعا بنهاية الشوط االضافي األول 22/20
ووس��ع الف��ارق ف��ي الش��وط الثاني إلى
.25/21

مباراتا النصف نهائي
حماه× درعا 26 /20

انتهت نتيجة المباراة االولى بين منتخب
حم��اه أول المجموعة االول��ى ومنتخب
درعا ثان��ي المجموعة الثاني��ة إلى تقدم
منتخ��ب حماه بف��ارق  6أه��داف وبأداء

ذهبية كرة اليد لناشئي حماه

فاز منتخ��ب حماه بالمرك��ز األول وتوج
بالميدالي��ة الذهبية في بطول��ة كرة اليد
للذكور ضمن منافس��ات االولمبياد وتقلد
منتخ��ب ريف دمش��ق الميدالية الفضية
ومنتخ��ب درعا الميدالي��ة البرونزية بعد
ب��ذل جهود كبي��رة من الالعبي��ن الذين
تت��راوح أعماره��م  15عام��ا وم��ا دون,
ولعب كل منتخ��ب مباراتين يوميا على
مدار  4اي��ام ,مما أثر على عطاء الالعبين
بس��بب اإلرهاق ,ومن جان��ب آخر تباين

محمد هاشم إيزا

تأهيل الكوادر

تم تأكي��د الحضور على أهمية بناء
وتأهيل كوادر جديدة بإقامة دورات
تدريبي��ة وتحكيمي��ة حي��ث ت��م
تنظيم عدد منها في مجال الكاراتيه
ً
وحاليا
والتايكواندو وبناء األجسام
تق��ام دورات على صعيد المصارعة
والج��ودو وتج��ري االس��تعدادات
الس��تضافة بطول��ة الجمهوري��ة
بالكيك بوكس��ينغ وهن��اك جهود

حثيثة لتأمين إقامة مجانية للفرق
المشاركة في المدينة الجامعية.
ولفت اس��كندراني إل��ى رغبة فرع
حل��ب الس��تضافة خم��س ألعاب
ق��وة لألولمبياد الوطني للناش��ين
ونوه إلى التط��ور الالفت في مجال
رفع األثقال بدخول بعض الالعبين
أج��واء المنافس��ة ف��ي أوزان تزيد
بمعدل خمس��ة أعوام على عمرهم
وهم :أحمد شماع ،محمد الكاتب،
محمد مصاص ،عامر شامية ،محمد
الناصر ،حيث بلغت رفعة كل منهم
 90كغ.

ر .دمشق × دير الزور 30/13

فاز منتخب ريف دمش��ق أول المجموعة
الثاني��ة عل��ى منتخ��ب دير ال��زور ثاني
المجموعة االولى بفارق كبير من األهداف
وصل إل��ى  17هدفا ,حي��ث تميز باألداء
الفن��ي العال��ي ف��ي التمري��رات وتبادل
المراكز والتهديف عل��ى المرمى وتبديل
خطط العلب أمام منتخب دير الزور الذي
كان مفاج��أة البطولة قبل ه��ذه المباراة
بتأهله للدور نصف النهائي.

نتائج

 س��جل منتخب حم��اه  5انتصارات فيالدور االول عل��ى منتخب الالذقية 25/5
وعلى منتخ��ب دير ال��زور  ,29/17وعلى
منتخ��ب حل��ب  17/14وعل��ى منتخب
دمش��ق  23/18وعل��ى منتخب طرطوس
.26/15
 وتمكن منتخب ر .دمش��ق من الفوز 5مرات في الدور االول على حمض 30/10
وعلى الس��ويداء  30/10وعل��ى منتخب
درع��ا  22/17وعل��ى منتخ��ب القنيطرة
 29/11وعلى منتخب الحسكة .27/12
 س��جل منتخب درعا في الدور االول 4انتصارات عل��ى الس��ويداء  6 /27وعلى
الحس��كة  30/20وعل��ى حم��ص ,13/5
وعلى القنيطرة .17 /23
 فاز منتخب دير الزور في الدور االول في 3مباري��ات وتعادل  1حيث فاز على طرطوس
 ,35/16وعلى دمشق  19/13وعلى الالذقية
 20/15وتعادل مع حلب .16/16

 عبيد البريدي -مدرب ريف دمشق(فريقديرعطية) :فريقنا يحضر منذ ثالث سنوات
لبطولة االشبال واالولمبياد بشكل منظم
ومخط��ط ,ونحاول االس��تفادة من تجربة
المنتخ��ب المصري في هذا المجال ,ولم
يظهر العبونا بمس��تواهم الحقيقي لعدم
وجود فرق قوية بهذا ال��دور ,ولوحظ اداء
بعض الف��رق بش��كل عش��وائي لضعف
المستوى الذي ظهرت به والبطولة كانت
طابقية المستوى الفني.
 أمين الحسين -مدرب منتخب دمشق:ظه��رت بعض الفرق بمس��توى جيد مثل
ريف دمش��ق وحماه وحل��ب وفريقنا لم
يحضر بش��كل جيد لقصر فترة االستعداد
وكان يتحس��ن من مباراة ألخرى ,وفريق
دير ال��زور كان مفاج��أة البطولة ,واتمنى
االس��تفادة من الالعبين الجيدين ببرامج
وخطط للخامات التي ظهرت.
 -رضوان الجرو -مدرب منتخب دير الزور:

متابعة

وأض��اف (اس��كندراني) إن الجهود
تنصب على متابعة وتفعيل الحالة
الرياضية في أندي��ة الريف المحرر
من اإلرهاب خاصة نادي الس��فيرة
حي��ث تس��لم العش��ب الصناعي
ً
ملعبا متكام ًال م��ن ناحية
وأنش��أ
تأهي��ل أرضيت��ه وإنارت��ه وتنفيذ
أعمال الده��ان وتأهيل المنش��أة
لتخديم ألع��اب القوة والكرات من
أجل تأمين موارد مالية ويس��توي
في ذلك ناديا نبل والنيرب للهدف
ذاته.

 30العبة في بطولة السويداء للقوة البدنية

رياضة المبارزة من األلع��اب األولمبية العريقة
وتتضمن عدة مس��ابقات ً
تبعا لتنوع أس��اليبها
وبالتالي تعدد ميدالياته��ا ,إضافة إلى أنها لعبة
أنيقة ومفيدة لبناء الجس��م والعقل كونها لعبة
تحت��اج لمجه��ود عضل��ي كبير وتركي��ز عقلي
وس��رعة انتباه كبيرة ,ه��ذه اللعبة لم تصل في
سورية إلى مس��توى الطموح وهي ما زالت في
طور التأس��يس وبناء القاعدة والذي يعمل عليه
اتح��اد اللعب��ة وفق المتاح م��ن اإلمكانات من
خ�لال افتتاح مراك��ز تدريبي��ة ..االتحاد التقت
م��درب مركز دمش��ق وري��ف دمش��ق للمبارزة
حس��ين الرفاعي الذي يقود التدريبات في صالة
تشرين الرياضية فقال:
يقول (الرفاع��ي) :المبارزة من األلعاب الجديدة
ً
نس��بيا لدينا ولم يتح لها بعد تشكيل قاعدة من
الممارسين بالش��كل الذي يسمح بفرز مواهب
كثيرة حيث تمارس في عدد محدود من المراكز
في بعض المدن الرئيس��ية من القطر ولم يمتد
نش��اطها على كامل الخارطة ,كونها تحتاج إلى
معدات تخصصية وص��االت تدريب غير متوفرة

في التجمعات الس��كانية الصغي��رة خاصة أنها
مازالت لعبة مجهول��ة لدى الكثيرين ,ومن هذا
المنطلق بدأ اتحاد اللعبة بافتتاح بعض المراكز
المجاني��ة الس��تقطاب اكب��ر ع��دد ممكن من
الالعبين لممارس��تها ,ومنها مركز تشرين الذي
يت��درب فيه العبون من دمش��ق وريفها بمعدل
ثالثة أيام لكل محافظة ويضم حوالي ً 20
العبا.

تنفيذية دير الزور تكرم فريق كرة اليد للناشئين
بحضور مؤيد النج��رس رئيس اللجنة
التنفيذية بدير ال��زور وأعضاء اللجنة
وعدد من اللجان الفني��ة الفرعية تم
تكريم منتخ��ب دير ال��زور بكرة اليد
الذي حقق المركز الرابع في االولمبياد
الوطن��ي الراب��ع للناش��ئين وأثن��ى
النج��رس خ�لال حديثه عل��ى جهود
ً
مؤك��دا أن ما
الالعبي��ن والمدربي��ن
ً
حققه الفري��ق يعتبر إنجازا للمحافظة
ً
قياس��ا لفترة التحضير القصيرة وهذا
مؤش��ر على عودة كرة اليد إلى سابق
عهدها.

وأض��اف النج��رس ب��أن التركيز في
الوق��ت الحالي ينصب عل��ى القواعد
والفئ��ات العمرية وه��ذا أعطى فائدة
لبعض األلع��اب كونه��ا انطلقت من
نقطة الصف��ر ونركز على بن��اء قاعدة
لكافة األلعاب.
بدوره ش��كر م��درب الفري��ق نميري
الشيخ موس��ى هذا التكريم وأكد أن
الفري��ق كان على عتبات تحقيق مركز
متق��دم لكن ما تحق��ق يعتبر نتيجة
جي��دة إذا ما أخذنا بعي��ن االعتبار ما
توفر لهذا الفريق من تحضير.

تعازينا الحارة

زياد عامر
أقامت اللجنة الفنية بالسويداء بطولة
المحافظ��ة بالقوة البدنية للس��يدات
وذلك بمش��اركة  30العبة من أندية

العربي ؛ ش��هبا ،صلخد ،الرحا ،قنوات،
القريا وذلك في صالة نادي الرحا وقد
فازت بالمركز األول حس��ب تسلس��ل
األوزان ش��يما الخطي��ب البعين��ي،
ندى الحلبي ،زين��ة خير الدين ،هيام
ش��روف ،فادي��ا عم��اد بركس��ام أبو

متابعات

 تابع المباراة األخيرة اللواء موفق جمعةرئيس االتحاد الرياض��ي العام ,ود .ماهر
خياطة نائب رئيس االتحاد الرياضي العام
(رئي��س مكتب األلع��اب الجماعية) ود.
ابراهيم أبا زيد عض��و المكتب التنفيذي
لالتحاد الرياضي العام (مدير االولمبياد)
ولبنى معال عض��و االتحاد الرياضي العام,
والعميد عب��د الكريم الراعي رئيس اتحاد
كرة اليد وأعضاء االتحاد ورئيسا اللجنتين
التنفيذيتي��ن لالتح��اد الرياضي في ريف
دمشق وحماه.

نتائج متباينة
يف افتتاح بطولة الناشئات

في اليوم األول من مباريات فئة الناشئات
لك��رة اليد التي انطلق��ت الثالثاء تباينت
نتائ��ج منتخب��ات المحافظ��ات وب��دت
فروقات التحضير واضحة بين المنتخبات
ً
قياسا بالنتائج المسجلة.
في المجموعة األولى فاز منتحب الشرطة
عل��ى منتخ��ب طرط��وس  20/5وعل��ى
منتخب درع��ا  ,18/12كما ف��از منتخب
طرطوس على حلب  12/2وريف دمش��ق
على حلب .30/4
وف��ي المجموع��ة الثاني��ة ف��از منتخب
حمص على منتخب الالذقية  22/3وعلى
منتخب الحس��كة  20/9وخس��ر منتخب
الالذقي��ة مع منتحب حم��اه  ,3/13وفاز
منتخب دمشق على الحسكة  17/11وفاز
منتخ��ب القنيطرة على حماه  19/9وعلى
منتخب دمشق .27/18

مركز تشرين التدريبي ..نقطة بداية الكتشاف مواهب المبارزة

تفعيل ألعاب القوة بحلب
التق��ى رئيس مكت��ب ألعاب القوة
بحلب عب��د هللا اس��كندراني كوادر
األلع��اب بحض��ور اللج��ان الفنية
والخب��رات واللج��ان الفرعي��ة
والمدربين والحكام بهدف التحضير
لألولمبياد الوطني للناشئين خاصة
بعد أن بدأت هذه األلعاب تستعيد
عافيته��ا وف��ق توصي��ف رئي��س
المكتب وتعود إلى منصات التتويج
المحلية من خالل النتائج المتقدمة
التي حققتها في مشاركاتها وآخرها
الفوز بالمركز الثاني في بطولة القطر
لبناء األجسام (الكالسيك).

متقارب في المس��توى الفني واس��تطاع
منتخب حماه أن يحافظ على تقدمه طيلة
شوطي المباراة وانهى المباراة لمصلحته.

آراء

نح��ن راضون عن المس��توى الذي قدمه
فريقن��ا ألن عمره التدريب��ي عام ونصف
وهو تفوق على نفس��ه ,وأعمار العبيه من
موالي��د  2006 /2005وت��درب في صالة
بالط ,ومس��توى الف��رق ال��ذي ظهر في
البطولة من طابقين متباعدي المستوى,
واس��تضافنا ن��ادي دير عطي��ة لفترتين
تدربنا بهما مع فريقهم ولهم كل الشكر.

 حضر س��اهر صكر أمين ف��رع دير الزورلحزب البعث العربي االشتراكي مباراة دير
ال��زور وحلب والتي تعادل به��ا الفريقان,
وتأهل به��ا منتخب دير الزور للدور نصف
النهائي.
 تابع المباراة جمهور جيد من ريف دمشقوحماه والعبات الف��رق االنثوية لألولمبياد
التي حضرت وبدأت منافساتها يوم األربعاء
الماضي وتستمر حتى اليوم (السبت) وهي
عل��ى مجموعتين تضم االول��ى :منتخبات
محافظات ريف دمشق ,طرطوس ,الشرطة,
درع��ا ,حل��ب ,وتض��م المجموع��ة الثانية
منتخب��ات محافظات :حم��ص ,القنيطرة,
دمشق ,حماه ,الحسكة ,الالذقية.

خري��س ،هناء س��جاع وف��ي تصريح
لالتح��اد قال رئي��س اللجن��ة الفنية
اياد كنعان ب��أن أهم الصعوبات التي
تعاني منها لعبته هي عدم وجود تبة
خش��بية كي يتم وض��ع الثقل عليها
وذلك عند إقامة البطوالت الرسمية.

تلقى الزميل علي شحادة تعازي األهل واألصدقاء
بوفاة ابن شقيقته محمد علي خاليلي (أبو أمجد).
أسرة تحرير جريدة االتحاد تتقدم من الزميل العزيز
وآل الفقيد بأحر العزاء.

وأض��اف (الرفاع��ي) :ه��ذا المركز ه��و خاص
لالعبي��ن المبتدئين وتم افتتاح��ه بداية عطلة
الصيف بهدف اكتشاف المواهب التي يمكن أن
فنيا ,ونحن لدينا ً
تس��تمر باللعبة وتتطور ً
حاليا
في المركز حوالي  7العبين لديهم هذه الموهبة,
ومن المتوقع مشاركتهم في األولمبياد الوطني
الرابع للناشئين.

ً
عالميا
وعن أس��اليب رياضة المب��ارزة المعتمدة
وتمارس في المركز أوض��ح (الرفاعي) :تتضمن
المبارزة ثالثة أنواع هي اآليبيه وتس��جيل النقاط
فيها يكون من خالل لمس السيف لمنطقة جذع
للخصم ,والس��ابر ويتم تسجيل النقاط من خالل
لمس الجزء العلوي من الجسم (الجذع والرأس),
أما الفلورية فالتسجيل على كامل الجسم.
وعن عدد وكفاءة الكوادر التي تعمل في رياضة
المبارزة قال :لدينا نق��ص في عدد الكوادر وهو
أمر طبيعي كون اللعبة لم تبدأ في س��ورية منذ
وقت طويل ولم تخرج حتى اآلن أجيال وأبطال
اعتزل��وا اللع��ب وانتقلوا إل��ى التدريب فالجيل
األول الذي مارس اللعبة ما زال يمارس��ها وهذا
األم��ر يحت��اج لتراكمي��ة معينة فم��ع اعتزال
األبط��ال الحاليين وانتقالهم للتدريب يمكن أن
ً
وحاليا لدينا
ي��زداد العدد ويصبح لدينا اكتف��اء,
مدرب خبير من تونس هو الماستر هيثم هباج
يقوم باإلش��راف على تدريب العب��ي المنتخب
إضاف��ة إلى تقديم خبرته على مس��توى تأهيل
الكوادر الفنية.

مدربة العاب القوى حال اسماعيل:

نتمنى من اإلعالم االهتمام بأم الرياضات
حال اس��ماعيل العبة الوث��ب العالي
الس��ابقة في الالذقية ش��اركت بعدد
من البط��والت الداخلي��ة والخارجية
على مستوى محافظتها وفي بطوالت
المدارس والجمهورية كما شاركت في
عدة بط��والت خارجية من عام 2002
حتى عام  2008ومن البطوالت التي
تحتف��ظ به��ا ذاكرتها مش��اركتها في
بطولة غي داركو الدولية للسيدات في
لبنان وكانت بعمر الناشئات وأحرزت
الميدالي��ة البرونزية برقم  1,50م عام
 ,2004ورقم س��وري جديد ,وتكلفت
عضوا في مجلس إدارة نادي الجيش
الساحلي ,وتسلمت مسؤولة التنظيم
وش��دها الحنين إلى لعبتها المفضلة
الوث��ب العالي واس��تقطبت ً
عددا من
البراع��م تدربهم في ملعب الباس��ل
بالالذقية ,وعن تجربها الجديدة قالت:
ً
فريق��ا من أعم��ار صغيرة من
أدرب

الجنس��ين عل��ى ملعب الباس��ل في
الالذقية بمعدل  3تمارين اس��بوعيا,
وهم مواظبون على التمارين بتشجيع
من أهاليه��م وهناك التزام جيد رغم
أن ألعاب القوى ال تعد من الرياضات
الجاذب��ة لألطف��ال في ظ��ل االندفاع
الكبير لهذه الش��ريحة نحو كرة القدم

ً
وغالبا من
وعدد م��ن األلعاب األخرى
يت��درب العاب ق��وى هم م��ن أبناء
العبين أو العبات سابقات في اللعبة.
وأضافت :انا ال أحمل ش��هادة تدريب
ألك��ون عل��ى دراي��ة واس��عة بعل��م
التدري��ب ,وانتظ��رت افتت��اح دورة
تأهيل مدربين ومدربات في الالذقية
حسب الوعود ولم ينفذ صبري ,وأدرب
م��ن خبرتي ف��ي اللعب��ة ,والخبرة ال
تكفي ألن علم التدريب يتطور بسرعة
واس��تمرار من خ�لال األرق��ام التي
تس��جل في المس��ابقات بالبطوالت
الدولي��ة ألن��ه يبحث في اكتش��اف
الموهبة المناس��بة لمس��ابقة محددة
وكيفية تطوير المتدرب.
وختمت حديثه��ا :نتمنى من اإلعالم
الرياضي المقروء والمسموع والمتلفز
ً
اهتمام��ا ب��أم األلع��اب
أن يعط��ي
لترغيب الجيل الصاعد بممارستها.

محليات
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منتخبنا يحرز ثالث ميداليات برونزية
في البطولة العربية للكاراتيه

مشاركة مفيدة
ألشبال مالكمتنا في بطولة أسيا
ق��دم منتخ��ب األش��بال للمالكمة
أداء جيدا دون الوص��ول على ادوار
متقدم��ة ف��ي بطول��ة آس��يا التي
أقيم��ت ألول مرة لفارق المس��توى
الفني بين دول االتحاد الس��وفيتي
الس��ابق والهن��د ال��ذي كان مميزا
عن البقي��ة ونظمتها الكويت مؤخرا
وج��اءتنتائ��جالالعبي��ن:
محم��د ب��دور :وزن  40ك��غ رب��ح
في ال��دور األول على بط��ل األردن
وخس��ر في ال��دور الثان��ي مع بطل
قيرغيزس��تان.

حق��ق منتخبن��ا الوطن��ي للكاراتيه ثالث
ميدالي��ات برونزية في البطول��ة العربية
لفئات الناش��ئين والناش��ئات والشباب
والشابات التي أقيمت في تونس.
واس��تطاعت الالعب��ة المتمي��زة لوتس
قطين��ي الحص��ول عل��ى برونزيتين في
القتال الف��ردي والكاتا بوزن تحت  48كغ
بينم��ا حق��ق البرونزية الثالثة وس��ام أبو
محمود ف��ي القتال الف��ردي بوزن تحت
63كغ.
وأكد رئيس اتحاد اللعبة جهاد ميا أن هذه
المشاركة هي األولى للكاراتيه بعد غياب
ثماني س��نوات وعودة س��ورية للبطوالت

العربية وطموحنا كان تحقيق الميداليات
الذهبية ولكننا استطعنا العودة لمنصات
التتوي��ج عبر ث�لاث برونزي��ات رغم قوة
المنتخبات المشاركة التي لديها إنجازات
عالمية وعربية مثل مصر والجزائر وتونس
والمغرب والس��عودية التي لعبت بجميع
األوزان ووص��ل عدد العب��ي كل منتخب
منها إلى  40العبا علما أننا ش��اركنا بستة
العبين فقط.
وأشار ميا إلى أن اتحاد اللعبة استثمر هذه
المش��اركة للتعاون مع بعض االتحادات
العربي��ة المتفوقة في اللعبة لالس��تفادة
م��ن خبراته��ا إن كان في المعس��كرات

القوادري وكريزان في صدارة المرحلة
الثالثة من بطولة سورية لسباقات السرعة
بحضور جماهيري كبير ومنافسة قوية
بين المتس��ابقين أقيم��ت على حلبة
نادي السيارات في معرة صيدنايا بريف
دمشق المرحلة الثالثة من بطولة سوبر
سيرف لسباقات السرعة والدريفت .وفي
هذه المرحلة استمر التقارب الكبير في
مستويات األداء بين مختلف السائقين
ً
وأيضا التواقيت المتقاربة بين
والفئات
فئتي اإلنتاج الخاص واإلنتاج التجاري
حي��ث واص��ل المتس��ابق المخضرم
أنس القوادري تألقه وعروضه الش��يقة
واس��تطاع أن يحرز المرك��ز األول في
سباق السرعة بعد أن قطع المسار بزمن
97ر31ر 1دقيقة بينما جاء المتس��ابق
محمد رمض��ان ثانيا بزم��ن 58ر38ر1
دقيقة بينما ج��اء اللبناني باهو الياس
ثالثا بزم��ن 24ر45ر 1دقيقة .وفي فئة
اإلنتاج التجاري جاء معاذ مهايني أوال
بزمن 99ر34ر 1دقيقة وحل مازن نجار
ثانيا بزمن 18ر35ر 1دقيقة يليهما إياد
أفغان��ي بزم��ن 79ر35ر 1دقيقة .وفي
الفئ��ة األولى ج��اء أوال زاه��ر دحكول
وفي الفئة السادس��ة عم��ر فليون وفي
الفئة الثامنة مع��اذ مهايني وفي الفئة
 12أن��س القوادري وفي فئة الس��حب
األمامي إنت��اج تجاري جاء عمر فليون
أوال .ويبلغ طول المس��ار في الس��باق
الذي ترع��اه كل من س��يريتل الراعي
البالتيني للبطولة والتي جعلت شعارها
أيقونة “سوبر س��يرف” اإلنترنت األسرع
في س��ورية إضافة إلى كيو ميديا ودلتا
للصناعات الغذائية وس��ينالكو وإذاعة
نين��ار إف أم وميل��ك م��ان وآد تو زد

نحو ألف وثالثمئة متر وصمم بش��كل
فني يعتمد على مهارة السائق بالدرجة
األولى وم��ن ثم قوة الس��يارة كما تم
توزيع نقاط سالمة مزودة بكل المعدات
واألجهزة اإلس��عافية حيث تحوي كل
نقطة ً
عددا من مدربي التدخل الس��ريع
للتعامل مع أي مشكلة قد تحدث.
وفي بطول��ة س��باقات الدريفت جاء
بالمركز األول محمد كريزان بمجموع
 341نقطة تاله المتس��ابق المخضرم
أحمد حمش��و بـ 339نقطة وجاء ثالثا
أحم��د كري��زان بـ 322نقطة .وش��هد
الس��باقان وهم��ا من تنظي��م نادي
السيارات الس��وري منافسة قوية في
كل الفئ��ات والمس��تويات وتحديات
كبي��رة أمتع��ت الجماهي��ر وق��دم
المتسابقون مس��تويات كبيرة عبرت
ع��ن م��دى احترافيتهم ف��ي القيادة
بالتراف��ق م��ع المس��تويات العالية
لتعديل الس��يارات واحترافية العمل
بأعل��ى المعايي��ر العالمي��ة .وكانت
المرحلة الثانية من البطولة أس��فرت
عن فوز أنس القوادري في فئة اإلنتاج
الخاص بالمركز األول تاله المتس��ابق
اللبنان��ي باه��و الياس ثم أيس��ر أبو
حم��دان وفي فئ��ة اإلنت��اج التجاري
حل مازن نج��ار أوال ثم معاذ مهايني
وإي��اد أفغاني وفي الفئ��ة األولى حل
ن��ورس عبد الباقي بالمركز األول وفي
الفئة الخامس��ة عمر فليون وفي الفئة
الثامنة م��ازن نجار وف��ي الفئة الـ12
أنس الق��وادري بينما حل عمر فليون
أوال في فئة السحب األمامي.

محمد هاشم إيزا
كتائب حلب تصدرت

اس��تضافت حل��ب منافس��ات دوري كتائب
البعث لسداسيات كرة القدم وقد شاركت في
مباريات المجموع��ة األولى فرق مراكز حلب،
دير الزور ،الحس��كة ،جامع��ة حلب واعتذرت
القنيطرة.
وف��ي الترتي��ب تص��در فري��ق مرك��ز حلب
المجموع��ة بالنقاط التس��ع الكامل��ة وتأهل
للدور النهائ��ي بعد فوزه على دي��ر الزور 7/2
وجامعة حلب  2/0والحسكة .10/0

التدريبية أو البطوالت الودية الس��تكمال
االس��تراتيجية التي عملن��ا بها في الفترة
الس��ابقة بتنمية الكوادر البشرية تنظيميا
وفنيا وإداريا.
ونوه ميا بالترحيب الكبير الذي القته بعثة
المنتخب من الدولة المس��تضيفة تونس
إضافة لل��دول العربية المش��اركة لعودة
س��ورية إلى المش��اركات ف��ي البطوالت
العربية بمختلف األلعاب ومنها الكاراتيه.
يشار إلى أن المنتخب حقق إحدى عشرة
ميدالية متنوعة في بطولة غرب آسيا التي
أقيمت في مدينة الش��ارقة اإلماراتية في
شهر شباط الماضي.

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي
اصدر المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام خالل جلسته
الدورية األخيرة برئاسة اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد
الرياضي العام عدة قرارات أبرزها:

 إيفاد بعثة المنتخب الوطني أللعاب القوى إلى لبنان خالل الفترة من
 2019/8/18-14للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين والناشئات.
 إيفاد بعثة المنتخ��ب الوطني للمالكمة إلى العراق خالل الفترة من
 2019/8/31-20القامة معس��كر تدريبي استعدادا للمشاركة في بطولة
العالم.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطني للدراجات إلى بريطانيا خالل الفترة من
 2019/9/30-22للمشاركة في بطولة العالم.
 إيف��اد بعثة المنتخب الوطن��ي للجودو إلى إيران خ�لال الفترة من
 2019/8/20-6إلقامة معسكر تدريبي اس��تعدادا للمشاركة في بطولة
العالم.
 إيف��اد بعثة المنتخ��ب الوطني للجودو إلى روس��يا خالل الفترة من
 2019/9/5-2للمشاركة بطولة بيكال الدولية للسامبو.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة إلى
لبنان خ�لال الفترة من  2019/9/29-24للمش��اركة في بطولة بيروت
الدولية.
 إيفاد بعثة المنتخ��ب الوطني للرياضات الخاصة (ألعاب قوى – قوة
بدني��ة) إلى األردن خالل الفت��رة من  2019/9/22-15للمش��اركة في
الدورة الثانية أللعاب غرب آسيا.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطني لكرة الطاولة إلى األردن خالل الفترة من
 2019/8/19-15للمشاركة ببطولة غرب آسيا للفئات العمرية للفرق.
 إيفاد ياس��ين األيوبي رئيس اتحاد الجودو إل��ى تونس خالل الفترة
من  8/30ولغاية  2019/9/4بصفته مستشار في االتحاد لإلشراف على
فعاليات البطولة العربية للفئات العمرية.
 إيفاد نذير عربينية رئيس اتحاد كرة الطاولة والمدرب طوني أبو عسلة
إلى األردن خ�لال الفترة من  2019/8/20-14لحض��ور فعاليات بطولة
غرب آسيا للفرق.
 إيفاد محمد جالل نقرش رئيس اتحاد كرة الس��لة وأمين السر العام
لالتحاد إلى الصين خالل الفترة من  2019/8/31-26لحضور اجتماعات
الجمعية العمومية لالتحاد الدولي للعبة.

ثالث بطالت من منتخب ألعاب القوى للناشئات  48العبًا في بطولة تايكواندو الالذقية
محمد عجان

يستعد منتخبنا بألعاب القوى للمشاركة
في منافسات غرب آسيا التي تستضيفها
لبنان.
ومنتخبنا يج��ري تدريبات��ه (اآلن) في
دمشق وكله طموح لتحقيق نتائج طيبة
في هذه البطولة القوية.
«االتح��اد» التق��ت ثالث العب��ات من
منتخباتن��ا وهي تقدمه��ن للقراء تحت
(دائرة الضوء).
حنين الحسن  -العمر  16سنة.
الموضوع الدراس��ي :طالبة حادي عش��ر
(علمي).
النادي :العرين.
اللعبة :ألعاب قوى ( 400و.)800
منتخب سوريا ناشئات.
البداية :كانت بداية في ألعاب القوى منذ
 6سنوات بتشجيع من األهل حيث إننا
من أسرة رياضية وشقيقتي يوال الحسن
بطلة جمهورية بذات اللعبة.
دربني ف��ي البدايات الكوتش مازن زيود
حتى اآلن.
ش��اركت في بط��والت ف��ي محافظتي
(دمش��ق) وبط��والت األندي��ة وبطوالت
الجمهوري��ة ،وأح��رزت المركز األول في
آخر بطول��ة من بط��والت الجمهورية بـ
 400م.
نستعد اآلن ضمن المنتخب الوطني في
بطولة غرب آس��يا التي ستقام ً
بدءا من
 8/15إلى غاية .8/18
أطم��ح ب��أن أحقق حلم��ي ف��ي الفوز
بميداليات لتعزي��ز رياضة ألعاب القوى
في بلدي وأطم��ح ألن أرفع علم الوطن

تاله ً
ثانيا بست نقاط فريق مركز جامعة حلب
الذي تفوق على دير الزور  5/0والحسكة 14/5
وف��ي المركز الثالث دير الزور بثالث نقاط من
ف��وز وحيد عل��ى الحس��كة  14/1وحل مركز
الحسكة بالمركز األخير وأقيمت البطولة على
مالعب الوسيم والريشي بنادي الحرية.

توافق

عم��ار رباب��ة :وزن  43ك��غ ربح في
الدور األول على بطل قرغيرس��تاني
وخس��ر في ال��دور الثان��ي مع بطل
كازاخس��تاني.
الحس��ن قادوس :وزن  37كغ خسر
مع بطل طاجاكس��تان.
عل��ي حلوم :وزن خس��ر ف��ي الدور
األول مع العب من قرغيزس��تان.
حيدر حاتم :وزن خس��ر ف��ي الدور
األولم��عبط��لايران��ي.
حيدر يونس :وزن  67كغ خس��ر في
الدور األول مع بطل كازاخس��تاني.
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انتهى االجتم��اع األول إلدارة ن��ادي االتحاد
المؤقتة بالتوافق على توزيع الحقائب اإلدارية
واإلشراف على األلعاب كما يلي:
ً
المهن��دس مفي��د مزي��ك :مس��ؤوال لإلعالم
ً
ومشرفا على كرة السلة.
المهندس أحمد رحماني ،للمنش��آت وألعاب

ف��ي المس��ابقات والبط��والت العربي��ة
والقارية والعالمية مس��تقب ًال أش��كر كل
المدربين الذين يش��رفون على تدريبي
ونش��كر اتحاد ألعاب القوى الذي يدعم
خطواتنا والشكر الكبير ألهالينا باألخص
المدرب مازن زيود وأحمد محفوض.
راميا شعبان  -العمر  16سنة.
الوضع الدراسي :طالبة حادي عشر فنون.
النادي :دير عطية.
اللعبة :ألعاب قوى (مشي سريع).
منتخب سوريا للناشئات.
البداية :كان��ت بدايتي في ألعاب القوى
منذ  5سنوات بتشجيع من األهل حيث
إننا من أس��رة رياضية وش��قيقتي نهاد
شعبان.
دربنا ف��ي البداية المدربة فطومة س��عد
وعندما س��افرت أش��رف عل��ى تدريبي
المدرب عبد الباس��ط ذكريا شاركت في
بط��والت المحافظ��ات وبطول��ة األندية
وبطوالت الجمهورية.
ولق��د أح��رزت المركز األول ف��ي بطولة
الجمهورية بـ 5000متر مشي.
نس��تعد اآلن ضمن المنتخ��ب الوطني
الذي سيش��ارك في بطولة غرب آس��يا
التي ستقام في بيروت من 2019/8/15
إلى غابة .2019/8/18
أطم��ح ألن أحق��ق الف��وز في مس��ابقة
بميداليات لتعزي��ز رياضة ألعاب القوى
في بلدي وأطم��ح ألن أرفع علم الوطن
ف��ي المس��ابقات والبط��والت العربي��ة
والقارية والدولية مستقب ًال.
أشكر كل المدربين الذين يشرفون على

تدريبي ونش��كر اتحاد اللعبة الذي يدعم
خطواتنا وش��كرنا الكبير ألهالينا الذين
هم ً
دائما عون لنا.
ومدربينا في النادي والمنتخب.
هال األعور  -العمر  17سنة.
الوضع الدراسي :طالبة بكالوريا أدبي.
النادي :عرى.
اللعبة :ألعاب قوى (سباعي).
منتخب سورية للناشئات.
البداية :كان��ت بدايتي في ألعاب القوى
عام  2012بتشجيع من الوالد حيث أننا
من أس��رة رياضية حي��ث والدي مدرب
كاراتيه (مجيد األعور).
بدأت تمريني مع الكابتن والء الخطيب
ف��ي الس��ويداء ،ش��اركت ف��ي بطوالت
المحافظة عدة م��رات وبطوالت األندية
والجمهوري��ة أحرزت بطول��ة الجمهورية
في الوث��ب الثالث��ي واآلن انتقلت إلى
لعبة السباعي.
نس��تعد اآلن ضمن المنتخ��ب الوطني
الذي سيش��ارك في بطولة غرب آس��يا
التي ستقام في بيروت ً
بدءا من  15إلى
 18آب الجاري.
أطمح إلى أن أحقق الفوز في مس��ابقتي
بميداليات لتعزي��ز رياضة ألعاب القوى
ف��ي بل��دي وأطم��ح إل��ى أن أرفع علم
الوط��ن ف��ي المس��ابقات والبط��والت
العربي��ة والقاري��ة والدولي��ة مس��تقب ًال
أشكر كل المدربين الذين يشرفون على
تدريبنا ونش��كر اتحاد اللعبة الذي يدعم
خطواتنا والش��كر الكبي��ر ألهالينا الذين
هم ً
دائما عون لنا.

أخبار من مالعب حلب
القوة.
محمد جمع��ة الراش��د :لأللع��اب الجماعية
ورجال كرة القدم.
صباح البكري ،للتنظيم واأللعاب الفردية.
محمد س��عد الدين قرقناوي أللعاب الكرات
والمراك��ز التدريبي��ة والفئ��ات العمرية بكرة
القدم.

غموض

ما زالت مش��اركة ن��ادي الحرفيي��ن بدوري
الدرجة األولى لكرة الق��دم يكتنفها الغموض
وتحف بها المخاطر فقد يعيد التاريخ نفس��ه

كما جرى في الموسم الماضي حين واجهت
مسألة مشاركة فريق الرجال بالدوري الممتاز
عوائ��ق مالية كادت تمنع وتق��ف حائ ًال دون
مش��اركته ويومها صرح رئيس النادي محمد
ً
معروف��ا أن النادي
جمال حب��ال كما ب��ات
ف��ي ظل وضعي��ة أزمته لن يش��ارك إلى أن
(تحلحلت) المشكلة؟!
واليوم عاد رئيس النادي لتأكيد تلك الوضعية
بعد عودته من دمشق ومناقشة أوضاع ناديه
م��ع المعنيي��ن بالمكتب التنفي��ذي التحاد
الجمعيات الحرفية حيث أفاد بأن المش��كلة

أقام��ت اللجن��ة الفني��ة للتايكوان��دو في
الالذقي��ة بطول��ة المحافظ��ة للناش��ئين
والناش��ئات بغية انتقاء منتخبات الالذقية
التي ستش��ارك ف��ي األولمبي��اد الوطني
الرابع.
ً
وقد ش��ارك في البطول��ة  48العبا والعبة
مثلوا المراكز التدريبية والبيوتات الرياضية.
البطول��ة أف��رزت خام��ات طيب��ة تمت��از
بالمس��توى الجي��د وفيم��ا يل��ي النتائج
الكاملة.
بطولة الناشئين
وزن  37ك��غ :حس��ين نص��ر هللا ،وزن 41
كغ :إبراهيم قش��يش ،وزن  45كغ :وحيد
هرم��ز ،وزن  49كغ :يامن رس��تم ،وزن 53

كغ :داني��ال زم��زم ،وزن  57كغ :س��امي
حسن ،وزن  61عبد هللا حسن ،وزن  65كغ:
إبراهيم غصون.
بطولة الناشئات
وزن  44كغ :ماريا متري ،وزن  47كغ :غزل
جبور ،وزن  51ك��غ :توليب حداد ،وزن 59
كغ :الرا مع��روف ،وزن  55كغ :لين حلوم،
وزن  59+ك��غ :ح�لا حبي��ب ،وزن  41كغ:
جيفارا األسد ،وزن حر :سيدرا خرما.
إسبر الياس رئيس اللجنة الفنية للتايكواندو
قال لالتحاد إن الالذقية س��تكون منافسة
قوية في التايكوان��دو كعادتها وخاصة في
فئ��ة الناش��ئين وإمكانية المنافس��ة في
الناشئات واردة.
ف��ي خت��ام البطولة ت��م تتوي��ج الفائزين
بالمراك��ز األول��ى بالك��ؤوس والميداليات
بحضور رئيس وأعضاء تنفيذية الالذقية.

مبادرة األولمبياد برياضة الكاراتيه
والتايكواندو في دير الزور

مالك الجاسم
بحضور س��اهر الحاج صك��ر أمين فرع دير
ال��زور لحزب البع��ث العربي االش��تراكي
وأعض��اء قيادة الف��رع وأعض��اء المكتب
التنفي��ذي لمحافظ��ة دير ال��زور ورئيس
وأعضاء اللجن��ة التنفيذية بدير الزور أقيم
ف��ي الصالة الرياضية مبادرة األولمبياد في
رياض��ة الكاراتيه والتايكواندو الذي يقيمه
مش��روع )ديرن��ا نح��ن نعمره��ا( المنفذ
م��ن قبل برنامج األم��م المتحدة اإلنمائي
 UNDPبالتع��اون مع مطرانية الس��ريان

ً
مج��ددا حيث تبين
المالي��ة أطل��ت بظاللها
أن هناك صعوبة ف��ي تأمين الموارد المادية
البالغة نحو  25مليون ليرة متطلبات مشاركة
الن��ادي بدوري الدرجة األول��ى مما يعني أن
كرة الحرفيين قد ال تش��ارك بالدوري الكروي
إن لم توفر الجهة المعنية المطلوب ،مع العلم
ً
ً
مركزيا
نادي��ا
أن ن��ادي حرفي��ي حلب أصبح
ً
ً
وماليا االتحاد الع��ام للحرفيين
إداري��ا
يتبع
بدمشق؟!

غياب بال أسباب

ش��هدت السلة االتحادية الناعمة هذا الموسم
ً
تراجعا ً
ً
واضحا تجسد في هبوط السيدات
فنيا
للدرجة الثانية وما يدعو للغرابة واالس��تفهام

الكاثولي��ك  -مرك��ز م��ار آس��يا الحكيم
وبالتع��اون مع اللجن��ة التنفيذية لالتحاد
الرياضي بدير الزور.
وقدمت منتخبات دير الزور المش��اركة في
األولمبياد الوطني الراب��ع فقرات جماعية
بألعاب المالكم��ة والكاراتيه والتايكواندو
والقوس والسهم وتضمنت كذلك المباراة
النهائي��ة للتايكوان��دو بي��ن الالعب عبد
الباس��ط العج��اج والالع��ب لي��ث العلي
وخالل المباراة تم ش��رح قواني��ن اللعبة
بالكامل ,وفي الختام قام الحضور الرسمي
بتكريم الفائزين بالمراك��ز األولى وتكريم
المشاركين من العبين ومدربين.

غياب فريق الصغيرات (عدة المستقبل) وأمل
النادي ع��ن بطولة أندية حل��ب رغم امتالك
الن��ادي لمجموعة واعدة وقيام اإلدارة بصرف
األموال الطائلة على اللعبة بكافة مس��توياتها
بما في ذلك فريق الرج��ال الذي ودع جميع
ً
نجاحا يذكر؟!
البطوالت من دون أن يحقق
أما األس��باب المعلل��ة التي س��معناها عن
غياب الصغيرات وهن بطالت حلب بالموسم
الماضي فتع��ود إلى عدم وجود إداري للفريق
وه��و عذر أكبر من الذن��ب وتبرير مرفوض ال
يمك��ن ألحد أن يستس��يغه أو يقبل به ..مما
يؤك��د وجود حاالت الخطأ والتقصير بالس��لة
الحمراء.

عالمي
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فوز وخسارة لمنتخبنا السلوي للسيدات في بيروت

إيقاف وغرامات مالية على خلفية
نهائي دوري الرجال لكرة السلة

أبي شقير
أقام منتخبنا الوطني للسيدات لكرة السلة
ً
ً
ً
خارجيا
تدريبيا
معسكرا
األسبوع الماضي
اس��تمر لمدة ثالث��ة أيام ف��ي العاصمة
ً
اس��تعدادا للمش��اركة
اللبنانية بيروت ،
ببطولة غرب آسيا للسيدات التي ستقام
ً
اعتبارا
في العاصم��ة األردنية (عم��ان)
من  / 8 / 22الحالي بمشاركة منتخبات
(األردن ولبنان والعراق وإيران وسورية)
وقد لع��ب منتخبنا في بيروت مباراتين
وديتين مع ن��ادي اإلنترانيك ومنتخب
لبنان حيث شارك بالمنتخب  /16/العبة
بإشراف المدرب الوطني للمنتخب هالل
الدجاني والمدربين المساعدين روال زرقا
وسومر خوري.

فوز مستحق وفائدة كبيرة

بالمب��اراة األولى لمنتخبنا في معس��كر
ً
بي��روت حقق منتخبن��ا ً
مس��تحقا
فوزا
على نادي اإلنترانيك وبفارق كبير ()27
نقطة حي��ث انتهت المب��اراة ()72/45
حيث أش��رك مدرب منتخبن��ا الدجاني
جميع الالعبات  ،وف��ي المباراة الثانية
خسر منتخبنا أمام منتخب لبنان بفارق

( )10نق��اط ( )76/66وكان م��ن المقرر
أن يلع��ب منتخبنا مباراة ثالثة مع نادي
الرياضي اللبناني ال��ذي عاد واعتذر عن
عدم خوض المباراة بس��بب قرار االتحاد
اللبناني بعدم مشاركة العبات المنتخب
مع أنديتهن بالمباريات الودية بالمرحلة
الحالية.

الدجاني راض عن المستوى

الم��درب الوطني ه�لال الدجاني صرح
(لالتحاد) عن المعسكر األخير للمنتخب
مفي��دا ً
ً
جدا ولقد اس��تفاد من
أن��ه كان

المباراتين الوديتي��ن وتم الوقوف على
مستوى جميع الالعبات والفريق ويوجد
بعض األخط��اء التي س��يتم معالجتها
بالمرحل��ة القادم��ة  ،حي��ث س��يعود
المنتخب للتدريب��ات بعد إجازة قصيرة
تستمر لمدة ثالثة أيام (الجمعة والسبت
واألحد) وسيتم مباشرة التمارين صباح
اإلثنين القادم.

 14العبة

بع��د العودة م��ن بي��روت ت��م اختيار
( )14العب��ة لالس��تمرار بالمعس��كر

عبد الوهاب الحموي مستمر مع سلة الجيش

المغل��ق بالمرحلة الثالث��ة واألخيرة من
التحضي��رات حيث س��يتم انتقاء ()12
العب��ة قبل الس��فر للبطول��ة والالعبات
المستمرات هن :اليسيا مكاريان وسيدرة
سليمان ونورا بشارة ورشا سكران وماريا
دعيبس وس�لاف خليل وهي��ا المالكي
وليانا غنوم وجيه��ان مملوك وكارولينا
أبو لطيف وابتس��ام الزير ومريم جانجي
وآنا اصالنيان وروم��ي الوند  ،حيث تم
استبعاد الالعبتين جود فطيمة وأسمى
الحاج.

قرر اتحاد كرة الس��لة جملة من العقوب��ات والغرامات المالية
عل��ى خلفية األحداث الت��ي رافقت المب��اراة النهائية لدوري
الرجال لكرة السلة والتي جمعت ناديي الجيش والجالء حيث
غرم االتحاد نادي الجي��ش غرامة مالية وقدرها ثالثمائة ألف
ليرة سورية مع إقامة المباراتين التاليتين دون جمهور بسبب
الش��تم الجماعي من جمهور الجيش ال��ذي دخل الصالة بعد
كسره لزجاج الصالة وذلك استنادا إلى المادة ( )6 - 8 – 3من
الالئحة االنضباطية  ،وأوقف االتحاد كل من الالعبين اس��حق
عبيد ووائل جليالتي ووليام حداد وعمر الشيخ علي مباراتين
متتاليتين رس��ميتين ويغرم كل الع��ب غرامة مالية وقدرها
مائة ألف ليرة سورية ال غير لسلوكهم الذي يتنافى مع األخالق
الرياضية بعد نهاية المباراة وذلك استنادا إلى المواد ()9 – 5
( )9-2 – 5( )9-1 – 5م��ن الالئح��ة االنضباطي��ة  ،كما غرم
االتح��اد الالعب وائل جليالتي من فريق ن��ادي الجالء غرامة
مالية وقدرها خمس��ون ألف ليرة س��ورية فقط ال غير بس��بب
تصريحاته اإلعالمية بحق الطاقم التحكيمي ذلك استنادا إلى
المادة ( )24 – 6من الالئحة االنضباطية.

إيقاف

كما قرر االتحاد إيقاف علي شاهين من نادي الجيش الرياضي
ست مباريات رسمية وباإلضافة إلى ذلك ما يتخللها من ودية
ولكاف��ة الفئات وتغري��م النادي مبلغا وق��دره مئتا ألف ليرة
سورية ال غير بسبب تهجمه على أمين السر العام بعد المباراة
وذلك اس��تنادا إلى المادة ( )24 – 6من الالئحة االنضباطية،

وإيقاف حنا دولماية من نادي الجالء الرياضي س��ت مباريات
رسمية وباإلضافة إلى ذلك ما يتخللها من ودية ولكافة الفئات
وتغريم النادي مبلغا وقدره مئتا ألف ليرة سورية ال غير بسبب
تهجمه على احد أفراد طاقم المباراة بعد انتهاء المباراة وذلك
اس��تنادا إلى المادة ( )4 – 5من الالئحة االنضباطيةً ،
علما أنه
ف��ي األدوار النهائي��ة تخفض العقوبات المس��لكية إلى 50%
وتضاعف العقوبات المادية بنسبة .100%

خضراوات الحرية بطالت شبالت سلة حلب
فتاحي ،النا أصفري ،س��اره عدي،
المار الحسن ،تاليا ترك.
اإلداري :المهن��دس عب��د الغني
غن��وم ،المدربة :ش��يرين ش��يخ
خليل ،مس��اعد المدرب��ة :محمد
ماجد سنجقدار.

محمد هاشم إيزا

جددت إدارة ن��ادي الجيش األس��بوع الماضي تعاقدها
مع عمالق الس��لة الس��ورية (أطول العب في قارة آسيا)
عبد الوهاب الحموي ( 230سم) لموسم قادم وذلك في
حفل كبير أقامته اإلدارة بحضور اللواء ياسر شاهين مدير

إدارة اإلعداد البدني والعميد محسن عباس رئيس نادي
الجيش  ،وكان الحموي انضم لصفوف الجيش الموس��م
الماضي ً
قادما من نادي الرياضي اللبناني حيث نجح مع
زمالئه بتحقيق ثنائية الدوري والكأس المحلية.

هيثم جميل مدربًا
لسلة الكرامة
تعاقدت إدارة نادي الكرامة األسبوع الماضي
مع المدرب الوطن��ي هيثم جميل لتدريب
فري��ق رجال النادي الموس��م القادم  ،وهي
التجربة األولى للجميل خارج أندية دمش��ق
والقنيطرة حيث س��بق للجميل تدريب فرق
الوحدة والجي��ش والنصر إضاف��ة لتدريب
منتخب الناشئين عدة سنوات.

اختتمت ف��ي ملعب نادي الجالء
الصيفي بالعزيزية منافسات بطولة
شبالت أندية حلب بمشاركة ستة
فرق وزعت على مجموعتين لعبت
بطريقة الدوري وتميزت بنجاحها
وارتفاع مس��تويات الف��رق وتألق
عدد م��ن الالعبات المش��اركات
نواة منتخب حل��ب الذي يتأهب
لخوض بطول��ة األولمبياد الوطني
للناش��ئين ً
علما ب��أن فنية اللعبة
بحلب ح��دد أعمارهن من مواليد
 2006 – 2005 – 2004وف��ي
التفاصيل:

مجموعات

ف��ي لق��اءات المجموع��ة األولى
تف��وق الحري��ة عل��ى الس��كك
3/106؟؟ واليرم��وك  18/56وفاز
السكك على اليرموك .29/34
وف��ي الثانية تغل��ب الجالء على
االتح��اد  38/60والعروبة 30/58
بينما ف��از االتحاد عل��ى العروبة
.39/44
في الدور الثاني ف��از الجالء على
اليرم��وك  16/57والحري��ة على
العروب��ة  32/48والعروب��ة عل��ى
السكك .8/63

تأهيل الكوادر

في نصف النهائ��ي تغلب الحرية
عل��ى االتحاد  28/56والجالء على
العروبة  30/59وفي لقاء المركزية
الثالث والراب��ع جدد االتحاد فوزه
على العروب��ة  39/42وف��ي لقاء
الف��وز باللقب اس��تحقت واعدات
الحري��ة المرك��ز األول بفوزه��ن
على الجالئي��ات صاحبة الضيافة
بالمباراة النهائية  60/62في لقاء
متوازن متكافئ أس��عد الجمهور
المحتش��د على مدرجات الملعب
واألرب��اع (،7/22 ،15/17 ،10/10
.)28/13

صافرات

قاد المباريات الح��كام :الدوليان

البيروتي :لم أخش أي مهاجم
وأتمنى أن نعود بإنجاز مع منتخب الناشئين
إبراهيم الواصل
مركز حراس��ة المرم��ى أصبح من
األولوي��ات بالنس��بة للمدربي��ن
إذ أنه��م مفتاح الف��وز واالنتصار
فحارس المرمى كما يقال (نصف
الفري��ق) وهناك م��ن يقول من
ً
حراس��ا جيدين فليبش��ر
يمتلك
بالنصر والفوز والتتويج.
«االتحاد» التقت ً
واحدا من ابرز حراس
منتخبن��ا الوطني والدوري الس��وري
لس��نوات طويلة هو محم��د البيروتي
م��درب ح��راس منتخبن��ا الوطن��ي
للناشئين فكان معه هذا اللقاء:
 بطاقتك الشخصية؟
محم��د بيروت��ي موالي��د 1976
متأهل ول��دي ولدان (يزن وعمر)
لعب��ت ألندية االتح��اد والجيش
والوح��دة والحري��ة والنواعي��ر
والن��ادي المص��ري لالتص��االت
ومنتخب سورية.
 ما هي ابرز انجازاتك مع األندية
والمنتخب.
لعب��ت  60مب��اراة دولي��ة م��ع
المنتخ��ب وأحرزت م��ع الجيش
خم��س بط��والت دوري وأربع��ة
كأس جمهوري��ة وكأس االتح��اد
اآلس��يوي  /2003/وس��ت مرات
وصي��ف بطول��ة األندي��ة العربية
وكأس جمهوري��ة م��ع االتح��اد
 /2011/وحصلت أربع مرات على
جائزة أفضل حارس في البطوالت

العربية.
 أفضل مباراة لعبتها؟
مع الجيش السوري ضد الفيصلي
األردن��ي في بطولة األندية العربية
بالكويت وم��ع المنتخب الوطني
بمواجه��ة إي��ران ف��ي طه��ران
وتعادلن��ا  1-1في تصفيات كأس
آسيا /2002/
 أبرز الح��راس الذين مروا على
سورية؟
حس��ين نع��ال -ماه��ر بيرقدار-
مالك ش��كوحي  -ياسر جركس -
رضوان األزه��ر  -وحاليا إبراهيم
عالمة – احمد مدنية  -خالد حاج
عثمان  -مهند خياري.
 ما هو خط الدف��اع الذي كنت
ترتاح للعب معه؟
طارق الجبان -إي��اد عبد الكريم-
رغدان شحادة  -باسل شعار
 من ه��و المهاج��م الذي كنت
تخشاه؟
بفضل هللا وثقتي بنفس��ي لم أكن
أخشى أي مهاجم.
 هدف س��جل ف��ي مرماك وال
تنساه؟
س��جل عل��ي هدف م��ع الجيش
ف��ي بطول��ة األندي��ة العربية ضد
مولودية وهران بلبنان عام/1998/
بالدقيق��ة  /117/وخس��رنا حينها
بهذا الهدف الذهبي.
 ما هي مشاكل حراس ،المرمى
برأيك؟
األزم��ة التي م��رت عل��ى القطر

حدت من حج��م انطالق الرياضة
فلم يكن هناك دوري للناش��ئين
والشباب كما يجب لذالك أثر على
عدم وجود وبروز حراس جيدين.
 كيف تنتقي ح��ارس ،المرمى
ً
حاليا في
وأن��ت مدرب للح��راس
منتخب الناشئين؟
يج��ب أن يكون الح��ارس ذا بنية
قوية  -طويل -شجاع -ذكي ,وأنا
ع��ادة أخت��ار الحارس ،ث��م أقوم
بإكمال م��ا ينقصه م��ن مهارات
وخب��رات لذالك يج��ب أن يكون
ً
ممرنا
الم��درب مط��و ًّرا ولي��س

أن��ا اآلن ل��دي ثالث ح��راس في
منتخب الناش��ئين وه��م (مضر
الخطي��ب م��ن تش��رين -محمد
حسوني من االتحاد  -أحمد حاج
عمر من حطين) تنقصهم الخبرة
إال أن مس��تواهم جيد أعمل على
تطوي��ره والتقليل م��ن أخطائهم
وإمداده��م بالخب��رة وتدريبه��م
على التمركز والتح��رك بالمرمى
وإغالق المناطق واالرتقاء للكرات
العرضية وتحس��ين ردات الفعل
ومه��ارات أخ��رى ولدين��ا حوالي
خمسة وثالثون ً
يوما قبل انطالق

تصفيات كأس آس��يا للناش��ئين
باألردن.
 أفضل هدف شاهدته؟
هدف الهولندي ماركو فان باستن
على االتحاد السوفييتي
 أفضل حراس العالم برأيك؟
ش��مايكل  -اوليف��ر كان  -نوير –
لوريس.
 ضربة جزاء ال تنساها؟
مع س��ورية ضد الع��راق تصديت
لضرب��ة ج��زاء فتعادلن��ا وبعدها
وصلت المباراة إلى ضربات الجزاء
ففزنا وكان هذا أول فوز لس��ورية
ً
20عاما.
على العراق منذ
 نصيحتك لحراس المرمى؟
امتالك روح التح��دي واالنضباط
والتمري��ن الجدي وع��دم الغرور
وعدم السهر والتدخين
والتحل��ي باألخ�لاق العالي��ة
والمحافظة على المرونة والرشاقة
والتمرين.
 كلمة أخيرة:
أتمن��ى االهتم��ام بالقواع��د في
األندي��ة والمنتخب��ات الوطني��ة
واالهتم��ام بتجهي��ز المنش��آت
والمالع��ب وتواج��د الش��ركات
الراعية لتطوير كرة القدم السورية
وأتمن��ى للكرة الس��ورية التوفيق
والخ��روج م��ن أزماته��ا لتع��ود
إل��ى التألق وأن نع��ود بانجاز مع
منتخ��ب الناش��ئين ولصحيف��ة
االتح��اد الخض��راء كل التطوي��ر
والتألق والنجاح.

عليا الياسين وإيلي رهجي ،جورج
طن��وز ،يغيش ناظاري��ان ،جورج
دق��ي ،محم��د عبه ج��ي ،عدنان
المعلم ،وأش��رف عليه��ا :محمد
يحيى سبسبي ،طاهر جلبي ،هراج
بزدكيان ،مازن تاج الدين.

واعدات

لع��ب لفري��ق الحري��ة :س��ميرة
قب�لاوي ،س��وزان بك��ور ،في��ان
إبراهي��م ،لين��دا أحم��د ،زي��ن
غنايم��ي ،مالك كواكب��ي ،جيان
إبراهي��م ،كليان حس��و ،همرين
خليل ،آال عباس ،بروين خليل.
المشرف :هاني سفطلي ،اإلداري:
س��مهر قب�لاوي ،المدرب��ة :أمل

س��حار ،مس��اعدة المدربة :رولى
زرقه.
لعب لفريق الجالء :سيلين حايك،
أنجيال طاشجي ،ساندرا سفر ،مانيا
كلش ،جيس��ي ناظاريان ،غابيك
بط��وق ،آنا ماري��ا المكحل ،بيريال
بدوي ،ناديا توما ،جينيغيز عجان،
س��يميل األحم��ر ،باميال ش��كر،
غريس أعمى ،ميريام إسحاق.
اإلداري :أنطوان عازاية.
المدربة :إيفا كرباج.
لعب لفريق االتحاد :أليسار الحسن،
سدرا دهمان ،هيا حجالوي ،سدرة
كردي ،س��نا حداد ،هن��د الجندي،
س��راء دواليب��ي ،لين ب��كار ،مي

على هامش الدورة أقامت اللجنة
الفني��ة دورة تثقيفية للحكام في
مق��ر ن��ادي العروبة حاض��ر فيها
طاهر جلبي ،عليا الياسين ،محمد
ماجد س��نجقدار ،محمد عبه جي
بحض��ور دفع��ة الح��كام الج��دد
وح��كام الميني باس��كت وبطولة
الشبالت.
كما أقامت دورة تثقيفية لمدربي
األندية تم خاللها ش��رح عدد من
الحاالت التدريبي��ة والتحكيمية
حاضر فيه��ا الدوليان الس��ابقان
أحمد منصور وماجد سنجقدار.

تتويج

ف��ي نهاي��ة منافس��ات البطول��ة
ت��وج الدكتور ماه��ر خياطة نائب
رئي��س االتح��اد الرياض��ي العام
الف��رق والالعب��ات الحائزات على
المراكز الثالثة األولى بالميداليات
وش��هادات التقدي��ر برفقة عدنان
العان��ي رئيس التنفذية ورؤس��اء
أندية الحرية والجالء.

فوز الجالء والطليعة
في افتتاح إياب نهائي سلة الشباب

صالح أورفلي
انطلقت الخميس في صالة الشهيد ناصح حلواني
بحماة منافسات إياب الدور النهائي لبطولة دوري
الش��باب بكرة الس��لة بمش��اركة أرب��ع فرق هي
الوح��دة والجالء والجي��ش والطليعة ،هي حصل
الوح��دة على العالمة الكاملة م��ن مرحلة الذهاب
بثالثة انتصارات ويليه الجالء بانتصارين وخسارة،
ً
وأخي��را الجيش
فالطليع��ة بانتصار وخس��ارتين،
بثالث خسارات.
المب��اراة األول��ى انتهت بفوز الج�لاء على الوحدة
 60/46واألرب��اع ()15/12 ،16/23 ،15/16 ،9/8
س��جل للجالء دولماية  ،16ج��ورج نونو  ،8عازاريه
 ،19صباغ  ،9ش��ريف  5كامل عبد هللا  ،3وس��جل
للوح��دة س��عيد الحكيم  ،9الحلب��ي  ،15غيث ،7

كمونة  ،3عبد النبي  ،7ميداني  ،3غميان  ،2الحمد
.3
وف��از الطليعة عل��ى الجيش  63/64بع��د مباراة
دراماتيكية س��يطر الطليعة على معظم مجرياتها
ً
ً
أحيانا إلى التقدم
متقدما بف��وارق مختلفة وصلت
بـ 10نقاط س��جل للطليعة عاجوقة  ،14علوش ،15
الطرن  ،2العمري  ،2مارديني  ،1هشام عرواني ،9
افرام  ،6شرتوح  ،5وس��جل للجيش الحموي ،12
حوري  ،1الخطيب  ،5جبة  ،21خش��فة  ،2السعدي
 ،2عرقسوسي .4
حض��ر المباراتي��ن جمهور كبي��ر يتقدمهم رئيس
اللجن��ة التنفيذي��ة المكلف أحم��د الوتار ورئيس
نادي الطليعة عبد الكريم السبس��بي ،وحضر ً
أيضا
أعض��اء اللجن��ة التنفيذية فؤاد جني��د ،حكم عبد
الرزاق ،وأش��رف على التجمع عض��و االتحاد جاك
باشاياني.
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غدًا ..قمة مبكرة مع انطالقة البريمييرليغ
ً
تباعا حيث
يعود الهدير لكبرى الدوريات األوروبية
شهدت ليلة أمس الجمعة
(والجري��دة على الطابع) انطالق��ة كل من الدوري
اإلنكليزي والفرنسي للموسم الجديد ،ولعب بوقت
متأخ��ر ليفربول مع نوريتش س��يتي ف��ي آنفيلد
بافتتاح موسم البريمييرليغ بالمقابل لعب موناكو
اليوم والتاريخ
السبت8/10

األحد8/11

م��ع ليون بافتتاح الدوري الفرنس��ي ،واس��تكمال
المواجهات في الدوريين ستكون ابتداء من اليوم
السبت وحس��ب الجدول المرفق ألهم المواجهات
وتط��ل أبرزها يوم غد األحد بقمة يش��هدها ملعب
أول��د تراف��ورد وتجم��ع مانشس��تر يونايت��د مع
تشيلسي.
الدوري
إنكليزي
إنكليزي
فرنسي
إنكليزي
إنكليزي
إنكليزي
إنكليزي
فرنسي

الفريقان
وست هام × مان سيتي
باالس × ايفرتون
مرسيليا × ريمس
توتنهام × أستون فيال
نيوكاسل × آرسنال
ليستر × وولفرهامبتون
مان يونايتد × تشيلسي
سان جيرمان × نيم أولمبيك

التوقيت
2.30
5.00
6.30
7.30
4.00
4.00
6.30
10.00

للموسم السابع على التوالي ..سان جيرمان يتوج بكأس السوبر
توج باريس س��ان جيرمان بلقب كأس الس��وبر
الفرنسي لكرة القدم للموسم السابع على التوالي
بعدما حق��ق انتصارا صعبا وتغل��ب على رين 2
 1 /في المباراة التي أقيمت على ملعب اس��تاد
«شينزن» في الصين.
وافتتح أدرين هونو التس��جيل لرين في الدقيقة
 13حيث س��دد جيمس ليا س��يليكي كرة قوية
من خ��ارج منطقة الج��زاء وجهه��ا زميله هونو
بلمس��ة مهاري��ة خادعة إلى داخل الش��باك ،ثم
أدرك كيليان مبابي التعادل لس��ان جيرمان في
الدقيقة 57حيث أرسل ماركينيوس طولية رائعة
إلى س��ارابيا المنطلق داخل منطقة الجزاء ليهيئ
ك��رة عرضية دون تردد إلى مبابي الذي أس��كنها
ً
معلنا التعادل قبل أن يس��جل البديل
الش��باك
أنخيل دي ماريا هدف الفوز لس��ان جيرمان في

الدقيقة  73حيث سدد كرة ساحرة من ضربة حرة
مباشرة.
وع��زز س��ان جيرمان رقم��ه القياس��ي في عدد
مرات الفوز بكأس الس��وبر الفرنسي رافعا رصيده
م��ن األلقاب إلى 11مقابل س��بعة ألقاب ألقرب
منافس��يه ليون ،بينما لم يس��بق لرين التتويج
باللقب ..وهو اللقب رقم  40لس��ان جيرمان في
كل المسابقات.
وثأر باريس س��ان جيرمان ،حام��ل لقب الدوري
الفرنس��ي ،بذل��ك لهزيمت��ه أمام ري��ن بركالت
الترجيح في نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.
وافتقد الفريق البطل جهود نجمه البرازيلي نيمار
الغائب بس��بب عقوبة اإليقاف لث�لاث مباريات
الت��ي فرضت عليه إثر تعديه على مش��جع عقب
المباراة النهائية لكأس فرنسا.

ً
دورتموند بطال لكأس السوبر األلماني

السماوي غلب ليفربول ونال لقب الدرع الخيرية
ُت��وج مانشس��تر س��يتي بلقب
ال��درع الخيرية بعدما تغلب على
ليفرب��ول ب��ركالت الترجيح (-5
 )4عق��ب انته��اء الوقت األصلي
للمب��اراة بالتعادل به��دف لكل
فريق ،على ملعب ويمبلي.
دخ��ل الفريقان المب��اراة بطريقة
لع��ب متش��ابهة حي��ث اعتمدا
على خطة ( )3-3-4دون تواجد
مهاجم صريح في كال الجانبين.
اس��تغل العبو المان سيتي منذ
بداية المباراة بعض المس��احات
الت��ي ُتركت في الخ��ط الخلفي
للريدز ،ليبدؤوا في االعتماد على
إرس��ال الكرات الطولية وال سيما
م��ن الح��ارس كالودي��و برافو..
رغ��م ذل��ك ل��م يس��تطع رجال
المدرب بيب غوارديوال استغالل
تلك المس��احات ،في ظل ظهور
الفريقي��ن بمس��توى أق��ل من

المتوقع ف��ي بداية المباراةً ،
نظرا
لكونها أول مواجهة رس��مية لهما
في الموسم الجديد.
ومن هجم��ة خاطفة ،اس��تطاع
رحي��م س��ترلينغ إح��راز هدف

التق��دم م��ن تس��ديدة بلمس��ة
واحدة فش��ل الحارس أليس��ون
بيكر في التعامل معها.
م��ع دخ��ول الفريقي��ن أرض
الملعب في الشوط الثاني تحسن

ً
نس��بيا وب��دأ في القيام
ليفربول
بهجمات منظمة مع سيطرة كلية
على مجريات اللعب.
واس��تمرت محاوالت صالح على
مرمى برافو ال��ذي تصدى ألكثر

م��ن فرصة إل��ى جان��ب وقوف
القائم حائ� ً
لا دون معانقة إحدى
كرات المهاجم المصري للشباك.
ولم يكف ليفربول عن محاوالته
في الشوط الثاني حتى نجح في
معادل��ة النتيجة به��دف تعاون
في��ه ثنائي الدف��ع فيرجيل فإن
دي��ك وجوي��ل ماتي��ب ،ليضع
األخير الكرة بضربة رأس��ية داخل
الشباك.
وتش��ارك مدافعو الس��يتزنز مع
حارسهم في حرمان ليفربول من
خط��ف هدف الفوز ف��ي الدقائق
األخيرة ليحتكم الفريقان لركالت
الترجيح بعد نهاية الوقت األصلي
بالتعادل (.)1-1
وامتد تألق برافو لركالت الترجيح
حي��ث نجح في التص��دي لركلة
الهولن��دي جيورجينيو فينالدوم
ل ُيهدي فريقه اللقب في النهاية.

«كاف» يعلن تتويج الترجي بدوري أبطال إفريقيا
أص��درت لجن��ة االنضب��اط التابع��ة لالتحاد
األفريقي لكرة الق��دم «كاف» قرارها النهائي
ً
منس��حبا
باعتب��ار الوداد البيضاوي المغربي
م��ن إياب نهائي دوري أبط��ال إفريقيا ،ليتم
إع�لان الترجي بطال للنس��خة األخيرة بصفة
رسمية.
وفرض��ت اللجن��ة عقوب��ة مالية عل��ى نادي
ال��وداد البيض��اوي قيمتها  20أل��ف دوالر،
بسبب انس��حابه من اللقاء إلى جانب عقوبة
أخرى قيمتها  15ألف دوالر بسبب استعمال
جماهيره للشماريخ.
وقررت اللجنة ف��رض غرامة مالية على نادي
الترج��ي قيمته��ا  50ألف دوالر الس��تخدام
جماهي��ره األلع��اب الناري��ة ،باإلضاف��ة إلى
فرض عقوبة مالية ضد حمدي المدب رئيس
ن��ادي الترجي قيمتها  20ألف دوالر بس��بب
س��وء التعامل مع أحمد أحمد رئيس االتحاد
األفريقي.
كما فرضت اللجنة غرامة أخرى على الترجي

بحرمان��ه من جمهوره خ�لال مباراتين على
ملعبه مع تأجيل التنفيذ لمدة ً 12
شهرا.
وكان الوداد المغربي قد رفض استكمال لقاء
اإلياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري

أبطال إفريقيا أيار الماضي على ملعب رادس
بعد إلغ��اء هدفه ومطالب��ة الالعبين للحكم
الغامب��ي ب��كاري جاس��اما باللج��وء لتقنية
الفيديو لكن��ه ثبت بعد ذل��ك تعطل العمل

ريال مدريد ُيقحم نجمه في صفقة نيمار دانيلو مع السيدة
العجوز بصفقة تبادلية

كش��ف تقرير صحفي إسباني عن
تق��دم لاير مدريد بعرض رس��مي
لباريس س��ان جيرم��ان من أجل
الظف��ر بخدم��ات البرازيلي نيمار
خالل الميركاتو الصيفي الجاري.
وتقدم لاير مدري��د بعرض بقيمة
 120ملي��ون ي��ورو باإلضافة إلى
الكروات��ي ل��وكا مودريتش وفي
انتظار موافقة الالعب البرازيلي.
وأض��اف التقرير :برش��لونة يعرف
هذه التحركات بش��كل مباش��ر،
ويتوق��ع أن يظل نيم��ار ً
ثابتا في
رغب��ة العودة للفري��ق الكتالوني..

فلورنتينو بيريز رئيس لاير مدريد
تواصل بالفعل م��ع وكالء نيمار،
لتقدي��م ع��رض رس��مي لمدة 5
مواس��م وينتظر الميرنغي موافقة
الالعب البرازيلي.
واختتم التقرير»:كل شيء سيتم
حسمه خالل ساعات قليلة ولكن
نيمار قد ينتهي ب��ه المطاف إلى
لاير مدريد.
يذكر أن نيم��ار يرغب في العودة
إل��ى صفوف برش��لونة ويس��عى
الن��ادي الكتالون��ي للتخلص أو ًال
من فيليب كوتينيو.

أعلن ن��ادي يوفنت��وس اإليطالي
تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي
دانيل��و ظهير مانشس��تر س��يتي
ف��ي صفق��ة تبادلية م��ع الفريق
اإلنكلي��زي .وذك��ر يوفنتوس عبر
موقعه الرس��مي أن النادي توصل
التفاق حول انتقال دانيلو بش��كل
نهائي إليه في صفقة تبلغ قيمتها
 37ملي��ون يورو مس��تحقة الدفع
على  3سنوات.
وأض��اف الموق��ع أن دانيلو وقع
على عقد لمدة  5س��نوات لينتهي
تعاقده في  30حزيران .2024
في المقاب��ل أكد يوفنتوس رحيل
العبه البرتغالي جواو كانسيلو إلى
صفوف مانشستر سيتي مقابل 65
مليون ي��ورو يتم دفعها على مدار
 3سنوات.
وختم اليوفي إنه س��يحصل على
 28.6مليون ي��ورو كتأثير إيجابي
م��ن وراء الصفق��ة التبادلي��ة مع
مانشستر سيتي.

م .سالم عالوي

بالفيديو.
وألغى جاس��اما اللقاء وكان الترجي متقدماً
به��دف الجزائ��ري يوس��ف باليل��ي ليعل��ن
كاف بعده��ا تتويج الفريق التونس��ي باللقب
الق��اري ،قب��ل أن يت��م عقد جلس��ة طارئة
للمكتب التنفيذي للكاف في فرنس��ا ،ويعلن
إع��ادة اللقاء في ملعب محاي��د وهو ما دفع
نادي الترجي للتقدم بش��كوى رس��مية لدى
المحكمة الرياضية الدولية.
وأعلنت المحكمة الرياضية الدولية «كاس»،
إلغاء قرار المكتب التنفيذي لالتحاد األفريقي
«كاف» بش��أن إعادة المباراة العتبار اللجنة
التنفيذية جهة غير مختص��ة بإصدار قرارات
إلعادة المباريات.
وخلصت المحكمة إلى إعادة األمر واألحداث
التي شهدها ملعب رادس ،إلى هيئات الكاف
المختص��ة للنظر ف��ي األمر ،وتق��ول كلمتها
النهائي��ة والت��ي توصلت إلى اعتب��ار الوداد
ً
منسحبا وإعالن تتويج الترجي باللقب.

س��جل غادون سانش��و ً
هدفا وصنع آخر ليقود فريقه
بوروس��يا دورتموند للفوز على باي��رن ميونخ/2صفر
والتتويج بط ًال لكأس السوبر األلماني لكرة القدم.
وتقدم بوروس��يا دورتموند بهدف سجله باكو ألكاسير
في الدقيقة  48وأضاف جادون سانشو الهدف الثاني
في الدقيقة .68
ول��م يغب باي��رن ميونخ ع��ن مباراة كأس الس��وبر
األلماني من��ذ العام  2012وت��وج باللقب خالل هذه
الفترة أربع مرات وخسر ثالث مرات.
وكان باي��رن ميونخ قد توج بكأس الس��وبر في العام
الماضي إث��ر انتصار كبير /5 5صف��ر على آينتراخت

فرانكفورت ،الفريق الس��ابق للمدرب نيكو كوفاتش،
لتكون انطالقة قوية لبايرن قبل موس��م انتهى آنذاك
بإحرازه ثنائية الدوري والكأس .وفي آخر 10مباريات
بي��ن الفريقين في مختلف المس��ابقات ،حقق بايرن
ميون��خ الفوز س��ت مرات مقاب��ل ثالث��ة انتصارات
لبروسيا دورتموند ،والتعادل مرة واحدة.
وفي آخر  6مواجهات بين الفريقين في كأس السوبر
األلماني نال كل فريق اللقب ثالث مرات.
والتق��ى الفريق��ان مرتين في الموس��م الماضي من
ً
ذهابا ،في
ال��دوري األلماني حيث فاز دورتموند 2 /3
حين فاز بايرن ميونخ  5صفر ً
إيابا.

ص��رح األلمان��ي يورغن كلوب مدرب فري��ق ليفربول
لك��رة القدم ب��أن ثنائي الهج��وم ،المص��ري محمد
صالح والس��نغالي س��اديو ماني باقيان مع «الريدز»
رغم حديث الجماهير ع��ن الحاجة للتعاقد مع بدالء
والمطالبة بوافدين جدد إلى ماقبل ساعات قليلة من
إغالق ميركاتو الصيف وهو أمر ث ّبته كلوب من جديد
عندم��ا قلب بالفعل صفحة أي تغيي��ر ممكن وأبقى
ً
متحدثا في حوار تلفزيوني عن سياس��ته
على نجميه
حول الصفق��ات ،قائال «بالنظر لألندي��ة األخرى فهي
قامت بصفق��ات ضخمة ،وبالنظر إلى فريقنا س��نجد
الجمهور يتحدث ع��ن حاجة الفريق لب��دالء للثنائي
محمد صالح وساديو ماني ،الجمهور يعتقد إنه يوجد
ب��دالء أفضل من الالعبين الذي��ن لدينا لكن دون أن
يكون هناك دليل.

وأوضح:ما يحدث أش��به بالسيارة الجديدة ..سيارتك
القديمة موثوق بها تماما ،لكن تريد سيارة جديدة بعد
أسبوعين وبعدها تنهار،كان هناك إنفاق ضخم خالل
الصيف الحالي ،ذلك أن السيتي أبرم أكبر صفقة في
تاريخ��ه من خالل ش��راء رودري ،هذا ً
أيضا حدث مع
اليونايتد عندما تعاقد مع أغلى مدافع في العالم وهو
هاري ماغوايرً ،
أيضا أرسنال انتدب نيكوالس بيبي في
صفقة تاريخية ،وتوتنهام أبرم أكبر صفقة في تاريخه
مع ندومبيلي ،هناك س��تة فرق على األقل تبدو أنها
س��تنافس على اللقب حتى إيفرتون ظهر طموحا ،لقد
فعلوا الكثير وأعتقد أنهم سيواصلون عقد الصفقات.
واستهل «الريدز» مشواره في الموسم الجديد للدوري
اإلنكلي��زي الممت��از بمواجهة الصاع��د حديثا فريق
نوريتش سيتي أمس الجمعة.

ّ
كلوب ثبت كلمته في مصير صالح وماني

فرابار أول امرأة تدير كأس السوبر األوروبية مان يونايتد يضم أغلى هازارد يقص شريط أهدافه مع الملكي
دخلت الفرنسية س��تيفاني فرابار
التاري��خ كأول امرأة تق��ود مباراة
في مسابقة أوروبية كبرى للرجال،
بعدما عينها االتح��اد القاري لكرة
الق��دم م��ن أج��ل قي��ادة مباراة
كأس الس��وبر المقررة  14الجاري
بين ليفرب��ول بطل دوري األبطال،
وتشلس��ي،بطل الدوري األوروبي
(يوروبا ليغ) وحظي��ت فرابار في
 2014أن تك��ون أول ام��رأة تقود

مباريات الدوري الفرنس��ي للرجال
للدرجة الثاني��ة ،وكانت أول امرأة
تقود لقاء للرجال في دوري الدرجة
األولى الفرنس��ي خالل مباراة بين
أميان وستراسبورغ ثم تلتها مباراة
ثانية بين نيس ونانت.
وس��بق أن أدارت فراب��ارت مباراة
نهائي كأس العالم للسيدات والتي
جمع��ت بي��ن أمري��كا وهولندا،
وفازاألول بهدفين دون مقابل.

جيوفاني ..ثاني أضخم صفقة بتاريخ توتنهام
دفع توتنه��ام  55مليون جنيه
إس��ترليني لريال بيتيس مقابل
الحص��ول على خدم��ات العب
الوسط األرجنتيني جيوفاني لو
سيلسو.
وطار لو سيلسو إلى لندن صباح
الخميس حيث خضع للكش��ف
الطبي قبل اإلعالن الرسمي عن
الصفقة.
ول��م ي��درج بيتي��س الالعب

رئيس التحرير

البال��غ من العم��ر ً 23
عاما في
تش��كيلة مبارات��ه الودية أمام
الس بالماس التي جرت مساء
األربعاء.
وبع��د انضمام��ه لتوتنه��ام
س��يصبح لو سيلس��و ثاني أكبر
صفق��ة في تاريخ الس��بيرز بعد
تانغ��و ندومبيلي ال��ذي انتقل
إليهم مقاب��ل  63مليون جنيه
إسترليني مطلع هذا الصيف.

أنــــور البكــر

مدير التحرير

مدافعي العالم

جع��ل مانشس��تر يونايتد م��ن الدولي
اإلنكليزي هاري ماغواير أغلى مدافع في
العالم ،بإعالنه التعاقد معه من ليس��تر
سيتي ،في صفقة قدرت وسائل اإلعالم
قيمتها  80مليون جنيه استرليني.
ً
سادسا
وبانضمامه إلى الفريق الذي حل
في ترتيب ال��دوري الممتاز لكرة القدم
في الموسم الماضي ،بات ماغواير ()26
ً
عام��ا المدافع األغلى ف��ي تاريخ اللعبة
ً
متفوقا على أفضل العب في البريمرليغ
لموسم  2019-2018الهولندي فيرجيل
فإن دايك الذي كلف ليفربول  75مليون
جني��ه في يناير  2018عندما تعاقد معه
من ساوثمبتون اإلنكليزي.
كما أن يونايتد حطم للمرة الثانية الرقم
القياس��ي النتق��ال العب بي��ن ناديين
إنكليزيي��ن ،بعدم��ا كان ق��د دف��ع 75
مليون جنيه في صي��ف  2017للتعاقد
مع المهاجم الدول��ي البلجيكي روميلو
لوكاكو ً
قادما من إيفرتون ،والذي يبدي
إنتر ميالن اإليطال��ي رغبته في التعاقد
معه هذا الصيف.

أيهم الحمزاوي

المدير الفني

حق��ق لاير مدري��د اإلس��باني
ً
انتص��ارا به��دف دون رد على ريد
بول س��الزبورج النمساوي ضمن
تحضيراته الودية للموسم الجديد.
وس��جل ه��دف المب��اراة الوحيد
البلجيك��ي إيدي��ن ه��ازارد ف��ي
الدقيقة 18حيث س��دد كرة أقصى
يس��ار مرمى ريد ب��ول وهو هدفه
األول بقمي��ص الملك��ي من��ذ
انضمامه هذا الصيف.
واعتم��د الفرنس��ي زي��ن الدين
زيدان المدي��ر الفني للملكي على
كورتوا في حراس��ة المرمى ،أمامه
الثالثي راموس ،فاران ،وميليتاو،
وفي الوس��ط مارس��يلو ،كروس،
كاس��يميرو ،كارفاخال ،إيس��كو،
وه��ازارد ،ومهاجم وحي��د كريم
بنزيما.
وقال ه��ازارد بع��د المب��اراة :أنا
س��عيد رغ��م إنه��ا كان��ت مباراة
ودي��ة لك��ن هدفنا ه��و أن نكون
مس��تعدين لمواجهة سيلتا فيغو
وأعلم أننا ف��ي الفترة التحضيرية

لك��ن هذا اله��دف يمنحني الثقة
للتسجيل ،حين أكون في الملعب
ً
مهاجما
أري��د الفوز وحين تك��ون
تس��عى للتس��جيل ،وكنت أنتظر
المباريات األخيرة للتسجيل وهو
ماحص��ل .واختتم :نري��د أن نبدأ
ال��دوري بق��وة وهذا هو الس��بب
لوجودنا هنا ،ولذلك س��يكون كل
شيء على مايرام.
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تألق الحداد وزهرة
في بطوالت الجمهورية للسنوكر

ش��هدت مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق
منافسة كبيرة قبل ختام مختلف بطوالت
الجمهورية للسنوكر االسبوع الماضي.
وبعد فوزه بلقب بطولة الجمهورية للسنوكر
لفئة تح��ت الـ ..21تألق ي��زن الحداد من
جدي��د وضرب بق��وة ليحرز لق��ب بطولة
الجمهورية في لعبة السنوكر للرجال فيما
احتل هيثم ش��يخ خلي��ل المركز الثاني
 ،اما المرك��ز الثالث ف��كان مناصفة بين
ميشيل زهرة ومحمود المراني.
وكان يزن الحداد قد نال بطولة الجمهورية
للس��نوكر فئة تحت الـ  ٢١س��نة بعد فوزه

عل��ى وس��ام دكاك  ١/٣وكالهم��ا م��ن
دمشق بينما المركز الثالث فكان مناصفة
بين العبي الس��ويداء أحمد الخلف ودرعا
مرهف النجار.
وبع��د مباراة اس��تمرت ألكث��ر من ثالث
ساعات فاز ميشيل زهرة من ريف دمشق
بالمركز األول لبطولة الجمهورية لس��نوكر
الـ  ٦كرات ً ،
تاركا يزن الحداد من دمش��ق
في المركز الثاني.
أما المركز الثالث فكان مناصفة بين أزهر
الزيبق من دمش��ق ومحمود المرادني من
ريف دمشق.

ورشة عمل ..اإلعالم ودوره في صناعة الحدث الرياضي

اللواء موفق جمعة :اإلعالم الرياضي أحد الركائز األساسية في بناء الرياضة السورية

أش��ار رئيس االتحاد الرياضي الع��ام اللواء موفق
جمع��ة إلى أهمي��ة دور اإلع�لام الرياضي لكونه
الركيزة األساسية التي يس��تند إليها بناء الرياضة
ً
حافزا للتطور الرياضي المنشود
السورية ويش��كل
وأنّ أي نش��اط أو إنج��از رياضي ال يس��لط عليه
الضوء اإلعالمي يبقى ضم��ن الدائرة التي تحقق
بها.
كالم اللواء جمعة جاء خالل افتتاحه لورشة عمل
حول (اإلعالم ودوره في صناعة الحدث الرياضي)
ف��ي قاعة المحاض��رات بمبنى االتح��اد الرياضي
الع��ام فعالي��ات والت��ي ينظمها ف��رع القنيطرة
لالتحاد الرياضي العام بالتعاون مع مكتب اإلعالم
المرك��زي للكوادر الرياضي��ة العاملة في محافظة
القنيطرة (رؤساء أندية – لجان فنية – إعالميين).
وتوجه الل��واء جمعة بالش��كر للجن��ة التنفيذية

لالتحاد الرياضي بالقنيطرة على اإلعداد والتحضير
الجي��د للورش��ة التي يش��ارك بها أربع��ة أجيال
والس��يما الش��باب الذي��ن س��يكون له��م الدور
األساس��ي في الدورة االنتخابية العاش��رة لالتحاد
الرياضي.
بدوره��ا تحدث��ت لميس أحم��د عضو قي��ادة فرع
القنيطرة للحزب – رئيس��ة مكت��ب اإلعداد والثقافة
واإلعالم مؤكدة أنّ الرياضة الس��ورية صمدت خالل
س��نوات الحرب وتمكن رياضيو س��ورية خاللها من
التواجد ف��ي المحافل الدولي��ة وتحقيق اإلنجازات
التي رفع من خالله��ا علم الوطن ً
عاليا وأنّ الرياضة
بوس��ائلها المتعددة واإلعالم بقوة تأثيره كل منهما
يكمل اآلخ��ر وهما وجه��ان لعملة واح��دة هدفها
خدمة الرياضة واإلنسان مهما كان عمره أو ثقافته أو
موقعه االجتماعي وقبل ذلك خدمة الوطن ورفعته.

حمص ودمشق تتقاسمان صدارة المصارعة للناشئين
ً
ثالث��ا درعا وحمص برصيد
 58نقطة ،وجاء
ً
 56نقط��ة ورابعا الالذقية وإدلب برصيد 49
نقطة.

محمد عجان
اس��تضافت الالذقية وعلى مدى ثالثة أيام
بطولة الجمهورية في المصارعتين الرومانية
والحرة للناشئين بمشاركة ً 155
العبا مثلوا
 13محافظة إضافة لهيئتي الجيش والشرطة
ً
ً
وتنظيميا بفضل
فني��ا
وقد نجحت البطولة
التنسيق بين اتحاد اللعبة وتنفيذية وفنية
الالذقية ومكتب ألع��اب القوة حيث كانت
البطولة من الناحية الفنية جيدة وبمستوى
متطور في كافة النزاالت التي ش��هدت ندية
وإثارة ولوحظ تفوق واضح لالعبي دمش��ق
بالمصارع��ة الح��رة ولالعب��ي حم��ص في
المصارع��ة الرومانية اللذين أح��رزا بجدارة
صدارة الفرق ومعظم أوائل األوزان.

بطولة الرومانية

تص��در فريق حمص برصي��د  64نقطة ،تاله
منتخب الالذقية برصيد  58نقطة ،وبالمركز

أما أوائل األوزان فجاء كماييل:

الثالث منتخب دمشق برصيد  55نقطة.

بطولة أوائل األوزان

وزن  45ك��غ :عبد الرحيم ف��واز (الجيش)،
وزن  48ك��غ :عبد هللا حش��يش (حمص)،
وزن  51كغ :عم��اد الطحان (حمص) ،وزن
 55ك��غ :به��اء نكدلي (حم��ص) ،وزن 60
كغ :زكري��ا الحاي��ك (الجي��ش) ،وزن 65

ك��غ :محمد العبيد (حم��ص) ،وزن  71كغ:
سامر حسن (الالذقية) ،وزن  80كغ :غياث
جلباب (دمشق) ،وزن  92كغ :علي نشواتي
(حمص).

المصارعة الحرة

تص��در منتخب دمش��ق الف��رق برصيد 68
نقط��ة ،تاله منتخب ن��ادي الجيش برصيد

«مرهج» يتوقع نتائج جيدة لمنتخب ألعاب القوى في بطولة غرب آسيا
مالك الجاسم
يش��ارك منتخب سورية أللعاب القوى
للناش��ئين والناش��ئات ببطولة غرب
آس��يا التي تقام في لبن��ان منتصف
الش��هر بنخبة من الالعبين ينافسون
في مس��ابقات 100 :متر حواجز إناث
و 110متر حواجز ذكور و 200متر إناث
و 400متر حواج��ز إناث وحواجز ذكور
وسباعي إناث و 2كم موانع ذكور ورمي
رمح ورمي قرص ذكور ورمي كرة إناث
ورمي كرة ذكور و 800متر إناث و 5كم
مشي وتتابع منوع إناث.
عن ه��ذه المش��اركة واس��تعدادات
المنتخ��ب تح��دث هان��ي المره��ج

مدرب المنتخب للمس��افات القصيرة
والحواج��ز :المعس��كر المغلق بدأ منذ
حوالي الشهر والتدريب مستمر بوتيرة
جيدة وينص��ب اهتمامنا على تحقيق
نتائج في كافة األلعاب التي نشارك بها
ولدينا خامات جيدة لديهم القدرة على
المنافس��ة ومن وجهة نظري كمدرب
أتوق��ع أن يك��ون لنا حض��ور متميز
في هذه المش��اركة والش��كر للمكتب
التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام لما
قدموه للمنتخب.
أما الالعبون الذين أشرف على تدريبهم
ويش��اركون في بطولة غرب آسيا هم
زين العابدين إس��ماعيل يش��ارك في
سباق  110متر حواجز و 400متر حواجز
والالعبة آية الرحية تش��ارك في 100

متر حواجز و 400متر حواجز والالعبة
اليس��ار األشقر  200متر وحنين حسن
 400مت��ر إضافة لس��باق التتابع إناث
وهم آية الرحية ونور مصطفى وحنين
حسن واليسار األشقر.

طائرة شباب جيرود وكفر حور إلى الدرجة األولى
تصدر فريق ش��باب نادي جيرود بطول��ة دوري أندية الدرجة
الثاني��ة لك��رة الطاولة برصيد  16نقطة بف��وزه في  5مباريات
وخسارة واحدة في المربع الذهبي ,واحتل المركز الثاني فريق
نادي كفر حور  11نقطة وحل ثالثا فريق الثعلة من الس��ويداء
برصيد  9نقاط وجاء في المركز الرابع نادي يبرود بال نقاط.
وج��اءت نتائ��ج المربع الذهب��ي للبطولة بف��وز جيرود على
المنافس��ين الثالثة بنتيج��ة متماثلة بثالثة اش��واط نظيفة
بمرحلة الذهاب ,وتابع تفوقه على يبرود الثعلة بثالثة أشواط
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نظيفة في مرحلة االياب وخس��ر مع كفر حور  2/3وصعدا معا
الى الدرجة االولى.
وتألف الكادر الفن��ي واإلداري لنادي جيرود من :جهاد حمود
مشرفا ,ومحمد الدبس إداريا ,وعمار غزال مدربا وفادي لحلح
مساعدا للمدرب ,ومن الالعبين :عبد الكريم تدمري ,معتصم
قيروط ,س��الم جاموس ,أحمد نعنوس ,عبد هللا خليل ,حسن
عبد لل��ي ,مؤيد قيروط ,محم��د القادري ,احم��د عبد العال,
محمد خير عبد العال ,حسام القادري.

وزن  45ك��غ :محمد جاوي��ش (الجيش)،
وزن  48ك��غ :أمج��د س��لقيني (حمص)،
وزن  51كغ :حي��در حمودين (إدلب) ،وزن
 55كغ :محمد س��رغا (الجي��ش) ،وزن 60
كغ :إبراهيم طباع (دمش��ق) ،وزن  65كغ:
مهند عائشة (دمش��ق) ،وزن  71كغ :أحمد
ديركي (دمشق) ،وزن  80كغ :حمزة زيدان
(دمشق) ،وزن  92كغ :موفق سوار (دمشق)،
وزن  110كغ :أسامة المسالمة (درعا).
ف��ي ختام البطولة :تم تتويج الفرق األوائل،
والالعبي��ن أصح��اب المراك��ز األولية في
األوزان بالكؤوس والميداليات.
مع مالحظة أن لعب��ة المصارعة عادت من
جديد للتواجد الفعال والمستوى الجيد بعد
فترة من الترهل والتراجع.

ختام بطولة
أذكياء الجمهورية
اختتم��ت في صال��ة الفيح��اء الرياضية بدمش��ق بطولة
الجمهوري��ة للش��طرنج للذك��ور للفئات  20/18/16س��نة
وبمش��اركة ً 64
العبا مثلوا جمي��ع المحافظات ،أما نتائج
المقدمة فكانت على النحو التالي:
فئة  16س��نة :ن��ال ريان ديب من طرط��وس بطولتها تاله
أشرف الحسن (حمص) ووليد الشيباني (دمشق).
فئ��ة  18س��نة :المرك��ز األول فيها البراهي��م عمران من
الالذقية تاله محمود مهنا (الالذقية) وقاس��م أبو حس��ن
(دمشق).
فئة  20س��نة :نال لقبها مالك قونيه لي (دمشق) تاله كل
من محمد بالل (الالذقية 9ويعرب الشريف (حمص).
وخ�لال تتويج اتحاد اللعبة للفائزين قدمت ش��ركة مكي
جوائز عيني��ة لالعبين أصح��اب المراك��ز األولى وحكام
البطولة.

فراس الموس��ى رئيس اللجنة التنفيذية لالتحاد
الرياضي في القنيطرة أشار إلى التعاون والتنسيق
والتكام��ل بين مؤسس��ات المحافظ��ة الرياضية
والمؤسس��ات اإلعالمية في إبراز النشاط الرياضي
وتسليط الضوء على أبطال وبطالت المحافظة ألن
اإلعالم الرياضي مرآة مهمة إليصال الرس��الة إلى
الجمهور الذي يعد أهم عناصر نجاح الرياضة
وتنوعت محاور الورش��ة التي استمرت ثالثة أيام
تحت عناوين (اإلع�لام الرياضي وتنمية مواهب
الصحفيين الش��باب) للزمالء خالد شويكي أمين
سر فرع دمشق التحاد الصحفيين ومحمد الخاطر
رئيس القسم الرياضي في الوكالة العربية السورية
لألنباء س��انا وأيمن البندقجي أمين سر المكتب
الصحفي ف��ي االتح��اد الرياضي الع��ام ,و(طرق
وسبل التعامل مع وس��ائل اإلعالم) للزميل زياد

غصن مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر,
و(مالمح مش��اركة المرأة الس��ورية في اإلعالم)
للزميل��ة هن��اء ديب اإلعالمي��ة بجري��دة الثورة
و(اإلعالم الرياضي ..واقع وآفاق) للزميل مخلوف
الناعم��ة رئيس القس��م الرياضي في قناة س��ما
الفضائية و(دور ومهام اإلعالم الرياضي) للدكتور
عربي المصري األستاذ المحاضر في كلية اإلعالم
ً
إعالميا
– جامعة دمش��ق ,و(ماذا يعني أن تكون
ً
ً
محترفا في هذا العص��ر) للزميل صفوان
رياضي��ا
الهندي مدير المكت��ب الصحفي لالتحاد الرياضي
العام و(اإلع�لام الرياضي..علم وفن واختصاص)
للزمي��ل مصطف��ى المق��داد نائب رئي��س اتحاد
الصحفيين واختتمت فعاليات الورشة أول أمس
(الخمي��س) بحوار مفتوح مع اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام.

منتخب الجودو يشارك في بطولة العالم للرجال
يش��ارك منتخبنا الوطني للجودو
ف��ي بطول��ة العالم للرج��ال التي
تنظمه��ا الياب��ان بالفت��رة من 20
ولغاي��ة  29أب الج��اري ويترأس
البعثة ياس��ين أيوبي رئيس اتحاد
الجودو وتضم ك ًال من بش��ار بالل
إداري��ا وبش��ير ناط��ور مدربا ومن
الالعبين بس��ام حاج ق��دور وزن
 73كغ ومحمد قاسم وزن  81كغ,
ويش��ارك رئيس اتحاد الجودو في
اجتماع��ات الجمعي��ة العمومية
التحاد الجودو الدولي على هامش
البطول��ة ,وت��م إع��داد الالعبي��ن
بمعس��كر مغل��ق لم��دة ً 25
يوما
ويقيم معسكرا في إيران لمدة 10
أيام قبل البطولة لرفع المس��توى
الفني لالعبين.
من جهة أخرى يش��ارك منتخبنا
الوطني للجودو في البطولة العربية
للناش��ئين واألش��بال للمنتخبات

الوطني��ة واألندية الت��ي تقام في
تون��س بالفت��رة  30آب الج��اري
ولغاي��ة  5أيل��ول الق��ادم ,ويقام

على هام��ش البطولة دورة تأهيل
تنظيمي��ة بعدها مباش��رة لمدة 3
أيام.

اإلفريقي األغلى في البريمييرليغ
أعلن نادي أرس��نال ضمّه المهاجم الدولي
ونجم كوت ديف��وار نيكوال بيبي من نادي
ليل الفرنس��ي في صفقة قياس��ية للنادي
اللندن��ي قدرته��ا مصادر مقرب��ة بثمانين
مليون يورو.
وكتب أرس��نال في حس��اباته على موقعه

الرس��مي :بيبي هنا ..أصبح نيكوال صاحب
أغل��ى صفقة ف��ي تاريخنا بع��د االنضمام
إلين��ا من نادي ليل ،النجم الدولي صاحب
ً
الـ24عاما سيرتدي القميص رقم .19
وأصبح بيبي بهذه الصفقة القياس��ية أغلى
العب إفريقي بالدوري اإلنكليزي.

لوكاكو على أعتاب ميالن

« زيدان» يقترب من تمثيل المنتخب الجزائري

بات البلجيكي روميلو لوكاكو نجم مانشس��تر يونايتد على
أعت��اب االنتقال إلى إنت��ر ميالن هذا الصي��ف بعد تقدم
النيراتزوري بعرض جديد خالل الساعات القليلة الماضية.
وتق��دم إنتر مي�لان بعرض ليونايتد تص��ل قيمته إلى 77
مليون جنيه إسترليني.
وتبل��غ قيمة العرض المبدئي  65مليون جنيه إس��ترليني
باإلضافة إلى  12مليون جنيه إسترليني كمتغيرات.
وتواج��د فيدريكو باس��توريلو وكيل لوكاكو ،ف��ي بريطانيا
األربعاء ،إلجراء محادثات حاس��مة م��ع يونايتد بينما ظل
الالعب في بلجيكا،حيث يتدرب مع ناديه السابق أندرلخت.
ويحرص لوكاكو ً 26
عاما عل��ى مغادرة «أولد ترافورد» هذا
الصيف حيث يش��عر أنه عومل بش��كل غي��ر عادل منذ أن
فقد مكانه عندما تولى سولسكاير المسؤولية في كانون أول
الماضي.
ً
قريب��ا من االنتقال ليوفنت��وس هذا الصيف
وكان لوكاكو
ضمن صفقة تبادلية ينتقل على أثرها ديباال وماندزوكيتش
إلى يونايتد.
ومع ذلك أوقف يونايتد سعيه لضم ديباال بسبب تردده في
االنتقال إلى أولد ترافورد ومطالبته بأجور مرتفعة للغاية.

كتبت تقاريرصحفية فرنسية أن مدرب المنتخب الجزائري جمال
بلماضي مُ هتم فع� ً
لا بخدمات الح��ارس الفرانكو-جزائري “لوكا
زيدان”.
وأضافت أن اهتمام بلماضي بحارس فريق راس��ينغ س��انتاندار
اإلس��باني يعود لتقدم حارس «محاربي الصحراء» الحالي رايس
وهاب مبولحي في السن.
وكش��فت أن ابن األس��طورة زين الدين زيدان ُيريد بدوره اللعب
للمنتخب الجزائري عكس والده الذي لعب للمنتخب الفرنسي.
يذكر أن «لوكا زيدان» هو خريج مدرسة فريق لاير مدريد قبل أن
ُيعار للعديد من األندية بسبب عدم فرضه لنفسه مع الميرينغي.

