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دوري الكرة الطائرة للسيدات
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الرحمة 
لشهدائنا األبرار
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دورة السالم الدولية لقفز الحواجز )المرحلة الثالثة(
الجائزة الكبرى للفارس عمرو حمشو والمنافسة 

تشتد على لقب بطولة الفرق

في التصفيات المزدوجة آلسيا والعالم لكرة القدم
منتخبنا الوطني للرجال يحقق العالمة الكاملة 

ق بصدارة مجموعته األولى
ّ
ويحل

67 5 مؤتمرات االتحادات 
بداية الشهر القادم

تنافس آسيوي كبير 
بالتصفيات المزدوجة
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نجاح غير مسبوق
يطيب للقيادة الرياضية أن تق��ف وقفة تقدير واحترام أمام النجاح 
ال��ذي حقق��ه منتخبنا األول بك��رة القدم في التصفيات اآلس��يوية 
المش��تركة على طريق الوصول إلى نهائيات كأس األمم اآلس��يوية 
وإل��ى الدور الثاني الحاس��م من تصفي��ات كأس العالم القادم وأن 
تهنئ الجه��از اإلداري والفن��ي والطبي وكل الالعبي��ن والجماهير 
الس��ورية بدولة اإلم��ارات العربية الذين كان له��م دور بارز في هذا 
اإلنج��از والنجاح حيث قط��ع منتخبنا مراح��ل التصفيات الخمس 
بانتصارات متتالية فأنهى رحلة الذهاب منها وبداية اإلياب بالعالمة 
الكاملة ودخل اآلن اس��تراحة المحارب إذا جاز التعبير قبل أن يعود 
إلى الساحة الس��تكمال ما بدأه بروح عالية من المسؤولية الوطنية 
وحرص وعزيمة وإرادة على تحقيق أهدافه التي هي أهداف جماهير 

الوطن المحبة والعاشقة للرياضة عمومًا وكرة القدم خصوصًا.
االنتصارات التي حققها منتخبنا والمرحلة التي اجتازها بنجاح تكبر في 
العيون وتسكن في النفوس وتفرح الجماهير ألسباب عديدة من أهمها:

الظ��روف الصعبة التي يعيش��ها وطننا من خ��الل التآمر والعدوان 
المستمر علينا وتفرض علينا حالة من اإلصرار على االنتصار والتفوق 
في كل الميادين وهذا ما حصل في ميدان الرياضة وفي مس��احات 
التصدي للعدوان واإلرهاب التكفيري والحصار الظالم حيث جيشنا 
يمضي قدمًا في بس��ط سيطرته وإعالء كلمته ورفع رايته في دفاعه 

عن تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا.
وثاني هذه األسباب أن منتخباتنا كلها ومنها المنتخب األول تلعب 
بعيدًا عن أرضها وجماهيرها وتقطع المسافات بين البلدان للتباري 
في المنافس��ات المس��تحقة ومع ذلك تعلو راياتها بالصبر واإليمان 

والعقيدة وإرادة الفوز وثقافة االنتصار.
وثالث األس��باب أن منتخبنا ب��كل العبيه وإداريي��ه وجهازه الفني 

والطبي صناعة سورية بامتياز وهذا أحد أسباب قوتنا وتفوقنا.
ورابع هذه األس��باب وأهمها على اإلط��الق تلك الروح الوطنية التي 
أبداها العبونا وتدل على الوالء واالنتماء والمحبة لس��ورية العظيمة 
وش��عبها الكريم وقائدها المفدى بشار األسد رئيس الجمهورية مما 
ش��كل دافعًا إضافيًا س��اهم في تنامي العطاء ونك��ران الذات بروح 

األسرة الواحدة الباحثة عن موقع متقدم بين دول العالم.
مبارك فوزكم يا رجال س��ورية األبطال ومب��ارك عليكم إنجازكم غير 
المس��بوق وتحي��ة لجمهورنا العظيم في اإلم��ارات العربية على وقفة 
الوفاء التي قدمها لكم ولجماهير وطننا التي تابعتكم باهتمام ومحبة 
وإخالص وشكرًا إلعالمنا الشريف الذي كان سندًا وعونًا وإليكم يا سيد 
الوطن الرئيس بشار األسد رئيس الجمهورية نقدم لسيادتكم  ما حققه 
رجالن��ا حبًا ووفاء وانتماء وما هذا النص��ر إال بفضل محبتكم وثقتكم 
ورعايتكم وتكريمكم للرياضة والرياضيين أبطااًل وبطالت ومنتخبات.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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حلق منتخبنا الوطني للرجال لكرة القدم 
بصدارة المجموعة اآلسيوية األولى بعد 
تغلبه على الفلبي��ن بهدف دون مقابل 
على اس��تاد مكتوم بن راش��د في دبي 
ضمن الجولة السادس��ة واألول��ى إيابًا 
ف��ي التصفيات المزدوجة لكأس العالم 
2022 في قطر وكأس آس��يا 2023 في 

الصين.
ورفع منتخبنا رصيده بعد هذا االنتصار 
ل���15 نقط��ة بالعالمة الكامل��ة ليكون 
الوحيد حتى اآلن الذي حصل على هذا 
العدد من بي��ن منتخبات المجموعات 
التصفيات مع  به��ذه  الثماني  القاري��ة 
التنويه إلى أن اليابان وأس��تراليا فازتا 
ف��ي مبارياتهما األربع الس��ابقة لكنهما 
ارتاحا بهذه الجولة ضمن المجموعتين 

السادسة والثانية على الترتيب.
وتحت��ل الصي��ن المركز الثان��ي بفارق 
األهداف فقط عن الفلبين ولكل منهما 

7 نقاط لكن الصين من 4 مباريات.
وفي اللقاء اآلخر بالمجموعة فازت جزر 
المالديف على غ��وام 3/1 لترفع األولى 
رصيده��ا إلى 6 نق��اط بالمرك��ز الرابع 
وبقي��ت غوام خالية الوف��اض في ذيل 

المجموعة.
شوط مميز

قدم منتخبنا ش��وطًا ممي��زًا أول أمام 
الفلبي��ن حيث س��يطر وهدد وس��جل 
وتق��دم، مع أن البداي��ة كانت فلبينية 
بتس��ديدة قوية ضمن المنطقة أبعدها 
العالمة لركنية د12 سبقها خطأ متعمد 
على الس��وما تلقى فيه الع��ب الفلبين 
البطاق��ة الصفراء من��ذ الدقيقة األولى، 
ليصبغ فريقنا باق��ي المجموعات بلونه 

وكاد أوم��ري أن يفتح التس��جيل بعد 
مرور ربع س��اعة عندما قط��ع المدافع 
الفلبيني كرة ارتطم��ت برأس المواس 
وذهبت إلى األومري الذي هيأها لنفسه 
وأطلقها متوس��طة القوة وبهدوء أبعدها 

حارس المرمى.
وأثمر الضغ��ط عن هدف المباراة في د 
23 عندما أعلن الحكم الهندي عن خطأ 
خارج منطقة الجزاء وقف للكرة محمود 
المواس لكن بحرك��ة ذكاء تقدم للكرة 
س��ريعًا حس��ين جويد ومرره��ا أرضية 

مباغتة.
إل��ى خلف حائط الص��د لألومري الذي 
تق��دم عدة أمت��ار وأرس��لها بينية لورد 
أطلقها مباش��رة وهو بمواجهة المرمى 

في الشباك.
وم��ع تراج��ع مدافع��ي الفلبين حاول 
حميشة بكرة من بعيد قوية مرت فوق 

العارضة د31.
وتناقل منخبنا في د 39 عدة كرات بين 
العبيه م��ن جويد للس��المة إلى كامل 
ومنه للمرمور ووصل��ت لألومري الذي 
س��ددها بقوة من خ��ارج المنطقة ردها 
حارس المرمى بصعوبة وكاد السوما أن 
يعزز في د 43 من كرة خطرة بدأها ورد 
ومنه للجويد الذي مررها للسوما ضمن 
المنطقة فق��ام األخير بفاص��ل مهاري 
ولف على نفسه وسدد كرة مرت بجانب 

القائم.
شوط متردد

اختلف الشوط الثاني عن سابقه خاصة 
بنصف��ه الثان��ي حيث كث��رت األخطاء 
الت��ي كادت أن تكلفنا كثيرًا لوال صحوة 
العالم��ة وضغط الخص��م من منتصف 
ملعبه وبدا أفضل بنقل الكرة ومع ذلك 
أفلت العبونا عدة مرات وكادوا أن يعزوا 

النتيجة.

ف��ي د 48 م��رر كام��ل إل��ى ورد ومنه 
للس��وما الذي اصطدم بحارس المرمى 
أعلنته��ا صافرة الحكم تس��لاًل، وبعدها 
بدقيقتي��ن رد العالمة ك��رة مباغتة بدأ 
معه��ا التراجع بالنس��بة ألداء منتخبنا 
مع أفضلية نس��بية للفلبين الذي أضاع 
فرصة في د 52 عندما تم خطف كرة من 

جهة اليمين ونف��ذت عرضية للمهاجم 
المنفرد س��ددها انحرفت ع��ن القائم، 
خرج بعده��ا العالمة لكرة وقطعها قبل 

وصولها للمهاجم.
وارت��د منتخبنا في د 54 بكرة من مؤيد 
للمواس الذي اخت��رق ومرر عرضية لم 
تج��د أي متابعة وس��دد عمر الس��وما 

كرة ثابتة د 56 ل��م يتحرك لها حارس 
المرم��ى واكتف��ى بالنظ��ر إليها وهي 

تبتعد بضعة سنتيمترات عن المرمى.
بمنتص��ف  الك��رة  بعده��ا  انحص��رت 
الملعب وغصت بين أقدام الالعبين لم 
يس��تطع الخصم فيها االختراق واكتفى 
بنقل كرات طولية وعرضية وس��دد مرة 

من بعيد كرة التقطه��ا العالمة وأخرى 
عرضي��ة أيضًا كان لها العالمة بالمرصاد 
وأش��رك مدرب منتخبنا الخريبين بداًل 
من أومري في د 70 كما أشرك نكدلي 
بداًل مرمور د 75 وخرج حميش��ة مصابًا 
في د 82 واش��ترك العيس��ى بدياًل عنه 
ول��م يط��رأ أي تعديل م��ع أداء متردد 
قلت في��ه مح��اوالت منتخبن��ا حتى 
الدقيقة األخيرة التي كشف فيها الفريق 
الفلبيني خطه الخلف��ي نتيجة انطالقة 
نح��و مرم��ى العالمة للتعدي��ل، فخرج 
حارس مرماه لكرة قطعها برأسه ثم مرر 
خريبي��ن كرة للم��واس نفذها منحرفة 
عن القائم ووصلت كرة لرأس الس��وما 
وهو غير مرتاح فس��ددها بعيدة وفي د 
92 م��رر خريبين كرة اللس��وما ووضعه 
بحال��ة انفراد تام لعبه��ا األخير )لوب( 
ف��وق ح��ارس المرمى لكنه��ا أخطأت 

الشباك ومعها كانت صافرة الختام.
حديث المدرب

ف��ي المؤتمر الصحفي الذي تال المباراة 
تح��دث المدي��ر الفن��ي لمنتخبنا فجر 
إبراهي��م بأن منتخبنا ق��دم أداء مثاليًا 
في الش��وط األول، مضيف��ًا: خلقنا عدة 
فرص للتسجيل لكن في الشوط الثاني 
تراجعنا بشكل غير مبرر ولم أطلب من 

الالعبين ذلك.
وتابع »فج��ر« حديثه بالقول: حصيلتنا 
هي ثمرة جهد ألش��هر مضت والصدارة 
مس��تحقة بعد خمسة انتصارات، دعونا 
نفرح وجمهورنا يستحق الفرح فالهدف 
الذي وضعن��اه نصب أعيننا تحقق وهو 
صدارة المجموعة حصد النقاط الكاملة.

الس��المة صاحب  الالع��ب ورد  وأك��د 
اله��دف أن المب��اراة ل��م تكن س��هلة 
مضيفًا: استطعنا السيطرة على مجريات 
الش��وط األول ول��م نوفق في الش��وط 

الثاني بالحفاظ على مستوانا ولكن في 
المحصلة فزنا وهو األهم.

تشكيل
مثل منتخبن��ا بالمباراة إبراهيم عالمة، 
أحم��د الصالح، عم��رو الميداني، مؤيد 
العجان، حس��ين جوي��د، محمد مرمور 
)نصوح نكدلي(، كامل حميش��ة )مازن 
ورد  الم��واس،  محم��ود  العيس��ى(، 
السالمة، أسامة أومري )عمر خريبين(، 

عمر السومة.
حصيلة وأرقام

سجل منتخبنا 14 هدفًا في 5 مباريات 
وه��ي ثان��ي أعل��ى نس��بة تس��جيل 
بالتصفي��ات في المجموع��ات الثماني 
خلف المنتخب األس��ترالي الذي سجل 
16 هدف��ًا في 4 مباريات بالمقابل تلقى 
4 أهداف تس��بقه أس��تراليا 1، والعراق 
2، وقطر 1 ولم تهتز ش��باك اليابان في 
المباري��ات األرب��ع الت��ي لعبتها حتى 
اآلن أيضًا تلقت فيتنام متصدرة س��ابع 

المجموعات هدفًا واحدًا.
وعل��ى صعي��د المنتخب��ات الت��ي لم 
تخس��ر يق��ع منتخبن��ا بالقائم��ة إلى 
جانب أس��تراليا والعراق وقطر واليابان 

وفيتنام.
وحافظ عمر الس��ومة على صدارة الئحة 
الهدافي��ن ب���7 يلي��ه اإلمارات��ي علي 
أحم��د مبخ��وت 6، واألوزبك��ي إلدور 
ش��ومورودوف 6 ثم الصين��ي يانغ زو 
واإليراني  ميناميتو  تاكوم��ي  والياباني 
كريم أنصاري فرد ولكل منهم 5 أهداف.

تق��ام الجولة القادمة في 26 آذار القادم 
ويرت��اح فيه��ا منتخبنا حي��ث تلتقي 
الصين مع جزر المالديف وانتهت مباراة 
الذهاب لمصلحة األول 5/0 ويس��تقبل 
الفلبي��ن منتخ��ب غوام )ذهاب��ًا فازت 

الفلبين 4/1(.

كرة القدم

ربيع حمامة

في التصفيات المزدوجة آلسيا والعالم لكرة القدم

ق بصدارة مجموعته األولى
ّ
منتخبنا الوطني للرجال يحقق العالمة الكاملة ويحل

أنهى منتخبنا األولمبي لكرة القدم مش��اركته 
في دورة دبي الدولي��ة بالمركز الرابع بعد نيله 
س��ت نقاط من انتصارين، وذهب لقب البطولة 
إلى اإلمارات صاحبة األرض التي جمعت عشر 
نقاط علم��ًا انها تعادلت في الي��وم األخير مع 
كوري��ا الجنوبية بهدف لمثل��ه لتحتل األخيرة 

المركز الثاني برصيد ثماني نقاط.
ون��ال منتخ��ب األردن المرك��ز الثال��ث بفوزه 
عل��ى الع��راق بالجولة األخيرة به��دف دون رد 
ليرف��ع رصيده إلى 7 نقاط فيم��ا جاء منتخبنا 
رابعًا بس��ت نقاط، فالعراق بخم��س نقاط، ثم 
الس��عودية ب�4 نقاط فأوزبكستان بثالث نقاط 

وأخيرًا البحرين من دون أية نقطة.
فوزان

كانت البطولة قد بدأت بتعثر لمنتخبنا وخسارة 
أمام منتخب اإلم��ارات )البطل( بهدف مقابل 
هدفين وس��جل الهدف عب��د الرحمن بركات 
من ركلة جزاء ، ثم خس��ر أمام العراق بهدفين 

دون رد بمباراة ش��هدت حالة طرد لالعبنا عبد 
الرحمن بركات بوقت مبكر من الشوط األول.

المب��اراة الثالث��ة عاد فيه��ا أولمبين��ا لتوازنه 
وتغلب على نظيره األردني بهدف نظيف سجله 
ع��الء الدين دالي م��ن ركلة ج��زاء قبل نهاية 

المباراة بدقيقتين.
خت��ام مباري��ات منتخبن��ا كانت م��ع نظيره 
البحرين��ي وتجاوزه بثالثة أهداف مقابل هدف 
واح��د وتوج العبنا عبد الرحم��ن بركات بلقب 
ه��داف البطول��ة برصيد أربعة أه��داف بفضل 
)الهاتريك( الذي س��جله ف��ي مرمى منتخب 

البحرين.
وجاءت أهداف بركات في الدقائق 5 و28 و62 
بينما س��جل للبحرين هاش��م هاشم من ركلة 
جزاء بالدقيقة 81 وشهدت حضور الكادر الفني 
والتدريب��ي لمنتخبن��ا الوطن��ي األول وبعض 
الالعبين وذلك قبل بدء الحصة التدريبية لهم 

على الملعب التدريبي المجاور.

مث��ل منتخبنا بهذه المب��اراة كل من الالعبين 
ولي��م غنام ف��ي المرمى أمامه رباع��ي الدفاع 
يوس��ف الحموي وفارس ارن��اؤوط ومصطفى 
س��فراني وزكري��ا حنان وفي الوس��ط زيد غرير 
وعب��د الق��ادر عدي وخلي��ل ابراهي��م وأنس 
العاجي وفي خط الهجوم الثنائي عبد الرحمن 

بركات وعبد الهادي شلحة.
وبع��د البطولة غ��ادر المدير الفن��ي لمنتخبنا 
االولمبي أيمن الحكيم مدينة دبي متوجهًا إلى 
األردن وذلك لالطمئن��ان على صحة ابنه الذي 
أجرى عماًل جراحيًا وكان الحكيم قد آثر البقاء 
مع المنتخب األولمب��ي رغم تلقيه خبر دخول 
ابنه إلى المش��فى وتحديدًا قبل مباراة األردن 
التي فاز به��ا منتخبنا بهدف، وذلك للمحافظة 
على حالة االستقرار، ومن أجل استعادة التوازن 
بعد خسارتي اإلمارات والعراق، ونجح في قيادة 
المنتخب األولمبي إلى تحقيق انتصارين على 
األردن والبحري��ن، مّكن��ا منتخبنا من احتالل 

المركز الرابع في البطولة.
تقنية الفار

بعد األحداث الكثيرة التي تحكمت بمجريات 
اللق��اء اإلفتتاح��ي بين منتخبن��ا وأصحاب 
األرض وهيمنت فيه تقنية الفار التي عصفت 
بالعديد من القرارات المؤثرة بالمباراة ، ألقى 
المحاضر اآلس��يوي والخبير التحكيمي علي 
الطريفي محاضرة حول تقنية الفيديو )الفار( 
بحضور العبي منتخبن��ا األولمبي والكادرين 
الفن��ي واإلداري وذلك في قاعة االجتماعات 
بمق��ر إقام��ة المنتخب، أوضح م��ن خاللها 
األس��باب الت��ي دع��ت الفيفا إلقح��ام هذه 
التقنية في اللعبة، واألهداف المنش��ودة من 
تطبيق )الفار( في مباريات كرة القدم، مشيرًا 
إلى أن هذه التقني��ة ليس بإمكانها أن تنهي 
أخطاء كرة القدم بنسبة مئة في المئة ولكنها 
تقللها قدر المس��تطاع وتحقق العدالة بنسبة 

كبي��رة.

وش��هدت المحاضرة ع��ددًا م��ن الفيديوهات 
التوضيحي��ة للحاالت التي يمك��ن )للفار( أن 
يتدخل فيها، وقدم ش��رحًا وافيًا لكل الحاالت 
واالستفسارات التي تتعلق بهذه التقنية وآلية 
اس��تخدامها، وتوقي��ت الرجوع إليها، مش��ددًا 
على ضرورة أال يطال��ب الالعبون حكم المباراة 
بالع��ودة إلى الفار م��ن خالل حرك��ة باليد أو 
بكلم��ات لفظي��ة كي��ال يعرضوا أنفس��هم إلى 

اإلنذار.
وأكد الطريفي أن تقنية الفار ستعتمد في كأس 
آس��يا تحت 23 س��نة بتايلند من الدور األول 
للبطول��ة على عكس كأس آس��يا التي أقيمت 
في اإلمارات مطلع العام 2019 والتي لم تطبق 

فيها التقنية إال من الدور ربع النهائي.
استراحة

يدخ��ل منتخبن��ا األولمب��ي حاليًا باس��تراحة 
حت��ى الش��هر الق��ادم م��ع اقت��راب البطولة 
الرسمية ونذكر بأن منتخبنا األولمبي سيلعب 

بالمجموع��ة الثانية في بطولة آس��يا تحت 23 
عاًما التي س��تقام بتايلند إلى جانب منتخبات 
قطر واليابان والس��عودية اعتبارًا من 8 كانون 

الثاني 2020.
وضم��ت المجموع��ة األولى تايالن��د والعراق 
وأس��تراليا والبحري��ن، فيم��ا ش��ملت الثالثة 
منتخبات أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين 
وإي��ران، والرابع��ة منتخبات فيتن��ام وكوريا 

الشمالية واألردن واإلمارات.
وتقام النس��خة الرابعة م��ن البطولة في ثالث 
مدن تايالندية هي: بانكوك وبوريرام وسونغكال 
وتتناف��س المنتخب��ات فيها أيض��ًا من أجل 
الحصول على بطاقات التأهل إلى دورة األلعاب 
األولمبي��ة )طوكي��و 2020( حي��ث س��تصعد 
لألولمبياد أول 3 منتخبات بالبطولة كي تنضم 
إل��ى اليابان صاحب��ة األرض وبح��ال حصلت 
اليابان على أحد المراكز ال�3 األولى سيعمد إلى 

المنتخب الرابع ليصعد إلى طوكيو.

استعاد توازنه وفاز على األردن والبحرين

منتخبنا األولمبي ينهي مشاركته بالمركز الرابع في دورة دبي الدولية لكرة القدم

استقبال
بعد نيلهم العالمة الكاملة وتعزيز الصدارة بفوزهم على الفلبين استقبل د. ماهر خياطة نائب رئيس االتحاد الرياضي 
العام بعثة منتخب الرجال لكرة القدم في قاعة الش��رف بمطار دمش��ق الدولي وبارك لهم ما حققوه مع التطلعات 
لمتابعة االنتصارات بما تبقى من منافسات وتواجد إسماعيل حلواني وطارق حاتم عضوا المكتب التنفيذي لالتحاد 

الرياضي.
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من القلبمن القلب

صفحة جدي��دة يفتحها منتخبنا الك��روي األول، صفحة تعود بنا 
إلى المنتخب المتقد حماس��ًا وتصميمًا على الفوز بعد أن بهتت 
الصورة وضاع��ت معالمها ما أدى إلى إحب��اط الجمهور العريض 
الذي بكى فرحًا لكل انتصار وبكى قهرًا عندما استس��لم النس��ور 
وغلبتهم الظروف األمر الذي أدى بالجمهور لتجاوز الخطوط الحمر 
في أدبيات االنتقاد معبرين عن إحباط شديد دفعهم لالبتعاد عن 

الموضوعية.
قيام��ة جديدة للنس��ور بنقاط الذه��اب كاملة واجت��ازوا الصين 
المنافس الواقعي في هذه المجموع��ة والمفرح باألمر أن رجالنا 

عادوا إلى سابق عهدهم أو باألحرى اقتربوا من ذلك.
العنوان األمر في مباراة الصين كان عودة الشعلة والروح القتالية 
المصممة على الفوز وهاذ عامل نفسي مهم، فأن تبحث عن الفوز 
بمثاب��رة وحيوية منذ الدقائق األولى دليل على انعطافة جيدة في 

المسيرة وهذا ما أوصلنا إلى لحظة الفوز.
العنوان الثاني هو عودة االنسجام بين الخطوط، فقد كانت المباراة 
عبارة عن معزوفة موس��يقية معبرة عن روح التفاهم، فالتغطية 
جيدة، ومتابعة الخصم بالعبين أو ثالثة أحيانًا الستخالص الكرة 
سببت ضغطًا نفس��يًا على الالعب الصيني وأفقدته روح المبادرة 
واس��تمر هذا الضغط حت��ى الدقائق األخيرة م��ن المباراة بدليل 

الخطأ الذي ارتكبه المدافع الصيني ما أدى إلى الهدف الثاني.
العنوان الثالث هو العودة إلى المحافظة على الكرة من خالل دقة 
التمري��ر األمر الذي قلل من هدر الكرات واالس��تفادة من الفرص 

بأعلى نسبة ممكنة شتتت تركيز الخصم.
العنوان الرابع وهو األكثر أهمية أن بناء الهجمة من عمق الملعب 
كان مدروسًا وهذا يدل على تخطيط سليم حققه المدرب والالعب 
معًا وهذا دليل نجاح في اس��تيعاب الخطة وسينعكس هذا على 

مباريات اإلياب إن حافظنا على نفس اإليقاع.
ه��ذا ما تحقق في مب��اراة الصين، أما المب��اراة األولى في إياب 
المجموع��ة مع الفلبقي��ن فقد انخفض الحم��اس وأضعنا بعض 
العناوي��ن الت��ي ظهرت في مب��اراة الصين، وم��ع أن هدف ورد 
الس��المة جاء في الدقيقة 22 إال أن الثغرات في دفاعنا كادت أن 
تؤدي إلى هدف التعادل قبل نهاية المباراة، ولعل فوزنا بالخمسة 
ف��ي ذهاب المجموعة هو الذي دفعن��ا إلى االطمئنان وهذا خطأ 
كبي��ر في عالم كرة الق��دم، فقد كان تع��ادل الفلبين مع الصين 

كافيًا لكي ال نقع في الفخ.
نأمل شفاء إصابات الالعبين وأولهم الخريبين واكتمال الصفوف 
يزيد من مس��احة التحرك للم��درب كي ينوع ف��ي االحتماالت 
التكتيكي��ة لمفاجأة المنافس ويمن��ح رجالنا فرصة ممتازة فيما 
بعد، كما ونأمل أن يس��تمر الخط البياني ل��ألداء بالتصاعد، وأن 
نح��ذر م��ن المنتخبات الصغي��رة قبل األخيرة حت��ى ال نقع في 

المحظور ومباراتنا مع الفلبين الثانية خير مثال على ذلك.
نقاط كاملة وعالمة كاملة ومس��يرة جديدة نرجو لها أن تس��تمر 

ومن جد وجد.

بشارة الصين

نبيل الحاج علي

تعود الحياة لمالعبنا نش��اطًا كرويًا مميزًا 
من خالل منافسات األسبوع السادس من 

الدوري الكروي الممتاز.
ويعود نج��وم منتخبا األول واألولمبي إلى 
فرقهم بعد أداء ناجح لكل منهما في مهمته 
بالتنافس الرس��مي رجااًل والودي أولمبيًا 
للبدء في تنافس جديد بالمسابقة المحلية 
المنتظرة من عش��اق األندية وجماهيرها 
التي س��اندت المنتخ��ب األول في رحلة 
تفوق��ه اآلس��يوية بالتصفي��ات المزدوجة 
المؤهلة لنهائيات كأس آس��يا وتصفيات 
المرحلة الثانية على طريق المونديال اليوم 
السبت موعدنا مع التنافس المنتظر فماذا 
ع��ن المباريات المق��ررة؟ وما هي حظوظ 
الفرق المتنافس��ة على اخت��الف مواقعها 

على سلم الترتيب؟ هيا نقرأ..
قمتان ساخنتان

كل المباري��ات المق��ررة الي��وم الس��بت 
وعددها س��ت مباريات مهمة وفيها مباراة 
ذات خصوصي��ة ونوعي��ة بي��ن حطي��ن 
واالتحاد وواحدة غدًا األحد وهي أيضًا ذات 
خصوصية وهي نوعية وس��تقام في حماة 
بي��ن الوثبة والوحدة مما يعن��ي أننا أمام 
أسبوع التهاون فيه ممنوع واللعب الجدي 
والس��عي لكسب النقاط مس��موح، بل هو 

ضروري.
قمة الالذقية

حطين المتصدر والذي يعيش أجمل أيامه 
عروضًا ونتائج يستقبل في سعيه للتمسك 
بالص��دارة االتحاد الذي اس��تفاق وعاد إلى 

خ��ط االنتصارات والع��روض الجيدة وفي 
نيته االقتراب من القمة والصدارة أكثر.

حطي��ن يعيد إلى األذهان بأدائه المتنامي 
والمت��وازن فني��ًا أجيال حطي��ن الذهبية 
حي��ن كان��ت مجموعت��ه تض��م صفوفًا 
كل العبيه��ا م��ن الدوليي��ن والعبوه اآلن 
متكاملون موهبة وأداء وانس��جامًا ونتائج 
ويجلسون بالصدارة بمدرب قدير وهو ابن 

القلعة االتحادية.
واالتحاد بمدرب من المدرس��ة التونس��ية 
الش��هيرة بدأ المش��وار ببطء ثم تس��ارع 
أداؤه وتحس��نت نتائجه وأصبح من الكبار 
القادري��ن على إع��ادة الس��يرة االتحادية 

الحميدة المرصعة باإلنجازات الكروية.
الفريقان الكبيران وجهًا لوجه في واحدة ال 
يريدها أي منهما مقسومة على اثنين ألن 
التعادل خسارة للفريقين وقد تكون مفيدة 
للضيف لكنها بال ش��ك ضارة للمستضيف 
وهذا يعن��ي أن )الفوز( العن��وان الرئيس 

للقاء الذي يرفعه كالهما.
وهما ق��ادران على تحقيقه قياس��ًا مع ما 
يملكان م��ن العبين موهوبي��ن وفاعلين 
قادرين على صنع الفارق وبمعنى أدق نحن 
أمام مب��اراة مفتوحة على كل االحتماالت 
يفوز فيها من يضبط أعصابه ومن يستطيع 
التحكم بقدراته واستغاللها بالشكل األمثل 
وق��د تكون كفة حطين أكث��ر رجحانًا وهو 
عل��ى أرضه وبي��ن جماهيره وه��ذه ميزة 

وسالح فعال.
القمة الثانية

قمة األسبوع الثانية مسرحها ملعب حماة 
وفيه يس��تقبل )الوثبة( الذي يلعب خارج 
أرضه لعقوبة اتحادي��ة فريق الوحدة وهي 

مباراة النق��اط المضاعفة وتعني للفريقين 
الكثير.

الوثبة الفريق القوي المتمكن يس��ير واثق 
الخط��وات ويق��دم عروضًا لعله��ا األفضل 
له منذ س��نوات بانطالقة قوية و)تنقصه( 
مب��اراة لم يلعبها بعد ونقاطه��ا إن فاز بها 

سيكون متصدرًا.
وبالتالي فنق��اط مباراته مع الوحدة مهمة 
ومؤث��رة وله��ا دالالت كبي��رة أهمها الفوز 
على فري��ق كبي��ر وثانيها تعزي��ز الرصيد 
وثالثه��ا التق��دم بقوة وثبات ف��ي الطريق 
الصحي��ح ولديه م��ن األوراق ما يس��اعده 
على تحقي��ق الفوز وه��ذه األوراق نقصت 
ورقة مهم��ة كونه يلعب خارج أرضه وبهذا 
يتع��ادل مع العناصر المتوفرة لدى الوحدة 
الذي يقوده م��درب )جديد( متوج بكأس 
االتحاد اآلس��يوي )إياد عبد الكريم( ويريد 
أن يقول كلمة وس��تكون أفصح الكلمات 
إذا ج��اءت على حس��اب الوثب��ة المتطور 
والوحدة مزدحم بالالعبين الدوليين رجااًل 
وأولمبيين وال يؤمن جانبه وهو قادر على 
عطاء متزن وجميل وعل��ى نتائجه ملبية 
خاصة وأنه من كبار الدوري بما يملك من 

رصيد النقاط.
المب��اراة قوي��ة والفوز فيها لمن يس��تغل 

الفرص ألن الكفتين متوازنتان.
الساحل × تشرين 

يح��ط تش��رين رحاله في طرط��وس وهو 
يفكر بالعودة إلى السكة الصحيحة بعد أن 
أسكته الوثبة في األسبوع الخامس بضربة 
موجع��ة ومتأخرة صعب علي��ه التعويض 
وه��و اآلن يالقي الس��احل بنوايا معلنة ال 
بديل عنها وفي مقدمتها االنتصار والساحل 

يس��تقبله بمدرب جديد وبتعادل كان مع 
الجيش مفيدًا بالعاصمة.

ف��ي موازين القوى الكفة ممثل لتش��رين 
كثي��رًا وفرص��ة بالف��وز أوف��ر إال إذا كان 
للس��احل رأي آخ��ر وكلمة مغاي��رة وهذا 
ين��درج تحت عن��وان المفاج��آت إذا فاز 
تشرين يكون قد عرض وإن تعثر فهذه هزة 
جدي��دة قد يس��تطيع احتمالها في طريقه 
للمنافس��ة على اللق��ب الذي تخصص في 
المنافس��ة عليه لسنوات خلت ويهرب من 

قبضته بتفاصيل صغيرة.
الشرطة × الكرامة

المعقول��ة  بنتائج��ه  المتج��دد  الش��رطة 
والمقبولة حتى اآلن يستقبل الكرامة الذي 
يريد أن يقدم نفسه بحلة جديدة فنية هذا 

الموسم.
الشرطة قدم نفس��ه بشكل الئق وأصبح له 
ش��خصية مؤثرة في الميدان والكرامة لم 

يستطع حتى اآلن الظهور بصورة ثابتة.
فه��ل يتابع الش��رطة انطالقت��ه؟؟ أم أن 
الكرامة يريد أن يع��ود من العاصمة ومن 
ملع��ب الفيحاء فيها بش��يء مفيد وبأقل 
األضرار كفة الشرطة أرجح والتعادل يرضي 

الكرامة.
الجزيرة × الجيش

في حلب يدخل الجي��ش ليالقي الجزيرة 
وليبدأ مش��وارًا جدي��دًا بال��دوري بصورة 
مختلفة بعد أن س��ار الدرب متعثرًا بشكل 
مفاجئ فإن اس��تطاع ذلك على حس��اب 
الجزي��رة فهذا يعن��ي أن انطالقته المؤثرة 
ب��دأت وأن خطوات��ه ع��ادت إليه��ا الثقة 
والحيوي��ة وال��روح والمعنوي��ة هذا ليس 

بعيدًا عنه وليس مفاجئًا لمنافسه.

والجزيرة يس��عى على الثبات ف��وق الميدان 
وهمه أن ال يكون لقمة سائغة للزائرين ومنهم 
فري��ق الجيش وهو يع��رف إمكانياته ويلعب 
ف��ي حدودها فمن تتحق��ق أهدافه؟؟ خاصة 
وأن الفريقي��ن بحاجة إلى الف��وز وإلى نقاطه 

التي ستكون ذات تأثير على بقية المشوار.
الطليعة × الفتوة

مب��اراة القوتين المتس��اويتين مس��رحها 
ملعب حماة وفي��ه يحل الفتوة ضيفًا على 
الطليعة مس��تقر في مدينت��ه لكن نتائجه 
ليست كذلك والفتوة معروفة ظروفه وهو 
يتغلب عليها مرة وال يس��تطيع مرة وعليه 
فقد يك��ون التعادل س��يدًا للموقف إال إذا 
غير الطليع��ة من جلدته أو عاد الفتوة إلى 

يوم سعده.
جبلة × النواعير

في جبلة يدخل فريقها مباراته مع النواعير 
باحث��ًا عن فوز يعيد إلي��ه بعضًا من آماله 
ويرض��ي به جماهي��ره الت��ي تنتظر ذلك 
خاص��ة وأنه يم��ر في مرحل��ة ضعف في 
النتائج وعدم توازن فيها والنواعير لن يصل 
جبل��ة من أجل النزهة أو التمتع بحس��ن 
بحرها بل هو قادم ليق��ول كلمة اعتاد أن 
يقولها داخل أرضه وخارجها بشكل فصيح 
علمًا أنه لم يس��تطع قولها أحيانًا لكن هذا 

ال يمنع أنه فريق متوازن وخطير.
فهل يستفيق جبلة على حساب النواعير؟؟ 
وكيف س��يكون النواعير في هذه المباراة 
ف��وق أم تح��ت االس��تفاقة الجبالوية إن 
حصل��ت ستحس��م الوضع وحي��ن يكون 
النواعير بالطابق األعلى يس��تطيع تحقيق 
ما يري��ده وقد يكون التع��ادل العنوان إذا 

تواضع الفريقان فنيًا.

قمتان ساخنتان باألسبوع السادس الكروي الممتاز

حطين واالتحاد في الالذقية والوثبة والوحدة بحماة

م��رت عل��ى دوري المحترفي��ن لموس��م 2019- 2020 
خمس مراحل قدمت فيه��ا أندية محافظة حماة عروضًا 
مختلف��ة أظه��رت أنها ضم��ت مجموعة م��ن الالعبين 
القادري��ن على تحقيق مراكز متقدمة بالدوري، اس��تطاع 
النواعير أن يحصد مجموعة من النقاط أوصلته إلى مركز 
مري��ح بين الفرق ال�14 المتنافس��ة، فيما عاندت النتائج 
فري��ق الطليعة وحصد نقاط��ًا قليلة بعد عدة خس��ارات 
وتع��ادالت حفلت بتراجع في  موقعه في س��لم الدوري 
رغم أن الفريق قدم عروضًا مبش��رة في معظم المباريات 
التي لعبها ولكن الالعبين لم يستطيعوا أن يحققوا الفوز 
في بعض المباريات التي كان فيها الفوز أقرب للطليعة.

حول هذا الموضوع التقين��ا بالكابتن خالد حوايني مدير 
الك��رة في نادي النواعير بعد اس��تقالة المدرب الس��ابق، 
قال الحواين��ي: في المرحلة األولى لل��دوري التي كانت 
خم��س مباريات، حصل فريقنا عل��ى ثماني نقاط تعتبر 
نتائج جيدة حيث خضنا خمس��ًا م��ن أصعب المباريات 
وأن��ا برأيي كل فرق الدوري قريبة من بعضها، وأعتقد أن 
فريقنا لم يكن في بعض المباريات في مس��توى مرضي 
ولكن��ه حقق نتائج جيدة وحصد نقاط��ًا وهذا المهم في 
ال��دوري، ونحن بالنس��بة إلمكانياتنا بالن��ادي ووضعنا 
كترتيب ونقاط جيدة، أما بالنس��بة للكادر القديم نش��كر 
جهوده��م عملوا كل ش��يء عليهم وزي��ادة، ولكن عدم 
الوف��اق بين اإلدارة والكادر والجمهور كان الس��بب فقدم 
اس��تقالته، طبعًا هو مش��كور على المجه��ود وكنا نحن 
متمسكون به آلخر لحظة، ولم ننجح في الحفاظ عليهم، 
ولم يتجاوب��وا معنا نهائيًا، فكان��ت مصلحة النادي هي 
األولى بالنس��بة لنا.. فاضطررنا لالستغناء عنهم وتعاقدنا 
م��ع المدرب القدي��ر الكابتن أنور عبد الق��ادر ليقود هذه 

المرحل��ة من الدوري وبالنهاية نش��كر ال��كادر الذي قاد 
المرحلة األولى من الدوري وهم: فراس معسعس مدربًا، 

أكرم علي مساعد مدرب، أنس شعبان مدربًا للحراس.
إشكاالت وعقبات

وقال مدرب الطليعة عمار فغالي أنه في دوري المحترفين 
شركات كبيرة ودخول داعمين بمبالغ غير مسبوقة ألندية 
قوي��ة مثل حطي��ن واالتحاد وتش��رين والوثبة والوحدة 

باإلضافة ألندية الهيئات الجيش والشرطة.
وهناك العديد من اإلش��كاالت والعقب��ات التي واجهناها 
فغ��ادر العبون مهمون الفريق العبين مهمين خبراء وعلى 
رأس��هم عبد هللا الش��امي وعبد الرزاق األسمر الذين تركوا 
فراغًا كبيرًا في خط الدفاع باإلضافة لمغادرة س��امر السالم 
ويعتب��ر من المهاجمي��ن المهمين بال��دوري فصار لدينا 
مش��اكل في الخط الخلفي ورأس الحرب��ة، جميع األندية 
تقريبًا أنهت تعاقداتها باستثناء نادي الطليعة تأخرنا جدًا، 
ونحن نعرف الذي يتأخر ال يحظى بالعبين جيدين حسب 
الطموح ال��ذي يريد، أنهينا المباريات الخمس بش��كل ال 
يرتق��ي للمطلوب وكان��ت فترة غير مثالي��ة والفريق غير 
مكتمل مع بداية الدوري استكملنا التعاقدات بالعبين لم 
يكونوا جاهزين ويحتاجون لفترة إعداد واصطدمنا بجدول 
دوري مكث��ف للغاية أواًل لعبنا م��ع حطين خارج األرض 
بعدها لعبنا مباراة مع النواعير ثم مع االتحاد خارج األرض 
وكله��ا مباريات من العيار الثقيل بعده��ا لعبنا مع جبلة 
ف��ي حماة ثم الكرامة بحمص، يعني ثالث مباريات خارج 
األرض بالمحصلة كانت النتائج ثالثة تعادالت وخسارتين، 
قدم الطليع��ة مباراتين رائعتين مع حطين واالتحاد وكنا 
قريبي��ن جدًا من التعادل مع حطي��ن والفوز على االتحاد 

لوال غياب التوفيق.
وبالنس��بة لمباراة جبلة وصل الفري��ق للمباراة بعد ثالث 
مباري��ات متتالية اثنتان خارج األرض ولعب الفريق على 

الملعب الصناعي بحلب.

خمسة أسابيع للنواعير والطليعة من دوري المحترفين

عقبات ومنغصات حدت من الطموحات الكبيرة

علي شحادة

تفاوت أداء الفرق في األس��بوع الثالث 
ل��دوري أندي��ة الدرج��ة األول��ى ف��ي 
المجموع��ات األربع بي��ن مجتهد في 
أدائ��ه وحص��د النقاط وبي��ن متراجع 
وثال��ث يراوح في المؤخرة, وكانت أبرز 
نتائج الف��رق في المجموعة األولى فوز 
ن��ادي المجد على نادي اليقظة بثالثية 
نظيفة, وفوز الكس��وة على م. الش��ام 
النبك  بثالثة أه��داف له��دف, وف��وز 
على الش��علة بهدفين, ووق��ع جرمانا 
وحلج��ه ف��ي ف��خ التع��ادل االيجابي 
وأغرق المحافظة العربي برباعية مقابل 
ه��دف, وتق��دم النضال عل��ى مضيفه 
جي��رود بهدفين له��دف وتقدم الحرية 
على شرطة حماه بثالثة أهداف مقابل 

هدف.
نتائج المجموعة األوىل

- تاب��ع المجد صحوته وحقق فوزا على 
ضيف��ه اليقظة وغلب��ه 0/3 ولم يترك 
لمنافسه فرصة تسجيل هدف الشرف, 
وس��جل للمجد ن��ور الحلب��ي وأحمد 

المنجد هدفين.
- وحق��ق النبك ضيفه الش��علة نتيجة 
ايجابي��ة الذي رافق��ه جمهور كبير من 
درعا شجعه أغلب وقت المباراة, وغلبه 
0/2 س��جلهما فادي الدالي ومصطفى 

بحبوح. 
- اس��تطاع الكس��وة أن يحسن موقعه 
عل��ى س��لم الترتي��ب بتغلب��ه عل��ى 
مس��تضيفه فريق م. الشام 1/3 سجل 
للكس��وة أحمد الضاهر هدفين ومحمد 
الح��اج هدفا ثالثا وس��جل للمعضمية 

عدنان التقي من ركلة جزاء.
المجموعة الثانية

-تابع المحافظ��ة صحوته وتغلب على 
العربي 1/4 بعد مباراة رجحت فيها كفة 
المحافظة بش��كل جيد وسجل له عمر 
الت��رك هدفين ومهند خ��راط ومقداد 
سواده, وسجل العربي هدفه آخر الوقت 

من ضربة جزاء.

- اخفق كل من جرمانا صاحب األرض 
وحرجل��ة المضيف من كس��ر التعادل 
حي��ث س��جل جرمانا هدفه عب��ر رائد 
جاوي��ش, وأدرك حرجله التعادل قبل 

نهاية الوقت بقليل.
- تأخر لق��اء جيرود والنضال عن وقته 
المحدد 20 دقيقة ألسباب ليست ذات 
قيمة, وتغل��ب النضال على منافس��ه 
1/2 وأح��رز للنضال الهدف األول موفق 

الخطي��ب وعادله جي��رود في 15 وفي 
الشوط الثاني سجل رائد حليمة هدف 
التقدم من كرة ركنية سددها رعد فران.

نتائج المجموعة الثالثة
س��جل نادي التضامن ف��وزًا هامًا على 
ضيفه قمحانة بس��يطرته على شوطي 
المباراة وهز ش��باك مرماه 0/5 سجلها 
محمد خرفان 3 أهداف ومتزك يلوني, 

وعلي حلوة.

في دوري الدرجة األولى لكرة القدم

المجد وجرمانا والتضامن والحرية في صدارة 
المجموعات باألسبوع الثالث

جدول مباريات األسبوع الرابع
الملعبالفريقاناليوم والتاريخ

المحافظةاليقظة × النبكالثالثاء 2019/11/26
الكسوةالكسوة × المجد==
درعاالشعلة × م. الشام==

المحافظةالمحافظة× جيرودالخميس 2019/11/28
جرماناحرجلة × العربي==
النضالالنضال × جرمانا==

7 نيسانح. حلب× ع. حماهاالثنين 11/25/ 2019
ص حماهقمحانه× الجهادالثالثاء 11/26/ 2019

7نيسانعفرين التضامن==
حمدانية صعامودا× موركاالربعاء 2019/11/27

7 نيسانع. حماه× عاموداالخميس 2019/11/28
ص. حماهش. حماه × م. بانياس==

ترتيب المجموعة االوىل
النقاطفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباألنديةم
32106157المجد1
32017526الكسوة2
31114404الشعلة3
1113354-3النبك4
24-311157اليقظة5
51-301227م.الشام6

ترتيب المجموعة الثانية
النقاطفارقعليهلهخسرتعادلفاز لعب األنديةم
321011387جرمانا1
32015506المحافظة2
32014316النضال3
31205145الحرجلة4
71-301218جيرود5
60-3003410العربي6

صبحي أبوكم

صالح أورفلي

أعيد تشكيل االتحاد الفلسطيني لكرة القدم بحلة جديدة حيث ضم سامر 
الش��هابي رئيس��ًا وفؤاد منصور نائبًا لرئيس االتحاد وعبد السالم حالوة 
أمينًا للسر وعصام حالوة رئيس لجنة المدربين وحسن علي رئيس لجنة 
الح��كام وخالد تميم رئيس لجنة المنتخبات وأنور جرادات رئيس لجنة 

المسابقات واالنضباط واإلعالم.
عن هذه الخطوة تحدث رئيس االتحاد س��امر الش��هابي قائاًل: بعد دراسة 
تقويمية للمرحلة الس��ابقة وبعد دراس��ة واقعية لتوزع األندية الرياضية 
الفلس��طينية في سورية وبعد قراءة للمش��وار السابق أي لدوري األشبال 
والناش��ئين اللذين تمت إقامتها ومن خالل ذلك تم تش��كيل منتخب 
للناش��ئين أدى دورًا مهم��ًا في إعادة الحي��اة لكرة القدم الفلس��طينية 
في س��ورية جرى تش��كيل اتحاد جديد لكرة القدم يتناس��ب مع أهداف 

مستقبلية يجب تحقيقها من خالل نشاط متنام.
وقد عقد االتحاد الجديد أول اجتماعاته وقرر إطالق دوري لفئة الش��باب 
س��يتم تحديد موعده بالتفاهم م��ع إدارات األندية  المعنية حتى نختار 

منتخبًا لهذه الفئة من أجل استحقاقات قادمة.
وبهذه المناس��بة أشكر أعضاء االتحاد الس��ابق الذي عملوا بإخالص كما 
أش��كر األندية الفلسطينية التي ساعدتنا في عملنا وأشكر االتحاد العربي 
الس��وري لكرة الق��دم الذي كان عونًا لنا وس��اعدنا في إتمام نش��اطاتنا 
وأتقدم بالش��كر إلدارة اإلعداد البدني ونادي الجيش حيث فتحت أبواب 
المنش��آت الخاصة بهم لفرقنا والش��كر الكبير للقيادة الرياضية باالتحاد 
الرياضي العام الذي س��هل لنا مهامنا وس��اعدنا في تنفيذ نشاطاتنا بكل 

حرص ومحبة وأخوة.

تقام اليوم السبت منافسات المرحلة الثانية من بطولة دمشق للناشئين لكرة القدم 
المؤهلة لنهائي المحافظات حيث يلتقي النضال مع الوحدة، والمجد مع الش��رطة، 
والفيحاء مع المحافظة وتجري المباريات جميعًا الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

وكانت الجولة األولى قد ش��هدت تس��جيل 10 أهداف في ث��الث مباريات فتغلب 
الجي��ش على الوحدة 3/1 والمحافظة على الش��رطة 3/0 وبالنتيجة ذاتها فاز المجد 

على النضال.
وتزامنًا مع بطولة الناش��ئين تقام بطولة فئة األش��بال التي من المقرر أن تكون قد 
ج��رت جولتها الثانية أمس الجمعة )الجريدة عل��ى الطابع( حيث التقى المجد مع 

الشرطة، والفيحاء مع الشرطة، والنضال مع الوحدة.
أما الجولة األولى لفئة األش��بال فشهدت هي األخرى نسبة تسجيل عالية حيث فاز 
الجيش على الوحدة 4/2 وتعادل النضال مع المجد 2/2 والمحافظة والشرطة سلبًا. 

أهداف غزيرة في كرة دمشق لألشبال والناشئين

دوري للشباب لكرة القدم الفلسطينية بسورية
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توج الفارس عمرو حمش��و بلقب 
مباراة الجائزة الكبرى في المرحلة 
الثالثة لدورة الس��الم الدولية لقفز 
الحواجز الت��ي أقيمت على مدى 
أربعة أيام على المضمار الخارجي 
(الجزيرة( في نادي الشهيد باسل 
األس��د بالديماس وتضمنت ست 
مباري��ات م��ن الفئتي��ن الكبرى 
والمتوس��طة من ضمنه��ا مباراة 
أيضًا  بلقبه��ا  للف��رق والتي ف��از 
الفارس عمرو حمش��و مع زميلته 

بالفريق الفارسة شام األسد.
الجائزة الكبرى

أقيم��ت مب��اراة الجائ��زة الكبرى 
غي��ر  ش��وطين  نظ��ام  وف��ق 
متماثلي��ن يجتازه��م الفرس��ان 
وتحس��ب المراك��ز حس��ب األقل 
أخطاء والزمن األس��رع وأس��فرت 
المنافسات عن فوز الفارس عمرو 
حمش��و بالمركز األول على جواده 
 40.96( بزم��ن   )Baloussion(

ثا(, وحل بالمرك��ز الثاني الفارس 
Pabli- )ححمد حمشو على جواده 
to( بزم��ن )43.22 ثا( وجاء ثالثًا 
الفارس همام الخولي على جواده 
)Calemiro( بزم��ن )56.02 ث��ا( 
وثالث��ة أخط��اء, وذه��ب المركز 
الراب��ع للفارس األردن��ي إبراهيم 
بشارات على جواده )King( بزمن 
)41.91 ثا( واربع��ة أخطاء, وحل 
الفارس فراس  الخام��س  بالمركز 
 )Ukraine( جواده  على  الجنيدي 

بزمن)42.22 ثا( وأربعة أخطاء.
مباراة الفرق

نجح الفريق المؤلف من الفارسين 
عمرو حمش��و وش��ام األس��د من 
الحص��ول عل��ى ثاني لق��ب لهما 
ف��ي مباريات الف��رق ضمن دورة 
السالم الدولية اثر فوزهما بصدارة 
المرحل��ة الثالثة بع��د أن كانا قد 
ف��ازا بصدارة المرحل��ة األولى في 
س��عي منهما للفوز بلقب البطولة 
التي تحتدم فيها المنافسة للظفر 
بأكبر عدد م��ن المراكز األولى في 
مراحله��ا الس��ت, حي��ث كان قد 

ذهب لقب المرحلة الثانية للفريق 
المؤل��ف من الفارس��ين بش��رى 
األس��د ومحمد جوبراني أما نتائج 
المرحلة الثالثة التي أقيمت وفق 
نظ��ام ش��وطين غي��ر متماثلين 
المراكز  الفرسان وتحدد  يجتازهم 
حسب أخطاء الفريق والزمن األقل 

فقد جاءت على النحو التالي:
DAMA- )  المرك��ز األول لفريق 
SWORD SCEN( المؤل��ف من 
الفارسة شام األسد والفارس عمرو 
حمش��و - مدي��رة الفري��ق بارعة 

الجابي.
JAS- )  المركز الثاني كان لفريق 
MINE (: المؤلف من الفارسة آية 
حمش��و والفارس أحمد حمشو.- 

مديرة الفريق ريم أبو قورة.
MO- )  المركز الثالث كان لفريق 

SAIC( المؤلف من الفارسة بشرى 
األس��د والفارس محمد جوبراني- 

مديرة الفريق غالية الدبس.
بقية المباريات

- مباراة الفئة المتوس��طة بارتفاع 
حواجز )١٣٥ س��م( ش��وط أصلي 

وجول��ة تماي��ز يتأه��ل للتماي��ز 
الفارس الذي ينهي مسلك الشوط 
األصلي م��ن دون أخطاء وضمن 
الزمن 1- الفارس��ة ش��ام األس��د 
)Barika( )38.48 ثا(, 2- الفارس 

 40.73( )Zazou( س��عيد زنداقي
ث��ا(, 3- الف��ارس عمرو حمش��و 
)Aria( )40.79 ثا(, 4- الفارس��ة 
آية حمشو )Emoe( )40.92 ثا(, 
Cha-C 5

risma( )44.17 ثا(.
بارتفاع  العلي��ا  للفئ��ة  - مب��اراة 
ش��وطين  س��م(   ١٤٥( حواج��ز 
متتاليي��ن يكمل حواجز الش��وط 
الثاني الفارس الذي ينهي مسلك 
الش��وط األول م��ن دون أخط��اء 
وضمن الزم��ن: 1- الفارس أحمد 
 35.04(  )Quintus( حمش��و 
ثا(, 2- الف��ارس األردني ابراهيم 
بش��ارات )King( )35.46 ثا(, 3- 
ALmur- )للفارس عمرو حمش��و 

tajz( )36.97 ث��ا(, 4- الف��ارس 
 37.19( )Rocky( مؤمن زنداق��ي
الف��ارس محمد جوبراني   -5 ثا(, 

)Quicky( )39.39 ثا(.
- مباراة الفئة المتوس��طة بارتفاع 
ش��وطين  س��م(   ١٣٠( حواج��ز 
متتاليي��ن يكمل حواجز الش��وط 
الثاني الفارس الذي ينهي مسلك 
الش��وط األول م��ن دون أخط��اء 
وضمن الزم��ن: 1- الفارس مؤمن 
زنداق��ي )Sonagra( )36.66 ثا(, 
Za-C 2
zou( )36.81 ث��ا(, 3- الفارس��ة 

آية حمشو )Emce( )36.90 ثا(, 
 )Jens( 4- الفارس��ة شام األس��د
)37.91 ثا(, 5- الفارس ثائر الزين 

)Tomado( )38.75 ثا(.
- مب��اراة الفئ��ة العلي��ا بارتف��اع 
حواجز )١٤٥ س��م( ش��وط أصلي 
وجول��ة تماي��ز يتأه��ل للتماي��ز 
الفارس الذي ينهي مسلك الشوط 
األصلي م��ن دون أخطاء وضمن 
األلمان��ي  الف��ارس   -1 الزم��ن: 
 35.13(  )Calvara(ليميير أوليفر 
ثا(, 2- الفارس ف��راس الجنيدي 
 -3 ث��ا(,   37.49(  )Ukraine(
Cale- )للف��ارس همام الخول��ي 
miro( )40.57 ث��ا(, 4- الف��ارس 
 41.45( )Pablito( أحمد حمش��و
الف��ارس محمد جوبراني   -5 ثا(, 
)Livia()34.32 ثا( وأربعة أخطاء.

مؤهلة إىل طوكيو
يشار إلى أن دورة السالم الدولية 
6 مراحل  الحواجز تتضم��ن  لقفز 
وفي كل مرحلة 6 مباريات نصفها 
م��ن الفئة الكبرى أي )18( مباراة 
وه��ي تدخ��ل ضم��ن األش��واط 

أولمبياد  إل��ى  للتأهل  المنقط��ة 
طوكيو 2020, بعد أن تم اعتمادها 
م��ن االتح��اد الدولي للفروس��ية 
لمطابقتها للش��روط المطلوبة من 
المشرفين  الحكام  حيث مستوى 
والمالعب واالرتفاعات والمسالك 
المعتمدة ف��ي المباريات, إضافة 
إلى قيمة جوائزه��ا المادية التي 
تتج��اوز ال� )150( أل��ف يورو في 
كل مرحلة من مراحلها الست أي 
ما يع��ادل الملي��ون دوالر لكامل 
ال��دورة, ويمتلك الف��ارس أحمد 
حمش��و اكب��ر فرصة ف��ي التأهل 
كونه ش��ارك في بطوالت ودورات 
دولي��ة مؤهل��ة قبل ه��ذه الدورة 
ويس��عى من خالل مشاركته في 
هذه ال��دورة إلى مضاعفة حظوظه 
الس��ابعة  المجموعة  بالتأهل عن 
الت��ي يتص��در حمش��و ترتي��ب 
فرسانها حتى اآلن علمًا أنه يتأهل 
عن هذه المجموعة فارسان اثنان 
فق��ط, بع��د أن حج��ز المنتخب 
الخاصة  الترش��ح  بطاقة  المصري 

بالفرق عن هذه المجموعة. 

دورة السالم الدولية لقفز الحواجز )المرحلة الثالثة(

الجائزة الكبرى للفارس عمرو حمشو والمنافسة تشتد على لقب بطولة الفرق 

جلسته  في  العام  الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  أصدر 
الدورية برئاسة اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي 

العام عدة قرارات أبرزها: 

 إيفاد المنتخب الوطني بكرة المضرب لألش��بال /13/ س��نة فما 
دون إلى اإلمارات - دبي بالفترة من 4 - 15 / 12/ 2019 للمش��اركة 
في بطولة دول غرب آس��يا ألعمار 13 س��نة فما دون والبعثة مؤلفة 
من شادي زهر الدين )مدرب ورئيس البعثة( حنان الشعار )إدارية( 
الالعبون والالعبات: هاني س��راي الدين – مجد عامر – غيث سليم 

– شهد حامد.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطني للش��طرنج إل��ى الجزائر بالفترة من 
26 /11 ولغاية 6 /12/ 2019 للمش��اركة ف��ي بطولة العرب الفردية 
للرجال والس��يدات وحضور اجتماع��ات المكتب التنفيذي لالتحاد 
العربي, والبعثة مؤلفة من علي عباس )لحضور اجتماعات المكتب 
التنفي��ذي لالتحاد العربي( أفامي��ا المير محمود )رئيس��ة للبعثة 
ومدرب��ة( الالعبون: طالل الزعي��م – علي حمودي – بش��ير عيتي 

)ينتقى منهم 2 عند السفر( الالعبات: روال محمود – فاطمة مراد.
 إيفاد بعث��ة المنتخب الوطني للرماية إل��ى اإلمارات بالفترة من 
20 -  27/ 12/ 2019 للمش��اركة في البطول��ة العربية لرماية الهواء 
مسدس وبندقية والبعثة مؤلفة من المدربان: عصام منى وسيمون 
عباس )ينتقى منهم واحد عند الس��فر( والالعبون والالعبات: فادي 
حمدان – راضي حس��ن – راية زين الدين – لجين سليمان – خضر 

عيسى – علي حلوة )ينتقى منهم 3 عند السفر(.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطني للقوة البدنية إلى كازاخستان – المآنا 
بالفترة من 2 - 8 /12/ 2019 للمش��اركة في بطولة آس��يا كالسيك 
للقوة البدنية والبعثة مؤلفة من زياد محمد )إداري ومدرب( وعاصم 

قسام )العب ماسترز (.
 الموافقة على مشاركة العبي المنتخب الوطني للترياثلون )محمد 
الصباغ – محمد ماس��و( ببطولة غرب آسيا في البحرين بالفترة من 

.2019 /12 /6 - 2
 قبول اس��تقالة رام��ي ناولو من عضوية االتحاد الس��وري للرماية 

لترشحه لعضوية اللجنة الفنية الفرعية للرماية بحلب.
 إنه��اء مهم��ة منى حيداري عض��و اللجنة التنفيذي��ة بفرع حلب 
لالتحاد الرياضي العام لترش��حها لعضوية مجلس إدارة نادي الحرية 

الرياضي بحلب.
 إنه��اء تكليف هيثم عزي��ز حبيب من عضوية االتحاد الس��وري 
للج��ودو والس��امبو بناًء على طلبه لترش��حه للجن��ة الفنية للجودو 

بالالذقية.
 تحدي��د أجور دورات المدربين في رياضات )األيروبيك – الرقص 

الرياضي – اليوغا والطاقة( على الشكل التالي:
- دورة تأهي��ل مدربي��ن ومدربات درجة مس��تجد /15000/ ل.س 

خمسة عشر ألف ليرة سورية.
- دورة تأهي��ل مدربي��ن ومدرب��ات درجة ثاني��ة /20000/ ل.س 

عشرون ألف ليرة سورية
- دورة ترفيع مدربين ومدربات درجة ثانية /25000/ ل.س خمس 

وعشرون ألف ليرة سورية
- دورة ترفيع مدربين ومدربات درجة أولى /30000/ ل.س ثالثون 

ألف ليرة سورية
 الموافقة على فتح فترة للعموم يوم الجمعة في مس��بح تش��رين 
من الساعة /1 - 3 / ظهرًا اعتبارًا من تاريخ 8 /11 /2019 وذلك برسم 

دخول قدره /1500/ ل.س فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية الغير.

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي 

تحت ش��عار الرياض��ة )فعل وإنجاز لتبق��ى راية الوطن 
مرفوعة( اختتمت اللجان الفنية لأللعاب عقد مؤتمراتها 
االنتخابي��ة للدورة االنتخابية العاش��رة لالتحاد الرياضي 
العام في كافة المحافظات والتي اس��تمرت على مدى 
أس��بوعين وقد كنا قد نشرنا في العددين السابقين من 
الصحيفة عددًا م��ن هذه المؤتمرات وما أس��فرت عنه 
االنتخابات من لجان جديدة فيها.., ونستكمل اليوم ما 

تبقى منها..
حماه

كرة الطاول��ة: الرا صدير- مصطفى الولي- س��ليم حاج 
سليم- هدى شعار- محمد نور األمين.

الرياضة للجميع: نسرين القصير- كرم العكش- وإكرام 
منينة 

كرة اليد: صالح أس��ود- محمود نجار- جهاد قش��اش- 
صدام غزال- نوفه العوض.

ك��رة القدم: صالح الدين اورفلي- خالد حوايني- ياس��ر 
البني- رشا ابراهيم- عبد السالم كليب.

الك��رة الطائرة: غاندي دبيات- ايم��ان الجرف- محمود 
رحال- خلود القصير- نهى زيود.

كرة السلة: نضال عيان- هايل عابدين- حسام منصور- 
نور صليبي- بهيج الشيخ عبدهللا.

حمص
بحض��ور وائل معوض عضو المكت��ب التنفيذي لالتحاد 
الرياضي العام وفيص��ل الدربي رئيس اللجنة التنفيذية 
وعدد من رؤس��اء وأعض��اء اتحادات األلع��اب المعنية 
وأعض��اء اللجنة التنفيذية عقدت اللجان الفنية لأللعاب 
ف��ي حمص مؤتمراتها االنتخابية حيث تم انتخاب هذه 

اللجان للدورة االنتخابية القادمة.
درعا

بإش��راف ومتابعة من قب��ل اللجن��ة التنفيذية لالتحاد 
الرياض��ي في محافظ��ة درعا وعدد من رؤس��اء وأعضاء 
االتحادات المعنية أنهت اللجان الفنية الفرعية لأللعاب 
الرياضي��ة بالمحافظة عق��د مؤتمراتها الس��نوية للدورة 

االنتخابية العاشرة وجاءت النتائج كما يلي:
كرة اليد: د. أحمد المس��المة )رئيسًا( أكرم الحاج علي 
)امينًا للس��ر(أدهم الحاج عل��ي- مصطفى زيدان- منى 

كالس )أعضاء(

الكرة الطائرة: عدنان الس��ويدان )رئيس��ًا( باسل األسعد 
)أمينًا للسر( كمال قطيفان )أعضاء(.

الجودو: فيصل المذيب )رئيس��ًا( محم��د عليان )أمينًا 
للسر( اسماعيل الرحيل )عضوًا(

المصارعة: محمود بركات )رئيس��ًا( أحمد الكراد )أمينًا 
للسر( وسيم المحمد )عضوًا(

الكيك بوكس��ينغ: زيدان المسالمة )رئيسًا( جميل رزق 
هللا )أمينًا للسر( خليل المسالمة )عضوًا(

المالكمة: زياد الحس��ين- يوسف الكراد- فراس ابازيد- 
باسل محاميد- محمد الطلب.

الرياض��ات الخاصة: محمد ابو عصفور )رئيس��ًا( فاطمة 
العلي )أمينًا للس��ر( جهيرة العاسمي- احمد قطيفان- 

مصطفى المصري )أعضاء(.
السويداء

زياد عامر 
ف��ي رح��اب تراجع مخي��ف لمس��توى ألع��اب الكرات 
بالس��ويداء نتيج��ة غي��اب الم��ال وابتع��اد األندية عن 
التخصص بأل��وان الرياضة وإدخالها ألع��اب جديدة كان 
الحضور جيدًا ف��ي مؤتمراتها التي عقدت وخاصة بكرتي 
الس��لة والق��دم لكن الصعوب��ات والمتطلب��ات أكبر من 
طاق��ة االتحاد الرياض��ي العام حيث يري��د الكل مالعب 
وص��االت وأدوات وتجهيزات في ظل غي��اب المبادرات 
واالستثمارات ونبدأ مع فنية كرة القدم حيث حافظ ياسر 
أبو حال على مكانه )رئيسًا( للجنة والى جانبه بقي أسامة 
الطوي��ل واألعضاء الجدد س��امر فهد، عاط��ف أبو راس، 
س��يريانا أبو رايد, وحافظ مهند منذر على مكانه كرئيس 
لفنية الس��لة واألعضاء كمال السليم، ربيع مسعود، سمر 
حديف��ة، طارق رض��وان, والكرة الطائرة أيض��ًا بقي عماد 
قطيني رئيس��ًا للجن��ة وانضم إليها صف��وت دويعر، اياد 
الحجار، وئام حالوة، رفعت خداج, أّما بكرة اليد لم يتقدم 
رئيس اللجنة الس��ابق محمد عامر بطلب ترشيح في ظل 
وجود أربعة أسماء تقدمت )اياد القطان، مازن الحرفوش، 
غنوة جربوع، سامر نصر( حيث ترك القرار للجنة التنفيذية 
بتس��مية رئيس وأعضاء اللجنة التي س��تكون من ثالثة 
أعضاء وبكرة المضرب عاد د. جميل زين الدين )رئيس��ًا( 
بعد غياب عدة س��نوات والى جانبه األعضاء نبيل حمزة، 

تميم حامد، رشا كرباج، رامي مقلد.

اللجان الفنية لأللعاب تختتم مؤتمراتها االنتخابية

أنور البكر

أصدر المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام جدواًل 
حدد من خالله موعدًا جدي��دًا للمؤتمرات االنتخابية 
التحادات األلعاب التي س��تقام بالفترة من 1 ولغاية 
11 كانون أول القادم, حدد من خالله القاعتين )1و2( 
في االتحاد الرياضي العام مكانًا النعقادها, وطلب من 
مجالس إدارات االتح��ادات القائمة على رأس عملها 
إعداد التقاري��ر الالزمة وخطط عملها التي ترتكز على 
حركة المنظم��ة وانجازاتها خالل ال��دورة المنصرمة 
وفق النموذج المعمم من قبل رؤساء المكاتب وبيان 
الصعوبات التي واجهت الحركة الرياضية والمقترحات 

والتوصي��ات الت��ي تخ��دم النهوض برياض��ة الوطن 
وإعطاء هذه المؤتمرات أهمية كبيرة في الحوار البناء 
وتكريس حالة الديمقراطية وفق إس��تراتيجية العمل 
الرياض��ي في ظل قي��ادة ورعاية قائد الوطن الس��يد 

الرئيس بشار األسد.
الطلب من اتح��ادات األلعاب نس��خ التقرير الخاص 
بالمؤتمرات على )CD( عدد 25 نسخة وتوزيعه على 

أعضاء المؤتمر و20 نسخة ورقية.
كما حدد القرار جدول أعمال المؤتمر مع التأكيد على 

االلتزام بكافة البنود. 

مؤتمرات االتحادات بداية الشهر القادم

قاعة اتحادماليوم والتاريخ
التوقيتاالجتماعات

آخر موعد لتقديم طلبات 
الترشيح بنهاية الدوام 

الرسمي 14.30 ظهرًا

األحد
2019 /12 /1

10.00 صباحًا1الدراجات1

2019 /11 /24 10.00 صباحًا2البلياردو2

13.00 ظهرًا1كرة السلة3

االثنين
2019 /12 /2

10.00 صباحًا1السباحة4

2019 /11 /25 13.00 ظهرًا1كيك بوكسينغ5

13.00 ظهرًا2الرياضات الخاصة6

الثالثاء
2019 /12 /3

10.00 صباحًا1تايكواندو7

2019 /11 /26 10.00 صباحًا2الريشة الطائرة8

13.00 ظهرًا2رياضة للجميع9

األربعاء
2019 /12 /4

10.00 صباحًا1المصارعة10

2019 /11 /27 10.00 صباحًا2كرة اليد11

13.00 ظهرًا2الترياثلون12

الخميس
2019 /12 /5

10.00 صباحًا1الشطرنج13
2019 /11 /28

10.00 صباحًا2المبارزة14

13.00 ظهرًا1الكاراتيه15

األحد
2019 /12 /8

10.00 صباحًا1كرة الطائرة16

2019 /12 /1 13.00 ظهرًا1بناء األجسام17

10.00 صباحًا2الجمباز18

االثنين
2019 /12 /9

10.00 صباحًا1المالكمة19

2019 /12 /2 10.00 صباحًا2كرة المضرب20

13.00 ظهرًا2رفع أثقال21

الثالثاء
2019 /12 /10

10.00 صباحًا1الجودو22

2019 /12 /3 10.00 صباحًا2الرماية23

13.00 ظهرًا2كرة الطاولة24

األربعاء
2019 /12 /11

10.00 صباحًا1ألعاب القوى25

2019 /12 /4 13.00 ظهرًا1الفروسية26

10.00 صباحًا2القوس والسهم27
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األول لمجل��س  االجتم��اع  ف��ي 
إدارت��ي نادي��ي االتح��اد والحرية 
توزع  االنتخابيين  بعد مؤتمريهما 
أعضاء اإلدارتين المهام على النحو 

التالي.
نادي االتحاد

المهن��دس مفي��د مزي��د رئيس��ًا 
واالس��تثمار  لإلع��الم  مس��ؤواًل 

والمالية.
نائبًا  رحمان��ي  أحمد  المهن��دس 
للرئي��س مس��ؤول ألع��اب القوة 

والمنشآت.
للتنظيم وألعاب  البك��ري:  صباح 

الكرات.
سعد قرقناوي: لأللعاب الجماعية.

محمد عمروش: لأللعاب الفردية.
د. زاهر بطل: للعالقات العامة.

مالك سعودي : للمراكز التدريبية 
وكرة القدم. 

نادي الحرفيين
محمد جمال حبال رئيسًا مسؤواًل 

للمال واإلعالم.

محمد عمر حس��ين: نائبًا للرئيس 
للتنظيم.

عبد القادر بدر: لأللعاب الجماعية.
شادي محبك: لأللعاب الفردية.

رائد حبال: للمراكز التدريبية.
يحي��ى بابللي: لإلع��الم والثقافة، 
عالء الدين األيوبي: أللعاب القوة.

انطلقت منافس��ات األسبوع األول 
من دوري الكرة الطائرة للسيدات 
بأس��لوبه الجدي��د ال��ذي اعتمده 
االتحاد عب��ر مجموعتين وبطريقة 
الدوري لكل مجموعة بداًل وعوضًا 

عن التجمعات.
المجموعة األولى وضمت الشرطة، 
صلخد، س��لمية، الجوالن، وتخلف 
وانس��حب كل م��ن كف��رام ودير 
عطية وهي أولى مطبات مس��يرة 
الطائ��رة األنثوي��ة فيم��ا ضم��ت 
الثانية، حطين، تلدرة،  المجموعة 
الحف��ة، الس��ودا، حصي��ن البحر، 
محردة، وسارت مبارياتها بانتظام 

وفق الجدول المعد.
تلدرة بالصدارة

وس��جل فريق تلدرة بطل الدوري 
الماضي نتائج جيدة في  للموسم 
مباراتي��ه أمام الحفة وحطين في 
المباراة األولى س��جل فوزًا صعبًا 
على حطين وبثالثة أشواط مقابل 
ش��وط واحد بعد مباراة تقدم فيها 
 21/25 األول  بالش��وط  حطي��ن 
لكن تلدرة الذي فوجئ بمس��توى 

حطين المتطور.
اس��تعاد توازنه في األشواط المتبقية 

وف��از فيه��ا لك��ن بصعوب��ة 21/25، 
ج��اءت  المب��اراة   11/25  ،21/25
بمستوى وأداء جيدين من الجانبين.

تلدرة × الحفة 0/3
وفي مباراته الثانية فاز تلدرة على 
الحفة وافد الدوري الجديد بثالثية 
من األش��واط ل��ال ش��يء 8/25، 
9/25، 11/25 بع��د مب��اراة م��ن 
جانب واحد دانت فيها الس��يطرة 

والتميز لالعبات تلدرة.
حطين × محردة 2/3

وفي صالة مح��ردة تقابل حطين 

م��ع محردة ف��ي مباراة اتس��مت 
بالندية واإلثارة واألداء والمستوى 
المتطور وأم��ام جمهور كبير جدًا 
نج��ح حطين في الف��وز بالمباراة 
وبثالثة أش��واط مقابل ش��وطين 
تق��دم حطين ف��ي األول 23/25 
وفرض مح��ردة التع��ادل بالثاني 
وبع��د   25/27 بصعوب��ة  إنم��ا 
التمدي��د ليعود حطين ويس��يطر 
اللعب  رائع وفق تنوي��ع  بش��كل 
إلى اإلس��قاط  من طرف س��احق 
المفاج��ئ وأنهى الش��وط الثالث 

وس��وية  ح��رارة  لترتف��ع   13/25
األداء واللع��ب وفق توظيف أمثل 
لإلمكاني��ات والفني��ات وتب��ادل 
للتقدم عدة مرات لينجح أصحاب 
األرض في ف��رض التعادل بالرابع 
21/25 ليك��ون الش��وط الخامس 
ويتأل��ق حطي��ن  الحاس��م  ه��و 
بكام��ل العباته ويتقدم 0/9 بداية 
ويتمكن محردة من كسب بعض 
النقاط لكن حطين نجح في إنهاء 
الش��وط لصالحه وبتف��وق واضح 

.7/15

محردة × الحفة 0/3
وس��جل محردة على أرضه وأمام 
جمه��وره أول فوز ل��ه على الحفة 
واف��د ال��دوري الجدي��د وبثالثية 
نظيف��ة من األش��واط وبس��هولة 

.7/25 ،9/25 ،8/25
السودا × حصين البحر 2/3

وفي لق��اء الجي��ران تمكن فريق 
ن��ادي الس��ودا م��ن الف��وز على 
ج��اره حصي��ن البح��ر وبثالث��ة 
أش��واط مقاب��ل ش��وطين بع��د 
مباراة غاي��ة في اإلث��ارة والندية 
والمس��توى الفن��ي الجي��د الذي 
قدمت��ه العب��ات الفريقين والذي 
كان عام��رًا بالمه��ارات والفنيات 
لإلمكانيات حيث  أمثل  وتوظيف 
احتاجت إلى ساعتين ونصف من 
الس��ودا  المتواصل تقدم  اللع��ب 
ف��ي الش��وطين األولي��ن 22/25 
وبصعوب��ة 24/26 ليصح��و فريق 
حصين البحر ال��ذي كان ندًا قويًا 
وفاز بالش��وطين الثال��ث والرابع 

وبنتيجة واحدة 22/25 و22/25.
وبعد أداء مثير وعامر بالمس��توى 
حقيقية  درام��ا  وبعد  المتق��ارب 
ننقل فيه��ا الفوز بي��ن الفريقين 
ألكثر من عشر مرات وبعد التمديد 
لعشر ُأخر فاز فيها السودا بالشوط 

19/21 وبصعوبة بالغة جدًا. 

محليات

اس��تقبل الل��واء موفق جمعة رئي��س االتحاد 
الرياض��ي الع��ام أبط��ال الرياض��ات الخاصة 
المتأهلي��ن إل��ى بارالمبي��ك طوكي��و 2020 
وتحقيقه��م نتائ��ج جي��دة في بطول��ة العالم 
األخي��رة أللعاب القوى وهم خالد محمد وعالء 
عبد الس��الم وعلي اس��عد وفي بطول��ة العالم 

للقوى البدنية البطلة نورا بدور.
وأثنى اللواء جمعة على أداء أبطالنا وانجازهم الكبير 
في هذا االس��تحقاق العالمي, منوهًا بمسيرة ابطال 
الرياض��ات الخاصة الذين يش��كلون بس��مة الرياضة 
الس��ورية بعزيمته��م وأرادتهم الفوالذي��ة, مؤكدًا أن 
انتصارات الرياضة الس��ورية ف��ي المحافل العالمية 
هي عمل وطني بامتياز من خالل رفع العلم السوري 
وعزف النش��يد الوطني, وهو جزء من صمود شعبنا 

وجيش��نا بقيادة الس��يد الرئيس بش��ار األس��د في 
مواجهة القوى التي تريد الشر لوطننا وشعبنا اآلبي.

وأش��ار الل��واء جمع��ة إلى ض��رورة اس��تمرار 
ومواظب��ة  أبطالن��ا على التدريبات اس��تعدادًا 
لالس��تحقاقات القادم��ة وهي عدي��دة ومهمة 
وف��ي طليعتها بارالمبيك طوكيو 2020, مؤكدًا 
حرص االتحاد الرياضي العام على توفير كل ما 
يل��زم لتوفير تحضير يتناس��ب مع أهمية هذا 

االستحقاق وقوته.
حضر اللقاء د. ماهر خياطة نائب رئيس االتحاد 
الرياض��ي الع��ام و د. إبراهيم أب��ا زيد ومعتز 
قوتل��ي عضوا المكتب التنفي��ذي وهنائي الوز 

رئيس اتحاد اللعبة ومدربو الالعبين.
يشار إلى أن أبطال منتخبنا للرياضات الخاصة 

بألعاب القوى خالد محمد وعالء عبد الس��الم 
وعلي أسعد تأهلوا إلى دورة األلعاب البارالمبية 
التي تقام في طوكيو الع��ام القادم وذلك بعد 
إحرازه��م األرق��ام التأهيلي��ة المطلوبة خالل 
مش��اركتهم في بطولة العالم التاسعة أللعاب 
القوى الت��ي أقيمت في إمارة دبي, حيث أحزر 
بطلنا العالمي خالد محم��د الميدالية الفضية 
في مس��ابقة رمي الكرة الحديدي��ة والميدالية 
البرونزية في مس��ابقة رمي الرم��ح, كما حقق 
البطل عالء عبد الس��الم الميدالي��ة البرونزية 
في مس��ابقة الكرة الحديدية, فيما أحرز بطلنا 
علي أس��عد المركز الثامن في مس��ابقة الكرة 
الحديدي��ة, فيما كانت بطلة القوة البدنية  نوره 
بدور قد تأهلت في وقت سابق من هذا العام.

اللواء موفق جمعة يلتقي أبطال الرياضات الخاصة المتأهلين إلى بارالمبيك طوكيو

- احتف��اًء بالذك��رى التاس��عة واألربعي��ن لقي��ام الحركة 
التصحيحي��ة المجي��دة أقامت دائرة التربي��ة الرياضية في 
مديري��ة تربي��ة ديرالزور بالتع��اون مع فرع الطالئع س��باقًا 
للضاحية ش��ارك فيه 300 طالب وطالبة مثلوا 15 مدرس��ة 
من الحلقة األولى وانطلق الس��باق من دوار الس��يد الرئيس 
وانتهى بمقر فرع حزب البعث وأس��فرت نتائج الس��باق في 
فئة الذكور عن فوز نوري حس��ان رح��ال بالمركز األول تاله 
ماجد موس��ى العبد ث��م حيدر ماجد الخض��ر, وفي في فئة 
اإلناث جاءت بالمركز األول أية زياد الهفل تلتها دعاء أحمد 
التايه ثم ندى صباح الس��الم.., وفي نهاية السباق قام ساهر 
الح��اج صكر أمين فرع دير الزور للحزب وأعضاء قيادة الفرع 

وأمناء الشعب الحزبية بتكريم الفائزين بالمراكز األولى.
- ضمن احتفاالت الرياضيين بذك��رى الحركة التصحيحية 
المجي��دة أقيمت مباراة بك��رة القدم جمع��ت القورية مع 
العش��ارة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بدير الزور 

وانتهى اللقاء لمصلحة القورية بنتيجة 5 / 2.

- أقيمت مب��اراة بكرة القدم بين فريق نقابة المهندس��ين 
الزراعيين وفريق االتصاالت وانتهت المباراة لمصلحة فريق 

االتصاالت بنتيجة 6 / 5.

قوى المدارس عادت إىل الملعب البلدي
انطلق��ت في دي��ر الزور البطولة المدرس��ية أللع��اب القدم 
والس��لة والطائرة واليد وألعاب القوى والش��طرنج والريشة 
الطائ��رة وك��رة المضرب لمراح��ل الحلقة األول��ى والثانية 
والمرحلة الثانوية وتس��تمر البطولة حتى الثامن من الشهر 

القادم وللفئتين الذكور واإلناث.
والبطول��ة خالل هذا العام كان لها ص��دى كبير كون بطولة 
ألع��اب القوى أقيمت على أرض الملعب البلدي وهي المرة 
األولى منذ ثماني س��نوات وش��هدت منافس��ة في جميع 
األلع��اب وحل أواًل ف��ي بطولة ألعاب القوى مدرس��ة غنام 
التركي في الحلقة األولى ومدرس��ة رياض نعيمة في الحلقة 
الثانية, أما في كرة القدم فقد حلت مدرسة عزيز أسمير اواًل 

في الحلقة األولى ورياض نعيمة في الحلقة الثانية.
وذكر سامر العبد هللا رئيس دائرة التربية الرياضية في مديرية 
تربية دير الزور بأن التحضي��رات تمت بالتعاون مع اللجنة 

التنفيذي��ة ولهذه البطولة أهمية كبيرة في انتقاء المميزين 
من الالعبين ورفد كافة األلعاب والتركيز في الوقت الحالي 
على االهتمام بالرياضة المدرس��ية لما لها من دور كبير في 

تطوير الرياضة في المحافظة.

تنظيف ملعب الرول الصناعي
قام��ت اللجنة التنفيذية بدي��ر الزور بالتع��اون مع مديرية 
الزراع��ة ومديرية الخدمات الفنية ومجموعة بصمة ش��باب 
سورية بتنظيف ملعب الرول الصناعي ضمن الملعب البلدي 

بالمحافظة.
وقال حس��ين المزيد رئيس اللجنة التنفيذية بدير الزور بأن 
العمل انجز بش��كل كامل وبات ملعب الرول جاهزًا وكانت 
هن��اك رغبة كبيرة من عدد م��ن الرياضيين في المحافظة 
بإطالق هذه المبادرة لالس��تفادة من ه��ذا الملعب ووضعه 
بخدمة الفرق في المحافظة وال ننس��ى جهود مديرية الزراعة 
والخدمات الفنية ومجموعة بصمة شباب سورية الذين كان 
له��م دور كبير في إنجاز ه��ذا العمل الذي ركز على تنظيف 
الملعب بش��كل كامل وترحي��ل األنقاض وتس��وية الطرق 

المؤدية له وتنظيفها.

دوري الكرة الطائرة للسيدات في أسبوعه األول

منافسة قوية في الثانية ومطبات في األولى
محمد عجان

يقيم اتحاد رفع األثقال اليوم )الس��بت( تجارب الختيار منتخب يشارك 
في بطولة الع��رب التي تنظمها األردن للفئ��ات العمرية جميعا )للذكور 
واإلناث( باس��تثناء األشبال ويدخل المرش��حون للمشاركة فترة تحضير 
مكثفة قبل السفر, ويتوقع أن يحرز المرشحون في المشاركة نتائج جيدة 

على ضوء مشاركاتهم السابقة في بطوالت غرب آسيا وغيرها.

ف��ازت س��ورية بمقعدين في لج��ان االتح��اد اآلس��يوي للرماية خالل 
اجتماع��ات الجمعية العمومية لالتحاد الت��ي عقدت مؤخرًا في الكويت 
حيث تم انتخاب أمين س��ر االتحاد الس��وري للرماية رفيق الشعار عضوًا 
في لجنة مكافحة المنش��طات، كما تم انتخاب الرامي السوري المحامي 

د. صالح الدين الخطيب رئيسًا للجنة القانونية في االتحاد اآلسيوي.
وكان��ت اجتماعات الجمعي��ة العمومية لالتحاد اآلس��يوي قد تضمنت 
انتخابات اللجان الرئيسية باالتحاد إضافة لمناقشة واقع اللعبة في القارة 
الصفراء ورزنامة النشاط للموسم القادم وتمثلت سورية في االجتماعات 

بكل من الشعار والخطيب.

انتقاء منتخبات رفع األثقال 
استعدادًا للبطولة العربية

رمايتنا في لجان االتحاد اآلسيوي

احتفلت األس��رة الرياضية بمحافظة القنيطرة بالبطل 
العالمي محمد خالد محمد عضو قيادة فرع القنيطرة 
لالتحاد الرياضي الحائز مؤخرًا على بطاقة التأهل إلى 
بارلمبيك طوكيو 2020 اثر تحقيقه نتائج متقدمة في 
بطولة العالم أللعاب القوى الخاصة التي أقيمت قبل 
أيام في اإلمارات العربية المتحدة, حيث أحرز البطل 
خالد محمد الميدالية الفضية في مسابقة رمي الكرة 
الحديدي��ة محققا رقما وقدره 14,29m ومحطما رقمه 

السابق لبطولة العالم 2013 وقدره 14,12m, كما حقق 
الميدالية البرونزية في مس��ابقة رمي الرمح مس��جاًل 

46.1 متر, وهو رقم شخصي جديد لالعب.
وأقيم��ت االحتفالية للبطل خال��د محمد في نادي البريقة 
)أحد أندية القرى الحدودية بالمحافظة( بحضور عماد عطية 
عضو قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي االش��تراكي 
وفراس موسى رئيس اللجنة التنفيذية بالقنيطرة وعدد من 

أعضاء اللجنة التنفيذية والكوادر الرياضية.

القنيطرة تحتفي ببطلها العالمي خالد محمد

أخبار من دير الزور

مالك الجاسم

محمد هاشم إيزا

صالح أورفلي

شكلت إدارة نادي النواعير الكوادر 
الفنية واإلدارية لفرق كرة اليد على 

الشكل التالي:
مش��رف عام فن��ي محمد يونس، 

مشرف عام إداري وهبي كردي.
فري��ق الرج��ال: م��درب ف��راس 

حصني، مساعد محمد حداد.
الش��باب: مدرب هاش��م  فري��ق 

علواني، مساعد صالح حصني.
فريق الناشئين: عبد اللطيف األمير 
أمير مدير فني، عزام قصاب مدرب.

أش��بال: مدير فني محمد يونس، 
مدرب حكم قصاب.

عب��د  وناش��ئين  أش��بال  إداري 
اللطيف نحلة.

ك��وادر القواع��د: مرك��ز األندلس 
المشرف المهندس رضوان جوهر.

م��درب: أحم��د قزع��ور، ري��اض 
مصطفى.

مركز الش��ريف: المش��رف غسان 
حنيش.

مدرب: صالح أسود ومحمد حالق.
مدرب قواعد: فهد س��راج، يوسف 

نصر.

عق��دت اللج��ان الفني��ة لمكتب 
األلع��اب الجماعي��ة بحلب أولى 
اللجنة  أعضاء  بحضور  اجتماعاتها 
التنفيذي��ة وق��ررت توزيع المهام 

بين أعضائها على الشكل التالي:
كرة القدم

محمد هاش��م إي��زا رئيس��ًا، عبد 

ال��رزاق بنانة أمينًا للس��ر، عبد هللا 
بصلحلو، عدن��ان أبو عجوز، صالح 

الدين أبو بكر أعضاء.
كرة السلة

المهندس عالء جوخه جي رئيسًا، 
مازن تاج الدين أمينًا للسر، هراج 
يزدكي��ان، إيلي رهج��ي، كريكور 

حماليان أعضاء.
كرة اليد

ميساء مسلب رئيس��ًا، محمد خالد 
دبش أمينًا للسر، ناجي فتيح عضوًا.

الكرة الطائرة
عزام عرنجي رئيسًا، لطوف فضول 

أمينًا للسر، أسامة يسقي عضوًا.

توزيع المهام اإلدارية ألندية حلب

كوادر كرة اليد في نادي النواعير

لجان حلب توزع مهامها
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تأهل الجالء والثورة للمباراة النهائية لمس��ابقة 
كأس الجمهورية لكرة الس��لة ألندية الس��يدات 
موس��م 2019 / 2020 المقررة مس��اء الجمعة 
الق��ادم )الس��اعة السادس��ة( بصال��ة الفيحاء 
الرئيسية بدمش��ق ، حيث تأهل الثورة بعد أن 
جدد فوزه على األشرفية مساء أمس بفارق )26( 
نقط��ة )93/67( الثورة تقدم بالربع األول بفارق 
نقط��ة )23/22( بفضل نقاط أليس��يا الثمانية 

بمساندة ماري عبد هللا التي سجلت ست نقاط ، 
وفي الربع الثاني تفوق الثورة )26/18( لتصبح 
النتيجة مع نهاية الش��وط األول )49/40( وفي 
الربع الثالث وس��ع الثورة الف��ارق حيث انتهى 
 )72/50( النتيج��ة  لتصب��ح   )23/10( الرب��ع 
وفي الربع األخير اس��تمر تف��وق الثورة وانتهى 
)21/16( وشهدت المباراة تميز ملفت لالعبات 
الثورة بقيادة أليسيا ماكاريان وجيسيكا حكيمة 

ونورا بش��ارة وسيدرا س��ليمان وماريا دعيبس 
واس��تيفاني األطرش ، فيما تأه��ل الجالء بعد 
فوزه عل��ى الوحدة  بف��ارق )3( نقاط )54/51( 
تع��ادل الفريقان بالرب��ع األول )11/11( وتفوق 
الجالء بالربع الثان��ي )14/17( لتصبح النتيجة 
م��ع نهاي��ة الش��وط األول )25/28( وفي الربع 
الثالث تفوق الوح��دة )16/13( لتصبح النتيجة 
مع نهايت��ه )41/41( وفي الربع األخير حس��م 

الجالء المب��اراة بتفوق��ه )10/13( بفضل تميز 
جونا وميريام وجيسيكا وميرا.

وفي حل��ب فاز الج��الء على الحري��ة بصعوبة 
60/62 واالتح��اد على اليرم��وك 31/57 وإيابًا 
جدد الجالء فوزه على الحرية 53/60 وفي ذات 
المرحلة تأهل الجالء للدور النهائي واس��تضاف 
الوح��دة في حلب وتع��ادل مع��ه 66/66 في 

صالته.

تابعت س��لة حطين والتضامن مشوارها مع النتائج 
الجيدة واس��تمر الس��باق نحو الصدارة بين الناديين 
ففي الوقت الذي يتصدر فريق حطين دوري الناشئين 

ينفرد التضامن بصدارة دوري الناشئات لنتابع.
دوري الناشئين

واصل فريق حطين مش��واره مع االنتصارات لمرحلة 
اإلي��اب لمجموع��ة المنطقة الس��احلية وجدد فوزه 
على جاره الش��رطة ب�43/69 نقطة بعد مباراة جيدة 
المس��توى من الجانبين مع أفضلي��ة حطينية عبر 
الثالثيات واالختراق الجيد من تحت الس��لة وكانت 

نتائج األشواط 9/27، 5/15، 12/15، 17/17.
تشرين × التضامن 62/72

وسجل فريق تشرين فوزًا جيدًا على التضامن 62/72 
بعد مباراة متكافئة في المستوى واألداء حيث قدم 
الفريقان لمحات فنية س��لوية جيدة عبر التس��ديد 
البعي��د وخاصة من جانب تش��رين وتبادال الهجوم 
الس��ريع واالختراق والتس��جيل من تحت السلة مع 
مالحظة تحس��ن أداء التضامن م��ن مباراة ألخرى 

وانتهت األشواط 10/14، 19/12، 26/15، 17/21.
التضامن × الشرطة 23/78

وجدد فريق التضامن فوزه على جاره الش��رطة إنما 
بفارق كبير هذه المرة إل��ى 78 نقطة مقابل 23 بعد 

مباراة صبغها التضامن بلونه وس��يطر بشكل مطلق 
على مجريات األش��واط األربعة الت��ي انتهت 6/25، 

.7/19 ،4/15 ،6/19
دوري الناشئات

تاب��ع فريق ناش��ئات التضامن مش��واره مع النتائج 
الجيدة والمس��توى المتطور والملحوظ والتميز عن 
كافة فرق المجموعة الس��احلية فحقق فوزًا س��احقًا 
على جاره تشرين وبفارق 60 نقطة 17/87 بعد مباراة 
م��ن جانب واح��د تألق فيه فري��ق التضامن بكامل 
العباته وانتهت األشواط 4/28، 3/14، 4/23، 6/22.

تضامن × الشرطة 37/74
وف��ي مبارات��ه الثانية ج��دد التضامن ف��وزه على 

جاره الش��رطة بفوز جدير ومس��تحق وتابع صدارته 
بق��وة وكذلك تميزه عن كافة ف��رق المجموعة أداء 
ومس��توى حي��ث انته��ت األش��واط 12/14، 4/31، 

.7/20 ،12/11
حطين × القدموس 19/66

وحقق فريق ناشئات حطين فوزًا مضاعفًا على ضيفه 
فريق القدموس وفاز عليه ب�66 نقطة مقابل 29 بعد 
مباراة تألق فيه حطين بش��كل مميز سواء بالتسديد 
البعيد أو االختراق والتس��جيل تحت السلة وكانت 

نتائج األشواط 16/29، 2/13، 6/14، 12/15، 9/24.
الساحل × تشرين 36/50

وح��ل فريق الس��احل ضيفًا ثقياًل على تش��رين 

عندما غلب��ه بفارق كبير من النق��اط بعد مباراة 
تميز فيه فريق الس��احل بأدائه األنيق والس��ريع 
والتس��ديد المحك��م عب��ر أداء جماع��ي عامر 
بالمهارات وانتهت األشواط 4/11، 12/15، 5/17، 

.10/12
دوري السيدات: التضامن × حطين 38/55

حقق فريق س��يدات التضامن ف��وزه األول إيابًا على 
ج��اره حطين بعد مب��اراة جيدة م��ن الجانبين مع 
أفضلي��ة للتضامن وكان��ت نتائج األش��واط 9/10، 

.13/12 ،18/10 ،15/6
التضامن × محردة 42/62

وس��جل التضامن فوزه الثاني على حساب منافسه 
مح��ردة وبفارق عش��رين نقطة ويحس��ب ل��ه أداؤه 
الجماعي المميز بقيادة العبته الموهوبة يانا عفيف 

وكانت نتائج األشواط 13/9، 16/15، 14/4، 16/14.
سلمية × حطين 36/51

وعاد حطين من حماة وبجعبته خسارة أمام مضيفه 
الس��لمية الذي يتص��در اآلن المجموعة الس��احلية 
والوس��طى ألندي��ة الدرج��ة الثانية وكان��ت نتائج 

األشواط 9/7، 11/13، 16/7، 14/9.
ترتيب عام المجموعة لمرحلة الذهاب

1- الس��لمية 8 نقاط 2- التضامن 7 نقاط 3- حطين 
7 نق��اط 4- مح��ردة 5 نق��اط 5- كفر به��م 3 نقاط, 
وتبقى مب��اراة واحدة من مرحلة الذهاب س��تجمع 

التضامن مع كفربهم.

كرة السلة

أبي شقير - محمد هاشم أيزا

من المقرر أن يستضيف مساء الثالثاء القادم فريق 
الجيش لكرة الس��لة بصالة الفيحاء بدمش��ق فريق 
االتحاد بقمة مباريات المجموعة الثانية للدور ربع 
النهائي لمس��ابقة كأس الجمهورية ألندية الرجال 
موس��م 2019 / 2020 ، ويلتق��ي بنفس اليوم في 
صالة حمص الكرامة وضيفه الوحدة لحس��م بطاقة 
التأه��ل الثانية عن المجموعة األولى )في حال لم 
يصدر ق��رار بتأجيل المس��ابقات المحلية لما بعد 
مؤتمر اتحاد كرة السلة اإلنتخابي(، وكانت الجولة 
الثانية شهدت فوز الجالء على الكرامة بفارق نقطة 
وحقق الجيش فوزًا صعبًا على مس��تضيفه الوثبة 
بف��ارق نقطتين بع��د التمدي��د وكان الجالء غلب 
الوحدة بفارق أربع نقاط في افتتاح مباريات الدور 
وحقق االتحاد فوزًا كبيرًا عل��ى الوثبة بفارق )13( 

نقطة.
مباراة متكافئة

مساء االثنين الماضي انطلقت منافسات دور الربع 
النهائي )دور الس��تة( ففي صالة الفيحاء استضاف 
الوح��دة ضيفه الجالء  وانتهت المباراة بفوز الجالء 
بف��ارق )4( نق��اط )68/72( حيث ق��دم الفريقان 
مباراة متووسطة شهدت تكافئ وندية كبيرة ففي 
الرب��ع األول تع��ادل الفريق��ان 16/16 حيث كان 

اعتماد الوحدة كبيرًا على مجد عربش��ة وش��ريف 
الع��ش ومنار حمد وميش��يل غي��ث فيما اعتمد 
الج��الء على وائ��ل جليالتي وجورج��ي نظاريان ، 
وف��ي الربع الثان��ي تفوق الجالء بف��ارق )7( نقاط 
حي��ث انتهى )12/19( لتصب��ح النتيجة مع نهاية 
الش��وط األول )28/35( ، وف��ي الربع الثالث نجح 
الوح��دة بالعودة للمباراة حي��ث تفوق بفارق )10( 
نق��اط )14-24( عبر ثالثيات مجد ومتابعات عمار 
وميش��يل لتصب��ح النتيج��ة )52/49( وفي الربع 
األخير قل��ب الجالء تأخره لتفوق صريح بفارق )7( 

نقاط عبر جورجي وإسبر حيث انتهى )16/23(.
أرقام

س��جل للوحدة :  مجد عربشة )33( نقطة وشريف 
العش )19( وميش��يل غي��ث )7( ومنار حمد )5( 

ومحمد عبد النبي )4(.
س��جل للجالء : وائ��ل جليالت��ي )25( وجورجي 
ناظاريان )21( ويامن حيدر )13( ومهران نرسيس 

)9( وإسبر كرد )4(.
اعتراض الوثبة

أمس األول )الخميس( قدم الوثبة اعتراضًا رسميًا 
على حكام الطاولة والمراقبين لمباراته مع الجيش 
بسبب خطأ في التسجيل حرمه من نقطة صحيحة 
س��جلت من رمية ح��رة كانت كفيلة لو س��جلت 
بإنته��اء المباراة دون الحاج��ة للتمديد ، وبإنتظار 
قرار اتحاد كرة الس��لة حيث يتوق��ع الكثيرين أن 

تعاد المباراة حسب النظام الدولي للمباراة.
النقرش يوضح

رئيس اتحاد كرة الس��لة ج��الل نقرش أجاب على 
س��ؤال )االتحاد( حول الحالة وق��رار اتحاد اللعبة 
قائ��اًل : لم يص��در قرار من اتحاد كرة الس��لة حتى 
اآلن ألننا نريد دراس��ة الحالة بش��كل جيد والتآني 
بإتخاذ القرار وذلك حرصًا من اتحاد كرة السلة على 
إعطاء كل ذي حق حقه وكون الحالة نادرة الحدوث 
وش��ائكة فقد اجتم��ع اتحاد كرة الس��لة مع كافة 
اللجان الفنية والمراقبين الدوليين وقام بس��ؤال 
االتحادات القارية عن اإلجراء الذي يجب أن يتبع 
،  وس��يصدر القرار المناسب حسب القانون الدولي 
واللوائح اإلنضباطية لتحقيق العدالة التامة باأليام 

القليلة القادمة.
الجالء يتجاوز الكرامة بصعوبة 

الجالء × الكرامة 61/62
المراقبان: مزاحم الحويج وأيمن صالح.

األرباع: 14/18، 13/18، 16/9، 18/17.
الحكام: الدوليون حس��ام تللو، باسم بدران، وسام 

زين.
كاد الكرام��ة أن يفعله��ا ويخ��رج م��ن لقائه أمام 
مس��تضيفه الجالء فائزًا ويحقق مفاجأة من العيار 
الثقيل لو اس��تثمر الرميات الحرة التي تهيأت له، 
وخسر بفارق نقطة واحدة في مباراة متقلبة سيطر 
أصحاب األرض على نصفه��ا األول والضيوف على 

النصف الثاني.
ف��ي الربع األول تقدم الجالء 14/18 عن طريق كرد 
وعبيد وناظاريان وس��جل للضي��وف بوعيطة وفي 
الثان��ي رفع الج��الء الفارق إلى 9 نق��اط بأفضلية 
13/18 من خالل نرس��يس وجليالت��ي وناظاريان 
لتصبح النتيجة 27/36، وف��ي الثالث أصيب أداء 
الج��الء باالرتب��اك فكث��رت التمري��رات الخاطئة 
وانتعش الكرامة بالهجوم الس��ريع ودقة التسديد 
من قب��ل الحاضري وحيالني فتف��وق 16/9 لتبلغ 
النتيجة 43/45 وباألخير تقدم الكرامة 18/17 لكن 

ذلك لم يمنع عنه الخسارة في النهاية 61/62.
بيانات وأرقام

- سجل للجالء وائل جليالتي 18، جورجي ناظاريان 
16، إسبر كرد 10، مهران، نرسيس 2، إسحاق عبيد 

4، يامن حيدر 2.
- س��جل للكرامة: مجد بوعيط��ة 16، وليم الحداد 
13، محم��د حاضري 14، إي��اد حيالني 11، محمد 
ش��اهين 3، عبد الرحمن الكردي 2، محمد حسن 

القصاب 2.
- ثالثيات الجالء 5 لنظاريان 3 واثنتان لجليالتي.
- ثالثيات الكرامة 3 لبوعيطة والحداد والحيالني.

- احتسب الحكام 26 خطأ على الجالء وخرج منه 
جليالتي وناظاريان وإسحاق.

- احتسب الحكام 27 خطأ على الكرامة وخرج منه 
الحداد وحاضري.

- حصل الجالء على 29 رمية حرة س��جل منها 13 
نقطة.

- حصل الكرامة على 28 رمية حرة سجل منها 16 نقطة.
االتحاد يتغلب على الوثبة

االتحاد × الوثبة 68/81
محمد هاشم إيزا

الحكام: الدوليان سامر دالي، صفوان سيفو ومحمد 
يحيى سبسبي.

األرباع: 14/17، 15/13، 32/13، 20/25.
المراقبان: مروان مينة، أيمن الطويل.

ف��ي المواجه��ة األولى بينما ضم��ن مباريات دور 
الس��تة لكأس الجمهورية بكرة السلة للرجال تفوق 
االتح��اد على ضيف��ه الوثبة بف��ارق 13 نقطة بعد 
مباراة س��اخنة متقلبة ندية م��ن الطرفين تمكن 
خاللها الضيوف من فرض إيقاعهم وتفوقهم خالل 
الرب��ع األول ال��ذي تقدموا فيه 14/17 بتس��جيل 
جماعي للش��عبان والخضر واليعقوب أمام جهود 
الصال��ح والقصاص والش��واخ، وفي الرب��ع الثاني 
ظ��ل الفريق الضي��ف متقدمًا بنقط��ة واحدة رغم 
أن أصحاب األرض قلصوا الفارق س��لة بأفضليتهم 
15/13 لتصب��ح النتيج��ة 29/30 وس��جل لألحمر 

الصالح والفرا والحريري وللضيوف زيدان وصدير.
وفي الثالث حس��م االتحاد أم��ر اللقاء عندما حقق 
تقدم��ًا زاد على الضعف 32/13 من خالل ثالثيات 
العيس��ى وصالح من متابع��ات البكر وديار بكرلي 

فتق��دم 61/43 بفارق 18 نقطة تقلصت إلى 13 في 
نهاي��ة المب��اراة بعد أن عاد الوثب��ة لفرض  إيقاعه 
وتفوق��ه بالربع األخير 20/25 واختتم االتحاد هذه 

المواجهة القوية فائزًا 81/68.
أرقام من الميدان

- س��جل لالتحاد: توفيق الصال��ح 18، أحمد يزان 
حريري 15 نقطة، محمد نديم العيسى 14، أنطوني 
بك��ر 10، فارس الفرا 6، علي دي��ار بكرلي 5، ناظم 

قصاص 5، سيبوه خراجيان 5، دياب الشواخ 3.
- سجل للوثبة: وسام يعقوب 11، أنس شعبان 11، 
زكريا الحسين 10، محمد زيدان 10، علي خضر 8، 
الحكم عبد هللا 8، الحسن حسن 4، جميل صدير 4، 

محمد نور الطباع 2.
- أص��اب االتح��اد 6 رمي��ات من خ��ارج القوس 
للعيس��ى 2 وواحدة ل��كل من قص��اص وحريري 

والصالح 2.
- أص��اب الوثبة 5 رميات من خ��ارج القوس لكل 
من الحسين 2 وواحدة لعبد هللا واألبرش ويعقوب 

على التوالي.
- احتسب على االتحاد 26 خطأ وخرج ديار بكرلي 

والفرا بأخطائهما.
- احتسب على الوثبة 25 خطأ وخرج علي خضر.

- حصل االتحاد على 29 رمية حرة س��جل منها 16 
نقطة.

- حصل الوثبة 29 رمية حرة سجل منها 14 نقطة.

كأس الجمهورية لكرة السلة ألندية الرجال 2019 / 2020

الثالثاء ... قمة تجمع الجيش مع االتحاد والتأجيل وارد 

آس��يا  غ��رب  ببطول��ة  للمش��اركة  اس��تعدادًا 
للمنتخبات تح��ت 17 عامًا والمق��ررة في إيران 
بالفت��رة 2-8 كانون االول القادم، يلتقي مس��اء 
الي��وم الس��بت منتخبنا م��ع رجال الث��ورة في 
مباراة ودية اس��تعدادية الس��اعة السادسة مساء 
بصالة الفيحاء الرئيس��ية بدمش��ق، وكان اتحاد 
كرة الس��لة وجه الدعوة إلى )23( العبًا لالنضمام 
لمعس��كر المنتخب وهم: حمود خ��ان طوماني 
وأغي��د الخان��ي وعدي حم��د واحم��د محمود 
وس��عيد الحكيم وج��ورج قريط وجم��ال الدين 

ش��رتوح وفيليب الدخيل والياس عازرية وجورج 
دولماية ومحمد نور كوس��ا وبهاء نجار وبيدروس 
معصرجيان واوهانيس كلزي وبيدروس صرافيان 
وميناس طاشجيان وعمر مكناس وسامي خشفة 
وعب��د العزيز دبدوب ومجد الش��امي وليث الحو 
ومحمد عجاج وباس��ل دعاس ، بإشراف المدرب 
الوطن��ي إياد عبد الحي والمدربين المس��اعدين 
فواز مريش وضياء قطان وكان معسكر المنتخب 

انطلق منذ إسبوع بدمشق.

وجه اتحاد كرة السلة مساء األربعاء الماضي الدعوة إلى )16( 
العبة لإلنضمام لمعسكر المنتخب الوطني للناشئات )تحت 
16 عامًا( استعدادًا للمشاركة ببطولة غرب آسيا للمنتخبات 
والتي ستقام في دمشق خالل الفترة من 5 -11/12 القادم. 
وقد انطلق معسكر المنتخب أمس )الجمعة( بصالة الفيحاء 
بدمشق والالعبات المدعوات للمعسكر هن: الرا جوخه جي 
وأرميك بوش كزنيان وجلن��ار مبارك ويانا عفيف وبيروين 
خليل ولي��ن برنية وبيرفي��ن ججو ونور قطينة وس��يميل 
األحم��ر ودل��ع الحمود وماريا البدر وس��اره الي��اس وغالية 
كيالني وأليس��ا الدب��ل ولين الحاج وس��يدرا البقاعي ، مما 
يذك��ر أن المدرب��ة الوطنية ريم صباغ تش��رف على تدريب 

المنتخب ويساعدها المدرب موسى الفحل.

اليوم.. منتخب الناشئين يلتقي الثورة وديًا

16 العبة بمعسكر 
منتخب الناشئات بدمشق

سلة حلب الناشئة
تأه��ل الج��الء والحرية إلى 
االتحاد  كأس  نهائي مسابقة 
للناش��ئات ع��ن مجموع��ة 
النتائج  سلس��لة  وفي  حلب 
االتحاد  عل��ى  الج��الء  ف��از 
48/51 والحرية على العروبة 
41/70، وكان العروب��ة ق��د 
حق��ق مفاج��أة بف��وزه على 
الج��الء بفارق نقط��ة واحدة 
42/43، والحرية على االتحاد 
عل��ى  والعروب��ة   ،55/60
السكك 36/79 والجالء على 
واليرموك   41/71 اليرم��وك 

على السكك 63/68.
الناشئين  دوري  بطولة  وفي 
لتجمع حل��ب تغلب االتحاد 
عل��ى الحري��ة 85/86 بع��د 
التمدي��د وعلى الجالء بفارق 
كبي��ر 79/112، والحرية على 
اليرم��وك   56/88 الس��كك 

على العروبة 69/79.
سيدات الثانية

الدرج��ة  س��لة  دوري  ف��ي 
الثانية للسيدات فاز العروبة 

على اليرموك 33/59.

سلة المجموعة الساحلية
السلمية بصدارة الثانية والسباق مستمر بين ناشئي وناشئات حطين والتضامن

كأس الجمهورية لسلة السيدات 2019 /2020

الجمعة ... الثورة )حامل اللقب( يواجه الجالء بالمباراة النهائية

محمد عجان
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الجولة  الماض��ي  األس��بوع  اختتم��ت 
السادس��ة من تصفيات آسيا المزدوجة 
المؤهلة ل��كأس العال��م 2022 وكأس 
األم��م اآلس��يوية 2023 وللمجموعات 
الثانية ووح��ده منتخبنا الوطني حافظ 
على س��جله الناصع بحصده كل النقاط 
الممكن��ة )15 م��ن 15( ف��ي مبارياته 
الخم��س الس��ابقة ضم��ن منافس��ات 
المجموع��ة األولى ليغرد وحيدًا وبفارق 
كبير عن أقرب منافس��يه فيما اش��تد 

التنافس باقي المجموعات.
زعامة سورية

ف��ي المجموعة األولى ابتع��د منتخبنا 
بف��ارق 8 نق��اط ع��ن أقرب منافس��يه 
الفلبين والصين مع تبقي مباراة لألخير 
ال��ذي ارت��اح بالجولة السادس��ة ورفع 
رصيده إلى 15 نقطة بتغلبه على الفلبين 
بهدف ورد السالمة د 23 وفي المواجهة 
األخرى تغلب جزر المالديف على غوام 
3/1 ليصبح الترتيب سورية 15، الصين 
والفلبين 7، ثم جزر المالديف 6، فغوام 

صفر.
صدارة أسترالية

في المجموعة الثانية تتصدر أس��تراليا 
ب�12 نقطة يليها كل من الكويت واألردن 
10 لكل فريق ثم نيبال 3 وأخيرًا الصين 

تايبيه دون نقاط.
وفازت الكويت بالجولة السادس��ة على 
نيب��ال بهدف دون رد كما فاز المنتخب 
تايبيه بخمس��ة أهداف  األردني عل��ى 

نظيفة.
قمة سلبية

تعادل المنتخ��ب العراقي مع البحرين 
سلبًا ضمن منافسات ثالث المجموعات 
ليرفع األول رصيده إلى 11 نقطة بصدارة 

المجموع��ة وحافظ على فرق النقطتين 
مع وصيف��ه البحري��ن وتحت��ل إيران 
المرك��ز الثال��ث ب�6 نق��اط تليها هونغ 

كونغ 5 ثم كمبوديا بنقطة وحيدة.
وتغلبت هونغ كون��غ بهذه الجولة على 

كمبوديا بهدفين نظيفين.
تنافس شديد

واش��تدت المنافس��ة ف��ي المجموعة 
اآلس��يوية الرابعة التي تتصدرها حاليًا 

أوزبكس��تان بتس��ع نقاط ثم السعودية 
8 فلس��نغافورة 7 ولليم��ن 5 نقاط ثم 

فلسطين 4.
وتغلبت أوزبكس��تان بالجولة السادسة 
على فلس��طين بهدفين نظيفين فيما 
تعرضت ليمن لخس��ارة أمام سنغاورة 

بهدف مقابل هدفين.
ثنائية

التناف��س الثنائي وحده يس��يطر على 

الخامس��ة بين قطر وعمان  المجموعة 
ول��ألول 13 فيم��ا لعم��ان 12 بالمركز 
الثاني وتلعب باقي المنتخبات لتكسب 
النقاط من بعضه��ا البعض فقط حيث 
تحتل أفغانس��تان المرك��ز الثالث ب�4 

نقاط ثم الهند 3 وأخيرًا بنغالدش 1.
وش��هدت الجول��ة السادس��ة فوز قط��ر على 
أفغانستان بهدف دون مقابل وبالنتيجة ذاتها 

تغلبت عمان على الهند.

تحليق ياباني
وتحلق اليابان بصدارة سابع المجموعات 
رغ��م أنه��ا ارتاح��ت بالجولة الس��ابقة 
وتمتلك 12 نقطة من 4 مباريات وتليها 
كل من قرغيزستان وطاجكستان ولكل 
منهما 7 نق��اط ثم ميانم��ار 6 وتحتل 
منغولي��ا المرك��ز األخير بثالث��ة نقاط. 
وتعادلت طاجكس��تان خارج أرضها مع 
السادس��ة فيما  بالجولة  قيرغيزس��تان 

فازت ميانمار على منغوليا بهدف.
صدارة فيتنامية

حاف��ظ  الس��ابعة  المجموع��ة  وف��ي 
صدارته  عل��ى  الفيتنام��ي  المنتخ��ب 
بتعادله السلبي مع تايلند ورفع الفريق 
رصيده إل��ى 11 نقطة فيما بقيت تايلند 
بالمركز الثالث ب�8 نقاط وبينهما ماليزيا 
بالوصاف��ة ولها 9 نقاط إثر فوزها األخير 
على أندونيسيا بهدفين نظيفين وبقيت 
األخي��رة دون نقاط علم��ًا أن المنتخب 
الجول��ة ويحتل  ارت��اح بهذه  اإلماراتي 

المركز الرابع ب�6 نقاط.
األكثر تنافساً

تط��ل المجموع��ة الثامن��ة واألخي��رة 
كأكثر المجموعات تنافسًا وإثارة حيث 
تتصدرها تركمانستان بفارق نقطة فقط 
عن 3 منتخب��ات تتقدم عل��ى بعضها 
بفارق األه��داف فقط وله��ا نفس عدد 
النقاط 8 وهي كوري��ا الجنوبية ولبنان 
وكوريا الش��مالية فيما لسيرالنكا رصيد 
فارغ من النقاط حتى ختام هذه الجولة.
صدارته��ا  تركمانس��تان  وواصل��ت 
بتحقيقها هدفين في ش��باك سيرالنكا 
فيم��ا صمتت الش��باك باللق��اء اآلخر 
بالمجموعة الذي جمع لبنان مع كوريا 

الشمالية.

عالمي
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أيهم الحمزاويأنــــور البكــرم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

أعلن فريق توتنهام االنكليزي ع��ن تعيينه لجوزيه مورينيو مدربًا جديدًا 
للفريق بعقد يستمر حتى نهاية موسم 2022-2023 وذلك بعد يوم فقط 

من إقالة ماوريسيو بوكيتينو.
ويعود الم��درب البرتغالي البالغ من العمر 56 عام��ا للتدريب ألول مرة 
منذ إقالته من مانشس��تر يونايتد وح��ول ذلك صرح دانيال ليفي رئيس 
الن��ادي اإلنكليزي بالقول: كنا مترددين ج��دًا للقيام بهذا التغيير والقرار 
الذي اتخذه مجلس اإلدارة لم يكن س��هاًل وليس مس��تعجاًل ، يقع على 
عاتق مجل��س اإلدارة اتخاذ القرارات الصعبة وما جعل القرار أصعب هي 
األوقات التي ال تنس��ى التي أمضيناها مع ماوريسيو وجهازه الفني لكننا 

قمنا بذلك من أجل مصلحة النادي.

توج المنتخب البرازيلي لك��رة القدم بلقبه الرابع في 
بطوالت كأس العالم للناشئين )تحت 17 عاما( بفوزه 
1/2 عل��ى نظيره المكس��يكي في المب��اراة النهائية 

للبطولة التي استضافتها البرازيل.
وأحرز المنتخب الفرنسي الميدالية البرونزية للبطولة 
بالف��وز على نظيره الهولن��دي 3 / 1 في مباراة تحديد 

المركز الثالث.
وقلب المنتخب البرازيلي تأخره بهدف نظيف إلى فوز 
ثمي��ن 2 / 1 في الوقت القات��ل فيما أهدر المنتخب 
المكس��يكي فرصة ذهبية لتتوي��ج مغامرته في هذه 

النسخة.
وانتهى الشوط األول من المباراة بالتعادل السلبي ثم 
س��جل برايان جونزاليس هدف التقدم للمكسيك في 
الدقيقة 66 ورد ناش��ئو الس��امبا بثنائية سجلها كايو 
ج��ورج والبديل الزارو فينيس��يوس ف��ي الدقيقتين 
84 والثالثة من الوقت ب��دل الضائع للمباراة وتغلب 
المنتخ��ب البرازيلي على س��وء الحظ ال��ذي صادفه 
عبر ش��وطي المباراة خاصة عندما ارتدت كرتين من 

عارضة المرمى المكسيكي.
وكان المنتخ��ب البرازيلي ت��وج باللقب ثالث مرات 

س��ابقة وذلك في 1997 و1999 و2003 قبل أن يتوج 
ف��ي هذه النس��خة بلقب��ه الرابع ليقل��ص الفارق مع 
المنتخب النيجيري صاحب الرقم القياس��ي في عدد 

مرات الفوز باللقب )خمس مرات( إلى لقب واحد.
وفي المقابل تجمد رصيد المنتخب المكس��يكي عند 
لقبي��ن أحرزهم��ا ف��ي 2005 و2011 واكتفى الفريق 
بالمركز الثاني الذي أحرزه مرة واحدة سابقا في نسخة 

.2013
وقلب المنتخب الفرنس��ي تأخره به��دف نظيف إلى 
الفوز الكبير ليت��وج بالميدالية البرونزية للمرة األولى 
ف��ي تاريخه علما بأنه توج بلق��ب البطولة مرة واحدة 

سابقة وذلك في 2001.
وفي المقابل ، أحرز المنتخب الهولندي المركز الرابع 
للمرة األولى في تاريخه أيض��ا علما بأن أفضل إنجاز 
س��ابق له في بطوالت العالم للناشئين يعود إلى عام 

2005 عندما أحرز المركز الثالث.
وب��ادر المنتخب الهولن��دي بهز الش��باك عن طريق 
محمد تابوني في الدقيقة 15 ورد المنتخب الفرنسي 
بقوة عبر ثالثية )هاتريك( سجلها موينجا في الدقائق 

22 و54 و62.

للمرة الرابعة بتاريخها..

البرازيل بطلة مونديال الناشئين

مورينيو مدربًا جديدًا لتوتنهام

أس��دلت المالعب األوروبية الس��تار على الجولة 
العاشرة واألخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس 
األم��م األوروبية لكرة القدم »ي��ورو 2020« يوم 
الثالث��اء الماضي بمباريات ل��م تخل من اإلثارة 
والندية فيما حقق��ت المنتخبات الكبيرة نتائج 

كبيرة وساحقة.
وفيما يل��ي قائمة المنتخبات ال��� 20 المتأهلة 
إل��ى النهائيات حس��ب آخر الج��والت في كل 

مجحموعة.
المجموعة األولى: إنكلترا والتش��يك. وش��هدت 
الجولة األخيرة خس��ارة التش��يك به��دف أمام 
بلغاريا وس��حقت إنكلترا فريق كوسوفو برباعية 

نظيفة.
المجموعة الثانية: أوكرانيا والبرتغال. وتعادلت 
أوكرانيا م��ع صربيا بالجولة األخي��رة 2/2 فيما 
فازت البرتغال على لوكسمبورغ بهدفين دون رد.

المجموع��ة الثالث��ة: ألمانيا وهولندا. وس��حق 
المنتخب الهولندي ضيفه اس��تونيا بخماس��ية 
نظيفة بالجول��ة الماضية كما أثقل��ت الماكينة 

األلمانية على إيرلندا الشمالية وغلبتها 1/6.
المجموعة الرابعة: سويسرا والدنمارك. وتعادلت 
الدنمارك مع إيرلندا بالجولة األخيرة فيما فازت 

سويسرا 1/6 على جبل طارق.
المجموع��ة الخامس��ة: كرواتي��ا وويل��ز ، فازت 
ويلز بآخر الجوالت عل��ى المجر بهدفين دون رد 

وكرواتيا على سلوفاكيا 1/3.
المجموعة السادس��ة: إس��بانيا والسويد. بعد أن 
حققا بالجول��ة األخيرة فوزين كبيرين فس��حق 
اإلس��بان ضيفتهم رومانيا 0/5 وفازت الس��ويد 

على جزر فارو 0/3.
المجموع��ة الس��ابعة: بولندا والنمس��ا. وتغلب 
األول على س��لوفينيا 2/3 فيما خس��رت النمسا 

مع التفيا بهدف دون رد.
المجموع��ة الثامن��ة: فرنس��ا وتركي��ا. ف��ازت 
تركي��ا بآخر جولة على ان��دورا بهدفين نظيفين 

وبالنتيجة ذاتها فرنسا على البانيا.
المجموعة التاس��عة: بلجيكا وروس��يا. وسحقت 
بلجيكا ضيفتها قبرص 1/6 وكذلك فعلت روسيا 

مع مضيفتها سان مارينو إنما بنتيجة 0/5.
المجموعة العاش��رة: إيطاليا وفنلن��دا. وتابعت 
إيطاليا سجلها الباهر بفوز كبير على أرمينيا 1/9 

وخسرت فنلندا مع اليونان 2/1.
وس��تنضم إلى المنتخبات ال��� 20 المتأهلة ، 4 
منتخب��ات أخ��رى بمرحلة الملح��ق األوروبي ، 
وس��تقام مباريات النس��خة السادسة عشرة في 
الفترة ما بين )12 حزيران و12 تموز 2020( على 
مالعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية وبمشاركة 

24 منتخبًا.

جولة جديدة من منافسات دوري أبطال أوروبا لألندية 
لكرة القدم يش��هدها األس��بوع الحالي، وتلعب أندية 
المجموعات الثماني فيما بينها برسم الجولة الخامسة 
قب��ل األخيرة من نهاي��ة مرحل��ة دوري المجموعات 
ونس��تعرض ترتيبه��ا م��ع ج��دول مرف��ق بجمي��ع 
المواجهات علم��ًا أن 3 أندية فقط حتى اآلن ضمنت 
تأهلها للدور التالي وهم سان جيرمان وبايرن ميونيخ 

ويوفنتوس عن المجموعات )1/2/4( على الترتيب.
المجموع��ة األولى: باريس س��ان جيرم��ان 12، لاير 

مدريد 7، كلوب بروج 2، غلطة سراي 1.
المجموع��ة الثاني��ة: باي��رن ميوني��خ 12، توتنه��ام 

هوتسبير 7، سرمينيا زفيزدا 3، أولمبياكوس 1.

المجموع��ة الثالثة: مان س��يتي 10، دينا موزغرب 5، 
شاختار دونتيسك 5، أتالنتا 1.

المجموعة الرابعة: يوفنت��وس 10 أتالتيكو مدريد 7، 
لوكومتيف موسكو 3، باير ليفركوزن 3.

المجموعة الخامس��ة: ليفرب��ول 9، نابولي 8، ريدبول 
سالزبورغ 4، كي آرسي جيك 1.

المجموعة السادس��ة: برش��لونة 8، دورتموند 7، إنتر 
ميالن 4، سالفيا براغ 2.

المجموعة الس��ابعة اليبزيغ 9، ليون 7، زينيت سانت 
بطرسبورغ 4، بنفيكا 3.

المجموعة الثامنة: أياكس أمس��تردم 7، تش��يلي 7، 
فالنسيا 7، ليل 1. 

إيطاليا حققت العالمة الكاملة 

قائمة المنتخبات الـ 20 المتأهلة إلى »يورو 2020«

هذا األسبوع الجولة الخامسة من دوري األبطال لكرة القدم

تنافس آسيوي كبير بالتصفيات المزدوجة

مباريات دولية ودية 
النتيجةالفريقانالنتيجةالفريقان

4/1اليابان × فنزويال1/0البرازيل × األرجنتين
0/3البرازيل × كوريا.ج3/0ترينداد وتوباغو × إكوادور

0/0السعودية × بارغواي2/1المجر × أورغواي
1/2كرواتيات × جورجيا0/1كولومبيا × بيرو

0/2جبل أسود × روسيا البيضاء0/1ليتوانيا × نيوزيلندا
1/0إكوادور × كورومبيا2/2األرجنتين × أورغواي

التوقيتالمجموعةالفريقانالتاريخ

الثالثاء
11/26

17.55غلطة سراي × كلوب بروج

47.55لوكوموتيف × باير ليفركوزن

310.00مان سيتي × شاختار

310.00أتالنتا × دينا موزغرب

210.00توتنهام × أولمبياكوس

210.00سرمينيا زفيزداد × بايرن 

110.00لاير مدريد × سان جيرمان

410.00يوفنتوس × أتلتيكو مدريد

األربعاء
11/27

87.55فالنسيا × تشيلسي

77.55زينيت × ليون

510.00ليفربول × نابولي

510.00كي آرسي جينك × ريدبول

610.00برشلونة × دورتموند

610.00سالفا براغ × إنتر

710.00اليبزيغ × بنفيكا

810.00ليل × أياكس أمستردام



الح��رة  )بالكلم��ة  ش��عار  تح��ت 
لمواجه��ة  نعم��ل  والمس��ؤولة 
التحدي��ات وتعزيز مس��يرة البناء( 
للحرك��ة   49 الذك��رى  وبمناس��بة 
أعلن مكتب  المجيدة  التصحيحية 
اإلع��الم المرك��زي ف��ي االتح��اد 
الرياض��ي الع��ام أس��ماء الفائزين 
بمس��ابقة القلم الذهب��ي – الدورة 
بحض��ور   2019 لع��ام  الس��ابعة 
ومشاركة اللواء موفق جمعة رئيس 
االتحاد الرياضي العام وأحمد ضوا 
معاون وزير اإلع��الم )ممثل وزير 
اإلع��الم( ود.ماه��ر خياط��ة نائب 
رئي��س االتحاد الرياض��ي وأعضاء 
المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي 
رئيس  نائ��ب  المقداد  ومصطف��ى 
اتح��اد الصحفيين وعدد من مدراء 
ورؤس��اء  اإلعالمي��ة  المؤسس��ات 
إعالمي  وحش��د  األلعاب  اتحادات 
المحاضرات بمبنى  غّصت به قاعة 

االتحاد الرياضي.
وألقى اللواء جمعة كلمة بارك فيها 
لالتحاد  التنفيذي  المكتب  باس��م 
بالمسابقة  للفائزين  العام  الرياضي 
مؤكدًا أّنها تأتي ضمن خطة وشعار 
االتح��اد الرياض��ي )الرياضة ثقافة 
وأس��لوب حياة( وهي خطوة نحو 
رعاي��ة اإلبداع وتفعيل المنافس��ة 

الشريفة للقلم المسؤول.
وأش��ار اللواء جمعة إلى أّن القيادة 
لقاءاتها مع  الرياضية ف��ي جمي��ع 
اإلعالميي��ن الرياضيي��ن تؤكد على 
أّن منظوم��ة اإلع��الم الرياضي هي 
مّكون أساسي من مكونات الرياضة 
الس��ورية وكان لها الدور األساس��ي 
خ��الل س��نوات الح��رب ف��ي إبراز 

أنش��طة وإنجازات الرياضة السورية 
التي شاركت وتواجدت في مختلف 

البطوالت القارية والدولية.
وألق��ى الزميل أحم��د ضوا معاون 
وزير اإلعالم كلمة بارك فيها باسم 
وزي��ر اإلعالم للفائزين بالمس��ابقة 
وتوجه بالش��كر للقي��ادة الرياضية 
عل��ى رعايته��ا ودعمها المس��تمر 
لإلعالم الرياضي وأنش��طته مشيدًا 
بم��ا حققته الرياضة الس��ورية من 
حض��ور وتواج��د وإنج��ازات وأنها 
كانت خير س��فير خالل الس��نوات 

الماضية.
وقام��ت لجن��ة التحكي��م المؤلفة 
من الزمالء مصطف��ى المقداد ود. 
عربي المص��ري والخبرة اإلعالمية 
حس��ان البني بشرح اآللية التي تّم 
فيها اختي��ار األعمال الفائزة والتي 
تركزت عل��ى معايير محددة وهي: 
)أهمية الطرح للمجتمع - تحقيق 
خصائص النوع المحكم - استكمال 

عناصر الطرح - موضوعية العرض - 
إبداعية الطرح - اللغة اإلعالمية(

جوائز القلم الذهبي
بعدها قام الحضور الرسمي بتكريم 
الفائزي��ن بالمس��ابقة التي جاءت 

نتائجها على النحو التالي:
التقري��ر الصحفي: 1- س��امر الخير 
– صحيف��ة البع��ث- )دف��ع ثمن 
التقصي��ر اإلداري.. هب��وط مؤل��م 
ألزرق دمش��ق والع��الج مطل��وب 
بالسرعة القصوى , 2- محمد هاشم 
إيزا – صحيفة االتحاد – )في نادي 
الحرفيين: أزمة ح��ادة بين اإلدارة 
والالعبين؟! المدرب اس��تقال بعد 

أيام من تكليفه(.
التحقي��ق الصحف��ي: 1- محم��ود 
جنيد – صحيفة الش��هباء – )واقع 
منش��آتنا الرياضي��ة ف��ي مرحل��ة 
إعادة اإلعم��ار( )ملعب الحمدانية 
أنموذًج��ا( 2- مهن��د الحس��ني – 
صحيفة الوطن )عجز السلة السورية 

يعالج بفياغرا آسيوية(.
الزاوي��ة: 1- عبير عل��ي – صحيفة 
الموق��ف الرياض��ي - )وقفة.. هل 
ه��ذا احت��راف( 2- مؤي��د البش 
– صحيف��ة البع��ث – )تعيين أم 
انتخاب( 3- أن��ور البكر – صحيفة 

االتحاد – )لغة أم لعنة؟!(.
المقابل��ة: 1- زاهر بدران – صحيفة 
تش��رين – )بعد فوزه بفضية بطولة 
العالم للسباحة فراس معال: اإلرادة 
القوي��ة والتصمي��م عل��ى تحقيق 
الهدف أوصالني إلى منصة التتويج 

.)
حس��ن   -1 التلفزيون��ي:  التقري��ر 
الخاط��ر – قناة الفضائية الس��ورية 
– )اس��تقالة اتحاد ك��رة القدم 1- 
دانة ع��واد – قناة س��ما الفضائية 
– )مهرجان الش��ام الدولي للخيل 
العربي( 2- س��ديم القاسم – قناة 

اإلخبارية – )نادي السيارات(.
التقرير اإلذاعي: 1- باس��م بدران – 

إذاعة ميلودي أف أم – )دوري كرة 
الس��لة(2- حس��ين مفرج – إذاعة 
)االنتخاب��ات   – أم  أف  س��وريانا 

الرياضية(.
الصورة الصحفي��ة: 1- معتز موعد 
– وكال��ة س��انا 2- عل��ي حنون – 
المكتب الصحفي لالتحاد الرياضي

أفض��ل مادة إعالمية ع��ن الرياضة 
الس��ورية خ��الل س��نوات الحرب: 
جائ��زة تقديري��ة لإلعالم��ي مالك 
حمود – قن��اة اإلخبارية الس��ورية 
)ن��دوة تلفزيوني��ة ع��ن الرياض��ة 

السورية وأبطالها(.
كما تّم خالل الحفل إطالق كتاب /

الدوري الس��وري.. ومضات وأبطال 
/ وتكري��م مؤلفه محم��ود قرقورا 
رئيس القسم الرياضي في صحيفة 
الوط��ن ال��ذي أص��دره قب��ل أيام 
بالتعاون مع االتحاد الرياضي العام 
وه��و يوثق بطريقة علمية وس��هلة 

لرحلة الدوري السوري بكرة القدم.

تقديرًا لمس��يرته الحافلة باالنجازات في أم الرياضات 
العالمي��ة والدولية تم اختي��ار بطلنا العالمي أللعاب 
القوى بالوثب العالي مجد الدين غزال عضوًا في لجنة 
الرياضيين ف��ي االتحاد الدولي أللعاب القوى لمدة 4 
سنوات, وذكر غزال على صفحته الرسمية على الفيس 
بوك أنه تبلغ هذا األمر من قبل االتحاد الدولي للعبة 
الذي قام بدوره بتوجيه الشكر له على هذه الثقة كما 

شكر كل من له مساهمة في هذا األمر.
يش��ار إلى أن البطل مجد الدين غزال يمتلك س��جاًل 
حاف��اًل باالنج��ازات أبرزها برونزية بطول��ة العالم في 
لندن عام 2017 وذهبية دورة المتوس��ط في تاراغونا 
)اسبانيا( عام 2018 وبرونزية دورة االلعاب اآلسيوية 
في جاكرتا )اندونبس��با( ع��ام 2018, وثالث فضيات 
وبرونزية في بطولة آس��يا داخل القاع��ات الميدالية 
الذهبية ف��ي بطولة آس��يا 2019 والميدالية الفضية 
ع��ام 2011 والميدالي��ة البرونزية ع��ام 2017, إضافة 
إلى عديد من الميداليات في الدوري الماس��ي الذي 

يشارك فيه نخبة أبطال العالم.
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إعالن أسماء الفائزين بمسابقة القلم الذهبي

اللواء موفق جمعة: اإلعالم الرياضي له الدور األساسي في إبراز األنشطة واإلنجازات الرياضية

ق��دم الطال��ب أنس محمد الس��باعي 
أطروحت��ه للدف��اع النهائ��ي بعن��وان 
)تطوي��ر األداء اإلداري ف��ي االتح��اد 
العربي الس��وري لكرة القدم من خالل 
ونجح  اإلستراتيجية(  القرارات  صناعة 
بالحص��ول عل��ى الدكت��وراه بمرتب��ة 
الش��رف وبعالمة وقدرها ٩٥ ويسجل 
كأول دكت��ور يحصل عل��ى الدكتوراه 
ف��ي الرياضة من الجامعات الس��ورية 
وتحديدًا من كلية التربية الرياضية في 

جامعة تشرين.
أسرة )االتحاد( تتقدم من الدكتور أنس 
الس��باعي بأجمل التهاني والتبريكات 
وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتفوق.

بطلنا العالمي مجد الدين غزال في لجنة الرياضيين 
باالتحاد الدولي أللعاب القوى

السباعي دكتوراه في الرياضة بمرتبة الشرف

ع��ادت طائ��رة دوري ع��ام الك��رة 
الطائ��رة للرج��ال للتحليق وس��ط 
أج��واء ال��دوري بالع��ودة للطريقة 
المثالي��ة بنظ��ام ال��دوري الع��ام 
لمرحلتين ذهاب��ًا وإيابًا عوضًا عن 
طريق��ة المجموع��ات والتجمعات 
وذلك ضمن مجموعة واحدة لكنها 
واجه��ت أولى مطباتها بانس��حاب 
نادي حصين البحر العريق ألسباب 
لنا ع��ودة لموضوعه��ا، وفيما يلي 

النتائج الكاملة لألسبوع األول.
في دمش��ق فاز الوح��دة على درعا 
بثالثي��ة نظيفة من األش��واط بعد 

مباراة لم يج��د الوحدة أية صعوبة 
في تجاوزها.

وفي الس��ودا س��جل الس��لمية فوزًا 
جدي��رًا عل��ى فريقه��ا وبثالثي��ة من 
األشواط مقابل ال شيء ونجح القطيفة 
الذي لعب ألول مرة على أرض ملعبه 
وصالته وس��جل فوزًا مس��تحقًا على 
فريق نادي درعا وافد الدوري الجديد 

وبثالثة أشواط مقابل ال شيء.
دوري الناشئين

بدمش��ق فاز الوحدة على درعا 3/0 
وف��ي القطيفة فاز فريقها على درعا 
3/0 وفي الس��ودا فاز السلمية على 
الس��ودا 3/0 وف��از مرمريت��ا على 
االتحاد 3/0 والس��ودا على مرمريتا 

.3/0

دوري رجال الكرة الطائرة )األسبوع األول(

بداية جيدة للوحدة والقطيفة والسلمية

دوري كرة اليد للناشئات

النبك في صدارة المجموعة الجنوبية والنصر ثانيًا

محمد عجان

صبحي أبو كم

تص��درت ناش��ئات ن��ادي النبك 
)ري��ف دمش��ق( بطولة ك��رة اليد 
للمجوع��ة الجنوبي��ة التي ضمت 
ناش��ئات  أندي��ة وجاءت  أربع��ة 
النصر )القنيط��رة( بالمركز الثاني 
والشرطة  )دمشق(ثالثًا  وقاسيون 
المرك��زي رابعًا وأخي��رًا, وأفرزت 
م��ن  ع��ددًا  البطول��ة  مباري��ات 
اللوات��ي  الموهوب��ات  الالعب��ات 
يحتجن إلى االستمرارية والرعاية 
للبروز أكثر ورفع الكفاءة ليشكلن 
راف��دًا للمنتخب��ات الوطني��ة في 

مشاركاتهن بالبطوالت الخارجية.
نتائج البطولة

ف��رق  النب��ك  ن��ادي  تص��در   -
المجموع��ة بف��وزه عل��ى النص��ر 
 19/26 قاس��يون  وعل��ى   24/27

وعلى الشرطة 11/25.
- وحل نادي النص��ر ثانيًا بتغلبه 

وعل��ى   ,19/23 قاس��يون  عل��ى 
الشرطة 12/21.

- وف��از قاس��يون على الش��رطة 
11/25, وح��ل بالمرك��ز الثال��ث, 
وسيلتقي في الدور الثاني األندية 

الثالث��ة األوائل م��ن المجوعتين 
الش��مالية والجنوبي��ة ف��ي وقت 
لم يح��دد بع��د وغالبًا س��يكون 
االنتخابية  المرحل��ة  انته��اء  بعد 

التحادات االلعاب الرياضية.

رأي اتحادي 
عبد الس��تار الديواني أمين س��ر 
اتح��اد اللعبة قال ع��ن البطولة: 
كانت المنافسة قوية بين االندية 
الثالثة االوائل في الترتيب, ولم 

المستوى  الشرطة  العبات  تقدم 
الفني المش��جع مع أن سيدات 
الشرطة بطالت الدوري لسنوات, 
بمس��توى  العب��ات  وظه��رت 
الموهب��ة  ويمتلك��ن  جي��د 
لرفد  الرعاية  وبحاجة الس��تمرار 
للمشاركات  الوطنية  المنتخبات 
الخارجية وبعض الالعبات لعبن 
في فئة الش��بالت وشاركن بفئة 
الناش��ئات, ولم تش��هد البطولة 
أي ح��االت اعت��راض تذكر في 
مؤشر ايجابي لمستوى التحكيم 

فيه��ا.
وتاب��ع )ديواني( نش��كر المكتب 
التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام 
الذي يوفير الدع��م للعبة لالرتقاء 
بها خاصة ف��ي المتابعة المحلية 
والتحاد  الخارجية,  والمش��اركات 
كرة الس��لة للتنس��يق في مواعيد 
إقام��ة المباري��ات, ولمدير مدينة 
الفيحاء الرياضية والكادر المتواجد 
لتقديم الخدمات إلنجاح البطولة.

لعبة  أن  المصادر  بعض  تقول 
سورية  يف  عرفت  الطاولة  كرة 
القرن  ثالثينات  فترة  خالل 
العشرين من خالل بعض األندية 
كلعبة  تبنتها  التي  والجمعيات 
أربعينات  مطلع  ومع  ترفيهية 
القرن العشرين زاد انتشار اللعبة 
األندية  أغلب  من  تبنيها  بعد 
ممارستها  لسهولة  والمدارس 
والحصول عىل أدواتها وتم ذلك 
وبدرجات  المحافظات  أغلب  يف 

التربية  مدرسي  واهتمام  بتشجيع  متفاوتة 
البدنية.

عبد  األخوة  حلب  يف  مارسها  من  أوائل  ومن 
دمشق  ويف  األيوبي  وخالد  ومحمود  الرحمن 
سعدي دمشقية وأدهم مشنوق ورشاد حواصيل 
حافظ  وموفق  حبش  وفؤاد  بك  مردم  وهشام 
رسمية  بطولة  أول  جرت   1939 عام  ويف 
الحواصيل  خيري  رفعت  وفاز  دمشق  لمدارس 
شقيقه  مع  الزوجي  وببطولة  الفردي  ببطولة 
صالح ومن المؤكد إجراء بطوالت مدرسية يف 

سائر المحافظات ولم يعثر عىل نتائجها.
وعىل ذات المنوال انتشرت اللعبة يف الجامعة 
السورية الوحيدة آنذاك وكانت تجري بطوالت 
سنوية لها وكان منتخبها يجري لقاءات سنوية 

مع منتخب الجامعة األميركية يف بيروت.
لكرة  السوري  االتحاد  تأسس   1953 عام  ويف 
المؤسسين  من  وكان  معاً  والطاولة  المضرب 

لالتحاد العربي عام 1956.
وأول ظهور لكرة الطاولة يف الساحة العربية 
الثالثة  المدرسية  الرياضية  الدورة  يف  كان 
التي جرت يف دمشق عام 1952 وتوجت آنذاك 
سورية  منتخب  وتألف  الذهبية  بالميدالية 
ياسمين  قسطنطين  الالعبين  من  حينها 
صائم  وهشام  قصير  وفرحات  غضنفر  وحسان 
لكرة  تواجد  وأول  والمدرب غسان صباغ  الدهر 
الطاولة يف الدورات الرياضية العربية كان يف 

نظمتها  التي  الخامسة  الدورة 
دمشق عام 1976 ونالت سورية 
ذهبية بطولة الفرق عبر العبيها 
عبد الملك فنصة وجمال ريشي 
كيال  وأحمد  قباني  وعماد 
المدرب  وبإشراف  حداد  وجورج 
وأول  هوا  دينغ  وانغ  الصيني 
يف  السورية  للطاولة  حضور 
المتوسط  األبيض  البحر  دورات 
التي  العاشرة  الدورة  يف  كان 
 1987 استضافتها الالذقية عام 
هيجر  وعدنان  المعلم  طالل  العبينا  ولكن 
وجمال ريشي وبسام علوظي ونديم نقشبدني 
والعباتنا عبير قداح واصول أبو قاسم وفيروز 
خرجن  برازي  وعزة  هابيل  وسهى  بك  خير 

جميعهن بال ترتيب.
صعيد  عىل  السورية  للطاولة  مشاركة  وأول 
قارة آسيا كان يف بطولتها عام 1972 وحققت 
وضم  الثامن  المركز  بإحرازها  طيبة  نتيجة 
األميري  الدين  بهاء  وقتها  الوطني  المنتخب 
عقاد  وإبراهيم  حمصي  وعصام  كيال  وأحمد 

وجورج حداد.
أيضاً  تألقوا  الذين  والالعبات  الالعبين  ومن 
القرن  خمسينات  جيل  من  الطاولة  كرة  يف 
وعمر  صباغ  وغسان  سموح  األخوين  العشرين 
بارودي وبيير زينية ومنذر شيخ الحدادين ومن 
عبد  وأكثم  حلباوي  يوسف  الستينات  جيل 
الصمد وعيل يوكسل وملك نحالوي وثناء عبد 
خربوطيل  ومهيتاب  ديوب  وفوزية  العظيم 

وأسيلة الجندي.
ويذكر تاريخ كرة الطاولة السورية أن الالعب 
لنادي  ويلعب  حلب  من  األميري  الدين  بهاء 
المنافسات  شهدته  العب  أبرز  كان  االتحاد 
يخوض  وهو  تويف  وقد  السورية  والبطوالت 
تسعينات  خالل  العام  الدوري  مباريات  إحدى 

القرن العشرين.
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