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الصوت أمانة
تنطلق غدًا مؤتمرات اتحادات األلعاب الرياضية االنتخابية للدورة العاش��رة 
من مس��يرة منظمة االتحاد الرياضي العام وله��ذه االنتخابات أهمية نوعية 
خاصة وأثر وتأثير في حياتنا الرياضية متناسبة مع مكانة االتحادات الرياضية 
لأللعاب وموقعها في الهرم الرياضي وانتشارها محليًا وخارجيًا وعالقاتها مع 

االتحادات العربية والقارية والدولية المنتسبة إليها.
واتحادات األلعاب هي الجهات المتخصصة والمس��ؤولة عن األلعاب وتضم 
المنتس��بين إليها من األفراد والمؤسس��ات وتش��رف على اللجان الفرعية 

لأللعاب في الفروع واألندية فنيًا وتنظيميًا.
ويحق التحاد كل لعبة االنتس��اب إلى االتحادات العربية واإلقليمية والقارية 
والدولي��ة بعد موافقة المكت��ب التنفيذي لالتحاد الرياض��ي العام واللجنة 

األولمبية السورية.
ومن مهام كل اتحاد تنفيذ خططه وبرامجه ولوائحه الداخلية المعتمدة من 
مؤتمراته والمصادق عليها من المكتب التنفيذي والمنس��جمة مع مقررات 

وتوصيات المؤتمر العام و توجهات المجلس المركزي.
ومن مه��ام االتحادات أيض��ًا تنفيذ مقررات المجل��س المركزي والمكتب 
التنفيذي ومؤتمر اللعبة الس��نوي وكذلك الق��رارات والتعليمات التنفيذية 

الصادرة عن اتحادات األلعاب العربية والقارية والدولية المنتسبة إليها.
ومن أبرز مهام كل اتحاد لعبة المساهمة في وضع وتنفيذ البرامج التدريبية 
للمنتخبات الوطنية ولديه روزنامة نشاط سنوية البد من اعتمادها وتتضمن 
بطوالته في دوراته ومبارياته وأوقات تدريبات منتخبات اللعبة وتعمل أيضًا 
على نش��ر األلعاب جماهيريًا وتوس��يع قواعدها ورفع وتطوير المس��تويات 
الفني��ة للعبة إضافة إلى تأهيل الكوادر اإلدارية والفنية لها وعليها تجس��يد 

الروح الرياضية واألولمبية وتعزيز االنتماء للوطن سورية.
مما تقدم ن��رى األهمية النوعية التحادات األلعاب وندرك المواصفات التي 
يجب أن يتمتع بها رئيس��ه وأعضاء مجلس إدارته من حيث القيمة الفكرية 
والذهنية واإلنسانية والرياضية والوطنية إضافة إلى الكفاءة والخبرة والشهادة 
العلمية بحيث يستطيع المجلس المنتخب رئيسًا وأعضاء تحمل المسؤولية 
الكبيرة المنوطة به ويستطيع القيام بالعمل في أعلى صوره وأفضل مردوداته.
ومن هنا البد أن يكون المرش��حون لقيادة اتح��ادات األلعاب من القادرين 
الفاعلي��ن المؤتمنين على العمل والقادرين عل��ى اإلبداع فيه والتفاعل مع 

مستجداته بكل حكمة وروية وشجاعة ومسؤولية وطنية.
وأن يكون أعضاء المؤتمر )الجمعية العمومية( مدركين حجم مسؤولياتهم 
وعارفين بقدرات المرش��حين وأمناء في إعطاء أصواتهم لمن يستحقها في 
أجواء ديمقراطية شفافة وحين تلتقي أهداف األعضاء الناخبين مع أهداف 
المرشحين وهي منسجمة مع أهداف المنظمة األم فهذا عين الصواب ودليل 
نجاح مس��بق ألعمال كثيرة قادمة منتظرة وعلى رأس��ها توجي هات السيد 
الرئيس بش��ار األس��د بأن تكون الرياضة حالة وطنية جامعة لكل السوريين 

داخل وخارج سورية.
تبدأ المؤتمرات االنتخابية التحادات األلعاب والرياضيون في كل مؤسساتهم 

هدف واحد وصوت واحد يعلو ويرتفع: »لسورية انتماؤنا واألسد خيارنا«

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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فوز وصدارة
تشرين × الطليعة 0/1

الالذقية- محمد عجان
سجله محمد مرمور د 50.

بهدف مقابل ال ش��يء فاز تشرين 
على الطليعة بعد مباراة متوس��طة 
المستوى الفني متكافئة في األداء 
ومتماثل��ة في الفرصة وعلى الرغم 
من فوز تش��رين إال أن��ه لم يقدم 

العرض المطلوب.
أحس��ن  الذي  الطليع��ة  وب��دوره 
التعام��ل م��ع مضيفه، اس��تطاع 
أداء  األرض  أصح��اب  مج��اراة 
ومس��توى وفاعلي��ة في الش��وط 

الثاني خاصة.
الش��وط األول ش��هد بداي��ة جيدة  
للفريقين وخاصة تشرين الذي امتد 
بكامل العبي��ه بغية إح��راز هدف 
مبكر لكن مهاجميه برعونة وس��وء 
تركيز وغي��اب التهدي��ف المحكم 
أضاعوا فرصًا س��هلة فأه��در نديم 
صباغ وه��و منفرد ومس��حت كرة 
الريحاوي عارضة الطليعة وبالمقابل 
للطليع��ة أخفق  س��نحت فرصتان 
حمزة كردي في الترجمة وهو على 
أعتاب مرمى تش��رين رد تش��رين 
س��ريعًا وعبر المرمور الذي رفع كرة 
لحلق المرمى تط��اول إليها الدالي 

وتابعها برأسه كلها علت العارضة.
الشوط الثاني تحسن أداء الفريقين 
م��ع أفضلية ألصح��اب األرض في 
االمتداد الهجومي الس��ريع بقيادة 
المرم��ور الذي نجح في تس��جيل 
هدف فريقه الوحيد د 50 مترجمًا 
بيني��ة الريح��اوي والتس��ديد إلى 
الزاوية البعيدة عن متناول حارس 

الطليعة.
ليب��دأ بعده��ا مسلس��ل ممل في 
إضاع��ة الفرص م��ن جانب العبي 
تش��رين لتعزي��ز التق��دم فأخفق 
الجيش عدة مرات فرصًا سهلة كما 
أهدر باس��ل مصطف��ى وهو أقرب 
لمرمى الطليعة ورأس��ية البستاني 
الخفيفة بين يدي حارس الطليعة.

هذا في الوقت الذي اس��تطاع فيه 
الطليع��ة مع الربع س��اعة األخيرة 
مجاراة تش��رين وبهجمات سريعة 
س��نحت له خاللها فرصتان للعقاد 

ومحمد زينو وأبعد دفاع تش��رين 
كرة ماكرة سددها عبد القادر عدي 
بف��وز صعب  المب��اراة  ولتنته��ي 

لتشرين .

فوز عريض لالتحاد
الفتوة × االتحاد 4/0

رياض أمين
بدأ الش��وط األول بهج��وم متبادل 
م��ن الفريقين مع أفضلية لوس��ط 
مهاجميه  م��ّوت  ال��ذي  االتح��اد 
الفتوة  بكرات تكفل حارس ودفاع 
بقطعها وردها ويسدد أحمد الكلزي 
كرة قوية أمس��كها حارس االتحاد 
وبعد عدة تمري��رات لألحمر ومن 
كرة مرفوع��ة من اليمي��ن تابعها 
بقدمه أحمد األش��قر مسجاًل هدف 
االتحاد األول رد عليه علي رمضان 
االتحاد  أمس��كها حارس  برأس��ية 
وأخ��رى حوله��ا لركنية ويمس��ك 
الكلزي  حارس االتح��اد تس��ديدة 
على دفعتين ليرد االتحاد مهاجمًا 
ويرد حارس الفتوة كرة أنس بوطة، 
الفتوة  وتعلو رأسية غباش عارضة 
ويرد أس��فل قائم الفتوة كرة أحمد 
األحم��د لينته��ي الش��وط بتقدم 

االتحاد بهدف مقابل ال شيء.
في الش��وط الثاني وببدايته ومن 
ركنية س��جل أحمد األشقر الهدف 
الثاني برأس��ه وينقذ حارس الفتوة 
مرم��اه من ه��دف لحس��ام العمر 
وآخر ألن��س بوطة رد عليها محمد 
كنيص فوق عارض��ة االتحاد وبعد 
عدة تمريرات لالتحاد س��جل عبد 
الثالث برأس��ه  النج��ار الهدف  هللا 
ومن ح��رة مرت ك��رة كنيص عن 
يمين قائ��م االتحاد وبقي وس��ط 
االتح��اد مس��يطرًا لضياع وس��ط 
األزرق ومن خطا دفاع الفتوة انفرد 
عب��د هللا النجار بالمرمى وس��جل 
اله��دف الراب��ع واس��تحق االتحاد 
الف��وز برباعي��ة باقت��دار وكان هو 

األفضل طوال المباراة.
لقطات

- تابع المباراة الدكتور ماهر خياطة 
نائب رئيس االتحاد الرياضي العام 
واس��ماعيل حلواني عضو المكتب 

التنفيذي لالتحاد الرياضي.

- شجع جمهور االتحاد فريقه طوال 
المباراة واستمتع بأداء الفريق.

- شجع جمهور الفتوة رجال االتحاد 
بعد تسجيله الهدف الثالث.

فوز صعب
الجيش× الشرطة 1/2

ربيع حمامة
س��جل األه��داف : محم��د الواكد 
د)90+2(  الس��المة  وورد  د)42( 

وللشرطة صهيب شرعبي د)73(.
اس��تفاد الجيش من خبرة العبيه 
وحق��ق الف��وز الصع��ب بالوق��ت 
القاتل أمام تشكيل عنيد لديه من 
المهاريين ما يزعج أي فريق ، كان 
الفائز هو األفضل نس��بيًا بالش��وط 
األول الفات��ر م��ن حي��ث الفرص 
قلب  الش��رطة  بينما  والمس��توى 
األفضلي��ة لمصلحته بالثاني وكان 
ش��وطًا ممتعًا حتى صافرة النهاية 

التي أطلقها الدولي وسام ربيع .
ب��دأ الجيش امت��داده م��ع بداية 
الش��وط األول نح��و مرم��ى جاره 
لكنه اصطدم بدف��اع محكم تألف 
م��ن قاس��م بهاء ومحمد عيس��ى 
وخالد عكلة وك��رم عمران وحاول 
محمد الواكد وورد السالمة وقصي 
حبي��ب إيجاد ثغ��رة  ومن خلفهم 
أحمد الخصي ومحمد شريفة لكن 
خطورت��ه بدأت بالتس��ديد البعيد 
د)10( بمباشرة بالقرب من منطقة 
الجزاء لقص��ي تهادت أمام حارس 
المرمى ش��يفان لم تل��ق المتابعة 

المطلوب��ة ، وبكرة مش��ابهة تمامًا 
د)15(عن جهة اليمين سدد الواكد 
حرة ثابتة بين يدي شيفان أوسي .

بقي اللعب بأغلب الدقائق وس��ط 
الملع��ب اعتم��د حياله الش��رطة 
على الهجوم المرتد مستغاًل سرعة 
هادي الملط ومه��ارة كامل كواية 
وحيوية صهيب الش��رعبي )أفضل 
العب��ي الش��وط ( وأفل��ت كواية 
بواحد د)26( انفرد بها مع العالمة 
لكن األخير صدها مباشرة لتتحول 
إلى  مرتدة انفرد بها قصي الجيش 
مع ش��يفان   تألق األخير بإبعادها 
وبعده��ا بدقيقتي��ن كاد كواية أن 
يس��تغل خط��أ المداف��ع ارناؤوط 
عندما اس��تخلص منه الكرة وسار 
بها ضمن الجزاء ليس��دد بالشباك 

الخارجية عن يسار العالمة.

هدوء ما بعد الفرصة كسره محمد 
الواك��د ف��ي د)42( عندما وصلته 
كرة من ورد وسددها األول مباشرة 
الج��زاء أرضية  وهو ضمن منطقة 
عن يمين حارس مرمى الش��رطة 
ف��ي الش��باك معلنة ع��ن هدف 
التقدم وكاد محمد كروما أن يعزز 
في د)45( من كرة ذكية س��ددها 
من منتصف الملعب باتجاه مرمى 
الحارس المتقدم فمرت من فوقه 

وتهادت فوق المرمى .
أداء مختلف

الش��وط الثاني خرج به الشرطة من 
منطقته وبدا بحل��ة مختلفة تمامًا 
عن الشوط األول من حيث السيطرة 
والتهدي��د والجماعي��ة فتفوق على 
جاره بمعظم دقائقه رغم أن البداية 
كان��ت بتس��ديدة ورد التي جاورت 

القائم استلم بعدها الشرطة مفاتيح 
اللعب فقدم كواي��ة كرة من ذهب 
لمحمود اليونس الذي انفرد وتكفل 
العالم��ة بكرته ، ولع��ب كواية كرة 
مش��تركة مع شرعبي سددها األول 
بي��ن يدي العالمة د)23( قبل ذلك 
رد أوس��ي الشرطة كرتين بعيدتين 

لمحمد الواكد .
وأثمرت أفضلية الشرطة عن الهدف 
الذي توج به ايضًا صهيب الشرعبي 
تألق��ه ليس��جل ه��دف التع��ادل 
لفريقه م��ن عرضية للكواية أطلقها 
في المرمى د)73( واش��ترك مازن 
علوان وأحمد محيا ومجد الغايب 
في تشكيل الش��رطة الذي كاد أن 
يع��زز بفاصل مه��اري رائع لنجمه 
كواي��ة الذي هرب م��ن مدافعين 
وحارس المرمى وسدد د)82( لكن 
فارس ارناؤوط مدافع الجيش أبعد 
الكرة عن خ��ط المرمى ، بالمقابل 
أشرك رأفت الجيش كل من علي 
خلي��ل ومازن عمارة وس��دد األول 
فور نزوله كرة فوق العارضة ليعاود 
كواية إزعاج الخصم بمرور س��هل 
من ظله ) تكرر كثيرًا( وضع خالله 
هادي الملط بمواجهة مباشرة مع 
العالم��ة تباطأ بها ولم يس��تغلها 
د)89( ليمن��ح حك��م المب��اراة 3 
دقائ��ق كوقت ب��دل ضائع حملت 
الثاني��ة منه��ا الفرح الجيش��اوي 
الس��المة وهو  بكرة وصل��ت لورد 
على ابواب منطقة الجزاء س��ددها 
مباش��رة بيس��راه من فوق شيفان 

أوسي لتستقر أقصى الزاوية داخل 
الش��باك د)2+90( هدف الجيش 
الثاني لتنتهي )2/1( وس��ط حسرة 

شرطاوية وأفراح جيشاوية. 

الوثبة يواصل تقدمه
الجزيرة× الوثبة صفر/2

اس��تمر الوثبة بنتائج��ه اإليجابية 
وانطالقته القوية بدوري الموس��م 
الحال��ي وحق��ق ف��وزه الخام��س 
على حس��اب الجزيرة في دمش��ق 
وبهدفي��ن دون رد ليرف��ع الفريق 
من رصيده إلى 16 نقطة ويشترك 
بالصدارة مع البحارة متخلفًا عنهم 
بف��ارق األهداف فق��ط وذلك قبل 
لق��اء اليوم الس��بت بي��ن حطين 

والوحدة .
من جهته تجمد رصيد الجزيرة عند 
نقطته اليتيمة ف��ي ذيل الترتيب 
حت��ى اآلن بعد تعرضه لخس��ارته 

الخامسة في 6 مباريات .
وت��وج الوثبة أفضليت��ه أمس في 
ملع��ب الفيحاء بهدف أول لمروان 
ص��الل وع��زز ابراهي��م العب��دهللا 
باله��دف الثاني أض��اع خالل ذلك 
العديد من الفرص المباش��رة أمام 

المرمى .
صحوة مستمرة

الكرامة × جبلة 2/ صفر
تاب��ع الكرام��ة صحوت��ه وحق��ق 
انتصاره الثاني هذا الموس��م على 
حس��اب جبل��ة بهدفي��ن دون رد 
ارتق��ى بها أزرق حم��ص مرتبتين 
على ج��دول الترتي��ب وبات له 8 

نقاط في المركز الثامن .
وتجمد رصيد جبلة عند النقطتين 
وب��ات بالمرك��ز قب��ل األخير في 
موس��م متعثر تع��رض فيه حتى 
اآلن ل�5 خس��ارات وتعادلين ولم 

يتذوق بعد طعم الفوز .
فريق الكرام��ة كان الطرف األفضل 
باللق��اء وأثم��ر ذلك ع��ن هدفين 
س��جلهما علي زكري��ا والمخضرم 

أحمد العمير .
رباعية للنواعير

النواعير ـ الساحل 4/صفر
عمار شربعي

البداية س��ريعة جدًا لفريق  كانت 

النواعي��ر وال��ذي امتل��ك زم��ام 
المبادرة الهجومي��ة وبخبرة ميدو 
اليس��رى  الخاصرة  اخت��رق  الذي 
وحول كرته لمحم��د قلفاط الذي 
أودعها المرمى عن��د الدقيقة / 5 
/ ظه��رت أفضلية أصحاب األرض 
إنتش��ارهم   والذين كان لحس��ن 
واس��تحواذهم الكبي��ر على الكرة 
دور كبي��ر ف��ي الس��يطرة عل��ى 
بتش��كيل  ونجاحهم  المجري��ات 
الكثاف��ة العددي��ة ف��ي منطقتي 
الوس��ط والهجوم ،وق��د أفرز هذا 
النش��اط خطرًا كبي��رًا على مرمى 
الحدي��د  ومدافعي��ه  الخي��اري 
والحداد والكالس��ي وكاد القلفاط 
والمي��دو والخليل أن يعززوا قبل 
أن يط��رق أحم��د ملح��م مرمى 
الخياري بهدف ث��ان عند الدقيقة 
31 هذا الهدف خلق فوضى كبيرة 
في صفوف الضيوف وأثر بش��كل 
مباش��ر عل��ى مجري��ات الدقائق 
األخيرة من الشوط والتي شهدت 
الثال��ث  اله��دف  ال38  دقيقت��ه 
للنواعي��ر بتوقي��ع محم��د قلفاط 
ف��ي وقت لم يحاول فيه الضيوف 
تس��جيل أي حض��ور عن��د مرمى 
الش��يخ الذي وقف متفرجًا طيلة 

الشوط.
البياني  المؤشر  انخفض  الثاني  في 
الفريق��ان  واقتن��ع  للمجري��ات 
بالنتيجة فانحصر اللعب في وس��ط 
مح��اوالت  كان��ت  وإن  المي��دان 
خانكان وأبوعمش��ه الساحل ودالي 
وقلفاط النواعي��ر محدودة ولم تف 
بالغ��رض إال أن تح��ركات أحم��د 
البصير الذي دخل بدياُل أثمرت عن 
ك��رة ارتطمت بالقائم األيس��ر قبل 
أن يس��جل الهدف الراب��ع للنواعير 
في الدقيق��ة 75 لينتفض بعد ذلك 
العبو الس��احل محاولي��ن الوصول 
لمرمى الش��يخ ولكن ل��م تتجاوز 
كراتهم خطوط مدافعي النواعير في 
أحسن األحوال باستثناء الكرة التي 
س��ددها الش��لهوم وتعملق الشيخ 
ف��ي التصدي له��ا قب��ل أن تصل 
ألبوعمشه لتس��يير الدقائق األخيرة 
بوتيرة منخفضة انتظر فيها الطرفان 

صافرة ياسر الحسين النهائية.

في األسبوع السابع للدوري الكروي الممتاز

ستة فرق انتصار والصدارة للبحارة والوثبة برسم االنتظار

ترتيب المرحلة السابعة
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقالترتيب

7511124816تشرين1
92716-651الوثبة2
126614-642حطين3
7421115614االتحاد4
7331117412النواعير5
7313116510الجيش6
631297210الوحدة7
52215328الكرامة8
6- 7133671الشرطة9
6- 7133451الطليعة10
5- 71243118الفتوة11
5- 71244139الساحل12
2- 254128-7جبلة13
1- 1541713-6الجزيرة14

السابع  األسبوع  حساب  على  أمس  جرت  مباريات  ست 
منها  واح��دة  وكل  القدم  لكرة  الممتاز  ال��دوري  من 
نهائيًا  عنها  التعادل  وغاب  ومهزوم  بفائز  انتهت 
مؤقتًا  للصدارة  تشرين  فريق  قفز  المحصلة  وف��ي 
التي  وحطين  ال��وح��دة  بين  ال��ي��وم(  )م��ب��اراة  بانتظار 
المباراة  تقام  حيث  األسبوع  مباريات  بها  تستكمل 
للوحدة ويشاركه  اتحادية  في مدينة حمص لعقوبة 

الوثبة في القمة .
واأله��م  األه��م  يريد  وه��و  لعب  ألن��ه  تصدر  تشرين 
واللقب  أواًل  الصدارة  على  منافسته  في  له  بالنسبة 
رصيده  وزي��ادة  فوز  على  الحصول  هو  البعيد  بالمدى 
بثالث نقاط وهذا ما كان على حساب ضيفه الطليعة 
الذي كان ضيفًا خفيف الظل ولم يثقل على المضيف 

كثيرًا، وجاءت هجماته مفككة األوصال متباعدة عن 
بعضها في زمن المباراة ومنها اثنتان خطرتان وثالثة 
االستديو  تعبير  حد  على  له(  جزاء  )ضربة  الحكم  منع 

التحليلي الذي قّلب الحالة عدة مرات.
أما تشرين ورغم أن عرضه لم يكن مشابهًا لعروضه 
السابقة من حيث القوة واالنسجام والتأثير الهجومي 

إال أنه كان األفضل واستحق الفوز والنقاط الثالث.
وعلى خطوات تشرين استمر الوثبة فائزًا هذا األسبوع 
الفرق  كل  ومهددًا  الضوء  دائ��رة  في  واستمر  أيضًا 
على  الجديد  الفوز  بهذا  وه��و  ال��ص��دارة  عن  الباحثة 
الجزيرة يؤكد قدرته على أن يكون منافسًا من العيار 
النهايات  عن  البحث  وفي  المنظور  المدى  في  الثقيل 

المعززة للقب.
فوز الوثبة وإن كان متوقعًا على الجزيرة لكن ذلك ال 
يمنع من أنه مهم ومفيد لتعزيز الرصيد وتعزيز ثقافة 
الثقافة  وهذه  ومجموعة  أفرادًا  لكوكبته  االنتصار 
والتأثير  األهمية  شديد  س��الح  فهي  تترسخ  حين 

الصدارة  شريك  اآلن  حتى  الوثبة  هو  وهذا  والتفوق 
وتنقصه مباراة إن فاز بها سوف يتصدر منفردًا.

أما الجزيرة فهمومه كافية وكلها معروفة وعذره 
في نتائجه مقبول ومعقول.

على  الظل  ثقيل  ضيفًا  العاصمة  إلى  يأتي  االتحاد  فريق 
الفتوة ويضرب بقوة واقتدار ويحقق االنتصار ويتقدم 
االتحاد  كوكبة  انتظار  أو  إذن  دون  الضوء  دائ��رة  في 
فنيًا  الروعة  بغاية  كروية  عروضًا  تقدم  المتفوقة 
وفق  المنافسين  مرمى  على  فعال  هجومي  وبتأثير 
تحرك سريع لخطوطه وانسجام متناسق لها وتكامل 
في األدوار بينها وشهية تهديفية في خطي وسطه 
على  وكبيرًا  خطيرًا  منافسًا  نفسه  ويقدم  وهجومه 
الكروي  للعزف  الحمراء  القلعة  ع��ودة  معلنًا  اللقب 

والغناء بمساندة جمهور يرافقه بالحل والترحال.
والفتوة ظهر فاقد الحيلة والوسيلة والشهية ولم 
منهما  كل  أه��داف  ألن  منافسه  م��ج��اراة  يستطع 
وبإمكانات  لقب  ع��ن  ويبحث  ف��االت��ح��اد  مختلفة 

موضوعة بسخاء لذلك والفتوة يبحث عن إثبات الذات 
وعذر  الحالتين  بين  وشتان  اإلمكانات  محدودية  مع 

الفتوة عن بعيد عن ملعبه ومساندة جماهيره.
الشرطة  فريق  العزيز  الجار  على  يتفوق  الجيش  فريق 

في ديربي جديد من ديربيات العاصمة.
فريق الجيش )البطل( حقق الفوز الثاني له تواليًا ومحا 
انتصاره صعبًا ومتأخرًا  الكثير من صورة بداياته وكان 

وفي وقت ال يمكن لمنافسه التعويض فيه.
ورائعًا  قويًا  ن��دًا  ك��ان  المباراة  خسر  ال��ذي  والشرطة 
ترجمة  في  يوفق  لم  لكنه  فنيًا  ممتازة  كرة  وقدم 

فرصه.
عنوانها  جديدة  سكة  على  الجيش  يمضي  الفوز  بهذا 
العودة للفوز ويراوح الشرطة في المكان رغم سعيه 

للخالص من هذه المراوحة.
في حماة أثقل النواعير على ضيفه الساحل وهز شباك 
سيطرة  بعد  بقوة  ضاربًا  م��رات  أرب��ع  الضيف  مرمى 
مؤثر  فعال  هجومي  ونمط  منسجم  وأداء  ميدانية 

الدوري  كبار  طينة  من  أنه  على  نفسه  وقدم  ومثمر 
مشروعه  أواًل  الذهبي  المربع  باتجاه  انطالقته  وأن 

ومبررة والبد منها.
أما الساحل فما زال يبحث عن شخصية ووجود وحضور 
عدم  حاله  في  زال  وما  جماهيره  قبل  من  مطلوب 
أخرى  إلى  مباراة  من  والنتائج  األداء  ومتقلب  ت��وازن 
ثابتة  بخطوات  السير  النواعير  يستطيع  هل  والسؤال: 
في القادمات من المباريات؟؟ وهل يستضيف الساحل 

من غفوة ال يحبها مشجعوه وال يريدها أنصاره؟
األسبوع  خارجها  فعله  ما  أرض��ه  على  ك��رر  الكرامة 
الفائت وفاز على جبلة وشبانه الجدد يؤدون بكفاءة 
وذاقوا  الصحيح  الدرب  على  سائرون  وهم  وانسجام 
حالوة االنتصار وهذا يعزز ثقتهم بأنفسهم ويحسن 

من رصيدهم الفني والرقمي.
ويطوق  عليه  ثقاًل  يزداد  الذي  الهم  دائرة  في  وجبلة 
لحالة  نهائي  حل  من  والبد  وأفرادًا  مجموعة  الفريق 

توهانه.

 علي شحادة

الجولة الثامنة
تقام الجولة الثامنة يوم الثالثاء القادم فيحل تشرين ضيفاً 
ويلعب  الكرامة،  فريق  حطين  ويستضيف  الشرطة  عىل 
االتحاد مع النواعير ، وجبلة مع الفتوة ، ويستضيف الوثبة 
مع  والساحل  الوحدة  مع  الطليعة  يلتقي  كما  الجيش  فريق 

الجزيرة .

الجولة السادسة
كانت المرحلة السادسة قد جرت بداية االسبوع الماضي وشهدت 
تعادل حطين مع االتحاد 1/1 وفوز الوثبة عىل الوحدة 2/1 
والجيش عىل الجزيرة 5/صفر كما فاز الطليعة عىل الفتوة 2/
عىل  وتشرين  2/صفر  الشرطة  مضيفه  الكرامة  وتجاوز  صفر 

الساحل 3/1 والتعادل الوحيد كان بين جبلة والنواعير 2/2 .
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س��جلت نتائج االس��بوع الرابع لدوري 
الدرج��ة االول��ى لك��رة الق��دم  نتائج 
متباينة  بين األندية المتنافس��ة, ففي 
المجموعة األولى وقع المتصدر المجد 
ومنافسه على الصدارة الكسوة في فخ 
التع��ادل اإليجابي وحقق  اليقظة فوزا 
على النبك, وصحا م. الشام من غفوته 
وتغل��ب عل��ى مضيفه الش��علة,وفي 
المجموع��ة الثانية تص��در المحافظة 
المجموعة بتغلبه على جيرود وتعادل 
جرمانا مع النض��ال, وفاز اليقظة على 
النبك,وفي المجموعة الثالثة خسر ح. 
حل��ب امام ع. جم��اه, وتعادل عفرين 
مع التضام��ن, وفي المجموعة الرابعة 
تابع الحرية تألقه وفاز على مورك, و م. 

بانياس على شرطة حلب.

المجموعة االوىل
- س��قط المجد في ف��خ التعادل امام 
مضيفه الكس��وة بنتيجة 1/1 س��جل 
للمجد احمد المنجد وعادل للكس��وة 
العب المجد بش��ار أبو خش��ريف خطأ 

في مرماه.
- وتفوق اليقظة على النبك وغلبه 1/2 
بعد مباراة متكافئة نس��بيًا وسجل كل 

فريق في مرماه هدفا خطأ في مرماه.
- وحقق م. الش��ام ف��وزا على مضيفه 
الش��علة 1/2 س��جل أصح��اب االرض 
أوال عبر علي سقاطي وسجل م. الشام 
هدف��ه األول عب��ر عدي عل��ي ببداية 
الشوط الثاني وفي الوقت بدل الضائع 
سجل عدنان تقي الهدف الثاني بركلة 

جزاء.
المجموعة الثانية

- حق��ق المحافظ��ة فوزا كبي��را على 
ضيفه جيرود الذي غادر أرض الملعب 

بعد منتصف الش��وط الثاني دون أي 
اسباب والنتيجة تشير الى 0/6 تناوب 
على تسجيلها أحمد عباس, جالل دكر, 
مهند خراط, عمر الترك, خالد المصري, 

معتز يوسف.
- وق��ع جرمان��ا والنض��ال ف��ي ف��خ 
التعادل به��دف لكل  منهم��ا بمباراة 
كان النض��ال فيها افضل في ش��وطها 
االول في مهاجمة منافسه لكنه افتقد 
الى التس��ديد الصحيح ام��ام المرمى, 
ونشط جرمانا في الشوط الثاني وأضاع 
عدة فرص أغالها تس��ديدتين ارتطمتا 
بالقائم, وس��جل لجرمانا يحيى حمزه 

وللنضال رعد فران.
- تع��ادل العربي مع ضيف��ه الحرجلة 
س��لبًا بمب��اراة لم ترتق الى مس��توى 
طموح الفريقي��ن ألن أصحاب األرض 
متأخرين على س��لم الترتيب وحرجلة 

يطمح بالصدارة.

 المجموعة الثالثة 
- تع��ادل عفري��ن وضيف��ه التضامن 
المتص��در 1/1 بع��د مباراة ق��دم فيها 
الفريقان مستوى فنيا متوسطا واهدرت 

فرص للتسجيل في المرميين.
- س��جل ع. حم��اه فوز جدي��را على 
مستضيفه  ح. حلب وغلبه 1/3 سجل 
للعمال محمد اوغلي, محمد دور, احمد 
عكعك, وللحرفيين عبد الرحمن عزيزة.  

المجموعة الرابعة
- تاب��ع الحرية صحوته وس��جل فوزه 
الرابع على التوال��ي على فريق مدوك 
وغلبه 1/2 س��جل للحرية محمد عدرا 
ومحمود الصالل, وسجل لمورك محمد 

النونو.
- س��جل م. بانياس ف��وزا على ضيفه  
ع. حلب 1/صفر بع��د مباراة قدم فيها 
اصح��اب األرض مس��توى فنيا أفضل 

مما قدمه في المباريات السابقة.

نتائج متباينة  في األسبوع الرابع لدوري الدرجة األولى لكرة القدم 

كرة القدم

من القلبمن القلب

هل هن��اك من ال يعلم بأن اتح��ادات األلعاب هي القلب 
والعقل أللعابه��ا، وهل هناك من ال يوافق على أن االتحاد 
المتجانس والمتفاه��م والمدعم بالخبرات والكفاءات هو 
الذي يمكن أن يطور لعبته المس��ؤول عنها، وهل من أحد 
ينك��ر أن تجربة االتح��ادات المتراكمة ومحصلة مجهودها 
التطوي��ري إنما يعتمد عل��ى إس��تراتيجية عمل واضحة 
يضعها كل اتحاد، ثم ألم يحدث خالل مس��يرتنا الرياضية 
أن تلكأت اتحادات عن التصدي لمش��اكلها إن على صعيد 
البط��والت أو المنتخب��ات فحصدنا الكثير م��ن الخيبات 
وبالتالي انحس��ار اللعبة في مفاصلها ف��ي المحافظات؟! 
كلها أس��ئلة ضاغطة يمك��ن أن يطرحها أي ش��خص في 
الوس��ط الرياضي وبالتالي فإن مهمة المس��ؤول )وهو هنا 
أس��رة االتحاد( البحث عن الحل األسلم في إعادة تشكيل 

مجالس اإلدارات.
انتخاب��ات اتحادات األلعاب تبدأ مطلع الش��هر القادم، أي 
أننا على أب��واب مرحلة جديدة تمتد لفترة انتخابية يمكن 
أن تم��ر بنجاح وعمل مثمر أو أنها س��ترضخ للواقع، الذي 

يمكن تأويله وتقدم التبريرات لفشل هنا وهناك.
رأينا على مدى عقود كي��ف تنطلق اتحادات بقوة تتحدى 
كل صعوب��ة وتحقق إنجازات رغم الظروف الصعبة وتنتزع 
النج��اح والفوز فتنتهي اس��تحقاقاتها المحلية والخارجية 
بتميز، ورأين��ا أيضًا كيف تتأثر اللعبة مع اتحاد يفتقد إلى 
الخطة الواضح��ة والقدرة على التعامل مع لجانه بس��بب 
االخت��الف بوجهات النظر وتض��ارب المصالح بين أعضاء 
االتح��اد فيرتد ذلك في المحصلة فش��اًل وإحباطًا وتراجعًا 
للعب��ة وتصاب بالترهل في مفاصله��ا ألن العقل المدبر ال 
يمل��ك النظرة الش��مولية لعمل االتح��اد، إن التغلب على 
الظروف يحتاج إلى مبادرات جريئة، كما ويحتاج إلى قدرة 
على اإلبداع في الوس��ائل التطويري��ة تمامًا كحال المدرب 
الناجح الذي يضف��ي على عمله حلوله اإلبداعية ومبادراته 

في تجريب الممكن.
المصلحة العامة والوالء للعبة يحتاج من كل اتحاد وأسرته 
وداعميه نظرة موضوعية واقعية تتحلى بالصدق والشجاعة 
وتجاوز أي مصلحة فردية وذلك يتحقق باختيار نخبة من 
أس��رة اللعبة تتمت��ع بالخبرة والكفاءة لتك��ون قادرة على 

التصدي لعمل مسؤول ينعكس نجاحه على الجميع.
التنافس الش��ريف حق مش��روع لكل من يتصدى لتحمل 
المس��ؤولية ويبقى القرار في صوابي��ة االختيار على عاتق 
أعضاء مؤتمر اللعبة ألنهم العامود الفقري واختيار األفضل 
من قبلهم يج��ب أن يكون محكومًا بالنزاهة والش��فافية 
بعيدًا عن مؤثرات المصال��ح الضيقة والمقايضة بين هذه 

المصالح.
اختي��ار الخب��رة مع الش��باب المتمتع بالحيوية أس��اس 
لالختيار، واختيار القادرين على القيادة بكفاءة وصدق لب 
المس��ألة وهي مهمة تحتاج إلى استفتاء الضمير المهني 

بحيادية كي تتحقق النتائج المرجوة.
نأم��ل أن تنجح اتحادات متجانس��ة متعاونة من الداخل، 
ونأم��ل أن تكون المرحل��ة القادمة ه��ي تحقيق إنجازات 
تكم��ل م��ا تحقق وه��و كثير والق��رار بيدكم، ل��ذا فالكل 

يناشدكم أن تختاروا بصدق وأمانة.

نناشدكم

نبيل الحاج علي

تق��دم منتخبنا الوطني للرجال لكرة القدم أربع درجات 
ليصبح في المركز التاسع والسبعين على الئحة تصنيف 

االتحاد الدولي » فيفا« التي صدرت يوم الخميس.
وأصبح منتخبنا في المركز التاس��ع آس��يويا بعد أن 
كان في المركز الحادي عش��ر وتق��دم مرتبتين عربيًا 

ليصبح في المركز الثامن.

التق��دم جاء بعد النتائ��ج اإليجابية التي تحققت في 
التصفي��ات المزدوجة لنهائي��ات كأس العالم 2022 
وكأس آسيا 2023 التي ضرب بها منتخبنا بقوة وتوج 
ذلك بخمسة انتصارات ففاز على الفلبين مرتين 5-2 
و1-صف��ر وعل��ى المالديف 1-2 وعلى غ��وام 4/صفر 

وعلى الصين 2-1.

يستعد منتخبنا األولمبي لكرة القدم حاليًا للسفر إلى 
الصين لخوض بطولة دولي��ة تضم 3 منتخبات قوية 
على طريق نهائيات كاس آس��يا تحت 23 س��نة التي 
س��تقام بتايلند بين الثامن والسادس والعشرين من 

شهر كانون الثاني 2020.
البطول��ة الدولي��ة القادم��ة تضم منتخب��ات الصين 

صاحب األرض وروسيا وتشيلي حيث تستعد جميع 
هذه المنتخبات لنهائياتها القارية وستكون المباريات 
ف��ي الثامن والحادي عش��ر والرابع عش��ر من كانون 
أول القادم يعود بعدها أولمبينا لدمش��ق الستكمال 
العبيه الدوري المحلي قبل موعد س��فرهم إلى مكان 

النهائيات اآلسيوية.

منتخبنا األولمبي في دورة الصينمنتخب الرجال يتقدم 4 درجات عالميًا

وصل دوري الش��باب لكرة القدم للدرجة 
الممتازة إلى جولته الثامنة التي س��تقام 

جميع مبارياتها السبع اليوم السبت.
ويس��تضيف في صناعي حم��ص الوثبة 
فريق االتحاد في أه��م وأقوى مواجهات 
هذه الجولة حيث االتحاد المتصدر ب�)15( 
نقط��ة يبتعد بفارق ث��الث نقاط فقط عن 
الوثبة صاحب المركز الرابع والذي يتطلع 
له��ذه المب��اراة كبواب��ة لدخ��ول معترك 
الص��دارة والمقدمة رغ��م صعوبة مهمته 
أم��ام خص��م ق��وي يمتل��ك العديد من 
الالعبين المميزين كفضل عليص وأمجد 
في��اض وف��واز بوادقجي وأمج��د فياض 

العبي المنتخب الوطني الشاب.
في دمش��ق يحل النواعير صاحب المركز 
الس��ابع ضيفًا على الوحدة التاس��ع، كما 
يحل تش��رين بطل النسختين السابقتين 
وصاحب المركز الخامس حاليًا ضيفًا على 

الجي��ش المتراجع للمركز الحادي عش��ر 
وسط العديد من إشارات االستفهام.

وفي جبلة يلتقي فريقه��ا مع المحافظة، 
ويحت��ل أصح��اب األرض المرك��ز الثاني 
عشر على الئحة الترتيب برصيد )5( نقاط 
ويتقدمهم المحافظة بنقط��ة وهم حاليًا 

بالمركز التاسع.
ف��ي حم��اه يح��ل الكرام��ة ضيف��ًا على 
الطليعة، الضيوف بالمركز السابع بنقاطهم 
ال�)11( بينما للطليعة ثماني نقاط تضعهم 

بالمركز الثامن قبل جولة اليوم.
في حلب سيس��عى الحري��ة الثالث على 
الالئحة لكسب نقاط مواجهته مع الشرطة 
حيث يحتل أصحاب األرض المركز الثالث 
عل��ى الالئحة وهم مفاجأة هذا الموس��م 
وبفارق 3 نقاط عن االتحاد المتصدر ولهم 
)12( نقطة بينما الش��رطة متأخر للمركز 

قبل االخير بنقاطه الخمسة.
وي��درك الحرية أن أي تعثر هو أو االتحاد 
قد يس��تغله حطي��ن الذي يلتق��ي اليوم 
في الالذقية فري��ق المجد صاحب المركز 

األخير.
حطين ف��ي المركز الثاني عل��ى الالئحة 
وبجعبتهم )14( نقط��ة فيما للمجد )4( 

نقاط فقط.
تعزيز الرصيد

وبعي��دًا ع��ن مباري��ات الي��وم وبالعودة 
للجولة الس��ابقة فقد عززت فرق المقدمة 
م��ن رصيدها وبالمجمل ش��هدت الجولة 

ثالثة انتصارات وأربعة تعادالت.
ف��ي حلب فاز االتحاد على الجيش بثالثة 
أه��داف مقاب��ل هدفين، س��جل االتحاد 
عبر أمجد في��اض وفضل علي��ص وفواز 
بوادقح��ي بالمقاب��ل س��جل الجيش عبر 

أحمد الخطيب وحسن درويش
وغادر الطليعة دمش��ق بفوز ثمين ونقاط 
كاملة م��ن مضيف��ه الش��رطة وبهدفين 
مقاب��ل هدف، س��جل للطليعة محمد نور 

خميس وللشرطة فادي جمعة.
وفي الالذقية أثقل تش��رين على ش��باك 
جبلة وس��جل خمسة أهداف دون رد من 
قبل الضيف، سجل األهداف أنيس قاسم 

)هدفين( ومحمد اس��عد وأحمد مطرجي 
ومحمد العبو.

وانتهت ثالث مباريات بالتعادل وبنتيجة 
واحدة هي )1/1(..

في دمش��ق بين المجد والحرية، س��جل 
المجد عبر عمران الحلبي وللحرية محمود 

حمصي.
في حماه بي��ن النواعير والوثبة، س��جل 
للنواعي��ر حذيف��ة خل��وف وللوثب��ة يزن 

شحادة.
أيضًا انتهى لقاء صناعي حمص بالتعادل 
بهدف لمثله بين الكرامة وضيفه الوحدة.

س��جل الكرامة عبر مهند فاضل وللوحدة 
العب منتخبنا الشاب محمد معتوق.

ووحدها مباراة المحافظة وضيفه حطين 
صمت��ت فيها الش��باك وانتهت من دون 
المرحلة  ش��هدت  وبالمجم��ل  أه��داف، 
تس��جيل 18 هدفًا وغالبًا ما نجد ش��هية 

للتسجيل مفتوحة على آخرها.
ترتيب األندية

االتح��اد 15 نقط��ة /حطي��ن 14 /الحرية 

12 /الوثب��ة 12 / تش��ربن 12 / النواعي��ر 
11/ الكرام��ة 11 / الطليع��ة 8 / الوحدة 8 
/ المحافظ��ة 6 / الجي��ش 6 / جبلة 5 / 

الشرطة 5 / المجد 4 نقاط.
“أنيس” بالمقدمة

يتص��در هداف��ي ال��دوري الممت��از لفئة 
الش��باب حتى ماقب��ل انطالق��ة الجولة 
الثامنة انيس قاس��م العب نادي تشرين 
بستة أهداف يليه ثالثة العبين لكل منهم 
4 أهداف هم معن الحسن وحاتم نابلسي 
من نادي الشرطة ومحمد العبو من نادي 

تشرين.
وطال��ت قائمة مس��جلي ثالث��ة أهداف 
لتش��مل )12( العبًا ه��م: مثنى عرقاوي 
من حطي��ن وعبد المل��ك دالل ومحمود 
حمصي وبش��ار أحمد من الحرية ومهند 
فاض��ل وعبدالقادر ش��عبان م��ن الكرامة 
وابراهي��م خليل من الوثب��ة ومحمد نور 
خميس من الطليعة وسعدو قطرميز من 
النواعير ومحمد فاضل من الوحدة وأمجد 

فياض وفواز بوادقجي من االتحاد.

اس��تقبل الل��واء موف��ق جمع��ة رئيس 
االتحاد الرياض��ي الع��ام إدارة المنتخب 
والجهاز الفني واإلداري والطبي واإلعالمي 

لمنتخب سورية للرجال بكرة القدم.
وأثنى اللواء جمعة على العمل الذي قام 
ب��ه الكادر في التصفي��ات منوها بالنتائج 
االيجابية التي حققها المنتخب وحصوله 
على العالمة الكاملة من خمسة انتصارات 
قربتنا كثي��را إلى نهائيات آس��يا بانتظار 
المباري��ات القادمة لتثبي��ت وصولنا إلى 

الدور الحاسم لنهائيات كأس العالم.
العام  الرياض��ي  وأش��اد رئيس االتح��اد 
بال��روح المعنوية العالية والجو األس��ري 

الذي يسود المنتخب كادرا والعبين داعيا 
الجميع لمواصلة مشوار التصفيات بنفس 
ال��روح والعزيم��ة والحماس لما ش��كله 
المنتخ��ب من حالة وطني��ة جامعة لكل 

السوريين داخل وخارج سورية.
مدير المنتخب إياد مندو أوضح أن األجواء 
في المنتخب إيجابية وهناك اجتماعات 
دورية للجهازين الفني واإلداري الفتا إلى 
أن صدارة المجموعة هي هدفنا ولن نفرط 

بنقاط أي مباراة.
ب��دوره بين المدي��ر الفني فج��ر إبراهيم 
أنه والكادر المس��اعد يتابع عن كثب كل 
الالعبين في الدوري الس��وري والدوريات 

الخارجي��ة بعد انته��اء مبارات��ي الصين 
والفلبي��ن إضاف��ة لمتابع��ة المنتخ��ب 
الودي��ة  الصي��ن  دورة  ف��ي  األولمب��ي 
والنهائيات األس��يوية في تايلند مش��يرا 
إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد 
لتحقيق الهدف األسمى في الوصول للدور 

الحاسم من التصفيات المونديالية.
حضر اللق��اء الدكتور ماه��ر خياطة نائب 
رئيس االتحاد الرياضي و الدكتور إبراهيم 
أبو زيد عضو المكت��ب التنفيذي لالتحاد 
الرياض��ي الع��ام رئيس اللجن��ة المؤقتة 
التح��اد الك��رة وإس��ماعيل حلواني عضو 

المكتب التنفيذ لالتحاد الرياضي العام.

اليوم.. المتصدر بضيافة الوثبة في أبرز مواجهات دوري شباب الممتاز

اللواء موفق جمعة يلتقي الكادر الفني واإلداري للمنتخب األول

ربيع حمامة

صبحي ابوكم

جدول مباريات األسبوع الخامس
الملعبالفريقاناليوم  والتاريخ

جرمانام. الشام× اليقظةالثالثاء 2019/12/3
درعاالشعلة × الكسوة==

المجدالمجد × النبكاالربعاء 2019/12/4
السويداءالعربي × جيرودالخميس 2019/12/5

جرماناجرمانا × المحافظة==
النضالالنضال× حرجله==

7. نيسانالجهاد × ع. حماهالثالثاء 2019/12/3
المدينةالتضامن× ح. حلب==

7. نيسانعفرين × قمحانهاالربعاء 2019/12/4
الحمدانيةعامودا / الحريةالخميس 2019/12/5

المصفاةم. بانياس× مورك==
ص حماهشر حماه× ع. حلب==

تقام اليوم السبت ثالث مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة األولى للشباب 
لكرة الق��دم حيث يحل حرجلة ضيفًا على الش��علة ويس��تضيف النبك فريق 

النضال كما يلعب جرمانا على أرضه مع معضمية الشام.
وش��هدت المرحلة األولى فوز جرمان��ا على حرجلة بهدفي��ن نظيفين والنبك 
على معضمية الش��ام بهدفين مقابل هدف، وتغلب النضال على الشعلة بهدف 
دون مقاب��ل في مباراة أوقفها الحك��م قبل نهايتها وصدر بالغ اتحاد الكرة بهذا 
الخصوص حيث ثبت نتيجة المباراة بفوز النضال بهدف باإلضافة لعدة عقوبات. 

اليوم.. ثاني جوالت دوري شباب األولى

أحر العزاء
تلقت بطلتنا األولمبية والعالمية بألعاب القوى غادة شعاع 
تعازي األسرة الرياضية بوفاة المغفور له والدها الذي انتقل 

إلى رحمة اهلل أول أمس الخميس.
الفقيد   وذوي  األولمبية  بطلتنا  من  تتقدم  )االتحاد(  أسرة 

بأحر العزاء, وتسأل اهلل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

 ترتيب مج 2
النقاطالقارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالناديم
430111569المحافظة1
422012488جرمانا2
42225417النضال3
41305146حرجلة4
1-401311413العربي5
1-40134106جيرود6

ترتيب مج 1   
النقاطالفارقعليهلهخسارةتعادلفازلعبالناديم
42207258المجد1
42118627الكسوة2
6-4202781اليقظة3
4-4112451النبك4
4-4112462الشعلة5
4-4112473م. الشام6
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أنور البكر

محليات

تتواصل المنافس��ات في دورة السالم الدولية 
لقفز الحواجز وس��ط مشاركة واسعة وتحديات 
مثيرة بين الفرس��ان مع اقتراب حسم األلقاب 
بوصول الدورة المصنفة من فئة النجمتين إلى 
مرحلته��ا الرابعة والتي أقيم��ت مبارياتها في 
نادي الشهيد باسل األسد للفروسية بالديماس 
وذه��ب لق��ب جائزتها الكبرى للف��ارس أحمد 
حمش��و وهو اللقب الثاني له بعد حصوله على 
لق��ب المرحلة الثانية, األمر ال��ذي يعزز فرصه 
بالتأه��ل إلى أولمبياد طوكيو 2020 كون نقاط 

أشواط الفئة العليا في البطولة مؤهلة.
الجائزة الكبرى

توج الفارس أحمد حمشو بلقب الجائزة الكبرى 
على حصانه )Pablito( بزمن وقدره )41.51 ثا( 
وحل ثاني��ًا الفارس األردني إبراهيم بش��ارات 

عل��ى حصانه )King( بزمن وق��دره )41.71 ثا( 
وجاء ثالثًا الفارس محمد جوبراني على حصانه 
)Dollar( بزمن وقدره )43.06 ثا( ونال المركز 
الراب��ع الفارس االيطالي لوكا كواتا على حصانه 
)Rocky( بزم��ن وق��دره )43.47 ث��ا( وذهب 
المرك��ز الخامس للف��ارس األردني هاني كامل 
بش��ارات على حصان��ه )Brown( بزمن وقدره 
)46.34 ث��ا(, علم��ًا أن المب��اراة أقيمت وفق 
نظام شوطين غير متماثلين يجتازهم الفرسان 
وتحسب المراكز حس��ب األقل أخطاء والزمن 

األسرع.
مباراة الفرق

المباراة الخامس��ة من المرحل��ة الرابعة كانت 
مخصصة للفرق وكل فريق يتألف من فارسين 
وأقيمت وفق نظام ش��وطين غي��ر متماثلين 
يجتازهم الفرسان وتحدد المراكز حسب أخطاء 
الفري��ق والزمن األق��ل وج��اءت نتائجها على 

النحو التالي:

 DAMASCEN( لفري��ق  األول  المرك��ز   -
SWORD( المؤلف من الفارسة شام األسد 
والف��ارس عمرو حمش��و - مدي��رة الفريق 

بارعة الجابي.
- المركز الثاني لفريق )MOSAIC( المؤلف من 
الفارسة بشرى األسد والفارس محمد جوبراني 

- برعاية مجموعة شركات الدبس مديرة الفريق 
غالية الدبس

- المركز الثالث كان لفريق )PEACE( المؤلف 
م��ن الفارس همام الش��هاب والف��ارس هاني 
بدران - برعاية اس��طبالت الخير مديرة الفريق 

الفارسة منال األسد.
بقية المباريات

مباراة للفئة العليا بارتفاع حواجز )145 س��م( 
ش��وطين متتاليين يجتازهم الف��ارس تكون 
النتائج حس��ب أخطاء الشوطين وزمن الشوط 
الثاني: 1- الفارس همام الش��هاب 1- الفارس 
محمد جوبران��ي 1- الفارس ه��ادي نظام 4- 
الفارسة شام األسد 5- الفارس األردني ابراهيم 

بشارات.
مباراة للفئة المتوس��طة بارتف��اع حواجز )130 
سم( ش��وط أصلي وجولة تمايز يتأهل للتمايز 
الفارس الذي ينهي مسلك الشوط األصلي من 
دون أخط��اء وضم��ن الزمن: 1- الفارس��ة آية 

حمش��و 2- الفارسة شام األسد 3- الفارسة آية 
حمشو )على جواد آخر( 4- الفارسة شام األسد 

)على جواد آخر( 5- الفارسة بشرى األسد.
مباراة للفئة المتوس��طة بارتف��اع حواجز )130 
س��م( ش��وطين متتاليين يجتازه��م الفارس 
وتكون النتائج حس��ب أخطاء الشوطين وزمن 
الش��وط الثاني: 1- الفارس��ة آية حمش��و , 2- 
الف��ارس همام الش��هاب, 3- الفارس��ة جودي 
نظام, 4- الفارس��ة ش��ام األس��د, 5- الفارسة 

بشرى األسد.
مباراة للفئة العليا بارتفاع حواجز )145 س��م( 
ش��وط أصلي وجول��ة تماي��ز يتأه��ل للتمايز 
الفارس الذي ينهي مسلك الشوط األصلي من 
دون أخط��اء وضمن الزمن: 1- الفارس األردني 
ابراهيم بش��ارات, 2- الفارس فراس الجنيدي, 
3- الفارس عمرو حمش��و, 4- الفارس األردني 
هان��ي بش��ارات, 4 مك��رر- الف��ارس األردني 

ابراهيم بشارات )على جواد آخر(.

دورة السالم الدولية لقفز الحواجز

الفارس أحمد حمشو بطل الجائزة الكبرى في المرحلة الرابعة 

خالل  العام  الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  أص��در 
جمعة  موفق  اللواء  برئاسة  األخيرة  الدورية  جلسته 

رئيس االتحاد الرياضي العام عدة قرارات أبرزها:

 إيفاد بعثة المنتخب الوطني للناش��ئين بكرة السلة إلى إيران 
خالل الفترة من 1-2019/12/8 للمش��اركة في بطولة غرب آسيا 

للمنتخبات المرحلة األولى المؤهلة لبطولة آسيا.
 إيف��اد بعثة نادي تلدرة بكرة الطائرة إلى اإلمارات خالل الفترة 
من 1-2020/2/13 للمشاركة في دورة األلعاب الخامسة لألندية 

العربية للسيدات.
 إيفاد حكام األكاديمية اآلسيوية بكرة القدم: زكريا قناة وشادي 
الش��حف إلى ماليزيا خالل الفترة م��ن 4-2019/12/16 لحضور 

اجتماع المرحلة الثانية لألكاديمية.
 إيفاد كل من طه تدمري عضو إدارة نادي الوثبة وش��حادة حسون 
المدير التنفيذي للنادي إلى ماليزيا خالل الفترة من 2019/12/15-6 

لحضور ورشة عمل وقرعة كأس االتحاد اآلسيوي 2020.
 الموافقة على إقامة معس��كر تدريب��ي مغلق لالعب المنتخب 
الوطني أللعاب القوى مجد الدين غزال مع مس��اعده محمد المال 

استعدادا لالستحقاقات القادمة.
 قبول اعتذار سامر مبيض عن أمانة سر اتحاد الكيك بوكسينغ 

بناء على طلبه.

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي 

المركزي  الرياضي  الجيش  نادي  يش��كل 
حال��ة نوعي��ة ف��ي ع��دد األلع��اب التي 
يمارس��ها وعدد االنج��ازات التي يحققها 
س��نويا في مختلف األلعاب على مستوى 
الجمهوري��ة وفي المش��اركات الخارجية 
عل��ى كافة المس��تويات, ول��كل منها له 
فيها تواجد على المستوى الفردي أو على 
مس��توى المنتخبات الوطنية التي يكون 
له مش��اركون في صفوفها في ألعابه التي 

تزيد عن 17 لعبة رياضية.
االتح��اد- التقت العميد محس��ن عباس 
رئيس ن��ادي الجيش للوق��وف على أبرز 
االنج��ازات الرياضي��ة الت��ي حققها نادي 
الجي��ش المرك��زي في الموس��م 2018/ 

.2019
أبطال كرتي القدم والسلة

يق��ول العميد عباس: نادي الجيش منارة 
ساطعة لرياضة الوطن بعدد األلعاب التي 
يمارس��ها وبالنتائج التي يحققها والبداية 
مع األلع��اب الجماعية بك��رة القدم فقد 
حق��ق فيها نادي الجي��ش بطولة الدوري 
الع��ام للرج��ال وكأس الجمهورية وكان 
قاب قوسين أو أدنى من الوصول للمباراة 
النهائية في كأس األندية اآلسيوية, وأحرز 
الن��ادي بطولتي ال��دوري الع��ام وكأس 
الجمهورية بكرة الس��لة وفاز ببطولة غرب 

آسيا وتأهل إلى بطولة غرب آسيا.
وح��ل فريق ك��رة اليد في المرك��ز الثاني 

للرج��ال ومرك��ز أول في فئة الناش��ئين 
وثالث في دوري الش��باب, وشارك فريق 
الرج��ال في بطولة آس��يا وانتق��ل للدور 

الثاني بعد غياب طويل عن المشاركة,
تفوق يف القوى والسباحة 

وأحرز الع��ب الجيش مج��د الدين غزال 
الميدالي��ة الفضية في بطول��ة األولمبياد 
العسكري األخير في مسابقة الوثب العالي 
بألعاب القوى وس��بق أن أحرز ميداليات 
عدة بطوالت متنوع��ة وانتخب في رابطة 
العب��ي ألع��اب الق��وى الدولي��ة لمدة 4 
س��نوات وأحرز المرتبة السادس��ة,وحقق 
العبو الجمباز عدة بطوالت على مس��توى 
الجمهورية, كما أحرز س��باحو النادي في 
البط��والت الخارجية للس��باحة عددًا من 
الميدالي��ات منه��م أيمن كلزي��ة ذهبية 
دورة روس��يا الدولية وعمر عباس برونزية 

وإنان��ا س��ليمان برونزية وكما حس��نت 
السباحة بيان جمعه أرقامها وأحرز محمد 
صال��ح فضية 5 كم وبرونزي��ة 10 كم في 
الدورة الش��اطئية الدولية بفيتنام وكذلك 
أح��رز فضية وبرونزية في بطولة التضامن 
اإلسالمي وفراس معال الميدالية الذهبية 
في دورة تونس الدولية بالماسترز وفضية 

بطولة العالم.
ذهب العرب للمالكمة

ويش��كل العبو النادي في المالكمة عماد 
المنتخ��ب الوطن��ي وش��اركوا ف��ي عدد 
م��ن البط��والت الخارجية وأح��رز احمد 
البرونزية في االولمبياد  الميدالية  غصون 
العس��كري ومثله��ا في بطولة آس��يا أما 
ف��ي البطولة العربية بالس��ودان فقد أحرز 
كل من حس��ين المصري, واحمد غصون 
الميداليات  وعالء غصون ومحمد مليس 

الذهبية وورد علي, ويحيى طه ميداليات 
فضية.

نتائج متعددة
وبصمت رياضة المصارعة في دورة البحر 
األبي��ض المتوس��ط فأحرز محم��د فواز 
ميداليتين فضيتين ومحمد أس��د اسطه 
برونزي��ة واحمد خانات��ي برونزية ومحمد 
سرغايا للناشئين ذهبية, وفي دورة العاب 
البحر األبيض المتوس��ط أحرز أسد الدين 
اسطة برونزية, وفي دورة الترجي الدولية 
بتون��س أح��رز محمد االس��طة فضيتين 
ونص��ر الحاي��ك برونزيتي��ن وأحمد فوار 
برونزية, وأحرز منذر جريدة ذهبية ببطولة 
لبنان الدولية بالسامبو, واحرز خالد صادقة 
برونزية دورة لبنان الدولية في التايكوندو, 
وأح��رز محمد دهيم��ش برونزية ببطولة 
غرب آس��يا بالكاراتي��ه وبالبطولة العربية 

بتونس وبرونزيتين في القتال والكاتا.
تأهيل لألولمبياد

وأصبح معن أس��عد على بع��د خطوتين 
من التأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 
الذي يقام النص��ف الثاني من عام 2020 
وكان قد حق��ق عدة ميداليات ذهبية في 
البط��والت المؤهلة وغي��ر المؤهلة التي 
ش��ارك فيها, وأحرز يامن حم��ره ذهبية 
بطول��ة أندي��ة العالم في رياض��ة الكيك 
بوكس��ينغ بالموتا, وأحرزت زينب محمد 
فضيتين بالفول كونتاك وسيمي كونتاك, 
ويوجد أبط��ال في بناء األجس��ام والقوة 
البدنية يشاركون مع المنتخبات الوطنية 

للعبتين.
االهتمام بالقواعد

وبعد العرض الذي قدم��ه العميد عباس 
مدير نادي الجيش عن النتائج التي حققها 
العبو النادي خالل الموسم )2019/2018( 
تابع حديثه قائال: بدأنا في هذا الموس��م 
نقطف ثمار االهتمام بقواعد األلعاب من 
خ��الل المدارس واألكاديمي��ات لأللعاب 
الرياضي��ة التي تقام ف��ي النادي بوصول 
عدد من الالعبين لتمثيل النادي في فئة 
الرجال, ونقي��م دورات تأهيل للمدربين 
والحكام ف��ي النادي لتطوير مس��تواهم 
ودع��م الرياضي في النادي وكل الش��كر 
المرئ��ي والمس��موع والمكتوب  لإلعالم 
التي تغطي أخيار النادي وأنشطته بالنقد 
البناء الذي يرفع من مستوى األلعاب من 
خالل تحفيز الالعبين للعطاء األفضل في 

المنافسات الرياضية. 

عق��د اجتم��اع موس��ع ف��ي مقر 
الزور ضم  التنفيذي��ة بدير  اللجنة 
وتم  بالمحافظة  األندي��ة  رؤس��اء 
اس��تعراض واقع األندي��ة الريفية 
والصعوب��ات التي تواج��ه عملها 
وآلية تطوي��ر الرياضة الريفية بعد 
تش��كيل إدارات األندية من اجل 
الرياضي��ة لريف دير  الحياة  عودة 
لتكون  األلع��اب  وتنش��يط  الزور 
ورياضتها  المحافظة  ألندية  داعمًا 
بش��كل عام وفي بداية االجتماع 
مجمل  األندية  رؤس��اء  استعرض 
األمور التي تخص عملها من خالل 
تأهي��ل المقرات والمنش��آت في 
الريف وتقدي��م الدعم المادي لها 

لتكون قادرة على إثبات حضورها 
وإقام��ة  للمش��اركات  والع��ودة 
البط��والت وتطرق غالبية رؤس��اء 
األندية إلى موضوع الش��ح المالي 
ال��ذي تعاني منه غالبي��ة األندية 
وطالب��ت بتقديم الدعم المطلوب 
العم��ل  مس��تلزمات  وتأمي��ن 
الرياض��ي لكافة األلع��اب وتفريغ 
عضو من أعض��اء اإلدارة لمتابعة 
العم��ل وكذل��ك تعيي��ن حارس 
للمنش��آت الرياضية في ريف دير 
ال��زور وركز الحض��ور على ضرورة 
تأهيل الملعب البلدي واإلس��راع 
بتجهي��زه لع��ودة أندي��ة الفت��وة 
الرياضي  واليقظة لمزاولة نشاطها 

على أرضها وبين جمهورها.
وخالل حديثه أكد حس��ين المزيد 
رئيس اللجن��ة التنفيذية بدير الزور 

على وضع خط��ة تعتمد على دعم 
كل األندي��ة الريفية مؤكدًا: )هناك 
تأهي��ل لثالث��ة مق��رات لألندي��ة 
ه��ي حطل��ة والقوري��ة والميادين 
وبالعموم س��يكون هن��اك تأهيل 
لمنشآت كافة األندية بدون استثناء 
وأضاف:  الجدي��د(  الع��ام  خ��الل 
)خالل فترة قصيرة خلقنا مبادرات 
رياضية تكللت بإعادة تأهيل نادي 
وملعب الميادين وتنظيف الملعب 
الصناع��ي ضمن الملع��ب البلدي 
والمطل��وب من كاف��ة أنديتنا في 
الوقت الحال��ي االعتماد على مثل 
ه��ذه المبادرات( أم��ا فيما يخص 
منش��أة نادي اليقظ��ة فقد أوضح: 
الكشف وتجهيز  اإلدارة  )طلبنا من 
الدراس��ة لكن لم يردن��ا حتى اآلن 
أي ش��يء وبم��ا يخ��ص تجهي��ز 

الملعب حالي��ًا العمل ينصب على 
األعم��ال اإلنش��ائية وقس��م كبير 
منها أنجز وهناك دراسة لتعشيب 
وبانتظار توجيهات  الملعب  أرضية 

المكت��ب التنفي��ذي ح��ول ه��ذا 
الموضوع(.

وق��ال المزيد: )كل ناد من األندية 
الريفية س��يتم تفري��غ عضو إدارة 

الدقيقة  بتفاصيله  العمل  لمتابعة 
ونسعى للعمل على افتتاح مراكز 
تدريبي��ة وأينما تك��ون أي لعبة 
سنعمل على افتتاح مركز تدريبي 

له��ا كما حصل ف��ي حطلة حيث 
قمن��ا بافتتاح مرك��ز لرياضة رفع 
ألثقال أما موضوع تنظيف ملعب 
صبيخ��ان فقد وصل��ت الموافقة 
الملعب  هذا  بتنظيف  للمباش��رة 
واللجن��ة التنفيذية ف��ي ديرالزور 
على مس��افة واحدة م��ن جميع 
األندي��ة( ,أض��اف: )كان هن��اك 
تأهيل لمق��رات ثالثة أندية وهذا 
ما لم يحصل لن��ادي الفتوة الذي 
لم تؤهل له أية منشأة حتى اآلن 
أم��ا فيما يخ��ص ن��ادي القورية 
على  منصب��ًا  العم��ل  فس��يكون 
تخصيص قطعة أرض لهذا النادي 
من خالل المراسالت مع المحافظ 
والمكت��ب  المدين��ة  ومجل��س 
التنفيذي لالتحاد الرياضي ونادي 
العش��ارة تم رفع دراس��ة لتأهيل 

المنشأة وتم تأجيلها لخطة 2022 
وكت��اب إزالة األش��جار اليابس��ة 

ننتظر الموافقة عليها
وخت��م المزيد: )موض��وع تفعيل 
األلعاب في األندية هذا األمر يقع 
عل��ى عاتق إدارة الن��ادي واللجنة 
التنفيذية جاهزة للدعم وسبق لها 
وأن قدمت عدد من الكرات ألندية 

البوكمال والميادين(.
حض��ر االجتم��اع أعض��اء اللجنة 
التنفيذي��ة في دير الزور ورؤس��اء 
والبوكم��ال  الميادي��ن  أندي��ة 
والقورية ومراط وبقرص وصبيخان 
نادي  إدارة  والعش��ارة وعضو عن 
الفت��وة وعض��و ع��ن إدارة نادي 
اليقظة, وفي نهاية االجتماع قدم 
اس��تقالته  البوكمال  نادي  رئيس 

من العمل.

أندية دير الزور تناقش عملها وتطوير الرياضة الريفية ضمن سلم األولويات

ألعاب نادي الجيش

تفوق في البطوالت المحلية وانجازات في المشاركات الخارجية
صبحي أبوكم

مالك الجاسم

اس��تقبل المهندس أش��رف باش��وري أمين فرع الحزب بحماة وبحضور 
رئي��س اللجن��ة التنفيذية لالتح��اد الرياضي بحماة محمد لؤي نعس��ان 
رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية د. زاهر الجالغي وأعضاء اإلدارة حيث 
بارك المهندس باش��وري لإلدارة الجديدة نجاحها في االنتخابات متمنيا 
له��م النجاح في مهمته��م ومؤكدا دعم القيادة السياس��ية واإلدارية في 
المحافظة لهم من أجل تنش��يط وتفعيل رياضة الفروس��ية بشكل أكبر 

ووعد بتذليل كل الصعوبات والمعوقات.
بدورهم ش��كر رئيس اللجنة التنفيذية وأعضاء اإلدارة أمين فرع الحزب 
على هذه اللفتة الكريمة وحس��ن االستقبال ومؤكدين على أنهم وبدعم 

القيادة سيكونون على قدر المسؤولية.

اهتمام ومتابعة لفروسية حماه
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لالتحاد  التنفي��ذي  المكتب  أصدر 
الرياضي العام القرار 141 المتضمن 
التعليمات االنتخابية لفروع االتحاد 
الرياضي ومواعيد انعقاد مؤتمراتها 
اللجان  وطلب من مجالس إدارات 
التنفيذية القائمة على رأس عملها 
إعداد التقارير الالزمة وخطط عملها 
الت��ي ترتكز على حرك��ة المنظمة 
وانجازاتها خ��الل الدورة المنصرمة 
وفق النم��وذج المعم��م من قبل 
رؤس��اء المكاتب وبيان الصعوبات 
الت��ي واجه��ت الحرك��ة الرياضية 
والمقترح��ات والتوصي��ات الت��ي 
تخ��دم النه��وض برياض��ة الوطن 
المؤتم��رات أهمية  وإعطاء ه��ذه 
كبي��رة في الح��وار البناء وتكريس 
حالة الديمقراطية وفق استراتيجية 
العم��ل الرياض��ي في ظ��ل قيادة 
ورعاية قائد الوطن الس��يد الرئيس 

بشار األسد.
الطلب من اتحادات األلعاب نسخ 
التقرير الخ��اص بالمؤتمرات على 
)CD( ع��دد 25 نس��خة وتوزيعه 
عل��ى أعضاء المؤتمر و20 نس��خة 

ورقية.
أعضاء المؤتمر

مؤتمر  أن  التعليم��ات  وح��ددت 
الفرع يتألف من:

1- أعض��اء المجل��س المرك��زي 
المنتسبين ألحد أندية المحافظة.

التنفيذي��ة  اللجن��ة  أعض��اء   -2
القائمين على رأس عملهم بتاريخ 

انعقاد المؤتمر.
إدارات  مجال��س  أعض��اء   -3
لأللع��اب  الرياضي��ة  االتح��ادات 
المنتسبين ألحد أندية المحافظة.

4- أعضاء مجالس إدارات األندية 
الرياضية والمتممين.

5- أعضاء اللجان الفرعية لأللعاب.
6- ممثل��ي االتحاد الرياضي العام 
في التنظيمات العربية واإلقليمية 
المقيمي��ن  والدولي��ة  والقاري��ة 

بالمحافظة.
7- ممث��ل واح��د ل��كل منظم��ة 
ش��عبية وهيئة رياضية منتس��بة 
أو  الع��ام  الرياض��ي  لالتح��اد 
معني��ة بالش��أن الرياضي من غير 

المشمولين بالبند )4( أعاله.
8- ممث��ل ع��ن مديري��ة التربية 

بالمحافظة.
9- ممث��ل ع��ن كلي��ة أو معه��د 

التربية بالمحافظة.
الخب��رات تحدد  10- ع��دد م��ن 
أس��ماؤهم بق��رار م��ن المكت��ب 
اللجنة  وباقتراح م��ن  التنفي��ذي 
عدده��م  يتج��اوز  ال  التنفيذي��ة 
ثالثة إلغناء المؤتمر وال يحق لهم 

الترشح.
الرياضية  المجمع��ات  مدراء   -11
المركزي��ة في مراك��ز المحافظات 
المكتب  م��ن  بق��رار  المعيني��ن 

التنفيذي.
بدء أعمال المؤتمر

1- الوق��وف دقيق��ة صم��ت على 

أرواح ش��هداء الجي��ش العرب��ي 
السوري وأرواح الشهداء المدنيين.

العربي��ة  الجمهوري��ة  نش��يد   -2
السورية.

3- كلم��ة رئي��س المؤتمر وكلمة 
راعي المؤتمر.

4- عرض شاش��ة لم��دة ال تتجاوز 
من 7 إلى 10 دقائق.

5- تعلي��ق أعم��ال المؤتمر لوداع 
الضيوف.

جدول أعمال المؤتمر
6- التفق��د والتأكد م��ن اكتمال 
النص��اب )يت��م من قب��ل رئيس 

اللجنة(.
المقدم��ة  التقاري��ر  7- مناقش��ة 
ع��ن  التنفيذي��ة  اللجن��ة  م��ن 
 )2019 حت��ى   2015( المرحل��ة 

وتقيي��م  التاس��عة,  ال��دورة 
أعماله��ا واس��تخالص التوجهات 
المس��تقبلية التي تخدم مس��يرة 

العمل خالل المرحلة القادمة.
8- إق��رار المقترحات والتوصيات 

من قبل أعضاء المؤتمر.
والتوصيات  المقترح��ات  رفع   -9
لالتح��اد  التنفي��ذي  للمكت��ب 

الرياضي العام.
الجلس��ات  نظ��ام  ت��الوة   -10

والتعليمات االنتخابية.
11- انتخ��اب رئي��س ومقرري��ن 

للمؤتمر من األعضاء االصالء.
12- انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة 

التنفيذية.
13- انتخ��اب ع��دد م��ن األعضاء 
المتممين للمؤتمر العام من رؤساء 
األندي��ة الرياضية ورؤس��اء اللجان 
النش��طة  لأللعاب  الفرعية  الفني��ة 
والفاعل��ة خ��الل آخ��ر موس��مين 
للنش��اط الرياضي عل��ى األقل, )5 
حلب-  دمشق-  لمحافظات  أعضاء 
الالذقي��ة- حمص منهم 2رؤس��اء 
لجان فنية 3 رؤس��اء أندية( وباقي 
المحافظ��ات 4 أعضاء )2 رؤس��اء 

لجان فنية و2 رؤساء أندية(
الوطن��ي  بالنش��يد  الخت��ام   -14

للجمهورية العربية السورية.
أماكن المؤتمرات

- يتم تحديد م��كان المؤتمر من 
قب��ل اللجن��ة التنفيذي��ة ضم��ن 
التواريخ واألوقات المحددة ويبلغ 
المكتب التنفيذي قبل أسبوع من 

تاريخ المؤتمر.

أقام نادي س��لمية الرياضي بطولة زهرة الجوالن 
رقم 7 بمش��اركة 38 العبًا والعب��ة من مختلف 
األعمار بينه��م العبون مصنف��ون دوليًا وأبطال 
للجمهورية والعرب وق��د تميزت البطولة بالقوة 
والندية وش��هدت أدوارًا قوية جدًا ومنافس��ات 
اتس��مت بالجدية والمنافسة على المراكز األولى 
وقد حضر افتتاح واختتام هذه البطولة المهندس 
عبد الكري��م الش��يحاوي امين ش��عبة الحزب 
بسلمية وقيادة الشعبة إضافة إلى صفوان سيفو 
رئيس نادي س��لمية الرياض��ي وأعضاء مجلس 
اإلدارة الذي��ن قام��وا بتتويج الفائزي��ن األوائل 
بالجوائز المادية التي قدمها الدكتور طالل ديركي 

وجاءت النتائج على النحو التالي:
1- الدكتور فراس الضمان 8 نقاط.

2- اسماعيل خضور 7،5 نقطة.
3- أحمد حربا 7،5 نقطة.
4- منار خليل 6،5 نقطة.
5- حسين زيد 5.6 نقاط.
6- علي زهرة 5.5 نقطة.

7- سامر ديوب 5،5 نقطة.
8- نضال استنبولي 5،5 نقطة.

9- اسماعيل حمود 5 نقاط.
10- كرم زيد 5 نقاط.

قام بتحكي��م البطولة الحكام: علي الخطيب - 

محمد الشيحاوي - وسيلة الشيخ خضر.
اش��رف عل��ى البطول��ة الدكتور ط��الل ديركي 
المشرف العام على لعبة الشطرنج في القنيطرة 
وصاح��ب الفك��رة واالنج��از والدع��م الذهبي 

للبطولة.

محليات

تبدأ اعتبارًا من يوم غٍد )األحد( 
لالتحاد  االنتخابية  المؤتم��رات 
تتجدد  ومعها  الرياضية  األلعاب 
الرياضية  الك��وادر  اآلمال ل��دى 
ل��كل لعب��ة ب��أن تف��رز ه��ذه 
واألصلح  األفض��ل  االنتخاب��ات 
وم��ن يمل��ك رؤية ومش��روعًا 
متكام��اًل لقيادة ه��ذه المفاصل 
األساس��ية في رياضتنا, للوصول 
به��ا إلى مس��تويات أفضل على 

المستويين الفني واإلداري.
)االتح��اد( اس��تطلعت بعض آراء 
بعض الك��وادر الرياضية في أكثر 
من لعبة حول األش��ياء المطلوبة 
القادمة  االتح��ادات  إدارات  م��ن 
فيم��ا يخص ألعابهم وطرح بعض 
األف��كار التي ي��روا بأنه��ا تخدم 

مسيرة هذه األلعاب. 
رؤية واستراتيجية

خبرة  الرومان��ي-  عل��ى  محم��د 
ق��ال:  الق��وة  بألع��اب  رياضي��ة 
االنتخاب��ات  تنت��ج  أن  أتمن��ى 
كوادر لديها رؤي��ة للعمل بطريقة 
اس��تراتيجية في المرحلة القادمة 
لرف��ع المس��توى الفن��ي بجميع 
األلع��اب ليكون لن��ا حضور قوي 
الخارجي س��واء  المس��توى  على 
ف��ي البطوالت العربي��ة أو القارية 
الدورات  ف��ي  وحتى  والعالمي��ة 
االولمبي��ة, واالهم م��ن ذلك أن 
تك��ون إدارات اتح��ادات األلعاب 
ق��ادرة عل��ى اس��تيعاب جمي��ع 
الك��وادر ف��ي العم��ل وأن تنجح 
االنس��جام بين  بخلق حال��ة من 
هذه الكوادر وإزالة حاالت التشنج 
التي تخلفها طبيعة التنافس على 
الف��وز باالنتخابات وه��ذا العمل 
ليس معضلة ب��ل هو يأتي ضمن 
الش��خصية الت��ي تح��ب الخي��ر 

لنفس��ها ولآلخري��ن, وآمل يكون 
النات��ج الت��ي تف��رزه االنتخابات 

كذلك.
االنسجام واالستقرار

به��اء عباس��ي- بطل ف��ي رياضة 
كرة الطاولة ومدير نادي الباس��ل 
الجامع��ي الرياض��ي: نتمن��ى أن 
يق��ود االتح��اد الق��ادم مجموعة 
منسجمة من الخبرات والكفاءات 
المش��هود لها, فاالنسجام مطلوب 
كونه يخل��ق حالة من االس��تقرار 
في العمل بعي��دًا عن المناكفات 
والصراع��ات الت��ي كان��ت عل��ى 
الدوام أحد مشاكل اللعبة وسبب 
في تأخره��ا, المطل��وب أن نرى 
اتحادًا يملك رؤية متكاملة لعمله 
وأه��داف مح��ددة يج��ب علي��ه 
تحقيقها, نري��د في االتحاد القادم 
أش��خاص مبادرين ولديهم أفكار 

جديدة ومفيدة فعال للعبة.
زيادة المشاركات الخارجية

أزه��ر جيالتي- مدرب جودو قال: 
المطل��وب وضع خط��ة متكاملة 
الوطني��ة  المنتخب��ات  إلع��داد 
باالعتماد على تبادل المعسكرات 
مع منتخبات أق��وى فنيا, وزيادة 
الخارجي��ة  المش��اركات  ع��دد 
الخب��رات  الالع��ب  ليكتس��ب 

خطط  ووضع  األفضل,  والمهارات 
الالعبي��ن  لبن��اء  اس��تراتيجية 
وتطبيقها في النشاطات الخارجية 
س��نويا واالهتمام بتثقيف الكادر 
الفني من حكام ومدربين لمواكبة 
لعب��ة  وإدراج  التط��ورات,  آخ��ر 
الجودو ضم��ن األلعاب المعتمدة 
األس��هل  ألنه��ا  الم��دارس  ف��ي 
الدول  ومعظم  للناشئة,  لتعليمها 
المتقدمة في اللعبة تعتمد تعليم 
اللعبة في الم��دارس مثل اليابان 
واسبانيا وفرنسا غيرها من الدول, 
م��ع توفي��ر األدوات والتجهيزات 
الالزم��ة الضرورية لرفع مس��توى 

الالعبين.
االستفادة من الكفاءات

دان��ا الده��ان- العب��ة المنتخب 
الوطني بكرة اليد ورئيس��ة اللجنة 
الفنية للعبة بدمشق قالت: نتمنى 
فاع��ل  دور  للش��باب  يك��ون  أن 
باالتح��اد ف��ي المرحل��ة المقبلة, 
واالس��تفادة من كاف��ة الكفاءات 
الموجودة ألن ساحة العمل تتسع 
للجميع, فإع��ادة النهوض باللعبة 
يحت��اج إل��ى تكات��ف الجمي��ع, 
وكرة اليد تحت��اج لروزنامة عمل 
ثابتة على م��دار العام حتى يتاح 
للمدربي��ن وضع برام��ج تدريبية 

علمي��ة تتناس��ب م��ع مواعي��د 
النش��اط, والمطلوب أيضًا العمل 
عل��ى تفعي��ل المراك��ز التدريبية 
ف��ي كافة المحافظات وتش��كيل 
تجمعات للمنتخبات الوطنية في 
معاقل اللعب��ة, كما تحتاج اللعبة 
إلى تفعيل مش��اركاتها الخارجية 
خاصة أنها من ألعابنا القادرة على 
تحقيق انجازات خالل فترة قليلة 
إذا ما توفر لها التخطيط المناسب 

والتنفيذ السليم.
نشاط مبرمج

صهي��ب غ��زاوي- العب ك��رة يد 
مخض��رم بن��ادي الجي��ش قال: 
نتمن��ى أن ن��رى جدول نش��اط 
مبرم��ج ط��وال الع��ام وأن تنفذ 
بطول��ة ال��دوري لجمي��ع الفئات 
العمرية أس��بوعيا مب��اراة واحدة 
ف��ي جمي��ع المحافظ��ات ب��دال 
م��ن 3 مباريات ف��ي يومين الن 
مباري��ات االس��بوع تتيح تحضير 
أفضل واستش��فاء أفضل لالعبين 
فمس��توى المنافس��ة يتطور لدى 
االس��تعداد  لدرجة  تبع��ا  الف��رق 
الجمهور  المبرمج كما نرجو عودة 
إلى ص��االت اللعبة إلتاحة الفرصة 
للفئ��ات العمري��ة الصغيرة الذين 
عاش��وا فترة طفولتهم أثناء فترة 

على س��ورية مش��اهدة  الح��رب 
المباري��ات بما يطور نفس��ياتهم 
نحو األفضل والعودة إلى الطبيعة 

البشرية السليمة.
تطوير التفكير

عال دياب- بطلة جمهورية سابقة 
بالج��ودو وحقق��ت ع��ددا م��ن 
االنجازات في البطوالت الخارجية 
قالت: يجب العم��ل على افتتاح 
ص��االت تدريب لرياض��ة الجودو 
ألنها لعبة أنيقة وانضباطية تساعد 
على خلق حالة نوعية في التفكير 
الجيد الناض��ح في حالته الفردية 
التس��امح  في  الجماعية  والحالة 
الخدم��ات  وتقدي��م  االنس��اني 
المفيدة وهي غير مكلفة وبإمكان 
أي ن��اد رياضي أن يفت��ح مركزا 
ويس��تقطب متدربي��ن ويوج��ه 
جياًل من الشباب والشابات نحو 
بن��اء ش��خصية رياضي��ة لخدمة 
ذاتها ولآلخري��ن بما يحقق تطور 
المجتمع االنساني في أي مجال 
يود الف��رد أن يكون فع��اال, وأنا 
كوني م��ن جرمان��ا وعدتنا إدارة 
نادي جرمانا افتتاح مركز تدريب 
وأكون أول مدربة فيه تش��جيعًا 
لآلخرين لك��ي ينخرطوا في هذا 

النشاط كمدربين والعبين.

وجهات نظر وآراء كوادر األلعاب.. ما المطلوب من االتحادات القادمة 
جدول مواعيد المؤتمرات االنتخابية التحادات األلعاب

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

صبحي أبوكم

إعالن التعليمات االنتخابية 
ومواعيد مؤتمرات فروع االتحاد الرياضي العام

مواعيد المؤتمرات اإلنتخابية لفروع االتحاد الرياضي
التوقيتاللجنة التنفيذيةاليوم والتاريخ

10.00دمشقاألحد 15/12/2019
15.00ريف دمشق

10.00درعااالثنين 16/12/2019
15.00القنيطرة

11.00الالذقيةالثالثاء 17/12/2019
11.00حمصاألربعاء 18/12/2019

11.00طرطوسالخميس 19/12/2019

األحد 22/12/2019
10.00حماة
13.00الرقة
15.00إدلب

11.00حلباالثنين 23/12/2019
12.00دير الزوراألربعاء 25/12/2019

11.00السويداءالخميس 26/12/2019
12.00الحسكةاألحد 29/12/2019

شطرنج زهرة الجوالن بموسمها الثاني في مدينة سلمية

مهران حرس��تاني بطلنا المخضرم في رفع 
األثق��ال والذي تج��اوز 37 عام��ا ومازال 
يشارك في بطوالت الجمهورية والبطوالت 
الخارجي��ة واب��رز انجازات��ه الخارجية مع 
منتخبنا الوطني فوزه بذهبية دورة تونس 
الدولي��ة 2014, وبرونزي��ة بطول��ة األندية 

اآلسيوية 2011 وفضية األندية العربية.
يق��ول حرس��تاني أنه يواص��ل تحضيراته 
بش��كل يومي حيث يت��درب على فترتين 
صباحية ومس��ائية إضافة إلى إشرافه على 
تدري��ب الفئ��ات العمرية الصغي��رة, وهو 
يستعد للمش��اركة في بطولة العرب التي 
تنظمه��ا األردن في منتصف ش��هر كانون 
أول القادم, وأكد أن كافة المتطلبات التي 
يحتاجها لهذه التحضي��رات موفرة له من 
قب��ل اتحاد اللعبة وبإش��راف مباش��ر من 
المهندس غاندي أس��عد رئيس اتحاد رفع 
األثقال, إضافة إلى الدع��م المقدم له من 
رئيس ن��ادي المحافظة محمد الس��باعي 
وأوضح حرستاني أن مشاركته في البطولة 
العربية قد تكون األخيرة بالنسبة له بحكم 
الس��ن الذي وصل إليه, وق��د ينتقل بعد 

فترة للمشاركة في بطوالت الماستر.
وعن وضع رياضة رفع األثقال في س��ورية 
بشكل عام حاليًا قال حرستاني إنها تشهد 

تطورًا ملحوظًا وتمتلك أس��ماء مهمة في 
المنتخب الوطني وهي على بعد خطوتين 
من التأه��ل إلى أولمبي��اد طوكيو 2020 
عبر الرباع الدولي معن اس��عد الذي حقق 
نتائج قوية خالل الموس��م الحالي, كما أن 
منتخبا الش��باب والناشئين على مستوى 
جي��د ولديهم مش��اركة مهمة ف��ي بطولة 
آسيا ويرى أن لديهم فرصة كبيرة بتحقيق 

نتائج جيدة والتتويج ببعض الميداليات.

رباعنا المخضرم مهران حرستاني 
يستعد للبطولة العربية األس���������رة  ن�����ع�����ت   

الكرامة  بنادي  الرياضية 
وم���ح���اف���ظ���ة ح��م��ص 
الكريم  عبد  ال��م��رح��وم 
المربي  البديوي  قصاب 
ال��ف��اض��ل ورئ��ي��س ن��ادي 
وال��ذي  األسبق  الكرامة 
رئيس  منصب  أيضا  شغل 
بحمص  التنفيذية  اللجنة 

لفترة طويلة من الزمن.
بنادي  الرياضية  األس��رة  من  تتقدم  )االتحاد(  أسرة 
الرياضة بحمص عامة وذوي الفقيد  الكرامة وأسرة 
رحمته  بواسع  يتغمده  أن  اهلل  وتسأل  العزاء,  بأحر 

وعظيم غفرانه.

الرياضية  األس��رة  نعت   
واإلع��الم��ي��ة ف��ي ن��ادي 
الوثبة ومحافظة حمص 
المرحوم اإلعالمي الكبير 
الذي  سعيد  الشيخ  حيان 
إثر  اهلل  رحمة  إلى  انتقل 

جلطة دماغية.
االت��ح��اد  صحيفة  أس���رة 
الفقيد  أسرة  من  تتقدم 
وذويه واألسرة الرياضية 

أن  اهلل  وتسأل  العزاء  بأحر  وحمص  الوثبة  نادي  في 
فسيح  يسكنه  وأن  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد 

جناته

تعازي  نجار  الباسط  عبد  اإلع��الم��ي  الزميل  تلقى   
األصغر  شقيقه  له  المغفور  بوفاة  الرياضية  األسرة 
العزيز  الزميل  من  تتقدم  )االتحاد(  أسرة  )مرهف(.. 

وذوي الفقيد بأحر العزاء.

تعازينا
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أبي شقير 

ش��كل الس��قوط المفاجئ لسيدات الس��لة االتحادية 
صدمة ألس��رة اللعبة وأنص��ار النادي، ف��كان مفاجأة 
غير سارة تتناقض مع مس��توى وحالة الدعم المادي 
والمعن��وي التي تلقاه��ا م��ن اإلدارة ورئيس النادي 
تحدي��دًا خاص��ة أن الفريق يضم عددًا م��ن الالعبات 
الواع��دات وس��بق أن تخرج م��ن صفوف��ه عدد من 
الدوليات أمثال الش��قيقات نجالء وريما وسنا جلبي 

وريم صباغ وسوزان الخال وعليا الياسين وغيرهن.
الس��ؤال اليوم: ماذا أعد الفريق والقائمون عليه لرحلة 
العودة إلى دوري الدرجة األولى وهو مكانه منذ انطلق 
دوري الناعم��ات في القط��ر، وفي لقائن��ا مع مدربة 
الفريق الكوتش ريم صب��اغ توضح أهم معالم العودة 

ونسلط الضوء على واقع الفريق.
رب ضارة نافعة

تقول ريم: صحيح أننا تألمنا كثيرًا لهبوط سيداتنا في 
الموس��م الماضي لكن ذلك ألسباب طارئة، والسقوط 
لي��س نهاية الدني��ا، وهو مفيد أحيانًا إلجراء دراس��ة 
واقعية عن األس��باب ومراجعة ال��ذات وإيجاد حلول 
لتجاوز األخط��اء والعثرات وتذلي��ل الصعاب وإعادة 
البن��اء والنهوض المتجدد القائم على دعامات وأركان 

قوية راسخة..
وأضاف��ت أنني مكلف��ة بتدري��ب فريقي الس��يدات 
وش��بالت النادي معًا، وكل  فريق يتمرن بمعدل أربع 
حصص أس��بوعيًا، وقد يكون ع��دد هذه الحصص غير 
كاف لخلق توليفة منس��جمة بسبب عدم وجود صالة 
ش��اغرة في معظم األوقات، األمر الذي يجعلنا نتوجه 
إلى صالة الحمدانية لمتابع��ة التمرينات.. بمعنى أن 

الظروف تتحكم بنا.
معلومات

يبلغ عدد أعضاء فريق الس��يدات 14 العبة وأعمارهن 
تت��راوح ما بين 17 و23 عامًا وهن من النخبة المثقفة 
طالب��ات في المرحلتي��ن الثانوي��ة والجامعية، بينما 
يقارب عدد العبات فريق الشبالت 22 العبة من مواليد 
2005- 2006 والفريق يض��م مواهب وخامات واعدة 
سيكون لهّن شأن في مستقبل اللعبة بالنادي ونعمل 
حاليًا عل��ى إيجاد ترابط ومتابعة ودع��م لفرق الفئات 

العمرية األنثوية وصواًل لفريق السيدات األول.
األسباب

وتناولت المدربة أس��باب هبوط فريقه��ا إلى الدرجة 
الثانية بقولها: هبطنا بفارق نقاط المواجهات مع فريق 

الس��احل أي بالتمايز حيث لعبنا بغياب أبرز العبتين 
بالفريق هما ريم جلبي وشهال عنتابي لسفرهما خارج 
القط��ر قبل بداية الدوري بعدة أيام، األمر الذي أوقعنا 
بخلل وإرب��اك لم نتمكن من تداركهما مباش��رة، تال 
ذلك انتقال الالعبة عليا الياس��ين إلى نادي قاسيون 
وس��نا جلبي إلى نادي الوحدة وشغف فاعور إلى نادي 
الثورة بدمش��ق وس��فر ود عبود ومايا أبو معتوق إلى 
ألمانيا فكان من الصعوبة تعويض هجرة وغياب هذا 
العدد خالل فترة قصيرة، لذلك وضعنا خطة س��ريعة 

إنقاذية لسد النقص الحاصل باالعتماد على القواعد.
طريق العودة

وأكدت ريم أنه ال خوف على مستقبل اللعبة في النادي 
على الصعيد األنثوي، ولدى العباتنا العزيمة واإلصرار 
والطموح ل خوض مبارياتنا وتصدر مجموعتنا بدوري 
الدرجة الثانية والعودة الس��ريعة إلى مكاننا الطبيعي 
ف��ي دوري األضواء، ولعل مبارياتنا ضمن بطولة كأس 
الجمهوري��ة تعتبر مرحل��ة تحضيرية جي��دة لدخول 
ال��دوري، وقد ضمت مجموعتنا فري��ق العروبة القوي 
إلى جانب اليرموك والس��كك وس��وف يتأهل فريقان 
م��ن كل مجموعة لل��دور الثاني، ولن��ا حظوظ جيدة 
بالتأهل رغم أن عنصر الط��ول الضروري لالعبات كرة 
الس��لة غير متوفر لدينا لكننا سنعوض بالجانب الفني 

الذي يميزنا عن بقية الفرق.
تأكيدات

ونف��ت المدربة ما يش��اع ب��أن اإلدارة مقص��رة بدعم 
اللعبة أنثويًا بل إن العك��س هو الصحيح عندما أثنت 
عل��ى دع��م اإلدارة ومتابعتها من حي��ث دفع رواتب 
الالعبات وتوفير التجهيزات ووس��ائل الس��فر المريحة 
وحتى عندما هبط الفريق بالموسم الماضي لم تتوقف 
اإلدارة عن تقدي��م كافة المس��تلزمات المطلوبة، كما 
ش��كرت )ريم( أس��ر وأهالي الالعبات الذين يحرصون 
على التواج��د ومتابعة بناتهن بالتماري��ن والمباريات 
لالطمئنان عليهن وتش��جيعهن باستمرار دون انقطاع، 
كما امتدحت اندفاع الالعبات وإقبالهن على ممارس��ة 
اللعبة وجهّن له��ا وكذلك الجمهور الذي يتابع ويحضر 

مبارياتنا.
أسرة الفريق

الالعبات: س��مرة كامل، هديل بردقجي، أمل ريحاني، 
الرا جوخ��ه جي، لي��ن جلب، فرح المصطفى، س��درة 
ك��ردي، هند الجندي، تاال مارتين��ي، زهر وزان، جنى 

مزنرة، الرا أصغري.
المدربة، ريم صب��اغ، اإلداري: المهن��دس عبد الغني 
غنوم، اإلحصائي: صفوان عتيق، المعالج: عيسى حوا.

سيدات السلة االتحادية على طريق العودة

محمد هاشم إيزا

تس��تضيف صالة الفيحاء الرئيس��ية بدمش��ق مساء 
األربعاء القادم بطولة منتخبات غرب آسيا لمنتخبات 
الناش��ئات )تح��ت 16 عامًا( بعد انقط��اع دام ثماني 
س��نوات عن اس��تضافة س��ورية للبط��والت الدولية 
والعربي��ة والقاري��ة حيث م��ن المتوقع أن تش��هد 
البطولة مشاركة )4( منتخبات هي منتخبات العراق 
ولبنان وفلس��طين إلى جانب منتخبنا الوطني الذي 
بدأ االستعداد األس��بوع الماضي بإشراف المدربة ريم 
صباغ بمعس��كر مغلق تخلله مباراة ودية جمعته مع 

سيدات األشرفية...إليكم التفاصيل: 
اعتذارات وتثبيت

الظ��روف التي تمر المنطق��ة بها باتت تؤثر بش��كل 
كبي��ر على إقامة البطولة بعد اعتذار أكثر من منتخب 
عن عدم المش��اركة )إيران واألردن( حيث قد تشهد 
البطولة مش��اركة أربع منتخبات أو ق��د تقتصر على 
ثالث فقط كون المنتخب الفلس��طيني مازال قدومه 
لدمش��ق غير مؤكد بس��بب مش��كلة بجوازات السفر 
ورغم وعود االتحاد الفلسطيني بالمشاركة وإيجاد حل 

لهذه المشكلة خالل أيام.
االجتماع الفني 

اتحاد غرب آس��يا المش��رف على البطول��ة لم يصدر 

حت��ى اآلن جدول المباريات حيث م��ن المتوقع أن 
تلعب المنتخبات المشاركة دوري من مرحلة واحدة 
عل��ى مدار ثالثة أيام ثم يلتقي المتصدر مع الوصيف 
بالمب��اراة النهائية وفي حال تأخر تثبيت المش��اركة 
س��يصدر االتحاد جدول المباري��ات باالجتماع الفني 

الذي يسبق المنافسات بيوم.
فوز معنوي 

منتخبنا الوطني لعب األس��بوع الماضي مباراة ودية 
مع س��يدات نادي األش��رفية انتهت بف��وز المنتخب 
بفارق نقطتين )68/66( وقد شهد معسكر المنتخب 
اعتذار الالعبة جلنار مبارك لظروف دراسية ، مما دفع 
مدرب��ة المنتخب ريم صباغ دعوة صانعة ألعاب بردى 

مايا جمعة لإلنضمام للمعسكر المغلق.
تشكيلة منتخبنا 

تتألف تش��كيلة منتخبن��ا الوطني الذي سيش��ارك 
بالبطول��ة من الالعبات الرا جوخه جي وأرميك بوش 
كزني��ان ويان��ا عفيف وبيروي��ن خليل ولي��ن برنية 
وبيروفي��ن ججو ونور قطينة وس��يميل األحمر ودلع 
حم��ود وماري��ا البدر وس��اره إلياس وغالي��ة كيالني 
وأليس��يا الدبل ولي��ن الحاج وس��يدرا البقاعي ومايا 
جمعة ويدرب المنتخب ريم صباغ والمدرب المساعد 
موسى الفحل واإلدرية راما الراعي والمعالجة نيرمين 

سامو.

األربعاء.. دمشق تستضيف 
بطولة غرب آسيا لمنتخبات الناشئات

يلتقي مس��اء الجمعة الق��ادم فريقا الجالء 
النهائي��ة  بالمب��اراة  الث��ورة  ومس��تضيفه 
لمسابقة كأس الجمهورية لكرة السلة ألندية 
الس��يدات موس��م 2019 / 2020 الس��اعة 
السادس��ة بصالة الفيحاء الرئيسية بدمشق، 
بعد أن تأهل الثورة على حس��اب األشرفية 
بالدور نصف النهائي محققًا فوزين متتالين، 
بالمباراة األولى بفارق )41( نقطة )59/100( 
وبالمباراة الثانية بفارق )26( نقطة )67/93، 
فيما تأه��ل الجالء بعد ف��وزه على الوحدة 
بف��ارق )3( نقاط )51/54( بع��د أن تعادل 

الفريقان بالمباراة األولى )66/66(.

األفضلية والخبرة
الش��ك أن خب��رة الثورة أوس��ع من ضيفه 
الج��الء خصوص��ًا إن��ه حق��ق لق��ب كأس 
الجمهورية الموس��م الماضي وكان قد خسر 
اللقب الموس��م الذي س��بقه أمام الساحل 
فيما الجالء بالتش��كيلة الش��ابة الموجودة 
حاليًا كان بعيدًا عن المنافسة على األلقاب 
لحساب الثورة والوحدة والساحل وقاسيون 
رغم تأهله لألدوار النهائية بصدارة مجموعة 
حلب بش��كل دائم، وومن المؤكد أن تواجد 
أكثر من العبة بصف��وف المنتخب الوطني 
يصب لصالح الثورة ففي المشاركات األخيرة 

تواجدت العبات الثورة ماريا دعيبس ونوار 
بشارة وسيدرة س��ليمان وأليسيا ماكاريان 
بصف��وف المنتخب بالمقاب��ل كانت تواجد 
العبات الج��الء بالمنتخب عبر جونا مبيض 

وميريام جانجي.
تميز أليسيا 

القوة الضاربة بصفوف الثورة تتمثل بش��كل 
واضح عب��ر النجمة أليس��يا ماكاريان التي 
قدمت بالمباريات الس��ابقة مستوى مميزًا 
إلى جانب زميالتها جيس��يكا حكيمة ونورا 
بش��ارة وماري عبد هللا وس��يدرة س��ليمان 
وزينة يازج��ي وماريا دعيبس، فيما يعتمد 

الجالء على ميري��ام جانجي وجونا مبيض 
وجيس��يكا دميان وعلياء الياس��ين وميرا 
عج��ان، والمالح��ظ قوة دفاع الث��ورة الذي 
يس��اعده على االعتماد على الهجوم السريع 
وامتالك��ه أكث��ر من العبة تجيد التس��ديد 
الثالثي مما يجعل هجومه منوع بالش��كل 
المطلوب إلح��راج أي فريق ولو كان يدافع 
بالشكل المطلوب، فيما اعتماد الجالء على 
عناصره الشابة على ضوء خسارة جهود أكثر 
م��ن العبة بالس��نوات األخيرة وقد تش��هد 
المباراة مشاركة الالعبة الدولية رومي الوند 

التي لم تشارك باألدوار السابقة.

س��حبت األس��بوع الماضي ف��ي العاصمة 
لمسابقة  التأهيلية  البطوالت  السويس��رية 
ك��رة الس��لة األولمبي��ة )طوكي��و 2020( 
لمنتخبات الرجال، والتي ستشهد مشاركة 
)24( منتخبًا س��تتنافس هذه المنتخبات 
على أربع بطاق��ات تأهيلية بعد أن تأهلت 
ثمان��ي منتخب��ات لمس��ابقة كرة الس��لة 
باأللع��اب األولمبي��ة الصيفي��ة من خالل 
بطولة العالم التي أقيم��ت في مؤخرًا في 
الصين وهي منتخبات )إس��بانيا وفرنس��ا 
والواليات المتحدة واألرجنتين وأس��تراليا 
وإيران ونيجيريا واليابان )المضيفة(، ففي 
بطولة بلغراد )صربيا( س��تضم المجموعة 

األول��ى الدومني��ك ونيوزيلن��دا وصربي��ا 
وتض��م المجموعة الثاني��ة البيرو وإيطاليا 
والس��نغال، وفي بطولة كيناس )ليتوانيا( 
تضم المجموع��ة األولى ليتواني��ا وكوريا 
الثانية  والمجموع��ة  الجنوبي��ة وفينزويال 
بولوني��ا وس��لوفينيا وأنغ��وال، وفي بطولة 
س��بيلت )كرواتيا( تضم المجموعة األولى 
ألمانيا وروس��يا والمكس��يك والمجموعة 
الثانية تون��س وكرواتي��ا والبرازيل، وفي 
بطولة فيكتوري��ا )كان( ضمت المجموعة 
األول��ى اليون��ان والصين وكن��دا وضمت 
المجموع��ة الثاني��ة األروغواي التش��يك 

وتركيا.

نهائي كأس الجمهورية لسلة السيدات 2019/2020

الجمعة.. الثورة يأمل التتويج مجددًا على حساب ضيفه الجالء 

24 منتخبًا تتنافس على )4( بطاقات ألولمبياد طوكيو 2020

اللجان الفنية بالالذقية اختتمت مؤتمراتها

اختتم��ت اللجان الفني��ة بالالذقية لأللع��اب الجماعية 
والفردي��ة وألعاب الكرات مؤتمراتها االنتخابية حيث تم 
تقديم التقارير التي تضمنت مس��يرة األلعاب ونشاطها 
وإنجازاته��ا على صعيد بطوالت الجمهورية وخطة عملها 

المستقبلية وقد انتهت العملية االنتخابية كما يلي:
األلعاب الجماعية

كرة الق��دم: محمود فيوض، أحمد رجوب، ياس��ر لفاح، 
عمار ياسين، عبد الحميد الخطيب.

كرة السلة: يحيى س��اعي، إبراهيم حلبي، وسيم عوض، 
سامر أفتيم، رانيا فضلية.

الكرة الطائرة: هش��ام حسن، إس��ماعيل دعبول، غسان 
عثمان.

كرة اليد: بالل عبد هللا، لمى اسمندر، زكريا حاج قاسم.
كرة المض��رب: م. عمر هالل، حبيب مهنا، بش��ار حمد، 

سامر دبيلة، ياسمين عثماني.
مكتب ألعاب الكرات

الريش��ة الطائرة: حسام حبوش رئيس��ًا، ناريمان نصور، 
بتول مصطفى.

كرة الطاولة: س��هيل جبور، عفراء عبود، فاطمة شحادة، 
محمد شيخ يوسف، هاديا أبو شام.

الطب الرياضي: د. بالل غانم، د. بالل صقر، كميل كحالة.
رياضات خاصة: عمار الشيخ أحمد، هادي جمعة، حسان 

الشيخ أحمد.
رياض��ة للجميع: غي��داء محمد، ش��ريهان عجيب، نورا 

حشمة، آالء حسن، يارا مروة.
الجمباز: كرم إس��ماعيل، حافظ قدار، روان أحمد، باسل 

كوسا، ردينة شعبو.
األلعاب الفردية

ألعاب القوى: موريس عبيد رئيسًا، رحاب يزبك، حكمت 
معروف، علي عبد هللا، رامي حبيب.

الش��طرنج: تيس��ير أحمد رئيس��ًا، ديما حمودة، معين 
عيسى.

السباحة: محمد زيدان، تغريد زيدان، عامر دريوس.
الدراجات: رباب حسن، مهند عبيدو، فاطمة رجب.

الرماية: عصام منى، عيسى سليمان، سالم ريا.
القوس والسهم: كرم المهر، علي خاروف، رنيم أسمر.

ترياتلون: محمد العجوز، ندى سعود، كرم دريوس.

مبارزة: سارة أحمد، كنان علي، أسمهان إسماعيل.

للدراجات  الزور  العب منتخب دير 
برهان يوس��ف النعيمي اس��تحق 
الش��كر والتقدير من قب��ل اللجنة 
التنفيذية عندما قام بإعادة دراجة 
س��باق بقي محافظ��ًا عليها ألكثر 
من سبع س��نوات ويقول النعيمي 
أن��ه من موالي��د 1985 والعب في 
منتخ��ب دي��ر ال��زور وحصل على 
المركز الثاني في بطولة الجمهورية 
التي أقيمت ف��ي محافظات درعا 
والسويداء في وقت مضى ونتيجة 
ممارستي للعبة بقيت لدي دراجة 
س��باق كانت ترافقني أينما رحلت 
ونتيجة الظروف الصعبة التي مرت 
بها المحافظة والحصار الخانق الذي 
ف��رض عليها تع��ذر أعادتها للجنة 
التنفيذية لكني بقيت أحافظ عليها 
ألن لها مكانة كبيرة في مس��يرتي 
الرياضية وس��اعدتني في الوصول 
عودتي  وبع��د  التتويج  لمنص��ات 
الدراجة  ال��زور قمت بإع��ادة  لدير 

للجنة التنفيذي��ة التي وجهت لي 
الش��كر وهذا أمر طبيعي يقوم به 
أي رياضي غيور عل��ى لعبته التي 

يحبها.
يذكر أن س��عر الدراج��ة يصل إلى 
300 ألف ليرة س��ورية واللعبة في 
المحافظة بحاجة لها نتيجة نقص 
المستلزمات الخاصة بها ومحافظة 
دير الزور من المحافظات التي لها 

حضورها الكبير في هذه اللعبة.

النعيمي يعيد دراجته إلى تنفيذية 
دير الزور بعد سبع سنوات

مالك الجاسم

محمد عجان

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أن 
الع��ب منتخبنا الوطني للرجال لكرة 
القدم كامل حميشة هو أفضل العب 
في الجولة السادس��ة من التصفيات 
كأس  لنهائيات  المزدوجة  اآلسيوية 

العالم وكأس آسيا.
وكتب االتحاد اآلسيوي على موقعه 
الرس��مي: كش��ف العب خط وسط 
المنتخ��ب الس��وري الش��اب كامل 
حميش��ة بكل وضوح ع��ن موهبته 
القادم��ة بقوة في س��ماء كرة القدم 

اآلسيوية.
وأضاف الموقع: حميشة العب نادي 
تش��رين والبالغ م��ن العمر 21 عامًا 
شارك كبديل في المباريات السابقة 

للمنتخ��ب الس��وري ولكن��ه ظه��ر 
كأساسي في المباراتين أمام الصين 
ث��م الفلبي��ن، كانت بداي��ة الالعب 
الصاعد مع منتخب سورية للناشئين 
خالل تصفيات بطولة آسيا تحت 16 
عامًا 2014 ثم ش��ارك مع المنتخب 
األولمبي في تصفيات بطولة آس��يا 
تح��ت 23 عامًا 2020 حيث حصلت 
سورية على بطاقة التأهل للنهائيات.

وختم االتحاد قائ��ال: خالل المباراة 
أم��ام الفلبي��ن أظهر حميش��ة ثقة 
كبي��رة ف��ي وس��ط الملعب س��واء 
في بن��اء الهجمات أو ف��ي الجانب 
الدفاع��ي كم��ا إن��ه لف��ت األنظار 

بتسديدتين خطرتين على المرمى.

اتخ��ذت إدارة ن��ادي الكرام��ة عددًا 
من الق��رارات بخصوص كوادر فئاتها 
المختلفة لك��رة القدم بعد اجتماعها 
االستثنائي األخير على النحو التالي:

فئ��ة الش��باب: مصطف��ى الرج��ب 
)مدربًا( حس��ام طيارة )إداريًا( مازن 
ن��داف )مدربًا لح��راس المرمى(عبد 
الباس��ط النجار )مدرب��ًا للياقة( منار 

خزعل )معالجًا(.
فئة الناش��ئين: محمد س��عد الدين 
)إداري��ًا( أيم��ن المبي��ض )مدربًا( 
ف��ارس النحيل )مس��اعدًا للمدرب( 
لحراس  )مدرب��ا  النحي��ل  محم��ود 

رض��وان  الوه��اب  المرمى(عب��د 
)معالجًا(.

فئة األشبال: حسان ييرودي )إداريًا( 
سامر عيون السود )مدربًا( لؤي مندو 
)مس��اعدًا للمدرب(عدن��ان القصاب 

)مدربًا لحراس المرمى(.
كما تق��رر تس��مية مصطفى الرجب 
مديرًا فنيًا لكرة القدم بالنادي إضافة 
لعمل��ه بتدريب فئة الش��باب ولؤي 
النخب��ة مواليد  لفئ��ة  من��دو مدربًا 
)2007( إضاف��ة لعمل��ه كمس��اعد 
مدرب فريق األش��بال وحسن زهرة 

لنخبة مواليد )2009(.

»حميشة« أفضل العبي آسيا للجولة السادسة كوادر جديدة في كرة الكرامة

تعازينا
صحيفة  في  اإلعالمي  زميلنا  كم  أبو  صبحي  الزميل  فجع 
االتحاد بوفاة المغفور له شقيقه الذي انتقل رحمة اهلل 

أمس الجمعة.
الفقيد  وذوي  العزيز  الزميل  من  تتقدم  )االتحاد(  أسرة 

بأحر العزاء
نسأل اهلل أن يتغمده برحمته وغفرانه.



07 السنة 36 | العدد 1915
السبت 30 تشرين الثاني 2019

ش��هد يوم��ا الثالث��اء واألربع��اء 
الماضي��ان مباري��ات الجولة قبل 
أوروبا  أبط��ال  ل��دوري  األخي��رة 
لألندية لكرة القدم، ارتفع بنهايتها 
عدد الواصلين إلى دور الستة عشر 
وبلغ ثمانية أندية فيما س��يقاتل 
البقي��ة عل��ى المقاع��د الثمانية 
المتبقية بالجول��ة الختامية لدور 
المجموع��ات الت��ي س��تقام في 
العاشر من شهر كانون أول القادم.
األندية المتواجدة حتى اآلن بالدور 
القادم هي باريس س��ان جيرمان 
ولاير مدريد عن المجموعة األولى 
وبايرن ميونيخ وتوتنهام هوتسبير 
ع��ن الثاني��ة، وضمن مانشس��تر 
المجموعة  ع��ن  تأهل��ه  س��يتي 
الثالث��ة ويوفنتوس ع��ن الرابعة، 
وبرشلونة عن سادس المجموعات 
واليبزيغ عن الس��ابعة، وهي من 
البطوالت القليلة التي لم تحس��م 
فيها أمور المتأهلين بتلك النسبة 
وتم ترحيل كل الحديث فيها آلخر 

الجوالت.
حسم الصدارة

س��جل باري��س س��ان جيرم��ان 
هدفين في غضون ث��الث دقائق 
ليدرك التع��ادل 2-2 في ضيافة 
ص��دارة  ليضم��ن  مدري��د  لاير 
المجموع��ة األول��ى كم��ا ضمن 
لاير الظهور ف��ي األدوار اإلقصائية 
للع��ام 23 على التوالي وعزز رقمه 
القياس��ي بعد تعادل كلوب بروج 

1-1 مع غلطة سراي.
وقدم لاير مباراة كبيرة من جميع 
النواحي وبدا بحلة جديدة أعادت 
لألذهان ماكان علي��ه الفريق في 
س��نوات خلت وأرهق ضيفه الذي 
اس��تفاد من كرتين بالمباراة فيما 
اض��اع الملك��ي الف��رص العديدة 
بنزيمة،  لكري��م  بهدفين  وتق��دم 
األول ف��ي الش��باك الخالي��ة في 
الدقيق��ة 17بع��د عرضي��ة متقنة 
وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس 

في الدقيقة 79.

لكن كيليان مباب��ي قلص الفارق 
س��ريعًا في الدقيق��ة 81 بتمريرة 
حاس��مة وخاطئة من فاران.. قبل 
أن ي��درك بابلو س��ارابيا التعادل 

بعدها مباشرة.
وإلى جان��ب إحباط لاير بس��بب 
النتيجة ثارت مخاوف بعد خروج 
إيدن هازارد مصاب��ًا بعد التعرض 
لكدمة في الكاحل خالل الش��وط 
الثاني وتق��رر غياب��ه مبدئيًا عن 
المالعب بين 10/12 يومًا بحسب 
القلعة  داخ��ل  م��ن  تصريح��ات 
البيضاء رغم أن بديله غاريث بيل 
كاد أن ينتزع الفوز لكنه سدد ركلة 

حرة ارتدت من القائم.
المجموعة  ويتصدر سان جيرمان 
برصي��د 13 نقط��ة م��ن خم��س 
مباري��ات ويأتي لاير ف��ي المركز 
الثاني بثماني نقاط ويملك كلوب 
بروج ال��ذي يواجه لاير في الجولة 
نقاط  المقبل،ثالث  الشهر  األخيرة 
مقابل نقطتين لغلطة سراي الذي 

سيحل ضيفا على سان جيرمان.
العالمة الكاملة

بلغ توتنهام االنكليزي الدور ثمن 
النهائي بفوزه عل��ى اولمبياكوس 
منافس��ات  ف��ي   4-2 اليونان��ي 
المجموعة الثاني��ة رفقة العمالق 
البافاري الذي ضمن تأهله بوقت 

مبكر بعد نيله العالمة الكاملة.
وفاجأ اولمبياكوس مضيفه بهدفين 
س��جلهما المغربي يوس��ف العربي 
)6( والبرتغالي روبن سيميدو )19( 
لك��ن توتنه��ام رد الص��اع صاعين 
بتس��جيله أربعة أهداف عن طريق 
ديل��ي آل��ي )45( وه��اري كي��ن 
)50/77(والعاج��ي س��يرج اورييه 
)73( في أول مباراة لمدربه الجديد 
البرتغال��ي جوزي��ه موريني��و على 

ملعب توتنهام الجديد.
ويحتل توتنهام المركز الثاني في 
المجموع��ة مع 10 نق��اط مقابل 
بالعالم��ة  ميوني��خ  لباي��رن   15
الكامل��ة بعد فوزه الس��احق على 

بسداس��ية  الصربي  االحمر  النجم 
نظيفة حيث افتتح ليون غورتزكا 

التسجيل بعد مرور ربع ساعة.
وس��جل مهاجم الباف��اري روبرت 
أه��داف  أربع��ة  ليفاندوفس��كي 
»سوبر هاتريك« في مرمى الفريق 
الدقائ��ق )53( من  الصربي ف��ي 
ركل��ة ج��زاء و)60/64/68( فيما 
س��جل كورنتين توليس��و الهدف 

السادس د)89(.
النج��م األحم��ر المركز  ويحت��ل 
الثال��ث برصيد 3 نق��اط ويتذيل 
أولمبياك��وس الترتي��ب برصي��د 

نقطة واحدة.
تأهل مان سيتي

حج��ز فري��ق مانشس��تر س��يتي 
اإلنكليزي مقعده في دور الس��تة 
بع��د تعادل��ه مع ضيفه ش��اختار 
دونيتس��ك األوكراني 1 /1 ضمن 
مباريات المجموع��ة الثالثة التي 
ش��هدت فوز أتالنتا اإليطالي على 
ضيفه دينام��و زغرب الكرواتي 2/

صفر.
وعلى اس��تاد االتحاد تقدم إلكاي 
في  لس��يتي  بهدف  جوندوج��ان 
الدقيق��ة 56 ث��م تع��ادل مان��ور 
س��ولومون لش��اختار في الدقيقة 

.69
وتقدم  األخ��رى  المواجهة  وف��ي 
لويس موريل به��دف ألتاالنتا في 
الدقيق��ة 27 من ضرب��ة جزاء ثم 

الهدف  جوميز  أليخان��درو  أضاف 
الثاني في الدقيقة 47.

التعادل رفع رصيد س��يتي إلى 11 
نقطة في الصدارة ويحل ش��اختار 
في المركز الثاني بس��ت نقاط ثم 
دينامو زغرب ف��ي المركز الثالث 
بخم��س نق��اط يلي��ه أتاالنتا في 

المركز األخير بأربع نقاط.
تألق ديباال

أحقيته  اإليطالي  يوفنت��وس  أكد 
ف��ي العبور إلى دور الس��تة بفوزه 
مدري��د  أتلتيك��و  ضيف��ه  عل��ى 
اإلس��باني1/صفر ضم��ن مباريات 
راب��ع المجموع��ات، وعلى ملعب 
األرجنتيني  ستاديوم سجل  اليانز 
باولو ديباال هدف الفوز ليوفنتوس 
بش��كل رائع ف��ي الثواني األخيرة 

من الشوط األول.
وفي المب��اراة األخرى بالمجموعة 
ذاتها تغلب فري��ق باير ليفركوزن 
األلماني على مضيفه لوكوموتيف 

موسكو الروسي2/صفر.
وتق��دم ليفركوزن بهدف عكس��ي 
ف��ي الدقيقة )11( س��جله ريفات 
زيمالتدينوف الع��ب لوكوموتيف 
بطريق الخطأ في مرماه ثم أضاف 
س��فين بيندر اله��دف الثاني في 

الدقيقة)54(.
ترتي��ب  يوفنت��وس  ويتص��در 
المجموع��ة الرابع��ة برصيد )13( 
نقط��ة ويحل أتلتيك��و في المركز 

الثاني بسبع نقاط ورفع ليفركوزن 
رصيده إلى س��ت نقاط في المركز 
الثالث وتوقف رصيد لوكوموتيف 
عند ثالث نقاط في المركز األخير.

تعادل مثير 
اإلنكليزي صدارته  ليفربول  واصل 
لترتيب المجموعة الخامسة عقب 
)1/1(م��ع ضيفه  المثير  تعادل��ه 
نابولي، ورفع ليفربول حامل اللقب 
رصي��ده إلى عش��ر نق��اط متفوقًا 
بفارق نقطة عل��ى أقرب مالحقيه 
نابولي، فيما احتل ريد بول المركز 
الثالث بس��بع نقاط، وقبع جينك 

في المؤخرة بنقطة واحدة.
وعلى ملع��ب آنفيلد بادر درييس 
ميرتينز بتس��جيل ه��دف التقدم 
لنابولي ف��ي الدقيق��ة )21( لكن 
التع��ادل  أدرك  لوفري��ن  دي��ان 
الدقيق��ة )65( بعد  لليفربول في 

جهد كبير ومباراة ممتعة.
وأنعش ريد بول آماله س��الزبورج 
النمس��اوي آماله في الصعود بعد 
ف��وزه الكبي��ر )4/1( على جينك 
البلجيك��ي، وأحرز باتس��ون داكا 
الهدفي��ن  مينامين��و  وتاكوم��ي 
األول والثاني للفريق النمس��اوي 
في الدقيقتي��ن)43/45( قبل أن 
يضيف هوانج هي تش��ان الهدف 

الثالث في الدقيقة )69(.
وقلص جينك الفارق عقب تسجيل 
التنزاني مبوانا س��اماتا هدفا في 

يختت��م  أن  الدقيقة)85(قب��ل 
إيرلينج هاالن��د مهرجان األهداف 
النمساوي بتسجيله الهدف الرابع 

لريد بول في الدقيقة)87(.
وبذل��ك تأج��ل حس��م بطاقت��ي 
التأه��ل ع��ن تل��ك المجموع��ة 
للجولة األخي��رة حيث يلتقي ريد 
بول مع ضيف��ه ليفربول في حين 

يستضيف نابولي فريق جينك
ثالثية كاتالونية

ق��اد النج��م االرجنتين��ي ليونيل 
ميس��ي فريقه برش��لونة االسباني 
إل��ى حس��م قمت��ه م��ع ضيفه 
بوروسيا دورتموند االلماني )3/1( 
فضمن تأهل��ه وصدارة مجموعته 
السادس��ة التي ش��هدت فوز إنتر 
براغ  االيطالي على ارض س��الفيا 

التشيكي )3/1(.
أداء  الكاتالون��ي  الفري��ق  وق��دم 
كبي��رًا توج��ه بالتق��دم بثالثي��ة 
وأهدر العديد من الفرص قبل أن 
يتحسن مس��توى ضيفه بالدقائق 
األخي��رة، وس��جل ميس��ي هدفًا 
ومنح تمريرتين حاس��متين لكل 
س��واريز  لويس  االوروغوياني  من 
ليرفع  غريزمان  انطوان  والفرنسي 
برش��لونة رصي��ده إل��ى 11 نقطة 
مقابل 7 لكل من إنتر ودورتموند 
فيم��ا يحتل س��الفيا ب��راغ ذيل 

الترتيب بنقطتين.
وانت��زع إنتر ميالن فوًزا صعًبا من 

مس��تضيفه س��الفيا براج بنتيجة 
)1-3( عل��ى ملعب إدي��ن أرينا، 
أحرز الوتارو مارتينيز هدفين في 
الدقيقتين)19/88(وسجل روميلو 
لوكاكو هدًفا في الدقيقة)81(فيما 
كان توماس سوسيك هو صاحب 
هدف براج الوحيد من ركلة جزاء 

بالدقيقة )37(
زينيت ينعش آماله 

أحالم  األلمان��ي  اليبزي��غ  اجهض 
ضيف��ه بنفي��كا البرتغالي في بلوغ 
دور ال�16 بع��د التعادل في الوقت 
القات��ل بنتيج��ة )2-2( محبطين 
تق��دم بنفي��كا بهدفي��ن نظيفين 
ف��ي المجموع��ة الس��ابعة عل��ى 
ملعب ريد ب��ول أرينا الذي ش��هد 
تقدم النس��ور في النتيجة بهدفين 
ميغي��ل  لوي��س  توقي��ع  حم��ال 
أفونس��و وكارل��وس فينيس��يوس 
لم  الدقيقتين)20/59(ولكن  ف��ي 
يستس��لم العب��و اليبزي��غ وقلص 
الجناح السويدي إيميل فورسبيرج 
الف��ارق ف��ي الدقيق��ة األخيرة من 
الوق��ت األصلي من ركلة جزاء قبل 
أن يواصل نفس الالعب مسلس��ل 
التألق بهدف آخر في الدقيقة 6 من 
الوقت المحتسب بداًل من الضائع.

وبهذا التعادل تتبخر آمال بنفيكا 
ف��ي التأهل لل��دور التالي بعد أن 
رفع رصيده إلى 4 نقاط يتذيل بها 
جدول الترتي��ب متخلًفا بفارق 3 
نقاط خلف كل من زينيت وليون 
والثالث  الثاني  المركزين  صاحبي 

على التوالي.
وأنعش زينيت س��ان بطرس��برغ 
الروسي آماله بالتأهل بعدما حقق 
فوًزا ثميًنا ومستحقا بنتيجة )-2
0( عل��ى ضيف��ه ليون الفرنس��ي 
س��جلهما ارتي��م دزيوب��ا د)42( 

وماجوميد أوزدوييف د)84(.
ليرتف��ع رصي��د زيني��ت، ال��ذي 
اس��تعاد نغم��ة االنتص��ارات من 
جديد، بعد خسارته في الجولتين 
الماضيتي��ن، إل��ى 7 نق��اط في 

بفارق  متفوق��ا  الثان��ي،  المرك��ز 
المواجهات المباش��رة على ليون، 
صاحب المركز الثالث، المتساوي 

معه في نفس الرصيد.
صراع ثالثي

قطع أياكس أمس��تردام الهولندي 
خطوة كبيرة نحو بلوغ ثمن نهائي 
دوري أبط��ال أوروبا بع��د أن عاد 
بالنقاط الثالث من عقر دار مضيفه 
بهدفين  بالف��وز  الفرنس��ي  لي��ل 

نظيفين في آخر المجموعات.
وانفرد بطل هولندا بصدارة الترتيب 
برصي��د 10 نقاط بف��ارق نقطتين 
أمام فالنس��يا وتشيلس��ي اللذين 
تعادال ف��ي الجولة ذاته��ا بهدفين 

لمثلهما على ملعب المستايا.
واشتعل بهذا الصراع على بطاقتي 
العب��ور لل��دور التال��ي بي��ن هذا 
الثالث��ي حتى الرم��ق األخير من 

هذا الدور.
وستش��هد جولة الحسم يوم )10( 
كانون أول مواجهة ال تقبل القسمة 
على اثنين بين أياكس وفالنس��يا 
يوه��ان كروي��ف  عل��ى ملع��ب 
أرينابينما س��يكون تشيلسي في 
اختبار أسهل نظريا عندما يستقبل 
ليل الفرنس��ي الذي لم يحقق أي 

انتصار في المجموعة.
ولم يه��در الفريق الهولندي الكثير 
م��ن الوق��ت الكتش��اف الطريق 
لش��باك أصح��اب الضياف��ة بعد 
دقيقتين فقط من صافرة البداية، 
بفض��ل النج��م المغربي الش��اب 
حكيم زياش وانتظر العبو أياكس 
حت��ى الدقيق��ة )59( م��ن أجل 
تعزي��ز الهدف بآخر ج��اء بتوقيع 
الالعب الشاب كوينسي بروميس 

من تمريرة مميزة لمحرز.
وفي المباراة األخرى بين فالنسيا 
ثنائية  وتشيلسي سجل  اإلسباني 
األخي��ر ماتيو كوفاس��يتش )41( 
 )53( بوليس��يتش  وكريس��تيان 
بينما أحرز هدفي فالنسيا كارلوس 
سولير )40( ودانييل واس )82(.

تتج��ه األنظار يوم غ��د األحد إلى 
اإلس��باني وس��يجمع  القمة  لقاء 
برش��لونة المتص��در م��ع أتلتيكو 
مدري��د الراب��ع مع جول��ة جديدة 
من الدوري اإلس��باني والدوريات 
األوروبي��ة لكرة الق��دم على وجه 

العموم.
بداي��ة الحديث ع��ن الليغا الذي 
يتص��دره برش��لونة ب���28 نقط��ة 
ويتقدم بف��ارق األهداف فقط عن 
لاير مدري��د فيم��ا إلش��بيلية 27 
بالمرك��ز الثالث ثم أتلتيكو مدريد 

ب�25 رابعًا.
لقاء الغ��د س��يجمع أتلتيكو مع 
برشلونة في العاش��رة مساء فيما 
س��يحل لاير مدريد الي��وم ضيفًا 
عل��ى ديب��ور أالفي��س 2.00 أما 
إشبيلية فيستضيف يوم غد فريق 

ليغانيس 1.00.
وش��هدت الجول��ة الرابعة عش��رة 
عل��ى  برش��لونة  ف��وز  الس��ابقة 

ليغاني��س 2/1 ولاير مدري��د على 
لاير سوس��يداد 3/1 ووقع أتلتيكو 
مدري��د بف��خ التع��ادل 1/1 م��ع 
غرناطة وتجاوز إشبيلية فريق بلد 

الوليد بهدف دون رد.
وأف��رزت باقي مواجه��ات الجولة 
ذاتها خس��ارة في��الاير على ارضه 
3/1 وديبورتيفو  أمام سيلتا فيغو 
أالفيس على إيب��ار بهدفين دون 
رد وأتلتيك بلباو وعلى أوساسونا 
2/1 وتعادل إسبانيول مع خيتافي 
1/1 وتغل��ب لاير بيتي��س عل��ى 

فالنسيا 2/1.
سهلة للمتصدرين

وف��ي إنكلترا تغي��ب المواجهات 
المقدمة  الكبرى مع أريحية لفرق 
لتزي��د غلتها ونقاطها  بمواجهاتها 
ويتص��در الترتيب حت��ى ما قبل 
الجولة الرابعة عشرة فريق ليفربول 
37 ثم ليستر سيتي 29 ومانشستر 

سيتي 28 فتشيلسي 26.

ويلتق��ي المتصدر اليوم الس��بت 
ويس��تضيف   5.00 برايت��ون  مع 
تشيلس��ي فريق ويستهام يونايتد 
5.00 كم��ا يلتقي الي��وم توتنهام 
هوتسبير مع بورنموث 5.00 ويوم 
غد يح��ل نوريتش س��يتي ضيفًا 
عل��ى آرس��نال 4.00  ويس��تقبل 
ليس��تر فريق إيفرتون 6.30 فيما 

اليوم السبت بلقاء  تفتح المرحلة 
نيوكاس��ل يونايتد مع مان سيتي 

.2.30
وكانت الجولة الماضية قد شهدت 
ف��وز ليفرب��ول عل��ى كريس��تال 
باالس 2/1 وليس��تر س��يتي على 
برايتون بهدفين نظيفين، وتجاوز 
مان س��يتي قمته مع تشيلس��ي 

بالفوز عليه 2/1 وتعادل ش��يفيلد 
يونايتد مع مانشستر يونايتد 3/3 
 2/2 س��اوثمبتون  مع  وآرس��نال 
وافتتح��ت الجولة ذاته��ا بتغلب 
توتنه��ام هوتس��بير م��ع مضيفه 

ويستهام يونايتد 3/2.
صراع ثنائي

منافسة  اإليطالي  الدوري  يش��هد 

ثنائي��ة فق��ط على اللق��ب حيث 
يعتل��ي يوفنتوس الص��دارة ب�35 
نقط��ة بفارق نقطة فق��ط عن إنتر 
ميالن فيما يتراجع التسيو للمركز 

الثالث ب�27 نقطة.
ويلعب يوفنتوس ي��وم غد األحد 
م��ع ضيف��ه ساس��ولو 1.30 تليها 
مباراة إنتر ميالن مع سيال 4.00 

ويشهد يوم غد أيضًا مواجهة بارما 
ومي��الن 4.00 ونابولي مع بولونيا 
7.00 ويلتق��ي هيالس فيرونا مع 

روما 9.45.
وكان يوفنتوس قد ع��زز صدارته 
بالف��وز 3/1 على أتالنت��ا، وتعادل 
ميالن م��ع نابول��ي 1/1 وفاز إنتر 
خ��ارج أرض��ه 3/0 عل��ى تورينو 
ش��هدت  التي  الماضية  بالجول��ة 
أيضًا فوز روما على بريشيا بثالثية 
 2/1 نظيفة والتسيو على ساسولو 
وسمبدوريا على أدونيزي بالنتيجة 
ذاتها وتجاوز هيالس فيرونا فريق 

فيورنتينا بهدف دون رد.
مغامرة مستمرة

مونش��نغالدباخ  مغامرة  ت��زال  ال 
مس��تمرة في البوندس��ليغا حتى 
م��ا قب��ل الجول��ة الثالثة عش��رة 
هذا األس��بوع، وللفري��ق 25 نقطة 
بالصدارة مقابل 24 لاليبزيغ الذي 
يتقدم بفارق األه��داف عن بايرن 

ميونيخ، ويحت��ل فرايبورغ المركز 
الرابع 22 ومثله شالكة.

ويس��تضيف المتص��در ي��وم غد 
بأق��وى   4.30 فرايب��ورغ  فري��ق 
المواجه��ات فيم��ا يحل  وأه��م 
اليبزي��غ الي��وم الس��بت ضيف��ًا 
عل��ى بادري��ون 4.30 أما العمالق 
الباف��اري يس��تضيف اليوم فريق 

بايرليفركوزن 7.30.
وس��قط المتصدر بالجولة السابقة 
مع يونيون برلين بش��كل مفاجئ 
0/2 بالجولة الثانية عشرة وسحق 
باي��رن ميونيخ مضيف��ه فوروتونا 
وفاز  نظيفة  برباعية  دوس��لدورف 
اليبزيغ على كولن 4/1 وش��هدت 
على  أوغس��بورغ  ف��وز  المرحل��ة 
عل��ى  4/0 وماين��ز  هيرتابرلي��ن 
هوفنهايم 5/1 كما فاز فولفسبورغ 
فرانكف��ورت  إينتراخ��ت  عل��ى 
بتعادل  الجول��ة  وافتتح��ت   2/0

بايرليفركوزن مع فرايبورغ 1/1.

عالمي
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إعداد ربيع حمامة

)غدًا( قمة إسبانية ومباريات سهلة لفرق المقدمة بالدوريات األوروبية

في دوري األبطال لكرة القدم

ثمانية أندية ضمنت تأهلها لدور الستة عشر والبقية ينتظرون للجولة الختامية 



احتف��اال بأعياد تش��رين وبرعاية 
الدكت��ور خالد ولي��د أباظة أمين 
ف��رع القنيط��رة للح��زب وحضور 
اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد 
الرياض��ي الع��ام كرم��ت اللجنة 
التنفيذية لف��رع القنيطرة لالتحاد 
احتفالية  العام خ��الل  الرياض��ي 
أقيمت في نادي النصر بمس��اكن 

برزة.
وأش��اد د. أباظة بما حققه رياضيو 
القنيط��رة م��ن إنج��ازات محلية 
ألبطال  تقديره  مؤك��دا  وخارجية، 
س��ورية الرياضيين لم��ا يمثلونه 
م��ن قدوة للش��باب ف��ي التفوق 
وق��وة العزيمة وبذل الجهد وصواًل 
لله��دف، الفت��ا ب��أن قي��ادة فرع 
الحزب بالقنيط��رة لن تدخر جهدا 
في تقديم كافة أوجه الدعم ألبناء 
القنيط��رة المتميزين والمبدعين 
لتمكينهم من  الرياضيي��ن  م��ن 
مواصلة تحقي��ق اإلنجازات ورفع 
اسم س��ورية عاليا خفاقا في كافة 

المحافل.
ب��دوره أك��د اللواء موف��ق جمعة 
رئي��س االتح��اد الرياض��ي العام 
أن التكري��م س��مة أساس��ية في 
وحاف��زًا  الرياضي��ة  المؤسس��ات 
مهمًا لالعبي��ن والالعبات لتقديم 
األفض��ل ، مضيفا إن هذا التكريم 
من أهم المحط��ات لمتابعة بذل 
واالس��تمرار  والتمرينات  الجه��د 
بالجهوزية الكامل��ة لحصد المزيد 
من اإلنج��ازات عل��ى الصعيدين 
المحل��ي والخارجي، مش��يرا إلى 
أنه من دواعي السرور أن يصادف 

ه��ذا االحتفال بالذكرى التاس��عة 
واألربعي��ن للحرك��ة التصحيحية 
الت��ي كان له��ا ال��دور األكبر في 

العام،  الرياضي  االتحاد  تأس��يس 
متوجه��ا بالش��كر إل��ى محافظة 
القنيطرة بكافة مؤسساتها، مؤكدا 

لالتحاد  التنفيذي  المكتب  حرص 
الرياض��ي العام على تقديم الدعم 
المستمر لهذه المحافظة التي هي 

غالية على قلب كل سوري.
وأوضح فراس الموسى رئيس فرع 
القنيطرة لالتحاد الرياضي أن هذا 
التكري��م يأتي في إط��ار االحتفاء 
باألبط��ال الذين حقق��وا إنجازات 
متمي��زة ف��ي مختل��ف األلعاب 
الرياضية ، وش��كر كل من ساهم 

بتطوير رياضة القنيطرة 
- حض��ر حف��ل التكري��م الدكتور 
ماه��ر خياطة نائب رئيس االتحاد 
الرياضي العام وع��دد من أعضاء 
بالقنيطرة عددًا  الحزب  قيادة فرع 
من الفعالي��ات الحزبية والنقابية 

والرياضية بمحافظة القنيطرة.
- شمل التكريم / 217/ من العبي 
المميزين  المحافظ��ة  والعب��ات 
الذين أحرزوا مراك��ز متقدمة في 
البط��والت المحلي��ة والخارجية، 
كم��ا ت��م تكريم 51 بي��ن مدرب 
الج��ودو،  ألع��اب  ف��ي  وإداري 
قوى،  العاب  الشطرنج،  المالكمة، 
الكرة الطائرة، كرة القدم، كرة اليد، 
التايكواندو،  بوكس��ينغ،  الكي��ك 
الكاراتي��ه، المصارع��ة، الرياضات 
الخاصة، جودو المكفوفين، رياضة 

مدرسية، بناء أجسام(.
- تخل��ل حف��ل التكري��م ع��دة 
فق��رات رياضي��ة لمجموع��ة من 
العب��ي والعبات أندي��ة القنيطرة، 
وأبدى عدد م��ن الكوادر الرياضية 
بالتكريم  اعتزازه��م  المكرمي��ن 
ال��ذي ج��اء تقديرًا للجه��ود التي 
بذلت في سبيل تحقيق اإلنجازات 
لتبق��ى الرياض��ة الس��ورية ف��ي 

الواجهة دومًا حضورًا ونتائج. 

حفلت مباريات األسبوع الثاني من ذهاب دوري الكرة 
الطائرة للرجال والناش��ئين باإلثارة والندية والمستوى 
المتطور لدى فرق جديدة دخلت دائرة المنافس��ة على 
الصدارة مع األندية القوية وكادت تحدث مفاجآت غير 
متوقعة من جانب الف��رق الجديدة الوافدة على دوري 
الدرجة األولى وخاصة من جانب القطيفة الذي كاد أن 
يلحق الهزيمة األولى بنادي الوحدة العريق باللعبة كل 

شيء عن مباريات األسبوع األول لنتابع.
القطيفة × الوحدة 3/2

عل��ى أرض صال��ة نادي القطيف��ة التق��ى فريقها مع 
ضيف��ه الوحدة ف��ي مب��اراة متكافئة في المس��توى 
واألداء وتوظي��ف اإلمكانيات والمهارات وفنون اللعبة 
تقدم الوح��دة بالعبيه المخضرمي��ن أصحاب الخبرة 
بالش��وطين األولين بصعوب��ة 25/ 22 و25 /20 لكن 
القطيف��ة الذي يلعب بفريق جله من الش��باب الواعد 
س��رعان ما لمل��م صفوفه واس��تعاد توازنه ونجح في 
فرض إيقاع��ه عبر الضرب الس��احق واإلس��قاط وفاز 
بالش��وط الثال��ث 25 /21 وف��رض التع��ادل بالراب��ع 
وبس��هولة 25 /16 ليكون الشوط الخامس هو الحاسم 
والفيص��ل ليتبادل الفريقان التق��دم ويحدث التعادل 

عدة مرات وسط أداء رائع من الفريقين وتبادل التقدم 
نقطة بنقطة ليتمكن الوح��دة بالنهاية وبخبرة العبيه 

لكن بصعوبة وبعد التمديد 16 /14.
درعا × الشرطة 3/0

في درعا اس��تضاف فريق درعا الصاعد حديثًا لألضواء 
فريق الش��رطة بطل الدوري التقليدي في مباراة واجه 
فيه��ا الش��رطة بعض الش��يء في تجاوزه��ا وفوجئ 
بالمس��توى الفن��ي المتطور ألصح��اب األرض الذين 

نجحوا لحد بعي��د في مجاراة منافس��هم وخاصة في 
الشوطين األولين.

لك��ن خب��رة العبي الش��رطة فرضت نفس��ها عبر أداء 
متمك��ن حيث أنه��ى الش��وط األول بصعوبة 25/ 23 
والثاني 25/ 18 وبتميز فاز بالشوط الثالث بسهولة 25 

/14 ونقول مرحى لدرعا حماسه وأداءه المتطور.
السلمية × جيرود 0/3

في حماة لم يواجه فريق الس��لمية العريق باللعبة أية 

متاع��ب أو صعوبة أو مطبات ف��ي تجاوز ضيفه نادي 
جيرود وافد ال��دوري الممتاز الجدي��د وغلبه بثالثية 
نظيفة من األشواط عبر أداء عال ومتمكن من العبيه 
أحمد قطري��ب ومحمد الحموي وعروة الس��قا الذين 
تألقوا وأجادوا في الضرب الساحق بفضل إعداد صانع 
األلعاب محمد غندور بتقدم صريح وواضح في الشوط 
األول 25 /10 والثاني 25 /11 لكن الشوط الثالث شهد 
بعض الندية والحماسة من جانب جيرود والذي تألق 
صانع ألعابه وليد لحلح في تنويع وإعداد الكرات على 
طول الشباك لكن خبرة العبي السلمية فرضت نفسها 

وأنهت الشوط الثالث 25 /17.
متابعات

نشير أن فريق نادي الثعلة من السويداء قد تخلف عن 
مباراتي��ه أمام درعا وأمام الش��رطة ولنا عودة لمعرفة 

األسباب.
كما تأجلت مباراة نادي االتحاد مع نادي جيرود لوقت 

ثان بقرار اتحادي.
دوري الناشئين

فاز الس��ودا عل��ى مرمريتا 3/ 1 وعلى الس��لمية 3 /2 
وعل��ى االتح��اد 3 /1 وفاز القطيفة عل��ى الوحدة 3 /1 
والسلمية على جيرود 3/1، 25/ 14، 25 /11، 25/ 21.

فيم��ا تأجلت مباراة االتحاد مع جيرود وتخلف الثعلة 
عن مباراته أمام درعا.

منافسات مثيرة في األسبوع الثاني من ذهاب دوري رجال الكرة الطائرة

كرة الفتوة بين جدل النتائج والبحث عن الحلول

السنة 36 | العدد 1915 | السبت 30 تشرين الثاني 2019 alitihad82@gmail.com - www.alitihad.org - 967 .سورية - دمشق - برامكة - هاتف: 2125809 - فاكس: 2119745 - ص.ب

أوىل  من  المصارعة  رياضة  تعتبر 
عبر  اإلنسان  زاولها  التي  الرياضات 
للدفاع  أسلحته  أحد  كانت  فقد  التاريخ 
الحياة  قيد  عىل  والبقاء  نفسه  عن 
عىل  رسمت  التي  النقوش  ذلك  وتؤكد 
والرومانية  الفرعونية  القديمة  اآلثار 
واليونانية وغيرها ولهذا تم إدراجها يف 
برنامج األلعاب األولمبية القديمة قبل 
األلعاب  يف  الحال  كان  وكذلك  الميالد 
األولمبية الحديثة حيث اعتمد االتحاد 
الدويل للمصارعة مطلع القرن العشرين 
المصارعة  أولهما  لممارستها  أسلوبين 
الرومانية اليونانية وثانيهما المصارعة 
معتمدة  وأسس  قواعد  وفق  الحرة 
وزمن  الالعبين  أوزان  تحديد  حيث  من 

المباريات وحساب نقاط الفوز.
القرن  مطلع  انتشرت  سورية  ويف 
بطريقة  المصارعة  لعبة  العشرين 
المصارعة  عن  المقتبسة  )التبان( 
عند  المصارع  يرتدي  حيث  التركية 
النزال سرواالً من الجلد يمتد حتى أسفل 
الزيتون  بزيت  جسمه  ويدهن  الركبة 
به  اإلمساك  صعوبة  من  يزيد  حتى 
منافسه  يرمي  من  النزاالت  يف  ويفوز 
يف  تجري  النزاالت  وكانت  األرض  عىل 
العامة  والساحات  الشعبية  المقاهي 
المصارعة  من  اللون  هذا  يف  وبرز 
الذي كان بجسم  البطل صائب العظم 
صوالت  له  وكان  خارقة  وقوة  هرقيل 
وجوالت مع العبين من عدة دول عربية 
مزاولة  إىل  تحول  الحقة  سنوات  ويف 
اليونانية  الرومانية  المصارعة  ونشر 
من  وبرز  بالرومانية  حالياً  المعروفة 
العشرين  القرن  أربعينات  يف  العبيه 
زكريا الداغستاني والياس سلوم ومحمد 
ونور  جالل  وفريد  النوري  ولطفي  نجار 

الدين زمبركجي.
وإقبال  المصارعة  انتشار  توسع  ومع 
نزاالتها  وتزايد  ممارستها  عىل  الشباب 
فقد بادر نخبة من المتحمسين لها عام 
1944 بتأسيس اتحاد األلعاب الرياضية 
القوة  ألعاب  جميع  عىل  لإلشراف 

األثقال  ورفع  والمالكمة  المصارعة 
 1961 عام  حتى  الوضع  هذا  واستمر 
لعبة  لكل  اتحاد  تأسيس  شهد  الذي 
برئاسة  المصارعة  تأسست  أن  وكان 
المحامي سليمان البني وعضوية سعيد 
عدي  وراسم  مهدي  وخالد  الروماني 
وأحمد جركس والنقيب مأمون الساطي 

وفوزي تللو.
وعىل مدى سنوات كانت لعبة المصارعة 
واجهة الرياضة السورية وبسمتها ومن 
عىل بساطها تخرج المئات من األبطال 
منصات  صعدوا  الذين  جيل  بعد  جياًل 
وعزفوا  بالميداليات  وتوجوا  التتويج 

للوطن أغىل نشيد.
خارج  السورية  للمصارعة  ظهور  وأول 
حدود الوطن كان يف دورة ألعاب البحر 
باالسكندرية  األوىل  المتوسط  األبيض 
4 ميداليات  عام 1951 وكان القطاف 
العربية  الرياضية  الدورة  ويف  برونزية 
األوىل باالسكندرية كان حصاد المصارعة 
كاماًل فقد توج جميع الالعبين الثمانية 

بـ3 فضيات و5 برونزيات.
للمصارعة  واألبهى  األعىل  واإلنجاز 
السورية تجىل بدخولها النادي األولمبي 
أميركا  يف  المغترب  المصارع  فاز  حيث 
الفضية يف  بالميدالية  جوزيف عطية 
وكان  كغ   100 لوزن  الحرة  المصارعة 
لهذا الفوز الباهر صدى واسعاً ورنة فرح 

عالية يف األوساط السورية.

المصارعة بسمة الرياضة السورية وألقها

من تاريخنا الرياضي

نور الدين الطرابلسي

جوزيف عطية

اللجنة التنفيذية في القنيطرة تكرم أبطال وبطالت المحافظة المميزين

حقق العداء السوري المغترب عماد بركات المركز الثاني 
في سباق عمان الصحراوي الذي أقيم في سلطنة عمان 
بمش��اركة نخبة من أبطال العالم ورفع علم سورية عاليًا 

أثناء تتويجه بالميدالية الفضية.
والع��داء بركات م��ن مواليد مدينة دمش��ق عام 1963 
وانتقل ع��ام 1999 للعيش في س��لوفاكيا ورغم حمله 
الجنس��ية السلوفاكية إال أنه يصر على تمثيل وطنه األم 
س��ورية في الماراثونات الدولي��ة ورفع علمه في جميع 

المنافسات التي يشارك فيها.
يش��ار إلى أن بركات حقق العديد م��ن اإلنجازات أبرزها 
لقب بطولة العالم في سباق الصحراء المغربية عام 2013 
لمسافة 250 كم والمركز الثاني في بطولة العالم في سباق 
الصحراء العمانية لمس��افة 165 ك��م أربع مرات متتالية 
والمركز الرابع في ماراثون النمسا الدولي لمسافة 75 كم 
والمركز الثالث لس��بعة أعوام في سباقات الماراثون التي 

أقيمت في سلوفاكيا ودول أوروبية أخرى.

العداء السوري المغترب عماد بركات 
ثانيًا في ماراثون ُعمان الصحراوي

بتراكي في ذمة الله

ف��ق��دت ال��ري��اض��ة ال��س��وري��ة اح��د رم��وزه��ا 
األسبق  الدولي  والمدرب  الالعب  الكروية 
والمربي الكبير حنين بتراكي العب المنتخب 
وم��درب  الستينات  ف��ي  ال��س��وري  الوطني 
الذي  المحلية,  األندية  من  وعدد  المنتخب 

انتقل إلى رحمة اهلل يوم الثالثاء الفائت.

يذكر أن الراحل لعب ألندية دمشق األهلي 
مثل  كما  وتشرين  والجيش   « المجد   «
ودرب  س��ن��وات  لعشر  الوطني  المنتخب 

المنتخب ونادي المجد في التسعينات.
الفقيد  ذوي  من  تتقدم  )االت��ح��اد(  أس��رة 

وأسرة كرة القدم السورية بأحر العزاء.

محمد عجان

مالك الجاسم

حالة من االستنفار كانت حاضرة داخل كرة الفتوة 
بعد س��ت جوالت م��ن عمر ال��دوري اتضحت به 
صورة الفري��ق على حقيقتها وبات من الواضح أن 
هناك فجوات كبيرة ظهرت إن كان داخل الملعب 
أو خارج��ه أولها تلك الحال��ة الموجودة المتمثلة 
بالبطاق��ات المجانية التي ينالها الالعب وتطورت 
األمور لتلقي البطاقات الحمراء كان آخرها لحارس 
المرم��ى هذا من طرف أما من طرف آخر فيكمن 
ف��ي غياب حال��ة االنس��جام داخل المس��تطيل 
األخضر فب��دا الفريق تائهًا ال يطب��ق خطة معينة 
تكثر خالل المباراة التمريرات الخاطئة والتشتيت 
غير المبرر وضعف في الهج��وم برغم أن المباراة 
األولى فاز بها الفتوة على الس��احل ومن ثم كان 
التعادل الس��لبي حاضرًا مع الش��رطة ومن بعده 
الجزيرة لكن مؤشر األداء والنتيجة انخفض وتلقى 
الفت��وة ثالث هزائم أم��ام الوثبة ومن ثم حطين 
وم��ن بعدها أم��ام الطليعة وهن��ا كان ال بد من 
تدخل س��ريع وإس��عافي لحال الفت��وة التي بات 
في م��أزق نتيجة التزمير والتطبيل الذي يس��بق 

كل مب��اراة وتوصل��ت إدارة األزرق إل��ى االعتماد 
على كادر تدريب��ي من أبناء النادي في مقدمتهم 
وليد عواد ومدرب فريق الشباب إسماعيل السهو 
كمدربي��ن للفريق خلفًا للمدرب حس��ان إبراهيم 
ال��ذي لم يقدم أي ش��يء جديد للفت��وة وقامت 
اإلدارة بتسمية الخبرة الكروية عبد الفتاح الفراس 
مديرًا فنيًا للفريق ونافع عبد القادر مدربًا للحراس 

ولم تقف اإلدارة مكتوفة األيدي ولم تحصر األمور 
بالجه��از التدريبي لكنها توجه��ت لالعبين حيث 
قررت تعليق مس��تحقاتهم حتى تطوير مستواهم 
وربما تكون هذه الخطوة ال تجدي نفعًا في الوقت 
الحال��ي ألن الفتوة بانتظ��اره مباريات بمحصلتها 
لن تكون س��هلة وحسب توقعات البعض ستكون 
نتيجتها محس��ومة لمصلحة الخص��م إال إذا أراد 

الالعبون إثبات العكس ويتفوقون على أنفس��هم 
وخصمه��م ويحققون المطلوب عل��ى أفل تقدير 
الخروج بأقل الخسائر وكسب نقطة التعادل وهذا 

األمر ال يبدو صعبًا.
أما األمر اآلخر ف��كان الحديث حاضرًا في الكثير 
من الجلس��ات لمستوى بعض الالعبين في خط 
الهج��وم والذي ل��م يرتق مع المبالغ المس��جلة 
عل��ى عقود التوقيع وم��ا دام الحديث عن األمور 
المالية فش��دنا حديث عضو إدارة ن��ادي الفتوة 
نص��ر حميدي خالل اجتماع عقد في مقر اللجنة 
التنفيذية حي��ث ذكر أن الفتوة صرف حتى اآلن 
ما يق��ارب 60 ملي��ون ليرة القس��م األكبر منها 
على فريق كرة القدم والقس��م اليسير على بعض 

األلعاب األخرى.
وختامًا نقول إن الفتوة يمر بحالة عدم اس��تقرار 
حت��ى اآلن ولم يظه��ر بالص��ورة المطلوب التي 
صورت لنا قب��ل انطالقة ال��دوري وكان التزمير 
والتطبيل حاضرًا يس��بق كل مباراة لكنها خفت 
خ��الل المباريات الثالث األخيرة ألن الفريق ظهر 
بصورته الحقيقية وما نريد أن نختم به أن الفتوة 
بحاجة لفريق يحقق األداء والنتيجة حتى يبتعد 

عن حسابات الهبوط.


