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أنه��ى منتخب الس��يدات لكرة القدم 
مش��اركته في النسخة الس��ابعة من 
بطول��ة اتحاد غرب آس��يا لكرة القدم 
التي اس��تضافها االتحاد األردني على 
س��تاد البترا بمدينة الحسين للشباب 

في العاصمة عّمان.
نقط��ة يتيم��ة نالتها الس��يدات من 
تعادله��ن ام��ام فلس��طين ، مقاب��ل 
خس��اراتين قاس��يتين أم��ام األردن 
ولبن��ان ، وبالمحصلة ح��ل منتخبنا 
بالمرك��ز الثالث بفارق التس��جيل عن 
المنتخب الفلس��طيني صاحب المركز 
األخير بينما انف��رد المنتخب األردني 
بص��دارة البطولة التي اش��تركت فيها 
أربع منتخبات فقط ، بعد نيله العالمة 
الكاملة برصيد 9 نقاط يليه لبنان ب� 6 
نقاط ثم منتخبنا والفلسطيني برصيد 

نقطة.
واكتسبت البطولة قيمة إضافية بعدما 
دخل��ت مباري��ات الجولتي��ن الثانية 
والثالث��ة ضمن حس��ابات التصنيف 
القادم الذي س��يصدره االتحاد الدولي 

» فيفا« مما أعطى الحافز للجميع.
نتائج وجوائز..

اللقب هو الخامس للمنتخب األردني 
، حيث حم��ل األخي��ر كأس البطولة 
أربع مرات في النس��خ: السادسة في 
2019، والخامس��ة - األردن  البحرين 
 ،2007 األردن   - والثاني��ة   ،2014
واألول��ى - األردن 2005، مقاب��ل فوز 
النسختين  بلقبي  اإلماراتي  المنتخب 
أقيمت��ا  اللتي��ن  والرابع��ة  الثالث��ة 
بضيافت��ه عام��ي 2010 و2011 على 

التوالي.
باس��تعراض نهائ��ي لنتائ��ج بطولة » 

األردن2022«: الجولة األولى ش��هدت 
خس��ار قاس��ية لمنتخبنا أمام األردن 
برباعية نظيفة س��جلتها ميساء جبارة 
هاتريك د.)11، 65 و89( وبانة البيطار 
)70( وف��وز لبن��ان عل��ى فلس��طين 

بثالثية دون رد.
وف��ي ثاني الجوالت تع��ادل منتخبنا 
م��ع نظيره الفلس��طيني بهدف لمثله 
، سجل لفلس��طين أواًل آية عبد د 46 
قبل أن تعادل عائش��ة حمو النتيجة 
لمنتخبنا في د 52 وباللقاء الثاني فاز 

األردن على لبنان 2/1.
ي��وم الحس��م األخير ش��هد خس��ارة 
منتخبنا أم��ام الفري��ق اللبناني 5/2 
عل��ى  األردن��ي  المنتخ��ب  وتغل��ب 

فلسطين 4/صفر.
س��جل لمنتخبن��ا رؤى غريب )د 73( 
والالعبة آية محمد في الدقيقة الثاني 

من الوقت بدل الضائع للمباراة 
وف��ي الجوائ��ز المقدم��ة م��ع نهاية 
البطول��ة نالت األردنية ميس��اء جبارة 

جائز هدافة البطولة بعد تس��جيلها 6 
أه��داف في 3 مباري��ات ، ومواطنتها 
روان كساب جائز أفضل حارسة مرمى 
، فيم��ا نالت اللبنانية ليلي اس��كندر 

جائز أفضل العبة بالبطولة.
آراء يف البطولة 

بع��د انته��اء البطولة أك��دت رئيس 
البعث��ة ومش��رفة المنتخ��ب » عضو 
اتحاد الكرة« نانس��ي معم��ر أن لهذه 
المشاركة أهمية كبيرة لبناء مستقبل 
الكرة األنثوية حيث كان الهدف األكبر 
المنتخبات  بي��ن  معرف��ة مس��توانا 
المج��اورة للس��ير بالطري��ق الصحيح 
به��دف التطوير واالرتق��اء بكرة القدم 

األنثوية السورية. 
وأضافت: س��نعمل على اس��تمرارية 
المنتخب��ات األنثوي��ة بكاف��ة فئاتها 
الخارجية  المش��اركات  واس��تمرارية 
بهدف االحتكاك وزي��ادة الخبرة لدى 
الالعب��ات والك��وادر وهو م��ا يصب 

بمصلحة الكرة األنثوية. 
أما المدير الفن��ي لمنتخبنا » الدولي 
الس��ابق« س��ليم جب��الوي: تعتب��ر 
ه��ذه المش��اركة محطة مفي��دة جدًا 
لبن��اء منتخب س��يدات ق��وي يقارع 
المنتخبات ف��ي منطقتنا بغض النظر 
عن النتائج فقد كنا نسعى لالحتكاك 
مع منتخب��ات أكثر ق��وة وتطور من 

الناحية البدنية والفنية. فحصلنا على 
الثالث،  المباريات  فائدة كبيرة خالل 
أنا فخور جدا بكل م��ا قدمته العباتنا 
بغض النظ��ر عن بعض األخطاء وهذا 
من الطبيعي قياس��ا بفترة تش��كيل 
وتحضير المنتخ��ب والتي لم تتجاوز 
60 يوم��ًا.. وبش��كل ع��ام راض عن 
النتائج الت��ي حققناها وخصوصا بعد 
انقط��اع طويل عن تش��كيل منتخب 
لفئة الس��يدات والمشاركة بهذه الفئة 

وهو حافز كبير لالستمرارية والتطور.
هذه حدودنا..

بعد ماتقدم وما ش��اهدناه في بطولة 
غرب آس��يا م��ن مس��توى وتفاوت.. 
وماس��بقها من معطي��ات ومقدمات 
يمكن القول: نعم هذه حدودنا بالوقت 
الراهن على مس��توى فريق س��يدات 
لك��رة الق��دم ، المطل��وب ومانتمناه 
أن يت��م المحافظة على ه��ذا الفريق 
بتعزيز إيجابياته وتجاوز ما مر به من 
س��لبيات مع زيادة جرع��ة االحتكاك 
ولع��ب مباريات ما أمك��ن خاصة أن 
دول الج��وار متقدم��ة ومتطورة حتى 
على المستوى القاري وبالتالي يمكن 

اللعب معها.
اليوم نحن أمام منتخب متجدد على 
مس��توى السيدات سيدخل منه من7 
إلى 9 العات ضمن منتخب الش��ابات 
الذي من المقرر أن س��يبدأ تحضيره 
أيضًا هذا االس��بوع عل��ى عبد هر من 
بطولة غرب آس��يا له��ذه الفئة المقرر 
إقامته��ا حتى اآلن ف��ي لبنان وتضم 
منتخب��ات البل��د المضي��ف واألردن 
وفلسطين والعراق باإلضافة لمنتخبنا 

الوطني.

كرة القدم

ربيع حمامة

انتهت حكاي��ة بطول��ة كأس العرب 
القدم بالنسبة  الرابعة للناشئين لكرة 
لمنتخبن��ا الوطن��ي.. حي��ث كان��ت 
حدودنا الدور األول في مدينة وهران 
الجزائري��ة ، وبنقطة يتيمة من ثالث 
مباري��ات تحققت إثر تعادل االفتتاح 
مع لبنان بهدف لمثله ، خس��ر بعدها 
منتخبنا أمام السعودية 4/3 ثم أمام 

مصر بقسوة 5/صفر.
الفروق��ات ب��دت واضحة للمش��اهد 
الع��ادي بين منتخبنا والبقية ، حيث 
اعتمدنا على الهبات التي بالغالب لم 
تدم أكثر من 10 دقائق في كل مباراة 
، افتق��د فريقنا الت��وازن في حاالت 
اللع��ب رغم بدايت��ه الجيدة نس��بيًا 
أمام لبنان وانتفاضت��ه للدقائق التي 
ذكرناه��ا أعاله أمام الس��عودية لكننا 

بشكل عام افتقدنا ش��كل المنتخب 
في الملعب وخماسية مصر كانت مع 

الرأفة وإال لتحققت نتيجة كارثية.
اليوم نغل��ق مل��ف كأس العرب 
لك��ن ال��كادر الفن��ي بالتأكيد لن 
يغلقه بل س��يبني عمل��ه على ما 
رآه على أرض الواق��ع في الجزائر 
أم��ام منتخب��ات مجه��زة وقوية 
للبطولة األهم  ولنعتبرها تحضيرًا 
وهي تصفيات كأس آس��يا.. تلك 
التصفيات التي لم نتجاوزها منذ 

10 أعوام تقريبًا !..
كانوا هناك..

للذك��رى فقد مثلنا في كأس العرب “ 
أعاله” كل من: مفيد زهر الدين رئيسًا 
للبعثة وعب��د الحميد الخطيب مديرًا 
للمنتخ��ب، فيلكو ف��ان بورين مديرا 

فنيًا ، ياس��ر المصطفى مدربًا وطنيًا ، 
لوسيان داوي مدربًا مساعدًا ، مرهف 
دحبور معدًا بدنيًا ، راكان عرابي مدربًا 
لح��راس المرم��ى ، مجد اس��ماعيل 
محلاًل ل��أداء ، عبد الرحمن ش��ماع 
معالجًا، عبد هللا مروح منسقًا إعالميًا 
،ف��راس الحوران��ي مصورًا وعيس��ى 
هالل حس��ين منس��قًا عامًا ، محمد 
ش��اكر اداريًا، موسى ش��برق مسؤواًل 
عن التجهيزات إضاف��ة إلى 23 العبًا 
هم: أحمد الشيخ، مجد جبارة، اشرف 
الهرات، حسن المحمود، جهاد الحمد، 
عبد الرحم��ن العرج��ة، احمد خليل 
، ليث الس��هو، محمود حديد، هاشم 
حمامي، سامر المصطفى ، علي بيطار، 
ان��س دهان، عم��ر الصال��ح، محمد 
العنيزي، عالء  الرحمن  مخلوف، عبد 
الدين الهندي، محمد س��ليمان، عبد 
هللا بطل، احمد س��قعان، كاوا عيسى، 

محمد ليث البني، ممدوح وردة.
كادر جديد

أعاد اتحاد كرة القدم تش��كيل الكادر 
الفن��ي واإلداري لمنتخب الناش��ئين 

على النحو التالي:
محم��د كوس��ا “ مش��رفًا للمنتخب” 
الهولن��دي فيلكو ف��ان بورين “مديرا 
فنيًا” هام كردغلي وياس��ر المصطفى 
“مدرب��ان وطني��ان” محم��د بيروتي 
“ مدرب��ًا لح��راس المرم��ى” محم��د 
س��يد خلي��ل” مدرب��ًا للياق��ة” مجد 
اسماعيل”محلل أداء” عيسى هالل “ 
إداري عام” محمد شاكر “ إداري” عبد 
الرحمن الماع “ معالج” عبد هللا مروح 
“ منس��ق إعالم��ي “ ف��راس حوراني 
“ مصور “ موس��ى ش��برق “ مس��ؤول 

تجهيزات“.

بعد خروجه القاسي من كأس العرب.. 
تعديل طفيف على كادر منتخبنا الكروي الناشئ  مشاركة سيدات كرتنا في غرب آسيا »األردن2022« دروس وعبر نحو القادمات 

يق��ص منتخبنا الش��اب لكرة القدم ش��ريط افتتاح 
مبارياته ضمن تصفيات كأس آس��يا اليوم الس��بت 
عندم��ا يواجه منتخب الصي��ن تايبيه في العاصمة 

األردنية عمان التي وصلها الخميس.
ويلعب منتخبنا يوم اإلثني��ن القادم مع جزر مارينا 
الش��مالية.. فيما يلتقي صاحب األرض يوم الجمعة 
القادم ، أما الختام فس��يكون يوم األحد 18 الجاري 

بقاء منتخب تركمانستان.
مهمة منتخبنا تش��كل الس��هل الممتنع ، حيث أن 
مجموعتنا س��هلة نس��بيًا ع��ن باق��ي المجموعات 
ومن المنطقي أن نمضي بس��الم لهدفنا وهو صدار 
المجم��وع وإن كانت كر القدم التعت��رف إال بأرض 
الملع��ب ، ولكن المقدمات من تحضير واس��تعداد 
وف��رق مجموعة تدعو للتفاؤل ه��ذه المر بأن أمورنا 

ستكون أو البد أن تكون بخير..
وديات وتحضير..

قب��ل وصوله األردن مكان إقام��ة مباريات تصفيات 
كاس آسيا..اس��تعد تشكيلنا في المالعب اإلماراتية 
ضمن معسكره الخارجي الثاني له ، وفاز وديًا هناك 

في مباراتين وديتين أمام نادي شباب األهلي.
اس��تطاع منتخبن��ا تحقيق انتص��اره األول بهدفين 
لهدف على نادي ش��باب األهلي اإلماراتي في مباراة 
غاب عنها محمود األسود بسبب اإلصابة، وشارك بها 
المحترف في نادي دي غرافشاب الهولندي )هوزان 

عثمان(.
تأخ��ر منتخبنا بالدخول بأج��واء المباراة ورغم ذلك 

اس��تطاع خل��ق العديد من الفرص م��ع مرور دقائق 
الش��وط األول ولكن دون إح��راز أي هدف لينتهي 

بالتعادل السلبي. 
ومع بداية الش��وط الثاني، أجرى المدرب الهولندي 
أربع��ة تبدي��الت فأخ��رج كل من محمد األس��عد 
والمقداد أحم��د ومصطفى حمو وزكري��ا الرمضان، 
ودخل كل م��ن مهند فاضل والياس س��فر وهوزان 

عثمان وجودي محمد. 
وفي الدقيقة 49 م��ن المباراة تحصل منتخبنا على 
ركلة جزاء من لمسة يد أس��كنها حسن الدهان في 
ش��باك الخصم، وبعد ضغط من الن��ادي اإلماراتي 

سجل هدف التعادل في الدقيقة 75 
دخل قيس البط��اح بدياًل لخالد الحجي في الدقيقة 
77، وبعدها بدقيقتين دخل محمود مهنا بدياًل لعامر 

فياض، وفي الدقيقة 82 دخل حمزة الس��واس بدياًل 
لمهن��د فاضل، وبعد تمريرة دقيقة من مهنا س��جل 
الياس سفر بطريقة مميزة هدف التقدم في الدقيقة 
85، بعده��ا بدقيقة دخل أحمد الكالو بدياًل لحس��ن 

الدهان، لينتهي اللقاء بهدفين لهدف 
خماسية..

ف��ي المواجهة الودية الثانية.. حقق منتخبنا الوطني 
الش��باب انتصارًا عريضًا على الفريق ذاته بخمس��ة 
أهداف وتلقى هدفين على أرضية ملعب مكتوم بن 

راشد آل مكتوم
وفي التفاصيل أظه��ر منتخبنا وجهًا مغايرًا لمباراته 
األول��ى من��ذ صافرة البداي��ة، فظهر التط��ور البدني 
والتأقلم مع الرطوبة العالي��ة والذهنية القوية، ولم 
تمض س��وى ثالثة عش��ر دقيقة حتى أح��رز العبنا 

مهن��د فاض��ل هدف التق��دم بعد ك��رة عرضية من 
المقداد أحمد، وأعاد الكَّرة مهند في الدقيقة الثالثة 
والعش��رين مس��جاًل ثاني أه��داف المب��اراة ولكن 
هذه المرة بتمريرة ممي��زة من هوزان عثمان، وفي 
الدقيقة األربعين تكرر الس��يناريو، تمريرة مدروس��ة 
بعد مجه��ود فردي من ه��وزان ليس��كنها الفاضل 
بنجاح في ش��باك المنافس، لينتهي الش��وط األول 

بتقدمنا بثالثة أهداف.
وم��ع بداية الش��وط الثان��ي أجرى منتخبن��ا أربعة 
تبدي��الت، فن��زل علي هول��و بدياًل ليام��ن مطلق، 
وأحمد الحس��ين بدياًل لهوزان عثمان والياس سفر 
بدي��اًل لمحمد أس��عد ومحمود مهنا بدياًل لحس��ن 
دهان، وفي الدقيقة الواحدة والخمسين سجل أحمد 
الحسين رابع أهداف منتخبنا، بتمريرة محكمة من 

محمود األس��ود في الدقيقة الثانية والستين سجل 
مهند رابع أهدافه والخامس لمنتخبنا.

ليدخ��ل بعدها كل من عامر في��اض بدياًل لمحمود 
األسود وأحمد كالو بدياًل لمالك جنعير وعمار عالمة 
بدياًل لعلي رين��ة وقيس بطاح بدي��اًل لخالد الحجة 
وجودي محمد بدياًل لمقداد أحمد وحمزة الس��واس 
بدي��اًل لمهند فاضل ومصطفى حم��و بدياًل لمحمود 

النايف.
سجل نادي ش��باب األهلي هدفه األول في الدقيقة 
الخامسة والستين، وفي الدقيقة السابعة والسبعين 
س��جل األهلي ثاني أهدافه، لينتهي اللقاء بخمس��ة 

أهداف الثنين 
المدير الفني للمنتخب مارك فوته أوضح أن المباراة 
كانت جيدة جدًا لجهة األداء والنتيجة، حيث دخلنا 

الس��اعة األولى من المباراة بالالعبين األساس��يين 
وخالل ساعة قاموا بتسجيل خمسة أهداف باسطين 
سيطرتهم على أرضية الملعب، بعدها قمنا باستبدال 

أحد عشر العبًا.
وأكد فوته أنه س��عيد باألداء والعقلية التي أظهرها 
العبونا، كما أش��ار أنه سعيد لتس��جيل مهند أربعة 
أهداف.. واليوم ظهرت شخصية الفريق البطل األمر 
ال��ذي أعطانا دفعة معنوية كبي��رة قبل التوجه إلى 

األردن.
بعثة المنتخب

البعثة التي ستخوض التصفيات الحالية تتألف من: 
رئي��س البعثة محمد عبد هللا، ومدير المنتخب وليد 
أبو الس��ل والمدرب الهولندي مارك فوته والمدرب 
معن الراشد، ومس��اعد المدرب أكرم علي ومساعد 
الم��درب أحمد ج��الد، والمعد البدني محمد س��يد 
خليل ومدرب الحراس ن��زار الدروبي، واإلداري أبي 
ش��قير، ومحلل األداء محمد ناص��ر، والطبيب أنس 
بهلوان والمعالج محمد عكاش، والمنس��ق اإلعالمي 
س��امر الخّي��ر والمصور ع��زت درويش، ومس��ؤول 

التجهيزات جالل الغاوي. 
وكل م��ن الالعبين: محمد حس��وني ومحمد يامن 
مطل��ق وعلي هولو وقيس بط��اح وعلي رينة وخالد 
الحجة ومحمود الناي��ف ومقداد أحمد وعمار عالمة 
وأحم��د كالو ومالك جنعير وعام��ر فياض ومحمود 
مهنا ومصطفى حمو ومحمد أس��عد وحس��ن دهان 
ومحمود األس��ود وحمزة الس��واس وأحمد الحسين 
وزكريا رمضان ومهند فاضل، إضافة إلى إلياس سفر 

وجودي محمد.

فوزان وديان في االمارات 

»اليوم« منتخبنا الكروي الشاب يواجه الصين تايبيه في افتتاح تصفيات القارة 

الترتيب النهائي لبطول غرب آسيا للسيدات لكر القدم » األردن 2022«
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
10199--33األردن1
19456-32لبنان2
71-12310-3سورية3
71-1218-3فلسطين4
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حطين × جبلة صفر / 3
محمد عجان

س��جل األه��داف عبد الق��ادر ع��دي د 3 و67 
ومحم��ود البح��ر د 78. األهداف ج��اءت على 
مدى الش��وطين بعد مباراة كان فيها جبلة هو 
األميز في كل شيء أداء جماعي وترابط خطوط 
واس��تحواذ على الكرة وبسط سيطرة على الكرة 
واضح��ة وأفضلية على مدى الش��وطين وكان 
من الطبيع��ي أن يخرج فائزًا بعد أن أحس��ن 
وأج��اد ونال المراد فيما لم يكن حطين بوضع 
يؤهله لمج��اراة ضيفه وخاصة تأث��ره الواضح 
بغياب االس��تقرار اإلداري والتأخي��ر في فترة 
اإلع��داد والتحضير وتغيير المدربين ومع ذلك 
كان��ت له هبات وعلى مراحل الش��وطين لكن 
تس��رع العبيه ورعونتهم وغي��اب خطة اللعب 

الواضحة المعالم.
عمومًا اس��تحق جبلة الف��وز ومرحى له وعودة 
للمباراة فقد جاء ش��وطها األول سريعًا ومباغتًا 
م��ن جانب جبلة ال��ذي فاج��أ مضيفه بهدف 
مبكر جاء بواسطة عبد القادر عدي الذي ترجم 
وبحرفن��ة بيني��ة محمود البح��ر والذي اصاب 
حطين بإرب��اك وضياع وتوهان ف��ي الملعب 
وكرات طائش��ة وخاطئة، ليمتل��ك جبلة زمام 
اللعب كيفما أراد وفس��ر في تش��كيل خطورة 
مباش��رة عل��ى مرم��ى حطي��ن وكاد الحفيان 
أن يس��جل، لوال تس��رعه وكذلك أطاح الكردي 

بالعاللي.
هذا في الوقت الذي صح��ى فيه فريق حطين 
وعلى فترات وس��نحت له عدة فرص للتعديل 
أخطره��ا صاروخي��ة مصطفى جني��د البعيدة 
والت��ي أنقذها ح��ارس جبلة وعل��ى دفعتين 
ورأس��ية للكوجل��ي أمس��كها ح��ارس جبل��ة 
وصاروخي��ة أليمن عكيل حوله��ا حارس جبلة 

لركنية.
الش��وط الثان��ي تحس��ن أداء حطي��ن ونجح 
في مج��اراة فريق جبلة بل وتف��وق عليه وعبر 
سلس��لة من الهجمات السريعة والمتقنة وعبر 
األطراف وبدأ يش��كل خطورة على مرمى جبلة 
وب��دأ وعودة للتس��ديد إلدراك التعادل فكانت 
كرة علي س��ليمان وأمسكها حارس جبلة وكرة 

لعلي غصن وثالثة لعلي س��ليمان حولها دفاع 
جبلة لركنية.

وبش��كل مباغت م��رة ثانية تصل الك��رة إلى 
الع��دي من الحفيان وتابعه��ا وبنفس الطريقة 
عن يمين حارس حطين هادي متون لتشتعل 
المباراة حرارة وإثارة وخاصة من جانب حطين 
الذي لم يستكين واستمر في محاوالته الجادة 
في تقليص الفارق، لكن تس��رع وس��وء تركيز 
جاءت فرصة ضائعة وما أكثرها فأهدر العكيل 
والجنيد وعلي س��ليمان عدة فرص سهلة ومع 
غروب ش��مس المب��اراة ومن هجم��ة مرتدة 
س��ريعة يطبع محمود البحر القبلة الثالثة في 
مرمى حطين ورصاصة الرحمة في الوقت نفسه 

ولتنتهي المباراة بفوز صريح ومستحق لجبلة.
متابعات

وق��ف الفريقان والجمه��ور دقيقة صمت تحية 
لروح المرحوم طارق زيني رئيس نادي تشرين.

الكرامة ×أهلي حلب صفر / 1
محمد خير الكيالني 

سجله المحترف اوكيكي د90 
حق��ق األهل��ي الحلب��ي ماس��عى الي��ه عب��ر 
دراس��ة لفريق الكرامة وب��دون جس نبض بدأ 
الكالسيكو تحت ش��مس الهبة أثبت الفريقان 

جودة تحضيرهما وبع��د لقائين وديين تعادال 
بهم��ا كان هذا اللق��اء الرس��مي الءول الذي 
كس��ر به االتحاد التعادل وفاز 0 / 1 مع غروب 
ش��مس المباراة رغم ان البلحوس كان صمام 
أم��ان الكرامة متحمال ضفط االتحاد وأفضليته 
بالش��وط األول حي��ث كان��ت البداي��ة هجمة 
بهجم��ة هناك دفاع االتح��اد يتحمل والكرامة 
يتحم��ل واالتحاد يرتد ويتس��ارع ع��ودة دفاع 
الكرام��ة للتغطية ،وبهجوم الكرامة يقف اوجي 
س��دا ومع ذلك حصل اختراق له من الحلواني 
عش��وائيا وس��دد منفردا بجان��ب القائم وبقي 
االتحاد مهاجما وكاد يسجل اوجي بكرة ابعدها 
الجنيات مما دف��ع الكرامة لرتدا ويخترق جهة 
االهلي اليمين بكرة عرضيه تاهت دون متابعة 

ارتدت للحلواني سددها تحولت لركنية. 
وكرة س��ار بها الزين مررها للحلواني س��ددها 
مس��حت جانب المرمى وح��رة لعبها الجنيات 
تجاوزت الخليل وكانت خطورة االهلي المفاجئه 
بكرة مرت��ده مرتي��ن االولى خ��رج البلحوس 
وقطعها رجعت للكواية س��ددها واخرجها من 
خط المرمى الزين مانعا هدفا محققا و الثانية 
دخ��ل عليه��ا الكواية س��بقته الك��رة واألخطر 
كرةالريحاني��و المنفرد س��ددها ردها البلحوس 
باخر نفس ذهبت للقائم وتابع البلحوس تألقه 

وبخب��رة عتاقية أبعد ك��رة الريحانية المنفرد ، 
الذي اس��تقبل كرة البوادقجي لينتهي الشوط 

االول بالتعادل السلبي .
 بالثان��ي دخل الكرامة مهاجم��ا وأضاع ومنها 
للبرازيلي س��افيو ال��ذي كان تح��ت المراقبة 
وارتد االتح��اد ومن )ف��اول (خاطئ على حج 
محم��د لعبها الجوي��د ابعده��ا البلحوس من 
حلق المرمى وادخل المندو اللوز لضبط الدفاع 
والوسط والبس��تاني لتنشيط الهجوم وتحسن 
للكرام��ة  كثاف��ه هجومي��ه  وحصل��ت  األداء 
وتمريرات جميله اجملها كرة البس��تاني التي 
ابعدها الشاهر من زاويته اليسرى وكان االهلي 
يرتد بدرايه بعد ان اس��تنفذ قواه بالشوط األول 
وبرأس��ية وصلت ألكيكي ارتمى لها البلحوس 

وابعدها 
وادخ��ل البحري النج��ار ثم التتان لتنش��يط 
الفري��ق وفعال مع اخ��ر دقيقة بالمباراة س��دد 
االهلي كرة ارضية كانت الهدف القاضي بتمريرة 
من الريحانيه الى اكيكي الذي ارس��لها ارضيه 
لمرمى البلحوس د90 هدف المباراة القاتل ولم 
يستفد الكرامة من الخمس دقائق التي اضافها 

الحكم الموفق وسام ربيع.
لقطات

تابع المباراة أمين فرع الحزب بحمص الرفيق 

عمر حورية وجمهور مأ السدة الرئيسية وبقي 
مقع��دي الراحلين عبد الناف��ع حموية وزهير 

الشلبي .
 -  تأخ��ر دخول الجماهير وقبل نصف س��اعه 
كانت المدرجات ش��به فارغة ثم رويدا امتالت 

بجماهير الكرامة واالهلي .
قاد المباراة الحكم وس��ام ربي��ع بديال للحكم 
ف��راس الطوي��ل الذي ل��ه مش��اركه خارجية 
وساعده عقبه حويج وأمجد خليل علي التماس 
وحكما رابع��ا عدي الغاي��ب وراقبها تحكيميا 
محمد كوس��ا واداريا رفعت الش��مالي ومنسقا 

إعالميا محمد شاهرلي .
من المؤتمر

ماه��ر بحري : اس��تفدنا طبعا م��ن المباراتين 
الوديتين لكن كنا ش��كل اخر في هذه المباراة 
اس��تفدنا من كل االخط��اء وغيرن��ا بتكتيكنا 
واكيد من تابع المباراة الحظ ذلك التغيير عن 
المباراتي��ن الوديتين ولعبن��ا بخطة 4 / 4 / 2 

بينما اليوم لعبنا بخطة 4 / 2 / 2 / 1
ف��واز مندو : حاولنا الي��وم تقديم كرة جماعية 
باعتمادنا علي من ش��ارك من الالعبين وكان 
لدينا نقص ف��ي التحضير واش��ركنا الول مرة 
عبد الرزاق بستاني وغياب محمود االسو مهند 

فاضل اثر الشك مع االصابات.

الطليعة × الوثبة 1 / 2 
عمار شربعي

حقق فريق الوثبة فوزًا مستحقًا على مستضيفه 
الطليع��ة وبهدفين له��دف في مب��اراة كانت 
تفاصيل شوطها األول مملة ربما بسبب األجواء 
الحارة ولم تسجل خطورة على المرميين بشكل 
حقيق��ي وإنما مح��اوالت خجولة م��ن قلفاط 
ورش��و الوثب��ة كان الخلف حاض��رًا دون عناء 
بالمقابل ح��اول الخمي��س والحدادوالمصري 
الوصول لمرمى الرحال ولكن دون فعالية تذكر 

لينتهي الشوط األول نظيفًا بكل شيء.
في الثان��ي تغيرت األح��داث وارتفعت وتيرة 
المجريات وبادر الطليعة أواًل بواسطة محمد نور 
خميس الذي إرتقى برأس��ه لكرة الخليل داخل 
شباك الرحال عند الدقيقة 48 وكاد الرفاعي أن 
يع��ادل لفريقة بكرة س��ريعة تعذب الخلف في 
إنقاذه��ا وكذلك حاول البديل الحلوي برأس��ه 
لكن الخلف حضر أيضًا هذه الهجمات الوثباوية 
دفع��ت الطليعة لمحاولة التعزي��ز بعدة كرات 
للزينو والخميس والخلي��ل لكن العبي الوثبة 
جددوا نش��اطهم للتعديل ونجح وائل الرفاعي 
عند الدقيقة 64 في تعديل الموقف ولم تنجح 
مح��اوالت الطليعة التي اس��تمرت بعد هدف 
الوثبة ف��ي التعزيز وإنما إس��تغل العبو الوثبة 
المس��احات الواس��عة في ظهر الطليعة ودخل 
محمد قلفاط من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية 
إرتطمت بقائم الطليعة األيسر وتابعت مسيرها 
لداخل شباك الخلف مع الدقيقة 80 ولوال براعة 
الرحال ح��ارس الوثبة الذي تعملق بصد قذيفة 
القطرميز لتغيرت النتيجة الرقمية للمباراة في 

الرمق األخير
 لقطات

� كان الحض��ور الجماهي��ري محدودًا بس��بب 
األجواء الحارة .

� ظهرت أرضية ملعب الباس��ل بحماه بش��كل 
مقبول بعد صيانتها ول��م يعاني الالعبون من 

تغيير مسار الكرة كما كان من قبل .
� تعامل حكم اللقاء وديع الحسن مع مجريات 
اللقاء باحترافية واضحة من خالل عدة حاالت 

وصلت لقناعة الفريقين.

كرة القدم

كأس الجمهورية للوحدة
من تتبع منافسات كرة السلة المحلية العام الفائت )الموسم الماضي( 
كان يدرك من خالل نتائج الدوري والسعي للوصول الى المربع الذهبي 
لف��رق الرجال أن نادي الوحدة بفريقه ونادي االتحاد بفريقه س��يلعبان 
على اللقب وس��تكون المزاحمة لهما من فريق الكرامة.. والفرق الثالثة 
المذك��ورة كانت تؤدي مبارياتها بمس��تويات تدل عل��ى الثقة والقدرة 
والكف��اءة م��ع االختالف في ع��دد النجوم المتمكنين ف��ي كل فريق 

وقدراتهم الفردية.
وفعاًل دخل الثالثة الى المربع الذهبي وفيه لعب المحترفون وأس��باب 
أخرى أدوارًا في االستمرار باتجاه القمة واالبتعاد منت منتصف الفريق 
وهذا االبتعاد كان للوحدة وبش��كل مفاجئ جدًا وللجالء الذي أحس��ن 
الب��الء وبالتال��ي انحصرت المنافس��ة بين أهلي حل��ب والكرامة وفاز 

األهلي باللقب باستحقاق.
وحي��ن أعلن اتحاد كرة الس��لة عن إكمال الموس��م بمس��ابقة كأس 
الجمهوري��ة بطريق��ة )التجمع بحماة( وبأس��لوب اإلقص��اء من مباراة 

واحدة وبدون محترفين أجانب وعرب وخالل أسبوع واحد.
عادت التوقعات لدعم موقف األهلي والوحدة.. األهلي ألنه بطل الدوري 

ويملك من الالعبين األكثر نجومية وعضوية في المنتخب الوطني.
والوحدة ألنه كان بالدوري بدون المحترفين في المقدمة وألنه كس��ب 

جرع��ة ثقة زائدة بفوز فريقه تحت 23 س��نة ببطولة الدوري األول لهذه 
الفئة.

والجمي��ع يعرفون أن عددًا وافرًا م��ن هذه الفئة كانوا مع الفريق األول 
لنادي الوحدة وهذا دعم فني وبش��ري للمجموعة األولى من الالعبين 

التي تلعب بروح الجماعة والتي حفظ أفرادها بعضهم عن ظهر قلب.
وتوق��ع الكثي��رون أن يكون النهائ��ي بين األهلي والوح��دة وصدقت 

التوقعات وسار كل منهما في مجموعته الى المباراة النهائية.
الوحدة فاز على الوثبة والجالء واألهلي فاز على الجيش والكرامة.

وف��ي مباراة القمة فاز )الوحدة( بجدارة واس��تحقاق ألنه تقدم في كل 
أوقات المباراة وأرباعه��ا بفارق قليل أحيانًا ومريح أحيانًا أخرى مؤكدًا 
أن��ه األفضل )بال محترفي��ن( كما كان ف��ي الدور األول ذهاب��ًا وإيابًا 

بالدوري.
الف��وز يأتي تتويجًا لجهد وتعاون وإخ��الص ومحبة ووفاء للنادي من 

قبل الالعبين جميعهم.
ونتيجة لقدرة وكف��اءة األجهزة اإلدارية للفري��ق ولحنكة وقدرة الجهاز 

الفني.
ونتيجة لدع��م جماهيري خالق م��ن أنصاره الى العبي��ه وحضورهم 
الملفت في المباراة النهائية وفوق ذلك دعم اإلدارة وتوفير كل أسباب 
التفوق والنج��اح لفريقها في مرحلة صعبة بحثًا عن لقب س��عت إليه 

منذ بداية الموس��م وأرادته أن يكون مزدوجًا )دوري وكأس( وحصلت 
بالنهاي��ة على أحدهما. ليكون لها هذا الموس��م لقب��ان بطولة الكأس 
وبطولة تحت 23 س��نة وهذا يحمل أركان اإلنجازين مس��ؤولية كبيرة 

لموسم قادم قد يكون أقوى من الذي سبقه.
سيدات الكرة

مرات عديدة س��ابقة وتناولنا فيها س��وية كرة الق��دم األنثوية في بلدنا 
وقلنا إنه��ا ما زالت تحبو وأن جرعات النش��اط المحلي الموجودة غير 

قادرة على صناعة فرق متطورة لهذه الفئة والجنس.
وفي هذه المرة نؤكد أن ما حصل مع منتخبنا في بطولة غرب آسيا أمر 
طبيعي يعبر تعبيرًا دقيقًا عن انتشار اللعبة في بلدنا هذا االنتشار الذي 
ال ي��زال يقتصر على عدد من مدن محافظاتن��ا وأريافها فيما هو غائب 

ومعدوم في أندية المدن الكبرى.
نحن نحترم ونقدر جهود القائمين على اللعبة في األندية اآلن ونتساءل 
لم��اذا تغيب اللعب��ة عن األندي��ة الكبيرة والمدن المكتظة بالس��كان 

والمزدحمة )باألكاديميات( المنتشرة تحت عناوين مختلفة.
كرة القدم للسيدات أصبحت موجودة على الساحة الرياضية زمنًا طوياًل 
لكنها في بلدنا نراها تحبو حتى اآلن وكأنها بدائية بل إنها بدائية فلماذا 

يا أصحاب الشأن؟؟

منتخب الناشئين
منتخبن��ا للناش��ئين بكرة القدم )الحال��ي( بدأ إعداده من��ذ أكثر من عام 
لالستحقاقات التي التزمنا بها وأشرف على انتقاء العبيه وتدريبهم المدرب 

)مهند الفقير( ومعه كادره وفي مقدمتهم المدرب )مصطفى رجب(.
ه��ذا المنتخب لعب أواًل في غرب آس��يا ولم يوفق واس��تمر تحضيره 
بقيادة المدرب )مصطفى رجب( بعد أن تفرغ الفقير لمنصب في اتحاد 

كرة القدم.
وش��ارك في غرب آس��يا ثانية ووصل الى الدور نص��ف النهائي وقدم 
مباري��ات ذات مس��توى فني جي��د ولو خالفه الح��ظ للعب على لقب 

البطولة.
وحين عاد وشهد تعدياًل على أجهزته الفنية ثم جاءه مدرب )هولندي( 
مش��رفًا وخبيرًا وكلمته األولى وش��ارك في بطولة ناشئي العرب وكان 

حضوره باهتًا وخرج من الدور األول.
اآلن ت��م ت��رك اختيار األجه��زة الفنية للم��درب الهولندي اس��تعدادًا 
للتصفيات اآلس��يوية ال��ذي أبقى على من يريد واس��تغنى عن بعض 

الذين تواجدوا سابقًا.
م��ع تمنياتي بأن تكون عملية اإلصالح مفيدة في القادمات لكننا نذكر 
أنن��ا وصلنا الى نهائيات كأس العالم بهذه الفئة بمدربين وطنيين هما 

المرحوم محمد عطار والمدرب غسان العلي فانتبهوا...

ثالثة إطالالت تتضمنها واحتنا لهذا األسبوع األول عىل ختام كان مسكاً لنادي الوحدة مع نهاية 
الموسم المحيل لمنافسات كرة السلة حيث توج رجاله باللقب الغايل.

خجواًل  زال  ما  عندنا  الرياضات  من  النوع  هذا  أن  ونؤكد  القدم  لكرة  سيداتنا  ثانية عىل  وإطاللة 

وشكله بدائي.
وإطاللة ثالثة عىل منتخبنا الناشئ بكرة القدم الذي تم تعزيز جهازه الفني بمدرب هولندي وللعلم 

إننا وصلنا سابقاً اىل نهائيات كأس العالم وكان يدرب ناشئينا مدربان وطنيان فهيا نقرأ..

كأس الجمهورية بالسلة للوحدة.. سيدات الكرة.. ناشئو الكرة
واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

الضيوف قالوا كلمتهم في انطالقة الدوري الممتاز لكرة القدم 2023-2022 

القدم  لكرة  الممتاز  السوري  الدوري  منافسات   »الجمعة«  أمس  انطلقت 
لموسم 2022 /2023 .

أصحاب  وأحرجوا  الضيوف  فيها  انتصر  األول..  اليوم  شهدها  لقاءات   3
مضيفه  مباراة  من  النقاط  بكل  األهلي  ظفر  جماهيرهم.   أمام  األرض 

الكرامة ، بهدف محترفه النيجيري اوكيكي في الوقت القاتل ) 90(.

وقلب الوثبة تأخره مع مضيفه الطليعة بهدف الى فوز بهدفين لهدف .
ورد   )49( د  الموسم  لهذا  الدوري  أهداف  اول  سجل  خميس  نور  محمد 

الضيف عبر وائل الرفاعي و محمد قلفاط د )82-65(.
وسجل  حطين  على  الضيف  جبلة  أثقل  مساء  جرت  متأخرة  مباراة  وفي 
بالدقائق  ومحمودالبحر   »2« عدي  القادر  عبد  عبر  رد  دون  ثالثية  بشباكه 

.)78 - 67 - 3(
المجد في  الجيش وجاره  بلقاء  الجولة األولى  السبت« مباريات   تتواصل » 
بلقاء  الجولة » األحد«  الملعب تختتم  الجالء بدمشق وعلى نفس  ملعب 
الوحدة وضيفه الجزيرة ، بينما تم تأجيل لقاء الفتوة مع تشرين إلى وقت 

لم يحدد بعد ، ونبقى بالسطور القادمة مع تفاصيل مباريات الجمعة ..

ربيع حمامة 
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حصلت ي��د اليقظة عل��ى المركز 
الثاني ف��ي بطولة الفئات العمرية 
التي اس��تضافتها حماة منذ فترة، 
ول��و اجته��د الفريق قلي��اًل لكان 
اللقب بين يدي��ه ومع هذا يعتبر 
المرك��ز الثان��ي إنج��از كبير ليد 
اليقظة الت��ي تعيد ترتيب أوراقها 
من خالل بناء قاعدة متينة تستند 
ليك��ون هؤالء  عليه��ا مس��تقباًل 
الالعبين ن��واة لفريق الرجال وعن 
مش��وار الفريق في البطولة تحدث 

رضوان الجرو مدرب الفريق.
تحضير سريع

فترة اإلعداد كانت س��ريعة بسبب 

العام��ة،  الثانوي��ة  امتحان��ات 
واقتص��رت على أس��بوعين فقط 
الالعبي��ن  وب��إرادة  ه��ذا  وم��ع 
وتصميهم حققنا حض��ورًا مميزًا، 
حيث ضم��ت مجموعتنا كاًل من 
الفرات ودوما والقنيطرة والنواعير 
واليقظ��ة، وخ��الل مبارياتنا فزنا 
على القنيطرة وكانت مباراة صعبة 
ألن فري��ق القنيطرة اس��تعار عدة 
العبين من الشعلة والكرامة، ومع 
ذلك فزن��ا عليهم، وف��ي المباراة 
الثانية فزنا عل��ى دوما وهو فريق 
الفوز  المس��توى وحققنا  متوسط 
ف��ي المباراة الثالث��ة على الفرات 
من الرقة، وضمن��ا التأهل للمربع 
الذهب��ي، حي��ث واجهن��ا فري��ق 

النواعي��ر على ص��دارة المجموعة 
وكانت مباراة اكثر من رائعة، قدم 
فريقنا مب��اراة للذكرى، وخس��رنا 
المب��اراة، ولك��ن كس��بنا محب��ة 
واحت��رام الجماهير والتي صفقت 
بح��رارة لفريقنا ليتص��در النواعير 

المجموعة ونحن بالمركز الثاني.
المركز الثاني

ويتاب��ع الجرو حديث��ه قائاًل: في 
المجموع��ة الثانية تأهل الطليعة 
والجي��ش، وكان علين��ا مواجهة 
الطليعة صاحب االرض والجمهور، 
واستطاع فريقنا الفوز وبفارق جيد 
الوصول  وضمن��ا  الطليع��ة،  على 
والنواعي��ر  النهائي��ة،  للمب��اراة 
فاز عل��ى الجيش أيض��ا، وتأهل 

النواعير واليقظة للمباراة النهائية، 
وهن��ا ال بد م��ن اإلش��ارة إلى أن 
فري��ق النواعير أكث��ر العبيه من 
موالي��د 2002 و2003 أما فريقنا 

ال يوجد سوى ثالثة العبين 2003 
والباقين من مواليد 2005 و2006 
واستطاع فريق النواعير الفوز علينا 

مرة ثانية بالمباراة النهائية.

انجاز مهم
وأضاف »الجرو« قائاًل: نعم حصلنا 
على المركز الثاني لكن برأيي يعتبر 
إنجاز مهم لمحافظة دير الزور وكرة 

اليد في المحافظ��ة كوننا ال نملك 
صالة وال أرضية مناس��بة للعب في 
الصال��ة، والبد من توجيه الش��كر 
لجمي��ع الالعبين والعب��ي اإلعارة 
من نادي دير عطية جواد البريدي، 
عمران بخو، وعمر الحرفي، واتمنى 
بالمس��تقبل أن نمنح محافظة دير 
ال��زور الفرحة بتحقيق المركز األول 
والع��ودة بالن��ادي إلى المنافس��ة 
والترب��ع عل��ى ع��رش ك��رة اليد 
بالفئ��ات العمرية، وبرأي��ي المركز 
الثاني ممتاز بالنسبة لنا وأنا راض 
عن فريق��ي، والبطولة لها مقومات 
ول��و توف��ر لفريقنا نصف م��ا توفر 
الف��رق لتربعن��ا على عرش  لباقي 
الكرة السورية ونشكر لكل من قدم 

يد العون لنا في هذه البطولة.
قائمة البطولة

وضمت قائمة اليقظة المش��اركة 
في البطولة كل من رضوان الجرو 
مدربًا للفريق، ومحمد رائد درويش 
مس��اعدًا للمدرب، وأيمن س��فان 

مشرفًا للفئات العمرية.
وكل من الالعبي��ن: مثنى البطاح، 
وأحمد عبد الرزاق العفيف، ومحمد 
نميري الشيخ موسى، وأحمد عماد 
الش��يخ، وأحم��د هش��ام داموك، 
وحس��ام الدين العمار، محمد عبد 
المطل��ب عب��دهللا، وعب��دهللا ناصر 
العب��دهللا، وعب��د الرحم��ن ناص��ر 
العبدهللا، وأنس أمير الجرو، وأحمد 

الحمادة، ومحمد ضياء السلوم.

محليات

العب��ي  الداخلي��ة  وزارة  كرم��ت 
فريق الش��رطة بلعبة الج��ودو لفئة 
“الرجال والش��باب” لحصولهم على 
نتائج ممي��زة في البطول��ة العربية 
للمنتخب��ات التي أقيم��ت باألردن 
في آذار الماضي حيث حققوا س��ت 

ميدالي��ات منها ذهبيت��ان وفضية 
وثالث برونزيات.

وأش��ار وزير الداخلي��ة اللواء محمد 
الرحمون إل��ى أن التكريم يأتي في 
إطار اهتمام ال��وزارة بتقديم الدعم 
لرياضي��ي ق��وى األم��ن الداخل��ي 

وتقديرا لتميزهم وتشجيعًا لهم على 
تحقيق المزيد الفتا إلى أن التدريب 
تؤدي  واإلصرار  والعزيمة  المتواصل 

إلى تحقيق أفضل النتائج.
ونوه اللواء الرحمون بجهود الالعبين 
وباإلنج��ازات الرياضية التي يحققها 

رجال قوى األم��ن الداخلي وحثهم 
على بذل المزيد لتحقيق البطوالت.

وش��مل التكريم كال م��ن الالعبين 
حس��ن بيان ومؤيد طب��اع ومحمد 
حيببا ومجد حاج ق��دور ومصطفى 

ناولو وأحمد زيدان.

تقديرًا إلنجازهم العربي

وزارة الداخلية تكرم فريق جودو الشرطة 
حققت العبة منتخب سورية للقوة 
الميدالية  البدنية ش��يماء س��كر 
الذهبية في بطولة آس��يا المقامة 
حالي��ا ف��ي العاصم��ة المنغولية 
تس��عة  بمش��اركة  بات��ور  أوالن 

منتخبات.
وتفوق��ت س��كر عل��ى نظيراته��ا 
بع��د رفعه��ا /77.5 ك��غ/ لتتوج 
بالميدالي��ة الذهبية ف��ي رفعة /

الصدر المجهز/.
رئيس اتحاد اللعبة زياد محمد أوضح 
ان الالعبة س��كر أثبتت للجميع أن 
لعبة الق��وة البدنية في س��ورية في 
تطور مس��تمر وطموح العبيها ذكورا 

وإناثا الوصول الى العالمية.
يشار الى أن سكر ستنافس بعد غد 
في رفعة /صدر الكالسيك/ وزياد 
محمد سيش��ارك في منافس��ات 

فئة الماسترز يوم األحد القادم.

شيماء سكر تحرز ذهبية لسورية 
في بطولة آسيا للقوة البدنية

بالفت��رة من  تس��تضيف س��ورية 
14 ولغاي��ة 17 الج��اري البطول��ة 
العربي��ة الثالث��ة عش��رة للكي��ك 
بوكس��ينغ )رج��ال - س��يدات - 
باألس��اليب  ش��ابات(,   - ش��باب 
)فل كونتاكت + س��مي كونتاكت 
1K+ (, الت��ي ينظمها اتحاد ألعاب 
الكي��ك بوكس��ينغ بالتع��اون مع 
شركة ش��مس أكاديمي في صالة 
الجالء الرياضية بدمشق, بمشاركة 
11 دول��ة ه��ي: س��ورية – ليبيا – 
الع��راق – األردن – لبنان – الجزائر 
– فلس��طين – اإلمارات – البحرين 
– السودان - اليمن وأكثر من 100 

العب والعبة.
الكي��ك  اتح��اد  رئي��س  وأش��ار 
بوكس��ينغ والمواي ت��اي والقتال 
المختل��ط منار الب��زرة في تصريح 
صحفي, إلى أّن اس��تضافة سورية 
لهذا الحدث الرياض��ي الهام, يأتي 
لتأكي��د مكانته��ا ف��ي احتض��ان 
البط��والت  مختل��ف  وتنظي��م 

الرياضية العربية, حيث تّم تشكيل 
ع��دة لج��ان للوقوف عل��ى جميع 
التفاصي��ل المتعلقة بإقامة الوفود 
ونقله��م وأماكن اإلقامة والتدريب 
وغيره��ا من األم��ور ذات العالقة، 
منوهًا إلى أّن اله��دف األهم لدى 
للكيك  الس��وري  االتح��اد  أس��رة 
بوكس��ينغ ه��و إخ��راج البطول��ة 
تنظيميًا وفنيًا بش��كل مميز, وهو 

تحد لدى الجميع.
وأض��اف الب��زرة أّن موافقة أغلب 
الدول األعض��اء في االتحاد العربي 
للعبة على المش��اركة في البطولة, 
رس��الة دعم ومحبة من األش��قاء 
العرب للرياضة الس��ورية, وأّن لقاء 
نخب��ة أبط��ال اللعبة في دمش��ق 
وبغض النظر عن النتائج هو إنجاز 

التحاد اللعبة والرياضة السورية.
ومن المق��رر أن تصل المنتخبات 
المشاركة خالل اليومين القادمين 
حيث حرصت اللجنة على تشكيل 
ف��رق خاص��ة الس��تقبال الوف��ود 

المشاركة في البطولة التي سيقام 
حفل افتتاحها مساء األربعاء القادم 

في صالة الجالء بدمشق.
ويعتبر اتحاد الكيك بوكسينغ من 
النش��يطة في س��ورية  االتحادات 
التي تعمل على مدار العام, وتنظم 
المختلفة  والبطوالت  المس��ابقات 
حي��ث أق��ام االتح��اد من��ذ بداية 
العام الحالي بطولة سورية بالكيك 
والبيوت��ات  لأندي��ة  بوكس��ينغ 
والش��بالت  لأش��بال  الرياضي��ة 
بأس��لوب الالي��ت كونتاكت,كم��ا 
أقام أول بطولة للجمهورية برياضة 
MMA للرجال والسيدات والشباب 
والشابات, إضافة الستضافة بطولة 
الس��وبر العربية التي شارك بها 38 
العبًا والعب��ة من لبن��ان والعراق 
وفلسطين واألردن وتونس واليمن 
ومصر وس��ورية, وبطولة »التحدي 
بوكس��ينغ  بالكي��ك  الدولي��ة« 
وش��هدت مش��اركة العبي��ن من 
العراق واألردن وفلسطين وسورية.

سورية تستضيف البطولة العربية 
الثالثة عشرة للكيك بوكسينغ 

تس��تضيف محافظة حماة بطول��ة األندية والبيوتات 
الرياضية المفتوح��ة بالكاراتيه للفئات العمرية تحت 
8 و10 و12 عام للذكور واالناث في منافس��ات الكاتا 
الف��ردي والجماع��ي والقت��ال الفردي ل��كل الفئات 
والقتال الجماعي لفئة تحت 12 بالفترة من 14 ولغاية 

18/ أيلول الجاري في صالة الشهيد ناصح العلواني.
وح��ول اهمية البطولة أك��د رئيس اتح��اد الكاراتيه 
االستاذ جهاد ميا انها تقام بناء على استراتيجية اتحاد 
اللعب��ة وضمن خطة النش��اط الس��نوية للعام 2022 
وهي سابع نشاط داخلي خالل هذا العام وهي فرصة 
لكاف��ة الالعبين من كافة األندية والبيوتات الرياضية 
لتطوير وتحسين مهاراتهم من خالل االحتكاك فيما 
بينهم اضافة الى تش��جيع االهتمام بالقواعد العمرية 
الصغيرة التي تعتب��ر اول خطوة في بناء جيل جديد 
من األبطال الذين سيكونون نواة المنتخبات الوطنية 

مستقبال.
 واضاف ميا انه سيكون بمقدور العبي الفئات العمرية 
تحت 12 عام الحصول عل��ى النقاط الخاصة بالبطولة 
وإضافتها الى رصيدهم من النقاط التي حصلوا عليها 
من خالل مش��اركتهم في البطوالت الس��ابقة ضمن 
برنامج النقاط الذي تم اعتماده من قبل اتحاد اللعبة 

لتصني��ف الالعبين ومن ث��م يتم دعوته��م لبطولة 
النخبة نهاية هذا العام.

يش��ار الى ان البطولة هي ثالث بطولة خارج دمش��ق 
اعتم��ادا على الت��وزع الجغرافي المعتم��د من قبل 
االتحاد الس��تضافة البطوالت في محافظات دمش��ق 

وحماه وحلب والالذقية.

اس��تعدادًا للمش��اركة في بطولة 
الجمهورية نظم��ت اللجنة الفنية 
القوة  وتح��دي  األجس��ام  لبن��اء 
البدنية بطول��ة الالذقية لمصارعة 
األذرع للرجال والسيدات بمشاركة 
كبي��رة من محب��ي ه��ذه اللعبة 
ومتابع��ة وتش��جيع م��ن هواتها 
وذل��ك بحض��ور رئي��س تنفيذية 
الالذقي��ة بس��ام زراون��د ورئيس 
مكتب ألعاب الق��وة أيمن أحرب 
ومحمد خضور وعض��و اتحاد بناء 

األجسام.

وقد ش��هدت البطولة والتي تتميز 
فيها عادة الالذقية وأندية الشرطة 
والعمال بالتخصص منافسة قوية 

ومثيرة وندية ومستويات جيدة.
الكامل��ة  النتائ��ج  يل��ي  وفيم��ا 

للبطولة.
بطولة الرجال

وزن 65 ك��غ: مصطفى مضاد وزن 
70 كغ: حيدرة غليل، وزن 75 كغ: 
ع��الء الش��يخ، وزن 80 كغ: غدير 
زيزف��ون، وزن 85 ك��غ: زين حوا، 
وزن 90 كغ: يوس��ف شلهب، وزن 

100 كغ: عدي غانم، وزن 110 كغ: 
لؤي رس��الن، وزن 110+ كغ: عبد 

هللا فاضل.
بطولة السيدات

وزن 55 كغ: زين��ب جبيلي، وزن 
65 كغ: جودي أبو عصا.

تكريم وتتويج
بالكؤوس  األوائ��ل  يتم تكريم 
والميداليات وشهادات البطولة 
م��ن قبل بس��ام زراوند رئيس 
واللجن��ة  الالذقي��ة  تنفيذي��ة 

الفنية 

حماه تستضيف البطولة المفتوحة 
للفئات العمرية بالكاراتيه

منافسات قوية في بطولة الالذقية لمصارعة األذرع

حفل��ت بطول��ة ج��ودو الالذقية 
كبيرة  بمش��اركة  الفئات  لجميع 
م��ن الالعبي��ن والالعبات حيث 
تناف��س 48 الع��ب والعبة على 
الش��باب  فئ��ات  بطول��ة  أوزان 
والس��يدات  والرجال  والش��ابات 
والت��ي ه��دت منافس��ات قوية 
وس��ويات جي��دة ون��زاالت غاية 
في القوة والندي��ة واإلثارة والتي 
أقيم��ت برعاي��ة وحضور بس��ام 

الالذقية  تنفيذي��ة  رئيس  زراوند 
ورئيس مكتب ألعاب القوة أيمن 
احمد واللجنة التنفيذية وجمهور 
كبي��ر م��ن محبي لعب��ة الجودو 
وبعد منافس��ات استمرت يومان 

انتهت النتائج كما يلي:
بطولة الشباب

وزن 55 كغ: ضي��اء عثمان، وزن 
60 ك��غ: محمد عب��اس، وزن 73 
كغ: أسامة طيبا، وزن 81 كغ: بشار 
الشيخ، وزن 90 كغ: نجم أبرصي، 

وزن 100 كغ: يعقوب األسمر.

الشابات
وزن 44 ك��غ: نور الهدى ش��واف، 

وزن 48 كغ: راما فازعلي.
وزن 52 ك��غ: فاطمة بيازيد، وزن 
57 كغ: آية ه��ارون، وزن 63 كغ: 
دلب��وه وزان، وزن 70 ك��غ: مه��ا 
إبراهي��م، وزن 78 ك��غ: ج��ودي 
عبي��د، وزن 78 ك��غ: روان ح��اج 

أحمد.
الرجال

وزن 73 كغ: عبد الكريم زويكلي، 
وزن 66 كغ: محمد عبدو، وزن 90 

كغ: حيدرة سعد.
السيدات

وزن 52 كغ: نانسي مطرجي، وزن 
70 كغ: ب��وران العاصي، وزن 78 
كغ: راما هارون، وزن 78+ كغ: آية 

العلي.
متابعات

تفيد لعبة الج��ودو بالالذقية من 
دومًا  والفاعلة  النش��يطة  األلعاب 
نش��اطات  كافة  على  والمتابع��ة 
االتحاد ودائمًا حجم منافسة قوية 
على جمي��ع األوزان في بطوالت 

الجمهورية بفض��ل جهود مدربيها 
والقائمين عليها م��ن لجنة فنية 

ومكتب مختص.
تم تتويج الفائزين من قبل بسام 
زراون��د رئيس تنفيذي��ة الالذقية 
وأيمن أحمد رئيس مكتب ألعاب 
ومدربو  الفني��ة  واللجن��ة  الق��وة 
المراكز التدريبية ورؤس��اء األندية 

الممارسة للعبة.
تم انتقاء منتخ��ب الالذقية لكل 
الالذقية  والتي ستش��مل  الفئات 

في بطولة الجمهورية.

48 العبًا والعبة شاركوا في بطولة جودو الالذقية

محمد عجان

مالك الجاسم

عودة قوية لكرة اليد في نادي اليقظة إلى ساحة المنافسة
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توج الفارس لي��ث العلي بلقب 
بطول��ة الفئ��ة العليا “بي��غ تور” 
في بطولة دمش��ق لقفز الحواجز 
الباس��ل  نادي  التي اقيمت في 
للفروس��ية بالديماس على مدى 
أربعة أيام بمش��اركة واسعة من 

الفرسان.
فف��ي المب��اراة النهائي��ة للفئة 
منافس��اتها  أقيمت  التي  العليا 
الفارس  140 س��م أحرز  الرتفاع 
لي��ث العلي لق��ب البطولة لهذه 
الفئ��ة ت��اركًا الوصاف��ة للفارس 
الفارس  ت��اله  الجاموس  مؤي��د 

هاني بدران.
وف��از بلق��ب الفئة المتوس��طة 
130س��م  الرتفاع  تور”  “ميديوم 
نظ��ام وجاءت  الفارس ه��ادي 
بالوصافة  الفارس��ة جودي نظام 
وح��ل الفارس المق��دم محمود 

المصري ثالثًا.
ون��ال الفارس مؤي��د الجاموس 
لقب الفئة الصغرى “سمول تور” 
الفارس  120س��م ت��اله  الرتفاع 
غال��ي الزيبق ثم الفارس المقدم 
محمود المصري علمًا إن الفئات 
المذكورة جرت منافس��اتها وفق 

نظ��ام الش��وط األصل��ي وجولة 
التمايز لكل فئة على حدة.

وتوج بلق��ب البطولة لفئتي “اما 
ت��ور” الرتفاع 105س��م و”ميني 

وفئ��ة  90س��م  الرتف��اع  ت��ور” 
“األطف��ال” الرتفاع 80س��م على 
التوال��ي الفرس��ان أحم��د دولة 

وألفريد النقري وآيا الداية.

محليات

الفارس ليث العلي بطل الفئة العليا 
في بطولة دمشق لقفز الحواجز

منتخب الفنون القتالية 
إلى البطولة العربية للكيوكوشنكاي في لبنان

بطولة تنشيطية لمركز تشرين بكرة المضرب

أج��رى اتح��اد ك��رة الي��د قرعة 
بطول��ة كأس الجمهورية للرجال 
بحضور مندوبي األندية المشاركة 
البطولة  مباري��ات  واعلن جدول 
مباريات  ومواعيد  للمجموعتين 
الفرق الت��ي جاءت عل��ى النحو 

التالي:
المجموعة األوىل

االثني��ن 12/ 9/ 2022: الجزيرة × 
أهلي حلب الساعة الواحدة ظهرًا.

السابعة  الساعة  اليقظة  الطليعة × 
مساء.

الثالث��اء 13/ 9/ 2022: الطليعة × 
الجزيرة الساعة الواحدة ظهرًا.

أهل��ي حل��ب × اليقظ��ة الس��اعة 

الثالثة عصرًا.
االربع��اء 14/ 9 / 2022: اليقظة × 

الجزيرة )تحدد الحقًا(.
الطليع��ة × أهل��ي حل��ب )تحدد 

الحقًا(.
المجموعة الثانية

االثنين 12/ 9/ 2022: الش��علة × 
النبك )الثالثة ظهرًا(.

النواعي��ر )الخامس��ة  الجي��ش × 
عصرًا(.

الثالثاء 13/ 9/ 2022: 
)الخامس��ة  النواعي��ر   × الش��علة 

عصرًا(.
النبك × الجيش )السابعة مساء(.

االربعاء 14/ 9 / 2022: 

الجيش × الشعلة )يحدد الحقًا(.
النواعير × النبك )يحدد الحقًا(.

 تلع��ب المجموعتي��ن بنظ��ام 
الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل 
المباراة  إل��ى  بط��ل كل مجموعة 
النهائي��ة مباش��رة والت��ي ح��دد 
موعدها بتاري��خ 20 ايلول الجاري 

في صالة الجالء بدمشق.
 في حال تع��ادل الفريقين في 
الوقت األصلي للمباراة النهائية يتم 
المباراة لشوطين اضافيين  تمديد 
مدة كل شوط خمس دقائق وحال 
اس��تمرار التعادل يتم اللجوء إلى 
لتحديد  الترجيحية  الجزاء  ضربات 

هوية الفريق الفائز.

منذ صدور ق��رار بإعادة تش��كيل 
الكرام��ة  ن��ادي  ادارة  مجل��س 
بالق��رار2103 تاري��خ 28/6 2022 
برئاس��ة خال��د رعد وحت��ى االن 
وبع��د مرور ثالثة أش��هر وعش��رة 
أي��ام س��عت االدارة إلنجاز بعض 
االمور وخاصة في كرة القدم حيث 
اتفق��ت م��ع المدرب ف��واز مندو 
لقي��ادة فري��ق الرجال بالموس��م 
الحال��ي وكان تحضي��ر الم��درب 
للفريق بعد التعاقدات مع العبين 
معظمهم من أبن��اء النادي جيدا 
لكأس  النهائي��ة  المب��اراة  ولعب 
الصحفيي��ن العاش��رة قبل دخول 
غمار مباريات الدوري الذي انطلق 
أمس... رئيس الن��ادي وجه قبل 
ايام بيان اعالم��ي إلى الجماهير 
اوضح من خ��الل االوضاع العامة 
للن��ادي وتحدث ع��ن عجز مالي 
كبير، واب��رز الخطوات التي قامت 

بها إدارته منذ تسلمها، جاء فيه.
- اس��تلمنا إدارة ن��ادي الكرام��ة 
بعد أزمة خانق��ة ألّمت به وأّثرت 
به على المس��تويات الفنية لكافة 
األلعاب، حي��ث بلغ العجز المالي 

)مليار  الن��ادي  عل��ى  المترت��ب 
و600 مليون( ليرة سورية، وبدأت 
خطوات إعادة النادي إلى الس��كة 
الصحيح��ة عب��ر خطط مدروس��ة 

لكافة ألعاب ومفاصل النادي.
- البداي��ة م��ن فريق رج��ال كرة 
القدم فقد أجرت اإلدارة مجموعة 
تعاقدات )ك��وادر – العبين( لرفع 
س��وية الفريق الفني��ة إلى جانب 
االعتماد بشكل رئيسي على أبناء 
النادي الذين سيشكلون مستقباًل 

أمل الكرة الكرماوية.
- بالنس��بة للعب��ة ك��رة الس��لة 
خضن��ا اس��تحقاق بطول��ة كأس 
نهائي  للنصف  وتأهلنا  الجمهورية 
لكننا خس��رنا بآخر ثواني المباراة 
م��ع أهلي حل��ب بط��ل الدوري 
وكان طموحن��ا أن نحصد النجمة 
األولى لكن لم يحصل ذلك واالن 
س��يتم التحضير للموس��م القادم 

وللبطوالت القادمة.
- حلم النادي ف��ي بناء المالعب 
وأكاديمي��ات متقدمة تدعم خطة 
اإلدارة في االهتمام بالقواعد ورفد 
فرقنا بالمواهب بش��كل مس��تمر 
كان م��ن أولوي��ات عم��ل اإلدارة 
التي س��عت ف��ور اس��تالمها إلى 

إنش��اء المالعب التدريبية بجانب 
مقر النادي وقد قطعنا ش��وطا في 
بنائها والتي من المتوقع االنتهاء 
من تجهيزها خالل أقل من ش��هر 
وهناك منش��أة الن��ادي بمنطقة 
االدخ��ار عل��ى طريق دمش��ق بدأ 
العمل بها تمهيدًا إلنش��اء مالعب 

تدريبية إضافية أخرى هناك.
النادي  - فيما يخص استثمارات 
لتوس��يع  جاهدًة  اإلدارة  تس��عى 
االس��تثمارات من خالل  قاع��دة 
لمنش��آته  األمث��ل  االس��تثمار 
وبالتال��ي زيادة إي��رادات النادي، 
األمر الذي يساهم في رفع السوية 
الفنية لألعاب، كما تتم دراس��ة 
4 ص��االت جدي��دة مطّلة  إدخال 
التدريبية قيد  النادي  على منشأة 

االستثمار إضافة إلى جلسة تعاقد 
بالتراض��ي لصالة األفرح س��ُتقام 

خالل أيام.
- وص��ل المبل��غ ال��ذي تكفلت 
ب��ه اإلدارة حتى تاري��خ اليوم ما 
يفوق مليار ليرة س��ورية )توزعت 
بين تس��ديد رواتب سابقة لالعبي 
كرة القدم والس��لة وعقود جديدة 
للموسم الحالي وإنشاء المالعب( 
جميعها من جيب االدارة الخاص 
علمًا أن خزين��ة النادي لم يدخل 
إليه��ا حتى اللحظة أي��ة إيرادات 
س��واء من كتلها االس��تثمارية أو 

من داعمين.
- نتوجه إلى الداعمين والمحبين 
للنادي بضرورة التكاتف والتعاون 
الفريق  الدعم ليعود  معنا وتقديم 

إل��ى ألق��ه والن��ادي إل��ى مكانه 
المعتاد.

- جماهي��ر الن��ادي ه��ي األغلى 
ولطالم��ا كانوا الس��ند األول لهذا 
واهتمامهم  وبدعمه��م  الكي��ان، 
بطوالت��ه  كاف��ة  الن��ادي  حق��ق 
وإنجازات��ه التي ال يزال يتغنى بها 
جمهوره إل��ى اليوم، ونحن بدورنا 
كمجل��س إدارة نع��د جماهيرن��ا 
الغالي��ة أن نبذل قص��ارى جهدنا 
للع��ودة بالنادي إلى ألقه الس��ابق 
اتصال  وأن نك��ون دائم��ًا عل��ى 
م��ع الجماهير من خ��الل إطالع 
عل��ى  دوري  بش��كل  الجمه��ور 

المستجدات في النادي
- ختام��ًا رس��الة ح��ب لجمهورنا 
زال  وال  كاَن  ال��ذي  الغال��ي 
الس��ند الدائم، ندع��وه إلى الصبر 
وضرورة  الن��ادي  حول  وااللتفاف 
الحض��اري  بالتش��جيع  تحّلي��ه 
بعقوبات  للنادي  التس��بب  وعدم 
ومخالفات قد تع��ود عليه وعلينا 
المادي  بالض��رر  بالض��رر، س��واء 
وإرهاق الن��ادي ماليًا، أو بحرمانه 
م��ن مس��اندته فرق��ه ومؤازرتها 
وخصوصًا بع��د كتاب اتحاد الكرة 

المتعلق بهذا الموضوع.

يقام بطريقة التجمع في حماه

كأس الجمهورية بكرة اليد للرجال في 12 ايلول الجاري

رئيس نادي الكرامة خالد رعد 
يتحدث عن عجز مالي واالجراءات التي اتخذتها اإلدارة منذ تسلمها

انطالق إياب دوري رجال الطائرة.. ماذا تخبئ لنا األندية من مفاجآت؟

تنطلق اليوم الس��بت المرحل��ة األولى من 
منافس��ات دوري عام الكرة الطائرة للرجال 
لمرحلة اإلياب بعد استراحة استمرت ألشهر 
وهنا البد أن األندية قد اس��تعدت وبشكل 
جي��د وخاصة ف��رق المقدم��ة ونعني فريق 
الش��رطة البطل التقليدي للدوري والمتميز 
دائمًا بالتفوق والمس��توى المتطور وفعالية 
وأداء العبي��ه وحنكة مدرب��ه وكذلك فريق 
س��لمية الذي يعتبر الحصان األس��ود لكل 
دوري إلج��ادة فريقه مه��ارات وفنيات كرة 
الطائرة وحس��ن توظيفها في الملعب وماذا 
كان ح��ال فريق القطيفة متص��در الذهاب 
وبقوة وبال ش��ك أنه س��يعمل على مواصلة 
المش��وار مع االنتصارات والنتائج اإليجابية 

للحفاظ على القمة حتى ختام الدوري.
وهل س��يدخل السودا الطرف الرابع بالمربع 
الذهبي دائرة المنافس��ة من جديد باإلياب 
وماذا أعد م��ن مفاجآت وتص��ل إلى وافد 
ال��دوري الجديد عنازة بحني��ن الذي يلعب 
بحماس الشباب واندفاعه وتصميم وتأكيد 

أحقيته بالصعود لأولى والمنافس��ة فماذا 
ه��و فاعل إيابًا وهو الذي ح��ل أخيرًا ذهابًا 

بأن ماذا عن مباريات األسبوع؟
السودا × سلمية

في طرط��وس وتحديدًا عل��ى ملعبه صالة 
نادي الس��ودا بحل فريق سلمية ضيفًا على 
فريقه��ا في لق��اء ال يحتم��ل أي تهاون او 
استهتار أو تراخي فالمباراة ينتظر أم نشهد 
ندية وإثارة وأداء فعال من الجانبين كونهما 

يملكان مجموعة شابة تجيد تنفيذ المهارة 
وتوظيف إمكانياته��ا بإتقان واللعب بوتيرة 
واحدة مهما طالت األشواط من أوقات وإن 
كان سلمية فاخر ذهابًا في حماة على أرضه 
1/3 إال أن مب��اراة اإلي��اب الب��د وأن تكون 
أكثر ح��رارة وإث��ارة وفاعلية وإص��رار على 
تقديم أداء أفضل من الذهاب والمنافس��ة 
على بطول��ة ال��دوري إمكاني��ات الفريقان 
متقاربة والمس��توى الفني جيد بل وممتع 

وس��يقدم الالعبون جه��ودًا مضاعفة خاصة 
أمام الجمهور الكبير من عش��اق اللعبة من 

أهالي السودا.
عنازة × الشرطة

وف��ي طرطوس أيض��ًا وعلى ملع��ب صالة 
حصين البحر يستضيف عنازة بحنين وافد 
الدوري الجديد فريق الش��رطة حامل اللقب 
لس��نوات عديدة ف��ي مباراة ك��ف الميزان 
هي راجح��ة لصالح الش��رطة بخبرة العبيه 
وحنك��ة مدربه ال��ذي يدير المب��اراة بخبرة 
ونظرة فنية عملية ثاقبة وإمكانيات العبيه 
البدنية والفنية تتوقف على الضيف ويملك 
الحافز الذي يعمل له للمنافسة على بطولة 
الدوري كون��ه يحل بالمرك��ز الثاني والفوز 
بالمباراة هو أقرب إليه وهو الفائز ذهابًا 0/3 
أم��ا فريق عنازة بحنين فه��و فريق متكامل 
ويلع��ب جماعية وقوة أو حماس الش��باب 
وبإمكانيات العبيه إن أحسن توظيفها فإنه 
س��يتمكن م��ن خطف ش��وط للذكرى وإن 
انتزع ش��وطين فيكون قد اس��تعد بش��كل 
جدي وممتاز لإلي��اب ويحاول االبتعاد عن 

المركز األخير فماذا هو فاعل؟

اقام مركز تش��رين لكرة المضرب 
بطولة تنش��يطية لرواد المركز من 
الذك��ور واالناث وذل��ك في ختام 
الموس��م الصيفي بهدف تشجيع 
رواد المركز من المواهب الصغيرة 

على االستمرار بممارسة اللعبة.
تص��در فئة العش��ر س��نوات ليث 
باس��م قدورة تاله ري��اض مونس 
بالمرك��ز الثاني في فئة 14 س��نة 
فاز الالعب سومر حوشان بالمركز 

تاله في المركز الثاني الالعب عبد 
الرزق محناية.

وف��ي فئة االناث 14 س��نة جاءت 
االول  بالمرك��ز  عثم��ان  ج��ودي 

وليمار طباشة بالمركز الثاني.
وفي فئة فوق 15 سنة حقق مؤمن 
وكم��ال  األول  المرك��ز  القطم��ة 

كشيك المركز الثاني
اقيم ختام البطولة بحضور السيد 
حسين شاكر مدير مدينة تشرين 

الرياضي��ة الذي ابدى تعاونًا كبيرًا 
بادرت  الت��ي  البطولة  اقام��ة  في 
بإقامتها المدربة س��ماح كش��يك 
وبذل��ت جهود طيب��ة إلنجاز كافة 
تفاصيله��ا وكانت أكث��ر الفرحين 
بنجاحه��ا وتحدثت عن مس��توى 
متقدم للمشاركين في منافساتها 
وظهور بع��ض المواهب المتميزة 
مؤكدة أن ذلك مؤشر مهم لجودة 

العمل بالمركز.

على م��دى أربع��ة أيام ش��هدت مالعب 
ك��رة المض��رب بمدينة األس��د الرياضية 
لكرة  أكاديمي��ة دبيلة  منافس��ات بطولة 
المضرب بنسختها الرابعة بمشاركة كبيرة 
من العب��ي والعب��ات الالذقي��ة، حماة، 
دمش��ق، ريف دمش��ق، طرطوس، وكانت 
بمثاب��ة مهرجان حقيقي لك��رة المضرب 
لجمي��ع الفئ��ات العمري��ة الت��ي أكدت 
جدارتها وتفوقها وتطور أدائها ومس��تواها 

الفني والمهاري.
وق��د حفلت جميع مباريات البطولة ولكافة 
الفئ��ات بمنافس��ات مثيرة وقوي��ة وندية 
وعام��رة باألداء العال��ي واللياق��ة المثالية 

والمهارة الفنية.
وفيما يلي النتائج الكاملة للبطولة:

فئة 10 سنوات:1 - ناج إبراهيم 2 - بيسان 

الجرف 3 - قمر جمول.
فني��ة 14 س��نة: 1 - همس ش��اهين، الما 

بدوي 3 - لين السلطي.
فئة السيدات: 1 - يارا سواد 2 - لين عجيب 

3 - ساندي محمد.

بطولة الذكور
فئة 10 سنوات: 1 - ياسين طيفور 2 - قصي 

ترك 3 - بحر بديره.
فئة 12 سنة: 1 - مصطفى عدس 2 - عدنان 

بدوي 3 - نارت الصالح.

فئة 14 س��نة: 1 - بس��ام كالس 2 - أحمد 
سليم 3 - تاج سند.

فئة زوجي مختلط: 1 - خالد عمرو + ساندي 
محمد 2 - قاس��م قطيفان + ساره الحجلي 

3 - ياسر غنام + منار اليقة.
متابعات

س��ارت مباريات البطولة بانتظام ولم نشهد 
أية اعتراضات.

قام بتتويج الفائزين األوائل مدير األكاديمية 
سامر دبيلة ورئيس اللجنة الفنية المهندس 

عمر هالل.
تابع البطولة جمهور كبير من محبي اللعبة 
وخاص��ة أهال��ي الالعبي��ن والالعبات من 

المحافظات.
لوح��ظ تفوق واض��ح ومس��توى جيد لدى 

الفئات العمرية الصغيرة.

كرنفال رياضي لكرة المضرب

في بطولة أكاديمية دبيلة لكرة المضرب بنخستها الرابعة

ودع السيد عدنان المصري رئيس 
االتح��اد العربي الس��وري للفنون 
القتالي��ة منتخب س��ورية للفنون 
البطولة  ف��ي  المش��ارك  القتالية 
العربي��ة الحادي��ة عش��ر برياضة 
العمرية  للفئات  الكيوكوش��نكاي 
التي ستقام في لبنان بالفترة من 

.8-12/9/2022
المش��اركة  أن  المص��ري  وأك��د 
الرياضية  البطوالت  في  الس��ورية 
العربي��ة واإلقليمية والدولية هي 
العالم مفادها  رس��الة مهمة لكل 
أن س��ورية ورغم كل شي ال تزال 

قوية وحاضرة.
وطل��ب رئي��س اتح��اد الفن��ون 
القتالي��ة م��ن الالعبي��ن تقديم 
صورة مميزة وحضارية عن سورية 
وتحقي��ق حضور فاع��ل وإيجابي 
وحمل رسالة المحبة والسالم من 

والتحلي  الشريف  التنافس  خالل 
بال��روح الرياضي��ة م��ع اآلخرين 
وتحقي��ق ميدالي��ات ورفع العلم 

وعزف النشيد الوطني.
وخت��م المص��ري حديث��ه مؤكدا 
بان دعم رئي��س االتحاد الرياضي 
الع��ام البطل العالمي فراس معال 
لالتح��اد  التنفي��ذي  والمكت��ب 
االتحاد  عم��ل  لخط��ة  الرياض��ي 
التنظيم  وحس��ن  وإستراتيجيته 
المناس��بة  الظ��روف  وتامي��ن 
للنش��اطات والحس الوطني لدى 
الالعبي��ن وتصميمه��م على رفع 
علم الوط��ن عاليا كانت كلها وراء 
ما تحق��ق من انج��ازات لالتحاد 

خالل الفترة السابقة.  
ب��دوره أكد رئيس اللجن��ة الفنية 
العلي��ا لرياض��ة الكيوكوش��نكاي 
المش��اركة  إن  ماردين��ي  ح��ازم 

ف��ي ه��ذه البطول��ة مهم��ة جدا 
ألنها س��تتيح لالعب��ي المنتخب 
االحت��كاك مع أبط��ال العرب في 
ه��ذه اللعبة ، مش��يرا إلى أنه تم 
في  المش��اركين  الالعبين  انتقاء 
المتميزين  البطول��ة م��ن  ه��ذه 

واألوائل.
يش��ار إلى أن البعث��ة تتألف من 
ح��ازم ماردين��ي مدرب��ا وإداري��ا 
والح��كام: محمد بالل اس��ماعيل 
وبشار حبق ومن الالعبين: فراس 
محم��د   – زرزور  يام��ن   – زرزور 
عرف��ات – محمد جمع��ة – ايليا 
نعم��ة – عبد المجي��ب خولي – 

ديمة النوري وشام خربوطلي.
حضر وداع البعثة كال من السادة: زهير 
الح��الق امين الس��ر والتنظيم وايمن 
البندقج��ي المدير التنفي��ذي لالتحاد 

العربي السوري للفنون القتالية.

 محمد خير الكيالني

محمد عجان
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لق��ب بطولة  الوحدة  احرز فري��ق 
لفئة  السلة  بكرة  الجمهورية  كأس 
الرج��ال بعد ف��وزه ف��ي المباراة 
النهائي��ة على فري��ق أهلي حلب 
بنتيج��ة 58/ 52 نقطة وذلك في 
اليوم على  اللقاء الذي جمعهم��ا 
أرض صالة الش��هيد ناصح علواني 

الرياضية بحماة.
م��ن  متكافئ��ة  كان��ت  البداي��ة 
الفريقين سرعان ما فرض الوحدة 
والدريبي  العربشة  وتألق  سيطرته 
ووسعوا الفارق وسط ارتباك بأداء 
العب��ي األهلي الذي��ن نجحوا في 
دخول أجواء المباراة واس��تعادوا 
المب��ادرة وس��جلوا عب��ر أنطوني 
والحم��وي وفي الثوان��ي األخيرة 
نج��ح أوضه باش��ي الوح��دة في 
تس��جيل نقطتين لينته��ي الربع 

للوحدة )16/ 11(.
في الرب��ع الثاني تمك��ن األهلي 
من التسجيل عبر ثالثية ألنطوني 
ليتعادل الفريقان 16/ 16 س��رعان 
م��ا فرض الوح��دة س��يطرته عبر 
باش��ي  األوضه  الدريب��ي وثالثية 
الف��ارق إلى س��ت نقاط  ووس��ع 
ليتبادل الفريقان أدوار التس��جيل 
سلة بسلة مع بقاء مسلسل إضاعة 
الفرص من الطرفين وينتهي الربع 
بتعادل الفريقين 14/ 14 والتقدم 
للوحدة م��ع نهاية الش��وط األول 

بفارق خمس نقاط 30/ 25.
ف��ي الرب��ع الثالث انخف��ض أداء 

وانقطعت  األهل��ي  فري��ق  العبي 
خطوط االتص��ال مع مدربهم فبدا 
الفريق بأكمله خارج التغطية على 
عكس العب��ي الوحدة الذين لعبوا 
وتألقوا دفاعي��ًا وهجوميًا وكانت 
وغير  ناجح��ة  مدربهم  تبدي��الت 
متسرعة ومع ذلك نسبة التسجيل 
كانت قليلة من الفريقين لينتهي 

الربع للوحدة 13/ 7.
في الربع األخير اس��تمر األهلي 
ف��ي أدائه الس��لبي ول��م تنجح 
تبدي��الت مدربه ف��ي وضع حد 
لمسلس��ل إضاعة الف��رص على 
عكس الوحدة الذي لعب بطريقة 
أفض��ل وأس��رع، ح��اول بعدها 
العب��و األهلي الع��ودة وتقليص 

الف��ارق لكن محاوالته��م باءت 
بالفش��ل نتيج��ة التس��رع وقوة 
دفاع الوحدة ال��ذي لعب ضمن 
انضب��اط تكتيك��ي جي��د نجح 
خالله في التس��جيل وتوس��يع 
الفارق إلى 11 نقطة 51/ 40 وسط 
ارتباك واضح بأداء األهلي الذي 
أضاع العبوه كرات س��هلة لكنهم 
اس��تعادوا عافيتهم وش��هيتهم 
األخيرة  الدقيقة  في  للتس��جيل 
وقلص��وا الفارق إلى خمس نقاط 

لينتهي الربع لأهلي 20/ 15.
ف��ي نهاي��ة المباراة قام االس��تاذ 
عمر العاروب نائب رئيس االتحاد 
العاروب  عم��ر  الع��ام  الرياض��ي 
والس��يد طريف قوط��رش رئيس 
اتحاد ك��رة الس��لة بتقديم كأس 

الجمهورية لالعبي الوحدة.
ق��اد المباراة طاقم ح��كام وطني 
بقيادة صفوان سيفو وإيلي رهجة 

وقاسم حموي.
المباراة  ال��ى  الوحدة تأهل  وكان 
النهائي��ة بعد فوزه ف��ي الدور ربع 
النهائ��ي على الوثبة 95 /62 نقطة 
وعل��ى الجالء في نص��ف النهائي 
بنتيج��ة 70/ 63 نقطة فيما تفوق 
أهلي حل��ب على الجيش أوال 66 
/60 نقط��ة ثم عل��ى الكرامة في 

نصف النهائي 60/65 نقطة.
إحصائيات الالعبين

ف��ي  األلع��اب  أفض��ل صانع��ي 
البطول��ة: 1 - مج��د عربش��ة )17 
أسيس��ت( 2 - إلياس عازرية )13 
أسيس��ت( 2 - شريف العش )13 
أسيس��ت( 3 - جميل صدير )12 
أسيست( 3 - علي ديار بكرلي )12 

أسيست(.
أفضل المس��جلين في البطولة: 1 
- هاني الدريب��ي )48 نقطة( 2 - 
مجد عربش��ة )47 نقطة( 3 - عمر 
إدلبي )43 نقطة( 4 - عبد الوهاب 
الحم��وي )42 نقط��ة( 5 - رامي 

مرجانة )33 نقطة(.

كرة السلة

رجال الوحدة ابطال كأس الجمهورية بكرة السلة موسم 2021 - 2022

إحصائيات فرق البطولة

تورن أوفربلوكستيلاألسيستالريباوندالنقاطالفريق هجوميدفاعيعليهله
22317699426225827الوحدة

18317898375117939أهلي حلب
17314765285316428الكرامة
14411860243510440الجالء
4851321997213النواعير
60662615133113الجيش
62953310164117الوثبة

821132715255115الطليعة

وصلت منافسات كأس أمم أوروبا لكرة 
الس��لة لمراحل متقدمة » دور الس��تة 
عشر » الذي سيقام هذا االسبوع حيث 
تلعب البطولة في 4 دول وهي جورجيا 

والتشيك وألمانيا وإيطاليا.
ونس��تعرض أب��رز مباري��ات البطول��ة 
الحاس��مة ، وحتى كتابة هذه الس��طور 
حج��ز المنتخب اإلس��باني مقعده في 
الدور ثمَن النهائي » 16« بعد فوزه على 
منتخب مونتينيغ��رو )65-82( ضمن 

منافسات المجموعة األولى. 
المنتخب اإلس��باني كان في حاجة 
لتحقي��ق الف��وز لضمان عب��وره إلى 
دور الس��تة عشر وتحقق ذلك بفضل 
هجوم قوي خاصة في نصف المباراة 
األول وال��ذي أنه��اه متقدم��ا بفارق 
نقط��ة، مصعبًا  اثنتي��ن وعش��رين 
الع��ودة على منتخب  بالتالي مهمة 
مونتينيغ��رو ال��ذي تلقى خس��ارته 
الثانية فيما حققت إسبانيا انتصارها 

الثالث.
أمنت  وخس��ارة منتخب مونتينيغ��رو 
تأهَل المنتخب التركي إلى دور الس��تة 
عش��ر من البطولة بعد فوزه على نظيره 
البلجيك��ي بثم��ان وس��بعين نقط��ة، 
مقابل ثالث وس��تين ضمن منافسات 

المجموعة األولى أيضا. 
صدارة األلمان

في المجموعة الثاني��ة ، فوت منتخب 
البوس��نة والهرس��ك فرصة التأهل إلى 
دور الس��تة عشر بخس��ارته أمام نظيره 
الفرنس��ي المتأهل سلفًا بثمان وستين 

نقطة، إلحدى وثمانين.
المنتخب الفرنس��ي أنهى النصَف األول 
متقدمًا بفارق عشر نقاط، لكن المنتخب 
البوس��ني عوض تأخره عبر هجوم قوي 
في الرب��ع الثالث وأوائ��ِل الربع األخير 
وس��ط تألق يوس��ف نوركيت��ش، غير 
أن ذل��ك لم يكن كافي��ا لكبح انتفاضة 
الفرنسيين في الدقائق األخيرة، لتخسر 

البوس��نة المباراة ومعها فرصة  بالتالي 
العب��ور إلى ثمن النهائ��ي حيث كانت 

بحاجة للفوز فقط لتحقيق ذلك.

تليه��ا  المجموع��ة  ألماني��ا  تتص��در 
س��لوفينيا بالمرك��ز الثاني ثم فرنس��ا 

وليتوانيا والبوسنة والهرسك والمجر.

صراع ثنائي
في ثالث المجموعات.. واصل المنتخب 
األوكراني مسيرته المتميزة وحقق الفوز 

على إيطاليا )84-73(.
وانتهى الربع األول بتقدم إيطاليا )-16
21( قبل أن يسيطر المنتخب األوكراني 
على بقي��ة المباراة إذ أنهى الربع الثاني 
لصالحه )21-22( فانتهى الشوط األول 

بتقدم المنتخب اإليطالي )38-42(.
وقل��ب األوكراني��ون الطاول��ة تمام��ًا على 
المنتخ��ب اإليطال��ي ف��ي الش��وط الثاني، 
فأنهوا الربع الثالث لصالحهم )15-19( قبل 
حس��مهم للربع الرابع والمب��اراة بقوة )-27
16( لتنتهي المباراة بفوز أوكرانيا )84-73(.

تتص��در اليونان ه��ذه المجموعة تليها 
أوكرانيا ثم كرواتيا وإيطاليا واستونيا.

صربيا بالمقدمة
في المجموع��ة الرابعة..حقق المنتخب 
الصربي فوزًا عريضًا على نظيره الفنلندي 

 )100-70(
وانته��ى الربع األول بتق��دم المنتخب 
الصرب��ي )22-33( وواص��ل الصربيون 
تقدمه��م في الرب��ع الثان��ي )29-12( 

لينتهي الش��وط األول على وقع التقدم 
.)62-34(

وارتفع مستوى المنتخب الفنلندي في 
الربع الثالث الذي انتهى بالتعادل )-14
14( قبل أن يستعيد المنتخب الصربي 
زم��ام األمور مجددًا منهي��ًا الربع الرابع 
)22-24( ومتفوقًا في النتيجة النهائية 

للمباراة )100-70(.
وارتق��ى المنتخب الصرب��ي بذلك إلى 
صدارة المجموعة الرابعة تاله بولندا ثم 

فنلندا والتشيك وأخيرًا هولندا.
دور الـ16

بعد ضمان عدد م��ن الفرق تأهلها فإننا 
أمام مباريات حاس��م في دور الس��تة 
عش��ر كش��ف النقاب ع��ن بعضها قبل 
انتهاء مباريات األمس التي جرت بوقت 
متأخ��ر.. حي��ث يلتقي اليوم الس��بت 
المانيا مع مونتينيغرو ، وإس��بانيا مع 
ليتوانيا ، وسلوفينيا مع بلجيكا ، وتركيا 

مع فرنسا.

المنافسات مستمرة..

نتائج ومفاجآت في كأس أمم أوروبا لكرة لسلة 
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أوروبا على  إنكلترا بطل��ة  انتصرت 
آخر  ف��ي  -10صف��ر  لوكس��مبورغ 
مب��اراة ضمن التصفي��ات المؤهلة 
لكأس العالم لكرة القدم للس��يدات 
، لتنهي مش��وارها المثالي بطريقة 
رائع��ة محققة 10 انتصارات في 10 
مباريات وسجلت 80 هدفا من دون 

أن تهتز شباكها ولو لمرة واحدة.
ف��ي مباراته��ا األولى عل��ى أرضها 
بعد فوزه��ا ببطولة أوروبا في تموز 
الماضي، صال فريق المدربة سارينا 
فيخم��ان وج��ال ف��ي ملعب بيت 
365 الخاص بستوك سيتي، حيث 
س��جلت جورجيا س��تانواي وبيث 
إنجالند هدفين ل��كل منهما بينما 
سجلت س��ت العبات أخريات بقية 

أهداف اللقاء.
وج��اء ربع أه��داف إنكلت��را البالغ 
وعدده��ا 80 ف��ي التصفيات عندما 
قسا الفريق بشدة على التفيا بنتيجة 
-20صفر في تش��رين ثان��ي العام 
الماضي ليسجل رقمًا قياسيًا وطنيًا.

وتأهلت إنكلترا، متصدرة المجموعة 
الرابع��ة، بالفعل إلى نهائيات كأس 
العالم للس��يدات والتي ستقام في 
أس��تراليا ونيوزيلندا في الفترة من 

تموز إلى آب من العام المقبل.
ومع ذلك، س��يخضع فريق المدربة 
فيخمان لالختبار عندما يستضيف 
المنتخ��ب األمريكي بط��ل العالم، 
ي��وم 7 تش��رين أول المقب��ل في 

ويمبلي.

بع��د أن انتهت حقب��ة ذهبية له في 
لاير مدري��د دامت نحو 15 عامًا، حصد 
فيه��ا العديد م��ن األلق��اب الداخلية 
والخارجية مع ش��هرة عالمية وصلت 
هاه��و  األصق��اع..  لكاف��ة  بصداه��ا 
البرازيل��ي مارس��يلو )34 عامًا( يحط 
رحال��ه في اليونان م��ع ترحيب كبير 
وأف��راح هن��اك ل��م يخفه��ا الالعب 
نفس��ه ليبدأ مرحلة جديدة يغرد فيها 
وحيدًا بعيدًا عن رفاق دربه من نجوم 

ومشاهير وأضواء.
اليوناني  وقّدم ن��ادي أولمبياك��وس 
نجم��ه الجدي��د، البرازيلي مارس��يلو 
أمام نح��و 30 ألف متفرج، في ملعب 

كرايسكاكي بمدينة بيرايوس.
وتفاعل مارس��يلو وأطفال��ه مع جماهير 
أولمبياك��وس، التي حض��رت بقوة في 
مشهد رائع لجماهير النادي الذي يتزعم 

بطولة الدوري اليوناني برصيد 46 لقبًا.

وذك��ر الن��ادي اليوناني أن مارس��يلو 
انضم إل��ى صفوف��ه بصفق��ة انتقال 

مجانية بعد انتهاء عقده مع الريال.
ض��م  ب��أن  أولمبياك��وس  وتاب��ع 
»أس��طورة« مثل مارسيلو أمر »يدخل 

السرور إلى قلوبنا«.
وبحسب النادي، فإن انتقال مارسيلو 
سيكون لمدة عام واحد قابل للتجديد.

مارس��يلو ورفق��ة لاير مدري��د ال��ذي 

وصل إليه ف��ي العام 2007، وهو في 
السن ال�19، حصل على 25 بطولة )6 
دوري، و5 دوري أبط��ال أوروب��ا، و4 
كأس العالم لأندية، و3 كأس السوبر 
األوروبي، و5 كأس الس��وبر اإلسباني، 

وبطولتي كأس ملك إسبانيا(.
كما لعب مارسيلو رفقة لاير مدريد في 
546 مباراة، س��جل خاللها 38 هدفا، 

وصنع 103 أهداف.

ف��ي  إس��بانية  تقاري��ر  كش��فت 
الس��اعات الماضي��ة م��دة غياب 
نجم لاير مدري��د كريم بنزيما عن 
المالعب، بعد اإلصابة التي تعرض 
له��ا خ��الل مب��اراة فريق��ه أمام 

سيلتك األسكتلندي.
وأعلن لاير مدريد، أن الفحوصات 
الت��ي خضع له��ا بنزيم��ا أثبتت 
إصابته ف��ي العضلة نصف الوترية 
بالفخذ األيمن ومعاناته من إجهاد 
فيها، ولك��ن لم يكش��ف النادي 

اإلسباني عن مدة غياب بنزيما.
»م��اركا«  صحيف��ة  وبحس��ب 
اإلس��بانية، فإن لاير مدريد سيفقد 

بنزيما لمدة 3 أسابيع على األقل.
وأش��ارت الصحيفة اإلسبانية، إلى 
أن ه��ذه الفترة س��تضع اإليطالي 
الميرنغي  كارلو أنش��يلوتي مدرب 
ف��ي ورطة، ف��ي ظ��ل ارتباط لاير 
مدريد بث��الث مباريات خالل هذه 
المدة، أمام لاير مايوركا في الدوري 

الثانية  بالجولة  واليبزيغ  اإلسباني، 
م��ن دوري أبطال أوروب��ا، وأخيرًا 

ديربي مدريد أمام أتلتيكو بالليغا.
وأكدت الصحيفة أن إصابة بنزيما 
ستتس��بب في غيابه عن منتخب 
فرنس��ا أيضًا ف��ي التوقف الدولي 
برنامج��ه  الس��تكمال  المقب��ل، 
اللح��اق  أم��ل  عل��ى  التأهيل��ي 

2 ترين أول  بمواجهة أوساس��ونا 
المقبل، في منافسات الدوري.

عل��ى  تغل��ب  وكان لاير مدري��د 
س��يلتك بثالثي��ة نظيف��ة، خالل 
مب��اراة الجول��ة األولى م��ن دور 
المجموع��ات لبطولة دوري أبطال 
أوروب��ا، الت��ي أقيم��ت بينهم��ا 

منتصف االسبوع الماضي.

ش��هدت مباراة تروا وس��تاد رين 
بالجول��ة السادس��ة م��ن بطول��ة 
الدوري الفرنس��ي، مش��هدًا غريبًا 
ظه��ر  حي��ث  المالع��ب،  عل��ى 
مش��جعان يتابعان المباراة داخل 
الركنية  الراي��ة  بج��وار  الملع��ب 
بداخل جاكوزي )حوض استحمام 

ساخن(.
وتواج��د الالعب��ون أثن��اء تنفيذ 
ال��ركالت الركنية على مس��افة 2 
الُمس��تجم  الثنائي  متر فقط من 
داخل الجاكوزي، والذي كان يتم 
اس��تبداله بثنائ��ي مختل��ف بعد 
وق��ت معين أثناء س��ير المباراة، 
المتابع��ة  بتجرب��ة  لالس��تمتاع 

الغريبة.

وافتتح ت��روا التس��جيل قبل أن 
يدرك الضي��وف التعادل، وانتهى 

اللقاء بالتعادل اإليجابي 1/1.
يذكر أن مالعب كرة القدم شهدت 
العديد من التقاليع خالل السنوات 
الماضي��ة، الس��يما عل��ى صعيد 

متابع��ة المباريات، حيث تحتوي 
بعض المالعب حالي��ًا على غرف 
فندقية 5 نجوم لمتابعة المباريات 
من داخلها أثناء االس��ترخاء على 
الف��راش، مع االس��تمتاع بخدمة 
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تتج��ه األنظ��ار هذا االس��بوع إلى 
رحلة جديدة في رحاب الليغا التي 
وتتباين  الخامسة  لجولتها  وصلت 
فيه��ا المواجه��ات خاص��ة للفرق 
المتقدمة وتنتظرها مباريات سهلة 
نسبيًا فهي بذلك تدعو للمتعة وقد 
تكون لالس��تعراض ف��ي حال لم 

تضرب بها المفاجآت.
ما زالت المنافس��ة مس��تمرة بين 

التاريخ��ي  وغريم��ه  مدري��د  لاير 
برش��لونة عل��ى ص��دارة ترتي��ب 
اإلس��باني في موس��مه  ال��دوري 
الجديد 2023-2022، قبل انطالقة 
مباري��ات الجول��ة الخامس��ة هذا 

االسبوع في الليغا.
ومع لع��ب مباريات الجولة الرابعة 
ما زال فريق لاير مدريد في صدارة 
الدوري اإلسباني، بالعالمة الكاملة 

12 نقطة، بعد الفوز في ال�4 جوالت، 
بينما احتل برشلونة المركز الثاني 

برصيد 10 نقاط.
وحقق لاير مدري��د فوزًا ثمينًا على 
ضيفه لاير بيتيس بنتيجة 2-1 في 
الجولة السابقة من الدوري ، لينهي 
عقدة الزمته لعدة سنوات، ويحقق 
العالم��ة الكاملة بعد الفوز في أول 
الترتيب  4 جوالت، ويحتل صدارة 

برصد 12 نقطة، منفردًا بعد الشراكة 
خالل ال�3 جوالت الماضية مع لاير 
بيتي��س الذي تراجع إل��ى المركز 
الثالث، بعد توق��ف رصيده عند 9 

نقاط.
في ذات الوقت نجح فريق برشلونة 
في الف��وز على مضيفه إش��بيلية 
بثالثية دون رد ف��ي الجولة ذاتها، 
ليواصل مالحق��ة غريمه على قمة 

الترتي��ب، ويصل رصي��ده إلى 10 
نقاط.

وم��ع تراج��ع لاير بيتي��س إل��ى 
المرك��ز الثال��ث برصي��د 9 نق��اط 
بعد الهزيمة م��ن لاير مدريد، جاء 
فيالاير ف��ي المركز الرابع برصيد 7 
نق��اط، وأتلتيك بلب��او في المركز 
الخام��س، ثم أتلتيك��و مدريد في 

المركز السادس.

مباريات االسبوع
انطلقت المرحلة الخامس��ة من عمر 
ذهاب الليغا يوم أمس الجمعة بلقاء 
جيرونا وبلد الوليد، وتستكمل اليوم 
الس��بت حيث يلعب راي��و فاليكانو 
إس��بانيول  ويلتق��ي   ، وفالنس��يا 
وإش��بيلية، وق��اد م��ع برش��لونة ، 

وأتلتيكو مدريد ضد سلتا فيغو.
ي��وم غد األحد يلتقي المتصدر لاير 

مدريد مع مايوركا ، وإلتش��يه مع 
أتليتك بيلباو، كما يلتقي خيتافي 

ولاير سوسيداد.
ترتي��ب األندية قبل انطالقة الجولة 
الخامسة: 1.لاير مدريد 12 نقطة/2.
برشلونة 10 نقاط/3. لاير بيتيس 9 
نق��اط/4. أتلتيكو بلب��او 7 نقاط/5.

فيالاير 7 نقاط/6. أتلتيكو مدريد 7 
نقاط/7. أوسوسونا 7 نقاط/8.سيلتا 

فيغ��و 7 نقاط/9. لاير سوس��يداد 7 
نق��اط /10. لاير مايوركا 5 نقاط/11. 
ري��و فاليكانو 5 نق��اط/12. جيرونا 
4 نق��اط/13. ألميري��ا 4 نقاط/14. 
فالنسيا 3 نقاط/15. إسبانيول نقطة 
واحدة /16. إلتشي نقطة واحدة/17. 
خيتافي  واحدة/18.  نقطة  إشبيلية 
نقط��ة واحدة/19. بل��د الوليد نقطة 

واحدة/20. قادش من دون نقاط.

جولة للمتعة في رحاب الليغا 

سيدات إنكلترا إلى المونديال.. 80 هدفًا دون أن تهتز شباكهن!..

كرر فالمنغ��و البرازيلي ف��وزه على 
فيليز سارس��فيلد عندما تغلب على 
ضيفه األرجنتيني 1-2 ليبلغ نهائي 
للم��رة  ليبرتادوري��س  كأس كوب��ا 

الثانية على التوالي.
ولم تكن هناك شكوك بشأن عبور 
فالمنغو إل��ى النهائي للمرة الثالثة 
ف��ي أربعة مواس��م بع��د انتصاره 
األرجنتين  ف��ي  -4صف��ر  الكبي��ر 

األسبوع قبل الماضي.
وعلى الرغم من تقدم سارسفيلد عبر 
لوكاس براتو بع��د 21 دقيقة، أدرك 
بي��درو التعادل لفالمنغ��و في نهاية 
الش��وط األول وحس��م مارينيو فوز 

الفريق البرازيلي في الدقيقة 68.
وس��يأمل فالمنغو في حصد اللقب 
للمرة الثالثة ف��ي تاريخه بعد 1981 
منافس��ه  يواج��ه  عندم��ا  و2019 

المحلي أتليتيكو بارانينس��ي، الذي 
أخ��رج بالميراس حام��ل اللقب في 

آخر موسمين.
وسبق ألتليتيكو بارانينسي الخسارة 
ف��ي النهائي أم��ام س��او باولو في 

.2005
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي 
التي س��تكون فيها المباراة النهائية 

المبكرة في دوري برازيلية خالصة. الخس��ارة  أطاحت 
أبطال أوروبا بمدربين من منصبيهما، 
وهما األلمان��ي توماس توخل مدرب 
واإليطال��ي  اإلنكلي��زي،  تشيلس��ي 
دومينيكو تيديس��كو م��درب اليبزيغ 

األلماني.
ودف��ع األلماني توم��اس توخل ثمن 
البداي��ة المتواضعة للموس��م محلًيا 
والس��يئة قارًيا رغم اإلنفاق الكبير في 
س��وق االنتقاالت، وذل��ك بإقالته من 
تدريب تشلس��ي بعد أقل من عامين 
عل��ى وصول��ه، وفق ما أعل��ن النادي 

اإلنجليزي أمس.
وق��ال الفري��ق اللندني ف��ي بيان إنه 
»انفصل عن المدرب توماس توخل« 
ف��ي أعق��اب الهزيمة أم��ام مضيفه 
دينام��و زغرب الكروات��ي -1صفر أول 
من أمس في افتتاح دور المجموعات 

من دوري أبطال أوروبا.
وفي س��ياق متص��ل أف��ادت تقارير 
صحفي��ة أم��س الجمع��ة أّن ن��ادي 
تشلس��ي اإلنكلي��زي توص��ل التفاق 
مبدئي مع غراه��ام بوتر ليكون مدربًا 

للفري��ق اللندن��ي بعد إقال��ة األلماني 
توماس توخل.

ويع��د التعاقد مع بوتر تحدي��ًا كبيرًا 
من قبل المالك الج��دد للبلوز خاصة 
وأّن��ه لم يتّوج بألقاب كبرى من قبل، 
لكن مسيرته األبرز كانت مع برايتون 
ال��ذي حقق نتائج جي��دة في الدوري 

اإلنكليزي الممتاز.
في حي��ن أقال نادي اليبزيغ األلماني 
دومينيكو  اإليطال��ي  مدرب��ه  أم��س 
تيديس��كو إثر الخس��ارة الفادحة أمام 
ضيفه ش��اختار دانييتسك األوكراني 

1-4 في افتتاح دور المجموعات.
وجاء في بيان على الموقع الرس��مي 
للنادي »انفصل اليبزيغ عن دومينيكو 
تيديس��كو بأثر ف��وري. ه��ذه نتيجة 
مناقش��ات معمقة بع��د الهزيمة 4-1 
على أرضنا أمام ش��اختار دانييتسك 

في دوري أبطال أوروبا«.
أيًض��ا  إعف��اء  »ت��م  أن��ه  وأض��اف 
المساعدين أندرياس هينكل وماكس 
أوروفانتش��كي من مهامهما. سيقدم 
النادي معلومات ع��ن خلف المدرب 

في الوقت المناسب«.

»ليبرتادوريس« برازيلية خالصة

»بنزيما« غيابه ورطة !

»الجاكوزي« تغزو المالعب..!

توخل وتيديسكو أول ضحيتين لدوري األبطال

مارسيلو » يغرد » وحيدًا في اليونان 

بقى نادي يوفنت��وس اإليطالي غارقًا 
ف��ي الخس��ائر المالية بس��بب النجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وكش��فت ش��ركة »إكس��ور« القابضة 
للحس��ابات، التي تمل��ك %63.8 من 
أس��هم يوفنت��وس عن خس��ائر مالية 
بقيم��ة 132 مليون ي��ورو عن النصف 
الثاني من الموس��م الماضي. وصلت 
الخسائر المالية لليوفي بإضافة خسائر 
النصف األول من موسم 2021-2022، 
إل��ى مبلغ يت��راوح بي��ن 240 و250 
مليون يورو، لتبقى حس��ابات النادي 

سلبية للسنة الخامسة على التوالي.
الخس��ائر  ه��ذه  أس��باب  وتتمث��ل 

االقتصادية، في ضعف إيرادات ملعب 
يوفنتوس، إضاف��ة للتكاليف الباهظة 
لصفقة كريستيانو رونالدو، رغم رحيله 

في صيف العام الماضي 2021.
ولفتت صحيفة »توتو س��بورت« إلى 
أن رونالدو براتب��ه ومكافآته المالية، 
أثق��ل كاهل يوفنت��وس، حيث انضم 
مقابل 117 مليون يورو قادما من لاير 
مدريد، وتقاضى راتبًا س��نويًا يزيد عن 

30 مليون يورو، على مدار 3 مواسم.
وحق��ق رونال��دو 5 ألق��اب محلي��ة 
بقميص الس��يدة العجوز، لكنه أخفق 
في تحقيق الفوز باللقب األهم، دوري 

أبطال أوروبا.

يوفنتوس الزال يعاني..

هوية نهائي كأس االتحاد اآلسيوي..

البحرين��ي  الدرب��ي  الرف��اع  حس��م 
لمصلحته على حس��اب ج��اره الرفاع 
الش��رقي عندم��ا تغل��ب علي��ه 5-4 
ب��ركالت الترجيح )الوقت��ان األصلي 
واإلضاف��ي 1-1( أ في عراد في نصف 
نهائ��ي منطقة غرب آس��يا لمس��ابقة 

كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وانتظر الفريقان الشوطين اإلضافيين 

لهز الش��باك، حيث تق��دم الرفاع عبر 
علي حرم )114(، ورد الرفاع الش��رقي 
ع��ن طريق عب��دهللا الش��الل )117(، 
ليحتكم��ا ال��ى ركالت الترجيح التي 

ابتسمت للرفاع.
ولحق الرف��اع بالس��يب العماني الى 
المباراة النهائية المقررة في مس��قط 

في الرابع من ترين ثاني المقبل.
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انقضت المرحلة األولى م��ن عمر دور المجموعات 
لدوري أبط��ال أوروبا لكرة القدم بموس��مه الجديد 
2022/2023 والتي لم تخل من المفاجآت واإلثارة ، 
وكانت شهية التهديف مفتوحة على آخرها كشفت 
خالل ذلك النوايا مبكرًا وكش��رت الفرق الكبيرة عن 
أنيابه��ا وفردت أوراقها لتكون أق��وى البدايات عن 

السنوات الماضية.
ما س��اعد في األمر أعاله ه��ي المواجهات متباينة 
المس��توى مع قلة نسبية للمواجهات العظيمة أو » 
القمم« في هذه الجولة ولذلك فرض المنطق نفسه 
في المجموعات ال�8 التي نس��تعرض ماجرى فيها 
بش��كل موجز حسب اآلتي علمًا أن االسبوع الحالي 
سيش��هد أحداث ثان��ي المراحل » يوم��ي الثالثاء 

واألربعاء القادمين ».

المجموعة 1
تواصل��ت عقدة ليفرب��ول اإلنكليزي أم��ام مضيفه 
نابولي اإليطالي بتلقيه الهزيم��ة الثالثة تواليًا على 
ملعب األخير، وهذه المرة بنتيجة مذلة 1 - 4 ضمن 

منافسات المجموعة األولى.
وتج��دد الموعد بين ليفربول ونابولي في تكرار لدور 
المجموعات موسمي 2018 - 2019 و2019 - 2020 
حي��ن خرج »الحمر« مهزومين م��ن زيارتيهما الى 
الجنوب اإليطالي )صفر - 1 وصفر - 2( واكتفوا بفوز 

واحد في أربع مباريات.
وبدأ نابولي المواجهة بأفضل طريقة بعد تقدمه منذ 
الدقيقة الخامس��ة بركلة جزاء نفذها البولندي بيوتر 
زيلينسكي بعد لمسة يد في المنطقة المحرمة على 

جيمس ميلنر.
وكادت أن تتعقد األمور كثيرًا على ليفربول لو نجح 
النيجيري فيكتور أوس��يمهن في ترجمة ركلة جزاء 
أخرى انتزعها بنفس��ه من الهولن��دي فيرجيل فان 
دايك، لك��ن الحارس البرازيلي أليس��ون بيكر تألق 

وأنقذ فريقه )18(.
لكن فريق المدرب لوتش��انو س��باليتي عوض هذه 
الفرصة وأض��اف الهدف الثاني عب��ر الوافد الجديد 
الكاميرون��ي أندري��ه - فران��ك زامبو أنغيس��ا بعد 

تمريرة بينية من زيلينسكي )31(.
وحس��م نابولي النق��اط الثالث بش��كل كبير حين 
أض��اف الهدف الثال��ث قبيل انتهاء الش��وط األول 
بفضل الوافد الجديد البدي��ل األرجنتيني جيوفاني 
س��يميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد اإلس��باني 
دييغ��و س��يميوني ال��ذي دخ��ل ب��دل المص��اب 
أوس��يمهن، وذلك بعد تمريرة م��ن الوافد الجديد 
اآلخ��ر المتألق الجورجي خفيتش��ا كفاراتس��خيليا 

.)44(
وبدأ نابولي الش��وط الثاني من حي��ث أنهى األول 
وأض��اف الرابع عبر زيلينس��كي ال��ذي اصطدم أواًل 
بصدة أليس��ون لكنه تابع الكرة في الش��باك )47(، 
قب��ل أن يعي��د الكولومب��ي لويس دي��اس األمل 
لليفربول بتس��ديدة من خ��ارج المنطقة )49( من 
دون يكون ذلك كافيًا لكي يدخل فريقه مجددًا في 

األجواء، لينتهي به األمر بهذه الهزيمة المذلة.

وواص��ل أياك��س أمس��تردام البناء عل��ى هيمنته 
المبكرة ليس��حق رينجرز 4 - صف��ر في المجموعة 

ذاتها.
وهز إيدس��ون ألفاريز وس��تيفن برجهاوس ومحمد 
قدوس الشباك في ش��وط أول من طرف واحد ثم 
أض��اف س��تيفن برجفاين الهدف الرابع قبل عش��ر 

دقائق من النهاية.
وكان التفوق كاس��حا ألياكس في ثوبه الجديد بعد 
أن باع العديد من العبيه البارزين، لكنه اس��تعرض 
قوته المفرطة أمام منافس��ه االس��كتلندي وصيف 

بطل الدوري األوروبي في الموسم الماضي.

المجموعة 2
س��جل أنطوان غريزمان هدفًا ف��ي الدقيقة 11 من 
الوقت بدل الضائع ليمنح أتليتيكو مدريد فوزًا مثيرًا 
2 - 1 أمام عش��رة من العبي ضيفه بورتو في نهاية 
نارية لمواجهة الجارين بدوري أبطال أوروبا والتقى 
الفريقان في افتت��اح دور المجموعات للعام الثاني 

على التوالي..
 وبدا أن المباراة تس��ير نح��و التعادل بدون أهداف 
لكن مدافع أتليتيكو ماريو إيرموسو افتتح التسجيل 
بعد بدء الوقت بدل الضائع بتسديدة غيرت اتجاهها 

وعجز الحارس ديوجو كوستا عن التعامل معها.
وتع��ادل العب وس��ط بورتو ماتي��وس أوريبي بعد 
أربع دقائ��ق قبل أن ينتزع البديل غريزمان االنتصار 

بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 101.
وتساوى أتليتيكو في صدارة المجموعة الثانية مع 
كل��وب ب��روج البلجيكي الذي هزم باي��ر ليفركوزن 

األلماني 1 - صفر.
ونجح أبكر سيال في تسجيل الهدف األول ألصحاب 
األرض قبل نهاية الشوط االول بثالث دقائق، بضربة 
رأسية س��كنت ش��باك الحارس لوكاس هراديكي، 
ولكن أراد أن يحتفل عل��ى طريقة النجم البرتغالي 
كريس��تيانو رونالدو الش��هيرة، مهاجم مانشس��تر 
يونايت��د اإلنكلي��زي، بي��د أنه تع��رض إلصابة في 
عضالت س��اقه قبل أن ينجو م��ن مضاعفاتها بعد 

تلقيه العالج.
وتوقف اللع��ب للحظات قبل عودة مدافع س��احل 
العاج الش��اب البالغ من العم��ر 19 عامًا، الذي من 

حس��ن حظه ل��م يتع��رض إلصابة خطي��رة كانت 
ستس��بب خروجه من الملعب قبل نهاية الش��وط 

األول.

المجموعة3
بعدما توج هداف الدوري األلماني س��ت مرات في 
المواسم الس��بعة الماضية بقميص بايرن ميونيخ، 
أثبت ليفاندوفسكي أن انتقاله لبرشلونة لم يفرمله 
عل��ى اإلط��الق، وذلك بقيادت��ه للفوز عل��ى ضيفه 
فيكتوريا بلزن التشيكي 5 - 1 بتسجيله ثالثية، في 

المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
وحس��م برش��لونة النقاط الثالث في الشوط األول 
حين تقدم بهدف��ي الوافد الجدي��د العاجي فرانك 
كيسيه بعد تمريرة من الوافد الجديد اآلخر الفرنسي 

جول كونديه )13(.
وأضاف ليفاندوفس��كي الهدف الثان��ي بعد تمريرة 
من سيرجي روبرتو )34(، ثم وبعدما قلص الضيوف 
الفارق بهدف يان سيكورا بعد عرضية من فاتيسالف 
يميل��كا )44(، ع��اد ليفاندوفس��كي وأضاف هدفه 
الش��خصي الثاني في اللقاء برأسية بعد عرضية من 

الفرنسي عثمان ديمبيليه )3+45(.
ث��م أكمل ثالثيته في الدقيق��ة 67 بعد تمريرة من 
البدي��ل فيران توريس، الذي أضاف بنفس��ه الهدف 

الخامس بعدما وصلته الكرة من ديمبيليه )71(.
وفي اللقاء اآلخر أحرز ليروي س��اني هدفًا وتسبب 
في هدف آخر ليق��ود بايرن ميونيخ للفوز 2 - صفر 

على إنتر ميالن.
وسيطر س��اني العب منتخب ألمانيا بشكل مذهل 
عل��ى تمريرة من ي��وزوا كيمي��ش وراوغ الحارس 
أندريه أونانا، في ظهوره األول مع إنتر، ليمنح بايرن 

التقدم في الدقيقة 25.
ويس��تحق س��اني الفضل في الهدف الثاني عندما 
أرهق دف��اع إنت��ر بتمري��رات متبادلة م��ع زميله 
كينجس��لي كوم��ان قبل أن يرس��ل تمريرة عرضية 
حوله��ا دانيلو دامبروس��يو قائد إنت��ر بالخطأ داخل 

مرماه في الدقيقة 66.
ويس��تضيف البايرن، الذي تعافى من التعادل في 
آخر مباراتين في الدوري، منافسه برشلونة األسبوع 
المقب��ل فيما يحل اإلنتر، الذي خس��ر للمرة الثانية 

على التوالي بعد هزيمته أمام غريمه ميالن السبت 
الماضي، ضيفا على فيكتوريا بلزن.

المجموعة4
ه��ز ريتشارليس��ون الش��باك ألول مرة م��ع فريقه 
الجديد توتنهام هوتسبير في عودة الفريق اإلنكليزي 
إلى دوري أبطال أوروبا، إذ قاده للفوز 2 - صفر على 
عش��رة العبين م��ن ضيفه أولمبيك مرس��يليا في 

المجموعة الرابعة.
وقفز ريتشارليسون ليحول تمريرة إيفان بريشيتش 
العرضية بضربة رأس في الش��باك في الدقيقة 76، 
وجاء الهدف الثاني بطريقة مماثلة لكن من تمريرة 

بيير - إميل هويبيرج.
وقب��ل ثنائي��ة ريتشارليس��ون، قدم توتنه��ام أداء 
متواضعًا وكان مرسيليا الطرف األفضل إلى أن ُطرد 
العبه تشانس��ل مبيمبا بعد ثالث دقائق من الشوط 

الثاني.
وحقق س��بورتينغ لش��بونة فوزًا ثمينًا خارج أرضه 

على آينتراخت فرانكفورت، بثالثية نظيفة.
وحس��م التعادل الس��لبي نتيجة الشوط األول من 
المب��اراة رغم اس��تحواذ س��بورتينغ لش��بونة على 
مجري��ات اللعب وس��ط تراجع دفاعي م��ن الفريق 
األلماني، ولكن في الشوط الثاني انتفض سبورتينغ 
وس��جل الهدف األول ف��ي الدقيق��ة 65 عن طريق 
مارك��وس إدواردز، قب��ل أن يضي��ف فرانسيس��كو 
ترين��كاو الهدف الثاني ف��ي الدقيق��ة 67، وأكمل 
الثالثي��ة نونو س��انتوس في الدقيق��ة 82، لينتهي 

اللقاء 0/3 لصالح الفريق البرتغالي.

المجموعة 5
قاد أليكس��يس س��اليماكرس فريق��ه ميالن بطل 
إيطالي��ا للتع��ادل 1 - 1 م��ع مضيف��ه س��الزبورغ 

النمساوي في مستهل مشوارهما بالبطولة.
وأدرك س��اليماكرس التع��ادل ف��ي الدقيق��ة 40 
بتس��ديدة من داخل المنطقة بعد أن قفز أوليفييه 
جيرو مهاجم ميالن من أمامه ليسمح له بالتسجيل.

وكان س��الزبورج افتتح التس��جيل في الدقيقة 28 
بواس��طة المهاجم ن��واه أوكافور ال��ذي تفوق على 

المدافع بيير كالولو ليضع الكرة في الشباك.

وسيحل س��الزبورج في المباراة المقبلة ضيفا على 
تشيلس��ي في 14 أيلول الجاري بينما سيستضيف 
ميالن فريق دينامو زغرب في المجموعة الخامسة.

وف��ي المجموعة ذاته��ا تعرض تشيلس��ي لهزيمة 
مفاجئ��ة أمام فريق دينامو زغ��رب الكرواتي بهدف 
دون رد سجله ميسالف أورسيتش في الدقيقة 13، 
بعد خطأ فادح من دفاعات تشيلسي، وفشل الفريق 

اللندني في تعديل النتيجة طوال أحداث المباراة.

المجموعة6
اس��تهل لاير مدريد اإلس��باني رحلة الدفاع عن لقبه 
في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير 3 - 0 على مضيفه 
س��لتيك االس��كتلندي ضمن مباري��ات المجموعة 

السادسة.
ونجح الن��ادي الملكي، حامل الرقم القياس��ي في 
عدد األلقاب في المسابقة القارية العريقة )14(، في 
امتصاص الحماس الكبير واالندفاع القوي ألصحاب 
األرض في الش��وط األول ودك شباكهم بثالثية في 
الثاني تناوب على تس��جيلها البرازيلي فينيسيوس 
جوني��ور )56( عندما تلقى ك��رة عرضية رائعة من 
الجه��ة اليمنى لفالفيردي تابعه��ا الدولي البرازيلي 
بيمناه على يسار هارت ، والكرواتي لوكا مودريتش 
)60( الذي تالعب بالمدافعين ولعبها ببراعة بخارج 
قدمه اليمنى من مس��افة قريبة على يمين حارس 
المرمى ، والبلجيك��ي إيدين هازار )77( اثر هجمة 
منس��قة مرر عل��ى اثرها كروس ك��رة عرضية خلف 
الدفاع الى كارفاخال فهيأها للدولي البلجيكي الذي 

تابعها من مسافة قريبة داخل المرمى.
وتلقى لاير مدريد ضربة موجعة بإصابة قائده الدولي 
الفرنس��ي كريم بن زيمة في ركبت��ه اليمنى فدفع 
مدربه اإليطالي كارلو أنش��يلوتي بالدولي البلجيكي 

إيدين هازار )30(.
وش��هدت المجموع��ة ف��وز ش��اختار دونيتس��ك 

األوكراني على مضيفه اليبزغ األلماني 4 - 1.
افتتح التسجيل المهاجم ش��فييد في الدقيقة 16، 
وعدل محمد س��يماكان النتيج��ة ألصحاب األرض 
في الدقيقة 57، ليعود ش��فييد مره اخري ويسجل 
الهدف الثان��ي في الدقيقة 58، وعزز مودريك تقدم 
فريقة وس��جل الهدف الثالث في الدقيقة 76، ليأتي 

دور تراوري ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 85.

المجموعة7
عاد مانشستر س��يتي االنكليزي من أرض إشبيلية 
اإلسباني بفوز الفت 4 - صفر ضمن منافسات سابع 

المجموعات.
وافتت��ح العمالق هاالند التس��جيل مس��تثمرًا كرة 
متقنة م��ن صانع االلع��اب البلجيك��ي كيفن دي 
بروين ليتابعها داخل الش��باك د20 وأضاف الهدف 
الثاني بعد تمريرة البرتغالي جواو كانس��يلو باتجاه 
فودن فتالعب األخير بأحد المدافعين يمينًا ويسارًا 

قبل أن يطلق كرة عانقت الشباك )58(.
وأضاف هاالند الهدف الثالث مستغاًل كرة مرتدة من 

الحارس المغربي ياسين بونو اطلقها فودن )67(.
واختت��م دياش مهرجان األهداف ف��ي الوقت بدل 

الضائع.
وفي المجموعة ذاتها، اس��تهل بوروس��يا دورتموند 
األلمان��ي )الفائز باللق��ب القاري م��رة وحيدة عام 
1997( مش��واره بطريقة مثالية بفوزه العريض على 

ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3 - صفر.
واس��تغل دورتموند هجمة مرتدة س��ريعة ليفتتح 
له قائده المخض��رم ماركو رويس التس��جيل بكرة 
بيسراه في اول تس��ديدة لفريقه على المرمى )35( 
ول��م يكن كوبنهاغن قد نهض من هذه الكبوة حتى 
اضاف البرتغالي رافايل غيري��رو الهدف الثاني بعد 
تبادل��ه الك��رة مع االمريك��ي جيوفان��ي رينا )42( 
واختتم االنكليزي الشاب جود بيلينغهام التسجيل 
الصحاب االرض قبل نهاية المباراة بسبع دقائق من 

هجمة مرتدة سريعة.

المجموعة8
ق��اد كيلي��ان مبابي فريق��ه باريس س��ان جيرمان 
الفرنسي للفوز على ضيفه يوفنتوس اإليطالي 2 / 1 

خالل منافسات المجموعة الثامنة بالبطولة.
وتقدم س��ان جيرمان بهدف س��جله كيليان مبابي 
في الدقيقة الخامس��ة قبل أن يضيف نفس الالعب 
الهدف الثان��ي في الدقيق��ة 22، وقلص يوفنتوس 
الفارق بهدف سجله ويس��تون ماكيني في الدقيقة 

.54
رجح العمالق الباريس��ي كفته س��ريعا بهدف مبكر، 
بعد عمل مشترك ورائع بين الثنائي نيمار ومبابي، 

أنهاه األخير بتسديدة قوية في الشباك.
ووس��ط الصح��وة اإليطالي��ة، ك��رر ب��ي إس جي 
س��يمفونية هجومي��ة جديدة ش��ارك به��ا فيراتي 
وميس��ي وحكيمي، وأنهاها مبابي أيضا بتس��ديدة 

قوية، مسجال الهدف الثاني له ولفريقه.
ف��رط باريس في حس��م األمور تمام��ا لصالحه في 
الدقائق األولى من الشوط الثاني، حيث أهدر نيمار 

ومبابي فرصتين غاية في الخطورة.
وعاقب القدر باريس وابتس��م للضيوف، حيث لعب 
كوس��تيتش كرة عرضية قابلها ماكيني برأس��ه في 
الشباك، مستغال خطأ ساذج من دوناروما ومدافعي 

باريس.

نابولي يزلزل أركان الريدز برباعية وانتصار جنوني ألتلتيكو في انطالقة دوري أبطال أوروبا

حامل اللقب يفتتح مشواره بثالثية وخسارة مفاجئة للبلوز.. 
تألق هاالند ومبابي في السماوي والباريسي


