الرحمة
لشهدائنا األبرار
صحيفة رياضية اسبوعية تصدر عن منظمة االتحاد الرياضي العام
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د .خياطة يهنئ بعثتنا ويشيد باإلنجاز

فعاليات األولمبياد الوطني الرابع للناشئين
تتواصل في دمشق والالذقية وحمص

 15ميدالية ألبطالنا وبطالتنا
في بطولة غرب آسيا أللعاب القوى

استقبل الدكتور ماهر خياطة نائب رئيس االتحاد
الرياضي العام بعثة المنتخب الوطني أللعاب القوى التي
شاركت ببطولة غرب آسيا للناشئين والناشئات التي جرت
مؤخرا في لبنان بمشاركة  10دول وحقق فيها منتخبنا
المركز الثاني برصيد ( )7ذهب و( )2فضة و( )6برونز.
وأش��اد الدكتور خياطة بأهمية اإلنجاز الرياضي الذي
حققه أبطال رياضة أم األلعاب السورية رغم الظروف

2

الكرة االتحادية
تتأهب بثوب جديد

 8صفحة  50ليرة سورية

الصعبة التي تعيشها البالد نتيجة المؤامرة الدولية
التي تحاك ضدها مؤكدًا االستمرار بدعم األبطال
وال��ب��ط�لات ممن رف��ع��وا اس��م س��وري��ة عاليًا
في البطوالت الدولية وال��ق��اري��ة ..شاكرًا
جميع من كان لهم دور بتحقيق هذه
اإلنجازات من أسر الالعبين واألندية
واتحاد اللعبة.

3

3

منتخب الشباب يواصل تحضيراته في الالذقية على طريق التصفيات اآلسيوية

معال يحرز فضية بطولة العالم للسباحة دورة تشرين الكروية واالختبار األخير لجهوزية
الطويلة لفئة الماسترز
األندية المشاركة للدوري العام موسم 2020-2018

2

تقرؤون أيضًا
إعالن القائمة األولية لمنتخب الرجال
للمشاركة بتصفيات كأس العالم وآسيا

3

2

في ختام الموسم السلوي 2019 / 2018

ً
الجالء بطال لدوري الشباب بجدارة والوحدة وصيفًا والطليعة ثالثًا

الحبال :صعوبات تواجه مشاركة
الحرفيين بالدوري

بطولة سلة غرب آسيا للسيدات بكرة السلة
منتخبنا بفوز على نظيره األردني ويخسر أمام لبنان

7
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رونالدو :ربما أعتزل
العام المقبل!
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قمة إنكليزية وجولة جديدة
لكبرى الدوريات األوروبية

4-5
7

كلمة االتحاد

النتائج واالستحقاقات
هكذا هي الرياضة في رحابها الواس��عة حركة مس��تمرة ونشاطات
متواصلة وإعداد واستعداد ومش��اركات في بطوالت ودورات لفرق
ومنتخب��ات وأبط��ال وبطالت حتى يخيل للمتاب��ع أن الحلقات ال
فاصل بينها وهي متماس��كة وال يمك��ن فصلها عن بعضها في كل
أطوار العمل بس��احاتها وبكل مفاصل مؤسساتها وهي في محصلة
الق��ول كتل��ة واحدة منس��جمة ومتناغم��ة في التنظي��م واإلدارة
واإلعداد واالستعداد والمش��اركات والمنافسات وصو ًال إلى النتائج
ً
خارجيا وهناك تكامل خالق بين المنافسات
واالنتصارات والتتويج
ً
المحلية والبطوالت المقررة على مدار أوقات الس��نة مرورا باالنتقاء
والصقل واإلعداد واالس��تعداد وصو ًال إلى ف��رق ومنتخبات وأبطال
وبط�لات لديها القدرة على المش��اركة والمنافس��ة والتتويج وهذا
يعني أن ل��كل األندية دورها وصالحياتها ولكل اتحاد لعبة حضوره
ووظائفه وعمله وكل ذلك في النهاية عمل جماعي هادف ومخطط
له ومبرمج ليخدم االستراتيجية العامة والخطط السنوية أو أكثر كي
يحافظ على اس��تمرار الروافد من محطة إلى محطة أعلى وبالتالي
تبقى ش��خصية كل لعبة وحضور منتخباتها الهدف األعلى المتقدم
الذي البد من الوصول إليه كونه الصورة المتكاملة للكيان الرياضي
في شكله النهائي المنتج والمفرح.
والنتائج مقياس ومعيار ودليل عمل والتقويم لها أس��اس لمعرفة
الواقع ولتعديل المسار إذا لزم ذلك.
ً
وألن النشاطات المحلية تأخذ أشكاال مختلفة فالنتائج المرجوة منها
للفئات المس��تهدفة من النشاط إحدى أس��اليب العمل البناء وما
المس��ابقات المحلية دوريات وبطوالت وتجمعات إال أحد األشكال
المطلوبة وما األولمبياد الرابع للناشئين إال أحد أهم أشكال العمل
في الس��احة الرياضية ويكتس��ب أهميته كونه يؤسس لمرتكزات
ويكتش��ف المواه��ب ويعطي الص��ورة الحقيقية لقواع��د األلعاب
وسوياتها الفنية وها هو اآلن يسيطر على مسرح النشاطات.
ولو نظرنا إلى االستحقاقات الخارجية التي جرت في المدى القريب
وكي��ف فازت كرتنا الطائ��رة في لبن��ان واألردن وكيف تفوقت كرة
الطاولة في غرب آس��يا وكيف كانت نتائ��ج منتخبنا أللعاب القوى
في بيروت ندرك القيمة الحقيقية لألولمبياد الحالي وما س��بقه من
أولمبي��ادات وكيف تحققت معظم األه��داف المرجوة منها بحيث
لدين��ا قواعد رياضية واعدة وواس��عة وحين نضي��ف إليها إنجازات
الفروسية والسباحة والبلياردو والسنوكر والمالكمة وأبطال وبطالت
األلعاب المختلفة للفئات العمرية والفئات األكبر ندرك قيمة النتائج
في االس��تحقاقات ولماذا وصلنا إليها بهذا الكم والنوع ألن رياضتنا
تسير بثقة وعزيمة وإرادة بما يتناسب مع رعاية ودعم وتكريم سيد
الوطن السيد الرئيس بشار األسد ألبطالها وبطالتها ومنتخباتها.
اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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كرة القدم
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دورة تشرين الكروية واالختبار األخير لجهوزية األندية المشاركة للدوري العام موسم 2020-2018

الكرامة ،منتخب أشبال سورية.

محمد عجان

حطين × الشرطة 0/2

برعاي��ة د .محم��د ش��ريتح أمين
ف��رع الح��زب بالالذقي��ة وحضور
محاف��ظ الالذقي��ة إبراهي��م خضر
السالم والدكتور وائل معوض عضو
المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي
الع��ام وعناق زين��ي رئيس مكتب
الشباب.
انطلق��ت ي��وم الثالث��اء الماضي
فعالي��ات دورة تش��رين الكروي��ة
بنس��ختها الثامن��ة عش��رة وعلى
ملعب��ي جبل��ة والباس��ل الدولي
وس��ط حضور جماهيري كبير من
مشجعي حطين وتشرين واألندية
المش��اركة والتي تابعت بش��غف
االختب��ار األخير لألندي��ة واإلطالع
ً
ً
وانضباطيا
فني��ا
عل��ى جهوزيته��ا
والحال��ة العام��ة ل��كل الالعبي��ن
وإمكاني��ة المنافس��ة عل��ى بطولة
الدوري العام وخاصة ناديي حطين
وتشرين أصحاب األرض والجمهور
وم��دى تحقيق ه��ذا الطموح بعد
تكامل الصف��وف من أفضل العبي
ال��دوري ه��ذا وقس��مت األندي��ة
المش��اركة إلى مجموعتين ضمت
األول��ى حطين ،الش��رطة ،االتحاد،
جبلة.
فيما ضمت الثانية تشرين ،الوحدة،

في مباراة االفتت��اح تغلب حطين
على الش��رطة وفاز علي��ه بهدفين
مقابل ال ش��يء بعد مب��اراة جيدة
المس��توى الفن��ي م��ع أفضلي��ة
لحطي��ن ف��ي االنتش��ار والتوزيع
والتمرير واالس��تحواذ عل��ى الكرة
وبالتالي تشكيل الخطورة المباشرة
ندا ً
فيما كان الش��رطة ً
قويا وامتاز
العب��وه باللياقة العالي��ة لكن عابه
اعتم��اده على المرت��دات والتمرير
الطويل للعقاد المتقدم.
اله��دف األول جاء بالش��وط األول
وبالدقيقة  42عندما وقع المردكيان
كرة لحل��ق المرمى ليتطاول حمود
الحمود ويتابعها بحرفنة إلى داخل

المرمى عن يس��ار حارس الشرطة
وقبله��ا ردت عارضة الش��رطة كرة
قوية سددها محمد كواية ومسحت
قذيفة المردكيان عارضة الشرطة.
الشوط الثاني تحسن أداء الفريقين
وبقي��ت األفضلية لحطي��ن الذي
صال وجال وقدم ك��رة حديثة عبر
من��اوالت وتمريرات متقنة وتبادل
للمراك��ز والس��يطرة على منتصف
الملعب واالنقضاض السريع حيث
نج��ح في تعزي��ز تقدم��ه بالهدف
الثاني بواسطة عبد الرزاق الحسين
في الدقيق��ة  92عندم��ا نجح في
غربلة دفاع الش��رطة وتس��ديد كرة
أرضية مرت عن يسار الحارس.

مبارياته بفوز مستحق على منتخب
ش��باب س��ورية وبهدفين نظيفين
بعد مباراة متوسطة كثر فيها العك
الكروي في الش��وط األول وإضاعة
الفرص الس��هلة وللجانبين ،فأضاع
لتشرين باسل مصطفى وللمنتخب
محمد معتوق.
الش��وط الثاني تحس��ن أداء فريق
تش��رين وس��يطر بش��كل مطل��ق

تشرين × منتخب الشباب 0/2

افتتح نادي تش��رين منظم الدورة

به��دف مقابل ال ش��يء ف��از فريق
حطين على االتحاد س��جله الالعب
حمود الحمود في الدقيقة السابعة

ف��از فري��ق الش��رطة عل��ى جبلة
بهدفين دون رد ف��ي المباراة التي

جبلة× الشرطة صفر2/

أرشيف الدورة

انطلق��ت دورة تش��رين الكروي��ة
عام  2001ول��م تتوقف حتى اآلن
وتعتبر أكثر دورة عربية استمرارية
ومتابع��ة ومش��اركة م��ن معظم
األندي��ة العربي��ة الع��راق ،مص��ر،
فلس��طين ،األردن ،لبنان ،الكويت
واإلمارات وعمان.
ويعتبر نادي تش��رين منظم الدورة
أكثر األندية ً
فوزا بال��دورة حيث فاز
 4مرات ف��ي أع��وام ،2003 ،2001
 2013 ،2005يليه نادي حطين الذي
ف��از بثالث مرات وهي أعوام ،2006
 2018 -2008والفيصل��ي األردن��ي
مرتي��ن ع��ام  2002وع��ام 2009
والكرامة مرتين عامي 2017 ،2010
ومرة واحدة لكل م��ن أندية الزوراء
العراقي عام  2004والجهراء الكويتي
ع��ام  2007والمج��د ع��ام 2011
ومنتخب الشباب سورية عام 2012
والمحافظ��ة عام  2014واالتحاد عام
 2016والوثبة عام .2018

الكرة االتحادية تتأهب بثوب جديد
محمد هاشم إيزا
بعد فترة طويلة من الفراغ التدريبي
الذي عاش��ته الك��رة االتحادية في
أعقاب ع��ودة المدرب األول الكابتن
محمد أمين آالتي وتكليف مساعده
محمد أسامة حداد بتسيير أمور فريق
الرجال وخالل ما يزيد على ش��هرين
تمخضت الدراس��ات واالستشارات
واالس��تطالعات واالس��تبيانات عن
والدة جه��از فني جدي��د بدعم من
الجهة الراعي��ة للنادي بعد التباحث
والتشاور معها..

غربلة

الحموي وخالد المبيض.
وس��يتم اختيار ثالثة وعش��رين
العبا من القائمة قبل الس��فر إلى
الفلبين للمش��اركة ف��ي المباراة
األولى من التصفيات.
م��ن جه��ة أخ��رى أعل��ن مدير

المنتخب رضوان الش��يخ حسن
اس��تقالته من مهمته (ألس��باب
ش��خصية) كما ذكر ف��ي كتاب
اس��تقالته وعل��ى الصفح��ة
الش��خصية له على موقع الفيس
بوك.

وكان الش��يخ حس��ن ق��د رافق
المنتخ��ب كمدي��ر له ف��ي دورة
الصداق��ة الثاني��ة ف��ي الع��راق
والمباريات الودي��ة مع اإلمارات
وإي��ران وأوزبكس��تان وفي دورة
الهند الدولية.

(اليوم) دعوة جديدة للمنتخب األولمبي
يدخ��ل منتخبن��ا األولمبي لكرة
ً
معس��كرا
الق��دم اليوم الس��بت
ً
تدريبي��ا عل��ى طري��ق نهائيات
كأس آس��يا حي��ث تم��ت دعوة
الكادر الفني واإلداري والالعبين
لفترة تحضير داخلي ،ستس��تمر
حت��ى الثاني م��ن ش��هر أيلول
الق��ادم وش��ملت الدع��وة ك ًال
م��ن الالعبين :ف��ارس أرناؤوط
ويوس��ف الحموي ومحمد كامل
كواي��ة ،وأنس العاج��ي وأيمن
عكي��ل وعب��د الرحم��ن بركات
ويزن عراي ومازن عمارة ومحمد
الح�لاق وعب��د الهادي ش��لحة
(دمش��ق) ،زي��د غري��ر وصبحي
ش��وفان وميالد محمد (حمص)
وليث عل��ي ومحمد مالطا وخالد
كردغلي وكامل حميش��ة وعالء
الدي��ن دال��ي ومحم��د خديجة
ومروان زي��دان (الالذقية) وعبد

قدم فريق الوحدة نفسه بأداء طيب
ونتيجة مس��تحقة على منافس��ه
الكرام��ة بثالثية نظيفة وقد بس��ط
س��يطرته على المي��دان على مدار
الشوطين..فيما بدأ الكرامة المباراة
بزخ��م هجوم��ي لربع س��اعة ولم
يستمر فاستسلم لهجمات الوحدة
الذي س��جل أوال عبر أيمن العكيل
من جزاء بنهاية الشوط األول وعزز
ف��ي بداية الثاني عب��ر عبد الهادي
شلحة واختتم قبل النهاية بالهدف
الثالث عبر فراس كريم.

حطين ×االتحاد /1صفر

إعالن القائمة األولية
لمنتخب الرجال للمشاركة بتصفيات كأس العالم وآسيا
أعل��ن المدي��ر الفن��ي لمنتخب
س��ورية بكرة القدم فجر إبراهيم
عن القائمة األولية التي ستشارك
ف��ي المب��اراة األول��ى ضم��ن
التصفي��ات المزدوج��ة ل��كأس
العالم  2022وكأس آس��يا 2023
ض��د الفلبين والتي س��تقام في
الخامس من شهر أيلول المقبل.
وضمت القائمة كال من إبراهيم
عالم��ة وأحم��د مدني��ة وخالد
إبراهي��م وخال��د ح��اج عثمان
وف��راس الخطي��ب وأحم��د
الصالح وعمر الس��ومة وحسين
الجويد وعمرو جني��ات ومؤيد
عجان ويوسف محمد وعبد هللا
الش��امي وعمرو ميداني وخالد
كردغلي ومحم��د العنز ومحمد
زاه��ر الميداني ومحمد المرمور
وورد السالمة ومحمود المواس
وعمر خريبي��ن ومحمد عثمان
وأحمد األحمد وكامل حميشة
ومحم��د كامل كواي��ة وأحمد
أش��قر وأحمد الدوني وش��ادي

وتمك��ن م��ن تس��جيل هدفي��ن
األول من ركلة جزاء نفذها باس��ل
مصطفى والذي عاد وس��جل هدف
تش��رين الثاني وله عندما نجح في
خطف الكرة م��ن مدافع المنتخب
وسجل عن يسار الحارس.
لينش��ط بعده��ا العب��و المنتخ��ب
وحاولوا عبر هجمات مرتدة س��ريعة
لكن دفاع تشرين تمكن من إبطالها.

الوحدة × الكرامة /3صفر

من الوقت بدل الضائع اثر متابعته
لكرة عرضية من الالعب عبد الرزاق
الحس��ين أودعه��ا براس��ية ماكرة
داخل الش��باك عن يس��ار حارس
االتح��اد ,..المباراة ج��اءت جيدة
المس��توى من ج��ان حطين الذي
اعتمد األسلوب الهجومي عبر جمل
تكتيكية وضغط متواصل وانتشار
رائع لكنه جوبه بدفاع متمكن من
االتحاد تميز بالخش��ونة في بعض
األحي��ان األم��ر الذي كلف��ه جهود
العبه عبد الناصر حسن الذي طرده
الحكم ف��ي الدقيق��ة األخيرة من
الشوط األول.

جمعتهما على ملعب البعث بجبلة
ضمن منافس��ات ف��رق المجموعة
األولى ,...وس��جل هدف��ي المباراة
قاس��م بهاء الدين وكرم عمران في
الدقيقتين  54و 74ليحصد الشرطة
أول ث�لاث نق��اط له فيم��ا توقف
رصيد جبلة عند نقطة واحدة غنمها
من مباراته مع االتحاد.

أس��ماء كثي��رة م��ن المدربي��ن
المحليي��ن والع��رب وضع��ت على
طاول��ة البحث والدراس��ة بدأت مع
ماهر بحري ً
مرورا بياس��ر الس��باعي
وآخرين من مص��ر العربية واألردن
تبي��ن فيما بع��د أن س��جل هؤالء
المدربين العرب خال من اإلنجازات
والبصمات حتى إن معلومات أفادت
بأنهم غير معروفين بالوسط الرياضي
والك��روي ولم يس��بق لبعضهم أن
لع��ب الكرة أو مارس��ها ف��ي حياته
إلى أن حطت رحال اإلدارة والشركة
الراعي��ة «مجموع��ة قاطرجي» في
تون��س عندم��ا وقع االختي��ار على
الكابت��ن قي��س اليعقوب��ي ليقود
الس��فينة الحم��راء خاص��ة أنه غير
ملتزم مع أي ط��رف في بلده فض ًال

عن أن مهمته في األردن قد انتهت
موسما ً
ً
عاديا كمدرب
بعد أن أمضى
لن��ادي الوحدات األردن��ي يذكر أن
ً
ً
دولي��ا في
العب��ا
(اليعقوب��ي) كان
منتخب تونس الشقيق قبل اعتزاله
وتوجه��ه إل��ى عال��م التدريب وأن
فت��رة تعاقده مع نادي االتحاد تمتد
لموس��م واحد فقط قاب� ً
لا للتمديد
وذلك حسب نتائج الفريق.

الجهاز التدريبي
فريق الرجال

ً
(مدربا)
التونس��يان قيس اليعقوبي
ً
(مس��اعدا) ،ومحمد
وصابر جراب��ة
(مس��اعدا ً
ً
ثانيا) ،سعد
أسامة حداد
إداريا ،بس��ام الهن��دي مدرباً
س��عد ً
لح��راس المرم��ى ،محم��د عكاش

ومهند أسد معالجين.

الفئات األخرى

وكان��ت اإلدارة االتحادي��ة المؤقتة
قد أعادت تش��كيل األجه��زة الفنية
واإلدارية لباقي الفرق على الش��كل
التالي:
الش��باب :محمد عبادة السيد مدرباً،
ً
مساعدا ،عبد
يوسف شيخ العش��رة
الملك عزيزي ً
إداريا.
ً
مدرب��ا،
الناش��ئين :بك��ري ط��راب
ً
مس��اعدا ،ف��ارس
محم��ود زي��دان
نجيب آغا ً
إداريا ،أس��امة خضرو (م.
حراس).
األش��بال :نهاد البوشي ً
مدربا ،أحمد
ً
مس��اعدا ،فارس نجيب آغا
شبابات
ً
إداريا ،أسامة خضرو (م .حراس).

فوز وخسارة لفريق الجيش في لبنان

القادر عدي (حماة) ،زكريا حنان
(حل��ب) محم��د الب��ري ونبيل
كورو (الحس��كة) ويض��م الكادر
الفن��ي واإلداري كل م��ن أيمن

الحكيم (مدير فني) وأحمد عزام
ومصعب محمد (مساعدا مدرب)
وأحم��د ناي��ف (م��درب حراس
مرم��ى) وأحم��د زين��و (إداري)

وعزت ش��قالو ومحم��د عكاش
(معالج��ان) وعم��اد األمي��ري
(منس��ق إعالمي) وأوس محمد
(مسؤول تجهيزات).

في معس��كره التدريبي
في لبنان الذي اس��تمر
ً
ً
اس��تعدادا
أس��بوعا
الس��تحقاقات الموسم
الجدي��د لع��ب فري��ق
الجي��ش بط��ل الدوري
مباراتي��ن وديتي��ن مع
فريقي النجمة واألنصار.
وفاز فريق الجيش على
األنص��ار بهدفي��ن دون
رد وس��جل هدفي فريق
الجيش فارس أرناؤوط
بالدقيق��ة  24وعل��ي
خلي��ل بالدقيق��ة 30
وأش��رك المدرب طارق

جبان ً
عددا من الالعبين
الختبار الجهوزية.

وكان فري��ق الجي��ش
لعب مباراته األولى مع

فريق النجمة وخس��رها
.2/1

مش��رفا ً
ً
فنيا
وكل��ف عم��ار أيوب��ي
للناش��ئين وجمال هدلة للش��باب
واألش��بال ،كما تم تكليف هش��ام
ً
مدرب��ا لح��راس مرم��ى
قس��طلي
الشباب.
القواعد والصغار :اإلداري العام سعد
قرقناوي عضو مجلس اإلدارة إضافة
لفرق الفئات العمرية ومحمد جقالن
ً
مش��رفا ً
ً
إداريا،
فنيا وبك��ري س��نو
والمدرب��ون :أحم��د ش��بابات ،علي
مش��ون ،عبد المنعم شوكة ،يحيى
الراش��د ،زكريا حمامي وكلف أحمد
جقالن بالمدرسة الصيفية.
يذكر أن عضو مجلس اإلدارة الكابتن
مديرا ً
محمد جمعة الراشد كلف ً
فنيا
لكرة النادي.

إدارة جبلة تسمي
كادر فريق الرجال
ق��رر ن��ادي جبل��ة تس��مية الكادر
اإلداري والفن��ي لفريق الرجال على
النحو التالي:
م��درب الفري��ق :محم��د الخل��ف
ومساعده :حسن حميدوش .مدرب
الحراس :عب��د القادر عب��د الفتاح.
مدير الفريق:محمود فتينة .اإلداري:
عصام دروي��ش .والمعال��ج :حامد
إبراهيم .مس��ؤول التجهيزات :فواز
العجيل.والمنس��ق اإلعالمي :معن
حسن.
فيما تم تكليف الكابتن عبد الحميد
الخطيب مديرا للكرة في النادي.

كرة القدم
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معال يحرز فضية بطولة العالم للسباحة
الطويلة لفئة الماسترز

أحرز س��باحنا العالم��ي فراس معال الميدالية الفضية لس��باق  3كم في
بطولة العالم للمس��افات الطويلة لفئة الماس��ترز التي أقيمت في كوريا
الجنوبية ضمن فعاليات بطولة العالم لأللعاب المائية.
ً
ون��ال معال الميدالية الفضية بزمن ق��دره 3ر04ر 37دقيقة ،متأخرا بأقل
م��ن دقيقة واحدة عن صاحب الميدالية الذهبية الس��باح اإليطالي لغور
بيوفيزان الذي سجل ً
زمنا وقدره 7ر24ر 36دقيقة.
وكان معال ق��د أحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم الس��ابقة لفئة
الماس��ترز التي أقيمت في هنغاريا عام  2017أم��ا آخر انجازاته فكانت
ذهبيتي البطول��ة العربية والدولية التي أقيمت في تونس مطلع ش��هر
أيار الفائت.

رياضتنا تشارك بأربع ألعاب
في دورة المتوسط الشاطئية
تش��ارك الرياضية الس��ورية في دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط
الش��اطئية التي تس��تضيفها مدينة باتراس اليونانية بالفترة من 25
الجاري ولغاية  /1ايلول القادم ببعثة مؤلفة من ً 18
العبا يتنافس��ون
في  4ألعاب وضمت البعثة المس��افرة إل��ى اليونان :د.ماهر خياطة
ً
(رئيس��ا للبعثة) – إسماعيل حلواني (نائب رئيس البعثة) – صفوان
الهندي (إعالمي) – د.صفوح السباعي ( طبيب).
 كرة القدم :زياد ش��عبو (مدير المنتخب) – عمار ياس��ين (مدرب)– هش��ام عابدين (مساعد مدرب) – مازن األحمر (مدرب حراس) –
(الالعبون) :محمد سقاطي  -رعد فران  -علي سقاطي – مجد شلهوم
 ط��ارق خليل – جعفر ديبو – محمد عدره – عبد الهادي ش��ريقي –عدنان تركماني – عالء أرناؤوط – علي عجيب  -صفوان عبد الجواد.
السباحة :يوليا السبع ( مدربة) – الالعب صالح محمد
 المصارعة :رجا الكراد (مدرب) ( -الالعبون) :عبد الكريم حس��ن –محمد فداء الدين األسطة – عمر صارم
 األكواثل��ون :ناصر الس��يد (إداري) – (الالعبان) :محمد ماس��و –محمد الصباغ.

د .خياطة يهنئ بعثتنا ويشيد باإلنجاز

 15ميدالية ألبطالنا وبطالتنا في بطولة غرب آسيا أللعاب القوى

ً
موس��ما
وتس��تمر أزمة نادي الحرفيين لتدخل
ً
جديدا بأبعادها المالية ومنعكساتها الفنية ،تلك
األزمة التي كانت إحدى أسباب هبوط كرة الرجال
للدرجة األولى ،تاريخ النادي يعود اليوم ليذكرنا
بمعاناته الماضية الت��ي تتجدد ،وقد تعصف به
وتحول دون مشاركته بالدوري القادم من خالل
ً
مؤخرا
المؤش��رات والمعطيات التي تلمس��ناها
بع��د عودة رئيس النادي محمد جمال حبال من
العاصمة (دمشق) خالي الوفاض بعد اجتماعاته
مع المعنيين باالتحاد العام للحرفيين مع وعود
وصفها بالخلبية في مسألة الدعم المادي.

بفوز البحرين على العراق البلد المضيف لبطولة غرب آس��يا
بكرة القدم أسدل الستار على هذه البطولة التي كانت تجربة
لها تأثيرها النفس��ي عل��ى منتخبنا الذي ل��م يوفق وكانت
نتائجه مخيبة ،لكن ما هو إيجابي هو إدراكنا بأن ال كبير في
كرة القدم فقد خرجت منتخبات قوية من السباق كالسعودية
والكوي��ت والعراق وظهرت المنتخبات التي لم يحس��ب لها
حساب على الشاشة بوضوح كحال لبنان واليمن وفلسطين.
رغ��م اإلحباط الذي س��يطر عل��ى الجمهور الس��وري لنتائج
وصفت بالغريبة ،فالخس��ارة مع لبنان وفلس��طين والتعادل
مع اليمن والعراق أعطى صورة رمادية لواقع المنتخب األمر
الذي أدى الس��تقالة اتحاد كرة القدم ،إال أن من اإلنصاف أن
ندرك بعض الظ��روف التي مر بها المنتخب وهي التي أدت
إلى نتائج رأيناها ولم نقبل بها.
الحقيق��ة األولى التي يج��ب أن نتذكرها ه��ي أن منتخب
الرج��ال الذي خرج م��ن التصفيات اآلس��يوية بخفي حنين
نتيج��ة تراكمات كثيرة ال زال يحمل ً
آثارا انطبعت في ذاكرة
الالعبي��ن والجمهور والواضح أننا ل��م نتخلص بعد من هذه
اآلثار والزلنا نعاني من ارتدادات صدمة النتائج ،والالعب هو
بالنهاية بش��ر واستعداده النفس��ي معرض للتصدع والشفاء
يتطلب ً
ً
وجهدا ومقاربة مختلفة.
وقتا
والحقيق��ة الثانية ه��ي أن المنتخب يمر بمرحل��ة انتقالية
ومفصلية فبعض الالعبين الكبار غابوا عن التش��كيل لسبب
أو آلخ��ر وأن البدالء ال زالوا في مرحل��ة التكوين واالندماج
ضمن التش��كيل ً
علما بأن المدير الفني حزم أمره وأعلن عن
دع��وة لالعبين كانوا أيقونات المنتخ��ب األول وهذه الدعوة
تش��كل إضافة غنية قبل لقاء الفيلبي��ن في تصفيات كأس
العالم في أيلول القادم.
الحقيقة الثالثة هي أن الثبات واالس��تقرار النفسي وتبديل
بعض المعطيات التكتيكي��ة ال يتحقق في يوم وليلة ولهذا
رأينا النتائج في غرب آس��يا تتراوح بين مد وجزر مما يشير
ً
واضحا في المباريات
إلى حالة نفسية غير مستقرة وكان هذا
الودية قبل استحقاق غرب آس��يا واكتمل العد التنازلي في
غرب آسيا.
ولهذا ..ف��إن من الض��رورة بمكان العمل عل��ى عدة محاور
وبالس��رعة القصوى قبل التصفيات وفي ض��وء نتائجنا في
مجموعتنا نقول عندها إن كنا قد نجحنا في تجاوز األزمة أو
ً
سابقا.
أننا فشلنا في احتواء ما تراكم
الطاق��م التدريبي ال يملك عصا س��حرية لتبديل الوقائع في
يوم وليلة ،لكنه يستطيع بمثابرة وإصرار منه ومن الالعبين
أن يع��ود إل��ى مواقع النج��اح األولى ،فإع��ادة التناغم بين
الالعبي��ن ضرورة ،وتحقيق االنس��جام بي��ن الالعب الجديد
والقديم مطلب مهم ،والش��فاء واالس��تقرار النفسي وإعادة
الحم��اس والحيوية وإرادة الفوز إلى التش��كيل حاجز يجب
التغل��ب عليه .نحن يملؤنا األمل في ع��ودة منتخب الوطن
إلى المنافس��ة من جديد وهو قادر على ذلك والكرة اآلن في
مرم��ى كل المنتخب بالعبيه وإدارييه ومدربيه والتفاؤل في
عودة جميلة هو ما ننتظره.
نحن معكم بقلوبنا وواثقون بأن ً
غدا سيكون أفضل وأحلى.

اس��تقبل الدكتور ماهر خياطة نائب رئيس االتحاد الرياضي
العام بعثة المنتخب الوطني أللعاب القوى التي ش��اركت
ببطولة غرب آس��يا للناشئين والناشئات التي جرت مؤخرا
في لبنان بمش��اركة  10دول وحقق فيه��ا منتخبنا المركز
الثاني برصيد ( )7ذهب و( )2فضة و( )6برونز.
وأش��اد الدكتور خياطة بأهمية اإلنجاز الرياضي الذي حققه
أبطال رياضة أم األلعاب السورية رغم الظروف الصعبة التي
تعيش��ها البالد نتيجة المؤام��رة الدولية التي تحاك ضدها
ً
مؤكدا االس��تمرار بدعم األبطال والبطالت ممن رفعوا اسم
س��ورية ً
ً
شاكرا جميع
عاليا في البطوالت الدولية والقارية..
من كان لهم دور بتحقيق هذه اإلنجازات من أسر الالعبين
واألندية واتحاد اللعبة.
وخت��م نائ��ب رئيس االتح��اد الرياض��ي حديث��ه بضرورة
االس��تمرار بالتدريب لمتابعة تحقيق المزيد من اإلنجازات
واعتالء منصات التتويج في ظل دعم ورعاية السيد الرئيس
بشار األسد للرياضة والرياضيين.
واعتب��ر الدكت��ور إبراهيم أبا زيد عض��و المكتب التنفيذي
لالتح��اد الرياضي العام – رئيس مكتب األلعاب الفردية ان
النتائج الت��ي تحققت في بطولة غرب آس��يا نقطة انطالق
جدي��دة أللعاب القوى الس��ورية األمر ال��ذي يعكس مدى
صحة عمل اتح��اد اللعبة في االهتم��ام بالقواعد والفئات
العمرية الصغيرة.
بدوره ش��كر فياض بكور رئيس اتحاد ألعاب القوى اهتمام
القيادة الرياضية ودعمها المتواصل ألبطال الرياضة السورية
ً
واعدا ببذل المزيد من االهتمام بالالعبين لالستمرار بالتألق
وحصد انجازات رياضية في البطوالت القادمة.
نتائج متميزة
وكان��ت البعثة الس��ورية أللعاب القوى ق��د حققت المركز
الثاني في البطولة وبرصيد  15ميدالية وعلى النحو التالي:
الميدالي��ات الذهبي��ة :راميا ش��عبان 5كم مش��ي  -ريما
الحس��ن دفع الكرة الحديدية – حنين حسن  3000جري –
آية رحيبة  400م و110حواجز  -نور حس��ن 2000م حواجز
– نور مصطفى مسابقة السباعي.
الميداليات الفضية :زين العابدين اس��ماعيل 400م حواجز
– هال األعور مسابقة السباعي.
الميداليات البرونزية :زين العابدين اس��ماعيل  110حواجز
– حي��در القاض��ي  2000م حواج��ز – نور األط��رش الوثب
العالي –ريم الحسن رمي القرص – حمزة أحمد رمي الرمح
– وبرونزية التتابع.

تساؤالت

في أوس��اط الن��ادي والكرة الحلبية تس��اؤالت
وتوج��س ..هل يعقل أن ً
ناديا يس��تعد للدوري
دون أن يلمل��م صفوفه ويجم��ع العبيه أو من
تبقى منهم بعد أن خس��ر معظمهم النتهاء فترة

أحر العزاء
تلقى ال��زم�لاء حسان
وإياد وزياد البني تعازي
األسرة الرياضية بوفاة
ش��ق��ي��ق��ه��م األك���ب���ر
مروان كامل البني عضو
مجلس الشعب األسبق
– م��دي��ر ع��ام صحيفة
األسبوع الرياضي الذي
واف��ت��ه ال��م��ن��ي��ة ي��وم
الثالثاء الفائت.
أس��رة صحيفة االتحاد
ت��ت��ق��دم م��ن ال��زم�لاء
األع������زاء وم����ن ذوي
الفقيد ب��أح��ر ال��ع��زاء،
وت���رج���و ل���ه ال��رح��م��ة
والمغفرة.

إعارتهم؟! ولماذا ال تستطيع اإلدارة تكليف جهاز
فني لقيادة الفريق ،ومتى سيبدأ العمل التدريبي
والدوري على األبواب؟!
ولماذا يصم الالعبون آذانهم ويشيحون بوجوههم
عن القدوم لهذا النادي؟ وما هي األسباب؟
ً
وأخيرا ،ولعل الكثيرين ال
بالتأكيد هي مالية أو ًال
يعلمون أن صندوق النادي الحرفي فارغ ال يملك
ليرة واحدة ،ورئيس النادي وصل إلى مرحلة لم
يعد يس��تطيع أن يدفع بعد أن ق��دم على مدار
موس��مين نحو ثالثين مليون ليرة في المرحلة
السابقة.

عودة للماضي

في الدوري الممتاز الفائت والذي س��بقه صارع
نادي الحرفيين بإدارتيه وكوادره والعبيه وأطلقوا
صيح��ات االس��تغاثة وهددوا باالنس��حاب ولم
يجدوا ً
معينا لهم س��وى االتح��اد الرياضي العام
بشخص رئيسه اللواء موفق جمعة رغم أن الجهة
المعني��ة بدعمه ورعايته هي المكتب التنفيذي
التحاد الجمعيات الحرفية ك��ون هذا النادي له

نبيل الحاج علي

ً
تنظيميا
صبغة مركزية ويتبع التحاده في دمشق
ً
ً
وماليا.
وإداريا
مدرب��و النادي ابتعدوا والالعبون أخلوا الس��احة
ومازلنا نذكر أن فريق شباب كرة النادي انسحب
م��ن إياب الدوري الممت��از وهبط درجتين إلى
الثانية مباش��رة بعد تخلفه عن مبارياته ألسباب
مالي��ة وعدم إمكاني��ة تأمين نفق��ات االنتقال
والسفر والمبيت لالعبين.

احتياجات

نادي الحرفيين بأمس الحاجة إلى مصادر تمويل
ثابتة كافية ألن الهبات والتبرعات البس��يطة ال
تسد رمقه والمثل يقول «الثوب المعار ال يدفئ،
وإن أدفأ فإنه ال ي��دوم» ويبقى الجزء األكبر من
نفقات ومصروفات الن��ادي تحت رعاية جناحي
حبال ضمن قائمة ديون مس��جلة أصو ًال وصلت
إلى نح��و  60ملي��ون ليرة حتى اليوم حس��ب
تصريحه عندما قال:
ال توجد مؤشرات إيجابية ولألسف وضعنا اليوم
أس��وأ م��ن الماض��ي وال تلوح باألف��ق عالمات

االنفراج ،أوضاعنا مخيبة وأضاف رئيس النادي:
في األس��بوع قبل الماضي س��افرت إلى دمشق
وقابلت رئي��س االتحاد العام للحرفيين وقدمت
ً
ش��رحا كام ًال ع��ن أوضاع الن��ادي ومعاناته
له
واحتياجات��ه المالية للبدء بالتحضيرات للدوري
لكن��ه طلب مني التريث إلى م��ا بعد عطلة عيد
األضحى المبارك؟!

مالك الجاسم

ليتحقق لوال التضحيات الكبيرة من
رجال الجيش العربي السوري الذين
أعادوا األمن واألمان لبلدنا.
ب��دوره أك��د مؤيد النج��رس رئيس
اللجنة التنفيذية ف��ي دير الزور بأن

العمل ينصب في الوقت الحالي على
إعادة النشاط الرياضي لقرى وبلدات
الريف وبدأت األلعاب تعود لحضورها
من جديد وهناك مش��اركات كثيرة
قادمة واألهم التركيز على االهتمام

منتخب الشباب يواصل تحضيراته في الالذقية
على طريق التصفيات اآلسيوية

ديون وشكاوى

حبال أوضح انه فريق الرجال لم يبدأ االس��تعداد
والتحضيرات وهو بال تعاق��دات حتى من دون
إدارة فاعل��ة وإن ل��م يصلن��ا المال ف��ي الوقت
المناس��ب قد نعلق مش��اركتنا ب��دوري الدرجة
األولى ،النادي بحاجة إلى  25مليون ليرة لتسديد
ديون وذمم سابقة تجاه العبينا الذين تقدموا إلى
اتحاد الكرة بشكاوى متعددة للمطالبة بما تبقى
لهم من حقوقهم وتصفي��ة الذمم للبدء بمرحلة
جديدة والك��رة اليوم في ملع��ب االتحاد العام
للحرفيين إلنقاذ النادي قب��ل فوات األوان فهل
من مجيب؟!

افتتاح مقر نادي الميادين وانطالق مباريات دورة الصداقة األولى
بحضور ساهر الحاج صكر أمين فرع
دي��ر الزور للح��زب ورائ��د الغضبان
رئيس مكتب الشباب الفرعي وعدد
من أعضاء لجنة األصدقاء بالمنطقة
الشرقية وعدد من مديري الدوائر تم
افتتاح مقر وملعب نادي الميادين.
وخالل كلمته أش��ار أمين الفرع إلى
دور الرياضة في اس��تقطاب وتنمية
قدرات ومهارات الشباب فكانت كما
أرادها القائد المؤس��س حافظ األسد
«الرياضة حياة « وأضاف الصكر بأن
افتت��اح ملع��ب الميادي��ن هو خير
دلي��ل عل��ى التعافي الذي يش��هده
قط��اع الرياضة ف��ي المحافظة التي
بدأت تعود كم��ا كانت وهذا ما كان

من القلب

لعل القادم أجمل

الحبال :صعوبات تواجه مشاركة الحرفيين بالدوري
محمد هاشم إيزا
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بالقواعد والفئ��ات العمرية وافتتاح
مراكز تدريبي��ة تغطي كافة األلعاب
وهناك متابعة ودعم لقطاع الرياضة
من قبل القيادة السياسية والرياضية
بع��د ذل��ك ق��ام الحضور الرس��مي
بافتتاح ن��ادي الميادي��ن ثم بدأت
مباري��ات دورة الصداقة األولى التي
تقيمها اللجن��ة التنفيذي��ة لالتحاد
الرياض��ي بدي��ر ال��زور بالتعاون مع
لجنة األصدقاء وتش��ارك بها ثمانية
ف��رق قس��مت لمجموعتين ضمت
المجموع��ة األول��ى ك ًال م��ن رجال
الميادين والعشارة وبقرص وشباب
القوري��ة وضمت المجموع��ة الثانية
صبيخان ورجال القورية وفريق لجنة
األصدقاء وش��باب الميادين واعتمد
في البطولة تأهل األول والثاني من
كل مجموعة للدور الثاني.

ربيع حمامة
يواص��ل منتخب الش��باب لكرة الق��دم اس��تعداداته في
مدينة الالذقية على طريق التصفيات اآلس��يوية ويش��ارك
خاللها بدورة الوفاء التاس��عة عش��رة التي استهلها األربعاء
بخس��ارة أمام تش��رين بهدفين دون رد س��جال في ظرف
دقيقتي��ن حيث أعلن حكم المب��اراة حنا حطاب عن ركلة
جزاء في الدقيق��ة  77بعد دخول للحمدكو ضمن المنطقة
حاول هيثم اللوز قطعها فكانت الصافرة التي س��جل منها
باس��ل مصطفى هدف التقدم ،وبعدها بدقيقتين اس��تغل
المصطفى نفس��ه كرة ضمن المنطقة وسددها في الشباك
هدف التعزيز.
ودخل حارس مرمى المنتخب مهند ش��نطة بفترة راحة لمدة
 3أيام بعد اإلصابة إثر تدخل قوي من مهاجمي تشرين نقل
على إثره إلى المستش��فى بوقت اس��تغنى فيه الكادر الفني
عن بعض الالعبين ممن تم تجريبهم بالمعس��كر أما الالعب
عمار رمضان الذي يلعب ألحد أندية الشباب في هنغاريا فقد
أبلغ مدرب المنتخب بأنه ال يستطيع االلتحاق بالتشكيل إال
بوقت البطولة ،وصرح األخير بهذا الخصوص أنه س��يبت بأمر
استدعائه للنهائيات من عدمها خالل هذا األسبوع.
وكان سامر بس��تنلي المدير الفني للمنتخب قد صرح قبل
انطالق��ة البطولة :وضعنا في بداية مش��وارنا مع المنتخب
أهداف��ا قريبة وبعيدة ..دورة تش��رين ه��ي إحدى أهدافنا
القريبة للوصول للهدف البعيد وهو تصفيات كأس آس��يا،
ألن الدورة س��تقام بنفس نظام التصفيات (كل  48س��اعة
مباراة) وسيتم فيها الوقوف على جاهزية الالعبين البدنية
والفنية وعملية االستش��فاء مابي��ن المباراة واألخرى ،ألن

االستشفاء يعد أهم عامل بهكذا نظام مباريات.
وعن فرق مجموعته التي ضمته إلى جانب كل من تشرين
والكرامة والوحدة أضاف « بس��تنلي» :سنواجه أندية على
عال ومدججة بالنج��وم وبالتأكيد نحترمها
مس��توى فني ٍ
جميعا ،مع العلم أن فارق الخبرة والقوة والس��رعة والعمر
اليصب لصالح منتخبنا الشاب ولكن نحن بحاجة للعوامل
أو الفروق��ات هذه لمعرفة جاهزية العبينا من خالل ضغط
المباريات وخاصة انها س��تكون قوي��ة وهناك عامل مهم
جدا هو الجمهور خاصة باللقاء االفتتاحي مع تشرين الذي
نعتبره مرشحا للفوز باللقب.
معسكرا خارجياً
ً
في حديث االستعدادات ينتظر المنتخب
في مدينة روستوف الروسية بالفترة من  6ولغاية  12أيلول
الق��ادم يلتقي خالله مرتين مع نادي روس��توف تحت 21
سنة وهومن أندية المقدمة لهذه الفئة.
وكان االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم قد حدد الملعب الذي
سيستضيف منافس��ات المجموعة الثالثة من التصفيات
المؤهلة لنهائيات أمم آسيا /تحت ً 19
عاما /حيث ستجرى
بطريقة التجمع في مدينة دوش��انبيه بطاجكستان ما بين
الثاني والسادس من تشرين األول المقبل.
وسيس��تضيف الملعب الجمهوري في دوشانبيه مباريات
مجموعة منتخبنا الذي ستكون إقامته في فندق «»atlas
خالل مش��اركته حيث يفتتح التصفيات بمواجهة منتخب
لبن��ان في الثان��ي من تش��رين األول ،ويالق��ي منتخب
ج��زر المالديف في الراب��ع منه ومنتخ��ب البلد المضيف
طاجكس��تان في السادس من الش��هر ذاتهً ،
علما ان نظام
التصفيات يقضي بتأهل أبط��ال المجموعات الـ 11إضافة
إل��ى أفضل أربع��ة منتخب��ات احتلت المرك��ز الثاني إلى
النهائيات التي لم يتحدد بعد اسم البلد المضيف لها.
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األولمبياد الوطني الرابع للناشئين

فعاليات األولمبياد الوطني الرابع للناشئين تتواصل في دمشق والالذقية وحمص

أنور البكر
تتواصل فعاليات األولمبياد الوطني الرابع للناشئين والناشئات التي تقام
في ثالث محافظات هي دمشق والالذقية وحمص حيث أنجزت حتى اليوم
بطوالت كرة اليد والسباحة وكرة الطاولة والمبارزة والجمباز والبلياردو في
دمشق فيما اختتمت بطوالت الكاراتيه والكرة الطائرة والريشة الطائرة في
الالذقية ،وأنجزت بطوالت التايكواندو والمصارعة والشطرنج في حمص،

ومن المقرر أن تنطلق اليوم في دمشق منافسات كرة السلة على أن تبدأ
غدًا منافسات رفع األثقال والقوس والسهم كما تبدأ غدًا في الالذقية
منافسات الترياثلون والعاب القوى فيما تنطلق في حمص مباريات بطولتي
الجودو والكيك بوكسينغ.
فعاليات األولمبياد شهدت حضورًا جماهيريًا جيدًا وبشكل خاص في السباحة
وكرة الطاولة والكاراتيه وكرة اليد والتايكواندو والكرة الطائرة ،وحظيت
كافة الفعاليات بمتابعة من رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ومجالس
اتحادات األلعاب وقيادات اللجان التنفيذية بالمحافظات.

دمشق في صدارة بطولة السباحة بعد منافسة ندية من الجيش وحلب

فاز منتخب دمش��ق بصدارة الترتيب العام
للمنتخبات المش��اركة في بطولة السباحة
القصيرة التي أقيمت في مس��بح تش��رين،
بع��د منافس��ة قوي��ة وندية م��ن منتخبي
الجي��ش وحلب اللذي��ن ح�لا بالمركزين
الثاني والثالث على التوالي ،فيما س��جلت
ً
حض��ورا بي��ن المقبول
بقي��ة المنتخبات
والخج��ول فاقتصر حضوره��ا المنافس في
سباقات محدودة ،وفيما يلي ترتيب األوائل
في سباقات البطولة.

أوائل الناشئين

س��باق 50م فراش��ة -1 :محمد حاج حسن
(حل��ب)  -2محمد ترمانين��ي (حلب) -3
مصعب ابراهيم (الجيش).
سباق 100م ظهر -1 :سعيد طبيخ (دمشق)
 -2حمزة مارديني (حلب)  -3ش��ام يوسف
(السويداء).
س��باق 100م فراش��ة -1 :محم��د داي��ة
(الالذقي��ة)  -2محمد ترمانيني (حلب) -3
محمد الحاج حسن (حلب).

س��باق 50م ظهر :س��عيد طبيخ (دمش��ق)
 -2حمزة مارديني (حلب)  -3مضر حس��ن
(الالذقية).
س��باق  100×4تتابع -1 :دمشق  -2الجيش
 -3الالذقية.

أوائل الناشئات

سباق 100م ظهر -1 :شام نابلسي (دمشق)
 -2س��لوى بلقي��س (الالذقي��ة)  -3رنيم
محمد (طرطوس).
س��باق 50م فراش��ة -1 :بيلس��ان العجمي

(الجيش)  -2أولغا الس��بع (دمش��ق) -3
ماسة بكداش (الجيش).
س��باق 100م فراشة -1 :بيلس��ان العجمي
(الجيش)  -2لون��ا قنبري (حلب)  -3زينة
كعكوش (دمشق).
س��باق 50م ظه��ر -1 :بيلس��ان العجم��ي
(الجيش)  -2أولغا السبع (دمشق)  -3قمر
الحوراني (الجيش).
س��باق  100×4تتابع -1 :الجيش  -2دمشق
 -3الالذقية.

تفوق كبير وصدارة مستحقة لمنتخب طرطوس في بطولة المبارزة

توج منتخ��ب طرطوس بالمرك��ز األول في
بطولة المبارزة التي أقيمت ضمن فعاليات
األولمبياد الوطني الرابع للناشئين بحصوله
عل��ى أربع ميداليات ذهبية من أصل س��ت
وزع��ت في ختام المنافس��ات التي أقيمت
ف��ي صالة تش��رين الرياضية بمش��اركة 72
ً
العب��ا والعبة مثل��وا س��ت محافظات هي
دمش��ق وادلب وري��ف دمش��ق وطرطوس
والالذقي��ة وحماه بمع��دل ً 12
العبا والعبة
من كل منتخب نافسوا في ثالث مسابقات

للجنس��ين ه��ي الفلورية واآليبيه والس��ابر
واشرف على المباريات رئيس اتحاد المبارزة
أحمد جبر الرفاعي والخبير التونسي (مدرب
منتخبنا) الماستر هيثم هباج واسفرت عن
النتائج التالية:

أوائل الناشئات

س�لاح الفلورية -1 :روز رمض��ان (الالذقية)
 -2رهف نجار (طرطوس)  -3ليالس س��لوم
(طرطوس) 3مكرر -جنى شحادة (الالذقية).
س�لاح الس��ابر -1 :روال عل��ي (طرط��وس)

 -2نادين س��لطان (ادل��ب)  -3مي محمود
(الالذقي��ة) 3مكرر -بيس��ان الرفاعي (ريف
دمشق).
سالح األيبيه -1 :مريم عبد القادر (طرطوس)
 -2ميليا س��لوم (طرطوس)  -3فرح سمون
(حماه) 3مكرر -تيما جوهرة (حماه).

أوائل الناشئين

س�لاح الفلورية :قصي مرسل (ريف دمشق)
 -2محمود جبان (ادلب) -3 ،معتصم يحيى
(ريف دمشق) 3مكرر -رستم رستم (حماه)

وعلى صعيد المنافسات الفنية رأى مدير األولمبياد الدكتور إبراهيم أبا زيد
أن هناك تطورًا ملحوظًا في المستويات الفنية ألغلب البطوالت التي أقيمت
حتى اآلن وظهر عدد من المواهب التي يمكن أن يكون لها شأن كبير في
مستقبل ألعابها ،وأشار أبا زيد أن تجربة األولمبياد الوطني على مدى نسخها
الثالث السابقة أثبتت نجاحها الكبير والدليل أن الكثير من المواهب التي
تمثل منتخباتنا اليوم في الفئات العمرية هي نتاج تلك االولمبيادات ،وآخرها
األبطال والبطالت الذين توجوا قبل أيام في بطولتي غرب آسيا لكرة الطاولة
والعاب القوى الذين كان أول ظهور لهم في األولمبياد الوطني.

ناشئات حمص وناشئو السويداء في صدارة بطولة التايكواندو

تص��درت محافظة حمص الترتي��ب العام للفرق في
ختام منافس��ات بطولة التايكواندو ضمن االولمبياد
الوطني الرابع للناش��ئين المقامة ف��ي صالة أبا زيد
الرياضي��ة في حمص بمش��اركة جمي��ع محافظات
القطر وهيئات الجيش المركزي والشرطة.
فئة اإلناث :تصدرت حمص فئ��ة اإلناث برصيد()٣
ذهب و( )٢فضية تلتها ريف دمش��ق بالمركز الثاني
( )٢ذهبية وفضية و()٢برونزي��ة والالذقية بالمركز
الثال��ث ( )٢ذهبي��ة و( )٢برونزية والس��ويداء رابعا
بذهبية وفضية و()٢برونزية والشرطة خامسا بـ()٢
فضي��ة و( )٣برونزي��ة وطرط��وس سادس��ا بفضية
والحسكة سادسا بفضية وحماه سابعا بـ( )٤برونزية
ودمشق ثامنا بـ( )٢برونزية وحلب تاسعا برونزية
فئة الذكور:تصدرت الس��ويداء المرك��ز األول برصيد
( )٣ذهبي��ة وفضية وبرونزية ودمش��ق ثانيا ب()٢
ذهبي��ة و( )٢برونزي��ة ،تلتها ريف دمش��ق بالمركز
الثالث بذهبية و( )٣فضية والش��رطة بالمركز الرابع
بذهبية و( )٢فضية و( )٤برونزية وحمص خامس��ا

سالح الس��ابر -1 :إبراهيم ديب (طرطوس)
 -2كمي��ت أمي��ن (حم��اه)  -3إبراهي��م
جاموس (ادلب) 3مكرر -أحمد مرسل (ريف
دمشق).
س�لاح االيبيه -1 :قي��س دغمة (طرطوس)
 -2حسن اس��بر (طرطوس)  -3مؤيد يحيى
(ري��ف دمش��ق  3مك��رر -محم��ود الخضر
(ادلب).
الترتيب العام -1 :طرطوس  -2ريف دمشق
 -3الالذقية  -4ادلب  -5حماه  -6دمشق.

منتخب حماه يتصدر الترتيب العام لبطولة الطاولة بتفوق واضح
توج منتخب حماه بخمس ذهبيات من أصل
ست وزعت وتصدر الترتيب العام للمنتخبات
ف��ي بطول��ة ك��رة الطاولة ضمن منافس��ات
االولمبياد الت��ي تضمنت مس��ابقة الزوجي
لثالث فئات هي الزوج��ي المختلط وزوجي
اإلن��اث وزوجي الذك��ور ،إضافة لمس��ابقتي
ف��ردي اإلن��اث وف��ردي الذك��ور وفيما يلي
الفائزون األوائل في كافة مسابقات البطولة:
مس��ابقة زوجي اإلن��اث -1 :انانا كردية – النا
الش��يخ ياس��ين (حماه)  -2نتالي زيدان –

كندا حس��ن  -3عبير زن��وب – رغد القاضي
(طرطوس) -4 ،س��ارة ش��لهوب -كريستين
(دمشق)
مس��ابقة زوج��ي الذكور -1 :عبد اإلله ش��يخ
طه -يوس��ف موصلي (حماه)  -2عبد الغفار
فضي��ل -محمد القبس (دمش��ق)  -3قتيبة
عثم��ان -أحمد الحس��ين (الرق��ة) -4الورد
الدمقسي -معروف األطرش (ريف دمشق)
مسابقة زوجي المختلط -1 :عبد اإلله الشيخ
طه -النا الش��يخ ياس��ين (حماه)  -2محمد

القبس -س��ارة شلهوب (دمش��ق)  -3جواد
بحري – إباء حالق (ادلب) -4 ،عمر بارودي –
لين سوادي (الشرطة)
مسابقة فردي اإلناث -1 :هند ظاظا (دمشق)
 -2كن��دا حس��ن (الالذقية)  -3النا الش��يخ
ياسين (حماه)  -4نايا سليمان (طرطوس).
مسابقة فردي الذكور  -1عبيدة ظاظا (حماه)
 -2عب��د اإلله الش��يخ طه (حم��اه)  -3عبد
ال��رزاق حالق (حماه)  -4محمد س��الم ظاظا
(دمشق).

بذهبي��ة وفضية والجيش سادس��ا بذهبية وبرونزية
والقنيطرة سادس��ا بذهبية وبرونزية والالذقية ً
ثامنا
ً
تاسعا بفضية و()٢
بفضية و( )٤برونزية والحس��كة
ً
ً
أخيرا
عاش��را بفضية وبرونزية وحماه
برونزية وحلب
ب ( )٣برونزية
الترتي��ب العام -١ :حمص ( )٤ذهب  )٣(-فضة -٢
الس��ويداء ( )٤ذهب  )٢( -فضة ( )٣برونز  -٣ريف
دمش��ق ( )٣ذهب )٤(-فضة ( )٣برونز  -٤الالذقية
( )٢ذهب )١( -فضة ( )٦برونز  -٥دمشق ( )٢ذهب-
( )٤برونز  -٦الشرطة ( )١ذهب )٤(-فضة ( )٧برونز
 -٧الجي��ش( )١ذهب  )١(-برون��ز  -٨القنيطرة()١
ذهب  )١(-برونز -٩الحسكة ب( )٢فضة  )٢( -برونز
 -١٠حلب( )١فضة  )٢( -برونز -١١طرطوس ( )١فضة
-١٢حماه ( )٧برونز  -١٣دير الزور.
حضر البطولة محمد حرب��ة عضو المكتب التنفيذي
لالتح��اد الرياض��ي وش��ريف ديركي رئي��س اتحاد
التايكوان��دو وفيصل الدربي رئيس اللجنة التنفيذية
لفرع االتحاد الرياضي بحمص.

محليات
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األولمبياد الوطني الرابع للناشئين

ناشئات حلب وناشئو دمشق في صدارة بطولة الجمباز

الالذقية والسويداء تتقاسمان بطولة كاراتيه األولمبياد
محمد عجان

شهدت صالة الفيحاء الرياضية بدمشق ختام منافسات
الجمباز لفردي األجهزة للناش��ئات والناش��ئين ،حيث
سيطر منتخبا دمشق وحلب على ذهبيات فئة الناشئين
فيما كان حضور حلب في بطولة الناش��ئات أقوى وفاز
بالترتيب العام للبطولة التي انتهت إلى النتائج التالية:
في نهائي فردي أجهزة الناش��ئات (للقفز) حلت ش��ام
شرف من الس��ويداء بالمركز األول تلتها تاال كارم ً
أيضا
من الس��ويداء ثم لين س��ليمان من طرطوس بالمركز
الثالث.
وفي (المتوازي) نالت قمر حالق من حلب المركز األول
تلتها ديانا كردي من حلب ً
أيضا ثم رزان الزرزوري من
حماه بالمرتبة الثالثة.
وفي منافس��ات (العارضة) أحرزت بان��ة أبو حلقة من
حلب المركز األول تلتها لين س��لمان من طرطوس ثم
شهد الخطيب من حماه.
وفي نهائي فردي األجه��زة (أرض) أحرزت ديانا كردي

من حلب المركز األول ثم تاال مكارم من السويداء ثانيا
ولين سلمان من طرطوس بالمركز الثالث.
وشهد نهائي فردي أجهزة الناشئين منافسة كبيرة أيضاً
في  6بطوالت كانت نتائجها على النحو التالي:
حركات أرضية :فايز ش��ربجي (دمش��ق) عبد هللا طراب
(حلب) كريم مارديني (هيئة الجيش).
قفز :فايز الش��ربجي (دمش��ق) عبد هللا طراب (حلب)
كريم مارديني (هيئة الجيش).
حلقة :ماجد قصار (حلب) عبد هللا طراب (حلب) كريم
مارديني (هيئة الجيش).
متوازي :فايز الشربجي (دمشق) كريم مارديني (هيئة
الجيش) ماجد قصار (حلب).
حلق :فايز الش��ربجي (دمش��ق) عبدهللا طراب (حلب)
ماجد قصار(حلب).
ثابت :عبدهللا طراب (حلب) فايز الش��ربجي (دمش��ق)
كريم مارديني( هيئة الجيش).

عل��ى ملع��ب الصالة الرئيس��ية
بمدينة األس��د الرياضية بالالذقية
أقيمت منافس��ات بطولة كاراتيه
األولمبياد الرابع بمشاركة ً 78
العبا
والعبة مثل��وا جميع المحافظات
إضافة لهيئتي الجيش والطلبة.
ومن��ذ بداي��ة البطول��ة وضح��ت
أفضلية العب��ي والعبات الالذقية
والسويداء والمنافسة القوية على
بطول��ة معظ��م األوزان ،وبالفعل
تص��درت الس��ويداء بطولة اإلناث
فيم��ا تص��درت الالذقي��ة بطولة
الذكور.
أم��ا عن المس��توى الفن��ي العام
ف��كان أكثر م��ن جي��د وأفرزت
ً
وجوه��ا ش��ابة واع��دة
البطول��ة
تمي��زت بالحماس��ة والمس��توى
واإللم��ام الت��ام بفني��ات اللعبة
وكان��ت البطول��ة بح��ق كرنف��ا ًال
ً
رياضيا للكاراتيه السوري.
وفيما يلي النتائج الكاملة للبطولة

بطولة الذكور

الكاتا الفردي -1 :خلدون أبو علوان
الس��ويداء  -2حك��م الصحناوي
دمشق  -3رفيق فاضل الالذقية.

قتال فردي

وزن  45ك��غ -1 :حبي��ب نعمان
حمص  -2يوس��ف فاروسي طلبة
 -3أحمد أطلي حلب.
وزن  50كغ -1 :زين شحيدة طلبة
 -2محمد زرزور الجيش  -3خضر
حيدر حمص.
وزن  55كغ -1 :محمد نور خميس
درع��ا  -2مراد الحرك��ة حماة -3
ياسين الترك الجيش.
وزن  60ك��غ -1 :محم��د عصفور
دمش��ق  -2محمد بركات الذقية
 -3محمد حرفوش درعا.
وزن  65كغ -1 :هدار علي طرطوس
 -2وس��ام أبو محمد السويداء -3

العبات حماة بطالت طائرة األولمبياد
اختتمت أول أمس الخميس في
الالذقي��ة منافس��ات بطولة الكرة
الطائ��رة لإلناث بمش��اركة  9فرق
مثل��ت الالذقي��ة ،ريف دمش��ق،
حلب ،الحسكة ،حماة ،طرطوس،
القنيط��رة ،حم��ص ،الس��ويداء.
والت��ي أقيمت منافس��اتها على
أرض صالتي  2و 3بمدينة األس��د
الرياضية.
قس��مت المنتخب��ات التس��عة
إل��ى مجموعتين ضم��ت األولى
الالذقي��ة ،حل��ب ،الس��ويداء،
الحسكة ،طرطوس.
فيما ضم��ت الثاني��ة منتخبات:
القنيط��رة ،حماة ،حم��ص ،ريف
دمشق.
المس��توى العام لجمي��ع الفرق
المش��اركة كان أكث��ر م��ن جيد
ً
وإلماما كام ًال بمهارات
أدا ًء فعا ًال
وفنيات اللعب��ة وللحقيقة كانت
ً
نظ��را
المنافس��ة عل��ى أش��دها
لتقارب المستوى وامتالك جميع
المنتخبات العب��ات جيدات مما
يبش��ر بوج��ود العب��ات واعدات
ممي��زات بحاج��ة إل��ى الدع��م
والرعاية والمتابعة.
فيما يلي النتائج الكاملة للبطولة:

المجموعة األوىل

تصدره��ا منتخب طرطوس بفوزه
عل��ى منتخبات حل��ب والالذقية
وعلى الحسكة  2/1وخسارته أمام
السويداء .1/2

وحل ً
ثانيا منتخب الحسكة بفوزه
عل��ى منتخبات حل��ب والالذقية
 2/0والسويداء .2/0
ً
سويا للدور النصف نهائي
وصعدا
وليحتل منتخب السويداء المركز
ً
رابع��ا وحلب
الثال��ث والالذقي��ة
ً
ً
وأخيرا.
خامسا

المجموعة الثانية

وتصدره��ا فريق القنيط��رة بفوزه
عل��ى منتخب��ات حم��ص وريف
دمش��ق  2/1وعلى منتخب حماة
 2/1وح��ل ً
ثانيا منتخ��ب حماة
بفوزه على ريف دمش��ق وحمص
ً
س��ويا للدور النصف
 2/0وصعدا
نهائي ،وحل منتخب حمص ثالثاً
بفوزه على ريف دمشق .2/0

المنافسة قوية

وف��ي الدور النص��ف نهائي تقابل
منتخ��ب طرط��وس متص��در
المجموع��ة األولى م��ع منتخب
حم��اة ثان��ي المجموع��ة الثانية
وخس��ر أمامه بصعوبة بالغة 2/3
بعد مب��اراة قوية وندي��ة ومثيرة
لينتق��ل منتخب حم��اة للمباراة
النهائية.
وف��ي المب��اراة الثاني��ة تقاب��ل
منتخ��ب القنيط��رة متص��در
المجموع��ة الثانية م��ع منتخب
الحس��كة ثاني المجموعة الثانية
وفاز علي��ه ً
أيضا بنتيجة  3/2بعد
مباراة غاية في اإلثارة والمهارات
والفنيات.

العبات حم��اة بط� ً
لا لألولمبياد
بالكرة الطائرة
بج��دارة واس��تحقاق ت��وج فريق
العب��ات طائ��رة حم��اة بط� ً
لا
لألولمبي��اد وللس��نة الثالثة على
التوال��ي وذل��ك إث��ر فوزهن في
المب��اراة النهائية عل��ى منتخب
القنيط��رة بثالثة أش��واط مقابل
ال ش��يء بعد مباراة س��يطر فيها
فريق حماة بشكل أمثل وكان هو
ً
ً
ومهاريا وكانت نتائج
فني��ا
األميز
األشواط .25/21 ،25/20 ،25/14
وح��ل فري��ق القنيط��رة بالمركز
الثاني.

الوصيف الثاني

وعل��ى المرك��ز الثال��ث تقاب��ل

محمد منصور الجيش.
وزن  65+ك��غ -1 :إبراهي��م صقر
الالذقي��ة  -2جه��اد نقش��بندي
دمشق  -3مجد عبد هللا الجيش.

بطولة اإلناث

كاتا ف��ردي -1 :هديل أبو ش��قرا
الس��ويداء  -2ماس��ة عثم��ان
القنيطرة  -3سيدرة خميس درعا.

قتال فردي:

وزن  40كغ -1 :نغم ميهوب ريف
دمش��ق  -2أريج شروف السويداء
 -3رند كوسا الطلبة.
وزن  45ك��غ -1 :ره��ف إبراهيم
الالذقية  -2ليدي عصفور دمش��ق
 -3أسيل القاسم درعا.

وزن  50كغ -1 :ياس��مين محمد
الس��ويداء  -2زه��راء دروي��ش
الالذقية  -3هدايا عليان درعا.
وزن  55ك��غ -1 :ميس قره فالح
الالذقية  -2غالية أبو ش��قير درعا
 -3هديل أبو رسالن السويداء.
وزن  55+ك��غ -1 :نتال��ي غ��رام
الس��ويداء  -2فاطم��ة الج��ردي
الالذقية  -3ربا كوسا طلبة.

ذكور:

الترتيب العام

 -1الالذقية  -2الجيش  -3حمص
 -4السويداء  -5حماة  -6درعا -7
طرط��وس  -8دمش��ق  -9الطلبة
 -10حلب  -11ريف دمشق.

اإلناث:

 -1السويداء  -2الالذقية  -3ريف
دمش��ق  -4درعا  -5دمش��ق -6
القنيط��رة  -7الطلبة  -8طرطوس
 -9حلب.

متابعة

ت��م تتوي��ج األوائ��ل محافظات
وف��ردي بالك��ؤوس والميداليات
من قبل طارق حاتم عضو المكتب
التنفي��ذي ورئي��س وأعض��اء
تنفيذية الالذقية ورئيس وأعضاء
اتحاد الكاراتيه.
تاب��ع البطول��ة جمه��ور كبير من
محب��ي وعش��اق لعب��ة الكاراتيه
وأهالي الالعبين والالعبات.

ذهبيتا فردي وفرق بطولة البلياردو لدمشق وريفها
الفريق��ان الخاس��ران منتخ��ب
الحس��كة ومنتخ��ب طرط��وس
لينجح منتخب طرط��وس بالفوز
ً
س��ريعا وبنتيجة 3/0
بالمب��اراة
ويحتل المركز الثالث.
الترتيب العام
 -1حم��اة  -2القنيط��رة -3
طرطوس  -4الحسكة  -5السويداء
 -6الالذقي��ة  -7حمص  -8ريف
دمشق  -9حلب.
متابعات
أشرف على البطولة حكمت نعمة
وهشام عجان.
للم��رة الثالث��ة يح��رز منتخ��ب
العب��ات حماة بطول��ة األولمبياد
وبجدارة وتميز واستحقاق.
شكت الفرق من سوء اإلقامة في
المدين��ة الجامعي��ة حيث ال ماء
وكذل��ك من عدم وج��ود تكييف
في صالت��ي اللعب مما تس��بب
بإرهاق الالعبات.
تابع جانب م��ن المباريات عضو
اللجنة التنفيذية شريف األطرش
وهيام صالح.
وحدها جري��دة االتح��اد واكبت
البطول��ة وتواج��دت ف��ي جميع
المباريات.
تم تتويج الف��رق الفائزة بالمراكز
األولي��ة الثالث��ة كل م��ن عضو
المكتب التنفيذي محمد ميهوب
علي وأيمن أحمد رئيس تنفيذية
الالذقية.

ناشئات ريف دمشق بطالت كرة اليد ونواعم القنيطرة وصيفات

صبحي أبو كم
أقيم��ت بطول��ة البلياردو للف��رق والفردي وف��ق النظام
الدول��ي ،وبمش��اركة  8محافظ��ات هي دمش��ق وريفها
والسويداء ودرعا والقنيطرة والالذقية وطرطوس وحماه،
ومثلهم ً 22
العبا ناشئا ،وقاد المباريات  3حكام دوليين
و 7درجة أولى.

بطولة الفرق

قس��مت الف��رق الثماني��ة المش��اركة ف��ي البطولة الى
مجموعتين ضمت االولى :منتخبات درعا ،حماه ،دمشق،
الس��ويداء والثانية :ريف دمش��ق ،القنيط��رة ،الالذقية،
طرطوس .وجاء ترتيبها في التصفيات التمهيدية حسب
ترتيبها كما سبق.

المباراة النهائية

تواجه في المباراة النهائية فريقا ريف دمش��ق والقنيطرة
في مباراة متكافئة استمرت س��بعة اشواط وتقدم ريف
دمشق في الش��وطين االولين ورد فريق القنيطرة بثالثة
أشواط متتالية وعادله منتخب الريف في الشوط السادس
ولعب الفريقان الش��وط السابع بتكافؤ الى ما قبل نهايته
بقليل واس��تطاع فريق الري��ف أن ينهيه لمصلحته وتوج
بالميدالية الذهبية والقنيطرة بالميدالية الفضية.
وكان فريق الريف قد تغلب في مباراة النصف نهائي على
منتخب حماه  4/0وف��از منتخب القنيطرة على منتخب
درعا  ،4/1وصعد الفائزان الى المباراة النهائية والخاسران

في المركز الثالث مناصفة.

بطولة الفردي

أقيم��ت بطول��ة الف��ردي بمش��اركة  22العب��ا مثلوا 8
منتخب��ات وفق نظام خ��روج المغلوب من خس��ارتين
وفي الدور ثمن النهائي فاز وس��ام دقاق (دمش��ق) على
ثائر النجار (درعا)  -2فاز يحي العلي (الذقية) على يامن
جلعوط (الس��ويداء) -3فاز غازي الرفاعي (الذقية) على
محم��د الرفاعي (القنيطرة)  -4فاز عبد الباس��ط عصاية
(طرطوس) على منار حنون(حماه) وفي النصف نهائي فاز
وس��ام دقاق على عبد الباسط عصاية وفاز غازي الرفاعي
على يحيى العلي ،وفي المباراة النهائية فاز وس��ام دقاق
بالمركز االول (ميدالي��ة ذهبية) وغازي الرفاعي بالمركز
الثان��ي (ميدالية فضية) وحل  -3مناصفة عبد الباس��ط
عصاية ويحيى العلي (ميداليتان برونزيتان)
ميش��يل خوري رئيس اتح��اد البلي��اردو والبولنغ قال:
تمت المس��ابقات وفق النظ��ام الدولي ،وظهرت مواهب
مبش��رة ،من أعمار صغيرة من مواليد  10سنوات وعندما
يس��تمر االهتمام بها إلى عمر الناشئين يرتفع مستواها
كثيرا خاصة إذا كانت موهوبة ،وشجعنا المستوى الفني
ال��ذي ظهر لزي��ادة االهتمام في العام الق��ادم ببطوالت
الفئات العمرية ،واألداء يس��ير من دون اعتراض أو تذمر
وبانسجام بين المتنافس��ين وكأنهم في تمرين تدريبي
وافضل المس��تويات ظهرت في الالذقية وريف دمش��ق
والقنيط��رة والع��ب واحد من دمش��ق تقل��د الميدالية
الذهبية وال يوجد فريق كامل.

مستويات ومنافسات مثيرة بأولمبياد الريشة الطائرة

تصدر منتخب ناش��ئات ريف دمشق بطولة كرة اليد ضمن
فعالي��ات االولمبي��اد ،وحل ف��ي المركز الثان��ي منتخب
القنيطرة وثالثا منتخب الش��رطة ،وشهدت األدوار النهائية
منافس��ة قوية بين الفرق المتأهلة ول��م يتعد الفارق بينها
في المباريات أكثر من هدفين ،بعكس دوري المجموعات
ال��ذي ظهر الفارق كبيرا في بعض المباريات ً
علما أن حجم
المشاركة وصل إلى  11منتخبا وهذا مؤشر ايجابي على أن
اللعبة بدأت تتعافى في المحافظات لتعود إلى ألقها.

الذهبية لريف دمشق

أحرز منتخب ناشئات ريف دمشق الميدالية الذهبية بفوزه
في المب��اراة النهائية على منتخب القنيطرة بنتيجة 18/17

وكان قد فاز على منتخ��ب حمص في الدور نصف النهائي
 ،19/11وف��ي دوري المجموع��ة ،فاز عل��ى منتخب حلب
 ،30/4وعل��ى منتخب درعا  29/10وعلى منتخب الش��رطة
 21/7وعلى منتخب طرطوس .22/1

الفضية للقنيطرة

وتقلد منتخ��ب القنيطرة الميدالية الفضية ،وس��بق له أن
فاز في ال��دور نصف النهائي على منتخب الش��رطة 18/11
وف��ي دوري المجموعة الثانية التي تنافس فيها الى جانبه
منتخبات حمص ودمشق وحماه والحسكة والالذقية ،ففاز
على منتخ��ب حماه  19/9وعلى ومنتخب دمش��ق 27/18
وعلى منتخ��ب الحس��كة  ،20/10وعل��ى منتخب حمص

 16/14وعلى الالذقية .18/6

البرونزية لحمص
حمص × الشرطة 11 /13

وتقلد منتخ��ب حمص الميدالية البرونزية بفوزه في مباراة
المركزين الثالث والرابع على منتخب نادي الشرطة 13/11
بعد مباراة تميزت بالمنافس��ة الش��ديدة لكثرة التعادالت
التي وقعت واس��تمر الفارق قليال حتى نهاية اللقاء ،وسبق
لمنتخ��ب حمص أن خس��ر ف��ي الدور نص��ف النهائي مع
منتخب الري��ف  ،11/19وفاز ف��ي دوري المجموعة الثانية
على الالذقية  22/3وعلى الحسكة  20/9وعلى حماه 22/11
وعلى دمشق .16//25

 110العبين والعبات ش��اركوا في بطولة الريش��ة
الطائ��رة لألولمبي��اد الراب��ع ال��ذي اس��تضافته
الالذقية وعلى مدى ثالثة أيام بمش��اركة جميع
المحافظات إضافة لهيئتي الجيش والشرطة.
ً
البطولة كان��ت ناجحة ً
وتنظيميا وش��هدت
فنيا
منافسات قوية ومثيرة وجاءت جميع المباريات
بمستويات متطورة وفيما يلي النتائج الكاملة:
فردي ذك��ور  -1 :2006 -2005محمود عيس��ى
طرط��وس  -2محم��د إبراهيم الالذقي��ة  -2زيد
إخوان حمص.
ف��ردي ذك��ور  -1 :2009 -2007حس��ام راع��ي
الالذقي��ة  -2حس��ن يون��س طرط��وس  -3تيم
مسعود السويداء.
زوج��ي ذك��ور  -1 :2005محمد إبراهي��م ،زيادة
تفتاف��ة الالذقي��ة  -2زيد إخ��وان ،عب��د الباري
حاكمي حمص.
ف��ردي إناث  -1 :2006 -2005س��يدرة الحصني
حمص  -2تاال حاطوم الس��ويداء  -3شهد دبيات

الجيش.
فردي إناث  -1 :2008 -2007مايا الياس الالذقية
 -2نور أبا زيد درعا  -3زينب بدور الالذقية.
زوجي إناث  -1 :2006 -2005س��يدرا الحصني،
شهد بيطار حمص  -2نسيم طالب ،رويدة حسون
ريف دمشق  -3تاال حاطوم ،مرام مكانة السويداء.
زوج��ي مختل��ط  -1 :2006 -2005كاالري��س
ص��ارم ،هيثم العلي الجي��ش  -2جنان موصلي،
فاطمة إخوان حمص  -3ميالد كعود ،إنيان عبود
الحسكة.

متابعات

 ش��كت الفرق م��ن انقطاع المياه في الس��كنالجامع��ي بالالذقية والحر الش��ديد في الصاالت
الغير مكيفة.
 ت��م تتوي��ج الفائزي��ن األوائ��ل بالك��ؤوسوالميدالي��ات من قبل عض��و المكتب التنفيذي
محمد ميهوب علي وأيمن أحمد رئيس تنفيذية
الالذقية.
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هوامشا نم
بلقل

لغة أم لعنة؟!
عندم��ا تم اخت��راع وس��ائل التواص��ل االجتماعي كان
اله��دف المعلن من هذا االبتكار ه��و إيجاد طرق جديدة
تتي��ح التواصل بين عناصر المجتمع بصورة أس��هل من
تلك التي توفرها الوس��ائل التقليدي��ة التي اعتدنا عليها
لسنوات طويلة ،ومن نافل القول إن هذه الوسائل الجديدة
س��اعدت بالفعل بتحقيق هذا اله��دف إلى حد بعيد من
خالل سهولة انسياب المعلومات ووصول األخبار إلى كل
بقاع األرض خالل لحظات قليلة إن لم نقل بشكل مباشر
وح��ي وخلقت (لغة) عالمية جديدة حولت العالم برمته
إل��ى قرية صغيرة ،يعلم فيها الش��خص ماذا وضع جاره
على مائدة طعام الغداء من خالل الرائحة التي اقتحمت
أنفه.
هذه الس��مات االيجابية لوسائل التواصل االجتماعي لم
تبق (على حبتها) كما يقال فسرعان ما دخل (الشيطان)
في تفاصيلها وتحولت إلى (لعنة) من خالل انحرافها عن
أهدافها النبيلة واألسباب الجوهرية لوجودها ،وأصبحت
ساحة لممارسة الس��لوكيات المنحرفة ووسيلة لإلساءة
ً
وأحيانا
وتخريب المجتم��ع ألهداف وغايات مختلف��ة،
طريقة لتحقيق المكاسب الشخصية ،كيف ال وقد أصبح
لكل مواطن في هذا الكوكب (منبر) يبث من خالله كل
ما يجول في نفس��ه وفق االتجاه الذي يريده ويحقق من
خالله هدفه الشخصي.
الرياض��ة لم تك��ن بعيدة عن ه��ذا األمر وما نش��اهده
ً
حاليا في يوميات رياضتنا الس��ورية يلخص حجم اآلثار
الس��لبية التي تركها دخول هذه الوس��ائل إلى رياضتنا،
وبش��كل خاص فيما يتعلق بمنتخب ك��رة القدم الذي
يعيش تحت ضغط وس��ائل التواصل االجتماعي لحظة
بلحظة ،م��ن خالل ك��م اآلراء المتناقض��ة التي تتعلق
ف��ي كل تفصيل م��ن تفاصيل يوميات��ه وعناصره ،وكل
يغن��ي على لي�لاه ،وكل يفتي بما يه��وى ويرغب ،على
مب��دأ (آفة ال��رأي اله��وى) ،فنجد العاملي��ن في كرتنا
يعيش��ون الضغط اليومي ،بمواجه��ة موجات الحمالت
(االلكترونية) التي توجه الرأي العام باتجاهات مختلفة
ً
ً
وأحيانا كثيرة نحو
أحيان��ا نحو الطريق الصحي��ح
تكون
التش��ويش على العمل وح��رف البوصلة عن مس��ارها
الصحيح ،ألهداف ومآرب ضيقة ألش��خاص يس��يطرون
على منصات (شعبية) باتت تحرك الشارع الرياضي وفق
رؤية أصحابها ،والخطير باألمر أن تلك المنصات ساهمت
بش��كل أساسي في إذكاء الخالفات بين جماهير األندية
فكانت أحد أس��باب أحداث الش��غب الت��ي وقعت في
مالعبنا وصاالتنا الرياضية ،كم��ا حاولت تلك المنصات
بل ونجحت بتعويم أس��ماء معين��ة وصناعة نجوم من
ورق ،ف��ي الوقت الذي وجهت فيه س��هام األذى لعناصر
فاعلة وأسماء لها وزنها في الوسط الرياضي ،واألخطر من
ذلك أن (لعنة) وس��ائل التواصل االجتماعي وصلت إلى
(لغة) بعض وسائل اإلعالم (الرصينة) فبدأت تسير على
ه��ذا المنوال ،فأصبحت تقاد من خ�لال هذه المنصات
ً
موجها
وتس��ير بركب الشارع (المنقاد) بد ًال من أن تكون
له نحو طريق الصواب.
أنور البكر

ً
الجالء بطال لدوري الشباب بجدارة والوحدة وصيفًا والطليعة ثالثًا
في ختام الموسم السلوي 2019 / 2018

ت��وج الجالء بط ًال لدوري الش��باب في ختام بطوالت
موس��م  2019 / 2018المحلي��ة حيث أقيمت مرحلة
إي��اب الدور النهائي في صالة حم��اه (ناصح علواني)
حيث تفوق الجالء على منافس��يه الطليعة بفارق ()3
نق��اط ( )61/64واحت��ل الوحدة المرك��ز الثاني فيما
احت��ل الطليعة المركز الثالث ث��م الجيش ً
رابعا وقد
حضر المب��اراة النهائية بالتجمع النهائي محمد جالل
نق��رش رئيس اتحاد كرة الس��لة وأحم��د وتار رئيس
اللجنة التنفيذية بالتكليف في حماه وعدد من أعضاء

اتحاد كرة السلة.

العالمة الكاملة

الجالء في مرحل��ة اإلياب للدور النهائي حقق العالمة
الكامل��ة وفاز بمبارياته الث�لاث وكان أبرزها المباراة
األخيرة أمام مستضيف التجمع الطليعة بفارق ثالث
نق��اط  61/64حيث انته��ت أرباع المب��اراة (،11-15
 )18-22 ،10-12 ،22-15وق��د س��جل للجالء :جورج
دولماي��ة  17نقطة وجورج نون��و  12والياس عازرية 9
وجاد قدس��ية  7وجورج صباغ  9وابراهيم ش��ريف 4

منتخبنا بفوز على نظيره األردني ويخسر أمام لبنان
ً
تلفزيزنيا عبر قناة األردن الرياضية.
البطولة منقولة

أبي شقير

ال للمجنسات

اس��تهل منتخبنا الوطني للس��يدات لكرة السلة مشاركته
الخارجية األولى بعد غياب ( )8س��نوات بفوز على نظيره
األردن��ي وبنتيجة  65نقطة مقابل  54وذلك مس��اء أول
أمس الخميس في افتتاح بطولة منتخبات غرب آس��يا
ُ
حالي��ا في صالة النادي األرثوذكس��ي بالعاصمة
المقامة
األردني��ة (عمان) ,الربع األول انتهى بالتعادل  9-9وتقدم
منتخبن��ا في الربع الثاني بواق��ع  41-81وفرض افضليته
ف��ي الربع الثالث الذي انته��ى لمصلحته  31-61وواصل
تقدمه ف��ي الربع الرابع  9-31لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا
بنتيجة  54-65نقطة.
وفي مباراته الثانية ضمن البطولة خس��ر منتخبنا مس��اء
أمس الجمع��ة أمام نظيره اللبنان��ي بنتيجة ( )85نقطة
مقاب��ل ( )47واألش��واط ( )51 -02( )11-21( ) 12-11
()72-51
ويش��ارك في البطولة ( )4منتخبات هي (سورية واألردن
ولبن��ان وإي��ران) والمؤهلة لنهائيات كأس آس��يا  ،ومن
المقرر أن يختت��م منتخبنا مبارياته بالدور األول مس��اء
الي��وم الس��بت بلقاء منتخب إيران (الس��اعة الخامس��ة
ً
عصرا) وس��تقام مباراتي المركز الثالث والمباراة النهائية

منتخب��ا األردن ولبنان س��بق لهما التعاق��د مع العبات
مجنسات (شاكيال نون (لبنان) وكاليا هيلزمان (األردن))
للمش��اركة في البطولة ولكن اتحاد غرب آسيا اعلن عدم
السماح لالعبات المجنسات بالمشاركة بمباريات البطولة.

مدرب لبنان :بطولة غير سهلة

يوم االثنين القادم.

تشكيلة واعتذار أليسيا

قبل س��فر المنتخب للبطولة تقدمت العب��ة نادي الثورة
أليس��يا ماكاريان بكت��اب اعتذار (ألس��باب صحية) عن
عدم قدرتها على متابعة المش��وار بالمنتخب ليستقر عدد
الالعبات المتواجدات بالمعسكر على ( )13العبة لتتألف
ً
(رئيس��ا
بعثة المنتخب من عضو االتحاد أيمن س��ليمان
ً
(مدربا)  ،وسومر خوري (مساعداً
للبعثة)  ،وهالل دجاني
للمدرب) ،وجيس��ي دكرمنج��ي (إداري��ة)  ،وماهر ناصر

جميل للوثبة والمرجانة وهاني وعمر مستمرين مع الجيش

ثقة وتجديد

بعد الفوز بلقبي الثنائية (الدوري
وكأس الجمهورية) باش��رت إدارة
ً
مبك��را التعاقد مع
نادي الجيش
العبي الفري��ق المنتهية عقودهم
الموسم الماضي وبعد التوقيع مع
عبد الوه��اب (تقاضى مقدم عقد
كبير وغير مس��بوق بتاريخ السلة
الس��ورية) نجحت اإلدارة بتجديد
عقد العبي االرت��كاز هاني إدريبي
(رغم محاوالت إدارة نادي الوحدة

الوحدة بدأ بتجديد عقود العبيه( ..العش والعربشة ومنار ويوسف) وقعوا
اس��تعادة العبها الس��ابق) وعمر
الشيخ علي (الذي تلقى أكثر من
عرض محلي ولكنه قرر االستمرار
مع الجيش) إضافة لنجم الدوري
الس��وري رامي مرجانة الذي كان
قد أعلن رغبته باالستمرار باللعب
بدمش��ق رغم غرض نادي الجالء
المغ��ري للع��ودة لحل��ب إضافة
لعرض نادي الوحدة ولكن التوقيع
كان من نصيب الجيش.

نجوم الفريق

إدارة الوحدة تعاقدت هي األخرى
م��ع نج��وم فريقه��ا الس��ابقين
(الموسم الماضي) بعد أن جددت
الثقة للمدرب الش��اب عدي خباز
 ،وق��د صرح رئيس النادي الجديد
غياث دب��اس أنه س��يعمل على
تدعي��م صفوف الفري��ق بنجمين
محليي��ن كبيري��ن ولك��ن حتى
اآلن إدارة البرتقال��ي جددت عقود

ً
مس��تفيدا من صدارته
الوح��دة احتل المرك��ز الثاني
لمرحل��ة الذهاب وفوزه الوحي��د بمرحلة اإلياب على
الجي��ش بفارق ( )25نقطة  57/82حيث انتهت أرباع
المباراة ( )18-17 ،9-21 ،20-23 ،10-21أما الطليعة
اكتف��ى بالمركز الثالث بعد فوزه عل��ى الوحدة بفارق
( )4نقاط  65/69حيث انتهت أرباع المباراة(،19-15
 )14-14 ،18-24 ،14-16وعل��ى الجيش بفارق نقطة
واحدة .63/64

بطولة سلة غرب آسيا للسيدات بكرة السلة

سوق االنتقاالت السلوية الصيفية 2020 / 2019

ش��هدت األيام الماضي��ة انطالق
تعاق��دات األندي��ة م��ع العبيها
الس��ابقين وتدعي��م صفوفه��ا
ً
اس��تعدادا للموسم
بالعبين جدد
القادم  2020 / 2019بكرة الس��لة
وكانت أنشط وأسرع اإلدارات في
إبرام العق��ود والتعاق��دات إدارة
ن��ادي الجيش الت��ي نجحت في
إبرام أربعة تعاقدات سريعة فبعد
ً
مبكرا
صفقة الموسم التي أبرمتها
ً
ج��دا مع الع��ب ارت��كاز منتخبنا
الوطني وعمالق السلة السورية عبد
الوهاب الحم��وي تعاقدت اإلدارة
مع هان��ي إدريبي وعمر الش��يخ
عل��ي ورامي مرجانة فيما كس��ب
ن��ادي الوثبة الع��ب ارتكاز الجالء
جمي��ل صدير فيما يلف الغموض
مصير الصفقة الثانية التي أبرمتها
إدارة الوثب��ة م��ع الع��ب الكرامة
أشرف األبرش بعد أن أصدر اتحاد
كرة السلة توضيح أن الالعب من
حق نادي الكرامة بعد اس��تخدام
اإلدارة الزرقاء العقد المماثل ،ولم
ً
كثيرا للبدء
تنتظ��ر إدارة البرتقالي
بتعاقدات الموسم القادم وباشرت
إب��رام العقود مع نجوم الموس��م
الماضي .......إليكم التفاصيل:

وطارق محي الدين  2وكامل عبد هللا  ،4فيما س��جل
للطليعة ش��هم عاجوقة 15نقطة وبشار الطرن  6وعبد
الفتاح مارديني  4وهش��ام عرواني  11وبشير عتال 7
وعلي هيبانة  3وجميل برام .15
وكان الج�لاء ف��از على الجي��ش بف��ارق ( )10نقاط
 60/70حيث انته��ت أرباع المباراة (،16-25 ،12-12
 )12-16 ،20-17وفاز عل��ى الوحدة بفارق ( )11نقطة
 49/60حيث انتهت أرباع المباراة (-12 ،10-16 ،8-9
.)16-23 ،15

نتائج وترتيب

العبيه��ا مجد عربش��ة وش��ريف
العش ويوس��ف مناع ومنار حمد
واألنباء تش��ير أن الع��ب االرتكاز
المغت��رب في دبي مح��ي الدين
قصبلي مستمر مع الفريق موسم
جديد.

الوثبة وحلم البطولة

العم��ل ال��ذي بدأ رئي��س نادي
الوثبة إياد دراق الس��باعي وإدارة
النادي وتتوج الموس��م الماضي
بالصع��ود للدرج��ة األولى ولعب
المباراة النهائية لكأس الجمهورية

مستمر على ما يبدو حيث أعلنت
الصفح��ة الرس��مية للن��ادي عن
التعاقد مع العب الكرامة أش��رف
األب��رش ولكن اتحاد كرة الس��لة
نش��ر من أي��ام اس��تخدام إدارة
الكرامة العق��د المماثل ما يعني
اس��تمرار األبرش ف��ي الكرامة ،
ثم تعاق��د إدارة الوثبة مع العب
ارتكاز الجالء جميل صدير وعلى
م��ا يب��دو أن الوثبة يعت��زم بناء
فريق ق��ادر على المنافس��ة على
لقب البطولة.

الكرامة يتعاقد مع الحاضري

إدارة ن��ادي الكرام��ة أعلنت عبر
صفحتها الرسمية التعاقد مع العب
الوحدة الس��ابق محمد الحاضري
وبالفعل تش��ير األنباء القادمة من
حمص التزام الالع��ب بتدريبات
الفري��ق الصباحية والمس��ائية ما
يعني انتقاله للعيش في حمص.

(حكما ً
ً
ً
دوليا) ،والالعبات :نوار
(معالجا) ،وقاس��م حموي
بشارة ورشا س��كران وسيدرا سليمان وكارولين أبولطيف
وجيهان مملوك وليانا غنوم ،س�لاف خليل ورومي الوند
وميري��ام جانج��ي وابتس��ام الزير(رغم تعرضه��ا إلصابة
بالكاحل قد تحرمها من المش��اركة) وهيا المالكي وماريا
دعيبس وآنا أصالنيان.

نقل مباشر

االتحاد األردني لكرة السلة أعلن عن فتح باب صالة النادي
ً
مجانا أمام عشاق اللعبة إضافة أن مباريات
األرثوذكس��ي

م��درب منتخب لبن��ان الصربي مي�لان كوتاراتش صرح
قبل بداي��ة البطولة :منتخب لبان يضمّ العبات معروفات
ويتمتع��ن بالخبرة ،إضافة إلى بعض الالعبات الش��ابات
اللواتي يضفن الحيوية والطاقة للفريق .لذا آمل أن تكون
هذه التركيبة ناجحة في ما بينهن ،لن تكون بطولة سهلة
ألننا س��نخوض  4مباريات في خمسة أيام ونحن نستعد
اآلن لهذا النوع من المنافس��ة م��ع وجود منتخبات قوية
كسورية واألردن وإيران.
وأش��اد كوتاراك بتوقيع الالعبتين ريبيكا عقل وميرامار
ً
تحديدا)،
مقداد على عقدين لالحتراف في أوروبا (اليونان
مش��يرا إلى انّ هذا األمر ليس بالسهل ً
أبدا ويظهر نوعية
الالعبتين  ،ويؤدي بشكل إيجابي ً
جدا على صعيد تحفيز
الالعبات الش��ابات وأنّ المزيد م��ن العمل يعني تحقيق
خط��وات كبرى كاالحت��راف في أوروبا وه��ذا دليل على
احترام لكرة السلة اللبنانية.

دورة القسم لكرة السلة منتصف أيلول

بمناس��بة ذك��رى أداء القس��م الدس��توري للس��يد
الرئيس بشار األس��د قررت اللجنة التنفيذية لالتحاد
الرياض��ي العام بالس��ويداء إقامة دورة القس��م بكرة
الس��لة للس��يدات من  12ولغاية  16أيلول القادم في
نس��ختها الثالثة عش��رة وقد وجهت الدعوة إلى أندية
تش��رين ،حطين ،االتحاد ،الحرية ،العروبة ،اليرموك،
الس��لمية ،محردة ،الجالء ،بردى ،االش��رفية ،قطينة،
الثورة ،الوحدة ،قاس��يون ،العرب��ي ومن أجل اإلضاءة
أكثر كان لالتحاد الحوار التالي مع مدير الدورة وفيق
س��لوم (عض��و اتحاد اللعب��ة) الذي أكد ف��ي البداية

ألف مبارك

تتقدم أسرة صحيفة االتحاد
من أحمد حسين البكر من
كوادر مكتب الكرات المركزي
بأجمل التهاني والتبريكات
بمناسبة قدوم (آدم)،
وتتمنى للمولود الجديد حياة
هانئة وسعيدة.

أهمي��ة هذه الدورة من حيث المناس��بة الغالية على
قلوب كل الس��وريين إضافة لكونه��ا فرصة احتكاك
لألندية قبل انطالقة الدوري العام لكرة السلة وأضاف
ستقوم اللجنة المنظمة بتأمين نفقات اإلقامة إضافة
لتقديم الكؤوس والميدالي��ات للفرق الفائزة بالمراكز
الثالث��ة األولى والجدير ذك��ره أن الدورة انطلقت عام
 2002وف��از ببطولتها ن��ادي س��بورتينغ المصري 3
مرات ومرتين لكل من اإلنترانيك اللبناني ومنتخب
الس��ويداء ومرة لكل من منتخب لبنان  ،نادي الحرية
السوري ونادي الثورة والنادي العربي.

أجمل التهاني

تتقدم أسرة صحيفة االتحاد
من طالل برنية العب كرة الماء
سابقًا والمدير الرياضي لألولمبياد
الخاص السوري بأجمل التهاني
والتبريكات بمناسبة قدوم
(عالية) .وتتمنى للمولودة
الجديدة حياة هانئة وسعيدة.
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إعداد ربيع حمامة

(اليوم) انطالقة الدوري اإليطالي..

قمة إنكليزية وجولة جديدة لكبرى الدوريات األوروبية

يشهد مساء اليوم السبت انطالقة
ال��دوري اإليطال��ي لك��رة الق��دم
للموس��م الجديد ليواك��ب باقي
الدوريات األوروبية التي س��رعان
ما س��رقت األنظار وباتت الشغل
الش��اغل للش��ارع الرياض��ي في
كل أنحاء العال��م وخاصة الكبرى
منه��ا وف��ي مقدمتها االس��باني
واإليطالي واإلنكلي��زي واأللماني
والفرنسي ،وشهدت إسبانيا بداية
نزلت كالصاعقة على بطلها الفريق
الكاتالوني عندما خس��ر في بداية
حملة دفاعه ع��ن اللقب ،وكذلك
وقع العم�لاق البافاري بالمحظور
وتعادل ،ومشت باقي النتائج وفق
ً
س��ريعا
اإلط��ار المتوقع لها ،ونمر
على أبرز نتائجها.

مفاجأة البداية

يدخ��ل ال��دوري اإلس��باني لكرة
القدم هذا االسبوع بجولته الثانية
الت��ي تغي��ب فيه��ا المواجهات
الكبيرة لكن المفاجآت قائمة بأي
لحظة خاصة بع��د االفتتاح الذي
صعق برشلونة حامل اللقب حيث
قص ش��ريط افتتاح موسم الليغا
بمواجهة مضيف��ه اتلتيك بيلباو
وخسر أمامه بهدف قاتل جاء قبل
النهاية بدقيقة س��جله ادوريز على
ملعب سان ماميس.
ويلتقي الفريق الكاتالوني يوم غد
األحد مع ضيفه لاير بيتيس الذي
بدأ ً
أيضا الدوري بخسارة أمام بلد
الوليد .2/1
أم��ا لاير مدريد فقد حق��ق بداية
جيدة ب��األداء والنتيج��ة وتغلب

 1/3خارج دياره على س��يلتافيغو
س��جلها بنزيما وكروس وفاسكيز
بالدقائ��ق  80/61/12مقابل هدف
لوسادا بالدقيقة األولى من الوقت
بدل الضائع وخسر الفريق الملكي
جهود نجمه لوكا مودريتش الذي
خرج ببطاق��ة حمراء د 56اعترض
عليها زمالؤه دون جدوى ،ويلعب
الريال الي��وم في برنابيو بمواجهة
ضيف��ه بلد الوليد المنتش��ي بفوز
افتتاحي على لاير بيتيس .1/2
وينطل��ق اتلتيك��و مدري��د للقاء
ليغاني��س يوم غ��د األحد بعد أن
بدأ األول بشكل جيد الموسم بفوز
على خيتافي بهدف دون رد سجله
الف��ارو موراتا د  26وأضاع الالعب
نفسه ركلة جزاء د 56أما ليغانيس
فقد س��قط بالجول��ة األولى أمام
ضيفه أوساسونا بهدف دون رد.
وبالع��ودة لمباري��ات الجول��ة
األول��ى وباالضافة النتصاري قطبا
العاصمة مدري��د (لاير واتلتيكو)
وخس��ارة برش��لونة فق��د تعادل
فالنس��يا ولاير سوس��يداد بهدف
لكل فري��ق وتغل��ب لاير مايوركا
على إيب��ار  1/2وش��هدت مباراة
فيالاير وغرناطة تسجيل  8أهداف
مناصف��ة بين الفريقي��ن وتغلب
أوساس��ونا عل��ى ليغانيس بهدف
دون رد وبالنتيج��ة ذاته��ا ف��از
ديبورتيفو أالفي��س على ليفانتي
وتجاوز إشبيلية مضيفه اسبانيول
بهدفي��ن نظيفي��ن ،وس��قط لاير
بيتيس على أرضه أمام بلد الوليد
.2/1

واقعية

انطلق��ت بوق��ت متأخر من مس��اء
أمس الجمعة مباريات ثاني جوالت
ال��دوري األلماني وحل فيها بروس��ا
دورتمون��د ً
ضيفا عل��ى كولن ،وكان
دورتموند قد بدأ موسم البوند سليغا
الجدي��د بواقعية وبف��وز كبير على
أوغس��بورغ  1/5طم��أن به عش��اقه

وأمتعهم في سيغنال ايدونا بارك..
بعكس العمالق البافاري الذي وقع
في ف��خ التعادل اإليجاب��ي بالجولة
األول��ى وتحت أنظار مش��جعيه في
اليانز أرينا  2/2مع هيرتابرلين حيث
تقدم بهدف ليفاندوفس��كي وبظرف
دقيقتي��ن قلب الضيف النتيجة عبر
لوكيباكي��و ومارك��و قب��ل أن ينقذ

أبرز مباريات األسبوع
الفريقان
نوريتش.س × تشيلسي
مان يونايتد × ك.باالس
واتفورد × ويستهام
برايتون × ساوثهامتون
ليفربول × أرسنال
شالكه × بايرن
فيورنتينا × نابولي
بورنموث × مان سيتي
أالفيس × اسبانيول
توتنهام × نيوكاسل
ادونيزي × ميالن
لاير مديد × بلد الوليد
ر.مايوركا × ر.سوسيداد
ليغانيس × أ.مدريد
روما × جنوى
سمبدوريا × التسيو
سيلتافيغو × فالنسيا
خيتافي × أ.بيلباو
برشلونة × ر.بيتيس
سان جيرمان × تولوز
إنتر ميالن × ليتشي
مونبلييه × ليون
نيس × مرسيليا

اليوم والتاريخ

السبت 24/8

األحد25/8

الثالثاء 27/8
األربعاء28/8

التوقيت
2.30
5.00
5،00
5،00
7.30
7.30
9.45
4،00
6.00
6،30
7.00
8.00
8.00
8.00
9.45
9.45
10.00
10.00
10.00
10.00
9.45
10.00
10.00

الدوري
انكليزي
انكليزي
انكليزي
انكليزي
انكليزي
الماني
إيطالي
إنكليزي
اسباني
انكليزي
ايطالي
اسباني
اسباني
اسباني
ايطالي
ايطالي
اسباني
اسباني
اسباني
فرنسي
ايطالي
فرنسي
فرنسي

سقوط سان جيرمان

رد رين الصاع لضيفه باريس س��ان
جرمان حامل اللقب ،وكرر سيناريو
نهائ��ي مس��ابقة الكأس الموس��م
الماضي ،وذلك بتحويله تخلفه إلى
فوز  1-2في خت��ام المرحلة الثانية
من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وأظه��ر ري��ن ال��ذي أنه��ى دوري
الموسم الماضي في المركز العاشر،
إنه يتمتع ب��روح قتالية عالية جدا
بحس��مه اللقاء محققا ف��وزه الثاني
توالي��ا ،فيم��ا مني فري��ق المدرب
توماس توخ��ل بهزيمة أولى مبكرة
بعد الفوز الكبير الذي حققه افتتاحا
ضد نيم (-3صفر).
وأصبح رين الفريق األكثر فوزا على
س��ان جرمان ف��ي ال��دوري خالل
المواسم العشرة الماضية بتحقيقه
انتص��اره الخام��س عل��ى الن��ادي
الباريسي من أصل  19مباراة.
ونجح إدينسون كافاني في الوصول
إل��ى الش��باك مس��تفيدا من خطأ
فادح م��ن المدافع داميان س��يلفا
في إع��ادة الك��رة لحارس��ه رومان
س��االن ،فخطفه��ا األوروغويان��ي
وس��ددها في المرم��ى ( )36لكن
رين أطل��ق المباراة من نقطة الصفر
قبل الدخول إلى استراحة الشوطين
بفضل هدف للسنغالي مباي نيانغ،
الذي وصلته الك��رة إثر عرضية من

رونالدو :ربما أعتزل العام المقبل!

كوتينيو في البافاري

فتح كريس��تيانو رونالدو نج��م يوفنتوس باب
االحتماالت حول موعد نهاية مسيرته الكروية،
ً
حاليا نحو عامه الـ.35
بينما يتقدم
وق��ال رونال��دو خ�لال تصريح��ات للتلفزيون
البرتغال��ي ي��وم األربع��اء الماضي :ق��د أنهي
مسيرتي العام المقبل وقد ألعب حتى أبلغ من
العمر  40أو  41عامً ا.
وتابع :ال أعرف ما سيحدث لذلك ما أقوله دائمًا
هو إنه يجب علي االس��تمتاع بهذه اللحظة ،ألن
الحاضر الذي أعيشه ممتاز ويجب أن أستمتع
ب��ه ..ال أحتاج اآلن إل��ى كرة الق��دم ماليًا كي
أعيش بش��كل جيد ..أتمتع بوضع مستقر على
المس��توى المال��ي ،لكن ما كن��ت أحتاجه هو
أعلن ن��ادي بايرن ميونخ األلماني
تعاق��ده م��ع البرازيل��ي فيليب
كوتينيو من برش��لونة اإلس��باني
لم��دة موس��م واحد على س��بيل
اإلعارة.
ً
وأصدر النادي البافاري بيانا رسميًا
منتص��ف االس��بوع الماضي أكد
خالله توقيع الدولي البرازيلي على
عقود انتقاله للفريق ،بعد اجتيازه
الفحوصات الطبي��ة بنجاح.،وكان
برشلونة قد أصدر بيا ًنا عبر موقعه
اإللكتروني كشف خالله التفاصيل
المالية للصفق��ة حيث أوضح أن
تكلف��ة اإلعارة بلغ��ت  8.5مليون
يورو كما س��يتحمل البايرن راتب
الالعب بالكامل.
وأش��ار البارس��ا ف��ي بيان��ه إلى

ليفاندوفس��كي فريقه بايرن ميونيخ
به��دف التعدي��ل من ركل��ة جزاء.
ويحل بايرن اليوم السبت ً
ضيفا على
ش��الكه وتتباين المس��تويات بين
االندية بباقي المباري��ات ،وبالعودة
لمواجهات الجولة األولى فقد شهدت
رباعي��ة نظيفة لليايب��زغ في مرمى
يوني��ون برلين وتج��اوز اينتراخت

فرانكفورت فري��ق هوفنهايم بهدف
وتغل��ب فرايبورغ بثالثي��ة دون رد
على ماينز وفولفس��بورغ على كولن
 1/2وفورتونا على فيردر بريمن 1/3
وبايرليفركوزن على يادريورن .2/3

إمكاني��ة تفعي��ل باي��رن ميونخ
بند خيار الش��راء بنهاية الموس��م
الجاري مقابل  120مليون يورو.
ومن المق��رر أن يرت��دي الالعب
صاح��ب الـ  27عامً ا القميص رقم
 10مع الفريق البافاري حيث ظهر
أثناء توقيع العقود حاملاً قميصه
المفض��ل الذي ارتداه س��اب ًقا مع
ليفربول اإلنكليزي.
وف��ور توقيع العقد ق��ال الالعب:
ً
جديدا
هذا االنتقال يمث��ل تحديًا
بالنس��بة لي مع فريق من أفضل
األندية في أوروبا وأتطلع بش��دة
لبدء هذا التحدي م��ع بايرن فأنا
ل��دي طموحات هائل��ة وأثق في
تحقيقه��ا م��ع الفري��ق وزمالئي
الجدد.

االنضمام إلى مشروع جذاب ،وقد وجدت ذلك
في يوفنتوس.
وأردف رونال��دو :لق��د كن��ت دائمً��ا أحب هذا
الفري��ق (يوفنت��وس) إنه األفضل ف��ي إيطاليا
ومن األفضل في العالم كما إنه يقاتل لتحقيق
إنجازات على المس��توى األوروب��ي ..وبعد أن
حققت انتصارات في إنكلترا وإسبانيا انضممت
إل��ى يوفنتوس وفزت ً
أيضا بال��دوري هنا ،وأنا
سعيد لوجودي في تورينو.
وأتم بقوله :الكل يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا،
ونحن ً
أيضا لدين��ا نفس الهدف ..لكن يجب أال
نتعام��ل مع األمر وكأنه هاجس ،وإنما س��ندع
األمور تسير في طريقها ونتقدم خطوة بخطوة.

ميسي وإيبرا في قائمة المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش
أعلن االتحاد الدول��ي لكرة القدم (فيفا) قائمة
المرش��حين للف��وز بجائ��زة بوش��كاش التي
تمنح لصاح��ب أفضل هدف خالل الموس��م،
وقد ضمت النجم األرجنتيني ليونيل ميس��ي
والسويدي زالتان إبراهيموفيتش.
وتضم القائمة عش��رة مرش��حين سيتنافسون
على حص��د أصوات المش��جعين في تصويت
يج��رى عب��ر اإلنترن��ت حتى أول ش��هر أيلول
المقبل وس��تقوم لجنة باختيار الفائز من بين
األه��داف الثالثة التي تحص��د أعلى أعداد من
األصوات.
وج��رى ترش��يح ه��دف لميس��ي س��جله
لبرشلونة في ش��باك لاير بيتيس بينما ترشح
إبراهيموفيتش لهدف س��جله للوس أنجليس

م .سالم عالوي

رئيس التحرير

أنــــور البكــر

مدير التحرير

جاالكسي األميركي في شباك تورونتو.
وضمت قائمة المرش��حين والمرشحات أيضا:
ماتي��وس كوني��ا (منتخ��ب البرازي��ل /فريق
اليبزغ األلماني) وأجارا نش��وت (الكاميرون /
فاليرنغا النرويجي) وفابيو كوالياريلال (إيطاليا
 /سمبدوريا اإليطالي) وخوان فيرناندو كينتيرو
(كولومبي��ا  /ريفر بلي��ت األرجنتيني) وإيمي
رودريجيز (أمريكا  /يوتا رويالز األميركي) وبيلي
سيمبس��ون (أيرلندا لش��مالية  /كليفتونفيل)
وأندروس تاونس��ند (إنكلترا  /كريستال باالس
اإلنكليزي) ودانييل زسوري (المجر  /دبرتسن
المجري).
وتقدم جائزة بوشكاش خالل حفل فيفا المقرر
في ميالنو في  23أيلول المقبل.

أيهم الحمزاوي

المدير الفني

المالي هاماري تراوري فاستفاد من
تراخ��ي الدفاع ،والس��يما البرازيلي
ماركيني��وس ليلت��ف على نفس��ه
ويودعه��ا ش��باك ألفون��س أريوال
(د )44وبدأ رين الش��وط الثاني من
حيث أنهى األول وتقدم بكرة رأسية
رائع��ة لروم��ان ديل كاس��تيو على
يمين أريوال الذي لم يحرك س��اكنا
وذلك إث��ر تمريرة طولية متقنة من
األنغول��ي ابن ال��ـ  16ربيعا إدواردو
كامافينغا (د .)48
وفي مباراة ثانية تجنب سانت إتيان
رابع الموسم الماضي هزيمة أولى له
أمام ضيفه العائد بريست منذ 2010
واكتفى بنقط��ة التعادل 1-1وتعادل
رين��س مع ستراس��بورغ م��ن دون
أه��داف وتعادل نانت مع مرس��يليا
سلبا وبوردو مع مونبلييه  1/1وسحق
مينز فري��ق موناكو بثالثي��ة نظيفة
وفاز اميان عل��ى ليل بهدف .يعتلي
الترتيب ليون ونيس ولكل منهما 6
نقاط من الجولتين السابقتين وكان
ليون ق��د فاز بالجولة الس��ابقة على
انجيه بسداسية نظيفة وتغلب نيس
على تيم اولمبيك.1/2

قمة إنكليزية

يشهد اليوم السبت قمة في الدوري
اإلنكليزي حيث يس��تقبل ليفربول
فريق أرسنال في آنفيلد ضمن ثالث
ج��والت البريمييرليغ ،ويمتلك كال
الفريقي��ن العالم��ة الكاملة  6نقاط
قبل جولة الي��وم ويمتلك الفريقان
ً
كما ً
كبيرا من نجوم اللعبة القادرين
على إمت��اع الناظ��ر إضافة الهمية
موقعهم��ا حي��ث يعتلي��ان الئحة

الترتيب ،وتشهد المرحلة مواجهات
متباين��ة وق��د تك��ون بالمجم��ل
متنفس��ا للفرق الطامحة والمنافسة
على اللقب.
وبالع��ودة لجول��ة االس��بوع الثاني
فقد ف��رض فريق توتنه��ام التعادل
 2- 2عل��ى مضيف��ه مانشس��تر
س��يتي «حامل اللق��ب» ،وعاندت
تقني��ة « »VARالس��ماوي عندما
ألغ��ى الحك��م هدف س��يتي الذي
س��جله البديل البرازيلي جيسوس
ف��ي الدقيق��ة الثالثة م��ن الوقت
بدل الضائع بس��بب لمس��ة يد على
الفرنس��ي إيمريك.وس��جل هدفي
س��يتي س��تيرلينغ واغويرو وأحرز
لتوتنهام الميال ولوكاس مورا.
وأفل��ت ليفرب��ول «بط��ل أوروبا»
من فخ مضيفه س��اوثمبتون وعاد
ً
فائزا بصعوبة  ،1-2وس��جل هدفي
«الريدز» س��اديو ماني��ه وفيرمينو
فيما أح��رز لس��اوثمبتون أينغس.
كما فاز أرس��نال عل��ى بيرنلي – 2
1وس��جل للفائز الكازيت واوباميانغ
وللخاسر بارنس.
وخس��ر اس��تون في�لا عل��ى أرضه
أمام بورنم��وث  2/1وايفرتون على
واتف��ورد به��دف دون رد ونوريتش
سيتي على نيوكاس��ل يونايتد 1/3
وتعادل برايتون مع وستهام يونايتد
بهدف لمثله وتغلب شيفيلد يونايتد
على كريستال باالس بهدف وتعادل
تشيلسي مع ليس��تر سيتي بهدف
لهدف وف��رض فريق وولفرهامبتون
التعادل  1/ 1على ضيفه مانشس��تر
يونايتد في ختام المرحلة.

يد مصر تتوج بكأس العالم للناشئين
ت��وج منتخ��ب مص��ر لك��رة اليد
للناش��ئين بلقب كأس العالم في
مقدونيا بعد الفوز على ألمانيا في
المباراة النهائية (.)28-32
وكان ناش��ئو الفراعنة قد حس��موا
ً
أيض��ا الش��وط األول لصالحه��م
بنتيجة (.)13-19
وصعد منتخب مصر لنهائي البطولة
ألول مرة ف��ي تاريخه بعدما تغلب
عل��ى البرتغال في نص��ف النهائي
 36-41بينما تأهل منتخب ألمانيا
على حساب الدنمارك.
يعتبر المنتخب المصري هو الفريق
الثاني م��ن خارج قارة أوروبا الذي
ينجح ف��ي بلوغ المب��اراة النهائية
بعد منتخ��ب كوريا الجنوبية الذي
ً
مقع��دا في نهائ��ي مونديال
حجز
.2005
الجدير بالذكر أن المنتخب المصري
شارك في المونديال بصفته حامل

لق��ب بطولة إفريقي��ا التي أقيمت
في المغ��رب العام الماضي ،حيث
هزم نظيره التونس��ي في المباراة
النهائية.
وكان منتخ��ب الفراعنة (تحت 21
ً
تقريبا
عامَ ��ا) قد حصد قبل ش��هر
برونزي��ة موندي��ال اليد للش��باب
بع��د الفوز على البرتغال في مباراة
تحديد المركزين الثالث والرابع.
وأبطال العالم للناش��ئين هم :عبد
الرحم��ن حمي��د ،مؤمن حس��ام،
حس��ن وليد ،أحمد هشام ،مهاب
سعيد ،ياسر س��يف ،يوسف عالء،
يوسف حسن ،محمد سمير ،سيف
هاني ،زياد أحمد ،إبراهيم الس��يد،
عمر عطية ،عمر الجيار ،مازن رضا،
عب��د الفتاح علي» ،تح��ت القيادة
الفنية لمجدي أب��و المجد ،المدير
الفن��ي ،وحس��ين زك��ي ،المدرب
العام.
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طاولتنا الناعمة تحتكر الذهب

 7ميداليات لبعثة منتخباتنا في بطولة غرب آسيا للفرق

أنور البكر
حص��دت طاولتنا الناعم��ة المراكز األولى
واحتك��رت اغلب الميداليات الذهبية في
بطولة غرب آسيا بكرة الطاولة للمنتخبات
(فرق) التي أقيمت في العاصمة األردنية
عم��ان ،حي��ث توج��ت منتخباتن��ا لفئة
الواعدات والشبالت والناشئات والشابات
بالميداليات الذهبية فيما نالت س��يداتنا
الميدالي��ة الفضي��ة ،وأض��اف منتخ��ب
الواعدين ذهبية خامس��ة لرصيد بعثتنا،
فيما نال منتخب األش��بال المركز الثالث
والميدالية البرونزية.
وف��ور وصول البعث��ة إلى دمش��ق جرى
اس��تقبال رس��مي لها من قب��ل الدكتور
إبراهي��م أبا زي��د ومحمد حرب��ا عضوي

المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام
اللذي��ن قدم��ا تهنئة المكت��ب التنفيذي
ألفراد البعثة على هذا اإلنجاز وأشار أبا زيد
أن االتحاد الرياضي العام سيكرم األبطال
ً
تقديرا لهذه
والبطالت خالل وق��ت قريب
النتائج الطيبة.
وضم��ت بعث��ة منتخبنا المش��اركة في
األردن ك ًال م��ن :المهندس محمد حزوري
ً
(رئيس��ا للبعث��ة) عم��اد قبان��ي وادهم
الجمعان.وس��هى انوس (مدربون) إضافة
إلى الالعبين والالعبات :عبيدة ظاظا .عبد
الرزاق حالق .عبد هللا ع��زو عجاج .محمد
س��الم ظاظا .غيث غريب .زي��اد القبس،
س��وزان محمد .زينة اسعد .آيه علي .حال
علي .هند ظاظا .دلع األس��د .شام عجيب.
نايا س��ليمان .بانا جبر ،كما رافقت بعثتنا
الحكم الدولي لودي هزيم المكلفة كحكم

عام لبطولة غرب آسيا.
عدن��ان هيجر مدير المنتخب��ات الوطنية
بكرة الطاولة قال لـ (االتحاد) :ش��ارك في
البطولة بش��كل عام  7دول ورغم اقتصار
المشاركة في فئة اإلناث على عدد قليل إال
أن المستوى الفني كان مرتفع ً
جدا ،ومع
ذلك نجحن��ا باحتكار الميداليات الذهبية
رغم المنافسة الشديدة من لبنان واألردن
المحضرين بش��كل جيد عبر معس��كرات
ف��ي أوروب��ا ،بينما اقتص��رت تحضيراتنا
عل��ى معس��كر محلي في صالة تش��رين،
مفيدا ً
ً
جدا حي��ث كانت تصل
وق��د كان
ً
ساعات التدريب إلى  6ساعات يوميا منها
ساعة ونصف قوة بدنية وتحمل ،حتى في
عطلة العيد حيث آثر الالعبون والالعبات
االس��تمرار بالتدريبات وعدم الذهاب إلى
بيوتهم رغم سنهم الصغير.

وأضاف هيجر :نش��كر المكتب التنفيذي
لالتح��اد الرياض��ي العام والس��يد اللواء
بش��كل خاص موافقتهم على المش��اركة
بهذا العدد الكبير ،بعد أن أكدنا لهم أهمية
وجدوى المش��اركة وثقتن��ا الكبيرة بأن
أبطالنا س��يحققون نتائج جيدة ولألماتة
فقد فاقت نتائجهم توقعاتنا المتفائلة.
نزير عربينية رئيس اتحاد كرة الطاولة قال:
سورية تستحق الفرح وأبطالنا وبطالتنا كانوا
عند حس��ن الظن بهم وحققوا نتائج ملفتة
بالبطول��ة أفرح��ت كل محبي ه��ذه اللعبة
األنيق��ة وأبناء الوطن ،وكل الش��كر لرئيس
االتحاد الرياضي الع��ام اللواء موفق جمعة
والمكتب التنفي��ذي على إتاحتهم لنا هذه
الفرصة الثمينة للمشاركة في البطولة التي
س��يكون لها فوائد كبيرة بالنس��بة لمسيرة
ومستقبل هؤالء األبطال والبطالت.

لهذه األسباب ..اتحاد المالكمة
يقرر عدم المشاركة في بطولة العالم
صبحي أبو كم
اتخذ اتح��اد المالكمة قرارا باإلجماع
باالعت��ذار ع��ن عدم المش��اركة في
بطول��ة العالم التي تقام في روس��يا
االتحادي��ة في  5أيل��ول القادم التي
كان م��ن المق��رر المش��اركة فيه��ا
بثالثة العبين هم عالء الدين غصون
واحمد غصون ومحمد مليس الذين
كانوا قد تأهلوا للمش��اركة فيها من
خالل بطولة آسيا في تايالند في شهر
تموز الفائت ولمعرفة أس��باب عدم
المش��اركة في بطولة العالم سألت -
االتحاد -محمد كامل ش��بيب رئيس
اتحاد المالكمة.
يقول ش��بيب :بع��د تأه��ل العبينا
إل��ى البطولة تقرر تحضي��ر الالعبين
عب��ر المش��اركة ببطول��ة الرئي��س
الكازاخستاني ويليها معسكر تدريبي
في العراق ولم تتحققا ألسباب إدارية
تتعلق بجوازات س��فر الالعبين ،وتم
دعوة الالعبين الثالثة إلى معس��كر،

مغلق ف��ي صالة المنتخ��ب الوطني
للمالكمة في مدينة الفيحاء الرياضية
بدمشق ولم يلتحق الالعبون الثالثة
في المعسكر ألس��باب لم يقتنع بها
اتحاد المالكمة.
وأضاف ش��بيب :بطولة العالم باتت
عل��ى األبواب ف��ي  5أيل��ول القادم
ووجه��ت له��م الدع��وة بتاري��خ 16
تموز وتم مناقش��ة أسباب المماطلة
التي كانوا يبدونه��ا وتم اتخاذ القرار
باإلجماع في اجتماع اتحاد المالكمة
بع��دم المش��اركة بع��د مناقش��ة
مس��تفيضة من األعض��اء لمجموعة
أس��باب منها ع��دم التزامهم بتنفيذ
المعس��كر وه��و الحال��ة الطبيعي��ة
ألي��ة مش��اركة خارجي��ة وخاص��ة
ف��ي بطولة عال��م وهي ظاه��رة غير
مس��بوقة ،والمماطل��ة ف��ي تقديم
األع��ذار  ،والالعب��ون هم  3وليس 5
كما تردد في بع��ض مواقع التواصل
االجتماع��ي ،واتح��اد اللعبة حريص
كل الحرص على هذه المش��اركة لوال
تلك االسباب.

رجال طائرتنا وشبابها فازوا في لبنان

بدعوة م��ن االتحاد اللبنان��ي للكرة الطائرة
ش��ارك منتخبنا الوطني للرجال والش��باب
في دورة ودية أقيمت في (ظهور الش��وير)
برعاي��ة وزير الدف��اع اللبنان��ي حيث لعب
منتخبن��ا مع نادي ظهور ش��وير الذي ضم
معظم العبي نادي األنوار من أوائل األندية
اللبناني��ة وفاز منتخبنا /3صفر ثم لعب مع

ن��ادي القلمون الش��هير به��ذه اللعبة وفاز
منتخبنا .3/1
وفي المب��اراة النهائية الت��ي حضرها وزير
الدف��اع اللبناني (إلياس أبو صعب) وكانت
مع منتخب الجيش اللبناني وشهدت ندية
قوية واس��تطاع منتخبنا الفوز  3/2وتسلم
من الوزير كأس البطولة والمركز األول.

عودة الروح
لكرتنا الطائرة
ضم��ن خط��ة وس��عي اتح��اد الكرة
الطائرة للعودة إلى األلق والتفوق وبعد
انقطاع ألكثر من ثماني س��نوات عن
المش��اركات الخارجية وبعد تشكيل
منتخب مبش��ر م��ن فئة الناش��ئين
الواعدي��ن من موالي��د 2004 -2001
مع تدعيم المنتخ��ب بثالثة العبين
من الفئة األكبر بعامين وبعد معسكر
دام ً 15
يوما في دمشق تابع المنتخب
معس��كره باألردن مع ناش��ئي األردن
وتخلل المعسكر مباراتين مع الفريق
األردني الذي يتحضر منذ سبعة أشهر
للبطولة العربية التي ستقام في أرضه
الشهر القادم وفاز منتخبنا بالمباراتين
بنتيجة  2/3وش��ارك جميع الالعبين
حي��ث ظهرت مواهب مبش��رة ويرى
اتحاد اللعبة ضرورة االستمرار في هذا
الخط وإكس��اب الخب��رة الالزمة لهذا
المنتخب الواعد والمبشر ً
كثيرا.

غزال بالمركز الرابع
في ملتقى برمنغهام
أنه��ى بطلنا العالم��ي مجد الدين
غزال مس��ابقة الوث��ب العالي في
ملتق��ى برمنغه��ام البريطاني��ة
المرحل��ة الحادي��ة عش��رة م��ن
الدوري الماس��ي أللع��اب القوى
محت ًال المركز الرابع مسج ًال 2،23
م وبفارق المحاوالت عن الروسي
إيليا إيفاني��وك (الثاني) والكيني
ماتيو س��اوي والصين��ي يو وانف
(الثال��ث) .فيم��ا نال األس��ترالي
بران��دون س��تارك المرك��ز األول
مسج ًال  2،30في المحاولة الثالثة.
وكان غزالن��ا قد ضمن مش��اركته
في المرحل��ة الختامي��ة للدوري
الماس��ي في زيوري��خ في  29آب

الحالي إلى جانب كل من الروسي
إيفاني��وك واألوكران��ي بوه��دان
بوندارينك��و واألس��ترالي براندون
ستارك والصيني يو وانغ.
وهنا ترتيب الالعبين الـ  5األوائل
بعد ملتقى برمنغهام:
( :)1الروس��ي إيليا إيفانيوك (28
نقطة).
( :)2الس��وري مج��د الدين غزال
(.)21
( :)3األس��ترالي براندون ستارك
(.)20
( :)4األوكران��ي بوه��دان
بوندارينكو(.)16
( :)5الصيني يو وانغ (.)14

بع��د وصول بعث��ة منتخبن��ا الوطني إلى
دمشق يوم (الثالثاء) الماضي انضم عدد
م��ن الالعبين والالعبات إلى منافس��ات
األولمبي��اد الوطني الرابع للناش��ئين في
مسابقة الفردي ،بعد أن كانت قد اختتمت
قبلها بيوم مس��ابقة الزوجي بغياب هؤالء
الالعبي��ن والالعبات ،األمر الذي لم يرض
مدربي بع��ض المحافظات كونه س��يؤثر
عل��ى حصيل��ة فرقه��م م��ن الميداليات
ف��ي االولمبياد إضافة إل��ى حرمان بعض
الالعبي��ن والالعبات م��ن فرصة تحقيق
ميدالية بحس��ب رأيهم ،ولكن في الطرف
اآلخ��ر وج��د البع��ض أن غي��اب نخبة
الالعبي��ن والالعبات ع��ن مباريات اليوم
أعط��ى فرصة ألس��ماء ومواه��ب جديدة
للظهور وه��و أمر ايجابي ويخ��دم قاعدة
اللعبة لجهة الكم والنوع.

ختم معسكره بفوز على شباب المجد

منتخب الناشئين يعود اليوم لمواصلة تحضيراته للتصفيات اآلسيوية
اختتم منتخبنا الوطني للناشئين
معس��كره التدريب��ي المغلق في
دمش��ق بمب��اراة ودية م��ع فريق
شباب المجد أقيمت على ملعب
الفيحاء الرئيس��ي وذلك في إطار
تحضيرات��ه للتصفيات اآلس��يوية
التي تب��دأ  18أيلول القادم حيث
يلعب منتخبن��ا ضمن المجموعة
الرابعة إلى جان��ب منتخبات كل
من عمان وباكس��تان والسعودية
الت��ي تس��تضيف مباري��ات
المجموعة.
المب��اراة انتهت بف��وز المنتخب
بهدفي��ن مقاب��ل ه��دف واح��د
وش��هد ش��وطها األول أفضلي��ة
نس��بية للمنتخب فس��يطر على
المجريات وه��دد عدة مرات دون
تحقي��ق المراد بس��بب التس��رع
وع��دم التركيز ف��ي الثلث األخير
من الملعب فذهبت كرات أنيس
ً
جيدا) ف��وق العارضة
(المراق��ب
وجانب القائم ،في الش��وط الثاني
تعادلت كف��ة الفريقي��ن وتبادال
التهدي��د والخش��ونة أحيانا فنال
كل منهما ضربة جزاء س��جل من
األولى للمنتخب أنيس قاسم في
الدقيق��ة  65وعادل م��ن الثانية
لفري��ق المجد س��مير عباس في
الدقيقة  68بعدها ظهرت خطورة
المجد أكثر لكن النتيجة النهائية
للمباراة دونتها صاروخية محمود
النايف الذي منح من خاللها ً
هدفا
رائعا للمنتخب في الدقيقة .88

وكان المنتخ��ب قبله��ا قد لعب
مب��اراة ودي��ة م��ع فري��ق رجال
الوح��دة عل��ى ملع��ب الفيح��اء
الرئيس��ي انته��ت بف��وز الوحدة
بأربعة أهداف مقابل هدف واحد،
وش��هدت المباراة أفضلية كبيرة
لفريق الوحدة خاصة في الش��وط
األول ال��ذي لعبه الم��درب رأفت
محمد بالتشكيلة األساسية لفريقه
وانته��ى بهدفين نظيفي��ن ،جاء
األول عن طريق األومري من ضربة
جزاء ف��ي الدقيقة الرابعة اثر خطأ
لمس��ة يد على أح��د المدافعين،
والثان��ي ليوس��ف محم��د ف��ي
منتصف الشوط.
ف��ي الش��وط الثان��ي تغي��رت
تش��كيلة الفريقين بش��كل كبير
بعد أن اس��تبدل مدرب المنتخب

(العقي��ل) حوالي س��بعة العبين
ومثله فعل رأف��ت محمد فتوازن
األداء بي��ن الفريقي��ن وتب��ادال
الس��يطرة والتهديد فسجل عكيل
الوحدة من ك��رة ماكرة ،فرد عليه
المقداد أحم��د بصاروخية ،وأنهى
ح�لاق الوحدة المب��اراة باختراقة
ذكية وهدف رابع لفريقه.
تعادل منتخبنا الوطني للناشئين
مع فريق ش��باب الوحدة بهدفين
ل��كل منهما ف��ي المب��اراة التي
أقيم��ت ف��ي ملع��ب الفيح��اء
الرئيس��ي ،..التكافؤ بين الفريقين
كان العن��وان األبرز ف��ي المباراة
ً
ً
نس��بيا في
تفوقا
الت��ي ش��هدت
شوطها األول باالستحواذ والتهديد
والنتيج��ة التي دانت ل��ه بهدف
التق��دم لالعب حس��ان الزياز في

الدقيق��ة  37اثر كرة على دفعتين
نجح الحارس مض��ر الخطيب برد
األولى فعاجله بالثانية عن يساره،
ً
اضطراريا
وش��هد الش��وط تبديل
هو دخ��ول المهاجم عبد الرحمن
شاهين بد ًال من انيس قاسم في
الدقيقة ( )17إلصابة بالكاحل.
ف��ي الش��وط الثاني تحس��ن أداء
المنتخ��ب وظه��ر ش��كل الفريق
بش��كل أفض��ل من خ�لال البناء
ً
انطالق��ا من
المتق��ن للهجم��ات
ملعبه واالس��تحواذ داخل منطقة
الخص��م والضغ��ط علي��ه والذي
تم ترجمته به��دف لالعب مقداد
احم��د ف��ي الدقيقة  68اث��ر كرة
قوي��ة من أطراف منطق��ة الجزاء،
بعده��ا ش��هدت المب��اراة صحوة
لفريق الوحدة فهدد مرتين قبل أن
يضيف الزياز هدف التقدم لفريقه،
عاود بعدها المنتخب ضغطه ومن
ً
انطالقا
اختراقة س��ريعة للسراقبي
م��ن منتص��ف الملع��ب وص��و ًال
ً
متجاوزا
لمنطق��ة ج��زاء الوح��دة
أربعة العبين بحرفيه عالية تعرض
لعرقلة احتسبها الحكم ضربة جزاء
وترجمها علي الرينة هدف التعادل
في الدقيقة .84
وم��ن المقرر أن يع��اود المنتخب
تحضيراته للتصفيات اآلسيوية في
معس��كر تدريبي جديد يبدأ اليوم
(الس��بت) في فندق العباس��يين
بدمش��ق ،وس��يتضمن المعسكر
ً
عددا من المباريات الودية.

