
منافسات ساخنة ومستويات مبشرة
ختام بطولة الجمهورية للريشة الطائرة

قرارات جديدة 
في الدوري الممتاز

الوحدة بطاًل 
لدوري الكرة الطائرة

5

2 منتخب الشباب يواصل تدريباته 
على طريق التصفيات اآلسيوية

الشرطة بطل جودو الرجال والسيدات 
وحمص وصيفا  والسويداء ثالثا

تصفيات آسيا لكرة القدم تحت 16 سنة3
خسارة ناشئي منتخبنا أمام نظيره السعودي

البافاري يضرب بقوة وتوتنهام يفرط بالفوز 6
وأتلتيكو يقتنص تعاداًل من يوفنتوس

تقرؤون أيضًا

2

4

4
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 فاز على الوثبة بكأس السوبر محتفظًا باللقب
فريق الجيش يحرز أول ألقابه للموسم الكروي الجديد

اللواء جمعة استقبلهم وهنأهم
ناشئو النواعير أبطال الدوري لكرة اليد 

26 4 ألول مرة طائرة سيدات تلدره يمثلن 
القطر في بطولة األندية العربية

نادي األشرفية بطل دورة 
القسم لكرة السلة

اليوم.. منتخبنا األولمبي الكروي ينطلق لألردن

2

2

رجال كرتنا تقدموا مرتبتين بتصنيف الفيفا
ليصبح في  القدم مرتبتين  للرجال لكرة  الوطني  تقدم منتخبنا 
التي  الدولي  التصنيف  الئحة  على  والثمانين  الخامس  المركز 

أصدرها الفيفا يوم الخميس.
تراجع  بينما  آسيويًا  عشر  الحادي  مركزه  على  منتخبنا  وحافظ 
مرتبة عربيًا ليصبح في المركز العاشر بعد مصر والمغرب والجزائر 
وتونس وقطر واإلمارات والسعودية والعراق وسلطنة عمان.

نشاطات وبطوالت
أش��رنا أكث��ر من مرة إل��ى أن العمل الرياضي في كل المؤسس��ات 
الرياضية يكتس��ب صفة التواص��ل واالس��تمرار والديمومة في كل 
األلعاب المعتمدة ولذلك نجد ان ساحات التنافس للفئات العمرية 
حسب تسلسلها وصواًل لفئة الرجال أو السيدات مزدحمة بالنشاطات 
والبطوالت المحلية حسب الجداول المقررة من االتحادات الرياضية 

لجميع األلعاب.
وكما نعرف فإن هكذا نشاطات وبطوالت يطلق عليها صفة الرسمية 
حي��ث الفوز فيها مقت��رن بلقب والتتويج له جائزت��ه ويضاف ذلك 
إلى رصي��د الفائز أو الفريق المتوج وهذه البط��والت والدوريات لها 
أهمية خاصة وأهداف متعددة لعل في مقدمتها اكتشاف المواهب 
واالنتقاء لها وزجها في المنتخبات ليكون لها الدور المتقدم أكثر في 
تمثيل الوطن في االس��تحقاقات المقررة عربي��ًا أو إقليميًا أو دوليًا 
أو قاري��ًا أو أولمبيًا وعندها يظهر الوجه الحقيقي للرياضة من خالل 

التنافس األقوى واألسرع واألعلى واألشد واالحترافي والنوعي.
ومن النش��اطات المحلية المتممة للنش��اط الرسمي تلك الدورات 
والبطوالت التي تقام في مناس��بات وطنية احتفااًل بها وتخليدًا لها 
وهي أس��لوب من أس��اليب التنافس المثم��ر والمنتج وهي فرص 
إضافية لمعرفة الس��وية الفنية للفرق المشاركة وبالتالي ندخل في 
مرحلة التقويم التي هي األس��اس في كل عم��ل رياضي داخلي أو 
خارجي حيث يبنى على التقويم قرارات وإجراءات وعمل جديد البد 

منها النطالقة قادمة أكثر صالبة ومتانة وقوة.
هذه الحركة نلمس��ها ونتابعها في القيادة الرياضية ميدانيًا ونحرص 
عل��ى االرتقاء بها ونكرم أصحابها أس��وة بتكري��م منتخباتنا وفرقنا 
وأبطالن��ا وبطالتنا الذين يبصمون ويتوجون في البطوالت الخارجية 
الرس��مية أو في الدورات الدولية الودية منها ألننا نجد فيها خطوات 
عمل وتأس��يس وألنها في النهاية مصان��ع للمواهب وروافد للفئات 

األعلى وتعزيز للمنتخبات في مستوياتها األولى.
جملة من النش��اطات تمت في فترة قصيرة نذكر منها على س��بيل 
المثال وليس الحصر كأس الس��وبر لك��رة القدم ونهائي دوري الكرة 
الطائرة للرجال وقبله للفئات العمرية األصغر ونهائي دوري الناشئين 
لكرة اليد وبطوالت للتايكواندو وبطولة الجمهورية للس��باحة ودورة 
الوفاء الكروية ودورة القس��م بكرة الس��لة إضافة إلى بطوالت لفرقنا 
ومنتخباتنا على الصعيد الخارجي وكلها تصب في خانة االستمرارية 
وعل��ى أن الرياضة ثقافة وأس��لوب حياة وما يتم وينجز ونس��تعد 
ل��ه إنما يندرج تحت عنوان الوفاء والوالء واالنتماء للس��يد الرئيس 
بش��ار األس��د الذي منح الرياضة ثقته وأوالها رعايته وتس��ير بهدي 
سيادته كي تبقى راية الوطن مرفوعة ونشيده معزوفًا بسواعد أبطالنا 

وبطالتنا.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام

رئيس  جمعة  موفق  اللواء  استقبل 
ناشئي  فريق  العام  الرياضي  االتحاد 
اليد، وبارك  النواعير بطل الدوري لكرة 
جهود  على  وأث��ن��ى  بالبطولة  لهم 
وتمنى  الفوز  بهذا  ساهم  من  جميع 
لهم مستقباًل طيبًا في رفد منتخبات 

العالم.
بطولة  تصدر  قد  النواعير  نادي  وكان 

ال��دور  ف��ي  ب��ف��وزه  الناشئين  ان��دي��ة 
فرق   6 على  االول  بالمركز  النهائي 
الثانية  المرتبة  ف��ي  وح��ل  مشاركة 
ودي��ر  الجيش  وت��اله  الطليعة  فريق 
وقدمت  والقنيطرة،  واالتحاد  عطية 
الفرق مستويات فنية جيدة في االداء 
الفردي واللعب الجماعي وكانت قريبة 
من مستوى بعضها البعض في النتائج 

الذي  عطية  دير  فريق  كان  والمفاجأة 
فرق  بقوة  ونافس  مرة  ألول  يشارك 
المركز  في  ج��اء  أن��ه  رغ��م  المقدمة 

الرابع.
بفوزه  االول  المركز  النواعير  وحقق 
على االتحاد 33/ 27 وعلى الطليعة 35 
/29، وعلى القنيطرة 17/28 وعلى دير 

عطية 25/37 وعلى الجيش 27/32.
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ق��رر االتح��اد الدول��ي لك��رة الق��دم« 
فيفا«تعدي��ل جدول مباري��ات الجولة 
الرابعة للمجموعة األولى واعتماد مباراة 
منتخبن��ا الوطن��ي مع نظي��ره منتخب 
غوام ف��ي ملعب راش��د آل مكتوم في 
دب��ي واعتباره��ا مباراة الذه��اب على 
أن يك��ون لقاء اإلياب في غوام بش��هر 

حزيران القادم.
وج��اء ق��رار التعديل من قب��ل »فيفا« 
تالفي��ا لح��دوث اي مش��كلة قد تعيق 
إقام��ة اللق��اء كم��ا كان مق��ررا خاصة 
بعد أن ارس��لت أمانة س��ر اتحاد الكرة 
كتب رس��مية ش��رحت فيها االجراءات 
الس��فارة  طلبته��ا  الت��ي  التنظيمي��ة 
وتحديده��ا  بي��روت  ف��ي  األمريكي��ة 
لتاريخ ٣ تش��رين االول المقبل إلجراء 
المقابالت ألفراد بعثة المنتخب ونتيجة 
لضيق الوقت وصعوبة اس��تصدار الفيزا 
الالزمة ومنعا لحدوث أي تأخير يعرقل 
إج��راء اللق��اء تق��رر التعدي��ل واعتبار 
مباراة منتخبنا مع غوام في ١٥ تشرين 
أول الق��ادم على أرض��ه »المؤقتة« في 

اإلمارات.

طاقم حكام ماليزي
اعلن االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم عن 
تعيي��ن طاقم ح��كام مالي��زي بقيادة 
محم��د نص��ر الدي��ن نظمي لمب��اراة 
منتخبن��ا األول أم��ام منتخ��ب ج��زر 
المالديف في ثاني ج��والت التصفيات 
المزدوجة ل��كأس العالم 2022 وكأس 
آس��يا 2023 والتي ستجري في العاشر 

من تش��رين األول المقب��ل على ملعب 
راش��د في مدينة دبي )السادسة مساء 

حسب التوقيت المحلي لإلمارات(..
ويع��د )نظم��ي( من الحكام الش��باب 
حيث يبلغ من العمر 29 عامًا فقط وهو 
يحمل الش��ارة الدولية منذ العام 2016 
وقد ش��ارك في قيادة عدد من مباريات 
بطولة كأس االتحاد اآلسيوي، كما كان 

حكمًا رابعًا في مباريات عدة في دوري 
أبطال آسيا وكأس آس��يا التي أقيمت 

مطلع العام الجاري في اإلمارات.
أما على مس��توى المنتخب��ات فيضم 
سجله عددًا قلياًل من المباريات الدولية 
الودية كان آخرها بين منتخبي س��اموا 
وفيجي والتي انتهت بفوز فيجي )9-0( 

في شهر تموز الفائت.

تنطلق بعث��ة منتخبن��ا األولمبي لكرة 
القدم اليوم السبت إلى األردن من أجل 
خوض مباراتي��ن وديتين مع منتخبها 
األولمبي يومي 23 و26 الش��هر الحالي 
اس��تعدادًا لنهائيات كأس آس��يا تحت 
23 سنة والتي تستضيفها تايلند مطلع 

العام المقبل.
أك��د م��درب المنتخب أيم��ن الحكيم 
بأن الصورة النهائي��ة لالعبي المنتخب 
األولمبي أصبحت واضحة، حيث تواجد 
30 العب��ًا في معس��كر المنتخب الذي 
انطلق الخميس الماضي وهم بجاهزية 
جي��دة وس��يتم اختي��ار 23 منهم قبل 
النهائيات في تايلن��د، في حين يجري 
العم��ل على إع��داد كل األوراق الالزمة 
لتواج��د بعض المحترفي��ن في الخارج 
من أجل اختيار األفضل منهم لينضموا 
إل��ى معس��كرات المنتخ��ب األولمبي 

المقبلة.
وتواجد 20 العبًا في معس��كر منتخبنا 
قبل توجهه إلى العاصمة األردنية عمان 

ومن المقرر أن يلتحق به مباش��رة إلى 
األردن كل م��ن الالعبي��ن: وليم غنام، 
عبد المنان خليل، وأنطونيوس بحدكي.
أما الالعبون الذين تواجدوا في معسكر 
دمش��ق والذين غ��اب عنه��م كل من 

صبحي ش��وفان وأيمن عكي��ل بداعي 
أرناؤوط، يوس��ف  اإلصابة، فهم: فارس 
الحموي، يوس��ف محمد، محمد كامل 
كواي��ة، أن��س العاج��ي، محم��د مازن 
عمارة، عبد الرحمن بركات، يزن عرابي، 

زيد غرير، ميالد حمد، ليث علي، محمد 
مالطة، خالد كردغلي، كامل حميش��ة، 
عالء الدين الدالي، م��روان زيدان، عبد 
الق��ادر عدي، زكريا حنان، محمد البري، 

نبيل كورو.

افتتح الجيش نش��اطه الرس��مي 
للموس��م الكروي الجديد 2019- 
الس��وبر  كأس  بإح��راز    2020
مضيفا الى رصيده الكأس الثالثة 
ومنفردا  االندي��ة  متخطيا جميع 
بالص��دارة بعد تغلب��ه على نادي 
الوثب��ة بهدفي��ن دون مقابل بعد 
مباراة متوس��طة المستوى الفني 
لهاج��س الفوز الذي س��يطر على 
الفريقين خاصة على فريق الوثبة 
الذي كان يحل��م أن يضيف على 
الجمهورية  ب��كأس  رصيده)الفوز 
ألول مرة( الفوز بكأس السوبر في 
الجيش  موسم واحد، واس��تطاع 
بحنكته وخبرت��ه أن يحقق الفوز 
عل��ى م��دار الش��وطين بهدفين 
دون مقابل بعد مباراة متوس��طة 

المستوى الفني. 
شوط اول

الجيش افضل في تشكيل  ظهر 
هجمات هددت مرمى المنافس 
في االول، بينما تركزت هجمات 

الوثب��ة على جه��ة اليمين دون 
جدوى وسوء تعامل من حارس 
ال��ذي لم يك��ن موفقا  المرمى 
ف��ي تغطيت��ه لمرم��اه بالتقدم 
م��رات عدي��دة الى االم��ام في 
منطقة مستطيل الجزاء وخارجه 
ومروان  مشلب  خطاب  وتناوب 
صالل ومنهل الرفاعي في اهدار 
فرص ف��ي منطقة جزاء الجيش 

منطقته  الجي��ش  إغ��الق  أمام 
وبعد  عاليتين،  ودراي��ة  بحكمة 
دقائق من استطاع مؤمن ناجي 
أن يدخ��ل باتج��اه مرمى الوثبة  
بكرة من اليسار وسدد كرة حولها 
حارس الوثبة حس��ين رحال الى 
ركين��ة، وتمكن مدافع��و الوثبة 
أن يبع��دوا خطرها عن مرماهم 
مع ركنيتي��ن متعاقبتين وكرة 

مرفوع��ة م��ن وائ��ل الرفاع��ي 
س��ددها م��روان ص��الل ف��وق 
العارض��ة، وتبعه ماه��ر دعبول 
بتس��ديدة  بجانب القائم، ومن 
عرقل��ة داخل منطقة الجزاء على 
ورد السالمة العب وسط الجيش 
س��جل منها الهدف االول لناديه 
من ركلة جزاء)33( حاول الوثبة 
برد سريع ومن تمريرة من ماهر 

الرفاعي  وائ��ل  دعبول س��ددها 
بجانب القائم.

شوط ثان
وس��يطر الوثبة وسط الملعب في 
الثاني بشكل أفضل دون هجمات 
مرك��زة له واه��درت دون جدوى 
واستطاع الجيش أن يرفع رصيده 
بهدف ث��ان لالطمئن��ان بعد عدة 
محاوالت من مرتدات وتس��ديدة 

لكابتن الفريق محمد الواكد ارتدت 
م��ن القائم تابعه��ا قصي حبيب 
برأس��ه ف��ي المرمى هدف��ا ثانيا 
للجي��ش)71(، وتس��ديدة للواكد 
عل��ى خط منطق��ة الج��زاء علت 
العارضة، ورد الوثبة بتسديدة ماهر 
عالمه  أبراهي��م  التقطها  دعب��ول 
حارس مرمى الجيش باقتدار كما 
كان في جميع الكرات المشتركة، 

وتس��ديدة مباش��رة إلبراهيم عبد 
هللا على خط منطق��ة الجزاء علت 
العارضة وتس��ديدة للواكد بجانب 

القائم.
تشكيلة الفريقين

مث��ل فري��ق الجي��ش: ابراهي��م 
عالم��ة، ف��ارس ارن��اؤوط، منهل 
طي��ارة، يوس��ف الحم��وي، مازن 
عمارة، وس��ام سلوم)علي خليل(، 

ثائر كروما، قص��ي حبيب، مؤمن 
ناجي)طه العايق(، ورد الس��المة، 

محمد الواكد.
مثل فريق الوثبة: حس��ين رحال، 
ابراهيم  سعد أحمد، منهل كوسا، 
العبدهللا، جابر خطاب، سعيد برو، 
مازن العيس، ماهر دعبول، خطاب 
الرفاعي)احم��د  وائ��ل  مش��لب، 

غالب(، مروان صالل  
لقطات 

- حض��ر المب��اراة الل��واء موف��ق 
جمعة رئي��س االتح��اد الرياضي 
العام واللواء ياسر شاهين رئيس 
والرياضة  البدن��ي  االع��داد  هيئة 
المس��لحة  والق��وات  للجي��ش 
والعمي��د محس��ن عب��اس مدير 
نادي الجيش ورئيس نادي الوثبة 
للبطولة  التذكارية  الكأس  وقدموا 

لكابتن نادي الجيش.
- حض��ر المب��اراة جمه��ور كبير 
الوثبة  الجيش ورافق  نادي  شجع 
من حمص حوالي 1000 مش��جع 
تش��جيع  في  الجانب��ان  اس��تمر 
فريقيهم��ا طيلة ش��وطي المباراة 
بهتافات تنم عن الروح الرياضية. 

كرة القدم

صبحي أبو كم

اليوم.. منتخبنا األولمبي الكروي ينطلق لألردن 

الفيفا يقر تعديله في مباراة منتخب الرجال 

كرة جبلة تستقر على تشكيلها الجديد

يواصل منتخبنا الش��اب لكرة القدم تدريباته 
مع اقتراب موعد تصفيات كأس آس��يا التي 
يلع��ب فيه��ا منتخبن��ا بالمجموع��ة الثالثة 
إل��ى جان��ب منتخب��ات لبن��ان والمالديف 
وطاجكس��تان البلد المصيف وتبدأ مبارياتها 

في الثاني من شهر تشرين اول القادم.
وبعد اس��تعداد دام 4 اشهر تقريبًا على العشب 
الطبيعي انتقلت تحضيرات شبابنا إلى العشب 
الصناع��ي حي��ث يخض��ع لتمريني��ن يوميًا، 
المس��ائي منها في ملعب الجالء على اعتبار أن 
األرض التي س��يخوض عليها منتخبنا تصفياته 

)صناعية( وش��هدت التدريب��ات األخيرة غياب 
الالع��ب ياس��ين أبو كرش الذي ل��م يبت بأمر 
إصابته بعد وإمكانية اس��تمراره من عدمه مع 
المنتخب بالتصفي��ات ويتم معالجته بتمارين 
خاصة على المضم��ار، كما عاد صبحي جدعان 
للتدريبات اإلعتيادية بعد إصابته في المعسكر 
الروس��ي الذي كان منتخبنا قد لعب خالله مع 
فريق رجال روس��توف بمباراة خس��رها 3/0 ثم 

ضد فريق روستوف األولمبي وخسرها 2/1.
الالعب��ون المتواجدون حالي��ًا: أحمد عمارة 
ومحمد حاتم النابلس��ي وياس��ين أبو كرش 

ووس��يم أيوب ويحيى الكرك ومحمد ملحم 
ومحم��د معتوق وهيث��م اللوز وعب��د القادر 
ش��عبان ومصطفى الس��فراني وأحمد الدالي 
ومحم��د ريحانية ومحمد مش��هداني وفضل 
عليص ومحم��د امجد فياض وفواز بوادقجي 
ومهند شنطة وصبحي جدعان وكتيبة الدباغ 
ون��وري خميس وعبدهللا رض��ا وعمار فخري 

ومحمود األسود وعلي هولو.
وم��ن المق��رر أن يكون قد لع��ب المنتخب 
مباراة تجريبية عصر أمس الجمعة مع شباب 

نادي الجيش.

عق��دت اللجن��ة المؤقت��ة التح��اد كرة 
القدم اجتماعًا مع رؤس��اء أندية الدرجة 
الممتازة وم��دراء الفرق في مقر االتحاد 
ظه��ر اليوم لمناقش��ة عدد م��ن البنود 
المتعلقة بإطالق منافسات  واإلجراءات 

الموسم الكروي 2019-2020..
وأش��ار الدكتور إبراهيم أب��ا زيد رئيس 
اللجن��ة المؤقت��ة في بداي��ة االجتماع 
إلى أن اس��تقالة اتحاد الكرة في ش��هر 
الفائ��ت ج��اءت بش��كل مفاجئ،  آب 
وأن اللجنة المؤقتة والمكلفة بتس��يير 
ش��ؤون اتحاد الكرة واإلعداد النتخاباته 
س��عت منذ تكليفها لتخفيف أثر بعض 
القرارات التي اتخذت س��ابقًا من خالل 
ورش��ة العمل التي أقامه��ا االتحاد في 
الس��ابع من ش��هر تموز الفائت، وذلك 
بهدف إطالق عجلة بطولة الدوري بأسرع 
وأبه��ى صورة ممكن��ة.. ون��ّوه الدكتور 
أب��ا زيد إلى ال��دور الكبير ال��ذي تلعبه 
أنديتن��ا من اج��ل تطوي��ر اللعبة وبناء 
النقاش  مس��تقبلها، ليفتح بعدها باب 
الخاص��ة ببع��ض  التفس��يرات  ح��ول 
القرارات التي تم اتخاذها س��ابقًا وسط 
أجواء إيجابية وهادئة، اتفق من خاللها 

الحاض��رون عل��ى المس��ؤولية الملقاة 
على عاتقه��م لجهة إيص��ال المباريات 
إل��ى بر األمان والمحافظة على س��المة 
بروح  والتحلي  والالعبي��ن  الجماهي��ر 

التنافس الرياضي الشريف.
كما تم االتفاق على القرارات التالية:

 الس��ماح لألندية بتس��جيل تس��عة 
لموس��م  جدي��دة  بعق��ود  العبي��ن 
2019/2020 على أال يعتبر الالعب الذي 
ت��درج بالفئات العمري��ة ضمن النادي، 
وكذلك الالعب ال��ذي لعب للفريق في 
الموس��م الفائت، وجدد عقده مع نفس 
الفري��ق للموس��م الجدي��د، من ضمن 

هؤالء الالعبين التسعة الجدد..
 الس��ماح لألندية بتسجيل الالعبين 
التس��عة الج��دد عل��ى ضب��ط المباراة 
)الس��كور( على أن يتواجد سبعة منهم 
فقط في الملعب خ��الل المباراة، علمًا 
ان األندية تتحم��ل أي مخالفة تحصل 
خالف��ًا لم��ا ذكر وف��ق ما نص��ت عليه 

اللوائح.
 اعتماد قرار تس��جيل خمس��ة العبين 
م��ن موالي��د 2000-1999 عل��ى قوائم 
الن��ادي على أن يبلغ ع��دد الدقائق التي 

يلعبها هؤالء الالعبين 1500 دقيقة )على 
األقل( في منافس��ات ال��دوري والكأس 
للموس��م المقبل، ويتم تحرير كش��وف 
الالعبي��ن في ح��ال عدم تحقي��ق هذا 

الشرط في نهاية الموسم 2019-2020.
الجماهي��ر  س��المة  عل��ى  حفاظ��ًا   
والالعبي��ن، تم إقرار من��ع المفرقعات 
والش��هب والدخانيات بكاف��ة أنواعها، 
وحظر رفع أية الفتات مسيئة لألفراد أو 
المؤسس��ات أو التي تحض على العنف 
والعنصرية وأية أمور من شأنها إحداث 
الش��غب، على أن تت��م معاقبة النادي 
المخال��ف بنقل مباراة ل��ه خارج أرضه 
)من دون جمهور( وقد تتضاعف لتصل 
إلى عقوبة الحرمان حتى نهاية الموسم 
حس��ب نوع المخالف��ة وتكرارها.. على 
أن ال تتضم��ن العقوب��ة غرامات مادية 
إال في حال التعرض بالضرر للمنش��آت 

الرياضية والمالعب.
 انط��الق منافس��ات بطول��ة الدوري 
الممتاز لكرة القدم في 20 تشرين األول 
المقب��ل، وإصدار روزنام��ة معدلة تأخذ 
بعين االعتبار إنهاء البطولة في شهر أيار 
المقبل وفق ما كان مخططًا لها مسبقًا..

قرارات جديدة في الدوري الممتاز

منتخب الشباب يواصل تدريباته على طريق التصفيات اآلسيوية

 فاز على الوثبة بكأس السوبر محتفظًا باللقب

فريق الجيش يحرز أول ألقابه للموسم الكروي الجديد

وصل��ت ك��رة ن��ادي جبل��ة إل��ى 
الذي سيخوض  النهائي  تش��كيلها 
للموسم  الرجال  دوري  منافس��ات 
الجدي��د، ويتأل��ف ال��كادر الفن��ي 
للفريق م��ن: عبدالحميد الخطيب 
)مدير الكرة( محمود فتينه )مديرًا 
للفري��ق( محم��د الخل��ف )مدّربًا( 
)مس��اعدًا  حمي��دوش  وحس��ن 
للم��دّرب( وعبدالق��ادر عبدالفتاح 

)مدّربًا لحراس المرمى(.
وكان الفريق قد تعاقد مع خمس��ة 
واح��د  لموس��م  ج��دد  العبي��ن 
هم:أحمد العلي /إسماعيل الحافظ 

/ط��ه بصيص /ع��دي عي��د /بهاء 
قاروط.

و جّدد عقود أربعة عش��ر العبًاهم: 
أس��امة حاج عمر، خالد بريجاوي، 
اس��ماعيل،  ميهوب  مس��لم،  علي 
أحمد الشمالي، عبدهللا حمود،منهل 
اللولو،علي  محمد،محمد  مهنا،علي 
خوجا، مصطفى  محمد  س��ليمان، 
الشيخ يوسف، حيدر محمد،محمد 

عوض.
و ت��ّم ترفيع أربعة العبين من فئة 
الش��باب هم ف��راس دق��ور ونائل 
صالح  وسليم برهوم وعدي خياط.
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توصلت إدارة اليقظة التفاق مع المدرب 
عماد دحبور لقيادة الفريق في مش��واره 
خلفًا للمدرب محمد منصور الذي اعتذر 
عن متابعة المش��وار واستطاعت إدارة 
أخض��ر الدير بقي��ادة ياس��ر العلي من 
حل هذا الموض��وع بفترة زمنية قصيرة 
حت��ى ال يك��ون هناك ف��راغ يؤثر على 
الفترة التحضيرية لليقظ��ة التي تعتبر 
األجواء فيه مثالية ومطمئنة في الوقت 
الحال��ي وبالفعل أعط��ت اإلدارة كامل 
الصالحي��ات للمدرب الجدي��د الختيار 
جهازه الفني والمباش��رة بالتمارين مع 
الفريق والعمل على رفع اللياقة البدنية 
وتحقيق حالة االنس��جام بين الالعبين 
بما يصب ف��ي النهاي��ة لتحقيق نتائج 

إيجابية لليقظة.
وم��ن جانب أخر بفك��ر احترافي ركزت 
عليه اإلدارة الخض��راء عملها من خالل 
عدة نقاط كانت ضم��ن الئحة عممتها 
على العبيها من خ��الل مبدأ االنضباط 
ف��ي الملع��ب وخارج��ه والتعامل مع 
الجهاز الفن��ي والغياب ع��ن التمارين 
وغيرها م��ن األمور وتراوحت العقوبات 
التي ستفرضها إدارة اليقظة على العبيها 
بي��ن 15 ألف ليرة وحتى 100 ألف ليرة 
وفي بع��ض الجوانب يتم خصم 50 % 

من قيمة العقد لالعب.

فيما نجح اليقظة بالحفاظ على عدد من 
الالعبين والتعاقد م��ع عدد آخر وكان 
آخر المنضمين له ح��ارس الفتوة علي 
الهالمي أما بقي��ة الالعبين فهم ماجد 
الحاج – يزن األعس��ر – حارث النايف – 
أحمد الش��نتاف – غفور مداد – مصعب 
الرحباوي – ن��ورس عرنوس – إبراهيم 
الدك��ش – ع��الء ياس��مينة – محم��د 
الحص��ري – س��هيل جرك��س – وائل 
غيث – حسن عرنوس – حمزة سهيل – 
فتاح الش��اهر – عبدهللا الياس – محمد 
النايف – علي موصللي – شادي الصالح 
النهاية  القائمة  اليقظة  إدارة  وس��تعلن 
بالقري��ب العاج��ل وبق��ي ل��دى نادي 

اليقظة ستة كشوف شاغرة بعد انضمام 
الهالمي للجوقة الخضراء.

وخاض اليقظة ع��دة مباريات ودية مع 
المعضمي��ة وفاز بهدفي��ن لهدف ومع 
ش��باب الوحدة وف��از بس��بعة أهداف 
نظيفة ومع النضال وفاز بأربعة أهداف 
وتعادل مع الشعلة بهدفين لكل منهما 
وه��ذه المباري��ات كان له��ا فائدة في 
المراكز  الفري��ق من  تحديد احتياجات 
وتأمي��ن البديل الجه��از والحالة الفنية 
ورف��ع لياق��ة الالعبي��ن وتحقيق حالة 

االنسجام وتجريب كل الالعبين.
والجهاز الفني الس��ابق لليقظة ضم كل 
من خض��ر عرنوس عض��و اإلدارة مديرًا 

لفريق الرجال وحمزة حاج قاسم مشرفًا 
ومحمد منصور مديرًا فنيًا ومدرب وأكرم 
المحمود وعمار سردار مساعدين وماجد 
الخضر م��درب للح��راس وأحمد حداد 

إحصائيًا وخالد العيسى معدًا بدنيًا.
أما الجهاز الفن��ي الجديد وحتى كتابة 

هذه المادة لم يعلن عنه.
واليقظة وقع ف��ي المجموعة الجنوبية 
والتي تض��م كالً من حرجل��ة وجرمانا 
وجي��رود والنبك والكس��وة ومعظميه 
والمحافظة  والمج��د  والنضال  الش��ام 
والعرب��ي والش��علة ويصع��د صاح��ب 
المركز األول من المجموعة الش��مالية 

والجنوبية إلى الدوري الممتاز.

يواصل نادي الساحل تحضيراته للدوري 
الك��روي الممت��از بموس��مه الجدي��د، 
)االتحاد( التقت مدرب الفريق عس��اف 
خليفة للحدي��ث عن فترة االس��تعداد 
بالبداي��ة:  فق��ال  الفري��ق  وجاهزي��ة 
التحضي��رات كان��ت متمثل��ة بالعمل 
على خلق االنس��جام بين العبي الفريق 
كونه تجددت العناصر فيه  بنسبة 70% 
فتعاقدنا مع كل من الخياري والكالسي 
والدعاس قادمين م��ن االتحاد وقطايا 
من حطين وياس��ر ابراهيم من الجيش 
وبره��ان صهيوني م��ن الوحدة ومحمد 
حمو من المجد باإلضافة لسامر خانكان 

قادما من األردن.
وأض��اف: ماس��بق كان باإلضافة ألبناء 
الن��ادي المميزين علي حس��ن وعبد 
الكري��م ومؤنس أبوعمش��ه، ولعبنا 5 
مباريات استعدادية  فتعادلنا مع جبله 
وخسرنا مع الوثبه والشرطه 1/0  وفزنا 

على التضامن والمحافظة 2/0 و3/0.
وخت��م المدرب: الالعبون بش��كل عام 
عازمون على إثبات ان فريق الس��احل 
ل��ن يك��ون ضي��ف ش��رف بال��دوري 
وس��يكون بمركز يلب��ي طموح محبيه 
وعش��اقه الذين س��يكونون اكبر داعم 
للفريق من خالل ترحالهم وووجودهم 

بكثرة على المدرجات.

كرة القدم

من القلبمن القلب

انتهت االنتق��االت، وعقود العبي الكرة الج��دد أنجزت، وكذلك 
تج��ددت دماء الطواق��م التدريبية واإلداري��ة واإلعارات، ورضي 
كل ن��اٍد بما حصل عليه من العبي األندية األخرى والعبين جدد 
من الش��باب ألحقوا بالفري��ق األول وكل ذل��ك ضمن إمكانات 
وميزانية لكل ناد، وبذلك حققت مجالس إدارات األندية وعودها 

لجمهورها ومدت لحافها على قد رجليها.
الدوري س��يبدأ في العشرين من الشهر القادم، ويقفز إلى الذهن 
صور ع��ن تنمر فئة قليلة م��ن الجمهور وخروجه��ا عن الحدود 
المتع��ارف عليها، فمن إس��اءة للح��كام لم يعجب ه��ذه الفئة 
أداءهم، ومن تصاعد نغمات النش��از من على المدرجات تشتم 
وت��وزع االتهامات على الح��كام ومن حنق وغض��ب يخرج عن 
الس��يطرة تجاه الطاقم التدريبي الخاس��ر لمبارياته، ومن ينسى 
ص��ور األلعاب النارية التي تس��ببت باألذى للجمه��ور إعالنًا عن 
فرح، أو غضب من خس��ارة.. وكل هذه الصور ال تنتمي لتقاليدنا 
وهي صور لمتنمرين ال يحس��بون حسابًا للجمهور العريض الذي 
جاء للتشجيع واالستمتاع.. إضافة لصور فئة تندس بين جمهور 

النادي لتسبب أذى للنادي لغاية في نفس يعقوب.
كل هذه الصور ال تبرح الذاكرة، وكل تجارب الماضي التي يجسد 
بعضها الخ��روج عن آداب المالعب وبقي��ت آثارها محفورة في 
الوجدان، ويتس��اءل البعض أليس هناك م��ن حلول انضباطية 
لهذه الحاالت؟.. أال تس��تدعي تلك الص��ور وقفة مراجعة لنجاعة 
اللوائ��ح الناظم��ة الحالي��ة بالتعامل م��ع مثل ه��ذه الحاالت 
الشاذة..؟! هل تكفي العقوبات المادية والغرامات التي تقع على 
األندي��ة المخالفة وجمهورها لكي تكبح جماح هذه الفئة التي ال 

تلقى بااًل للمصلحة العامة ومصلحة ناديها..؟!
م��ن الواضح أن بنود الالئحة االنضباطي��ة التي تعالج مثل هذه 
المس��ائل لم توق��ف أذى هذه الفئة فالغرامة يت��م دفعها مهما 
بلغت، يدفعها النادي خش��ية اإليق��اف وكذلك يفعل كل العب 

معاقب أو إداري وبعد التسديد تعود حليمة لعادتها القديمة.
ألي��س من المفيد تعديل هذه اللوائح وتفعيل بعض بنودها ألن 
اللج��وء إلى بن��ود الغرامات المالية لم يحق��ق المطلوب، أليس 
المطلوب بنودًا أكثر صرامة »كحذف نقاط« ومباريات بال جمهور 
ونق��ل مباريات و.. و.. أليس المطلوب ش��جاعة أكبر في تطبيق 

اللوائح والبنود بعيدًا عن الغرامات؟!
الحاج��ة اآلن لمثل هذه اإلجراءات ضرورية للغاية والدوري على 
األبواب، فالتعديالت واإلضافات تحقق المقولة »درهم وقاية وال 

قنطار عالج«.
وحتى ل��و أدخلت التعدي��الت المطلوبة فإنها ل��ن توقف الفئة 
الباغي��ة عن تجاوز الخطوط الحمر بحق األندية واإلفراد بش��كل 
نهائي لكنها على األقل س��تختصر اتساع مروحة األذى إلى الحد 
األدنى، وهذا كاف لكي تعود المنافسة الشريفة بين األندية ا لى 

أصولها وفق المعايير األخالقية والرياضية على حد سواء.
وللحكام دور مكمل للوائح، ومس��ؤولية الح��كام كبيرة للغاية، 
وحماي��ة الحكام م��ن الضغوط النفس��ية توصلهم إل��ى اتخاذ 
القرارات الس��ليمة في المالعب وكل ذل��ك يدخل تحت عنوان 

الوقاية المسبقة.

الوقاية المسبقة

نبيل الحاج علي

الساحل يواصل استعداداته للموسم الجديد

القورية بطاًل لدورة الصداقة الكروية

بحضور الرفيق ساهر الحاج صكر أمين فرع ديرالزور لحزب البعث العربي 
االش��تراكي والرفيق رائد الغضبان رئيس مكتب الشباب الفرعي والرفيق 
صالح العليوي عضو قيادة فرع ديرال��زور للحزب ورئيس وأعضاء اللجنة 
التنفيذي��ة بديرالزور وعدد من القيادات العس��كرية  ت��وج القورية بطاًل 
لدورة الصداقة الكروية بعد فوزه في المباراة النهائية التي جمعتهم على 
أرض ملع��ب نادي الميادين بفارق ضربات الجزاء الترجيحية 4 / 3  بعد 

تعادلهما في الوقت األصلي للمباراة بهدفين لكل منهما.  
وفي نهاية المباراة قام الحضور الرس��مي بتتويج الف��رق الفائزة وتكريم 
طاقم التحكيم الذي قاد المباراة وهم الحكم معتز فريح وس��اعده طالب 
المحمد وصالح الجاسم ونال فريق شباب الميادين كأس الفريق المثالي.

تأهل للدور النصف نهائي أندية الكسوة وحرجلة والنبك 
والضمير بدورة النصر الكروي��ة الثانية لكرة القدم التي 
ينظمه��ا  فرع االتحاد الرياضي لريف دمش��ق بالتعاون 
مع اللجنة الفنية لكرة القدم فيه ألندية كرة قدم الدرجة 
االولى بالمحافظة الى جان��ب ناديي عرطوز بطل أندية 
الدرجة الثانية ونادي الضمير بطل اندية الدرجة الثالثة.

نتائج
وانتهت نتائج االس��بوع الثالث والنهائي في المجموعة 
االولى الى تعادل ايجابي 1/1 بين الحرجلة وم. الش��ام 
بعد مباراة متكافئة، واطبق الكسوة على عرطوز بنتيجة 
2/5، وجم��ع كل م��ن الحرجلة والكس��وة 5 نقاط في 
الص��دارة من 3 مباريات وتص��درا المجموعة،  وانتهت 
مباراتا المجموعة الثانية الى فوز النبك على جرمانا 0/1 
وفاز الضمير على جيرود 2/3. وتصدر النبك المجموعة 

جامعا 9 نقاط وحل ثانيا فريق الضمير وله 4 نقاط.
مباراتا النصف نهائي

ويلتقي في الدور النصف نهائي فريق الحرجلة مع فريق 
الضمير في مباراة س��تكون سهلة على حرجلة لتحقيق 
فوز والصعود الى المباراة النهائية قياس��ا على مستوى 
فريق الحرجلة وخبرته في المباريات خاصة في الموسم 
الماضي الذي نافس فيه على الصعود للدوري الممتاز،  
فيما يلتقي الكس��وة مع النبك في مباراة أش��د تنافسا 
لتجرب��ة الفريقين الس��ابقة في مباري��ات الدوري في 

الدرجة االولى. 

الكسوة والنبك وحرجلة والضمير 
في نصف نهائي 

دورة النصر الكروية الثانية

للمش��اركة  وتحضي��رًا  اس��تعدادًا 
بال��دوري الع��ام للش��باب لألندية 
الممت��ازة ب��دأت أندي��ة حطي��ن 
وتش��رين العم��ل بج��د ونش��اط 
وحيوية متوازية مع تحضيرات فرق 
المكثفة  بالتمارين  وذل��ك  الرجال 
والمباري��ات الودية بغي��ة االطالع 
وبش��كل نهائي على مدى جهوزية 
الالعبين فنيًا وبدنيًا ومدى إمكانية 
المنافس��ة عل��ى بطول��ة ال��دوري 
وكما نعل��م بأن لكل منهما طموحًا 
مش��روعًا في ذلك فتش��رين وهو 
بطل الدوري للموسمين الماضيين 

سيس��عى وبكل وضوح وإمكانيات 
إل��ى الدفاع عن اللق��ب واالحتفاظ 
بالبطولة موسم آخر وحطين بدوره 
قد مّل من حلول فريقه في وس��ط 
الالئح��ة وهو يريد تبدي��ل الصورة 
وإعداد فريقه بش��كل أميز وأفضل 
الحقيقي��ة  للمنافس��ة  ومؤه��ل 
الناديي��ن  أن  باألم��ر  والطري��ف 
سيلعبان هذا الموس��م بكادر فني 
جدي��د بعد إعفاء واس��تقالة الكادر 
القديم فم��اذا أعدت إدارة الناديين 
ألجل دخول فريقها الدوري بش��كل 
جيد يؤهله��ا للمنافس��ة والتواجد 

الفعال وتحقيق اآلمال لنتابع.
حطين الطامح

نبدأ مع حطي��ن الذي اعفى مدرب 

الفري��ق الس��ابق محم��د فتاح��ي 
وتكلي��ف كادر جدي��د مؤل��ف من 
د. فراس حس��ينو وس��اعده عارف 
حم��ادة والذي بدا م��ع الفريق منذ 
عدة أش��هر بروح عالية ومس��ؤولية 
وإع��داد وتأهي��ل جي��د ب��دءًا من 
اللياق��ة العالية ال��ى الحالة الفنية 
المطلوبة من تمارين يومية مكثفة 
ودع��م ومتابعة م��ن مجلس إدارة 
النادي الذي ق��دم كل اإلمكانيات 
كذلك بالمتابعة اليومية والمواكبة 
مباري��ات  وتأمي��ن  المتواصل��ة 
ودية لالطالع وبش��كل نهائي على 

الجهوزية الفنية.
فخ��اض الفريق ع��دة مباريات في 
الفترة األخيرة وقبل أيام من بداية 

مش��وار ذهاب الدوري. ففاز الفريق 
على الش��رطة 4/0 وعلى جبلة 4/2 
وعلى الس��احل 2/1 و3/0 وخس��ر 

أمام الكرامة 2/3.
والفريق يمل��ك كادرًا فنيًا متمكنًا 
وبكف��اءة فني��ة عالي��ة والعبي��ن 
جيدي��ن س��واء م��ن لع��ب منهم 
الموس��م الماض��ي أو م��ن الذين 
ترفع��وا هذا الموس��م كم��ا يملك 
العبين هم حاليًا بمنتخب ناشئين 

سورية.
تشرين البطل

وبدوره فريق تش��رين بطل الدوري 
للموس��مين الماضيي��ن له طموح 
النجاح  يتابع مس��يرة  بأن  مشروع 
والتمي��ز والتف��وق، كي��ف ال وهو 

يمل��ك العبين أكدوا عل��و كعبهم 
وكفاءته��م الفني��ة وأنه��م األجدر 
واألحق بالبطولة وبرأيي ومع الكادر 
الجديد ال��ذي س��يقود الفريق هذا 
الموس��م والمؤلف من أكرم خاشو 
مدربًا سالم بركة مساعدًا وهما من 
أبناء الن��ادي الذين أثبتوا كفاءتهم 
وإمكانياته��م وخبرته��م وإمكانية 
المتابعة مع الفريق نحو المنافس��ة 
بقوة واالحتفاظ باللقب موسمًا آخر 
والفريق برأيي مؤهل لتحقيق ذلك 
على الرغم من مغادرة عدة العبين 
لفريق الرجال أمث��ال محمد مالطة 
واللي��ث علي وعلي بش��ماني لكن 
عوض ذلك بصعود مكانهم العبين 
من مدرسة تشرين الكروية الناجحة 

وصفوف الفريق متكاملة وأصبحت 
بجهوزي��ة فني��ة عالية بع��د أن تم 
تأمين ع��دة مباري��ات ودية بغية 
االطالع على حال��ة كل العب بدنيًا 

وفنيًا.
فاز الفريق على الش��رطة 4/0 وعلى 
التضام��ن 5/0 وتع��ادل مع جبلة 
ب��دون أهداف وخس��ر الفريق أمام 
رجال التضامن 1/4 وأمام الش��رطة 
0/1 وف��از عل��ى الطليع��ة 2/1 وما 
زالت هن��اك عدة مباريات تجريبية 
كما علمت االتحاد أن إدارة النادي 
قدم��ت كل اإلمكاني��ات والدع��م 
ليبقى  الفريق  احتياج��ات  وتأمين 
بالصورة التي ظهر بها الموس��مين 

الماضيين.

دحبور يقود الكتيبة الخضراء والهالمي يحط الرحال بها

تلقى منتخبنا الوطني للناش��ئين خس��ارة 
ثقيلة أمام نظيره الس��عودي ف��ي افتتاح 
مباريات��ه في التصفيات اآلس��يوية )تحت 
16 س��نة( التي أقيمت ف��ي ملعب األمير 
من جلوي بمدينة الخبر الس��عودية، والتي 
انتهت بأربعة أه��داف مقابل هدف واحد، 
س��جل أه��داف أصح��اب األرض كل من 
عبدهللا الزي��د د)8( وصهي��ب الزيد د)18( 

ومهن��د ب��راح هدفين )39 و82( وس��جل 
لمنتخبنا أنيس قاس��م في الدقيقة الثانية 

من الوقت بدل الضائع للشوط األول.
الش��وط األول م��ن المباراة ش��هد أفضلية 
مطلقة للمنتخب السعودي الذي سيطر على 
المجري��ات ورجحت كفته في االس��تحواذ 
والتهديد والتهدي��ف، وبدا منتخبنا مرتبكًا 
فاق��دًا للثقة والتركيز، وعاب العبيه س��وء 
الك��رة، وضع��ف خاصرته  التمرك��ز ونقل 
اليمنى، األمر الذي سهل من مهمة منافسه 
بإنهاء الش��وط بثالثة أه��داف كانت قابلة 

للزيادة لوال شجاعة حارسنا محمد حسوني 
الذي تصدى لكرات صعبة وخطيرة.

ف��ي الش��وط الثاني تحس��ن أداء منتخبنا 
ونجح بمجاراة منافس��ة ف��ي اغلب دقائق 
المباراة فتبادال الس��يطرة والتهديد فس��دد 
منتخبن��ا عدة كرات مباش��رة عب��ر النايف 
وسراقبي والمقداد وقاسم وعثمان ذهبت 
جميعها بأحض��ان الحارس وفوق العارضة، 
كم��ا هو حال مصير كرات العبي المنتخب 
السعودي حتى الدقيقة 82 التي نجح  فيها 
أصحاب األرض برف��ع رصيدهم إلى أربعة 

أهداف بقدم الب��راح، لكن مهاجمنا أنيس 
قاس��م س��جل لفريقنا هدف الش��رف في 

الوقت بدل الضائع.
- مث��ل منتخبن��ا: محمد حس��وني، علي 
الرين��ه، خالد الحج��ة )س��ليمان الحاج(، 
حس��ن محمود، محمد عثمان، عبد النافع 
ش��ريباتي، محمود النايف، المقداد أحمد، 
زكري��ا الرمض��ان، )محمد س��راقبي( عمر 
جبارة، انيس قاسم )عبد الرحمن شاهين(.

- م��ن المقرر أن يك��ون منتخبنا قد لعب 
مس��اء أمس الجمعة مبارات��ه الثانية أمام 

نظيره العماني، فيما يلعب مباراته األخيرة 
في التصفيات مس��اء يوم غد )األحد( مع 

منتخب باكستان.
- شهدت الجولة األولى من التصفيات فوز 

عمان على باكستان بهدفين نظيفين.
- تتميز أجواء مدينة الخبر السعودية التي 
الش��ديدة  بالحرارة  التصفيات  تس��تضيف 
والرطوبة العالي��ة، وانعكس ذلك على أداء 
العب��ي كاف��ة المنتخبات وعل��ى الحضور 
الجماهيري حيث ب��دت المدرجات خالية 

رغم أن المباراة ألصحاب األرض.

تصفيات آسيا لكرة القدم تحت 16 سنة

خسارة ناشئي منتخبنا أمام نظيره السعودي

فريقا تشرين وحطين للشباب 

تحضير جيد وجهوزية فنية طيبة

أنور البكر

محمد عجان

مالك الجاسم

فيصل علي 
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محمد عجان

محليات

أربعة  مدى  وعلى  الالذقية  استضافت 
الجمهورية  بطولة  منافسات  أي��ام 
والناشئات  للناشئين  الطائرة  بالريشة 
 120 بمشاركة  والشابات  والشباب 
العبًا والعبة مثلوا جميع المحافظات 
والشرطة  الجيش  لهيئتي  إض��اف��ة 
وأداء  مستوى  البطولة  وش��ه��دت 
والعبات  العبي  ل��دى  وتطور  جيدين 
تنافسوا  ال��ذي��ن  المحافظات  كافة 
بندية وإثارة وفعالية وتوظيف أمثل 

للمهارات والفنيات.
بطولة الناشئين

وحفلت بمستويات جيدة ومنافسات قوية 
ومثيرة ولعب المش��اركون بطريقة الدوري 
في المرحلة األولى حيث قس��م المشاركون 
إلى ثمان��ي مجموع��ات وبطريق��ة خروج 
المغل��وب من مباراة واح��دة ليتأهل أخيرًا 
األربعة األوائل على بطولة الفئة على المركز 
األول تقاب��ل مصطفى حب��وش )الالذقية( 
م��ع عل��ي الكعود م��ن الحس��كة وجاءت 
المب��اراة قوية ومثيرة تق��دم فيها الحبوش 
بالشوط األول 21/10 ونشط الكعود بالثاني 
وتبادل الالعبان التقدم ليتابع الكعود بالفوز 
بالش��وط الثان��ي ويفرض التع��ادل 21/19 
وقبض على المباراة بالشوط الثالث 21/16 

ليصبح ترتيب الناشئين.
1- عل��ي الكع��ود الحس��كة 2- مصطف��ى 
حبوش الالذقية 3- نوار الجرماني السويداء 

3 مكرر- عبد هللا أزرق حلب.
السواس احتفظت ببطولة الناشئات

واحتفظ��ت ي��ارا الس��واس العب��ة حمص 
بالبطولة للس��نة الثانية على التوالي بفوزها 
ف��ي المب��اراة النهائية على لين��ا حيدر من 
دمشق بشوطين نظيفين بعد أداء ومستوى 
جيدين والكثير من فنون اللعبة ومهاراتها.

علمًا بأن البطولة كما الناشئين فكان الدور 
األول بطريق��ة الدوري والدور الثاني بطريقة 

خ��روج المغل��وب من مرة واح��دة ليصبح 
ترتيب الناشئات:

1- ي��ارا الس��واس حم��ص 2- لين��ا حيدر 
دمشق 3- راما الفرا حمص 3 مكرر- سيدرا 

الحصني حمص.
بطولة الشباب

وجاءت المنافسات قوية ومثيرة وندية في 
أغلب مجريات أشواطها حيث قدم الالعبون 
أداء عامرًا بفنون اللعبة ومهاراتها وحاجتها 
للياقة بدنية عالية وقد انتهت المنافس��ات 

الى الترتيب التالي:
1- أيم��ن حبال حمص 2- أحمد ش��ربجي 
طرطوس 3- قيس أشتي السويداء 3 مكرر- 

ليث رجب الالذقية.
بطولة الشابات

وكما بطولة الناش��ئات فق��د احتفظت العبة 
دمش��ق اليس��ار محمود بصدارة الناش��ئات 
ودافعت عن اللقب بقوة وفعالية ومس��توى 
متميز ومحاوالت جادة وبمستوى متطور من 

قبل باقي الالعبات ليصبح الترتيب كما يلي.
1- أليسار محمود دمشق 2- ياسمين كشور 
الس��ويداء 3- هيا القصير حم��اة 3 مكرر- 

سارة السواس حمص.
متابعات

- أقيمت منافس��ات البطولة في صالتي 2 
و3 بمدينة األسد الرياضية في وقت واحد.

- أش��رف على بطولة الناشئين والناشئات 
رئيس��ة االتحاد خلود بيط��ار وإيتان أحمد 
فيما أش��رف على بطولة الشباب والشابات 

محمد لبان، أحمد خالوصي.
- حكم عام شباب مصطفى شيخ سليمان، 
حكم عام ناش��ين وناشئات محمد فوزات، 
الدي��ن الخضري،  لجنة المس��ابقات محي 

عمار طباع.
- تم تتوي��ج الفائزين والفائ��زات بالمراكز 

األولية بالكؤوس والميداليات.
- ش��ارك في تحكيم منافس��ات الش��باب 
والش��ابات كل م��ن الحكام إي��اد محمود، 

البتول ناصر، نصر طب��اع، رغد نديم، وصال 
حمود، غياب الحلب��ي، حليمة دياب، منى 

برهان، حليم برهان.
وش��ارك في تحكيم الناش��ئين والناشئات 
صال��ح العبيد، فادي أس��عد، أمين البوش، 
لين ش��موط، مصطفى األحم��د، توفيق أبو 
عيسى، غنوة ديوب، ياسمين الترك، قصي 

السوما.
رأي اتحادي

خلود بيطار رئيسة اتحاد الريشة الطائرة!
من خ��الل مواكبتي ومتابعتي منافس��ات 
جميع المباري��ات أقول إن هناك تطور في 
المس��توى واألداء لدى جميع المحافظات 
وتوسيع حقيقي من العبي والعبات الفئات 
العمرية وأنا ج��د راضية عن أداء المدربين 
في إعداد العبيهم والمس��توى الذي قدمه 
جمي��ع الالعبي��ن والالعبات فش��كرًا لهم 
والشكر لالذقية وإدارة مدينة األسد الرياضية 

حسن االستضافة.

منافسات ساخنة ومستويات مبشرة

ختام بطولة الجمهورية للريشة الطائرة

ت��وج فريق رج��ال ن��ادي الوحدة 
بط��اًل ل��دوري الكرة الطائ��رة بعد 
ف��وزه عل��ى فريق نادي الش��رطة 
لل��دوري في  التقلي��دي  البط��ل 
اللقاء النهائي ال��ذي جرى ضمن 
تجمع األندية الستة األوائل الذي 
أقيم في صالة الس��ودا بطرطوس 
واس��تمر أربع��ة أي��ام كانت هي 
األجمل مع متعة فنيات ومهارات 
الك��رة الطائ��رة من الفرق الس��تة 
األوائ��ل وخاص��ة ف��رق الس��ودا، 
الش��رطة، الوحدة، س��لمية، التي 
ظهرت بمس��توى ع��ال ومتمكن 
وفع��ال وعامر بمه��ارات وفنيات 

الكرة الطائرة.
دراما حقيقية

رافق مشوار الس��تة األوائل دراما 
حقيقية فكل الفرق فازت وخسرت 
ولم يك��ن أي منها على موعد مع 

البطولة حتى المباراة األخيرة.
فالفرق المرش��حة لبطولة الدوري 
جميعها تلقت الخس��ارة من قبل 
بعضها.الوحدة خسر أمام السلمية 
2/3 والس��لمية خسر أمام السودا 
1/3 والشرطة خس��ر أشواطًا أمام 
الس��لمية 3/1 وحصين البحر 3/1 
 ،3/2 والس��لمية   3/1 والقطيف��ة 
وعلي��ه كان��ت المب��اراة النهائية 
هي الفيصل لمعرفة بطل الدوري 

والفائز بالمباراة يتوج بطاًل.
البطولة للوحدة

والوحدة  الش��رطة  الفريقين  وألن 
لعب��ا ناقص��ي الصف��وف إلصابة 
مشاركتهم  وعدم  الالعبين  بعض 
وكان األثرلذل��ك في تنفيذ خطط 
اللعبة إما لغي��اب صانع األلعاب 
أو الض��ارب الق��وي وهكذا دخل 
المب��اراة بح��ذر فكان  الفريق��ان 
الوح��دة أكثر نش��اطًا وحركة في 
كس��ب النقاط عبر الضارب أسامة 
س��ليمان وأحمد خلف وبسيطرة 
الثالثة  األش��واط  مجري��ات  على 
 ،25/17 لصالح��ه  أنهاه��ا  الت��ي 

25/18، 25/16 ولم يكن الش��رطة 
بحالة تؤهله للفوز وذلك بس��بب 
نق��ص الصف��وف إلصاب��ة بعض 

العبيه وعدم مشاركتهم.
وهكذا ت��وج فريق الوح��دة بطاًل 

للدوري العام.
فرسان الدوري

الالعبون:  الوح��دة  فري��ق  مث��ل 
أحمد قصار، أحمد خلف، أس��امة 
س��ليمان، باس��ل طال��ب، مروان 
الش��ومري، حي��ان البن��ي، عالء 
شيمان، خضر بربور، منير رسالن، 
محمد أبو ريا، وس��يم حامد، علي 
نعي��م  التدريب��ي  كادره  الس��قا، 

األسود مشرفًا، فراس قصار مدربًا، 
بدر شقير مساعد مدرب.
ترتيب األندية

حل بالمركز الثاني فريق الش��رطة 
بعد ف��وزه على الس��ودا وحصين 
وعل��ى   3/1 والقطيف��ة  البح��ر 

السلمية 3/2.
المرك��ز الثالث كان م��ن نصيب 
نادي السودا أفضل فريق متكامل 
من الش��باب الذي هو مؤهل بكل 
تأكي��د للمنافس��ة بقوة الموس��م 
الق��ادم، وذل��ك بعد ف��وزه على 
الس��لمية 3/1 وحصين البحر 3/0 

والقطيفة 3/0.

وحل بالمركز الرابع نادي الس��لمية 
بع��د فوزه على حصي��ن البحر 3/1 
والقطيفة 3/0 وعل��ى الوحدة 3/2، 
وجاء بالمركز الخامس فريق حصين 
البحر بعد فوزه عل��ى القطيفة 3/1 

والذي حل سادسًا وأخيرًا.
متابعات

أش��رف على البطولة عضو االتحاد 
بيبرد حاج حس��ن وحكمت نعمة 

وقاما بتتويج بطل الدوري.
بانتظام  البطولة  س��ارت مباريات 
وف��ق الج��دول المع��د وكان��ت 

بمستوى جيد من كافة الفرق.
الس��لمية  العبي  بع��ض  ح��اول 
عل��ى حك��م مباراتهم  االعت��داء 
أمام الس��ودا وأكثروا من الشتائم 

واالعتراضات.
رافق بعض رؤساء األندية فرقها.

كعادته كان جمهور السودا العاشق 
للكرة الطائرة.

ش��ارك ف��ي التحكي��م الدوليان 
هش��ام عجان، حس��ان الحموي، 
والحكام غسان واصل، نهاد دحو، 
سليمان ش��اش، زكي شلوط، عبد 

السالم فرواتي، عدنان القصير.
يك��ون  الرج��ال  دوري  وبخت��ام 
اتحاد الكرة الطائرة أنهى نش��اطه 

السنوي.
وحده��ا االتحاد واكب��ت البطولة 
وس��افر زميلنا محم��د عجان إلى 
فعالي��ات  لمواكب��ة  طرط��وس 

البطولة.

الوحدة بطاًل لدوري الكرة الطائرة
الماض��ي  االس��بوع  اختتم��ت 
للقوة  الجمهورية  بطولة  منافسات 
البدنية )كالس��يك( للرجال التي 
أقيمت في دمشق بمشاركة ست 
محافظات، إضافة لهيئتي الجيش 
والش��رطة، وحفلت البطولة بالقوة 
واإلثارة م��ع تحطيم أرقام محلية 
وآس��يوية عبر الالعبي��ن: عبد هللا 
فاضل الذي حطم الرقم القياس��ي 
اآلسيوي لفئة الشباب لوزن +120 
ك��غ، والليث قصبة ال��ذي حطم 
الرقم الس��وري في الرفعة الميتة 
في وزن 59 كغ، فيما أحرز الالعب 
أحمد العبد هللا لقب بطل األبطال 
وعلى صعي��د النتائج تصدر فريق 
الع��ام متفوقًا  الترتيب  الش��رطة 

على فريق دمشق، فيما حل فريق 
حم��اة ثالث��ًا، أما بطول��ة األوزان 
فجاءت كاآلتي: وزن 59 كغ الليث 
قصبي)ريف دمشق(، فئة وزن 66 
كغ عم��ر زين )حم��اة(، وزن 74 
ك��غ عمير بك��ور )دمش��ق(، وزن 

83 كغ يوس��ف سفاف )الشرطة(، 
وزن93ك��غ محمد قنوت )حماة(، 
عب��د هللا  أحم��د  ك��غ   105 وزن 
)الش��رطة(، وزن 120 ك��غ جهاد 
الصالح )دمش��ق(، وزن+ 120 كغ 

عبد هللا فاضل )الشرطة(.

اختتام بطولة الجمهورية للقوة البدنية

التضامن ودير عطية يستعدان لبطولة األندية العربية بالقوس والسهم
يواصل ناديا التضامن ودير عطية 
تحضيراتهما للمشاركة في بطولة 
األندي��ة العربية للقوس والس��هم 
والت��ي يقيمها نادي الس��ليمانية 
في العراق بإشراف االتحاد العربي 
العراقي للقوس والسهم بمشاركة 
أندي��ة م��ن الس��ودان والمغرب 

والعراق وليبيا.
وقال مدرب القوس والسهم فادي 
األخ��رس إن التحضي��رات خالل 
على  كان��ت  الماضي��ة  المرحل��ة 
فترتين صباحية ومسائية وتركزت 
عل��ى برنام��ج إعداد بدن��ي وفني 

وذهني الفت��ا إلى أن المنافس��ة 
بالبطولة تتضمن رمي 72 س��هما 

على مسافة 70 مترا مقسمة على 
مجموعتين من 36 سهما.

كلف المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي 
العام فريق س��يدات تلدرة بالش��ماركة 
في بطولة األندية العربية التي س��تقام 
في اإلمارات العربية المتحدة في ش��هر 

شباط القادم.
أس��عد ه��ذا التكلي��ف إدارة والعب��ات 
وجمه��ور ن��ادي تلدرة النش��يط والذي 
يعتبر من أهم معاقل سيدات وناشئات 
القطر ف��ي هذه اللعبة، وبادر النادي إلى 

إرسال كتاب تثبيت المشاركة.
عن ه��ذا الموضوع قال لن��ا منذر مني 

رئيس نادي تلدرة:
نحن س��عداء به��ذا التكلي��ف وفريقنا 
يس��تحق كونه أح��رز بطول��ة القطر عن 

ج��دارة وفاز عل��ى جميع الف��رق التي 
تأهل��ت إلى ال��دور النهائي ف��ي بطولة 
الك��رة الطائرة للس��يدات لع��ام 2019 
وهي: السلمية، محردة، حطين، الشرطة 
المرك��زي، الجوالن، إضاف��ة إلى تلدرة، 
لعب��ت الفرق دوري م��ن مرحلة واحدة 
وأح��رز فريقنا الفوز عل��ى: محردة 3/0، 
وس��لمية 3/0 والج��والن 3/0 وحطين 

3/0 والشرطة المركزي 3/2.
مثل فريقنا ف��ي هذه البطولة: اليس��ار 
س��معول، غربة غيروقي، مي��ادة حيدر، 
حنان عليا، تيم��ا اليازجي، عبير حيدر، 
فاطمة الراعي، زه��راء منى، هيا حيدر، 
رئيس بعث��ة الن��ادي واإلداري: رئيس 

النادي منذر مني.
المدرب الوطني: كريم اليازجي، مساعد 
الم��درب وائ��ل أمي��ن، ومنه��ن ثالث 

العبات إلى الفريق.
يق��ف وراء ه��ذا اإلنج��از إدارة قوي��ة 
ومنس��جمة للنادي برئاس��ة منذر مني 
وعض��و فراس جبر، أكس��م تق��ال، وائل 

أمين، أريج وسوف.
ويضيف منذر من��ي رئيس نادي تلدرة: 
أرس��لنا كت��اب تثبيت المش��اركة إلى 
المكت��ب التنفي��ذي لالتح��اد الرياضي 
الع��ام، ولدينا بعض الصعوبات نس��عى 
لحله��ا ب��كل جدي��ة، حي��ث إن أغلب 
الالعبات من طالبات الجامعة أو المعهد 
أو الثالث ثانوي ونح��اول إيجاد الوقت 
المناس��ب للتدري��ب بحد أدن��ى ثالثة 
البطولة  بداية  تدريبات أس��بوعيًا وقبل 
بش��هر س��يكون لدين��ا معس��كر مغلق 
للفريق بتدريب يومي، وسنؤمن لجميع 
الالعبات دروس دعم في مختلف المواد 

باالس��تعانة بأفض��ل المدرس��ين وعلى 
حساب النادي خالل هذه الفترة.

وقد أبدى رئيس اللجنة التنفيذية أحمد 
الوتار كل الدعم للفريق ضمن اإلمكانات 
المتاحة، مع تأمي��ن بعض التجهيزات 
وأن الصالة ستكون تحت تصرف الفريق 

خالل هذه الفترة.
والم��درب الوطني كري��م يازجي مدرب 
الفريق أبدى استعداده للتدريب اليومي 
إذا تواجد أي عدد من الالعبات، واإلدارة 
ستكون موجودة في كل مراحل التدريب 

لتقديم أي عون مطلوب.
وعن آخر أخبار ومشاريع النادي يضيف 

منذر مني:
نقوم حاليًا بإعداد ودراس��ة لبناء هنغار 
لن��ادي تلدرة وخالل أيام س��تكون هذه 
الدراس��ة جاهزة، كون الن��ادي منذ 23 

س��نة بالدرج��ة األول��ى لطائ��رة اإلناث 
ويرف��د المنتخب الوطني بعدد جيد من 
الفئ��ات وأحرز  الالعبات م��ن مختلف 
نادينا بطولة القطر للناشئات 10 سنوات 
وكأس الجمهوري��ة ع��ام 2008 ودوري 

السيدات عامي 2015 و2019.
م��ع تمنياتن��ا للفريق بتحقي��ق أفضل 
النتائ��ج ورف��ع العلم الس��وري الغالي 
عاليًا في س��ماء البطولة، ونعد جمهورنا 
الحبيب في تلدرة وحماة وس��ورية بأن 

نكون عند حسن الظن.
تعقيب المحرر

طائ��رة س��يدات تلدرة عريق��ة وحاصدة 
البط��والت، ويس��تحق كل الدعم كونها 
تش��كل حالة متط��ورة ف��ي رعاية هذه 
اللعبة والحفاظ عل��ى تطورها، والتاريخ 

والبطوالت تثبت ذلك.

ألول مرة طائرة سيدات تلدره يمثلن القطر في بطولة األندية العربية

قدمت اللجن��ة التنفيذية بدير الزور 
١٥ ك��رة لقواعد الفت��وة مع قمصان 
و٥ كرات لليقظة و١٥كرة ألندية ريف 

المحافظة
اجتاز ح��كام ديرال��زور االختبارات 
الت��ي اقيم��ت عل��ى أرض ملع��ب 
تشرين بدمشق، اس��تعدادا للدوري 
الكروي ليكون عددهم 17حكمًا من 
اصل 19 حكما ما بين حكام دوليين 
وح��كام درجة أولى وهم للس��احة: 
العبدهللا -  الدولي محم��د  الحك��م 
معت��ز الفريح - عماد المحيس��ن - 
غيث الدهموش المش��هور - محمد 
ضرار - عدنان العلي - يوسف محمد 

- عبدهللا نجار - احمد خليفة
أما الحكام المساعدون فهم: الحكم 
الدولي أحمد مالود - الحكم الدولي 
حس��ام الفريح - حم��ود الحمود - 
عقبة الحويج - علي العواد - سعيد 
دام��وك - امج��د الخليل - حس��ن 

العواد.
سمت إدارة نادي الفتوة الكابتن عبد 
الفتاح فّراس مستشارًا فنيًا للنادي.

توج فريق الهيب��ة بطاًل لدورة حطلة 
الكروي��ة بع��د ف��وزه ف��ي المباراة 
النهائي��ة عل��ى رجال ن��ادي حطلة 
بهدف دون مقابل وشارك في الدورة 
ستة فرق هي األسد والبعث والصقر 
والهيب��ة والصداق��ة ورج��ال نادي 

حطلة.
الرياضية بفرع  أقام مكتب األنشطة 
ش��بيبة ديرال��زور بطولة الش��طرنج 
األساسي  التعليم  لمرحلتي  الفرعية 
والثانوي وكانت النتائج على الشكل 

التالي:
فازت بالمركز األول لمرحلة الثانوي 
للص��ف األول الثان��وي بن��ات حال 
الضي��ف  فيما ف��از بالمرك��ز األول 

لمرحل��ة الثانوي بني��ن جمال حدو 
وفاز ف��ي مرحل��ة الثان��وي الصف 
الثان��ي الثانوي بنبن: قاس��م حدو  
وفاز بالمركز األول لمرحلة اإلعدادي 
إناث تاس��ع أليس��ار ب��دران  وفي 
مرحلة اإلعدادي إناث س��ابع فازت 
بالمرك��ز األول ش��هد حم��ود  وفي 
مرحل��ة اإلعدادي بنين ف��از محمد 

عبد الناصر حدو. 
وأقيم��ت البطول��ة بحضور س��ومر 
فيص��ل ظاه��ر أمين فرع الش��بيبة 
بديرال��زور وخليل ح��اج عبيد مدير 
الجاس��م نقي��ب  التربي��ة وبس��ام 
المعلمي��ن، وأعض��اء قي��ادة ف��رع 

الشبيبة.

أخبار رياضة ديرالزور
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وسيدات  رج��ال  بطولة  شهدت 
العبي  بين  منافسة  ال��ج��ودو 
وبقية  ال��وط��ن��ي  المنتخب 
التي  المحافظات  منتخبات 
ال��ى  إض��اف��ة  منها   9 ش���ارك 
الجيش  ه��ي��ئ��ات  منتخبات 
والشبيبة،  والطلبة  والشرطة 
الفوز  الشرطة  منتحب  وتصدر 
تبعا  البطولة  في  االول  بالمركز 
ثانيا  وح��ل  الميداليات  لعدد 
المركز  وف��ي  حمص  منتخب 
وشارك  السويداء،  فريق  الثالث 

فيها 85 العبا من الجنسين.
نتائج الرجال

سليمان   -1 ك��غ:   60 وزن   -
الدين  نور   -2 الرفاعي)جيش( 
ايهم   -3 ج��ري��دة)دم��ش��ق( 

الوش)القنيطرة( 
مؤمن محفوظ  كغ:1-   66 وزن   -
)الجيش( 2- عمر عيدو)الالذقية( 
3- خالد الطبش)حماه( 3- مكرر: 

احمد باير)القنيطرة(
مهند   -1 ك���غ:   73 وزن   -
م��ؤي��د   -2 ش���ام)ال���ش���رط���ة( 
عمر   -3 ط���ب���اع)دم���ش���ق( 
3- مكرر عطية  الرفاعي)الجيش( 

طيبة )الالذقية(
السالم  عبد  ك��غ:   81 وزن   -
قدور)شرطة( 2- زيد الزوارعة)ريف 
دمشق( 3- منذر جريدة)الجيش( 

3- مكرر مالك دقو)القنيطرة(
محمد   -1 ك���غ:   90 وزن   -
محمد   -2 ق��اس��م)ش��رط��ة( 
جوبان)الالذقية( 3- عبد الرحمن 
أحمد  مكرر   -3 مراد)القنيطرة( 

هرمالني)دمشق(
ي��وس��ف  ك����غ:   100 وزن   -

حاج  يوسف   -2 منير)الشرطة( 
محمد  ي��وس��ف)ال��الذق��ي��ة(3- 
ف��ؤاد   -3 ي��ون��س)ال��ق��ن��ي��ط��رة( 

الهندي)دمشق(
حسان   -1 ك��غ:   100  + وزن   -
أح��م��د   -2 ح���ي���در)ش���رط���ة( 
داوود   -3 س��وي��دان)دم��ش��ق( 

يونس)القنيطرة(
محمد   -1 ال��ح��ر:  ال����وزن   -
م��ن��ذر   -2 )ش���رط���ة(  ق��اس��م 
محمد  ج��ري��دة)ال��ج��ي��ش(3- 

جوبان)القنيطرة(
نتائج السيدات

سونيا   -1 ك���غ:   48 -وزن 
شذى   -2 كنعان)السويداء( 
دنيا   -3 ح��م��ص(  )رض�����وان 

جنود)القنيطرة(
ش��ادي��ة  ك����غ:   52 وزن   -
ري��م��ان   -2 ع��س��اف)ح��م��ص( 

كنعان)السويداء(
حنان   -1 ك���غ:   57 وزن   -
أبو  هبه   -2 س��ل��وم)ح��م��ص( 

صعب)السويداء(

حسنه   -1 ك���غ:   63 وزن   -
نسرين   -2 سعيد)الشرطة( 
رن��ا   -3 ع��ف��ص��ة)ال��الذق��ي��ة( 

سلوم)حمص(
امينة   -1 ك���غ:   70 وزن   -
مالكين   -2 )الالذقية(  أوج��ي 
ع��ف��راء   -3 أس��ع��د)ح��م��ص( 

السلوم)طرطوس(
صباح    -1 ك���غ:   78 وزن   -
ياسمين   -2 الخضر)الشرطة( 
س��راء   -3 )ال��الذق��ي��ة(  عفصة 

ابراهيم)حمص(
أبو  هبه   -1 ك��غ:   78  + وزن   -
ملكة   -2 راس)ال���س���وي���داء( 
آالء   -3 ال��رض��وان)ح��م��ص( 

الخير)طرطوس(
ن��ادي��ا   -1 ال���ح���ر:  ال�����وزن   -
امينة   -2 ع��س��اف)ح��م��ص( 
هيا   -3 أوج���ي)ال���الذق���ي���ة( 

يونس)السويداء(
نتائج الكاتا

بطولة الرجال
سليمان  جريدة،  منذر  الجيش:   -

الرفاعي.
القادر عيروط، خالد  - حماه: عبد 

قطيش.
بطولة البنان

حمص: حنان سلوم، رنا سلوم.
تعليقات عىل البطولة

وجوه مبشرة
ياسين أيوبي: رئيس اتحاد الجودو 
من  الفني  المستوى  والسامبو: 
الوطني  المنتخب  بين  طابقين 
وشاركت  المحافظات  ومنتخبات 
حلب بالعب واحد وظهرت وجوه 
والقنيطرة  الالذقية  من  مبشرة 
وح��م��ص وح��م��اه وط��رط��وس، 
مجال  في  الوجوه  بعض  وظهرت 
التحكيم تبشر بالخير وسوف يتم 
سورية  لتمثيل  منتخب  انتقاء 
من  ب��االردن  العرب  بطولة  في 

 .2019/11/5/1
زيادة اللقاءات 

سمير النجار: عضو لجنة المدربين 
بعدد  ضعيفة  المشاركة  ق��ال: 
المنافسة  ومستوى  المشاركين 

قبل  اللعبة  ح��ل  على  قياسا 
الغالي  الوطن  بها  مر  التي  االزمة 
من  ال��م��ش��ارك��ة  ك��ان��ت  حيث 
واناثا،  ذكورا  المحافظات  جميع 
لقلة  ضعيف  الفني  والمستوى 
البطوالت والنشاطات التي تصقل 
ويحب  الموهوبين،  الالعبين 
العمل على زيادة اللقاء ولو مبدئيًا 
بين منتخبات المحافظات القريبة 
الالعبين  عند  األخطاء  لكشف 

وتصحيحها واالرتقاء بالمستوى.
لقطات 

تكريم
المكتب  حاتم عضو  طارق  حضر 
الرياضي  لالتحاد  التنفيذي 
رئيس  الغايب  حاتم  والعميد 
ايوبي  وياسين  الشرطة  اتحاد 
والسامبو  الجودو  اتحاد  رئيس 
رؤساء  وبعض  االتحاد  وأعضاء 
اللجان  في  المعنية  المكاتب 
تقليد  بالمحافظات  التنفيذية 
المنوعة  بالميداليات  الالعبين 

كؤوسا تذكارية.  

الل��واء موف��ق جمعة  اس��تقبل 
العام  الرياض��ي  رئيس االتح��اد 
فري��ق ناش��ئي النواعي��ر بط��ل 
الدوري لك��رة اليد، وب��ارك لهم 
بالبطولة وأثنى على جهود جميع 
من ساهم بهذا الفوز وتمنى لهم 
مستقباًل طيبًا في رفد منتخبات 

العالم.
وكان ن��ادي النواعي��ر قد تصدر 
بطولة اندية الناش��ئين بفوزه في 
ال��دور النهائي بالمركز االول على 
6 فرق مشاركة وحل في المرتبة 
وتاله  الطليع��ة  فري��ق  الثاني��ة 
الجي��ش ودي��ر عطي��ة واالتحاد 

الف��رق  وقدم��ت  والقنيط��رة، 
مس��تويات فنية جيدة في االداء 
الفردي واللعب الجماعي وكانت 
قريبة من مستوى بعضها البعض 
في النتائج والمفاجأة كان فريق 
دير عطية الذي يشارك ألول مرة 
ونافس بقوة ف��رق المقدمة رغم 

أنه جاء في المركز الرابع.
نتائج الفرق

حقق النواعير المركز االول بفوزه 
وعل��ى   27 /33 االتح��اد  عل��ى 
الطليعة 35 /29، وعلى القنيطرة 
17/28 وعلى دي��ر عطية 25/37 

وعلى الجيش 27/32.
وتغل��ب الطليعة عل��ى القنيطرة 
26/39 وعل��ى الجي��ش 34/36 
وعلى االتح��اد 28/40 وعلى دير 

عطية 39/42.
وتف��وق الجيش عل��ى دير عطية 
 26/36 االتح��اد  وعل��ى   44/45

وعلى القنيطرة 23/28.
أحرز ديرعطيه الفوز على القنيطرة 

29/37 وعلى االتحاد 29/30.
وف��از االتح��اد عل��ى القنيط��رة 

.30/32
تعليقات

س��ألت- االتح��اد- بعض مدربي 
الف��رق عن مس��توى االداء التي 

ظهرت به الفرق فأجابوا:
تحضير مبرمج

عب��د اللطيف االمير مش��رف نادي 
الطليعة قال: لدينا كادر تدريبي لكل 
فري��ق من المس��تويات 3 مدربين 
وم��درب ح��راس، ونح��ن حضرنا 

فريقنا مباش��رة بعد نهاية المرحلة 
الس��ابقة م��ن بطول��ة الناش��ئين 
وأدخلن��ا 6 العبي��ن م��ن الفئ��ة 
العمرية االصغر وكانوا فعالين في 
البطولة االخيرة وسيكون لهم شأن 
في المستقبل وظهرت في البطولة 
مس��تويات جي��دة ألكث��ر الف��رق 
وفرحن��ا بعودة االتحاد للمش��اركة 
وننتظر عودة ناديي الرقة والشباب 
والفرات ون��ادي اليقظ��ة من دير 
الزور للعودة بكرة اليد السورية الى 

ما كانت عليه سابقا.
مستويات متقاربة

كرم خليل: عضو لجنة االش��راف 
عل��ى البطول��ة: البطول��ة أفرزت  
مس��توى فرق جيد وميزتها عند 
اتحاد اللعبة ان��ه رفع عدد الفرق 

النهائي  ال��دور  ف��ي  المش��اركة 
والمستويات متقاربة حتى الذين 
خرجوا قب��ل الدور النهائي، وكان 
دي��ر عطية م��ن الف��رق المميزة 
ف��ي البطول��ة بمنافس��ة الكبار، 
وهذه المس��تويات ستكون زخرا 
العربية  الخارجي��ة  للمس��ابقات 
واآلس��يوية على مستوى االندية 

والمنتخبات الوطنية.
أداء جيد

- مهند الحرفي: مدرب فريق دير 
الفريق مستوى جيد  عطية: قدم 
وكان يمكن أن يكون أفضل وهو 
يش��ارك ألول مرة ف��ي هده هذا 
قاعدة عريضة  ولدينا  المس��توى 
بالفئات العمرية وسنس��تمر في 
اللعبة وخس��اراتنا م��ع المقدمة 

كانت بفارق قلي��ل من االهداف 
في بطولة ظهرت بأداء فني جيد.

لقطات 
- حضر المباراة النهائية د. ماهر 
نائ��ب رئي��س االتحاد  خياط��ة 
الرياض��ي العام الذي قام بتتويج 
الفري��ق البط��ل، ود. ابراه��م أبا 
زي��د عض��و المكت��ب التنفيذي 
والعميد  العام،  الرياضي  لالتحاد 
عبد الكري��م الراعي رئيس اتحاد 
اليد وأعضاء االتحاد وتوجوا  كرة 

الفرق الفائزة.
- قدم للفريق الفائز كأسًا تذكارية 
ألعض��اء  وميدالي��ات ذهبي��ة 
الفري��ق وللثاني ميداليات فضية 
ألعضاء الفريق وللثالث ميداليات 

برونزية.

محليات

الشرطة بطل جودو الرجال والسيدات وحمص وصيفا  والسويداء ثالثا

اللواء جمعة استقبلهم وهنأهم

ناشئو النواعير أبطال الدوري لكرة اليد 

يس��تعد العبو المنتخب الوطني للدراجات أحمد بدر ويس - 
نذير الجاسم - محمد منار الريس للمشاركة في بطولة العالم 
التي س��تقام في إنكلترا ابتداء من ي��وم غد األحد حتى 30 

أيلول الحالي.
وس��يرافقهم إلى البطولة الكابتن س��امر وي��س عضو اتحاد 
اللعبة بصفت��ه مدربًا للمنتخب الوطني وأمين الريس مرافقًا 

لالعبين.

غدًا.. دراجاتنا في بطولة العالم

انطلق��ت مس��اء الثالث��اء بطول��ة 
للشطرنج  للمخضرمين  الجمهورية 
بمش��اركة 25 العبًا مثل��وا غالبية 
المحافظ��ات وذل��ك ف��ي صال��ة 
الفيحاء بدمشق عبر 7 جوالت وفق 
النظام السويسري وأبرز المشاركين 

فيها بطل الجمهورية السابق كمال 
الناش��د من حلب وعضو المنتخب 
بللو  البابا وغس��ان  الوطني ع��زت 

وغيرهم ممن دخلوا التنافس.
علمًا أن البطولة ألعمار 50 سنة فما 
فوق وتلق��ى اهتمامًا كبيرًا في كل 

عام بإش��راف اتحاد اللعبة ويشرف 
على هذه البطول��ة محمد الصافي 
أمين سر االتحاد والحكم الرئيسي 
الدولي طارق حام��د وتعد البطولة 
األخي��ر التحاد  النش��اط  الحالي��ة 

الشطرنج لهذ العام.

كرة النواعير تواصل استعداداتهاانطالقة بطولة المخضرمين للشطرنج

جلسته  في  العام  الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  أصدر 
الدورية برئاسة اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي 

العام عدة قرارات أبرزها:

 إيفاد بعثة المنتخب الوطني للس��باحة إلى الهند بالفترة من -22
29/9/2019 للمش��اركة في بطولة آس��يا للس��باحة والبعثة برئاسة 
المهندس��ة لبنى معال عض��و المكتب التنفيذي لالتح��اد الرياضي 
واإلداري محم��ود جدع��ان والم��درب محمد ماردنل��ي والالعبون 
والالعبات: بيان جمعة - إنانا س��ليمان - أيمن كلزية - عمر عباس 

- خالد بركات.

 ح��ل مجلس إدارة نادي عفرين الرياضي بحلب لعدم االنس��جام 
بين األعضاء وتش��كيل لجنة لتسيير أمور النادي مؤلفة من السادة 
أحمد مدو )رئيس��ًا( وعضوية كل من: رياض عكيد – أحمد حمو – 

اسماعيل عربو – عبد الحنان نعسان.

 إيف��اد بعثة المنتخ��ب الوطني للترياثلون إل��ى األردن – العقبة 
بالفترة من 29/9/2019-25 للمشاركة في بطولة غرب آسيا والبعثة 
مؤلفة من نسيب التوم )مشرف وإداري( والالعبون: كريم أبو سمرا 
– أس��امة خوجة – محمد ملهم اس��طنبلي – محمد عدنان حورية – 

ابراهيم الخراط – محمد ماسو – محمد الصباغ.

 إيفاد بعثة المنتخب الوطني للبلياردو والسنوكر إلى مصر – شرم 
الش��يخ بالفترة من 23/10/2019-15 للمش��اركة بالبطولة العربية 
المجمعة للبلياردو والس��نوكر / رجال – شباب – ناشئين / والبعثة 
مؤلفة من س��مير ابراهيم )رئيس��ًا( أزهر الزيب��ق )إداري ومدرب( 
والالعبون: يزن حداد – وس��ام دكاك – محمد الصوفي – ميش��يل 
زهرة – ))ميش��يل أبو س��مرا – باس��م عبود – مجد الدين زوباري 

ينتقى منهم /1/ عند السفر((.

 إيفاد السيد محمد خريس رئيس االتحاد العربي السوري للكيك 
بوكس��نغ إلى األردن بتاريخ 5/10/2019 لحض��ور انتخابات االتحاد 

.mma العربي لرياضات الفنون القتالية المختلطة

 إيفاد السيد ناصر السيد المدير التنفيذي للجنة األولمبية السورية 
إلى بانكوك بالفترة م��ن 7/11/2019-4 لحضور المنتدى اإلقليمي 

.NOC حول تحضيرات ألعاب

 تحديد تعرفة الدخول إلى مباريات دوري كرة القدم موسم 2019 
– 2020 على النحو التالي:

• السدة الرئيسية تحدد تعرفتها واشتراكها من قبل مجالس إدارات 
األندية.

• المنصة المغطاة بالملعب سعر البطاقة ب� 1000 ل.س.

• باقي الملعب األماكن المكشوفة سعر البطاقة ب� 500 ل.س.

• يترتب على الفريق المس��تضيف تس��ديد مبلغ / 50.000 / ل.س 
إلدارة الملعب لتأمين أعمال الصيانة والنظافة للملعب.

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي 

صبحي أبو كم

محمد هاشم إيزا

معسكر أخضر
بع��د أن عاد رجال ك��رة الحرية من جولتهم 
الساحلية ومعس��كرهم في الالذقية وخالله 
خاضوا ع��دة مباريات احتكاكي��ة مع أندية 
التضامن وجبلة وتش��رين وكس��بوا توقيع 
الجب��الوي محمد العجيلي غ��ادر حلب إلى 
حماة فريق ش��باب الن��ادي األخضر إلجراء 
مباراة مع قمحانة ومنها يتوجه إلى الالذقية 
إلقامة معس��كر تدريب��ي بإش��راف الكابتن 
مروان مدراتي وقيادة مدربه الكابتن إدريس 
ماردنل��ي ومس��اعده مصطفى بط��ل، جدير 
بالذكر أن وس��يم اإلبراهيم مستثمر ملعب 
)الوس��يم( في ن��ادي الحرية تكف��ل بكافة 
مصروف��ات ونفق��ات فريق الش��باب خالل 
»سفر  االس��تعدادية  وجولتهم  معس��كرهم 
وإقامة وإطعام« وكان قد جهز الفريق بجميع 
احتياجاته من األلبس��ة والكرات واألحذية، 
يذك��ر أن ش��باب الحرية ف��از ببطولة دوري 
أندي��ة الدرجة األولى في الموس��م الماضي 

وتأهل للممتازة.

نقلة بالجودو
تش��هد رياضة الجودو بحلب نقل��ة نوعية على 
مس��توى اإلعداد والنتائج التي تبشر بتطورها 
وعودته��ا إلى ألقها عبر الجه��ود التي تقوم بها 
المراكز التدريبية وعل��ى وجه الخصوص مركز 
توفي��ق العلبي الذي يش��رف علي��ه المدرب 
الوطني بش��ير جريتاني المكلف تدريب تجمع 
المنتخ��ب الوطن��ي بحل��ب، وعل��ى الصعيد 
اإلنتاجي للمركز المذكور تألق الالعبون محمد 
عفر )ناش��ئين( ومحمد هنداوي )شباب( من 

ناندي االتحاد ومحمد ناولو )الشرطة(.

عودة محمودة
عادت صالة العربي الكائنة في منطقة الحميدية 
للخدم��ة بع��د انقط��اع دام ثمان��ي س��نوات 
ألس��باب فرضته��ا الظروف الس��ابقة تعرضت 
خاللها للتخريب بفعل ممارسات المجموعات 
اإلرهابية المسلحة، وكانت هذه الصالة مفرخة 
والدة لمواه��ب وأبط��ال المضارعتي��ن وعلى 

بساطها تخرج نجوم اللعبة.
ع��ودة الصالة للخدمة جاءت بع��د إعادة تأهيلها 
وصيانتها وتأمين مستلزماتها الفنية واللوجستية 
وإمداده��ا بالم��اء والكهرباء من خ��الل األعمال 
التي قامت بها تنفيذية حلب استنادًا إلى تصريح 

صالح غالية عضو اتحاد المصارعة.

االستثمارات
خاطب��ت تنفيذية حل��ب مجال��س إدارات األندية 
لضبط اإلجراءات االس��تثمارية بن��اء على تعاميم 
المكتب التنفيذي من حيث تشكيل لجان لمراقبة 
االس��تثمار وبي��ان المخالفات المرتكب��ة من قبل 
المس��تثمرين مع ضرورة إرس��ال تقرير شهري عن 
الواقع االس��تثماري في النادي لكل اس��تثمار على 
حدة، وض��رورة تس��ديد المبالغ االس��تثمارية في 
حساب اللجنة التنفيذية لتحويلها أصواًل إلى حساب 

النادي وإعالمها عن كافة المخالفات األخرى.

كرة ودية
اس��تعدادًا للموسم الكروي أقيمت على ملعب 
الحمدانية الصناعي عدة مباريات ودية انتهت 
بفوز ناشئي االتحاد على شباب الحرفيين 1/2 
وفي اللق��اء الثاني فاز الحرفي��ون 4/6 وتفوق 
رجال عمال حلب على شباب الحرية 1/2 وفاز 

القلعة على الشهباء في مباراة للرجال 1/3.

أخبار من حلب

بع��د أن ع��ززت صفوفه��ا ببعض 
نادي  رج��ال  يواص��ل  الالعبي��ن، 
النواعي��ر تحضيره��م عل��ى طريق 
دوري الدرج��ة الممتازة لكرة القدم 
حيث لع��ب الفريق ع��دة مباريات 
ودية ج��رب فيها الم��درب فراس 
معسعس الالعبين الجدد والقدامى 

بالنادي من تم تجديد الثقة بهم .
وامس األول التقى الفريق وديًا في 
حماه مع نادي جبل��ة وأثقل عليه 
بثالثي��ة دون رد كم��ا أهدر الفريق 
ركلة ج��زاء بالش��وط األول، ولعب 
ب���10 العبي��ن بعد طرد س��ليمان 

سليمان.
س��جل أهداف الفريق كل من عبد 
الهادي دالي وأحمد البصير ورامي 
عامر أما التش��كيل األساس��ي فقد 

اش��ترك فيه في حراس��ة المرمى 
أحمد الش��يخ وأمام��ه زكريا قدور 

وعمار سليمان
وعبي��دة الس��قي وعب��د الس��الم 

رمضان وحم��دي المصري وطارق 
الصاري وعبد الهادي دالي

ومحمد ب��اش بيوك ومحمد ميدو 
وملهم أبو تايه .
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زياد عامر 

أبي شقير  

بدأ منتخبنا الوطني للناش��ئات )تحت ١٦س��نة( الثالثاء ماضي معسكره 
التدريبي المغلق في صالة الفيحاء الرئيسية بدمشق استعدادًا للمشاركة 
ببطولة ودية  ثالثية دولية  ستقام  في العاصمة االردنية )عمان( بالفترة 
ما بين )٢و٧( تش��رين األول القادم بمش��اركة منتخبات العراق واالردن 
وس��ورية، وقد كلف اتحاد لكرة السلة الجهاز الفني واإلداري المؤلف من: 
ري��م صباغ )مدربة( ورام��ا راعي )إدارية( وموس��ى الفحل )م. المدرب( 
ونيرمين س��ابو )معالجة(، وقد وجه اتحاد لكرة الس��لة الدعوة إلى )17( 
العب��ة لالنضمام لمعس��كر المنتخب والالعبات المدعوات هن: س��يدرا 
البقاعي والرا جوخه جي وأرميك بوش كزنيان وجلنار مبارك ويانا عفيف 
وبيروين خليل وس��يميل األحمر  وجيسي ناظريان ومريم يحيى وميس 
خ��دام ودلع الحمود وماريا الب��در ويمان مكاكي وس��ارة الياس وغالية 

كيالني وأليسا الدبل ولين برنية

منتخب الناشئات 
يستعد لبطولة دولية في األردن

تّوج المنتخب اإلسباني بطاًل لكأس 
العالم لكرة الس��لة التي اختتمت 
األس��بوع  بالصي��ن  منافس��اتها 
الماضي  بعد فوزه المستحق على 
األرجنتين، وتفوقت إس��بانيا على 
األرجنتي��ن في المب��اراة النهائية 
)األحد الماضي( بفارق )20( نقطة 
)75/95( وهذه المرة الثانية التي 
تتّوج بها إسبانيا بلقب كأس العالم 
بعد األولى التي تحققت في 2006 
فيما حص��دت األرجنتين الفضية 
ثاني��ة بع��د 2002 ليبقى رصيدها 
متوقف��ًا عند اللق��ب الوحيد الذي 

نالته في 1950.
وحقق مارك غاس��ول إنج��ازًا نادًرا 
تمث��ل بالفوز في العام ذاته بكأس 
العالم في كرة الس��لة مع منتخب 
ب��الده ولق��ب دوري ك��رة الس��لة 
أحرزه  الذي  للمحترفين  األميركي 
مع فريقه تورونتو رابتورز الكندي، 
ولم يسبق س��وى لالعب واحد أن 
حقق هذا االنجاز، وهو المار أودوم 
الذي توج في 2010 بلقب الدوري 
مع ل��وس أنجليس ليكرز، قبل أن 
يحرز اللق��ب العالمي مع الواليات 
الدولي  المتحدة، بحس��ب االتحاد 

للعبة )فيبا(.
وانتهى الربع األول لصالح إس��بانيا 
بفارق تس��ع نق��اط 23-14 وكانت 
الط��رف األق��وى م��ن البداي��ة إذ 

تقدم��ت 14-2 في أول أربع دقائق 
و25 ثانية.

ولم يختلف الرب��ع الثاني كثيرًا إذ 
كانت إسبانيا توس��ع الفارق )31-

14( واألرجنتي��ن تح��اول العودة، 
قبل أن ينهيه رفاق مارك غاس��ول 
بف��ارق 12 نقط��ة 43-31، والرب��ع 

)17-20(
وحسمت إسبانيا المباراة كليًا في 
الربع الثالث بعدما وس��عت الفارق 
إلى 19 نقطة 66-47 والربع )23-

16(، األم��ر ال��ذي س��اعدها على 
اللعب بأريحية في الرابع ومقاومة 
تحسن أداء المخضرم سكوال الذي 
فّوت على نفسه فرصة الفوز باللقب 
بعمر ال�39 عام��ًا، لتنتهي المباراة 

عند 75-95.
واستفاد منتخب إسبانيا كثيرًا من 
قدرات العبي االرتكاز مارك غاسول 
وبيير أوريوال وتألق ريكي روبيو في 
التسجيل )20 نقطة أفضل مسجل 
من ط��رف إس��بانيا(، بينما وجد 
س��كوال نفس��ه يعاني أمام مداورة 

أكثر من العب على مراقبته.
وب��رز غابريي��ل ديك م��ن الطرف 
األرجنتين��ي كأفضل مس��جل في 
المباراة )24 نقطة( لكن الس��يطرة 
من إس��بانيا على الكرات المرتدة 
لعبت دورًا حاسمًا جدًا في النتيجة 

)47 مقابل 27 لألرجنتين(.
روبيو أفضل العب يف البطولة

ون��ال ريك��ي روبيو جائ��زة أفضل 

العب ف��ي البطولة عقب إس��هامه 
بفوز إس��بانيا باللقب ليصبح ثاني 
الجائزة  العب إسباني يحصل على 

بعد باو غاسول في 2006.
قائم��ة  ضم��ن  روبي��و  وكان 
بجان��ب  المثالي��ة  التش��كيلة 
بوغ��دان بوغدانوفيت��ش )صربيا( 
)فرنس��ا( وسكوال  فورنييه  وإيفان 

)األرجنتين( وغاسول )إسبانيا(.
استقبال رائع ألبطال العالم

حظي المنتخب اإلسبانيا والمتوج 
بلق��ب كأس العال��م ف��ي الصين 
باستقبال ش��عبي ورسمي بتكريم  
ملك  الس��ادس  فيلي��ب  المل��ك 

إسبانيا لالروخا.
المنتخ��ب مع  واحتفل��ت بعث��ة 
ش��وارع  في  اإلس��بانية  الجماهير 
العاصم��ة مدري��د وذل��ك عق��ب 
التتويج باللقب العالمي في الصين 

على حساب األرجنتين.
واتجه المنتخب إلى القصر الملكي 
حيث كان الملك فيليب السادس 
وزوجته الملكة ليتيزيا باس��تقبال 
أبط��ال العالم وتّم التق��اط الصور 
التذكارية مع الكأس وبعدها توجه 
المنتخ��ب إلى قصر مونكوال حيث 
كان في اس��تقبالهم رئيس الوزراء 
اإلس��باني بيدرو سانش��يث الذي 
ش��كر المنتخب على إنجازه الكبير 

بالفوز بلقب كأس العالم.

إسبانيا بطلة لكأس العالم لكرة السلة على حساب األرجنتين

اختتم��ت في صال��ة نادي الحرية منافس��ات 
بطول��ة حلب للصغار والصغيرات بكرة الس��لة 
من مواليد 2009- 2010 بمشاركة 7 فرق من 
5 أندي��ة وتخلف العروبة ع��ن بطولة الفئتين 
فيم��ا تخل��ف الجالء والمدرس��ة ع��ن بطولة 

الصغي��رات؟؟!
فريقا براعم االتحاد للجنسين قبضا على لقبي 
هذه المنافس��ات بجدارة وحققا أرقامًا مذهلة 
بالنس��بة إلى واق��ع أعمار المش��اركين وفي 

التفاصي��ل..
الصغار

وزعت الفرق عل��ى مجموعتين وتصدر األولى 
االتحاد A  بتفوقه على الجالء 56/40 والحرية 

  B86/11 ت��اله الج��الء بفوزه عل��ى الحرية B
.24/13

وتص��در الحري��ة A المجموع��ة بف��وزه على 
اليرموك 70/66 واالتحاد B  97/42 وسبورتنغ 
76/33 ت��اله اليرم��وك بفوزه على س��بورتنغ 
49/39 الذي غلب الحرية B  48/37 وجمعت 
المب��اراة الختامي��ة متص��دري المجموعتين 
بحضور جماهي��ر غفيرة وانتهت بتفوق التحاد 
A عل��ى الحرية A بنتيجة عالية وفارق واس��ع 
 -2  A 82/55 وأصب��ح الترتي��ب: 1- االتحاد

الحري��ة A 3- اليرم��وك.
الصغيرات

أقيم��ت بطريقة ال��دوري م��ن مرحلة واحدة 
تصدرتها الزه��رات االتحاديات اللوايت تغلبن 
 ،69/47 واليرم��وك   57/19 عل��ى س��بورتنغ 
والحري��ة B 35/9 وف��ي مب��اراة الهب��ة على 

الحري��ة A 63/31 تاله اليرم��وك الذي تغلب 
 73/14  B والحري��ة   82/32 عل��ى س��بورتنغ 
والحري��ة A  ف��ي لقاء متكاف��ئ 48/45 وحل 
 36/15 B بفوزه على ش��قيقه A ثالث��ًا الحرية
وس��بورتنغ 56/13 فيم��ا ف��از الحرية B على 

س��بورتنغ 28/17 وأصبح الترتيب:
.A 1- االتح��اد 2- اليرم��وك 3- الحري��ة

متابعات
- ش��هدت البطولتان حضورًا واس��عًا ومتابعة 

م��ن األهال��ي والعائ��الت.
- ت��م تكري��م وتتويج الفرق الفائ��زة بالمراكز 

األولى بالكؤوس وش��هادات التقدير.
- أش��رف على تدريب فري��ق االتحاد الالعب 
الدول��ي عل��ي دي��ار بكرل��ي وعل��ى تدريب 
رام��ا  الدكت��ورة  االتحادي��ات  الصغي��رات 

طراقج��ي.

محمد هاشم إيزا

االتحاد بطاًل لبراعم سلة حلب

عل��ى ملعب ن��دوة الش��هباء 
فعاليات  انطلق��ت  الثقافي��ة 
للفعالي��ات   3  ×  3 بطول��ة 
االقتصادية بحلب بكرة الس��لة 
بتنظيم غرف��ة الصناعة ولجنة 
شباب رجال األعمال بالتنسيق 
الرياضي  االتح��اد  ف��رع  م��ع 
الفنية تحت إش��راف  واللجنة 
اتحاد كرة السلة ممثاًل باللجنة 

العليا لمسابقات 3 × 3.
مشاركة واسعة

12 فريقًا  بالفعاليات  يش��ارك 
من المؤسسات التالية:

غرف��ة صناع��ة حلب، ش��ركة 
إلفا للصناع��ات الدوائية، بنك 
بنك  الدولي اإلسالمي،  سورية 
الشرق، شركة البيتون الوطنية 
لإلسمنت، ش��ركة مواد إكس، 
ش��ركة شفا بالس��تر، مؤسسة 
ش��ركة  للكاب��الت،  كع��دان 
الفيص��ل،  ش��ركة  شيبس��ي، 
فران��س بن��ك س��ورية، لجنة 

شباب األعمال.

عل��ى  الف��رق  وزع��ت  وق��د 
مجموعتي��ن تلعب كل منهما 
الدوري م��ن مرحلة  بطريق��ة 
واحدة ويتأه��ل األول والثاني 

عنهما للدور النهائي.
اعتماد

- تم إبالغ االتحاد الدولي لكرة 
الس��لة )الفيبا( به��ذا الحدث 

وحظي باالعتماد والموافقة.
- الدكت��ور داني��ال ذو الكفل 
أمين عام اتحاد الس��لة حضر 
وتابع بعضًا من لقاءات الدورة.
- خصص��ت غرف��ة الصناع��ة 
للفرق  وعيني��ة  مالي��ة  جوائز 

والالعبين.
- تراف��ق البطولة مب��اراة بين 
قدامى االتحاد وقدامى الجالء 

ب�3 × 3 في لقاء كرنفالي.
مس��ابقات  أيض��ًا  س��تقام   -
بالرمي��ات  لالعبي��ن  فردي��ة 
الحرة والرمي��ات الثالثية من 
الملعب ومس��ابقات  منتصف 

خاصة بالجمهور:

بطولة ستريت بول السلوية 
للفعاليات االقتصادية بحلب

اختتمت بالس��ويداء فعاليات دورة القسم لسلة 
الس��يدات بنسختها الرابعة عش��رة بتتويج نادي 
األشرفية )بطاًل( وذلك بعد فوزه على كافة الفرق 
التي ش��اركت في هذه البطولة حيث تغلب على 
الحري��ة 76 ×62  وعل��ى العرب��ي67 ×38وعلى 
حطي��ن 75 ×29 وعل��ى تش��رين 62 ×46 وجاء 
نادي تشرين بالمركز الثاني وذلك بعد فوزه على 
العرب��ي 72 ×44 وعل��ى الحري��ة 56 × 37 وعلى 
حطين   58 ×39 والمركز الثالث كان من نصيب 
ن��ادي الحرية الذي تغل��ب على العربي 48 × 43 
وعلى حطي��ن 58 ×23 وج��اء العرب��ي بالمركز 
الراب��ع بعد فوزه على حطي��ن 52 × 45 وبالمركز 
األخير نادي حطين الذي شارك بفريق الناشئات.

صاحبات اإلنجاز 
ق��اد الفري��ق مّدربًا ولي��د غيبة وس��اعده خلدون 
حن��اوي والالعبات: هيا غيب��ة، روعة الحاج علي، 
رحمة مهنا، اس��مى الحاج، تاال نم��ر، يارا فرزان، 
نانس��ي الحلبي، راما هاشم، رنين الحلبي، ايناس 
بدران، اسماء محس��ن، دلع الحمود، روان األعور، 

ملك فرزان.
نشاطات موازية

حفل الختام شهد توزيع الكؤوس والميداليات ثم 
أقيم حفل تعارف حضره ايهاب حامد عضو قيادة 
ف��رع الحزب ورئي��س واعضاء اللجن��ة التنفيذية 
وعض��و اتحاد كرة الس��لة وفيق س��لوم ومجلس 
ادارة النادي العربي حيث قّدمت اللجنة التنفيذية 
شهادات ش��كر وتقدير لألندية المشاركة ولحكام 
البطول��ة اضافة لتقديم درع النادي العربي لألندية 

التي شاركت في البطولة.
آراء وانطباعات

مدير الدورة وعضو اتحاد كرة الس��لة وفيق سلوم 
تمنى لو كانت الفرق المشاركة أكثر واضاف حتى 
الفرق التي شاركت يا ريت حضرت بالعبات الصف 

األول.

مدرب نادي األشرفية 
ولي��د غيبة...ال��ذي كان واثقًا من الف��وز النه حضر 
بالعب��ات الصف االول وتمل��ك العباته خبرة الدرجة 
األول��ى اضافة كون فريق الناش��ئات متف��وق محليًا 
وعن المستقبل قال )غيبة( اقترح دعوة أندية عربية 
للمش��اركة في هذه المناس��بة الغالية عل��ى قلوبنا 
جميعًا كي يرتفع المس��توى وإن تع��ذر ذلك دعوة 
اندي��ة الدرجة االولى للمش��اركة بفريقه��ا األول كي 

تكون الفائدة حاضرة.
لقطات

 ش��هد ال��دورة تس��جيل )1030( نقطة في 
)10( مباريات بمعدل تسجيل )103( نقاط في 

المباراة الواحدة.
 العبة فريق تشرين ديانا بالوش أفضل هدافة 
في الدورة ب� 59 نقطة ، تلتها العبة نادي الحرية 
بروي��ن خليل )57 نقطة( ثم ي��ارا بركات ويارا 

سليمان من تشرين ب� )56( نقطة.
 أح��رزت العبة فريق الحري��ة همرين خليل 
لقب هداف��ة )الثالثيات( ب��� 8 ثالثيات تلتها 
ديانا بالوش من تشرين وديانا عقاد من الحرية 

ب� 5 ثالثيات . 
 ش��هدت الدورة تسجيل )65( ثالثية ناجحة 
أكثرها لألشرفية )18( ثم الحرية )17( وتشرين 

)13( والعربي )10( وحطين )7(.
 نال��ت العبة الحرية س��ميرة قبالوي كأس��ًا 
تذكارية كونها أصغر العبة ش��اركت في الدورة 

وهي من مواليد 10 تشرين األول 2005 . 
 وإل��ى جانب قب��الوي هن��اك زميلتين لها 
م��ن نفس الموالي��د ، كما ض��م فريق حطين 
3 العبات م��ن مواليد 2005 )س��يلين أفتيم 
ولجين الدروبي وش��هد بدر( لكن سميرة كانت 

أصغرهن.

نادي األشرفية بطل دورة القسم لكرة السلة

عق��د اتحاد كرة الس��لة الثالث��اء الماضي 
اجتماع��ًا خاص��ًا لمندوبي أندي��ة الدرجة 
لجن��ة  م��ن  بدع��وة  والثاني��ة  األول��ى 
المس��ابقات، وذل��ك تحضي��رًا النط��الق 
المس��ابقات المحلي��ة بالموس��م الق��ادم  
2019/2020 والمقرر مطلع ش��هر تشرين 
األول الق��ادم، وقد وجه��ت الدعوة ألندية: 
والكرام��ة  والوح��دة  والث��ورة  الجي��ش 
والوثب��ة والس��احل وتش��رين واالتح��اد 
والج��الء والحري��ة واليرموك واالش��رفية 
والطليعة وقاسيون )درجة أولى( وحطين 
ومحردة  والنواعي��ر  والتضامن  والش��رطة 
وس��لمية وكفر بهم والسكك والعروبة وم 
الحرارية وقطينة والعرب��ي والكفر والهثة 
والجزي��رة وصحنايا والمحافظ��ة وجرمانا 

وب��ردى والفيح��اء والنصر )درج��ة ثانية( 
وقد ت��رأس جالل نق��رش رئي��س اتحاد 
كرة الس��لة االجتماع وحضره د.دانيال ذو 
الكفل أمين س��ر االتحاد وأيمن س��ليمان 
وأش��رف اإليتوني عضوا االتحاد..... إليكم 

التفاصي��ل:
استغراب وأهمية

بع��ض األندي��ة اس��تغربت دع��وة االتحاد 
لالجتماع خصوصًا أن المؤتمر االس��تثنائي 
لالتحاد عق��د قبل حوالي األس��بوع وكانت 
األم��ور  وكل  متواج��دة  األندي��ة  جمي��ع 
المتعلقة بالموس��م القادم ناقشها المؤتمر، 
وجاء تفس��ير البعض أن االتحاد يريد تغيير 
بع��ض ق��رارات المؤتمر بحض��ور مندوبي 
األندية وتفس��ير التغيير عل��ى أنه بناء على 
رغب��ة األندي��ة وبالفعل كان��ت التوجه من 
بع��ض األندية الكبيرة )الت��ي ال يرفض لها 

طلب من االتحاد( إعادة مناقش��ة مس��ألة 
مشاركة العبين شابين )تحت 24 سنة( من 
األدوار األولى للمس��ابقات المحلية وحتى 
المباراة النهائية وبالفعل تم إعادة التصويت 
ول��م تنجح بع��ض األندية م��ن تغيير قرار 
المؤتمر رغم كل المح��اوالت حتى وصلت 
وقاحة البعض بالتشكيك بالتصويت خالل 
المؤتمر واتهام بعض اإلعالميين أنهم قاموا 
بالتصويت فق��ط ألن مصالحهم الضيقة لم 
تجد طريقها للنور على حس��اب مس��تقبل 
اللعبة وإعطاء فرصة أكبر لالعبين الش��باب 

بإثبات قدرتهم.
العب محترف واحد

ناقش المجتمعون مس��ألة استقدام العب 
محترف حيث ت��م االتفاق على التعاقد مع 
العب محترف واحد فقط منذ بداية الدوري 
م��ع إمكانية إيجاد نوافذ خاصة الس��تبدال 

الالع��ب األجنبي في حال��ة إصابته أم عدم 
التزامه أو رغبة النادي باالستبدال وسيصدر 

اتحاد اللعبة اآللية قريبًا.
مواعيد جديدة

اتفق المجتمعون مع لجنة المس��ابقات في 
اتحاد كرة الس��لة أن تكون البداية بمسابقة 
كأس الجمهورية ألندية الرجال والس��يدات 
حيث س��تنطلق اعتبارًا من )17( تش��رين 
األول القادم على أن تبدأ مسابقات الفئات 

العمرية )5( تشرين األول.
حساسية

ش��هدت أعم��ال االجتماع حساس��ية بين 
رئي��س االتحاد جالل نق��رش ورئيس لجنة 
المس��ابقات عض��و االتحاد أش��رف إيتوني 
حي��ث احت��د النقاش وطل��ب النقرش من 
اإليتون��ي مغ��ادرة االجتماع وأك��د له أنه 

معاقب من المكتب التنغيذي.

في اجتماع لجنة المسابقات مع مندوبي األندية

العبان شابان في أرض الملعب والعب محترف واحد وتثبيت المواعيد
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حول  الرياضية  الجماهير  كانت 
ع��ل��ى م��وع��د م��ع وجبة  ال��ع��ال��م 
افتتاح  في  المباريات  من  دسمة 
دوري  ببطولة  المجموعات  دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، لم تخل 
والندية  اإلث���ارة  م��ن  بمعظمها 
وال��م��ف��اج��آت ال��ت��ي أره��ق��ت ري��ال 
ووضعت  البطولة  سيد  م��دري��د 
األخيرة  النسخة  بطل  ليفربول 
وبدت  متوقع،  غير  حرج  بموقف 
على  مفتوحة  التهديف  شهية 
الثمان  المجموعات  ف��ي  آخ��ره��ا 
وسط غياب عدد من نجوم اللعبة 
لإلصابة  الكبيرة  أنديتهم  ع��ن 
أو  المحلية  دورياتها  في  كان  إن 
منتخباتها باآلونة األخيرة، ونبقى 

مع تفاصيل الجولة األولى.
مفاجأة سان جيرمان 

ق��دم انخي��ل دي ماري��ا أداء متف��ردًا 
ليسجل هدفين ويس��اعد باريس سان 
جيرمان في الفوز على ضيفه لاير مدريد 
االسباني 3-صفر في المباراة التي جرت 
األولى بدوري  المجموعة  بينهما ضمن 

األبطال.
وفي غياب الثالثي المميز المؤلف من 
كيليان مبابي ونيمار وادينسون كافاني 
س��جل دي ماري��ا هدفين في الش��وط 
األول ليكبل س��ان جيرمان أداء الريال 
طوال اللق��اء وأضاف توم��اس مونييه 

الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.
وفش��ل لاير بقيادة مدربه زي��ن الدين 
زي��دان، وال��ذي أط��اح بباريس س��ان 
جيرمان في دور 16 للبطولة في موسم 
2017-2018 وغ��اب عنه مجموعة من 
الالعبي��ن البارزين خ��الل اللقاء الذي 
أقي��م على اس��تاد ب��ارك دي برينس، 
في إطالق تسديدة واحدة على المرمى 

وتعرض ألول هزيمة له هذا الموسم.
وتصدر س��ان جيرمان ج��دول الترتيب 
برصيد ثالث نق��اط متفوقا على كلوب 
ب��روج وغلط��ة س��راي بع��د تعادلهما 

السلبي.
ثالثية بافارية

ضرب بايرن ميونيخ األلماني بقوة بفوزه 
الكبير على ضيفه النجم األحمر الصربي 
بثالثية نظيفة في منافسات المجموعة 

الثانية.
ول��م يطل انتظار باي��رن طويال وافتتح 
التس��جيل بفضل تمري��رة عرضية من 
المهاج��م الكرواتي إيفان بيريس��يتش 
المعار من إنتر مي��الن اإليطالي تابعها 

كومان برأسه داخل المرمى )د34(
باي��رن  تق��دم  ليفاندوفس��كي  وع��زز 
بتس��ديدة بيمناه من داخ��ل المنطقة 

)د80(، قب��ل أن يختتم مولر المهرجان 
بع��د 8 دقائق من دخوله مكان كوتينيو 
)د90+1(، مس��جال هدف��ه ال��� 41 في 
103 مباري��ات بقميص بايرن في دوري 

االبطال.
ولم يخسر الفريق البافاري في مبارياته 
التس��ع االخيرة في المس��ابقة القارية 
س��وى مرة واحدة كانت ام��ام ليفربول 
االنجليزي 1-3 في آذار الماضي، مقابل 
خمس��ة انتصارات وثالثة تعادالت كما 
س��جل على االقل هدفا في مبارياته ال� 
29 االخيرة في ملعبه »أليانز أرينا« في 
دور المجموع��ات ل��دوري األبطال منذ 

عشر سنوات حتى اآلن.
وف��رط توتنه��ام اإلنكلي��زي ف��ي ف��وز 
ف��ي المتن��اول بتعادل��ه م��ع مضيف��ه 
2 ضم��ن   -2 اليونان��ي  أولمبياك��وس 
منافسات المجموعة الثانية، وفي خضم 
الهجم��ات اليوناني��ة ارتك��ب المداف��ع 
التونس��ي ياس��ين مري��اح خط��أ على 
المهاجم كاين داخل المنطقة فاحتسب 
الحك��م ركل��ة ج��زاء وأكدته��ا تقني��ة 
المساعدة بالفيديو وسددها هداف كأس 
العالم 2018 بنفس��ه في شباك الحارس 

البرتغالي جوزيه سا )د26(.
وأض��اف توتنهام اله��دف الثاني بعدما 
اعت��رض الويل��زي بنجامي��ن ديفيس 
الكرة ومررها عرضية إلى مورا س��ددها 
صاروخي��ة من على ُبع��د 20 مترا عجز 

الحارس عن صدها )د30(.
الش��وط  إنهاء  أولمبياك��وس  ورف��ض 
األول متأخرا بهدفين فبعد تمريرة من 
فالبوين��ا إلى بودينس��ي اخترق األخير 
منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة استقرت 

في شباك الحارس لوريس )د44(.
وافتت��ح وصي��ف بطل أوروبا الش��وط 
الثاني ضاغطا فس��جل هدفا عبر ديلي 
ألي ألغاه الحكم بداعي التسلل )د49(، 

قب��ل أن يرد اصحاب االرض بركلة جزاء 
بعد خطأ م��ن البلجيكي يان فيرتونغن 
على فالبوينا، نفذها االخير بنفس��ه في 

مرمى مواطنه لوريس )د54(.
وأعلن الحك��م نهاية اللق��اء على وقع 
خط��أ فادح من الح��ارس لوريس الذي 
كونس��تانتينوس  من  لعرضي��ة  ارتقى 
تس��يميكاس لكنه فش��ل ف��ي التقاط 
الكرة لتقع ام��ام المرمى الخالي بدون 
أن يتمك��ن اي الع��ب يونان��ي م��ن 

متابعتها )د4+90(.
واقعية السماوي

س��جل النج��م الجزائري ري��اض محرز 
هدفًا وصنع آخر، ليقود فريقه مانشستر 
س��يتي للف��وز 3 / صفر عل��ى مضيفه 
شاختار دونتسيك األوكراني بعيدًا عن 
المفاجآت في الجولة األولى بالمجموعة 
الثالثة، التي ش��هدت أيضا ف��وزًا كبيرًا 
لدينامو زغ��رب الكرواتي 4 / صفر على 

ضيفه أتاالنتا اإليطالي.
وتصدر دينامو زغرب ترتيب المجموعة 
متفوقا بفارق األهداف على مانشس��تر 
س��يتي فيما احت��ل ش��اختار وأتاالنتا 

المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
وتقمص مح��رز دور البطول��ة في لقاء 
سيتي مع شاختار بعدما بادر بالتسجيل 
للفريق اإلنكليزي ف��ي الدقيقة 24 قبل 
أن يصنع اله��دف الثاني ال��ذي أحرزه 
األلماني إيلكاي جوندوجان في الدقيقة 

.38
وتكف��ل المهاج��م البرازيل��ي جابرييل 
الثالث  اله��دف  بتس��جيل  جيس��وس 

للضيوف في الدقيقة 76.
وبهذا االنتصار، صالح مانشس��تر سيتي 
جماهيره التي ش��عرت باإلحباط عقب 
خس��ارة الفري��ق المباغت��ة 2 / 3 أمام 
ال��دوري  ببطول��ة  س��يتي  نورويت��ش 
اإلنكليزي، كما واصل تفوقه على نظيره 

األوكران��ي، بعدما تغل��ب عليه للمباراة 
الثالثة على التوالي في المسابقة القارية.
وعلى ملعب )ماكس��يمير س��تاديون( 
تلقى أتاالنتا الذي يشارك للمرة األولى 
في دوري األبطال خسارة موجعة صفر / 

4 أمام مضيفه دينامو زغرب.
وافتت��ح ماري��ن ليوفاتش التس��جيل 
للفريق الكرواتي في الدقيقة العاش��رة، 
ميس��الف  زميل��ه  يرت��دي  أن  قب��ل 
اورس��يتش ث��وب اإلجادة ف��ي اللقاء، 
بتس��جيله ثالثة أهداف )هاتريك( في 

الدقائق 31 و42 و68.
إثارة بالرابعة

 اقتنص أتلتيكو مدريد اإلس��باني نقطة 
تع��ادل صعبة م��ن ضيف��ه يوفنتوس 
اإليطال��ي بتعادل��ه مع��ه 2 /2 في أبرز 
مواجه��ات المجموع��ة الرابعة والجولة 
على العم��وم في تورين��و، حيث تقدم 
يوفنت��وس في الدقيق��ة 47 عن طريق 
الكولومب��ي خ��وان ك��وادرادو قبل أن 
يضي��ف زميله الفرنس��ي بليز ماتويدي 
الهدف الثاني في الدقيقة 64، ثم سجل 
ستيفان سافيتش هدف تقليص الفارق 

ألتلتيكو مدريد في الدقيقة 69.
وبينما تتجه المباراة نحو النهاية سجل 
المكس��يكي هيكت��ور هيري��را ه��دف 
التع��ادل ألتلتيكو مدري��د بضربة رأس 

متقنة في الدقيقة 89.
نابويل يهزم البطل 

بدأ ليفربول حملة الدفاع عن لقب دوري 
أبطال أوروبا لك��رة القدم بهزيمة خارج 
أرضه 2-صف��ر أمام نابولي في اس��تاد 
س��ان باولو ضمن منافسات المجموعة 

الخامسة.
وس��جل دريس ميرتنز م��ن ركلة جزاء 
قب��ل ثماني دقائ��ق عل��ى النهاية بعد 
عرقل��ة أندي روبرتس��ون ضد خوس��يه 

كايخون.

وأضاف البديل فرناندو يورينتي الهدف 
الثان��ي ف��ي الوق��ت المحتس��ب بدل 

الضائع ليؤكد تفوق أصحاب األرض.
وفي مباراة أخرى بالمجموعة الخامسة 
أيضًا حق��ق س��الزبورج انطالقة مذهلة 

واكتسح ضيفه جنك 2-6.
تعادل كاتالوني صعب 

خ��رج بروس��يا دورتمون��د نادم��ًا على 
حظه العاث��ر خاصة عندم��ا أهدر ركلة 
جزاء أبقته عل��ى التعادل بدون أهداف 
مع ضيفه برش��لونة في افتتاح جوالت 
س��ادس المجموع��ات ف��ي أول ظهور 
لليونيل ميس��ي هذا الموسم مع بطل 

إسبانيا.
وأصبح الواعد أنس��و فات��ي )16 عاما( 
أصغر العب يش��ارك مع برش��لونة في 
تاريخ��ه بالبطول��ة األوروبي��ة حين بدأ 
اللقاء أساسيا دون ترك بصمة حقيقية 
قبل استبداله بميسي قبل مرور ساعة.

وحتى مع نزول النجم األرجنتيني ظل 
الفريق األلماني الط��رف األخطر وأضاع 
القائد ماركو روي��س ركلة جزاء تصدى 
لها الحارس مارك أندريه تير ش��تيغن 
م��ع اعتراض��ات عل��ى تج��اوز حارس 
المرمى خط مرماه أثن��اء تصديه للكرة 

دون أي تدخل من )الفار(.
ومنع تير شتيغن محاولتين من ريوس 
بينما سدد يوليان براندت كرة صاروخية 

ارتدت من العارضة في الدقيقة 77.
ومع صعوبة ايجاد مس��احات داخل أو 
حول منطقة الجزاء للفريقين في الشوط 
األول لج��أ االثنان للتس��ديد من بعيد 
دون جدوى وغاب جيدون سانتشو عن 
األنظار كما لم يواص��ل فاتي تألقه بعد 
أن أصب��ح حديث الجميع في إس��بانيا 

مؤخرا.
وانتظر دورتموند 25 دقيقة حتى حصل 
على أول فرصة جيدة حين مرر تورجان 

هازارد إلى ري��وس داخل منطقة الجزاء 
لكن تير شتيغن أجهض الخطر. وتوغل 
لوي��س س��واريز داخل منطق��ة الجزاء 
الغتن��ام فرصة ن��ادرة لمداهمة رومان 
بيركي لكن الحارس تعامل بشكل جيد.
وحصل دورتموند عل��ى ركلة جزاء بعد 
عرقلة ضد سانتشو وسددها ريوس لكن 
تير ش��تيجن واصل التأل��ق أمام قائد 

الفريق األلماني.
ومنح الظهور األول لميس��ي بعد إصابة 
في فترة االعداد للموس��م، مس��احات 
أكب��ر لبرش��لونة لكنها لم تك��ن كافية 

للتسجيل.
وفي المجموعة ذاتها تعادل إنتر ميالن 

1-1 على أرضه مع سالفيا براغ.
انتصار ثمين لاليبزيغ

فجر اليبزيغ األلماني مفاجأة من العيار 
الثقيل بع��د أن عاد بالنقاط الثالث من 
معق��ل بنفيكا البرتغال��ي بالفوز )2-1( 
على ملعب النور في المجموعة السابعة.
يدي��ن الفريق األلمان��ي بالفضل في هذا 
لمهاجمه  والثمي��ن  التاريخي  االنتص��ار 
الدولي الش��اب تيمو فيرنر الذي س��جل 
هدفي المباراة في الدقيقتين )69 و78(.

بينم��ا تكف��ل المهاج��م السويس��ري 
هاريس سيفيروفيتش بتسجيل هدف 

لبطل البرتغال في الدقيقة 84.
وبه��ذه النتيج��ة، انفرد اليبزي��غ مبكًرا 
بثالث  الس��ابعة  المجموع��ة  بص��دارة 
نقاط مس��تغاًل تعادل طرفي المجموعة 
اآلخرين أوليمبيك ليون وزينيت سان 
بطرس��برج الروس��ي )1-1( في فرنسا، 
تقدم سان بطرسبرغ بهدف سجله سردار 
أزمون في الدقيقة 41، وتعادل ممفيس 
ديباي لصالح ليون في الدقيقة 50 من 

ركلة جزاء.
بينما يقبع »النسور« في ذيل المجموعة 
بدون نقاط، مقابل نقطة لكل من ليون 

وزينيت في المركزي��ن الثاني والثالث 
على الترتيب.

خسارة للبلوز وسهلة الياكس 
وفي آخر المجموع��ات )الثامنة( مني 
تشلس��ي االنكليزي حامل لقب الدوري 
بخس��ارته  لي��غ«  »يوروب��ا  االوروب��ي 
االوروبي��ة االولى منذ 2017-2018 بعد 
س��قوطه أمام ضيفه فالنسيا االسباني 

صفر-1 
وس��جل رودريغ��و مورينو ه��دف الفوز 
المتأخر من مس��افة قريبة في ش��باك 
مواطنه كيبا اريسباالغا )74( قبل اهدار 

تشلسي ركلة جزاء في الرمق االخير.
وخاض فالنسيا مباراته االولى بعد اقالة 
مدربه مارس��يلينو غارس��يا اثر سقوطه 
ام��ام برش��لونة 2-5 وتعيي��ن ألبرت 
س��يالديس بدال منه، فحقق فوزه االول 

في سبع مباريات على تشلسي.
وكان تشلسي االفضل في الشوط االول 
اذ س��محت له خطة 3-4-3 في اللعب 
بارتياح عل��ى الجناحين، لكن فرصه لم 
تكن خطيرة فيما اعتمد فالنس��يا على 

المرتدات.
وخس��ر البلوز مهاجمه الشاب مايسون 
ماون��ت باك��را بس��بب االصاب��ة فدفع 
المدرب فرانك المبارد باالسباني بيدرو 

رودريغيز بدال منه )16(.
وبعد تسجيل مورينو هدف السبق فرط 
روس باركل��ي بفرص��ة المعادلة لفريق 
المبارد باهداره ركل��ة جزاء في الدقائق 

االخيرة اصطدمت في العارضة )88(.
وبع��د ايق��اف الش��رطة الهولندية أكثر 
من 300 مش��جع لنادي ليل الفرنس��ي 
بس��بب العنف واالخالل بالنظام العام، 
التهم اياكس امستردام ضيفه الفرنسي 
3-صفر بالمباراة األخرى من المجموعة 
ذاتها بعد موس��م رائع بل��غ فيه نصف 
النهائ��ي وخ��رج بش��ق النف��س أمام 

توتنهام االنكليزي.
فعل��ى ملعب »يوهان كروي��ف أرينا«، 
افتتح كوينس��ي بروميس العب الوسط 
الهجومي القادم من اش��بيلية االسباني 
التس��جيل ألياكس برأس��ه بعد تمريرة 
م��ن االرجنتيني نيك��والس تاليافيكو 
)18( ليحسم أفضليته في الشوط االول 
مقابل اعتماد ليل على المرتدات وعدم 
استس��المه خصوصا عبر الدولي الجديد 

جوناثان ايكوني.
وعزز العب الوس��ط المكسيكي الشاب 
إدس��ون ألفاري��س النتيج��ة بعد عمل 
جماع��ي وتمريرة م��ن البرازيلي دافيد 
نيريس )50( ث��م قضى تاليافيكو على 
آمال الضي��وف بتس��جيله الثالث بعد 
ركنية من المغربي حكيم زياش )62(.
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أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

في انطالقة دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يقسو على الملكي ونابولي يقهر البطل

البافاري يضرب بقوة وتوتنهام يفرط بالفوز وأتلتيكو يقتنص تعاداًل من يوفنتوس



جول��ة جدي��دة تش��هدها كب��رى الدوري��ات 
األوروبية هذا االس��بوع وتتج��ه األنظار فيها 
إل��ى ثالث قمم في كل من إس��بانيا وانكلترا 
وإيطاليا سترخي بظاللها على المرحلة المقبلة 
وإن كان الوق��ت الي��زال مبك��رًا عن الحديث 
بخصوص الصدارة ألن البدايات غالبًا ما تنقلب 
مع تتالي الجوالت، ونتابع بالس��طور القادمة 

أبرز مالمح هذا االسبوع.
قمة إسبانية

تش��هد منافس��ات الليغا يوم غد األحد مباراة 
قمة ستجمع إشبيلية المتصدر الحالي للدوري 
اإلس��باني مع لاير مدريد الثالث والباحث عن 
ف��وز يعيد له القليل من هيبت��ه التي فقدها 
أمام س��ان جيرمان الفرنس��ي بدوري األبطال 

يوم األربعاء.
وقاد خوان غوردان فريقه إش��بيلية للفوز على 
مضيفه أالفيس بهدف دون رد بالجولة السابقة 
)الرابع��ة(  ليعتل��ي الصدارة مس��تفيدا من 
خس��ارة المتصدر السابق أتلتيكو مدريد ورفع 
الفري��ق بقيادة مدرب منتخب إس��بانيا ولاير 
مدريد الس��ابق جولن لوبيتيغ��ي رصيده إلى 
10 نق��اط من ثالثة انتصارات وتعادل متقدما 
بفارق نقطة على أتلتيك��و مدريد، الذي تلقى 
أول أمس خسارته األولى هذا الموسم على يد 
لاير سوسييداد بهدفين نظيفين.. ويستضيف 

اتلتيكو اليوم السبت فريق سيلتافيغو.
وتجمد رصيد أالفيس عند 5 نقاط في المركز 

الحادي عشر.
ويدين الفريق األندلس��ي بف��وزه إلى غوردان 

المنتق��ل إلى صفوفه مطلع الموس��م الحالي 
قادما من إيبار بتس��جيله هدفا من ركلة حرة 

)د37(.
وتغل��ب برش��لونة مجددًا على غي��اب نجمه 
الكبي��ر ليونيل ميس��ي لإلصاب��ة وحقق فوزا 
ساحقا 5 / 2 على ضيفه فالنسيا بالجولة ذاتها 
ليحتل المركز الخامس على جدول المسابقة، 
وتألق بالمباراة الالعب الناشئ أنسوماني فاتي 
والنجم الهولندي الشاب فرنكي دي يونغ كما 
عاد لويس س��واريز بقوة إلى صف��وف الفريق 
وس��جل هدفين بعدم��ا أبعدت��ه اإلصابة في 

الفترة الماضية.
وقاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه لاير 
مدريد إل��ى انتصاره األول هذا الموس��م على 
ملعب »سانتياغو برنابيو« عندما سجل ثنائية 
في الفوز على ضيفه ليفانتي 3-2 التي شهدت 

الظهور الرس��مي األول للبلجيكي إدين هازارد 
مع النادي الملكي.

وسجل بنزيمة ثنائيته في الدقيقتين 25 و31 
قب��ل أن يع��زز البرازيلي كاس��يميرو بالهدف 
الثالث )40(، فيما سجل بورخا مايورال )49( 

وغونثالو ميليرو )75( هدفي ليفانتي.
ورفع بنزيمة غلته من األهداف إلى أربعة هذا 
الموسم فتصدر الئحة الهدافين علمًا بأنه أحرز 
تس��عة أهداف من ال� 12 األخيرة لريال مدريد 

في برنابيو.
وع��اد غرناطة من ملعب س��لتا فيغ��و بفوزه 
الثاني ونقطته الس��ابعة وذل��ك بتغلبه عليه 
بهدفي��ن دون رد، وتع��ادل لاير بيتي��س مع 
ضيف��ه خيتافي، وبل��د الوليد مع أوساس��ونا 
بالنتيجة ذاتها 1/1، وفاز إسبانيول على مضيفه 

إيبار 1-2. 

ليفربول يطير بالصدارة
وّجه نورويتش س��يتي لطمة قوية إلى ضيفه 
مانشستر سيتي وألحق به الهزيمة األولى في 
رحلة الدفاع عن لقبه ف��ي الدوري اإلنكليزي 
لكرة الق��دم هذا الموس��م بالتغلب عليه 3 - 
2 في المرحلة الخامس��ة من المسابقة والتي 
صبت في صالح منافس��ه ليفربول الذي نجح 
في الفوز على نيوكاس��ل بثالثة أهداف مقابل 
هدف. واستعاد نورويتش اتزانه في المسابقة 
وحقق الفوز الثمين بعد هزيمتين متتاليتين 
في ال��دوري ليرف��ع رصيده إلى س��ت نقاط 
ويه��رب بعيدًا عن مؤخرة جدول الترتيب إلى 

المركز الثاني عشر.
وفي المقابل تجّمد رصيد مانشس��تر س��يتي 
حام��ل اللقب عند عش��ر نق��اط لكنه ظل في 
المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف منافسه 
العنيد ليفرب��ول أكبر المس��تفيدين من فوز 
نورويتش. وأنهى نورويتش س��يتي الش��وط 
األول لمصلحته بهدفين سجلهما اإلسكتلندي 
كيني ماكلين وتود كانتويل في الدقيقتين 18 
و28 مقابل هدف سجله األرجنتيني سيرخيو 

أغويرو في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني، س��جل الفنلندي الخطير 
تيمو بوكي هدف االطمئنان لنورويتش سيتي 
في الدقيقة 50 فيما س��جل رودريجو الهدف 

الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 88.
وقاد المهاجم الس��نغالي س��اديو ماني فريقه 
ليفرب��ول للحف��اظ عل��ى انطالقت��ه المثالية 
بهدفي��ن قلبا تأخ��ره أمام ضيفه نيوكاس��ل، 

أضاف إليهما المصري محمد صالح ثالثًا أنهى 
المباراة بنتيج��ة 3-1، وحق��ق ليفربول فوزه 
الخامس ف��ي خمس مباريات هذا الموس��م 

ليرفع رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة.
ورف��ع كل م��ن مان��ي وصالح رصي��ده من 
األهداف هذا الموس��م في الدوري اإلنكليزي 

إلى أربعة أهداف.
وفي مباراة أخ��رى أكدت رابط��ة الدوري أن 
الالعب اإلنكليزي الشاب تامي أبراهام مهاجم 
تشيلسي أصبح أصغر العب في تاريخ الدوري 
اإلنكلي��زي يح��رز هدفين عل��ى األقل لثالث 
مباريات متتالية، وسجل أبراهام ثالثة أهداف 
)هاتريك( لفريقه تشيلسي في مرمى مضيفه 
وولفرهامبتون، ليفوز تشيلسي 5 /   2 في إطار 

المرحلة ذاتها، 
كما أصبح أبراهام أول العب إنكليزي يسجل 

هاتريك لتشيلس��ي منذ أن نجح األس��طورة 
فرانك المبارد في هذا عام 2011 خالل المباراة 

أمام بولتون.
وتتج��ه األنظار يوم غد األح��د لمواجهة قوية 

يستضيف فيها تشيلسي فريق ليفربول.
عرقلة يوفنتوس 

فقد يوفنتوس بطل األعوام الثمانية الماضية 
أول نقطتي��ن له هذا الموس��م ف��ي الدوري 
اإليطالي لكرة القدم بس��قوطه في فخ التعادل 
السلبي مع مضيفه فيورنتينا ضمن منافسات 

المرحلة الثالثة.
ولم ينجح يوفنتوس في استغالل عودة مدربه 
ماوريتسيو ساري إلى دكة البدالء بعد تعافيه 
م��ن التهاب رئ��وي، أو معنوي��ات البرتغالي 
كريس��تيانو رونال��دو بعدم��ا أصب��ح الهداف 
التاريخي لتصفي��ات كأس أوروبا )25 هدفًا( 

بعد تس��جيله س��وبر هاتريك )أربعة أهداف( 
ضد ليتوانيا األسبوع قبل الماضي.

وش��ارك الفرنس��ي المخضرم فرانك ريبيري 
الق��ادم هذا الصيف من بايرن ميونخ األلماني 
المرة األولى أساسيًا مع فيورنتينا، ورفع حامل 
اللقب الذي تعادل المرة األولى بعد فوزين في 
المرحلتين األوليين، رصيده إلى س��بع نقاط 
ليتراجع إل��ى المركز الثالث بينما يتصدر انتر 
ميالن ب�9 نقاط  إثر فوزه على ادونيزي بهدف 

ويحتل بولونيا المركز الثاني ب�7 نقاط.
وتش��هد جولة هذا االس��بوع قمة يلتقي فيها 

الجاران ميالن وأنتر بديربي الضباب الشهير.
نيمار المنقذ

سجل النجم البرازيلي نيمار العائد إلى صفوف 
فريقه باريس س��ان جيرمان للمرة األولى بعد 
غي��اب نحو أربعة أش��هر، مقّصي��ة رائعة في 
الوقت ب��دل الضائع ليمنح فريقه ف��وزًا قاتاًل 
على ستراسبورغ 1-صفر في المرحلة الخامسة 
من بطولة فرنس��ا لكرة القدم في مباراة قوبل 
خاللها بصافرات االس��تهجان من المشجعين 

الباريسيين.
وأتت مقّصية نيمار بالقدم اليسرى في الثواني 
األخيرة لتمنح س��ان جرمان ف��وزه الرابع هذا 
الموس��م )مقاب��ل خس��ارة واح��دة( وانفرادًا 
بالص��دارة بف��ارق نقطتي��ن عن ري��ن ونانت 

ومرسيليا.
وغاب نيم��ار )27 عامًا( عن تش��كيلة فريقه 
)األساس��ية واالحتياطية( منذ مطلع الموسم 

الحالي.

تغادرن��ا الي��وم بعث��ة منتخبن��ا 
المضرب  لكرة  للناش��ئين  الوطني 
األمريكية  المتح��دة  الواليات  إلى 
العال��م  بطول��ة  ف��ي  للمش��اركة 
لكأس ديفي��ز الذي يق��ام بالفترة 
م��ن ٢٢ولغاية ٣٠ أيل��ول الحالي 
ويس��بقها فت��رة تحضيري��ة لمدة 

أربعة اّيام.
و تعتب��ر ه��ذه المش��اركة األولى 
كإنج��از تاريخ��ي  لمنتخبن��ا بعد 
تأهله عن قارة اس��يا منتصف شهر 
نيس��ان الفائ��ت عندما ح��ًل في 
المرك��ز الرابع على صعي��د القارة 

اآلسيوية.
تجم��ع البطولة العالمي��ة القادمة 
أفض��ل ١٦ فريقًا من العالم وبواقع 
٤ منتخبات من اسيا و6 من أروبا 
و2 من امريكا الش��مالية ومثلهما 
عن كل م��ن قارة أوقيانوس��ية و 

امريكا الجنوبية.
وفي تصريح عن المشاركة وحظوظ 
منتخبن��ا تحدث المدرب وس��يم 
زيني��ة قائ��اًل: منافس��ات البطولة 
ستكون قوية نظرًا لقوة المنتخبات 
المشاركة والتي لها باع طويل في 
هذه اللعبة، وص��ول منتخبنا لهذه 
المرحل��ة يعد إنج��ازًا ولن يتوقف 

عند هذه المرحلة بالتأكيد.

وأض��اف زينية:  اس��تعد الالعبون 
له��ذه البطولة من خالل معس��كر 
مغل��ق خاص ف��ي ألماني��ا )تيم 
عظمة وبير ج��روة( والالعب يمان 
نغنغ م��ن خالل معس��كر داخلي 
نظرًا لصعوبة الس��فر وس��بق ذلك 
بطولة دولية ف��ي لبنان أحرز فيها 
الالعب تي��م العظمة المركز األول 
والثنائي تيم وبير المركز االول في 

مسابقة الزوجي.

خاتمُا: وجود الفريق الس��وري في 
بطولة العالم ورفع العلم الس��وري 
ف��ي أمري��كا ألول مرة هو ش��رف 
للفري��ق وس��نحاول تحقيق أفضل 

نتيجة.
أخي��رًا نذكر أن البعث��ة إلى بطولة 
العال��م مؤلفة من م��درب الفريق 

وسيم زينية و
الالعبين: تي��م العظمة وبير جروة 

ويمان نغنغ.
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ناقش��ت هيئة المكتب التنفي��ذي لالتحاد 
الرياض��ي الع��ام ي��وم الثالث��اء الماض��ي 
التعليمات االنتخابية للمؤسسات الرياضية 
على مس��توى فروع االتح��اد الرياضي في 

المحافظات
 )األندية الرياضية – اللجان الفنية – اللجان 
التنفيذي��ة( خالل اجتماعه��ا الدوري بمقر 

االتحاد بدمشق.

وتم التطرق إلى بنود التعليمات واستعراض 
الش��روط العام��ة واالج��راءات التنفيذي��ة 

وتعليمات عقد المؤتمرات االنتخابية.
وتوجه اللواء موف��ق جمعة رئيس االتحاد 
الرياض��ي العام بالش��كر لجمي��ع الكوادر 
عل��ى الجهود التي قام��ت بها خالل الدورة 
الرياضية الحالية مش��يرًا إلى العمل الكبير 
ال��ذي تم تحقيق��ه واإلنج��ازات الرياضية 

الكثي��رة الت��ي حققه��ا العب��و والعب��ات 
المنتخب��ات الوطنية والتي بلغت )2273( 
ميدالي��ة متنوعة منذ الع��ام 2011 وحتى 

تاري��خ 11/9/2019.
واستعرض اللواء جمعة مواعيد المؤتمرات 
المؤتم��رات  تنعق��د  بحي��ث  االنتخابي��ة 
االنتخابي��ة لألندي��ة بالفترة م��ن 7 ولغاية 
30/10/2019 تليها اللجان الفنية بالفترة من 

3 ولغاي��ة 10/11/2019، ثم تال التعليمات 
الحضور  االنتخابية وأجاب على تس��اؤالت 

حول كل مايتعلق بالمسألة االنتخابية.
يش��ار إل��ى أن هيئ��ة المكت��ب التنفيذي 
لالتح��اد الرياض��ي تضم أعض��اء المكتب 
التنفيذي ورؤساء فروع االتحاد بالمحافظات 
ورؤساء االتحادات الرياضية ومديري المدن 

والفنادق الرياضية.

هيئة المكتب التنفيذي ناقشت التعليمات االنتخابية

اختتمت األس��بوع الماضي في مس��بح تشرين بدمشق 
والش��ابات  للش��باب  الجمهوري��ة  بطول��ة  منافس��ات 
والناش��ئين والناشئات بمش��اركة كبيرة كسر بها بعض 
السباحين أرقامهم الشخصية بوقت سجلت فيه السباحة 
إنانا س��ليمان رقمًا قياس��يًا جديدًا بسباق 200  م صدر، 

ونستعرض أصحاب المراكز ال�3 األولى في كل سباق.
فئة الشباب

20 م متنوع: 1- محمد حاج موس��ى )دمشق( 2- أحمد 
مسالتي )حلب( 3- آدم بوظ )حلب(.

100 م صدر: 1- نادر س��وقية )الجيش( 2- عبد الرحمن 
الحموي )الجيش( 3- نادر نابلسي )دمشق(.

400 م متنوع: 1- عب��د الرحمن الحموي )الجيش( 2- 
أحمد مسالتي )حلب(.

200 م ظهر: 1- محمد حاج موس��ى )دمشق( 2- كمال 
ميداني )حلب( 3- نادر سوقية )الجيش(.

200 م حرة: 1- بش��ار شدود )دمشق( 2- كمال ميداني 
)حلب( 3- أمجد بغدادي )حلب(.

100 م ظه��ر: 1- محمد حاج موس��ى )حلب( 2- أحمد 
مسالتي )حلب( 3- نادر نابلسي )دمشق(.

100 م حرة: 1- بش��ار شدود )دمش��ق( 2- عبد الرحمن 
الحموي )الجيش( 3- كمال ميداني )حلب(.

فئة الشابات
100 م ح��رة: 1- لجين موس��ى )دمش��ق( 2- بيس��ان 

سويدان )دمشق( 3- نور قشقجي )حلب(.
200 م متنوع: 1- بيس��ان س��ويدان )دمشق( 2- رفقة 

مورى )حلب(.
100 م ظه��ر: 1- لجي��ن المولى )دمش��ق( 2- بيس��ان 

سويدان )دمشق( 3- رفقة مورى )حلب(.
فئة الناشئين

100 م ح��رة: 1- بدر العجمي )الجي��ش( 2- كرم عالء 
الدين )حلب( 3- مالك خشيفاتي )دمشق(.

200 م متنوع: 1- أس��امة طرابلس��ي )الجيش( 2- بدر 
العجمي )الجيش( 3- محمد بركات )الجيش(.

400 م حرة: 1- ليث لقموش )الجيش( 2- كنان غريب 
)دمشق( 3- محمد شومان )الجيش(.

100 م صدر: 1- أغيد مدلل )دمشق( 2- مالك خشيفاتي 
)دمشق( 3- محمد بركات )الجيش(.

400 م متن��وع: 1- كن��ان غري��ب )دمش��ق( 2- مالك 
خشيفاتي )دمشق( 3- عامر سوقية )الجيش(.

100 م فراش��ة: 1- أسامة طرابلس��ي )الجيش( 2- أمير 
حاج سليمان )حلب( 3- أكاد أحمد )الجيش(.

200 م ظهر: 1- ليث لقموش )الجيش( 2- عبد النابلسي 
)دمشق( 3- محمد خطاب )دمشق(.

200 م ح��رة: 1- كنان غريب )دمش��ق( 2- بدر العجمي 
)الجيش( 3- كرم عالء الدين )حلب(.

100 م ظهر: 1- لينا لقموش )الجيش( 2- كمال ميداني 
)حلب( 3- علي مولى )دمشق(.

فئة الناشئات
100 م حرة: 1- جنى كعكوش )دمشق( 2- زكرى حبابة 

)الالذقية( 3- لين عياش )الالذقية(.
200 م صدر: 1- إنانا س��ليمان )الجيش( 2- ياس��مين 

سيدو )دمشق( 3- لين عياش )الالذقية(.
200 م متنوع: 1- فرح كلش )دمش��ق( 2- جنى أحمد 

)طرطوس( 3- زهراء ميهوب )حمص(.
400 م ح��رة: 1- إنان��ا س��ليمان )الجي��ش( 2- جنى 

كعكوش )دمشق( 3- زكرى حبابة )الالذقية(.
200 م فراشة: 1- فرح كلش )دمشق( 2- زهراء ميهوب 

)حمص(.
200 م ظهر: 1- ياس��ين سميدو )دمشق( 2- فرح كلش 

)دمشق( 3- حال زيدان )حلب(.
100 م ظهر: 1- ياسين سميدو )دمشق( 2- ماريا ديوب 

)الجيش( 3- حال زيدان )حلب(.

منافسة كبيرة في بطولة الجمهورية للسباحة

أح��رز طالل الزعيم نج��م منتخبنا 
الوطني المركز األول في بطولة آسيا 
لألساتذة للشطرنج والتي اختتمت 
منتصف االسبوع الماضي فوق رقع 
ألمآتا بكازاخس��تان بمش��اركة38 
العب��ًا مثل��وا كاًل م��ن دول لبنان 
وكازاخستان وأفغانستان ومنغوليا 
لنيوزيالن��دا  باإلضاف��ة  وعم��ان 
وسنغافورة  وقرغيزستان  وأستراليا 

وماليزيا وطاجكستان.
إيران.

ونال بطلنا أيضا لقب اس��تاذ دولي 
M.I والذي يعد اللقب الخامس في 

سورية عبر تاريخ اللعبة )سبقه إليه 
عماد حق��ي وأحمد ثابت الخطيب 
وس��اطع حص��ري وبش��ير عيتي( 
ون��ورم M.G بع��د مس��يرة تأل��ق 
7.5 نقطة  بالنهائيات حصد فيه��ا 

من أصل 9 ممكنة.
تأهل عالمي

تلق��ى اتح��اد اللعب��ة تهنئ��ة من 
االتحاد اآلس��يوي للشطرنج صباح 
األربعاء الماضي تم التأكيد خاللها 
عل��ى تأهيل البطل ط��الل الزعيم 
إلى بطولة العالم التي س��تقام في 

إيطاليا 2020.

حجز مقعده عن جدارة في بطولة العالم بإيطاليا2020

طالل الزعيم 
بطاًل ألذكياء قارة آسيا

مضربنا الناشئ في بطولة العالم

اليوم وغدًا.. ثالث قمم كروية في الدوريات األوروبية 


