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وتونس تستضيف بطولة الرجال 2020
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طريقان متكامالن
أه��داف الع��دوان الكوني على وطننا معلن��ة وواضحة منذ بدأ 
الغزو ألرضن��ا بموجات إرهابية تكفيري��ة مأجورة مدعومة من 
دول كبرى ومن أعراب وأغراب األغراب دول استعمارية نشأت 
على نهب خيرات الش��عوب وهي مس��تمرة في نهجها الذي ال 
ينتهي إرضاء لربيبتهم دولة العصابات إس��رائيل المزروعة في 
قلب األم��ة وكي تبقى عل��ى قيد الحياة الب��د وأن يموت كل 

شعب مقاوم وأن تدمر الدول الرافضة لهذا الكيان الدخيل.
وأعراب كان يّدعون أنهم أشقاء فإذا بهم أشد كفرًا ونفاقًا وتآمرًا 
وغدرًا فانخرطوا في المؤامرة مع أسيادهم لتكون المعادلة ذات 
شقين أجراء وأصالء والهدف القضاء على سورية تاريخًا وحاضرًا 
ومس��تقباًل والقضاء عليها أرضًا وش��عبًا وجيشًا ونهجًا وعقيدة 

ورسالة سامية.
وقائدنا المفدى الدكتور بشار األسد رئيس الجمهورية أدرك منذ 
اليوم األول لبدء المؤامرة والعدوان والغزو كل األهداف وآثارها 

وتأثيرها وقال قوله المشهور الخالد:
»خسئتم فلست أنا من يتخلى عن المسؤولية«

وكان الق��رار التاريخ��ي الذي ال يوازيه وال يس��مو إليه قرار أنه 
قرار الصمود والثبات والدفاع والمقاومة وطرد الغزاة وتحويلهم 
إل��ى خبر م��ن أخبار التاري��خ كما تحول من س��بقهم ولتبقى 
أرض س��ورية كما كانت مقبرة للغزاة الطامعين والمستعمرين 

الغادرين.
وثبت الش��عب والجيش والقائد وسارت المقاومة للمؤامرة في 

طريقين متكاملين.
طريق الميدان وطريق السياسة جنبًا إلى جنب.

في الميدان كان لجيش��نا الباسل القول والفعل والكلمة العليا 
فدافع عن األرض والعرض والمقدسات والعقائد وانتصر جيشنا 
المعزز بمحبة الشعب األصيل وعقيدة القائد األمين المؤتمن.

وفي السياس��ة كان لقيادتنا الحكيمة الش��جاعة ال��دور األبرز 
واألقوى واألعلى تحت عبارة:

ما لم يأخذه المعتدون بالمي��دان والحرب لن يأخذوه أبدًا في 
السياسة.

وهك��ذا انتصرت س��ورية في الميدان وانتصرت في السياس��ة 
وها نحن على أبواب مناقش��ة للدس��تور حيث سيبقى لشعبنا 
الكلمة العليا ولجيش��نا الخطوة األول��ى ولقائدنا القول الفصل 
وبالتالي لس��ورية النصر العظيم والمس��تقبل المشرق جماهير 
الرياضيين على العهد والوعد جند أوفياء للوطن وجيشه وقائده 
المفدى وبكل الوفاء والوالء للس��يد الرئيس بشار األسد رئيس 

الجمهورية. 

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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البحارة حسموا القمة
الجيش ×تشرين صفر/1

ربيع حمامة
سجل الهدف باسل مصطفى د79

عزز البحارة من صدارتهم لجدول الترتيب بعد 
فوزه��م على ن��ادي الجيش في قم��ة الجولة 
الرابعة التي ش��هدها ملعب الجالء وبهدف زاد 
من أوجاع الزعيم بعد تعرضه للخس��ارة الثالثة 
ف��ي 4 جوالت حتى اآلن وهو أمر لم يحدث له 

منذ سنوات طويلة .
الش��وط األول صبغه الجي��ش بلونه وبأفضلية 
في الس��يطرة واالس��تحواذ ونقل الك��رة بين 
الخط��وط وتهديد مرمى الضي��ف وافتقد فقط 
لهز الشباك ، بالمقابل لم يقدم تشرين العرض 
المطلوب وارتكز على تقوية دفاعه معتمدًا على 
المناوالت الطويلة بحال��ة االرتداد الذي افتقد 
للتموي��ل والكثافة وبالتالي عدم الخطورة على 

مرمى العالمة الذي لم نره بهذا الشوط .
في حديث الفرص س��دد مؤم��ن ناجي ضمن 
جزاء تش��رين ارتدت من المدافع أبوزينب إلى 
محمد ش��ريفة الذي س��دد بجان��ب القائم د2 
وأنقذ المدنية مرماه عندما رد تس��ديدة ناجي 
إلى ركني��ة د13 وحاول األخي��ر بأكثر من مرة 
اختراق دفاع تشرين بمهارة فردية ومن إحداها 
وضع ورد الس��المة بمواجهة المرمى س��ددها 
ارتدت من قدم المدافع أيضًا عاد ليس��دد ورد 

فوق العارضة د24 .
أفضلي��ة التحرك الهجومي للجيش اس��تمرت 
عل��ى مح��ور خط ال���16 التش��ريني ومن كرة 
مقوس��ة وموزونة متوس��طة القوة كاد ورد أن 
يهز شباك المدنية لكن الكرة مسحت العارضة 
د33 وعاد ليس��دد كرة ثابتة جانبية ارتدت من 
الدفاع المكثف وتكفل مدنية من جديد بإبعاد 
ك��رة مرفوعة م��ن بين الرؤوس ليه��دأ اللعب 
بالدقيقتين اإلضافيتي��ن قبل أن تعلن صافرة 

الدولي ياسر الحسين نهاية الشوط.
ف��ي الثاني تغير الحال كليًا مع قراءة الش��وط 
األول ف��ي اس��تراحة الفريقين حي��ث انقلبت 
األفضلية لمصلحة الضيف م��ع عدة تغييرات 
طفيفة على التشكيل والتمركز بأرض الملعب 
فاش��ترك محم��د مالط��ا وش��كل مع باس��ل 
مصطف��ى والدالي والمرمور وحميش��ة ضغط 
كبير عل��ى نصف ملع��ب الجيش وب��دأ المد 
سريعًا دون مقدمات مع تسجيل عدة مناسبات 
سانحة للتسجيل أولها رأسية المصطفى ضمن 

المنطقة التقطها العالم��ة د50 وأخرى لمالطا 
الذي هيأ كرة لنفسه لكنها طالت عن قدمه وهو 
بمواجهة المرمى د58 ومرر األخير كرة س��اقطة 
للمصطفى سبقه إليها العالمة بقبضة يده تخلل 
ذلك ع��دة ك��رات وتمريرات طولي��ة افتقدت 
اللمس��ة األخيرة من العبي تشرين مع تراجع 
بمستوى فريق الجيش الذي تواجد مرة واحدة 
بتس��ديدة من علي خليل رده��ا المدنية على 
دفعتين د72 وتقدم مدافع تش��رين حسن أبو 
زينب ليرتقي إلى ركنية برأس��ه افتقدت القوة 
وم��ع ن��زول الحمدكو زاد تش��رين من ضغطه 
وم��ن أفضليته حت��ى توج ذلك به��دف الفوز 
والمب��اراة في الدقيقة 79 عندم��ا مرر حمدكو 
كرة بينية وضعت باسل مصطفى بحالة انفرادة 
تامة واجه بها العالمة بثقة وسددها أرضية عن 
يمينه أفرحت حوالي 3000 مش��جع تشريني 

تواجدوا على المدرجات .
ورغ��م حراجة الموق��ف ألصح��اب األرض إال 
أنه��م افتقدوا الحيلة وأضاع��وا مفاتيح اللعب 
الهجوم��ي تمامًا حيث غاب قصي حبيب وورد 
وخليل وناجي وتباعدوا بالمسافات فيها بينهم 
ولم تفد التبديالت المتأخرة بنزول مازن عمارة 
وأحمد الخصي من تغيير أي شيء حيث بقيت 
األفضلي��ة لتش��رين ال��ذي كاد أن يعزز هدفه 
مرتين عب��ر الخطرين حمدكو ومالطا وبتمويل 
سخي ومساندة من خط الوسط لكن الحال بقي 
على ماهو عليه لتنتهي المباراة بهدف دون رد .

رباعية حطينية
حطين×النواعير 2/4

محمد عجان
برباعية م��ن األهداف فاز حطي��ن على ضيفه 
النواعي��ر مقاب��ل هدفي��ن بعد مب��اراة جيدة 
المس��توى من الجانبين م��ع أفضلية واضحة 
لحطين الذي لعب مباراة ّقدم من خاللها المتعة 
في السيطرة الميدانية والمهارة وتوظيف أمثل 
لإلمكاني��ات فأجاد وأمتع بالعرض الكروي في 
الوقت الذي تقوقع النواعير في منطقته لنصف 
ساعة كاملة لم يكن مؤهاًل لمجاراة مستضيفه، 
لكنه س��رعان ما خ��رج ودارت عنفات��ه وبادل 

حطين الهجمات.
الش��وط األول ش��هد س��يطرة حطينية مطلقة 
وممتعة وضغط وخطورة مباش��رة حيث سجل 
هدفه األول د 17 بواس��طة حسين جويد وكاد 
الجويد أيضًا عبر تسديدات قوية كان لها حارس 

النواعير صاحيًا ليسجل حطين هدفه الثاني د. 
40 من ركلة جزاء لعبها مارديك ماردكيان فيما 
س��نحت للنواعير فرصة واح��دة للباش بيوك 

الذي حول كرة برأسه أبعدها الشاكر لركنية.
الشوط الثاني استمر حطين في ضغطه ليسجل 
له رأفت مهتدي الهدف الثالث برأس��ية ماكرة 
مرت عبر يس��ار حارس النواعي��ر الذي حصل 
بع��د دقائق على ركلة جزاء س��جل فيها هدفه 
األول بواسطة زاهر عكيل لترتفع بعدها خطورة 
اللعب وينشط النواعير وتدور عنفاته من جديد 
ويب��ادل حطين الهجمات وتش��كيل الخطورة، 
لك��ن حطين كان له رأي آخر عندما عزز تقدمه 
بالهدف الرابع بواس��طة ع��ز الدين عوض الذي 
أحسن استقبال كرة عالمة أودعها المرمى عن 

يمين حارس النواعير د 60.
لينش��ط النواعير مع الدقائق األخيرة ويحصل 
عل��ى ركلة ج��زاء ثانية د 83 قل��ص بها الفارق 
وسجل عبر رامي عامر لتنتهي المباراة بفوز غال 

لحطين بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تفوق اتحادي
الشرطة × االتحاد  صفر/1

صبحي أبوكم
سجل لالتحاد: أنس بوطة )7(

أكد االتحاد أفضليت��ه بفوزه بهدف دون مقابل 
على مستضيفه  الشرطة بعد هجمات متبادلة 
على مدار الش��وطين ومنعت اللمس��ة األخيرة 

من استغالل الفرص التي أتيحت للطرفين .
البداي��ة كانت هجم��ة ألصح��اب األرض عبر 
محم��د عيس��ى جان��ب القائ��م ،  والمفاجأة 
حض��رت مبكرة حيث اس��تفاد أنس بوطة من 
تمريرة حسام الدين العمر من كرة عرضية من 

جهة اليسار لمرمى الشرطة سددها في المرمى 
على يمين حارس مرمى الشرطة شيفان أوسي 
، رد الش��رطة بكرة عرضية لك��رم عمران مررها 
للبوطة س��ددها بجانب القائم وتس��ديدة من 
محمد غباش كابتن االتحاد علت عارضة مرمى 
الش��رطة، وحول خالد ابراهي��م حارس مرمى 
االتحاد تسديدة كرم عمران الى ركنية وانفراده 
للبوطة علت العارضة ، ومع اقتراب الشوط من 
نهايته سدد محمود اليونس كرة مباشرة حولها 

حارس ابراهيم الى ركنية.
واس��تمر التنافس في الثاني بشكل أفضل من 
األول وفي الفرص تمريرة ألحمد األشقر سددها 
فوق عارضة مرمى الش��رطة ، ومباشرة لليونس 
قطعها دفاع االتحاد، واستمرت محاوالت تبادل 
الهجم��ات من قب��ل الش��رطة إلدراك التعادل 
ومن االتحاد لتعزيز التقدم ، ورأسية من محمد 
الكواي��ة انقدها حارس االتح��اد ، وأغلى فرص 
الش��رطة أهدرها هادي ملط بعد عدة تمريرات 
سددها بعيدة عن القائم وانفرادة لحسام الدين 
العمر أم��ام المرم��ى الخالي لخ��روج حارس 
مرمى الش��رطة سددها برأس��ه بجانب القائم ، 
وتعثر البديل محمد األحمد بعد اس��تالمه كرة 
من جه��ة اليمن ودخل منطقة جزاء الش��رطة 
في تس��ديدها ، ومرر الكواي��ة كرتين لمنطقة 
ج��زاء االتحاد صدهم��ا دفاع األخي��ر، وحاول 
محمد األحمد في منطقة جزاء الشرطة ذهبت 
كرت��ه األولى بجانب القائم وأخرى لم تجد من 
يس��ددها في المرم��ى ، وفرصة هدف لصهيب 

الشرعبي تباطأ في تسديدها .
لقطات

حضر اللقاء الدكت��ور ماهر خياطة نائب رئيس 
االتحاد الرياضي العام ومهند طه رئيس تنفيذية 

دمشق ، ورافق نادي االتحاد جمهور مأل السدة 
اليمنية الرئيسة ووضع أمام منصته العديد من 
الالفت��ات الكبيرة واس��تمرت هتافاتهم طوال 

وقت المباراة .

خماسية البرتقالي
الجزيرة × الوحدة 5/2

محمد هاشم إيزا
سجل للجزيرة كوران خلو ومحمود عنز د )60، 
71( وللوحدة مؤيد العجان، عبد الرحمن بركات 
2، أنس العاجي، عبد الهادي شلحة د )14، 25، 

.)73 ،47 ،43
الحكام: د. وس��ام ربيع، تميم يونس، محمود 

محمود، د. وديع الحسن.
اإلن��ذارات: عب��د المهدي الحاج، ك��وران خلو، 
حميد أوصمان، ش��يخموس أوسو )الجزيرة(، 

مؤيد العجان، عبد القادر دكة، مؤيد الخولي.
الطرد: عبد المهدي الحاج )الجزيرة(.

المراق��ب اإلداري: محمد هاش��م إي��زا، مقيم 
الحكام: معن كيالي.

اس��تحق الوح��دة ف��وزه الكبير عل��ى مضيفه 
الجزيرة في مباراة سريعة مفتوحة تفوق خاللها 
البرتقال��ي بالخب��رة وحس��ن التنظي��م ولعب 
الجزيرة باندف��اع وحماس وتق��دم لألمام في 
محاوالت هجومية كشفت خطه الدفاعي الذي 

استغله الوحدة على أفضل مايرام.
خ��الل الدقائق ال���10 األول��ى أه��در الجزيرة 
فرصتين فكانت تس��ديدة أوصم��ان ومحاولة 
أحم��د الت��ي حولها الح��ارس موس��ى ببراعة 
لركنية وأطاح العويد بفرصة مؤكدة بعد انفرادة 
بالموس��ى ال��ذي تدخل بالمقاب��ل أنقذ الكورو 

مرماه من الحالق .
تسلم بعدها )البرتقالي( مقاليد اللعب وضاعت 
فرصة الخولي وس��جل العجان من كرة جانبية 
خدعت الحارس الذي ارتقى لها لكنه وضعها في 
مرماه خطأ، حاول الجزيرة وتهيأت أمام الرشو 
فرصة كبي��رة للتعادل بع��د مواجهة الضيوف 
دون أن ي فلح، دفع بعدها فريقه الثمن غاليًا 
عندما اخترق العاجي الجدار الدفاعي الجزراوي 
وسجل وتابع البركات عرضية جاء منها الهدف 

الثالث.
بعد مضي دقيقتين على انطالقة الشوط الثاني 
حقق البركات هدفه الش��خصي الثاني والرابع 
لفريقه منهي��ًا عدة تمريرات وقلص خلو الفارق 
بعد ثنائية ليضيف البديل ش��لحة من اللمسة 

األول��ى اله��دف الخامس للضي��وف ومن الكر 
والف��ر تمكن البديل اآلخ��ر للجزيرة )عنز( من 
تس��جيل هدف رائ��ع عندما أطلق ك��رة بعيدة 
س��قطت خلف الحارس )الموس��ى( واستقرت 
بالمرمى، وكاد الخليل أن يحقق الثالث للجزيرة 
بمحاولة وجهد فردي لكن كرته جاورت القائم.

تعادل سلبي
الطليعة × جبلة صفر/صفر

عمار شربعي
بالرغ��م م��ن البداية الس��ريعة لالعب��ي جبلة 
ومحاوالتهم الوصول باك��رًا لمرمى الخلف عن 
طريق البيري��ش! ألن العبي الطليعة س��ارعوا 
المتصاص الفورة الجبالوية والتي توقفت فجأة 
بفعل الهجم��ات المتالحق��ة ألصحاب األرض 
بنش��اط العدي والكردي والبصيلة في الوسط 
والزينو والدين��ار بالهج��وم واللذين وصال في 
أكثر من مناس��بة لمرمى العلي والذي تعملق 
في دفع ك��رة الزينو خارج الخش��بات قبل أن 
يبدع أيض��ًا خلف الطليعة ف��ي الوصول للكرة 
قبل قاروط جبلة المنفرد تمامًا وإن كان العبو 
جبل��ة كان خيارهم الوحي��د القوقعة الدفاعية 
قبل التفكي��ر بالجانب الهجومي ومع ذلك كاد 
اللولو أن يزعج الطليعة بكرة جاورت الخشبات 

مع نهاية دقائق األول.
في الثاني أحس مدرب الطليعة بحراجة موقفه 
فدفع بالعقاد والحداد لتعزيز الجبهة الهجومية 
وتش��كيل الكثافة العددية ف��ي النصف اآلخر 
من الملعب والذي ش��غله جميع العبي جبلة 
للحفاظ على التعادل الس��لبي على أقل تقدير 
ومع ذل��ك تحمل العلي عبئ��ًا ثقياًل عندا دفع 
صاروخية الس��مان لركنية ونج��ح في حماية 
ش��باكه من كرة العقاد القوي��ة قبل أن ينجح 
ف��ي التصدي مرتين متتاليتين لكرتي الكردي 
والعقاد ويزداد بعدها الضغط الطلعاوي بكرات 

العقاد والخميس والزينو.
قب��ل أن ينهى العلي ح��ارس جبلة طموحات 
جماهير الطليعة عندم��ا تعملق وبأعجوبة في 
دفع كرة الخميس من قلب المرمى مع غروب 

شمس اللقاء.
لقطات

ظهر الغض��ب واضح��ًا على جمه��ور الطليعة 
وطالبوا بإقالة المدرب عمار ش��مالي بعد نهاية 
اللق��اء وهتف جمهور الطليعة ضد العبي جبلة 

إلضاعتهم الوقت.

في األسبوع الرابع للدوري الكروي الممتاز

تشرين وحطين في القمة مستمران... والصدارة باألهداف للبحارة

ترتيب المرحلة الرابعة
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استمر  الممتاز  الكروي  للدوري  الرابع  األسبوع  في 
المرة  وهذه  المؤثرة  القوية  انطالقته  في  تشرين 
العاصمة  في  )البطل(  الجيش  فريق  على  تفوق 
وتجاوزه وأضاف الى رصيده ثالث نقاط غالية أبقته 

على القمة.
دوام��ة  م��ن  اإلف���الت  يستطع  فلم  الجيش  أم��ا 
الموسم  هذا  الثالثة  للمرة  واكبته  التي  الالتوازن 
تاريخه  من  سابقة  تعتبر  ثالثة  خسارة  إلى  فتعرض 
ففقد  الحصاد  عن  عاجزين  العبوه  وظهر  الطويل 
الفريق  يعد  ولم  الجماعي  بريقه  من  الكثير  الفريق 

والوسيلة  الحيلة  لغياب  المنافسون  يخشاه  الذي 
أداؤه  فكان  المهرة  األلعاب  وصانعي  والهدافين 
منافسه  منح  الذي  األمر  لطيفًا  وتأثيره  مكشوفًا 
بإمكانية  الطموح  لديه  وعزز  والهدوء  الطمأنينة 

الفوز وهذا ما حققه.
بثقة  الناجح  م��ش��واره  حطين  تابع  الالذقية  في 
مع  لقائه  نقاط  على  وقبض  هجومية  وشهية 
النواعير كاملة ليستمر بالجلوس على القمة  ضيفه 

مع جاره تشرين .
الجميلة  وتحركاته  الملفت  وأداؤه  حطين  رباعية 
حيث  المباراة  طوال  تستمر  لم  خطوطه  وانسجام 
تراخى الفريق وأصابت العبيه موجة من الدلع فطرق 

مرماه وأهدر زيادة الرصيد ..
النواعير قدم نفسه في وجهين ، األول تردد وحيرة 

على  يدل  أمر  وهذا  وتسجيل  وثقة  انطالق  والثاني 
الصفات  بهذه  تتصف  التي  السورية  الكرة  نوعية 
كثيرًا  الواحدة  المباراة  في  فرقها  حال  وينقلب   ،
وكذلك بين الشوطين ألسباب متأصلة ، والمكان ال 

يسمح بالوقوف أمامها اآلن .
وفي العاصمة وبملعب الفيحاء حقق االتحاد ما أراد 
أن  ليعلن  به  واحتفظ  عليه  ونام  هدفًا  سجل  حين 
صحوته مستمرة إذ انتقل من فوز على الطليعة من 
الشهباء إلى فوز على الشرطة بالعاصمة فهل هذه 
صحوة دائمة أم مؤقتة ووفق ظروف خاصة جدًا؟
حالة  وف��ي  وم��ؤث��رًا  قويًا  ب��دأ  فهو  الشرطة  أم��ا 
الذي  غليان لكنه هدأ من جديد فهل هذا الهدوء 
تجاوزها  يمكن  ومفاجئة  طارئة  حالة  كبوة  أنتج 

والعودة الى المسار الصحيح من جديد.

فريق  شباك  وأمطر  بقوة  الوحدة  ضرب  حلب  في 
الصحيح  باالتجاه  ال��وح��دة  وس��ار  المتعب  الجزيرة 
كما  القمة  على  المناسبة  دائرة  في  وبقي  متقدمًا 
على  قادر  وهو  ال��دوري  انطالق  قبل  متوقعًا  كان 
ذلك ألنه يملك رصيدًا من الالعبين يستطيعون ذلك.
أما الجزيرة فهو في حالة غير طبيعية وكلنا يعلم 
ولم  وتأخر  وتهاوى  خسر  إن  عليه  عتب  وال  لماذا 
مبررًا  ذلك  ألن  لجماهيره  المرضي  المستوى  يقدم 
على  التغلب  يحاول  الميدان  في  زال  ما  ألنه  ويشكر 
الصعوبات وليقول كلمة  المعوقات وليتجاوز  كل 

عشاقه ومحبيه في الحسكة وغيرها.
في  مراوحًا  أرض��ه  على  الطليعة  استمر  حماة  في 
الفوز وتحقيقه  المكان ولم يستطع اإلفالت نحو 
إلى  تعادل  إلى  خسارة  من  المنوال  نفس  على  وسار 

خسارة إلى تعادل.
خطواته  حول  استفهام  إشارة  من  أكثر  يضع  مما 

القادمة وهل يغير جلدته أم ماذا؟
هذا  له  نقطة  أول  على  فحصل  جبلة  ضيفه  أم��ا 
يسجل  وهذا  متتالية  خسارات  ثالث  بعد  الموسم 
من  وقاتل  يضعف  ول��م  يستسلم  لم  أن��ه  أي  له 
سعيه  ثمار  أول  وقطف  جديد  بثوب  العودة  أجل 
الديار  خ��ارج  ألنها  ثمينة  نقطة  وهي  ومحاوالته 
أكثر من  أيضًا ويريد  وألن منافسه في وضع صعب 

ذلك.
مباريات قادمة

فيلتقي  السبت  اليوم  األسبوع  مباريات  وتستأنف 
في  غدًا  وتستكمل  الفتوة  مع  الوثبة  حمص  في 

طرطوس بلقاء الساحل مع الكرامة.

 علي شحادة
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من القلبمن القلب

الدوري الك��روي الممتاز عل��ى أبواب أس��بوعه الثالث، ومن 
المبكر وضع قراءات ومقارنات ثابتة في س��ياق التحليل، لكن 
من الواضح أن هناك أندية بدأت بشكل جيد، وأن هناك أندية 
أخرى ال تزال تعاني من بعض المشاكل لم تسمح لها بالدخول 
بأجواء المنافسة ولذلك كانت مبارياتها في األسبوع األول غير 
موفق��ة كحال الوحدة والكرامة واالتحاد والجيش الذي خس��ر 

مباراته األولى.
النف��س الطويل للنادي هو الذي يتحكم بالنتائج وذلك اعتبارًا 
من نهاية الثال��ث األول لذهاب ال��دوري، فبعض مرور بعض 
األسابيع س��يظهر النادي الذي يحافظ على معدالت متصاعدة 
تدريجيًا وس��يظهر النادي الذي ب��دا بطفرة حماس مكنته من 
الحصول على نقاط األسابيع األولى ثم يخبو الحماس فتتراجع 

النتائج وتبدأ أندية النفس الطويل بالظهور.
الش��ك أن صدور بعض العقوبات االنضباطية بحق المخالفين 
والدوري الزال في بدايته يدل على متابعة ومراقبة جيدة حتى 
تاريخه. لكن الغرام��ات المالية المتضمنة في الئحة االنضباط 
ال زال��ت ه��ي الطاغية على الق��رارات الصادرة بح��ق مدربين 
وإداريين، وهذه المسألة سبق وتم ا لتطرق إليها من عديد من 
المتخصصين في وس��ائل اإلعالم، فحساسية الدوري وأهمية 
تنفيذه بسالس��ة تحتاج ربما إلى نظرة أشمل كما وتحتاج إلى 
تفعيل بعض بنوده��ا، وربما واجهنا خروج بعض الجمهور في 
المباريات المقبلة عن النص األمر الذي يمكن أن يسبب إرباكًا 
كبي��رًا األمر الذي يقتضي تعديل أو إضاف��ة بعض البنود على 
ق��وام الالئحة االنضباطية، فالغرام��ات المالية وحرمان مدرب 
أو إداري م��ن التواجد في الملع��ب وكذلك عقوبات الالعبين 
لن تف��ي بالغرض كما حصل في بعض الحاالت في الموس��م 
الماض��ي، واألهم م��ن كل ذلك إيجاد حل��ول ناجعة للحاالت 
غي��ر المنضبطة من قب��ل الجمهور وهي التي تس��بب األذى 
األكب��ر وهذه الحلول ال تعالجها اللوائح وحدها بل ونحتاج إلى 
إجراءات وقائية من عديد من الجهات وأهمها دور رجال حفظ 
النظام فعلى عاتقهم تقع مس��ؤولية كبيرة ابتداء في التدقيق 
ف��ي عملية دخول الجمهور إلى الملعب والمدرجات ثم مراقبة 
حركة الجمهور ف��ي المدرجات أثناء وبعد انتهاء المباراة وهذا 
يحتاج إلى دراية واس��عة وحكمة في معالجة األمر ألن درهم 
وقاي��ة خير من قنط��ار عالج وهذا يتطلب التنس��يق بين كل 
المفاصل المش��رفة على س��ير المباراة إليصالها إلى بر األمان، 
كم��ا وأن حماية أطقم الحكام أثناء وبع��د المباراة يؤدي إلى 
س��ير العملية التحكيمية بسالس��ة، فالحكم المطمئن إلى أن 
هناك من يحميه س��يتخذ بالتأكيد قرارات محايدة وصحيحة 
التي ربما ال تعجب البعض وسينس��حب ه��ذا االطمئنان إلى 
كل الحكام المكلفين بقيادة المباريات في األس��ابيع الساخنة 

من الدوري.
عندم��ا يتم االلتزام بكل قواعد القان��ون والحيادية في تعيين 
الح��كام ثم في قراراتهم، وعندما يؤدي مقيم الحكام والمقيم 
اإلداري واجباتهم دون التأثر بمفاعيل اإليحاءات والتلميحات 
من قبل أصح��اب المصلحة عندها تتوافر الش��روط المطلوبة 

لتطوير األداء في الدوري.
نأمل أن تكون اإلجراءات االنضباطية والعقوبات االتحادية في 
حدوده��ا الدنيا، ونأمل أن تكون األخطاء اإلنس��انية في تقدير 
الصافرات التحكيمية مقبولة نسبيًا ألننا لم نصل بعد إلى تقنية 
)الفار( التي تساعد الحكام في إعادة النظر بقراراتهم ومع ذلك 
ف��إن لدينا حكامًا على قدر جيد من المس��ؤولية وقادرين على 

إنجاح المباريات وإيصالها إلى بر األمان.

إرهاصات الدوري الكروي

نبيل الحاج علي

ج��رت ري��اح مباريات األس��بوع 
الثالث للدوري الممتاز لكرة القدم 
كما اشتهت سفن تشرين وحطين 
والوحدة واالتحاد والنواعير، حيث 
حصدت نقاطًا ع��ززت بها الرصيد 
ودفعتها إلى القمة والمقدمة على 
الترتي��ب وبالتالي تقدم  ج��دول 
بحارة تش��رين وحطي��ن للصدارة 
يطاردهما الوحدة بش��طارة بفوزه 
على الس��احل وقف��ز االتحاد على 
س��لم الترتيب بف��وز ثمين على 
فرح��ًا  النواعي��ر  وكان  الطليع��ة 
بامتي��از حيث اس��تطاع اصطياد 

الجيش البطل.
تش��رين أمط��ر ش��باك الجزي��رة 
جبل��ة  آالم  م��ن  زاد  وحطي��ن 
النقاط  والفتوة  الش��رطة  وتقاسم 
وبقي��ا متحفزين لالنط��الق فيما 

تأجلت مباراة الكرامة والوثبة.

تعادل سلبي
الفتوة × الشرطة صفر/صفر

رياض أمين
ببداية الشوط األول حصل الشرطة 
على ركنيتين قطعها دفاع الفتوة 
األزرق ويحول  ليهاج��م  باقت��دار 
حارس الشرطة رأسية أحمد كلزي 
لركني��ة وبعده��ا يحص��ل الفتوة 
عل��ى 3 ركنيات لم يس��تفد منها 
ويخطف حارس الشرطة الكرة من 
ق��دم الكلزي وتمر ك��رة الكنيص 
عن يس��ار قائم الشرطة يرد عليها 
م��ازن عل��وان بأحض��ان حارس 
الفتوة وت��رد عارض��ة الفتوة كرة 
محم��د البري الخفيف��ة بالمقابل 

أبعد قلب دفاع الش��رطة تسديدة 
أحم��د الكلزي ولينتهي الش��وط 

بالتعادل السلبي.
في الش��وط الثاني هاجم الشرطة 
وحص��ل على 3 ركني��ات قطعها 
ح��ارس ودفاع الفت��وة ويهاجمه 
الفتوة ويس��دد له عل��ي رمضان 
عن يسار قائم الش��رطة وأمسك 
ح��ارس األزرق تس��ديدة كواي��ة 
ويس��يطر وسط الش��رطة ويمون 
هجوم��ه بك��رات بيني��ة تكف��ل 
دفاع الفت��وة بقطعها ومن هجمة 
للفتوة يضيع نصر محيميد فرصة 
هدف وتمر كرته عن يس��ار قائم 
الشرطة ويقطع حازم جبارة الكرة 
ويس��دد بأحضان حارس الشرطة 
الهجمات مع  الفريق��ان  ويتبادل 
أفضلية للش��رطة لتنتهي المباراة 

بتعادلهما سلبيًا.
لقطات

حض��ر المب��اراة الدكت��ور ماه��ر 
خياط��ة نائ��ب رئي��س االتح��اد 
الرياضي الع��ام والدكتور إبراهيم 
التنفيذي  المكت��ب  أبا زيد عضو 
رئيس  الع��ام  الرياضي  لالتح��اد 
اللجنة المؤقتة التحاد كرة القدم.

فوز أول
االتحاد × الطليعة 1/2

محمد هاشم إيزا
سجل لالتحاد حسام العمر وأحمد 
وللطليع��ة   )77  ،75( د  األش��قر 

محمد زينو د 11.
قل��ب االتحاد تأخ��ره أمام ضيفه 
الطليعة إلى فوز جدير ومس��تحق 
بهدفين وق��دم الجانب��ان مباراة 
عالية المستوى )تكتيكيًا وبدنيًا( 
أفضل  الدي��ار  أصح��اب  ولع��ب 

وأجم��ل وأق��وى مبارياتهم منذ 
موسمين ولعب الضيوف بأسلوب 

منظم وبخطوط متقاربة متوازنة.
الوقت  معظ��م  االتح��اد  س��يطر 
منذ  متنوعة  وامت��دادات  بضغط 
فرصة  فكان��ت  البداي��ة  صاف��رة 
الشاب ريحانية من تمريرة العمر 
تحول��ت لركنية، وم��ن االنطالقة 
الزينو  الطلعاوي��ة األولى حص��ل 
عل��ى ركلة ج��زاء عندم��ا نفذها 
بنفس��ه هدف��ًا، وع��اود أصحاب 
األرض وتهي��أت فرص��ة التعادل 
على رأس البوط��ة وضعها مكان 
الحارس )خلف( وس��دد السواس 
الجانبية وأبعد  بالش��باك  مرتين 

الخلف مباشرة الغباش.
في الش��وط الثاني واصل االتحاد 
س��يطرته وأطب��ق عل��ى مرم��ى 
الضي��وف وبدأ بتس��ديدة األحمد 
وكاد الطليعة أن يس��تغل الفراغ 
أعلن  حت��ى  االتحادي  الدفاع��ي 
الحكام ع��ن ركلة ج��زاء لالتحاد 
وس��ط ضغ��ط واعتراض��ات من 
الضي��وف اضط��ر معه��ا الحك��م 
الستشارة الحكم المساعد والحكم 
الرابع وبع��د جولة من اعتراضات 
االتحاديي��ن وحوارات الحكام عاد 
الحكم الرئيسي فألغى ركلة الجزاء 
عقب توقف دام ست دقائق؟ ومن 
كرة عائ��دة من الح��ارس توصل 
دقيقتين  وبع��د  للتع��ادل  العمر 
أرس��ل األش��قر كرة أرضية بعيدة 

مسجاًل هدف التقدم.

فوز جدير لتشرين
تشرين × الجزيرة 2/4

محمد عجان
حقق تش��رين ف��وزًا جدي��رًا على 

ضيفه الجزيرة 4/2 بعد مباراة كان 
فيها تشرين هو األميز.

منذ اللحظات األولى امتد تشرين 
بهجمات س��ريعة وخطرة وتمكن 
من تسجيل هدفه األول بواسطة 
زكري��ا العم��ري ال��ذي أحس��ن 
الكردغلي  التعامل م��ع عرضي��ة 
وتابعه��ا قوية عن يس��ار حارس 
الجزيرة بعده��ا الحت عدة فرص 
لتش��رين وعبر مرتدات س��ريعة 
الجزيرة  تمك��ن  فت��رات  وعل��ى 
من إدراك التعادل من تس��ديدة 
مفاجئة من خ��ارج منطقة الجزاء 
لجفان محمد ليعود تش��رين من 
جدي��د ويهاجم بق��وة ومن ركلة 
جزاء مع نهاية الش��وط يترجمها 

محمد مرمور هدفًا ثانيًا.
الش��وط الثان��ي وض��ح تصميم 
العبي تش��رين على زي��ادة الغلة 
وعب��ر س��يطرة ميداني��ة واضحة 
وجم��ل هجومية محكمة وخطرة 
تمكن المرمور من تسجيل الهدف 
الثال��ث، بي��د أن الجزي��رة رفض 
االستس��الم وقام بهجمات مرتدة 
إبراهيم  خليل  واستطاع  وسريعة 
من تقليص الفارق بالهدف الثاني.
لتش��رين  محرضًا  اله��دف  وكان 
الذي قام بهجمات خطرة وحاصر 
الجزي��رة في منطقت��ه ونجح عبر 
المرمور نجم المباراة من تسجيل 

الهدف الرابع هاتريك بعد توغله.

ثنائية مستحقة
الوحدة × الساحل 2/صفر

صبحي أبو كم 
س��جل للوحدة عبد الهادي شلحة 

وعبد الرحمن بركات)53, 90(.
حق��ق الوحدة ف��وزًا متوقعًا على 

ضيف��ه الس��احل وتق��دم علي��ه 
بهدفي��ن نظيفين س��جلهما في 
الش��وط الثاني بعد مب��اراة كانت 
ودفاعي��ة  للوح��دة  هجومي��ة 
للس��احل, وخرج الفريقان بنهاية 
الش��وط األول صف��ر اليدين أمام 
إهدار الوح��دة فرصًا عديدة وكان 
األمي��ز أداء أمام مرم��ى الخصم 
حيث أغلق الساحل منطقته أمام 
أفضلية الوحدة ف��ي الوصول الى 
مرم��اه, بدأها ان��س العاجي في 
تجاوز الدفاع وس��دد ك��رة حولها 
الس��احل  مرمى  حارس  الخياري 
الى ركني��ة, وفرص��ة ثانية علت 
العارضة, وسدد الشلحة كرة قوية 
الى ركنية, وتعثر  الخياري  حولها 
محمد الحالق ف��ي كرة على باب 
المرمى الساحل ، وتواجد الساحل 
مباش��رة  بتس��ديدة  كان  األول 

لمؤنس أبو عمشه فوق المرمى. 
الثاني من  واختل��ف األداء ف��ي 
بدايته الذي شهد حيوية للساحل 
في التحرر من منطقة الدفاع فسدد 
علي حس��ن مباش��رة أبعدها طه 
موس��ى حارس مرمى الوحدة الى 
ركنية ، رد عليه الشلحة بتسديدة 
فوق العارضة, ومن عرضية محمد 
حالق سجل الشلحة هدف الوحدة 
األول د53 بمتابع��ة ذمن منطقة 
الجزاء ، رد مؤنس بكرة ارتدت من 
العارضة وتس��ديدة للقطايا صدها 
طه موس��ى, وبعد دخوله بدقائق 
اس��تطاع عبد الرحمن بركات أن 
يعزز بالهدف الثاني بعد كرة ذكية 
من أس��امة أومري وضعته بحالة 
انفراد ت��ام بالمرمى فس��دد عن 
يمين الح��ارس أرضي��ة بالزاوية 

البعيدة.

حطين خطف الفوز
جبلة × حطين صفر/ 1

مصطفى عكو
خط��ف حطين ف��وزًا غالي��ًا من 
مضيف��ه جبلة به��دف وحيد بعد 
أداء تقاس��مه الفريق��ان قدم فيه 
الطرف��ان لوحة رياضي��ة متميزة 
المدرجات..  الملعب وعلى  داخل 
بداية س��ريعة م��ن حطين الذي 
س��يطر عل��ى أرض الملعب بأداء 
هجومي وتهدي��د حقيقي لمرمى 
االش��قر حارس جبلة، فالحت مع 
مارديك  االولى فرص��ة  الدقيق��ة 
على خط المرمى واخرى س��ددها 
بيسراه حولها االش��قر إلى ركنية 
فيم��ا كانت رأس��ية المهتدي أن 
تعل��ن الفرح لحطين حين عكس 
برأس��ه كرة طار اليها االشقر الذي 
كانت مباراته األولى مع النوارس.. 
لم يق��دم جبل��ة األداء المطلوب 
وافتقد العبوه للسرعة والتجانس 
ومع ذلك الحت رأس��ية العوض 
بين أحضان الش��اهر ومع صافرة 
النهاية كاد مارديك أن يسجل من 
كرة داخل الجزاء سددها مرت من 

الجميع جانب القائم.
جولة ثانية بدأت سريعًا من الطرفين 
ومع اللمس��ة األولى بعد دخول عبد 
الرزاق الحسين المباراة يحول برأسه 
ك��رة إل��ى الش��باك ه��دف حطين 
الوحي��د، وح��اول جبلة  والمب��اراة 
التعديل عبر الخوجة والعوض واللولو 
والشمالي دون جدوى، وحاول رأفت 
التعزيز قب��ل النهاي��ة لكنها بجانب 
القائ��م.. ومع غروب ش��مس اللقاء 
العفش  تتوتر األجواء م��ع اعتراض 

على الحكم المساعد األول.

 في األسبوع الثالث للدوري الكروي الممتاز

تشرين وحطين يتصدران والوحدة يطاردهما بقوة

علي شحادة

يش��هد اليوم الس��بت جول��ة جديدة 
)رابعة( ضمن دوري الشباب الممتاز 
لك��رة القدم ويحل الكرام��ة المتصدر 
ضيفًا على الشرطة في ملعب الفيحاء 
الصناعي ويس��تضيف الوثبة الوصيف 
فري��ق المحافظة ف��ي ملعب حمص 
الصناعي وينتظر حطين الثالث فريق 
االتحاد في ملع��ب المدينة الصناعي 
بالالذقي��ة.. علما أن األندي��ة الثالثة 
األولى تمتلك نفس الرصيد 7 نقاط.. 
ويلتقي الوحدة مع الجيش في ملعب 
الج��الء والطليعة مع جبلة في ملعب 
حم��اه الصناعي ويس��تضيف الحرية 
فريق تش��رين وأخيرًا يح��ل النواعير 

ضيفًا على المجد.
وأقيمت األس��بوع الماض��ي مباريات 
الجولة الثالثة التي أس��فرت عن فوز 
الكرام��ة على المج��د بهدفين مقابل 
هدف..ه��دف المج��د س��جله احمد 
العقل��ه رد عليه الكرام��ة عبر محمود 

مهند فاضل وحسام حداد.
وتغلب حطي��ن على النواعير بهدفين 
مقاب��ل هدف س��جل لحطي��ن مثنى 
عرق��اوي ومحمد مرتض��ى وللنواعير 

حذيفه خلوف.
وتعادل الجيش م��ع الوثبة من دون 
أهداف وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة 

تعادل تشرين مع الطليعة كما انتهت 
مب��اراة جبلة م��ع الوح��دة بالتعادل 
اإليجاب��ي به��دف لكل فريق س��جل 
الوحدة بواس��طة زكريا ك��رك ولجبلة 

حيدرة علي.
المباراة  الماض��ي  األربع��اء  وج��رت 
المؤجلة م��ن المرحل��ة األولى وهي 
ديرب��ي الالذقي��ة جمع��ت حطي��ن 
وتش��رين وانته��ت بالتع��ادل بهدف 

لمثله.
وبدأ ال��دوري بالمجمل يأخ��ذ طابعًا 
حماس��يَا حيث تقع 3 أندية على خط 
الصدارة الواح��د مع أفضلية التهديف 
لكل منها تليه��ا 3 أندية أيضًا تمتلك 
كل منه��ا 5 نقاط وفريق��ان لديهما 4 
نقاط وبالتالي فإن جدول الترتيب قد 
يطرأ عليه تعديل مع مرور كل مرحلة 
في ظل تواج��د عدد من النجوم كانوا 
بالمرحل��ة الس��ابقة ضم��ن منتخبي 
الناش��ئين والش��باب إضافة اللتفات 
األندي��ة له��ذه الفئة باعتباره��ا رديفًا 

أساسيًا لفرق الرجال. 

ثالثة أندية على خط الصدارة في دوري شباب الممتاز

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
5237-321الكرامة1
3037-321الوثبة2
5327-321حطين3
7525-312االتحاد4
4225-312تشرين5
3215-312الحرية6
31113214الوحدة7
31113304النواعير8
12-2145-3الشرطة9
12-2134-3جبلة10
12-2112-3الجيش11
22-2113-3الطليعة12
41-4-12-3المحافظة13
50-327--3المجد14

ينطلق يوم الثالث��اء القادم دوري 
الدرجة األولى لكرة القدم ويشارك 
في هذا الدوري أندية كانت ممتازة 
وهبط��ت للدرج��ة األول��ى ومنها 
الحدي��ث، ومن الموس��م الماضي 
ن��ادي المجد )أحد أع��رق األندية 
الس��ورية وكان يحمل اسم دمشق 
األهل��ي, وس��جل يح��وي العديد 
من المش��اركات واالنجازات على 
المستوى المحلي والعربي( ونادي 
حرفيي حلب الذي صعد الموس��م 
الماضي وهب��ط لضعف إمكانياته 
المميزة  األندي��ة  وم��ن  المادي��ة 
كذلك نادي الحرية الحلبي ونادي 

المحافظة الدمشقي ونادي مصفاة 
بانياس ونادي الجهاد من الحسكة 

ونادي العربي من السويداء.
ومن ضمن األندية المش��اركة أندية 
مجتهدة التي حافظت على مستواها 
في درجة األولى والتي كانت تسمى 
س��ابقًا )درجة ثاني��ة( أعواما طويلة 
منها نادي النضال الدمشقي, ونادي 
الكس��وة وجرمانا من ريف دمش��ق 
والتضامن من الالذقية وعمال حماه 
وعفرين من حلب والشعلة من درعا 

والقائمة تطول.
وم��ن األندي��ة المجته��دة ن��ادي 
الحرجل��ة من ريف دمش��ق الذي 
كان قريبا من الصعود إلى الدرجة 

الممتازة الموسم الماضي.

)الثالثاء( انطالق دوري الدرجة األولى 

طارق الجبان كابتن منتخب س��ورية 
وصخرة دفاعه اسم تألق في المالعب 
الس��ورية لم��دة س��بعة عش��ر عامًا 
كالعب وتس��ع س��نوات في التدريب 
التقته »االتحاد« فكانت هذه الجلسة 

الحوارية معه: 
البداية

- كابتن طارق هل لك أن تعرفنا على 
بطاقتك الشخصية؟

طارق الجب��ان موالي��د 1973 متأهل 
أحمل ش��هادة معهد متوسط هندسي 
والدورة التدريبية اآلس��يوية A اعمل 

حاليا مدربًا لرجال نادي الجيش.
سنوات تدريبية

- ماذا عن مس��يرة التس��ع س��نوات 
التدريبية؟

حبي لكرة القدم جعلني اتجه للتدريب 
بعد االعتزال واعتبر التدريب من أهم 
المه��ام فهو مدرس��ة للصبر واألخالق 
والعطاء والتج��ارب لذلك عملت في 
نادي الجيش لم��دة عامين متتالين 
كمس��اعد مدرب للعراقي ثائر جسام 
العام  الروماني كوس��تيكا ف��ي  ومع 
2012 ومع الكابتن احمد الش��عار مع 
ن��ادي الجيش والمنتخ��ب االولمبي 

وم��ن ث��م مس��اعدًا للكابت��ن أنس 
مخلوف وعملت 3 س��نوات مس��اعدًا 
ف��ي المنتخ��ب األول م��ع المدربين 
أيمن حكيم واأللماني بيرند شتانغه.

مع المنتخب
- كيف كان��ت تجربتك التدريبية في 
المنتخ��ب مع الكابت��ن أيمن حكيم 

وشتانغه؟ 
كانت تجربة ناجحة حيث اكتس��بت 
الخبرة واألس��اليب وطرائ��ق التعامل 
وتحم��ل الضغط والتأقل��م وتعلمت 
أن عل��ى المس��اعد أن يتعل��م كيف 
تسير التدريبات وكيف ينفذ التكتيك 

وكيفي��ة ق��راءة المباري��ات والتأقلم 
م��ع إدارة الفريق وكيفية التعامل مع 
فرق كبيرة وعريق��ة كالصين واليابان 
الالعبين  تحضير  وكيفية  واس��تراليا 
بدني��ًا ونفس��يًا وتكتيكي��ًا واحترام 

الفريق المنافس.
فرق الدوري

- ما رأيك بفرق الدوري الس��وري لهذا 
العام؟

ف��رق ال��دوري الس��وري تقس��م إلى 
طابقين وهناك س��تة فرق بالمقدمة 
مس��تواهم متقارب فنيًا وماديًا وهم 
منافس��ون حقيقيون لن��ادي الجيش 
لذلك سيحس��م ال��دوري من يرتكب 

اقل األخطاء في الدوري. 
- الحارس نصف الفريق ماذا يعني لك 
وجود إبراهيم عالمة حارس المنتخب 

األول مع فريق الجيش؟ 
وج��وده عام��ل مه��م وعام��ل أمان 
واطمئنان واستقرار ودعم للفريق وهو 
إضافة كبيرة نأمل أن يساعدنا وجوده 
على حصد األلقاب والتتويج بالبطوالت 
- اذكر لن��ا ثالثة العبي��ن من خارج 
ن��ادي الجي��ش تتوق��ع له��م التألق 

بالدوري هذا العام؟
محم��د مالطة م��ن تش��رين وأيمن 

عكيل وانس عاجي من الوحدة. 

المدرب جّبان : الجيش منافس حقيقي في كل االستحقاقات

جدول مباريات األسبوع األول
الملعبالمجموعةالفريقاناليوم والتاريخ

الثالثاء 11/5

النبك1النبك × المعضمية
الجالء1اليقظة × الكسوة

ص. حماة3ع. حماة × التضامن
7 نيسان3ح. حلب × قمحانة

الجالء1المجد × الشعلةاألربعاء 11/6

الخميس 11/7

المحافظة2المحافظة × حرجلة
السويداء2العربي × النضال
النبك2جيرود × جرمانا

7 نيسان4الحرية × م. بانياس
ص. حماة4مورك × ع. حلب

ربيع حمامةصبحي أبو كم إبراهيم الواصل 

احتفااًل بأعياد تش��رين التصحيح والتحرير يقيم الرياضيون الفلسطينيون 
في دمش��ق مهرجانًا رياضيًا يتخلله مباراة بكرة القدم بين أش��بال النادي 
العربي الفلس��طيني وأشبال نادي فلسطين وذلك في الساعة الواحدة من 
ظهر اليوم الس��بت، في ملعب النادي العربي الفلسطيني بمخيم اليرموك 
الذي ت��م تحريره من ع��دوان اإلرهاب التكفيري وه��ذه أول مباراة بكرة 
القدم تقام في ملعب النادي العربي الفلس��طيني الذي يعتبر أكبر األندية 
الفلسطينية حيث تخرج منه عشرات الالعبين الدوليين بمختلف األلعاب. 

أس��فرت مباريات بطولة أندية حلب 
لفئة األشبال بكرة القدم عن النتائج 
التالية: في لقاءات األس��بوع الثاني 
فاز الشهباء على القلعة 1/2 واالتحاد 

عل��ى الني��رب 0/2 والعم��ال على 
الشرطة 0/5 والحرفيون على عفرين 
1/4 والحرية على اليرموك 0/6 وفي 
منافس��ات األس��بوع الثال��ث تغلب 
الحرفيون على الش��رطة بهدف واحد 
والحرية على الش��هباء 0/3 والعمال 
على الجالء 0/3 واالتحاد على الجالء 

1/9 وتعادل القلعة مع النيرب 2/2.
تحضيرات

ف��ي المباريات الودي��ة التي تقيمها 
أندي��ة الدرج��ة األول��ى اس��تعدادًا 
لل��دوري تفوق الحري��ة على عفرين 
0/3 وتع��ادل العمال م��ع اليرموك 

بهدف لكل منهما. 

رياضيو فلسطين يحتفلون بأعياد تشرين كرة حلب الواعدة تواصل نشاطاتها
محمد هاشم إيزا
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أنور البكر

محليات

اخ��ت��ت��م��ت األس���ب���وع ال��ف��ائ��ت 
لألندية  االنتخابية  المؤتمرات 
محافظات  كافة  في  الرياضية 
مدى  على  أقيمت  والتي  القطر, 
ثالثة أسابيع تحت شعار )الرياضة 
الوطن  راية  لتبقى  وإنجاز  فعل 
وحضور  وباهتمام  مرفوعة( 
السياسية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  كبير 
وال���ري���اض���ي���ة ب��ال��م��ح��اف��ظ��ات, 
تباينًا  ال��م��ؤت��م��رات  وش��ه��دت 
واضحًا في حضور األعضاء وأعداد 
كثيفة  كانت  التي  المرشحين 
ومميزة في بعضها فيما أفرزت 
بالتزكية  إدارات  أخرى  مؤتمرات 
المرشحين  عدد  مطابقة  نتيجة 
إدارات  لعضوية  المطلوب  للعدد 
أيضًا  ملفتًا  وكان  األندية,  هذه 
القانوني  النصاب  اكتمال  عدم 
إلج����راء االن��ت��خ��اب��ات ف��ي ع��دد 
الكبيرة  األندية  مؤتمرات  من 
ك��االت��ح��اد وال��ح��ري��ة وال��ج��الء 
للجنة  األم���ر  ليترك  والطليعة 
للبت  االنتخابات  على  المشرفة 
مع  اإلدارات..  ه��ذه  بموضوع 
عقدت  التي  المؤتمرات  تفاصيل 

في بحر األسبوع الفائت نمضي.

نادي الجيش
انعق��د المؤتم��ر االنتخاب��ي لن��ادي 
الجيش المركزي بحضور اللواء موفق 
جمعة رئي��س االتحاد الرياضي العام 
والدكت��ور ماهر خياط��ة نائب رئيس 
االتحاد الرياضي العام وفايز الحموي 
عضو قيادة فرع دمشق لحزب البعث 
العرب��ي االش��تراكي والل��واء ياس��ر 
ش��اهين مدير إدارة اإلع��داد البدني 
والرياض��ة ف��ي الجي��ش والق��وات 
المس��لحة ومهند طه رئي��س اللجنة 
والعميد محسن  بدمش��ق  التنفيذية 
العباس مدير النادي وأعضاء المؤتمر 

من كوادر النادي.
العميد محس��ن العباس اس��تعرض 
التقري��ر المق��دم م��ن إدارة النادي 
حول مس��يرة العمل خالل السنوات 
الخمس التي مضت وأهم االنجازات 
واأللقاب التي تحقق��ت في مختلف 
بالن��ادي  تم��ارس  الت��ي  األلع��اب 
وش��اركت ونافس��ت محلي��ا وعربيا 
الميداليات  وقاريا ودوليا وحص��دت 
وأثن��ى عل��ى األبطال الذي��ن حققوا 
انج��ازات كبيرة ومهم��ة في ظروف 
صعبة وعصيب��ة حيث تحققت بإرادة 
صلبة من الرياضيي��ن وفتحت آفاق 
النص��ر والتف��وق والنج��اح ف��ي كل 
المحافل بالتوازي مع نجاحات ونصر 
جيش��نا المغ��وار على ارض س��ورية 
بقيادة الس��يد الرئيس بش��ار األس��د 
ف��ي دحر اإلرهاب ع��ن أرضنا الخيرة 

والمعطاءة.
وألقى الل��واء موفق جمعة كلمة قال 
فيها: بداية أنا س��عيد عندما أتحدث 
أمام زمالئي وأمام النخبة في الرياضة 
الحاضرين منكم  العس��كرية وأخص 
والغائبين ألنن��ا نعيش مرحلة حرب 
ض��د اإلرهاب من جه��ة ونعمل بقوة 
وبصمت من جهة ثانية لتبقى مسيرة 
العم��ل مس��تمرة ورياض��ة الجيش 
تمضي مستمرة بصمت حيث تألقت 
وحققت االنج��ازات واأللقاب ورفعت 
علم س��ورية عاليا ف��ي كل المحافل 
العربية والقارية والدولية في أصعب 
األوقات ولوال وجود اإلرادة والتصميم 
ل��م تحق��ق ذلك وه��ذا أيض��ا يعود 
للقائمين والمش��رفين على  بالفضل 
رياضة الجيش متمثلة باللواء ياس��ر 
شاهين مدير اإلدارة والعميد محسن 
العب��اس مدير الن��ادي وزمالئهم في 
حق��ل العم��ل ومن خلفه��م قيادتنا 
العس��كرية الت��ي تق��دم لن��ا الدعم 
المعنوي دائما وختم كلمته بالش��كر 

للحضور.
بعده��ا ت��م ط��رح المداخ��الت من 
قب��ل األعض��اء والتي تناول��ت واقع 
الخاصة  المطال��ب  وبع��ض  األلعاب 
بها, ليقوم اللواء ياس��ر شاهين بالرد 
على ه��ذه المداخ��الت والطروحات 
بش��كل مفص��ل ومعبرا عن ش��كره 
الجزيل لهم لما طرحوه من صعوبات 
ومعانات تستحق االهتمام والمتابعة 
وخاصة التي تعنى بش��ؤون وهموم 
الرياضيي��ن ومنش��آتهم التي تحتاج 
لبع��ض الصيانات والترمي��م, ووعد 
بحل��ول القضايا التي تخ��ص النادي 
بالتع��اون م��ع إدارة الن��ادي مؤكدًا 
أن هن��اك متابعة أيضا مباش��رة مع 
االتحاد الرياضي والزمالء في المكتب 
التنفي��ذي لمعالجة المش��اكل التي 

تعترض المنشأة وصيانتها.
وأش��ار الل��واء ش��اهين إل��ى حجم 
العقوب��ات التي تتع��رض لها ألعاب 
الن��ادي وخاص��ة كرة القدم والس��لة 
مشيرًا إلى عدم أحقية هذه العقوبات 
ومؤك��دًا عل��ى ضرورة االس��تناد إلى 
الالئحة والنظام في اتخاذ العقوبات, 
كما وجه ش��اهين نق��دا قويا لرابطة 
الن��ادي وخاطبهم  المش��جعين في 
متس��ائال ومعاتبا بقوله نحن تعلمنا 
أن نحترم الصغي��ر والكبير وخصالنا 
وأخالقنا الحميدة ال تسمح لنا بشتم 
احد ألنها ليست من أخالقنا وليست 
انت��م تقييم ه��ذا وذاك  مهمتك��م 
مهمتكم محصورة فق��ط بنقل صورة 
المثالي ومهمتكم  نادينا  مشرفة عن 
التشجيع الجميل والتصفيق وترتيل 
االهازي��ج الوطنية الت��ي تحمل في 
كلماته��ا األخ��الق الحمي��دة والروح 
الوطنية الت��ي تحبب اآلخرين بنا وال 
أقبل بغير ذلك نحن ال نقبل أن يكون 
جمهورنا القليل س��ببًا في العقوبات 

التي تصدر بحق ف��رق النادي. ووعد 
للتش��جيع  المس��تحقة  بالمكاف��أة 
األخالقي والرياض��ي والروح الوطنية 
المثالي��ة وختم حديثه بالش��كر لكل 
والبط��الت  واألبط��ال  الرياضيي��ن 
واإلداريين والمدربين والقائمين على 

رياضة النادي 
واختت��م المؤتم��ر بإع��الن أس��ماء 
مجل��س إدارة الن��ادي وتجديد الثقة 
برئاس��ة العمي��د محس��ن العب��اس 
وعضوية كل م��ن العميد لؤي صالح 
والعقي��د زكريا قناة والعقيد س��هيل 
فخوري والمقدم أيهم الباشا والنقيب 
زينب وأشرف االيتوني أعضاء إضافة 
إلى األعض��اء المتممين العقيد عمار 

العلي والنقيب علي شاهين.

نادي المحافظة 
الرياض��ّي  المحافظ��ة  ن��ادي  عق��د 
مؤتم��ره  واالجتماع��ّي  والثقاف��ّي 
االنتخابي بحضور اللواء موفق جمعة 
رئيس االتحاد الرياضّي العام والعقيد 
فايز الحموي رئيس مكتب الش��باب 
في فرع دمشق للحزب ود. إبراهيم أبا 
زيد عض��و المكتب التنفيذي لالتحاد 
الرياض��ّي ومهند طه رئي��س اللجنة 
الرياضّي  االتح��اد  لف��رع  التنفيذّي��ة 
بدمش��ق ورئي��س اتحاد كرة الس��ّلة 
ج��الل نقرش، وك��وادر الن��ادي من 

إداريين ومدّربين والعبين.
وقّدم رئيس النادي محّمد الس��باعي 
تقري��رًا ع��رض في��ه واق��ع الن��ادي 
وإنجازات��ه والصعوبات التي تعترض 
عمله، كما تمت مناقش��ة أبرز النقاط 
الواردة في التقرير الس��نوي من قبل 
أعض��اء المؤتم��ر، وم��ا تحّقق خالل 
الع��ام 2019 من إنج��ازات وبطوالت 
محلّية وعربّي��ة وأيضًا عالمّية إضافة 
إلى أه��ّم ما قّدمه مش��روع بكرا إلنا 
في مرحلته الرابعة، والخطط الجديدة 

للعام القادم.
وأش��ار اللواء جمعة إلى تمّيز النادي 
رياضّيًا وثقافّيًا واجتماعّيًا، وإنجازاته 
تعتبر م��ن ضمن سلس��لة إنجازات 
الرياضة الس��ورّية حي��ث تجاوز عدد 
الميدالّي��ات الس��ورية 2345 خ��الل 
س��نوات الحرب كون الرياضة رس��الة 
النادي  وحالة وطنّي��ة، منوهًا ب��دور 
ورعايته للعديد م��ن المواهب خالل 
الس��نوات الماضي��ة ف��ي مختل��ف 
أّكد عل��ى أهمّية  المج��االت، كم��ا 
مشروع بكرا إلنا في اكتشاف اإلبداع 

السوري.
واختتم المؤتم��ر بانتخابات مجلس 
إدارة جديدة برئاس��ة محمد السباعي 
وعضوي��ة كل م��ن: أفامي��ا المي��ر، 
المهن��دس رام��ي جزمات��ي، أن��س 
الس��باعي، جمان��ة مجقان، هش��ام 
الجامع،  إبراهيم، عصام خدام  الحاج 
نتال��ي عبد الكري��م، نادر س��ليمان، 
فرع  لمؤتمر  المتمم��ان  والعض��وان 

دمشق سالي عياش، ورشيد عطوان.

نادي الوحدة
عقد نادي الوح��دة مؤتمره االنتخابي 
بحض��ور الدكتور ماه��ر خياطة نائب 
رئيس االتحاد الرياض��ي العام وفايز 
بفرع  الشباب  الحموي رئيس مكتب 
دمش��ق للح��زب ومهند ط��ه رئيس 
اللجن��ة التنفيذية لالتح��اد الرياضي 
بدمش��ق وع��دد كبي��ر م��ن خبرات 
وكوادر النادي الذين غصت بهم قاعة 
المؤتمر الذي انعقد في قاعة األفراح 

بالنادي.
تنافس��ًا  االنتخابية  الفقرة  وش��هدت 
ح��ادًا بي��ن المرش��حين خاصة على 
رئاس��ة مجلس اإلدارة التي حسمت 
بصن��دوق االقت��راع لمصلح��ة ماهر 
الس��يد )رئيس��ًا( ليتم بعدها تأجيل 
فرز األصوات للمرشحين على عضوية 
مجل��س اإلدارة إل��ى الي��وم التال��ي 
نتيجة الفوضى التي جرت في القاعة 
وتأخر الوق��ت وبعد فرز األصوات في 
اليوم التالي نجح بعضوية اإلدارة كل 
من: بالل كوران - هيثم الش��ريف - 
أنور كيكي - جمانة العلوي - بس��ام 

صباغ - محمد الحجي.

نادي المجد
عقد نادي المجد مؤتم��ره االنتخابي 
للدورة العاش��رة ف��ي المركز الثقافي 
العرب��ي في المي��دان بحضور د.ماهر 
خياط��ة نائب رئيس االتحاد الرياضي 
الع��ام والعقيد فاي��ز الحموي رئيس 
مكت��ب الش��باب ف��ي فرع دمش��ق 
لحزب البعث والسيد مهند طه رئيس 
تنفيذي��ة دمش��ق لالتح��اد الرياضي 

العام.
وتم في المؤتمر اختيار مجلس إدارة 
للنادي بالتزكي��ة ضم المهندس فايز 
خ��راط )رئيس��ا( وعضوي��ة كل من: 
د. محم��د عربي كاتبة وزياد حمش��و 
وعارف نقشبندي ولينا التقي ويحيى 

خير هللا ومحمد حنش.

نادي بردى
بحض��ور الدكتور ماه��ر خياطة نائب 
رئيس االتحاد الرياض��ي العام وفايز 
الحم��وي عضو قي��ادة فرع دمش��ق 
للح��زب ومهند ط��ه رئي��س اللجنة 
بدمش��ق  الرياضي  لالتحاد  التنفيذية 
وعدد م��ن أعضاء اللجن��ة التنفيذية 
وعدد كبي��ر من كوادر والعبي النادي 
أقيم المؤتمر االنتخابي لنادي بردى.

وألق��ى د. خياطة كلم��ة تحدث فيها 
عن انج��ازات النادي ش��اكرًا جميع 
أعض��اء اإلدارة الس��ابقة على عملهم 
خالل الفترة الماضية, وتمنى التوفيق 
لإلدارة الجديدة في قيادة النادي نحو 
مزي��د من النجاحات مؤك��دًا أن باب 

النادي مفتوح لجميع أبنائه.
وقدم رئيس مكتب الش��باب ش��رحًا 

سياسيًا للمرحلة الحالية وتحدث عن 
البطل في مواجهة  انتصارات جيشنا 

أعداء الوطن.
وأس��فرت الفق��رة االنتخابية عن فوز 
صالح دامر برئاس��ة مجل��س اإلدارة 
بالتزكي��ة وف��از بالعضوي��ة كل من: 
ناديا منصور غس��ان العبد هللا وشفيق 
الحم��وي وعال فين��و ونبيل الضاحي 

ورفاه غيبة.

نادي االتحاد
محمد هاشم إيزا

لم يكتب لمؤتمر نادي االتحاد النجاح 
ول��م يظفر بتل��ك النهاية الس��عيدة 
المتوخاة عندما انف��ض قبل اختتام 
أعماله، وثم تأجل اإلعالن عن اإلدارة 
الجديدة  بانتظار قرار اللجنة المشرفة 
عل��ى االنتخابات الت��ي لم تجر لعدم 
اكتم��ال النص��اب القانون��ي وفق ما 

توقعناه في عددنا السابق.
عقد نادي االتح��اد مؤتمره االنتخابي 
بحض��ور أحم��د منصور عض��و قيادة 
فرع الحزب، رئيس مكتب الش��باب 
المكت��ب  عض��و  حرب��ة  ومحم��د 
التنفي��ذي، مش��رف محافظة حلب، 
التنفيذية  اللجن��ة  ورئيس وأعض��اء 
ومجلس اإلدارة المالي ورؤساء النادي 
السابقين وأعضاء الجمعية العمومية 
ورجال اإلعالم وفي معرض الحوارات 
والمناقش��ات تع��رض المتحدث��ون 

لألمور التالية.
عدنان كيالي: أش��ار إلى عدم اإلعالن 
عن تقرير اإلدارة وع��دم توزيعه قبل 
المؤتمر أو في أثنائه وتساءل.. لماذا 
جمع رئيس النادي خمس مهام في 
يده ولم يترك لزمالئه أو لجان النادي 
شيئًا »المالية واالستثمار والمنشآت 
واإلع��الم وكرة الس��لة« وف��ي غالب 
األحي��ان ال يقيم في حل��ب واإلدارة، 
قصرت حتى ف��ي ع��دد اجتماعاتها 
البالغ��ة 20 فقط وتط��رق إلى فردية 
العمل باإلدارة وش��دد على ربط عضو 
الن��ادي بإيجاد مقر ل��ه وإصالح مقر 
النادي السابق بالجميلية، كما تناول 
موضوع منشآت النادي التي لم تنقل 
حت��ى اليوم إل��ى صفحت��ه العقارية 

وبقيت باسم مجلس مدينة حلب.
واستفس��ر ع��ن س��بب اللج��وء إلى 
التحكيم في قضية الفراغات الخمسة 
رغم صدور ق��رار قضائي قطعي وقرار 
من رئيس االتحاد الرياضي العام في 
قضية الفراغات الثالثة وتس��اءل عن 
المس��تثمرين، كما س��أل  تجاوزات 
اإلدارة ه��ل قامت بإب��الغ الفيفا عن 
هروب الالعب مله��م بابولي وإخالله 
بشروط التعاقد مع النادي وأكد على 
وضع ما نس��بته %15 م��ن الواردات 

لأللعاب المنسية.
إبراهيم مكتبي: أش��ار إلى أن مسألة 

الخبرة عولجت من دون معيار.
عبد هللا مروح: سأل عن قيمة األموال 

المترتب��ة على النادي من جراء عقود 
الالعبي��ن ولم��اذا لم تقم الش��ركة 
الراعية بصيان��ة الملعب الكروي في 

النادي.
محمد ربيع فرحت: أشار إلى أن عجز 
النادي بلغ حتى 20/10 الماضي 155 
مليون ليرة وطلب محاس��بة المدرب 

التونسي على نتائج الفريق بالدوري.
أمير كيال: ق��ال إن قيمة التعاقدات 
مع الالعبي��ن بلغت 580 مليون ليرة 
وأن عضو اإلدارة المش��رف على الكرة 
جمعة الراش��د نف��ى معرفته بطريقة 
التعاقدات وذك��ر الكيال أنه ال يوجد 
ش��خص فني بانتق��اء الالعبين وأن 
الميزاني��ة القادم��ة 200 مليون ليرة 
وهذا س��ينعكس على عم��ل اإلدارة 

القادمة.
المحام��ي أيم��ن حزام، تط��رق إلى 
معان��اة الن��ادي وترهل��ه ف��ي كافة 
الجوانب مؤكدًا أن كل من وافق على 
التحكيم في قضي��ة الفراغات يجب 
أن يتحم��ل المس��ؤولية، ون��وه إلى 

بعض المخالفات االستثمارية.
عمار أزمرلي: أكد أن إنجازات النادي 
وبطوالت��ه تحققت بمدربين من أبناء 
النادي ولفت إلى أن شركة القاطرجي 
ولي��س  الن��ادي  بدع��م  ملتزم��ة 

األشخاص.
كمال بودق��ة: طالب بدع��م األلعاب 
الفردي��ة واالهتم��ام به��ا وأن العبي 
النادي بالجمباز حققوا هذا الموس��م 

25 ميدالية في مختلف البطوالت.
المهندس مفيد مزيك رئيس النادي: 
أوضح أن تحديد األصالء هي مسؤولية 
اللجنة المشرفة وأن الفنيين بالنادي 
ابتع��دوا لعدم رغبته��م بالعمل وأن 
إدارته س��تضع خطة إلع��ادة تأهيل 
الثالثة  الفراغات  القدي��م، وأن  المقر 
بعهدة الجه��ات القضائية والعقد مع 
المس��تثمر انتهى، أما ف��ي موضوع 
الفراغات الخمس��ة فالمستثمر ادعى 
عل��ى الن��ادي وطل��ب التحكيم بعد 
اعترضنا،  ونحن  المش��روع  استالمنا 
وبالنس��بة لالعب ملهم بابولي قدمنا 
ش��كوى للفيفا والالعب موقوف وقد 
عرض علينا 10 آالف دوالر ولم نوافق، 
ولفت إلى أنه يتم حاليًا تحويل 15% 
من الواردات لبقية األلعاب وبالنسبة 
لعق��ود الالعبين أش��ار مزيك إلى أن 
ش��ركة القاطرجي تحملت %70 وما 
تبقى علين��ا لم يتج��اوز مصروفات 
وبالنس��بة  الماضي  بالع��ام  الفري��ق 
لملع��ب النادي عرضنا على الش��ركة 
عدم  بس��بب  فاعت��ذرت  اس��تثماره 
االختصاص والش��ركة تريد االهتمام 

بكل األلعاب.
محمد حربة عضو المكتب التنفيذي: 
تمنى أن يك��ون األداء اإلداري أفضل 
وأن يحتوي التقري��ر على مقترحات 
وتوصي��ات وخطة عمل مس��تقبلية 
وتناول قانونية ترشيح رئيس النادي 

لوالية جديدة، وفق الوثائق الموجودة 
وأشار إلى توزيع المكاتب اإلدارية يتم 
بموجب تعليمات المكتب التنفيذي 
للمنظمة  التاس��ع  المؤتمر  ومقررات 
ومنه إلى إدارات األندية الكبيرة يجب 
أن يك��ون فيها مختص��ون أو فنيون 
متعاقدون مع مختصين، وبالنس��بة 
الجتماعات اإلدارة فيجب على األقل 
أن تبلغ 24 اجتماعًا في العام وحول 
موضوع الفراغات طلب من المهتمين 

عمل مذكرة تفصيلية.
أحمد منصور رئيس مكتب الشباب: 
قدم شرحًا عن الواقع السياسي العام 
وإنجازات أبطال جيش��نا الباسل في 
تحري��ر أرضن��ا الطاهرة م��ن رجس 
اإلرهاب ودحر الع��دوان )األردوغاني 
التركي( وتطرق إلى مختلف الجوانب 
الت��ي تح��دث به��ا أعض��اء المؤتمر 
مؤكدًا سالمة ترش��يح رئيس النادي 
وفق الثوابت والمس��تندات القانونية 

المتوفرة.
قب��ل أن يتم التصوي��ت بالموافقة أو 
عدمها على التقرير المقدم من اإلدارة 
س��اد الصالة ن��وع من اله��رج والمرج 
وانهال��ت االعتراضات وانس��حب عدد 
من المرش��حين المنافس��ين لإلدارة 
الحالية مع مناصريهم بعد أن تأكد أن 
النصاب القانون��ي للمؤتمر لم يكتمل 
حيث بلغ عدد الحض��ور ما يقرب من 
400 عضو فيما أعضاء المؤتمر األصالء 
هم 1034 عضوًا وبذلك سيعود للجنة 
المش��رفة على انتخاب��ات أندية حلب 
الق��رار بتكلي��ف اإلدارة الجديدة وفق 
تعليمات القيادة الرياضية بقرارها رقم 

1855 تاريخ 3/9/2019.

نادي الجالء..
في مؤتمر نادي الجالء تعطلت الفقرة 
االنتخابية بسبب عدم تحقق اكتمال 
اللجنة  فارت��أت  المطل��وب  النصاب 
المشرفة إرجاء البت إلى فترة قادمة 
والعمل بموجب التعليمات المتخذة 
م��ن القي��ادة الرياضية في تش��كيل 

اإلدارة الجديدة.
عق��د المؤتمر في مقر الن��ادي بحضور 
أحمد منص��ور رئيس مكتب الش��باب 
الفرع��ي ومحمد حربة عض��و المكتب 
التنفي��ذي ورئي��س وأعض��اء اللجن��ة 
وك��وادر  اإلدارة  ومجل��س  التنفيذي��ة 
النادي وتم اس��تعراض التقرير المقدم 
ال��ذي تضمن مختل��ف جوانب العمل 
ف��ي المج��االت التنظيمي��ة والفني��ة 
والمالي��ة  واإلنش��ائية  واالس��تثمارية 
والمقترحات وخطة اإلدارة المستقبلية.

وتم االستفس��ار عن س��بب استبعاد 
المدرب بش��ار ع��ازار والمبالغ التي 
قدمتها شركة القاطرجي وعدم توزيع 
التقرير على األعضاء ولماذا لم تفعل 
كرة المضرب وتوزيع الميزانية لكافة 
األلع��اب وعدم حصرها بكرة الس��لة 
فق��ط وإلغ��اء رياضة الش��طرنج رغم 

قيام ميخائيل أس��عد بتأمين القطع 
والرقع ال��ذي طالب بع��دم منح أي 
العب التنازل إال بموافقته وقد خس��ر 
النادي العبيه بسبب وضع ليرات لم 
تدفع لهم وتم الس��ؤال على س��بب 
تراجع كرة الطاولة وضرورة المحافظة 
عل��ى الحكام والمدربين واس��تغرب 
البعض ع��دم وجود مدربين والعبين 
بكرة السلة في النادي حتى يستعان 
م��ن خارج��ه وش��دد أحده��م على 
العم��ل بي��د واحدة وتكريم ش��هداء 
النادي والتواص��ل الدائم بين اإلدارة 

واألعضاء.
وفي الردود قال حنا دولماية: ش��ركة 
22.888.500 ليرة  القاطرجي قدم��ت 
والتأكيد على تفعيل الش��طرنج وكرة 
الطاول��ة وتحدث محم��د حربة: عضو 
المكت��ب التنفي��ذي وأحم��د منصور 
رئيس مكتب الش��باب الفرعي فعرجا 
على مسائل تنظيمية تتعلق بالعضوية 
والتدقيق مع مكتب التنظيم المركزي 
وش��رح منصور الواقع السياسي وأهم 
تط��ورات األوضاع والع��دوان التركي 
عل��ى س��ورية، كذلك أوض��ح رئيس 
التنفيذي��ة موضوع عقود الالعبين مع 

شركة القاطرجي.
وعند الوصول إلى الفق��رة االنتخابية 
من خ��الل ج��دول العضوي��ة تبين 
أن ع��دد أعضاء الجمعي��ة العمومية 
الملتزمين بدفع االشتراكات بلغ 403 
بلغ عدد الحض��ور 135 وألن النصاب 
يحتاج لتواجد نص��ف العدد +1  فإن 
النصاب المطلوب لم يتحقق وبالتالي 

ألغي ما تبقى من الفقرة االنتخابية.

نادي الحرية
عبد الرحيم طبشو

عقد نادي الحري��ة مؤتمره االنتخابي 
بحضور أحمد منص��ور رئيس مكتب 
الش��باب بفرع حلب للحزب ومحمد 
حربا رئيس مكتب التنظيم المركزي, 
اللجن��ة  رئي��س  العان��ي  وعدن��ان 

التنفيذية بحلب وأعضاء المؤتمر. 
تضم��ن المؤتمر بع��ض المداخالت 
حول نبذ الخالفات والعمل لمصلحة 
النادي وأس��باب رفض ترشيح بعض 
األسماء, وتم اإلجابة على المداخالت 
م��ن قبل الحض��ور المس��ؤول وعند 
الوصول إلى الفق��رة االنتخابية تبين 
عدم توف��ر النص��اب القانوني حيث 
أن العدد الكل��ي )376( فيما اقتصر 
الحض��ور على )136( فقط فلم تجرى 
االنتخاب��ات وتم تحويل الق��رار إلى 

اللجنة المشرفة على االنتخابات.

أندية السويداء
زياد عامر 

عق��د  الس��ويداء  أندي��ة  اختتم��ت 
مؤتمراته��ا االنتخابية بمؤتمر النادي 
العرب��ي الذي حضره عض��وا المكتب 
التنفيذي لالتحاد الرياضي العام لبنى 

األندية الرياضية تختتم مؤتمراتها للدورة االنتخابية العاشرة لالتحاد الرياضي العام
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حق��ق رباعنا البطل معن أس��عد 
المرك��ز األول والميدالية الذهبية 
للوزن المفتوح في بطولة التحدي 

المقامة في سويسرا أحد  الدولية 
المراح��ل التأهيلي��ة ألولمبي��اد 

طوكيو 2020

فوز اس��عد جاء إثر تسجيله رقمًا 
وق��درة 180 كغ برفع��ة الخطف 
و233 كغ برفعة النتر متقدمًا على 
عدد م��ن ابرز الرباعين العالميين 
وفي مقدمته��م الرباعان الصيني 

واألميركي.
رافق الالعب في البطولة ش��قيقه 
ومدربه قيس أسعد إضافة لرئيس 

اتحاد رفع األثقال غاندي أسعد
يش��ار إلى أن البطل مناف أسعد 
كان ق��د حصد ث��الث ميداليات 
ذهبي��ة في المرحل��ة األولى من 
بطول��ة العال��م التي ج��رت في 
تايالن��د الش��هر الفائت وس��جل 
 189 أرقاما س��ورية جديدة فرفع 
ك��غ بالخط��ف و241 ك��غ بالنتر 

و430 كغ بالمجموع العام.

محليات

اصدر المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام خالل جلسته 
الدورية األخيرة برئاسة اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد 

الرياضي العام عدة قرارات أبرزها:

 إيفاد بعث��ة المنتخب الوطني للرجال بكرة الق��دم إلى اإلمارات 
خ��الل الفت��رة م��ن 10-2019/11/20 للمش��اركة ف��ي التصفيات 

المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطن��ي األولمبي لكرة القدم إلى اإلمارات 
خ��الل الفترة من 10-2019/11/20 للمش��اركة في ال��دورة الدولية 

للمنتخبات االولمبية استعدادا لنهائيات أمم آسيا 2020.
 الموافقة على مش��اركة العداء الس��وري المغت��رب عماد بركات 
ببطولة ماراتون س��لطنة عم��ان الصحراوي خ��الل الفترة من 15-

.2019/11/22
 إيفاد الحكم الدولي ببناء األجس��ام سمير إسماعيل إلى اإلمارات 
خالل الفترة من 5-2019/11/10 لحضور اجتماع الجمعية العمومية 

لالتحاد العالمي للعبة وبطولة العالم.
 إيفاد كل من حسام معسعس مدير برامج التطوير والدعم المالي 
في اتحاد كرة القدم وعماد قاس��م المسؤول المالي في االتحاد إلى 
األردن خ��الل الفت��رة من 5-2019/11/8 لحضور ورش��ة عمل حول 
برامج التطوير اآلس��يوية وإيفاد حسام معسعس إلى ماليزيا بالفترة 

من 11-2019/11/17 لحضور دورة التطوير والدعم المالي.

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي 

األندية الرياضية تختتم مؤتمراتها للدورة االنتخابية العاشرة لالتحاد الرياضي العام

معال وطارق حات��م وبعض القيادات 
الحزبي��ة وترك��زت المداخالت حول 
طرق الحصول عل��ى المال من خالل 
االس��تثمارات وإيجاد حل��ول لقطعة 
القابعة  للن��ادي  المخصص��ة  األرض 
بالقرب من المشفى الوطني وبالفقرة 
االنتخابية لم يترشح لمنصب الرئاسة 
س��وى د لؤي أب��و ش��هده ولعضوية 
مجلس االدارة كان عدد المرش��حين 
8 وبعد انس��حاب اي��اد الحجار جرت 
العملي��ة االنتخابي��ة ول��م يحال��ف 
الح��ظ بثينة أبو تراب��ي وفاز كل من 
س��ليم مس��عود ، باس��ل أب��و فخر ، 
منيف عصفور، ان��وار جربوع ، نور أبو 
عس��اف ، كنان حاطوم أما في نادي 
ش��هبا فقد كانت المداخالت تتمحور 
حول اس��تمالك األراضي القابعة إلى 
المعشب صناعيًا من  الملعب  جانب 
أجل إيجاد مدرجات ومضمار أللعاب 
الق��وى وترميم الصال��ة التي تتدرب 
داخله��ا ألعاب القوة والجمباز وكانت 
الش��كوى من العبي كرة القدم الذين 
يلعبون بدوري الثانية من عدم وجود 
الكرات وبالفقرة االنتخابية لم يترشح 
للرئاس��ة إال رئي��س النادي الس��ابق 
هيث��م دنون الذي ف��از بالتزكية إلى 
جان��ب األعض��اء عص��ام الحرفوش، 
غس��ان الطويل، س��وزان عامر، مالك 
الطوي��ل، ش��ادي الش��حف، ف��راس 
البعيني وق��د حض��ر المؤتمر عضوا 
التنفيذي لبنى معال وطارق  المكتب 
حاتم وبعض القي��ادات الحزبية وقد 
اثن��ت )مع��ال( على نوعي��ة الحضور 
والمداخالت التي تؤكد الحرص على 
مسيرة النادي وخاصة في ظل وجود 
األلع��اب الفردية وأضاف��ت علينا أن 
نبحث عن رديف شاب يقود المسيرة 
القادمة أما  المرحل��ة  الرياضية ف��ي 
طارق حاتم فكان جوابه ردًا على أسئلة 
البعض حول ش��رط الخمس سنوات 
لدخول مجل��س اإلدارة ب��أن عملية 
تفعي��ل العضوي��ة تم طرحه��ا لعدة 
مرات من أجل إفس��اح المجال أمام 
كل الرياضيي��ن لتثبي��ت عضويتهم 
وحول تكريم الرياضيين قال )حاتم( 
ل��م يقصر المكت��ب التنفي��ذي يومًا 
بتكريم أصح��اب االنجازات الرياضية 
ويبقى الس��ؤال في ظل غياب المال 
االس��تثمارات وش��ح  الق��ادم م��ن 
التبرع��ات م��اذا س��تفعل األس��ماء 
الرياضية  للنه��وض باأللعاب  القادمة 
المحلية  باالس��تحقاقات  والمشاركة 
والجدي��ر ذكره أن رصيد نادي ش��هبا 
448000 ل.س واس��تثمارات النادي 
العربي بالسنة 6 ماليين ليرة سورية.

أندية ريف دمشق
واصل��ت أندي��ة ري��ف دمش��ق عقد 
مؤتمراتها االنتخابية بحضور ممثلين 
ع��ن القي��ادة الحزبي��ة بالمحافظ��ة 
التنفيذية  اللجن��ة  ورئيس وأعض��اء 

لريف دمش��ق وجرت خاللها مناقشة 
اإلدارات  م��ن  المقدم��ة  التقاري��ر 
وانتخاب  المداخالت  إلى  واالستماع 

مجالس إدارة جديدة لها.
ن��ادي دي��ر عطي��ة: المهندس س��ليم 
دعبول )رئيس��ًا( س��ميرة فرح ، غسان 
بشبش ، مهند الحرفي ، مصباح الريش 
، محمد دعبول ، رفاه سلوطة )أعضاء(

نادي عين التينة: عبد الرزاق رمضان 
وأدهم  مامي��ش  وجودت  )رئيس��ًا( 
أس��عد وزي��د زي��د وأحم��د زي��دان 

)أعضاء(.
نادي ق��ارة: كنان ناصيف )رئيس��ًا( 
ومرعي كحيل وحس��ان صبح وأحمد 
رمضان وعبد الحفي��ظ عاصي وهناء 
زين الدين وميليسا عيسى )أعضاء(.

نادي الضمير: ماجد فتح هللا )رئيسًا( 
جب��ل  ومحم��ود  خط��اب  وحي��در 

ومحمود فتح هللا )أعضاء(.

نادي الجهاد
عبد الجبار فرحان

عقد نادي الجه��اد مؤتمره االنتخابي 
في ش��عبة الحزب بمدينة القامشلي، 
وحض��ره عض��وا المكت��ب التنفيذي 
الع��ام، محم��د  الرياض��ي  لالتح��اد 
ميه��وب عل��ي واس��ماعيل حلواني، 
كما حضره رؤساء وأعضاء القيادتين 
السياس��ية والرياضي��ة بالمحافظ��ة، 
باإلضاف��ة للكوادر والخبرات الرياضية 
وع��دد من العب��ي الفئ��ات بالنادي، 
وق��د ركزت المداخ��الت على ضرورة 
إيجاد حلول مناسبة وسريعة إلسعاف 
نادي الجه��اد وفرقه مادي��ًا ليتمكن 
من مواصلة نش��اطاته ف��ي مختلف 
فيما  الرياضي��ة، وخاص��ة  األلع��اب 
بالجانب االستثماري وتحويل  يتعلق 
ملكية المنشآت الرياضية في المدينة 
لنادي الجهاد، كم��ا دعا المتحدثون، 
م��ع  للتنس��يق  الرياضي��ة  القي��ادة 
لإلسراع  بالمحافظة  المعنية  الجهات 
في تبري��ر غياب الالعبي��ن والكوادر 
بالن��ادي عن أماكن  الفنية واإلدارية 
عملهم خالل فترة نشاطهم الرياضي، 
كذل��ك طالبوا بممثلي��ن عن مدينة 
القامشلي في قيادة اللجنة التنفيذية 
لفرع الحس��كة لالتح��اد الرياضي من 
أج��ل نقل هم��وم وش��جون رياضة 
بالصورة  المعنية  للقيادات  القامشلي 
األمثل، وأشار الكثيرون إلى صعوبات 
كثيرة يعاني منه��ا النادي والالعبون 
في ظل العدوان التركي الس��افر على 
س��ورية، أما ال��ردود فكانت متجاوبة 
مع جمي��ع المداخالت ووعدت بحل 
أغلب المنغصات العالقة في س��بيل 
تطوير المدينة والن��ادي وخاصة في 
م��ا يتعل��ق بإعانة الن��ادي ماديا في 
القريب العاجل، كما أش��ادت بجهود 
إدارة النادي الحالية والس��ابقة طيلة 
المواسم السابقة، والتي حرصت على 

بقاء نادي الجهاد على قيد الحياة.

حقق منتخب س��ورية للجمباز 12 
ميدالية منوعة في البطولة العربية 
العمرية  الفئ��ات  لكافة  للجمب��از 

من الجنس��ين والتي تختتم يوم 
غد األحد ف��ي القرية الرياضية في 
المن��زه بتونس العاصم��ة, وذلك 

بمشاركة 12 دولة هي مصر واألردن 
والس��عودية والس��ودان وس��ورية 
وليبيا  والكوي��ت  وقط��ر  والعراق 
والمغ��رب والبحرين باإلضافة إلى 
البلد المضيف, وجاءت ميداليات 

منتخبنا على النحو التالي:
فئة الناشئين: أحرز الالعب عبد هللا 
طراب ثالث ذهبيات في الحركات 
األرضية وطاولة القفز وجهاز الحلق 
وثالث برونزيات في حصان الحلق 

والحلق والفردي العام.
فئة الش��باب: ف��از الالع��ب فايز 
الح��ركات  بذهبي��ة  الش��ربجي 
األرضية وفضية منصة القفز بينما 
نال��ت نايا الغزي ث��الث ذهبيات 
وبرونزي��ة في منافس��ات الجمباز 

اإليقاعي.

الرباع معن أسعد يحرز ذهبية بطولة التحدي الدولية12 ميدالية لمنتخبنا في البطولة العربية للجمباز

توجت الفارسة شام األسد بكأس الجائزة الكبرى 
)GRAND PRIX( في بطولة الس��الم الدولية 
األولى ذات النجمتي��ن التي أقيمت في نادي 
سيف الش��ام بريف دمش��ق اثر فوزها بمباراة 
الفئة الكب��رى )BIG TOUR( التي أقيمت في 
ختام منافس��ات البطولة بارتفاع حواجز وصل 
إلى )145 س��م( وكانت عبارة عن شوط أصلي 
وجولة تمايز يتأهل للتمايز الفارس الذي ينهي 
مسلك الشوط األصلي من دون أخطاء وضمن 
الزمن حيث تأهل أربعة فرس��ان للتمايز وكان 
الفوز من نصيب الفارسة شام األسد على الجواد 
)Urtimack des( بزم��ن وق��دره )48.08 ثا( 
وجاء الفارس قتيبة الدغلي بالمركز الثاني على 
ج��واده )Cocci team spirit( بزم��ن )49.65 
ثا( وحل ثالثًا الفارس األردني ابراهيم بشارات 
عل��ى ج��واده )King of( بزم��ن )46.97 ث��ا( 

وبأربعة أخطاء, وذهب المرك��ز الرابع للفارس 
عمرو حمش��و على جواده )Almurtajiz( بزمن 
)48.47 ثا( وبثمانية أخطاء, فيما حل بالمركز 
الخامس الف��ارس همام الخول��ي على الجواد 

.)Calemiro v(
- المب��اراة الخامس��ة وقب��ل األخي��رة من دورة 
الس��الم كانت مخصصة للفرق وكل فريق يتألف 
من فارس��ين وكانت عبارة عن ش��وط سرعة ضد 
الزم��ن واختتمت بتتويج الفائزي��ن األوائل من 
قبل السيدة الفارسة منال األسد الرئيس الفخري 
لإلتحاد العربي الس��وري, أما النتائج فكانت على 

النحو اآلتي:
 SWORD( لفري��ق  األول  المرك��ز   -
DAMASCEN( المؤل��ف من الفارس��ة ش��ام 
األس��د والفارس عمرو حمش��و - برعاية شركة 
قوتل��ي غ��روب مدي��رة الفريق الس��يدة بارعة 

الجابي.
- المرك��ز الثاني لفري��ق )PALMYRA( المؤلف 

من الفارس ليث العلي والفارس مؤيد الجاموس 
- برعاي��ة ش��ركة االتحاد للكاب��الت مدير الفريق 

الكابتن هاني بشارات.
- المركز الثال��ث لفريق )GHAR( المؤلف من 
الفارس��ة جودي نظام والفارس ج��واد نظام - 
برعاية شركة ايماتيل مدير الفريق الدكتور عماد 

قبالن.
- يشار إلى أن دورة الس��الم للفرق تتألف من 
10 فرق وستكون على ست مراحل وكل مرحلة 
له��ا نقاط يت��م تتويج أبط��ال كل مرحلة وفي 
نهاية المراحل الس��ت يت��م تتويج أبطال دورة 
السالم الدولية للفرق أصحاب أكثر عدد للنقاط.
في ختام مباريات الدورة ت��م تتويج الفائزين 
األوائ��ل في مباراة الفئة العلي��ا من قبل اللواء 
ياس��ر ش��اهين مدير هيئ��ة اإلع��داد البدني 
والرياض��ة ف��ي الجي��ش والقوات المس��لحة, 
وعاطف الزيبق رئيس اتحاد الفروسية – رئيس 

اللجنة المنظمة للدورة.

دورة السالم الدولية األولى لقفز الحواجز

الفارسة شام األسد تتوج بكأس الجائزة الكبرى

أنور البكر

قام رائ��د الغضبان رئيس مكتب 
ال��زور  بدي��ر  الفرع��ي  الش��باب 
وحس��ين المزيد المكلف بتسيير 
اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي 
وأمي��ن وأعض��اء قيادة ش��عبة 

البوكم��ال بجولة على منش��آت 
ناديي البوكمال والميادين بريف 
دي��ر الزور الش��رقي, ت��م خاللها 
االط��الع عل��ى واقع المنش��آت 
الرياضية في البوكمال من حيث 
إعادة تأهليها واس��تالم منش��أة 
النادي وجاهزية المس��بح ووجه 
الغضب��ان بضرورة إع��ادة تفعيل 

النش��اط الرياضي ف��ي ريف دير 
الزور واستقطاب الشباب وتفعيل 
كاف��ة األلعاب, كما ت��م االطالع 
عل��ى جاهزي��ة منش��آت ن��ادي 
الميادي��ن والتق��ى الوف��د إدارة 
الن��ادي ووجه بض��رورة التواجد 
األلعاب  وتفعي��ل  المنش��أة  في 

وتنشيط الرياضة الريفية.

أسرة اهتمام ومتابعة للمنشآت الرياضية في البوكمال والميادين 
االتحاد

العب  شخيص  وسيم 
سابقًا  الطائرة  ال��ك��رة 
تلقى  حطين  ن��ادي  في 
الرياضية  األسرة  تهاني 
ب��زف��اف��ه ع��ل��ى األن��س��ة 

براءة سوسي..
تتقدم  االت��ح��اد  أس��رة 
بأجمل  العروسين  من 

التهاني والتبريكات.

وعضو  العالمي  رباعنا 
اتحاد رفع األثقال عهد 
ت��ع��ازي  ت��ل��ق��ى  جغيلي 
بوفاة  الرياضية  األسرة 

المغفور لها والدته.
االتحاد  صحيفة  أس��رة 
تتقدم من البطل عهد 
الفقيدة  وذوي  جغيلي 

بأحر العزاء.

مالك الجاسم
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يس��تضيف الجمعة القادمة في صال��ة الفيحاء 
بدمشق الثورة )حامل اللقب( فريق الساحل في 
مرحل��ة إياب الدور ربع النهائ��ي ومن المقرر أن 
يلتقي بنفس الدور قاس��يون م��ع المتأهل من 
الوح��دة والفيحاء )حيث أقيم��ت مباراة اإلياب 
لدور الثمانية مساء أمس األول الخميس بسبب 
تأجي��ل المباراة النعق��اد مؤتمر ن��ادي الوحدة 
االنتخابي وفاز الوح��دة ذهابًا  بفارق )21( نقطة 
)77/56(( حيث س��تقام المباراة األولى مس��اء 
االثني��ن القادم ومب��اراة اإلياب مس��اء األربعاء 

القادم.
تأهل مستحق

تأهل قاس��يون إلى الدور رب��ع النهائي جاء على 
حس��اب بردى بعد أن جدد ف��وزه بمباراة اإلياب 
بف��ارق )39( نقط��ة )73/34( في إي��اب دور ال� 
16بع��د أن أنتهت أرباع المب��اراة )16-10، -17
14، 4-19، 6-21( وقد س��جل لقاسيون: ابتسام 
الزير)17( نقطة بينها ثالثية، لمعة محمود )13( 
بينه��ا 3 ثالثيات، النا الفصيح )11( بينها ثالثية، 
فرح أسد )10(، ريميال دحدوح )7( بينها ثالثية، 
هال محمود )6( من ثالثيتين، روان الجرف )5( 
بينها ثالثية، نورهان الدكاك )4( ، فيما س��جل 
لبردى: شام أوطه باشي )10( نقاط، مرح قزعون 

)9(، راما بيرقدار )7(، آالء يلجروقة )4(، س��يدرا 
جمعة )2(، ربا درويش )2(.

الفوز بالمباراة األوىل
وكان قاس��يون فاز بمباراة الذه��اب على بردى 
بفارق )21( نقط��ة )66/35( حيث إنتهت أرباع 
المباراة )4-19، 11-10، 2-12، 1-25( وقد سجل 
لقاس��يون: فرح أس��د )15( نقطة بينه��ا ثالثية، 
ابتسام الزير )14( بينها ثالثيتين، لمعة محمود 
)10(، نوره��ان ال��دكاك )9( بينه��ا ثالثية، هال 

محم��ود )5( بينها ثالثية، النا الفصيح )5( بينها 
ثالثي��ة، روان الجرف )4(، يارا المحمد )2(، صبا 
عدي )2( فيما سجل لبردى: نايا عبدو )8(، مرح 
قزعون )7(، ش��ام أوطه باش��ي )6(، ربا درويش 
)6(، س��يدرا جمعة )4(، آالء يلجروقة )2(، راما 
بيرق��دار )2( ، وغ��اب عن بردى ش��ام الحلواني 

بسبب اإلصابة.
فوز صعب

س��يدات الوحدة حققن فوزًا صعبًا على الفيحاء 

بف��ارق )21( نقطة)77/56( بعد  أن كان الفيحاء 
ندًا قوي��ًا للوحدة معظم دقائق المب��اراة ، تقدم 
الوحدة في الربع األول بفارق )12( نقطة 28/16، 
لكن الفيح��اء تفوق بالربع الثان��ي  بفضل تميز 
العبته الناشئة غالية كيالني وخرج متقدمًا بفارق 
)10( نق��اط 22/12 لينتهي النصف األول بتفوق 
الوحدة بفارق نقطتين 40/38. وفي الربع الثالث 
حق��ق الفيحاء أول تقدم ف��ي المباراة )46/45( 
قبل النهائية ب� )5,14( دقائق  لكن الوحدة تفوق 
بفضل ثالثيات ليان��ا ومتابعات كارولينا الوحدة 
فإنتهى الرب��ع 17/13 لتش��ير النتيجة مع نهاية 
الربع الثالث بتفوق الوحدة بفارق 6 نقاط 57/51، 
وف��ي الر بع الرابع تفوق الوحدة 20/5 ومع نهاية 
المب��اراة ليفوز بفارق )21( نقط��ة 77/56 ، وقد 
س��جل للوحدة : كارولين أبو لطيف )21( نقطة، 
ليان��ا غنوم )17( بينه��ا 3 ثالثيات، هيا المالكي 
)14(، جه��ان مملوك )12(، ماس��ة العرب )8( 
بينها ثالثيتين، هبة بغدادي )4(، ميس��ا مورلي 
)1( وس��جل للفيحاء: غالي��ة كيالني )20( نقطة 
بينها ثالثية، مايا الصوص )14( بينها ثالثيتين، 
حنين أحمد )12( بينها ثالثيتين، جهان الديري 
)5( بينها ثالثية، ميرن��ا خلوف )3(، آية كنعان 

.)2(

الثالثة  الجول��ة  مباري��ات  تش��هد 
م��ن ال��دور األول لمس��ابقة كأس 
الجمهوري��ة )المجموعة الجنوبية( 
إقامة مباراتين مس��اء غد )األحد( 
حي��ث يلتق��ي بالمب��اراة األول��ى 
الجيش )حام��ل اللقب( مع الثورة 
وقد حقق الجيش بالجولة السابقة 
فوزًا قياسيًا على الفيحاء ، بالمقابل 
نجح الثورة )بأولى مبارياته( بالفوز 
عل��ى النصر  وفي المب��اراة الثانية 
سيلعب النصر مع الفيحاء ، ومساء 
األربعاء القادم تقام مباريات الجولة 
الرابع��ة حيث يلتقي ف��ي المباراة 
األولى النصر مع الجيش ثم يلتقي 

بالبماراة الثانية الوحدة مع الثورة.
تفوق صريح وقياسي

الجيش  لرج��ال  األولى  بالمب��اراة 
بمس��ابقة كأس الجمهوري��ة حقق 

حامل اللقب مساء األربعاء الماضي  
فوزًا قياس��يًا على الفيح��اء بفارق 
)77( نقطة )124/47(  ورغم غياب 
ارتكاز الجيش عمر الش��يخ  العب 
علي بسبب العقوبة إال أن تشكيلة 
الجيش حس��مت المباراة لصالحها 

منذ الربع األول والذي انتهى بفارق 
)24( نقط��ة )32/8( بفض��ل تميز 
هان��ي ادريب��ي ومحمد س��علوك 
رامي  الس��لة وتس��ديدات  تح��ت 
مرجان��ة واختراقات طارق الجابي ، 
وفي الربع الثان��ي ورغم تغييرات 

الم��درب خال��د أبو طوق بإش��راك 
محمد إدلب��ي وخليل خوري وعبد 
الوهاب الحم��وي إال أن األفضبية 
اس��تمرت للجيش ووس��ع الفارق 
)34( نقط��ة إضافي��ة حيث انتهى 
)42/8( ، وف��ي الرب��ع الثالث قدم 
الفيحاء أفضل ما لديه عبر الفرهود 
ونور ومجد وانتهى بتقدم الجيش 
)30/20( وفي األخير تقدم الجيش 
)20/11( لنتهي المباراة )124/47(.

فوز سهل
بالمس��ابقة  مبارياته  ثان��ي  ف��ي 
حق��ق الوح��دة  فوزًا س��هاًل على 
النصر بفارق )20( نقطة )79/59( 

بفضل تفوقه الكبي��ر بالربع األول 
بف��ارق )15( نقطة حي��ث انتهى 
)20/5( بفض��ل الهج��وم الري��ع 
للعربش��ة وثالثيات شريف وتميز 
منار وميش��يل تحت السلة ، وفي 
الرب��ع الثاني تحس��ن أداء النصر 
عبر عالء حموش والش��يخ نجيب 
ومالك وسرور ولكن تفوق الوحدة 
اس��تمر فانتهى برتقالي )18/14( 
وش��هد الربع الثالث تعادل الكفة 
فانته��ى )18/18( وف��ي األخي��ر 
زاد الوح��دة الف��ارق نقطة إضافية 
فانته��ى )23/22( لنتهي المباراة 

.)79/59(

بدأ منتخبنا الوطني للرجال تحضيراته 
لالس��تحقاق القاري القادم )تصفيات 
المعس��كر  بإقام��ة  آس��يا(  كأس 
التدريبي��ي األول )تجم��ع دمش��ق( 
بإش��راف الم��درب الوطن��ي ه��ادي 
دروي��ش والمدرب المس��اعد رضوان 
حسب هللا والذي اس��تمر لمدة ثالثة 
أيام بصالة الفيحاء الرئيسية بدمشق .

التزام كامل
شهدت تدريبات المنتخب الوطني 
التزام معظم الالعبين المدعويين 
وهم : عبد الوهاب الحموي وعمر 
الشيخ علي وهاني إدريبي ورامي 
مرجانة وخليل خ��وري و محمد 
صعلوك و أحم��د خياطة ورامي 
ريحان��ي  ومج��د عربش��ة وعمر 
إدلبي وفراس طه إضافة النضمام 
لطفي  وجوزي��ف  إدلب��ي  محمد 
وتغيب ع��ن التدريبات ش��ريف 

العش وطارق الجابي.
تثبيت مشاركة

عل��ى صعي��د المنتخب��ات الوطنية، 
ال�   سيش��ارك منتخبنا الوطني تحت 
17  عام��ًا في بطولة غرب اس��يا لهذه 
الفئة التي ستقام المرحلة االولى منها 
في ايران بالفت��رة مابين 6-3 كانون 

األول القادم، بعد ان ثبت اتحاد غرب 
آس��يا لكرة السلة رسميا موعد ومكان 
اقامة البطول��ة، مما يذكر أن المرحلة 
الثاني��ة )اإلي��اب( من ه��ذه البطولة 
س��تقام بدمش��ق خالل ش��هر شباط 
الق��ادم 2020، حي��ث س��تكون هذه 

المرحلة مؤهلة لنهائيات آسيا.

اختتم��ت ف��ي صالة ن��ادي الجالء 
لسيدات  التنش��يطية  الدورة  بطولة 
أندية حلب بكرة السلة التي تنافست 
فيها ستة فرق وزعت على مجوعتين 
وانتهت بفوز صاحبات الملعب بلقب 
الدورة، وكانت النتائج كما يلي: في 
ال��دور األول: تص��درت االتحاديات 
المجموع��ة األول��ى بفوزه��ن على 
خضراوات الحرية 50/54 والس��كك 
26/88، وف��از الحرية على الس��كك 
تغلب  الثانية  بالمجموع��ة   ،27/82
 42/97 اليرم��وك  عل��ى  الج��الء 
والعروب��ة 55/66 وفاز العروبة على 

اليرموك 39/61.
الدور الثاني

فاز الحرية عل��ى اليرموك 45/77 
والعروب��ة عل��ى الس��كك 29/47 
وفي نص��ف النهائي تفوق االتحاد 
على العروبة 49/52 والجالء على 

الحري��ة 45/56، وف��ي المب��اراة 
النهائي��ة فاز الج��الء على االتحاد 

 .58/69
أنشطة متنوعة

ش��هدت صاالت حلب العديد من 

المرتبطة  واألنش��طة  الفعالي��ات 
ببطوالت الموسم السلوي الجديد 

التي كانت وفق البرنامج التالي:
كأس الرجال

في المرحلة األولى من الدور األول 

لمسابقة كأس الجمهورية للرجال 
فاز الحرية عل��ى اليرموك 55/86 

والجالء على السكك 54/68.
كأس السيدات

ف��ي مباري��ات ال��دور األول من 

تجمع سيدات حلب لبطولة كأس 
الجمهوري��ة تغل��ب الحري��ة على 
اليرم��وك 39/75 والعروب��ة على 

السكك 28/78.
ذهاب الشباب

أس��فرت مباريات المرحلة الثانية 
لذه��اب دوري الش��باب عن فوز 
 67/100 الج��الء عل��ى الس��كك 
واليرم��وك على العروب��ة 54/70 
وفي المرحل��ة الثالثة فاز االتحاد 
على الحرية 58/84 وعلى العروبة 
49/87 وتغلب الجالء على الحرية 
الس��كك  على  واليرموك   ،69/82

.61/90
الناشئون والناشئات

في ذهاب دوري الناش��ئين تفوق 
 81/87 الس��كك  عل��ى  العروب��ة 
 59/64 الحري��ة  عل��ى  والج��الء 
واالتح��اد على اليرم��وك 62/95 
وفي دوري الناش��ئات فاز العروبة 
على اليرموك 34/70 والجالء على 

السكك 23/75.

كرة السلة

أبي شقير 

محمد هاشم إيزا

محمد عجان
على مدى األس��بوع ل��م ترتاح صالة 2 
بمدينة األس��د الرياضية من استقبال 
نشاط اتحاد السلة دوري وكأس لكافة 
الفئ��ات بين أندية المنطقة الوس��طى 
والس��احلية ووفق ذلك نالحظ تطورًا 
لناش��ئي حطين والتضامن وس��يطرة 
وخروج  التضام��ن  لناش��ئات  مطلقة 
رجال حطين صف��ر اليدين من كأس 
الجمهورية ومتابعة لس��يدات تشرين 

بالكأس لنتابع.
دوري الناشئين

س��جل فريق حطين ف��وزًا جديرًا على 
جاره تش��رين وغلبه بنتيج��ة 74/56 
واألرباع 14/4، 20/12، 22/20، 18/20 
بعد مباراة جيدة ومتكافئة مع أفضلية 

لحطين في جميع المراحل.
فوز تشرين على التضامن

وبأفضلي��ة واضحة فاز فريق ناش��ئي 
التضام��ن على ش��رطة الالذقية ب�78 
نقطة مقابل 23 بع��د مباراة كان فيها 

التضامن هو األميز واألفضل باألداء.
دوري الناشئات

وح��ذا فريق ناش��ئات حطي��ن حذو 
الناش��ئين وف��از على جاره تش��رين 
بنتيجة جيدة ومضاعف��ة 52/30 بعد 
مباراة تسيد فيها فريق حطين معظم 
المراحل ونجحت شهد بدر وشهد الدادا 
من التس��جيل عبر ثالثيات واختراق 

من تحت السلة.
فوز التضامن عىل الشرطة

وتابع فريق ناش��ئات التضامن التميز 
واألداء العالي وسجلن فوزًا كاسحًا على 
جارهن الش��رطة ب�79 نقطة مقابل 41 
بعد مباراة جي��دة كان فيها التضامن 
بقي��ادة يانا عفيف ه��و األميز واألجدر 

واألكثر سيطرة وفاعلية.
فوز القدموس عىل تشرين

وس��جل القدم��وس أول ف��وز له على 

حس��اب فريق ن��ادي تش��رين وغلبه 
بنتيجة جيدة وفارق معقول من النقاط 
57/33 بع��د مباراة متكافئة في بعض 
المراحل مع أفضلية واضحة للقدموس 

الذي يشارك بالدوري ألول مرة.
دوري سلة الثانية

وب��دوري الدرج��ة الثاني��ة لس��يدات 
المنطقة الوس��طى والس��احلية تغلب 
فريق سيدات حطين على فريق سيدات 
كفر به��م بنتيجة مضاعفة 63/30 بعد 
مباراة م��ن جانب واح��د تفوقت فيه 

العبات حطين بشكل مميز.
كأس الجمهورية رجال

تعرض فريق رجال حطين لخسارتين 
متتاليتي��ن ب��دوري كأس الجمهورية 
لمصلحة اإلياب أمام الوثبة والطليعة 

كما يلي:
ج��دد الوثبة فوزه عل��ى رجال حطين 
وبف��ارق كبير م��ن النق��اط وصل إلى 
 ،11/19 واألرب��اع   91/59 الضع��ف 
28/19، 23/3، 29/18 بع��د مباراة قدم 
فيها العبو الوثب��ة أداء عامرًا بالفنيات 
والمهارات والثالثي��ات المتتابعة من 
قبل نجمه أش��رف ول��م يكن حطين 

مؤهاًل لمجاراته.
كما جدد الطليعة ف��وزه على مضيفه 
حطي��ن بف��ارق 10 نق��اط 72/62 بعد 
مباراة متكافئة في األداء والمس��توى 
تبادل فيها الفريقان التقدم وتس��ببت 

بعض أخط��اء العبي حطين في تقدم 
الطليعة الذي استفاد كثيرًا من أخطاء 
العبي حطين في التسديد غير المحكم 
وق��د انتهت النتائج كم��ا يلي 14/14، 

.13/21 ،19/18 ،16/19
كأس الجمهورية سيدات

في مباراة الذهاب لكأس الجمهورية 
الس��احلية  للمنطق��ة  للس��يدات 
والوس��طى س��جل فري��ق س��يدات 
تش��رين فوزًا مس��تحقًا عل��ى فريق 
س��يدات التضام��ن بنتيج��ة كبيرة 
وصلت إل��ى 59 نقطة مقابل 31 بعد 
مباراة لعبت فيها الخبرة  والدراية من 
جانب العبات تش��رين المخضرمات 
والواعدات وأبدعت روال خريمة وديانا 
بالوش في التس��ديد واالختراق من 
تحت السلة فيما برزت من التضامن 
يان��ا عفيف ف��ي الثالثي��ات وتحت 
السلة، وجاءت نتائج األشواط 15/7، 

.11/5 ،13/13 ،20/6
وفي مباراة اإلياب جدد تشرين فوزه 
عل��ى جاره التضام��ن وغلبه بنتيجة 
53/38 ليتأهل فريق تشرين لمالقاة 
األشرفية في الدور الربع نهائي لكأس 
الجمهورية والتي من المقرر أن تكون 
جرت مساء أمس الجمعة في الصالة 
2 بمدينة األس��د الرياضي��ة وكانت 
نتيج��ة األش��واط األربعة كم��ا يلي: 

.17/11 ،18/8 ،5/12 ،13/7

نتائج جيدة لحطين والتضامن بدوري الناشئين

تشرين يقصي حطين والتضامن بكأس الجمهورية للسيدات

سلة الالذقية في أسبوع

متابعات سلوية متنوعة من حلب

سيدات الجالء بطالت تنشيطية السلة

نتائج متفاوتة بدوري الفئات العمرية

عقد االتحاد العربي لكرة السلة، اجتماعًا دوريًا  في العاصمة 
المغربية الرباط ، على هامش البطولة العربية لألندية التي 
تس��تضيفها جمعية سال المغربية ، وش��هدت االجتماع 
الذي حضره معظم  رؤساء االتحادات العربية عدة قرارات 
مهمة كان أبرزها قرار عودة األندية والمنتخبات الس��ورية 
للبط��والت العربية بفض��ل جهود رئيس االتح��اد العربي 
اللواء قرق��اوي الذي وعد رئيس اتحاد كرة الس��لة جالل 
نقرش بأن يص��در القرارات باالجتماع��ات الحالية وكان 
عند وعده ليرى الق��رار المنتظر النور وبموافقة االتحادات 
العربية المجتمعة بالرباط وكان��ت القرارات العربية على 

الشكل التالي: 
الموافقة على عودة األندية والمنتخبات السورية إلى أسرة 
االتحاد العربي، والمش��اركة ف��ي البطوالت التي ينظمها، 

اعتبارا من العام المقبل.
إقامة بطولة األندية العربي��ة للرجال بنادي الرفاع الغربي 
البحرين��ي، في النصف األول من ش��هر أكتوبر/ تش��رين 
األول المقبل، وكذلك تنظيم مسابقة x 3  3 على هامش 

البطولة .
إقام��ة البطولة العربي��ة للمنتخبات الرج��ال في تونس 
خالل النصف األول من ش��هر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
2020 على أن تليها مباش��رة بطولة أندية السيدات التي 

يستضيفها نادي شرطة المرور التونسي.
إقامة بطولة منتخبات الش��باب تحت 18 سنة بالمملكة 
العربية الس��عودية على أن يحدد موعدها بالتنس��يق مع 
االتحاد الس��عودي، وعلى هامش البطولة ستقام مسابقة  

x 3  3 لنفس الفئة.

عودة السلة السورية إلى البطوالت العربية 
وتونس تستضيف بطولة الرجال 2020

منتخب رجال السلة بدأ االستعداد... 
ومشاركة ببطولة غرب آسيا لمنتخب تحت 17 عامًا

كأس الجمهورية ألندية الرجال بكرة السلة

غدًا ... الجيش يلتقي الثورة.. واألربعاء يقابل النصر

كأس الجمهورية ألندية السيدات لكرة السلة

قاسيون إلى الدور ربع النهائي.. ومواجهة قوية للثورة والساحل

ش��هدت منافس��ات الفئات العمرية نتائج 
متفاوتة حيث ش��هد دوري الناش��ئين فوز 
جرمان��ا عل��ى مس��تضيفه العرب��ي بفارق 
نقطتي��ن)64/62( حي��ث انته��ت أرب��اع 
المب��اراة )16-13، 17-16، 19-19، 12-14(
ف��از الوحدة عل��ى صحناي��ا 93×77 حيث 
انتهت أرباع المباراة )19-21، 27-17، -19
16، 23-28( فاز الثورة على الفيحاء 79/66 
حيث انتهت أرباع المباراة )17-7، 23-13، 
15-16، 31-23( وفاز الجيش على قاسيون 
105/61 حي��ث انتهت أرب��اع المباراة )-21

13، 14-25، 8-28، 26-31( ، وف��ي دوري 
الشباب فاز الوحدة على الثورة 98/94 حيث 
انتهت أرباع المباراة )21-17، 27-24، -24
27، 26-26( وف��از  الجي��ش عل��ى النصر 

80/61 حيث انتهت أرباع المباراة )17-14، 
18-17، 12-26، 17-20( وف��از جرمانا على 
الفيح��اء 72/29 حيث انتهت أرباع المباراة 
)8-16، 11-22، 7-19، 3-15( وف��ي دوري 
الناش��ئات ف��از العربي عل��ى الكفر 65/49 
بع��د التمديد حي��ث انتهت أرب��اع المباراة 
)7-6، 14-5، 17-24، 8-11 )19×3(( وف��از 
الث��ورة على الجي��ش 60/17 )20-0، 9-5، 
7-13، 5-18( وف��از الوح��دة عل��ى جرمانا 
70/25 )9-21، 5-22، 7-13، 4-14( و ف��از 
األش��رفية على ب��ردى 70/36 حيث انتهت 
أرباع المباراة )26-8، 17-14، 10-10، -17
4( وفاز النصر على قاس��يون 76/21 حيث 
انتهت أرباع المباراة )20-4، 20-6، 17-9، 

.)19-2

جدول المباريات القادمة
الصالةالوقتالمرحلةالفريقانالتاريخاليوم

الفيحاء18.00الدور األولالثورةالجيش3/11/2019األحد
الفيحاء18.00الدور األولالنصرالفيحاء

الفيحاء16.00الدور األولالجيشالنصر6/11/2019األربعاء
الفيحاء18.00الدور األولالثورةالوحدة
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تنتظر فرق قم��ة الليغا مواجهات 
س��هلة نس��بيًا لحس��اب الجول��ة 
اليوم  التي تنطلق  الثانية عش��رة 
السبت ونخص بالذكر هنا برشلونة 
المتص��در ولاير مدري��د الوصيف، 
حي��ث يح��ل الفري��ق الكاتالوني 
الساعة  ليفانتي  بضيافة  المتصدر 
5.00 ولزم��الء ميس��ي 21 نقطة 
اس��تعادوا به��ا القم��ة، تليها في 
الس��ابعة والنصف مباراة إشبيلية 
أق��وى  ف��ي  مدري��د  وأتلتيك��و 
التكافؤ  حي��ث  من  المواجه��ات 
وموق��ع الفريقي��ن عل��ى الالئحة 
حي��ث يمتل��ك كال الفريقين 20 
نقط��ة على خ��ط المرك��ز الثالث 
ويتق��دم فري��ق العاصم��ة بفارق 

األهداف فقط عن مضيفه اليوم.
أما أبن��اء زي��دان فينتظرون في 
العاش��رة ضيفهم لاير بيتيس في 
بفارق  الملك��ي  ويبتعد  برنابي��و، 

نقطة فقط عن برشلونة وله 21.
وكانت الجولة الحادية عش��رة قد 
انطلقت وس��ط االس��بوع الماضي 
وفي أبرزها س��جل ليونيل ميسي 
وصنع  هدفي��ن  برش��لونة  قائ��د 
مثلهما ليقود برش��لونة للفوز 5-1 
على لاير بلد الولي��د والتقدم إلى 

صدارة الدوري.
إرنس��تو  المدرب  فري��ق  وخ��رج 
فالفي��ردي باالنتصار بس��هولة في 
اس��تاد كامب نو ال��ذي كان من 
المفت��رض أن يس��تضيف مباراة 
القمة أمام لاير مدريد يوم السبت 
الماضي قبل تأجيل المواجهة إلى 

كانون أول القادم.
وأرس��ل ميس��ي تمري��رة ذكي��ة 
حاسمة إلى أرتورو فيدال ليتقدم 
صاح��ب األرض 1-2 بعدما أدرك 
كيكو أوليفاس التعادل لبلد الوليد 
ليلغي تقدم برشلونة المبكر بهدف 

كليمو لينجليه.
وس��دد ميس��ي ركلة حرة بشكل 
رائع في المرمى وأضاف هدفا آخر 
قبل أن يصنع هدفًا جديدًا لزميله 
لوي��س س��واريز ليضم��ن انتصار 

22 نقطة  برش��لونة والوصول إلى 
من عشر مباريات.

ج��رت  أخ��رى  مواجه��ة  وف��ي 
األربعاء اكتس��ح لاير مدريد ضيفه 
ليغانيس 5 / صفر.. وتقدم الفريق 
السادس��ة عن طريق  الدقيقة  في 
البرازيلي رودريغو، قبل أن يضيف 
األلمان��ي تون��ي ك��روس الهدف 
الثاني في الدقيق��ة الثامنة، وفي 
الفريق  24 س��جل قائ��د  الدقيقة 
س��يرخيو راموس اله��دف الثالث 
م��ن ركلة ج��زاء بع��د أن أضاعها 
بالمرة األول��ى وقام حكم المباراة 
لتقدم خاط��ئ لحارس  بإعادته��ا 

المرمى.
وف��ي الدقيقة 68 س��جل بنزيمة 
لري��ال مدريد من  الرابع  اله��دف 
ركلة جزاء، قبل أن يختتم الصربي 
لوكا يوفيت��ش مهرجان األهداف 
باله��دف الخام��س ف��ي الدقيقة 

األخيرة من الوقت األصلي.
ورف��ع لاير مدريد رصي��ده إلى 21 
نقطة بف��ارق نقطة خلف المتصدر 
رصي��د  تجم��د  فيم��ا  برش��لونة 
ليغاني��س عند خم��س نقاط في 

المركز األخير.
وفي بقية النتائج فاز لاير بيتيس 

عل��ى س��يلتافيغو 2/1 وبالنتيجة 
ذاتها ليفانتي على لاير سوس��يداد 
على  بيلب��او  وأتليت��ك  وتغل��ب 
اس��بانيول 3/0 وتعادل فالنس��يا 
وإش��بيلية بهدف لمثل��ه وكانت 
بمطب  افتتح��ت  ق��د  المرحل��ة 
التلتيكو مدريد ال��ذي تعادل مع 
مضيف��ه ديبورتيف��و االفيس 1/1 
وخس��ر نقطتين ليكون رابعًا على 

جدول الترتيب.
فوز متأخر

تنطل��ق الي��وم الس��بت المرحلة 
ال��دوري  م��ن  عش��رة  الحادي��ة 
القدم  لك��رة  الممت��از  اإليطال��ي 

حي��ث يحل المتص��در يوفنتوس 
ضيف��ًا على تورينو الس��اعة 9.45 
مساء بتوقيت دمشق يسبقها في 
الس��ابعة لقاء الوصيف إنتر ميالن 
خارج أرضه أيضًا م��ع بولونيا أما 
افتت��اح المرحلة فس��يكون اليوم 
في الرابعة بلقاء قوي يجمع روما 

مع نابولي.
وكان يوفنتوس قد نال ثالث نقاط 
غالية وصعبة في رحلة الدفاع عن 
لقبه بف��وزه الثمي��ن والمتأخر 2 
/ 1 عل��ى جنوه ي��وم األربعاء في 
المرحلة العاش��رة من المس��ابقة 
ليرفع رصيده إلى 26 نقطة ويعود 

إل��ى الصدارة بف��ارق نقطة واحدة 
أمام إنتر بعد 24 س��اعة فقط من 
انتزاع إنت��ر ميالن للقم��ة بالفوز 
على بريشيا يوم الثالثاء في مباراة 

أخرى بنفس المرحلة 
المباراة  الشوط األول من  وانتهى 
تق��دم  حي��ث   1  /  1 بالتع��ادل 
يوفنتوس بهدف س��جله ليوناردو 
بونوتشي في الدقيقة 36 وتعادل 
كريس��تيان  س��جله  بهدف  جنوه 

كوامي في الدقيقة 41.
كاس��اتا  فرانشيس��كو  طرد  ورغم 
العب جن��وه في الدقيقة 51 لنيله 
اإلنذار الثاني في المباراة، فش��ل 

تفوقه  اس��تغالل  يوفنت��وس في 
العددي وظل التعادل قائما حتى 
السادس��ة من  الدقيق��ة  ج��اءت 
الوق��ت بدل الضائع ف��ي المباراة 
لتشهد هدف الفوز الثمين بتوقيع 
البرتغالي كريس��تيانو رونالدو من 

ضربة جزاء.
وانت��زع إنتر مي��الن فوًزا بش��ق 
مس��تضيفه  أنياب  م��ن  األنفس 
بريش��يا بهدفي��ن مقاب��ل هدف 
خ��الل المب��اراة الت��ي جمعتهما 
على ملعب ماريو ريجامونتي يوم 

الثالثاء ضمن الجولة العاشرة.
أح��رز هدف��ي إنت��ر مي��الن كل 

م��ن الوت��ارو مارتيني��ز وروميلو 
23 و63 فيما  بالدقيقتين  لوكاكو 
مدافع  س��كرينيار  ميالن  س��جل 
الوحيد  بريشيا  النيراتزوري هدف 
ع��ن طري��ق الخط��أ ف��ي مرماه 

بالدقيقة 76.
وواص��ل نابول��ي مسلس��ل إهدار 
النقاط في الدوري اإليطالي بعدما 
س��قط في فخ التع��ادل 2-2 مع 

ضيفه أتالنتا 
ويتواج��د نابولي ال��ذي عجز عن 
الفوز للمباراة الثانية على التوالي 
بالبطولة ف��ي المركز الرابع برصيد 
18 نقطة متأخرا بفارق 3 نقاط عن 

أتالنتا صاحب المركز الثالث.
افتت��ح نيك��وال ماكس��يموفيش 
التسجيل لنابولي في الدقيقة 16، 
قبل أن يتعادل أتالنتا بهدف عن 
طريق ريمو فريلير في الدقيقة 41 
وأعاد البولن��دي أركاديوز ميليك 
أصحاب األرض للتقدم من جديد، 
عقب إحرازه الهدف الثاني لنابولي 
ف��ي الدقيق��ة 71 لكن جوس��يب 
التعادل  إيليش��يتش أحرز هدف 

للضيوف في الدقيقة 86.
وش��هدت نفس المرحلة أيضًا فوز 
روما على مضيف��ه أودينيزي 4 / 

صف��ر والتس��يو عل��ى تورينو 4 / 
صف��ر وكالياري على بولونيا 3 / 2 
وفيورنتينا على مضيفه ساسولو 2 
/ 1 وتعادل سامبدوريا مع ليتشي 

.1 / 1
هيمنة مستمرة

يتابع ليفربول هيمنته على صدارة 
ال��دوري اإلنكلي��زي لك��رة القدم 
وله 26 حي��ث يبتعد بفارق مريح 
من النق��اط عن أقرب منافس��يه 
مانشستر سيتي الذي بجعبته 22 
نقطة ويحتل ليستر سيتي المركز 
الثالث ب�20 نقطة ومثله تشيلسي 
ال��ذي يتخلف عنه بفارق األهداف 

فقط.
ويحل ليفربول اليوم السبت ضيفًا 
على أستون فيال الساعة الخامسة 
مساء برسم الجولة الحادية عشرة 
ذاته  وبالتوقي��ت  المس��ابقة  من 
يس��تضيف مانشستر سيتي فريق 
ساوثهامتون ويحل وولفرهامبتون 

ضيفًا على أرسنال.
وأنق��ذ صالح فريق��ه ليفربول من 
الوقوع بفخ التع��ادل مع توتنهام 
هوتسبير في قمة مباريات الجولة 
العاش��رة الت��ي ج��رت االس��بوع 
الماض��ي عندم��ا س��جل ه��دف 
التق��دم 2/1 من ركل��ة جزاء قبل 
نهاية المباراة بربع س��اعة بعد أن 
وضع النج��م هاري كي��ن فريقه 
بالمقدمة م��ع الدقيقة األولى من 
جوردان  وع��ادل  المواجهة  عم��ر 
52 قبل  الدقيق��ة  هندرس��ن في 
أن يس��جل النجم الفرعوني هدف 

التقدم.
أما مانشس��تر س��يتي فقد تجاوز 
بأريحي��ة ضيف��ه أس��تون في��ال 
وبثالثي��ة دون رد س��جلها رحيم 
س��ترلينغ د46 ودافيد سيلفا 65 

والكاي جاندوجان د 70.
وفي أب��رز مباري��ات الجولة ذاتها 
تغلب تشيلس��ي على بيرنلي 4/2 
ومانشس��تر يونايتد على نوريتش 
س��يتي 3/1 وتعادل أرس��نال مع 

كريستال باالس 2/2.

واصل ليفربول مس��يرته في بطولة 
كأس رابطة المحترفين اإلنكليزية 
لك��رة الق��دم بعدم��ا تأه��ل لدور 
الثماني��ة في البطول��ة عقب فوزه 
المثير 5 / 4 بركالت الترجيح على 
ضيفه أرسنال يوم األربعاء في دور 

الستة عشر للمسابقة.
وكان الوق��ت األصل��ي ق��د انتهى 
بتع��ادل الفريقي��ن 5 / 5 ليحتكم 
الفريق��ان ل��ركالت الترجيح التي 

ابتسمت في النهاية لليفربول.
واتس��مت المباراة باإلثارة والندية 
على مدار ش��وطيها، الس��يما مع 
قيام مدربي الفريقين بالدفع بعدد 
كبير من العناص��ر البديلة، خاصًة 
األلمان��ي يورغ��ن كل��وب مدرب 
اس��تبعد جميع  ال��ذي  ليفرب��ول 
العبيه الذين ش��اركوا ف��ي قائمة 
الفري��ق األساس��ية أم��ام توتنهام 
هوتس��بير في آخر مباريات الفريق 
األحمر ببطولة ال��دوري اإلنكليزي 

يوم األحد الماضي.
وبادر ليفربول بالتسجيل بهدف جاء 
عبر النيران الصديقة عقب تسجيل 
األلماني شكودران موستافي العب 
أرس��نال هدفا بالخط��أ في مرمى 

فريقه في الدقيقة السادسة.
ورغم الهدف المبكر إال أن أرسنال 
س��رعان ما اس��تعاد اتزانه، بعدما 
أحرز لوكاس تورييرا هدف التعادل 
ف��ي الدقيق��ة 19، فيم��ا أض��اف 
الهدفي��ن  جابريي��ل مارتينيلل��ي 
الثان��ي والثال��ث للضي��وف ف��ي 

الدقيقتين 26 و36.

وقل��ص جيم��س ميلن��ر الف��ارق 
بتس��جيله الهدف الثاني لليفربول 
في الدقيقة 43 من ركلة جزاء لكن 
أينس��لي مايتالند نيلس أعاد فارق 
الهدفين بتس��جيله اله��دف الرابع 

ألرسنال في الدقيقة 54.
واس��تغل ليفرب��ول حال��ة الهدوء 
الت��ي طغت عل��ى أداء  النس��بي 
أرس��نال، ليحرز أليكس أوكساليد 
أوريغ��ي  وديف��وك  تش��مبرلين 
الهدفين الثال��ث والرابع ألصحاب 
األرض ف��ي الدقيقتي��ن 58 و62، 
غير أن جيمس ويلوك أعاد التقدم 
ألرسنال بتسجيله الهدف الخامس 

في الدقيقة 70.
وبينم��ا تأه��ب الجمي��ع النتهاء 
المب��اراة بف��وز أرس��نال وصعوده 

لل��دور المقب��ل، ع��اد أوريغي لهز 
الشباك من جديد بتسجيله هدف 
التعادل لليفربول وهدفه الشخصي 
الثان��ي ف��ي الدقيق��ة الثالثة من 
الوقت المحتسب بدال من الضائع، 
ليضطر الفريقان للجوء إلى ركالت 
الترجي��ح ويظف��ر ليفرب��ول بورقة 

الصعود لدور الثمانية.
قرعة ربع النهائي

وأجري��ت قرعة ال��دور ربع النهائي 
لكأس الرابط��ة اإلنكليزية بعد ظهر 
الخميس وأس��فرت عن مواجهات 
سهلة للكبار حيث يواجه مانشستر 
س��يتي، الذي تأهل على حس��اب 
أوكسفورد،  نظيره  س��اوثهامبتون، 
الذي أطاح بساندرالند، على ملعب 

أوكسفورد.

تراف��ورد  أول��د  ملع��ب  وعل��ى 
يستضيف مانشستر يونايتد، الذي 
أخرج تشيلسي، نظيره كولشيستر 

المتفوق على كرولي تاون.
أما ثالث المواجهات فسيحل فيها 
ليفربول الذي أطاح بأرس��نال بعد 
مباراة ماراثونية ضيًفا على أستون 
في��ال على ملعب فيال بارك، بعدما 
أخرج الثاني فريق وولفرهامبتون.

وتعتب��ر راب��ع المواجه��ات ه��ي 
األصعب حيث سيحل ليستر سيتي 
الذي أخ��رج بيرتن ألبي��ون، ضيًفا 
على إيفرت��ون الذي أطاح بواتفورد، 

على ملعب جوديسون بارك.
ومن المق��رر أن تق��ام المباريات 
بداي��ة من ي��وم 16 كان��ون األول 

المقبل.

عالمي
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أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

ضمن��ت 3 منتخب��ات وصولها لل��دور الثاني في نهائي��ات كأس العالم 
للناش��ئين لكرة القدم المقامة حاليًا ف��ي البرازيل حيث يتصدر أصحاب 
األرض المجموعة األولى ب�6 نقاط مش��اركة مع أنغ��وال ليتأهال معًا عن 
ه��ذه المجموعة، كما ضمنت نيجيري��ا وصولها للدور ذاته بعدما انفردت 

بصدارة المجموعة الثانية ب�6 نقاط.
وتتصدر فرنس��ا ثالث المجموعات ب� نقاط تليها تشيلي وكوريا الجنوبية 
ب�3 نقاط كما تتصدر السنغال المجموعة الرابعة ب�6 نقاط يليها اليابان ب�4 
نقاط وتتصدر طاجكستان خامس المجموعات ب�3 نقاط تليها األرجنتين 
وإس��بانيا بنقطة لكل منهما أما آخر المجموعات )السادس��ة( يتصدرها 
المنتخب اإليطالي ب�3 نقاط يليها المكسيك وبارغواي بنقطة لكل منهما.
وفي أبرز النتائج التي تحققت بالس��اعات الماضية، تغلب منتخب فرنسا 
عل��ى نظيره الك��وري الجنوب��ي 3 / 1 بالمجموعة الثالث��ة، بينما فازت 

السنغال على هولندا 3 / 1 في المجموعة الرابعة.
وفي المجموعة الرابعة قلب المنتخب السنغالي تأخره بهدف نظيف في 
الش��وط األول إلى فوز كبير 3 / 1 على نظيره الهولندي وسحقت البرازيل 
نيوزلن��دا بثالثية نظيف��ة بالمجموعة األولى، وفازت طاجكس��تان على 
الكاميرون بهدف دون رد في المجموعة الخامسة، وانتهى لقاء البارغواي 

والمكسيك دون أهداف بالمجموعة السادسة.

3 منتخبات ضمنت وصولها للدور 
الثاني في مونديال الناشئين 

قرعة متباينة.. ليفربول يقصي أرسنال 
من كأس الرابطة اإلنكليزية

ميسي ورونالدو وصالح عززوا من صدارة أنديتهم

مواجهات سهلة لفرق المقدمة في الدوريات األوروبية لكرة القدم

جدول مباريات الجولة الرابعة
التوقيتالمجموعةالفريقاناليوم والتاريخ

الثالثاء 5/11

66.55برشلونة×سالفيابراغ
76.55زينيت×اليبزيغ

89.00تشيلسي×اياكس
89.00فالنسيا×ليل

59.00ليفربول×جينك
59.00نابولي×ريد بول

69.00دورتموند×إنترميالن
79.00ليون×بنفيكا

األربعاء6/11

26.55بايرن×أولمبياكوس
46.55لوكوموتيف×يوفنتوس

39.00اتالنتا×مان سيتي
39.00ديناموزعرب×شاختار
19.00ر.مدريد×غلطا سراي

19.00سان جيرمان×كلوب بروج
29.00زفيزدا×توتنهام

49.00ليفركوزن×أ.مدريد

يش��هد يوما الثالثاء واألربعاء القادمين انطالقة مرحلة إياب المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

ونس��تعرض بالجدول المرفق جمي��ع المواجهات أم��ا ترتيب المقدمة 
للمجموعات الثماني مع نهاية مرحلة الذهاب فهي كاآلتي:

يتصدر باريس سان جيرمان المجموعة األولى بالعالمة الكاملة 9 نقاط يليه 
لاير مدريد بنقاط��ه األربع، ويتزعم العمالق البافاري ثاني المجموعات أيضًا 
ب�9 نقاط يليه توتنهام هوتسبير ب�4 نقاط، وللسماوي )مانشستر سيتي( في 

ثالث المجموعات 9 نقاط يليه دينامو زغرب وشاختار بأربع نقاط.
وفي المجموعة الرابعة يش��ترك يوفنتوس الص��دارة مع أتلتيكو مدريد 

ولديه أفضلية فارق األهداف حيث لكل منهما 7 نقاط.
المجموعة الخامس��ة يتصدرها نابولي ب�7 نقاط وبف��ارق نقطة فقط عن 
ليفربول صاحب المركز الثاني بالمجموعة بينما يتثدر برش��لونة سادس 
المجموعات بنقاطه ال�7 وبفارق 3 نقاط عن إنتر ميالن وبروسيا دورتموند.
وينف��رد اليبزي��غ بصدارة المجموعة الس��ابعة ب�6 نق��اط فيمل لكل من 
زينيت س��ان بطرس��بورغ وليون 4 نقاط، أما آخر المجموعات )الثامنة( 
فيشترك فيها كل من اياكس امستردام وتشيلسي بالصدارة مع أفضلية 

فرق التسجيل للفريق الهولندي يليهما فالنسيا بأربع نقاط.

هذا األسبوع.. انطالقة إياب 
دوري األبطال لألندية



استقبل اللواء موفق جمعة رئيس 
االتح��اد الرياض��ي الع��ام بعث��ة 
منتخبنا الوطني للقوس والس��هم 
التي ش��اركت في البطولة العربية 
الت��ي ج��رت مؤخرًا ف��ي تونس 
وحصدت فيها /3/ ميداليات )2( 

ذهب و)1( فضة.
الذي  باإلنجاز  اللواء جمعة  وأشاد 
حققت��ه البعثة كونه األول لرياضة 
الق��وس والس��هم عل��ى الصعيد 
العربي والسيما بعد عودة الرياضة 
السورية للمش��اركة في البطوالت 
العربي��ة والذي ج��اء متزامنًا مع 
الجيش  يحققها  التي  االنتصارات 
األرض  امت��داد  عل��ى  الس��وري 
الس��ورية وع��ودة األم��ن واألمان 
والقض��اء على اإلره��اب ، مؤكدًا 
دع��م المكت��ب التنفي��ذي لهذه 
اللعبة وتلبي��ة جميع احتياجاتها 

ومتطلباتها.
رئي��س االتح��اد الرياض��ي العام 
وع��د بتكري��م المنتخ��ب ووجه 
اتحاد اللعبة للعمل بجد ونش��اط 
وف��ق ال��روح الجماعية وش��كره 
عل��ى جه��وده الواضح��ة لتطوير 
وتحقيق  والس��هم  القوس  رياضة 
االنج��ازات المس��تمرة للرياض��ة 
السورية التي تحظى بدعم ورعاية 
السيد الرئيس بشار األسد للرياضة 

والرياضيين.
يش��ار إلى أن منتخبنا حقق ثالث 
ميدالي��ات “ذهبيت��ان وفضي��ة” 

حيث أحرز الذهبيتين الالعبة هال 
تلو والالعب زين بجعة فيما كانت 
الفضية م��ن نصيب الالعب خضر 

جليكو.
حضر اللق��اء: د. إبراهي��م أبا زيد 
عضو المكت��ب التنفيذي لالتحاد 

الرياضي – رئيس مكتب األلعاب 
الفردية والجه��از الفني للمنتخب 

الوطني.

.هن��أ اللواء موف��ق جمعة رئيس 
االتح��اد الرياض��ي الع��ام بعث��ة 
البلياردو والس��نوكر المشاركة في 
بطولة العرب للبلياردو والس��نوكر 
الت��ي أقيم��ت في مصر - ش��رم 
الش��يخ وأحرزت فيه��ا فضيتين 
برونزيات بمشاركة )10(  وخمس 

دول.
وأش��ار رئي��س االتح��اد الرياضي 
العام إل��ى أهمية اإلنج��از الذي 
حققته البعثة الس��ورية المشاركة 
ف��ي ه��ذه البطولة خصوص��ًا أنها 
المشاركة األولى لها بعد قرار رفع 
الس��ورية  المنتخبات  الحظر على 
في  للمشاركة  والسنوكر  للبلياردو 

البطوالت العربية.
وتوج��ه الل��واء جمع��ة بالش��كر 
والكادر  والالعبين  البعث��ة  لقيادة 
التدريبي عل��ى جهودهم المبذولة 

وحثهم على االستمرار بهذه الروح 
الرياضية في سبيل المحافظة على 
هذا االنجاز ورفع علم الوطن عاليًا.

وكان��ت الميدالي��ات الفضية من 
نصي��ب الالعبين ميش��يل زهرة 
دكاك  ووس��ام  رجال(  )بلي��اردو 

)بلياردو تحت 18 سنة()9 كرات(.
والميدالي��ات البرونزية عن طريق 
الالعب ي��زن ح��داد بميداليتين 
والرج��ال(  )الش��باب  لفئت��ي 
والالع��ب وس��ام دكاك )بلياردو 

تحت 18 سنة( )8 كرات(.
وبالف��رق والفردي )بلياردو رجال( 
)8 و9 كرات( بمش��اركة الالعبين 
باس��م عب��ود - ميش��يل زهرة - 

وسام دكاك - أزهر الزيبق.
اللقاء محم��د ميهوب علي  حضر 
عض��و المكتب التنفيذي - رئيس 
مكتب ألعاب الكرات - المهندسة 
لبنى معال عضو المكتب التنفيذي 
وأعضاء  ورئيس  الرياضي  لالتحاد 

البعثة المشاركة بالبطولة.
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ألعاب  من  السلة  كرة  كانت 
عرفها  التي  الثانية  الدفعة 
السوري  الجمهور  ومارسها 
يف عشرينات القرن العشرين 
جنباً إىل جنب مع كرة القدم 
مجهولة  كانت  ذلك  وقبل 
نشوب  ومع  إليه  بالنسبة 
 1920 عام  ميسلون  معركة 
ودخول القوات الفرنسية إىل 
الجمهور السوري  سورية أخذ 
الجديدة  اللعبة  عىل  يتعرف 

ومباريات  تمارين  خالل  من  السلة«  »كرة 
التوازي  الفرنسية وعىل  العسكرية  الفرق 
قام فريد حمزة الذي تعرف ومارس اللعبة 
أصدقائه  بجذب  لبنان  يف  دراسته  خالل 
يعرف  والذي  اللعبة  لممارسة  ومعارفه 
هذه  يف  وشاركه  السورية  السلة  بأبو 
حافظ  مسلم  المدرس  األولية  الخطوة 
عبر  اللعبة  تعميم  يف  بدوره  أسهم  الذي 
فيها  بالتدريس  يقوم  التي  المدارس 
المدارس  قامت  الرائدين  لهذين  وإضافة 
والالييك  الغرير  أمثال  الخاصة  األجنبية 
بدمشق  الوطنية  العلمية  والكلية 
باحتضان اللعبة الجديدة من خالل مدرسي 
الرياضة األجانب وعىل ذات النهج تقريباً 
كان الوضع يف باقي المحافظات وبدرجات 

متفاوتة.
لكرة  مباراة  أول  أن  المصادر  وتروي 
عام  يف  كانت  دمشق  شهدتها  السلة 
ومنتخب  بردى  فريق  وجمعت   1930
الغلبة  وكانت  والالييك  الغرير  مدرسي 
فيها لفريق بردى ويف نفس العام تغلب 
من  أغلبيته  كانت  الذي  دمشق  منتخب 
العبي بردى عىل منتخب بيروت ولم تذكر 
عىل  يدل  الذي  األمر  الرقمية  النتيجة 

انتشار اللعبة وبروز مواهب فنية فيها.
نادي  بعده  ومن  بردى  نادي  ولعب 
بارزًا يف ذلك  دورًا  حالياً(  )الثورة  الفتيان 
ثم تبعها نادي الغوطة واألهيل والنهضة 
والغساني والهومنتمن ويف حلب نشطت 

والهومنتمن  بريفان  أندية 
)الجالء  والشبيبة  والسركل 
حالياً( ويف حمص نادي خالد 
ويف حماة نادي الفتوة ويف 
إىل  الحرية  نادي  الالذقية 
مما  المدرسي  النشاط  جانب 
ورفع  اللعبة  انتشار  يف  زاد 

مستواها الفني.
ويف عام 1947 تأسس اتحاد 
كرة السلة تحت مسمى اللجنة 
المركزية وضم أدهم مشنوق 
رئيساً وفريد حمزة أميناً للسر ومحمد البزم 
عضوًا ويف العام التايل 1948 ثم االنتساب 
االتحاد  اسم  وحمل  الدويل  االتحاد  إىل 
األولمبية  اللجنة  بتشكيل  أسهم  والذي 
رسمية  بطوالت  وأول  مرة  ألول  السورية 
بطولة  كانت  الجمهورية  مستوى  عىل 
وبطولة  دمشق  بها  وفازت  المحافظات 

أندية الجمهورية وأحرزها نادي الفتيان.
وما  العشرين  القرن  فترة خمسينات  ويف 
حضور  السورية  السلة  لكرة  كان  تالها 
المتوسط  األبيض  البحر  دورات  يف  جاٌد 
وبطوالت  العربية  الرياضية  والدورات 
العربية  والبطوالت  العسكرية  العالم 

للرجال والشباب والسيدات.
وأبرز النتائج عىل صعيد الدورات العربية 
الخامسة  الدورتين  بذهبية  الفوز  كان 
عامي  بدمشق  أقيمتا  اللتين  والسابعة 
العسكري  الصعيد  وعىل  و1992   1976
العسكرية  العالم  بطولة  ببرونزية  الفوز 

التي جرت بدمشق عام 1964.
وضيق المجال ال يسمح بالتوسع يف نتائج 
بطوالتها  لتنوع  وذلك  السورية  السلة 
ويأتي يف هذا المجال الحديث عن السلة 
األنثوية التي تأتي يف المراتب المتقدمة 
والتي  دائماً  حسابها  يحسب  والتي  عربياً 
يف  ينشر  لعله  بها  خاصاً  ملفاً  تتطلب 

أعداد قادمة.

كرة السلة السورية حضور جاد وفعال 
في الدورات والبطوالت العربية

من تاريخنا الرياضي

نور الدين الطرابلسي

فريد حمزة

اللواء جمعة يبارك لبعثة البلياردو والسنوكر 
نتائجها الجيدة في بطولة العرب

رئيس االتحاد الرياضي العام 
يشيد بنتائج منتخب القوس والسهم في البطولة العربية

لالتحاد  التنفيذية  اللجن��ة  أقامت 
الرياضي بدير ال��زور حفاًل تكريميًا 
للبطلة العالمية رش��ا الش��يخ في 
مقر فرع دير ال��زور للحزب بحضور 
ساهر الحاج صكر أمين الفرع ورائد 
الغضب��ان رئيس مكتب الش��باب 
الفرع��ي وأعض��اء قي��ادة الف��رع 

ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.
وخ��الل حديث��ه أك��د الصكر على 
الت��ي حققتها  اإلنج��ازات  أهمية 
البطلة الش��يخ فكانت خير س��فير 
للوط��ن ف��ي المحاف��ل الدولية.., 
وأض��اف أن للرياض��ة دورًا كبي��رًا 
في ه��ذه المرحلة وعلينا أن نتابع 
عملنا في ذات اإلطار وننشط كافة 
األلعاب ودير الزور كانت وما زالت 
تزخر بالمواهب التي س��يكون لها 

شان كبير في المستقبل.
بدورها أعربت الشيخ عن سعادتها 
يعطيه��ا  وه��ذا  التكري��م  به��ذا 
دافعًا قويًا للس��ير ب��ذات المنوال 

واالس��تعداد للمش��اركات القادمة 
وش��كرت فرع الحزب بدي��ر الزور 
ه��ذا  التنفيذية.عل��ى  واللجن��ة 

التكريم. 

طموح واستعداد
وتس��تعد البطلة رشا الشيخ حاليًا 
للمشاركة في بطولة فزاع في دولة 
اإلم��ارات العربي��ة في ش��هر آذار 

طوكيو  ألولمبياد  والمؤهلة  القادم 
2020.., وح��ول تحضيراته��ا لهذه 
البطولة قالت الشيخ بأنها حاليًا في 
معس��كر مغلق في مدينة تشرين 
والتدريب��ات  بدمش��ق  الرياضي��ة 
مس��تمرة بإش��راف المدرب زاريه 
باليان ومس��اعده الم��درب فادي 
فح��ام والفترة تتضم��ن تمرينين 
صباحي ومسائي، وأسعى للحصول 
على أح��د المراكز الثالث��ة األولى 
ولدي طموح يراودني بشكل دائم 
لتحطيم الرق��م العالمي الذي هو 
142 كغ المس��جل باس��م الالعبة 

الصينية وهذا ليس صعبًا.
ورشا الش��يخ من مواليد ديرالزور 
ع��ام 1975 العب��ة ق��وة بدني��ة – 
أولمبية  وبطل��ة  خاص��ة  رياضات 
بوزن 73 كغ برفع األثقال وحققت 
عل��ى  اإلنج��ازات  م��ن  الكثي��ر 

المستوى العربي والعالمي.

أقام نادي الفروس��ية بحماة السباق 
الثامن للفروسية على مضمار النادي 
بحماة بمشاركة واس��عة وأسفر عن 

النتائج التالية:
الشوط األول:

1200 م:  1- معالي السطبالت األمير 
2- سهر العاديات السطبالت سلمى 
الش��ام 3- غيث العادل الس��طبالت 

العادل.
الشوط الثاني:

1200 م: 1- جواد األمير الس��طبالت 
األمير 2- همام الش��ام الس��طبالت 
الخراط 3- يامن األمير الس��طبالت 

األمير.
الشوط الثالث:

1600 م: 1- مزيون عاصم السطبالت 
لعيون��ك   -2 الس��بع  مغي��رات 
الس��طبالت بكور 3- عب��ود إبراهيم 

السطبالت الغالل.
الشوط الرابع: 

أوغاري��ت  ح��ازم   -1 م:   1600
الس��طبالت أوغاري��ت 2- عس��لية 

الس��بع لمغي��رات الس��بع 3- وردة 
المهايني السطبالت المهايني.

الشوط الخامس:
1600 م: 1- عزاز الفرات الس��طبالت 
الوع��د  صق��ر   -2 الش��ام  س��اعي 
الشام  3- س��عد  الس��طبالت غنابة 

األول السطبالت زياد أغالم.
الدكتور  للس��باق:  المنظمة  اللجن��ة 

ط��ارق عب��د الرحي��م نائ��ب رئيس 
الجمعية الس��ورية للخي��ول العربية 
الوادي  محمد  والمهن��دس  األصيلة 
عض��و االتحاد الس��وري للفروس��ية، 
الدكت��ور غانم محم��د رئيس نادي 
باسل األس��د للفروسية بحماة، قصار 
كحول أمين س��ر الجمعية السورية 
للخيول العربية األصيلة، عبد الرؤوف 

الخاني مدير منش��أة باس��ل األس��د 
للفروس��ية بحم��اة، توفي��ق طيفور 
عضو مجلس إدارة نادي باسل األسد 
للفروس��ية، محم��د مخلالتي عضو 

مجلس إدارة جمعية الخيول.
وافان��ا بهذه المعلومات الدكتور نهاد 
س��ليمان عضو مجل��س إدارة نادي 

باسل األسد للفروسية بحماة.

السباق الثامن للفروسية في مضمار نادي الباسل بحماة 

تنفيذية دير الزور تكرم البطلة العالمية رشا الشيخ
مالك الجاسم

صالح أورفلي

تعازينا

ب��ب��ال��غ األس���ى وال��ح��زن 
وب���ق���ل���وب م��ؤم��ن��ة 
وق���دره  اهلل  ب��ق��ض��اء 
االت��ح��اد  إليكم  ينعي 
ال��ري��اض��ي ال��ع��ام وف��اة 
ال����م����رح����وم أح���م���د 
المجلس  عضو  خالوصي 
سر  أم��ي��ن   - ال��م��رك��زي 

اتحاد الريشة الطائرة.
االتحاد  صحيفة  أس��رة 
ذوي  م����ن  ت���ت���ق���دم 
ال��ف��ق��ي��د ب��أح��ر ال��ع��زاء 
وتسأل اهلل أن يتغمده 
وعظيم  رحمته  بواسع 
يسكنه  وأن  غ��ف��ران��ه 

فسيح جناته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون


