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نغمة الكيماوي
س��قطت األقنعة وظهرت الوجوه على صورته��ا الطبيعية وعّبرت 
النوايا عن نفس��ها وانكش��فت المؤامرة الكونية عل��ى بلدنا العزيز 
وتكس��رت على صخرة صمودنا ومقاومتنا كل المحاوالت الرامية 
إلى إضعافنا وزعزعة اقتصادنا وإزالة تاريخنا وحرق حاضرنا وحرف 
مواقفنا وس��د الطريق على مس��تقبلنا وتبديد عقيدتنا وثنينا عن 
عروبتن��ا وخلعنا من محور المقاومة وإبعادنا بش��كل نهائي وإلى 
األب��د عن إيمانن��ا بقضية األمة األولى قضية فلس��طين التي هي 
بوصلتن��ا التي ال بوصلة غيرها حتى تعود للش��عب الفلس��طيني 
حقوقه المش��روعة وحتى تقام دولته المستقلة فوق ترابه وحتى 
تمض��ي دول��ة العصابات إل��ى زوال ويعود الصهاين��ة من حيث 
أتوا فأرض فلس��طين لشعبها وس��ورية الوطن والشعب والجيش 
والقائد مع الش��رفاء م��ن الحلفاء واألصدقاء ف��ي معركة مقاومة 
الع��دوان وإحقاق الحق والقضاء على اإلرهاب التكفيري واالعتداء 
االستبدادي واالستعماري بكل صوره وأشكاله وأساليب تحركاته.

سورية كانت وس��تبقى عنوان الصمود والعمود الفقري للمقاومة 
وميدان االنتصار ونب��ع القوة ورمانة المي��زان بعقيدتها وإيمانها 
وبصالبة ش��عبها وبسالة جيشها وحكمة وش��جاعة قائدها السيد 
الرئيس بشار األس��د قائد األمة والوطن وسيد هذا الزمان الصعب 
وشمس النصر وروح المستقبل ألمة ووطن يسعيان إلى حياة حرة 
كريم��ة بعيدًا عن العدوان والتهدي��دات والحصارات والمؤامرات 

واإلرهاب والتكفير والسلب والنهب وسرقة الخيرات.
المس��تعمرون ومعهم األعراب واألغراب وجمل��ة المعتدين بعد 
أن فقدوا الحيلة ولم تنفعهم الوس��يلة وقالت سورية عسكريًا في 
الميدان وعلى لسان قائدها في كل المناسبات الكلمة العليا وبعد 
أن انتصرت عس��كريًا وسياس��يًا واجتماعيًا وعقائديًا وإنسانيًا ما 
زال��ت تتعرض إلى العديد من أش��كال المؤامرات وبين المؤامرة 
والمؤامرة يطل المعتدي برأسه ويعزف على وتر »الكيماوي« لعله 
يج��د في هذا الوتر ضالته ويجدد التآم��ر ويعود إلى المربع األول 

في العدوان.
هو ال يكل وال يمل من عزفه هذا ووطننا يمضي في طريقه المقاوم 
غير هياب وال يبالي ويدفع عن نفس��ه األذى بأسلوب الواثق وثقة 

المتمكن وشجاعة الفارس وإيمان صاحب الحق.
مسلسل الكيماوي س��وف ينتهي وسورية تستكمل انتصارها في 
األمتار العش��رة األخيرة وكلها ثقة وإيمان بأرضها وبإنسانها وكلها 
ثقة أنها س��تقطع وت��ر الكيماوي كما فعلت ب��كل أوتار المؤامرة 
وأساليب عدوانها وستبقى مرفوعة الرأس عالية الجبين درة الزمان 
وزه��رة البلدان بقائد زانه الفخر والعزة والعنفوان الس��يد الرئيس 

بشار األسد رئيس الجمهورية سيد هذا العصر وبطل هذا الزمان.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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علي شحادة

الوثبة × الجيش 1/0
عاد الجيش من حمص بكامل النقاط في 
قمة مواجه��ات المرحلة بعد تغلبه على 
مضيفه الوثبة بهدف صاعق دفع بالفريق 
للمركز السادس على الئحة الترتيب بعد 
فترة تعثر عاد سريعًا الفريق لتوازنه ليبدأ 
بحصد النق��اط وأصبح لديه 13 على بعد 
6 نقاط من المتصدر بينما تجمد رصيد 

الوثبة عند النقطة 16 بالمركز الثالث.
ولم تكن مباراة الملعب البلدي س��هلة 
على الفريقي��ن وراهن فيه رأفت محمد 
عل��ى عناص��ر الخب��رة الت��ي اصطدمت 
بحيوي��ة أصح��اب األرض ودان��ت ل��ه 
األفضلي��ة بالش��وط األول وتوجها قبل 
نهايت��ه بث��الث دقائ��ق به��دف مؤمن 
ناجي، ولم يستطع الوثبة التعديل على 
أقل تقدير بالش��وط الثان��ي رغم وصوله 
المتك��رر لمرمى العالم��ة الذي تألق برد 

بعض الكرات الخطرة.

الشرطة × تشرين 2/1
كسب البحارة الرهان وخرجوا من دمشق 
بنق��اط غالي��ة م��ن مضيفهم الش��رطة 
وبمؤازرة كبيرة م��ن الجماهير التي عال 
هديره��ا بملعب الفيحاء رغم أن البداية 
كانت ش��رطاوية الذي انطلق منذ صافرة 
الحكم إل��ى مواقع ضيفه وس��جل بعد 
مرور س��ت دقائق عبر عرضية اس��تغلها 
محمود يونس أس��كنها ش��باك المدنية 
لك��ن الضيف لم يس��تكن وس��رعان ما 
عاد لتنظيم صفوفه وبدأ يش��ن هجمات 
متتالي��ة عب��ر األط��راف والعم��ق ومع 
وصول��ه المتكرر لمنطقة جزاء ش��يفان 
أوسي استطاع محمود مرمور إطالق كرة 
مخادعة س��كنت ش��باك الشرطة بهدف 
التعدي��ل زاد م��ن غليان الش��وط لكن 

الشباك بقيت صامتة فيما بقي منه.
الش��وط الثان��ي بدأ هجم��ة بهجم��ة بين 
الطرفين لكن أفضلية تشرين بدأت بمنطقته 
مع تراجع شرطاوي لتأمين منطقته الخلفية 
إال أن البحارة تمسكوا بأمل التسجيل والفوز 
وكان لهم ما أرادوا قبل ربع ساعة من النهاية 

بهدف حسن أبو زينب الذي منح كل النقاط 
لفريقه والفوز 2/1.

ورفع تش��رين من رصيده إلى 19 نقطة 
بالص��دارة فيما تراجع الش��رطة للمركز 
الحادي عش��ر بنقاطه الست بعد أن بدأ 
الدوري بشكل جيد لكن سرعان ما هبط 
خطه البياني وبات بوضع ال يحسد عليه.

الساحل × الجزيرة 3/صفر
لم يكن أكثر المتفائلين بفريق الساحل 
يتوق��ع أن ينتفض الفريق بهذا الش��كل 
ويثق��ل على مرمى ضيف��ه الجزيرة بعد 
أداء جي��د وف��رص بالجمل��ة اس��تطاع 

ترجمتها في 3 مرات.
وبعد بداية هادئة طال فيها جس النبض 
خاصة م��ن الجزيرة الذي لعب بش��كل 
دفاعي وحذر زائد كس��ر الس��احل حاجز 
الصمت وس��جل في د 35 عبر مهاجمه 
ياس��ر إبراهيم ل��م يهدأ بعده��ا الفريق 
واس��تمر بضغطه في وس��ط ضياع من 
دفاع ووسط الجزيرة واس��تطاع التعزيز 
عبر علي سعيد في د 45 لينتهي الشوط 

األول بهدفين نظيفين.
في الثاني اس��تمر امتداد الساحل وبعد 
مرور عش��ر دقائ��ق فقط منه اس��تطاع 
ياسر إبراهيم تس��جيل هدفه الشخصي 
الثان��ي وهدف فريقه الثالث الذي اقتنع 
بالنتيجة المضمونة وأغلق منطقته منعًا 
ألي أم��ر مفاجئ فبقيت ش��باكه نظيفة 

ليفوز بالنهاية 3/0. 

حطين × الكرامة صفر/صفر
محمد عجان

واص��ل حطي��ن ن��زف النق��اط وتخلى 
بمحض إرادته عن الصدارة بعد أن أهدر 
ف��وزًا وأضاع نقاطًا وأخفق في ذلك أمام 
جمه��وره وعلى أرضه مقدم��ًا هدية وال 
أغلى لمنافس��يه بتعادل بطعم الخسارة 

أمام ضيفه الكرامة.
بع��د مب��اراة متوس��طة المس��توى من 
الجانبي��ن م��ع أفضلي��ة لحطي��ن في 
الس��يطرة الميداني��ة واالس��تحواذ على 

الكرة وفرض أس��لوب لعبه ف��ي تناقل 
الك��رة والوص��ول لمنطقة منافس��ه بل 
عس��كر فيها لكن ذلك لم يشفع له بعد 

أن ضل مهاجموه الطريق نحو المرمى.
في الشوط األول شهد الكثير من التسرع 
في طل��ب الفوز م��ن الجانبين وخاصة 
م��ن جانب حطين ال��ذي ملك الملعب 
وعس��كر في منطق��ة خصمه عب��ر أداء 
تكتيكي تحكم بي��د أن نهاياته لم تكن 
س��عيدة بس��بب جدار دفاع��ي كرماوي 
أبطل كل التس��ديدات وأبعد التمريرات 
وخطف حارس��ه كافة الكرات في حين 
ضل العبو حطي��ن طريقهم نحو المرمى 
باس��تثناء فرصة غنية لحس��ين الجويد 
الذي سدد كرة قوية من مباشرة تدخلت 
عارضة الكرامة في وجهها ومنعت هدفًا 
محقق��ًا وثاني��ة للمهتدي ال��ذي انفرد 
وأه��در بجانب القائم ف��ي الوقت الذي 
سنحت فرصة وحيدة للكرامة أخفق في 

ترجمتها محمد غرير وهو منفرد.
وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفريقين 
بع��ض الش��يء وخاصة حطي��ن الذي 
هاجم بضراوة وش��كل خطورة مباش��رة 
عن مرمى الكرامة لكن  يتكرر السيناريو 
مرة ثانية ويخفق الالعبون في هز شباك 
النعس��ان المتألق والذي نجح في إبعاد 
الخطر عن مرماه بإنقاذه عدة كرات غاية 
في الخطورة لمهاجمي حطين المهتدي 
واليوس��ف وتدخلت عارضة الكرامة مرة 

ثانية في رد كرة قوية سددها الجويد.
هذا في الوقت الذي نجح فيه الكرامة وخاصة 
دفاعه ف��ي إبعاد الخط��ر وبالتالي اإلس��راع 
بهجمات مرتدة بقيادة الغرير والحموي تكفل 

حارس حطين الشاهر بإبطالها.
ولتنته��ي المباراة بتعادل س��لبي أزعج 
جماهير حطي��ن التي خرجت ممتعضة 
وأفرح��ت النقطة كوكبة من مش��جعي 

الكرامة رافقته وشجعته بجدارة.

الطليعة × الوحدة 2/2
عمار شربعي

في مباراة غريبة في تفاصيلها وس��ريعة 

في مجرياتها اهتزت فيها شباك الوحدة 
مرتين والطليع��ة مرتين ورافقها الكثير 
من التشنج وخاصة من جانب أصحاب 
األرض الذين اعترضوا على قرارات حكم 
اللق��اء في أكث��ر من حالة ال نس��تطيع 
الخوض في تفاصيلها ألنها ليس��ت من 

اختصاصنا وفي المشهد الفني ميدانيًا
ب��دون مقدمات س��ارع العب��و الطليعة 
للوصول لمرم��ى الوحدة باكرًا وبهجمات 
سريعة بجهود العبادي والحداد والعدي 
كاد الزينو أن يقص ش��ريط األهداف إال 
أن كرت��ه األولى عانده��ا القائم والثانية 
تعمل��ق الموس��ى ف��ي دفعه��ا لركنية 
وبالرغم من التفوق الطلعاوي الكبير إال 
أن العبي الوحدة عرف��وا كيف يدافعون 
في ظل الفورة الطلعاوية ومتى يهاجمون 
وم��ن ك��رة طويل��ة نجح عب��د الرحمن 
بركات في تس��جيل ه��دف للوحدة عند 
الدقيقة 16 قبل أن يبدع الموس��ى مرة 
ثاني��ة في حرم��ان الطليعة م��ن الفرح 
بتصديه لتسديدة الحداد المرعبة لترتفع 
وتيرة اللق��اء لدرجة عالية مابين هجمة 
هنا وأخرى هناك وبحضور حاج عثمان 
في كرت��ي الحالق والعكيل والموس��ى 
ف��ي كرتي الدينار والعدي ت��زداد اإلثارة 
في الميدان وبرأس��ية حمزة كردي تهتز 
ش��باك الوحدة د 31 بع��د الهدف يتضح 
المش��هد الوح��داوي ويتح��رر الضيوف 
بش��كل كبي��ر ببن��اء هجمات س��ريعة 
بمس��اندة كبيرة من الش��ريف والخولي 
والعاج��ي وبنش��اط الب��ركات والحالق 
ولكن مدافعي الطليعة العلي والخميس 
أفس��دا جميع الهجم��ات قبل أن يحول 
زينو الطليعة مؤش��ر الخطر باتجاه مرمى 
الموسى بكرة رائعة لم تكتمل إستدارتها 

لسوء الطالع مع صافرة نهاية األول.
بداي��ة الثاني ظه��ر النش��اط الهجومي 
بش��كل كبير عند العبي الطليعة وقاموا 
ببناء هجمات سريعة وخاصة من الطرف 
األي��س الذي يش��غله العب��ادي والذي 
اخترق الخاص��رة اليمنى م��رارًا وتكرارًا 
وح��ول كرات تناوب على إهدارها الزينو 

والحداد والسمان البديل لتزداد الخشونة 
م��ن العبي الوحدة ف��ي محاولة إليقاف 
المد الطلعاوي بأخطاء تكتيكية ضرورية 
وعند الدقيقة 70 تش��هد المباراة أحداثًا 
دراماتيكية يس��جل حمزة كردي هدف 
للطليع��ة يلغيه الحكم بداعي التس��لل 
انش��غال العبي  الوحدة  يس��تغل العبو 
الراية  الطليع��ة باالعتراض لدى حك��م 
يدخلون منطقة الطليعة بوجود المدافع 
ش��عيب العلي يسدد لؤي شريف ترتطم 
بقدم العلي وتسكن شباك الحاج عثمان 
د 71 ينس��حب العب��و الطليع��ة لمدة 3 
دقائق بعدها يعود اللعب وس��ط غضب 
جماهي��ري أثر على أداء أصحاب األرض 
الذين تفوقوا في الثاني بكل شيء حتى 
بعد التأخر ولم يشهد أي نشاط ملموس 
لالعبي الوحدة س��وى نجاحهم بالقوقعة 
الدفاعية ومع دخول الوقت بدل الضائع 
ينهار العبو الوحدة أم��ام هدير الطليعة 
وال��ذي هاج��م العب��وه ب���10 العبين 
وأضاعوا 5 أهداف ف��ي غضون 8 دقائق 
بديلة حتى نجح محم��د زينو د 90 + 8 

بتسجيل التعادل.

االتحاد × النواعير 1/صفر
محمد هاشم إيزا

حق��ق االتحاد فوزًا صعبًا بش��ق األنفس 
عل��ى ضيف��ه النواعير به��دف يتيم في 
مب��اراة غريبة األطوار متقلبة المس��توى 
حماس��ية األداء بدأها الضيوف بانطالقة 
مرعب��ة خ��الل الثواني األولى، س��رعان 
ما قب��ض أصح��اب األرض على مراحل 
الش��وط األول بأكمل��ه بس��يطرة تام��ة 
وانتشار سليم وتنويع بالعمل الهجومي 
وضغ��ط لم يهدأ وف��رص متالحقة تكاد 
تزيد عل��ى الس��ت للس��واس والصالل 
التي ضربت الش��باك الجانبية ثم رأسية 
الس��واس التي ارتطمت بالعارضة وأهدر 
األحم��د الصغير فرصة على باب المرمى 
وأرس��ل كرة خفيفة بي��ن يدي الحارس 
)الشيخ( إلى أن جاء الهدف الوحيد من 
ركني��ة تخطت الجمي��ع وتابعها البوطة 

بالش��باك وتهيأت للعم��ر فرصة مؤكدة 
وتدخل��ت العارضة مرة ثاني��ة فأبعدت 
مباشرة الغباش فيما اقتصرت تحركات 
الضي��وف على مح��اوالت م��ن الميدو 
وقلفاظ ومباش��رة الخليل التي التقطها 
)اإلبراهيم( وتس��ديدة مباغتة  الحارس 

لقلفاظ جاورت القائم.
في الش��وط الثان��ي تغي��رت الموازين 
فأصب��ح الطالب مطلوب��ًا وأضاع االتحاد 
)هويته( بتبدي��الت غير مجدية أفقدت 
الفريق شكله ومضمونه وسيطر النواعير 
بشكل ش��به كامل وامتلك زمام اللعب 
بضغط هجومي صن��ع الذعر في صفوف 
أنص��ار أصح��اب األرض لكن مش��كلة 
النهايات وضعف  الفريق تجسدت بسوء 
الفرص، فكانت السيطرة )جعجعة  خلق 
بال طحن( البداية برأس��ية البوطة الذي 
أه��در فرصة أخرى بق��رب القائم وثالثة 
لألش��قر وأخرى لألحمد المنف��رد تمامًا 
بالمرمى ومباش��رته التي كادت تصيب 
الشباك، قبض بعدها النواعير على مسار 
المباراة مستغاًل غياب الوسط االتحادي 
وتفكك صفوف��ه وحاول الميدو وعباس 
والس��قي والمصري وقلفاظ بلسعات لم 
تلحق األل��م بأصحاب المي��دان فكانت 
)دغدغة( بغياب الفرص المباش��رة ومر 
الزمن طوياًل على المضيف حتى جاءت 

صافرة الخالص معلنة النهاية.

جبلة × الفتوة 1/1
مصطفى عكو 

خطف الفتوة نقط��ة ثمينة من مضيفه 
جبلة بع��د أن تعادل وإي��اه بهدف لكل 
فريق بعد مب��اراة لم يقدم فيها الطرفان 
المس��توى المأمول، خاصة من أصحاب 
الضيافة الذي��ن تقدموا بداي��ة وحاولوا 
تس��جيل فريقه��م في س��جل الفائزين 

لكنهم خيبوا وخابوا.
الش��وط األول كان هادئًا من الطرفين 
مع أفضلي��ة في التهدي��د لجبلة الذي 
لعب به��دوء عكس الفت��وة الذي غلب 
عل��ى أدائه االس��تعجال والعصبية ولم 

يك��ن النص��ف األول من الش��وط فيه 
مايذك��ر إال م��ن ك��ر وف��ر دون تهديد 
واض��ح حتى ج��اءت الدقيق��ة 20 من 
هجمة س��ريعة لجبلة ومشروع هجمة 
واعدة للشيخ يوسف خرج الرزج حارس 
الفتوة لمالقاته فقطع الكرة بيده خارج 
جزائ��ه فكانت صاف��رة الحكم والبطاقة 
الصفراء وح��رة لعبت داخل الجزاء على 
راس الش��يخ يوس��ف فأعادها للمرمى 
لك��ن العارض��ة ابعدته��ا لترت��د امام 
الع��وض فحولها للش��باك هدف لجبلة 
وكاد الع��وض أن يعزز من كرة الش��يخ 
يوسف فيسددها بقوة يطير اليها الرزج 
ويحولها إلى ركنية.. حاول بعدها الفتوة 
التس��ديد من بعي��د وكان��ت أخطرها 

لجبارة والرمضان ضاعتا.
الش��وط الثاني لم يقدم في��ه الطرفان 
المستوى المطلوب كثرت فيه االخطاء 
في التمرير وصافرات الحكم لالحتكاك 
الحاصل من االندفاع الزائد من الالعبين 
مع غياب التركيز م��ن الفريقين..جبلة 
حاول التعزيز عب��ر اللولو بدربكة اربكت 
الدف��اع الذي ش��تتها مرتي��ن وانتهت 
بأحضان حارس الفتوة فلعب كرة طويلة 
لمنتصف ملع��ب جبلة فخرج االش��قر 
حارس جبلة البعاد الكرة فقدمها لمحمد 
كني��ص هدية ال ترد فأعادها األخير إلى 
المرمى الخالي هدف التعادل للفتوة في 
الدقيقة 14.. هذا الهدف اعطى الضيوف 
ثق��ة اضافي��ة وحاول��وا ق��در االمكان 
اضاع��ة الوق��ت بكثرة االصاب��ات فيما 
كان أصحاب االرض قد طاش��ت كراتهم 
مع اس��تعجالهم وكان��ت اغلى فرصهم 
من البديل حيدر محمد الذي اس��تقبل 
عرضية الش��يخ يوسف فس��ددها قوية 
المرمى.. ليعلن العسافين حكم  جانب 
اللق��اء النهاي��ة الحزينة لجمه��ور جبلة 
الذي كان يمني النفس بالنقاط الثالث. 
بق��ي أن نذكر أن الفريق قاده على الخط 
عبدالفتاح  عبدالق��ادر  الح��راس  مدرب 
بع��د تقديم الكابتن حس��ن حميدوش 

استقالته بعد مباراة الكرامة.

في األسبوع الثامن للدوري الممتاز بكرة القدم

الصدارة لتشرين واالتحاد وصيفًا ومراوحة لحطين وتقدم للجيش والساحل

ترتيب المرحلة الثامنة
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
8611145919تشرين1
8521125717االتحاد2
751193616الوثبة3
8431127515حطين4
8422129314الوحدة5
8413126613الجيش6
8332118312النواعير7
62315329الكرامة8
68-8224713الساحل9
17-814367الطليعة10
26-813479الشرطة11
86-8134412الفتوة12
83-35513-8جبلة13
161-16420-7الجزيرة14

في األسبوع الثامن للدوري الممتاز بكرة القدم سجلت 
بدأت  حيث  القادمة،  للمباريات  دالالت   أعطت  نتائج 
والوسط  القمة  في  الترتيب  جدول  على  الفرز  عملية 
ودونه وفي السفح وقد يكون هذا الفرز ثابتًا وراسخًا 
الفرق  أن  الثابت  لكن  ح��دود،  إلى  متغيرًا  يكون  وقد 
أواًل  للصدارة  ساعية  وه��ي  نفسها  تقدم  القوية 
وللقب ثانيًا وعددها اآلن 6 فرق يالحقها فريق سابع 

بجدية.
وأقل من ذلك بدأت تتوضح مراكز بعض الفرق ومنها 
القدرة على ذلك  التقدم ومنها ال يملك  من يستطيع 
أما  قلياًل  أقل  أو  بالمكان  المراوحة  في  سيبقى  لكنه 
في أسفل الترتيب فيبدو للجزيرة وجبلة في ذلك نصيب.
عمر  م��ن  مضت  أسابيع  ثمانية  بعد  ظهر  ه��ذا  ك��ل 
كراسي  ولعبة  وتبديالت  تغيرات  نشهد  فهل  الدوري 
في  الترتيب  مساحة  على  القادمات  في  موسيقية 

الجدول.
على  بفوزه  لتشرين  الصدارة  دانت  الثامن  األسبوع  في 

الشرطة في العاصمة مع تعثر مطارديه حطين والوثبة 
فكانت رياحه مواتية واعتلى القمة.

الحظ  على  يعتب  أن  للشرطة  يحق  المباراة  هذه  وفي 
حيث  العاثر،  حظه  من  للخالص  ط��رق  عن  يبحث  وأن 
للفريق  ظهره  التوفيق  يدير  التوالي  على  الثالثة  للمرة 
ويجعله يخسر وهو الذي يلعب ويمتع بعروضه وهو 
لينطبق  وجهه  في  يقف  التوفيق  عدم  لكن  األخطر 

عليه القول:
»اعطني حظًا وارمني في البحر«

ثالث  وهو  األهم  ونال  التوفيق  فحالفه  تشرين  أما 
نقاط أضيفت لرصيده وجعلته في المقدمة منفردًا.

قول  )البطل(  اللقب  حامل  للجيش  ك��ان  حمص  في 
وفعل حين تغلب على الوثبة في مباراة يمكن اعتبارها 
)سوبر ثان( ألنها تجمع بين بطل الدوري وبطل الكأس 
السورية  األندية  سيمثالن  الفريقين  وألن  جهة  من 
أما  ثانية  جهة  من  اآلسيوي  االتحاد  كأس  بطولة  في 
قبل  يخسر  لم  الوثبة  أن  في  فتكمن  األهم  الجهة 
أن  يعني  مما  مؤجلة  مباراة  له  وأن  المباراة  ه��ذه 

فرصته العتالء الصدارة منفردًا كانت قائمة بقوة.
الجيش فحساباته مختلفة فهو يسعى لالستمرار  أما 

في طريق الفوز بعد أن صحح المسار ويريد أن يثبت أن 
بل  سجله  في  متأصاًل  وليس  طارئ  أمر  البدايات  كبوة 
أن سجله الفوز واالنتصارات واأللقاب وعليه سعى من 

أجله وفاز وأوقف الوثبة وأوقع به أول خسارة.
فوز الجيش دفعه إلى األمام بأمل للمنافسة وخسارة 
القمة  إلى  والنظر  الكبار  دائرة  في  أيضًا  أبقته  الوثبة 

بتفاؤل كبير.
هذه  واصطاد  التفوق  مسيرة  االتحاد  تابع  حلب  في 
الوصافة  إلى  قفز  هذه  فوزه  وبنقاط  النواعير  المرة 

بقوة ليقول »نحن هنا وقد عدنا كما يجب«. 
االتحاد ليس غريبًا أن يفوز هذا الموسم بعد أن أصبحت 
المعادلة  شقي  بين  وتجمع  ضاربة  ق��وة  كوكبته 
ومن  زمان  أيام  األذهان  إلى  معيدًا  والنتيجة(  )األداء 
يطرب  كي  اللعبة  فنون  من  المزيد  تقديم  المتوقع 
قيمته  من  ينقص  فال  النواعير  أم��ا  أكثر  جمهوره 
بطوالت  فريق  منافسه  ألن  الشهباء  في  خسارته 
صورة  في  وه��و  جماهيره  وبين  أرض��ه  في  ويلعب 

مختلفة هذا الموسم.
قويًا  ن��دًا  الموعد  في  وك��ان  وق��اوم  قاتل  النواعير 
وفاعاًل لكن الخسارات قد تكون بأشياء صغيرة وهذا 

ما حدث وعزاؤه أن النتائج التي تحققت خدمته قلياًل.
بعض  إلزال��ة  موعد  على  الساحل  ك��ان  طرطوس  في 
من  الكثير  وداوى  مسيرته  عن  والتراكمات  الهموم 
ظروفه على حساب الجزيرة وكان الساحل في الملعب 
كل شيء في حين لم يقدم الجزيرة أي شيء فاستحق 
في  يستمر  أن  أم��ل  على  اللقاء  نقاط  األرض  أصحاب 
الحصاد والبناء في حين حمل الجزيرة همًا جديدًا فهل 

يدفعه ألمر جديد؟
مرة أخرى ال يستطيع جبلة اإلفالت والصعود وتحقيق 
الفتوة وبقي يحصد  التعادل مع  الفوز فوقع في فخ 
متى  إلى  ويسأل  يتحسر  جمهوره  وبقي  األمل  خيبة 
وهو إذا لم يستطع الفوز في أرضه فأين يمكنه ذلك؟
يستفيد  منها  الذي  للفتوة  فوز  هي  التعادل  نقطة 
المنقذة  النقاط  من  يريد  ال��ذي  لجبلة  خسارة  وه��ي 

المزيد.
الطليعة  بين  األحكام  سيد  التعادل  كان  حماة  في 
الشد  من  الكثير  شهدت  المباراة  إن  ويقال  والوحدة 

والجذب والتشنج وبعض الفوضى وسوء التحكيم.
الذي  للوحدة  ذلك  وغير  للطليعة  مفيد  التعادل  وهذا 
وتقدم  لقب  عن  بحث  أنها  على  المسألة  إل��ى  ينظر 

للصدارة والتعادل خسارة حتى وإن كانت خارج أرضه ألن 
وهذه  والترحال  الحل  في  الفوز  على  قادرة  كوكبته 
كذلك  كانت  وإن  لطموحه  مواتية  تكن  لم  الحطة 

للطليعة ألنه فوق أرضه وبين جماهيره.
جديد  إحباط  مع  موعد  على  حطين  كان  الالذقية  في 
بطعم  وهو  الفوز  بطعم  تعادل  مع  الكرامة  وكان 

الخسارة لمنافسه.
لكن  للصدارة،  فريقه  ع��ودة  انتظر  حطين  جمهور 
في  يكونوا  لم  العبيه  ألن  له  يقدمها  لم  فريقه 
أو  فلسفة  دون  بواقعية  لعبها  والكرامة  الموعد 
فزلكة فكان في الميدان كما يجب واستمر في حصد 
وهو  رويدًا  رويدًا  إليه  والبريق  البهجة  وإعادة  النقاط 
واحدة  المحطات  يعبر  ألنه  أمره  من  عجلة  على  ليس 
بواحدة وفق سياسة السير على مهل وبعد ذلك لكل 

حادث حديث.
يستعد  ال��ذي  األولمبي  لعيون  كرمى  توقف  ال��دوري 

فمن يستفيد من هذه الفترة ومن يهدرها؟
إلى  الدوري  يعود  حين  عليه  اإلجابة  تتم  سوف  سؤال 
طريق  على  الجري  جديد  من  فرسانه  ويبدأ  االنطالق 

السباق!! مع التفاصيل..
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دخلنا أجواء المنافس��ة في عملي��ة انتخاب اتحادات ألعاب 
جديدة، وهي الخطوة التي تؤسس لفترة مهمة جدًا في تاريخ 
المنظمة ألنها اس��تكمال لمس��يرة كانت صعبة في ظروفها، 
قاس��ية في تأثيرها لكنها لم تتوق��ف ولم تنتظر ونحن اآلن 
خ��ارج عنق الزجاجة وفي بداية مرحل��ة ربما كانت ضغوطها 

أقل لكنها على درجة قصوى من األهمية.
نش��عر بالجو االنتخابي وما يس��مونه عادة حمى االنتخابات 
الذي ب��دأ األحد الماض��ي، تقابل وجوهًا مبتس��مة متفائلة 
وأخ��رى ال مبالية وذلك يعتمد على حجم الوعود االنتخابية 
الت��ي تلقاها البعض م��ن الذين يحق له��م التصويت وهذا 
طبيع��ي فالجو االنتخاب��ي غالبًا ما يكون مش��حونًا برغبات 
الطامحين لقيادة لعبته��م التي يحبونها على طريقتهم لكن 

الهواجس تبقى مسيطرة حتى آخر لحظة.
وحت��ى أك��ون صادقًا ف��ي التوصيف أق��ول: إن االنتخابات 
المفتوحة هي عنوان للديمقراطية وتساوي الحقوق والفرص 
بين الجميع لكن وكما هو معروف فإن االنتخابات ال تحقق 
دائم��ًا أفضل النتائج فهي تحقق مب��دأ العدالة لكنها ال تفرز 
أفض��ل الكفاءات والخبرات ألن البع��ض من هؤالء ال يكون 
من ع��داد الناجحين وهذا ه��و الوجه اآلخ��ر للديمقراطية، 
فاالتحادات تخصصي��ة وتحتاج إلى البارعي��ن في مجالهم 
لكنهم يفش��لون في اللعبة االنتخابية ألسباب كثيرة أهمها 
محدودي��ة قدرته��م عل��ى التواص��ل مع اآلخري��ن وضعف 

عالقاتهم االجتماعية؟!
ولنعد اآلن إلى األلعاب الرياضية نفسها، فهناك ألعاب تتميز 
بمنتخباته��ا القوي��ة وجماهيريتها وه��ي بالمحصلة تصبح 
رافعة أساس��ية لنج��اح اتحادها، ولنأخذ الصورة معكوس��ة 
ونفت��رض نجاح اتحاد لعبة قوي ف��ي إمكاناته وقدرته لكن 
لعبت��ه تعاني من ترهل وضعف وكذل��ك منتخباته العاجزة 
عن تحقيق منافس��ة حتى على الصعيد العربي مما يس��بب 

إحباطًا لالتحاد بل ويغرقه وُيفشل مسيرته. 
من هنا يجب أن نح��ذر في االختيار.. فاتحاد ضعيف ولعبة 
ضعيفة س��يؤدي إلى دخول متاهات كثيرة، وهذا أمر عشناه 
ف��ي بعض مراح��ل المس��يرة الرياضية، ومن هن��ا فإن من 
المحت��م على عضو المؤتمر أن يفكر مليًا وأن يصوت للخيار 

األفضل دون أن يتأثر بقناعات اآلخرين وضغوطهم.
نحن أمام اس��تحقاق نوعي للحركة الرياضية يتطلب اهتمام 
كل األس��رة الرياضي��ة فالميدالي��ات وروح الف��وز ال تتحقق 
باألمني��ات، وم��ا حققته منتخباتن��ا في األع��وام الماضية 
من نجاح��ات وميداليات غالية في أغل��ب األلعاب يقتضي 
االس��تمرارية الج��ادة والعطاء ب��ال ح��دود وال يتحقق ذلك 

بالكلمات بل علينا أن نعرف كيف نستمر وفي أي اتجاه.
ولهذا أقول بأن نجاح اتحادات قوية متماس��كة ومتجانس��ة 
يحقق استقرار مفاصل اللعبة ويزيد الحيوية في المنتخبات، 
بل ويزيد الحماس ويعزز ش��عور ال��والء المهم جدًا في هذه 

المرحلة.
نطم��ح.. ونتمن��ى.. ونأمل بما ه��و أفضل لبلدن��ا.. وتبقى 

الرياضة عنوان.

نأمل بما هو أفضل

نبيل الحاج علي

يفتت��ح منتخبن��ا األولمبي لكرة القدم ي��وم غد األحد 
مبارياته في الدورة الدولي��ة الودية الرباعية التي تقام 
في مدينة زهوه��اي الصينية بمواجهة مالي في تمام 
الس��اعة التاس��عة صباحًا، كما يلتقي منتخب الصين 
يوم األربعاء القادم ويختتم مبارياته امام طاجكستان 

في 14 الحالي.
وكان ألولمبين��ا قد ح��ل رابعا في دورة دب��ي الدولية 
الشهر الفائت غادر بعدها الالعبون ألنديتهم قبل العودة 
األس��بوع الماضي ليتجمعوا بدمش��ق حي��ث غادرت 

البعثة يوم األربعاء الماضي باتجاه األراضي الصينية.

وكان اتح��اد الك��رة قد واف��ق على قرار ال��كادر الفني 
للمنتخ��ب االولمبي بالمش��اركة ف��ي البطولة بالرغم 
م��ن التغيي��ر الذي طرأ عل��ى المنتخبات المش��اركة 
بعد اعتذار روس��يا وعدم تمكن منتخب تش��يلي من 
الحصول على تأش��يرات الدخول في الوقت المناسب 
كون ه��ذه البطول��ة تمث��ل الفرصة االخي��رة لتجمع 
المنتخب االولمبي بكاف��ة عناصره وذلك قبل التوجه 
إلى تايلند للمشاركة في البطولة اآلسيوية المؤهلة إلى 

اولمبياد طوكيو 2020.
وضمت بعثة المنتخب أيمن الحكيم مديرًا فنيًا وأحمد 

عزام ومصعب محمد مدربين مساعدين وأحمد نايف 
مدربا لحراس المرمى واحمد زينو إداريًا وعزت ش��قالو 
ومحمد عكاش معالجي��ن فيزيائيين وعماد األميري 
منس��قًا اعالميًا ويع��رب زكريا مص��ورا واوس محمد 

ومحمد مازن عابدين مسؤولي تجهيزات.
وتضمنت قائمة الالعبين المش��اركين في الدورة كاًل 
من الالعبين: فارس ارناؤوط ويوس��ف الحموي وأنس 
العاجي وعبد الرحمن بركات ويزن عرابي وعبد الهادي 
ش��لحة ومحمد الحالق ومحمد كامل كواية ويوس��ف 
محمد وزيد غرير وصبحي ش��وفان ومصطفى سفراني 

ونبي��ل كورو وخلي��ل ابراهي��م والليث عل��ي وخالد 
كردغلي وكامل حميشة وزكريا حنان ومحمد ريحانية 
وعالء الدالي وعبد القادر عدي ووليام غنام وس��يمون 

امين.
ويغيب عن المنتخب محمد مالطه لإلصابة.

للتذكير ف��إن منتخبنا األولمبي س��يلعب بالمجموعة 
الثاني��ة في بطولة آس��يا تح��ت 23 عاًم��ا إلى جانب 
منتخب��ات قط��ر والياب��ان والس��عودية، بالعاصم��ة 
التايالندي��ة بانكوك التي ستس��تضيف المنافس��ات 

اعتبارًا من 8 كانون الثاني 2020.

غدًا يلتقي مالي 

منتخبنا األولمبي يصل الصين للمشاركة في دورتها الدولية الرباعية

في ختام ذهاب أندية الدرجة األولى لكرة القدم

المجد والمحافظة والحرية والتضامن حافظت على صدارة المجموعات

اش��تدت عزيمة بع��ض الفرق في 
الدوري العام ألندية الدرجة األولى 
لك��رة القدم ال��ذي يش��ارك به 4 
مجموعات موزعة جغرافيا وحققت 
نتائ��ج جيدة ف��ي بع��ض أركانها 
وبعضه��ا اآلخر أصبح أمام امتحان 
ق��اس ف��ي دوري اإلي��اب, فف��ي 
المجموعة األولى اس��تطاع المجد 
المتص��در أن يرس��خ القم��ة بفوز 
واضح على النبك, وتابع معضمية 
الش��ام نتائجه الجيدة وحقق فوزا 
على اليقظة, وتوقف نشاط الشعلة 
والكس��وة عند التع��ادل االيجابي, 
وف��ي المجموع��ة الثاني��ة تعادل 
جرمان��ا والمحافظ��ة س��لبا وف��از 

العربي على جي��رود بنصف دزينة 
نظيفة, وتقدم حرجلة على النضال 
بهدفي��ن, وفي المجموع��ة الثالثة 
تع��ادل قمحانة مع عفرين س��لبا 
وخس��ر م. بانياس امام مورك في 

الرابعة بهدف لهدفين.
المجموعة االوىل

- تاب��ع المج��د انتفاضت��ه وأغرق 
البن��ك إلى آخر مرتب��ة المجموعة 
اك��رم  ل��ه  5/1 س��جلها  بنتيج��ة 
دروي��ش, أحمد قضمان��ي, أحمد 
المنجد, إياد عويد)هدفين(, ولنبك 

محمد نعنوس.
- اس��تطاع م. الش��ام أن يتق��دم 
خطوات جيدة على س��لم الترتيب 
بف��وزه على اليقظة 2/ 0 س��جلهما 
ف��ي الش��وط األول عدن��ان التقي 

ومحمد دمراني من ركلة جزاء.

- وتعثر الش��علة وضيفه الكس��وة 
م��ن الخروج م��ن دائ��رة التعادل 
بنتيجة 2/2 بعد مباراة أهدرا فيها 
ع��دة فرص س��جل للش��علة بالل 
العاس��مي, ومحمد عمر من ضربة 
جزاء وسجل للكسوة محمد الحاج 

وصفوان عبد الجواد.
المجموعة الثانية

- أخف��ق كل من جرمان��ا وضيفه 
المحافظة في كسر التعادل السلبي 
بعد مح��اوالت جادة ف��ي التركيز 

على المرميين, دون جدوى.
- عاد حرجلة لسكة االنتصار وغلب 
مضيف��ه النض��ال 2/0 ف��ي مباراة 
الفن��ي وانتزع  جي��دة المس��توى 
الثاني مك��رر بتعادله مع  المرك��ز 
جرمانا بالنق��اط والفارق باألهداف 
س��جل الهدفي��ن أحم��د جواب��رة 

أحدهم��ا من ضربة جزاء بالش��وط 
األول.

- استطاع العربي أن يسجل نصف 
دزينة من األهداف في مرمى ضيفه 
جيرود وباألرقام 6/0 سجلها قصي 

مرشد ومزي الصايغ ومراد ناصر.
المجموعة الثالثة

-تعادل عفرين وصيفه قمحانة 1/1 
في مباراة متكافئة 

المجموعة الرابعة
-خسر م. بانياس أمام ضيفه مورك 
1/2 سجل للمصفاة أيهم سودان 32 
المباراة  وتصفت   )16/83( ومورك 
بالحيوية م��ن الجانبين وفي الربع 
االخيرة تحس��ن اداء مورك وسجل 
هدف التقدم. وم��ازال م. بانياس 
بالمرك��ز الثاني بع��د الحرية الذي 

تصدر المركز األول

ترتيب مج 1
النقاطالفارقعليهلهخسارةتعادلفازلعباألنديةم
5320123911المجد1
522110828الكسوة2
17-521267م. الشام3
36-520398اليقظة4
25-512268الشعلة5
54-5113510النيك6

ترتيب مج 2 
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعباألنديةم
5310115610المحافظة1
523012489جرمانا2
52307169حرجلة3
17-521256النضال4
5113101004العربي5
190-5005120جيرود6

صبحي أبو كم

مالك الجاسم

تعاقدت ادارة نادي جبلة مع س��امر 
الرجال  لفريق  بس��تنلي كمديرًا فنيًا 
لكرة الق��دم، ومحمد منص��ور مدربًا 
مس��اعدًا ل��ه وط��الل عجي��ل مدربا 
لحراس المرمى، هذا ما أكده مسؤول 
األلع��اب الجماعية الكابت��ن مروان 
عب��دو عل��ى ان يتم مباش��رة عمل 
الجهاز الفني الجديد اليوم )السبت(.

البستنلي مديرًا فنيًا لكرة جبلة 

أكد الكابتن مصطفى حمصي مدرب 
كرة الحرية بأن فريقه قدم مس��توى 
مقب��واًل في جمي��ع المباريات وفاز 
فيها جميعًا وكان هناك أخطاء من 
بعض الالعبين في مختلف المراكز 
وسوف نعمل من جديد لرفع الحالة 
البدني��ة للفريق خالل فت��رة توقف 
الدوري ونتمنى من اإلدارة الجديدة 
الدع��م الم��ادي ودفع مس��تحقات 
الالعبين وتأمي��ن جميع متطلباته 

فقد قدم الفريق ما عليه.
تحكيم مقبول

وتابع الكابتن حمصي بأن مس��توى 
الفرق كان جيدًا وجميعها في طابق 
واحد و فريقن��ا كان األميز بالعناصر 
واألداء وطريق��ة اللع��ب، والتحكيم 
كان مقب��واًل إل��ى حد م��ا ولم تكن 
هناك غير نتيج��ة المباراة، ونتمنى 
أن يك��ون ال��دور النهائ��ي بطريقة 
مباراتي��ن ذه��اب وإي��اب كما هو 
الحال بع��د ال��دور التمهيدي حتى 
تتاح الفرصة للفريق األفضل التأهل 

لدوري األضواء.
وأش��ار إل��ى إمكانية دع��م الفريق 
لالعبين اثنين على مستوى عاٍل في 
مركز الوس��ط والهجوم وبعد الختام 
ش��كر الحمصي جمه��ور الحرية لما 

قدم من دعم وتش��جيع كبير وإدارة 
الن��ادي وجميع العبي��ه لما قدموه 
ووعد أن الفريق س��يعود إلى مكانه 

الطبيعي في الممتاز.
اجتماع لكوادر كرة الحرية

التقى الكابت��ن محمد دهمان عضو 
مجل��س إدارة الحري��ة مدي��ر الكرة 
لفرق  واإلدارية  التدريبي��ة  الك��وادر 
الفئات العمرية وتم مناقش��ة واقع 
هذه الفرق وكرة القدم بالنادي، وأكد 
على ض��رورة االلتزام بتمارين الفرق 
مدروس  علمي  بش��كل  وتحضيرها 
بال��دوري  للمش��اركة  وأكاديم��ي 
والبط��والت، وطل��ب م��ن الجميع 
التعاون والمحب��ة بين جميع أبناء 
الن��ادي بما يص��ب ف��ي مصلحته 
وتطوير ك��رة القدم واجه��ة النادي 
وأس��س  علمية  إس��تراتيجية  وفق 

حديثة. 

دخل حارس مرمى نادي المجد السابق أمجد السيد معترك اللعب 
الخارجي م��ن بوابة نادي التعاون اإلمارات��ي ضمن دوري الدرجة 
األولى هناك وفريقه وافد جديد على تلك الدرجة بعد موسم أنهاه 
»أمجد« مع فريقه المجد وتألق معه لكن سوء الطالع هوى بفريقه 
للدرج��ة األولى فتلقى عرضًا وصفه ل�«االتحاد« بالجيد وقال: لعبنا 
حتى اآلن مع أندية منافس��ة على الصعود ضمن دوري قوي ولديه 
محترفون على مستوى عاٍل ومالعب جيدة تساعد على تقديم أداء 
مرتفع، وكما هو معلوم ال يس��تطيع حارس المرمى اللعب بدوري 
محترفي��ن ولذلك فضل��ت نادي التعاون بالدرج��ة األولى ولعبت 
أساسيًا بالفريق حيث أتطلع لتقديم ما يليق بالالعب أو المحترف 

السوري على العموم.
ويضيف »الس��يد« اختلفت علي األمور كثيرًا هنا.. فطريقة اللعب 
تجعل حارس المرمى يواجه كل المواقف بالملعب ويمكنك توقع 
التس��ديد من أي منطقة بالملع��ب وطبعًا أتكلم عن كوني حارس 
مرمى وبالتال��ي دائمًا الخطر موجود ويهدد الش��باك، وحتى اآلن 
أق��دم أداء جيدًا بش��هادة الصحافة والمواق��ع اإلماراتية وبطبيعة 
الالعب السوري يعطي كل ما لديه أينما تواجد ليقدم صورة ناصعة 

وخير سفير رياضي بالمغترب. 

مدرب الحرية مصطفى حمصي:
فريقنا هو األميز

أمجد السيد 
يتألق بالمالعب اإلماراتية

عل��ى الرغم م��ن أن الفت��رة التحضيرية كانت 
مثالي��ة واالختيارات كانت س��ليمة من خالل 
اختي��ار توليفة ضمت عناصر الخبرة والش��باب 
من الالعبي��ن وبرغ��م أن اإلدارة كانت متابعة 
وقدمت كل ما هو مطلوب منها إال أن الرياح في 
المستطيل األخضر لم تجر كما يشتهي اليقظة 
ولم تكن األمور على قدر أهل العزم فوقع أخضر 
الدير في متاهات الحس��ابات المبكرة ومع ان 
بعضه��م ما يزال يغمز من قن��اة األمل ما يزال 

موجودًا إال أن ذلك ربما بحاجة لجهود مضاعفة 
للحصول على النقاط من تلك المواجهات التي 
ال تب��دو نوعًا ما صعبة وحس��ابات اليقظة اآلن 
تنص��ب على مرحلة اإلياب بعد أن أنهى مرحلة 
الذهاب بالمركز الرابع برصيد س��ت نقاط حصل 
عليها م��ن فوزين على النب��ك بهدفين لهدف 
وعل��ى الكس��وة بأربعة أه��داف مقابل هدفين 
وخسر ثالث مباريات أمام المجد بثالثة أهداف 
نظيفة وأمام الش��علة بهدفي��ن لهدف وآخرها 

أمام معضمية الشام بهدفين نظيفين.
اليقظة يملك أوراقًا داخل الملعب قادر من خاللها 

على تحقيق ما يطمح إليه لكن هذا األمر لم يأت 
م��ن فراغ بل بحاجة لجهود مضاعفة من الجميع 
واألهم من ذلك أن نبتعد عن أسلوب التضخيم 
قبل كل مباراة ألن الوق��ت بحاجة لحضور فاعل 
م��ن حيث األداء والنتيجة وه��ذا األمر يقع على 
عاتق الالعبين داخل الملع��ب ونعرف تمامًا أن 
كل مباراة لليقظة هي بغاي��ة األهمية والتفريط 
بأي نقطة ربما تعكس مس��اره عم��ا يطمح إليه 
لذلك عل��ى اإلدارة وال��كادر التدريب��ي مضاعفة 
الجهود وإعداد العدة لتلك المواجهات من خالل 

متابعة التحضير لمرحلة اإلياب.

انطلقت على ملعب الريش��ي في نادي الحرية 
منافس��ات مهرج��ان حل��ب للبراع��م مواليد 
2008- 2009 بمش��اركة 12 فريق��ًا وزعوا على 
ثالث مجموع��ات تلعب بطريق��ة الدوري من 
مرحل��ة واحدة وتتأهل إلى الدور النهائي أوائل 

المجموعات.
ضمت المجموعة األولى فرق: االتحاد، النشء 
الجدي��د، مدرس��ة االتح��اد والثاني��ة الحرية، 
الشهباء، ونجوم المس��تقبل والثالثة: عفرين، 
القلعة  الني��رب،  الكمال والرابع��ة:  الريش��ي، 
وعبادة السيد، وحسب نظام المهرجان المعمم 
من اتحاد الكرة قدم كل ناد وأكاديمية مشاركة 
الئح��ة تضمنت 25 العبًا مصدق��ة من النادي 
واللجنة الفنية بموج��ب إخراجات قيد حديثة 

معتمدة صادرة عن السجل المدني ويتألف كل 
فريق من 16 العبًا، ثمانية في الملعب ومثلهم 
احتياطيون على أن يشارك منهم أربعة العبين 
إلزاميًا والتبديل مفت��وح، كما أن مدة المباراة 
50 دقيقة على شوطين تتخللهما استراحة 10 
دقائق وال يس��مح لالعب المس��تبدل بالعودة 
للمش��اركة ف��ي نف��س المب��اراة ويطبق على 
مباريات المهرجان نظام ولوائح اتحاد اللعبة. 

وكان��ت فني��ة اللعبة بحلب اس��تبعدت أربعة 
ف��رق أخرى عن المش��اركة إلخاللها بش��روط 
المهرجان  وكلفت ص��الح الدين أبو بكر مديرًا 
إداري��ًا والكباتنة: ديبو ش��يخو، عبدو خطيب، 
محمد جقالن، محم دياسر قضيب البان، خالد 
الظاهر، أنس صاري، علي الش��يخ ديب، محمد 
ديب دياب باإلش��راف الفني تمهي��دًا الختيار 
عناصر منتخب حلب الذي سيشارك في بطولة 

القطر القادمة.

ضم��ن خطوة جي��دة من اتح��اد كرة الق��دم وبعد فترة 
غي��اب طويلة تق��رر إقامة بطولة محافظ��ات القطر لفئة 
البراع��م مواليد 2008- 2009 وله��ذا الغرض فقد بدأت 
المحافظات س��ريعًا بإقامة نشاطها الداخلي لهذه األعمار 
النتق��اء فريقها، ومنها دمش��ق حيث س��حبت في مقر 
اللجنة الفنية قرعة مباريات بطولة دمشق للبراعم النتقاء 
منتخب العاصمة وس��يتم لعب البطول��ة غالبًا مع نهاية 

األسبوع القادم بعد أن ثبتت األندية جميعًا مشاركتها.
ويلتقي األس��بوع األول الفيحاء م��ع بردى، والنضال مع 
المج��د، والجيش مع الوح��دة، وأخي��رًا المحافظة مع 

الشرطة.
وفي األس��بوع الثاني يلعب بردى مع الجيش، والوحدة 
مع النضال، والمجد مع الشرطة، والمحافظة مع الفيحاء.

وتشارك 8 أندية هي الجيش والوحدة والشرطة والنضال 
والمحافظة والفيحاء وبردى والمجد. 

عودة المشاركات لكرة 
براعم دمشق

براعم كرة حلب

كرة اليقظة ومتاهات الحسابات المبكرة

عبد الرحيم طبشو

محمد هاشم إيزا
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محليات

مؤتمر الدراجات
التدري��ب  اس��تمرارية  ع��دم  الصعوب��ات: 
للمنتخبات الوطنية، وعدم وجود آلية لمرافقة 
الالعبين على الطرق��ات أثناء التدريبات، وقلة 
التجهيزات الخاصة باللعبة وقطع الغيار الالزمة 
لها، وضعف ال��كادر التدريبي في المحافظات، 
وإهمال األندي��ة للعبة، وعدم االس��تفادة من 

دورات التضامن األولمبي في تأهيل الكوادر.
المقترح��ات: زيادة أي��ام البطوالت، وإنش��اء 
مضمار للعبة في دمشق، شراء دراجات حديثة 
وتجهيزات للعبة من قبل البعثات المش��اركة 
خارجي��ًا لعدم توفره��ا في الس��وق المحلية، 
وتكلي��ف اللجان التنفيذية بش��راء قطع الغيار 
للتجهي��زات الخاصة بمنتخب��ات المحافظات، 
والتأمي��ن الطبي لالعبين كونه��ا من األلعاب 
الخطيرة، وتسويق أنشطة اتحاد الدراجات من 
خالل إنش��اء مكتب تس��ويق، وتأمين شريك 
حقيقي داع��م للمنتخبات الوطني��ة، وتفعيل 
رياضة الدراجات في المدارس وتقديم إعانات 
مالية لألندية وف��ق فاعليتها وتصنيفها باللعبة 

ورفع أجور الحكام.
اتح��اد الدراجات: محم��د الخضر )رئيس��ًا( - 
فيصل الكفري- ماهر الس��ليم- خالد كوكش- 

سامر ويس- علي قدور- زينة بالل )أعضاء(.

مؤتمر التايكواندو
تناول��ت المداخ��الت المقدم��ة ف��ي مؤتم��ر 
التايكواندو والمقترحات والتوصيات المتضمنة 
ف��ي التقري��ر المقدم م��ن اتحاد اللعب��ة عددًا 
م��ن النقاط أبرزها عدم توف��ر صالة متخصصة 
للعبة، وعدم نج��اح عملية دمج األوزان خاصة 
في الفئات الصغيرة وقصر فترة المعس��كرات 
التحضيرية للمنتخبات األمر الذي يضع مدرب 
المنتخ��ب أم��ام معاناة كبيرة لع��دم جاهزية 
الالعبي��ن وعدم قدرته على رفع لياقتهم خالل 
فت��رة قصيرة، تأهيل كوادر عبر دورات خارجية 
متقدمة بمعدل مدربين كل عام على حس��اب 
االتحاد الرياضي، واستقدام محاضرين دوليين 

لإلش��راف عل��ى دورات تقام محلي��ًا، وتحرير 
كش��وف الالعبين والالعبات م��ع بداية العمل 
في الدورة االنتخابية القادمة، توفير التجهيزات 
الفنية في المحافظات وبس��اط للعب في عدد 
منها، وتحديث تجهيزات المنتخبات الوطنية، 
وإقامة ثالثة تجمعات للمنتخبات الوطنية على 
مدار العام ف��ي المحافظات الفاعل في اللعبة، 
كما أكدت أغلب المداخالت على توفير الواقي 
االلكتروني ألن��ه أصبح أمرًا واقعًا وتم اعتماده 
في البطوالت المحلية واغل��ب المحافظات ال 
تمتلكه، واقترح البعض أن تقوم فروع االتحاد 
الرياض��ي بتأمينه��ا لالعب��ي محافظاته��ا من 
ميزانيتها الخاصة كون اتحاد اللعبة ال يستطيع 

تأمينها لكافة المحافظات.
اتح��اد التايكواندو: ش��ريف ديركي )رئيس��ًا(، 
نس��رين ديركي- عامر عثم��ان- مؤمن محمد- 
تمام النق��ري- أحمد كامل ش��نان- زياد معال 

)أعضاء(.

مؤتمر الكاراتيه
تضمن��ت المقترحات والتوصيات المقدمة في 
المؤتم��ر االنتخابي التح��اد الكاراتيه عدد من 
البنود الهام��ة ابرزها تخصيص الكاراتيه بصالة 
مس��تقلة تكون ق��ادرة على اس��تيعاب جميع 
االنشطة والفعاليات ومجهزة بالوسائل التقنية 
الخاص��ة باللعبة، وتأمين بس��اط كاراتيه عدد 
)10( نظامي وفق النظام العالمي وتويعهم على 
الوطنية، تخصيص  المحافظات والمنتخب��ات 
ميزاني��ة خاصة لدعم الرياض��ة األنثوية، زيادة 
ع��دد المعس��كرات الداخلي��ة والخارجية مع 
دول قوي��ة ومتقدمة باللعبة، وتفعيل مذكرات 
التفاه��م والتعاون مع ال��دول الصديقة إلقامة 
دورات للمدربين والحكام وتبادل الخبرات من 
خالل معس��كرات مشتركة تس��تهدف الالعب 
والم��درب والحكم، وايفاد بعض الحكام التباع 
الصعيد اآلس��يوي والمتوس��طي  دورات على 
والعالم��ي وعل��ى نفقة االتح��اد، والتعاقد مع 
م��درب أجنب��ي للمنتخبات الوطنية لموس��م 

كامل واس��تقدام خبراء أجان��ب من المدارس 
اليابانية واألوروبية لتطوير المس��توى للكوادر 
والتجهي��زات  األدوات  وتأمي��ن  التدريبي��ة، 
الضروري��ة للعب��ة، وتأمين آل��ة تصوير فيديو 
للتحكيم الس��تخدامها في بط��والت الكاراتيه 
وللج��ان الفنية الفرعية كونها معتمدة وتطبيق 
مب��دأ الحوافز لالعبين وإدخال رياضة الكاراتيه 
إلى الم��دارس والمعاهد والجامعات علمًا بأنه 
تم اعتماد رياضة الكاراتيه رسميًا في أولمبياد 

.2020
كم��ا تضمن��ت المقترح��ات تحرير كش��وف 
الالعبين وتأمي��ن الرعاية للمنتخبات الوطنية 
ولجميع األنش��طة الداخلية والخارجية لالتحاد 
من قب��ل ش��ركاتنا الوطني��ة، وانش��اء موقع 
الكترون��ي التح��اد الكاراتي��ه، وإعادة دراس��ة 
النظام المالي لتعويضات المدربين واالداريين 
والالعبي��ن بالمنتخبات الوطنية والتأكيد على 
ض��رورة حضور جمي��ع االجتماع��ات الخاصة 
والمتوسطية،  واآلس��يوية  الدولية  باالتحادات 
وإقام��ة معس��كرات للمنتخ��ب الوطني لمدة 
أس��بوع ش��هريًا في كافة المحافظ��ات لتطوير 
المس��توى الفن��ي فيه��ا وعلى نفق��ة االتحاد 

الرياضي العام.
اتحاد الكاراتيه: جهاد ميا )رئيس��ًا(، س��ليمى 
قلعه جي, حنا الش��يخ، س��هيل س��لمان، عبد 
ال��رزاق زيتون، س��ام عيس��ى، ماه��ر كنعان 

)أعضاء(.

مؤتمر الريشة الطائرة
تحدث اللواء موفق جمعة عن استعداد االتحاد 
الرياض��ي العام على تقديم الدعم الالزم إلعادة 
اللعب��ة إل��ى ألقها وس��ابق تفوقها عل��ى كافة 
األصعدة، خاصة أنها تمتلك المواهب والكوادر 
واإلمكانات التي تسمح بذلك..، ولم يقدم في 
المؤتمر أي مداخ��الت حيث اقتصر على البند 

االنتخابي.
اتحاد الريشة الطائرة: خلود بيطار )رئيسًا(، إياد 
محمود - ينال عبد هللا - باس��ل الدرة - وسيم 
الضماد - سامر خير هللا - منى رباحي )أعضاء(.

مؤتمر كرة اليد
افتت��ح المؤتمر رئيس اتحاد ك��رة اليد العميد 
عب��د الكريم الراع��ي بكلمة تح��دث فيها عن 
ظروف اللعبة خالل س��نوات الحرب حيث تم 

استنزافها بشكل كبير خاصة بالالعبين الصغار 
م��ن فئتي الش��باب والناش��ئين، وأش��ار إلى 
الخط��وات التي قام بها اتح��اده لتعويض هذا 
االس��تنزاف من خالل تفعيل النشاط المحلي 

والتركيز على الفئات العمرية وتأهيل الكوادر.
كم��ا تحدث الل��واء جمعة ع��ن أهمية رياضة 
كرة اليد التي تعد إحدى األلعاب الشعبية في 
بلدنا ولديها تاريخ ناصع وتمتلك أسماء كبيرة 
قادرة على إعادة النه��وض باللعبة، وهي قادرة 
على تحقيق االنجازات أس��رع م��ن غيرها من 
األلعاب، وهذا ش��يء ثابت وأكيد بالعودة إلى 
مس��يرة اللعبة وانجازاتها السابقة وشكر كوادر 
اللعبة الذين كان لهم الدور األساسي باستمرار 
نشاطها في س��نوات الحرب فحافظوا ما أمكن 
على اس��تمراريتها وبقائها..، بعدها تم توضيح 
التعليمات االنتخابية وإجراء انتخابات االتحاد. 
اتحاد ك��رة الي��د: العميد عبد الكري��م الراعي 
رئيس��ًا: دانا الدهان - سليم محرداوي - عمار 
المصري - أمجد قراواني - محمد حسان الجزار 

- إبراهيم النابلسي - وليد الحافظ )اعضاء(.

مؤتمر الرياضة للجميع
اب��رز المقترحات والتوصي��ات التي قدمت في 

مؤتمر الرياضة للجميع:
- تكلي��ف عضو م��ن أعضاء مجال��س إدارات 
األندي��ة بالمحافظ��ات بمهم��ة اإلش��راف على 
الرياضة للجميع باإلضافة إلى تسميته األساسية 
من أجل ضرورة تنس��يب الدارسين والدارسات 
في جميع الدورات التابعة للجان اتحاد الرياضة 
للجمي��ع لتفعيل نافذة اتح��اد الرياضة للجميع 

وذلك لعدم تفعليها من قبل المركزي.
- ض��رورة تفعيل دور اللج��ان الفرعية للرياضة 
بالمحافظ��ات ودعمه��ا من قبل ف��رع االتحاد 

الرياضي بالمحافظة.
- إقامة ن��دوات تثقيفي��ة جماهيرية بالثقافة 

البدنية والتعريف بأهمية الرياضة للجميع.
- ضرورة اهتم��ام األندية الرياضي��ة بالرياضة 
والتجهيزات  المنش��آت  لتوف��ر  الجماهيري��ة 

الرياضية في عدد كبير من األندية الرياضية.
- فص��ل لجن��ة الباركور م��ن اتح��اد الرياضة 
للجميع واتباعها التحاد الجمباز وذلك لتبعية 
البارك��ور في أغلب االتح��ادات العربية التحاد 
الجمب��از ك��ون ه��ذه اللعبة مش��ابهة أللعاب 

الجمباز من الناحية الفنية.
- تفعي��ل لجن��ة الكبادي ضمن لج��ان اتحاد 
الرياض��ة للجميع كون ه��ذه اللعبة جماهيرية 

وال تحتاج لمعدات وأدوات.
- تزوي��د اتح��اد الرياض��ة للجمي��ع ب��أدوات 
وتجهيزات خاصة بلجانه العليا )ستيب، حبال 

مطاطية، أوزان خفيفة، عصا طبية(.
- اقتراح الموافقة من قبل وزارة التربية لطرح 
مش��روع »اليوغا في الصف« ومشروع الالعنف 
وخاصة بعد قي��ام لجنة اليوغا والطاقة بتجربة 
على حوالي 50000 خمس��ون أل��ف طفل في 

المناطق التي طالتها يد اإلرهاب.
- الح��رص على المش��اركة ف��ي المهرجانات 
والعروض والمس��ابقات الرياضي��ة التي تقوم 
الدول��ة والهيئ��ات المنوط��ة بدع��م الرياضة 

للجميع بتنظيمها.
- الحرص على القيام بالعمل التطوعي في كل 

المجاالت لمن يجد بذاته الكفاءة لذلك.
- المش��اركة في حمالت توعية الرياضة للجميع 
في أماكن السكن والعمل أسوة بالبلدان األخرى.

- ضرورة تبرع رجال األعمال لتمويل مشروعات 
الرياض��ة للجميع عل��ى أن تتوافق المناش��ط 
الرياضية مع الع��ادات والتقاليد في المجتمع 

والتراث والثقافة.
- جعل نافذة التنسيب التحاد الرياضة للجميع 

عبر اتحادنا وبشكل مركزي.
- الموافق��ة عل��ى اس��تصدار بطاق��ات خاصة 
للمدربين أس��وة باتحاد بناء األجس��ام وتكون 

برسم معين.
اتح��اد الرياضة للجميع: ثناء محمد )رئيس��ًا(: 
فريد صحن��اوي - بدور مب��ارك.- عبد المنعم 
منعم - رانيا ارش��يد - خلدون ادريس - وفاء 

جديد )أعضاء(.

تحت شعار )الرياضة.. فعل وانجاز لتبقى راية الوطن 
اتحادات  مؤتمرات  الفائت  األح��د  ب��دأت  مرفوعة( 
الرياضي  لالتحاد  العاشرة  االنتخابية  للدورة  األلعاب 
كامل  شبه  حضورًا  المؤتمرات  وشهدت  العام, 
إدارات التحاداتهم  انتخبوا مجالس  الذين  ألعضائها 
للمرحلة المقبلة بعضها بالتزكية, وأخرى بانتخابات 
جزئية فقط, فيما شهدت مؤتمرات أخرى انتخابات 
حسمت  االتحاد  مقاعد  على  كبير  وتنافس  ساخنة 
ألعداد  تبعًا  وذل��ك  المرشحين,  بين  قليلة  بأصوات 
طلبات الترشيح المقدمة لكل اتحاد, ووحده مؤتمر 
اتحاد الكيك بوكسينغ تم تأجيله لعدم اكتمال عدد 

المرشحين لمقاعد العضوية المقيمين.
إج��الاًل  صمت  دقيقة  بالوقوف  المؤتمرات  ب��دأت 
ألرواح شهداء الوطن وعزف النشيد السوري وعرض 
الماضية  الفترة  خ��الل  اتحاد  كل  لعمل  بانوراما 
المقدمة  والمقترحات  للتوصيات  إضافة  وانجازاته 
عليها  التصويت  تم  التي  للمؤتمر  االتحاد  تقرير  في 
االفتتاح  لكلمة  إضافة  المؤتمرات,  أعضاء  قبل  من 

للقيادة الرياضية.

الرياضي  االتحاد  رئيس  جمعة  موفق  اللواء  وحرص 
العام على حضور كافة المؤتمرات والتي نقل خاللها 
القطرية  القيادة  الدكتور عمار ساعاتي عضو  تحيات 
لحزب البعث العربي االشتراكي رئيس مكتب الشباب 
اللواء  وأش��ار  المؤتمرات,  أعمال  بنجاح  وتمنياته 
لعمل  العريضة  الخطوط  إل��ى  كلماته  في  جمعة 
المنظمة خالل الفترة الماضية وتوجهات العمل في 
شكلت  السورية  الرياضة  أن  مبينًا  المقبلة  المرحلة 
وكانت  جامعة,  وطنية  حالة  الحرب  سنوات  خالل 
التي  الجهات  طليعة  في  الرياضي  االتحاد  منظمة 
من  الوطن  عن  الدفاع  في  اختصاصها  ضمن  عملت 
الدولية  المحافل  كافة  في  المشرف  التمثيل  خالل 

ورفع العلم الوطني وعزف النشيد السوري.
وقال رئيس االتحاد الرياضي العام أن الرياضة السورية 
السيد  قبل  من  وعديدة  كبيرة  بمكرمات  حظيت 
األبطال  الرياضيين  استقبل  الذي  األسد  بشار  الرئيس 
اللقاءات  هذه  خالل  وتحدث  عديدة,  مناسبات  في 
عن أهمية الرياضة كرافعة وطنية ساهمت بجمع 
منتخباتنا  خلف  واح��د  ه��دف  على  السوريين  كل 
الوطن  يمثلون  الذين  الرياضيين,  وأبطالنا  الوطنية 
عن  يدافعون  بذلك  وه��م  الدولية  المحافل  في 
عن  الجندي  يدافع  كما  الخاصة  بطريقتهم  الوطن 

اللواء جمعة  المعركة, وأكد  أرض  الوطن في  تراب 
أن كلمات السيد الرئيس بشار األسد في لقاءاته مع 
الطريق  يضيء  ونبراسًا  عمل  منهاج  باتت  الرياضيين 
لمستقبل رياضتنا السورية, نسير على هديه ونستمد 

منه إرادتنا وعزيمتنا لخدمة الوطن. 
ونوه اللواء جمعة بالدور الحكومي الداعم للعمل 
متطلبات  كل  لتوفير  المستمر  وسعيها  الرياضي 
الرياضة السورية وهي كثيرة ومتعددة ومتشعبة 
خاصة تلك التي تتعلق باألدوات التخصصية والمنشآت 
اإلمكانات  وف��ق  توفيرها  يتم  وال��ت��ي  الرياضية, 
ك��وادر  مطالب  أن  مؤكدًا  واألول��وي��ات,  المتاحة 
لهم  حق  وهي  الخصوص  هذا  في  محقة  األلعاب 
وواجب علينا في قيادة المنظمة توفيرها ونحن ال 

ندخر جهدًا في هذا االتجاه.
عن  المؤتمرات  هذه  تعبر  أن  جمعة  اللواء  وتمنى 
وأن  الرياضية,  مؤسساتنا  في  الديمقراطية  الحالة 
على  المؤتمنين  المؤتمرات  أعضاء  خيارات  تكون 
هذه  لقيادة  الكفاءات  انتخاب  هي  األلعاب,  هذه 
الرياضة  مصلحة  ف��ي  يصب  ذل��ك  ألن  المؤسسات 
ومشرقًا,  قويًا  نريده  الذي  ومستقبلها  السورية 
الوطني  للجانب  الرياضية  القيادة  لحظ  أن  مؤكدًا 
وتقدير  وفاء  لمسة  هو  االنتخابية  التعليمات  في 

لكل الشرفاء الذين ضحوا خالل الحرب وصمدوا في 
التي  الصعوبات  كل  رغم  الرياضي  عملهم  مواقع 

عانوا منها خالل تلك السنوات.
وأوضح رئيس االتحاد الرياضي العام أن الرياضة السورية 
2400 ميدالية  2010 ما مجموعه  حققت منذ عام 
منوعة رغم ظروف الحرب والحصار الذي تم ممارسته 
على رياضتنا من )األشقاء( العرب قبل غيرهم, ومع 
ذلك فإن عدد الميداليات يساوي تقريبًا عدد الميداليات 
عام  من  الفترة  خالل  السورية  للرياضة  تحققت  التي 
2000 حتى عام 2010 والذي بلغ حينها 1591 ميدالية, 
وهذا انجاز بكل المقاييس ويحق لنا ولكل من عمل 
خالل هذه الفترة أن يفخر به ألنه تحقق في ظروف 
العديد  رياضتنا  خالله  فقدت  جدًا,  وصعبة  استثنائية 
من الشهداء جراء األعمال اإلرهابية التي استهدفت 

مالعبنا ومنشآتنا الرياضية. 
رئيس  نائب  خياطة  ماهر  الدكتور  المؤتمرات  حضر 
التنفيذي  المكتب  وأعضاء  العام  الرياضي  االتحاد 
على  اإلشراف  لجنة  وأعضاء  العام,  الرياضي  لالتحاد 
حضروا  الذين  الضيوف  من  لعدد  إضافة  االنتخابات 
الفقرات االفتتاحية للمؤتمرات من رؤساء وأعضاء 
فروع  وأعضاء  رؤساء  وبعض  أخرى  العاب  اتحادات 

االتحاد الرياضي, وكوادر رياضية وإعالمية.

مؤتمرات األلعاب تنتخب مجالس إدارات اتحاداتها للدورة االنتخابية العاشرة

اللواء موفق جمعة يؤكد على تكريس الحالة الديمقراطية 
في انتخابات المؤسسات الرياضية واختيار الكفاءات لقيادتها
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مؤتمر المصارعة
المقدمة  والتوصي��ات  المقترح��ات  تناول��ت 

لمؤتمر رياضة المصارعة:
توفير السيولة المادية للمشاركة في جميع 	 

البطوالت الداخلية والخارجية.
تأمي��ن التجهيزات والمس��تلزمات الالزمة 	 

لجمي��ع المحافظات )موازي��ن الكترونية، 
مايوهات، أحذية مصارعة، بس��ط مصارعة 

وشوادر، ساونات(.
تأمين صاالت تدريبية خاصة بالمصارعة في 	 

جميع التجمعات السكنية والمحافظات.
ف��ي 	  وإداريي��ن  مدربي��ن  كادر  تفري��غ 

المحافظات لتوس��يع قاعدة المصارعة مع 
منحهم التعويضات والتجهيزات الالزمة.

إقامة معسكرات داخلية مشتركة مع الدول 	 
الصديقة.

إقام��ة معس��كر داخل��ي دائ��م لألبط��ال 	 
المتفوقين لرفع مستواهم.

تفري��غ الالعبي��ن العس��كريين بالس��رعة 	 
القصوى.

استقدام مدرب أجنبي ذو خبرة.	 
ضرورة إرس��ال حكم مع كل بعثة علمًا أن 	 

الحك��م ال يتقاض��ى أي أجور مالي��ة أثناء 
البطولة الدولية.

العم��ل على تأمي��ن مش��اركات ودورات 	 
خارجي��ة وداخلية لتطوير كوادر اللعبة فنيًا 

وتحكيميًا وإدارة وتنظيمًا.
رفع مق��دار التعويض��ات المالي��ة للكوادر 	 

الفنية واإلدارية والالعبين.
وضع عض��و ممثاًل عن ألعاب القوة وضمن 	 

مجالس إدارات األندية. 
إقامة دورات مكثفة في التحكيم والتدريب 	 

لالطالع على آخر المستجدات العلمية على 
صعي��د القانون والتحكي��م الدولي الجديد 

والمستجدات العملية التدريبية.
التأكيد على إقامة النش��اط الداخلي ضمن 	 

المحافظة الواحدة والمحافظات األخرى.
اللعب��ة بتحرير 	  تكلي��ف مجل��س اتح��اد 

الكشوف عند الضرورة.
إلزام األندية ضمن كل محافظة بممارس��ة 	 

لعبة المصارعة عل��ى األقل أربعة أندية في 
المحافظات النشطة.

تبني لعبة المصارعة في اتحادات ش��بيبة 	 
الثورة ومنظمة طالئع البعث.

التوس��ط لدى اإلدارة المحلي��ة إلعادة لعبة 	 
المصارعة إليهم.

تأمين مكيفات لصالة الفيحاء.	 
للمصارع��ة 	  الس��وري  االتح��اد  تزوي��د 

بمقترحاتكم لتطوير واالرتقاء باللعبة.
اتحاد المصارعة: محمد الحايك )رئيس��ًا(، 	 

محم��د إبراهيم الفاع��وري - عب��د العزيز 
خالدي - باسم شتيوي - رجا الكراد - خالد 

حمدي - أمير صياح )أعضاء(.

الرياضات الخاصة
محمد عجان

اتصف المؤتمر الس��نوي االنتخابي التحاد 
الرياضات الخاصة بتواجد فعال ومس��ؤول 
الح��وارات والمداخ��الت هادفة  وج��اءت 
وتصب في مصلحة االتحاد وألعابه وس��بل 
تطويره��ا والدفع بها نحو المس��توى الذي 
يق��ارع قاري��ًا ودولي��ًا لتحقي��ق اإلنجازات 
والتأه��ل  عالمي��ًا  والتف��وق  والبط��والت 
ألولمبي��اد طوطي��و بداي��ة المؤتم��ر ث��م 
ت��اله التقري��ر المق��دم للمؤتم��ر من قبل 
اتح��اد اللعبة وتاله رئي��س االتحاد هنائي 
ال��وز وال��ذي تضمن نش��اط االتح��اد عبر 
الس��نوات الماضية وتنفيذ خططه ونشاطه 
والمشاركات الخارجية، واإلنجازات الكبيرة 
الت��ي حققها أبطال الرياض��ات الخاصة في 

القوة البدنية وألعاب القوى والريشة الطائرة 
وتأهل العديد منهم ألولمبياد طوكيو كذلك 
تضمن خطة االتحاد المستقبلية في رعاية 
ودعم واالهتمام بكافة األلعاب الممارس��ة 
والتأكيد على االهتمام واس��تيعاب اإلخوة 
العربي الس��وري األبطال  جرحى الجي��ش 
لممارس��ة األلعاب المعتمدة ف��ي االتحاد 
والس��عي الفتتاح مراك��ز تدريبية لهم في 
المدن واألرياف واعتماد مدربين أكفاء لهم.
والتأكيد على التعاون والتنس��يق مع اتحادات 
األلعاب لالس��تفادة م��ن ال��دورات التدريبية 
والسعي لتأمين األدوات والمستلزمات الخاصة 

بأصحاب اإلرادة القوية.
وقد جاءت جميع المداخالت صريحة وهادفة 
وتص��ب جميعها في مصلحة مس��يرة االتحاد 
وألعاب��ه وأصح��اب اإلرادة الفوالذي��ة، وطالب 
البع��ض في زيادة عدد أي��ام البطوالت وزيادة 
أج��ور وتعويض��ات الالعبين والح��كام خالل  
البط��والت والعم��ل عل��ى مراع��اة الالعبين 
بتخصي��ص فن��دق تش��رين لإلقام��ة وتوزيع 
نش��اطات البطوالت على جمي��ع المحافظات 
وإقامة دورات تأهيل حكام ومدربين ومضاعفة 
عدد بط��والت جميع األلعاب وليس اختصارها 

على مرة واحدة.
وفي أجواء ديمقراطية س��ادتها الروح الرياضية 
العالية جرت العملي��ة االنتخابية بعد التأكيد 

على تثبيت أسماء المرشحين.
وقد حظي رئيس االتح��اد هنائي الوز بتجديد 
الثقة بالتزكية نظرًا لعدم وجود المنافس ونال 

الثقة باإلجماع.
وبع��د االقت��راع عل��ى عضوية االتحاد الس��تة 
ثالثة م��ن المقيمين وثالثة م��ن المحافظات 
وبلغ عددهم 11 مرش��حًا نج��ح كل من التالية 

أسماؤهم:
المقيمي��ن: 1- ف��ادي فح��ام ون��ال 41 صوتًا 
2- من��ى الميداني ونال��ت 35 صوتًا 3- أحالم 

الحمصي ونالت 35 صوتًا.
المحافظ��ات: وجاء أواًل زي��ن العابدين داالتي 
حم��ص ون��ال 33 صوتًا وح��ل ثاني��ًا محمد 
مصطفى س��ليم الالذقية ونال 29 صوتًا، وثالثًا 

عبد الرزاق توتونجي حلب ونال 28 صوتًا.

مؤتمر كرة السلة
أبي شقير

عق��د المؤتم��ر االنتخابي التحاد كرة الس��لة 
حيث ش��هد منافس��ة ش��ديدة على كرس��ي 
الرئاس��ة بين رئي��س االتحاد الس��ابق جالل 
نقرش وعضو اللجنة التنفيذية بدمشق هيثم 
االختيار انتهت لمصلحة النقرش ب� 40 صوتًا 
مقاب��ل 37 صوت��ًا لالختيار، وف��ي انتخابات 
العضوية فاز بعضوي��ة االتحاد عن المقيمين 
د. دانيال ذو الكفل )50 صوتًا( وباس��م بدران 
)52 صوت��ًا( وعلي ش��اهين )عنصر ش��اب( 
وس��عد مهايني )37 صوتًا( وعن المحافظات 
هراتش بزديكيان )52 صوتًا( ومزاحم حويج 
)49 صوتًا( وربى حكيم )44 صوتًا( وحس��ن 

طرن )43 صوتًا(.

مؤتمر الترياثلون
ربيع حمامة

أشاد اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي 
العام بما حققته الرياضة السورية بالفترة الماضية 
والترياثلون على وج��ه الخصوص، وذلك خالل 
حضوره المؤتم��ر الس��نوي )االنتخابي( التحاد 
الترياثل��ون، مضيفًا: أثبتت أس��رة ه��ذه اللعبة 
فاعليتها وجديتها بس��نوات الحرب رغم حداثة 
رياضة الترياثلون بالنسبة لغيرها من الرياضات، 
وهي لعبة صعبة تشترك فيها السباحة والجري 
والدراجات وله��ا تفرعاتها برياضات أخرى وهذا 
يسجل لكل الكوادر ومفاصل الترياثلون وتحدث 
ناصر السيد رئيس اتحاد الترياثلون بشكل موجز 
عما تم إنجازه بالفترة الس��ابقة من تنفيذ خطة 
موضوع��ة وحضور فعالي��ات خارجية وبطوالت 
تمثلت ب�32 مش��اركة خارجية م��ن خالل 20 
العب��ًا زينت صدوره��م الميدالي��ات المتنوعة 
وعدده��ا 95 ميدالي��ة بواق��ع 41 ذهبي��ة و35 
فضية و19 برونزية وأهمها بطوالت كأس آس��يا 
في أندونس��يا وتايلند والفلبي��ن وأيضًا بطولة 
المتوسط وبطوالت قارية في كوريا وآخرها في 

العقبة األردنية.
وتم عرض فيديو أنيق خالل المؤتمر استعرض 
توزع الميداليات والمش��اركات، حتى الوصول 
إلى الفقرة االنتخابية بالمؤتمر التي تم تجديد 
الثق��ة خالله��ا برئي��س االتحاد ناصر الس��يد 

المرشح الوحيد للرئاسة.
وبالنسبة لألعضاء فقد ترشح 5 من المقيمين 
و4 م��ن غيرالمقيمي��ن وج��اءت النتائج على 
النحو التالي المقيمين: دانا شباط نجحت عن 
عنصر الشباب، نسيب جبل 22 وشادي الدخيل 
17، وأيضًا ترش��ح ناجي قسام وميساء حمداء 
ول��م ينجحا حيث ن��ال األول 7 أصوات ونالت 

ميساء 8 أصوات.
غير المقيمين: ندى سعود نجحت عن العنصر 
األنثوي ومعها عادل الفرج 20 صوتًا ونايف عبد 
هللا أسعد 17 صوتًا، وترشح باإلضافة للسابقين 

عبد هللا حمود ولم ينجح وجمع 10 أصوات.
ترأس الجلس��ة ش��اكر رحال والمق��رران عبد 
الس��اتر ب��ركات وأينليل حمود وأش��رف على 
المؤتمر والفقرة االنتخابية إبراهيم أبا زيد عضو 

المكتب التنفيذي رئيس المكتب المختص.

مؤتمر السباحة واأللعاب المائية
ش��هد مؤتمر اتحاد الس��باحة واأللعاب المائية 
حضورًا كبيرًا من القائمين على اللعبة وإداريين 
والعبي��ن تم خالله طرح بعض االستفس��ارات 
والمطال��ب م��ع تجديد الثقة برئي��س االتحاد 
فراس معال وبالتزكي��ة لمرحلة متجددة قادمة 
وكذل��ك األعضاء باس��تثناء أيم��ن نمر عضو 
االتح��اد الجديد ال��ذي جمع 20 صوت��ًا بينما 
أحمد غريب جمع 11 صوتًا والبقية هم ش��ذى 
عباس وزينب ش��مق )عنصر أنثوي وش��باب( 
من المقيمين، وثائر الحسين ومحمود جدعان 
وأسعد الشامي لغير المقيمين، وترأس جلسة 
االنتخابات مهدي جلب وحضر 34 من أصل 35 

هم أعضاء المؤتمر.
وتح��دث الل��واء موفق جمعة رئي��س االتحاد 
الرياض��ي الع��ام عما تحقق بالع��ام 2019 من 
إنج��ازات وبط��والت للرياض��ة الس��ورية على 
العموم والسباحة على وجه الخصوص ورد على 
بعض االستفس��ارات واعدًا بتقديم كل ما يلزم 

الستمرار تألق هذه الرياضة.
من جهت��ه أجاب رئي��س االتح��اد معال على 
التساؤالت والمطالب كإقامة بطوالت تنشيطية 
رديفة لبطوالت الفئات العمرية المركزية وعدم 
اقتصارها على بطولة الجمهورية وذلك في كل 

محافظة لتبقى مؤهلة بشكل دائم.
أيض��ًا وض��ع الكرة بملع��ب األندي��ة والفروع 
بالمحافظات فيما يتعلق بإحياء لعبة كرة الماء 
وإيج��اد تجمع له��ا وتوفير قاع��دة بعد هجرة 
العبيها لتكون قريبة من تحقيق ميدالية عربية 

وهي لعبة شعبية أولمبية ولها تواجدها.
وتح��دث رئي��س اتح��اد الس��باحة أن هناك 
مدربين أكفياء، لكن الظروف وأجواء التدريب 

ببعض األحيان غير مساعدة.
وت��م التطرق خالل المؤتمر لبعض المقترحات 
والتوصيات للمرحلة القادمة كتحديد مكافآت 
ش��هرية للمتفوقين مع تأمي��ن الدعم الغذائي 
للواعدين وتأمين معسكرات خارجية لآلخرين 

وفرص احتكاك الزمة.
أيضًا زي��ادة االهتمام بواقع الم��درب الوطني 
والعم��ل على تأهيل مدربي��ن بكفاءات عالية 
والتعاقد معه��م والتأكيد على إقامة البطوالت 
الفرعية في المحافظات وعدم قبول المشاركة 
في بطولة الجمهورية ما لم تنفذ هذه البطوالت.

والتأكيد على المشاركة في بطوالت الجمهورية 
حس��ب المعايير الزمنية المعتم��دة من قبل 
اتحاد الس��باحة حي��ث تطرق رئي��س االتحاد 
ألمر وجود أرقام لبعض الالعبين متردية جدًا، 
والعمل على تأهيل ك��وادر فنية للتدريب من 
حملة الش��هادة العلي��ا والثانوي��ة في معظم 
المحافظ��ات الفتقارها لذلك. كما تحدث معال 
عن إهمال بعض المحافظات لرياضة السباحة 
خاصة الت��ي تمتلك مس��ابح والعبين وحثها 

على تجاوز هذا التقصير بالمرحلة القادمة.

مؤتمر القوس والسهم
)االنتخاب��ي(  الس��نوي  المؤتم��ر  ش��هد 
التح��اد الق��وس والس��هم بع��ض المداخالت 
والمقترحات رد فيها اللواء موفق جمعة رئيس 
االتح��اد الرياضي الع��ام عن كل التس��اؤالت 
واالستفس��ارات وجاء في مع��رض حديثه أن 
الرياضة الس��ورية أحرزت 383 ميدالية متنوعة 
بالع��ام 2019 بواق��ع 125 ذهبي��ة 129 فضية 
ومثلها من البرونز وكان التحاد القوس والسهم 
نصيب منها رغم تكالي��ف اللعبة ووضع اللواء 
جمع��ة اتحاد اللعب��ة أمام مهامه في س��بيل 
تط��ور رياضة القوس والس��هم خاص��ة بإقامة 
دورات للمدربين ومراسلة االتحادات المجاورة 
والصديقة الستقدام محاضرين إلقامة الدورات 

واعدًا بتقديم كل ما يلزم بهذا الخصوص.
وتطرق بعض الموجودين لعدم كفاية بطولتين 
داخليتي��ن خالل العام الواح��د وضرورة فصل 

الفئات العمرية بالبطوالت الجمهورية.
وفي الفقرة االنتخابي��ة ترأس زياد صبورة اتحاد 
القوس والسهم بالتزكية لمرحلة جديدة وكذلك 
بقي��ة أعضاء االتحاد وهم خال��د كحيل وجمال 
شاهين وكارين سروه )مقيمين( وفادي أخرس 

وبسام بيرم ومصعب إبراهيم )غير مقيمين(.
وت��م خ��الل مؤتمر الق��وس والس��هم تكريم 
أصح��اب الميدالي��ات المحقق��ة بالعام 2019 
وه��م: هال تلل��و وزين بجع��ة الحاصالن على 
ذهبيتي البطولة العربية الحادية عش��رة لفئتي 
الناشئات والناشئين، وخضر جليكو الحائز على 
فضي��ة البطول��ة العربية ذاتها وأيض��ًا، الالعبة 

خلود فاروسي الحائزة على الفضية أيضًا. 

مؤتمر البلياردو والبولينغ
تم تجديد الثقة برئاسة وأعضاء اتحاد البلياردو 
والبولينغ خالل المؤتمر الس��نوي )االنتخابي( 
واس��تمر ميش��يل الخوري برئاس��ته لالتحاد 
وعضوية كل من س��مير إبراهيم وروعة سيفو 
ود. ماه��ر ريا )المقيمي��ن( ود. صقر الغضبان 
ومحمد الغزاوي وعلي قرفول )غير المقيمين(.
وب��دأ رئيس اتح��اد البلي��اردو المؤتمر بعرض 
أهم الصعوبات التي تم ذكرها بتقريره كإهمال 
بع��ض إدارات األندي��ة باللعب��ة وع��دم كفاية 
النش��اطات الداخلية على مستوى المحافظات 
وضع��ف الك��وادر الفني��ة المعني��ة بالتدريب 
وعدم وجود مراك��ز تدريبية والنقص الحاد في 

التجهيزات القياسية.
باإلضافة لما سبق بعض المقترحات والتوصيات 

كالعمل على إعداد المدربي��ن الفاعلين بدورات 
متقدمة واس��تقدم مدربي��ن ذوي كفاءات عالية 
وافتتاح مراكز نوعية وقاعدية فاعلة والعمل على 
زيادة تعويض مفاصل اللعبة من مدربين وحكام 
وإداريي��ن والعبين.. وزيادة االهتم��ام بالعنصر 
األنث��وي وزيادة عدد المش��اركات الخارجية من 
بطوالت ومعس��كرات ودورات تأهي��ل وتأمين 

مستلزمات اللعبة على مستوى المحافظات.
المداخ��الت  المؤتم��ر بع��ض  وج��رت ف��ي 
الت��ي تركزت ح��ول تمثيل بط��ل الجمهورية 
بالمش��اركات الخارجي��ة بعيدًا ع��ن التقييم 
باإلضافة لطلب البعض بطاولة سنوكر والتوجه 
للدول المجاورة والصديقة الستقدام محاضرين 

لتأهيل كوادر اللعبة من حكام ومدربين.
ورد اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي 
الع��ام على بعض االستفس��ارات والمداخالت 
ووع��د بتقدي��م كل ما يتطلب لنج��اح اللعبة، 
وأش��اد بما تحقق باإلضافة لل��دور الذي يتواله 
رئي��س االتحاد “الخوري” كأمي��ن عام االتحاد 

الدولي واآلسيوي.
وقام علي ميهوب رئيس المكتب المختص مع 
رئيس اتحاد اللعبة بتكريم بعض الشخصيات 
التي كان لها دورها في تقدم اللعبة وهم عبدو 
ف��رح رئيس اللجن��ة التنفيذية بريف دمش��ق 
وصالح الجالل رئيس تنفيذية القنيطرة وباسم 
عب��ود رئيس لجنة المدربين ومدرب المنتخب 

والحكم إياد لوباني.
حضر المؤتمر 24 عضوًا أصياًل من أصل 28. 

مؤتمر المبارزة
رغم الحضور القليل نسبيًا إال أن مؤتمر المبارزة 
لم يخل م��ن الطروحات والمقترح��ات وبداية 
تح��دث الل��واء موفق جمع��ة رئي��س االتحاد 
الرياضي العام عن اإلنجازات التي تحققت وعدد 
الميدالي��ات الكبي��ر رغم الح��رب الظالمة على 
بلدنا وهو إنجاز التحاد المبارزة جزء منه كغيره 
من االتحادات مضيفًا: نحن موجودون بلقاءات 
دولي��ة وودية وحاليًا ببع��ض البطوالت العربية 
ويج��ب أن تتضمن خطة 2020 التحاد المبارزة 
وجود اللعبة في 7 أو 8 محافظات ومسؤولياتنا 
كقيادة رياضية هي تأمين متطلبات انتشار هذه 

الرياضة بجميع المحافظات.
أم��ا رئيس اتحاد المبارزة أحم��د جبر الرفاعي 
فقد أك��د أن هناك بع��ض التراخي من بعض 
اللجان الفنية شاكرًا من تطور وعمل بجد ومنها 
دمش��ق قائاًل: دخلت دمش��ق بقوة ه��ذا العام 
بالنس��بة لعدد الالعبين والبطوالت، وبش��كل 
ع��ام لدينا خبير دولي للعب��ة هو هيثم عباس 
يس��اهم بتطورها، ومس��توانا على العموم هو 

الثاني عربيًا في لعبة اآلباء واألجداد.
وتح��دث د. إبراهي��م أب��ا زيد عض��و المكتب 
التنفي��ذي عن العالق��ة المتينة الت��ي تربطنا 
برئيس االتحاد الدولي للمبارزة مضيفًا، ممكن 
أن يتم طلب مدربين كبار يقومون على تأهيل 
مدربين��ا بمحاض��رات ودورات بش��كل نوعي 
وتوزيع تجهيزات للمراكز التي يمكن االستفادة 
منه��ا فني��ًا ويمك��ن أن يتم االعتم��اد عليها 
بالمب��ارزة وأرى حماس��ًا للعمل م��ع تمنياتي 

بعودة الكوادر القديمة للعمل.
وتحدث أبا زيد عن تفضيله أن يلعب الالعب بسالح 
واح��د في البطوالت م��ع التنويه إلى أن��ه ببداياته 

يجب أن يتدرب على جميع أنواع األسلحة.
الفقرة االنتخابية كشف عن فرز االتحاد بالتزكية 
حيث تم تجيد الثقة بأحمد جبر الرفاعي رئيسًا 
التحاد المبارزة واألعضاء هم: المقيمون: خالد 

زين الدين، حسين شاكر، باسمة صباغ.
غير المقيمي��ن: د. ألفت وطفة، س��ارة أحمد، 

يحيى الزين.
تصوير: علي حنون
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عقد في مقر اللجن��ة التنفيذية بدير 
ال��زور اجتماعًا موس��عَا ضم مدربي 
لبحث  بالمحافظة  التدريبية  المراكز 
غالبي��ة  وترك��زت  المراك��ز  واق��ع 
الطروحات على تأمين المستلزمات 
والتجهيزات الرياضية لعودة األلعاب 
إلى ما كانت عليه في الس��ابق وحل 
موضوع الصال��ة الرياضية من حيث 
تأمي��ن الكهرب��اء أثن��اء الحص��ص 
مراك��ز جديدة  وإحداث  التدريبي��ة 
لبع��ض األلعاب ف��ي مقدمتها كرة 
الي��د األنثوي��ة وزي��ادة االحت��كاك 
لالعبين في المراكز لتحقيق الفائدة 

األكبر وتأمين حافلة لنقل الالعبين 
إلى الملعب البلدي واس��تعرض كل 
مركز واقع عمله ونش��اطه والخطط 

الموضوعة لتفعيل عمل المراكز.
وخ��الل حديثه أكد حس��ين المزيد 
رئيس اللجنة التنفيذي��ة بدير الزور 
بأن كل م��ا تم طرحه في هذا اللقاء 
جدي��ر باالهتمام وه��و مطلب حق 
لتع��ود كافة األلعاب إل��ى ما كانت 
عليه في الس��ابق من نشاط وحضور 
وف��ي موض��وع تأمي��ن التجهيزات 
الرياضي��ة تم رفع المبلغ المخصص 
لذلك خ��الل عام 2020 إلى س��تة 
ماليي��ن ليرة س��ورية بع��د أن كان 
خالل هذا العام 2 مليون وتم رفعه 
من قب��ل المكتب التنفيذي ليصبح 

ثالثة ماليين ليرة سورية ونركز على 
التجهيزات ومساعدات  تأمين كافة 
التدريب وتلبية احتياجات كل مركز 

على حدة.
وأض��اف المزي��د بأن��ه ف��ي الوقت 

الحال��ي نعتم��د على ه��ذه المراكز 
الفئ��ات  عل��ى  األكب��ر  واالعتم��اد 
العمري��ة الصغيرة الموج��ودة فيها 
لتطعي��م ألعابن��ا بوج��وه جدي��دة 
تس��تطيع مزاول��ة نش��اطها وتكون 

حاضرة في االس��تحقاقات المركزية 
أما من طرف آخر فنحن نعتمد على 
المبادرات في كافة األلعاب بدأناها 
من كرة الق��دم ونريد تعميمها على 

كافة األلعاب.
أم��ا التركي��ز ف��ي الوق��ت الحالي 
عل��ى  فه��و  للمزي��د«  وال��كالم   «
االستثمارات وتفعيلها وهذا يساعد 
األندي��ة عل��ى تأمي��ن اس��تمرارية 
نشاطها واالهم اآلن هو أن تستطيع 
رياض��ة دير الزور الع��ودة التدريجية 
لمواقعها  والعودة  التتويج  لمنصات 
كم��ا كانت ف��ي ع��ام 2010 وكان 
آن��ذاك 14 عض��وًا ف��ي اتح��ادات 
األلعاب وهذا دليل حضور ونش��اط 
األلع��اب واللجن��ة التنفيذي��ة على 

مس��افة واح��دة من كاف��ة األلعاب 
واألندية والمميز هو نش��اط وحضور 

ونتائج المركز بأي لعبة.
بدورها حنان محمد رش��يد رئيس��ة 
مكتب المراك��ز التدريبية قالت بأنه 
يوجد 12 مركزًا من بينها مركز للكرة 
الطائ��رة غي��ر فع��ال والبقية تضم 
عددًا من الالعبين بإش��راف مدربين 
وخبرات رياضية ويتم متابعة عملها 
بشكل مستمر وتأمين ما يمكن من 

احتياجاتها.
حض��ر االجتم��اع أعض��اء اللجن��ة 
التنفيذي��ة بدي��ر ال��زور وع��دد من 
المدربي��ن ع��ن ألع��اب الكاراتي��ه 
والجودو ورفع األثقال وألعاب القوى 

والمالكمة والشطرنج وكرة اليد.

الجيل  أبناء  الكثيرين من  لعل 
أن  يعلمون  ال  الحالي  الرياضي 
هو  حلب  في  اليرموك  ن��ادي 
أح��د أع���رق وأق���دم األن��دي��ة 
هو  بل  القطر،  في  الرياضية 
ترتيب  حيث  من  الثاني  النادي 
ب��ردى  ن���ادي  بعد  األق��دم��ي��ة 
الدمشقي، تأسس هذا النادي 
جمعيات  ع��دة  ان��دم��اج  بعد 
ري��اض��ي��ة وك��ش��ف��ي��ة أوائ���ل 
إشهاره  وتم  الماضي  القرن 
 1918 ع���ام  رس��م��ي  ب��ش��ك��ل 
الهومنتمن  نادي  اسم  تحت 
ال��ري��اض��ي وأص��ب��ح ف��ي أي��ام 
المصرية  السورية-  الوحدة 
السوري  ال��ن��ادي  اس��م  يحمل 
تعريب  م��رس��وم  ص��دور  بعد 
عام  وفي  األجنبية  األسماء 
نادي  اسم  تحت  استقر   1972
اليرموك في أعقاب قرار دمج 
نادي  مع  اندمج  حيث  األندية 

النسر.
تاريخ

الن��ادي مختل��ف  م��ارس ه��ذا 
األلع��اب الرياضي��ة وتف��وق على 
والس��لة  الق��دم  ك��رات  صعي��د 
والمضرب والدراج��ات والكاراتيه 
القوى فيما  والكونغ فو وألع��اب 
مضى وق��دم للمنتخبات الوطنية 
العبي��ن أفذاذًا، مق��ره الحالي في 
حي جبل النه��ر )العزيزية( ولديه 
منش��آت غير مكتملة في منطقة 

بستان الباشا.
س��بق له أن بلغ المباراة النهائية 
لكأس الجمهورية بكرة القدم على 
1964 وحم��ل عدة م��رات بطولة 
دورة درع بلدية حلب وفاز ببطولة 
أول دوري ك��روي في القطر الذي 
أقيم كتجربة م��ن مرحلة واحدة 

عام 1966، من العبيه النجوم:
الشقيقان س��مير وموريس فقس، 

أنتراني��ك مالي��ان، آغ��وب، كوكو 
مرتخاني��ا،  س��يبوه  كليجي��ان، 
كربيس توماس��يان، جورج نصري، 
س��يبوه مرادي��ان، كارو ملكونيان، 
فاتش��ه، فؤاد قاطرجي، أنترانيك و 
دلوكجي��ان )كرة الق��دم(، صوصي 
مهران وم��اري موراديان )س��لة(، 
وفازت هذه األخي��رة ببطولة القطر 
لكرة المضرب عدة سنوات، أبراهام 
عيرانجي )الع��ب دولي بكرة القدم 
وبطل مضرب القطر( لفترات والعبة 
السلة الدولية أليسا ماركاريان التي 

احترفت في نادي الوحدة.
واقع مؤلم

تبدلت  تل��ك  الناصع��ة  الص��ورة 
اليوم وحالة التغيير ليست وليدة 
الس��اعة بل مضى عليها س��نوات 
تقارب العشر عانى خاللها النادي 

من ثالث مسائل:
اإلداري، قلة عدد  غياب االستقرار 
الك��وادر العاملة، الهج��رة الدائمة 

لكوادره الفاعلة والعبيه.
تحدث  المعطي��ات  ه��ذه  ضمن 
المهندس كي��ورك ماويان رئيس 
مجل��س إدارة الن��ادي الذي قدم 

شرحًا عن الواقع القائم بقوله:

لعب��ت الضائقة المالي��ة الصعبة 
التي يكابد منه��ا دورًا مهمًا فيما 
الح��ال فضاًل  إلي��ه واق��ع  وصل 
ع��ن النزيف الح��اد في ك��وادره 
وانعكس��ت هاتان الناحيتان على 
وضعية األلعاب التي سألتني عنها 
وأعني به��ا التراج��ع على صعيد 
المس��تويات والنتائ��ج والحال��ة 
الفني��ة لذل��ك اختزل��ت ألع��اب 
النادي الكثيرة إلى أربع فقط هي: 
كرة السلة للجنسين وكافة الفئات 
والش��طرنج للجنس��ين وبوج��ود 
أعم��ال مختلف��ة وأعم��ار ترب��و 
عل��ى ال�80 العب��ًا والعبة وكذلك 
الكاراتي��ه ول��دى الن��ادي فرق��ة 
الوضع  وبس��بب  نحاسية  كشفية 
الم��ادي تم إلغ��اء ك��رة الطاولة 

والسباحة، الدراجات.
االحتراف

زادن��ا  الن��ادي:  رئي��س  أض��اف 
خاصة  وإرهاقًا  معان��اة  االحتراف 
بالنسبة لكرة السلة واجهة النادي 
اليوم، إذ ليس��ت لدين��ا إمكانية 
مج��اراة األندي��ة األخ��رى خاصة 
أندي��ة المقدم��ة مث��ل الج��الء، 
الحرية،  الوحدة،  الجيش،  االتحاد، 

لذلك نتص��رف وفق واقعنا وعليه 
فإن العب��ي فريقنا هم من الصف 
الثان��ي وه��ذه حقيق��ة نذكره��ا 
بال ت��ردد نتعاق��د مه��م برواتب 
متواضعة بعك��س األندية األخرى 
التي تتعاقد مع العبين محترفين 
برواتب أرقامها كبيرة وقد خسرنا 
لهذا الس��بب أبرز الع��ب لدينا هو 
الذي  خراجي��ان  س��يبوه  الدولي 
تعاق��د منذ الموس��م الماضي مع 

نادي االتحاد، والالعب العمالق.
وم��ع ذلك انص��ب اهتمامنا على 
بقاء سلة النادي بالدوري الممتاز 
رغ��م الكلف��ة الباهظة له��ا، وفي 
الموسم الماضي حل فريق رجالنا 
بالمرك��ز الس��ادس وه��و ترتيب 
وإمكانياتنا  لواقعنا  بالقياس  جيد 
المتواضع��ة، وهذا ال يمنعني من 
القول إنن��ا في كل موس��م أضع 
يدي على قلبي خشية من الهبوط 
بع��د أن هبطت س��يدات النادي 
إل��ى الدرج��ة الثانية في موس��م 
2018 ونعمل على إع��ادة الفريق 
اإلدارة  بدع��م  لألض��واء  الناع��م 
وأسرة النادي.. أما العالمة البارزة 
والفارقة والمضيئة لكرة سلة نادي 

اليرم��وك فه��ي تتمث��ل بالصالة 
الس��لوية الت��ي انتهت ف��ي مقر 
النادي الصيفي وهذا يسهل نجاح 
فرقن��ا التي تش��تت بالبحث عن 
أماكن للتدريب، وسنبقى نتمسك 

وندعم هذه اللعبة حتى النهاية.
هموم مالية

وبين )ماويان( أن تراجع وتقاعس 
ف��رق ناديه وإلغاء بع��ض األلعاب 
مرده النع��دام وجود ميزانية مالية 
ولذلك في ظل الواقع الحالي بات 
من الصعوبة إعادة ممارس��ة تلك 
األلع��اب المتوقفة ولف��ت إلى أن 
معظم واردات الن��ادي تقوم على 
هب��ات وتبرعات يقدمه��ا االتحاد 
الرياضي العام والجمعيات الخيرية 
األرمنية، وليس لدينا اس��تثمارات 
تدعم صندوق النادي سوى مطعم 
وكافي��ه حديقة النادي يعمل فيها 

متطوعون من أبنائه.
الواجهة السابقة

على مدار أكثر من 75 عامًا كانت 
كرة اليرموك تمثل واجهة ألعاب 
النادي لكنه��ا اختفت وهي اليوم 
تنزوي في ظ��ل الدرجة الثانية..؟ 

عن ذلك أجاب )ماديان(:

فرق نادين��ا متواضعة ف��ي كافة 
الفئ��ات ومش��اركاتنا رمزي��ة وال 
نستغرب أن نهبط للدرجة الثالثة 
بس��بب عدم االهتم��ام المطلوب 
بكرة النادي لغياب المال وتساءل:
هل يعقل أن يتدرب كل خمس��ة 
العبين م��ع بعضهم ف��ي ملعب 
منعزل ع��ن اآلخر وف��ي مالعب 
خماس��ية مأج��ورة وف��ي ملعب 
بي��ن المقابر، وقد يتحس��ن واقع 
ك��رة النادي إن نجحت مس��اعينا 
بتعهي��د الملع��ب الك��روي لدينا 
بعد )حلحلة( األم��ور مع مديرية 
األوقاف، حيث تعود ملكية نادينا 
له��ا، وال يمكننا إج��راء أي خطوة 
من دون التشاور معها، وفي حال 
تحقق ذلك س��نعيد بناء أس��س 

وقواعد كرتنا بشكل مختلف.
خلل فني

صالة النادي الحضارية لكرة السلة 
ل��م  الدولي��ة  المواصف��ات  ذات 
يهنأ به��ا أبناء النادي س��رعان ما 
تكشفت عيوب تنفيذها عن ذلك 

أوضح المهندس )ماويان(:
تمت إش��ادة صالة النادي بأسلوب 
حض��اري متمي��ز وألن األم��ور لم 

تكتم��ل حت��ى نهايته��ا حصل ما 
ل��م يكن متوقعًا إذ كش��فت لجنة 
هندسية وفنية س��لوية عيوبًا على 
األرضي��ة )الباركي��ه(، ووجدتا أن 
هناك خلاًل فني��ًا بطريقة تركيبها، 
أدت  تحته��ا  فراغ��ات  وهن��اك 
الختالل مسار الكرة أثناء تنطيطها 
بش��كل  ارتداده��ا  يع��ود  حي��ث 
غي��ر نظامي، وقد تم��ت مخاطبة 
المتعهد إلعادة التركيب وتصحيح 
الخل��ل والعمل م��ن جديد خالل 
مهلة 15 يومًا مع توقيع الغرامات 
بحقه حسب نصوص العقد الموقع 
بين الطرفين، وإال س��يقوم النادي 
بالتعاقد مع جهة أخرى وعلى نفقة 
المتعهد السابق، لتصحيح األخطاء 
علمًا بأن تكلفة تركيب )الباركيه( 

وحدها تصل إلى 45 مليون ليرة.
كلفة اإلنجاز

النادي أن إجمالي  وكشف رئيس 
كلفة الصال��ة م��ع مرافقها بلغت 
منه��ا  دف��ع  لي��رة  ملي��ون   125
االتح��اد الرياضي عش��رة ماليين 
وخمس��مئة ألف، وما تبقى قامت 
بدفع��ه الجمعية الخيرية، وأضاف 
تتس��ع الصالة إل��ى 380 متفرجًا 

على مقاعد تم تركيبها ومس��احة 
الصال��ة ألفا متر مرب��ع، وتحتوي 
على مش��الح وحمامات وأدواش 
وإناراتها عالية الجودة، أما الساعة 
الرقمية فلن تركب حاليًا وقيمتها 
تبل��غ )ثالثة( ماليي��ن ليرة، وإلى 
جانب الصالة، هناك صالة تدريب 
العمرية  والفئات  للسيدات  فرعية 
وتم تجهيزها بالتوازي مع العمل 
بالصالة الرئيس��ية وقد منحنا فرع 
االتحاد الرياضي بحلب 600 كرسي 

بالستيكي وزعت على الصالتين.
اإلنجازات األهم

أفضل إنج��ازات ن��ادي اليرموك 
في الزم��ن الحالي ه��ي حصوله 
عل��ى المركز الرابع بدوري الس��لة 
للرجال لموس��م 2018 والسادس 
2019 وبطولة أشبال أندية سورية 
1993 وبطولة دوري وكأس القطر 
لسيدات السلة عام 2000 وبطولة 
 2008 وناش��ئات  ناش��ئي  دوري 
وبطولة دورة أرمينية لسلة الرجال 
الجمهوري��ة  وثان��ي كأس   2009

لكرة القدم 1964.
تصحيح

وأخيرًا نفى )ماويان( إزالة الصفة 
الرياضية عن ناديه ليتحول إلى ناد 
أبناء  اجتماعي يجتمع في رحابه 
النادي فقط، مؤكدًا أن ذلك حالة 
طارئة مؤقتة فقط، وفور تحس��ن 
األوض��اع المادية س��يعود النادي 
تدريجيًا إلى س��ابق عه��ده، وربما 
للمنافسة في حال استثمار ملعبه 
الكروي وبدع��م االتحاد الرياضي، 
ومس��اعي الجمعيات الخيرية في 
كافة بلدان العال��م، وأول الغيث 
كان بإعادة صيانة الصالة السلوية 

رغم كلفتها المرتفعة.
ويتال��ف مجل��س إدارة الن��ادي 
م��ن: كي��ورك ماويان )رئيس��ًا(، 
أفوبجاقيان، أبراهام بابا س��اريان، 
ه��اروت  توميكي��ان،  ألي��ن 

جاميجيان )أعضاء(.

كرة السلة

محمد عجان

مالك الجاسم

محمد هاشم إيزا

أبي شقير 

أصدر اتحاد كرة الس��لة األربعاء الماض��ي جدول المباريات 
المتبقية من دور الس��تة النهائي لمسابقة كأس الجمهورية 
ألندي��ة الرج��ال موس��م 2019 / 2020 حيث م��ن المقرر 
استكمال المنافس��ات اعتبارًا من مس��اء الخميس القادم 
بإقامة مباراتين حيث يس��تضيف الجي��ش بصالة الفيحاء 
بدمشق منافسه على صدارة المجموعة االتحاد وفي حمص 
يح��ل الوحدة ضيف��ًا على الكرام��ة بمب��اراة تجديد اآلمال 

بالتأهل للدور القادم

تحضر واستعداد
الجي��ش الطام��ح لتحقيق الف��وز على االتح��اد التقى وديًا 
الكرامة وحقق فوزًا صعبًا بفارق )3( نقاط )70/67( وستكون 
مباراته مع االتحاد الس��اعة السادسة مس��اء، متكافئة كون 
كال الفريقين يمتلك مجموع��ة من العبي الخبرة الدوليين 
فالجيش هذا الموس��م اعتم��اده كبير عل��ى رامي مرجانة 
وطارق الجابي وعمر الش��يخ علي وهاني إدريبي إلى جانب 
المميز عبد الوهاب الحموي، أما االتحاد فإن تشكيلته تضم 
عناص��ر خبيرة يأتي ف��ي مقدمتها عل��ي دياربكرلي وفراس 
المصري وتوفيق صالح ونديم عيسى ويزن حريري وأنطوني 

بكر وسيبوه خراجيان.

تجديد األمل
الكرامة بعد خس��ارته مع الج��الء بحلب وكذلك الوحدة 
بعد خس��ارته أمام الجالء بدمش��ق ي��درك كالهما أن 
مباراتهما القادمة الس��اعة الثامنة مساء بصالة حمص، 
س��تكون بوابة العب��ور للدور القادم ول��و بالمركز الثاني 
الوح��دة يأمل مع مش��اركة قائده ع��الء إدلبي أن يصل 
للمستوى المطلوب باالعتماد على مجد عربشة وشريف 
الع��ش ومن��ار حم��د وعبد هللا حلب��ي وعم��ار غميان 
وميش��يل غيث أما الكرامة فهو يلعب معتمدًا على إياد 
حيالني وولي��ام حداد ومحمد ش��اهين ومجد بوعيطة 

ومهن��د حتوي��ك.

دور الستة النهائي لكأس الرجال بكرة السلة

الخميس.. الجيش يستضيف االتحاد بقمة من العيار الثقيل 

نادي اليرموك.. عراقة وهموم وتراجع بسبب الهجرة الدائمة لكوادره الفاعلة والعبيه

بمناسبة احتفاالت ش��عبنا بأعياد تش��رين أقامت اللجنة التنفيذية في 
القنيط��رة احتفالية رياضي��ة في نادي الصمود في بل��دة حضر تضمنت 
مباراتي��ن وديتين األولى جمعت براعم ن��ادي الصمود وبراعم نادي تل 
الفخ��ار والثاني��ة جمعت أش��بال الناديين, وش��هدت االحتفالية حضور 
جمه��ور جيد تفاعل مع مجري��ات المباراتين اللتين تميزتا بالحماس��ة 
واألداء الجيد, كما ش��هدت االحتفالية حضورًا لفري��ق كرة القدم لإلناث 

التابع لنادي الصمود الذي أثار اعجاب الجميع.
أقيمت االحتفالية بحضور فراس موسى رئيس اللجنة التنفيذية لالتحاد 
الرياض��ي بالقنيطرة وع��دد من أعضاء اللجنة التنفيذي��ة ورئيس اللجنة 

الفنية لكرة القدم ورؤساء أندية تل الفخار والصمود وبريقة.
وفي س��ياق متصل أقامت اللجنة التنفيذية في القنيطرة لقاء وديًا جمع 
فريق ن��ادي تل الفخار للتايكوان��دو مع نظيره فريق نادي الس��الم على 
ملعب تل الفخار, قدم خالله عرض رياضي ومباريات ودية بين الفريقين.

رياضة القنيطرة تحتفي بأعياد تشرين

أحر العزاء
نعت أسرة إدارة نادي الوحدة الرياضي فقيدها المربي الفاضل 
المرحوم احمد شربجي وأحد مؤسسي النادي ورئيس مجلس 

إدارة لسنوات.
الفقيد  الوحدة وذوي  نادي  )االتحاد( تتقدم من أسرة  أسرة 
ويدخله  برحمته  بواسع  يتغمده  أن  اهلل  وتسأل  العزاء  بأحر 

فسيح جناته.. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

نظم��ت ش��عبة البط��والت بدائ��رة التربية 
الرياضي��ة بمديري��ة تربية الالذقي��ة بطولة 
مدارس الالذقية )حلقة أولى( بألعاب القوى 
وذلك بمش��اركة كافة المدارس التي مثلها 
220 العبًا موالي��د 2008 وذلك على مضمار 
اس��تاد الباسل الدولي بحضور وإشراف بسام 
زراوند رئيس دائرة التربية الرياضية ومتابعة 
وتنسيق مع فنية ألعاب القوى ومواكبة من 

أيمن أحمد رئيس تنفيذية الالذقية.
وقد اتس��مت البطول��ة بالفاعلي��ة والجدية 

والمنافس��ة القوية وبرزت مواهب وخامات 
عدي��دة تنتظر المتابعة معه��ا والعمل على 

صقلها وتأهيلها وإعدادها بشكل جيد.
وبعد منافسات مثيرة وخاصة مسابقة الجري 

كانت النتائج كما يلي:
60 م جري: 1- علي ش��يخ يوس��ف 2- زين 

محمود.
100 م ج��ري: 1- خال��د خلف 2- مش��اري 

الحسين.
200 م جري: 1- عهد العلي 2- خالد خلف.

وث��ب عالي: 1- مش��اري الحس��ين 2- زين 
محمود.

كرة حديدية: 1- زين الحلو 2- علي األقرع.
ق��وى حركي��ة: 1- ش��ادي جعف��ر 2- آدم 

معروف.
كرة الرشق: 1- بالل طه 2- علي األقرع.

صولج��ان: 1- حس��ين عطي��وي 2- غدي��ر 
يوسف.

في ختام البطولة تم تكريم الفائزين األوائل 
بالكؤوس والميداليات بحضور بس��ام زراوند 
رئيس دائرة التربي��ة الرياضية وأيمن أحمد 
رئي��س تنفيذي��ة الالذقية وموري��س عبيد 
رئيس فنية ألعاب القوى وحسن زين حسينو 

مشرف بطوالت ألعاب القوى المدرسية. 

مستويات ومواهب واعدة في قوى مدارس الالذقية

مدربو المراكز التدريبية في دير الزور يطلبون الدعم
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تتج��ه األنظار اليوم الس��بت إل��ى اللقاء 
المنتظ��ر بال��دوري األلماني لك��رة القدم 
حيث القمة التي تجمع المتصدر بروس��يا 
مونش��نغالدباخ )28( مع باي��رن ميونيخ 
)24( ضم��ن الجولة الرابعة عش��رة، وهي 
لمصالح��ة  الباف��اري  للعم��الق  فرص��ة 
جماهيره والع��ودة بجدية أكب��ر لموقعه 
المعت��اد حيث الت��زال المفاجآت تضرب 
بالدوري ويواصل بروس��يا مونشنغالدباخ 
مغامرته هذا الموسم ويقبض بإصرار على 
الصدارة ب���28 نقطة لكنه��ا مهددة حيث 
يليه بفارق نقطة فقط اليبزيغ ثم ش��الكه 

25 فبايرن ميونيخ 24 نقطة.
ولق��ي فريق بايرن ميونخ أول خس��ارة له 
تحت قيادة هانس��ي فلي��ك المدير الفني 

المؤق��ت وس��قط عل��ى أرضه أم��ام باير 
ليفركوزن 1 - 2 في المرحلة الثالثة عشرة 

من عمر المسابقة.
وتقدم باير ليفركوزن بهدف س��جله ليون 

بايل��ي ف��ي الدقيق��ة العاش��رة، وتعادل 
توماس مولر لبايرن ميونخ في الدقيقة 34 
وأضاف بايلي الهدف الثاني له وليفركوزن 

في الدقيقة 35. 
وكان��ت هذه هي المباراة الخامس��ة التي 
يق��ود فيه��ا فليك باي��رن ميون��خ، خلفا 
لنيكو كوفاتش في كافة المسابقات، كما 
أنها أول مباراة يتلق��ى فيها بايرن ميونخ 

أهدافًا.
من جهته تغلب مونشنغالدباخ على ضيفه 
فرايبورغ 4/2 بالجولة ذاتها وتجاوز اليبزيغ 
مضيفه بادربون 3/2 ويلتقي الوصيف مع 
ضيف��ه هوفنهايم في الرابعة والنصف من 
بعد ظهر اليوم الس��بت كما يحل ش��الكة 
الثالث ضيفًا على باير ليفركوزن )7.30(. 

أجرى اتح��اد كرة الق��دم بأمريكا 
الجنوبي��ة ي��وم األربع��اء الماضي 
ف��ي مدينة كارتاخين��ا الكولومبية 
قرع��ة بطول��ة كوبا أمري��كا 2020 
القادم في  والتي س��تقام الصيف 
األرجنتي��ن وكولومبيا انطالقًا من 
الثاني عش��ر من حزي��ران وحتى 

الثاني عشر من تموز.
واس��فرت قرعة البطولة في حلتها 
منتخبات  وق��وع  ع��ن  الجدي��دة 
األرجنتي��ن وأس��تراليا وبوليفي��ا 
وأوروغواي وتشيلي وباراغواي في 
المجموع��ة األولى والتي تس��مى 
بالمجموع��ة الجنوبي��ة وس��تقام 
مبارياتها على األراضي األرجنتينية. 
بينم��ا حلت منتخب��ات كولومبيا 
والبرازيل حاملة اللقب وقطر بطلة 
آسيا وفنزويال واإلكوادور وبيرو في 
المجموع��ة الثانية والتي تس��مى 
بالمجموعة الش��مالية وس��ُتلعب 
مبارياتها على األراضي الكولومبية.

وألول مرة منذ فترة طويلة ستقام 

المجموعتي��ن  بنظ��ام  البطول��ة 
وسيؤدي هذا النظام إلى زيادة عدد 
مباريات البطولة حيث سيلعب كل 
منتخب خمس مباريات في الدور 

األول بداًل من ثالث.
وسيتأهل أربعة منتخبات من كل 
مجموعة إل��ى الدور رب��ع النهائي 
علمًا ب��أن عدد مباري��ات البطولة 
ق��د ارتفع م��ن 26 في النس��خة 
الماضي��ة إل��ى 38 مباراة س��تقام 
على مدار ش��هر كامل وس��تجمع 

المباراة االفتتاحية بين األرجنتين 
وتشيلي.

وسوف يشارك ليونيل ميسي في 
المب��اراة االفتتاحية ضد تش��يلي، 
رغ��م طرده في آخر مباراة في كوبا 
أمري��كا ف��ي البرازيل ض��د نفس 
الخص��م، ألن البولجا س��وف ينفذ 
عقوبة اإليق��اف لمباراة واحدة في 
أول مباراة لألرجنتين في تصفيات 
كأس العال��م، في ش��هر اذار، وفقًا 

لقانون اتحاد أمريكا الجنوبية.

أحرز النجم الس��نغالي الدولي ساديو ماني 
هدفًا وقام بصناعة هدفي��ن آخرين، ليقود 
فريقه ليفربول لحسم ديربي )ميرسيسايد( 
لمصلحته عقب فوزه الثمين والمستحق 5 
/ 2 عل��ى ضيفه وجاره الل��دود إيفرتون في 
المرحلة الخامسة عش��رة من البريمييرليغ 

التي اختتمت الخميس.
وواصل ليفرب��ول، الذي حقق ف��وزه الرابع 
عشر في البطولة هذا الموسم، مقابل تعادل 
وحيد، تحليقه في صدارة المسابقة العريقة، 
الت��ي غاب لقبه��ا عن خزائنه منذ موس��م 
1989 / 1990 بعدم��ا رف��ع رصيده إلى 43 
نقط��ة متفوقا بفارق ثماني نقاط على أقرب 

مالحقيه ليستر سيتي.
وتقدم ليفربول سريعا عبر نجمه البلجيكي 
ديفوك أوريجي في الدقيقة السادس��ة من 
صناع��ة ماني، ال��ذي صنع اله��دف الثاني 
للفريق األحمر الذي أحرزه شيردان شاكيري 
ف��ي الدقيقة 17وقلص ماي��كل كين الفارق 
بتس��جيله هدف��ا لمصلح��ة إيفرت��ون في 
الدقيقة 21 لكن أوريجي عاد للتسجيل من 
جديد، محرزا الهدف الثالث لليفربول وهدفه 

الشخصي الثاني في الدقيقة 31.
وتوج ماني مجهوده بتسجيل الهدف الرابع 
في الدقيقة 45 غير أن ريتشارليسون أضاف 
الهدف الثان��ي إليفرتون في الدقيقة الثالثة 
من الوق��ت المحتس��ب بدال م��ن الضائع 
للش��وط األول وأنهى الهولن��دي جورجينو 
فينال��دوم مهرج��ان أه��داف ليفربول في 
المباراة بتسجيله الهدف الخامس ألصحاب 

األرض في الدقيقة 90.
ويلع��ب المتص��در اليوم الس��بت بضيافة 
بورنموث الس��اعة الخامسة مس��اء بالجولة 

.16
وواصل ليستر سيتي انتفاضته بعدما حقق 
انتصاره الس��ابع على التوالي عقب فوزه 2 / 
صفر على ضيفه واتف��ورد ورفع رصيده إلى 
35 نقط��ة وواص��ل جيمي ف��اردي هوايته 

ف��ي هز الش��باك للمب��اراة الس��ابعة على 
التوال��ي، بعدما أحرز هدف فريقه األول في 
الدقيقة 55 م��ن ركلة جزاء، ليحكم قبضته 
على صدارة قائمة هداف��ي البطولة، برصيد 
14 هدف��ا، بفارق ثالثة أه��داف أمام أقرب 
مالحقيه تامي أبراهام نجم تشيلسي فيما 
أطلق جيمس ماديس��ون رصاص��ة الرحمة 
عل��ى آم��ال واتفورد ف��ي التع��ادل، عقب 
تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة 

من الوقت المحتسب بدال من الضائع.
ويحل ليس��تر يوم غ��د األحد ضيف��ًا على 

استون فيال الساعة الرابعة مساء.
ويحت��ل مان س��يتي المرك��ز الثالث ب�32 
نقط��ة بعد تغلبه على بيرنل��ي 4/1 ويلتقي 
يوم غد األحد بضيفه مانستر يونايتد الساعة 

السابعة والنصف مساء.
ويحتل تشيلس��ي حاليا المركز الرابع على 
الئح��ة الترتي��ب بع��د تغلبه على اس��تون 
فيال 2/1 وأصبح رصي��ده 29 نقطة ويفتتح 
مباري��ات الجول��ة 19 اليوم الس��بت بلقاء 
مضيف��ه إيفرتون الس��اعة الثانية والنصف 

بعد الظهر. 

قاد األرجنتيني ليونيل ميسي فريقه 
برش��لونة الجتي��از إح��دى العقبات 
الصعبة في حمل��ة الفريق الكتالوني 
الدوري اإلس��باني  لالحتف��اظ بلقب 
للموس��م الثالث عل��ى التوالي، بعد 
فوزه الثمين والمثي��ر 1 / صفر على 
مضيف��ه أتلتيك��و مدريد ف��ي قمة 
الخامس��ة عش��رة  المرحلة  مباريات 

للمسابقة.
وبق��ي برش��لونة في ص��دارة ترتيب 
البطول��ة بعدما رفع رصي��ده إلى 31 
نقط��ة متفوقا بفارق األه��داف على 

الفريق الملكي.
ف��ي المقابل، تجمد رصي��د أتلتيكو، 
ال��ذي تلق��ى خس��ارته الثاني��ة في 
البطولة خالل الموس��م الحالي، عند 

25 نقطة في المركز السادس.
وكان أتلتيك��و هو الط��رف األفضل 
خ��الل الش��وط األول ال��ذي تبارى 
خالل��ه نجومه ف��ي إضاع��ة جميع 
الفرص التي سنحت لهم، فيما وقف 
األلمان��ي مارك أندري تير ش��تيغن 
حارس مرمى برش��لونة س��دا منيعا 
أم��ام مح��اوالت الفري��ق المدريدي 

للتسجيل.
الس��يطرة على  الفريق��ان  وتقاس��م 
مجريات الش��وط الثاني الذي ش��هد 
تسجيل ميس��ي هدف اللقاء الوحيد 
ف��ي الدقيق��ة 86 ليق��ود برش��لونة 
لتحقي��ق فوزه الثالث عل��ى التوالي، 
ويس��تضيف برش��لونة اليوم السبت 
فريق لاير مايوركا الس��اعة العاش��رة 
مس��اء فيما ق��ص اتلتيك��و مدريد 
ش��ريط افتت��اح الجول��ة 16 بلق��اء 

مضيفه فيالاير مساء أمس الجمعة.
وحق��ق لاير مدري��د انتص��ارًا هام��ًا 
مواجه��ة  خ��الل   )2-1( بنتيج��ة 

ديبورتيفو أالفيس، في معقل األخير 
»ميندي��زوروزا« وس��جل األه��داف 
لري��ال مدريد راموس في الدقيقة 52 
69 بينما  وكارفاخال ف��ي الدقيق��ة 
لديبورتيف��و أالفيس س��جل لوكاس 
بيري��ز من ركل��ة جزاء ف��ي الدقيقة 
65.ويلعب الفريق اليوم الس��بت مع 
ضيفه اسبانيول الساعة 2 بعد الظهر 

ويحتل اشبيلية المركز الثالث برصيد 
30 نقط��ة بعد تغلبه ل��ى ليغانيس 
بالجولة ذاتها س��جله دييغو كارلوس 
د63 ويحل اشبيلية في العاشرة من 
مساء غد األحد ضيفًا على أوساسونا.

يكش��ف الس��تار هذا االس��بوع عن جميع األندية الواصلة 
للدوري الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث 
تجري المباريات الختامية يومي الثالثاء واألربعاء القادمين 

)دور المجموعات(.
في المجموعة األولى ضمن باريس سان جيرمان )13( ولاير 
مدريد )8( مراكزهما وخرج كلوب بروج )3( وغلطة س��راي 
)2( م��ن البطولة.. ويلتقي األربعاء كل��وب بروج مع مدريد 

وسان جيرمان مع غلطة سراي كتأدية واجب.
ف��ي المجموع��ة الثانية أيض��ًا ضمن باي��رن ميونيخ )15( 
وتوتنهام هوتسبير )10( موقعهما وخرج سرفينا زفيزدا )3( 
والولمبياكوس)1( من المسابقة.. ويلتقي األربعاء البافاري 

مع توتنهام واألخيران بالمواجهة الثانية.
في ثالث المجموعات وحده مانشستر سيتي ضمن التأهل 
والص��دارة ب�)11( نقطة والصراع بين ش��اختار )6( ودينامو 
زغرب)5( واتالنتا)4( على أش��ده.. ويلتقي األربعاء دينامو 

زغرب مع سيتي، ويجمع اللقاء اآلخر شاختار مع اتالنتا.
وفي المجموعة الرابعة ضمن يوفنت��وس التأهل والصدارة 
بنقاطه ال�)13( ويتنافس عل��ى البطاقة الثانية بالمجموعة 
اتلتيك��و مدري��د )7( وباي��ر ليفرك��وزن )6( فيم��ا خ��رج 
لوكوموتي��ف من المس��ابقة )3( نقاط حت��ى ماقبل الجولة 
األخيرة.. ويش��هد األربعاء القادم مواجهة سهلة التلتيكو مع 
الفريق األخير بينما يحل يوفنتوس ضيفًا على بايرليفركوزن.

وتنتظ��ر خام��س المجموع��ات الجول��ة النهائي��ة لمعرفة 
المتأهلي��ن عنه��ا حي��ث يتصدره��ا ليفرب��ول )10( يليه 
نابول��ي)9( ثم ريد بول س��الزبروغ)7( وفق��د جينك آماله 
بنقطة وحيدة.ويلعب الثالثاء نابولي مع جينك وس��الزبورغ 

مع نابولي.
وفي السادس��ة كان برش��لونة ق��د ضمن تأهل��ه وصدارته 
ول��ه )11( نقطة ويتنافس على البطاق��ة الثانية إنتر ميالن 
وبروس��يا دورتموند ولكل منهما )7( نقاط فيما فقد سالفيا 
براغ آماله بنقطتين.. ويشهد الثالثاء مواجهة ثقيلة بين إنتر 

وبرشلونة ويلعب دورتموند مع سالفيا براغ 
وفي المجموعة السابعة ضمن أيضًا اليبزيع الزعامة والتأهل 

ب�)10( نقاط والصراع كبير بين زينيت س��انت بطرس��بورغ 
ولي��ون ول��كل منهما )7( نق��اط فيما لبنفي��كا )4( نقاط.. 

ويلعب الثالثاء ليون مع اليبزيغ وبنفيكا مع بطرسبورغ.
وفي آخر المجموعات )الثامنة( يتصدر اياكس امس��تردام 
)10( ثم فالنس��يا وتشيلس��ي ولكل منهم��ا )8( وفقد ليل 
آمال��ه مبكرًا بنقطة يتيمة ويحل ضيفًا على تشيلس��ي يوم 

الثالثاء كما يلعب اياكس وفالنسيا باليوم ذاته.
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إعداد ربيع حمامة

حسمت قرعة بطولة كأس األمم األوروبية 
لكرة القدم )ي��ورو 2020( التي جرت في 
قاعة »روميكسبو« في العاصمة الرومانية 
بوخارست، مالمح المجموعات الست في 
البطولة الت��ي تقام في 12 مدينة أوروبية 
ف��ي الفترة ما بي��ن 12 حزيران و12 تموز 

.2020
وتجم��ع المباراة االفتتاحي��ة المقررة في 
روما منتخبي إيطالي��ا وتركيا في الجولة 

األولى من مباريات المجموعة األولى.
وأوقع��ت القرع��ة المنتخ��ب األلمان��ي 
أمام مهم��ة صعبة، حي��ث يتنافس في 
المنتخ��ب  م��ع  السادس��ة  المجموع��ة 
الفرنسي بطل العالم والمنتخب البرتغالي 

حامل لقب البطولة األوروبية.
وجاء توزي��ع المنتخبات المش��اركة في 
النهائي��ات، في مجموع��ات البطولة كما 
يل��ي: المجموع��ة األول��ى )الت��ي تقام 
مبارياتها في روما وباكو(: تركيا – إيطاليا 
– ويلز – سويسرا. وفي المجموعة الثانية 
)التي تقام مبارياتها في س��ان بطرسبرغ 
وكوبنهاغن(: الدنمارك – فنلندا – بلجيكا 
– روس��يا. وفي المجموع��ة الثالثة )التي 
تقام مبارياتها في أمستردام وبوخارست(: 
هولن��دا - أوكرانيا - النمس��ا – المتأهل 
من مس��ار التأهل الرابع. وفي المجموعة 
الرابع��ة )الت��ي تقام مبارياته��ا في لندن 
وغالس��كو(: إنجلترا – كرواتيا – المتأهل 

من مسار التأهل الثالث – التشيك.
وف��ي المجموعة الخامس��ة )الت��ي تقام 
مبارياته��ا في بلب��او ودبلن(: إس��بانيا – 
الس��ويد – بولن��دا – المتأهل من مس��ار 
التأهل الثاني. المجموعة السادسة )التي 
تق��ام مبارياتها في ميونخ وبودابس��ت(: 
المتأه��ل م��ن مس��ار التأه��ل األول – 

البرتغال – فرنسا – ألمانيا.
وحس��م 20 منتخب��ا حت��ى اآلن تأهلهم 
الدور الفاصل  للنهائيات، فيما سيحس��م 
الذي تقام مبارياته في يومي 26 و31 آذار 
المقبل، المقاعد األربعة المتبقية. وكانت 
طبيعة البطولة متع��ددة الدول المضيفة 
ق��د س��اهمت في حس��م أماكن تس��عة 

منتخبات بالمجموعات الس��ت في الدور 
األول، قبل إجراء القرعة، بينما حس��مت 

القرعة مواقع المنتخبات ال�11 األخرى.
كذل��ك كانت مواقع المنتخب��ات األربعة 
المنتظ��ر تأهلها م��ن ال��دور الفاصل قد 
تحددت قبل تحديد هوية هذه المنتخبات، 
حيث سيعتمد توزيعها على المجموعات 
حسب المدن المس��تضيفة لمباريات كل 
مجموع��ة. ووزعت منتخبات المس��توى 
األول )إيطاليا وبلجيكا وأوكرانيا وإنكلترا 
وإس��بانيا وألمانيا( على المجموعات من 
األولى إلى السادس��ة عل��ى الترتيب علما 
ب��أن المنتخبين البلجيك��ي واألوكراني، 
هما فق��ط من بي��ن ه��ذه المنتخبات، 

اللذين لن تستضيف بالدهما أي مباريات 
في البطولة.

وس��يخوض كل م��ن منتخب��ات إيطاليا 
وهولن��دا وإنكلت��را وإس��بانيا وألماني��ا، 
مبارياته الثالث في دور المجموعات على 
أرض��ه بينما كانت القرع��ة الوحيدة التي 
أجريت لحس��م الموقف على اس��تضافة 
مباراة ثالثة بين منتخبين مضيفين وقعا 
في مجموعة واحدة كانت بين المنتخبين 
اللذين يستضيفان  والدنماركي  الروس��ي 
نصيبهما من البطولة في كوبنهاغن وسان 
بطرس��برج على الترتيب، وجاءت القرعة 
ليس��تضيف  الدنماركي  المنتخب  لصالح 

بذلك المنتخب الروسي في كوبنهاغن.

بضيافة 12 مدينة.. مجموعات نارية في قرعة يورو 2020

الثالثاء واألربعاء ختام دور المجموعات في دوري األبطال 

فرق المقدمة خارج قواعدها.. ليفربول يفوز للمرة 14 ويعزز صدارته للبريمييرليغ 

)اليوم( العمالق البافاري يتطلع الستعادة توازنه في قمة البوند سليغا 

أعلن االتحاد األفريقي لكرة القدم 
القائمة النهائية للمرشحين للفوز 
بجائ��زة أفضل العب ف��ي القارة 

السمراء لعام 2019.
وسيقيم الكاف حفاًل يوم 7 كانون 
ثاني المقبل في مصر لإلعالن عن 

الفائزين بالجوائز.
وقل��ص االتح��اد الق��اري ع��دد 
المرش��حين من 30 إلى 10 فقط، 
بينه��م 3 جزائريي��ن، بعد تتويج 
أمم  بلق��ب  الصح��راء  محارب��ي 

إفريقيا هذا العام.
وت��وج ص��الح بالجائ��زة في آخر 
المرش��حين  ويعد ضمن  عامين 
للتواجد في القائمة األخيرة والتي 

ستضم 3 العبين.
النهائي��ة  القائم��ة  وج��اءت 
أفريقي  للمرشحين ألفضل العب 

كالتالي:

)ليفربول(  المصري محمد صالح 
أونان��ا  أن��دري  الكاميرون��ي 
زياش  حكيم  )أياكس(المغرب��ي 
إس��ماعيل  الجزائري  )أياك��س( 
بناصر )ميالن( الس��نغالي كاليدو 
)نابولي(النيجي��ري  كوليبال��ي 

)ش��نغهاي( إيجال��و  أودي��ون 
)أرس��نال(  أوباميانج  الجابون��ي 
)مانشستر  رياض محرز  الجزائري 
ماني  س��اديو  سيتي(الس��نغالي 
)ليفربول(الجزائري يوسف باليلي 

)أهلي جدة(

قرعة كوبا أمريكا 2020 بنظام المجموعتين ألول مرة

)5( العبين عرب بالقائمة النهائية ألفضل العب أفريقي

أندية المقدمة تواصل انتصاراتها في الليغا



كرس قائد األرجنتين ونادي برش��لونة ليونيل 
ميس��ي مكانت��ه كأح��د أفض��ل الالعبين في 
التاري��خ، بعد أن أصبح أول العب يتوج بجائزة 
الك��رة الذهبي��ة التي تمنحها مجل��ة »فرانس 
فوتبول« الفرنس��ية ألفضل الع��ب في العالم، 
للمرة السادس��ة في مس��يرته الرائعة، منهيًا 4 
س��نوات عجاف منذ فوزه بالجائزة آخر مرة في 
2015، وكان دائمًا على رأس المرشحين خالل 

السنوات الماضية.
وجاء التتويج السادس القياسي رغم الصعوبات 
التي واجهها »البرغوث« الموسم الماضي، سواء 
مع برشلونة الذي خرج من نصف نهائي دوري 
أبطال أوروب��ا، أو مع منتخب بالده الذي خرج 
من نص��ف نهائي كوبا أمريكا عل��ى يد الغريم 
البرازيلي، حيث أن التصويت الذي شارك فيه 

180 صحفيًا من حول العالم صب لصالحه.
وعاد ابن ال���32 عامًا للتربع على العرش ونيل 
الك��رة الذهبية التي س��بق ل��ه إحرازها أعوام 
2009 و2010 و2011 و2012 و2015، ليتف��وق 
على غريمه الس��ابق في لاير مدري��د البرتغالي 
رونال��دو، نجم يوفنتوس اإليطالي حاليًا والذي 
كان يتش��ارك مع��ه الرقم القياس��ي »5 لكل 

منهما«.
وفي أول تصريحاته عقب فوزه بالكرة الذهبية 
أكد النجم األرجنتيني أن الحدث له طعم خاص 
دائما بالنسبة له وأضاف:لقد عملنا جميعًا من 

أجل ذلك، هذه الجائزة نتيجة العمل الجماعي 
م��ع زمالئي، أود أن أش��كرهم على ما حققناه 

جميعا خالل العام الماضي.
وتابع: االعتزال أصب��ح قريبا، لقد أصبحت في 
33 م��ن عم��ري، أو في الطري��ق نحوها، وهذا 
أم��ر صعب جدا، أود االس��تمتاع بما تبقى من 
مس��يرتي، منذ 10 سنوات اس��تلمت أول كرة 
ذهبية ل��ي هنا ف��ي باريس، لم أك��ن أتصور 

أن مس��يرتي ستس��ير بهذا الشكل، اآلن أصبح 
لدي 6 كرات ذهبية، إنه��ا لحظة مختلفة بكل 
تأكيد وأنا س��عيد ب��أن أعيش ذل��ك، بالفعل 
على المس��توى الش��خصي وكذل��ك الرياضي 
أحاول التحسن في كل مرة، لدي انطباع بأنني 
أس��تطيع أن أقدم أكثر، هذا السر هو ما يصل 
ب��ي إلى التميز، ولكن النج��اح الجماعي يبقى 

األهم.

قرر اتحاد غرب آس��يا لكرة السلة 
تأجي��ل بطول��ة منتخب��ات غرب 
الناشئات )تحت  لمنتخبات  آسيا 
16 عامًا( التي ستستضيفها صالة 
بعد  بدمش��ق  الرئيس��ية  الفيحاء 
انقط��اع دام ثماني س��نوات عن 
استضافة سورية للبطوالت الدولية 
والعربي��ة والقارية بناء على طلب 
اتحادنا السلوي حيث من المتوقع 
أن تش��هد البطولة مشاركة ثالثة 
العراق  منتخبات ه��ي منتخبات 
ولبنان وسورية بعد تعذر مشاركة 
منتخب فلس��طين بسبب مشكلة 
بجوازات السفر للبعثة الفلسطينية 
، وكان منتخبن��ا الوطني الذي بدأ 
بإشراف  أسبوعين  منذ  االستعداد 
المدربة ريم صباغ بمعسكر مغلق 
لعب األسبوع الماضي مباراة ودية 
ثانية مع س��يدات قاسيون انتهت 
بفوز المنتخب..إليكم التفاصيل: 

اعتذارات وتثبيت
الظ��روف الت��ي تم��ر بالمنطق��ة 

واألردن  إي��ران  منتخبات  حرمت 
المشاركة وكانت تؤثر بشكل  من 
كبير عل��ى إقام��ة البطولة ولكن 
إص��رار اتحادن��ا الس��لوي عل��ى 
االس��تضافة والعودة بقوة للساحة 
القارية من خالل إستضافة حيث 
ستش��هد البطولة مش��اركة ثالثة 
منتخب��ات فقط ك��ون المنتخب 
الفلس��طيني تعذر قدومه لدمشق 
بس��بب مش��كلة األخت��ام عل��ى 

جوازات السفر.
االجتماع الفني 

اتحاد غرب آس��يا المش��رف على 
البطولة لم يصدر حتى اآلن جدول 
المباري��ات حي��ث م��ن المتوقع 
المش��اركة  المنتخبات  تلعب  أن 
دوري من مرحلة واحدة على مدار 
ثالث��ة أيام ث��م يلتق��ي المتصدر 
النهائية  بالمب��اراة  الوصي��ف  مع 
وفي حال تأخر تثبيت المش��اركة 
المباريات  جدول  االتحاد  سيصدر 
باالجتم��اع الفن��ي الذي يس��بق 

المنافسات بيوم.
فوز ثان للمنتخب 

منتخبن��ا الوطن��ي لعب األس��بوع 

الماض��ي مباراة ودية مع س��يدات 
نادي قاسيون انتهت بفوز المنتخب 
بفارق تس��ع نق��اط )65/56( وقد 
جميع  مش��اركة  المباراة  ش��هدت 
المنتخ��ب وقدمت معظم  العبات 

الالعبات مستوى جيدًا. 
تشكيلة منتخبنا 

تتألف تش��كيلة منتخبنا الوطني 
للناشئات لكرة السلة تحت 16 عامًا 
غرب  بطولة  والذي سيس��تضيف 

آس��يا اعتبارًا م��ن 8 كانون األول 
الحالي بمش��اركة منتخبي العراق 
ولبن��ان من )13( العبة وس��يتم 
اختي��ار )12( منه��ن قبل انطالق 
البطول��ة بيوم م��ن الالعبات يانا 
عفيف وماريا الب��در )التضامن(- 
)العروبة(-  بوش��كيزنيان  أرميك 
الرا  )الحري��ة(-  خلي��ل  بروي��ن 
جوخه جي )االتحاد(- دلع حمود 
)األش��رفية(- بيرفين ججو ولين 

برني��ة )الوحدة(- غالي��ة كيالني 
األحم��ر  س��يميل  )الفيح��اء(- 
)الج��الء(- أليس��ا الدبل وس��ارة 
الياس )الثورة(- س��يدرة البقاعي 
)النص��ر( المالحظ أن التش��كيلة 
هي نفسها التي شاركت في دورة 
األردن الدولية الودية قبل شهرين 
الس��احل  باس��تثناء غياب العبة 
جلنار مبارك )التي اعتذرت بسبب 
البكالوريا( وانضمام العبة الوحدة 

بيرفين ججو والعبة النصر سيدرة 
البقاع��ي ويتأل��ف الجه��از الفني 
واإلداري م��ن المدرب��ة الوطني��ة 
ري��م صب��اغ والمدرب المس��اعد 
موسى الفحل واإلدارية راما الراعي 

والمعالجة نيرمين سامو. 
ثقة كبيرة 

قرر اتحاد غرب آس��يا لكرة السلة 
تكلي��ف حكمتن��ا الدولي��ة عليا 
الياس��ين ضمن طاق��م التحكيم 

بطولة  مباري��ات  س��يقود  ال��ذي 
غرب آس��يا لكرة السلة للناشئات 
دون 16 عامًا والتي س��تنطلق في 
دمش��ق يوم األحد القادم ، وعليا 
نالت الش��ارة الدولي��ة عام 2016 
في إيران وفي نفس العام شاركت 
بقيادة مباريات بطولة غرب آس��يا 
للس��يدات ف��ي األردن ، وتعتب��ر 
علي��ا أول العبة س��لوية ُتمّثل 5 
أندي��ة مختلف��ة خالل مس��يرتها 

كالعبة بداية من االتحاد فالحرية 
والساحل وقاسيون وحاليًا الجالء، 
كما ش��اركت مع فريق العربي في 
دورة القس��م التي أقيمت مؤخرًا 

في السويداء.
منتخب العراق يصل اليوم

العراق��ي  المنتخ��ب  يس��تعد 
للمشاركة بالبطولة بمعسكر مغلق 
العاصمة بغداد حيث سيصل  في 
لدمش��ق مس��اء اليوم ويش��رف 
عل��ى المنتخ��ب الم��درب رزكار 
توفيق ويضم المنتخب الالعبات: 
سوكار رحمن عبد الكريم وسافيار 
سيروان عثمان ونما محمد أحمد 
وسوزيار س��يروان عثمان وهونيا 
آري أزاد ولينا كمال عمر وبريسكه 
شاوارش عبد الرحمن ورنو نيازي 
يون��س ولزا ريباز محمد وآليا عبد 
هللا كريمو سيوة محمد عمرو رهام 
ف��ارس ، وكان المنتخب العراقي 
قد ش��ارك مؤخرًا في دورة األردن 
الدولي��ة الثالثية التي أقيمت في 
عّمان في تش��رين األول الماضي 
، حيث خس��ر أمام األردن 25×57 

وأمام منتخبنا 20×49.
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أقدم  من  المالكمة  رياضة  تعتبر 
األلعاب التي مارسها اإلنسان فقد 
نفسه  عن  للدفاع  يديه  استخدم 
وكانت  الحياة  قيد  عىل  للبقاء 
منهاج  يف  األلعاب  أحد  المالكمة 
قبل  القديمة  األولمبية  األلعاب 
األلعاب  يف  بعدها  ومن  الميالد 
بدأت  التي  الحديثة  األولمبية 
عام 1896 كلعبة أساسية ال غنى 
عنها ومن بعدها يف دورات البحر 
واآلسيوية  المتوسط  األبيض 

والعربية وغيرها من الدورات.
ال��ت��ع��رف عىل  ب��دأ  ويف س��وري��ة 
مطلع  يف  ال��م��الك��م��ة  ري��اض��ة 
وتقول  العشرين  القرن  عشرينات 
تركياً  مدرباً  إن  المصادر  بعض 
بارزًا  أديب كمال لعب دورًا  يدعى 
دمشق  خاصة يف  اللعبة  نشر  يف 
محلية  ن��زاالت  إج��راء  إىل  إضافة 
وخارجية مع أبطال لبنان وبرز يف 
السيد  ميسر  المالكم  الفترة  تلك 
ولبنان  سورية  بطولة  أحرز  الذي 
بعد تغلبه عىل بطيل لبنان منير 
التوايل  عىل  كرم  وجورج  بكداش 

عام 1926 و1927.
والبد هنا من التنويه بأن مالكمة 
مالكمة  ع��ن  تختلف  ال���ه���واة 
منهما  لكل  حيث  المحترفين 
ومالكمة  وقوانينها  أنظمتها 
الدورات  المعتمدة يف  الهواة هي 
والبحر  واآلس��ي��وي��ة  األولمبية 
المتوسط والعربية بينما مالكمة 
الخاصة  لها بطوالتها  المحترفين 
الكبيرة  المالية  الجوائز  ذات 
كالي  محمدعيل  المالكم  ومثالها 
الذي طبقت شهرته اآلفاق والذي 
لزيارة  الرياضية  القيادة  دعته 
دمشق فلباها يف عام 1971 وقدم 
بتحكيمه  قام  مدربه  مع  عرضاً 
حدثاً  وكان  السمان  راغب  الحكم 

رياضياً فريدًا من نوعه.
وأربعينات  ثالثينات  فترة  ويف 
انتشار  توسع  العشرين  ال��ق��رن 
المحافظات  جميع  يف  المالكمة 
خاصة مع تأسيس االتحاد السوري 
 1940 عام  والقوة  القوى  أللعاب 
ومن بعده اتحاد األلعاب الرياضية 
المالكمة  أل��ع��اب  ع��ىل  ل��إش��راف 
وكمال  األثقال  ورفع  والمصارعة 
هذا  عىل  الوضع  واستمر  األجسام 
المنوال حتى عام 1961 حيث تم 
منهم  لكل  مستقل  اتحاد  تعيين 

المالكمة  اتحاد  تشكيل  تم  وقد 
وعضوية  أوب��ري  عرفان  برئاسة 
راتب كريم والمحامي منير غنيمة 
طوق  أبو  وعدنان  صايف  ومحمد 

ومحمد القحف وبديع السيويف.
وك���ان���ت ال��م��الك��م��ة ال��س��وري��ة 
أول  يف  قبضاتها  اختبرت  ق��د 
استقالل  عقب  دويل  استحقاق 
من  وكان  قليلة  بسنوات  سورية 
ألعاب  دورة  يف  المشاركة  خالل 
األوىل  المتوسط  األبيض  البحر 
عام  االسكندرية  يف  ج��رت  التي 
ميداليات   7 أح��رزت  حيث   1951
المالكمين  عبر  فضيات   3 بينها 
جزائري  وسعيد  كلش  توفيق 
لكل  برونزيات  و4  األكتع  ومحمد 
السمان  وراغب  الراعي  سعيد  من 
الترك  وفتحي  المصري  وص��الح 

فيما خرج 5 مالكمين بال ترتيب.
للمالكمة  الثاني  االختبار  ذلك  تال 
استحقاق  أول  يف  ال��س��وري��ة 
يف  وك��ان  العربي  الصعيد  ع��ىل 
األوىل  العربية  الرياضية  ال��دورة 
أي��ض��اً  ج���رت  ال��ت��ي   1953 ع���ام 
 4 ت��وج  وفيها  االسكندرية  يف 
مالكمين بالميداليات الفضية هم 
حسن عقاد وسعيد جزائري ومحمد 
و5  الرفاعي  الله  وعبد  األكتع 
البرونزية  بالميداليات  مالكمين 
محمد  جيلو  ع���ارف  محمد  ه��م 
كعدة  الحكيم  وعبد  قصيباتي 
الدين  عز  وأحمد  المصري  وصالح 
بال  مالكمين  ثالثة  خرج  حين  يف 

ترتيب.
السورية  المالكمة  ع��ىل  وك��ان 
االنتظار نحو 60 سنة حتى تتمكن 
األولمبي  النادي  إىل  الدخول  من 
عبر برونزية المالكم ناصر الشامي 
وهذا سيكون موضع حلقة قادمة.

المالكمة السورية سفيرة فوق العادة

من تاريخنا الرياضي

نور الدين الطرابلسي

عرفان أوبري

األحد.. انطالق بطولة غرب آسيا لمنتخبات الناشئات لكرة السلة
أبي شقير 

ع��دل اتحاد كرة الس��لة موعد المب��اراة النهائية 
لمس��ابقة كأس الجمهوري��ة ألندي��ة الس��يدات 
موس��م 2019 / 2020 عل��ى ضوء ق��رار القيادة 
الرياضية تأجيل النش��اط الرياضي بسبب انعقاد 
المؤتمرات االنتخابية التحادات األلعاب ليستقر 
الموعد الجديد على مس��اء الجمعة القادم بصالة 
الفيحاء بدمش��ق، وكما أشرنا في العدد الماضي 
فإن المباراة النهائية ستجمع الجالء ومستضيفه 
الثورة، بعد أن تأهل الثورة على حساب األشرفية 
بالدور نص��ف النهائي محققًا فوزي��ن متتالين، 
بالمب��اراة األول��ى بفارق )41( نقط��ة )59/100( 
وبالمب��اراة الثانية بف��ارق )26( نقطة )67/93، 

فيم��ا تأهل الجالء بعد ف��وزه على الوحدة بفارق 
)3( نق��اط )51/54( بع��د أن تع��ادل الفريقان 

بالمباراة األولى )66/66(.
األفضلية والخبرة

الش��ك أن خبرة الثورة أوس��ع من ضيفه الجالء 
خصوصًا إنه حقق لقب كأس الجمهورية الموسم 
الماض��ي وكان قد خس��ر اللقب الموس��م الذي 
س��بقه أمام الس��احل فيما الجالء بالتش��كيلة 
الش��ابة الموجودة حاليًا كان بعيدًا عن المنافسة 
على األلقاب لحس��اب الثورة والوحدة والساحل 
وقاس��يون رغم تأهل��ه ل��ألدوار النهائية بصدارة 
مجموعة حلب بش��كل دائم، ووم��ن المؤكد أن 

تواجد أكثر من العبة بصفوف المنتخب الوطني 
يصب لصالح الث��ورة ففي المش��اركات األخيرة 
تواجدت العبات الثورة ماريا دعيبس ونوار بشارة 
وس��يدرة س��ليمان وأليس��يا ماكاريان بصفوف 
المنتخب بالمقابل كان��ت تواجد العبات الجالء 

بالمنتخب عبر جونا مبيض وميريام جانجي.
تميز أليسيا 

الق��وة الضاربة بصف��وف الثورة تتمثل بش��كل 
واضح عبر النجمة أليس��يا ماكاريان التي قدمت 
بالمباريات الس��ابقة مس��توى مميزًا إلى جانب 
زميالتها جيس��يكا حكيمة ونورا بش��ارة وماري 
عبدهللا وس��يدرة س��ليمان وزينة يازجي وماريا 

دعيبس، فيما يعتمد الجالء على ميريام جانجي 
وجونا مبيض وجيس��يكا دميان وعلياء الياسين 
ومي��را عجان، والمالحظ قوة دف��اع الثورة الذي 
يس��اعده عل��ى االعتم��اد على الهجوم الس��ريع 
وامتالكه أكثر من العبة تجيد التس��ديد الثالثي 
مم��ا يجعل هجومهن منوعًا بالش��كل المطلوب 
إلح��راج أي فري��ق ول��و كان يداف��ع بالش��كل 
المطل��وب، فيما اعتم��اد الجالء عل��ى عناصره 
الش��ابة على ضوء خس��ارة جهود أكثر من العبة 
بالس��نوات األخيرة وقد تش��هد المباراة مشاركة 
الالعب��ة الدولية روم��ي الوند التي لم تش��ارك 

باألدوار السابقة.

نهي السنوات العجاف لميسي
ُ
)السادسة( ت

نهائي كأس الجمهورية لسلة السيدات 2019-2020
الجمعة.. مواجهة الثورة والجالء بطموح استمرار التفوق والعودة للقمة

أعل��ن نادي يوفنتوس بطل دوري الدرجة األولى اإليطالي 
لكرة القدم إن سامي خضيرة العب الوسط سيغيب لثالثة 

أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى.
وخضع الالعب البالغ م��ن العمر 32 عاما لجراحة مماثلة 

في الركبة اليمنى في نيسان الماضي.
وقال يوفنت��وس في بيان له إن ”الجراحة… كانت ناجحة 

والالعب سيبدأ مرحلة التعافي على الفور“.
وانتقل خضيرة ليوفنتوس عام 2015 قادما من لاير مدريد، 
واحتكر معه لقب ال��دوري اإليطالي منذ ذلك الحين بعد 
عام واحد من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 2014 مع 

لاير مدريد.
وبدأ الالعب مس��يرته عام 2007 مع شتوتغارت األلماني 

ويرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 2021.

خضيرة يبتعد 
عن يوفنتوس لثالثة أشهر


