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الذكرى الخالدة
س��تبقى ذكرى الحرك��ة التصحيحية المجيدة التي نس��تقبلها كل عام 
خالدة في ذاكرة األجيال المتعاقبة في وطننا جياًل بعد جيل كونها كانت 
في توجهاتها وآثارها وتأثيرها مفصلي��ة في حياة األمة العربية ووطننا 
العظيم، حيث رس��خت مفهوم الوحدة األصيلة، وأعلنت ميالدًا مش��رفًا 

لوطننا سورية الغالية.
الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤس��س حافظ األس��د 
كانت المنعطف التاريخي في حياة سورية الحديثة المتجددة التي انطلقت 
عمالقة ومتماس��كة وقوية بفكره��ا القومي وعقيدتها الصلبة وجيش��ها 
العقائدي ومجتمعها المتوثب وثورة بنائها الكبرى وشيكة الربط بين مدنها 
وقراه��ا وأريافها العظيمة واعتمادها على خيراتها ومنظماتها الش��عبية 
المؤمنة الراسخة في ضمير الوطن ووجدانه ومنها منظمة االتحاد الرياضي 
الع��ام، حيث يفخر الرياضي��ون على امتداد قطرنا وفي كل مؤسس��اتهم 
بأنهم أبناء التصحيح المجيد وامتداده الفكري والنضالي والعقائدي الدائم 

والمستمر والمتأصل عطاء وقوة واستمرارية وطنية سورية بامتياز.
وه��ذا الجيل الرياضي الذي عاش التصحيح ونهل من خيراته وعطاءات 
قائده وتكريم��ه للبطولة واألبطال وللرجولة والرج��ال وها هي األجيال 
تتوال��ى وتتعاقب وتنعم من خبرات التصحيح في منش��آتهم وبناهم 

التحتية وتنظيمهم العقائدي القوي.
وما يزال االتحاد الرياضي العام على الوعد والعهد قيمة ومكانة يس��تمد 
ثباته واستمراره وقوته وانطالقته وإنجازاته من دعم الحكومة وينهل ثقة 
قيادتنا السياسية ويمضي بعزيمة وإصرار وإرادة واقتدار وفق توجيهاتها 
ويستمد أسباب القوة والتفوق والنجاح واالنتصار والتتويج من فكر وقيم 
ورعاية الس��يد الرئيس بش��ار األس��د رئيس الجمهورية وتكريم سيادته 

للرياضة والرياضيين.
جماهير ش��عبنا وحزبنا والرياضي��ون منهم يس��تقبلون ذكرى الحركة 
التصحيحية المجيدة بقامات منتصبة ورؤوس شامخة وخطوات هادرة 
وكلهم عزيمة وإصرار على متابعة المشوار لمتابعة االنتصار على العدوان 
الكون��ي ودحر اإلرهاب التكفيري حيث جيش الوطن العقائدي المقاوم 
يصن��ع التاريخ من جديد للوطن ولألمة ويلق��ن المعتدين التفكيريين 
والغزاة العثمانيين دروسًا في كيفية حماية األوطان وصون العقائد وبناء 
اإلنسان وهو في طريقه لتحقيق االنتصار النهائي على العدوان واإلرهاب 

ومشغليه وصانعيه وداعميه.
نس��تقبل ذكرى الحرك��ة التصحيحية التي تحمل معه��ا عبق الماضي 
وأريجه وعنفوانه وألقه وإنجازاته وتبش��ر بالمس��تقبل المشرق المزدهر 
وتؤكد أن العدوان يلفظ أنفاس��ه األخيرة وكل مش��اريع التآمر تتساقط 
وعقيدة المقاوم��ة تتنامى وترتقي وتنتصر بدماء ش��هدائنا وتضحيات 
وبس��الة جيش��نا وصبر وثبات شعبنا وإيمان وش��جاعة وحكمة قائدنا 
ويمضي الوطن غير هياب وتكتمل الصورة المنتصرة )الشعب والجيش 
والقائد( فكل عام وشعبنا وجيشنا وقائدنا المفدى السيد الرئيس بشار 
األس��د بألف خير وم��ن موقع منتصر إلى موقع منتصر وإلى مس��تقبل 

مشرق منتصر.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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ف��ي راب��ع مباري��ات منتخبن��ا أي في 
نهاية رحلة الذهاب من تصفيات آس��يا 
المزدوج��ة المؤهل��ة لنهائي��ات آس��يا 
استطاع منتخبنا األول الفوز على منتخب 
الصين وتصدر مجموعته بالنقاط الكاملة 
ووس��ع الفارق بينه وبين الفريق الصيني 
أقرب منافسيه على الصدارة إلى 5 نقاط 
وبذلك تكون آمال منتخبنا بالتأهل على 
المجموعة كبيرة جدًا ومس��تحقة  رأس 
حيث نتائجه أكدت ذلك والقضية قضية 

وقت ومع التفاصيل..
الشوط األول

ب��دون جس نب��ض أو ح��ذر انطلقت 
المباراة م��ن قبل الفريقي��ن بهجمة 
لفريقن��ا منظم��ة وتس��ديدة جان��ب 
القائ��م ورد صيني خطر أبعد خطورته 
حارسنا العالمة بجرأة وإعالن عن خطأ 
لصالحه، وتمريرة لورد السالمة أمسكها 
حارس الصين وهجمة منظمة للصين 
وكرة قابلها )وولي( فوق عارضة مرمى 
العالمة ويظهر المنتخب الصيني عن 
نواي��اه محاواًل الضغط عل��ى دفاعاتنا 

واتض��ح مي��ل منتخبنا للدف��اع أكثر 
مع ارتداد هجومي يتصدى له الدفاع 
الصيني لكنه فش��ل ف��ي الدقيقة 18 
من توغ��ل المواس وعرضي��ة متقنة 
قابلها أسامة أومري برأسه هدفًا رائعًا 

لمنتخبنا.
وتاب��ع منتخبن��ا أفضليت��ه وصحوته 
وس��يطرته وتس��ديدة لمؤيد العجان 
المنتخ��ب  وخ��رج  العارض��ة  ف��وق 

الصيني م��ن صدمة هدفنا وبدأ يمتد 
عل��ى دفاعاتن��ا عبر ركني��ة وهجمة 
قطعها الميداني وثالثة مركزة وصلت 
إلى العبهم الخطر )وولي( الذي قابلها 

بيسراه هدف التعادل بالدقيقة 30.
وت��وازن األداء بي��ن الفريقين وغلب 
األداء وكث��رت أخطاء  الح��ذر عل��ى 
التمري��ر وقطع ه��ذا األداء ضربة حرة 
مباش��رة لمنتخبنا عل��ى بعد 25 مترًا 

نفذها الس��وما وارتدت م��ن الحائط 
البشري وانتهى الشوط تعاداًل 1/1.

شوط الفوز
وواحدة  بهجمتين  الثاني  الشوط  بدأ 
لنا وانتهت بتس��ديدة العجان جانب 
القائ��م والثاني��ة للصين وتس��ديدة 
الخط��ر )وولي( فوق عارض��ة مرمانا 
ومضت دقائق بال عنوان تالها ركنية 
للصي��ن قطع��ت وهج��وم لفريقن��ا 

العارضة  ف��وق  للمرم��ور  وتس��ديدة 
وهدوء تلته مباش��رة لفريقنا أطلقها 
السوما قوية ردها الحارس وثانية له 
سددها قوية أمسكها الحارس وثالثة 
القائم وأصيب  لورد الس��المة جانب 
الحموي  لش��ادي  ودخ��ول  وخ��رج 
بدياًل عنه ف��ي الدقيقة 71 دخل عمر 
خريبين إل��ى الميدان بدياًل لألومري 

وركني��ة للصي��ن م��رت خطي��رة.

في الدقيقة 75 عرضية من الخريبين 
قابلها قلب دفاع الفريق الصيني هدفًا 

في مرماه ليتقدم منتخبنا 1/2.
هجوم صيني خطر على موجات ثالث 
والدف��اع ينقذ المواق��ف ورابعة فوق 
التعديل  الصينيون  العارضة وح��اول 
لكن لمنتخبنا بخ��ط دفاعه كانت له 
الكلم��ة العلي��ا، والف��وز 1/2 والنقاط 

الثالث وصدارة المجموعة بارتياح. 

كرة القدم

علي شحادة

ربيع حمامة

صبحي أبو كم

مالك الجاسم 

توقف الدوري الممتاز لكرة القدم 
عند المرحلة الخامسة وتم تأجيل 
ما تبقى من منافس��ات للس��بت 
الق��ادم كرمى لعي��ن المنتخبين 
األول واألولمب��ي اللذي��ن يلعبان 

رسميًا ووديًا حاليًا خارج القطر.
5 ج��والت مروا حمل��وا بطياتهم 
الكثير من المتعة واإلثارة والندية 
وحت��ى المفاجآت ولكن الحس��م 
فيه��ا كان حطيني��ًا بع��د صدارة 
قبض عليه��ا وتمكن منها وبفارق 
نقطتين عن 4 منافس��ين احتلوا 
المركز الثاني بالنقاط وامتازوا عن 

بعضهم البعض بفارق األهداف.
الحيت��ان ف��ازوا ب���4 مباري��ات 
وتعادلوا بواح��دة وبقوا 5 مراحل 
دون هزيمة سجلوا خالل ذلك 11 
هدفًا كأعلى نس��بة تسجيل بين 
فرق الدوري وس��جل بمرماهم 5 
أهداف وبالمحصلة لهم 13 نقطة.

البحارة بالوصافة بنقاطهم العش��ر 
بعد 3 انتصارات وتعادل وخسارة 
وحي��دة كانت بالجولة الخامس��ة 
أم��ام الوثبة الطم��وح بهدف جاء 
 8 بوقت قاتل، وس��جل تش��رين 
أه��داف فيم��ا تلقت ش��باكه 3 
ليتس��اوى مع الوثبة بعدد النقاط 

ويمتاز عليه بفارق هدف.
م��ع مالحظة أن الوثب��ة تبقى له 
مباراة مؤجلة م��ع الكرامة، حيث 
إنه لم يخس��ر حتى اآلن ففاز ب�3 

مباريات وتعادل بواحدة.
وس��جل الوثبة 5 أه��داف مقابل 
اهتزاز ش��باكه م��رة واحدة فقط 
وه��ي نس��بة ت��دل عل��ى دفاعه 
المرمى  القوي ومن خلفه حارس 
وبش��كل أدق نجاح منظومة لعبه 
بع��دم تع��رض ش��باكه ألهداف، 
ويتق��دم الوثبة على الوحدة الرابع 
بفارق األه��داف.. حيث للبرتقالي 
أيض��ًا 10 نقاط بثالث��ة انتصارات 
وتعادل وخس��ارة وحي��دة كانت 
قاسية مع تشرين بثالثية نظيفة، 
وس��جل الفريق 8 أهداف مقابل 5 
بشباكه ويتقدم أيضًا بفارق هدف 
عن االتحاد الخامس الذي بجعبته 
10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل 
مفاجئة  كان��ت  واحدة  وخس��ارة 
مع الس��احل بهدف دون رد وتأخر 
الفري��ق بدخ��ول أج��واء الدوري 
المراحل  بالمجمل ف��ي  وس��جل 
الخم��س األولى 6 أه��داف فيما 

تلقت بالمقابل شباكه 4 أهداف.
تبادل مراكز

ج��دول  م��ن  الثان��ي  القس��م 
الترتيب كثرت به لعبة الكراس��ي 
الموس��يقية حيث تتبدل المراكز 
مع كل مرحلة لتقارب النقاط كما 
ف��ي مقدمة ال��دوري أيضًا ويطل 
الدائ��م عن نقط��ة تعد  البح��ث 
بمثابة ذهبية تدف��ع بفريقها نحو 

منطقة أكثر دفئًا بعمق الترتيب.
النواعير أبدى مستوى متباينًا من 

جول��ة ألخرى فلع��ب 5 مباريات 
ف��از باثنتين وتعادل بمثلهما ولم 

يبتسم له الحظ ليخسر واحدة.
وس��جل الفري��ق 5 أه��داف وهو 
التي تلقاها  نفس عدد األه��داف 
الس��ادس  بمركزه  وانف��رد  مرماه 

بثماني نقاط.
وتراج��ع فري��ق الش��رطة للمركز 
السابع بعد 5 مراحل.. وبدأ الفريق 
ال��دوري متصدرًا لجولت��ه األولى 
ليتعادل  رباعية بمرمى جبلة  بعد 
بعدها مع حطين 1/1 ومع الفتوة 
س��لبًا خس��ر بعدها م��ع االتحاد 
بهدف ثم تعادل مع جاره الوحدة 
س��لبًا وبمجموع فوز و3 تعادالت 

وخسارة وحيدة.
أما الفت��وة والس��احل فيمتلكان 5 
نقاط بالمركزين الثامن والتاسع على 
التوالي م��ع أفضلية ل��ألزرق بفارق 
ه��دف فقط حيث س��جل 3 أهداف 
وتلقت شباكه 5 فيما سجل الساحل 

3 وسجل بمرماه ستة أهداف.
النتيجة األبرز للساحل كانت بثاني 
جولة حيث تج��اوز االتحاد بهدف 
كما أنه تعادل بالجولة الخامس��ة 
مع الجي��ش 1/1 وس��جل هدفه 
بالدقيقة القاتلة الثانية من الوقت 

بدل الضائع من عمر المباراة.
أم��ا الفت��وة فب��دأ بق��وة وتجاوز 
الس��احل بهدفي��ن ع��ززا من ثقة 
العائد  بفريقه��ا  جمه��وره وفرحه 
للدرج��ة الممتازة قب��ل أن يهبط 
خ��ط الفري��ق البياني م��ع تتالي 
المراحل فتعادل مع الجزيرة سلبًا 
وكذل��ك م��ع الش��رطة بالنتيجة 
ذاته��ا، خس��ر بعدها م��ع الوثبة 
بهدفين نظيفين ث��م مع حطين 

3/1 بعد أن كان متقدمًا.

المفاج��ئ ه��ذا العام ه��و نادي 
الجيش.. ويق��ع حاليًا في المركز 
العاش��ر بأربع نقاط فق��ط.. وهي 
انطالقة ومركز لم يش��هده النادي 
الس��ورية  األندية  العري��ق وزعيم 
منذ س��نوات طويل��ة، ومن دون 
أس��باب معللة لما ح��دث حيث 
أنهى الدوري الماضي بنيله اللقب 
عن جدارة وكانت أموره تسير على 
ما يرام حتى هب��ط خطه البياني 
العربية  المسابقة  مع خروجه من 
بنتيجة قاس��ية وب��دأ يفقد بريقه 
ولم يك��ن بالدوري ذل��ك الفريق 
المخي��ف ففاز بمواجه��ة وحيدة 
عل��ى الكرام��ة بهدفي��ن دون رد 
لكنه تعادل مرة وخس��ر بثالثة!.. 
سجل الفريق خالل ذلك 4 أهداف 
وسجل بمرماه 5 ويقع عاشرًا على 

الالئحة ب�4 نقاط.
خطورة

دائم��ًا نتطلع لق��اع الترتيب على 
أن من فيه ه��م بخطورة وتهديد 
حقيقي ليقعوا تحت هم الهروب، 
فالطليع��ة يحت��ل المركز الحادي 
عشر بنقاطه الثالث واألندية التي 
تحت��ل المراكز م��ن 11 حتى 14 
ل��م تتذوق طعم االنتص��ار وأولها 
الطليع��ة ال��ذي تع��ادل 3 مرات 

وخس��ر باثنتين سجل خالل ذلك 
هدفين ودخل مرماه الضعف.

أما الكرام��ة فيحتل المركز الثاني 
عشر على الئحة ترتيب الدوري وله 
نقطتان فقط ول��م يتذوق الفريق 
طعم االنتصار فلع��ب 3 مباريات 
فقط م��ع مباراتين مؤجلتين مع 
الوثبة وم��ع الجزيرة، تعادل حتى 
بواحدة  وخس��ر  بمباراتي��ن  اآلن 
سجل خالل ذلك هدفًا وحيدًا كان 
بمرمى الس��احل بالجول��ة الرابعة 

وتعرض لثالث خسارات.
أما الجزيرة وجبلة فهما بالهم سواء 
ويحتالن المركزين األخيرين على 
ج��دول الالئحة ولكل منهما نقطة 
يتيم��ة م��ع تذكير ب��أن للجزيرة 
مب��اراة متبقية م��ع الكرامة وهو 
اآلن بالمرك��ز 13 بفارق تس��جيل 
األهداف عن جبلة حيث سجل 4 

وتلقت شباكه 10..
وتع��ادل بمب��اراة وخس��ر بثالث 
مباريات أما جبلة فتعادل بواحدة 

وخسر بأربع.
هدافو الدوري

حطين: س��جل حطي��ن 11 هدفًا 
بمقدم��ة هدافي��ه عب��د ال��رزاق 
الحس��ين 4، ثم مارديك مردكيان 
3، وحس��ن عويد وحس��ين جويد 

ورأفت مهتدي وعز الدين عوض.
تشرين: سجل تش��رين 8 أهداف 
بمقدمة هدافي��ه محمد مرمور 4 
وسجل هدفًا كل من محمد مالطا 
وعالء دالي وزكريا العمري وباسل 

مصطفى.
الوثب��ة: هز الش��باك 5 مرات عبر 
بره��ان صهيوني 2 وس��عد أحمد 

وأحمد غالب وماهر دعبول.
الوح��دة: له 8 أهداف 3 منها لعبد 
لعبد  ب��ركات وهدفي��ن  الرحمن 
الهادي ش��لحة وس��جل له مؤيد 
الخول��ي ومؤي��د العج��ان وأنس 

عاجي هدفًا لكل العب.
6 أه��داف حتى  االتحاد: س��جل 
اآلن عب��ر محمد غباش وحس��ام 
العمر وأحمد األشقر وعبد هللا نجار 

ويتقدمهم أنس بوطة بهدفين.
النواعير: له خمس��ة أهداف حيث 
س��جل رامي عامر 2 وزاهر خليل 
ومحمد باش بيوك ومحمد ميدو.
الش��رطة: له خمس��ة أهداف سجل 
منه��ا أحمد محيا هدفين وقاس��م 
بهاء وكامل كواية ومحمود اليونس.

الفتوة: س��جل 3 م��رات فقط عبر 
محمد هزاع وح��ازم جاره وأحمد 

كلزي.
الس��احل: له 3 أهداف حتى اآلن 
وأسعد الخضر ومؤنس أبو عمشة 

وأحمد كالسي.
الجيش: سجل رباعية نصفها لورد 
السالمة وهدفًا لعلي خليل ومثله 

لمحمد شريفة.
الطليعة: وقع عل��ى هدفين فقط 
حتى خت��ام خامس الجوالت عبر 

صالح خميس ومحمد زينو.
الكرام��ة: له هدفًا فق��ط عبر عبد 

السالم رحمون.
الجزي��رة: له 4 أه��داف عبر جفان 
محم��د وخليل إبراهي��م وجوران 

خلو ومحمود عنز.
جبلة: س��جل هدفي��ن فقط عبر 

محمد عوض ومحمد لولو.
األكثر تسجياًل

ش��هد الدوري الممت��از لعب 33 
مب��اراة ف��ي 5 مراح��ل وتبق��ى 
الكرام��ة ×  مبارات��ان مؤجلت��ان 
الوثب��ة، الكرامة × الجزيرة س��جل 
فيها 67 هدفًا، وش��هدت المرحلة 
الرابع��ة األكث��ر تس��جياًل وبدت 
ش��هية المهاجمي��ن مفتوحة عن 

آخرها ب�19 هدفًا في 7 لقاءات.
التي ش��هدت  المباري��ات  أكث��ر 
الوح��دة  بي��ن  كان��ت  تس��جياًل 
والجزيرة بالجولة الرابعة وفاز فيها 
الوحدة الضيف بنتيجة 2/5 ومن 
النتائ��ج الكبيرة على المس��توى 
الرقم��ي أيض��ًا تغل��ب الش��رطة 
عل��ى جبلة بافتتاح ال��دوري 1/4 
وفوز تش��رين على الوحدة بثاني 

الجوالت بثالثية دون رد.
أيضًا فاز تش��رين بثالث الجوالت 
عل��ى الجزي��رة 2/4 وف��از حطين 
بالجول��ة الرابعة على النواعير 2/4 
كما فاز حطين عل��ى الفتوة بآخر 

جولة 1/3.

في رابعة التصفيات اآلسيوية المشتركة بكرة القدم

منتخبنا تفوق على الصين وتصدر مجموعته بالعالمة الكاملة

هدافون وأرقام في الجوالت الخمس بالدوري الكروي الممتاز

ترتيب الهدافين حتى الجولة )5(
عدد األهدافالناديالالعب

4حطينعبد الرزاق الحسين
4تشرينمحمد مرمور

3الوحدةعبد الرحمن بركات
3حطينمارديك مردكيان
2الوحدةعبد الهادي شلحة

2الجيشورد السالمة
2الوثبةبرهان صهيوني

2الشرطةأحمد محيا

شهدت مباريات األسبوع الثاني لدوري الدرجة األولى 
لكرة القدم نش��اطا ملحوظا بعض األندية على حساب 
النتائ��ج التي تحققت في الش��وط األول حيث عوض 
المجد عن تعادله السابق وتفوق على معضمية الشام 
وس��طر نادي الش��علة فوزا على اليقظة, والكسوة فاز 
عل��ى النبك ماحيا خس��ارته الس��ابقة وتراجع نادي 
الحرجل��ة بتعادله مع جيرود الذي خس��ر مع جرمانا 
بنصف دزينة من األهداف واستطاع جرمانا أن يغرق 
العربي بخس��ارة ثانية وغلبه برباعي��ة مقابل هدفين 
وش��ق الحرية طريقه نحو المقدمة في مجموعته بفوز 
عل��ى عمال حلب وم��ن النقاط الب��ارزة تراجع نادي 
حرفيي حلب عن االنسحاب ولعب مع عفرين وخسر 
برباعية نظيفة, وحقق عمال حماه فوزا على قمحانه, 
وتعادل س��لبي بي��ن م. بانياس, وع��وض المحافظة 

بفوزه على النضال.
المجموعة األوىل

- حقق المجد فوزا صعبا على معضمية الشام وغلبه 
0/2 وسجل األهداف بش��ار أبو خشريف وبشار قدور 
وأهدر عدة فرص, فيما اعتمد م, الشام على المرتدات 

دون نتائج
- سجل الكسوة فوزا 0/2 على النبك عاد به الى المنافسة 
س��جلهما ياس��ين جمال في الش��وط االول من تمريرة 
عرضية ومحمد الحاج اله��دف الثاني بعد عدة تمريرات 

امام مرمى الخصم سدد كرة على يمين الحارس.

- استطاع الشعلة أن يوقف فورة اليقظة وغلبه 1/2.
المجموعة الثانية

-وقع الحرجلة في فخ التعادل السلبي مع جيرود في 
مباراة أهدر فيها الحرجلة عدة فرص للتس��جيل فيما, 

اعتمد جيرود على المرتدات دون تسجيل. 
- س��جل جرمانا ف��وزا هاما على العرب��ي وغلبه 2/4 
سجل لجرمانا شادي عزام هدفين أحدهما من ضربة 
جزاء, وماجد حس��ون, ورائد جاويش, وسجل العربي 

من ضربتي جزاء 
- حق��ق المحافظة فوزا قويا عل��ى نده النضال وغلبه 

بهدف سجله إبراهيم كفا قبل نهاية المباراة بدقائق.
المجموعة الثالثة

- خس��ر قمحانة بنتيجة ثقيلة أمام عمال حماه 4/2 
في مباراة كانت فيها االفضلية لمنافسهم وأهدر عددا 

من الفرص.
- تراجع حرفيو حلب عن انسحابه من الدوري وخسر 
بفارق كبير من األهداف ام��ام عفرين الذي فاز عليه 
0/4 وكانت مباراة االول��ى للحرفيين مع الجهاد ولم 
تلع��ب. وتأجلت مباراة التضامن مع الجهاد بناء على 

قرار اتحاد اللعبة للظروف.
المجموعة الرابعة

-الحري��ة أغ��رق عمال حل��ب برباعية م��ن األهداف 
س��جلها محمد عدرا هدفين ومحمود صالل ومحمد 
العجيلولم يستطع العمال تهديد مرمى الحرية سوى 

ببعض المرتدات دون أن تترك أي أثر.
- واس��تطاع م��ورك أن يقط��ف نقطة م��ن نادي م. 
بانياس على أرضه وبين جمهوره ويحسن بها نتائجه.

تنطلق يوم 22 من هذا الشهر مباريات أندية الدرجة 
الثالثة ف��ي دير الزور وتم تقس��يم الف��رق الثمانية 
المش��اركة إل��ى مجموعتين ضمت األول��ى كاًل من 
الميادين والعش��ارة وصبيخان وبقرص فيما ضمت 

الثانية أندية الطلبة وحطلة ومراط والقورية. 
وتلع��ب المجموع��ة األول��ى مبارياته��ا على أرض 
ملعب نادي الميادين فيما تلعب المجموعة الثانية 
مبارياتها على أرض ملعب الصالة الرياضية في مدينة 
دير ال��زور عل��ى أن يتأهل فريق م��ن كل مجموعة 
مباش��رة للدور الثاني ليالقي ممثلي أندية الحس��كة 

والرقة.

مباريات األسبوع الثالث 
الملعبالفريقاناليوم والتاريخ

النبكالشبك × الشعلةالثالثاء 11/19/ 2019
جرمانام. الشام × الكسوة==
ص حماهع حماه × عفرين==
المدنيةالتضامن قمحانه==

المجدالمجد × اليقظةاألربعاء 2019/11/20
ص. حماهالجهاد × ح. حلب==

النبكجيرود × النضالالخميس 2019/11/21
جرماناجرمانا × حرجلة==
السويداءالعربي × المحافظة==
ص. حماهع. حماه× عفرين==
المدينةالتضامن قمحانه==
ص. الحمدانيةعامودا× مورك==

الحرية وجرمانا بالعالمة الكاملة 
ونتائج تعويضية للبقية في دوري قدم األولى

ثمانية أندية في دوري الدرجة الثالثة بدير الزور

تهنئة بالفوز
هن��أ الل��واء موفق جمع��ة رئي��س االتحاد 
الرياضي العام منتخبنا الوطني للرجال بكرة 
القدم بعد فوزه مس��اء اليوم على المنتخب 
الصين��ي بهدفي��ن مقاب��ل ه��دف ضم��ن 
التصفي��ات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 
2202 وآسيا 3202 ضمن المجموعة األولى.
وأش��اد اللواء جمعة في اتص��ال هاتفي مع 
قيادة المنتخب بالجهود التي بذلها الالعبون 
وال��كادر الفن��ي والنتيج��ة الت��ي تحققت 
ورسمت البس��مة على وجوه جماهير الكرة 
السورية موجهًا ش��كره لالعبين على أدائهم 
والفوز المستحق الذي سيضاف إلى إنجازات 
الرياضة السورية خالل هذا العام وأنهم فازوا 
بمحبة كل الس��وريين بما ش��كلوه من حالة 
وطنية جامعة تجس��دت في المتابعة خلف 
الشاش��ات وفي الحضور الجماهيري الكبير 

في الملعب. 
وحث اللواء جمعة العبي المنتخب على بذل 
المزيد من الجهد لالستمرار بتحقيق النتائج 
الجيدة في المباريات القادمة وتمثيل الوطن 
خير تمثيل وتحقي��ق المزيد من اإلنجازات 
الرياضية للوطن في ظل دعم ورعاية الس��يد 

الرئيس بشار األسد.
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بداية مفاجئة لجمه��ور نادي جبلة 
كانت مع انطالقة الموس��م الجديد 
فأنه��ت مبارياته��ا الخم��س بأربع 
خس��ارات أم��ام كل من الش��رطة 
والوثبة وحطي��ن واالتحاد.. اثنتان 
منها ف��ي ملعبها!!! وتع��ادل أمام 
الطليعة بحماة فن��ال الفريق نقطة 
واحدة من أص��ل 15 نقطة وانتهى 

بالترتيب األخير.
الفريق بدأ اإلق��الع مع الجهاز الفني 
المش��كل من الكابتن محمد خلف 
مدرب��ا والكابتن حس��ن حميدوش 
مساعدا وعبد القادر عبد الفتاح مدربا 
للح��راس واإلداري عص��ام درويش 

ومحمود فتينة مديرا للفريق.
وم��ع توقف الدوري تق��دم الخلف 
اس��تقالته مبررًا إياه��ا بوجود اياد 
ادت  ش��خصية  ومصال��ح  خفي��ة 
الى اهتزاز وض��ع الفريق وانه قدم 
اس��تقالته مرتين سابقا لكن اإلدارة 
طلب��ت من��ه التري��ث عل��ى امل 
االصالح وابعاد هذه التدخالت لكن 

دون جدوى وانه يأمل ان تتحس��ن 
النتائج في المستقبل.

رأي الكابتن حميدوش 
ولمعرفة واقع الفريق في المحطات 
االتحاد  استغلت  والقادمة  الماضية 
توق��ف المش��وار وتحدث��ت م��ع 
الكابتن حس��ن حميدوش المكلف 
حاليا بتسيير امور الفريق واالشراف 
علي��ه بع��د تقديم محم��د الخلف 
الم��درب الذي قاد س��فينة الفريق 
استقالته قبل لقاء االتحاد..رغم انه 

تابع الفريق في تلك المباراة.
استعداد طيب

قب��ل  الفري��ق  ان  الكابت��ن  اك��د 
الدوري كان يق��دم اداء طيبا وظهر 
بمس��توى م��رض الى ح��د خاصة 
قدموا  والالعبون  االنتص��ار..  بدورة 
مايملكون من ق��درات طيبة وكان 
الجميع من اسرة الفريق والجمهور 
متفائ��ل ببداية طيبة ف��ي الدوري 
لك��ن كانت مب��اراة الش��رطة هي 

القشة التي قصمت ظهر الفريق.
هزة محبطة 

الخس��ارة الثقيلة مع الشرطة وفي 
ملعب جبلة مع بداية الموسم كانت 

مفاجئ��ة بل ومحبطة ولالس��ف لم 
نستطع الخروج من اجوائها وتلتها 
خس��ارة الوثبة بحمص ومع ضغط 
الدوري مبارتتين باالسبوع لم يعد 
لدين��ا الوقت الكاف��ي للخروج من 

حالة االحباط. ومعالجة االخطاء.
ناهيك أننا لعبنا م��ع الفرق القوية 
والش��رطة  الوثبة  فبعد  المنافس��ة 

لعبنا مع حطين واالتحاد..
خسارات بأخطاء

بش��كل عام نحن خس��رنا مبارياتنا 
بع��د الش��رطة بأخط��اء فردية ولم 
تك��ن األه��داف نتيج��ة هجمات 

ملعوبة بقدر ما هي سوء تقدير من 
بعض الالعبين ليس اال.. لوضعهم 
النفس��ي المحب��ط.. وخاصة مباراة 

االتحاد األخيرة.
اجواء سلبية 

أكد المدرب محمد خلف ان هناك 
بعض األجواء المرافقة وأثرت على 
الفريق.. وكان يقصد الخالف  وضع 
مع مدي��ر الفريق!!!وق��د ظهر ذلك 

جليا للجميع!!!
الهروب من الواجب 

مع مغ��ادرة الخلف بات��ت األخبار 
تتداول عن تس��مية ه��ذا المدرب 

او ذاك وه��م من خارج جبلة وكل 
يدلي بدل��وه.. ومع ذل��ك فأنا باق 
اآلن بتدري��ب الفري��ق بتكليف من 
االدارة.. رغ��م حج��م المس��ؤولية 
والمه��رب من هذا الواجب فأنا ابن 
هذا النادي واعرف الالعبين جميعا 
ولي عالقات طيبة مع الجميع وانا 
اليهمن��ي ان جاء مدرب جديد بقدر 
مايهم ان نحاول جميعا االستفادة 

من توقف الدوري. 
همنا العودة إىل مستوى الطموح

طبعا مع هذا التوق��ف نحاول اعادة 
الثقة لالعبين وابعادهم عن االجواء 

اننا  الماضي��ة وتحفيزه��م خاص��ة 
س��نالقي باق��ي الف��رق القريبة منا 
كمس��توى وترتيب.. والفريق بحاجة 
الى دعم جمهوره الكبير.. وقد قدمت 
االدارة مش��كورة عبر رئيس مجلسها 
االستاذ س��امر محفوض مستحقات 
الالعبين م��ن رواتب قب��ل يومين 
عله��ا تس��اهم براحته��م واالندماج 
بالتمارين بعيدا عن كل المنغصات..

وسنحاول قدر االمكان تعزيز االداء 
الهجوم��ي بالت��وازي م��ع االرتقاء 

بالمردود البدني المطلوب 
والن الفريق معظم خس��اراته تأتي 
بالثلث االخير م��ن المباراة وتؤدي 
إل��ى إحب��اط الالعبين فس��نحاول 
توزيع الجهد على مدار الش��وطين 
واالستفادة من تركيزهم هم خالل 

مجريات المباراة.
جمهورنا الحبيب

حق��ا كان ه��ذا الجمه��ور فاكه��ة 
الدوري واثبت عل��و كعبه ونتمنى 
منه التفاف��ه حول العبي��ه وإغناء 
الالعبي��ن بالثق��ة المطلوبة فهؤالء 
جنود النادي الذين يجب ان ندافع 

بهم عن سمعة النادي.

في هذا الموسم الجديد لكرة القدم وضعت 
إدارة ن��ادي الش��رطة ثقته��ا بأح��د أبنائها 
المميزي��ن الذي كان له ص��والت وجوالت 
ف��ي منتخباتنا الوطنية وفي فرق الش��رطة 
للفئ��ات العمرية وصواًل للرج��ال وكان أحد 

أبرز العبينا المحليين.
هو الكابتن »باسم مالح« من نادي الشرطة 
بامتياز فماذا ع��ن المحطات التي عمل بها 
وماذا عن رؤيته ألس��ابيع خمسة مضت من 

الدوري الممتاز؟؟
وماذا عن بقية المشوار؟؟

الم��الح في أول تجربة له م��ع فرق الرجال 
كمدرب أول ماذا يقول؟؟
البداية

 عن بداية مشواره الجديد يقول؟
كلفت من اإلدارة مع نهاية الموسم الماضي 
الس��تالم مهمة تدريب فري��ق الرجال وهي 
ثقة أعت��ز بها وقد تم وضع خطة لبناء فريق 
ش��اب جديد من أبناء النادي ومن العبين 
واعدي��ن مع أندية أخرى على أمل أن يكون 
حض��ور الفري��ق إيجابيًا بال��دوري ويترجم 
صورة طيبة عن رياضة نادي الشرطة وعليه 
بدأنا بالتعاق��دات كفريق عمل واحد خاصة 
وأننا نتبع إلى اتحاد رياضي بالشرطة يقوده 
العميد الخبير حاتم الغايب وهو ابن اللعبة 

ويعتبر مرجعية فيها وداعمنا األساسي.

العبون وطريقة
تم اختيار الالعبين وف��ق المراكز المطلوبة 
وحس��ب اإلمكانيات المتاحة أمام منافسة 
كبيرة م��ن رؤوس أموال دخلت إلى أنديتنا 
ورفعت أس��عار عقود الالعبي��ن وبما أننا ال 
نس��تطيع مجاراته��م ركزنا عل��ى المواهب 
الصاعدة الشابة التي تستطيع القيام بأدوار 
مختلف��ة داخل الفريق وتس��تطيع أن تنفذ 
طرائق اللعب المطلوبة والظهور بمظهر جيد 
أثن��اء المنافس��ات إضافة إل��ى اإلبقاء على 
العبي الخب��رة وكلهم خدم��وا النادي ومن 
أبنائه وتم كل شيء بالتشاور وبروح األسرة 

الواحدة.

وكان همنا الرئيس��ي تشكيل فريق منضبط 
تكتيكي��ًا قادر عل��ى التوازن بي��ن حاالت 

الدفاع والهجوم وتحقيق النتائج المطلوبة.
إعداد وتقديم

ويضيف المالح: بعد أن تم تجميع الالعبين 
شرعنا في المهمة التحضيرية واإلعدادية له 
عبر مش��اركات ف��ي دورات ومباريات ودية 
شاركنا في دوري تشرين )الوفاء واالنتصار( 
وأقمنا معس��كرًا ف��ي الالذقي��ة إضافة إلى 
عدد من المباريات الودية محليًا وبعد ذلك 

دخلنا الدوري..
وع��ن المراحل الخمس أقول: بدأنا بش��كل 
جيد فنيًا وبالنتائ��ج وكنا راضين عن أدائنا 

بش��كل عام وقياس��ًا مع النتائ��ج كان من 
المفروض أن تكون أفضل لو حالفنا التوفيق 
في المباري��ات التي لعبناه��ا وكنا الطرف 
األفضل فيها ولو سارت األمور بالشكل الجيد 
ومع ذلك فصورتنا طيبة وفريقنا ال يستهان 
ب��ه وهو صاح��ب ش��خصية ف��ي الملعب 

تحترمها كل الفرق وسوف يتطور أكثر.
المستطيل

نحن نعد أنفس��نا في ه��ذه الفترة )الراحة( 
حس��ب الخط��ة الموضوع��ة والتركيز على 
معالج��ة األخط��اء الت��ي حصل��ت وترميم 
الصف��وف واالنطالق من جديد بنفس الروح 
والعزيمة حتى نكون الرقم الصعب بالدوري 

وقد بدأنا العمل بعد إجازة قصيرة لالعبين.
فرق ملفتة

يتاب��ع الم��الح قائ��اًل: ظه��رت ف��رق قوية 
بال��دوري قياس��ًا ونوعي��ة الالعبي��ن التي 
تملكه��ا ونس��تطيع القول إن ه��ذا الدوري 
ه��و األفضل فنيًا منذ س��نوات والمنافس��ة 
بين فرق المقدمة قوية كتش��رين وحطين 
والوحدة والوثبة واالتحاد وأس��تغرب ظهور 
فري��ق الجيش بنتائجه التي يجب أن تكون 

أفضل حسب إمكانياته.
وف��ي كل الف��رق العب��ون جي��دون م��ن 
والرجال  واألولمب��ي  الش��باب  المنتخبات 
وهي تأخ��ذ دورها وفرصتها على الس��احة 

وتعتبر روافد قوية من فئة إلى أعلى.
محطات

التحكيم بشكل عام جيد والتنظيم في المباريات 
رائع واالنضباط متوفر والتشجيع كبير والحضور 
الجماهيري مميز وحبذا لو كانت أرضية مالعبنا 

أفضل الرتفع المستوى الفني أكثر. 
بالنس��بة لنا: نحن نعمل بتوجيهات إدارتنا 
واتحاداتنا ونمثل الرياضة في وزارة الداخلية 
التي تقدم لنا دعمها من كل الجوانب والبد 
من شكر خاص للمقدم منيف رئيس النادي 
وللعميد حاتم الغايب رئيس االتحاد ولكل 
فريق العمل الذي يعمل بإحساس عاٍل من 

المسؤولية.

يتابع منتخبنا األولمبي لكرة القدم 
مش��اركته في بطولة دب��ي الدولية 
األولمبي��ة،  للمنتخب��ات  الودي��ة 
حي��ث م��ن المق��رر أن يك��ون قد 
التق��ى )الجريدة عل��ى الطابع( مع 
فري��ق الع��راق، ويلتق��ي بع��د غد 
األحد المنتخب األردني وس��يكون 
الخت��ام يوم الثالثاء م��ع البحرين، 
اللق��اء االفتتاحي  بع��د أن ش��هد 
تعثرًا بالنتيجة واألداء وخس��ر أمام 
أصح��اب األرض )اإلمارات( بهدف 

مقابل هدفين.
شوط األهداف

بداية منتخبنا للمباراة مع اإلمارات 
لم تكن سيئة وعلى العكس كانت 
كل األمور تبشر بالخير بالربع ساعة 
األولى فس��يطر وهدد وسجل، وفي 
منطقة  التواج��د ضم��ن  حس��اب 
الخصم فقد بدأ االمتداد مع الدقيقة 
الثالث��ة بركني��ة لمفت��اح الخط��ر 
)كواية( وصلت للش��وفان س��ددها 
بالعالل��ي، بعده��ا وف��ي د 7 كاد 
بركات أن يفتتح التس��جيل بركلة 
حرة مباش��رة س��ددها بب��وز القدم 
من 25 مت��رًا ردتها العارضة ودخل 
أرناؤوط جزاء اإلمارات في د 9 ومرر 
بهدوء للدالي أبعدها الدفاع مباشرة 

من أمامه لركنية.
الفريق اإلماراتي تحرر ألول مرة في 
نصف ملعبه وأثب��ت تواجده في د 
12 عندم��ا مرر ماجد ك��رة عرضية 

إلى خلفان الحسن ليسددها األخير 
عالية ج��دًا ع��ن مرم��ى منتخبنا 
وف��ي د 15 اخترق كواية من جديد 
ليمرره��ا ألرن��اؤوط المتقدم ومنه 
للدالي سددها األخير زاحفة بجانب 

القائم.
وتكف��ل وليم بك��رة عرضية خطرة 
ردها عل��ى دفعتي��ن تواصل معها 
الذي  الهجوم��ي لمنتخبن��ا  الم��د 
تحص��ل على ركلة ج��زاء د 35 بعد 
عرضية م��ن كواية للبركات أبعدها 
المدافع حم��دان بيده لتكون جزاء 
نفذها ب��ركات بنجاح أرضية متقنة 
عن يسار حارس المرمى اإلماراتي.

ه��دف منتخبن��ا كان نقطة تحول 
تلقى  بالمب��اراة )س��لبية( حي��ث 
الفريق هدفًا في د 37 من تس��ديدة 
مباشرة لمحمد جمعة على مسافة 
30 مترًا تقريبًا ارتطمت برأس زكريا 
حن��ان وتابعت طريقها في ش��باك 

المنتخب وبعد الهدف بدقيقة كان 
التق��دم اإلماراتي بكرة مفاجئة من 
مسافة بعيدة جدًا )نصف ملعبهم( 
نفذه��ا خالد العطاس داخل منطقة 
ج��زاء منتخبن��ا حي��ث ال أحد من 
المهاجمي��ن لكن الك��رة ارتطمت 
ب��األرض وتابع��ت طريقها من فوق 
ح��ارس المرمى وليم غن��ام الذي 
خ��رج له��ا ول��م يحس��ن تقديرها 
وس��دد أصحاب األرض بعدها كرة 
علت العارضة لينتهي الشوط األول 

بتقدم المنتخب اإلماراتي 1/2.
خيبة الثاني

مخيب��ًا  ج��اء  الثان��ي  الش��وط 
للتطلعات.. حيث خرج منتخبنا من 
جو المباراة ولم يستطع تعويض ما 
فات��ه من جهة، كما أنه رس��م أكثر 
من عالمة اس��تفهام وكاد يتعرض 
لنتيج��ة كبي��رة فيما لو اس��تثمر 
أصح��اب األرض فرصهم بعد صالوا 

وجالوا بمنطقتنا كيفما اشتهوا.
بداي��ة الش��وط الثان��ي وتحديدًا د 
37 ش��هدت خروج يوسف الحموي 
بالبطاق��ة الحمراء بعد تحصله على 
الثاني، انحصر اللعب بعدها  اإلنذار 
األخطاء  وكثرت  الملعب  بمنتصف 
ليخرج عبد هللا نور بالبطاقة الحمراء 
أيض��ًا د 60 بعد تحصله على اإلنذار 
الثان��ي لتتس��اوى الكفة من حيث 
انتقل��ت  الع��دد لك��ن األفضلي��ة 
الملع��ب، حيث  ب��أرض  للمضيف 
انفرد محمد راش��د بولي��م غنام د 
67 لكن األخي��ر أنقذها، كما تكفل 
بركلة ركنية نفذت مباشرة للمرمى 
وأض��اف حك��م المب��اراة 6 دقائق 
كوقت ب��دل ضائ��ع نظ��رًا لتوقف 
اللعب بس��بب تقنية الفار باإلضافة 
للبطاقات وح��االت اإلصابة تعرض 
خالل ذلك وقبل��ه مرمانا ألكثر من 
ك��رة خط��رة، حيث تف��وق الخصم 

بأغل��ب الكرات المش��تركة ودخل 
واخت��رق عب��ر األط��راف والعم��ق 
فيما كاد الحالق أن يس��جل هدف 
التعادل في الدقيقة الخامس��ة من 
الوق��ت بدل الضائ��ع عندما وصلت 
كرة والمرمى خال من حارسه لكنه 
س��ددها بجانب القائم لتكون معه 

النهاية بخسارة المنتخب 2/1.
تقنية الفار

شهدت مباراة منتخبنا مع اإلمارات 
ث��الث حاالت اس��تعان به��ا حكم 
المب��اراة بتقنية الفيديو المس��اعد 

وكانت مؤثرة بالمباراة.
أوله��ا إلغ��اء ه��دف إماراتي في د 
17 بداعي التس��لل، حيث استطاع 
المهاجم عبد هللا نور المرور من ظله 
وس��دد كرة قوية عن يس��ار حارس 
مرم��ى منتخبنا وبعد إعالن الهدف 
تم اإللغاء حيث ثبت عملية التسلل 

مع منح كرة بينية للمهاجم.

وشهدت الدقيقة 81 هدفًا لمنتخبنا 
عبر بركات إث��ر تمريرة من الحالق 
وبعد العودة لتقني��ة الفار ثم إلغاء 

الهدف.
وف��ي د 83 ق��ام الحك��م بإش��هار 
البطاقة الحمراء بوجه المهاجم علي 
عيد بعد ضربه خليل إبراهيم وبعد 
التواصل مع تقنية الحكم المساعد 
أع��اد الالع��ب للملع��ب واكتف��ى 

بمنحه البطاقة الصفراء.
مّثل منتخبنا

ولي��م غن��ام، زكري��ا حن��ان )عبد 
اله��ادي ش��لحة( خلي��ل إبراهيم، 
ف��ارس أرناؤوط، يوس��ف الحموي، 
كامل كواي��ة )محمد الحالق(، عبد 
الق��ادر ع��دي )زيد غري��ر( صبحي 
ش��وفان )س��يمون أمين(، محمد 
البري )أنس العاجي( عبد الرحمن 
بركات، عالء الدين الدالي )وس��ام 

سلوم(.

أنهت لجنة ريف دمشق لكرة القدم 
مس��توى  على  الناش��ئين  بطولة 
المب��اراة  باس��تثناء  المحافظ��ة 
النهائية وه��ي بصدد إقامتها بين 
ليتأهل  والنب��ك  فريق��ي جرمانا 
الفائز منهما للمش��اركة في بطولة 
أندي��ة الناش��ئين على مس��توى 
الجمهوري��ة, وقد وص��ل الفريقان 
للمباراة النهائية بعد اجتياز ثالثة 

أدوار.
الدور األول

- لع��ب ن��ادي جرمانا ف��ي الدور 
األول مع ن��ادي المليحة وتغلب 
نظيف��ة وعلى  علي��ة بخماس��ية 
حتيت��ة التركمان 7/0 وعلى التل 

.3/1
- وتغل��ب نادي النبك على يبرود 
بنفس الدور 4/1 وعلى جيرود 6/1 

وعلى الرحيبة 7/1.
الدور الثاني

ضاحي��ة  عل��ى  جرمان��ا  ف��از   -
الف��ردوس 5/0 وعلى الضمير 2/1 

وعلى الكسوة 3/1.
- وفاز النبك على التل 5/2 وعلى 
معضمية الشام 4/1 وعلى عرطوز 

.5/0

الدور نصف نهائي
فاز جرمانا على معضمية الش��ام 
 3/2 الترجيحية  الضرب��ات  بفارق 
الوق��ت األصل��ي  وانته��ت ف��ي 

بالتعادل 1/1.
وتف��وق النبك على الكس��وة 8/1 
بعد مب��اراة بدأت ندي��ة وتراجع 

الكسوة في الشوط الثاني
تعليق

علق س��امر قش��اط م��درب فريق 
جرمانا على البطولة بأن المستوى 
الفني في البطولة من طابقين بين 
فرق محّض��رة منها جرمانا, النبك, 
الكسوة, معضمية الشام, وكشفت 
البطولة عن وجود مواهب تحتاج 
إلى المتابعة والصقل, وفرق أخرى 

شاركت تأدية واجب ال أكثر.

كرة القدم

من القلبمن القلب

التغيير سنة الحياة، وللتغيير والتبديل وجه إيجابي يحقق 
تحواًل ما، وآخر س��لبي يحركه الن��زق وقلة الحيلة وضياع 

البوصلة وبالتالي االتجاهات الصحيحة.
ما يجري من تبديل في كوادر األندية وخاصة في األسابيع 
األولى للدوري الكروي الممتاز يحتمل الوجهين اإليجابي 
والس��لبي، فالنتائج األولية لألسابيع األولى ليست مقياسًا 
حقيقيًا بعد فال يزال من المبكر تصدير األحكام لما يلحقه 
االستغناء عن المدربين من أذى بالنادي، حتى لو كان في 
األم��ر وجهة نظر إال أن ذل��ك ال يحقق المطلوب في غالب 

األحيان.
ن��ادي الجيش وبعد بداي��ة متعثرة في األس��ابيع الثالثة 
األولى يس��تغني عن مدربه ال��ذي حقق نتائج معقولة في 
اس��تحقاقات هذا الن��ادي المتميز ليس��تلم الراية مدرب 

نادي الوحدة المفارق لناديه..
فم��اذا كانت محصلة لقاء الس��احل؟!.. التع��ادل.. ونادي 
الس��احل ن��اد مجتهد وصاع��د جديد إلى منص��ة الممتاز 
ويعيش هو اآلخر إش��كاالت كثيرة، وهنا يطرح الس��ؤال 
نفس��ه.. ه��ل يتحمل الم��درب وح��ده المس��ؤولية عن 
خسارات متكررة؟ أم أن هناك مسائل يجب التحقق منها 
بهدوء كأداء الالعبين أنفس��هم؟ المدرب ما يس��ترو يقود 
الجوقة الموس��يقية فإن لم يتجاوب البعض مع إرشاداته 
فهذا دلي��ل على خلل يتحمله المدرب والالعبون على حد 
سواء والدليل على ذلك هو التعادل مع الساحل، فالمقارنة 
بين الناديين ترجح كفة نادي الجيش الذي كان دائمًا من 
أندي��ة الصدارة لتكامل كل مقوماته كناد عريق أثبت دائمًا 
جدارته على الساحة المحلية والخارجية.. إذن فإن البحث 
عن األس��باب يجب أن يتوق��ف مليًا عن��د أداء الالعبين 

ورغبتهم في تحقيق الفوز.
والتغيير مستمر فالوحدة يخسر مدربه باالستقالة وكذلك 
فعل مدرب الس��احل ومدربا النواعير وجبلة أي أن الهزات 
شملت خمسة أندية في الممتاز والجميع يعلم أن خسارة 
أي طاقم تدريبي في مطلع الدوري يؤس��س لهزات سلبية 
تطال النادي، ف��أي مدرب جديد يحتاج ألس��ابيع عديدة 
ليتأقل��م مع الالعبين ولكي يس��توعب الصورة الش��املة 
لفريق جديد وفي هذا خسارة للزمن ال تعوض إال استثناء.

إقالة أو اس��تقالة أي م��درب تؤديان إلى نف��س النتيجة 
وهذا التوجه يشير غالبًا إلى خالفات بين الطاقم التدريبي 
وإدارة الن��ادي كما ويش��ير إلى حالة من عدم االس��تقرار 
وتع��دد اآلراء وتضاربها في مجال��س اإلدارات في حاالت 

أخرى.
االس��تراحة وتوق��ف الدوري بس��بب اس��تحقاق منتخب 
الرج��ال واألولمبي فرصة كبيرة لبع��ض األندية كي تعيد 
األمور إلى نصابها.. فمن اس��تقال له أس��بابه التي يمكن 
معالجته��ا بهدوء كحال مدرب جبلة والنواعير والس��احل، 
ولمدرب الوحدة أس��بابه الخاصة في االستقالة، أما مدرب 
الجيش فإن إقالته تدخل ضم��ن عنوان الالعبين والحظ 
العاث��ر، ومهما تعددت األس��باب فالمحصلة واحدة وهي 

محصلة سلبية كما يقول المنطق.
تحقيق االس��تقرار في فرق األندية غاية يجب تحقيقها في 
مراحل مبكرة قبل بدء الدوري وليس أثناءه واالستثناءات 
موج��ودة بالطبع لكن الظاهرة كانت ملفتة للنظر فاقتضى 

التنويه.

استقاالت 
وإقاالت المدربين

نبيل الحاج علي

جرمانا والنبك في نهائي ناشئي 
كرة ريف دمشق 

تعثر باالفتتاح مع اإلمارات

منتخبنا األولمبي يواصل مواجهاته للتعويض في دورة دبي الدولية الودية 
ربيع حمامة

صبحي أبو كم

بعد خمسة أسابيع من الدوري الممتاز

مالح الشرطة في ضيافة »االتحاد« فماذا قال؟؟

رجال كرة جبلة بين الواقع والطموح
مصطفى عكو
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مع ختام النش��اط لهذا الموس��م 
أقامت اللجنة الفنية لكرة المضرب 
بكرة  تنش��يطية  دورة  بالالذقي��ة 
المضرب الش��اطئي عل��ى الرمال 
بمدينة األس��د الرياضية بمشاركة 
12 فريق��ًا للرج��ال قس��موا إل��ى 
مجموعتين لعب��ت كل مجموعة 
فيم��ا بينها بطريقة ال��دوري من 
األول  ليتأه��ل  واح��دة  مرحل��ة 
والثان��ي م��ن كل مجموعة للدور 

الثاني ومن ثم للدور النهائي.
المجموعة األوىل

وتأهل منه��ا الزوجي المكون من 
روبي��ر مخزوم��ة وهيث��م عجان 
والزوج��ي ش��ادي وليد، س��يزار 

خداي.
المجموعة الثانية

وتأه��ل منه��ا الزوج��ي المكون من 
عبدوك��ه  ميش��يل  مهن��ا،  حبي��ب 
والزوجي فرح باصوص، يوسف مغامز.

الدور النصف نهائي
فاز الزوجي روبير مخزومة وهيثم 

عجان على الزوج��ي المكون من 
فرح باصوص ويوسف مغامز 0/2 

وتأهل للمباراة النهائية.
كما فاز الزوجي المكون من حبيب 
على  عبدوك��ه،  وميش��يل  مهن��ا، 
الزوج��ي المكون من ش��ادي وليد 
وسيزار خداي 0/2 وتأهل للنهائي.

روبير وهيثم أبطال الدورة
المباراة النهائية اتس��مت بالندية 

واإلث��ارة واألداء الفن��ي المطلوب 
م��ن لياق��ة وجهد وتحم��ل على 
الرمال تبادل فيها الفريقان التقدم 
فف��از وهيث��م روبير في الش��وط 
األول ثم عادل حبيب وميش��يل 
ف��ي الثاني ليؤك��د الزوجي روبير 
وهيث��م جدارتهم��ا واس��تحقاق 
1/2 وحمال  الثالث  بالشوط  بالفوز 

كأس الدورة.

رأي فني
المهن��دس عمر ه��الل أكد على 
نج��اح الدورة فنيًا وجاء في ختام 
حي��ث   2019 لموس��م  النش��اط 
كانت المش��اركة كبيرة ومن أبرز 
الالعبي��ن أداء ومس��توى فع��ااًل 
استحق الثناء والتكريم، علمًا بأنه 
سيبدأ نش��اط اللعبة لهذا الموسم 

بدءًا من أول السنة القادمة. 

تعتب��ر الرياض��ة األنثوي��ة ركزية 
أساس��ية من ركائ��ز رياضة حلب 
وركن��ًا مهم��ًا وش��ريكًا رئيس��يًا 
ال غن��ى عن��ه، وكان��ت إلى وقت 
قريب شاهدًا على التفوق والتألق 
الف��وز والتتويج  فتبوأت منصات 
ف��ي العدي��د م��ن المنافس��ات 
وشاركت في اس��تحقاقات عربية 
وإقليمية وحققت إنجازات مهمة 
للرياضة الوطنية، لكن اليوم غيره 
باألم��س، فق��د انتابها ن��وع من 
التراجع خاصة في مضمار األلعاب 
الفردية وغابت عن ميادين ألعاب 
الق��وى على س��بيل المث��ال في 
الوقت الذي حافظت على توهجها 

بكرة السلة والجمباز والسباحة..
أس��ئلة كثيرة طرحناها على عدد 
م��ن ك��وادر األلع��اب الرياضي��ة 
بأس��باب  المتعلق��ة  األنثوي��ة 
ه��ي  ه��ل  التراج��ع  ومب��ررات 
االجتماعي..؟  الواقع  أم  الظروف، 
وما هو دور إدارات األندية واألسرة 

في هذه المسألة؟؟ لنتابع..
أسباب متعددة

ميس��اء مش��لب: الالعبة الدولية 
بكرة اليد )س��ابقًا( والمدربة حاليًا 

قالت:
حتى فترة قريبة كانت حلب رائدة 
ف��ي األلعاب األنثوي��ة خاصة في 
مجاالت الس��باحة والجمباز وكرة 
السلة وبالنسبة لكرة اليد التي هي 
لعبتي فقد حصلنا مع فريق بنات 
نادي االتحاد عل��ى بطولة الدوري 
لمدة أحد عشر عامًا على التوالي، 
ول��م يس��تطع أي فري��ق محلي 
انت��زاع اللقب منا والي��وم اللعبة 
متراجعة وتمارس فقط عن طريق 
المراك��ز التدريبية العائدة لالتحاد 
الرياضي العام في صالتي األس��د 
والباسل للفئات العمرية الصغيرة 
ومنذ فترة قصيرة بدأ نادي االتحاد 
ناش��ئ  أنثوي  فري��ق  بتأس��يس 
وفي ذل��ك خطوة طيب��ة وهناك 
محاوالت لتأسيس فريق آخر في 

صالة األس��د بقيادة المدرب أحمد 
ناش��ر النعم يضم عشرين العبة، 
واقترحن��ا على اللجن��ة التنفيذية 
تش��كيل فري��ق أنثوي بإش��راف 
اللجنة الفني��ة وتعميم على أكثر 
م��ن ناد.. به��دف إعادة تش��كيل 

قاعدة أنثوية متينة للعبة.
الظروف

وتابعت )ميساء(: اللعبة تراجعت 
وليس��ت بمستوى الطموح، وقبل 
فت��رة كان��ت لن��ا مش��اركة غير 
موفق��ة ف��ي األولمبي��اد األخير، 
ولعب��ت الظ��روف دورًا مهمًا في 
التراج��ع، كما أن أغل��ب إدارات 
األلعاب  إهم��ال  تح��اول  األندية 
األنثوية لديها وعدم اإلنفاق عليها، 
حي��ث تعتبرها ألعابًا مس��تهلكة 
وغير منتجة وخاس��رة، هذا األمر 
انعكس س��لبًا وبردات الفعل على 
األهال��ي بعدم الس��ماح لبناتهن 
أن يس��تمررن بممارس��ة الرياضة 
وااللتف��ات لمتابع��ة التحصي��ل 
للمس��تقبل  كضمان��ة  الدراس��ي 
أش��كر م��ن  بالق��ول:  وختم��ت 
األعماق المدربين س��الم ش��حود 
ونهي��ل رج��ب لجهودهم��ا ف��ي 

تأسيس اللعبة بمدينة حلب.
تهميش

الس��لة  بك��رة  الدولي��ة  العبتن��ا 
)س��ابقًا( وقائ��دة فري��ق الج��الء 
والمدرب��ة الحالي��ة )كارال مغامز( 
األندي��ة  إدارات  إل��ى أن  لفت��ت 

باأللع��اب الجماعي��ة للذكور فقط 
على حساب كافة الرياضات ومنها 
والمهتمون  األنثوي��ة..  الرياض��ة 
بش��أن الرياضة األنثوي��ة يعملون 
بجهود ذاتية ومن خالل محبتهم، 
وأوضحت )كارال( أن أموال األندية 
تذهب للعقود االحترافية الضخمة 

للرجال.
وفي مجال لعبتها كرة السلة بينت 
أن معظم العبات األندية حاليًا من 
الناشئات والمستوى لن يتطور إال 
من خالل االحتكاك الخارجي ولو 
كان م��ع دول مجاورة مثل األردن 
ولبن��ان اللذين س��بقانا بأش��واط 
ورغم ظ��روف الح��رب والعدوان 
على سورية وما عانت منه مدينتنا 
حلب نحن أفضل بالمس��توى من 
غيرن��ا ولدينا بط��والت وإنجازات 
تحس��ب لنا آخرها الف��وز بذهبية 
األولمبياد الوطني وأتوقع حس��ب 
مش��اهداتي عودة سريعة للرياضة 
األنثوي��ة الحلبية في مدة أقصاها 

عامان.
عوامل

)ريما زيات(: بطلة سابقة ومدربة 
سباحة بنادي الحرية وعضو سابق 
ف��ي مجل��س إدارة ه��ذا النادي 
ذك��رت بأنه��ا مارس��ت العم��ل 
اإلداري ف��ي نادي الحري��ة لمدة 
سبع سنوات ما بين 2010- 2017 
وطوال عملي في هذه الفترة كنت 
ف��ي حال��ة ج��دال وخصومة مع 

الرؤساء الذين تعاقبوا بشأن دعم 
نادينا وفي  الرياضة األنثوية ف��ي 
أوقات وفقت لنيل مطلبي وكثيرًا 
ما أخفقت، رغم أن األهالي حينها 
كانت لديهم الرغبة بإرسال بناتهن 
لممارسة الرياضة األنثوية وخاصة 
السباحة لكن عدم تدفئة المسابح 
ش��تاء كان أساس��يًا ف��ي عزوف 
وانقطاع البنات عن المتابعة رغم 
أن نادي الحري��ة كان يضم أغلب 
العب��ات منتخب حلب وس��ورية 

ونلنا حينها عدة بطوالت مركزية.
إهمال

وتابع��ت ريما: هن��اك ألعاب في 
نادي الحرية ع��ادت على الصعيد 
األنث��وي للدرج��ة األول��ى خاصة 
كرة الس��لة بعد مخاض والسباحة 
الطائ��رة  والريش��ة  والترياتل��ون 
إدارات  إهم��ال  لكن  والكاراتي��ه 
األندية بعدم دعم وتحفيز الرياضة 
األنثوية أدى إل��ى تراجعها، وكما 
ه��و معلوم فإن أغل��ب ميزانيات 
القدم  األندية تصرف عل��ى رجال 
والس��لة حص��رًا وأن عق��د العب 
محت��رف يوازي اإلنفاق على فريق 
العام،  بالكامل على م��دار  أنثوي 
وفي حال تعرض��ه لإلصابة أو إذا 
اختلف مع مدربه تذهب كل هذه 

األموال هدرًا من دون فائدة.
األوق��ات  أن  )ريم��ا(  وكش��فت 
المخصصة لتمارين فرق السباحة 

تعاد وتباع للمستثمر.

صبحي أبو كم

أنور البكر

محليات

تأه��ل أبطال منتخبن��ا للرياض��ات الخاصة 
بألعاب القوى خالد محمد وعالء عبد السالم 
وعلي أس��عد إلى دورة األلع��اب البارالمبية 
التي تقام في طوكيو العام القادم وذلك بعد 
المطلوبة خالل  التأهيلي��ة  إحرازهم األرقام 
مشاركتهم في بطولة العالم التاسعة أللعاب 
الق��وى التي اختتمت أم��س )الجمعة( في 
إمارة دبي, وه��ي المحطة التأهيلية األخيرة 

لطوكيو 2020. 
وبل��غ رصي��د منتخبنا ف��ي البطول��ة ثالث 
ميداليات متنوعة حيث حقق بطلنا العالمي 
خال��د محمد الميدالية الفضية في مس��ابقة 
رمي الك��رة الحديدي��ة محققا رقم��ا وقدره 
14,29m ومحطما رقمه السابق لبطولة العالم 
2013 وقدره 14,12m, كم��ا حقق الميدالية 

البرونزي��ة في مس��ابقة رمي الرمح مس��جاًل 
46.1 متر, وهو رقم شخصي جديد لالعب.

وج��اءت الثالثة عن طري��ق البطل عالء عبد 
الس��الم بطلنا العالمي الذي حقق الميدالية 
البرونزية في مس��ابقة الكرة الحديدية أيضا 
 7,41m مس��جاًل رقمًا وق��دره f53 لتصنيف
, أما في مس��ابقة رمي الرم��ح فقد حل عبد 
السالم بالمركز الثامن بعد دمج فئة مع الفئة 
األعلى, مما قلص من فرصه بإحراز ميدالية.

وحقق بطلنا علي أس��عد نتيج��ة جيدة في 
البطول��ة من خالل إح��رازه المرك��ز الثامن 
في مس��ابقة الكرة الحديدية بمسافة وقدرها 
11,55m, أما في مس��ابقة رم��ي الرمح فقد 
تعذرت مش��اركة البطل علي اس��عد نتيجة 
اإلصاب��ة, حيث نصحه الفري��ق الطبي بعدم 

المغامرة حتى ال تتفاقم إصابته.
تأهل العبينا الثالثة إل��ى بارالمبيك طوكيو 
رفع عدد الالعبين السوريين المتأهلين إلى 

أربع��ة حيث كان��ت قد تأهل��ت العبة القوة 
البدني��ة نوره بدور في وقت س��ابق من هذا 
العام, وتبقى أم��ام أبطالنا في القوة البدنية 
فرصة وحيدة للتأهل هي بطولة فزاع الدولية 
التي تقام في ش��هر نيسان من العام القادم 
في اإلم��ارات, ولدينا ث��الث العبين لديهم 
فرص��ة التأه��ل هم رش��ا الش��يخ وفاطمة 

الحسن وشادي عيسى.
يش��ار إلى أن بطولة العالم الحالية ش��هدت 
مش��اركة قياس��ية وصلت إلى 1500 العب 
والعب��ة يمثل��ون 123 دول��ة, إضاف��ة ألكثر 
م��ن 1100 إداري وم��درب ومراف��ق وحكم. 
وتضمنت 172 مسابقة فيما شهدت النسخة 
الثامنة للبطول��ة التي أقيمت عام 2017 في 
لندن مش��اركة 1300 رياض��ي ورياضية من 

100 دولة.
أقيمت منافس��ات البطولة في ثالث مالعب 
هي الوصل ونادي ضباط ش��رطة دبي ونادي 

أصح��اب الهم��م وت��م اس��تضافة الوف��ود 
المشاركة في 14 فندقًا وشارك في تنظيمها 
800 متطوع ومتطوعة وتم تغطيتها إعالميا 
عب��ر 350 مؤسس��ة إعالمي��ة م��ن ال��دول 
المش��اركة, وتم نقل مسابقات البطولة على 
الهواء مباش��رة من خالل قناة إم إتش كيه 

اليابانية وقناة دبي الرياضية.
لدى وصول بعثة منتخب الرياضات الخاصة 
إلى أرض الوطن جرى اس��تقبال رس��مي لها 
في مطار دمشق الدولي بحضور الدكتور ماهر 
خياطة نائب رئيس االتح��اد الرياضي العام 
وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس 

وأعضاء اتحاد الرياضات الخاصة.
يذكر أن بعثة منتخبنا المشاركة في البطولة 
ضمت كاًل من معتز قوتلي )رئيسًا( مصعب 
عيش��ة وجمال عليوي )مدربان( إضافة إلى 
ثالث��ة العبين ه��م خالد محم��د وعالء عبد 

السالم وعلي أسعد.

ثالث ميداليات لمنتخب الرياضات الخاصة في بطولة العالم أللعاب القوى

تأهل خالد محمد وعالء عبد السالم وعلي أسعد إلى دورة األلعاب البارالمبية 2020

تابع منتخب بناء األجسام تألقه في المشاركات الخارجية 
وحق��ق ميداليتين فضية وبرونزية كما تم تصنيف ثالثة 
العبين آخرين على سجالت االتحاد الدولي لبناء األجسام 
وذلك في بطولة العالم لبناء األجسام التي اختتمت قبل 
أي��ام في األمارات العربية المتح��دة, وهذه المرة الثالثة 
على التوالي التي يتوج فيها العبو منتخبنا الوطني لبناء 

األجسام في البطوالت العالمية:
وف��ي تفاصيل نتائ��ج أبطالنا فقد تقل��د رامي عقيل 
الميدالية الفضية في الكالس��يك )فيزيك( بوزن 171 

سم, فيما أحرز محمود الشغري الميدالية البرونزية.
وفي بناء األجسام أحرز إياد الزعيم المركز الرابع بوزن 
90 كغ, وحسن شيخ موس المركز الخامس بوزن 65 

كغ, وزهير ونوس المركز الخامس بوزن 90 كغ
وبهذه النتائج حل منتخبنا الوطني بالمركز العاشر في 

البطولة التي أقيمت بمشاركة 92 منتخبا.
يش��ار إلى أن نظام بط��والت العالم لبناء االجس��ام 
بفروعه المتعددة يصنف فيه الالعب من المركز االول 
الى المركز السادس, وقد شمل تصنيف هذه البطولة 5 
العبين سوريين وهم الفائزون بالميداليتين الفضية 
والبرونزي��ة إضافة لالعبين الثالثة الذين حققوا مراكز 

ضمن الستة األوائل.

خمسة العبين سوريين حصلوا على التصنيف الدولي

ميدالية فضية لعقيل وبرونزية للشغري 
في بطولة العالم لبناء األجسام

حق��ق منتخبن��ا الوطن��ي للكيك 
بوكس��ينغ12 ميدالية متنوعة في 
البطول��ة العربية الت��ي اختتمت 
األس��بوع الفائت بمدينة الحسين 
الرياضي��ة في العاصم��ة األردنية 
بالمركز  عم��ان وح��ل منتخبن��ا 
الثالث بعد االردن وتونس وشارك 
البطولة إضافة لهم منتخبات  في 
السودان,  ليبيا,  الجزائر  فلسطين, 
وش��هدت البطولة منافسات قوية 
بي��ن 100 العب مش��ارك, وقدم 

العبونا مستوى جيدًا.
ميداليات منتخبنا

الف��ول  ذهبي��ة  الس��عيد  وائ��ل 
كونتاكت بوزن ٨٦.

محم��د حم��ادة ذهبية س��يمي 
كونتاكت وبرونزية فول بوزن ٦٣.

بش��ار العلي ذهبي��ة كيك اليت 
فل  وبرونزي��ة  لوكي��ك  وفضي��ة 

كونتاكت لوزن ٥١.
ش��هد ريحاوي ذهبية اليت كيك 
وفضية سيمي كونتاكت وبرونزية 

فول كونتاكت وزن ٤٥ 
جاسم الشعلة فضية فل كونتاكت 

بوزن ٨١.
أحمد مقسومة فضية فل كونتاكت 

وفضية لوكيك لوزن ٦٠ كغ
نش��أت حرح فضية لوكيك بوزن 

.٦٩

12 ميدالية متنوعة 
يناقش أنس محمد الس��باعي عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق لمنتخب الكيك بوكسينغ في البطولة العربية

لقطاع التربية والرياضة والش��باب – عضو مجلس إدارة نادي المحافظة 
رس��الته للدكتوراه تحت عنوان )تطوي��ر األداء اإلداري في االتحاد العربي 
الس��وري لكرة القدم من خالل صنع القرارات اإلس��تراتيجية( وذلك عند 
الس��اعة الثانية عش��رة من ظهر يوم األربع��اء 2019/11/20 في المكتبة 

المركزية بجامعة تشرين – الالذقية.
وتتألف أعضاء لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الدكتوراه التي أشرف عليها 
د.وائل معوض والمش��رفة المش��اركة لبنى بش��ارة من: د. نوري بركات 
)عض��وًا( – د.أيمن ديوب )عضوًا( – د.وائل معوض )عضوًا ومش��رفًا( – 

د.بالل محمود )عضوًا( – د.خلود علي ديب )عضوًا(.

السباعي يناقش رسالة الدكتوراه

روبير مخزومة وهيثم عجان
أبطال الدورة التنشيطية لكرة المضرب الشاطئي

الرياضة األنثوية في حلب 
وحديث عن المعاناة والكرة في ملعب األندية؟!

محمد هاشم إيزا

محمد عجان
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لجان القوة في الالذقية
محمد عجان

بحضور عضو المكت��ب التنفيذي رئيس مكتب 
ألع��اب الق��وة ط��ارق حات��م ورئي��س وأعضاء 
تنفيذية الالذقية عقدت اللج��ان الفنية أللعاب 
القوة مؤتمراتها االنتخابية والتي تضمنت الواقع 
الفعلي لهذه األلعاب وس��بل تطوير المس��توى 
واألداء المؤهل للمنافسة وإنجازات هذه اللجان 
عبر العبيه��ا والعباتها في بطوالته��ا الجمهورية 
والمش��اركة م��ع المنتخب��ات الوطني��ة ف��ي 
بط��والت ودورات عربية وقارية ودولية والخطط 

المستقبلية الموضوعة.
وقد انتخبت هذه المؤتمرات لجانها الفنية على 

النحو التالي:
بناء األجس��ام: أيم��ن كزعور، عم��ار مصطفى، 

محمد محمد.
المصارع��ة: خالد حمدي، أحمد خش��فة، أيمن 

أحمد.
األثق��ال: غان��م إبراهيم، ف��ادي عميش، أحمد 

صبيدة.
تايكواندو: إس��بر الياس، غيد مخلوق، زياد معال، 

كرم زوباري، سليمان العبد هللا.
الجودو: هيثم حبيب، بوران عاصي، فهد ياسين 

قصاب.
المالكمة: منعم فاضل، س��ام عبيدة، حنان كفر 

قطاري.
كيك بوكسينغ: باس��م حطاب، مايا حيدر، بديع 

منصور.
كاراتي��ه: عب��د المنعم درويش، قي��س فاضل، 

شادي حلوم، علي عيسى، ساندرا أخرس. 

اللجان الفنية في حلب
محمد هاشم إيزا

عق��دت اللجان الفنية مؤتمراتها وبعد مناقش��ة 
التقاري��ر المقدم��ة والمداخ��الت والتوصي��ات 
جرت انتخابات اللجان الفنية الجديدة وشهدت 

انتخابات لجنة ك��رة القدم بحضور أحمد منصور 
منافس��ة حامية بحضور رئي��س وأعضاء اللجنة 

التنفيذية، وفيما يلي أسماء الفائزين.
كرة الق��دم: صالح أبو بكر، عبد هللا مروح، عدنان 

أبو عجوز، عبد الرزاق بنانة، محمد هاشم إيزا.
كرة الس��لة: إيلي رهجي، ه��راج بزدكيان، مازن 
تاج الدين، عالء جوخه جي، محمد صالح قباني.
كرة الطائرة: عزام عرنجي، عمر عمر، جيما طحان.

كرة اليد: عبد الرحمن كحيل، ميس��اء مس��لب، 
أحمد ناشر النعم.

ألعاب القوى: معتصم س��يجري، رش��يد شريح، 
رابعة حموي.

لجنة رفع األثقال: لم يتقدم أحد لعضوية اللجنة 
الفني��ة وكلفت لجنة لتس��يير أمور اللعبة لحين 
معالج��ة الموض��وع من قب��ل اللجن��ة الفرعية 
المش��رفة على االنتخابات وه��م: 1- نور الدين 
تفنكجي 2- عبد هللا اسكندراني 3- محمد بكري 

أورفلي.
لجن��ة الترياتلون: 1- أحمد قاس��م الس��يد علي 
2- نور خوج��ة 3- نبيل س��باعي 4- عال إدلبي 

5- محمد كيالي.
لجن��ة الجمباز: لع��دم تحقيق حض��ور النصاب 
القانوني عدديًا تس��تمر اللجنة السابقة بممارسة 
مهامه��ا إلى أن يعالج الموض��وع من قبل لجنة 

اإلشراف على االنتخابات واللجنة السابقة هي:
1- كم��ال بودق��ة 2- أحمد باش آغا 3- ياس��ر 

كردي.
الطب الرياضي: 1- الدكتور مفيد مس��لماني 2- 
الدكت��ور عب��د الحكيم أمون��ة 3- المعالج عمار 

الصالح.
الدراجات: 1- محمد وليد غنوم 2- زينب عرابي 

3- أحمد كلزية.
الرياض��ة للجمي��ع: 1- أيمن الح��اج أحمد 2- 

سوسن حبيب 3- فابيوال شاشاتي.
بناء األجس��ام: 1- محمود كنع��ان 2- إبراهيم 
صالحي��ة 3- ويزر س��رميني 4- وائل عاصي 5- 

سالم خياطة.
الس��باحة: رانيا باش��اياني، بش��ار بط��وق، عبد 

اللطيف دهان.
المصارعة: عبد هللا شوبك، بهاء الدين صباغ، زين 

العابدين تركماني.
القوس والس��هم: عام��ر زيتوني، أن��س مجنة، 

مفيدة تركماني.
الريشة الطائرة: عمار طباع، ديمة أحمد، ياسمين 

الشرك.
الشطرنج: حس��ام حوت، حسين شيباني، أيمن 

موفق كعدي، سامي حفار، مصطفى كرج.

ألعاب دير الزور 
مالك الجاسم 

عقدت اللج��ان الفني��ة لأللعاب في دي��ر الزور 
مؤتمراتها االنتخابية بحضور س��اهر الحاج صكر 
أمين فرع دير الزور للحزب ورائد الغضبان رئيس 
مكتب الش��باب الفرعي وماجد سليمان رئيس 
مكتب التنظيم الفرع��ي والدكتور وائل معوض 
عضو المكتب التنفي��ذي لالتحاد الرياضي العام 
وحسين المزيد رئيس اللجنة التنفيذية المكلف 
بدير ال��زور وأعضاء اللجنة التنفيذية وناقش��ت 
المؤتم��رات التقارير المقدمة م��ن قبل اللجان 

لمؤتمراتها وانتخبت لجانها. 
كرة الق��دم: اإلس��راع بتأهيل ملعب دي��ر الزور 
واالهتمام بالفئات العمري��ة وتم انتخاب لجنة 
فني��ة جديدة ضم��ت زي��اد الحمود وش��الش 
الش��الش وأس��امة العبدهللا وخالد الهمش��ري 

وأحمد العواد.
الك��رة الطائرة: فرش الصال��ة الرياضية بالتارتان 
والعمل على إعادة صيانة صالة الباسل الرياضية 
وإع��ادة اس��تالم صالة ن��ادي الميادين لوضعها 
بالخدم��ة وإقام��ة دورات للتدري��ب والتحكيم 
وافتت��اح مراكز تدريبي��ة في الري��ف والمدينة 
وتأمي��ن مس��تلزمات اللعب��ة وتأمي��ن س��لم 
تحكيم خ��اص باللعبة واالهتمام بالقواعد ورفع 

تعويض��ات أذونات الس��فر للح��كام ورفع أجور 
التحكيم, وتم انتخاب لجنة فنية بالتزكية وهم 
ريم العبيد رئيس��ًا وعدنان الغضب أمينًا للس��ر 

وسارة الشيخ عضوًا.
الق��وس والس��هم:تأمين م��كان خ��اص للرمي 
وتأمي��ن أدوات خاص��ة به��ذه اللعب��ة وتقديم 
الدعم المادي لالعبين والمدربين وإيفاد مدربي 
المحافظ��ة التباع دورات خارجية وإقامة دورات 
تدريب وتحكي��م في المحافظ��ة, وتم انتخاب 
لجنة فني��ة بالتزكية ضمت مصع��ب اإلبراهيم 
رئيسًا وصقر الحاج صقر أمينًا للسر وبراءة الحاج 

صكر عضوًا.
الدراجات: إح��داث مراكز تدريبية وتبني األندية 
للعب��ة وإقام��ة دورات تدريبي��ة على مس��توى 
المحافظة والعمل على ش��راء دراجات تدريبية 
وتفريغ عض��و لجنة فنية وتأمي��ن دراجة نارية 
لمرافق��ة الالعبين أثناء التدري��ب, وتم انتخاب 
لجن��ة فنية بالتزكية ضمت كارم عثمان رئيس��ًا 
وخليل الخاروف أمينًا للس��ر وعم��ران المحمد 

عضوًا.
كرة اليد: اإلس��راع بعملية فرش بس��اط أرضية 
الصال��ة الرياضي��ة والعم��ل على تأمي��ن كافة 
مس��تلزمات كرة الي��د من تجهيزات ووس��ائل 
مس��اعدة للتدري��ب والعم��ل عل��ى مش��اركة 
أندي��ة الفتوة واليقظ��ة في كل االس��تحقاقات 
القادمة وإش��راك ح��كام دير الزور ف��ي الدوري 
واالستحقاقات المقبلة والعمل على تزويد الصالة 
الرياضية باإلنارة المناس��بة وافتت��اح مركز ثاٍن 
لالتحاد الرياضي وإلزام إدارات األندية بالتزامات 
مالي��ة مح��ددة للعبة كرة الي��د تتضمن رواتب 
للمدربين ومكافآت لالعبين, وتم انتخاب لجنة 
فنية بالتزكية ضمت حسن ديواني رئيسًا ورشيد 

عكلة أمينًا للسر وفراس فتيح عضوًا.
الش��طرنج: انتخاب لجنة فني��ة بالتزكية ضمت 
ش��امل عاروض رئيس��ًا وهنا مولود أمينًا للس��ر 

ومهند شطيحي عضوًا.

اللعبة  التايكواندو: تأمين مس��تلزمات وأدوات 
وتنش��يطها وإقامة دورات لالعبي��ن والمدربين 
على مستوى المحافظة, وتم انتخاب لجنة فنية 
ضم��ت خالد الس��ليمان رئيس��ًا وطريف جمعة 

أمينًا للسر ونضال الصايغ عضوًا.
افتت��اح مراك��ز جدي��دة وتأمي��ن  الكاراتي��ه: 
مستلزمات اللعبة ودعمها بشكل مستمر لتعود 
لنش��اطها كونها عان��ت الكثير خالل الس��نوات 
الماضي��ة, وتم انتخاب لجنة فنية ضمت محمد 
ملحم رئيس��ًا وعلي الس��لوم أمينًا للسر وأحمد 

راغب الشريف عضوًا.
الج��ودو: افتت��اح مراك��ز جديدة بالتع��اون مع 
دائرة التربية الرياضية وتنش��يط الرياضة الريفية 
وتأمي��ن احتياجات اللعبة, وت��م انتخاب لجنة 
فني��ة ضمت: خليل جراد رئيس��ًا وعب��د الكريم 
حنيدي أمينًا للسر ومحمد ماهر إبراهيم عضوًا.

بناء األجسام: تأمين دسك للصالة وتأمين باقي 
مس��تلزمات اللعب��ة ورفع أجور أذونات الس��فر 
لالعبي��ن والمدربين , وتم انتخ��اب لجنة فنية 
ضمت عبدهللا كلش رئيسًا ومحمد مشهور أمينًا 

للسر وزياد شويخ عضوًا.
رف��ع األثقال: تعاني اللعبة م��ن قلة التجهيزات 
وغياب الدس��ك الخاص باللعبة ونقص بالكوادر 
, وت��م انتخاب لجنة فني��ة ضمت ماهر إبراهيم 
رئيسًا وحس��ن الجاسم أمينًا للس��ر وخالد عبد 

الرحيم وفاتح العمير وخليل الحسين أعضاء.
المصارع��ة: عدم وج��ود بس��اط للتدريب وقلة 
الكوادر والمطالبة بإقامة دورات بش��كل مستمر 
لالعبي��ن والمدربين: وتم انتخ��اب لجنة فنية 
ضمت أمير الصياح رئيسًا وسعد الحافز ومحمود 

أبو كامل 
المالكمة: تأمين مس��تلزمات اللعبة من لباس 
ومس��تلزمات تدريب, وتم انتخ��اب لجنة فنية 
عبداللطي��ف جيرودي رئيس��ًا وإيمان الس��عيد 

وأحمد جيرودي.
الكيك بوكس��ينغ: تأمي��ن مس��تلزمات اللعبة 

وإقام��ة دورات وزي��ادة الدع��م , وت��م انتخاب 
لجنة فنية ضمت باس��م الذهبي رئيسًا ومحمد 
مصطفى عثمان أمينًا للسر ودانيا عثمان عضوًا.

اللجان الفنية بالسويداء
زياد عامر 

عق��دت اللج��ان الفني��ة بالس��ويداء مؤتمراتها 
االنتخابي��ة وس��ط حض��ور ضعي��ف وتغيي��ر 
طفيف ومداخ��الت تك��ررت مفرداتها في مثل 
هذه االجتماع��ات وفي التفاصيل ق��راءة بكرة 
الطاول��ة لغي��اب مقومات النجاح م��ن أدوات 
وتجهيزات وطاوالت أضح��ت قديمة وقلة عدد 
الكوادر العاملة والى اللجنة الفنية جاء خالد أبو 
فخر ومي مرش��د رضوان بداًل من س��امر علوان 
وخلدون زه��ر الدين أّما في مؤتم��ر الدراجات 
فتمح��ورت المداخالت حول غي��اب الدراجات 
الحديث��ة ومقترح��ًا لزيادة المبل��غ المخصص 
للصيانة في الموازنة م��ن 30 إلى 60 ألف ليرة 
س��ورية وج��اءت إل��ى اللجنة الفني��ة ريما غرز 
الدي��ن بداًل من مازن عدوان لتكليفه )رئيس��ًا( 
لنادي الكفر وبالريش��ة الطائرة كانت الش��كوى 
من قل��ة األدوات والتجهيزات وأوقات التدريب 
بالصال��ة الرياضية ومقترحًا م��ن رئيس اللجنة 
هيثم مس��عود العتماد ذلك اللون من الرياضة 
ف��ي نادي صلخد كونه يمل��ك صالة رياضية أّما 
رياضة المصارعة فلخص همومها رئيس اللجنة 
الفني��ة عالء عزام بأن اللعبة تعاني من قلة عدد 
العاملين حيث ال يوجد أي مّدرب متفرغ إضافة 
لغياب التجهيزات واألدوات المساعدة للتدريب 
لاّلعبين  الخدمة  لتقدي��م  المخصصة  واألماكن 
)حمامات ومش��الح( وألعاب القوى تعاني من 
ضع��ف البنية التحتية للعبة ف��ي األرياف وقلة 
عدد المدربي��ن العاملين وع��دم وجود حواجز 
للتدريب بالمحافظة والمقترحات تتضمن إيفاد 
المدربي��ن المجتهدين إلتب��اع دورات خارجية 

وزيادة عدد المراكز التدريبية.

اختتم��ت المؤتم��رات االنتخابية ألندية االتح��اد والحرية 
والجالء الت��ي قررت القي��ادة الرياضية إعادته��ا بناء على 
المعطي��ات التي قدمتها اللجنة المختص��ة المكلفة ببيان 
سير العملية االنتخابية الماضية التي جرت قبل أسبوعين، 
كما انته��ت مؤتمرات اللج��ان الفنية لأللع��اب الرياضية 
وأنجبت لجانها مدعمة بوجوه شابة جديدة إضافة لعدد من 

الخبرات السابقة وهذه هي التفاصيل..

مؤتمر نادي االتحاد
بل��غ عدد أعض��اء الجمعية العمومية 1034 حضر الجلس��ة 
االنتخابي��ة المع��ادة الت��ي ألغيت لعدم اكتم��ال النصاب 
القانون��ي 438 عضوًا وانعق��دت بمن حضر اس��تنادًا لقرار 
المكتب التنفيذي وتنافست قائمتان األولى لرئيس النادي 
الحالي المهندس مفيد مزيك والثانية للمحامي أيمن حزام 
في االقتراع على منصب الرئاسة فاز )المزيك( وحصل على 
275 صوتًا مقابل 154 لمنافسه )الحزام( وألغيت 9 بطاقات.

ف��ي االقتراع عل��ى عضوية مجل��س اإلدارة ف��ازت قائمة 
)المزيك( بكاملها وضمت حسب تسلسل األصوات: صباح 

البك��ري، د. زاهر بطل، س��عد قرقن��اوي، محمد عمروش، 
مالك سعودي، أحمد رحماني.

مؤتمر نادي الجالء
ف��ي االقتراع على منصب رئيس النادي فاز الدكتور أنطوان 
عته بالتزكية وهو الرئيس السابق للنادي والمرشح الوحيد، 
وفي االقتراع على عضوية مجلس اإلدارة تنافست قائمتان 
فازتا مناصفة بالمقاعد الستة أي أن القائمة الثانية اخترقت 
قائمة رئيس الن��ادي بثالثة أعضاء وبالتالي أصبح مجلس 
إدارة الن��ادي مكونًا من: د. أنطوان عته )رئيس��ًا(، جوزيف 
صايغ، سهيل صقال، جاك باشاياني، منى أجق باش، مجد 

لحدو، ردولف إيغو )أعضاء(.
مؤتمر نادي الحرية

ف��ازت قائمة رئي��س اللجنة المكلفة بتس��يير أمور النادي 
الدكتور أحمد س��مير بيبي واحتدم الص��راع في المراحل 
األخيرة على المقعد اإلداري الس��ابع الذي استقر لمصلحة 
الالع��ب الدولي الس��ابق محمد دهمان وباتت التش��كيلة 

اإلدارية الجديدة للنادي األخضر وفق التالي:
الدكتور أحمد س��مير بيبي )رئيس��ًا(، أمير شمس��ي، منى 
حي��داري، صالح الحس��ين، محمد رامي ش��هبندر، محمد 

دهمان، المهندس محمد حزوري )أعضاء(.

متابعات
حظيت االنتخابات باهتمام رس��مي وإعالمي وجماهيري 
وخاصة في نادي االتحاد الذي استمرت العملية االنتخابية 

فيه مع فرز األصوات وإعالن النتائج نحو ثماني ساعات.
حض��ر االنتخابات وطاف على مقراته��ا اللواء موفق جمعة 
رئيس االتحاد الرياضي الع��ام والدكتور ماهر خياطة نائب 
رئي��س االتح��اد ومحمد حرب��ة عضو المكت��ب التنفيذي 
)مش��رف حلب( وت��وزع رئيس وأعضاء اللجن��ة التنفيذية 
لإلش��راف عليها وتابعتها وس��ائل اإلعالم المختلفة ونقلت 

وقائعها مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي.

مؤتمرات أندية االتحاد والحرية والجالء انتخبت مجالس إداراتها

اللجان الفنية لأللعاب تواصل مؤتمراتها للدورة االنتخابية العاشرة

محمد هاشم إيزا

محمد عجان

يانا عفيف العبة سلة التضامن والمنتخب موهبة واعدة ومتميزة

موهبة س��لوية واع��دة ومتميزة بكل م��ا للوصافة 
من معنى فهي تجمع بين الذكاء وس��رعة البديهة 
والرش��اقة ومواصفات العبة السلة المثالية الطول، 
البنية، المه��ارة، الفنيات واإلمكانيات فهي وخالل 
فت��رة قصيرة أصحب��ت من أبرز العب��ات الالذقية 
والجمهوري��ة لما تتمت��ع به من موهب��ة وخاصة 
أداءها ومستواها وترجمة ذلك في اللعب والتسديد 
المحك��م من جميع الجهات وتحت الس��لة واألبرز 
الثالثيات مما لفتت األنظار ومن خالل مشاركاتها 
مع التضامن برزت وشدت إليها أعين اتحاد اللعبة 

الذي س��ارع في ضمها للمنتخب الوطني للناشئات 
وشاركت معه في عدة دورات االتحاد وعقب عودتها 
من األردن بعد مشاركتها مع المنتخب الوطني في 
الدورة الدولي��ة الودية وتحقي��ق المركز األول مع 

زميالتها وكأسين في مهارات اللعبة.
»االتحاد« أجرت معها هذا الحديث عن مش��وارها 

الرياضي مع كرة السلة لنتابع..
بدايتي مع اللعبة

كانت البداية في نادي تش��رين وعمري 7 سنوات 
وبإش��راف الكابتن راما راع��ي ومن ثم انتقلت إلى 
مدرسة س��تار لتعليم كرة الس��لة بإشراف الكابتن 
رام��ي فضلية ال��ذي عم��ل على صق��ل موهبتي 
وتأهيلي وإعدادي بشكل جيد ألتقن جميع فنيات 

ومه��ارات اللعبة ومن ثم ن��ادي التضامن وأمثله 
حالي��ًا في جميع البطوالت أيضًا بإش��راف الكابتن 
رام��ي فضلية الذي يعود إليه الفضل في ما وصلت 
إليه من مس��توى وأداء وال��ذي كان دائمًا يراهن 
على مس��تقبلي السلوي ويشير بقدوم العبة سلوية 

مميزة، وموهبة ينتظر منها الكثير.
بداية المشاركات

- بدأت مش��اركاتي في البطول��ة عام 2015 بطولة 
صغيرات الالذقي��ة ثم بطولة الالذقية المدرس��ية 
ابتدائي وإعدادي وثانوي ومع نادي التضامن كانت 
االنطالقة صغيرات وناش��ئات وإحراز بطولة سورية 

2015 والمركز الثاني 2017.
- أح��رزت م��ع منتخ��ب الالذقية بطولة س��ورية 

المدرسية وأحرزنا المركز األول 2017.
- مع ن��ادي التضامن والمركز الثاني بطولة األندية 

للناشئات 2018.
- أح��رزت م��ع ن��ادي التضامن بطولت��ي الدوري 

والكأس.
- دعي��ت للمنتخب الوطني ألول م��رة عا م2018 
وش��اركت معه في بطولة قارية ف��ي الهند وأحرزنا 

المركز الثالث.
- ش��اركت مع المنتخب الوطني في دورة معسكر 

تدريبي مشترك في بالروسيا.
- شاركت مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية 

الودية في األردن وأحرزنا المركز األول.
- وتم تتويجي بكأس أفضل العبة أسيست وكأس 

أفضل العبة تسديد ثالثيات.
أمنيات وآمال

أمنيتي الرياضية أن أواصل الحفاظ على مس��تواي 
الفني وأعمل على تطويره وأن أش��ارك منتخبات 
القط��ر في البطوالت وال��دورات العربي��ة والقارية 

والدولية وأرفع علم بالدي عاليًا.
أمنيتي الخاصة أن أبقى على التوفيق بين دراستي 

ورياضتي وأواصل دراستي الجامعية.
بطاقة ش��كر لجميع من عمل على صقل موهبتي 

وتأهيلي كابتن رامي فضلية، كابتن مرام عشي.
باق��ة ورد ألس��رتي التي تش��جعني وتواكبني في 

التمارين والمباريات.
الشكر الخاص لجريدة »االتحاد«.
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تأهلت أندية الوحدة والجيش واالتحاد 
والج��الء والكرام��ة والوثبة لل��دور ربع 
الجمهوري��ة  النهائ��ي لمس��ابقة كأس 
ألندية الرج��ال موس��م 2019 / 2020 
حيث من المقرر أن تنطلق منافس��ات 
هذا الدور مس��اء غد األحد فيستضيف 
الوحدة بصالة الفيحاء الرئيسية بدمشق 
ضيفه الجالء ويح��ل الوثبة ضيفًا على 
االتح��اد بصالة األس��د بحلب، ومس��اء 
األربع��اء تق��ام الجول��ة الثاني��ة ففي 
حل��ب يلتقي الجالء م��ع الكرامة وفي 
صال��ة حمص يس��تضيف الوثبة ضيفه 

الجيش.... إليكم التفاصيل: 
نظام المسابقة

ينص نظام المسابقة الذي أقر بالمؤتمر 
االس��تثنائي التح��اد اللعب��ة األخير أن 
يتأهل متصدر ووصي��ف كل مجموعة 
)دمش��ق والوس��طى وحلب( للدور ربع 
النهائ��ي ثم ت��وزع الفرق الس��ت على 
مجموعتين )تضم األولى متصدر دمشق 
مع وصيف حلب ومتصدر الوسطىوتضم 
الثاني��ة متص��در حل��ب م��ع وصيف 
دمش��ق ووصيف الوسطى( لتصبح فرق 
المجموعة األولى تضم الوحدة والجالء 
والكرامة فيم��ا تضم المجموعة الثانية 
االتح��اد والجي��ش والوثبة وس��تلعب 
ف��رق كل مجموعة دوري من مرحلتين 
)ذهاب��ًا وإيابًا( يتأهل من كل مجموعة 
المتصدر والوصيف للدور نصف النهائي.

صدارة الوحدة
الجولة األخيرة من الدور األول لمجموعة 
دمشق )األسبوع الماضي( شهدت تصدر 
الوح��دة بعد فوزه عل��ى الجيش )حامل 
اللق��ب( بفارق )3( نق��اط )75/78( بعد 
تميز واضح لالعب الوحدة مجد عربش��ة 
الذي س��جل )39( نقطة وزميله شريف 
العش )17( نقطة إل��ى جانب الالعبين 
الش��باب عبد هللا الحلب��ي ومحمد عبد 
النب��ي وميش��يل غيث وعم��ار غميان، 
الجي��ش تق��دم بالرب��ع األول عبر رامي 
مرجان��ة وهاني إدريب��ي ورامي ريحاني 
وعب��د الوه��اب الحم��وي بف��ارق )3( 
نق��اط)15/18( وفي الربع الثاني وس��ع 
العبو الجي��ش الف��ارق بتقدمهم بفارق 
)7( نق��اط )9/16( لتصب��ح النتيجة مع 
نهاية الش��وط األول )24/34( وفي الربع 
الثالث قلب الوحدة المجريات مستفيدًا 
من الهجوم الس��ريع والتسجيل الثالثي 
عبر نجم المباراة مجد عربش��ة والمميز 
ش��ريف الع��ش وتأثر الجي��ش بخروج 

المرجان��ة بخطأ عدم األهلي��ة )بعد أن 
ارتكب خطأين متعمدين( وانتهى الربع 
)16/29( لتصبح النتيجة )50/53( وفي 
الربع األخير تع��ادل الفريقان )25/25( 
ليف��وز الوحدة بف��ارق النق��اط الثالث، 
وش��هدت الجولة األخيرة فوز الثورة على 
الفيحاء بف��ارق )33( نقطة )41/74(وقد 
انته��ت أرباع المب��اراة )3/22-12/23-

.)13/18-13/12
االتحاد تفوق عىل الجالء 

وتأهال معاً لدور الستة
محمد هاشم إيزا

اختتمت منافس��ات ال��دور التمهيدي 
لبطول��ة كأس الجمهورية بكرة الس��لة 
لرج��ال مجموع��ة حلب التي ش��هدت 
لق��اءات ح��ارة بي��ن األندي��ة الس��تة 
المش��اركة أعادت إلى اللعبة شيئًا من 
ألقها وبريقها وجماهيريتها وتأهل ناديا 
االتحاد والجالء إلى دور الستة وخرجت 
اليرموك،  الحرية،  المنافس��ة فرق:  من 

العروبة، السكك.
التي جمعت  النهائية  المباراة  وتميزت 
ومس��تواها  بقوته��ا  المدين��ة  درب��ي 
الحاشد وانتهت  الجماهيري  وحضورها 
بفوز االتحاد على غريمه الجالء بفارق 6 

نقاط وفي التفاصيل:
قمة الشهباء

االتحاد × الجالء 82 / 76
فاخوري،  مصب��اح  الدوليون  الح��كام: 

صفوان سيفو، محمد يحيى سبسبي.
 ،17/22  ،27/20  ،17/19( األرب��اع: 

.)15/21
المراقبان: نضال عيان، باكير الوكيل.

قدم قطبا الش��هباء مباراة كبيرة حافلة 
باإلثارة والقوة مقبولة فنيًا، نوعا خاللها 

بالتس��ديد وتبادال ف��رص التقدم وبقي 
مصيره��ا معلق��ًا حت��ى وق��ت متأخر 
عندما انتزع االتحاد بالفوز في لحظاتها 

األخيرة.
الفريق األحمر اس��تطاع إنه��اء الحصة 
األولى متقدمًا بفارق سلة واحدة 17/19 
بعد أداء متكافئ، بينما دانت السيطرة 
واألفضلي��ة في الحص��ة الثانية للفريق 
األزرق 27/20 فتقدم بالحصيلة 34/39، 
وبالثالثة اس��ترد االتحاد زم��ام اللعب 
وتمكن م��ن معادلة النتيج��ة بتفوقه 
61/61 وجاء الحس��م  17/22 لتصب��ح 
بالحصة الثالثة لمصلحة االتحاد 15/21 

الذي أنهى الموقعة فائزًا 76/82.
أرقام

س��جل لالتحاد: أحمد يزن حريري 27، 
س��يبوه قراجيان 17، توفيق صالح 13، 

أنطون��ي بكر 6، عل��ي دي��ار بكرلي 6، 
محمد نديم العيس��ى 4، فارس الفرا 3، 

دياب الشواخ 2، ناظم قصاص 4.
س��جل للجالء: وائل جليالتي 19، إسبر 
كرد 18، يامن حيدر 17، إس��حاق عبيد 

8، جورجي ناظاريان 14.
من خارج القوس اصاب االتحاد 6 رميات 

عن طريق 5 للحريري وواحدة لصالح.
س��جل للج��الء 7 رمي��ات م��ن خارج 
القوس لكل من 3 حي��در، 2 جليالتي، 

2 ناظاريان.
احتس��ب على االتح��اد 21 خطأ وخرج 

منه دياب الشواخ.
احتسب على الجالء 18 خطأ.

وفي اللق��اءات األخيرة لمجموعة حلب 
فاز الحرية على السكك 52/86، وتفوق 
االتح��اد عل��ى الحري��ة 63/92 وعل��ى 

اليرم��وك 65/125 وف��از الج��الء على 
الحرية 57/65.

عقوبات اتحادية
أصدر اتحاد كرة السلة األسبوع الماضي 
ثالث قرارات انضباطية بناء على تقارير 
مباري��ات الجولة األخيرة والتي جمعت 
االتحاد مع الجالء والوحدة مع الجيش 
والكرام��ة مع الوثبة حي��ث نص القرار 

)11( على ما يلي: 
م��ادة رق��م )1(: تغريم ن��ادي االتحاد 
غرامة مالية وقدرها )300.000( ل.س 
فقط: ثالثمائة ألف ليرة س��ورية بسبب 
تس��جيل إنذار مسجل أول على جمهور 
نادي االتح��اد للش��تم الجماعي تجاه 
الفريق اآلخر وذلك اس��تنادا إلى المادة 

)3 – 8 - 2( من الالئحة االنضباطية.
مادة رقم )2(: تسديد الغرامات المالية 

المترتبة على نادي االتحاد في حساب 
االتح��اد الس��وري لك��رة الس��لة لدى 
المص��رف التجاري الس��وري فرع /11/ 
تح��ت رق��م /108124-0111/ ويق��دم 
اإلشعار إلى محاس��ب االتحاد أو تسدد 
نق��دًا إل��ى محاس��ب االتح��اد العربي 
الس��وري لكرة الس��لة وفي ح��ال عدم 
النادي استكمال  التسديد لن يستطيع 

بقية المباريات.
مادة رقم )3(: يبلغ هذا القرار من يلزم 

لتنفيذه.
فيما نص القرار رقم )12( على ما يلي: 
م��ادة رق��م )1(: تغريم ن��ادي الوحدة 
 )300.000( وقدره��ا  مالي��ة  غرام��ة 
ل.س فقط: ثالثمائة ألف ليرة س��ورية 
وإقام��ة مبارات��ه القادمة لفئ��ة الرجال 
بدون جمهور بسبب استخدام الجمهور 
لأللع��اب النارية والدخانية بعد المباراة 
وذلك استنادا إلى المادة )3 – 10 - 4( 

من الالئحة االنضباطية.
مادة رق��م )2(:إيقاف الالعب ش��ريف 
العش من نادي الوحدة مباراة رس��مية 
واحدة م��ع فئته األصلي��ة باإلضافة ما 
يتخللها م��ن مباريات رس��مية وودية 
ويغرم غرامة مالي��ة قدرها )100.000( 
فق��ط: مائ��ة ألف لي��رة س��ورية ال غير 
بسبب سلوكه الذي يتنافى مع األخالق 
الرياضية بعد انتهاء المباراة مع الحكم 
وذلك استنادا إلى المادة )4-7-1( من 

الالئحة االنضباطية.
م��ادة رق��م )3(: يحق لن��ادي الوحدة 
اس��تبدال عقوب��ة من��ع الجمه��ور من 
الحضور بدفع مبلغ وقدره )1.000.000( 
فقط: مليون ليرة سورية وذلك استنادا 
إل��ى الم��ادة )3 – 13( م��ن الالئح��ة 

االنضباطية.كم��ا ويحق لن��ادي الوحدة 
استبدال عقوبة منع العبه من المشاركة 
بدفع مبل��غ وق��دره )250.000( فقط: 
مائتان وخمسون ألف ليرة سورية فقط 
ال غير اس��تنادا إلى الم��ادة )4-14(من 

الالئحة االنضباطية.
مادة رقم )4(: تسديد الغرامات المالية 
المترتبة على نادي الوحدة في حساب 
االتح��اد الس��وري لك��رة الس��لة لدى 
المص��رف التجاري الس��وري فرع /11/ 
تح��ت رق��م /108124-0111/ ويق��دم 
اإلشعار إلى محاس��ب االتحاد أو تسدد 
نق��دًا إل��ى محاس��ب االتح��اد العربي 
الس��وري لكرة الس��لة وفي ح��ال عدم 
النادي استكمال  التسديد لن يستطيع 

بقية المباريات.
مادة رقم )5(: يبلغ هذا القرار من يلزم 

لتنفيذه.
أما القرار رقم )13(نص على ما يلي: 

م��ادة رق��م )1(: تغريم ن��ادي الكرامة 
 )300.000( وقدره��ا  مالي��ة  غرام��ة 
ل.س فقط: ثالثمائة ألف ليرة س��ورية 
وإقام��ة مبارات��ه القادمة لفئ��ة الرجال 
بدون جمهور بسبب استخدام الجمهور 
لأللع��اب النارية والدخانية بعد المباراة 
وذلك استنادا إلى المادة )3 – 10 - 4( 

من الالئحة االنضباطية.
م��ادة رق��م )2(: يح��ق لن��ادي الكرامة 
استبدال عقوبة منع الجمهور من الحضور 
بدف��ع مبلغ وق��دره )1.000.000( فقط: 
مليون ليرة س��ورية وذلك اس��تنادا إلى 
المادة )3 – 13( من الالئحة االنضباطية.

الغرام��ات  تس��ديد   :)3( رق��م  م��ادة 
المالي��ة المترتب��ة على ن��ادي الكرامة 
ف��ي حس��اب االتح��اد الس��وري لكرة 
الس��لة لدى المصرف التجاري السوري 
فرع /11/ تحت رق��م /0111-108124/ 
ويقدم اإلش��عار إلى محاسب االتحاد أو 
تسدد نقدًا إلى محاسب االتحاد العربي 
الس��وري لكرة الس��لة وفي ح��ال عدم 
النادي استكمال  التسديد لن يستطيع 

بقية المباريات.
مادة رقم )4(: يبلغ هذا القرار من يلزم 

لتنفيذه.
عودة لجنة اإلحصاء

ستباش��ر لجنة اإلحصاء ف��ي اتحاد كرة 
الس��لة عملها خالل األي��ام المقبلة في 
محافظات دمش��ق حمص حماه حلب 
بعد أن ق��ام المكتب التنفيذي لالتحاد 
الرياضي العام بتوفير األجهزة المناسبة 
والمالئم��ة وعددها أربع��ة )كومبيوتر 
وطابعة(.على أن يستكمل اإلحصاء في 

بقية الصاالت خالل المرحلة القادمة. 

كرة السلة

أبي شقير 

أبي شقير 

كأس الجمهورية لكرة السلة ألندية الرجال 2019 / 2020

غدًا.. الوحدة يستضيف الجالء والوثبة ضيفًا على االتحاد

برنامج المباريات واألندية المتأهلة

المجموعة الثانيةالمجموعة األولىاألندية المتأهلة
الوثبةالجيشاالتحادالجالءالكرامةالوحدة

الصالةالوقتالمرحلةالمجموعةالفريقانالتاريخاليومرقم
الفيحاء18.00الذهابدور الستة مج1الجالءالوحدة2019/11/17األحد1
األسد18.00الذهابدور الستة مج2الوثبةاالتحاد2
األسد18.00الذهابدور الستة مج1الكرامةالجالء2019/11/20األربعاء3
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يقيم اتحاد كرة الس��لة اليوم )الس��بت( ن��دوة توعية خاصة 
لجماهير وإدارات األندية حيث س��يتم شرح الئحة االنضباط 
الجدي��دة ، في مقر األكاديمية األولمبية الس��ورية في مدينة 
الفيحاء الرياضية بدمش��ق الساعة الثانية عشرة ظهرًا ، ووجه 
اتحاد اللعبة الدع��وة إلداريي أندية الجيش والوحدة والكرامة 
والوثبة والطليعة والنواعي��ر واالتحاد والجالء والحرية إضافة 
لرؤس��اء روابط المشجعين باألندية المذكورة والمهتمين من 

أعضاء مجالس إدارات األندية.

توج ن��ادي بيروت اللبنان��ي بطال للنس��خة الواحدة 
والعش��رين للبطولة العربية للس��يدات لكرة الس��لة 
، الت��ي احتضنته��ا صالة مكناس المغربية األس��بوع 

الماضي بمشاركة تسعة فرق عربية.
وجاء تتويج الفريق اللبناني بلقب هذه البطولة، التي 
ش��هدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا بعد ف��وزه بالمباراة 
النهائي��ة عل��ى نادي األم��ل القبلي التونس��ي بفارق 
)12( نقط��ة )66/54( فيما ف��از بالمركز الثالث نادي 
المجم��ع البترولي الجزائري ال��ذي تغلب في تحديد 

المرك��ز الثالث على فريق الفحيص األردني بفارق )6( 
نقاط )65/59(.

ألقاب فردية
وفي خت��ام البطولة توجت الالعبة التونس��ية هدى 
الحمروني )فريق األمل التونسي( بجائزة أفضل العبة 
في الدورة ، فيما أحرزت س��عيداني صوفيا على لقب 
هداف��ة البطولة فيما فازت الالعبة الجزائرية رش��يدة 
بلعي��دي )المجمع النفط��ي بلقب هداف��ة الرميات 

الثالثية.

إنطلقت مساء أمس )الجمعة( منافسات الدور نصف 
النهائي لمس��ابقة كأس الجمهورية ألندية الس��يدات 
موس��م 2019 / 2020 حيث حقق الثورة فوزًا قياسيًا 
على منافسه األش��رفية بفارق )41( نقطة )100/59( 
ويلتقي مس��اء اليوم بصالة األس��د بحلب الجالء مع 
الوحدة بعد أن تأهل الجالء على حساب الحرية على 

ضوء فوزه ذهابًا وإيابًا.

نتيجة قياسية
مساء أمس حققت س��يدات الثورة فوزًا قياسيًا على 
س��يدات األش��رفية بفارق )41( نقطة بع��د أن قدم 
الفري��ق عرضًا قوي��ًا دفاعيًا وهجومي��ًا ونجح الفريق 
بتس��جيل )100( نقطة بثالثية س��يدرا سليمان قبل 
نهاية الربع األخي��ر بثواني ، بالربع األول تقدم الثورة 
بفارق نقطتين )14/12( عبر أليس��يا ونورا وس��يدرا 
وماريا وكان اعتماد األش��رفية على آس��مى وإناس 
وراما وفي الربع الثاني وس��ع الث��ورة الفارق وتفوق 
بفارق )20( نقطة حيث انته��ى الربع )34/14( وفي 

الربع الثالث اس��تمر تفوق الث��ورة حيث انتهى الربع 
بف��ارق )12( نقط��ة )27/15( م��ع تميز كبي��ر لنورا 
وإليسيا وفي الربع األخير استمر تفوق الثورة وانتهى 

الربع بفارق )7( نقاط )25/18(.

مواجهة قوية 
مس��اء اليوم يس��تضيف الجالء بصالة األسد بحلب 
منافس��ه الوح��دة  حي��ث يتوقع أن تش��هد المباراة 
ندية كبيرة حيث يعتمد الجالء على علياء الياس��ين 
وميريام جانجي ومينرفا عجان وجونا مبيض وجيما 
دول��ي فيما يعتمد الوحدة عل��ى كارولينا أبو لطيف 
وجيهان مملوك و ليانا غنوم وهبة بغدادي وس��الف 
خليل مما يذكر أن الجالء فاز على الحرية بالدور ربع 
النهائي ذهابًا  بفارق )5( نقاط )63/59( وإيابًا بفارق 

)7( نقاط )60/53(.

مرحلة اإلياب 
مس��اء الجمعة القادم يتجدد لقاء المتنافسين حيث 
يلتقي الوحدة م��ع الجالء الس��اعة الرابعة عصرًا ثم 
يلتقي األش��رفية مع الثورة الس��اعة السادسة مساء 

بصالة الفيحاء الرئيسية بدمشق.

اليوم.. ندوة لتوعية جماهير األندية 
وشرح الالئحة االنضباطية

نصف نهائي كأس السيدات لكرة السلة 2019 / 2020

اليوم ... الجالء يستضيف الوحدة وفوز قياسي للثورة على األشرفية

بيروت اللبناني 
بطاًل للنسخة 21 للبطولة العربية للسيدات
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أيهم الحمزاويأنــــور البكــرم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

يمض��ي كل من برش��لونة ولاير مدريد على 
خط الصدارة الواحد في الدوري اإلسباني مع 
انقضاء الجولة الثالثة عش��رة من المس��ابقة 
ولكل منهم��ا 25 نقطة م��ع أفضلية للفريق 

الكاتالوني بهدفين في فارق التسجيل.
وف��ي جول��ة االس��بوع الماضي ق��اد النجم 
األرجنتيني ليونيل ميس��ي فريقه برش��لونة 
للفوز على ضيفه س��لتا فيغو 4 /1 بتسجيله 
ثالثة أه��داف )هاتريك( بواق��ع هدف من 
ركل��ة جزاء وهدفين من ركلتين حرتين في 

الدقائق 23 و45 و48.
وتكفل لوكاس اوالزا بتسجيل الهدف الوحيد 
لسلتا فيغو قبل ثالث دقائق من نهاية الشوط 
األول فيما سجل البديل سيرخيو بوسكيتس 
اله��دف الراب��ع لبرش��لونة ف��ي الدقيقة 85 
وتوق��ف رصيد س��لتا فيغو عند تس��ع نقاط 

ليبقى في المركز الثالث من القاع.
وفي مباراة أخرى سجل كريم بنزيمة هدفين 
ليتابع لاير مدريد الصدارة المش��تركة بتغلبه 
4-صفر عل��ى إيب��ار.. ومنح بنزيم��ة فريقه 
بداي��ة مريحة في ظل تس��اقط غزير لألمطار 
على اس��تاد ايبوروا في الدقيقة 17 وعزز لاير 
من تقدمه س��ريعًا بواس��طة ركلة جزاء من 
سيرجيو راموس في الدقيقة 20 عقب عرقلة 
إيدن هازارد ون��ال الفريق ركلة أخرى عندما 
س��قط لوكاس فاسكيز وس��دد بنزيمة الكرة 
ليودعها به��دوء في الش��باك ولم يكن لاير 
بنفس مستوى القوة في الشوط الثاني لكنه 
اس��تطاع تعزيز تقدمه في الدقيقة 61 عندما 
مرر لوكاس مودريتش الكرة إلى العب وسط 
أوروغواي فيدريكو بالبيردي الذي سجل أول 

أهدافه مع لاير.

واس��تعاد أتلتيكو مدريد نغم��ة االنتصارات 
في »الليغا« بفوز ثمين بثالثة أهداف مقابل 
هدف واحد على إس��بانيول في الجولة ذاتها 

من المسابقة.
وتقدم إسبانيول بهدف سجله سيرجي داردير 
في الدقيق��ة 38 ورد أتلتيكو بقوة عبر ثالثة 
أهداف سجلها آنخل كوريا في الدقيقة األولى 
من الوقت بدل الضائع للشوط األول وألفارو 
موراتا في الدقيق��ة 88 وكوكي في الدقيقة 

الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
الذي  أتلتيكو مغام��رة إس��بانيول  وأفس��د 
تجمد رصي��ده عند ثماني نق��اط في المركز 
التاسع عشر قبل األخير بعدما مني بالهزيمة 
الثالثة على التوالي وهي السادسة له مقابل 
ف��وز واحد في آخر س��بع مباري��ات خاضها 
بالمس��ابقة، بينما رفع أتلتيك��و رصيده إلى 

24 نقطة ويستعيد المركز الثالث في جدول 
المس��ابقة بفارق نقطة احدة خلف برش��لونة 

ولاير مدريد.
تحديد موعد الكالسيكو 

أكدت رابط��ة الدوري اإلس��باني لكرة القدم 
)الليغ��ا( أن مب��اراة برش��لونة ولاير مدريد 
)الكالسيكو( والمؤجلة من المرحلة العاشرة 
بالمسابقة ستقام يوم الثامن عشر من كانون 

أول القادم.
وح��ددت الرابط��ة الس��اعة الثامنة مس��اًء 
بالتوقي��ت المحل��ي موع��دًا للمب��اراة التي 

ستقام في ملعب »كامب نو«.
وكان االتحاد اإلسباني أعلن تأجيل المباراة 
التي كان مقررًا إقامتها في 26 تش��رين أول 
بسبب اضطرابات شهدها إقليم كاتالونيا في 

وقت إقامة المباراة.

صراع ثنائي على صدارة الدوري اإلسباني

أبرز مباريات األسبوع الحايل
التوقيتالبطولةالفريقاناليوم والتاريخ

السبت16/11

7،00تصفيات أوروباروسيا × بلجيكا
9،45تصفيات أوروباكرواتيا × سلوفاكيا
9،45تصفيات أوروباايرلنداش × هولندا

9،45تصفيات أوروباالمانيا × روسياالبيضاء

األحد17/11

4،00تصفيات أوروباصربيا × أوكرانيا
4،00تصفيات أوروبالوكسمبورغ × البرتغال

7،00تصفيات أوروباكوسوفو × إنكلترا
7،00تصفيات أوروبابلغاريا × التشيك

9،45تصفيات أوروباالبانيا × فرنسا

اإلثنين18/11

3،00تصفيات إفريقياج القمر × مصر
9،00تصفيات إفريقيابوتسوانا × الجزائر
9،45تصفيات أوروباإيطاليا × أرمينيا
9،45تصفيات أوروباإسبانيا × رومانيا

9،45دولية وديةاألرجنتين × أورغواي

الثالثاء19/11

12،25دولية وديةاليابان × فنزويال
1،00تصفيات آسياج مالديف × غوام
3،00تصفيات إفريقيابوروندي × المغرب
3،30دولية وديةالبرازيل × كورياج
4،00تصفيات آسياسورية × الفلبين
4،00تصفيات آسياالعراق × البحرين

6،30دولية وديةالسعودية × بارغواي
7،00دولية وديةكرواتيا × جورجيا
9،00تصفيات إفريقياغينيا إ × تونس

9،45تصفيات أوروباالمانيا × ايرلندا ش
9،45تصفيات أوروباهولندا × استونيا

9،45تصفيات أوروباسان مارينو × روسيا
9،45تصفيات أوروبابلجيكا × قبرص
9،45تصفيات أوروبابولندا × سلوفينيا

3 فجرًادولية وديةإكوادر × كولومبيااألربعاء20/11
3،30 فجرًادولية وديةبيرو × تشيلي

مونش��نغالدباخ  بوروس��يا  تاب��ع 
مغامرته هذا الموسم وعزز موقعه 
في صدارة ترتيب الدوري األلماني 
لك��رة القدم »بوندس��ليغا« بعدما 
حقق فوزًا ثمينًا 3 /   1 على ضيفه 
فيردر بريمن في المرحلة الحادية 
عش��رة من عمر المسابقة، ولعب 
العبين  بعش��رة  مونش��نغالدباخ 
عقب ط��رد رام��ي بن س��بعيني 
في  الثاني��ة  الصف��راء  بالبطاق��ة 

الدقيقة 87.
وارتفع رصيد الفريق إلى 25 نقطة 
متربعًا على القمة بفارق أربع نقاط 

عن اليبزغ وبايرن ميونخ.
م��ن جهته س��حق باي��رن ميونخ 
برباعية  دورتموند  بوروسيا  غريمه 
ال��دوري  كالس��يكو  في  نظيف��ة 
األلمان��ي على ملع��ب أليانز أرينا 

لحساب الجولة ذاتها.
البافاري  العمالق  أهداف  وجاءت 
عن طريق روبرت ليفاندوفس��كي 
»هدفي��ن« وس��يرجي جناب��ري 
وماتس هوميلز بالخطأ في مرماه.

ونف��ض بايرن به��ذا االنتصار غبار 
هزيمته المهينة على يد آينتراخت 
فرانكفورت )5-1( في الجولة قبل 
الماضية من البوندس��ليغا والتي 
بالمدرب  اإلطاح��ة  في  تس��ببت 

الكرواتي كوفاتش.
ومن أول فرص��ة بالمباراة حملت 
الدقيق��ة 17 النبأ الس��ار لجماهير 

باي��رن بعدم��ا أرس��ل بنيامي��ن 
باف��ارد عرضي��ة داخ��ل منطق��ة 
ج��زاء دورتمون��د، ليقابلها روبرت 
ليفاندوفس��كي بضربة رأسية من 
الوضع طائ��رًا محرزًا هدف التقدم 

ألصحاب األرض.
وباغت بايرن ضيف��ه بهدف مبكر 
بعد دقيقتين على بداية الش��وط 

الثان��ي من ك��رة مرتدة س��ريعة 
وصلت إلى توم��اس مولر لينطلق 
حتى وصول��ه لمنطقة الجزاء قبل 
أن يمرر كرة عرضية لليفاندوفسكي 
الذي فشل في االس��تحواذ عليها 
لتصل إلى جناب��ري الذي وضعها 
بسهولة في المرمى الخالي الهدف 

الثاني لفريقه.

الجن��اح  الحك��م فرح��ة  وأرج��أ 
األلماني بهدفه بعدما ألغاه بداعي 
التس��لل قبل أن يستعين بتقنية 
الفيديو، التي أثبتت صحة الهدف.
أطل��ق   76 الدقيق��ة  وف��ي 
الرحمة  رصاص��ة  ليفاندوفس��كي 
على الفريق الضيف بعدما تس��لم 
ك��رة مرره��ا ل��ه مولر ف��ي قلب 
منطقة الجزاء ليضعها بأريحية في 
الشباك موقعًا على الهدف الثاني 

له والثالث لبايرن.
وبع��د م��رور دقيقتي��ن فقط كاد 
البديل إيفان بيريسيتش أن يعزز 
تقدم بايرن بهدف رابع بعدما قابل 
كرة عرضية بلمس��ة مباشرة لكنها 
حادت عن مرم��ى بوركي وعوض 
الجن��اح الكرواتي فرصته الضائعة 
بعد دقيقة واحدة بإرس��ال عرضية 
إبعادها  هوميل��ز  ح��اول  أرضية، 
بقدمه، لكنه��ا تحولت بالخطأ في 
مرمى فريقه، ليع��زز بايرن تقدمه 
به��دف رابع، بني��ران صديقة من 

العبه السابق، في الدقيقة 80.

انتزع يوفنتوس ف��وزًا صعبًا على 
ضيف��ه ميالن به��دف نظيف في 
المباراة التي جمعتهما مساء على 
بتورينو  س��تاديوم  أليان��ز  ملعب 
ضمن قمة الجولة الثانية عشرمن 

الدوري اإليطالي.
ديباال  باول��و  األرجنتيني  وأح��رز 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
77 بعدم��ا م��ر م��ن رومانيول��ي 
وأطلق تسديدة بالقدم اليمنى في 
الش��باك حيث نزل بدياًل لرونالدو 
وش��تم األخير مدربه وغادر ملعب 
المباراة بعد التبديل قبل أن تسير 

األمور بعدها بشكل طبيعي ضمن 
أروقة الفريق.

وع��زز البيانكونيري بهذا الفوز من 
صدارت��ه برصي��د 32 نقط��ة فيما 
تجم��د رصيد ميالن عند 13 نقطة 

بالمركز الرابع عشر.
مي��الن  إنت��ر  فري��ق  ويحت��ل 
المرك��ز الثان��ي بف��ارق نقطة عن 
المتصدرحي��ث تمك��ن من قلب 
تأخره به��دف أمام ضيفه هيالس 
فيرونا إل��ى فوز بهدفي��ن مقابل 

هدف.
وتقدم فيرونا بهدف فاليريو فيري 

في الدقيق��ة 19 م��ن ركلة جزاء 
إلنتر  فيتش��ينو  ماتياس  وتعادل 
ميالن ف��ي الدقيق��ة 65 قبل أن 
يس��جل نيكولو باريال هدف الفوز 

في الدقيقة 83.
وتوقف رصيد فيرونا عند 15 نقطة 
في المركز التاسع ويعد هذا الفوز 
العاش��ر إلنتر ميالن ف��ي الدوري 
هذا الموس��م مقابل الخسارة في 
مباراة والتعادل ف��ي مثلها، فيما 
لفيرونا  الخامس��ة  الخس��ارة  هي 
في الدوري مقاب��ل الفوز في أربع 

مباريات والتعادل في ثالث.

يوفنتوس عزز صدارته وإنتر يستمر بمطاردته

االثنين.. نهائي مونديال الناشئين 
تش��هد الس��اعة الثانية عشرة من 
ليلة بع��د غ��د اإلثني��ن المباراة 
للناش��ئين  العالم  لكأس  النهائية 
منافس��اتها  المقامة  الق��دم  لكرة 
حالي��ًا ف��ي البرازيل فيم��ا تقام 
الثالث في  مباراة تحديد المرك��ز 

الثامنة من مساء غد األحد.
وأقيم )والجريدة على الطابع( دور 
الخميس  النهائي مس��ائي  نصف 
منتخبا  التق��ى  حي��ث  والجمعة 

المكسيك وهولندا بنصف النهائي 
األول، وشهد الثاني مواجهة فرنسا 

مع البرازيل.
وشهد الدور ربع النهائي للمسابقة 
فوز كبير لهولندا عل��ى البارغواي 
1/4 وتغلبت المكس��يك بصعوبة 
به��دف  الجنوبي��ة  كوري��ا  عل��ى 
المنتخ��ب  فرنس��ا  وس��حقت 
آخ��ر  وش��هدت   1/6 اإلس��باني 
مواجهات ال��دور هدفين نظيفين 

للبرازيل في مرمى إيطاليا.
وفي س��جل المش��اركة اآلسيوية 
بالبطولة ش��هد دور الس��تة عشر 
على  الياباني  المنتخ��ب  خ��روج 
يد المكس��يك بهدفي��ن دون رد 
وتغلب��ت فرنس��ا على اس��تراليا 
برباعي��ة نظيف��ة فيما س��بقتهم 
طاجكس��تان بالخروج م��ن الدور 
األول في ظل عدم تأهل أي فريق 

عربي للنسخة الحالية.

)بوندسليغا( رباعية بافارية ومونشنغالدباخ يعزز صدارته لـ

واصل فريق ليفربول انتصاراته حتى في أصعبها ليغرد 
وحيدًا خارج الس��رب في مقدمة ال��دوري اإلنكليزي 
قبل فت��رة التوقف الدولي هذا االس��بوع حيث له 34 
نقطة ويبتعد بفارق 8 نقاط عن كل من ليس��تر سيتي 

وتشيلسي أقرب منافسيه.
وحس��م المتصدر قمة الجولة الثانية عشرة لمصلحته 
بالفوز على مانشس��تر س��يتي حامل اللق��ب )3- 1( 
ليحقق االنتصار في 11 مباراة مقابل تعادل في مباراة 
واحدة وتجمد رصيد مانشس��تر س��يتي عند 25 نقطة 
وبات��ت رحلته للبحث عن الص��دارة والدفاع عن لقبه 

مهمة صعبة.

س��جل أهداف ليفربول فابينيو ومحمد صالح وساديو 
ماني )د 6-13- 51( فيما سجل هدف السيتي سيلفا 

)د 78(.
وواصل تشيلس��ي زحف��ه نحو القمة وحق��ق انتصاره 
الس��ادس على التوالي بالتغلب على كريستال باالس 
2 - صفر وانتهى الش��وط األول من المباراة بالتعادل 
السلبي ثم سجل تامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش 

هدفي المباراة في الدقيقتين 52 و79.
ورفع تشيلس��ي رصيده إلى 26 نقط��ة وتجمد رصيد 
كريستال باالس عند 15 نقطة في المركز التاسع بعدما 

فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي.

بدأ نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
مفاوض��ات مع المهاجم الس��ويدي 
زالت��ان إبراهيموفيتش العب لوس 
األميرك��ي  جاالكس��ي  أنجلي��س 
تمهيدًا  لمانشستر،  السابق  والالعب 
لع��ودة محتملة إلى ملع��ب »أولد 

ترافورد«. 
النرويج��ي  أن  مواق��ع  وذك��رت 
المدي��ر  سولش��اير  جون��ار  أول��ي 
الفن��ي لمانشس��تر يونايت��د يرغب 
في تعزي��ز هجوم الفري��ق عبر ضم 
والذي  عامًا/   38/ إبراهيموفيت��ش 
س��بق له أن دافع ع��ن ألوان الفريق 
في 53 مب��اراة وس��جل خاللها 29 

هدفًا.

بدوره بعث الس��ويدي )إبرا( برسالة 
وداع إلى فريق��ه والجماهير مؤكدا 
رحيل��ه بنهاية الع��ام الجاري حيث 
ينته��ي عق��د إبراهيموفيت��ش مع 
جاالكسي نهاية كانون األول المقبل.

وكت��ب الالعب رس��الة عبر صفحته 
الش��خصية عل��ى »في��س ب��وك« 
قال فيه��ا: حضرت، رأي��ت، ربحت 
وخس��رت، ش��كرًا ل��وس أنجلوس 
جاالكسي، ألنك جعلتني أشعر أنني 

على قيد الحياة مرة أخرى.
وأض��اف: إلى جماهير جاالكس��ي، 
أردتم زالتان، فأحضرت لكم زالتان، 
على الرحب والسعة..القصة مستمرة 

واآلن عودوا لمشاهدة البيسبول.

ليفربول يسير وحيدًا في البريمييرليغ

إبراهيموفيتش يقترب من العودة ألولد ترافورد

أعلن االتحاد الدول��ي لكرة القدم 
)فيفا( تعيين الفرنس��ي أرس��ين 
فينغ��ر الم��درب الس��ابق لفريق 
أرسنال اإلنكليزي رئيسًا لمنظومة 

تطوير كرة القدم حول العالم.
وكان فينغر دخ��ل في محادثات 
مع ن��ادي بايرن ميون��خ األلماني 
لبحث إمكانية توليه المس��ؤولية 
خلف��ًا للكرواتي نيك��و كوفاتش، 
وعل��ى الرغ��م من ع��دم وضوح 
الذي طلب  الط��رف  الصورة حول 
والطرف الذي رفض لم تصل تلك 

المناقشات إلى شيء.
وفاز فينغ��ر بثالث بطوالت دوري 
وس��بع بط��والت كأس االتح��اد 
إلى  الوص��ول  بجانب  اإلنكلي��زي 
نهائي دوري أبط��ال أوروبا 2006 
خ��الل 22 عامًا قضاه��ا كمدرب 

ألرسنال.
وقبل فينغ��ر )70 عام��ًا( منصبًا 
»الفيف��ا«  م��ع  النط��اق  واس��ع 
يتضمن الترويج لكرة القدم رجال 
وس��يدات، ورئاس��ة المجموع��ة 
الفني��ة الت��ي تحل��ل البط��والت 
تتعلق  لجن��ة  وعضوية  الكب��رى، 

بالقانون.
وق��ال فينغر في بي��ان له: أتطلع 
إلى مواجهة ه��ذا التحدي المهم 
للغاي��ة، ليس فق��ط ألنني كنت 
مهتم��ًا دائمًا بتحلي��ل كرة القدم 
من منظور أوسع، ولكن ألن مهمة 
»فيف��ا« بصفته الهيئ��ة الحاكمة 
لك��رة القدم، هي مهم��ة عالمية، 
أعلم أنني أس��تطيع المس��اهمة 
الهدف وس��أبذل  في تحقيق هذا 

قصارى جهدي في ذلك.
وعمل فينغر كمحلل في القنوات 
التلفزيونية، بعد مغادرة أرس��نال، 
وفي )فيفا( س��يتولى العديد من 
المس��ؤوليات التي كان يتحملها 
الذي  الهولندي ماركو فإن باستن 
ت��رك منص��ب مس��ؤول التطوير 

التقني في أكتوبر عام 2018.
إنفانتينو  وقال السويسري جياني 
رئي��س الفيفا: المعرف��ة العميقة 
ألرسين فينغر للجوانب المختلفة 
م��ن لعبتن��ا، تمي��زه كواحد من 
أكثر الشخصيات احترامًا في كرة 
الق��دم، يس��رني أن أرحب به في 

فريق العمل.

فينغر رئيسًا لمنظومة 
تطوير كرة القدم في العالم



اختتم��ت فعاليات بطولة الدوري 
للكاراتيه  األول  الممتاز  الس��وري 
لنخب��ة النخب��ة للذك��ور واإلناث 
للفئات العمرية )-14، -16، -18، 
+ 18 و-21 س��نة( ف��ي القت��ال 
والكاتا الفردي بمش��اركة العبين 
والعب��ات من معظ��م محافظات 
القطر والهيئات الرياضية في صالة 

الجالء بدمشق.
وف��ي تفاصي��ل النتائ��ج وضمن 
منافسات فئة تحت 14 سنة ذكور 
فاز ببطولة الكاتا أمين الصالح من 
الس��ويداء وفاز في المراكز األولى 
ببطول��ة األوزان كل م��ن: غدي��ر 
إبراهيم من حمص تحت 30 كغ، 
حمزة خميس من درعا تحت 35 
كغ، عدن��ان الحموي من الجيش 
تح��ت 40 كغ، س��امر خطاب من 
ش��رطة حلب تحت 45 كغ، هادي 
النوا من الالذقي��ة تحت 50 كغ، 
محمد صلع��ي من حم��اه تحت 
56 كغ، ينال الحس��ن من حمص 
تحت 60 كغ ومالذ بالل من ريف 

دمشق فوق 60 كغ.
وفي فئ��ة اإلناث ف��ازت بالمركز 
م��ن  دي��اب  غ��زل س��عد  األول 
الس��ويداء بالكات��ا الف��ردي وفي 
بطول��ة االوزان ف��ازت بالمراك��ز 
األولى كل من كاترين منصور من 
الالذقية تح��ت 35 كغ، حال فرج 
من الس��ويداء تحت 42 كغ، بتول 
إبراهي��م من الالذقي��ة تحت 48 
كغ، ش��ذر محاميد من درعا فوق 

48 كغ.

وفي فئ��ة تحت 16 س��نة ذكور 
ح��ل ف��ي المرك��ز االول بالكاتا 
اب��و علوان من الس��ويداء  خالد 
وفاز في المراك��ز األولى ببطولة 
األوزان كل م��ن: احمد الخطيب 
من درع��ا تحت 45 ك��غ، اوس 
عبيد من دمش��ق تحت 52 كغ، 
محم��د ن��ور خميس م��ن درعا 
تحت 57 كغ، وس��ام أبو محمود 
من السويداء تحت 63 كغ، هدار 
علي م��ن طرطوس تحت 70 كغ 
ومهند عثمان من السويداء فوق 

70 كغ.
وف��ي فئة اإلناث جاءت هديل أبو 
المركز  الس��ويداء في  رسالن من 
المراكز  األول بالكاتا وف��ازت في 
االول��ى ببطول��ة األوزان كل من: 
جن��ى دهيمش م��ن حماه تحت 
42 ك��غ، هدايا العلي��ان من درعا 

تحت 47 كغ، إيالف بالل من ريف 
دمشق تحت 54 كغ وروز الصغير 

من القنيطرة فوق 54 كغ.
وفي فئة تحت 18 سنة ذكور جاء 
نجيب عقاد من ش��رطة حلب أوال 
بالكاتا وف��از في المراك��ز األولى 
ببطول��ة األوزان كل من: أس��امة 
ش��بيب من حماه تح��ت 50 كغ، 
امجد الحجي م��ن الجيش تحت 
55 كغ، احمد رضوان من السويداء 
تح��ت 61 ك��غ، علي عب��اس من 
الالذقية تح��ت 68 كغ، جعفر أبو 
الش��مالت من الالذقية تحت 76 
كغ وحيدر حس��ن م��ن طرطوس 

فوق 76 كغ.
وف��ي فئة اإلن��اث ج��اءت ليلى 
المغوش من السويداء أوال بالكاتا 
وف��ازت في المراكز األولى ببطولة 
األوزان كل م��ن: آية ماوردي من 

الالذقي��ة تح��ت 48 ك��غ، صباح 
الحبيب من حمص تحت 53 كغ، 
هديل محمد من حمص تحت 59 
كغ ونظمية خير بك من ش��رطة 

حلب فوق 59 كغ.
وفي فئة فوق 18 س��نة ذكور حل 
حسام غيث من دمشق اوال بالكاتا 
وفاز ف��ي المراكز األول��ى ببطولة 
االوزان كل م��ن: به��اء المصري 
من الجيش تحت 60 كغ، محمد 
ملحم من الش��رطة تحت 67 كغ، 
محمد الغراوي من الشرطة تحت 
75 كغ، مهند شنتوت من الجيش 
تح��ت 84 كغ وعل��ي ظبوط من 

الشرطة فوق 84 كغ.
وفي فئة اإلناث حلت الفت برمبو 
من دمشق أوال بالكاتا وفازت في 
المراكز األولى ببطولة االوزان كل 
من: نور مبارك من درعا تحت 50 

كغ، س��ماح الظاهر من الش��رطة 
تح��ت 55 ك��غ، رزان خونده من 
الالذقية تحت 61 كغ، ديانا محمد 
من الش��رطة تحت 68 كغ وخلود 

علي من الشرطة فوق 68 كغ.
وفي فئة تحت 21 سنة ذكور جاء 
حسن كعكة من شرطة حلب أوال 
ف��ي الكاتا وفاز في المراكز األولى 
ببطول��ة األوزان كل م��ن: عل��ي 
األحم��د من حمص تحت 60 كغ، 
جعف��ر الحايك من الالذقية تحت 
67 ك��غ، رواد المغرب��ي من ريف 
دمش��ق تحت 75 ك��غ، نبال صقر 
م��ن ريف دمش��ق تح��ت 84 كغ 
وحس��ن كعكة من ش��رطة حلب 

فوق 84 كغ.
وفي فئ��ة اإلناث ج��اءت لوتس 
قطين��ي من الجي��ش أوال بالكاتا 
وف��ازت في المراكز األولى ببطولة 

األوزان كل من: حال عس��اف من 
الالذقي��ة تحت 50 كغ، نور محمد 
م��ن حمص تح��ت 55 ك��غ، اية 
كاتبة من ريف دمش��ق تحت 61 
كغ، فرح ش��عبان من حماه تحت 
68 كغ وأماني المسالمة من درعا 

فوق 68 كغ.
وش��هدت البطول��ة عرض��ا لفريق 
االحتياجات  ذوي  بقرية  الكاراتيه 
الخاصة بدير عطية بريف دمش��ق 
إضاف��ة إل��ى تكريم العب��ي هذا 
الم��درب عصام  الفري��ق وتكريم 
القدس��ي ولالعبت��ه مريم طريفي 
الحائزة عل��ى ذهبية ف��ي بطولة 
العال��م لألندية وتكري��م المدرب 
سهيل س��لمان والالعب وسام أبو 
محم��ود والالعب��ة لوتس قطيني 
الحاصلين على الميدالية البرونزية 

ببطولة العرب الرابعة للكاراتيه.
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ألعاب  آخر  اليد  كرة  تعتبر 
المالعب  دخلت  التي  الكرات 
مزاولتها  بدأت  وقد  السورية 
أواخر  رسمي  غير  بشكل 
العشرين  القرن  خمسمينات 
كلعبة مسلية ومساعدة لعدد 
من األلعاب بهدف رفع اللياقة 
البدنية والترويح عن النفس.

المنشأ  ألمانية  اليد  وكرة 
ومن  العشرين  القرن  مطلع 
انتقلت إىل سائر دول  ألمانيا 

أوروبا وقد مورست من قبل فريق السيدات 
وفق  تمارس  وكانت  الرجال  فرق  قبل 
أسلوبين أولهما يف مالعب مكشوفة بأبعاد 
40 × 20 م وبفريق مؤلف من 11 العباً مع 
الصاالت  يف  وثانيهما  احتياطيين  خمسة 
المغطاة بأبعاد 20 × 10 م وبفريق مؤلف 
احتياطيين  خمسة  مع  العبين  سبعة  من 
وكان يقود المباراة حكم واحد مع مراقبين 
للقانون  تعديالت  وضمن  للمرمى  اثنين 
حكمان  صار   1971 عام  للتحكيم  الدويل 
مراقبين  مهمة  وألغيت  المباراة  يقودان 
وقد مورس األسلوب الثاني يف سورية إنما 
عىل مالعب مكشوفة لعدم وجود الصاالت 

فيها.
اللعبة  بهذه  التعريف  يف  الفضل  ويعود 
الذين  الرياضية  التربية  لمدرسي  ونشرها 
وللضابط  تباعاً  مصر  معاهد  من  تخرجوا 
معاون  الله  عبد  محمد  النقيب  المصري 
خالل  العسكري  الرياضي  االتحاد  سكرتير 
وليتم  المصرية  السورية  الوحدة  فترة 
اإلقبال عىل ممارستها يف المدارس واألندية 
المحافظات  جميع  يف  واندفاع  بحماس 
تهدد  باتت  قليلة  سنوات  بعد  أنها  لدرجة 
شعبية كرة السلة اللعبة الثانية يف سورية 
الزور  ودير  حماة  مثل  لمحافظات  وصار 
الساحة  عىل  متميز  حضور  ودرعا  والرقة 

الرياضية وإذا كان من مارسها 
يف البداية العبو كرتي السلة 
والقدم إال أنه سرعان ما تهيأ 
المتخصصون  الالعبون  لها 

بها.
اليد  لكرة  الرسمية  والوالدة 
السورية كانت يف عام 1961 
حيث تم تعيين أول اتحاد لها 
وضم  قدسي  مساعد  برئاسة 
وفائز  العادل  بهجت  النقيب 
دانيال  والمالزم  الشاالتي 
عداس  وفايز  دبسي  وفرانسوا  شكبازوف 
لجان  بتشكيل  باشر  الذي  إدلبي  وهشام 
فرعية يف المحافظات التي أقامت بطوالت 
أنديتها ففاز بها عن )دمشق( بردى )حلب( 
)درعا(،  األهيل  حمص  )حمص(  العربي 
الوثبة )الالذقية(، الساحل )حماة(، الفتوة 
)دير الزور( الفرات )الرقة( الرشيد )الحسكة( 
عام  المحافظات  بطولة  تالها  الحسكة 
عىل  تغلبها  بعد  دمشق  بها  وفازت   1962
حماة يف المباراة النهائية 13/14 ويف ذات 

العام تم االنتساب إىل االتحاد الدويل.
وأول ظهور لكرة اليد السورية يف الساحة 
يف  سورية  اشتراك  خالل  من  كان  العربية 
وحلت   1965 عام  الرابعة  الرياضية  الدورة 
الدورة  يف  عوضت  لكنها  الرابع  بالمركز 
الرياضية الخامسة عام 1976 حين توجت 
الذهبية وكانت قد شاركت عام  بالميدالية 
العالم وخرجت  1964 يف تصفيات بطولة 
أمام مصر يف مباراة وحيدة جرت يف بيروت 

بنتيجة 40/16.
وعىل مدى سنوات تالية صارت كرة اليد من 
أبرز األلعاب السورية حضورًا ونتائجاً وهي 
إن تراجعت قلياًل لكنها تبقى مرشحة قوية 
ودولياً  عربياً  المتقدمة  النتائج  لتحقيق 

وتمثيل الوطن خير تمثيل.

كرة اليد هددت شعبية كرة السلة
وتبقى مرشحة لتمثيل الوطن خير تمثيل

من تاريخنا الرياضي

نور الدين الطرابلسي

مساعد قدسي

 ختام بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه لنخبة النخبة في نسخته األولى

تص��در فري��ق ناش��ئات نادي 
ع��ام  دوري  ذه��اب  الكرام��ة 
الثانية  للمجموع��ة  الي��د  كرة 
الش��مالية وذلك بعد أن فرض 
أفضليته أداء ومستوى ونتائج 
كامل��ة، حيث فاز ف��ي جميع 
من  كبي��ر  وبف��ارق  مباريات��ه 
ومهارات  وفني��ات  األه��داف 

عالية.
وذلك خ��الل مرحل��ة الذهاب 
التي اس��تضافتها الالذقية على 
مدى ثالثة أيام بمشاركة أندية: 
االتحاد،  دريكي��ش،  الكرام��ة، 
مصفاة، بانياس، محردة، جناتا.

وكان��ت فيها الفرق من طابقين 
ض��م األول الكرام��ة ومح��ردة 
ومصف��اة باني��اس فيم��ا ضم 
الثاني دريكيش، االتحاد، جناتا.
عموم��ًا البطول��ة نجح��ت فنيًا 
وتنظيمي��ًا وتواجدًا فعااًل وعودة 
جريئة لي��د الدريكي��ش وعودة 
الروح لي��د الالذقي��ة عبر فريق 
جناتا بعد غي��اب طويل، وفيما 
يلي النتائج الكاملة مع الترتيب.

الكرامة صدارة
بالمركز األول بعد  الكرامة جاء 
عروض عامرة بالمهارة وفنيات 
لياق��ة وأداء وس��رعة  اللعب��ة 

وكان��ت نتائجه جميع��ًا بفارق 
كبير جدًا من األهداف ويمكن 
إن مباريات��ه جميع��ًا  الق��ول 
جاءت من جان��ب واحد، ففاز 
على الدريكي��ش 34/12 وعلى 
االتح��اد 34/1 وعل��ى مصف��اة 
باني��اس 27/10 وعل��ى جناتا 

25/2 وعلى محردة 28/5.
محردة وصيفاً

وح��ل فري��ق مح��ردة وصيفًا 
أول بعد تقدي��م عروض جيدة 
وب��أداء  متط��ور  وبمس��توى 
جماع��ي متمكن ففاز في أربع 
مباريات عل��ى مصفاة بانياس 

27/10 وعل��ى االتح��اد 30/16 
وعل��ى   26/6 جنات��ا  وعل��ى 
أمام  16/6 وخس��ر  الدريكيش 

الكرامة 5/28.
مصفاة بانياس ثالثاً

وج��اء فري��ق مصف��اة بانياس 
بالمركز الثال��ث بعد فوزه على 
جنات��ا 9/4 وعل��ى الدريكيش 
 12/7 االتح��اد  وعل��ى   14/12

وخسر أمام محردة والكرامة.
وح��ل فري��ق الدريكي��ش بعد 
عودت��ه الجريئ��ة وإع��ادة بناء 
اللعبة من جديد بالمركز الرابع 
بعد ف��وزه على جنات��ا 19/10 

وعل��ى االتح��اد 20/19 تمي��ز 
الصغيرة  العباته  بأعمار  الفريق 
ويتوقع له إيابًا أفضل مستوى 
ونتائ��ج وبالمركز الخامس حل 
فريق االتحاد بف��وز واحد على 
14/1 وال��ذي حل أخيرًا  جناتا 

بعد خسارته جميع مبارياته.
متابعات

شكا فريق جناتا في الالذقية بأنه 
ال يملك ملعبًا للتمرين وال حتى 
أه��داف مرمى والن��ادي بحاجة 

للمال والدعم لتأمين ذلك.
حدث تضارب وعدم تنسيق في 
المواعيد، حيث تواجد مباريات 

لكرة اليد ولكرة السلة في ساعة 
واحدة وصالة واحدة وكل منها 
يريد أن يلعب أواًل وتأخر مباراة 
االتح��اد مصف��اة باني��اس مع 
الدريكيش نصف س��اعة ولكن 
تم تدارك ذلك بواسطة رئيس 
الجماعي��ة  األلع��اب  مكت��ب 

بالالذقية شريف األطرش.
حضر جانبًا من البطولة د. ماهر 
خياط��ة نائب رئي��س االتحاد 
الرياض��ي وإس��ماعيل حلواني 
التنفي��ذي  المكت��ب  عض��و 
ورئيس وأعضاء اتحاد كرة اليد 
وشريف األطرش رئيس مكتب 

األلعاب الجماعية بالالذقية.
انطلقت منافس��ات المجموعة 
الجنوبي��ة أول أمس الخميس 
الرياضية  الفيح��اء  صال��ة  في 
بدمشق بمش��اركة أندية النبك 

والنصر وقاسيون والشرطة.
رأي اتحادي

الراعي  الكريم  عبد  العميد 
قال  اليد  ك��رة  اتحاد  رئيس 
جريئة  عودة  هناك  إن  لالتحاد 
وخاصة  األنثوية  لليد  وقوية 
االتحاد،  جناتا،  الدريكيش، 
وعما قريب ستكون هذه الفرق 
منافسة قوية قياسًا لصغر أعمار 
جهود  على  وأثنى  العباتهم 
جميعًا  والمدربات  المدربين 

وخاصة الكرامة ومحردة.

قام الدكتور وائل معوض عضو المكتب 
الع��ام  الرياض��ي  لالتح��اد  التنفي��ذي 
والمهن��دس حمي��د الدروي��ش مدي��ر 
المنش��آت الرياضي��ة المركزية يرافقهم 
رائد الغضب��ان رئيس مكتب الش��باب 
الفرعي وحس��ين المزي��د رئيس اللجنة 
التنفيذية بدير ال��زور بجولة على ملعب 
دير الزور لالطالع على ما تم إنجازه من 

أعمال تأهيل للملعب البلدي. 
واس��تمع الحض��ور لش��رح مفصل من 
قب��ل المهندس عمار حي��در مدير فرع 

الطرق والجس��ور في المنطقة الشرقية 
عن مراح��ل تأهيل الملعب التي بدأت 
بترحي��ل األنق��اض وم��ن ث��م تأهيل 
المنص��ة الرئيس��ة للملع��ب، والكت��ل 
البيتوني��ة المتض��ررة وتس��وية أرضية 
الملع��ب، وأعم��ال الص��رف الصح��ي 
والكهرباء ومد قميص إسفلتي لمداخل 

الملع��ب.
وأكد حيدر أن األعمال باتت في نهايتها 
واألمور تقتصر في الوق��ت الحالي على 
أعمال إضافية تم ضمها لربع عقد إضافي 
لشهر آخر الستكمال بقية األعمال التي 
وجه السيد اللواء موفق جمعة بتنفيذها 

خالل جولته األخيرة.

الكرامة بطل ذهاب دوري ناشئات اليد للمجموعة الشمالية

اهتمام ومتابعة ألعمال تأهيل ملعب دير الزور

محمد عجان

مالك الجاسم

تحت ش��عار )بالكلمة الحرة والمسؤولة نعمل لمواجهة التحديات 
وتعزيز مسيرة البناء( وبمناسبة الذكرى التاسعة واألربعين للحركة 
التصحيحية المجيدة يعلن االتحاد الرياضي العام – مكتب اإلعالم 
المركزي عن أسماء الفائزين بمس��ابقة القلم الذهبي لعام 2019 
وتكريمهم وذلك عند الس��اعة الثانية عشرة من ظهر يوم اإلثنين 

18/11/2019 في قاعة المحاضرات بمبنى االتحاد الرياضي.
وبلغ عدد المشاركين 43 زمياًل وزميلة من مختلف وسائل اإلعالم 
السورية تنافسوا في األنواع اإلعالمية التالية: )الزاوية – التحقيق 
الصحف��ي – المقابل��ة - التقرير الصحفي - التقري��ر التلفزيوني- 
التقري��ر اإلذاعي - الص��ورة الصحفية - أفضل م��ادة إعالمية عن 
إنجازات الرياضة السورية خالل سنوات الحرب( حيث قامت لجنة 
التحكي��م المؤلفة من الزميل مصطفى المقداد نائب رئيس اتحاد 
الصحفيين ود. عربي المصري رئيس قسم اإلذاعة والتلفزيون في 
كلية اإلعالم بجامعة دمشق والزميل حسان البني باختيار األنواع 
الفائزة اس��تنادًا إلى معايير محددة وضعتها وهي: )أهمية الطرح 
للمجتم��ع – تحقيق خصائص النوع المحكم – اس��تكمال عناصر 

الطرح وموضوعية العرض – إبداعية الطرح – اللغة اإلعالمية(.
كما سيتم خالل الحفل تكريم الزميل محمود قرقورا رئيس القسم 
الرياضي في صحيفة الوطن الذي أصدر كتابًا جديدًا بالتعاون مع 
االتحاد الرياضي العام بعنوان )الدوري السوري.. ومضات وأبطال( 
ويدخل ضم��ن الموس��وعة الرياضية التي يش��تغل عليها والتي 

تشكل إضافة مهمة للمكتبة الرياضية.

االثنين.. إعالن أسماء الفائزين 
بالقلم الذهبي لعام 2019


