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االنتخابات متواصلة
انتخابات المؤسسات الرياضية للدورة العاشرة ما زالت مستمرة ومتواصلة بعد أن 

قطعت شوطًا مهمًا في هذا االتجاه.
وبع��د أن انتهت انتخابات اتحادات األلعاب الرياضية التي جرت حس��ب الجدول 
الزمن��ي المق��رر وفي أجواء ش��فافة وديمقراطي��ة أدت إلى وصول م��ن اختارته 
الجمعي��ة العمومي��ة في كل اتحاد إلى الرئاس��ة أو العضوي��ة وبالتالي بات على 
المنتخبي��ن تولي المس��ؤولية بأمانة وص��دق وواقعية وقي��ادة اللعبة وتطويرها 
بما يتناس��ب ومكانة الرياضة الس��ورية إقليميًا وعربيًا ودوليًا وقاريًا والعمل على 
انتش��ارها بالشكل المطلوب محليًا لمختلف الفئات العمرية وللجنسين بما يكفل 
توال��ي األجيال ورف��د المنتخبات والوصول إلى إنجازات مطلوبة في التنافس��ات 

المستحقة محليًا وخارجيًا.
وأن تضع االتح��ادات خططها وبرام��ج عملها بما يتناس��ب واإلمكانات المتاحة 
والمتوفرة والممكنة بمنتهى الحرص والتفاؤل واألمل وحس��ن العمل وأن يكون 
ه��ذا العمل بروح األس��رة الواحدة المنس��جمة والمتفاهمة وبإحس��اس عال من 

المسؤولية الوطنية.
وغدًا تبدأ انتخابات اللجان التنفيذية لفروع االتحاد الرياضي العام وتكتس��ب هذه 
الخط��وة أهمية كبيرة لما لف��روع االتحاد مكانة في اله��رم الرياضي وعلى درجة 
قصوى من األهمية تتناس��ب ومهام كل ف��رع ودوره الفعال في العمل المتكامل 
لمؤسس��ات االتحاد الرياضي العام وحين نعرف المهام المنوطة بالفروع وقياداتها 

ندرك دورها وأثرها وتأثيرها في ساحات العمل.
فالفرع هو التنظيم الرياضي على صعيد المحافظة وله ش��خصية اعتبارية في إطار 
االتحاد الرياضي العام وتدير الفرع قيادة رياضية هي اللجنة التنفيذية ويضم الفرع 
في كل محافظ��ة جماهير الرياضيين وجميع األندي��ة الرياضية واللجان الفرعية 

لالتحادات الرياضية العاملة في المحافظة ومن مهام القيادة الرياضية للفرع.
إعداد خطة العمل وتنفيذها واإلش��راف على ش��ؤون الالعبي��ن واألندية واللجان 
الفرعي��ة التابعة لها وتنس��يق العمل ومراقبة نش��اطها تنظيميًا وإداري��ًا وماليًا، 
ومتابعة تنفيذ مقررات إدارات اتحادات األلعاب وتنفيذ قرارات المجلس المركزي 
والمكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام وتبليغ األندية واللجان الفرعية قرارات 

إدارات اتحادات األلعاب المرسلة لها أصواًل.
مم��ا تقدم نلحظ أن دورها فعال وأساس��ي وهو مكمل لعمل بقية المؤسس��ات 
الرياضي��ة وأح��د ركائز بنيانها وتماس��كها وعليه البد وأن يك��ون المنتخبون في 
الرئاسة والعضوية من الكفاءات الفاعلة والقادرة على قيادة الدفة إداريًا واجتماعيًا 

وإنسانيًا ورياضيًا وبكفاءة ميدانية.
الرياضي��ون ف��ي كل مؤسس��اتهم وبعد أن قطعوا أش��واطًا هامة ف��ي انتخابات 
مؤسس��اتهم للدورة العاش��رة من عمر منظمة االتحاد الرياض��ي العام ويتابعون 
بكل أمانة وصدق بقية المش��وار يتقدمون من س��يد الوطن الس��يد الرئيس بشار 
األسد رئيس الجمهورية بكل آيات المحبة والوالء واالنتماء عربون وفاء لما يقدمه 
س��يادته للرياضة والرياضيين ولرعايته الكريمة له��ا وتكريمه لألبطال والبطالت 

والفرق والمنتخبات أصحاب البطوالت واإلنجازات.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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يلتقي منتخبنا الوطني للناش��ئات لكرة القدم 
نظيره الفلسطيني اليوم السبت )الساعة الثالثة 
عص��رًا( ضمن منافس��ات الجول��ة الثانية من 
بطولة غرب آس��يا للناش��ئات )تحت 15 سنة( 
المقام��ة حالي��ًا في األردن والت��ي يختم فيها 
منتخبنا مشاركته بعد غد اإلثنين عندما يواجه 

الفريق اللبناني الساعة الثالثة عصرًا أيضًا.
وافتتح��ت البطولة بوقت متأخر من مس��اء 
الخمي��س حيث التقى منتخبن��ا )والجريدة 
على الطابع( منتخب البلد المضيف ، وتقام 
البطولة بمش��اركة 4 منتخبات وهي األردن 
وفلس��طين ولبنان إضاف��ة لمنتخبنا والتي 
تستمر حتى السادس عشر من الشهر الحالي 
علمًا أن جميع مباري��ات البطولة تقام على 
ملع��ب البولو في العاصم��ة األردنية عمان ، 
وتلعب المنافس��ات بنظام دوري من مرحلة 
واحدة ويحق��ق اللقب الفري��ق األكثر جمعًا 

للنقاط خالل الجوالت الثالث.
وقبل بدء البطولة تح��دث مدرب المنتخب 
س��ليم جبالوي عن هذه المش��اركة بالقول: 

ننظ��ر إلى ه��ذه البطولة كمرحل��ة تكميلية 
في بناء الفريق وانعكاس��اتها على المستقبل 
ستكون جيدة جدًا ألن ذلك سيتيح لالعبات 
الدخول بأجواء تنافسية مع العبات بمستوى 
أعلى منهن في منتخبات أخرى، كما ستؤثر 
بش��كل إيجابي عل��ى الدوري النس��وي في 

س��ورية باعتبار أن تحسن مستوى الالعبات 
سيرفع من مستوى الدوري بشكل عام.

كما تحدث » جبالوي« في المؤتمر الصحفي 
الذي س��بق المب��اراة اإلفتتاحي��ة: نمر اآلن 
بمرحلة بناء لكرة القدم االنثوية في سورية ، 
ونهتم به��ذا القطاع جيدًا ونأمل أن تنعكس 

مش��اركتنا هذه على ق��ادم البطوالت بصورة 
إيجابية.

وعبر الجبالوي عن أمله بأن تكون مش��اركة 
الحالي��ة أفض��ل من  الس��وري  المنتخ��ب 
السابقة، مش��يرًا إلى ضرورة تضييق الفجوة 
بين منتخبنا وبين بقي��ة المنتخبات، األمر 
الذي س��يؤثر بشكل إيجابي على كافة أركان 
ك��رة الق��دم األنثوية في س��ورية، وخصوصًا 
أن ه��ذا القطاع وعلى مس��توى المنتخبات 
يحتاج تحقيق نتائج إيجابية لتسريع عملية 

التطوير.
وتض��م قائم��ة منتخبنا كل م��ن الالعبات: 
رنيم أبو لطيف، شهد أبو راس، لجين حيدر، 
رنيم معروف، جولي الجرمقاني، الريسا نادر، 
رؤى غريب، ريم العماطوري، ضحى زنجرلي، 
لورين حامد، شام جمال، رانيا الحلح، سيدرا 
زين الدين، س��يدرا خي��زران، أهين محمد، 
ميار علوش، الفا عثمان، مي س��مير، بارين 
أوس��و، بيان المبيض، آية محم��د، تاال نور 

الدين، شذى عربي.

كرة القدم

ربيع حمامة

حلق نس��ورنا عاليًا في س��ماء الصين فتمكنوا 
من تثبيت خصومهم وقبض��وا على بطولتها.. 
منتخبن��ا األولمبي لك��رة القدم ب��دأ بقوة في 
بطول��ة الصين الدولي��ة الودية فتج��اوز مالي 
به��دف دون رد ، أتبع��ه بالفوز عل��ى أصحاب 
األرض بالنتيجة ذاته��ا ليضمن صدارة البطولة 
بغض النظر عن نتيجة المباراة التي ستجمعه 
صباح اليوم الس��بت مع طاجكستان )التاسعة 

صباحًا بتوقيت دمشق(.
اللقب س��يعطي بالتأكيد دفع��ة معنوية كبيرة 
ج��دًا ألولمبين��ا إن كان من ناحي��ة احتكاكه 
م��ع منتخب��ات متط��ورة م��ن جه��ة والظفر 
باللق��ب من جه��ة أخرى حيث تأت��ي البطولة 
الحالية كمحط��ة اس��تعدادية لنهائيات كأس 
آس��يا لمنتخبات تحت 23 سنة التي سيلعب 
س��يلعب فيها منتخبنا بالمجموعة الثانية إلى 
جان��ب منتخبات قط��ر واليابان والس��عودية، 
وتقام بالعاصمة التايالندية بانكوك اعتبارًا من 
8 كانون الثاني 2020 وبذلك س��يعود تشكيلنا 
لدمش��ق بعد بطولة الصين لينض��م الالعبين 
ألنديتهم مع عودة هدير دوري كرة الممتاز قبل 
أن يطيروا لألراضي التايلندية لخوض بطولتهم 

القارية.
محط��ة الصي��ن والف��وزان باإلضاف��ة لحديث 
المدرب أمكن الحكيم سنكون معهم بالسطور 
القادمة التي سنخطها بتصرف استنادًا للرسائل 
اإلعالمية التي صدرت عن زميلنا عماد األميري 
المنسق اإلعالمي لمنتخبنا األولمبي بعد تعذر 
نق��ل المباري��ات حيث لم تنق��ل على أي من 

القن��وات التلفزيونية المحلي��ة في الصين وال 
عل��ى أي موقع أو رابط لكن تم الس��ماح ألحد 
المواق��ع االلكترونية المحلي��ة والذي يمتلك 
حق��وق بث مباري��ات المنتخ��ب الصيني في 

البطولة بوضع كاميراته وتصويرها.
ويبق��ى األهم ه��و تكريس ثقافة الف��وز التي 
يتمت��ع بها هذا التش��كيل وطالما لم يس��جل 
بمرمان��ا وعلى النقيض س��جلنا وفزنا وتصدرنا 
ف��إن كل ما ق��د يقال ع��ن المس��توى الفني 
هو أم��ر يمكن تجاوزه على اعتب��ار أننا حققنا 
األه��م والمطلوب ه��و انعكاس ذل��ك إيجابًا 
على االس��تحقاق الق��اري القادم وع��دم النوم 
في عس��ل اللقب الحالي وهو أمر يعيه مدربنا 
الحكيم جيدًا لذلك تابعن��ا تركيزه الدائم على 
ع��دم التقاعس وإعطاء كل مباراة حقها الكامل 
وكأنه��ا مب��اراة نهائي��ة وهو مايزيد مس��احة 

التفاؤل بمنتخب رجال المستقبل.
مباراة اللقب

ضم��ن منتخبنا األولمب��ي التتويج بلقب دورة 
الصين الدولية الودية بع��د تغلبه يوم األربعاء 
الماضي عل��ى منتخب البل��د المضيف بهدف 
دون رد س��جله عالء الدالي في الدقيقة 82 من 
تس��ديدة من داخل منطقة الج��زاء، بعد مباراة 
كان فيه��ا المنتخب الصيني األكثر اس��تحواذًا 
على الكرة وس��نحت له عدة ف��رص تألق وليم 
غنام ف��ي إبعادها مع العبي خ��ط الدفاع، في 
حي��ن رد القائم األيس��ر تس��ديدة للبركات إثر 
هجمة منظمة في ش��وط المباراة الثاني الذي 
اعتمد فيه تش��كيلنا على إغالق منطقة الوسط 
م��ع تفعيل لألطراف وش��ن هجم��ات مرتدة 

سريعة متى أمكن.
مثل منتخبن��ا في المباراة: ولي��م غنام، خالد 

كردغل��ي، يوس��ف محمد، مصطفى س��فراني، 
يوس��ف الحموي، صبحي ش��وفان )عبد القادر 
عدي(، خليل إبراهيم )س��يمون أمين(، أنس 
العاجي )زيد غرير(، زكريا حنان )كامل كواية(، 
عبد الهادي شلحة )عالء الدالي(، عبد الرحمن 

بركات )الليث علي(.
وش��هدت التش��كيلة غي��اب كل م��ن فارس 
ارن��اؤوط وكام��ل حميش��ة بس��بب المرض ، 
وحرص ال��كادر الفني والطبي عل��ى تعافيهما 

وعدم تفاقم حالتهما.
وبهذا الف��وز رفع منتخبنا رصيده لس��ت نقاط 
علم��ًا أن المنتخب الصين��ي كان قد فاز على 
طاجكس��تان بهدفين لهدف في الجولة األولى 

من البطولة.
وتركزت الحصص التدريبية لمنتخبنا معظمها 

في المجمع الرياضي لمدينة زهوهاي 
فوز افتتاحي

وكان منتخبن��ا األولمبي قد بدأ مش��واره في 
بطولة الصي��ن بالفوز على منتخب مالي بهدف 
دون رد سجله كابتن الفريق فارس أرناؤوط من 
متابعة رأس��ية للركلة الحرة التي نفذها كامل 

حميشة في الدقيقة التاسعة والستين.
منتخ��ب مالي دخل المباراة بالتش��كيلة ذاتها 
التي واجه فيها منتخ��ب مصر في بطولة أمم 
افريقيا األخيرة )باستثناء الظهير األيمن وأحد 
العبي االرتكاز( في حين لعب منتخبنا منقوصًا 
من س��يمون أمين لع��دم الجاهزية وكل من 
ع��الء الدالي )ش��د خفيف بالعضل��ة الخلفية( 

وكامل كواية للمرض.
بدأ منتخبنا المباراة بقوة وس��يطر على مفاتيح 
اللعب فسدد الش��لحة في الدقيقة الثامنة كرة 
خفيفة بجانب القائم األيمن، رد عليها منتخب 

مال��ي بفرصة خطرة في الدقيق��ة )12( أبعدها 
يوسف محمد من على خط المرمى ليهدر بعدها 
منتخبنا سلسلة من الفرص المتتالية من خالل 
رأس��ية للبركات ورأسية أخرى لألرناؤوط، قبل 
أن يضيع العاجي كرة في مواجهة المرمى من 
تمريرة طويلة من الكردغلي في الدقيقة )24(.

وفي الدقيقة )35( الحت للبركات أغلى فرص 
الش��وط األول بعدما انحرفت تس��ديدته بضعة 
سنتمترات عن القائم األيمن ، واختتم الشلحة 
مهرجان فرص الشوط األول برأسية مرت بجوار 

القائم األيسر في الوقت بدل الضائع.
منتخب مالي س��يطر عل��ى الدقائق األولى من 
الش��وط الثاني دون أن يهدد مرم��ى منتخبنا 
بأية كرة خطرة ، قبل أن يستعيد منتخبنا زمام 
المبادرة، فسدد الكردغلي ركلة حرة مباشرة في 
أحضان حارس مالي ف��ي الدقيقة 67 وبعدها 
بدقيقتين أحرز منتخبنا هدف المباراة الوحيد 
من ركلة حرة نفذها بإتقان الحميشة لتصل إلى 

رأس فارس أرناؤوط الذي أودعها في المرمى.
بعدها بدقائق أهدر الحالق انفرادة كان بإمكانه 
مضاعفة النتيجة من خاللها، فيما تصدى يزن 
عرابي للركلة الحرة التي أتيحت لمنتخب مالي 
في الدقيق��ة 82 ونجح فريقن��ا في امتصاص 
الضغط الكبير الذي مارسه العبو مالي لتعديل 
النتيجة وأحك��م إغالق جميع المنافذ للمرمى 
في الدقائق األخيرة ليخرج فائزًا بهدف دون رد.
مثل منتخبنا في هذه المباراة: يزن عرابي، خالد 
كردغلي، يوسف محمد، فارس أرناؤوط، يوسف 
الحموي، كامل حميش��ة )مصطفى س��فراني 
90(، خليل إبراهيم )صبحي شوفان 68(، أنس 
العاجي )زيد غرير 58(، زكريا حنان )عبد القادر 
عدي 68(، عبد الرحمن بركات )محمد ريحانية 

90(، عبد الهادي شلحة )محمد الحالق 68(.
ورغم فسح المجال أمام المنتخبات المشاركة 
بإج��راء 12 تبدياًل فق��د اكتفى المدي��ر الفني 
الحكيم بس��تة  أيم��ن  األولمب��ي  لمنتخبن��ا 
تبدي��الت وم��درب منتخ��ب مالي بخمس��ة 

تبديالت.
الحكيم: ثمرة جهد جماعي

بداي��ة نذك��ر ماقاله المدي��ر الفن��ي لمنتخبنا 
األولمب��ي أيم��ن الحكيم حيث أك��د أن الفوز 
عل��ى منتخب الصين كان ثم��رة جهد جماعي 
للكادر الفني والطبي ولجميع الالعبين،وأضاف 
خ��الل المؤتمر الصحفي الذي تال المباراة أمام 
اصح��اب األرض: مررنا بظ��روف صعبة للغاية 
منذ وصولنا إلى زهوهاي وخاصة على مستوى 
اإلره��اق البدني والصحي، لكن تكاتف الجميع 
وروح العائلة الواحدة التي س��ادت في معسكر 
الفريق ساهمت في تحقيق الفوز على مالي من 

ثم منتخب الصين.
وتابع الحكي��م قائاًل: منتخب الصين األولمبي 
م��ن أق��وى المنتخبات الت��ي واجهناها حتى 
اآلن في مس��يرتنا االس��تعدادية، وقد استفدنا 
منه��ا كثي��رًا، وآم��ل أن تكون ه��ذه البطولة 
انطالق��ة حقيقية نحو تحقي��ق الحلم بالتأهل 
إل��ى أولمبياد طوكيو من خالل النهائيات التي 

ستقام في تايلند الشهر المقبل.
وحول س��ؤال عما إذا كان يتوقع التتويج قبل 
نهاية البطولة بجولة واحدة، أجاب الحكيم: أنا 
أثق بالعب��ي منتخبنا األولمبي، وقد كانوا على 
قدر المس��ؤولية الملقاة عل��ى عاتقهم، ونحن 
س��عداء ألننا أدخلنا الفرحة لقل��وب جماهيرنا 
في س��ورية والتي تدعم المنتخب وتعول عليه 
في النهائيات اآلس��يوية.. صحي��ح أننا توجنا 

قبل أن نلعب مع طاجكس��تان ولكننا سندخل 
المب��اراة األخيرة بجدية مطلقة وبرغبة حقيقية 
في تحقيق الفوز ومنح الفرصة لكافة الالعبين 
حتى تكتم��ل الفائدة من المش��اركة في هذه 

البطولة.
تعب واستشفاء

تع��رض عدد م��ن العب��ي منتخبن��ا لإلصابة 
باالنفلونزا قبل وبعد مب��اراة مالي اإلفتتاحية، 
وكم��ا تقدم أث��ر ذلك بغياب ف��ارس ارناؤوط 
وكامل حميش��ة ع��ن اللق��اء الثان��ي ، حول 
الجاهزي��ة الصحية من جمي��ع األوجه تحدث 
د.عزت ش��قالو طبيب المنتخ��ب قائاًل: التحق 
الالعب��ون بمعس��كر المنتخ��ب األولمبي بعد 
خوضهم ألسبوع مضغوط في الدوري المحلي، 
حيث لع��ب الجميع مباراتي��ن يومي الجمعة 
والثالثاء، وس��افروا م��ع المنتخب إلى الصين 
ضمن رحلة ش��اقة مع تغيي��ر مناخي واضح، 
األم��ر الذي جع��ل الالعبين في حال��ة إرهاق 

بدني.
وأضاف د.ش��قالو: رغم المتابعة واالستش��فاء 
الس��ريع الذي حاول ال��كادر القي��ام به إال أن 
التعب الذي لح��ق بالالعبين أضعف مناعتهم، 
وس��اهم التغيير المناخي بإصاب��ة المزيد من 
الالعبين باالنفلون��زا التي ال تفيد معها األدوية 
إال بتخفي��ف أعراضه��ا، وبع��د خ��وض مباراة 
االفتتاح أمام مالي، انتقلت العدوى لتش��مل 
محمد الحالق، كامل حميش��ة، فارس أرناؤوط 
ويوس��ف الحموي حيث تم اإلش��راف عليهم 
وأبدوا تحس��نًا جيدًا مع محاولة عدم السماح 
لباق��ي الالعبي��ن باالحت��كاك معه��م تجنبًا 
للعدوى، استقرت معها حالة المصابين بنسبة 

جيدة قبل مباراة الختام.

تجاوز مالي واصطاد التنين و)اليوم( يواجه طاجكستان

منتخبنا األولمبي يتوج بطاًل لدورة الصين الدولية لكرة القدم

أصدرت اللجن��ة المؤقتة التحاد كرة القدم تعميمًا 
بعد ظهر الخميس تضمن القائمة اإلسمية النهائية 
للمرش��حين النتخاب��ات االتحاد الك��روي القادم 

تضمن ما يلي :
بعد أن تمت دراس��ة جميع الثبوتي��ات واألوراق 
المطلوبة من قبل اللجنة المشرفة على االنتخابات 
للمرش��حين لمناصب مجلس إدارة االتحاد العربي 
الس��وري لكرة القدم للمؤتمر العادي )االنتخابي( 
المق��رر إقامت��ه في تاري��خ يوم الس��بت الموافق 
ب�28/12/2019 تم��ت الموافقة على قبول طلبات 

المرشحين التالية أسماؤهم:
المرش��حون لمنصب رئيس االتحاد: فاروق سرية، 

أنس السباعي، حاتم الغايب.
المرشحون لمنصب نائب رئيس االتحاد: زكريا قناة.

اإلدارة  مجل��س  أعض��اء  لمنص��ب  المرش��حون 
)المقيمي��ن( ط��الل بركات، عس��اف خليفة، عبد 

الرحمن الخطيب، محمد نزار رباط، أيهم الباشا.
المرش��حون لمنصب أعضاء مجل��س اإلدارة )غير 
المقيمين(: رفعت الشمالي، عبد هللا بصلحلو، زياد 
شعبو، صفوان العثمان، مروان خوري، ياسر أبوحال، 

نبيل الس��باعي، زياد الحمود، محمد عبد الخليل، 
غزوان المرعي، ثائر الحويج، س��عد قرقناوي، عبد 

القادر كرد أوغلي.

المرشحون النتخابات اتحاد كرة القدم اليوم.. ناشئاتنا بمواجهة المنتخب الفلسطيني في بطولة غرب آسيا

س��حب االتح��اد اآلس��يوي لكرة 
القدم قرعة بطول��ة كأس االتحاد 
اآلس��يوي التي تأتي في المرتبة 
الثانية بع��د بطولة أبطال الدوري, 
وتم��ت القرع��ة ف��ي العاصم��ة 
الماليزية بمقره والتي شارك فيها 
36 نادي��ا وكان م��ن نصيب كرة 
القدم الس��ورية مش��اركة ناديين 
مباش��رة ف��ي مجموعتي��ن دون 
التع��رض ألدوار الترضية ووزعت 
الفرق على 5 مجموعات هي غرب 
آسيا ووسط آس��يا وجنوب آسيا 

وآسيان وشرق آسيا. 
التصفيات

الفرق الس��ورية التي شاركت نادي 
الجيش بطل ال��دوري العام ألندية 
الممت��ازة, ون��ادي الوثب��ة بط��ل 
الجيش  الجمهوري��ة وج��اء  كأس 

والوثبة  االول��ى  المجموع��ة  ف��ي 
ف��ي المجموع��ة الثاني��ة وهناك 
مجموع��ة ثالث��ة ف��ي مجموع��ة 
غ��رب آس��يا وتلع��ب االندية في 
المجمع��ات الثالث��ة دور أول على 
بطول��ة المجموع��ة ودور ثان بين 
ابطال المجموعات الثالث, ويتأهل 
الفائ��ز لمواجهة بط��ل االندية في 

المجموع��ات األرب��ع الباقي��ة في 
مب��اراة نهائية على الف��وز بالكأس 
الن  الكب��رى  المالي��ة  وبالجائ��زة 
هن��اك جوائ��ز أقل قيم��ة ألبطال 
التصفي��ة  وأدوار  المجموع��ات 

بينهما.
مجموعات غرب أسيا

- م��ج 1 تض��م: العه��د اللبناني, 

الجي��ش  البحري��ن,  المنام��ة 
السوري, والفائز من صور العماني 

وهالل القدس الفلسطيني.
- م��ج 2 وتضم: الفائ��ز من الفيصلي 
والوحدات االردنيين, االنصار اللبناني, 
والس��المية  الكوي��ت  م��ن  والفائ��ز 

الكويتيين, ونادي الوثبة السوري.
- م��ج 3 تضم: الفائ��ز من الرفاع 

والمح��رق البحرينيي��ن والجزيرة 
العمان��ي  والظف��رة  االردن��ي 

والقادسية العماني.
ويذكر ان نادي الجيش سبق وأن فاز 
بالبطولة االفتتاحي��ة لها عام 2004 
وحل الوحدة وصيف��ا, ونادي الوثبة 
يشارك ألول مرة, والعهد اللبناني هو 

الفائر بكأس الموسم الفائت.

الجيش بالمجموعة األولى والوثبة بالثانية في كأس االتحاد اآلسيوي 
صبحي أبو كم

مالك الجاسم

لم تنتظ��ر إدارة اليقظة كثيرًا حتى 
اتخ��ذت قرارًا بقبول اس��تقالة عماد 
دحبور من تدريب فريقها على خلفية 
النتائ��ج التي حققها أخضر الدير في 
مرحل��ة الذهاب م��ن دوري الدرجة 
األولى وكان قرارها س��ريعًا باختيار 
مدرب جدي��د حيث س��مت أحمد 
جالد مدرب��ًا للفريق وتم��ام الخاطر 
مدربًا لحراس المرمى على أن يقوم 
الجالد باختيار المدرب المس��اعد له 
الجالد لدمشق وباشر مهامه  ووصل 

فورًا في فريق اليقظة.

محافظ دير الزور أحمد جالد مدربًا لليقظة
يدعم نادي الفتوة

قدم محافظ دير الزور عبد المجيد 
الكواكبي مبل��غ مليون ليرة دعمًا 
لن��ادي الفت��وة وتكف��ل بكام��ل 
تكاليف رحل��ة الفريق إلى حمص 

لمواجهة الكرامة  ووعد الكواكبي 
بمكافأة مجزية في حال الفوز على 
الكرامة أو النواعير وتقديم المزيد 
من الدع��م للن��ادي ووعد كذلك 
بحضور إحدى مباريات النادي في 

دمشق لدعم الالعبين شخصيا.
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توج الدكت��ور ماه��ر خياطة نائب 
العام  الرياض��ي  االتح��اد  رئي��س 
وجالل نق��رش رئيس اتح��اد كرة 
للناشئات  الوطني  الس��لة منتخبنا 
)تح��ت 16 عام��ًا( لك��رة الس��لة 
لبطولة  بط��اًل  الماض��ي  األس��بوع 
منتخبات دول غرب آس��يا األولى 
الت��ي اختتم��ت مس��اء الثالث��اء 
بصالة الفيحاء الرئيس��ية بدمش��ق 
منتخب��ات  مش��اركة  وش��هدت 
لبنان والعراق وس��ورية بعد أن فاز 
على  النهائية  بالمب��اراة  منتخبن��ا 
منتخ��ب لبن��ان بف��ارق )8( نقاط 
حق��ق  منتخبن��ا  وكان   )49/57(
ف��وزًا كبيرًا وس��هاًل على المنتخب 
العراقي بفارق )34( نقطة )16/60( 
بالمباراة األول��ى واحتل المنتخب 
اللبنان��ي المركز الثال��ث بعد فوزه 
على المنتخب العراقي بفارق )27( 
نقط��ة )42/69( وق��د حضر حفل 
العميدي  الدكتور حس��ين  الختام 
رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة السلة 
وجاك باشاياني نائب رئيس اتحاد 
غرب آس��يا وفؤاد صليبا أمين عام 
اتحاد غرب آس��يا وابراهيم أبا زيد 
واس��ماعيل حلواني  ولبنى مع��ال 
أعضاء المكت��ب التنفيذي لالتحاد 

الرياضي العام... إليكم التفاصيل:
مباراة متكافئة وفوز صعب

ش��هدت المب��اراة النهائي��ة تكافؤ 
وتنافس��ًا كبيري��ن بي��ن منتخبنا 
 ، اللبنان��ي  المنتخ��ب  وش��قيقه 
بالدقائق  منتخبن��ا  تق��دم  حي��ث 
الث��الث األول��ى )2/5( عب��ر يان��ا 
المنتخب  لك��ن  وبيروي��ن  ودل��ع 
اللبنان��ي قلب المجري��ات بعد أن 
تح��ول للدفاع الضاغ��ط على طول 
الملعب مم��ا أربك منتخبنا فتقدم 
المنتخب اللبناني م��ع نهاية الربع 
األول )18/14( بفضل تميز الالعبة 
قمر منصور بالتس��جيل والتمرير ، 

وفي الربع الثان��ي حاول المنتخب 
اللبنان��ي الح��د م��ن ق��وة ارتكاز 
المنطقة  دف��اع  بإعتماد  منتخبن��ا 
ونجح في ذلك حيث اتس��ع الفارق 
نقاطمم��ا دف��ع مدربة  إلى عش��ر 
منتخبن��ا ريم صب��اغ بإعتماد دفاع 
المنطقة الضاغ��ط ومع نجاح ماريا 
وبيروين بالتسجيل من تحت السلة 
فانتهى  ثالثيتي��ن  يانا  وتس��جيل 

الرب��ع )12/11( لتصبح النتيجة مع 
نهاية الشوط األول )30/25(.

الثالثيات وقوة الدفاع
ش��هد الربع الثالث ببدايته تميزًا 
الس��ريع  الهج��وم  ف��ي  لبناني��ًا 
واإلختراق من تحت السلة فارتفع 
الفارق إلى 9 نقاط ، لكن قوة دفاع 
منتخبن��ا باالعتماد عل��ى طريقة 
دفاع المنطق��ة أجبرت المنتخب 

اللبناني على التحول للتسديد من 
خارج القوس ولم يكن موفقا أبدا 
حيث سجل ثالثية واحدة من 10 
فيما نجحت يانا ودلع بالتسجيل 
الثالثي إلى جان��ب تميز بيروين 
م��ن تحت الس��لة فانته��ى الربع 
بتقدم منتخبن��ا )10/14( لتصبح 

النتيجة )40/39(.
وف��ي الرب��ع األخي��ر نجح��ت يانا 

بتس��جيل ثالثي��ة أه��دت التقدم 
المباراة لحظات  لتش��هد  لمنتخبنا 
مثي��رة تب��ادل خالله��ا المنتخبان 
التس��جيل لك��ن العباتنا حس��من 
المباراة بتس��جيلهن ثالث ثالثيات 
متتالية عبر دلع وماريا فانتهى الربع 

)9/18( ليفوز منتخبنا )49/57(.
أرقام ونقاط

س��جل لمنتخبنا: يانا عفيف )18( 

نقطة ودلع حم��ود )14( وبيروين 
خليل )12( وماريا بدر )9( وسارة 
الي��اس )1( والرا جوخ��ه جي)1( 

وآرميك بوشكيزيان )2(
فوز سهل

التي جمعت  االفتتاحي��ة  المب��اراة 
العراقي  المنتخ��ب  م��ع  منتخبن��ا 
ش��هدت فوزًا س��هاًل لمنتخبنا على 
ش��قيقه العراق��ي)16/60(، حي��ث 
ف��رض منتخبن��ا أفضليت��ه فتألقت 
العباتنا بالتس��ديد من تحت الس��لة 
كم��ا تميزن بالس��رعة ف��ي التحول 
من الدفاع إلى الهجوم لينهين الربع 
األول 1/15 والربع الثاني 5/16 لينهي 
النصف األول بالتقدم )31-6(. وفي 
الثاني تابع منتخبنا تميزه  الش��وط 
الثالث  الربعين  وواصل تقدمه ف��ي 
والراب��ع وبنتيجة 4/12 نقطة و6/17 

لينهي المباراة لمصلحته 16/60.
أرقام ونقاط

س��جل لمنتخبنا: يانا عفيف )14( 
نقطة وبيروين خليل )9( وبرفين 
جج��و )8( وس��يميل األحمر )6( 
ولين برني��ة )4( والرا جوخه جي 
)4( وماري��ا الب��در )4( وأرمي��غ 
بوش��كيزنيان )4( وس��ارة الياس 
غالي��ة   ،)2( حم��ود  ودل��ع   )3(

كيالني )2(.

كرة القدم

من القلبمن القلب

بعد منافس��ة حامية عاد اتحاد كرة الس��لة إل��ى قواعده وبدأ على 
ما يبدو في اس��تكمال خطوات كان قد ب��دأ بالتمهيد لها وأهمها 
دخولنا إلى االستحقاقات وخاصة بطولة غرب آسيا لفئة الناشئين 

والناشئات التي بدأت لتوها وُتوجت بفوز ناشئاتنا على العراق.
ورغ��م غياب البعض عن هذا االس��تحقاق لس��بب أو آلخر إال أن 
العودة مهمة للغاية على أن تنظم س��ورية استحقاق الشباب في 

العام القادم.
الخطوة في حد ذاتها مهمة للغاية فالعودة إلى المس��ار بعد طول 
جف��اء دليل عافية وه��ي خطوة مهمة ألن ما ش��هدناه من نزيف 
لالعبين خالل س��نوات أفقد المنتخب��ات الكبيرة توازنها وعودتنا 
اآلن بفئات الناش��ئات والش��باب تؤس��س لجيل واع��د تم البدء 

بخطوته األولى وهذا أمر مفرح للغاية.
قبل مب��اراة الع��راق تابعنا على الشاش��ات مقاطع م��ن تدريب 
الناشئات وكان من المالحظ أن هناك قفزة نوعية على المستوى 
الفني أواًل ثم قفزة أخرى على مس��توى انتقاء الالعبات من حيث 
الط��ول وأذكر بعض مباريات منتخب الس��يدات بكرة الس��لة في 
ال��دورة العربية باألردن، أقول: أذكر بأن معدل الطول عند منتخبنا 
آن��ذاك كان متواضعًا بل ملفتًا للنظر.. مع أن اللعبة في أساس��ها 
تعتمد الط��ول أواًل إذن هناك تحول في مفهوم االنتقاء وهذا أمر 

يبعث على التفاؤل.
في لقاء تلفزيوني مع المسؤولة عن هذا المنتخب الناشئ والذي 
تاب��ع الجمهور بع��ض مقاطعه يش��عر المرء بأن هن��اك مفهومًا 
جديدًا لمقاربة آلي��ة االنتقاء وأن إتاحة الفرص تبدو معقولة أمام 
المرش��حات لهذه الفئة العمرية ألهميتها القصوى يبقى أن يقوم 
االتحاد ببعض الخطوات وعلى رأس��ها آلي��ة الفئات العمرية على 
مس��توى األندية وفي البطوالت المحلية إلتاحة الفرصة أمام أكبر 
شريحة من الناشئين والناشئات بالمشاركة في الدوري والبطوالت  
فقد خسرنا الكثير من العبي والعبات الصدارة ونحتاج إلى قاعدة 
واسعة تؤس��س على قواعد واضحة هدفها تطوير المستوى الفني 
الذي س��يرفد الفئات األعلى وهذه مهمة صعبة ودقيقة ويجب أن 
تك��ون بأيد أمينة متفهمة لواقع الحال وهذا من الخطوات األولى 
الت��ي يجب أن يتبناها االتحاد المس��تمر في مهمته لتعويض ما 

خسرناه من العبين والعبات خالل سني األزمة.
اس��تحقاق ش��باب غرب آسيا بكرة الس��لة وعلى أرضنا بارقة خير 
تبع��ث على التفاؤل والس��ير بهذه الخطوات يعي��د البريق للعبة 
الجماهيري��ة المحبوب��ة ويعي��د جمهورها لالهتم��ام بها بعد أن 

خسرنا الكثير على مستوى الالعبين واإلداريين والمدربين.
متفائلي��ن بعودتكم إلى االس��تحقاق ونرق��ب باهتمام كل نجاح 

قادم. 

عودة مباركة

نبيل الحاج علي

منتخبنا الوطني للناشئات لكرة السلة بطاًل لغرب آسيا
أبي شقير 

توقف هدير دوري الدرجة األولى في مجموعتيه 
األولى والثاني��ة مع ختام رحلة الذهاب حيث 
تضم األولى أندية المجد والكس��وة ومعضمية 
الش��ام واليقظة والش��علة والنبك بينما تضم 
الثاني��ة ف��رق المحافظ��ة وجرمان��ا وحرجلة 
والنضال والعربي وجيرود، بوقت تس��تعد فيه 
األندية أعاله باإلضاف��ة للمجموعات المتبقية 

النطالقة إيابها األسبوع القادم.
تفوق المجد

المجموع��ة األولى حس��م فيه��ا المجد أموره 
واس��تلم زمام الص��دارة منع��ًا ألي مفاجآت 
ق��د تعترض الفري��ق على األقل ف��ي التجمع 
األول للمجموع��ة األولى قبل انطالقة التجمع 
النهائي الحاسم على الصعود للدرجة الممتازة، 
وبالنس��بة لنادي المجد يمكن القول »العودة 
للدرج��ة الممتازة« على اعتب��ار أن الفريق هو 
المرش��ح األبرز وفق المعطيات بعد أن بدأ منذ 
هبوط��ه العام الماضي بلملم��ة أوراقه وإعادة 
رسم اس��تراتيجيته الكروية ابتداء من القواعد 

بالنادي وصواًل للفريق األول.
أزرق العاصمة جمع 11 نقطة من رحلة الذهاب 
م��ن ثالثة انتص��ارات وتعادلين وه��و الفريق 
الوحيد بمجموعته الذي لم يذق طعم الهزيمة 
بعد أن لع��ب خمس مباريات س��جل خاللها 
اثني عش��ر هدفًا وتلقت ش��باكه ثالثة أهداف 
وه��و أمر متوقع مع كوكب��ة من المخضرمين 
والشباب لديهم الخبرة الكافية للعودة للدرجة 
الممتازة أو كما يقال »دوري األضواء« شريطة 
احت��رام جميع المنافس��ين واللعب بواقعيته 
وتوظيف ما لديه من إمكانيات بأرض الملعب 

بالشكل الصحيح.
مطاردة البقية

يبتعد المجد بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه 

وهو الكس��وة صاحب المرك��ز الثاني والباحث 
الدائ��م عن التأه��ل للممتازة ومنذ س��نوات 
طويلة وقد يجد ضالته هذا العام بش��كل أولي 
وه��و التأهل للتجم��ع النهائي الحاس��م على 
الصع��ود، لكن ه��ذا األمر بحاج��ة للكثير من 
الصبر والعم��ل الفني بأرض الميدان حيث أن 
الفرق متمرس��ة ومتمكنة )القصد هنا التجمع 

النهائي بحال حجز بطاقته في نهاية اإلياب(.
للكسوة 8 نقاط بعد فوزين وتعادلين وخسارة 
وحي��دة تلقاه��ا م��ن المتصدر وس��جل في 
مباريات��ه الخمس 10 أه��داف مقابل تلقيه 8 

ولديه مبدئيًا ما يؤهله للمتابعة.
ثالث األندي��ة على جدول ترتي��ب المجموعة 
األول��ى هو معضمية الش��ام المفاجأة القادمة 
ل��دوري األولى بع��د أن دعم الفري��ق صفوفه 
بالعبين جيدين على مس��توى ه��ذه الدرجة 
يصنع��ون الف��ارق ولذلك جم��ع 7 نقاط من 
انتصارين وتعادل وخس��ارتين سجل خاللها 6 

أهداف وتلقى 7.
فري��ق اليقظة فاجأ محبيه من منوا أنفس��هم 
المبك��رة  بالبداي��ة  بنتائ��ج أفض��ل مقارن��ة 
لتحضيرات الفري��ق وتدعيمه وتواجد المدرب 

الخبرة عماد دحبور )قبل اعتذار األخير(.
فالفريق يحتل مع نهاي��ة الذهاب المركز الرابع 
بس��ت نقاط  فقط حصل عليها م��ن انتصارين 
قابلهما 3 خسارات وس��جل الفريق في خمس 
مباري��ات 9 أه��داف مقابل 8 أه��داف تلقتها 
شباكه ومن المتوقع أن يتحسن الفريق بحسب 

األخبار الواردة والدعم الذي يتلقاه من محبيه.
فريق الش��علة رغ��م مركزه المتأخ��ر لكن عاد 
بش��كل جيد ولم يفقد أمله بع��د مركز متقدم 
حيث لديه 5 نق��اط يحتل بها المركز الخامس 
بعد فوز وتعادلين  قابلهم خس��ارتين س��جل 

خاللها الفريق 6 أهداف مقابل 8 في مرماه.
آخ��ر المنتخبات في ترتيب الذهاب هو النبك 
بنقاط��ه األربع بع��د فوز وتع��ادل قابلها ثالث 

خسارات ولدى الفريق كغيره األمل في الهروب 
نح��و المنطقة الدافئة بس��بب تق��ارب النقاط 

وتقلب النتائج.
مجموعة صعبة

المجموع��ة الثانية ضمن دوري الدرجة األولى 
م��رت صعبة جدًا على فرقه��ا بمرحلة الذهاب 
قبل أن يحس��مها المحافظ��ة لمصلحته بفارق 

نقطة عن أقرب منافسيه.
فريق المحافظة نال 10 نق��اط من 5 مباريات 
بعد 3 انتصارات وتعادل سجل خاللها 11 هدفًا 
وفي مرماه 5 وارتق��ى الفريق رويدًا رويدًا لكن 
ل��م تكن صدارت��ه باألمر الس��هل وهي مهددة 
إيابًا بحال فقد المزي��د من النقاط، لكنه يبقى 
األوفر حظًا لخبرة معظم العبيه مقارنة بالبقية 
والدعم الذي يتلقاه الفريق من اس��تقرار إداري 
وفن��ي ونفس طويل للمنافس��ة للع��ودة إلى 

دوري األضواء.
مفاج��أة ه��ذا الموس��م حتى اآلن ه��و فريق 
جرمان��ا، حيث لم تكن األضواء مس��لطة على 
هذا الفري��ق قبل الدوري بوج��ود أندية أخرى 
ع��ززت صفوفها ولها باع طوي��ل بهذه الدرجة، 
ولكن اإلصرار والتنظيم والمتابعة دفعوا بدفة 
الفريق للمقدمة ليكونون بالوصافة بفارق نقطة 
فقط ع��ن المتصدر المحافظ��ة وعزز ما وصل 
إلي��ه الموس��م الماضي من مراح��ل متقدمة 
بانتظ��ار رحلة إيابه، وحق��ق الفريق انتصارين 
وثالثة تع��ادالت ولم يتلق أي هزيمة س��جل 
خاللها 12 هدفًا وتلقى 4 ولديه من اإلمكانيات 
الفنية ودع��م جماهيري لالس��تمرار والتأهل 

للتجمع النهائي عن هذه المجموعة.
ويتقدم الفريق بفارق األهداف فقط عن حرجلة 
ال��ذي يمتل��ك 9 نقاط أيضًا لكن��ه مركز قد ال 
يرضي طموح إدارته بع��د كل تلك التعزيزات 
بصفوفه وحتى اآلن الفريق غير مدرك أن فرق 
الدرجة األولى مزعجة جدًا وليس��ت سهلة كما 
يظن البعض ولديها من الش��حن الكافي قبل 

أي مب��اراة المتالك نقاطها ولذلك فإن التأهل 
يتطلب العمل بواقعية واس��تغالل اإلمكانيات 
التي تقدم بش��كل منظم علمًا أن��ه في نهاية 
رحلة الذهاب ورغم فوز الفريق قدم مدربه ياسر 
مصطفى اعت��ذاره عن متابع��ة المهمة ولقي 
اهتمام وشكر إدارة النادي ليتعاقد األخير مع 
المدرب محمد شديد لمتابعة المهمة، ووصول 
حرجلة للتجم��ع النهائي على أق��ل تقدير هو 
أمر متوقع ولن يكون مفاجئًا لالعتبارات التي 

ذكرناها أعاله.
تجدد وصحوة

فريق النضال جدد جلده هذا الموسم بعد فترة 
تعثر كاد أن يهوي بها للدرجة األدنى فاستقدم 
العبين جيدين واس��تعاد بع��ض أبنائه ونظم 
تدريباته بقيادة مدربه بشار بيازيد الذي يخوض 
تجرب��ة التدريب على اعتباره أنه مدرب حراس 
مرمى ونجح نوعًا ما بخلق صورة جديدة لرجال 
الن��ادي وهم منافس��ون حت��ى اآلن بنقاطهم 
الس��بع احتلوا به��ا المركز الراب��ع على بعد 3 
نقاط م��ن المتصدر ونقطتين م��ن الفريقين 
الوصيفين ويلقى الفريق م��ن االهتمام الذي 

يؤهله لمتابعة مشواره الجيد.
فريق العربي فاجأ الجميع هذا الموسم.. حيث 
اعتاد أن يبدأ بش��كل جيد وروح عالية خاصة 
على أرضه بمؤازرة جماهيره لكن هذا الموسم 
مختلف وتلقى في 5 مباريات 3 خسارات تنبه 
حيال ذلك للخطر، ونتيج��ة التفاف المحبين 
وجلس��ة المصارح��ة حق��ق الفري��ق الصحوة 
والمطل��وب منه وجم��ع 4 نق��اط أعطته من 
الدف��ع الكثير ليبدأ إيابه كما أنهى ذهابه وكله 
مره��ون ب��أرض الملعب وإص��رار العبيه على 

تغيير الصورة والهروب لعمق الترتيب.
فري��ق جيرود يتذي��ل ج��دول الترتيب وتعثر 
الفري��ق بجمي��ع مباريات الذه��اب ليتلقى 5 
هزائم ف��ي ظل قل��ة إمكانيات ق��د تودي به 

للدرجة األدنى.

تقارب بالمستويات وتقلب النتائج 

التنافس على أشده في دوري كرة األولى.. فمن يحسم اإلياب لمصلحته؟

ربيع حمامة

أنه��ت اللجنة الفني��ة بكرة القدم بطول��ة البراعم من 
مواليد 2008- 2009 بمشاركة ضمن فرق هي عمال 
حماة والطليعة، النواعير، ش��رطة حم��اة وأكاديمية 
المواس، وج��رت مبارياتها على طريق��ة الدوري من 

مرحلة واحدة. وأسفرت النتائج:
أحرز العب��و عمال حماة المرك��ز األول بعد فوزه على 
النواعي��ر 4/2 وش��رطة حم��اة 5/0، والم��واس 9/0 
وتعادل��ه مع الطليعة 1/1 جامعًا 10 نقاط وس��جل 19 
هدفًا ودخل مرماه 3 أه��داف، ومحصلة أهداف +16. 
وج��اء الطليع��ة بالمرك��ز األول مكرر من ف��وزه على 
النواعير 3/1 وشرطة حماة 4/0 والمواس 5/1 مسجاًل 
13 واس��تقبل مرماه 3 أه��داف ومحصلته +10، وجاء 
النواعي��ر بالمركز الثالث بعد فوزه على ش��رطة حماة 
7/3 وعلى المواس 6/1 جامعًا 6 نقاط وسجل 1 هدفًا 
ودخل مرماه 11 ومحصلته +5. أما ش��رطة حماة فجاء 
بالمركز الرابع بعد فوزه على المواس 4/2، مس��جاًل 7 

أهداف واس��تقبل 18 هدفًا ومحصلته -11 ، فيما جاء 
فريق المواس بالمركز الخامس واألخير من دون نقاط 
وسجل هدفين ودخل مرماه 24 هدفًا ومحصلته -20.

وكلفت اللجن��ة الفنية مجموعة من المدربين النتقاء 
منتخب المحافظة من المدربين.

خالد حوايني، ياس��ر البني، عبد الق��ادر أورفلي، فخر 
حسنة، أحمد الدبس النتقاء أسماء أبرز الالعبين من 
المواهب التي ظهرت بالبطولة، على أن تبدأ تدريبات 

المنتخب اعتبارًا من بداية العطلة االنتصافية.
أفرز مباريات البطولة عدد جي��د من المواهب عالية 
الموهبة والخبرة وذلك بس��بب االهتمام الكبير الذي 

تبديه األندية بفرق الفئات العمرية.
والجدي��ر بالذكر أن منتخب حماة له��ذه الفئة قد فاز 
ببطولة محافظ��ات القطر بعد فوزه بجميع المباريات 

ولم يتعرض ألية خسارة أو تعادل.
وف��ي نهاي��ة البطولة ش��كرت اللجن��ة الفنية جميع 
المدربين واألندية والحكام على مساهمتهم بالنجاح 
الكبير الذي حققته البطولة كما هنأت الالعبين على 

المستوى المبشر الذي أظهروه خالل المباريات.

تتواصل منافس��ات مهرجان براعم كرة حلب على مالعب 
الريشي بنادي الحرية لمواليد 2008- 2009 بمشاركة 12 
فريقًا بين أندية وأكاديميات كرة القدم الخاصة وفق نظام 
الدوري ضمن 4 مجموعات وفي النتائج التي انتهت إليها 

لقاءات المرحلتين األولى والثانية:
فاز االتحاد على الحرفيين 9/0 والريش��ي على عفرين 9/1 
ونجوم المس��تقبل على الش��هباء بهدف وحي��د والنيرب 
عل��ى القلع��ة 8/0 والكمال على عفري��ن 3/0 والحرفيين 
على مدرس��ة االتحاد 3/1 والحرية على نجوم المس��تقبل 
5/0 والسيد على القلعة بنصف دزينة نظيفة من األهداف 
وتختتم المرحلة الثالثة والدور األول بأربعة لقاءات حيث 
يواجه الحرية  فريق الشهباء ثم النيرب مع السيد واالتحاد 

مع مدرسة االتحاد ويتقابل الريشي مع الكمال.
وكان��ت فنية كرة حلب قد اس��تبعدت أكاديمية النش��ئ 
الجديد عن المش��اركة بس��بب اعتذاره عن مباراته األولى 
مع ن��ادي الحرية وألغت كافة مبارياته وس��محت لنادي 
الحرفيين بالمش��اركة بدياًل له واعتبرت فريق القلعة فائزًا 
قانونيًا على النيرب 3/0 بس��بب مشاركة األخير العبًا هو 
تميم قاسم المخالف لش��روط المسابقة من حيث العمر 

وأوقفت مدرب الفريق أحمد إسماعيل لمدة عام.
وف��ي المباريات الودية تغلب القلعة على الحرفيين رجااًل 

2/1 وعلى عمال حلب )ناشئين( 3/1.

كرة حلب الواعدة 
تواصل منافساتها

أح��رز فريق صغار حطين لكرة القدم مواليد 
2008 بطول��ة الالذقية إثر فوزه في المباراة 
النهائي��ة على فري��ق صغار نادي تش��رين 
بثالث��ة أه��داف مقابل هدفين وس��جل له 
أحمد عيدو، جوزيف بدر، عبد هللا زكريا فيما 
سجل لتشرين محمد س��عيد، علي الشيخ 

إبراهيم.
وقد جاءت المباراة النهائية جيدة المستوى 
الفني من الجانبين وأداء عامر بالحماس��ة 
واالندفاع وتوظي��ف المهارات واإلمكانيات 
والفنيات مما يدل على حس��ن االستعداد 
والجه��ود المبذول��ة من مدرب��ي الفريقين 

الياس شغري وأحمد مبيض.
وقد القت المباراة النهائية حضورًا ومتابعة 
م��ن رئيس تنفيذي��ة الالذقي��ة الذي توج 
والميداليات  بالك��ؤوس  الفريقي��ن  العبي 
إل��ى جانب فنية الالذقي��ة وإدارتي حطين 
وتشرين وجمهور كبير من أهالي الالعبين 

ومحبي ومشجعي ناديي حطين وتشرين.
فرسان البطولة

مثل فري��ق صغار حطين كل من الالعبين، 
خالد ش��ريقي، عبد اللطي��ف عكيل، عدنان 

سخطه، جودت شيخ يوسف. 

صغار حطين أبطال 
كرة أندية الالذقية

عمال حماة والطليعة 
في صدارة بطولة براعم الكرة بحماة

صالح أورفلي

محمد هاشم إيزامحمد عجان

المجدالمحافظة
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اختتم��ت األربع��اء الفائت مؤتم��رات اتحادات 
األلعاب للدورة االنتخابية العاش��رة التي انعقدت 
تح��ت ش��عار )الرياضة فعل وانج��از لتبقى راية 
الوط��ن مرفوعة( وش��هدت المؤتم��رات حضورًا 
ش��به كامل من األعضاء إضافة للقيادة الرياضية 
ممثلة برئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد 
الرياض��ي الع��ام التي تابعت كاف��ة المؤتمرات، 
وألق��ى رئيس االتحاد الرياضي العام اللواء موفق 
جمعة كلم��ات توجيهية في بداي��ة المؤتمرات 
تح��دث من خاللها عن واقع العمل الرياضي وما 
تم انج��ازه خالل المرحلة الماضي��ة والذي كان 
ممي��زًا ب��كل المقاييس خاصة ف��ي ظل ظروف 
الحرب التي عاشتها البالد، ونوه بالدور الحكومي 
الداع��م للعمل الرياضي رغ��م األولويات الكثيرة 
أمامه��ا، وكل ذل��ك بفضل اهتم��ام وتوجيهات 
الس��يد الرئي��س بش��ار األس��د راع��ي الرياضة 

والرياضيين.

مؤتمر الفروسية
ش��هد مؤتم��ر الفروس��ية حضورًا حاش��دًا تمثل 
برئي��س وأعض��اء المكت��ب التنفي��ذي لالتحاد 
الرياضي العام وأعض��اء المؤتمر وعدد كبير من 
الضيوف من رؤس��اء اتح��ادات الع��اب ولجان 
تنفيذي��ة وك��وادر رياضية، وب��دأ بكلمة لرئيس 
اتح��اد الفروس��ية عاطف الزيبق اس��تعرض من 
خاللها انجازات اللعبة خالل الس��نوات الس��ابقة 
المتمثل��ة بتأهل فرس��اننا إلى كاف��ة البطوالت 
العالمية لألطفال والكبار وبطوالت التحدي، كما 
أش��ار إلى زخم النش��اط المحلي الذي افرز عددًا 
من الفرس��ان الموهوبين الذي��ن أصبحوا اليوم 
ينافس��ون في مباريات الفئة العليا، وتطرق إلى 
موضوع اإلمكان��ات الكبيرة التي تحتاجها رياضة 
الفروس��ية والتي تم توفيرها م��ن خالل تظافر 
جهود المكت��ب التنفيذي وجه��ات داعمة لهذه 
الرياضة أتاحت اس��تمرارية النشاط والمشاركات 
في ظروف الحرب القاس��ية، ون��وه بالدور الكبير 
الذي تقوم به السيدة منال األسد الرئيس الفخري 
التحاد الفروس��ية بدعم ه��ذه الرياض��ة ورعاية 

الفرسان.
وتناولت مداخالت األعضاء إلى ضرورة وضع خطة 
متكاملة وطويلة األمد ألنش��طة فروسية التحمل 
في دمش��ق والمحافظ��ات، وإيج��اد مقر مؤقت 
لنادي الفروس��ية بحلب ريثما يتم تأهيل النادي 
األساسي الذي تضرر كثيرًا خالل سنوات الحرب، 
ورفع التعويض��ات المادية للك��وادر العاملة في 
أندية الفروس��ية إضافة ألجور الحكام والمدربين 

والمنظمين ألنشطة وبطوالت الفروسية.
الدكتور ماهر خياطة نائب رئيس االتحاد الرياضي 
الع��ام )رئيس المكتب المختص( أكد أن رياضة 
الفروس��ية أثبتت خالل الس��نوات الس��ابقة أنها 
فرحة الرياضة الس��ورية من خالل تفوقها الكبير 
وانجازاتها القوية، حيث كانت في طليعة ألعابنا 
بالحضور المؤثر والفاع��ل في البطوالت العالمية 

والدورات الدولية. 
اللواء موف��ق جمعة أثنى على انج��ازات رياضة 
اآلباء واألجداد وجهود القائمين على هذه الرياضة 
بدءًا من الفرس��ان الذين بصموا في كل المحافل 
التي حض��روا فيها ومرورًا بالك��وادر العاملة في 
كافة مفاصل اللعبة وانتهاء بالقائمين على اتحاد 
الفروس��ية وعلى رأس��هم الس��يدة الفارسة منال 

األسد الرئيسة الفخرية لالتحاد.
وف��ي الفق��رة االنتخابي��ة ت��م انتخ��اب اتحاد 
الفروسية بالتزكية كون عدد المتقدمين لعضوية 
االتحاد هو نفس الع��دد المطلوب وجاء االتحاد 

على النحو التالي: عاطف الزيبق )رئيسًا(، ريم أبو 
قورة، جاكلين خياط، غياث الشايب،أحمد مازن 

بيرم، محمد الوادي، د.ياسر الهندي )أعضاء(. 

مؤتمر الجمباز
قدم اتحاد الجمباز إل��ى مؤتمر اللعبة مقترحات 
اس��تقصاها م��ن مؤتم��رات اللج��ان الفنية في 
المحافظ��ات تضمن��ت التأكي��د عل��ى العم��ل 
التدريبي��ة  المراك��ز  واعتم��اد  المؤسس��اتي، 
بالمحافظ��ات، وص��رف التعويض��ات للمدربين 
بش��كل ش��هري، وافتتاح تجمع��ات منتخبات 
وطنية بالمحافظات والتعاقد مع مدربين أجانب 
للتدريب والتحكيم وتأمين التجهيزات واألدوات، 
وعودة ممارس��ة اللعبة في بع��ض المحافظات 
وفق خطة عمل مدروسة، والتعاون مع مديريات 
التربية بالمحافظات، وانتقاء الالعبين المميزين 
للمش��اركة ف��ي بط��والت الجمهورية، أم��ا ابرز 
المداخالت التي قدمت من قبل أعضاء المؤتمر 
فكانت، إدخال الجمباز اإليقاعي في منافس��ات 
األولمبي��اد الوطني، وعدم تغيير اللجان بش��كل 
متأخر ومفاجئ، واالستفادة من الخبرات الوطنية 
في التدريب والتحكيم، وتأمين االستقرار الفني 
لالع��ب الجمباز لالس��تمرارية بتأمي��ن عائدات 
مالية لالستمرار وإقامة بطوالت جمهورية وأندية، 
وترميم صالتي التدريب في حلب لوجود مدربين 
جاهزين للتدريب، وتأمين مراكز تدريب لالعبات، 
وتوسع قاعدة اللعبة ورفع دخل المدرب، والتأكد 
على أهمية االس��تقرار الفن��ي واإلداري والمالي 
للعب��ة والفصل بي��ن الجوانب، واعتم��اد النهج 
العلمي في تنشيط مفاصل اللعبة، والتعاون مع 
االتحادات على المس��تويات الخارجية )الوطني 
والعرب��ي واإلقليمي والق��اري والدولي( وإضافة 
رياضة الباركور الن اتحاد اللعبة الدولي اعتمدها

محم��د حبوباتي رئي��س اتحاد اللعب��ة رد على 
المداخ��الت قائال: كوادر اللعب��ة موضع اهتمام 
االتح��اد من خالل إقام��ة دورات تأهيل وصقل، 
وس��يعاد تشكيل اللجان حس��ب الحاجة وتأدية 
اله��دف منه��ا، وهن��اك اتص��االت مفتوحة مع 
االتحاد العربي القاري وسنعمل لتقويتها والعمل 
بما جاء في مداخلة المحامي يوسف الطباع قدر 

المستطاع.
الدكتور إبراهي��م أبا زيد عضو المكتب التنفيذي 
لالتح��اد الرياضي العام)رئي��س مكتب األلعاب 
الفردية( قال: هموم اللعبة كبيرة واعتمدت خالل 
أيام الح��رب على كوادر داخلية في المحافظات، 
وحقق��ت انج��ازات ف��ي البط��والت الخارجية، 
والشكر ألهالي الالعبين الذين يشركون أبناءهم 
في البطوالت الخارجية والش��كر لالعبين الذين 
بذلوا مجه��ودا وتفوقوا، وس��ترفع العقوبات عن 

جمي��ع الالعبين، وأك��د على تكري��م المدربين 
المتفوقين، وتوفير األدوات واإلمكانيات للجمباز 
اإليقاعي، واعتماد منه��اج تدريبي علمي إلعداد 
العبين بش��كل جي��د لجميع الفئ��ات العمرية، 
وس��يتم تفعيل صالة طرطوس أو توزيع أجهزتها 
على المحافظات، وتوفير األجهزة واألدوات للعبة 
وتوزيعها على جميع المحافظات، ويجب التوسع 
بالمركز التدريبية مع مديريات التربية، وأكد على 
عدم ترؤس أعضاء اتحاد اللعبة في لجان االتحاد 

وتوسيع اللجان بما يخدم اللعبة.
اتحاد الجمباز: محمد حبوباتي )رئيس��ًا(، سالي 
عي��اش، نهاد عس��اف، أس��امة ش��ربجي، نجود 

العبدي، رانيا أبو فخر، عامر عطار )أعضاء(.

مؤتمر بناء األجسام والقوة البدنية 
صوت مؤتمر اتحاد بناء األجس��ام والقوة البدينة 
على التقرير المق��دم للمؤتمر الذي تضمن عددًا 
م��ن المقترح��ات والتوصيات أبرزه��ا أن يقدم 
االعتراض في البطوالت عن طريق اإلداري حصرا، 
وتفريغ العبي المنتخب الوطني المميزين خالل 
العام مع صرف تويضات لهم وإقامة معس��كرات 
مغلقة مع بدائل ومتمم��ات غذائية، ويمكن أن 
تكون المعس��كرات محددة حس��ب االستحقاق 
)مفتوح��ة ومغلقة( من أس��بوع إلى ش��هرين، 
وتأمي��ن ش��ركات راعي��ة لألبط��ال المميزين، 
ورعايته��م ف��ي معس��كرات، ويج��ب أن تكون 
المش��اركات الخارجية بموافقة االتحاد، ويعرض 
أي الع��ب ش��ارك دون موافقة االتح��اد لعقوبة، 
ودعم اللجان الفني��ة بالمحافظات من قبل فرع 
االتحاد الرياضي عبر المكتب المختص للمشاركة 
في جميع أنشطة االتحاد، وإلزامهم بإجراء بطولة 
المحافظ��ة قبل أس��بوع من البطول��ة المركزية، 
وتشكيل لجنة في جميع المحافظات بالتنسيق 
بي��ن وزارة الصح��ة واالتح��اد الرياض��ي العام 
للقيام بجوالت على المراكز والبيوتات الرياضية 
لمكافحة تفش��ي ظاهرة المنشطات، والمشاركة 
بالبط��والت العربية والدولي��ة والمؤتمرات دون 

استثناء. 
اتحاد بناء األجس��ام والق��وة البدنية: منار هيكل 
)رئيس��ًا( فادي أصفهاني، وس��مير إس��ماعيل، 
وبش��ير قاووق، حذيفة الحكيم، ويزر س��رميني، 

محمد خضور )أعضاء(.

مؤتمر المالكمة
ب��دأ اتحاد المالكم��ة مؤتمره الس��نوي بكلمة 
موجزة لرئي��س االتحاد الدكت��ور محمد كامل 
شبيب عن واقع اللعبة خالل الموسم الماضي 
ورؤية اتح��اد اللعب��ة للمرحل��ة القادمة التي 
تمثلت ف��ي العديد من النقاط أش��ار لبعضها 

باختصار وترك التوسع فيها للمناقشة ألعضاء 
المؤتم��ر الذين صوت��وا على التقري��ر المقدم 
للمؤتمر، والذي تضم��ن عددًا من المقترحات 
والتوصيات ومشاريع العمل جاء فيها التنسيق 
م��ع اللج��ان التنفيذي��ة الس��تكمال النقص 
الحاصل ل��دى اللج��ان الفني��ة بالمحافظات، 
وتفعيل دور اللجان الفرعية للحكام والمدربين 
بشكل أساسي في المحافظات، وإقامة عدد من 
الدورات الخاصة )تأهيل، صقل، ترقية( للحكام 
والمدربين وحتى اإلداريين وفق الحاجة الماسة 
للمحافظات، وتكليف أعضاء االتحاد باإلشراف 
على جميع البطوالت الفرعي��ة المقامة، ورفع 
مذكرة ش��املة لالتحاد ع��ن تفاصيلها، وخاصة 
الالعبي��ن المؤهلين للمش��اركة في البطوالت 
المركزية حرصا على ترشيد البطوالت المركزية، 
وتطبيق ق��رارات المكتب التنفيذي المتضمنة 
مش��اركة أندية الهيئات في البطوالت الفرعية، 
والعمل بش��كل جدي وواضح عل��ى تصحيح 
الضرب��ات بأنواعها ألغلبي��ة الالعبين قبل أية 
مش��اركة في البط��والت الفرعي��ة والمركزية، 
واالبتعاد بشكل كلي عن الضربات التطويحية، 
أو التي تص��ل بجانب أو بط��ن أو وجه القفاز 
على المكان المسموح الضرب عليه بالمالكمة، 
وجمي��ع مدربين��ا العاملي��ن يعرف��ون تماما 
كيفية إصالح الخطأ قبل اس��تفحاله مستقبال، 
الن ه��ذه الحال��ة ال يمكن تجاوزه��ا إذا وصل 
الالع��ب لمرحلتي الش��باب والرج��ال، ولهذا 
يحب أن يكون التصحيح في البداية، وترسيخ 
التعاون م��ع اللجان التنفيذي��ة بالمحافظات 
على إيج��اد أماكن تدري��ب للمالكمين بالحد 
األدن��ى وف��ق اإلمكاني��ات المتاح��ة، وع��دم 
الموافق��ة للمش��اركة في البط��والت المركزية 
إال بع��د تنفي��ذ البط��والت الفرعي��ة لمعرفة 
المس��توى الفني للمش��اركة، وفي حال وجود 
ن��اد واحد يمارس اللعبة يجب أن تقام تجارب 
رس��مية لالعبي ه��ذا النادي وب��كال الحالتين 
بحضور عضو االتحاد المش��رف، والتنسيق مع 
المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام على 
استضافة دورة دولية للمدربين وأخرى للحكام 
المتفوقي��ن والمتقنين بعد إج��راء الفحوص 
الرسمية)الشفوية والكتابية( والعملية لترشيح 
األس��ماء لمن تنطب��ق عليهم الش��روط وفقا 
لعالم��ات النج��اح للفحوص المق��ررة، وإيجاد 
طريق��ة صحية لتأمي��ن الحاجة الماس��ة من 
األدوات والتجهي��زات خاص��ة بالمالكمة لزوم 
نجاح العملية التدريبي��ة، والبحث مع اللجان 
التنفيذية واألندي��ة الرياضية عن إيجاد أماكن 
خاصة لممارس��ة لعب��ة المالكم��ة خاصة في 
األندية الكبيرة، ومتابع��ة عمل وإنتاج المراكز 

التدريبي��ة المفتتح��ة في أغل��ب المحافظات 
السورية من قبل أعضاء االتحاد حسب اإلشراف 
إداري��ا وتنظيمي��ا وفنيا، وتنظي��م البطوالت 
الفرعي��ة لكاف��ة الفئ��ات العمرية ف��ي جميع 
المحافظات السورية حتى ال ينتقل الالعب من 
مرحلة التحضير والتدريب إلى المش��اركة في 
البط��والت المركزية مباش��رة من دون تحضير 
محلي فرعي ول��و كان الموضوع إقامة تجارب 
في عدد م��ن المحافظات الت��ي يتواجد فيها 
ن��اد أو مركز واحد فقط، وإعط��اء أهمية بالغة 
لعنصري) التكني��ك والتكتيك( واالرتقاء بهما 

لتطوير لعبة المالكمة بشكل علمي صحيح.
وقدم اتحاد المالكمة مش��روعا لعام 2020 يرى 
في��ه العمل عل��ى تنفي��ذ وجهات نظ��ر القيادة 
الرياضية في الجمهورية العربية الس��ورية بزيادة 
األنش��طة الداخلي��ة التي تلع��ب دورا كبيرا في 
تعزي��ز العم��ل الرياضي والعم��ل الوطني وذلك 
خ��الل تنفيذ األنش��طة الداخلية والمش��اركات 
الخارجي��ة التي تع��ود على المالكمة الس��ورية 
بالتقدم والنجاح، وجاء في الخطة التوس��ع افقيًا 
بقاعدة المالكمة الس��ورية التي ستقدم بال شك 
التوس��ع العمودي لالعبي النخب��ة من الالعبين 
ولجميع الفئ��ات العمرية بال اس��تثناء، وهو ما 
يتطلب االهتم��ام والعمل على نش��ر المالكمة 
األنثوية وتأمين فرص االحتكاك الداخلي بشكل 
أساس في حال كان مس��توى المشاركات جيدًا 
فنيًا وإتاح��ة الفرصة لهم بالمش��اركة الخارجية 
وفق اإلمكاني��ات الفنية والمالية المتاحة التحاد 
المالكمة، وبالنسبة للنقص الحاصل في األدوات 
والتجهيزات في كافة محافظات القطر العمل مع 
المكت��ب التنفيذي لتأمين األدوات والتجهيزات 
الالزمة لبناء المالكمة الس��ورية وفق اإلمكانيات 

المتاحة.
اتحاد المالكمة: محمد كامل ش��بيب )رئيس��ًا(، 
محم��ود س��لوم، صبحي حليمة، كم��ال جوالق، 
طارق س��رية، عماد حاج ابراهيم. محمود مدرش 

)أعضاء(.

مؤتمر الجودو
بدأ المؤتمر بكلمة لرئيس االتحاد ياسين األيوبي 
اس��تعرض خالله��ا عم��ل االتحاد خ��الل الفترة 
الماضية وعودة الفاعلي��ة للعبة وتحقيقها بعض 
االنجازات المهمة خالل النصف الثاني من العام 
الجاري في بطولتي غرب آس��يا وآس��يا وبطولة 
تون��س الدولية، وأوجز مضم��ون التقرير المقدم 
للمؤتم��ر والمتضمن خطة العم��ل لعام 2020 
إقامة بط��والت الجمهورية لكافة الفئات العمرية 
وفق تنظيم االتحاد الدولي، واالستمرار في دعم 
القواع��د والفئ��ات العمرية وتش��كيل تجمعات 

للناش��ئين واألش��بال، ودعم الرياض��ة األنثوية 
وتش��كيل تجمعات لها وتمارين مش��تركة على 
مدار الع��ام، ودعم اللجان الفني��ة بالمحافظات، 
والمش��اركة في كافة البطوالت العربية والقارية 
والدولي��ة، وتأمين التجهي��زات الخاصة للجودو 
والس��امبو، ودعم الح��كام وتش��جيعهم إلتباع 
دورات قاري��ة ودولي��ة، وإقام��ة دورة مركزي��ة 
للمدربين والحكام وقضاة الكاتا واعتمادها أصوال، 
وإقامة 3 مراحل للحزام األسود ودورات لفحوص 
الحزام األس��ود والبني والكاتا، وفحوص لدورات 
درجات التدري��ب والتحكيم لكافة فحوص قضاة 
الكاتا، وزيادة االهتمام بالمنتخب الوطني للكاتا، 
واالس��تمرار في بط��والت الكاتا خ��الل بطوالت 
الجمهورية لفئات الناش��ئين والش��باب والرجال 
ذكورا وإناثا، وإعادة تشكيل المنتخبات الوطنية 
لكافة الفئات العمرية وزيادة االهتمام بها، وإقامة 
معس��كرات داخلية وخارجية مع الدول العربية 
الخارجية،  لالس��تحقاقات  تمهي��دا  واألجنبي��ة 
وتش��جيع األندية على االهتم��ام بقواعد اللعبة 
بالدرجتين الثالث��ة والثانية، وتأمين التجهيزات 
الالزمة لرياضة الجودو لكاف��ة للمحافظات التي 
لم تتوف��ر فيها التجهي��زات المطلوب��ة، ووضع 
دراس��ة خاصة لرواتب الالعبين والمدربين خالل 
المعسكر المفتوح والمغلق، ومتابعة إصدار نظام 
مالي جديد خاص بالجودو والس��امبو واآليكيدو، 
وتأمي��ن دورات خارجي��ة للمدربي��ن لتأهيلهم 
التأهيل العلمي ورفع المس��توى الفني، والعمل 
على زيادة ع��دد الح��كام القاريي��ن والدوليين 
من خالل دعمهم وس��فرهم عل��ى نفقة االتحاد 
الرياض��ي العام، والعمل على اس��تقدام مدربين 
أجانب خالل الدورات المركزية التي س��تقام في 
سورية، واالستمرار بدعم األندية الممارسة لرياضة 
الجودو والسعي لزيادة عدد المراكز التدريبية في 
المحافظات بالتنسيق مع فروع االتحاد الرياضي، 
والعمل على تأمين معسكرات داخلية وخارجية 
للمنتخبات الوطنية حس��ب الحاج��ة، ومتابعة 
خط��ط مدرب��ي المنتخب��ات الوطنية وتس��ليم 
المحافظ��ات ب��دالت ج��ودو تدريبي��ة وبدالت 
للمدربين وفق نتائجها ف��ي بطوالت الجمهورية 
وحجم العضوية والفاعلية ونتائجها بعد توفرها، 
وتأمي��ن تجهيزات التحكيم وف��ق نظام االتحاد 

الدولي إلنجاح بطوالت الجمهورية.
في الفقرة االنتخابية على منصب رئيس االتحاد 
تقدم مرش��ح وحيد هو محمد علي الصالح لكنه 
لم يحالفه الح��ظ بنيل ثقة اعضاء المؤتمر حيث 
نال 11 صوت��ا من 36 وتم إحال��ة الموضوع إلى 
اللجنة المش��رفة عل��ى االنتخابات ف��ي االتحاد 
الرياضي لالتخاذ القرار المناس��ب، فيما نال ثقة 
اعض��اء المؤتمر لعضوية االتح��اد كل من: عماد 
ح��اج ق��دور، زهير جليالت��ي، منال ب��در، أنس 

الرشيد، عبد الرحمن السيد، علي محمد علي.

مؤتمر رفع األثقال
تناولت المداخالت المقدم��ة من أعضاء مؤتمر 
رفع األثقال عددًا من المطالب الالزمة الستمرارية 
اللعبة وتطوره��ا في مقدمته��ا توفير تجهيزات 
ومع��دات اللعب��ة في عدد م��ن المحافظات مع 
تامين أمكان تدريب مناسبة، االهتمام بالمواهب 
الواع��دة وتوفير فرص مش��اركة له��ا، والمتابعة 
الدائمة والدقيقة آلفة المنش��طات والعمل على 
اس��تئصالها نهائي��ًا، ورفع أذونات الس��فر وأجور 
المدربين والح��كام، والتأمي��ن الصحي لالعبي 
المنتخبات الوطنية، وتفعيل عمل اللجان الفنية 
بالمحافظ��ات، ودعم اللجان الفاعلة والنش��يطة 

محليات

ختام مؤتمرات اتحادات األلعاب الرياضية للدورة االنتخابية العاشرة
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الذين  المتفوقين، والالعبين والالعبات  وتكريم 
يسجلون أرقامًا جديدة.

اتحاد رفع األثقال:غاندي أس��عد )رئيسًا(، محمد 
جمال سالمة - ماهر قربي - قيس أسعد - رانيا 
س��ليمان - محمد ط��الل نجار - غان��م إبراهيم 

)أعضاء(

مؤتمر العاب القوى
بدأ مؤتمر العاب القوى بكلمة موجزة من رئيس 
اتحاد اللعبة فياض بكور عن األنشطة التي أنجزت 
خالل ع��ام 2019 وس��رد بعض النق��اط الواردة 
بالتقري��ر المقدم للمؤتمر وأبرزها اعتماد التوزيع 
الجغرافي للمدربين، وإنهاء تفريغ المدربين من 
الجنس��ين غير الفاعلين وتقديم الئحة بأس��ماء 
المدربي��ن الفاعلي��ن، وإعادة دراس��ة واقع كافة 
الكوادر المفرغة من قب��ل االتحاد الرياضي العام 
ووزارة التربي��ة كونهم لم يقدم��وا أي العب من 
خالل خمس س��نوات وإلزام األندية بممارس��ة 
ألعاب القوى وفق خطة عمل وتخصيص ميزانية 
لذلك، وع��دم اختيار المواهب المناس��بة وعدم 
االعتماد على مبادئ وأسس التدريب في معظم 
المراكز واالعتماد على الخبرة االرتجالية مما يؤثر 
س��لبا على مس��توى الالعب مس��تقبال، وضعف 
متابع��ة اللج��ان الفنية لعملها لع��دم تفريغ أي 
عضو منها وعدم تخصيص ميزانية للجنة الفنية، 
وتخلف بعض المحافظات واألندية عن المشاركة 
لعدم وجود الس��يولة المالية لتغطي��ة النفقات 
وعدم اهتمام بعض الفروع بألعاب القوى مما أثر 
سلبا على بطوالت ونشاطات المحافظة ومشاركة 
األندي��ة بالنش��اطات المركزية، وعدم اس��تقرار 
الالعبين بس��بب دراس��تهم الجامعية وانتقالهم 
من محافظة إلى أخرى وبسبب الظروف الراهنة، 
وض��رورة إقامة المعس��كرات الطويلة وإن كانت 
متقطعة وعلى مدار العام وذلك لضمان استمرار 
الالعبين في التدريب وفق منهج صحيح بإشراف 
مدربي المنتخب الوطني لضمان تطورهم بشكل 

فعلي.
وتضمن��ت خطة رفع المس��توى الفن��ي أللعاب 
الق��وى للع��ام الق��ادم وتش��كيل لج��ان فنية 
الوطني��ة  المنتخب��ات  إلع��داد  متخصص��ة 
استعدادا لالس��تحقاقات القادمة وخصوصا لفئة 
العالمي  لألولمبياد  االعمار2005/2006 تحضيرا 
للش��باب لعام 2022 بأفريقيا )السنغال(، وزيادة 
عدد األندية الممارس��ة لتطبي��ق النظام الداخلي 
بإحداث األندية بضرورة االنتس��اب أللعاب القوى 
وتخصيص ميزانية خاصة لذلك من قبل األندية، 
وإلزام األندي��ة المتواجدة برعاي��ة العاب القوى 
وص��رف التعويضات الالزم��ة للمدربين وتأمين 
التجهي��زات واألدوات له��م، واس��تمرار افتتاح 
المراكز التدريبية بكافة المحافظات استنادا إلى 
خطة مدروسة من قبل اتحاد اللعبة، وتخصيص 
مكافآت س��نوية من قب��ل المكت��ب التنفيذي 
لألندي��ة المتميزة على أن يتم ص��رف المكافأة 
حص��را أللع��اب القوى ونش��اطاتها، وتش��كيل 
منتخبات وطنية لكل الفئات ومتابعة التدريبات 
المركزي��ة، وتكليف المدربين األكفياء باالهتمام 
بالرياضة األنثوية ودعمها ورعايتها فرعيا ومركزيا 
وتكلي��ف إداريات ومدربات برعاي��ة الموهوبات 
بتوفي��ر أفض��ل الظ��روف الالزمة الس��تمرارية 
التدريب، وتوزيع عناي��ة واهتمام اللجان الفنية 
باالعتم��اد على إقام��ة البط��والت الريفية بغية 
انتق��اء المواه��ب المتوف��رة بكثرة ف��ي الريف 
واالهتمام بالموهوبين باستمرار اإلعداد السنوي 
وتوفير المس��تلزمات للتف��وق والتطوير وتأمين 
المدربين المطورين، وتأمين الظروف الدراس��ية 
المنتخبات  لالعب��ي  المس��اعدة  والتعويض��ات 
الوطنية ل��كل الفئات، ومكاف��أة أفضل 3 مراكز 
تدريبي��ة حقق العبوه��ا أفضل النتائ��ج لبطولة 
المراكز)الصيفية، الشتوية()للمدربين، الالعبين( 

ومنع العب��ي المنتخب الوطني من المش��اركة 
ببطوالت داخلية بمس��ابقات غي��ر اختصاصهم 
حرص��ا عل��ى س��المتهم، والعمل م��ع مديرية 
التربية الرياضية ب��وزارة التربية لدعوة المدربين 
العاملين في مجال ألع��اب القوى االجتماع مع 
اتح��اد العاب القوى لوضع خطة س��نوية لتطوير 
العمل في هذه المراكز واس��تقطاب الموهوبين 
منها الى تجمعات المنتخبات الوطنية، وتشكيل 
لج��ان انتقاء موهوبين على مس��توى المحافظة 
م��ن المدربي��ن العاملي��ن ورئيس وأمين س��ر 
اللجن��ة الفرعية النتقاء المواهب خالل البطوالت 
واألنش��طة الرياضي��ة، وإقام��ة ن��دوات ربعي��ة 
تخصصي��ة للمدربين في المحافظات وبإش��راف 
لجن��ة المدربي��ن الرئيس��ية لمناقش��ة برام��ج 
أندية،  وطني��ة،  المحافظات)منتخبات  مدرب��ي 
مركز تدريبي��ة( والعمل عل��ى تجميع الالعبين 
المميزين وخاصة فئات الناشئين والناشئات في 

دمشق بنقلهم من مدارسهم إليها.
اتحاد العاب القوى: فياض بكور )رئيس��ًا(، أحمد 
أبو الذهب، كم��ال الفرج، أحمد مصطفى، هيثم 

عساف، فداء الشوفي، فدوى بوظة )أعضاء(

مؤتمر الكيك بوكسينغ
شهد مؤتمر الكيك بوكس��ينغ مداخالت أشارت 
إل��ى نقاط الضعف التي يعيش��ها اتح��اد اللعبة 
منذ س��نوات بس��بب العمل االرتجال��ي مما اثر 
عل��ى نجاح��ه بتأدية مهام��ه في تطوي��ر اللعبة 
وتنظي��م أنش��طتها، بل على العك��س أدت إلى 
هب��وط مس��توى أدائه إل��ى أدنى المس��تويات 
بحسب تأكيدات عضو المكتب التنفيذي لالتحاد 
الرياضي العام )رئيس مكتب العاب القوة( طارق 

حاتم خالل كلمته االفتتاحية للمؤتمر.
التقري��ر المق��دم للمؤتم��ر تضمن رؤي��ة اتحاد 
اللعب��ة للمرحل��ة المقبلة وتوصي��ات مقترحات 
كوادر اللعبة وابرز الصعوبات والسلبيات وأبرزها 
ع��دم إقام��ة بطوالت لجمي��ع الفئ��ات العمرية 
باستثناء بطولة رجال وبطولة االولمبياد الوطني، 
والمطالب��ة بإعادة دمج رياضة الكيك بوكس��ينغ 
م��ع الموتاي كما كانت س��ابقا في بطولة واحدة 
حيث يلع��ب الالعب في واحدة منه��ا، والتنوع 
ف��ي اختيار طواق��م التحكي��م توخي��ًا للعدالة 
وكان الحكام من محافظتين تقتس��مان البطولة 
بي��ن المركزي��ن األول والثاني، وإغ��الق المراكز 
والبيوت��ات الرياضية المخالف��ة التي يدرب فيها 
مدربون بشهادات مزورة أو بدون شهادة،ومطالبة 
االتحاد القادم أن يستوعب جميع الكوادر الفنية 
لرفع مس��توى الجانب الفني لالعبي��ن، وإقامة 
دورات تأهي��ل قياديي��ن ومدربي��ن وحكام في 
األكاديمي��ة األولمبية على أن يكون الدارس��ون 
ممن يحملون ش��هادات علمية ، وإقامة دورات 
صق��ل للمدربي��ن لرف��ع المس��توى الفني في 
التدريبات وزج البع��ض منهم بدورات خارجية، 
وكذل��ك الحال للحكام حي��ث ال يوجد أي حكم 
س��وري مصنف على المستوى القاري أو الدولي، 

وتحضير منتخب وطني للمشاركة في االولمبياد 
القادم 2024، وعدم إقامة معس��كرات المنتخب 
الوطن��ي بأندي��ة مغلقة بل في منش��آت االتحاد 
الرياض��ي، وإش��راك ع��دد م��ن المدربي��ن في 
البط��والت الخارجية، واعتم��اد صالة متخصصة 
لتدريب منتخبات الكيك بوكس��ينغ رغم تسمية 
صالة الجالء لذلك لكن كثيرا ما تكون مش��غولة 
ويتوقف التدريب، وضع رسوم على المشاركة في 
البطوالت لدعم اللعبة وانجاح أنش��طتها، وإلزام 
الالعب باختصاص واحد في التجارب والبطوالت 
المحلي��ة والخارجي��ة إذا كان ضم��ن المنتخب 
الوطن��ي، وإيجاد منتخب ش��باب يك��ون رديفًا 
لمنتخ��ب الرجال وهو ضرورة ملح��ة، وأن تقام 
بطوالت الجمهورية بعيدا ع��ن أيام االمتحانات 

خاصة.
وأش��ار طارق حاتم )رئيس مكت��ب العاب القوة 
المركزي( في كلمته أمام المؤتمر إلى المشاكل 
التي عانى منها اتحاد الكيك بوكس��ينغ البتعاده 
عن العمل المؤسساتي، حيث سادت العشوائية 
في العمل وهو أس��لوب يخدم أف��رادًا وال يبني 
رياضة وط��ن، وال يمكن مقارنة اتح��اد لعبتكم 
ب��أي اتحاد آخر، وكل اتح��اد يعمل ويقدم عمله 
للعل��ن وتنفذ مطالبه وأنت��م ال عمل ظاهر لكم، 
وأضاف أنه في العام القادم لن يسمح بالتمادي 
ف��ي األخطاء والعمل يجب أن يس��ير وفق خطة 

مدروسة ومقررة في اجتماع وتنفذ بحذافيرها.
وعن��د الوصول على الفقرة االنتخابية ونظرًا لعدم 
وج��ود الع��دد المطلوب من المرش��حين الذين 
تنطبق عليها ش��روط الترش��يح لعضوية االتحاد، 
لم يتم انتخاب اتحاد جديد وتم إحالة الموضوع 
إل��ى اللجنة المش��رفة على االنتخاب��ات التخاذ 

اإلجراءات القانونية.

مؤتمر كرة المضرب
تحدث أعض��اء مؤتمر كرة المضرب عن عدد من 
الصعوبات التي تعاني منها اللعبة وفي مقدمتها 
عدم فاعلية اللجان الرئيس��ية بالشكل المطلوب، 
إضاف��ة إلى نق��ص الكوادر م��ن مدربين وحكام 
وإداريين، وقلة العمل التطوعي والمبادرات، كما 

أن البط��والت المحلية ما زالت تعاني من ضعف 
في التنظيم وعدم إقامتها بالشكل المناسب نظرًا 
لكثافة المش��اركة وقلة األيام المحددة إلقامتها 
وإضاف��ة لقل��ة الكوادر المش��اركة م��ن إداريين 
وحكام، كم��ا تناولت المداخالت موضوع اللجان 
الفني��ة بالمحافظات الت��ي تختلف فاعليتها من 

لجنة إلى أخرى.
أما المقترح��ات التي قدمت في المؤتمر لتجاوز 
تلك المعان��اة فأبرزها تنظيم البطوالت المركزية 
لنخب الالعبين والالعب��ات ودفع اللجان الفنية 
الفرعية قبل  بالمحافظ��ات لتنظي��م بطوالته��ا 
البط��والت المركزية وإرس��ال النتائ��ج لالتحاد، 
وتفعي��ل عمل اللجان الرئيس��ية العلي��ا لتأخذ 
دورها بالشكل المناس��ب، ووضع خطة من قبل 
لجنتي الح��كام والمدربين إلقامة دورات تأهيل 
وصقل الكوادر والتوجه إلى طالب كلية ومعاهد 
التربي��ة الرياضية، وتوجيه اللجان الفنية الفرعية 
ف��ي المحافظ��ات لتفعي��ل بطوالته��ا الفرعية، 
واالهتمام بالرياضة األنثوية، والسعي مع االتحاد 
الدولي إلعادة اس��تضافة بطولة دمش��ق الدولية 
للشباب والشابات، ورفع أجور الحكام والمدربين 
وزيادة عدد البطوالت التصنيفية كونه يقام حاليًا 
بطولة واحدة خالل العام وبنظام خروج المغلوب 
وهو ال يحق��ق العدالة المطلوب��ة ويضيع جهود 
الالعب خالل عام كامل في مباراة واحدة، وتوفير 
ظروف استضافة أفضل في المحافظة التي تنظم 
فيها البطولة وإعادة تفعيل المراكز التدريبية في 
بعض المحافظات وعدم اقتصار إقامة البطوالت 

المركزية على محافظات معينة.
اتحاد المضرب: سامر مراد )رئيسًا(، فاديا الياس، 
حسام حسون، وسيم زينية، طارق الجمالي، عبد 

الهادي الخطيب، ياسمين عثماني )أعضاء(.

مؤتمر كرة الطاولة
ش��هد مؤتمر كرة الطاولة االنتخابي حضورًا كبيرًا 
ومميزًا وكذل��ك قائمة المرش��حين التي بدأت 
بأربعة مرش��حين للرئاس��ة تم انس��حاب اثنين 
مع بداية المؤتمر وكذلك بالنس��بة للمرش��حين 
للعضوي��ة خاص��ة فيم��ا يتعل��ق بالمحافظات 

وكان ملفتًا وجود ثالثة مرش��حين من حلب لم 
يحالف الحظ أي��ًا منهم بالنج��اح ليتم انتخاب 
اتحاد غالبيته من اإلناث والعنصر الشاب والذي 
جاء على الش��كل التالي بسام خليل رئيسًا زينة 
قصق��ص، رضا الدمقس��ي، تحس��ين زيتون، الرا 

صدير، صباح شحادة، ديانا نعوس.
توصيات المؤتمر تضمنت عددًا من البنود أبرزها 
تأمين صاالت ملبية للعبة في المحافظات وصالة 
رئيس��ية في مدينة الفيحاء بدمشق وتخصيص 
ميزاني��ة للج��ان الفني��ة ورف��ع أج��ور الحكام 
والمدربين وإلزام األندية االهتمام باللعبة ودعم 
األندي��ة المجتهدة وإقامة دوري عام لفئة الرجال 
ودوري تصنيف��ي ألندية الس��يدات وإقامة دورة 

تدريبية مركزية بإشراف محاضر دولي.

مؤتمر الكرة الطائرة
قدم��ت خالل مؤتم��ر الك��رة الطائ��رة عدد من 
المداخالت إضافة إل��ى المقترحات والتوصيات 
الواردة في تقرير اتحاد اللعبة المقدم إلى المؤتمر 
أبرزها تشكيل لجنة لوضع أسس نظام االحتراف 
للعبة بما يتناس��ب م��ع واقع األندي��ة، وتقديم 
اإلعانات المالية والتجهي��زات الالزمة للعبة إلى 
األندي��ة، والتأكيد على قرار المكت��ب التنفيذي 
بتخصيص %30 من االس��تثمارات لأللعاب غير 
المحترفة، إيفاد الح��كام والمدربين إلى دورات 
خارجي��ة متقدم��ة وإل��زام األندي��ة الكبيرة في 
المحافظ��ات بتبن��ي اللعبة للجنس��ين، وتوفير 
أماكن للمش��رفين على البط��والت في الصاالت 
الرياضية الت��ي تقام فيها البطوالت واألنش��طة 
الرياضية، ووضع نظ��ام للحوافز المادية لكل ناد 
يحق��ق أحد المراكز الثالثة األولى على مس��توى 
القطر للناش��ئين والناشئات والشباب واالهتمام 
بالمنتخبات الوطنية وتوفير معسكرات خارجية 
لها، ومش��اركات ملبي��ة تطور مس��توى اللعبة، 
وإعادة تعديل وصياغة الالئحة الداخلية لالتحاد.

اتحاد الك��رة الطائرة: فؤاد محفوظ رئيس��ًا،، عبد 
اللطيف عبد الرزاق بدر الدين ش��قير، رامي حمو، 

هشام عجان، سهى القصير، جانيت فضول. 

مؤتمر الرماية
قل��ت المداخالت ف��ي مؤتمر الرماية الس��نوي 
وفرضت هذا األمر ظروف اللعبة الصعبة الخارجة 
عن اإلرادة وتمنع استيراد تجهيزاتها ولذلك كان 
التركي��ز على إعادة النهوض به��ذه الرياضة وقال 
اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام 
خ��الل كلمته في المؤتمر: ظ��روف اللعبة صعبة 
وكذلك إمكانياتها ومتطلباته��ا وكوادرها قليلة، 
ومشكور كل من يعمل، وسنعمل كقيادة رياضية 

على تأمين الحد األدنى للمتطلبات.
وذك��ر اللواء جمعة أن الحياة في س��ورية ومنها 
الرياضة اس��تمرت بفضل صمود وعمل الش��رفاء 
رغم الحرب والحصار واألزمة مضيفًا: س��ورية بلد 
للجمي��ع، س��ورية منتصرة دائم��ًا بحكمة قائدنا 

وتضحيات جيشنا ودماء الشهداء و الجرحى.

وتضمن تقرير اتحاد اللعبة جملة من الصعوبات 
والمقترح��ات عرضه��ا عل��ى أعض��اء مؤتم��ره 
والمهتمي��ن كعدم توفر حق��ول الرمي وبالتالي 
انقطاع التدريب وانش��غال معظ��م الرماة وعدم 
توف��ر الخرط��وش لرماية تراب وس��كيت وعدم 
توفر المدربي��ن المحليين والتجهي��زات لمراكز 
التدري��ب ممن فرضته األزمة وأثرت باللعبة وتم 
اقت��راح إيجاد صالة رمي ه��واء بديلة في مدينة 
دمشق ومراسلة بعض البلدان الصديقة إلمكانية 
إقامة معس��كر وإقامة دورات لتأهيل المدربين 
المحليين والحرص على اس��تمرار تدريب الرماة 
وإدخال ه��ذه الرياضة في الهيئات واألندية التي 

ترغب.
وفي الش��ق االنتخاب��ي ونظرًا لع��دم وجود عدد 
كاف من المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط 
المطلوب��ة تق��رر إحال��ة الموض��وع إل��ى اللجنة 
المش��رفة على االنتخاب��ات التخ��اذ اإلجراءات 

التنظيمية المطلوبة.

مؤتمر الشطرنج
تعددت المقترحات والمداخالت والطروحات في 
المؤتمر الس��نوي التحاد الش��طرنج وسط حضور 

ألهل اللعبة.
اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام 
ق��ال: طموحنا كبي��ر برياضة الش��طرنج مضيفًا 
خ��الل كلمته في المؤتمر: تواجدت هذه الرياضة 
بنش��اطاتها الداخلية والخارجية واس��تطاعت أن 
تحقق نقلة نحن كقيادة رياضية راضون عنها نوعًا 
ما مع اإلش��ارة إلى أن أصبح ل��دى اتحاد اللعبة 
صال��ة يمارس فيها نش��اطاته وتدريباته لم تكن 

موجودة بوقت سابق.
وأكد الل��واء جمعة أن المقترح��ات والصعوبات 
جميع��ًا هي جديرة باالهتم��ام ويجب أن يعمل 
الجميع على تذليلها وتحسين مستوى الشطرنج 
باألندية وذل��ك خالل رده على بعض المداخالت 
مضيف��ًا، يمكن تحس��ين مس��توى األندية ألن 
اللعبة غير مكلفة ماديًا بل ذهنيًا وبحاجة للوقت 
وهذا حق للش��طرنج ونحن كقيادة رياضية عملنا 
وس��نعمل عل��ى إل��زام األندية بصيغة مناس��بة 
لمزاولة هذه الرياضة، وبالنسبة للمراكز التدريبية 
المالي��ة وتجمع  وزي��ادة األج��ور والتعويضات 
المنتخبات الوطنية يجب وضع معايير وأس��س 
تس��تند إليها تلك المراك��ز التدريبي��ة ومعرفة 
ماذا أنتجت من العبين وحينها يتم دراس��ة من 

يستحق رفع التعويض.
أما بالنسبة للمعسكرات فقد أكد اللواء جمعة أنه 
يمكن االستفادة من تجارب الدول المتقدمة بهذه 
الرياضة ومخاطبة ال��دول الصديقة منها إلمكانية 

استقدام خبراء يرفعون من سوية اللعبة.
ب��دوره ذك��ر د. إبراهي��م أب��ا زيد عض��و المكتب 
التنفي��ذي أن اتح��اد الش��طرنج م��ن االتحادات 
المنسجمة والمريحة من حيث تعامل كوادرها مع 
بعضه��م البعض وما تتطلبه م��ن أمور هي محقة 
ألنها رياضة متطورة ويمكن لها أن تزيد من تألقها.

وكم��ا تق��دم أع��اله ف��إن المطال��ب ترك��زت 
ح��ول تفعيل بع��ض المراكز التدريبي��ة وزيادة 
الوطنية  المنتخبات  المالية وتجمع  التعويضات 

وزيادة المعسكرات وتبادل الخبرات.
الفق��رة االنتخابية تمثل��ت بتجديد الثقة برئيس 
االتح��اد علي عباس وتم��ت الموافقة عليه برفع 
األيدي )تزكية( وبالنسبة ألعضاء اتحاد الشطرنج 
فقد ترش��ح ع��ن المقيمي��ن د. ط��الل ديركي 
وس��ليمان وأفامي��ا المير ومحم��د صافي وبعد 
اعتذار األخير ألس��باب صحية نجح الثالثة البقية 
بالتزكية، فيما ج��رت القرعة عن غير المقيمين 
بين 6 مرش��حين وهم بحس��ب األصوات: ثابت 
وسوف 26، عزام زينو 22، حمد السعد 21، حسام 
الحوت 18، عل��ي الخطيب 17،  فاروق خلف 13، 

وبالتالي نجح الثالثة األوائل.

محليات
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عندما نلفظ عبارة مدرس��ة كرة السلة 
الس��ورية يتبادر إل��ى األذهان وعلى 
الفور اسم نادي الجالء صاحب العراقة 
واإلنجازات  والتاريخ  والتألق  والتميز 
في مي��دان هذه اللعب��ة وهو البطل 
المطل��ق تاريخيًا في الحقبة الماضية 
المنف��رد باألرق��ام القياس��ية كبطل 
لل��دوري، وه��و م��ن قدم األس��ماء 
والنج��وم، ومن منا لم يس��مع بأول 
العب سلوي سوري احترف في أوروبا 
وتحديدًا في سويسرا وهو نجم نادي 
الج��الء الدول��ي جوزي��ف ذكر خالل 

الخمسينيات ومطلع الستينيات.
نجوم م��ن طينة الكبار وجيل العمالقة 
تخرج��وا من صفوف »الس��لة الزرقاء« 
بيي��ر مرجانة، جوزي��ف بابازيان، جاك 
عته، عبود عيوش، جورج جرباقة، عارف 
ميش��يلين  باش��اياني،  هنيدي، جاك 

بسيليس، ماجدة مغامز.. الخ.
العراقة والتاريخ

في أربعينيات القرن الماضي تأسس 
نادي الشبيبة الكاثوليكية في منطقة 
العزيزي��ة بحلب واتخ��ذ قرب منطقة 
الس��بيل غربي المدين��ة قطعة أرض 
جعله��ا مقرًا لتدريبات فرقه س��رعان 
م��ا تحول العب��وه إل��ى التدريب في 
األخوة  معه��د »ش��مبانياه«  مالعب 
حاليًا و«كلية األميركان« معهد حلب 
العلمي حالي��ًا إضافة إلى دير األرض 
المقدس��ة ومن ه��ذه المعاقل بدأت 
مس��يرة النجوم الت��ي ضخت النادي 
بالالعبي��ن البارزي��ن إل��ى أن أصبح 

اس��م النادي »الش��بيبة« في مطلع 
الس��تينيات وعام دم��ج األندية بعد 
صدور مرسوم تأسيس منظمة االتحاد 
الرياض��ي صار اس��مه الجديد الحالي 
»الجالء« بع��د أن اندم��ج مع نادي 

الشهباء المعروف بالسريان سابقًا..
من مؤسس��يه الكب��ار: الدكتور روالن 
أنطاكي، جورج بلدي، ش��فيق صايغ، 
إلياس دول��ة، ولإلضاءة أكثر نذكر أن 
)صاي��غ( هو أول حك��م كروي دولي 
سوري حمل شارة »الفيفا« فيما كان 
الس��يد )دولة( من أوائ��ل حكامنا ا 

لدوليين بكرة السلة.
لقاء مكاشفة

ن��ادي الج��الء العري��ق م��ر بمراحل 
السبعينيات  ذهبية فهو ش��ارك في 
ببطول��ة أندية أوروب��ا )أبطال دوري 
الس��لة( عندم��ا كان اتح��اد اللعب��ة 
يتب��ع االتحاد األوروبي قب��ل انتقاله 
لآلس��يوي واس��تضاف بطولة األندية 
العربي��ة أبطال ال��دوري للرجال وفاز 
به��ا، كم��ا اس��تضاف بطول��ة أبطال 
الدوري لكرة الس��لة )س��يدات( عام 
1992 في حلب وف��از بلقبها، ويومها 
وف��ي ذات التوقيت اس��تضاف نادي 
االتح��اد بطولة أبطال الدوري لس��لة 

الرجال وحمل لقبها.
لكن��ه م��ر أيض��ًا بأيام قح��ط كادت 
تأكل النضار ولحظات الس��عادة وفي 
أحد المواس��م على سبيل المثال نجا 
الثانية بفضل  للدرج��ة  الهب��وط  من 
نقاط ناش��ئيه، واليوم يش��هد نهضة 
متسارعة تجس��دت في عودة الحياة 
إلى منش��آته في حي الس��ريان التي 
طالتها قذائف اإلره��اب اآلثمة.. عن 

واقع ومس��تقبل وآفاق نادي الجالء 
تح��دث الدكتور أنط��وان عته العب 
سلة النادي »سابقًا« ورئيس مجلس 

اإلدارة »حاليًا« فقال:
إعادة اإلعمار

بأرقام مالية كبيرة أعدنا إعمار منشآت 
النادي في مقره الثاني بحي السريان 
بع��د أن دمرتها آلة الغ��در واإلرهاب 
والبداي��ة كانت بتجهيز المس��بح مع 
ثالثة مطاعم تم وضعها باالس��تثمار 
لمدة عش��ر س��نوات لرف��د صندوق 
النادي الداعم للنشاط الرياضي، بداية 
التعهيد كانت بأربعي��ن مليونًا قابلة 

للزيادة حسب شروط العقد.
داخل المنش��أة ثالثة مالعب صغيرة 
لك��رة الس��لة تس��تخدم للتماري��ن 
وصالتان مغلقتان، األولى ذات أرضية 
تارتانية والثانية ذات مواصفات دولية 
عالية، أرضيتها باركيه من الخش��ب 
الكن��دي الممتاز م��ن ناحية الجودة 
والمش��الح  المكاتب  ومالحق مث��ل 

والمرافق الصحي��ة وكافتيريا، إضافة 
لوجود مقر النادي األصلي الذي نعتز 
ونفخر به في حي العزيزية، أما قيمة 
وكلفة اإلعمار فق��د بلغت نحو مليار 
ليرة واستغرقت فترة العمل 14 شهرًا 

وهي فترة سريعة وقصيرة.
مواصفات

أوضح د. عته أن الن��ادي قام بإعادة 
ترمي��م صالت��ه المغلق��ة وتجهيزها 
الباركيه  بمواصفات دولية من حيث 
والطبق��ة الس��فلية العازل��ة وأعمال 
اإلن��ارة وتركيب الس��اعة اإللكترونية 
ثانية   24 الزمني  التوقيت  وس��اعات 
وبالنتيج��ة حصلنا عل��ى صالة دولية 
ذات مواصفات متكاملة تتس��ع إلى 
1300 متفرج جلوس��ًا على الكراس��ي 
البالستيكية وهي مجهزة بإنارة عالية 
الجودة وحمامات وأدواش ومش��الح 
لالعبي��ن والح��كام وم��رات خاصة 
لفصل الالعبين عن الجمهور.. ولفت 
الدكت��ور عنه عن نية الن��ادي بإقامة 

واستضافة بطولة دورة دولية تشارك 
فيها فرق من ال��دول المجاورة وأبرز 
أندي��ة القطر تقام في الصالة الجديدة 
وذلك مطلع الع��ام القادم ريثما يتم 
تجهيز بعض األمور الضرورية والفنية 
والخدمية وأهمها ضمان عدم انقطاع 
التي��ار الكهربائ��ي وهذا م��ا وعد به 
المهندس محمد الصالح المدير العام 
لش��ركة كهرباء ح لب في حال اتخاذ 

قرار إقامة البطولة.
الواجهة 

كرة الس��لة هي دائمًا واجه��ة النادي 
وتحديدًا فريق الرجال عن حاله وأحواله 
أوضح رئي��س النادي: فريقن��ا بقيادة 
الكابتن الدكتور عبود ش��كور في حالة 
فنية ممتازة يضم مزيجًا من الخبرات 
والجيل الش��اب »أبطال الدوري« مثل 
وائ��ل جليالت��ي وجورج��ي ناظاريان 
ويامن حيدر وإس��حاق عبيد، ونتطلع 
الستقدام العب صربي مع إحضار خبرة 
س��لوية مرافقة، وفي حال حصلنا على 

العب االرتكاز رقم 5 أستطيع القول إن 
عيوننا بالشك ستكون على إحراز لقب 
ال��دوري.. وحول كلفة نفق��ات الفريق 
أض��اف د. عته بلغت بح��دود أربعين 
ليرة سورية وفريق السيدات نحو عشرة 
ماليي��ن وخالل الموس��مين الس��ابق 
والحال��ي تضاعف��ت األرق��ام والعقود 

االحترافية حوالي 4 مرات.
وفاء

وعن الموس��م الماضي ق��ال رئيس 
الن��ادي: كن��ا ف��ي وضع فن��ي جيد 
نافس��نا فريق الجيش عل��ى البطولة 
حتى اللحظات األخيرة وأحرزنا بطولة 
ناش��ئي وشباب سورية والمركز األول 
في الترتي��ب العام لجمي��ع الفئات 
وترك الم��درب الوطني القدير هادي 
درويش بصمة واضحة إيجابية وفنية 
ال تنس��ى كنا نتمنى بقاءه معنا لكنه 
كم��ا يعلم الجميع تعاق��د مع اتحاد 
السلة لقيادة المنتخب الوطني كذلك 
أولين��ا اهتمامنا الف��رق األنثوية بما 

ال يقل ع��ن الرجال والش��باب، وفي 
خزائن النادي بطوالت س��لوية أنثوية 
كثيرة وفرقها لجميع الفئات العمرية 

تحت رعاية واهتمام ودعم اإلدارة.
الجيران والجمهور

وكش��ف الدكت��ور عته ع��ن عالقته 
المميزة مع إدارة نادي االتحاد وعلى 
وج��ه الخص��وص رئيس��ه المهندس 
مفيد مزيك وقد تباحثت معه باألمور 
الفني��ة، وف��ي حواري مع مس��ؤولي 
األندي��ة قل��ت: ح��ان الوق��ت لعودة 
إلى مدينة حلب  الس��لوية  البطوالت 
هذا األمر تحدثت به مع رئيس نادي 
الحري��ة أيض��ًا الدكتور أحمد س��مير 
بيبي، لن��ا اتصاالت م��ع إدارة نادي 
الجي��ش، وقمت باالتصال مع رئيس 
نادي الوح��دة ماهر الس��يد وباركت 
له تس��لمه مهمامه كرئي��س للنادي 
باألساليب والوسائل إلخراج  وتحدثنا 
مبارياتنا مع هذه األندية بروح رياضية 
بعيدًا عن االنفعال والتوتر والتعصب 

والتشنج الذي يقتل ويدمر الرياضة.
ووصف د. عته جمهور ناديه بالمثالي 
وأن مش��اكله قليل��ة وعادية واإلدارة 
تتواص��ل معه لتخفيف ح��دة التوتر، 
ولم ين��س الطبيب عته وقفة جمهور 
نادي االتحاد مع ناديه في الموس��م 
الماضي وكذلك في المباريات الهامة 
التي ال يكون نادي االتحاد طرفًا فيها.

الحماس والتخصص
نادي الجالء والقول لرئيس��ه يمارس 
ألعاب المضرب والطاولة والس��باحة 
والشطرنج والكرة الطائرة والترياثلون 
الكرة  إلغاء لعبة  والتايكواندو وسبب 
الطائ��رة للذكور وه��ي صاحبة تاريخ 

عريق يعود لعدم وجود متحمس��ين 
لمزاولته��ا لذل��ك اكتفين��ا بالف��رق 
األنثوي��ة الصغيرة وح��ول كرة القدم 
أوض��ح د. عت��ه: لدينا حالي��ًا حملة 
العمري��ة تح��ت  للفئ��ات  تنس��يب 
إش��راف مدربي النادي على مستوى 
القواعد والغاية منها تنش��يط اللعبة، 
وفي الوقت الحال��ي ليس من الوارد 
لدينا توس��يع رقعة ممارس��تها حتى 
ال تتأثر لعبة النادي األساس��ية وهي 
كرة الس��لة، وأنا مع تخصيص األندية 
بألع��اب مح��ددة تناس��ب ظروفه��ا 
وواقعه��ا ومادياتها، وذلك أفضل من 
إجباره��ا على مزاول��ة ألعاب ترهقها 
ماديًا وفنيًا، وبالنهاية تالقي اإلدارات 

الفشل مصيرًا لها؟
األرقام تتحدث

- ح��از نادي الجالء على بطولة دوري 
ك��رة الس��لة م��دة 23 عامًا بش��كل 

مستمر.
- ل��ه 9 ألق��اب على مس��توى كأس 

الجمهورية.
- ف��از بالعدي��د من بط��والت دوري 
والناش��ئين  والس��يدات  الش��باب 

والناشئات.
- ع��دد ألقاب النادي على مس��توى 
البط��والت المحلي��ة 38 لقب��ًا وكلها 
أرقام قياسية لم يتوصل إليها أي ناد 

محلي أو عربي.
- فاز ببطول��ة األندية العربية للرجال 

عام 1979.
- ح��ل بالمرك��ز الثان��ي ف��ي بطولة 

األندية اآلسيوية 2006.
ف��از ببطول��ة األندية العربي��ة أبطال 

الدوري للسيدات عام 1992.

كرة السلة

أبي شقير

محمد هاشم إيزا

الل��واء موف��ق جمعة  برعاي��ة وحضور 
رئي��س االتح��اد الرياضي العام، س��لم 
جالل نق��رش رئيس اتحاد كرة الس��لة 
أم��س )الجمع��ة( قائدة فري��ق الثورة 
الالعبة ماري��ا دعيبس كأس الجمهورية 
لكرة الس��لة ألندية الس��يدات موس��م 
2019- 2020 بع��د فوزهن على الجالء 

بالمباراة النهائية بفارق 21 نقطة 75/54، 
وقد حضر المب��اراة النهائي��ة مهند طه 
التنفيذية بدمشق وجاك  اللجنة  رئيس 
باش��اياني نائب رئيس اتحاد غرب آسيا 
لكرة السلة وسعد مهايني وباسم بدران 
عضوا اتحاد كرة السلة وم. سالم عالوي 
رئي��س نادي الث��ورة وأعض��اء مجلس 

اإلدارة.. إليكم التفاصيل..
ش��هد الربع األول من المب��اراة النهائية 
ندية وتكافؤ بين الفريقين حيث انتهى 

بتق��دم الثورة بف��ارق نقطتي��ن 21/19 
بع��د أن بدأ الث��ورة المباراة بتش��كيلة 
ضمت أليس��يا مكاريان وماريا دعيبس 
وجيسيكا حكيمة وماري عبد هللا وزينة 
يازجي فيما بدأ الجالء المباراة بتشكيلة 
ضمت مي��را عج��ان وجيس��كا دميان 
وميريام جانج��ي وجونا مبيض وعلياء 
الياس��ين واستهلت أليس��يا التسجيل 
للثورة وأضافت جيسيكا رميتين حرتين 
ثم أضافت ماري س��لة قبل أن تس��جل 

جيس��يكا دميان أولى نق��اط فريقها ثم 
قلصت ميريام وميرا الفارق لكن أليسيا 
ون��ورا أعادت التقدم للث��ورة ثم عادلت 
النتيجة لكن مشاركة  جونا وجيس��يكا 
سيدرا س��ليمان أثمرت تسجيل الثورة 

أولى ثالثياته فانتهى الربع 21/19.
وفي الربع الثاني وسع الثورة الفارق بعد 
أن تف��وق بفارق 14 نقط��ة حيث انتهى 
27/13 لتصبح النتيجة مع نهاية الشوط 
األول 48/32 بفض��ل ثالثي��ات س��يدرا 

سليمان الثالثة وماريا دعيبس.
استمرار التفوق

بالرب��ع الثالث تراعج المخ��زون البدني 
لفريق الجالء مع اس��تمرار نجاح الثورة 
بالتس��جيل من خارج القوس عبر زينة 
وأليس��يا ومن تحت الس��لة عب��ر نورا 
الربع بفارق  وس��يدرا وأليس��يا وانتهى 
5 نق��اط 17/12 لتصب��ح النتيج��ة مع 
نهايت��ه 65/44 وفي الرب��ع األخير نجح 
الجالء بتقليص الفارق نقطة واحدة عبر 

جيس��يكا وجونا وميري��ام حيث انتهى 
.9/10

أرقام ولقطات
وسجل للثورة: أليسيا ماكاريان 15 نقطة 
وماريا دعيبس 5 وس��يدرا سليمان 21 
ونورا بش��ارة 19 وجيس��يكا حكيمة 3 

وماري عبد هللا 2 وزينة يازجي 10.
س��جل للجالء: جونا مبيض 18 وميريام 
جانجي 15 وميرا عجان 10 وجيس��يكا 

دميان 9 وجيما دولي 2.

سجل الثورة ثماني تسديدات ثالثية عبر 
سيدرا سليمان 4 وماريا دعيبس وزينة 
يازجي 2 واليس��يا ماكاري��ان، فيما لم 

يسجل الجالء أي ثالثية.
ق��اد المب��اراة طاقم ح��كام مؤلف من 
الح��كام هان��ي ص��الح وإبراهيم طبي 

وياغيش نظريان.
راقب المب��اراة أيمن صالح وعبد الرزاق 

محمد.
غاب عن الثورة الالعبة شغف فاعور. 

برعاية وحضور اللواء موفق جمعة

سيدات الثورة بطالت كأس الجمهورية لكرة السلة موسم 2019 - 2020

أنطوان عته رئيس نادي الجالء : نخطط إلعادة األيام الجميلة لنادينا

واصلت ش��عبة البط��والت بدائرة 
بتنفيذ  بالالذقية  الرياضية  التربية 
روزنام��ة النش��اطات المدرس��ية 
فأقامت  األلع��اب  كافة  وبطوالت 
بطولة م��دارس الالذقية باأللعاب 
الجماعية بالتنس��يق مع تنفيذية 
الالذقية واللج��ان الفنية لأللعاب 
م��ن  كبي��رة  بمش��اركة  وذل��ك 
النتائج  يل��ي  الم��دارس وفيم��ا 

الكاملة للبطولة:
كرة القدم ثانوي: 1- ثانوية ياس��ر 
عباس 2- ثانوية شكري حكيم 3- 

ثانوية محمود غانم.

كرة قدم حلقة أولى: 1- الحس��ين 
األولى 2- رفعت دحو 3- خالد بن 

الوليد.
كرة السلة ثانوي بنين: 1- شكري 

حكيم 2- بهيج شومان.

كرة س��لة ثانوي بنات: 1- سهيل 
أبو الشمالت 2- عدنان جلعود 3- 

عدنان زاهر.
كرة الس��لة حلقة أول��ى ذكور: 1- 

روبين قدسي 2- أيهم مالح.

الكرة الطائرة حلقة أولى بنات: 1- 
أيهم مالح 2- الشهداء.

ريش��ة طائرة ثانوي بنين: 1- عمر 
بن الخطاب 2- شكري حكيم.

ريشة طائرة ثانوي بنات: 1- عدنان 
جلع��ود 2- ماهر زاهر 3- عمر بن 

الخطاب.
كرة طاولة ثانوي ذكور: 1- شكري 
حكيم 2- بهيج ش��ومان 3- عمر 

بن الخطاب.
عل��ى  وأش��رف  البطول��ة  تاب��ع 
مجرياتها بسام زراوند رئيس دائرة 
التربي��ة الرياضية وعلي منجراوي 
البطوالت واللجان  رئيس ش��عبة 

الفنية لأللعاب.

ع��ادت ألعاب دي��ر ال��زور للحضور ف��ي المنتخبات 
الوطني��ة بعد غياب س��نوات طويل��ة نتيجة الظروف 
التي مرت بها رياضة المحافظة خالل الفترة الماضية 
وج��اء الحضور هذه المرة من بواب��ة رياضة المالكمة 
بعد توجيه الدعوة لالعب وسام عبد اللطيف جيرودي 

لاللتحاق بمنتخب الناشئين للمالكمة.

والجيرودي من مواليد 2004 بدأ مشواره مع المالكمة 
في س��ن مبك��رة وينحدر من عائل��ة رياضية خرجت 
الكثير من األبطال في المالكمة أمثال والده وأعمامه 
وكانت أخر مشاركاته في الشهر الثالث من هذا العام 
في االولمبياد الوطن��ي وأحرز المركز الثالث في وزن 
50 ك��غ ، وكان دائم��ًا يطمح لالنضم��ام إلى صفوف 
المنتخ��ب وها هو حلمه يتحقق ويتركز طموحه اآلن 

على اعتالء منصات التتويج في مشاركاته القادمة.

بطولة األلعاب الجماعية لمدارس الالذقية للبنين والبنات

بعد سنوات من الغياب مالكمة دير الزور حاضرة في صفوف المنتخب
مالك الجاسم

محمد عجان

تنطلق مس��اء اليوم )الس��بت( منافس��ات 
دوري الدرجة الثانية ألندية الرجال موس��م 
2019/2020 والتي ستش��هد مشاركة تسع 
أندي��ة وزع��ت عل��ى مجموعتي��ن ضمت 
المجموعة األولى النواعير ومحردة والسكك 
والعروب��ة فيم��ا ضمت المجموع��ة الثانية 
النص��ر والفيحاء وحطي��ن والعربي وجرمانا 
وس��تقام اليوم أربع مباري��ات حيث يلتقي 
الس��كك  العروبة مع  بالمجموع��ة األول��ى 
ويلتقي بالمباراة الثانية محردة مع النواعير 
وف��ي المجموع��ة الثانية يلتق��ي بالمباراة 
األول��ى النصر مع حطي��ن وبالمباراة الثانية 

الفيحاء مع جرمانا
تعليمات فنية

- تلع��ب كل مجموعة فيما بينه��ا دوري من 
مرحلتين ذهاب وإياب يتم في نهايته ترتيب 

الفرق من 4-1 في كل مجموعة.
- تتأهل الفرق األربعة األولى من كل مجموعة 

الى الدور ربع النهائي.
- مواليد العبي الرجال 2000 وما دون

- الالعبون دون ال�24 س��نة للموس��م 2019 – 
2020 ، هم الالعبين م��ن مواليد العام 1995 

وما فوق.
- يش��ارك العب واحد تحت ال�24 س��نة على 

األقل خالل كامل وقت المباراة 
- يتم تسجيل 4 العبين على األقل تحت ال�24 

سنة على صحيفة تسجيل المباراة 
- تغطى كاف��ة أجور الح��كام والمراقبين عن 

طريق األندية.
- يدفع كل ناد مبلغ /1000/ ليرة س��ورية في 

كل مباراة لخدمات الصالة.

- سوف يتم تعميم نظام دوري الدرجة الثانية 
للرجال والية الهب��وط والصعود للدرجة األولى 

في كتاب الحق. 

اليوم.. انطالق منافسات دوري الدرجة الثانية ألندية الرجال بكرة السلة

جدول مباريات دوري الدرجة الثانية
المجموعة األوىل

المجموعةالصالةالوقتالمرحلةالفريقانالتاريخاليومرقم

1
2019/12/14السبت

مج 1الحرية18.00الذهابالسككالعروبة

مج 1محردة16.00الذهابالنواعيرمحردة2

3
2019/12/21السبت

مج 1محردة16.00الذهابالعروبةمحردة

مج 1حماة16.00الذهابالسككالنواعير4

5
2019/12/28السبت

مج 1الحرية16.00الذهابمحردةالسكك

مج 1الحرية18.00الذهابالنواعيرالعروبة6

المجموعة الثانية 
المجموعةالصالةالوقتالمرحلةالفريقانالتاريخاليومرقم
مج 2الفيحاء14.00الذهابحطينالنصر2019/12/14السبت1
مج 2الفيحاء16.00الذهابجرماناالفيحاء2
مج 2الالذقية14.00الذهابالعربيحطين2019/12/21السبت3
مج 2الفيحاء16.00الذهابالنصرجرمانا4
مج 2السويداء14.00الذهابجرماناالعربي2019/12/28السبت5
مج 2الفيحاء16.00الذهابالفيحاءالنصر6
مج 2الفيحاء12.00الذهابالعربيالفيحاء2020/1/4السبت7
مج 2الفيحاء14.00الذهابحطينجرمانا8
مج 2السويداء14.00الذهابالنصرالعربي2020/1/11السبت9
مج 2الالذقية16.00الذهابالفيحاءحطين10
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جولة جديدة تشهدها كبرى الدوريات األوروبية 
هذا األسبوع والبداية من إسبانيا حيث يتصدر 
برش��لونة ولاير مدريد مش��هد البطول��ة ولكل 
منهم��ا 34 نقطة ويتف��وق الفري��ق الكاتالوني 
بفارق األهداف فيما إلشبيلية 31 نقطة بالمركز 

الثالث.
ويلع��ب المتصدران خل��ف قواعدهما بالجولة 
السابعة عش��رة فيحل برش��لونة اليوم السبت 
5.00 ضيفًا على لاير سوسيداد فيما يستضيف 
إشبيلية يوم غد األحد 10.00 فريق لاير مدريد.

وينتظر إش��بيلية تعثر أي من الكبيرين أعاله 
عندما يس��تضيف فيالاير بلق��اء صعب يوم غد 

األحد 7.30.
وتغلب برش��لونة بالجولة الماضية 16 على لاير 
مايوركا 5/2 وتجاوز لاير مدريد فريق إسبانيول 
بهدفين وخس��ر إش��بيلية نقطتي��ن هامتين 

بتعادله مع أوساسونا 1/1.
وف��ي إنكلترا ال ي��زال ليفربول يحل��ق بصدارة 

البريمرلييغ ب�46 نقطة وبفارق مريح وكبير عن 
ليستر سيتي 38 فيما للسماوي مان سيتي 32 

نقطة يليه تشيلسي رابعًا ب�29 نقطة.

ويق��ص المتصدر اليوم الس��بت ش��ريط 
مباري��ات الجول��ة 17 عندما يس��تضيف 
واتفورد 2.30 ويلتقي بعدها في الخامسة 

تشيلس��ي مع بورنموث، كما يس��تضيف 
ليس��تر س��يتي فري��ق نوريتش س��يتي 
بالتوقيت ذاته، أما مانشستر سيتي فيحل 

يوم غد األحد ضيفًا على آرسنال 6.30 في 
أبرز المواجهات.

يج��د إنت��ر ميالن نفس��ه بموق��ف صعب بعد 

انخفاض معنوياته وخروجه الصاعق من دوري 
أبطال أوروبا ولذلك يح��ارب حاليًا على جبهة 
الكالتش��يو حيث يتصدر الئح��ة الترتيب ب�38 
نقطة بفارق نقطتين عن فريق الس��يدة العجوز 
ويحتل التس��يو المركز الثالث ب���33 نقطة ثم 

كالياري وروما ولكل منهما 29 نقطة.
ويحل إنت��ر ميالن يوم غد األح��د 9.45 ضيفًا 
على فيورنتينا فيما يستضيف يوفنتوس فريق 
أودنيزي 4.00 أيضًا األحد وتختتم الجولة يوم 

االثنين بمواجهة كالياري مع التسيو.
يواصل مونشنغالدباخ مغامرته في البوندسليغا 
ويتصدر المسابقة حاليًا ب�31 نقطة بفارق نقطة 
فق��ط عن اليبزي��غ، ويحتل دورتمون��د المركز 

الثالث ب�26 نقطة ثم شالكة 25.
ويس��تضيف المتص��در ي��وم غد األح��د فريق 
فولفسبورغ 4.30 ويلعب اليبزيغ اليوم السبت 
مع دوسلدورف 7.30 كما يحل اليوم دورتموند 

ضيفًا على ماينز 4.30.

عالمي
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أيهم الحمزاويأنــــور البكــرم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

شهد االسبوع الماضي ختام دور المجموعات في 
دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم، وتلقت جماهير 
الك��رة مفاجأتين من العي��ار الثقيل هما خروج 
إنتر ميالن مودعًا البطولة من دورها األول للعام 
الثان��ي على التوالي )ألول مرة في تاريخه( برغم 
أدائ��ه المميز في ال��دوري اإليطالي الذي يتصدر 
فيه المش��هد تحت قيادة مدرب��ه الكبير أنطونيو 
كونتي، وكذلك خروج فريق أياكس الهولندي من 
المنافسات بعد أن كان الحصان األسود ومفاجأة 

البطولة في الموسم الماضي.
الفري��ق اإليطال��ي كان بحاجة ماس��ة للفوز على 
برش��لونة الذي خاض المباراة ضامنا التأهل من 
دون نجمه األبرز ليونيل ميسي ومعظم الالعبين 
األساس��يين، ولكن��ه لم يكن على ق��در التحدي 

وكذلك لم يستفد من األرض والجمهور.
أما بخصوص أياكس أمستردام فيبدو أن النتائج 
عاقبته لتفريطه في معظم العبيه المميزين في 
الموس��م الماضي الذين قادوه إل��ى الدور نصف 
النهائي م��ن تلك البطولة، فقد فرط فيهم بالبيع 
بعد ذلك، خصوصا أن معظمهم من صغار السن 
الموهوبين، وبرغم إنه حاول بقوة أمام فالنس��يا 
وكان األفض��ل في أغل��ب فترات اللق��اء، وكان 
يكفيه التعادل فقط والحصول على نقطة واحدة، 
إال إنه خس��ر على ملعبه وأم��ام جماهيره بهدف 
مقابل ال ش��يء ليتح��ول إلى ال��دوري األوروبي 
لحصول��ه على المرك��ز الثالث بأفض��ل رقم من 

النقاط حيث إنه ودع البطولة برصيد 10 نقاط.
إقالة وأرقام تاريخية

ومن المفارقات أيض��ًا قرار منتصف ليل األربعاء 
الص��ادر من إدارة ن��ادي نابولي بإقال��ة المدرب 
الشهير كارلو أنش��يلوتي، ومبعث الغرابة أن هذا 
القرار جاء بع��د الفوز برباعي��ة نظيفة على »كي 
ار س��ي جينك البلجيكي« وضم��ان التأهل إلى 
ثم��ن النهائي من البطولة األوروبية األكبر، ولكن 
يبدو أن ه��ذا الفوز الكبير لم يث��ن إدارة النادي 
عن التخلص من أنش��يلوتي الذي كان يعترض 
على الكثير من تصرفات اإلدارة ويعتبرها تدخال 
في شؤون الفريق وفي صالحياته كمدير فني في 

الكثير من الفترات
وم��ن األرقام المثي��رة في الجول��ة األخيرة من 
البطول��ة ذلك الذي س��جله المهاج��م البولندي 
أركادي��و ميليج حيث إنه ثال��ث العب في تاريخ 
دوري األبطال يس��جل » هاتريك« في الش��وط 
األول بع��د كل م��ن ماركوس س��يميوني العب 
ميالن ضد روزينبرج في عام 1996، وس��يميوني 
انزاجي مع التس��يو ضد مارسيليا في عام 2000 
كما يحس��ب للم��درب األلماني يورغ��ان كلوب 

المدير الفني لنادي ليفرب��ول إنه نجح في قيادة 
فريقه للتأه��ل إلى نصف النهائي في المواس��م 

الثالثة األخيرة التي تولى فيها المسؤولية.
كما حقق جادون سانشو العب بروسيا دورتموند 
رقما مهما بعد أن س��جل في كل م��ن مبارياته 
ال�5 األخي��رة مع بوروس��يا دورتموند في جميع 
البط��والت )6 أهداف( وهذا ه��و أفضل رقم في 
مس��يرته مع األندية، كما أصبح النجم الش��اب 
سانشو ثاني العب إنجليزي يسجل في مباراتين 
متتاليتي��ن في دوري أبطال أوروبا مع فريق غير 
إنكليزي، بعد كريس س��اتون مع س��يلتيك في 

سبتمبر2004
فيم��ا يعد تامي أبراهام ه��و أول العب إنكليزي 
يس��جل 13 هدفًا مع تشيلس��ي في موسم واحد 
من��ذ فران��ك المب��ارد ف��ي 2013 )17 هدف��ا(، 
كما س��جل المهاجم المتألق ف��ي مبارياته ال�3 
األخيرة على ملعب س��تامفورد بريدج في جميع 
البطوالت، بعد أن س��جل هدف��ًا وحيدًا فقط في 
مبارياته ال�8 األولى على أرضه في هذا الموسم. 

وبهدف��ه في مرم��ى إنت��ر ميالن، يصب��ح نجم 
برش��لونة أنسو فاتي )17 س��نة و40 يوما( أصغر 

هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
المتأهل��ون لدور الس��تة عش��ر بحس��ب ترتيب 
المجموعات: باريس س��ان جيرمان ولاير مدريد، 
باي��رن ميونيخ وتوتنهام هوتس��بير، مانشس��تر 
س��يتي وأتالنت��ا، يوفنت��وس واتلتيك��و مدريد، 
ليفربول ونابولي، برش��لونة وبروس��يا دورتموند، 

اليبزيغ وليون، فالنسيا وتشيلسي.
المجموعة 1

في المجموعة االولى حقق لاير مدريد اإلس��باني 
ف��وزًا ش��رفيًا 3 / 1 عل��ى مضيفه كل��وب بروج 
البلجيك��ي، كم��ا حق��ق باريس س��ان جيرمان 
الفرنس��ي فوزًا كبي��رًا 5 / صفر على ضيفه غالطة 

سراي التركي.
واتس��مت كلتا المباراتين باله��دوء بعدما حجز 
س��ان جيرمان والريال بطاقت��ي التأهل عن هذه 
المجموعة لألدوار اإلقصائي��ة، فيما كان الصراع 
مقصورًا على الفريق الذي س��ينال المركز الثالث 
المؤه��ل لبطولة ال��دوري األوروبي والذي حصل 

عليه بروج.
وارتف��ع رصيد س��ان جيرمان إل��ى 16 نقطة في 
الصدارة، متفوقًا بف��ارق خمس نقاط أمام أقرب 
مالحقيه لاير مدريد، صاحب الرقم القياس��ي في 
ع��دد مرات الفوز بالبطولة برصي��د 13 لقبا، فيما 
ن��ال بروج المركز الثالث بنقطتين، لينتقل للعب 
في دور ال���32 بال��دوري األوروب��ي، بعدما ظل 
جالطة سراي قابعا في مؤخرة الترتيب بنقطتين.

المجموعة 2
حقق فريق بايرن ميونخ األلماني العالمة الكاملة 
بعدما تغلب 3 / 1 على ضيفه توتنهام هوتس��بير 
اإلنكليزي ف��ي المجموعة الثانية التي ش��هدت 
أيضًا ف��وز أولمبياكوس اليونان��ي 1 / صفر على 

ضيفه ريد ستار الصربي.
وخاض الفريق��ان األلماني واإلنكلي��زي المباراة 
بأعص��اب هادئة، بعدم��ا ضمن باي��رن صدارته 
للترتيب، فيما حس��م توتنهام الوصافة لصالحه 

وتأهال معًا.
وتق��دم بايرن به��دف حمل توقيع كينجس��لي 
كوم��ان ف��ي الدقيق��ة 14 فيم��ا تع��ادل ريان 

سيسيجنون لتوتنهام في الدقيقة 20.
وأع��اد توماس مول��ر التقدم لباي��رن من جديد 
بتس��جيله الهدف الثان��ي للفري��ق البافاري في 
الدقيقة 45 وتكف��ل البرازيلي فيلي��ب كوتينيو 

بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 64.
وفي العاصمة اليونانية أثينا حسم أولمبياكوس 
المرك��ز الثالث ف��ي ترتيب المجموع��ة لصالحه 
ليتأهل لدور ال�32 ببطولة الدوري األوروبي بفوزه 
1 / صف��ر على ضيفه ريد س��تار بواس��طة العبه 

يوسف العربي في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.
المجموعة 3

ع��اد أتاالنت��ا اإليطالي من بعيد وحج��ز بطاقته 
إلى ثمن النهائ��ي للمرة األولى في تاريخه بفوزه 
الثمين على مضيفه شاختار دانييتسك األوكراني 

3-صفر ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
البلجيكي تيموث��ي كاس��تاني )د66(  وس��جل 
والكرواتي ماري��و باس��اليتش )د80( واأللماني 
روبن غوسنس )د4+90( أهداف الفريق اإليطالي، 
الذي بعد إنجازه التاريخي بالتأهل إلى المسابقة 

القاري��ة العريقة للمرة األولى ف��ي تاريخه، نجح 
ف��ي تحقيق إنج��از تاريخي ثان بحج��زه بطاقته 
إل��ى ثمن النهائي بانتزاعه وصافة المجموعة من 
ش��اختار بالذات ومستغاًل خس��ارة دينامو زغرب 
الكرواتي أمام ضيفه مانشس��تر سيتي اإلنكليزي 
4-1 في زغ��رب فيما يبقى عزاء ش��اختار الذي 
كان يطمح إلى ثمن النهائي للمرة الخامس��ة في 
تسع مشاركات في المسابقة، إكمال المشوار في 

مسابقة الدوري األوروبي »يوروبا ليغ«.
وقاد المهاجم البرازيل��ي غابريال جيزوس فريقه 
مانشستر س��يتي إلى قلب الطاولة على مضيفه 
دينام��و زغرب عندما س��جل ثالثي��ة الفوز 4-1 
وحرم��ه من بطاقة ثمن النهائي للمرة األولى في 
تاريخه وكان دينامو زغرب البادئ بالتسجيل عبر 
مهاجمه االسباني داني أولمو )د10( قبل أن يرد 
جيزوس بهاتريك في الدقائق 34 و50 و54وختم 
فودن المهرجان بهدف رابع بمتابعته بيسراه كرة 

من البرتغالي برناردو سيلفا )84(.
المجموعة 4

وضع أتليتيكو مدريد حدا لغيابه عن االنتصارات 
في أربع مباريات متتالية بفوز مريح 2-صفر على 
لوكوموتيف موس��كو ليبلغ أدوار خروج المغلوب 
ب��دوري أبطال أوروبا للمرة السادس��ة في س��تة 

أعوام.
ونفذ جواو فيلكس صاح��ب أغلى صفقة انتقال 
في تاريخ الفريق ركلة ج��زاء بنجاح ليضع فريق 
الم��درب دييغ��و س��يميوني ف��ي المقدمة في 
الدقيقة 17 بعدما أهدر كيران تريبيير ركلة أخرى 
في الدقيقة الثالثةوحس��م المدافع فيليبي الفوز 

في الدقيقة 54.
ورفع أتليتيكو رصيده إلى عش��ر نقاط في المركز 

الثاني ف��ي المجموعة الرابع��ة خلف يوفنتوس 
صاح��ب 16 نقط��ة ال��ذي تغلب 2-صف��ر على 
مستضيفه باير ليفركوزن عبر كريستيانو رونالدو 

وغونزالو هيغوايين.
المجموعة 5

وف��ي خام��س المجموع��ات عان��ى ليفرب��ول 
اإلنكليزي حامل اللقب األمرين أمام مضيفه ريد 
بول سالسبورغ النمسوي، إال إنه تمكن في نهاية 
المطاف من حسم بطاقته إلى ثمن النهائي بفوزه 

2-صفر.
وبعد ش��وط أول صعب، حس��م ليفرب��ول اللقاء 
والتأهل مع صدارة المجموعة بهدفين في غضون 
100 ثانية عبر العب سالس��بورغ الس��ابق الغيني 

نابي كيتا )57( والمصري محمد صالح )58(.
ورف��ع »الحم��ر« رصيده��م إل��ى 13 نقطة في 
الص��دارة بفارق نقطة ع��ن نابولي الذي حس��م 
بطاقته بعد تغلبه على ضيفه غنك 4-صفر بفضل 
ثالثي��ة البولندي أركاديوش ميليك )3 و26 و38 
من ركلة جزاء( وهدف للبلجيكي درايز مرتنز في 
مباراته ال�300 ضمن جميع المسابقات بقميص 

النادي الجنوبي )74 من ركلة جزاء(.
وسيكتفي سالسبورغ باكمال مشواره القاري في 
»يوروبا ليغ« بعد أن أنهى دور المجموعات ثالثا 

بسبع نقاط أمام جنك )نقطة واحدة(.
المجموعة 6

قدم برش��لونة اإلس��باني هدية ثمينة لبوروسيا 
دورتموند األلماني ووضعه في الدور ثمن النهائي 
وذلك بف��وزه على مضيفه إنت��ر ميالن اإليطالي 

1-2 في منافسات المجموعة السادسة.
واس��تقبل دورتموند هذه الهدية على أكمل وجه 
بف��وزه على ضيفه س��الفيا براغ التش��يكي 2-1 
حارما اإلنتر من بل��وغ ثمن النهائي للمرة األولى 
منذ موسم 2012-2011 بعد أن تقدم إلى المركز 
الثاني بعش��ر نقاط مقابل س��بع لفريق المدرب 
أنتونيو كونت��ي، فيما أنهى برش��لونة الذي كان 
ضامن��ا تأهل��ه والص��دارة دور المجموعات ب�14 

نقطة.
ويدين برش��لونة بفوزه إلى الش��اب أنس��و فاتي 
الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 87 بعد ثوان 
معدودة على دخوله أرضية الملعب، بعد أن كان 
فريقه الس��باق إلى التس��جيل عبر الشاب اآلخر 
كارليس بيريز )د23( قب��ل أن يعادل البلجيكي 

روميلو لوكاكو )د44(.
أما بالنس��بة للمباراة الثانية، فس��جل اإلنكليزي 
جايدون سانش��و )د10( ويولي��ان براندت )د61( 
هدف��ي دورتمون��د، وتوماش سوش��يك )د43( 

هدف سالفيا براغ.

المجموعة 7
صعد كل من اليبزيغ ولي��ون للدور القادم حيث 
تص��در األول برصي��د 11 نقطة في نهاية مش��وار 
المجموع��ات ت��اله ليون ب� 8 كم��ا صعد بنفيكا 
لبطولة الدوري األوروبي بعد أن ش��هدت الجولة 
األخي��رة تعادل لي��ون مع اليبزي��غ الضيف 2/2 
س��جل لصاحب األرض حس��ام ع��وار وممفيس 
ديباي ولاليبزيغ ايميل فورسبيرغ وتيمو فيرنير 

والهدفين من ركلتي جزاء.
وف��ي المواجهة األخ��رى بالمجموعة الس��ابعة 
سحق بنفيكا ضيفه زينيت سانت بطرسبورغ 3/0 
سجلها فرانكو س��يرفي ولويس ميغيل من ركلة 

جزاء وسردار أزمون بالخطأ في مرمى فريقه.
المجموعة8

حجز فريقا فالنسيا اإلسباني وتشلسي اإلنكليزي 
مقعديهم��ا في ثم��ن النهائي بف��وز األول على 
مضيف��ه أياكس أمس��تردام الهولن��دي 1-صفر 
والثاني عل��ى ضيفه ليل الفرنس��ي 1-2 الثالثاء 

ضمن منافسات المجموعة الثامنة.
وتصدر فالنسيا ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة 
متساويا مع وصيفه تشلسي، فيما تراجع أياكس 
للمرك��ز الثالث وانتقل للمش��اركة في مس��ابقة 
ال��دوري األوروبي »يوروبا لي��غ«. أما ليل فتذيل 

الترتيب برصيد نقطة وحيدة.
على ملعب »يوهان كرويف أرينا« في أمستردام 
فاجأ فالنس��يا مضيفه بافتتاح التسجيل بفضل 
تمريرة في العمق من فيران توريس إلى المهاجم 
رودريغو مورينو الذي لم يكن أمامه س��وى خداع 
الحارس الكاميروني أندري أونانا بتسديدة بيمناه 

)د24(.
وثأر فالنس��يا، الذي خس��ر ذهابا على أرضه أمام 
أياك��س بثالثية نظيفة، من مضيف��ه الذي كان 

يحتاج إلى التعادل للتأهل.
وعلى ملعب »ستامفورد بريدج« في لندن افتتح 
تشلس��ي التس��جيل أمام ضيفه لي��ل بعد لعبة 
مشتركة واختراق داخل المنطقة للبرازيلي وليان 
وتمريرة أرضي��ة، حولها المهاجم الش��اب تامي 
أبراه��ام )22 عاما( بكعب قدمه داخل الش��باك 
)د19( مس��جال هدف��ه الثاني هذا الموس��م في 

المسابقة القارية.
ووجد تشلسي نفس��ه في مقعد المتأهل بعدما 
نجح في تس��جيل الهدف الثاني عبر رأسية قوية 
لمدافعه االس��باني سيزار اس��بيليكويتا اثر ركلة 

ركنية )د35(.
وقلص ليل الفارق عبر المهاجم المخضرم لوا ريمي 
بعد تسديدة بيسراه اصطدمت بالعارضة وخدعت 

الحارس االسباني كيبا اريساباالغا )د78(.

خروج مفاجئ إلنتر ميالن واياكس من دوري األبطال

برشلونة يهدي دورتموند بطاقة العبور.. أتاالنتا يكتب تاريخه الجديد وصالح يصعد بـ ليفربول 

اليوم.. انطالقة جولة جديدة في الدوريات األوروبية



السنة 36 | العدد 1917 | السبت 14 كانون األول 2019 alitihad82@gmail.com - www.alitihad.org - 967 .سورية - دمشق - برامكة - هاتف: 2125809 - فاكس: 2119745 - ص.ب

ت��وج الفارس عمرو حمش��و بلقب مباراة 
الجائزة الكبرى في المرحلة الخامسة من 
دورة الس��الم الدولية لقف��ز الحواجز من 
النجمتين والمؤهل��ة نقاط مباريات  فئة 
الجائ��زة الكبرى فيها إلى أولمبياد طوكيو 
2020, وأقيم��ت مباريات ه��ذه المرحلة 
في نادي الشهيد باس��ل األسد للفروسية 
بالديماس على مدى أربعة أيام وتضمنت 
س��ت مباري��ات بواق��ع مباراتي��ن للفئة 
المتوس��طة وثالث مباري��ات للفئة العليا 

ومباراة دوري الفرق.
مباراة الجائزة الكب��رى التي أقيمت على 
حواجز وصل ارتفاعها )145س��م( حس��م 
بطولته��ا الف��ارس عم��رو حمش��و بفارق 
أجزاء بس��يطة م��ن الثانية عل��ى جواده 
)Baloussino( وبزمن )35.29ثا(, ونالت 
الفارسة ش��ام األس��د المركز الثاني على 
جواده��ا )Urtimack( بزم��ن )35.45ثا( 
وح��ل ثالث��ًا الفارس قتيب��ة الدغلي على 
جواده )Gucci( بزمن )38.22ثا( وذهب 
المركز الرابع للفارس��ة ش��ام األس��د على 
جواد آخ��ر )Qanno( بزم��ن )38.73ثا(, 
ون��ال المرك��ز الخامس الف��ارس األردني 
ابراهيم بشارات على جواده )King( بزمن 

)36.01ثا(.
أم��ا الي��وم األخير م��ن البطول��ة فكانت 
المباراة السادس��ة والجائزة الكبرى والتي 
وص��ل ارتف��اع الحواجز فيها إل��ى )145 
س��م( وكانت النتائج كم��ا يلي: - المركز 

األول الذي حصل على لقب دورة الس��الم 
الخامس��ة الفارس العربي الس��وري عمرو 
حمش��و. - المرك��ز الثاني كان للفارس��ة 
الس��ورية ش��ام األس��د. - المركز الثالث 
للفارس الس��وري قتيبة الدغلي. - المركز 
الرابع كان للفارس��ة الس��ورية شام األسد 
)على ج��واد آخ��ر(. - المرك��ز الخامس 

للفارس األردني ابراهيم هاني بشارات.
مباراة الفرق

أقيم��ت مباراة الفرق عل��ى حواجز ارتفاع 
)120 س��م( وف��ق نظ��ام ش��وطين غير 
متماثلي��ن يجتازههم��ا الفري��ق وتحدد 
المراكز حس��ب أخطاء الش��وطين وزمن 

الشوط الثاني للفريق: 
1- فري��ق )PALMYRA( المؤل��ف م��ن 

الف��ارس لي��ث العل��ي والف��ارس مؤيد 
الجاموس - برعاية شركة االتحاد للكابالت 

مدير الفريق الكابتن هاني بشارات. 
2- فريق )MOSAIC( المؤلف من الفارسة 
بشرى األس��د والفارس محمد جوبراني - 
برعاي��ة مجموعة ش��ركات الدبس مديرة 

الفريق غالية الدبس.
المؤل��ف م��ن   )JASMINE( 3- فري��ق
الدغلي والف��ارس أحمد  الفارس قتيب��ة 

حمشو. مديرة الفريق ريم أبو قورة.
اليوم الثاني

مب��اراة من الفئ��ة العليا بارتف��اع حواجز 
)145 س��م( وفق نظام شوطين متتاليين 
يجتازهما الفارس وتكون النتائج حس��ب 
األقل أخط��اء وزمن الش��وط الثاني وفاز 

بالمركز األول الفارس��ة ش��ام األسد على 
)31.26ث��ا(  بزم��ن   )Qarino( جواده��ا 
كم��ا نالت المرك��ز الثاني عل��ى جوادها 
وج��اء  )31.42ث��ا(  بزم��ن   )Eronetta(
ثالث��ًا الفارس أحمد حمش��و على جواده 
)Quintus( بزمن )31.49ثا( وحل بالمركز 
الراب��ع الفارس االردني ابراهيم بش��ارات 
عل��ى ج��واده )King( بزم��ن )31.61ثا( 
وذه��ب المركز الخام��س للفارس محمد 
بزم��ن   )livia( عل��ى ج��واده  جوبران��ي 

)31.65ثا(.
مباراة من الفئة المتوسطة ارتفاع الحواجز 
)130 سم( اقيمت وفق نظام شوط أصلي 
وجولة تمايز يتأهل للتمايز الفارس الذي 
ينهي مس��لك الش��وط األصلي من دون 

أخطاء وضم��ن الزم��ن: 1- الفارس ليث 
العلي. 2- الفارسة شام األسد 3- الفارس 
قتيبة الدغلي, 4- الفارس اللبناني طوني 

عساف, 5- الفارس ثائر الزين.
اليوم األول

مب��اراة من الفئ��ة الكبرى بارتف��اع حواجز 
)145س��م( وفق نظام ش��وطين متتاليين 
يكمل حواجز الش��وط الثاني الفارس الذي 
ينهي حواجز الشوط األول من دون أخطاء 
وضمن الزمن ونجح الفارس عمرو حمش��و 
بحس��م المركز األول بف��ارق اقل من ثانية 
على ج��واده )Baloussino( وبزمن وقدره 
)27.93ثا( وجاء الف��ارس محمد جوبراني 
بالمركز الثان��ي على جواده )Livia( وبزمن 
)28.29ث��ا( ونالت المركز الثالث الفارس��ة 
شام األس��د على جوادها )Eronett( بزمن 
)28.56ث��ا( وذهب المرك��ز الرابع للفارس 
 )Albeny( عمرو حمشو ايضًا على جواد آخر
بزم��ن )34.05ثا( وج��اء بالمركز الخامس 
الفارس مصطفى زنداقي بزمن على جواده 
)Quality( بزمن )37.99ث��ا(, وكان ملفتًا 
في هذه المباراة التي شارك فيها 13 فارسًا 
تأخ��ر الفارس أحمد حمش��و إل��ى المركز 

العاشر لحصوله على )9( أخطاء(.
مباراة من الفئة المتوسطة بارتفاع حواجز 
)130 س��م( وأقيمت وفق نظام شوطين 
وتكون  الف��ارس  يجتازهم��ا  متتاليي��ن 
النتائج حسب األقل أخطاء وزمن الشوط 
الثاني: 1- الفارس جواد نظام, 2- الفارسة 
ش��ام األسد, 3- الفارسة جودي نظام , 4- 
الفارس اللبناني طوني عساف, 5- الفارس 

محمد البعلي.

دورة السالم الدولية لقفز الحواجز

الفارس عمرو حمشو بطاًل للجائزة الكبرى في المرحلة الخامسة
أنور البكر

أبي شقير

عمم االتحاد العربي أللع��اب القوى قرارًا يتضمن الموافقة باإلجماع من 
قبل االتحادات العاب القوى المنتسبة إليه بعودة االتحاد السوري أللعاب 
القوى إلى منظومة االتحاد العربي كما كان س��ابقًا عضوًا أساسيًا يحق له 
المش��اركة واالس��تضافة لبرامج وفعاليات االتحاد العربي أللعاب القوى 

اعتبارًا من بداية عام 2020.

ألعاب القوى السورية 
تعود إلى المنافسات العربية

نعى مجلس الش��عب الس��وري 
النبك واألس��رة  بل��دة  وأهال��ي 
الرياضية المرحومة جورجينا رزق 
عض��و مجلس الش��عب والبطلة 
الرياضي��ة في أم الرياضات وكرة 
اليد الت��ي انتقلت إلى رحمة هللا 

إثر حادث سير أليم.
أس��رة االتحاد تتق��دم من ذوي 
الفقي��دة وأصدقائه��ا ومحبيه��ا 
بأحر العزاء, ونسأل هللا أن يتغمد 
وعظيم  رحمته  بواس��ع  الفقيدة 

غفرانه.
إنا لله وإنا لله راجعون

جورجينا رزق في ذمة الله

تعتبر رياضة رفع األثقال والتي تسمى 
أيضاً الربع أو رياضة الحديد من أقدم 
الرياضات التي زاولها اإلنسان منذ بدء 
الخليقة لحاجته اليومية لنقل األشياء 
معدن  أو  خشب  أو  حجر  من  الثقيلة 
ثم تطورت بفترة الحقة إىل شكل آخر 
تنافساً وتباهياً بالقوة والجبروت وقد 
القرن  ُعرفت يف سورية يف عشرينات 
المصرية  الصحف  ولعبت  العشرين 
دورًا يف التعريف بها من خالل مشاركة 
أولمبياد  يف  المصريين  األب��ط��ال 
نتائج  وتحقيق   1928 عام  أمستردام 
يف  أكبر  بدرجة  وب��رزت  فيه  مهمة 
ثالثينات القرن العشرين عبر تجمعات 
بهذه  المهتمين  الالعبين  لبعض 
أخذت  األربعينات  فترة  ويف  الرياضة 
شكاًل رسمياً لها مسابقاتها وبطوالتها 
أبطال  مع  خارجية  لقاءات  لها  وصار 
لبنان وتم ذلك عام 1940 مع تأسيس 
الذي  وال��ق��وة  القوى  ألعاب  اتحاد 
ترأسه ميسر السيد وبرز من الالعبين 
الجالد  وأحمد  يف دمشق منير مشاقة 
ورامز هاشم ومن بعدهم محمود البحرة 
وبهجت  الذهبي  ومنير  جالل  فريد  و 
أبو  خير  محمد  حلب  ويف  الميداني 
الحميد  وعبد  محفوظ  وجميل  مريج 
دهنة وناظم حياني ويف حمص روحي 
ومدحت  كولكو  الرحمن  وعبد  الصايف 
الدين  وب��در  الراعي  وروح��ي  الفيصل 
حسن آغا ويف الالذقية محمد عميقة 

ونادر رجب.
وم��ع ان��ت��ش��ار وت��ط��ور ري��اض��ة رفع 
نفسها  وجدت  فقد  السورية  األثقال 
أمام أول اختبار خارجي كان يف دورة 
ألعاب البحر األبيض المتوسط األوىل 
التي جرت يف االسكندرية عام 1951 
بفوزه  دلول  بهجت  الرباع  تألق  حيث 
 67.5 وزن  يف  البرونزية  بالميدالية 
بالمجموعة وقدرها 300 كغ مسجاًل 95 
كغ بالخطف و92.5 كغ بالنتر و112.5 
عكش  محمد  زمياله  وأم��ا  بالضغط 
ترتيب بال  خرجا  فقد  الذهبي   ومنير 
ل��رف��ع األث��ق��ال  ويف ث��ان��ي اخ��ت��ب��ار 
عبر  عربياً  المرة  هذه  وكان  السورية 
التي  األوىل  العربية  الرياضية  الدورة 
أيضاً  االسكندرية  مدينة  استضافتها 

بهجت  الرباع  تابع  فقد   1953 ع��ام 
دلول تألقه بإحرازه الميدالية الفضية 
يف وزن الخفيف مسجاًل يف المجموعة 
307.5 كغ وبرز إىل جانبه زميله محمد 
عكش بإحرازه الميدالية البرونزية يف 
المجموعة  يف  مسجاًل  المتوسط  وزن 
عبد  الثالث  زميلهما  وأم��ا  كغ   315
الوزن  يف  شارك  الذي  درويش  الرزاق 

الثقيل فقد خرج بال ترتيب.
الرباع  حقق  اآلسيوي  الصعيد  وعىل 
قارة  يف  رجل  أقوى  لقب  نجار  طالل 
لرفع  آس��ي��وي  ظهور  أول  يف  آسيا 
ال��دورة  يف  وك��ان  السورية  األث��ق��ال 
اآلسيوية التي جرت يف بانكوك تايلند 
بميداليتين  ت��وج  حيث   1978 ع��ام 
ذهبيتين يف وزن 110 كغ األوىل يف 
والثانية  كغ   310 مسجاًل  المجموعة 
سجل  فيما  كغ   185 مسجاًل  النتر  يف 
122 كغ بالخطف وبدوره توج الرباع 
بالميدالية  الشغري  ال��وه��اب  عبد 
البرونزية يف ون 100 كغ يف الخطف 
مسجاًل 125 كغ فيما سجل 175 بالنتر 
لتبلغ مجموعته 300 كغ يف حين خرج 
وسالم  ناضرين  فواز  الرباعين  باقي 

عجوب ورهيف اآلغا بال ترتيب.
لرفع  أولمبية  م��ش��ارك��ة  أول  ويف 
أولمبياد  يف  وكانت  السورية  األثقال 
موسكو عام 1980 حين شاركت بأربعة 
رباعين كان أفضلهم طالل نجار حيث 
كغ   110 وزن  يف  الثامن  بالمركز  حل 
362.5 كغ مع  مسجاًل مجموعة قدرها 

3 أرقام جديدة أحدها كان آسيوياً.

األثقال السورية ولقب أقوى رجل في آسيا

من تاريخنا الرياضي

نور الدين الطرابلسي

طالل نجار

نجح االتحاد في تحقيق فوزًا مثيرًا على 
الثالثة  مس��تضيفه الجيش في الجولة 
م��ن مرحلة ذه��اب الدور رب��ع النهائي 
لمسابقة كأس الجمهورية ألندية الرجال 
لكرة السلة موس��م 2019- 2020 مساء 
أم��س األول )الخميس( بصالة الفيحاء 
المباراة  وانته��ت  بدمش��ق  الرئيس��ية 
بفارق 8 نقاط 82/90 وفي حمص حقق 
الكرام��ة ف��وزه األول بالمس��ابقة على 
حس��اب الوحدة بفارق نقطتين لينعش 
آمال��ه بالتأه��ل للدور الثاني وس��تقام 
القادم  القادمة مس��اء االثني��ن  الجولة 
حيث يح��ل االتحاد ضيفًا عل��ى الوثبة 
بحم��ص ويس��تضيف الجالء منافس��ه 
الوحدة في صالة ن��ادي الجالء.. إليكم 

التفاصيل..
بداية ممتازة

لم يكن أش��د المتفائلين بفري��ق االتحاد 
يتوقع أن تش��هد مباراته مع حامل اللقب 
الجيش ه��ذه البداية الممت��ازة حيث لم 
تس��تغرق س��وى ثواني حتى تعلن لوحة 

النتيج��ة تقدم االتحاد بف��ارق 6 نقاط عبر 
ثالثية توفيق صال��ح ثم متابعة من نفس 
الالعب ث��م ع��اد الصالح للتس��جيل من 
المسافة البعيدة وأضاف سلة ثانية قبل أن 
يقلص عبد الوهاب بس��لة وخطأ ويضيف 
المرجان��ة أولى نقاطه وأض��اف علي ديار 
بكرل��ي بنفس الطريقة بع��د اختراق ناجح 
وانتهى الربع األول بف��ارق 9 نقاط 16/25 
وفي الربع الثاني وسع االتحاد والفارق 10 
نقاط إضافية حي��ث انتهى 13/23 لتصبح 
النتيجة م��ع نهاية الش��وط األول 29/48 
بفضل استمرار تميز الصالح ونديم وناظم 
فيما حاول الجي��ش التعويض عبر هاني 

ورامي وعمر الشيخ علي.
تقليص الفارق

الربع الثالث ش��هد عودة الجيش تدريجيًا 
للمب��اراة حيث نجح بتقلي��ص الفارق مع 
نهايته إلى عش��ر نقاط عب��ر خليل حوري 
وعمر وهاني حي��ث انتهى 27/18 لتصبح 
النتيج��ة مع نهايت��ه 56/66 وف��ي الربع 
األخير تس��اوت الكفة بين الفريقين حيث 
انته��ى يتقدم الجي��ش 26/24 عبر طارق 
الجابي وعمر الش��يخ عل��ي وعبد الوهاب 
فيم��ا رد االتح��اد كان عب��ر توفي��ق قبل 

خروجه باألخطاء الخمس��ة ونديم وسيبوه 
وأنطوني ليفوز االتحاد 90/82.
فوز مهم للكرامة

الكرامة × الوحدة )70 – 68( واألرباع: )21 
- 18 و 15- 16 و 20 – 21 و 14-  13(

حس��م فريق الكرام��ة مبارات��ه مع ضيفه 
الوحدة بفارق نقطتي��ن  بعد مباراة مثيرة 
وحض��وٍر جماهيرٍي ممي��ز غصت به صالة 

غزوان أبو زيد 
بداي��ة قوية لرجال س��ّلة الكرامة في الربع 
األول مع 7 نق��اط متتالية لمجد بو عيطة 
ثم ثالثيتي��ن متتاليتين من إياد حيالني 
أعطت الكرامة تقدمًا مريحا قبل أن يتمكن 
الوح��دة من تقليص الفارق إلى ثالثة نقاط 
ف��ي ربع كان نجميه مجد ب��و عيطة وإياد 
حيالني الذين سجال 18 نقطة مجتمعين.

ربع ثاني متكاف��ئ بين الفريقين كان أبرز 
العبيه م��ن الكرامة وليام ح��داد وفاروق 

العمر.
 رب��ع ثالث تن��اوب الفريقي��ن على تبادل 
التق��دم، حيث تمكن الوح��دة من التقدم 
للم��رة األولى وتوس��يع الفارق ل��� 5 نقاط 
واالعتم��اد عل��ى الهجوم المرتد الس��ريع 
للوح��دة، لكن رغ��م التقدم للوح��دة عاد 

الكرام��ة بالدقائق األخيرة من الربع الثالث 
وتق��دم بنهايته بع��د ثالثة رمي��ات حرة 
متتالية س��جلها فاروق العمر الذي سجل 

بالربع 9 نقاط .
رب��ع رابع دفاعي م��ن الفريقين ولم يوفق 
الفريقان بالتس��جيل، وش��هد ع��ودة قوية 
لنجم ارتكاز الكرام��ة  مجد بو عيطة الذي 
سجل 8 نقاط ، وتمكن الكرامة من التقدم 
بف��ارق 5 نق��اط قب��ل أن يقل��ص الوحدة 
الفارق لتنتهي دقائق بالمباراة بفوز الكرامة 

بنتيجة70 - 68.
مباراتان قويتان

مساء االثنين القادم تنطلق مرحلة اإلياب 
لدور الس��تة حيث يلتقي ف��ي صالة نادي 
الجالء بحلب عند الس��اعة الثامنة مس��اء 
الج��الء وضيف��ه الوحدة وبس��بب تعرضه 
لخسارتين فإن الضيوف بحاجة لرد االعتبار 
وتعويض خسارتهم ذهابًا في صالة الفيحاء 
بدمشق ويسبق المباراة مباراة قوية تجمع 
الوثبة وضيفه االتحاد عند الساعة السادسة 
مس��اء بصالة حمص وهي امتحان جديد 
لالتح��اد المتص��در )المجموع��ة الثانية( 
وفرصة أمام الوثبة لتحقيق الفوز األول إذا 

ما أراد متابعة المشوار بالمسابقة. 

التنفيذي  الــمــكــتــب  ــــدر  أص
في  الــعــام  الــريــاضــي  لالتحاد 
جلسته الدورية برئاسة اللواء 
االتحاد  رئيس  جمعة  موفق 
ــرارات  ق عــدة  العام  الرياضي 

أبرزها:

الوطني  المنتخب  إيفاد بعث��ة   
لرف��ع األثق��ال إل��ى األردن خالل 
 2019/12/17-12 م��ن  الفت��رة 

للمشاركة في بطولة العرب.
الوطني  المنتخب  إيفاد بعث��ة   
للبلياردو والس��نوكر إلى البحرين 
 2019/12/27-19 م��ن  بالفت��رة 
للمش��اركة في بطولة غرب آسيا 

المجمعة للبلياردو والسنوكر.
 إيف��اد بعث��ة ن��ادي الش��رطة 
لفئة  بالجودو  المرك��زي  الرياضي 
الش��باب إلى الكويت بالفترة من 
للمش��اركة في   2019/12/24-17

بطولة األندية اآلسيوية.
 إيف��اد بعث��ة ن��ادي الق��دس 
الرياض��ي بكرة الق��دم إلى األردن 
 2019/12/31-27 م��ن  بالفت��رة 

للمشاركة بدورة القدس.
 إيف��اد ج��الل نق��رش رئي��س 
االتح��اد الس��وري لكرة الس��لة – 
عضو المكت��ب التنفيذي لالتحاد 
اآلس��يوي إل��ى قط��ر – الدوح��ة 
 2019/12/13-9 م��ن  بالفت��رة 
لحضور اجتماع المكتب التنفيذي 

لالتحاد اآلسيوي لكرة السلة.
 إيف��اد م��درب ألع��اب القوى 
في��اض بك��ور والالعب��ة لوريس 
دنون إلى مص��ر – القاهرة بالفترة 
إلتب��اع   2019/12/31-22 م��ن 
ندوة ومعس��كر تدريب المسافات 

المتوسطة والطويلة.
 إيفاد ش��ريف ديرك��ي ومحمد 
غياث الترزي إلى روس��يا بالفترة 
للمش��اركة   2019/12/17-10 من 
الدوليي��ن  الح��كام  دورة  ف��ي 

بالتايكواندو. 
 إيف��اد حكم��ات ك��رة الق��دم 
إل��ى اإلم��ارات بالفت��رة من 12-
2019/12/18 لحضور دورة االتحاد 

الدولي للحكمات اإلناث.
 تكليف محسن إسماعيل عضو 
إدارة نادي القرداحة بتس��يير أمور 
النادي بداًل من خليل علي يونس.

قرارات جديدة 
للمكتب التنفيذي 

أعيد مؤخرا انتخاب هاني شعبان المشرف الرياضي لنادي السيارات 
الس��وري ونائب رئي��س مجلس اإلدارة في لجن��ة الراليات العالمية 
ولجنة المتطوعين والمنظمين برياضة الس��يارات واللجنة العالمية 
لتطوي��ر نوادي الس��يارات وذلك في اجتماع الهيئ��ة العامة لالتحاد 

الدولي للسيارات الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.
وفي تصريح صحفي قال ش��عبان: )إن وجودنا في اللجان الرئيس��ة في 
االتح��اد الدولي يدعم دورن��ا في تطوير رياضة الس��يارات في المنطقة 
والعالم من خالل أس��لوب ونهج تحضير السباقات في المنطقة ويزيد 

من روابط العالقات المباشرة مع صناع القرار مع إمكانية التأثير في كافة 
القرارات المتخذة في المنطقة وفقا لسياسات نادي السيارات السوري(.
وأضاف شعبان: )سنعمل على تفعيل السباقات العام المقبل بشكل 
الفت وال سيما سباق مش��روع تحدي الشرق األوسط لتسلق الهضبة 
الذي سيكون مساره بين ثالث دول هي سورية ولبنان واألردن الذي 
بات��ت الترتيبات النهائية ل��ه جاهزة من تدريب��ات للمنظمين من 
الدول الثالث وتهيئة القوانين والتعليمات لهذا النوع من التحديات 

والسباقات(.

نادي السيارات السوري ممثاًل في لجان االتحاد الدولي للسيارات 

كأس الجمهورية ألندية الرجال لكرة السلة

االتحاد غلب الجيش وانفرد بالصدارة.. والكرامة أنعش حظوظه


