االثنين ..بدء انتخابات إدارات األندية
تبدأ يوم االثنين القادم الدورة االنتخابية العاشرة لالتحاد
الرياضي العام من خالل انتخابات مجالس إدارات األندية
الرياضية في كافة المحافظات وفق جدول مواعيد محدد,
وقد عقدت اللجان التنفيذية لالتحاد الرياضي بالمحافظات
اجتماعات مع إدارات األندية التابعة لها جرى خاللها شرح
التعليمات االنتخابية الصادرة عن المكتب التنفيذي.
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التصفيات اآلسيوية «المشتركة» بكرة القدم
اللواء جمعة يتفقد المنشآت الرياضية بحلب
منتخبنا األول يواجه «المالديف» و«غوام» لزيادة الرصيد
ويلتقي اللجنة التنفيذية

2
جبلة وتشرين إلى المباراة
النهائية لدورة االنتصار الكروية
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ً
فارسنا أحمد حمشو بطال للجائزة الكبرى
في بطولة موسكو الدولية لقفز الحواجز

ختام دورة دمشق الدولية الثالثة
لقفز الحواجز

6
تقرؤون أيضًا
منتخبنا األولمبي يعاود تحضيراته
للنهائيات اآلسيوية

5

كلمة االتحاد

تشرين موعدنا
في كل عام يطل ش��هر تشرين األول ويصل إلى السادس من أيامه
يك��ون لوطننا موعد الفخار واالنتصار ،حيث في ذلك اليوم األغر عام
ألف وتسعمئة وثالثة وسبعين انطلق جيشنا العربي السوري جيش
العزة والف��داء والعقيدة ليدك معاقل الجي��ش الصهيوني المحتل
وليح��رر األرض واإلرادة وليكس��ر الذراع الطويل��ة لجيش اإلرهاب
والعدوان ويعلن أن ساعة الحسم أنت وأن النصر البد منه وأن أرضنا
المقدسة س��تكون مقبرة للغزاة الطامعين وس��جل جيشنا العظيم
أعظم مالحم الكبرياء والشرف وسطر بدماء شهدائه أسمى صفحات
االنتصار في تاريخنا المعاصر لتكون حرب تشرين التحريرية وتبقى
أهم إنجازات الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ
األسد في السادس عشر من تشرين عام .1970
وفي هذه الحرب القاس��ية تحررت اإلرادة العربي��ة من القيود وزال
الخوف من النفوس وتالش��ى التردد وكيف ال يكون ذلك وجيش��نا
العقائ��دي العظيم قد انتزع زمام المبادرة من العدو الصهيوني ألول
مرة في تاريخ الصراع العرب��ي معه ورغم خروج مصر من المواجهة
استمرت قواتنا المسلحة وحيدة في المواجهة مؤكدة كفاءة المقاتل
الس��وري مزعزعة الكيان الصهيوني وبنيته العس��كرية واالجتماعية
إلى أن رفع القائد المؤس��س راية النصر علم الوطن في سماء مدينة
القنيطرة المحررة.
ونتذكر في كل عام وفي موع��د االنتصار الذي تحقق وأثاره وتأثيره
في حياة وطننا ونفخر بتاريخ حافل بمواقف العزة والفخار والش��رف
والكبرياء ويمتد هذا التاريخ المش��رف إلى اآلن إلى حرب اجتثاث
اإلرهاب وكس��ر طوق العدوان الكوني الذي استهدف أرضنا وتاريخنا
ومقدس��اتنا وعقائدنا وحاضرنا ومستقبلنا وبروح تشرين وانتصاراته
وبعقيدة األبطال المؤمنين وبصبر شعبنا وصموده وبحكمة وشجاعة
وإيمان وإخالص ونبل وش��هامة قائدنا المفدى بش��ار األسد رئيس
الجمهوري��ة تصدى الوط��ن للعدوان الكوني المدع��وم من األعراب
واألغ��راب والمس��تعمرين والصهاين��ة ولمواجه��ات اإلرهابيي��ن
التكفيريين رجال قواتنا المس��لحة البواس��ل أعتى فصول المؤامرة
الكونية وطاردوا المعتدين التكفيريين على امتداد مس��احة الوطن
وها هم في األمتار األخيرة يعلنون النصر النهائي ليكون المعتدون
كمن س��بقهم ً
خبرا من أخبار التاريخ ويالحقون فلولهم مستمدين
من دماء الشهداء العزم والفداء.
والرياضيون في هذه المناسبة العظيمة يتقدمون بالحب كل الحب
والوفاء والتقدير واإلكبار والوالء واالنتماء لجيشنا جيش الوطن وهو
يم�لأ الصفحات ً
مجدا وإباء بقيادة س��يد الوطن رم��ز عزتنا ومصدر
قوتنا وقوة حاضرنا وش��مس مستقبلنا الس��يد الرئيس بشار األسد
رئيس الجمهورية قائد األمة والوطن.

تصفيات كأس آسيا للشباب بكرة القدم

منتخبنا فاز على المالديف وتعادل مع لبنان
وغدًا يالقي طاجكستان

نادي شرطة حماه ..نتائج طيبة في
عدة ألعاب وطموح نحو األفضل

اليوم ..منتخبنا السلوي للناشئات
يلتقي األردن بالبطولة الودية

7

3

2

فريق الجيش يودع بطولة األندية العربية أمام نواذيبو الموريتاني

6

قمة إيطالية ..ومواجهات سهلة
لفرق الصدارة بالدوريات األوروبية

العمالق البافاري أبهر بسباعيته ..سان جيرمان
ومان سيتي وأياكس تابعوا حصد النقاط

4
7
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التصفيات اآلسيوية «المشتركة» بكرة القدم

منتخبنا األول يواجه «المالديف» و«غوام» لزيادة الرصيد
علي شحادة
ً
غ��دا األحد إل��ى اإلمارات
يتوجه
منتخبن��ا األول لكرة القدم محم ًال
بآمال عش��اقه ومحبيه في مهمة
كبي��رة هدفها األساس��ي الفوز ثم
الف��وز ثم الف��وز وال ش��يء غيره
ف��ي مباراتي��ه المقررتين ضمن
مجموعته في ذه��اب التصفيات
اآلس��يوية «المش��تركة» أو
المزدوجة المؤهل��ة إلى نهائيات
آس��يا المقبل��ة والمؤهل��ة إل��ى
التصفي��ات النهائية لكأس العالم
الموندي��ال القط��ري .فم��اذا عن
رحلة األمل هذه وما هي حظوظنا
ف��ي المباراتي��ن أم��ام منتخب
المالديف ومنتخب غوام؟؟

منتخب أقوى

المباراة األولى لمنتخبنا س��تقام
يوم الخميس المقبل وهي الثانية
له في مجموعته وسيكون منافسه
منتخب المالدي��ف ومنتخبنا في
كل الحسابات أقوى من المنافس
بالش��كل والمضم��ون واألف��راد
والمجموعة وبالتاريخ واإلنجازات
وه��ذا يعني أن ث�لاث نقاط البد
من الفوز به��ا إلى جانب عدد من
األه��داف يجب تس��جيله وذلك
في الس��باق لص��دارة المجموعة
أو الوص��ول إل��ى المرك��ز الثاني
المؤهل لنهائيات آس��يا أو ًال وإلى
التصفي��ات المقبل��ة الثانية على
طريق الوصول إلى المونديال.

ف��ي قولن��ا ه��ذا ليس اس��تهانة
بالفري��ق المنافس ولكن��ه قراءة
للواق��ع وموازي��ن الق��وى حيث
ً
كثي��را أمام كهذا
نتفوق في ذلك
منافس.
فريقنا يمل��ك من الرصيد  3نقاط
ول��ه في الرصي��د ذاته بحس��اب
األهداف  5أهداف وعليه هدفان.
وتحت��ل المرك��ز الثان��ي خل��ف
منتخ��ب الصين بف��ارق األهداف
وذات الرصيد من النقاط.
ونتق��دم على الفلبي��ن باألهداف
وهي الت��ي لعبت مباراتين فازت
في واحدة وخسرت الثانية ولها 6
أهداف وعليها مثلها.

أم��ا المالدي��ف التي س��نواجهها
فقد لعبت مرتين فازت وخسرت
ورصيده��ا م��ن األه��داف ()4-
وتحت��ل المرتب��ة الرابع��ة فيما
منتخ��ب غ��وام ب�لا رصي��د من
خسارتين.

منتخب الصين

على الورق والواقع وفي حسابات
الق��وى لف��رق المجموع��ة نلحظ
أن منتخ��ب الصين هو منافس��نا
الحقيق��ي واألقوى عل��ى صدارة
المجموعة وعليه البد وأن نواجهه
وقد فزنا بث�لاث مباريات وأصبح
ف��ي رصيدن��ا  9نقاط وه��ذا أمر
ممك��ن ومقدور علي��ه كما يجب

تس��جيل أهداف بع��دد وافر في
المباراتي��ن القادمتي��ن حي��ث
لألهداف حس��ابات في األفضلية
حين التعادل بالنقاط.
فريقنا ومنتخ��ب الصين يلعبان
دور البطولة في ه��ذه المجموعة
أما منتخبات (الفلبين والمالديف
وغوام) فتلع��ب دور الكومبارس
وهي محطات لنا وللفريق الصيني
نت��زود منها بالنقاط واألهداف في
السباق نحو القمة وتحقيق الهدف
(المتابع��ة) بالتصفي��ات ولعب
أدوار متقدمة فيها.
ً
جديدا إذا قلنا إننا أقوى
لن نضيف
من منتخبات المالديف والفلبين

وغوام وإن فوزنا عليهم أمر متوقع
ً
ج��دا ومن
بنس��بة عالية وعالية
خالل لقاءاتنا معهم نرسل رسائل
إلى الفريق الذي يرس��ل هو اآلخر
الرس��ائل حين يلتقي معهم وهو
الفريق الصيني.
أي بصريح العبارة (منافس��نا هو
منتخ��ب الصي��ن وه��و قصدنا)
ويجب أن نمر بنجاح وفوز وتعزيز
للرصي��د عل��ى المنتخب��ات التي
س��نواجهها بحكم الج��دول حتى
نصل بكل قوة إلى قصدنا.

الخامسة مساء

موع��د مباراتنا األولى مع منتخب
المالدي��ف س��يكون الخمي��س

القادم في الساعة الخامسة مساء
فيما ستكون مباراتنا الثانية أمام
منتخ��ب غ��وام يوم  15تش��رين
الجاري وف��ي اإلمارات ً
أيضا وهي
أرضنا االفتراضية.
ويب��دو فريق غ��وام أضع��ف فرق
المجموع��ة وه��و مجه��ول الق��وة
والحضور والمجموعة واألفراد ويبدو
أن وج��وده ف��ي ه��ذه التصفيات
كونه من هواة حضور المناس��بات
والتواج��د بين أقطابه��ا على أمل
اكتس��اب الفائ��دة والس��عي إل��ى
التط��ور وهكذا حال الفرق المبتدئة
والشجاعة وفي مش��اركته شجاعة
ً
مس��بقا مصيره في هذه
ألنه يعرف

التصفيات ويدرك ماذا ينتظره أمام
ً
وعتادا.
خصوم يفوقونه عدة

منتخبنا

س��يكون منتخبن��ا ف��ي تدريب
ً
ب��دءا من
جماعي ش��به متكامل
ي��وم األحد ً
غدا حي��ث يلتقي في
اإلمارات المس��افرون من دمشق
مع الالعبين المحترفين القادمين
م��ن أنديته��م أي أن منتخبنا قد
يتدرب  4أيام قبل لقاء المالديف
حس��ب ما خطط له المدير الفني
من ضم��ن األقاوي��ل أن (فراس
الخطي��ب) كابت��ن المنتخب لن
يك��ون م��ع الفري��ق كون��ه أعلن
االعت��زال ومن ضمنه��ا ً
أيضا قد

تش��هد ع��ودة المهاج��م (عم��ر
خريبي��ن) الذي أعلن اس��تعداده
للعب مع المنتخب.
وقد دعا المدير الفني فجر إبراهيم
قائمة تضم ً 23
العبا هم :إبراهيم
عالمة ،خال��د إبراهيم،وليم غنام،
عم��رو الميداني ،أحم��د الصالح،
عم��رو جني��ات ،حس��ين جويد،
عبدهللا الش��امي ،أحم��د األحمد،
 ،خالد مبيض ،خال��د كرداوغلي،
ورد الس�لامة ،يوس��ف محم��د،
محم��د عنز،محم��د المرم��ور،
كام��ل حميش��ة ،محم��د كامل
كواي��ة ،محمود المواس ،اس��امة
اومري،عم��ر خريبي��ن ،ش��ادي
الحم��وي ،مؤي��د العج��ان  ،عمر
الس��ومة ,وتعذر انضم��ام الالعب
محمد عثم��ان للقائمة لخضوعه
لمرحلة التأهيل بعد إصابته وعدم
خوضه ألي مباراة علمأ أن المدير
الفن��ي فجر ابراهي��م على تواصل
يومي معه للوقوف على جهوزيته.
وتضم البعث��ة إياد من��دو مديرا
للمنتخب وفجر إبراهيم مديرا فنيا
ومحمد غس��ان معت��وق ورضوان
األبرش مدربين مساعدين وماهر
بيرقدار وصفوان الحس��ين مدربي
ح��راس وابراهي��م س�لامة اداريا
عام��ا ورامي كيال محل�لا لألداء
ورفيق المص��ري معالجا فيزيائيا
ووس��ام غيبور مس��اجور وبش��ار
محم��د منس��قا اعالمي��ا ومحمد
الخاطر مستشارا إعالميا وإحسان
إبراهيم مسؤوال للتجهيزات

فريق الجيش يودع بطولة األندية العربية أمام نواذيبو الموريتاني
صبحي أبو كم
بفارق هدف خ��رج الجيش م��ن البطولة
العربي��ة لألندية األبطال ف��ي إياب مباراة
الدور  32بخس��ارته  1/0أمام نادي نواذيبو
الموريتان��ي على ملعب ش��يخا بيديا في
العاصمة الموريتانية نواكشوط بعد مباراة
قدم فيها الفريقان مستوى متكافئا نسبيا
مع أفضلية بسيطة ألصحاب األرض الذين
لعب��وا بحيوية وتركيز أفض��ل على مرمى
منافس��هم وحسموا بش��كل مبكر تأهلهم
للدور  16في البطولة حين اس��تغل كابتن
الفريق الموريتاني وقلب دفاعه عبدهللا سي
ضربة ركني��ة لزميله وارتقى أليها برأس��ه
تس��ديدة قوية لم يستطع حارس الجيش
العالم��ة الوصول له��ا ألنها س��قطت في
الزاوية المعاكسة لمكانه في الدقيقة ()19

ً
س��عيا للتعادل لكن
نشط الجيش بعدها
عبر محاوالت مقطوعة ودون خطورة على
المرمى الخصم من قبل ثائر كروما ومؤمن

ناجي ومحمد الواكد ,باس��تثناء تس��ديدة
قوي��ة لمؤمن ناجي ف��ي القائم وبالمقابل
اس��تطاع عالمة أن يحب��ط عدة محاوالت

لمهاجمي الموريتاني الذي سعى لتحقيق
هدف ثان يحسم به الموقف.
شوط الحلم الضائع

واستمر األداء في الثاني على وتيرة عالية
من الطرفين ,واش��تد التناف��س بينهما
عبر في هجمات متبادلة س��ريعة وخرج
يوس��ف الحموي لإلصابة وحل بديال عنه
أحمد الخصي مع منتصف الشوط وتبعه
بع��د قليل علي خليل بدي�لا لثائر كروما
ف��ي مح��اوالت إلدراك التع��ادل لكنها
قطعت م��ن الدفاع أو انته��ت باحضان
الح��ارس ,ومع اقتراب الوقت من نهايته
الحت فرصتين لفريق الجيش في منطقة
جزاء الخصم عاند الحظ االس��تفادة منها
لكل من الواك��د والناج��ي ,وفي الوقت
ب��دل الضائ��ع ( 5دقائ��ق) ازداد حماس
العبي الفريقين في اقتناص هدف خاصة
من العبي الجي��ش دون جدوى ليلتحق
أصح��اب األرض بركب ال��دور  16ويودع
فريق الجيش البطولة حيث كانت مباراة
الذهاب قد انتهت بالتعادل.

بعد إقالة الحمزاوي ..من يقود دفة كرة الفتوة؟
مالك الجاسم
جاءت مش��اركة ن��ادي الفتوة في
دورة االنتص��ار الت��ي نظمها نادي
تش��رين لتظهر ً
عددا م��ن الحاالت
الت��ي تطرقنا له��ا ف��ي الكثير من
المناس��بات وتمحورت حول لياقة
الالعبي��ن وحالة االنس��جام داخل
المستطيل األخضر وعدم الجاهزية
الكاملة للفريق للدخول في مباريات
الدوري الممتاز الذي تقترب ساعة
انطالقه وخسر الفتوة ثالث مباريات
األولى أمام تش��رين بثالثة أهداف
له��دف والثانية مع التضامن بهدف
وثالثها مع الشرطة بهدفين وكشفت
هذه المباريات حاالت الخلل داخل
جس��م الفريق وبحسب بعضهم فإن
ً
قسما منها وال
الجهاز الفني يتحمل
يتحمله��ا كاملة لذل��ك كانت رياح
التغيير حاضرة ومع المباراة الثانية
في الدورة أم��ام التضامن كان قرار
اإلدارة بحل الجه��از الفني والبحث
عن البديل في غضون األيام القليلة
القادم��ة ولم تتوقف األمور عند هذا
الحد ب��ل تجاوزت ألكث��ر من ذلك
ً
جريئا بالنظر في
وكان ق��رار اإلدارة
وض��ع الالعبين وفس��خ عقود عدد
منهم.
وبالع��ودة لموض��وع البح��ث ع��ن
م��درب جدي��د يق��ود الفت��وة في
المرحل��ة القادمة كان��ت التكهنات

حاضرة وكل شخص يغمز من قناته
الخاص��ة عن ش��خصية الم��درب ،
وطرح العديد من األسماء منها :أنور
عبد القادر وهشام الشربيني وأحمد
الصالح وأحمد الشعار وأحمد عزام
 ،وبعضه��م أك��د أن اإلدارة تتج��ه
لتسمية إس��ماعيل الس��هو لقيادة
المرك��ب وبقي��ت كل ه��ذه األمور
ً
أحاديثا تتبادل هنا وهناك بانتظار
اإلعالن الرسمي من إدارة الفتوة عن
اسم المدرب الجديد.
أما فيم��ا يخص الموض��وع المالي
الذي ال يزال يؤرق اإلدارة فقد أعلنت
إدارة الفت��وة ع��ن حج��م صرفياتها
والت��ي وصلت إل��ى  45مليون ليرة
سورية شملت :التعاقد مع مجموعة

م��ن الالعبي��ن وال��كادر التدريب��ي
وتكاليف الفريق وتجهيزات التمارين
اليومية من حيث اللباس واألدوات
المس��اعدة والمباري��ات الودي��ة
ومعسكر االس��تعداد والمشاركة في
دورة االنتصار.
وتؤك��د اإلدارة الزرق��اء أن الرواتب
الش��هرية تزيد كتلتها عن الخمسة
ماليي��ن لي��رة م��ن مس��تحقات
الالعبي��ن ،يض��اف له��ا تكالي��ف
الدوري والس��فر للعب خارج أرضه
وأجور الحكام ومتطلبات الالعبين
وإقامتهم.
الفت��رة باتت قصيرة وه��ي تحتاج
لمضاعف��ة العمل وم��ا هو مطلوب
اآلن م��ن اإلدارة ترتي��ب األم��ور

بالس��رعة القص��وى والخي��ارات
مفتوحة وواسعة لهذا األمر وجاهزية
الفري��ق البدنية يج��ب أن تضاهي
جاهزية بقي��ة الف��رق ،وال نتحدث
ع��ن األمور المادية ب��ل على صعيد
التحضير.
والمخاوف م��ا تزال حاض��رة لدى
الكثير في الش��ارع الرياضي ،وقبل
انطالق الدوري يجب أن تأخذ إدارة
الفتوة بكل المالحظات التي تطرح،
والعمل ببعضه��ا إن أمكن والفتوة
يض��م العبي��ن مزيج بي��ن الخبرة
والش��باب لك��ن بقيت المش��كلة
حاضرة في بع��ض المراكز ويمكن
أن نأخذ مباري��ات الفتوة في دورة
االنتصار مثا ًال على ذلك ،حيث تلقى

أربع��ة أهداف وس��جل ً
هدفا ،ومن
قبلها كانت مباراة الوثبة في حمص
والتي خس��رها بأربعة أه��دافً ،
إذا
هناك مش��كلة حقيقية في جس��م
الفريق ،ويمك��ن الوصول لها وحلها
من خالل المدرب الجديد.
مس��ؤول اإلع�لام ف��ي إدارة نادي
الفتوة محمد العرس��ان قال :ندرس
خي��ارات تعيي��ن كادر تدريب��ي
متكام��ل للنهوض بواقع الفريق بعد
المش��اركة في دورة االنتصار وظهور
بعض الثغ��رات الفردية والجماعية،
ونعم��ل على إيج��اد حل��ول فنية
وإدارية لفرض حال��ة االنضباط في
صفوف الفريق.
الفترة القادمة ستش��هد فسخ عقود
لبعض الالعبين الذي��ن لم يقدموا
المستوى الفني المطلوب ،وتدعيم
المراكز بالعبي��ن جدد قادرين على
تقدي��م الص��ورة واألداء الذي يليق
بسمعة نادي الفتوة.
ً
ويضي��ف العرس��ان :إداري��ا نعاني
صعوبات كثيرة أهمها قلة اإلمكانات
المادية في ظل غي��اب الداعمين،
وعدم وجود اس��تثمارات ،ونعتمد
على أنفس��نا ف��ي توفير ذلك حيث
قدم رئيس النادي بسام العرسان ما
ً
مليونا ،وقدم عضو اإلدارة
يقارب 16
صال��ح العاني أربع��ة ماليين وهذه
األرقام قابلة للزيادة في ظل الظروف
المالية الصعبة التي يعيش��ها نادي
الفتوة.

مباريات ودية استعدادية ألندية الدوري الممتاز بكرة القدم
ً
اس��تعدادا لبطولة الدوري الكروي
الممت��از المق��رر انطالقته��ا في
العش��رين م��ن الش��هر الج��اري
أقيمت ع��دة مباري��ات ودية في
دمشق والمحافظات للوقوف على
جهوزية الفرق المشاركة وكجرعات
تدريبية لالعبي هذه الفرق.
التقى على ملعب رعاية الش��باب
رجال االتحاد م��ع جيرانهم رجال
الحرية ً
وديا وقد أس��فرت المباراة
عن فوز االتحاديين بهدف وحيد.
ج��اء اللق��اء ضعيف المس��توى
ً
فني��ا وخاصة من جان��ب الفريق
(األحمر) الذي لم يقدم أي جديد؟
ولم يلمس الحض��ور الجماهيري
المقب��ول أي��ة بصم��ة تذكر على
صعي��د التطور رغم أن الفريق يمر
بمرحلة االحتكاك والتجريب وكذا
األمر بالنس��بة للفري��ق (األخضر)
الذي عانى على مدار األس��بوعين
الماضيي��ن م��ن التخب��ط وعدم
االستقرار في جهازه التدريبي.
الش��وط األول تميز باألداء العقيم
والك��رات العش��وائية واألخط��اء
العدي��دة بالتمري��رات وانع��دام
الفرص وغي��اب التس��ديدات إذ
س��اد العك الكروي ،وفي الشوط
ً
نس��بيا من
الثاني تحس��ن األداء
جانب االتحاد الذي بسط سيطرته
ف��ي ظل التبدي�لات التي أجراها
المدرب��ان (اليعقوبي والحمصي)
وترجم أفضليته بهدف أنس بوطة
قبل ثمان��ي دقائق عل��ى النهاية

ً
مس��تفيدا من ركنية دياب عندما
أحس��ن اس��تقبال الكرة وأودعها
شباك (السالم).
عل��ى أرض الملعب البلدي بحماة
تغلب الوثبة على الطليعة بهدفين
مقابل هدف س��جل للوثبة هادي
المص��ري بالدقيق��ة  16وماه��ر
دعب��ول بالدقيق��ة  30وللطليعة
محم��د العب��ادي بالدقيقة 18من
ركلة جزاء.
وعلى ملع��ب الباس��ل بالالذقية
ف��از الكرامة على حطين بهدفين،
حي��ث افتتح الكرامة التس��جيل

ف��ي الدقيقة  34عبر أحمد العمير
وع��ادل حطي��ن النتيج��ة ف��ي
الدقيقة  51م��ن ركلة جزاء نفذها
حس��ين الجويد وبعده��ا بدقيقة
س��جل الكرامة هدف��ه الثاني عبر
عماد الحموي.
وف��از فري��ق الوثب��ة عل��ى فريق
الطليعة بهدفين دون رد في اللقاء
الودي ال��ذي جمعهما على أرض
ملع��ب خالد ب��ن الوليد بحمص
وس��جل هدف��ي المب��اراة ماه��ر
دعبول ومروان صالل بالدقيقتين
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تصفيات كأس آسيا للشباب بكرة القدم

منتخبنا فاز على المالديف وتعادل مع لبنان وغدًا يالقي طاجكستان

طاجكستان – ربيع حمامة
تغلب منتخبنا الوطني للش��باب
لكرة الق��دم أم��س الجمعة على
مالدي��ف  3/2بالجولة الثانية من
تصفيات كأس آس��يا المقامة في
طاجكس��تان  ،ليرفع منتخبنا من
رصي��ده ل  4نقاط ,بع��د أن كان
قد تعادل م��ع نظيره اللبناني في
الجولة األولى بهدف لهدف ويلعب
مبارات��ه األخي��رة والمصيرية مع
طاجكس��تان صاحب األرض يوم
غد األحد الس��اعة الخامسة مساء
بتوقيت دمش��ق ً
علما أن منتخب
طاجكستان كان قد فاز في الجولة
األولى عل��ى منتخ��ب المالديف
بتسعة أهداف نظيفة.

سورية × المالديف 2/3

الش��وط األول فرض فيه منتخبنا
أفضليت��ه من��ذ البداي��ة وأضاع
العدي��د م��ن الف��رص بمواجهة
المرمى المالديفي افتتحها حاتم
النابلس��ي ف��وق العارض��ة وه��و
وحيدا ومثله فع��ل عمار رمضان
لتتتواصل الفرص عبر عمار وفواز
بوادقج��ي ومحمد ملح��م وعلى
عكس المجريات نف��ذ المالديف
ك��رة ثابت��ة بعي��دة ارتق��ى إليها
س��افي إبراهيم ليودعها المرمى،
وجاء رد منتخبن��ا بهدف التعادل
بنيران صديقة حيث قطع المدافع

عرضي��ة مصطفى س��فراني داخل
مرمى فريقه ،وأثم��ر الضغط عن
هدف التقدم برأس محمد الملحم
بمتابعت��ه كرة عائ��دة من حارس
المرم��ى أثر تس��ديدة من محمد
ريحاني��ة لينته��ي الش��وط األول
بتقدم منتخبنا .1/ 2
في الثاني استمر الحال بفرصتين
لعمار وريحانية ،م��ن أول تواجد
للمالدي��ف بمنطقتنا اس��تطاعوا
تس��جيل ه��دف التعديل وس��ط
زح��ام من الالعبين بقدم حس��ن
ناظ��م د 54وبع��د  8دقائق وضع
الرمض��ان منتخبن��ا بالمقدم��ة
بمتابعة جميل��ة ضمن الجزاء إثر
تمريرة من ريحانية لتصبح .2/ 3
رد القائ��م بعدها ك��رة عمار قبل
أن ينف��رد مج��ددا و تضيع الكرة
لكثاف��ة الدف��اع بعد م��روره من
حارس المرمى وس��دد فواز ودالي
وريحانية ك��رات أخطأت المرمى
ووقف الحظ حيال دخولها لتبقى
النتيجة  2/ 3لمنتخبنا.

م��ر المب��اراة ووصوله��م المتكرر
لمنطق��ة ج��زاء الخص��م ،ضاعت
معظمها بس��بب الفردي��ة الزائدة
ببعض الكرات والتس��رع وس��وء
الطالع بالبعض اآلخر ،رغم البداية
المثالي��ة حي��ث تقدمن��ا بهدف
وس��يطرنا وفعلنا كل ش��يء لكن
استطاع الفريق اللبناني التسجيل
مرة واحدة من أصل  3كرات وصل
بها خ�لال المباراة عل��ى العموم

سورية × لبنان 1/1

انتهت مواجه��ة منتخبنا الوطني
الش��اب لك��رة القدم م��ع نظيره
اللبنان��ي بالتعادل  1/1في افتتاح
مباريات المجموع��ة الثالثة التي
أقيمت األربعاء الفائت وقد أضاع
ش��بابنا الفوز ال��ذي كان األقرب
إليه��م ،ول��م يس��تغلوا الف��رص
الكثي��رة التي س��نحت لهم على

منتخبنا األولمبي يعاود تحضيراته
للنهائيات اآلسيوية

تأهل كل من جبلة وتش��رين إلى
المب��اراة النهائية ل��دورة االنتصار
الكروية التي ستقام اليوم السبت
الس��اعة  8.5مس��اء عل��ى أرض
ملعب استاد الباسل الدولي وذلك
بعد ف��وز جبلة على الش��رطة 4/3
بركالت الترجيح وفوز تشرين على
الس��احل  3/0وذل��ك ضمن الدور
النصف النهائي.

جبلة × الشرطة 3/4

أمين.
ويتأل��ف الجه��از الفن��ي واإلداري
للمنتخ��ب م��ن أيم��ن الحكي��م
(مدي��را ً
ً
فنيا) أحمد عزام ومصعب
محمد (مساعدين للمدرب) أحمد
نايف (مدرب حراس مرمى) أحمد
ً
(اداريا) عزت ش��قالو ومحمد
زينو
ع��كاش (معالجي��ن فيزيائيين)
ً
اعالميا)
عماد األمي��ري (منس��ق
أوس محمد (مسؤول تجهيزات).
ً
مؤخرا
وكان منتخبن��ا قد أج��رى
ً
تدريبيا في األردن تضمن
معسكرا
مباراتي��ن وديتي��ن م��ع نظي��ره
األردني ف��از فيهما بنفس النتيجة
وبهدف نظيف.
يش��ار إل��ى أن قرع��ة التصفيات
ً
مؤخرا كانت
اآلسيوية التي أجريت
ق��د وضع��ت منتخبن��ا األولمبي
في المجموع��ة الثانية إلى جانب
منتخبات اليابان والسعودية وقطر.

سالمات
تعرض العب منتخبنا الوطني لكرة القدم سابقًا رغدان شحادة
إلى حادث سير مروع مع أسرته وأنقذته العناية اإللهية.
أسرة جريدة «االتحاد» تتمنى له وألسرته الشفاء العاجل.

واقعية ولكن

تح��دث المدير الفن��ي لمنتخبنا
الشاب سامر بستنلي بعد المباراة
األولى أمام لبنان قائ ًال:
لعبن��ا بواقعي��ة واعتمدن��ا على
نقل الك��رة عبر الخط��وط الثالثة
والدخ��ول من األط��راف واللعب
بالعم��ق ونجحن��ا في ه��ذا األمر
بالش��وط األول ،أم��ا بالثاني غرور
رمضان وريحانية واتباع أس��لوب
اللعب الفردي أثر ً
سلبا على نتيجة
المباراة.
وتابع «بس��تنلي» :رغ��م األنانية
المفرطة من الالعبين بشكل عام
كان بإمكانن��ا الف��وز والتس��جيل
وأضعن��ا عدة فرص س��هلة ومنها
فرصة أنيس قاس��م بنهاية الشوط
األول ال��ذي م��ر م��ن ح��ارس
المرم��ى ..وس��نقوم بتفادي هذه
ً
تحضيرا
األمور بمب��اراة المالديف
للمباراة الفاصل��ة والمصيرية مع
طاجكستان يوم األحد ،والجمهور
من حقه أن يفرح بالفوز والتأهل.

من القلب

قضية مزمنة
عادت قضية إجراء البط��والت العالمية على األرض القطرية
لتطفو على الس��طح من جديد والس��بب ه��و بطولة العالم
بألعاب القوى التي تس��تضيفها قطر اآلن ،فبعد أن استنكف
ثلث العدائين عن المش��اركة في س��باق الماراثون بس��بب
الحرارة المرتفعة عادت التس��اؤالت لتط��رح من جديد على
بساط البحث عن صالحية قطر للتصدي لمثل هذه البطوالت
العالمية.
ً
واقعا هو أن قطر فازت بعد منافس��ة ش��ديدة مع
م��ا أصبح
دول هامة وعلى رأس��ها الواليات المتح��دة األميركية بحق
استضافة كأس العالم بكرة القدم  2202وحينها كان جوزيف
بالتر هو رئيس الفيفا إضافة لميشيل بالتيني رئيس االتحاد
األوروبي لكرة القدم واستغرب العالم وطرحت وكاالت األنباء
هذا النبأ بكثير من عالمات االستفهام ،وأصبحت دول كثيرة
بال جدوى لكن الشبهات حامت حول بالتر وبالتيني.
أقول عادت هذه المس��ألة لتطل برأسها لتشغل العالم ،فعدا
الش��بهات التي رافقت فوز قطر بحق االس��تضافة فقد قامت
الوالي��ات المتحدة األميركية بتحقيقات بش��أن التحويالت
البنكي��ة لبعض مس��ؤولي الفيفا فأمي��ركا كانت على أرس
المنافسين لقطر وظهر دور لميشيل بالتيني وكذلك جوزيف
بالتر.
ً
بعيدا عن موضوع الرش فقد بدل الفيفا ولمصلحة قطر بعض
الثوابت وأولها:
تغيير مواعيد الب��دء بالبطولة العالمية إلى الش��تاء لتالفي
ح��رارة الطقس األمر الذي أربك وبش��دة جمي��ع البطوالت
الكروية األوروبية لتضارب المواعيد.
وزاد ف��ي الطين بلة قيام مؤسس��ات عالمية معنية بحقوق
اإلنسان ومؤسس��ات حقوقية بالشكوى ضد قطر ومنذ لحظة
الب��دء بأعمال البن��اء الضخمة عن تردي واق��ع العمالة في
هذه المش��اريع الضخمة فقطر ال تس��دد اس��تحقاق األعداد
الضخمة من العمال وال توفيهم أجورهم إضافة إلى الظروف
المعيشية السيئة من حيث السكن والرعاية الصحية ما أدى
إل��ى وفاة العديد م��ن العمال نتيجة هذه الظ��روف ،ما أثار
فضيحة عالمية تالفتها قطر آنذاك بوعود معس��ولة بإصالح
كل هذه األمور ،لكن األمر لم يتم تالفيه حتى اآلن.
هذه األمور المتراكمة إضافة إلى بطولة العالم بألعاب القوى
وتداعياته��ا أعادت األمور إلى المربع األول فقطر ومنش��آتها
س��تخضع لتأكيد نهائي عن صالحيتها لمث��ل هذه البطولة
العالمي��ة من قب��ل لجنة من الفيف��ا والتي تقرر اس��تيفاء
الش��روط بش��كل مالئم األمر الذي دفع قطر إلى التنازل عن
بعض الثوابت وقبولها على سبيل المثال متناول المشروبات
الكحولية أثناء البطولة .من الممكن بهذه الحالة أن ال تحصل
قطر على تأكيد نهائي بإجراء البطولة على أرضها وخاصة وأن
بطولة ألعاب الق��وى طرحت عالمات اس��تفهام كبيرة على
قيام مثل هذه البط��والت العالمية على األرض القطرية وما
بالك ببطولة كأس العالم لكرة القدم؟!
نبيل الحاج علي

جبلة وتشرين إلى المباراة النهائية لدورة االنتصار الكروية
محمد عجان

ف��ي إط��ار تحضيرات��ه للنهائيات
اآلس��يوية تحت  23سنة والمؤهلة
إل��ى اولمبياد طوكي��و  2020يبدأ
منتخبنا األولمبي لكرة القدم اليوم
ً
ً
ً
داخليا
تدريبيا
معس��كرا
(السبت)
في فندق الفيحاء بدمش��ق يستمر
اربعة أيام وذلك قبل مغادرته إلى
البحري��ن إلجراء معس��كر تدريبي
ومباراتي��ن وديتي��ن م��ع نظيره
البحريني.
وضم��ت قائم��ة الدع��وة ك ًال من
يوسف ارناؤوط -يوسف الحموي-
عبد الرحم��ن بركات -يزن عرابي-
وسام السلوم -عبد الهادي شلحة-
محمد الحالق -محمد البري -زيد
غري��ر -مي�لاد حم��د – صبح��ي
شوفان -وليم غنام -الليث -علي-
محمد مالطة -عالء الدين الدالي-
مروان زيدان -عب��د القادر عدي-
زكريا حنان -نبيل كورو س��يمون

لمنطقتنا ولكن هدفهم كان كفي ًال
بتس��جيل نقط��ة ج��اءت بمثابة
صاعقة على أفراد منتخبنا.
في حس��اب فرص الش��وط األول
سدد عمار رمضان وفواز بوادقجي
كرتين بجان��ب القائ��م ،رد عليه
اللبناني بكرة سعد فياض احتضنها
وس��يم أيوب حارس المرمى وهو
التهدي��د الوحيد للفري��ق الخصم
بهذا الش��وط ،حيث تتالت فرص

منتخبن��ا بعد م��رور ربع س��اعة
األول��ى دخل بعدها ج��و البطولة
بق��وة فهدد ب��رأس هيث��م اللوز
وتس��ديدة أحمد دالي واختراقات
صبحي الجدعان ومحمد ريحانية
وبوادقجي وأنيس قاس��م ،وتقدم
المدافع مصطفى الس��فراني من
الخل��ف للمس��اندة بك��رة رده��ا
حارس المرمى الذي لم يس��تطع
رد تس��ديدة عمار رمضان فكانت
الهدف ال��ذي كاد أنيس أن يعززه
حيث مر من ظل��ه الدفاعي ومن
حارس المرمى طارق ناجية وواجه
ً
وحيدا وتعمد حركة فنية
الشباك
فوت��ت على فريقن��ا تعزيز تقدمه
فس��دد الكرة بالش��باك الخارجية
عل��ى طريق��ة أم��ور ال تصدق مع
صافرة ختام الشوط بعد دقيقتين
من الوقت بدل ضائع.
في الثاني تابع منتخبنا س��يطرته
ونق��ل الكرة بس��رعة عبر الخطوط
ووصل لمنطق��ة جزاء الخصم عبر
األطراف والعمق ،أضاع خالل ذلك
عدة كرات أخطأت الشباك وعابه
التس��رع بالمقدم��ة ،عم��د حياله
« بس��تنلي» للتغيي��ر الهجوم��ي
وكان بنزول حاتم النابلس��ي بدال
من انيس قاس��م وخ��رج صبحي
جدعان ودخل محمد الملحم ،كما
انضم محمد األسود مكان الدالي،
لم يمنع ذلك من التواجد اللبناني
عندما اخترق اي��اد حمود وادعى

العرقل��ة فن��ال الصف��راء ،أتبعه
كريم مي��كاوي بالهدف األول بعد
كرة مرتدة طويلة حاول س��فراني
المداف��ع قطعها فاصطدمت بقدم
المهاجم وم��رت من أمام حارس
مرم��ى منتخبنا المتق��دم ‘ .انفرد
بعدها المهاجم اللبناني ً
أيضا لكن
محم��د مش��هداني أنقذها بالرمق
األخير.

03

فاز في المب��اراة األولى جبلة على
الش��رطة بف��ارق ركالت الج��زاء
بع��د تعادلهما ف��ي الوقت األصلي
للمب��اراة به��دف له��دف س��جل
للش��رطة العب جبلة محمد عوض
خطأ ف��ي مرم��اه وس��جل لجبلة
مصطفى ش��يخ يوس��ف من ركلة
جزاء ،المباراة جاءت متكافئة في
األداء والمستوى والفرص.

تشرين × الساحل /3صفر

وف��ي المب��اراة الثانية س��جل
ً
ً
صريح��ا عل��ى
ف��وزا
تش��رين
الس��احل وبثالثة أهداف نظيفة
بعد مباراة من جانب واحد كان
فيها تشرين هو األميز واألفضل
مع هب��ات ومرتدات للس��احل
ولكن بعيدة وتفتقر للخطورة,..
سجل لتش��رين باسل مصطفى
من ركلة ج��زاء د  18وعزز عالء
الدال��ي بالهدف الثاني برأس��ية
د  50وخت��م باس��ل مصطف��ى
بالهدف الثالث د .55
وكان��ت منافس��ات ال��دور األول
قد اس��تؤنفت عل��ى مالعب جبلة
والمدينة الرياضية واستاد الباسل
الدول��ي والت��ي أس��فرت نتائجها
عن تأهل تش��رين والش��رطة عن
المجموعة األولى وجبلة والنواعير
ع��ن المجموع��ة الثاني��ة بعد أن
سجلت النتائج التالية:

التضامن × الفتوة 0/1

ً
س��جل التضامن ً
جي��دا على
فوزا
الفت��وة وبه��دف مقابل ال ش��يء
س��جله محمد خرفان بع��د مباراة
س��يطر الفتوة على معظم مراحلها
وكان هو األميز واألجدر بالفوز.

النواعير × الساحل 0/3

تاب��ع النواعي��ر مس��يرته بالدورة
ً
متألقا وخت��م مبارياته بفوز صريح
عل��ى الس��احل وبثالثي��ة نظيفة
سجلها على التوالي العامر والخليل
والعي��د بع��د لقاء عام��ر بالرجولة
واألداء الفع��ال وخاصة من جانب
النواعير الذي أطبق بش��كل كامل
على المباراة.

تشرين × التضامن 3/4

نجح تشرين في قلب موازين لقائه
مع ج��اره التضامن وقل��ب تأخره
بهدفي��ن إلى الف��وز بأربعة أهداف
مقاب��ل ثالثة بع��د مب��اراة درامية
ومثي��رة وغاية في الق��وة والندية,
قدم فيها الفريقان مس��توى وأداء
جيدين وخاص��ة التضام��ن الذي
افتتح التسجيل وتقدم في الدقائق
العش��رة األولى بهدفين بواس��طة
أسامة باشبيوك ووسام سعيد ،لكن
س��رعان ما استلم تش��رين الزمام
ً
مهاجما واس��تطاع تحقيق
وامت��د
التعادل بواس��طة باس��ل مصطفى
الذي سجل هدفين متتاليين لكن

التضام��ن وعب��ر مرتدات س��ريعة
اس��تطاع مرة ثانية تسجيل هدف
التقدم بواسطة علي حلوة .
في الش��وط الثاني وضح التصميم
ل��دى تش��رين عل��ى التعوي��ض
وتدارك تأخره واس��تطاع تسجيل
هدف التعادل بواس��طة حسن أبو
زينب د  65وه��دف التقدم الرابع
بواس��طة باس��ل مصطف��ى د 90
وجمع  7نقاط.

جبلة × النواعير 0/1
مصطفى عكو

فاز جبلة على النواعير بهدف وحيد
جاء في منتصف الجولة األولى بعد
اداء مقبول من الطرفين.
الش��وط األول كان س��ريعا م��ن

الطرفين مع أفضلية في الهجمات
لجبلة عبر اختراقات من الطرفين
هددت أكثر من م��رة فيما اعتمد
النواعي��ر عل��ى المرت��دات ابع��د
خطورته��ا دف��اع جبل��ة فضاعت
محاوالت الش��مالي والقاروط أمام
المرمى حتى جاء الفرح الجبالوي
من ثنائي��ة جميلة بي��ن العوض
والش��يخ يوس��ف أنه��ى األخي��ر
ً
هدف��ا لجبل��ة ,كما
في الش��باك
ضاع��ت دربكة أمام مرمى النواعير
بتس��ديدتين أنقذهم��ا الصال��ح
ح��ارس النواعي��ر ،بدورهم حاول
الضيوف بك��رة من جمال درويش
لكنها ضاعت.
ف��ي الش��وط الثاني تحس��ن أداء

النواعير باس��تالمهم زمام المبادرة
وحاولوا التعدي��ل بعدة محاوالت
أخطره��ا لرام��ي عامر عل��ى باب
المرمى من تس��ديدة سريعة لكن
العلي حارس جبلة أنقذها وفرصة
أخ��رى عبر مله��م عذب��ت العلي
فيم��ا كان جبلة يرت��د لكن بزخم
اقل والحت للشيخ يوسف انفرادة
تحول��ت إلى ركنية ,وم��ع الدقائق
األخي��رة ح��اول رام��ي والمصري
التعديل لكن دون جدوى.

جبلة × الجهاد 0/7

بسباعية نظيفة أنهى جبلة مباراته
مع ضيفه الجهاد في ثاني مش��وار
للفريقي��ن بدورة االنتص��ار الثانية
بع��د أداء تس��لمه جبل��ة طيل��ة
سيناريو الشوطين..
ف��ي الش��وط األول تس��يد جبلة
الملعب م��ن باب��ه لمحرابه وعزز
خط هجومه بالش��مالي من اليسار
والشيخ يوسف من اليمين فهددوا
واقلق��وا بع��دة مح��اوالت ,هدف
جبل��ة األول ج��اء بعد ربع س��اعة
من ثنائية بين الشمالي والقاروط
أنهاها األخير ف��ي المرمى واتبعه
الش��يخ يوس��ف به��دف ثاني من
مجهود فردي مستغال خطأ دفاعيا
فس��دد بعد خمس دقائق ويخترق
اليوس��ف الخاصرة اليسرى للجهاد

ويلع��ب كرة م��ن ف��وق الحارس
المتقدم يتابعها طه بصيص هدفا
ثالث��ا ويختت��م الق��اروط أهداف
الشوط بهدف ثان له والرابع لفريقه
مستفيدا من اختراقة الشمالي من
اليسار فعكس الكرة للخلف حولها
القاروط للش��باك ,وح��اول الجهاد
مرة واحدة عبر كرة جمال درويش
احتضنها حاج عمر.
في الش��وط الثاني اخ��رج مدرب
جبلة أصح��اب األه��داف األربعة
والش��مالي والشيخ يوسف وجرب
الب��دالء فصال��وا وجال��وا وهددوا
بعدة كرات فيما لم يكن للضيوف
أي محاول��ة خطرة ,وس��جل بداية
العوض هدفا خامس��ا بعد عشرين
دقيق��ة أنهى به هجمة مرس��ومة
بع��دة مناوالت ..ويس��تفيد حيدر
محمد البديل من تسديدة الحافظ
فيس��جل الس��ادس بع��د نص��ف
س��اعة ,ومع صافرة النهاية يختتم
ريفا عب��د الرحمن البديل مهرجان
األهداف بالهدف الس��ابع مستفيدا
من عرضية علي سليمان.
وبه��ذه النتائ��ج تص��در تش��رين
مجموعته حي��ث كان قد فاز على
الفتوة  3/1وتعادل مع الشرطة بال
أهداف وحل الشرطة ً
ثانيا بتعادله
مع تش��رين والتضامن  1/1وفوزه
على الفتوة  2/0وجمع  5نقاط.
وتأه��ل جبلة الذي ج��اء أو ًال عن
المجموع��ة الثاني��ة بف��وزه على
النواعي��ر  1/0وعل��ى الجهاد 7/0
وتعادله مع الس��احل ب�لا أهداف
وجم��ع  7نقاط ,وح��ل ً
ثانيا فريق
النواعير الذي فاز على الجهاد 4/3
وعلى الس��احل  3/0لكنه آثر عدم
االس��تمرار في المباريات والدورة
ألن��ه س��يلتقي في ال��دور النصف
النهائي مع تش��رين الذي سيلتقي
معه ف��ي أولى مباري��ات الدوري
وه��و ال يري��د أن يكش��ف أوراقه
أمامه ليصعد الساحل مكانه.
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قرارات جديدة للمكتب التنفيذي
اص��در المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام خالل
جلسته الدورية األخيرة برئاسة اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام عدة قرارات أبرزها:

 ايفاد بعثة المنتخب الوطني األولمبي بكرة القدم إلى البحرين
خ�لال الفترة من  2019/10/16-8الج��راء مباراتين وديتين مع
المنتخب األولمبي البحريني.
 ايفاد بعثة المنتخب الوطني لرفع األثقال إلى كوريا الش��مالية
خ�لال الفترة من  2019/10/27-19للمش��اركة في بطولة آس��يا
للناشئين والش��باب والى سويسرا بالفترة من 2019/10/26-25
للمشاركة في بطولة كأس التحدي الدولية.
 ايفاد بعثة المنتخب الوطني للمبارزة إلى تايالند خالل الفترة
من  2019/10/27-23للمشاركة في بطولة آسيا تحت  23سنة.
 ايف��اد بعثة المنتخب الوطني للفروس��ية إلى األردن خالل الفترة
من  2019/10/12-4للمشاركة في البطولة العسكرية اللتقاط االوتاد.
 ايف��اد بعثة المنتخ��ب الوطني للمصارعة إل��ى هنغاريا خالل
الفترة من  10/27ولغاية  2019/11/3للمشاركة في بطولة العالم
تحت 23سنة.
 ايف��اد بعثة نادي الوثبة الرياضي بكرة الس��لة إلى لبنان خالل
الفترة من  2019/10/14-9القامة معسكر تدريبي ومباريات ودية
مع األندية اللبنانية.
 ايفاد عاطف الزيبق رئيس اتحاد الفروس��ية وأمينة سر االتحاد
جاكلين خياط نقو إلى موسكو خالل الفترة من 2019/11/20-13
لحضور اجتماع االتحاد الدولي للعبة.
 ايف��اد د .ماهر ريا عضو اتحاد البلي��اردو والبولينغ إلى األردن
ي��وم  2019/10/11لحض��ور اجتماع الجمعي��ة العمومية التحاد
غرب آسيا.

ختام دورة اإلنقاذ في حماه
أقام اتحاد الس��باحة واأللعاب المائية دورة إنقاذ وإس��عافات أولية في
ً
مس��بح األندلس في حماة اس��تمرت ً 15
دارس��ا
يوما وش��ارك فيها 30
ودارسة من مختلف المحافظات.
وتضمنت الدورة محاضرات عملية ونظرية عن حركات اإلنقاذ التي يجب
اتباعه��ا عند س��حب الغريق وحمل الثقل والس��رعة والتحمل والتدريب
على اإلس��عافات األولية ،وخضع المشاركون في نهايتها المتحان عملي
ونظري ونال الناجحون شهادات إنقاذ ودفتر إنقاذ تساعد المتدربين على
العمل في المسابح.

اللواء جمعة يتفقد المنشآت الرياضية بحلب ويلتقي اللجنة التنفيذية

محمد هاشم إيزا
تفقد الل��واء موفق جمع��ة رئيس االتحاد
الرياضي العام س��ير العمل في المنشآت
الرياضي��ة بحلب بحض��ور الدكت��ور ماهر
خياطة نائب رئيس االتحاد وأحمد منصور
رئيس مكتب الش��باب الفرعي والمهندس
حمي��د درويش مدير المنش��آت الرياضية
في المكت��ب التنفيذي ورئي��س وأعضاء
اللجنة التنفيذية.
وبدأ اللواء جمعة جولت��ه بزيارة إلى نادي
اليرموك حيث اطل��ع وصحبه على الصالة
المغلقة التي تم إنجازها في رحاب النادي
الخاصة بكرة السلة واألرضية الباركية التي
نف��ذت والحال��ة غير المقبول��ة التي بدت
عليها س��واء على صعيد المادة األساس��ية
وس��وء التركي��ب ،وانتقل إل��ى ملعب 7
نيس��ان البلدي واس��تعرض مع مهندسي
الف��رع والجهة القائمة عل��ى أعمال فرش
ً
مؤكدا
أرضية الملعب بالعش��ب الصناعي،
على استمرار العمل وتجهيزه الستحقاقات

الموس��م وإكمال فرش المناطق المحاذية
لخط��وط المرم��ى واالنتهاء م��ن المرافق
ضمن ملحق عقد التنفيذ.

هموم الدوري الكروي

وفي ملعب الحمدانية سعة  15ألف متفرج
تم االط�لاع على األعم��ال المنفذة خاصة
وضعي��ة أرضي��ة الملعب التي تحس��نت
أحواله��ا مع تب��دل حالة الطق��س وعودة
العش��ب إلى نضارته واألعمال الجارية في
ً
مؤكدا على إسراع
مختلف مرافق المنش��أة
الجه��ات المنفذة «اإلس��كان العس��كري
وش��ركة الجس��ور والطرق» بإنج��از كافة
األعمال في إعادة تأهيل الملعب وإصالح
مرافق��ه وتحضيره الس��تقبال منافس��ات
ً
اعتبارا من المباراة الثانية
الدوري الكروي
لفريق االتحاد بحلب حيث ستجري مباراته
األولى مع فريق الوثب��ة على ملعب رعاية
الش��باب ،واستمع إلى ش��رح مفصل عن
واقع ما أنجز والصعوبات المرافقة وش��دد
على تذليل جميع العقبات ً
الفتا إلى ضرورة
تحقيق المطلوب مهما كانت التكلفة.
وفي مقر فرع اإلس��كان العس��كري التقى

حفل تكريم إلعالميين رياضيين

بحضور اللواء ياسر ش��اهين مدير إدارة اإلعداد
البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة
والعمي��د محس��ن عب��اس مدي��ر إدارة نادي
الجيش أقام س��امر الش��هابي أح��د الداعمين
لن��ادي الجيش وألعاب��ه الرياضية حفل تكريم

لعدد من اإلعالميي��ن الرياضيين من مختلف
ً
تقديرا لجهودهم
المؤسس��ات الرياضية وذلك
وعمله��م الميدان��ي ومواكبته��م لألح��داث
الرياضية ومس��اهمتهم في إيص��ال المعلومة
الصحيحة والدقيق��ة ودورهم الفعال في تطور

لقاء مفتوح

وفي مقر التنفيذية ش��رح الل��واء في لقاء
مفتوح مع األس��رة الرياضية أهداف الزيارة
الخاطفة وأش��ار إلى تفاؤل��ه في كل زيارة
ً
معبرا على سعادته بتعافي المدينة وتنامي
رياضة حلب وذكر أن جولته مخصصة من
أجل المالعب الكروية مع وعد بزيارة حلب
خ�لال انتخاب��ات األندي��ة المركزية ونوه
إل��ى مكانة حل��ب وحصتها م��ن الموازنة
االس��تثمارية باعتبار هذه المحافظة ركيزة
أساسية كبرى في حركتنا الرياضية.
وقال اللواء :نحن مقبلون على اس��تحقاق
الدورة العاش��رة ونريد الحرص على تقديم

منتخب سلة الكراسي رابعًا في بطولة لبنان الدولية

يس��تعد اتحاد الكاراتي��ه إلقامة
بطولة الدوري الس��وري الممتاز
بنسخته األولى والخاصة بالعبي
والعب��ات الكاراتيه لنخبة النخبة
للفئ��ات العمرية تحت ( 16و)18
وفوق ( )18سنة في صالة الجالء
الرياضية بدمش��ق بالفترة من ٧
ولغاية  ١١تشرين الثاني القادم.
وأكد جه��اد محم��ود ميا رئيس
اتح��اد الكاراتيه ع��ن تحضيرات
كبي��رة يقوم به��ا اتح��اد اللعبة
به��دف إخ��راج البطول��ة بصورة
كرنفال رياضي سيش��هد مشاركة
حوال��ي  500الع��ب والعب��ة
من مختل��ف محافظ��ات القطر
والهيئات الرياضية.
وأش��ار مي��ا إل��ى أن جمي��ع
المش��اركين والمش��اركات في
البطول��ة تمت دعوتهم من خالل
تقييم خ��اص ومدروس من قبل
لجنة المسابقات والبطوالت التي
ش��كلها اتحاد الكاراتي��ه ،حيث
وجهت الدعوات ألصحابها حسب
العالمات التي كس��بها كل العب
والعب��ة ف��ي كل بطولة ش��اركوا
بها خ�لال العام الحالي ومجموع
النقاط المسجل فيما بعد بجميع
البطوالت الرس��مية التي أقامها
اتح��اد اللعبة الموس��م الجاري،
وهو م��ا يؤكد ان سياس��ة اتحاد
الكاراتيه ف��ي إقامة عدة بطوالت

خالل العام الواحد يفسح المجال
للتنافس بين الالعبين والالعبات
لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط
وبالتالي س��تكون ه��ذه البطولة
ذات مستوى فني متطور وفرصة
لالعبين لتطوير مس��تواهم نحو
األفضل.
ون��وه رئي��س اتح��اد الكاراتي��ه
إلى انه س��يتم منح جوائز مالية
لنحو ً 76
العبا والعبة س��يتوجون
ف��ي نهاي��ة البطول��ة بدعم من
االتح��اد الرياضي الع��ام إضافة
لوجود رعاي��ة مميزة للبطولة من
خالل بع��ض الفعاليات التجارية
كشركاء حقيقيين سيعمل معهم

تحضيرات
تواصل أندية حلب استعداداتها الستحقاقات الموسم
الكروي فأقيمت عدة مباريات احتكاكية على مستوى
ً
حاليا «الحمدانية
الفئات العمرية في الملعب الوحيد
الصناعي» فتعادل ش��باب االتحاد م��ع رجال القلعة
بهدف لكل منهما وتغلب الحرية على االتحاد ناشئين
بهدف وحيد وتفوق الحرفيون أشبا ًال على االتحاد 1/5
وفاز ناش��ئو العمال على رجال الش��هباء  1/2وشباب
الحرفيين على ش��باب االتحاد بنفس النتيجة وناشئو
االتحاد عل��ى رجال القلعة  0/3وناش��ئو العمال على
القلع��ة  1/3وجولته��م الس��احلية عاد فريق ش��باب
الحرية بعد معس��كرهم االس��تعدادي الذي اس��تمر
ً
أس��بوعا خاضوا خالله عدة مباريات ودية فتعادلوا مع
حطين  1/1وتغلبوا عل��ى التضامن بهدفين من دون
رد وخس��روا أمام تش��رين  1/2وفي حماة خسروا مع
رجال قمحانة .1/3
استقرار األخضر
صدف��ة ومن دون س��ابق إنذار س��اد الغموض الوضع

التدريب��ي لكرة ن��ادي الحرية بعد خ�لاف حدث بين
مش��رف اللعبة ف��ي مجل��س اإلدارة المؤقت ومدرب
فريق الرج��ال الكابتن مصطفى حمص��ي الذي تقدم
باس��تقالته بعد أن تخلف عن حضور الحصة التدريبية
المقررة للفريق في اليوم السابق لالستقالة األمر الذي
حت��م على اإلدارة البحث عن بدي��ل له فوقع االختيار
ً
مدربا
على المش��رف الفني والمكلف في ذات الوقت
للناش��ئين الكابتن عب��د اللطيف الحلو الذي تس��لم
مهمته لفترة لم تزد عل��ى  24فقط تم اإلعالن بعدها
عن ع��ودة المياه إل��ى مجاريها وإقن��اع «الحمصي»
بالعدول عن موقفه واس��تمراره في مهمته بعد تدخل
مباش��ر من عدد في اإلدارة ومناص��ري المدرب الذي
اس��تجاب لمطالب العودة وباشر أداء عمله مع الفريق
المكل��ف معه ،وللعل��م فإن مجمل ه��ذه اإلجراءات
والواقعات جرت في غضون  48ساعة وفي ذلك إشارة

وانتق��ل رئي��س االتح��اد الرياض��ي العام
وصحب��ه إلى الصال��ة التدريبي��ة المغلقة
بالحمداني��ة والتق��ى المش��اركين
والمش��اركات بدورة (اإليروبيك) وعبر عن
سعادته وإعجابه بالحماس واالندفاع الذي
أبداه الدارس��ون والدارس��ات وجهود إدارة
ال��دورة وأثنى عل��ى عمل اتح��اد الرياضة
للجميع بشخص رئيسه ثناء محمد وفريق
ً
مش��يرا إلى الدور الوطني والتربوي
عملها
والرياضي للمرأة العربية الس��ورية في بناء
المجتمع وما قدمته خ�لال فترة العدوان
الكون��ي اإلرهابي على القط��ر كزوجة وأم
وأخت وتطرق إلى اإلنجازات التي حققتها
المرأة في ظل قيادة الس��يد الرئيس بشار
األسد وتكريمه وتقديره لها.

االتحاد على إيصال رس��الة قوية
إل��ى الخ��ارج مفاده��ا وعنوانها
العريض والكبير أن سورية عادت
قوية وستبقى قوية وأن رياضتها
الزال��ت زاهية وتملك الكثير من
الطموحات واألبط��ال الواعدين،
ً
علم��ا أن اتح��اد اللعب��ة ش��كل
اللجن��ة المنظمة العلي��ا للبطولة
ولجانه��ا الفرعي��ة (س��كرتاريا-
ش��ؤون الالعبين – مس��ابقات –
حكام وغيره��ا من اللجان) وهم
من نخب��ة الكوادر المعتمدة لدى
اتحاد الكاراتيه.
وختم ميا حديث��ه بالتأكيد على
أهمية التنسيق مع كافة وسائل

اإلعالم عب��ر المكت��ب الصحفي
لالتح��اد الرياض��ي الع��ام الذي
يتواصل م��ع وزارة اإلعالم وكافة
المؤسس��ات اإلعالمي��ة لتحقيق
تغطية ممي��زة لفعاليات البطولة
وشكر المكتب التنفيذي لالتحاد
الرياضي العام برئاسة اللواء موفق
جمع��ة على الدع��م الكبير الذي
يقدم لرياضة الكاراتيه الس��ورية
ً
،متمني��ا التوفي��ق والنجاح لكل
المش��اركين والمش��اركات في
بطولة الدوري الس��وري الممتاز
األولى الت��ي ستش��كل انطالقة
جديدة لرياضة الكاراتيه السورية
نحو العالمية.

أبو سعد ..بطل بلياردو السويداء

أخبـــار من حلـــــب
محمد هاشم إيزا

ثناء

اتحاد الكاراتيه يستعد إلطالق
النسخة األولى من بطولة الدوري الممتاز

رياضتنا وإلقاء الضوء على انتصاراتها كما أشار
ف��ي كلمته عل��ى دور اإلع�لام وأهميته وأنه
ش��ريك حقيقي في العم��ل الرياضي وقدر دور
كاف��ة اإلعالميين على الجهد الذي يبذلونه في
عملهم وعلى المهمة األخالقية التي يمثلونها.

ع��اد منتخبنا الوطني بكرة الس��لة على الكراس��ي
المتحركة قادما من لبنان بعد مش��اركته بالبطولة
الدولية التي تش��رف عليها اللجنة الدولية للصليب
االحمر بعد نيله المرك��ز الرابع بالبطولة بعد فوزين
على منتخبات فلس��طين وليبيا وثالث خس��ارات
م��ع افغانس��تان ولبنان ومع فلس��طين في مباراة
ثاني��ة لتحديد المركزين الثال��ث والرابع فيما نالت
افغانس��تان المرك��ز االول ولبن��ان المرك��ز الثاني
وفلس��طين ثالثا فيما حل المنتخب الليبي بالمركز
الخامس واالخير.

اللواء رئي��س االتحاد الرياض��ي والدكتور
ماهر خياطة مدير الفرع بحضور المهندس
ياس��ر حرف��وش المدي��ر العام لمؤسس��ة
اإلس��كان ،القس��م الزراعي ،في القطر وتم
التط��رق إلى األم��ور الفنية الت��ي رافقت
تعش��يب الملع��ب والمالحظ��ات الت��ي
أبداها الفنيون المختصون وسبل تجاوزها
وتالف��ي األخط��اء الحاصل��ة ف��ي عملية
التنفيذ والنتائج التي حصلت.

األفضل للنادي فهو البنية األساسية وبين
أن األفضلي��ة في االختيار لمن صمد وقام
وضحى وصبر وهؤالء لن يغيبوا عن أذهاننا
وشرح شروط وآلية تنفيذ االنتخابات وفق
المعايير والتعاميم الصادرة ،والعمل على
اس��تثمار وتوظيف الذين انتهت مهامهم
ضمن طواقم العمل وعدم نسيانهم.
من جهته نفى الدكتور خياطة ما نس��ب
إليه في مواقع التواصل االجتماعي حول
دعم��ه أو وقوف��ه إلى جانب أش��خاص
ً
مؤك��دا أن ذلك افتراء ال أس��اس له منا
ً
لصحة مضيفا أنه على مسافة واحدة من
الجميع وال يفضل ً
أحدا على آخر وتمنى
تصحيح ه��ذه المفاهيم واألفكار الخاصة
من قبل من ي��روج لها ألهدافه وأغراضه
الشخصية.
وشرح عدنان العاني الخطوات التي قامت
به��ا التنفيذية عل��ى صعيد اس��تعداداتها
لل��دورة االنتخابي��ة العاش��رة م��ن خالل
االجتم��اع الذي دعت إلي��ه اللجان الفنية
وإدارات األندية يوم الثالثاء الفائت.
ثم أج��اب اللواء عل��ى كافة التس��اؤالت

واالستفس��ارات التي طرحها المجتمعون
ف��ي ج��و م��ن الصراح��ة والمصداقي��ة
والش��فافية وطل��ب م��ن المهن��دس نور
اسكيف مدير التشغيل بفرع شركة كهرباء
حلب تركيب القواطع الخاصة بشبكة التيار
الكهربائي في ملعب الحمدانية.

إلى اس��تمرارية معاناة النادي األخض��ر على الصعيد
الفني وانعكاساتها على الوضعية الفنية لفرق وألعاب
وكوادر النادي.
مكسب ومعاناة
أك��د المهندس كيفورك مادي��ان رئيس مجلس إدارة
ن��ادي اليرم��وك أن فرق ناديه الس��لوية للجنس��ين
ولمختل��ف الفئ��ات أصبحت تس��تخدم صالة النادي
ً
وارتياحا ألس��رة اللعبة
في تدريباتها مما ش��كل راحة
الت��ي تخلصت من مهمة البحث عن أماكن للتمارين
ً
مضيفا أن
في صالة األس��د أو صاالت األندية األخرى
صالة نادي اليرموك التي شيدت ضمن منشأة النادي
في ح��ي العزيزية باتت جاهزة عق��ب فرش أرضيتها
بالباركي��ه وأوضح أن المعاناة الجديدة تجس��دت في
زي��ادة قيمة إيجاد مقر الن��ادي إذ تم رفع المبلغ عدة
أضع��اف في قف��زة واحدة ً
الفتا إل��ى أن ملكية أرض
النادي تع��ود إلى مديرية أوقاف حل��ب ..التي بدأت
تطالب ناديه بديون وصل إجمالي المبلغ إلى نحو 25
مليون ليرة.

زياد عامر
أقام��ت اللجنة الفني��ة لرياضة البلياردو بالس��ويداء
بطولة المحافظة المفتوحة ( )9كرات وذلك بمشاركة
ً 24
العبا من مدينتي الس��ويداء وشهبا وقد جاء أو ًال

ف��ي بطولة الفردي بهاء أبو س��عد تاله طارق الس��يد
أحمد وبالمركز الثالث أحمد خلف وطاهر الطويل أما
في بطولة الزوجي فقد فاز بالمركز األول الالعبان عمر
جابر وأحم��د خلف والمركز الثان��ي كان من نصيب
الالعبين بهاء أبو س��عد وطارق السيد أحمد والمركز
الثالث حسن بركات ومجد دنون.

محليات
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ختام دورة دمشق الدولية الثالثة لقفز الحواجز

توج الفارس اإليراني أحم��د عباس رضا بلقب
مباراة الجائزة الكبرى في دورة دمش��ق الدولية
لقف��ز الحواجز الت��ي نظمها اتحاد الفروس��ية
وأقيمت مبارياتها في نادي الشهيد باسل األسد
بالديماس بمش��اركة فرسان من سورية ولبنان
وإي��ران ,ونظ��م على هامش��ها بطول��ة وطنية
بمشاركة فرسان سوريين فقط ,..وكنا قد نشرنا
في العدد الماضي نتائج اليوم األول من الدورة
الدولية ونستعرض اليوم بقية النتائج:

اليوم الثاني

فئ��ة ( )tour smallارتفاع الحواجز ( ١١٥س��م)
شوط سرعة ضد الزمن  -1الفارس أحمد حكيم
المل��ط -2 ,الفارس��ة آية حمش��و -3 ,الفارس
المالزم أول حس��ان عبود -4 ,الفارس السوري
محمد البعلي -5 ,الفارسة غزل سليمان.
فئ��ة ( )tour mediumارتف��اع الحواج��ز (١٢٥
س��م) ش��وطين متتاليين يجتازه��م الفارس
وتحسب النتائج حسب أخطاء الشوطين وزمن
الش��وط الثاني -1 :الفارسة بش��رى األسد-2 ,
الفارس��ة جودي نظام -3 ,الفارس هاني بدران,
 -4الف��ارس ليث العلي  -5الف��ارس اللبنانية
ياسمين محسن.
فئ��ة ( )tour Bigارتفاع الحواجز ( ١٣٥س��م)
شوط سرعة ضد الزمن -1 :الفارسة آية حمشو,
 -2الف��ارس همام الخولي -3 ,الفارس اإليراني
أحمد عباس رض��ا -4 ,الفارس هاني بدران-5
الفارس محمد جوبراني.

ش��وط أصلي وجول��ة تماي��ز يتأه��ل للتمايز
الف��ارس الذي ينهي الش��وط األصلي من دون
أخطاء وضمن الزمن -1 :الفارس��ة آية حمش��و
 -2الفارس اللبناني طوني عس��اف  -3الفارس
هان��ي بدران  -4الفارس��ة بش��رى األس��د -5
الفارسة غزل سليمان.
فئ��ة ( )tour mediumارتف��اع الحواجز (130
س��م) ش��وط أصل��ي وجول��ة ترجي��ح يتأهل
للترجيح  ١٠فرس��ان -1 :الفارس ليث العلي -2
الفارس محمد جوبراني  -3الفارسة شام األسد
 -4الف��ارس همام الخول��ي  -5الفارس همام
الشهاب.
فئ��ة ( )tour Bigارتف��اع الحواجز ( ١٤٥س��م)
شوطين غير متاثلين يجتازهما الفارس وتحدد
المراكز حس��ب أخطاء الشوطين وزمن الشوط
الثاني -1 :الفارس اإليران��ي أحمد عباس رضا

 -2الفارس محم��د جوبراني  -3الفارس هاني
ب��دران  -4الفارس مؤمن زنداق��ي  -5الفارس
شام األسد.

البطولة الوطنية

اقيم��ت على هام��ش بطولة دمش��ق الدولية
بطول��ة وطنية على الملعب األولمبي في نادي
الباسل اس��تمرت يومين وجاءت نتائجها على
النحو التالي:
ف��ي اليوم األول حصل فرس��ان الش��رطة على
ألق��اب الثالث فئ��ات حيث حققت الفارس��ة
شروق المصري المركز األول في منافسات فئة
( 80سم) متقدمة على الفارس حازم المصري
ثانيا أم��ا ً
ال��ذي حل ً
ثالثا ج��اء الفارس همام
مريشه.
وفي فئة ( 105سم) حاز الفارس أحمد المصري
على المركز األول لتكون الفارس��ة منى خطاب

اليوم الثالث

فئة ( )tour smallارتفاع الحواجز ( ١٢٠س��م)

ً
وثالثا الفارس وسيم زنداقي.
في المركز الثاني
وف��ي الفئة المفتوحة ( 105س��م) كان المركز
األول م��ن نصي��ب الف��ارس المق��دم محمود
المصري كابتن فرس��ان الش��رطة ً
تاركا المركز
الثاني للف��ارس هادي نظام وحل ً
ثالثا الفارس
أحمد المصري.
في اليوم الثاني من البطولة الوطنية كان المركز
األول لفئة ( 80س��م) للفارس ح��ازم المصري
والمركز الثاني للفارس حسن محمود أما المركز
الثالث فكان للفارسة شروق المصري.
وف��ي فئة ( )105حقق الفارس وس��يم زنداقي
ً
متقدما على الفارس زياد أبو الذهب الذي
لقبها
ً
ح��ل ثانيا ليك��ون في المرك��ز الثالث الفارس
أحمد المصري.
وفي المباراة المفتوحة ( 110س��م) فكان لقبها
للف��ارس أفيجيني ديمت��روف والمركز الثاني
للفارس المقدم محمود المصري كابتن فرسان
الش��رطة أما المركز الثالث ف��كان من نصيب
الفارس رامي شاهين.
فئة حواجز ( 60سم) حل في المركز األول لعمر
فوق (ً 14
عاما) الفارس ورد س��ليمان والمركز
الثاني للفارس غيث الش��يخ خالد وحلت ثالثاً
الفارس��ة مايا الحافظ ,كما حل أو ًال لعمر تحت
ً
عام��ا) حل أو ًال الفارس يوس��ف نال وحل
(14
بالمرك��ز الثاني الفارس زيد ن��ال وجاء بالمركز
الثالث الفارس معاذ الطويل.
كما أقيمت مباراة لفئة المرور استطاع فرساننا
الصغار اجتيازه��ا ببراعة لتكون منصة التتويج
ً
جميعا.
بانتظارهم

ً
فارسنا أحمد حمشو بطال للجائزة الكبرى
في بطولة موسكو الدولية لقفز الحواجز

أنور البكر
توج الفارس احمد حمشو كابتن
منتخب سورية للفروسية بالمركز
األول في ش��وط الجائ��زة الكبرى
لبطول��ة موس��كو الدولي��ة لقفز
الحواج��ز المقام��ة في موس��كو
وذل��ك إثر ف��وزه بالمرك��ز األول
في المب��اراة األخيرة من البطولة
التي وصل ارتف��اع الحواجز فيها

إلى 145س��م ,بع��د أن نجح مع
حصانه ( )Quintusبإنهاء الجولة
بفارق  4ثوان عن منافس��ه كراسو
ش��يفيتش الذي حل ً
ثانيا ,فيما
جاء فارسنا عمرو حمشو بالمركز
السابع.
وتع��د بطول��ة موس��كو الدولية
واح��دة م��ن الج��والت الهام��ة
التي يش��ارك فيها نخبة فرس��ان
المنتخ��ب الروس��ي الطامحي��ن
للتأه��ل إل��ى أولمبي��اد طوكيو

فيصل علي

محمد عجان
اس��تضافت الالذقي��ة وعلى مدى
يومي��ن بطول��ة س��يد الش��اطئ
لبن��اء األجس��ام بمش��اركة 50
ً
العب��ا م��ن أصح��اب األجس��ام
الجميل��ة والعض�لات المفتول��ة
مثلوا معظ��م المحافظات إضافة
لهيئتي الجيش والش��رطة وذلك
بحضور رئيس وأعضاء اتحاد بناء
األجسام ورئيس وأعضاء تنفيذية
الالذقي��ة وجمهور كبي��ر ً
جدا من
ممارس��ي ومحبي بناء األجس��ام
وبعد منافسات مثيرة وقوية على

جميع األوزان انتهت النتائج كما
يلي:
وزن  65كغ :محمد ناصر الشرطة.
وزن  70ك��غ :إبراهيم إس��ماعيل
ريف دمشق.
وزن  75كغ :زهير الشريف دمشق.
وزن  80ك��غ :محم��د رفاع��ي
الشرطة.
وزن  85ك��غ :محم��د النائ��ب
الشرطة.
وزن  90ك��غ :محم��د الحس��ين
الجيش.
وزن  95ك��غ :مصطف��ى زين��ي
الشرطة.
وزن  100كغ :أنس إدلبي دمشق.

ترتيب فرق

 -1الشرطة  -2دمشق  -3الالذقية.

رأي اتحادي

من��ار هي��كل رئيس اتح��اد بناء
األجسام أش��اد بالمشاركة الكبيرة
ً
مشيرا أن
من العبي المحافظات
البطول��ة كانت جيدة والمنافس��ة
قوية ً
نظرا لوجود نخبة من األبطال
أصحاب اإلنجازات.
ً
مضيفا أنه سيتم انتقاء األوائل لجميع
األوزان لضمه��م للمنتخ��ب الوطني
وقدم ش��كره لجميع اللج��ان الفنية
والتنفيذي��ة بالالذقي��ة على حس��ن
االستضافة والمتابعة واالهتمام.

من مدين��ة حماة أبي الفداء ومن
نادي ش��رطة حماة اح��د األندية
التابعة التحاد الش��رطة المركزي
ومن هذا الن��ادي المجتهد الذي
كاد فريقه الكروي الوصول لدوري
األض��واء ل��وال بعض الظ��روف,..
كان لن��ا زي��ارة للن��ادي ولقاءات
م��ع إداريين ومدربي��ن والعبين
والبداية مع المشرفة رشا إبراهيم
الت��ي حدثتنا عن أهم نش��اطات
النادي قائلة :نادي ش��رطة حماة
م��ن األندية النش��يطة ف��ي عدة
العاب يوجد فرق كرة قدم للرجال
والس��يدات وفريق الس��يدات هو
متص��در دوري الس��يدات ورغ��م
تعرضه للخسارة في أولى مبارياته
أم��ام فري��ق محافظ��ة حم��ص
بنتيجة  3-2إال أن الفريق استعاد
عافيت��ه وحقق أربع��ة انتصارات
متتالي��ة عل��ى جرمان��ا برباعية
مقابل ه��دف ,اتبعها بفوز عريض
على ن��ادي المحافظة الدمش��قي
 ,8-1ثم الفوز عل��ى فريق العربي
بنتيجة..3-2وبعدها الفوز بنفس

النتيج��ة عل��ى عمال الس��ويداء
وتبقى ل��ه مباراة مؤجلة مع فريق
عام��ودا لتأكيد الص��دارة ,رغم أن
الفريق لعب جميع مبارياته خارج
حماة واختار ملعب منشأة البعث
بحم��ص أرض��ا له وهم��ة الفريق
عالية واالنس��جام جي��د بتعاون
الكادر المؤلف من المش��رفة رشا
إبراهيم والم��درب خالد حوايني
مدي��را للفري��ق والمدربين فراس
تفتنازي وأيمان بكور.

وأضاف��ت المدرب��ة رش��ا أنه تم
دع��وة الالعبتي��ن رؤى غري��ب
وضحى زنجري للمنتخب الوطني
للشابات المش��ارك ببطولة غرب
آسيا بلبنان وهناك خطة لتكوين
فريق م��ن بنات محافظ��ة حماة
بافتت��اح عدة مراك��ز تدريبية في
ع��دة مناط��ق « محردة.مصياف.
سلمية.كفربهم.تلدرة.سلحب» أما
عن فريق الرجال بنادي الش��رطة
فهو يستعد للمشاركة في تجمعه

اس��تعدادا النطالقة دوري الدرجة
األول��ى بإش��راف الم��درب ينال
قيمة ومس��اعده روان برو وضمت
مجموعته الس��لمية وعمال حماة
ومورك وقمحانة.
وباالنتقال لأللع��اب األخرى التي
يتمي��ز بها ن��ادي ش��رطة حماة
خاصة األلع��اب القتالية كالكيك
بوكسينغ فكان لقاؤنا مع المدربة
يس��را ديوب التي قالت إن النادي
في��ه الكثي��ر م��ن األبط��ال على

الكرة الناعمة في نادي محافظة حمص تنافس رغم حداثة عهدها
نادي محافظة حم��ص الرياضي
االجتماع��ي ن��اد حدي��ث العهد
وينافس في دوري السيدات بكرة
القدم وع��ن النادي والفريق كان
لنا لقاء مع الكابتن فادي س��عد
الذي قال :فريق محافظة حمص
ناد تأس��س منذ ثالث س��نوات
وهو العمر التدريبي للفريق الذي
تم تشكيله من المراكز التدريبية
التابع��ة لمديرية التربية بحمص
إضاف��ة لالعب��ة ن��ادي الكرامة
وبطلة الج��ودو المعروف��ة ناديا
عساف المعارة من نادي الكرامة
وقدم الفري��ق مباريات قوية في
دوري الس��يدات فحق��ق الف��وز

على ارض منافس��ه في الصدارة
شرطة حماة  3-2وسجل أهداف
الفري��ق الالعب��ة الممي��زة الن��ا

إبراهيم هدفي��ن وماريا إلياس..
وعلى جرمانا الف��وز  2-1بهدفي
الن��ا إبراهيم..وتع��ادل مع فريق

إضافة لفرسان أجانب ,وتضم إلى
جانب مباراة الجائزة الكبرى عدة
مباريات بارتفاعات مختلفة لفئة
العموم إضاف��ة لمباريات خاصة
للفئ��ات العمرية الصغيرة وبطولة
كأس رئي��س االتح��اد الروس��ي
للفروسية وتقام على مدى أسبوع
كام��ل على مضمار نادي بيتس��ا
للفروس��ية ,وت��وزع ف��ي ختامها
جوائز مالي��ة محددة وفق صعوبة
وأهمية كل مباراة.

نادي شرطة حماه..
نتائج طيبة في عدة ألعاب وطموح نحو األفضل

منافسات مثيرة
في بطولة سيد الشاطئ لبناء األجسام

وزن  100+كغ :وسام محمد دمشق.
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عمال محافظة السويداء بهدفين
لمثلهم��ا وس��جل الهدفين النا
إبراهيم وناديا عس��اف ..وتبقى

مب��اراة تأكيد الصدارة مع العربي
بالسويداء.
ويتاب��ع الكابتن ف��ادي إن ظهور

العب��ات ممي��زات كالهدافة النا
إبراهي��م إضاف��ة لدع��وة ثالث
العب��ات م��ن الفري��ق لمنتخبنا

الوطني للش��ابات المشارك في
بطول��ة غ��رب آس��يا ف��ي لبنان
والالعب��ات ه��ن» م��ي الجاني

مس��توى الجمهوري��ة كالبطل��ة
سالم مواس والبطل عبد الحميد
بزنك��و والبطل��ة الممي��زة س��ارة
األحمد بطلة الجمهورية والمدعوة
لتمثي��ل المنتخ��ب خارجيا في
بطولة المتوسط في بيروت الشهر
القادم ..وأيضا البطل حيان جنية
الذي يشارك في لعبة المواي تاي
في البطولة العربية في اإلمارات..
إما في لعبة المالكمة فقد أحرزت
عدة العبات بط��والت الجمهورية
« هيا نيوف .كريم��ة ديوب .دينا
الحس��ين .غدير ابواللبن .سوزان
جني��د» وتح��ت إش��راف البطل
الدولي المالكم س��ام ش��ادوح..
وتمن��ت المدربة يس��را االهتمام
من اتح��اد اللعب��ة والمش��اركة
الخارجية لألبطال الذي يستحقون
كل اهتم��ام ..وفي ختام الحديث
توجه الجميع بالشكر لسيادة اللواء
خال��د هالل رئي��س مجلس إدارة
نادي شرطة حماة ولنائبه العميد
الطبي��ب فراس ش��اكر ..والعميد
حاتم الغايب رئيس اتحاد الشرطة
المرك��زي الهتمامهم ومتابعتهم
الدائمة والحثيثة لجميع األلعاب
والفرق في النادي.
ولجين محمد وبيان المبيض»..
والفري��ق يعان��ي م��ن صعوبات
ومن أهمها ع��دم وجود مالعب
تدريبية والتدريب ليوم واحد في
منشاة البعث والملعب ذو عشب
اصطناع��ي وأحيانا يضطر الفريق
التدريب في ملعب مدرسة جميل
س��عيد وهو ملعب سداس��يات
ورئيس مكتب األلعاب بتنفيذية
حمص ماهر داالتي وعد بتأمين
ملع��ب تدريبي للفري��ق .وختم
الكابت��ن ف��ادي س��عد حديث��ه
بالش��كر ألعض��اء إدارة الن��ادي
وللمتابع والداعم نصر الحس��ين
لمتابعت��ه الدائمة ألم��ور الفريق
واحتياجاته��م ورئي��س النادي
الس��ابق بديع الدروب��ي لتأمينه
وس��يلة نق��ل للفريق ف��ي حله
وترحاله.

كرة السلة
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برعاية وزير السياحة..
مؤسسة نجمي اإلعالمية تقيم احتفالها التكريمي الثامن

اليوم ..منتخبنا السلوي للناشئات يلتقي األردن بالبطولة الودية
أبي شقير
غادرتنا األربعاء الماض��ي إلى العاصمة األردنية
(عمان) بعثة منتخبنا الوطني للناشئات (تحت
ً 16
عاما) للمش��اركة بالبطول��ة الودية تقام في
األردن بالفت��رة مابي��ن ( )6-2تش��رين األول
الحال��ي بمش��اركة منتخبات الع��راق واالردن
وس��ورية حيث من المق��رر أن يلتقي منتخبنا
أم��س الجمعة منتخ��ب العراق ومس��اء اليوم
يلع��ب منتخبن��ا مباراته الثاني��ة أمام منتخب
األردن وف��ي حال فاز بإح��دى المباريات يلعب
منتخبن��ا المب��اراة النهائية المقررة مس��اء غد
األحد.

برعاية وزير السياحة محمد رامي
مرتين��ي وحض��ور الل��واء موفق
جمعة رئي��س االتح��اد الرياضي
العام والدكتور ماهر خياطة نائب
رئي��س االتح��اد الرياض��ي العام
أقامت مؤسس��ة نجمي اإلعالمية
مهرجانه��ا الثامن عش��ر لتكريم
نج��وم الرياض��ة واإلع�لام والفن
والمجتم��ع ال��ذي ترعاه ش��ركة
أجنح��ة الش��ام للطي��ران حيث

تم تكريم عدد كبي��ر من النجوم
وس��ط أجواء كرنفالية وحفل فني
أحياه مطرب الفن الحلبي األصيل
مصطفى هالل.
وضم��ت قائم��ة المكرمي��ن من
الرياضيين:عب��د الغني طاطيش,
هيثم بره جكلي ,وليد أبو الس��ل,
محمود الس��يد ,وليد أشقر ,نبيل
الس��باعي,زهير الش��لبي ,أدي��ب
مكتبي ,شوق علوش,

ومن اإلعالميين نزار الفرا ,س��هير
محمود ,عال الصالح ,مازن الهندي,
احمد صادق ,محمد ددك.
وم��ن الفناني��ن :فاض��ل وفائي,
هاش��م غزال ,مجد نعي��م ,هناء
نصور,
وم��ن رج��ال المجتم��ع ,جورج
عضومي��ة ,إلي��اس ش��رقي ,عبد
السالم بابللي ,مصطفى طرابيشي,
حمي��د مش��نوق ,أمي��ن العلي,

محمد دهان ..جاد مرجان ,ومراد
علي كامل.
وق��دم الل��واء موف��ق جمعة درع
الذهب��ي
المهرجان,للراع��ي
للمهرجان (طيران أجنحة الشام)
,ممثل��ة برئيس مجل��س اإلدارة
محمد أنور شموط ,تسلمهما خالد
حاج إبراهيم مس��ؤول التس��ويق
بالشركة وجان سوريه,مدير مكتب
حلب.

التشكيلة النهائية

اختار الجهاز الفني لمنتخبنا قبل السفر لألردن
التش��كيلة النهائي��ة المؤلفة م��ن ( )12العبة
للمش��اركة بالبطولة وهن :يانا عفيف وسيميل
االحمر واليس��يا الدبل وبروين خليل وارميك
ب��وش كزنيان ولين برنية وماريا البدر وس��ارة

الي��اس ودل��ع حم��ود وغالية الكيالن��ي والرا
جوخ��ه جي وجلن��ار مبارك ،وضم��ت البعثة
ً
(رئيس��ا البعثة)
أيمن س��ليمان عضو االتحاد
والمدربة ري��م الصباغ وراما راع��ي (اإلدارية)
وموسى الفحل (مساعد مدرب) ونيرمين سامو
(معالجة فيزيائية).

عودة سلتنا إلى البطوالت العربية
أثمرت جهود اتحاد كرة الس��لة التي بذلها بالفترة الماضية
إلى عودته لروزنامة نش��اطات االتحاد العربي لكرة الس��لة،
على ضوء المحادثات التي اجراها رئيس اتحاد كرة الس��لة
ج�لال نقرش خالل تواجده في الجمعية العمومية لالتحاد
ُ
مؤخرا ف��ي العاصمة
الدول��ي لك��رة الس��لة التي أقيم��ت
الصينية (بكين) ،حيث تم االجتماع مع كافة المس��ؤولين
في االتحادات العربية ،وفي مقدمتهم رئيس االتحاد العربي
لكرة الس��لة اللواء اس��ماعيل القرقاوي ،ليتم بعد ذلك بعد
تقديم الملفات المطلوبة كاملة الى الجهات المعنية.
وبعد دراس��ة المل��ف من قبل االتحاد العربي لكرة الس��لة،
تم اتخاذ القرار بعودة س��ورية الى روزنامة نشاطات االتحاد
العربي لكرة السلة.

احتفاالً بأعياد تشرين  ..دورة تنشيطة ثالثية

اليوم ...الحرية ضيفًا على الثورة والكرامة فاز بالظهور األول
ً
واس��تعدادا
احتف��ا ًال بأعي��اد تش��رين
للموس��م السلوي القادم ، 2020 / 2019
نظمت اللجنة الفنية بدمشق لكرة السلة
دورة تنشيطية ألندية الرجال بالفترة من
 5 / 3تش��رين االول  ،ش��هدت مشاركة
ثالثة أندية هي الكرامة و الثورة والحرية
حيث لعب مساء أمس األول (الخميس)
الثورة مع الكرام��ة وانتهت المباراة بفوز
الكرام��ة بفارق ( )12نقطة  68 /80حيث
أنتهت أرباع المباراة (- 17 /24 - 15 /11
 )6/ 19 - 30/ 26وكان��ت المباراة فرصة
لمدربي الفريقين هالل الدجاني وهيثم
جمي��ل لتجريب معظ��م العبيهم الجدد
والقدامى وغاب عن المباراة صانع ألعاب

الث��ورة محم��د إدلبي ال��ذي أصبح في
طريق��ه لالنتقال لفري��ق الجيش وجناح
الكرامة الجديد محمد الحاضري بس��بب
عدم اكتمال إجراءات انتقاله من الوحدة

للكراامة ،فيما ش��ارك بصف��وف الكرامة
الالعب إياد حيالن��ي القادم من االتحاد
وجواد س��كر بصفوف الث��ورة ً
قادما من
النصر والعائد من اإلصابة محمد ضيا.

مباريات قادمة

م��ن المق��رر أن يلعب أم��س الجمعة
الكرامة مع الحرية  ،فيما س��يلعب اليوم
السبت الثورة مع الحرية.

مذاكرة ودية

س��بق للكرامة قب��ل المش��اركة بالدورة
الخس��ارة أمام الجيش بفارق ( )15نقطة
( )85/ 70فيما خسر الحرية أمام الوحدة

ً
ألفارك طوكيو بطال لكأس آسيا لألندية البطلة 2019

أح��رز نادي ألفارك طوكي��و الياباني
لقب كأس آس��يا لألندية لكرة السلة
 ،2019ألول مرة ف��ي تاريخه ،وذلك
عق��ب ف��وزه عل��ى ن��ادي الرياضي
بيروت بفارق ( )25نقطة ()74 / 98
 ،بعد أن انته��ت أرباع المباراة (/22
،)24 /27( )24 /24( )14 /25( )12
في المب��اراة النهائي��ة التي أقيمت
األحد الماضي في صالة «س��تاديوم
 »29في العاصمة التايلندية بانكوك.
وش��هد اللقاء سيطرة للفريق الياباني

من��ذ البداية بفضل تأل��ق األميركي
أليكس كي��رك ،الذي أحرز  18نقطة
مع  12متابعة ،ومعه الصربي ميالن
ماكاف��ان ،صاح��ب ال��ـ 20نقطة و8
متابع��ات و 6تمري��رات حاس��مة،
وكذلك جينكي كوجيما ،الذي سجل
 13نقطة.
ومن جهة الفريق اللبناني ،كان أفضل
مس��جل الع��ب االرت��كاز النيجيري
إيكيني إيبيموي صاحب الـ 31نقطة،
وصان��ع األلعاب وائ��ل عرقجي (16

نقطة) ،واألميركي ويل��ي وارن (19
نقطة و 6تمريرات حاسمة).
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث
والراب��ع ،تف��وق نفط عب��ادان على
المح��رق بنتيج��ة ( ،)69-81حيث
يعود الفضل في فوز الفريق اإليراني
إلى س��عيد دفاربان��اه الذي حقق 31
نقطة ،وأضاف  4تمريرات حاس��مة،
و 3س��رقات للكرة ،مقاب��ل  19نقطة
و 11متابع��ة أحرزها األميركي كيفن
ميرفي لمصلحة الفريق البحريني.

جدول المباريات

انطلقت البطولة مس��اء الخمي��س الماضي حيث لعب
منتخب��ا األردن والع��راق بالمباراة االفتتاحية ومس��اء
الجمعة من المقرر أن يلتقي منتخبنا مع العراق ومساء
اليوم يلتقي منتخبنا مع منتخب األردن ومس��اء األحد
يلعب صاحبا المركز األرول والثاني المباراة النهائية.

بطاقات معتمدة للصحفيين
لتغطية نشاطات كرة السلة
رغبة من اتحاد كرة السلة بتسهيل عمل الزمالء الصحفيين والمصورين للموسم القادم
 ، 2020 / 2019قرر االتحاد اصدار بطاقات تعريفية لكافة الصحفيين والمصورين الذين
يقومون بتغطية نشاطات كرة السلة المحلية ،تخولهم دخول الصاالت التي تقام عليها
البطوالت والمباريات الس��لوية ً
مجانا ،لذلك طلب االتحاد من المؤسس��ات اإلعالمية
تزويد اتحاد كرة الس��لة بكتاب رس��مي باس��ماء الصحفيين والمصوري��ن المكلفين
بتغطية النشاط السلوي في مؤسساتكم االعالمية ،علما ان آخر موعد الستالم الكتب
الرسمية والصور الشخصية هو يوم االحد  13تشرين االول .2019
الجدير بالذكر ان اتحاد اللعبة بصدد التعاقد مع ش��ركة راعية لبطوالت االتحاد لفئة
الرجال ،وفي حال تم ذلك سيتم اعالم جميع االعالميين عن الصالحيات واماكن
تواجدهم خالل المباريات.

عودة قوية للسلة الحطينية

محمد عجان
ف��ي خط��وة جريئ��ة وقوي��ة بغية ع��ودة األلق
والتوهج والمكانة والتواجد الفعال لسلة حطين
على صعيد الدوري والكأس وجميع نش��اطات
اتحاد كرة السلة ولجميع الفئات.
أعاد مجلس إدارة نادي حطين تشكيل الهيكلية
التدريس��ية لجميع الفئات والتي باشرت عملها
بجد ونشاط على النحو التالي:
ً
مشرفا
وليد الريس مش��رف عام ،عدنان حبوش
لفرق الرجال ،شباب ،ناشئين.
محمد الريس مشرف السيدات والفئات العمرية.
مدربا للرجال ،نمير مصطفى ً
رامي فضلية ً
مدربا
للشباب.
ً
زياد خشفه مدربا لالعبي االرتكاز لجميع الفرق.
مدربا للناشئين ،سامر أفنيم ً
يحيى ساعي ً
مدربا
للناشئات.
ربا حكيم مدربة للسيدات

أسامة سليمان العب الوحدة والمنتخب

مدربا لألش��بال ،علي األيوبي ً
ثائر مرتضى ً
مدربا
للصغار.
ط��ارق الصوف��ي ً
مدربا للصغيرات ،س��عيد نجار
ً
مدربا لرديف الصغار والصغيرات.

مدرسة حطين السلوية

كما تقرر تش��كيل الكادر الفني لمدرسة حطين
السلوية على الشكل التالي:
مش��رفا ً
ً
عاما ،سامر دالي ،محمد طه،
د .عزيز كفا
سعيد نجار ،طارق صوفي ،أليسار قبيلي مدربين.

رأي إداري

محمد ضوبي رئيس ن��ادي حطين قال لالتحاد
إن هذه الخطوة تعتبر هامة ً
جدا بالنس��بة لسلة
حطي��ن وعودة ال��روح للعبة الت��ي كانت حتى
األمس القريب متوهجة ومتواجدة بفاعلية على
ساحة الس��لة السورية وستش��ارك جميع فرقنا
بنشاطات االتحاد بعد أن كلفنا جميع المدربين
األكفاء من أبناء النادي وسوف يتم رعاية ودعم
ومتابع��ة لجمي��ع ألعاب النادي وليس الس��لة
فقط.

الوحدة استحق بطولة دوري الطائرة والمنتخب بحاجة للدعم
إبراهيم الواصل
العب من طينة الكبار يشغل مركز
الضارب الراب��ع مع الوحدة ونادي
ً
س��ابقا من ركائز منتخبنا
الجيش
الوطن��ي للك��رة الطائ��رة ،االتحاد
التقت مع الالعب أسامة سليمان
فكان اللقاء التالي:
مب��ارك حصولكم بطول��ة الدوري
السوري ماذا تحدثنا عن بطاقتك
الشخصية؟
أس��امة س��ليمان موالي��د 1985
أحمل شهادة معهد تربية رياضية
وش��هادة تدري��ب دولي��ة بالكرة
الطائرة.
كي��ف كان��ت بدايت��ك الرياضية
واألندية التي لعبت لها؟
البداي��ة كان��ت بن��ادي الجيش
ً
متدرج��ا بفئات��ه العمرية ،حيث

أح��رزت مع��ه بطولة الناش��ئين
والش��باب لثالثة مواسم متتالية،
وش��اركت م��ع فري��ق الرج��ال
ً
ناش��ئا حيث
األول من��ذ أن كنت
اس��تدعيت لمنتخب الناش��ئين
وبعدها لمنتخب الرجال وإلى هذا
الي��وم أحرزت مع ن��ادي الجيش
للرجال بطولة س��ورية  9س��نوات
وبع��د انتقال��ي لن��ادي الوح��دة
أح��رزت معه بطولة ال��دوري لهذا
العام.
وبعد أن احترفت اللعب بالدوري
اللبناني مع أندية (فينيقيا جبيل
وفيتول��ي) دوري محترفين ُ
عدت
إل��ى نادي الوح��دة حيث أحرزت
معه بطولة الدوري لهذا العام.
كيف تصن��ف فرق ال��دوري لهذا
العام؟
يوج��د أندية متمي��زة ولها تاريخ
طويل باللعبة وتأتي بالدائرة األولى

مث��ل أندي��ة الش��رطة والجيش
والس��لمية والقطيفة والسودا وقد
القينا منافس��ة كبيرة ه��ذا العام
ولكننا اس��تحقينا البطولة بجدارة
في النهاية.
م��ن أعجبك من العب��ي الدوري
السوري هذا العام؟
تألق ع��دد من الالعبين وأعجبني
(محس��ن مون��س وف��اروق جاد
هللا م��ن الش��رطة) والالعب جان
من فريق الس��ودا ،وعروة وأحمد
قطريب من سلمية.
من مثلك األعلى من الالعبين؟
ً
محليا محس��ن مونس الش��رطة،
ً
عربي��ا أحم��د صالح م��ن مصر،
ً
وعالميا الفرنسي نيغابث.
وماذا عن مشاركاتك مع منتخب
سورية األول؟
ش��اركت مع المنتخ��ب الوطني
بفئات��ه وم��ع الرج��ال ش��اركت

ببطولة العالم العس��كرية وبطولة
الجيوش العربية وتصفيات كأس
العالم وبطولة التضامن اإلسالمي
وبطولة األندية العربية.
ماذا ينقص الكرة الطائرة السورية
للتألق؟
صراح��ة ك��رة الطائ��رة الس��ورية
ً
محليا ولكن على مستوى
متميزة
المنتخب ينقصه الكثير من الدعم
والمساندة والمعسكرات الداخلية
واالحتكاك الخارجي والمش��اركة
بالبطولة وهذه األمور نفتقدها ولو
توفرت لكانت الطائرة السورية من
المنافسات على البطوالت ولكننا
نفتق��د الدعم الم��ادي والمعنوي
وحت��ى اإلعالمي ً
علما أننا نمتلك
مواهب رائعة في كل الفئات.
واس��تغرب ال يوج��د أي وس��يلة
إعالمي��ة لتغطية بطول��ة الدوري
السوري.

كيف نطور منتخب الوطن؟
باالهتم��ام بالقواع��د والفئ��ات
وتأمين مستلزمات اللعبة والدعم
الم��ادي والمعن��وي واإلعالم��ي
والمعسكرات الداخلية والخارجية
وإيف��اد المدربي��ن بال��دورات
الخارجي��ة واالبتعاد ع��ن بطولة
المجموعات وإقامة دوري كامل.
ش��كل لن��ا منتخب س��ورية بكرة
الطائرة برأيك؟
محس��ن مون��س ،ف��اروق ج��اد
هللا ،حس��ن غني��م (الش��رطة)،
مؤمن عباس��ية (قطيفة) ،باس��ل
طال��ب ،أس��امة س��ليمان ،أحمد
قص��ار (الوحدة) ،أحم��د قطريب
محمد الحموي وعروة (س��لمية)،
قتيبة البيرين��ي (قطيفة) ،أحمد
خلف (الوح��دة) ،وهناك العبون
مهاجرون ومحترفون خارج القطر
يجب اس��تقطابهم ألنهم جديرون

بحمل كنزة الوطن.
بطاقة شكر لمن توجهها؟
إلدارة ن��ادي الوح��دة لالهتم��ام
الكبير وخاصة ب�لال كوران الذي
يعطي الكرة كل االهتمام.
بطاقة محبة لمن توجهها؟
للجماهير المحبة والمتابعة للعبة
ودون مقابل في كل سورية.
بطاقة اعتذار لمن توجهها؟
لجماهير وإدارة نادي الوحدة لعدم
تمكني من المش��اركة معهم في
بطولة الكرمل الدولية في األردن.
كلمة أخيرة
أرج��و االهتم��ام بمنتخب الوطن
ودعم اللعبتين في األندية وأقدم
شكري لكل القائمين والمتابعين
والداعمي��ن وإدارات األندي��ة
وللجماهي��ر المتابع��ة ولصحيفة
االتح��اد الت��ي منتحتن��ي ه��ذه
الفرصة الجميلة.
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إعداد ربيع حمامة

نتائج مفاجئة في ختام الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

العمالق البافاري أبهر بسباعيته ..سان جيرمان ومان سيتي وأياكس تابعوا حصد النقاط

انقضت االسبوع الماضي منافسات
الجول��ة الثانية م��ن دوري أبطال
أوروب��ا لك��رة الق��دم بمجموعاته
الثماني حيث تابع��ت فيها أندية
باري��س س��ان جيرم��ان وباي��رن
ميونيخ ومانشستر سيتي وأياكس
أمس��تردام حصد العالمة الكاملة
حت��ى اآلن لتتص��در مجموعاته��ا
بوقت حق��ق يوفنت��وس انتصاره
األول بالبطول��ة وكذلك برش��لونة
وتص��درت أندية نابولي وبروس��يا
دورتمون��د س��انت بطرس��بورغ
لمجموعاتها مع استمرار خيبة لاير
مدريد الخارجية حيث حقق أس��وأ
انطالق��ة له بتاري��خ دوري االبطال
حت��ى اآلن  ،وندخ��ل بتفاصي��ل
النتائ��ج وكي��ف أضح��ى ترتيب
المجموعات بنهاية ثاني الجوالت.

المجموعة األوىل

انت��زع باريس س��ان جيرمان ً
فوزا
ً
ثمينا خ��ارج ملعب��ه بتغلبه على
غالطة سراي التركي بهدف دون رد
في إطار الجولة الثانية للمجموعة
األولى.
س��جل ه��دف المب��اراة الوحي��د
ماورو إي��كاردي ف��ي الدقيقة 52
ليع��زز العمالق الباريس��ي تصدره
للمجموعة األول��ى برصيد  6نقاط
خلف��ه كل��وب ب��روج البلجيك��ي
نقطتي��ن ،ثم غالطة س��راي ولاير
مدريد بنقطة واحدة.
وس��قط لاير مدريد في فخ التعادل
اإليجاب��ي ( )2-2أمام كلوب بروج
البلجيك��ي على ملعبه س��انتياجو
برنابيو ،س��جل هدف��ي لاير مدريد

س��يرجيو راموس وكاسيميرو في
الدقيقتي��ن  56و ،86بينم��ا أحرز
هدفي كل��وب ب��روج دينيس في
الدقيقتين  9و.39

المجموعة الثانية

أمط��ر باي��رن ميوني��خ األلمان��ي
ش��باك مضيفه توتنهام اإلنكليزي
بسباعية في المباراة التي حسمها
العم�لاق الباف��اري بنتيج��ة 7-2
عل��ى ملع��ب توتنهام هوتس��بير،
ضم��ن مباريات الجولة الثانية من
المجموعة الثانية.
وس��جل س��باعية البايرن جوشوا
كيميت��ش ( )15وروب��رت
ليفاندوفسكي ( 45و )87وسيرجي
جناب��ري ( 53و 55و 83و ،)88أما
ثنائي��ة توتنهام فس��جلها هيونج
مين سون ( )12وهاري كين (.)61
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد بايرن
ميونيخ إل��ى  6نقاط ف��ي صدارة
المجموعة وتجمد رصيد الس��بيرز
عند نقطة واحدة في المركز الثالث.
وف��ي اللق��اء اآلخ��ر بالمجموعة
تغلب سرفينيا زفيزدا الصربي على
أولمبياكوس اليوناني  3/1س��جل
للفائز ميلوس ونيمانغا وريشموند
بالدقائ��ق  62/87/90وللضي��ف
هدفه الوحيد روبين سيميدو د.37
وتق��دم س��رفينيا للمرك��ز الثاني
بنقاط��ه ال��ـ 3فيما تجم��د رصيد
أولمبياكوس عن��د النقطة ليكون
بالمؤخرة رفقة توتنهام.

بهدفي��ن نظيفين مس��اء الثالثاء،
ضم��ن مباري��ات المجموع��ة
الثالث��ة وأح��رز هدفي الس��يتي
رحيم س��ترلينغ وفيل فودين في
الدقيقتين  66و.90+5
وانفرد مانشس��تر س��يتي بصدارة
المجموع��ة برصيد  6نقاط ،متفوقا
عل��ى دينام��و زغ��رب وش��اختار
دونيتس��ك اللذي��ن يمل��كان في
رصيديهم��ا  3نق��اط ،فيم��ا يقبع
أتالنت��ا في المرك��ز األخير برصيد
صفر.
وانتزع فريق ش��اختار دونيتس��ك
ً
ً
صعبا من مضيفه
ف��وزا
األوكراني
أتاالنتا اإليطالي .2-1
وتقدم أتاالنتا بهدف سجله دوفان
زابات��ا ف��ي الدقيق��ة  ،28وتعادل
جيوني��ور مورايس لش��اختار في
الدقيقة  ،41قبل أن يس��جل مانور
س��ولومون ه��دف الف��وز القات��ل
لش��اختار في الدقيقة األخيرة من
الوق��ت األصل��ي للمب��اراة وحصد
شاختار أول  3نقاط له في البطولة

ه��ذا الموس��م ،بينما ظ��ل فريق
أتاالنتا بال نقاط.

المجموعة الرابعة

ف��از يوفنت��وس على ضيف��ه باير
ليفركوزن األلماني بنتيجة (،)3-0
في المباراة الت��ي أقيمت بملعب
أليانز س��تاديوم ضمن منافس��ات
المجموعة الرابعة.
أح��رز غونزال��و هيغواي��ن الهدف
األول ليوفنت��وس بالدقيق��ة ،17
وأض��اف فيديريكو بيرنارديس��كي
الهدف الثاني بالدقيقة  62واختتم
كريستيانو رونالدو أهداف المباراة
بثالث األهداف في الدقيقة .89
وحق��ق البيانكوني��ري أول انتصار
له بالمس��ابقة ،ورفع رصيده إلى 4
نقاط بالتساوي مع أتلتيكو مدريد،
إال أن يوفنت��وس يحت��ل ص��دارة
المجموع��ة الرابعة بفارق األهداف
بينم��ا ظل ليفركوزن ب��دون نقاط
في ذيل الترتيب.
ً
وانتزع أتلتيكو مدري��د ً
ثمينا
فوزا
عل��ى أرض مضيف��ه لوكوموتيف

موس��كو الروس��ي بثنائية نظيفة
بالجول��ة ذاته��ا واقتن��ص نق��اط
المب��اراة الثالث بف��وز تأخر حتى
الش��وط الثان��ي ،حي��ن افتت��ح
البرتغالي جواو فليكس التسجيل
ف��ي الدقيقة  ،48قب��ل أن يضيف
العب الوسط توماس بارتي الهدف
الثاني  ،ويحتل لوكوموتيف المركز
األخير رفقة بايرليفركوزن من دون
أي نقطة.

المجموعة الخامسة

أفل��ت حامل اللق��ب ليفربول من
انتفاضة ضيفه ريد بول س��الزبورج
بف��وزه علي��ه ( )4-3عل��ى ملعب
«أنفيل��د» ضم��ن منافس��ات
المجموعة الخامسة.
وس��جل أهداف ليفرب��ول كل من
ساديو ماني ( )9وأندي روبرتسون
( )25ومحم��د ص�لاح هدفي��ن
بالدقيقتين ( 36و ،)69فيما أحرز
هوانغ هي تش��ان ( )39وتاكومي
مينامين��و ( )56وإيرلن��ج هاالند
( )60أهداف سالزبورج.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده
إلى  3نقاط وهو الرصيد ذاته الذي
يحمل��ه س��الزبورغ ،فيم��ا يتصدر
نابولي المجموع��ة برصيد  4نقاط
بع��د تعادله مع جن��ك البلجيكي
ً
سلبا في المرحلة ذاتها.

المجموعة السادسة

انتصر برشلونة اإلسباني على ضيفه
إنتر ميالن اإليطالي بنتيجة ()2-1
بمباراة مثيرة مس��اء األربعاء على
ملعب الكام��ب نو في إطار الجولة
الثانية لسادس المجموعات.
افتت��ح لوت��ارو مارتين��ز المباراة
بهدف أول إلنتر ميالن في الدقيقة
الثالث��ة ،وتع��ادل لويس س��واريز
لبرش��لونة في الدقيقة  58قبل أن
يسجل هدف الفوز في الدقيقة .84
وبه��ذا الفوز رفع برش��لونة رصيده
إلى  4نقاط بالتساوي مع بوروسيا
دورتمون��د في ص��دارة المجموعة
بينما تجمد رصي��د إنتر عند نقطة
واحدة في المركز الثالث.
وق��اد المغرب��ي أش��رف حكيمي

المجموعة الثالثة

حقق مانشس��تر س��يتي ً
فوزا بأقل
مجهود على ضيف��ه دينامو زغرب

فريقه بوروس��يا دورتموند األلماني
للف��وز خ��ارج أرضه على س�لافيا
براج التش��يكي بهدفي��ن دون رد،
على ملعب إيدين أرين��ا ..الدولي
المغربي نجح في تس��جيل هدفي
دورتمون��د في الدقيقتين  35و89
ليرفع أسود الفيستيفال رصيدهم
إلى  4نق��اط على خ��ط واحد مع
الفري��ق الكاتالون��ي بينم��ا تذيل
سالفيا براغ الترتيب بنقطة واحدة.

المجموعة السابعة

حقق فريقا ليون الفرنسي وزينيت
الروس��ي انتصارهم��ا األول ف��ي
المجموعة الس��ابعة ببطولة دوري
أبطال أوروبا حي��ث اقتنص ليون
فوزا ثمينا  2-0من مضيفه اليبزغ
األلماني وافتت��ح ممفيس ديباي
التس��جيل في الدقيقة  11قبل أن
يضيف زميل��ه مارتن تريير الهدف
الثاني ف��ي الدقيقة  65فيما حقق
فوزا ً
زيني��ت ً
كبيرا  3-1على ضيفه
بنفيكا البرتغالي ضمن منافس��ات
الجول��ة الثانية بدور المجموعات ،
تقدم أرتيم دزوبا لمصلحة زينيت
ف��ي الدقيقة  22فيم��ا أحرز روبن
دي��از العب بنفيكا اله��دف الثاني
بالخطأ في مرم��اه في الدقيقة 70
ثم س��جل س��ردار أزم��ون الهدف
الثالث للفريق الروسي في الدقيقة
78وس��جل راؤول دي توم��اس
هدف الفريق البرتغالي الوحيد في
الدقيقة .85
وتصدر زيني��ت ترتيب المجموعة
ً
متفوقا بفارق هدف
برصيد  4نقاط
وحي��د على أق��رب مالحقيه ليون

المتساوي معه في نفس الرصيد.
وتراج��ع اليب��زغ للمرك��ز الثالث
برصيد  3نق��اط وبقي بنفيكا الفائز
باللق��ب عام��ي  1961و 1962في
قاع الترتي��ب بال رصيد من النقاط
عقب خس��ارته ف��ي أول مباراتين
بالمجموعة.

المجموعة الثامنة

حاف��ظ فري��ق أياكس أمس��تردام
الهولندي على ص��دارة المجموعة
الثامن��ة بعدما حقق ف��وزه الثاني
عل��ى التوالي على حس��اب نظيره
فالنس��يا االس��باني بثالثية نظيفة
س��جلها حكيم زياش في الدقيقة
 ،8كوينس��ي أنطون بروميس في
الدقيقة  34ودون��ي فان دي بيك
في الدقيقة .67
أياك��س به��ذا الفوز رف��ع رصيده
إلى النقطة  6بينم��ا توقف رصيد
فالنس��يا عند النقطة  3في المركز
الثاني.
وحقق تشيلس��ي اإلنكلي��زي ً
فوزا
ً
ثمين��ا خ��ارج ميدان��ه عل��ى ليل
الفرنس��ي بنتيجة  2-1في المباراة
التي أقيمت على ملعب بيار موروا
ضم��ن المجموعة ذاتها .وس��جل
ثنائي��ة تشيلس��ي كل م��ن تامي
أبراهام وويليان في الدقيقتين 22
و 78بينما سجل هدف ليل الوحيد
فيكتور أوسيمين بالدقيقة .33
وبه��ذا االنتص��ار رفع تشيلس��ي
رصي��ده إل��ى  3نقاط ف��ي المركز
الثالث ف��ي الوقت الذي تذيل فيه
لي��ل ترتيب المجموعة دون رصيد
من النقاط.

قمة إيطالية ..ومواجهات سهلة لفرق الصدارة بالدوريات األوروبية
تش��هد كبرى الدوري��ات األوروبي��ة جولة
جديدة في منافس��اتها هذا األسبوع والذي
س��تتجه في��ه كل األنظ��ار لقم��ة الدوري
اإليطال��ي التي س��تجمع إنت��ر ميالن مع
اليوف��ي بوق��ت تتباي��ن في��ه مواجهات
البقية بالدوري��ات األخرى وقد تجد األندية
ً
متنفس��ا لمتابعة هيمنتها
المتصدرة فيها
بح��ال لم تق��ع أي مفاجأة والت��ي يعتلي
فيه��ا كل من لاير مدري��د وليفربول وبايرن
ً
س��ريعا مع أبرز
ميوني��خ الص��دارة ونبقى
معالم المرحلة الجديدة وشريط المباريات
الهامة فيها.

تعويض محيل

بع��د تعثره ف��ي دوري األبط��ال ..يرد لاير
مدري��د متصدر الليغا لمنافس��اته المحلية
ليس��تقبل الي��وم الس��بت فري��ق غرناطة،
ويتصدر الملكي  15نقطة بفارق نقطة فقط
عن ضيفه صاح��ب المركز الثاني ومن هنا
يكتس��ب اللقاء أهمية كبيرة خاصة ألبناء
الم��درب زي��دان ويتربص أتلتيك��و مدريد
بالفريقي��ن ول��ه  14نقطة وقد يجد نفس��ه
ً
متصدرا بحال اس��تطاع تج��اوز بلد الوليد
مضيف��ه عصر غ��د األحد .أما برش��لونة 12
نقطة ينتظر قدوم إشبيلية مساء غد األحد
ضمن الجولة الثامنة من عمر الدوري.
ً
وشهدت الجولة الس��ابقة تعاد ًال سلبيا في
قم��ة مبارياتها وجمعت فريق��ي العاصمة
أتلتيك��و مدري��د ولاير بوقت اس��تفاد فيه
برش��لونة وتق��دم بتغلب��ه عل��ى خيتافي

بهدفي��ن لويس س��واريز وجوني��ور فيريو
وش��هدت باقي المباريات فوز فالنسيا على
أتلتيك بلب��او بهدف وبالنتيج��ة ذاتها فاز
غرناط��ة على ليغانيس وفاز بلد الوليد على
إس��بانيول وديبورتيفو أالفي��س على لاير
مايوركا ،وإيبار على سيلتا فيغو وجميعهم
بالنتيجة ذاتها  2/0وتغلب إش��بيلية على
لاير سوسيداد  3/2فيما تعادل ليفانتي مع
أوساس��ونا  ،1/1وكانت الجولة قد افتتحت
باكستاح فيالاير لضيفه لاير بيتيس .5/1

يغرد وحيد ًا

يمض��ي ليفربول بثقة حي��ث يطير بصدارة
البريمرليي��غ قبل انطالقة جولت��ه الثامنة
الي��وم الس��بت ولرف��اق ص�لاح  21نقطة
ويبتع��دون بف��ارق  5نقاط عن مانشس��تر
سيتي الوصيف وأقرب المنافسين.
ً
ضيفا
ويحل ليس��تر س��يتي اليوم السبت
ً
نسبيا
على المتصدر بلقاء قد يكون س��ه ًال
ً
واس��تمرارا لس��يطرة الفريق على الصدارة..
أما مانشستر سيتي فيستقبل يوم غد فريق
وولفرهامبتون.
وش��هدت الجولة الماضية انتصار ليفربول
خ��ارج أرضه عل��ى ش��يفلد يونايتد بهدف
فاينالدوم بوقت تغلب فيه تشيلس��ي على
برايت��ون  2/0وتغل��ب توتنهام هوتس��بير
على س��اوثمبتون  2/1وتعادل أستون فيال
مع بيرنلي  2/2وفاز كريس��تال باالس على
نوريشت سيتي وولفرهامبتون على واتفورد
بالنتيجة ذاتها  .2/0وعاد مانشس��تر سيتي

لدياره بفوز جيد على إيفرتون .3/1
وس��حق ليس��تر س��يتي ضيفه نيوكاس��ل
يونايت��د بخماس��ية واختتم��ت المرحلة
بتع��ادل  1/1بي��ن مانشس��تر س��يتي مع
آرسنال.

قمة إيطالية

تتجه األنظار مساء غد األحد لقمة المرحلة
الثامنة وال��دوري اإليطالي عل��ى العموم،
حيث يشهد ملعب س��ان سيرو مباراة إنتر
ميالن مع ضيف��ه يوفنتوس وفوز أصحاب
األرض س��يبعد ضيفهم عنه��م بفارق مريح
 5نقاط حيث يحتل إنتر صدارة الكالتش��يو
قبل مباراة الغ��د بـ 18نقطة بفارق نقطتين
عن وصيفه اليوفي أم��ا فوز األخير فيعني
انت��زاع الص��دارة وهي فرص��ة للعودة من
الباب الواسع للمقدمة.
أما أتالنت��ا الثالث  13نقطة سيس��تضيف
ليتشي يوم غد ً
أيضا.
وحافظ إنتر على صدارته الحالية بفوزه في
الجولة السادسة على سمبدوريا  3/1سجلها
سيتفانور واليكسيس سانشيز وغاليارديتي
وقلص يس��توب لس��مبدوريا ،س��بق ذلك
فوز يوفنتوس على س��يال  2/0عبر ميرالم
ورونالدو وش��هدت باقي مباريات المرحلة
ف��وز أتالنتا خارج الديار على ساس��ولو 4/1
وفاز نابولي على بريش��يا  2/1والتسيو على
جنوى  4/0وتج��اوز أدونيزي فريق بولونيا
به��دف دون رد وبمثل��ه تغل��ب روما على
مضيفه ليتش��ي فيما تع��ادل كالياري مع

م .سالم عالوي

رئيس التحرير

هيالس فيرونا  1/1وتعرض ميالن لخسارة
مفاجئة مع فيورنتينا  1/3واختتمت الجولة
منتصف األسبوع الماضي بتغلب بارما على
تورينو .3/2

متقاربة

ً
ً
شديدا بين
تنافسا
يش��هد الدوري األلماني
األندي��ة على المقدمة التي من الممكن أن
تنتقل من فريق آلخ��ر مع كل جولة حيث
يتص��در باي��رن ميوني��خ ج��دول الترتيب
قبل انطالقة الجولة الس��ابقة (مساء أمس
الجمعة) وبرصيده  14نقطة يليه  5أندية لها
 13نقطة وهي اليبزيغ وفرايبورغ وش��الكة
وبروسيا مونشنغالدباخ وباير ليفركوزن.
وتشهد الجولة الحالية مباراة قوية ستجمع
بايرليفركوزن مع اليبزيغ عصر اليوم السبت
والفريقان على خط الوصافة فيما س��يحل
ً
ضيف��ا على العم�لاق البافاري
هوفنهاي��م
وتتباين باقي مواجهات الجولة.
وكان بايرن ميونيخ قد فاز بالجولة السابقة
على مضيفه بادويون الوافد الجديد بنتيجة
 3/2كم��ا تغل��ب فولفس��بورغ عل��ى ماينز
بهدف دون رد وتغلب مونش��نغالدباخ على
مضيف��ه هوفنهاي��م  3/0وبالنتيج��ة ذاتها
فاز بايرليفركوزن على أوغس��بورغ وخس��ر
اليبزيغ على أرضه أمام شالكة  1/3وتعادل
دورتموند مع فيردر بريمن بهدفين لمثلهما.
وفاز بالجول��ة ذاتها فرايب��ورغ على فورتونا
 2/1واختتمت الجولة برباعية نظيفة سجلها
هيرتابرلين بشباك مضيفه كولن.

أنــــور البكــر

مدير التحرير

مباريات هذا األسبوع
اليوم والتاريخ

السبت 5/10

األحد 6/10

أيهم الحمزاوي

المدير الفني

الفريقان
برايتون × توتنهام
بايرن × هوفنهايم
بايرليفكوزن × اليبزيغ
ليفربول × ليستر
ر .مدريد × غرناطة
جنوى × ميالن
آرسنال × بورنموث
مان سيتي × وولفرهامبتون
ساوثمبتون × تشيلسي
بلد الوليد × أ .مدريد
تورينو × نابولي
إنتر ميالن × يوفنتوس
برشلونة × إشبيلية
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الحرجلة بطل دورة النصر الكروية الثانية

اللواء جمعة يبارك ألبطال الترياثلون
والدواثلون انجازهم اآلسيوي

هنأ الل��واء موفق جمعة رئيس االتح��اد الرياضي العام
بعثة منتخبنا الوطني للترياثلون التي شاركت في كأس
آس��يا للترياثلون والدواثلون ف��ي مدينة العقبة باألردن
وأحرزت فيها ثالث ميداليات “ذهبية وفضية وبرونزية
وب��ارك اللواء جمع��ة لالعبين إنجازه��م وحثهم على
متابع��ة التدري��ب لتحقي��ق المزي��د م��ن البط��والت
واالنتصارات الرياضية.
حضر اللقاء د.إبراهيم أبا زي��د عضو المكتب التنفيذي

لالتح��اد الرياض��ي العام وناصر الس��يد رئي��س اتحاد
الترياتلون.
والجدي��ر ذكره أن أصحاب اإلنجاز هم كريم أبو س��مرة
ال��ذي أحرز الميدالي��ة الذهبية ف��ي الدواثلون للفئات
العمري��ة وابراهي��م خراط المرك��ز الراب��ع بينما حقق
الفضية أس��امة خوج��ة في الترياثل��ون ومحمد عدنان
حورية البرونزية في الس��باق نفس��ه وجاء محمد ملهم
اسطنبلي خامسا.
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بحضور محافظ ريف دمشق عالء إبراهيم واللواء موفق جمعة
رئي��س االتحاد الرياضي الع��ام والدكتور ماه��ر خياطة نائب
رئي��س االتح��اد الرياضي الع��ام أقيمت يوم الس��بت الفائت
المباراة النهائية لدورة النصر الكروية الثانية التي تقيمها اللجنة

الفنية الفرعية بإشراف اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي بريف
دمش��ق وذلك على ارض ملعب الج�لاء والتي جمعت فريقي
الحرجلة الكس��وة وفاز بنهايتها فريق ن��ادي الحرجلة بنتيجة
أربعة أهداف مقابل هدفين ونال كأس البطولة.

وس��جل أهداف المباراة التي تابعه��ا جمهور كبير للحرجلة
إبراهي��م الطويل (د  30و )80وعلي غليوم (د  )5وياس��ين
س��امية (د )36وللكسوة س��مير عيران (د )44ورضا كنعان
(د.)75

مدربه عماد سراج أعاد األسباب لطول الموسم

غزال الوثب العالي بالمركز  25في بطولة العالم أللعاب القوى في الدوحة
أنور البكر

حكايــة رياضيــة

كيف تشكلت
اللجنة األولمبية السورية ألول مرة!
الشربجي صاحب الموهبة النادرة
اللجنة األولمبية يف أي بلد من
والهمة العالية ولواله النعدمت
بلدان العالم هي المؤسسة الرياضية
فكرة المشاركة يف األولمبياد من
األعىل والمسؤولة عن المشاركات
أساسها.
الرياضية الخارجية لهذا البلد أو ذاك
وثاني الفرسان كان المفكر العروبي
ومنها بالطبع الدورات األولمبية
ساطع الحصري أمين عام وزارة
وكل ما يتعلق بالشأن األولمبي
المعارف وذو األفكار التنويرية
وتشكيل أول لجنة أولمبية سورية
والذي يعود إليه الفضل يف إحداث
يعود إىل ما قبل  71عاماً عىل وجه
مديرية التربية البدنية عالوة عىل
التحديد حيث كانت سورية تعمل
وضعه اللبنات األوىل يف تأسيس
عىل بناء مرتكزات الدولة بعد سنتين
وتطوير التعليم بكافة فروعه
عىل استقاللها وجالء الفرنسيين
عنها وحيث كانت الحركة الرياضية فيها ما زالت ومنها الرياضة المدرسية وثالث الفرسان كان عيل
غضة العود وتحبو خطواتها األوىل لدرجة أنه لم عبد الكريم الدندشي سليل أسرة الدنادشة يف مدينة
يكن يف سورية كلها آنذاك سوى مدرس رياضي واحد تلكلخ التي ثارت عىل المحتل الفرنسي وهو الرياضي
مختص ،وهو محمود البحرة خريج المعهد العايل البارز يف عدد من األلعاب والقائد الكشفي الالمع.
للتربية الرياضية يف القاهرة وكانت الرياضة تعتمد ورابع الفرسان كان أنور تللو المدير المساعد لعيل
عىل معلمين للرياضة تم تأهيلهم بإشراف أساتذة الدندشي وقد تطابقت أفكارهما الرياضية وهو
مختصين من مصر كما كانت الرياضة األهلية بدورها بدوره من أسرة رياضية قدمت العديد من األبطال
تعتمد عىل الخبرات الشخصية لبعض الرياضيين الرياضيين بمختلف األلعاب وكان نفسه متفوقاً
بأكثر من لعبة رياضية وقد ساهم مع رئيسه
السوريين.
وإىل القاهرة وكانت قبلة الرياضيين لمن أراد بوضع الرياضة السورية عىل سكة االنطالق مع فجر
الدراسة والتخصص الرياضي فيها توجه الشاب استقالل سورية.
الرياضي الموهوب والواعد زهير الشربجي وعىل وإذا ما رأت اللجنة األولمبية السورية النور عىل يد
خطا أستاذه محمود البحرة الذي سبقه إليها وكان هؤالء الفرسان فقد انضم إليهم الفارس الخامس
هاوياً أللعاب الرشاقة ويمارسها عىل الرمل كون وهو المدرب المصري أحمد إبراهيم كامل الذي رعى
اجهزة الجمباز الفنية غير متوفرة وكذلك للسباحة تلميذه زهير الشربجي وصقل موهبته حتى وصلت
إىل الدرجة الدولية.
والغطس ويزاولها يف نهر تورا بمنطقة الربوة.
وحينها لم يكن يف سورية كلها مسبح أولمبي وال وإىل أولمبياد لندن  1948توجهت البعثة السورية
مقفز قانوني ويف القاهرة وجد زهير الشربجي إىل يف أول مشاركة من نوعها وهي تتألف من شخصين
جوار معهده الرياضي مسبحاً أولمبياً ومقفز ًا قانونياً ال ثالث لهما الالعب السوري زهير الشربجي والمدرب
فأقبل عىل التدريب عىل رياضة الغطس بشغف المصري أحمد إبراهيم كامل ويف ملعب ويمبيل
وحماس بإشراف المدرب أحمد إبراهيم كامل الملقب الشهير وأمام هذا المشهد الالفت استقبلت البعثة
(كييل) الذي وجد يف تلميذه موهبة نادرة قادرة عىل بعاصفة من التصفيق والترحيب أما يف منافسات
الوصول إىل المستوى الدويل خاصة وأنه خالل فترة رياضة الغطس فقد حل الالعب السوري بالمركز
العاشر من المقفز الثابت ارتفاع  10أمتار وبالمركز
قصيرة تمكن من التفوق عىل زمالئه المصريين.
ويف عام  1948كان العالم عىل أبواب إقامة أولمبياد السابع يف الحركات اإلجبارية بين  25متسابقاً
لندن وهذه المناسبة الرياضية الهامة طرحت عىل وهو إنجاز رياضي كبير ترك صدى طيباً لدى كل
بساط البحث مشاركة الالعب والغطاس السوري السوريين وأما مكافأة البطل الشربجي فكانت
زهير الشربجي يف هذا األولمبياد وعىل التوازي تكليفه بالتدريس يف مدينة دمشق خالفاً للنظام
تشكيل اللجنة األولمبية السورية ومن دونها المتبع بإلزام المدرس الجديد بالعمل يف المحافظات
يتعذر المشاركة يف األولمبياد كون وجودها شرطاً النائية مدة سنتين.
أساسياً للمشاركة وبادر المعنيون يف وزارة المعارف وقد استفادت وزارات التربية والدفاع والشؤون
حينها إىل اتخاذ الخطوات الالزمة لتشكيل اللجنة االجتماعية والعمل من خبرات ومعارف وعلم زهير
األولمبية السورية وكانوا خمسة فرسان وهم الشربجي والذي عرف عنه بغزارة كتاباته وأبحاثه
يستحقون هذا اللقب للظروف الصعبة التي كانت العلمية يف الصحف والمجالت الرياضية عىل مدى
تعيشها سورية مع بدء استقاللها حيث حولوا الفكرة سنوات طيبة الله ثراه.
إىل الواقع والقول إىل عمل.
أول الفرسان الخمسة كان البطل الرياضي زهير
نور الدين الطرابلسي

ج��اء بطلنا العالم��ي بألعاب القوى
مج��د الدين غزال بالمركز ( )25من
أص��ل (ً )30
العبا ش��ارك تصفيات
مس��ابقة الوثب العالي ف��ي بطولة
العالم السابعة عشرة أللعاب القوى
المقام��ة ف��ي العاصم��ة القطري��ة
ً
رقم��ا وقدره
(الدوح��ة) ،مس��ج ًال
(217س��م) بع��د أن أخف��ق ثالث
مرات في محاولة (222سم) ,ليودع
منافس��ات البطولة بنتيجة صادمة
لكل محبيه ومتابعي��ه الذين كانوا
يمن��ون النفس بانجاز كبير في هذا
االستحقاق الكبير خاصة بعد موسم
ناج��ح تأل��ق خالله الغ��زال بحصد
ذهبي��ة بطولة آس��يا ف��ي الدوحة
نفسها برقم جيد (231سم) وذهبية
ملتقى لندن ضمن الدوري الماسي,
وفضية ملتقى روما.
وأش��ار عماد س��راج م��درب بطلنا
الغزال إلى بعض األسباب التي أدت
إلى ذل��ك بالقول :لق��د خانته قواه
ونش��اطه في هذا الي��وم فلم يكن
كما اعتدنا عليه في أكثر البطوالت,
إضاف��ة إلى طول موس��م البطوالت
هذا العام الذي استمر لمدة  7أشهر
منذ بطولة آس��يا بش��هر /نيس��ان/

حيث م��ن المفروض أن تكون هذه
البطولة قبل شهرين ،والذي يحتاج
في مثل ه��ذه الحالة إل��ى تبعات
كثي��رة للبق��اء على نفس الس��وية
ً
تفاوتا بالمستوى
السابقة لذلك نجد
وعدم االستقرار في آخر شهرين.
وختم س��راج :لكنن��ي على ثقة بأن
بطلن��ا لم يتوان يوم��ا عن بذل كل
الجه��ود لرف��ع علم الوطن ورس��م
البسمة على وجوه السوريين ,فعذرا
ً
ً
وكبي��را  ،وأنا
صغيرا
من الجمي��ع
عل��ى يقي��ن أن كل رياضي ومتابع
ومهت��م لحيثيات الرياضة بش��كل

ع��ام ولعب��ة الوثب العالي بش��كل
خاص وظروف كل بطولة ونفس��ية
كل العب سيلتمس العذر المناسب
من وجه��ة نظره ,حي��ث كثير من
األبط��ال العالميي��ن واالولمبيين
الكبار قد أخفقوا ول��م تكن النهاية
بالنس��بة لهم ,فلنبقى بجانب بطلنا
العالمي كم��ا كان عهده بنا بوقوفنا
بجانبه بكل مفاصل حياته الرياضية
وانجازاته التي بإذن هللا ستعود إلى
تألقها.
وس��بق لغ��زال أن ش��ارك ف��ي 5
ً
انطالقا من
بطوالت عالمية س��ابقة

برلين األلمانية عام  2009حيث حل
في المركز ( )28من ( )31مس��ج ًال
 2,15م ،وشارك في مونديال دايجو
الكوري��ة الجنوبية ع��ام  2011وحل
في المركز ( )23من ( )33مس��ج ًال
2,21م .كما ش��ارك ف��ي مونديال
موسكو الروسية عام  2013وحل في
المركز ( )21من ( )27مسج ًال 2,22
م .والمش��اركة الرابعة لغزال كانت
في نسخة  2015في بكين وحل في
المركز ( )15من ( )41مسج ًال 2,29
م .وفي المونديال الماضي في لندن
اإلنكليزي��ة ع��ام  2017حصد غزالنا

الميدالي��ة البرونزية مع مش��اركة
ً
متسابقا مسج ًال  2,29م.
()27
وكان غ��زال ب��دأ الموس��م بطريقة
مثالي��ة عندما أح��رز ذهبية بطولة
آس��يا في الدوحة ً
أيضا وذلك للمرة
األول��ى بعد فضي��ة  2011وبرونزية
 2017مسج ًال ( )2,31م كأفضل رقم
له هذا العام ،ثم ش��ارك في ملتقى
شنغهاي الصينية (الدوري الماسي)
وحل ف��ي المركز الس��ابع ()2,25
م ،ث��م انتقل إلى مدين��ة نانجينغ
الصيني��ة للمش��اركة ف��ي (كأس
ً
خامس��ا
التح��دي العالم��ي) وحل
()2,26م .وف��ي  6حزيران ش��ارك
في ملتقى روم��ا اإليطالية (الدوري
الماسي) وحصل على المركز الثاني
( )2,28م ،ثم ش��ارك ف��ي ملتقى
براتيس�لافا الس��لوفاكية (كأس
التحدي) وحل أو ًال ( )2,30م ،وفي
ملتقى لن��دن البريطاني��ة (الدوري
الماس��ي) في  21تم��وز تمكن من
الحل��ول أو ًال مس��ج ًال ( )2,30م،
وف��ي ملتقى برمنغه��ام البريطانية
ً
خامس��ا
(ال��دوري الماس��ي) حل
( )2,23م ،وف��ي اللقاء النهائي في
ملتقى زيوريخ السويسرية (الدوري
ً
عاش��را إل��ى جانب
الماس��ي) حل
القطري معتز عيس��ى برشم (بطل
العالم) مسج ًال ( )2,20م.

البطولة العربية الرابعة لألندية األبطال بكرة اليد

سيدات الشرطة والنبك في المركزين الرابع والخامس
اختتم��ت الخمي��س ف��ي العاصم��ة األردني��ة عمان
منافسات البطولة العربية الرابعة لألندية أبطال الدوري
للس��يدات بكرة اليد التي أقيم��ت مبارياتها على مدى
تسعة أيام في صالة األميرة سمية بمشاركة سبعة أندية
وتمثلت فيها سورية بناديي الشرطة والنبك اللذين حال
بالمركزين الراب��ع والخامس عل��ى التوالي فيما ذهب
لقب البطولة لفريق س��يدات ن��ادي المجمع الجزائري
ال��ذي كان قد حصل عل��ى اللقب مرتين س��ابقا عامي
 2015و.2013
أقيم��ت البطولة وفق نظام الدوري من مجموعة واحدة
ومرحلة واحدة حيث لعب كل فريق س��ت مباريات في
البطولة فاز الش��رطة في ثالث منها على كل من الدرك
الجيبوت��ي ( )12 -35وعلى اربي��ل العراقي ()22 -40
وعلى النبك الس��وري ( )21-25وخس��ر ثالث مباريات
أمام عمان األردني ( )33 -26وأمام حرثا األردني (-20
 )36وأمام المجمع الجزائري ( ,)44 -19فيما فاز النبك
في مباراتين على حس��اب الدرك الجيبوتي ()11 -35
واربيل العراقي ( )21 -36وخس��ر أرب��ع مباريات أمام
عم��ان األردني ( )31 -22والمجمع الجزائري ()33 -14
وحرثا األردني ( )31 -24والشرطة السوري (.)25-21
ً
وبعيدا ع��ن النتائج التي كان��ت مقبولة فإن
بالعم��وم
ً
المش��اركة بحد ذاتها كانت مفيدة ج��دا وفتحت نافذة
جديدة لكرة الي��د الناعمة على المش��اركات الخارجية
والعربي��ة بالذات التي نغيب عنها منذ س��نوات طويلة,
وهذا المش��اركة عادت بالتأكيد بالفائدة الفنية والحافز
الكبير على الفريقين ,خاص��ة فريق نادي النبك الريفي
المجتهد الذي يس��جل اس��مه للمرة األول��ى في قائمة
المشاركات الخارجية.

