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3 3 أندية على خط الصدارة وصراع 
تنافسي كبير في دوري شباب الممتاز

كأس الجمهورية ألندية السيدات بكرة السلة: تأهل 
الوحدة واألشرفية والثورة إلى الدور نصف النهائي

انطالق المؤتمرات االنتخابية5
 للجان الفنية لأللعاب

)اليوم( مواجهة ثقيلة 7
في اليانز ارينا

تقرؤون أيضًا

5
تعزيز الصدارة نصب أعينهم

)الخميس( منتخبنا الكروي األول يالقي 
الصين بالتصفيات المزدوجة

بعد غياب تسع سنوات

23 ميدالية منوعة لمنتخبات الجودو 
في البطولة العربية باألردن
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بطولة السالم 
الدولية )الثانية( 

لقفز الحواجز

الفارس 
أحمد حمشو 

يفوز بلقب 
الجائزة 
الكبرى 

ويحتكر 
ألقاب 

مباريات 
الفئة العليا

في األسبوع الخامس للدوري الكروي الممتاز
الوثبة غلب البحارة 

وحطين انفرد بالصدارة

67 3 )غدًا( منتخبنا األولمبي يتجه 
لدبي و)األربعاء( يالقي اإلمارات

سان جيرمان والبافاري ويوفنتوس أول 
الواصلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

كأس الجمهورية ألندية الرجال بكرة السلة
األحد ...قمة الصدارة بين المتأهلين الجيش والوحدة

2

حقق بطلنا العالمي خالد محمد 
الميدالية الفضية في مسابقة الكرة الحديدة 

قي بطولة العالم أللعاب القوى للرياضات 
الخاصة المقامة حاليًا في اإلمارات العربية 

المتحدة والمؤهلة لألولمبياد العالمي في 
طوكيو 2020..., وجاء فوز بطلنا خالد محمد 

برقم جديد وقدره 14.29 م.

ركن أساسي
مؤسس��ات االتح��اد الرياضي الع��ام متكاملة ومتماس��كة واألعمال 
والنش��اطات فيها يتمم بعضها بعضًا ويرتب��ط بعضها بالبعض اآلخر 
ارتباطًا عضويًا من القاعدة وحتى القمة ولكل مؤسسة منها شخصيتها 
وخصوصي��ة عملها وأثرها وتأثيرها في الحياة الرياضية وفي مس��يرة 
العم��ل الرياضي بمختل��ف النواح��ي واالتجاهات لذلك ف��إن الهرم 
الرياض��ي يبدو كتلة واح��دة وصوتًا واحدًا ويدًا واحدة وأس��رة واحدة 
وإس��تراتيجية وطنية واحدة والمؤسس��ات الرياضية شرعت في عقد 
مؤتمراتها االنتخابية للدورة العاشرة من حياة منظمة االتحاد الرياضي 

العام.
وقد أنجزت انتخابات األندية وانطلقت مؤتمرات اللجان الفنية.

والنادي الرياضي هو ركن أساس��ي من أركان اله��رم الرياضي الكبير 
وله ش��خصيته االعتبارية ويضم األعضاء الذين يمارس��ون نشاطاتهم 
الرياضية واالجتماعي��ة والثقافية وفي مؤتم��رات األندية االنتخابية 
تفاوت اإلقبال من قبل المنتسبين الذين يشكلون الجمعية العمومية 
ل��كل ناٍد. وهذا التباين يع��ود لحجم العضوية ومكان��ة النادي وعدد 
األلع��اب المعتمدة لديه وجرت االنتخابات وفق األنظمة المعمول بها 
وها هي مجال��س إدارات األندية تتولى المس��ؤوليات وتبدأ أعمالها 
بكثي��ر من الطموح والتفاؤل بمس��تقبل أفضل ومكان��ة أرفع وأعلى 

أللعاب النادي التي يعتمدها.
والنج��اح في األلعاب المعتم��دة باألندية هو نج��اح العمل الرياضي 
بشكل عام ألن النادي هو المصنع الذي يستقطب الوافدين والوافدات 
من طالبي الرياضة وألعابها ويملك النادي الخبرات اإلدارية والتدريبية 
القادرة عل��ى تصنيف القادمين وصقل مواهبهم وزجهم في فرقه من 
خالل الفئات العمرية المعتمدة لديه في كل لعبة ودخول المنافسات 
والنشاطات المحلية والبطوالت المعتمدة وبالتالي هو مصنع النجوم 
والراف��د األغزر للمنتخبات الوطنية بل ه��و الرافد الوحيد وهكذا تبدو 

مكانة النادي كبيرة وتأثير وأثره أكبر.
األندي��ة اآلن ممثلة بمجال��س إداراتها المنتخبة عل��ى أبواب مرحلة 
جديدة من العم��ل الذي البد وأن يكون مواكب��ًا لمكانة الوطن وثقة 

قيادتنا ومتناسبًا مع حب جماهيرنا للرياضة ونجومها.
واألندية عليها تحمل المسؤولية كاملة من خالل المهام الموكلة إليها 
وأن تكون متكاملة في عملها وفاعلة في عمل المؤسس��ات الرياضية 

األخرى.
والقيادة الرياضية حين تبارك لمن وقع عليهم االختيار لقيادة األندية 
ف��ي المرحلة المقبلة فإنها على ثقة بقدرة المنتخبين وس��تكون عونًا 
لهم في عملهم وإلى جانبهم توجيهًا ومتابعة وإرش��ادًا ودعمًا لنجاح 
خطواته��م بما يحقق النجاح المطلوب لرياض��ة وطنية أراد لها قائدنا 
المفدى الس��يد الرئيس بشار األس��د رئيس الجمهورية أن تكون قوية 
ومنافس��ة ومنتصرة ومتوهجة وكّرمها سيادته وكرم أبطالها وبطالتها 
ومنتخباتها وأعطاهم كل الثق��ة الالزمة لخطوات أكثر تقدمًا ونجاحًا 

وانتصارًا. 

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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اللواء جمعة يؤكد على أهمية تأهيل الكوادر الرياضية
ختام الدورة الدولية لمدربي كرة الطاولة للمستوى األول
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فوز مستحق لحطين
الفتوة × حطين 3/1

رياض أمين
سجل للفتوة حازم جبارة د 28 ولحطين 

عبد الرزاق الحسين د )41، 44، 90(.
الش��وط األول س��يطرة ميدانية لوسط 
حطين وتمي��ز الح��وت بتمريراته عبر 
خطوطه ال���3 ويهدر حطي��ن ركنيتين 
ومن هجمة للفت��وة انفرد علي رمضان 
وس��دد بيسراه أمس��كها حارس حطين 
يرد عليه المردكيان بيسراه فوق عارضة 
الفتوة ويس��دد علي رمض��ان بأحضان 
حارس حطين وفي الدقيقة 28 س��جل 
حازم جب��ارة هدف الفت��وة عن يمين 
حارس حطي��ن ويضيع جب��ارة فرصة 
التعزيز للفتوة .. ومن هجمة مرس��ومة 
لحطين يس��دد عب��د الرزاق الحس��ين 
ويكملها محمد الهزاع قلب دفاع الفتوة 
مس��جاًل هدفه حطي��ن األول بالدقيقة 
41، ويضغط حطين ويضيف عبد الرزاق 
الحس��ين الهدف الثاني برأسه لحطين 
بغفلة من دفاع الفتوة وينتهي الش��وط 

األول بتقدم حطين بهدفين لهدف.
الش��وط الثان��ي تاب��ع حطي��ن بتمرير 
الكرات يقطعها دفاع ووسط الفتوة ومن 
حرة لمحم��د كنيص أمس��كها حارس 
حطين باقتدار ويمس��ك حارس الفتوة 
ك��رة رض��وان قلعجي ولخش��ونته طرد 

الحكم رضوان قلعجي.
وتعلو ك��رة الكنيص عارضة حطين وأنذر 
الحك��م م��درب حطين حس��ين عفش 
العتراض��ه المتكرر وط��رد الحكم محمد 
اله��زاع لنيله البطاق��ة الصف��راء الثانية 
وأمسك حارس حطين على دفعتين كرة 
محمد الكنيص وفي وق��ت بدل الضائع 
يسجل عبد الرزاق الحسين الهدف الثالث 
ويستحق حطين الفوز كونه األفضل طوال 
المب��اراة، ولتنتهي المب��اراة بفوز حطين 

بثالثة أهداف مقابل هدف.
متابعات

تابعه��ا الدكت��ور ماه��ر خياطة نائ��ب رئيس 
االتحاد الرياضي العام وإسماعيل حلواني عضو 

المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام.

الوثبة فاجأ تشرين
تشرين× الوثبة صفر/1

محمد عجان
سجل الهدف ماهر دعبول د90+4

كس��ب فريق الوثبة الرهان وتغلب على 

تش��رين في عقر داره بهدف أنزل األخير 
ع��ن عرش المقدم��ة فيما قف��ز الوثبة 
للمركز الثالث ، واس��تحق الضيف الفوز 
حيث أضاع ركلة جزاء قبل الهدف وعدة 
فرص ثمينة جدًا بالوقت القاتل للمباراة 

.
الشوط األول قلت فيه الفرص المباشرة 
عل��ى المرميين م��ع أفضلية ألصحاب 
األرض باالس��تحواذ والسيطرة النسبية 
على أرض الملعب لكن افتقد اللمس��ة 
األخيرة أمام مرمى ولي��م غنام خاصة 
من قبل الحمدك��و والمصطفى ومالطة 
وش��هدت الدقيق��ة 19 التواج��د األول 
للوثبة بكرة مرفوعة من حمد غالب على 
رأس ماهر دعبول سددها فوق العارضة 
، وتكف��ل أحمد مدنية ح��ارس مرمى 
البحارة بالتقاط كرة خطاب مشلب د25 
رد عليه تضشرين بفرصة وهدف ملغى 
بداعي التس��لل لباس��ل مصطفى د27 
وسدد محمد مرمور مباشرة قوية وذكية 
انحرف��ت قلياًل ع��ن القائم ، واس��تمر 
الهدير التش��ريني مع تس��ديدة أرضية 
من بعيد للحمدكو ذهبت بجوار القائم 

األيمن للغنام .
الشوط الثاني ارتفع مستوى األداء فزاد 
تش��رين من جديته لطرق مرمى الوثبة 
ولم يق��ف االخير مكتوف األيدي حيث 
جارى مضيفه بالسيطرة والتهديد الذي 
بدأ عبر المرم��ور باختراقة من الخاصرة 
اليس��رى لدف��اع الخصم لكنه أرس��لها 
عش��وائية وقوية ابتعدت عن الجميع ، 
لعب بعدها كامل حميشة كرة مشتركة 
مع حمدكو ضمن المنطقة أبعدها زكريا 
العم��ري لركنية كاد أن يس��تفيد منها 
حس��ن أبو زينب الذي ارتق��ى بالعالي 
برأس��ه ليس��ددها ف��وق العارضة وهو 

بمواجهة المرمى د57 .
تواجد الوثبة الخطر في د61 أسفرت عن 
ركلة ج��زاء بعد عرقلة ابو زينب للغالب 
أعلنتها صافرة الدول��ي عبدهللا بصلحلو 
لك��ن بره��ان صهيوني أط��اح بها فوق 

المرمى .
بعد ركلة الجزاء ب�10 دقائق كاد باس��ل 
مصطفى أن يهز الش��باك بمتابعة قوية 
بيسراه لتمريرة عالء دالي لكن ردة فعل 
ح��ارس مرم��ى الوثبة » غن��ام« كانت 
رائعة بإبعاده��ا لركنية ، » المصطفى« 
أضاع بعدها كرتين بأس��لوب مش��ابه 
حيث سدد الكرة بالعاللي وتكفل وليم 

بالثالثة ، أما أخطر فرص المباراة فكانت 
للوثب��ة بالدقيقة القاتلة 90 بتس��ديدة 
خطاب مش��لب القوية التي ردها عالمة 
وتابع��ت طريقه��ا لترت��د م��ن القائم 
األيس��ر ومعها بدأ الوثبة إهدار الفرص 
بانفرادتي��ن ف��ي الوقت ب��دل الضائع 
حتى ت��وج أفضليت��ه بالدقائق األخيرة 
به��دف المب��اراة الثمي��ن والوحيد في 
الدقيق��ة الرابعة من الوقت بدل الضائع 
عبر ماهر دعبول الذي اس��تغل مناولة 
المشلب البعيدة وسددها مباشرة بقوة 
في شباك العالمة ليكسب الوثبة اللقاء 

بهدف دون رد .

تعادل خاسر
الوحدة × الشرطة     صفر/صفر

صبحي أبو كم
انته��ت مباراة)ديرب��ي العاصم��ة( بين 
الوحدة وضيفه الشرطة بالتعادل السلبي 
الخاس��ر للفريقين رغ��م الفرص العديدة 
التي اتيحت لكل منهما لتسجيل اهداف 
ضاعت لعدم التركيز وسوء التهديف ولو 
اس��تغلها احد الطرفين لوصلت النتيجة 
الى ف��ارق أكث��ر من نص��ف دزينة من 
األهداف, وامتد الوحدة في الشوط األول  
عبر هجمات مركزة فيما اعتمد الشرطة 
على المرتدات التي لم تقل في خطورتها 
عن ف��رص الوحدة وارتفعت حرارة األداء 
في الثاني بزج كل من مدربي الفريقين 
بالعبي��ن مهاجمين حي��ث زج الوحدة 
بمحم��د الح��الق وعبد الهادي ش��لحة 
وأيم��ن العكيل, وكذلك فعل الش��رطة 

ولم تهتز شباك المرميين للفريقين.
البداية كانت للكواية مهاجم الش��رطة 
دخل بكرة من وسط الملعب وسدد فوق 
العارضة, وتلقى عبد الرحمن بركات كرة 
على خط منطقة الجزاء ودخل وس��دد 
ك��رة خلفية)دبل كيك( بع��د تخلصه 
من الخصم قوية علت مرمى الش��رطة 
، وتس��ديدة قوية للكواية من على خط 
الجزاء صدها طه موس��ى حارس مرمى 
الوحدة على دفعتين، ومع بداية الثاني 
كرر الكوايه محاولته وس��دد كرة بعيدة 
عن القائم األيمن للمرمى ومن تمريرة 
من أسامة أومري سددها عمرو جنيات 
فوق العارض��ة ، ومرر محمد البري كرة 
م��ن جه��ة اليمين الى كواية س��ددها 
بعيدة عن المرمى ، وكرة رفعها الحالق 
لمنطقة الش��رطة التقطها األوسي قبل 

أن يس��ددها الش��لحة، وتس��ديدة من 
قاس��م بهاء على مرمى الوحدة التقطها 
موس��ى على دفعتين, وس��دد الحالق 
كرة في مواجه��ة المرمى انحرفت عن 
القائم ، وك��رة مرفوعة من مؤيد عجان 
سددها عمرو جنيات ارتدت من القائم 
وتكررت المحاوالت لكسر التعادل دون 

جدوى.
لقطات

- حض��ر مهن��د ط��ه رئي��س اللجن��ة 
المباراة  التنفيذية بدمش��ق جانب من 
عل��ى اعتبار أن  3 مباري��ات جرت في 

العاصمة. 
- قدر ع��دد الجهور فوق 8000 ش��جع 
الوحدة أغلب أوقات المباراة وخرج عن 

أداب المالعب لمرة واحدة. 

فوز صعب
االتحاد × جبلة 1/2

عبد الرحيم طبشو
س��جل لالتحاد عبد هللا نجار د. 7  وأنس 
بوطة د 81 وس��جل لجبلة محمد لولو د 

.40
حق��ق االتحاد ف��وزًا صعبًا عل��ى جبلة 
وح��ول تأخره إلى فوز وق��دم الفريقان 
مباراة قوية وس��ريعة وتبادال الس��يطرة 
عل��ى المجري��ات واألفضلي��ة كان��ت 
اتحادية فأبعد أحمد العلي حارس جبلة 
ركنية طه دي��اب الخطرة ورد كرة ثانية 
ألنس بوطة وس��دد دياب فوق العارضة 
وجرب بها قاروط م��ن جبلة لكن كرته 
عل��ت العارضة وينفرد العوض ويس��دد 
بجسم الحارس ومن هجمة مرتدة وعن 
غفلة عن الدفاع ينس��ل محمد لولو بين 
المدافعين وس��جل هدف السبق لجبلة 

وسط ذهول الجميع.
وبالش��وط الثاني نزل االتح��اد مصممًا 
عل��ى تغيي��ر النتيجة وصب��غ الملعب 
بلونه األحمر وهاجم مبكرًا ورد الحارس 
والقائم كرة دياب الخطرة وأمسك ثانية 
للبوطة ويمسك كرة دياب على دفعتين 
واكتفى جبلة بالمرتدات س��دد العوض 
جانب القائم وأمس��ك فادي مرعي كرة 
اللولو وبدد الشيخ يوسف فرحة التعزيز.
عاود االتح��اد وانحرفت كرة الس��واس 
وتط��اول البديل عبد هللا نج��ار لركنية 
وس��جل ه��دف التعادل وم��ن تمريرة 
النجار الذكية س��جل أنس بوطة هدف 

الفوز لالتحاد.

تعادل ثمين للساحل
الجيش× الساحل 1/1 

ربيع حمامة
س��جل للجيش محم��د ش��ريفة د56 

وللساحل أحمد كالسي د90+1
لم يس��تطع فريق الجيش الحفاظ على 
تقدمه بهدف أمام ضيفه الس��احل في 
ملعب الجالء بدمش��ق بعد مباراة كان 
فيها الطرف األفضل حيث تلقى الصدمة 
به��دف التعادل في الوق��ت القاتل من 
المب��اراة ليخ��رج كل فري��ق بنقطة لم 
البقاء بمركزين متأخرين  لهما  تش��فع 

على الئحة الترتيب .
الشوط األول فرض فيه الجيش أفضليته 
م��ن ناحية االس��تحواذ والس��يطرة على 
منتص��ف الملعب ونقل الك��رة للمقدمة 
من��ذ البداي��ة عبر األط��راف والعمق من 
خالل ورد السالمة ومؤمن ناجي ويوسف 
الحم��وي وثائر كروما مح��اواًل فتح ثغرة 
بالدفاع األصفر المتكتل والمنحسر لحدود 
منطقته فس��دد ورد بجانب القائم وتباطأ 
كروم��ا بكرة قطعها الدفاع وس��دد الواكد 
مباش��رة قريبة بحائ��ط الصد ونفذ مؤمن 
ناجي مباش��رة قوية احتضنه��ا الخياري 
ولم يغامر الضيف بمحاوالته وأول تواجد 
ل��ه كان بعد نصف س��اعة باختراقة علي 
سعيد من جهة اليمين انتهت بخطأ على 
محور منطقة الجزاء تم تسديد الكرة فيه 
برعونة ليع��ود الجيش للتهديد برأس��ية 
الواكد الخفيفة وهو منف��رد بالمرمى إثر 
عرضي��ة ورد ) الممول الس��خي وأفضل 
العبي فريقه( وعاد ورد ليسدد كرة غصت 
بين أقدام المدافعين وتابعها قصي ايضًا 
أبعدها خط الدف��اع المتكتل وقبل ذلك 
ارتد الساحل بمناولة طويلة ابتعدت قلياًل 
عن رأس ياس��ر ابراهيم وه��و على بعد 

مترين من المرمى .
استمر الجيش بضغطه مع بداية الثاني 
ومع دقيقته األولى وضع محمد شريفة 
زميل��ه قصي حبيب بانف��رادة تامة مع 
حارس المرمى لكن األخير اس��تطاع رد 
التسديدة على دفعتين ، ليرتكب دفاع 
الس��احل الخطأ على بع��د 20 م وأعلن 
الحكم وس��ام ربيع ع��ن ركلة حرة غير 
مباشرة هيأها الواكد إلى محمد شريفة 
الذي أطلقها زاحفة وبعيدة عن متناول 
حارس مرمى الس��احل لتك��ون الهدف 
األول والوحي��د لفريق��ه د56 وح��اول 
الواكد التعزيز بكرة بعيدة قوية بيس��راه 

ذهبت بجوار القائم .
وأشرك رأفت محمد الالعب علي خليل 
ب��داًل من محم��د كروما لتعزي��ز الحالة 
بالمقدمة  الفاعلي��ة  وزي��ادة  الهجومية 
لك��ن الفريق تراجع بش��كل ع��ام بعد 
تخلي الس��احل عن قوقعت��ه الدفاعية 
وانطالق��ه طالب��ًا التعدي��ل األمر الذي 
كشف حط وسط ودفاع المضيف الذي 
تاه في أوقات معينة ورغم قلة الكثافة 
الهجومية للساحل إال أنه أوجد الثغرات 
وأض��اع الفرص مع نزول مجد ش��لهوم 
بدياًل لياسر ابراهيم وعبد الكريم حسن 
بدياًل ليوس��ف فياض وأضاع مؤنس ابو 
عمش��ة رأسية جميلة وقوية تصدى لها 
العالم��ة ، وخرج األخير بش��كل خاطئ 
لك��رة كادت أن تكل��ف فريق��ه هدف 
وتح��رك خضور وعلي حس��ن ومؤنس 
وكالس��ي لك��ن دون خط��ورة حقيقية 
على النقيض س��نحت للجيش ارتدادة 
قب��ل النهاية ب�5 دقائق كاد أن يحس��م 
بها النتيجة ويع��زز لكن أحمد الخصي 
المنف��رد بالمرم��ى تبط��ا حت��ى لحق 
ب��ه المداف��ع وقطعها لركني��ة ليضيف 
الحكم 5 دقائق كوق��ت بدل ضائع بعد 
العديد من التوقفات واللقطات الخشنة 
الصفراء وجاء  والبطاقات  واالعتراضات 
فرح 500 متفرج رافقوا الساحل في د91 
عندما اس��تغل الممدافع أحمد كالسي 
كرة ضمن منطقة جزاء الجيش ولعبها 
دب��ل كيك ف��ي مرم��ى العالمة هدف 
التعادل الصاع��ق ألصحاب األرض ولم 

تسفر باقي الدقائق عن شيء .

فوز متوقع
النواعير × الجزيرة 1/صفر

عمار شربعي
أفضلية نس��بية واضح��ة فرضها العبو 
الجزي��رة عل��ى الدقائ��ق ال���15 األولى 
من اللق��اء معتمدين عل��ى الترهالت 
الدفاعي��ة الت��ي عان��ى منه��ا أصحاب 
األرض ول��وال س��وء الطالع ال��ذي رافق 
كرات األوصمان وال��ذي واجه المرمى 
ث��الث مرات تدخل الش��يخ في كرتين 
قبل أن يندفع العب��و النواعير للوصول 
الكرات  الحج��ي، لكن جمي��ع  لمرمى 
الت��ي تفاع��ل معه��ا العام��ر والقلفاط 
والخليل جاءت ضمن الحدود الطبيعية 
لمدافع��ي الجزي��رة األوس��ي والنج��م 
والعنز. وإن كان الح��وار الهجومي بين 

الطرفين لم يرتق للمس��توى المطلوب 
برغ��م من خطورة ك��رات الباش بيوك 
والعام��ر من النواعي��ر واألوصمان من 

الجزيرة مع دقائق الشوط األخيرة.
ف��ي الثاني ح��اول الفريق��ان الوصول 
للمرمى اآلخر، ولكن بعش��وائية كبيرة 
فاتسعت المسافات في خطوط الفريقين 
وزادت الكرات الطائشة وانحصر اللعب 
في وس��ط الميدان، ولم تظهر الخطورة 
على المرميين في مناس��بات متقطعة 
ومش��اهد غير واضحة باس��تثناء كرتي 
العامر للنواعير واألوصمان للجزيرة قبل 
أن يندف��ع العبو النواعي��ر وبخطوطهم 
الثالثة وخاصة بعد إشراك ميدو ودالي 
واللذين صنعا الف��ارق فزادت الخطورة 
الحج��ي حارس  النواعيري��ة وتحم��ل 
الجزي��رة عبئًا كبيرًا ف��ي التصدي لعدة 
كرات متوس��طة الخطورة قبل أن يعجز 
في دف ع ك��رة رامي عامر عند الدقيقة 
15 والت��ي أضافت نق��اط اللقاء لرصيد 
أصح��اب األرض وإن كان��ت محاوالت 
رشو وعويد الجزيرة لتعديل الموقف لم 

تف بالغرض مع غروب شمس اللقاء.
متعادالن

الكرامة×الطليعة صفر/صفر
لم يس��تطع أي م��ن الكرام��ة وضيفه 
الطليع��ة تجاوز اآلخر فبقيت الش��باك 
صامتة رغم بعض الفرص التي س��نحت 
لهما على مر الشوطين وتقديم لمحات 
فنية جميل��ة مع تج��اوز مرحلة جس 
النبض مبك��رًا فتحرك زي��د غرير وبراء 
دي��ار بكرلي وعماد الحموي وعلي زكريا 
بخطورة باتجاه مرمى خالد الحاج عثمان 
ح��ارس مرم��ى الطليع��ة فيم��ا حاول 
األخي��ر التهديد عبر ماهر برازي ومحمد 
زينو وامين حداد وحس��ام السمان دون 
القدرة على التسجيل حيث اعتمد دفاع 
الكرامة على قطع الكرات بشكل مباشر 
وغبع��اد الخط��ر عبر محم��د صهيوني 
وش��اهر كاخي وعبدهللا جني��ات ومن 

خلفهم الواثق عبد اللطيف نعسان .
ورغم بقاء الطليع��ة بنقطته في المركز 
الح��ادي عش��ر إال أن الكرامة اس��تفاد 
من نقطته بعد خس��ارة  جبلة والجزيرة 
بجول��ة األمس ليقفز الفري��ق مرتبتين 
على الئحة الترتيب ويتخلى عن مركزه 
األخي��ر ليصب��ح بالمرك��ز 12 مع تبقي 
مبارات��ان مؤجلت��ان للفري��ق بمواجهة 

الوثبة والجزيرة .

في االسبوع الخامس للدوري الكروي الممتاز

الوثبة غلب البحارة وحطين انفرد بالصدارة

ترتيب المرحلة الخامسة

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقالترتيب
115613-541حطين1
531183510تشرين2
51410-431الوثبة3
531185310الوحدة4
531164210االتحاد5
52215508النواعير6
51315326الشرطة7
5- 5122352الفتوة8
5- 5122363الساحل9
4- 5113451الجيش10
3- 32242-5الطليعة11
2- 21132-3الكرامة12
1- 134106-4الجزيرة13
1- 14286-5جبلة14

الممتاز  الدوري  من  الخامس  االسبوع  في  الرياح  جرت 
لكرة القدم كما أرادت سفن حطين والوثبة واالتحاد 
شراكة  دون  منفردًا  للصدارة  حطين  فقفز  والنواعير 
من أحد بعد السقوط المدو لجاره تشرين أمام الوثبة 
الروعة وكرة  العنيد فقدم األخيران مباراة غاية في 
الممكن  من  وكان  المشاهدون  يحبها  التي  القدم 
في  للوثبة  ابتسمت  النهاية  لكن  منهما  أي  يفوز  أن 
وقت قاتل ليثبت أنه العقدة المستعصية على تشرين 
زمان  أي  في  البحارة  مع  يتعامل  أن  يستطيع  وأن��ه 

ومكان .
والمضمون  بالشكل  الممتاز  االس��ب��وع  ه��ذا  وف��ي 

لحطين الذي استمر في دائرة الضوء 
متربعًا على القمة منفردًا بفوزه الصريح والمريح على 
ويتناسب  مستحق  فوز  وهو  العاصمة  في  الفتوة 
واألقدر  األفضل  كان  حطين  ألن  اللقاء  مجريات  مع 
واألخطر فيما تمثلت خطورة الفتوة على شكل هبات 
متكامل  فريق  وجه  في  للوقوف  كافية  تكن  لم 
أهدافه  تحقيق  في  واستمر  تقدم  حطين  وبالتالي 
المعلنة، أما الفتوة مراوح في المكان وبدأ بصرف ما 

كان في رصيده.
وفي العاصمة أيضًا أفلت من الجيش فوز كان متناوله 
حتى الوقت بدل الضائع حين حقق الساحل التعادل في 

وقت قاتل.
واضح  بشكل  أفضل  الجيش  كان  المباراة  سير  في 
وكلها  وأغالها  أكثرها  الخطرة  الفرص  من  وصنع 
الساحل  التزم  وقت  في  العبيه  أق��دام  من  مباغت 

مرماه  طرق  وحين  أبدًا  يجازف  ولم  المركز  بالدفاع 
تراخي  أمام  الهجوم  لمواقع  تقدم  الثاني  بالشوط 
بطعم  وهو  وتعادل  أراد  ما  له  فكان  الجيش  وسط 
الفوز له وبطعم الخسارة للجيش الذي فعل كل شيء 
المتاحة،  الفرص  كل  أهدر  ألنه  يستطع  ولم  للفوز 
لذلك ومن ال يسجل البد وأن يستقبل وهكذا كان، 
ليبقى الجيش في دائرة الهم التي لم يستطع اإلفالت 

منها بشكل مريح.
وفي العاصمة في أحد ديربياتها بين الوحدة والشرطة 
خرج الفريقان أحبابًا ال غالب وال مغلوب وبالتالي خسر 
بها  زاد  نقطة  فكسب  غاليتين  نقطتين  منهما  كل 
الرصيد، لكنه بالنسبة للوحدة خسارة أكثر خاصة وهو 
قريب من القمة وبالنسبة للشرطة أيضًا حالة خاسرة 
العجب  وتثير  ومبشرة  قوية  العام  هذا  إطاللته  ألن 

بأداء طيب وبمجموعة من الالعبين تثير االهتمام.

عمومًا الفريقان حاوال كثيرًا لكسر التعادل الذي بقي 
صامدًا بشباك لم تهتز.

ضيفه  على  الطاولة  االتحاد  فريقها  قلب  حلب  في 
جبلة وحقق األهم ثالث نقاط ثمينة بعد فوز صعب 

وبه دخل إلى ركب المقدمة بقوة.
أما جبلة فرغم خسارته إال أنه كان مقنعًا ومعقواًل 
مفرحًا  شيئًا  يضف  ل��م  بالنتيجة  لكنه  ب����األداء، 
لجمهوره الذي ما زال ينتظر فرحًا طال انتظاره وفوزًا 

أواًل لم يتحقق في خمس مراحل.
فوز االتحاد كان متوقعًا وإن جاء بعد معاناة وجهد 
لمباريات  يفرش  بل  قيمته  من  ينقص  ال  فهذا  كبير 
الحسابات  كل  في  هي  ولنتائج  تعبيدًا  أكثر  قادمة 
مؤثرة وهامة والبد منها على طريق المنافسة على 

اللقب إن أراد ذلك.
الكرامة في دوامة عدم االنطالق  في حمص استمر 

أن  كما  الطليعة  ضيفه  على  ال��ف��وز  يستطع  ول��م 
الطليعة لم يستطع اإلقالع المريح وعليه تعادال سلبًا 

رغم أن الفرص للفريقين كانت مواتية لهز الشباك.
وبذلك ربما تكون استراحة الدوري في مدتها المقررة 
لكليهما  األوراق  وترتيب  الحسابات  لمراجعة  فرصة 
على أمل العودة بحلة جديدة وأنفاس قوية وعزيمة 
قادرة على تحقيق النتائج التي ترضي األنصار وغير ذلك 
فربما دوامة الهبوط ستبدأ باكرًا باالنتظار ألكثر من 

فريق على الالئحة بتألم.
في حماة وكما هو متوقع فاز النواعير على الجزيرة 
ألنها  قليلة  البعض  نظر  في  النتيجة  كانت  ومهما 
هدف وحيد إال أن جميع النقاط هو األهم في الدوري 
ألنه  ودافعًا  وحافزًا  مؤثرًا  القطاف  يكون  وهكذا 
للجزيرة  يكن  ولم  للنواعير  كان  ما  وهذا  الرصيد  يزيد 

الذي يعاني الكثير ويحتاج من جديد إلى حسن التدبير.

 علي شحادة
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تق��ام الي��وم الس��بت المرحل��ة 
الش��باب  دوري  م��ن  الخامس��ة 
الممتاز لكرة القدم بسبع لقاءات.. 
ففي دمشق لقاء المتعثرين حتى 
اآلن المحافظة صاحب المركز قبل 
األخي��ر بنقطتين مع المجد خالي 

الوفاض حتى اآلن.
وف��ي ملع��ب الفيح��اء الصناعي 
يلتقي الش��رطة وحطين، أصحاب 
األرض برصيدهم 5 نقاط وضعهم 
بالمركز الس��ابع فيم��ا لحطين 7 
نقاط بالمرك��ز الرابع وبفارق نقطة 

فقط عن المتصدر.
وفي ملعب حمص الصناعي يحل 
الحرية ضيفًا على الكرامة، الضيف 
مفاجأة البطول��ة حتى اآلن حيث 
يشترك بالصدارة مع فريق االتحاد 
فيم��ا تعثر الكرام��ة األخير جعله 
يتراجع للمركز الس��ادس إنما ب�7 
نق��اط حيث إن أي نقطة تس��جل 
ق��د تؤدي لتب��دل بالمراكز نتيجة 

تقارب األخيرة فيما بينها.
ويشهد ملعب حماة الصناعي لقاء 
النواعير  بي��ن  المحافظة  ديرب��ي 
والطليعة.. النواعير لديهم 7 نقاط 
وينافسون بجدية فيما للطليعة 5 

نقاط بالمركز العاشر.
وفي حلب يحل الوحدة ضيفًا على 
االتح��اد المتصدر ب���8 نقاط فيما 
للبرتقالي 5 نقاط تضعه ثامنًا على 

جدول الترتيب.
وفي الالذقية يس��تضيف تشرين 
فري��ق الوثبة بمب��اراة صعبة على 
النس��خة  )بطل  األرض  أصح��اب 
الس��ابقة( لكنها هام��ة في لو أراد 
البح��ارة الع��ودة لجو المنافس��ة 
والمقدمة عل��ى اعتبار أن الوحدة 
المش��تركة  الثالثة  الف��رق  أح��د 

بالصدارة وله 8 نقاط.
وف��ي جبل��ة يلتق��ي فريقها مع 
الجي��ش، ولجبل��ة نقطتان حتى 

اآلن وضعتاه بالمركز 12 والجيش 
ليس بأفضل حااًل منه حيث لديه 
3 نقاط بالمركز الحادي عشر على 

الئحة الترتيب.
مفاجآت وأهداف

وكانت الجولة الرابعة قد ش��هدت 
ع��دة مفاج��آت وتغيي��رات على 
الالئح��ة.. ففي دمش��ق  ج��دول 

حقق الش��رطة أول انتصار له هذا 
الموس��م عل��ى حس��اب الكرامة 
القوي وبنتيجة كبيرة 3/5 س��جل 
للش��رطة حات��م نابلس��ي وعب��د 
هللا ه��زاع وعبد المجيد ش��ربجي 
ومعن الحسن )هدفين( وللكرامة 
محمود األسود وعبد القادر شعبان 
أول  وه��ي  حوران��ي،  وياس��ين 

خسارة للكرامة هذا الموسم.
وفي حماة تج��اوز النواعير ضيفه 
به��دف الع��ب منتخ��ب  جبل��ة 
الش��باب عم��ار فخ��ري ارتقى به 
رافعًا  العاش��ر  الطليع��ة للمرك��ز 

رصيده للنقطة الخامسة.
وزاد النواعي��ر م��ن أوج��اع فريق 
المج��د ال��ذي تعرض لخس��ارته 

الرابعة تواليًا وبنتيجة 1/2 س��جل 
للنواعير خالد حاج يوسف وأحمد 
الدالي العب منتخب الشباب من 
ركلة جزاء وللمجد عبد هللا زيتون.

وتع��رض حطين ألول خس��ارة له 
هذا الموس��م أمام ضيفه االتحاد 
وبه��دف مقاب��ل هدفين، س��جل 
للفائ��ز ع��الء حمص��ي ومحم��د 

قويمري ولحطين مثنى عرقاوي.
وصمت��ت الش��باك بمواجهتين، 
األول��ى بي��ن الوثب��ة والمحافظة 
ليك��ون الوثبة على خ��ط الصدارة 
فيما بقي المحافظة بمركز متأخر 
جدًا، والثاني بي��ن الوحدة وجاره 
الوحدة  يتوس��ط  حي��ث  الجيش 
جدول الترتيب فيما بقي الجيش 
بمركز متأخ��ر 11 بعد 3 تعادالت 

وخسارة وحيدة حتى اآلن.
آخر المباريات جمعت الحرية مع 
تش��رين وفيها فاجأ الحرية ضيفه 
برباعية مقاب��ل هدفين ارتقى بها 
الحري��ة بمنطقة الص��دارة وبفارق 
األهداف فق��ط عن المتصدر جاره 

االتحاد.
س��جل للحرية عب��د الملك دالل 
)هاتري��ك( وعب��د هللا جبرين��ي، 

ولتشرين محمد العبو )هدفين(.
ويشهد دوري هذا الموسم منافسة 
كبي��رة ج��دًا ومس��تويات متقاربة 
حي��ث وصل��ت 3 أندية لمس��توى 
الصدارة ول��كل منها 8 نقاط ومثلها 
3 أندية لها 7 نقاط ومن الممكن أن 
يقفز فريق يحتل المركز العاشر إلى 
مركز متقدم جدًا بحال خدمته باقي 
النتائ��ج وهذا أمر يعط��ي الدوري 
نكهة خاصة إضافة لالهتمام الكبير 
م��ن األندية نفس��ها به��ذا الدوري 
ولذلك نج��ده هذا الع��ام مختلف 
بشكل كلي عن سابقيه وهي أولى 
درجات تطور هذه الفئة بما ينعكس 

إيجابًا على منتخباتنا الوطنية. 

تنطل��ق يوم غ��د األح��د بعث��ة منتخبنا 
األولمب��ي لكرة الق��دم إلى دب��ي إلقامة 
معسكر اس��تعدادي لنهائيات كأس آسيا 
ويتخلله المش��اركة بالدورة الدولية التي 
تق��ام هن��اك وس��يكون فيه��ا منتخبنا 
أم��ام اختبار واحتكاك ق��وي بمواجهة 4 

منتخبات.
بالنسبة للبطولة التي سيخوضها أولمبينا 
ف��إن نظامها يتضمن وج��ود 8 منتخبات 
وكل منها س��يلعب 4 مباري��ات وبالنهاية 
تجمع النق��اط لتحديد أصح��اب المراكز 

الثالثة األولى.
4 مباريات ودية

س��يلعب منتخبنا بداية مع اإلمارات يوم 
األربع��اء القادم 13 الش��هر ض��د منتخب 
اإلمارات في الس��اعة الخامس��ة بتوقيت 

دمشق.
ويلتق��ي الع��راق في الخامس عش��ر من 
هذا الشهر بالتوقيت ذاته، المباراة الثالثة 
لمنتخبنا س��تكون مع األردن في السابع 
عش��ر منه الس��اعة الثانية إال ربع��ًا بعد 
الظه��ر.. وفي 19 الحال��ي يالقي البحرين 

في المواجهة األخيرة ببطولة دبي الدولية 
الساعة الثانية إال ربعًا بعد الظهر.

المباري��ات ال�4 الس��ابقة هي ما س��يتم 
جمع نقاطه بالنس��بة لمنتخبنا بالبطولة، 
المتواجدة والتي لن  وباقي المنتخب��ات 
نواجهها هي كوريا الجنوبية والس��عودية 
وأوزبكس��تان وع��ودة منتخبنا س��تكون 
في 20 تش��رين الثاني الحالي وسيتوقف 
األولمبي ع��ن أي دعوة أو معس��كر بعد 
ذلك حت��ى البطولة اآلس��يوية التي تقام 
مطلع العام القادم وتمت بهذا الخصوص 
مراس��لة كل م��ن تايلن��د )م��كان إقامة 
النهائيات( وفيتنام إلمكانية إقامة مباراة 
أو اثنتي��ن وديتين قبل النهائيات القارية 
وغالبًا سيكون س��فر منتخبنا للبطولة مع 

نهاية الشهر 12.
حديث التشكيل

استقر مدرب المنتخب أيمن حكيم على 
التش��كيل الذي س��يخوض به المعسكر 

القادم والبطولة الدولية بدبي وهم:
ولي��م غن��ام وي��زن عرابي ونبي��ل كورو 
وفارس أرناؤوط ويوس��ف الحموي وعبد 

القادر ع��دي وكامل كواي��ة وزكريا حنان 
وس��يمون أمين وأحمد عثمان ووس��ام 
الس��لوم وخلي��ل إبراهي��م وزي��د غري��ر 
باإلضافة لصبحي ش��وفان وأنس العاجي 
ومحم��د مالط��ة ومحمد الب��ري ومحمد 
الحالق وعبد الهادي ش��لحة وعالء الدين 

دالي وعبد الرحمن بركات.
كم��ا تم اس��تدعاء العبي��ن جددين من 

منتخب الش��باب األخي��ر وهما مصطفى 
سفراني ومحمد ريحانية.

وفي التش��كيل أعاله العبي��ن محترفين 
هما س��يمون أمين الذي يلعب بالدرجة 
الممتازة في السويد، وأحمد عثمان الذي 

يلعب بنيوزيلندا.
وهن��اك باإلضافة للس��ابقين ثالثة العبين 
متواجدي��ن حالي��ًا م��ع منتخ��ب الرجال 

هم خال��د كردغلي ويوس��ف محمد وكامل 
حميش��ة ممن س��يكونون غالبًا بتش��كيلة 
مدرب منتخب الرجال باستحقاقه القادم مع 
الصين في التصفيات المش��تركة لنهائيات 
كأس آس��يا والمونديال القادم، وبعد مباراة 
الصي��ن س��يلتحقون بالمنتخ��ب األولمبي 

بحسب ما وصلنا بأنه تم االتفاق عليه.
قائمة نهائية

سيكون أمام منتخبنا فرصة حتى التاسع 
م��ن ش��هر كان��ون أول الق��ادم لتقديم 
القائمة النهائية للمنتخب التي س��تتألف 
م��ن 23 العبًا س��يخوضون غمار نهائيات 
كأس القارة اآلس��يوية، وبالنسبة إلمكانية 
التغيي��ر فيما بعد ف��إن األمور واردة لدى 
اقت��ران ذلك  االتحاد اآلس��يوي بش��رط 
باألس��باب حيث يمكن تغيير اسم العب 
بالقائمة مقترن بسبب واضح ومعلل قبل 
المب��اراة الرس��مية ب�6 س��اعات وإحضار 
العب مكانه ش��ريطة أن يكون األخير من 
بي��ن قائمة ال�55 اس��مًا الت��ي تم رفعها 
وتقديمها لالتحاد اآلسيوي في الرابع من 

شهر تشرين أول الماضي.

ب��دأ العد التنازلي النطالقة مباراة منتخبنا 
الوطن��ي للرجال لك��رة القدم م��ع نظيره 
الصيني برسم الجولة الخامسة للمجموعة 
التأهيلي��ة  التصفي��ات  ضم��ن  األول��ى 
المزدوجة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 

.2023
بعثة منتخبنا تنطلق بالسالمة يوم غد إلى 
األراضي اإلماراتية حيث ستكون المواجهة 
ي��وم الخميس القادم 14 تش��رين الثاني 
على ملعب مكتوب بن راش��د آل مكتوم 
في دبي والذي يتس��ع ل���12 ألف متفرج 
في ظل بحث متج��دد لمنتخبنا لتكريس 
صدارتهم للمجموعة التي يعتليها بالنقاط 
الكاملة )9 من 9( فيما لو استطاع اصطياد 
التنين الذي بجعبته 7 بالمركز الثاني بعد 
تغلبها على جزر المالديف 5/0 وعلى غوام 
7/0 ووقعت في فخ التعادل الس��لبي مع 

الفلبين.
فج��ر إبراهيم المدي��ر الفن��ي للمنتخب 
س��يقوم الي��وم الس��بت بوض��ع القائمة 
النهائية للمباراتين القادمتين مع الصين 

يوم الخميس، وم��ع الفلبين يوم الثالثاء 
ما بعد القادم 19 تشرين الثاني مع ازدياد 
جرعة التفاؤل حي��ث وضع الجميع تعزيز 
الصدارة نصب أعينهم لتس��هيل مهمتهم 

بما تبقى من مراحل.
ويس��بق لقاء منتخبنا القادم مواجهة جزر 
المالديف م��ع الفلبين باليوم ذاته ويرتاح 
منتخب غ��وام بهذه الجول��ة وهو صاحب 

المركز األخير من دون رصيد.
العالمة الكاملة

بالع��ودة لم��ا تحقق حت��ى اآلن فيمتلك 

منتخبنا العالمة الكاملة مع مرور 3 مراحل 
حيث فاز بالجولة األولى على الفلبين في 
س��تاد باناد بنتيجة 5/2 س��جل لمنتخبنا 
فيه��ا عم��ر الس��ومة د)14، 55( وخال��د 

المبي��ض د 30 وفراس الخطيب من ركلة 
جزاء د 48 ومحمود المواس د 85.

المب��اراة الثانية بالتصفي��ات تغلب فيها 
منتخبنا على جزر المالديف بهدفين لهدف 
في اس��تاد راشد بنادي شباب األهلي دبي 
وس��جل الهدفين عمر السومة بالدقيقتين 

د)26، 61(.
وعلى ملعب مكتوم بن راش��د آل مكتوم 
تاب��ع منتخبن��ا انتصارات��ه وأهدافه التي 
حضرت بغزارة في لقاء غوام وهز ش��باك 
األخير 4 مرات عبر هاتريك عمر الس��ومة 
بالدقائ��ق )3، 44، 83( وه��دف محم��ود 
الم��واس م��ع الدقيقة األخي��رة من عمر 

المباراة.
حكام من كوريا 

ق��ام االتح��اد الدول��ي األس��بوع الماضي 
بتغيير طاقم التحكيم الذي س��يقود لقاء 

منتخبنا القادم مع الصين وس��يكون من 
كوري��ا الجنوبي��ة بقيادة كي��م داي يونغ 
ويس��اعده بارك كيون يون��غ، وجونغ بيل 
جان��غ والحك��م مواليد 1981 ق��اد مباراة 
الكوي��ت ونيبال بالتصفي��ات المونديالية 
الحالية ومباراة س��بقتها بالدور التمهيدي 

بين مكاو وسيرالنكا.
وكان االتحاد الدولي قد عين بوقت سابق 
طاقم تحكيم إمارات��ي بقيادة محمد عبد 
هللا إلدارة مباراة منتخبنا والصين قبل أن 

يتم التعديل.
السومة أواًل

يتص��در مهاج��م منتخبن��ا الوطن��ي عمر 
الس��ومة 30 سنة الئحة هدافي التصفيات 
المشتركة للمجموعات الثماني ب�7 أهداف 
يليه علي أحم��د مبخوت من الكويت ب�6 
ثم الصيني يانغ زو واإليراني كريم أنصاري 
ف��رد ولكل منهما 5 أهداف، وتطول قائمة 
الالعبين الذين س��جلوا 4 أهداف وتشمل 
أكثر من 5 العبين كاإليراني سردار أزمون 

والكوري كيم شين ووك.
أهداف عمر الس��ومة كان��ت على الفلبين 
)هدفين( ومثلهما في ش��باك المالديف 

قبل أن يسجل هاتريك في مرمى غوام.

كرة القدم

من القلبمن القلب

المنتخ��ب الكروي األول يس��تعد الس��تكمال م��ا بدأه في 
التصفيات المزدوجة لكأس العالم وآسيا وهو على وشك شد 
الرحال إلى اإلمارات الستكمال المباراة األخيرة من الذهاب 

مع الصين ثم لقاء أول في إياب المجموعة مع الفلبين.
المحصل��ة المبدئية لرجالنا تس��ع نقاط م��ن ثالث مباريات 
بفوز أول عل��ى الفلبين فالمالديف ثم غوام النتيجة باألرقام 
مطمئن��ة حت��ى اآلن إال أن الكثير م��ن المالحظات ظهرت 
وخاصة بع��د لقاء المالديف فقد حصلنا عل��ى نقاط المباراة 
إال أن النتيج��ة ال تبعث على التفاؤل، فاألداء لم يكن مقنعًا 
في مجمله ألن المنافس وبكل المعطيات ال يش��كل تهديدًا 
بأي ش��كل على منتخبنا، ومع تواضع النتيجة برز الس��ؤال 
التالي: هل مس��توى الخص��م المتواضع يجعلن��ا نلعب بال 
مباالة؟ وأننا نلعب بقوة عندما يكون الخصم قويًا.. ربما كان 
هذا أحد العوامل لألداء غي��ر المقنع.. لكن هذا غير منطقي 
في عالم ك��رة القدم ألن الحجر الذي ال يعجبك؟! وربما هذا 
ما حدث في لقاء الصين مع الفلبين فبعد خس��ارة الفلبين 
معنا بالخمس��ة نامت الصين في العس��ل فصدمتها الفلبين 
بنتيجة التعادل بعد أن توق��ع الخبراء فوز الصين واعتبروه 

من المسلمات!!
ولنع��د إلى نقاطنا األخيرة مع غوام، فقد فزنا بأربعة أهداف.. 
ثالث��ة منها حققها الس��ومة وكان اله��دف الرابع من نصيب 
المواس المجتهد وقلت في حينها إن األمر يبعث على القلق 
وعل��ى الطاق��م التدريبي أن يدرس الحالة جيدًا.. فالس��ومة 
النجم خرج في آخر المب��اراة مصابًا.. وهو صاحب الهاتريك 
األول مع المنتخب، فماذا لو أصيب ثانية ال سمح هللا.. وماذا 
لو أحكم المنتخب المنافس الطوق على الس��ومة فقد حقق 

أهدافه من مجهود فردي، فماذا سنفعل إن حصل ذلك؟
نتح��دث عن إياب المجموعة والصورة أصبحت واضحة نوعًا 
ما فالتناف��س على الصدارة هو بين الصين وس��ورية إن لم 
تحصل مفاجآت كبيرة، وهنا ندعو منتخبنا وطاقمه التدريبي 
إلى إعادة النظ��ر في عديد من المالحظات وأولها أن ال مبرر 
لالعتق��اد بحتمية الف��وز فهذا يوصل إل��ى التهاون وضعف 

التركيز وربما أوصلنا ذلك إلى مواقف محرجة.
األمر الثاني يتعلق باألداء، فرغم نجومية السومة فإننا بحاجة 
إلى بدائل في خ��ط الهجوم وهذا يعني تغييرًا في التكتيك 
كما يحصل في المعارك الحربية تمامًا أي تحضير خطة ألف 

وباء أي خطة أساسية وبديلة في حال الطوارئ.
األم��ر الثالث يتعلق بالحماس ال��ذي افتقدناه مع المالديف 
وجزئي��ًا مع غوام فقد قّل التركيز وس��ط الملعب وخس��رنا 
العدي��د من الكرات التي أخط��أت عنوانها والحماس يحتاج 

إلى أقصى التركيز كي تكتمل معادلة األداء المتميز.
أم��ا األمر الرابع فهو الجمه��ور المنتظر لمنتخب متجدد بعد 
هب��وط الخط البياني للمنتخب بعد أن كان أداؤه في القمة، 
وألن التف��اؤل والثقة برجالنا هما عن��وان عواطف جمهورنا 
فإن المس��ؤولية كبيرة على كل المنتخب العبين ومدربين 
وإدارة في إعادة الروح اإليجابية للمنتخب لتأكيد الثقة وروح 

التفاؤل بالمنتخب مرة أخرى.

تأكيد الصحوة

نبيل الحاج علي

تعزيز الصدارة نصب أعينهم

)الخميس( منتخبنا الكروي األول يالقي الصين بالتصفيات المزدوجة

)غدًا( منتخبنا األولمبي يتجه لدبي و)األربعاء( يالقي اإلمارات

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
330011389سورية1
3210120127الصين2
31116604الفلبين3
3- 3102275جزر المالديف4
0- 310411615غوام5

ربيع حمامة

صبحي أبو كم

3 أندية على خط الصدارة وصراع تنافسي كبير في دوري شباب الممتاز

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقالترتيب
9638-422االتحاد1
7438-422الحرية2
3038-422الوثبة3
42116517حطين4
42115417النواعير5
17-421187الكرامة6
41219815الشرطة7
41123215الوحدة8
41216605تشرين9
15-412123الطليعة10
13-3112-4الجيش11
22-2235-4جبلة12
42-4-22-4المحافظة13
60-439--4المجد14

انطل��ق دوري الدرجة االولى لك��رة القدم برؤية جديدة 
في اسبوعه األول حيث ظهرت بعض النتائج المبشرة 
بحس��ن مس��توى أداء فرقه��ا وظهر ف��ارق كبير في 
المس��توى واألهداف التي س��جلت وه��ذا دليل على 
أنها حضرت بصمت وكشفت أوراقها في المباراة مثل 
الحرجل��ة والمحافظ��ة والحرية ومصف��اة بانياس  وع  
.حماة و م. بانياس, وتعثر المجد أمام الش��علة الذي 
غاب عن المش��اركة لسنوات, مع اعتذار نادي حرفيي 

حلب عن المشاركة .
المجموعة االوىل  

- فاج��أ الش��علة مضيف��ه المجد عندما ف��رض عليه 
التع��ادل اإليجاب��ي 1/1 ليدفع ضريبة إه��داره العديد 
من الفرص في الش��وط األول وخرج منه بهدفه الذي 
س��جله عبد المعطي كياري د)45(  وانطلق الش��علة 
في الثاني للهجوم وس��جل ه��دف التعادل عبر محمد 

العمر)3+90(.
- وحقق ن��ادي اليقظة فوزًا هامًا على نادي الكس��وة 
في المب��اراة التي جرت على ملعب الجالء وغلبه 2/4 
س��جلها له نايف الح��ارث وعالء ياس��مينة ومحمود 
حس��ان وسجل للكس��وة حس��ان حماه وخطأ حسين 

عرنوس خطأ في مرماه
- تع��ادل النبك م��ع معضمية الش��ام1/1 بعد مباراة 
متكافئة نسبيًا سجل للمعضمية عدنان التقي وعادله 

النبك بهدف بالل دعنوس.
المجموعة الثانية 

- حق��ق الحرجلة ف��وزًا كبيرًا على مس��تضيفه نادي 
المحافظ��ة بنتيج��ة 0/4  و س��جل أه��داف الحرجلة 

ياسين سامية هدفين وأحمد جوابرة.
- سجل جرمانا 6 أهداف في مرمى جيرود عبر يوسف 
فوزي, مجد حسون و عمار النمر و زاهر قطان و شادي 

عزام و يحيى حمشو.
- عاد النضال بالنقاط الكاملة من الس��ويداء بعد تغلبه 
على العربي  1/2 سجل للفائز محمود دراج د22 وهاني 
ده��ان د54 وألصحاب األرض قصي مرش��د من ركلة 

جزاء د84.
المجموعة الثالثة

-تغلب نادي التضامن على مس��تضيفه ع. حماه 1/3 
س��جل للتضامن محم��د خرفان, كرم عطاف, س��امر 

نحلوس وسجل لعمال حماه محمد عكف
المجموعة الربعة

-حقق الحرية فوزًا مس��تحقًا على مصفاة بانياس 1/5 
س��جل أهداف الفائز محم��د عدرا و حس��ن الضامن 

وسمير بالل و طالب عبد الواحد وعبد الهادي عبود.

نتائج كبيرة ومفاجآت 
في افتتاح دوري الدرجة األولى لكرة القدم

مباريات االسبوع الثاني

الملعبالفريقاناليوم والتاريخ

الثالثاء 11/12/ 2019
الكسوةالكسوة × النيك 
درعاالشعلة × اليقظة 
  لم يحدد م. الشام× المجد

لم يحددالحرجلة× جيروداالربعاء 11/13/ 2019

الخميس 11/14/ 2019                  
النضالالنضال × المحافظة
جرمانا جرمانا × العربي

الثالثاء 11/12/ 2019 
          

ص .حماهقمحانة × ع. حماه
ملعب المدينةالتضامن × الجهاد 

الخميس 11/14/ 2019 
7 . نيسان     ع. الحرية× الحرية
ص حماهش. حماه× مورك
المصفاةعامودا× م. بانياس
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في س��ابقة ه��ي األولى م��ن نوعها يش��ارك 
منتخبن��ا الوطني لبناء األجس��ام ف��ي بطولة 
العالم لبناء األجس��ام ب��� ٢٩ العبا في مختلف 
الفئات في مسابقتي )كالسيك وفيزيك( التي 

انطلقت منافساتها في إمارة الفجيرة.
وتضم بعثة منتخبنا منار هيكل رئيسا وسمير 
إس��ماعيل إداريًا وحسن الش��يخ موسى مدربًا 
وف��ادي أصفهاني حكمًا إضاف��ة إلى الالعبين: 
وائ��ل عم��ر. عاصم العط��ار. أمي��ن الحارس. 
وس��يم حس��ن. وائل الس��مكري. علي كرمو. 
أحمد حسين. أحمد س��ليمان. أنس أبو ذقن. 
أن��س حالوة. بالل حمال. إي��اد الزعيم. فراس 
عيس��ى.هيثم جقيني. حس��ن الشيخ موسى. 
خالد القباني. محمود ش��غري. كنان حس��ينو. 

محمد قطيط. مهند ريهاوي. عثمان حجو. ربيع 
هاش��م. رامي عقيل. رزق خليل. ش��ادي زرزر. 

يحيى ش��يخ أمين. زهير ون��وس. زاهر بكري. 
هيثم عوكل.

بمش��اركة 350 العبًا والعبة نظ��م ماراثون رياضي 
بمناس��بة اليوم الوطني للبيئة من ساحة األمويين 
باتجاه جس��ر فكتوريا مرورًا بس��احة المرجة وصواًل 
إلى قلعة دمشق لتفعيل دور الرياضيين في حماية 

البيئة والحفاظ عليها.
شارك في الماراثون العبو قوى ودراجات من االتحاد 
الرياضي العام واألندي��ة والمدارس بأعمار مختلفة 
تنافس��وا فيما بينهم للحصول عل��ى المراكز األولى 
ف��ي الماراثون الذي يقام ضمن فعاليات المهرجان 
البيئي الثالث تحت عنوان )بتعاوننا نرتقي ببيئتنا( 

حيث فاز نادي العرين الرياضي بالمراكز األولى.
الفائزون في المراكز الثالثة األولى أكدوا أنهم كانوا 
حريصي��ن على الفوز وتس��جيل مرك��ز جديد لهم 
ليكونوا قدوة في أي عمل يس��هم في بناء س��ورية 
حيث بينت آية حس��ن التي حصل��ت على المرتبة 

األول��ى في الجري اس��تعدادها الدائ��م للقيام بأي 
عمل يرتقي بالبيئة.

ويتخل��ل المهرج��ان البيئي العدي��د من حمالت 
التشجير في أنحاء مختلفة من دمشق.

توج الفارس أحمد حمش��و بكأس 
مب��اراة الجائزة الكب��رى في بطولة 
الس��الم الدولي��ة لقف��ز الحواج��ز 
أقيمت  الت��ي  الثاني��ة  بنس��ختها 
في نادي س��يف الش��ام للفروسية 
في ريف دمش��ق على م��دى أربعة 
أيام وتضمنت س��ت مباريات من 
الفئتين المتوسطة والكبرى إضافة 

لمباراة الفرق.
وفرض حمشو نفسه نجمًا للنسخة 
الثاني��ة من دورة الس��الم بحصوله 
عل��ى ألق��اب المباري��ات الث��الث 
الخاص��ة بالفئ��ة العلي��ا )الكبرى( 
الت��ي تضمنتها ال��دورة فيما ذهب 
المؤلف  للفريق  الف��رق  لقب مباراة 
من الفارس��ة بشرى األسد والفارس 

محم��د جوبراني ونال لقب مباراتي 
الفئة المتوسطة كل من الفارسة آية 
حمشو وهمام الخولي.. وفيما يلي 

نتائج الدورة:
مباراة الجائزة الكبرى

ن��ال حمش��و المرك��ز األول ف��ي 
مباراة الجائزة الكب��رى على جواده 
ث��ا(   42.92( بزم��ن   )Quantus(
بعد منافس��ات مثي��رة حفلت بها 
المباراة التي أقيم��ت على حواجز 
وص��ل ارتفاعه��ا إل��ى )145س��م( 
وج��رت وفق نظ��ام ش��وط أصلي 
وجولة تمايز يتأهل للتمايز الفارس 
الذي ينهي مس��لك الشوط األصلي 
م��ن دون أخط��اء وضم��ن الزمن 
وج��اء بالمركز الثاني الفارس عمرو 
 )Baloussino( حمش��و على جواده
بزمن )44.21 ث��ا( وبالمركز الثالث 
الفارس��ة شام األس��د على جوادها 

ث��ا(   43.93( بزم��ن   )Urtimack(
و4 أخطاء وبالمرك��ز الرابع الفارس 
Dol- )ححم��د جوبراني على جواده 

lar( بزمن )54.78 ثا( و10 أخطاء, 
وج��اء بالمرك��ز الخام��س الفارس 
األردني هاني بش��ارات على جواده 
)Brown( بزم��ن )68.19 ث��ا( و20 

خطأ.
مباراة الفرق

أقيم��ت مب��اراة الفرق وف��ق نظام 
شوط س��رعة على حواجز من الفئة 
المتوسطة وضم كل فريق فارسين 

وفاز بالمراكز األولى كل من: 
 )MOSAIC( المرك��ز األول فريق -
المؤلف من الفارس��ة بشرى األسد 
والفارس محم��د جوبراني- برعاية 
الدب��س مديرة  مجموعة ش��ركات 

الفريق السيدة غالية الدبس.
 )PEACE( المركز الثان��ي فريق -

المؤلف من الفارس همام الشهاب 
برعاية  ب��دران-  هان��ي  والف��ارس 
الفريق  مدي��رة  الخي��ر  اس��طبالت 

السيدة الفارسة منال األسد.
لفري��ق  كان  الثال��ث  المرك��ز   -
)PEACE( المؤل��ف م��ن الفارس 
مؤي��د  والف��ارس  العل��ي  لي��ث 
الجاموس - برعاية ش��ركة االتحاد 

للكابالت مدير الفريق الكابتن هاني 
بشارات.

وه��ذه المباراة ه��ي الثانية ضمن 
تتضمنها  للف��رق  مباري��ات  س��ت 
ال��دورة وكل مباراة له��ا نقاط يتم 
تتوي��ج األبط��ال ف��ي نهايتها كما 
س��يتم في نهاية المباريات الست 
تتويج أبطال دورة الس��الم الدولية 

للفرق أصحاب أكثر عدد للنقاط.
بقية المباريات

 MEDIUM( مباراة الفئة المتوسطة
TOUR( ارتفاع الحواجز )130 سم( 
ش��وط أصلي وجول��ة تمايز يتأهل 
للتمايز الفارس الذي ينهي الش��وط 
األصلي م��ن دون أخط��اء وضمن 
الزمن: 1- الفارس��ة آية حمشو, 2- 
الفارسة ش��ام األس��د, 3- الفارس 
همام الش��هاب, 4- الفارسة بشرى 

األسد, 5- الفارس سعيد زنداقي.
 )BIG TOUR( العلي��ا الفئة  مباراة 
بارتفاع حواجز وصل إلى )145 سم( 
شوطين متتاليين يجتازهما الفارس 
وتحسب النتائج بعدد األخطاء األقل 
في الش��وطين وزمن الشوط الثاني: 
1- الفارس أحمد صابر حمش��و, 2- 
الفارس قتيبة الدغلي, 3- الفارس��ة 
ش��ام األس��د, 4- الف��ارس األردني 

ابراهيم هاني بش��ارات, 5- الفارس 
أحمد صابر حمشو.

 MEDIUM( مباراة الفئة المتوسطة
TOUR( ارتفاع الحواجز )130 سم( 
ش��وطين متتاليي��ن يجتازههم��ا 
الف��ارس وتحس��ب النتائ��ج بعدد 
األخطاء األقل في الشوطين وزمن 
الش��وط الثاني: 1- الف��ارس همام 
الخولي, 2- الفارس سعيد زنداقي, 
3- الفارسة شام األسد, 4- الفارسة 
آي��ة حمش��و، 5- الف��ارس محمد 

مغيث الشهابي.
مب��اراة فئ��ة )BIG TOUR( ارتفاع 
الحواجز )145 س��م( ش��وط أصلي 
وجولة تمايز يتأهل للتمايز الفارس 
الذي ينهي الشوط األصلي من دون 
أخطاء وضمن الزم��ن: 1- الفارس 
أحمد صابر حمشو, 2- الفارسة شام 
األس��د, 3- الف��ارس األردني هاني 

بش��ارات, 4- الف��ارس أحمد صابر 
حمشو, 5- الفارس عمرو حمشو.

في ختام كل مب��اراة من مباريات 
الدورة الس��ت جرت مراسم تتويج 
للفائزين األوائل م��ن قبل الحضور 
الرس��مي لكل يوم من المنافسات 
والذي تمثل بالل��واء موفق جمعة 
رئي��س االتح��اد الرياض��ي الع��ام 
والدكتور ماهر خياطة نائب رئيس 
وفاي��ز  الع��ام  الرياض��ي  االتح��اد 
الحموي رئيس مكتب الشباب في 
فرع دمش��ق لح��زب البعث العربي 
االش��تراكي واللواء ياس��ر شاهين 
مدير هيئة اإلعداد البدني والرياضة 
ف��ي الجي��ش والقوات المس��لحة 
اتح��اد  رئي��س  الزيب��ق  وعاط��ف 
المنظمة  اللجنة  رئيس  الفروس��ية 
للدورة وع��دد من أعض��اء االتحاد 

واللجنة المنظمة.

صبحي أبوكم

أنور البكر

محليات

بطولة السالم الدولية )الثانية( لقفز الحواجز

الفارس أحمد حمشو يفوز بلقب الجائزة الكبرى ويحتكر ألقاب مباريات الفئة العليا

حققت مش��اركة نادي الجيش في 
االولمبي��اد العس��كري الذي أقيم 
في الصين ف��ي الفترة من 28/18 
تش��رين أول نتائ��ج تراوحت بين 
الجي��دة والمقبول��ة ف��ي األلعاب 
الخم��س التي ش��ارك به��ا, وهي 
والمالكمة  والس��باحة  الفروس��ية 
وألعاب القوى والمصارعة وفي لقاء 
م��ع العميد نزار اس��ماعيل رئيس 
البعثة تحدث عن نتائجنا في هذه 

المشاركة وتقييمه لها.
األلعاب

شارك نادي الجيش بخمس ألعاب 
هي الفروس��ية: همام شهاب, ثائر 
زين��و هاني بدران, الس��باحة: بيان 
جمعة, صالح محمد, ألعاب القوى: 
مج��د الدين غ��زال, مصارعة: فداء 
االس��طة, المالكمة: ع��الء غصون, 
أحم��د غص��ون, محم��د ملي��س, 
حس��ين المص��ري, محم��د خي��ر 

مستت.
مشاركة إيجابية

عن النتائج بشكل عام قال العميد 
النتائج كانت بش��كل  إس��ماعيل: 
ع��ام جي��دة ف��ي بع��ض االلعاب 
وأقل مس��توى في ألع��اب أخرى 
منه��ا بس��بب, ومنها دون س��بب, 
والمشاركة كانت كبيرة وصل عدد 
الدول التي شاركت الى 140 دولة, 
وبع��ض الالعبين م��ن دول أخرى 
كانوا يشاركون استعدادا ألولمبياد 
الخب��رة وأثار  طوكي��و الكتس��اب 
العبونا في بع��ض األلعاب إعجاب 
الحض��ور وكنا من البعث��ات التي 
ش��اركت بعدد قليل من الالعبين 
النخبة طمع��ا في تحقي��ق نتائج 
جيدة ف��ي االلعاب الت��ي اعتقدنا 
أنها تلبي الطلب, والمشاركة كانت 

إيجابية على جميع المستويات. 
نتائج الفروسية

بالفروس��ية لع��ب فريقن��ا بخيول 
مس��تعارة من الصين وحقق نتائج 

متقدمة حيث احرز المركز الس��ابع 
عل��ى 18 دولة ف��ي الترتيب العام 
وأحرز همام شهاب المركز السادس 
ف��ي الترتي��ب الفردي م��ع نهاية 
المنافسات التي أقيمت على مدى 
3 أيام بمش��اركة فرسان من أبطال 
العالم تحضي��را ألولمبياد طوكيو, 
علم��ًا أن ش��هاب كان ق��د أح��رز 
المركز الثالث في شوط ضد الزمن 
في اليوم األول, اما بقية الفرس��ان 

فحصلوا على مراكز متأخرة.
العاب القوى 

الميدالية  الروس��ي  الالع��ب  أحرز 
الذهبية بف��ارق محاولة واحدة عن 
العبن��ا مجد الدين غزال الذي أحرز 
الروسي 2,20  الفضية حيث سجل 
م ف��ي محاولتين, والعبنا س��جلها 
في 3 محاوالت وفش��ل االثنان في 
اجتياز 2,24 م في ثالث محاوالت 
وكان العبن��ا مج��د يتعال��ج ف��ي 
االولمبية  بالقري��ة  الطب��ي  المركز 
طيلة الفترة التي سبقت المشاركة 
اليمنى,  إلصابته في كاح��ل رجله 
وكان حاضرا الالعب القطري معتز 
برشم لكنه أصيب في االحماء ولم 

يشارك في المسابقة.
المالكمة

ش��ارك أحمد غصون بوزن 75 كغ 
وفاز في مباراتين واس��قط الالعب 
التنزان��ي ف��ي ال��دور رب��ع نهائي 
وفي النصف نهائ��ي أدمى الالعب 

وأحرز  المب��اراة  وخّس��ر  البرازيلي 
الميدالية البرونزية. 

المصري  الالعب حس��ين  ش��ارك 
ف��ي وزن 49 ك��غ ض��د العب من 
الجولة  ف��ي  وتعادال  كازاخس��تان 
االول��ى 28/28 وفي الجولة الثانية 
بنفس نتيجة الجول��ة االولى وفي 
الجولة الثالثة خسر بنتيجة 27/ 28 
بجولتين مقابل ثالث بتحيز الحكم 
االس��باني, وقد سئل المشرف على 
النتيجة  اللعبة يوس��ف كاظم عن 
وق��ال أن الالع��ب الس��وري كان 

األجدر بالفوز. 
لعب عالء الدي��ن غصون في وزن 
91 كغ وفاز في 3 مباريات وتعرض 
إلصابة ونزف ف��ي الجبين, ولعب 
في ال��دور رب��ع نهائي م��ع العب 
مرتين  ع��الء  واس��قطه  كازاخ��ي 
أرض��ا وفوجئ كل م��ن في الصالة 
بخسارته وقدم عالء مباراة بطولية 
ولعب ف��ي وزنه 31 العبا وحل في 
االوزان  وبقي��ة  الخامس.  المرك��ز 
تراوحت في عدد المش��اركين بين 

20 و25 العبا.
ولع��ب محمد مليس ف��ي وزن + 
91 كغ ولعب ف��ي الدور ربع نهائي 
وبالجول��ة الثانية وانس��حب لعدم 

قدرته على المتابعة.
خ��رج الالعب محمد خير مس��تت 
وزن 64 ك��غ من ال��دور األول مع 
العب روسي, وشارك في التحكيم 

أحمد مايز خانجي.
المصارعة

ش��ارك فداء االس��طة بوزن 86 كغ 
وفاز بنزاله االول على العب برازيلي 
وخس��ر مباراته الثاني��ة مع العب 
كازاخ��ي, وش��ارك ف��ي التحكيم 

محمد الحايك.
السباحة 

ظهرت الس��باحة اضعف المشاركات 
حيث ش��اركت بي��ان جمعه في 50 
م ح��رة وحلت في المركز 17 من 23 
وس��جلت 27,46 ثا, ولم تشارك في 
سباق 100 م لتأخر ترتيبها في 50 م.

وحل صالح محمد ف��ي المركز 12 
في س��باق 10 ك��م والمركز 13 في 
سباق 5 كم وكان بصدد االنسحاب 
الثاني لعدم استعداده  من السباق 

الكافي للبطولة.
تقنية عالية المستوى

وعلق العميد اسماعيل على تنفيذ 
بالتنظيم  إي��اه  واصفا  االولمبي��اد 
الجيد وتلبي��ة جميع االحتياجات 
م��ن االقامة واالطع��ام والتنقالت 
في القرية األولمبية وخارجها على 
أكمل وجه وقدموا حفلي االفتتاح 
والخت��ام كانا في منته��ى الروعة 
بتقنيات��ه العالية وعروضه الجميلة 
الت��ي أظه��رت تق��دم المس��توى 
التقن��ي للصين في ه��ذا المجال 
وكان أي طل��ب ألفراد البعثة يلبى 

فورا طيلة 15 يومًا مدة األولمبياد.

إضاءة على مشاركة نادي الجيش في األولمبياد العالمي العسكري 2٩ العبًا سوريًا في بطولة العالم لبناء األجسام

بمناسبة الذكرى األربعين لرحيل المهندس 
ط��ارق حامد أح��د أفراد أس��رة الش��طرنج 
بالس��ويداء أقام��ت اللجن��ة الفني��ة بطولة 

المحافظة المفتوحة اس��تضافها نادي عرى 
بمش��اركة 10 العبين تقدمه��م حازم الحاج 
تاله باسل العسافين وجاء ثالثًا كريم هنيدي 
ورابعًا ناصر جربوع وبالمركز الخامس إحسان 
كنعان وذلك بحضور عضو اللجنة التنفيذية 
لالتحاد الرياضي العام مجيد األعور ومجلس 

إدارة نادي عرى وفنية الشطرنج وكان الفقيد 
ق��د كلف عضوًا في اتح��اد اللعبة )دورتين( 
ونال بطولة المحافظة عدة مرات وفي بطولة 
الجمهوري��ة لنقابات المهندس��ين جاء ثانيًا 
وهو حكم وم��ّدرب دولي لذل��ك اللون من 

الرياضة.

بطولة شطرنجية بذكرى رحيل البطل طارق حامد

ماراثون رياضي بمناسبة اليوم الوطني للبيئة

زياد عامر 
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تحت ش��عار الرياضة )فعل وإنجاز 
الوط��ن مرفوع��ة(  راي��ة  لتبق��ى 
ب��دأت اللج��ان الفني��ة لأللع��اب 
للدورة  االنتخابية  عقد مؤتمراته��ا 
االنتخابية العاشرة لالتحاد الرياضي 
العام في كافة المحافظات وتستمر 

حتى نهاية األسبوع القادم.
فنية كرة العاصمة

بحضور الدكتور ماهر خياطة نائب 
العام  الرياض��ي  رئي��س االتح��اد 
ومهند طه رئيس اللجنة التنفيذية 
لالتح��اد الرياضي بدمش��ق عقدت 
اللجن��ة الفني��ة لك��رة الق��دم في 
دمش��ق مؤتمرها االنتخابي, حيث 
المقدم  التقري��ر  اس��تعراض  ت��م 
من اللجنة ومناقش��ة واقع اللعبة 
ف��ي العاصم��ة واب��رز الصعوبات 
لجنة  انتخ��اب  وتم  والمعوق��ات 
فنية برئاسة بشار شريف وعضوية 
كل م��ن يحيى الحريري, هش��ام 
شربيني, محمد س��ويداني, سامح 

شربجي )أعضاء(.
فنية قدم الريف

عق��دت اللجنة الفنية لك��رة القدم 
ف��ي دمش��ق مؤتمره��ا االنتخابي 
بحض��ور رئيس اللجن��ة التنفيذية 
بالمحافظة عبدو فرح وبعد مناقشة 
واق��ع اللعبة بالمحافظ��ة وتقييم 
العمل في المرحلة السابقة تم رفع 
للمرحلة  والتوصي��ات  المقترحات 
القادم��ة وتم انتخ��اب لجنة فنية 
برئاسة موفق فتح هللا وعضوية كل 

من عدنان أبو حسان, خالد سلحب, 
محمد عليا, ماهر غانم )أعضاء(.

فنية كاراتيه السويداء
المؤتم��ر  الس��ويداء  ف��ي  أقي��م 
للكاراتيه  الفنية  للجن��ة  االنتخابي 
بحض��ور رئي��س اتح��اد الكاراتيه 
جهاد ميا ورئي��س وأعضاء اللجنة 
وتم خالله  بالمحافظ��ة  التنفيذية 
مناقش��ة العدي��د م��ن المواضيع 
والمصاغ��ب الت��ي تواجهها اللعبة 
كما تم اس��تعراض عم��ل اللجنة 
الفنية في الفترة الس��ابقة من قبل 
أعض��اء المؤتمر وت��م اإلجابة من 
قبل رئيس اتحاد الكاراتيه ورئيس 
وأعضاء اللجن��ة التنفيذية ورئيس 
الدين  الفنية خل��دون زهر  اللجنة 

على التس��اؤالت واختتم المؤتمر 
للكاراتيه  الفني��ة  اللجنة  بانتخاب 
بالتزكي��ة عل��ى الش��كل التال��ي: 
خلدون زهر الدين )رئيسًا( مروان 
زين الدين, ديانا الخطيب, عالء أبو 

مغضب, نعمان كيوان )أعضاء(.
األلعاب الفردية بالقنيطرة 

عق��د مكتب األلع��اب الفردية في 
القنيطرة مؤتمرات لجانه في العاب 
الجمباز،  الترياتل��ون،  )الدراجات، 
السباحة، العاب القوى، الشطرنج( 
بحضور فياض بك��ور رئيس اتحاد 
العاب الق��وى وعلي عباس رئيس 
وفراس موس��ى  الش��طرنج  اتحاد 
رئي��س اللجن��ة التنفيذية لالتحاد 
وع��دد من  بالقنيط��رة  الرياض��ي 

أعضاء االتحادات المعنية وأعضاء 
اللجنة التنفيذي��ة بالمحافظة وتم 
انتخ��اب لج��ان فنية عل��ى النحو 

التالي:
- الدراجات: محمد زيتون )رئيسًا( 
الصال��ح  الس��عيد, س��ارة  ط��ارق 

)أعضاء(.
ديرك��ي  ط��الل  د.  الش��طرنج:   -
مازن  األحم��د  محم��د  )رئيس��ًا( 

مارديني )أعضاء(.
- ألع��اب الق��وى: ع��الء فن��دي 
)رئيس��ًا( ميس الريم خلف, احمد 

مصطفى )أعضاء(.
ولم تجر االنتخابات في مؤتمرات 
الجمب��از،  )الترياتل��ون،  الع��اب 
الس��باحة( لعدم اكتم��ال طلبات 

الترش��يح أصواًل وت��م إحالة األمر 
للجن��ة الفرعي��ة المش��رفة عل��ى 

االنتخابات للبت به. 
فنية قوى دير الزور 

مالك الجاسم
بحض��ور رئي��س وأعض��اء اللجنة 
التنفيذية بدير الزور عقدت اللجان 
الفني��ة برياضة دير الزور مؤتمراتها 
االنتخابية للدورة العاشرة وتركزت 
المقترح��ات ف��ي مؤتم��ر ألعاب 
الق��وى على ض��رورة إنجاز مضمار 
دير الزور وإقامة دورات للمتميزين 
وتكثيف  والمدربين  الح��كام  من 
المحافظة  مستوى  على  البطوالت 
ضمن خطة فرعية والتنس��يق مع 
دائرة التربية الرياضية وفرع االتحاد 
الرياضي لتفعيل الرياضة المدرسية 
وتأمين حافلة نقل لنقل الالعبين 
إل��ى ملع��ب دي��ر ال��زور وإطالق 
مشروع البطل واالهتمام بالالعبين 
المتميزي��ن بكاف��ة األلعاب وبعد 
ذل��ك تم انتخ��اب اللجن��ة الفنية 
أللعاب القوى التي ضمت كاًل من 
أحمد رفعت الحسين رئيسًا وياسر 
الحس��ين ومحمد العبد هللا ورانيا 
حيدر العلي وديما محمود أعضاء, 
أم��ا مؤتم��رات الكيك بوكس��ينغ 
وكرة المض��رب وكرة الس��لة فلم 
تنعقد بس��بب ع��دم ممارس��اتها 
الرياضي خالل الموسمين  النشاط 
الحقًا  تشكيلها  وسيتم  الماضيين 

مع بداية المرحلة القادمة.

الفائت  األربع��اء  اختتم��ت ي��وم 
فعالي��ات ال��دورة الدولية لمدربي 
األول للمس��توى  الطاول��ة   ك��رة 

)ITTF-PTT( الت��ي أقامها اتحاد 
ك��رة الطاولة بمش��اركة 30 مدربًا 
الدولي  االتحاد  وبإش��راف  ومدربة 
للعبة وحاض��ر فيها األردني محمد 
عتوم عضو لجن��ة التطوير باالتحاد 
الدولي عن منطقة آسيا واستمرت 
أيام على فترتين صباحية  خمسة 
محاضرات  وتضمن��ت  ومس��ائية 
نظرية أقيمت في قاعة االجتماعات 
باالتح��اد الرياضي العام ودروس��ًا 
عملي��ة ف��ي الصال��ة التخصصية 
للعب��ة بمدينة تش��رين الرياضية, 
موضوعات  المحاضرات  وتضمنت 
متعددة أبرزها, أحدث المعلومات 
في علم التدريب, إرشادات أساسية 
المدارس  والتدريب في  بالتدريب, 
القبض��ة،  المبتدئي��ن،  وتدري��ب 
التتابعات، حركة  وقفة االستعداد، 
األق��دام ومحاض��رات ف��ي كيفية 
التعام��ل وتدري��ب الالعبين ذوي 
االحتياجات الخاص��ة وغيرها من 

العناوين.

وتمي��زت ال��دورة بتن��وع أعم��ار 
الالعبين  م��ن  بدءًا  المش��اركين 
وصواًل  الش��باب  بالمدربين  مرورًا 
المخضرمي��ن  المدربي��ن  إل��ى 
وكان ملفت��ًا أيض��ًا الحضور الجيد 
لع��دد من اب��رز العب��ي والعبات 
منتخباتن��ا الوطني��ة, في مؤش��ر 
ايجابي ومطمئن لمستقبل اللعبة, 
واألجمل كان حال��ة التفاعل التي 
لمس��ناها من قبل الدارس��ين مع 
المحاضر والذي اثبت بدوره كفاءة 
عالية في التواصل مع الدارس��ين 

وقدم لهم مخزون معلومات كبيرًا 
فكان موضع اهتمامهم وإعجابهم 
وه��ذا م��ا تح��دث به ع��دد من 

الدارسين.
وكانت الدورة موضع اهتمام كبير 
الرياضية وحرص  القيادة  من قبل 
اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد 
الرياضي الع��ام على حضور جانب 
كبير منها س��واء في المحاضرات 
العملي��ة  ال��دروس  أو  النظري��ة 
وتحدث اللواء جمعة مع الدارسين 
مؤك��دًا أهمي��ة إقام��ة مثل هذه 

الدورات التي تس��اعد في تأهيل 
بعد  خاص��ة  الرياضي��ة,  كوادرن��ا 
سنوات صعبة فرضت فيها الحرب 
على كوادرنا ظروف��ًا قاهرة حالت 
دون إتاح��ة الفرص له��م لتطوير 
مهاراتهم ومتابع��ة أخر التطورات 

في علم التدريب.
للمحاضر  الل��واء جمع��ة  وش��كر 
الدول��ي محم��د عت��وم جه��وده 
الواضحة في ه��ذه الدورة والتحاد 
اللعب��ة والقائمي��ن عل��ى الدورة 
إقامته��ا مؤكدًا  إصراره��م عل��ى 
أنه س��يكون لها فائدة كبيرة على 
الدارس��ين واللعب��ة عل��ى كاف��ة 

المستويات.
ف��ي خت��ام ال��دورة ق��دم رئيس 
االتحاد الرياضي العام درعًا تقديرية 

للمحاضر الدولي محمد عتوم.
الدكتور ماهر  ال��دورة  حضر ختام 
خياط��ة نائ��ب رئي��س االتح��اد 
الرياض��ي العام ومحم��د ميهوب 
عل��ي عض��و المكت��ب التنفيذي 
لالتح��اد الرياض��ي الع��ام رئيس 
مكت��ب الك��رات, ونزي��ر عربينية 
رئيس اتح��اد كرة الطاولة وهنائي 
الوز رئيس اتحاد الرياضات الخاصة 

وعدد من أعضاء االتحادين.

في عودة موفقة للمنافسات العربية 
أح��رزت  9 س��نوات  غي��اب  بع��د 
منتخباتن��ا الوطنية للج��ودو نتائج 
طيب��ة ف��ي البطولة العربي��ة لكافة 
الفئات والت��ي أقيمت في العاصمة 
األردنية عمان بمشاركة 9 منتخبات, 
ووص��ل رصي��د منتخبن��ا إل��ى 23 
ميدالية متنوعة وثالثة كؤوس مراكز 

أولى على النحو التالي: 
الذهب السوري

ف��از منتخ��ب الرجال ب��كأس فئة 
الرجال وتقل��د الالعبون الميداليات 
الذهبية, وكذلك منتخبي الش��باب 
األولى  بالمراك��ز  ف��ازا  والس��يدات 
الف��رق  وذهبيت��ي  الفئ��ة  وكأس 
والقتال الف��ردي, وفي بطولة القتال 
الف��ردي أحرز محمد قاس��م ذهبية 
فئ��ة الرجال ل��وزن 90 كغ وفي فئة 
ميداليات  العبين  أحرز)3(  الشباب 
ذهبية وهم حس��ان بي��ان وزن 73 
ك��غ ومحمد خانجي ب��وزن 81 كغ, 
وأس��امة حيب��ا ب��وزن 90 كغ وفي 
فئة الناش��ئين أحرز محمد اليونس 
ذهبي��ة وزن 66 ك��غ, وف��ي فئ��ة 
الس��يدات أح��رزت الالعبتان حنان 
س��لوم وزن 57 كغ وحس��نا سعيد 
وزن 63 ك��غ ذهبيت��ا وزنيهما ,أما 
في قئة الناش��ئات فقد أحرزت سما 
كنعان ذهبية وزن 57 ليصبح رصيد 

بعثتنا من الذهب )15( ميدالية.
الميداليات الفضية 

في القت��ال الف��ردي ف��از منتخب 
فضية  ميدالي��ات  بث��الث  لرج��ال 
لكل م��ن س��ليمان الرفاع��ي وزن 
60 كغ, ومؤم��ن محفوض وزن 66 
كغ وس��امح رمض��ان وزن 90 كغ, 
وميدالية فضية في فئة الناش��ئين 
أحرزه��ا عب��د الرحمن أس��عد وزن 
60ك��غ كما أح��رزت العبة منتخب 
الش��ابات كليمنص أسعد الميدالية 

الفضي��ة إضافة لفضية الفرق وكأس 
المركز الثاني. وبل��غ عدد الفضيات 

)6( ميداليات.
الميداليات البرونزية 

تقل��د مهند ش��ام من فئ��ة الرجال 
برونزية وزن 73 كغ, وغس��ان حيبا 

برونزية وزن 100 كغ.
ش��ارك في البطول��ة كل من األردن 
وفلس��طين,  ب(  أ,  )منتخب��ان 
واإلمارات والكويت والبحرين وقطر 

ومصر والمغرب وسورية.
تقيم

ياس��ين األيوبي رئيس اتحاد الجودو 
والس��امبو وعض��و ا االتح��اد العربي 
للج��ودو ق��ال: البطولة كان��ت قوية 

ج��دًا ومع ذلك ق��دم العبو والعبات 
منتخبنا مس��توى عاليًا وأداء متميزًا 
ول��م ينصف التحكي��م بعضهم, ولم 
نش��ارك في بطولة غرب آس��يا التي 
جرت قب��ل فترة بس��بب عدم صدور 
تأش��يرات دخول إل��ى األردن للبعثة 
الس��ورية لخوفهم من مالقاة العبينا, 
ومن تصدر البطولة في غرب آسيا من 
الالعبي��ن االردنيين خس��روا جميعا 

أمام العبينا في البطولة العربية.
عودة 

وش��ارك االيوب��ي ف��ي اجتماعات 
الجمعي��ة العام��ة لالتح��اد العربي 
التي أقيمت عل��ى هامش البطولة, 
والقى فيها كلم��ة دعا فيها الحضور 

لالتحاد  لعودة س��ورية  بالتصوي��ت 
العربي خاصة وانها كانت من أوائل 
المؤسس��ين لالتح��اد العرب��ي ولها 
دور فع��ال فيه, ووافق��ت الجمعية 
العمومية التح��اد العربي على عودة 
س��ورية باإلجماع ورف��ع كتابا بهذا 
الش��أن لالتحادات العربية للموافقة 
علي��ه, وكلف االيوبي برئاس��ة لجنة 
التقييم والمتابعة ومستش��ارًا أول 

لرئيس االتحاد العربي للجودو.
برنامج

الجمعي��ة  ان  االيوب��ي:  أض��اف 
العمومي��ة وافق��ت عل��ى برنام��ج 
البطوالت للعام القادم الذي تضمن 

4 بطوالت وفق التالي:
1- بطولة عربية للرجال والس��يدات 
والشباب والشابات في الكويت في 

الفترة من 1/26/22/ 2020.
2- بطول��ة األندية المفتوحة للرجال 
الفترة  والس��يدات في المغرب في 

.2020/2/29/26
للناش��ئين  العربي��ة  البطول��ة   -3
والناش��ئات والماسترز )كبار السن( 
في مصر في الفترة 2020/3/24/20.

4- البطولة العربية للبراعم واألشبال 
وللجنسين في الفترة/ أيلول/ 2020 

في لبنان.

محليات

بعد غياب تسع سنوات
23 ميدالية منوعة لمنتخبات الجودو في البطولة العربية باألردن

اللواء جمعة يؤكد على أهمية تأهيل الكوادر الرياضية
ختام الدورة الدولية لمدربي كرة الطاولة للمستوى األول

أنور البكرصبحي أبو كم

اصدر المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام 
قرارًا بتثبيت نتائ��ج انتخابات مجلس إدارات 
العاش��رة لالتحاد  لل��دورة االنتخابية  األندي��ة 
الرياضي العام ف��ي اللجنة التنفيذية لمحافظة 

دمشق على الشكل التالي:
ن��ادي النض��ال: م��ازن الحالق )رئيس��ًا( ربيع 
حمام��ة – محم��د وليد ش��يخ اكريم- س��هير 
ضاهر- لودي هزي��م- محمد قضماني- فخري 

جالب )أعضاء(.
نادي قاس��يون: فايز الباش��ا )رئيس��ًا( رياض 
المصري- منى عس��اف- يحيى حس��ابا- ناديا 

منذر- وفاء صفية- إياد جمالي )أعضاء(.
نادي الثورة: م. س��الم عالوي )رئيس��ًا( رامي 
توتنجي- حس��ام كيالني- عماد درويش- روال 

جبري- طاهر مهنا- لقاء واكيم )أعضاء(.
نادي بردى: محمد صالح دامر )رئيس��ًا( شفيق 
الحموي- غس��ان العبدهللا- رف��اه غيبه- ناديا 

محمد – عال فينو- نبيل ضاحي )أعضاء(.
ن��ادي الوحدة: ماهر الس��يد )رئيس��ًا( جمانة 
العلوي- أن��ور كيكي- محمد هيثم ش��ريف- 
محم��د الحجي- محم��د بالل كوران- بس��ام 

صباغ )اعضاء(.
ن��ادي المجد: محمد فايز خراط )رئيس��ًا( زياد 
حمش��و – ع��ارف نقش��بندي- محمد حبش- 
محمد عربي كاتب��ة- لبنا التقي- ناصر خير هللا 

)أعضاء(.
نادي الفيحاء: عبد الفتاح اياسو )رئيسًا( باسمة 
الحجار- خال��د نضال- أحمد قصاب باش��ي- 

محمد التللو )أعضاء(.
نادي دم��ر: خالد عبد ال��رزاق )رئيس��ًا( مهند 
مس��الخي- رامي خليل- داني موس��ى- غالية 

عيطة )اعضاء(.
نادي عمال دمش��ق: فادي الشيخ عمر )رئيسًا( 
منير شرف- باسل مس��عود- سامر القهوجي- 
وس��يم زويزر- س��الم الس��عدي- م��ازن نصر 

)أعضاء(.
نادي ميسلون: عدنان حسامي )رئيسًا( محمد 
ماي��ز خانجي- أيم��ن عويته- س��امر حصوة- 

سالم قشقو )أعضاء(.
نادي العرين: العقيد عماد كامل حسن )رئيسًا( 
النقيب يوسف علي صالح- انتصار محمد زينة- 
مازن نبيل زيود- علي هاشم الخازم )أعضاء(.

ن��ادي الش��رطة: المقدم منيف طعمة- ياس��ر 
حس��ن- عبد عباسي- أس��امة االدلبي- دارين 
داؤود- محم��د عل��ي الصال��ح- محم��د عمر 

)أعضاء(.
نادي الجيش: العميد محس��ن عباس )رئيسًا( 
العمي��د لؤي صالح- العقيد زكريا قناة- العقيد 
س��هيل فخوري- المقدم أيهم الباشا- النقيب 
زينب الش��مق- محمد اش��رف ايتوني- عماد 

السوات- رياض إسماعيل )أعضاء(.
ن��ادي المحافظة: محمد الس��باعي )رئيس��ًا( 
أفامي��ا المير محمود- أنس الس��باعي- رامي 
جزمات��ي- جمان��ة محقان- هش��ام ابراهيم- 
عصام خدام الجامع- نادر سليمان- نتالي عبد 

الكريم )أعضاء(.

تثبت نتائج انتخابات أندية دمشق للدورة االنتخابية العاشرة

انطالق المؤتمرات االنتخابية للجان الفنية لأللعاب
أموال كثيرة أنفق��ت بال طائل على ملعب نادي االتحاد 
الكروي، لو جمعت لكانت كافية لبناء منش��أة رياضية، 
ه��ذه األموال صرف��ت على مدار أكثر م��ن ثالثين عامًا 
إلصالح وتس��وية األرضية والتعش��يب وأعم��ال البذار 
والري والتنظيف والصيانة بال طائل وتجاوزت الماليين 
دون فائدة، وألن مثل ه��ذا الملعب افتقر إلى المتابعة 
اليومية، وتالعب به األهواء واألغراض والرغبات، فتحول 
من ميدان للمنافس��ات الرياضية إلى ميادين مختلفة 
كس��باقات الخيل وغيرها وضاعت الطاس��ة في عملية 
تخديمه بعي��دة كل البعد عن التنظي��م والموضوعية، 
فاهت��رت جذوره وتآكلت واصفرت عش��بيته وانعدمت 
تس��وية أرضيته ناهيك عن الخراب الذي لحق بشبكتي 
ال��ري والصرف الصحي تح��ت التربة بس��بب اإلهمال 

والتقصير في المتابعة على مدار سنوات. 
تطورات

دعوات كثيرة انطلقت لتخليص النادي من هذه الحالة 
ووقف نزيف األموال المهدورة على الملعب بال حس��اب 
لقي��ت اهتمامًا واس��تجابة م��ن إدارة الن��ادي، حيث 
وضع��ت اإلدارة دفتر الش��روط الفنية لمش��روع فرش 
الملعب بالعش��ب الصناعي حس��ب تعليم��ات القيادة 
الرياضي��ة والمكتب المختص ف��ي المكتب التنفيذي 
لالتحاد الرياضي العام ومن ثم إعادة الملف أصواًل إليه 

لالطالع والمصادقة وتحديد موعد إلجراء المناقصة.
توضيحات

المهن��دس أحمد رحماني نائب رئي��س مجلس مدينة 
حلب وعضو اإلدارة االتحادية المش��رف على المش��روع 
أوض��ح بأن اإلدارة أنج��زت التعدي��الت األخيرة وقمنا 
بدراس��ة المش��روع وذكر أن مدة العقد تصل إلى عشر 
سنوات مع زيادة تراكمية بنسبة %10 اعتبارًا من السنة 
الثالثة لبدء االستثمار الذي تصل قيمته إلى الضعف في 
الس��نة األخيرة وهو ما سوف يصب في مصلحة النادي 
ماديًا وفنيًا، وبين المهندس رحماني أن مش��روع فرش 

وزراعة الملعب بالعشب الطبيعي له تكلفة عالية جدًا قد 
تزيد على 300 مليون ليرة للقشط وإزالة التربة القديمة 
وتمهي��د البنية التحتي��ة ورص طبق��ة التربة وتركيب 
ش��بكة صرف صحي جديدة لمياه األمطار وش��بكة ري 
حديثة إضافة لزراعة الرول، وبالنتيجة لن يكون الملعب 
قادرًا على التخديم واالس��تثمار الرياضي أكثر من عشر 
س��اعات أس��بوعيًا مع الحاجة للصيانة بتكلفة إضافية 
تزيد كثيرًا عن صيانة الملعب المعش��ب صناعيًا الذي 
يتيح للنادي اس��تثمارًا ماديًا وكروي��ًا ولجميع الفئات 

العمرية ولساعات طويلة تلبي احتياجات التدريب.
معايير دولية

وبين عضو اإلدارة أن الملعب سيكون بمواصفات دولية 
ضمن المقاييس والمعايير المعتمدة وحسب الشروط 
الموضوع��ة من االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( لكنه 
بعشب صناعي وال توجد هنا مشكلة طالما أن المالعب 
من ه��ذه النوعية معتمدة من قبل��ه وأضاف رحماني: 
أن المش��روع يش��مل صيانة ثالثة فراغات إضافة إلى 
اإلنارة الليلية ليكون متاحًا لألنشطة الصيفية التي تقام 
مس��اء ويمكن تقس��يمه من خالل حاجز )نيوجرسي( 
إل��ى أربعة مالع��ب دون أي تخطيط أو إش��غاالت من 
نوع آخر، وس��يكون للنادي حق استخدام الملعب لمدة 
سبع ساعات يوميًا ما بين العاشرة والنصف صباحًا إلى 
الخامسة والنصف مس��اء بموجب دفتر الشروط الفنية 
الذي أعدت دراسته حس��ب قانون العقود رقم 51 لعام 

2004 المعمول به في القطر.
معلومات وأرقام

المس��احة التقريبية للمنطقة التي س��يتم فرشها تبلغ 
9200 متر مربع مع المضمار.

أبعاد الملعب 105م طول و60 م عرض.
الكلفة التقديرية: حولي 250 مليون ليرة.

التأمينات 20 مليون ليرة.
ال يش��مل المش��روع األعمال المدنية األخرى للملعب 

كصيانة المرافق والمدرجات.
وللعلم فإن مس��احة الملعب تبلغ تقريبًا ربع مس��احة 
منشأة النادي في حي الشهباء البالغة 36000 متر مربع.

ملعب دولي بعشب صناعي لنادي االتحاد

محمد هاشم إيزا
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دوري الناشئات
بفوزه على جاره حطين تأهل فريق ناشئات 
نادي التضامن إل��ى الدور األول من كأس 
االتح��اد ال��ذي س��يقام األس��بوع القادم 
36/54، المباراة ج��اءت مثيرة وندية في 
أشواطها األربعة مع أفضلية في المستوى 
واألداء لالعب��ات التضامن في التس��ديد 
المحكم والثالثي��ات عبر يانا عفيف تقدم 
التضامن في الش��وط األول وسريعًا 4/13 
ليتكاف��أ األداء ويتب��ادل الفريقان التقدم 
وأنهاه حطين 11/12 ليعود التضامن وبأداء 
جيد ويتقدم 7/18 ويتحرك فريق حطين 
ويتق��دم 12/13 لك��ن ذل��ك لم يس��عفه 
لتدارك ف��ارق النق��اط ليصب��ح الترتيب 
النهائ��ي لمرحل��ة الذه��اب: 1- التضامن 
2- الس��احل 3- حطين 4- القدموس 5- 

تشرين 6- الشرطة.
دوري الناشئين

مب��اراة الفصل عل��ى ص��دارة المجموعة 

حس��مها فريق ناش��ئي حطين لصالحهم 
بنتيجة 61/67.

وبع��د مب��اراة ماراثونية اتس��مت باإلثارة 
والس��رعة تبادل فيه��ا الفريق��ان التقدم 
بش��وطين لش��وطين بيد أن حطين الذي 
كان األميز في التس��جيل من تحت السلة 
والثالثيات تمكن من الش��وطين الثالث 
والرابع بفارق معق��ول أهله للفوز والتأهل 
كذلك للدور األول من كأس االتحاد وكانت 
 ،16/15  ،17/9  ،16/12 األش��واط  نتائ��ج 

.22/21
وبانته��اء مرحل��ة الذهاب أصب��ح ترتيب 
المجموعة الس��احلية كما يلي: 1- حطين 

2- التضامن 3- تشرين 4- الشرطة.
الساحل × تشرين 24/51

وتغلب فريق ناش��ئات نادي الساحل على 
فريق تشرين بنتيجة مضاعفة 24/51 بعد 
مباراة من جانب واحد قدم فيها الس��احل 
أداء ومستوى جيدًا أهله للفوز بعد أن كان 
هو األمي��ز طيلة مراحل األش��واط األربعة 

التي انتهت 0/15، 3/20، 8/14، 13/2.
القدموس × الشرطة 50/66

وأخفق فريق ناش��ئات الشرطة في تحقيق 
الفوز على ضيفه القدم��وس وافد الدوري 
الجديد وخس��ر أمام��ه 66/50 بعد مباراة 
متقارب��ة ف��ي المس��توى واألداء وتكافؤ 
في اللع��ب بعد أن كان ن��دًا قويًا، بيد أن 
القدموس نجح في الفوز حس��ب األشواط 

.20/9 ،18/19 ،21/11 ،11/7
تشرين × الشرطة 50/56

وسجل فريق ناشئات تشرين األول فوز هذا 
الموس��م بتغلبه على جاره فريق الش��رطة 
ب�50/56 بعد مباراة س��ريعة وبمس��توى 

جيد من الجانبين والذي جاء متقاربًا ونديًا 
ومثيرًا انتقل فيه التقدم بين الفريقين عدة 
مرات ليحسمها تشرين في النهاية لصالحه 

.14/12 ،12/4 ،16/21 ،8/19
كأس الجمهورية سيدات 

س��جل فريق سيدات نادي تش��رين فوزه 
الثالث على التوالي فبعد فوزه على جاريه 
حطي��ن والتضام��ن س��جل ف��وزًا جديدًا 
على األش��رفية بمب��اراة الذهاب وبنتيجة 
41/46 بعد مب��اراة متكافئة ومتقاربة في 
المس��توى واألداء وعامرة بالندية واإلثارة 

وجاءت نتائج األش��واط 7/21، 18/9، 8/5، 
8/11 ومن المقرر أن يكون الفريقان التقيا 
أمس الجمعة بدمشق لتحديد الفائز الذي 

سينتقل للدور النصف نهائي.
دوري السيدات

وسجل فريق س��يدات حطين أول فوز له 
بدوري السيدات بفوزه على فريق سيدات 
نادي مح��ردة وغلبه بنتيج��ة 39/44 بعد 
مباراة جيدة المستوى الفني من الجانبين 
وقدما خاللها أداء ومس��توى عامرًا بالندية 
واإلثارة وكانت نتائج األشواط 6/9، 8/21، 

.10/11 ،15/3
دوري الناشئين

بجدارة واستحقاق نجح فريق ناشئي تشرين 
بتحقي��ق أول ف��وز لهم بال��دوري لمرحلة 
الذه��اب بفوزهم مهم عل��ى جارهم فريق 
الشرطة بنتيجة 30/52 بعد مباراة كان فيها 
تشرين هو األميز س��رعة ولياقة وتسجيل 
ثالثيات ومن تحت الس��لة وقد ظهر فريق 
الشرطة بمستوى متطور لكنه ما زال بحاجة 
ماس��ة لالحتكاك وكس��ب الخبرة وكانت 

نتيجة األشواط 9/16، 4/5، 4/27، 13/4.

أصدر اتحاد كرة السلة أمس األول 
بإع��ادة قمة  )الخمي��س( ق��رارًا 
حمص )ديرب��ي الكرامة والوثبة( 
إل��ى حم��ص والس��ماح للحضور 
الجماهيري حيث جاء بنص القرار: 
المصلحة  عل��ى مقتضي��ات  بناء 
الس��وري  االتحاد  يش��كر  العامة، 
لكرة السلة إدارتي الكرامة والوثبة 
على تعاونهم المستمر مع االتحاد 
الس��لة ف��ي حمص،  لتطوير كرة 
خ��الل األي��ام الماضي��ة قام��ت 
ادارتي الكرام��ة والوثبة بالتواصل 
السياسية  القيادة  والتنس��يق مع 
واالداري��ة والرياضي��ة واتحاد كرة 
الس��لة إلعادة إقام��ة المباراة في 
حم��ص بحضور الجمه��ور إلعادة 
اللحم��ة الوطنية بين مش��جعين 

الناديين.
كم��ا قدمت اإلدارتي��ن تعهد إلى 
االتحاد السوري لكرة السلة بضمان 

ع��دم حدوث أي ح��االت مخالفة 
للقوانين وتحويل هذه المباراة إلى 
يعكس  وطن��ي جماهيري  عرس 
أخالق وقي��م أبناء س��ورية عامة 
وجمهور حم��ص خاصة ومنظمة 

االتحاد الرياضي العام.
بن��اًء على ما س��بق ق��رر االتحاد 
السوري لكرة الس��لة إقامة مباراة 
الكرام��ة والوثبة ضم��ن مباريات 

للرج��ال ف��ي  كأس الجمهوري��ة 
مدينة حمص الس��اعة السادس��ة 
مس��اء بحض��ور جماهي��ري من 
الطرفين، وس��يحظى ه��ذا اللقاء 
بالقيادة  ممث��ل  رس��مي  بحضور 
والرياضية  واإلداري��ة  السياس��ية 
لذلك نطلب من جماهيرنا الكرام 
التحلي بالقي��م الوطنية واألخالق 
الرياضية في هذا العرس الوطني.

كرة السلة

أبي شقير

وجه اتحاد كرة السلة الدعوة إلى )23( العبًا لاللتحاق 
بالمعس��كر التدريبي المغلق الذي سينطلق في حلب 
)صالة نادي الجالء( الساعة السادسة مساء اعتبارًا من 
الثالثاء القادم 12/11/2019 ويس��تمر لمدة )4( أيام 
بواقع حصة تدريبية واحدة يوميًا وهم: توفيق صالح 
ووسام اآلغا ونديم عيس��ى وجورج نظريان وانطوني 
بكر وناظ��م قصاص ووائل جليالتي ودياب الش��واح 

وفارس الفرا وحس��ين الحسن واسحق عبيد وسيبوه 
خراجيان ويزن حريري ومهران نرسيس وجورج صباغ 
واحمد حبش وجورج نونو وكامل عبد هللا واسبرد كرد 
وماجد دباس وزكريا برمدا وبس��ام معاز وليث طبارة 
، وسيش��رف على معس��كر المنتخب القادم المدرب 
الوطني هادي درويش ويساعده المدرب الشاب عبود 

شكور.

الثالثاء.. معسكر لمنتخبنا الوطني للرجال في حلب

اليوم.. منتخب الناشئين يبدأ التحضير لبطولة غرب آسيا

إعادة الحضور الجماهيري لقمة حمص

ايقاف الالعب أشرف األبرش لمدة عام

يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين لكرة السلة )تحت 17 
عامًا( اليوم )السبت( تحضيراته استعدادًا للمشاركة 
ببطول��ة دول غرب آس��يا للمنتخبات والتي س��تقام 
في إي��ران بالفترة ما بين 2 - 7 / كانون األول القادم 
)المرحل��ة األولى( علمًا أن المرحلة الثانية س��تلعب 
خالل ش��هر ش��باط العام الق��ادم )2020( بدمش��ق 
حيث وج��ه اتحاد كرة الس��لة الدعوة إل��ى 23 العبًا 
وه��م: محمود خ��ان طوماني وأغي��د الخاني وعدي 
حم��د واحمد محمود وس��عيد الحكيم وجورج قريط 
وجم��ال الدي��ن ش��رتوح وفيليب الدخي��ل والياس 

عازرية وجورج دولماية ومحمد نور كوس��ا وبهاء نجار 
وبيدروس معصرجي��ان واوهانيس كلزي وبيدروس 
صرافيان وميناس طاش��جيان وعمر مكناس وسامي 
خشفة وعبد العزيز دبدوب ومجد الشامي وليث الحو 
ومحمد عجاج وباس��ل دعاس، وق��د كلف اتحاد كرة 
الس��لة الجهاز الفني المؤلف من المدرب الوطني إياد 
عبد الحي والمدربين المس��اعدين ضياء قطان وفواز 
مريش لإلش��راف على تدري��ب المنتخب، ومما يذكر 
أن معسكر المنتخب كان مقررًا أمس األول الخميس 

ولكنه تأجل لليوم السبت لظروف قاهرة.

قرر اتحاد كرة الس��لة )لجنة األمور المس��تعجلة( 
وبن��اء على أح��كام القانون رق��م /8/ لعام 2014 
وبعد االطالع ودراس��ة كاف��ة الثبوتيات المقدمة 
م��ن إدارتي ن��ادي الوثب��ة والكرام��ة بخصوص 
الالعب اش��رف االبرش إيقاف أديب اتاس��ي عن 
المش��اركة في لجان االتحاد العربي السوري لكرة 
السلة الرئيس��ية والفرعية لمدة ستة اشهر بسبب 
مصادقت��ه على عقد الع��ب مرفوع عل��ى اللوائح 
االس��مية لناد آخ��ر قبل الحصول عل��ى الموافقة 
النهائي��ة من النادي األم، وإيقاف الالعب اش��رف 
االب��رش لمدة ع��ام كامل وتغريم��ه غرامة مالية 
قدره��ا )100.000( فقط: مائة ألف ليرة س��ورية 
فق��ط ال غير توزع مناصفة بين النادي األم واتحاد 

اللعبة وذلك اس��تنادا إلى المادة )14 –4 - أ( من 
الالئحة الداخلية لنظام االحتراف لألسباب التالية:

أ - ع��دم التزام الالع��ب بتوقيع العق��د المماثل 
المقدم من ناديه األم الكرامة.

ب - توقي��ع الالع��ب عقدًا مع ن��ادي الوثبة دون 
الحصول على موافقة ناديه األم.

ثانيًا: اعتبار الالعب اشرف االبرش حرا بعد انتهاء 
عقوبته بس��بب وج��ود خلل في العق��د المماثل 
المقدم من نادي الكرامة حسب الالئحة الداخلية 

لنظام االحتراف.
ثالث��ًا: يحتفظ نادي الكرامة بحقه في تقاضي بدل 
االنتق��ال األول لالعب حس��ب الالئح��ة الداخلية 

لنظام االحتراف بعد انتهاء عقوبته. 

دوري سلة المجموعة الساحلية

ناشئو وناشئات سلة حطين والتضامن إلى نهائي كأس االتحاد
محمد عجان

يلتقي مس��اء غ��د األحد الجي��ش والوحدة 
ف��ي قم��ة مباراي��ات مجموع��ة دمش��ق 
لمس��ابقة كأس الجمهوري��ة ألندية الرجال 
لكرة الس��لة بع��د أن تأه��ل الفريقان للدور 
النهائ��ي وس��تكون القمة لحس��م الصدارة 
ومعرف��ة مجموعة كل فريق بال��دور القادم 
، حيث ضم��ن الوحدة التأهل رس��ميًا بعد 
فوزه على الث��ورة بفارق )7( نقاط )73/66( 
بعد أن أنته��ت أرباع المباراة )15-16، -16
15، 17-20، 18-22( فيم��ا تأه��ل الجيش 
رس��ميًا بعد فوزه على النصر بفارق قياسي 
بل��غ )64( نقط��ة )117/53( بعد أن أنتهت 
أرب��اع المب��اراة )15-33، 10-28، 15-28، 
28-13( وكان الجي��ش غل��ب الثورة بفارق 
)41( نقط��ة )100/59( بعد أن أنتهت أرباع 
 )25/18-26/8-33/16-16/14( المب��اراة 
وش��هدت المب��اراة الثانية ف��وز النصر على 
الفيحاء بفارق )5( نق��اط )64/59( بعد أن 
أن أنته��ت أرباع المب��اراة )-18/14-6/12

24/13-11/25( مما يذكر أنه يس��بق مباراة 
الوحدة والجيش المقررة السادس��ة مس��اء 
مباراة الثورة مع الفيحاء الرابعة عصرًا بصالة 

الفيحاء الرئيسية.

الكرامة حسم صدارة 
المجموعة الوسطى

حق��ق فريق الكرامة فوزًا غاليًا على جاره فريق 
الوثبة وحس��م من خالله ص��دارة المجموعة 
الوس��طى ف��ي بطول��ة كأس الجمهورية لكرة 
الس��لة لفئ��ة الرج��ال وبنتيج��ة )78 - 72( 
وحضر المباراة بي��ن الفريقين والتي أقيمت 
مس��اء )الخمي��س( جمهور كبي��ر غصت به 
صالة الش��هيد غزوان أبي زي��د يتقدمهم عمر 
حورية أمين فرع حمص لحزب البعث العربي 
االش��تراكي وط��الل الب��رازي محافظ حمص 
واللواء موفق جمعة رئي��س االتحاد الرياضي 
الع��ام ومحمد حربا عض��و المكتب التنفيذي 
لالتحاد الرياضي الع��ام وجالل نقرش رئيس 

اتحاد كرة السلة.
الربع األول من المب��اراة انتهى كرماويًا )19- 
15( بعد أن تقدم ف��ي البداية )8- صفر( وما 
لبث أن انتفض الوثب��ة وعوض تدريجيًا دون 
أن يتاح له التعديل, وفي الربع الثاني تكافأت 
الكفة بي��ن الفريقي��ن وانتهى الرب��ع بتقدم 
الكرامة )20- 19(  ليحسم بعدها الوثبة الربع 
الثال��ث لمصلحته بفارق جيد من النقاط ) 9- 
17( ليع��ود بعدها فري��ق الكرامة إلى صحوته 

ويس��جل )س��كور( عالي وصل إلى 30 نقطة 
مقاب��ل 19 للوثبة حس��م من خالل��ه المباراة 
وص��دارة المجموعة الوس��طى بتحقيقه الفوز 

السابع على التوالي.
ش��هدت المب��اراة انضباط كام��ل من جمهور 
الفريقين بالتشجيع األخالقي الهادف والمميز 
واختتمت باحتفاالت كبيرة ومس��يرات فرح 
لجمه��ور الكرامة انطالقًا م��ن الصالة إلى مقر 
النادي حيث اس��تقبل الجمهور حافلة الفريق 
بحض��ور رئيس مجل��س إدارة ن��ادي الكرامة 
الدكتور غسان القصير وعدد من أعضاء اإلدارة.

فوزان متوقعان لالتحاد والجالء 
بمجموعة حلب

محمد هاشم إيزا
التمهيدي��ة  المرحل��ة  مباري��ات  اس��تؤنفت 
لتصفيات كأس الجمهورية بكرة السلة لرجال 
مجموعة حلب فأقيمت مواجهتان انتهتا إلى 

نتيجتين متوقعتين.
االتحاد × اليرموك 65/125

حقق االتحاد فوزًا كبيرًا وعريضًا على اليرموك 
وغلب��ه بفارق واس��ع بلغ 60 نقط��ة في لقاء 
من طرف واحد ش��هد س��يطرة تامة ألصحاب 
القمص��ان الحم��راء من��ذ الرب��ع األول الذي 

حس��مت فيه النتيج��ة مبك��رًا فانتهى 40/9 
ووصل الفارق في الثاني إلى 40 نقطة بسيطرة 
االتحاد 24/15 لتصب��ح النتيجة 64/24 وفي 
الثالث تق��دم االتحاد أيض��ًا 37/18 فأضحت 
101/42 وبالرب��ع األخي��ر زج م��درب االتحاد 
بكاف��ة البدالء وكان قد أش��رك بعضهم خالل 
مراحل اللع��ب وانتهى اتحادي��ًا 24/23 ومع 
صاف��رة الختام خ��رج االتحاد فائزًا بس��هولة 

.125/65
الجالء × الحرية 57/65

تغل��ب الج��الء بصعوبة على ج��اره الحرية 
بف��ارق 8 نقاط في لقاء س��يطر عليه األزرق 
بشكل نسبي فانتهى الربع األول لمصلحته 
19/10 والثان��ي 15/12 بحي��ث أصبح��ت 
النتيج��ة 34/22 والثال��ث 22/18 فبلغ��ت 
56/40 واألخي��ر 9/17 حي��ث رمى األخضر 
ب��كل ثقلة لتعدي��ل ميزان المب��اراة وأفلح 
قلياًل بتذليل الفارق لكنه غادر ميدان الصالة 

خاسرًا 65/57.
كأس السيدات: في ذهاب دور ال�16 لمسابقة 
كأس الجمهوري��ة للس��يدات في تجمع حلب 
فاز الحرية على االتح��اد 59/54 والجالء على 

العروبة 62/55.

تأه��ل الوحدة واألش��رفية والث��ورة إلى الدور 
نص��ف النهائ��ي ل��كأس الجمهوري��ة ألندية 
الس��يدات بعد أن حق��ق الوحدة ف��وزًا صعبًا  
مس��اء الخميس الماضي على قاس��يون في 
مباراة اإلياب لل��دور ربع النهائ��ي بفارق )7(  
نقاط )73/66(  فيما حقق األشرفية الفوز على 
ضيفه تش��رين بفارق )23( نقط��ة )63/40( 
بينما تعادل الثورة وضيفه الساحل )49/49(، 
وم��ن المق��رر أن يلتقي الثورة مع األش��رفية 
بالدور نصف النهائي فيما سيلتقي الوحدة مع 
المتأهل من مباراة االتحاد والجالء حيث من 
المقرر أن تقام مباراة الذهاب مس��اء االثنين 

القادم ومباراة اإلياب مساء الجمعة.
ندية وتكافئ

الفوز الصعب الذي حققه الوحدة على قاسيون 

كان بفض��ل قوة ارتكاز الفريق عبر كارولينا أبو 
لطيف وهي��ا مالكي )التي خرجت مصابة من 
المباراة( تقدم الوحدة في الربع األول )18/12(  
ووسع الفارق بالربع الثاني ثالث نقاط إضافية 
فإنته��ى)12-15(  لتصب��ح النتيجة مع نهاية 
الش��وط األول )33/24(  وف��ي الرب��ع الثالث 
قل��ص قاس��يون الفارق 4 نق��اط حيث انتهى 
)22/18( لتصبح النتيجة )51/46( وفي الربع 
األخيراس��تعاد الوحدة التف��وق فإنتهى الربع 
بف��ارق نقطتين )22/20( وليف��وز بفارق )6( 
نقاط )73/66( ، ومما يذكر أن مباراة الذهاب 
بين الفريقين انته��ت بالتعادل)65/65( بعد 
أن انته��ت أرب��اع المب��اراة )-23/16-14/12
12/17-16/20( وقد س��جل للوحدة: كارولين 
أبو لطيف )24( نقطة و ليانا غنوم )13( بينها 
3 ثالثيات و جيهان مملوك )10( بينها ثالثية 
و س��الف خليل )8( و هيا المالكي )7( وهبة 
بغ��دادي )5( و س��ارة اللو )5( فيما س��جل 

لقاسيون: ابتسام الزير )27( نقطة بينها ثالثية 
وفرح أس��د )17( بينها ثالثي��ة و روان الجرف 
)11( بينه��ا ثالثي��ة وهال محم��ود )9( من 3 

ثالثيات وريميال دحدوح )2(.
تعادل وتأهل

مب��اراة اإلي��اب بين الث��ورة والس��احل التي 
انتهت بالتعادل )49/49( شهدت بالربع األول 
تقدم الس��احل بفارق )6( نقاط )8/2( بفضل 
الرميات الحرة من سوس��ن جمال الدين التي 
افتتحت التس��جيل بالمباراة ومتابعات رشا ، 
وفي الثاني تحس��ن أداء الثورة وتقدم )7/6( 
بفضل ثالثية نورا واختراقات جيسيكا لتصبح 
النتيجة مع نهاية الش��وط األول )9/17(وفي 
الثالث تفوق الثورة )18/10( مع نجاح أليسيا 
بالتسجيل من تحت السلة واختراقات سيدرا 
وفي األخير عادل الس��احل المباراة بفضل مي 
عثمان وسوس��ن فانتهى )22/25( وقد سجل 
للثورة : نورا بشارا )13( وسيدرا سليمان )11( 

وأليس��يا ماكاريان )11( وم��اري عبد هللا )8( 
وماري��ا دعيبس )2( وجيس��يكا جكيمة )2( 
واس��تيفاني األطرش )2( فيما سجل للساحل 
رشا سكران )20( وسوسن جمال الدين )12( 
ومي عثمان )10( وريم أبو رحال )5( وعفاف 

عبيد )2(.
فارق مريح

األش��رفية تأهل لل��دور النص��ف نهائي على 
حس��اب تش��رين بعد أن حقق أمس الجمعة 
فوزًا كبيرًا بف��ارق )23( نقطة )63/40( حيث 
تقدم األش��رفية بالربع األول عبر إناس بدران 
ورحم��ة مهنا  وملك فرزان )11/8( وفي الربع 
الثاني وسع األشرفية الفارق حيث تفوق بفارق 
)12( نقطة )18/6( بفضل ثالثيات دلع ورحمة 
وإن��اس األربع��ة وفي الرب��ع الثالث اس��تمر 
األشرفية بتوسيع الفارق فإنتهى )15/8( وفي 
األخي��ر تقارب المس��توى وانته��ى )19/18( 

ليفوز األشرفية )63/40(.

كأس الجمهورية ألندية الرجال بكرة السلة

األحد ...قمة الصدارة بين المتأهلين الجيش والوحدة

كأس الجمهورية ألندية السيدات بكرة السلة

تأهل الوحدة واألشرفية والثورة إلى الدور نصف النهائي
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يش��هد ال��دوري اإلنكليزي قمة 
من نوع خاص وتجمع ليفربول 
المتصدر مع مانشس��تر سيتي 
الوصيف وموعدها يوم غد االحد 
الساعة السادسة والنصف مساء.

ويمتل��ك ليفرب��ول 31 نقط��ة 
يبتع��د خاللها عن مان س��يتي 
بفارق 6 نقاط أما المركز الثالث 
فيحتله ليستر سيتي ب�23 وقد 
ترسم نتيجة مباراة الغد مالمح 
المرحلة المقبلة بالتنافس فهي 
الس��ماوي  للفريق  فرصة كبيرة 
بحال��ة أراد الدخ��ول بمعرك��ة 
التناف��س الج��دي وبق��وة كما 
إنه وعل��ى النقيض فوز ليفربول 
يبع��ده كثي��را ع��ن ضغوطات 

الصدارة وغيرها. 
وكان ليفرب��ول قد حقق انتصارًا 

على  وتغل��ب  األنف��س  بش��ق 
مضيف��ه أس��تون في��ال 2 - 1 
في المرحلة 11 من المس��ابقة، 
مبقيًا على فارق النقاط الس��ت 

م��ع مانشس��تر س��يتي، الذي 
انت��زع ف��وزًا صعبًا م��ن ضيفه 

ساوثمبتون بالنتيجة ذاتها.
يونايت��د  مانشس��تر  وتلق��ى 

هزيمة مفاجئ��ة أمام بورنموث 
صف��ر/ 1 وتع��ادل أرس��نال مع 
وولفرهامبت��ون 1 / 1، وتغل��ب 
نيوكاسل على مضيفه ويستهام 

3- 2 وش��يفلد يونايت��د عل��ى 
ضيفه بيرنلي 3 - صفر وبرايتون 
على نورويتش سيتي 2 - صفر.

وواصل ليس��تر س��يتي نتائجه 
الالفتة في بطولة الدوري بعدما 
حق��ق انتص��اره الثال��ث عل��ى 
التوالي في المسابقة عقب فوزه 
الثمين 2 - صف��ر على مضيفه 

كريستال باالس 
وارتفع رصيد ليستر الذي حقق 
ف��وزه الخام��س ف��ي مبارياته 
الس��ت األخي��رة بالبطول��ة إلى 
23 نقطة ليرتقي للمركز الثالث 
في ترتي��ب المس��ابقة متفوقًا 
بفارق األهداف على تشيلس��ي، 
المتس��اوي مع��ه ف��ي نف��س 
للمركز  تراج��ع  الذي  الرصي��د، 

الرابع.

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

إعداد ربيع حمامة

)غدًا( قمة إنكليزية 

تتجه األنظار في الساعة السابعة والنصف 
من مس��اء اليوم السبت إلى ملعب اليانز 
أرين��ا معق��ل العم��الق الباف��اري الذي 
سيس��تضيف غريم��ه التاريخي بروس��يا 
دورتموند ضمن المرحلة الحادية عش��رة 

للبوند سليغا.
وس��يحاول بايرن ميونيخ العودة للواجهة 
حي��ث يمتلك حالي��ًا 18 نقط��ة بالمركز 
الراب��ع بف��ارق نقطة فقط ع��ن دورتموند 
الوصي��ف فيم��ا يتصدر الالئحة بروس��يا 
مونشنغالدباخ ب�22 نقطة ويحتل اليبزيغ 
المركز الثالث ب�18 وبمثل نقاطه فرايبورغ 

وشالكه.
وكان نادي بايرن ميونخ قد اعلن رس��ميًا 

إقالة مديره الفني الكرواتي نيكو كوفاتش، 
بعد ي��وم واحد من الهزيمة القاس��ية 1 / 
5 أم��ام إنتراخت فرانكفورت في المرحلة 
10 وس��يظل مديرًا فنيًا للفريق بحس��ب 

التصريحات حتى نهاية مباراة اليوم.
وكان بايرن ميونخ قد س��قط بشكل مروع 
ل��م يعتده عش��اقه من قب��ل 1 / 5 أمام 
مضيفه إنتراخت فرانكفورت، كما شهدت 
نفس المرحلة فوز بوروسيا مونشنغالدباخ 
المتصدر على مضيفه باير ليفركوزن 2 / 1 
وبوروس��يا دورتموند على فولفسبورغ 3 / 
صفر واليبزيغ على ماينز 8 / صفر ويونيون 
برلين عل��ى هيرتا برلين 1 / صفر وتعادل 

فيردر بريمن مع فرايبورج 2 / 2.

)اليوم( مواجهة ثقيلة في اليانز ارينا 

اختتم��ت األربعاء الماضي منافس��ات الجولة 
الرابع��ة واألولى إيابًا م��ن دوري أبطال أوروبا 
لألندي��ة البطلة وفيها حجزت 3 أندية مقاعدها 
مبكرًا في دور الستة عش��ر وقبل جولتين من 
خت��ام الدور األول وهي باريس س��ان جيرمان 
وباي��رن ميوني��خ ويوفنتوس بوق��ت بات فيه 
تأهل لاير مدريد مسألة وقت بعد أن دك شباك 
غالطة س��راي ب�6 أهداف كما اكتسح توتنهام 
فريق رد ستار وأجل مانشستر سيتي تأهله بعد 
التعادل مع أتاالنتا وقاد هدف كوس��تا القاتل 
يوفنتوس لثمن النهائ��ي وهزم ليفربول فريق 
جين��ك لينتزع صدارة مجموعته من جهته قاد 
أش��رف حكيمي فريقه دورتموند إلس��قاط إنتر 
ميالن في مواجهة مثيرة كما تعادل تشيلسي 
م��ع أياكس 4/4 في مباراة مجنونة، ونبقى مع 

التفاصيل..
عالمة كاملة

واصل باريس سان جيرمان الفرنسي انطالقته 
الرائع��ة وحجز مقعده مبكرًا ف��ي الدور الثاني 
بتغلبه على كلوب بروج البلجيكي بهدف سجله 
م��اورو إيكاردي ضم��ن مباري��ات المجموعة 
األول��ى والتي ش��هدت أيضًا ف��وز لاير مدريد 

اإلسباني على غالطة سراي التركي 6 / صفر.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة بفارق 
خم��س نقاط أم��ام الريال ال��ذي تقدم خطوة 
هائلة عل��ى طريق التأهل لل��دور الثاني حيث 
يتفوق هو اآلخر بفارق خمس نقاط على كلوب 
ب��روج صاحب المرك��ز الثالث قب��ل الجولتين 
األخيرتي��ن من المجموعة فيم��ا تجمد رصيد 
غالطة سراي عند نقطة واحدة في المركز الرابع 
األخير بالمجموعة بعدما مني بالهزيمة الثالثة 

على التوالي في المجموعة.
وفي مدريد.. حس��م الريال المباراة في شوطها 

األول برباعية نظيفة س��جلها البرازيلي رودريغو 
وس��يرخيو راموس وكريم بنزيما وفي الشوط 
الثاني أضاف بنزيما الهدف الشخصي الثاني له 
والخامس للفريق ثم اختتم رودريغو التسجيل 
بالهدف الثالث )هاتريك( له والسادس لفريقه.

تأهل بافاري
اقترب توتنهام هوتسبير من حجز مكانه بالدور 
القادم بعدما أحرز س��ون هيونغ-مين هدفين 
وأضاف كل من جيوفاني لوس��يلو وكريستيان 
إريكس��ن هدفًا واحدًا ليف��وز الفريق اإلنكليزي 

4-صفر على مستضيفه رد ستار بلغراد.
وترك��ت النتيجة توتنهام في المركز الثاني في 
المجموعة الثانية بس��بع نقاط متأخرا بخمس 
نقاط عن باي��رن ميونيخ المتصدر الذي ضمن 
مكانه في دور الس��تة عش��ر قبل جولتين من 
النهاية بتغلبه 2-صفر على ضيفه أولمبياكوس 
ويملك رد ستار ثالث نقاط مقابل نقطة واحدة 

ألولمبياكوس.
هدف بايرن ميونيخ األول سجله ليفاندوفسكي 
فيما سجل الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش 
ه��دف التعزي��ز بعد نزول��ه ب���33 ثانية فقط 
وتحدي��ًدا في الدقيقة 88ليصبح أس��رع هدف 
يس��جله العب بدي��ل ف��ي دوري األبطال منذ 

عامين.
تأهل السماوي

ضمن مانشستر س��يتي اإلنكليزي تأهله لدور 
الستة عش��ر عن ثالث المجموعات بعد تعادله 
1 / 1 مع مضيفه أتالنتا اإليطالي التي ش��هدت 
أيضًا تعادل دينام��و زغرب الكرواتي 3 / 3 مع 

ضيفه شاختار دونتسيك األوكراني.
ورغم التعادل ظل س��يتي في الصدارة برصيد 
عش��ر نقاط متفوق��ًا بفارق خم��س نقاط على 
أقرب مالحقيه ش��اختار دونتس��يك ودينامو 

زغرب وبق��ي أتاالنتا متذي��ال للترتيب بنقطة 
واحدة.

وبادر رحيم س��تيرلينغ بالتسجيل لمان سيتي 
ف��ي الدقيقة الس��ابعة قب��ل أن يه��در زميله 
البرازيلي غابرييل جيس��وس ركلة جزاء للفريق 
اإلنكلي��زي ف��ي الدقيق��ة 43وأدرك الكرواتي 
ماري��و بازاليتيش التعادل ألتاالنتا في الدقيقة 
49 فيما اضطر س��يتي للعب بعش��رة العبين 
ف��ي الدقائق األخيرة عقب ط��رد حارس مرماه 

كالوديو برافو في الدقيقة 84.
هدف قاتل

قاد دوغالس كوستا يوفنتوس اإليطالي للتأهل 
مبك��رًا لل��دور التالي بعدم��ا أح��رز هدفًا في 
الوق��ت القاتل ليفوزفريق��ه 2 - 1 على مضيفه 
لوكوموتيف موس��كو الروسي ضمن المجموعة 
الرابعة ورف��ع يوفنتوس الفائ��ز باللقب عامي 
1985 و1996 رصي��ده إل��ى عش��ر نق��اط في 
الصدارة، بفارق ثالث نقاط أمام أقرب مالحقيه 
أتلتيكو مدريد اإلس��باني الذي س��قط بش��كل 
مفاجئ امام بايرليفرك��وزن األلماني 1/2 فيما 

توقف رصيد لوكوموتي��ف عند ثالث نقاط في 
المركز الثالث.

وب��ادر يوفنتوس بتس��جيل ه��دف مبكر عبر 
العبه الويلزي آرون رامسي في الدقيقة الرابعة 
لكن س��رعان م��ا أدرك لوكوموتي��ف التعادل 
ف��ي الدقيق��ة 12 ع��ن طريق العبه أليكس��ي 

ميرانتشوك.
وبينما تأهب الجميع النتهاء المباراة بالتعادل 
اإليجاب��ي، أحرز كوس��تا هدف الف��وز الثمين 
ليوفنت��وس في الدقيق��ة الثالثة م��ن الوقت 
المحتس��ب بدال م��ن الضائع للش��وط الثاني، 
ليصبح الفريق اإليطالي ثاني المتأهلين لألدوار 
اإلقصائي��ة في أقوى الك��ؤوس األوروبية، قبل 

جولتين على انتهاء دور المجموعات.
انتزاع الصدارة

انت��زع ليفربول ص��دارة المجموعة الخامس��ة 
بتغلب��ه على ضيف��ه جينك البلجيك��ي 2 / 1 
مستغال سقوط نابولي اإليطالي في فخ التعادل 

1/1 مع ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي.
وتق��دم ليفرب��ول به��دف س��جله جيورجينيو 

فاينالدوم في الدقيقة 14 وتعادل مبوانا ساماتا 
لجينك البلجيكي في الدقيقة 40 وفي الشوط 
الثاني س��جل أليكس أوكس��ليد تش��امبرلين 
اله��دف الثاني لفريق ليفرب��ول في الدقيقة 52 
ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط في صدارة 
الترتيب، وتوقف رصيد جينك عند نقطة واحدة 

في قاع الترتيب.
وف��ي المباراة الثانية تع��ادل نابولي مع ضيفه 
ريد بول س��الزبورج 1/1وتقدم سالزبورج بهدف 
س��جله إرلينغ هاالند في الدقيقة 11 من ركلة 
جزاء وتعادل نابولي عن طريق هيرفينج لوزانو 

في الدقيقة 44.
ورفع نابولي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز 
الثاني كما رفع سالزبورج رصيده إلى أربع نقاط 

في المركز الثالث.
تألق حكيمي

قلب فريق بوروس��يا دورتموند األلماني الطاولة 
عل��ى ضيفه إنتر مي��الن اإليطال��ي ونجح في 
تحوي��ل تأخ��ره بهدفي��ن إلى الف��وز 3 /2 في 
المجموعة السادسة، وتقدم األرجنتيني الوتارو 
مارتينيز به��دف إلنتر ميالن بعد خمس دقائق 
ثم أضاف أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني إلنتر 

ميالن في الدقيقة 40.
ولكن دورتموند قلب الطاولة في الشوط الثاني 
ونج��ح ف��ي إدراك التعادل بواس��طة المغربي 
أش��رف حكيم��ي ف��ي الدقيق��ة 51 وجوليان 
براندت ف��ي الدقيقة 64وعاد أش��رف حكيمي 
ليتقمص دور البطولة وس��جل الهدف الثاني له 

والثالث لدورتموند في الدقيقة 77.
وفي مباراة أخرى فرض سالفيا براغ التشيكي 
التعادل السلبي على مضيفه برشلونة ويتصدر 
الفريق الكاتالوني المجموعة السادس��ة برصيد 
ثماني نقاط ويحل دورتموند في المركز الثاني 

بس��بع نقاط ثم إنتر في المرك��ز الثالث بأربع 
نقاط ويتذيل سالفيا الترتيب بنقطتين.

أنعش آماله
وف��ي المجموعة الس��ابعة أنع��ش أولمبيك 
ليون آماله في بلوغ الدور الثاني بعد أن سجل 
يواخيم أندرس��ن وممفيس ديباي هدفين في 
الشوط األول في انتصار 1-3 على ضيفه بنفيكا 
الذي قل��ص الفارق عبر حارس س��فيروفيتش 
قبل أن يحس��م برتران تراوري النتيجة ويحتل 
ليون المركز الثاني في المجموعة الس��ابعة ب� 
7 نق��اط من 4 مباريات متأخ��ًرا بنقطتين عن 
رازن بال شبورت اليبزيغ الذي حقق فوزًا مريحًا 
2- 0 على مس��تضيفه زينيت س��ان بطرسبرج 
ويحتل زينيت المرك��ز الثالث ب� 4 نقاط بينما 

يتذيل بنفيكا الترتيب. 
صراع ثالثي

تع��ادل تشيلس��ي بش��ق األنفس م��ع ضيفه 
أياكس الهولندي 4/4 ف��ي المجموعة الثامنة 
والتي شهدت فوز فالنسيا اإلسباني على ضيفه 

ليل الفرنسي 4 / 1.
وسجل أهداف تشيلسي جورجينيو )هدفين( 
من ركلتي جزاء في الدقيقتين 5و71 وس��يزار 
أزبيليكويتا في الدقيقة 63، ورييس جاميس 
في الدقيقة 74بينما س��جل أه��داف أياكس 
تام��ي أبراهام الع��ب تشيلس��ي، بالخطأ في 
مرمى فريق��ه في الدقيقة الثانية وكوينس��ي 
بروميس ف��ي الدقيقة 20 وكيب��ا أريزاباالجا، 
حارس تشيلس��ي بالخطأ في مرمى فريقه في 
الدقيق��ة 35 ودوني فإن دي بيك في الدقيقة 

.55
ورفع فالنس��يا رصيده إلى سبع نقاط متساويا 
مع أياكس وتشيلس��ي وتوقف رصيد ليل عند 

نقطة واحدة.

سان جيرمان والبافاري ويوفنتوس أول الواصلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

أحرز ن��ادي العهد اللبناني لقب كأس االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم بفوزه يوم اإلثنين الماضي بهدف دون رد على فريق 25 
أبريل الكوري الش��مالي في المباراة النهائية التي أقيمت في 

كوااللمبور.
ويش��كل العب منتخبنا الوطن��ي أحمد الصال��ح أحد أعمدة 
الفريق البطل كما يشغل إياد عبد الكريم مهمة مساعد مدرب.

وجاء اله��دف الوحيد عبر الغاني عيس��ى ياكوبو )74( ليمنح 
بطل لبنان في المواسم الثالثة األخيرة لقبه القاري األول.

وخاض الفريق الكوري الشمالي جزًءا كبيًرا من المباراة بعشرة 
العبيه بعد طرد العبه أي تاي-سونغ في الدقيقة 26 وبلغ كل 
من الفريقين للمرة األولى نهائي المسابقة في نسختها ال�16.

وكّرس العهد هيمنة أندية غرب آسيا على اللقب، اذ لم يفلت 
منها س��وى بتتويج جوهر دار التعظي��م الماليزي عام 2015 
بينما نالت دول وسط آسيا اللقب مرة واحدة أيضًا عبر ناساف 

كارشي األوزبكي في 2011.
ول��م يتلق بط��ل لبنان أي خس��ارة ف��ي مبارياته ال���11 في 
المس��ابقة، وحقق بالنهائي فوزه السابع مقابل أربعة تعادالت، 

واهتزت شباكه ثالث مرات فقط.
وكان العه��د ثال��ث فريق لبنان��ي يبلغ النهائي بع��د النجمة 
)2005( والصفاء )2008( في عام ش��هد إقامته للمرة األخيرة 
بنظ��ام الذهاب واإلياب. وكانت أفض��ل نتيجة للنادي األصفر 
في المس��ابقة القارية الثانية من حي��ث األهمية، بلوغ نصف 

نهائي 2016 حيث أقصي على يد القوة الجوية العراقي.

العهد بطاًل 
لكأس االتحاد اآلسيوي

يشهد الدوري اإلسباني هذا االسبوع الجولة 13 من عمر منافساته 
والتي افتتحت مس��اء ام��س الجمعة بلقاء جم��ع المتصدر لاير 
سوس��يداد م��ع ليغانيس ويق��ع بيتيس على خ��ط الصدارة مع 
برش��لونة ولاير مدريد ولكل منه��ا 22 نقطة م��ع أفضلية للفريق 
الكاتالون��ي بف��ارق التهدي��ف والذي يس��تضيف اليوم الس��بت 
س��يلتافيغو )10.00( وتس��بقها مباراة لاير مدري��د ومضيفه إيبار 
)7.30( فيم��ا يلتق��ي اتلتيك��و مدريد يوم غد األح��د مع ضيفه 

اسبانيول ويحتل أتلتيكو المركز الرابع ب�21 نقطة.
وكان لاير سوس��يداد قد تس��اوى في رصيد النقاط مع برش��لونة 
بعدم��ا انتزع الفوز 1-2 خارج ملعبه مع غرناطة بالجولة الماضية، 
ومنح بورتو التقدم للفريق الباس��كي في منتصف الش��وط األول، 
وأدرك غرناطة التعادل في الدقيقة 36 بتسديدة بعيدة المدى من 
ألفارو باديو، لكن الفريق الزائر هز الش��باك في الدقيقة 89 لينتزع 

النقاط الثالث عبر بورتو الذي سجل هدفه الثاني في المباراة.
وقلب ليفانتي الطاولة على ضيفه برشلونة المتصدر وحامل اللقب 
في العامين األخيرين عندما تغلب عليه 1-3 بشكل مفاجئ حيث 
اس��تهل برشلونة التس��جيل عبر قائده الدولي األرجنتيني ليونيل 
ميس��ي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء لكن ليفانتي رد بقوة مطلع 
الش��وط الثاني وسجل ثالثة أهداف في س��بع دقائق عبر خوسيه 
كامبانيا )61( وبورخا مايورال )63( والصربي نيمانيا رادويا )68(

وفرط لاير مدريد في فرص��ة اقتناص صدارة الدوري بعدما اكتفى 
بالتعادل الس��لبي م��ع ضيفه لاير بيتيس ف��ي المرحلة ذاتها مع 

التذكير بأن هناك لقاء مؤجل سيجمع برشلونة بريال مدريد.

صراع ثالثي على قمة الليغا
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ك��ّرم الل��واء موفق جمعة رئي��س االتح��اد الرياضي العام 
العب��ي والعبات منتخبات رفع األثقال والجودو والمصارعة 
والتايكواندو الذين أحرزوا مؤخرًا نتائج جيدة عربيًا وآسيويًا.
وتوج��ه الل��واء جمع��ة بالش��كر لالعبي��ن عل��ى جهدهم 
المبذول وإنجازاتهم التي تحققت معربًا عن س��عادته بلقاء 
وتكري��م نخبة األبطال تزامنًا م��ع االحتفال بذكرى الحركة 

التصحيحية.
وأش��ار الل��واء جمع��ة إل��ى أّن الرياضيين م��ع مدربيهم 
وأنديتهم هم الركيزة األساسية لعمل االتحاد الرياضي الذي 
يعمل على تأمين كل ما يل��زم لمتابعة العملية التدريبية 
وتحقي��ق اإلنجازات الرياضية المطلوبة منوهًا إلى أّن إحراز 
مراكز متقدم��ة من العبي والعبات الفئ��ات العمرية يؤكد 

صوابية عمل القيادة الرياضية التي أولت هذه الفئة أهمية 
خاصة خالل السنوات الماضية من خالل تنظيم األولمبياد 

الوطني للناشئين تحت ال� 15 عامًا.
حض��ر اللق��اء الدكتور ماه��ر خياطة نائب رئي��س االتحاد 
الرياضي العام وطارق حاتم عضو المكتب التنفيذي لالتحاد 

الرياضي العام وأعضاء البعثات المشاركة واتحاداتهم.

بحضور الل��واء موفق جمعة رئيس االتح��اد الرياضي العام 
أقيم مس��اء أم��س )الجمعة( ف��ي صالة الج��الء الرياضية 
بدمشق حفل افتتاح فعاليات بطولة الدوري السوري الممتاز 
للكاراتيه بنس��خته األولى والخاص��ة بالعبي والعبات نخبة 
النخب��ة للفئات العمرية )-14و-16و-18و +18و-21 س��نة( 
في صالة الجالء الرياضية بدمشق التي بدأت منافساتها أول 
أمس الخميس وتستمر حتى 10 الجاري بتنظيم من اتحاد 

الكاراتيه.
وألقى اللواء موفق جمعة كلمة أش��ار من خاللها إلى رمزية 
موع��د إقامة هذه البطولة في ه��ذه األيام التي يحتفل فيها 
ش��عبنا العربي السوري بأعياد تش��رين وانتصارات جيشنا 
البطل في كافة الميادين بقيادة الس��يد الرئيس بشار األسد 

رئيس الجمهورية العربية السورية.
وأكد الل��واء جمعة أهمي��ة االرتقاء بالبطوالت واألنش��طة 
المحلية لما تش��كله من ركيزة أساسية في بناء المنتخبات 
الوطني��ة وتطوير الرياضة بش��كل عام, وأثن��ى على الجهود 
الكبي��رة التحاد الكاراتيه في إقام��ة بطوالته بطريقة مميزة, 
انعكس��ت إيجابا عل��ى واقع اللعبة عام��ة, متمنيًا التوفيق 

لكافة األبطال والتحاد اللعبة في هذه الفعالية الكبيرة.
ونوه رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد ميا بجهود كافة المشاركين 
بالبطولة التي تضم نخبة الالعبين المميزين على مس��توى 
القطر, والتي جاءت تتويجًا إلستراتيجية العمل التي وضعها 
االتحاد على مدى خمس��ة أعوام وأسفرت عن نتائج مهمة 
وكبيرة السيما على صعيد تنفيذ البطوالت بصورة حضارية, 

تعك��س الجهود التي تبذلها كافة المفاصل العاملة, وش��كر 
لالتح��اد الرياضي العام دعم��ه الكبير للعب��ة الكاراتيه في 
س��بيل تحقيق نتائج قوية في كافة المحافل الرياضية لرفع 

العلم األغلى وعزف النشيد األجمل.
حضر حفل افتتاح البطولة الدكتور ماهر خياطة نائب رئيس 
االتح��اد الرياضي العام وطارق حات��م رئيس مكتب العاب 
الق��وة المركزي ولبنى معال عضو المكتب التنفيذي لالتحاد 

الرياضي العام.
ش��هد حقل افتتاح البطولة فقرات رياضية ولوحات وطنية 
وتكري��م لالعب��ي المنتخب الوطن��ي أصح��اب االنجازات 
الخارجي��ة ولالعبي قري��ة ذوي االحتياج��ات الخاصة بدير 

عطية.

رئيس االتحاد الرياضي العام يكّرم أبطال 
منتخبات رفع األثقال والجودو والمصارعة والتايكواندو

افتتاح بطولة الدوري السوري الممتاز للكاراتيه بنسختها األولى

اس��تقبل اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي 
العام بعثة منتخبنا الوطني للجمباز التي شاركت في 
البطول��ة العربية بتونس وأحرزت /12/ ميدالية هي “ 

/7/ ذهب و/1/ فضة و/4/ برونز”.
ونوه اللواء جمعة بأهمية االنجاز الذي حققته البعثة 
وعودة عجلة اإلنتاج لرياضة الجمباز خاصة في الفئات 
العمرية موجهًا الش��كر لالعبين على نتائجهم الجيدة 
ومن خلفهم اتحاد اللعبة وكوادره وتشجيع عائالتهم.
وأش��ار اللواء جمعة إلى أهمية األلعاب الفردية وأنها 
منجم الذهب ويج��ب إيالئها كل االهتمام طالبًا من 
اتحاد اللعبة تأمين الرعاية الدائمة لالعبين واالهتمام 
بالخامات والمواه��ب ومتابعتهم من خالل مدربين 
مشرفين وأّن القيادة الرياضية ستؤمن كل متطلبات 

اإلعداد والتدريب. 
بدوره ش��كر محم��د حبوباتي رئيس اتح��اد الجمباز 
اللواء جمع��ة والمكتب التنفي��ذي لالتحاد الرياضي 

العام على دعمهم المستمر للعبة ووعد باسم اتحاده 
والك��وادر بتحقيق المزيد من االنجازات واالس��تعداد 

الجيد لالستحقاقات القادمة.
حضر اللقاء د. إبراهيم أبا زيد عضو المكتب التنفيذي 
لالتح��اد الرياض��ي - رئيس مكتب األلع��اب الفردية 

والكادر اإلداري والفني للمنتخب.
والجدير ذك��ره أن الميداليات الت��ي حققها منتخبنا 

بالبطولة العربية جاءت على النحو التالي: 
فئة الناشئين

أح��رز الالعب عب��د هللا ط��راب ثالث ذهبي��ات في 
الحركات األرضية وطاول��ة القفز وجهاز الحلق وثالث 

برونزيات في حصان الحلق والحلق والفردي العام.
فئة الشباب

فاز الالعب فايز الش��ربجي بذهبية الحركات األرضية 
وفضية منص��ة القفز بينم��ا نالت ناي��ا الغزي ثالث 

ذهبيات وبرونزية في منافسات الجمباز اإليقاعي.

اللواء جمعة يلتقي أبطال الجمباز ويحفزهم 
على االستمرار بتحقيق اإلنجازات

أنهى السباحان أيمن كلزية وعمر عباس مشاركتهما في بطولة 
سلسلة كأس العالم )كازان(، حيث تم خالل ذلك تحطيم عدة 
أرقام سورية وشخصية وجاءت نتائجهما بالتفصيل على النحو 

التالي:
أيمن كلزية: ش��ارك في 3 س��باقات، في سباق 400 م متنوع 
حقق رقمًا س��وريًا )4.29.69( د ورقمه الش��خصي )4.30.22( 
د حققه في بطولة س��نغافورة الدولي��ة 2019 وجاء ترتيبه في 

السباق السابع من أصل 16 متسابقًا.
الس��باق اآلخر 200 م فراش��ة وحقق رقم��ًا 2.01.40 د ورقمة 
الش��خصي 2.00.59 د حققه ببطولة العالم ف��ي كورية، ونال 

المركز التاسع من أصل 21 سباحًا.
المش��اركة الثالثة له بالسلسة كانت بسباق 100 م فراشة وحقق 
رقمًا سوريًا جديدًا 54.53 ثا والرقم باسمه 55.11 ثا كان قد حققه 

ببطولة تايلند الدولية، ونال المركز 18 من أصل 36 متسابقًا.

عمر عباس: ش��ارك أيضًا في 3 سباقات 100 م حرة حقق فيه 
رقمًا س��وريًا جديدًا 1.51.82 د الرقم السابق 1.52.33 د تحقق 
في بطولة س��نغافورة للسباح نفس��ه، وحقق المركز 9 من 36 

مشاركًا.
وحقق »عباس« رقمًا شخصيًا جديدًا بسباق 100 م حرة بزمن 
52.17 ث��ا والس��ابق 52.90 ثا في بطولة س��نغافورة أما الرقم 

السوري فلم يتم تحطيمه منذ عام 2004 وزمنه 51.24 ثا.
وأحرز الس��باح بالس��باق المركز التاس��ع من أصل 29 سباحًا 

منافسًا.
آخر مش��اركاته بالسلسلة كان س��باق 400 م حرة وحقق فيه 
أيضًا رقمًا ش��خصيًا 3.59.60 د والسابق له 3.59.60 أما الرقم 
الس��وري لم يتحطم منذ الدورة اآلس��يوية بهيرو شيما 1994 
وقدره 3.55.86 د ونال سباحنا المركز 25 من أصل 47 سباحًا 

مشاركًا. 

سباحة كأس العالم )كازان( 

كلزية سابعًا... وتسجيل أرقام شخصية وقياسية

أص��در المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام قرارًا حدد من خالله مواعيد انعقاد مؤتمرات اتحادات األلعاب 
للدورة االنتخابية العاشرة لالتحاد الرياضي العام على النحو التالي: 

تحديد مواعيد انعقاد 
المؤتمرات االنتخابية التحادات األلعاب

قاعة اتحادماليوم والتاريخ
التوقيتاالجتماعات

آخر موعد لتقديم طلبات 
الترشيح بنهاية الدوام 

الرسمي 14.30 ظهرًا

األحد 11/24

10.00 صباحًا1الدراجات1

2019/11/17 10.00 صباحًا2البلياردو2

13.00 ظهرًا1كرة السلة3

االثنين 2019/11/25
10.00 صباحًا1السباحة4

2019/11/18
13.00 ظهرًا2تايكواندو5

الثالثاء 2019/11/26
10.00 صباحًا1كيك بوكسينغ6

2019/11/19
13.00 ظهرًا2الريشة الطائرة7

األربعاء 2019/11/27
10.00 صباحًا1بناء األجسام8

2019/11/20
13.00 ظهرًا2كرة الطاولة9

الخميس 2019/11/28
10.00 صباحًا1كرة اليد10

2019/11/21
13.00 ظهرًا2الترياثلون11

األحد 2019/12/1
10.00 صباحًا2كرة المضرب12

2019/11/24
13.00 ظهرًا1الكاراتيه13

االثنين 2019/12/2
10.00 صباحًا2كرة الطائرة14

2019/11/25
13.00 ظهرًا1المصارعة15

الثالثاء 2019/12/3
10.00 صباحًا1المالكمة16

2019/11/26
13.00 ظهرًا2الرياضة للجميع17

األربعاء 2019/12/4
10.00 صباحًا1رفع األثقال18

2019/11/27
13.00 ظهرًا2المبارزة19

الخميس 2019/12/5
10.00 صباحًا2القوس والسهم20

2019/11/28
13.00 ظهرًا1الجمباز21

األحد 2019/12/8
10.00 صباحًا2الشطرنج22

2019/12/1
13.00 ظهرًا1ألعاب القوى23

االثنين 2019/12/9
10.00 صباحًا1الجودو24

2019/12/2
13.00 ظهرًا2الرماية25

الثالثاء 2019/12/10
10.00 صباحًا1الفروسية26

2019/12/3
13.00 ظهرًا2الرياضات الخاصة27


