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كلمة االتحاد

الدورة العاشرة
يقترب موعد بداية االنتخابات للمؤسس��ات الرياضية للدورة العاشرة
وتباشير االنطالقة ظهرت من خالل إصدار التعليمات االنتخابية على
صعيد األندية واللجان الفنية واللجان التنفيذية.
ه��ذه التعليمات التي صدرت قبل وق��ت كاف من موعد البداية أمر
ض��روري حتى يعرف المرش��ح والناخب ما له م��ن حقوق وما عليه
من واجب��ات وحتى يعرف موقعه الحقيقي على خارطة المؤسس��ة
ً
مرشحا والصوت الذي سيعطيه ولمن
التي ينوي العمل فيها إن كان
يكون إن هو ً
ناخبا إضافة إلى إن كان يحق له ذلك أو أن الش��روط ال
مرشحا أو ً
ً
ناخبا.
تتوفر فيه
ص��دور التعليمات في ه��ذا الوقت وبزمن كاف يعني الش��روع في
انطالق��ة العملية الديمقراطية في أوس��ع صوره��ا وأكثرها واقعية
وش��فافية وعدالة وبداية العد التنازلي ألدق وأش��مل عملية ترشيح
وتصويت في حياة منظمة االتحاد الرياضي العام في جميع مؤسساتها
من القاعدة وحتى القمة حسب التسلسل الهرمي للمؤسسات ووفق
جداول زمنية ناظمة لكل مرحلة من المراحل.
الذي��ن يري��دون االنتخابات ومرش��حون إلحدى المؤسس��ات فيها
يعرفون اآلن حقيقة وضعهم وشرعية خطواتهم من عدمها وهذا حق
م��ن حقوقهم ،ويضاف إلى ذلك حق المؤسس��ة التي يريدون دخول
محرابها عليه��م من نواحي الق��درة والعطاء واإلمكاني��ة والواقعية
والميداني��ة واإلخ�لاص والتف��رغ واإلنتاج وهي عناوي��ن لمفاهيم
يس��تطيع كل مرش��ح أن يعرفها ويدركها من خالل معرفته لنفس��ه
أو ًال ولطبيعة عمل المؤسس��ة ً
ثانيا وعالقة هذه المؤسسة وارتباطها
العضوي مع بقية المؤسس��ات في المنظمة األم ويستطيع الناخبون
أن يعرفوه��ا كامل��ة فيما بعد من خالل أداء المرش��ح إذا نجح وبدأ
العمل ودخل الساحة كلها.
ً
وعليه فمن يجد الكفاءة وما أش��رنا إليه متوف��را فيه فعليه اإلقدام
كي تتم الفائدة اإليجابية من وجوده ومن ال يملك تلك المواصفات
فعليه اإلحجام وترك المجال لغيره.
أما فيم��ا يخص الناخبين فأصواتهم أمانة ويجب أن يذهب الصوت
إلى من يرون فيه مستقب ًال أفضل لعمل مؤسساتهم وإنتاجها وبالتالي
عمل أفضل يرفد رياضة الوطن بألعابها المختلفة وبمنتخباتها وفرقها
وأبطالها وبطالتها النتقالها إلى سوية فنية أعلى ونتائج أميز.
ً
ً
وخارجيا قدمت إضافات
داخليا
الشك أن الدورة التاسعة بكل عملها
للرياضة السورية وثبتت فيها ً
أسسا متينة وكان لها أدوار متقدمة في
منافس��ات كبرى ،ونال أبطالنا وبطالتنا ميداليات براقة تحسب لهم
وتحس��ب لمؤسس��اتهم ولدورتهم وكل ذلك كان باإلخالص والعمل
والس��هر والتفاني وبالرعاية والتكريم من س��يد الوطن الرئيس بشار
األسد رئيس الجمهورية للرياضة والرياضيين.
اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام

كرة القدم
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الجمعة القادم يبدأ المشوار

التقى بعثة منتخب الرجال لكرة القدم

لمن االمتياز في منافسات دوري الكرة الممتاز؟

اللواء موفق جمعة :أعدتم البسمة والثقة لجماهير الكرة السورية

علي شحادة

التقى اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد
الرياضي العام بعث��ة المنتخب الوطني
بك��رة القدم للرج��ال ف��ور وصولها إلى
دمشق قادمة من الفليبين.
وبارك اللواء جمع��ة ألفراد البعثة الفوز
على الفليبين بخمس��ة أهداف لهدفين
ضم��ن التصفيات المزدوج��ة لنهائيات
كأس العالم  2022وآس��يا  2023وذلك
لحس��اب المجموعة األول��ى التي تضم
ً
أيض��ا منتخب��ات الصي��ن والمالديف
ً
وغ��وام مثنيا على الجه��ود التي بذلتها

إدارة المنتخب وال��كادر الفني واإلداري
والنتيجة التي تحققت وأعادت البسمة
والثق��ة لجماهير الكرة الس��ورية مؤكدا
دع��م القي��ادة السياس��ية والرياضي��ة
لمس��يرة المنتخ��ب ف��ي المباري��ات
القادمة وضرورة التحلي بالروح الوطنية
والرياضية.
وأش��ار الل��واء جمعة إل��ى أن ما حققه
المنتخ��ب الوطن��ي لكرة الق��دم وباقي
الرياضيي��ن الس��وريين م��ن إنجازات
رياضية مش��رفة يأتي بفضل تضحيات

الجيش العربي الس��وري ودماء الشهداء
والجرحى.
وأكد اللواء جمعة ثقته بعمل المنتخب
وكوادره لتحقيق انجازات جديدة وحثهم
عل��ى بذل المزيد من الجهد لالس��تمرار
في االرتقاء بالمس��توى الفني وتحقيق
النتائ��ج الجي��دة وتمثي��ل الوطن خير
تمثيل وإبراز كرة القدم السورية بالشكل
الالئق وتحقيـق المزي��د من االنجازات
الرياضية للوطــن في ظل دعـم ورعايـة
السيد الرئيس بشار األسد.

المنتخب األولمبي يختتم معسكره التدريبي في دمشق
ً
معسكرا
وكان المنتخب األولمبي قد أجرى
ً
داخليا في دمش��ق لمدة أسبوع نفذ حالله
تدريب��ات صباحية ومس��ائية على ملعب
الفيحاء الرئيس��ي بإش��راف الجه��از الفني
وقي��ادة المدير الفني أيم��ن الحكيم الذي
أدل��ى بتصريح��ات إعالمي��ة ح��ول خطة
إعداد المنتخب وجاهزيته قال فيها :عقب
التأهل لنهائيات كأس آس��يا وضعنا خطة
متكامل��ة من أجل مش��اهدة وتجربة أكبر
عدد م��ن الالعبين والبح��ث عن مواهب
يمك��ن ضمها إل��ى الفريق ك��ي نصل إلى
تش��كيل يصل تعداده م��ا بين  25إلى 28
ً
العب��ا على درج��ة واحدة م��ن الجاهزية..
وبالرغم م��ن أن الخطة لم تنفذ بالش��كل
الكام��ل إال أن االس��تفادة كانت جيدة من
خالل المعس��كرات الداخلي��ة والخارجية
الت��ي أقيمت بانتظ��ار تأمي��ن المباريات
الودي��ة المطلوب��ة وف��ق الرؤي��ة التي تم
وضعها لألش��هر القليلة المقبلة التي تسبق
النهائيات.
الحكيم أكد لالعبين في ختام المعس��كر
التدريبي أنه يتطلع لرؤيتهم وهم يفرضون
ً
جيدا مع أنديتهم
أنفس��هم ويقدمون أداء
ف��ي مرحلة الذه��اب من بطول��ة الدوري

ً
مشيرا إلى أن الالعب الذي لن يشارك مع
ناديه بشكل مستمر سيفقد فرصته تدريجياً
ف��ي التواجد مع المنتخ��ب األولمبي ً
نظرا
للمنافسة القوية الموجودة في كل مركز.
تج��در اإلش��ارة إل��ى أن قرع��ة نهائي��ات
كأس آس��يا تحت  23س��نة ستسحب في
العاصمة التايلندية بانكوك يوم الس��ادس
والعشرين من الشهر الحالي ،وقد تم توزيع
المنتخبات ال��ـ 16المتأهلة إلى النهائيات
إلى أربع مس��تويات وف��ق معايير تتعلق
بالنتائج المس��جلة في النس��خة الماضية
والتصفي��ات التأهيلي��ة للنس��خة الحالية

وعلي��ه فقد ج��اء منتخبن��ا األولمبي في
المستوى الرابع إلى جانب إيران ،اإلمارات
العربي��ة المتحدة والبحرين ،في حين ضم
المس��توى األول :تايلن��د (البلد المضيف)
فيتنام ،قطر وأوزبكس��تان ,أما المس��توى
الثان��ي فض��م :كوري��ا الجنوبي��ة ،كوري��ا
الش��مالية ،اليابان ،الع��راق ،في حين أن
المس��توى الثالث ضم منتخبات :الصين،
استراليا ،األردن ،السعودية.
وذل��ك ف��ي إط��ار خطت��ه االس��تعدادية
لنهائيات كأس آس��يا تحت  23س��نة في
تايلند مطلع العام

عش��اق كرة القدم الس��ورية ومشجعو
أنديتها على موعد يوم الجمعة القادم
م��ع انط�لاق منافس��ات دوري أندية
الممت��از بكرة القدم للموس��م -2019
.2020
وهذا يعني عودة الحياة إلى مدرجات
مالعبن��ا ف��ي مختل��ف المحافظات
مم��ا يعني عودة الصخ��ب والهتافات
واألهازي��ج والكرنف��االت والف��رح
والغصات.
نعم صراع النقطة س��وف يبدأ ورحلة
البح��ث ع��ن لق��ب جدي��د وبطل له
س��تنطلق فهل يحاف��ظ فريق الجيش
عل��ى لقب��ه المحب��ب؟؟ أم أن للفرق
األخرى ً
رأيا آخر في هذا االتجاه؟
وما هي الحظوظ للفرق المتنافس��ة؟
وما ه��ي حدوده��ا وأين س��قفها؟؟
لنتابع:

أصحاب األلقاب

ف��رق الجي��ش واالتح��اد والكرام��ة
والوح��دة والفت��وة وجبلة وتش��رين
والشرطة سبق لها الفوز باللقب بمرات
مختلفة ويحم��ل فريق الجيش الرقم
القياسي.
في حي��ن لم يذق حطي��ن والطليعة
والجزيرة والوثبة والس��احل والنواعير
طعم هذه الفرحة.
ً
س��ابقا
فه��ل يكرر أح��د الفرق الفائزة
اإلنجاز؟
وهل باس��تطاعة الذي لم يفز تحقيق
لقبه األول؟
بنظرة عامة يمكن القول وحس��ب ما
تم من اس��تقطاب لالعبين في بعض
األندية وحس��ب ما تم ضخه من مال
ً
واحدا
وإمكانات نس��تطيع الق��ول إن
من الفرق التالية سيكون فرس الرهان
نهاية الموسم .وهي الجيش (البطل)
واالتح��اد والوحدة وتش��رين وحطين
وهي التي س��تكون في سباق صعب
وطويل ومحطات س��اخنة في سعيها
للقب الثمين.
أم��ا بقي��ة الف��رق فله��ا أدوار فاعلة
ومنفعلة في هذه المعادلة الخماسية
وقد تدف��ع بفريق وتعرقل آخر وتكون
ً
س��ببا ف��ي تقري��ب الفرح��ة لفري��ق
وأبعاده��ا عن آخ��ر أي أنها لن تلعب
دور البطولة لكنها ستؤثر في توجيهها
بشكل أو بآخر.

خط البداية

بشكل عام س��وف ينطلق الجميع من
عل��ى خط البداي��ة بالطاق��ة القصوى
وبطموح مش��ترك وأه��داف مختلفة
كل حسب إمكانياته ورحلة استعداده
وقوة صفوفه وصبره (ونفسه الطويل)
وقدرته على التعامل مع المستجدات
ف��ي األس��ابيع المتتالية م��ن جدول
البطولة المقرر.
ً
واس��تنادا إل��ى النتائج تتع��زز مواقع
وتتأخ��ر مواقع وتتقدم ف��رق وتراوح
أخرى وتتأخر مثلها ويبدأ الفرز وتزداد
الطموح��ات عند فرق وت��زداد الهموم
عند غيرها وتك��ون القناعة عند الفئة
الثالث��ة منها وتس��تمر مرحلة التعزيز
والتعوي��ض حتى توزي��ع الجوائز في
النهاية (بطل  +مرب��ع ذهبي  +فرق_
وسط ،فرق هبطت) وهذه كل الحكاية.

قوة ملحوظة

روسيا – ربيع حمامة

اهتمام وترحيب

ً
ممي��زا بالبعثة
االهتم��ام كان
السورية من كافة النواحي التقى
خالل ذل��ك د .إبراهي��م أبازيد
رئيس اللجنة المؤقتة التحاد كرة
القدم مع وزير الرياضة الروس��ي

اإلقليم��ي ومحاف��ظ المدين��ة،
ورئي��س النادي ال��ذي يعد أحد
أندي��ة المقدم��ة ف��ي ال��دوري
الممت��از واللق��اءات ج��اءت
لتعزيز التع��اون بين النادي في
إقليم روستوف واالتحاد العربي
الس��وري لك��رة الق��دم ،وأبدى
الط��رف الصدي��ق الترحيب مع
تقدي��م كل مايك��رس ويدع��م
اتفاقية التعاون.
وتم نقل المباراتي��ن عبر القناة
األرضية الروسية والقناة الرسمية
للنادي على اليوتيوب وانتشرت
البطاق��ات الدعائي��ة لهم��ا منذ
وص��ول البعث��ة الس��ورية يوم
الجمعة قبل الماضي.

خسارة االفتتاح

بالع��ودة للمب��اراة األول��ى فقد
أقيمت بتواج��د  10500متفرج
منه��م  2000مش��جع س��وري
انضم��ت إليه��م كوكب��ة م��ن
الجالية الفلس��طينية والعراقية
الذين رفعوا أع�لام بلديهما إلى
جانب العلم الس��وري وشجعوا
طيلة المباراة رغم النتيجة.
البداية كانت س��ورية بفرصتين

لعمار رمض��ان ومحمد ريحانية
ردهما حارس المرمى الروس��ي
وشهدت الدقيقة  12رفع البطاقة
الحم��راء بوج��ه ديل��وز ماكيج
بع��د عرقلته لعم��ار رمضان من
الخلف قبل أن ينف��رد بالمرمى
لك��ن اش��ترك بع��د دقيقتين
بدي� ً
لا عنه لتغطي��ة النقص في
فريق روس��توف على اعتبار انها
مب��اراة ودية ،وف��ور نزوله أرض
الملعب ومن أول كرة يلمس��ها
سجل ش��يرنوف إيفجين هدف
السبق للنادي الروسي إثر دربكة
بمنطق��ة جزاء فريقنا د 17وخرج
العبي منتخبنا ياسين أبو كرش
ً
مصاب��ا د 26واش��ترك فض��ل
عليص مع ضغط روسي وسيطرة
عل��ى أرضي��ة المي��دان ترجمه
به��دف التعزي��ز د 30من ركنية
تم��ت متابعتها بداية برأس��ية
ردها القائم وأكملها لوكا آرسين
بقدمه في الشباك وجاء الهدف
الثال��ث د 42من تس��ديدة قوية
على خ��ط منطقة الج��زاء بقدم
اليكس��اندر مرت عن يسار مهند
شنطة.

الشوط الثاني استدرك منتخبنا
األمر وغير من طريقة اللعب إلى
 5/4/1لصعوبة مج��اراة الخصم
وف��ق معطي��ات الش��وط األول
ً
معتمدا على الريحانية بالمقدمة
دون المغام��رة الهجومي��ة
فغ��اب التهديد عل��ى المرميين
س��وى رأس��ية أوس��ينوف د81
م��رت بجانب القائ��م ،ولم تنفع
محاوالت المضيف االختراق عبر
األطراف والعمق لتبقى النتيجة
على حالها .3/0
ونال مصطفى الس��فراني كأس
أفضل العب م��ن منتخبنا بهذه
المباراة.

تعديل الصورة

المب��اراة الثاني��ة اختل��ف فيها
حال منتخبنا بش��كل كلي على
اعتب��ار أن الخصم أقل ً
عمرا من
س��ابقه في اللقاء األول واعتمد
فقط على  3م��ن العبين رجاله
والبقي��ة بس��ن األولمبي تحت
 23س��نة فس��يطر ش��بابنا على
كامل مجرياتها خاصة بالش��وط
الثاني الذي كان أشبه بمواجهة
بي��ن العبينا وح��ارس المرمى

رأي فني

ح��ول المباريات تحدث س��امر
بس��تنلي المدير الفني لمنتخبنا
قائ� ً
لا :بالمواجهة األول��ى لعبنا
ضد الفريق األول لنادي روستوف
المناف��س على ص��دارة الدوري
الممتاز للرجال في روسيا وضم
ً
العب��ا من منتخب أوزبكس��تان
ومثل��ه بمنتخ��ب أرميني��ا وال
يخف��ى على أحد أنن��ا لعبنا ضد
فريق يفوق مس��توى كرة القارة
اآلس��يوية بعكس اللق��اء الثاني
والفائ��دة تحققت بش��قين على
العم��وم ..أولهما إعط��اء الثقة

التحكيم

لجن��ة التحكي��م التي نث��ق بقدراتها
وحياديتها يج��ب أن تراعي وبمنتهى
الدقة تكليف الحكم المناسب للمباراة
المناس��بة وأن تتابع باهتمام وتقويم
أداء الح��كام ف��ي كل المباري��ات
والجماهي��ر والالعب��ون واإلداري��ون
يتحملون ويقدرون األخطاء اإلنسانية
لكنهم ل��ن يقبلوا بأخط��اء تحكيمية
(واضح��ة) تقلب الموازين وتس��اهم
في قلب النتائ��ج وتفضيل فريق على
فري��ق (فالصاف��رة) يج��ب أن تكون

حاالت أـخرى

أما الحاالت األخرى فتتعلق بس��لوك
الالعبي��ن وانضباطه��م ف��ي الميدان
وهذا الب��د من التعام��ل معه بجدية
ودون ته��اون وكذل��ك اعتراض��ات
اإلداريي��ن (لس��بب أو بدون س��بب)
فالدوري ممت��از وللمحترفين ويجب
أن يرق��ى الجميع إلى هذه التس��مية
للوصول إلى أعلى درج��ات االنضباط
وااللت��زام واحت��رام ق��رارات الحكام
والف��رق الزائ��رة والمنافس��ة أي البد
وأن تس��ود الروح الرياضية وهنا يأتي
دور الجمه��ور الذي يجب أن يش��جع
فريق��ه بأجم��ل العب��ارات وأحاله��ا
ً
تحفي��زا وأن يتعام��ل مع
وأكثره��ا
المنافس بالطيبة واألخالق والترحيب
ألن محصل��ة المنافس��ة إم��ا (فوز أو
تع��ادل أو خس��ارة) وال يأت��ي الف��وز
بالعصبية والنرفزة وش��تم المنافسين
والمحكمين أي بعبارة أدق:
«كونوا ً
عونا لف��رق أنديتكم وال تكونوا
ً
ً
ومقيتا عليها».
عبئا ثقي ًال

مباريات األسبوع األول

ف��ي دمش��ق الوح��دة × الجيش ،في
الالذقية حطين × الطليعة ،في حمص
الكرامة × الجزيرة ،في حلب االتحاد ×
الوثبة ،في دمش��ق الفتوة × الساحل،
في جبلة :جبلة × الش��رطة ،في حماة
النواعير مع تشرين.
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح
في موسم جديد مثمر.

قبل أيام من انطالقة الدوري..

خسارتان وديتان لمنتخبنا الشاب مع رجال وأولمبي روستوف

الروسي ( 30سنة حارس الفريق
األول) ال��ذي أنق��ذ مرماه من 8
كرات بالزوايا الصعبة ،أما طريق
الش��باك فقد اس��تفاد أصحاب
األرض في د  55من خطأ فردي
ضمن منطق��ة الجزاء وس��جلوا
األول بقدم زارتيف فاديم وعززوا
بركل��ة ج��زاء د 84فيما س��جل
لمنتخبن��ا مصطفى الس��فراني
د 79بعد عدة تمريرات بين عمار
وريحانية وفواز وملحم اخترقوا
فيها الدفاع الروسي.

لوائح االنضباط

في الموسم الفائت اقتصرت العقوبات
المدرج��ة ف��ي الئحة االنضب��اط في
غالبية الق��رارات الت��ي اتخذت بحق
المخطئين والمسيئين على العقوبات
المالية ولمس��نا أنها غي��ر مفيدة ولم
ً
ت��ردع ً
تماما
أحدا ب��ل على العك��س
ازدادت ح��االت المخالف��ات بعد أن
عرفت طبيعة المخالفة.
ون��رى في ه��ذا الدوري أن��ه البد من
اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة والبد
من الوقوف بحسم وحزم أمام (حاالت
الفوضى والشغب والشتائم واأللعاب
النارية والمفرقعات) ،وأمام تصرفات
الالعبي��ن واإلداريي��ن والمدربي��ن
والجماهير أي الب��د لقانون اللعبة أن
يحت��رم حتى يصل إل��ى كل ذي حق
حقه وحت��ى تكون مالعبن��ا مناخات
مناسبة للعطاء وحتى يكون المستوى
الفني هو معيار الفوز والخسارة.

على طريق االستعداد واإلعداد للدوري
المنتظ��ر س��عت إدارات األندية لبناء
فرقه��ا وتعزيزه��ا وتحضيره��ا ب��كل
ما توف��ر لها م��ن إمكان��ات وخاصة
(اإلمكانات المادية).
وعلى هذا األس��اس استطاعت األندية
وبش��كل متفاوت اس��تقطاب العبين
مميزين عززت به��ا صفوفها كما أنها
تعاقدت مع مدربي��ن أكفياء قادرين
عل��ى قيادة الدفة ولديها ً
أيضا س�لاح
ه��ام يتمث��ل بالجمهور فه��ي تمثل
قوة ملحوظة في ه��ذا التنافس وهي
مرش��حة للفوز باللقب واالستمرار في
التنافس حت��ى الخطوات األخيرة من
عمر المسابقة وقد سمينا الفرق القادرة
ً
اس��تنادا لما قدمته إداراتها
على ذلك
من دع��م ال مح��دود لها وم��ا قدمه
«الرع��اة الداعمون» له��ا الذين دخلوا

اهتمام وترحيب مميز من الجانب الروسي

أسبوع من الزمن ،قضاه منتخبنا
الوطني الش��اب لكرة القدم في
مدينة روس��توف الروسية ضمن
معس��كر تدريب��ي ،ع��اد بع��ده
المنتخ��ب يوم أم��س الجمعة
إلى دمش��ق لبدء مرحلة تحضير
جدي��دة عل��ى طري��ق تصفيات
كأس آس��يا الت��ي تس��تضيفها
طاجكس��تان ابتداء م��ن الثاني
من شهر تشرين أول القادم.
تضم��ن المعس��كر مباراتي��ن
وديتين األولى م��ع رجال نادي
روستوف متصدر الدوري الممتاز
رفقة كراسنودار وخسره منتخبنا
بثالثة أه��داف دون رد ،وكانت
المواجه��ة الثانية بع��د يومين
من األولى جمعت ش��بابنا ً
أيضا
بنادي المدينة إنم��ا لفئة تحت
ً
عام��ا وخس��رها منتخبن��ا
23
بنتيجة  2/1وج��رت المباراتين
على ملع��ب أوليم��ب 2-الذي
يتسع لـ 15ألف متفرج.
ً
بعيدا ع��ن المباريات فقد تدرب
منتخبن��ا بواق��ع حصتين ً
يوميا
صباحية في صالة القوة والركض
باله��واء الطل��ق ضم��ن منطقة
متنفس��ها طبيع��ي ،ومس��ائية
شملت الحالة الفنية والتكتيكية
وغيرها على ملعب ترود القريب
من مكان اإلقامة.

عليها من أوسع األبواب وبسبب الذي
حصل وصل��ت قيمة عق��ود الالعبين
ألرقام قياس��ية هذا الموس��م والقى
ً
ً
اس��تهجانا
استحس��انا كما القى
ذلك
عند البعض.

واحدة وموحدة أمام كل الحاالت وأن
تكون عادلة في كل مراحل المباريات
وخاص��ة ف��ي الح��االت الصعبة من
مفرداتها ومجرياته��ا فالفرق أصبحت
ً
كثيرا وال يجب أن يضيع الجهد
تكلف
بصافرة طائشة.

والخب��رة لالعبينا أم��ام العبين
كبار يلعبون في مس��ابقة كأس
االتح��اد األوروب��ي ،وثانيهم��ا
تجري��ب الحال��ة الجماعي��ة
الدفاعي��ة لمنتخبن��ا والتكتيك
الدفاعي المنظم رغم فارق العمر
والخبرة والقوة والسرعة.
وأض��اف « بس��تنلي « :أعم��ار
العب��ي منتخبن��ا مابي��ن الـ 16
و 18ولعبوا ضد من يفوقهم بـ10
س��نوات وهم بمس��توى قاري،
وال ته��م النتيج��ة بمث��ل هكذا
مباريات ب��ل نركز على ماتحدثنا
ً
منتخبا
عنه بالبداية ،فنحن نبني
ً
شابا س��يفتخر به في المستقبل
القري��ب كل محب ولكنه بحاجة
للوق��ت والصبر لكس��ب الخبرة
والعقلية األوروبي��ة التي تتمتع
بمزاي��ا كثيرة منه��ا التحرك من
دون ك��رة وأخذ الق��رار الصحيح
قبل اس��تالمها وغيرها من أمور،
وهذا ال ينفي أننا نسعى ونعمل
القتالع ورقة الترش��يح المباشر
عن مجموعتنا الثالثة بالتصفيات
اآلس��يوية رغم أن خصمنا األبرز
فيها المضيف الطاجيكي.

استعدادات الفتوة مطمئنة
مالك الجاسم
الفتوة يسير في المسار الصحيح والمتابع لمجريات
األمور داخل األروقة يعرف ً
تماما أنه لن يكون ضيف
ً
ش��رف بل ً
صعب��ا بين أندية ال��دوري الذي ال
رقما
يعترف سوى بالنتائج والمباريات األولى له ستكون
انطالقة حقيقية ليقدم نفسه كما يريده جمهوره.
الفتوة خ��اض عدة مباري��ات تحضيرية للدوري مع
المجد وتع��ادال بهدف لمثله وخس��ر أم��ام الوثبة
بخمس��ة أهداف وعاد ليفوز على النضال بخمس��ة
أهداف لهدف وف��ي هذه المباريات كانت الخيارات
متاحة أم��ام المدرب للوصول إل��ى جاهزية الفريق
خاصة من ناحية اللياقة البدنية واالنس��جام داخل
المستطيل األخضر وهذه المالحظات ظهرت خالل
مب��اراة الوثب��ة التي كثر ال��كالم حوله��ا لكنها في
المحصلة تبقى تجريبية للفريق.
القائمة
تض��م قائمة الفتوة التي س��تدخل الدوري بعد أيام
ك ًال من :الجهاز الفني بقيادة الكابتن همام حمزاوي
مدربا للفريق ويس��اعده احمد جالد وحسام علوش
ومدير الفري��ق صالح العاني وم��ن الالعبين :فاتح
العمر – ش��اكر الرزج– علي الهالمي – زين الفندي-
شمس الدخيل -صبحي تحسين -باسل حسكيرو-
س��ليمان ابراهيم -احمد القاسم -محمد كنيص-
عبدالمجيد عبدهللا -وسيم بوارشي -علي بعاج-علي
رمضان– محمد ه��زاع – هاني النوارة – عبد الكريم
الفتيح – ميسرة العرس��ان – نصر محيميد – احمد
كلزي – حازم جبارة– ربيع سرور.

أما الحديث عن الوضع المادي داخل النادي فسعت
اإلدارة لحل ه��ذه المعضلة من خ�لال البحث عن
قنوات اتصال مع الداعمين وتعهيد مباريات الفتوة
ف��ي الدوري لتغطية نفق��ات الفريق خالل مباريات
الذه��اب وربما يكون لمرحلة اإلياب حديث آخر مع
عودة أزرق الدير للعب على أرضه وبين جماهيره.
تفاؤل
التفاؤل حاضر في الشارع الرياضي وهذا حق مشروع
للجماهير الزرقاء التي تترقب عودة فارس��ها األزرق
للع��ب على أرض��ه وبين جمهوره وتع��ود صيحات
جماهيره وأفراحه��م للملعب البلدي وهذا األمر لن
يطول وتوليفة الفتوة تضم ً
عددا من الالعبين ذوي
الخب��رة الكافية داخل المس��تطيل األخضر مطعمة
بوجوه ش��ابة يتوقع لها ش��أن كبير ف��ي كرة القدم
ويقودهم مدرب ش��اب قادر على السير بفريقه إلى
المقدم��ة وإعادته إلى زم��ن االنتصارات وخلف كل
ذل��ك إدارة وظفت جل وقتها لهذا النادي ليعود كما
كان ومع إنن��ا كنا أول من يحظى بلقاء حصري مع
رئيس النادي بسام العرس��ان الذي صرح وبالحرف
الواحد ال يوجد في قاموس��نا ش��يء اس��مه الفشل
وهذه ثقة كبيرة لرئيس النادي تس��جل له وبالفعل
هذا ال��كالم ارتبط قو ًال وفع� ً
لا بمرحلة عمل كبيرة
وبفترة قصيرة اس��تطاعت إدارة الفتوة إعادة ترتيب
ً
ً
كبي��را في موضوع
ش��وطا
بيته��ا الداخلي وقطعت
التعاق��دات وتجديد العقود وتس��مية الجهاز الفني
واأله��م الدعم المادي الالمحدود وما اعتمدته هذه
اإلدارة خطوة شجاعة في مسألة االعتماد على الخلط
بين الخبرة والش��باب ومن يرسم ويخطط للمنظور
البعيد ً
حتما سيكون النجاح حليفه.

كرة القدم
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(اليوم) الجيش والوثبة يتنافسان على كأس السوبر الكروي
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من القلب

عودة حلب المشرقة

الفريقان ركلة بركلة حتى يفوز أحدهما.

صبحي أبو كم

تكافؤ

يلتق��ي الي��وم (الس��بت) ن��ادي الجيش بطل
الدوري والوثبة بطل كأس الجمهورية في مباراة
(كأس الس��وبر) الذي يس��بق انط�لاق الدوري
الممت��از بأس��بوع لموس��م  2020 ،2019على
ملعب تشرين بدمشق في الساعة  4عصرا,وحدد
اتح��اد كرة القدم كس��ر التع��ادل بنهاية الوقت
االصل��ي باللجوء إلى تنفيذ ركالت الترجيح لكل
ناد  5ركالت بالتناوب وإذا استمر التعادل يلعب

الفريق��ان متش��ابهان نظريا في حال��ة االعداد
لموس��م كروي جديد ،وتكمن مؤه�لات القوة
ف��ي كال الناديين في العديد م��ن النقاط ,أولها
ف��ي خب��رة اإلدارة وما تقدمه من وس��ائل دعم
للفريق نفس��يا وذهنيا وبدنيا وتخلق منه فريقا
منس��جما قادرا على تقدي��م أقصى واجباته في
الملع��ب ويرتبط العطاء بالنتائ��ج التي يحققها
الفري��ق كمجم��وع وكل الع��ب بش��كل فردي,
ويأتي دور المدرب في طريقة توظيف الالعبين

في الملع��ب ووضعه في الم��كان الذي يعطي
فيه ,وتبرز قدرات الم��درب في حال توجيهات
الالعبين في السيطرة على الملعب أداء ونتائج
في هز شباك الخصم ,وتقبل الالعبين االنسجام
وتنفيذ الخطط التي تحقق خطورة على المنافس
والناظمة لحركة العبيه.

مقارنة

ومن خ�لال المقارنة بين فريق��ي الناديين وما
يتمتع كل واحد منه م��ن ميزات تبدو متكافئة
نسبيا ويفصل بينها حالة الوعي الذاتي لكل العب
في الفريق والمستوى الذي سيظهر به وتبدو هنا

أرجحي��ة فريق الجيش س��واء ببطولة الكأس أو
بطولة الدوري أو حتى في بطولة نفس المسابقة,
ً
علما أن الفوز بها ليس بقيمة الفوز ببطولة الدوري
أو بطول��ة ال��كأس ألن ليس لها أي��ة ميزة على
المستوى المحلي أو المس��توى الخارجي ,وكل
م��ا تحمله في طياتها هو تقديم الفريق الفائز بها
للدوري القادم على أنه جاهز بعطاء مميز.

تاريخ البطولة

بدأت انطالق بطولة كأس السوبر وفق السنوات التالية:
 ع��ام  1985ف��از الكرام��ة بطل ال��دوري علىاالتحاد بطل الكأس .3/0

 عام  1988فاز الفت��وة بطل الكأس على جبلةبطل الدوري بفارق اللقاءين فاز ذهابا وخسر ايابا
بفارق هدف.
  2008ف��از الكرامة بط��ل الثنائية على المجدوصيف بطل الدوري .3/0
  2013فاز الجيش بطل ال��دوري على الوحدةبطل الكأس بركالت الترجيح
  2016ف��از الوحدة بطل ال��كأس على الجيشبطل الدوري .1/0
  2018فاز الجيش بط��ل الثنائية على االتحادوصيف بطل الدوري .1/0

تصفيات كأس آسيا للناشئين لكرة القدم

األربعاء ..منتخبنا يواجه نظيره السعودي في قمة مبكرة بالمجموعة الرابعة

أنور البكر
يفتتح منتخبنا الوطني للناشئين
مبارياته في التصفيات اآلس��يوية
لكرة القدم (تحت  16س��نة) يوم
األربع��اء القادم بمواجهة قوية مع
نظيره السعودي في تمام الساعة
( )21.20لي� ً
لا بتوقي��ت دمش��ق
على س��تاد األمير محمد بن فهد
في مدينة الدمام الس��عودية التي
تس��تضيف مباري��ات المجموعة
الرابع��ة الت��ي تضم إل��ى جانب
منتخبنا والمنتخب المضيف ك ًال
من منتخبي عمان وباكستان.

قمة وتفاؤل

وتع��د مب��اراة منتخبن��ا م��ع
نظيره الس��عودي قم��ة مباريات
ً
قياسا للمستوى الذي
المجموعة
قدمه المنتخبان في بطولة غرب
آس��يا األخيرة باألردن التي ذهب
لقبها للمنتخب الس��عودي فيما
ً
حل منتخبنا ً
سادسا,
ثالثا وعمان
وي��رى متابع��ون أن نتيجة هذه
المب��اراة س��تحدد إلى ح��د كبير
هوية متص��در المجموعة ،وكانت
أخر مب��اراة جمع��ت المنتخبين
قد ج��رت في بطولة غرب آس��يا
قبل اق��ل م��ن ش��هرين انتهت
بفوز المنتخب السعودي بثالثية
نظيف��ة ،لك��ن م��درب منتخبنا

محم��د عقي��ل ي��رى أن األم��ور
ً
كثيرا ف��ي التصفيات
س��تختلف
المرتقب��ة لعدة اعتب��ارات أهمها
ً
كثي��را
أن أداء منتخبن��ا تط��ور
خالل الفت��رة القليل��ة الماضية،
وهو م��ا ظهر ً
جليا ف��ي مبارياته
الودية األخيرة وبشكل خاص مع
المنتخب اللبناني الذي فاز عليه
مرتين بنتيجتين أفضل من تلك
الت��ي ف��از فيها عليه ف��ي بطولة
ً
علم��ا أن التصنيف
غرب آس��يا,
الحالي لمنتخبنا ه��و ( )29على
مس��توى الق��ارة فيم��ا تصنيف
المنتخب السعودي هو ()17
م��ن جهة أخ��رى ي��رى مراقبون
أن المنتخب العمان��ي قادر على
المنافس��ة في هذه المجموعة إذا
ما أخذنا بعين االعتبار أنه مصنف
ً
سابعا على مس��توى القارة بالنظر
لنتائج��ه الكبي��رة في النس��خة
الماضية من بطولة آس��يا ,ولكن
منتخب ه��ذه التصفيات يختلف
ً
كثي��را ع��ن المنتخ��ب الس��ابق
باعتراف مدرب المنتخب العماني
نفس��ه ال��ذي ق��اد المنتخب في
بطولة آس��يا السابقة وبطولة غرب
آس��يا لهذا العام ,أم��ا المنتخب
الباكس��تاني فهو من المنتخبات
المغمورة وغي��ر المصنفة نتيجة
ن��درة حض��وره ومش��اركاته في
االستحقاقات القارية.

قوام البعثة

تض��م بعث��ة منتخبن��ا الوطن��ي
للناشئين المسافرة إلى السعودية
ً
(مدي��را
ك ًال م��ن ط�لال ب��ركات
للمنتخ��ب) ,خ��وان مارك��وس
ً
ً
فني��ا) محم��د
(مش��رفا
تروي��ا
ً
(مدربا) هاش��م كرد اوغلي
عقيل
ً
(مساعدا للمدرب) محمد بيروتي
ً
(مدرب��ا لح��راس المرم��ى) عبد
ً
الوكيل المصري (إداريا) محس��ن
ً
(معالج��ا) أن��ور البك��ر
الع��وض
ً
ً
(منس��قا إعالمي��ا) يع��رب زكريا
ً
(مصورا) ش��ادي حسين (مسؤو ًال
ً
للتجهيزات) و 23العبا هم :حسن
محم��ود ,محم��ود النايف ,أنيس
قاس��م ,عب��د النافع الش��ريباتي,
محم��د عثمان ,محمد س��راقبي,
المقداد احمد ,إبراهيم ش��عبان,
علي الرينة ,محمد شحرور ,أحمد
كال��و ,عم��ار حديد ,عم��ر جبارة ,
محمود قلعة جي ,حس��ان الزياز,

زكري��ا الرمضان ,محمد س��ليمان
الحاج  ,نوار الحلبي ,خالد الحجة,
عب��د الرحم��ن ش��اهين ,بش��ر
الش��هابي ,مضر الخطيب ,محمد
حسونة ,أحمد حاج عمر.

ترتيبات

في الجانب اإلداري تم انجاز كافة
الترتيبات الالزمة للمشاركة حيث
قامت إدارة المنتخب باس��تكمال
التصوير الشعاعي الخاص بتحديد
العمر لكافة إف��راد المنتخب في
مستش��فيات العاصمة وبإشراف
اتحاد الطب الرياضي ,كما أنجزت
ترتيبات س��فر البعث��ة في وقتها
المحدد يوم بعد غ�� ٍد االثنين إلى
مدين��ة الدمام الس��عودية ,حيث
س��تكون مغ��ادرة منتخبن��ا عبر
مط��ار بي��روت الدولي بحس��ب
مدي��ر المنتخ��ب ط�لال بركات
ً
موضحا لهم
الذي التقى الالعبين
بعض األمور اإلجرائي��ة المتعلقة

جدول مباريات المجموعة
المنتخبان
اليوم
باكستان × عمان
األربعاء 2019 - 9 – 18
سورية × السعودية
عمان × سورية
الجمعة 2019 9- - 20
السعودية× باكستان
باكستان× سورية
األحد 2019 9- – 22
السعودية × عمان

التوقيت
18.25
21.20
18.25
21.20
18.25
21.20

بس��فر البعثة ,..وأكد بركات الثقة
العالية بالالعبين لتقديم مستوى
ً
مشددا على
مش��رف بالتصفيات,
مس��ألة االنضباط الت��ي اعتبرها
ً
ً
جوهريا لتحقي��ق النجاح,
ش��رطا
ً
مؤك��دا أهمية كل لحظة من اآلن
وحت��ى انتهاء التصفيات ,وأش��ار
إل��ى االهتم��ام الكبي��ر للقي��ادة
الرياضي��ة واتح��اد الك��رة به��ذا
المنتخب واآلم��ال العريضة التي
يأمل الش��ارع الرياض��ي بتحققها
من خالله.

تحضيرات

وكان منتخبنا قد ب��دأ يوم األحد
الماض��ي المرحل��ة األخي��رة من
تحضيرات��ه للتصفيات اآلس��يوية
عبر معس��كر تدريب��ي مغلق في
ً
غ��دا األح��د,
دمش��ق ,ويختت��م
وأقيمت التدريب��ات على مالعب
الفيحاء عل��ى فترتي��ن صباحية
ومس��ائية ب��دأه الجه��از الفن��ي
باختبارات تحمل فردي باستخدام
تقنيات حديثة أش��ارت إلى تطور
ً
قياس��ا
ايجاب��ي ونتائج مطمئنة
الختبارات مماثل��ة أقيمت خالل
المعسكرين الس��ابقين ,وتضمن
المعس��كر مباراة ودية وتدريبات
عل��ى األض��واء الكاش��فة ,بنفس
موعد مبارياته في التصفيات.
تحضي��رات منتخبن��ا للتصفيات
اآلس��يوية بعد تكليف جهاز فني

جديد له بقيادة محمد عقيل مطلع
الشهر الفائت ،تضمنت معسكرات
داخلية متواصلة تخللها معس��كر
خارجي في لبنان لعب خاللها عدد
من المباريات الودية ,حيث خسر
مبارات��ه األولى أم��ام فريق رجال
الجي��ش بأربعة أه��داف نظيفة,
بعدها تعادل مع ش��باب الوحدة
بهدفين لكل منهما ,ليعود ويخسر
م��ع فريق رج��ال الوح��دة بأربعة
أهداف مقابل هدف واحد ,بعدها
فاز على ش��باب المج��د بهدفين
ً
س��لبا مع ش��باب
لهدف وتعادل
الشرطة وفاز على شباب الجيش
بثالثي��ة نظيف��ة ,بعده��ا أجرى
ً
ً
تدريبيا في لبنان استمر
معسكرا
خمسة أيام لعب خالله مباراتين
وديتي��ن مع المنتخ��ب اللبناني
انتهت األول��ى لمصلحة منتخبنا
بثالث��ة أه��داف نظيف��ة والثانية
بهدفين دون رد ,وفي المعس��كر
األخي��ر لعب مب��اراة وحيدة أمام
ش��باب نادي المحافظة وخسرها
بهدفين مقابل هدف واحد.

الملعب

تقام جميع مباري��ات المجموعة
على س��تاد األمير محمد بن فهد
بمدين��ة الدمام الذي أنش��ئ عام
 1973ويتسع لـ ( )35ألف متفرج،
وس��بق أن أقيمت عليه نهائيات
كأس آسيا للشباب عام .2008

عندما يعود الرياضي الصغير بعمر الناشئين إلى التألق فهذا
يعني بداه��ة أن النجاح هذا قد أعاد اللعب��ة ..أي لعبة إلى
مسارها بعد توقف طويل ،فما عانته حلب ال يخفى على أحد
فق��د توقفت عجالت الحياة بكل مناحيها والرياضة أحد تلك
الفعاليات التي تأثرت إلى حد كبير.
حل��ب كانت إحدى ق�لاع الرياضة الس��ورية ،فمن ال يعرف
عن كرة الس��لة في حلب وتنافس األندي��ة العريقة كاالتحاد
والج�لاء والحرية واليرموك في كرنفال ق��لّ نظيره ،ومن ال
يعرف عن النج��وم الذين تألقوا في ه��ذه اللعبة على مدى
عقود ورفدوا كل فئات المنتخبات ،ومن ينس��ى حب حلب
الجارف لك��رة القدم ونج��وم أنديتها الذين ش��كلوا العمود
الفقري للمنتخبات وظهروا على شاشة الرياضة السورية وإلى
أندي��ة محترفة أوروبية ولعب عدد كبي��ر منهم في بطوالت
العالم وخاصة فئة الشباب.
ً
وأبطال حلب بالجمباز كانوا المنافس األشد بأسا في بطوالت
الجمهورية ومنتخباتها ومن ينسى ذهبية هشام في السباحة
وعلى المستوى اآلسيوي.
الكثير من النجوم قدمتهم حلب للرياضة الس��ورية وها هي
اآلن وبعد أن تحررت تعود كطائر الفينيق إلى الساحات وها
هي البشائر تعلن عن نفسها.
فحلب بطلة أولمبياد الناش��ئين بكرة الس��لة ،وحلب تشهد
نهوض��ا ً
ً
قويا بالجمباز أعلن عن نفس��ه بوضوح في أولمبياد
الناشئين ،والمخاض مستمر في بقية األلعاب التي ستشهد
عودة إلى المواقع المعهودة لحلب الشهباء.
الص��ف األول ألي لعب��ة هو البداية ،والناش��ئون هم البداية
وعودتهم إلى التصدر في بعض األلعاب دليل تعافي الكوادر
التدريبية الت��ي تعمل في الظل كي تق��دم عملها للجمهور
وهذا ما حصل.
ننتظر س��باحة حلب ،وألعاب القوى فيه��ا ،وننتظر انطالقة
جديدة بك��رة الطائرة واليد ألن تكام��ل األلعاب دليل نهضة
شاملة ورغم كل التحديات التي مرت بها حلب القلعة إال أنها
بقيت صامدة وبدأت اآلن في العودة إلى مواقعها المعهودة.
لع��ل أكثر الخطوات االس��تراتيجية أهمية هي اس��تمرارية
أولمبي��اد الناش��ئين على مس��توى القطر فمنافس��ات هذا
األولمبياد تبرز مكامن القوة في كل محافظة وتفتح الطريق
أم��ام مواهب مجهولة ،كما ويظهر هذا الحدث نقاط الضعف
التي تكرست على مدى سنين عجاف انكمشت فيه القدرات.
ً
إذا اس��تمرارية ه��ذا العمل االس��تراتيجي ض��رورة وجودية
للرياضة الس��ورية ،وتش��ديد الرقابة على نوعية المشاركات
ب��أدق تفاصيلها مهمة للغاي��ة ألنها تفرز أبط��ا ًال من النخبة
تحت��اج إلى برامج عمل إضافية الس��تكمال الحلقة العمرية
ً
ً
وتخصصا ،كما
تط��ورا
وبالتال��ي دفعه��ا إلى مس��ارات أكثر
أن معالج��ة الثغرات ونقاط الضعف الت��ي تحتاج إلى جهد
مضاعف جزء من هذه االستراتيجية.
ع��ادت حلب ..وعادت حم��ص وحماة والس��ويداء ،وعادت
الحس��كة والالذقي��ة وطرط��وس وننتظ��ر انطالق��ة بقي��ة
المحافظات ،ودمشق تبقى العاصمة ومنها البداية.
خط��وات ثابتة على الطريق الصحيح س��تتحول إلى قفزات،
ونحن باالنتظار.
نبيل الحاج علي

النبك والحرجلة في صدارة
دورة النصر الكروية بريف دمشق
تتابع اندية ريف دمش��ق مباريات دورة النصر الثانية لكرة القدم لألسبوع
الثاني لدوري المجموعات والنتائج وفق التالي:
م��ج  :1وقع��ت الفرق االربعة في ف��خ التعادل ,فقد تعادل الكس��وة مع
الحرجلة  1/1وتعادل م .الشام مع عرطوز  ,2 /2وأصبح ترتيب فرقها:
 -1الحرجله له  4نقاط و 6أهداف وعليه واحد.
 -2م .الشام له  2نقطة و 3أهداف وعليه مثلها.
 -3الكسوة له  2نقطة و 2هدف وعليه مثلها.
 -4عرطوز له  1نقطة و2هدف وعليه .7
مج  :2تابع النبك تألقه وفاز على جيرود  4/2وتعادل الضمير مع جرمانا
 , 3/3واصبح ترتيب فرقها
-1النبك له  6نقاط وله  7أهداف وعليه .4
– 2جرمانا له  2نقطة وله  6أهداف وعليه مثلها.
 -3جيرود له 1نقطة وله  5أهداف وعليه  7أهداف.
 – 4الضمير له  1نقطة وله  5أهداف وعليه .7

مدير فريق الشرطة :فريقنا متجدد ..ووصلنا إلى مرحلة متقدمة بالتحضير
فريق الشرطة للموسم القادم نفض عنه تركة كبيرة
ً
استعدادا للموسم
واتخذت إدارته إجراءات جديدة
الق��ادم (دوري وكأس) بأجه��زة جديدة والعبين
جدد وإمكانات متوفرة بالحدود المطلوبة.
أين وصل الش��رطة؟ ماذا ع��ن اإلجراءات التي
تمت؟؟ وما هو الطموح؟؟ كيف تسير األمور؟
م��ن جديد الفري��ق؟ من تبقى م��ن القدامى؟
أس��ئلة وضعناه��ا أم��ام مدي��ر فري��ق الرجال
المتجددة الكابتن يامن سقر فأجاب.

دراسة ضرورية

ما اإلج��راءات التي تمت والقرارات التي نفذت
بفريق رجال الشرطة؟
بعد انتهاء الموسم الفائت وبعد أن درست إدارة
النادي واتحاد الشرطة السوري الرياضي برئاسة
العميد حاتم الغايب مس��يرة الفريق ومستواه
الفني الذي قدمه بال��دوري وبالكأس رأيناه أن
البد من صورة جديدة طيبة وسوية فنية للفريق
يج��ب أن تكون في الموس��م القادم وعلى هذا

وأمجد العلي وبشار النهار ومحمد خلف ونسيم
الحلبي وصهيب الشرعبي وعلي مريمية وهادي
ملط وعل��ي خليل وكرم عم��ران ومحمد خالد
عرابي ومازن علوان ،واس��تقطبت إدارة النادي
الالعبين الجدد :يوسف أصيل (حطين) ومحمود
اليونس (كرامة) ومحمد عقاد (تشرين) أحمد
محي��ا (يقظة) ،محمد الب��ري (جهاد) ريفا عبد
الرحمن (المجد) ،ومحمد عيس��ى (الساحل)،
وحس��ن بليلو (حطين) ،ومالك علي (الجهاد)،
ومحمد غ�لاوي (محافظة) ،وبذلك اس��تكمل
الن��ادي كل صفوفه من ح��راس مرمى والعبي
دفاع ووسط ومهاجمين.

األساس اتخذت خطوات عملية وميدانية.

خطوات واقعية

ما هذه الخطوات؟
إع��ادة هيكلية أجه��زة الفري��ق أو ًال ،حيث تم
ً
مديرا للفريق األول وسمي سعد زغلول
تكليفي
ً
إداري��ا للفريق .أم��ا الجهاز الفن��ي فتم تكليف
المدرب باس��م م�لاح وهو ابن الن��ادي وأحد
العبي النادي القدامى لس��نوات طويلة يعاونه
ً
مس��اعدا وهو من أبناء
في ذلك حس��ام عوض
النادي والمدرب ياسر قدو لحراسة المرمى وهو
ً
ً
س��ابقا وحارس دولي ،أما
أيض��ا حارس النادي
بالنسبة للجهاز الطبي فتم تكليف الخبير عزت
شقالو بالمهمة ومعه فايز نابلسي وعمار بريش
ً
معالجا ،والمنس��ق اإلعالمي
وحس��ين حيالني
ف��راس حوراني ومس��ؤول التجهيزات ش��ادي
شحادة ومرافق الفريق فواز موسى.

الباقون

من بقي من الالعبين القدامى؟

التحضير للموسم

بقي كابتن الفريق خالد عقلة والحارس للمرمى
شيفان أوس��ي وعقبة مرعي وقاسم بهاء الدين
ومحم��د كواية ومجد الغاي��ب وأحمد المرعي

ماذا عن التحضير الفعلي للموسم القادم؟؟
انطلق��ت رحل��ة التحضي��ر مطلع ش��هر تموز
الماضي .عب��ر تمارين التحضير باللياقة البدنية
والحدي��د بعده فترة االنتقاء تم إقامة معس��كر
تدريب��ي بالالذقية لمدة  10أي��ام ومن خاللها

لعب الفريق مباراة ودية مع فريق التضامن فزنا
.2/1
وبعدها استمر التحضير في دمشق عبر تدريبات
موضوع��ة ومباري��ات ودية منها م��ع الجيش
ً
س��لبا والمنتخب الشاب وتعادلنا 1/1
وتعادلنا
ومع الس��احل وفزنا /1صفر ومع اليقظة فزنا /4
صفر ومع الفتوة؟؟
وأستطيع أن أعتبر أن تحضيرنا القوي كان من
خالل مش��اركتنا بدورة الوفاء التي نظمها فريق
تش��رين ولعب فريقنا  4مباريات تنافس��ية مع
حطين الذي فاز /2صفر ومع جبلة فزنا /2صفر
ومع االتحاد /1صفر وخسرنا مع الوحدة .1/4
وظهر الفريق بسوية طيبة من خالل تجريب كل
الالعبين وهذه جرعة تدريبية ممتازة بعدها
عدنا إلى دمش��ق ونتابع االستعداد وفق الخطة
الموضوع��ة بالتدري��ب والمباريات واس��تطيع
ً
ً
كبي��را وبدأت مالمح
ش��وطا
القول :إننا قطعنا
اإلعداد تظهر بوضوح.

متابعات وتجهيزات

ً
ً
خاص��ا ومس��ؤو ًال من
اهتمام��ا
ن��ال الفري��ق
العمي��د حاتم الغايب رئي��س االتحاد الرياضي
الس��وري للش��رطة الذي تابعنا خط��وة بخطوة
من بداية فترة التحضير واإلعداد واالس��تعداد
والمعس��كرات والمباريات الودي��ة والتدريبات
اليومي��ة ،وكان للمقدم مني��ف طعمة رئيس
نادي الش��رطة المركزي دور كبي��ر في متابعة
وتقديم العون لنا في كافة المجاالت ،لذلك البد
من تقديم الشكر لمن يستحقه ،وفي المحصلة
نتقدم بالش��كر الكبير لوزارة الداخلية التي توفر
لنا كل م��ا يلزم م��ن إمكانات ودع��م لرياضة
الش��رطة بش��كل عام ولجميع األلع��اب ،ونعد
الجميع ومعهم جماهير نادي الشرطة وعشاقه
ومحبيه ومتابعيه بأننا سنكون عند حسن الظن
في االستحقاقات الرسمية القادمة ونقدم صورة
طيبة عن مس��توانا بما يتناسب والثقة والدعم
المقدم لنا.

محليات
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قرارات جديدة للمكتب التنفيذي
اصدر المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام خالل جلسته
الدورية األخيرة برئاسة اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد
الرياضي العام عدة قرارات أبرزها:

 إيف��اد بعث��ة المنتخب الوطني األولمبي بك��رة القدم إلى األردن
خ�لال الفترة م��ن  2019/9/17-12إلقامة معس��كر تدريبي وإجراء
مباراتين وديتين مع المنتخب األردني.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطني لرفع األثقال إلى تايالند خالل الفترة
من  2019/9/28-16للمشاركة في بطولة العالم للرجال والسيدات.
 إيفاد بعث��ة المنتخب الوطني للجودو إلى الهند خالل الفترة من
 2019/9/16-10للمشاركة في بطولة آسيا.
 إيف��اد بعثة المنتخب الوطني للمب��ارزة إلى الكويت خالل الفترة
من  2019/9/17-9للمشاركة في البطولة اآلسيوية للناشئين.
 إيف��اد بعثة المنتخب الوطن��ي للترياثلون إلى لبنان خالل الفترة
من  2019/9/16-14للمش��اركة في س��باق الناقورة الدولي السنوي
الثالث.
 إيفاد الع��ب المنتخب الوطني أللعاب الق��وى مجد الدين غزال
والمدرب عماد س��راج إل��ى قطر خ�لال الفترة م��ن  9/27ولغاية
 2019/10/5للمشاركة في بطولة العالم أللعاب القوى.
 إيف��اد العبي المنتخب الوطني للرماية :ف��ادي حمدان ورائد أبو
عس��لي إلى قطر خالل الفت��رة من  2019/11/14-3للمش��اركة في
البطولة اآلسيوية.
 إيف��اد الع��ب المنتخ��ب الوطني للش��طرنج ط�لال الزعيم إلى
كازاخس��تان خالل الفترة من  2019/9/18-8للمش��اركة في بطولة
آسيا للمخضرمين.
 إيفاد بعثة ناديي الش��رطة المركزي والنبك بكرة اليد إلى األردن
خالل الفترة من  9/24ولغاية  2019/10/5للمشاركة ببطولة األندية
العربية للسيدات.
 قبول اس��تقالة الدكتور علي عباس من رئاس��ة االتحاد الس��وري
للكيك بوكس��ينغ وتكليف محمد خريس رئيس��ا لالتحاد بدال منه
لحين موعد االنتخابات.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطني بكرة المضرب للناشئين إلى أمريكا
خالل الفترة من  2019/9/30-18إلقامة معس��كر تدريبي استعدادا
للمشاركة في بطولة كأس ديفز.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطني بكرة السلة تحت  16سنة لإلناث إلى
األردن خالل الفترة من  2019/10/7-2للمشاركة في الدورة الودية.
 إيفاد بعثة المنتخ��ب الوطني للمصارعة إلى العراق خالل الفترة
من  2019/10/9-1للمش��اركة في بطولة العرب للمصارعتين الحرة
والرومانية.
 إيفاد مدرب ألعاب القوى فياض بكور والالعبة لوريس دنون إلى
مصر خالل الفترة من  2019/10/24-19إلتباع ندوة ومعسكر تدريب
المسافات المتوسطة والطويلة .
 إيفاد بعثة ناديي دير عطية والتضامن للقوس والسهم إلى العراق
خالل الفترة من  2019/10/26-21للمشاركة ببطولة األندية العربية.
 إيفاد أحمد جبر الرفاعي رئيس اتحاد المبارزة إلى سويسرا خالل
الفترة من  11/29ولغاية  2019/12/1لحضور المؤتمر الدولي للعبة.
 إيفاد محمد س��امر ضيا أمين السر العام لالتحاد العربي السوري
لكرة القدم إلى الس��عودية خالل الفترة من  2019/9/19-14لحضور
اجتماع الجمعية العمومية غير الع��ادي االنتخابي لالتحاد العربي
للعبة.
 إيفاد مدرب كرة المضرب ليث سليم إلى تايالند خالل الفترة من
 2019/10/27-25لحضور دورة المدربين الدولية .
 احداث نادي رياضي في محافظة حماة باسم نادي ( مرج مطر )
ويتبع النادي المذكور إلى اللجنة التنفيذية بحماة.
 اع��ادة تش��كيل مجلس إدارة ن��ادي محافظة حم��ص الرياضي
واالجتماعي والثقافي برئاس��ة محمد الزين وعضوية  :هزار الدقس
– لم��ى طباع – رن��ا العبد هللا – نصر الحس��ين – عهد خزام وأمين
العيسى.
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صبحي أبو كم
حقق منتخ��ب التايكواندو المرك��ز الثالث في بطولة
لبنان الدولية المصنفة من االتحاد الدولي فئة (,)G1
وبمشاركة  26منتخبا من قارات آسيا وأفريقيا وأوربا
وأمري��كا الالتينية  ,وت��وج العبو منتخبن��ا بـ ()22
ميدالية منوعة جاءت حصيل��ة حضور طيب ألبطالنا
وبطالتنا في منافسات كافة الفئات وللجنسين.

نتائج اليوم االول

ش��ارك في منافس��ات اليوم االول منتخب األشبال
والشبالت والناشئين والناشئات وحققوا  7ميداليات
 3فضة و 4برونز وفق التالي:
 نب��ال الدواليبي تقلدت الميدالي��ة الفضية بتغلبهافي الدور 8عل��ى العبة لبنان وفي ال��دور الرابع على
العبة فنزويال وخسرت النهائية مع العبة مصر.
 س��امر حس��ين تقلد الميدالية الفضية بتغلبه علىلبناني في الدور  4وخسارته في النهائي مع مصري.
 محم��د البعل��ي :تقل��د الميدالي��ة الفضية بعدانسحاب منافسه اللبناني في الدور 4وخسارته في

النهائي مع لبناني.
 عبد الرحم��ن جرايحي تقلد البرونزي��ة بتغلبه فيالدوار  8/16/32على العبين لبنانيين وخسر في الدور
 4مع عراقي.
 حمزه س�لامة :تقلد البرونزي��ة بتغلبه في الدورين 8/16على لبنانيين وخس��ارته في الدور  4مع العب
مصري.
 جنى صيداوي تقلدت البرونزية بعد أن تغلبت علىلبناني��ة في الدور  8وخس��رت في ال��دور 4مع العبة
مصرية.
 روز ابراهيم تقل��دت البرونزية بتغلبها على لبنانيةفي الدور  8وخسرت في الدور 4أمام لبنانية.

طاجاكستانية.
 رن��د ابراهيم تقلدت الفضية بعد انس��حاب لبنانيةمن الدور  4وخسارتها في النهائية مع لبنانية.
 عب��د اللطيف الجرايحي تقل��د البرونزية بتغلبه فيالدورين  16/32على لبنانيين وتغلب في الدور  8على
كويتي وخسر في الدور 4مع اردني.
 نورالدي��ن جعيداني تقلد البرونزية بتغلبه في الدور 8على لبناني وخسر في الدور 4مع لبناني.
 سوالف س��عود تقلدت البرونزية بفوزها في الدور8على لبنانية وخسرت في الدور  4مع لبنانية.
 معتصم البقاعي تقلد البرونزية بخسارته في الدور4مع لبناني.

ش��ارك في اليوم الثاني منتخب الش��باب والشابات
واحرزوا  7ميداليات :ذهبية واحدة  2فضة و 4برونز:
 آي��ة مبارك تقلدت الميدالي��ة الذهبية بفوزها فيالدوري��ن  4 /8عل��ى لبنانيتين وف��ي النهائية على
إيطالية.
 آس��يا ش��مس احمد تقلدت الميدالية الفضية فيالدوري��ن  4/8على لبنانيتين وخس��رت النهائية مع

ش��ارك في اليوم الثالث الرجال والس��يدات وتقلدوا
ذهبية واحدة و 2فضة و 4برونز.
 لم��ى خوانده تقلدت الذهبية بفوزه��ا في المباراةالنهائية على زميلتها نسرين ديركي وحصلت نسرين
على الفضي��ة والتي صعدت للنهائية بعد انس��حاب
لبنانية في الدور الرابع.
 -ديالر الحاج حس��ين تقلدت الفضي��ة بفوزها على

نتائج اليوم الثاني

نتائج اليوم الثالث

شكر

شريف ديركي رئيس اتحاد التايكواندو شكر المكتب
التنفي��ذي وعلى رأس��ه اللواء موف��ق جمعه رئيس
االتحاد الرياض��ي العام وطارق حات��م رئيس مكتب
العاب الق��وة المركزي على دعم رياض��ة التايكواندو
بالتجهيزات الفني��ة الحديثة واألدوات للحصول على
ه��ذه النتائج المش��رفة التي تليق بس��معة الرياضة
السورية وتقدم بالش��كر لجميع أهالي الالعبين على
ثقتهم ومتابعتهم لجميع الالعبين في البطولة.

شباب نادي السلمية أبطال دوري الكرة الطائرة في ختام مرحلة اإلياب
محمد عجان
اس��تضافت صالة الكرة الطائرة بمدينة
الفيحاء الرياضية بدمش��ق وعلى مدى
أربعة أيام منافسات بطولة دوري عام
الكرة الطائرة لمرحلة اإلياب بمش��اركة
أندي��ة التحري��ر ،الس��لمية ،الوح��دة،
القطيفة ،الس��ودا ،فيم��ا تخلف نادي
حصين البحر عن المشاركة.
وقد ت��وج فريق ن��ادي الس��لمية بط ًال
لل��دوري بج��دارة واس��تحقاق وتف��وق
وتميز ب��أداء فع��ال ومس��توى متطور
وعامر بالفنيات والمهارات ،حيث سجل
النتائج التالية:
الس��لمية × القطيفة  ،3/1الس��لمية ×

التحرير  ،3/0الس��لمية × الوحدة ،3/0
السلمية × السوداء .2/3
وبحس��اب نق��اط مرحلت��ي الذه��اب
واإلياب فقد تصدر فريق ش��باب نادي
الس��لمية وتوج بط ًال للدوري وللس��نة
الثانية على التوالي.

فرسان الدوري

مث��ل فريق نادي الس��لمية للش��باب
الالعبون :إبراهيم جمول ،ضياء خدوج،
يحيى الحصري ،أحمد القطريب ،علي
صنعون ،عروة الس��قا ،غطفان القصير،
م��راد الخطي��ب ،ودرب الفريق مأمون
جمول ،إداري عام عمار سلهب.
وقد حل فريق الس��ودا بالمركز الثاني
بعد ف��وزه عل��ى القطيف��ة  3/1وعلى
الوحدة والتحرير .3/0

ً
ثالث��ا بفوزه
وج��اء فري��ق القطيفة
على الوحدة  3/0وعلى التحرير 3/0
ً
ً
خامسا.
رابعا والوحدة
والتحرير

متابعات

ش��ارك بتتويج بطل ال��دوري د .ماهر
خياط��ة ورئيس وأعض��اء اتحاد الكرة
الطائرة ورئيس نادي السلمية.
أش��رف عل��ى البطولة مفيد ش��ريط،
هشام عجان.
تغيب فري��ق حصين البحر عن مرحلة
اإلياب ألسباب مجهولة.
تخلف فريق نادي الوحدة عن مباراتين
لعدم االكتمال.
شارك في التحكيم :نهاد دحو ،حسان
الحموي ،صهيب الحس��ن ،عمر عجم،
عمار متى ،منذر حسابا.

جلسة مصارحة لألسرة االتحادية وأسئلة برسم اإلدارة الحالية
مالحظات كثيرة على أداء إدارة
نادي االتحاد السابقة التي تجددت
بتشكيل اإلدارة الحالية فيما
يتعلق بآلية وأسلوب عملها في
الميدان الفني واالستثماري ،حتى
إن صفحات التواصل االجتماعي
دأب����ت م��ن��ذ ف��ت��رة ع��ل��ى توجيه
االنتقادات الحادة مع تلميحات
بالدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي
للجمعية ال��ع��م��وم��ي��ة بهدف
حجب الثقة عن اإلدارة ،والقت
الدعوة قبو ً
ال في بعض األوساط
االتحادية.

بفسخ العقد مع المذكور لألسباب الواردة
أع�لاه ومنعه من االس��تثمار ف��ي كافة
المرافق والمنش��آت الرياضية في جميع
أنحاء الجمهورية العربية السورية كما ورد
ً
حرفي��ا فلماذا قبل رئيس
في نص القرار
النادي الع��ودة للتحكي��م والجلوس مع
المستثمر ،واعتبر القانونيون الموجودون
ف��ي هذا االجتم��اع أن الن��ادي في هذه
الحالة خاس��ر للقضية بنسبة  90%إال إذا
سارت األمور بش��كل طبيعي في محكمة
النق��ض حي��ث أعي��دت إليه��ا القضية
بدف��ع من محام��ي التنفيذية ومس��اعي
بعض المحامين م��ن أبناء النادي الذين
ً
رضوخا لطلب
اعتبروا أن اللجوء للتحكيم
المستثمر هدر لحقوق النادي وأمواله؟!

أتح��دث م��ن وجهت��ي النظ��ر القانونية
والتنظيمية ،فالدعوة لمثل هذا االجتماع
ً
مدعوما بتواقيع
تحتاج إلى طلب خط��ي
ً
مقترنا بالدواعي
عشر أعضاء الهيئة العامة
واألس��باب «مفصلة» مع إذن رسمي من
ف��رع االتحاد الرياضي والقي��ادة الرياضية
وحج��ب الثق��ة بحاج��ة إل��ى مؤتمر مع
تصوي��ت بموافقة ثلثي أعض��اء الجمعية
العمومي��ة ،وهذا الش��يء وما س��بقه لم
يحصل عل��ى اإلطالق ،واالجتم��اع الذي
ج��رى في مقر النادي القديم جاء بمبادرة
فردية ش��خصية من البعض لذلك عندما
ابتدأ االجتماع ث��م تجاوز موضوع الدعوة
لحجب الثقة واالكتفاء بمناقش��ة وعرض
وبحث واقع النادي والتأكيد على التواصل
مع اإلدارة ومس��اندتها في مهمتها لتكون
ً
ً
رديفا لها خاصة أن منظمي االجتماع
عونا
ش��ددوا في مناسبات كثيرة أن ال مطامح
أو مطامع لهم وهم ليس��وا دعاة مناصب
أو س��عاة لها بل هدفهم النادي «القلعة»
الحمراء ومصالحه ومس��تقبله وال ش��يء

من أجل معالجة مجمل هذه القضايا مسار
الجدال والخالف واألخ��ذ والرد وتصحيح
األخط��اء بش��كل أس��روي وودي داخل
البيت االتحادي اخت��ار الحضور مجموعة
لزي��ارة مجلس اإلدارة وبحث ما تم طرحه
معه��ا لمعرفة رأيه��ا والتوصل إلى صيغة
تحفظ حق��وق النادي وتحافظ على وجهه
الحض��اري الناصع وتلبي مطالب ورغبات
وطموح��ات أنصاره ومحبي��ه وجماهيره
العريضة باالرتقاء وتطوير مستويات كافة
األلعاب ً
علما بأن أب��واب اإلدارة مفتوحة
للجمي��ع خاصة رئيس الن��ادي الذي أكد
في ع��دة مناس��بات انفتاحه ب��كل صدر
رحب واس��تعداده للحوار في إطار األسرة
االتحادي��ة الواحدة ويض��م الوفد :محمد
عدنان كيال��ي ،المحامي��ن أحمد كيال،
أيمن حزام ،عب��د الحميد حميداني ،عبد
الغن��ي دملخي إضافة إلى محمد س��الم،
محم��د إدلب��ي ،س��مير عنجرين��ي ،عبد
المنع��م عكش ،عبد الس��ميع تلجبيني،
عبد هللا مروح ،ملهم طبارة.

محمد هاشم إيزا

وفد حواري

وجهة نظر

س��واه ،مع اإلش��ارة إلى غالبي��ة أصحاب
الدعوة لالجتماع هم م��ن الفئة المثقفة
المعروفة بقوة والئه��ا ومحبتها وانتمائها
وإخالصها للن��ادي وس��بق لمعظمها أن
عمل في الميدان اإلداري والفني بالنادي
وضحوا بالوقت والجهد والمال ألجله.

حوارات هادئة

لبنانية  4باالنس��حاب وخس��ارتها ف��ي النهائية مع
لبنانية.
 أالء الحاج حسين تقلدت البرونزية بفوزها في الدور 8على لبنانية وخسرت في الدور  4مع لبنانية.
 خال��د صادقة تقل��د البرونزية بتغلب��ه في الدورين 8/16على لبنانيين وخسر في الدور  4مع مصري.
 ي��ارا عبد الغفور تقل��دت البرونزية بفوزها في الدور 8عل��ى لبنانية وخس��ارة في الدور  4م��ع العبة من
الكونغو.
 آي��ة الجرايحي تقلدت البرونزية بتغلبها في الدور 8على لبنانية وخسرت في الدور  4مع لبنانية.

االجتماع انعقد بحضور عدد ال بأس به من
أعضاء الجمعية العمومية وبعلم مجلس
اإلدارة وق��د أوصى المهندس مفيد مزيك
رئي��س مجل��س اإلدارة موظف��ي النادي
لتأمين أجواء مريح��ة للمجتمعين حتى
تأمين الضيافة للجميع.
الح��وارات تركزت حول ع��دم اللجوء إلى
طلب حج��ب الثقة وإنم��ا لتصويب نهج
عمل اإلدارة وتصحيح المس��ارات وعرض
ً
مؤخرا
أمير كيال عضو اإلدارة التي أعفيت
موضوع فريق رج��ال كرة القدم وركز على

احتياجات��ه المالي��ة على صعي��د العقود
فقط باس��تثناء التجهيزات والتحضيرات
والمستلزمات تبلغ  400مليون ليرة فيما
تق��ف ميزانية الن��ادي لجمي��ع رياضاته
وفرقه وأموره اإلدارية والفنية واإلنش��ائية
واحتياجاته األخ��رى المتفرقة كالرواتب
واألجور والماء والكهرباء والهاتف وسواها
عند  1900مليون ليرة؟ فكيف تس��تقيم
معادلة الواردات واإلنفاق وما هي وسائل
التغطي��ة والتعوي��ض؟! وأين هي حقوق
األلع��اب األخ��رى ضمن خارط��ة رياضة
النادي.

إشارات استفهام

تط��رق الحوار إلى مش��اركة الن��ادي في
بطولة كأس االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم
والنتائج الس��لبية والمظه��ر غير المقبول
وأهمي��ة تجاوز أخط��اء الماضي وضرورة
إعداد وتحضير الفريق بش��كل الئق بعهدة

المدرب التونس��ي «قيس اليعقوبي» بعد
خروج الفريق صفر اليدين من الدور األول
في دورة تشرين الكروية األخيرة.

االستثمارات والفراغات

أخ��ذت قضي��ة الفراغات الخمس��ة ً
حيزا
ً
واس��عا من النقاش وتساءل الحضور عن
األس��باب الت��ي دع��ت اإلدارة لالمتثال
لطل��ب المس��تثمر فراس عوي��د باللجوء
إلى التحكيم لحل القضية التي س��بق أن
انته��ت قبل عام عندما ص��در عن القضاء
ً
ً
مبرما غي��ر قابل للطعن
ق��رارا
المختص
بفس��خ العقد مع المستثمر بسبب إخالله
بكافة ش��روط العقد االس��تثماري وعدم
تنفي��ذه لجميع التزامات��ه خاصة امتناعه
عن تنفيذ المشروع وعدم دفع مستحقات
ً
تقريبا
النادي طيلة عشر السنوات البالغة
 150مليون ليرة فض ًال عن صدور قرار عن
المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام

يوم رياضي لذوي االحتياجات الخاصة
بريف دمشق
أقامت اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي بريف دمش��ق يوما رياضيا في
مدينة سقبا بالغوطة الشرقية لذوي االحتياجات الخاصة تضمن بطوالت
ف��ي ركوب الدراجات والجري وكرة الطاولة ش��اركت في��ه أندية الغوطة
الش��رقية وعدد م��ن الجمعيات الخاص��ة وذلك تمهيدا للمش��اركة في
األولمبي��اد الوطني لذوي االحتياجات الخاصة الذي يقام في  23الش��هر
الجاري.

جودو الرجال والسيدات
«غدًا» بالفيحاء
تنطلق ً
غدا «األحد» بطولة الجمهورية للجودو لفئتي الرجال والس��يدات
في صالة المنتخب الوطني للجودو في مدينة الفيحاء الرياضية بدمش��ق
وتس��تمر إلى االثنين ويقام على هامش��ها دورة تأهي��ل وصقل وترقية
للحكام.

تنفيذية الحكسة تكرم أبطالها المتفوقين
احتفاء بما حققوه من بطوالت وألقاب على مس��توى القطر ،وخاصة في
االولمبي��اد الوطني الرابعّ ،نظم فرع االتحاد الرياضي بالحس��كة احتفالية
تكريمي��ة ألبطال��ه الرياضيي��ن ،وإلدارات أندية المحافظ��ة التي تبذل
قصارى جهدها لتكون في ميدان المنافسة ،والمشاركة بمختلف األلعاب
الرياضية رغم جملة الصعوبات والتحديات.
رئيس ف��رع االتحاد الرياضي بالحس��كة مصطفى ش��اكردي تحدث عن
أهمية التكريم لتعزيز وتمتين العالقات االجتماعية بين أندية ورياضيي
المحافظ��ة قائ ًال :حقق عدد م��ن أبطال المحافظة مراك��ز متقدمة على
مستوى القطر في المس��ابقات والبطوالت باأللعاب الفردية والجماعية،
وبمختل��ف الفئات العمرية ،إلى جانب األبطال الذين نالوا مراكز متقدمة
ً
مؤخرا ،وكانت لنا
في مس��ابقة االولمبياد الوطني الرابع التي اختتم��ت
مراكز متقدمة وبأكثر من لعبة ،وجميع من استحق منصة التتويج.
وأش��ار الش��اكردي إلى أن االحتفالية كانت فرص��ة لتكريم إدارات أندية
محافظة الحس��كة التي لها دور كبير في تفعيل وتنشيط جميع األلعاب
الرياضية ،ومن منبر التكريم نبيّن لهم أن جدهم وجهدهم له تقديره عند
القيادة السياسية والرياضية ،وسيس��تمر دعم األندية والالعبين األبطال
لالس��تمرار في تحقيق نه��ج األلقاب والبطوالت ،وحتى تبقى الحس��كة
ورياضتها على خط المنافسة ونيل البطوالت.

محليات
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 13ميدالية منوعة لمنتخب بناء األجسام في بطولة الماسة الدولية

صبحي أبو كم
حقق منتخبنا الوطني لبناء األجسام  13ميدالية منوعة
ف��ي بطولة الماس��ة الدولي��ة التي أقيمت ق��ي لبنان
بإش��راف االتحاد الدولي للعبة وبمش��اركة  21دولة من

مختلف القارات ،وحل منتخبنا بالمركز الرابع برصيده 5
ذهبي��ات و 3فضيات و 5برونزيات إضافة إلى حصول 5
العبين على المركز الرابع في منافسات أوزانهم.
احرز الميداليات الذهبية  4العبين حيث حصل الالعب
عل��ي كرمو عل��ى ميداليتين األولى في وزن��ه والثانية
ذهبية بطل األبطال التي نال من خاللها كرت احتراف,

أسماء وأخبار
 محم��د منص��ور الم��درب
المع��روف اعتذر ع��ن عدم إتمام
مهمته في تدري��ب فريق اليقظة
الذي يستعد للدوري األول.

فيما جاءت بقية الذهبيات عبر الالعبين س��امر القوزي
ومازن سمرة وأمين الحارس.
وفاز بالميداليات الفضية الثالث كل من رواد ميساني,
وفائز يسلمون ,ونوار سالمة.
وجاءت بالميداليات البرونزية ع��ن طريق الالعبين عمار صالح,
وانس حالوة وشادي شجاع ,وشادي درويش ,وشادي النابلسي.

أمين س��ر اتحاد بناء األجسام سمير إسماعيل قال تقام
ً
عام��ا ،ومنتخبنا
ه��ذه البطولة منذ أكثر من خمس��ين
يش��ارك فيه��ا ألول مرة ,ونجح العبون��ا بتحقيق نتائج
جيدة وقدموا مس��توى ً
طيبا وسنحرص على المشاركة
فيها بش��كل س��نوي كونها بطولة قوية والمشاركة فيها
كبيرة وحضورنا فيها له فوائد كبيرة بالنسبة لالعبينا.
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صدور التعليمات االنتخابية لألندية
واللجان الفنية والتنفيذية
المكت��ب
عم��م
التنفي��ذي لالتح��اد
الع��ام
الرياض��ي
التعليمات االنتخابية
للدورة العاش��رة ولكل
المفاص��ل من إدارات
أندي��ة ولج��ان فنية
فرعية ولجان تنفيذية،
وتن��ص التعليم��ات
على عدم قبول ترشيح
م��ن أمض��ى دورتين
متتاليتي��ن في المهمة الواحدة على مس��توى إدارات األندية واللجان
التنفيذية ،وتمثيل عنصر الش��باب ف��ي إدارات األندية واللجان الفنية
بعنصر واحد بعمر مابين ( 30 -27سنة) وتمثيل الشباب بعضوين في
اللج��ان التنفيذية ،كما يتم تحديد ع��دد أعضاء إدارات األندية من (7
إل��ى  )9أعضاء في مراكز المحافظ��ات ومن( 5إلى  )7أعضاء في بقية
األندية ،وتم وضع شروط للترشح إلدارات األندية بحيث يكون المرشح
حاصال على الش��هادة الثانوية (على األقل) ويستثنى من ذلك األبطال
الدوليون.
المزي��د م��ن التفاصيل تجدونها عل��ى صفحة االتح��اد الرياضي العام
وصفحة جريدة االتحاد الرياضي على موقع الفيس بوك.

ختام بطولة الجامعات بألعاب كرة الطاولة والريشة الطائرة والشطرنج

 محم��ود الم��واس مهاج��م
منتخبنا األول تم اختياره من قبل
االتحاد اآلس��يوي أحس��ن العب
في مب��اراة منتخبنا مع المالديف
(اختيار في مكانه).
 أنس بوطة مهاجم نادي الوثبة
انتقل إلى نادي االتحاد ً
دعما لخط
هجوم فريقه.
 إبراهيم عالمة حارس منتخبنا
األول لكرة القدم وقع على كشوف
فري��ق الجيش الموس��م القادم..
صفقة موفقة للزعيم.

 فراس الخطيب كابتن منتخبنا
األول بك��رة الق��دم يقت��رب من
التوقيع مع أحد األندية القطرية.

 أج��رى ح��ارس مرم��ى فريق
ً
جراحيا
الساحل علي محمد عم ًال
تكل��ل بالنجاح ..س�لامات وعودة
س��ريعة إل��ى المالع��ب إلكمال
مسيرته مع رفاق دربه في ناديه.
 عم��ر خريبي��ن مهاج��م نادي
الهالل الس��عودي ومنتخبنا األول
من الممكن تواجده مع المنتخب
في المباريات القادمة بالتصفيات
اآلسيوية المشتركة.
 محم��د عدرا انض��م إلى فريق
الحرية لتعزيز خ��ط هجومه وهو
يستعد لدوري الدرجة األولى.

اختتم��ت البطول��ة الرياضي��ة المركزي��ة
الجامعية التي اس��تضافتها جامعة حلب
عل��ى مدار ثالث��ة أيام تناف��س فيها مئة
وأربع��ون العب��ا والعبة مثل��وا منتخبات
ً
ً
حكوميا
ومعه��دا
خمس عش��ر جامع��ة
ً
وخاصا ف��ي ألعاب الريش��ة الطائرة وكرة
الطاولة والشطرنج للذكور واإلناث ،وفيما
يلي نتائج البطولة في األلعاب الثالثة:

الريشة الطائرة

شارك في منافساتها التي شملت الفردي
والزوج��ي والمختلط والفرق  24العبا و16
العبة مثل��وا عش��ر منتخبات وأس��فرت
نتائجها ع��ن فوز منتخب حل��ب بالمركز
األول ف��ي الترتي��ب الع��ام متقدمً ا على
جامعة البعث التي ج��اء منتخبها وصي ًفا

بعد منافس��ة حامي��ة ,وج��اءت النتائج
كمايلي:
فردي الذك��ور .1 :أمجد فصي��ح( جامعة
البعث)  .2حسام مرجان( جامعة حلب).
ف��ردي اإلن��اث .1 :رهام حس��ن (جامعة
دمشق)  .2،آمنة دقة (جامعة حلب).
زوجي الذكور .1 :طارق الفرا+أمجد فصيح
(جامع��ة البع��ث)  .2مصطف��ى فطيم +
وسام اآلغا( معاهد حلب).
زوجي اإلن��اث .1 :آمنة دقة  +لونا عبد هللا
(جامعة حلب)  .2أمج��د الفصيح +نادرة
منصور( معاهد حلب).
الزوجي المختلط .1 :حسام مرجان +آمنة
دقاق (جامعة حل��ب)  .2أمجد الفصيح +
غنى رستم( جامعة البعث).

ف��رق ذك��ور.1 :جامعة البع��ث  .2جامعة
حلب.
ف��رق إن��اث .1 :جامعة حل��ب  .2جامعة
البعث.

كرة الطاولة

ش��ارك في منافس��اتها ثمانية منتخبات
مثلها  33الع ًبا وتسع العبات التي وشملت
الف��ردي والزوجي والمختلط والفرق وكان
التف��وق والصدارة على مس��توى الترتيب
ً
أيض��ا من نصي��ب منتخب جامعة
العام
حلب الذي س��بق منتخ��ب جامعة حماة،
والتفاصيل كمايلي:
فردي الذك��ور .1:طالل طوبج��ي (جامعة
حلب)  .2،مجتبى حالق (جامعة تشرين).
ف��ردي اإلن��اث .1 :الرا أصف��ري( جامعة

حلب)  .2،يافا جابر( جامعة حماة).
زوج��ي الذكور .1 :ط�لال طوبجي +نعمان
جرو (جامعة حلب).
 .2مجتبى حالق +عب��اس حالق (جامعة
تشرين).
زوجي اإلناث .1 :الرا أصفري +لين تشجيع
(جامعة حلب).
 .2يافا جابر +ماركا رحال (جامعة حماة).
الزوج��ي المختلط .1 :طالل طوبجي  +الرا
أصفري (جامعة حلب).
 .2رامي درويش +جلن��ار زيتون (جامعة
البعث).
ف��رق ذكور .1 :جامعة تش��رين .2 ،جامعة
حلب.
فرق إناث .1 :جامعة حماة .2 ،جامعة حلب.

الشطرنج

أقيم��ت المباري��ات من تس��ع جوالت
حسب النظام السويس��ري ،وشارك في
منافسات الش��طرنج  44الع ًبا و 15العبة
مثل��وا  15منتخ ًب��ا  ،وج��اءت النتائ��ج
كمايلي:
فردي اإلناث .1 :منار خليل (جامعة حماة)
 .2جويل لطيفة (جامعة البعث)
فردي الذكور .1 :عامر تركي (جامعة حلب)
 .2 ،اسماعيل خضور( جامعة البعث)
فرق إناث .1 :جامعة البعث .2جامعة حلب
فرق ذك��ور .1 :جامعة حل��ب  .2 ،جامعة
البعث.
الترتيب العام .1 :جامعة البعث  .2جامعة
حلب.

المرحلة األخيرة من بطولة سوبر سيرف سورية

ً
بطال لسباق السرعة وكريزان في صدارة سباق الدريفت حسين معطي بطل كأس مضرب المحترفين في حماة
القوادري
صالح أورفلي

فاز المتس��ابق المخضرم انس القوادري
بص��دارة المرحلة الخامس��ة والختامية
من بطولة س��وبر سيرف س��ورية 2019
لسباقات الس��رعة التي اقيمت بتنظيم
من ن��ادي الس��يارات الس��وري ورعاية
وزارة السياحة على حلبة نادي السيارات
السوري في معرة صيدنايا بريف دمشق
فيما فاز محمد كريزان بسباق الدريفت.
ففي فئة اإلنتاج الخ��اص حل القوادري
أوال بزم��ن وق��دره  1:31:97دقيقة وجاء
اللبناني باهو الياس ثانيا بزمن 1:37:97
دقيق��ة فيما ح��ل محمد رمض��ان ثالثا
بزمن  1:42:36دقيق��ة وفي فئة اإلنتاج
التج��اري جاء م��ازن النج��ار أوال بزمن
 1:35:27دقيقة تاله اي��اد افغاني بزمن
 1:35:50ثم معاذ مهايني بزمن 1:36:50
دقيقة.
وف��ي الفئة األولى جاء أوال زاهر دحكول
وف��ي الفئة الـ 8م��ازن النجار وفي الفئة
ال 12ان��س القوادري وح��ل عمر فليون
أوال ف��ي فئة الس��حب األمام��ي إنتاج

تجاري وايس��ر أبو حمدان في فئة الدفع
الخلفي إنتاج خاص.
وفي بطولة س��ورية الرابعة للدريفت حل
أوال احم��د كريزان بع��د أن حصد 326
نقطة تاله محمد كري��زان ب 323نقطة
وجاء باسل السبع ثالثا ب  260نقطة.
من جهة ثانية أقام نادي السيارات بطولة
تحدي /كو سبيد /وهي مجموعة جديدة
من السباقات الموجهة للراغبين باختبار
إث��ارة القيادة والتس��ابق واالس��تمتاع
بالتناف��س واختبار مهاراته��م ويعتمد
الس��باق على سرعة المتس��ابق وتوقيت
اجتيازه للمسار ويسمح بالمشاركة فيه
للس��يارات ذات المواصفات المصنعية
دون أي تعدي�لات أو تجهيزات رياضية
لتحس��ين األداء ويس��تثنى تعدي�لات
الش��كل الخارجي فقط وفاز بهذا السباق
في فئة كوس��بيد س��ياحي عهد رمضان
ت�لاه محمد وس��ام دروي��ش ثم محمد
معاذ الجراح وفي فئة كو س��بيد رياضي
ج��اء أوال محمد الحرس��تاني تاله معاذ

القوادري ثم عمر رجاف ثالثا.
ويكتسب السباق الختامي أهمية كبيرة
لجميع المتس��ابقين لحسم األلقاب في
ظل المنافس��ة المحتدم��ة في مختلف
ً
وأيضا في
الفئات في سباقات الس��رعة
بطول��ة الدريفت والس��يما أن المراحل
األربع الس��ابقة ش��هدت منافس��ة قوية
في كل الفئات ،ويبلغ طول المس��ار في
الس��باق ال��ذي ترعاه كل من س��يريتل
الراعي البالتين��ي للبطولة والتي جعلت
شعارها أيقونة /سوبر س��يرف اإلنترنت
األسرع في سورية /إضافة إلى كيو ميديا
ودلت��ا للصناع��ات الغذائية وس��ينالكو
وإذاعة نين��ار إف أم وميلك مان وآد تو
زد نحو ألف واربعمئة متر وصمم بشكل
فني يعتمد على مهارة الس��ائق بالدرجة
األول��ى ومن ثم ق��وة الس��يارة كما تم
توزيع نقاط سالمة مزودة بكل المعدات
واألجهزة اإلس��عافية حي��ث تحوي كل
نقطة ً
عددا من مدربي التدخل الس��ريع
للتعامل مع أي مشكلة قد تحدث.

أقام��ت أس��رة ك��رة المضرب
بحم��اة بطول��ة المخضرمين
الثاني��ة عل��ى أرض ملع��ب
فندق أفاميا الش��ام بمشاركة
مخضرم��ي ك��رة المض��رب
م��ن حم��ص وحم��اة ح��ول
ه��ذه البطولة حدثن��ا مديرها
ومنظمها مخلص قشاش وهو
رئي��س لجنة المس��ابقات في
االتحاد العربي الس��وري لكرة
المضرب.
ه��ذه ه��ي البطول��ة الثاني��ة
للمخضرمين في حماة وتهدف
إلى إع��ادة الالعبين الكبار إلى
مالع��ب التنس ليك��ون ً
حافزا
للجي��ل الجدي��د ،وكانت هذه

البطول��ة توليف��ة م��ن العبي
حمص وحماة وشارك العبان
م��ن مح��ردة ،لعبن��ا بنظ��ام
ال��دوري من أرب��ع مجموعات
تأه��ل األول والثان��ي من كل

مجموعة للدور النهائي ،وعملنا
نظ��ام خ��روج المغل��وب في
األدوار النهائية ،تأهل للمباراة
الختامي��ة الالع��ب صبح��ي
يعقوب من مح��ردة والالعب

حسين معطي من حماة ،وفاز
بكأس البطولة حس��ين معطي
للم��رة الثانية بعد ف��وزه 6/1
و 6/2مجموعتي��ن مقاب��ل ال
شيء ،وحس��ين معطي العب

س��ابق بط��ل الجمهوري��ة وله
بط��والت عديدة وهو مس��تمر
بممارس��ة اللعبة ول��م ينقطع
ً
أبدا.
ش��ارك بالبطول��ة  16العب��اً
قس��موا إلى أرب��ع مجموعات
تأه��ل األول والثان��ي من كل
مجموعة .ورعى البطولة غسان
خليف مدير شركة ألما لتوليد
الطاقة البديل��ة ،ونحن بأمس
الحاجة لمثل ه��ذه المبادرات
لدع��م مختل��ف النش��اطات
الرياضي��ة ،وخاص��ة األلع��اب
المظلومة أمام كرة القدم التي
أكلت األخضر واليابس.
ونفكر بالمس��تقبل أن نشارك
ف��ي البطولة القادم��ة العبين
مخضرمي��ن م��ن مختل��ف
محافظات القطر.

 75العبًا والعبة في سباحة السويداء
اختتم��ت في الس��ويداء بطولة المحافظة بالس��باحة
للناشئين وللفئات العمرية التي أقامتها اللجنة الفنية
للعبة بمش��اركة  75العبا والعبة مثلوا ثمانية مس��ابح
وثالثة مراكز تدريبية.
وف��از بالمرك��ز األول فريق أكاديمية الس��ويداء األولى
للس��باحة بإش��راف المدربين الدوليين ربيع الخطيب
ونس��ب زيتونة برصيد  6ميداليات ذهبية و 8فضيات
و10برونزي��ات وبالمركز الثاني فري��ق المركز التدريبي
الخاص بإش��راف المدرب الدولي س��ماح الش��ومري
برصيد  5ميداليات ذهبية و 6فضيات و 5برونزيات.
وجاءت بطولة الناش��ئين تحضي��را لبطولة الجمهورية
للس��باحة القصيرة فيما نظمت بطولة الفئات العمرية
لمدارس تعليم السباحة النتقاء مواهب جديدة وضمها
لمنتخب السويداء.
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بحضور ورعاية اللواء موفق جمعة

المؤتمر االستثنائي التحاد كرة السلة يقرر عودة الالعب األجنبي للدوري المحلي

أبي شقير
بحضور الل��واء موفق جمعة رئيس
االتح��اد الرياضي الع��ام والدكتور
ماهر خياطة نائ��ب رئيس االتحاد
الرياضي العام عقد اتحاد كرة السلة
ً
ً
اس��تثنائيا
مؤتمرا
االثنين الماضي
ف��ي قاع��ة االجتماع��ات بمبن��ى
االتح��اد الرياض��ي الع��ام  ،وحضر
المؤتمر المهندسة لبنى معال عضو
المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي
الع��ام ومهند ط��ه رئي��س اللجنة
التنفيذية بدمش��ق وفراس موسى
رئيس اللجن��ة التنفيذية بالقنيطرة
وقرر المؤتمرون ف��ي ختام أعمال
المؤتم��ر الموافق��ة باإلجماع على
مقترح اتح��اد اللعبة بعودة الالعب
األجنبي المحترف لصفوف أنديتنا
بمس��ابقة الدوري من��ذ الدور األول
واعتماد العبين ش��باب بكل فريق

(تحت  24س��نة) في أرض الملعب
منذ مرحلة الذهاب وحتى المباراة
النهائي��ة فيم��ا تق��رر تحديد عدد
االنتق��االت لكل ن��اد لمؤتمر قادم
على اعتبار أن معظم األندية أنهت
تعاقداتها.

إجابات شافية

الل��واء موف��ق جمعة اس��تمع إلى
المداخ�لات ورد على التس��اؤالت
التي تخ��ص المكت��ب التنفيذي،
حيث أش��ار أن العالق��ة جيدة مع
وزارة التربية ولك��ن هناك ظروف
اس��تثنائية تمن��ع تط��ور الرياضة
المدرسية وأشار أنه اقترح منذ عدة
س��نوات على وزارة اإلدارة المحلية
إنش��اء نصف ملعب كرة س��لة في
الس��احات والحدائق العامة ولكن
المقترح لم يبص��ر النور حتى اآلن
ونوه الل��واء جمعة ل��دور منتخب
المحافظ��ة الواح��دة بخل��ق حالة
مميزة من المحب��ة والتعاون بين

بطولة لكرة السلة  3×3للفعاليات
االقتصادية بحلب

العب��ي األندي��ة ودمجه��م لصالح
اللعبة وأش��ار أن القيادة الرياضية
تعتزم التعاقد م��ع بعض الفنيين
الذي��ن يقوم��ون بتصني��ع لوحات
إلكتروني��ة لتجهي��ز صالة األس��د
بحلب وباقي الصاالت التي تحتاج
لوح��ات إلكتروني��ة ،ووع��د اللواء
جمعة بتس��ليم محافظ��ة الالذقية
ب��ورد ثان وش��رح اإلش��كالية التي
حال��ت دون بن��اء س��قف لملعب
نادي الثورة بدمش��ق وختم حديثه
أنه م��ع تحدي��د ع��دد التعاقدات
ل��كل ناد ومع تحس��ين مس��توى
التعويض الم��ادي للحكام  ،وكان
اللواء موفق جمع��ة تحدث ببداية
ً
متوجه��ا بالرحمة
أعم��ال المؤتمر
لش��هداء الجيش العربي الس��وري
الذين ضحوا بحياتهم لتبقى سورية
موحدة بفضل صمود وحكمة السيد
الرئيس بش��ار األس��د  ،وأك��د أننا
نعت��ز بما قدمته الرياضة الس��ورية

وفق اإلمكانيات المتاحة وطموحنا
كبير ولم نصل للمستوى المطلوب
وواجبن��ا تجاه ش��عبنا وجماهيرنا
أن نق��دم لهم الفرح��ة واألمل يولد
من األلم ،وتمنى أن يشكل موسم
 2020 / 2019قف��زة نوعي��ة بك��رة
الس��لة ووعد ب��أن تك��ون القيادة
متش��ددة بالالئحة االنضباطية ألننا

لن نس��مح بتك��رار ما ح��دث من
البعض الموسم الماضي.

كلمة وحلول

وأكد رئيس اتحاد كرة السلة جالل
نقرش أن االتحاد س��وف يس��تمر
بدعمه للمنتخبات الوطنية ،خاصة
وأن مش��اركات خارجي��ة عدي��دة
بانتظ��ار س��لتنا أهمه��ا تصفيات

كأس آس��يا ،وأشار أن عمل األندية
الجي��د البد أن يص��ب في مصلحة
المنتخب ،وسنسعى لتأمين كل ما
يلزم المنتخب األول في مش��اركته
القادمة ليتمكن من تسجيل حضور
طي��ب ،وتحقيق نتائ��ج جيدة في
تصفيات آسيا المقبلة
وعن وجود الالع��ب األجنبي لمن
يرغب من األندية الموس��م المقبل
ش��رح النقرش أنه س��يكون هناك
آلي��ة جدي��دة س��يصدرها االتحاد
فيما يخص وجود الالعب األجنبي
حيث سيس��مح بتعاقد األندية مع
العب أجنبي منذ الدور األول وقبل
دور الثمانية س��وف تس��أل األندية
المتأهلة عن رغبته��ا بالتعاقد مع
الع��ب ثان على أن يس��مح لالعب
واحد في أرض الملعب إذا تعاقدت
األندية مع العبين ،وأش��ار أنه في
حال تم التعاقد مع العبين أجانب
سيتم إلغاء الئحة الثقة.

مداخالت وطلبات

بلغ ع��دد المداخالت ف��ي المؤتمر
( )11مداخل��ة قدمها كل من :طاهر
جلب��ي (فنية حلب) وهيثم جميل
(ن��ادي الكرام��ة) وع��ازار حم��ود
(فني��ة طرط��وس) وج��اك حداد
(ن��ادي العروب��ة) وابراهيم حلبي
(فني��ة الالذقي��ة) ود .أنطوان عتة
(رئيس نادي الج�لاء) وطاهر مهنا
(نادي الث��ورة) وعبد الجليل خليل
(نادي الساحل) وكرم خليل (فنية
الحسكة) ووليد غيبة (رئيس نادي
األشرفية) وماهر أبو هيالنة (لجنة
الح��كام) وترك��زت ح��ول معاناة
األندية واللج��ان الفني��ة وتقدموا
ببعض المقترحات لتطوير اللعبة.

تخفيض عدد األندية

طرح رئيس اتحاد كرة الس��لة خطة
لتخفيض عدد أندية الدرجة األولى
ً
بدءا من الموس��م الق��ادم 2020-
 2021بحي��ث تصب��ح ثمانية بدل

راتب الشيخ نجيب مدربًا لسلة الوثبة

تكريم األندية المتفوقة

في نهاي��ة المؤتم��ر ق��ام المؤتمر
بتكري��م األندية المتفوقة الموس��م
الماض��ي حي��ث تم من��ح بطل كل
مس��ابقة محلية ( )7نق��اط والمركز
الثاني ( )5نقاط وللمش��اركة نقطة
واحدة ،وفاز بالمرك��ز األول للرجال
(ذك��ور) ن��ادي الجيش ت�لاه نادي
الج�لاء المركز الثان��ي  ،ونال نادي
التضامن المرك��ز األول لإلناث تاله
نادي الث��ورة بالمركز الثاني ،كما تم
تكريم نادي الجالء لتميزه بالموسم
الماضي  ،وتم تكريم د .ماهر خياطة
نائب رئيس االتحاد الرياضي العام.

شباب الجالء أبطال سلة القطر بجدارة واستحقاق
اإلقامة ،ضبط المواعيد ،وما إلى ذلك) ،وكان يحز في
ً
جميعا عند وصولنا إلى حلب عائدين بكأس
نفوس��نا
ولقب البطول��ة عدم وجود أحد م��ن أعضاء مجلس
اإلدارة في استقبالنا ،لكن الالعبين مع إحراز البطولة
نسوا كل شيء ،والذي يستحق الشكر واالحترام مدير
البعث��ة وعضو اإلدارة معن غن��وم الذي رافقنا وتعب
مثلنا.

محمد هاشم إيزا

برعاية محافظ حلب حسين أحمد دياب ،انطلقت أمس األول (الخميس)
بطول��ة الفعاليات االقتصادية لكرة الس��لة  3×3بتنظيم من غرفة صناعة
حلب ولجنة ش��باب رجال األعمال ،وبالتنس��يق مع ف��رع حلب لالتحاد
الرياضي ،واللجنة الفنية الفرعية لكرة الس��لة ،وبإشراف اتحاد كرة السلةـ
ً
فريقا
ممث ًال باللجنة العليا لمسابقة  ، 3×3حيث سيشارك بالبطولة ()12
يمثلون الفعاليات االقتصادي��ة وهي :غرفة صناعة حلب ،ألفا للصناعات
الدوائية ،بنك سورية الدولي اإلسالمي ،بنك الشرق سورية ،بيتون الوطنية
لالسمنت ،موداتكس ،شفا بالستر ،مؤسسة كعدان للكابالت،لجنة شباب
األعمال ،ش��بيس آرابيكا ،ش��ركة الفيصل ،فرانس��ابنك س��ورية ،حيث
وزع��ت هذه الفرق على مجموعتين ( )B-Aحس��ب نظام الفيبا ، FIBA
وس��تتضمن البطولة أيضا مس��ابقات فردية للرميات الحرة ،والثالثيات،
منتصف الملعب ،مس��ابقات للجمهور  ،وبعد حف��ل االفتتاح من المقرر
أن تقام مب��اراة كرنفالية  3×3بين قدامى نجوم ن��ادي االتحاد والجالء،
ومما يذكر أن هذه البطولة تم تس��جيلها رسميا بموقع االتحاد الدولي ،
وحظيت باالعتماد والموافقة.

عش��رة ،والدرجة الثاني��ة ً 12
ناديا،
ً
نادي��ا ،وذلك حس��ب
والثالث��ة 16
نظ��ام االتح��اد الدول��ي ،وهذا من
شأنه أن يرفع من المستوى الفني
للدوري ،حيث س��يكون عدد الفرق
الهابط��ة م��ن الدرج��ة األولى هذا
الموسم ( )4أندية.

توج فريق ش��باب نادي الجالء ببطولة دوري الس��لة
حام ًال اللقب مع شهادة امتياز بعد تفوقه في المراحل
األرب��ع على منافس��يه اآلخري��ن واس��تحق البطولة
بش��هادة الفنيي��ن والمتابعين وتمكن م��ن إدخال
ً
معوضا إخفاق
الفرحة والبس��مة إل��ى وجوه أنص��اره
رج��ال النادي الذين كانوا قاب قوس��ين أو أدنى من
اللقب..
ش��باب الج�لاء أمل ناديه��م بما جم��ع فريقهم من
المواهب الواعدة التي فرضت إمكانياتها ومستوياتها
المتط��ورة في صاالت حلب ودمش��ق وحماة قادرون
على تحمل مس��ؤولية اللعبة ومس��تقبلها في النادي
(األزرق) العريق وهو المدرس��ة السلوية المتخصصة
التي طالم��ا حص��دت البطوالت واأللق��اب وضخت
النج��وم الكب��ار لمنتخباتنا الوطنية وه��ذه وقفة مع
صناع المجد.

تحضيرات ونتائج

«الكوتش» يوسف أزغن المدرب الوطني تحدث عن
مس��يرة فريقه منذ بداية مرحلة التحضير وصو ًال إلى
الحس��اد األول عندما تصدر فريقه منافس��ات تجمع
حل��ب بفوزه في كافة مبارياته عل��ى االتحاد والحرية
واليرموك ،والعروبة والس��كك وصعد لل��دور الثاني
ً
متص��درا وبط� ً
لا للمجموعة وتأه��ل للمرحلة الثانية
ً
في تجمع األقوياء الذي اس��تضافته حلب أيضا بفوزه
عل��ى الجي��ش والحري��ة والوثبة وكان الج�لاء بط ًال
له��ذه المرحل��ة ً
أيضا وصعد مع فري��ق الجيش ومن
المجموعة األولى تأهل فريقا الوحدة والطليعة حيث
أقيمت مبارياتها في دمش��ق ،وبذل��ك تأهلت أندية
الجالء والجيش والوحدة والطليعة للدور النهائي الذي
أقي��م في تجمعين ،األول بدمش��ق وفيها فاز الجالء
على الجيش والطليعة وخس��ر أمام الوحدة 92/103

مواهب

ضم فريق الجالء البط��ل الالعبين :جورج نونو ،كامل
عب��د هللا ،ط��ارق محي الدين ،باس��ل الرح��ال ،كريم
شبابي ،فراس خليل ،جورج صباغ ،إبراهيم الشريف،
جرجس أغاس��ي ،جورج دولماية ،رجا األحمر ،إلياس
عازارية ،جاد قدسية.

تعقيب

بعد تمديد المباراة مرتين ،وفي تجمع اإلياب بحماة
ف��از الجالء في مبارياته الثالث كما اس��تفاد من فوز
الطليعة على الوحدة وأضاف المدرب.
إن المباراة الصعبة ً
جدا التي خاضها فريقه كانت أمام
منافس��ه المباش��ر الطليعة الذي لعب أمام جمهوره
حيث واكبه بالتش��جيع والحماس اللذين لم ينقطعا
ً
متقدما حتى ما قب��ل  50ثانية على
وكان الطليع��ة
نهاية المباراة عندما أنهاها الجالء ً
فائزا بفارق  3نقاط
 61/64وتوج بلقب البطولة.

توصيف

الكابت��ن يوس��ف أضاف :العب��و فريقي م��ن مواليد
 2002 -2000وه��م م��ع بع��ض برفقتي منذ س��بع
س��نوات وأحرزن��ا بطولة صغار حلب ودوري ناش��ئي
القط��ر لموس��م  2016والفري��ق في حال��ة جاهزية
وتدريباته مس��تمرة لم تنقطع سوى فترة االمتحانات
وذكر المدرب أن شباب الجالء خاضوا خالل الموسم
 19مباراة رس��مية فازوا في  18وخسروا مباراة واحدة
فقط وبشهادة الجميع استحقوا اللقب وكانوا األفضل

واألميز رغم النقص الحاصل بسبب هجرة وسفر بعض
الالعبين الذين هم من أعمدة الفريق.
ولدى س��ؤال المدرب عن الوجوه الشابة األخرى التي
ش��دته وجذبت انتباهه قال :أف��رزت البطولة العديد
من الخامات والمواهب الواعدة أمثال :ميشيل غيث
(الوحدة) ،هش��ام عروني (الطليع��ة) ،أحمد محمود
ً
وأخيرا وصف «الكوتش» يوس��ف البطولة
(الجيش)،
بأنها ناجحة وسلبيتها سرعة اإلنجاز وضغط المباريات
ً
يوميا ب�لا توقف مما
بحي��ث كان كل فريق يلع��ب
تسبب بإرهاق الالعبين.

عثرات

أنط��وان عازاري��ة إداري الفريق ش��رح ظ��روف عمل
المجموع��ة قائ ًال :عملن��ا ضمن ظروف قاس��ية ً
جدا
وتجاوزن��ا المصاعب بتحد وبأس ش��ديد وأش��ار إلى
حاالت كسفر فريق إلى نهائي البطولة من دون طبيب
أو معالج؟!
ول��م يكن لدين��ا قمصان لإلحم��اء ،وبي��ن اإلداري
(عازارية) أنه قام بكافة األدوار (تأمين الماء ،الطعام،

(رأي المح��رر) إدارة نادي الجالء هي كس��ائر معظم
إدارات أنديتنا التي تص��ب جهدها ودعمها ورعايتها
واهتمامه��ا وتس��خر إمكاني��ات األندي��ة وقدراته��ا
وموارده��ا لمصلحة ف��رق الرجال وتض��ع بقية فرقها
ورياضتها والعبيها على الهامش مع األسف حتى إنها
قد تنسى أو تتناسى إنجازاتهم واألمثلة كثيرة.
ونادي الجالء له وضعي��ة متميزة فهو النادي الوحيد
في القطر (المتخصص) بكرة السلة دون سائر األلعاب
ً
منذ ً 68
تقريبا وبالتالي ال ش��يء يمنع أن تحول
عاما
إدارته ً
جزءا من اهتماماتها نحو الفرق األخرى صاحبة
اإلنجاز والتي تش��كل دعامة وركيزة لمستقبل النادي
وخاصة أن س��تة من أعضاء إدارة النادي (الس��بعة)
هم من أبناء وأس��رة كرة السلة وفي مقدمتهم رئيس
مجل��س إدارة الن��ادي المتابع والمخل��ص صديقنا
الدكتور أنطوان عته الالعب الدولي السابق المعروف..
آملين باس��م الجهاز الفني واإلداري لفريق الش��باب
ومحبي وأنصار النادي إقامة احتفال تكريمي لعناصر
الفري��ق وجهازه وكادره والعمل عل��ى صرف الرواتب
المستحقة لهم.

حطين بطل سلة الالذقية لألشبال والشبالت
محمد عجان
تعاق��دت إدارة ن��ادي الوثبة مع الم��درب الوطني راتب الش��يخ نجيب
لتدريب فريق رجال النادي الموس��م القادم واإلش��راف الفني على كافة
ً
ً
ً
مغريا ،وقد توصل
مادي��ا
عرضا
فرق الن��ادي ،بعد أن قدمت إدارة الوثبة
الطرفان التفاق نهائي ،وقام الشيخ نجيب بتوقيع العقد وباشر عمله فوراً،
مما يذكر أن الش��يخ نجيب س��بق له تدريب العديد من األندية السورية
والمنتخبات الوطنية على مدار س��نوات طويلة إضافة الحترافه في عدة
أندية إماراتية.

تعازينا
انتقل إلى رحمته تعالى العب جبلة السابق بالتسعينات والعب
النادي العربي بالسويداء والصفاء اللبناني وسام أبو يحيى.
أسرة االتحاد تتقدم من أهالي الفقيد وأسرته وذويه وأسرة
الرياضة في السويداء بأحر العزاء.

توج فريقا نادي حطين بكرة السلة
لألشبال والش��بالت أبطا ًال لدوري
الالذقية مع خت��ام مرحلة اإلياب
الت��ي اختتم��ت أول أمس على
مالع��ب حطين الس��لوية ونادي
تش��رين الس��لوية وكانت النتائج
كما يلي:

أشبال

حطين × تشرين  ،56 /60حطين
× التضام��ن  ،56 /60حطي��ن ×
الشرطة  0 /3تغيب.

شبالت

حطي��ن × التضام��ن ،42 /56
حطين × تش��رين  ،16 /41حطين
× الشرطة  0 /3تغيب.
مثل فريق أشبال حطين الالعبون:

هراك كل يعق��وب ،ديب أفتيم،
زي��ن دمياط��ي ،عب��د الرحم��ن
إس��ماعيل ،إبراهيم ب��دوي ،عبد
القادر غريب ،أحمد دعبول حافظ
أعرج ،زي��ن مصارع ،يدرب الفريق
ثائر مرتضى ،مس��اعد مدرب آالء

حسينو إداري محمد الريس.
ومثل فريق ش��بالت نادي حطين
الالعبات :رغد بدور ،لجين دروبي،
شهد الدادا ،سيلين أفتيم ،عروبة
الشعار ،رؤى هاشم ،ليلى حسين
آغا ،ماريا المحمود ،سميرة زيادة،

آية صهيوني ،يدرب الفريق س��امر
أفتيم إدارية ربى حكيم.

رأي فني

فواز دال��ي رئيس اللجن��ة الفنية
لكرة الس��لة ودينامو سلة الالذقية
وال��ذي واكب جمي��ع المباريات

أثنى عل��ى جهود المدربين إلعداد
العبيهم والعباتهم بمستوى جيد
ومؤهل لمس��تقبل أفضل وأعرب
ع��ن ارتياح��ه وس��روره التس��اع
قاعدة الفئات العمرية وأن بطولة
الصغ��ار والصغي��رات واألش��بال

والش��بالت أف��رزت العدي��د من
المواه��ب الواع��دة الت��ي بحاجة
للمتابع��ة والرعاية ،وقدم ش��كره
لنادي حطين وتشرين الستضافة
مباريات البطولة.
وق��د أصب��ح الترتي��ب لمرحلتي
الذهاب واإلياب كما يلي:
أشبال -1 :حطين  -2التضامن -3
تشرين  -4الشرطة.
شبالت -1 :حطين  -2تضامن -3
تشرين  -4الشرطة.
تم التتويج بالكؤوس والميداليات من
قبل ف��واز دالي رئي��س اللجنة الفنية
ووليد الريس مشرف سلة حطين.
تاب��ع البطول��ة جمه��ور كبير من
أهالي الالعبين والالعبات.
تعرض الع��ب حطين ديب أفتيم
إلصاب��ة بالغ��ة في كتف��ه خالل
مباراة حطين مع التضامن.

عالمي
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نتائج كبيرة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020

إنكلترا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا يواصلون انتصاراتهم

ش��هد األس��بوعان الماضي��ان
مباري��ات مثيرة لم تخ��ل بعضها
من المفاجآت ضم��ن التصفيات
المؤهلة ليورو  2020بمجموعاتها
العش��ر ووحده��م  4منتخب��ات
حصدوا العالمة الكاملة حتى اآلن
ه��م إنكلت��را بالمجموع��ة األولى
وإس��بانيا في السادس��ة ،وبلجيكا
في تاس��ع المجموعات باإلضافة
إليطاليا التي تضرب بقوة ً
أيضا في
المجموعة العاشرة (األخيرة).
وتش��هد المجموعت��ان الثالث��ة
والثامنة اش��تراك أكثر من فريق
ً
أيض��ا غالبي��ة باق��ي
بالص��دارة
المجموع��ات ق��د تك��ون جول��ة
وحي��دة كفيلة بإعالن تصدر جديد
فيها.

تصدر إنكلترا

تاب��ع المنتخ��ب اإلنكليزي حصد
النق��اط ف��ي أول��ى المجموعات
ً
محققا أربعة انتص��ارات وبات له
 12نقطة يليه التش��يك بـ 9نقاط
ثم كوس��وفو بـ 8نق��اط ولبلغاريا
والجبل األسود نقطتان لكل منهما.
وش��هدت جولة الثالث��اء الماضي
تغلب المتصدر على كوسوفو 5/3
رغم تقدم األخير بهدف صاعق مع
الدقيقة األولى عبر فالون بيراثا إال
ً
س��ريعا
أن ال��رد اإلنكليزي تحقق
بخمس��ة أه��داف بالش��وط األول
افتتحها رحيم اس��ترلينغ د  8ثم
هاري كين  19وميرحيم فوجنودا
خطأ بمرمى فريقه د  38ثم ثنائية
لجادون سانش��و بالدقيقة  44و45
وقلص كوسوفو بالشوط الثاني عبر
بيراش��يا الذي سجل الهدف األول
د  49ثم موريكي م��ن ركلة جزاء
د .55
المب��اراة األخرى بالمجموعة ذاتها

تغلب التشيك على الجبل األسود
بثالثي��ة دون رد س��جلها توماس
سوس��يك ولوكاس ماسوبوس��ت
وفالديمير داريدا م��ن ركلة جزاء
بالدقائق .90 ،58 ،54
وش��هدت جولة الس��بت الماضي
(الثالث��ة) ف��وز كوس��وفو عل��ى
التش��يك  2/1وس��حقت إنكلت��را
فريق بلغاريا برباعية دون رد.
طيران أوكراني
حل��ق المنتخب األوكران��ي ً
عاليا
عندما وصل للنقطة  13من خمس
مباري��ات تص��در به��ا المجموعة
الثانية وبفارق  5نقاط عن البرتغال
الوصيفة ث��م صربيا ً
ثالثا بـ 7نقاط
وتأتي بعدها لوكس��مبورغ بـ 4ثم
ً
أخيرا بنقطة وحيدة.
ليتوانيا
مباراتا يوم الثالثاء ضمن خامس
الجوالت شهدت اكتساح البرتغال
لفري��ق ليتوانيا بخمس��ة أهداف
مقابل هدف تألق بها كريس��تيانو
رونالدو وسجل  4أهداف األول من
ركلة جزاء في الدقيقة السابعة ثم
ثالثية بالدقائق  76 ،65 ،62وختم
ويليام كارفال��و مهرجان األهداف
بالدقيقة األخيرة وقلص فينوكاس
النتيجة د  28بالهدف الوحيد.
ففي اللقاء اآلخر بالمجموعة ذاتها
تغل��ب صربي��ا خارج الدي��ار على
لوكسمبورغ .3/1
وكانت جولة الس��بت الماضي ثم
الجول��ة الرابعة قد ش��هدت تغلب
أوكرانيا على ليتوانيا  3/0كما فاز
البرتغال على صربيا .4/2

صراع ثنائي

يتص��ارع فريق��ا ألماني��ا وإيرلندا
الش��مالية عل��ى ص��دارة ثال��ث
المجموعات حيث لكل منهما 12
نقطة بانتظار فك الشراكة.

وتأتي هولندا بالمرتبة الثالثة  9ثم
ً
وأخيرا أستونيا
روس��يا البيضاء 3
بال أي نقطة.
وجرت مباريات الجولة الخامس��ة
يوم االثني��ن حيث تغلبت ألمانيا
في لق��اء المس��مار عل��ى إيرلندا
الشمالية بهدفي مارسيل وجنابري
د  48و 90وس��جلت بالمواجه��ة
األخ��رى هولن��دا رباعية بش��باك
أس��تونيا عبر ريان بابل هدفين د
 17و 48وممفي��س ديال��ي د 76
وجورجينو د .57
الجولة التي س��بقتها ف��ازت فيها
روس��يا البيضاء على أستونيا 2/1
وفاجأت هولن��دا مضيفتها ألمانيا
وغلبتها بنتيجة كبيرة  4/2وسجل
للفائ��ز كل من فرينكي دي يونغ د
 59وجوناث��ان د  66خط��أ بمرمى
فريق��ه باإلضافة لدوناي��ل مالين
د  79وجب��ور جينه��و فاينالدوم د
 90وس��جل هدفي األلمان سيرج
جنابري د  90وتوني كروس د 73
من ركلة جزاء.

رغم المنافسة الشديدة بمجموعته
إال أن وصي��ف بطل العالم كرواتيا
يلعب بواقعية تصدر بها المجموعة
الخامس��ة وبف��ارق نقطة فقط عن
س��لوفاكيا والمجر ثم ويلز بالمركز
ً
خامسا
الرابع بـ 6نقاط فأذربيجان
بنقطتها الوحيدة حتى اآلن.
جول��ة منتصف األس��بوع الماضي
تع��ادل فيها كرواتيا خ��ارج دياره
م��ع أذربيج��ان  1/1افتتحها لوكا
مودريتي��ش من ركل��ة جزاء د 11
وجاء الرد عبر سلوفاكيا على المجر

متقاربة

تب��دو الحظ��وظ متقارب��ة ف��ي
المجموع��ة الرابع��ة م��ع أفضلية
نس��بية لفارق النقاط حيث تتصدر
إيرلندا بـ 11نقط��ة بفارق نقطتين
فقط عبر الدنمارك وتحل سويسرا
لمركز الثالث بـ 8نقاط ثم جورجيا
 4فجبل طارق دون أي نقطة.
الجول��ة األخي��رة ش��هدت تغلب
سويس��را على جبل طارق برباعية
نظيفة سجلها دينيس د  37أدمير
د  43وريكاردو د  45وماريو د .87
وف��ي اللق��اء اآلخ��ر بالمجموعة
ذاتها صمتت الشباك في مواجهة
جورجيا والدنمارك.

.2/1
س��بق ذلك جولة فاز فيها كرواتيا
برباعية نظيفة على سلوفاكيا 4/0
كان فيها نيوكال فالسيتش النجم
وسجل هاتريك د  45و 47و 72ثم
ختم النتيجة برباعية سجلها ديان
لوفرين.
المباراة األخرى فاز فيها ويلز على
أذربيجان .2/1

الماتادور يتعملق

وح��ده المنتخب اإلس��باني حتى
اآلن ال��ذي لم يخس��ر م��ن بين

المجموع��ات ال��ـ 10ويتص��در
المجموعة السادس��ة بفارق مريح
عن البقية فإس��بانيا ب��ـ 18نقطة
تليها الس��ويد  11وبفارق نقطة ،ثم
روماني��ا  10فالنروي��ج  9واكتفت
مالطة بنقاطه��ا الثالث حتى اآلن
ً
وأخيرا جزر فارو بال رصيد.
مباريات األس��بوع الماضي ضمن
خامس الجوالت س��حق اإلس��بان
منتخ جزر الفارو برباعية مورينو د
 13و 50وباكو الكاسير بالدقيقتين
 87و.90

أبرز مباريات الدوريات األوروبية لهذا األسبوع
اليوم والتاريخ

السبت 8/14

األحد 8/15

واقعية الكروات

الفريقان
ر .مدريد × ليفانتي
ليفربول × نيوكاسل
فيورنتينا × يوفنتوس
دورتموند × بايرليفركوزن
مان يونايتد × ليستر
توتنهام × كريستال باالس
وولفرهامبتون × تشيلسي
ليغانيس × فيالاير
سوسيداد × أ .مدريد
اليبزيغ × البايرن
نوريتش × مان سيتي
اإلنتر × أدونيزي
برشلونة × فالنسيا
إيبار × إسبانيول
آالفيس × إشبيلية
بورنموث × إيفرتون
واتفورد × آرسنال
روما × ساسولو
بيتيس × خيتافي

التوقيت
2.00
2.30
4.00
4.30
5.00
5.00
5.00
5.00
7.30
7.30
7.30
9.45
10.00
1.00
3.00
4.00
6.30
7.00
10.00

الدوري
إسباني
إنكليزي
إيطالي
ألماني
إنلكيزي
إنكليزي
إنكليزي
إسباني
إسباني
ألماني
إنكليزي
إيطالي
إسباني
إسباني
إسباني
إنكليزي
إنكليزي
إيطالي
إسباني

اللق��اء اآلخ��ر بالمجموعة خرجت
الس��ويد بتعادل إيجاب��ي  1/1مع
النرويج حيث تق��دم األخير بداية
عب��ر س��تيفان يوهانس��ين د 45
وع��ادل المضي��ف بك��رة إيميل
فورسيرغ د .60

قوتان ضاربتان

فرنس��ا وتركيا حتى اآلن يواصالن
جمع النق��اط بالمجموعة الثامنة
ول��كل منهم��ا  15نقط��ة م��ن 6
مباريات ويتفوق الفريق الفرنس��ي
بفارق األه��داف وتأتي آيس��لندا
بالمركز الثال��ث بنقاطها الـ 12ثم
ً
وأخيرا
ألباني��ا  9نقاط ومولدوفا 3
أندورا خالية من النقاط.
الجول��ة السادس��ة حمل��ت ف��وز
الفرنسيين برباعية ضد ألبانيا لقاء
هدف وحيد لألخير حيث س��جل
كوم��ان هدفين د  8و 68وجيرو د
 27وإيكون��ي د  85وأضاع أنطوان
غريزمان ركلة جزاء د .36
اللقاء اآلخ��ر تجاوز في��ه األتراك
فريق أن��دورا بصعوبة كبيرة بهدف
وحيد جاء قبل دقيقة على النهاية
بواسطة أوزان توفان د .89

سهلة

تب��دو أم��ور المجموعة التاس��عة
ً
نس��بيا من ناحي��ة ضمان
س��هلة
الص��دارة والتأهل حي��ث تتصدر
بلجي��كا بـ  18نقطة يليها روس��يا
بـ 15نقطة وتب��دأ بعدها الهوة بـ7
نقاط لكل من قبرص وكازاخستان
ً
وأخيرا سان مارينو
ثم اسكتلندا 6
بال نقاط.
مباري��ات الجول��ة الماضية جرت
االثنين س��حقت باألول��ى بلجيكا
فري��ق اس��كتلندا برباعي��ة نظيفة
س��جلها لوكاكو د  9وفيرمايلين د
 24والديرفيريلد د  32ودي بروين

د .82
اللقاء اآلخر تعذبت روس��يا كثيراً
قب��ل أن تس��جل ه��دف عل��ى
كازاخس��تان ج��اء قب��ل النهاية
بدقيقة كان كافياص للفوز.
سبق ذلك (المرحلة قبل الماضية)
تعادل كازاخستان مع قبرص 1/1
وسحقت بلجيكا فريق سان مارينو
ً
أيضا برباعية دون رد.

تفوق إيطايل

تمض��ي إيطاليا وحي��دة بمقدمة
آخ��ر المجموعات العاش��رة حيث
جمع��ت كام��ل العالم��ة م��ن 6
جوالت وبات له��ا  18نقطة بفارق
 6نق��اط ع��ن أقرب المنافس��ين
وهي وصيفتها فنلندا ،أما أرمينيا
فتحت��ل المركز الثال��ث بـ 9نقاط
ثم البوس��نة والهرس��ك بـ 7نقاط
ً
وأخيرا ليشتنش��تاين
واليونان 5
بنقطة وحيدة.
آالتزوري تغل��ب بالجولة الماضية
على مضيف��ه فنلندا بلق��اء القمة
بهدفين لهدف س��جل له ش��يرو د
 59جورجينيهو م��ن ركلة جزاء د
 79وس��جل أصح��اب األرض من
ركلة جزاء د  72سددها تيمويوكي
بنجاح.
وتعادلت بالجولة ذاتها اليونان مع
ليشتنشتاين  1/1وتغلبت أرمينيا
على البوسنة والهرسك .4/2
ف��ي الجولة التي س��بقتها تغلبت
إيطاليا على أرمينيا  3/1وسحقت
البوس��نة والهرس��ك ضيفته��ا
ليشتنش��تاين بخماس��ية نظيفة
وتغلبت فنلندا على اليونان بهدف
نظيف.
ً
علم��ا أن مباري��ات الجولة التالية
ً
اعتبارا من  10تش��رين ثاني
تبدأ
القادم.

مفاجآت وصعوبة في التصفيات المشتركة للقارة اآلسيوية

جولة جديدة ش��هدتها القارة اآلس��يوية بالتصفيات المشتركة
لنهائيات الق��ارة والمونديال ً
معا ،والتي ارت��اح فيها منتخبنا
الوطني.
وحتى الجولة الثانية وحدها فريقا كوريا الشمالية بالمجموعة
الثامنة وطاجكس��تان بالسادس��ة حققا العالم��ة الكاملة مع
عدم خلو التنافس من بعض المفاجآت التي قد تس��تمر وفق
المعطيات مع تطور عدد من المنتخبات على حساب مراوحة
أخرى بالمكان.
ونبقى مع النتائج والترتيب لكل مجموعة على حدا بعد ختام
الجولة الثانية من المنافس��ات التي ستجد بعض المنتخبات
الكبيرة نفس��ها بمواقف صعبة وحرجة فيما لو اس��تمرت كما
بدأت البطولة.

صدارة سورية

رغم أنه ارتاح بالجولة الثانية إال أن منتخبنا الوطني األول لكرة
القدم ال يزال بالمقدمة بفضل األهداف الخمس��ة التي سجلها

بشباك الفلبين ببداية المشوار وهو على خط الصدارة الواحدة
مع الصين ويتخلف عنها بفارق األهداف وكذلك الفلبين وجزر
المالدي��ف ً
أيضا لكل منهم فوز ويظل غوام بمركز األخير خالي
الوفاض.
جولة الثالثاء الماضي (الثانية) التي ارتاح بها منتخبنا ..تغلب
الفلبين على مضيفه غوام بنتيجة ثقيلة  1/4س��جلت مناصفة
بين الشوطين.
اللقاء الثاني بالمجموعة األولى شهدت خمسة أهداف صينية
بشباك جزر المالديف سجل منها هدفين بالشوط األول.

ندية

تحف��ل المجموعة الثانية بالندية حي��ث تضم منتخبات قوية
ويق��ع  4منها على خ��ط الصدارة ويتخلف ع��ن بعضها بفارق
األهداف وهي على الترتيب كل من الكويت وأستراليا واألردن
ونيبال ولكل منها  3نقاط ثم تايوان أخيرة دون أي نقطة.
بالجولة الس��ابقة أثقل المنتخب األس��ترالي على الكويت في

م .سالم عالوي

أرض األخيرة وغلبها بثالثية نظيفة س��جلت بالشوط األول عبر
ماتيوليكي هدفين د  7و 30ثم آرن موي د .38
وفي المواجهة الثانية خس��رت تايوان على أرضها أمام نيبال
بهدفين دون رد.

انفراد

تف��رد البحرين بصدارة المجموعة الثالث��ة بنقاطها األربع تليها
إيران بثالث نقاط ثم العراق وكمبوديا وهونغ كونغ ولكل منها
نقطة وحيدة.
الجولة الثانية من هذه المجموعة ش��هدت فوز البحرين خارج
األرض على كمبوديا بهدف كميل األس��ود د  77أما المواجهة
األخرى فقد ع��ادت إيران بثالث نقاط م��ن أرض هونغ كونغ
بع��د الفوز عليه��ا بهدفي س��ردار أزمون وكري��م أنصاري فرد
بالدقيقتين .54 ،23

صدارة سنغافورة

وكح��ال س��ابقتها ..يأتي ترتي��ب رابع المجموع��ات بصدارة

رئيس التحرير

أنــــور البكــر

مدير التحرير

س��نغافورة التي جمعت  4نقاط بمرحلتين ،تليها فلس��طين
ً
وأخيرا
بثالث��ة ثم اليمن بنقطتين فالس��عودية بنقطة وحيدة
أوزبكستان خالية الوفاض.
الجول��ة الثانية وقع فيها الفريق الس��عودي بفخ التعادل اإليجابي
 2/2مع اليمن في استاد البحرين الدولي حيث تقدم األخير بهدف
محسن قراوي بداية د  8ثم عادلته السعودية عبر هتان باهيري.
الجولة الس��ابقة ش��هدت تغلب اليابان عل��ى ميانمار بهدفين
نظيفين سجلهما تاكاحيما وميناميتو د  16و 26بوقت فاز فيه
المتص��در على مضيفه منغوليا به��دف دافرون قبل  10دقائق
من نهاية المباراة.

صدارة تايلندية

نتيجة جيدة سجلتها تايلند دفعتها لصدارة المجموعة السابقة
بـ  4نقاط خلفت وراءها اإلمارات وماليزيا ولكل منهما  3نقاط
ثم فيتنام بنقطة فأندونيسيا بال رصيد.
الجولة الماضية ش��هدت تغلب اإلمارات بصعوبة خارج أرضها

أيهم الحمزاوي

المدير الفني

عل��ى ماليزيا  1/2رغ��م تأخرها بهدف ش��فيق أحمد بالدقيقة
األول��ى لكنها ردت عب��ر الالعب علي أحم��د مبخوت مرتين
بالدقيقة  43و.75
وع��ادت تايلن��د لديارها بفوز كبي��ر على أندونيس��يا صاحبة
ً
جميعا بالشوط الثاني.
الضيافة  0/3سجلت

قوة كورية

ً
جميعا (الثامنة) عندما
فاجأت كوريا الشمالية فرق مجموعتها
تصدرت بالعالمة الكاملة من جولتين فحصدت النقاط الس��ت
الممكن��ة تاركة المركز الثاني لكوريا الجنوبية وتركمانس��تان
بثالث نقاط لكل منتخب ثم لبنان وسيرالنكا بال رصيد.
الفوز الثاني لكوريا الش��مالية تحقق خارج األرض وهذه المرة
على سيرالنكا بهدف كوك جانغ د .67
وعادت كوري��ا الجنوبية م��ن أرض تركمانس��تان بالمواجهة
األخرى بفوز بهدفين نظيفين س��جلهما سانعونا وجونغ د 13
و.81
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الزعيم رابع آسيا في شطرنج المخضرمين
حق��ق الع��ب منتخبنا
الوطن��ي بالش��طرنج
ط�لال الزعي��م المركز
الرابع في بطولة آس��يا
للمخضرمين مس��ابقة
الش��طرنج السريع التي
أقيمت في كازاخستان
وزيادة ف��ي التصنيف
مقداره��ا  18نقط��ة
وتس��تمر البطولة لغاية
 18أيل��ول الج��اري
حي��ث من المق��رر أن
يش��ارك العبنا الزعيم
في مسابقتي الشطرنج
الخاط��ف والش��طرنج
الطويل.

االتحاد المتوسطي
يدعم المبارزة السورية
استقبل اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام السيد زياد
شويري رئيس االتحاد المتوسطي للمبارزة وتناول اللقاء بحث سبل
دعم المبارزة السورية ومن ضمنها إقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا
في دمشق بمشاركة عدد من العبي منتخبات دول المتوسط وذلك
خالل النصف الثاني من شهر تشرين األول القادم.
ووع��د رئيس االتحاد المتوس��طي دعم االتحاد الس��وري للمبارزة
للنهوض بلعبة المبارزة في بلدنا كونها ما زالت لعبة ناشئة وتحتاج
الدعم والمساندة حتى تصل إلى مرحلة متطورة.
بدوره شكر اللواء جمعة هذه المبادرة الطيبة من االتحاد المتوسطي
وأكد دعم اللجنة األولمبية السورية لكل ما من شأنه تطوير الرياضة
السورية.
حض��ر اللقاء الدكتور ماه��ر خياطة نائب رئي��س االتحاد الرياضي
وأحمد جبر الرفاعي رئيس اتحاد المبارزة وبس��ام جنيد أمين س��ر
االتحاد.

شباب الشرطة وشابات السويداء أبطال جودو الجمهورية
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اللواء موفق جمعة
يتفقد المنشآت الرياضية بمحافظة حمص

قام الل��واء موف��ق جمعة رئيس
االتح��اد الرياض��ي الع��ام بجولة
تفقدي��ة للمنش��آت الرياضي��ة
بمحافظ��ة حم��ص ،حي��ث زار
ملعب الباس��ل الذي ستقام عليه
مباريات الدوري العام لكرة القدم
لموس��م ( ،)٢٠٢٠ - ٢٠١٩واطل��ع

عل��ى واقع الملعب م��ن الناحية
الفنية ألرضي��ة الملعب والمنصة
الرئيس��ية والمراف��ق الخدمي��ة,
وأعطى رئيس االتح��اد الرياضي
موافقت��ه عل��ى الب��دء بأعم��ال
الصيانة ,كم��ا زار ملعب خالد بن
الوليد واطل��ع على مراحل العمل

األولى إلع��ادة تأهي��ل مدرجات
الملعب.
رافقه الل��واء جمعة ف��ي جولته
المهن��دس دروي��ش حميد مدير
المنشآت الرياضية ومحمد فيصل
الدرب��ي رئيس اللجن��ة التنفيذية
بحمص وأعضاء اللجنة.

افتتاح دورة القسم السلوية للسيدات
بنسختها الرابعة عشرة
زياد عامر
صبحي أبو كم
فاز شباب نادي الش��رطة وشابات منتخب
الس��ويداء ببطولة الجمهوري��ة للجودو التي
اقيم��ت في صالة المنتخب الوطني بمدينة
الفيحاء الرياضية يوم��ي (األحد واالثنين)
بمش��اركة منتخب��ات محافظات دمش��ق
وريفها والقنيطرة والسويداء وحمص وحماه
وحلب والالذقية ,وناديي الجيش والشرطة
إضاف��ة إلى أوائ��ل بطولة الناش��ئين خالل
الموسم ،..وشهدت مبارياتها أداء فنيا جيدا
وقادها مجموعة من الح��كام الذين قدموا
مس��توى جيدا رغ��م االس��تئناس بأجهزة
الفيديو ببعض القرارات التي ش��ابها شيء
من الشك.

أوائل الفرق

أح��رز ن��ادي الش��رطة المرك��ز األول بأربع
ذهبي��ات وفضيتي��ن وث�لاث برونزي��ات,
ومنتخ��ب حمص المرك��ز الثان��ي بثالث
ذهبيات وأرب��ع فضيات ومنتخب القنيطرة
ثالث��ا بثالث ذهبي��ات وبرونزيتي��ن ,وفاز
فريق الش��رطة ببطولة الشباب تاله منتخب
حل��ب ,وحل ثالثا منتخب القنيطرة ,وفازت
الس��ويداء ببطولة الش��ابات وحمص ثانيا
والالذقية ثالثا .وجاءت النتائج الفردية على
النحو التالي.

الكاتا لحلب والجيش

كات��ا الش��باب -1 :منتخب حل��ب :ومثله
الالعبان محمد قرطب��ي ,منذر حريتاني-2.
منتخب حم��ص :مثله محمد يونس ,أحمد
ك��در -3 ,منتخب الش��رطة :مثل��ه عمران

 وزن  48كغ -1 :فاطمة ش��اكر(الالذقية) -2هدي��ل حوراني(حم��ص)  -3صف��ا
حمشو(حلب).
 وزن  52كغ -1 :تس��نيم طباع (الشرطة) -2ره��ف ش��حود (حمص)  -3م��رح عبد
الخالق (السويداء).
 وزن( )57كغ -1 :سما كنعان (السويداء) -2مياس دره (الجيش)  -3نانسي مقرجي
(الالذقية).
 وزن  63كغ -1 :حنى كنعان (الس��ويداء) -2دانه النبواني (السويداء)  -3إسراء صالح
(الالذقية).
 وزن  70كغ -1 :كليمانس أسعد (حمص) -2نوار الش��اعر (السويداء)  -3نوار زويكلي
(الالذقية).
 وزن  78كغ -1 :مروة الشبلي (القنيطرة) -2أية العلي (الالذقية).
 وزن  78 +كغ -1 :والء السليمان (حمص) -2بتول الدسوقي (الالذقية)  -3داليا دوارة
(السويداء).

(دمشق)  -2يوسف غوطاني (الجيش) -3
براء س��كاف (شرطة)  -3مكرر :مالذ عائشة
(القنيطرة)
 وزن  66ك��غ -1 :محمد يونس (حمص) -2محم��د حس��ان نج��م (الش��رطة) -3
مصطفى ش��يخ االرض (دمش��ق)  -3مكرر:
حمد يوسف وتار (حلب).
 وزن  73ك��غ -1 :يحيى أحمد (القنيطرة) -2عبد المحس��ن حسون (حلب)  -3خالد
الرفاعي (الجي��ش)  -3مكرر عب��د الكريم
زويكلي (الالذقية).
 وزن  81كغ -1 :حس��ن بنان (الش��رطة) -2حس��ام ميل��وص (حل��ب)  -3حس��ن
كوني(دمش��ق)  -3مك��رر محم��د
حيدر(لجيش).
 وزن  90كغ -1 :محمد خانجي (الشرطة) -2احمد حل��وة حنان (حلب)  -3حس��ن
الشيخ (دمشق)  -3اس��عد غياث أبو سعد
(السويداء).
 وزن  100كغ -1 :اس��امة حيبا (الشرطة) -2نور الدين ابو ه��وا (القنيطرة) -3مكرر:
فايز الدهان (دمشق).
 وزن  100 +ك��غ -1 :محم��د هن��داوي(حل��ب)  -2اكرم نوح (الجي��ش)  -3عبد
الكريم كاس��م (القنيطرة)  -3مكرر :محمد
يوسف(دمشق).

 وزن  55كغ -1 :بش��ير محمد (القنيطرة) - 2عم��ران عجين��ه (الش��رطة)  -3محمد
ش��اهر المصري (الش��رطة)  -3مكرر :منذر
حريتاني( حلب).
 -وزن  60ك��غ -1 :عب��د الرحم��ن أس��عد

تحدث ياس��ين األيوبي رئيس اتحاد الجودو
عن البطولة لـ (االتحاد) :البطولة كانت جيدة
أظهرت مواهب أوائل الناشئين في بطوالت
الموسم الذين دعاهم اتحاد اللعبة للمشاركة
فيها وتفوق عدد منهم على الشباب وأحرزوا

عجينه ,براء يكاف.
كات��ا الش��ابات -1 :فريق الجي��ش ومثله
الالعبات :مياس درة ,أية عرابي -2 .منتخب
الس��ويداء :منى كنعان ,دان��ه النبواني-3 ,
منتخب حلب :مروة حمشو ,صفا حمشو.

قتال فردي شابات

قتال فردي شباب

معن أسعد
يستعد لبطولة العالم لرفع األثقال
يشارك بطلنا العالمي برفع األثقال
معن أس��عد في بطولة العالم التي
تس��تضيفها تايالند في الفترة من
 18الش��هر الجاري ولغاية  27منه
ويرافقه مدربه قيس اسعد ومحمد
فياض عضو اتحاد رفع االثقال.
ومن جانب آخر يشارك اتحاد رفع
األثقال في بطولة آس��يا للناشئين
والناش��ئات التي تستضيفها كوريا
الشمالية بالعبين والعبتين وتقام
البطول��ة بالفت��رة من  18الش��هر
الجاري ولغاية  28منه.
وصرح غاندي أس��عد رئيس اتحاد
رف��ع االثقال -لالتح��اد -أن اتحاد
اللعبة يقيم تجارب دورية لالعبين
والالعبات وكل العب ال يحقق 80%
م��ن الرقم العالمي في وزنه وفئته

رأي

بط��والت أوزانهم وظهرت وج��وه واعدة في
الش��باب ,وكان مس��توى التحكي��م جي��د
وبوج��ود أجه��زة فيديو لتصوي��ر المباريات
وإعادة بعض المقاطع الص��ور وتم تصحيح
بعض القرارات للحكام ,وس��ارت المنافسات
على بساطين بهدوء ودون أية اعتراضات.

تتويج

بحضور طارق حاتم عضو المكتب التنفيذي
لالتح��اد الرياض��ي العام (رئي��س مكتب
العاب القوة) تم تتويج الالعبين والالعبات
بالميدالي��ات الملونة وأبط��ال المحافظات
بالكؤوس التذكارية وش��ارك ف��ي التتويج
ياس��ين أيوبي واعضاء اتح��اد اللعبة وعدد
من المرافقي��ن لمنتخبات محافظاتهم من
رؤساء مكاتب العاب القوة في المحافظات.
مساعدة دولية للجودو
خالل حديثه لـ (االتحاد) على هامش بطولة
الجمهورية أوضح رئي��س اتحاد الجودو أنه
ع��اد قبل أيام من اليابان التي اس��تضافت
بطولة العالم للجودو وشاركنا فيها بالعبين
اثني��ن خرجا م��ن االدوار األول��ى للبطولة
وأش��ار إلى حضوره الجتماع��ات الجمعية
العامة لالتح��اد الدولي للجودو التي عقدت
عل��ى هامش بطول��ة العالم وعق��د لقاءين
مع رئي��س االتحاد الدولي للجودو مع لجنة
دع��م االتحادات الوطنية وت��م االتفاق على
تزوي��د اتحادنا بـ  500قطعة بس��اط جودو
و 300بدلة تدريب منها  30بدلة للمش��اركة
ف��ي المباري��ات الدولية وت��م االتفاق على
المش��اركة بعدد م��ن المدربي��ن في دورة
عالية المستوى تفتتح في الشهر الثالث من
السنة القادمة في اليابان.

انطالق الدور النهائي
لناشئي كرة اليد بدمشق
انطلقت أول أمس (الخميس) مباريات الدور النهائي لناشئي كرة اليد التي
تضم أندية الجيش ,ديرعطية ,القنيطرة ,النواعير ,االتحاد ,وتستمر حتى يوم
االثنين في الصالة الرئيسية بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق ,وتقام البطولة
وفق نظام دوري المجموعة الواحدة ويحسب الترتيب حسب تسلسل النقاط
وفي حال التعادل يحسب ماله وما عليه بين األندية المتعادلة ,وإذا استمر
التعادل يحسب ماله ,وإذا استمر التعادل يحسب ماله وما عليه على مجموع
الفرق المشاركة ,ويحق للجنة المشرفة على البطولة إجراء التعديالت حسب
الظروف والمصلحة العامة بالمواعيد والتوقيت.

سيدات الشرطة والنبك
في بطولة األندية العربية لكرة اليد

ال يتم ضمه للمنتخب الوطني ,وقد
نكون نح��ن أول اتحاد يعتمد هذا

النهج بين االتحادات التي تتعامل
مع األرقام في بطوالتها.

يشارك ناديا الش��رطة والنبك بطل ووصيف بطولة كرة اليد لإلناث
ً
اعتبارا
لهذا الموس��م في بطولة األندية العربية التي تقام في األردن
من  25الش��هر الجاري ,وبدأ الفريقان تحضيراتهما بمعسكر مفتوح
استعدادا لهذه البطولة وهما يضمان نخبة العبات كرة اليد األنثوية
على مستوى القطر.

افتتح��ت الخمي��س فعالي��ات دورة
القسم الس��لوية للس��يدات بنسختها
الرابعة عش��رة التي تقام ً
سنويا بذكرى
أداء القسم الدس��توري للسيد الرئيس
بشار األسد وذلك بحضور اللواء فوزات
ش��قير أمين فرع الحزب وإيهاب حامد
رئيس مكتب الشباب وعضو المكتب
التنفي��ذي ل�لإدارة المحلي��ة وائ��ل
المحيثاوي وطارق حاتم عضو المكتب
التنفيذي لالتحاد الرياضي العام وأمناء
وأعضاء قيادات بعض الشعب الحزبية
ورؤس��اء المنظمات الش��عبية وقد بدأ
االحتفال باس��تعراض للفرق المشاركة
(األش��رفية ،العربي ،حطين ،تش��رين،
الحري��ة) والوقوف دقيقة صمت إجالال
وإكب��ارا ألرواح ش��هدائنا األب��رار تالها
عزف النشيد الوطني ثم كلمة ترحيبية
لرئيس اللجنة التنفيذية طارق العفيف
أش��ار من خاللها ألهمي��ة إقامة هذه
الدورة في مناس��بة غالي��ة على قلوبنا
ً
ً
مرحبا بضيوف هذه المحافظة
جميعا
ً
معاهدا على
من أندي��ة وطننا الحبيب
المضي ً
قدما خلف قيادة السيد الرئيس
بش��ار األسد ثم ّقدمت فقرات بالجمباز
الفن��ي والزومبا ولوحات ش��عبية من
تراث المحافظة بعدها أقيمت المباراة
االفتتاحي��ة الت��ي أس��فرت ع��ن فوز
س��يدات العربي على س��يدات حطين
 45 / 52نقطة وثاني اللقاءات أسفرت
عن فوز األشرفية على تشرين 46 / 62
نقطة ومن المق��رر أن يكون قد التقى
أم��س والجريدة (على الطابع ) حطين
مع تش��رين والعربي مع الحرية بينما
يلتقي اليوم السبت تشرين مع الحرية
واألشرفية مع حطين ً
وغدا األحد تلتقي
س��يدات األش��رفية مع العرب��ي تليها
مباراة حطين مع الحرية وتختتم الدورة
ي��وم االثنين بلق��اء تش��رين والعربي
والحرية مع األشرفية

مباريات ودية استعدادية للدوري الكروي

ً
استعدادا لالس��تحقاقات القادمة
دوري وكأس تج��ري فرق أنديتنا
مباريات ودية فيما بينها من أجل
الوصول إلى الجهوزي��ة المطلوبة
ً
إيذانا ببداية
قبل انط�لاق الصافرة
المشوار لمختلف الدرجات.
في دمشق االتحاد فاز على المجد
 1/2وفاز الس��احل على المحافظة
/2صف��ر وتع��ادل مع جبل��ة 1/1
وتعادل ش��باب النواعي��ر والوثبة
ً
وودي��ا ف��ي بي��روت تعادل
2/2
األنصار اللبناني م��ع ضيفه فريق
الوحدة م��ن دون أه��داف .وفاز
الكرامة عل��ى المحافظة  1/2وفاز

الشرطة على حرجلة (درجة أولى)
 1/2وف��از حطين على االتحاد في

الالذقية /1صفر ،وتعادل تش��رين
مع الطليعة .1/1

