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برونزيتان لمنتخب المواي تاي 
في بطولة آسيا

في  برونزيتين  ميداليتين  تاي  للمواي  الوطني  منتخبنا  حقق 
بطولة آسيا المقامة حاليًا في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي 
بمشاركة 300 العب من 30 دولة. حيث توج العب منتخبنا 
وائل السعيد بالميدالية البرونزية لوزن 91 كغ والالعبة ناديا 

السيد ببرونزية وزن 63 ونصف كغ.

األعياد الكبيرة
يس��تقبل الرياضيون في مختلف مؤسس��اتهم ومواقع تواجدهم 
وعمله��م وبكل الك��وادر الفاعلة من إداريي��ن ومدربين والعبات 
والعبي��ن وأجهزة في األندية والمنتخب��ات والمدارس التعليمية 

وفي كل المؤسسات القيادية يستقبلون األعياد المقبلة.
عيد ميالد رس��ول المحبة والتسامح والسالم السيد المسيح عليه 

السالم وبعده عيد رأس السنة الميالدية.
وكانوا اس��تقبلوا عيدي رأس الس��نة الهجرية وعي��د مولد النبي 

الكريم محمد عليه الصالة والسالم.
أعي��اد موحدة يحتف��ل بها كل أبناء س��ورية الموحدة في تاريخها 
وجغرافيتها وفي حاضرها وفي قرارها في عنفوان ش��عبها وبسالة 
جيشها وتضحيات ش��هدائها في س��مو راياتها وجمال أناشيدها 
وفي حكمة وش��جاعة قائدها رئيس��نا المفدى بشار األسد رئيس 

الجمهورية.
أعياد وطنية واجتماعية وإنس��انية وديني��ة مباركة ومطهرة في 
الرسائل السماوية وكتبها أعياد شريفة مطرزة في صفحات أعيادنا 
الوطني��ة والقومي��ة نحتفل به��ا ونجلها ونؤمن بها متماس��كين 
ومتوحدين وصابرين ومؤمنين ومقاومين وس��اعين ومتطلعين 
إل��ى عيد كبي��ر منتظر ومتوقع وق��ادم عيد نصرن��ا النهائي على 
اإلرهاب التكفيري والعدوان الكوني وعلى مؤامرات المستعمرين 

والمستبدين والصهاينة والمستكبرين.
م��ا أروعك يا أعيادنا بأن��وارك تضيء الس��ماوات وتتقدس األرض 
ويأتين��ا األمن واألمان والطمأنينة والتفاؤل ويتعانق أبناء الش��عب 
الواح��د أرواحًا بأرواح وقلوب��ًا بقلوب ويطيب لنا وأكفنا متش��ابكة 
أن نتقدم بأطيب التهاني لجيش��نا الباس��ل وشعبنا العظيم وقائدنا 
الش��جاع الحكيم وأن ندعو بالرحمة للش��هداء الذي��ن قدموا أعز ما 
يملكون على طريق النصر والفداء وأن ندعو بالشفاء العاجل لجرحانا 
وبالنصر الكبير لس��ورية أع��ز األوطان وأغلى البل��دان أقدس أرض 
وأعلى س��ماء وأنقى ماء وأرق هواء وأن تستمري شامخة كشموخ 

قائدنا عظيمة كعظمة سيادته مزدانة بثياب العز وأكاليل الفخار.
في األعياد الكبرى تظهرين على الدنيا وطنًا خيرًا وأرضًا تزهر نصرًا 

وتتألقين إرادة وعزيمة وزهوًا.
في أعيادنا العظيمة المباركة والمقدسة وفي كل أعيادنا القومية 
والوطنية نج��دد نحن الرياضيي��ن عهد الوالء واالنتم��اء والوفاء 
لمصدر أمننا وينبوع أماننا ولرمز عزتنا وش��موخ حاضرنا وشمس 
مس��تقبلنا وقائدنا إل��ى عيد الفرح األكبر واالنتصار األجل الس��يد 
الرئيس بشار األسد رئيس الجمهورية وسيبقى سيادته ساكنًا كل 
القلوب والعقول وس��يبقى اسمه الغالي كل األسماء وفوق جميع 

األسماء.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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علي شحادة

تشرين × جبلة 1/2
محمد عجان

حقق فريق تشرين فوزًا جديرًا ومستحقًا 
على ج��اره جبلة وبهدفين مقابل هدف 
واحد بعد مب��اراة س��ريعة ومثيرة في 
مجرياتها المتناقض��ة فأصحاب األرض 
أرادوه��ا وحقق��وا المراد بالف��وز الذي 
أبقاهم ف��ي القمة بعد أداء ومس��توى 
متميز طيل��ة مراحل المباراة مش��كاًل 
وتش��كيل  ومركزة  س��ريعة  هجم��ات 
خطورة مباش��رة على مرمى جبلة الذي 
اكتفى بالدفاع الصل��ب واالعتماد على 
المرت��دات الت��ي كانت تتالش��ى أمام 
دفاعات تشرين لكن نجح في الخمسة 
دقائق األخيرة من فرض تواجده وسجل 

متأخرًا.
الش��وط األول ش��هد أفضلية لتش��رين 
وكم��ا ذكرن��ا ومن��ذ البداي��ة وضحت 
األفضلي��ة حيث لعب بش��كل جماعي  
خطورة  وتش��كيل  مترابطة  وبخط��وط 
مباش��رة على مرمى جبلة بل عسكر في 
منطقته ولوال تسرع العبوه في التسديد 
لكان هناك عدة أهداف حيث أهدر كل 
من باس��ل مصطفى والمرمور والعمري 
فرص��ًا بالجملة حت��ى كان التقدم عبر 
ع��الء الدالي الذي تاب��ع بينية المرمور 
وأس��كن الكرة في الزاوي��ة البعيدة عن 

متناول حارس جبلة.
واعتم��د جبلة عل��ى مرتدات س��ريعة 
افتقرت للخطورة والفاعلية وسنحت له 
فرصة واحدة من ركنية سددها العوض 

وأبعدها حارس تشرين.
و  الس��يناريو  تك��رر  الثان��ي  الش��وط 
استمرت مرتدات تشرين لمدة عشرين 
دقيق��ة ليتكاف��أ اللعب بعض الش��يء 
بعدها ويتحس��ن أداء جبلة الذي عمد 
مدرب��ه الى ع��دة تبديالت من ش��أنها 
تعزيز هجومه وس��نحت ل��ه عدة فرص 
من مباشرات أهدرها القاروط ) مرتين( 
وك��رة رأس��ية أضاعه��ا الع��وض فوق 
العارضة وثالثة للقاروط الذي توغل بين 

المدافعين وانفرد وسدد فوق العارضة.
بالمقابل كاد نديم صب��اغ أن يعزز من 
صاروخي��ة بعيدة عذبت ح��ارس جبلة 
الذي أنقذه��ا على دفعتي��ن وكرة وال 
أجمل لباس��ل مصطفى حولها بالعرض 

لتمر أم��ام مرمى جبلة ول��م تجد من 
المتواصل  للضغ��ط  وبنتيجة  يتابعه��ا 
يحرز تش��رين هدفه الثان��ي من ركلة 
جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة 
العب تش��رين البش��ماني وسجل منها 
محمد حمدكو الهدف الثاني د 90 ومع 
غ��روب ش��مس المباراة وم��ن هجمة 
س��ريعة لجبلة تمكن محمد عوض من 
تقليص الفارق وس��جل هدفًا وال أجمل 

د 93.

الوحدة ×االتحاد 1/2
ربيع حمامة

حس��م البرتقال��ي قمة ملعب تش��رين 
بدمش��ق بعد تغلبه على خصمه الصعب 
فريق االتحاد بهدفين لهدف ليحصل على 
)3( نق��اط رافعًا رصي��ده إلى )17( نقطة 
تس��اوى بها م��ع االتحاد ال��ذي تعرض 

لخسارته الثانية هذا الموسم .
الش��وط األول امتلك��ه الوحدة فس��يطر 
وهدد وسجل وأنهاه بهدفين وسط حالة 
من ضياع دف��اع الفريق الضيف الذي لم 
يس��تطع التعامل مع المرتدات بش��كل 
جي��د فغاب تركي��زه وب��دا فوضويًا رغم 
محاوالت��ه الهجومي��ة بدقائ��ق متباعدة 

لكنها اصطدمت بدفاع برتقالي مركز .
كرة اله��دف األول س��جلت بتمريرة من 
أوم��ري للبركات الذي تج��اوز بقوة آخر 
المدافعين وس��دد كرة أرضية ذكية من 
خارج منطق��ة الجزاء عن يس��ار حارس 
المرمى د)3(وجاء الثاني بمرتدة سريعة 
اخترق بها الحالق منطقة الجزاء وس��دد 
بيمناه خفيف��ة مرت عن يس��ار حارس 

مرمى االتحاد د)27( .
سبق ذلك تبديل اضطراري للوحدة خرج 
على إثره الدولي أس��امة أوم��ري مصابًا 
ليدخل أيمن عكيل بدياًل له بوقت تلقى 
فيه كابتن االتح��اد أيمن صالل الصفراء 
قبل أن يخرج ويش��ترك بديله الش��اب 
محم��د ريحانية الع��ب منتخبنا الوطني 

الشاب .
وحاول الحالق من جديد التعزيز بالهدف 
الثال��ث فمر كعادته من الجهة اليس��رى 
وسدد كرة انحرفت عن المرمى كما حاول 
من قبله الب��ركات بكرة وه��و بمواجهة 
المرم��ى لكن لم يتمكن منها وس��ددها 

خفيفة بين يدي حارس المرمى .
وأضاف الحكم 3 دقائق كوقت بدل ضائع 
بهذا الش��وط ح��اول فيها حس��ام الدين 
عمر تهديد مرمى ط��ه بمحاولة تقليص 

النتيجة بكرة كان لها األخير صاحيًا .
الش��وط الثاني كان امتدادًا لس��ابقه من 
حي��ث اإلث��ارة والخط��ورة عل��ى مرمى 
الفريقي��ن الت��ي كادت أن تترج��م عدة 
م��رات و البداية كانت بفرص��ة اتحادية 
خطيرة ضمن منطق��ة الجزاء لكن العمر 
سددها بالعرض .. رد البرتقالي بتسديدة 
من عكي��ل ) لوب( أبعدها خالد ابراهيم 
بصعوب��ة إل��ى ركل��ة ركني��ة وتك��ررت 
الخطورة بركل��ة ثابتة مرفوع��ة للعاجي 

سددها بيمناه بجانب القائم .
ومع زيادة ضغ��ط أصحاب األرض أضاع 
عبد الرحمن بركات كرة س��هلة جدًا وهو 
منف��رد بالمرمى دون مضايقة إثر عرضية 

لكنه سددها بجانب القائم .
أحس االتح��اد بحراجة موقفه أمام تلك 
الفرص فنظ��م صفوفه من جديد وانطلق 
لمرمى الوحدة وحصل على ركنية نفذت 
لقلب المرمى ه��دف التقليص د60 بعد 
متابعته��ا م��ن محمد غب��اش وتوترت 
بعدها األج��واء وحصل م��درب االتحاد 
اليعقوبي على انذار نتيجة اعتراضه على 

إحدى الكرات .
ونزل محمد شريف بداًل من أنس العاجي 
مع انتصاف الش��وط الثان��ي أخذ خالله 
االتحاد نفس ق��وي بعد هدف التقليص 
وجارى مضيف��ه واقترب م��ن التعديل 
عندما مرر الس��واس ك��رة موزونة ألنس 
بوط��ة حولها االخير برأس��ه انحرفت عن 
القائ��م األيمن رد عليه الجنبات بعرضية 
د71 تابعه��ا ب��ركات براس��ه بي��ن يدي 

االبراهيم .
ورفع حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه 
الباعور د74 بع��د ارتكابه خطأ بمنتصف 
الملعب خالل لعب حالق الوحدة مناولة 
طويلة أثم��رت عن هدف ألغي بس��بب 

التسلل .
وأضاع أحمد األش��قر كرة خطرة سددها 
بيس��راه طائش��ة خارج القوائم وهو على 
بعد أمتار قليل��ة بمواجهة المرمى حيث 
انتقلت الخطورة للفري��ق االتحادي رغم 
النقص العددي بالفريق وكاد أن يس��جل 

أيضًا بكرة عالية مشتركة مع طه موسى.
وكاد بركات من مرتدة بعكس المجريات 
أن يس��جل الثالث لفريقه بتسديدة على 
خ��ط منطقة الجزاء م��رت بجانب القائم 
د)88(رد عليه ابراهيم الزين بدبل كيك 
رائع على خط ال� 16 مر كالس��هم بجانب 

القائم .
حضور كبير

حض��ر المباراة اللواء موفق جمعة رئيس 
االتح��اد الرياضي العام و محمد حس��ام 
الس��مان أمين فرع دمشق لحزب البعث 
ود. ماه��ر خياطة نائب رئي��س االتحاد 
الرياضي والعقيد فايز الحموي عضو فرع 
دمش��ق لحزب البعث ومهند طه رئيس 
فرع دمشق لالتحاد الرياضي وجمهور هو 
األكبر حتى اآلن من��ذ بداية الدوري في 

العاصمة وقدر بحوالي 15 ألف متفرج .
وقدم جمهور الوح��دة لوحة فنية مميزة 
هي االولى من نوعها ) تيفو( ش��ارك بها 
العديد من الفنانين التشكيليين امتدت 
ل�85 م بع��رض 7 م تزينها صورة س��يد 

الوطن الدكتور بشار األسد .

النواعير × الوثبة صفر/3
عمار شربعي

أفضلي��ة واضح��ة من حيث االنتش��ار 
وحسن االستحواذ وسرعة األداء فرضها 
فريق الوثبة على مجريات الشوط األول 
وع��رف األحمد والصهيون��ي والعبد هللا 
كيف يدافعون والحفيان والغصن ومن 
خلفهم الشوفان متى يهاجمون وبمهارة 
وائ��ل الرفاع��ي عند الدقيق��ة 7 يقص 
الوثبة ش��ريط األهداف ليتابع تحركاته 
الهجومي��ة بالتزام��ن مع ظه��ور حالة 
فوض��ى تكتيكية في صف��وف النواعير 
فلم يستطع تش��كيل الخطورة الواجبة 
أمام مرمى الغن��ام والذي وقف مراقبًا 
لتح��ركات رفاق��ه في وس��ط ومقدمة 
الميدان حتى الدقيقة 25 عندما أضاف 
ماهر دعبول برأس��ه هدف فريقه الثاني 
قب��ل أن يضي��ع الرفاعي فرص��ه تعزيز 
التقدم بهدف ثالث، لكن الشيخ تعملق 
في صده��ا بعدها لم تفل��ح محاوالت 
ميدو وعامر وباش بي��وك النواعير في 
الوصول لشباك الغنام الذي كان صاحيًا 

في جميع الكرات.

بداية س��ريعة جدًا ل��كال الفريقين وما 
بين هجمة هنا وأخرى هناك مع بداية 
الشوط الثاني كاد رامي عامر أن يقلص 
الفارق إال أن كرت��ه جاورت قائم مرمى 
الغنام الخال��ي تمامًا قب��ل أن يحاول 
المش��لب التعزي��ز للوثب��ة بصاروخية 
ج��اورت القائ��م أيضًا لينحص��ر بعدها 
باللعب في وسط الميدان مع هجمات 
الخطورة بعد إش��راك الصالل  متفاوتة 
من الوثب��ة والبصير من النواعير وبرغم 
من خط��ورة تحركات ميدو في الجانب 
األزرق إال أن تح��ركات الدعب��ول الذي 
تقدم بعدة مناسبات للمناطق األمامية 
كان��ت األخطر ول��م يس��تطع النواعير 
إيقافه عدة م��رات إال بأخطاء تكتيكية 
حتى حص��ل عل��ى ركلة ج��زاء نفذها 
إبراهي��م العبد هللا د 75 ولمك تس��فر 

باقي الدقائق عن جديد .

الجيش × حطين 1/2
رياض أمين

س��جل للجيش محمد الواكد بالدقيقة 
31 ومحمد كروما بالدقيقة 41 وس��جل 

لحطين سليم سبقجي بالدقيقة 62.
الش��وط األول بدأ في��ه حطين مهاجمًا 
وحصل عل��ى ركنيتي��ن فقطعها دفاع 
الجيش ليرتد الجيش مهاجمًا ويس��دد 
له محمد الواكد أمسكها حارس حطين 
الواكد  ويقطع دف��اع حطي��ن رأس��ية 
ويمس��ك حارس حطين تسديدة قصي 
حبيب واعتمد الضي��ف بهجماته على 
الرزاق الحس��ين والمردكيان لكن  عبد 
دفاع الجي��ش قطعها باقتدار وس��يطر 
على وس��ط الملعب ويسجل له محمد 
الواك��د بالدقيقة 31 اله��دف األول من 
كرة مرتدة من دفاع حطين ومن هجمة 
مرس��ومة لألحمر يضيف محمد كروما 
اله��دف الثان��ي للجي��ش بالدقيقة 41 
وح��اول حطين اخت��راق دفاع الجيش 
المتماس��ك بال جدوى لينتهي الشوط 
األول بتقدم الجيش بهدفين لال شيء.

الثاني دان��ت في��ه األفضلية  الش��وط 
لحطين الذي س��يطر عليه وهاجم عبر 
الحس��ين والمردكي��ان وس��ليم حتى 
الدقيقة 62 يس��جل س��ليم س��بقجي 
ه��دف فريقه الوحي��د ويعتمد الجيش 

على المرتدات التي قطعها دفاع حطين 
ويضغط حطين ويرد قائم الجيش كرة 
خال��د كوجلي ويتألق ح��ارس الجيش 
ب��رد كرة المردكيان ويبعد الحكم العب 
الجيش محمد كردية بالبطاقة الحمراء 
لخش��ونته وتعلو رأسية رأفت المهتدي 
عارض��ة الجي��ش ويتب��ادل الفريق��ان 
الهجم��ات دون أي جديد على النتيجة 
الت��ي انتهت بف��وز الجي��ش بهدفين 

لهدف.

الساحل × الشرطة 3/1
عاد الشرطة لسكة انتصاراته بعد سلسلة 
متعثرة وزاد من هموم مضيفه الساحل 
بالفوز عليه بأرضه وبين جماهيره 3/1 .

ويدين الش��رطة بالف��وز لنجمه والعب 
منتخبن��ا األولمبي محم��د كواية الذي 
وق��ع على الهاتريك فيما كان التقليص 
واله��دف الوحيد ألصح��اب األرض عبر 
مهاجمهم ياسر ابراهيم من ركلة جزاء .
ويعد الفوز هو الثاني للشرطة الذي رفع 
رصيده إلى 9 نقاط بالمركز العاشر على 
الئحة الترتيب وارتقى لمركز واحد بعد 
فوز األم��س فيما تجمد رصيد أصحاب 
األرض عن��د نقطت��ه الثامن��ة بالمركز 
الحادي عش��ر بعد أن كان تاس��عًا قبل 
التي  األندية  جولة ومايعزي��ه خس��ارة 
يسبقها على الجدول وهي الفتوة وجبلة 

والجزيرة على الترتيب .

الكرامة × الفتوة  3/صفر
أفرح النسر األزرق جماهيره الكبيرة وحقق 
فوزًا كبي��رًا عل��ى ضيفه الفت��وة بثالثية 
دون رد ارتق��ى به��ا الكرام��ة مرتبة على 
الئحة الترتيب حيث ب��ات له )12( نقطة 
بالمركز الس��ابع بعد أن حقق فوزه الثالث 
هذا الموس��م مع التنويه إل��ى أن للفريق 

مباراتين مؤجلتين مع الوثبة والجزيرة .
م��ن جهته لم يق��دم الفت��وة مايرضي 
بالحيرة بعد  الطموح وأصاب جماهيره 
)5( خس��ارات و)3( تع��ادالت مكتفيًا 
بانتصار وحيد هذا الموسم فقط وتجمد 
رصيده عند النقط��ة )6( بالمركز الثاني 

عشر أمام جبلة والجزيرة .
وأنه��ى الكرام��ة الش��وط األول بهدف 
واصل الحس��ين ، ىوفي الش��وط الثاني 

تابع ف��رض س��يطرته وتوجه��ا بهدف 
التق��دم عبر زي��د غرير قب��ل أن يثبت 
خصمه بالهدف الثال��ث من ركلة جزاء 
ترجمه��ا مخضرم��ه أحم��د العمير في 

الشباك .

الجزيرة × الطليعة  4/1
صبحي أبوكم

 س��جل االهداف المباراة للجزيرة يلماز 
عيسى) 1+45( وس��جل للطليعة: خالد 
ين��ار ) 2( و محم��د العب��ادي ومحمد 

زينو)31- 82  - 35- 90+6(
بداية س��اخنة بين الفريقان تبادال فيها 
االمتداد عل��ى المرميين م��ع أفضلية 
نس��بية للجزي��رة دون تهدي��د صري��ح 
لتس��جيل أهداف بسبب ضعف التركيز 
وس��وء التس��ديد  رغم  الس��يطرة على 
وسط الملعب ،  واستمرت الحالة  حتى 
ربع الس��اعة االخيرة من وقت الش��وط 
االول حيث اس��تفاد خالد دينار من كرة 
مرفوعة من جهة اليمن ارتقى لها برأسه 
وس��ددها في الزاوية البعيدة عن يمين 
ح��ارس المرم��ى, واس��تطاع الطليعة 
رفع النتيجة بهدف ثان س��جله محمد 
العبادي من تمريرة م��ن جهة اليمين 
سددها من داخل منطقة الجزاء الهدف 
الثان��ي عل��ى يمين ح��ارس المرمى ، 
وم��ع بداية الوق��ت ب��دل الضائع من 
الشوط حدثت عرقلة داخل منطقة جزاء 
الطليعة وجزاء س��ددها يلماز عيس��ى 
بق��وة في المرم��ى وقلص الف��ارق الى 

هدف مقابل هدفين للطليعة.
واتصف الشوط الثاني باألداء والحيوية 
االفض��ل للطليعة أمام انكم��اش أداء 
الجزي��رة و ش��اهد الش��وط العديد من 
االصابات وعدد من االعتراضات ، وصد 
قائ��م الجزيرة كرة قوي��ة وأنقذ المرمى  
م��ن هدف و تتالت تس��ديدات  عديدة 
أهدره��ا فري��ق الطليعة وم��ع اقتراب 
وقت المباراة من نهايته اس��تطاع خالد 
دينار من تسجيل هدفه الثاني والثالث 
لفريق��ه من كرة خلفية دخل بها منطقة 
الج��زاء, و أض��اف  محم��د زينو هدف 
الرباعية في الدقيقة االخيرة من الوقت 
ب��دل الضائع لتنتهي النتيجة بخس��ارة 

الجزيرة 1/4 .

األسبوع التاسع للدوري الكروي الممتاز

ال تعادالت .. أهداف غزيرة وكوكبة تشرين بالصدارة جديرة

ترتيب المرحلة التاسعة
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
97111661022تشرين1
8611123919الوثبة2
9522137617االتحاد3
95221410417الوحدة4
9513147716الجيش5
9432139415حطين6
733183512الكرامة7
93331111012النواعير8
9243108210الطليعة9
9234101009الشرطة10
88-9225816الساحل11
116-9135415الفتوة12
93-36615-9جبلة13
191-17524-8الجزيرة14

أظهرتها  التي  والمفردات  العناوين  هي  كثيرة 
بكرة  الممتاز  للدوري  التاسع  األسبوع  منافسات 

القدم وفي المجمل نقول:
االستراحة التي عاشتها فرق الدوري كرمى لعيون 
المنتخب األولمبي استفادت منها فرق فتقدمت 
أخرى  فرق  منها  تستفد  وانتصرت..ولم  وأنتجت 

فراوحت وتقهقرت وخسرت وفي التفاصيل..
كل المباريات انتهت الى فائز وخاسر أي ال تعادالت 
تشرين  وفيها  المباريات..  سبع  في  اإلطالق  على 
االتحاد  أوقف  الوحدة  ،أيضًا  أمين   الصدارة   على 
وصيفًا  أصبح  والوثبة  استعاد  عافيته  والجيش 
والشرطة عاد لصحوته والكرامة استجمع قوته 

والطليعة بهية طلته.
المرحلة  ف��ي  سجلت  ه��دف��ًا   24 أي��ض��ًا  وفيها 
لدى  هجومية  شهية  على  يدل  كبير  رقم  وهو 

المتنافسين على ألقاب التهديف..
كلمته  ق��ول  في  تشرين  استمر  الالذقية  في 
حساب  على  المرة  وه��ذه  ال��ص��دارة  على  قابضًا 
جاره جبلة الذي لم يكن صيدًا سهاًل بل إنه ظهر 
متجددًا وبروح معنوية عالية لكن ذلك لم يكن 
حائاًل أمام إصرار تشرين على البقاء في المقدمة 

والتربع على القمة والسير في األمام.
في حماة أرهق الوثبة المتوثب مضيفه النواعير 
فريق  أنه  مؤكدًا  رد  دون  بثالثية  شبكته  فهز 
الى  فقفز  عنيد  القمة  على  ومنافس  متوازن 
مركز الوصيف )آخذين بعين االعتبار أن له مباراة 
تشرين  جانب  إلى  سيجلس  فيها  فاز  إن  مؤجلة( 

بالصدارة.
نتائجه  وكذلك  وغريب  محير  فأمره  النواعير  أما 
التي ال تثبت على حال ويبدو أن هذا األسبوع كان 

مخصصًا لكبوته التي حصلت فاستحق الخسارة.
ضيفه  مع  الوحدة  مباراة  كانت  العاصمة  في 
العيار  ومن  بامتياز  جماهيري  لقاء  وهو  االتحاد 

كان  وه��ك��ذا  وم��ف��ردات��ه  أب��ع��اده  بكل  الثقيل 
تشرين  ملعب  م��درج��ات  م��أ  جماهيري  إق��ب��ال 
أخالقي  وتناغم  ممتازة  تنظيمية  واستعدادات 
الميدان  في  قوي  وأداء  الفريقين  جمهور  بين 
األول  الشوط  في  كاسح  للوحدة  حضور  سجل 

وصحوة اتحادية في الثاني.
االتحاد  وصحوة  اللقاء  حسم  ال��وح��دة  حضور 
قلصت الفارق ولم تغير النتيجة وبالتالي استطاع 
الوحدة الحد من تقدم االتحاد وفاز بثالث نقاط 
الثالث مشتركًا  المركز  إلى  غالية ومؤثرة دفعته 
مراوحًا  أبقته  االتحاد  وخسارة  منافسه  مع  به 

في المكان بانتظار القادمات من أسابيع.
وهو  اللقاء  في  ممتازًا  كان  التحكيم  أن  يذكر 
ما أعطى المباراة جمالية إضافية فظهرت لوحة 

متكاملة نريدها ان تتكرر في كل مالعبنا.
)البطل(  الجيش  فريق  قال  أيضًا  العاصمة  وفي 
حطين  ح��س��اب  ع��ل��ى  كلمته  ال��ل��ق��ب  وح��ام��ل 
واص��ط��اده  والمنافس  والمتجدد  المتماسك 

بوابة  من  تسير  الساحة  إلى  عودته  أن  مؤكدًا 
وتأثيرًا  وأث��رًا  وانسجامًا  قوة  ي��زداد  وأن��ه  الكبار 
الى  للعودة  يمضي  وأن��ه  أس��ب��وع  تلو  أسبوعًا 

مكانه الطبيعي منافسًا شديدًا كما هي عادته.
أما حطين فما زال في حال عدم التوازن وما زال 
ينزف نقاطًا متتالية أضعفت من موقفه وجعلته 
أمام تساؤالت كثيرة حول أدائه والسوية الفنية 
حطين؟؟  يا  متى  إلى  األساسي  والسؤال  لالعبيه 

وهل من صحوة قريبة؟؟
هجومية  وشهية  بهية  حلة  ف��ي  ال��ك��رام��ة 
وزي��ادة  النقاط  وكسب  االنتصار  في  واستمرار 
مباراة  )ول��ه  بثالثية  الفتوة  وأره���ق  الرصيد 
مؤجلة إن فاز بها سوف يقترب من حدود المربع 

الذهبي(.
أما الفتوة فتلقى ضربة موجعة وجعلته بالسفح 
الثبات  يستطيع  وه��ل  مطمئنة  غير  حالة  في 
مستقباًل وتغيير هذا المنوال، والتخلص من حالة 

الالتوازن.

األذهان  إلى  ويعيد  طرطوس  في  يتألق  الشرطة 
الواثقة  وانطالقته  ال��ق��وي��ة  ب��داي��ت��ه  ع���روض 
يستطع  لم  ال��ذي  الساحل  على  قبضته  ويحكم 
مقاومة مد الشرطة القوي وإصراره على العودة 

إلى سكة االنتصار.
وخطوة  للشرطة  جديدة  بداية  الفوز  هذا  هل 

على استعادة البريق؟؟
األخطاء  لمعالجة  فرصة  الساحل  خسارة  وهل 
وتقويم المسار؟؟، سنرى في األسابيع القادمة.

كان  حين  سبقه  م��ن  نهج  على  س��ار  الطليعة 
خصمهم الجزيرة فوجدها فرصة مناسبة للفوز 
شيء  تغيير  يستطع  لم  والجزيرة  رصيده  وزيادة 
وكأنه  المكان  في  كالعادة  فراوح  مسيرته  من 
امتدت  استراحة  من  اإلط��الق  على  يستفد  لم 
زال  وما  عليه  شديد  خطر  هذا  وفي  أسبوعين 
فوز  المنوال  نفس  على  الحال  ه��ذا  في  ينسج 
مع  الجزيرة..  خسارة  وكذلك  متوقع  الطليعة 

التفاصيل..
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أك��د جم��ال عثم��ان مدير قس��م 
المس��ابقات في اتحاد ك��رة القدم 
أن بطول��ة كأس الجمهوري��ة لكرة 
الق��دم س��تنطلق في ش��هر كانون 
الثان��ي 2020 دون تحدي��د موعد 
الب��دء والمالعب الت��ي تقام عليها 
المباريات, ويشارك في البطولة 42 
ناديا منهم أندية ال��دوري الممتاز 
االول��ى: م.  الدرجة  أندي��ة  وم��ن 
باني��اس, الجهاد, الحرجلة, اليقظة, 
الحرية,  المجد,  المحافظة,  العربي, 
النبك, عفرين, ع. حلب, التضامن, 
النض��ال, مورك ش. حم��اه, ومن 
أندي��ة الدرج��ة الثاني��ة: بانياس, 
الني��رب, ش.  الن��ورس,  القلع��ة, 
حلب, الش��يحة, تلقطا, الس��لمية, 
المخرم, الشيخ بدر, الدرجة الثالثة: 

صفصافة, ح. عرطوز,العاصي.
التعليمات 

تقام جميع مباريات االدوار )االول 
والثاني والثالث( من مرحلة واحدة 
على أرض حيادية, وفي حال انتهاء 
الوق��ت االصلي للمب��اراة بالتعادل 

يت��م اللج��وء إلى قاع��دة الركالت 
الترجيحيى م��ن دون تمديد وقت 
إضافي للمباراة, وفي االدوار اعتبارا 
م��ن الرب��ع نهائي م��ن مرحلتين 
ذهابا وإيابا وعند التعادل في نهاية 
المدة القانونية بع��د نهاية المباراة 
الثانية)مب��اراة االي��اب( بالنق��اط 
يعمد إلى حس��اب ف��ارق األهداف 
ويف��وز من س��جل أهدافا أكثر في 
أرض الفري��ق اآلخ��ر, وإذا اس��تمر 
التع��ادل يتم اللج��وء إلى ركالت 
الترجي��ح لتحدي��د الفري��ق الفائز 
والمتأه��ل إلى ال��دور التالي دون 
اللجوء إلى الوقت االضافي للمباراة 
باس��تثناء المب��اراة النهائية حيث 
يت��م اللج��وء إلى تمدي��د المباراة 
حصتين إضافيتين )مدة كل حصة 
15 دقيق��ة( وإذا اس��تمر التعادل 
يت��م اللج��وء إلى قاع��دة الركالت 
الترجيحية, وتقام المباراة النهائية 

في مدينة دمشق.

ل��م تظهر ك��رة الفتوة بالش��كل 
المرض��ي لجماهيره��ا وجاءت 
النتائج والمس��توى على عكس 
م��ا توقعت جماهي��ره فاحتلت 
الترتيب  مركزًا متأخر في الئحة 
الخس��ارات  م��ن  بعد سلس��لة 
وكذلك اإلش��ارات الكثيرة حول 
وأداء بعض  الفن��ي  المس��توى 
الالعبي��ن داخ��ل الملعب وهذا 
ما دف��ع ب��إدارة الفت��وة بقبول 
إبراهيم  المدرب حسان  استقال 
وليد  للكابتن  المهمة  وتس��ليم 
السهو وخالل  عواد وإس��ماعيل 
بقيادة  كان��ت  التي  الجولتي��ن 
الس��هو ظه��ر الفتوة بمس��توى 
أفض��ل برغ��م الخس��ارة أم��ام 
االتحاد برباعية لكنه عاد وتعادل 
مع جبلة في أرض األخير وخالل 
اتص��ال هاتف��ي م��ع الكابت��ن 
الفتوة  مدرب  الس��هو  إسماعيل 
أكد على أن بع��ض االختيارات 
في عملية انتقاء الالعبين كانت 
خاطئ��ة والنتائج األخيرة للفريق 
يعود س��ببها لألمور المالي التي 
أثرت عل��ى الحال��ة االنضباطية 

لدى عدد م��ن الالعبين وصلت 
لع��دم التحاق بعضه��م بالحصة 
وه��ذا  الصباحي��ة  التدريبي��ة 
األمر تأثرنا ب��ه كثيرًا وهذا األمر 
ب��ات بي��د اإلدارة المتابعة ألدق 
حازمة  قرارات  التخاذ  التفاصيل 
والفريق يض��م عناصر جيدة من 
الش��باب والخب��رة وبق��ي لدينا 
كش��فان فقط ممك��ن أن نضم 
بهما العبين لسد بعض الخطوط 
وخ��الل األيام القليل��ة الماضية 
قمن��ا بتجري��ب الالعب باس��ل 
حسكيرو وهو العب جيد ونحن 
بحاج��ة له لس��د مرك��ز الظهير 

األيسر.
ويختم الس��هو حديث��ه بالقول بأن 
العم��ل حالي��ًا يترك��ز عل��ى حالة 
االنس��جام داخ��ل الملع��ب بي��ن 
االنضباطي��ة  والحال��ة  الالعبي��ن 
وقرارات تكون حازمة من قبل اإلدارة 
وما هو مطلوب منا حاليًا البقاء في 
الدوري وأعود ألقول أن التسرع في 
الخاطئة  والخيارات  الالعبين  انتقاء 
كانت السبب فيما وصل إليه الفريق 
وم��ع ه��ذا نتمنى أن يكل��ل عملنا 
بالنج��اح ونحق��ق ما ه��و مطلوب 
والمباريات القادمة س��تكون أفضل 

برغم أنها لن تكون سهلة.

وقع الالعب الدول��ي عدي جفال 
على كش��وف ن��ادي حطين حتى 
نهاية الموس��م قادم��ًا من فريقه 
نادي المرخية القطري ضمن فترة 
االنتقاالت الش��توية وق��د التحق 
توقيعه  ف��ور  بالتمارين  الجف��ال 
ويع��رف ع��ن الجفال أن��ه العب 

التس��ديد  يجيد  وهداف  موهوب 
المحك��م بش��كل جيد ويش��ارك 

ويساهم في صنع األهداف.
عودة تامر

ع��اد الع��ب حطين الدول��ي تامر 
فري��ق حطين  لتدريبات  محم��د 
والتزم بالتمارين بعد االنتهاء من 
العالج في دول��ة اإلمارات.  رحلة 
وأصب��ح بجهوزي��ة فني��ة تؤهله 

للمشاركة بالمباريات.

سهو الفتوة: بعض االختيارات كانت خاطئة

الدولي عدي جفال في صفوف حطين

أنهى منتخبن��ا األولمبي لكرة القدم مش��اركته 
في دورة الصي��ن بالتعادل من دون أهداف مع 
طاجكس��تان ليحافظ بذلك على شباكه نظيفة 
ف��ي مبارياته الثالث هن��اك وليكرس بالنتيجة 
أيض��ًا أفضليته ولقبه المس��تحق بعد أن ضمن 
اللقب قبل جولة على النهاية إثر فوزه االفتتاحي 
عل��ى مالي بهدف دون رد ومن ثم على أصحاب 

األرض بالنتيجة ذاتها.
ج��اءت البطول��ة كمحطة اس��تعداد مفيدة مع 
اقتراب نهائيات كاس آسيا تحت 23 سنة التي 
ستقام في تايلند مطلع الشهر المقبل كما كانت 
محطة اطمئنان ورض��ا على أولمبينا الذي لديه 
من النجوم الكثير بقيادة المدرب أيمن حكيم.

ويمتلك منتخبنا تش��كياًل اكتس��ب من الخبرة 
الق��در اليس��ير حيث أن العبيه ه��م عماد فرق 
رجال أنديتهم بالدوري الممتاز وهم رقم صعب 
بالدوري له��ذا العام ويق��ودون أنديتهم لمراكز 

متقدمة ومنافسة على اللقب المحلي.
ش��ارك بعض العبينا بوقت س��ابق في بطوالت 
خارجي��ة للفئ��ات المختلف��ة وأهمه��ا بطولة 
كأس العالم للناش��ئين في تش��يلي ونهائيات 
كأس آس��يا للناش��ئين في تايلند والتصفيات 
اآلس��يوية سواء للناش��ئين أو الش��باب بوقت 
س��ابق عدا ع��ن البطوالت الودية االس��تعدادية 
المختلفة وهاهم وصلوا لمرحلة مهمة بتأهلهم 

للنهائيات األولمبية اآلسيوية التي سيلعب فيها 
بالمجموع��ة الثانية إلى جان��ب منتخبات قطر 
واليابان والس��عودية اعتبارًا من 8 كانون الثاني 

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

الشمالية واألردن واإلمارات.
وتق��ام النس��خة الرابعة م��ن البطولة في ثالث 

مدن تايالندية هي: بانكوك وبوريرام وسونغكال 
وتتناف��س المنتخب��ات فيه��ا أيض��ًا من أجل 
الحصول على بطاقات التأهل إلى دورة األلعاب 
األولمبي��ة )طوكي��و 2020( حي��ث س��تصعد 
لألولمبياد أول 3 منتخبات بالبطولة كي تنضم 
إل��ى الياب��ان صاحب��ة األرض وبح��ال حصلت 
اليابان على أحد المراكز ال�3 األولى سيعمد إلى 

المنتخب الرابع ليصعد إلى طوكيو.
جائزة واحتفالية

واحتفل العبو منتخبنا األولمبي بالتتويج بلقب 

دورة الصين الودية من خ��الل الحفل الختامي 
للبطولة والذي ش��هد تتويج المنتخبات الثالثة 

األولى في البطولة..
وكرم��ت اللجن��ة المنظمة منتخبن��ا األولمبي 
بكأس البطول��ة والميداليات الذهبية، فيما نال 
العبن��ا عبد الرحمن ب��ركات جائزة أفضل العب 

في البطولة.
وبالع��ودة لختام مش��اركته ف��ي دورة الصين 
الودي��ة الدولية فقد تع��ادل الفريق مع منتخب 
طاجكس��تان من دون أهداف في الجولة الثالثة 

واألخيرة.. وس��يطر منتخبنا عل��ى المباراة في 
معظم فتراتها وأتيحت له فرص عدة للتسجيل، 
فسدد الدالي كرة في الدقيقة العاشرة تصدى لها 
حارس المرمى الطاجيكي، قبل أن ينفرد بعدها 

بعشر دقائق دون أن يتمكن من التسجيل.
وتأل��ق الح��ارس الطاجيك��ي في رد تس��ديدة 
للبركات ف��ي الدقيقة 32 لترتطم بعدها بالقائم 

األيمن وتخرج إلى ركنية.
الدقيقة األربعون شهدت طرد أحد العبي منتخب 

طاجكستان بعد اعتدائه على يوسف الحموي..
وفتر األداء قلياًل في الشوط الثاني الذي تعددت 
في��ه التبدي��الت والبطاق��ات الصفراء، وش��دد 
منتخبنا من ضغطه على منتخب طاجكس��تان 
المتقوق��ع في مناطقه لتس��نح فرص��ة خطيرة 
للتس��جيل من تس��ديدة ألنس عاجي، قبل أن 
يس��دد الحالق كرة أبعدها الح��ارس الطاجيكي 
إل��ى ركنية وذلك في الدقائ��ق الخمس األخيرة 

من المباراة.
مثل منتخبن��ا: وليم غنام )ي��زن عرابي(، خالد 
كردغلي، يوس��ف محم��د، مصطفى س��فراني، 
يوس��ف الحم��وي، عبد الق��ادر ع��دي )محمد 
ريحانية(، صبحي ش��وفان )الليث علي(، محمد 
كام��ل كواية )أن��س عاجي( زي��د غرير )محمد 
الحالق(، عالء الدالي )عبد الهادي ش��لحة(، عبد 

الرحمن بركات.

كرة القدم

صبحي أبو كم

مالك الجاسم

محمد عجان

محمد هاشم إيزا

من القلبمن القلب

خط بياني صاعد لألولمبي الكروي، وهذا ما ظهر واضحًا في 
الدورة الودية التي أقيمت في الصين، فقد كان لتصدر الدورة 
وقع ممتاز س��ينعكس على الجميع، الف��وز على مالي وهو 
المنتخب الذي ش��ارك معظمه في بطولة الكأس اإلفريقية، 
ثم الفوز على صاحب األرض والتعادل مع طاجكستان يحقق 
قف��زة معنوي��ة وفنية لألولمب��ي وربما كانت ه��ذه الفرصة 
األخيرة قبل استحقاق نهائيات الكأس اآلسيوية التي ستبدأ 
في الثامن من كانون الثاني في العاصمة التايلندية بانكوك 

والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو.
األولمبي يلعب في المجموع��ة الثانية وهي مجموعة نارية 
تضم قطر والسعودية واليابان، فاليابان في صدارة المنتخبات 
اآلس��يوية، كما أن الس��عودية وقطر تملكان منتخبات قوية 

متقدمة إن على صعيد التحضير أو النتائج.
دورة الصي��ن الودية أكدت ب��أن األولمبي تقدم خطوات في 
أدائ��ه، فالتصميم على الفوز يدل عل��ى امتالك اإلرادة على 
تحقيقه مما يعني أن هن��اك تطورًا جيدًا قد حصل إن على 
صعيد التحضير النفسي أو التدريبي رغم أن معظم الالعبين 
عان��وا من المرض بس��بب اإلرهاق والتعب وتب��دل المناخ، 
ويبدو أن الس��فر الطويل ومشاركة الالعبين مع أنديتهم في 
ال��دوري الممتاز قد ألقى بظالله عل��ى الالعبين فكان الفوز 
به��دف مرتين لكنه لن يكون كافيًا في نهائيات الكأس وفي 

مجموعتنا تحديدًا.
المباري��ات ل��م تكن منقول��ة ولهذا لم نتمك��ن من متابعة 
التفاصيل إال أن التبديل بخمس��ة أو ستة العبين ساعد في 
انتق��اء أفضل الحلول، أما ما وصلن��ا من تفاصيل للمباريات 
وتوصيفها يدل على أن هناك فرصًا ضائعة لم يتم استغاللها 
لس��بب أو آلخر األمر الذي يس��توجب إع��ادة النظر من قبل 
الطاقم التدريبي للتركيز على لحظة التسجيل عند المهاجمين 
وداعميهم من خط الوس��ط وال زال في الوقت فسحة للعمل 
على هذا التفعيل فالفرص الضائعة أمام اليابان أو السعودية 

وقطر يمكن أن ال تتكرر.
الف��وز بهدف وحي��د أو عدة أهداف هو ف��وز كامل األوصاف 
وق��د حقق األولمبي هذه المعادلة بنج��اح فإن أضفنا بعض 
التعدي��الت وخاصة فيم��ا يتعلق باللياق��ة البدنية ومن ثم 
تحقي��ق تناغ��م أعلى بي��ن المهاجمين وخط الوس��ط فإن 

النتيجة ستكون أفضل بالتأكيد.
إن ع��ودة الالعبين إلى خضم مباريات الدوري س��يزيد من 
لياقتهم إال أن للمش��اركة محاذيرها فمن الممكن التعرض 
لإلصابة كما وأن ضغط المباريات النفسي والبدني لن يسمح 
لالعبين باالس��تراحة الكافية لكن الالعب السوري قادر على 
التأقلم في أصعب الظروف إن كان اس��تعداده النفسي على 
ما يرام وهذا ما نرجوه ونتمناه فالتأهل في نهائيات الكأس 
الموصلة إلى االستحقاق األولمبي في طوكيو حدث مهم في 
مسيرة هذا المنتخب الصاعد وهو الذي يشكل نواة المنتخب 

األول في المستقبل القريب.
إنها فرصة نادرة تس��تدعي من ه��ؤالء الالعبين الممتازين 
أقص��ى الجهد ألنه��ا منعطف ه��ام في مس��يرتهم الكروية 
ونجاحاته��م عل��ى الصعي��د الخارج��ي وبالتالي ه��و نجاح 

لمنتخبات الوطن.

فرصة نادرة فاغتنموها

نبيل الحاج علي

اس��تقبل اللواء موفق جمع��ة رئيس االتحاد الرياض��ي العام منتخب 
س��ورية لكرة القدم للناشئات الذي شارك مؤخرًا في بطولة غرب آسيا 
ف��ي العاصمة األردنية عمان وأحرز فيها المركز الثالث بفارق األهداف 
عن المنتخ��ب األردني الذي حل ثانيًا فيما أح��رز المنتخب اللبناني 

المركز األول.
وأك��د اللواء جمعة أن ما حققه المنتخب أمر إيجابي قياس��ًا مع فترة 
التحضير محفزًا على مواصلة التدريب لمنتخب يعد أمل الكرة األنثوية 
خاصة وأنهن بأعمار تحت 15 س��نة واعدًا بتقديم كل مايلزم ويضمن 

استمرارية ونجاح هذا المنتخب. 
وكان منتخبنا تعادل مع األردن س��لبًا بالجول��ة االفتتاحية وفاز على 
نظي��ره الفلس��طيني بهدف وحيد ف��ي الجولة الثانية وخس��ر مباراته 

األخيرة أمام نظيره اللبناني )0/7(.
التفوق على المنتخب الفلس��طيني كان بهدف وحيد س��جلته تاال نور 

الدين من ركلة جزاء بالدقيقة ال�23.
وبغ��ض النظر ع��ن النتائج الت��ي تحققت فقد ق��دم منتخبنا الحالي 
بقيادة المدرب )نجم نادي حطين الس��ابق( س��ليم جبالوي مستوى 

غير الصورة التي كانت عليها مشاركاتنا السابقة على صعيد كرة القدم 
األنثوي��ة ، فلعب الفريق بش��كل جيد ونظم صفوفه ونقل كرة س��هلة 
وسريعة عبر خطوط الملعب وتميزت الالعبات باإلصرار واللعب بروح 

الفريق الواحد.
وكونها البداية فإن اللقاء الختامي مع لبنان لن نضعه في طور التقييم 
بالرغم من غياب عدد من الالعبات بتلك المباراة ألن األهم هو وجود 
ما يدعو للتفاؤل ومن ثم تأتي النتائج تباعًا على أمل اس��تمرارية هذا 

المنتخب

حفزهن وشجعهن لمواصلة التدريب

اللواء جمعة يستقبل بعثة منتخب الناشئات لكرة القدم

على طريق النهائيات اآلسيوية

منتخبنا األولمبي.. حافظ على نظافة شباكه واحتفل بلقب دورة الصين الدولية

بمشاركة 42 ناديًا..
بطولة كأس الجمهورية بكرة القدم

تنطلق في مطلع كانون الثاني القادم 

الدور االولالرقم
تلقطا × العاصي1
المخرم × ج. عرطوز2
الشيخ بدر× الصفصافة3
النورس × النيرب4
ش. حلب× ش. حماه5
السلمية × بانياس6
الشيخة × القلعة7
الحرية × النضال8
المجد × ع. حلب9
العربي × الجهاد10

الدور الثانيالرقم
الجيش × رابح من /11/6
عفرين × الطليعة12
الكرامة × اليقظة13
مورك × جبلة14
الجزيرة × م. بانياس15
رابح من/9/ × الوثبة16
الشرطة × الرابح من/17/4
التضامن× الفتوة18
الوحدة × المحافظة19
رابح من/3/× االتحاد20
الساحل × رابح من/21/7
رابح من /8/× حطين22
النواعير × حرجلة23
رابح من/5/× تشرين24
النبك × رابح من/25/2
رابح من/10/×رابح من /26/1

جدول الدور االول والثاني

يواص��ل فريقا رجال كرت��ي ناديي االتح��اد والحرية 
مس��يرتهما الظافرة في رحلة ال��دوري الطويلة على 
اخت��الف دربيهم��ا، فقط��ار الدرجة الممت��ازة غيره 
للدرج��ة األولى وبقية الصنوف األخ��رى، وعل ىذات 
النهج يتاب��ع الفريق األخضر بع��زم وثبات في رحلة 
اإلرادة والتصمي��م عل��ى العودة لموقع��ه بين فرق 
النخبة وهو الذي هبط قبل خمس��ة مواسم دون أن 
يتمكن من تحقيق حلم جماهيره وعشاقه وقياداته 
بتلك الع��ودة المنتظرة، علمًا بأن )الحرية( عانى في 
مراحل عديدة من مش��كلة الهبوط ولم يس��تفد من 
الدروس والمواعظ التي نتمنى أن يستفيد منها في 

رحلة الموسم الجاري.
األحمر

رج��ال االتحاد مع جهازهم الفني تحت قيادة المدرب 
التونسي قيس اليعقوبي تمكنوا من تقديم ما يرضي 
عشاق الفريق في المرحلة الراهنة بنتائج مقبولة على 
طري��ق الوصول إلى اللقب، رغم البداية المتعثرة تلتها 
صحوة أعادت إل��ى الفريق توازن��ه وهيبته وطموحه 
بالوصول إلى ختم النجمة الس��ابعة في س��جل ألقابه 
على مستوى الدوري وبالتالي دخل في دائرة المنافسة 

رغم أن الحديث في هذا الشأن مبكر وسابق ألوانه.
أما ف��ي الجوانب األخ��رى، فقد ب��ات للعيان تطور 
النواحي التكتيكية والبدنية والذهنية وارتقاء الروح 
المعنوية التي طغت على المسألة الفنية، وهذا األمر 
تجلى في مباريات��ه األخيرة حين تمكن من تحقيق 
النتائج المش��رفة خاصة أنه فرض التعادل اإليجابي 
مع الح��وت األزرق )حطين( في عرينه وهو المدجج 
بنجوم المنتخ��ب الوطني والطام��ح األكبر لتحقيق 
لقب��ه األول وبلوغه حتى الفت��رة الحالية النقطة رقم 
14 محافظ��ًا على س��جله الخالي من الخس��ارة بعد 
تلك وقعت أمام الساحل وكانت مفاجأة بكل معنى 

الكلمة لعشاق الفريق األحمر )أهلي حلب(.
األخضر

القطب الثاني لكرة الش��هباء الفري��ق األخضر واصل 
نتائج��ه اإليجابي��ة المطمئنة بعد محاوالت س��ابقة 
عاندها سوء التوفيق المالزم لغياب االستقرار اإلداري 

والفني والخالفات المس��تمرة التي عصفت بالقلعة 
الخضراء على مدار الس��نوات الماضية بين مختلف 
أركانات النادي أدت به إلى الس��قوط واالنحدار على 

معظم المستويات الرياضية وفي شتى األلعاب..؟!
ف��ي محطة الموس��م الحالي ينفرد الحري��ة متصدرًا 
مجموعته بنتائج رقمية الفتة افتتاحية برباعية على 
الجار العمال 0/4 وفوز على ش��رطة حماة 1/3 وثالث 
على مصفاة بانياس في ملعبه جامعًا 12 نقطة ورابعًا 
عل��ى مورك في حماة 1/2 وضعت��ه على رأس الهرم 
بالعالمة الكاملة ونس��بة تهديفية جيدة 12 مقابل 2 
بمع��دل أربعة أهداف في كل مب��اراة أي أن الفريق 

صاحب أفضل هجوم وأقوى دفاع.
تأكيدات

م��درب االتح��اد )اليعقوبي( أك��د أن��ه راض تمامًا 
عل��ى أداء العبيه واللتزامه��م وانضباطهم وعطائهم 
وإصراره��م على الخروج بنتائ��ج طيبة ترضي أذواق 
عش��اق الفريق وأعرب عن ارتياحه الختيارات اإلدارة 
ودعمه��ا وتعاونها ووجه ش��كره وتقديره إلى جميع 
الالعبين والجهاز الفني واإلداري والطبي العامل معه 
وتحي��ة خاصة إل��ى جماهير الن��ادي التي لم تبخل 
في دعمه��ا للفري��ق والوقوف إلى جانب��ه في الحل 

والترحال.
م��ن جانبه مصطف��ى حمصي م��درب الحرية أبدى 
ارتياحه لمس��يرة فريقه التي تس��ير بنسق تصاعدي 

من مباراة إلى أخرى خاصة تحقيقه لفوز ثمين على 
فري��ق منافس محترم هو ش��رطة حم��اة وصفه بأن 
مس��تواه أفضل من الفريقين اللذي��ن واجههما في 
الجولتي��ن األولى والثاني��ة )المصفاة وعمال حلب( 
واعتبر الحمصي أن الدور األول بالنس��بة لفريقه هو 
بمثابة )بروف��ة( وتحضير للنهائي الذي يريده مفتاح 
التأهل لل��دوري الممت��از وأض��اف أن فريقه يضم 
عناص��ر قوية س��يظهر معدنها البراق ف��ي المباريات 

القادمة الصعبة.
البقية الباقية

ثالث��ة أندية حلبية أخرى تش��ارك ضمن منافس��ات 
دوري الدرج��ة األولى هذا الموس��م، الحرفيون الهابط 
م��ن الممتازة والذي لم يفلح حتى في األولى متكبدًا 
خسارات في كل مبارياته بعد أن جمع العبيه وشارك 
بالشباب في بداية المشوار وتقررت مشاركته قبل 24 
س��اعة فقط على بدء الدوري بعد أن أعلن على لسان 
رئي��س ناديه االعتذار عن عدم ا لمش��اركة ألس��باب 
مالية بحت��ة، والثاني عمال حلب الذي جاءت نتائجه 
متوسطة بعد أن فقد رئيس النادي )الداعم( قبل أيام 
معدودات من بداية المنافسات والثالث عفرين الذي 
ينافس بش��كل جيد وحاليًا هو الثاني في مجموعته 
وتطمح إدارته الجديدة بقيادة الخبير المخضرم أحمد 
مدو العودة لسابق األيام في الدرجة الممتازة، ولنا في 

عدد قادم وقفة مع أندية الظل الكروية في حلب.

قطبا كرة الشهباء يحلقان.. والبقية »كومبارس«
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نق��ل المهن��دس ه��الل الهالل األمي��ن العام 
المس��اعد للحزب تحية ومحبة الرفيق األمين 
الع��ام للح��زب الدكتور بش��ار األس��د رئيس 
الجمهوري��ة للرياضيي��ن كاف��ة، وذلك خالل 
افتتاح��ه مؤتمر فرع دمش��ق لالتحاد الرياضي 
مشيرًا إلى اهتمام الرفيق األمين العام ودعمه 
الدائ��م للرياض��ة والرياضيي��ن والتوجيه��ات 
الدائم��ة لالرتقاء بالعم��ل الرياضي ليصل إلى 

أوجه.
كما نوه الهالل إلى أن االنتخابات الديمقراطية 
الت��ي تجري عل��ى صعي��د األندي��ة الرياضية 
واللجان التنفيذية في االتحاد كانت من ضمن 
رؤية القيادة إلتاحة المجال للرياضيين باختيار 
قياداته��م وإيصال من يرونه مناس��بًا للمواقع 

القيادية.
وش��دد الرفي��ق اله��الل عل��ى ض��رورة تحلي 
الرياضيين باألخ��الق والروح الرياضية واختيار 
الش��خصيات الكف��وءة والمناس��بة وما يمليه 
ضميره��م عليهم في خياراته��م وأن يبتعدوا 
عن المحس��وبيات والعالقات الش��خصية في 

خياراتهم.
وفي خت��ام حديثه أكد الرفي��ق الهالل ضرورة 
أن تك��ون القيادات على ق��در الثقة الممنوحة 
لها من قب��ل الرياضيين وعلى ق��در االهتمام 
والمتابع��ة المقدمة للرياضة م��ن قبل القيادة 

على رأسها األمين العام للحزب.
وطرح خ��الل المؤتم��ر عدد م��ن المداخالت 
الرياضية التي ركزت على ض��رورة رفد األندية 
بالدع��م الم��ادي الكاف��ي وتخصي��ص أندية 

لجرحى الجيش العربي السوري.
حض��ر المؤتم��ر الرفي��ق عمار س��اعاتي عضو 
القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب الشباب 
وأمينا فرع دمش��ق وريف دمشق واللواء موفق 
جمعة رئيس االتح��اد الرياضي العام ومحافظ 
ريف دمشق, والدكتور ماهر خياطة نائب رئيس 
االتحاد الرياضي العام ورئيس مكتب الش��باب 
الفرعي وع��دد من أعضاء المكت��ب التنفيذي 

لالتحاد الرياضي العام.
وتم اس��تعراض بعض المقترحات والتوصيات 
التي تضمنها التقرير الموس��ع لعمل السنوات 
األخيرة ، منها التأكيد عل��ى اتحادات االلعاب 
االلت��زام بروزنامة مح��ددة ومعممة قبل وقت 
كاف ، ليتس��نى تأمي��ن االس��تعداد األمث��ل 
لمختل��ف البطوالت وحث األندي��ة على تبنى 
الع��اب جديدة وفي حال عدم اإلمكانية فتبني 
قواعد أو مراكز تدريبية وذلك حس��ب منشآتها 
باإلضاف��ة لزيادة االهتمام بفئ��ات اإلناث كافة 
والعم��ل على تامين ص��االت خاصة بكل لعبة 
على حدة لتأمين الحد المطلوب من التدريبات 
، وتأمي��ن أفضل الش��روط إلقام��ة البطوالت 

الفرعية أو المركزية.
باإلضاف��ة لما س��بق تكثي��ف دورات التأهيل 
للح��كام والمدربي��ن وجميع كوادر  والتطوير 
األلع��اب كل عل��ى حدة وتغطية احد مس��ابح 
دمش��ق نظرًا لوجود مس��بح مغل��ق وحيد هو 
مسبح تش��رين والتأمين على الالعبين ضمن 
منتخبات دمش��ق ورفع قيمة إذن السفر نظرا 
لألوض��اع االقتصادي��ة الت��ي يش��هدها قطرنا 
والعال��م ككل وزي��ادة عدد المراك��ز التدريبية 
لمختلف األلعاب وأن تك��ون المراكز حقيقية 

تماشيًا مع النظام الجديد لها.
وطرح خ��الل المؤتم��ر عدد م��ن المداخالت 
الرياضية التي تركزت على زيادة الدعم المادي 

وبم��ا يتناس��ب واالحت��راف وم��ا تحقق من 
إنجازات بالفترة الس��ابقة رغ��م ظروف الحرب 
واألزمة زيادة دع��م جرحى الحرب من األبطال 

الرياضيين.
وف��از بانتخاب��ات اللجن��ة التنفيذي��ة لالتحاد 
الرياضي بدمش��ق كل من: مهند طه )رئيس��ًا( 
هيثم االختي��ار - هديل خلوف - عصام خدام 
الجامع - ربيع حمامة - إياد جمالي- س��ماح 

عبيد )أعضاء(.

مؤتمر فرع درعا
أحمد قطيفان

انعقد المؤتمر االنتخابي للجنة التنفيذية لفرع 
االتحاد الرياضي في درعا بحضور حسين صالح 
الرفاعي أمين فرع الحزب واللواء /موفق جمعة 
رئيس االتحاد الرياضي العام وخالد قناة رئيس 
مكتب الشباب الفرعي والدكتور إبراهيم أبازيد 
الرياضي  التنفي��ذي لالتح��اد  عضو المكت��ب 
العام وأحمد المصري عضو المكتب التنفيذي 
لمجلس المحافظة وغسان الشرع /عضو قيادة 

شعبة مدينة درعا للحزب.
وأس��فرت نتائج انتخابات الف��رع عن فوز كل 
من: بش��ير العب��ود- حابس المس��المة- ندى 
محامي��د- محمد الجهماني- وليد الحس��ين- 
فضية الس��لمان- د.أحمد المس��المه, على أن 
يتم توزيع المهام بين الفائزين في وقت الحق.
- خ��رج من التنفيذية القديمة: وس��يم خالف 
- أحم��د قطيف��ان - منعم الجن��دي - محمد 

النحاس.
- األعض��اء الج��دد: محمد الجهمان��ي- وليد 
الحسين- فضية السلمان - د.أحمد المسالمة.
- تم ف��ي المؤتمر انتخاب أربعة متممين من 
فرع درعا الى المؤتمر الع��ام لالتحاد الرياضي 
وهم: عدنان الس��ويدان / رئيس اللجنة الفنية 
للكرة الطائرة - زيدان المسالمه / رئيس اللجنة 
الفنية للكيك بوكسينغ - زياد اليونس / رئيس 
ن��ادي العمال - ثائر الس��ويدان / رئيس نادي 

درعا البلد الرياضي.

مؤتمر فرع ريف دمشق
صبحي أبو كم

انعقد مؤتمر االنتخابي لفرع ريف دمشق بحضور 
الل��واء موفق جمع��ة رئيس االتح��اد الرياضي 
الع��ام, وعبدو درخباني عض��و قيادة فرع ريف 
دمشق للحزب)رئيس مكتب الشباب( ومحمد 
حربا ومعتز قوتلي ولبنى معال أعضاء المكتب 
الع��ام وأعضاء  الرياضي  التنفي��ذي لالتح��اد 
المؤتم��ر الذين بل��غ عدده��م 284 عضوًا من 
قيادات اتحادات األلع��اب الرياضية )من أبناء 
محافظة ريف دمش��ق واللجان الفنية الفرعية 
لأللع��اب الرياضي��ة ومجال��س إدارات األندية 
الرياضي��ة بالمحافظة البال��غ عددهم 69 ناديا 
وانتخب رئيس��ا للمؤتمر من غير المرش��حين 
وعرض رئيس الجلس��ة االنتخابية المقترحات 
التوصيات وقدم رئيس االتحاد الرياضي العام 

عرضا للتعليمات االنتخاب.
وتضمن��ت الخدم��ات والتوصي��ات: تأمي��ن 
األدوات والتجهي��زات التخصصي��ة عن طريق 
االتح��اد الرياض��ي الع��ام الخاص��ة بالمراك��ز 
التدريبي��ة لعدم توفرها في األس��واق, وترميم 
مقرات األندية القائمة وإعادة تأهيلها )المليحة, 
الضمي��ر, الرحيب��ة, جيرود, حرس��تا, كفرحور, 
الناصرية, عدرا, ميدعا, النشابية, دوما( وتأمين 

حبيبات مطاطية للمالعب المعشبة)للكس��وة, 
جرمانا, عرط��وز النبك , حرجل��ة, دير عطية(, 
والعمل مع الجهات المختصة الستالم مقرات 
األندي��ة )قطنا, ق��ارة, جبعدين( واس��تكمال 
المراك��ز الرياضي��ة ف��ي المحافظ��ة )جرمانا, 
الرياضية  الخارط��ة  الزبدان��ي(, واعتماد  التل, 
ألندية ريف دمش��ق ودعم األندية وفق األلعاب 

المعتمدة.
كم��ا تضمن��ت المطال��ب تس��وير األراض��ي 
المخصصة لألندية منعا للتعديات, وتش��جيع 
االس��تثمار ف��ي األندي��ة م��ن خ��الل تقديم 
التس��هيالت وزيادة عدد س��نوات االس��تثمار 
حس��ب الواقع بما يتناس��ب مع األعمال التي 
تنفذ, وإعداد دراس��ة جديدة للمدينة الرياضية 
بدوما, وضرورة اس��تمالك األراضي المخصصة 
لألندية داخل المخططات التنظيمية كمالعب 
)أش��رفية صحنايا ببيال( والتع��اون مع وزارة 
التربية إلشادة صاالت متعددة اإلغراض وملعب 
ضم��ن المخط��ط التنظيمي أو التن��ازل عنها 
لالتحاد الرياضي العام )الدير على النش��ابية(, 
وبن��اء صالة رياضية أللعاب القوة في قدس��يا, 

وتأمين واسطة نقل جماعية وسيارة خدمة.
بلغ عدد طلبات الترش��يح 12 مرشحا بينهم 10 
ذكور و2 إناث وبينهم 2 ترش��يح ش��بابي من 
الجنس��ين وهما راما الحمصي ومحمد مظلوم 
)ج��دد( ونال كل واحد منهم��ا 267 من أصل 
284 ألن األوراق البقية ألغيت ألسباب مختلفة.
وج��اء ترتي��ب األس��ماء البقية وف��ق التالي: 
3- أسامة البوش��ي 252 4- تميم النجار 215 
5- عل��ي عيد 182 6- وليد القاق 158 )جديد( 
7- س��ناء درويش 154, وبقية األسماء التي لم 
يحالفها الحظ: س��الم جام��وس, عمر حصوية, 

وليد غيبة, موفق ياغي, نذير عربينية.

مؤتمر فرع طرطوس 
ايمان مرهج

بحض��ور اللواء موف��ق جمعة رئي��س االتحاد 
الرياض��ي الع��ام وهيث��م عاصي عض��و قيادة 
ف��رع الحزب بطرط��وس والدكت��ور إبراهيم أبا 
زيد عضو المكت��ب التنفيذي لالتحاد الرياضي 
العام عقدت اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي 

بطرطوس مؤتمرها االنتخابي 
اللواء جمع��ة افتتح المؤتم��ر بكلمة تضمنت 
آخ��ر المس��تجدات والتطورات الت��ي تمر بها 
س��وريا عل��ى مدى تس��ع س��نوات ونيف من 
الحرب الظالمة بمؤام��رة كبرى تقودها أميركا 
وحلفائها لكن صمود الش��عب السوري بقيادة 

قائد الوطن الدكتور بشار األسد وجيشنا الباسل 
مؤكدًا الدور الكبي��ر للرياضيين في الدفاع عن 
الوط��ن وعن علم الوطن في س��ماء البطوالت 
العربي��ة واآلس��يوية والعالمية. وأش��ار اللواء 
جمع��ة إلى ما تضمنه تقرير المؤتمر االنتخابي 
وأش��اد بالمقترحات الواردة وق��ال بأنها جديرة 
باالهتم��ام والمتابع��ة والتنفيذ ثم أس��تمع 
لمقترحات أعضاء المؤتمر وأجاب عليها, وبعد 
ذلك تم التصويت على تقرير المؤتمر االنتخابي 
وتم��ت المصادقة علي��ه باإلجم��اع,  ليختتم 
المؤتمر أعماله بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة 
لالتحاد الرياضي بطرطوس قوامها: عماد حماد 
)رئيس��ًا( عبدو عيسى - باسل محمد - شروق 
الب��ودي - محمد بديع علي - يونس درويش- 
عماد شوش��ي )أعضاء( كما تم انتخاب أعضاء 
متممين للمؤتمر العام لالتحاد الرياضي العام 
ه��م ا : ناي��ف النايف- زينة ش��باني- س��مير 

الجردي- أيهم اسماعيل.

مؤتمر فرع القنيطرة
افتت��ح الل��واء موف��ق جمعة رئي��س االتحاد 
الرياضي العام المؤتمر االنتخابي لفرع القنيطرة 
بكلمة توجيهية أشار من خاللها إلى خصوصية 
محافظ��ة القنيط��رة الت��ي هي ف��ي قلب كل 
سوري لما تمثله من رمزية وطنية, مؤكدًا دعم 
المكتب التنفيذي لرياضة المحافظة من خالل 
توفير اإلمكان��ات الالزمة لتطويرها, ونوه اللواء 
جمعة باالنجازات التي تحققها رياضة القنيطرة 
ف��ي أكثر من لعبة رياضية م��ن خالل أنديتها 

ومنتخباتها المتعددة.
وتح��دث رئيس االتحاد الرياض��ي عن الرياضة 
الس��ورية وما أنجزته خالل سنوات الحرب على 
بلدنا من خ��الل حضورها المش��رف في كافة 
المحافل الرياضية على المس��تويات اإلقليمية 
والقارية والدولية مؤكدًا أن هذا الحضور تحقق 
من خالل الدعم الحكوم��ي الكبير وتوجيهات 
قائد الوطن الس��يد الرئيس بش��ار األسد راعي 

الرياضة والرياضيين.
وتضمن��ت توصيات أعض��اء المؤتمر عدد من 
المطالب أبرزها تقدي��م الدعم المادي لألندية 
وتأهيل بع��ض مقراتها وبناء مق��رات لبعض 
األندي��ة التي لي��س لديه��ا مق��رات, وتوفير 
المالعب والصاالت الرياضية الالزمة لممارس��ة 
النشاط الرياضي وتامين التجهيزات واألدوات 
الرياضي��ة وافتت��اح مراكز تدريبي��ة والتمثيل 
الع��ادل في قي��ادة اللجنة التنفيذي��ة, وإقامة 
الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الرياضية في 

عدد من األلعاب, وزيادة عدد المراكز التدريبية, 
ورعاي��ة المواهب الرياضية خاص��ة تلك التي 
أفرزتها بطوالت األلعاب في األولمبياد الوطني 
للناشئين والتعاون والتنسيق مع وزارة التربية 
لتفعي��ل الرياض��ة المدرس��ية بحي��ث تكون 
البطوالت المدرس��ية راف��دًا لألندية بالمواهب 
وليس العكس حيث يالحظ اعتماد البطوالت 

المدرسية على العبي األندية.
وفي الفقرة االنتخابية ثبت 9 أعضاء ترشيحهم 
لعضوي��ة اللجن��ة التنفيذية الختي��ار 7 منهم 
فصوت أعض��اء المؤتمر باإلجماع على تفويض 
القيادتين السياسية والرياضية لتعيين أعضاء 

اللجنة من المرشحين.
وكان مؤتم��ر ف��رع القنيط��رة قد ب��دأ بعرض 
فيدي��و حول انجازات الع��اب المحافظة خالل 
العام 2019 وحضر فعالي��ات المؤتمر الدكتور 
ماه��ر خياطة نائ��ب رئيس االتح��اد الرياضي 
العام وعماد عطية رئيس مكتب الش��اب بفرع 
القنيط��رة للح��زب وعدد من أعض��اء المكتب 
التنفيذي ورؤس��اء اتح��ادات األلعاب واللجان 

التنفيذية.

مؤتمر فرع حمص
بحضور عمر حوري��ة أمين الفرع حمص لحزب 
البعث العربي االش��تراكي واللواء موفق جمعة 
رئيس االتح��اد الرياضي العام وش��حادة مطر 
رئي��س مكتب الش��باب وع��دد م��ن أعضاء 
المكت��ب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام عقد 
المؤتمر االنتخابي للجنة التنفيذية لفرع االتحاد 

الرياضي بحمص.
وأكد )حورية( أهمية الش��فافية والديمقراطية 
وانتقاء العناصر المميزة للنهوض بعمل اللجنة، 
الفتًا أن االنتخابات الرياضية لهذه الدورة تأتي 
في ظل ظروف بالغة الدقة مع اس��تمرار حربنا 
على اإلرهاب وتطهير أجزاء واسعة من األراضي 
الس��ورية من رجس اإلرهابيين بفضل بطوالت 
وتضحيات جيشنا الباسل وصمود أبناء شعبنا 
خل��ف القي��ادة الحكيمة والش��جاعة للس��يد 

الرئيس بشار األسد.
ون��وه )حورية( أن قوة الوطن ونجاح مس��يرته 
رهن باالس��تثمار األمثل لثقافة الرياضة وإبداع 
الرياضيي��ن وتقديم س��ورية إل��ى العالم خير 
تقدي��م، مش��يرًا أن التحديات الت��ي تواجهها 
الرياضة الس��ورية في ظل األزمة التي يتعرض 
لها وطنن��ا تتطلب منا المزيد من الجهد مؤكدًا 
أن الرياض��ة الس��ورية ش��هدت تط��ورا كبيرا 
ودعما ال محدود ف��ي ظل الحركة التصحيحية 
المجيدة بقيادة القائد المؤس��س حافظ األسد، 
وازدهرت واس��تمرت العطاءات في ظل قيادة 
الس��يد الرئيس بشار األسد عبر االستمرار بثورة 
المنش��آت في جميع محافظات القطر. منوهًا 
أن��ه علينا االس��تمرار وبذل المزي��د من الجهد 
والعمل لتطوير كافة األلعاب الرياضية بما يعزز 
في دفع المس��يرة الرياضية في هذه المحافظة 
إلى األم��ام والتي يس��تحق جماهيرها تقديم 

األجمل واألفضل.
تخل��ل المؤتمر عرض فيلم قصي��ر عن أعمال 
اللجن��ة التنفيذية في الع��ام الماضي كما تم 

تكريم عدد من أسر الرياضيين.

مؤتمر فرع الالذقية
محمد عجان

برعاي��ة د. محمد ش��ريتح أمين ف��رع الحزب 

وحضور عناق زينة رئيس مكتب الشباب وأمير 
إس��ماعيل ممثل محاف��ظ الالذقي��ة وأعضاء 
المكت��ب التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام د. 
إبراهي��م أبا زيد، طارق حات��م، محمد ميهوب 
عل��ي، د. وائ��ل معوض، وممثل��ي المنظمات 
الش��عبية عق��دت اللجنة التنفيذي��ة مؤتمرها 
الس��نوي لل��دورة االنتخابية العاش��رة وبدأت 

بكلمة لرئيس اللجنة.
أيمن أحمد الذي ش��رح وبش��كل مفصل واقع 
رياضي��ة الالذقي��ة خ��الل المرحل��ة الماضية 
وخاص��ة عام 2019 الذي حفل بإنجازات كثيرة 
وكبيرة وتطور لرياضة الالذقية على صعيد كافة 
األلعاب ورفد منتخباتن��ا الوطنية بالعديد من 
األبطال والبطالت الذين س��اهموا في تحقيق 
اإلنجازات ورفع العلم العربي الس��وري وعزف 
النش��يد العربي الس��وري في المحافل العربية 
واآلس��يوية وغ��رب آس��يا وتص��در األولمبياد 

الوطني الرابع ب�110 ميداليات.
وكذل��ك بن��اء وتأمين صال��ة لجرحى الجيش 
العربي السوري البطل وتم بث شريط سينمائي 
تضمن ص��ور وإنجازات رياضي��ي الالذقية في 
بط��والت الجمهورية مع إنجازاتهم مع ش��رح 
مفصل لكل حدث رياض��ي وعن تطور ملحوظ 
شهدته رياضة الالذقية كلمة أمين فرع الحزب 
د. محمد ش��ريتح حي��ا فيها الس��يد الرئيس 
بشار األس��د راعي الرياضة والرياضيين والدعم 
الالمحدود ال��ذي يقدمه له��ا وتكريم األبطال 
أصح��اب اإلنج��ازات مش��يرًا إل��ى أن رياضة 
الالذقي��ة ومن خالل المتابع��ة اليومية خطت 
خطوات كبيرة ومميزة يش��هد لها على صعيد 

كافة األلعاب.
وخت��م كلمته بتحي��ة إجالل وإكبار لش��هداء 
الوطن األبرار من جيشنا العربي السوري الذين 
سطروا مالحم البطولة والشرف وتمنى الشفاء 

العاجل للجرحى.
وبج��و ديمقراط��ي س��ادته ال��روح الرياضي��ة 
جرت العملي��ة االنتخابية على رئاس��ة اللجنة 
وعضويتها حيث تم تجديد الثقة بأيمن أحمد 

رئيسًا للجنة التنفيذية ونجح بالتزكية.
كم��ا ت��م تثبي��ت ترش��يح 7 مرش��حين بعد 
انس��حاب اثنين هما ش��ريهان عجيب وعامر 
زيود، وت��م اختيار العنصر الش��بابي اآلنس��ة 
حال نزار إس��ماعيل ليتنافس باقي المرشحين 
الس��بعة الختيار خمس��ة أعضاء خمسة منهم 
من أعضاء اللجنة السابقين وهم تمام حمود، 
ش��ريف األطرش، نضال يعقوب، رش��ا شمالي، 
عالء م��اوردي والمرش��حان الجدي��دان أحمد 
رج��وب، هش��ام حس��ن واس��تمرت العملية 
االنتخابية لمدة ثالث ساعات والتي أفرزت في 
نهايتها نجاح أعضاء اللجنة الس��ابقين وبفارق 
كبي��ر من األصوات على النحو التالي وحس��ب 

مجموع األصوات:
نضال يعقوب 177، رشا ش��مالي 176، شريف 
األطرش 174، ع��الء ماوردي 152، تمام حمود 

.147
ول��م يكتب النجاح للمرش��حين أحمد رجوب 
الذي حصل على 69 صوتًا ولهشام حسن الذي 

حصل على 52 صوتًا.
كم��ا تم انتخاب أعض��اء متممين ففاز رئيس 
ن��ادي حطين محم��د أنس ج��ود، مدير نادي 
الش��رطة حيدر رجوب، رئيس نادي جبلة سامر 
محف��وظ، رئي��س اللجنة الفنية لك��رة الطاولة 

سهيل جبور، محمد العجوز.

محليات

فروع االتحاد الرياضي العام تعقد مؤتمراتها االنتخابية

أكد على اتاحة المجال للرياضيين الختيار قياداتهم

م. هالل الهالل: الرياضة كانت بصلب اهتمام الرفيق األمين العام للحزب ومتابعته الدائمة
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حقق منتخبن��ا الوطني لرف��ع األثقال المركز 
األول بالترتي��ب الع��ام في البطول��ة العربية 
لرف��ع األثق��ال لفئ��ات الرج��ال والس��يدات 
والش��باب والشابات والناش��ئين والناشئات 
الت��ي اختتمت مؤخرًا ف��ي العاصمة األردنية 
عمان بمش��اركة 168 العبًا والعب��ة يمثلون 
16 دول��ة, وجاء تتويج منتخبنا بالمركز األول 
بعد حصول أبطالنا وبطالتنا على 96 ميدالية 
بواق��ع 51 ذهبية و35 فضي��ة و10 برونزيات 

وعلى النحو التالي:
فئة اإلناث

حقق��ت بطالتن��ا ف��ي مس��ابقات الناش��ئات 
والش��ابات والس��يدات 45 ميدالية بواقع 27 
ميدالي��ة ذهبية و18 ميدالية فضية جاءت عن 
طريق الالعب��ات لبانة الش��مالي )6 فضيات( 
وريم��ا محمد رش��ه )ثالث ذهبي��ات( وماري 
حس��ن )6 ذهبي��ات( وريما رش��ا )ذهبيتين 
وفضية( وميرنا حسن )6 ذهبيات و3 فضيات( 

وماري جغيلي )6 ذهبيات) وحنين إحسان )6 
ذهبيات( ربوع سليمان )6 فضيات(

فئة الذكور
وحقق أبطال منتخبنا بفئات الرجال والش��باب 
والناش��ئين 51 ميدالية بواق��ع 24 ذهبية 17 
فضية و10 برونزيات جاءت عن طريق الالعبين 
جعفر مي��ا )2ذهب و1فضي��ة( ويحيى الغفير 
)ذهبيتين وفضية و3 برونزيات(, وتوفيق فاته 
)6 فضي��ات( وعبد الق��ادر االمين )2 ذهب 4 

فضة( وعلي س��عود )2 ذه��ب ٤فضة( ومجد 
جغيل��ي )1ذه��ب و2 فض��ة( ومحم��د قربي 
)3 برونز( وس��عيد الجاس��م )2ذهب 1 فضة( 
ومحفوظ س��اعود )1 فضة و2 برونز( وعز الدين 
الغفي��ر )3 ذه��ب و1 فضة و2 برون��ز( ومؤيد 

النجار )6 ذهب(
حول ه��ذا اإلنج��از ق��ال محمد رش��ا مدرب 
المنتخب ف��ي البطولة: نتائج المنتخب مميزة 
في كافة الفئات وكان ترتيب فرق اإلناث األول 

على مس��توى الش��ابات والثاني على مستوى 
السيدات والثالث على مستوى الناشئات ألننا 
لم نش��ترك بفريق كامل، ولو كانت مشاركتنا 
بفري��ق كامل كن��ا حصلنا عل��ى ثالثة كؤوس 
بالفئ��ات الث��الث وكانت منتخباتن��ا أقل من 

نصف الفريق بكل فئة.
وأض��اف: االتح��اد الرياض��ي لم يبخ��ل علينا 
بأي ش��يء ودعم حضورنا الكبي��ر في البطولة 
ومش��اركتنا كانت مميزة والمنافسة قوية جدًا 

وألول مرة تش��ارك 16 دولة عربية، بالمستوى 
القوي ووصل عدد المش��اركين بالوزن الواحد 
إلى أكث��ر من 16 و18 العب��ًا، وفوجئنا ببطولة 
اإلن��اث ألول مرة ف��ي تاريخ الرياض��ة العربية 
تش��ارك 9 دول عربية لإلناث ناش��ئات شابات 
س��يدات، دول الخلي��ج الكويت، الس��عودية، 
اإلمارات، الس��ودان، لبنان، ج��زر القمر، أصبح 
لديها فرق إناث ودخلت مجددًا على المنافس��ة 

العربية بهذه الفئة.

منتخبنا الوطني برفع األثقال في صدارة الترتيب العام للبطولة العربية باألردن

يقي��م اتحاد ك��رة المض��رب دورة تأهيل وصقل 
مدربين للمس��توى األول بإشراف االتحاد الدولي 
لكرة المضرب في مالعب التنس بمدينة الفيحاء 
الرياضي��ة لمدة 11 يوما يت��م التدريب فيها لمدة 
77 س��اعة تدريبية ويشارك فيها 16 دارسا منهم 
5 إناث من محافظات دمش��ق وريفها والسويداء 

وحمص وحلب والالذقية. 
ويحاضر فيه��ا المدربان الوطنيان فراس دعبوس 
الناجحون بش��هادات  ووس��يم زينية ويتخ��رج 
تخولهم لتدريب المستويين: المبتدئ والمتوسط.

ويض��م برنامج الدورة معلوم��ات بأكثرية عملية 
منه��ا تدريبات عل��ى عملية التطوير وش��خصية 
المدرب ومس��توى عطائه للمتدربي��ن, وبرنامج 
ال��درس للمتدربي��ن, وتدري��ب عل��ى الخط��ط 
والمه��ارات الفردية )تكتيك- تكنيك( والتدريب 
عل��ى اللعب الفردي واللع��ب الجماعي, واللياقة 

البدنية.
من جهة أخ��رى تلقى العبنا تي��م العظمة دعوة 
من االتحاد الدولي لكرة المضرب للمش��اركة في 
3 بطوالت دولية بالفت��رة من 1 ولغاية 29 كانون 
ثاني القادم في الهند للمس��تويين الثاني والثالث 
ويتدرج الالعب للمستويات االعلى حتى يصل الى 
القمة, علمًا أن تصنيف العبنا العظمة 550 دوليا.

من��ذ أن ش��اهدت األض��واء ع��ام 1996 
كان��ت طائرة صلخد الناعم��ة بين كوكبة 
المتفوقين إال أن كثرة التغيير التي طالت 
مجل��س إدارة النادي جعلتها تتخلف عن 
الركب ولالقتراب أكثر م��ن األجواء كان 
لالتحاد الح��وار التالي مع المدرب عدنان 
جبور الذي يش��رف على تدريب السيدات 
حي��ث قال ف��ي البداي��ة لقد جئن��ا هذا 
الموس��م في مجموعة تضم فرق الشرطة 
والس��لمية والج��والن ودي��ر عطية الذي 
أعلن انس��حابه ويكفين��ا الفوز في إحدى 
المباريات حتى نضمن انتقالنا إلى الدور 

الثاني حيث مكاننا الطبيعي بين األربعة 
األوائ��ل وأض��اف العملي��ة التدريبية لم 
تنقط��ع لكن ظروف الدراس��ة حالت دون 
حضور جميع الالعبات واألسماء الحاضرة 
لدينا هذا الموسم )شذى ومروة الشوفي، 
وئام وغفران حالوة، همسة وسلوى جبور، 
حنين يقظان، ش��ام مهن��ا، لما الصفدي، 
ح��ال عم��اد، نورم��ا أبو هرم��وش( وعن 
مس��تقبل الكرة الطائرة في ه��ذا النادي 
العريق أّكد )جبور( بأن مس��تقبلها يبشر 
بالخير نتيج��ة وجود قاعدة جيدة تتدرب 
بإشراف رائد السعدي وغفران حالوة وقد 
أثبتت حضورها االيجابي في عدة محطات 
محلية ويبقى حضور األدوات والتجهيزات 

متوفرًا بشكل مقبول.

يقيم االتح��اد العربي الس��وري للرياضة للجميع 
/لجن��ة اإليروبي��ك العلي��ا/ دورة إع��داد مدربي 
ومدرب��ات درجة ثالثة برياض��ة اإليروبيك وذلك 
ف��ي مدينة الجالء الرياضية بدمش��ق بالفترة من 
٩لغاية ١٤ كانون الثاني وتتضمن الدورة ش��قين 
األول عمل��ي يتضم��ن كل ما هو جدي��د بعالم 
اإليروبيك البس��يط والس��تب والتايب��و ورياضة 
العصا ورياض��ة الحوامل والثاني نظري ويتضمن 
علم التدريب الرياض��ي والتغذية عند الرياضيين 
واإلصابات وعالجها, وتقام فعاليات الدورة يوميا 
من العاش��رة حتى الخامسة مساء وبنهاية الدورة 
يخضع المدرب لفحص نظ��ري وعملي ويحصل 

على شهادة مدرب إذا اجتاز الفحص بنجاح.

وتتضمن ش��روط المش��اركة بالدورة دفع الرسم 
المطل��وب والمق��در )20( ألف لي��رة وان يكون 
المش��ارك قد أتم ١٨س��نة وحاصاًل على الشهادة 
الثانوية على األقل أما غير الحاصل على ش��هادة 
علمية فيحصل على ش��هادة مستجد, وان يكون 
لدي��ه إلمام برياضة اإليروبيك والس��تب والتايبو 

وااللتزام الكامل بالدورة.
يشار إلى أن اتحاد الرياضة للجميع كان قد اصدر 
ق��رارًا ينص على إلزام كافة األندية الرياضية عدم 
اعتم��اد أي مدرب أو مدربة غي��ر حاصلين على 
ش��هادات نظامية من اتحاد الرياضة للجميع كما 
هو وارد في القواني��ن والالئحة الداخلية الخاصة 

بتراخيص األندية.

دورة صقل وتأهيل مدربين لكرة المضرب 
ودعوة دولية لالعب تيم العظمة

دورة مدربي ومدربات ايروبيك درجة ثالثة  طائرة صلخد سلكت طريق العودة
منتصف كانون الثاني

صبحي أبو كم

زياد عامر

العب��ة موهوبة عش��قت الك��رة الطائ��رة منذ 
طفولته��ا وتعلق��ت بها وعملت على تحس��ين 
مس��تواها واس��تيعاب كافة مهارات وفنيات 
الك��رة الطائ��رة وخاصة في الدفاع واس��تقبال 
الكرة األولى واإلرس��ال المم��وج القوي وخالل 
فترة ليست طويلة كانت في عداد فرق شبالت 
وناش��ئات وس��يدات حطي��ن العبة أساس��ية 
توظ��ف إمكانياتها بش��كل أمث��ل حتى لفتت 
األنظ��ار إليها من خالل أدائه��ا القوي ودعيت 

للمنتخب الوطني للناشئات.
س��اندرا تحدثت لالتحاد عن مشوارها الرياضي 

مع الكرة الطائرة لنتابع..
بداية وتفوق

البداي��ة مع فري��ق مدرس��تي االبتدائية حيث 
أحرزنا بطولة مدارس الالذقية وتم انتقائي من 
قبل المدرب محم��د عجان لمنتخب المدارس 
الذي شارك في البطولة القطرية وأحرزنا المركز 
الثاني ومن ثم لفريق المدرس��ة اإلعدادية ومن 
ثم الثانوية وتم انتسابي لنادي حطين على يد 
الم��درب محمد عجان الذي اهت��م بي وعمل 

عل��ى صقل موهبتي وإعدادي وتأهيلي كالعبة 
كرة طائرة.

مشواري مع النادي
وخالل مسيرتي مع نادي حطين حيث شاركت 
ف��ي دوري الناش��ئات كالعب��ة أساس��ية وبدا 
مس��تواي الفني في تطور ملحوظ مع زميالتي 
بفضل الكابتن طارق عجان الذي كان له الفضل 
الكبير في وصولي لمس��تواي الحالي وإعدادي 
كالعبة أساسية شاملة عبر خطط تدريبية عالية 

وحديثة ومواكبة ألحدث التدريبات العالمية.

وتك��ون لن��ا فري��ق متكامل اس��تطاع تحقيق 
إنج��ازات طيب��ة على صعيد الدوري الس��وري 
حي��ث أحرزن��ا المرك��ز الثاني لثالثة مواس��م 
وأصبح يحسب لفريقنا ألف حساب وعندها تم 

اختياري لمنتخب سورية للناشئات.
فريقنا سينافس

وأنا اآلن ألعب لفريق السيدات كالعبة أساسية 
ش��املة وفريقنا متكامل الصفوف ويلعب كرة 
طائرة حديثة وف��ق أحدث خطط اللعب بفضل 
جه��ود والتماري��ن المكثفة من قب��ل مدربنا 
الكابت��ن ط��ارق عجان الذي ندي��ن له وصولي 
مع كاف��ة الالعبات إلى مس��توى فني متطور 
نقارع ب��ه أقوى ف��رق الدوري وأصب��ح فريقنا 
أحد الفرق الثالثة التي س��تتنافس على بطولة 
ال��دوري هذا الموس��م ونتائجنا في األس��بوع 
األول تدل على ذلك حيث فزنا على محردة في 
أرض��ه وأمام جمهوره وانتزعنا ش��وطًا للذكرى 
م��ن بطل الدوري نادي تل��درة بعد مباراة ندية 
ومتكافئ��ة ونحن على اس��تعداد تام لمواصلة 
مش��وار الدوري مع المستوى واألداء وتوظيف 
المه��ارات واإلمكانيات بش��كل أمثل وبالتالي 
تحقيق نتائج تتناس��ب والجه��د المبذول من 

قبل مدربنا والتزامنا بالتمارين.

كلمة أخيرة
نبارك لالتحاد الجديد ثقة القيادتين السياسية 
والرياضية ونتمنى له التوفيق والنجاح للعودة 
بالك��رة الطائرة األنثوية الس��ورية إلى ما كانت 
عليه من ألق وتوهج ومنافسة على الصعيدين 
العربي والقاري كما نتمنى عليه إعادة مس��يرة 
الدوري إلى مجموعة واحدة ودوري عام كامل 
ذهاب��ًا وإياب��ًا حتى تس��نح الف��رص لالعبات 
لكس��ب مزيد من االحتكاك وإلغاء التجمعات 
والمجموعات والعودة إلى تشكيل المنتخبات 
وتأمي��ن  والس��يدات  للناش��ئات  الوطني��ة 

المشاركات العربية والقارية.
بطاقة شكر

لمجلس إدارة نادي حطين الذي يواكب مسيرة 
اللعب��ة ويدعمه��ا ويعم��ل على تأمي��ن كافة 
مستلزمات واحتياجات اللعبة والشكر الخاص 
لمدربن��ا الكابت��ن ط��ارق عجان ال��ذي بفضله 
وصلنا لمستوانا الحالي والجيد والذي أصبحنا 
من أوائل أندية القطر مس��توى وأداء وفنيات 

ومهارات.
بطاقة شخصية

ساندرا ماضي مواليد 1999 طالبة بكلية التربية 
الرياضية.

العبة طائرة حطين ساندرا ماضي: فريقنا سينافس على الصدارة

توزيع شهادات أحزمة الكاراتيه 
في دير الزور 

محمد عجان

واصل��ت ش��عبة البط��والت في مالك الجاسم
دائرة التربي��ة الرياضية بمديرية 
التربية تنفي��ذ برنامج البطوالت 
فأقامت  المنهجي��ة  المدرس��ية 
بطول��ة ألع��اب الق��وى ثان��وي 
والبن��ات  للبني��ن  وإع��دادي 
بالتنس��يق مع تنفيذية الالذقية 
واللجن��ة الفنية أللع��اب القوى 
وذلك على مضمار استاد الباسل 
الدولي الذي ش��هد بروز مواهب 
وخامات واعدة ظهرت بمستوى 
مبشر وفيما يلي النتائج الكاملة 

للبطولة.
ثانوي بنين

100 م ج��ري: 1- رامي علوش 2- 
ريان الخطيب.

200 م جري: 1- خليل محمد 2- 
كرم جعارة.

400 م جري: 1- فياض يازجي 2- 
محمد مرتضى.

800 م ج��ري: 1- هيثم فران 2- 
زين جبيلي.

1500 م جري: 1- فادي الخير 2- 
هيثم فران.

وثب عالي: 1- نبيل قنبر 2- زين 
دمياطي.

وث��ب ثالث��ي: 1- نبي��ل قنبر 2- 
جميل حالق.

وثب طوي��ل: 1- رامي علوش 2- 
كرم غنيتلي.

كرة حديدية: 1- جهاد شرمك 2- 
موسى إبراهيم.

رمي القرص: 1- يوس��ف إبراهيم 
2- عامر بدوي.

رمي الرمح: 1- جهاد ش��رمك 2- 
حمزة حبيب.

ثانوي بنات
  - 100 م جري: 1- جودي عيسى 2

ريما أسعد.
200 م ج��ري: 1- مه��ا خزام 2- 

جودي ديوب.
400 م جري: 1- إس��راء قجة 2- 

حنين علة.
800 م جري: 1- إس��راء قجة 2- 

يوال علوني.
1500م ج��ري: 1- نتال��ي عبد هللا 

2- ريما أسعد.
ك��رة حديدي��ة: 1- ش��هد بدر 2- 

جاندارك قطريب.
وث��ب عال��ي: 1- مه��ا خ��زام 2- 

شمس درويش.
وثب طوي��ل: 1- ج��وى غانم 2- 

شمس درويش.
وث��ب ثالثي: 1- س��يدرا غدير 2- 

بتول شبيب.
إعدادي بنين

100 م ج��ري: 1- عدن��ان مانوس 
2- يوسف حويجة.

200 م ج��ري: 1- محمد غدير 2- 
حمزة غصون.

400 م جري: 1- جعفر غصون 2- 
يوسف كمال.

800 م ج��ري: 1- عبد هللا قريجو 
2- ياسر يوسف.

رم��ي الق��رص: 1- محمد ش��يخ 
يوسف 2- حسن عمر.

ك��رة حديدية: 1- زي��ن العابدين 
دواي 2- أحمد مطرجي.

وثب طويل: 1- محمد طريفي 2- 
عدنان مانوس.

وث��ب عالي: 1- عل��ي محمود 2- 
أحمد حليمة.

مستويات ومنافسات
 في بطولة قوى مدارس الالذقية

بحض��ور حس��ين المزي��د رئي��س اللجنة 
التنفيذي��ة في دي��ر الزور وحنان الرش��يد 
وطالل الصيادي أعض��اء اللجنة التنفيذية 
والمدرب محمد الملحم تم توزيع شهادات 
الح��زام األصف��ر لالعبي الكاراتي��ه والبالغ 
عددهم 20 العب��ًا وهم: عمر محمد ملحم، 
عبد هللا محمد ملحم، عمر فارس العبد هللا، 

محمد يوس��ف بقجه جي، محمد راضي مال 
صالح، وس��يم قتيبة الراوي، عبد هللا ربيع 
األحمد، محمود داوود العثمان، عمر ماجد 
العبدهللا، بكر حم��ود النويصر، وائل محمد 
الراوي، عم��ر عبد الحميد الراوي، حس��ن 
عل��ي الذياب، أميرة عل��ي الذياب، محمود 
عل��ي ذي��اب، محمد ربي��ع األحم��د، عبد 
الرحمن محمد قلوبك، عبد هللا صالح الزبير، 

عيد زيد الخليفة، جاسم محمد المنفي.
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الوثبة غلب الجيش ... االثنين قمة ملتهبة تجمع الوحدة والكرامة للتأهل

أصدر اتحاد كرة الس��لة األس��بوع الماضي 
جدول مباري��ات الدور النهائي لمس��ابقة 
كأس االتحاد للناش��ئين والناشئات حيث 
من المقرر أن تنطلق المنافس��ات مس��اء 
الجمعة القادم )3/1/2020( ففي مسابقة 
الناشئين وزعت األندية الثمانية المتأهلة 
على مجموعتين ضمت المجموعة األولى 

الجيش والج��الء وحطين والنصر وضمت 
المجموع��ة الثاني��ة االتح��اد وقاس��يون 
والوثبة والفيحاء ، وفي مسابقة الناشئات 
وزعت األندي��ة المتأهلة على مجموعتين 
ضم��ت المجموعة األولى الث��ورة والجالء 
والتضام��ن والعربي وضم��ت المجموعة 
الثانية الحرية واألشرفية وسلمية والوحدة.

جدول مباريات نهائي كأس االتحاد للناشئين

الجمعة ... انطالق نهائي كأس االتحاد 
للناشئين والناشئات لكرة السلة

بطاقات  عل��ى  التناف��س  أش��تد 
التأهل األربعة بين الفرق الس��تة 
بالدور ربع النهائي لمسابقة كأس 
الجمهوري��ة ألندي��ة الرجال حيث 
الجولتين األولى  شهدت مباريات 
والثاني��ة م��ن إياب ال��دور الربع 
نهائي فوز الوحدة على مستضيفه 
الج��الء بحل��ب بف��ارق )3( نقاط 
)58/ 55( وفوز الوثبة على ضيفه 
االتحاد بفارق )5( نقاط )77/ 72( 
وف��وز الكرامة عل��ى ضيفه الجالء 
بف��ارق نقطتي��ن )53/ 51( وفوز 
الوثبة على الجيش بصالة الفيحاء 
بدمش��ق بف��ارق )10( نقاط )72/ 
62( وستنتظر جميع الفرق نتائج 
الجولة األخيرة حتى تتضح صورة 
التأهل حيث من المقرر أن يلتقي 
بصالة األسد بحلب االتحاد وضيفه 
الجيش الس��اعة السادس��ة مساء 
ويستضيف الوحدة بصالة الفيحاء 
الثامنة مساء....  الس��اعة  الكرامة 

إليكم التفاصيل : 

الوثبة فجر المفاجأة
فج��ر الوثبة مس��اء أم��س األول 
)الخميس( المفاجآة الكبيرة بفوزه 
على الجي��ش بف��ارق )10( نقاط 
بعد ان قدم مباراة كبيرة س��تبقى 
للذك��رى عك��س فري��ق الجيش 
الذي بات قاب قوس��ين أو أدنى 
من خس��ارة اللقب حي��ث أصبح 
بحاجة للفوز على االتحاد بالجولة 
القادمة بفارق يتجاوز ال� 16 نقطة 
حتى يتأهل للدور القادم ، المباراة 
بدأت بشكل متكافئ حيث افتتح 
رامي مرجانة التس��جيل للجيش 
وأض��اف عبد الوهاب س��لة ثانية 
ولكن وس��ام يعقوب قلص الفارق 
إلى نقط��ة بتس��جيله أولى نقاط 
فريقه من ثالثية ثم أضاف س��لة 
ليتقدم الوثبة للمرة األولى )5/ 4( 
واس��تمر الوثبة بالتفوق مع نجاح 
جوزيف يوسف ووسام بالتسجيل 
من تحت الس��لة واتس��ع الفارق 
إل��ى )7( نق��اط )11/ 4( قبل أن 
األول  الشيخ علي حضوره  يسجل 
بالمب��اراة م��ن ثالثيتين فتقلص 
الفارق لنقطة ولكن التقدم استمر 
للضيوف عبر علي خضر وجوزيف 
م��ع نهاي��ة الرب��ع األول وانتهى 
)15/ 19( وف��ي الربع الثاني تفوق 
الجيش بفارق )5( نقاط )17/ 12( 
لتصبح النتيجة مع نهاية الش��وط 
تمي��ز  بفض��ل   )31  /32( األول 
هان��ي وعمر تحت الس��لة وطارق 
باالخت��راق فيما تمي��ز من الوثبة 

أنس وجوزيف.

ندية تكافئ كبير
الرب��ع الثال��ث كان أكث��ر حصص 

المب��اراة تكاف��ئ وندي��ة وانتهى 
بفارق نقطة واحدة للوثبة )16/ 17( 
لتصبح النتيجة م��ع نهايته )48/ 
المباراة(  48( وكان وس��ام )نجم 
األبرز بصفوف الوثبة حيث س��جل 
ثالثية وق��دم أداء دفاعي��ًا مميزًا 
وس��انده زكريا بثالثية وأنس من 
االختراق��ات والرميات الحرة فيما 
كانت محاوالت الجيش عبر طارق 
ورام��ي  وعبد الوهاب ، وفي الربع 
األخير تف��وق الوثبة بش��كل كبير 
وصري��ح حيث انته��ى الربع )14/ 
24( ليفوز الوثبة )62/ 72( بفضل 
نجاح الش��عبان بتس��جيل معظم 
الرميات الحرة المتاحة وتس��جيل 
زكري��ا ثالي��ة وتميز وس��ام تحت 
الس��لة بعد خ��روج عب��د الوهاب 

باألخطاء الخمسة. 

أرقام ونقاط
س��جل للجيش : عمر الشيخ علي 
)14( نقط��ة وط��ارق الجابي )13( 
ورامي مرجانة )12( ووعبد الوهاب 
إدريب��ي  وهان��ي   )6( الحم��وي 
)4(ورام��ي ريحان��ي )5( وعب��ادة 
األصفري )3( ومحم��د إدلبي )3( 

وخليل خوري )2(.
س��جل للوثبة : وسام يعقوب )28( 
نقطة وأن��س ش��عبان )12(وعلي 
خض��ر )6( وزكريا الحس��ين )10( 
وحك��م عب��د هللا )2( و جوزي��ف 

يوسف )9( وأشرف األبرش )5(.
سجل الجيش )6( تسديدات ثالثيىة 
عب��ر عمر الش��يخ عل��ي)2( وطارق 
الجابي)2( ورامي ريحاني )2( وأيضًا 
سجل الوثبة )6( تس��ديدات ثالثية 
عب��ر وس��ام يعق��وب )2( وجوزيف 

يوسف )2( وزكريا الحسين )2(.

فوز صعب للكرامة 
حقق الكرامة فوزًا صعبًا على ضيفه 
الج��الء بفارق نقطتي��ن )53/ 51( 
بعد أن قدم الفريقان مباراة متوسط 
عابها التسرع وكثرة التمرير الخاطئ 
والتس��رع بالتس��ديد ، فف��ي الربع 
األول تف��وق الج��الء عب��ر جورجي 
ووائ��ل ويامن وانته��ى بفارق )8( 
نق��اط )10/ 18( فيم��ا كان مهن��د 
حتوي��ك األبرز بصفوف الكرامة بعد 
أن س��جل س��ت نقاط لفريقه وفي 
الثاني سيطر التكافئ بين الفريقين 
وانته��ى بالتعادل )14/ 14( لتصبح 
النتيج��ة م��ع نهاية الش��وط األول 
عب��د  الش��اب  وكان   )32  /24(
الرحم��ن الك��ردي األب��رز بصفوف 
الكرامة بعد أن س��جل ثماني نقاط 
منه��ا ثالثيتي��ن وبالمقاب��ل تميز 

اسحق عبيد بصفوف الجالء.
العودة والحسم

بالربع الثالث تفوق الكرامة بش��كل 

صري��ح وبف��ارق )19( نقطة حيق 
انتهى )23/ 4( بفضل نقاط المميز 
مجد بوعيط��ة )س��جل 12 نقطة( 
وف��اروق العم��ر )س��جل 6 نقاط(  
حيث وصل الف��ارق ألعلى درجاته 
خ��الل الربع )11 (نقط��ة)45/ 34( 
فيما س��جل للجالء الشاب الياس 
عازاريه ويامن ولتصبح النتيجة مع 
نهايت��ه)47/ 36( وفي الربع األخير 
قل��ب الج��الء المجري��ات وقلص 
الفارق )9( نقاط حيث انتهى الربع 
الضاغط  الدف��اع  )6/ 15( بفض��ل 
نرس��يس  البدي��ل مهران  وتمي��ز 
واس��حق وجورجي نظريان ويامن 
حي��در لكن الف��وز كان من نصيب 

الكرامة )53/ 51(.

الفوز األول للوثبة
وكان الوثب��ة قد حق��ق فوزه األول 
على حس��اب ضيفه االتحاد بفارق 
)5( نقاط )77/ 72( حيث شهدت 

المب��اراة تقدم االتحاد بالربع األول 
بف��ارق )5( نق��اط )16/ 21( عب��ر 
توفي��ق الصالح وعل��ي دياريكرلي 
وأنطون��ي بكر ولك��ن الوثبة تقدم 
الثاني بف��ارق )15( نقطة  بالرب��ع 
عب��ر أنس ش��عبان وحكم عبد هللا 
خضر  وعل��ي  يوس��ف  وجوزي��ف 
وانتهى )23/ 15( لتصبح النتيجة 
مع نهاية الش��وط األول )44/ 34( 
وف��ي الرب��ع الثالث ع��اد االتحاد 
للتقدم عبر توفيق وانطوني وفارس 
الف��را وانته��ى )13/ 21( لتصب��ح 
النتيج��ة )57/ 55( وف��ي األخير 
لصالحه  المب��اراة  الوثب��ة  حس��م 
بتفوقه مع نهاي��ة الربع )20/ 17( 

لنتهي المباراة )77/ 72(.

الوحدة يثأر من الجالء
الجالء × الوحدة 55/ 58

محمد هاشم إيزا
الحكام: د. س��امر دالي، د. صفوان 

سيفو، محمد عبه جي.
األرب��اع: 12/ 16، 15/ 14، 13/ 14، 

14 /15
المراقب��ان: ف��واز الج��اد، باكي��ر 

الوكيل.
تمك��ن الوح��دة م��ن رد اعتباره 
أم��ام الجالء في اللقاء الثاني بين 
الفريقي��ن ضمن منافس��ات دور 
الس��تة لبطول��ة كأس الجمهورية 
حين تغلب عليه وس��ط جمهوره 
وف��ي صالت��ه بفارق ث��الث نقاط 
وكان قد خس��ر لق��اءه األول أمام 

الجالء في دمشق بفارق 4 نقاط.
وقياسًا على مستوى الطرفين وما 
قدم��اه فقد اس��تحق )البرتقالي( 
ب��أداء متوازن وتس��جيل  الف��وز 
متن��وع وتهدي��ف مرك��ز فأغل��ق 
اس��تثمار  على  واعتمد  دفاعات��ه 
هجوم��ه اله��ادئ مس��تفيدًا من 
ارتب��اك مضيف��ه دفاع��ًا وضعف 
إهدار  والالف��ت  فعالي��ة هجومه 

الجالء لرميات الجزاء التي حصل 
عليها فأهدر 23 رمية حرة؟!

تفوق  المب��اراة  مجري��ات  وف��ي 
الوحدة معظم الوقت ولم يحصل 
التعادل إال في مناس��بتين وتقدم 
الجالء مرة واحدة وفي ذلك تأكيد 
على أحقية الفريق الضيف بالفوز، 
في الربع األول تقدم الوحدة بفارق 
4 نقاط 12/ 16 وس��جل له عربشة 
وعب��د النبي وقصبلي والعش من 
خ��ارج وداخ��ل الق��وس وللجالء 
عبي��د وحي��در، في الرب��ع الثاني 
قل��ص الج��الء الف��ارق نقطة 15/ 
14 ع��ن طري��ق عبي��د وجليالتي 
وناظاريان وكرد وس��جل للضيوف 
 30 /27 النتيجة  عربش��ة لتصبح 
وف��ي الثال��ث اس��تعاد البرتقالي 
فارق نقاطه األربع متقدمًا 13/ 14 
بواسطة عربشة والعش بالثالثيات 
والمتابع��ات القريب��ة أمام جهود 
فردي��ة م��ن الجليالت��ي لتص��ل 
النتيجة إل��ى 40/ 44، وفي الربع 
األخي��ر تمك��ن الجالء م��ن بلوغ 
 52 /52 الثان��ي واألخير  التعادل 
واس��تعاد الوحدة زمام األمور من 
خالل قصبلي وعربش��ة ورغم أن 
الجالء خفض الفارق نقطة واحدة 
بأفضليته 15/ 14 عن طريق حيدر 
ومه��ران إال أن ذلك لم يمنع عنه 

الخسارة في النهاية 55/ 58.
من ميدان اللعب

 ،15 س��جل للجالء: يامن حي��در 
وائل جليالتي 14، إس��حاق عبيد 
9، جورج��ي ناظاري��ان 7، مهران 

نرسيس 6، إسبر كرد 4.
سجل للوحدة: محي الدين قصبلي 
17، مجد عربشة 15، شريف العش 
13، محمد عب��د النبي 10، محمد 

عمار الغميان 2، ميار دياب نقطة 
واحدة.

أصاب الج��الء ثالثية واحدة فقط 
لعبيد.

أص��اب الوحدة 6 رمي��ات ثالثية 
لعب��د النب��ي 2 ومثلهم��ا للعش 

وواحدة لعربشة ومثلها لقصبلي.
احتس��ب عل��ى الج��الء 17 خطأ 

وعلى الوحدة 24.
حصل الجالء عل��ى 41 رمية حرة 

سجل منها 18 نقطة.
حصل الوح��دة على 20 رمية حرة 

سجل منها 10 نقاط.

احتماالت التأهل
مازالت حظوظ الف��رق الثالثة في 
كل مجموعة قائمة بالتأهل للدور 
المجموعة  نهائي فف��ي  النص��ف 
األولى تب��دو حظوظ الفرق الثالثة 

على الشكل التالي :
في حال ف��وز الكرامة بأية نتيجة 
يتأهل الكرامة اواًل و الجالء ثانيًا.

في حال فوز الوحدة باقل من ٣ نقاط 
يتأهل الكرامة اواًل و الجالء ثانيًا.

في حال فوز الوحدة بفارق ٣ نقاط 
بالنقاط  الثالث��ة  الفرق  تتس��اوى 
و يتم حس��م المراكز حسب فرق 
الس��كورات و يتم النظ��ر الى أيها 
س��جل اكث��ر ليتأهل إل��ى الدور 

التالي )ماله من نقاط(
في حال ف��وز الوحدة بأكثر من ٣ 
نق��اط يتأهل الوحدة اواًل و الجالء 

ثانيًا.
الثانية فإن  أما ف��ي المجموع��ة 
حظوظ الف��رق الثالثة قبل الجولة 

األخيرة على الشكل التالي : 
في حال فوز االتح��اد بأي نتيجة 

يتأهل االتحاد اواًل و الوثبة ثانيًا.
ف��ي حال فاز الجي��ش بفارق اقل 
من ١٦ نقطة يتأهل االتحاد اواًل و 

الوثبة ثانيًا.
في ح��ال فوز الجي��ش بفارق ١٦ 
نقطة تتع��ادل الفرق فيما بينها و 
ينظر إلى ما س��جلت الفرق ) أيها 

اكثر(.
في حال ف��وز الجيش بفارق اكثر 
م��ن ١٦ نقطة يتأه��ل الجيش و 
الوثب��ة إلى الدور الق��ادم و يخرج 

االتحاد.

الدور نصف النهائي
نظ��ام الدور نصف نهائي ينص أن 
يلتقي الفريقان المتنافسان ثالث 
مباريات يتأه��ل للمباراة النهائية 
من يحق��ق انتصارين ، وقد أصدر 
اتحاد كرة السلة جدول المباريات 
حي��ث س��تقام الجول��ة األول��ى 
مس��اء الخميس القادم )26/ 12( 
وتلعب الجولة الثانية مساء األحد 
القادم )29/ 12( وفي حال تبادل 
الفريقان الفوز تقام الجولة الثالثة 
)إن وجدت( مساء الخميس )2/ 

.)2020 /1

وافق االتحاد اآلس��يوي لكرة الس��لة على مقترح اتحادنا بتعديل جدول مباريات منتخبنا الوطني للرجال 
بتصفيات كأس آس��يا القادمة ونظرًا لضيق الوقت المتبقي الس��تكمال متطلبات تقرير االتحاد االسيوي 
المرس��ل بتاري��خ 25 /11 الحالي ، لتصبح صال��ة الفيحاء جاهزة ومطابقة للمعايي��ر الدولية قبل النافذة 
المقررة في ش��هر ش��باط 2020، ونظرا لعدم توفر بعض التجهيزات داخل القطر ولزوم اس��تيرادها من 

الخارج .
حي��ث أصبحت مباريات منتخبنا بالنافذتين األولى والثانية على الش��كل التالي : النافذة االولى المقررة 
من 20 - 22 / 2 / 2020 يلعب منتخبنا مع ايران والس��عودية في طهران وجدة ،ويس��تضيف منتخبنا 

النافذة الثانية المقررة من  20 - 22 / 2 / 2021  في صالة الفيحاء بدمشق.

منتخبنا الوطني للرجال لكرة السلة 
يلعب تصفيات كأس آسيا بدمشق

الصالةالوقتالمجموعةالمباراة التاريخرقم
1

الجمعة
2020/1/3

الفرعية 16.001مح 1النصرالجيش
الفرعية 16.002مح 1حطينالجالء2
الفرعية 18.001مح 2الفيحاءاالتحاد3
الفرعية 18.002مح 2الوثبةقاسيون4
5

السبت
2020/1/4

الفرعية 16.001مح 1الجيشحطين
الفرعية 16.002مح 1الجالءالنصر6
الفرعية 18.001مح 2االتحادالوثبة7
الفرعية 18.002مح 2قاسيونالفيحاء8
9

األحد
2020/1/5

الفرعية 16.001مح 1النصرحطين
الفرعية 16.002مح 1الجالءالجيش10
الفرعية 18.001مح 2الفيحاءالوثبة11
الفرعية 18.002مح 2قاسيوناالتحاد12
13

االثنين
2020/1/6

الفرعية 16.001ربع نهائي 1رابع مج 2أول مج 1
الفرعية 16.002ربع نهائي 2ثالث مج 1ثاني مج 142
الفرعية 18.001ربع نهائي 3رابع مج 1أول مج 152
الفرعية 18.002ربع نهائي 4ثالث مج 2ثاني مج 161
الثالثاء17

2020/1/7
الفيحاء16.00نصف نهائي 1فائز 4/1 نهائي 2فائز 4/1 نهائي 1

الفيحاء18.00نصف نهائي 2فائز 4/1 نهائي 4فائز 4/1 نهائي 183
األربعاء19

2020/1/8
الفيحاء14.00تحديد 3 - 4خاسر 2/1 نهائي 2خاسر 2/1 نهائي 1

الفيحاء18.00المباراة النهائيةفائز  2/1 نهائي 2فائز  2/1 نهائي 201

جدول مباريات نهائي كأس االتحاد للناشئات
الصالةالوقتالمجموعةالمباراة التاريخرقم
1

الجمعة
2020/3/3

الفرعية 12.001مح 1العربيالثورة
الفرعية 12.002مح 1التضامنالجالء2
الفرعية 14.001مح 2الوحدةالحرية3
الفرعية 14.002مح 2السلميةاألشرفية4
5

السبت
2020/4/1

الفرعية 12.001مح 1الثورةالتضامن
الفرعية 12.002مح 1الجالءالعربي6
الفرعية 14.001مح 2الحريةالسلمية7
الفرعية 14.002مح 2األشرفيةالوحدة8
9

األحد
2020/5/1

الفرعية 12.001مح 1العربيالتضامن
الفرعية 12.002مح 1الجالءالثورة10
الفرعية 14.001مح 2الوحدةالسلمية11
الفرعية 14.002مح 2األشرفيةالحرية12
13

االثنين
2020/6/1

الفرعية 12.001ربع نهائي 1رابع مج 2أول مج 1
الفرعية 12.002ربع نهائي 2ثالث مج 1ثاني مج 142
الفرعية 14.001ربع نهائي 3رابع مج 1أول مج 152
الفرعية 14.002ربع نهائي 4ثالث مج 2ثاني مج 161
الثالثاء17

2020/7/1
الفيحاء12.00نصف نهائي 1فائز 1/4 نهائي 2فائز 1/4 نهائي 1

الفيحاء14.00نصف نهائي 2فائز 1/4 نهائي 4فائز 1/4 نهائي 183
األربعاء19

2020/8/1
الفيحاء12.00تحديد 3 - 4خاسر 1/2 نهائي 2خاسر 1/2 نهائي 1

الفيحاء16.00المباراة النهائيةفائز  1/2 نهائي 2فائز  1/2 نهائي 201
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أوقعت قرعة دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم التي جرى س��حبها االثني��ن الماضي في مدينة 
نيون بسويسرا، فريق ليفربول اإلنكليزي )حامل اللقب( 
في مواجه��ة أتلتيك��و مدريد اإلس��باني، ولاير مدريد 
اإلس��باني األكثر تتويجًا في تاريخ البطولة في مواجهة 
مانشستر سيتي حامل لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز.

وطبقًا لقواعد البطولة، يخوض ليفربول مباراة الذهاب 
على ملعب أتلتيكو في العاصمة اإلسبانية مدريد، ثم 
يس��تضيف مباراة اإلياب في لندن، بينما يخوض لاير 
مدريد مباراة الذه��اب على ملعبه قبل أن يحل ضيفا 

على سيتي في مباراة اإلياب.
وأوقع��ت القرع��ة فريق باي��رن ميون��خ األلماني في 
مواجهة تشيلس��ي اإلنجليزي ونابول��ي اإليطالي في 

مواجهة برشلونة اإلسباني.
وتش��هد المواجهات األخرى في دور الستة عشر، لقاء 
بوروس��يا دورتموند األلماني مع باريس سان جيرمان 
الفرنسي وأتالنتا اإليطالي مع بلنسية اإلسباني وليون 
الفرنس��ي مع يوفنتوس اإليطالي وتوتنهام اإلنكليزي 

مع اليبزغ األلماني.
وتقام مباريات ذهاب دور الس��تة عش��ر أيام 18 و19 
و25 و26 شباط ومباريات اإلياب في العاشر و11 و17 

و18 من آذار، وتس��حب قرعة باقي منافسات البطولة 
يوم 20 آذار.

)الفرق المذكورة أوال س��تخوض مب��اراة الذهاب على 
أرضها(:

بروس��يا دورتموند ×باريس سان جيرمان / لاير مدريد 
× مانشستر سيتي / أتالنتا × بلنسية

أتليتيكو مدريد × ليفربول / تشيلسي × بايرن ميونيخ 
/اولمبي��ك لي��ون × يوفنتوس /توتنه��ام × اليبزيغ / 

نابولي × برشلونة.

وصلت منافسات الدوري اإليطالي 
لكرة الق��دم إلى جولته الس��ابعة 
عشرة وال تزال فيها الصدارة مهددة 
الجولة  افتت��ح يوفنت��وس  حيث 
بلقاء مقدم جرى السبت وفاز فيه 
فريق السيدة العجوز على مضيفه 
لهدف سجل  بهدفين  س��مبدوريا 
فيها للقاء باولو ديباال وكريستيانو 
األرض  ألصحاب  وقل��ص  رونالدو 
كاي��راري ليرف��ع اليوف��ي رصيده 
إل��ى 42 نقطة بالص��دارة قبل أن 
اليوم  الجولة  مباريات  تس��تكمل 
الس��بت حيث يحت��ل إنتر ميالن 
مرك��ز الوصاف��ة ول��ه 39 نقط��ة 

ويلتقي اليوم فريق جنوى 7.00.
ويلتق��ي بأب��رز المباريات يوم غد 
األح��د أتالنت��ا مع مي��الن 1.30 

وساسولو مع نابولي 9.45.
ويحتل التسيو المركز الثالث على 

الالئحة ب�30 نقطة ثم روما 32.
جولة األسبوع الماضي واصل فيها 
المتص��در انتصارات��ه بالفوز على 
أدوني��زي 1/3 وبالنتيج��ة ذاته��ا 
تغلب روما على سيال وفاز التسيو 

على مضيف��ه كاياري 1/2 وتعادل 
فيورنتين��ا مع نتر مي��الن بهدف 
لهدف وف��از بولونيا عل��ى أتالنتا 
1/2 وتع��ادل ميالن مع ساس��ولو 
س��لبًا وهيالس فيرونا مع تورينو 
3/3 وخس��ر نابولي بشكل مفاجئ 
أمام بارما 2/1 كما س��قط حنوى 
ف��ي أرضه أم��ام س��مبدوريا 0/1 
وافتتحت الجولة بفوز بريشيا على 

ليتشي بثالثية دون رد.
ويتصدر مهاجم التس��يو ش��يروا 
الهدافين  ترتي��ب  ايوميلي الئحة 
وله 17 هدفًا ينفرد بها وحيدًا حيث 
إن أقرب المنافسين له يمتلك 10 
أهداف وهم ثالثة العبين روميلو 
لوكاك��و )إنتر مي��الن( جواو غلفا 
و)كالي��اري( كريس��تيانو رونالدو 

)يوفنتوس(.

يشهد اليوم السبت مواجهات المرحلة الثامنة 
عشرة من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم وتتجه 
األنظار فيها للقاء اس��تاد االتحاد ويجمع مان 
سيتي مع ليستر 7.30 ويحتل ليستر الضيف 
المرك��ز الثاني على الئحة الترتيب ب�39 نقطة 
فيما للمان س��يتي 35 نقط��ة بالمركز الثالث 
وهي فرصة سانحة ألصحاب األرض لتقليص 
الفارق والضغط عل��ى الوصيف وبعكس ذلك 
فإن األمور ستزداد صعوبة خاصة وأن ليفربول 
يحلق بالصدارة دون أي مضايقة وله 49 نقطة 

بفارق 10 عن أقرب منافس له.
ويلتق��ي المتصدر اليوم خ��ارج قواعده فريق 

ويستهام يونايتد 5.00.
وهي فرصة لزي��ادة الغل��ة والتحليق مجددًا 

بالصدارة.
وف��ي أب��رز المواجه��ات األخ��رى للمرحلة 
ذاتها يقص آرس��نال ش��ريط افتتاحها اليوم 

بلقاء مضيفه إيفرت��ون 2.30 ويوم غد األحد 
يس��تضيف واتفورد فريق مان يونايتد 4.00 
ويلتق��ي توتنهام هوتس��بير بلق��اء هام مع 

تشيلسي 6.30.
وكانت الجولة 17 قد ش��هدت ف��وز ليفربول 
على واتفورد بهدفين دون رد سجلهما محمد 

صالح بالدقيقتين )38، 90(.
وخسر تشيلس��ي على أرضه وبين جماهيره 
أمام بورنموث بهدف دون رد وخس��ر ليستر 
نقطتي��ن هامتين بعد تعادل��ه اإليجابي مع 
نوريتش سيتي بهدف لهدف وبالنتيجة ذاتها 
انتهت مواجهة مان يونايتد مع إيفرتون، وفاز 
توتنهام هوتسبير على مضيفه وولفرهامبتون 
1/2، وأثقل مان س��يتي على شباك مضيفه 
آرس��نال واكتس��حه بثالثية نظيفة مفاجئة 
بنتيجته��ا لكنه��ا واقعية بحس��ب معطيات 
المباراة س��جلها كيفي��ن دي بروين هدفين 

ورحيم سترلينغ.
واختتمت المرحلة بتعادل كريس��تال باالس 

مع برايتون بهدف لهدف.
ويتصدر ليفرب��ول جدول الترتيب ب�49 نقطة 
ثم ليس��تر سيتي 39 ومان س��يتي ثالثًا 35 

وتشيلسي رابعًا ب�29 نقطة.

ازدادت اإلثارة في البوندس��ليغا مع انقضاء 
16 جول��ة حتى اآلن حي��ث وألول مرة منذ 
س��نوات طويلة نج��د فرقًا طامح��ة تواصل 
مس��يرتها ومغامرتها وتدفع باألندية الكبار 

خلفها.
ويتصدر اليبزيغ حاليًا بعد أن انتزع المقدمة 
من��ذ بداية األس��بوع الماض��ي حيث جرت 
جولتان بدأت��ا الجمعة والثالثاء الماضيين، 
ول��ه 34 نقط��ة بف��ارق األه��داف فقط عن 
وصيفه بوروسيا مونشنغالدباخ الذي تنازل 

عن الصدارة بعد خسارة وتعادل متتاليين.
ويتس��اوى باي��رن ميونيخ م��ع دورتموند 
بالنق��اط ولكل منهما 30 نقط��ة بالمركزين 
الثال��ث والراب��ع، وافتتح دورتموند مس��اء 
أم��س الجمعة مواجهات الجول��ة 17 بلقاء 
مضيف��ه هوفنهايم، أما العم��الق البافاري 
فيلعب اليوم الس��بت مع فولفسبورغ 4.30 
ويلق��ي المتص��در بالتوقي��ت ذات��ه ضيفه 
أوغس��بورغ فيما يحل في السابعة والنصف 
أيضًا اليوم فريق مونش��نغالدباخ ضيفًا على 

هيرتابرلين.

الجولة السادس��ة عشرة التي جرت منتصف 
األسبوع الماضي تغلب فيها مونشنغالدباخ 
على ماوريون بثنائية دون رد وتغلب بايرن 

ميونيخ على  فرايبورغ 1/3.
وفاز كولن عل��ى إينتراخت فرانكفورت 2/4 
وتعادل فولفسبورغ مع شالكة بهدف لهدف 
وع��اد هيرتابرلي��ن بفوز على حس��اب باير 

ليفركوزن صاحب األرض وسجل أوغسبورغ 
ثالثية بش��باك فورتونا دوسلدورف وتجاوز 
هوفنهاي��م مضيفه برلي��ن بثنائية دون رد 
وانته��ت قمة دورتموند م��ع اليبزيغ بثالثة 
أه��داف لكل فري��ق بلقاء مثي��ر انتقل فيه 
الفوز من فريق آلخ��ر مع مرور الدقائق قبل 

أن تعلن الصافرة النهائية عن التعادل.

وس��جل لدورتمون��د جولي��ان فيغ��ل 23 
وجوليان براندت 34 وجادون سانش��و 55، 
وللضي��ف تيمو فيرني��ر )47، 53( وباتريك 

ستشيك 78.
وافتتحت الجولة بنتيجة ثقيلة سجلها ماينز 
بتغلبه على مضيفه فيردر بريمن بخمس��ة 

أهداف نظيفة.
أم��ا أبرز نتائ��ج الجولة 15 الت��ي بدأت مع 
مطلع األس��بوع الماضي فقد سحق العمالق 
الباف��اري ضيفه فيردر بريم��ن 1/6 وكذلك 
فعل دورتموند بشباك مضيفه ماينز وغلبه 
0/4 واستغل اليبزيغ خسارة مونشنغالدباخ 
المفاجئ��ة أم��ام فولفس��بورغ 1/2 لينتزع 
الص��دارة من��ه بف��وز كبي��ر عل��ى فورتونا 
دوس��لدورف بثالثي��ة نظيفة، كم��ا تجاوز 
ش��الكة فريق إينتراخ��ت فرانكفورت بهدف 

دون رد.
ويتص��در مهاج��م باي��رن ميوني��خ روبرت 
ليفاندوفس��كي الئحة هدافي المسابقة قبل 
جولة هذا األسبوع وله 19 هدفًا بفارق هدف 
وحيد فقط عن مهاجم اليبزيغ تيمو فيريز.

المفاجآت تضرب من جديد

فريقان على خط صدارة البوندسليغا

اليوم.. نهائي بطولة كأس العالم لألندية

لم يكن يوم األربعاء الماض��ي كغيره من الليالي.. حيث 
انتظر العالم الكالس��يكو األش��هر عندما ح��ل لاير مدريد 
ضيفًا على برشلونة في كامب نو بلقاء مؤجل من المرحلة 

العاشرة لعمر المسابقة انتهى سلبي النتيجة 0/0.
وارتقى اللقاء للمس��توى المتوق��ع خاصة من جانب لاير 
مدري��د الذي قدم مب��اراة كبيرة تفوق به��ا على أصحاب 
األرض من ناحية الس��يطرة والخطورة ونقل كرة أمتعت 
حاض��ري المباراة فيما لم يكن الفري��ق الكاتالوني بيومه 
وإن كان ق��د أضاع هو اآلخ��ر فرصًا غالي��ة إنما اختفت 
لمس��ات نجومه وغاب��ت خطورتهم بعد افتقاده للمس��ة 

األخيرة والتركيز بخط المقدمة.
ما يعيب المواجهة على العموم هو عدم التس��جيل فقط 
ليكون التعادل الثالث بين الفريقين في السنوات العشر 
األخيرة التي شهدت تفوقًا كاتالونيًا ففاز فيها برشلونة ب�6 
مباريات مقابل 2 للفريق الملكي وس��جل خالله األول 23 

هدفًا مقابل 12 للريال لكن زيدان ضرب رقمًا مهمًا حيث 
أن الكالس��يكو الخامس في أرض برش��لونة لهذا المدرب 
ولم يس��تطع فيه األخير التفوق على ضيفه وبات )زيزو( 

مختصًا بإزعاج برشلونة في كامب نو.
ورفع الفريق��ان رصيدهما إلى 36 نقط��ة لكل منهما مع 
التذكير أن تقنية الفار ألغت هدف بنزيمة للتسلل وهو ما 
تم التأك��د منه لكن لم يتم اللجوء للتقنية بكرتين لريال 
مدريد ضمن منطقة الج��زاء اعترض عليهما الفريق حتى 

بعد المباراة واإلعادة.
ويحتل إش��بيلية المركز الثالث ب���31 نقطة ثم خيتافي 

رابعًا ب�30 نقطة.
وتستكمل اليوم المرحلة 18 التي بدأت أمس، فيستقبل 
برش��لونة فريق ديبورتيفو آالفيس 5.00 ويحل إش��بيلية 
ضيفًا على لاير مايروكا 2.00 ويستقبل يوم غد األحد لاير 
بيتي��س فريق أتلتيكو مدري��د 5.00 فيما تختتم الجولة 

بلق��اء لاير مدريد ش��ريك الصدارة مع أتلتي��ك بلباو في 
برنابيو 10.00.

وكان��ت المرحل��ة 17 التي ج��رت األس��بوع الماضي قد 
أسفرت عن تعادل لاير سوس��يداد مع برشلونة 2/2، ولم 
يستفد لاير مدريد من هذا التعادل الفتكاك الصدارة بعد 

أن تعادل هو اآلخر مع فالنسيا بهدف لمثله.
وف��از بالجولة ذاته��ا أتلتيكو مدريد على أوساس��ونا 0/2 
وخيتاف��ي على بلد الولي��د بالنتيجة ذاته��ا فيما تعادل 
إسبانيول مع لاير بيتيس 2/2 وأيضًا سيلتا فيغو مع لاير 
ماي��وركا بالنتيجة ذاتها، وتعادل أتلتي��ك بلباو مع إيبار 
س��لبًا وخس��ر غرناطة مع ليفانتي 2/1 وتع��ادل بافتتاح 

الجولة ديبورتيفو أالفيس مع ليغانيس 1/1.
ويتصدر ميس��ي ترتيب هدافي الليغا مشاركة مع بنزيمة 
ولكل منهم��ا 12 هدفًا، فيما لس��واريز 9 أهداف بالمركز 

الثالث.
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أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

مواجهتان تسرقان األنظار في البريمرلييغ

حضرت المتعة وغابت األهداف في كالسيكو األرض

صدارة حائرة في الدوري اإليطالي

قرعة متباينة في دوري األبطال

أعل��ن االتحاد الدولي لكرة الق��دم “فيفا” رفع دعوى 
قضائي��ة ضد جوزي��ف بالتر رئيس االتح��اد الدولي 
السابق وميش��يل بالتيني الرئيس الس��ابق لالتحاد 

االوروبي “يويفا”.
وأوض��ح االتحاد الدول��ي في البيان الرس��مي الذي 
أصدره منتصف االسبوع الماضي أنه يسعى الستعادة 
مليوني فرنك سويسري حصل عليها ميشيل بالتيني 
الرئيس الس��ابق لالتحاد االوروبي لكرة القدم “يويفا” 

بشكل غير شرعي عام 2011 من الفيفا.
وعوق��ب بالت��ر وميش��يل بالتيني رئي��س االتحاد 
االوروب��ي للعبة الس��ابق باإليقاف عن ممارس��ة كل 
األنش��طة الرس��مية المتعلقة بكرة القدم في 2015 
وكانت م��دة العقوبة ثماني س��نوات في بادئ األمر 
قب��ل أن يتم تقلي��ل اإليقاف بس��بب انتهاك لوائح 
القي��م فيما يتص��ل بحصول بالتيني عل��ى مليونى 
فرنك سويسري من الفيفا بناء على موافقة من بالتر 
في 2011 نظير أعمال قام بها العب منتخب فرنس��ا 

السابق لالتحاد الدولى قبل عدة سنوات.

الفيفا يعلن مقاضاة 
بالتر وبالتيني 

أعلن ليفربول متص��در الدوري اإلنكليزي رس��ميًا تعاقده مع 
المهاجم الياباني تاكوم��ي مينامينو )24 عاًما( قادًما من ريد 

بول سالزبورغ النمساوي.
وبحسب الموقع الرس��مي للريدز فإن مينامينو سيصبح العًبا 
رسمًيا بالفريق بدًءا من كانون ثان المقبل بعدما اجتاز الكشف 
الطبي وأنهى االتفاق على الشروط الشخصية خالل ال�24 ساعة 

الماضية.
ول��م يعلن ليفربول أي تفاصيل بخص��وص عقد الالعب الذي 

سيرتدي القميص رقم 18.
وقال مينامينو، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد، 
عق��ب التوقي��ع: كان حلمي أن أصبح العبا ف��ي ليفربول، وال 
أصدق أن��ه أصب��ح حقيقة..اللعب في البريميرلي��غ كان أحد 
أهدافي، فهو ال��دوري األقوى في العال��م.. توقعت إذا مضت 
مس��يرتي كالعب كرة قدم بسالسة، يوًما ما سأكون قادًرا على 

اللعب في الدوري اإلنكليزي.
وتاب��ع: لكني ل��م أعتقد أبًدا أنني س��أتمكن م��ن اللعب في 

ليفربول، لذا أنا سعيد حًقا بذلك.
وشارك مينامينو في 199 مباراة مع سالزبورغ حيث سجل 64 

هدًفا كما خاض 22 مباراة مع منتخب اليابان.

الياباني مينامينو في ليفربول

تختتم اليوم الس��بت بطول��ة كأس العالم 
لألندية الت��ي انحصرت بين فريق فالمينغو 
البرازيل��ي وليفرب��ول اإلنكلي��زي ويلتقيان 
الس��اعة )7.30( وتس��بقها مب��اراة الهالل 
الس��عودي ومونتيري المكس��يكي )4.30( 

لتحديد صاحب المركز الثالث.
تأهل صعب

وتأه��ل ليفربول إلى النهائي بعد فوز ش��اق 
على مونتي��ري المكس��يكي )2-1( وأحرز 
هدفي��ه كل من ناب��ي كيت��ا )11( وروبرتو 
فيرمين��و )90+1(، فيم��ا س��جل روجيليو 
فونيس موري ه��دف مونتيري الوحيد في 

الدقيقة 14.
وغاب عن ليفرب��ول مجموعة من الالعبين 
األساس��يين، فجل��س على الدك��ة كل من 
ترينت ألكسندر أرنولد وساديو ماني وروبرتو 
فيرمينو، وشارك في خط الهجوم إلى جانب 
محم��د صالح كل من ش��يردان ش��اكيري 

وديفوك أوريجي.
أما مونتي��ري، فأجرى تغيي��ًرا وحيًدا على 
تش��كيلته الت��ي لعب��ت في رب��ع النهائي، 

فش��ارك س��يليو أورتي��ز م��كان جوناثان 
جونزاليز.

وبدأ ليفربول المباراة مهاجما، وس��رعان ما 
افتتح التسجيل في الدقيقة الحادية عشرة، 
عندما وصلت الكرة إلى صالح، ليمرر الدولي 
المص��ري كرة بيني��ة إلى ناب��ي كيتا الذي 

أودعها الشباك من وضع انفراد.

لك��ن مونتيري عادل النتيج��ة في الدقيقة 
14، عندما وصلت الكرة إثر ركلة حرة أحدثت 
دربكة أمام المرمى، إلى جيس��وس جاياردو 
الذي أطلق كرة قوية صدها الحارس أليسون 
بيكر لترتد إلى روجيليو فونيس موري الذي 

تابعها من مسافة قريبة في الشباك. 
ودخ��ل فيرمين��و إل��ى تش��كيل ليفربول، 

فكان التبديل موفق��ا، بعدما أحرز المهاجم 
البرازيلي هدف الفوز في الدقيقة األولى من 
الوقت بدل الضائع، إث��ر متابعة دقيقة من 
مس��افة قريبة لعرضية أرضي��ة من البديل 
اآلخر ألكس��ندر-أرنولد، ليتأه��ل الريدز إلى 

نهائي المونديال.
قل��ب فالمنغو تأخره بهدف أمام الهالل إلى 
فوز عريض 3/ 1 ف��ي نصف نهائي الكأس ، 
وأكمل الهالل المباراة بعش��رة العبين بعد 
أن أش��هر حكم المب��اراة البطاق��ة الحمراء 
المباش��رة في وجه كاريلو لدخوله العنيف 

على العب فالمنغو.
وس��جل أهداف الفري��ق البرازيلي )القوي( 
أراساكيتا )49( بعد استغالل ناجح لتمريرة 
هنريك��ي، وهنريك��ي )78( بعد اس��تغالل 
عرضية رافيني��ا المثالية وعل��ي آل بليهي 
بالخط��أ )81( حي��ث حول عرضي��ة البديل 
دييغ��و داخل مرم��اه ، فيما س��جل هدف 
الهالل الوحيد س��الم الدوس��ري )19( بعد 
أن اس��تغل عرضية بري��ك األرضية ليحولها 

مباشرة في المرمى.



واصل فريقا س��لة ناش��ئي وناش��ئات 
نادي التضامن المش��وار م��ع النتائج 
الجي��دة خ��الل مرحل��ة اإلي��اب من 
الدوري للمجموعة الساحلية للناشئين 
والناش��ئات وحقق ف��وزًا مزدوجًا على 

جاره حطين.
فوز بالناشئين

رد فري��ق التضامن اعتباره لخس��ارته 
ذهاب��ًا أمام حطي��ن وفاز علي��ه إيابًا 
بنتيج��ة 62/56 بع��د مب��اراة جي��دة 
المس��توى من الجانبين تب��ادال فيها 
التقدم والتسجيل في معظم األشواط 
 ،20/13  ،11/7  ،13/13 انته��ت  الت��ي 
12/29 وكان حطي��ن ق��د ف��از ذهابًا 

بنتيجة 67/61.
وجدد فوزه بالناشئات

وجدد التضامن فوزه إيابًا كما الذهاب 
وبنتيجة كبي��رة وصلت إلى فارق كبير 
من النق��اط 58/33 وج��اءت المباراة 
سريعة وحماسية مع أفضلية للتضامن 
طيلة المراحل األربع التي انتهت 20/2، 
6/10، 19/8، 7/13 وكان التضام��ن قد 

فاز ذهابًا أيضًا بنتيجة 54/36.

وبذل��ك تص��در التضام��ن المجموعة 
الساحلية ناشئين وناشئات.

تبادل الفوز بين الشرطة وتشرين
وبنفس المجموع��ة ولرحلة اإلياب فاز 
فريق ناشئي تشرين على جاره الشرطة 
بنتيجة 45/16 بعد مب��اراة من جانب 
واحد شهد تفوقًا واضحًا لالعبي تشرين 
الذين كانوا هم األميز أداء ومس��توى 
وفاعلية وكانت نتيجة األشواط 23/2، 
13/6، 2/8، 7/0 ذهابًا فاز تشرين أيضًا 

بنتيجة 52/30.
وفي مباراة الناشئات رد فريق الشرطة 
اعتباره لخس��ارته ذهابًا أمام تش��رين 
وفاز عليه بنتيج��ة 68/42 بعد مباراة 
وضحت فيها أفضلية العبات الش��رطة 

ب��أداء س��ريع وممتع في االس��تحواذ 
والريباوند والتس��ديد عل��ى الرغم من 
محاوالت العبات تش��رين الجيدة في 
مج��اراة جارهم وقد انتهت األش��واط 
 6/24  ،12/17  ،15/14  ،9/14 األربع��ة 

وذهابًا فاز تشرين بنتيجة 56/50.
دوري الشباب

المجموع��ة  إي��اب  مباري��ات  وضم��ن 
الساحلية والوس��طى لفئة الشباب خسر 
حطين ف��ي أرضه وأمام جمه��وره أمام 
ضيف��ه الكرامة 51/57 بع��د مباراة جيدة 
المس��توى واألداء م��ن الجانبين حيث 
تكافأ اللعب معظم المراحل لكن الكرامة 
نجح ف��ي إنهاء المباراة لصالحه حس��ب 

التالي 14/11، 11/14، 16/14، و10/18.
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قتالية  رياضة  الجودو  رياضة  تعتبر 
وهي  الوقت  بذات  واستعراضية 
الخاصة  لها طقوسها  قديمة  رياضة 
تميزها  وتحية  وأحزمة  لباس  من 
منذ  نشأت  أنها  المصادر  وتقول 
القرن السابع قبل الميالد يف الصين 
وكان  التحديد  وجه  عىل  واليابان 
الحكام  طبقة  عىل  مقتصرًا  تعلمها 
من  سرًا  وكانت  وحراسهم  واألشراف 
سنوات  وبعد  تذاع  ال  التي  أسرارهم 
يف  تمركزت  والتحديث  التطوير  من 
معهد )كودوكان( يف طوكيو والذي 
الدويل(  الجودو  )مركز  دولياً  سمي 
ويعتبر الياباني جيكورو كانو مؤسس 
رياضة الجودو الحديثة التي انتشرت 
العشرين  القرن  مطلع  انتشارًا واسعاً 
حيث دخلت إىل 152 دولة وتعد مصر 
العربية  الدول  طليعة  يف  وسورية 

التي تبنتها ومارستها.
إىل  الجودو  رياضة  دخلت  وقد 
سورية عام 1952 حيث قام الضابط 
الحجة  الموىل  عبد  المالزم  السوري 
متقدمة  رياضية  دورة  من  العائد 
الرياضة  هذه  بتدريب  فرنسا  يف 
تعرفه  بعد  الحربية  الكلية  لطالب 
عىل  مبادئها  وتعلم  هناك  عليها 
وكانت  كواشو  الياباني  المدرب  يد 
اعتادت  قد  السوري  الجيش  قيادة 
تلت  التي  القليلة  السنوات  يف 
عام  كل  إيفاد  عىل  سورية  استقالل 
أصحاب  الشباب  الضباط  من  اثنين 
الدورة  هذه  التباع  الرياضية  الميول 

الرياضية المتقدمة.
ويف عام 1956 قامت قيادة الجيش 
اليابانيين  المدربين  بدعوة  السوري 
كيوشو كيوباشي واوشيرو أونو جاوا 
بالتنسيق مع معهد كودو كان لتدريب 
الرياضة  مدرسة  لعناصر  الجودو 
قاما  وقد  سنوات   3 لمدة  العسكرية 
األسود  الحزام  لحملة  دورة  بتنظيم 
ضمت 34 متدرباً كان لهم دور بارز يف 
الحقة  سنوات  يف  األلعاب  اتحادات 

ومن  عليا  مناصب  تبوأ  من  ومنهم 
موصليل  ومحمد  أصالن  عيل  هؤالء 
علواني  وأدهم  الحجة  الموىل  وعبد 
جيرودي  ونعيم  أرناؤوط  ورفعت 
جزائري  وسعيد  ريشة  أبو  ومحمود 
وتوفيق ببييل وعيل بلقيس وشمس 
الدين صوفاناتي وأحمد غالب زبداني 
وبجهود هؤالء تم نشر رياضة الجودو 
ثم  أندية دمشق ومدارسها ومن  يف 
إىل أندية باقي المحافظات وبعضهم 
عمد إىل افتتاح معاهد خاصة ومنهم 
من بقي يف صفوف الجيش لتدريب 
الشرطة  اللعب كما أن مدرسة  ونشر 
لتدريب  ببعضهم  استعانت  بدورها 
ذلك  عززت  ثم  الشرطة  عناصر 

باستقدام مدربين من اليابان.
االتحاد  تأسس   1970 عام  ويف 
العقيد  برئاسة  للجودو  السوري 
أحمد وليد عزت وبهجت العادل نائباً 
للسر  أميناً  أرناؤوط  للرئيس ورفعت 
جزائري  وسعيد  ريشة  أبو  ومحمود 
بطولة  أول  نظمت  حيث  عضوية 

للجمهورية.
حالوة  راغب  المرحوم  أن  إىل  وأشير 
الجودو  رياضة  كوادر  أبرز  من  كان 
حيث حصل عىل الحزام األسود 6 دان 
عضوية  وتبوأ  وحكماً  مدرباً  وعمل 
الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب 

العام واالتحاد العربي واآلسيوية.

كيف انتقلت الجودو 
من فرنسا إلى سورية؟

من تاريخنا الرياضي

نور الدين الطرابلسي

راغب حالوة

يش��ارك فريق الج��ودو بنادي الش��رطة 
المركزي في بطولة أندية آس��يا للشباب 
التي تس��تضيفها الكويت بالفترة من 18 
ولغاية 24 الش��هر الجاري وتضم البعثة: 
الرائد ياسر حسن )رئيس��ًا للبعثة(, منذر 
الخي��اط )إداريا( بش��ير عاش��ور )مدربًا( 
وفري��ق كامل يضم ثماني��ة العبين هم: 
عمران عجينة وزن 60 كغ, حس��ان نجم 
وزن 66كغ, محم��د الخياط وزن 73 كغ, 
حس��ن بيان وزن 73 كغ, محمد خانجي 
وزن 81 ك��غ, أس��امة حيب��ا وزن 90 كغ, 
حسن الشلبي تحت 78 كغ, مروة الشلبي 

وزن 78 كغ.

وذكر الرائد ياسر حسن لالتحاد تبلغنا عن 
البطولة من ش��هر ونصف ودخل الالعبون 
في معس��كر مفت��وح بتمريني��ن صباحا 
ومس��اء وكانوا قبل ذلك يتدربون تمرينًا 
مس��ائيًا فقط, واغل��ب الالعبين هم في 
صفوف المنتخب الوطني للشباب ومنهم 
من مث��ل المنتخ��ب في بطول��ة العرب 
مؤخرًا وأحرزوا الميداليات الذهبية فيها, 
وع��ن التوقعات للنتائ��ج التي يمكن أن 
يحرزها الالعبون قال المدرب بشير عاشور 
التوقعات حاليا مجهولة ألن البطولة تقام 
ألول مرة وهن��اك دول متقدمة في هذه 

الرياضة.

جودو الشرطة 
في بطولة آسيوية للشباب في الكويت

برعاية الس��يدة الفارس��ة منال األس��د الرئيس 
الفخري التحاد الفروس��ية وبمش��اركة فرسان 
من سورية وعدة دول عربية وأجنبية اختتمت 
المرحلة السادسة من دورة السالم الدولية لقفز 
الحواج��ز المصنفة من فئ��ة النجمتين ومعها 
عرفت هوية بطل الجمهورية للفئة العليا للعام 
الحالي وهو الفارس عمرو حمش��و الذي حسم 
صدارة الترتيب العام للمراحل بعد فوزه بمباراة 
الجائ��زة الكبرى في ه��ذه المرحلة, كما عرفت 
هوية بطل مس��ابقة الفرق الت��ي دانت للفريق 
المؤلف من الفارس عمرو حمش��و والفارس��ة 
ش��ام األس��د, ويتبقى ثالث مراحل من الدورة 
تتضم��ن كل مرحلة مب��اراة من الفئ��ة العليا 

ومؤهلة نقاطه��ا إلى أولمبي��اد طوكيو 2020, 
والت��ي ينافس عل��ى إحدى بطاقاتها فارس��نا 

أحمد حمشو.
المرحل��ة السادس��ة م��ن الدورة تضمنت س��ت 
مباري��ات منه��ا مباريتي��ن للفئ��ة المتوس��طة 
وث��الث مباري��ات للفئ��ة العليا ومب��اراة دوري 
الفرق وأقيمت منافس��اتها في نادي باسل األسد 
للفروسية بالديماس وأسفرت عن النتائج التالية.

اليوم األول
مباراة الفئة العليا ارتفاع الحواجز )145 س��م( 
شوطين متتاليين يكمل حواجز الشوط الثاني 
الفارس الذي ينهي حواجز الش��وط األول بدون 
أخطاء وضمن الزمن: 1- الفارس أحمد حمشو, 
2- الفارس األردني هاني بش��ارات, 3- الفارس 
محمد جوبراني, 4- الفارس أحمد حمشو )على 

جواد آخر (, 5- الفارس اإليطالي لوكا قواتا.

مباراة الفئة المتوس��طة ارتف��اع الحواجز )130 
الفارس  س��م( ش��وطين متتاليين يجتازهما 
وتك��ون النتائج حس��ب األقل أخط��اء وزمن 
الش��وط الثاني: 1- الفارس��ة ش��ام األسد, 2- 
الفارس ليث العلي, 3- الفارس��ة ش��ام األسد 
)على جواد آخر (, 4- الفارس هاني بدران, 5- 

الفارس محمد البعلي.
اليوم الثاني

مباراة الفئة العليا ارتفاع الحواجز )145 س��م( 
ش��وطين متتاليين يجتازهما الفارس وتكون 
النتائج حسب األقل أخطاء وزمن الشوط الثاني: 
1- الفارس األردني ابراهيم هاني بش��ارات, 2- 
الف��ارس محمد جوبران��ي, 3- الفارس األردني 
هاني بشارات, 4- الفارس اإليطالي لوكا كواتا, 

5- الفارس هادي نظام.
مباراة الفئة المتوس��طة ارتف��اع الحواجز )130 

س��م( والتي يعتب��ر بطلها حام��ل لقب كأس 
الجمهورية العربية السورية للفئة وكانت عبارة 
عن ش��وط أصلي وجولة تماي��ز يتأهل للتمايز 
الف��ارس الذي ينهي مس��لك الش��وط األصلي 
بدون أخطاء وضمن الزمن: 1- الفارس��ة ش��ام 
األس��د, 2- الفارس��ة جودي نظام, 3- الفارسة 
بش��رى األس��د, 4- الفارس عمرو حمش��و, 5- 

للفارس ليث العلي.
مباراة الفرق

أقيمت مباراة المرحلة النهائية لمسابقة الفرق 
في ه��ذه ال��دورة بارتفاع حواجز )120 س��م( 
وفق ش��وطين غير متماثلين يجتازهما الفريق 
وتحدد المراكز حس��ب أخطاء الشوطين وزمن 

الشوط الثاني للفريق وكانت النتائج كما يلي:
 DAMASCEN( المرك��ز األول كان لفري��ق -
SWORD( المؤلف من الفارس��ة ش��ام األسد 

والفارس عمرو حمشو - مديرة الفريق بارعة.
 )JASMINE( المرك��ز الثان��ي كان لفري��ق -
المؤلف م��ن الفارس قتيب��ة الدغلي والفارس 

أحمد حمشو. مديرة الفريق ريم أبو قورة.
 )PALMYRA( لفري��ق الثال��ث كان  المرك��ز 
المؤلف من الفارس ليث العلي والفارس مؤيد 
الجاموس برعاية ش��ركة االتحاد للكابالت مدير 

الفريق الكابتن هاني بشارات.
وبعد حساب نتائج المراحل الست كان الرصيد 
 )SWORD  DAMASCEN( لفري��ق  األكب��ر 
المؤلف من الفارسة شام األسد والفارس عمرو 
حمشو - مديرة الفريق بارعة ليكون بطل دوري 

السالم للفرق.
الجائزة الكبرى

اليوم الختامي لمنافس��ات المرحلة السادس��ة 
كان لمب��اراة الجائزة الكب��رى وهي مباراة من 

الفئ��ة العليا ارتفعت الحواج��ز فيها إلى )145 
س��م( والتي يحدد فيها أيضًا حامل لقب كأس 
الجمهوري��ة للع��ام 2019 للفئ��ة العليا وكانت 
عبارة عن ش��وطين غي��ر متماثلين يجتازهما 
الفرسان وتكون المراكز حسب أخطاء الشوطين 

وزمن الشوط الثاني وكانت النتائج كما يلي:
- المرك��ز األول ال��ذي حصل عل��ى لقب دورة 
الس��الم السادس��ة وحم��ل لقب بط��ل كأس 
الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية 2019 الفارس 

العربي السوري عمرو حمشو.
- المرك��ز الثاني للفارس األردني ابراهيم هاني 

بشارات.
- المركز الثالث كان للفارسة شام األسد.

- المركز الرابع كان للفارس أحمد حمشو.
- المرك��ز الخام��س للف��ارس األردن��ي هاني 

بشارات.

دورة السالم الدولية لقفز الحواجز )المرحلة السادسة(

عمرو حمشو يحسم لقب الفئة العليا ويتوج مع شام األسد ببطولة الفرق

أنور البكر

أقام��ت الجمعية الس��ورية للخيول العربية األصيل��ة حفاًل تكريميا 
لفرسان مهرجان الشام الدولي للجواد العربي الذي انطلقت نسخته 
األولى في نيس��ان الماضي وذلك وسط حضور كبير لمحبي وعشاق 
الفروس��ية, كما تم خالل الحفل تكريم عدد من اإلعالميين ممثلي 

وسائل اإلعالم المحلية.
الرئيس الفخري للجمعية باس��ل جدعان أكد في كلمة خالل الحفل 
أهمي��ة المهرجان الذي كان محطة مهمة لتوس��يع دائرة االهتمام 

بالجواد العربي األصيل مش��يرًا إلى المش��اركة الكبيرة التي حظي 
بها ضمن الفعاليات العديدة التي رافقته وال س��يما المس��ير الكبير 
لفرس��ان سورية الذي جاب شوارع وأحياء دمشق بمشاركة عدد من 

الفرسان من دول عدة.
ون��وه الجدعان بالرحلة التي يقوم به��ا الكاتب والرحالة عدنان عزام 
من س��ورية إلى موس��كو على صهوة الجواد العربي ضمن فعاليات 
المهرجان والت��ي قاربت الوصول إلى نهايتها خ��الل الفترة القريبة 

القادمة حيث كان قد انطلق في رحلته من ساحة األمويين بدمشق 
في نيس��ان الماضي ليم��ر خاللها بدول عدة حامال رس��الة المحبة 

والسالم من سورية.
وكان المهرجان أقيم على أرض المعرض القديم بدمش��ق وتضمن 
فعاليات متنوعة وس��باقا وعروضا للخي��ول العربية األصيلة إضافة 
إل��ى مزاد دولي للخيول العربية األصيلة وعروض لفنون الفروس��ية 

وفعاليات فنية وتراثية.

الجمعية السورية للخيول العربية األصيلة تكرم فرسان مهرجان الشام الدولي

دوري سلة المجموعة الساحلية
فوز مزدوج للتضامن على حطين ناشئين وناشئات

محمد عجان


