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اللواء جمعة يكرم صاحبات االنجاز
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على خط الصدارة في ألمانيا سوق االنتقاالت الصيفية لكرة السلة 2019 / 2020

63

عطاء ووفاء ووالء
يقول القائد العام للجيش والقوات المسلحة السيد الرئيس بشار األسد 
رئيس الجمهورية مخاطبًا رجال قواتنا المس��لحة الباس��لة في مناسبة 

من أعياد تأسيسه.
»معركتنا مع اإلره��اب معركة مصير ووجود ال مجال فيها للتهاون أو 

المهادنة«.
وأضاف السيد الرئيس:

»ألننا في سورية نرفض المساومة على قضايانا أو التفريط بحقوقنا فال 
تنازل عن طلب الحق وال تراجع في الدفاع عن الوطن«.

في قول الس��يد الرئيس ثبات وإصرار وتصميم ورسالة إلى كل الدنيا 
مفادها أن أرضنا مقدس��ة وسماءنا مقدس��ة وتاريخنا مقدس ومياهنا 
مقدس��ة وعقيدتنا ال تتجزأ ومبادئنا ال تقبل القس��مة وسورية األرض 
والش��عب والماضي والمس��تقبل لنا وهي محرمة على أعدائنا وحين 
نقاوم المعتدين واإلرهابيين والغزاة فإننا ندافع عن مصيرنا ووجودنا 

ومستقبل بلدنا وأجيالنا.
وألن الرسالة واضحة ال لبس فيها وال غموض فهاهو شعبنا صابر صامد 
مقاوم وها هو جيش��نا الباسل يضرب بيد من حديد أوكار اإلرهابيين 
والتكفيريي��ن ومن يق��ف وراءهم ويمدهم بالعون والس��الح والمال 
وي��دك حصونهم عل��ى امتداد جغرافية وطننا الغال��ي وفي كل موقع 
يتواجدون فيه وال ش��يء يقف في طريقه وال خطوط حمراء مصطنعة 
تمنع��ه فاألرض أرضنا والتراب ترابن��ا وحماة وإدلب جزء ال يتجزأ من 
جغرافية الوطن وهي كغيرها بمكانة القلب في الجس��د عزيزة وغالية 
ال يمكن نس��يانها أو التفريط بها أو المس��اومة عليها وبالتالي فهاهو 
جيش��نا جي��ش العزة والكرام��ة والفخ��ار المرصع بمالح��م الكبرياء 
والش��رف منذ التأس��يس وحتى اآلن يضيف إلى تلك المالحم وإلى 
تاريخه الحاف��ل انتصاراته في اجتثاث اإلرهاب وس��حق التكفيريين 

وردع الغزاة الطامعين وكسر شوكة الصهاينة المتشدقين.
جيشنا عزنا يخوض أشرف المعارك وأقساها وأشدها ضراوة في أرياف 
حماة وإدلب وفي س��احات النزال وخنادق النار ويسجل للتاريخ وفي 
صدر صفحات��ه كيف تصان األوطان وتحمى الح��دود والبلدان وكيف 
تسطع الشمس وتبنى حضارات اإلنسان مبشرًا بأن النصر النهائي آت.

جيش��نا العظيم المحاط بمحبة الش��عب والتفافه حوله والمعزز بفكر 
وثق��ة وعقيدة وحكمة القائد الرئيس بش��ار األس��د رئيس الجمهورية 
يمضي في طريق النصر ويقدم المثل األعلى في العطاء والفداء والوالء 

لوطننا الغالي سورية.
فالح��ب كل الحب والوفاء والتقدير واإلكب��ار لجيش الوطن وهو يمأل 

الصفحات مجدًا وإباء وانتصارًا.
والوف��اء وال��والء واالنتماء والمحب��ة واالعتزاز والفخ��ار من جماهير 
الرياضيين لقائدنا المفدى بش��ار األس��د رئي��س الجمهورية وهو يقود 

الوطن واألمة إلى المستقبل المشرق الناصع ألجيالنا القادمة.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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ت��وج فريق ن��ادي حطين بط��اًل لدورة 
تش��رين الكروية )دورة الوف��اء والوالء 
لسيد الوطن السيد الرئيس بشار األسد( 
بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق 
نادي الوحدة بهدف لال ش��يء س��جله 
عبد الرزاق الحس��ين ف��ي الدقيقة 88 
من زم��ن المباراة من ركلة جزاء لعبها 
بحنكة وخبرة صاروخية داخل الشباك.

المباراة الختامي��ة جاءت قوية وجيدة 
المس��توى الفني من الجانبين مثيرة 
وندي��ة ف��ي مجرياتها ق��دم الفريقان 
خاللها أداء ومس��توى أكث��ر من جيد 
وخاصة في الش��وط الثان��ي الذي كان 
أكثر نش��اطًا وحيوية وسرعة وتشكيل 
خطورة مباشرة على المرميين وقياسًا 
ل��ألداء والفرص المتاحة  نقول إنه كان 
متكافئًا ف��ي الس��يطرة والخطورة مع 
أفضلية نسبية لحطين، الذي أضاع عبر 
المهت��دي ثالث فرص خط��رة وأخرى  

للمردكيان.
وبالمقابل كانت هن��اك فرص مماثلة 
للوح��دة عبر الب��ركات ومؤي��د عجان 
واألوم��ري وتألق حارس��ي المرمى في 

التصدي لعدة كرات خطرة للفريقين.
الدور النصف نهائي

األندي��ة األربع��ة الت��ي تأهل��ت للدور 
النص��ف نهائ��ي هي: ع��ن المجموعة 
األولى تصدر حطين وحل الشرطة ثانيًا 

وعن المجموع��ة الثانية تصدر الوحدة 
وحل تش��رين ثانيًا فف��از حطين على 
الشرطة 2/ 0 وعلى االتحاد 1/ 0 وخسر 

أمام جبلة 1/ 2 وتصدر.
وحل الش��رطة ثانيًا بف��وزه على جبلة 
2/ 0 وعل��ى االتح��اد 2/ 1 ه��ذا ع��ن 
المجموع��ة األولى وتصدر الثانية نادي 
 الوحدة بف��وزه على منتخب الش��باب

4/ 1 وعلى تش��رين 2/ 1 وعلى الكرامة 
3/ 0 وح��ل ثاني��ًا الكرام��ة بفوزه على 

منتخب الشباب وجبلة 2/ 1.
مباريات الهبة

في المباراة األولى التقى الوحدة متصدر 
المجموع��ة الثانية مع الش��رطة ثاني 
 المجموع��ة األولى وفاز علي��ه بجدارة

4/ 1 بع��د مباراة انتهى ش��وطها األول 
بتق��دم الوح��دة 1/ 0 بع��د أن صبغه 
الوح��دة بلون��ه ورجحت كفت��ه طيلة 
مراحل الشوط وتميز بفاعلية هجماته 

وامتداده وانتش��اره في الملعب وكان 
األكثر تهديدًا وتس��ديدًا لالعبيه أسامة 
أوم��ري ومحمد ح��الق وأنس عاجي 
ال��ذي نجح بتس��جيل هدف الس��بق 
بالدقيقة 38 إثر اس��تغالله لكرة مرتدة 
من دفاع الش��رطة في الش��وط الثاني 
واص��ل الوحدة وتمكن أس��امة أومري 
من تسجيل هدف الوحدة الثاني د 51 

من تسديدة أرضية.
وعزز عبد الهادي ش��لحة بهدف ثالث د 
63 وختم أنس عاج��ي بالهدف الرابع 
د 68 لينشط الش��رطة ويمتد مهاجمًا 
ويسجل هدفه الوحيد بواسطة الغايب 
د 86 ليتأه��ل الوحدة للمباراة النهائية 

بجدارة واستحقاق.
حطين × تشرين 

وكان اللق��اء الجماهيري بين الجارين 
حطي��ن وتش��رين وال��ذي ج��اء قويًا 
وحماسيًا وعامرًا باألداء الرجولي وكان 

بمثابة اختبار حقيقي لالعبي الفريقين 
مباريات  لخ��وض  وم��دى جهوزيتهم 

الدوري العام.
لم يك��ن هناك مجال لج��س النبض 
حيث ب��دأ الفريق��ان اللعب الس��ريع 
والسباق لتس��جيل هدف السبق فكان 
تشرين هو الس��باق في التسجيل عبر 
باسل مصطفى في الدقيقة العاشرة من 
ضربة حرة مباشرة وتابع تشرين بتميز 
اندفاعاته وس��رعة العبيه واالنقضاض 
على الكرات واالس��تحواذ وكاد محمد 
مالطة وباس��ل مصطفى أن يعززا تقدم 
تش��رين بكرتين خطرتي��ن وبالمقابل 

كان حطي��ن وعبر هجمات مرس��ومة 
لكن بهدوء تمكن م��ن إدراك التعادل 
د 38 بواس��طة مارديك مردكيان الذي 
تابع عرضية مررها القلعجي وس��ددها 
ع��ن يس��ار ح��ارس تش��رين لترتفع 
بعدها حرارة اللع��ب ويتبادل الفريقان 
الهجمات لكن من دون إضافة أهداف.

الشوط الثاني
وبوتيرة أداء الشوط األول تابع الفريقان 
بالثاني وهجمات سريعة لتشرين عبر 
المرم��ور الذي س��دد ك��رة قوية حولها 
حارس حطين وفي الدقيقة 60 تمكن 
الشاب الواعد محمد مالطة من تسجيل 

هدف تشرين الثاني مستفيدًا من خطأ 
دفاع��ي حطيني وارس��ل الكرة بحرفنة 

للزاوية البعيدة.
لك��ن حطين لم يدع منافس��ه يحتفل 
بتقدمه حيث تمكن من تسجيل هدف 
التعادل الثاني بواس��طة حمود الحمود 

د 62.
ومع الربع الساعة األخيرة كانت هناك 
محاوالت مس��تميتة وجادة من العبي 
الفريقين لكس��ر التعادل بيد أن تدخل 
دف��اع الفريقين حال دون ذلك لينتهي 
الوقت األصل��ي بالتع��ادل 2/ 2 ليلجأ 
الحكم وحس��ب نظام البطولة لركالت 
الجزاء فس��جل لحطين فهد اليوس��ف 
وحس��ن جويد وع��ز الدي��ن عوض 3 
أه��داف وأخف��ق حمود الحم��ود في 

التسجيل.
بينما س��جل لتش��رين محمد حمدكو 
وأنق��ذ حارس حطي��ن الطائر ش��اهر 

الش��اكر ث��الث ركالت س��ددها عم��ر 
ريحاوي وعالء الدالي وكامل حميش��ة 
ليخرج حطين فائزًا بفارق ركالت الجزاء 
 3/ 1 بع��د تعادلهم��ا بالوق��ت األصلي

2/ 2 ويتأه��ل حطي��ن إل��ى المباراة 
النهائية ليالقي الوحدة.

وكانت آخ��ر مباريات ال��دور األول قد 
 أس��فرت عن ف��وز جبلة عل��ى حطين

2/ 1 وفوز تش��رين عل��ى الكرامة 2/ 1 
وذلك على أرض ملعب اس��تاد الباسل 
وفوز تش��رين على الكرام��ة أهله لدور 
النصف نهائي، لكن لم يس��عف جبلة 
ف��وزه على حطي��ن كونه خس��ر أمام 
الشرطة وتعادل مع االتحاد وهذا وصف 

موجز للمباراتين..
جبلة × حطين 2/ 1

فاجأ جبلة جاره حطين المتخم بالنجوم 
وفاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

بع��د مباراة غل��ب عليها طاب��ع الندية 

واإلثارة لعب فيها جبل��ة مباراة العمر 
وبضغ��ط هجوم��ي وبطريق��ة إتعاب 
الخصم رجل لرجل واس��تطاع تسجيل 
الش��يخ  بواس��طة مصطفى  هدفي��ن 
يوس��ف، األول م��ن ركلة ج��زاء، فيما 
س��جل لحطي��ن عبد الرزاق الحس��ين 
إال أن ذل��ك لم يش��فع لجبلة االنتقال 
لل��دور الثاني فيما بقي حطين متصدر 
المجموعة األولى بفوزين على االتحاد 

والشرطة.
تشرين × الكرامة 2/ 1

كانت مب��اراة الفصل بالنس��بة النتقال 
أحدهما للدور النصف نهائي لذلك جاء 
اللقاء مثي��رًا ونديًا وقويًا وبأداء متكافئ 
مع أفضلي��ة للكرامة ال��ذي كان األميز 
بالش��وط األول وتمك��ن وعب��ر جم��ل 
تكتيكي��ة وامتداد هجومي س��ريع أن 
ينهي الش��وط لصالحه به��دف مقابل ال 
شيء س��جله براء ديار بكرلي د 37 وكاد 
الديار بكرلي أن يعزز تقدم الكرامة عندما 

سدد كرة قوية مسحت عارضة تشرين.
وبالمقابل سنحت عدة فرص لمهاجمي 
تشرين أضاعها المرمور والمالطة والولو.

في الش��وط الثاني تحسن أداء تشرين 
وامتد مهاجمًا وطالب��ًا التعديل ونجح 
في إدراك التعادل من ركلة جزاء سجل 

منها باسل مصطفى.
واستمر تشرين في ضغطه ومحاصرته 
الكرام��ة والتس��ديد م��ن كل الجهات 
ليتمكن عالء الدالي من تسجيل هدف 

تشرين الثاني برأسية وال أحلى د 77.

شهد األسبوع األول من بطولة الدوري العام للسيدات 
بك��رة الق��دم ندية ف��ي المباريات الث��الث حيث لم 

تحسم إال في اللحظات األخيرة. 
المباراة األبرز ش��هدها ملعب منش��أة البعث بحمص 
وجمع فريق س��يدات محافظة حمص وفريق شرطة 
حم��اه وانتهى بفوز )أصح��اب األرض( بثالثة أهداف 
لهدفي��ن في مباراة ش��هدت ثالث ح��االت طرد منها 

اثنتين لسيدات شرطة حماه. 
وقدم الفريقان مس��توى جيدًا تخلله بعض اللقطات 
الفنية الجميلة على الرغم من أن الكثير من الالعبات 
اعتدن اللعب داخ��ل الصاالت، ونجح في نهاية اللقاء 
فريق سيدات حمص من أن يرد اعتباره لخسارته في 

دوري الصاالت أمام فريق شرطة حماه. 
وفي جرمانا احتاج فريق العربي )بطل دوري الصاالت 
للعامي��ن الماضيي��ن( إلى ركلتي ج��زاء وهدف في 
الدقائق األخيرة ليخرج فائزًا على جرمانا بثالثة أهداف 
الثنين في مباراة جميلة ومثيرة تبادل فيها الفريقان 
الهجمات والسيطرة مع أفضلية نسبية لفريق سيدات 

العربي الذي تجلت خبرته األكبر في الميدان. 
وفي الس��ويداء عاد فري��ق محافظة دمش��ق بالنقاط 
الثالث بعد ف��وزه على فريق عمال الس��ويداء بهدف 
دون رد ف��ي مب��اراة متكافئة م��ع أفضلية ألصحاب 
األرض في الش��وط األول حيث كانوا أقرب للتسجيل 
في عدة مناسبات ونشاط واضح للضيوف في الشوط 
الثاني، هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة الثامنة 
والس��تين عن طريق دالل النفوري التي اس��تثمرت 

خطأ من حارسة مرمى عمال السويداء. 
جدي��ر بالذكر أن الدوري العام للس��يدات يقام للمرة 
األولى وقد سمح لكل فريق تسجيل ست العبات من 
مواليد 1999 وم��ا دون على أن تتواجد داخل أرضية 
الميدان أربع العبات فقط.. ومن المنتظر أن تستأنف 
منافس��ات الدوري الذي تش��ارك فيه س��بعة أندية 
)فريق عامودا سيلعب مبارياته في وقت الحق( اليوم 
الس��بت من خالل الجولة الثانية حيث يلتقي العربي 
مع عم��ال الس��ويداء، محافظة حمص م��ع جرمانا، 

وفريق محافظة دمشق مع شرطة حماه..

يدخل المنتخب األولمبي لكرة القدم 
معس��كرًا تدريبي��ًا اعتب��ارًا من يوم 
الحادي  القادم ويستمر حتى  االثنين 
عش��ر من أيلول اس��تعدادًا لنهائيات 
كأس آس��يا تحت 23 س��نة وشملت 
الدع��وة الالعبي��ن ف��ارس أرن��اؤوط 
ويوس��ف محم��د ويوس��ف الحموي 
وأن��س العاجي وأيم��ن عكيل وعبد 
الرحم��ن بركات وي��زن عرابي ومازن 
عمارة وعبد الهادي ش��لحة وحس��ام 
الكردي ومحمد كامل كواية )دمشق(، 
وزيد غري��ر وصبحي ش��وفان وميالد 
حم��د وأنس بيط��ار )حمص(، وليث 
عل��ي ومحم��د مالطة وع��الء الدين 
الدالي ومروان زيدان وكامل حميشة 

وخالد كردغلي )الالذقية(، عبد القادر 
ع��دي )حماة(، زكري��ا حنان )حلب(، 
محمد البري ونبيل كورو )الحسكة(. 

مواجهتي��ن  المنتخ��ب  ويخ��وض 
وديتي��ن م��ع األردن يوم��ي 14 و16 

أيلول

كرة القدم

ربيع حمامة

محمد عجان

)االثنين( كرة األولمبي تستعد

منافسات مستمرة في دوري كرة السيدات 

أنهى منتخبنا الش��اب لكرة القدم 
معس��كره التدريب��ي ف��ي مدينة 
المش��اركة  تخلله  والذي  الالذقية 
ف��ي دورة الوفاء والوالء التاس��عة 

عشرة.
المعسكر والمش��اركة جاءا ضمن 
لتصفي��ات  ش��بابنا  تحضي��رات 
كأس آس��يا والتي س��يالقي فيها 
ولبن��ان  المالدي��ف  منتخب��ات 
األرض(  )صاح��ب  وطاجكس��تان 
تباع��ًا ايام )6/4/2( تش��رين أول 
القادم ضمن منافسات المجموعة 

الثالثة.
ولع��ب منتخبنا ف��ي دورة الوفاء 
بالالذقي��ة ث��الث مباريات ضمن 
دور المجموعات، خسر أمام نادي 
تش��رين 0/2 ثم م��ع الكرامة 1/2 
وأخي��رًا مع الوح��دة 0/2 قبل أن 
يع��ود لملعبه التدريبي بدمش��ق 
صباح اليوم السبت، ومنها سيسافر 
إلى روسيا بمعسكر خارجي اعتبارًا 
من يوم الجمع��ة القادم وتحديدًا 

بالفترة من 6 ولغاية 12 أيلول.
الس��لبيات  عل��ى  وللوق��وف 
المش��اركة  إث��ر  واإليجابي��ات 
لجاهزية  باإلضافة  تش��رين  بدورة 
المنتخ��ب واس��تعداداته القادمة 

التق��ت » االتح��اد » المدير الفني 
للمنتخب سامر بس��تنلي، ونتابع 

حديثه بالسطور القادمة. 
تطبيق الفلسفة

حول ماجن��اه المنتخب من فائدة 
والقادم  والجاهزية،  تشرين  بدورة 
االس��تعداد، تحدث  بفترة  القريب 
بس��تنلي بالبداية: الفائدة بالدرجة 
األولى كانت تطبيق الفلسفة التي 
نتبعها وعملن��ا عليها منذ انطالقة 
تحضيراتن��ا قبل ثالثة اش��هرعلى 
أندية كبيرة تمتل��ك عناصر القوة 
والخبرة والعمر والسرعة، واستفدنا 
م��ن عنصر مهم جدًا هو رفع الثقة 
عند العبينا بتطبيق هذه الفلس��فة 
على تل��ك األندي��ة الكبيرة بغض 
النظر ع��ن النتائج الت��ي لم تكن 

تهمنا بالمرتبة األولى.
الفائ��دة األخ��رى الت��ي تح��دث 
عنه��ا المدرب ه��ي متابعة عامل 
االستشفاء مابين المباراة واألخرى 
وهو م��ن أهم العوامل الرئيس��ة 
التي دفعت المنتخب للمش��اركة 
به��ذه البطول��ة المش��ابهة لنظام 

التصفيات )على حد تعبيره(.
سلبيات وإيجابيات 

أش��ار » بس��تنلي« إلى إنه هناك 
بع��ض النق��اط الس��لبية التي تم 
تتعل��ق  بالمباري��ات،  اكتش��افها 
لمنتخبنا من  التكتيكي��ة  بالحالة 

خالل خط الوسط، مضيفًا: سنقوم 
بالمعس��كر الق��ادم الذي س��يبدأ 
يوم الس��بت على العم��ل لتجاوز 
تلك السلبيات التي ظهرت بدورة 
تش��رين وتالفيها تمامًا من خالل 
تمارين خاص��ة.. وبالمجمل طبق 
الالعبي��ن أغل��ب الح��االت التي 
عملنا عليها بفترات سابقة وكانت 

ناجحة بنسبة 80%.
وبتفاصيل فنية أكبر قال المدرب: 
اعتمدنا بالمباري��ات الثالث التي 
لعبناها بال��دور األول على الضغط 
بذل��ك، كما ركزنا  العالي ونجحنا 
على عملية بناء الهجمة رغم فارق 
العناص��ر األربعة التي تحدثنا عنها 
بداية ونجحنا بنس��بة %90 بالبناء 
والضغ��ط العالي وافت��كاك الكرة 
م��ن الخصم خالل فت��رة زمنية ال 
تتعدى الس��ت ثواني نجحنا فيها 
بأخرى..  األحيان وفش��لنا  ببعض 
اإليجابي��ات بالبطول��ة كانت أكثر 
م��ن الس��لبيات التي ش��اهدناها 
نقاط س��نعمل  بعدة  ووضعناه��ا 
عليها بالمعس��كر الق��ادم لتطوير 
أسلوب وفلس��فة منتخبنا الشاب 

)والحديث دائمًا للبستنلي(.
رضا واستمرارية

ردًا عل��ى س��ؤالنا.. أب��دى المدير 
الفن��ي لمنتخبن��ا رضاه ع��ن أداء 
العبي المنتخب بدورة الوفاء رغم 

الخس��ارة، وبدا واثقًا خالل تأكيده 
بالق��ول ب��أن المنتخ��ب ل��و كان 
يلعب مع فرق أو منتخبات ش��ابة 
آس��يوية بنفس األعم��ار أيًا كانت 
فس��يكون األم��ر مختل��ف تماما 
من ناحية النتائج والتس��جيل أو 
تلقي األه��داف، وف��ي حديث ما 
بع��د ال��دورة واالس��تعداد القادم 
ق��ال: س��يكون التحضي��ر الحالي 
لمعس��كر روس��يا الذي س��نلعب 
خالل��ه مع نادي روس��توف تحت 
21 س��نة مرتين، وذلك بمعس��كر 
داخلي بدمش��ق لمدة أسبوع يبدأ 
الس��بت وينته��ي الخميس موعد 
السفر إلى روس��يا، وسنركز خالله 
الت��ي واجهتنا  الس��لبيات  عل��ى 
ب��دورة الوفاء والتجهي��ز لمواجهة 
المنتخب مع النادي الروس��ي في 

الثامن والعاشر من أيلول.
قادم��ة  تغيي��رات  وبخص��وص 
منتخبنا  م��درب  أكد  بالتش��كيل 
الش��اب إنه س��يكون هناك )وفق 
المعطيات األخيرة( تغيير طفيف 
بمركز أو مركزين وفق ما تقتضيه 

الحالة.
قلة خبرة ولكن..

بعي��دًا ع��ن ال��دورة والتحضي��ر 
بحديث��ه  البس��تنلي«   « تط��رق 
عن التش��كيل بالق��ول: إن أغلب 
الالعبين تنقصهم خبرة المباريات 

بحك��م أن دوري الش��باب يفتقر 
للنجومية والعب��ي الخبرة، مضيفًا 
به��ذا الخصوص: اليمك��ن إغفال 
أن اعمار المنتخ��ب 2002/2001 
وأندي��ة دوري الش��باب )خاص��ة 
المنافس��ة( كتش��رين والكرام��ة 
األخير  بالموسم  اعتمدوا  واالتحاد 
عل��ى العبين موالي��د 2000 فمن 
أت��ى بالبداي��ة أغلبهم ل��م يكونوا 
ضمن التشكيل األساسي بأنديتهم 
للمدرب(  )والحدي��ث  ذلك  ورغم 
استطعنا تجاوز تلك الصعوبة من 
خالل تمارين مرك��زة تعتمد على 
الذهني��ة إلعطاء الثق��ة وتطويرها 
من خالل تمارين مشابهة لحاالت 
المب��اراة وبع��د ثالثة أش��هر من 
العم��ل وصلن��ا لمنتخب ش��اب 
يلعب بفكر وعقلي��ة مختلفة عما 
هو معتمد بالكرة الس��ورية ألنهم 

نواة للمستقبل.
رسالة للجمهور

ف��ي رس��الة طلبنا من��ه توجيهها 
للجمه��ور، خت��م المدي��ر الفن��ي 
بستنلي  س��امر  الشباب  لمنتخب 
تصريحه قائال: أتمنى من الجمهور 
أن تك��ون رؤيته واس��عة وكبيرة 
كما عهدناه بخصوص التعامل مع 
هذه الفئة، وزيادة دعمها والوقوف 
مع منتخبنا الش��اب ألن الجمهور 

الحبيب هو مفتاح النجاح. 

)الجمعة( منتخبنا الشاب يستعد في المالعب الروسية على طريق التصفيات اآلسيوية

بستنلي: راض عن األداء وهذا ما جنيناه في دورة الوفاء بالالذقية

حطين بطاًل لدورة تشرين الكروية للمرة الرابعة في تاريخه

متابعات
- قام بتتويج فريق حطين بطل الدوري كل من: د. محمد شريتح أمين فرع 
الالذقية لحزب البعث العربي االش��تراكي و إبراهيم خضر الس��الم محافظ 
الالذقي��ة وإبراهيم أبا زيد عضو المكت��ب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام 
وعن��اق زيني رئيس مكتب الش��باب بفرع الالذقي��ة، وأيمن أحمد رئيس 

تنفيذية الالذقية وأعضاء التنفيذية وإدارتي  حطين والوحدة.
- حمل كأس الدورة العب حطين أحمد ديب.
- هداف الدورة العب تشرين باسل مصطفى.

- أفضل العب محمد مالطة )تشرين(.
- شاهر الشاكر أفضل حارس مرمى، )حطين(.



03 السنة 36 | العدد 1902
السبت 31 آب 2019

بدت أجواء نادي الفتوة مثالية بعد جملة 
من التعاق��دات وتدعيم عدد من خطوط 
الفري��ق األول الذي بات يضم خليطًا بين 
عنصر الخبرة والش��باب وه��ذا ما ركزت 
عليه إدارة النادي منذ تسلمها مهام عملها 
ونجحت لمدى بعيد في تحقيق حالة من 
الت��وازن في هذا األمر وعاد الالعب هاني 
النوارة لبيته األس��اس قادمًا من حطين 
وانضم محم��د الهزاع لجوقة الفتوة قادمًا 
من جبلة وعب��د الكريم الفتيح قادمًا من 
النواعي��ر ودعم��ت اإلدارة الفري��ق بعدد 
م��ن الالعبين الجدد من خ��الل التعاقد 
مع الالعب ح��ازم الجبارة وأحمد الكلزي 
وتعاق��دت م��ع الح��ارس الخب��رة فاتح 

العمر إضاف��ة لتجديد عقود الحارس علي 
الهالمي ونصر محيمد وعلي العالوي.

هذه األجواء ش��كلت حال��ة ارتياح لدى 
الوس��ط الرياضي ف��ي دير ال��زور وباتت 

الصورة واضح��ة اآلن للجميع بأن الفتوة 
ل��ن يكون ضي��ف ش��رف في ال��دوري 
وانطالقته س��تكون قوية بقي��ادة مدربه 
همام حم��زاوي ال��ذي يس��عى إلثبات 

حضوره في الدوري السوري.
أما على صعيد آخر بق��ي موضوع الدعم 
المالي حاضرًا لكن هذا األمر لم يثِن من 
العزيمة بشيء والجميع يسعى لحل هذا 
األم��ر عبر قنوات االتصاالت مع المحبين 

والداعمين والفعاليات االقتصادية
وفي الس��ياق ذات��ه ش��كلت إدارة نادي 
الفت��وة رابطة مش��جعي الن��ادي ضمت 
زياد الرداوي رئيس��ًا للرابط��ة والمحامي 
مهند الحسن نائبًا وعضوية كل من حازم 
بطاح، بشار العاني، سامر الضيف، د.عمار 
الجاس��م، المحامي أحمد العيسى،سعيد 

الدبس، عامر السالمة.

يفتت��ح نادي الجيش موس��مه الكروي 
الموريتاني  نواذيب��و  ن��ادي  بلقاء فريق 
ف��ي مس��ابقة كأس محم��د الس��ادس 
مل��ك المغرب لألندي��ة العربية األبطال 
ي��وم األح��د ف��ي 1 أيلول عل��ى ملعب 
جذع النخلة في مدين��ة البصرة بالعراق 
)الملعب االفتراضي لنادي الجيش( في 
تمام الساعة 7 مس��اء بتوقيت دمشق، 
وهي المب��اراة االفتتاحية في الدور 32 
وس��تكون مب��اراة الرد ف��ي 21 منه في 
العاصم��ة الموريتاني��ة، وتش��كل هذه 
المب��اراة لفريق الجي��ش نقطة انطالق 
لموس��م كروي جديد يكتب فيها بداية 
مؤهل��ة لمتابعة المش��وار ف��ي محيط 
األندية العربية األبطال لالنتقال من دور 

إلى دور أعلى.
تحضير ممنهج

وش��هدت مرحلة االنتقال الصفية لفريق 
الجيش تغييرا كبيرا طرأ على تشكيلية 
الفري��ق بإدخ��ال العبين ج��دد وخروج 
العبي��ن ال��ى أندي��ة أخرى لتحس��ين 
وضعهم الم��ادي أمام األرق��ام الكبيرة 
للمير كاتو السوري الجديد الذي اجتاح 
توقيع عق��ود الالعبين حتى فضل كثير 
م��ن الالعبي��ن المحترفين ف��ي أندية 
عربي��ة العودة الى أنديته��م االم وأندية 
أخ��رى داخ��ل وطنه��م س��ورية، وبعد 
نهاية الموس��م الكروي السوري لألندية 
الممت��ازة واالنته��اء م��ن إعادة رس��م 
التش��كيلية الجدي��دة لن��ادي الجيش 
أجرى معس��كرا مغلقا ف��ي لبنان لعب 
فيه 3 مباريات خس��ر االولى مع النجمة 
اللبناني 2/1 وتعادل مع السكسكية 1/1 
وفاز عل��ى االنصار 1/2 وه��و لم يلعب 
للنتيجة بقد لعب ألهداف أخرى يحافظ 
بها على ش��خصية الفريق ف��ي المثابرة 
على احراز البطوالت على المس��تويين 

الداخلي والخارجي.
منافسة عىل األلقاب

صرح المقدم أيهم الباش��ا مدير الفريق 
لالتحاد: عن واقع الفريق الحالي وش��ق 
طريقه لموسم كروي جديد قائال: هدفنا 
من المعسكر الخارجي خلق روح انسجام 
بي��ن الالعبين من خ��الل الموجة التي 

احدثته��ا مرحلة توقيع عق��ود الالعبين 
المحترفين ف��ي الدوري المحلي ونحن 
عش��ناها به��دوء وصم��ت بعي��دا عن 
الضجيج االعالمي الذي ظهر في الكثير 
منن االندية الممتازة الس��ورية، ووصف 
البطول��ة العربي��ة بأنها صعب��ة المنال 
لوج��ود أندية مختلفة ف��ي اإلمكانيات 
وإمكان إقامة مبارياته��ا وتدعيم فرقها 
بالعبين محترفين ونحن في سورية ما 
زال االحتراف لالعبين الخارجي ممنوعا، 
يحتاج الى قونن��ة افضل مما عليه اآلن 
ويب��ذل الجه��از الفني بقي��ادة المدرب 
ط��ارق جب��ان جه��ودا كبي��رة للوصول 
بالفري��ق الى حالة فني��ة متقدمة ضمن 
امكانيات الالعبين وسوف ينافس على 
جميع البطوالت التي يشارك فيها لهذا 

الموسم.
أعىل جاهزية

وأع��رب ط��ارق جب��ان: م��درب نادي 
الجيش ع��ن تفاؤله بالفريق في صبغته 
التي وصل إليها في قدراته بأداء جماعي 
ومهارات فردية واالس��تحواذ على الكرة 
في وس��ط الملعب وف��ي هجمات على 
مرم��ى الخصم وانفتاح نفس��ي وذهني 
األخطاء  وتصحيح  للتوجيه��ات  متقبل 
واالندم��اج في اآلخر، وس��يكون الفريق 
مح��ط األنظار كما كان فيما س��بق من 
مواسم كروية بطال أو ندا قويا للبطوالت 
واألرقام التي تحدد عدد البطوالت التي 
أحرزه��ا ه��ي الدليل على ذل��ك، وهذا 
لي��س بجديد علي��ه، والمعس��كر الذي 
نفذن��اه في لبنان هو للوصول على أعلى 
جاهزي��ة ممكن��ة قبل انط��الق الدوري 

السوري الممتاز والتحضير لمالقاة فريق 
نواذيب��و الموريتاني ف��ي بطولة األبطال 

العرب.
الفريق الموريتاني

وفري��ق نواذيبو الموريتاني صاعد حديثا 
الى البطوالت القارية والبطوالت العربية 
وال يضم ف��ي صفوفه أي العب محترف 
أجنبي ويش��ارك ألول مرة ف��ي بطولة 
أبطال العرب وش��ارك في دوري أبطال 
أفريقيا مرتين 2014 – 2019 وفاز بكاس 
موريتانيا ثالث مرات وبطل دوري بالده 
10 مرات، ويضم الفريق في صفوفه من 
الموريتاني  الوطن��ي  المنتخ��ب  العبي 
س��ليمان جلو لحراس��ة المرم��ى، وفي 
خ��ط الدفاع الحس��ن كريظ، م��ا نغان 
عمر،محمد ود، وفي خط الوسط عبد هللا 
نجم��ي، وفي خط الهجوم علي الش��يخ 
فوالن��ي هيميا تاتذج��ي، وأجرت أدارة 
النادي تغييرًا على الجهاز الفني للفريق 
حيث عينت م��درب الفريق الكاميروني 
نجويا موريل مديرا عاما للنادي وعينت 
االس��باني س��انتياغو مارين نغ��و مدربا 
للفريق وكان مش��رفا عل��ى مركز خاص 

لتدريب العبي فئات في النادي.
قائمة الفرق المشاركة 

تض��م قائم��ة الف��رق المش��اركة م��ن 
أندية أبط��ال أفريقي��ا الرج��اء والوداد 
البيضاويي��ن، وأولمبي��ك )المغ��رب( 
واالس��ماعيلي  الس��كندري  واالتح��اد 
والترجي  الس��احلي  والنج��م  )مص��ر( 
)تون��س( مولودي��ه الجزائ��ر وش��باب 
والمريج  والهالل  )الجزائر(  قسطنطينية 

)السودان( وأهلي بني غازي ليبيا.

وم��ن أبط��ال آس��يا: الع��ري والكويت 
والشباب  )الكويت(االتحاد  والس��المية 
)السعودية( الوصل والجزيرة )االمارات( 
العهد والنجمة )لبنان( والشرطة والقوة 
الجوي��ة )العراق( والنصر وظفار )عمان( 
والجيش )سورية( والمحرق )البحريني( 
الق��دس  وش��باب  االردن(  وش��باب 
)فلس��طين( ومجموع األندي��ة 31 ناديا 
18 من إفريقيا و13 من آسيا وعلى ماذا 
اعتمد االنتقاء ما بين 3 ثالثة أندية من 
دول ون��اد واحد من أخ��رى وصعد أحد 

الفرق للدور 16 باي.
البعثة

تألفت بعثة ن��ادي الجيش من: العميد 
الركن محس��ن عب��اس رئيس��ًا للبعثة، 
العميد الركن زكريا قناة مش��رفًا للعبة، 
المق��دم أيه��م الباش��ا مدي��رًا للفريق، 
طارق جبان مدربًا، فراس خليل مس��اعد 
مدرب، س��امر ريحاني مدرب��ًا للحراس، 
يوس��ف مرقا معد بدن��ي، أصالن كنجو 
إداري، منصور الش��حاف معالج، محمد 
إبراهيم إحصائي وعالء منصور مس��ؤواًل 

للتجهيزات.
وم��ن الالعبين: عبد اللطيف نعس��ان، 
محمد يزن عراب��ي، منهل طيارة، محمد 
فارس أرن��اؤوط، يوس��ف الحموي، طه 
العائ��ق، ثائر كروما، محم��د كروما، ورد 
الس��المة، محم��د الواكد، عل��ي خليل، 
مؤم��ن ناج��ي، حس��ن بوظان، وس��ام 
الس��لوم، أحمد الخص��ي، محمد رامي 
الت��رك، محم��د م��ازن عم��ارة، محمد 
القاس��م، عبدالرزاق بستاني وبهاء الدين 

االسدي.

تغادرنا اليوم الس��بت بعث��ة منتخب الرجال 
لك��رة الق��دم باتجاه الفلبين حيث س��تكون 
المواجه��ة م��ع أصحاب األرض في الس��اعة 
الثانية والنص��ف من بعد ظهر يوم الخميس 
الق��ادم )5 أيل��ول( على ملعب بان��ارد بارك 
بمدين��ة باكولود، ضمن التصفيات المزدوجة 
لكأس العالم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 

بالصين.
وكان فجر إبراهيم المدير الفني لمنتخبنا قد 
أعلن ع��ن القائمة النهائية ضمت )23 العبًا( 
منهم لخوض المواجه��ة االفتتاحية القادمة، 

وضمت القائمة كاًل من: 
إبراهي��م عالم��ة، خالد إبراهي��م، خالد حاج 
عثمان، ف��راس الخطيب، أحمد الصالح، عمر 
السومة، حسين الجويد، عمرو جنيات، يوسف 
محمد، عبد هللا الشامي، عمرو ميداني، خالد 
كردغلي، محمد العنز، محمد زاهر الميداني، 
ورد السالمة، محمود المواس، عمر خريبين، 
أحمد األحمد، كامل حميش��ة، محمد كامل 

كواية، أحمد أش��قر، ش��ادي الحموي، خالد 
المبيض.

وي��وم الثالثاء الماضي تعرض الالعب محمد 
المرمور إلصابة خالل مباراة فريقه تشرين مع 
حطين في نصف نهائي دورة تشرين الكروية.

وخرج المرمور في الدقيقة 80 متأثرًا بإصابته 
التي حددت بش��كل أول��ي رض على مفصل 
الركب��ة حيث تم تصويره ش��عاعيًا ومتابعته 
م��ن قبل معال��ج المنتخب رفي��ق المصري 
العودة لمعسكرات  وس��يتم تحديد إمكانية 
ومباري��ات المنتخ��ب القادمة حس��ب نوع 
اإلصاب��ة كما غيب��ت اإلصاب��ة كل من مؤيد 

العجان ومحمد عثمان.
وش��ارك بقي��ة الالعبين أيضًا م��ع أنديتهم 
ف��ي بطولة الوف��اء القوية والتي اس��تقطبت 
عددًا كبيرًا جدًا من الجماهير المتابعة ومن 
االهتمام بش��كل عام تابع خاللها المدرب » 
فجر« عدد من المباريات وس��جل مالحظاته 

هناك.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة األولى التي 
تضم إل��ى جانبه كل من الصي��ن والفلبين 
وجزر مالديف وغوام وستكون المباراة الثانية 
له أم��ام منتخب جزر المالدي��ف بتاريخ 10 
تشرين األول وفي 15 الشهر نفسه يحل ضيفًا 

على غوام ثم ينه��ي مبارياته برحلة الذهاب 
في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني القادم 

بمواجهة المنتخب الصيني.
ويتأه��ل 12 منتخب��ا أصحاب الص��دارة في 
كل مجموعة، إضاف��ة ألفضل 4 من أصحاب 

المركز الثاني مباشرة إلى نهائيات كأس أمم 
آسيا 2023 التي ستقام في الصين، والمرحلة 
المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات 

كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.
وس��ينافس أفضل 24 منتخب��ا آخر في دور 
منفصل للتصفيات بحثا عن 12 مكانا متبقيا 
في كأس أمم آس��يا والتي تضم منافس��اتها 

24 منتخبا.
وضمت القرع��ة 40 منتخب تم تقس��يمهم 
إل��ى 8 مجموع��ات وكل مجموعة ضمت 5 

منتخبات.
ي��درب المنتخ��ب الفلبين��ي زفي��ن جوران 
إريكس��ون من الس��ويد )71 عامًا( الذي قاد 
الفري��ق أيضًا ف��ي نهائيات كاس آس��يا أمم 
آس��يا األخيرة في اإلمارات 2019 وخرج فيها 
صفر اليدين بعد خسارته مع كوريا الجنوبية 
الفلبين هدفًا  والصين وقرغيزستان، وسجل 
مقاب��ل 7 أهداف تلقتها ش��باكها بالمباريات 

الثالث آنذاك.

كرة القدم

من القلبمن القلب

عندما ال يلبي ثالثة أبطال مالكمة مؤهلون لبطولة العالم التي ستجري 
في روس��يا الش��هر القادم دعوة اتحادهم لدخول معس��كر داخلي قبل 
السفر مما يستدعي اتخاذ قرار بعدم المشاركة وتستغرب تصرف أبطال 
صنعهم بلدهم وجعلهم نجومًا وألس��باب غير مقنعة يس��تنكفون عن 

تلبية نداء هو في مصلحتهم أواًل.
وعندم��ا ترى كيف يس��طع نج��وم صغار من الناش��ئين والناش��ئات 
والش��باب في البطوالت المتفرقة وخاصة في غرب آسيا تشعر ببعض 
العزاء ألن مصنع أبطال المستقبل لم يتوقف وأن إستراتيجية التصنيع 
قائمة على قدم وس��اق، وأن من يخرج من الس��باق ال يؤثر في مسيرة 

ناجحة تقدم األبطال تلو األبطال.
إنج��ازات مفرحة انهالت علينا من كل حدب وص��وب تؤكد أن الجيل 
الجديد قادم وبقوة في عمان األردن وفي بطولة غرب آس��يا للفرق فئة 
الواعدات والش��بالت والناش��ئات والشابات والس��يدات بكرة الطاولة 

تحصل على سبع ميداليات.
وفي كرة الطائرة التي انقطعت عن المشاركات الخارجية ثماني سنوات 
يفوز منتخبنا للناش��ئين عل��ى منتخب األردن الذي يس��تعد للبطولة 
العربية منذ ثمانية شهور، ويكمل مشوار النجاح رجال طائرتنا بفوزهم 
بالمرك��ز األول في لبنان في دورة ودية جمعت أندية متميزة ومنتخب 
الجيش اللبناني وهذا دليل على عودة الروح إلى هذه اللعبة الجميلة.

ولم تتخلف سيداتنا بكرة الس��لة عن ركب النجاح، فبعد غياب ثماني 
سنوات أيضًا وفي بطولة غرب آسيا في األردن تفوز سيداتنا على األردن 
وإيران وخسارة مع لبنان ويتأهل المنتخب إلى النهائي الذي سيجري 

على مالعب النادي األرذثوكسي.
أم��ا الخاتم��ة الجميلة والمفرح��ة جدًا هو تف��وق أبطالنا الناش��ئين 
والناشئات في ألعاب القوى وهي أم األلعاب في غرب آسيا التي جرت 
في لبنان بمشاركة عشر دول، وحقق أبطالنا خمس عشرة ميدالية سبع 
ذهب وفضيتين وست برونزيات والمركز الثاني وفي هذا بشارة تغطي 

كل التوقعات لما هو قادم.
جيل قادم باندفاع إلى الساحات الرياضية، فاألولمبياد الوطني للفئات 
العمرية يكمل حلقة الفئات ويغطي ش��رائح م��ن فئات الالعبين ظهر 
منهم كم نوعي كبير وقد توزعت منافس��ات األولمبياد الوطني في كل 
المحافظات وهك��ذا تكون البدايات الناجحة الت��ي تضع جياًل رياضيًا 
ملتزم��ًا ببلده وقادرًا عل��ى تحقيق اإلنجازات، وم��ن يظن من األبطال 
الذي��ن تم تحضيرهم في مالعب وصاالت الوطن أن ال بديل لهم نقول 
لهم بأن هناك مئات النجوم الذين انطلقوا من خط البداية وس��يصلون 
إلى الس��احات العربية واإلقليمية واآلس��يوية وربما إلى العالمية في 

أجل قريب.
من المهم أن نتابع بشكل مستمر ودون أي انقطاع برامج هذه القواعد 
الكفوءة ألن المؤش��رات مبشرة وس��نكون على موعد مع الكثيرين من 

المواهب في قادمات األيام.

أبطال قادمون

نبيل الحاج علي

بحض��ور المهن��دس هالل الهالل األمي��ن العام المس��اعد لحزب البعث 
العربي االشتراكي والدكتور عمار ساعاتي رئيس مكتب الشباب بالقيادة 
المركزية للحزب واللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام وعدد 

من أمناء فروع الحزب ورؤساء مكاتب الشباب في المحافظات.
أقيمت في دمش��ق مباري��ات المرحل��ة النهائية لبطول��ة مراكز كتائب 
البعث بكرة القدم التي جمع��ت الفرق الحاصلة على المركز األول بالدور 

التمهيدي الذي أقيم وفق نظام دوري المجموعات في أربعة تجمعات.
وفي النتائج فازت حلب على حمص 7/0 وتغلبت درعا على دمشق بفارق 
ركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت األصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل 
منهما، وف��ي مباراة المركزين الثالث والرابع فازت دمش��ق على حمص 
10/1 وفي المب��اراة النهائية تفوقت حلب عل��ى درعا 3/0 وحملت لقب 
وكأس البطول��ة الذي تس��لمه كابتن الفريق م��ن المهندس هالل هالل 

وصحبه من الحضور الرسمي.
وف��ي حلب اس��تقبل القاضي فاضل نجار أمين ف��رع الحزب بحضور أحمد 
منصور رئيس مكتب الش��باب في فرع حلب للح��زب أعضاء الفريق الفائز 
وهنأ الالعبين والجهاز الفني على إنجازه ووعد بإقامة حفل تكريمي للفريق.

أقيم��ت مباري��ات األدوار النهائي��ة والتمهيدية بنظام السداس��يات في 
مالعب مصغرة مفتوحة وقادها حكام اتحاديون معتمدون. 

المهندس هالل هالل يتوج منتخب حلب بكأس بطولة مراكز كتائب البعث

الخميس.. منتخبنا األول يقص شريط افتتاح مبارياته بالتصفيات المزدوجة

تغادرن��ا غدًا األحد إلى لبن��ان بعثة منتخبنا 
الوطني للناش��ئين بكرة القدم إلجراء معسكر 
تدريبي ومباراتين وديتين مع نظيره اللبناني 
القادمين، وتضم  يومي االثني��ن واألربع��اء 
البعثة طالل بركات )مديرًا للمنتخب(، خوان 
ماركوس ترويا )مش��رفًا فني��ًا( محمد عقيل 
للمدرب(  )مدربًا( هشام كردغلي )مس��اعدًا 
محمد بيروتي )مدرب��ًا لحراس المرمى( عبد 
العوض  )إداريًا( محس��ن  المص��ري  الوكيل 
)معالجًا( أنور البكر )منس��قًا اعالميًا( يعرب 
زكري��ا )مصورًا( ش��ادي حس��ين )مس��ؤواًل 
للتجهيزات( و23 العبًا وهم: حسن محمود، 

محم��ود النايف، أنيس قاس��م، عب��د النافع 
الش��ريباتي، محمد عثمان، محمد سراقبي، 
المق��داد احمد، عب��د المؤمن بح��الق، علي 
الرين��ة، محمد ش��حرور، أحمد كال��و، عمار 
حديد، عمر جبارة، محمود قلعة جي، حسان 
الزياز، زكريا الرمضان، محمد سليمان الحاج، 
ن��وار الحلب��ي، خال��د الحجة، عب��د الرحمن 
ش��اهين، مض��ر الخطيب، محمد حس��ونة، 

أحمد حاج عمر.
وكان منتخب الناشئين قد اختتم أول أمس 
)الجمع��ة( معس��كره التدريبي في دمش��ق 
الذي اس��تمر 8 أيام انتظم خاللها بتدريبات 
يومية صباحية ومسائية في مالعب الفيحاء 
وملعب تش��رين بإش��راف الكادر الفني الذي 
أجرى اختبارات تحمل فردية لكافة الالعبين 

أسفرت عن نتائج مطمئنة ومشجعة بحسب 
رأي المدرب محم��د عقيل كمل لعب خالل 
المعس��كر مباراتين وديتين تعادل سلبًا في 
األولى مع ش��باب الش��رطة، ولع��ب مباراته 
الثاني��ة م��ع ش��باب الجيش مس��اء أمس 
الجمعة وانتهت بفوز المنتخب بثالثة أهداف 
نظيفة سجلها حس��ن محمود وأنيس قاسم 

ومحمد  سراقبي.
جدير ذكره أن المعسكرات الحالية لمنتخبنا 
تأتي في إطار تحضيراته للتصفيات اآلسيوية 
الت��ي تب��دأ ي��وم 18 أيل��ول الق��ادم حيث 
يلعب منتخبن��ا في المجموع��ة الرابعة إلى 
جان��ب منتخبات كل من عمان وباكس��تان 
مباري��ات  تس��تضيف  الت��ي  والس��عودية 

المجموعة في مدينة الدمام.

اختتم معسكره التدريبي بدمشق 

منتخب الناشئين يلتقي نظيره اللبناني مرتين )وديًا(

تعاقدات جديدة في كرة الفتوة

أنور البكر

في أول اختبار لفريق الجيش في بطولة أبطال العرب 

فريق الجيش يواجه )األحد( فريق نواذيبو الموريتاني في العراق
صبحي أبو كم

مالك الجاسم
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كاف��ة  م��ن  واس��عة  بمش��اركة 
المحافظات الممارسة للعبة أقيمت 
منافسات بطولة ألعاب القوى ضمن 
األولمبياد الوطني الرابع للناش��ئين 
ف��ي محافظ��ة الالذقية وش��هدت 
وندي��ة  وإث��ارة  قوي��ة  منافس��ات 

وأسفرت عن النتائج التالية:
الناشئين

100 م جري: نور كنفاني الالذقية.
200 م ج��ري: محم��ود األيوب��ي 

الجيش.
اليوس��ف  م��رام  ج��ري:  م   400

حمص.
اليوس��ف  م��رام  ج��ري:  م   800

حمص.
رمي الرمح: حمزة أحمد الجيش.

وثب عالي: محمد الش��هابي ريف 
دمشق.

رم��ي القرص: عب��د هللا زلف ريف 
دمشق.

كرة حديدية: حم��زة كحيل ريف 
دمشق.

1500 م ج��ري: س��ليمان عاصي 
دمشق.

5 ك��م مش��ي: ص��دام النام��س 
الحسكة.

100 م حواج��ز: صال��ح الحس��ن 
الالذقية.

الناشئات
100 جري: بتول قيصر الجيش.

200 م جري: ميس عبود الالذقية.

400 م جري: ميس عبود الالذقية.
800 م جري: آية حسن دمشق.

100 م حواج��ز: س��ارة توتونجي 
حلب.

1500 م جري: نايا الناصر حمص.
رمي الرمح: جويل جميل الالذقية.
وثب عالي: سالي حماة ريف دمشق.
كرة حديدية: وديعة حسن حمص.

رمي القرص: مريم مكس��ور ريف 

دمشق.
طعم��ة  ج��ودي  طوي��ل:  وث��ب 

الالذقية.
3 ك��م مش��ي: س��يدرا ش��حادة 

الالذقية.
الترتيب العام للمحافظات 

 )5( ذه��ب-   )8( الالذقي��ة:   -1
فضه- )1( برونز.

2- حمص: )5( ذهب- )5( فضه 
– )4( برونز.

الجي��ش: )4( ذه��ب – )7(   -3
فضه- )5( برونز.

4- ريف دمش��ق: )4( ذهب- )2( 
فضه- )4( برونز.

5- دمشق: )2( ذهب – )2( برونز.
 )1( ذه��ب-   )2( القنيط��ره:   -6

برونز.
7- حلب: )1( ذهب- )5( برونز.

 )2( ذه��ب-   )1( الحس��كة:   -8
برونز.

9- السويداء: )2( فضه .
10- درعا: )1( فضه.

10 مكرر- حماه: )1( فضه.
11- الرقة )1( برونز.

12- دير الزور.

توج منتخب الش��رطة بطاًل لفئة الناشئين ونال حمص 
المرك��ز األول لفئة الناش��ئات في بطول��ة الجودو التي 
أقيمت ضم��ن فعاليات األولمبياد الوطني للناش��ئين 
وجرت منافس��اتها ف��ي محافظة حمص بمش��اركة 11 
محافظ��ة إضافة لهيئتي الش��رطة والجيش وغياب كل 
م��ن ادلب وحماه، وج��اءت نتائج البطول��ة على النحو 

التالي:
فردي الذكور

وزن 34ك��غ: 1- أحمد ش��ويط )القنيط��رة( 2- وضاح 
رشيد )حلب 3- رائد الرهوان )دمشق( 3م- عمار العش 

)ريف(.
38ك��غ: 1- علي عبد الحق )الش��رطة( 2- أحمد محمد 
)طرطوس( 3- محمد منافيخي )حلب( 3م: أحمد علي 

)دمشق(
42كغ: 1- محمد هالل )الش��رطة( 2- مجد عكو )ريف( 

3- محمد حكيم )حلب( 3م- محمد بيطار )الجيش(.
46كغ: 1- عمار الرفاع��ي )ريف( 2- عبد الكريم خلوف 
)حلب( 3- سعيد اسماعيل )حماه( 3م: محمد جوخدار 

)الالذقية(.
50كغ: 1- محم��د الخطيب )القنيطرة( 2- زين محمود 
)حمص( 3- محمد قاس��م )دمشق( 3م-محمد حسين 

)حلب(.
55كغ: 1- أحمد القاعد )دمش��ق( 2- يوس��ف القديمي 
)القنيطرة( 3- راش��د عثمان )ريف( 3م- خضر الحسن 

)حمص(.
60ك��غ: 1- محم��د القدة )دمش��ق( 2- أحمد حميدي 
)القنيط��رة( 3- زين الدين حيبا )الش��رطة( 3م- علي 

محمد )الالذقية(.
66كغ: 1- محمد حاج قدور )الش��رطة( 2- وليد أبو بكر 
)حلب( 3- لؤي اللحام )دمش��ق( 3م- محمد ش��اهين 

)ريف(.

+66ك��غ: 1- نور هللا يونس )الش��رطة( 2- محمد قبالن 
)دمش��ق( 3- ميس��رة عثم��ان )ري��ف( 3م- يوس��ف 

المصطفى )حمص(.
الترتيب العام لفئة الذكور: 1- الش��رطة 2- القنيطرة 3- 
دمشق 4- ريف دمشق 5- حلب 6- حمص 7- طرطوس 
8- الالذقي��ة 9- حماه 10- الجيش، وخرجت منتخبات 
كل من درعا والسويداء والحسكة ودير الزور بال ترتيب.

فردي اإلناث
وزن 32كغ: 1- دارين المرس��تاني )القنيطرة( 2- براءة 
عراب��ي )الجيش( 3- هبة داوود )حم��ص( 3م- جلنار 

محمد )طرطوس(.
36ك��غ: 1- ناهد علي )طرطوس( 2- حليمة الموس��ى 
)حلب( 3- ش��هد العلي )حمص( 3م- س��الف الصباغ 

)الالذقية(.
40ك��غ: 1- بتول العراب��ي )الجيش( 2- م��ي المحمد 
)حم��ص( 3- روز ابراهيم )طرطوس( 3م- رند قهوجي 

)الالذقية(.
44كغ: 1- فهيدة الحمصي )حماه( 2- دينا دنو )القنيطرة( 

3- اروى مرجان )حمص( 3م- يارا فياض )الجيش(.

48ك��غ: 1- ليل��ى كنعان )الس��ويداء( 2- اس��راء عاليا 
)حلب( 3- ريم مطر )ريف( 3م- تقى زعويط )القنيطرة(.

52كغ: 1- نور االيمان مصري )حلب( 2- ش��هد الس��عد 
)الس��ويداء( 3- هنادي حبوس )حمص( 3م- س��يدرا 

زويكي )الالذقية(.
57كغ: 1- س��اندرا عبيد )الش��رطة( 2- تسنيم النبهان 
)حماه( 3- رهف الس��الم )حل��ب( 3م- غفران التركي 

)دمشق(.
63كغ: 1- هديل مرجان )حمص( 2- رش��ا سمان )حلب( 
3- ايمان عطية )طرطوس( 3م- شمس ملوك )الالذقية(.

+63كغ: دلع عطرة )حمص( 2- شهد نقرش )ريف( 3- 
جود أبو حالوة )دمشق( 3م- دلع كبة )طرطوس(.

ترتيب فئة االناث: 1- حمص 2- حلب 3- القنيطرة 4- 
الجيش 5- حماه 6- السويداء 7- طرطوس 8- الشرطة 
9- ريف دمش��ق 10- الالذقية 11- دمشق وخرجت كل 

من الحسكة ودير الزور ودرعا بال ميداليات.
الترتيب العام 

1- الشرطة )5 ذهب- 1برونز(.
2- القنيطرة )3 ذ - 3 ف- 1ب(.
3- حمص )2 ذ – 2 ف – 6 ب(.
4- دمشق )2 ذ – 1 ف – 6 ب(.
5- حلب )1 ذ – 6 ف – 4 ب(.

6- ريف دمشق )1 ذ – 2 ف – 5 ب(.
7- طرطوس )1 ذ – 1 ف – 4 ب(.
8- الجيش )1 ذ – 1 ف – 2 ب(.

9- حماه )1 ذ – 1 ف – 1 ب(.
10- السويداء )1 ذ – 1 ف(.

11- الالذقية )6 ب(.
وخرج��ت كل من الحس��كة ودرع��ا ودير ال��زور بال أي 

ميدالية بالفئتين.

محليات

أنور البكر

األولمبياد الوطني الرابع للناشئين

تختتم اليوم )السبت( فعاليات األولمبياد الوطني الرابع للناشئين الذي 
وشارك  والالذقية  وحمص  دمشق  محافظات  في  منافساته  تقام 
من  وحكم  وإداري  وم��درب  والعبة  العب  أالف  أربعة  حوالي  فيها 

الجنسين، في 23 لعبة تضمنت حوالي 220 مسابقة، حظيت بمتابعة 
في  المشاركين  الالعبين  وأهالي  األلعاب  هذه  جماهير  من  كبيرة 

المنافسات.
المكتب  وأعضاء  العام  الرياضي  االتحاد  رئيس  جمعة  اللواء  وحرص 
التنفيذي لالتحاد الرياضي على حضور المنافسات كل حسب المحافظات 
األوائل  الفائزين  وتوجوا  مكتبه،  إش��راف  ضمن  المدرجة  واأللعاب 

بالميداليات والكؤوس.
الطائرة  الفائت منافسات كرة السلة والكرة  وأقيمت خالل األسبوع 
والعاب  والترياتلون  والمالكمة  والسهم  والقوس  األثقال  ورفع 
القوى والجودو والشطرنج والتي تطالعون تفاصيل نتائجها في هذا 
بطوالت  نهائي  بإقامة  االولمبياد  فعاليات  اليوم  تختتم  فيما  العدد 

كرة المضرب والدراجات والرماية.. إلى التفاصيل.

اليوم.. ختام منافسات األولمبياد الوطني للناشئين في نسخته الرابعة

ت��وج منتخب حماة بالمركز األول في بطولة 
رفع األثقال للناش��ئين والناشئات بحصوله 
على 8 ميداليات ذهبية من أصل 12 وزعت 
في ختام منافس��ات الفئتين، بعد حصولها 
عل��ى خمس ميداليات في بطولة الذكور و3 
ذهبيات في بطولة اإلناث التي اقتصرت على 
ثالثة أوزان فقط وشارك فيها اربع محافظات 
ه��ي حماه والش��رطة وحم��ص وطرطوس 
والس��ويداء، فيما تضمنت منافسات الذكور 

تس��عة أوزان وش��ارك في منافس��اتها 13 
منتخب��ًا مثلت 10 إضاف��ة لهيئات الجيش 
والش��رطة والمحافظ��ة وتخلف��ت كل من 
القنيطرة وادلب ودرعا والرقة، وجاءت نتائج 

البطولة على النحو التالي:
ترتيب الناشئين

1- حماه )5 ذ -1 ف – 1ب(.
2- حلب )1 ذ -3 ف – 2ب(.

3- الجيش )1 ذ -2 ف – 1ب(.

4-  الالذقية )1 ذ -2 ف(.
5- حمص )1 ذ(.
6- )1 ف – 3ب(.
7- الشرطة )1ب(.

8- دير الزور )1 ب(.
وخرج��ت منتخب��ات ريف دمش��ق والمحافظة 
والحسكة وطرطوس والسويداء دون أي ميدالية.

ترتيب الناشئات
1- حماه )3 ذ -1 ف – 2ب(

2- الشرطة )2 ف(
3- حمص )1 ف(

4- طرطوس )1 ب(.
5- السويداء بال أي ميدالية.

الترتيب العام في البطولة للفئتين: 1- حماه 
2- حل��ب 3- هيئة الجيش 4- الالذقية 5- 
حم��ص 6- دمش��ق 7- هيئة الش��رطة 8- 
طرطوس 9- دير ال��زور 10- المحافظة 11- 

الحسكة 12- ريف دمشق 13- السويداء.

بجدارة واستحقاق.. ناشئو وناشئات حماه أبطال رفع األثقال

ناشئو الشرطة وناشئات حمص أبطال جودو األولمبياد

منافسات قوية ومشاركة واسعة في بطولة ألعاب القوى 

شهدت األسبوع الماضي ختام منافسات لعبة القوس 
والس��هم ضمن األولمبياد الوطني الرابع للناش��ئين 
في مدينة الفيحاء الرياضية وس��يطرت فيها دمش��ق 
على المقدمة ففي مسابقة الناشئين نال وائل الحرح 
)دمشق( المركز األول تاله زين بجعة )حلب( وخضر 

جليكو )الالذقية(.
وفي مسابقة الفردي ناشئات نالت هال تللو )دمشق( 
الصدارة تلتها مرام بوريش )الالذقية( ثم ود س��لوطة 

)ريف دمشق(.
وفي مس��ابقة الزوجي المختلط أح��رز الثنائي وائل 
الح��رح وهال تلل��و المركز األول )دمش��ق( ثم خضر 
جليكو ومرام بوري��ش )الالذقية( وفي المركز الثالث 

ود سلوطة وأحمد سلوطة من ريف دمشق.
تصدرت دمش��ق المجموع الع��ام بثالث ذهبيات ثم 
الالذقي��ة بفضيتين وبرونزية تلته��ا حلب بفضية ثم 

ريف دمشق ببرونزيتين.

دمشق بطلة القوس والسهم

كنا قد نش��رنا في الع��دد الماضي 
م��ن صحيفة االتح��اد نتائج بطولة 
الس��باحة كاملة ع��دا نتائج الفترة 
المس��ائية م��ن الي��وم األخير من 
البطول��ة الت��ي تضمن��ت ث��الث 
سباقات جاءت نتائجها على النحو 

التالي:
س��باق 50 م حرة ذكور: 1- س��عيد 
طبيخ 31.80 ثا دمش��ق 2- حمزة 
الماردين��ي 31.99 ث��ا الجيش 3- 

مصعب بلد 32.42 ثا الالذقية.
س��باق 100 م صدر ذكور: 1- حسن 
حج��ل 1.33.61 د دمش��ق 2- نهاد 

ناشر النعم 1.34.09 د السويداء.
س��باق 200 م متن��وع ذك��ور: 1- 
حس��ن حجل 3.03.17 د دمش��ق 
2- مصع��ب إبراهي��م 3.08.23 د 
الجيش 3- محم��د داية 3.08.53 

الالذقية.
م��ن جهة أخ��رى انطلق��ت صباح 
اليوم الخمي��س األدوار التمهيدية 
 72 بمش��اركة  المب��ارزة  لبطول��ة 
العبًا والعبة مثلوا س��ت محافظات 
هي دمش��ق وإدلب وريف دمش��ق 
وطرطوس والالذقية وحماة بمعدل 

12 العبًا والعبة من كل منتخب.

تتمة نتائج بطولة السباحة

محمد عجان
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األولمبياد الوطني الرابع للناشئين

محمد عجان

توج منتخب الحس��كة لناش��ئي 
لألولمبياد  بط��اًل  الطائرة  الك��رة 
بج��دارة  ف��وزه  بع��د  الراب��ع 
واس��تحقاق عل��ى منافس��ه في 
دمشق  منتخب  النهائية  المباراة 
ف��ي البطول��ة الت��ي اختتم��ت 
فعالياته��ا ف��ي الالذقي��ة وعلى 
م��دى أربعة أيام والتي ش��ارك 
فيه��ا عش��رة منتخب��ات ه��ي 
دمشق، الالذقية، الحسكة، درعا، 
ريف دمش��ق، حم��اة، القنيطرة، 
حلب، الرقة، السويداء، طرطوس.

قس��مت الف��رق المش��اركة إلى 
األول��ى:  ضم��ت  مجموعتي��ن: 
الالذقي��ة، الس��ويداء، الحس��كة، 
حم��اة، القنيط��رة، ريف دمش��ق 
فيم��ا ضمت الثاني��ة منتخبات: 
الرق��ة، طرط��وس، درع��ا، حلب، 

دمشق.
ولعب��ت كل مجموعة فيما بينها 
بطريقة الدوري من مرحلة واحدة 
ليتأه��ل األول والثان��ي من كل 

مجموعة للدور الثاني.
المس��توى العام عبر عن نفس��ه 
باألداء الفع��ال والعالي عند كافة 
الف��رق المش��اركة حي��ث برزت 
خام��ات ووج��وه واع��دة تملك 
الكف��اءة والمقدرة وملمة بفنيات 
ومهارات اللعبة وحس��ن توظيف 

اإلمكانيات في الملعب. 

المجموعة األوىل
وتصدرها بجدارة منتخب الحس��كة 
بع��د فوزه عل��ى كل م��ن القنيطرة 
والالذقية والس��ويداء وريف دمشق 
نتيج��ة واح��دة 0/2 وعلى منتخب 
حم��اة 1/2 وحل ثانيًا منتخب ريف 
دمش��ق بعد ف��وزه عل��ى الالذقية 
وحماة والقنيطرة 0/3 وانتقال سويًا 

للدور النصف نهائي.
المجموعة الثانية

وجاء بالمركز األول منتخب دمشق 
بتمي��ز وفني��ات بع��د ف��وزه على 
طرط��وس وحل��ب ودمش��ق ودرعا 

بنتيجة واحدة 0/3.
وحل ثاني��ًا منتخب درعا بع��د فوزه على 
طرطوس والرقة وحلب بنتيجة واحدة 0/3.

وانتقال سويًا للدور الثاني.

االمتحان الصعب
ج��اءت منافس��ات ال��دور النصف 
نهائي بمثاب��ة اختبار للياقة البدنية 
والمتابع��ة بوتي��رة لع��ب واح��دة 
فتقابل ف��ي المباراة األولى منتخب 
دمش��ق متصدر المجموع��ة الثانية 
مع فريق دمش��ق ثان��ي المجموعة 
األول��ى وتغل��ب بنج��اح وتف��وق 
منتخب دمشق 0/3 وتأهل للمباراة 
النهائية بعد مباراة من جانب واحد 
فيما تقابل في اللقاء الثاني منتخب 
المجموعة  متص��در  أول  الحس��كة 
األول��ى م��ع منتخ��ب درع��ا وفاز 
منتخب الحسكة بجدارة 0/3 وتأهل 

للمباراة النهائية.
نهائي وال أجمل

وبع��د مب��اراة ماراثوني��ة ودرامية 

أش��واط  خمس��ة  إل��ى  احتاج��ت 
وس��اعتين ونص��ف م��ن اللع��ب 
المتواصل وكانت الصدارة لمنتخب 
الحس��كة الذي اس��تطاع أن يتابع 
بوتيرة لعب واح��دة عبر المحافظة 
على ع��دم إضاع��ة أي��ة نقطة من 
اإلرس��ال والض��رب الس��احق فيما 
كث��رت إضاعة النقاط من اإلرس��ال 

عند فريق دمشق.
الش��وط األول أنهاه فريق الحس��كة 
الثان��ي  الش��وط   14/25 بس��هولة 
نش��ط فريق دمشق وجارى منافسه 
في كس��ب النقاط والس��يطرة على 
الملعب وف��رض التع��ادل بنتيجة 

.19/25
لترتف��ع ح��رارة اللعب في الش��وط 
الثال��ث ويتبادل الفريق��ان التقدم 

عب��ر أداء متمك��ن وكس��ب نقاط 
عب��ر المه��ارات فتع��ادل الفريقان 
عدة مرات قب��ل أن ينجح منتخب 
الش��وط بصعوبة  الحس��كة بكسب 
23/25، لك��ن الش��وط الراب��ع كان 
األميز واألكثر ح��رارة ومهارة ودراما 
حيث تعادل الفريقان في الس��يطرة 
وكس��ب النقاط وتبادال التقدم قبل 
أن يف��رض التع��ادل نفس��ه طيلة 
المراحل نقطة بنقطة ليتمكن أخيرًا 
منتخب دمش��ق من الفوز بالشوط 

27/29 ويفرض التعادل.
لك��ن الش��وط الخامس والحاس��م 
صعبًا على الفريقي��ن اللذين تبادال 
التق��دم نقطة بنقطة وس��ط حرص 
وحذر ش��ديدين من الالعبين وبعد 
ع��دة تعادالت نجح فريق الحس��كة 
من إنهاء الش��وط لصالح��ه 12/15 

ويتصدر البطولة.
ترتيب المجموعتين

األولى: 1- الحسكة 2- ريف دمشق 
3- حماة 4- الالذقية 5- السويداء.

الثاني��ة: 1- دمش��ق 2- درع��ا 3- 
طرطوس 4- حلب 5- الرقة.

متابعات
ت��م تتويج الف��رق صاحب��ة المركز 
األول والثان��ي والثال��ث بالكؤوس 
والميداليات من قبل عضو تنفيذية 
الالذقي��ة رئي��س مكت��ب األلعاب 
الجماعي��ة وعض��و اتح��اد الطائرة 
جاني��ت فض��ول واللجن��ة الفني��ة 
الحس��كة  تنفيذية  بالالذقية وعضو 

ريمون دوشي.

بمش��اركة 134 العب��ًا مثل��وا جميع 
فعالي��ات  اختتم��ت  المحافظ��ات 
بحمص  الش��طرنج  الرابع  األولمبياد 
عب��ر 3 مس��ابقات ش��طرنج طوي��ل 
التراكيب  وشطرنج سريع ومس��ابقة 
عب��ر اوراق امتحاني��ة بمدة س��اعة 
ونصف ودخل بنهايتها الس��باق على 
الميدالي��ات من حق��ق درجة 60 % 
وقد كانت مش��تركة للفئات بمعنى 
8 ذكور وان��اث و10 ذكور واناث و12 

ذكور واناث و14ذكور واناث.
وحصل��ت الالذقية على المركز األول 
ب�7 ذهبيات وفضيتين و9 برونزيات 

بمجموع عام وصل إلى 18 ميدالية.
ونال��ت حم��ص المرك��ز الثاني ب�6 
ذهبي��ات ومثله��ا م��ن الفض��ة و9 
برونزيات بمعدل 21 ميدالية متنوعة.

المرك��ز الثال��ث كان م��ن نصي��ب 
طرط��وس بتس��ع ميدالي��ات بواقع 
4 ذهبي��ات و4 فضي��ات وبرونزي��ة 
تلته��ا حم��اه بذهبي��ة و5 فضيات 
و3 برونزي��ات ث��م كل من دمش��ق 
والس��ويداء ولكل منهم��ا ذهبية و3 

برونزيات )مركز خامس مكرر(.
وج��اءت القنيط��رة سادس��ًا بفضية 
و3 برونزي��ات ث��م حل��ب بفضي��ة 
وبرونزي��ة فإدلب ب���4 برونزيات ثم 
ريف دنمش��ق ببرونزية ف��ي المركز 
التاس��ع وهو مكرر مع دير الزور التي 
حصلت على البرونزية ايضًا ولم تحرز 
الحس��كة ودرعا والرق��ة أي ميدالية 
حيث ش��اركت 14 محافظة ووزعت 
الميدالي��ات بنهاية البطولة بمجموع 

20 ذهبية و19 فضية و38 برونزية

منتخب حلب بطاًل لسلة الناشئات ومنتخب الالذقية وصيفًاناشئو الحسكة أبطال الكرة الطائرة

منتخب الالذقية في صدارة بطولة الشطرنج

بج��دارة واس��تحقاق ت��وج فريق 
ناش��ئي مالكم��ة الالذقي��ة بطاًل 
الرابع متقدمًا  الوطني  لألولمبياد 
محافظ��ة   11 منتخب��ات  عل��ى 
والتي  الجي��ش  لهيئ��ة  إضاف��ة 
أقيمت نزاالتها على حلبة الصالة 
الرياضية  األسد  بمدينة  الرئيسية 
بالالذقية وش��ارك منها 98 العبًا 

تنافسوا بندية وإثارة وقوة.
وفيم��ا يل��ي النتائ��ج الكامل��ة 

للبطولة:
رباب��ة  عم��ار   -1 ك��غ:   46 وزن 
المق��داد ش��لهوم   -2 الالذقي��ة 

الجيش.
وزن 48 كغ: 1- محمد إسماعيل 
الالذقي��ة 2- محم��د عم��ر ريف 

دمشق.
وزن 50 ك��غ: 1- أش��رف ب��الن 
الخلي��ف  أحم��د   -2 دمش��ق 

الحسكة.
وزن 52 ك��غ: 1- عب��ادة النم��ر 

الالذقية 2- علي حلوم حلب.
وزن 54 ك��غ: 1- ضي��اء العل��ي 
المص��ري  جعف��ر   -2 حم��ص 

طرطوس.

وزن 57 ك��غ: 1- غيدان حمدان 
الجيش 2- خضر بدعة طرطوس.

وزن 60 ك��غ: 1- زي��ن العابدين 
ياس��ر   -2 الالذقي��ة  داؤود 

السليماني حمص.
وزن 61 ك��غ: 1- علي س��ليمان 

طرطوس 2- عزيز ديب الالذقية.
وزن 66 ك��غ: 1- بس��ام العل��وي 
الجيش 2- عدي الخطيب دمشق.

وزن 70 ك��غ: 1- بش��ار ش��ريقي 
الالذقية 2- محمد فاضل حلب.

وزن 75 ك��غ: 1- عل��ي إبراهيم 
دوج��ان  محم��د   -2 الالذقي��ة 

حمص.
وزن 80 ك��غ: 1- مه��ران س��يد 
2- علي علي  يوس��ف الحس��كة 

حماة.
وزن + 80 كغ: 1- محمد جغيلي 
حماة 2- حسين سعفان الجيش.

ترتيب المحافظات
1- الالذقية رصيد 6 ذهب وفضية 

وبرونزية.
2- هيئ��ة الجيش رصيد 2 ذهب 

و2 فضة وبرونزية واحدة.
3- حماة رصي��د ذهبية و2 فضة 

وبرونزية.
4- طرط��وس رصي��د ذهبية و2 

فضة وبرونزية.
5- دمش��ق رصيد ذهبية وفضية 

و7 برونزيات.
6- الحسكة رصيد ذهبية وفضية 

و2 برونز.
7- حم��ص رصيد ذهبية وفضية 

و2 برونز.
8- حلب رصي��د ذهبية و2 فضة 

و4 برونز.
9- ريف دمشق رصيد ذهبية و2 

فضة و4 برونز.
10- القنيط��رة رصي��د ذهبية و2 

فضية و3 برونز.
11- الس��ويداء رصي��د ذهبية و2 

فضية و2 برونزية.
12- دي��ر الزور رصي��د ذهبية و2 

فضية وبرونزية.
13- درعا رصيد ذهبية و2 فضية 

وبرونزية. 
تم تتويج الفائزي��ن األوائل بالكؤوس 
والميدالي��ات م��ن قبل أمين الس��ر 
محمد سلوم وعضو االتحاد باسل بهلول 

ورئيس وأعضاء تنفيذية الالذقية.

الالذقية بصدارة مالكمة األولمبياد

األولمبي��اد  فعالي��ات  ضم��ن 
للناش��ئين أقيمت  الرابع  الوطني 
محافظة  ف��ي  الترياثلون  بطول��ة 
الالذقية التي أس��فرت منافساتها 
عن فوز عدنان ذكي من دمش��ق 
بالمركز األول بفئة الناش��ئين ثم 
س��يزار الش��مري من الس��ويداء 
ومحمد ياس��رجي من حلب وفي 
فئ��ة الناش��ئات حل��ت آالء عمار 
من الس��ويداء بالمرك��ز األول ثم 
س��نا ش��ريتح وفرح حاج حسين 

وكلتاهما من حلب.

عدنان ذكي وآالء عمار بطال الترياثلون

خالل  العام  الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  اص��در 
جمعة  موفق  اللواء  برئاسة  األخيرة  الدورية  جلسته 

رئيس االتحاد الرياضي العام عدة قرارات أبرزها: 

 إيف��اد بعثة المنتخب الوطني للج��ودو إلى تونس خالل الفترة 
من 1-2019/9/5 للمش��اركة ف��ي البطولة العربي��ة للمنتخبات 

واألندية لفئة البراعم واألشبال والناشئين للذكور واالناث.
 إيفاد بعثة المنتخ��ب الوطني للجمباز إلى ألمانيا خالل الفترة 
من 4-2019/10/13 للمش��اركة ببطولة العالم والى تونس بالفترة 
م��ن 10/24 ولغاية 2019/11/3 للمش��اركة ف��ي البطولة العربية 

للجمباز الفني وااليقاعي.
 إيفاد الع��ب المنتخب الوطني للترياثل��ون أحمد ماردنلي إلى 
التشيك خالل الفترة من 9/1 ولغاية 2019/10/10 للمشاركة في 

معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة ببطولة غرب أسيا.
 إيفاد بعثة ن��ادي حطين بكرة القدم للرج��ال إلى لبنان خالل 

الفترة من 2-2019/9/12 القامة معسكر تدريبي خارجي.
 إيف��اد فياض بك��ور رئيس اتحاد ألعاب الق��وى إلى قطر خالل 
الفت��رة من 9/22 ولغاية 2019/10/9 لحضور اجتماعات الجمعية 

العمومية االنتخابية لالتحاد الدولي للعبة.
 إيفاد زياد محمد رئيس اللجنة العليا للقوة البدنية إلى منغوليا 
خالل الفترة من 6-2019/9/12 للمش��اركة ف��ي اجتماع االتحاد 

اآلسيوي للقوة البدنية.
 إيفاد كل من محمد عدنان جركو – محمد رضا سلطان – أحمد 
مغربية – باس��ل الحموي – س��ارة عبد الباقي وأمير البدوي الى 
لبنان بالفترة من 5-2019/9/12 للمش��اركة في مجموعة دورات 
لتأهيل مدربين وحكام وورش��ة عمل لتطوي��ر رياضة الركبي في 

غري آسيا.
 تس��مية حسام الدهني وأسامة بركات أعضاء في مجلس ادارة 
ن��ادي حطين الرياض��ي بالالذقية بدال من بس��ام زراويد لتكليفه 
بمهمة رئيس دائرة التربية الرياضية في الالذقية وفراس حس��ينو 

بسبب استقتاله.
 تش��كيل لجنة لتسيير أمور نادي الش��بيبة الرياضي بدير الزور 
برئاسة كارم العثمان وعضوية: رنا الزيدان –مهند الفتيح – همام 

الفاكوش وتمام الخاطر.
 تش��كيل لجنة لتس��يير أمور نادي الرس��تن الرياضي بحمص 
برئاس��ة ش��عالن الدالي وعضوية: دالي الدالي- ابراهيم شريتح – 

مصطفى عبيد وآسية أيوب.

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي 

الح��زام  الكاراتي��ه  اتح��اد  من��ح 
األخضر لس��بعة أطف��ال من ذوي 
االحتياجات الخاصة بعد خضوعهم 
الختب��ارات اللجن��ة الفاحصة في 
قري��ة االحتياجات الخاصة في دير 

عطية بريف دمشق.
الصالح وحسان  وقدم األطفال طه 
دعبول ونور الش��اغوري ومعاذ رعد 
وجوسلين صليبي وعالء الخطيب 
وأس��امة ط��ه الذين نال��وا الحزام 
األخض��ر عروض��ا وح��ركات فنية 
متقنة بالكاراتيه بإش��راف المدرب 
عبد المنع��م عبد الق��ادر وحضور 
والكادر  الجمعية  وأعضاء  أهاليهم 
اإلداري والفن��ي للقري��ة وعدد من 

اإلعالميين.
وقال رئي��س اتحاد الكاراتيه جهاد 
مي��ا أن “اتح��اد اللعب��ة يضع في 
خط��ة عمل��ه االهتمام بش��ريحة 
الخاصة وتنمية  االحتياجات  ذوي 
إلى  الرياضي��ة وضمهم  قدراته��م 
الخ��اص  األولمبي��اد  منتخب��ات 

ليش��اركوا في البط��والت الدولية 
الخاصة بهم” مشيرًا إلى أن االتحاد 
س��ينظم قريب��ا بطول��ة مركزي��ة 
له��م تش��ارك فيه��ا جمي��ع فرق 
المحافظ��ات ف��ي الكات��ا والقتال 

الفردي.
وأوضح مدرب أطف��ال قرية ذوي 
االحتياجات الخاصة في دير عطية 
الق��ادر أن األطف��ال تجاوزوا  عبد 
بنجاح  األخضر  الح��زام  فحوصات 
علم��ا أنهم حصل��وا العام الماضي 
على الح��زام البرتقالي وقبله على 
األصفر الفتًا إلى أنه يقوم بتدريبهم 
بشكل منتظم مرتين في األسبوع 
ويج��ري له��م مباري��ات لزي��ادة 

االحتكاك واالنسجام.
بدوره مدير القرية أحمد عاقور أشار 
إلى أن إدارة القري��ة تنفذ برنامجًا 
علمي��ًا لتدريب األطفال بإش��راف 
مختصي��ن في جمي��ع المجاالت 
رياضية كانت أو نفس��ية أو صحية 
وذلك بغية إدماج هذه الش��ريحة 

م��ع األس��وياء وتنمي��ة قدراتهم 
الفكرية والجسدية والنفسية.

وبين العاق��ور أن القرية تقدم كل 
الخدم��ات واالحتياج��ات لتأهيل 
ذوي االحتياج��ات الخاص��ة ف��ي 
مدين��ة دي��ر عطي��ة ودمجهم في 
طاقاته��م  واس��تثمار  المجتم��ع 
مضيف��ا أن ه��ذه القري��ة تعم��ل 
بإش��راف جمعية الوف��اق الخيرية 
التي تهتم بأس��ر الش��هداء واألسر 
الفقيرة والعائالت المحتاجة وتقدم 
لهم  المالية والغذائية  المساعدات 
وتش��رف على دار المس��نين ودار 

المواساة في المدينة.
ذوي  قري��ة  أن  إل��ى  يش��ار 
عام  تأسست  الخاصة  االحتياجات 
2008 وباش��رت عملها عام 2011 
وتعد نموذج��ًا مميزًا بم��ا تقدمه 
من خدمات لهذه الش��ريحة وتضم 
أقساما عدة أبرزها عيادات العالج 
الفيزيائي ومكتبة كبيرة للمطالعة 

وصاالت رياضية.

اتحاد الكاراتيه يمنح الحزام األخضر ألطفال 
من ذوي االحتياجات الخاصة

ت��وج منتخب  ناش��ئات حلب بلقب بطولة كرة الس��لة ضمن 
فعاليات األولمبياد الوطني للناشئين بعد فوزه بالمباراة النهائية 
عل��ى منتخب الالذقية بنتيج��ة 62/38 واألرباع 17/4، 15/14، 
17/14، 13/6 وح��ل بالمركز الثالث منتخب دمش��ق بفوزه في 
المباراة الترتيبية على منتخ��ب حماه 61/38، فيما كان الدور 
نصف النهائي قد ش��هد فوز الالذقية على حماة 38-55 وحلب 

على دمشق 64-33.
الدور األول

وكان الدور من بطولة الناشئات )مواليد 2004- 2005- 2006(  
ق��د انطلقت في صالة الفيحاء الفرعية بدمش��ق بمش��اركة 11 
محافظة تم تقسيمهم إلى مجموعتين تضم األولى 6 منتخبات 
والثاني��ة 5 منتخبات، وتأهل عن كل مجموعة صاحبي المركز 

األول والثاني إلى الدور نصف النهائي.
اليوم األول: في المجموع��ة األولى فازت الالذقية على حمص 
21-74  وعلى طرطوس 19-50 وفازت دمش��ق على الحس��كة 
6-66 وعلى حمص 19-72، وفازت طرطوس على السويداء -49

38، كما فازت السويداء على الحسكة 50-54...، وفي المجموعة 
الثانية فازت ريف دمشق على درعا 18-56 وتفوقت حماة على 
القنيط��رة 36-65 وعلى ريف دمش��ق 37-43 فيما حقق حلب 

الفوز األكبر في اليوم األول على حساب درعا 104-23.
اليوم الثاني: في المجموعة الثانية فازت  حلب على القنيطرة 
24-90 وعلى حم��اة 28-60  فبما فازت حماة على درعا -69

17 وريف دمشق على القنيطرة 26-44. وفي المجموعة الثانية 
فازت دمش��ق على الس��ويداء 19-74 على طرط��وس 54-22 
وفازت الالذقية على الحس��كة 10-67 وعلى السويداء 70-27 
وفازت طرط��وس على حمص 39-52 فيما فازت حمص على 

الحسكة 37-30.
اليوم الثالث: في مباري��ات ختام الدور األول فازت حلب على 

ريف دمش��ق 10-48 والقنيطرة على درعا 20-43 وذلك ضمن 
المجموع��ة الثانية. وفي المجموعة األولى فازت الالذقية على 
دمش��ق 51-55 وطرطوس على الحسكة 26-30 وحمص على 

السويداء 35-28.
مثل منتخب حلب الفائز باللقب: سميرة قبالوي- أمانيا كلش- 
سيدرا كردي- همرين خليل- جيسي نظاريان- بيروين خليل- 
س��وزان بكور- هند الجندي- غريس أعمى- سيميل األحمر- 
أرميك بوشكيزنيان- صونيا جامساكيان- كيداك سركيسيان. 
مدرب الفريق ش��يرين شيخ إس��ماعيل، ومساعد المدرب إيفا 
كرباج. ومثل منتخب الالذقية الوصيف: ناستازيا سمعان- ليلى 
حس��ن آغا- لجين الدروبي- يانا عفيف- شهد بدر- يانا قنوع- 
ش��هد دادا- فرح صي��داوي- رند درغام- س��يلين أفتيم- رغد 

بدور- ماريا المحمود. مدرب الفريق بشار فاضل.
انطالق سلة الناشئين

انطلقت األربعاء بطولة س��لة الناش��ئين موالي��د 2004و2005 
بمش��اركة 11 منتخب، تم تقس��يمهم إل��ى مجموعتين تضم 
األولى منتخبات دمش��ق والالذقية وحم��اة وطرطوس ودرعا 
وهيئ��ة الجيش، وتض��م الثاني��ة منتخبات حم��ص وحلب 

والقنيطرة والحسكة وريف دمشق.
وفي اليوم األول من البطولة وضمن مباريات المجموعة األولى 
حقق منتخب دمشق فوزين، على درعا 35-107 وعلى طرطوس 
26-90، كما ف��از منتخب الالذقية على هيئة الجيش 54-50 
وعلى حماة 39-54. وفازت حماة على طرطوس 14-78 وهيئة 

الجيش على درعا 108-13.
وف��ي المجموعة الثاني��ة حقق منتخب حم��ص فوزين على 
القنيط��رة 34-72 وعلى ريف دمش��ق 43-74. وحقق منتخب 
حلب ف��وزًا كبيرًا على القنيطرة 25-102 وتفوق ريف دمش��ق 

على الحسكة 56-20.
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محمد هاشم إيزا

أبي شقير

ت��وج منتخبنا الوطني للس��يدات لكرة 
الس��لة وصيفًا لبطولة غرب آسيا األولى 
اختتمت  الت��ي  الس��يدات  لمنتخبات 
االثنين الماضي ف��ي العاصمة األردنية 
أربع��ة  مش��اركة  وش��هدت  )عم��ان( 
وإي��ران  ولبن��ان  )األردن  منتخب��ات 
وسورية( حيث خس��ر منتخبنا المباراة 
النهائي��ة بفارق )26( نقط��ة )48 /74( 
أم��ام منتخ��ب لبن��ان وكان منتخبنا 
تأهل للمب��اراة النهائية بع��د أن احتل 
المركز الثاني ف��ي ختام مباريات الدور 
األول )حيث س��بق له الفوز على األردن 
والخس��ارة أمام لبنان( على ضوء فوزه 
على منتخب إيران بفارق )7( نقاط )68 

/61(... إليكم التفاصيل:
الفوز الثاني والتأهل للنهائي

بالمب��اراة الثالث��ة لمنتخبن��ا واألخيرة 
بال��دور األول نج��ح منتخبن��ا في قلب 
 )20( بف��ارق  األول  بالش��وط  تأخ��ره 
نقطة إل��ى فوز مس��تحق على منتخب 
 )61/  68( نق��اط   )7( بف��ارق  إي��ران 
فف��ي الربع األول تق��دم منتخب إيران 
بف��ارق )8( نق��اط )11 /19( وتحس��ن 
أداء منتخبن��ا في الرب��ع الثاني بفضل 

كارولينا ورش��ا س��كران وسيدرة حيث 
انتهى الرب��ع بتقدم إيران��ي )12 /15( 
وفي الربع الثال��ث بدأ منتخبنا بالعودة 
ألجواء المب��اراة مع تألق واضح وصريح 
لمنتخبن��ا دفاعي��ًا وهجومي��ًا حي��ث 
انتهى الربع بتق��دم منتخبنا )17 /13( 
وفي الربع األخي��ر أجاد منتخبنا بفضل 
نجمة المباراة نورا بش��ارة التي نجحت 
بالتس��جيل من جميع المسافات )31( 
نقطة ليتفوق منتخبنا بالربع )28 /14( 
وليفوز بالمباراة بفارق سبع نقاط بجدارة 

ويتأهل للمباراة النهائية.
أرقام

س��جل لمنتخبنا بمب��اراة إي��ران: نورا 
بش��ارة )31( نقطة ورش��ا س��كران )7( 
وسيدرة س��ليمان )9( وجيهان مملوك 
)9( وس��الف خليل )4( وآنا أصالنيان 
)4( وميريام جانج��ي )3( وليانا غنوم 

.)1(
فارق الخبرة اللبنانية

التي أقيمت مس��اء  النهائية  المب��اراة 
االثنين الماض��ي وجمعت منتخبنا مع 

نظيره كانت إعادة لمباراة منتخبنا الثانية 
بالبطولة والتي انتهت بفوز لبناني بفارق 
)14( نقط��ة )74 /60( ولكن الفوز على 
الملحوظ على  إيران والتط��ور  منتخب 
أداء منتخبن��ا دفاعي��ًا وهجوميًا جعلنا 
الفوز بالمباراة واللقب  نتفاءل بإمكانية 
إضاف��ة أن البداية الممت��ازة لمنتخبنا 
عبر س��يدرة التي س��جلت خمس نقاط 
متتالية لمنتخبن��ا من ثالثية واختراق 
بعد سلة عايدة باخوس اإلفتتاحية التي 
عادت وس��جلت ثالثي��ة التعادل األول 

بالمباراة ثم س��جلت نورا س��لة أعادت 
التقدم لمنتخبنا )7 /5( وعززت بس��لة 
ثانية ليتس��ع الف��ارق إلى أرب��ع نقاط 
لصالح منتخبنا مما دفع نجمة البطولة 
ومنتخ��ب لبنان ريبكا عق��ل بالتدخل، 
فسجلت سلة وأضافت شيرين الشريف 
لتتعادل الكفة بين المنتخبين )9 /9( 
واستمرت الندية بين المنتخبين حيث 
سجلت كارولينا من متابعة تحت السلة 
وقلص��ت عايدة برمية حرة ثم س��جلت 
ريب��كا رميتين ليتق��دم منتخب لبنان 

)12 /11( ثم أضافت لما مقدم س��لتين 
وفياض رمية ح��رة وردت ليانا بثالثية 
ورمية حرة وس��لة م��ن جيهان لينتهي 
الرب��ع األول بتقدم لبنان��ي بفارق )7( 
نقاط )24 /17( وفي الربع الثاني تعادل 
المنتخب��ان )13 /13( وكان منتخبن��ا 
ممي��زًا بالجانب الدفاع��ي ببداية الربع 
وبالجان��ب الهجومي اعتمد على رش��ا 
بالتس��ديد المتوس��ط إضافة لكارولينا 
وس��يدرة وتقلص الفارق إلى )3( نقاط 
)30 /33( لكن مع نهاية الربع استقرت 

النتيجة )37 /30(.
استغراب وتعجب

أداء منتخبن��ا بالربع الثالث رس��م أكثر 
من إشارة إستفهام وتعجب حيث عجز 
منتخبنا عن التسجيل لمدة سبع دقائق 
ونص��ف تقريب��ًا فيما س��جل منتخب 
لبن��ان )17( نقطة متتالي��ة عبر ريبكا 
وش��يرين ولمى وعايدة كان��ت كافية 
لحسم المباراة واللقب لصالح المنتخب 
اللبناني حي��ث انتهى الرب��ع )22 /5( 
لتصبح النتيج��ة )59 /35( وفي الربع 
األخي��ر لم تنف��ع مح��اوالت منتخبنا 

للعودة للمباراة حيث انتهى )15 /13(.
أرقام

النهائية:  بالمب��اراة  لمنتخبن��ا  س��جل 
نورا بش��ارة )13( نقطة ورش��ا س��كران 
)3( وس��يدرة س��ليمان )11( وكارولينا 
أبو لطي��ف )9( وجيه��ان مملوك )4( 
وس��الف خليل )2( وهيا المالكي )2( 

وليانا غنوم )4(.
اللواء جمعة يستقبل ويكرم المنتخب

اس��تقبل الل��واء موفق جمع��ة رئيس 
االتح��اد الرياضي العام مس��اء الثالثاء 
الماض��ي بعثة المنتخ��ب الوطني فور 
عودتها م��ن األردن حيث كرم الالعبات 
والجهاز الفني واإلداري بمكافآت مالية 

مجزية. 

اللواء جمعة يكرم صاحبات االنجاز

منتخب سيداتنا لكرة السلة وصيفًا لبطولة غرب آسيا

اإلحصائية الكاملة لمنتخبنا بالمباراة النهائية لبطولة غرب آسيا
PO SMINSPTSFG%FG2P%2P3P%3PFT%FTOFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFاسم الالعبةرقم 
PF22:13136-15405-13381-2500-30538020003نورا بشارة77
SG30:24114-9443-7421-2502-728033241002سيدرا سليمان6
SF25:2331-6161-5200-101-250055320002رشا سكران12
C(C27:1094-41003-31001-11000-00011120004( كارولينا أبو لطيف   15
PG18:2900-500-500-000-00022220000مريام جانجي9
C18:2000-300-300-000-00145010012آنا أصالنيان88
SF6:5021-2501-2500-000-00022110000سالف خليل10
PF4:2621-2501-2500-000-00000001001هيا المالكي8
SG22:2041-5200-301-2501-250022110000ليانا غنوم 7
G24:2542-5402-5400-000-00112231013جيهان مملوك1

Team / Coach34721
TEAM TOTALS4820-563516-48334-8504-1428102737122030218

مالحظة : لم تشارك بالمباراة الالعبتين ماريا دعيبس ورومي الوند

غادرنا الثالثاء الماضي إلى العاصمة الصينية )بكين( جالل نقرش رئيس 
اتحاد كرة السلة، ود. دانيال ذو الكفل األمين العام لالتحاد للمشاركة في 
اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد الدولي لكرة الس��لة المقام في الفترة 
من 28-30 آب على هامش كأس العالم لمنتخبات الرجال التي تنطلق 

غدًا األحد في الصين.

مشاركة سورية بالجمعية العمومية 
لالتحاد الدولي لكرة السلة

شهدت األيام السابقة تعاقدات جديدة من 
عدة أندية س��واء على صعيد الالعبين أو 
المدربين اس��تعدادًا للموسم القادم حيث 
كان��ت أولى صفق��ات األس��بوع الماضي 
تعاقد إدارة ن��ادي الجالء مع العب ارتكاز 
نادي االتح��اد إياد حيالني ث��م تعاقدت 
إدارة ن��ادي الوح��دة م��ع الع��ب ارتكاز 
الجالء السابق يامن حيدر لتدعيم صفوف 
البرتقالي وعلى صعي��د المدربين نجحت 
إدارة نادي الطليع��ة بالتعاقد مع المدرب 
الوطني جورج شكر لتدريب فريقي الرجال 
والشباب فيما تعاقدت إدارة نادي الوحدة 
مع المدرب أش��رف دركزلي لتدريب فريق 

السيدات.
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الحيالني إلى الجالء ويامن مع الوحدة والشكر يقود سلة الطليعة 

استضافة
بعد أن وضع��ت المنتخب��ات الرياضية 
الجامعي��ة الحلبية أقدامها راس��خة في 
ميادي��ن المنافس��ات المركزية وبرهنت 
التي  البط��والت  القوي ف��ي  حضوره��ا 
ش��اركت فيها، ق��رر المكت��ب التنفيذي 
لالتح��اد الوطني لطلبة س��ورية، مكتب 
النشاط المركزي إقامة البطولة الجامعية 
المركزية في رحاب مالعب جامعة حلب 
اعتبارًا م��ن 31 آب لغاية 6 أيلول القادم 
أللع��اب الريش��ة الطائرة وك��رة الطاولة 

والشطرنج للذكور واإلناث.
وكانت مش��اركة منتخبات جامعة حلب 
ومعاهدها في البطولة الجامعية المركزية 
التاسعة التي استضافتها جامعة تشرين 
في محافظة الالذقية أسفرت عن تتويج 
فريق جامعة حل��ب لإلناث ببطولة الكرة 
الشاطئية والمؤلف من الالعبتين فاطمة 
الراعي وزيام محفوض وبلغ فريق الذكور 
المب��اراة النهائية وخس��رها أمام جامعة 

تشرين 0/2.
بينم��ا لم يحالف التوفي��ق فريق معاهد 
حل��ب ب��أن تتوي��ج بلق��ب ك��رة القدم 
الش��اطئية عندما خسر المباراة الختامية 
أمام الفريق المضيف )جامعة تش��رين( 
6/3 لكن��ه كس��ب أربع��ة العبي��ن تم 

الوطني  المنتخب  اختيارهم في صفوف 
الجامع��ي ال��ذي س��يخوض معس��كرًا 
داخليًا تأهبًا للمشاركات الخارجية وهم 
مصطف��ى تتان، عبد اله��ادي عبود، عمر 

الروح، إبراهيم صهيوني.
وق��د أش��اد عامر طالس رئي��س مكتب 
النش��اط المرك��زي بمنتخب��ات جامعة 
ومعاهد حلب ومشاركاتها من الناحيتين 

الفنية واالنضباطية.
كوادر

انطلقت الفرق الكروية لنادي عمال حلب 
استعداداتها للموس��م الجديد واعتمدت 
مرك��زًا  الصناع��ي  الحمداني��ة  ملع��ب 
لتدريباته��ا اليومية، من جهة أخرى أعاد 
مجل��س إدارة النادي تكليف كوادر فرقه 

الفنية واإلدارية على الوجه التالي:
- الرج��ال: خال��د عريان )مدرب��ًا( بدياًل 
لجمال هدلة الذي عّين مشرفًا على فرق 
القواع��د بنادي االتحاد، وتمت تس��مية 
معاذ قباني ومحمد خش��فة مس��اعدين 

للعريان وعبد الوهاب بلالر )إداريًا(.
- الش��باب: زكري��ا حمام��ي )مدرب��ًا(، 

محمود هنداوي )إداريًا(.

- الناش��ئون واألش��بال: أحم��د ج��واد 
)مدربًا(، محمد إبراهيم )إداريًا(.

الصغار: أحمد إسماعيل مدربًا.
وكلف باإلش��راف العام على كرة النادي 
محمد نداف رئي��س مجلس إدارة نادي 

عمال حلب.
تكريم وعقوبة

ف��ي اجتماعها ال��دوري أعرب��ت اللجنة 
الفنية لك��رة القدم عن أس��فها وإدانتها 
للس��لوك غي��ر الرياضي ال��ذي بدر من 
مس��ؤول مالعب )الريش��ي( ف��ي نادي 
الحرية وقررت وقف كل أشكال التعامل 
والتعاون مع مس��تثمر الملعب المذكور 
وحظرت ومنعت كافة الحكام من قيادة 
مباريات ف��رق األحياء الش��عبية حفاظًا 
على س��المتهم وكرامتهم بعد اإلساءات 
التي أقدم عليها )الريشي( اتجاه الحكام 
وأمين س��ر لجنتهم الفرعي��ة، من جهة 
أخرى تواصلت تدريبات حكام كرة حلب 

على ملعب رعاية الشباب.
وأقام��ت لجنة الح��كام الفرعي��ة حفاًل 
تكريميًا للحكم محمد قزاز بمناسبة نيله 
الش��ارة الدولية والحكمين أحمد علوش 
وعب��د الرزاق قزاز لترقيته��م إلى الدرجة 
األولى بحض��ور رئيس مكت��ب األلعاب 

الجماعية واللجنة الفنية.

أخبار من حلب

أقام��ت إدارة ن��ادي بردى مهرجان��ا رياضيا في 
خت��ام الم��دارس الصيفية تضم��ن عروضا في 
الكاراتيه والتايكواندو والجودو والكيك بوكسينغ 

وااليروبيك ومهارات كرتي القدم والسلة.
رئيس النادي محمد الحموي تحدث عن أهمية 
هذه المدارس ودور األندية البناء في رعاية جيل 
المستقبل مشيرا إلى أن المدارس الصيفية في 
نادي بردى ومنذ انطالقها قبل س��بعة عشر عاما 
خرجت العديد من الالعبين والنجوم والمدربين 
لذل��ك فإن النادي يدعم ه��ذه المدارس ويقدم 
للمواهب الت��ي يخرجها كل االهتم��ام ليكونوا 

عماد الرياضة في مختلف المنتخبات الوطنية.
وأوضح الحموي أن المدرسة الصيفية في النادي 
ضم��ت هذا الع��ام أكثر من ألف طف��ل تعلموا 
أص��ول العديد م��ن األلعاب الرياضية بإش��راف 
مدربي��ن متخصصين وحقق��ت هدفها الرياضي 
كما س��اهمت في الوقت ذاته بملء فراغ أوقات 

الصغار بهواية رياضية مفيدة.
وأضاف الحموي إن اختيار األلعاب كان منسجما 
بين هواي��ات الطالب واأللع��اب الموجودة في 
الن��ادي مما س��اهم في نجاح المدرس��ة حيث 
اختارت إدارة النادي األطفال المتفوقين ليكونوا 
قاعدة للن��ادي الفتا الى أن المدرس��ة الصيفية 
حققت المعايير الرياضية والثقافية واالجتماعية 
إضافة إلى تش��غيل كوادر الن��ادي وصقلهم في 

مثل هذه التجربة الجيدة.
وكانت م��دارس بردى افتتحت ف��ي األول من 
حزيران الماضي وضم��ت مجموعة من األلعاب 
وزعت يوميا عل��ى فترتين صباحية ومس��ائية 
أللع��اب كرات الق��دم والس��لة والطاولة إضافة 
إلى الس��باحة والبلياردو والش��طرنج والرس��م 
والجودو  والتايكوان��دو  والكاراتيه  وااليروبي��ك 
بإش��راف نخبة من المدربي��ن والمدربات ذوي 

الخبرة والكفاءة العالية.

ختام المدارس الصيفية في نادي بردى

الفروسية بحماة  استضاف مضمار نادي 
سباق الدوري الس��ادس للخيول العربية 
األصيلة الذي أقامته الجمعية الس��ورية 
للخي��ول العربية األصيلة ونادي باس��ل 
األسد للفروس��ية بحماة، ووزارة الزراعة، 
مكتب الخيول، على ستة أشواط، وكانت 

النتائج بعد تنافس شديد كما يلي:
مزي��ون   -1 م:   1400 األول  الش��وط 
عاص��م لمرب��ط العاص��ي 2- مايا بنت 
البحر الس��طبالت المهايني 3- لعيونك 

اسطبالت البكور.
الشوط الثاني 1400 م: 1- جيوش السبع 
اس��طبالت مغي��رات الس��بع 2- نعامة 
الس��المية اس��طبالت أوغاريت 3- زينة 

المهايني اسطبالت المهايني.
الش��وط الثالث 1600 م: 1- فرح الرشيد 

اسطبالت مغيرات السبع 2- حبيب فهد 
اسطبالت سلمى الشام 3- بنت العزيزية 

اسطبالت برنية العز.
الش��وط الرابع 1600 م: 1- الجارح األمير 
اس��طبالت األمي��ر 2- س��يف المهايني 
اس��طبالت المهايني 3- عين��ة مطابقة 

اسطبالت الشاغور.
الش��وط الخام��س 1800 م: بيتر الخالد 
اسطبالت البكور 2- يسار طي )طرماح( 
اسطبالت سلمى الشام 3- سقر الشاغور 

اسطبالت الشاغور.
الش��وط الس��ادس 1800 م: 1- زينيات��ا 
ح��رب  أركان   -2 األم��ل  اس��طبالت 
أس��طبالت العش 3- ش��موخ الرش��يد 

اسطبالت خيرات الوفاء.
حضر الس��باق جمهور غفير من عش��اق 
الفروس��ية بحماة يتقدمه��م أمين فرع 

الحزب بحماة والمحافظ.

سباق تنافسي للخيول العربية األصيلة بحماة

صالح أورفلي
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أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سالم عالوي

جولة جديدة تشهدها كبرى الدوريات األوروبية 
هذا األس��بوع مع اتس��اع رقعة التنافس على 
المقدمة كما هي العادة مع انطالقة األس��ابيع 
األول��ى ف��ي كل دوري.. وروي��دًا روي��دًا تبدأ 
الفروقات ببعضها بحال لم يكن هناك مفاجآت 

متكررة لتتضح معالم المنافسة فيها.
في إسبانيا يتس��اوى إشبيلية وأتلتيكو مدريد 
بالص��دارة بمط��اردة من 6 أندية ق��د يقفز أي 
منه��ا للزعامة، وف��ي إنكلترا يتبخت��ر ليفربول 
وحيدًا بالمقدمة بفارق نقطتين عن الس��ماوي 

الوصيف.
وحققت 8 أندية انتصاراتها مع انطالقة الدوري 
اإليطالي األسبوع الماضي بوقت تتصدر 5 أندية 

ترتيب البوندسليغا مع مرور مرحلتين.
وفي فرنس��ا يغرد ري��ن قبل انطالق��ة الجولة 
الرابعة وله عالمة كاملة ويملك أقرب منافسيه 
6 نقاط.. ونبقى بالس��طور القادمة مع مباريات 
الماضية وش��كل  المرحل��ة ونتائ��ج الجول��ة 

الترتيب في الدوريات الخمسة الكبرى..

الدوري اإلسباني
افتت��ح إش��بيلية متص��در الدوري اإلس��باني 
مواجه��ات المرحلة الثالثة بوق��ت متأخر من 
مس��اء أمس الجمعة )الجريدة عل��ى الطابع( 
عندم��ا القى ضيفه س��يلتا فيغ��و تلتها مباراة 
هام��ة أيض��ًا جمع��ت أتلتيك بلب��او مع لاير 
سوس��يداد ولكال الفريقين 4 نقاط على الالئحة 
بينما إلش��بيلية 6 نقاط م��ن انتصارين إلى ما 
قبل الجول��ة الحالية التي تتواص��ل مبارياتها 
اليوم السبت وفي أبرزها يحل برشلونة صاحب 
المرك��ز التاس��ع بنقاط��ه الثالث ضيف��ًا على 
أوساسونا في السادسة مساء ويجري لقاء قوي 
في الحادية عش��رة س��يجمع ليفانتي مع بلد 
الوليد ولألخي��ر 4 نقاط وضعته بالمركز الثالث 

حتى اآلن.
أم��ا أتلتيكو مدريد ش��ريك الص��دارة بنقاطه 
الست يستعد الس��تضافة إيبار في الثامنة من 
مساء غد األحد بينما يحل لاير مدريد )الثالث( 
بنقاطه األربع ضيفًا عل��ى فيالاير أيضًا يوم غد 

األحد 10.00.
وبالعودة للجولة الثانية فقد عزز إش��بيلية من 
انتصار االفتت��اح وتغلب عل��ى غرناطة بهدف 
خوان ج��وردن د 52 ارتقى به��ا للصدارة رفقة 
أتلتيكو مدريد الذي تغلب بالنتيجة ذاتها على 

مضيفه ليغانيس عبر فيكتور فيتولو د 71.
ووقع لاير مدري��د بفخ التع��ادل اإليجابي 1/1 
أمام ضيفه بلد الوليد حيث تقدم الملكي بهدف 
كريم بنزيمة د 82 رد عليه س��يرجيو غوارديوال 
بهدف التعديل د 88 ليرف��ع األول رصيده إلى 
4 نق��اط بالمركز الثالث وحول برش��لونة تأخره 
بهدف إلى فوز كاس��ح بالنهاية 2/5 أمام ضيفه 
لاير بيتي��س حيث س��جل نبي��ل فقير هدف 

الضيف د 15 رد عليه برش��لونة بخماسية كان 
نجمها أنطوان غريزمان الذي س��جل هدفين د 
)41، 50( وصنع مثلهما، فسجل كارليس بيريز 
الثالث د 56 وبعده��ا بأربع دقائق عزز جوردي 
ألب��ا قب��ل أن يختتم ارت��ور في��دال مهرجان 
األهداف د 77 وقل��ص لاير بيتيس الفارق في 
د 79 عبر لورينزو مورن، وبذلك حقق برش��لونة 
أول��ى نقاط الموس��م بعد خس��ارته المفاجئة 

بالجولة األولى.
وش��هدت باق��ي المباريات ف��وز ليفانتي على 
فيالاير 1/2 وتعادل أوساس��ونا مع إيبار س��لبًا 
ويدب��ور تيفو أالفيس مع إس��بانيول بالنتيجة 
ذاتها، وفاز س��يلتا فيغو على فالنس��يا بهدف 
دون رد وتع��ادل خيتاف��ي مع أتلتي��ك بلباو 
بهدف لمثله وخسر لاير مايوركا على أرضه أمام 

لاير سوسيداد بهدف وحيد.
وحتى ما قبل هذه الجولة وكما تقدم.. يتصدر 
فريق إشبيلية وأتلتيكو مدريد ب�6 نقاط ثم ستة 
أندية له��ا 4 نقاط هي لاير مدري��د وبلد الوليد 
وأتلتي��ك بلباو ولاير سوس��يداد وأوساوس��نا 

وديبور تيفو أالفيس.

الدوري اإلنكليزي
تتج��ه األنظ��ار ف��ي البريمرليغ إل��ى مواجهة 
يش��هدها استاد اإلمارات يوم غد األحد وتجمع 
آرس��نال مع ضيفه توتنهام هوتسبير، ويحتل 
آرس��نال المركز الثالث عل��ى الالئحة ب�6 نقاط 
مقابل 4 نقاط للضيف بعد مضي 3 مراحل من 

عمر الدوري.
ويح��ل ليفرب��ول المتص��در الحال��ي بالعالمة 
الكاملة 9 نقاط ضيفًا على بيرنلي اليوم السبت، 
أما مانشستر سيتي الوصيف 7 نقاط يستضيف 
برايتون بوقت يلتقي فيه ليستر سيتي الرابع 5 

نقاط مع ضيفه بورنموث.
وينتظر تشيلس��ي فرصة لدخول أجواء الدوري 
والتقاط أنفاسه عندما يستضيف فريق شيفيلد 
يونايت��د حيث يج��د البلوز وله 4 نقاط نفس��ه 
بموقع حرج على الالئح��ة وفرصة اليوم كبيرة 

لتحسين صورته.

ويق��ص مانشتس��ر يونايتد الخامس ش��ريط 
مواجهات اليوم السبت عندما يحل ضيفًا على 
س��اوثمبتون وللش��ياطين الحمر 4 نقاط قبل 
جولة اليوم )الرابعة( مباريات الجولة الس��ابقة 
الثالث تاب��ع فيها ليفربول سلس��لة انتصاراته 
وحق��ق الف��وز الثال��ث على التوالي حس��م به 
القم��ة مع ضيفه آرس��نال لمصلحت��ه بنتيجة 
1/3 ليعتلي رفاق صالح الصدارة وس��جل للفائز 
جوي��ل ماتيب د 41 ومحمد ص��الح من جزاء 
د 49 وعاد الالعب المصري ليس��جل الثالث د 
58 وقل��ص الضيف الفارق قبل النهاية بخمس 

دقائق بقدم لوكاس توريرا.
وحافظ مانشس��تر س��يتي على مركزه الثاني 
عندم��ا رف��ع رصيده إل��ى 7 نقاط بف��وزه على 
مضيف��ه بورنموث 1/3 وس��جل له س��يرجيو 
أغوي��رو هدفين ورحيم س��ترلينغ بينما قلص 

هاري ويلسون ألصحاب األرض.

وخسر توتنهام هوتس��بير بشكل مفاجئ على 
أرضه أمام نيوكاسل يونايتد بهدف جويالنيتون 
دي لي��را في جولة تغلب فيها تشيلس��ي على 
مضيفه نوريتش سيتي 2/3 وخسر الشياطين 
الحم��ر أم��ام ضيفهم كريس��تال ب��االس 2/1 
وبالنتيجة ذاتها فاز ليستر سيتي الخامس على 

شيفيلد يونايتد.
وف��ي مباري��ات الجول��ة الثالثة أيض��ًا تغلب 
ويس��تهام يونايتد على مضيف��ه واتفورد 1/3 
أيضًا سقط برايتون على أرضه أمام ساوثمبتون 
بهدفي��ن دون رد واختتم��ت الجول��ة بتعادل 

وولفرهامبتون مع بيرنلي 1/1.
وقبل الجول��ة الحالية يتصدر ليفربول ب�9 نقاط 
يليه مانشس��تر س��يتي 7 نقاط ثم آرس��نال 6 
وليستر س��يتي 5 ويتقدم مانشس��تر يونايتد 
10 أندية له��ا 4 نقاط وتتميز عن بعضها بفارق 

األهداف.

الدوري اإليطايل
جول��ة ثانية يش��هدها ال��دوري اإليطالي هذا 
األس��بوع افتتحت مس��اء أمس الجمعة لكن 
المباراة األقوى والتي تصنف )قمة( س��تكون 
اليوم السبت ويستضيف فيها جوفنتوس فريق 
نابولي وكالهما حقق بداية جيدة خارج األرض 
بالجولة األولى حيث ف��از يوفنتوس على روما 
به��دف جورجي��و كيللين��ي د 21 ونابولي على 
مضيفه فيورنتينا 3/4 س��جل للفائز ميرتينز د 
38 وإنس��يني من ركلة ج��زاء د 43 وآخر د 67 
وكاينجون د 56 فيما س��جل ألصحاب األرض 
بولج��ار م��ن ج��زاء د 9 وميلتكوفيتش د 52 

وكيفين بواتينغ د 65.
المتصدر الحال��ي بفارق األه��داف إنتر ميالن 
سيحل ضيفًا يوم غد األحد على كالياري وكان 
األول قد بدأ بشكل ناري وسجل رباعية نظيفة 
بشباك ليتشي سجلها مارسيلو بروزوفيتش د 
21 وسينس��ي د 24 ولوكاكو د 60 وكاندريفا د 

.84
ويش��هد يوم غد لقاء قويًا أيضًا يجمع التس��يو 
م��ع روما.. األول بدأ بقوة وس��حق س��مبدوريا 
بثالثي��ة دون رد بعكس روما ال��ذي وقع بفخ 

التعادل تحت أعين جماهيره مع جنوى 3/3.
ويجد ميالن نفسه أمام فرصة التعويض عندما 
يس��تقبل اليوم الس��بت فريق بريش��يا حيث 
خسر األول بجولة االفتتاح بشكل مفاجئ أمام 
أدونيزي بهدف دون رد وبنفس النتيجة تغالب 

بريشيا خارج قواعده على كالياري.
وشهدت نتائج الجولة األولى أيضًا تورينو على 
ساسولو 1/2 وتعادل هيالس فيرونا مع بولونيا 

بهدف لمثله وفاز أتالنتا على سيال 2/3.
وكما تقدم فإن 8 أندية حققت العالمة الكاملة 
بالجول��ة األولى وبانتظار ما ستس��فر عنه ثاني 
المراحل الت��ي افتتحت أم��س الجمعة بلقاء 

جمع بولونيا مع سيال.

الدوري األلماني
يحتم��ل ال��دوري األلمان��ي ظه��ور مفاجآت 
متتالية بعد أن ش��هدت الجولتان السابقتان 5 

أندية حصلت فيهما على العالمة الكاملة وهم 
دورتمون��د وفرايبورغا واليبزيغ وفولفس��بورغ 
وبايرليفرك��وزن، بوقت اكتف��ى كل من بايرن 
ميونيخ ومونشنغالدباخ بأربعة نقاط لكل فريق.

وتش��هد الجول��ة الثالث��ة مواجه��ات متباينة 
باس��تثناء قمة األمس )الجري��دة على الطابع( 
التي قص بها بوروسيا مونشنغالدباخ واليبزيغ 
ش��ريط الجولة الحالي��ة، حيث يواج��ه اليوم 
العمالق البافاري ضيفه ماينز ويحل بوروس��يا 

دورتموند ضيفًا على يونيون برلين.
وبالع��ودة للجولة الثانية التي جرت األس��بوع 
الماضي فقد افتتحها دورتموند بفوز مهم خارج 
أرضه على كولن 1/3 س��جلها سانشو وحكيمي 
والكاس��ير بالدقائ��ق )70 و86 و94( قل��ب بها 
تأخره بهدف دومنيك ديكس��لر في د 29 وقلب 

الطاولة على مضيفه.
وبالنتيجة ذاتها تغلب مونشنغالدباخ على ماينز 
وفاز هوفنهايم على فيردر بريمن 2/3 وتعادل 
أوغس��بورغ مع يونيون 1/1 وفاز بايرليفركوزن 
على دوس��لدورف 1/3 وكذلك بنفس النتيجة 

فرايبور على بادربورن.
أم��ا باي��رن ميونيخ فق��د هز ش��باك مضيفه 
ش��الكة بثالثية س��جلها روبرت ليفاندوفسكي 
)هارتريك( ف��ي الدقائق )20، 50، 75( واألول 

من ركلة جزاء.
وبالجول��ة ذاته��ا )الثاني��ة( ف��از اليبزيغ على 
إينتراخت فرانكفورت 1/2 وختم فولفس��بورغ 
الجولة بف��وز كبير خارج قواعده على حس��اب 

هيرتابرلين بثالثية دون رد.

الدوري الفرنسي
ينفرد رين بصدارة الدوري الفرنس��ي وبالعالمة 
الكامل��ة )9 نقاط من 3 مباريات( قبل انطالقة 
الجولة الحالية )الرابعة( ويالحقه خمسة أندية 
لها 6 نقاط وهي عل��ى الترتيب ليون وباريس 
سان جيرمان وليل ونيس وأنجيه، بينما لستاد 

بريست 5 نقاط بالمركز السابع.
ويلتق��ي رين ي��وم غد األحد م��ع ضيفه نيس 
في أقوى المواجه��ات، بينما يحل ليون اليوم 
الس��بت ضيفًا على بوردوز ويلتق��ي نانت مع 
مونبلييه. أما باريس سان جيرمان فمن المقرر 
أن يكون قد افتتح مباري��ات المرحلة الحالية 
بوقت متأخر من مس��اء أم��س الجمعة برفقة 

مضيفه متيز.
وفي حصاد ثالث الجوالت عاد رين لدياره بفوز 
ثمين أكد به صدارته على حس��اب ستراسبورغ 
بهدفين نظيفين بوقت سحق فيه فريق األمراء 

ضيفهم تولوز برباعية دون رد.
وفاز س��تاد بريست على س��تاد ريمس بهدف 
ونانت عل��ى مضيفه إمي��ان 1/2 وبوردو على 
ديجوز بثنائية نظيفة وأنجيه على ميتز بثالثية 

وتعادل موناكو مع نيم أولمبيك 2/2.
وتج��اوز مونبيليي��ه ضيفه لي��ون بهدف دون 
رد وتغلب على س��انت إيتيان 0/3 واختتمت 
الجولة بتغلب مرسيليا على مضيفه نيس 1/2.

ريال مدريد وبرشلونة يلعبان خارج قواعدهما

قمتان في إنكلترا وإيطاليا و5 أندية على خط الصدارة في ألمانيا

ربيع حمامة

أبرز مباريات األسبوع
التوقيتالدوريالفريقاناليوم والتاريخ

السبت 31/8

2.30إنكليزيساوثمبتون × مان يونايتد
4.30ألمانيبايرن × ماينز

4.30ألمانيفرايبورغ × كولن
5.00إنكليزيتشيلسي × شيفلد يونايتد

5.00إنكليزيليستر × بورنموث
5.00إسبانيأوساسونا × برشلونة

6.00إيطاليميالن × بريشيا
7.00إنكليزيبيرنلي × ليفربول

7.30ألمانييونيون برلين × دورتموند
8.00إسبانيليفانتي × بلد الوليد
9.45إيطالييوفنتوس × نابولي

األحد 1/9

6.30إنكليزيآرسنال × توتنهام
7.00إيطاليالتسيو × روما

8.00إسبانيأتلتيكو مدريد × إيبار
9.45إيطاليأتالنتا × تورينو
9.45إيطاليأدونيزي × بارما
9.45إيطاليكالياري × إنتر

9.45إيطاليجنوى × فيورنتينا
9.45إيطاليساسولو × سمبدوريا
10.00إسبانيفيالاير × لاير مدريد

أس��فرت قرعة دور المجموعات من مسابقة 
دوري أبطال أوروبا، عن مجموعات متوازنة 
نسبيا، أقواها السادسة التي يقع على رأسها 
برشلونة اإلس��باني، وضمت المجموعة إلى 
جانب الفريق الكتالوني، بوروسيا دورتموند 
األلماني وإنتر ميالن اإليطالي، فيما يتواجه 
لاير مدريد اإلسباني مع باريس سان جرمان 
الفرنس��ي في األول��ى، ويج��دد يوفنتوس 
اإليطالي الموعد مع أتلتيكو مدريد اإلسباني 
في الرابعة، وفي المقابل، ابتس��مت القرعة 
لحامل اللقب ليفربول ومنافسه في الدوري 

اإلنجليزي مانشستر سيتي، ووضعتهما في 
مجموعتين سهلتين نسبيا.

وجاءت مجموعات القرعة كالتالي:
المجموع��ة األول��ى: باريس س��ان جرمان 
الفرنسي ولاير مدريد اإلسباني وكلوب بروج 

البلجيكي وغلطة سراي التركي.
المجموعة الثانية: باي��رن ميونيخ األلماني 
وتوتنهام اإلنجليزي وأولمبياكوس اليوناني 

وريد ستار بلغراد الصربي.
س��يتي  مانشس��تر  الثالث��ة:  المجموع��ة 
األوكراني  دانييتسك  وش��اختار  اإلنجليزي 

ودينامو زغرب الكرواتي وأتاالنتا اإليطالي.
المجموع��ة الرابع��ة: يوفنت��وس اإليطالي 
وأتلتيك��و مدريد اإلس��باني وباير ليفركوزن 

األلماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.
المجموعة الخامس��ة: ليفرب��ول اإلنجليزي 
النمس��وي  ونابول��ي اإليطالي وس��الزبورغ 

وغنك البلجيكي.
المجموعة السادس��ة: برش��لونة اإلس��باني 
األلماني وإنتر ميالن  وبوروس��يا دورتموند 

اإليطالي وسالفيا براغ التشيكي.
المجموعة الس��ابعة: زينيت سان بطرسبرغ 

الروس��ي وبنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي 
واليبزيغ األلماني.

المجموع��ة الثامن��ة: تشلس��ي اإلنجليزي 
وأياك��س أمس��تردام الهولندي وفالنس��يا 

اإلسباني وليل الفرنسي.
وتقام الجولة األولى م��ن دور المجموعات 
في 17 و18 س��بتمبر، على أن تكون الجولة 

السادسة األخيرة في 10 و11 ديسمبر.
ويق��ام نهائي النس��خة الحالية في 30 مايو 
2020، عل��ى ملعب أتات��ورك األولمبي في 

إسطنبول.

قرعة دوري األبطال تبتسم لحامل اللقب وتحرج برشلونة
تلقى رئيس اللجنة 
التنفيذية بدمشق 
مهند طه وعائلته 

الكريمة عزاء األهل 
واألصدقاء والرياضيين 
بوفاة المغفور له ابن 

عمه الحاج »مروان 
حسن طه«

أسرة جريدة »االتحاد« 
تتقدم من الصديق 
العزيز وعائلته بأحر 

العزاء. 

تعزية



إنانا  الواع��دة  حقق��ت الس��باحة 
رقمًا   )2004 )موالي��د  س��ليمان 
منافس��ات  س��وريًا جديدًا ضمن 
بطول��ة العال��م للس��باحة لفئ��ة 
الناش��ئين المقامة ف��ي هنغاريا 
وذل��ك في س��باق 200 م متنوع 
قدره )2.31.04د( والرقم الس��ابق 

باسم السباحة ذاتها. 
كما س��جلت رقمًا شخصيًا جديدًا 
ف��ي س��باق 200 م ح��رة ق��دره 

)2.13.31د(. 
وس��جلت إنانا الرقمين الجديدين 
رغم انقطاعها عن التمرين ببعض 
الفترات بسبب امتحانات الشهادة 
اإلعدادية التي نجحت فيها بتفوق.

للريش��ة  الوطني  أح��رز منتخبن��ا 
الطائ��رة 6 ميدالي��ات )2 فضة و4 
برونز( في بطولة غرب آس��يا التي 
األردني��ة  العاصم��ة  اس��تضافتها 
عمان بمش��اركة منتخبات سورية 
ولبن��ان واألردن والعراق والبحرين 
والسعودية وإيران..، الفضية األولى 
جاءت في فئة تحت 15 س��نة في 
مسابقة الزوجي المختلط عن فرق 
الزوجي عل��ي الكعود وناريمان بكر 
بعد خسارتهما في المباراة النهائية 
م��ع األردن 2-0، وأح��رز الفضي��ة 
الثانية في فئة تحت 17س��نة يارا 
الس��واس وبراءة العلي في زوجي 
اإلن��اث ض��د إي��ران 2-0، وأح��زر 
البرونزي��ة األولى من فئة تحت 15 
سنة في زوجي الذكور علي الكعود 
وروني عثمان ضد السعودية 2-0، 
فيما أح��رز الميدالي��ة الثانية في 
زوج��ي البنات من فئ��ة تحت 15 
س��نة بواس��طة ناريمان البكر ومي 
أما  إي��ران 2-0،  اس��ماعيل ض��د 
الميدالي��ة الثالث��ة فأحرزها طالل 
الخض��ر وبراءة العل��ي في الزوجي 
المختل��ط في فئة تحت 17 س��نة 

ض��د لبنان 0-2، وأح��رز الميدالية 
األخيرة في ف��ردي اإلناث من فئة 
تحت 17 س��نة يارا الس��واس في 

الترتيب.
نتائج الفرق 

المنتخب  الف��رق  ترتي��ب  تص��در 
اإليراني وتاله منتخب األردن وحل 
بنتائ��ج متطابقة في المركز الثالث 
كل من س��ورية ولبن��ان ولم ُتعلن 

نتائج الفرق بشكل علني
باس��ل الدرة رئي��س البعثة )نائب 
رئيس اتحاد ريش��ة الطائرة( صرح 

البطول��ة  أظه��رت  ل�)االتح��اد(: 
فرق��ًا تعم��ل للمس��تقبل وقدمت 
مس��تويات جيدة منها إيران الذي 
كان بطابق واحد في مستواه الفني 
وتاله األردن ولبنان والسعودية في 

الطابق الثاني.
ولم يقدم منتخبنا نتائج مرضية في 
هذه البطولة لعدم مش��اركة نصف 
الفريق من العبينا الجدد في بطولة 
خارجية سابقًا وأثر عليهم ذلك في 
االرتب��اك وعدم تقديم مس��تواهم 
الجيد وفارق البساط الذي يلعبون 

البطولة حي��ث يتصف  عليه ف��ي 
بالقس��اوة مم��ا أدى إل��ى إصاب��ة 
الالعبين في أيديهم وأرجلهم، كما 
واالحتكاك  للخبرة  يحتاجون  أنهم 
الخارجي مع مس��توى أرف��ع فنيًا 
للوص��ول إل��ى نتائج أفض��ل. وتم 
االتف��اق م��ع األردن ولبن��ان على 
إقامة معس��كرات ولقاءات للفئات 
العمري��ة المختلفة م��ن أجل رفع 
بتكاليف  ملحوظ  بشكل  المستوى 
مالية زهيدة لقرب المسافة وتشابه 

الحياة االجتماعية.

تواص��ل البعث��ة الرياضة الس��ورية  
مشاركتها في فعاليات دورة ألعاب 
المتوس��ط الش��اطئية الثانية التي 
اليونانية  باتراس  مدينة  تستضيفها 
بمشاركة أكثر من 700 رياضيًا من 
26 دولة يتنافس��ون ف��ي 11 لعبة، 
وتش��ارك س��ورية في ثالث العاب 
منه��ا هي ك��رة الق��دم والمصارعة 
واألكواثل��ون  وبع��دد إجمالي من 

الالعبين بلغ 17 العبًا.
كرة القدم 

بدأت منافسات كرة القدم يوم 28 
الجاري بمشاركة )8( منتخبات تم 
تقس��يمها إلى مجموعتين ضمت 
األول��ى إل��ى جان��ب منتخبنا كل 
م��ن اليونان والمغ��رب والبرتغال 
بينم��ا ضم��ت الثاني��ة منتخبات 
إيطالي��ا والباني��ا وليبيا وفرنس��ا،  
وق��د لع��ب منتخبن��ا حت��ى يوم 
الخمي��س مباراتي��ن ب��دا فيهما 
اقل م��ن مس��توى الطموح حيث 
خس��ر المباراة األولى أمام اليونان 
بنتيجة   6 / 2  وأمام المغرب 9/1   
بعد أداء باهت في المباراتين ظهر 
خاللهم��ا ضع��ف اللياق��ة البدنية 
لالعبينا إضاف��ة لقلة خبرتهم بهذا 
الن��وع م��ن الرياضة وق��د ضمت 
قائم��ة العب��ي منتخبن��ا: محمد 
سقاطي - رعد فران - علي سقاطي 
– مجد ش��لهوم - ط��ارق خليل – 
جعف��ر ديبو – محم��د عدره – عبد 

الهادي ش��ريقي – عدنان تركماني 
– ع��الء أرن��اؤوط – علي عجيب - 

صفوان عبد الجواد.
المصارعة

بدأ العبو منتخبنا الوطني للمصارعة 
منافس��اتهم ضم��ن ال��دورة  التي 
بدأت أمس الجمع��ة ويمثلنا فيها  
عبد الكريم حسن – 70 كغ  ومحمد 
فداء الدين األس��طة – 80 كغ وعمر 
ص��ارم + 90 كغ يوم 30 باش��راف 
المدرب رجا الكراد الذي اكد جهوزية 

العبينا لتقديم أداء منافس.
وقد اقيمت امس الجمعة مباريات 
ال��دور االول حيث ف��از العبنا فداء 
االس��طة عل��ى العب يونان��ي ٤- ١  
وعلى العب جزائري ٣- صفر  فيما  
خسر العبنا عبد الكريم الحسن امام 

العب برتغالي ١- ٣.

األكواثلون
تبدأ الي��وم  منافس��ات األكواثلون 
الت��ي يش��ارك فيه��ا منتخبنا من 
خالل الالعبين محمد ماسو المقيم 
في ألماني��ا ومحمد الصباغ المقيم 
في كندا وس��يكون مع العبينا في 
البطولة )15( متس��ابقًا من: اليونان 
)2( وتون��س )2( والبرتغ��ال )2( 
والجزائ��ر )2( وقب��رص وأس��بانيا 
وكرواتيا، وتتألف رياضة االكواثلون  
من ثالث مس��ابقات على التوالي : 
ج��ري 2500 م – س��باحة 1000 م 
– جري 2500م منافس��اته يوم 31 
الجاري..، كما كان مقررًا مش��اركة 
الس��باح صالح محمد في منافسات 
الس��باحة الطويلة لكن��ه اعتذر عن 
عدم المشاركة قبل انطالق فعاليات 

الدورة بأيام قليلة.

فور وصولها باش��رت قي��ادة البعثة 
الس��ورية المش��اركة بالدورة برئاسة 
د.ماهر خياط��ة نائب رئيس االتحاد 
الرياض��ي العام وإس��ماعيل حلواني 
عض��و المكت��ب التنفي��ذي لالتحاد 
واالس��تعداد  بالتحضي��ر  الرياض��ي 
الس��ورية  المنتخب��ات  الس��تقبال 
االجتماع��ات  وعق��د  المش��اركة 
لبح��ث  المنظم��ة  اللجن��ة  م��ع 
والمعلوم��ات  المس��تجدات  آخ��ر 
السورية  المشاركة  واإلرشادات حول 
خاصة فيما يتعلق ببطاقات االعتماد 
ومواعيد الس��فر وفترات المنافسات 
ومواعي��د  التدري��ب  وأماك��ن 

االجتماعات الفنية لكل لعبة .
- حم��ل إس��ماعيل حلوان��ي عضو 
المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي 
العلم السوري خالل حفل االفتتاح .

- وصل��ت البعث��ة الس��ورية عل��ى 
دفعات إلى باتراس وحسب برنامج 

المنافسات المقرر لكل لعبة .
- وف��ّر المكتب التنفي��ذي لالتحاد 
الرياض��ي العام جمي��ع التجهيزات 
الالزمة للمش��اركة ووس��ائل النقل 
إلى مطار بيروت ذهابًا وإيابًا حسب 

برنامج سفر كل دفعة.
- تقي��م البعثة الس��ورية في فندق 
)Kallirroe( الس��ياحي الذي يتميز 
بمساحته الكبيرة الهادئة والخضراء.

المرافق اإلعالم��ي للبعثة- صفوان 
الهندي
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فضيتان وأربع برونزيات 
لمنتخب الريشة الطائرة في بطولة غرب آسيا

منتخباتنا تواصل منافساتها في دورة ألعاب المتوسط الشاطئية

صبحي أبوكم

تنطل��ق غدًا األحد على أرض ملعب ن��ادي الثورة بالقصاع 
مباري��ات بطول��ة جورج زي��دان لكرة الس��لة )3×3( لفئة 
الرجال التي تنظمها إدارة نادي الثورة للس��نة الثانية على 
التوال��ي تقديرًا للمرح��وم جورج زيان ال��ذي كان له أياد 
بيض��اء وبصمات مضيئة على س��لة الن��ادي ومنتخباتنا 

الوطنية. 
تق��ام مباري��ات البطولة على مدى ثالثة أي��ام ابتداء من 
الساعة السادسة مساء بمشاركة 16 فريقًا، وبإشراف اللجنة 
الرئيس��ية العليا 3×3، واللجنة الفنية الفرعية لكرة السلة 

واللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي بدمشق.
وخصص��ت إدارة النادي جوائز مالية وعينية للفرق الفائزة 
بالمراكز الثالثة األولى وجوائز للمسابقات الفردية )الرمية 

الحرة- الرمية الثالثية- الرمية من نصف الملعب(
 FIBA جدير ذكره أن البطولة مس��جلة على موق��ع الفيبا

ويحصل فيها الالعب على تصنيف فردي وجماعي.

بطولة جورج زيدان لكرة السلة 3×3 للرجال 

قرر اتحاد كرة الس��لة عقد مؤتمره السنوي في التاسع 
من ش��هر أيلول الساعة الثانية عش��رة ظهرًا في قاعة 
االجتماعات )رقم 1( بمبن��ى االتحاد الرياضي العام، 
وتحضي��رًا للمؤتم��ر س��يعقد االتحاد ورش��ات عمل 
بخص��وص الالئح��ة الداخلي��ة لالحت��راف، والالئحة 
االنضباطية لالتحاد، وذلك إلجراء تقييم لهذه اللوائح 
بغرض تطويره��ا، وإجراء كافة التعديالت الالزمة بما 

بتناسب مع الوضع الراهن.
ويش��ارك في هذه الورش��ات كل من رئيس االتحاد 

العربي السوري جالل نقرش، أعضاء االتحاد، باإلضافة 
لرؤس��اء اللجان الرئيس��ية ف��ي االتح��اد، والخبرات 
الس��لوية رياض القحف-عصام بش��ارة- ش��حادة آل 
رش��ي- هش��ام الش��معة- عبد الرزاق محمد- أمين 

خوري- مزاحم الحويج-أنس شقير.
وس��يتم اإلعالن ع��ن نتائج ه��ذه الورش��ات وكافة 
التعديالت المطروحة لجميع االندية والكوادر السلوية 
واللج��ان الفنية والمعنيين ف��ور صدورها بعد نهاية 

االجتماعات.

رقم سوري جديد للسباحة الناشئة إنانا سليمان

بمش��اركة فرق: سلمية، تلدرة، السودا، حصين البحر، 
الجوالن، دير عطية.

وضمن مباريات بطولة األندية الس��ورية للناش��ئين 
لمرحلة اإلي��اب والتي تجري حالي��ًا في حماة ومن 
المتوقع أن تنتهي مس��اء أمس الجمعة تصدر فريق 
الس��لمية حتى اآلن )الخميس( فرق هذه المجموعة 
ذهاب��ًا وإيابًا ومن المتوقع أن يحرز الس��لمية بطولة 

هذه الفئة.
وإليكم النتائج حتى اآلن:

فاز تل��درة على حصي��ن البحر 3/0، وس��لمية على 
الس��ودا 3/0، الجوالن على دير عطي��ة 3/1، الجوالن 
على حصين البحر 3/0، الس��لمية عل��ى تلدرة 3/1، 
والجوالن على حصين البحر 3/- وتلدرة على حصين 
البحر 3/1، وسلمية على حصين البحر 3/0، والسودا 
عل��ى حصين البح��ر 3/0، ودير عطي��ة على حصين 
البحر 3/0، وكانت مرحلة الذهاب قد جرت سابقًا في 

طرطوس.

طائرة سلمية تتصدر فرق الدور النهائي للناشئين

مؤتمر اتحاد كرة السلة في التاسع من أيلول

صالح أورفلي

أقام نادي الجيش حفلي��ن ختاميين ألكاديميتي كرة 
القدم والسباحة اللتين حققتا أهدافهما على مدى ثالثة 
أش��هر في تدريب ورعاية وانتق��اء المواهب من حوالي 
700 متدرب ومتدرب��ة وذلك ضمن المدارس الرياضية 
التدريبية لن��ادي الجيش التي فتحت أبوابها هذا العام 
مطلع ش��هر حزي��ران الفائ��ت أللعاب رياضي��ة عديدة 
واستقطبت متدربين ومتدربات من عمر 4 سنوات وما 
فوق واشرف على التدريب مدربون متخصصون باأللعاب 

المقررة وذلك في مالعب وصاالت ومنشآت النادي.
أقي��م حفال الختام بعد ظهر األربع��اء الفائت كل حفل 
ختام لوحده ولكن بصورة متش��ابهة بالفقرات والنتائج 
حيث حضر كاًل منهما اللواء ياس��ر ش��اهين مدير إدارة 
اإلع��داد البدن��ي والرياض��ة والعميد محس��ن عباس 
مدير نادي الجيش وس��امر الش��هابي رئي��س االتحاد 
الفلس��طيني لكرة القدم وضب��اط إدارة اإلعداد البدني 
والرياضي وجمهور كبير من أهالي الالعبين والالعبات 

باللعبتين.
وب��دأ كل حف��ل بالوقوف دقيقة صمت إج��الاًل وإكبارًا 
ألرواح ش��هداء الوط��ن عس��كريين ومدنيي��ن وعزف 
النش��يد الوطن��ي للجمهورية العربية الس��ورية، وألقى 
العمي��د محس��ن عباس كلمة تح��دث خاللها عن دور 
نادي الجيش في الرياضة السورية وعن إنجازاته ورفده 

للمنتخبات الوطنية.

وأش��اد باإلنجازات التي تحققها فرق��ه وأبطاله محليًا 
وخارجيًا كما أشاد بانتصارات الجيش العربي السوري 
ف��ي دح��ر اإلره��اب والقضاء عل��ى بؤره وش��كر إدارة 
اإلعداد البدني والرياضة وأهال��ي الالعبين والمدربين 
والمدربات الذين غرسوا في نفوس األبناء والبنات حب 
الوطن وقائده وح��ب الرياضة بوجوهها المختلفة وأكد 
أن نادي الجيش بكل كوادره والعبيه والعباته هم جند 
أوفياء للوطن ويجددون عهد الوف��اء والوالء واالنتماء 
لسيد الوطن الس��يد الرئيس بشار األس��د القائد العام 
للجي��ش والقوات المس��لحة رئي��س الجمهورية راعي 

الرياضة والرياضيين.
قدم العب��و كرة القدم فق��رات ولوحات تدرب��وا عليها 
تخص المهارات التي تعلموه��ا وتم انتقاء حوالي 30 
العبًا من الموهوبين كي يس��تمروا بين جدران النادي 

ضمن فئاته العمرية.
وق��دم الس��باحون والس��باحات لوحات مائي��ة رائعة 
وش��اركوا في سباقات متعددة لفنون السباحة وأنواعها 
وتم اختيار عدد من الموهوبين والموهوبات لالستمرار 

في صفوف نادي الجيش.
وت��م توزيع ش��هادات المش��اركة والميدالي��ات على 
الجميع وختم المهرجانان بالنش��يد العربي الس��وري 
وس��ط فرح المش��اركين وأهاليهم الذي��ن تابعوا كل 

الفقرات بالتشجيع والحماسة.

نالت بعثة منتخبنا الوطني للشطرنج ثالث ميداليات )ذهبية 
وبرونزيتين( في بطولة البقاع الدولية الش��طرنج السريع )10 
دقائ��ق و10 ث��وان( التي تقام في لبنان بمش��اركة 186 العبًا 
والعب��ة مثلوا 4 دول هي لبنان والعراق وفلس��طين باإلضافة 

لمنتخبنا.
ذهبي��ة البطول��ة تقلدها أمج��د النس��ر بفئة 14 عام��ًا ونال 
البرونزيتي��ن كل من سوس��ن فرعون بفئة الس��يدات )والدة 

أمجد( وآرام آدم.
علمًا أن البعثة ضمت الالعبين طالل الزعيم ومالك قونيه لي 
وارام ادم )رجال( باإلضافة ألمجد النسر فئة 14 سنة وسوسن 

فرعون )سيدات(.

ذهبية وبرونزيتان 
ألذكيائنا في لبنان

حفل ختام ألكاديميتي كرة القدم والسباحة في نادي الجيش

الرحمة والصبر والمكافحة
تلقت أس��رة تحرير جريدة االتحاد بأسى بالغ وحزن عميق نبأ 
وفاة المتفرج على مباراة تش��رين وحطين ضمن دورة الوفاء 
بكرة القدم الش��اب )عب��د الحليم حوا( وذلك بس��بب إصابة 
مباش��رة له من إحدى المفرقعات الت��ي أطلقت في مدرجات 

الملعب.
أس��رة االتحاد تتقدم من أهالي الفقيد وعائلته وأقاربه وذويه 
بأس��مى آي��ات العزاء داعية ل��ه بالرحمة والغف��ران وألهاليه 

بالصبر والسلوان.
وبكل حرص على رياضة الوط��ن وألعابها ومتابعيها وكوادرها 
وجماهيرها على أن يستمروا بسالمة وصحة وعافية تتساءل 

ماذا بعد؟؟
وإلى متى س��تبقى مالعبنا وصاالتن��ا في طقوس غريبة حين 
يريد عدد م��ن روادها وأنصار منافس��اتها التش��جيع والفرح 
والحماسة بحيث يشعر المتابع وكأن تلك المطارح المخصصة 
للتنافس والفرح قد تحولت إلى ساحات معارك بسبب إطالق 
المفرقع��ات والش��ماريخ واأللعاب النارية وكله��ا مواد حارقة 
ومؤذي��ة ومميت��ة وممنوعة ومحرمة على صعي��د دولتنا بما 
تنشره من أضرار ودخان في فضاء المالعب والصاالت وأخيرًا 

نشرت الموت.
هي عادة دخيل��ة على رياضتنا وقد ص��در لمنعها العديد من 
القرارات والتوصي��ات لكن بعض الجماهير تصر على التحدي 
ومخالف��ة القواني��ن واإلبق��اء عليها أمام ذل��ك نجدها فرصة 
لمناش��دة كل المعنيي��ن للوق��وف بحزم أمام هك��ذا ظاهرة 
ومكافحتها ومالحق��ة من يبيعها ويتاجر بها ومحاس��بة من 
يحمله��ا ويتباهى بها على مواقع التواصل االجتماعي وغيرها 
هذه الظاه��رة المقيتة والمقززة لألبدان والمش��اعر يجب أن 
يتم القضاء عليها بكل الوسائل القانونية خاصة ونحن مقبلون 
على نشاط كروي كبير من خالل الدوري ومسابقاتنا المحلية، 
حيث الجمهور الطيب هو أساس نجاح هكذا دوري ويجب أن 
يكون دائمًا ف��ي مناخات صحية كي يقدم لفرقه الدعم الالزم 

والتشجيع المناسب بكل صدق وشفافية.

سالم عالوي

في الصميم


