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لشهدائنا األبرار
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فروع االتحاد الرياضي العام 
تختتم مؤتمراتها االنتخابية

في األسبوع العاشر للدوري الممتاز بكرة القدم
الديربي والكالسيكو تعادالن.. 

والوثبة والجيش يتقدمان

57 3 )اليوم( انتخابات 
اتحاد كرة القدم

برشلونة يفك الشراكة 
وينفرد بالصدارة

ثالث ميداليات لمنتخب البلياردو والسنوكر في بطولة غرب آسيا

24

اتحاد كرة القدم
قفزت لعبة ك��رة القدم في بلدنا قفزات نوعية خالل الس��نوات الثالث 
الفائتة من خالل نتائج منتخبنا األول التي س��اهمت بتحسين مركزنا 
عالميًا حس��ب نش��رة االتحاد الدولي الشهرية وش��كل منتخبنا للرجال 
حال��ة وطني��ة حين كان على قاب قوس��ين أو أدنى م��ن الوصول إلى 
مونديال روس��يا الفائت واس��تمرت النتائج اإليجابي��ة والمؤثرة تقول 
كلمتها في التصفيات اآلس��يوية الحالية المش��تركة المؤهلة لنهائيات 
آسيا وللدور الثاني الحاس��م من تصفيات المونديال القادم حيث قدم 
منتخبنا بنتائجه نفس��ه كفريق يملك ش��خصية ولديه مقومات التفوق 
والتقدم والتط��ور وهو اآلن يتصدر مجموعته بالنقاط الكاملة في إنجاز 

غير مسبوق.
وبشكل متواز يسير منتخبنا األولمبي أي منتخب تحت 23 سنة حيث 
خاض تصفيات آس��يوية أولية ونجح بالتأهل للدور الثاني وفاز مؤخرًا 
ب��دورة الصي��ن الدولية الودية ويس��تعد لدخول المنافس��ات المؤهلة 
ألولمبياد طوكيو والتي ستبدأ في التاسع من الشهر األول للعام الجديد.

ومباري��ات الدوري الممت��از ومباريات دوري الدرج��ة األولى ودوريات 
الفئات العمرية مس��تمرة بانتظ��ام وكما خطط لها وحس��ب الجداول 

الموضوعة، إضافة إلى نشاط ملحوظ لكرة القدم النسائية.
في هذا الواقع المبش��ر الذي يدعو للتفاؤل تمضي كرة القدم مشوارها 
بثبات وتستقطب عش��اق أنديتها ومنتخباتنا من خالل نشاط تنافسي 
منضبط فيه مس��تويات فنية راقية ومطمئنة تدل على سالمة المشوار 
وحس��ن االنتش��ار ودقة التنفي��ذ وااللت��زام واالنضباط واإلحس��اس 
بالمس��ؤولية لدى كوادر اللعبة واألندية الممارس��ة له��ا وتؤكد حرص 
الجمي��ع على االرتقاء بالس��وية الفنية لهذه الرياض��ة الجماهيرية التي 
دخلت كل البيوت ويتابعها كل ش��رائح المجتمع للجنسين وبمختلف 

األعمار.
كرة القدم في بلدنا اليوم على موعد مع اتحاد جديد منتخب لها يحمل 
الراية ويتحمل المسؤولية ويقود السفينة من واقع حسن وجيد ومبشر 
إلى مس��تقبل أعلى ومحطات أهم ويتابع ما بناه من س��بقه ويس��عى 
للتطوي��ر فنيًا وتنظيميًا وإداريًا ويكمل المش��وار ب��كل إخالص وأمانة 
ليحقق طموحات عش��اق اللعبة كي تكون في المكانة التي تس��تحقها 

والمتناسبة مع حجم االهتمام بها.
اتحاد جديد س��يأتي منتخبًا من الجمعية العمومية أي من أهل اللعبة 
وناس��ها والخبراء فيها لذلك يجب أن يكون االختيار دقيقًا وأن يعطى 
الصوت لمن يستحقه وبأمانة بعيدًا عن األهواء والغايات والمحسوبيات 
وبمنتهى الديمقراطية والش��فافية وبما يخ��دم المصلحة العليا للعبة 

ولرياضة الوطن.
وتأت��ي االنتخابات وجماهير ش��عبنا تحتف��ل بأعياده��ا والرياضيون 
يكمل��ون االنتخابات للدورة التنظيمية العاش��رة لالتحاد الرياضي بكل 
مؤسساته ويطيب لهم في هذه المناسبة أن يجددوا عهد المحبة والوالء 
واالنتماء لس��يد الوطن رئيسنا المفدى بشار األس��د رئيس الجمهورية 

راعي الرياضة والرياضيين.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام

أحر العزاء

تلقى اللواء موفق جمعة 
رئيس االتحاد الرياضي العام

تعازي األسرة الرياضية بوفاة 
المغفور لها والدته المربية الفاضلة 

»وردة جمعة«
التي انتقلت إلى رحمة اهلل 
أسرة االتحاد تتقدم من 

اللواء موفق جمعة وكافة أبناء 
الفقيدة وذويها بأحر العزاء

نسأل اهلل أن يتغمدها بواسع رحمته 
وعظيم غفرانه 

ويسكنها فسيح جناته
إنا هلل وإنا إليه راجعون
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 علي شحادة

حطين× تشرين صفر / صفر
محمد عجان

خرج فريقا حطين وتش��رين أحبابًا وتقاس��ما 
نقاط المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف 
بعد مباراة متوسطة المستوى الفني في شوطها 

األول وجيدة ومثيرة في شوطها الثاني.
وم��ع أن مهاجموا الفريقي��ن أخفقوا في طرق 
المرميين إال أن األداء والتسرع وخاصة بالشوط 
الثان��ي واألفضلي��ة الحطيني��ة قد ن��ال رضى 
الجمه��ور الكبير الذي تج��اوز 25 ألف متفرج 
رس��موا على المدرجات لوح��ات كرنفالية وال 

أحلى.
المباراة في شوطها األول متوسطة وبأداء جيد 
من الفريقين واس��تمر الح��ال ألكثر من نصف 
س��اعة أخفق مهاجموا الفريقين بتش��كيل أية 
خطورة على المرميين ووقف حارسا الفريقين 
متفرجين إال أن الربع س��اعة األخيرة ش��هدت 
بعض النش��اط والهجمات الس��ريعة للفريقين 
بدأها تشرين عبر كرة خطرة للمرمور ف شل في 
إيداعها المرمى وهو منف��رد وثانية للمصطفى 
في العاللي وثالثة لنديم صباغ كان لها حارس 

حطين صاحيًا.
لي��رد حطين س��ريعًا وانف��رادة للعوض عذبت 
ح��ارس تش��رين وثاني��ة لماردي��ك قوية في 
أحض��ان الح��ارس وثالث��ة لمطصف��ى جنيد 
صاروخية أبعدها حارس تشرين لركنية وكانت 

كرة سليم سبقجي في العاللي.
الش��وط الثاني تحس��ن أداء الفريقين ولوحظ 
التصمي��م من الالعبين عل��ى التعويض وعبر 
أداء هجومي س��ريع وجمل تكتيكية س��ريعة 
تب��ادل الفريقين الهجمات مع أفضلية لحطين 
في الوصول لمنطقة تش��رين وتشكيل خطورة 
مباشرة لكن لم تكن النهايات سعيدة للطرفين.
فس��دد مارديك كرة قوية ردها حارس تشرين 
ورد عليه تشرين عبر الحميشة بكرة صاروخية 

بعيدة كان لها حارس حطين صاحيًا.
ومباشرة لحطين لعبها الجويد للعوض المتقدم 
والمنف��رد تمامًا بحارس تش��رين إنم��ا تباطأ 
العوض بالتسديد لتقطع الكرة من أمامه مفوتًا 

فرصة الفوز لفريقه.
ول��م يكن تش��رين أفض��ل حااًل فغل��ب طابع 
التس��رع على المهاجمين فأهدر الدالي فرصة 
ثمينة وهو منفرد ليتدخل دفاع حطين ويبعد 
الكرة من أمامه ومباش��رة لنديم صباغ أبعدها 

حارس حطي��ن لركنية، لينتهي اللقاء بالتعادل 
الذي لم يعجب جمهور الفريقين.

االتحاد × الكرامة صفر/صفر
محمد هاشم إيزا

فع��ل االتحاد ف��ي لقائه التقلي��دي مع ضيفه 
الكرام��ة كل ما ه��و مطلوب، لكن��ه عجز عن 
التس��جيل حت��ى ركل��ة الج��زاء لم يس��تطع 
اس��تثمارها، سيطر بشكل شبه تام وخلق كتلة 
من الفرص وقدم أداء طيبًا بالمقابل بنى الفريق 
الضيف أس��لوبه التكتيكي على البناء الدفاعي 
وتنظيم الهجوم المعاكس الذي تميز بالخطورة 
الفائقة باستثمار المساحات الخلفية االتحادية 
وكاد يخطف نقاط المباراة في لحظاتها األخيرة.
تميزت المب��اراة بطابعها الهجومي منذ البداية 
ورجح��ت كفة أصح��اب األرض وأهدر األحمد 
فرصة اتحادية رأس��ية من كرة الشاب ريحانية 
وسنحت لهم ركلة جزاء نفذها األشقر وتصدى 
لها الحارس )النعسان( الذي تألق طيلة الوقت 

في إفساد الكرات االتحادية المرفوعة.
واعتم��د الكرامة على الثالث��ي غرير والحموي 
وزكري��ا باالمت��داد األمامي وس��دد األول كرة 
التقطه��ا الح��ارس اإلبراهيم وتتال��ت الكرات 
االتحادية من الحنان واألش��قر والسواس دون 

طائل أمام جدار دفاعي كرماوي متماسك.
في الش��وط الثاني قبض )األحمر( على الميدان 
وأطبق عل��ى مرمى الضيوف من الجهات الثالث 
وأتيحت له العديد من الفرص ضاعت ل لتس��رع 
وسوء التركيز وافتقرت النهايات لحسن الختام، 
ونظم )األزرق( مرتدات فانفرد الحموي بالمرمى 
لكن الح��ارس اإلبراهيم كان بالموعد وتس��ابق 
البوطة والش��اهين والس��الم في إضاعة الفرص 
على أب��واب المرمى كما تص��دت العارضة لكرة 
الش��اهين وخرجت وأضاع النج��ار فرصة رابعة 
ورغم أن أصحاب األرض استكملوا الدقائق العشر 
األخي��رة ناقصي الصفوف بعد ط��رد الزين إال أن 
حصاره��م لمرمى ضيوفهم لم يتأثر واس��تمرت 
المحاوالت من األطراف وتحمل الدفاع الكرماوي 
والحارس البارع )النعس��ان( العبء، وفي الوقت 
المحتسب بدل الضائع ارتد الضيوف نحو المرمى 
االتحادي بطلعتين سريعتين وتهيأت أمام الغرير 
أخطر الالعبين والحموي فرصتان القتناص الفوز 
أفسدهما الحارس اإلبراهيم والمدافعون بالرمق 

األخير مع صافرة النهاية.

الطليعة × الجيش 3/2
حقق فري��ق الجيش حامل اللقب ف��وزًا ثمينًا 
على الطليعة في المب��اراة المنقولة من حماة 
إلى حم��ص لعقوبة اتحادية وج��اءت المباراة 
ندي��ة ووفي��رة بأهدافه��ا تأل��ق فيه��ا هداف 
الجيش محم��د الواكد الذي ق��اد فريقه للفوز 
وس��جل هدفين مستعيدًا ش��هيته على مرمى 

المنافسين.
بدأ الجيش التسجيل عبر ورد السالمة بالدقيقة 
2 وانتهى الشوط األول بهذا الهدف ، في الشوط 
الثان��ي وبالدقيقة الثامن��ة منه أضاف الجيش 

هدفه الثاني بواسطة الواكد.
وقلص الطليع��ة الفارق من ضربة جزاء ارتكبها 
ح��ارس مرمى الجي��ش العالم��ة حين عرقل 
محم��د زينو ال��ذي نفذها هدف��ًا بالدقيقة 65 
لك��ن الواكد رفع الرصي��د للجيش بهدف ثالث 
بالدقيقة 87 واس��تغل الزينو ه��داف الطليعة 
تقدم العالمة فس��دد كرة ح��اول العالمة ردها 
لكنه لم يس��تطع ليكون هدف الطليعة الثاني 

وهكذا انتهى اللقاء بفوز الجيش 3/2.

الفتوة × النواعير 1/2
رياض أمين

س��جل للفتوة عبد الكري��م الفتيح د 29 وعلي 
رمضان د 60 وس��جل هدف النواعير ميس��رة 

العرسان خطأ في مرماه.
الش��وط األول هج��وم متعادل م��ن الفريقين 
ويهاج��م الفتوة ويحصل على 3 ركنيات ويهدر 
له عل��ي رمض��ان 3 ف��رص ، ورد عليها أحمد 
الدالي عن يمين قائم الفتوة ومرت كرة حسن 

ج��زار عن يمين قائم الفت��وة وفي الدقيقة 29 
ومن حرة مباش��رة للفتوة س��جل عب��د الكريم 
الفتيح الهدف األول للفتوة وتعلو كرة سليمان 
سليمان عارضة النواعير ليرد عليه الدالي أحمد 
يردها بخبرته حارس الفتوة ولينتهي الش��وط 

األول بهدف للفتوة مقابل ال شيء.
أما في الش��وط الثان��ي تحس��ن أداء النواعير 
وكثف هجمات��ه للتعديل تص��دى لها حارس 
ودف��اع الفتوة، ليهاج��م الفت��وة ومن هجمة 
مرس��ومة من اليمي��ن مرر عمار مس��تت كرة 
موزون��ة عل��ى رأس علي رمضان الذي س��جل 
اله��دف الثاني ويرت��د النواعي��ر مهاجمًا وتمر 
ك��رة محمد باش بيوك عن يس��ار قائم الفتوة 
وحول ح��ارس الفتوة كرة زاه��ر خليل لركنية 
وفي الدقيقة 82 س��جل مدافع الفتوة ميس��رة 
العرس��ان هدف��ًا بمرم��اه ويزي��د النواعير من 
هجماته للتعديل ليتص��دى لها حارس ودفاع 

الفتوة ولتنتهي المباراة بهدفين لهدف.

جبلة × الوحدة صفر/صفر
مصطفى عكو

ضيع فريق جبلة فرصة الفوز على ضيفه الوحدة 
فتعادل واياه س��لبًا بعد أن ف��وت العبوه عدة 
فرص ولم يس��تغلوا النقص العددي للضيوف 
)25( دقيقة بعد طرد البلحوس ...وسط أرضية 
مشبعة بالماء وهطول غزير لألمطار الذي رافق 

معظم المجريات .
الجول��ة األولى كانت دون تهديد مباش��ر على 
المرميين رغم محاوالت الطرفين بناء هجمات 
لك��ن التركيز والجماعية غابت��ا فانحصر األداء 

وسط الميدان معظم المراحل وحدهما ركنيتا 
أصحاب االرض أقلقا واحدة للريفا والثانية من 

اللولو .
جولة ثانية تحس��ن أداء الضياف��ة خاصة بعد 
دخول الش��يخ يوس��ف ال��ذي ش��كل خطورة 
باختراقاته فيم��ا اعتمد الوحدة على المرتدات 
وأخطره��ا خط��أ الحافظ م��ع حارس��ه العلي 
كاد الش��ريف ان يس��تفيد لكنها خابت ، فيما 
كان��ت محاوالت جبلة أخط��ر وأهمها اختراقة 
الس��ليمان الخاصرة اليسرى فعكس كرة داخل 
الجزاء مرت م��ن أمام اللولو والش��مالي على 

أبواب المرمى .
ومع اختراقة الش��يخ يوسف السريعة يتعرض 
لخطأ على مش��ارف الجزاء م��ن أنس بلحوس 
فكانت الحمراء من العس��افين ليلعب الوحدة 
بعشرة العبين ،وكاد الشيخ يوسف أن يستغل 

انفرادة مع الموسى لكن األخير سبقه للكرة .
وم��ع غروب ش��مس اللق��اء الح��ت لجبلة 3 
ركنيات ضاعت وس��ط محاولة م��ن الضيوف 

للخروج بالتعادل .

الوثبة×الساحل 3/صفر
واصل الوثب��ة الضغط على المتصدر تش��رين 
وقلص الفارق بينهما للنقطة بعد تسجيله أمس 
ثالثية في ش��باك نادي الساحل ليرفع رصيده 
إل��ى 22 نقط��ة بالوصاف��ة فيما تجم��د رصيد 
الخاسر عند النقطة الثامنة بالمركز الثامن على 
الئحة الترتيب وهي الخس��ارة السادسة له هذا 
الموس��م فيما يواصل الوثبة انتصاراته وحصد 
النقاط بالمباراة الثانية الت��ي يقوده بها مدربه 

الجديد هيثم جطل .
وأنهى أصحاب األرض الش��وط األول بتقدمهم 
بهدف��ي أحمد غ��الب د29 وعب��د اإلله حفيان 
د45 ودخل الش��وط الثاني كسابقه من ناحية 
الس��يطرة والضغط والتهدي��د والتهديف الذي 
تحقق بق��دم ماهر دعبول  د59 الذي وقع على 

الثالثية النظيفة.

الشرطة × الجزيرة 2/صفر
صبحي أبو كم

سجل للشرطة محمد كامل كواية )63 - 90(
تابع الشرطة صحوته الجديدة وحقق فوزًا صعبًا 
على فريق الجزيرة المستريح آخر الترتيب تحت 
تأثير ارضية الملعب التي غمرتها مياه السماء 

وحولته الى بركة أثرت على أداء  الالعبين في 
تمرير الكرات وفرضت السلبية باألداء . 

شهدت البداية فرصًا قليلة في التسديد وحتى 
الرب��ع س��اعة االولى لم تحدث أي��ة محاوالت 
هجومي��ة تح��ت تأثي��ر ارضي��ة الملعب على 
الالعبين بعدها م��رت فرصتين أخطرها كانت 
من جه��ة اليمي��ن س��ددها خلي��ل ابراهيم 
وأخ��رى ألصح��اب  قلي��اًل,  العارض��ة  عل��ت 
األرض)الشرطة( بكرة من جهة اليمين سددها 
محمد كام��ل كواية نج��م المنتحب االولمبي 
خرجت بجانب القائم االيمن, وظهر الشرطة في 
الربع ساعة األخيرة من الشوط أفضل في األداء 
والحت له فرصًا لطرق المرمى أخطرها لمحمد 
بري داخل منطقة الجزاء سددها قوية انحرفت 

قلياًل عن المرمى. 
وارتفع مس��توى األداء في الش��وط الثاني عما 
كان عليه لمصلحة الش��رطة ف��ي اللعب على 
الكرات الطويلة ، وتس��ديدة قوية لمازن علوان 
مدافع الش��رطة صدها الحج��ي حارس مرمى 
الجزيرة وافتتح الكوايه التس��جيل للشرطة من 
كرة مرفوعة س��ددها برأسه على يمين حارس 
مرمى الجزيرة ، ويس��تمر الشرطة في أفضليته 
بع��دد من المح��اوالت وعزز بالثان��ي من كرة 
داخل منطق��ة الج��زاء تلقاها الكواي��ة وراوغ 
حارس المرمى وسدد الكرة في المرمى الخالي 
، ولم يستسلم الجزيرة للخسارة بهدفين وحاول 
قبل نهاي��ة المباراة لتقليص الفارق بتس��ديدة 

قوية علت العارضة قلياًل. 

الجزيرة×الكرامة1/1
ج��رت منتص��ف االس��بوع الماض��ي المباراة 
المؤجل��ة وجمعت الكرامة مع الجزيرة وانتهت 
بهدف لكل فريق خس��ر فيه��ا الكرامة نقطتين 
هامتين فيما كانت انتعاش��ة للجزيرة الباحث 

عن النقطة حيث الزال يقبع بذيل الترتيب .
التق��دم بدأ جزراويًا بهدف ك��وران خلو وأضاع 
الفري��ق عدة فرص عب��ر والت عم��ي وحميد 
أوصم��ان وطري��ف الزبدي كان له��ا البلحوس 
حارس مرمى الكرامة والدفاع صاحيًا من جهته 
ارتد الكرامة باحثًا عن التعديل على أقل تقدير 
وهدد عبر زيد غرير وعلي زكريا وواصل الحسين 
ومخضرمه أحمد العمير وأمام الضغط استطال 
الظفر بركلة جزاء س��ددها بنجاح ياسر شاهين 

في مرمى خلف الحجي .

في األسبوع العاشر للدوري الممتاز بكرة القدم

الديربي والكالسيكو تعادالن .. والوثبة والجيش يتقدمان

مفيدة  الممتاز  الكروي  الدوري  من  العاشر  األسبوع  مباريات  جاءت 
التعادالت  لفريقي الوثبة والجيش ألنهما فازا كل في مباراته وألن 

كانت نتيجة ألصحاب المنافسة على الصدارة وفي المربع الذهبي..
ففي الالذقية بقي تشرين في القمة متصدرًا بتعادله مع جاره حطين 
في مباراة الديربي الكبير.. التعادل لم يرض الفريقين ألن فيه خسارة 
لنقطتين لكل واحد منهما في السعي للتقدم أكثر فتشرين كان يريد 
البقاء متصدرًا من جهة ومعززًا لرصيده بثالث نقاط من جهة ثانية 
أنه  وعزاؤه  الثاني  النصف  تحقيق  عن  وعجز  المعادلة  نصف  فحقق 
ما زال في القمة، وحطين كان يريد النقاط كاملة لتعويض ما فاته 
المنافسة المتقدمة لكنه كسب نقطة وأثرها  إلى ساحة  والعودة 
لم  ذلك  لكن  الفوز،  حاوال  الفريقان   ، كاف  وغير  محدود  يريد  فيما 
يتحقق ألن الفرص أضاعها المهاجمون وبالتالي تساوى الفريقان في 
الطريق  وفسح  األحكام  سيد  التعادل  ليكون  التفوق.  فرص  إضاعة 

لتقدم خطر للوثبة والجيش على التوالي.
في حمص لم يفوت الوثبة الفرصة السانحة فاستغل توهان الساحل 
وهز شبكته كما شاء وتفوق عليه بالنتيجة واألداء وحصد النقاط 

وله  منه  نقطة  مرمى  وعلى  للمتصدر  وصيفًا  ليصبح  كاملة  الثالث 
مباراة مؤجلة )إذا فاز فيها يعتلي القمة منفردًا(.

صحة  ودليل  الموسم  بداية  منذ  يقدمه  لما  استمرار  الوثبة  فوز 
لالعبيه  وعزيمة  وق��وة  أسلوب  وسالمة  إع��داد  وحسن  وعافية 
وخسارة الساحل استمرار لحالة ضعف تزداد أسبوعًا تلو أسبوع فمتى 

يغير من حالته وهل يستطيع ذلك؟؟
في حلب لم يستطع االتحاد استغالل سالحي األرض والجمهور للفوز 
على الكرامة المتماسك فكان التعادل بينهما نتيجة لم ترض صاحب 

األرض وإن كانت بالمحصلة مقنعة للضيف.
يبدو أن االتحاد عاد إلى سيرة بدايته للدوري ويبدو أيضًا أنه لم يستطع 
فحمل  بالعاصمة  الوحدة  مع  السابقة  مباراته  آث��ار  من  التخلص 

أعباءها وزادت أمس تلك األعباء فتأخر مراوحًا بالمكان.
من  حالة  في  زال  وما  تصاعد  في  البياني  خطه  زال  فما  الكرامة  أما 
كبيرًا  كان  فريق  بعودة  وتبشر  أسبوع  تلو  أسبوعًا  ت��زداد  التوازن 
للون  مخلصة  الالعبين  من  متجانسة  مجموعة  بفعل  العز  أيام  إلى 
فصيحة  كلمة  لقول  طامحة  المحبة  لجماهيرها  وفية  قمصانها 

بعد السكوت لسنوات عدة خلت.
وحين يعود الكرامة لسابق عهده فهذا إثراء لكرة القدم السورية 
ورفع ل لسوية الفنية للدوري من االتحاد ينتظر جمهوره ومحبوه 

قراءة واضحة ألسباب المراوحة من الكرامة ينتظر جمهوره المزيد.
في حمص تابع فريق الجيش حامل اللقب خطواته الواثقة ومسيرة 

االنتصارات والفوز وهذه المرة على حساب الطليعة.
الساحة متعافيًا وقادرًا وقويًا  إلى  الجيش يؤكد جهوزيته وعودته 
وتماسك  متوازن  وبأداء  دفاع  بأحسن  لقبه  عن  الدفاع  على  ومصرًا 
على  متقدم  مركز  إلى  انتقل  اآلن  وهو  للفرص  واستثمار  بالخطوط 
الالئحة وبات يشكل خطرًا على من يسبقه وعودة الجيش إلى السكة 

الصحيحة يعطي للدوري قوة ويرفع من سويته الفنية.
أما الطليعة فما زال يعيش الدوري على شكل هبات وفي حالة عدم 
الواحدة لكنه رغم ذلك  المباراة  أخرى وحتى في  إلى  ثبات من مباراة 
آمال جماهيره معقودة عليه وقد يستفيد كثيرًا من توقف  تبقى 

الدوري ألكثر من أسبوعين كي يراجع حساباته ويعيد ترتيب أوراقه.
والجمهور  األرض  صاحب  على  الفوز  الوحدة  يستطع  لم  جبلة  في 
والضيافة كما لم يستطع المضيف االنتقال إلى حاالت الفوز رغم أنه 

أدى أداء طيبًا ومبشرًا.
الفريقين  من  األفكار  تنفيذ  وعلى  األداء  على  أثرت  الجوية  الظروف 
وخسارة الوحدة نقطتين يعتبر أمرًا غير محبوب له خاصة وأنه طرف 

في التنافس على القمة وهذا أمر يؤخر مسيرته ويحد من تقدمه.
وخسارة جبلة نقطتين وفوزه في نقطة ال يشفي غليله وال يفي بما 

يريد ألنه في دائرة الخطر وهو يبحث عن جمع للنقاط تكون زادًا له 
في التقدم على سلم الترتيب.

حسب  وكل  للفريقين  خسارة  حصل  ال��ذي  التعادل  المحصلة  وفي 
أهدافه وطموحاته وأسبابه.

في العاصمة كان للشرطة موعد مع الفوز على حساب الجزيرة وهو 
الدوري  الفائت وتقليده لما فعلته فرق  استمرار لما فعله األسبوع 
الثبات وتكرار  الجزيرة  الشرطة ولم يستطع  الجزيرة ففاز  التقت  حين 

نتيجة تعادله مع الكرامة.
من  استفاد  والشرطة  كذلك  الجزيرة  وخسارة  متوقعًا  الشرطة  فوز 
بانتظار  الخطر  دائرة  في  بقي  والجزيرة  حصدها  من  البد  كان  نقاط 

القادمات عسى أن تحمل له جديدًا.
الحاجة  الفتوة نقاطًا ثمينة هو في أمس  أيضًا حصد  العاصمة  وفي 
النتائج المخيبة آلمال جماهيره تركت أكثر من  لها بعد سلسلة من 
إشارة استفهام حول وضعه على الالئحة لكنها اآلن زالت إلى حد ما 

فكانت نتيجته على النواعير فوزًا وبه عاد للتنفس المريح إلى حين.
أما النواعير فلم يكن في يومه ولم يستطع تخطي صفوف الفتوة 
أراد  ما  يترجم  أن  يستطع  لم  وه��و  استفاد  منافسه  ألن  فخسر 
للفتوة وغصة  الحالة فرحة  عماًل وفعاًل وأداء وأهدافًا وفي هذه 

للنواعير، ومع التفاصيل..

ترتيب االسبوع 10
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مع إننا م��ا زلنا في الجولة التاس��عة من عمر 
ال��دوري إال أن إدارة ن��ادي الفت��وة أرادت أن 
تدخل التاريخ الرياضي من أوسع أبوابه خاصة 
فيم��ا يتعلق بكس��ر الرق��م القياس��ي لتغيير 
المدربين وحمل��ت األيام الماضي��ة وتحديدًا 
بعد الخس��ارة الجدي��دة أمام الكرام��ة اعتذار 
م��درب الحراس ناف��ع عبد الق��ادر وقبل فترة 
سبقه الخبرة الكروية عبد الفتاح الفراس وبعد 
ذلك تداع��ت اإلدارة الزرقاء الجتماع خصصته 
لبحث الوضع لكرة الفتوة التي بدأت المخاوف 
تطلق عن مس��تقبل الفريق ال��ذي لم يقدم ما 
يرضي جماهي��ره العريضة والمهم في كل هذا 
الكالم هو ما تمخض عن االجتماع من قرارات 
وفي مقدمتها توجيه الشكر للمدرب إسماعيل 
السهو ووليد عواد وتس��مية كادر جديد بقيادة 
الكابت��ن احمد الصالح ليك��ون المدرب الرابع 

لكرة الفتوة في تسع جوالت 
محمد العرس��ان مس��ؤول اإلعالم ف��ي اإلدارة 
الزرق��اء قال: إن اإلدارة تداع��ت لالجتماع فورًا 
لبحث وض��ع الفريق، حي��ث تمخض عن هذا 
االجتم��اع قرارات في مقدمتها تس��مية أحمد 
الصالح مدربًا للفريق، ويساعده ياسر المصطفى 

يض��اف إلى ذلك أننا نبح��ث تعاقدات جديدة 
لع��دد من الالعبين س��يكونون خالل أيام قيد 
االختب��ار للتعاق��د م��ع األفضل وم��ن بينهم: 
عبدهللا جمع��ة مهاجم من الكرام��ة ومحمود 
الصالح العب وس��ط من تش��رين وعلي غليوم 
العب وس��ط من الوثبة وه��ذه المراكز الثالثة 

نحتاجها ضمن جسم الفريق.

ومن خالل ه��ذه القرارات التي اتخذتها اإلدارة 
الزرقاء ندخل ف��ي دائرة المتاه��ات الكثيرة ، 
وهذا ما جعل حالة االستقرار غائبة، والفتوة بدأ 
مع المدرب هم��ام حمزاوي وقبل بدء الدوري 
تم االس��تغناء عنه، وتسمية حس��ان إبراهيم 
مدرب��ًا وبعد عدة ج��والت تم االس��تغناء عن 
اإلبراهيم مجددًا ليتم االعتماد على إس��ماعيل 
السهو ووليد عواد ، وكذلك األمر تم االستغناء 

عنهما مجددًا ليقع االختيار على الصالح.
وأمام ه��ذه االختيارات الكثيرة تبدو المعضلة 
ليست بالجهاز الفني والتدريبي، بل هي داخل 
جسم الفريق وس��بق للمدرب إسماعيل السهو 
أن تحدث عن هذا األمر بأن االختيارات خاطئة 

لعدد من الالعبين.
وأم��ام األرق��ام الكثيرة والخيالي��ة كمقدمات 
عقود التي تم التوقيع لها مع عدد من الالعبين 
تب��دو الص��ورة واضحة تمامًا وليس��ت بحاجة 
لشرح طويل أمام المس��توى الفني الذي ظهر 
بها ه��ذا الالع��ب أو ذاك، وبخاص��ة في خط 
الهجوم, وبماذا نفس��ر أن يت��م التوقيع لالعب 
بمق��دم عقد ثماني��ة ماليين ليرة س��ورية..؟! 
وحتى اآلن لم يسجل أي هدف, وليس الغاية 
من هذا الكالم أن نقلل من ش��أن هذا الالعب 
أو ذاك لكن مس��توى فريق شباب الفتوة ظهر 

أفضل حااًل من فريق رجاله وفهمكم كاف.

كرة القدم

من القلبمن القلب

فضل��ت أن تكون ه��ذه الزاوية معنونة باس��م منتخب س��ورية 
للناش��ئات بكرة الق��دم دون الحدي��ث عن أبطالنا ف��ي األثقال 
الذي��ن تفوقوا ف��ي البطولة العربية وحصلوا عل��ى كّم هائل من 
الميدالي��ات فأثقالنا كانت وال زال��ت عنوان نجاح دائم في كثير 
من المحاف��ل الرياضية ولها تاريخها العريق المحفور في الذاكرة 
على مدى عقود، أما فرقن��ا األنثوية بكرة القدم وخاصة منتخب 
الس��يدات الذي شكل نقطة ضعف كبيرة في مسيرة المنتخبات 
األنثوية، فس��يداتنا على النقيض لم يش��كلن في أي استحقاق 
مضى عالمة فارقة فقد كانت خس��اراتهن تؤشر إلى خطأ ما في 
التش��كيل أو التدريب كما وتش��ير أيضًا إلى خطأ يرتكبه اتحاد 
اللعبة نفس��ه في دفع منتخب لم يجهز لالستحقاق وذلك تالفيًا 

لعقوبات يوقعها االتحاد اآلسيوي في حال عدم المشاركة.
اليوم وفي بطولة غرب آسيا للناشئات شاركنا وتعادلنا مع األردن 
أصحاب األرض وفزنا على المنتخب الفلس��طيني وخس��رنا مع 
لبنان وأحرزنا المركز الثالث ومع أن النتيجة ليست كما نأمل إال 
أنها المرة األولى التي نشارك بها بالناشئات ونحقق فوزًا وتعاداًل.
لم تكن فترة التحضي��ر كافية من حيث المفهوم العلمي إال أن 
الناش��ئات عبرن وبش��كل جدي نحو الخطوة التالية فهن اللبنة 
األول��ى والبداية وهي بداية ناجحة بالتأكيد وبهذا الرصيد يمكن 
للناش��ئات االنط��الق نحو نجاح��ات مس��تقبلية إن على صعيد 

الشابات أو السيدات.
نحن ندرك بأن للرياضة األنثوي��ة عالماتها الفارقة وخصوصيتها 
ونحن نعرف ب��أن أغلب األندية تتجاهل بقصد أو بغيره الرياضة 
األنثوي��ة لكن منتخبات اإلناث هي ش��ريك حقيقي لمنتخبات 
الذك��ور وهي متس��اوية ف��ي الحق��وق والواجبات م��ع مراعاة 
الخصوصية التي تتطل��ب اهتمامًا أكبر م��ن األندية واتحادات 

األلعاب.
أن تب��دأ بخطوة ناجح��ة وجدية وعلى صعيد ك��رة القدم اللعبة 
الجماهيري��ة أم��ر غاية ف��ي األهمي��ة، وأن يكون الب��دء بفئة 
الناشئات أمر مبشر، وأن تعطي هذه الخطوة ثمارها األولية دليل 
بداية صحيحة، فإن استمر االتحاد الكروي القادم في تطوير هذه 
الخطوة فسنحقق انعطافة ناجحة في مسيرة المنتخبات األنثوية 
الكروية، وإكمال ه��ذه الخطوة دون تردد واجب كي ال نعود إلى 
النتائج الصادقة التي عانينا منها في كل االستحقاقات السابقة.

مرحى للناش��ئات المجته��دات ألنهن في البداي��ات فأعمارهن 
تحت 51 س��نة وبانتظارهن الكثي��ر، ولتحفيزهن التقت القيادة 
الرياضية بهن وشجعتهن وأثنت على جهودهن ووعدت بتقديم 
كل ما هو ممكن ألجل اس��تمراريتهن فقد قالت الناشئات كلمة 
مبش��رة في غرب آسيا والباقي يقع على عاتق المسؤولين عنهم 
الستثمار فرص نجاحهن على أكمل وجه وهذه مهمة أساس في 

أجندة االتحاد القادم إلكمال الخط البياني صعودًا.
مرح��ى لكن وبانتظار نجاحاتكن المس��تقبلية التي تعتمد على 

استمراركن ومثابرتكن.

أنتن األمل

نبيل الحاج علي

تش��هد قاعة اتحاد كرة الق��دم بمدينة الفيحاء الرياضية بدمش��ق اليوم 
الس��بت حدثًا هو األهم حيث س��يتم معرفة اتحاد ك��رة القدم للمرحلة 

القادمة بعد إجراء العملية االنتخابية .
وتضم قائمة المرشحين )3( أشخاص لرئاسة االتحاد وهم : فاروق سرية، 

أنس السباعي، حاتم الغايب.
بالمقابل ترشح شخص وحيد لمنصب نائب رئيس االتحاد هو زكريا قناة.
أما المرش��حين لمنصب أعضاء مجل��س اإلدارة )المقيمين( فهم طالل 
بركات، عس��اف خليفة، عب��د الرحمن الخطيب، محمد ن��زار رباط، أيهم 
الباش��ا و )غير المقيمين( رفعت الشمالي، عبد هللا بصلحلو، زياد شعبو، 
صف��وان العثمان، مروان خوري، ياس��ر أب��و حال، نبيل الس��باعي، زياد 
الحمود، محمد عبد الخليل، غزوان المرعي، ثائر الحويج، سعد قرقناوي، 

عبد القادر كرد أوغلي.

)اليوم( انتخابات اتحاد كرة القدم 

أحمد الصالح مدربًا جديدًا لكرة الفتوة والمخاوف حاضرة

كشف حساب أندية الدرجة األولى الحلبية بالدوري

مالك الجاسم

محمد هاشم إيزا

باس��تثناء تلك المباري��ات المؤجل��ة لفريقي الجهاد 
وعام��ودا بدوري الدرجة األولى لك��رة القدم، فإنه من 
الناحي��ة العملية تكون مرحل��ة الذهاب لرجال أندية 
حلب ق��د انتهت.. فما هي االنطباع��ات التي تركتها 
الف��رق األربعة المش��اركة بعد أن تف��اوت حضورها 
وتذبذب��ت نتائجها ف��ي الوقت ال��ذي يمضي الحرية 
واثقًا بقدراته وكفاءته على خوض مسيرة العودة حتى 
نهاية الطريق، بينما تصارع الفرق األخرى في س��باق 
التنافس نح��و األدوار التالية بانتظ��ار مرحلة اإلياب 
التي س��تقرر مصير الجميع وتعل��ن األفراح في ديار 

المتأهلين.
األقدر

الش��ك بأن الفريق األخضر هو أقدر وأفضل فرق حلب 
للدرجة األولى حتى اآلن ويس��ير بخط تصاعدي، يدل 
على ذلك المس��توى المتطور للفريق مقرونًا بس��جل 
النتائج الالفتة حيث حصد العالمة التامة في األسابيع 
األربعة متصدرًا مجموعت��ه الثالثة باقتدار، جامعًا 12 
نقطة من أربع��ة انتصارات متتالية، حيث تفوق على 
مصفاة بانياس بخماسية مقابل هدف وأتبعها برباعية 
نظيفة عل��ى جاره عمال حلب وتاب��ع بفوز ثالث على 
ش��رطة حماة بثالثة أهداف لواحد وأكم��ل الرباعية 
بتف��وق على مورك في عرينه 2/1 في لغة األرقام كان 
هج��وم فريق الحري��ة األقوى عندما س��جل 14 هدفًا 

وتلقى مرماه ثالثة أهداف خالل 4 جوالت.
الشريك اآلخر

ف��ي ذات المجموعة أي الثالثة ح��ل العمال بالمركز 
الثالث بعد صحوة متأخرة جاءت على حساب شرطة 
حماة عندما غلبه في ملعبه على أمل متابعة المشوار 
وتحس��ين األوضاع والوصول إلى مرحلة المنافس��ة، 
عمال حل��ب تلقى صدمة قوية قبل بدء االس��تحقاق 
عندما اس��تقال رئيس الداعم محمد نداف الذي لمح 
إلى عدة بوادر سلبية مثل انعدام روح المنافسة على 

التأهل للممتازة وتوفر مقومات الصعود لدى القيادة 
العمالية الفرعية مؤكدًا أنه شعر بأن أي جهد سيكون 
بال طائل أو مردود وهو من قدم في الموسم الماضي 
من جيبه نحو مليونين ونصف المليون وكيف يمكن 
لناد تحقيق أدنى مقومات المنافسة بميزانية ال تصل 
ثالثة ماليي��ن ليرة وهي ال تكفي للس��فر والتنقالت 
والتجهيزات والمس��تلزمات ورواتب رمزية بسيطة.. 
وبعد اس��تقالته لح��ق به مدرب الفري��ق خالد عريان 
وبق��ي الالعبون في أقوى معمع��ة صعبة لم يقبضوا 

رواتب سوى شهر واحد من مجمل مستحقاتهم؟!
بارقة أمل

افتتاحية العمال بخس��ارة أمام المصفاة تلتها ضربة 
موجعة من الحرية الجار برباعية عززت المخاوف من 
موسم سيئ أنش��ب أظافره في وجه الفريق قد تكون 
نتائج��ه هبوط محت��م للثانية، لكن الجه��از المعني 
بالفريق سرعا نما تدارك الخلل وكلف المدرب رياض 
ش��قرا بدياًل للعريان ال��ذي رفع من حظ��وظ الفريق 
كمه��دد بالهبوط إل��ى منافس على البطاق��ة الثانية 
للصع��ود إلى الدور التالي عندما ح��ل بالمركز الثالث 
في مجموعت��ه مع نهاي��ة المرحلة بأرب��ع نقاط من 
تعادل مع مورك في ملعبه بهدف لمثله وفوزه خارج 
قواعده على شرطة حماة بهدف رامي الناصر، وأفصح 
المدرب شقرا عما يجول بداخله بعد الفوز من أنه أعاد 
ال��روح للفريق وأنعش آماله وجع��ل إمكانية التأهل 
من أولوياته وتطلعاته في مرحلة اإلياب ومن الفريق 
الس��اعي لتفادي ش��بح الهبوط إلى طامح بقوة لنيل 
بطاقة الترش��ح الثانية برفقة الحري��ة، ولفت إلى أنه 
س��يلعب مبارياته جميعًا على ملعب في حلب وهذا 
يمنح الفري��ق جرعة إضافية عل��ى الصعيدين الفني 
والمعنوي، وبين »ش��قرا« أن مشاكل فريقه تلخص 
بنقص الالعبين وضعف خط الدفاع وقلة اإلمكانيات 
المادي��ة التي تقف حجرة عثرة في طريق فريقه، الفتًا 
إلى أنه استلم مهمة تدريب الفريق في ظروف صعبة 
كون��ه ابن النادي ومفرغًا لصالحه ولديه فكرة واضحة 

عن الفريق الذي سبق له أن دربه مدة موسم كامل.

الزيتون األخضر
ثالث فرس��ان الش��هباء بدوري الدرجة األولى عفرين 
الذي لعب ضم��ن المجموعة الثالث��ة التي تصدرها  
التضامن برصيد عش��ر نقاط ت��اله عفرين 8 نقاط من 
فوزي��ن على عمال حم��اة 3/2 وحرفي��ي حلب 4/0 
وتعادلي��ن في حلب مع كل م��ن التضامن وقمحانة 
بهدف لمثله، س��جل 9 أهداف واستقبل 4 بمعنى أنه 

ثاني أفضل هجوم ودفاع بعد التضامن المتصدر.
مس��اعد المدرب محمد عرب الذي عم��ل طوياًل مع 
الفريق قبل تس��لم الكابتن أنس ص��اري مهمته أكد 
أن معظ��م العبي فريقه م��ن الش��باب الذين لعبوا 
بالموس��م الماضي بعد تطعميهم بالعبين من ذوي 
الخبرة )زكري��ا بودقة، أمير نجار، فراس محمد، أيمن 
حبال، زكريا حس��ن بيك، نورس كوكه( وأضاف عرب 
أن فريق��ه قادر على انتزاع إحدى بطاقتي التأهل عن 
المجموعة وشدد مس��اعد المدرب أن مشكلة الفريق 
تكمن با للمسة األخيرة وإهدار الفرص الغزيرة وهو ما 
يدعو إلى ضرورة تعزيز الفريق بمهاجم هداف والعب 
محور وضمن الخيارات العب الحرية والجهاد س��ابقًا  

فراس األحمد.
خيارات أخرى

ولفت عرب إلى إمكانية بأحد الحارسين االحتياطيين 
إبراهيم أطلي أو كامل تفتنازي خالل اإلياب، وأوضح 
أن فت��رة التحضير لمباريات العودة بدأت بهمة عالية 
وهناك ني��ة إلج��راءات مباريات ودية م��ع االتحاد 
والحرية الختبار الالعبين الذين س��يتم اس��تقدامهم 
وختم بأن إدارة الن��ادي لم تقصر في توفير ما أمكن 
من الدعم المادي وصرف استحقاقات الالعبين رغم 
ضعف اإلمكانيات وأفصح أن س��قف تعاقدات أفضل 
العب��ي الفريق بلغ��ت 200 ألف ليرة وهي ال ش��يء 

بالمقارنة مع األندية األخرى.
ذكر رئيس نادي عفري��ن العائد مجددًا لقيادة النادي 
أن توجه��ات إدارته هذا الموس��م في ظ��ل الظروف 
المادية الصعبة تكمن في بناء فريق ش��اب وس��يتم 
التعاقد مع العبين ش��بان ألكثر من موسم والسعي 

للتأهل إلى الدور النهائ��ي والصعود للممتاز إن أكن 
في ظل تأخ��ر الفريق في مرحلة اإلع��داد والتحضير 
وبنائه مقارن��ة مع الفرق األخرى المرش��حة للصعود 

وانتزاع بطاقة العبور.
المشكلة المزمنة

الحديث عن فريق الحرفيين يط��ول بتعقيداته، هذا 
الفريق الذي لع��ب بدوري األقوياء ث��م هبط لألولى 
مهدد بالتقهقهر والنزول إلى الثانية، بعد أن فرط عقده 
قبل بداية مش��وار الموس��م بس��بب الضائقة المادية 
وتخلي المنظمة الحرفية عنه األمر الذي دعا رئيس��ه 
محمد ج��ال حبال لتس��فير كتاب إلى اتح��اد الكرة 

معتذرًا عن المشاركة بالدوري؟!
ثم عاد عن الق��رار لكن بعد فوات األوان حيث حجره 
معظ��م العبيه واضطر للمش��اركة بالعبين معظمهم 
من الشباب ذوي الخبرة القصيرة فكانت نتائجه وفق 
التوقعات حيث تذيل مجموعته بسلس��لة هزائم معه 
عفري��ن 4/0 وعم��ال حم��اة 3/1 والتضامن 3/0 وله 
مب��اراة مؤجلة مع قمحانة ل��م يخضها مطلع الدوري 
حين أعلن عن انسحابه قبل أن يتلقى رئيس النادي 
اتصااًل من اتحاد الكرة عندما وضعه بصورة المادة 27 
التي تقضي بش��طب النادي نهائيًا في حال انسحابه 
من الدوري، وعلى هذا األس��اس ت��م تجميع الفريق 
مما تيس��ر من الالعبين قبل بداية الموس��م بيومين 
فقط تمت قيادة المدرب رامي الحس��ن ليشارك بال 
استعداد أو تحضير فجاءت نتائجه طبيعية قياسًا مع 

الظروف التي مر بها فضاًل عن مجموعته القوية.
تجديد

رئي��س الن��ادي أض��اف أن مرحلة اإلياب ستش��هد 
تجدي��دًا على صعيد الالعبي��ن والجهاز التدريبي بعد 
أن ت��م التعاقد مع الم��درب األس��بق للفريق جمال 
هدلة بع��د اعتذار المدرب مج��د حمصي عن العمل 
عند محاورته وختم ما أقول إن نتائج الفريق س��وف 
تتحس��ن واستش��هد بما كان عليه الفري��ق بالدوري 
الممتاز عندما س��اءت نتائجه خالل الذهاب وحققت 

نجاحًا وقفزة مميزة باإلياب.

أص��در اتح��اد ك��رة الق��دم جدول 
مباريات أندية )الجهاد, عامودا, ح. 

حلب( ضمن ال��دوري العام ألندية 
الدرجة األولى لموسم 2019/ 2020 
إلقامة المباريات التي لم تقام لكل 
م��ن االندي��ة المذك��ورة أعاله في 

مرحلة الذهاب

أكد رياض شقرا مدرب كرة عمال 
حلب القديم الجديد بأنه اس��تلم 
تدري��ب الفريق بالمب��اراة األخيرة 
م��ن الذهاب م��ع ش��رطة حماة 
وحققنا الفوز الوحيد للفريق وأقول 
ب��أن مرحل��ة الذه��اب كانت غير 
ملبية لطموحنا وحين اس��تلمت 
الفري��ق اعتم��دت خط��ة جديدة 
اثنين من  وتم اس��تبعاد العبين 
األساس��يين ونستعد اآلن لمالقاة 
عام��ودا بحلب بالثامن عش��ر من 
الفوز  الق��ادم وطموحن��ا  الش��هر 
لزي��ادة النق��اط ومرافق��ة الحرية 
للدور الثاني ومباريات اإلياب كلها 

على أرضنا.
تدريب يومي وقلة المالعب

وتابع الكابتن شقرا بأننا لم نتوقف 

عن التدريب وبش��كل يومي تقريبًا 
ولعبن��ا مب��اراة ودية م��ع الحرية 
وتعادلنا 1/1 والمستوى الفني كان 
من طابقين الحرية بطابق وشرطة 
حماة وعمال حل��ب بالثاني وبقية 
الف��رق بالطابق الثالث ومس��توى 
التحكيم يختلف من مباراة ألخرى.

ويعاني الفريق م��ن قلة المالعب 
وااللت��زام اليوم��ي لالعبي الفريق 
وف��ي الختام طال��ب المدرب من 
اتحاد عمال حلب دعم الفريق ألن 
ن��ادي عمال حلب ه��و من أعرق 
أندية الدرج��ة األولى ليحقق أمله 
بالصع��ود لألضواء، يذكر أن الكادر 
مؤلف من رياض ش��قرا )مدرب( 
محمد خش��فه م. مدرب، س��امر 
درويش، م. حراس والشكر لرئيس 
النادي عب��د الوهاب بل��الر الذي 
يواكب الفريق ويعمل على تأمين 

كافة متطلباته.

كرة عمال حلب تواصل استعداداتها

المباريات المؤجلة في دوري كرة األولى

مباريات نادي الجهاد
الملعبالفريقاناليوم والتاريخ
الالذقية/ م الرياضيةالتضامن × الجهادالجمعة 1/3
الالذقية/ م.ا لالذقيةالجهاد × ع. حماهاالثنين 1/6
حماه/ الصناعيقمحانه × الجهادالجمعة 1/10
حماه/ الصناعيالجهاد × عفريناالثنين 1/13
حماه/ الصناعيالجهاد × ح, حلبالجمعة 1/17

مباريات عامودا
الملعبالفريقاناليوم والتاريخ
طرطوس/البلديم. بانياس ×عاموداالجمعة 1/3
المصفاةعامودا× الحريةاالثنين 1/6
طرطوس× البلديعامودا × موركالجمعة 1/10
حلب/7/ نيسانع. حلب× عامودااالثنين 1/13
حلب/ 7/ نيسانعامودا× ش. حماةالجمعة 1/17

مباراة ح. حلب
الملعبالفريقاناليوم والتاريخ
حلب/7/نيسانح. حلب× قمحانهاالثنين 1/6

صبحي أبو كم

عبد الرحيم طبشو

أكد الكابتن محمد دهمان مدير الكرة مس��ؤول األلعاب الجماعية 
بفريق الحرية في اجتماعه مع الكوادر التدريبية واإلدارية ومشرفي 
كرة الواعدين على أهمية التع��اون بين المدربين والعمل بجدية 
وبناء قاعدة واسعة وتوحد أس��لوب التدريب وتحديد األعمار لكل 
فري��ق والوصول إلى االعتماد على أبناء الن��ادي وعدم التعاقد مع 
العبين من خارج النادي وتأمين أوقات تدريب مناسبة لكل الفرق 
والتركيز على المس��ألة األخالقية قائاًل: نح��ن فريق قبل أن نكون 
مدربين وأيضًا دورة أعضاء الش��هادات التدريبية ودورات متقدمة 
ووع��د الدهمان بتأمين جميع المتطلب��ات التي طرحها المدربون 
في االجتماع وتأمين التجهيزات لكوادر اللعبة وكافة مس��تلزمات 

العملية التدريبية. 

اجتماع كوادر 
كرة الحرية الواعدة
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مؤتمر فرع حلب 
محمد هاشم إيزا

عقد فرع حلب لالتح��اد الرياضي العام مؤتمره 
االنتخاب��ي لل��دورة التنظيمية العاش��رة تحت 
شعار: »الرياضة فعل وإنجاز.. لتبقى راية الوطن 
مرفوع��ة«. بحضور: القاض��ي فاضل نجار عضو 
اللجنة المركزية أمين فرع حلب لحزب البعث 
العربي االش��تراكي واللواء موفق جمعة رئيس 
االتحاد الرياضي الع��ام والدكتور ماهر خياطة 
نائ��ب رئيس االتح��اد وأحمد منص��ور رئيس 
مكتب الش��باب ومحمد حرب��ة رئيس مكتب 
التنظي��م المركزي ف��ي المكت��ب التنفيذي، 
وقيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية 
والنقابات المهنية واللج��ان التنفيذية والفنية 

وإدارات األندية واإلعالم.
االفتتاح والتكريم

بالوق��وف دقيقة  المؤتم��ر  انطلق��ت أعم��ال 
صمت إج��الاًل وإكب��ارًا ألرواح ش��هداء الوطن 
وردد الحض��ور النش��يد الوطن��ي الخالد وألقى 
الرفيق عدنان العان��ي رئيس اللجنة التنفيذية 
كلمة االتحاد الرياض��ي العام كما ألقى الرفيق 
فاضل نجار أمين فرع الحزب كلمة جامعة من 
وحي المناس��بة وعرض فيلم وثائقي يجس��د 
الذك��رى الثالثة النتصار حل��ب وتحريرها من 
رجس اإلرهاب وإنج��ازات رياضيي المحافظة 
محليًا وعربي��ًا ودوليًا ثم كرم عدد من األبطال 

الرياضيين والمتقاعدين وهم:
ش��وق علوش، ميس��اء أبو صال��ح، ليلى موره، 
محمد مهيدي جلب، فاتح حبوش، أحمد وتد، 
المهندس باسل حاج حسين، المهندس حسام 
قرم، العقيد علي يونس، الرائد وس��ام شلهوم، 

الرائد عاصم جمول.
تساؤالت

دارت تس��اؤالت أعضاء المؤتم��ر حول تفعيل 
اللج��ان الفنية خاصة الرياضات الخاصة بحيث 
يكون أعضاؤها من أس��رة تلك األلعاب وليس 
من موظفي الفرع وصيانة منشأة نادي السفيرة 
وتأس��يس ناد للمعوقين وتأمين جهاز تحكيم 
إلكترون��ي للتايكوان��دو واستفس��ارات ح��ول 
التعليمات االنتخابية والمش��اكل التي رافقت 
إع��ادة تأهيل ن��ادي نبل من س��وء التنفيذي 
التنفي��ذ وضرورة  وإخ��الل المتعهد بش��روط 
مالحقت��ه وطرح أحدهم مش��كلة ملعب نادي 
العم��ال في منطق��ة هنانو الت��ي تحولت إلى 
مقر لتجميع السيارات التي دمرها اإلرهابيون 
وطلب��وا بترحيل ما حواه الملع��ب إلى معمل 
الحديد ف��ي حماة كما أكد البعض على تأمين 
تجهي��زات رفع األثقال واس��تعرض نادر خياط 
موض��وع عقب��ة الصال��ح الذي اعتم��ده اتحاد 
الكرة في صفوف رجال ك��رة النواعير من دون 
س��ند قانوني وهو من أقره المكتب التنفيذي 

بموجب قرار رسمي بأن عائديته لعمال حلب.
األلعاب المنسية

عزام عرنج��ي طالب بإل��زام األندية ممارس��ة 
الكرة الطائرة واليد وتطبيق االحتراف الداخلي 
عليهما لتنش��يطهما وتفعيلهما أس��وة بالقدم 
والس��لة ورأى س��الم خياطة أن يت��م تجهيز 
صالة خاصة بألعاب الق��وة البدنية فيما تمنى 
رامي ناولو اس��تعادة ص��االت الملعب الدولي 
النطالق نش��اط الرماية وأكد محفوظ جزائرلي 
أن التقرير المقدم ل��م يلحظ أي ذكر للكاراتيه 
كما تناول البعض تحول مالعب كرة المضرب 
إلى س��احات لعب لألطف��ال وأهمية صيانتها 
لممارس��ة التدريب��ات عليه��ا وتحدث��ت ريما 
زيات عن مشكلة مس��تثمر مسبح الباسل في 
إبعاد السباحين وعدم الس��ماح لهم بالدخول 

إلى المس��بح في األوق��ات المخصصة لالتحاد 
الرياضي وطالب كامل نجمي بتش��كيل مكتب 

لإلعالم في التنفيذية وتفعيله.
توضيحات

رئي��س التنفيذي��ة عدن��ان العان��ي: أك��د أن 
التنفيذية اس��تلمت مبدئيًا منشأة نبل وتابعنا 
المتعه��د وهناك حس��م عل��ى تأميناته، وتم 
تقديم الدعم المادي واللوجستي ألندية الريف 

لتنشيط ألعابها.
أحمد منصور رئيس مكتب الشباب قدم الشكر 
ألعضاء التنفيذية السابقة على جهدها وعملها 
كما أثنى على اإلع��الم الرياضي في المحافظة 
ولفت إل��ى أن المؤتمر الحالي هو األفضل منذ 
س��نوات وتمنى عل��ى القي��ادة الرياضية عدم 

التفريط بأي من أعضاء التنفيذية السابقين.
حديث القلب

الل��واء موفق جمع��ة رئيس االتح��اد الرياضي 
العام عبر عن س��عادته بحض��ور مؤتمر رياضة 
حلب الذي يتزامن مع األعياد المجيدة وذكرى 
تحرير المدينة من اإلرهاب ووجه التحية باسم 
الجماهير الرياضية على امتداد س��احة الوطن 
لجيشنا الباس��ل مؤكدًا بأننا نعمل بدعم قيادة 
الحزب ورعايتها ودعم الس��يد الرئيس بش��ار 
األس��د للحركة الرياضية الفت��ًا إلى أن الرياضة 
ش��أن وطني وحال��ة إجماع وش��كر التنفيذية 
الس��ابقة وتحدث عن إنجازاتنا خاصة ما تحقق 

في البطولة العربية لرفع األثقال األخيرة.
وعب��ر اللواء عن اعت��زازه بمؤتمراتن��ا الرياضية 
والحال��ة الديمقراطي��ة التي تكتنفه��ا وكذلك 
بإعالمن��ا الوطني ودعمه للرياض��ة، وتطرق إلى 
دعم الرياض��ات الخاصة والح��رص على تفريغ 
المخلصي��ن ف��ي عمله��م وأن حل��ب حظيت 
بالقس��م األوفر من الموازنة االس��تثمارية كما 
ن��وه إلى زيارته لمالع��ب الحمدانية وأن ما رآه 
ش��يئًا رائعًا من حيث تقدم األعمال ولفت إلى 
مس��ؤولية المنظمة من ناحية ترميم منش��آت 
نادي��ي نبل والس��فيرة وطلب م��ن إدارة نادي 
السفيرة إقامة دعوى قضائية بحق متعهد ترميم 
منش��آت الن��ادي إذا أخل بالش��روط وأكد على 
ن��ادي العمال تقديم الوثائ��ق والثبوتيات التي 
تفي��د بعائدية المالعب )عقب��ة الصالح( له ألن 
الطرف اآلخر قدم الملحقات والثبوتيات وأوضح 
بأننا مع األس��ف في مس��ابح األندية تنازلنا عن 
حقنا في حصة سباحينا وقدمنا للمستثمرين؟!

مطالب
شدد اللواء على ضرورة وجود المكتب اإلعالمي 
في التنفيذية وهو مطلب حق لكافة اإلعالميين 
وش��رح موضوع التباس البع��ض فيما يتعلق 
بالتعليم��ات االنتخابي��ة مؤك��دًا أن مس��ألة 
عدم الس��ماح لمن أمضى فترتين بالترش��يح 

للتنفيذي��ات وإدارات األندي��ة تختل��ف ع��ن 
اتحادات األلعاب واللجان الفنية، فهذه األخيرة 
عمله��ا فني بح��ت فيما العمل ف��ي اإلدارات 
والتنفيذيات إداري بنسبة %70 لهذا تم الفصل 
بي��ن الواقع واإلدارية والفني��ة وبالختام طالب 
بمتابع��ة موضوعه مس��تلزمات األثقال وأثنى 

على الطروحات وااللتزام.
الفقرة االنتخابية

من خ��الل عملي��ة االس��تئناس الحزبي التي 
س��بقت المؤتم��ر بيومين تم تش��كيل اللجنة 
التنفيذي��ة الجديدة وتلك االحتياطية وممثلي 
حلب للمؤتمر العام والموافقة عليها باإلجماع 

الكامل وهي:
التنفيذية الجديدة: المهندس عالء جوخه جي 
رئيس��ًا، ميس��اء مس��لب، صباح البكري، عبد 
هللا اس��كندراني، المهندس مع��ن غنوم، كمال 

بودقة، أحمد أمير شمة )أعضاء(.
االحتياطيون: نور الدي��ن تفنكجي، أحمد فواز 
يسقي، عمار الصالح، محمد ياسر قضيب البان، 

محمد عمر الحسين.
ممثل��و رياض��ة حل��ب ف��ي المؤتم��ر العام: 
المهن��دس مفيد مزيك رئيس ن��ادي االتحاد، 
المهن��دس هن��ري أرس��النيان رئي��س نادي 
العروبة، يوس��ف ش��يخو النبهان رئيس نادي 
السفيرة، محمد هاشم إيزا رئيس اللجنة الفنية 
لكرة القدم، عام��ر زيتوني رئيس اللجنة الفنية 

للقوس والسهم.
ش��هدت اللجنة التنفيذية تغييرًا ش��به شامل 
إذ ل��م يبق من اللجنة القديمة س��وى عبد هللا 
اس��كندراني وفيما يل��ي ضوء عل��ى األعضاء 

الجدد:
المهندس عالء جوخه جي: العب دولي س��ابق 
بكرة الس��لة ف��ي نادي االتحاد، م��درب وطني 
وسبق أن درب أندية االتحاد، الحرية، اليرموك، 

الجالء، الوثبة.
ميساء مسلب: عضو شاب وأنثوي: العبة دولية 
س��ابقة بنادي االتحاد ومدرس��ة تربية رياضية 

ورئيس اللجنة الفنية لكرة اليد.
صباح البكري: العبة بالكرة الطائرة وعضو إدارة 
في نادي االتحاد حاليًا س��بق أن كلفت س��ابقًا 
في عضوية اإلدارة االتحادية واللجنة التنفيذية 

وهي مدرسة تربية رياضية.
عب��د هللا اس��كندراني: بطل دولي س��ابق برفع 
األثقال وم��درب وطني في نادي الحرية وعضو 
تنفيذية س��ابق، موظف في مديري��ة التموين 

بحلب. 
المهندس معن غنوم: عضو سابق في إدارة نادي 
الجالء لعدة دورات مهندس متقاعد في مجلس 
مدينة حلب كم��ال بودقة )عنصر حيادي( بطل 
دولي س��ابق في الجمباز ورئيس اللجنة الفنية 

للعب��ة، موظف في فوج إطفاء حلب، أحمد أمير 
شمس��ه )عنصر ش��بابي( العب كاراتيه وعضو 

إدارة في نادي الحرية )عمل حر(.

مؤتمر فرع دير الزور
مالك الجاسم

بحضور س��اهر الحاج صكر أمين فرع دير الزور 
لحزب البعث العربي االشتراكي وأعضاء قيادة 
فرع دير الزور للحزب وإس��ماعيل حلواني عضو 
المكت��ب التنفي��ذي لالتحاد الرياض��ي العام 
وأمناء الش��عب الحزبية وتحت شعار الرياضة 
فعل وإنجاز لتبقى راية الوطن مرفوعة عقد فرع 
االتحاد الرياضي بدير ال��زور مؤتمره االنتخابي 

للدورة العاشرة في صالة اتحاد العمال.
وخ��الل حديثه أكد أمين فرع دير الزور للحزب 
عل��ى ضرورة تظاف��ر الجهود والتع��اون لتعود 
رياض��ة المحافظ��ة كم��ا كان��ت في الس��ابق 
وتعتلي منص��ات التتويج وهذا يتطلب جهودًا 
إضافية لدف��ع عجلة الرياضة إلى األمام وخالل 
الس��نوات الماضية كانت الرياضة خير س��فير 
لس��ورية وارتفع علم الوطن عاليًا في المحافل 
الدولي��ة ع��زف النش��يد الوطن��ي للجمهورية 
العربية الس��ورية واليوم مطل��وب منا أن نعيد 
بهجة الرياضة للمحافظة ونطورها ونس��تقطب 
الخام��ات والمواه��ب الرياضي��ة ونعمل على 
تأهيل منشآتنا الرياضية ليعود هدير المالعب 

وتعود أندية المحافظة.
وم��ن اب��رز ما تم طرح��ه خ��الل المؤتمر من 
مداخ��الت كان ح��ول ض��رورة إع��ادة تأهيل 
المنش��آت الرياضي��ة وفي مقدمته��ا الملعب 
البل��دي لتعود أندي��ة الفت��وة واليقظة لتلعب 
عل��ى أرضه��ا وبي��ن جمهورها ووض��ع خطة 
اس��تثمارية لالس��تفادة من األرضية الموجودة 
ضمن المواقع الرياضية والعمل على تخصيص 
األندية باأللع��اب ورصد ميزانية لنش��اط لكل 
ناد مش��ارك باأللعاب المعتمدة وافتتاح مراكز 
تدريبي��ة لأللعاب الفاعلة ف��ي المدينة والريف 
وتأمين وس��ائل نقل لفرع االتحاد الرياضي من 
خالل التنس��يق مع المكت��ب التنفيذي ورفع 
اإلعانات لألندية في المحافظة لدعم النش��اط 
الرياضي وإعادة صيانة وتأهيل مس��بح األس��د 
الدولي واالستفادة من الموقع وترميم مقرات 
األندي��ة وزي��ادة الدعم المادي له��ا في الريف 
والمدين��ة وتفريغ المدربين وإعفاء الكوادر من 

رسوم الدورات وإقامة دورات للرياضيين.
وخالل حديث��ه وعد إس��ماعيل حلواني عضو 
المكت��ب التنفي��ذي لالتحاد الرياض��ي العام 
بتأمي��ن كاف��ة مس��تلزمات العم��ل الرياضي 
أللعاب المحافظة وتذليل كافة الصعوبات التي 

تعترض العمل الرياضي 

بعد ذلك اس��تكمل المؤتمر جدول أعماله وتم 
انتخاب حس��ين المزيد رئيسًا للجنة التنفيذية 
وكل من ش��الش الشالش - رش��يد العكلة - 
كنان بعاج - ديم��ا المحمود وعمران المحمد 

- حسن ديواني.
أم��ا المتممين للمؤتم��ر العام فه��م: جمال 
الشرابي ، عماد المحيسن ممثلين عن األندية 
ورفعت الحس��ين وس��اجد العبيد عن اللجان 

الفنية.

فرع حماة
صالح أورفيل

ج��رت انتخابات اللجن��ة التنفيذي��ة الجديدة 
لالتحاد الرياض��ي بحماة بحضور كل من أمين 
فرع الح��زب والمحافظ، والل��واء موفق جمعة 
رئي��س االتحاد الرياضي الع��ام والدكتور ماهر 
خياطة نائ��ب رئيس االتحاد، في البداية عرض 
اللواء رئيس االتحاد لمح��ة عن وضع الرياضة 
الس��ورية وأش��اد باألندية واللجان واالتحادات 
والالعبين والالعبات الذين حصدوا الميداليات 
الكثي��رة خالل الفت��رة الماضية م��ا يدل على 
الجه��ود الكبي��رة المبذولة في كاف��ة مفاصل 
أندي��ة ولج��ان واتحادات  الرياض��ي  العم��ل 

والعبين موهوبين.
ثم قدم المؤتمرون مقترح��ات لتطوير العمل 
ف��ي المرحل��ة القادم��ة، نعرض بعضه��ا: 1- 
الض��رورة الملحة إلنجاز أرضي��ة ملعب عثمان 
الحوراني وأرضي��ة ملعب تدريبي جديد جانب 
الملعب الصناعي لسد حاجة 14 ناديًا يمارسون 

اللعبة بحماة بكل فئاتها.
2- ترمي��م وإصالح األندي��ة التي تضررت من 
الحرب الظالمة على س��ورية وإعادتها وتأهيلها 

للعطاء من جديد.
3- تأمين مستلزمات األلعاب من تجهيزات ووسائل 

تدريب لمساعدة هذه األلعاب للعطاء األمثل.
4- تجهيز جزء من مس��بح األس��د لالستعمال 

شتويًا وخاصة حفرة الغطس.
وفي الفق��رة االنتخابية نجحت بالتزكية اللجنة 
التنفيذي��ة الجديدة حس��ب ما يل��ي: 1- عبد 
الرزاق زيتون )رئيس��ًا(، ش��ذى جروان، الوذان 
العام��ود، حكم عبد ال��رزاق، نزي��ه المحمود، 

مخلص قشاش، عبد القادر قوجة )أعضاء(.

إدلب والرقة
ج��رت انتخابات أعضاء اللجن��ة التنفيذية في 
كل م��ن إدلب والرقة )كل على حدة( في صالة 
اللجن��ة التنفيذية بحماة بحض��ور اللواء موفق 
جمعة رئيس االتح��اد الرياضي العام والدكتور 
ماهر خياطة نائب رئيس االتحاد الرياضي العام 

وأسفرت النتائج عما يلي:

لجنة الرقة
حض��ر انتخابات تنفيذية الرقة 49 عضوًا أصياًل 
وجرت االنتخابات الختيار اللجنة المطلوبة من 
10 مرش��حين وبنتيجة االنتخاب فاز األعضاء 

التالية أسماؤهم:
فواز العثمان رئيس��ًا، أحمد الش��ريف، حميدة 
شيخ حبيب، عمار منى، رنيم ديب، عبد العزيز 

الحسن، عيسى الحسن )أعضاء(
لجنة إدلب

حضر انتخابات تنفيذية إدلب 32 عضوًا أصياًل 
وتقدم 8 أعضاء، وقبل إجراء العملية االنتخابية 
انس��حب عبد الق��ادر الذقاني، فف��ازت اللجنة 
بالتزكية على الش��كل التالي: عبد الرزاق جبان 
)رئيسًا(، أحمد وعيظ، أحمد نضال دهني، علي 
حالق، محمد سمس��وم، عبد الباس��ط محلول، 

مدين حسين )أعضاء(.

مؤتمر فرع السويداء
زياد عامر 

بحضور اللواء فوزات ش��قير أمي��ن فرع حزب 
العربي االش��تراكي بالس��ويداء واللواء  البعث 
موف��ق جمعة رئي��س االتح��اد الرياضي العام 
والدكت��ور ماه��ر خياطة نائب رئي��س االتحاد 
الرياض��ي الع��ام وعدد م��ن أعض��اء المكتب 
التنفي��ذي لالتح��اد الرياضي ومس��ؤولين في 
الحزب والدولة انعق��د المؤتمر االنتخابي لفرع 

السويداء.
ألقى رئي��س اللجنة التنفيذي��ة طارق العفيف 
كلم��ة ترحيبية تالها عرض فيل��م موجز ألبرز 
االنجازات والنشاطات التي كانت حاضرة خالل 
الع��ام الذي نودع أيام��ه األخيرة ثم مداخالت 
المكش��وفة  المالعب  تمح��ورت ح��ول قل��ة 
بالمدين��ة الرياضي��ة والحاج��ة لترميم أرضية 
الصال��ة الرئيس��ية والملع��ب الصناعي وصالة 
نادي الرح��ا و بناء هنغار لطائ��رة نادي الثعلة 
وإع��ادة تأهيل صالة نادي ش��هبا واس��تمالك 

األراضي المحاذية لملعب كرة القدم.
الل��واء موف��ق جمعة أك��د في كلم��ة له على 
مس��ؤولية األندي��ة بتأمين متطلب��ات ألعابها 
وصيانة منش��أتها وذلك حس��ب القانون ) 8( 
ومع ذلك يق��وم المكتب التنفيذي بتخصيص 
بن��د إعانات األندي��ة بالموازنة العام��ة منوهًا 
ب��أن هذه المؤتم��رات هي تمهي��د لمؤتمرات 
قادمة واعدًا بترميم صالة نادي ش��هبا وتأمين 
متطلب��ات الجودو ف��ي نادي الرحا وإنش��اء ) 
هنغ��ار ( لطائرة نادي الثعلة وطلب من رئيس 
النادي العربي تقديم مقترحاته من أجل إيجاد 

مطارح استثمارية لتغطية نفقات ألعابه.
أمين فرع الح��زب طلب من أعض��اء المؤتمر 
االبتع��اد ع��ن العاطفة في اختي��ار من يصلح 
لقي��ادة المرحل��ة القادمة وأضاف ما س��معته 
م��ن مداخالت كان )خجواًل( وال يتناس��ب مع 
ما يقدمه المكتب التنفيذي لرياضة المحافظة 
!!  وبالفقرة االنتخابية بلغ عدد المرش��حين 19 
والمطلوب اختيار 7 أس��ماء وحس��ب ترتيب 
األص��وات نجح كل من ط��ارق العفيف، مجيد 
األع��ور، ناص��ر النجار، ش��ادي عصف��ور، عمر 
الجباع��ي، رزان الدال��ي، سوس��ن البني وال 7  
االحتي��اط أنوار جربوع ، كن��ان حاطوم ، طارق 
رضوان، نور أبو عس��اف، ربي��ع الخطيب، فرح 
العسافين، باسل أبو فخر على أن تختار القيادة 
رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية في وقت الحق 
وال��ى المؤتمر الع��ام كمتمين ف��از بالتزكية 
مروان زين الدين وحس��ام أبو الفضل  ) رؤساء 
لجان فنية ( وباالنتخابات لرؤس��اء األندية فاز 

نزار أبو راس ومطيع صيموعة.

محليات
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اختتمت المرحلة الس��ابعة من دورة الس��الم الدولية لقفز 
الحواج��ز من تصني��ف النجمتين والتي تق��ام تحت رعاية 
السيدة الفارسة منال األسد الرئيس الفخري التحاد الفروسية 

بمشاركة عدد من الدول العربية واألجنبية.
وضمت هذه المرحلة الس��ابعة التي أقيمت في نادي باسل 
األس��د للفروس��ية بالديماس خمس مباريات منها مباراتان 
للفئة المتوس��طة ومثلهما للفئة العليا ومباراة واحدة للفئة 

الصغرى وهي مباراة كأس الجمهورية.
المب��اراة األول��ى للفئة العلي��ا ارتفاع الحواجز )541 س��م( 
شوطين متتاليين يجتازهما الفارس وتكون النتائج حسب 
األق��ل أخطاء وزمن الش��وط الثان��ي: 1- الف��ارس األردني 
ابراهيم هاني بشارات، 2- الفارس أحمد حمشو، 3- الفارس 
األردني هاني بش��ارات، 4- الفارس اإليطالي لوكا قواتا، 5- 

الفارس محمد جوبراني.
المباراة الثانية للفئة المتوس��طة ارتفاع الحواجز )031 سم( 
شوطين متتاليين يجتازهما الفارس وتكون النتائج حسب 
األقل أخطاء وزمن الش��وط الثان��ي: 1- الفارس ليث العلي، 
2- الفارسة شام األسد، 3- الفارس هاني بدران، 4- الفارس 

هاني بدران )على جواد آخر(, 5- الفارس��ة شام األسد )على 
جواد آخر(.

المب��اراة الثالث��ة للفئة العلي��ا ارتفاع الحواجز )541 س��م( 
شوطين متتاليين يجتازهما الفارس وتكون النتائج حسب 
األقل أخطاء وزمن الشوط الثاني: 1- الفارس أحمد حمشو، 
2- الفارسة شام األسد، 3- الفارس همام الخولي، 4- الفارس 

عمرو حمشو, 5- الفارس األردني ابراهيم هاني بشارات.
المباراة الرابعة للفئة المتوس��طة ارتفاع الحواجز )031 سم( 
شوطين متتاليين يجتازهما الفارس وتكون النتائج حسب 
األقل أخطاء وزمن الش��وط الثاني: 1- الفارس��ة شام األسد، 
2- الفارس ليث العلي، 3- الفارس عمرو حمشو, 4- الفارس 

همام الخولي، 5- الفارسة شام األسد )على جواد آخر(.
المباراة الخامس��ة واألخيرة مب��اراة كأس الجمهورية للفئة 
الصغ��رى ارتفاع الحواجز )031 س��م( ش��وطين متتاليين 
يجتازهما الفارس وتكون النتائج حسب األقل أخطاء وزمن 
الش��وط الثاني: 1- الف��ارس محمد الخطي��ب، 2- الفارس 
محمد البعل��ي، 3- الف��ارس أحمد المص��ري، 4- الفارس 

حسان عبود، 5- الفارس غالي الزيبق.

أحرزت بعثة البلياردو والسنوكر ثالث ميداليات 
متنوعة في بطولة غرب آس��يا المجمعة المقامة 
في البحري��ن، وذلك حتى صباح أمس الجمعة، 
والميداليات بالتفصي��ل فضية ليزن الحداد في 
منافسات السنوكر )6( كرات للرجال وبرونزيتين 
في مس��ابقة بلياردو )8( كرات لباسم عبود في 
فئة الرجال والالعب الواعد وسام الدكاك في فئة 

الشباب تحت 18 سنة.
ف��ي منافس��ات الس��نوكر )6( كرات ش��اركت 
)11( دولة وكانت المنافس��ة قوي��ة وكبيرة بين 
المتنافسين واستطاع خالل ذلك الالعب الشاب 
يزن الحداد إحراز الميدالية الفضية بعد خسارته 
في المباراة النهائية أمام اإلماراتي محمد شهاب 
بنتيج��ة 6 / 2 وكان الح��داد قد ف��از في نصف 
النهائي على القطري أحمد سيف بنتيجة 5 / 0.

وأقيمت منافسات البلياردو )8( كرات في بطولة 
غرب آس��يا المجمعة بمش��اركة أكث��ر من )50( 
العب��ًا مثلوا )11( دولة ه��ي باإلضافة لبعثتنا كاًل 
من البحرين ولبنان واالردن وفلس��طين والعراق 
والس��عودية واالم��ارات وقطر والكوي��ت وعمان 
وحقق خاللها العبنا باسم عبود الميدالية البرونزية 
لفئ��ة الرج��ال، والالع��ب الواعد وس��ام الدكاك 

الميدالية البرونزية لفئة الشباب تحت 18 سنة.
وف��ي منافس��ات البلياردو 9 ك��رات فاز الالعب 
ازه��ر الزيبق على العب أردني 9 / 0 وعلى العب 

عمان��ي 9/ 7 وخس��ر مب��اراة مع الع��ب قطري 
بنتيجة 9 / 3.

علم��ًا أن الالعبي��ن ي��زن الحداد وعب��د الكريم 
مقصود كانا قد تصدرا مجموعتيهما بالدور األول 
في فردي س��نوكر الرجال لكنهما خرجا بحس��رة 

من دور الثمانية لتفوق خبرة المنافسين.
زيادة الغلة 

باإلضاف��ة للميدالي��ات الثالث أع��اله قد تكون 
هناك فرصة لبعثتنا لزي��ادة غلتها بماتبقى من 
مباري��ات )والجريدة على الطابع( ففي مس��ابقة 
رجال السنوكر خسر منتخبنا مواجهته اإلفتتاحية 
م��ع اإلم��ارات )3/2( وفاز بعد ظه��ر الخميس 
على البحري��ن)3/0( وتبقى مباراتان مع العراق 
وعمان بالدور األول حي��ث يتأهل فريقان للدور 
نصف النهائي من ه��ذه المجموعة التي ضمت 

4 منتخبات.
وفي مس��ابقة الس��نوكر تحت )21( سنة تغلب 
الشاب يزن حداد على العب بحريني وهو مؤهل 
لمتابع��ة انتصاراته علمًا إنه أصغر المش��اركين 

)17 سنة(.
ونذك��ر أن البعثة تضم محمد علي ميهوب عضو 

المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي رئيسًا
وأزهر الزيبق مدربًا للس��نوكر والالعبين: باس��م 
عبود ووس��ام الدكاك وعبد الكريم مقصود ويزن 

الحداد. 

ختام المرحلة السابعة 
من دورة السالم الدولية لقفز الحواجز

ثالث ميداليات لمنتخب البلياردو 
والسنوكر في بطولة غرب آسيا 

عادت بعث��ة منتخبن��ا الوطن��ي بالمبارزة 
للس��يدات والرجال من الكوي��ت بحصيلة 
وافرة من الميداليات تخللها تألق كبير على 
المس��توى الفردي والجماع��ي ليتوج ذلك 
بالصعود لمنصات التتوي��ج 6 مرات حيث 
حقق��ت البعث��ة ذهبيتي��ن وفضية وثالث 

برونزيات على النحو التالي.
ذهبية الفردي لنجالء شرقي )سابر( وذهبية 
الفرق سيدات )ايبيه( وفضية فرق السيدات 
)س��ابر( وبرونزية لنجالء الش��رقي )ايبيه( 
وبرونزيتين في مس��ابقة فرق الرجال )سابر 

وايبيه(.
قالوا يف البطولة

في ختام البطولة وقب��ل وصولهم المتوقع 
لدمشق أمس والجريدة على الطابع تحدث

مدرب المنتخب المتواجد في الكويت أدهم 
صقر ل� » االتحاد« قائاًل:: كانت البطولة قوية 
جدًا بمشاركة تسع دول عربية في مقدمتها 
تونس والسعودية وقطر والكويت واالمارات 
والعراق ورغم ذلك اس��تطعنا تقديم نتيجة 
طيب��ة ورفع العل��م الغالي وعزف النش��يد 
العرب��ي الس��وري بع��د تألق أف��راد البعثة 
والحصول على المرك��ز الثالث في الترتيب 

العام للبطولة علمًا أننا أصغر وفد مشارك.
أم��ا الالعب��ة نجالء ش��رقي فق��د قالت بعد 
تقليده��ا الميدالية الذهبية: ذهبية وبرونزية 
كان��ت حصيلتي ف��ي البطول��ة العربية بعد 
انقطاع عن المش��اركة دام خمس س��نوات، 
شعوري ال يوصف، وأعدكم بأن القادم افضل.

وتحدث��ت أفروديت أحمد عن المس��توى 
الجيد للبطولة على العموم من أسماء كانت 
موجودة هناك كبطلة الخليج وبطلة إفريقيا 
وهناك أيض��ًا العبات كويتي��ات مقيمات 

في إيطالي��ا ويتدرب��ن هن��اك، مضيفة ل� 
»االتحاد«: س��الحي أن��ا والالعبة ماري هو 
اإليبيه فخرجت ماري من دور الس��تة عشر 
على يد بطلة اإلم��ارات كما خرجت أنا من 
دور رب��ع النهائي أم��ام الكويتي��ة صاحبة 
الميدالية الذهبية، وكان تركيزنا على مباراة 
الفرق وهو شعور مختلف أن تشارك وتلعب 
وتحق��ق إنجازًا مع فريق وه��و أمر مختلف 
عن اللقب الف��ردي, وأضافت أفروديت في 
طريق الحص��ول على ذهبية الف��رق: دخلنا 
بجو البطول��ة ولعبنا مباش��رة بالدور نصف 
النهائي للفرق بسبب نتائجنا الفردية الجيدة 
وكان تصنيفن��ا هو األول قبل ه��ذا الدور، 
وجاء بعدن��ا الفريق الكويتي ث��م اإلماراتي 
والقطري على الترتي��ب، لعبنا مع منتخب 
قطر وفزنا عليه 45/36 وكانت نتيجة جيدة 
وقوية ولعبنا تكتيكيًا بش��كل جيد وفازت 
باللقاء اآلخر اإلمارات على الكويت لتالقينا 

بالنهائ��ي.. والفري��ق اإلمارات��ي كان مجهزًا 
بش��كل كبير ولم يتوقع أح��د أن نفوز عليه 
بهذا الفارق لكنن��ا دخلنا المباراة بحذر كبير 
ولعبنا بدقة عالية م��ن دون أن نرتكب أي 
خطأ لنحرج جميعًا راضين عما قدمناه بعد 
الف��وز 45/32 حي��ث بدأت المب��اراة بفارق 
تقدم ضئيل لكن س��رعان ما اتس��ع حيث 
أنهيت الجولة قب��ل األخيرة بنتيجة 40/30 

قبل أن تحسمها نجالء بالنهاية 45/32.
البعثة

في الختام نذكر ب��أن البعثة التي تواجدت 
في البطولة العربية للعموم بالمبارزة تألفت 
من د.الفت وطفي رئيسة للبعثة، والمدربين 

أدهم صقير وأريج وسوف.
الالعب��ون: جواد منزلجي - آدم وس��وف - 

حذيفة حجازي
الالعبات: نجالء الش��رقي - افروديت احمد 

- ماري علي. 

ش��ارك نادي الش��رطة بالعبيه الش��باب 
م��ن المنتخب الوطني ف��ي بطولة األندية 
اآلس��يوية األولى للشباب التي استضافتها 
الكويت بمش��اركة 17 ناديًا م��ن 12 دولة 
اعتمد ع��دد منها على العبين مجنس��ين 
للفردي  البطول��ة مس��ابقتين  وتضمن��ت 
المركزي  الش��رطة  ن��ادي  والف��رق وأحرز 
ميدالية فضية و3 برونزيات وضمت البعثة 
الرائد ياس��ر حس��ن رئيس��ا للبعثة, منذر 
الخياط إداريا, وبش��ير عاشور مدربا والذي 
تح��دث ل )االتحاد( ع��ن تفاصيل ونتائج 

المشاركة.
الدول المشاركة

ش��اركت الكوي��ت الدولة المس��تضيفة ب 
4 أندي��ة, العراق 3 اندي��ة, الصين تايبيه 2 
نادي, س��ورية, االمارات, لبن��ان, البحرين, 
تايالن��د, هون��غ كونغ, م��كاو, الس��عودية, 
سورية, قيرغيرس��تان: مثلهم ناد واحد في 
البطول��ة, والمدة الزمني��ة للمباراة 4 دقائق 
متصلة بجولة واحدة, والمنتخب يلعب ب�5 
العبين من أوزان 66, 73, 81, ,90 + 91 كغ 
ومنتخب نادي الش��رطة يضم ممن تنطبق 
عليه��م أوزان العبي المنتخ��ب 3 العبين 
ويفوز الفريق كحد أدنى إذا فاز 3/2 من عدد 

المباريات للفريق الواحد.
الميداليات السورية

- الالع��ب عمران عجين��ة وزن 60 كغ فاز 
في اللق��اء االول على العب من هونغ كونغ 
بالعالم��ة الكامل��ة )أيب��ون( وعل��ى العب 
الصين تايبيه بالسكور الذهبي بعد التعادل 
ف��ي الوقت االصل��ي, وفاز بالنص��ف نهائي 
على كويتي )مجنس( بالسكور الذهبي بعد 
التعادل بالنقاط في الوقت االصلي, وخس��ر 
اللق��اء الختام��ي مع العب الصي��ن تايبيه 

بنصف عالمة وتقلد الميدالية الفضية.
- الالعب حسان النجم وزن 66 كغ, فاز على 
الالعب الس��عودي بنصف عالم��ة )وزاري( 
وخسر مع العب قرغيزي باإلنذارات, ولعب 
ب��دور الترضية وفاز على العب مكاو بعالمة 
وزاري, وف��از عل��ى العب كويتي بالس��كور 

الذهبي وتقلد الميدالية البرونزية.
- الالع��ب حس��ين بي��ان وزن 73ك��غ فاز 
بالمب��اراة االولى بالقرعة )ب��اي( وفاز على 
العب عراق��ي بالعالمة الكاملة وخس��ر مع 
العب قيرغيزي بنصف درجة, ولعب المباراة 
النهائي��ة مع الع��ب كويتي وف��از بالعالمة 

الكاملة واحرز البرونزية.
- وجاءت البرونزية الثالثة بمس��ابقة الفرق 
حيث لع��ب فريقنا 3 مباري��ات مع لكويت 
بفري��ق مجنس وخس��ر 0/3 وف��از في دور 
الترضية عل��ى منتخب الع��راق 3/0 وعلى 

الكويت الكويتي 3/0.
أداء بال نتائج

- الالع��ب محم��د خانج��ي وزن 81 ك��غ 
خس��ر مع العب كويتي في المباراة االولى 

باإلنذارات وخرج من المنافسة.
- الالعب أس��امة حيبا وزن 90 كغ فاز في 
المباراة االولى على كويتي بالعالمة الكاملة 
وخس��ر مع الكويت��ي )األوزبك��ي( بنصف 
عالمة )وزاري( وف��ي دور الترضية فاز على 
العب تايالندي بالعالمة الكاملة, وخسر مع 
العب صيني بنصف عالمة, وحل في المركز 

الخامس. 
مستوى المنافسة جيد

وعن مستوى المنافسة بين الفرق المشاركة 
قال عاش��ور: المس��توى الفني للبطولة كان 
عالي��ًا ج��دًا وظهر ذل��ك من خ��الل األداء 
الحرك��ي المميز خاصة م��ن العبي تايبيه. 
الكويت, س��ورية, االمارات,  قيرغيزس��تان, 
واض��اف: كان التنظي��م جي��دا, والتحكيم 
جرى باشراف االتحاد اآلس��يوي ولم يقدم 
أي اعت��راض يس��تحق المناقش��ة أو إبداء 
الرأي حوله,واالستضافة كانت متميزة وتم 

توفير كل المتطلبات.
لقطات

- ش��كرت ادارة البعثة الل��واء موفق جمعه 
رئيس االتحاد الرياض��ي العام على الجهود 
التي يقدمه��ا لرياضة الج��ودو للوصول بها 
الى المس��تويات العالية وتحقي��ق النتائج 
بالميداليات الملونة, واللواء محمد رحمون 
وزير الداخلية لتشجيعه للمشاركة وللعميد 
حاتم الغائب رئيس اتحاد الش��رطة لرعاية 
لعبة الج��ودو ومنيف طعم��ة رئيس نادي 
الش��رطة لتوفير مس��تلزمات الالعبين من 

العمرية,  الفئات  أدوات وتجهيزات وتحفيز 
وال��ي اتحاد الج��ودو والس��امبو الهتمامه 

بالتدريب النوعي لالعبين.
- اس��تقبلت رابط��ة مش��جعي المنتخبات 
الوطنية السورية في الكويت البعثة والتقى 
معها الس��فير الس��وري لدى وصولها وقبل 
مغادرته��ا الكويت عائدة  س��ورية وقدم لها 

هدايا مادية ومعنوية. 
- عل��ق ياس��ين االيوبي المكلف بتيس��ير 
اتحاد الجودو والس��امبو على النتائج قائال: 
إن المش��اركة في البطولة ضرورية لكش��ف 
مستوى العبينا آسيويا, وحققوا نتائج جيدة 
خاصة وهم يلعبون ألول مرة على مستوى 
االندية اآلس��يوية, والعبو نادي لشرطة هم 
أعض��اء في المنتخب الوطني ويتدربون في 
صالة المنتخبات, والنجاح الذي حققوه هو 
امتداد لالنتصارات الس��ابقة التحاد الجودو 
والس��امبو خالل الع��ام الجاري, والش��كر 
للمكتب التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام 
ممث��ال باللواء موفق جمع��ة رئيس االتحاد 
الرياض��ي العام الذي يوفر كل مس��تلزمات 
ورياض��ة  الرياضي��ة  باأللع��اب  النه��وض 
وللمس��ؤولين  الش��رطة  ولنادي  الج��ودو, 
عنه مش��اركتهم بهده البطول��ة التي تغني 
مس��يرة رياضة اللعبة, وحس��ب خطة العام 
القادم تس��تضيف الكويت البطولة العربية 
لألندية والمنتخبات للفئات العمرية شباب 
وناش��ئين وأش��بال في الفترة م��ن 28/1/ 

حتى/1/2/2020.

حقق منتخب س��ورية للم��واي ت��اي ميداليتين 
برونزيتي��ن ف��ي بطولة آس��يا المقام��ة حاليًا في 
العاصمة اإلماراتية أبو ظبي بمش��اركة 300 العب 

من 30 دولة.
وتوج الع��ب منتخبنا وائ��ل الس��عيد بالميدالية 
البرونزية لوزن 91 كغ والالعبة ناديا السيد ببرونزية 

أخرى لوزن 63 كغ.
وتتألف بعثة المنتخب من المارديني رئيسًا وعالء 
عامر مدربًا وس��لمان عيس��ى مدربًا مساعدًا ومن 
الالعبي��ن حيان جمية ل��وزن 60 كغ وعلي حافظ 
ل��وزن 75 ك��غ وأحمد عبدي ل��وزن 86 كغ ووائل 

السعيد لوزن 91 كغ وناديا السيد لوزن 63 كغ.

)6( ميداليات متنوعة للمبارزة في البطولة العربية بالكويت

فريق جودو الشرطة يحرز أربع ميداليات في البطولة اآلسيوية األولى للشباب 

برونزيتان لسورية في بطولة 
آسيا للمواي تاي

ربيع حمامة

صبحي أبو كم

الرياضية  األسرة  فقدت 
كبيرًا  رياضياً  قائدًا  بحماة 
حمدون  حازم  الكابتن  هو 
النواعير  نادي  رئيس 
نجماً  كان  والذي  األسبق 
القدم  كرة  نجوم  من 
حماة  وبمنتخب  بالنادي 

وذلك إثر نوبة قلبية.
بأحر  تتقدم  االتحاد  أسرة 
الرياضة  أسرة  من  العزاء 
وذوي  النواعير  نادي  يف 
أن  الله  نسأل  الفقيد.. 
برحمته  الفقيد  يتغمد 

وغفرانه.

تعازينا
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)الخميس(  األول  أم��س  غادرتن��ا 
بعث��ة منتخبنا الوطني لكرة الس��لة 
للناشئات )تحت 16( عامًا بطل لقب 
النسخة األولى من بطولة غرب آسيا 
والتي اس��تضافتها دمشق منذ شهر 
إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وتحديدًا إلمارة الش��ارقة للمشاركة 
بالبطول��ة الدولي��ة الرباعية المقررة 
بالفترة مابين 26-30 / 12 الحالي، 
الش��ارقة  نادي  وتش��هد مش��اركة 
اإلماراتي وناد م��ن صربيا وناد من 
مصر، وكان منتخبنا أقام معس��كرًا 
الماضي  األس��بوع  قصي��رًا  تدريبيًا 
)انطلق صباح الثالث��اء( في مدينة 
الفيح��اء بدمش��ق وتتأل��ف البعثة 
م��ن المدربة ريم صب��اغ والمدرب 

المس��اعد موس الفحل والالعبات: 
أرميك بوشكيزنيان )العروبة( ويانا 
عفي��ف )التضام��ن( وماري��ا البدر 
)التضامن( وبيروين خليل )الحرية( 
ودلع حمود )األشرفية( والرا خوجه 

جي )االتحاد( ولين برنية )الوحدة( 
الياس )الثورة( وس��يميل  وس��ارة 
األحم��ر )الج��الء( وغالي��ة كيالني 
)الوحدة(  ججو  وبيرفين  )الفيحاء( 

وأليسا الدبل )الثورة(.

نادي االتحاد مؤخرًا  إدارة  توصلت 
مع الالعب المغت��رب بالل آطلي 
وعل��ى ما يب��دو توص��ل الطرفان 
التف��اق يقض��ي بع��ودة الالع��ب 
لس��ورية والتوقي��ع م��ع الن��ادي 
لموس��مين وذلك بع��د أن قضى 
المحتاجة  الزمني��ة  المدة  الالعب 
لدف��ع البدل النق��دي عن الخدمة 
اإلدارة  قدم��ت  وق��د  االلزامي��ة، 
بشكل رس��مي إلى شعبة التجنيد 
)بتاريخ  الالعب  أوراق  المختص��ة 
٢٠١٩/١١/٥( بانتظار صدور الموافقة 
لتتمكن االدارة م��ن متابعة باقي 
اإلج��راءات من الدف��ع وما يليها، 
وكانت األخبار تتضارب حول عودة 

الالع��ب بالفت��رة األخي��رة، ولكن 
بالل أكد )لالتحاد( إنه فعاًل ينتظر 
انته��اء معاملة دفع ب��دل الخدمة 
اإللزامي��ة، وأض��اف إن��ه يتطل��ع 

للعودة كي يتمك��ن من االلتحاق 
بصف��وف المنتخ��ب الوطني قبل 
دبي  ببطولة  المنتظرة  المش��اركة 

الدولية والتصفيات اآلسيوية.

اكتم��ل عقد الفرق المش��اركة في 
بطولة دبي الدولية ال� 31 لكرة السلة 
الت��ي ينظمه��ا االتح��اد اإلماراتي 
لك��رة الس��لة بالتعاون مع ش��ركة 
س��ما لتنظيم الفعاليات بعد إعالن 
اللجن��ة المنظم��ة مش��اركة نادي 
الرياضي  وناديي  الس��ورية  االتحاد 
المش��اركة  اللبنانيي��ن  وبي��روت 
رسميًا، ليرتفع عدد الفرق المشاركة 
اإلمارات  إلى عشرة وهي: منتخب 
واالتح��اد  وبي��روت  والرياض��ي 
الس��كندري )بطل العرب( والوثبة 
واالتح��اد من س��ورية والرادس��ي 

واهلي  المغربي  وس��ال  التونس��ي 
طرابلس الليبي الذي قدم مستوى 
رائع��ًا ف��ي بطولة األندي��ة العربية 
ومايتي  وفريق  بالمغ��رب  األخيرة 
سبور الفلبيني وقد يرتفع العدد أن 
يرتف��ع إلى 11 فريقًا بانضمام فريق 
الجامعة األميركية في دبي بحيث 
توزع هذه الف��رق على مجموعتين 
وكان��ت اللجن��ة المنظم��ة تلقت 
األندي��ة  طلب��ات  م��ن  العدي��د 
والمنتخب��ات الوطنية للمش��اركة 
لكنه��ا فضلت عدم فتح الباب على 

مصراعيه لدواٍع تنظيمية.

ثبتت إدارة نادي الساحل الرياضي 
مشاركة فريق سيدات النادي لكرة 
الس��لة )بطالت الجمهورية موسم 
السلة  كرة  بمسابقة   )2018-2017
لبطولة  الخامس��ة  النس��خة  ف��ي 
العربية المق��ررة في إمارة  األندية 
مابين  بالفترة  اإلماراتية  الش��ارقة 
2-12 شباط القادم، وستكون هذه 
أول مش��اركة لفري��ق س��وري في 
بطوالت االتحاد العربي لكرة السلة 
منذ 8 س��نوات، وكانت النس��خة 
الماضية للدورة قد شهدت مشاركة 
أندية سبورتنغ المصري والفحيص 
األردني والفتاة الكويتي والمواهب 
البحريني والشارقة اإلماراتي، وفي 
النس��خة التي س��بقتها ش��اركت 
أندية س��بورتنغ المصري والشارقة 
األردني  واألرثوذكس��ي  اإلمارات��ي 
البحرين��ي واألولمبيك  والنجم��ة 
الجزائ��ري وبن��ي ي��اس اإلماراتي 

فري��ق  وكان  القط��ري،  والفت��اة 
الساحل قد ش��ارك في منافسات 
كأس الجمهوري��ة ه��ذا الموس��م 
ابتداء من الدور ربع النهائي وخرج 
بصعوبة أمام الثورة )حامل اللقب(، 
حي��ث انتهت مب��اراة الذهاب في 
طرطوس بف��وز الثورة 41/46 فيما 

تعادال إيابًا في دمشق 49/49.
تشكيلة وتدعيم

تتألف تش��كيلة فريق الساحل هذا 
الموس��م من الالعبات: رشا سكران 
وري��م أبو رح��ال وسوس��ن جمال 
الدين وعف��اف عبيد وم��ي عثمان 
وآية شما وبتول أحمد وروال حمادي 

إبراهيم.،  وجين��ا عيزوق��ي وري��م 
وتغيب عن التش��كيلة حاليًا العبة 
منتخ��ب الناش��ئات جلن��ار مبارك 
بس��بب ظروف دراس��ية. أما الكادر 
الفن��ي واإلداري يتأل��ف م��ن زياد 
س��ابا مدربًا وعالء طه مش��رفًا فنيًا 
وعبد الجليل خليل إداريًا ووشعبان 

جلول معالجًا، وعلم��ت االتحاد أن 
إدارة النادي بدأت التحضير للبطولة 
حيث تعت��زم االدارة تدعيم صفوف 
الفريق بالعبات محترفات ومحليات 
تساعد بتقديم الفريق صورة مشرفة 
بالبطولة والمنافس��ة عل��ى المراكز 

األولى.

تأه��ل فري��ق الوح��دة لل��دور نص��ف النهائي 
لمسابقة كأس الجمهورية ألندية الرجال موسم 
2019 / 2020 لكرة السلة بعد فوزه على ضيفه 
الكرام��ة بفارق )10( نقاط ف��ي الجولة األخيرة 
م��ن الدور رب��ع النهائي ليتص��در الوحدة فرق 
المجموع��ة األولى وس��يالقي الوح��دة بالدور 
القادم وصيف المجموعة الثانية )الوثبة( حيث 
من المقرر أن يلتقي الفريقان بالمواجهة األولى 
أمس )الجمعة( بصالة الفيحاء بدمشق الساعة 
الثامنة مساء ويتجدد اللقاء مساء االثنين بصالة 
حمص وف��ي حال تبادل الفريق��ان الفوز تقام 
المباراة الثالثة بصالة الفيحاء بدمش��ق مس��اء 
الخميس ، وفي المجموعة الثانية نجح االتحاد 
بالمحافظ��ة على الصدارة رغم الخس��ارة بفارق 
)14( نقطة وتأه��ل لمالقاة وصيف المجموعة 

األولى جاره الجالء... إليكم التفاصيل:
حضور جماهيري قياسي

زف جمه��ور الوح��دة الكبير ال��ذي غصت بهم 
صالة الفيحاء الرياضية بدمش��ق مساء االثنين 
الماضي )حض��ر المباراة ما يزي��د عن 7 آالف 

متف��رج( فريق الوح��دة للدور نص��ف النهائي 
لمس��ابقة كأس الجمهوري��ة بع��د ف��وزه على 
الكرام��ة )ال��ذي خرج م��ن المس��ابقة بفارق 
النقاط( بفارق )10( نقاط )65/75( بعد أن قدم 
الفريقان مباراة متوس��طة ش��هدت في بدايتها 
تق��دم الكرام��ة الذي ب��دأ المباراة بتش��كيلة 
ضمت مهند حتويك وزياد جنيد وفاروق العمر 
وإياد حيالني ومج��د بوعيطة فيما بدأ الوحدة 
المب��اراة بتش��كيلة ضمت ع��الء إدلبي ومجد 
عربشة محمد عبد النبي وميشيل غيث ومحي 
الدين قصبلي حيث انه��ى الكرامة الربع األول 
بالتق��دم بف��ارق )7( نق��اط )22/15( بعد أن 
نجح الفريق بتس��جيل ثالث ثالثيات عبر إياد 
حيالني )2( وفاروق العمر فيما س��جل الوحدة 
ثالثي��ة واحدة واعتمد عل��ى اللعب من تحت 
الس��لة عبر محي الدين وميشييل ، وفي الربع 
الثاني تفوق الوح��دة بفارق )8( نقاط )11/19( 
بفضل ثالثية مجد والرميات الحرة التي سجلها 
ميار والعربش��ة ومتابعات محي الدين لتصبح 

النتيجة مع نهاية الشوط األول )33/34(.
حسم المباراة

الرب��ع الثال��ث بالمباراة ش��هد تفوق��ًا صريحًا 
للوح��دة بعد نج��اح الفريق بتس��جيل س��ت 

ثالثي��ات عبر الش��اب إياد كم��ون )2( ومجد 
عربشة )3( ومحمد عبد البني وتعذب الكرامة 
كثي��رًا بالتس��جيل بع��د اعتم��اد الوحدة على 
دفاع المنطقة فانته��ى الربع )15/22( لتصبح 
النتيج��ة )48/56( وف��ي الرب��ع األخير تقدم 
الوحدة )17/19( عبر من��ار حمد ومحي الدين 

وشريف العش ليفوز الوحدة )65/75(.
عقوبة اتحادية

بع��د المباراة أش��عل بعض جماهي��ر الوحدة 
ألعاب نارية ودخانية )شمروخ( مما دفع اتحاد 
كرة السلة معاقبة نادي الوحدة بتغريمه بمبلغ 
مال��ي مق��داره )300000( ثالثمئ��ة ألف ليرة 
سورية وإقامة المباراة القادمة من دون جمهور، 
وتوجيه انذار نهائي لالعب مجد عربش��ة علمًا 
أن نص العقوبة س��مح لنادي الوحدة استبدال 
عقوبة لعب المب��اراة القادمة من دون جمهور 

بدفع مبلغ مليون ليرة سورية.

الجيش يتفوق على االتحاد ويودع المسابقة
في األس��بوع األخير من دور الس��تة لمسابقة 
كأس الجمهوري��ة بك��رة الس��لة للرج��ال ودع 
الجيش البطولة رغم فوزه العريض على االتحاد 
في ملعب ووسط جمهوره وبلغ الفارق النهائي 
14 نقطة وتأهل للمرب��ع الذهبي فريقا االتحاد 
والوثبة بف��ارق نقاط المواجه��ات مع الجيش 
بعد أن جم��ع كل منهم 9 نقاط وكان الجيش 

يحت��اج إلى الفوز بف��ارق يزيد عل��ى 17 نقطة 
للتأهل.. إلى التفاصيل:

االتحاد × الجيش 67 /81
الحكام: الدوليون سامر دالي، مصباح فاخوري، 

محمد إبراهيم الحلبي.
المراقبان: باكير الوكيل، فواز دالي.

األرباع: 25/11، 22/18، 20/20، 14/18.
قدم االتحاد أس��وأ عروضه عل��ى اإلطالق منذ 
عدة مواس��م، وبدا ضعيف الحيلة في مواجهة 
الجيش دفاعيًا س��قط في فخ الهجوم الس��ريع 
للضيوف، ول��م يتمكن من مراقب��ة المرجانة 
والش��يخ علي والخوري والحم��وي، وهجوميًا 
ضل العبوه طريق الهدف بسوء التسديد وسيطر 
اللع��ب الف��ردي فضاًل ع��ن كث��رة التمريرات 
الخاطئة، فيما كانت الكرات تحت الس��لة من 
نصيب الضيوف الذين تفوقوا بالدفاع المحكم 
والهج��وم القوي واس��تحواذ الك��رات المرتدة 
)الريباوند( ف��ي الحالتين الدفاعية والهجومية 
فاس��تحق الجي��ش فوزه الكبير لك��ن ذلك لم 
يشفع له فودع البطولة تاركًا مقعده للوثبة ثاني 
المجموع��ة واحتفل االتحاديون رغم خس��ارة 

فريقهم بالتأهل وصدارة المجموعة.
التفاصيل

قبض الجيش على زم��ام المباراة منذ حصتها 
األولى وصنع فارقًا مريحًا بلغ 14 نقطة بمنوعات 
المرجان��ة وثالثي��ة الش��يخ عل��ي ومتابعات 

الحموي تحت الس��لة وسجل ألصحاب الصالة 
الصالح والفرا فانتهت 25/11 في الحصة الثانية 
توس��ع الفارق إلى 18 نقطة للجيش وبلغ الحد 
األعظمي 26 نقطة في بع��ض مراحلها 42/16 
ع��ن طريق الش��يخ عل��ي والخ��وري ومرجانة 
وتقلص في نهايتها إلى 18 نقطة 47/29 وسجل 
لالتحاد )بكر( أفضل العبي فريقه بمساندة من 

الفرا وثالثية الصالح.
في الحص��ة الثالثة حافظ الجي��ش على ذات 
الفارق بتع��ادل الطرفين 20/20 وبالتس��جيل 
المتوازن من الشيخ علي مع الحموي ومرجانة 
والخ��وري وريحاني مقابل جه��د البكر وثالثية 
الصالح وسلتي الفرا وانتهت 67/49 في الحصة 
األخيرة عاد االتحاد إلى مستواه وتوازنه متأخرًا 
فتقدم 14/18 وتمكن البكر والحريري والصالح 
ودي��ار بكرلي من تذليل الفارق إلى 8 نقاط في 
إحدى المراحل 67/59 وسجل للضيوف الجابي 
الذي أعاد الفارق إلى ما اس��تقر عليه في ختام 

اللقاء 81/67.
متابعات باألرقام

س��جل لالتحاد: أنطون��ي بك��ر 24، أحمد يزن 
حريري 10، محمد فارس الفرا 10، توفيق صالح 

15، علي ديار بكرلي 6، سيبوه قراجيان 2.

س��جل للجيش: عمر الش��يخ عل��ي 22، رامي 
مرجان��ة 21، عبد الوهاب الحم��وي 15، خليل 
خ��وري 10، طارق الجابي 6، محم��د إدلبي 5، 

محمد رامي ريحاني 2.
نج��ح االتحاد ف��ي إصابة 4 ك��رات من خارج 

القوس للصالح 2 وواحدة لكل من بكر والفرا.
أص��اب الجيش 6 ك��رات من خ��ارج القوس، 
اثنتان لكل من مرجانة والش��يخ علي وواحدة 

لكل من إدلبي والجابي.
احتس��ب على االتحاد 18 خطأ شخصيًا وخرج 

منه ديار بكرلي.
احتس��ب على الجي��ش 24 خطأ وخ��رج منه 

الريحاني وخوري وإدلبي.
حصل االتحاد على 32 رمية جزاء استثمر منها 

19 نقطة.
حصل الجيش على 17 رمية جزاء استثمر منها 

12 نقطة.
األكبر

جمه��ور كبير ج��دًا مأل مدرجات صالة األس��د 
بكاملها ألول مرة منذ أكثر من ثماني س��نوات 
وحضر قبل المباراة بنحو س��اعتين وظل قسم 
منهم عن��د أب��واب الصالة لع��دم قدرتها على 

استيعابهم.

كرة السلة

أبي شقير - محمد هاشم إيزا

كأس الجمهورية ألندية الرجال لكرة السلة 2019 / 2020

الوحدة تأهل بالصدارة لمواجهة الوثبة وديربي المتعة بحلب بين االتحاد والجالء

جدول مباريات الدور نصف النهائي

الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

الجمعة 27 / 12 / 2019
األسد6.00 مساءاالتحاد × الجالء

الفيحاء الرئيسية8.00 مساءالوحدة × الوثبة

االثنين 30 / 12 / 2019
نادي الجالء6.00 مساءالجالء × االتحاد

حمص8.00 مساءالوثبة × الوحدة

الخميس 2 / 1 /2020
األسد6.00 مساءاالتحاد × الجالء )إن وجدت(

الفيحاء الرئيسية8.00 مساءالوحدة × الوثبة )إن وجدت(

رسميًا.. سيدات الساحل سفيرات سلتنا في بطولة األندية العربية 

االتحاد يشارك بدورة دبي الدولية الـ31 لكرة السلة

منتخبنا الوطني للناشئات لكرة 
السلة ببطولة الشارقة الدولية

قريبًا بالل آطلي عائد لالتحاد والمنتخب الوطني
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دخل برشلونة فترة األعياد بضحكة 
عالية بع��د انفراده بصدارة الدوري 
اإلسباني لكرة القدم وفك الشراكة 
مع لاير مدريد في ختام مباريات 
الجولة الماضية حيث حقق الفريق 
ديبورتيفو  ش��باك  ف��ي  رباعي��ة 
الكورون��ا مقابل هدف، وس��جلها 
غريزم��ان د 14، وأرت��ورو في��دال 
45 وليونيل ميس��ي د 69، وختم 
سواريز األهداف بركلة جزاء د 75، 
التقليص د  وسجل الضيف هدف 

56 عبر بيري بونس.
ورفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة 
بف��ارق نقطتي��ن ع��ن لاير مدريد 
الذي تعث��ر أمام ضيف��ه أتلتيك 
بلباو وصمتت الشباك بالمواجهة 

التي انتهت سلبية النتيجة.
وحاف��ظ إش��بيلية عل��ى مرك��زه 
الثالث ب�34 نقطة بعد تغلبه على 

مضيفه لاير مايوركا بهدفين دون 
رد ويحتل أتلتيك��و المركز الرابع 
ب�32 بعد فوز الفريق على مضيفه 

لاير بيتي��س بصعوب��ة بهدفي��ن 
لهدف.

عل��ى  سوس��يداد  لاير  وحاف��ظ 

موقع��ه ف��ي دائ��رة الكب��ار بعد 
ف��وزه الدراماتيكي عل��ى مضيفه 
الفري��ق  ليرف��ع   3/4 أوساس��ونا 

رصي��ده إل��ى 31 نقط��ة بالمركز 
الخامس على الئحة الترتيب.

وف��ي بقية نتائ��ج المرحلة تغلب 
ليفانت��ي عل��ى س��يلتا فيغو 1/3 
وليغانيس على إسبانيول بهدفين 
نظيفي��ن وتعادل بل��د الوليد مع 
فالنس��يا به��دف لمثل��ه وتجاوز 
فيالاير ضيفه ليفانتي بهدف دون 

رد.
وكانت الجولة ق��د افتتحت بفوز 

إيبار على غرناطة بثالثية نظيفة.
وتنطل��ق الجول��ة القادم��ة ي��وم 
الجمع��ة )الثال��ث م��ن كان��ون 
الثاني( ويلعب فيها برشلونة ولاير 
مدريد خ��ارج مواقعهما بمواجهة 
كل من إس��بانيول وخيتافي على 
الترتيب فيما يحل ليفانتي ضيفًا 
على أتلتيكو مدريد كما يستضيف 

فيها إشبيلية فريق أتلتيك بلباو.

دخل الدوري األلمان��ي لكرة القدم كغيره من 
الدوريات باس��تراحة إنما طويلة للبوندسليغا 
حيث س��تعاود نش��اطها في السابع عشر من 
الش��هر القادم أم��ام انفراد اليبزي��غ بالصدارة 
ب�37 نقطة بفارق نقطتين عن مونش��نغالدباخ 
المتصدر  ل��ه. وواص��ل  المنافس��ين  أق��رب 
انتصاراته وكان ضحية األسبوع الماضي ضيفه 
أوغسبورغ حيث تغلب عليه 1/3 سجل للفائز 
كونراد اليم��ر د 68 وباتريك ستش��يك د 80 
وبولس��ن د 89 قلب فيه��ا الطاولة على ضيفه 

الذي تقدم في الدقيقة التاسعة عبر فلوريان.
أما مونش��نغالدباخ في فق��د واصل ضغطه 
على المتصدر رغم فق��ده نقطتين وتعادل 

مع مضيفه هيرتابرلين سلبًا.
وال يزال العمالق الباف��اري متأخرًا بالمركز 

الثال��ث ب���33 نقطة لكن��ه يترب��ص لفرق 
المقدم��ة إليجاد منفذ يعي��ده إلى الواجهة 
التي ينتظرها أنصاره بف��ارق الصبر وتجاوز 
بالجولة الماضية ضيفه فولفس��بورغ بثنائية 
نظيف��ة وكان دورتمون��د قد قص ش��ريط 
افتتاح المرحلة بخس��ارة غير متوقعة خارج 
قواع��ده أمام هوفنهاي��م 1/2 ليبقى الفريق 
رابعًا ب�30 نقطة شريكًا لشالكة الذي تعادل 

مع فرايبورغ بهدفين لمثلهما.
وف��ي بقية نتائج الجولة ف��از بادربورن على 
إينتراخ��ت فرانكفورت 1/2 وبالنتيجة ذاتها 

فاز دوسلدورف على ضيفه برلين.
وخس��ر ماينز عل��ى أرضه به��دف أمام باير 
ليفركوزن كما تغل��ب بالنتيجة ذاتها كولن 

على فيردر بريمن.

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

إعداد ربيع حمامة

فاجأ التس��يو فريق يوفنتوس وفاز عليه 1/3 ليتوج بلقب كأس السوبر اإليطالي لكرة 
القدم. وتمكن لويس البيرتو من تس��جيل اله��دف األول في د 17 بعد هجمة بدأت 
من��ه بتمريرة إلى لوليتش للجهة اليس��رى ليراوغ دي تش��يلو بمهارة ويمرر عرضية 

لميلينكوفيتش ومنه اللبيرتو الذي وضعها بالشباك.
وتمكن البيانكونيري من تسجيل هدف التعديل في الدقيقة األخيرة من الشوط األول 
بعدما س��دد كريستيانو رونالدو كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس 
التس��يو لترتد إلى ديباال الذي أودعها في المرمى. وفي د 73 تقدم التسيو مجددًا بعد 
عرضية من الجهة اليمنى لمس��ها ميلينكوفيتش برأسه لتجد سيناد لوليتش سددها 
صاروخ��ًا في المرمى وس��جل كوريا الثالث في د 82 بعد انف��راده بالمرمى لكن حكم 
المباراة ألغاه بداعي التس��لل انكش��ف بعدها دفاع فريق الس��يدة العجوز الذي اندفع 
للتعديل دون تأمين خطوطه الخلفية وكاد أن يخرج بخس��ارة أكبر حتى د 93 عندما 
حص��ل العب يوفنتوس بنتانكور على بطاقة حمراء بعد عرقلة على حدود منطقة جزاء 

فريقه ليسددها دانيلو كاتالدي في المرمى محرزًا الهدف الثالث لتنتهي 1/3.

التسيو يصعق يوفنتوس بثالثية ويتوج بالسوبر

برشلونة يفك الشراكة وينفرد بالصدارة

اليبزيغ مستمر بمغامرته في البوندسليغا

يواصل إنت��ر ميالن ويوفنتوس انتصاراتهما في الدوري 
اإليطال��ي لك��رة القدم الذي توقف حت��ى الخامس من 

الشهر القادم بالعام الجديد ليواصل منافساته.
وسحق إنتر ضيفه جنوى بجولة األسبوع الماضي برباعية 
نظيفة افتتحها روميو  لوكاكو د 31 الذي س��جل هدف 
فريقه الرابع أيضًا د 71 فيما س��جل روبيرتو غاليارديني 
هدف فريقه الثاني د 33 وس��جل سيبا ستيانو من ركلة 
جزاء د 64 على ملعب س��ان سيرو ليرفع الفريق رصيده 
إلى 42 نقطة متقدمًا بفارق األهداف عن فريق الس��يدة 
العج��وز الذي تغلب هو اآلخر على مضيفه س��مبدوريا 
وبصعوبة 1/2 س��جل باولو ديب��اال بداية في الدقيقة 19 
رد علي��ه جيانل��وكا كابراري بهدف التع��ادل د 35 ومع 

الدقيقة األخيرة من الش��وط األول سجل رونالدو هدف 
الفوز لفريقه.

وش��هدت بقي��ة مواجه��ات المرحلة ف��وز نابولي على 
ساس��ولو 1/2 وبولونيا على ليتش��ي 2/3 وسحق أتالنتا 
فريق ميالن بشكل مفاجئ وغير متوقع بخماسية دون 

رد فيما تعادل بارما مع بريشيا بهدف لمثله.
وش��هدت الجولة أيضًا تغلب س��يال عل��ى تورينو 1/2 
وبالنتيج��ة ذاتها فاز أدونيزي عل��ى كالياري كما تغلب 
روما على فيورنتينا 1/4 وساس��ولو على بريشيا بهدفين 

نظيفين.
ويحتل التسيو المركز الثالث ب�36 نقطة بفارق نقطة عن 

روما الرابع فيما أتالنتا بالمركز الخامس وله 31 نقطة.

إنتر ويوفنتوس على خط المقدمة

ال يجد باريس سان جيرمان صعوبة بتحقيق االنتصار 
تلو اآلخر ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم 
ليطي��ر بصدارة ترتيبه ب�45 نقط��ة بفارق 7 نقاط عن 
أقرب منافس��يه مع تبقي مب��اراة له مع رين صاحب 
المركز الثالث 33 فيما يحتل مرس��يليا الوصافة ب�38 

نقطة وليل رابعًا ب�31 نقطة.
ضحية س��ان جيرمان بجولة األس��بوع الماضي كان 
ضيف��ه إميان وف��از الفريق نتيجة كبيرة 1/4 س��جل 
الرباعي��ة كل من كيليان مباب��ي هدفين د)10، 65( 
ونيم��ار د 46 وإي��كاردي د 84 فيم��ا قلص للضيف 

ستيفن ميندوزا د70 على ملعب بارك دير برانس.
وفي بقي��ة نتائ��ج الجول��ة الماضية س��حق موناكو 
ضحية ليل 1/5 وفاز مرسيليا على نيم أولمبيك 1/3 
ومونبيليه على س��تاد بريست برباعية نظيفة وأنجيه 
على نانت 1/2 ونيس على تولوز بثالثية دون رد ورين 
عل��ى بوردو بهدف كما فاز ستراس��بورغ على س��انت 
إيتيان 1/2 وضرب التعادل بمواجهة ديجون مع ميتز 

2/2 وستاد ريمس مع ليون 1/1.
وتفت��ح لقاءات الجولة القادمة يوم الجمعة 10 كانون 

الثاني.

سان جيرمان يواصل التحليق بالدوري الفرنسي
 ب��دأت قصة نزاع جديدة بين رونالدو ومدربه س��اري 
بعد انتقاد الالع��ب خروج هيغواين م��ن مباراة نهائي 
الس��وبر حيث شعر رونالدو بالعزلة واضطر للعودة للخف 
من أجل بناء اللعب مع تعليمات طوال المباراة لزمالئه 

بالتقدم.
 كشفت عدة مصادر أن البرازيلي فيلبي كوتينيو العب 
باي��رن ميونيخ األلماني ال يمانع م��ن العودة للعب في 
البريمرلي��غ وقد فتح الالعب بالفع��ل باب العودة إذ لم 
يفعل ناديه األلماني بند ش��رائه من برش��لونة اإلسباني 
خ��الل الصي��ف المقبل وس��ط رغبة من م��ان يونايتد 

وتوتنهام بضمه.
 تم الكش��ف عن مكان لقاء العمالقين المصريين األهلي 
والزمال��ك حيث س��تقام مباراتهم��ا في كأس الس��وبر في 

العاصمة اإلماراتية خالل شهر شباط القادم.
 حظ��ي نادي ليفربول بإذن وضع ش��عار كأس العالم 
لألندية ال��ذي توج به مؤخ��رًا على قميص��ه بمباريات 
ال��دوري اإلنكليزي وقد حصل عل��ى موافقة من االتحاد 
اإلنكليزي بدءًا من مباراة الفريق التي لعبها أمس األول 

أمام وولفرهامبتون.
 وصفت مصادر فرنس��ية انتقال مهاجم سان جيرمان 
كيليان مبابي إلى يوفنتوس ب�)الحلم( بسبب عدم قدرة 
النادي اإليطالي على دف��ع 300 مليون يورو كحد أدنى 
النتقاله وكذلك لن يستطيع إدارة النادي اإليطالي على 
دفع ما ال يقل عن 40 مليون يورو كراتب شهري لالعب.
 يعاني دورتموند من أرق رحيل متوقع وبشكل جماعي 

ألبرز نجومه في كانون الثاني القادم في مقدمتهم ماريو 
غوتزه ومحمود داوود وجاكوب الرسون وجوليان ميغيل 
ويمكن أن ينضم إليهم باكو ألكاس��ير وهو ما س��يضع 
الن��ادي بم��أزق حقيقي يزي��د من أوجاعه ف��ي مركزه 

المتأخر حاليًا على الئحة الترتيب بالبوندسليغا.
 أب��دى مداف��ع برش��لونة صامويل أومتيت��ي رغبته 
بمغادرة الفريق الكاتالوني خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
وبحس��ب صحف إس��بانية فإن أومتيتي غير راض عن 
وضعه داخل الفريق ويرغب في الرحيل حيث يعتقد أنه 

يستحق المزيد من الدقائق.
 زاد الزحام على ضم جوهرة أتلتيك بلباو أوناي نونيزا 
اب��ن ال�22 عامًا حيث أبدى مان س��يتي في الس��اعات 
الماضي��ة رغبته بضمه لصفوفه لك��ن المهمة لن تكون 
س��هلة حيث إن الالعب عل��ى رادار أندي��ة عمالقه في 
مقدمتها برش��لونة وبايرن ميونيخ وآرس��نال وإيفرتون 
ويملك الالعب شرطًا جزائيًا مع بلباو بقيمة 25.7 مليون 

جنيه إسترليني وقد ال يمثل عائقًا أمام من يطلبه.
 تؤك��د مصادر من داخل البي��ت الكاتالوني أن هناك 
ثورة تعاقدات ستكون في برشلونة خالل فترة االنتقاالت 
الش��توية القادمة وكحد أدنى العب��ًا واحدًا في كل خط 
بالفري��ق مع مراع��اة تطور الالعبين الش��باب القادمين 
من أكاديمية الماس��يا، وأبرز من يراقبهم الفريق حاليًا 
س��تيفانو سينس��ي والت��ارو مايتن��ز العبا إنت��ر ميالن 
والهولندي ميلين نجم آيند هوفن أيضًا ستدخل قضية 

التعاقد مع نيمار حيز التنفيذ.

محطات عالمية

بخ��الف غيره من الدوريات األوروبية التي دخلت 
بفترة اس��تراحة أعياد المي��الد .. يواصل الدوري 
اإلنكلي��زي منافس��اته ووصل للمرحل��ة 20 التي 
انطلق��ت بوقت متأخر من مس��اء أمس الجمعة 
، وفي أبرزها يس��تضيف ليفرب��ول يوم غد األحد 
فريق وولفرهامبتون )6.30( تسبقها قمة آرسنال 

مع تشيلسي )4.00(.
وشهد الخميس منافسات الجولة 19 التي أفرزت 
العديد من المفاجآت تخللها الكثير من األهداف 
.. حي��ث عزز ليفرب��ول صدارته لل��دوري بعد أن 

اكتسح مالحقه المباشر ليستر سيتي 4 / صفر.
وتقدم ليفربول في الدقيقة 31 عن طريق البرازيلي 
روبرت��و فيرمينيو قب��ل أن يضيف جيمس ميلنر 
اله��دف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 71وفي 
الدقيقة 74 عاد فيرمينيو ليس��جل الهدف الثاني 
له والثال��ث لفريق��ه بعدما وصلته ك��رة عرضية 
من أرنول��د ليضعها بمه��ارة داخل الش��باك ثم 
س��جل أليكساندر أرنولد الهدف الرابع في الدقيقة 

78عقب تلقيه تمريرة من ماني ليطلق تس��ديدة 
أرضية زاحفة لم يستطع شبايكر التصدي لها.

ورفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة بفارق 13 نقطة 
عن ليس��تر س��يتي صاحب المرك��ز الثاني الذي 

تجمد رصيده عند 39 نقطة. 
وقل��ب مانشس��تر يونايت��د تأخ��ره به��دف إلى 
ف��وز 4 / 1 على ضيف��ه نيوكاس��ل يونايتد وكان 
نيوكاس��ل هو المبادر بالتسجيل عن طريق العبه 
ماثيو لونجس��تاف في الدقيقة 17 قبل أن يدرك 
مانشس��تر يونايتد التعادل عبر مهاجمه الفرنسي 
انتوني مارس��يال في الدقيقة 24 .. وفي الدقيقة 
36 سجل ماسون جرينوود الهدف الثاني ليونايتد 
قب��ل أن يوقع ماركوس راش��فورد عل��ى الهدف 
الثالث في الدقيقة 41 ثم عاد مارس��يال ليسجل 

الهدف الرابع في الدقيقة 51.
ورفع مانشس��تر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في 
المركز السابع فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 25 

نقطة في المركز العاشر.

وحقق س��اوثهامبتون ف��وًزا خ��ارج ميدانه أمام 
تشيلسي بهدفين نظيفين على ملعب ستامفورد 
بريدج، أح��رز مايكل أوبافيمي ونات��ان ريدموند 
ثنائية س��اوثهامبتون في الدقيقتين 31 و73 من 

عم��ر اللقاء ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز 
الرابع عش��ر فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 32 

نقطة بالمركز الرابع.
وابتع��د واتف��ورد عن ق��اع ترتيب ال��دوري بعد 

التع��ادل 1-1 على ملعب ش��يفيلد وصعد الفريق 
للمركز قبل األخير برصيد 13 نقطة من 19 مباراة 
متقدمًا بنقطة واحدة على نوريتش سيتي متذيل 
الترتيب، في حين تراجع ش��يفيلد يونايتد مركزا 

واحدا ليصبح سادسا برصيد 29 نقطة.
وأحرز العب الوس��ط كونور هوريهان هدفًا ليمنح 
فريقه أستون فيال الفوز )1-صفر( على نورويتش 

سيتي ليقترب خطوة ناحية منطقة األمان.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد أستون فيال إلى 18 نقطة 
متأخ��را بنقطة واحدة عن وس��ت ه��ام يونايتد 
صاحب المركز ال�17 بينما ظل نورويتش س��يتي 

في منطقة الهبوط.
واس��تمتع المدرب كارلو أنشيلوتي ببداية مظفرة 
لمشواره مع إيفرتون بعد الفوز على بيرنلي بهدف 
دون رد س��جله دومينيك كالف��رت لوين بضربة 
رأس ف��ي الدقيقة 80 من المب��اراة التي أقيمت 
على ملعب جوديس��ون ب��ارك .. ويحتل إيفرتون 
بعد هذا االنتصار المركز الثالث عش��ر برصيد 22 

نقطة فيما يتواجد بيرنلي في المركز الثاني عشر 
برصيد 24 نقطة.

وس��قط آرس��نال في فخ التعادل أم��ام مضيفه 
بورنم��وث  1 � 1 ف��ي المباراة الت��ي أقيمت على 

ملعب فيتنس فيرست .
افتتح بورنموث التسجيل أواًل عبر دان جوسلينج 
في الدقيق��ة 35 وعادل بيي��ر إيمريك أوباميانج 
النتيجة بعدها في الدقيقة 63 وبذلك رفع آرسنال 
رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاش��ر كما رفع 

بورنموث رصيده إلى 20 نقطة في المركز ال�15.
وس��اعد هاري كين فريقه توتنه��ام على تحقيق 
الف��وز على ضيف��ه برايت��ون بنتيج��ة 1-2 بعد 
تسجيله هدف فريقه األول في الدقيقة 52 بعدما 
تابع تس��ديدة مرتدة م��ن الحارس م��ات رايان 
وسجل هدفه العاش��ر في المسابقة هذا الموسم 
وتقدم توتنه��ام بهذا الفوز إل��ى المركز الخامس 
مؤقًتا برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد برايتون 

عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

ليفربول.. سحق ليستر وتابع عزفه المنفرد في رحاب البريمييرليغ 
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تعتب��ر رياض��ة ألع��اب القوى م��ن أقدم 
األلعاب التي مارسها اإلنسان منذ وجدت 
الخليق��ة فق��د كان بحاج��ة إىل مزاول��ة 
الج��ري والوثب والرمي لمعايش��ة الواقع 
الذي يعيشه والتغلب عىل ظروف الحياة 
الصعبة الت��ي تحيط به وكذلك للتباهي 
والخص��وم  األصدق��اء  أم��ام  واالفتخ��ار 
بالقدرة والمهارة والقوة يف المنافس��ات 
التي كانت تجري يف المناسبات والعطل 
واألعي��اد أض��ف إىل ذل��ك أنه��ا كان��ت 
مس��اعدة ومؤهلة لمزاولة باقي األلعاب 

ولهذا أطلق عليها لقب أم األلعاب.
وكان��ت منافس��ات ألعاب الق��وى تقام 
اإلمكاني��ات  وضم��ن  بدائ��ي  بش��كل 
المتوف��رة والت��ي تتباي��ن م��ن بلد إىل 
آخ��ر وما بين القرية والمدينة والس��هل 
والجب��ل ف��إذا ل��م يك��ن مضم��ار الجري 
والرم��ي  الوث��ب  أدوات  وال  موج��ودًا 
متوف��رة وكان ه��ذا هو الوض��ع الغالب 
خط��وط  يف  الج��ري  باإلم��كان  فإن��ه 
مس��تقيمة واس��تخدام رمح من الخشب 
وعص��ا م��ن القص��ب وك��رة م��ن الحجر 
وقطع��ة حبل أو خيط بداًل من العارضة 
والح��ذاء الرياض��ي الع��ادي عوض عن 

حذاء الجري )السبايكس(.
وكانت مسابقات الجري والوثب والرمي 
ضمن منهاج األلعاب األولمبية القديمة 
قب��ل المي��الد وم��ن بعده��ا يف األلعاب 
انطلق��ت  الت��ي  الحديث��ة  األولمبي��ة 
نهاية القرن التاس��ع عش��ر ويف سنوات 
الحقة إىل البطوالت العالمية والدورات 
القاري��ة واإلقليمي��ة وكالع��ادة كان��ت 
الجماهير تتابع هذه المسابقات بكثافة 

وحماس وتشجيع.
ومسابقات ألعاب القوى بشكلها البدائي 
كما أوضحنا كان��ت معروفة وتزاول يف 
الم��دن والبل��دات الس��ورية من��ذ أواخر 
القرن التاس��ع عش��ر حيث كان��ت فاكهة 
العط��ل واألعي��اد ويق��ول نعي��م نصار 
أحد رواد الرياضة الس��ورية وأحد أبطال 
سورية يف الجري القصير خالل ثالثينات 

وأربعين��ات الق��رن العش��رين إن ألعاب 
القوى بشكلها الحديث بدأت يف الظهور 
يف س��ورية خالل فت��رة عش��رينات هذا 
الق��رن حيث تبنتها األندي��ة مثل بردى 
وقاسيون والهومنتمن التي تأسست يف 
دمشق عام 1928 وتباعاً يف أندية حلب 
وحم��ص والالذقية وص��ارت تنظم لها 
البطوالت والمهرجانات وكذلك المعاهد 
والم��دارس مث��ل مكتب عنب��ر والكلية 
العلمي��ة الوطني��ة والاليي��ك والغري��ر 
بدمشق والشيباني والسلطاني واألرض 

المقدسة والغرير بحلب.
وكان للطالب السوريين الذين يتابعون 
والم��دارس  الكلي��ات  يف  دراس��تهم 
اللبناني��ة دور ب��ارز يف ممارس��ة ألعاب 
الق��وى والتف��وق فيه��ا أكان ذل��ك يف 
الجامعة األميركية أو الكلية اإلسالمية 
وس��وق الغرب والالييك ومن ثم العمل 
عىل نش��رها عقب عودته��م إىل بالدهم 
وبعضه��م ل��م يكت��ف بالف��وز ببطولة 
جامعت��ه أو معه��ده ب��ل توص��ل للفوز 
ببطول��ة لبنان وم��ن الطرائف يف هذا 
المجال أن العداء السوري ممدوح بارودي 
الطال��ب يف الجامع��ة األميركية مطلع 
أربعينات القرن العش��رين ف��از ببطولة 
لبن��ان يف س��باقي 100 م جري والوثب 
الطويل ولم يحتس��ب المنظمون زمنه 
يف ال���100 م جري وقدره 11 ثانية ألنه 

كان أفضل من الرقم اللبناني القياسي.

تفوق سوري 
في ألعاب القوى اللبنانية

من تاريخنا الرياضي

نور الدين الطرابلسي

نعيم نصار

حقق ليفرب��ول لقب كأس العال��م لألندية للمرة 
األولى ف��ي تاريخه بع��د تغلبه عل��ى فالمينغو 
البرازيل��ي م��ن دون رد ف��ي المب��اراة النهائية 

للبطولة.
وبقي التعادل الس��لبي سيد الموقف طيلة دقائق 
الشوطين األصليين للمباراة رغم المستوى الجيد 

الذي قدم��ه الفريقان تخلل��ه العديد من الفرص 
الضائع��ة واحتس��ب حك��م المب��اراة ركلة جزاء 
لليفرب��ول في الوقت بدل الضائع للش��وط الثاني 
لك��ن تقنية الفار جعلته يع��دل عن قراره ويلغي 

احتسابها لتحكيم الفريقان لألشواط اإلضافية.
وفي الشوط اإلضافي األول وتحديدًا عند الدقيقة 

99 س��جل البرازيل��ي روبي��ر توفيرمين��و هدف 
اللقب ليحاف��ظ الفريق عليه بما تبقى من دقائق 
ف��ي المباراة وجاء الهدف بع��د تمريرة رائعة من 
س��اديوماني قب��ل أن يتالعب فيرمين��و بالدفاع 

وحارس المرمى ويسجل.
وكان ليفربول قد خس��ر في نهائي نس��خة 2005 

بالبطولة ذاتها أما ساوباولو البرازيلي، وهو اللقب 
الثاني لألندية اإلنكليزية في البطولة التي فاز بها 
مان يونايتد ع��ام 2008 وتواجد المصري محمد 
صالح في تش��كيلة البطل بالنهائي حتى الدقيقة 
120 ليخ��رج في آخر تبدي��الت فريقه وبات أول 

العب مصري يرفع كأس العالم لألندية.

وض��ع الموقع العالمي لإلحصائي��ات )كلوب ورلد رنكنغ( مهاجم منتخبن��ا الوطني لكرة القدم 
للرجال عمر السومة في المركز الثامن والخمسين على مستوى العالم.

وج��اء موقع الس��ومة على ترتيب الالئح��ة العالمية بعد تألقه مع منتخبن��ا الوطني في جميع 
اس��تحقاقاته والس��يما التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم وآس��يا إضافة إلى تسجيله 

أهدافا مميزة وحاسمة مع المنتخب باآلونة األخيرة وتألقه مع ناديه األهلي السعودي.
والس��ومة من موالي��د 28 آذار عام 1989 من مدينة دير الزور وهو مت��زوج ولديه توءم عبد هللا 
ومحمد ويعد من أفضل العبي القارة اآلس��يوية وحصل على لقب هداف الدوري السوري تحت 
18 س��نة ب� 29 هدفا وهداف الدوري الكويتي عام 2013 ب� 23 هدفًا وهداف الدوري الس��عودي 

في ثالثة مواسم ب� 22 هدفًا و27 هدفًا و24 هدفًا على التوالي.

أدرج االتح��اد الدولي لكرة القدم »فيفا« قفازات حارس منتخب مصر الس��ابق عصام 
الحضري ضمن معروضات متحفة واحتفى بكونه أكبر العب س��نًا يش��ارك في بطولة 

كأس العالم.
وقال الفيفا في تغريده على حس��ابه )تويتر(: إن قفازات السد العالي عصام الحضري 
من كأس العال��م 2018 أحد معروضات كرة القدم والعال��م العربي في متحف فيفا، 
وكان��ت المباراة الدولية األخيرة في مس��يرة هذا الحارس العم��الق الذي أصبح أكبر 
العب يش��ارك ف��ي النهائيات باإلضافة لكونه أول إفريقي ينج��ح بصد ركلة جزاء في 

تاريخ كأس العالم.

السومة في المرتبة )58( عالميًا

قفازات الحضري 
في متحف الفيفا

للمرة األولى بتاريخه.. ليفربول بطاًل ألندية العالم

بدأ العد العكسي النطالقة نهائيات كأس آسيا 
الرابع��ة للمنتخبات األولمبية تحت 23 س��نة 
التي س��تقام في تايلند مطلع شهر كانون ثاني 
الق��ادم، حيث م��ن المقرر أن يغ��ادر أولمبينا 
يوم األربعاء القادم 1 كان��ون الثاني إلى مكان 
البطولة حيث س��يتواجد قبل وقت كاف هناك 
وتحديدًا في الثاني والثالث والرابع من الش��هر 
نفس��ه لتب��دأ اس��تضافة البل��د المضيف في 

الخامس منه.
وينطل��ق مدي��ر المنتخب أحمد زين��و بعد غد 
االثني��ن إل��ى األراض��ي اللبنانية الس��تكمال 
اس��تصدار فيز البعثة ككل، وبحس��ب ما قاله 
الزميل عماد األمير المنسق اإلعالمي للمنتخب 

فإن��ه كان م��ن الممك��ن أن يلع��ب أولمبينا 
مباراة ودية هناك على اعتبار إنه س��يصل قبل 
عدة أيام لمكان إقام��ة البطولة لكن لم يرغب 
مدرب المنتخب أيمن حكي��م أن يواجه وديًا 
فرق المجموعة األول��ى إن كان تايلند صاحب 
األرض أو العراق أو البحرين ألننا س��نلعب ضد 
أي منهم في حال تأهل منتخبنا للدور التالي.

تجمع وتشكيل 
يبدأ المنتخب معس��كره الداخلي األخير له في 
دمشق يوم غد األحد في مدينة الفيحاء والذي 
يس��تمر حتى موعد السفر مع التحاق من كان 
مصاب��ًا بالفترة الس��ابقة محم��د مالطا وميالد 
حمد ومحمد البري، فيما س��يلتحق س��يمون 
أمي��ن المحترف م��ع نادي أوريبو الس��ويدي 

بالمنتخب في تايلند.
وتض��م بعث��ة المنتخب أيمن الحكي��م مديرًا 

فني��ًا وأحمد ع��زام ومصعب محم��د مدربين 
مس��اعدين وأحمد نايف مدربا لحراس المرمى 
واحمد زينو إداريًا وعزت شقالو ومحمد عكاش 
معالجي��ن فيزيائيين وعماد األميري منس��قًا 
اعالمي��ًا ويع��رب زكريا مص��ورًا واوس محمد 

ومحمد مازن عابدين مسؤولي تجهيزات.
وس��ينتقى 23 العبًا من التشكيل اآلتي الذي 
س��ينضم إليه الالعبون أعاله: ف��ارس ارناؤوط 
ويوسف الحموي وأنس العاجي وعبد الرحمن 
بركات ويزن عرابي وعبد الهادي شلحة ومحمد 
الحالق ومحم��د كامل كواية ويوس��ف محمد 
وزيد غرير وصبحي ش��وفان ومصطفى سفراني 
ونبيل كورو وخليل ابراهيم والليث علي وخالد 
كردغلي وكامل حميش��ة وزكريا حنان ومحمد 
ريحانية وعالء الدالي وعبد القادر عدي ووليام 

غنام.

ثالث مباريات
ويقص منتخبنا ش��ريط مبارياته بالمجموعة الثانية 
في البطولة في التاس��ع من شهر كانون ثاني القادم 
عندم��ا يواجه نظيره القطري )12.15( ظهرًا بتوقيت 
دمش��ق، ثم يلتقي اليابان في الثاني عشر منه قبل 
أن يخت��م مبارياته بال��دور األول بلق��اء المنتخب 
الس��عودي في الخامس عش��ر وتق��ام المباراتين 
األخيرتي��ن الس��اعة )3،15( بع��د الظه��ر بتوقيت 

دمشق.
وضمت المجموعة األولى تايالند والعراق وأستراليا 
والبحرين، فيما شملت الثالثة منتخبات أوزبكستان 
وكوريا الجنوبية والصين وإيران، والرابعة منتخبات 

فيتنام وكوريا الشمالية واألردن واإلمارات.
وتقام النس��خة الرابعة من البطول��ة في ثالث مدن 
تايالندية هي: بانكوك وبوريرام وسونغكال وتتنافس 
المنتخبات فيها أيضًا من أجل الحصول على بطاقات 

التأهل إلى دورة األلع��اب األولمبية )طوكيو 2020( 
حيث س��تصعد لألولمبياد أول 3 منتخبات بالبطولة 
ك��ي تنضم إلى اليابان صاحبة األرض وبحال حصلت 
الياب��ان على أح��د المراكز ال�3 األولى س��يعمد إلى 

المنتخب الرابع ليصعد إلى طوكيو.
مسيرة تحضير

خضع منتخبنا االولمبي لمس��يرة إعداد طويلة على 
طري��ق النهائيات لعب خاللها العديد من المباريات 
الخارجي��ة الهام��ة كان آخرها المش��اركة في دورة 
الصي��ن وقبض على لقبه��ا بعد تعادل��ه من دون 
أهداف مع طاجكس��تان وحافظ على شباكه نظيفة 
في مبارياته الثالث حي��ث ضمن اللقب قبل جولة 
عل��ى النهاية إثر فوزه اإلفتتاح��ي على مالي بهدف 
دون رد ومن ثم على أصحاب األرض بالنتيجة ذاتها.
وكان قب��ل ذلك قد حل رابعًا في دورة دبي الدولية 
وبالمجم��ل كانت محط��ات اطمئن��ان ورضا على 

أولمبين��ا ال��ذي لديه م��ن النجوم الكثي��ر بقيادة 
المدرب أيمن حكيم.

ويمتلك منتخبنا تشكياًل اكتسب من الخبرة القدر 
اليسير حيث أن العبيه هم عماد فرق رجال أنديتهم 
بال��دوري الممت��از وهم رقم صعب بال��دوري لهذا 
العام ويقودون أنديتهم لمراكز متقدمة ومنافس��ة 

على اللقب المحلي.
ش��ارك بع��ض العبينا بوقت س��ابق ف��ي بطوالت 
خارجي��ة للفئ��ات المختلفة وأهمه��ا بطولة كأس 
العالم للناشئين في تش��يلي ونهائيات كأس آسيا 
للناش��ئين في تايلند والتصفيات اآلس��يوية سواء 
للناش��ئين أو الش��باب عدا عن البط��والت الودية 
االستعدادية المختلفة وهاهم وصلوا لمرحلة مهمة 
بتأهلهم للنهائيات األولمبية اآلسيوية على أمل أن 
يبصموا ويرسموا الفرحة على وجوه الماليين ممن 

ينتظرونهم بفارغ الصبر.

رحلة استعداد طويلة ومستوى الفت زاد من آمال وطموحات عشاقه

»األربعاء« منتخبنا األولمبي يغادر إلى تايلند لخوض امتحانه القاري

ربيع حمامة 


