
كأس الجمهورية ألندية الرجال بكرة السلة
األربعاء.. الجيش يلتقي الفيحاء.. وفوز كبيرللوحدة والثورة

ميداليتان لمنتخبات الجيش في 
األولمبياد العالمي العسكري بالصين

14 ميدالية منوعة لمنتخبنا في بطولة العرب 
للمصارعة الرومانية لفئتي الشباب والناشئين

5

3 »اليوم« المتصدر بضيافة الجيش و»االثنين« 
ديربي حلب في دوري شباب الممتاز

7 ميداليات لمنتخب البلياردو 
والسنوكر في البطولة العربية بمصر

رياضة بناء األجسام.. خطوات جيدة 4
في تحضير المنتخبات تؤكدها اإلنجازات

تأجيل كالسيكو األرض ومباريات سهلة 7
للمتصدرين في الدوريات األوروبية

تقرؤون أيضًا

5

6
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برعاية الفارسة منال األسد 
افتتاح دورة السالم لقفز الحواجز

في االسبوع الثاني للدوري الكروي الممتاز 

خمسة على القمة والشرطة بأهدافه امتياز

67 5 قائمتان تتنافسان 
في انتخابات نادي االتحاد

العالمة الكاملة لسان جيرمان والبافاري 
والسماوي في ختام ذهاب دوري أبطال أوروبا

رسميًا... هادي درويش مدربًا للمنتخب الوطني
تحضير المنتخب بثالثة تجمعات بدمشق وحمص وحلب ومعسكرات للمواهب

24

منتخب الرجال يتقدم درجتين على سلم الفيفا
على  مرتبتين  القدم  لكرة  للرجال  الوطني  منتخبنا  ارتقى 
الخميس  ظهر  الفيفا  أصدرها  التي  الدولي  التصنيف  الئحة 
نقطة   12 رصيده  رفع  بعدما  عالميًا   84 بالمركز  حل  حيث 
في  المالديف  وجرز  غوام  على  المتتاليين  بفوزيه  تصنيفية 
وكأس   2022 للمونديال  المؤهلة  المشتركة  التصفيات 

آسيا 2023 وبات في رصيده 1292 نقطة.

الوفاء األسمى
في الخط��وط األمامية بريفي محافظت��ي إدلب وحماة تجلى 
الوفاء في أس��مى معانيه، فالسيد الرئيس بشار األسد رئيس 
الجمهورية القائد العام للجيش والقوات المسلحة يلتقي رجال 
الجيش في مواقعهم وخنادقهم وساحات ثباتهم وصمودهم 
وانتصاراته��م تكريم��ًا له��م وتقدي��رًا لتضحياته��م وتعزيزًا 
لمواقفهم ومواقعهم ووفاء لهم وتثبيتًا لعقيدتهم ومش��اركة 
له��م باألمانة التي هي في أعناقهم، وق��د أخلصوا في الدفاع 
عنه��ا أمانة األرض والع��رض والتاريخ والحاضر والمس��تقبل 
أمانة الوطن والش��عب أمانة وحماية الديار والس��ماء والمياه 
والصحارى والوديان أمانة ترس��خت ف��ي أذهانهم وصدورهم 
وعقولهم وقلوبهم وحملوها إرث��ًا صادقًا من آبائهم وأمهاتهم 
ليورثوه��ا إلى أبنائهم وبناتهم فقدموا في س��بيلها الش��هداء 

قوافاًل للعزة والكرامة والكبرياء.
ما أروعه من لقاء وم��ا أجّله من وفاء حيث القائد بين أبنائه 

وأشقائه في خنادق النار وفي الصف األول منها.
الوف��اء في أس��مى معانيه وأجمل صوره ألنه لمن يس��تحقه 

حيث القائد وجيشه أهل له.
إنه الوفاء للرجولة لإلرادة للعزم للبطولة لإلنسانية للوطن ولألرض 

وللعقيدة ولالنتصار يتحقق والجيش يتفوق وللقائد يتألق.
الوفاء من قائدنا فخر الرجال للرجال عنوان البطولة واألبطال.

إنه الوفاء العظيم للتس��امح والفخر واالعتزاز للحب في أرضه 
وللصفاء في مهده وللبطولة التي ال توازيها بطولة في س��ورية 
التي تش��مخ أرضًا وتعلو ش��عبًا وأبناء وجيشًا وتكبر بقائدها 

وترفرف راياتها وتنتصر.
سورية القلب الكبير الذي لم يمنعه نزف السنين من الخفقان 
المتفاعل م��ع نبض األمة لي��روي بحكمه قائده وش��جاعته 
وتضحيات جيش��ه ودماء ش��هدائه ترابنا معلنًا انتصار اإلرادة 
وش��موخ الصمود إكرامًا واحترامًا لصالبة اإلنس��ان فوق أرض 
س��ورية التي تع��ودت العط��اء والف��داء والمقاوم��ة والكرم 

والشجاعة والوفاء.
هنيئًا لك يا وطني ويا ش��عبي ويا جيشي بقائدك سيد األمة 

والوطن السيد الرئيس بشار األسد رئيس الجمهورية.
وهنيئًا لك يا جيش��نا العظيم والقائد األسد يعلن أمامكم في 

خط النار المتقدم واألول.
من يرس��م خريطة الميدان هو )الجندي السوري( فهل هناك 

أعظم من هذا الوفاء، وفاء القائد لألبناء واألشقاء.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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ثالثية تشرينية
تشرين ×الوحدة 3/صفر

االتحاد- خاص
دخل أصح��اب األرض بس��رعة جو 
اللقاء وانطلق��وا مبكرًا باتجاه مرمى 
الوح��دة أض��اع أول فرصه برأس��ية 
المالطا التي ردها طه موس��ى على 
دفعتي��ن قب��ل وصوله��ا للمرم��ور 
بالدقيقة الشابعة ليثمر الضغط عن 
هدف التقدم في د20 من ركلة جزاء 
أعلنتها صافرة عب��دهللا بصلحلو بعد 
عرقلة المالطا ضمن المنطقة سددها 
المرم��ور بنجاح بعي��دًا عن متناول 
حارس الوح��دة ، ولم يه��دأ بعدها 
أصحاب األرض ليس��تمروا بالضغط 
من األطراف والعمق ومن كرة رفعها 
حس��ن أبو زين��ب بأناق��ة من جهة 
اليس��ار تطاول إليه��ا رأس المالطا 
ليودعه��ا بق��وة في الش��باك هدف 
التعزي��ز د29 لتصب��ح النتيجة 0/2 
تكسرت خالل ذلك هجمات الوحدة 
أمام دفاعات تش��رين المتماس��كة 
وصحوة الحارس مدنية بالمقابل كاد 
تش��رين أن يعزز عبر باسل مصطفى 

الذي تعثر بمواجهة المرمى . 
الش��وط الثاني هدأ فيه اللعب مع 
تحس��ن طفيف بمس��توى الضيف 
ال��ذي ش��عر بحراجة موقف��ه لكن 
اصط��دم بس��د تش��ريني منيع لم 
يستطع حياله حتى تقليص النتيجة 
حيث تكفل حس��ن أبو زينب بإبعاد 
كرة خطرة من أمام المرمى برأس��ه 
إلى ركنية وجرب أسامة أومري من 
بعيد أبعدها الدفاع قبل أن تش��كل 
خط��ورة عل��ى مرم��ى المدنية من 
جهته لعب تشرين بثقة ولم يغامر 
كثي��رًا معتمدًا على الكرات المرتدة 
متى سنحت له وحقق مراده بقذيفة 
من خ��ط منطقة الجزاء أطلقها عالء 
الدال��ي عن يس��ار طه موس��ى في 
الدقيق��ة 70 ليكون اله��دف الثالث 
لتش��رين المقنع في مباراة األمس 
ولم تس��فر باقي الدقائق عن جديد 

على مستوى النتيجة.
الشرطة وحطين أحباب

الشرطة × حطين       1/1
صبحي أبو كم

األهداف: س��جل للش��رطة محمود 

مرديك  وللحطي��ن  اليون��س)28( 
مردكيان)61(.

زاد الش��رطة وحطين رصيدهما من 
النق��اط وأض��اف كل منهم��ا نقطة 
بعد فوز في البداي��ة بعد أن تعادال 
ف��ي العاصم��ة بهدف ل��كل منهما 
وق��دم الفريقان مس��توًى فنيًا غير 
متوق��ع بالش��وط األول وكان األداء 
دون الوس��ط حيث غلب الحذر على 
التحركات والخوف من الخسارة أثر 

على نجوم الفريقين .
وطالت فترة جس النبض لمدة) 15( 
دقيقة تخللها غياب الفرص المؤثرة 
وأدى الدفاع��ان بالفريقين الواجب 
تمام��ًا بعد ذل��ك مالت الس��يطرة 
على وس��ط الملعب لحطين ، لكن 
بتس��ديدة  الضيف  باغت  الش��رطة 
مباش��رة من خارج منطق��ة الجزاء 
خدعت حارس حطين شاهر الشاكر 
وارتطمت بأس��فل القائ��م ودخلت 
ً للش��رطة بالدقيقة  المرمى هدف��ا 
28 عب��ر محم��ود اليون��س ومالت 
األفضلية بعد الهدف للش��رطة وكاد 
يرفع رصيده بعدة فرص أغالها كرة 
مرفوع��ة من جهة اليمين س��ددها 
بهاء قاسم على يمين الحارس ، رد 
حطين بكرة لمصطف��ى جنيد فوق 

العارضة.
ودخل حطين الثاني بش��كل مغاير 
بهجم��ات متالحقة مس��تفيدًا من 
التبدي��الت الت��ي أجراه��ا مدرب��ه 
حس��ين عفش بتعزيز خط الهجوم, 
وك��رة مرفوعة لعبد الرزاق حس��ين 
س��ددها برأس��ه التقطه��ا ح��ارس 
الش��رطة شيفان اوس��ي ، ومباشرة 
س��ددها ماردي��ك مارديكيان مرت 
بجان��ب القائ��م, لك��ن مردكي��ان 
ع��وض وأدرك التع��ادل بعد تمويه 
جميل من عبد الرزاق ترك به الكرة 
للمهاج��م المنف��رد ليس��جل بثقة  

هدف التعادل لحطين .
وتعثر محمد كواية في االس��تفادة 
الملعب  انف��رادة م��ن وس��ط  من 
مررها للملط الذي س��ددها خفيفة, 
وأهدر عب��د الرزاق الحس��ين أغلى 
ف��رص التقدم لحطين عندما س��دد 
ضربة جزاء علت العارضة قلياًلد67, 
بالمقابل أه��در كواية فرصة مماثلة 

لألولى من مرت��دة ، ليضغط بعدها 
حطين ويضيع بمباش��رة أمام خط 
الجزاء س��ددها خال��د كوجلي علت 
عارضة مرمى الش��رطة م��ع العديد 
م��ن الكرات أبرزه��ا اختراقة أحمد 
ديب التي مررها لعز الدين س��ددها 
األخي��ر فوق العارضة وس��دد جويد 
كرة ثابت��ة من 25 مت��ر مرت فوق 
العارضة لتبقى النتيجة على حالها.

دبربي صامت
الطليعة × النواعير صفر/صفر

عمار شربعي
بداية س��ريعة جدًا من جانب العبي 
الطليع��ة الذين فرض��وا طوقًا خانقًا 
عل��ى خصمهم النواعي��ر بتحركات 
الس��يد والع��دي و العب��ادي الذي 
كاد أن يفتتح التسجيل لوال حضور 
مداف��ع النواعير الس��ليمان بالوقت 
المناس��ب وحضور عارضة الش��يخ 
لك��رة الخميس في مناس��بة ثانية 
� ليعاود العب��و الطليعة إمتدادهم 
تش��كيل  في  ونجح��وا  الهجوم��ي 
الكثافة العددية في منطقتي الوسط 
والهج��وم وبكرت��ي الزينو والس��يد 
ي��زداد الخط��ر األحم��ر. بالمقاب��ل 
بطيئة  النواعيريين  تحركات  جاءت 
ومحدوده ولم تش��كل خطورة تذكر 
وإن كان العل��وش قد أبع��د الكرة  
لركنية قب��ل وصولها للعامر. لترتفع 
بعدها وتي��رة المجريات مع دقائق 
الش��وط األخيرة ولوال يقظة الشيخ 
الذي زاد عن مرماه ببراعة في كرات 
الكردي والس��مان لتغي��رت نتائج 

األحداث
ف��ي الثاني دخ��ل العب��و الطليعة 
مصممين على ضرب مرمى الشيخ 
الذي ن��اب القائم األيم��ن عنه في 
إبع��اد ك��رة الس��مان وجاورته كرة 
الزينو وسط زهول الجميع � مدرب 
بترتيبات  ق��ام  الش��مالي  الطليعة 
هجومي��ة جديدة مع م��رور الوقت 
باخراجه العدي من الوس��ط وزيادة 
مهاج��م ثالث / الدينار / في حاالت 
حاج��ز  يكس��ر  أن  وكاد  الهج��وم 
المرمى األزرق بك��رة جانبية بعيدة 
كان الش��يخ لها يقظًا بالتزامن مع 
تعديالت في مرك��ز اإلرتكاز فأخرج 

التت��ان وأش��رك الغري��ب وال��ذي 
تفاعل بش��كل مناسب مع هجمات 
رفاقة � لينحصر الحوار بين الالعبين 
ف��ي وس��ط المي��دان بالتزامن مع 
لتمرير  النواعي��ر  محاوالت العب��ي 
الوقت  والعب��ي الطليعة للمعاودة 
المب��ادرة الهجومية لتش��هد دقائق 
مابعد الدقيق��ة 75 ضغطًا هجوميًا 
طلعاوي��ًا بجه��د كبير بذل��ه الدينار 
والغريب والعلوش وقد تكون أنانية 
الواع��د خزام أث��رت عل��ى فعالية 
الهجوم فأضاع في أكثر من مناسبة 
وكاد الزين��و أن يس��جل م��ن كرة 
ثابتة لكن الشيخ تعملق في صدها 
الدقائ��ق األخي��رة بقوقعة  لتس��ير 
الخبي��ر  قاده��ا  نواعيريةمتين��ة  
حمدي المصري  وعرف كيف تمتد 
كرات الطليعة في حاالت التس��رع 
وع��دم التركيز. وبرغ��م من مجمل 
المحاوالت الطلعاوية التي إتسمت 
بالرعون��ة إال أن خش��بات مرم��ى 
النواعي��ر أجب��رت الطلعاويين على 
التع��ادل مع الج��ار النواعير ليخرج 
جمه��ورا الفريقين من الملعب بين 

راٍض وغير راٍض
لقطات

� إعت��رض جمه��ور الطليع��ة على 
اللقاء وس��ام  بعض ق��رارات حكم 
ربي��ع وق��ام األخير بتوجي��ه تنبيه 
مباش��ر للجمهور ع��ن طريق كابتن 

الفريق.
� تعرض رئيس نادي الطليعة ألزمة 
الزائد  اللقاء إلنفعال��ه  صحية بع��د 

أثناء سير المباراة.
� ح��اول بع��ض الحضور اإلس��اءة 
لطاقم التحكيم لك��ن عناصر حفظ 

النظام حسمت الموقف.

الساحل فاجأ االتحاد
الساحل× االتحاد 1/صفر

مطب��ه  الس��احل  فري��ق  تج��اوز 
اإلفتتاح��ي م��ع الفت��وة االس��بوع 
الماض��ي ، وصالح جمه��وره أمس 
الجمعة بف��وز مهم على خصم كبير 
وهو االتحاد وغلب��ه بهدف دون رد 
سجله اس��عد الخضر من ركلة جزاء 
ناجحة ف��ي الدقيق��ة 33 غالط بها 
حارس المرمى وس��جل عن يساره 

بعيدًا عن المتناول .
وب��دا الضيف قليل الحيلة حيث لم 
يدخل بعد أجواء ال��دوري وهو أمر 
مفاجئ خاصة بع��د تعادله بالجولة 
األولى مع الوثبة وتوقع البعض أن 
يكون التعويض قري��ب ولكن لكل 
الس��احل  مجتهد نصيب فقد عرف 
من أين تؤكل الكت��ف ولعب بقوة 
الدفاعي��ة  حي��ث أغل��ق مناطق��ه 
واعتمد على الك��رات المرتدة التي 
حصل من إحداها على جزاء نفذها 
أس��عد بمهارة ليقبض الفريق أول 3 
نقاط له بالدوري بينما تجمد رصيد 

االتحاد عند النقطة .
عل��ى  اعتم��دوا  األرض  أصح��اب 
تشكيل قوامه مهند خياري بحراسة 
المرم��ى  ومحم��د حدي��د واحمد 
كالس��ي ومحم��د دعاس وحس��ن 
خضور وعلي س��عيد ومحمد قطايا 
وعلي حسن وأسعد الخضر باإلضافة 

لمحمود غانم ومؤنس أبو عمشة
أم��ا االتح��اد فلعب خال��د إبراهيم 
في المرمى ، أمام��ه ابراهيم الزين 

وجهاد الباعور
وعبد الناصر حسن وابراهيم سواس 
واحمد اش��قر ومحمد غباش وعمر 

مشهداني
وأحم��د االحم��د ومحمد الحس��ن 

وسامر السالم .

فوز متوقع
الوثبة× جبلة 1/صفر

جول��ة جديدة ناجح��ة قدمها فريق 
الوثب��ة وه��ذه الم��رة أم��ام جبلة 
لحس��اب الجولة الثانية واس��تطاع 
تجاوزه بهدف دون رد ليدخل مرحلة 
المنافس��ة برصيد 4 نقاط على سلم 
الترتي��ب بع��د أن كان ق��د افتتح 
الدوري بنتيجة إيجابية أمام االتحاد 

وتعادل معه بهدف لمثله .
مث��ل الوثب��ة كل من ولي��م غنام 
وس��عد احم��د وه��ادي المص��ري 

وبرهان صهيوني
وخطاب مش��لب وعبد الجواد بيطار 
وس��عيد برو وماهر دعب��ول ووائل 

رفاعي
باإلضاف��ة الحم��د غ��الب ومروان 

صالل .

فيما لع��ب جبلة بتش��كيل قوامه 
الحافظ  واس��ماعيل  العل��ي  احمد 

وميهوب اسماعيل
واحم��د بيري��ش وعب��د هللا حمود 
وعدي عيد وبه��اء قاروط وريفا عبد 
الرحم��ن وعلي محم��د ومصطفى 

الشيخ يوسف ومحمد عوض.
المب��اراة كان��ت متكافئ��ة بمعظم 
مراحلها مع أفضلية نس��بية  للوثبة 
بالثان��ي خاص��ة فضغ��ط وأض��اع 
عدة ف��رص قب��ل أن يترجم برهان 
صعيوني ركل��ة ركني��ة ارتقى لهها 
وأودعه��ا المرمى ف��ي الدقيقة 70 
ليرف��ع الفري��ق من رصي��ده إلى 4 
نقاط بينما بقي جبلة خالي الوفاض 
فتج��ددت معانات��ه بعد خس��ارته 
اإلفتتاحية 4/1 أمام الش��رطة على 

أرضه .
تعادل عادل

الجزيرة × الفتوة صفر/صفر
محمد هاشم إيزا

خي��م التعادل الس��لبي عل��ى لقاء 
الجزي��رة وضيف��ه الفت��وة و ق��دم 
المستوى  متوسطة  مباراة  الفريقان 
الفن��ي، حفل��ت بالحم��اس والقوة 
البدني��ة وكثرت فيه��ا االلتحامات 
وس��نحت لهما فرص عديدة ضاعت 
التركيز والنهايات العشوائية،  لسوء 
عل��ى  الوق��ت  معظ��م  واعتم��دا 
التس��ديدات البعيدة التي تكفل بها 

حارسا المرميين كورو والرزج.
فني��ًا كان الجزيرة أفضل )نس��بيًا( 
رغم البداية المثالية للفتوة بتسديدة 
الرمض��ان المبكرة وامتد على أثرها 
أصحاب الديار بفرصة من عرضية لم 
تتابع جاورت القائم أهدر مباش��رة 
الفتوة فرصت��ه عندما تأخر  س��رور 
بإرسال الكرة إلى المرمى المكشوف 
تبعه س��ليمان بطلقة فوق المرمى، 
انطلق الجزيرة نح��و مواقع )الرزج( 
وتهيأت فرصة للرش��و وأنقذ حارس 
الفتوة عرينه من هدف مؤكد عندما 
طار لكرة الرش��و والكل��زي بمحاولة 
قوي��ة التقطها )كورو( بصعوبة وكاد 
العرس��ان أن يطرق مرمى أصحاب 
األرض عندم��ا تاب��ع ركلة مباش��رة 

وحولها برأسه فوق المرمى.
في الش��وط الثان��ي ارتفعت حرارة 

المباراة وزاد تسارع األداء الهجومي 
والمحاوالت المس��تمرة من رش��و 
وجيف��ان أحمد س��واء بالكرات من 
خارج المستطيل أو العرضيات نظير 
تق��دم الفتوة نحو المناطق الدفاعية 
فكان��ت محاولة س��رور وتس��ديدة 
كنيص والذي صوب كرة صاروخية 
أبعدها الحارس )كورو( من المقص 
بأعجوبة منق��ذًا مرم��اه من فرصة 
محقق��ة ثم جرب زميل��ه اإلبراهيم 
وفي مراحل متأخرة استعاد الجزيرة 
قواه وضغط بال ه��وادة في محاولة 
لكسر التعادل والظفر بنقاط المباراة 
دون أن يفل��ح لتنته��ي بالتع��ادل 

السلبي العادل.

فوز الجيش
الجيش × الكرامة 2/صفر

إبراهيم الواصل
س��جل للجيش ورد السالمة د 20، 

علي خليل د 1+90.
ب��دأت المب��اراة بج��س نبض من 
الفريقي��ن ف��كان التس��رع وغياب 
اللمس��ة األخيرة نادي الجيش عابه 
تسرع مؤمن ناجي وعلي خليل وورد 
الس��المة ولم يس��تفد من التسديد 
البعيد على مرم��ى البلحوس ولوال 
وجود الش��ريفة وتمركزه في الوسط 
الس��تطاع الكرام��ة االخت��راق أكثر 
من مرة، وم��ن جانب��ه الكرامة لم 
يقدم المس��توى المأم��ول منه في 
أول ظهور له، بل لم يظهر بمستوى 
الودي��ات التي لعبها قب��ل الدوري 
لذل��ك كان��ت انطالق��ات العمي��ر 
ومحمد ش��اهر وزي��د خجولة أمام 
المرم��ى حت��ى كان��ت الدقيقة 20 
يس��تلم ورد الس��المة كرة ضعيفة 
على مش��ارف الجزاء يرسلها بمرمى 
البلحوس والهدف الجيشاوي األول.

محمد شاهر من الكرامة يسدد كرة 
العالمة  انحرفت ع��ن مرمى  ماكرة 
وف��ي د 36 إبراهي��م عالمة يخرج 
من منطقته لي��رد كرة كانت صافرة 
الحكم حاضرة حيالها لينال البطاقة 
الصف��راء بداعي لم��س اليد خارج 
المنطقة، وحرة ينفذها العمير بقوة 
ركنية  لتخ��رج  بالمدافع  تصط��دم 
ويبعدها العالمة بقبضته، ومن خطأ 

لمداف��ع الكرامة اس��تفاد منها ورد 
ليعيدها للخلف للش��ريفة المنطلق 

يسددها فوق األخشاب.
الش��وط الثاني لم يك��ن أفضل من 
س��ابقه بدأ فات��رًا وج��اءت الدقيقة 
13 ليرس��ل محم��د ناجي ك��رة في 
بالمرصاد  المالود  راية  المرمى كانت 
ليعلن عن تسلل وتوالت التسديدات 
البعي��دة من قصي والش��ريفة لكن 
دون ج��دوى حت��ى ق��ام المدربان 
بإنعاش خط الوس��ط فق��ام الجبان 
بإقح��ام الخصي وكروم��ا والرفاعي 
بإقح��ام هيث��م الل��وز والت��ركاوي 
الوس��ط  خط  فتنش��ط  والصالحاني 
واس��تطاع الكرام��ة أن ينف��ذ ش��ق 
الكرات  بتب��ادل  هجوم��ي جمي��ل 
الصالحاني  ك��رة  ومنها  والتس��ديد، 
بالدقيقة 44 الذي ارتقى لها برأس��ه 
وس��ددها لك��ن خ��ارج األخش��اب 
أنفاسها  المباراة تلفظ  وعندما كانت 
الدخول  األخيرة استطاع علي خليل 
بكرة واالنف��راد بالبلحوس من خارج 
منطق��ة الج��زاء ويراوغه ويس��جل 
اله��دف الثاني للجي��ش وبه تنتهي 

المباراة.
لقطات

حض��ر المباراة د. ماهر خياطة نائب 
رئيس االتحاد الرياضي العام.

قدر جمهور الكرامة بحوالي 2500 مشجع 
بينما جمهور الجيش 1500 مشجع.

مباريات الجولة 3
يش��هد يوم الثالثاء القادم مباريات 
الثالثة ويح��ل فيه الجيش  الجولة 
ضيفًا على النواعير بالملعب البلدي

ويلتق��ي تش��رين م��ع الجزيرة في 
ملعب الباس��ل ، ويلتقي في ملعب 
الفيحاء بدمشق الوحدة مع الساحل، 
ويش��هد ملعب الس��ابع من نيسان 
بحلب مباراة االتحاد والطليعة بوقت 
يلتقي فيه جبلة مع ضيفه حطين ، 
ديربي حمص يشهده ملعب الباسل 
ويجم��ع الكرامة والوثب��ة ) قد يتم 
تأجيل��ه ( فيما يلتق��ي الفتوة مع 

الشرطة بملعب تشرين .
الس��اعة  المباريات  جمي��ع  تجري 
باس��تثناء مباراة  الظهر  الثانية بعد 
تش��رين م��ع الجزي��رة وتق��ام في 

السادسة مساء .

في االسبوع الثاني للدوري الكروي الممتاز 

خمسة على القمة والشرطة بأهدافه امتياز

ترتيب المرحلة الثانية
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقالترتيب

5234-211الشرطة1
3034-211تشرين2
24-2-211الفتوة3
3214-211حطين4
2114-211الوثبة5
12113-21الجيش6
3- 1121-21الساحل7
3- 1132-21الوحدة8
0002-2-2النواعير9
01---1-1الجزيرة10
1- 11121-2االتحاد11
1- 11121-2الطليعة12
0- 22-1--1الكرامة13
21540--2جبلة14

لم تخرج مباريات األسبوع الثاني من الدوري الكروي 
الممتاز عن عناوين )التعزيز والتعويض والمراوحة( 
قياسًا  المسجلة  األه���داف  ع��دد  ف��ي  ت��راج��ع  م��ع 

واألهداف المسجلة في األسبوع األول.
في حسابات التعزيز: 

زاد الشرطة من رصيده وأضاف عليه نقطة وكذلك 
بدمشق  الفيحاء  في  الشرطة  ضيف  حطين  فعل 
واح��دة  النقاط  وتقاسما  الفريقان  تعادل  حيث 
رصيد  ليبلغ  األولى  المرحلة  في  فازا  وكانا  بواحدة 

كل منهما 4 نقاط.
على  الحفاظ  يستطع  ل��م  لكنه  تقدم  الشرطة 
فرصة  أيضًا  وأضاع  التعادل  حطين  وأدرك  تقدمه 

وال  غالب  ال  فخرجا  ج��زاء  ضربة  بإضاعته  ال��ف��وز 
دخالها  التي  الضوء  دائ��رة  في  واستمرا  مغلوب، 
يستطيعا  لم  كالهما  وبالتالي  األول  باألسبوع 

التعزيز بالعالمة الكاملة.
الوحدة  ضيفه  على  تشرين  أثقل  الالذقية  وفي 
أربعة  مع  القمة  على  ارتقى  و  رد  دون  بثالثية 
بفارق  بعضهم  على  يتقدمون  المتنافسين  من 

األهداف .
الدفاع  بين  بتوازن  جميلة  لوحدة  قدموا  البحارة 
نجوم  ثالثة  قوامه  مركز  هجوم  مع  والهجوم 
خطرين المرمور والدالي والمالطا ودفاع متماسك 
.. أما الوحدة ورغم أنه كان سريعًا في تناقل الكرة 
العبيه  أداء  في  وعصبية  دفاعه  في  ثغرات  أن  إال 

أثرت على المستوى والنتيجة .
لم  التعزيز  أي  ذاتها  الحسابات  وف��ي  حلب  وف��ي 
يستطيع الفتوة قول كلمة كاملة أمام الجمهور 

في أول ظهور له فقال نصف كلمة وهي موازية 
بداية  وه��ي  فقط  واح��دة  بنقطة  وع��زز  للتعادل 

جيدة في مرحلتين.
أما الجزيرة فلم يستطع هو اآلخر أن يفوز في أول 
ظهور له فقطف نقطة واحدة هي الرصيد األول 
الكرامة في  له هذا الموسم وكان غاب عن لقاء 

االفتتاح لظروفه الخاصة التي ال يستطيع تجاوزها.
أرضه وأحسن  الوثبة كلمته على  وفي حمص قال 
إلى  استقبال جبلة وفاز عليه وأضاف نقاطًا ثمينة 

رصيده معززًا نقطة البداية أمام االتحاد.
مشهد  مكررًا  الصيام  دائ��رة  في  فبقي  جبلة  أما 
خسارته بالمرحلة األولى ولكن هذه المرة بهدف 
في  يطمئن  ال  مؤشر  هذا  وفي  رصيد  بال  واستمر 

حين أن مؤشر الوثبة مقبول وضمن المعقول.
في العاصمة عوض الجيش )البطل( خسارة االفتتاح 
وقبض بقوة على نقاط مباراته مع ضيفه الكرامة 

منها  البد  كان  بثالث  النقاط  من  رصيده  وافتتح 
توازنه  إلى  يعود  وحتى  لديه  األم��ور  تستوي  حتى 

وكي يدافع عن لقب مستحق ناله.
قدره،  من  الهروب  الكرامة  يستطع  لم  حين  في 
الفترات مطمئنًا لكنه لم  أداؤه في بعض  إن كان 
يصل إلى حد النضج المطلوب والذي يلبي طموحاته 
يلعب  لم  وألن��ه  المترقبة  جماهيره  وطموحات 
في الجولة األولى لتأجيل مباراته مع الجزيرة، فقد 

استمرت خزينته خالية من رصيد النقاط.
أرضه  على  الساحل  نجح  التعويض  عنوان  وتحت 
االتحاد  باصطياد  طرطوس  في  جماهيره  وبين 
فنال  ومحرز  ثمين  صيد  الحسابات  كل  في  وهو 
ثالث نقاط مستحقة معوضًا كبوة االفتتاح مبشرًا 

بظهور أقوى في القادمات.
ينجح  فلم  التوهان  دائرة  في  فاستمر  االتحاد  أما 
بالفوز في أرضه باالفتتاح ولم يحافظ على التعادل 

مسيرة  حول  واضعًا  خاسرًا  فسقط  طرطوس  في 
بدايته إشارات استفهام كثيرة وواضعًا جمهوره 

الكبير في حيرة.
النواعير والطليعة  العاصي  وفي حماة خرج أشقاء 
ال غالب وال مغلوب واستفاد كل منهما من هذا 
تعزيز  للنواعير  بالنسبة  هي  واحدة  بنقطة  الديربي 
للطليعة  وبالنسبة  نقطتين  أصبح  ال��ذي  للرصيد 

افتتاح الرصيد بها.
والمباراة كانت ساخنة ولم يبخل الفريقان بالجهد 
ولكن  أحدهما  لفوز  الفرص  لهما  والحت  الكبير 
كان  الطليعة  أن  علمًا  صامتة  استمرت  الشباك 
حرصًا  أكثر  ك��ان  والنواعير  وفرصًا  هجومًا  أكثر 
الهدوء  ويكون  أحبابًا  الفريقان  ليخرج  وح��وارًا 
يكن  لم  إذ  للجمهورين  بالنسبة  الموقف  سيد 
األسباب  ألن  األف��راح  إلعالن  شهية  منهما  ألحد 

الموجبة لذلك بقيت مكتومة.

 علي شحادة

ت: عيل حنون
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من القلبمن القلب

بنق��اط كاملة وبصدارة المجموعة أنه��ى منتخبنا الكروي األول 
ال��دور األول عدا لق��اء الصين المنتظر ولقد أه��دت لنا الفلبين 
الخاسرة مع منتخبنا بالخمسة فرصة التقدم بعد أن تعادلت مع 

الصين وهذا من مفاجآت الدور األول.
ورغم التقدم بتس��ع نقاط حتى اآلن إال أن بعض المؤشرات في 
مباراتنا مع المالديف وحتى مع غوام تثير بعض الهواجس التي 

البد أن تؤخذ بعين االعتبار.
المالدي��ف ولقاء فزنا في��ه لكنه مثير لالس��تغراب، فالمالديف 
ه��ي المالديف ومس��تواها على صعيد الق��ارة متواضع وحتى 
أن خس��ارتها وتس��جيلها هدف في مرمانا يعتبر نتيجة ملفتة 
بالنس��بة لها، وألننا نهتم لمنتخبنا أواًل فإن حصاد هذه المباراة 
كان مقلق��ًا مبدئيًا وخاصة بعد تع��ادل الفلبين مع الصين مما 
ي��دل على أن المنتخبات التي ال تؤخذ على محمل الجد تتقدم 

بسرعة فما بالك بالمنتخبات الكبيرة!
ولنعد قلياًل إلى مباراتنا الثالثة مع غوام فقد فزنا بأربعة أهداف 
لصفر، وهذا فوز جيد لكن المقلق هو أن العبنا النجم )السومة( 
الذي س��جل الهاتريك األول له م��ع المنتخب ورفع رصيده إلى 
س��بعة أهداف. ثالثة أه��داف لالعب واح��د.. ولكنه خرج من 

المباراة إلصابته بشد عضلي!!؟
نعلم تمامًا بأن مباريات الدور الثاني هي األصعب، واس��تمرارنا 
بتحقيق نتائج طيبة يرتب��ط بعوامل عديدة، فاألداء غير المقنع 
م��ع المالديف أوقعنا بحي��رة عن مدى قدرتنا على االس��تمرار 
بق��وة.. وحتى مباراتنا مع غ��وام ورغم النتيج��ة الطيبة إال أن 
تس��جيل العب واحد ثالثية لوحده أمر يدفع للس��ؤال.. ماذا لو 
خرج الس��ومة ال س��مح هللا لإلصابة؟! وهو نقطة التركيز وبيضة 

القبان.. هل سيعوض الباقون غيابه في المباراة األصعب؟!
م��ن الواضح أن هن��اك مفاصل تحتاج للتعديل ف��ي مبارياتنا 
القادم��ة، وال أقصد الصين ب��ل ما بعد الصي��ن، علينا أن نفكر 
باس��تراتيجية معدلة ال تعتم��د في الهجوم عل��ى العب واحد 
فحتى بوجود السومة وجاهزيته العالية لن ُتحل المشكلة، فمن 
الممكن جدًا )وهذا رأيناه في التصفيات اآلس��يوية األخيرة( أن 
يعمد المنتخب المنافس إلى تحييد السومة بالمراقبة اللصيقة 
طوال المباراة.. عندها وإن لم نكن جاهزين لهذا االحتمال سنقع 
في ورطة كبيرة على مس��توى النتائ��ج. إن اتخاذ االحتياطات 
الالزمة والحذر من مفاجآت الخصم واجب وإيجاد محاور بديلة 
لمفاجأة الخصم أمر ضروري، كما فعل المواس بتسجيله الهدف 

الرابع على غوام في نهاية المباراة.
أقول هذا ألنن��ا تابعنا بتمعن المباراة الثالثة.. فقد كانت هناك 
ك��رات ضائعة كثيرة وأداء غير مقنع ف��ي بعض األوقات خالل 
س��ير المباراة وأهداف الس��ومة الثالثة ج��اءت بمجهود فردي 
والمنافس سيستغل كل هذه الثغرات للحد من خطورة هجومنا.

أمامنا بعض الوقت لدراسة التعزيزات المحتملة، وبداية ناجحة 
في الدور األول يجب أن تأخذ مداها في الدور الذي يلي.. نحتاج 
للش��جاعة والتركيز فهو المنتخب ال��ذي نحبه ونتمنى له الفوز 

دائمًا.

مرحى.. والحذر واجب

نبيل الحاج علي

بدأ المش��وار الكروي الطويل تحت عنوان 
الدوري الممتاز للموسم )2019- 2020( 
وبدأ صراع النقطة وب��دأ البحث عن بطل 
جديد.. وها هي مالعبنا تزدحم بعش��اق 
األندي��ة والعبوه��ا يتنافس��ون ف��ي يوم 

االفتتاح يوم الخطوة األولى.
س��ت مباريات أقيمت وواح��دة تأجلت 
والمحصل��ة أربع��ة ف��ازوا ومباراتان كان 
التعادل س��يد األح��كام فيهم��ا.. والتي 
تأجل��ت كان��ت مق��ررة بي��ن »الكرام��ة 

والجزيرة«.
والشرطة تصدر المرحلة وكان بطلها بفوز 
عري��ض على جبلة ف��ي جبل��ة والوحدة 
ف��از في ديربي العاصمة ف��وزًا ثمينًا على 

الجيش والفتوة اجتاز الساحل.
وحطي��ن حقق ف��وزًا صعبًا عل��ى ضيفه 

الطليعة.
والنواعير تعادل مع تشرين والوثبة صدم 

االتحاد بتعادل في الشهباء.

فوز ثمين للوحدة
الوحدة × الجيش 1/صفر

صبحي أبو كم
تف��وق الوحدة في )ديربي دمش��ق( على 
ضيفه الجيش بطل ال��دوري بهدف دون 
مقاب��ل في مباراة ش��هدت تنافس��ًا لنيل 
3 نق��اط مبك��رة وكان الوح��دة الس��باق 
ف��ي قطفها بأدائه االكثر انس��جامًا خاصة 
في خط الهجوم والس��يطرة على وس��ط 
الملع��ب بتناقل الك��رات واالمتداد على 
مرم��ى منافس��ه, فيما كان��ت محاوالت 
العب��ي الجيش على المرم��ى أقل تركيزًا 
وانسجامًا, وأهدروا عدة فرص في مواجهة 
المرم��ى واس��تطاع مؤي��د الخولي العب 
وسط الوحدة أن يهز شباك مرمى الجيش 
برأس��ية بعيدة عن ابراهيم عالمة إثر كرة 
مرفوع��ة داخ��ل منطقة الج��زاء في)40( 
وبالمقاب��ل أه��در ثائ��ر كروم��ا فرصتين 
من كرتين جانبيتين بدل أن يس��دد في 
المرمى عل��ى بعد مترين منه س��ددهما 
بجانب القائم, ونش��ط الجيش في الثاني 
بهجوم متواصل أكثر مراحله, وأهدر مؤيد 
عجان فرص��ة هدف ثان م��ن ركلة جزاء 
حولها المتأل��ق العالمة ال��ى ركنية)61( 

واس��تمرت محاوالت بال ج��دوى ومني 
بخ��روج مهاجم��ه محم��د الواك��د لنيله 
البطاق��ة الصفراء الثانية ف��ي87 ولتبقى 

النتيجة على حالها.
خسارة قاسية 

جبلة / الشرطة 4/1
مصطفى عكو 

سجل لجبلة محمد عوض د)48( وللشرطة 
احمد محي هدفين د)65..85(

وقاسم بهاء د)70( محمد كواية د)75(.
الح��كام: عس��افين ،زيزف��ون ،حمش��و، 

شلفين.
مراق��ب المب��اراة ماه��ر داالت��ي ومقيم 

الحكام محسن بسما.
قلب الشرطة الطاولة على أصحاب الضيافة 
حينما حول تأخره في بداية الشوط الثاني 

بهدف الى فوز برباعية سريعة.
الش��وط االول كان الح��ذر ه��و الس��ائد 
واالندف��اع دون جماعية هو س��مة بداية 
اللق��اء فل��م يختب��ر الحارس��ان النعدام 
الخطورة.. ومع ذل��ك كادت اختراقة ريفا 
جبلة أن تقلق لكنه طالب بجزاء والشرطة 

حاول بواحدة من خلفية العكلة بعيدة.
ش��وط ثان تغي��ر في��ه االداء خاصة من 
الضي��وف الذي��ن تحكم��وا بالمجري��ات 
بجماعي��ة واضحة وجهد بدني س��اندهم 
وبق��راءة لم��درب ع��رف من أي��ن تؤكل 
الكتف.. رغم ان جبلة س��جل عبر العوض 
برأس��ية مس��تغاًل ركنية الق��اروط هدفًا 
وحيدًا رد الشرطة عبر المحيا تحولت الى 
ركني��ة، وكانت انف��رادة البديل لولو جبلة 
مع الحارس ش��فان أوس��ي نقطة تحول 
للضيوف فعدلوا بداية عبر رأس��ية المحيا 
من حرة، وأطبق الفريق بعدها بأس��لوبهم 
الس��هل الممتنع على الملعب فس��جلوا 
ثاني أهدافهم عبر بهاء قاس��م مس��تفيدًا 
م��ن غي��اب المراقب��ة وأتبع��ه الكواية 
بمراوغة فسدد لترتد من أحد المدافعين 
إلى ش��باك جبل��ة هدفًا ثالث��ًا ،ويختتم 
الكواية نفسه باختراقة ويعكس الكرة الى 
أحمد محيا فيس��ددها بيسراه هدفًا ثانيًا 

له ورابعًا لفريقه.
فوز مستحق

الفتوة × الساحل 2/صفر 
رياض أمين

الش��وط األول منذ بدايته هاج��م الفتوة 
وحص��ل على ركني��ة لم يس��تفد وبادله 

الساحل الهجمات وسدد مونس أبو عمشة 
ك��رة قوية حوله��ا حارس الفت��وة لركنية 
ليرتد األزرق بهجوم مكث��ف وينفرد ربيع 
سرور بحارس الس��احل وسددها بجسمه 
وحولها لركنية و3 ركنيات للفتوة متتالية 
س��دد منها محم��د الهزاع بجان��ب القائم 
األيم��ن رد عليها محمد دعاس برأس��ية 
أمس��كها حارس الفتوة ويتبادل للفريقان 
الهجمات لينتهي الش��وط األول بالتعادل 

السلبي بال أهداف.
الش��وط الثاني هاج��م الفتوة وأمس��ك 
حارس الس��احل كرة س��ليمان اإلبراهيم 
ويس��دد عل��ي رمض��ان يحوله��ا حارس 
الس��احل لركنية لم يس��تفد منها الفتوة 
ويح��ول حارس الس��احل تس��ديدة ربيع 
س��رور لركني��ة بال فائ��دة يرد الس��احل 
بتس��ديدة عبد الكريم حسن فوق عارضة 
الفتوة د 38 ومن حرة للفتوة تابعها برأسه 
عل��ي رمضان عن يمين حارس الس��احل 
مس��جاًل ه��دف الفتوة وف��ي الدقيقة 48 
يضيف أحمد كلزي برأس��ه الهدف الثاني 
للفتوة ليهاجم الس��احل بقوة قطعها دفاع 
وح��ارس الفت��وة ولتنتهي المب��اراة بفوز 

الفتوة بهدفين لال شيء.
حضر المباراة د. ماهر خياطة نائب رئيس 
االتح��اد الرياض��ي العام وش��جع جمهور 

الفتوة والساحل فريقيهما طوال المباراة.

فوز حطين

حطين × الطليعة 1/2
محمد عجان

بهدفي��ن مقابل هدف واح��د فاز حطين 
عل��ى ضيفه الطليع��ة بعد مب��اراة جيدة 
المس��توى م��ن الجانبين اللذي��ن قدما 
مب��اراة غاية في الرجول��ة والمهارات وإن 
عابها الحذر الش��ديد من الجانبين وكانت 
ف��رص للجانبين وأكثره��ا لحطين الذي 
نجح في طرق مرم��ى الطليعة بهدف وال 
أحل��ى د 80 وبرأس��ية وال أحلى لحس��ن 
عويد متابعًا الكرة من ركنية وعن يس��ار 

حارس الطليعة.
الش��وط الثان��ي كان متكافئًا ف��ي األداء 
والمس��توى وخل��ق الف��رص ونج��ح مع 
بدايته الطليعة في إح��راز هدف التعادل 
بواس��طة صالح خميس الذي استفاد من 
خطأ حارس مرمى حطين الذي أخفق في 
توقيته في إمس��اك الكرة لتجد الخميس 

بانتظارها وأودعها المرمى د 56.
لكن حطين الذي لعب بمساندة 10 آالف 
متفرج ساندوه بقوة وعبر هجمات سريعة 
ومتتالية نجح في تس��جيل هدف الفوز د 

80 بواسطة حسن عويد.

تعادل عادل
االتحاد × الوثبة 1/1 

محمد هاشم إيزا
سجل لالتحاد محمد غباش د 73 وللوثبة 

برهان صهيوني د )90+ 4(.
إبراهيم  خال��د  الصف��راوات:  البطاق��ات 
)االتح��اد(، عب��د الج��واد البيط��ار، وائل 

الرفاعي، عبد اإلله حفيان )الوثبة(.
س��يطر التع��ادل اإليجاب��ي عل��ى اللقاء 
الممتاز بين  الموس��م  االفتتاحي لدوري 
االتح��اد وضيف��ه الوثبة وق��دم الطرفان 
مب��اراة متواضعة على المس��توى الفني 
خاصة من جانب أصح��اب األرض الذين 
فق��دت كرتهم عنوانه��ا وبريقه��ا، فكان 
الجهد الفردي سمة األداء وأسلوب الكرات 
التمريرات  المقطوعة فض��اًل عن  الطويلة 
الخاطئة وس��وء التصرف داخل مستطيل 

العمليات..؟
بالمقابل تميز الضيوف بحس��ن التنظيم 
وتراب��ط الصفوف وال��روح العالية واألداء 
الحماسي وخطة اللعب الواضحة والخطورة 
المس��تمرة بالكرات الثابتة وس��يطر على 
معظم مراحل الشوط األول فكان األفضل 
في كل ش��يء رغم االمتدادات المتبادلة 
هجوميًا فس��دد الدعبول واألحمد مرتين 
بجوار القائم وسقطت مباشرة مشلب من 
يدي الحارس اإلبراهيم وشتت وأرسل كرة 
م��ع برو ارتفعت وكادت ركنية األحمد أن 
تطرق المرم��ى واقتصر التواجد االتحادي 
على كرة السواس ومباشرة األشقر وأخرى 
للزي��ن التي ضلت طريقها فانتهت الحصة 

بالتعادل السلبي.
ف��ي الثانية تحس��ن أداء أصحاب األرض 
بضغ��ط هجوم��ي وكرات عرضي��ة قادها 
الس��واس م��ن اليس��ار بالمقاب��ل تناقل 
مهاجمو الوثبة الكرة وم��ن إحداها أنهى 
البيطار طلقة خطرة بتسديدة علت المرمى 
وب��دأت مالمح الضغ��ط االتحادي بفرصة 
ضائعة لمش��هداني حتى اس��تغل البديل 
)غب��اش( كرة عرضية س��جل منها هدف 
فريقه ضاعت على أثره فرصتان وفي وقت 

متأخر رمى الضيوف بثقلهم بغية الوصول 
للتعادل وكان لهم م��ا أرادوه في الثواني 
األخيرة من الوقت بدل الضائع الذي قدره 
الحكم الدولي الناجح والعادل )مس��عود 
طفيلي��ة( من ركلة مباش��رة تس��بب بها 
الحس��ن تابعها )الصهيوني( في المرمى 

مع صافرة الختام.

شباك صامتة
النواعير × تشرين 0/0

عمار شربعي
نقطة ثمينة حصل عليها فريق النواعير من 
ضيفه تش��رين في افتتاح الدوري الممتاز 
في مباراة س��ريعة من جانب النواعيريين 
الذين حاولوا الوصول باكرًا لمرمى المدنية 
بعدة ك��رات لم تتجاوز الخط��وط الحمراء 
بجهد كبير بذله الواعد أحمد دالي في مركز 
العملي��ات وبنش��اط البصير ف��ي الجانب 
األيمن والقلفاط باأليس��ر بينما نام العامر 
في أحضان مدافعي تشرين لفترة تجاوزت 
العش��رين دقيقة � لينطلق بعدها الضيوف 
بعدة طلعات هجومي��ة عن طريق المرمور 
والمصطفى والدالي الذي سدد بقوة مرتين 
وواج��ه في الثالث��ة ش��يخ النواعير الذي 
كان متألق��ًا - قبل أن يع��اود النواعيريون 
امتداده��م ويتصدى المدنية لكرة القلفاط 
والمداف��ع أبو زينب يتدخل في كرة العامر 
والذي سدد كرة خطرة جاورت قائم تشرين 

األيسر مع صافرة نهاية الشوط
في الثاني.. ظهرت أفضلية تشرين بشكل 
واض��ح ف��كان العب��وه األفضل انتش��ارًا 
واألكثر اس��تحواذًا على الكرة واألميز في 
تش��كيل الخطورة على المرمى - وخاصة 
بعد تكلي��ف المرم��ور بمه��ام هجومية 
كبيرة وإشغاله لمدافعي النواعير ما سنح 
للمالطة النشيط بالتحرر من الرقابة وكاد 
أن يس��جل في مناس��بتين بالتزامن مع 
محاوالت هجومية للنواعير ولكنها لم تف 
بالغرض لصعوبة التوغ��ل واختراق حاجز 
الضي��وف والذي��ن لم يتراجع��وا للخلف 
العددية  الكثافة  بل اس��تمروا بتش��كيل 
ف��ي منطقتي الوس��ط والهج��وم وكادوا 
أن يس��جلوا إال أن عمار س��ليمان مدافع 
النواعي��ر نجح بالرمق األخي��ر بدفع الكرة 
قبل تجاوزها خط المرمى بعد أن سددها 
المصطفى وتعثر الش��يخ في التصدي لها 

لتنتهي بعدها المباراة كما بدأت.

تقام الي��وم الس��بت مباري��ات المرحلة 
الثالث��ة من دوري الش��باب الممتاز لكرة 
الق��دم بخمس مواجهات فيما س��تلعب 
مب��اراة واحدة يوم غد األح��د ومثلها يوم 

االثنين القادم.
بالنس��بة لمباريات اليوم.. سيشهد ملعب 
الج��الء مواجه��ة قوي��ة تجم��ع الجيش 
والوثب��ة، األخير متصدر الئح��ة الترتيب 

بالعالمة الكاملة حتى اآلن 6 نقاط وينفرد 
بها بفارق نقطتين عن أقرب المنافس��ين 
أم��ا الجيش فقد تعثر بالمرحلة الس��ابقة 
فخسر كما تعادل بالجولة األولى ويمتلك 
نقط��ة وحيدة والمواجه��ة بين التعويض 

والتعزيز.
ويش��هد ملع��ب حم��اة الصناع��ي لقاء 
النواعير وضيفه حطي��ن ويتقدم النواعير 
على حطين بفارق نقطة فقط إنما لحطين 
مباراة مؤجلة مع جاره تشرين من المرحلة 
األولى )وس��تقام يوم األربعاء القادم في 

مدينة األسد الرياضية بالالذقية(.
ويلتق��ي ف��ي جبل��ة فريقها م��ع الوحدة 
ويمتلك أصح��اب األرض نقطة فقط من 
جولتي��ن بينم��ا للبرتقالي 3 نق��اط بعد 
خس��ارته باالفتتاح مع المتص��در الوثبة 
وفاز بالجولة السابقة على جاره المحافظة 

بهدفين دون رد.
ويس��تضيف الي��وم أيضًا تش��رين فريق 
الطليع��ة القادم م��ن حماة ف��ي ملعب 
المدينة الصناعي.. تش��رين لديه فوز من 
مب��اراة وحيدة لعبه��ا حت��ى اآلن بينما 
للطليعة نقطة فقط من تعادله االفتتاحي 
م��ع الجي��ش قبل أن يخس��ر األس��بوع 

الماضي مع الوثبة بهدفين دون رد.
وف��ي ملع��ب حم��ص الصناع��ي يلتقي 
الكرامة )الثالث( مع المجد خالي الوفاض 
في مباراتيه السابقتين ويبحث عن منفذ 

له للتعويض.
يوم غد األحد سيلتقي الجاران المحافظة 
والشرطة، المحافظة صاحب المركز األخير 
حتى اآلن بينما يمتلك الشرطة نقطة من 
تعادله األس��بوع الماضي مع االتحاد 4/4 
بينما كان قد خس��ر مواجهته االفتتاحية 

مع النواعير بهدف دون رد.
لق��اء االثنين )خت��ام المرحل��ة الثالثة( 
س��يجمع قطب��ي مدين��ة حل��ب االتحاد 
والحري��ة في أه��م مواجهات األس��بوع.. 

الفريق��ان لديهم��ا 4 نق��اط م��ع أفضلية 
لالتح��اد بفارق هدف فقط وس��يكون فوز 

أحدهما هامًا للنقاط المضاعفة.
تقام جمي��ع المباريات الس��اعة الواحدة 
ظهرًا باس��تثناء لقاء الكرامة والمجد الذي 
سيقام في ملعب حمص الصناعي بمدينة 

البعث وسيقام الساعة الثانية ظهرًا.
نذكر ب��أن اللق��اء المؤجل ع��ن المرحلة 

األولى بين تش��رين وحطين سيقام يوم 
األربع��اء القادم في ملعب مدينة األس��د 

الرياضية بالالذقية.
على العم��وم فإن م��ن المتوق��ع أن تتبدل 
المراك��ز م��ن مرحلة ألخ��رى لف��ارق النقاط 
الضئي��ل )بالفت��رة الحالي��ة( بي��ن األندي��ة 
المتنافسة والندية الواضحة بينها ريثما تتضح 

الرؤية رويدًا رويدًا مع تقدم مراحل الدوري.

»اليوم« المتصدر بضيافة الجيش و»االثنين« ديربي حلب في دوري شباب الممتاز

في افتتاح الموسم الجديد للممتاز بكرة القدم

أربعة انتصارات.. وتعادالن والشرطة بطل المرحلة
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عبد الرحيم طبشوربيع حمامة

ن��ادي عمال حلب م��ن األندية المجته��دة في الدرجة األول��ى رغم قلة 
اإلمكاني��ات وحاليًا وصل الفريق إلى الجاهزي��ة الكاملة لخوض مباريات 
الدوري وهو سيلعب ضمن المجموعة التي تضم إضافة له: مورك، الحية، 
م. بانياس، عامودا، ش حماة وذكر الكابتن خالد عريان مدرب الفريق بأن 
بداية التحضير كانت منذ الش��هر التاس��ع ضمن الخطة التي تم وضعها 

وركزنا على الحالة البدنية بالبداية وتمارين التقوية في منشأة الباسل.
مباريات ودية

ولعبن��ا ثالث مباريات ودية فتعادلنا مع ش��باب االتحاد 0/0 وفزنا على 
شباب الحرية 1/2 وخسرنا مع رجال االتحاد 1/2 وبالنسبة لفرق مجموعتنا 
فهي متوازن��ة واألفضلية للحري��ة وبقية الفرق متس��اوية الحظوظ لكن 
نعاني من عدم التزام الالعبين بالتمارين الصباحية الرتباطهم بالمعاهد 

والجامعات وهناك ملعب وحيد )الحمدانية التدريبي( لكافة فرقنا؟!
واألم��ور المادية معقولة واإلدارة تدفع رواتب الالعبين حس��ب الظروف 
واإلمكانيات وهناك اهتمام ومتابعة ودعم من رئيس اتحاد عمال حلب 

زكريا بيبي والشكر لكل من يساهم في دعم الفريق.
بطاقة الفريق

المدرب: خالد عريان، م. مدرب محمد خش��فة، مع��اذ قباني، م. حراس 
سامر درويش، اإلداري عبد الوهاب، بلالر، م. حراس: أحمد ترعي.

الالعب��ون: أحمد ترعي، أحمد حدادة )حراس مرمى(، س��عيد مس��تت، 
زاهر نعسان، محمد توما، علي بالل، علي واليا، إبراهيم صهيوني، محمد 
س��ماقية، أحمد حس��كيرو، إس��ماعيل زينو، عامر ق��داح، أحمد علوي، 
محمود الناش��ف، جمال بكو، غيث كرمان، محمد حردان، س��امر عزيزي، 
يحيى ش��غالة، عماد قش��قوش، مصطفى قوجه، مجد حميدوش، أنس 

بيرم، عمر ديابي، عمر األحمد.

بعد ختام المرحلة األولى من دوري الرجال الممتاز لكرة القدم، 
صدرت جملة من العقوبات ونلخصها باآلتي:

- إيق��اف مدير فريق الجيش المقدم أيهم الباش��ا مباراتين عن 
مرافق��ه فريقه وتوجيه إنذار نهائي لم��درب الفريق طارق جبان، 

وتغريم النادي بمبلغ 500 ألف ل.س.
- توجيه تنبيه إلدارة نادي االتحاد للتقيد بتعليمات اتحاد الكرة.

- تغريم نادي الفتوة بمبلغ 50 ألف ل.س.
كما صدرت عدة عقوبات بما يخص دوري ش��باب الممتاز ومنها 
إيق��اف مدرب جبلة علي موس��ى 4 مباريات وإيقاف مس��ؤول 
التجهي��زات ف��ي فريق ش��باب االتحاد صالح زين��و 4 مباريات 

رسمية أيضًا.
وفي دوري الس��يدات الك��روي تم إيقاف مدير فريق س��يدات 
ش��رطة حماة رش��ا إبراهيم 4 مباريات، والعبة الفريق س��يرينا 

ناصيف بمثلها. 

عقوبات في الدوريات

استعداد مقبول لكرة عمال حلب

من مباراة حطين والطليعةمن مباراة الوحدة والجيش
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تحت رعاية الس��يدة الفارسة منال 
األس��د الرئي��س الفخ��ري لالتحاد 
افتتحت  للفروسية  السوري  العربي 
)الخميس( دورة الس��الم لفروسية 
قفز الحواجز )م��ن فئة النجمتين( 
في نادي س��يف الش��ام للفروسية 
بريف دمش��ق وتس��تمر منافساتها 
أربعة أيام وتتضمن س��تة مباريات 
متنوع��ة مناصف��ة بي��ن الكبي��رة 

والمتوسطة.
افتتحت الدورة بحضور اللواء موفق 
جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام 
والمهن��دس ع��ادل العلبي محافظ 
مدينة دمشق والدكتور ماهر خياطة 
نائ��ب رئي��س االتح��اد الرياض��ي 
العام واللواء ياس��ر ش��اهين مدير 
إدارة اإلعداد البدن��ي والرياضة في 
الجيش والقوات المس��لحة ومعتز 
قوتل��ي ولبن��ى معال وإس��ماعيل 
التنفيذي  الحلواني أعضاء المكتب 
لالتح��اد الرياض��ي الع��ام وعاطف 

الزيب��ق رئي��س اتحاد الفروس��ية- 
رئي��س اللجنة المنظمة الذي أعلن 
افتتاح الدورة بعد كلمة قال فيها: 

الحض��ور..,  والس��ادة  الس��يدات 
أصدقائن��ا وضيوفنا الك��رام أرحب 
فارس��ات  ترحي��ب  أجم��ل  بك��م 
ومفوضي��ن  حكام��ًا  وفرس��ان 
ورس��ميين في نادي سيف الشام 
الذي يحتضن دورة السالم الدولية 
للفروسية, في رياضة أحبها وتفوق 

بها اآلباء واألجداد.
الفروسية الس��ورية بقيت مستمرة 
متألقة متفوقة بفضل رعاية كريمة 
واهتمام مباش��ر من قبل الس��يدة 
الفارسة منال األسد الرئيس الفخري 

لالتحاد العربي السوري للفروسية.
أرحب بكم جميعًا في دمشق مدينة 
الياسمين أقدم عاصمة مأهولة في 
التاريخ عاصمة سوريا بلد المحبة و 

العزة و السالم.

س��وريا اإلنس��ان المب��دع وال��ذي 
جعل للتاري��خ صوت وللتراب أريج 
الحضارات وأعرقه��ا )ماري - إيبال 
- أوغاري��ت - ق��ادش - عمريت - 

أفاميا - بالميرا - بصرى - شهبا(.
سوريا الخضراء سوريا الشعب األبي 
والجي��ش القوي والقائ��د الحكيم 

والشجاع.
تحي��ة لش��هدائنا األب��رار الذين لم 
يش��هد العالم كله كإحس��انهم في 

الج��ود إحس��انًا وتحي��ًة لجيش��نا 
المق��دام حام��ي األرض  المغ��وار 

والعرض.
كل الحب والوالء والوفاء واالنتماء 
لرمزنا وعزتنا وقوتنا وفخرنا سيادة 

الرئيس المفدى بشار األسد.
باس��م راعية دورة الس��الم الدولية 
السيدة الفارسة منال األسد الرئيس 
الفخ��ري لالتحاد العربي الس��وري 
للفروسية أعلن افتتاح دورة السالم 

الدولية للفروسية.
اليوم األول

فئة )BIG TOUR( ارتفاع الحواجز 
)145 س��م( ش��وطين متتاليي��ن 
يكمل حواجز الشوط الثاني الفارس 
ال��ذي ينه��ي الش��وط األول بدون 
أخطاء وضمن الزم��ن: 1- الفارس 
األردن��ي إبراهي��م هاني بش��ارات 
2- الفارس��ة شام األسد 3- الفارس 
عمر حمشو 4- الفارس احمد صابر 

حمش��و 5- الف��ارس األردني هاني 
بشارات.

فئ��ة )MEDIUM TOUR( ارتف��اع 
الحواجز )130 س��م( ش��وط سرعة 
ضد الزم��ن: 1- الفارس ليث العلي 
2- الفارسة السورية شام األسد 3- 
الفارس س��عيد زنداقي 4- الفارسة 

شام األسد 5- الفارس ليث العلي.
اليوم الثاني 

فئة )GIB RUOT( ارتفاع الحواجز 

)145 سم( شوط سرعة ضد الزمن: 
1- الف��ارس األلماني أوليفر ليميير 
2- الفارس األردني هاني بش��ارات  
3- الفارس أحمد صابر حمشو  4- 
الفارس محمد جوبراني  5- الفارسة 

السورية شام األسد .
فئ��ة )MEDIUM TOUR( ارتف��اع 
الحواجز )135 س��م( ش��وط أصلي 
وجولة تمايز يتأهل للتمايز الفارس 
الذي ينهي مس��لك الشوط األصلي 
ضمن الزم��ن و ب��دون أخطاء: 1-  
الف��ارس لي��ث العل��ي 2- الفارس 
عمرو حمشو 3- الفارسة شام األسد 
4- الفارسة بشرى األسد 5- الفارسة 

آية حمشو.
مباري��ات  انط��الق  قب��ل  ج��رى 
البطول��ة بي��وم الفح��ص البيطري 
للخي��ول المش��اركة للتأك��د م��ن 
س��المة الجياد واس��تعدادها التام 
لخوض المنافس��ات وذلك بحضور 
االتحاد  من  المعتمدين  الرسميين 
السوري  واالتحاد  للفروسية  الدولي 
والمفوضين  )الح��كام  للفروس��ية 

واألطباء البيطريين(.

تشكل الرياضة أحد مقاييس التقدم بين الشعوب وتعددت 
مجاالتها التي ترتكز على البطل الرياضي س��واء في األلعاب 
الجماعي��ة أو األلعاب الفردية وزادت اهتمامات الش��عوب 
فيها بم��ا تحققه من نتائج على هذا الصعيد, واس��تفادت 
الرياض��ة النوعية م��ن االنجازات العلمية س��واء في زيادة 
ثقافة الالعب في تحس��ين أدائه أو في معالجة استشفائه 
وإقامة المنشآت الرياضية بمواصفات عالية توفر الخدمات 
لالعب وللجماهي��ر المتابعة لألنش��طة الرياضية ومحاربة 
المنش��طات, ومن بين تلك الجوانب التي أخذت اهتمامًا 
واس��عًا ف��ي عملية صناع��ة البطل ه��و الجانب النفس��ي 
والمعن��وي ل��دى الرياضيين كحلقة مكملة وأساس��ية في 
هذا العمل – االتحاد- التقت المرش��دة النفسية في االتحاد 
الرياضي العام س��مر س��ليمان للحديث عن مهام اإلرش��اد 

وعلم النفس الرياضي في صناعة البطل.
خصائص علم النفس

عن أهمية علم النفس الرياضي أجابت المرش��دة سليمان: 
هو حوار م��ع الالعبين والكادر الفن��ي واإلداري والتواصل 
بالح��وار في الجوان��ب االجتماعي��ة والنفس��ية والصحية 
والتدريبي��ة بداية من خالل االس��تماع إل��ى وجهات النظر 
والمقاربة بين أفكار جميع األطراف وأهم عامل في اإلرشاد 
النفس��ي هو مالحظة الفروقات الفردي��ة بين الالعبين ألن 
م��ا ينطبق على حالة الع��ب ال ينطبق على حالة العب آخر, 
ويجب دائما التركيز على الالعبين األبطال للعمل على رفع 
اإلمكانيات والطموحات وزي��ادة الثقة بالمدرب وفي قبول 
النتائ��ج مهما تكون والتعامل مع الحكام بش��كل أخالقي 
وعدم التأثر بشكل مبالغ أوال وأخيرا, وأضافت: يجب العمل 

على التش��جيع االيجابي وتحفيز الالعب بالكالم والعبارات 
المشجعة وتعزيز الثقة بالنفس واإليمان بالقدرة على الفوز.

صناعة البطل
وع��ن جوانب صناعة البط��ل الرياضي قال��ت: يجب وضع 
اس��تراتيجية تتناس��ب مع خصائ��ص اللعبة بش��كل عام 
منها ش��خصية الالعب والتركيز عل��ى ثقافة اللعبة, ووضع 
برنامج تدريب يوزع الطاقة بي��ن التمرين والغذاء والراحة, 
وبالمحصلة البطل الرياضي نتيجة تضافر العوامل النفسية 
والفيزيولوجي��ة والعصبي��ة ك��ي تتحقق معادل��ة التفوق 
والتمي��ز واالنجاز, ومن أهم عناص��ر صناعة الرياضي الثقة 
بالنفس والتحدي والتحدي الذاتي والسيطرة على االنفعال 
والتوتر والقلق, وبدأنا باإلرش��اد الجماعي للمنتخبات أثناء 
المعسكرات وقبل االس��تحقاقات وبعد فترة زمنية معينة 

التوجه إلى اإلرش��اد الفردي للرجال في حاالت خاصة تحت 
إشراف المدرب والكادر اإلداري.

تعريف بالمهام
وعن طبيعة عمل المرش��دة س��ليمان مع منتخباتنا قالت 
سليمان: اإلرش��اد النفس��ي للمنتخبات الرياضية الوطنية, 
ومحاضرات في عل��م النفس الرياضي التح��ادات األلعاب 
الرياضية تش��مل المدربي��ن والح��كام والالعبين وتأهيل 
مدربين وحكام على أس��س علمية للذك��ور واإلناث, وعن 
مقومات اإلرش��اد النفس��ي قالت: التركيز عل��ى الحافز عند 
الرياض��ي الموهوب لرفع مس��توى األداء عن��ده, وتدعيم 
مشاعره في الدوافع الداخلية, والسيطرة على عوامل الضغط 
النفس��ي, وإزاحة التوتر واالنفعال والقلق للوصول إلى حالة 

من الراحة النفسية تتيح له المنافسة بظروف مالئمة.

أنور البكر

صبحي أبو كم

محليات

اإلرشاد النفسي حلقة أساسية في عملية صناعة البطل الرياضي

برعاية الفارسة منال األسد افتتاح دورة السالم لقفز الحواجز

يشارك منتخب بناء األجس��ام في بطولة العالم التي 
تنظمها إمارة الفجيرة في دول��ة اإلمارات العربية في 
الفترة من 5/10 تش��رين الثاني 2019 ويتألف الفريق 
المشارك من: علي كارمو وزن 75 كغ وعلي كار أمين 
الحارس 90 كغ )كالسيك( وائل سمكري وزن 75 كغ 
محمد ديب قطيط 90 كغ وس��يم حسن وزن 100 كغ 

)بناء أجسام(.
وتوقع سمير إس��ماعيل أمين سر اتحاد بناء األجسام 
والقوة البدنية أن المشاركة ستكون قوية ويتقلد فيها 

العبونا ميداليات ملونه وس��تكون المشاركة السورية 
كبيرة ألن عددًا من الالعبين الموجودين في اإلمارات 
سيشاركون في البطولة تحت العلم الوطني السوري. 

ومن جهة أخرى يش��ارك اتحاد بناء األجس��ام والقوة 
البدني��ة في البطول��ة الدولية الت��ي تقيمها اإلمارات 
العربية ف��ي الفت��رة الواقعة ما بين 17/22 تش��رين 
الثاني 2019 بفريق يضم ثالثة العبين هم: عمير بكور 
74 كغ. ووليم نجور وأحمد عبد هللا في وزن واحد 105 
كغ بعد استعداد جيد للمشاركة لتحقيق نتائج جيدة.

يشارك منتخب الجودو في البطولة 
العربية التي تس��تضيفها العاصمة 
األردنية عمان ف��ي الفترة من 1/5 
كانون الثان��ي القادم لكافة الفئات 
من الجنسين ببعثة تتألف من عبد 
الرحمن حيبا رئيس��ا ويحيا حسابا 

مدربا, ويضمن المنتخب الوطني:
- فئ��ة الرج��ال: مؤم��ن محفوظ, 
س��ليمان الرفاعي, محمد قاس��م, 

محمد غسان حيبا ومهمد شام.
- فئة الشباب: حسن بيان, محمد 

خانجي, محمد هنداوي,
- فئ��ة الناش��ئين: عب��د الرحمن 
المصري,  ش��اكر  محم��د  أس��عد, 

محمد يونس.
-  فئة الس��يدات: حس��نا س��عيد, 

حنان سلوم.
األيوبي رئيس  ويش��ارك ياس��ين 
اتح��اد الج��ودو والس��امبو ضمن 

وف��د االتحاد لحض��ور االجتماعات 
الموازية للبطولة.

وذكر المهندس عم��اد قدور أمين 
س��ر اتحاد الج��ودو والس��امبو أن 
المنتخ��ب دخ��ل معس��كرًا مغلقًا 

لمدة ش��هرين تدرب فيه الالعبون 
لفترتين صباحية وقال أن مستوى 
الج��ودو العرب��ي جي��د وتوقع أن 
يتقل��د العبوه عددا من الميداليات 

الملونة.

منتخب الجودو يشارك في البطولة العربية 
التي تستضيفها األردن

منتخب بناء األجسام إلى بطولة العالم باإلمارات

قدمت رياضة بناء األجسام نفسها 
قوية عل��ى منص��ات التتويج في 
بط��والت العال��م ف��ي الس��نتين 
الميدالي��ات  وتقل��د  األخيرتي��ن 
مشوارها  تواصل  ومازالت  البراقة, 
نخب��ة العبي��ن  عل��ى  معتم��دة 
يتدرب��ون ويدرب��ون ف��ي بيوتات 
رياضية ويش��اركون في البطوالت 
المحلي��ة والبط��والت الخارجي��ة 
بمعس��كرات مركزية قصيرة لرفع 
قدراته��م في دراس��ة علمية يوفر 
فيها لالعب داخل المعسكر كمية 
المش��كلة  لتبقى  البروتي��ن,  من 
اللعبة  اتح��اد  المس��تعصية على 
دون  رياضي��ة  بيوت��ات  افتت��اح 

تراخيص نظامية.., وللوقوف على 
التط��ور التي حققت��ه رياضة بناء 
األجس��ام التقت- االتح��اد- منار 
هيكل رئيس اتحاد بناء األجس��ام 
وسمير اس��ماعيل أمين سر اتحاد 
اللعبة اللذين أجابا على تساؤالتنا.

نتائج متقدمة
البداية عن المقوم��ات التي أدت 
إلحراز نتائج متقدمة في البطوالت 
والدولية وصوال  والقاري��ة  العربية 
إل��ى بطولة العال��م فأجاب هيكل 
كنا قبل الس��نتين االخيرتين نجد 
صعوب��ة في المش��اركة الخارجية 
الرياضية  البعث��ات  لع��دم من��ح 
بطاقات دخول الى الدول المنظمة 

للبطولة وكانت مشاركاتنا قليلة.
الس��نتين األخيرتين  وتابع: ف��ي 
قمنا بتنمية عالقاتنا مع اتحادات 

األلعاب الوطنية واالتحاد اآلسيوي 
واالتحاد الدولي, بجهود ش��خصية 
استطعنا خاللها أن نؤمن بطاقات 
دخ��ول العدي��د من المش��اركات 
الخارجية وتقلد العبونا الميداليات 
البراق��ة المنوعة ميدالي��ة برونزية 
قبل العام الماضي في بطولة العالم 
وميداليتي��ن برونزيتين في العام 
الماضي, وهذا العام سنشارك في 
بطولة العالم التي تقام في تشرين 
ثاني ف��ي اإلم��ارات العربية لبناء 
األجس��ام والق��وة البدنية ويفصل 

بين البطولتين اسبوع واحد.
متابعة التحضير

للبطوالت  الالعبي��ن  اختيار  وعن 
الخارجي��ة أجاب اس��ماعيل: من 
بداي��ة الع��ام يت��م التواصل مع 
الالعبين في النوادي التي يدربون 

الالعبين  تدريبات  فيها ونش��اهد 
المرشحين للبطولة, وتقام تجارب 
انتق��اء له��ذا األمر, وع��ن تحضير 
الالعبي��ن للبط��والت الخارجي��ة 
قال: التحضير ذاتي قبل 6 أش��هر 
كل العب مرش��ح ف��ي محافظته 
ويتم دعوتهم إلى معس��كر مغلق 
قبل شهر من موعد البطولة تحت 
اش��رافنا يق��دم فيه ل��كل العب 
يومي��ا من الطعام م��ا يغنيه من 
المكم��الت الغذائي��ة من أي نوع 
الن ما يحوي��ه طعامه المخصص 
يزي��د عن حاجته م��ن المكمالت 
وفق معادل��ة معروفة هي أن كل 
1 ك��غ من وزن الالعب يحتاج الى 
4 غرامات بروتين والكميات التي 
يتناوله��ا الالعب تزي��د عن العب 

يزن 100 كغ.

عدد كبير 
وعن انتشار اللعبة قال: أصبح عدد 
كبيرًا  الرياضية  والبيوتات  المراكز 
ج��دًا حتى غدت البي��وت بجانب 
بعضه��ا وكثير منها دون تراخيص 
مثال ف��ي مدين��ة جرمان��ا بريف 
دمش��ق يوجد أكثر م��ن 80 بيتا 
وف��ي أحد أحياء دمش��ق 3 مراكز 
يفصل بي��ن الواحد واآلخر 200 م 
التنفيذية  اللجان  والتراخيص من 
وأغلقنا ع��ددًا م��ن المراكز لعدم 
الطلوبة ونتابع  الش��روط  تنفيذها 
إغالق بقي��ة البيوت المخالفة وأنا 
عض��و ف��ي اللجنة المكلف��ة لهذه 
المهم��ة, والمعان��اة ه��ي افتتاح 
مراك��ز دون ترخيص خ��ارج عن 
االنظم��ة والقواني��ن التي وضعها 

االتحاد الرياضي.

رياضة بناء األجسام

خطوات جيدة في تحضير المنتخبات تؤكدها اإلنجازات
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تتوج��ه أنظ��ار األلوف م��ن أبن��اء مدينة 
حل��ب نح��و القلع��ة االتحادي��ة في حي 
الش��هباء لمتابعة المؤتمر الختامي للدورة 
التنظيمي��ة الحالية لنادي االتح��اد تأهبًا 
الستقبال حقبة جديدة تستند إلى مقومات 
ذات آفاق عريضة أركانها التفاؤل والمحبة 
السواعد ووحدة  والثقة والتعاون وتشابك 
النادي  الرؤى والتوج��ه لتحقيق أه��داف 
ضمن أجواء ش��فافة نقي��ة صادقة بعيدة 
ع��ن التوت��رات والتش��نجات واالتهامات 
الت��ي لم يتضرر منها س��وى النادي بدليل 
أوضاعه القائمة غير المستقرة تحت أجواء 
السحب الرمادية التي تظلله والتي نتمنى 
أن تنقش��ع بهدوء لتهطل خيرًا وفيرًا يعم 

أرجاء رياضتنا.
استعدادات

والس��ؤال األه��م وه��ل يتصاع��د الدخان 
األبيض م��ن أروقة الن��ادي إيذانًا بانطالقة 
مرحلة جدي��دة تعيد له حيويت��ه ونضارته 
وألقه المعهود، أم أن مفاجآت غير محسوبة 

ق��د تح��دث، بمعنى ه��ل تس��تمر اللجنة 
المؤقتة لتسيير أمور النادي في إدارة أموره 
أم س��نرى وجوه��ًا جديدة تدخ��ل ميدان 

العمل اإلداري؟
في ظ��ل االس��تعدادات القائم��ة للعملية 

االنتخابية هناك ثالثة احتماالت:
إدارة جديدة منتخبة من الجمعية العمومية 
أو إدارة توافقي��ة تحظ��ى بتزكي��ة أعضاء 
المؤتم��ر والثال��ث نج��اح اإلدارة المؤقتة 
الحالية في العملية االنتخابية بعد تعزيزها 

بعناصر وتدعيمها برجال األعمال.
ترجيحات

المعطي��ات القائم��ة حاليًا تش��ير إلى أن 
التناف��س على المقاع��د اإلدارية بلغ ذروته 
وأن العملي��ة االنتخابي��ة س��تنفذ بش��كل 
ديمقراطي بين المتقدمين في حال اكتمال 
نصاب عقد الجلس��ة وفي حال خالف ذلك 
يعود األمر إلى اللجنة الفرعية المشرفة على 

االنتخابات.
تش��كيل اإلدارة الجديدة عم��اًل بالقرار رقم 
1585 الصادر عن المكتب التنفيذي لالتحاد 
الرياض��ي العام وهو أم��ر يرجح حدوثه أي 

مسألة عدم اكتمال النصاب.

سباق
سباق شد الحبل س��ينطلق بين مجموعتين 
مع احتمال وجود عناصر مس��تقلة ستدخل 
ميدان السباق بشكل فردي بعيدًا عن االنتماء 
إلى الالئحتي��ن المتنافس��تين األولى تضم 
رئي��س النادي الحالي المهندس مفيد مزيك 
وإلى جانبه المهندس أحم��د رحماني نائب 
رئيس مجلس مدينة حل��ب وصباح البكري 

وسعد قرقناوي ومحمد جمعة الراشد.

ويحتم��ل أن يتم اس��تبدال األخير إلعالنه 
رس��ميًا اعتزال العمل الرياضي وينضم إلى 
الالئحة مالك سعودي وأخرين، فيما تجمع 
القائمة الثانية أربعة عش��ر مرش��حًا سيتم 

اختيار سبعة منهم وهم:
المهندس باس��ل حم��وي، المحامي أيمن 
ح��زام، الدكتور أك��رم ش��حرور، المهندس 
محم��د ن��واي، مازن أبو س��عدى، ميس��اء 
مسلب، مروان نانة، أمير كيال، محمد عمار 
األزمرلي، عب��د القادر جبيلي، محمد إدلبي، 
المهن��دس خال��د لبان، محمد أن��ور عجوز، 

أحمد الشيخ عمر.
توقعات

المتابع��ون يتوقع��ون حص��ول مفاج��آت 
في الس��اعة األخيرة قبل انط��الق المعركة 
االنتخابي��ة وس��تلعب مس��ألة االس��تثمار 
الرياضي  الفراغات الخمسة والواقع  وقضية 
العام في النادي وعل��ى وجه التحديد كرتا 
القدم والس��لة والتعاقدات دورًا في ترجيح 
كف��ة فريق على آخ��ر، لكن م��ا يهمنا أواًل 
وأخي��رًا مصلحة النادي بغ��ض النظر عمن 
سيأتي ألن الكل أبناؤه وعياله واألفضل من 

سيكون األكثر عطاء ووفاء وإخالصًا له.

أقام اتحاد الكاراتيه على مدى )3( أيام دورة 
مدربي الكاراتيه المركزية »س��ي ودي« التي 
حاضر فيه��ا نخبة من المدربي��ن المؤهلين، 
حي��ث ش��ملت الناحيتين العلمي��ة والفنية 

للعبة.
وتضمنت الدورة محاضرات حول استراتيجية 
اتحاد اللعبة ومبادئ علم التدريب وخصائصه 
الالعبين  المناسبة النتقاء  المدرب  وواجبات 
وعلم النفس الرياضي واإلعداد النفسي لالعب 
والخصائص الحركية لدي��ه وكيفية تطويرها 
وأساسيات اللعبة ومكونات الحمل التدريبي 
ودرجاته والتغذية والمنش��طات ومحاضرات 
عملية، وحاضر بالدورة كل من محمود درغلي 
ونبيل ضاحي وسهيل سلمان وحازم مارديني 

وناجي رشيد، وزهير الحالق )مدير الدورة(
رئي��س اتح��اد الكاراتيه جهاد ميا أش��ار إلى 
غي��اب وتقصي��ر اغل��ب اللج��ان الفنية في 
المحافظ��ات بتأهيل كوادر اللعبة في األندية 
م��ن الناحي��ة التنظيمية والفني��ة واإلدارية، 
معتب��را أن الم��درب الناجح ه��و الذي يبني 

اإلنس��ان الرياضي القادر على تحقيق االنجاز 
النوعي في البطوالت المحلية والخارجية. 

وأض��اف ميا: تم خ��الل الس��نوات الخمس 
الماضية تأهي��ل حوالي 1000 مدرب ومدربة 
وم��ن خالل صقل ه��ذا الكم م��ن المدربين 
والمدرب��ات تم االرتق��اء بالمس��توى الفني 

للعبة وهذا ما لمسناه في بطوالت الجمهورية 
واألندية، مش��يرا إلى أن توجه االتحاد الحالي 
هو االنتقال م��ن الكم إلى الن��وع من خالل 
االعتماد عل��ى خبراتنا الوطني��ة، منوها بأن 
مرحل��ة العمل القادمة ستش��هد اس��تقطاب 
خب��رات م��ن خ��ارج القط��ر إلقام��ة دورات 

لك��وادر اللعب��ة وزج المدربي��ن األكف��اء في 
دورات خارجية الكتس��اب الخب��رة والمهارة 

واالحتكاك.
وختم رئيس االتحاد الكاراتيه حديثه بتوجيه 
الش��كر للجنة المدربين الرئيس��ية وكل من 
ساهم بإنجاح الدورة واللجان الفنية واألندية 
المجتهدة في المحافظات، كما شكر المكتب 
التنفيذي لالتحاد الرياضي العام برئاسة اللواء 
موف��ق جمعة على الدع��م المتواصل لرياضة 

الكاراتيه للوصول بها نحو العالمية. 
وقال رئيس اللجن��ة العليا للمدربين محمود 
درغل��ي: أن المعلوم��ات الت��ي قدم��ت في 
الدورة كانت غنية والقت اس��تيعابا كبيرًا من 
الدارس��ين ومن ث��م فإن الهدف م��ن الدورة 
تحقق من خالل الفائ��دة الكبيرة التي جناها 
الدارس��ون وهو ما لمس��ناه في ختام الدورة، 
متمني��ا أن يعمل المدرب��ون على تطبيق ما 
تعلم��وه في األي��ام القادمة خ��الل تدريبهم 
بما ينعكس إيجابا على توس��يع قاعدة اللعبة 

وإعداد الالعبين المتميزين.

محليات

حقق منتخبن��ا الوطني للمصارعة 
الروماني��ة 14 ميدالية منوعة في 
والناشئين  للشباب  العرب  بطولة 
ف��ي المصارع��ة الروماني��ة التي 
التربية  أقيمت على بس��اط كلية 
الس��ليمانية  مدينة  في  الرياضية 
دول  خمس  بمش��اركة  بالع��راق 
واألردن  الع��راق  ه��ي  عربي��ة 
والمغ��رب واليمن وس��ورية بعد 
اعتذار منتخبات مصر والسعودية 
وفلس��طين والس��ودان عن عدم 
المش��اركة بالبطول��ة العربية في 
اللحظات األخيرة وألسباب خاصة.
وح��ل منتخبن��ا بالمرك��ز الثاني 
بالترتي��ب الع��ام لفئة الش��باب 
بحصول��ه عل��ى أرب��ع ميداليات 
ذهبي��ة وثالث ميدالي��ات فضية 

جاءت على النحو التالي:

فئة الشباب
وزن٦٠ك��غ الالع��ب محمد أس��د 

الدين األسطة الميدالية الذهبية.
وزن٦٣ك��غ الالعب محم��د فواز 

الميدالية الذهبية.
وزن٩٢كغ الالعب علي نش��يواتي 

الميدالية الذهبية.
وزن ١٣٠ك��غ الالع��ب عم��ار أبو 

عليقة الميدالية الذهبية.
وزن ٥٥ ك��غ الالعب بهاء النكدلي 

الميدالية الفضية.
وزن٧٢كغ الالعب هالل قضماني 

الميدالية الفضية.
وزن ٧٧كغ الالعب هاني قضماني 

الميدالية الفضية.
فئة الناشئين

كما حل منتخبن��ا بالمركز الثاني 
الناش��ئين  العام لفئة  بالترتي��ب 

بحصول��ه عل��ى ميدالي��ة ذهبية 
فضي��ات  ميدالي��ات  وخم��س 
وميدالي��ة برونزي��ة... جاءت على 

الشكل التالي:
الالعب علي نش��يواتي الميدالية 

الذهبية.
حش��يش  هللا  عب��د  الالع��ب 

بوزن48كغ الميدالية الفضية.
الالعب عبد الرحيم فواز بوزن 45 

كغ الميدالية الفضية.
الالع��ب محم��ود س��رغاية بوزن 

٥٥كغ الميدالية الفضية.
الالعب ابراهيم الطباع وزن ٦٠كغ 

الميدالية الفضية.
الالعب عم��ر الخالدي وزن ٦٥كغ 

الميدالية برونزية.
الالعب احم��د ديركي وزن ٧١كغ 

الميدالية الفضية.

تختتم يوم غد األحد دورة اإلنقاذ المائي واإلسعافات 
األولية التي تقام في مدينة تشرين الرياضية بدمشق، 
واس��تمرت لمدة 15 يومًا بمشاركة 42 دارسًا ودارسة 
تقدموا لفحص القبول األولي ونجح منهم 19 دارس��ًا 
و9 دارس��ات من عدة محافظات هي دمش��ق وريف 
دمش��ق والالذقية وحلب والحس��كة والسويداء ودير 

ال��زور، ويقام في يوم الخت��ام الفحص النهائي حيث 
سيتبع الناجحون فيما بعد دورة معلم سباحة وحكم.
يش��رف على الدورة محم��ود الجدعان عض��و اتحاد 
الس��باحة، ويديرها أيمن كوري رئي��س لجنة اإلنقاذ 
العليا، ويحاضر فيها حس��ام جنيدي وأحمد محمود 

ومحمود الميز.

14 ميدالية منوعة لمنتخبنا في بطولة العرب للمصارعة 
الرومانية لفئتي الشباب والناشئين

دورة في اإلنقاذ المائي واإلسعافات األولية

حققت منتخبات نادي الجيش المشاركة في 
األولمبياد العس��كري في الصين من 18 إلى 
28 تشرين الجاري ميداليتين فضية وبرونزية 
في لعبتين من 5 ألعاب شارك بها النادي من 

األلعاب الفردية والقوة.
الميداليات

- أحرز الميدالية الفضي��ة بطل ألعاب القوى 

مج��د الدين غ��زال بمس��ابقة الوث��ب العالي 
وسجل رقمًا وقدره 222 سم.

- أح��رز البرونزية الفارس همام ش��هاب في 
منافس��ات قفز الحواجز بعد منافس��ة مع 56 

فارسًا.
-  في منافس��ات المالكمة حقق البطل أحمد 
غص��ون )وزن 75كغ( ف��وزه األول على العب 
م��ن اوزبكس��تان بنتيجة )5/صف��ر( وألحقه 
بفوز ثاني عل��ى بطل تنزانيا بنتيجة )5/صفر(  
ليدخل في هذا االنتصار إلى دور نصف النهائي 

ويلعب غدا مع بطل البرازيل, أما شقيقه عالء 
الدين غصون )وزن 91كغ(  فقد فاز في مباراته 
األولى على العب من بيالروسيا )5/صفر( ثم 
ألحقه��ا بفوز ثان على الع��ب من الصين رغم 
اإلصابة في اليد اليس��رى )رض+تمزق أربطة( 
وشق في العين اليمنى, وهو ما اثر على العبنا 
غصون في المباراة الثالثة والتي خسرها  أمام 

العب من كازاخستان في الدور ربع النهائي. 
رأي 

وق��ال العمي��د محس��ن عباس مدي��ر نادي 

الجيش على نتائج المش��اركة قائاًل: ش��اركنا 
بالنخب��ة م��ن كل لعب��ه ول��م يتج��اوز عدد 
المش��اركين في الخمس ألع��اب 10 العبين، 
وش��ارك ف��ي البطولة عدد من أبط��ال العالم 
والرياضة أصبحت صناعه من جميع النواحي 
من أعداد الالعبين وتطوير المنش��آت والدعم 

اللوجستي.
وأتوجه بالش��كر لراعي الرياض��ة والرياضيين 
السيد الرئيس بشار األسد لدعمه الرياضة عامه 

والرياضة العسكرية خاصة. 

توجت بعثة البلياردو والس��نوكر تألقها 
للبلياردو  العربية المجمعة  البطولة  في 
والس��نوكر الت��ي أقيم��ت ف��ي مدينة 
ش��رم الش��يخ المصرية لفئات الرجال 
والشباب والناشئين بحصولها على سبع 
وخمس  فضيتي��ن  بواقع  ميدالي��ات، 
الفضيت��ان  الميداليت��ان  برونزي��ات. 
تحققتا ببطولة البلياردو وحصل عليهما 
كل من ميش��يل زهرة في فئة الرجال 

ووسام دكاك في فئة الشباب 
الميدالي��ات البرونزي��ة الخمس كانت 
من نصيب يزن ح��داد منها اثنتان في 
منافس��ات الس��نوكر لفئتي الش��باب 
والرج��ال، وتقلد وس��ام دكاك برونزية 
الناش��ئين بالبلي��اردو، والميداليت��ان 

المنتخ��ب  أحرزهم��ا  المتبقيت��ان 
بمس��ابقة الفرق للبلي��اردو ببطولتي 8 
ك��رات و9 ك��رات وتأل��ف الفريق من 
باسم عبود وميشيل زهرا ووسام دكاك 

وأزهر الزيبق.

ه��ي  دول   10 بالبطول��ة  ش��اركت 
واألردن  مص��ر  لمنتخبن��ا:  باإلضاف��ة 
والسعودية  والجزائر  وفلسطين  ولبنان 

واالمارات والكويت والبحرين.
رئي��س اتح��اد البلي��اردو والبولين��غ 

ميش��يل الخ��وري قال ل��� » االتحاد«: 
تمكنا م��ن تحقيق نتائج جي��دة جدًا 
رغم مشاركتنا بعدد قليل من الالعبين 
وعدم منح الفيزا لالعب الدولي محمد 
الصوفي، واضطرارنا بذلك ألن يش��ارك 

العب ناشئ بداًل من العب أساسي في 
مس��ابقة فرق الرجال بالبلي��اردو وهذا 
ممنوع حس��ب لوائح االتح��اد العربي 
إال اننا استطعنا الحصول على استثناء 
خاص، وبعد االس��تثناء سجلنا الالعب 
يزن حداد بمس��ابقتي فردي الش��باب 
والرجال حيث ش��اركنا بالعب س��نوكر 
واح��د فقط وحق��ق ميداليتي��ن، ولم 
نشارك في بطولة فرق السنوكر. واضاف: 
ل��و أن العبن��ا محمد الصوف��ي تمكن 
م��ن الحضور كان��ت غل��ة الميداليات 
أكبر، وكان الالعبون الس��وريون الصغار 
مفاجأة البطولة ألدائهم الرائع رغم صغر 
س��نهم، كما أن البطل والخبرة الدولية 
ميش��يل زه��را فاجأ الجمي��ع بعودته 
لمس��تواه العالي ووصل إل��ى المباراة 
النهائية التي خسرها أمام بطل الكويت 
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ميداليتان لمنتخبات الجيش في األولمبياد العسكري بالصين

7 ميداليات لمنتخب البلياردو والسنوكر في البطولة العربية بمصر

اختتام الدورة المركزية لتأهيل وصقل مدربي الكاراتيه

قائمتان تتنافسان في انتخابات نادي االتحاد

صبحي أبو كم 

ربيع حمامة

 الموافق��ة على إيفاد المنتخب الوطني للمالكمة 
إلى العراق – الس��ليمانية خ��الل الفترة من 11/27 
ولغاية 2019/12/3 للمش��اركة في البطولة العربية 
للمالكمة لفئة الناشئين )2003 – 2004( والبعثة 
مؤلفة من باسل بهلول رئيسًا وعبد هللا برادعي إداريًا 
وعلي خضور حكمًا والمدربين: محمد خير قداح – 
ميسر سعد – محمود البيك – أسعد سعيد )ينتقى 
منهم اثنان عند الس��فر( والالعبين: علي دعبول – 
عمر هبرة – أيمن نيساني – محمد شعيب سعيد – 
عمر فضيلة – زين العابدين داؤد – حيدرة العسلي 
– علي المداد الحس��ين – بشار ش��ريقي – مهدي 
الش��لة – علي ابراهيم – محم��د جغيلي – فاروق 
جني��دي – جعفر المصري – حي��درة صقار – عالء 

جبور – محمد زينب.
 الموافق��ة التح��اد الرماي��ة على إقامة معس��كر 
تدريبي مش��ترك م��ع المنتخب العراق��ي للرماية 

بدمشق في فندق تشرين الرياضي.
 إيف��اد ميش��يل الخوري رئيس اتح��اد البلياردو 
والبولينغ / أمين عام االتحادين الدولي واآلسيوي 
إلى الفلبين بالفترة من 11/29 ولغاية 2019/12/12 
لحضور فعالي��ات دورة األلع��اب الرياضية لجنوب 
ش��رق آس��يا وإلى تركيا – انطاليا خالل الفترة من 

1-2019/11/4 لحض��ور اجتماع الجمعية العمومية 
لالتحاد الدولي.

 إيف��اد ياس��ين األيوبي رئيس االتحاد الس��وري 
م��ن  بالفت��رة  عم��ان   – األردن  إل��ى  للج��ودو 
1-2019/11/4 لحض��ور اجتماع الجمعية العمومية 

لالتحاد العربي للجودو.
 إيفاد أمين س��ر اتحاد الرماية رفيق الش��عار إلى 
الكوي��ت بالفترة من 1-2019/11/4 لحضور اجتماع 
االتحاد اآلس��يوي النتخاب رئيس وأعضاء االتحاد 

اآلسيوي.
 إيف��اد م��درب المنتخب الوطن��ي بالجودو لفئة 
الناش��ئين محمد ياسر الحموي إلى اليابان بالفترة 
من 11/10 ولغاي��ة 2019/12/4 إلجراء دورة دولية 

لتدريب الجودو في جامعة توكاي.
 الموافقة لالتحاد ك��رة الطاولة على إقامة الدورة 
الدولية للمدربين )المس��توى األول( في س��ورية 

خالل الفترة من 2019/11/6-2.
 قبول استقالة جاك باشاياني عضو مجلس إدارة 
اتحاد كرة السلة بسبب ترشحه لمجلس إدارة نادي 

الجالء الرياضي بحلب.
 تسمية صباح شحادة مديرًا تنفيذيًا لنادي جبلة 

الرياضي بالالذقية.

أصدر المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام في جلسته الدورية برئاسة اللواء موفق جمعة 
رئيس االتحاد الرياضي العام عدة قرارات أبرزها:

قرارات المكتب التنفيذي

أسرة االتحاد

الدولي السابق برفع األثقال  عبد اهلل اسكندراني: بطلنا 
وعضو تنفيذية حلب تعرض ألزمة قلبية حادة، نقل على 
أثرها للمشفى وأجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح.. 
)سالمات(، مع تمنيات أسرة »االتحاد« بالشفاء العاجل.
منى حيداري: عضو تنفيذية حلب، قدمت استقالتها من 
أجل الترشح النتخابات إدارة نادي الحرية التي ستجري يوم 

غد )األحد(.

محمد هاشم إيزا
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أبي شقير 

أعل��ن اتح��اد كرة الس��لة األس��بوع 
المنتخب  بتحضي��ر  الب��دء  الماضي 
الوطني للرجال اس��تعدادًا لتصفيات 
كأس آس��يا القادمة والتي ستنطلق 
ش��باط الق��ادم )2020( حي��ث دعا 
االتحاد )13( العبًا لمعسكر المنتخب 
وس��يعقب  دمش��ق  بتجمع  الوطني 
التجم��ع معس��كر مغل��ق للمواهب 
الواعدة )17( موهبة من أندية دمشق 
لمدة أربعة أيام ثم س��ينتقل مدرب 
المنتخ��ب لحم��ص لإلش��راف على 
المواهب  تجمع حم��ص ومعس��كر 
الواعدة ثم ينتقل باألسبوع الذي يليه 
إلى حلب، وقد تعاقد اتحاد كرة السلة 
مع المدرب الوطن��ي هادي درويش 
لإلش��راف على المنتخب��ات الوطنية 
وتدري��ب منتخب الرج��ال.... إليكم 

التفاصيل: 
عقد سنوي للمدرب الوطني

للم��رة األول��ى بتاريخ عم��ل اتحاد 
كرة الس��لة تعاقد اتحاد كرة الس��لة 
مع المدرب الوطن��ي هادي درويش 
لتدري��ب منتخب الرجال واإلش��راف 
على منتخبات الفئات العمرية وبعقد 
يمتد لمدة عام وهو ما طالبنا به سابقًا 

أن يك��ون مدرب المنتخ��ب متفرغًا 
ع��ن عمله بأي ن��اد وأن يأخذ فرصة 
كاملة بتحضير الفريق واإلشراف على 
الرس��مية بتصفيات  جميع مبارياته 
أن  االتح��اد  وعلم��ت  آس��يا  كأس 
المدرب اختار الجهاز الفني واإلداري 
للمنتخ��ب حي��ث يتألف م��ن فايز 
قباني مدير منتخب ورضوان حس��ب 
هللا م��درب مس��اعد لتجمع دمش��ق 
وعبود ش��كور لتجم��ع حمص فيما 
يوجد عدة خيارات بالنس��بة للمدرب 
المس��اعد في حمص وسيتم اإلعالن 
عن اس��م الم��درب الذي تس��مح له 
ظروفه بالتفرغ لصالح المنتخب وأن 

يكون ضمن فريق العمل.
معسكر لثالثة أيام 

اتح��اد كرة الس��لة وج��ه الدعوة إلى 
بالمعس��كر  لاللتح��اق  العب��ًا   )13(
المفتوح للمنتخ��ب الوطني )تجمع 
دمش��ق( الذي س��يقام ف��ي الصالة 
الرياضية  الفيحاء  لمدينة  الرئيس��ية 
بدمشق بالفترة مابين 25/28 تشرين 
األول الحال��ي، بمعدل حصة تدريبية 
صباحي��ة واح��دة يومي��ًا والالعبون 
المدعوون هم: عبد الوهاب الحموي 
وعم��ر الش��يخ علي وهان��ي إدريبي 
وطارق الجابي ورامي مرجانة وخليل 
وأحمد  صعل��وك  ومحم��د  خ��وري 

)الجيش(  ريحان��ي  ورام��ي  خياطة 
ش��ريف العش ومجد عربش��ة وعمر 

إدلبي وفراس طه )الوحدة(.
المرحلة الثانية والثالثة

المرحل��ة الثانية من اعداد المنتخب 
ستنفذ باقامة معسكر تدريبي مفتوح 
ف��ي حمص يضم العب��ي محافظتي 
حمص وحم��اه في الفت��رة من 1/3 
تش��رين الثاني القادم، بينما سيقام 
المعس��كر الثالث ف��ي مدينة حلب 
في الفترة من 10/13 تش��رين الثاني 
وس��يصدر اتحاد كرة الس��لة أس��ماء 
الالعبين المدعويين خالل األس��بوع 

القادم.

معسكر للمواهب
خط��ة إع��داد المنتخب��ات الوطني��ة 
بإش��راف الم��درب ه��ادي دروي��ش 
تضمنت معس��كرًا تدريبي��ًا للمواهب 
الواع��دة اس��تعدادًا للمش��اركة ف��ي 
القادم��ة  الخارجي��ة  االس��تحقاقات 
للفئ��ات العمرية ورفد منتخب الرجال 
بالالعبين حيث تم توجيه الدعوة إلى 
)17( العبًا لالنضمام للمعسكر الداخلي 
الذي س��يقام ف��ي الصالة الرئيس��ية 
بمدينة الفيحاء بدمشق في الفترة من 
26/29 تشرين األول الحالي والالعبون 
المدع��وون هم: أنس الحموي وأحمد 
الجبة  محمود ون��ادر حوري وراغ��ب 

وسامي خشفة وأوس السعدي وعمار 
الغميان وإياد كمون وميش��يل غيث 
وعب��د هللا الحلبي ومحم��د عبد النبي 
وجورج قريط وفراس الرفاعي ومحمد 
أوس الدهان وحم��زة الزعيم ومحمد 

غيث األيوبي وجوزيف لطفي.
التجربة الثالثة

صباح أمس األول )الخميس( زارت 
)االتح��اد( مق��ر اتح��اد كرة الس��لة 
والتق��ت م��درب منتخبن��ا الوطني 
الجديد القديم هادي درويش وكانت 
لنا معه هذه الدردشة السريعة حيث 
تحدث المدرب ع��ن التعاقد الجديد 
بالبداي��ة قائ��اًل: وقع��ت عق��دًا مع 
اتحاد كرة الس��لة لتدريب المنتخب 
الوطن��ي األول )الرجال( واإلش��راف 
عل��ى المنتخب��ات الوطني��ة للفئات 
العمري��ة لم��دة عام حيث س��يكون 
قيادة المنتخب بتصفيات كأس آسيا 
القادمة هو االس��تحقاق األبرز، وهذه 
ه��ي تجربتي الرابعة م��ع المنتخب 
الوطني حيث أشرفت على المنتخب 
قب��ل األزم��ة )ع��ام 2010( وخالل 
األزمة سنوات )2014- 2015-2017( 
وبآخر تجرب��ة كانت مؤهل��ة لكأس 
.)A( آسيا وللمستوى اآلسيوي األول

اختيار الالعبين
وتاب��ع الم��درب ه��ادي حديثه عن 

التجم��ع األول )دمش��ق( الذي من 
المق��رر أن ينطل��ق صب��اح أم��س 
الجمعة قائاًل: أنا من اختار الالعبين 
المدعويي��ن والالعبي��ن الموهوبين 
ت��م اختيارهم بالتش��اور مع مدربي 
بالمرحل��ة  الوطني��ة  المنتخب��ات 
الماضية ومدربي األندية بالمحافظات 
وسيكون معسكر المواهب الكتشاف 
القادر على رفد المنتخب ومس��اعدة 
العمرية  للفئات  الوطنية  للمنتخبات 
من خ��الل تحضير ه��ؤالء الالعبين 

وتطوير مستواهم.
البقاء بالمستوى األول

جواب��ًا لس��ؤال االتحاد ح��ول معدل 
س��يتم  الذي��ن  الالعبي��ن  أعم��ار 
اختيارهم للمشاركة بتصفيات كأس 
آس��يا أجاب الدروي��ش: الهدف هو 
يحدد كل شيء والهدف الذي يسعى 
له اتحاد كرة السلة البقاء بالمستوى 
األول ولذلك سنختار الالعب األفضل 
والتش��كيلة األفضل م��ع مراعاة أن 
التصفيات سوف تس��تمر لمدة سنة 
ونصف، أما بخصوص المجنس فإننا 
نتابع حاليًا أكثر من العب وس��نختار 
األفض��ل م��ن المتاحي��ن، ومل��ف 
التجنيس معقد قلياًل سنبدأ بالعمل 
فور الحص��ول على موافق��ة االتحاد 

اآلسيوي والمكتب التنفيذي.

رسميًا... هادي درويش مدربًا للمنتخب الوطني

تحضير المنتخب بثالثة تجمعات بدمشق وحمص وحلب ومعسكرات للمواهب
درويش: أنا من اختار الالعبين المدعويين 

ونبحث عن المجنس األفضل

جدول مباريات منتخبنا بالنافذتين األوىل والثانية

المباراةاليوم والتاريخ
سورية × إيرانالخميس 20 /2/ 2020

سورية × السعودية األحد 23 /2/ 2020
قطر × سورية الجمعة 27 / 11 / 2020
إيران × سوريةاالثنين 30 / 11 / 2020

تأهل ناديا الفيحاء وبردى لدور الس��تة عشر 
من كأس الجمهورية لكرة الس��لة للس��يدات 
بعد تجاوزهم فريقي العرب��ي وجرمانا ذهابُا 
وإيابًا ففي مرحلة الذه��اب فاز الفيحاء على 
العربي بفارق 22 نقط��ة 44/66، حيث تفوق 
الفيح��اء في الرب��ع األول 19-6 والعربي في 
الربع الثان��ي 13-10 لينته��ي النصف األول 
بتق��دم الفيح��اء بف��ارق 10 نق��اط 19-29. 
وف��ي الربعين الثالث والراب��ع فرض الفيحاء 
أفضليت��ه وتقدم في الربع الثالث 13-8 وفي 
الربع الرابع 24-17 لينهي المباراة لمصلحته 
بنتيج��ة 66-44، وف��ي المب��اراة الثانية فاز 
بردى عل��ى جرمانا بف��ارق 17 نقطة 48/65، 
حيث تفوق بردى في الربعين األول والثالث 
5/21 و9/17 وجرمان��ا ف��ي الربعي��ن الثاني 
والراب��ع 12/15و 15/19، وفي مرحلة اإلياب 
ف��از بردى عل��ى جرمان��ا بف��ارق )19(نقطة 

)38/57( وتأهل لمالقاة قاسيون في دور ال� 
16 وتأهل الفيحاء لمالقاة الوحدة في دور ال� 
16 بفوزه على مستضيفه العربي بفارق )30( 

نقطة )34/64(.

المباريات القادمة
تقام غدًا األحد مباراتي الدور ربع النهائي بصالة الفيحاء 
بدمشق حيث يلعب الفيحاء مع الوحدة الساعة الثانية 
ظهرًا ثم يلتقي بردى مع قاسيون الساعة الرابعة عصرًا.

الماض��ي  األس��بوع  انطلق��ت 
)الثالث��اء( منافس��ات مجموع��ة 
دمشق لمس��ابقة كأس الجمهورية 
ألندي��ة الرجال لكرة الس��لة حيث 
حقق الوح��دة بالمباراة األولى فوزًا 
كبيرًا عل��ى الفيحاء بف��ارق )63( 
نقط��ة )101 / 38( بعد أن انتهت 
أرباع المب��اراة )30 / 11- 32 / 8- 
28 / 10- 11 / 9( بع��د أن تمي��ز 
الوحدة بالهجوم السريع والتسجيل 
م��ن المس��افة الثالثي��ة عبر مجد 
عربشة وش��ريف العش ومن تحت 
الس��لة بفضل منار حمد وميشيل 
غي��ث وعمار غمي��ان، وفي الثاني 
فاز الثورة على النص��ر بفارق )13( 
نقطة )71 / 58( حيث انتهت أرباع 
المباراة )14 / 10- 13 / 17-  / 14- 
15 / 17( وتميز بصفوف الثورة عمر 
إدلبي ويزن معجل وجوزيف لطفي.

كأس الجمهورية ألندية السيدات بكرة السلة

تأهل الفيحاء وبردى لمواجهة 
الوحدة وقاسيون على حساب جرمانا والعربي

كأس الجمهورية ألندية الرجال بكرة السلة

األربعاء.. الجيش يلتقي الفيحاء.. وفوز كبيرللوحدة والثورة

جدول المباريات القادمة

الصالةالوقتالمرحلةالفريقانالتاريخاليومرقم
3

2019/10/30األربعاء
الفيحاء18.00الدور األولالجيشالفيحاء

الفيحاء16.00الدور األولالنصرالوحدة4

ش��هدت منافس��ات الجولة الثانية 
م��ن المجموع��ة الثاني��ة ل��دوري 
س��لة الناش��ئات لمجموعة دمشق 
)السبت الماضي( تحقيق األشرفية 
فوزه الثاني على حس��اب قاسيون 
بفارق )45( نقط��ة 67/22 وانتهت 
أرباع المب��اراة )26/2، 19/8، 13/1، 
9/11( وحق��ق الثورة ف��وزه الثاني 
عل��ى النصر بفارق )3( نقاط 77/74 
وانتهت أرباع المباراة )20-19، -19

20، 17-19، 18-19( وحق��ق بردى 
فوزه األول على الجيش بفارق )21( 
نقطة 57/36 وانتهت أرباع المباراة 
)11-7، 8-19، 9-14، 8-17( وم��ع 
نهاية الجول��ة الثانية أصبح ترتيب 
الف��رق كاآلت��ي: 1- األش��رفية )4( 
نقاط، 2- الثورة )4(، 3- النصر )3(، 
4- بردى )3(، 5- الجيش )2(، 6- 

قاسيون )2(.
وف��ي المجموع��ة الثاني��ة حق��ق 
الفيح��اء )وصي��ف بط��ل الدوري( 
فوزًا س��هاًل على جرمانا بفارق )54( 
نقطة 66/12 وانتهت أرباع المباراة 
كم��ا   .14-7  ،12-1  ،14-3  ،26-1
ف��از الوحدة عل��ى المحافظة بفارق 
أرباع  78/40 وانتهت  )38( نقط��ة 
 ،22-8  ،26-10  ،18-12( المب��اراة 

الصدارة  الفيحاء  ويتقاسم   )12-10
م��ع الوحدة بنقطتين ل��كل منهما 
تليهما المحافظة وجرمانا بنقطة ثم 
الجزيرة الذي ل��م يلعب أي مباراة 

حتى اآلن.
الجولة الثالثة

الي��وم )الس��بت( خم��س  تق��ام 
ففي  الناش��ئات  ب��دوري  مباريات 
المجموع��ة األولى يلع��ب الوحدة 
مع جرمانا، والفيحاء مع المحافظة 
، وف��ي المجموع��ة الثاني��ة يلعب 
األش��رفية م��ع ب��ردى والنصر مع 

قاسيون والثورة مع الجيش.
دوري الناشئين

ش��هدت مجموعة دمش��ق بدوري 
س��لة الناش��ئين فوز الوح��دة على 
المحافظ��ة 6 بف��ارق )17( نقط��ة 
62/45 حي��ث انتهت أرباع المباراة 
 )18-14  ،17-10  ،19-6  ،8-15(
وف��وز العربي على صحناي��ا بفارق 
)5( نقاط 52/47 حيث انتهت أرباع 
 ،15-15  ،10-10  ،10-5( المب��اراة 
17-17( وفوز الثورة على قاس��يون 
63/54 حيث  بف��ارق )19( نقط��ة 
انتهت أرباع المباراة )21-7، 9-18، 
11-18، 18-15( وفوز الجيش على 

الفيحاء بفارق )51( نقطة 78/27.

بداية قوية للوحدة والفيحاء بدوري الناشئات 
وفوز كبير لناشئي الجيش

على م��دار األس��بوع اس��تمر نش��اط أندية 
الالذقية بدوري الرجال والشباب والناشئين 
والناش��ئات وكأس الجمهوري��ة للس��يدات، 
حيث تبادلت األندية الفوز والصدارة والنتائج 
الجيدة للتضامن وحطين والس��احل وكذلك 
متابعة جي��دة من جمهور كرة الس��لة الذي 
واكب األندية بش��كل ملح��وظ ووضح تفوق 
واضح لناشئات وناشئي التضامن وخسارات 
متتالي��ة لرج��ال حطي��ن م��اذا ع��ن هذه 

المباريات لنتابع..
دوري الناشئات

فوزًا  التضامن  فريق  سجل  التضامن:  فوز 
بعد  نقطة   54 وبفارق  تشرين  على  جديدًا 
فريق  فيها  سيطر  واحد  جانب  من  مباراة 
التضامن بقيادة الموهبة الصاعدة يانا عفيف 
األشواط  نتائج  وكانت   80/26 والنتيجة 

األربعة 28/9، 22/7، 22/3، 16/7.
ونالحظ ف��ارق المس��توى واألداء من فارق 

النقاط.
جديرًا  فوزًا  حطين  وحقق  لحطين:  فوزان 
مباراة  بعد   53/30 وغلبه  القدموس  على 
ومستوى  أداء  حطين  ناشئات  فيها  قدمت 
األربعة  األشواط  إنهاء  في  ونجحن  جيدين 

لصالحهم 20/7، 7/9، 27/7، 13/10.
وكذل��ك تابع فري��ق حطين مش��واره الجيد 
وس��جل ف��وزه الثاني على الش��رطة بنتيجة 
70/44 بع��د مب��اراة جي��دة المس��توى من 
الجانبي��ن م��ع أفضلية لحطي��ن الذي أنهى 

األشواط 14/9، 23/10، 18/11، 15/14.
وفاز الساحل على الشرطة و57/30 واألشواط 
12/9، 18/9، 18/5، 9/7 بع��د مباراة مقبولة 
المستوى واألداء مع أفضلية واضحة للساحل 
ومحاوالت ج��ادة وطيبة لالعبات الش��رطة 
ال��ذي غابت عن��ه أبرز العبات��ه حنين دواي 

لإلصابة.
دوري الناشئين

وحق��ق فري��ق التضامن مفاجأة م��ن العيار 
الثقيل عندما قلب تأخره بالشوطين األولين 
وبف��ارق جيد إل��ى الفوز بالش��وطين الثالث 
والرابع وبفارق جيد بعد أن س��يطر بش��كل 
جي��د وأمطر س��لة تش��رين عب��ر الثالثيات 
والهجمات الس��ريعة من تحت الس��لة ليفوز 
 ،12/14  ،16/18 األربع��ة  واألش��واط   72/67

.16/17 ،28/18
وحطين نج��ح فريق حطين ف��ي الفوز على 
الشرطة وبفارق معقول على الرغم من غياب 
أب��رز العبيه الذي��ن لعبوا مع فري��ق الرجال 
ب��كأس الجمهورية بحم��اة وف��ازوا بنتيجة 
60/33 واألش��واط األربع��ة ت��دل على تفوق 

واض��ح لحطين الذي أنهى األش��واط األربعة 
.23/18 ،21/6 ،13/4 ،3/5

كأس الجمهورية للسيدات
ف��ي مب��اراة الذه��اب ل��كأس الجمهوري��ة 
للس��يدات فاز فري��ق التضامن عل��ى فريق 
س��يدات حطين بفارق )8( نقاط 51/43 بعد 
مباراة جيدة من الطرفي��ن تكافأ فيها األداء 
طيلة المراحل مع أفضلية للتضامن بالشوط 
األول الذي كان الفصل في الفوز 18/6، 7/11، 

.9/9 ،17/17
مباراة اإلياب

وفي مباراة اإلي��اب جدد التضامن فوزه على 
ج��اره حطي��ن بنتيج��ة 32/31 بع��د مباراة 
متوسطة مع تكافؤ في األداء مع أفضلية في 
المستوى للتضامن الذي قادته الموهبة يانا 
عفي��ف للفوز الصعب في الوقت الذي احتاج 
فيه حطين للتس��ديد المحك��م وإخفاق في 
التسجيل تحت الس��لة وكانت نتائج األرباع: 

.3/12 ،7/9 ،9/8 ،13/2
وبه��ذا الفوز انتقل التضامن إلى مالقاة فريق 

تشرين يوم بعد غد األحد. 

توجت خضراوات الحرية بلقب ناش��ئات 
الس��لة الحلبية بعد فوزهن الكاسح على 
واعدات العروبة في المباراة النهائية التي 
جمعت الفريقين على ملعب نادي الجالء 
بالعزيزية 68/36 في لقاء من طرف واحد 

سيطرت الخضراوات على كافة حصصه.
الثالث  المركزي��ن  والتقى ف��ي مب��اراة 
والراب��ع فريقا االتحاد واليرموك وأس��فر 
اللقاء عن ف��وز االتحاديات 64/38 وعلى 

الخامس والس��ادس تواجهت  المركزين 
الجالئيات مع صغيرات الس��كك وفازت 

الجالئيات 58/24.
الدور األول

وزعت الفرق الس��تة في المرحلة األولى 
العروبيات  تص��درت  مجموعتي��ن  على 
األولى بفوزهن على اليرموكيات 51/31، 
والس��كك 31/70 وتغلب��ت اليرموكيات 

على السكك 66/15.
في المجموعة الثاني��ة فازت الجالئيات 
وخس��رن   45/41 االتحادي��ات  عل��ى 
أم��ام الخض��راوات 45/52 فيما تغلبت 

االتحادي��ات عل��ى الخض��راوات 56/52 
وتأه��ل للنهائ��ي عن المجموع��ة بفارق 

النقاط الحرية واالتحاد.
المرحلة األخيرة

بالدور نصف النهائي تف��وق العروبة أول 
المجموع��ة األول��ى على االتح��اد ثاني 
الثاني��ة 52/33 وفاز الحري��ة أول الثانية 

على اليرموك ثاني األولى 77/32.
وأصبح الترتيب النهائي لألندية المشاركة 
وف��ق التال��ي: 1- الحري��ة 2- العروب��ة 
3- االتح��اد 4- اليرم��وك 5- الجالء 6- 

السكك.

الحرية بطاًل لسلة ناشئات حلب

مباريات مهمة في دوري الناشئين والناشئات وكأس الجمهورية للسيدات في الالذقية
محمد عجان

محمد هاشم إيزا
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أنزل الس��تار ي��وم األربعاء الماض��ي عن رحلة 
ذه��اب دوري المجموع��ات ف��ي بطولة دوري 

أندية أبطال أوروبا لكرة القدم.
وحدها 3 أندية حقق��ت العالمة الكاملة بنهاية 
الذه��اب وهي باريس س��ان جيرم��ان وبايرن 
ميونيخ ومانشستر سيتي وللمجموعات األولى 

والثانية والثالثة على الترتيب.
وتألق ديب��اال ليضع فريق��ه يوفنتوس بمقدمة 
راب��ع المجموعات وأبقى لوران��زو فريقه نابولي 
متصدرًا للمجموعة الخامس��ة وكاد أن يخسرها 
لمصلحة ليفربول بوقت اس��تفاد فيه برش��لونة 
من النيران الصديقة وفاج��أ إنتر ميالن ضيفه 
بروس��يا دورتموند.. وحس��م اليبزيغ قمة آخر 

المجموعات لمصلحته.
وتنطلق مباريات اإلياب )الجولة الرابعة( ابتداء 
من ي��وم الثالثاء الخامس من ش��هر تش��رين 

الثاني القادم.
عالمة كاملة

في المجموعة األولى تابع باريس سان جيرمان 
تألقه محققًا الفوز الثالث على التوالي والعالمة 
الكاملة لرحلة ذهابه عندما سحق مضيفه كلوب 
بروج البلجيكي بخمسة أهداف نظيفة افتتحها 
م��ادور إي��كاردي د 7 ثم كيلي��ان مبابي د 61 
الذي تالق بشكل كبير في هذه المباراة وسجل 
هاتري��ك حيث عزز بالدقيقتي��ن 79، 83 فيما 
كان قد س��بقه إيكاردي أيضًا بتس��جيل هدف 

بالدقيقة 63.
ورف��ع الفري��ق الباريس��ي رصي��ده ل���9 نقاط 
بوق��ت حقق في��ه لاير مدريد األه��م بعد فترة 
انتكاس��ات بالبطولة التي طالم��ا تخصص بها 
)الش��امبيونزليغ( وف��از بالجول��ة الثالثة على 
مضيف��ه غلطة س��راي التركي به��دف دون رد 
س��جله توني كروس د 18 أضاع خاللها الملكي 
العدي��د من الفرص بمواجه��ة المرمى، وأصبح 
رصي��ده 4 نقاط بالمركز الثاني بمجموعته فيما 
لكلوب ب��روج نقطتي��ن ولغلطة س��راي نقطة 

يتذيل بها الترتيب.
ويش��هد الس��ادس من تش��رين الثاني القادم 
مواجهت��ي اإلياب حيث يلتق��ي لاير مدريد مع 
غلطة س��راي ف��ي برنابيه ويحل كل��وب بروج 
ضيفًا على باريس سان جيرمان وفي بارك دي 

برانس.
صدارة بافارية

عاد العمالق البافاري لدياره متصدرًا مجموعته 
الثانية بع��د فوزه على أولمبياك��وس اليوناني 
بثالث��ة أهداف لهدفين حافظ ب��ه على رصيده 

الكامل ب�9 نقاط.
وتأخر بايرن ميونيخ بالنتيجة بعد مفاجأته من 
قب��ل أصحاب األرض د 23 عبر يوس��ف العربي 
لكن ال��رد جاء س��ريعًا بعد عش��ر دقائق بقدم 
روبرت ليفاندوفسكي ثم دخل بالثاني بقوة وعزز 
تقدمه بهدفين لليفاندوفس��كي د 62 وتوليسو 
د 75 قبل أن يقلص دوس س��انتوس ألصحاب 
األرض د 79 لم تنفع بعدها أي محاولة لتعديل 

النتيجة لتبقى 2/3 للنادي األلماني.
وس��حق توتنه��ام هوتس��بير بالمجموعة ذاتها 
ضيف��ه النجم األحمر الصربي بخمس��ة أهداف 
دون رد رف��ع بها الفريق اإلنكليزي رصيده إلى 4 
نقاط بالمرك��ز الثاني يليه النجم األحمر بنقاطه 

الثالث ثم أولمبياكوس أخيرًا بنقطة يتيمة.
س��جل أهداف توتنه��ام هاري كي��ن هدفين 
بالدقيقتين 9، 72 ومثله فعل الكوري الجنوبي 
هيونغ مين سون بالدقيقتين 16، 44 فيما وقع 

إيريك الميال على رابع األهداف د 57.
قوة السماوي

ضرب فريق مانشس��تر س��يتي بقوة من جديد 
وحق��ق ف��وزه الثال��ث عل��ى التوال��ي ضمن 
منافس��ات ثالث المجموعات وكان ضحية هذه 
الجولة فريق أتالنتا اإليطالي وأمتع الس��ماوي 
عشاقه في ملعب االتحاد رغم تأخره بهدف من 
ركلة جزاء سددها بنجاح روسالن ماليتوفسكي 
واس��تعاد توازنه بعد 7 دقائ��ق من هذا الهدف 

ليفتح مهرجان التس��جيل عبر سيرجيو أغويرو 
ال��ذي عاد وس��جل ف��ي د 38 من ركل��ة جزاء 
الهدف الثاني لفريق��ه وكان الهدف الثالث من 
نصي��ب رحي��م س��ترلينغ د 58 وتأل��ق األخير 
ليطبع الهاتريك على خد منافس��ه بعد هدفيه 
بالدقيقتين 64، 69 ليرفع الفريق رصيده إلى 9 

نقاط بفوزه 1/5 بصدارة المجموعة.
ويحت��ل دينامو زغرب وش��اختار دونتيس��ك 
المركز الثاني والثالث تباعًا ولكل منهما 4 نقاط 

ثم أتالنتا أخيرًا خالي الوفاض.
ش��اختار ودينامو تعادال في اللق��اء اآلخر بهذه 
المجموعة بنتيج��ة 2/2 على أرض األول الذي 
س��جل له كوت��و بليانكا د 16 وس��انتوس د 75 
وسجل للضيف داني أولمو د 25 وميسالف من 

ركلة جزاء د 60.
صراع ثنائي

ال ت��زال المجموعة الرابعة تحتكم لصراع ثنائي 
على الص��دارة حي��ث يتقدم يوفنت��وس على 
أتلتيك��و مدريد بف��ارق هدف ول��كل منهما 7 
نقاط فيما للوكوموتيف موسكو الروسي 3 نقاط 

وأخيرًا بايرليفركوزن األلماني من دون رصيد.
أتلتيك��و اإلس��باني افتت��ح منافس��ات الجولة 

الثالث��ة يوم الثالث��اء الماضي بف��وز مهم على 
بايرليفكوزن بهدف س��جله الف��ارو موراتا د 78 
رغ��م أنه باهت لكن النق��اط الثالث هي األهم 
في صراع الضيف على الظفر بنقطة، وفي تورينو 
لعب باول��و ديباال دور البطولة وس��جل هدفي 
يوفنتوس بالدقيقتي��ن 77، 79 قاد بهما فريقه 
للف��وز على ضيفه لوكوموتيف الذي تقدم بداية 

د 30 بهدف اليكسي ميراتشوك.
رباعية إنكليزية

حاف��ظ نابولي اإليطالي على صدارته للمجموعة 
الخامسة في دوري األبطال يالحقه ليفربول بعد 
توهجه برباعية وبف��ارق نقطة فقط فيما يبتعد 
ريدبول س��الزبورغ بنقاطه الث��الث وأخيرًا كي 

أرسي جينك بنقطة.
فوز نابولي جاء صعبًا على مضيفه ريدبول ورغم 
تقدم الفريق اإليطالي بهدف��ي داريس ميرتينز 
بالدقيقتي��ن 17، 64 ع��اد المضي��ف من بعيد 
ليتع��ادل عبر إيرلينغ هاالند م��ن ركلة جزاء د 
40 والالعب نفس��ه عاد ليسجل د 72 لكن بعد 
هدف التعديل بدقيقة فقط تقدم نابولي بهدف 
لورنزو أنس��يني ليرفع رصيده إلى 7 نقاط بقمة 

المجموعة.

من جهته عاد ليفربول لدياره بنتيجة كبيرة 1/4 
سجلها على حس��اب مضيفه كي آرسي جينك 
البلجيك��ي بدأها من��ذ الدقيق��ة الثانية بهدف 
تشامبرلين الذي عزز هدفه د 57 وسجل ساديو 
مان��ي د 77 وختمها محمد صالح د 87 وقلص 
ستيفن ألصحاب األرض د 88 لتنتهي المواجهة 

1/4 ورفع ليفربول رصيده ل�6 نقاط بالوصافة.
يغرد وحيدًا

ابتعد برش��لونة اإلس��باني بص��دارة المجموعة 
السادسة لدوري األبطال بعد فوزه الصعب على 
مضيفه س��الفيا ب��راغ التش��يكي بنتيجة 1/2 
رف��ع بها رصي��ده إلى 7 نقاط بوق��ت فاجأ فيه 
إنت��ر ميالن ضيف��ه بوروس��يا دورتموند وغلبه 
بهدفي��ن نظيفين ليصبح ل��كل فريق منهما 4 
نقاط بالوصافة فيما يتذيل سالفيا براغ الترتيب 

بنقطة وحيدة.
وف��ي ملعب إدين أرينا س��جل ميس��ي هدف 
الس��بق ف��ي الدقيق��ة الثالثة وج��اء التعديل 
بالش��وط الثاني لب��راغ بقدم ي��ان يوريل د 50 
وبعدها بسبع دقائق سجل برشلونة هدف الفوز 
بنيران صديقة عبر بيتر أوالنيكا الذي سدد كرة 

بالخطأ في شباك فريقه.
وتق��دم إنتر باللقاء اآلخر عب��ر الوتارو مارتينيز 
بالدقيق��ة 22 وأض��اع الفري��ق ركلة ج��زاء عبر 
الالعب نفسه د 82 لكن رصاصة الرحمة أطلقها 
النتوين��و كاندريف��ا في مرم��ى دورتموند قبل 

النهاية بدقيقة.
اليبزيغ حسمها

حس��م فريق اليبزيغ األلماني قم��ة المجموعة 
الس��ابعة التي جمعته مع ضيفه زينيت سانت 
الروس��ي وغلب��ه 1/2 ليعتلي الفري��ق األلماني 
ص��دارة المجموع��ة ب�6 نق��اط ت��اركًا الوصافة 

لضيفه.
وس��جل الضي��وف هدفه��م الوحي��د أواًل عبر 
ياروسالف راكينسكي د 25 فيما سجل ألصحاب 

األرض كونراد اليمر د 49 ومارسيل د 59.

وفي المواجه��ة األخرى م��ن المجموعة ذاتها 
تغلب بنفيكا البرتغالي على ليون الفرنسي 1/2 
س��جل للفائز رافائيل فيريرا سيلفا د 4 ولويس 
ميغيل الفونسو د 86 وللخاسر ممفيس ديباي 

د 70.
وتجم��د رصيد الفريق الفرنس��ي عن��د 4 نقاط 
يتخلف بف��ارق األه��داف فقط ع��ن الوصيف 
الروسي وسجل بنفيكا أول 3 نقاط له يحتل بها 

المركز األخير بالمجموعة. 
عودة البلوز

ع��اد فري��ق تشيلس��ي اإلنكلي��زي ليلعب دور 
البطول��ة بعد تغلب��ه على أياكس أمس��تردام 
الهولندي ف��ي عقر داره بهدف دون رد س��جله 
ميشي بانش��واي قبل النهاية بأربع دقائق رفع 
بها البلوز من رصيده لس��ت نقاط ويتخلف عن 

أياكس المتصدر بفارق األهداف فقط.
ولم يستفد فالنسيا اإلسباني من النتيجة أعاله 
وس��قط بفخ التع��ادل اإليجابي أم��ام مضيفه 
ليل الفرنس��ي وبهدف لمثله حيث تقدم الفريق 
اإلس��باني بهدف دينيس تش��ير يش��يف د 63 
وجاء هدف التعديل الصاعق للفريق الفرنس��ي 
بالدقيقة الخامس��ة من الوقت بدل الضائع عبر 
جوناث��ان إيكوني، ورفع فالنس��يا رصيده ألربع 
نق��اط فيم��ا كانت النقط��ة األول��ى لليل التي 
يقب��ع بها بالمركز األخير ف��ي آخر المجموعات 

)الثامنة(.
رقم قياسي لميسي

بعيدًا عن المنافس��ات وترتي��ب المجموعات.. 
ضرب النجم األرجنتيني  ليونيل ميس��ي رقمًا 
جديدًا في مس��ابقة دوري األبطال حيث أصبح 
أول العب يس��جل في 15 موسمًا على التوالي 
بالمس��ابقة القارية بعد هدفه في مرمى سالفيا 
براغ التش��يكي، وع��ادل العب برش��لونة إنجاز 
ثنائي لاير مدريد راؤول غونزاليس وكريستيانو 
رونالدو بالتس��جيل في شباك 33 فريقًا مختلفًا 

بدوري األبطال.

جول��ة جدي��دة تش��هدها كبرى 
الدوري��ات األوروبي��ة لكرة القدم 
هذا األس��بوع على وقع التأجيل 
التي  األرض  كالس��يكو  لمب��اراة 
كان مق��ررًا إقامته��ا ظه��ر اليوم 
السبت بين برشلونة ولاير مدريد 
وت��م تأجيله��ا حتى 18 الش��هر 
كاتالونية  أحداث  بس��بب  القادم 
حيث يتصدر برشلونة حاليًا ب�19 
نقطة يلي��ه لاير مدريد 18 يليهما 
غرناط��ة 17 ثم ثالث��ة أندية هي 
لاير سوس��يداد وأتلتيك��و مدريد 
وإش��بيلية عل��ى الترتيب ولكل 

منها 16 نقطة.
وبذل��ك س��يكون مرك��ز الصدارة 
انتصار  مهددًا بشكل مؤقت بحال 
أي م��ن الف��رق المنافس��ة حيث 
يقابل غرناطة الثالث يوم غد األحد 
فري��ق لاير بيتي��س كم��ا يلتقي 
إش��بيلية مع خيتافي أما أتلتيكو 
مدريد فيالقي اليوم أتلتيك بلباو.
بغرابة  الص��دارة  الملك��ي خس��ر 
األسبوع الماضي بعد خسارته مع 
لاير مايوركا بهدف مقابل ال شيء 
جمدت رصي��د أبناء زي��دان عند 
نقطتهم ال�18 اس��تغل برش��لونة 
ذل��ك بفوزه عل��ى إيب��ار بثالثية 
نظيفة بتوقيع غريزمان وميس��ي 
وس��واريز،  فقف��ز للص��دارة وكان 

غرناطة قد افتت��ح المرحلة بفوزه 
وخس��ر  بهدف  أوساس��ونا  عل��ى 
أتلتيكو مدري��د نقطتين هامتين 
عندما وقع بفخ التعادل اإليجابي 

1/1 مع فالنسيا.
وفي بقية نتائج المرحلة التاسعة 
ليغانيس  عل��ى  تغل��ب خيتافي 
0/2 وبالنتيج��ة ذاته��ا ديبورتيفو 
أالفيس عل��ى س��يلتا فيغو وفاز 
إس��بانيول  مضيفه  عل��ى  فيالاير 
وإشبيلية على ليفانتي وبالنتيجة 

ذاتها 0/1.
وف��ي إنكلت��را ينتظ��ر ليفرب��ول 

المتصدر لقاء صعب يوم غد األحد 
مع ضيفه توتنهام ويلعب أصحاب 
األرض براح��ة تامة لو نظريًا لفارق 
النقاط الس��ت الذي يفصلهم عن 
أق��رب منافس��يهم عل��ى جدول 
ترتيب البريمرلييغ حيث لليفربول 
25 نقطة يليه مانشستر سيتي 19 
نقطة ثم ليس��تر وتشيلس��ي 17 
الخامس  بالمركز  آرس��نال  يليهم 
برصي��د 15 نقطة، أما مانشس��تر 
س��يتي الوصيف فس��يقابل اليوم 

السبت أستون فيال.
وخس��ر زم��الء ص��الح بالجول��ة 

التاسعة نقطتين بأرض مانشستر 
التعادل بهدف لمثله  يونايتد بعد 
حي��ث أنق��ذ الالن��ا فريق��ه قبل 
النهاية بخم��س دقائق بعد تقدم 
األول  بالشوط  الحمر  الش��ياطين 
بهدف راش��فورد، وتلقى آرس��نال 
صدمة قاس��ية بخسارته في أرض 
ش��يفيلد يونايتد بهدف، ولم يجد 
بالتغلب  صعوبة  سيتي  مانشستر 
على مضيفه كريستال باالس 0/2، 
وبالنتيج��ة ذاتها تغل��ب إيفرتون 
عل��ى ويس��تهام يونايت��د، وف��از 
أس��تون في��ال على برايت��ون 1/2 

وتجاوز تشيلس��ي فريق نيوكاسل 
بهدف ألونس��و وتع��ادل توتنهام 
1/1 م��ع واتفورد بوقت تغلب فيه 

ليستر سيتي على بيرنلي 1/2.
صدارت��ه  يوفنت��وس  ويواص��ل 
لل��دوري اإليطال��ي قب��ل انطالق 
الجول��ة التاس��عة لك��ن صدارته 
مه��ددة ب��أي وقت حي��ث يبتعد 
بفارق نقطة فق��ط عن إنتر ميالن 
الوصي��ف برصي��د 17 نقطة فيما 

ألتالنتا 17 ونابولي 16.
ويح��ل يوفنتوس اليوم الس��بت 
ضيفًا على ليتشي فيما يطير إنتر 

ميالن للقاء بارما.
وتغل��ب اليوفي بالجول��ة الثامنة 
على ضيفه بولونيا 1/2 س��جل له 
رونال��دو هدف الس��بق ثم تعادل 
دانيل��و قب��ل أن ينق��ذ بيانيتش 
فريق��ه به��دف الف��وز وف��از إنتر 
ميالن على مضيفه ساس��ولو 3/4 
وش��هدت بقي��ة المباري��ات فوز 
نابول��ي الرابع على هيالس فيرونا 
بهدفين نظيفين وتعادل التس��يو 
مع أتالنتا 3/3 وفاز أدونيزي على 
تورينو بهدف وتعادل س��مبدوريا 
س��لبًا م��ع ضيف��ه روم��ا وتغلب 

كالياري بهدفين على سيال.
وس��حق بارما ضيف��ه جنوى 1/5 
وتقاسم ميالن مع ليتشي أهداف 
المواجه��ة األربع��ة، وف��ي ختام 
الجولة تعادل يوم االثنين الماضي 

بريشيا مع فيورنتينا سلبًا.
وفي البوندس��ليغا ينعم بوروسيا 
مونشنغالدباخ بالصدارة المشتركة 
بع��دد النقاط 16 مع فولفس��بورغ 
في ظل ترص��د من بايرن ميونيخ 
وبوروس��يا دورتموند ولكل منهما 
15 نقط��ة ومثلهم��ا اليبزيغ، لكن 
األم��ور لن تس��تمر وف��ق الوقائع 

لوج��ود ع��دد م��ن النج��وم في 
الباف��اري ودورتمون��د  العم��الق 
القادرين على قل��ب الطاولة على 
كل المنافس��ين خاص��ة بالدوري 

المحلي.
ويس��تقبل باي��رن اليوم الس��بت 
ويح��ل  برلي��ن  يوني��ون  فري��ق 
بوروس��يا دورتمون��د ضيف��ًا على 
شالكة، ويشهد يوم غد األحد لقاء 
المتصدر مع إينتراخت فرانكفورت 
وتس��بقها مواجهة فولفسبورغ مع 
أوغس��بورغ ضمن الجولة التاسعة 

من عمر المسابقة.
الثامنة  بالجول��ة  باي��رن  وخس��ر 
عل��ى  ثالث��ًا  جع��اله  نقطتي��ن 
الئح��ة الترتيب بع��د وقوعه في 
ف��خ التع��ادل اإليجاب��ي 2/2 مع 
دورتموند  فيما جمد  أوغس��بورغ 
غلبه  عندما  مونشنغالدباخ  ضيفه 
به��دف ماركوروي��س، وش��هدت 
ف��وز هوفنهايم  المباريات  بقي��ة 
على ش��الكة، ويونيون برلين على 
فرايب��ورغ بنف��س النتيج��ة 0/2 
 0/3 باديورن  وتغلب كولن عل��ى 
وتع��ادل اليبزيغ مع فولفس��بورغ 
1/1 وفيردر بريمن مع هيرتابرلين 
1/1 وافتتح إينتراخت فرانكفورت 
الجول��ة بف��وز كبي��ر عل��ى باي��ر 

ليفركوزن 0/3.
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تحت ش��عار )الرياض��ة.. فعل وإنجاز 
لتبق��ى راية الوط��ن مرفوعة( تواصل 
األندية الرياضية عقد مؤتمراتها للدورة 
االنتخابية العاش��رة لالتحاد الرياضي 
الع��ام, بحض��ور مميز م��ن القيادات 
كاف��ة  ف��ي  والرياضي��ة  السياس��ية 
المحافظ��ات, وحضور كبير من كوادر 
األندية أعض��اء المؤتم��رات وبأجواء 
هادئة أنتج��ت الكثير م��ن اإلدارات 
بإجم��اع أعض��اء  التزكي��ة  بطريق��ة 

المؤتمرات.
وفيم��ا يل��ي نس��تعرض المؤتمرات 
التي عقدت خالل األسبوع الفائت في 

مختلف المحافظات.
نادي الوثبة

انعق��د المؤتم��ر االنتخاب��ي لن��ادي 
الوثب��ة بحض��ور اللواء موف��ق جمعة 
رئيس االتح��اد الرياضي العام وطالل 
البرازي محافظ حمص وشحادة مطر 
عضو قيادة فرع حمص لحزب البعث 
العربي االش��تراكي وع��دد من أعضاء 
الرياضي  لالتحاد  التنفي��ذي  المكتب 
الع��ام ورئي��س اللجن��ة التنفيذي��ة 

لالتحاد الرياضي بحمص
وأكد محافظ حمص خالل المؤتمر أن 
الرياضة السورية شكلت خالل سنوات 
الحرب فعل مقاومة وتحدي وانتصار 
حيث لم يغب علم الجمهورية العربية 
الس��ورية عن أي عاصم��ة دولية من 
خالل مش��اركات األبطال الس��وريين 
بمختلف األلعاب خاصة أن الرياضة له 
أهمية أساسية في الحياة االجتماعية 
حم��ص  أن  وأض��اف  والثقافي��ة, 
كانت قبل س��نوات الح��رب بمقدمة 
المحافظ��ات م��ن ناحي��ة األبط��ال 
الرياضيي��ن وإنجازات الف��رق وحاليًا 
تتضافر كل الجهود ليعود األلق لرياضة 
حمص. وأش��اد بما حققه نادي الوثبة 
الموس��م الماضي من إنجازات خاصة 
لق��ب كأس الجمهوري��ة بك��رة القدم 
ووصافة كأس الجمهورية بكرة الس��لة 
الفردية  باأللع��اب  وإنج��ازات عديدة 
وكان عالمة فارقة أس��عدت ورسمت 

البسمة على وجوه أهالي حمص.
الل��واء موف��ق جمعة  ب��دوره أوضح 
رئي��س االتحاد الرياضي العام إنه بعد 
أكث��ر من 8 س��نوات م��ن الحرب ما 
تزال الرياضة السورية منتصرة وتحقق 
الوثبة نموذج مميز  االنجازات ونادي 
لهذه االنج��ازات إضافة لنادي الكرامة 
اللذين شكال حالة اجتماعية ورياضية 
مميزة بحمص وخاصة خالل سنوات 

الحرب.
واش��اد اللواء جمعة بكل الجهود التي 
بذلت وخاصة الذي��ن عملوا بالظروف 
الصعب��ة وأع��ادوا التعاف��ي للرياضة 
بحم��ص والذين يس��تحقون الش��كر 
والمطل��وب ف��ي المرحل��ة القادم��ة 
المزيد من العم��ل لتحقيق مزيد من 
االنجازات خاصة أن نادي الوثبة يضم 
أسماء وخبرات مميزة بكافة األلعاب 

الرياضية.
م��ن  العدي��د  المؤتم��ر  وتضم��ن 
تأمي��ن  ض��رورة  ع��ن  المداخ��الت 
المالع��ب التدريبي��ة بحم��ص م��ع 
تأمين باصات لألندية والبحث بأفكار 

استثمارية تدعم خزينة نادي الوثبة
وش��هد المؤتمر انتخاب إدارة جديدة 
للنادي حيث فاز إياد دراق الس��باعي 

برئاسة مجلس االدارة التي ضمت في 
عضويتها كل من باسل األتاسي- طه 
تدمري- زيوار طيارة- عمران مرجان- 

البتول ناصر – نوار بطشون.
وأكد رئي��س نادي الوثب��ة إياد دراق 
السباعي بعد انتخاب اإلدارة الجديدة 
أن الطموح ما زال كبيرًا لنادي الوثبة 
بتحقيق المزيد من االنجازات والعمل 
على تالفي بعض الثغرات بالموس��م 
الماض��ي وأن ن��ادي الوثب��ة هو لكل 
أبنائه وأي إنجاز يتحقق هو لكل أبناء 
النادي وأبناء حمص, وأضاف أن إدارة 
النادي ستعمل على تنفيذ العديد من 
الخط��ط بمختلف المجاالت الرياضية 
واالجتماعي��ة لتبقى االبتس��امة في 
التحضير  مدينة حم��ص مش��يرا أن 
بشكل جيد لتكون فرق القدم والسلة 
من المنافسين على األلقاب المحلية 
موجه الش��كر لجمهور الوثبة المحب 
للن��ادي ال��ذي يعتبر الداع��م األول 
النج��ازات الفريق, وف��ي الختام قدم 
للضيوف  التذكارية  الدروع  الس��باعي 

الكرام شاكرا حضورهم.
نادي الثورة

عق��د نادي الث��ورة الرياض��ي مؤتمره 
االنتخاب��ي بحض��ور الدكت��ور ماه��ر 
خياطة نائ��ب رئيس االتحاد الرياضي 
الع��ام والعقي��د فايز الحم��وي عضو 
قي��ادة ف��رع دمش��ق لح��زب البعث 
قوتلي  ومعت��ز  االش��تراكي  العرب��ي 
ولبنى معال عضوي المكتب التنفيذي 
لالتحاد الرياض��ي العام وفراس معال 
أمين عام اللجنة األولمبية الس��ورية 
وجالل نقرش رئيس اتحاد كرة السلة 
ومهند ط��ه رئيس اللجن��ة التنفيذية 
لفرع دمش��ق وأمين الش��عبة الثانية 
وأعضاء قيادة الشعبة وكوادر النادي.

المهندسة س��الم عالوي رئيس نادي 
الث��ورة قدم��ت ف��ي بداي��ة المؤتمر 
ملخص��ًا ع��ن واق��ع العم��ل بالنادي 
وبع��ض المصاعب الت��ي يعاني منها 
فيما يخص المنش��أة والضغط المالي 
المتب��ع حاليًا  التطبيق  الذي فرض��ه 
لنظام االحتراف, والذي اعتبرته يهدد 
وجود بع��ض األندي��ة العريقة نتيجة 
عدم وجود ري��وع كافية لديها لمجاراة 
أندية أخرى لديها وفرة مالية )مؤقتة(. 
بع��د ذل��ك ق��دم ع��دد م��ن أعضاء 
المؤتمر مداخالته��م وبدورهم أجاب 
الحضور الرسمي على هذه المداخالت 
مؤكدي��ن أن ن��ادي الث��ورة يش��كل 
حال��ة مميزة ف��ي أجوائه وأنش��طته 
االجتماعي��ة إضافة لتفوق��ه الرياضي 

رغم إمكاناته المحدودة جدًا.
في الختام تم بإجماع أعضاء المؤتمر 
تجديد الثقة برئيسة النادي المهندسة 

س��الم عالوي، وانتخب مجلس إدارة 
بالتزكية ضم بعضويته كاًل من: طاهر 
مهن��ا - روال جب��ري - رامي توتنجي 
-عماد درويش - لقاء واكيم- حسام 
كيالني، كما تم انتخاب ريما ميماس 

كعضو متمم لمؤتمر فرع دمشق.
نادي النصر 

عقد ن��ادي النصر مؤتم��ره االنتخابي 
بحض��ور الرفيق الل��واء موفق جمعة 
رئي��س االتح��اد الرياض��ي العام ود 
إبراهي��م أب��ا زي��د عض��و المكت��ب 
التنفي��ذي لالتح��اد الرياض��ي العام 
وعماد عطيه عضو قيادة فرع القنيطرة 
لحزب البعث العربي االشتراكي وراشد 
الش��عبة األولى وأعضاء  خليل أمين 
قيادة الش��عبة ورئيس وأعضاء قيادة 
ف��رع القنيطرة لالتحاد الرياضي العام, 
وتم خالله استعراض التقرير السنوي 
وتقدي��م المداخ��الت م��ن أعض��اء 
المؤتم��ر واإلجاب��ة عليها م��ن قبل 
رئيس االتحاد الرياضي العام واختتم 
بانتخاب مجلس إدارة للنادي برئاسة 
خلدون عب��د الهادي وعضوية كل من 
يحي��ى متع��ب, مرح ارمن��ازي, نبيه 
رحال, هبة إس��حاق, ولي��د مصطفى, 

جهاد بغدادي.
أندية ريف دمشق

نادي بيت س��ابر: بحض��ور عبدو فرح 
رئيس اللجنة التنفيذية لريف دمشق 
واس��امة البوشي رئيس مكتب العاب 
الق��وة بالمحافظة وفعالي��ات حزبية 
ونقابي��ة وأهلية ورياضي��ة عقد نادي 
بي��ت س��ابر مؤتم��ره الس��نوي وتم 
انتخاب ج��رى خالله انتخاب مجلس 
إدارة برئاسة عمر حصوية وعضوية كل 
من حس��ن ظريفة، نبي��ل زريفة، عمر 

الزوارعة وحمزة حصوية.
نادي عربين: عقد نادي عربين مؤتمره 
االنتخابي الذي بدا باس��تعراض واقع 
العمل بالن��ادي الذي يح��اول حاليًا 
النهوض من بين األنقاض الس��تعادة 
نش��اطه الرياض��ي المعه��ود, وتقدم 
األعض��اء بمداخالت المس��ت  بعض 
هم��وم ومش��كالت الن��ادي وأجاب 

لالتحاد  التنفيذي��ة  اللجن��ة  رئي��س 
الرياضي بريف دمشق عبدو فرح على 
المداخ��الت مؤكدًا دع��م فرق النادي 
بمختلف األلعاب والمساعدة في حلِّ 
المعوق��ات التي تعترض مش��اركات 
المحلّية,  المس��ابقات  ف��ي  الن��ادي 
بعده��ا ت��م انتخ��اب مجل��س إدارة 
للنادي برئاسة عدنان السمرة وعضوية 
كل من محم��د علي عثم��ان, أيمن 
البندقجي, أيمن الشيخ, عادل عطايا, 

ميسر بيضون, غسان كرنبة.
ن��ادي جيرود: انتخ��ب أعضاء مؤتمر 
ن��ادي جي��رود مجل��س إدارة جديد 
للنادي برئاسة س��امر عرابي وعضوية 
كل من: جهاد حمود, ثائر القش��بري, 

بالل العبد هللا, عبد الناصر الدبس.
نادي الشعلة

عقد نادي الش��علة مؤتمره الس��نوي 
في صالة االس��د بالمجم��ع الحكومي 
بدرعا بحضور خالد قناة رئيس مكتب 
الش��باب الفرع��ي بدرع��ا والدكت��ور 
إبراهيم أب��ا زيد والدكتور عبد الحميد 
زرير عضوي المكتب التنفيذي لالتحاد 
الرياضي العام, وألق��ى رئيس النادي 
المكلف أيهم المس��المة كلمة ش��رح 
من خاللها واقع النادي خالل المرحلة 
التي مض��ت والنتائج الت��ي تحققت 
رغ��م الظ��روف الصعبة الت��ي رافقت 
هذه المرحلة.., بعدها بدأت مداخالت 
الحض��ور والتي تركزت ف��ي معظمها 
عل��ى تأمي��ن اس��تثمارات للن��ادي 
واالهتم��ام بمختل��ف األلع��اب التي 
يش��ارك فيها النادي بنف��س الدرجة 
الرياضيين  األبطال  وتكريم  والس��وية 
بانجازاته��م  يلي��ق  ال��ذي  بالش��كل 

واإلسراع في انجاز مقر النادي.
وأجاب المعنيون على كافة األس��ئلة 
والطروحات متمنين لرياضة الش��علة 
المزي��د من التأل��ق والنجاح وتحقيق 
آم��ال وطموح��ات أبناء الن��ادي في 
الوصول إلى أفض��ل النتائج بمختلف 
األلعاب, وبعد ذلك ت��م االنتقال إلى 
الفق��رة االنتخابي��ة النتخ��اب رئيس 
للنادي فتقدم  إدارة  وأعضاء لمجلس 
للرئاس��ة أيهم المس��المة وحده ففاز 
بالتزكي��ة في حين تم تعليق انتخاب 
أعض��اء مجل��س اإلدارة لقل��ة ع��دد 
المرش��حين وترك الموض��وع للجنة 
الفرعي��ة المش��رفة عل��ى االنتخابات 

التخاذ القرار الالزم.
أندية حمص

شهدت محافظة حمص انعقاد عدد من 
المؤتمرات االنتخابية لألندية الرياضية 
بحضور رئيس اللجنة التنفيذية فيصل 
الدربي وأعضاء اللجن��ة التنفيذية كل 
حس��ب إش��رافه على األندي��ة وجرى 
التقارير  اس��تعراض  المؤتمرات  خالل 
مجال��س  م��ن  المقدم��ة  الس��نوية 
اإلدارات, وناق��ش أعض��اء المؤتمرات 
واق��ع العمل في ه��ذه األندية وبعض 

الهم��وم والمعوق��ات وط��رح بع��ض 
الحلول, وأجاب الحضور الرس��مي في 
المؤتمرات على التساؤالت المطروحة 
كل حس��ب اختصاص��ه وف��ي نهاي��ة 
المؤتم��رات ج��رى انتخ��اب مجالس 

ادارات لألندية وفق التالي:
الكرامة: غسان القصير )رئيسًا(

د. ف��راس صنوف��ي، د. بديع الدروبي، 
سيد س��ليمان، مالذ الس��باعي، هيا 

سليمان، عدنان ملوحي )أعضاء(.
ن��ادي رام العنز: تمام عياش رئيس��ا, 
س��ناء النقري ونبي��ل المحمد ومازن 

العلي وحسام المحمد )أعضاء(
ن��ادي المزين��ة: ايل��ي رب��اح منصور 
)رئيس��ًا( الي��اس ميخائي��ل فاط��ره 
وطالل نزي��ه نادر ومجد بش��ير غزالة 

وباسكال الياس دره )أعضاء(
نادي عناز: زاهر متى )رئيس��ًا(, مجد 
االس��عد وتري��ز مخول ون��زار منصور 

وفايز قبة )أعضاء(
نادي مرمريتا: باس��ل جروج )رئيسًا(, 
منى ك��رم وعيس��ى الي��اس وجهاد 

سعادة وهيام سالمة )أعضاء(.
الحموي )رئيس��ًا(  تلقطا: وائل  نادي 
يحي��ى العقال,عبد الس��الم الحواري, 
الحس��ن  الخلي��ل, ش��يرين  داري��ن 

)أعضاء(.
رائد كنجو )رئيسًا(,  المش��رفة:  نادي 
إيم��ان الضاه��ر, فادي عي��د, روميو 

عباس, سليم منصور )أعضاء(.
أندية حماة 

صالح أورفيل
تس��تمر أندية حماة بإجراء انتخابات 
مجالس إداراتها الجديدة حيث تجري 
بعضها بكل جدية وحماس��ة وتنافس 
وبعضه��ا اآلخ��ر تختت��م اجتماعاتها 
االنتخابية بكل هدوء وتسفر مؤتمراتها 
عن الفوز بالتزكي��ة لمجالس إداراتها, 
فيما تعرق��ل عدد قليل من مؤتمرات 
األندية ولم تكتمل العملية االنتخابية 
القانوني  النصاب  نتيجة عدم اكتمال 
كم��ا في نادي مح��ردة وإليكم نتائج 

بعض األندية.
ش��رطة حم��اة: الل��واء خال��د هالل 

المقدم  العميد فراس شاكر,  )رئيسًا( 
كمال أبو الفخر, الرائد همام ضعضع, 
المالزم عبد الجواد بصمه جي, عبد هللا 

جرجنازي, حسن البهنسي)اعضاء(.
نادي س��لحب: فراس وليم )رئيس��ًا( 
س��ومر عيس��ى ش��رف محمد محمد 

وسوف مهند )اعضاء(.
الضاهري��ة: أحم��د الخليل )رئيس��ًا( 
دعاس الرحمون, نبيل الحمود, أحمد 

اليوسف, أحمد حمود )أعضاء(.
نادي جب رملة: عماد دنورة )رئيس��ًا( 
محم��د ني��وف, أحمد القاس��م, عبير 

زيود, بشير إبراهيم.
ن��ادي تل��د درة: منذر مني )رئيس��ًا( 
وائ��ل أمين, عامر س��يفو,هيثم تقال, 

نور عيسى.
أندية دير الزور 

مالك الجاسم
بحضور رئيس مكتب الشباب الفرعي 
المكلف  التنفيذي��ة  اللجن��ة  ورئيس 
وأعضاء  التنفيذي��ة  اللجن��ة  وأعضاء 
قي��ادات الش��عب الحزبي��ة عق��دت 
أندية دير ال��زور حطلة ومراط والطلبة 
والشبيبة مؤتمراتها االنتخابية للدورة 
العاشرة وناقش الحضور مجمل البنود 
الواردة في جس��م التقرير المقدم من 
قبل إدارة كل نادي لمجلسها السنوي 

وتركزت الطروحات: 
نادي��ة حطلة: تس��وير أرضي��ة ملعب 
النادي وبناء مشالح للملعب وتصنيع 
أح��د  وتفري��غ  احتياطي��ة  مقاع��د 
أعض��اء إدارة الن��ادي لمتابعة العمل 
بمدارس  تدريبي��ة  وافتت��اح مراك��ز 
القري��ة لتك��ون رديفًا للن��ادي لدعم 
ألعابه ورف��ع اإلعان��ات المقدمة من 
المكت��ب التنفي��ذي وإعف��اء األندية 
من أجور التحكيم لألندية المش��اركة 
ف��ي دوري الدرجة الثالث��ة, وانتخب 
مجلس إدارة ضم صالح الشيخ رئيسًا 
وحسين العكلة وخالد المحمود وعلي 
إس��ماعيل وحس��ون الطعس أعضاء 

وعبد الجبار الجاسم متمم
نادي مراط: تخصيص األندية بإعانات 
مالية حسب النشاط الرياضي وضرورة 

التعاون م��ع دائرة التربي��ة الرياضية 
لتفعي��ل الرياض��ة المدرس��ية ودعم 
والمس��تلزمات  بالتجهيزات  األندي��ة 
الرياضية لكافة األلعاب الممارسة في 
كل ن��اد وترميم مقر الن��ادي وتفريغ 
أحد األعض��اء وتمثيل األندية الريفية 
باللجان الفنية حسب اللعبة الممارسة 
وتحكي��م  تدري��ب  دورات  وإقام��ة 
لكافة األلع��اب وإقامة ندوات ثقافية 
تهدف إلى نش��ر الوعي الرياضي بين 
الجماهير. وانتخب مجلس إدارة ضم 
خلف البشعان رئيس��ًا وفايز الركاض 
وأحمد األحمد وحس��ن السامر وحمد 

الداوود أعضاء وأمين الغنام متمم
منش��أة  تأمي��ن  الش��بيبة:  ن��ادي 
لصالح  ريوعه��ا  لتوفي��ر  اس��تثمارية 
أنش��طة النادي وتأمين مق��ر إضافة 
لملعب وصالة ومسبح وضرورة تفريغ 
رئيس الن��ادي أو أي عض��و لمتابعة 
العم��ل وإح��داث أندية ف��ي مناطق 
المحافظة باس��م نادي الش��بيبة في 
الميادين والبوكم��ال وتوفير ميزانية 
مالية سنوية لتغطية كافة النشاطات 
وإح��داث مراك��ز تدريبي��ة لعدد من 
النادي وتفريغ مدرب  األلعاب لصالح 
لكل مرك��ز وإصدار روزنامة النش��اط 
الع��ام وتعميمها  الرياضي على مدار 
على األندية ليتسنى بموجبها اإلعداد 
البطوالت  لكاف��ة  المبكر  والتحضي��ر 
المق��ررة ومن��ح القبول المباش��ر في 
الكلي��ات والمعاه��د الرياضي��ة لمن 
يحصل على مراكز أولى باأللعاب من 
العبي أندية الشبيبة, وانتخب مجلس 
ادارة ضم: كارم العثمان رئيسًا وسعيد 
الحسين ووالء شحاذة  الدبس ومعن 

وغسان المزان أعضاء
نادي الطلبة: إعادة مقر النادي الرئيسي 
في مركز عز الدين القسام أو إيجاد مقر 
خاص وافتت��اح مراكز تدريب بالتعاون 
م��ع مديري��ة التربية ورئاس��ة جامعة 
الف��رات ودع��م النادي مادي��ًا وتأمين 
حافلة لنقل الالعبي��ن لمراكز التدريب 
واالهتم��ام بكافة األلع��اب ودعمها.., 
ولم تج��ر االنتخابات لع��دم تقدم أي 
مرشح لعضوية مجلس اإلدارة وسيكون 
هن��اك تنس��يق بي��ن اتح��اد الطلبة 
واللجن��ة التنفيذية واللجنة المش��رفة 
على االنتخابات للب��ت بالموضوع بعد 
ذلك تم انتخاب رئيس للنادي وأعضاء 
وبذل��ك  ومتممي��ن,  إدارة  مجل��س 
تختتم أندية دير ال��زور عقد مؤتمراتها 

االنتخابية للدورة العاشرة.
أندية السويداء

زياد عامر 
بدأت أندية الس��ويداء عقد مؤتمراتها 
االنتخابي��ة وس��ط حضور قلي��ل نوعا 
ما وج��اء عدد م��ن اإلدارات بالتزكية 
مع تغيير طفيف في بعض األس��ماء 
إيجاد  المداخالت ح��ول  وتمح��ورت 
مالع��ب وترمي��م بالص��االت وزيادة 
ع��دد الحص��ص التدريبي��ة بالمدينة 
الرياضي��ة وتقدي��م الدع��م الم��اّدي 
ونتعرف  الرياضية  النش��اطات  إلقامة 
عل��ى أس��ماء قادمة لمرحل��ة جديدة 
والبداي��ة م��ع نادي صلخ��د وقد كان 
األكث��ر حضورًا )24( حي��ث بقي رائد 
الس��عدي )رئيس��ًا( واألعض��اء الجدد 
وليد الشوفي، أحسان أبو ترابي، وسيم 
الجوهري، عتاب أبو زيد بداًل من قصي 
األطرش، س��امر وميادة ن��رش، مازن 
الجغامي وفي ن��ادي عرمان حافظت 
اإلدارة عل��ى حضورها برئاس��ة مطيع 

صيموع��ة واألعضاء: ولي��د الصفدي، 
عدنان صيموعة، مني��ر جمال، مثقال 
الحلب��ي وأيضًا بقي عم��ران الجباعي 
رئيس��ًا لنادي الش��بيبة وال��ى جانبه 
معت��ز قطيني وكفاح كي��وان وانضم 
إل��ى القائمة بس��ام زهر الدي��ن بداًل 
من ريمون خضر وعبي��ر حمدان بداًل 
من هند جربوع أم��ا في نادي العمال 
فقد بقيَّ وس��ام دوارة رئيسًا واألعضاء 
هيثم أبو س��عيد، نسيم سراي الدين، 
مش��هور حاطوم وجاءت سماهر ماّلك 
ب��داًل م��ن رؤى الزرعون��ي وفي نادي 
الغاري��ة جاء ماهر البريحي )رئيس��ًا( 
بداًل من جالء البريح��ي الذي أضحى 
عضوًا بدياًل لعامر االبراهيم مع معين 
أبو خير ولؤي غرز الدين ويزن البريحي 
ب��داًل من أمجد نادر وف��ي نادي القريا 
بقيَّ طارق الدبس )رئيس��ًا( واألعضاء 
س��ميح الدبس، باس��ل ش��قير، نجود 
كي��وان، ن��ورس ملي��ح ويتوالى عقد 
المؤتمرات على أن تنتهي يوم االثنين 

القادم بمؤتمري شهبا والعربي
أندية حلب

محمد هاشم إيزا
واصل��ت أندي��ة حل��ب الرياضية 
عق��د مؤتمراته��ا الختامية للدورة 
عرض��ت  الماضي��ة  التنظيمي��ة 
خالله��ا التقاري��ر المقدم��ة م��ن 
مجالس اإلدارات وبعد مناقش��تها 
والتصوي��ت عليه��ا تم��ت عملية 
انتخ��اب مجالس إداري��ة جديدة 

وفق التالي:
نادي الش��هباء: الدكتور محس��ن 
مهمن��دار )رئيس��ًا(، س��فيان عبد 
الواحد، علي بيطار، سوسن عبهري، 

حسين حقي مهمندار )أعضاء(.
ن��ادي الني��رب: يوس��ف ش��يخو 
النبهان )رئيس��ًا(، حس��ان سمان 
لبابي��دي، أمل الحس��ين الكورو، 
نبيل  محمود علي ش��رفو، محمد 

نبهان )أعضاء(.
نادي القلع��ة: محمود عبد الخالق 
)رئيس��ًا(، س��امر خياطة، روزالين 
حاج ح��وران، بس��ام قاضي، عالء 

شكر )أعضاء(.
ن��ادي العروب��ة: المهن��دس هاتري 
شوش��يك  )رئيس��ًا(،  أرس��النيان 
شوش��انيان، أو هانيس س��الحيان، 
ملكون قاليجيان، رافي س��مرجيان، 
جاك حداد، ريتا ميناسيان )أعضاء(.

ن��ادي عمال حل��ب: محمد نداف 
)رئيسًا(، نادر خياط، محمد بكري 
عبد  اإلبراهي��م،  محم��د  أورفلي، 

الوهاب بلالر )أعضاء(.
جمال  محم��د  الحرفيين:  ن��ادي 
حبال )رئيس��ًا(، عبد الق��ادر بدر، 
محمد ش��ادي محبك، محمد رائد 
حب��ال، عالء الدين األيوبي، محمد 
عمر حسين، يحيى حسنة مامللي 

)أعضاء(.
نادي عفرين: أحمد مدو )رئيسًا(، 
حم��و،  أحم��د  عكي��د،  ري��اض 
إس��ماعيل عرب��و، عب��د الخت��ان 

نعسان )أعضاء(.
نادي نبل: فاضل عباس )رئيسًا(، 
هاني لطوف، محمد إبراهيم كزو، 
أحم��د الش��اطر، عبد هللا خاش��و 

)أعضاء(.
ن��ادي اليرموك: كي��ورك ماويان 
جامجي��ان،  ه��اروت  )رئيس��ًا(، 
بجاقجيان،  آفو  باياسيان،  إبراهام 

ألين تومكيان )أعضاء(.
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الدورة االنتخابية العاشرة لالتحاد الرياضي العام

األندية الرياضية تواصل عقد مؤتمراتها االنتخابية بأجواء هادئة

أنور البكر


