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استكمال الرعاية
إن المدارس الرياضية الصيفية التي استقطبت هذا الموسم في األندية 
ومراكز المدن الرياضيــة آالف المتدربين والمتدربات بمختلف األلعاب 
من الفئات العمرية الصغيرة قد حققت وبنســبة كبيرة أهدافها المرجوة 
وحين احتفلت بانتهاء الموسم إيذانًا بانتهاء مرحلة تأسيس مهمة تركت 
األبواب مشرعة إلكمال البناء في المدارس الشتوية من جهة ومن خالل 
فــرق ألعابها من جهة أخرى وذلك للموهوبيــن والموهوبات الذين تم 
انتقاؤهم واختيارهم وعبروا عن قدراتهم أحسن تعبير فاستحقوا البقاء 
في دائرة التدريب من أجل صقل المواهب وتحسين القدرات وإثراء فرق 
األندية ومنتخباتها بالصاعديــن والصاعدات حتى تبقى حلقات الروافد 

متصلة ومتسلسلة بقوة ومتانة وفي حاالت مبشرة.
وهنــا يأتي دور األنديــة ومدربيها وإدارييها فــي التعامل مع القادمين 
والقادمات وإحســان استقبالهم واســتيعابهم بالشكل األمثل والمحقق 

لألهداف المرجوة التي وجدت هكذا نشاطات من أجلها.
وفــي نفس الســياق واالتجاه وفــي ذات األهــداف والطموحات كانت 
نشاطات ومنافسات األولمبياد الرابع للناشئين على مستوى منتخبات 

المحافظات كلها وبألعاب عديدة وكثيرة.
في منافســات هــذا األولمبيــاد بألعابه التي شــملت الكــرات والقوة 
والفردية أثبتت الفئات المستهدفة بالنشاط جدارتها وقدمت مستويات 
تنافســية تســتحق التقدير واالحترام تدل على عمل كبيــر للمعنيين 
بالرعايــة والتدريب واإلعــداد وتدل على إخــالص وميدانية واضحتين 
ورأينــا موهوبين وموهوبات في ســاحات التنافس على ســوية عالية 
من المهارات والقــوة واللياقة واإلبداع ينتظرون الفرصة للتقدم وإثبات 
الذات من خــالل منتخباتنا الوطنية وهنا يأتــي دور اتحادات األلعاب 
لالنتفاء واالختيار واالســتقطاب وتوفير فرص اإلعداد الجيد والزج بهم 
عبر المنتخبات للفئات العمرية المختلفة كي يكون لهم الدور في حمل 
الراية باالســتحقاقات القادمة ولنا فيما ســبق وما أنتجته األولمبيادات 

الثالثة السابقة القدوة والعبرة.
وعلى ســبيل المثال وليس الحصر نقول: أوليس من مثلنا في منتخب 
ألعاب القوى والذين توجوا في بطولة غرب آسيا ومن توجوا في الريشة 
الطائرة وكرة الطاولة والبلياردو والسنوكر ومن هم اآلن في المنتخبات 
يســتعدون بألعــاب مختلفة أو ليس هــؤالء نتاج المــدارس الصيفية 

والشتوية واألولمبيادات المتتالية؟
هي التي أفرزت وقدمت وبعدها كان استكمال البناء.

كل الذي حصل من أجل إثــراء ألعابنا الرياضية وتعزيز منتخباتها التي 
تمضي حسب فئاتها من القواعد إلى األعلى يتم عبر مؤسساتنا الرياضية 
وفق تسلســلها الهرمي برعاية واهتمام وثقة ومحبة سيد الوطن السيد 
الرئيس بشار األســد الذي يريد لهذه األجيال حياة صحية صحيحة بين 
جدران مؤسسات رياضية واجتماعية ووطنية متفوقة في وطن منتصر.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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لكرة  األول  منتخبنا  قــص 
ــات  ـــدم شـــريـــط مــبــاري ـــق ال
آسيا  تصفيات  في  مــشــواره 
المزدوجة المؤهلة لنهائيات 
ــة  ــوي ــي ـــــم اآلس ــــأس األم ك
لكأس  النهائية  والتصفيات 
العالم 2022 بفوز مبين على 
الفلبين  منتخب  مستضيفه 
ــت الــنــتــيــجــة فــيــه إلــى  ــل وص
اهتزت  فيما  أهداف  خمسة 
حقق  وبذلك  مرتين  شباكنا 
ثالث  ونــال  األهــم  منتخبنا 
عليها  البناء  من  البــد  نقاط 
مباريات  مــن  الــقــادمــات  فــي 
الــتــصــفــيــات حــيــث الــمــشــوار 

طويل وشاق.
كيف فاز منتخبنا وكيف كان 
في الميدان إليكم التفاصيل..

عودة قوية
مع صافــرة انطالق اللقــاء تبادل 
الفريقان الهجمات دون حذر وبال 
جس نبض ألن عنوان ال بديل عن 
الفوز هو األساس وألن ذلك يعني 
أن المباراة ال تقبل القســمة على 
اثنين ألن في ذلــك مجازفة غير 

من  مســتقبًال  العواقب  محمودة 
أجــل ذلك كان الفريــق الفلبيني 
سباقًا بهز شباك منتخبنا بالدقيقة 
8 من ضربة ثابتة إلى داخل جزاء 
وحضرتها  رأس  قابلتهــا  فريقنــا 
لرأس (خافير باتنو) أرســلها قوية 
إلى شــباك مرمانا كانت رد فعل 
منتخبنا ســريعة إذ عاد إلى اللقاء 

مركزًا فأرســل الســوما دبل كيك 
انحرفــت بــه الكرة عــن المرمى 
وهجمة ألصحاب األرض وعرضية 
أمســكها (العالمة) واستمر سعي 
منتخبنا إلعادة األمور إلى بدايتها 
كمرحلة أولــى وكان له ذلك من 
المواس  بيــن  ملعوبــة  هجمــة 
والجويد أرسلها األخير على رأس 

إلى  فحولهــا  المتحفــز  الســوما 
بعيدة عن  المســتحيلة  الزاويــة 
حارس الفلبين لتهز شباكه تعادًال 
أصحــاب  ونشــط   17 بالدقيقــة 
األرض أكثر واســتمر منتخبنا في 
العالمة  فأمسك  الشــديد  تركيزه 
كــرة الهجمــة المنظمــة الخطرة 
ورد خالد مبيض بتســديدة قوية 

جــاورت القائم األيســر وعرضية 
الحــارس  أمســكها  للجنيــات 

الفلبيني.
وفي الدقيقة 32 وبمجهود فردي 
المدافعين  المبيض  خالق تجاوز 
بمرماهــم  وانفــرد  المنافســين 
وســدد قوية في الزاويــة البعيدة 
عن متناول الحارس هدف التقدم 

لمنتخبنا.
الفلبيني  الفريــق  وزادت حركــة 
دفاعنــا  الختــراق  ومحاوالتــه 
بتمريــرات منظمــة من وســط 
وحــول  األمــام  إلــى  الملعــب 
الميدانــي كرة خطــرة إلى ركنية 
وعرضيــة ثانية أصلحهــا الصالح، 
وارتــد منتخبنــا ومــن الســوما 

للكابتــن الخطيــب لعبها (لوب) 
فــوق عارضــة المنافــس ومعها 

انتهى الشوط األول.
استمرار الصحوة

مــع بدايــة الشــوط الثاني دخل 
منتخبنا قويــًا ونال ضربة جزاء د 
49 نفذها فــراس الخطيب هدفًا 
ثالثًا ومريحًا لألعصاب واكتســابًا 

للثقة أكثر.
وبــدا منتخبنــا بشــكل أفضــل 
فــي امتصاص فــورة الفلبينيين 
لطرق مرماهم  الســريع  واالرتداد 
وفــي الدقيقة 55 ومــن عرضية 
قابلها  (األفضــل)  للمواس  رائعة 

السوما (الصاحي) هدفًا رابعًا.
رد عليها المنافس بتسديدة قوية 
جانب قائم مرمانا واســتمر األخذ 
بأهداف  الفريقيــن  بيــن  والــرد 
مختلفــة  فريقنا للتعزيز وفريقهم 

لتقليص الفارق.
فأهدر الســوما فرصة وتســديدة 
لهم فوق العارضة وعرضيتان مرتا 
بسالم ومرتدة للســوما وتسديدة 
ردها الحارس وحرة مباشرة حولها 
العالمــة لركنية أنقذهــا العالمة 

ثانية.
في الدقيقة 84 قلص ساتو الفارق 
حين غمز كرة عرضية إلى مرمانا 
لكــن المــواس وبعــد دقيقة 85 
ســجل بحرفنة الهــدف الخامس 
لمنتخبنا وبــه كان الفوز المبين 

على منتخب الفلبين.

يتابــع بطــل كاس الجمهوريــة للموســم 
للموســم  اســتعداداته  (الوثبة)  الماضــي 
الجديد بهدوء إن كان للمســابقة اآلسيوية 
أو المحليــة والتي من المقــرر أن يفتتحها 
بمواجهــة نادي الجيش حامل اللقب عندما 
يقص الفريقان شريط بداية الموسم الكروي 
من خــالل مباراة الســوبر التي تجمع بطل 
الــدوري مع حامل الكأس والتي ســتجري 

في الثالث عشر من أيلول المقبل.
وبعد نيله لقب الــكأس أخذ الالعبون فترة 
راحة معقولة قبل أن تبدأ اإلنطالقة بالتعاقد 
مــع المدرب ضــرار رداوي ، وأربعة العبين 
هــم: مازن العيس مــن الوحدة وهو العب 
المصري  المخضرم هادي  ارتكاز، والمدافع 
من الوحدة، ومع علي ســعيد وأحمد غالب 
من الســاحل، كما عاد حسن الصالح الذي 
كان معارًا لفريق الحرجلــة، وحافظ الفريق 
بالمجمل علــى %90 من التشــكيل الذي 
خــاض الدوري والكأس الموســم الماضي، 

مع ترفيــع ثالثة العبين من فئة الشــباب 
هــم: أدهــم غندور، وعبــد الجــواد بيطار، 
والحارس أنــس بيطار، ورحــل عن الفريق 
من األساسيين: رامي عامر، ومن االحتياط: 

ثائر الشــامي، وعــدي عيد، وعلــي غليوم، 
والحــارس أحمد العلي، وتمــت إعارة عبد 
الرزاق البستاني لفريق الجيش، أما بالنسبة 
لخوض كأس اإلتحاد اآلســيوي فإن اإلدارة 

تجري مفاوضات للتعاقــد مع مهاجم على 
مستوى رفيع.

وحول عدم المشــاركة بدورة الوفاء برنامج 
اإلعــداد الــذي وضعــه المــدرب يتعارض 
مع توقيــت الدورة، واســتعاض عنها بعدة 
مباريــات وديــة مع تشــرين، والســاحل، 
والنواعيــر، وهنــاك مباريات أخــرى قبل 

السوبر وانطالق الموسم الجديد.
أما فــرق القواعد.. يــدرك القائمــون على 
كرة نــادي الوثبة أنه من أساســيات البناء 
من أجل المســتقبل، وقد شــّكلت األجهزة 
الفنيــة لها، حيث أســندت مهمــة تدريب 
فريــق الشــباب للكابتــن وليــد الكردي، 
يســاعده هايل محيميد، وللناشئين محمد 
فشــول، يساعده رأفت إبراهيم، أما األشبال 
فيدربه صبحي عقول، يساعده فراس مسلم، 
وتتوقف األكاديمية مع بداية الشــهر القادم 
بعد تثبيــت ثالثة فرق نخبة، مع تســمية 

مدرب لكل منها.

كرة القدم

التصفيات اآلسيوية (المزدوجة) لكرة القدم

منتخبنا األول بدأ المشوار بفوز مبين على الفلبين

يلتقــي منتخبنا الشــاب لكرة القدم يوم غــد األحد نادي 
روستوف تحت 21 سنة في أولى مبارياته الودية الخارجية 
ضمن معســكره في مدينة روســتوف الروســية، وتتجدد 
المواجهة مع فريــق المدينة الذي يلعب بالدوري الممتاز 

يوم الثالثاء 10 الحالي.
ومن المقــرر أن تعود بعثة منتخبنا إلى دمشــق مســاء 
الخميــس القــادم حيــث يبدأ العــد العكســي النطالقة 
تصفيــات كأس آســيا والتي ســيالقي فيهــا منتخبات 
المالديف ولبنان وطاجكستان (صاحب األرض) تباعًا ايام 
(6/4/2) تشــرين أول القادم ضمن منافسات المجموعة 

الثالثة.
وكان منتخبنا الشــاب قد دخل معســكر داخلي بدمشق 
طيلة االسبوع الماضي استمر حتى موعد السفر إلى روسيا 
(فجر أمس الجمعة) تم خالله تصحيح بعض الســلبيات 
التــي ظهرت خالل مشــاركته بدورة الوفاء فــي الالذقية 

وخســرها أمام نادي تشرين 0/2 ومع الكرامة 1/2 وأخيرًا 
مع الوحدة 0/2 باإلضافة لتحضيراته لمباراتيه القادمتين 

ضد النادي الروسي.
تضم البعثة كًال من ســامر بســتنلي (مديــر فني) خالد 
السهو (إداري) ياســر لفاح ومعن الراشد (مساعد مدرب) 
محمــد رزق (مدرب حراس مرمى) ربيع حمامة (منســق 
إعالمــي) خالد الشــيخ (معالج فيزيائي) فايز النابلســي 
(مدلك) محمد ناصر (مصور)محمد فراس الزين (مسؤول 
تجهيــزات) و22 العبًا هــم: أحمد عمــارة ومحمد حاتم 
النابلسي وياســين أبو كرش ووسيم أيوب ويحيى الكرك 
ومحمــد ملحم ومحمد معتوق وهيثــم اللوز وعبد القادر 
شعبان ومصطفى السفراني وأحمد الدالي ومحمد ريحانية 
ومحمد مشــهداني وفضل عليص ومحمــد امجد فياض 
ويوســف عســاف وفواز بوادقجي ومهند شنطة وصبحي 

جدعان وعمار فخري وعمار رمضان ومحمود األسود.

عــاد رجال كرة البرتقالي إلــى ملعبهم التدريبي منتصف 
األســبوع الماضي لمواصلة االســتعداد للموسم الكروي 
الجديد بعد اســتراحة دامــت لثالثة أيــام منحها الكادر 
الفني لالعبين عقب العودة من معســكر الالذقية، حيث 
كان الفريق قد شارك بدورة الوفاء والتي حل فيها وصيفًا 
بعد فوزه بأربع مباريات وخسارته الوحيدة كانت بالنهائي 
أمام حطين. ويتدرب الوحدة حاليًا على فترتين صباحية 
في صالة اللياقة البدنية، ومسائية بملعب النادي وتشهد 

غياب يوســف محمد وعمرو جنيات المتواجدين ضمن 
صفوف منتخب الرجال خالل مواجهته لمنتخب الفلبين 
في افتتاح التصفيات اآلســيومونديالية، كما تغيب أنس 
العاجي وأيمن عكيل لتواجدهما ضمن معسكر المنتخب 
األولمبي الذي يتحضر بجدارة لنهائيات األمم اآلســيوية 

تحت 23 سنة.
وحرمت اإلصابة كًال من عبد الهادي شــلحة ومحمد قدور 

من االلتزام ببداية التمارين. 

اســتقبل العميد حاتم الغايب رئيس اتحاد الشــرطة 
السوري الرياضي بحضور رياض صقر مدير فريق رجال 
الشــرطة لكرة القــدم الالعب محمد بــري جديد كرة 

الشرطة للموسم المقبل قادمًا من فريق الجهاد.
يذكر أيضًا أن الالعب (بري) من عداد العبي المنتخب 
األولمبي الحالي ويذكر أن فريق الشرطة فاز وديًا على 
فريق الســاحل األربعاء الفائت 1/0 ضمن االســتعداد 

للــدوري القادم للفريقين وقد رحــب العميد الغايب 
بالالعــب وتمنى أن يوفق في مهمته مع الفريق وأكد 
على االنضباط وااللتزام وهما ســمتان أساسيتان من 
ســمات رياضة الشــرطة وأكد أن نادي الشرطة يوفر 
لكل الرياضيين بمختلف األلعاب المناخات المناسبة 
للظهور بمظهر الئق وأن الرياضة في الشرطة هي رافد 

غزير للمنتخبات الوطنية بمختلف األلعاب. 

الوحدة يستعد بغياب دولييه

محمد بري في صفوف الشرطة

(غدًا) منتخبنا الشاب يواجه روستوف الروسي وديًا

عادت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين 
بكــرة القــدم مــن لبنان بعــد إجراء 
معســكر تدريبي اســتمر خمسة أيام 
أجــرى خاللها مباراتيــن وديتين مع 
نظيره اللبنانــي على ملعب بحمدون 
الدولي فاز فيهما, كما أجرى تمرينات 
على نفــس الملعب وذلــك في إطار 

استعداداته للتصفيات اآلسيوية.
فوز كبير

في المباراة األولى حقق منتخبنا فوزَا 
كبيــرا على نظيــره اللبنانــي وبثالثة 
أهــداف نظيفة, ســجلها الالعب علي 
الرينــه (د15) مــن ضربة جــزاء إ^ثر 
عرقلة ألنيس قاســم وأضــاف الثاني 
عمر جبارة (د 60) من تسديدة طويلة 
ومباغته وجاء الثالث عن طريق أنيس 
قاســم (د 83) إثر كرة ســار بها على 
خط المرمــى وأودعها خفيفة خدعت 

الحارس اللبناني.
مجريات المباراة جــاءت قوية وندية 
الفريقيــن, وأتيحت  وهجومية مــن 
لمنتخبنــا الــذي قــدم أداء رجوليــًا 
عدة فــرص أخطرهــا فرصتان لالعب 
المقــداد أحمد وثالثــة لالعب أنيس 
قاسم قبل أن ينجح منتخبنا بترجمة 

ثــالث أخرى إلى أهــداف, من جانبه 
اللبناني عدة فرص  أتيحت للمنتخب 
للتســجيل لكن دفــاع منتخبنا إبطل 
مفعولهــا فيما تكفل حارســنا محمد 
حسونة بالتصدي لثالث كرات صعبة.

الفوز الثاني
في المباراة الثانية جدد منتخبنا فوزه 
على نظيــره اللبنانــي وغلبه بهدفين 
نظيفين, ســجل الهدف األول الالعب 
محمد عثمــان (د52) من ضربة حرة 
مباشرة أرسلها صاروخية في الشباك 

وأضاف الثاني عبد الرحمن شــاهين 
(د 87) مــن على بعد أمتار قليلة عن 
المرمى اثــر كرة عرضيــة متقنة من 

الالعب سليمان الحاج.
دخــل منتخبنــا الشــوط األول بأداء 
متســرع بحثًا عن هــدف مبكر فهدد 
عبر عدة كرات ألنيس قاسم والمقداد 
أحمــد وحســان الزيــاز دون فاعلية 
حقيقيــة فذهبــت كراتهم مــرة إلى 
جانــب القائم وأخرى فــوق العارضة, 
وبالعمــوم ظهــر الفريقــان فــي هذا 

الشوط بمستوى اقل منه في المباراة 
الســابقة, مع بعــض الخشــونة من 

الفريقين.
في الشوط الثاني بدا منتخبنا بصورة 
أفضل في بناء الهجمات واالســتحواذ 
واالنتشــار والتمرير, فــزاد اللبنانيون 
خشــونتهم خاصــة علــى مهاجمنــا 
الصريح أنيس قاســم الــذي تعرض 
للعرقلة عدة مــرات, لكن الهدف جاء 
سريعًا من محمد عثمان المتخصص 
دانــت  بعدهــا  الثابتــة,  بالضربــات 
األفضليــة ألصحــاب األرض بحثا عن 
التعديــل فتصــدى حارســنا محمد 
وأوقف  خطرتيــن,  لكرتين  حســونة 
محمــد عثمان وعلــي الرينة بصعوبة 
لألشــقاء,  اختراقــات محكمة  عــدة 
وتكفل محمود حســن بإبطال بعض 
المحــاوالت الجانبية,التــي اســتنفذ 
معهــا المنتخــب اللبنانــي طاقتــه 
لمصلحة  فتراجع مســتواه  البدنيــة, 
منتخبنــا الــذي نظم صفوفــه وهدد 
مــن جديد عبر القاســم والســراقبي 
لينجح في النهاية عبر البديلين الحاج 
والشاهين من زيادة الغلة مع غروب 

شمس المباراة.
قوام البعثة

وضمــت بعثــة منتخبنا المشــاركة 
فــي معســكر لبنــان طالل بــركات 

(مديــرًا للمنتخب), خــوان ماركوس 
ترويــا (مشــرفًا فنيًا) محمــد عقيل 
اوغلي (مساعدًا  (مدربًا) هاشــم كرد 
للمــدرب) محمــد بيروتــي (مدربــًا 
لحراس المرمى) عبد الوكيل المصري 
(إداريًا) محسن العوض (معالجًا) أنور 
البكر (منســقًا إعالميــًا) يعرب زكريا 
(مصورًا) شــادي حســين (مســؤوًال 
للتجهيــزات) و23 العبًا هم: حســن 
محمود, محمود النايف, أنيس قاسم, 
عبد النافع الشريباتي, محمد عثمان, 
محمد ســراقبي, المقــداد احمد, عبد 
المؤمــن بحالق, علــي الرينة, محمد 
شــحرور, أحمد كالو, عمار حديد, عمر 
جبــارة، محمــود قلعة جي, حســان 
الزياز, زكريا الرمضان, محمد سليمان 
الحــاج، نــوار الحلبي, خالــد الحجة, 
الرحمن شاهين, مضر الخطيب,  عبد 

محمد حسونة, أحمد حاج عمر. 
يشــار إلــى أن معســكر منتخبنا في 
لبنــان يأتــي فــي إطــار تحضيراته 
للتصفيات اآلســيوية التي تنطلق 18 
أيلــول الجاري حيــث يلعب منتخبنا 
فــي المجموعــة الرابعة إلــى جانب 
منتخبات باكستان وعمان والسعودية 
التي تســتضيف مباريات المجموعة 

في مدينة الدمام.
تصوير- يعرب زكريا

كرة نادي الوثبة تواصل استعداداتها

على طريق التصفيات اآلسيوية

وديًا... منتخب الناشئين يفوز على نظيره اللبناني مرتين 

لبنان - أنور البكر



03 السنة 36 | العدد 1903
السبت 07 أيلول 2019

يلتقي فريــق المجد اليوم الســبت مع االتحاد 
بدمشــق ضمن اســتعدادات الفريقين لدوريي 

الدرجتين الممتازة واألولى للموسم الجديد 
وبــدأ المجــد اســتعداداته مبكــرًا وعمل على 
مجموعــة تعاقــدات لتدعيم تشــكيله بقيادة 
المدرب جمال درويش آخرها انضمام اياد عويد 
لموســمين قادما من الطليعة وغازي ابو حمرا 

على سبيل االعارة من نادي جرمانا.
وفي حديث المباريــات الودية فقد التقى رجال 
المجد مــع النواعير في ملعب الجالء بدمشــق 
قدم خاللها الفريقان مباراة جميلة شــهدت قوة 
وندية مــع أفضليــة مجداوية خاصة بالشــوط 
األول بنقل كرة ســهلة وســريعة عيــر الخطوط 
تــوج ذلك بهدف نور الحلبي بعد عدة نقالت مع 
رجا رافع وضاعت عدة فرص أبرزها رأســية رجا 
التي لفظتها العارضة، وفي الثاني دخل المدرب 
جمال درويش بتشــكيل مختلف نسبيا وأشرك 
عــدة العبين كمصعب البيش وطــارق ارناؤوط 
وماهر خراط ومصعب العلو وغيرهم على سبيل 
التجريب هبط خالله إيقاع الفريق لكن لم يتخل 
عن تنظيمه بالملعب وتلقى الهدف في الدقيقة 

75 أثر تسديده قويه من خارج منطقة الجزاء.
سبق ذلك تعادل الفريق مع الجيش 3/3 بمباراة 
تألق فيها رجا رافع وســجل الهاتريك أحدها من 
ركلة جزاء، وجاءت أهداف الجيش عبر الالعبين 
محمد الواكد وورد الســالمة (ركلة جزاء) وعلي 
خليل من كرة مرتدة من الحارس أثر ضربة جزاء 

ثانية حصل عليها الجيش.
ومع الفتوة 1/1 سجل المجد أوال بواسطة الالعب 

غازي ابو حمرة وعادل للفتوة سليمان ابراهيم.
اجتماع للمدربين

بعيــدًا عن اســتعدادات فريقهــا األول، عقدت 
إدارة نــادي المجد االســبوع الماضــي اجتماعًا 
موسعًا مع مدربي الفئات العمرية والقواعد لكرة 
القدم، وتم خالله تقييم شــامل لفريق الشباب 
بالدوري باإلضافة لمشــاركة الناشئين واألشبال 
في بطوالت دمشــق كما جرى تقييم المشاركة 

ببطولة الجمهورية باإلضافة لحالة التراجع األخير 
لفئة االشبال وتجاوز بعض السلبيات التي جرت 

وأبرز ما يمكن تلخيصه بقناط عالم:
- يتم حاليا دراســة حالة تعديل بتسمية بعض 
مدربــي الفئــات بناء علــى معطيــات جديدة 

وتتطلبها الفترة القادمة (فنية وإدارية).
- تم التطرق للحالة االجتماعية واألسرية داخل 
النادي وتكريســها من مبــدأ االحترام المتبادل 

بين جميع مفاصل اللعبة.
- جــرى النقــاش حــول بعــض المالحظــات 
بخصوص عمــل المدربين مــن نواحي الحضور 
والغياب والخطــط التدريبية الموضوعة وغيرها 
مــن األمــور التي تمــس صميــم اللعبة حتى 

اإلدارية منها.
- تــم عرض مســألة حــراس المرمــى بالنادي 

والمعالجين المرافقين.
- تم اســتعراض عمل بعض المدربين مع أندية 
أخــرى ونقاش حال القواعد وتــم تحديد العدد 
المطلوب للمركز الواحــد وهو 25 العبا يكونون 
بجاهزيــة فنية عالية مــع تأمين كل ما يتطلب 

ذلك.

تتواصــل تحضيــرات منتخبنــا األولمبي لكرة 
القدم على طريق نهائيات كأس آسيا تحت 23 
سنة حيث من المقرر أن يختتم فترة استعداده 

الداخلي الحالية يوم األربعاء القادم.
التــزم جميع الالعبيــن ممن تمــت دعوتهم 
بالمعسكر الحالي باستثناء 4 العبين متواجدين 
مع المنتخب األول خالل مشاركته بالتصفيات 
المشتركة لكاس العالم وآسيا هم كامل كواية 
ويوسف محمد وكامل حميشة وخالد كردغلي.

الفتــرة القادمــة ستســمح لالعبــي المنتخب 
األولمبــي بااللتحاق بأنديتهــم وهو ما نوه إليه 
أيمن الحكيــم المدير الفني للمنتخب ســواء 
بكأس الســوبر الذي ســيقام بالرابع عشــر من 
الشــهر الحالي والجولــة االفتتاحية لدوري كرة 
الممتاز في 21 منه، وبذلك فإن الدعوة القادمة 
ستتزامن مع موعد السفر إلى األراضي األردنية 
حيــث مــن المنتظــر أن يلتقــي أولمبينا مع 

المنتخب األولمبي األردني يومي 23 و26 أيلول 
الحالي في ملعب مدينة إربد. 

المتواجدون حاليًا بالملعب التدريبي هم فارس 
ارناؤوط ويوسف الحموي وأنس العاجي وأيمن 
عكيل وعبد الرحمن بركات ويزن عرابي ومازن 

عمارة وعبد الهادي شلحة وحسام الكردي وزيد 
غريــر وصبحي الشــوفان وميــالد حمد وأنس 
بيطار باإلضافــة إلى ليث علــي ومحمد مالطا 
وعــالء الدين دالي ومروان زيــدان وعبد القادر 

عدي وزكريا حنان ومحمد البري ونبيل كورو.

كرة القدم

من القلبمن القلب

هل تساوي لحظة فرح بهدف حياة شاب في مقتبل العمر!!
أطلق الناس على الشــاب عبد الحليم حوا شــهيد الرياضة وهو كذلك 
بالفعل فمن متفرج على مباراة الجارين تشــرين وحطين إلى شــهيد 
في لحظة فرح أطلق أحدهم ســهمًا ناريًا ليصيب الشــاب بال أي مبرر 

منطقي..
أمــن المالعب مســؤولية الجميــع، النادي وجمهــوره، ورجال حفظ 

النظام.. وإداريي كال الناديين والطاقم التدريبي.
منذ عقود وعندما كانت المباريات الساخنة تجري في الدوري السوري 
كان النادي يشكل لجان انضباطية من جمهوره مكانه على المدرجات 
لضبــط أي تصرف ليس في محلــه وألن الضرر إن حصل من الجمهور 
في لحظات الحماس الطائش ســيقع على النادي نفسه، أما إجراءات 
حفظ النظام فقد كانــت البوابات تحت رقابة دقيقة لمنع البعض من 
حمل الزجاجــات وعصي الرايات والدخول إلى الملعب، وكانت هناك 
مهمــة إضافية في حال المباريات القويــة وهي أن بعض رجال حفظ 

النظام يتواجدون بين جمهور الناديين المتنافسين. 
نحن اآلن أمام مشــهد جديد وهو دخول األلعاب النارية إلى المالعب، 
وهي أنواع مؤذية للغاية وقاتلة ولعل الشــحن النفســي على شبكات 
التواصل االجتماعي بين جمهور الناديين هو أحد األسباب التي تؤدي 
للتطــرف في إظهار الفــرح أو عدم الرضا ولهذا أقول بأن المســؤولية 
تشــمل الجميع بال استثناء فالرياضة سالم وحب ومحبة وال يجوز أن 
نحولهــا إلى حزن تحــت أي مبرر فالتنافس فــي المباريات يعني أن 

هناك رابح وخاسر.
إن الرقابــة المســبقة التي يمكن أن تطبق من قبــل الجميع أمر في 
غاية األهمية وخاصة وأن الدوري الســوري على األبواب وال يكفي أن 
نتبع اإلجــراءات التي تنص عليها اللوائح االنضباطية من مباريات بال 
جمهور بل ويجب اتخــاذ االحتياطات الالزمة كي ال نقع في المحظور 
كما حصل ورأينا في دورة ودية ألن الوقاية كما يقولون خير من قنطار 

عالج.
إن مســارعة القيــادة الرياضية إلى اتخــاذ إجراءات بعــد االطالع على 
حيثيات مــا حدث أمر مهم كان في محله وهــو واقع فرضته الضرورة 
لتحقيق شــروط السالمة في قادمات األيام والحزن والصدمة ال يغطيان 
لحظــة طيش يقوم بها أحد المتفرجين واالحتياطات الصارمة والدقيقة 
هي التي يمكن أن تحمي الجمهور والحكام من نتائج توصلنا إلى الندم.

إن منع البضع من حمل مواد وأدوات مؤذية وتحويله إلى المســاءلة 
القانونية ومنــع إدخال هذه المواد إلى مدرجات المالعب مســؤولية 
مباشــرة لرجال حفظ النظــام الســاهرين دومًا على راحــة المواطن 
وحمايتــه فالتدقيق مهــم حتى ولو وقفت طوابيــر الجماهير بانتظار 
الدخول ألن سالمة الجميع هي األهم من أي نتيجة لمباراة أو بطولة.

الرحمة لروح عبد الحليم والعزاء ألهله ومحبيه ولعل ما حدث يتحول 
إلى درس وموعظة.

لنأخذ باألسباب

نبيل الحاج علي

منتخبنا األولمبي يواصل تحضيراته قبل مواجهتي األردن 

تعــادل الجيــش وضيفــه نواذيبو 
الموريتاني 1/ 1 فــي لقاء الذهاب 
بينهمــا في الــدور 32 من البطولة 
العربيــة (أبطــال العــرب) علــى 
ملعب كربالء فــي العراق(الملعب 
االفتراضي لنــادي الجيش) وهذه 
النتيجة لها معنيان على الفريقين 
فهي على نــادي الجيــش بمثابة 
الخســارة ألن مباراة اإليــاب بينها 
في 21 أيلول الجاري في نواكشوط 
وللفريــق  موريتانيــا،  عاصمــة 

الموريتاني بطعم الفوز.
والجيــش يحتاج إلى الفوز ليدخل 
بينمــا  أولــى  كمرحلــة   16 دور 
يحتاج فريق نواذيبو تعادًال ســلبيًا 
ليتأهل لنفــس الــدور, بعيدًا عن 
احتمــاالت أخرى لــكال الفريقين, 
وستكون مباراة اإلياب تحت تأثير 
من يصحح أخطــاء المباراة األولى 

بطموح الفوز.

تعادل بطعمين
والتعــادل االيجابي الــذي وقع به 
الفريقــان جاء من أخطــاء العبي 
الفريقيــن وأداء جيــد متقطع عبر 
الشــوطين وابتســم الحــظ مبكرًا 
لفريق الجيش عندما حاول حارس 
مرمى نواذيبو قطــع كرة على خط 
منطقــة الجزاء ســبقه اليها محمد 
الواكــد وجنــح بهــا إلــى الزاوية 
اليمينيــة ورفــع كرة إلــى منطقة 
جــزاء الخصم صلحها لنفســه ثائر 
المرمى  كروما وسددها في مواجه 
هدفــًا عجــز حــارس نولذيبو عن 
صده د.(15) واســتمر الجيش في 
أداء بين الدفاع عن الهدف المبكر 
وزيــادة عدد األهــداف لالطمئنان 

حتى نهاية الشوط االول. 
ومــال األداء فــي الشــوط الثاني 
الذي  الموريتاني  الفريــق  لصالــح 
نشــط بأدائــه في شــن هجمات 
مركزة علــى مرمــى الجيش دون 
جــدوى حتــى(67 حيــن ارتكب 
العــب الجيــش يوســف الحموي 

تســديد كرة مرفوعة مــن الخصم 
الجيــش خطأ في  لمنطقة جــزاء 
مرماه هدف التعادل ولم يســتطع 
الفوز  التعويــض ألدراك  الجيــش 

لضعف التركيز عنــد الالعبين في 
السيطرة على الكرة وتبادل المراكز 
الصحيحــة فيمــا اكتفــى الخصم 

بالتعادل الذي جاء بطعم الفوز.

مؤتمر بعد المباراة
إعادة تنظيم

طارق الجبان مدرب الجيش: ارتكب 
الفريــق أخطــاء كثيــرة خاصة في 

الشــوط الثاني من المباراة وفقدنا 
ومنطقة العمليات بفعل التمريرات 
الخاطئــة والكثيــرة. وأضــاف: أن 
اعتقاد الالعبين بسهولة المباراة كان 
سببا مضافا لما عانيناه في المباراة 
فضال عن خلــو فريقنا من الالعبين 
المحترفيــن على عكس منافســنا 
الذي يضــم 6 العبيــن محترفين, 
وأشــار إلــى أن الفتــرة المتبقيــة 
لمبــاراة االياب ســتكون مناســبة 
إلعادة التنظيم من جديد وستشهد 

خوض المباريات الرسمية. 
التأهل مازال مفتوحا

سنتياغو مارتينيز مدرب نواذيبو:أن 
فريقي اســتفاد من االخطــاء التي 
وقع بها الفريق المنافس في الشوط 
الفريق  المبــاراة وتجاوز  الثاني من 
صدمــة الهــدف االول وعــاد إلــى 
المباراة في الثاني, وتحمل الالعبون 
المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهم 
والتأهــل مازال مفتوحــا للفريقين 
وســنعمل لتحقيــق ما نصبــو إليه 

و(هو الدور الالحق في البطولة).

الجيش يتعادل مع نواذيبو الموريتاني في بطولة أبطال العرب والتأهل بنواكشوط

تمهيدًا إلجــراء انتخابات مجلس 
إدارة جديــد التحــاد كــرة القدم 
للفتــرة مــن كانــون األول 2019 
ولغايــة كانــون األول 2023 تــم 
تشــكيل لجنة بمهمــة التحضير 
لالنتخابات وتســيير أمــور اتحاد 
الكرة مؤلفة من: د.ابراهيم أبا زيد 
عضــو اللجنة األولمبية الســورية 
(رئيســًا للجنة) وعضوية كلٍّ من 
م.فايز خــراط رئيس نادي المجد 
والعميد فايز الباشــا رئيس نادي 
قاســيون ومحسن بســمة الحكم 
الدولي الســابق ومحمــد جقالن 

الالعب الدولي السابق.

لجنة تسيير أمور 
في اتحاد كرة القدم

صبحي أبو كم

في كرة المجد.. تعاقدات ومباريات واليوم يالقي االتحاد

يواصــل فريــق رجال االتحــاد اســتعداداته 
للموســم الجديــد بقيادة المدرب التونســي 
قيس اليعقوبي ومساعديه أسامة حداد وصابر 

بن جبرية على أرض ملعب رعاية الشباب.
وشهدت األيام الماضية انضمام خالد مشرف 
إلى الكادر الفني بصفة معد بدني بوقت يعزز 
فيه التشــكيل صفوفه وآخــر الوافدين إليه 
الدولييــن أحمد األحمد ومحمــد عنز اللذين 

ســيلتحقان بالفريــق فور عودتهمــا مع بعثة 
المنتخب األول في الفلبين.

ســبق ذلك تعاقد الفريق مــع المهاجم أنس 
بوطه القــادم من الوثبة، كمــا ينتظر الفريق 
عــودة الالعب محمد ريحانية الذي تم وضعه 
علــى قائمة فريــق الرجال هذا الموســم بعد 
تألقه ومســتواه الالفت في منتخب الشباب 

الحالي. 

االتحاد يعزز صفوفه بقيادة مدربه التونسي

انطالق دورة 
النصر الكروية الثانية ألندية ريف دمشق 

جددت كــرة نادي النضال حــال فريقها 
األول للظهور بشــكل مختلف عما بدت 
عليه بالموســمين السابقين حيث تهدد 
الفريق بالهبوط وبدا شــبانه أنهم بحاجة 
لوقت أكبــر للثبات وتقديــم ما يرضي 

القائمين عليه.
وفي أبرز جديده على صعيد التشــكيل 
عــودة العبه هانــي الدهان مــن نادي 
المحافظة أيضًا عودة العب الخبرة ياسر 
قدور بعد موســم ابتعد فيه عن النادي، 
باإلضافــة اللتــزام كابتــن الفريق عماد 
إســالمبولي بالتدريبات لقيــادة الفريق 
بمرحلــة جديدة ومــن المتوقــع أيضًا 
عودة المهاجم مازن ســردار بعد موســم 
قضاه مع الشرطة بدوري الممتاز إضافة 
لالعبين أحمد معراوي ومحمد ســردار 
وحسين الجاسم وفراس ووجيه الجالب 
وعبــد الرحمــن حمصي وأحمــد صالح 
وأميــن الخطيب وغيرهم ممن اســتقر 

عليهم الكادر الفني من خارج النادي.
استعداد وجاهزية

تحــدث مــدرب الفريق حســان الصياد 
عن تحضيرات الفريــق حتى اآلن وقال: 
بدأت المرحلة الثانية من فترة االستعداد 

للــدوري وتدعيم الفريق وزيــادة عملية 
االنسجام بين الالعبين وخصوصًا الجدد 
منهــم وعمدنــا لمعســكر مغلــق نهاية 
األســبوع الماضــي لرفع الحالــة البدنية 
بمعــدل تمرينين يوميــًا، صباحي بدني 
وفني ومســائي يعتمد على بعض األمور 
التكتيكية بمــا يخص مراكــز الالعبين 
واالعتمــاد على طريقة وأســلوب اللعب 
بمــا يتناســب وإمكانياتهــم ولم ننس 
بعــض التماريــن الذهنية ورفــع الحالة 
النفســية لالعبيــن وتهيئتهــم لمعظم 
المواقف التــي من الممكن أن يتعرضوا 
لها بالمباريات، باإلضافة لألمور الترفيهية 

التي اســتخدمناها كجهاز فني لتســريع 
عملية االنســجام والمحبة داخل العبي 
النادي وبذلك نســرع مــن عامل التطور 
واالستجابة في ظل دعم من إدارة النادي 

وتقديم كل ما يلزم ليسهل عملنا.
وفــي المرحلة القادمة ختــم «الصياد» 
حديثــه بالقول: ســوف ندخــل بمرحلة 
جديــدة مــن المباريات التي ســتأخذ 
المنحى القوي حيث ســنلعب بمواجهة 
أندية كالشــرطة والفتوة لالستقرار على 
التشــكيل المناسب الذي ســندخل به 
الدوري وتحقيق هدفنا وهو عودة النادي 

أللقه وتغيير صورته باآلونة األخيرة.

النضال يجدد فريقه األول استعدادًا لألولى

انطلقــت دورة النصــر الكرويــة الثانيــة لريف 
دمشــق التي تقام للسنة الثانية احتفاال بتحرير 
ريف دمشــق من العصابــات التكفيرية برعاية 
اللــواء موفق جمعــة رئيس االتحــاد الرياضي 
العــام والمهندس عالء منيــر ابراهيم محافظ 
ريف دمشــق, يشــارك بها أندية ريف دمشــق 
الذيــن وزعوا علــى مجوعتين: ضمــت مج 1 
أنديــة الكســوة, الحرجلــة, م. الشــام, (درجة 
أولى) عرطوز (بطل أندية الدرجة الثانية) بريف 
دمشــق, وتضم المج 2 أنديــة: النبك، جرمانا, 
جيرود (درجــة أولــى) والضمير(ترفع للدرجة 

الثانية). 
نتائج

سجلت نتائج االســبوع االول في المجوعتين: 
تعادل الكســوة وم. الشــام 1/1 وفوز الحرجلة 
على عرطوز 5/0, وفاز النبك على الضمير 3/2, 

وتعادل جيرود وجرما 3/3. 
مكافآت

وتقام مباريات المجموعــة االولى على ملعب 
الكســوة, ومباريــات المجموعــة الثانية على 

ملعــب النبــك, والنصــف نهائي علــى ملعب 
عرطوز والمبــاراة النهائية في المدينة الرياضية 
بجرمانــا, وقدم لكل ناد 5 كــرات وطقم لباس 
وأجور التنقــل لألندية وأجور الحــكام. ويقدم 
للفائز كأس تــذكاري وميداليات للفرق الثالثة 
الفائزة حسب الترتيب من الذهب حتى البرونز, 
وانطلقت الدورة في 30/8/2019 وتختم في 27 

أيلول الجاري.
تعليق

ذكر عبــدو فرح رئيس اللجنة التنفيذية لرياضة 
ريف دمشــق أن الهدف من تنظيم هذه الدورة 
احتفاال بتحريــر مدن وقرى ريف دمشــق من 
العصابــات االرهابيــة بحكمة وشجاعة(ســيد 
الوطــن) الســيد الرئيس بشــار األســد رئيس 
الجمهورية العربية الســورية وتالحم الشــعب 
مع جيشنا الباســل الذي قدم الشهداء االبطال 
للجرحــى, وتحضيرا  لهــم والشــفاء  فالرحمة 
ألندية كرة القدم في المحافظة الذين يشاركون 
فــي دوري الدرجــة االولى, ليكونــوا على قدر 

المسؤولية في االداء والنتائج. 

خلف مدربًا لكرة الجهاد
شــكلت إدارة نادي الجهاد الكادر الفني واإلداري لفريق رجالها بكرة القدم 
الذي ســيقود الفريق بدوري الدرجة األولــى وتألف من عبد العزيز خلف 
مدربًا، وحســن جاجان وشــوكت حسين مســاعدين للمدرب، وقذافي 
عصمت مدرب لياقة، وعماد عيســى مدربًا لحراس المرمى، وديدار ظاظا 
إداريًا، كما تم تشــكيل الجهاز الفني واإلداري لفريق الشباب وتألف من: 

مصطفى األحمد مدربًا، محمد محرم مساعدًا، عماد مسّور إداريًا.

طموح مشروع لكرة نادي عرمان

مــن ثالثــة الكــرة (بطــًال) لمحافظــة 
الســويداء إلى ثانيــة الكــرة (تصنيفًا) 
إلى جانب أندية شــهبا، الرحــا، الهثة، 
الثعلة، العمــال، الشــبيبة، صلخد من 
خالل الالعبين وســيم صيموعة، ماهر 
خويص، أسامة الحلبي، قصي األطرش، 
مجد األعور، ماهر الدبيسي، عمر بركات، 
كنان نــرش، وئــام العبدهللا، ســيمون 
نصر، عمــر حديفة، ســعيد عماد، ملهم 
أبو مغضب، عمر ســابق، خالد بحصاص، 
وســام ابو طافش، بهاء جريــرة، عاصم 
عبد الباقي، هاني الحلبي والمدرب ياسر 

أبو حال الذي تم االســتغناء عن خدماته 
كونــه رئيس اللجنة الفنيــة لكرة القدم 
بالســويداء هذا ما قالــه لالتحاد رئيس 
لقد  النادي مطيــع صيموعة وأضــاف: 
قمنا بتكليف شيخ المدربين بالمحافظة 
ســليم مســعود اضافة لوجود المشرف 
عدنان صيموعــة واالداري فريد الريس 
الصفدي وعن متطلبات  والمعالج وليد 
كرة القدم كشــف حضورهــا من خالل 
أصحاب األيادي البيضاء وعن طموحاته 
الكروية أعلــن حضور التفــوق معتمدًا 
على روح األلفة بين الالعبين والمدرب 
ومجلــس االدارة وللعلم هــذا النادي ال 
يملــك مقرًا وال منشــآت وتتم العملية 
التدريبية بالسويداء عبر فترتين اسبوعيًا 

السويداء زياد عامر 
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دورة ألعاب المتوسط الشاطئية
السورية مشاركتها  البعثة  اختتمت 
البحــر  ألعــاب  دورة  دورة  فــي 
المتوســط الشــاطئية الثانية التي 
اليونانية  باتراس  استضافتها مدينة 
بمشاركة 700 رياضي من 26 دولة 

تنافسوا في 11 لعبة..
العبــو بعثتنــا الـــ17 ورغــم قلــة 
عددهم قياســًا للدول األخرى في 3 
ألعاب هي: كــرة القدم – المصارعة 
– األكواتلــون قّدمــوا مــا عليهــم 
تقديم مســتوى جيد  واســتطاعوا 
ونتائــج مقبولة قياســًا لإلمكانيات 
لهــم في ظل  المتوفرة  والقــدرات 
وقلة  الصعبــة  التحضيــر  ظــروف 

االحتكاك الخارجي.
تألق يف المصارعة

البدايــة بالمصارعــة الحــرة التــي 
بصمت عبر الالعب عمر صارم الذي 
أحرز الميدالية الفضية بعد فوزه في 
الــدور األول ضمن منافســات وزن 
فوق 90 كغ للمجموعة الثانية على 
العب من اليونــان بنتيجة 3-صفر 
وعلى العب إسباني بنتيجة 5-صفر 
وعلى العب ألباني 2-3 ليتأهل إلى 
الدور نصف النهائــي ويتغلب على 
العــب فرنســي بالنقــاط 1-3 وفي 
النهائي خســر أمام الالعب األلباني 

باريس كاريبي 3-صفر.
كما حقق الالعب محمد فداء الدين 
األســطة الميداليــة البرونزية لوزن 
80 كغ بعد فوزه على العب قبرصي 
0-3 فــي مباراة تحديــد المركزين 

الثالث والرابع.
األسطة خسر في نصف النهائي مع 
العــب يوناني 3 /2 الذي تأهل إليه 
بعد الفوز على العــب إيطالي 5/ 0 
وعلى العــب جزائــري 3/ 0 وعلى 
العــب يونانــي 4/ 1 فــي تصفيات 

مجموعته.
أما الالعب عبد الكريم الحســن في 
وزن 70 كغ فلم يحالفه الحظ فخسر 
فــي تصفيات مجموعته أمام العب 
برتغالي 1/2 وأمام العب ألباني 0/2 
قبل أن يفوز على العب قبرصي 1/0 
وعلى الالعــب الفرنســي الذي فاز 

بلقب الوزن ٠/١.
برونزية يف األكواتلون

ســورية  منتخــب  العــب  أحــرز 
باإلكواثلون محمد ماســو الميدالية 
البرونزيــة كما حل في المســابقة 
نفسها العب منتخبنا محمد الصباغ 
بالمركــز الرابع بينمــا ذهب المركز 
األول والثانــي لالعبيــن إســباني 

وبرتغالي على التوالي.
االكواثلون سباقًا  وتضمنت مسابقة 
فــي الجــري 2500 م وســباقًا في 
الســباحة لمســافة 1000 م وسباقًا 

آخر للجري لمسافة 2500م.
كرة القدم تفتقد للخبرة

أنهى منتخب كرة القدم مشــاركته 
في الدورة بالفوز على نظيره األلباني 
في مباراة تحديد المركزين الســابع 
والثامن بعشرة أهداف مقابل أربعة.

وكان منتخبنا خســر فــي مباراته 
األولــى أمــام اليونــان 6-2 وأمام 

المغرب 9-1 وأمام البرتغال 2-8.
وبهــذه النتائــج حــّل منتخبنا في 
المركز الســابع فــي الترتيب العام 
للبطولة علمــًا أن أيطاليــا أحرزت 

اللقب بفوزها على البرتغال 7/5.
المجموعــة  تصــدرت  البرتغــال 
األولى بالفــوز علــى منتخبنا 8-2 
وعلى اليونــان 3-6 وعلى المغرب 
بركالت الترجيــح 1-2 بعد التعادل 
4-4 أما المنتخب اإليطالي فتصدر 
المجموعة الثانية بفوزه على ألبانيا 
15-صفــر وعلى ليبيــا 3-12 وعلى 

فرنسا 6-3.
وحقيقــة من خــالل متابعتنا ألداء 
المنتخب فهو ال يزال بحاجة للخبرة 
حيــث تــدرب الفريــق دون إجراء 
الفرق  أي مباراة احتكاكيــة عكس 
األخرى التي أقامت وشــاركت في 

معسكرات ودورات متنوعة.
د.خياطة: الكل اجتهد

أكــد د.ماهــر خياطة نائــب رئيس 
االتحــاد الرياضــي العــام ورئيس 
بعثتنــا في دورة ألعاب المتوســط 
الشــاطئية الثانية أن ماحققه العبو 
البعثة الســورية كان جيدًا قياســًا 
بعدد الالعبين واأللعاب المشــارك 
بهــا وأن الغاية تحققــت بالتواجد 
والمنافسة ورفع العلم السوري في 
باتراس رغم كل الصعوبات للتأكيد 
للعالم أن ســورية ببســالة جيشها 
وحكمة قائدها السيد الرئيس بشار 
األســد ســتبقى حاضرة ومتواجدة 
في كل المحافــل الرياضية إليصال 

رسالة محبة وسالم لجميع شعوب 
العالم إضافة إلى اكتساب الالعبين 
خبرات جديدة من خالل احتكاكهم 
بنخبة من أفضل الالعبين في دول 
المتوســط وعلــى مســتوى العالم 
إضافة لالنضباط الكبير الذي تحلى 
به جميــع الالعبين والحصول على 
ثــالث ميداليات مــا يعد مؤشــرًا 
الفني  إيجابيــًا لتطــور المســتوى 

وارتفاعه.
الجميع  قائــًال:  د.خياطة  وأضــاف 
اجتهد وقــّدم كل مالديــه وجاءت 
الكبير  الجهــد  نتيجة  الميداليــات 
الــذي قّدمــه الالعبون فــي الدورة 
وحرصهم على بذل قصارى جهدهم 
في األلعاب المتوســطية ولم تكن 
البعثة السورية ضيفة شرف بل كان 
الالعبون منافسين حقيقيين أقوياء 
واألكواتلــون وهذا  المصارعــة  في 
يمثل انطالقة جيدة لهم للمستقبل.
اليونان تحصد الذهب والصدارة

األوســمة  اليونــان  التهــم العبــو 
الذهبيــة وتربعوا على قمة الترتيب 
للميداليات في منافســات  العــام 
اليــوم األخيــر بعــدد كبيــر مــن 
الميداليــات بمجمــوع 46 ميدالية 
منهــا 19 ذهبيــة و16 فضيــة و11 
برونزيــة وحلــت إيطاليــا ثانية ب 
15 ذهبية و13 فضيــة و11 برونزية 
و7  ذهبيــة  ثالثــة ب13  ففرنســا 

فضيات و12 برونزية.
وبالنسبة للدول العربية حلت تونس 
أوًال بـــ 4 فضيات وبرونزيتين تلتها 

سورية ثانية بفضية وبرونزيتين ولم 
تحرز مصر والجزائر وليبيا والمغرب 

ولبنان أية ميدالية.
وداعاً باتراس

أقيــم حفل الختــام علــى ملعب 
أرتيمــس حيــث ودعــت باتراس 
الوفود المشاركة من خالل احتفالية 
أنيقة جســدت من خاللهــا معاني 
المحبــة والصداقة التــي تربط بين 
واســتمتع  المتوســط  جميع دول 
الجمهور الكبيــر الذي مأل مدرجات 
والعــروض  بالفقــرات  الملعــب 

الجميلة والمتنوعة للحفل.
وقام ممثلو الدول المشاركة بينهم 
بالمشاركة في طابور  السوري  الوفد 
العرض خالل الحفل حاملين أعالم 
دولهم في لوحة فنية رائعة جسدت 
المعانــي الحقيقيــة التي أسســت 
من أجل هذه الــدورة وهي االلتقاء 
والتعارف والتنافس الشــريف بين 

أبناء المتوسط.
لقطات

- كما هــي العادة وفــور إحراز أي 
إنجاز كّرمت قيــادة البعثة المؤلفة 
مــن د.ماهر خياطة رئيــس البعثة 
ونائبــه إســماعيل حلوانــي العبي 
الذيــن  واألكواتلــون  المصارعــة 
لمدرب  إضافة  الميداليــات  أحرزوا 
المصارعة رجــا الكراد حامل ذهبية 
دورة المتوســط السابقة التي جرت 

في بيسكارا 2015.
- قــام عــدد مــن أفــراد الجاليــة 
اليونان ومنهم العب  الســورية في 

منتخب ســورية الســابق بكرة اليد 
يحيى الجمل ورجل األعمال ســعد 
كربــت بالحضور إلــى أماكن إقامة 
وشــجعوا  الســورية  المنافســات 

الالعبين. 
- قــام د.صفــوح الســباعي طبيب 
البعثة السورية باإلشراف على كافة 
العبــي البعثة الســورية وتوزع في 
أماكــن إقامة المنافســات لمرافقة 
وتقديــم  ومعالجتهــم  العبينــا 
المشــورة لمن يرغب وحّول غرفته 

إلى مركز طبي ألفراد البعثة.
- بذل ناصر الســيد جهــودًا كبيرة 

فــي المتابعة مع اللجنــة المنظمة 
وحضور االجتماعات الفنية لأللعاب 
المشــاركة والتواصــل مــع جميع 
العاملة فاستحق الشكر من  اللجان 

الجميع على نشاطه المعهود.
- وجهــت قيــادة البعثة الســورية 
المنظمــة  للجنــة  شــكر  رســالة 
لدورة المتوســط وكافــة العاملين 
المبذولة  الجهود  والمتطوعين على 
والتنظيــم  االســتقبال  وحســن 
الكبيــرة  والحفــاوة  والترحــاب 
التي حظيــت بها البعثة الســورية 
والمتابعة وااللتــزام وتقديم الدورة 

ومدينة باتراس بأجمل صورة.
- قام المدرب رجا الكراد برفع العلم 

السوري في حفل ختام الدورة.
- تواجــد التحكيــم الســوري في 
منافســات الدورة مــن خالل حكم 

األكواتلون فراس عساني.
- تقدمــت ثالث دول هــي تونس 
وقبرص وإيطاليا الســتضافة الدورة 
القادمــة والتــي ســيتم التصويت 
عليهــا فــي اجتمــاع قــادم للجنة 

الدولية أللعاب المتوسط.
صفوان الهندي 
المرافق اإلعالمي للبعثة

ختام دورة ألعاب المتوسط الشاطئية

فضية وبرونزية للمصارعين صارم واألسطة وبرونزية اإلكواتلون لماسو

هنــأ اللواء موفــق جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام بعثة منتخب المصارعة التي شــاركت في دورة 
ألعاب المتوسط الشاطئية التي جرت في مدينة باتراس اليونانية وأحرزت فضية وبرونزية.

وأشاد اللواء جمعة باإلنجاز الذي حققه الالعبان عمر صارم ومحمد فداء الدين األسطة بإشراف المدرب 
رجا الكراد وأنهما كانا بســمة البعثة السورية بإرادتهما وعزيمتهما على تحقيق ميدالية وتمثيل سورية 
خير تمثيل في هذا المحفل المتوســطي وحثهما على بذل المزيد من الجهد في سبيل المحافظة على 

هذا االنجاز ورفع علم الوطن عاليًا في االستحقاقات القادمة.
وتوجه اللواء جمعة بالشكر لقيادة البعثة على تكريمها أصحاب اإلنجاز في أرض الملعب والتحاد اللعبة 

وأهالي الالعبين والكادر التدريبي على جهودهم المبذولة.
حضــر اللقــاء: د.ماهر خياطة نائب رئيس االتحــاد الرياضي العام – رئيس البعثــة، وطارق حاتم عضو 
المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي – رئيس مكتب ألعاب القوة والمهندســة لبنى معال عضو المكتب 

التنفيذي لالتحاد الرياضي والعميد هيثم الحلبي رئيس اتحاد المصارعة وأمين السر محمد الحايك.

اللواء جمعة 
ئ منتخب المصارعة بنتائجه الجيدة

ّ
يهن

يقيم اتحاد الجودو بطولة الجمهورية للشــباب والشــابات غدًا األحد في 
صالة المنتخب الوطني للجودو في مدينة الفيحاء الرياضية. 

حــدد اتحاد كرة اليــد الموعد النهائي لدوري الناشــئين «بلي أوف» في 
مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق في الفترة من 12-2019/9/16، ويشارك 

فيه أندية: النواعير، الطليعة، الجيش، االتحاد، دير عطية، القنيطرة.

يقيم اتحاد الريشــة الطائرة بطولة الجمهورية للريشــة الطائرة في مدينة األسد 
الرياضيــة بالالذقية ألعمار تحت 19 عامًا وتحت 17 عامًا ويســمح لكل محافظة 
بمشاركة 4 العبين لكل فئة للجنسين في الفترة الواقعة ما بين 2019/9/14/12.

يقيم اتحاد الســباحة بطولة للناشئين والشباب في مســبح مدينة تشرين الرياضية 
بدمشــق في الفترة ما بيــن 12-2019/9/13 النتقاء المنتخب الوطني الذي يشــارك 
في بطولة آســيا التي تنظمها الهند ما بين 24-2019/9/29، واشــترط للمشاركة في 

المنتخب تحقيق األرقام التي وضعها االتحاد للمشاركة بالبطولة اآلسيوية.

نهائي دوري الناشئين لكرة اليد

ريشة الشباب والناشئين

السباحة تستعد لبطولة آسيا

جودو الشباب والشابات

فيما يلي النتائــج النهائية لبطولة 
تجمع  لمركــز  الفــردي  الغطــس 
دمشق الوطني للغطس الفني باسم 
الرياضي بمناســبة  نادي النضــال 
للناشــئين  الوطنــي  األولمبيــاد 

واألشبال من الجنسين:
 المجموعة األولى للناشئين

1- محمد شاكر المصري 168 نقطة 
مــن نــادي الشــرطة الرياضي 2- 
نعيم  رمضان 153 نقطة من مركز 
تجمع دمشــق الوطنــي 3- حمزة 
شــيخ الشباب 149 نقطة 4- عبادة 
كيوان 140 نقطــة 5- محمد حرابا 
121 نقطة 6- بشــار المغربي 104 
نقاط 7- تيم البــزرة 104 نقاط 7- 

عماد الخياط 103 نقاط.
المجموعة األولى للناشئات

1- روشــين حنــان 150 نقطة 2- 

فــرح قرة 115 نقطــة 3-عنان زراق 
63 نقطــة 4- إيالف زراق 54 نقطة 

5- ليالس أيوبي 15 نقطة.
المجموعة الثانية فئة األشبال

1- ســمير قره 84 نقطــة 2- عمرو 
الخيــاط 76 نقطــة 3- هشــام أبو 
التــوت 49.5 نقطــة 4- إيهاب طه 
53.5 نقطــة 5- محمــد علــي 30 
نقطة 6- تيم علي 19 نقطة 7- يزن 
أبــو العيال 16.5 نقطة 8- غســان 

عوض 10 نقاط.
المجموعة الثانية فئة الشبالت

1- حال ســليمان 42 نقطة 2- تالة 
آل رشي 16.5 نقطة 3- حال عوض 

10 نقاط.
أدى المشــتركون 15 قفزة متنوعة 
إلى المــاء في بحرة الغطس الجهة 
الجنوبية والغربية قبل بدء البطولة 

(لإلحماء والعرِض) ثم شــارك كل 
منهــم بأداء خمس غطســات حرة 
من المقفــز 1 م للمجموعة الثانية 

و3 م للمجموعة األولى.
كمــا شــارك غطاســو المجموعة 
األولــى بأداء 6 غطســات حرة من 
المقافز الثانية ارتفاع 5 م إلى األمام 
وأدى غطاســو المجموعة الثانية 6 
غطسات من المقافز الثانية 1 م و3 
م وهي لكال المجموعتين غطســة 
أمامية حرة ثم خلفية ثم عكســية 
ثم داخلية ثم غطســة من الوقوف 

على اليدين والشقلبة إلى الماء.
وفي الختــام تم توزيع الميداليات 
من  والبرونزية  والفضيــة  الذهبية 
قبــل لبنى معــال عضــو المكتب 
حركات  بأداء  وأشــادت  التنفيذي 

جيدة.

مهرجان نادي النضال للغطس بفعاليات األولمبياد

انتقــل إلى رحمته تعالى بطلنا الشــاب عبد هللا شــيخ خميس 
بطل الجمهورية للمالكمة بفئتي الشــباب والناشــئين وحامل 
ذهبيــة األولمبياد الوطني العب نادي الســكك إثر حادث مؤلم 
نجم عنه تعرضه لصعق كهربائي وبطلنا الراحل من مواليد 2001 
وكان آخر إنجازاته وألقابه فوزه بذهبية بطولة دورة غياث طيفور 

الدولية بالالذقية.
رحم هللا فقيدنا الغالي وأســكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون. 

عبد اهللا شيخ خميس في ذمة اهللا

اختتمــت األســبوع الماضــي فــي صالة 
الفيحاء بدمشق بطولة الجمهورية للشابات 
ســنة   (20-18-16) لفئــات  للشــطرنج 
وأقيمــت على مدار 4 أيــام جرت خاللها 
7 جوالت بمشــاركة 48 العبة من معظم 

المحافظات وأسفرت عن النتائج التالية:
فئــة 16 ســنة: رضا الشــيحاوي (حماه) 
يمنــى دكاك (دمشــق) جمــان جماس 

(دمشق).
فئة 18 ســنة: نايا بوفرود (طرطوس) عال 

بالل (الالذقية) نور قنص (حمص).
فئة 20 سنة: ديانا ذيب (السويداء) زينب 

الدخيل (طرطوس) منار خليل (حماه).

شهدت المنافسات تقدمًا لبعض الالعبات 
بالمقابــل تراجعت بعضهن بحســب رأي 
القائميــن علــى البطولــة كما شــاركت 
محافظتا إدلب ودير الزور بفريق صغيرات 
يتم تحضيرهن للمســتقبل والمســتوى 

بشكل عام وصل لدرجة الوسط.
البطولة توزيــع الميداليات  وتم بنهايــة 
للفائــزات وتبقى  التقديرية  والشــهادات 
التحاد الشــطرنج نشاط وحيد سيختم به 
نشــاطه الداخلــي هذا العــام وهو بطولة 
المخضرميــن، علمــًا أن بطولة جامعات 
القطر للشطرنج انطلقت الخميس وتستمر 

لغاية التاسع من الشهر الحالي بحلب.

ختام بطولة الشابات للشطرنج
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يعانــي نــادي الطليعــة الرياضي 
بحمــاة كمعظــم أنديــة الدوري 
الممتــاز في بالدنــا من صعوبات 
إعادة تشــكيل فريــق جديد بكرة 
القدم اســتعدادًا للموســم القادم 
وخاصــة بعــد االرتفــاع الجنوني 

ألسعار الالعبين.
للنادي قلقًا  الحالي  الوضع  وشكل 
لدى كثيرين من عشــاق ومحبي 
النــادي، ولمعرفة الحقائق توجهنا 
إلــى رئيــس النادي عبــد الكريم 
سبسبي الذي كلف برئاسة النادي 
منذ مدة قليلة ويســعى مع إدارته 

للخروج من هذه األزمة فقال لنا:
بفتــرة  النــادي  إدارة  اســتلمت 
صعبــة جــدًا حيث تخلــى بعض 
النادي عــن ناديهم، وعند  محبي 
اســتالمي كان صنــدوق النــادي 
فارغــًا، وعليه ديون كثيــرة جدًا، 
ونســعى حاليــًا لمعالجة موضوع 
الديون ونســدد لالعبين جزءًا من 

مستحقاتهم، ونجحنا بحل مشكلة 
 60%  -50 بحوالــي  الالعبيــن 
وإن شــاء هللا خالل األيام القادمة 
على  التغلــب  قادريــن  ســنكون 
جميع اإلشــكاليات التــي تتعلق 
بالنــادي، واآلن وضع الفريق جيد 
وهو يتدرب بجديــة ولعبنا مباراة 
ودية منــذ أيام مــع الكرامة وفاز 
الفريــق 2/3 واألهــم أن الفريــق 

قدم عرضًا مبشرًا وأظهر االنسجام 
واللعب الجماعــي. وكلنا أمل أن 
يزداد التعاون مــع محبي النادي 
وجمهوره وداعميه النادي لنتغلب 
على جميع العقبات التي تعترض 
مســيرة النادي، لقد تعاقدنا مع 8 
العبين من الجيدين على مستوى 
القطــر. والمدرب عمار الشــمالي 
ممتاز ويقوم بعمــل جيد لتطوير 

أيهم  والمســاعدين  الفريــق  أداء 
شــمالي وفراس قاشوش وجميع 

الكادر جيد ويعمل بشكل جيد.
أنا جئت إلى إدارة النادي بتكليف 
من فــرع الحزب، ولــو جئت من 
البدايــة قمــت بتأميــن األموال 
الالزمــة بعدها يتــم التعاقد مع 
الالعبيــن حســب مــا نملك من 
األموال. وال نزيد على خزينة النادي 

ديونًا نجد صعوبة في تســديدها، 
وقعــوا عقودًا بـــ200 مليون ليرة 

وليس معنا قرش واحد.
اآلن وضــع النادي جيد وســددنا 
60 مليــون من الديون ونســعى 
شيئًا فشــيئًا لنتجاوز األزمة بكل 
تعــاون جميع  بفضل  تفرعاتهــا، 
مشــاعر ومحبي وداعمــي النادي 

والالعبين واإلدارة.

محليات

هنأ اللواء موفق جمعة رئيــس االتحاد الرياضي العام بعثة منتخبي ألعاب 
القــوى وكرة الطاولة لنتائجهما المتميزة في بطولة غرب آســيا التي جرت 

مؤخرًا في لبنان واألردن.
وأشاد اللواء جمعة باإلنجاز الذي حققته البعثتان وشكر الالعبين المتوجين 
على إنجازهم الذي تحقق بتعبهم وعرق جبينهم وبفضل إرادتهم وعزيمتهم 
لتمثيــل الوطن خيــر تمثيل ومن خلفهــم اتحادي اللعبتيــن وكوادرهما 

وتشجيع عائالتهم على المشاركة رغم صغر أعمار بعض الالعبين والالعبات 
وإحــراز الميداليات مؤكــدًا على ضــرورة االهتمام بالخامــات والمواهب 
ومتابعة التحصيل العلمي وتوفير كل ما يلزم لهم إلعدادهم بالشكل الالئق 
والمناســب لالســتحقاقات القادمة لتحقيق المزيد من االنجازات الرياضية 

للوطن.
وأضــاف اللواء جمعة بــأّن التكريم تكّرس كثقافة وحالــة دائمة ألصحاب 

اإلنجازات الرياضية في مختلف البطوالت.
بدورهم شــكر الالعبون القيــادة الرياضية علــى دعمها ورعايتهــا الدائمة 
لأللعــاب وأبطالها واعدين بتحقيق المزيد مــن الميداليات واإلنجازات في 

المشاركات القادمة.
جديــر ذكره أن منتخب ألعاب القوى احتل المركز الثاني في الترتيب العام 
لبطولة غرب آســيا التــي جرت في بيروت وأحــرز 15 ميدالية متنوعة (7) 

ذهبيات و(2) فضة و(6) برونزيات.
بينما أحرز منتخب كرة الطاولة (7) ميداليات متنوعة في بطولة غرب آسيا 

للفرق التي جرت في األردن (5) ذهبيات و(1) فضة و(1) برونز.
حضر اللقاء: د. ماهر خياطة نائب رئيس االتحاد الرياضي ود.إبراهيم أبا زيد 
ومحمد ميهوب علي ولبنى معال أعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي 

وعدد من رؤساء اتحادات األلعاب والكادر اإلداري والتدريبي للمنتخبين.

اللواء جمعة يكرمّ بعثتي ألعاب القوى وكرة الطاولة لنتائجهما المتميزة في غرب آسيا

أحرز فريق ناشئات سلمية بالكرة الطائرة بطولة أندية 
القطــر بعد فوزهن فــي المباراة النهائيــة على فريق 

الجوالن 1/3.
وجــاء فريق الجــوالن بالمركز الثاني وتــل الدرة في 

المركز الثالث.
مثــل الفريق البطل كل من: منار دهان، آيات خلوف، 
أناجيال رزوق، حنين سمعول، ليليان زينو، نينار الحاج 
حســين، والء خلوف، يارا رزوق، الزهــراء الحاج، روز 
ماري الخطيب، مروان شــدود ومــروة وزينب الحاج، 

ورئيس وأعضاء إدارة النادي مشرفون على الفريق.

مشــرف الحكام: نهاد رجو، مشــرف االتحاد حكمت 
نعمة.

قاد المباريات الحكام: الدولي محمود رحال، وســيم 
الحموي، إلهام صنون، عدنان القصير، شام بسطامي، 
منين إســالم، جهاد خولي، عمار مني، منذر حســابا، 

غسان واصل، علي شاهين.
جــرى تكريم الفــرق الفائزة من قبل أحمــد وتار رئيس 
اللجنــة التنفيذيــة بحمــاة وفؤاد جنيــد رئيس مكتب 
األلعاب الجماعية ورئيس وأعضاء نادي السلمية، وعضو 

االتحاد العربي السوري لكرة الطائرة حكمت نعمة. 

ناشئات طائرة السلمية بطالت أندية القطر

محمد هاشم إيزا

صالح أورفلي

وضعت اللجنــة المؤقتــة إلدارة نادي 
الحرية حدًا لإلشــاعات التــي يتناولها 
الشــارع الرياضي والتــي باتت حديث 
القاصــي والدانــي ومجال تفســيراته 
وتأويالته وتلك التي تتداولها صفحات 
التواصل االجتماعي يوميًا دون أن توفر 
أحدًا فــي مجال االتهامات المباشــرة 
وغير المباشرة حول العديد من القضايا 
الملحة، فدعت لمؤتمر صحفي في مقر 
قاعة (ســيزر) بالنــادي بحضور الزمالء 
مراسلي وسائل اإلعالم وحشد من أبناء 
وكوادر النادي وعضوي التنفيذية أحمد 
مازن بيرم ومنى حيداري، ونقدم فيما 
يلــي خالصات الحــوارات والطروحات 

واإلجابات والتوضيحات.
محاور

افتتح الدكتور أحمد سمير بيبي رئيس 
النــادي المؤتمــر مؤكدًا على ســيادة 
الحــوار الشــفاف في إطــار ديمقراطي 
إيجابي بما يخدم مصلحة النادي وأشار 
إلى أن الهدف من االجتماع هو تسليط 
الضوء على قضايا االســتثمار والالعب 
المصطفى  الشاكر وزميله حسن  شاهر 
وفريــق رجال الكــرة والواقــع المالي 

للنادي وآلية عمل اإلدارة المؤقتة.
محمد عقاد عضو اللجنة المؤقتة للنادي 
عام 2016 أشــار إلى أن إدارته منحت 
الحارس الشاكر إعارة لموسم واحد بعد 
اتصال من نــادي الجيش لدعم فريقه 
في بطولة االتحاد اآلسيوي، وقد وافقنا 
فــي اإلدارة بعد التشــاور مــع الجهاز 
الفني الذي كان على رأسه ذلك الوقت 
المرحــوم محمد خير حمدون ووافقت 
اإلدارة بــال تــردد ألســباب فنيــة ألن 
الحــارس لم يكن جيــدًا خالل الدوري 
وفق رأي الجهاز الفني الذي تواجد معه 

مضــر األحمد مدرب حــراس المرمى، 
ورغــم أنه (ممتاز) إال أن الجهاز اعتبره 
حينئذ سببًا في خســارة عدة مباريات 
وركز (بيرم) على اإلعارة وليس التنازل 
مقابل مليوني ليرة ومساعدة الالعبين 
نــور علــوش وفــراس األحمد  محمد 
بالخدمــة االحتياطية وفــرز العب كرة 
السلة أصيل السعيد للنادي، وفي حال 
اســتجابة نادي الجيش ودخول المبلغ 
لصندوق النادي مــع تأمين المطلوب 
فوافق بالطــرق النظامية وال نوافق عن 
طريق األشــخاص أو الحواالت وأرسلنا 
لرئيس النادي رقم حســاب نادينا في 
المصرف، و في نفس اليوم أرســلوا لنا 
مليون ونصف المليــون على أن يصل 
الباقي بعد شــهر، ثم ســافرت دون أن 
نعطيهــم شــيئًا أي أخذنا ولــم نعط، 
ال يوجــد أي تنازل عــن الالعب وهذا 
مثبت بكتب رسمية وخالل وجودي لم 
يحصل الحارس على براءة ذمة وهناك 
صادر ووارد واآلن سمعت أنه انتقل من 

الجيش إلى حطين.. كيف؟
إضافات

أحمــد مــازن بيــرم عضــو التنفيذية 
ورئيس اللجنــة المؤقتــة للنادي عام 

2016 أوضح التالي:
عدت مــن الســفر باليــوم التالي بعد 
ســفر العقــاد وأرســلت كتــاب إعارة 
الشــاكر إلــى نادي الجيــش ووضعت 
زمالئــي بالتنفيذيــة في الصــورة كما 
أرســلت كتاب اإلعارة ذاتــه إلى اتحاد 
الكــرة لكن نادي الجيــش أبلغني بأنه 
ال يوافق على اإلعارة لموســم واحد بل 
يريده ثالثة مواســم وإال فالمطلوب رد 
المال وإنهاء خدمات الالعبين اآلخرين 
وهم يريدون الجواب، شــاورت زمالئي 
بــاإلدارة فوافقوا وهكــذا أصبح االتفاق 
الشفهي واقعًا في 2016/8/21 أرسلت 

الكتاب األول.

في 8/22 أرســلنا الكتاب الثاني ودخل 
المبلــغ أصــوًال إلــى صنــدوق النادي 
بمحضر جلســة فــي 8/23 تشــكلت 

اإلدارة الجديدة بدًال من المؤقتة.
وبالنســبة النتقال العب النــادي لكرة 
السلة المعار للجيش إلى نادي االتحاد 
نقًال مــن الجيش ال أملــك جوابًا ألنه 

يتعلق باإلدارة الجديدة بعدنا.
وتدخل الزميل جمال نشــاوي بالقول 
إن العقــد ناقص بندي أصيل الســعيد 

ونصف المليون المتبقي.
تأكيدات

د. بيبــي رئيــس النــادي: راجعنا كافة 
الكتــب وكلها تؤكــد أن اإلعــارة ثالث 
ســنوات وال يوجد كتاب بالتنازل راسلنا 
اتحــاد الكــرة وأوضحنــا هــذه األمــور 
مطالبين بعــودة الالعبيــن للنادي ألن 
انتهــت واليوم ســيكون  فترة اإلعــارة 
للشاكر عقدان واسمان على لوائح الحرية 
وحطين وعلى اتحاد اللعبة وقف انتقاله 
إلى حطين وفتح تحقيــق مع الناديين 
والطلــب من نادي الجيــش إبراز كتاب 
تنازل نادي الحرية إن كان لديه مثل هذا 
الكتاب وعودة الالعب إلى نادينا وإدارتنا 

لها الحق بالتعاقد معه لموســم إضافي 
بدًال من موســم 2016- 2017 وبعد أن 
أبرز رئيــس نادي الحرية كتــب اإلعارة 
ووزعهــا علــى اإلعالميين أضــاف بأننا 
سوف نســطر كتابا لنادي الجيش حول 
اإلعارة وتفســيرًا  المتبقــي من  المبلغ 
حول العب الســلة أصيل الســعيد كما 
سنراســل المكتب التنفيذي في مجمل 

هذه األمور.
مداخالت

مازن بيــرم: ننتظــر الرد علــى كتاب 
النادي بشــأن إعــادة الالعــب لنادي 
الحرية، هناك حلقة مفقودة وشيء غير 

طبيعي سنطالب التحقيق بالموضوع.
ما جــرى ســببه األخطــاء التنظيمية 

بالنادي.
عضو اإلدارة المؤقتة وليد الناصر:

مديــر النادي لديه خبرة 30 ســنة وهو 
يتحمل المسؤولية، نحن جدد بالمهمة 
وليــس لدينــا خبرة وســأتابع الكتاب 
لمعرفــة كل الكواليس والخفايا وإعادة 

الالعب وننتظر رد نادي الجيش.
وبالنسبة لالعب حسن المصطفى تابع 
الكابتن وليد: كنا نريده معنا جلسنا معه 

أربع مرات شاهده الكادر الفني بالملعب 
راقبنــاه يوميًا رؤيتنا أن إمكاناته الفنية 
متواضعة مع وجود عمر حميدي هناك 
مشــكلة أعمارهما  فوق 37 سنة لذلك 
نحــن بحاجة إلى العب شــاب، الجهاز 
الفنــي ال رغبة عنــده بالمصطفى فضًال 
عــن أنه طلب مبلغًا كبيــرًا بعد أن قال 
لنــا: «أوقع على بيــاض» لكنه طلب 4 
ماليين ليــرة بينما قال الــكادر الفني: 
إمكانياتــه ال تســمح لنا بضمــه، نريد 
شابًا مع ذلك صارحناه والكالم ما يزال 
للكابتن وليد الناصــر وأبلغناه بأنك قد 
ال تلعب ونريدك هذا الموسم ألنك ابن 
النــادي وتكريمًا لك فــكان رده تأكيدًا 
على طلبه المالي وعدم قبوله بمليوني 
ليرة، والقرار اتخذناه مع الكادر من دون 
تدخــل من أحــد، نحن نريــد كل أبناء 
النادي وعلى ســبيل المثال فإن سمير 
بالل طلــب 20 مليون ليرة ونحن ليس 

لدينا تلك اإلمكانيات.
إضاءة

الزميل عبــد الكريم بيبي (عضو اإلدارة 
المؤقتة) حاليًا:

قرأت على صفحات التواصل بأن حسن 

المصطفــى اعتــزل وألننا نريــده هذه 
الســنة وهي األخيرة لتكريمه ووافقت 
اإلدارة فاتصلت به للنزول إلى التمرين 
واالجتماع معه الســاعة السابعة مساء 
لتوقيع العقد واتفقنا لكن عند الظهيرة 
قرأت بأنه مســافر إلى جبلة.. هو ذهب 
بمحــض إرادتــه، لم يحضــر للتمرين 
وتوقيــع العقــد.. بينما لفــت رئيس 
النادي إلى محاوالت كثيرة الستقطاب 
العبين وفشل تلك المحاوالت وتمنى 
أن يكون اإلعالم ســندًا لنــادي الحرية 
ألن صعوده قوة لرياضة حلب إلى جانب 
شقيقه االتحاد وبالنســبة إلى المدرب 
محمد اســطنبلي ال إمكانيــة لدينا أن 
ندفــع لــه نصف مليــون ليرة شــهريًا 
وأردف وليد الناصر أن االسطنبلي ذهب 
لنادي الوحدة وهذا فخر لنا ونحن أردنا 
عمل اتفاق بالتراضــي معه ولم يقبل، 
فيمــا بين محمد رامي شــهبندر عضو 
اإلدارة الحالية أن النادي مديون بمبلغ 
15 مليون ليــرة، وكان د. بيبي أكد أن 
هنــاك موظفون ومدربــون بالنادي لم 
يتقاضوا رواتبهم منذ حوالي 14 شهرًا؟!

مداخلة
محمد هاشــم إيزا رئيــس فنية القدم 
تحدث عــن الخلل واإلهمال التنظيمي 
القائم من خــالل التجاوزات في أصول 
المراسالت وقد أعاد اتحاد الكرة العديد 
من كتــب النادي التي لــم ترده أصوًال 
عن طريــق التنفيذيــة والفنيــة وهذا 
ينطبق واقع الحــال على قضية الالعب 
شاهر الشــاكر حيث ال توجد أية وثيقة 
إعارة لدى الفنيــة ألن النادي تجاوزها 
ولم يرســلها، ولــو كان هنــاك وثيقة 
انتقــال نظاميــة لالعــب المذكور كان 
يجب أن ترســل بالطرق المؤسســاتية 
إلــى التنفيذية لنقــل الالعب مع رقمه 
االتحادي إلى فرع دمشق وبالتالي نادي 
الجيش مما يدل على واقع الخلل الذي 

أشــرنا له غير مــرة وطالبنا بــه واليوم 
يدفــع النــادي أثمان هــذا الخلل رغم 
اإليمان بأن شــيئًا مــن الكتمان يغلف 
قضية الالعب وهنــاك حقائق قد تبدو 
إن تعمقت اإلدارة في البحث والتقصي.

االستثمارات
قــدم د. بيبــي شــرحًا حــول واقــع 
استثمارات النادي «المسبح والمطعم» 
وملحقاتهما قائًال بأن االستثمار سنويًا 
لـ جــورج عضومية بقيمــة 8.5 مليون 
ليــرة قبل األزمة وهذا غيــر معقول أو 
مقبول وعلى ســبيل المثال اســتثمار 
مطعم ومسبح نادي االتحاد 90 مليون 
ونحن نقبل بالنصف على األقل، جلسنا 
مع مندوب المســتثمر 4 مرات لزيادة 
القيمة، وحول مطعــم الطربوش فعلنا 
إنــذارًا غير منفذ على المســتثمر لرفع 
الغطاء المعدني وإزالة المظلة، راجعنا 
المحافظ رئيس مجلــس المدينة وتم 
إنهــاء المخالفــة، إن جــورج عضومية 
مســتثمر المســبح والمطعم لديه 11 
مخالفة لشــروط العقد وجهنا له إنذارًا 
عــن طريق القضاء، هو مســتثمر لكنه 
موجود في كندا وحســب القانون (51) 
يجب أن يكون المســتثمر داخل البلد، 

األمور بيد القضاء ونحن نتابعها.
ولفــت رئيس النــادي إلــى أن إدارته 
المؤقتة عندما تسلمت مهامها وجدت 
في صنــدوق النادي مبلــغ 2655 ليرة 
سورية؟ وجاءنا من سيرتيل 21 مليون 
وساعد مســتثمر مسبح سيزر بمبلغ 3 
ماليين، تعاقدنا مــع 6 العبين لرجال 
كــرة القدم و2 لرجال الســلة والرواتب 
المتراكمــة علــى النــادي 15 مليــون 
وهنــاك من لــم يقبض منــذ عامين 

ونصف؟
في الختام دارت حوارات بين الحضور 
أوصلتهــم إلى نقاط مشــتركة جامعة 

وأخرى خالفية طبيعية، وهادئة.

قضايا ساخنة في نادي الحرية على طاولة الحوار

رئيس النادي الجديد عبد الكريم سبسبي:
االرتفاع الجنوني ألسعار الالعبين خلق صعوبات كبيرة للطليعة
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البليــارد  ألعــاب  اتحــاد  أنهــى 
والبولينغ نشاطاته للموسم الحالي 
الذي كان غنيًا بالبطوالت المحلية 
آخرهــا كان أولمبياد الناشــئين 
الرابع، ونســتعرض ســريعًا نتائج 
انطلقت  التي  األخيــرة  البطوالت 

منذ منتصف تموز الماضي. 
- بطولــة الجمهوريــة للبلياردو 8 
كرات لفئة تحت الـ 18 ســنة التي 
أقيمت بتاريــخ 19-20/7/2019: 
المركــز األول: غــازي الرفاعــي / 
الالذقية – المركز الثاني: يوســف 
بديوي / هيئة اتحاد طلبة سورية 
– المركز الثالث مكرر: عمر الشوا / 

حلب وطارق الحجار / دمشق.
- بطولــة الجمهوريــة للبلياردو 8 
كــرات لفئة الرجــال التي أقيمت 
المركز   :21-22/7/2019 بتاريــخ 
األول: ميشيل زهرة / ريف دمشق 
– المركز الثاني: ميشيل أبو سمرا 
/ ريف دمشــق – المركــز الثالث 
مكرر: باســم عبــود / هيئة نادي 

الجيــش ومجد الديــن زوباري / 
الالذقية.

الجمهورية للسنوكر لفئة  - بطولة 
تحت الـ 21 ســنة التــي أقيمت 
بتاريخ 2/8/2019-1: المركز األول: 

يــزن الحــداد / دمشــق – المركز 
الثاني: وســام الدكاك / دمشق– 
المركز الثالث مكرر: مرهف النجار 

/ درعا وأحمد الخلف / السويداء.
للســنوكر  الجمهوريــة  بطولــة   -

لفئة الرجال التــي أقيمت بتاريخ 
4/8/2019-3: المركــز األول: يزن 
الحداد / دمشــق – المركز الثاني: 
هيثم شيخ خليل / ريف دمشق – 
المركز الثالث مكرر: ميشيل زهرة 

/ ريف دمشق ومحمود المرادني / 
ريف دمشق.

- بطولــة الجمهورية للســنوكر 6 
كرات لجميع الفئات التي أقيمت 
المركــز   :5-6/8/2019 بتاريــخ 
األول: ميشيل زهرة / ريف دمشق 
– المركــز الثانــي: يــزن الحداد / 
دمشق– المركز الثالث مكرر: أزهر 
الزيبق / دمشق ومحمود المرادني 

/ ريف دمشق.
الرابع  الناشئين  - نتائج أولمبياد 

2019 م:
بطولــة فــردي بليــاردو 9 كرات: 
المركــز األول: وســام الــدكاك / 
دمشــق – المركــز الثانــي: غازي 
الرفاعي / الالذقية – المركز الثالث 
مكرر: عبد الباسط عصاية / حماه 

– يحيى علي / الالذقية.
بطولة فرق بلياردو 9 كرات: المركز 
المركــز   – ريــف دمشــق  األول: 
الثانــي: القنيطرة – المركز الثالث 

مكرر: درعا وحماه.

كرة السلة

أبي شقير 

محمد هاشم إيزا

محمد هاشم إيزا
توج اللــواء موفق جمعة رئيــس االتحاد الرياضي 
العام األسبوع الماضي منتخب حلب بطًال لمسابقة 
كرة الســلة للناشــئين باألولمبياد الوطني بحضور 
الدكتور إبراهيــم أبازيد ولبنى معال عضوا المكتب 
التنفيذي لالتحاد الرياضي العام وأيمن ســليمان 
عضو اتحاد كرة الســلة وتوج حلــب باللقب بفوزه 

بالمباراة النهائية علــى منتخب حمص بفارق (7) 
نقاط 49/42 واحتل منتخب الالذقية المركز الثالث 
بفوزه على دمشــق بفارق (11) نقطة 69/58، وكان 
منتخــب حلب فــاز على منتخب دمشــق 85/63 
فيما تفوق منتخــب حمص على منتخب الالذقية 

.54/49

اســتقبل القاضي فاضل نجــار أمين 
فــرع حلــب لحــزب البعــث العربي 
االشــتراكي أعضــاء منتخبــي حلب 
بكرة الســلة للناشــئين بعد عودتهما 
من العاصمة دمشــق متوجين بلقبي 

بطولة األولمبياد الوطني للجنســين، 
وهنأ أمين الفرع الالعبين والالعبات 
على إنجازاتهم مؤكدًا على تفوق سلة 
حلب على صعيد األندية والمنتخبات 
الفني  للجهاز  الشــكر والتقدير  ووجه 
وطالــب  جهودهــم  علــى  واإلداري 
الجميع باستمرار التدريب واالستعداد 
لالســتحقاقات القادمــة في بطوالت 

دوري األندية للموسم الجديد.
وكرم أعضــاء المنتخبين بالمكافآت 
الرمزيــة وقــدم للجميــع شــهادات 
البطولة والتقدير، حضــر اللقاء أحمد 
منصور رئيس مكتب الشباب وعدنان 
العانــي رئيــس اللجنــة التنفيذيــة 
البــان رئيس  ومحمد ياســر قضيب 

مكتب  األلعاب الجماعية.

 ألولمبياد الناشئين لكرة السلة 
ً
منتخب حلب بطال تكريم سلة حلب الواعدة

تنطلق الخميس القادم دورة القســم والنصر لكرة الســلة للســيدات في 
نسختها الرابعة عشــرة بالسويداء بمشــاركة 6 أندية قاسيون (دمشق)، 
أشــرفية (ريف دمشــق)، الحرية (حلب)، تشــرين وحطيــن (الالذقية) 
باإلضافة إلى العربي من الســويداء. وتقام المباريات بطريقة الدوري من 

مرحلة واحدة يفوز باللقب صاحب أكبر عدد من النقاط.

بناء على كتاب المكتب اإلقليمي لالتحاد الدولي لكرة الســلة في 
آسيا المتضمن اضافة شــعار االتحاد الدولي (الفيبا) لطقم اللعب 
لجميع الفئات المشــتركة في الدوري العام موسم 2019 - 2020، 
طلب اتحاد كرة الســلة من األندية إرســال صــورة للطقم المعتمد 
للنادي الى االتحاد العربي السوري لكرة السلة عبر البريد االلكتروني 
org.syrbf@syrbf او على الوتســآب علــى الرقم 0944793050، 
ليتم اعتماده من قبل االتحاد الدولي بموعد اقصاه 25 ايلول 2019.

الخميس.. دورة القسم والنصر 
الـ ١٤ لسلة السيدات

االتحاد اآلسيوي يحدد معايير 
جديدة أللبسة اللعب

أقامت إدارة نادي الثورة األســبوع الماضي 
(بالفتــرة ما بيــن 1 – 3 /9 الحالي) بطولة 
ناجحــة 3× 3 على ملعب النــادي بالقصاع 
وشــهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا ومشاركة 
١٦ فريقًا تنافســوا بقوة علــى اللقب إضافة 
الفرديــة  بالمهــارات  مميــزة  لمســابقات 
(تسديد الرميات الحرة والثالثيات والسالم 
دنك) وقد فاز بلقب البطولة فريق أب ماهر 
المؤلف من الالعبين محمد ادلبي ومايكل 
مرجــي وخليل خــوري وعمــر ادلبي فيما 
ذهــب المركز الثاني لفريــق رويال المؤلف 
مــن الالعبيــن محمــد صعلــوك ومحمد 
عبدالنبــي ومحمد خياطة وجواد ســكر أما 

المركز الثالث فقد أحرزه فريق جورج زيدان 
المؤلف مــن الالعبين يــزن معجل وعالء 

ادلبي ومحمد رنكو وفهد رمضان.
المسابقات الفردية

شهدت منافسات المســابقات الفردية فوز 
الالعــب أحمــد ســرور بمســابقتي الرمية 
الثالثية والســالم دنك ، فيمــا فاز الالعب 
مجد عربشــة بمســابقة الرمية الحرة، وفاز 
نجــال الفقيــد الغالي جورج زيــدان (فادي 

وطوني زيدان) بمسابقة الجمهور.
تحضيرات جيدة

وكانت إدارة نادي الثورة قد عقدت األسبوع 
الماضــي االجتمــاع الفني للفــرق في مقر 

النادي لرؤســاء الفــرق المشــاركة بحضور 
جمال الترك عضو اتحاد كرة السلة (رئيس 
اللجنــة العليــا ل 3×3) تــم خالله شــرح 
القانون الدولــي وتعديالتــه وتوزيع الفرق 
وجدول المباريات وحفل االفتتاح والختام 
والتعليمات الخاصــة بالبطولة، وتم توزيع 
االلبسة لجميع الفرق وكذلك حكام الساحة 

والطاولة والمنظمين والمتطوعين.
وقــد أصــدرت اللجنــة المنظمــة خــالل 
االجتماع برنامج وجــدول البطولة التي تم 
اعتمادها مــن االتحاد الدولي لكرة الســلة 
«الفيبا» حيــث تم توزيع الفــرق إلى أربع 
مجموعــات على أن يتأهــل األول والثاني 

من كل مجموعة إلى الدور الربع نهائي ومن 
ثم النصف نهائــي والنهائي، ومن المتوقع 
حضور جماهيري الفت وان تشــهد البطولة 
وفرقها تنافســًا شــديدًا للحصول على لقب 
البطولــة وكونهــا األولــى التي تــوزع فيها 
مكافآت ماليــة قيمة وجوائز للمســابقات 

الفردية وللجماهير.
وتــم تســجيل البطولــة باالتحــاد الدولي 
وحصلت علــى االعتمــاد وتصنيف مبدئي 
يعتبر جيد جدًا (خمس نقاط لون زيتوني) 
الفنيــة  االســتعدادات  كافــة  واكتملــت 
واإلدارية والتنظيميــة لتكون أميز بطوالت 

الموسم الحالي.

بطولة ناجحة في نادي الثورة بذكرى (جورج زيدان)

استمرت حركة انتقال الالعبين والالعبات بين أنديتنا 
اســتعدادًا للموســم القادم وعلى مايبدو ما تشــهده 
تعاقــدات األندية مع الالعبيــن والالعبات هو األغلى 
واألعلى قيمة قياسًا للمواسم السابقة في تاريخ السلة 
الســورية حيث رفعت قيمة عقد عبد الوهاب الحموي 
بصفــوف الجيش األرقــام والمبالغ التــي يطالب بها 

الالعب والالعبة قبل مفاوضاته مع النادي الجديد.
كارولينا جديد الوحدة 

العبــة االرتــكاز الدولية وقائــدة المنتخــب الوطني 
كارولينا أبو لطيف أصبحت قاب قوســين أو أدنى من 
التعاقد مع نادي الوحدة قادمة من قاسيون في صفقة 
هــي األعلى قيمة بين العبات الدوري حيث أشــارت 
معلومــات مبدئية أن مفــدم عقد كارولينا (خمســة 
ماليين ليرة) إضافة لراتب شــهري مغر ومنزل خاص 
بدمشــق وهو أعلى مقدم تحصل عليه العبة ســورية 

بتاريخ الدوري.
وسام أشعل المنافسة 

العب ارتكاز المنتخب الوطني الســابق وسام يعقوب 

الذي حقق بصفــوف الجالء الموســم الماضي المركز 
الثانــي بالدوري وقــع منذ أيام مع نــادي الوثبة رغم 
أنه زار حمص للتفاوض مــع نادي الكرامة الذي لعب 
له منذ ثالثة مواســم ولكن قيمة المقدم الذي عرضه 
الوثبة كان أكبر من مقدم الكرامة فقام بالتوقيع للوثبة 

(المعلومات تؤكد أن قيمة المقدم 18 مليون ليرة).
صفقتان قويتان

نــادي الحرية أبرم منذ أيــام صفقتين كبيرتين حيث 
كســب العب ارتكاز نادي اليرموك يرفانت جخرجيان 
وجدد التعاقــد مع العب االرتكاز لــؤي إبراهيم الذي 
شارك األخضر الموسم الماضي قادمًا من اليرموك ولم 

يتم اإلعالن عن قيمة الصفقتين أثناء التوقيع.
رشا سكران تعود للساحل 

نجمة منتخبنا الوطني رشا سكران وقعت من أيام مع 
ناديها األم الساحل لتعود لصفوفه بعد موسم ناجح مع 
الثورة حققت خاللها لقبي الدوري والكأس ولم تتوقف 
تعاقدات الســاحل على رشــا حيث اســتقدمت إدارة 
الســاحل المــدرب اللبناني زياد ســابا لتدريب الفريق 
إضافة ألنباء تشــير التفاق الساحل مع العبة قاسيون 
السابقة علياء الياســين والعبة الوحدة السابقة سالف 

خليل.
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الحرية يضم يرفانت ولؤي والوثبة يخطف 
وسام ورشا تعود للساحل

يواصــل الجمباز الحلبي تألقه ويســتمر في نجاحاته 
تأكيــدًا على تعافي اللعبة وعــودة الروح إليها ويؤكد 
ذلــك تصاعــد الخط البيانــي على مســتوى النتائج 
والمشــاركات المركزية وما حققه جمباز حلب خالل 
منافســات األولمبياد الوطني الرابع للناشئين برهان 
جديد، وذلك بفضل جهود أسرة اللعبة والقائمين على 
العمل التدريبي رغم الخالفات الجانبية التي تعصف 

بينهم؟!
وقد وصف كمال بودقة رئيس اللجنة الفنية للجمباز 
بأن بطولة األولمبياد األخيرة كانت أنجح المنافسات 
بكل المعاييــر والمقاييس وعلى وجه الخصوص من 
الناحيــة التنظيمية وتميزت بالتنافــس القوي بين 
العبي والعبات المحافظات وقد حصد جمبازيو حلب 
فــي نهاية البطولة 18 ميداليــة متنوعة على األجهزة 
المعتمــدة بمعــدل 5 ذهب و9 فضــة و4 برونز مما 
يجعل جمباز حلب يتربع على عرش اللعبة من جديد 
بعد غياب فترة األزمة مشيدًا بجهود المدربين والتزام 
وتفاني الالعبات والالعبين وتعاون أهاليهم ووقوف 

إدارة صالة المأمون إلى جانــب الفنية وكوادر اللعبة 
في تقديم الدعم والتسهيالت.
نجاح

ولفت «بودقة» إلى أن اهتمــام وحضور اللواء موفق 
جمعة رئيــس االتحــاد الرياضي والدكتــور إبراهيم 
أبا زيد عضــو المكتب التنفيذي للمنافســات خالل 
التصفيــات والنهائيات منح البطولة طابعًا خاصًا كما 
اعتبرهــا تجربة ناجحة التحــاد الجمباز الجديد الذي 
جمع نخبة من الشــباب الفنيين واألبطال السابقين 
وهــذا ما يفتح أبواب األمل إلحياء الجمباز الســوري 
وعودته إلى مياديــن التفوق والتألق عربيًا وقاريًا من 

جديد وأضاف رئيس فنية اللعبة بحلب.
إن مبــادرة محمد حبوباتي رئيس اتحاد الجمباز وهو 
بطلنــا الدولي ســابقًا بدعوة الالعبتيــن الصغيرتين 
نادين ميري 9 ســنوات وســيرين ميري 7 ســنوات 
للمشــاركة خارج البطولة تستحق الشــكر واالمتنان 
ألنها تهدف إلى تشجيع المتميزين ورعايتهم وتخلق 
حافزًا إضافيًا عند اآلخرين ولفت إلى أن رئيس اتحاد 
اللعبة اطلع على مســتوياتهما المتقدمة وشــجعهما 
على إحــراز المراكز األولية خالل بطولــة الجمهورية 

للصغيرات التي ستقام خالل شهر أيلول القادم.

جمباز حلب يتألق في أولمبياد الناشئين البلياردو ينهي نشاطاته الداخلية للموسم الحالي

التونسي الماجري يدخل تاريخ المونديال السلوي
أهدر منتخب تونس فرصة ثمينة لبلوغ الدور الثاني 
بكأس العالم لكرة الســلة للمرة األولى بتاريخه، بعد 
خسارته في اللحظات األخيرة أمام بورتوريكو بفارق 
(3) نقــاط 64/67 ، وبــات محترف نــادي داالس 
مافريكس األميركــي صالح الماجري أول العب في 
العالــم يتخطى حاجز الـ 20 نقطــة و15 متابعة و5 

تصديات فــي مباراة واحدة مــن كأس العالم لكرة 
السلة في القرن الـ 21.

وكانت تونس، بطلة إفريقيا، خســرت أمام اسبانيا 
افتتاحــا 62/101 ثــم فــازت على إيــران 79/67، 
لتعجز عــن احتالل أحد المركزيــن األول أو الثاني 
بالمجموعة الثالثة، وبالتالي أن تصبح أول منتخب 

إفريقي يبلغ الدور الثاني بهذه النسخة ويحجز بطاقة 
مباشرة للمشاركة في األلعاب األولمبية المقبلة.

شــاركت تونس للمــرة األولى فــي نهائيات 2010 
في تركيا، عندما خســرت مبارياتهــا الخمس أمام 
الواليات المتحدة وســلوفينيا والبرازيــل وكرواتيا 

وإيران.
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أعلــن باريس ســان جيرمان الفرنســي 
تعاقــده مع األرجنتيني مــاورو إيكاردي 
مهاجــم إنتر ميــالن لمدة موســم على 

سبيل اإلعارة.
وكشــفت تقارير صحفية عــن التفاصيل 
الفرنسي،  إيكاردي والنادي  المبرمة بين 
عقــب نهاية فترة اإلعارة، حال قرر ســان 

جيرمان شراء ماوريتو بشكل نهائي.
وانضم إيكاردي للنادي الباريســي، لمدة 
موسم واحد على سبيل اإلعارة المجانية، 
مع خيار شــراء الالعــب نهائيــًا بنهاية 

الموسم مقابل 70 مليون يورو.
وأضافــت أن باريس اتفق مــع إيكاردي 
حال شرائه نهائيًا، على توقيع األرجنتيني 
على عقد لمدة 4 سنوات لينتهي تعاقده 

في عام 2024، مشــيرة إلى أن المهاجم 
ســيحصل علــى 8 ماليين يــورو كراتب 

سنوي في الموسم الواحد.
وخرج إيكاردي من حســابات إنتر ميالن 

في الموســم الحالي،\ بعدما أعلن بيبي 
ماروتا المديــر التنفيذي لإلنتر أن ماورو 
ليس له مســتقبل في إنتر ميالن، خاصة 
بعد أزمته األخيرة المرتبطة بقرار تجريده 
من شــارة القيادة. ســبق ذلــك انضمام 
كيلــور نافاس حــارس مرمــى منتخب 
كوســتاريكا إلــى صفوف باريس ســان 
جيرمان في الســاعات األخيرة من سوق 
االنتقاالت الصيفية وذلك بعد 5 سنوات 

قضاها مع لایر مدريد.
وحل نافــاس صاحب الـــ 32 عامًا على 
عاصمة النــور في صفقــة تبادلية انتقل 
بموجبها نظيره ألفونس أريوال من ســان 
جيرمــان إلــى لایر مدريــد على ســبيل 

اإلعارة لمدة موسم.

عالمي
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أيهم الحمزاويأنــــور البكــرم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

قبل 4 أسابيع، كان رحيل الويلزي 
غاريث بيل عن صفوف لایر مدريد 
أمر وشــيك بل وخرجــت معظم 
التقاريــر لتؤكــد أن الالعــب بــدا 
النادي  بالفعل منبوذا داخل أسوار 
لذلك كان على بعد خطوة فقط من 

االنخراط بالدوري الصيني..
أما اليــوم فقد انقلبــت الموازين 
كلها بخصوصه وأصبح أساسيًا في 
كتيبة المدرب زيــن الدين زيدان 
وكان األخير قد تحدث إلى اإلعالم 
عــن أمله في أن يتــم الرحيل في 

أقرب وقت.
وكاد الفريــق الملكــي أن يخســر 
األحد الماضي في الليغا بعد تقدم 
فيالایر لوال رد الريال في الدقيقتين 
45 و85 من عمــر المباراة لتنتهي 

المباراة بالتعادل اإليجابي 2-2.
وفــي الحالتيــن كان غاريث بيل 
المنقذ، وذلك قبل أن يغادر األخير 
المســتطيل األخضر مطــرودًا في 
الوقــت المحتســب بــدل الضائع 
لحصوله علــى إنذارين تركا العديد 
مــن اشــارات اإلســتفهام خاصة 

إنذاره الثاني، 
وال أحد في تاريخ لایر مدريد أحرز 

هدفين في مبــاراة واحدة ثم طرد 
منها غير كريستيانو رونالدو وكأن 
القــدر أراد أن يدخــل بيــل عهدًا 
جديــدًا في مدريد بعد االنتكاســة 
التي عاشها هناك. ولعل أداء بيل 
المبــاراة األخيــرة يوحي بأن  في 
الالعب الويلــزي يريد فتح صفحة 

جديدة أكثر عطاء مع الفريق.
من جهة أخرى بدأ ماركو أسينسيو 
جنــاح لایر مدريــد يــوم الثالثاء 
األولــى في  الخطــوات  الماضــي 
برنامجــه التأهيلــي بعد أن أجرى 
جراحة من اإلصابة بقطع في الرباط 
الصليبــي الداخلي وفي الغضروف 
الخارجــي بالركبــة اليســرى بعد 
اإلصابة الخطيــرة التي تعرض لها 
في 23 تموز الماضي خالل مباراة 
أرســنال اإلنكليــزي ضمــن فترة 

اإلعداد للموسم الجديد.
وبدأ أسينســيو البرنامج التأهيلي، 
من أجل العودة للمالعب بتدريبات 
المشــي داخــل حمام الســباحة 
لتقويــة العضالت ومــن المتوقع 
أن تتــراوح فتــرة غيــاب صاحب 
الـ23 عامًا بين 6 و8 أشــهر ووفقا 

الستجابته للبرنامج العالجي.

بيل يكسب الرهان.. وأسينسيو يبدأ 
مشوار التأهيل مع الملكي

تلتقط كبرى الدوريات األوروبية أنفاســها لمدة اسبوع فقط 
حيث تســتريح بســبب فترة التوقف الدولــي مع انطالقة 
تصفيات المونديال القادم وتصفيات القارات على اختالفها.

ويعود الهدير للدوريات االســبوع القــادم وقبل ذلك تصدر 
اتلتيكــو مدريد الدوري اإلســباني وحيدًا كمــا اعتلى إنتر 
ميــالن صدارة اإليطالي مشــاركة مع يوفنتــوس وتورينو، 
ويعتلــي اليبزيغ ترتيب البوند ســليغا أيضًا ينفرد ليفربول 
بزعامــة البريمييرليغ بفــارق نقطتين عن البطل الســابق 
مانشستر سيتي، ونســتعرض بالسطور القادمة أبرز مالمح 

الجولة السابقة.

الدوري اإلسباني
وصل الــدوري اإلســباني للمرحلة الرابعة التي ســتنطلق 
الجمعــة القادمة، ووحــده أتلتيكو مدريد نــال كل النقاط 
بالجوالت الثالث الماضية ويتصدر بها حاليًا حيث اقتنص 
صدارة الليغا بفوز درامي على ضيفه إيبار (2-3) بعدما كان 
متأخرا بهدفين نظيفين على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) 
حيــث باغت الفريق الباســكي أصحــاب الضيافة بهدفين 
فــي الدقيقتيــن 7 و19 عن طريق تشــارليز ديــاز وأنايتز 
أربيا واســتفاق العبو أتلتيكو بعد صدمــة البداية وتمكنوا 
مــن تقليص الفارق أوال عبر النجــم البرتغالي الواعد جواو 
فيليكس في الدقيقة 27 ومع أولى دقائق الشــوط الثاني، 
وضع البديل فيكتور ماتشــين ‹فيتولــو› بصمته في اللقاء 
بعد نزوله بســت دقائق وتحديدا في الدقيقة 52 مســجال 

هدف التعادل.
وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاســها األخيرة (د1+90) منح 
العب الوســط الغاني توماس بارتي النقاط الثالث الثمينة 
جدا لفريقه بعد اســتخالص للكــرة داخل منطقة الجزاء ثم 

إيداعهــا من بين قدمي حارس الباســكيين الصربي ماركو 
دميتروفيتش.

وحســم التعــادل اإليجابــي مواجهة لایر مدريــد وفيالایر 
بنتيجة (2-2) على ملعب «ال ســيراميكا»، وسجل هدفي 
مدريــد غاريث بيل فــي الدقيقتين 46 و86 بينما ســجل 
لفيالایر جيرارد مورينو ومويســيس جوميز في الدقائق 12 
و74وبهــذا التعادل يرفع لایر مدريد رصيده إلى 5 نقاط في 
المركز الخامس بجدول الترتيب بينما يرفع فيالایر رصيده 

إلى نقطتين في المركز 16.
ووقع برشــلونة أيضًا في فخ التعادل اإليجابي (2-2) أمام 
أوساســونا في معقل األخير «ال ســادار» وسجل لبرشلونة 
أنســو فاتي وآرثــر ميلو فــي الدقيقتيــن (51 و64) على 
الترتيب بينما ســجل روبرتو توريس هدفي أوساسونا في 
الدقيقتيــن (7 و81) ليرفع برشــلونة رصيده للنقطة 4 في 
المركز الخامس بجدول الترتيب بينما حل أوساســونا في 

المركز الرابع برصيد 5 نقاط.
وانتزع فالنســيا انتصاره األول في الدوري اإلســباني هذا 
الموسم بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه لایر مايوركا وجاء 
هدفا الفريق األندلســي عن طريق نجمه دانيال باريخو من 

ركلتي جزاء في الدقيقتين 42 و57. 
وتذوق ليفانتي طعم االنتصار الثاني على التوالي في الليغا 
بعد أن فاز على بلد الوليد بهدفين دون رد، في الوقت الذي 
خيــم فيه التعادل 1-1 على مواجهــة خيتافي وديبورتيفو 
أالفيس وســحق غرناطة مضيفه اسبانيول بثالثية دون رد 
وتجــاوز لایر بيتيــس ضيفه ليغانيــس 1-2 ودك غرناطة 
شباك إســبانيول في عقر داره بثالثية نظيفة وفاز اتلتيك 
بيلبــاو علــى لایر سوســيداد 0-2 وتعــادل إشــبيلية مع 

سيلتافيغو بافتتاح الجولة.

الدوري اإلنكليزي
يواصل نــادي ليفربــول تصدره لجــدول ترتيــب الدوري 
اإلنكليــزي الممتاز بالعالمة الكاملــة بعد فوزه األخير على 
مضيفــه بيرنلي بثالثيــة دون رد ضمن مباريــات الجولة 
الرابعــة، حملــت توقيــع كريــس وود بالخطأ فــي مرماه 
وساديو ماني وروبرتو فيرمينو ليتصدر بفارق نقطتين أمام 

مانشستر سيتي فيما توقف رصيد بيرنلي عند 4 نقاط.
وانتهى ديربي شــمال لندن بين أرســنال وضيفه توتنهام 
بتعادل الفريقين 2-2 على ملعب «اإلمارات» وأحرز هدفي 
توتنهام كريســتيان إريكســن (10) وهاري كين (40 من 
ركلة جزاء) فيما ســجل ألكســندر الكازيت (1+45) وبيير 

إيمريك أوباميانج (71) هدفي أرسنال.
وارتقى رصيد أرســنال بهذا التعادل إلى 7 نقاط في المركز 
الخامــس بفــارق األهداف وراء كريســتال بــاالس وأمام 
إيفرتون ووست هام يونايتد، فيما رفع توتنهام رصيده إلى 

5 نقاط في المركز التاسع.
واســتعاد إيفرتون نغمة االنتصــارات التي غابت عنه في 
المرحلــة قبــل الماضية بعدما حقــق فوزًا مثيــرًا 3 / 2 
على ضيفه وولفرهامبتون, واســتعرض مانشستر سيتي 
عضالتــه أمام ضيفه برايتون علــى ملعب االتحاد وهزمه 
برباعية نظيفة سجلها كيفن دي بروين وسيرجيو أجويرو 
«ثنائيــة» وبرناردو ســيلفا في الدقائــق 2 و43 و55 و79 
علــى الترتيب ورفع حامل لقــب البريميرليج رصيده إلى 

10 نقاط.
وســقط تشيلســي في فخ التعادل اإليجابي بنتيجة 2-2 
أمام شــيفيلد يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، سجل 
ثنائية تشيلســي تامي فــي الدقيقتين 19 و43 بينما أحرز 
هــدف شــيفيلد األول كالوم روبنســون فــي الدقيقة 46 

وتعادل للضيوف مدافع البلوز كــورت زوما بالخطأ بمرماه 
في الدقيقة 89.

وبهذا التعادل رفع كل من شــيفيلد وتشيلســي رصيدهما 
إلى 5 نقاط في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

الدوري اإليطالي
هز روميلو لوكاكو الشباك من ركلة جزاء في الشوط الثاني، 
ليقــود إنتر ميالن للفــوز 1-2 خارج ملعبــه على كالياري 
ويحقــق مدربــه أنطونيو كونتــي انتصاره الثانــي في أول 

مباراتين بالموسم.
وافتتح الوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة 27، قبل أن 
يعادل أصحاب األرض النتيجــة عن طريق جواو بيدرو مع 

تبقي خمس دقائق على نهاية الشوط األول.
وسجل لوكاكو هدفه الثاني في مباراتين، عندما نفذ بنجاح 
ركلة جزاء بعد إعاقة تعرض لها ســتيفانو سينســي داخل 

المنطقة قبل 20 دقيقة على النهاية.
ويتصدر إنتر ترتيب الدوري اإليطالي برصيد ست نقاط من 

مباراتين بجانب تورينو ويوفنتوس حامل اللقب.
وتعادل روما مع غريمه التســيو بنتيجة (1-1) في الديربي 
على ملعب األوليمبيكو، وســجل ألكسندر كوالروف هدف 
روما مــن ركلة جــزاء بالدقيقة 17 وعادل لويــس ألبيرتو 

النتيجة لالتسيو في الدقيقة 58
وحقــق يوفنتوس فــوزًا مثيرًا على ضيفــه نابولي بنتيجة 
3-4على ملعب أليانز ســتاديوم، رباعية يوفنتوس حملت 
توقيــع دانيلــو وغونزالو هيجوايــن وكريســتيانو رونالدو 

وكاليدو كوليبالي بالخطأ في مرماه.
فيما أحرز كوستاس مانوالس وهيرفينج لوزانو وجيوفاني 
دي لورينــزو أهداف نابولي ورفــع يوفنتوس رصيده إلى 6 

نقاط من مباراتين فيما يتوقف رصيد نابولي عند 3 نقاط.
كمــا انتــزع فريق ميــالن أول ثالث نقاط له فــي الدوري 
اإليطالي بتغلبه على ضيفه بريشــيا بهدف دون رد ســجله 
هــاكان كالهانجولو في الدقيقة 12 وتغلــب بولونيا بهدف 

نظيف في الوقت القاتل على ضيفه سبال، 

الدوري األلماني
فاز اليبزيغ على مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ (1-3) في 
افتتاح الجولة الثالثة من الدوري األلماني ليرفع الفائز من 
رصيــده إلى 9 نقاط منفردًا فــي الصدارة وذلك على ملعب 
(بوروســيا بارك) حيث سجل المهاجم المتألق تيمو فيرنر 
ثالثية الضيوف في الدقائق (38 و47 و4+90) وفي الدقيقة 
(1+90) عمد الكاميروني بريل إيمبولو إلى تقليص الفارق.

وفــاز فريق آينتراخــت فرانكفــورت على ضيفــه فورتونا 
دوســلدورف بهدفين لواحد ونال بريمن انتصاره األول في 
بطولــة الدوري األلماني هذا الموســم بنتيجــة 3 / 2 على 
ضيفه أوغسبورغ كما حقق يونيون برلين فوزًا تاريخيًا على 

حساب ضيفه بوروسيا دورتموند (3-1)
وفــي الجولة ذاتها قلــب بايرن ميونخ الطاولــة على ماينز 
بتحويــل تأخره بهدف إلــى فوز (1-6) علــى ملعب أليانز 
أرينا..أهــداف بايرن جــاءت عن طريق بينياميــن بافارد، 
ديفيد أالبا، إيفان بيريســيتش، كينجسلي كومان، روبرت 
ليفاندوفسكي وألفونسو ديفيز في الدقائق 36، 45، 54، 64، 
78 و81، بينمــا أحرز جان بول بويتوس هدف ماينز الوحيد 

بعد مرور 6 دقائق على بداية المباراة.
وبهــذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 7 نقاط ليقفز 
للمركز الثاني بينما واصل ماينز تذيل جدول الترتيب بدون 

نقاط.

في كبرى الدوريات األوروبية

أتلتيكو مدريد وإنتر ميالن واليبزيغ وليفربول تصدروا قبل فترة التوقف الدولي 

أن  إحصائيــة  تقاريــر  كشــفت 
إجمالي ما أنفقته أندية كرة القدم 
في أكبر 5 مســابقات للدوري في 
أوروبا بلــغ 5.5 مليار يورو (6.13 
مليار دوالر) خالل فترة االنتقاالت 
األخيــرة التي أغلقت بالســاعات 

الماضية.
ويزيد هذا الرقم بمقدار 0.9 مليار 
يورو عن الرقم القياســي الســابق 
المســجل في 2018 حيث أنفقت 
أندية الــدوري اإلنكليزي الممتاز 

1.55 مليار يورو.
وأنفقــت أندية الدوري اإلســباني 
1.37 مليار يــورو متجاوزة حاجز 
المليار يورو ألول مرة بينما أنفقت 
أنديــة دوري الدرجــة الممتــازة 
اإليطالي 1.17 مليار يورو واأللماني 
740 مليون يورو والفرنســي 670 
مليون يورو وكلها أرقام قياســية 

جديدة.

اإلحصــاءات  وحــدة  وذكــرت 
بلغــت  أوروبــا:  فــي  الرياضيــة 
معدالت إنفاق األندية في بطوالت 
الــدوري الـ 5 الكبــرى في أوروبا 
مســتويات ال ســابق لها في فترة 
وهذه  الصيــف،  هذا  االنتقــاالت 

المعدالت القياســية يقف وراءها 
اإليــرادات  منهــا  عوامــل  عــدة 
اإلضافية التي حققتها األندية من 
التلفزيوني للموســم  حقوق البث 
حصلت  التــي  واألموال  الجديــد 
عليها من المشاركة في مسابقتي 

األندية في أوروبا.
وأشارت إلى عوامل أخرى متعلقة 
باألنديــة ذاتهــا مثــل التغييرات 
تشــكيالت  وتحســين  اإلداريــة 
الفرق لتحقيق األهداف على أرض 
الملعــب مضيفة: تحســن األداء 
المالــي لألنديــة األوروبيــة قلل 
من حاجتها لبيــع أفضل العبيها 
وفي أبرزها ضــم أتليتيكو مدريد 
اإلســباني المهاجم جواو فيلكس 
(19 عامــا) من بنفيكا مقابل 126 
مليون يورو بينما انتقل المهاجم 
الدولي الفرنســي أنطوان غريزمان 
إلى برشــلونة من أتليتيكو مقابل 

120 مليون يورو.
ونجــح لایر مدريد بعــد محاوالت 
مضنية في ضم الجناح البلجيكي 
إيدن هــازارد من تشيلســي في 
صفقة قدرتها وســائل إعالم بنحو 

100 مليون يورو.

بعد إغالقه.. ميركاتو دوريات أوروبا الكبرى يحطم حاجز ال ٦ مليارات دوالر

الساعات األخيرة تضع إيكاردي ونافاس في سان جيرمان 

كشــف تقرير صحفي إسباني عن ردة فعل البرازيلي نيما دا سيلفا نجم باريس 
سان جيرمان بعد فشل مفاوضات عودته إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» اإلســبانية فإن أحد مسؤولي برشلونة أجرى اتصاًال 
هاتفيًا مع نيمار إلبالغه بفشــل الصفقة وأشارت إلى أن نيمار شعر بالحزن ثم 
بدأ يبكي بســبب عدم قدرته على مغادرة ســان جيرمان في الموســم الحالي 
وأصيــب بمزيج من اإلحباط والغضــب ألنه كان يعتقد أن النادي الفرنســي 
سيوافق على رحيله في نهاية الميركاتو إال أن تعنت االخير أبقاه داخل حديقة 
األمراء.ووفقــًا للكثير من التقارير فإن نيمــار لم يتخل عن حلم اللعب مجددًا 
بجــوار األرجنتيني ليونيل ميســي ولذلك قرر تأجيــل عودته إلى «كامب نو» 

حتى الصيف المقبل.

أعلن «فيفا» أمس أن 8 بلدان ال تزال في الســباق للفوز باستضافة كأس 
العالم للسيدات 2023.

وكان «فيفــا» قد أعلن فــي آب الماضي أن 10 بلــدان أبدت اهتمامها 
باســتضافة البطولة، ولكن بعد انســحاب بلجيــكا وبوليفيا بقيت 8 في 
المنافســة هي: جنوب إفريقيا، األرجنتين، أستراليا، البرازيل، كولومبيا، 
اليابان، نيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، علمًا بأن األخيرة أشــارت إلى إمكان 

استضافة البطولة بالتشارك مع كوريا الشمالية.

نيمار يقابل البقاء 
في سان جيرمان بالبكاء

٨ دول تتنافس على استضافة 
مونديال السيدات



توج منتخب درعا بطًال للجمهورية بالكرة الطائرة 
من وضعية الجلوس الخاصــة بأصحاب اإلرادة 

الفوالذية وتحدي اإلعاقة.
وذلــك إثــر فوزه فــي المبــاراة النهائيــة على 
منتخــب ريف دمشــق بثالثة أشــواط مقابل ال 
شــيء وذلك خالل فعاليات بطولــة الجمهورية 
التي شــاركت فيها سبع محافظات هي دمشق، 
ريف دمشــق، الســويداء، حلب، القنيطرة، درعا، 
طرطوس، تنافســت فيما بينها بمســتوى وأداء 
جيدين ومنافســة قوية ومثيرة وعامرة باإلصرار 

والتصميم على تقديم مستوى وأداء جيدين.
الدور األول

المجموعة األولى: قســمت الفرق المشاركة إلى 
مجموعتين حســب التالــي: المجموعة األولى 
ضمــت منتخبــات: دمشــق، طرطــوس، ريف 

دمشق، السويداء.
الثانية وضمت منتخبــات: حلب،  المجموعــة 
القنيطــرة، درعا. وقد لعبــت كل مجموعة فيما 

بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة.
تصــدر المجموعة األولــى بجدارة واســتحقاق 
منتخــب دمشــق بفــوزه على منتخبــات ريف 
دمشق وطرطوس والسويداء بنتيجة واحدة 0/3 
وجاء بالمركز الثاني منتخب ريف دمشق بفوزه 
على طرطوس 0/3 وعلى الســويداء 1/3 وانتقال 

سويًا للدور الثاني نصف النهائي.
المجموعة الثانية

وتصدرها منتخب القنيطــرة بفوزه الجدير على 

منتخب حلب 1/3 وعلى منتخب درعا 0/3 وحل 
بالمركز الثاني منتخب درعا بفوزه على منتخب 

حلب 0/3 وصعدا سويًا للدور الثاني.
النصف نهائي

وشــهدت مباراتا الدور النصف النهائي مستوى 
ممتازًا مــن حيث الفنيات والمهــارات وبذلت 
الفرق األوليــة المتأهلة جهــودًا مضاعفة بغية 

الوصول للمباراة النهائية.
درعا × دمشق 1/3

فــي المبــاراة األولــى تقابل منتخب دمشــق 
متصدر المجموعة األولى مع منتخب درعا ثاني 
المجموعــة الثانيــة في مباراة الهبة وســريعة 
ومثيــرة تكافأ فيهــا األداء وتقدم دمشــق أوًال 
بالشــوط األول لكــن منتخب درعا ســرعان ما 

اســتلم الزمام وقــدم أداء قويًا وأطبق بشــكل 
كامل علــى مجريات اللعبة وتمكــن من الفوز 
باألشــواط الثالثة لتنتهي المباراة بفوز درعا 0/3 

وانتقل للمباراة النهائية.
ريف دمشق × القنيطرة 1/3

وتغلب منتخب ريف دمشــق ثانــي المجموعة 
األولــى على منتخب القنيطــرة أول المجموعة 
الثانيــة وفاز عليه بثالثة أشــواط مقابل شــوط 
واحد بعد مباراة غاية في المســتوى والتصميم 
من الجانبين حيث تقاربت نقاط األشواط وصعد 

منتخب ريف دمشق للمباراة النهائية.
نهائي وال أجمل

وعلى كأس البطولة تقابل فريقا ريف دمشق مع 
منتخب درعا في مباراة جيدة المستوى واألداء 

من الجانبين تقدم فيها منتخب درعا بالشــوط 
األول 15/25 وتابــع فــي الثاني ولكــن تجاوز 
بصعوبــة 23/25 وكذلــك عزز تقدمه بالشــوط 
الثالث 23/25 وتــوج بطًال للجمهورية ألول مرة 
في تاريخه منذ بداية اعتماد اللعبة في ســورية 

عام 2003.
فرسان البطولة

مثل فريــق منتخب درعا بطــل الجمهورية كل 
من الالعبين مصطفى المصري، أحمد قطيفان، 
أسامة حمزة، أحمد مسالمة، عالء العاليا، محمد 
حماد، عمر شحادة، رائد الحسن، حمزة ياسين، 

ودربه الكابتن حابس مسالمة.
وصافة ممتازة

وعلى المركز الثالث تقابل منتخب دمشق بطل 
الدوري الســابق مع منتخب القنيطرة وفاز عليه 
بثالثة أشواط مقابل شــوط واحد وأحرز المركز 

الثالث والميدالية البرونزية.
متابعات

- تابع البطولة وشــارك بالتتويج كل من هنائي 
الــوز رئيس اتحــاد الرياضــات الخاصة وأعضاء 
االتحــاد محمــد عجــان محمد ســليم، هادي 
مشــهدية، منــى الميدانــي، وريم فخــر الدين 

وسليمان حويلة مدير مدينة الفيحاء الرياضية.
- أشرف على البطولة عضو االتحاد محمد عجان، 

محمد سليم.
- قدمــت إدارة مدينة الفيحــاء كل اإلمكانيات 

لنجاح البطولة.

جمعة  موفــق  اللــواء  اســتقبل 
العام  الرياضــي  االتحــاد  رئيس 
المنتخب الوطني للريشة الطائرة 
الذي شارك في بطولة غرب آسيا 
تحــت 17 و15 عامــا بمشــاركة 
منتخبات سورية, لبنان, البحرين, 
الســعودية, العراق, إيران, األردن 
وحقق فيهــا 6 ميداليات منها 2 
فضة و4 برونز, وهذه المشــاركة 
الوحيــدة الخارجيــة لهــم هــذا 
العــام وعــدد يشــارك ألول مرة 
خارجيا, وحضر اللقاء كامل أفراد 
البعثة من العبين من الجنسين 
ومدربيهم وباســل الــدرة رئيس 
البعثة (نائب رئيس اتحاد الريشة 

الطائرة).
تحفيز

اللــواء جمعــة بالحضور  رحــب 
انجازاتهم  على  الالعبين  وشــكر 
التــي حققوها بعد فتــرة غياب 

الخارجية  المشاركات  عن  طويلة 
للوصول  تأهيلهم  ومدربيهم على 
البطولة, وطالب  للمنافســة على 
االهتمــام  بزيــادة  الالعبيــن 
الغلة  لزيادة  والتحضير  بالتدريب 

مــن الميداليات للعــودة للتألق 
التــي كانت تســجله المنتخبات 
الوطنيــة للريشــة الطائــرة فــي 
والمتوســطية  العربية  البطوالت 
للوصول الــى البطــوالت القارية 

والدوليــة, وأضــاف ان رياضــة 
تمتلك  الســورية  الطائرة  الريشة 
كوادر فنية مــن المدربين قادرة 
الفني  المســتوى  أن ترفع مــن 
الى مستويات عالية, ونحن على 

اســتعداد إلقامــة دورات صقــل 
عددهم  ولزيــادة  لهــم  وترقيــة 
بالموافقة  ورد  المحافظــات,  في 
علــى طلــب المدربيــن بريــادة 
فتــرة التحضير للبطــوالت ذات 

المستويات العالية.
عالقات خارجية

وذكر باســل الدرة أنه تم االتفاق 
القامــة  االردنــي  االتحــاد  مــع 
معسكرات تدريبية مشتركة بين 
الطرفين وفــي البلدين ولقاءات 
لبنان  ثنائية حاليا والسعي لضم 
والعــراق لتكون دائــرة التحضير 
أروع  الفنــي  والمســتوى  أكبــر 
وأبدى اللواء جمعه موافقته على 

الفكرة والسعي لتطبيقها.
تكريم

واختتــم اللقــاء بتقديــم اللواء 
موفــق جمعــة مكافــآت مالية 
لالعبين الذين تقلدوا الميداليات 
اســتمرار  متمنيــا  ومدربيهــم 
تحقيق النجاحــات في المحافل 

الرياضية الخارجية.

السنة 36 | العدد 1903 | السبت 07  أيلول  2019 alitihad82@gmail.com - www.alitihad.org - 967 .سورية - دمشق - برامكة - هاتف: 2125809 - فاكس: 2119745 - ص.ب

اللواء جمعة يكرم منتخب الريشة الطائرة إلنجازه ببطولة غرب آسيا 
صبحي أبو كم

حقــق منتخبنا الوطنــي للجودو ثــالث برونزيات في 
انطالق البطولة العربية لالشــبال والناشئين التي تقام 
حاليــًا في تونس, وجاءت الميداليــة البرونزية األولى 
لمنتخبنــا بفئة االشــبال عبر البطل محمــد اليونس 
في وزن 66 بعد منافســة قويــة وأداء متميز, وجاءت 

البرونزية الثانية في نفس الفئة عن طريق البطل الواعد 
مجد حاج قدور وزن 66 بعد تقديمه مستوى جيد.

فيمــا جــاءت البرونزية الثالثة في فئة الشــبالت عبر 
البطلــة الواعــدة ليلى كنعــان وزن 48 بعد ان قدمت 

مستوى متميزًا في المباريات.

ثالث برونزيات لمنتخب الجودو في بطولة 
العرب لألشبال والناشئين 

اســتضافت الالذقيــة وعلى مــدى يومين 
منافسات سباق الدراجات لناشئي وناشئات 
األولمبيــاد الرابــع والتــي شــاركت فيهــا 
مجموعة كبيرة مــن العبي والعبات جميع 
المحافظات والتي شــهدت منافسات قوية 
ونديــة ومثيــرة لكــن وضح تفــوق العبي 
دمشق والعبات السويداء في سباقات الفرق 
ومعظم سباقات الفردي وفيما يلي النتائج 

الكاملة للبطولة.
فرق ضد الساعة ناشئين لمسافة 20 كم

1- دمشــق 32.04 دقيقــة 2- حماة 32.20 
دقيقة 3- ريف دمشق 34.09 دقيقة. 

بطولة الفرق ضد الساعة ناشئات 
لمسافة 15 كم

1- السويداء 32.04 دقيقة 2- حماة 33.30 
دقيقة 3- طرطوس 43.24 دقيقة.

مثل فريق منتخب دمشــق علــي موصلي، 
أحمد الحايك، أحمد عبد هللا.

ومثل فريق ناشــئات الســويداء: غرام جبر، 
اليسار سابق، رانيا درويش.

فردي عام ذكور 60 كم
1- أحمد عبد هللا 1.46.26 ساعد 2- حسن علواني 

1.46.26 ساعد 3- إبراهيم زكريا 1.4.26 ساعد.
فردي عام إناث 30 كم

1- ساندي أسعد 53.05 دقيقة 2- ساندي درغام 
53.05 دقيقة 3- سيدرا تقال 53.05 دقيقة.
فردي ناشئين ضد الزمن 15 كم

1- أحمد العبــد دمشــق 23.38 دقيقة 2- 
إبراهيم زكريا حماة 24.11 دقيقة 3- حسن 

علواني حماة 24.16 دقيقة.
فردي ناشئات ضد الزمن 10 كم

1- ساندي درغام دمشــق 18.57 دقيقة 2- 
ســاندي أســعد طرطوس 19.18 دقيقة 3- 

اليسار سابق السويداء 20.24 دقيقة.
مدير البطولة ماهر سليم قال: البطولة ناجحة 
ومنافســاتها قوية ومثيرة بسبب المشاركة 
الكبيــرة وعــودة العبي ديــر الــزور والرقة 
للمشــاركة الفتا إلى أن األولمبياد ســاهم 
باكتشاف العديد من المواهب الواعدة التي 
ســتتم رعايتها وضمها للمنتخــب الوطني 

للمشاركة بالبطوالت القادمة.
وأوضــح رئيس لجنة الحكام الرئيســية في 

اتحاد اللعبة جهاد حالق أن البطولة أقيمت 
على طريق اوتســتراد الالذقية حلب الجديد 
وتميزت بالمشــاركة الواســعة فوصل عدد 
الالعبيــن إلــى 170 إضافة إلــى 25 حكما 

وحكمة من مختلف المحافظات.
بدوره رئيــس نادي بردى محمــد الحموي 
رأى أن األولمبياد فرصة حقيقية الكتشــاف 
المواهــب والخامات الواعــدة الفتا إلى أن 
رياضــة الدراجات من الرياضــات المتميزة 
في نادي بردى على مستوى سورية ومعظم 
العبي منتخب دمشــق من بــردى وبالتالي 

يجب متابعتهم وتشجيعهم.
وتم فــي نهايــة البطولة تتويــج الالعبين 
والفرق الفائزة بالمراكز الثالثة األولى في كل 

سباق.

ناشئو دمشق وناشئات السويداء بصدارة دراجات األولمبياد

محمد عجان
بمشــاركة 44 العبًا والعبة اختتمت منافســات 
الرماية ضمن األولمبياد الوطني وأســفرت عن 

النتائج التالية:
مسدس هواء 10 م ناشئات

1-  إينــاس العجيل الحســكة 327- 400، 2- 
تمارا األعور السويداء 425- 400، 3- نور عيسى 

طرطوس 322- 400.
رماية البندقية الهوائية ناشئات 10 م

1- لجيــن ســليمان طرطــوس 362- 400، 2-  
غاليــة درويــش الســويداء 337- 400، 3- آية 

الحجار السويداء 307- 400.
رماية المسدس الهوائي ناشئين 10 م

1- ليــث عمار طرطــوس 324- 400، 2- مهند 
حرب الســويداء 323- 400، 3- مازن اإلبراهيم 

الحسكة 318- 400.
رماية البندقية الهوائية ناشئين 10 م

1- هادي زاهدي طرطوس 334- 400، 2- مازن 
نذيــر الحســكة 329- 400، 3- مهنــد البحري 

السويداء 318- 400.
ترتيــب المحافظــات بالميداليــات األولمبياد 

الرابع 2019
1- طرطوس 3 ذهب وواحدة برونز 2- الحســكة 
ذهبية وبرونزية وفضية 3- السويداء 3 فضة و2 

برونز.

منتخب طرطوس 
بطل رماية األولمبياد

منتخب درعا بطل الجمهورية بالكرة الطائرة الخاصة
اعتذر اتحاد المالكمة عن المشاركة 
فــي بطولــة العالــم للرجــال التي 
ســتقام فــي روســيا – اغتربــورغ 

5-2019/9/22 لألسباب التالية:
1- تمت دعوة الالعبين عالء غصون 
– أحمــد غصــون – محمــد مليس 
إلــى معســكر مغلــق اعتبــارًا من 
تاريــخ 2019/7/18 بمدينة الفيحاء 
الرياضية إضافة إلى عدد من العبي 
المنتخــب الوطنــي المقيمين في 
دمشــق وهم مــن فريــق الجيش 

وأندية العاصمة.
2- لــم يلتحق بالمعســكر الالعبان 
عــالء الدين غصــون وأحمد غصون 
بينمــا التحــق بالتدريــب بشــكل 
متقطع الالعب محمد مليس بسبب 

مرض (جده).
3- أقــام اتحــاد المالكمــة تجارب 

نهائيــة لإلطالع علــى الحالة الفنية 
لالعبين قبــل إيفادهم للمشــاركة 
بتاريــخ  المذكــورة  بالبطولــة 
2019/6/15 ولــم يشــارك الالعب 
عــالء غصون بســبب إجــراء عمل 
جراحــي فــي المعدة وقــّدم تقريرًا 
طبيًا بذلــك يتوجب إلزامــه براحة 
لمدة شــهر يراجع خاللها المشــفى 

بشكل دوري حتى بعد النقاهة كما 
لم يشارك الالعب محمد مليس في 

التجارب لظروف عائلية أيضًا.
4- بقي الالعبان أحمد وعالء غصون 
في بلدتهما عين الشــرقية للتدرب 
مــع والدهما حســين غصون لعدم 
بالمدربين  رأيهــم  ثقتهم وحســب 

الوطنيين الموجودين في دمشق.
الالعــب محمــد مليس  5- غــادر 
المعســكر لمدة 14 يومًا بسبب وفاة 

(جده).
6- اقتنــع اتحاد المالكمــة بكامل 
أعضائه بعدم جاهزية الالعبين فنيًا 
بالبطولة  للمشــاركة  وبدنيًا وصحيًا 
أعضاء)  (تســعة  باإلجمــاع  وقــرر 

االعتذار عن المشاركة.
المكتب الصحفي لالتحاد 
الرياضي العام 

توضيح من اتحاد المالكمة
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