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المؤتمر العاشر لالتحاد الرياضي العام ينتخب مكتب تنفيذي جديد

الرياضيون يجددون عهد الوالء والوفاء للسيد الرئيس بشار األسد

2-3

برقية حب وتقدير
وجه المشاركون في المؤتمر العاشر لالتحاد الرياضي العام 
ف��ي ختام أعماله المؤتمر العاش��ر لالتح��اد الرياضي العام 

برقية حب وتقدير للسيد الرئيس بشار األسد هذا نصها:
بكل االعتزاز يتش��رف المشاركون في المؤتمر العام العاشر 
لالتح��اد الرياضي العام وباس��م جماهير الرياضة الس��ورية 
ف��ي خت��ام اجتماعاته بأن يتقدم إلى س��يادتكم بأس��مى 
آيات التقدي��ر واالعتزاز والمحبة ويعرب عن فخره واعتزازه 
بش��جاعتكم ومواقفك��م المبدئية التي تجس��دونها وأنتم 
تقفون وقفة الش��موخ في وجه الحرب الكونية والتهديدات 
والتحديات والمؤامرات التي تحاك ضد س��ورية وتدافعون 
عن أرض الوطن وكرامة األمة ووجودها بكل بس��الة وشرف 

وأمانة.
لقد انعقد المؤتمر العام العاش��ر تحت شعار )الرياضة فعل 
وإنجاز لتبق��ى راية الوط��ن مرفوعة( وهو غن��ي بالمعاني 
السامية المستمدة من مواقفكم وتوجيهاتكم فناقش وأقّر 
مجمل المس��ائل الرياضية إلغناء التجربة الوطنية والتربوية 
لمس��يرة الرياضة الس��ورية وتعزيز ال��دور البطولي ألبطالها 
والمس��اهمة في مسيرة إعادة اإلعمار وبناء اإلنسان وتطوير 
األداء واالرتقاء بالمستويات وتحقيق المزيد من االنتصارات 
واإلنج��ازات لتبقى راية الوطن خفاق��ة في جميع المحافل 
القارية والدولية مجس��دة إرادة الرياضيين المس��توحاة من 
صالبة وإرادة جيشنا الباسل التي دحرت قوى الشر والعدوان 
لتلعب منظمة االتحاد الرياضي دورًا هامًا في الحياة الوطنية 

في ظل رعايتكم ودعمكم للرياضة والرياضيين.
العهد والوفاء والوالء لكم من جماهير الرياضيين قائدًا أبيًا 
لهذا الوطن وفارس��ًا بطاًل يذود عن حماه ويحمل راية نصره 

بشموخ وإباء.
والخلود لرسالتنا

كلمة االتحاد

المهندس هالل الهالل: 
النصر واحد في ميدان المواجهة 
ضد اإلرهاب وفي اإلنتاج والرياضة

أعضاء المؤتمر العام العاشر لالتحاد الرياضي العام
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والوفاء  ال��والء  عهد  الرياضيون  ج��دد 
للسيد الرئيس بشار األسد قائدًا أبيًا لهذا 
حماه  ع��ن  ي��ذود  بطاًل  وف��ارس��ًا  ال��وط��ن 
وذلك  وإباء  بشموخ  نصره  راية  ويحمل 
لسيادته  وتقدير  شكر  برقية  خالل  من 
المؤتمر  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ون  وج��ه��ه��ا 
العام  الرياضي  لالتحاد  العاشر  االنتخابي 
الفائت  الثالثاء  يوم  أعماله  اختتم  الذي 
فعل  )الرياضة  شعار  تحت  دمشق  في 
مرفوعة(  ال��وط��ن  راي��ة  لتبقى  وان��ج��از 
الهالل  ه��الل  المهندس  رعاية  وتحت 
البعث  ل��ح��زب  المساعد  ال��ع��ام  األم��ي��ن 
فعاليات  افتتح  الذي  االشتراكي,  العربي 
الجبهة  رئيس  نائب  بحضور  المؤتمر 
الشعار  محمد  اللواء  التقدمية  الوطنية 
البعث  لحزب  المركزية  القيادة  وأعضاء 
العامون  واألم��ن��اء  االشتراكي  العربي 
ألحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ووزير 
حزبية  وفعاليات  العزب,  عماد  التربية 
وإعالمية  ونقابية  ورياضية  وسياسية 
عددهم  البالغ  المؤتمر  ألعضاء  إضافة 
أعمال  نهاية  في  انتخبوا  عضوًا,   443
المؤتمر المكتب التنفيذي الجديد لالتحاد 
فراس  األس��ت��اذ  برئاسة  العام  الرياضي 
للرئيس(  )نائبُا  العاروب  عمر  وضم  معال 
كركو  ال��ن��اص��ر  عبد  م��ن  ك��ل  وع��ض��وي��ة 
راتب  ومحمد  العزب  وف��راس  الجاسم 
جو  محمد  وع��الء  عبود  وبشير  الحايك 
خه جي ومحمد الخضر وأيمن أحمد وشذا 
عن  ممثال  شاهين  ياسر  واللواء  جروان 
طعمة  منيف  والمقدم  الجيش  هيئة 
ممثاًل عن هيئة الشرطة ومروان دويعر 

ممثاًل عن وزارة اإلدارة المحلية.

رعاية
وف��ي كلمة له خالل االفتتاح أكد األمين العام 
البع��ث العربي االش��تراكي  المس��اعد لحزب 
المهن��دس ه��الل اله��الل أهمي��ة اإلنجازات 
الرياضي��ة التي حققها أبطال وبطالت س��ورية 
في المحافل الدولي��ة منوهًا باهتمام رياضيي 
س��ورية الكبير بتطوي��ر النش��اطات الرياضية 
بجميع فروعها والذي يع��د بحد ذاته اهتماما 
بالوط��ن لك��ون الرياضة نش��اطا جامع��ا يعزز 

االنتماء للوطن.
وقال الهالل إنه “ش��عور عظيم بالفخر باالنتماء 
الوطني عندما يش��اهد الرياضيون علم سورية 
يرتفع خفاق��ا في المحاف��ل الدولية ليؤكد أن 
صوت س��ورية يس��مع ف��ي كل م��كان.. وإن 
النصر واح��د ال يتجزأ فهو في ميدان المواجهة 
وفي اإلنت��اج والرياضة والعلم والثقافة والبناء 
والعمل المثمر في كل القطاعات” مش��يرا إلى 
تكام��ل بطوالت رياضيي س��ورية والتي رفعت 
علم س��ورية عاليا مع بطوالت جيش��نا الباسل 
ف��ي حرب��ه على اإلره��اب منوه��ا بتضحيات 

ش��هدائنا فداء للوطن وبانتصارات جيشنا وهم 
يواجهون اإلرهاب ويمضون بإرادة للقضاء عليه 

وإعادة األمن واالستقرار إلى كامل سورية.
ب��دوره أوضح رئي��س االتح��اد الرياضي العام 
اللواء موفق جمعة أن الرياضة الس��ورية ورغم 
الظروف الصعبة التي عاش��تها خالل السنوات 
الماضية ش��اركت ف��ي العديد م��ن البطوالت 
الدولية وكانت سفيرا لسورية واستطاع أبطالها 
وبطالتها خالل الدورة التاس��عة الحصول على 
1534 ميدالي��ة ورف��ع العل��م وعزف النش��يد 
الوطن��ي مس��تمدين عزيمته��م وإرادتهم من 

شموخ جيشنا الباسل.
وأش��ار اللواء جمعة إلى االهتم��ام الذي تلقاه 
الرياضة السورية والرعاية التي تقدم للرياضيين 

والقوانين التي عززت بطوالتهم.
وش��هد حفل االفتت��اح لوحات فني��ة وفقرات 
رياضية متنوعة بمشاركة عدد كبير الرياضيين 
وط��الب معهد الرياضة وك��وادر اتحاد الرياضة 
للجمي��ع قدموا عروض ش��يقة ومتميزة نالت 
استحسان الحضور الذي غصت به صالة الجالء 

الرياضية.

أعمال المؤتمر
أقيم��ت أعم��ال المؤتم��ر في مبن��ى االتحاد 
الرياض��ي العام حيث تم توزي��ع األعضاء على 
ثالث لجان هي اللجنة الرياضية واللجنة المالية 
واإلدارية المنش��آت ولجنة التنظيم والمتابعة 
والتخطيط والعالقات العامة واإلعالم والتوثيق 
عقدت اجتماعاتها على مدى ثالثة أيام بحضور 
ومتابع��ة من الدكت��ور عمار الس��اعاتي عضو 
القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب الش��باب 
الذي أكد على ضرورة خروج المؤتمر بتوصيات 
تنس��جم م��ع حاج��ات الرياضيي��ن وتص��ل 
لمستوى تطلعات الجماهير الرياضية وتحاكي 
انتصارات جيش��نا البط��ل وتضحياته في كل 
الميادي��ن, وتنس��جم م��ع توجيه��ات ورؤية 
األمين العام لحزب البعث العربي االش��تراكي 
السيد الرئيس بشار األسد قائد مسيرة التطوير 
والتحدي��ث وصانع انتصاراتن��ا في وجهة قوى 

الشر والتكفير.

توصيات المؤتمر
وفي ختام أعمال المؤتمر خرج المؤتمرون بعدد 
م��ن المقترحات والتوصيات التي تم التصويت 
علي��ه وأبرزه��ا العمل على تأمي��ن التجهيزات 
الرياضية لزوم التدريب والتحضير لكافة األلعاب 
المعتم��دة لتزوي��د المنتخب��ات والمحافظات 
واس��تقطاب القط��اع الخ��اص لرعاي��ة اإليفاد 
الخارج��ي للبعث��ات الرياضي��ة , وتأهيل كوادر 
جديدة من خ��الل إقامة دورات ف��ي التحكيم 
والتدريب لكافة األلعاب المعتمدة في رياضتنا. 
ودع��م األلع��اب الرياضية التي حقق��ت نتائج 
مميزة في البطوالت الخارجية, وضرورة افتتاح 
تجمعات منتخب��ات وطنية لأللعاب النش��طة 
في المحافظات, وزيادة ع��دد المراكز التدريبية 
الفاعل��ة لمختل��ف األلع��اب لرفده��ا لالعبين 
الموهوبين, وضرورة التعاقد مع مدببين أجانب 
ذو خبرة لمختل��ف األلعاب, وإعادة النظر بنظام 
المراكز  الحائزين عل��ى  للرياضيين  المكاف��آت 
الث��الث األول��ى ف��ي البط��والت الجمهورية , 

والتأمين الصحي للرياضيين وخاصة األبطال. 
كم��ا أوص��ى أعض��اء المؤتمر بإقام��ة بطوالت 
تصنيف لألندية بكافة األلعاب.وتأمين األدوات 
الرياضية مركزي��ًا وتوزيعها على  والتجهي��زات 
اللج��ان التنفيذي��ة لتوفيره��ا وبس��عر جي��د 
لغالء األس��عار في المحافظ��ات. والتأكيد على 
توزيع النش��اط الرياضي على المحافظات التي 
تتوف��ر فيها إمكانات االس��تضافة, وتفعيل دور 
البيوت��ات الرياضية من أجل اس��تثمارها ماديا 
وفني��ًا , وضرورة اهتمام اللج��ان التنفيذية في 
المحافظ��ات بإحداث أندي��ة للرياضات الخاصة 
وجرح��ى الوط��ن وجي��ش العرب��ي الس��وري 
والمدنيي��ن تعن��ى برياضي��ي ذوي اإلعاق��ات 
البدنية للضرورة المجتمعية والفنية , واإلسراع 
بافتت��اح وتجهي��ز البيوتات الرياضي��ة الخاصة 
بجري��ح الوط��ن للمس��اهمة في تأهي��ل هذه 
الش��ريحة فني��ًا, وتفعي��ل األلع��اب الجماعية 
والفردية األخرى غير كرة القدم والس��لة باألندية 
الرياضية )وتنش��يطها ودعمه��ا ماديًا), والعمل 
عل��ى تش��كيل لج��ان فني��ة ف��ي المغتربات 
والتواصل معها حيث تواجد العدد والكم األكبر 

للس��وريين المغتربين بالخارج كون يوجد أندية 
سورية خاصة بالمغتربين ولها نشاطات رياضية 
واجتماعية, والعمل على رفع س��ن الرعاية في 
نظام االحتراف المعمول به من ثالث س��نوات 
إلى خمسة س��نوات, والتأكيد على دور األندية 
الرياضي��ة في الجان��ب الثقاف��ي واالجتماعي 
ومواكبت��ه م��ع الجان��ب الرياضي, واإلش��راف 
المباش��ر للجنة الط��ب الرياض��ي الوطنية على 
جمي��ع األدوية التي يتناوله��ا كافة الرياضيين 
ومراقبته��ا بش��دة خالل المعس��كرات الوطنية 
والمش��اركات الخارجي��ة, وإح��داث ثانوي��ات 
رياضي��ة, وتفعي��ل العمل في مكت��ب البحث 
العلمي الرياضي, والعم��ل على أن يكون فكرة 
االحت��راف الوطني في األلعاب ليس��ت لغايات 
مادية بل أن تكون فنية وانتماء وطني, وتشكيل 
لجنة خبراء )من خارج القيادة الرياضية( وبحث 
المش��اركات في البطوالت المحلية والخارجية 
)لجنة خب��راء( للتقييم والتقوي��م, وزيادة عدد 
البطوالت للرياضات الخاصة )ذوي االحتياجات 
(, واالهتم��ام باأللع��اب الت��ي ال تعمل بنظام 
االحتراف ودراس��تها بشكل دقيق وإيجاد الحافز 
المالي لباقي األلعاب من اجل تنشيطها ودعمها 
وإص��دار نظ��ام رعاية ه��ذه األلع��اب, وتأمين 
مس��تلزمات األنش��طة والمتطلب��ات واألدوات 
والتجهي��زات الالزم��ة لمعظم األلع��اب, ورفع 
الممنوحة  العقود االستثمارية للصالحية  سقف 
لرؤس��اء الف��روع بالمحافظ��ات, والعم��ل على 
إيجاد صيغة لمش��روع الضمان الصحي لالعبي 
المنتخب��ات الوطنية, ومخاطب��ة وزارة المالية 
لتعيين محاس��بين إدارة لدى كافة المؤسسات 
الرياضي��ة أو تأهي��ل الك��وادر المتوف��رة لدى 

المنظمة بهذا االختصاص.
وم��ن توصيات أعض��اء المؤتم��ر متابعة دعم 
األندية حسب أنشطتها ووفقا« للخطط المقدمة 
مسبقا« من تلك اإلدارات للمشاركات الرسمية 
والمركزي��ة, ورفع س��قف المكاف��آت لالعبين 
الفائزين ببطوالت الجمهورية, ودراس��ة إمكانية 
زي��ادة التعويض��ات المخصصة لكاف��ة الكوادر 
الرياضية بما يتناس��ب مع الظروف المعيشية, 
وإعادة النظ��ر بالنظام الداخلي للمراكز والبيوت 

الرياضية بما يكفل ضبط وحس��ن عملها فنيا« 
وصحي��ا« وماليا« ووطني��ا« وتفعيل دور لجان 
الرقابة المش��كلة لهذه الغاية وتخصيص نس��بة 
من الرس��وم لألندية بم��كان تمركزها, والعمل 
عل��ى رف��ع تعويض��ات المراك��ز التدريبية بما 
يتناس��ب مع الواقع المعيش��ي , والعمل على 
تخصي��ص اتحادات األلع��اب بميزانيات مالية 
تقديرية لتق��وم اتحادات األلعاب بلحظ خططها 
وأنش��طتها وفق الميزاني��ة المحددة , وتحديث 
األنظم��ة واللوائ��ح المالي��ة لالتح��اد الرياضي 
العام بما يتناس��ب مع الواقع الحالي , وتأمين 
مق��رات اللجان التنفيذي��ة الت��ي ال يتوافر لها 
مقرات مس��تقلة والعمل على توسيع المقرات 
للج��ان التنفيذية لضمان حس��ن س��ير العمل, 
وتش��كيل وتنش��يط عمل لجان متخصصة في 
مجال التس��ويق الرياض��ي واإلعالمي واإلعالني 
واالس��تثماري, وتكليف لجان متخصصة بإعداد 
الدراسات الفنية الالزمة إلدخال الطاقات البديلة 
لضمان حس��ن اس��تثمار المنش��ات الرياضية 
وتخفي��ف األعباء المالية عن المنظمة, وتأهيل 
الك��وادر الالزمة للعم��ل في مجال��ي الترجمة 
األلعاب,  التنفيذي��ة واتحادات  للجان  واألتمتة 
واقتراح إطالق قناة رياضية تلفزيونية بالتنسيق 
والتعاون مع وزارة اإلعالم وإيجاد نماذج موحدة 
للمنش��ات الرياضي��ة م��ع دفتر ش��روط موحد 
ونشرة أسعار دورية, وإقامة برامج تأهيل الدوائر 
والمنشات والحفاظ عليها والدوائر االستثمارية, 
وتجهيز المنش��ات بالحس��كة بمنش��أة تشرين 
والصال��ة الرياضي��ة, وتأمين الصيان��ة الدائمة 
للمنش��ات الرياضية م��ن خالل ال��كادر الفني 
ورص��د موازن��ات خاص��ة لصيان��ة المنش��ات 
بش��كل دائم, وتأمين عم��ال دائمين لمالعب 
والصاالت والحفاظ عليها بش��كل دائم, وتفعيل 
بطاق��ة الجاهزية للمنش��آة بين إدارة المنش��أة 
وفرع االتحاد بالمحافظ��ة والمكتب التنفيذي- 
مديرية المنش��ات , وتعديل بعض مواد القانون 
رق��م /8/لعام 2014 بما ينس��جم م��ع الحركة 
الرياضية, وتوضيح المراس��الت بين مؤسسات 
االتحاد الرياضي العام ببند المراس��الت بالنظام 
الداخل��ي وتوحي��د صيغة المخاطب��ة بين هذه 

المؤسس��ات, وتدقيق الوضع التنظيمي باألندية 
لكافة األعضاء المنتسبين, وتعديل وضع النظام 
الداخل��ي لألندية الرياضية, وفت��ح باب تفعيل 
العضوية لمدة سنة, وبعد ذلك ال يحق ألي عضو 
تفعيل عضويته وإنما بتنسيب جديد, والتدقيق 
بمكت��ب التنظيم الفرع��ي بالذاتيات المزدوجة 
واعتماد التس��جيل األق��دم وإلغاء التنس��يب 

الجديد.
 وتضمنت توصيات أعضاء المؤتمر إحداث أمانة 
س��ر لمكاتب التنظيم الفرعية باللجان التنفيذية 
وإحداث أمانة س��ر للمكات��ب األخرى إن أمكن, 
ووضع ضوابط وإش��راف م��ن قبل لجنة مختصة 
لمواق��ع التواصل االجتماعي في األندية واللجان 
التنفيذية لضبطها بش��كل دقيق وتحقيق الغاية 
المرجوة منها , ووس��ائل اإلعالم األخرى لألندية, 
والتأكيد على مقترح الدورة التاس��عة لالتحاد أن 
تعتبر كل هيئة رياضية وحدة تنظيمية مستقلة 
عن المحافظ��ة, وتعميم التف��وق الرياضي على 
كاف��ة االختصاص��ات في الجامع��ات الحكومية 
وان ال تقتص��ر على قبولهم ف��ي كليات ومعاهد 
التربية الرياضية, وإحداث اتحاد رياضي مدرسي 
بالتنس��يق م��ع وزارة التربية وإح��داث ثانويات 
رياضي��ة تخصصي��ة , به��دف دخوله��م كليات 
ومعاهد التربي��ة الرياضية بتس��هيالت خاصة , 
وإلغاء بن��د منع العاملين ف��ي االتحاد الرياضي 
الع��ام من حق الترش��ح واالنتخاب ممن تنطبق 
عليه��م الش��روط العامة, وتطبيق المرس��وم 38 
تاريخ 28/1/2018 الذي يح��دد المالك العددي 
لالتح��اد الرياض��ي الع��ام بما يضم��ن تثبيت 
العاملين وحرية النقل واالنتقال بين مؤسس��ات 
االتح��اد الرياضي والمؤسس��ات األخرى, وتطوير 
العمل ف��ي صحيفة المنظمة وإصدارها بش��كل 
ومضم��ون يواكب التط��ور التكنولوجي في عالم 
الصحافة الرياضية الحديثة ورفدها بكادر إعالمي 
إضافي مؤه��ل وإص��دار مجلة ثقافي��ة رياضية 
الدراس��ات واألبحاث  ش��هرية تعن��ى بش��ؤون 
الرياضية يش��ارك في تحريرها خبرات رياضية , 
وتوسيع العمل اإللكتروني في المكتب الصحفي 
من خ��الل الموقع اإللكترون��ي والصفحات على 
مواق��ع التواصل االجتماعي )فيس��بوك – تويتر 
– انس��تغرام – يوتي��وب( وربطها م��ع اتحادات 
األلعاب والفروع واألندية المركزية واعتماد كادر 
إعالمي ش��بابي لتغطية األح��داث الرياضية أواًل 
ب��أول, وتنظيم دورات إعالمي��ة مركزية وفرعية 
للكوادر اإلعالمية في المنظمة وإقامة األنش��طة 
اإلعالمية واالجتماعية والثقافي��ة تعزيزًا للحالة 
الوطنية للرياضة الس��ورية, ومتابعة توثيق تاريخ 
الرياضة السورية من قبل اللجنة المركزية للتوثيق 
وإصدار ما لديه��ا من وثائق في كتب, والتعميم 
على كافة المؤسس��ات الرياضية باألخذ بموضوع 
التوثيق واألرش��فة وحفظ المستندات )قرارات – 
تعاميم – كؤوس – ميداليات( وتأسيس مكتبة 
خاص��ة بذلك, وإحي��اء فكرة المتح��ف الرياضي 
الذي يضم كل ما يتعلق بتاريخ الحركة الرياضية, 

وإحياء فكرة رابطة الرياضيين القدامى.

محليات

أنور البكر

المؤتمر العاشر لالتحاد الرياضي العام ينتخب مكتب تنفيذي جديد

الرياضيون يجددون عهد الوالء والوفاء للسيد الرئيس بشار األسد
المهندس هالل الهالل: النصر واحد في ميدان المواجهة ضد اإلرهاب وفي اإلنتاج والرياضة
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المقدم مني��ر طعمة ضاب��ط في وزارة 	 
الداخلية حاصل على إجازة الحقوق من 

جامعة دمشق عام 2000. 
انتسب لوزارة الداخلية بصفة ضابط عام 	 

2004, وخ��دم بعدة وحدات ش��رطية, 
انتقل عل��ى نادي الش��رطة عام 2001, 
وكلف منذ 4 س��نوات بعضوية مجلس 

إدارة النادي, ومحاسب النادي 
مارس رياض��ة الس��باحة واتبع دورات 	 

تدريب وتحكيم وإنقاذ ونال ش��هادات 
تدريب فيها,

كلف م��ن حوالي ع��ام برئاس��ة نادي 	 
الشرطة 

مواليد محردة 1980	 
المؤه��ل العلم��ي: إج��ازة ف��ي التربي��ة 	 

الرياضي��ة ع��ام 2002 من كلي��ة التربية 
الرياضة في الالذقية.

مدرسة في كلية التربية في حماه منذ عام 	 
2005 وحتى اآلن.

العبة كرة يد في نادي محردة.	 
كلفت بعضوية لجنة للمبارزة بحماه ومن 	 

ثم رئيسة للجنة.
كلف��ت بعضوية اللجن��ة التنفيذية بحماه 	 

وش��غلت منص��ب رئاس��ة اللجن��ة لفترة 
قصيرة.

متزوجة ولها يوسف ومنى.	 

أيم��ن أحم��د موالي��د الالذقية 	 
.1972

الشهادة العلمية: علوم عسكرية.	 
اللعبة الممارس��ة: بناء األجسام 	 

والقوة البدنية.
العربي: 	  الصعي��د  عل��ى  مه��ام 

مدرب وحكم دولي، أمين س��ر 
لجن��ة الحكام باالتح��اد العربي، 
نائ��ب رئي��س لجن��ة الح��كام 

العرب.
الالذقية وسورية، 	  بطل  بطوالت: 

لعدة سنوات في وزنه.
إدارية: عضو وأمين سر 	  مهمات 

الالذقي��ة، عضو  فني��ة  ورئيس 
اتحاد بناء األجسام، نائب رئيس 
االتحاد الس��وري لبناء األجسام، 
عض��و تنفيذية الالذقي��ة، مدير 

مدين��ة األس��د الرياضية، رئيس 
تنفيذية الالذقية.

الس��يرة الخاص��ة: مت��زوج وله 	 
يع��رف  وآدم،  أحم��د  ول��دان 
عن��ه طيبت��ه وه��دوءه، وروحه 

الرياضية.

محليات

المؤتمر العاشر لالتحاد الرياضي العام

أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لالتحاد الرياضي العام.. في سطور
الشهادة: إجازة في الحقوق	 
اللعبة: الس��باحة ممث��اًل لنادي 	 

ومنتخ��ب  المرك��زي  الجي��ش 
سورية منذ عام 1985.

إنجازاته 
أفضل رياضي سوري عام 1990.	 
أفضل رياضي سوري عام 2007.	 
بطل سورية بالس��باحة من عام 	 

2004 / 1990
ذهبية وفضية في الدورة العربية 	 

بسورية 1992.
ذهبية بطولة العرب 1991.	 
المرك��ز األول في بطول��ة العالم 	 

.35km بإيطاليا عام 1990 مسافة
المرك��ز األول ف��ي س��باق كندا 	 

العالمي 2000.
المرك��ز األول في بطولة آس��يا 	 

بقطر مع الفريق السوري المؤلف 
من ف��راس معال وهم��ام معال 

وهشام المصري 2002.
المركز األول في سباقات: النيل 	 

بورس��عيد-   - اإلس��كندرية   -

كرواتيا- هولندا- اليونان.
المرك��ز الثاني في بطولة آس��يا 	 

بقطر 2002.
المرك��ز الثاني في بطولة آس��يا 	 

بالكويت 2004.
المركز الثالث مع الفريق السوري 	 

المؤلف من فراس معال وغيداء 
مع��ال والمرحوم��ة ردين��ة معال 
واحمد الحسين في بطولة العالم 

بسويسرا 1992.
المرك��ز الثال��ث فرق م��ع الفريق 	 

الس��وري المؤلف من فراس معال 
وهمام معال وطارق حّماد 2004.

المرك��ز الراب��ع فرق ف��ي بطولة 	 
العالم بفرنسا مع الفريق السوري 
المؤلف من فراس معال ومصعب 

معال ولبنى معال 1996.
المركز الخامس في بطولة العالم 	 

للمحترفين بفرنسا 1996.
المرك��ز الخام��س والراب��ع في 	 

باألرجنتين  العالم  كأس  سلسلة 
.1997 - 1996

عبور بح��ر المان��ش تتاب��ع الفريق 	 
فراس وهم��ام ومصعب والمرحومة 

ردينه معال ذهابًا وإيابًا 2002
أول س��باح ف��ي العالم يس��بح 	 

 2007 بين قارتين أوروبا وآسيا 
.124km مسافة

 	 Hnu للماس��تر  العالم  برونزي��ة 
 .2017

الميدالي��ة الذهبي��ة ببطول��ة أوروبا 	 
.2018 km للماستر

الميدالي��ة الفضي��ة ببطول��ة اورب��ا 	 
.3km 2018 للماستر

العالم 	  ببطولة  الفضية  الميدالية 
للماستر 2019 كوريا الجنوبية.

مشاركات
- بطولة الدورة العربية في سورية 1992.

- بطولة العالم للمحترفين بفرنس��ا 
.1996

- بطولة العالم في ايطاليا 1990.
- بطولة العالم في سويسرا 1992.

- بطولة العالم في فرنسا 1996.
- كأس العال��م باألرجنتي��ن 1996 

.1997
- سباق كندا الدولي 2000.

- بطولة آسيا 2002 - 2004.
- عدة س��باقات دولية في مصر � كرواتيا � 

هولندا � اليونان.
العمل اإلداري

بدمشق 	  التنفيذية  اللجنة  رئيس 
من 2000/2003.

التنفيذي لالتحاد 	  المكتب  عضو 
الرياضي العام من 2005/2003.

عضو اللجنة األولمبية الس��ورية 	 
من /2005/2003.

نائب رئي��س االتح��اد الرياضي 	 
العام 2005/ 2008.

نائ��ب رئيس اللجن��ة األولمبية 	 
السورية 2010/2005.

اللجن��ة األولمبية 	  أمي��ن ع��ام 
السورية 2019/2010.

رئي��س اتح��اد الس��باحة م��ن 	 
.2020/2010

التكريمات
بش��ار 	  الرئيس  الس��يد  تكري��م 

و2007   2002 أع��وام  األس��د 
و2018و2019.

تكريم رئيس المجلس األولمبي 	 
اآلسيوي.

تكري��م نائ��ب رئي��س اللجن��ة 	 
األولمبية الدولية الش��يخ احمد 

الفهد الصباح.

وسام اللجنة األولمبية السورية.	 
وس��ام وزي��ر خارجي��ة ش��مال 	 

قبرص,
اإلمارات��ي 	  االس��تحقاق  وس��ام 

رائدة  جائ��زة  أعل��ى  المصن��ف 
معت��رف بها م��ن قب��ل اللجنة 

األولمبية الدولية.

فراس هاشم معال

اللواء ياسر مهنا شاهين

فراس أمين العزب 

أيمن أحمد

المقدم منير طعمة شذى جميل جروان

عبد الناصر كركو الجاسم

د. مروان دويعر

محمد راتب الحايك

بشير العبود 

محمد الخضرم. عالء جوخه جي

مواليد 1960	 
في 	  إج��ازة  العلمية:  المؤه��الت 

العلوم العسكرية -  وشهادة قيادة 
العس��كرية  األكاديمية  أركان من 
العليا, ش��هادة دف��اع وطني من 
األردني��ة  الملكي��ة  األكاديمي��ة 
البريطانية -  ماجستير في اإلدارة 
والدراس��ات اإلس��تراتيجية م��ن 

جامعة مؤتة باألردن.
حكم عام ومدرب تايكواندو دولي.	 
كاراتي��ه وحاصل 	  حكم وم��درب 

على حزام اسود )1دان(
عضو اتحاد الكاراتيه والتايكواندو	 
رئيس اتحاد التايكواندو	 
ل��دى 	  الس��وري  الوف��د  رئي��س 

للرياض��ة  الدول��ي  المجل��س 
العسكرية )السيزم(

عضو المكت��ب التنفيذي لالتحاد 	 
الرياضي العام منذ 2015.

مسؤول العاب قوة بنادي الجيش 	 
.2005 - 1993

المركزي 	  ن��ادي الجي��ش  مدي��ر 
.2015 - 2005

مدير إدارة اإلعداد البدني والرياضة 	 
منذ عام 2015.

خ��اض ع��دة دورات تأهي��ل في 	 
اإلعداد البدن��ي وتدريب وتحكيم 
بالتايكوان��دو في الماني��ا وكوريا 
تحكي��م  ودورة  الديمقراطي��ة 
وتدريب دولية في رياضة الكاراتيه 

في مصر.
له عدة أبحاث علمية في المجالين 	 

العسكري والرياضي.
العام 	  القائ��د  حائز عل��ى وس��ام 

المس��لحة  والق��وات  للجي��ش 
التدريبي من الدرجة األولى س��ت 

مرات.
حائ��ز عل��ى وس��ام االس��تحقاق 	 

السوري من الدرجة الممتازة لعام 
.2012

مواليد السويداء 1957	 
يحم��ل ش��هادة دكت��وراه ف��ي 	 

التدري��ب  وبرمج��ة  تخطي��ط 
الرياضي وماجس��تير في التربية 

والتدريب )موسكو(
لعب الكرة الطائرة للنادي العربي 	 

ووصل لمنتخب شباب سورية. 
الس��وري 	  للمنتخب  مدربًا  عمل 

ف��ي دورة المتوس��ط العاش��رة 
 )1987(

كلف عضوًا في اتحاد الكرة الطائرة 	 
بين عامي )1989 - 1982(.

كلف عض��و مكتب تنفيذي بين 	 

عامي )2002 – 2005( 
عمل مّدرسًا في كلية التربية الرياضية 	 

في جامعة تشرين بين عامي 2012 
1995- ثم انتقل إل��ى جامعة حلب 

إلكمال مهمته التدريسية. 
محاض��ر في مركز إع��داد القادة 	 

باإلسكندرية منذ عام 2000
..عضو اللجنة الرياضية بالجامعة 	 

لمجلس  )المعاون��ة(  العربي��ة 
الشباب والرياضة العربي 

..متأهل ولديه وسام الذي يتابع 	 
تحصيل��ه العلم��ي ف��ي ألمانيا 
)اختص��اص قلبي��ة( وش��قيقه 

س��امي طالب بالسنة الرابعة في 
كلية الطب.

مواليد: دمشق 1971	 
الشهادة: الثانوية.	 
بطل الجمهورية بالمصارعة منذ 	 

 2004 1988 حتى ع��ام  ع��ام 
لكافة الفئات.

حاصل على أربع ميداليات في 	 
الدورات العربية )البرونزية 92، 
ذهبي��ة 97، ذهبية 99، ذهبية 

.)2004
فضية الدورة اآلسيوية 98.	 
عش��رات الميدالي��ات المنوعة 	 

في البط��والت العربية منذ عام 
1990 وحتى عام 2004.

المركز الرابع في بطولة العالم العسكرية.	 

دورة 	  ف��ي  الراب��ع  المرك��ز 
المتوسط.

عش��رات الميدالي��ات المنوعة 	 
دولية  ودورات  بط��والت  ف��ي 
)الفج��ر االردن، مصر، دمش��ق 

وغيرها(.
م��درب منتخ��ب س��ورية في 	 

المش��اركات  م��ن  العدي��د 
الخارجية منذ عام 2004.

حائز على شهادة تدريب دولية 	 
وأولمبية.

حائز على شهادة تحكيم درجة 	 
أولى دولية.

مدير فني في نادي الجيش.	 

المصارعة 	  فني��ة  عضو ورئيس 
في دمشق وعضو اتحاد ورئيس 

اتحاد المصارعة.

مواليد: حلب 19/7/1971	 
ل��دى 	  ميكاني��ك  مهن��دس 

للخط��وط  العام��ة  المديري��ة 
الحديدية السورية.

ت��درج بف��رق ن��ادي االتح��اد 	 
لك��رة الس��لة ولعب لألش��بال 

والناشئين والشباب والرجال.
لع��ب ف��ي صف��وف المنتخب 	 

الوطني السوري بكرة السلة.
عمل في مجال التدريب وكان رئيسًا 	 

للجنة المدربين الفرعية بحلب.

درب ف��رق االتح��اد، الحري��ة، 	 
الوثب��ة،  اليرم��وك،  الج��الء، 
الس��وري  الوطني  والمنتخ��ب 

للرجال.
ُكلف رئيسًا لمجلس إدارة نادي 	 

رئيس��ًا  الرياضي، كلف  االتحاد 
للجنة الفنية لكرة السلة.

كلف رئيس��ًا للجن��ة التنفيذية 	 
بفرع االتحاد الرياضي بحلب.

مت��زوج ولديه ول��دان، محمد 	 
وصفوت والرا.

مواليد حرستا 1978 	 
خريج كلية االقتصاد جامعة دمشق. 	 
بالمراكز 	  الدراج��ات  رياضة  مارس 

التدريبي��ة وتدرج ف��ي البطوالت 
بالفئات العمرية من األشبال حتى 
الرجال وتنقل بين أندية حرس��تا 
والجي��ش المرك��زي وكان كابتن 
وللمنتخب  الجي��ش  نادي  لفريق 

الوطني لسنوات
تس��لم تدري��ب الدراج��ات بنادي 	 

ب��ردى مدرب��ا وخ��رج العديد من 

السابق  األبطال إضافة إلى س��جله 
في البطوالت المحلية والمشاركات 

في البطوالت الخارجية 
الدراجات 	  اتح��اد  بعضوي��ة  كلف 

وكان عم��ره 23 س��نة )ترمي��م( 
واستمر خالل تلك الفترة بتدريب 

جميع الفئات العمرية, 
في عام 2013 كلف برئاس��ة اتحاد 	 

الدراج��ات واس��تمر ف��ي منصبه 
حت��ى انتخابه لعضوي��ة المكتب 

التنفيذي.

- تولد درعا 1967 
الع��ب كرة قدم س��ابق ف��ي نادي 

الشعلة..
- الشهادة العلمية: المعهد الرياضي 

بدمشق عام 1987 
إجازة ف��ي كرة القدم م��ن المعهد 
العالي للتربية البدنية والرياضة في 
جامعة اوكرانيا )االتحاد السوفييتي 

سابقًا( 
- عضو مجلس إدارة نادي الش��علة 

عام 1997
- عضو لجنة تنفيذية بدرعا من عام 

1998 ولغاية 2010 
- رئيس اللجنة التنفيذية بدرعا من 

عام 2015 ولغاية 2020 
- عض��و المجلس المركزي لالتحاد 
الرياض��ي الع��ام م��ن ع��ام 2015 

وحتى اآلن. 
- عضو االتحاد الس��وري لكرة قدم 

من عام 2000 إلى 2001
- عضو س��ابق في اللج��ان الفرعية 
لالتحاد الس��وري لك��رة القدم لعدة 
س��نوات )لجان المدربي��ن - لجنة 

التطوير - لجنة المسابقات( 
- عضو في مجلس إدارة األكاديمية 
الوطنية الس��ورية من ع��ام 2015 

وحتى اآلن.
- محاضر آسيوي بكرة القدم ، حاضر 
في العديد من ال��دورات التدريبية 
القطر  التي أقيمت داخل  اآلسيوية 

في مختلف المحافظات.
- اتبع عدة دورات تدريبية داخلية 

وخارجية بكرة القدم: 
- دورة إع��داد محاضري��ن ع��رب 

للناشئين بالقاهرة عام 2006 
- دورة إع��داد محاضري��ن دوليين 

باإلمارات عام 2018
- حاصل على الش��هادة اآلس��يوية 

 )A( لتدريب كرة القدم
- متزوج وله أربعة أوالد وبنتان

مواليد: الحسكة 1964	 
الشهادة: معهد متوسط صناعي.	 
بك��رة 	  الجزي��رة  ن��ادي  الع��ب 

اليد وحائ��ز على بطول��ة دوري 
الناشئين لعام 1983.

شغل عدة مناصب حزبية ونقابية 	 
وإدارية في الحسكة ودمشق.

عضو إدارة نادي الجزيرة.	 
رئيس نادي الجزيرة الرياضي.	 
لالتحاد 	  التنفيذية  اللجنة  رئيس 

الرياضي في الحسكة.

مواليد: داريا 1977	 
الوضع العائلي: متزوج وله ثالثة 	 

أوالد: ماريا - كرم - كاتيا
معهد تجاري 1999 وزارة التربية.	 
إجازة في العل��وم اإلدارية وزارة 	 

التعليم العالي.
دبلوم ف��ي إدارة التس��ويق من 	 

مؤسسة اديكسل البريطانية.
المنش��آت 	  إدارة  ف��ي  دبل��وم 

السياحية من وزارة السياحة.
ماجستير إدارة -اختصاص إعداد 	 

ق��ادة إداريين - معه��د التنمية 
اإلدارية جامعة دمشق.

وشهادة الدكتوراه الفخرية..	 

رئيس هيئة إداري��ة في المعهد 	 
التجاري األول 1998 1999-

المركزي لالتحاد 	  المجلس  عضو 
الوطن��ي لطلبة س��ورية من عام 

2000 وحتى تاريخه.
رئيس فرع دمشق وريفها لإلتحاد 	 

الوطني لطلبة سورية.
عضو قيادة فرع دمش��ق وريفها 	 

لإلتحاد الوطني لطلبة س��ورية - 
رئيس مكتب النش��اط الرياضي 

الفرعي..
التخصصية 	  اللج��ان  ف��ي  عضو 

العال��ي  التعلي��م  وزارة  ف��ي 
وف��ي مجالس ولج��ان المعاهد 

التقانية.
لطلبة 	  الوطن��ي  لالتح��اد  ممثال 

سورية في المجالس واللجان في 
معاهد دمشق وريفها.

عض��و مجلس محافظة دمش��ق 	 
لدورتين من ع��ام 2010 وحتى 

تاريخه.
عضو في لجنة الشباب والتربية 	 

والموازنة  والبرام��ج  والرياض��ة 
وف��ي اللجن��ة االقتصادي��ة في 

مجلس محافظة دمشق.
عضو مجلس إدارة نادي الشهيد 	 

المركزي  الرياضي  األس��د  باسل 
الجامعي..

عض��و المجل��س المرك��زي في 	 
االتحاد الرياضي العام.

اتب��ع ع��دة دورات إع��داد أطر 	 
قيادية فرعية ومركزية.

عضو مجلس فرع الهالل األحمر 	 
العربي السوري فرع ريف دمشق 

)مسؤول الشباب والخازن(
للغ��ات 	  الطلب��ة  ن��ادي  مدي��ر 

والمعلوماتي��ة وذوي الش��هداء 
حتى تاريخه.

مح��رر ف��ي مجل��ة تكنولوجي��ا 	 
المعلومات سابقا.

شارك في مؤتمرات ومهرجانات 	 
للش��باب والطالب والرياضة في 

عدة دول عربية وأجنبية.
حائ��ز على عدة ش��هادات تقدير 	 

فعالي��ات  ف��ي  لمس��اهماته 
وزراء  مؤتمر  أهمه��ا  وملتقيات 
خارجي��ة الدول اإلس��المية في 
للتعليم  العربي  دمشق.الملتقى 
والتدري��ب والتأهي��ل. فعاليات 
ونشاطات االتحاد الوطني لطلبة 

سورية.

عمر العاروب

عضو المكت��ب التنفيذي لالتحاد 	 
رئيس  س��ورية،  لطلب��ة  الوط��ن 

مكتب العمل التطوعي.
عضو مجلس الش��عب عن مدينة 	 

حلب.
نائب قائد كتائب البعث.	 
أش��رف على عدد م��ن الحمالت 	 

الوطني��ة مثل حملة  والمبادرات 
والمخيم  أحل��ى(  بترجع  )س��وا 

الطبي التطوعي.
مث��ل س��ورية ف��ي ع��دد م��ن 	 

واالجتماع��ات  المؤتم��رات 
وأبرزه��ا  الدولي��ة  البرلماني��ة 
المؤتمر العالمي الخامس لالتحاد 

البرلماني الدولي للشباب.
أش��رف على عدد من االحتفاالت 	 

الخاص��ة بتكريم أس��ر الش��هداء 
وجرحى الجيش العربي السوري.
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الجيش × الوحدة 1/صفر
ربيع حمامة

تابع فريق الجيش سلسلة نتائجه الجيدة حين 
ه��زم جاره الوح��دة به��دف دون رد في ديربي 
دمشق بلقاء مبكر ضمن افتتاح مباريات مرحلة 

اإلياب.
المواجهة ش��هدت إثارة كبيرة في ظل أفضلية 
واضحة للجيش بقي��ادة الثنائي الهجومي ورد 
سالمة ومحمد الواكد ومن خلفهم محمد كروما 
وأحمد الخصي وقصي حبيب ومحمد ش��ريفة، 
فيما اعتم��د الوحدة على التأمين الدفاعي ولم 
تش��كل الهجمات المرتدة القليل��ة أي خطورة 
على الدفاع والح��ارس إبراهيم عالمة واختفت 
فاعلي��ة عب��د الرحم��ن ب��ركات ومحمد حرب 

والعاجي والحالق.
دخل الفريقان الشوط الثاني بشباك صامتة مع 
تحسن نسبي بأداء فريق الوحدة واستمرار ثبات 
جيش��اوي من ناحية امت��الك مفاتيح اللعب 
والتهديد بعدة كرات أخطرها للتسجيل تصدي 

القائم للكرة الصاروخية التي أطلقها ورد.
لقطات

حض��ر المب��اراة رئيس االتح��اد الرياضي العام  
ف��راس معال وتلق��ى باقتي ورد م��ن الفريقين 
وحضره��ا العميد حاتم الغاي��ب رئيس اتحاد 

الكرة ومهند طه رئيس تنفيذية دمشق.
وقبل صافرة النهاي��ة طالب العبو الوحدة بركلة 
جزاء إثر هجمة ارتد حيالها العبو الجيش بشكل 
س��ريع ونجح علي خليل باستغالل كرة عرضية 

تابعها بشباك طه موسى في الدقيقة 90.
ودفع الجيش نفس��ه للمقدمة وأصبح ثالثًا بعد 
أن رفع رصيده إلى 26 نقطة فيما تراجع الوحدة 

للمركز الرابع ب�25 نقطة.
ومن المفارقات أن مدرب الجيش الحالي رأفت 
محمد كان قد قاد فريقه الس��ابق الوحدة للفوز 

بلقاء الذهاب بهدف دون رد. 

الوثبة× االتحاد 3/ صفر
هز فريق الوثبة القلعة الحمراء بقسوة فتصدعت 
جدرانه��ا واخت��رق حصونه��ا بنج��اح 3 مرات 

ليس��جل عبر برهان ودعبول والرفاعي بنتيجة 
ستبقى عالقة بأذهان عشاقه طوياًل.

فريق الوثبة العائد بنقطة من آسيا.. عاد للمركز 
الثاني برصيد 27 نقطة فيما بقي االتحاد خامسًا 

ب� 22 نقطة.
وتق��دم أصح��اب األرض ي��وم األربع��اء مبكرًا 
للهجوم ومحاصرة مرمى فريق االتحاد بش��كل 
مفاج��ئ ودون مقدم��ات، وس��رعان ما حظي 
بالتقدم عبر برهان صهيوني في الدقيقة األولى، 
ما أربك حس��ابات التونس��ي قي��س اليعقوبي 
الذي ل��م يعرف الخروج من ه��ذا المأزق أمام 
إصرار وثباوي على االستمرار فلم تشكل كرات 
االتح��اد خطورة كبيرة كما أن الوثبة لعب بحذر 
وأغلق خطوطه وانتش��ر بش��كل جميل لينتهي 

الشوط بهذا الهدف.
الش��وط الثاني كان امتدادًا لس��ابقه من ناحية 
س��يطرة وامتداد الوثبة وخطورت��ه واضاع عدة 
كرات وس��ط ضياع خط وس��ط ودفاع الضيف 
فعزز ماهر دعب��ول بالثاني وثبت وائل الرفاعي 

الخصم بثالثية.

الساحل × الفتوة صفر/ صفر
خرج فريقا الساحل والفتوة بتعادل سلبي أزعج 
الطرفين على اعتب��ار أن النقطة من ذهب في 
مستهل إياب الدوري ولكن وفق المجريات زاد 
الح��ذر وتباعدت الدقائق التي ش��هدت الفرص 
المباش��رة على أحد المرميي��ن فانحصر اللعب 
مط��واًل وس��ط المي��دان ولم تص��ل الهبات أو 

اإلختراقات لمستوى يجعل الشباك تهتز..
لعب للس��احل بين الخش��بات محمد المصري 
وأمام��ه محمد حديد وحس��ن خض��ور وأحمد 
كالسي وعلي سعيد وفي المنتصف جعفر ديبو 
ومحمود الصالح وأس��عد الخضر وعلي حس��ن 

وبالمقدمة مؤنس أبو عمشة ومجد شلهوم.
وللفتوة شاكر الرزج بين الخشبات وفي الدفاع 
عبد الكريم فتيح وشمس الدخيل ومحمد هزاع 
وصبحي تحس��ين وفي الوس��ط عمار مس��تت 
وسليمان سليمان وربيع سرور ومعتز صالحاني 
الوافد الجديد للفريق بفتترة االنتقاالت الشتوية 

وبالهجوم محمد كنيص وعلي رمضان.

الشرطة × جبلة 1/صفر
صبحي ابو كم 

دمشق: ملعب الفيحاء 
سجل هدف المباراة للشرطة محمد كامل كوايه 

د) 81( 
اس��تطاع الش��رطة أن يقلب أداءه في الش��وط 
الثاني وقدم مس��توى أفضل م��ن االول الذي 
مالت فيه كفة اللعب لصالح الضيوف وس��جل 
هدف السبق وكاد أن يعزز بهدف ثان, امام فتور 
أداء جبلة ال��ذي الحت له فرص��ة غالية كانت 
كفيل��ة إلدراك التعادل, وبش��كل عام كان أداء 
الفريقين متوسط فنيا رغم الحاجة للفوز لتعزير 

موقعهما على سلب الترتيب.
ش��وط أول بال بريق تهديفي من الطرفين رغم 
محاوالت الضيف جبلة تس��جيل هدف السبق 
وكان حارس مرمى الش��رطة ش��يفان اوس��ي 
صاحي��ا للهجمات وبدا الش��رطة ب��أداء هادئ 
وهو يض��م في صفوفه عددا م��ن نجوم العبي 
المنتخ��ب األولمب��ي منه��م الكواي��ه والبري, 

وانتهى الشوط بالتعادل السلبي لعبا ونتيجة.
ولم تك��ن افتتاحية الش��وط الثاني افضل من 
االول ومع ادخال مدرب الش��رطة باس��م مالح 
العبي��ن لتعزير خط الهج��وم إال أن النتيجة لم 

تتغير ولم يستفد الكوايه من فرصته االولى مع 
قرب منتصف الش��وط تلقى ك��رة قرب منطقة 
الجزاء س��ددها فوق العارضة, ومباشرة عيسى 
االش��قر فوق العارض��ة, وتلقى العب الش��رطة 
محمود اليونس بطاقة حمراء من انذارين االول 
)77( الحتكاكه مع مدافع جبله واعتراضه على 
ق��رار التحكيم تلق��ى االنذار الثاني, واس��تطاع 
محمد كامل كوايه أن يكس��ر صمت الش��باك 
بتس��جيل الهدف االول في المباراة)81(, حاول 
بعدها جبلة تكثيف هجمات��ه إلدراك التعادل 
عب��ر عدة محاوالت لم تفل��ح فيما اضاع فرصة 
تعزيز نتيجت��ه بهدف ثان من ك��رة قريبة من 

منطقة جزاء جبله علت العارضة.  

الطليعة × حطين صفر/ 1
أفضلية. نس��بية فرضه��ا العب��و الطليعة على 
الدقائ��ق األولى من عمر الش��وط وبتس��ديدة 
الح��داد القوية ف��ي أحضان الش��اكر بدأ الخطر 
الطلعاوي قبل تس��ديدة المهت��دي على مرمى 
العثم��ان بعدها يش��كل الزينو حض��ورًا مميزًا 
ف��ي منطقة حطي��ن بكرتي��ن خطرتين األولى 
تكفل المدافعون في تش��تيتها والثانية بجانب 
القائم وم��ع مرور الوقت ينتق��ل العبو حطين 
الكوجلي والقلعجي  للمناطق األمامية وبنشاط 
والجني��د ومارديك يزداد خط��ر الضيوف ولوال 

براعة حاج عثم��ان في دفع خطر كرة المهتدي 
الرأس��ية لتغيرت الحسابات. وخاصة أن العبي 
حطين حاولوا الوص��ول للمرمى بعدة طرق من 
خالل التسديد المباش��ر واإلختراق. من العمق 
مس��تغلين خروج تتان الطليعة لالصابة ولكن 
جميع المحاوالت لم تف بالغرض الذي س��عى 
إليه االكابتن حسين عفش وإن كانت محاولتي 
الجفال والجنيد مع نهاية الشوط األكثر محاكاًة 

لتعليماته.
الش��وط الثاني دخله العبو الطليعة مصممين 
عل��ى ضرب مرم��ى حطين ولوال س��وء الطالع 
الذي الزم كرات الزينووالخزام والس��مان الذي 
لم يستغل خروج الشاكر لكان للمشهد الكروي 
س��يناريو آخ��ر لينتق��ل حطين لمش��هد أكثر 
وضوحًا بمحاوالت العفش السيطرة على وسط 
الميدان بدفعه الحس��ين والس��بقجي والتركيز 
على التس��ديد المباش��ر لصالبة دفاع الطليعة 
ومن ك��رة بعيدة س��ددها الجويد م��ن الجهة 
اليمنى ترتطم بالعارضة يتابعها سليم سبقجي 
برأس��ه داخل الش��باك عند الدقيقة 72 ليشعر 
بعده��ا العبو الطليعة بحراج��ة موقفهم فقاموا 
بتس��ريع وتيرة اللعب وإختص��ار طرق الوصول 
لمنطقة حطين بك��رات طويلة إفتقدت للتركيز 
وإن كان أخطره��ا كرة الزينو الت��ي مرت بين 
أقدام 3 مهاجمين م��ن الطليعة وغادرت قبل 
أن يه��در الخميس كرة على مبدأ أمور التصدق 
ويضعها في جسم الش��اكر ومع إقتراب الوفت 
من نهايته يزداد اإلمت��داد الطلعاوي من كافة 
المحاور قابله إنحسار وقوقعة حطينية للحفاظ 

على نقاط اللقاء. 

تشرين × النواعير 2/ صفر
محمد عجان

حقق تش��رين فوزًا جديرًا ومستحقًا على ضيفه 
النواعي��ر وبهدفين لال ش��يء وبه��ذا الفوز بقي 

تشرين بالصدارة واحتفظ بالقمة.
المب��اراة ج��اءت متوس��طة وغي��ر مقنعة في 
مجرياتها من قبل الفريقين اللذين لم يكونا في 
مس��تواهما الحقيقي، لكن الشوط الثاني شهد 

نش��اطًا مضاعف��ًا ومن العب��ي الفريقين ونجح 
خاللها تش��رين من تس��جيل الهدفين فيما لم 
تكن هناك خطورة مباش��رة على مرمى تشرين 

باستثناء انفرادة القلفاط.
الش��وط األول وكما ذكرنا جاء متوس��ط األداء 
والمس��توى من الجانبين مع أفضلية لتشرين 
في اس��تحواذ الكرة واالمت��داد الهجومي لكن 
بال فاعلي��ة واعتم��د النواعير عل��ى المرتدات 
والمناوالت الطويل��ة وكاد أن يكون هو البادي 
بالتس��جيل عب��ر محم��د قلفاط الذي أحس��ن 
اس��تقبال كرة أمام ح��رب من دفاع تش��رين 
وواج��ه المدنية حارس تش��رين ال��ذي انقض 

ببراعة على الكرة وأنقذها من أمامه.
فيما كانت هناك فرصتان لتش��رين عبر باسل 
مصطفى برأس��ه ج��اورت القائ��م وثانية لعالء 

الدالي كان لها حارس النواعير صاحيًا.
الش��وط الثان��ي وكان أكث��ر نش��اطًا وحيوية 
وتصميم��ًا من العب��ي الفريقين الذي��ن بذلوا 
جه��ودًا مضاعفة في التحرك واس��تحواذ الكرة 
واالمتداد الهجومي الس��ريع وكان لتش��رين ما 
أراد عندم��ا نجح في محاصرة ضيفه وتش��كيل 
خطورة مباش��رة عل��ى مرماه وب��دأ العبوه في 
التس��ديد والته��دي فجاورت رأس��ية باس��ل 
مصطفى القائم وأرضية س��ريعة لمحمد مرمور 
بجوار القائم ونتيجة الضغط المتواصل يحصل 
تشرين على ركلة جزاء د 55 إثر لمسة يد لالعب 
النواعي��ر عمار س��ليمان داخل منطق��ة الجزاء 

ليسجل منها محمد مرمور الهدف األول.
وكاد المرمور أن يعزز تقدم تشرين عندما سدد 
كرة قوية تدخل القائم األيس��ر للنواعير ومنعها 
م��ن معانقة الش��باك، لكن ع��الء الدالي نجم 
المباراة نج��ح في إحراز هدف تش��رين الثاني 
د 77 من تسديدة مباش��رة من على بعد 25 م 
استقرت في المقاس من يسار حارس النواعير.
هذا في الوق��ت الذي كان في��ه النواعير يقوم 
بهجمات مرتدة وسريعة والوصول مرات عديدة 
لمنطقة تشرين لكن هجماته افتقدت للخطورة 
والفاعلية عل��ى الرغم من حص��ول على ثالث 

ركنيات متتالية.

في األسبوع األول إلياب الدوري الممتاز

صدارة تشرين مستمرة.. وانتصارات للجيش والوثبة والشرطة وحطين

في أول أسبوع من رحلة إياب الدوري الممتاز وزعت المباريات على 
مباريات  أرب��ع  جرت  وأم��س  لمباراتين  مبكرة  األول��ى  مراحل  ثالث 

وتأجلت واحدة ستقام اليوم.
في مباريات األمس حافظ فريق تشرين على خط سيره بانتصار جديد 
جاء على حساب ضيفه النواعير وبه زاد من رصيده بالقمة واستمر 
في صدارة الترتيب فوز تشرين كان متوقفًا، لكنه تأخر للشوط الثاني 
وقد كان هو الفريق األفضل واألحق بالفوز في حين لم يستطع 
الهجومية والهادفة  أمام فعالية منافسة  الثبات كثيرًا  النواعير 
متواصلة  تشرين  أنصار  فرحة  لتبقى  كان  وهكذا  النقاط  حصد  إلى 

ونقاط لهم وتفاؤلهم باللقب يزداد حضورًا في نفوسهم.
في العاصمة لم يستطع جبلة تحقيق أهدافه بالعودة من مباراته 
بهدف  الخسارة  إلى  تعرض  ألنه  إليه  سعى  بتعادل  الشرطة  أمام 

جاء في وقت صعب من عمر المباراة وعجز عن التعويض.
والمباراة لم ترتق بسويتها الفنية كثيرًا وجاءت مفرداتها مملة 

وتحسنت الصورة في آخر عشر دقائق من عمر المباراة.
الشرطة استحق الفوز ألنه سعى إليه وسجل هدفًا وجبلة استحق 

الخسارة ألنه لعب للتعادل ولم يحصل عليه أيضًا.
المباراة الثالثة كانت في حماة وفيها سجل حطين حضورًا طيبًا على 
حساب مضيفه الطليعة وكان حطين أكثر هجومًا وقوة وتماسكًا 
وخطورة وهجومًا في حين لم يكن الطليعة بالصورة التي تمناها 

جمهوره حطين عاد بعد طول انتظار إلى نغمة الفوز والطليعة ما 
زال يعاني وحين ال يفوز على أرضه فأين يفوز؟؟

فوز حطين كان عاداًل وخسارة الطليعة ليست مفاجأة.
في المباراة الرابعة سيطر التعادل على لقاء الساحل مع الفتوة في 

طرطوس ففاز كل منهما بنقطة وخسر نقطتين.
يبحثان عن منطقة  االثنين فكالهما  الفوز بنقطة ال يشفي ظمأ 

األمان والخالص من هموم كابوس خطر الهبوط.
ضمن  أنه  إال  كافيًا  يكن  لم  وإن  فذلك  بنقطة  الفتوة  يعود  أن 
ومنافسة  المضاعفة  النقاط  مباراة  في  يلعب  ألن��ه  المقبول 
غير  للساحل  بالنسبة  لكنه  الترتيب،  على  الموقع  هموم  يشاركه 

مقبول وال يلبي طموحًا.
ورغم خسارة جبلة في العاصمة أمام الشرطة إال أن الخطر ما زال 
متباينة  بل  متساوية  ليست  بحدود  ثوبه  في  الثالثة  ويلف  قائمًا 

لكنها مقلقة للجميع.
قمتان مبكرتان

جرت األربعاء مباراتان قمتان على حساب األسبوع األول من رحلة 
اللقب(  )حامل  الجيش  فريقي  أمام  الفرصة  إلتاحة  وذلك  اإلي��اب 
والوثبة للمشاركة في منافسات كأس االتحاد اآلسيوي في مرحلة 
تنافسه الثانية من مباريات المجموعات وعليه التقى فريقا الجيش 
العيار  من  المباراتين  وكال  االتحاد  استضاف  والوثبة  والوحدة 

الثقيل.
بديربي  المرتقب  اللقاء  ك��ان  الجالء  ملعب  وعلى  العاصمة  في 
العاصمة األقوى بين الجيش والوحدة وكالهما ينظران إلى المباراة 

محطات  أولى  في  القمة  باتجاه  واثقة  النطالقة  بوابة  أنها  على 
اإلياب وكالهما يتطلعان إلى أبعد من نقاط المباراة رغم أهميتها 
القفز  إليه البد من  الوصول  أجل  اللقب ومن  المعلن هو  فالهدف 
فوق حواجز منافس قوي وعنيد كخطوة أساسية على هذا الفريق.
فرحة اللقاء انتهت للجيش ففاز في وقت قاتل وبهدف قاتل وبه 

رد الدين للمنافس الذي فاز في بداية الذهاب وبالنتيجة ذاتها.
األفضل  كان  ألنه  مستحقًا  الجيش  فوز  كان  المباراة  هذه  في 
وفرصًا  هجومًا  واألكثر  األخطر  وكان  المباراة  مراحل  معظم  في 
الوحدة  اللقاء في حين كان  الفوز ونقاط  واألكثر جدية في طلب 
الفرصة  له  سنحت  كلما  مرتد  هجوم  على  معتمدًا  للدفاع  ميااًل 

بذلك وعليه فاز الفريق األفضل.
للعب  طريقه  في  وهو  معنوية  دعم  جرعة  له  وفر  الجيش  فوز 
منتصف  آسيا  كأس  بطولة  في  الفلسطيني  القدس  هالل  أمام 
لقبه  عن  للدفاع  واثقة  انطالقة  له  وفر  كما  الجاري،  األسبوع 
نكون  أن  المنتظر  اإلياب  رحلة  مباريات  أولى  في  الممتاز  بالدوري 

ساخنة وصاخبة وصعبة.
فريق  الوثبة  استضاف  وبه  الثاني  المبكر  اللقاء  كان  حمص  في 
ودخلها  ال��دوري  قمم  من  قمة  شك  دون  مباراة  وهي  االتحاد 

الفريقان وكل منهما يطلب الفوز وله أسبابه في ذلك.
الوثبة يريده حتى يستعيد العافية ويبقى في دائرة المنافسة على 
القمة واللقب وحتى يعوض كثيرًا مما فاته وحتى يرضي جمهوره 
لخسارته أمام الكرامة في مباراة الديربي الكبير وهذا الجمهور لن 
يكون راضيًا إال بصيد ثمين وهكذا كان وهل هناك أقوى من الفوز 

أهدافه  كل  الوثبة  حقق  وبه  األهداف  من  وبثالثية  االتحاد  على 
بمعنويات  اآلسيوي  االتحاد  كأس  منافسات  إلى  االنطالق  ومنها 

عالية جدًا.
سكة  إلى  والعودة  لجمهوره  إرضاء  اآلخر  هو  فأرادها  االتحاد  أما 
االنتصارات من بوابة فريق كبير وتصحيح المسار على سكة الدوري 
التي  اإلخفاقات  من  لسلسلة  وتكريسًا  مدويًا  كان  سقوطه  لكن 
الزمت مسيرة الفريق في المحطات األخيرة من عمر الدوري في رحلة 
واإلياب  الذهاب  بين  ما  استراحة  من  يستفد  لم  أنه  ويبدو  ذهاب 
ويبدو أيضًا أنه بحاجة إلى وقفة مراجعة للحسابات وترتيب األوراق.

فوز الكرامة بالمؤجلة
الكرامة  فريقي  بين  ال��دوري  ذهاب  من  المؤجلة  المباراة  أقيمت 
حماسة  المباراة  وشهدت  كبير  جمهور  أمام  حمص  في  والوثبة 
الفنية  للسوية  ترتق  لم  لكنها  للفوز  الفريقين  من  ورغبة  كبيرة 
المطلوبة وهكذا هي طبيعة مباريات الديربي وهذه المباراة ديربي 

من نوع خاص.
وانتهت بفوز الكرامة بهدف سجله محمد صهيوني بالدقيقة 88 

من عمر المباراة.
الكرامة استفاد من نقاط المباراة كثيرًا والوثبة خسر نقاطًا ثمينة 
في طريقه للحاق بركب المتصدر تشرين وضاعت منه فرصة كبيرة 

لتقليص الفارق.
الجزيرة والكرامة

تقام اليوم في ملعب تشرين بدمشق مباراة الجزيرة مع الكرامة 
المؤجلة من مباريات األمس.
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يع��ود الهدي��ر م��ن جدي��د لمالعبنا 
الكروية اليوم من بوابة دوري الشباب 
مباريات  وبس��بع  الممتازة  بدرجت��ه 
ضمن نطاق رابع جوالت مرحلة اإلياب 
معظمها يش��كل تباينًا بالمس��تويات 
وفقًا لجدول الترتيب باس��تثناء قمة 
يش��هدها ملعب الس��ابع من نيسان 
بها االتحاد فريق  بحلب ويس��تضيف 
حطين.. ويظف��ر حاليًا وحتى ما قبل 
مباراة اليوم أصح��اب األرض بوصافة 
الترتي��ب برصي��د 28 نقط��ة وبفارق 

األهداف فقط عن ضيفهم حطين.
ويض��م الفريق��ان العديد م��ن نجوم 
اللعبة الش��بان ببلدنا وه��و ما أفرزته 
المنافس��ات الس��ابقة باإلضافة لخبرة 
الالعبي��ن وارتق��اء مس��تواهم خالل 
تواجدهم بفترة سابقة بمنتخباتنا سواء 
لفئتي الناش��ئين أو الشباب، والمباراة 
ستتجه إليها األنظار وبالتأكيد ستلقى 
الجماهيرية  سواء  والمتابعة  االهتمام 
أو القيادي��ة على اعتبار أن نتيجتها قد 
ترخي بظاللها على ش��كل المنافس��ة 

القادم ولو بشكل أولي.
السهل الممتنع

متصدر ج��دول الترتيب ه��و النواعير 
بنقاطه ال�31 تس��تضيف الي��وم فريق 
المج��د صاحب المركز م��ا قبل األخير 
بعش��ر نق��اط ولكن من غي��ر الممكن 
ضمان النتيجة فقط لشكل الترتيب ألن 
المباراة تصنف ضمن الس��هل الممتنع 
فالضيف رغم موقع��ه لكنه يلعب كرة 
جميلة ينقصها ترجمة الفرص وعادة ما 

يقع بالمحظور ف��ي مباريات كان فيها 
بمس��توى أفضل، لكن الكرة ال تعترف 
إال باألهداف وهو أمر األقرب الستغالله 
متزعم الالئحة إال بحال حدثت مفاجأة.

الطليعة صاحب المركز الرابع 27 يحل 
ضيفًا على جبلة صاحب المركز األخير 
6 حي��ث إن األخي��ر يعان��ي في كل 
مرحلة بينما الطليعة ال تزال حظوظه 
قائمة بنيل اللقب ويبتعد بنقطة فقط 

عن صاحبي المركز الثاني والثالث.
البحارة في الالذقية س��يكون ضيفهم 
الحري��ة.. تش��رين ل��ه 26 نقطة وهو 

خامس الالئحة ول��م يجد ضالته بعد 
السابقين  باللقب للموسمين  أن توج 
بينما الحري��ة عاش��رًا 21 يبحث عن 
موقع نحو عم��ق الترتيب وهو مرتاح 
تقريب��ًا من ناحية الهروب من ش��بح 
الهبوط ألن لديه رصيدًا ال بأس به من 
النقاط مقارنة مع غيره من المهددين.

الكرام��ة صاح��ب المركز الس��ادس 25 
يستضيف اليوم في حمص فريق الشرطة 
الثامن 23 ومس��توى الفريقين متقارب 
نوعًا ما والنقاط ستكون مضاعفة ومهمة 
جدًا لمن سيحظى بها جميعًا بوقت يحل 

فيه الوثبة ضيفًا على المحافظة.
أصحاب األرض بمركز متأخر 12 على 
الالئح��ة ولديه��م 11 نقطة فقط وهم 
مه��ددون بمثلث هو بموق��ع الحظر 
إلى جانب المج��د وجبلة.. أما الوثبة 
فهو س��ابعًا عل��ى الالئح��ة 24 ولديه 
طموحات مشروعة بالتقدم ولو بشكل 
نظري ألن المهم��ة صعبة خاصة هذا 
العام لما يش��هده من منافسة شرسة 

وتواجد عدد كبير من النجوم.
لقاء تحسين المواقع هو عنوان مباراة 
الجارين الجيش والوح��دة اليوم في 
ملعب الجالء، ويق��ع الفريقان بموقع 
متأخر فالبرتقالي تاسعًا على الجدول 
23 والجيش ترتيبه الحادي عشر 18.

الترتي��ب حتى ما قبل جول��ة اليوم: 
النواعي��ر 31، االتحاد 28، حطين 28، 
الطليعة 27، تشرين 26، الكرامة 25، 
الوثب��ة 24، الش��رطة 23، الوحدة 23، 
الحرية 21، الجيش 18، المحافظة 11، 

المجد 10، جبلة 6.

كرة القدم

من القلبمن القلب

انته��ت أعمال  المؤتمر العام لالتح��اد الرياضي العام بعد افتتاح مميز 
واحتفالية بهيجة ومناقشات وحوارات معمقة تتعلق بالحركة الرياضية 
على كل مس��احة الوطن وكل األمور المهم��ة والنقاط المفصلية كانت 
تحت األضواء والسمع والبصر فالخطوط العريضة تحدد المسارات التي 

ُأرسيت في الماضي ويتعين استمرارها في المستقبل.
التغيير سنة الحياة وتجديد الدماء أمر تمليه الحكمة والمنطق وإفساح 
المجال أمام جيل شبابي أمر محتم. واالستفادة من تجربة الذين سبقوا 
وما حققوه من إنجازات ومس��ارات إيجابية هو المنطق بعينه، كما وأن 
التدقيق ف��ي الصعوبات التي مررنا بها خالل س��نين القحط والتعامل 
معها أمر تمليه مصلحة الحركة الرياضية بكل شموليتها التي تمتد إلى 
مفاصل كل المجتمع في الوطن الحبيب، وكل من عمل في الس��احات 
الرياضية س��ابقًا ومن س��يأتي الحقًا يدرك أن الرياض��ة حياة وحضارة، 
ويدرك أنها كانت وستبقى من عوامل الصمود الوطني ومن أهم أركانه 
فهي لم تتوقف حتى في أحلك الظروف وأش��دها قس��وة عن التحرك 
في كل االتجاهات المحلية والخارجية وبقيت في الساحات ترفع الراية 

العربية السورية بكل اعتزاز وفخر.
إن المجتمع السوري من أبسط قواعده وإلى أعلى قياداته يعرف ويقدر 
تمامًا أن الحركة الرياضية تشمل كل القطاعات الوطنية ففيها الطبيب 
والمهن��دس والعامل والطالب وفيه��ا الضابط والجن��دي المقاتل في 
الساحات ولذلك فهي تمثل الحياة بكل زخمها وحيويتها وتمثل االنتماء 
والوالء والصمود وتعبر عن المزاج الش��عبي بكل أطيافه ومن هنا نعلم 
بأن المسار الصحيح للرياضة ككل عامل نجاح مستقبلي ينعكس ليس 
على األشخاص وحسب بل وعلى الوطن الذي يكتب تاريخه اآلن بأحرف 
من نور ومن منا من لم يش��اهد تلك الجموع الحاشدة التي وقفت مع 
المنتخبات الس��ورية وآخرها المنتخب األول بك��رة القدم ومن منا لم 
يالحظ أهمية ذلك اإلجماع الوطني وراء كل نجاح نحققه على الصعيد 
الخارجي ومن منا لم ُيصب بقشعريرة الفرح بعد كل فوز ُيرفع فيها العلم 

السوري بعد أن يعتلي الرياضي السوري منصات التتويج!!
رجال جدد ف��ي القيادة الرياضية تم اختيارهم إلكمال المس��يرة، وتم 
تكليفه��م بأمانة رفع راي��ة الوطن وهم أمام مس��ؤولية كبيرة في هذه 
الظروف الصعبة فما هو إيجابي ُرسمت خطواته نكمله بكل إصرار وندفع 
بجهد أكبر تلك المواقع التي تباطأت حركتها لس��بب أو آلخر وكل هذا 
المجهود لن ينجح إال بالمحبة ضمن األسرة الرياضية الكبيرة وبالتصميم 
على تحقيق األفضل فاأليدي المتكاتفة والمتشابكة والتي تدفع باتجاه 

واحد هي من ينجح مهما كانت العوائق.
مبارك لكم اختياركم لحمل الراية والش��كر لمن عمل وحقق النجاحات 

فالحياة ال تتوقف أبدًا.

مرحلة جديدة

نبيل الحاج علي

تنطلق مبارات��ا كأس االتحاد اآلس��يوي للمرحلة الثانية 
للجيش والوثب��ة بعد غد االثنين حي��ث يلعب الجيش 
مع مضيفه هالل القدس الفلس��طيني على استاد الملك 
عبدهللا في عمان الساعة 6 مساء بتوقيت دمشق, ويلعب 
الوثبة مع مضيفه الكويت الكويتي على استاد الوصل في 

دبي الساعة 4,45 مساء بتوقيت دمشق. 
أهمية وحظوظ

وتظهر أهمية المباراتين بكسب النقاط الكاملة لالستمرار 
في المنافس��ة على الصدارة واالنتقال إل��ى الدور الثاني 
من المس��ابقة ألن الفريقين تعادال ف��ي المرحلة االولى, 
الجي��ش م��ع المنامة البحرين��ي والوثبة م��ع الفيصلي 
االردني وبنتيجة س��لبية، وهذا ما يت��رك الباب مفتوحًا 

لتحقيق نتائج افضل.
المق��دم أيهم الباش��ا مدير فريق الجي��ش وصف مباراة 
فريقه بالصعبة لوجود عدد كبير من العبي الفريق الخصم 
في صفوف المنتخب الفلس��طيني مضيف��ًا: تم تحضير 
الفريق بش��كل جيد لهذه المباراة والتي تأتي بمد مباراة 
صعبة في الدوري المحلي مع نادي الوحدة ويتم بشكل 
عام تحضير الفريق للعب بشكل جيد بمسابقتي الدوري 
المحل��ي وكأس االتحاد اآلس��يوي, وفريقن��ا اعتاد على 

اللع��ب خارج أرضه لمواس��م عديدة ف��ي بطوالت كأس 
االتحاد اآلسيوي, وستكون صفوفه كاملة لخوض المباراة 

حيث سينطلق السبت )اليوم( إلى العاصمة عمان.
من جهت��ه أبدى الكابت��ن رأفت محمد م��درب الفريق 

تفاؤله بأن أداء الفريق س��يرتفع عما قدم��ه في مباراته 
األول��ى مع المنامة البحريني رغم الف��رص الكثيرة التي 
أتيحت للفريق للتسجيل ومع اعتياده على أجواء البطولة 
سيرتفع مستوى أدائه تلقائيا وهذا طبيعي وفق التدريب 

الذي تم لهذه المباراة وضبط ايقاع االداء.
وفي تصريح ألمجد طه م��درب فريق هالل القدس قال: 
فريقنا لعب بأداء جيد في المباراة االولى رغم سوء ارضية 
الملعب التي اقيمت عليه المباراة في الش��ارقة, ويضم 
الفريق في صفوفه نسبة كبيرة من العبي الشباب، وفريق 
الجيش من الفرق القوية التي تش��ارك في هذه البطولة 

منذ انطالقتها.
حظوظ الوثبة

اس��تطاع الوثبة أن ينتزع التعادل ف��ي اللقاء االول أمام 
مضيف��ه الفيصل��ي االردني فريق البط��والت ويطمح أن 
يقدم مس��توى أفضل في مباراة االثنين وفرصته متاحة 
وتقع على م��ا يخبئه الجهاز الفن��ي واالداري والالعبين 
من خالل التأقلم مع أج��واء المباريات القادمة في أول 
مش��اركة خارجية للفريق, وتبقى توجيه��ات مدربه في 
المقام االول من خ��الل توظيف إمكانيات العبيه بأرض 

الملعب.
ولن تك��ون مهمة ممثلنا س��هلة حيث يدخ��ل الكويت 
الكويتي على المباراة بنفسية قوية ورغبة بالتعويض بعد 
خروجه من االدوار التمهيدية من بطولة أبطال آسيا امام 
االس��تقالل االيراني, وهو البط��ل التاريخي لبطولة كأس 
االتحاد اآلس��يوي ويأمل باس��تعادة امجاده بعد خروجه 
في الموس��م الماضي م��ن دور المجموعات وعودته بعد 

الحرمان الذي ذاق لوعته. 

ش��هد ال��دور الثاني ل��كأس الجمهوري��ة العديد من 
المفاجآت الت��ي اقصت فريقان من الدرجة الممتازة 
)حطي��ن، جبل��ة( فخ��رج حطي��ن على ي��د الحرية 
بال��ركالت الترجيحي��ة 3/5 وفاز م��ورك على جبلة 

بهدف دون رد.
وشهدت باقي المواجهات فوز الطليعة على عفرين3/
صف��ر وبالنتيجة ذاته��ا تغلب الكرام��ة على اليقظة 
ومصفاة بانياس على الجزيرة كما تغلب الشرطة على 
النيرب 8/صفر وتجاوزالفتوة فريق التضامن 1/صفر.

وعبر الوح��دة محطة المحافظة بالف��وز 2/4 وتغلب 
الساحل على الش��يحة 1/صفر والنواعير على حرجلة 
3/4 بال��ركالت الترجيحي��ة، وفاز تش��رين على ش. 
حماه بنتيجة كبيرة 9/صفر والمخرم على النبك 1/3 

بركالت الترجي��ح، والجهاد عل��ى العاصي 0/6 وتم 
تأجيل المباريات: الجيش مع الس��لمية، والمجد مع 

الوثبة، وش. بدر مع االتحاد.
قمتان ومواجهات أخرى

ويش��هد الدور الثالث)ثمن النهائي( لقاء قمة يجمع 
تشرين والجيش وسيودع أحدها مبكرًا هذه المسابقة 
وكذلك يلتق��ي الج��اران الكرامة والوثب��ة، ويلتقي 
من الدرج��ة االولى م. بانياس مع م��ورك، وترتيب 
اللقاءات:)الكرام��ة × الراب��ح م��ن الوثب��ة والمجد( 
)الراب��ح من مباراة ش��يخ بدر واالتح��اد × الطليعة(
)الحرية × الش��رطة( )المخرم × الوح��دة( )الفتوة × 
الجهاد( )الفائز من الجيش والسلمية × تشرين( )م. 

بانياس × مورك( )النواعير × الساحل(.

انطالقة متجددة لكرتنا في كأس االتحاد اآلسيوي

)االثنين( الجيش يواجه هالل القدس والوثبة يلتقي الكويت الكويتي 

قمتان مبكرتان في كأس الجمهورية لكرة القدم

الجيش يواجه تشرين والكرامة يلتقي الوثبة

حاف��ظ منتخبنا األول لك��رة القدم عل��ى مركزه في 
التصنيف األخير لالتح��اد الدولي لكرة القدم » فيفا« 
حيث بقي بالمركز 79 على س��لم الترتيب، والعاش��ر 
آسيويًا برصيد 1314 نقطة، وفق ماتم نشره الخميس 
وسيكون التصنيف القادم في التاسع من شهر نيسان.
ولم يطرأ تعديل عل��ى المنتخبات ال�15 األوائل على 
مس��توى القارة الصفراء حي��ث تتصدرها اليابان )28 
عالميًا( ثم إيران )33( فكوري��ا الجنوبية )40( تليها 
اس��تراليا)42( فقطر والس��عودية والعراق واإلمارات 

والصين ومنتخب رجالنا عاش��رًا يأتي بعده مباش��رة 
كل من عمان وأوزبكستان ولبنان وفيتنام..

واس��تمرارًا ألخبار منتخبنا األول فإن مسألة التعاقد 
مع الم��درب التونس��ي نبيل معلول الت��زال حاضرة 
ضم��ن مش��هد أعمال اتح��اد كرة الق��دم حيث كما 
هو معلوم قدم المدرب بوقت س��ابق لدمش��ق بزيارة 
س��ريعة، وصرح رئيس االتح��اد العميد حاتم الغايب 
بأكثر من مناس��بة بأن األمور في طور النقاشات بين 

الطرفين.

ثبات رجالنا على سلم الترتيب العالمي

صبحي ابو كم

الجيش والوحدة والمحافظة في نهائيات القطر للفئات العمرية

االتحاد بطاًل لبراعم كرة حلب

مستويات وخامات واعدة ومتابعة جماهيرية كبيرة

اليوم.. قمة في حلب بدوري شباب الممتاز

حصلت كرة القدم االنثوية بالس��ويداء 
من خ��الل الن��ادي العربي الموس��م 
الماضي عل��ى كأس الجمهورية داخل 
الصاالت )خماسيات( وفي أول دوري 
له��ا على المالعب المكش��وفة جاءت 
بالمرك��ز الرابع. ولالقت��راب أكثر من 
األج��واء الكروية تحدث مدرب الفريق 
ل�)االتح��اد( قائاًل:  الدي��ن  مفيد زهر 
أخبرت ادارة النادي بأننا سنكون بين 

الثالثة األوائل وقد أضعنا 4 نقاط.
وكش��ف زهر الدين ع��ن معاناته من 

خالل عدم الس��ماح لفريقه بالتدريب 
عل��ى أرضي��ة الملعب المعش��ب إال 
في وق��ت متأخر وبأحس��ن الحاالت 
)نصف ملع��ب( مضيف��ًا: وبعد فتح 
باب المش��اركة من قبل اتحاد اللعبة 
والس��ماح ل� 8العبات فوق سن )23( 
نحن لم نس��تفد م��ن هذا الق��رار إال 
بمش��اركة العبتين فق��ط كون فريقنا 
معظ��م العباته من الناش��ئات.. أيضًا 
وبعد نهاي��ة الدوري طلبن��ا من ادارة 
الن��ادي تقديم لباس رياضي جديد إال 
أن عدم الموافقة كانت حاضرة بحجة 

عدم القدرة على تلبية ذلك الطلب.

صعوبات في كرة العربي لإلناث

ثالثة أش��هر من التناف��س ذهابا وإياب��ا.. أنزل 
بعدها الستار على منافسات بطولة دمشق لكرة 
القدم لألشبال والناشئين بمشاركة 7 أندية هي 
الجيش والوحدة والمجد والمحافظة والش��رطة 

والفيحاء والنضال.
واكتس��بت البطولة أهمية كبي��رة كونها مؤهلة 
لبطول��ة القطر حيث المطل��وب فريقان من كل 
فئة ولم تحس��م األم��ور إال باألمتار األخيرة من 
عم��ر البطولة خاصة على المقعد الثاني المؤهل 
والراب��ح األكبر كان نادي الجي��ش الذي تصدر 
ببطول��ة الفئتي��ن ووح��ده لم يخس��ر في فئة 
االش��بال خالل 12 مباراة فاز في 7 منها وتعادل 
5 مرات ليجمع 26 نقط��ة وتأهل برفقته نادي 
المحافظة قبل أسبوعين من الختام برصيد 24 
نقط��ة بعد مالحقة من المجد لم تس��تمر حتى 

النهاية.
ف��ي الناش��ئين حلق الجي��ش أيض��ًا بالصدارة 
دون مضايقة وحصد 29 نقط��ة والتنافس كان 
على البطاقة الثاني��ة المؤهلة واقتنصها الوحدة 

باألسبوع األخير بفارق نقطة واحدة عن المجد.
مي��ز البطولة االهتمام الكبير من معظم األندية 
وجديته��ا بدعم فئاتها فحضرت رؤس��اء األندية 
وأعض��اء مجالس إداراتها وداعميها منافس��ات 
البطولة التي ش��هدت بع��ض مبارياته��ا أيضًا 

تواجد رئيس اللجنة التنفيذية بالعاصمة وعضو 
اللجنة رئيس المكتب المختص في ظل متابعة 
مستمرة من اللجنة الفنية الفرعية لضمان سير 
البطول��ة بأفضل حال وهو أم��ر زاد من نجاحها 
وحقق الغرض الفني واإلداري والتنظيمي منها.

اختتم��ت عل��ى مالع��ب الريش��ي 
بنادي الحرية منافسات بطولة براعم 
 -2008 القدم موالي��د  حلب لك��رة 
12 فريق��ًا نصفها  2009 بمش��اركة 
م��ن األندي��ة والنص��ف اآلخر من 
المتخصصة،  الكروي��ة  األكاديميات 
وقد وزعت الفرق المش��اركة على 4 
مجموع��ات، تصدر األول��ى: االتحاد 
عقب فوزه على النشء الجديد 9/0 
وعلى مدرسة االتحاد 2/1 تاله فريق 

مدرس��ة االتحاد بف��وزه على النشء 
الجدي��د 3/0، وتص��در الثانية فريق 
الحري��ة بتغلب��ه على فري��ق نجوم 
المس��تقبل 5/0 وعلى الشهباء 5/1 
الفائز على  تاله نج��وم المس��تقبل 
الش��هباء بهدف وحيد وج��اء فريق 
الريش��ي أواًل بالمجموع��ة الثالث��ة 
وفي منافس��ات المجموع��ة الرابعة 
فاز  فريق السيد بالمركز األول عقب 
تفوقه على القلعة 6/0 وعلى النيرب 
3/0 ت��اله القلع��ة ثانيًا بف��وزه على 
النيرب قانونيًا 3/0 لمشاركة الالعب 
المخالف تميم قاس��م بعد أن كان 

األخير فائزًا 8/0.
أقي��م النهائي بطريق��ة الدوري من 
مرحل��ة واحدة وخالله ف��از االتحاد 
على السيد 2/1 وتعادل مع الريشي 
1/1 وتف��وق على الحري��ة 7/1 تاله 
ثانيًا الريشي بفوزه 2/0 على الحرية 
وتعادله مع الس��يد بال أهداف وجاء 
الحرية ثالثًا بفوز وحيد على الس��يد 
3/0 وبذل��ك أح��رز فري��ق االتحاد 
المرك��ز األول جامع��ًا 7 نق��اط تاله 
الريش��ي 5 نقاطًا ثم الحرية 3 نقاط 

وأخيرًا السيد بنقطة واحدة.
وقع اختيار اللجن��ة المكلفة بانتقاء 

عناصر منتخ��ب حلب من المواهب 
التالية أسماؤهم:

محمد حورية، أحم��د حموية، علي 
عفيفة، محمد دملخي، يحيى شيخ 
العش��رة، أحمد س��رور، محمد وليد 
عمر، غيث نجار، عبد القادر أبو راس، 
محمد س��عيد الخلف، أحمد قطان، 
كرم هندي، عبد الملك نقار، محمد 

أزور، ناجي المصطفى.
وكلف��ت فني��ة الكرة بحل��ب عبادة 
بكري  للمنتخ��ب،  مدربًا  الحس��ين 
ريش��ي )إداريًا(، بسام هندي )مدربًا  
لح��راس المرمى(، حم��دو الحمدو 
)مس��اعدًا للمدرب(، ويش��رف على 
الفريقين صالح الدين أبو بكر )عضو 

اللجنة الفنية(.

مواقع ومالعب
الملعبالفريقاناليوم والتاريخ

السبت 2/22

7 نيساناالتحاد × حطين
المحافظةالمحافظة × الوثبة
الجالءالجيش × الوحدة
م. بانياسجبلة × الطليعة
م. رياضةتشرين × الحرية
حماة صالنواعير × المجد
حمص صالكرامة × الشرطة

ربيع حمامة

زياد عامر 

محمد هاشم إيزا
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محمد عجان

صبحي أبو كم

الشارقة – أبي شقير 

افتت��ح اتحاد الفروس��ية روزنامة 
نش��اطاته للع��ام الحال��ي بإقامة 
المباراة الوطنية األولى من بطولة 
دوري قفز الحواج��ز التي أقيمت 
في نادي الش��هيد باس��ل األس��د 
للفروس��ية ف��ي الديم��اس أولى 
وتضمنت مباري��ات لكافة الفئات 
متتاليين(  )ش��وطين  نظام  وفق 
حي��ث يترت��ب عل��ى الفرس��ان 
اجتياز حواجز الش��وطين وتحدد 
الشوطين  المراكز حس��ب أخطاء 
وزمن الشوط الثاني وأسفرت عن 

النتائج التالية:
 -1  :) )140 س��م  العلي��ا  الفئ��ة 
الفارس��ة ش��ام األس��د م��ن تيم 
سبيرت بزمن )25:70( ومن دون 
أخط��اء, 2- الف��ارس هادي نظام 
من ن��ادي الجيش بزمن )29:17( 
وم��ن دون أخط��اء 3- الف��ارس 
هاني ب��دران من ن��ادي الجيش 
بزم��ن )33:46( وخط��أ زمن, 4- 
الفارس المق��دم محمود المصري 
بزمن  الش��رطة  فرس��ان  كابت��ن 
)35:55( وخطأي��ن ف��ي الزمن , 
5- الفارس��ة بشرى األسد من تيم 
س��بيرت بزمن )37:04( وخطأين 

في الزمن.
س��م(   130( المتوس��طة  الفئ��ة 
1- الفارس��ة آية حمش��و من تيم 
سبيرت بزمن )24:58( ومن دون 
أخط��اء 2- الفارس��ة جودي نظام 
من تيم س��بيرت بزمن )26:03( 
وم��ن دون أخط��اء, 3- الف��ارس 

ج��واد نظ��ام م��ن تيم س��بيرت 
بزمن )26:45( ومن دون أخطاء, 
4- للفارس هم��ام الخولي كابتن 
فرس��ان الجمناي بزمن )26:47( 
وم��ن دون أخط��اء, 5- الف��ارس 
غال��ي الزيبق من ن��ادي الجيش 

بزمن )27:34( ومن دون أخطاء.
الفئ��ة الصغ��رى )120 س��م(: 1- 
الفارس��ة ش��ام األس��د م��ن تيم 
سبيرت بزمن )23:58( ومن دون 
أخطاء, 2- الفارس أحمد المصري 
الشرطة بزمن )24:57(  من نادي 
ومن دون أخطاء, 3- الفارسة آية 
حمش��و من تيم س��بيرت بزمن 
)24:63( وم��ن دون أخط��اء, 4- 
الفارس المالزم أول حس��ان عبود 
من نادي الجيش بزمن )24:86( 

وم��ن دون أخط��اء, 5- الف��ارس 
جواد نظام من تيم سبيرت بزمن 

)25:94( ومن دون أخطاء.
المفتوح��ة )110 س��م (:  الفئ��ة 
1- الفارس أس��امة س��بيعي من 
ن��ادي الجي��ش بزم��ن )38:77( 
وم��ن دون أخط��اء, 2- الفارس��ة 
شروق المصري من نادي الشرطة 
بزم��ن )40:18( ومن دون أخطاء, 
3- الف��ارس عمر غ��زي من نادي 
الجيش بزمن )35:03( ومن دون 
أخطاء, 4- الفارس المقدم محمود 
المصري كابتن فرس��ان الش��رطة 
بزم��ن )41:73( ومن دون أخطاء, 
5- الفارس هم��ام الخولي كابتن 
فرس��ان الجمناي بزمن )42:47( 

وخطأ في الزمن.

الفئ��ة الصغرى )100 س��م (: 1- 
الف��ارس أحمد المصري من نادي 
الش��رطة بزم��ن )25:76( وم��ن 
دون أخطاء, 2- الفارس��ة ش��روق 
المصري من نادي الش��رطة بزمن 
)26:45( وم��ن دون أخط��اء, 3- 
الف��ارس يوس��ف إس��ماعيل من 
ن��ادي الجي��ش بزم��ن )29:75( 

وأربعة أخطاء.
فئة األطفال )80 سم (: 1- الفارس 
زين مهنا من نادي دمش��ق بزمن 
)19:72( وم��ن دون أخط��اء, 2- 
الفارسة شروق المصري من نادي 
الشرطة بزمن )20:07( ومن دون 
أخطاء, 3- الفارس مروان الزبيبي 
من نادي الجيش بزمن )24:63( 

ومن دون أخطاء.

انطالق بطولة الدوري لقفز الحواجز

الفارسة شام األسد بطلة الفئة العليا في المباراة األولى

حقق منتخبنا الوطني لرفع 
األثقال للشباب والناشئين 
في  جيدة  نتائج  للجنسين 
نظمتها  التي  آس��يا  بطولة 
العاصمة  في  اوزبكس��تان 
لفرق  بها  وش��ارك  طشقند 
اإلناث 14 دول��ة وبلغ عدد 
 80 المش��اركات  الالعبات 
العبة وفرق الذكور 18 دولة 
117 العبا, ومثل  ومثله��م 
منتخبنا 4 العبين مناصفة 
وحق��ق  الجنس��ين  بي��ن 
بين  مناصفة  ميدالي��ة   14
الفضة والبرونز وعلى النحو 

التالي:
- أحرزت ميرنا حسن وزن 
71 ك��غ المرك��ز الثاني في 
فئة الناشئات وحازت على 
الثالث  والمرك��ز  فضية,   3
في فئة الش��ابات واحرزت 

3 ميدالية برونزية.
- أح��رزت م��اري جغيلي 
وزن 76 كغ 3 فضيات في 

فئة الشابات.
- أح��رز عز الدي��ن الغفير 
 3 96 فئ��ة الش��باب  وزن 

ميداليات برونزية.
- مؤي��د نج��ار وزن + 109 
فئ��ة الش��باب حقق فضية 
الخطف وبرونزية المجموع.

14 ميدالية لمنتخب رفع األثقال 
في بطولة آسيا بأوزباكستان 

سجلت إدارة نادي الساحل الرياضي 
نجاحًا جديدًا من خالل المش��اركة 
المميزة لفريق السيدات لكرة السلة 
ب��دورة األلع��اب الخامس��ة لألندية 
الرغم من  العربية للس��يدات )على 
أنه��ا مش��اركته الخارجي��ة األولى( 
والت��ي اختتم��ت مؤخرًا ف��ي دولة 
اإلم��ارات العربية المتح��دة )إمارة 
الش��ارقة( األربع��اء الماض��ي )12( 
مشاركة  وش��هدت  الحالي،  ش��باط 
تس��عة أندية عربية هي )سبورتينغ 
والرفاع  األردني  والفحيص  المصري 
البترول��ي  والمجم��ع  البحرين��ي 
والفتاة  التونس��ي  واألمل  الجزائري 
والشارقة  السعودي  وإليت  الكويتي 
نادي  وت��وج  والس��احل(  اإلماراتي 
الفحيص األردن��ي باللقب بعد فوزه 
بالمب��اراة النهائية على س��بورتينغ 
المص��ري بالمب��اراة النهائية بفارق 
نقطتي��ن )61/59( وتأتي مش��اركة 
الساحل بنس��خة الدورة األخيرة بعد 
غياب اس��تمر لتسع سنوات لألندية 
البطوالت  السورية عن  والمنتخبات 
العربية فكان��ت العودة صعبة لعدم 
إضافة  المطلوب��ة،  الخب��رة  إمتالك 
للعمل بأجواء األس��رة الواحدة التي 
تميزت بالمحبة والتعاون إلى جانب 
دعم مجموعة من الشركات الوطنية 
التجارية ورج��ال األعمال المحبين 
للنادي ساهم بنجاح المشاركة على 
كافة األصعدة فرسمت البعثة صورة 
مش��رفة للف��رق الس��ورية وحظيت 

المنظمة  اللجن��ة  وتقدير  بإحت��رام 
واالتح��اد العربي واألندي��ة العربية 

المشاركة.
المجموعة األقوى

الس��احل لعب بالمجموع��ة األولى 
والت��ي ضمت س��بورتينغ المصري 
والفحيص األردني والرفاع البحريني 
واحتل ممثل س��لتنا المركز الثالث 
االفتت��اح  مب��اراة  أن خس��ر  بع��د 
أم��ام س��بورتينغ المص��ري بفارق 
)14( نقط��ة )42/66( ث��م فاز على 
الرف��اع البحريني بف��ارق )3( نقاط 
)50/47( بع��د التمديد حيث انتهى 
وق��ت المب��اراة األصل��ي بالتعادل 
)41/41( وخسر المباراة الثالثة أمام 
الفحي��ص األردني بف��ارق )3( نقاط 
)52/55( بع��د مباراة ش��ابها جملة 
من األخط��اء التحكيمية وفي الدور 
رب��ع النهائي خس��ر أم��ام المجمع 

البترولي الجزائري بفارق )17( نقطة 
)40/57( وق��د تأث��ر أداء الس��احل 
المحليات  بعدم انس��جام العبات��ه 
مع المحترف��ات األجنبيات الثالث 
برتني  واألميركية  ميليسا  )الصربية 
والكولومبي��ة نارلي��ن( إضاف��ة أن 
الفري��ق كان بحاجة لوقت أطول من 
التحضير للدخول بأجواء بطولة قوية 
حيث كان المالحظ تطور مس��توى 
الفريق من مباراة ألخرى، ويس��جل 
لإلدارة الحرص عل��ى تدعيم الفريق 
بالعب��ات أجنبيات رغم أنها تجربته 
األولى بهذا المجال وقد سجل عودة 
األندي��ة لعالم االحتراف من أوس��ع 
أبوابه ولكن ضيق الوقت لم يسجل 

نجاح التجربة بالشكل المطلوب.
حضور وتواجد فاعل

قيادة بعثة نادي الس��احل الرياضي 
المؤلف��ة م��ن االس��تاذ عل��ي بلول 

)رئيس مجلس إدارة النادي( وعلي 
حس��ن )عضو مجلس اإلدارة( وعبد 
الجليل الخليل )مدير الفريق( حققت 
خالل أي��ام ال��دورة حض��ورًا فاعاًل 
ومميزًا حيث عقدت عدة اجتماعات 
ولقاءات مع شخصيات قيادية عربية 
بدولة اإلم��ارات وت��م االتفاق على 
تب��ادل الزيارات والمعس��كرات مع 
عدد من األندي��ة في مقدمتها نادي 
الش��ارقة اإلمارات��ي، إضاف��ة لدعوة 
الل��واء اس��ماعيل قرق��اوي رئيس 
لكرة  واإلماراتي  العرب��ي  االتحادين 
الس��لة لحضور دورة دولية ستنطلق 
قريبًا في طرطوس، كما التقت إدارة 
النادي ندى عسكر النقبي مدير عام 
المرأة وتم  مؤسسة الشارقة لرياضة 
االتفاق على اس��تمرار التعاون بين 
الناديين، وزارت ميث��اء بن ضاوي 
مدير الدورة العربية وهش��ام جليل 

مأم��ون المدي��ر التنفي��ذي لنادي 
الشارقة لأللعاب المصاحبة.

بعثة النادي
تألفت بعثة نادي الس��احل من علي 
بلول )رئيس النادي( وعلي حس��ن 
)عضو مجلس اإلدارة( وعبد الجليل 
خلي��ل )مدير الفري��ق( ود.عالء طه 
)مدير فني( وزياد س��ابا وعلي مكي 
)مدربان مس��اعدان( وسماح حامد 
)إداري��ة( وقاس��م الحم��وي )حكم 
دول��ي مراف��ق، كلف بقي��ادة أقوى 
روال  والالعبات:  البطول��ة(  مباريات 
حمادي وعف��اف عبيد ومي عثمان 
وريم أبورحال ورشا سكران وسوسن 
جم��ال الدي��ن وبتول أحم��د وآية 
شما وسيدرا س��ليمان والمحترفات 
األميركي��ة برتن��ي بي��رد والصربية 
والكولومبية  دابوفيت��ش  ميليس��ا 

نارلين كوردوبا.

تعتبر صالة األس��د أح��د الص��روح الرياضية 
البارزة في حلب وهي التي دشنت رسميًا قبل 
42 عام��ًا وحملت على كاهله��ا هموم وأعباء 
مختلف أنش��طة وبطوالت ألعاب كرات السلة 
والطائرة والي��د والطاولة وفي قاعاتها جمعت 
شمل كافة ألعاب القوة إضافة للشطرنج طيلة 
فترة السنوات الماضية واستضافت في رحابها 
البط��والت المدرس��ية كونها تتب��ع لمديرية 
التربية إضافة إلى جميع نش��اطات اتحادات 
األلع��اب في المنافس��ات المحلية والمركزية 

والمناسبات الدولية واإلقليمية.
تحمل��ت ه��ذه الصالة خالل فت��رة العدوان على 
س��ورية الكثير وطالته��ا أيادي الغ��در والخيانة 
بالقذائ��ف فتعرضت الكثير م��ن مرافقها لألضرار 
وبات وضعها الحالي )البائس( شاهدًا على فداحة 
الع��دوان، ورغ��م كل الجهود الت��ي تركزت على 
إعادتها لركب الحياة وتجديد ش��بابها وتحضيرها 
الس��تقبال األنش��طة إال أن تلك الجهود ما تزال 
متعثرة ألسباب تتعلق بالعائدية على أمل أن يتم 

لحظها قريبًا ضمن خطة إعادة اإلعمار.
المقومات

الصالة بحاجة ماس��ة إلى الصيان��ة والتأهيل 
وإص��الح مرافقه��ا المختلفة، وف��ي المقدمة 
س��قفيتها التالف��ة التي ترش��ح وتدلف مياه 
األمطار في فصل الش��تاء األمر الذي تس��بب 
بأضرار كبيرة ألرضيتها )الباركيه( وهو ما دعا 
لنقل معظم النش��اط الس��لوي لصالتي ناديي 
الج��الء والحرية اللتين ال تس��توعبان األعداد 
الكبي��رة م��ن الجمه��ور، فضاًل ع��ن المرافق 
والمكاتب وقاع��ات ألعاب القوة وغيرها التي 
هي بدورها تحتاج للرعاية والعناية واإلنعاش.

تم وض��ع الصالة ضمن خطة إع��ادة التأهيل 
وأجريت بعض اإلصالحات اإلسعافية التي لم 
تس��من أو تغني وتجددت نداءات االستغاثة 
م��ن قبل الجهة التي تتبع له��ا بضرورة إنجاز 
دفت��ر الش��روط واس��تثمار المبل��غ المرصود 
له��ا 325 مليون ليرة من قبل رئاس��ة مجلس 
الوزراء لصيانة س��قفية الصال��ة وهي متعددة 
األغراض وكما أس��لفنا فهي تس��تقبل إضافة 
للنشاطات الرياضية المهرجانات والمناسبات 

االحتفالية والتطبيق��ات العملية لطلبة معهد 
التربي��ة الرياضية وهذا يتطلب صيانة مرافقها 
وف��رش مدرجاتها وقاع��ات التدريب األخرى، 

والتجهيزات اإللكترونية وغيرها.
الرأي الفني

المهندس حس��ام قرم رئيس دائرة المنشآت 
الرياضية في تنفيذية حلب أكد أن العمر الفني 
والهندسي للصالة بوضعها الحالي انتهى، وهي 
بحاجة إلى صيانة شاملة تكلفتها بحدود 300 
مليون ليرة يضاف إليها 20 مليون للدراس��ات 
الهندس��ية، وهن��اك بنود أخ��رى بحاجة إلى 
الترميم ويمك��ن حاليًا بهدف تس��يير األمور 
تركي��ب لوحة إلكترونية صغيرة تش��ابه تلك 

التي تم تركيبها بنادي الجالء، وأضاف: 
سقف الصالة بحاجة إلى العزل والترميم وقد تصل 
كلفت��ه إلى نح��و 30 مليونًا وق��د خاطبنا الجهات 
المعني��ة بالكت��ب والمراس��الت وت��م تخصيص 
ميزانية من رئاس��ة مجلس الوزراء لذلك ولس��ت 

أعلم أسباب عدم البدء بالتعهيد والمباشرة.
شهادات

ع��دد م��ن الالعبين تعرض��وا لالن��زالق أثناء 

االرتداد الس��ريع خالل مباريات دوري الس��لة 
وكأس الجمهورية إما بسبب مياه األمطار التي 
تدلف من س��قفية الصالة أو بس��بب النعومة 
الزائدة ألرضيتها وتعرضوا لإلصابة وعلى سبيل 
المث��ال ما ح��دث لالعب الوثبة في الموس��م 
الماض��ي الحكم عبد هللا أثناء مباراة فريقه مع 
االتحاد ضمن كأس الجمهورية فيما ذكر بعض 
الح��كام ومنهم صفوان س��يفو أنه��م يجرون 
بحيطة وحذر ش��ديدين أثن��اء قيامهم بقيادة 

مباريات في الصالة خشية االنزالق والسقوط.
فإلى مت��ى ننتظ��ر عملية اإلص��الح وخاصة 
الس��اعة اإللكترونية التي هي من أساس��يات 
وض��رورات اللعب��ة الس��لوية وال ننس��ى أنه 
باألمس القريب توقفت مباراة الجالء والوحدة 
ف��ي الثانية األخيرة من عم��ر المباراة نتيجة 
جهل الجمي��ع بالزمن المتبقي عندما س��دد 
الع��ب الوحدة ك��رة ناجحة نحو س��لة الفريق 
المنافس لم تحتس��ب بسبب االختالف على 
التوقي��ت وش��رعية النق��اط المس��جلة التي 
ألغيت مما تسبب بانسحاب فريق الوحدة من 

أرض الصالة احتجاجًا؟!

نادي الساحل يعود بالسلة السورية األنثوية للمنافسات العربية

صالة األسد تستغيث فهل من مغيث؟

يش��ارك منتخبنا الوطن��ي بكرة المض��رب لفئة الواعد 
)تح��ت 14 عام��ا( في التصفي��ات اآلس��يوية المؤهلة 
لبطولة العالم والتي تقام حاليًا في اندونيس��يا وتتألف 
البعثة السورية من الالعبين هاني سراي الدين, يوسف 
حواصلي, غيث سليم ويرافقهم المدرب طارق الجمالي.

ويش��ارك في التصفي��ات 9 منتخب��ات موزعة على 3 
مجموعات تضم األولى نيبال, باكس��تان, س��ورية التي 

انطلقت منافس��اتها وخسر فيها منتخبنا مباراته األولى 
أمام الصين وتضم المجموعة الثانية: أستراليا, ماليزيا, 
اليمن وتضم المجموعة الثالثة: س��نغافورة, سيريالنكا, 

الفلبين.
صرح وس��يم زينية عضو اتحاد ك��رة المضرب لالتحاد 
)مدي��ر المنتخب��ات( أن مس��توى أداء الالعبين جيد 
ويضم خامات جيدة في صفوفه والنتائج الحالية التهمنا 
بقدر ما يهمنا احتكاك الالعبين واكتسابهم الخبرة لرفد 
المنتخبات الوطنية حس��ب الفئات العمرية وس��نعمل 

باتحاد اللعبة لرفع مستواهم المنافس خارجيا.

انطلق��ت الخميس ف��ي الالذقية مباري��ات المجموعة 
األولى من دوري كرة اليد للرجال بمشاركة أندية الكرامة, 
الس��لمية, النواعير, اليقظة , الطليع��ة وتقام مبارياتها 
بطريق��ة الدوري وتس��تمر حتى يوم االثني��ن القادم., 
وخالل إقامتها ترافقها بطولة تجمع الالذقية للناش��ئات 
حيث قسمت مبارياتها على مجموعتين ضمت األولى: 

الش��رطة النبك, النصر, وضمت الثانية: الكرامة, محرده, 
دريكيش, جناتا, م. باني��اس, االتحاد وتقام المباريات 

بطريقة الدوري وتختتم اليوم )السبت(.
وتق��ام مباريات المجموعة الثانية لدوري الرجال يوم 
الخميس 27 الشهر الجاري بمشاركة أندية: الجيش, 

الفرات, الجزيرة, دريكيش, الشعلة.

اختتم��ت ف��ي صالة الش��طرنج 
الجوالن  زه��رة  بطولة  بالالذقي��ة 
بنسختها الثانية بمشاركة 64 العبًا 
مثلوا معظم العبي الش��طرنج في 
القطر وبعد منافسات مثيرة وقوية 

استمرت لعشرة أيام واللعب وفق 
النظام السويس��ري م��ن 11 جولة 

انتهت النتائج كما يلي:
1- أيمن هابيل 8.5 نقاط.

2- محمد بالل وغدي��ر أبو باله 8 
نقاط بعد جولة التمايز.

3- وسام طوبال.
4- وسام خير بك.

5- علي حسن.
6- قصي عمران.

7- هيفيار خرفان.
تيسير أحمد رئيس اللجنة الفنية 
بالالذقية أبدى سعادته للمستوى 
والمشاركة الكبيرة ونجاح البطولة 
من كاف��ة النواحي وقدم ش��كره 

لكل من ساهم بإنجاحها.

واعدو المضرب يشاركون في التصفيات 
اآلسيوية المؤهلة لكأس العلم 

ثالث بطوالت لكرة اليد للرجال والناشئات

بطولة شطرنج زهرة الجوالن الثانية
محمد هاشم إيزا
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للرجال  الوطني  منتخبنا  اس��تهل 
لك��رة الس��لة مش��واره بتصفيات 
النسخة ال� 30 لكأس آسيا )2021( 
المق��ررة ف��ي الصي��ن، بخس��ارة 
منتخب  مس��تضيفه  أمام  قاسية 
إيران بفارق )46( نقطة )94/48( 
الخامس��ة  المجموع��ة  لحس��اب 
)E( التي تض��م أيضًا المنتخبين 
الس��عودي والقطري، ولآلسف لم 
المرجوة  بالص��ورة  منتخبنا  يظهر 
رغم إنه اس��تعد بش��كل جيد من 
خالل معسكرات داخلية وخارجية 
وخاض عدة مباريات ودية )لعب 
ثماني مباري��ات ودية بدورة دبي 
الدولي��ة وبطول��ة األردن الدولية( 
الثانية  مباراته  منتخبنا  وسيلعب 
بالتصفي��ات مس��اء غ��د )األحد( 
بضيافة المنتخب الس��عودي في 
جدة حيث غادر منتخبنا العاصمة 
اإليراني��ة )طهران( مباش��رة بعد 
المب��اراة ومن المق��رر أن يتدرب 
مس��اء أم��س الجمع��ة والي��وم 
إليكم  المب��اراة..  بصالة  الس��بت 

التفاصيل: 
تشكيلة أساسية بداية جيدة

بتش��كيلة  المباراة  منتخبن��ا  بدأ 
أساسية ضمت مجد عربشة ورامي 
وعمر  وجمي��ل صدي��ر  مرجان��ة 
الشيخ علي وعبد الوهاب الحموي 
حي��ث ح��اول م��درب منتخبن��ا 
االعتم��اد عل��ى تش��كيلة طويلة 
للحد من مهارات العبي المنتخب 
اإليراني وإليجاد حلول أمام تفوق 
االرت��كاز المناف��س بوجود أفضل 
العب ارتكاز بآس��يا حامد حدادي 
)الذي سبق له االحتراف بالدوري 
NBA( وبالفع��ل كان  األميرك��ي 
درويش  ه��ادي  منتخبنا  لمدرب 
ما أراد وقدم منتخبنا بالربع األول 
أفضل عروضه حيث س��اعده تميز 
الشيخ علي ورامي بالتسجيل من 
خارج القوس حي��ث رد المرجانة 
على س��لة س��جاد بثالثية منحت 
واألخير  األول  التف��وق  منتخبن��ا 
بالمباراة ثم أضاف منتخب إيران 
تس��ع نق��اط متتالية عبر س��جاد 
والحدادي  وبيهنام  زاده  وحس��ن 
لتصبح النتيج��ة )11/3( قبل أن 
الف��ارق من  الش��يخ علي  يقلص 
ثالثي��ة لتصبح النتيج��ة )11/6( 
ثم أضاف الحدادي سلة ورد عليه 
جمي��ل وعم��ر بس��لتين لتصبح 
النتيج��ة )13/10( وانته��ى الربع 
األول بفارق س��لة واحدة )17/15( 

بعد أن سجل لمنتخبنا عمر ثالثية 
ثالثة وعب��د الوهاب س��لة، وفي 
الربع الثاني تف��وق منتخب إيران 
بش��كل واضح ووسع الفارق )15( 
نقطة حيث انته��ى )28/13( بعد 
اإليراني من  المنتخب  أن استفاد 
معظم محاوالته على السلة ونجح 
بتس��جيل جميع الرمي��ات الحرة 
الت��ي أتيحت ل��ه، فيم��ا أرتكب 
العبون��ا الكثي��ر م��ن التمريرات 
الخاطئ��ة وأض��اع ع��دة رمي��ات 
الجيدة حيث  البداي��ة  حرة ورغم 
س��جل وائل س��لة معوضًا س��لة 
حدادي وأضاف ثالثية بعد سلتي 
بيهن��ام ونافيد لكن ثالثية مايكل 

الفارق  وسعت  جامش  ومتابعات 
تدريجيًا إلى )10( نقاط )32/22( 
ثم اس��تقر م��ع نهاي��ة الربع على 

)17( نقطة )45/28(.
فارق كبير

مطلع الرب��ع الثالث ش��هد تفوق 
صري��ح للمنتخ��ب اإليران��ي مع 
الصي��ام الطوي��ل لمنتخبن��ا عن 
التس��جيل الذي استمر ما يقارب 
د(   4.45( الرب��ع  وق��ت  نص��ف 
حيث أهدر رامي مرجانة وشريف 
التس��جيل م��ن خارج  محاوالت 
وتوفي��ق من  الق��وس وجمي��ل 
المس��افة المتوس��طة بالمقاب��ل 
اإليران��ي )14(  المنتخب  س��جل 

النتيجة  لتصب��ح  متتالية  نقط��ة 
افتت��ح  الع��ش  لك��ن   )59/28(
بسلة  بالربع  لمنتخبنا  التس��جيل 
ثم أضاف هاب��و نقطتين فانتهى 
الربع )24/9( لتصبح النتيجة مع 
نهايته )69/37(، وفي الربع األخير 
اس��تمر التف��وق اإليران��ي حيث 
الفارق )14( نقطة إضافية  وس��ع 
حيث انتهى الربع )25/11( ليفوز 
منتخ��ب إي��ران بالمب��اراة بفارق 
)46( نقط��ة )94/48( م��ع إصرار 
مدرب منتخ��ب إيران على تواجد 
حام��د بالملعب إلى جانب معظم 
العبي��ه المميزي��ن فيم��ا حاول 
مدربنا إش��راك معظ��م الالعبين 

بإستثناء  الالعبين  )أشرك جميع 
زكري��ا الحس��ين( حت��ى ال يتأثر 
وض��ع الفريق البدني قبل الس��فر 

لمواجهة السعودية.
أرقام من المباراة

-  س��جل لمنتخبنا: عبد الوهاب 
حموي )11( نقطة ووائل جليالتي 
 )9( عل��ي  الش��يخ  وعم��ر   )11(
ورامي مرجانة )5( وشريف العش 
وجميل  بك��ر)2(  وآنطون��ي   )4(
دريب��ي)2(  وهان��ي  صدي��ر)2( 

وتوفيق صالح )2(.
- س��جل منتخبنا )6( تسديدات 
ثالثي��ة عبر وائ��ل جليالتي 2 / 2 
عمر الشيخ علي 2 / 4 عبد الوهاب 

حموي 1 / 2 رامي مرجانة 1 / 3.
مقارنة رقمية بين المنتخبين

- الرمي��ات الحرة: س��ورية 4 / 7 
بنسبة %57 إيران 14 / 16 بنسبة 

88%
- النقطتان: سورية 13 / 41 بنسبة 

%32 إيران 28 / 50 56%
- الثالثيات: سورية 6/ 15 بنسبة 

%40 إيران 8/ 22 36%
- الريباون��د: س��ورية )7 هجومي 
- 18 دفاع��ي - المجموع��ة 25( 
إيران )19 هجومي - 32 دفاعي - 

المجموعة 51(
إيران  - أسيس��ت: س��ورية )11( 

)23(

- ستيل: سورية )6( إيران )12(
- بلوك: سورية )3( إيران )6(

- تورن أوفر: س��ورية )20( إيران 
)10(

- األخط��اء: س��ورية )16( إي��ران 
)14(

طاقم حكام مميز
ح��كام  طاق��م  المب��اراة  ق��اد 
مؤلف م��ن اللبناني بول س��قيم 
كوزلوف  أنطون  والكازاخس��تاني 

والتاهيتي نيكوالس فيرنانديز.
األحد مواجهة السعودية

يلع��ب منتخبنا الوطن��ي مباراته 
م��ن  األول��ى  بالناف��ذة  الثاني��ة 
تصفيات كأس آس��يا مس��اء غد 

األح��د الس��اعة السادس��ة والربع 
السعودية  وكانت  دمشق  بتوقيت 
ق��د ف��ازت عل��ى قط��ر بالمباراة 
األولى بفارق )11( نقطة )57/68( 
ش��بكة  على  منقول��ة  والمب��اراة 
)SPORT BEIN( القناة العاشرة.

مباريات ودية
حظ��ي منتخبن��ا بتحضي��ر جيد 
استعدادًا للتصفيات القارية حيث 
خاض ثماني مباري��ات ودية عبر 
مش��اركته بدورتي دب��ي واألردن 
الدوليتين، حيث شارك بداية في 
دورة دبي اإلماراتية ال� 31 وخس��ر 
مبارياته ال� 4 أمام مايتي سبورتس 
الفلبيني 77/72 وبيروت اللبناني 
التونسي  الرادسي  والنجم   88/74
اإلمارات  منتخ��ب  وأمام   63/62
82/66، وفي دورة األردن الدولية 
التاس��عة في أرب��د وحق��ق فوزًا 
يتيم��ًا على البحري��ن 81/ بعدما 
كان قد خسر مبارياته ال�3 األولى 
أم��ام األردن 75/67 وأمام العراق 

63/60 وأمام لبنان 87/75.
تشكيلة المنتخب

تض��م تش��كيلة منتخبن��ا للنافذة 
األولى م��ن تصفيات كأس آس��يا 
الالعبي��ن: رام��ي مرجان��ة وعب��د 
الش��يخ  وعمر  الحم��وي  الوه��اب 
علي وهاني ادريب��ي وطارق الجابي 
)الجي��ش(و ش��ريف العش ومجد 
بكر  )الوح��دة( وأنطون��ي  عربش��ة 
وتوفيق صال��ح )االتحاد( وجورجي 
)الجالء(  ووائ��ل جليالتي  نظاريان 
وزكري��ا الحس��ين وجمي��ل صدير 
)الوثب��ة(. وي��درب منتخبنا هادي 
درويش ويساعده رضوان حسب هللا.

كرة السلة

أبي شقير

تصفيات كأس آسيا لكرة السلة )2021(

خسارة قاسية لمنتخبنا الوطني أمام إيران.. وغدًا يلتقي السعودية بجدة

الصالةالوقتالمرحلةالفريقانالتاريخاليوماليوم
1

2020/28/2الجمعة

ربع نهائي 4العروبةجرمانا

1

الفيحاء14.00
الفيحاء16.00ربع نهائي 1النواعيرالفيحاء2
الحرية14.00ربع نهائي 2النصرالسكك3
محردة15.00ربع نهائي 3حطينمحردة4
5

2020/6/3الجمعة

ربع نهائي 1الفيحاءالنواعير

2

حماة18.00
الفيحاء16.00ربع نهائي 4السككالنصر6
الالذقية16.00ربع نهائي 2محردةحطين7
الحرية16.00ربع نهائي 3جرماناالعروبة8
9

2020/7/3السبت

ربع نهائي 1الفيحاءالنواعير

3

حماة14.00
الفيحاء14.00ربع نهائي 2السككالنصر10
الالذقية14.00ربع نهائي 3محردةحطين11
الحرية14.00ربع نهائي 4جرماناالعروبة12

حدد اتحاد كرة الس��لة مس��اء الجمعة القادمة موعدًا 
النطالق ال��دور النهائي لدوري أندي��ة الدرجة الثانية 
للرجال  لموس��م 2019 / 2020الذي سيشهد مشاركة 
أندي��ة النواعير وحطي��ن والنصر والعروب��ة وجرمانا 

والس��كك والفيحاء و محردة  حيث سيلتقي جرمانا 
م��ع العروب��ة ويلعب الفيح��اء مع النواعي��ر ويقابل 
الس��كك فريق النصر فيما يلتق��ي محردة مع حطين 

وفق الجدول التالي : 

تنطلق الخميس القادم منافسات ملحق دور الثمانية 
ل��دوري أندية الدرجة الثانية للس��يدات لكرة الس��لة 
لموسم 2019/ 2020 في صالة حماة وبمشاركة أربعة 

أندية هي )جرمانا وحطين ومحردة واليرموك( حيث 
تس��تمر المنافس��ات لمدة ثالثة أيام حسب الجدول 

التالي:

الصالةالوقتالفريقانالتاريخاليومرقم
1

2020/27/2الخميس
حماة17.00حطينجرمانا

حماة19.00اليرموكمحردة2
3

2020/28/2الجمعة
حماة16.00جرمانااليرموك

حماة18.00محردةحطين4
5

2020/29/2السبت
حماة12.00حطيناليرموك

حماة14.00محردةجرمانا6

الخميس.. ملحق سيدات الدرجة الثانية

الجمعة... انطالق الدور النهائي لدوري الدرجة الثانية 

الدور النهائي لدور الشباب

الصالةالوقتالمجموعةالفريقانالتاريخاليومرقم

1

1 / 3 / 2020األحد

الجالء16.00مج 1النصرالجيش

الجالء18.00مج 2اليرموكالجالء2

األسد18.00مج 1الوثبةالحرية3

األسد20.00مج 2الطليعةالوحدة4

5

2 / 3 / 2020 االثنين

الجالء16.00مج 1الجيشالوثبة

الجالء18.00مج 2الجالءالطليعة6

األسد18.00مج 1الحريةالنصر7

األسد20.00مج 2الوحدةاليرموك8

9

3 / 3 / 2020الثالثاء

الجالء16.00مج 1النصرالوثبة

الجالء18.00مج 2الوحدةالجالء10

األسد18.00مج 1الحريةالجيش11

األسد20.00مج 2اليرموكالطليعة12

13

4 / 3 / 2020األربعاء

الجالء16.00ربع نهائي 1رابع مج 2أول مج 1

الجالء18.00ربع نهائي 2رابع مج 1أول مج 142

األسد18.00ربع نهائي 3ثالث مج 1ثاني مج 152

األسد20.00ربع نهائي 4ثالث مج 2ثاني مج 161

17
5 / 3 / 2020الخميس

فائز ربع نهائي 1 
)مباراة 13(

فائز ربع نهائي 3 
الجالء16.00نصف نهائي 1)مباراة 15(

فائز ربع نهائي 1 18
)مباراة 14(

فائز ربع نهائي 1 
الجالء18.00نصف نهائي 2)مباراة 16(

19
6 / 3 / 2020الجمعة

الجالء14.00تحديد 3 - 4خاسر نصف نهائي 2خاسر نصف نهائي 1

الجالء16.00النهائيفائز نصف نهائي 2فائز نصف نهائي 201

حلب... تستضيف الدور النهائي لدوري الشباب مطلع الشهر القادم 

أصدر اتحاد كرة الس��لة األس��بوع الماضي جدول مباريات الدور النهائي 
لدوري الش��باب لموس��م 2019 / 2020 الذي س��يقام في حلب بالفترة 
ما بي��ن )1 - 6 /3( القادم حيث وزعت األندي��ة الثمانية المتأهلة على 
مجموعتين ضم��ت المجموعة األولى الجيش والحري��ة والوثبة والنصر 
فيم��ا ضمت المجموع��ة الثانية الج��الء والوحدة والطليع��ة واليرموك 
وس��تقام يومي��ًا أربع مباريات ويس��تمر لمدة س��تة أي��ام وهذا جدول 

المباريات كاملة: 

تعليمات فنية وإدارية
يحق لالعبي الفئة ألدنى باللعب مع الفئة األعلى دون تحديد العدد. 

مواليد العبي فئة الشباب 2001 – 2002. 
تدفع أجور التحكيم مناصفة بين الفريقين. 

يدفع كل ناد مبلغ /1000/ ليرة سورية في كل مباراة لخدمات الصالة.

إحصائيات منتخبنا الكاملة أمام إيران

ريباوند رميات حرةثالث نقاطنقطتانالتسجيلالنقاطدقائق اللعباسم الالعبالرقم
هجومي

ريباوند 
األخطاءأسستريباونددفاعي

الشخصية
ترن 
الفاعلية+/-بلوكستيلأوفر

40-001100000/-00/-0%425 /1%425 /04:1221أنطوني بكر1
لم يشارك زكريا الحسين3
258-13401201%50 ½%2100 /2%728.6 /2%944.4 / 24:15114وائل جليالتي5
3-5-000021210/-0%20 /0%20 /0%40 /15:0400مجد عربشة8
3-23-000002100/-0%10 /0%10 /0%20 /12:4900طارق الجابي9
292-012320000/-0%333.3 /1%714.3 /1%1020 /21:5152رامي مرجانة10
154-002221220/-00/-0%333.3 /1%333.3 /13:1221جميل صدير11
309-02203110%2100 /2%250 /1%650 /3%850 /27:53114عبد الوهاب الحموي12
231-001113400/-0%10 /0%2100 /2%366.7 /14:4942شريف العش13
284-021311422/-00/-0%333.3 /1%333.3 /25:0421هاني إدريبي15
327-14511200%250 /1%450 /2%425 /1%837.5 /28:4493عمر الشيخ علي21
162-00023000%10 /00/-0%250 /1%50 ½12:072توفيق صالح23

22402الفريق/ المدرب
4631-7182511162063%757.1 /4%1540 /6%4131.7 /13%5633.9 /2004819المجموع
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استهل السيد فراس هاشم معال رئيس االتحاد الرياضي 
الع��ام عمله لل��دورة الجدي��دة بلقاء رئي��س وأعضاء 
المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي الس��ابق وشكرهم 

على جهودهم التي بذلوها خالل دورة عملهم.
وأكد معال ح��رص المكتب التنفيذي الجديد لالتحاد 
الرياض��ي عل��ى أن يكون عند حس��ن ظ��ن القيادة 
السياس��ية التي منح��ت ثقته��ا للقي��ادة الرياضية 
الجدي��دة والتي تولي الش��أن الرياضي جّل اهتمامها 
ودعمها منوهًا إلى ضرورة اس��تكمال مسيرة النهوض 
الرياضي في س��ورية بكافة أش��كاله وتفعيل العمل 
المؤسساتي الرياضي بمختلف مستوياته عبر تحقيق 
التعاون مع جميع الجهات المعنية وأّن أبواب العمل 
ستكون مفتوحة أمام الجميع لما فيه خير ومصلحة 

الرياضة السورية.

وأضاف رئيس االتحاد الرياضي العام قائاًل: سنواصل 
متابعة العمل ومسيرة اإلنجازات التي تحققت خالل 
س��نوات الحرب اإلرهابية على سورية وبدعم القيادة 
السياس��ية والحكومة لتطوير القطاع الرياضي لنصل 
ونحّل��ق بالرياض��ة الس��ورية عاليًا ف��ي كل المحافل 
القارية والدولية تحت راية جيش��نا الباس��ل وعلمنا 
الغالي بقيادة السيد الرئيس بشار األسد راعي الرياضة 

والرياضيين.
بدوره شكر اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي 
السابق فراس هاشم معال على بادرته الكريمة متمنيًا 
التوفي��ق والنج��اح للقي��ادة الرياضي��ة الجديدة في 

مهامها وعملها المستقبلي.
حضر اللقاء الس��يدان محمد خض��ر ومحمد الحايك 

عضوا المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي.

خالل لقائه المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي السابق

معال: سنواصل مسيرة العمل وتحقيق اإلنجازات الرياضية

كرمت الجمعية السورية للخيول العربية 
األصيلة الرحالة عدن��ان عزام اليوم بعد 
نهاي��ة رحلته “س��ورية.. العال��م” التي 
انطلقت في نيسان الماضي من دمشق 
على صهوة الج��واد العربي ووصلت إلى 
العاصمة الروس��ية موسكو بعد أكثر من 

عشرة أشهر.
وش��هد حف��ل التكري��م ال��ذي أقامته 
الجمعية في ن��ادي المحافظة الرياضي 
بدمش��ق فق��رات فنية متنوع��ة قدمها 
مجموع��ة من أطفال مش��روع بكرا إلنا 
كما تم خالل الحفل تكريم مساعده في 
الرحلة وسيم المحمد والجهات الداعمة 

للرحلة.
وأك��د ع��زام خ��الل الح��وار اإلعالمي 
ال��ذي تال حفل التكري��م أهمية الرحلة 
الت��ي قام بها وقط��ع خاللها نحو 6000 
كيلومتر مجت��ازًا األردن والعراق وإيران 
وأذربيج��ان ليدخل فيم��ا بعد األراضي 
الروسية مشيرًا إلى أن رحلته هي رسالة 
إل��ى العال��م أن س��ورية أرض المحبة 
والس��الم وجاءت تقديرًا لمواقف الدول 
الصديق��ة الداعمة لس��ورية في محاربة 

اإلرهاب.
وقال ع��زام “إن الرحلة حظيت باهتمام 
كبي��ر ف��ي المحط��ات التي م��رت بها 
وصواًل إلى موس��كو حيث التقينا خاللها 
الكثيرين وش��رحنا لهم الصمود الكبير 

الجيش  إلى جانب  الس��وري  للش��عب 
العربي السوري في مواجهة اإلرهاب”.

من جهته أشار الرئيس الفخري للجمعية 
الس��ورية للخيول العربية األصيلة باسل 
الجدعان إلى اإلرادة القوية التي تس��لح 
بها ع��زام في رحلته حي��ث تصدى بها 
للظروف الجوية الصعبة في الدول التي 
مر بها مبينًا أهمية الفروسية في سورية 
التي تعد من أحد أهم المواطن األصلية 
للجواد العربي لما يحمله هذا الجواد من 

رموز وقيم تاريخية قديمة.
وأوض��ح الجدع��ان أن الرحل��ة جاءت 
ضمن فعاليات مهرجان الش��ام الدولي 
للج��واد العربي األصيل ال��ذي انطلقت 
نس��خته األولى ف��ي نيس��ان الماضي 
بدمش��ق وحظ��ي باهتمام كبي��ر نظرًا 
للفعالي��ات والبط��والت المتنوعة التي 
تضمنه��ا مش��يرًا في الوق��ت ذاته إلى 
الجهود الكبيرة التي بذلت لهذه الرحلة.

يذك��ر أن عزام ب��دأ ترحاله ع��ام 1982 
برحلة على ظهر ج��واده العربي األصيل 
نيازك الشام استمرت 1300 يوم ليكون 
بذلك أول رحالة في التاريخ يعبر العالم 
على صهوة حصان قاطعًا المس��افة بين 
س��ورية وتركي��ا وأوروبا بأغل��ب مدنها 
ومجت��ازًا أمي��ركا الش��مالية عائدًا من 
إس��بانيا عبر المغرب العربي إلى حيث 

بدأت الرحلة.

بعد نهاية رحلته )سورية.. العالم(

الجمعية السورية للخيول العربية األصيلة تكرم الرحالة عدنان عزام

س��يحتاج ليفربول حام��ل اللقب 
إل��ى انتفاضة أوروبي��ة أخرى في 
ملعب أنفيلد الش��هر المقبل بعد 
خسارته 1/صفر خارج ملعبه أمام 
أتليتيك��و مدريد ف��ي ذهاب دور 
الستة عش��ر لدوري أبطال أوروبا 
انطلقت االسبوع  التي  القدم  لكرة 
الماضي وتستمر تباعًا كل اسبوع.
منتخب  وس��ط  الع��ب  وس��جل 
إس��بانيا س��اؤول نيغي��ز ه��دف 
المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة 
م��ن مس��افة قريبة عق��ب ركلة 
ركنية، وهي من أسلحة أتليتيكو 

التقليدية في السنوات األخيرة.
وأه��در ليفرب��ول، الذي ف��از في 
25 م��ن 26 مب��اراة ف��ي الدوري 
الموس��م،  الممتاز هذا  االنكليزي 
للتعادل في  الفرص  سلس��لة من 
الشوط الثاني، حيث اقترب محمد 
صالح والقائد غوردان هندرس��ون 

من التسجيل.
للتذكي��ر فإن ملعب أنفيلد ش��هد 
انتفاض��ة مذهل��ة بف��وز ليفربول 
4-صف��ر على برش��لونة في إياب 
الدور قب��ل النهائي العام الماضي 
بعد الخس��ارة 3-صفر ذهابا، فهل 
يكرر مافعله مع اختالف النتيجة 

الرقمية والمنافس.
وفي مباراة ثاني��ة بالدور ذاته قاد 
يرلينغ  اليافع  النرويجي  المهاجم 
هاالن��د فريق بوروس��يا دورتموند 
األلماني النتصار ثمين على ضيفه 
باريس سان جيرمان الفرنسي 2/ 

.1
وف��ك هاالن��د صم��ت الش��باك 

بتسجيله هدف التقدم لدورتموند 
في الدقيقة 69 بعد هجمة سريعة 
انتهت بتمريرة من أشرف حكيمي 
إل��ى رافاييل جيريرو الذي س��دد 
صوب المرمى لكن الكرة لمس��ت 
لهاالند  وتهيأت  المدافعي��ن  أحد 
أمام المرمى مباش��رة ليسدد بكل 

سهولة في الشباك.
لس��ان  التع��ادل  نيم��ار  وأدرك 
جيرم��ان في الدقيق��ة 75 بعدما 
تلقى تمريرة رائعة من مبابي أمام 
المرمى مباش��رة ليسدد دون عناء 

في الشباك الخالية.
وتقمص هاالند دور البطولة وسجل 
الهدف الثان��ي له ولدورتموند في 
الدقيق��ة 77 بتس��ديدة صاروخية 
بقدمه اليس��رى من خارج منطقة 
الج��زاء بع��د تمري��رة ذكية من 

جيوفاني ريينا.

ووض��ع اليب��زغ األلمان��ي قدم��ًا 
ف��ي دور الثمانية بع��د فوزه على 
مضيفه توتنهام اإلنكليزي 1/ صفر 
المباراة  وسجل تيمو فيرنر هدف 
الوحيد لفري��ق اليبزغ في الدقيقة 

57 من ضربة جزاء.
وواصل أتالنتا مس��يرته الخيالية 
بع��د فوزه  األولى  في مش��اركته 
4-1 على خفافيش فالنس��يا في 
مواجهة ممتعة باستاد سان سيرو.
وتقدم فريق المدرب جيان بييرو 
جاس��بريني بهدفي��ن م��ع نهاية 
الشوط األول بعدما سجل له هانز 
هاتبور ويوسيب إيلتشيتش، وبدا 
أن ه��دف ريمو فرولر بتس��ديدة 
رائع��ة وهدف��ا ثانيا م��ن هاتبور 
أنهيا المواجهة عمليا، لكن البديل 
دينيس تشيريش��يف منح الفريق 
اإلس��باني الزائر بصيصا من األمل 

بهدف خارج الديار.
ويس��تضيف فالنسيا وصيف بطل 
أوروب��ا مرتين منافس��ه اإليطالي 
باس��تاد ميس��تايا في لقاء اإلياب 

في العاشر من آذار.
مباريات األسبوع 

واألربعاء  الثالث��اء  يوم��ي  وتقام 
القادمي��ن أرب��ع مواجهات ضمن 
الدور ذاته فيش��هد ملعب س��ان 
ومضيفه  نابول��ي  مواجهة  باول��و 
الفري��ق الكاتالون��ي كم��ا يلتقي 
العمالق  ميوني��خ  باي��رن  يح��ل 
ضيفًا على تشيلس��ي، أما األربعاء 
يحل يوفنتوس ضيف��ًا ثقياًل على 
ليون الفرنسي فيما يشهد برنابيو 
مواجه��ة من العي��ار الثقيل بين 
أبن��اء المدرب زي��دان لاير مدريد 
مع السماوي اإلنكليزي مانشستر 

سيتي.

مواجهات مستمرة في دوري األبطال لكرة القدم

حقيقة عودة 
نيمار إلى »كاتالونية«

كشفت تقارير صحفية أمس الجمعة عن حقيقة 
رغبة البرازيلي نيمار دا س��يلفا نجم باريس سان 

جيرمان في العودة إلى برشلونة.
وكان األرجنتيني ليونيل ميسي قد صرح »نيمار 
متلهف جدًا للعودة إلى برشلونة، لقد فعل الكثير 
من أج��ل ذلك، والندم أول خط��وة كي يتواجد 
مج��دًدا في كامب نو، كما أنه متأس��ف بس��بب 

طريقة رحيله«.
ووفًق��ا للتقارير فإن ممثلي نيم��ار نفوا صحة ما 
أدلى به ميس��ي مؤخًرا وقال أح��د ممثلي نجم 
س��ان جيرمان »ه��ذه الكلمات غي��ر صحيحة.. 
ميس��ي يتحدث عن الماضي، وليس عن الوضع 

الحالي«.

محمد هاشم إيزا
مرحل��ة جدي��دة يس��تقبلها الرياضي��ون بعد 
أن ودع��وا المرحل��ة الماضية بم��ا حفلت من 
إيجابيات وس��لبيات، عنوانها التفاؤل واألمل، 
بالقيادة  الرياضي��ة  تعززه��ا ثق��ة الجماهي��ر 
الرياضية وليدة المؤتمر العاشر لالتحاد الرياضي 
العام، مرحلة حافلة بالطموحات المس��تقبلية 
واآلم��ال العريضة التي تبن��ي على ما أنجز في 
الماضي، ماذا يري��د رياضيو حلب من قيادتهم 

الجديدة في المرحلة القادمة؟
تفاؤل

محمد نور شمس��ة: نتفاءل ألول مرة بعد فترة 
م��ن فقدان األمل، نحن موج��ودون إلى جانب 
القي��ادة الرياضية نضع أيدينا بأياديهم لمتابعة 
المسيرة، شعورنا أن هذه القيادة تشعر بشعور 
الرياضيي��ن ننطل��ق بعزيم��ة متج��ددة لبناء 

الرياضة الوطنية كفريق متكامل.
أحم��د كامل ش��نان: نطالب بزي��ادة االهتمام 
بص��االت ألعاب القوة وإعادة التنس��يق بعملها 

بين مختلف األلعاب وتأمين مستلزماتها.
المطال��ب  تحقي��ق  شمس��ي:  أمي��ر  أحم��د 
والتوجيهات التي خ��رج بها المؤتمر وتصحيح 
األخطاء وصقل خبرات العناصر الش��ابة بإقامة 

العديد من الدورات التنظيمية واإلدارية لهم.
االحتراف

جانيت فضول: االس��تفادة من ح��االت التعثر 
التي وقعت بالمرحلة السابقة وخاصة االحتراف 
والعم��ل على إدخاله بأكثر من لعبة ودراس��ته 
على أسس جديدة ورفع شأن األلعاب المنسية، 

ومنح االتحادات استقاللية مالية.
محمود نكرش: تفعيل القواعد وتنشيط المراكز 
التدريبي��ة والتركيز على الفئات العمرية ودعم 

المدربي��ن وزيادة تعويض��ات الحكام، والعمل 
على بن��اء جيل رياض��ي يقوم عل��ى النواحي 

التربوية.
أحم��د مازن بي��رم: نري��د إعادة النظ��ر بنظام 
االحت��راف، وإعداد دراس��ة لألندي��ة الرياضية 
ب��إدارات ال تعم��ل بالمزاجي��ات واالهتم��ام 
باأللع��اب كاف��ة وخاص��ة تلك الت��ي تجلب 
الميداليات، ندعو لنظام احتراف جديد بإدارات 
محترفة، كما نرجو إعادة النظر بآلية العمل بدءًا 
من القاعدة واالهتمام بها واالعتناء بالمدارس 
الصيفية واالهتمام بالجي��ل القادم بما يخدم 
األه��داف الوطني��ة وتأطير ه��ذا الجيل بعمل 

المنظمة.
نري��د فك��رًا جي��دًا يط��ور الرياض��ة الس��ورية 

واستخدام اإلمكانيات.
أما االحتراف الذي نريده يجب أن يكون متوافقًا 
مع إمكانيات الوطن االقتصادية واالجتماعية، 
كما نتمن��ى إعادة بن��اء المنش��آت الرياضية 
ورب��ط ميزانية النادي بالخارط��ة الرياضية كما 
نريد نظامًا ماليًا جدي��دًا وربط الرياضة األهلية 

بالرياضة المدرسية.
االستثمارات

ويزر سرميني: العمل على مراقبة االستثمارات 
باألندية، العمل على إنج��از الصاالت الرياضية 
وإدخ��ال الملع��ب الدولي بالخدم��ة وتحريك 

الرياضة في أندية ريف حلب المحرر.
ميس��اء مس��لب: االهتمام بالقواعد واأللعاب 
الش��هيرة، وإقام��ة بطوالت ل��كل األلعاب في 
المحافظات، وإيجاد أندية خاصة ألبناء الشهداء 

ودعمهم بالمشاركات المحلية.
س��امر ويس: دعم المشاركات ودراسة مشاكل 
األلعاب وتأمين تجهيزات الدراجات كون إنجاز 
اللعبة مرتبط بتجهيزاته��ا، الدراجات الحديثة 

هي مطلب لكاف��ة العاملين برياضة الدراجات، 
الشكر للقيادة الرياضية السابقة على ما قدمته 
للرياضة، والتمنيات للقيادة الجديدة بالتوفيق.

ذوو االحتياجات
عب��د ال��رزاق توتونج��ي: االهتم��ام باأللعاب 
الرياضي��ة لذوي االحتياج��ات الخاصة وتوفير 
مستلزمات نشاطاتهم وأدوات ألعابهم وزجهم 
بالبطوالت المختلفة والعمل على توفير نشاط 

خارجي لهم.
عامر عط��ار: نتمنى االهتمام بك��وادر التدريب 
الناش��ئة وتأمين األدوات والتجهيزات لمجمل 

األلعاب الفردية لالنطالق بمرحلة جديدة.
محمد العلي: أن يك��ون توجه الجميع للعمل 
م��ن أج��ل رياضة الوط��ن، ونريد إع��ادة ريوع 
االس��تثمارات للمحافظة كما كان س��ابقًا وأن 
يك��ون الوالء للمنظمة واالرتب��اط بها، وتعديل 
نظ��ام االحت��راف ودعم اإلدارات ورفع س��قف 
المكاف��آت المالية وزيادة تعويض��ات المراكز 

التدريبية.
ص��الح الدين أبو بك��ر: تأمين مق��رات للجان 
الفنية وتأهيل الكوادر التنظيمية واس��تقطاب 
القط��اع الخ��اص بالعم��ل الرياض��ي وتأمين 

خدمات المالعب والصاالت.
د. بس��ام الحايك: العمل عل��ى مراقبة األدوية 
الخاصة بالرياضيين والطلب من األندية التعاقد 
مع المعالجين المختصين واالهتمام بالنواحي 

الطبية والعالجية بإقامة مراكز صحية خاصة.
يوس��ف النبه��ان: زي��ادة الرعاي��ة واالهتمام 
بأندية الري��ف وتخفيف الع��بء عنها بمنحها 
إعانات، والس��عي إلكمال منش��آتها ومطارحها 
االس��تثمارية للمس��اهمة ف��ي تأمي��ن ريوع 
تس��اعدها على اإلنفاق، وبن��اء النادي الرياضي 

الريفي النموذجي.

على هامش المؤتمر العام العاشر

ماذا يريد رياضيو حلب في المرحلة القادمة؟!


