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اللواء موفق جمعة: اجتماع اتحاد غرب آسيا في دمشق موضع تقدير كبير
انتخاب العراقي العميدي رئيسًا ودمشق 

تستضيف بطولتي الشباب والناشئات

في التصفيات اآلسيوية )المشتركة( بكرة القدم
منتخبنــــا األول زاد الرصيــــد 

بفـــــوزه على المالديـــــــف

57 2 تشرين بطاًل 
لدورة االنتصار الثانية

برشلونة يقترب من الملكي 
ويوفنتوس يلدغ إنتر في عقر داره  الدورة االنتخابية العاشرة.. مؤتمرات األندية الرياضية تنتخب مجالس إداراتها
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أرضنا مقدسة
منذ فجر التاريخ واألراضي السورية على امتداد المساحات الجغرافية 
كله��ا هي أراٍض مقدس��ة وطاه��رة ومباركة وهي منب��ع الحضارات 

والديانات ومركز اإلشعاع الدائم للعلوم والمعرفة ومكارم األخالق.
ولهذه األرض وش��عبها حكايات وروايات م��ع الغزاة الطامعين ومع 
المستبدين والمستعمرين والصهاينة والتكفيريين ولألرض وشعبها 
وقفات عز وشموخ وصوالت كرامة وكبرياء وثورات استقالل وتحرير 
وانتص��ارات ف��ي معارك الش��رف والحرية والدفاع عن المقدس��ات 
واألرض والعرض وعن العقائد واإليمان واإلنسانية واإلنسان والدفاع 

عن التاريخ والحاضر والمستقبل.
هذه األرض وشعبها وجيشها المقاوم لم ترضخ ولم تلن ولم تستسلم 
لطاغية أو باغ أو غاز أو مستعمر ولطالما كانت الصخرة التي تكسرت 
عليها أحالم الطامعي��ن الذين تحولوا بالفعل المقاوم لش��عبها إلى 
خبر من أخبار التاريخ ولطالما كانت أرضها مقبرة لالستعمار وأعوانه 
وللغزاة وداعميهم وللصهاينة والمتآمرين واإلرهابيين فلفظت الغرباء 
الحاقدين واألجراء واألصالء المعتدين وبقيت شامخة مرفوعة الرأس 
عالية الجبين بأرضها المباركة وش��عبها األصيل وجيش��ها الباس��ل 

وقائدها الحكيم.
وه��ا هي اليوم في خن��دق النار تدفع عن نفس��ها الع��دوان وتصد 
الغزاة أحفاد العثمانيين المستبدين المتغطرسين المتمثلين أفكار 
أجدادهم في الظلم والسطو واالس��تبداد والباحثين عن إمبراطورية 
جديدة لفظتها الجغرافية وكس��رتها صحوة الشعوب وحطمتها عجلة 

اإليمان ومواكب التضحيات. 
العثمانيون الجدد برؤوس��هم السوداء وأفكارهم السوداء وتصرفاتهم 
الحمق��اء أعلنوا على وطننا الع��دوان ولن يجدوا فوق هذه األرض إال 
الشعب المؤمن والصامد والصابر والجيش العقائدي المقاوم والقائد 
األمين المؤتمن وبهذا الثالوث األقوى سنهزمهم ونعيدهم من حيث 
أتوا أش��الء ممزقة وسيكون ش��مالنا وفراتنا بكل جغرافيته وجزيرة 

أرضنا مقابر ألولئك المتهورين الحمقى.
انتظ��روا يا مصاصي الدم��اء مصيركم المحتوم وكم��ا دحرنا أجدادكم 
س��نهزمكم فهذه األرض ال تألف إال األحبة واألصدقاء والرفاق والحلفاء 
وع��دا ذلك فهي أرض من ن��ار ومقبرة لكل غاز وغ��ّدار ولكل من فتح 
ح��دوده آلالف اإلرهابيين التكفيريين وس��يكون مصيركم كمصيرهم 
أيتها الوجوه الجديدة للمس��تبدين وفي ه��ذه اللحظات التاريخية من 
تاري��خ الوطن يعلن الرياضيون أنهم الجند األوفياء ويضعون أنفس��هم 
للتضحي��ة والفداء إل��ى جانب قواتنا المس��لحة وش��عبنا العظيم في 
التصدي لهذا الغ��زو الهمجي وبكل الحب وال��والء واالنتماء والعزيمة 
والمضاء يلتفون حول فكر وقيادة قائد األمة وسيد الوطن الرئيس بشار 
األسد رئيس الجمهورية زعيمنا المفدى إلى النصر والمستقبل المشرق.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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في ثاني مبارياته في التصفيات اآلسيوية 
المش��تركة بكرة القدم فاز منتخبنا على 
منتخب المالديف 2/1 وهذا فوز متواضع 
قياسًا وعدد أهدافنا المسجلة وقياسًا مع 

فرصنا الضائعة الغزيرة والوفيرة.
الشوط األول انتهى بهدف لصالح منتخبنا 
وأضعن��ا من األه��داف كثيرًا والش��وط 
الثاني لم يخدم فريقنا الس��يناريو الذي 
حصل وأثر على سير المباراة وعمومًا وما 
زالت مشكلة الدفاع عندنا قائمة واللعب 
البط��يء س��مة ظاهرة مع غي��اب األداء 
الجماع��ي المؤث��ر والمنت��ج والمتتالي 

طوال أوقات اللقاء.. ومع التفاصيل..

هدف وحيد يف األول
م��ع صافرة البداية حاص��ر العبونا العبي 
المالدي��ف في منطقته��م وضغطوا على 
جزائهم عبر كرات من العمق والجانبين 
ووقف دفاعهم وتص��دى لكراتنا وواحدة 
للس��وما تحولت ركنية وتسديدة للمرمور 
المداف��ع لركنية وثالث��ة للصالح  حولها 
وركني��ة جديدة مرت م��ن أمام المرمى 

وضاعت من خريبين.
وسدد المرمور وردها الحارس ومرت 10 

دقائق ولم يغادر الفريق المالديفي نصف 
ملعبه.

ثم عرضية من مؤيد قابلها السوما برأسه 
ف��وق العارضة، واس��تمر فريقنا محاصرًا 
للمالديف��ي ال��ذي صم��د دفاع��ه أمام 
هجومنا ومحاولة جديدة للس��وما جانب 
القائم ومحاولة للس��وما وركنية جديدة 
غير مثمرة ثم جاء الفرج من حرة مباشرة 
على حدود جزائهم )د 25( نفذها السوما 

قوية هدفًا لمنتخبنا.
المالديف م��ن منطقتهم  وخرج العب��و 

وحصل��وا على حرة مباش��رة أمام جزائنا 
نفذه��ا حس��ين عرضي��ة وقابله��ا مايز 
الحس��ن وبرأس��ه فوق العارض��ة فرصة 

ثمينة ضائعة )د 30(.
وهو أول وصول لمرمى العالمة.

العالمة  المح��اوالت س��بق  ثان��ي  وم��ن 
المهاج��م إلى كرة عرضية وهجوم س��وري 
جدي��د وعرضي��ة للمواس م��رت ولم تجد 
أحدًا وشدد هجومنا ضغطه واصطدم بدفاع 
متماس��ك وس��دد الخريبين ف��ي أحضان 
الحارس وس��ارت المباراة بضغط س��وري 

ودف��اع مالديف��ي وهبات عل��ى خجل بال 
خطورة فيما افتقرت هجماتنا للسرعة األمر 
الذي مكن المنافس من التمركز بأكبر عدد 

من العبيه حتى نهاية الشوط األول.
وكان السؤال المهم: لماذا لعبنا بمهاجم 

واحد؟؟
ولم ندفع إل��ى جانب الس��وما بمهاجم 
ثان طالم��ا أن الفريق المالديفي ضعيف 

الحيلة والوسيلة؟؟
فرص ونتيجة مفاجئة

كما بدأ الش��وط األول بدأ الشوط الثاني 

س��يطرة لمنتخبن��ا ومحاول��ة للمواس 
أمس��كها الح��ارس م��ع تح��رر قلي��ل 
للمالديفي هجومي��ًا لكنه تحرر مدروس 
وحذر وف��ي الدقيقة 52 هجمة مالديفية 
منظمة وتس��ديدة قوية إلبراهيم عصام 

جانب قائم مرمى العالمة بقليل.
ورد فريقن��ا عبر الس��وما لك��ن المدافع 
إبراهي��م نعم��ان ح��ول الك��رة لركنية 
وأفلت��ت فرص��ة هدف ثان من الس��وما 
م��ن تمريرة الخريبين وخ��روج للمرمور 
ودخول ألس��امة أومري لتعزيز الهجوم د 

56 وهو تبديل مبكر!!
وبع��د دقيقتين دخول لش��ادي حموي 

بدل عمر خريبين )المصاب(.
وفرصة رأس��ية ضائعة من الس��وما بعد 
تمري��رة الم��واس المتقن��ة وبالطريق��ة 
ذاتها يضيع الس��وما فرص��ة ثانية لكنه 
عاد وعوض وس��جل بالدقيقة 60 الهدف 

الثاني برأسه مستغاًل تمريرة األومري.
وف��ي الدقيقة 65 ومن تمري��رة مباغتة 
لمهاجم المالديف الحسين منفردًا عرقله 
الصال��ح ونال بطاقة حم��راء وضربة حرة 

مباشرة على حدود منطقة جزائنا سددها 
إبراهيم عصام وأمسكها عالمة.

ودخ��ل عبد هللا الش��امي قلب��ًا للدفاع 
وخرج ورد السالمة وتحسن أداء الفريق 
المالديفي وركني��ة وفرصتان ثم هدف 
ف��ي الدقيق��ة 70 بتس��ديدة علي أجبه 
غير المراقب دخل ج��زاء فريقنا مقلصًا 

الفارق.
وفرصت��ان ضائعتان لش��ادي والس��وما 
الخط��ورة  ب��ذات  للمالدي��ف  وواح��دة 
وثالثة للس��وما جانب القائم وعزز مدرب 
بأي��اس أحمد وطمع  المالديف هجومه 

بالتعديل ومباشرة بيدي العالمة.
وم��ال أداء فريقنا للفردي��ة منذ الدقيقة 
80 وتعددت محاوالت السوما بعيدة عن 
أخش��اب المرمى مع توقف المواس عن 

الحركة.
وفي آخر دقيقتين بالوقت األصلي هجمة 
مالديفي��ة قطعه��ا العالم��ة ومحاولتان 
مركبتان لزيادة الرصيد لمهاجمينا أبطل 

مفعولها الحارس محمد فيصل.
لينته��ي اللق��اء بف��وز منتخبن��ا وزيادة 
رصيده إل��ى 6 نقاط بالمركز الثاني خلف 
منتخب الصين الذي ف��از على غوام 7/

صف��ر، وس��يلتقي منتخبن��ا الثالثاء مع 
منتخب غوام.

صلب كحج��ارة حمص الس��وداء 
الذي وصل للقمة اآلسيوية والذي 
كاد أن يك��ون زعيمًا ورفع العالم 
التحية ل��ه وهويعاني من تراجع 
في الس��نين األخي��رة ولكن هذا 
العام تبدو األمور إلى تحسن وهذا 
لق��اء مع رب��ان الك��رة الكرماوية 
نبيل الس��باعي ال��ذي تحدث لنا 
قائال: نظرًا الس��تالم اإلدارة بوقت 
متأخر قمنا بورش��ة عمل مباشرة 
لتجهي��ز فري��ق يرض��ي طموحنا 
لرفع اسم نادي الكرامة وجمهوره 
العظيم بعد النكسات التي طالت 
الفري��ق خالل الس��نوات الماضية 
وكانت فكرتن��ا بتجهيز فريق من 
أبناء الن��ادي وردفه من الالعبين 
الش��باب وحاولن��ا تقوي��ة بعض 
التي شعرنا بوجود ضعف  المراكز 
به��ا بدأنا بفت��رة تحضي��ر وكان 
تج��اوب الالعبين أكث��ر من رائع 
خالل هذه الفترة ولم نعتمد على 
العبين أس��ماء ب��ل اعتمدنا على 

العبي��ن أفع��ال بالملعب وكانت 
تعاقداتن��ا مع العبين لمس��اندة 
باق��ي أعضاء الفري��ق ونحن على 
ثقة كبي��رة بالبدالء وال يوجد فرق 

بين أساسي وبديل.
لجمهور  أقوله��ا  أخي��رة  وكلم��ة 

الكرامة المحب والعاشق. 
أتمن��ى أن تكون��وا وكم��ا عودتنا 
الالعب رقم واح��د بالنادي بكل ما 
تعن��ي كلمة رقم واح��د من الحب 
والتش��جيع والتحلي بأخالق نادي 
الكرامة المشهورين به ولننهض معًا 

إلعادة أمجاد هذا النادي الكبير.
وكان لن��ا لقاء مع م��درب الفريق 
الكابتن عب��د القادر الرفاعي الذي 
تحدث في البداية عن تراجع كرة 
الكرام��ة قائال: طبعًا في أس��باب 
كثيرة أثرت على فريق الكرامة من 

ضمنها األزمة اللي مرت على البلد 
فيه��ا وبعض األم��ور والتدخالت 

وسوء الفهم الرياضي للبعض.
التعاق��دات تمت قبل اس��تالمي 
على  اقتص��رت  ولكنه��ا  الفري��ق 
إرضاء الرغبات ولم تكن حس��ب 
حاجة الفريق بشكل كامل وهناك 
العبون جيدون بالعموم ومن غادر 
الفريق جيدون ولكن حاجة الفريق 

لألميز.
لقد خضنا ع��دة مباريات تجريبية 
التحضير  واستعدادية ضمن فترة 
للوقوف عل��ى حالة الفريق وكانت 

جيدة بالنسبة لنا فنيًا.
أكي��د طموحن��ا ل��ن يتوقف عند 
حد معي��ن ولكن هدف اإلدارة أن 
يك��ون الفريق بم��كان مريح وان 

يقدم مستوى جيدًا.
وختم الكابتن عبد القادر الرفاعي 
حديثه جمهورنا فخرنا وعزنا وهو 
س��ندلنا همنا إس��عاده وسنسعى 

نحو هذا األمر تحدث.

أنهى منتخبنا الش��اب لكرة القدم 
مش��اركته بتصفيات كأس آس��يا 
في العاصمة الطاجيكية دوشانبه 
بخس��ارة أم��ام أصح��اب األرض 
بهدف دون رد يوم األحد الماضي 
ليحت��ل المرك��ز الثال��ث ضم��ن 
المجموعة اآلس��يوية الثالثة بأربع 
نقاط بف��ارق األهداف ع��ن لبنان 
الثاني بينما تأهل  المركز  صاحبة 
كمتصدر  طاجكس��تان  منتخ��ب 
بالعالمة الكامل��ة لنهائيات كاس 
آس��يا 2020 وتذي��ل المالدي��ف 
المجموع��ة خال��ي الوف��اض بعد 
خس��ارته بالجول��ة األخي��رة أمام 

لبنان بهدفين نظيفين.
المباراة األخيرة لعب فيها منتخبنا 
بطريق��ة 1/4/5 ووق��ف بالمرمى 
مهند ش��نطة وأمام��ه هيثم اللوز 
ومحم��د مش��هداني ومصطف��ى 
س��فراني ، وعل��ى جه��ة اليمين 
محمد الملحم ويقابله على اليسار 
، ورباعي الوسط  صبحي الجدعان 
أحم��د الدال��ي ومحم��د ريحانية 

وفض��ل عليص وف��واز بوادقجي ، 
وفي المقدمة عمار رمضان.

تهدي��د منتخبنا بدأ ف��ي الدقيقة 
الثالث��ة بكرة ثابتة م��ن الرمضان 
مرت م��ن أمام س��فراني وملحم 
بمواجه��ة مرم��ى الطاجيك دون 
متابع��ة ، وبع��د دقيقتين وضع 
ريحاني��ة زميل��ه عم��ار بمواجهة 
مع ح��ارس المرمى لك��ن األخير 
سبقه إلى الكرة ، وشهدت د8 أول 

تواجد ألصح��اب األرض بمنطقتنا 
عبر رأس��ية بيروف فوق العارضة ، 
وبعد عدة نقالت بالمنتصف سدد 
ريحانية كرة قوية من بعيد ارتمى 
عليها ح��ارس المرمى وردها على 
دفعتي��ن وعاد األخي��ر ليتصدى 
لتس��ديدة فواز األخط��ر من جهة 

اليسار ويبعدها لركنية.
ومع محاولة منتخبنا التقدم ارتد 
الطاجي��ك بكرة طويل��ة إلى عبد 

بجانب  زاحف��ة  س��ددها  المؤمن 
القائم ليأتي بعدها هدف المباراة 
الوحي��د م��ن عرضية م��رت من 
س��ويروف  ووضعها  المدافعي��ن 
برأس��ه أمام أنظار حارس المرمى 
الذي عابت��ه ردة الفعل د23 وكاد 
عم��ار أن ي��رد باختراق��ة فردي��ة 
تعرق��ل فيها ولم يفل��ح ملحم أو 
فواز بمتابعتها إلى الش��باك د40 
لتكون آخر مايمكن الحديث عنه 

بهذا الشوط.
في الثان��ي تاب��ع منتخبنا عقمه 
الهجوم��ي الذي أظه��ره بالبطولة 
عل��ى العم��وم وتحديدًا اللمس��ة 
األخي��رة حيث ال تنفع الس��يطرة 
والتهديد واالختراق وخلق الفرص 
بش��يء طالما اليمكن أن تسجل 
والمرم��ى مكش��وف.. كما حدث 
تمام��ًا بلقاءي لبن��ان ومالديف ، 
الرمضان  الفرص س��دد  وبحساب 
من بي��ن 4 مدافعين كرة تهادت 
أم��ام القائم د51 وح��اور ريحانية 
يمرره��ا  أن  قب��ل  مدافعي��ن   3
للرمض��ان الذي س��دد من جديد 
بجان��ب المقص األيس��ر للمرمى 
الجدعان  بعدها  واجه  الطاجيكي، 
مرمى الطاجيك من جهة اليمين 
بعد عدة نقالت س��هلة وس��ريعة 
بين رباعي الوسط لكنه أخطأ أيضًا 
الشباك د72 ، هيأ بعدها ريحانية 
كرة لنفس��ه على بعد أمتار قليلة 
من المرمى وس��دد بالقائم وختم 
الالع��ب نفس��ه ف��رص منتخبنا 
بتس��ديدة قوية من خ��ط الجزاء 
أبعده��ا حارس مرم��ى الطاجيك 

لركنية د82.

كرة القدم

علي شحادة

محمد عجان

ربيع حمامة

في التصفيات اآلسيوية )المشتركة( بكرة القدم

منتخبنا األول زاد الرصيد بفوزه على المالديف

نهاية مخّيبة لشباب كرتنا في التصفيات اآلسيوية

توج فريق نادي تشرين بطاًل لدورة االنتصار بنسختها 
الثاني��ة وذلك إثر فوزه في المباراة النهائية على جاره 
جبلة بهدفين نظيفين س��جال في الش��وط األول بعد 
مب��اراة جيدة المس��توى الفني م��ن الجانبين تكافأ 
األداء بين الفريقين في الشوط األول وتمكن تشرين 
من تس��جيل هدفه األول من ركلة جزاء نفذها محمد 
مرمور دقيق��ة 17 ليرتد جبلة بعدها بهجمة س��ريعة 
ومن مباشرة يسدد أحمد ش��مالي كرة قوية أمسكها 
حارس تشرين أحمد مدنية بصعوبة وثانية لمصطفى 

شيخ يوسف مسحت عارضة تشرين.
ليتمك��ن نديم صباغ من تعزيز تقدم تش��رين بهدف 
ثان مترجمًا بينية باس��ل مصطفى وأرسل الكرة قوية 

عن يمين حارس جبلة د 34.
ف��ي الش��وط الثاني لوحظ وبش��كل واض��ح أفضلية 
تش��رين الذي امتد وسيطر وبش��كل واضح أفضلية 

تشرين الذي امتد وسيطر وشكل خطورة مباشرة على 
مرمى جبلة وتسابق العبوه في إضاعة الفرص السهلة 
فأهدر عالء الدال��ي وخالد مبيض وخالد كردغلي في 
الوقت الذي ردت فيه عارضة جبلة قذيفة عالء الدالي. 
في الوقت الذي اعتمد فيه جبلة على المرتدات التي 
واجه��ت دفاعًا قويًا ومس��تميتًا من جانب تش��رين 
ورغم ذلك تمكن مصطفى ش��يخ يوسف من التوغل 
وتسديد كرة قوية ردها حارس تشرين وحولها لركنية، 

لتنتهي المباراة بفوز صريح لتشرين.
متابعات

للم��رة الثاني��ة يتوج تش��رين بطاًل ل��دورة االنتصار، 
فكانت المرة األولى بنسختها األولى عام 2017.

- أحرز العب تش��رين باس��ل مصطف��ى لقب هداف 
الدورة وسجل 7 أهداف.

- عاد جمهور تشرين وبكثافة لمتابعة فريقه وغصت 
به مدرجات استاد الباسل.

- ش��ارك في التتوي��ج أيمن أحمد رئي��س تنفيذية 
الالذقية وأعضاء مجلس إدارتي تشرين وجبلة.

تشرين بطاًل لدورة االنتصار الثانية

الكرامة في حلة جديدة للدوري الممتاز

يق��ام يوم األربعاء القادم س��حب قرعة مس��ابقة 
كأس الجمهوري��ة لك��رة القدم للموس��م الجديد، 
وذل��ك في مقر اتحاد كرة القدم الس��اعة الواحدة 

ظه��رًا، وكان اتحاد الكرة قد ح��دد يوم غد األحد 
موعدًا نهائي��ًا لتثبيت المش��اركة ألندية الدرجة 

األولى والثانية والثالثة. 

األربعاء.. قرعة كأس الجمهورية

قررت إدارة نادي حطين إعادة تشكيل رابطة 
مش��جعي النادي وال��كادر التدريبي لفريقي 
الناش��ئين واألش��بال على الش��كل التالي..
الناشئون: حسام عكره مدربًا، سامر حساني 
مساعد مدرب، حسن منون مدرب حراس مرمى.
األشبال: علي صوفي مدربًا، محمد علي مساعد 
مرمى. حراس  مدرب  األحمر  مازن  مدرب، 
رابطة  تشكيل  وأعيد  المشجعين:  رابطة 

بلة  ياسر  يلي:  كما  لتصبح  المشجعين 
محمد  للرئيس،  نائب  حبوب  محمد  رئيسًا، 
مسؤول  زهرة  هللا  عبد  مصور،  ماشطة 
إعالن،  مسؤول  البني  أنيس  ترحال، 
عامة،  عالقات  مسؤول  ألداش  حسن 
محمد  مدرجات،  مسوؤل  حسون  سامر 
شريقي  سليم  تجهيزات،  مسؤول  أندرون 
مالي. مسؤول  ترك  فادي  للرابطة،  أمين 

أخبار حطين الكروية
تبدأ في الثانية من بعد ظهر اليوم الس��بت منافسات 
دوري الش��باب لكرة القدم للدرجة الممتازة بالموسم 
الجدي��د 2019- 2020 ب�5 مباريات، حيث تم تأجيل 

مباراة الجارين تشرين وحطين إلى وقت الحق.
يلتق��ي في الملع��ب الصناعي بحم��ص فريقا الوثبة 
والوح��دة، وتش��هد المرحل��ة أيض��ًا مواجه��ة بين 
المحافظ��ة والكرامة على ملع��ب األول ويحل المجد 
ضيف��ًا على االتحاد ف��ي الملعب الصناعي، ويش��هد 

ملعب الجالء بدمشق مباراة الجيش وضيفه الطليعة، 
ومن المقرر أن يكون جبلة قد استضاف فريق الحرية 
يوم أمس الجمعة، علمًا أن تش��رين هو بطل النسخة 
األخي��رة وحل آنذاك الكرامة بوصاف��ة الترتيب، وقد 
بدأت األندية استعداداتها قبل وقت مبكر من انطالقة 
الدوري لما يضيف��ه األخير من أهمية ألن من خالله 
يتبين مستقبل النادي القريب مع بدء البعض بالفعل 

بضم وجوه شابة وإعطائها الحافز في فرق الرجال. 

انطالقة دوري الشباب لكرة الممتاز
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أكمل فريق رجال كرة الحرية اس��تعداداته 
لدوري الدرجة األول��ى وأكد الكابتن وليد 
الناص��ر المس��ؤول ع��ن كرة الرج��ال بأن 
الفري��ق أصبح جاه��زًا لخ��وض مباريات 
ال��دوري والالع��ب س��مير بالل س��يلتزم 
بالتدري��ب خالل األي��ام القليل��ة القادمة 
وقد وفرت اإلدارة كل مس��تلزمات تحضير 
الفريق وأضاف المشرف الفني عبد اللطيف 
الحل��و بأن الوضع جيد فني��ًا وبدنيًا واآلن 
اللمس��ات األخيرة للوصول  المدرب يضع 
إلى التش��كيلة األساس��ية وطريقة اللعب 
بالدوري وأصبحنا نمتلك هدافين وهناك 
متابعة مستمرة من عضو اإلدارة المشرف 

وليد الناصر.
تصحيح األخطاء

وذكر مصطفى حمصي مدرب الفريق وفي 
حال تأجيل الدوري سنلعب عدة مباريات 
ودي��ة ونعمل على رف��ع اللياق��ة البدنية 
ونحاول اآلن تصحي��ح األخطاء التي وقع 
فيها الالعبون خالل المباريات الودية حيث 
فزنا على عفرين 1/4 وعلى قمحانة بحماة 

0/3 وأقمنا معس��كرًا تدريبيًا في الالذقية 
ولعبن��ا عدة مباريات وكانت نتائجنا جيدة 
ونح��ن نتطلع إلى اللعب ف��ي دور األربعة 
الكبار الذي س��يتأهل منهم اثنان للدوري 
الممت��از ونتمنى أن تك��ون مبارياته على 
مرحلتين ذهاب- إياب.. والشكر لكل من 

ساهم في تحضير الفريق ودعمه.
بطاقة الفريق

ولي��د الناصر: عضو اإلدارة المش��رف، عبد 
اللطيف حلو مشرفًا فنيًا، مصطفى حمصي 
مدربًا، مهند الش��يخ دي��ب، مقوم، عباس 
م. مس��اعد، نذير طاهر م. ح��راس، أحمد 

صالح معالجًا، الالعبون: محمد سالم، عبد 
الباس��ط بستاني، محمود ش��نطة حراس، 
سمير بالل، عمر حميدي، حسن الضامن، 
محمد كيالي، خالد بركات، مصطفى تتان، 
محمد العجيل، حس��ام الشوا، طالب عبد 
الواح��د، عبد الملك حلبي��ه، محمد عدرا، 
محمد نور س��رور، أحمد العبد هللا، محمد 
زهي��ر نكم��ة، محم��د خير األحم��د، عبد 
اله��ادي العبود، ف��راس ميش��و، إبراهيم 
زيدان، علي الحس��ين، محمد زهير حزام، 
حس��ن مصطف��ى، محمود الص��الل، عامر 

قدور، بشر فتال.

قبل نحو ثالثة أسابيع انخرط فريق رجال 
نادي الحرفيي��ن في حصة تدريبية تحت 
المؤقت محم��د بودقة  المدرب  إش��راف 
واإلداري فاضل غشيم، وفي اليوم التالي 
حضر إلى ملعب الحمدانية بهدف التمرين 
أربع��ة العبين فقط من أصل ما يزيد على 
35 العبًا التزموا بالحصة السابقة بعد إعادة 
تجمي��ع عناصر الفريق، ثم انقطع الجميع 
ع��ن الحضور وتوقف��ت تدريب��ات رجال 
الحرفيين حتى هذه اللحظة والسبب في 
ذل��ك المعلومات الت��ي وصلت الالعبين 
ع��ن عدم إمكاني��ة قي��ام اإلدارة بتأمين 
عقود ورواتب عناص��ر الفريق وبالتالي ما 
تزال كرة ه��ذا النادي في حالة ضياع تام 
تمه��د لزوالها وغيابها ع��ن دوري الدرجة 
األولى كما هو شائع في أوساط كرة حلب، 
وف��ق ما يتردد داخل وخارج أروقة النادي 
األمر الذي س��يؤدي إلى شطبه من أسرة 
اتحاد الكرة إن ت��م تطبيق المادة 27 من 

الئحة االنضباط بحق النادي.
نغمة متكررة

واقع كرة الحرفيين اليوم يعيدنا بالذاكرة 
إلى الموس��مين الماضيين حيث تكررت 
ذات النغمة وبال��كاد لملم القائمون على 
النادي صفوف الفريق باألوقات المتالشية 
وجمعوا م��ا يمك��ن تجميع��ه وخاضوا 
ال��دوري الممتاز فهبط��وا للدرجة األولى 
بينما هبط فريق الش��باب م��ن الممتازة 
إلى الثانية مباش��رة لتخلف��ه عن معظم 
اإلياب،  مبارياته وانس��حابه في مرحل��ة 
وذكرنا في محطات سابقة أن أسباب تلك 
السقطات تتجسد بالعامل المالي وصعوبة 
تأمين مستلزمات فرق النادي التي تحمل 

رئيسه محمد جمال حبال معظم نفقاتها 
فيما نكث اآلخرون ممن اعتبروا داعمين 
عن وعودهم، وسار الموسم الماضي وسط 
أيام مظلم��ة ضاعت خالله كرة الحرفيين 

بين متاهات اإلنفاق والحواجز القاسية؟!
ما يستجد من أمور

واقع الحال يؤكد أن أصحاب القرار الحرفي 
تخل��وا تمامًا عن فريقهم بعد ش��عورهم 
أن رياض��ة الن��ادي ترت��ب ف��ي أعناقهم 
مس��ؤوليات مادية هم بغنى عنها، توضح 
ذل��ك بتس��ويف وعوده��م ومماطالتهم 
بهدف تمش��ية وتمضية الوقت إلى حين 
انطالق الدوري، وعندها تتعذر المش��اركة 
وبالتالي س��يكون قرار الشطب أو الهبوط 
للدرج��ة الثانية حاض��رًا وهو مخطط بات 
معظ��م المتابعين يق��رون بأنه قرار ظني 
مخف��ي في النف��وس وهو اعتقاد راس��خ 
جازم ف��ي نفوس القائمي��ن على النادي 
بحل��ب الذين يؤك��دون أن قيادة منظمة 

االتحاد الرياضي العام وعلى وجه التحديد 
اللواء موفق جمعة لم يبخل وقدم ما في 
وسعه لدعم النادي خالل األعوام الخمسة 
الماضي��ة في الوقت ال��ذي قصر التنظيم 
الحرفي بحق ناديهم بوضوح.. لكن ما هي 

األمور المستجدة لنقف عليها؟!
عىل لسانه

رئيس الن��ادي محمد جم��ال حبال يقول 
في شأن توقف التمارين فجأة: أمام إلحاح 
العبي الفريق الذين التزموا معنا بالتمارين 
المالي��ة  أوضاعه��م  بتس��وية  وطلباته��م 
السابقة والالحقة لالطمئنان على مصيرهم 
ومس��تقبلهم ف��ي ظل عدم وجود س��يولة 
مالية من أية جهة كانت، قمت بإبالغ إداري 
الفريق وضاح نيال بضرورة إعالم الالعبين 
جميعًا بأن صندوق النادي فارغ وأن الواقع 
المادي ال يش��ير إلى إمكانية تجاوز أزمته 
الحادة، فمن ش��اد م��ن الالعبين أن يبقى 
معن��ا في إطار هذا الواق��ع نحن نرحب به 

متمني��ًا على الجميع تقدي��ر ظروفنا ومن 
ش��اء أن يرحل نحن على استعداد لتسوية 
وضعه، فم��ا كان من أغل��ب الالعبين إال 
أن اس��تنكفوا وغابوا ع��ن المتابعة وحضر 
في اليوم الثال��ث أقل من عدد أصابع اليد 
الواحدة وه��ذه حقيقة فض��اًل عن اإلداري 

والمدرب المكلف محمد بودقة.
تواصل

ل��م أنقطع عن االتصال مع رئيس االتحاد 
الع��ام للحرفيين في القطر ناجي الخصوة 
وطلبت منه تحويل مبلغ س��بعة ماليين 
للنادي كحد أدنى من أجل متابعة المشوار 
بدوري الدرجة األولى، لكن لم أتلق إجابة 
أو استجابة بكل صراحة، فال شيء يبشرنا 
بالخير واألمور تش��ير من سيئ إلى أسوأ 
حيث الوعود تتوالى ب��ال تنفيذ ويكفيني 
م��ا دفعته م��ن جيبي خالل موس��مين 
بحدود 63 مليون ليرة، وعليه ضمن هذه 
المعطيات فإن فرص مش��اركتنا بالدوري 

ضعيفة وال تصل نس��بتها إلى %10 إال إذا 
وصلنا ما طلبناه فالوقت يمر وايام انطالقة 
الدوري باتت معدودة، وإن اس��تمر الحال 
على ما هو عليه س��نكلف فريق الش��باب 
بالمش��اركة بدياًل عن الرج��ال ألن غايتنا 
هي البق��اء بدوري األولى وفريق ش��باب 
الن��ادي مس��تعد ويتدرب يوميًا بش��كل 
منتظم تحت إشراف مدربه رامي الحسن.

أمنيات
)الحبال( رئيس النادي تمنى إنهاء هذه ا 
لمعضلة وحل العقدة الفتًا إلى أن رئيس 
االتح��اد الع��ام للحرفيين س��بق أن وعد 
بتحويل 25 مليون م��ن واردات تبرعات 
اإليصاالت بعد أن تم اعتماد نادينا مركزيًا 
على مس��توى القط��ر ولم يصلنا ش��يء، 
وعن أسباب استبعاد إداري الفريق فاضل 

غشيم عن العمل أوضح )الحبال(:
إن الغش��يم إداري متابع ونش��يط عمل 
معنا موسمين بالدوري الممتاز ودفع من 
جيبه س��لفًا مالية في األمور المستعجلة، 
وكن��ت أقوم بتصفية ما دفعه من جيبي، 
وبالفترة األخي��رة كان هناك تحفظ عليه 
بالعمل ضمن كادر الفريق من قبل اتحاد 
الحرفيين بحلب ألس��باب ال أعلمها األمر 

الذي جعلني أستعيض عنه بالنيال.
وخت��م الحبال بالق��ول: ما هك��ذا يكون 
رد الجمي��ل لناد مجتهد ونش��يط حافظ 
خالل موس��مين على اس��م وسمعة كرة 
حلب واس��تقطبت نجوم نادي��ي االتحاد 
والحرية لك��ن حاليًا تخل��ى عنه الجميع 
وترك��وه يص��ارع ويغرق ليدخ��ل مرحلة 
السقوط تدريجيًا بعكس رغبتنا وطموحنا 
باالس��تمرار ليك��ون نادينا ثال��وث الكرة 
الحلبي��ة م��ع االتحاد والحري��ة.. هذا هو 
واقعنا مع األسف لذلك اقتضى التوضيح 

والتنويه..؟!

كرة القدم

من القلبمن القلب

البدايات الخاطئة تؤدي كما يقول المنطق إلى نهايات خاطئة 
دائمًا وألن االتحاد الكروي السابق أخطأ في االختيار، فإن وضع 
المدرب والطاق��م معه في غير مكانه أوصلن��ا إلى نتائج في 
منتخبات الناش��ئين والشباب إلى ما وصلنا إليه من الخروج 
من الدور األول من التصفيات اآلسيوية!! إن الخطأ في اختيار 
المدرب غير المناسب أوصلنا إلى تشكيل غير مناسب فعندما 
يبدل مدرب الناشئين تسعة العبين دفعة واحدة من تشكيل 
الناشئين الذي استلمه من المدرب السابق يوصلنا إلى المركز 
الرابع واألخير ف��ي المجموعة، وتكررت نفس أخطاء االختيار 
في منتخب الشباب وخرجنا من التصفيات ألسباب متشابهة.

الش��باب في مجموعت��ه أقل ما يقال عنها أنها س��هلة للغاية 
وهي )طاجكس��تان، لبنان، والمالديف( والطاجيكي المتصدر 
للمجموعة بتس��ع نقاط هو جديد على الساحة الكروية ولبنان 
الت��ي تعادلن��ا معها ال يخفى علينا مس��تواها أم��ا المالديف 
فتحصيل حاصل ومع ذلك خرجن��ا بالمركز الثالث بعد لبنان 
وخرجنا م��ن التصفيات بخفي حني��ن.. كل ذلك من أخطاء 
تراكم��ت ولحق بعضها بعضًا، خس��رنا م��ع الطاجيك بهدف 

وتعادلنا مع لبنان، وفزنا على المالديف وخرجنا بأربع نقاط.
خطأ كما قلنا في االختيار تاله خطأ في اختيار التش��كيل ثم 

خطأ في قراءة المباريات وعدنا من المولد بال حمص.
لماذا نتحدث عن التش��كيل؟! وسأقول لكم التالي: أي مدرب 
متوس��ط المس��توى يعرف أن اختيار منتخبه يجب أن يكون 
من الالعبي��ن الذين أثبتوا قدرتهم على الف��وز وإن عدنا إلى 
الش��باب فإن من يتصدر نتائج الش��باب في سورية هو نادي 
تش��رين وهو األول بال منازع وهذا يعن��ي أن مجموعته )أي 
شباب تشرين( قوة ضاربة ألنها استحقت المركز األول وكذلك 
الح��ال مع أندية أخرى بفرقها الش��بابية الت��ي تضم مواهب 
وخام��ات تحتاج إل��ى البرمج��ة التدريبية والصق��ل لتحقق 

المفاجآت كحال شباب الكرامة وغيره من األندية.
فإن قرأنا بإمعان أسماء منتخبنا الشاب الخارج من التصفيات 
لوجدنا عجبًا عجابًا فمن المتصدر األول لبطولة سورية للشباب 
هن��اك العب واحد إن لم تخني الذاكرة وكذلك العبين قالئل 

من أندية الصدارة الشبابية.
م��اذا يعني هذا؟.. األم��ر الواضح وضوح الش��مس أن هناك 
قص��ورًا كبيرًا ف��ي عملية االختي��ار وتجمي��ع المبرزين من 
الالعبين منذ البداية وهذه مس��ؤولية المدرب أواًل ثم طاقمه 
المس��اعد الذي لم يعترض أو يعدل أو يقترح كما أن األخطاء 
الذاتي��ة بعد ذلك لعبت دورًا في هذا الخروج الذي لم يتوقعه 
أكثر المتشائمين بالمنتخب فالمجموعة سهلة فإن لم نحصل 

على المركز األول فثاني المجموعة.
نح��ن ندفع فاتورة نتيج��ة الخيار الش��خصي الخاطئ للجهاز 
الفن��ي، وهي فات��ورة ثقيلة الوقع على الوس��ط الكروي فهذه 
هي المرة الرابعة التي يخرج فيها ش��بابنا من التصفيات وكنا 
أبطال القارة لمرة واحدة، فيما مضى بل وتأهلنا لكأس العالم 
في الدمام والبرتغال، عش��رات من نجوم الشباب تجاهلناهم 

فحصدنا ما زرعناه.

البدايات الخاطئة

نبيل الحاج علي

االثنين تتجدد المواجهة الودية

منتخبنا األولمبي لكرة القدم يتعادل مع البحرين على طريق النهائيات اآلسيوية 

يلتقي منتخبن��ا األولمبي لكرة القدم بعد 
غ��د اإلثني��ن ) الس��ابعة مس��اء بتوقيت 
دمش��ق ( م��ع نظي��ره البحرين��ي  ضمن 
معسكره الخارجي استعدادا لنهائيات أمم 
آسيا تحت 32 سنة التي تستضيفها تايلند 

مطلع العام القادم .
 اللق��اء هو الثاني بي��ن المنتخبين حيث 
انتهت المواجهة األولى التي جرت مس��اء 
الخمي��س بالتع��ادل اإليجاب��ي 2/2 قدم 
خالله��ا أولمبينا الع��رض المطلوب توجه 
بالتق��دم حت��ى الوقت ب��دل الضائع  من 

المباراة والذي طال إلى 7 دقائق .
س��يطر الهدوء عل��ى بداية المب��اراة وتم 
تناقل الكرة وسط الميدان بأغلب الدقائق 
دون القدرة على االختراق واعتمد أصحاب 

األرض على المناوالت الطويلة ومن واحدة 
احتس��ب له حكم المب��اراة ركلة جزاء إثر 
لمس الكرة بيد ميالد حمد داخل المنطقة 
ليس��جل منها حس��ن هاش��م سيد هدف 
التقدم ال��ذي قابله منتخبنا بهجوم منظم 
بحثًا عن التعديل فكان له ماأراد من ركلة 
ج��زاء إثر خط��أ ارتكب على ع��الء الدالي  
ليترجمها عب��د الرحمن بركات بنجاح في 
المرمى د.83 لينتهي الشوط بهدف لمثله .

دخل تش��كيلنا الش��وط الثان��ي بقوة منذ 
بدايت��ه ، وبس��ط س��يطرته رغ��م الحرارة 
المرتفع��ة الت��ي بلغت 53 درج��ة مئوية 
والرطوب��ة العالي��ة، فاس��تحوذ على الكرة 
بش��كل أكبر وهاجم عبر األطراف والعمق 
وأتيح��ت له ع��دة فرص للتس��جيل أمام 

مرم��ى الخصم لم يس��تغلها س��وى مرة 
وحيدة في الدقيقة 95 التي ش��هدت عدة 
نقالت س��ريعة بين خط الوسط والهجوم 
انتهت بتس��ديدة قوي��ة للدالي من داخل 
منطقة الجزاء في الشباك البحرينية بعيدا 

عن متناول حارس المرمى . 
ه��دف التقدم أراح الفري��ق فأحكم إغالق 
المنطق��ة الدفاعية معتمدا على الهجمات 
المرت��دة و بع��ض الك��رات الثابت��ة التي 
س��نحت ل��ه وكاد أن يعزز أكث��ر من مرة 
بفترات متباعدة ، بالمقابل كثف المنتخب 
البحريني من الضغط في الدقائق األخيرة 
واعتم��د منتخبنا على التش��تيت وإبعاد 
الخط��ر، ليرفع حكم اللقاء 6 دقائق كوقت 
بدل ضائع .. لكنها امتدت ل 7 دقائق حتى 

نجح منتخب البحرين في إدراك التعادل 
بكرة رأس��ية كان��ت معها نهاي��ة المباراة 

بالتعادل بهدفين لمثلهما. 
رأي فني 

أك��د المدير الفني لمنتخبنا أيمن الحكيم  
بعد المباراة أنه راض عن النتيجة بش��كل 
عام في ظل الغيابات األربعة الموجودة مع 
الالعبين  المنتخب األول وكذل��ك غياب 
المحترفين، مش��يرًا إلى أن الفائدة الفنية 
من المباراة كانت كبيرة جدًا لكشف المزيد 
من األخط��اء والوقوف عنده��ا ، وأضاف: 
كن��ت أتمنى أن نبدأ المراحل األخيرة من 
االستعداد لنهائيات آسيا بصفوف مكتملة 
وخاص��ة أن المنتخب األولمب��ي يحتاج 
إل��ى الكثير م��ن المباري��ات والمزيد من 

االنسجام بين العبيه الذين ال يشارك عدد 
جيد منهم كأساس��ي م��ع ناديه.. التعادل 
مع البحرين نتيجة جيدة وإن كنت أتمنى 
لو حافظنا عل��ى الفوز ال��ذي كان بأيدينا 
حتى في ظل الدقائق الست التي احتسبها 
حك��م المب��اراة، وخاصة اننا كن��ا الطرف 

األفضل في شوط المباراة الثاني .
تشكيلة 

مثل منتخبنا ف��ي المباراة كل من : وليم 
غنام، وسام السلوم، فارس أرناؤوط، ميالد 
حمد، زكريا حنان، صبحي شوفان )الليث 
عل��ي(، عبد الق��ادر عدي، أن��س العاجي 
)مروان زيدان(، محمد البري )زيد غرير(، 
عبد الرحمن بركات )عبد الهادي الشلحة(، 

عالء الدالي )محمد الحالق(.

كرة الحرفيين في حالة ضياع؟!
محمد هاشم إيزا

مالك الجاسم

تواصل أندية حلب استعداداتها للدوري 
الش��باب  الكروي، وعل��ى ملعب رعاية 
التقى االتحاد مع ج��اره العمال »درجة 
أول��ى« للم��رة الثاني��ة بينهم��ا خالل 
أس��بوعين وأس��فرت المب��اراة عن فوز 
االتحاد بهدفين بال رد بعد عرض متواضع 
ومس��توى ال يطمئن خاص��ة من جانب 
االتحاد الذي يبلغ مرحلة من االس��تقرار 
ف��ي إطار الوقوف عل��ى الجاهزية التامة 
لالعب��ي المدرب التونس��ي )اليعقوبي( 
الذي لم ح��رص كما في كل مباراة على 
مش��اركة أكبر عدد منه��م للوصول إلى 
التش��كيلة المناس��بة التي ستدافع عن 
أل��وان النادي خ��الل الموس��م الجاري 
وكش��فت المب��اراة عن حاج��ة الفريق 
األهالوي إل��ى المزيد م��ن العمل على 

الصعيد الفني؟!
من جانب��ه ق��دم العم��ال أداء رجوليًا 
حماس��يًا توضحت فيه لمسات المدرب 
الجدي��د )خالد عريان( م��ن خالل تطور 
ملموس، فكان العبوه أندادًا لمنافسيهم.

في الشوط األول تميز االتحاد نسبيًا بعد 
م��رور نصف الوقت وتمكن عبد هللا نجار 
من إح��راز الهدف األول بع��د أن توغل 

العمر ف��ي العمق وأهدى كرة مقش��رة 
إلى النجار الذي أودعها بأس��لوب جميل 
داخ��ل المرم��ى، وف��ي الش��وط الثاني 
توضحت س��يطرة االتحاد بش��كل أوسع 
واعتمد العمال عل��ى الهجمات المرتدة 
وعزز عمر مشهداني تقدم فريقه بالهدف 
الثاني بتس��ديدة أرضي��ة بعيدة خدعت 
الحارس عندما ساهمت أرضية الملعب 
السيئة بتغيير وانحراف مسار الكرة التي 

عبرت إلى المرمى؟!

جولة اتحادية
ع��اد فريق ش��باب الك��رة االتحادية من 
جولته الس��احلية بعد أن أجرى معسكرًا 
تدريبيًا في الالذقية لمدة أس��بوع ولعب 
أم��ام حطين  مباراتي��ن خس��ر األولى 
بهدف وتعادل في الثانية مع الس��احل 
في طرط��وس بهدف لكل منهما، وخالل 
عودت��ه إل��ى حلب أج��رى مب��اراة مع 
الطليعة ف��ي حماة انتهت بنتيجتها إلى 

التعادل السلبي. 

االتحاد يتغلب على العمال وديًا استعداد مبشر لكرة الحرية

توصلت إدارة نادي الفتوة وبعد سلسلة 
من المفاوض��ات إلى اتف��اق باختيار 
كادر فني وتدريبي جديد لفريقها الذي 
يستعد للدوري الممتاز والذي تفصلنا 
عن��ه فترة قصي��رة, وجاءت تس��مية 
الم��درب الجديد بعد ت��داول عدد من 
األسماء جرت معها مفاوضات ولم يتم 
االتفاق معها وكان��ت النية تتجه نحو 
أبن��اء النادي لقيادة دف��ة الفريق لكن 
ه��ذا لم يحصل وفضلت اإلدارة الزرقاء 
أن يك��ون الجه��از الفن��ي والتدريبي 
من الخبرات الرياضية وس��مت اإلدارة 
الخب��رة الرياضية عب��د الفتاح فراس 
مستش��ارًا فنيًا وحسان إبراهيم مديرًا 

فنيًا ون��ادر جوخ��دار مس��اعدًا وعبد 
المس��يح دونا مدربًا لح��راس المرمى 
وه��ذا الجهاز باش��ر عمل��ه من خالل 
متابع��ة التدريب��ات للوق��وف عل��ى 
جاهزية الفري��ق وإيجاد البديل الجاهز 
لبعض المراكز التي عانى منها الفريق 
في الفت��رة الماضي��ة وكانت واضحة 
م��ن خالل جمل��ة المباري��ات الودية 
التي خاضها الفريق إضافة لمش��اركته 
ف��ي دورة االنتصار الت��ي نظمها نادي 
تش��رين والتي أظهرت مكامن الخلل 
ال��ذي تعرض  الفريق  داخ��ل جس��م 

لثالث هزائم.
وكانت إدارة ن��ادي الفتوة قد توجهت 
بالشكر للكادر الفني والتدريبي السابق 
بقيادة همام حم��زاوي على ما قدمه 

من جهود خالل فترة عمله.

حسان إبراهيم يقود رجال كرة الفتوة

كرة المجد تواصل 
استعداداتها

بغية العودة السريعة لموقعهم بين كبار 
الدرج��ة الممت��ازة يواصل رج��ال نادي 
الدرجة  ل��دوري  اس��تعداداتهم  المج��د 
األولى، حيث سيلعب الفريق بالمجموعة 
األول��ى التي ضمت��ه إلى جان��ب أندية 
الكس��وة واليقظ��ة ومعضمي��ة الش��ام 
والنب��ك والش��علة، بينما تض��م الثانية 
كاًل م��ن المحافظ��ة والعرب��ي والنضال 

والحرجلة وجرمانا وجيرود.
ويقود الفريق جمال درويش حيث حقق فوزًا 
كبيرًا على جاره النضال يوم األربعاء بمباراة 
ودي��ة بنتيج��ة 0/5 وق��ع عليها رج��ا رافع 
المنجد  )هدفان( وأحمد قضمان��ي وأحمد 
ومحمد رمضان، ولعب النضال بقيادة مدربه 
الجدي��د بش��ار بيازيد ألول م��رة بعد اعتذار 
المدرب السابق حس��ان الصياد عن مهمته، 
فيم��ا كانت فرص��ة جيدة للمج��د لتجريب 

العديد من العبيه خاصة بالشوط الثاني.
والتقى األزرق ي��وم األحد الماضي فريق 
الحرجلة وغلبه بهدف وحيد س��جله بشار 
ق��دور، وخس��ر الفريق قبلها أم��ام نادي 
الجزيرة 3/2 س��جل له الهدفين مصعب 

العلو أحمد قضماني. 

عبد الرحيم طبشو
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محليات

ك��ّرم اللواء موف��ق جمعة رئيس 
الرباع  الع��ام  الرياض��ي  االتح��اد 
الدول��ي معن أس��عد الحائز على 
المركز الس��ادس في بطولة العالم 
لرفع األثقال التي جرت مؤخرًا في 
تايالن��د, والتي نجح خاللها رباعنا 
البطل بتسجيل ستة أرقام سورية 
بتاريخ  وأفض��ل مجموعة  جديدة 
االثقال الس��ورية وقدرها 430 كغ 
189 برفع��ة الخطف و241  بواقع 

برفعة النتر.
وأش��اد الل��واء جمع��ة باإلنج��از 
الذي حققه الالع��ب وقرب تأهله 
س��يتأهل  كونه  ألولمبياد طوكيو 
أول 14 رباعًا على مس��توى العالم 
في ختام البط��والت المقررة من 
االتح��اد الدول��ي للعب��ة متمنيًا 
اس��تمرار التدريب لتحقيق أفضل 
النتائج في االستحقاقات القادمة.

وتوج��ه غان��دي أس��عد رئي��س 

اتح��اد اللعب��ة بالش��كر للقي��ادة 
الرياضي��ة على دعمها المس��تمر 
االتح��اد  وأّن  األثق��ال  لرياض��ة 
سيتابع تحضير الالعب للمشاركة 
ف��ي البطول��ة النهائي��ة للمرحلة 
التأهيلية التي ستقام في سويسرا 

خالل الشهر الجاري.
حض��ر اللق��اء: ط��ارق حاتم عضو 
لالتح��اد  التنفي��ذي  المكت��ب 
الرياضي – رئي��س مكتب ألعاب 
القوة وغاندي أس��عد رئيس اتحاد 
رف��ع األثق��ال وم��درب الالع��ب 

شقيقه قيس أسعد.
مراكز متقدمة

وكان رباعن��ا البطل ق��د عاد من 
تايلن��د بعد مش��اركته في بطولة 
العال��م لرف��ع األثق��ال والمؤهلة 
ألولمبياد طوكيو, وقد سجل رباعنا 
أرقامًا جديدة ومراكز متقدمة في 
البطولة التي أقيمت نهاية الش��هر 
الفائ��ت بمش��اركة 150 دولة من 
على  ولإلضاءة  الق��ارات..,  جميع 
بش��كل خاص  المش��اركة  ه��ذه 

والبط��والت األخرى التي ش��ارك 
فيها رباعنا في مش��وار المنافسة 
عل��ى إح��دى بطاق��ات التأه��ل 
إل��ى أولمبياد طوكي��و تحدث ل� 
أس��عد..  )االتح��اد( مدربه قيس 

لنتابع.
تحطيم أرقام قياسية

ع��ن النتائج التي حققها معن في 
بطولة العالم بتايالند يقول مدربه: 
نجح معن اس��عد بتس��جيل أكبر 
مجموعة بتاريخ األثقال الس��ورية 
وقدره��ا 430 ك��غ حيث س��جل 
ف��ي رفعة النت��ر 241 ك��غ وحل 
و189كغ  الخام��س,  الترتيب  في 
بالخط��ف و430 ف��ي المجم��وع 
وح��ل سادس��ا وحط��م 6 أرق��ام 
قياسية س��ورية وكان بينه وبين 
التتويج 7 كغ في الرفعتين, علمًا 
أنه ش��ارك 28 العبا في مناقسات 

وزنه )+109( كغ في البطولة.
وأضاف قيس: س��بق لرباعنا معن 
أن شارك في بطولتبن مؤهلتين 
لالولمبي��اد وهما بطولة التضامن 

التي نظمت في مصر وحقق فيها 
البط��ل معن الميدالي��ة الذهبية, 
وبطولة آسيا التي في تركمانستان 

وأحرز فيها الميدالية البرنزية.
بطوالت قادمة

وعن إمكاني��ة التأهيل ألولمبياد 
أجاب المدرب أسعد ما زال هناك 

3 بطوالت:
- بطول��ة التح��دي بسويس��را ما 
بي��ن 28-20 / 11 وه��ي مؤهلة 

لألولمبياد.
- بطولة عربية في تونس في أول 

العام القادم.
- بطولة آس��يا في الشهر الرابع عام 
2020 لم يحدد مكانها وزمانها بعد.

تفاؤل 
الترش��يح  ف��ي  تفاؤل��ه  وع��ن 
ألولمبي��اد لندن أج��اب المدرب 
أس��عد: التف��اؤل كبي��ر الن بينه 
وبي��ن أق��رب المنافس��ين 2 كغ 
والبطل ذو هم��ة عالية ووالفرص 
عديدة وأش��كر اتحاد اللعبة وعلى 
رأس��ه المهن��دس غاندي أس��عد 

لس��عيه في توفير أفضل ش��روط 
التحضير لبطلنا كما اشكر االتحاد 
الرياضي العام برئاسة للواء موفق 
جمعه لتوفير الدع��م الالزم وكل 
والتي هي  النج��اح  مس��تلزمات 
الس��ورية  للرياضة  نجاح  بالتأكيد 
الت��ي تلقى كل الرعاي��ة من قائد 
الوطن السيد الرئيس بشار األسد.

التحضير مستمر
البط��ل معن أس��عد الذي س��بق 
له المش��اركة ف��ي أولمبي��اد ريو 
ديجانيرو 2016 ف��ي البرازيل أكد 
تفاؤل��ه بإمكاني��ة الحص��ول على 
إحدى بطاقات التأهل إلى أولمبياد 
البطوالت  2020 من خالل  طوكيو 
القادم��ة المقرر أن يش��ارك فيها 
وق��ال: التحضي��ر مس��تمر وبهمة 
عالي��ة الن المنافس��ات القادم��ة 
س��تكون قوية وسأعمل مع مدربي 
كل ما أوتينا م��ن إمكانيات فينة 
وتدريبية ونأمل التوفيق والحماية 
م��ن اإلصاب��ات ألن كل وس��ائل 

النجاح متوفرة.

تعتب��ر ك��رة الي��د م��ن األلع��اب 
الرياضي��ة العريقة ف��ي بلدنا.. ولها 
الذي  العاش��ق  المحب  جمهوره��ا 
يتابع نشاطاتها ويواكب مبارياتها.. 
وتأت��ي ك��رة الي��د مع كرة الس��لة 
بالدرجة الثانية م��ن االهتمام بعد 
كرة الق��دم، وفي أندية معينة تأتي 

بالمقدمة.
حول واقع كرة اليد الس��ورية وسبل 
النه��وض به��ا التقين��ا بأح��د أبرز 
خبراته��ا المهندس رض��وان جوهر 
ال��ذي واكب اللعبة العبًا متميزًا ثم 
مدربًا خبي��رًا وإداري��ًا متألقًا، لعب 
م��ع فريق النج��وم ن��ادي النواعير 
)الجماهير سابقًا( حين أحرز بطولة 
القط��ر 12 س��نة متتالي��ة، وتخرج 
على يديه عدد كبي��ر من الالعبين 
النجوم، وكان إداريًا ناجحًا لعدد من 
المنتخبات وعضوًا في اتحاد اللعبة.

حول هذا الموض��وع يقول المدرب 
المهندس رضوان جوهر:

تمر كرة اليد السورية حاليًا بمرحلة 
ال تحس��د عليه��ا، ول��وال الغيورون 
عليه��ا ربما انحدرت أكثر ومع ذلك 
البد هن��ا من إبداء الرأي في الواقع 
الحالي وآفاق وطموحات أسرة اليد 
اللعبة وس��بل  في مس��تقبل هذه 
ازدهاره��ا وإعادة األل��ق لها والتي 
ش��هدت إنجازات جيدة ب��دءًا من 

بطولة الدورة العربية عام 1976م.
ويمكن أن نصف واقع اللعبة الحالي 
ثم نضع الحل��ول الناجعة للنهوض 
بها، يقتصر نش��اط اللعبة اآلن على 
عدة أندية أبرزها النواعير والطليعة 
والجيش والش��علة، واجتهاد بعض 
األندية األخرى )االتحاد، دير عطية، 

الكرام��ة، الدريكي��ش، والجزي��رة( 
الت��ي تمارس فيها  وبعض األندية 
اللعبة فقط على مستوى السيدات 
)الشرطة، قاس��يون، النصر، النبك، 

محردة.. الخ(.
ويالحظ في ذلك:

1- ضع��ف انتش��ار اللعب��ة عل��ى 
المس��توى األفق��ي فق��د خس��رنا 
مراك��ز متمي��زة ف��ي ه��ذه اللعبة 
على مس��توى ف��رق األندية أو على 
مستوى الالعبين المتميزين الذين 

يرفدون المنتخبات الوطنية.
2- ضعف النش��اط الرسمي نتيجة 
قل��ة ع��دد األندي��ة وع��دم وجود 
في  المش��اركة  ومنه��ا  محف��زات 
النش��اط الرس��مي لالتحاد وبذلك 
ال يلع��ب الالعب كح��د أقصى في 
العام أكثر من عش��ر مباريات وهذا 
العدد هزيل مقارنة مع برامج الدول 
المتط��ورة ف��ي هذا المج��ال التي 
تقول إن الالعب يجب أن يش��ارك 
في حوالي خمس��ين مباراة سنويًا 
األخرى،  والنش��اطات  الدوري  بين 
ونتيجة لذلك يبقى العبونا بعيدين 
عن الفورمة وعن مستوى المنافسة 

عربيًا وآسيويًا.
3- عدم االهتمام بمس��ألة اختيار 
المواهب حيث تعتبر هذه الخطوة 
هي األس��اس الصحي��ح في عملية 

إعداد الالعب.
4- ضع��ف اهتمام األندية في هذه 
الدعم  اللعبة نظرًا لتوجي��ه معظم 
واالهتم��ام للعبة ك��رة القدم، وال 
يبق��ى لكرة الي��د إال الفتات، وكما 
نعل��م ب��أن اإلمكاني��ات المادي��ة 
أصبح��ت ش��يئًا أساس��يًا في أي 
عملية تطوير نرغب بها ونخطط لها.
والكبيرة  المركزي��ة  األندي��ة  حتى 
تعان��ي من هذه المش��كلة ويجب 
على القيادة الرياضية إيجاد الحلول 
المناس��بة له��ذه المش��كلة وإلزام 
إدارات األندي��ة بتوفي��ر اإلمكانات 

الالزمة للعبة.
5- اختيار اتح��اد اللعبة من خيرة 
الكف��اءات الوطني��ة الغي��ورة على 
النه��وض به��ذه اللعب��ة وأن يكون 
اتح��اد اللعب��ة ق��ادرًا عل��ى وضع 
البرام��ج والرؤى المس��تقبلية وأن 
يتم تحديد األهداف بدقة وحس��ب 
اإلمكانيات المتاحة والوصول إليها 

رغم ما يعترضها من صعوبات.
6- أن تحظ��ى اللعب��ة باالهتم��ام 
الكاف��ي وأن يت��م دعمه��ا مادي��ًا 
ومعنويًا وإعالمي��ًا وأن تكون على 
س��لم أولويات نظ��رًا لكونها مؤهلة 
للمنافس��ة عربي��ًا وآس��يويًا وربما 
عالمي��ًا إذا تم تأمين مس��تلزمات 
نجاحه��ا وتفوقها، ولنا ف��ي الفرق 
المصري��ة خير مث��ال، وال أريد أن 
أس��هب في ال��كالم ع��ن التجربة 
المصري��ة رغم إحاطت��ي واطالعي 
عل��ى تفصيالتها، ولك��ن أحب أن 
أذك��ر باختصار ش��ديد بعض ركائز 
التجرب��ة المصرية، فك��رة اليد في 
مصر تشهد في اآلونة األخيرة تألقًا 
غير عادي فقد حصلت مصر مؤخرًا 
على بطولة العالم للناشئين وبتفوق 
واضح أذه��ل الجميع وقّدم للعالم 
كرة يد عصرية فيها من فنون اللعبة 
ما يكفي ناهيك عن اإلعداد البدني 
المبهر إضافة إلى الصفات المتميزة 
لالعبي��ن، ثم إن منتخب الش��باب 
المص��ري تألق ولعب ف��ي المربع 
الذهب��ي وكان قريب��ًا من الحصول 
اللقب. وأثمرت جهود الخبراء  على 

المصريين عن تفوق عالمي واضح 
تج��اوزت في��ه دول المقدم��ة في 
العال��م مثل )فرنس��ا، والدانمارك، 
النروج.. الس��ويد،  ألمانيا،  إسبانيا، 

ألخ(.
وللعل��م إننا في س��ورية ق��ادرون 
على تنفي��ذ األفكار والبرامج، ولكن 
م��ن  والتصمي��م  اإلرادة  ينقصن��ا 
المعنيي��ن وال��ذي يس��توجب أن 
يك��ون لدينا منتخب��ات دائمة وأن 
الوطنيين على  يتم تأهيل مدربينا 
لدينا  المس��تويات فنح��ن  أعل��ى 
مجموعة من الالعبين والنجوم في 
منتخباتن��ا الوطنية يش��رفون على 
تدري��ب األندية ويجب أن نوفر لهم 

فرص التأهيل والتطوير.
وأح��ب أن أقول أخيرًا إن مس��ألة 
التطوير هي مسألة وطنية وليست 
واجب االتحاد الرياضي لوحده رغم 
أنه يج��ب أن يتحمل المس��ؤولية 
األكبر ولكن يجب أن يكون التطوير 
محل اهتم��ام الجميع من هيئات 
ووزارات وجهات داعمة وغير ذلك 
وخالق  مبدع  الس��وري  فاإلنس��ان 

وقادر على صنع المستحيالت.

رضوان جوهر: كرة اليد ليست بخير وهذا ما تحتاجه للنهوض

سجل أكبر مجموعة بتاريخ األثقال السورية ويطمح بالتأهل ألولمبياد طوكيو

اللواء جمعة يكرم الرباع أسعد لحصوله على المركز السادس في بطولة العالم

حقق ف��ارس منتخبن��ا الوطني أحمد حمش��و لقب 
الجائزة الكبرى في بطولة روسيا الدولية لقفز الحواجز 
ذات الثالث نجوم بارتفاع حواجز وصل إلى 155 س��م 
كما حصل أيضا على المركز الثاني في نفس المباراة 

على جواد آخر.
فوز حمشو بلقب الجائزة الكبرى ضاعف من حظوظه 
بالحص��ول على بطاقة تأه��ل إلى أولمبي��اد طوكيو 
2020 كونه��ا إحدى البطوالت التي تحتس��ب نقاطها 

في عملية التأهل.
وفي تصريحات صحفية لوسائل إعالم روسية قال حمشو: 

األجواء هنا في البطولة رائعة، لقد استمتعت باألداء حًقا 
وأخطط للمجيء إلى هن��ا كل عام, لقد نجحت بتحقيق 
المركزين األول والثاني في س��باق الجائ��زة الكبرى مع 
ارتفاع حواجز وصل إلى 155 س��م، وأنا سعيد للغاية بهذا 
االنجاز, إنه ش��عور رائع, وأضاف: أن��ا اآلن أقرب من أي 

وقت مضى للتأهل ألولمبياد طوكيو.
وختم حمشو: أريد أن اعبر عن عميق امتناني للسيدة 
الفارسة منال األسد، الرئيس الفخري التحاد الفروسية 
، التي تدعم رياضة الفروس��ية ووجودي اليوم هنا هو 

بفضل هذا الدعم الذي تقدمه.

افتت��ح اللواء موف��ق جمعة رئيس االتح��اد الرياضي 
العام دورة تأهيل مدربين وحكام في بناء األجس��ام 
والقوة البدنية التي بدأت يوم السبت الفائت واستمر 
لنهاية األس��بوع وحضر االفتتاح الدكتور ماهر خياطة 
نائب رئي��س االتح��اد الرياضي العام وط��ارق حاتم 
ومعت��ز قوتلي عض��وا المكت��ب التنفي��ذي االتحاد 

الرياضي العام.
تح��دث اللواء جمعة للدارس��ين ش��اكرًا اتحاد 
اللعبة عل��ى نجاحه بإحراز نتائ��ج متقدمة في 
البط��والت الخارجي��ة وتحضي��ر المنتخب��ات 
الوطني��ة بش��كل علمي تأهيل الك��وادر الفنية 
من مدربين وحكام ومدربي لياقة بدنية والتي 
اس��تقطبت كوادر م��ن عدد كير م��ن األلعاب 
وهذا دليل عل��ى اهتم��ام الرياضيين بأهمية 

رياضة بناء األجس��ام والقوة البدنية، وأكد على 
الدارس��ين االهتمام بتلقي المعلومات والعمل 
بها بشكل علمي وزيادة ثقافتهم العامة، وتمنى 

لهم النجاح والتوفيق.
محاضرون

حاضر في الدورة د. جهاد إبراهيم، صفوح الس��باعي، 
س��مر س��ليمان، زياد محمد، محمد عل��ي الروماني، 

فادي أصفهاني.
وتضمنت المحاضرات اإلصابات وطرق العالج، وفوائد 
المس��اج والطب النفس��ي وأثره اإليجابي على رياضة 
بناء األجس��ام، والتحكيم الدولي والتغذية الرياضية 

والشمولية، ومكافحة المنشطات.
واختتمت الدورة الخمي��س بمحاضرة مراجعة عامة 

عن المحاضرات وفحص تحريري امتد لساعتين.

دورة تأهيل مدربين وحكام لبناء 
األجسام والقوة البدنية

حمشو بطل الجائزة الكبرى 
في بطولة روسيا الدولية لقفز الحواجز

أصدر المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام 
اللواء  برئاسة  األخيرة  الدورية  جلسته  خالل 
العام  الرياضي  االتحاد  رئيس  جمعة  موفق 

عدة قرارات أبرزها:

 إيف��اد بعث��ة المنتخب الوطني للناش��ئين بكرة 
القدم إلى روسيا خالل الفترة من 2019/10/30-18 
للمش��اركة في معسكر لكرة القدم بمناسبة الذكرى 

/75/ لالنتصار بالحرب الوطنية العظمى.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطني للس��باحة إلى قطر 
خالل الفترة م��ن 5-2019/11/15 للمش��اركة في 
المعس��كر التدريبي بإش��راف المجل��س االولمبي 
اآلسيوي واالتحاد الدولي وتتألف البعثة من: أديب 
سكاف مدربا والالعبين: بشار شدود ولجين الموال.

 إيف��اد بعثة المنتخب الوطني للكيك بوكس��ينغ 
إلى الع��راق خ��الل الفت��رة م��ن 2019/11/11-6 

للمشاركة في بطولة العرب.
 إيفاد بعثة المنتخب الوطني للقوس والسهم إلى 
تونس خالل الفترة من 22-2019/10/27 للمشاركة 

في البطولة العربية.

 ايف��اد بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى األردن 
خالل الفت��رة م��ن 1-2019/11/5 للمش��اركة في 

البطولة العربية.
 إيف��اد أحمد جبر الرفاع��ي رئيس اتحاد المبارزة 
إل��ى لبنان خ��الل الفت��رة م��ن 2019/10/20-18 

لحضور اجتماع المكتب التنفيذي المتوسطي.
 إيف��اد ميش��يل الخوري رئيس اتح��اد البلياردو 
والبولين��غ إل��ى مص��ر خ��الل الفت��رة م��ن 19-
2019/10/23 لحضور اجتم��اع الجمعية العمومية 

لالتحاد العربي.
 إيفاد مدرب كرة المضرب ليث سليم إلى تايالند 
خالل الفت��رة م��ن 25-2019/10/27 لحضور دورة 

المدربين الدولية.
 قبول اس��تقالة المهن��دس عبد الفت��اح الرحال 
من رئاس��ة نادي الش��علة الرياضي بدرعا بناء على 
طلبه وتكليف أيهم المس��المة عضو مجلس اإلدارة 

بتسيير أمور النادي حتى موعد االنتخابات.
- إح��داث ن��اد رياضي ف��ي محافظة حماة باس��م 
نادي معر شحور الرياضي ويتبع النادي إلى اللجنة 

التنفيذية بحماة.

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي 

الطاولة  الفني��ة لك��رة  اللجن��ة  أقام��ت 
بالس��ويداء بطولة المحافظ��ة المفتوحة 
الت��ي اس��تضافها ن��ادي قن��وات وذلك 
بمش��اركة 32 العب��ًا من أندي��ة العربي، 
الهثة، الش��بيبة، قنوات وقد فاز بالمركز 
األول الع��ب الن��ادي العربي عم��رو أبو 

حس��ون ت��اله بطل ن��ادي قنوات س��ند 
زريف��ة وبالمركزي��ن الثال��ث والرابع نمر 
نصر وكمال حس��ان وكالهما من النادي 
العربي وفي تصري��ح لالتحاد قال رئيس 
اللجنة الفنية الحكم الدولي بسام رضوان 
بأن المستوى الفني كان متوسطًا والهدف 
من كونه��ا مفتوحة أن يلعب الصغير مع 
الكبي��ر وعن الصعوب��ات الحاضرة أضاف 

)رضوان( قلة التجهيزات؟!!

32 العبًا 
في بطولة السويداء لكرة الطاولة 

زياد عامر 
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انتزع بطل البلياردو حس��ن جريخ 
لقب بطولة حلب للبلياردو 8 كرات 
من بطلها السابق محمد قطان بعد 
نهائي حماسي مثير أقيم في صالة 
التفوق الخاص��ة بالحمدانية، ومع 
البطل  اللقب المحلي استعاد  هذا 
شيئًا من تألقه الذي خبا في فترة 
من الفت��رات التي ابتعد فيها عن 

ميدان اللعبة لظروف السفر.
)بطلن��ا جري��خ( أش��ار إل��ى أن 
البلي��اردو الحلب��ي ب��دأ مرحل��ة 
التعافي والعودة إلى س��ابق عهده 
بدلي��ل زخ��م المش��اركة وق��وة 
المنافسة في بطولة حلب األخيرة، 
وذل��ك م��ا س��وف تثبت��ه األيام 
س��تقام  التي  والبطوالت  القادمة 
وأضاف  القط��ر،  مس��توى  عل��ى 
أنه وضع برنامج��ًا تدريبيًا مكثفًا 
خاصًا بهدف المنافس��ة مع اللقب 
خالل بطولة الجمهورية واستعادة 
مكان��ه ضمن المنتخ��ب الوطني 
بعد سنوات طويلة ابتعد فيها عن 

التمثيل الخارجي.

تداعيات
وأوض��ح بطلن��ا جري��خ أن هجرة 
صفوة العبين��ا الدوليين وأبرزهم 
محم��د أصف��ري وإبراهيم خضرا 
بس��بب الظروف التي عانت منها 
مدين��ة حل��ب فض��اًل عن��ه أيضًا 
عندم��ا غادرها ع��ام 2014 لمدة 
عامين تس��ببت بتراجع وانحسار 

اللعب��ة وانعكس��ت نتائجها على 
مس��توى محافظة حلب مش��يرًا 
إلى أن��ه الباقي الوحيد من أبطال 
حلب وسورية القدامى حاليًا، وهو 
يبذل كل الجهد الستعادة مستواه 
الحقيقي النطالق��ة متجددة تقود 
حل��ب والمنتخ��ب الوطن��ي إلى 

منصات التتويج.

تح��ت ش��عار )الرياض��ة فع��ل وإنجاز 
لتبق��ى راي��ة الوط��ن مرفوع��ة( بدأت 
لالتحاد  العاش��رة  االنتخابي��ة  ال��دورة 
الرياضي الع��ام اعتبارًا من يوم االثنين 
الفائ��ت, من خالل انعق��اد المؤتمرات 
االنتخابي��ة لألندية الرياضية في جميع 
إداراتها  مجالس  النتخاب  المحافظات, 
والت��ي تباين��ت م��ن حي��ث الحضور 
بين  للمرش��حين  االنتخابي  والتنافس 
ناد وأخر, ففي الوقت الذي شهدت فيه 
بعض المؤتمرات تنافس��ًا شديدًا للفوز 
بمقعد في مجالس إداراتها وحس��مت 
النتائ��ج النهائية بفوارق بس��يطة بين 
المرشحين, فإن مؤتمرات أندية أخرى 

شهدت نجاحًا بالتزكية لمجالسها.

دمشق
ف��ي العاصمة دمش��ق انعق��د المؤتمر 
االنتخابي لنادي النضال بحضور رئيس 
مكتب الشباب بدمش��ق فايز الحموي 
ورئي��س اللجن��ة التنفيذي��ة مهند طه 
وأس��فر المؤتمر ع��ن نج��اح بالتزكية 
للمرش��حين إلى مجلس إدارته برئاسة 
م��ازن ح��الق وعضوية كل م��ن وليد 
الش��يخ كري��م, فخري الجالب, س��هير 
ضاهر, ل��ودي هزيم, ربيع حمامة, عمار 
قضماني, فيم��ا تم تأجيل مؤتمر نادي 
دمر الرياضي الذي كان مقررًا أول أمس 
تنظيمية,ومن  ألس��باب  )الخمي��س( 
المقرر أن يشهد األسبوع الحالي انعقاد 
مؤتمرات أندية قاسيون )اليوم السبت( 
األمل )االثنين( بردى )الثالثاء( الفيحاء 

)الخميس(.

حمص
ب��دأت أندية حم��ص عق��د مؤتمراتها 
االنتخابية حيث ش��هد األسبوع الفائت 
إج��راء مؤتمر نادي الفروس��ية بحضور 
رئي��س اتحاد الفروس��ية عاطف الزيبق 
ورئيس اللجنة التنفيذية فيصل الدربي 
وت��م مناقش��ة التقرير الس��نوي والرد 
عل��ى المداخ��الت والطروح��ات ومن 
ث��م التصويت على التقري��ر وبعدها تم 
انتخ��اب مجلس إدارة للنادي برئاس��ة 
طون��ي داود وعضوي��ة س��عد الفيصل 

ورياض س��ويدان واميمة الف��را ومراد 
سويدان.

كم��ا أقي��م المؤتمر االنتخاب��ي لنادي 
قطين��ة الرياض��ي الذي انتخب بس��ام 
مرعي رئيس��ا لمجلس اإلدارة وعضوية 
كل من ودي��ع الي��اس وجيانا نحاس 

وظهير الياس وجهاد الخولي.
وفي مؤتمر نادي عمال حمص انتخب 
طاهر الفارس رئيس��ا لمجل��س اإلدارة 
وعضوي��ة كل م��ن إياد وق��اف وهيثم 
بوطة وفادي ضومط وعال رستم ومازن 

زيزفون وعدنان دياب.

القنيطرة 
ب��دأت مؤتم��رات ال��دورة االنتخابي��ة 
العاش��رة لالتح��اد الرياض��ي العام في 
محافظة القنيطرة بمؤتمر نادي الصمود 
الرياض��ي الذي ناقش أعض��اء المؤتمر 
التنظيمي والرياضي,  النادي  فيه وضع 
المقترح��ات  عل��ى  التصوي��ت  وت��م 
والتوصي��ات بحض��ور رئي��س وأعضاء 
قي��ادة فرع القنيطرة لالتح��اد الرياضي 
العام وبس��ام بدرية عضو قيادة ش��عبة 
الخطوط األمامي��ة للحزب وأمناء الفرق 

الحزبية.

ريف دمشق
حددت اللجنة التنفيذية بريف دمش��ق 
مواعي��د مؤتمرات أنديته��ا على النحو 
التالي: نادي السيدة زينب يوم الثالثاء 
الموافق ل� 2019/10/15 الساعة الثانية 
عش��رة ظهرا نادي جي��رود يوم األربعاء 
الس��اعة   2019/10/16 ل���  المواف��ق 

الخامس��ة مس��اء ن��ادي صحناي��ا يوم 
الجمعة الموافق ل� 2019/10/18 الساعة 
السادسة مساء نادي جديدة عرطوز يوم 
الجمعة الموافق ل� 2019/10/25 الساعة 
الثانية ظهرا نادي دروش��ا يوم الجمعة 
الموافق ل� 2019/10/25 الساعة الرابعة 
عصرا نادي عرطوز يوم الجمعة الموافق 
ل� 2019/10/25 الساعة السادسة مساء 
نادي الناصري��ة يوم االثني��ن الموافق 
الواحدة ظهرا  الس��اعة   2019/10/28 ل� 
ن��ادي الرحيبة يوم االثني��ن الموافق ل� 

2019/10/28 الساعة الثالثة عصرا.

حماه
ينعق��د اليوم )الس��بت( ف��ي محافظة 
حم��اه مؤتمرا تل��دره والس��لمية وغدًا 
)األحد( الش��يحة وس��لحب فيما يعقد 
)االثني��ن( مؤتمر ن��ادي النواعير ويوم 
الطليع��ة  ن��ادي  مؤتم��ر  )الثالث��اء( 
و)األربعاء( مؤتم��رات أندية تل التوت 
وبري الش��رقي وعق��ارب ومورك, فيما 
يعقد يوم الخميس القادم مؤتمر نادي 

شطحة.

السويداء
ح��ددت اللجن��ة التنفيذي��ة لالتح��اد 
الرياض��ي الع��ام بالس��ويداء مواعي��د 
مؤتم��رات أنديته��ا االنتخابي��ة الت��ي 
بمؤتمر   2019/10/16 بتاري��خ  س��تبدأ 
ن��ادي الش��بيبة ث��م أندي��ة عرم��ان 
وصلخد والغارية في التاس��ع عشر من 
الش��هر الجاري والعم��ال )21( ونادي 
القري��ا )22( ونادي ش��قا )23( ونادي 

الهثة )24( ونادي ع��رى )25( والرحا 
)26( وقن��وات )27( وتختت��م يوم 28 

بمؤتمري شهبا والعربي.

طرطوس
ايمان مرهج 

عق��د ن��ادي مصف��اة باني��اس مؤتمره 
االنتخابي بمشاركة )107( من األعضاء 
األص��الء وبعد ت��الوة التقرير الس��نوي 
والمصادق��ة علي��ه م��ن قب��ل أعضاء 
المؤتمر جرت العملية االنتخابية أوال« 
على رئاسة النادي بين ثالثة مرشحين 
وهم )فؤاد مصا - تيسير حمود - على 
ابراهيم( وبنتيجة فرز األصوات فاز فؤاد 
مص��ا أوال« وله )٥٨( صوت��ًا مقابل ٣٩ 
صوتًا لتيسير حمود و)١٠( أصوات لعلي 
إبراهي��م أما بالنس��بة ألعضاء مجلس 
اإلدارة ل��م تج��ري االنتخاب��ات ففازت 
بالتزكية كون عدد المرش��حين أقل من 
الع��دد المطلوب ويبقى الق��رار النهائي 
للجهة المعنية بتس��مية مجلس اإلدارة 

الجديد.
وعق��د ن��ادي مدينة باني��اس الرياضي 
اإلنتخاب��ي  مؤتم��ره  االجتماع��ي 
األعض��اء األصالء,  بحض��ور)34( م��ن 
وج��رت العملية االنتخابي��ة أوال« على 
رئاس��ة الن��ادي بين مرش��حين اثنين 
وهما )حسان ابراهيم - معن ابراهيم( 
وبنتيج��ة ف��رز األص��وات فاز حس��ان 
ابراهيم ب )29( صوتًا من أصل 34 فيما 
نال منافسه أربعة أصوات وورقة واحدة 
ألغي��ت أما بالنس��بة ألعض��اء مجلس 
االدارة فق��د ف��ازوا بالتزكي��ة كون عدد 

المرش��حين س��تة أعضاء فقط وهم: م 
حنان اس��ماعيل ونب��ال محمود ومنير 
العاتك��ي وخال��د موس��ى ومحمد طه 

ومحمد منصور.
عقد المؤتمران بحضور هيثم عاصي عضو 
قيادة فرع طرطوس للحزب وعماد حماد 
رئيس اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي.

دير الزور
مالك الجاسم

بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية 
بدير ال��زور، وأمن��اء وأعض��اء قيادات 
البوكمال  الشعب الحزبية عقدت أندية 
مؤتمراته��ا  والعش��ارة  وصبيخ��ان 
، وناقش��ت خالله��ا واقع  االنتخابي��ة 
العمل ضمن األندية إضافة إلى الخطط 
الموضوع��ة لتع��ود الرياض��ة الريفي��ة 
إل��ى س��ابق عهده��ا وتعود لنش��اطها، 
عل��ى  الطروح��ات  غالبي��ة  وترك��زت 
اإلسراع باستالم منشأة نادي البوكمال 
وتأمين مستلزمات العمل والتجهيزات 
الرياضية للمرحلة المقبلة وزيادة الدعم 
المادي لألندية الريفية وتجهيز مالعب 
ألعاب  القدم وتأمين مس��تلزمات  كرة 
القوى والقدم والطائرة وتجهيز المالعب 
وافتت��اح مراك��ز رياضية لك��رة القدم 
الرياضية واللجنة  التربية  بإشراف دائرة 

التنفيذية.
وبعد االنتهاء من المؤتمرات قام رئيس 
الزور  التنفيذي��ة بدير  اللجن��ة  وأعضاء 
وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية 
بجول��ة اطالعيه على منش��آت األندية، 
ووجه رئيس اللجنة التنفيذية مجالس 

اإلدارة للتنسيق ومتابعة الكتب الصادرة 
من القيادة السياسية والرياضية الخاصة 

باستالم المنشأة.
لألندي��ة  المؤتم��رات  وتس��تمر  ه��ذا 
الرياضي��ة الفتوة والميادي��ن والقورية 
واليقظ��ة وبق��رص فوقاني والش��بيبة 
والطلب��ة وحطلة ومراط حتى تاريخ 22 

الشهر الجاري.

الالذقية
محمد عجان

اتسم المؤتمر السنوي لنادي التضامن 
بكثافة حضور أعضائه الذين بلغ عددهم 
400 عض��و غصت بهم قاعة المؤتمرات 

بتنفيذية الالذقية.
وذل��ك بحضور عناق زينة رئيس مكتب 
الش��باب وطارق حاتم عض��و المكتب 
التنفي��ذي ورئي��س وأعض��اء تنفيذية 

الالذقية.
وب��دأ المؤتمر من قب��ل رئيس النادي 
ال��ذي تال التقرير المقدم وش��مل كافة 
أمور النادي من حيث النشاط واأللعاب 
والصعوب��ات  واإلنج��ازات  الممارس��ة 

والمعوقات.
العملي��ة االنتخابية  ومن ث��م ب��دأت 
فتقدم لرئاس��ة الن��ادي كل من رئيس 
الن��ادي الحالي عصام ماش��ي ومحمد 
حربا عضو ومدرب والعب س��ابق وبعد 
عملية االقتراع فاز محم��د حربا ب�122 

صوتًا مقابل 117 صوتًا لعصام ماشي.
وت��م انتخاب بقية األعض��اء ليفوز كل 
من: مازن أس��عد، حس��ن بدي��ع صقر، 
ندى س��لمان، محمد حامد علي، تمام 

منصورة، محمد زيتي.
مؤتمر نادي الشرطة:

عقد نادي الش��رطة مؤتم��ره االنتخابي 
بحضور اللواء نبيل حس��ن الفجري قائد 
شرطة المحافظة رئيس النادي والعميد 
الرياضي  االتحاد  الغايب رئي��س  حاتم 
للش��رطة وأيمن أحمد رئيس تنفيذية 
الالذقية وأعض��اء اللجنة وجمهور غفير 

من أبناء النادي العبين والعبات.
وبعد ع��دة مداخالت لألعض��اء والتي 
تمحورت حول ضرورة إيجاد مقر للنادي 
وتخصيص واس��طة نق��ل وإجراء عقود 

لالعبين والالعبات األبطال ومدربيهم.
العمي��د حات��م الغاي��ب أج��اب ع��ن 
التس��اؤالت ووع��د دعم��ًا قريب��ًا جدًا 
بتأمين واسطة نقل وتأمين التجهيزات 
ومس��تلزمات التماري��ن لكافة األلعاب 
المجدين أصحاب  الممارس��ة ومكافأة 
اإلنجازات وكعادته ف��ي ختام المؤتمر 
ت��م تكريم كاف��ة أصح��اب اإلنجازات 

ومدربيهم ورجال اإلعالم الرياضي.
مؤتمر نادي بسنادا:

شهد مؤتمر نادي بسنادا حضورًا معقواًل 
من أعضائه إضافة لمجلس إدارة النادي 
حيث قدم رئيس النادي التقرير المقدم 
للمؤتم��ر والذي تمثل بنش��اط النادي 
واأللع��اب الممارس��ة وإنجازات��ه على 

صعيد األلعاب.
وتكرار الش��كوى من ع��دم وجود مقر 
للن��ادي ورغ��م المطالبة عدة س��نوات 
وطال��ب بدع��م النادي وإيج��اد مقر له 
وفي ختام المؤتمر ف��از مجلس إدارته 

بالتزكية وهم:
 وليد رنجوس رئيسًا، عائد جبيلي، بسام 

خدام، غازي حبكي، لما صقر أعضاء.
نادي الحفة:

عق��د مؤتمره الس��نوي بحضور مجلس 
إدارت��ه وع��دد م��ن العبي��ه والعباته 
لأللعاب الممارس��ة في النادي وخاصة 
الكرة الطائرة التي صعدت هذا الموسم 
للدرجة األولى س��يدات وقد عدد رئيس 
النادي عبر التقرير المقدم عن مس��يرة 
النادي وألعابه وضرورة دعم النادي من 

قبل االتحاد الرياضي.
وقد ت��م تجديد الثق��ة بمجلس اإلدارة 
المؤل��ف م��ن صف��وان خليل رئيس��ًا 
وعضوية عفراء طيبا ومحمود عنتابلي، 

ومجد عابدين، حمادة شبيب.

محليات

تحت شعار “الرياضة فعل وإنجاز لتبقى راية الوطن مرفوعة”

الدورة االنتخابية العاشرة.. مؤتمرات األندية الرياضية تنتخب مجالس إداراتها 

أنور البكر

البطل حسن جريخ: 
بلياردو حلب بدأ مرحلة التعافي

محمد هاشم إيزا

عل��ى ملع��ب ن��ادي الج��الء الصيف��ي في 
)العزيزي��ة( اختتمت منافس��ات بطولة حلب 
بكرة الس��لة للناش��ئين مواليد 2003- 2004 
والش��باب 2001- 2002 وأس��فرت ع��ن فوز 
االتحاد بلقب الناشئين والحرية بلقب الشباب 

وفي التفاصيل.
منافسات الناشئين

ش��اركت في البطولة خمس��ة ف��رق وتخلف 
الحرية بس��بب عدم موافقة اللجنة الفنية على 
إقام��ة المباريات في صالت��ه المغلقة وجرت 
اللق��اءات بطريقة الدوري م��ن مرحلة واحدة 
خالل الدور األول وجاءت النتائج وفق التالي:

فاز االتح��اد على اليرموك 58/47 والس��كك 
88/47 والعروب��ة 89/69 والجالء 93/57 تاله 

اليرموك بتفوقه على السكك 68/44 والجالء 
54/49 والعروب��ة 76/69 ث��م الج��الء ثالث��ًا 
بفوزه عل��ى العروبة 71/61 والس��كك 70/48 
وجاء العروبة رابعًا بفوزه اليتيم على الس��كك 

.73/47
الدور الثاني

في نص��ف النهائي تفوق االتح��اد األول على 
العروبة الراب��ع 92/85 واليرموك الثاني على 
الج��الء الثال��ث 72/66 وف��ي النهائ��ي على 
المركزي��ن الثال��ث والرابع ف��از العروبة على 
الج��الء 63/61 وحق��ق االتح��اد المركز األول 
بعد تغلبه ف��ي المباراة النهائية على اليرموك 

بنتيجة عالية 81/48.
أش��رف على فري��ق االتحاد مازن أبو س��عدى 

)مدرب��ًا( ومحم��د إدلب��ي )مس��اعدًا( وعلى 
اليرموك خاجيك خاجريان )مدربًا(، والعروبة 

أمير الحسن والجالء فواز مريش.
تنشيطية الشباب

اقتصرت المنافس��ات عل��ى أربعة فرق تبارت 
بطريق��ة الدوري وس��ط تخلف الج��الء بطل 
القطر والعروب��ة، تصدر الحرية المرحلة األولى 
بفوزه على الس��كك 79/45 واليرموك 61/53 
واالتحاد 77/61 وحل االتحاد ثانيًا بفوزه على 
اليرم��وك 51/45 والس��كك 91/45 بينما فاز 

اليرموك على السكك 87/56.
في نصف النهائي تغلب اليرموك على االتحاد 
78/56 والحري��ة عل��ى الس��كك 75/52 وفي 
النهائي فاز االتحاد على الس��كك 67/47 ونال 

المركز الثالث وهي المرة األولى في تاريخ هذا 
النادي الذي ابتعد عن المنافسة والوصول إلى 
المباراة النهائية، وفي لقاء الختام حقق الحرية 
فوزه على اليرموك 59/52 محرزًا المركز األول.

عىل خط االنتظار
ومس��اء األربعاء الماضي انطلق��ت في نفس 
الملعب بطولة أندية حلب الس��لوية للناشئات 
موالي��د 2003- 2004 بمش��اركة س��تة فرق 
وزع��ت عل��ى مجموعتي��ن ضم��ت األولى: 
الس��كك، اليرموك، العروبة وجمعت الثانية: 

الحرية، الجالء، االتحاد.
وتتواج��ه الف��رق بطريقة ال��دوري ضمن كل 
مجموعة من مرحلة واح��دة ويتأهل عن كل 

منهما فريقان للدور التالي.

سلة حلب الناشئة والشابة لالتحاد والحرية
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تنطلق اليوم )الس��بت( منافسات 
والناش��ئات  الناش��ئين  دوري 
)مجموع��ة دمش��ق( حي��ث وزع 
اتحاد كرة الس��لة الفرق المشاركة 
دورة  فف��ي  مجموعتي��ن  عل��ى 
المجموع��ة  ضم��ت  الناش��ئات 
األولى الفيح��اء والوحدة وجرمانا 
فيما ضمت  والجزيرة  والمحافظة 
المجموعة الثانية األشرفية والثورة 
والنصر وبردى وقاسيون والجيش 
الناش��ئين ضم��ت  دوري  وف��ي 
المجموعة األولى الوحدة وجرمانا 
والمحافظ��ة  وصحناي��ا  والنص��ر 
المجموعة  والعربي فيما ضم��ت 
وقاسيون  والثورة  الجيش  الثانية 
اليوم  وستقام  والجزيرة  والفيحاء 
ثالث مباريات بدوري الناش��ئات 
الناشئين  بدوري  مباريات  وثالث 

حسب الجدول التالي: 
تعليمات فنية 

- يتأه��ل األول والثان��ي والثالث 
إلى مسابقة كأس االتحاد.

- يحق لالعبي الفئة ألدنى باللعب 
مع الفئة األعلى دون تحديد العدد.

- موالي��د العبات فئة الناش��ئات 
والعبين فئة الناش��ئين 2003 – 

.2004
بها  المس��موح  الالعبين  - ع��دد 

ضمن اللوائح االسمية /18/ العبًا.
- يت��م إغ��الق اللوائح االس��مية 
بش��كل نهائي قبل أول مباراة في 

مرحلة اإلياب..

استضافت دمشق األربعاء الماضي بمقر االتحاد 
الرياض��ي الع��ام )اللجن��ة األولمبية الس��ورية( 
اجتم��اع اتحاد غرب آس��يا لكرة الس��لة )وذلك 
للم��رة األولى في س��ورية بعد انقطاع لس��نوات 
طويلة( بحضور محمد جالل نقرش عضو المكتب 
التنفي��ذي لالتحاد اآلس��يوي )رئيس اتحاد كرة 
الس��لة( وهاغ��وب خاجاريان المدي��ر اإلقليمي 
لالتح��اد الدول��ي لكرة الس��لة في آس��يا وفؤاد 
صليبا )أمين عام اتحاد غرب آس��يا( ود. حسين 
العميدي )رئيس االتحاد العراقي لكرة الس��لة( 
وجاك باشاياني )نائب رئيس اتحاد غرب آسيا( 
وآرمي��ن طباطيبي )رئيس االتحاد اإليراني لكرة 
الس��لة( وعبد الس��تار الهمداني )رئيس االتحاد 
اليمن��ي لكرة الس��لة( وش��ربل رزق )أمين عام 
االتحاد اللبنان��ي( وتغيب عن االجتماع مندوبو 
األردن وفلس��طين ألسباب شخصية وضم الوفد 
العراقي د. خالد نجم ود. محمد س��لمان)أعضاء 

االتحاد العراقي لكرة السلة(.
االفتتاح

افتتح اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي 
الع��ام على اجتماعات اتحاد غرب آس��يا مرحبًا 
بالضيوف على أرض س��ورية الحض��ارة والتاريخ 
سورية المقاومة واالنتصار قائاًل: هي لحظة فرح 
غام��رة.., هو اجتماع محبة بكل ما تعني الكلمة 
من معنى مع أخوة وأش��قاء على أرض س��ورية 
الغالي��ة, نرح��ب بكم باس��م اللجن��ة األولمبية 
السورية ونشكر لكم حرصكم على الحضور الذي 
هو موضع تقدير من قبل القيادتين السياس��ية 
والرياضية, خاصة وأنه يواكب احتفاالت ش��عبنا 
بذكرى حرب تشرين التحريرية التي نستمد منها 

اليوم انتصارات جيش��نا وش��عبنا بقيادة السيد 
الرئيس بشار األسد على قوى الظالم والتكفير.

وأضاف الل��واء جمعة: وجودكم اليوم هو فاتحة 
خير ودليل أن سورية لن تنكسر ولن تضام بوجود 
أخ��وة وأصدقاء يقف��ون معها اليوم لتس��تعيد 
عافيته��ا كما وقف��وا معها في س��نوات الحرب 
الظالم��ة, التي عانت فيه��ا رياضتنا الكثير ومع 
ذلك صمدت واس��تمر النشاط الرياضي الداخلي 
والمش��اركات الخارجي��ة رغم ظ��روف الحصار 
والتضييق التي مورس��ت عليها, وبهذه المناسبة 
اود توجيه الش��كر لهاكوب الذي لم يتوان لحظة 
في مد يد العون لكرة السلة السورية من موقعه 
كمدير إقليمي لالتحاد الدولي, كما اشكر االتحاد 
الس��وري لكرة الس��لة الذي صمد طوال سنوات 
الحرب واستمر بتنظيم النش��اط السلوي لكافة 

الفئات الذي كان حاضرًا في احلك الظروف.
وختم اللواء جمعة: نرحب بكم في سورية ونرجو 
لكم طيب اإلقامة والنجاح في اجتماعاتكم هذه, 

التي نتمنى أن تعود بالفائدة على كرة السلة في 
سورية ومنطقة غرب آسيا والدول العربية.

بدوره تحدث المدير اإلقليمي التحاد غرب آسيا 
هاك��وب قائاًل: اش��كر رئيس اللجن��ة األولمبية 
الس��ورية عل��ى كلمات��ه الطيبة وعل��ى حفاوة 
االستقبال في ربوع سورية التي أكن لها شخصيًا 
كل المحب��ة, فأنا م��ن جذور س��ورية ولي فيها 
ذكريات جميلة, وأضاف: في الحقيقة لقد تأخرنا 
في حضورنا إلى س��ورية, وكان ينبغي أن تكون 
هذه الخطوة في وقت س��ابق, الس��لة الس��ورية 
حاضرة رغم كل الظروف الصعبة, وكل ما نرجوه 
أن تنج��ح بالتخلص من أث��ار األزمة التي مرت 
بالب��الد وتعود إلى س��ابق عهده��ا حين كانت 
الرياضة السورية وكرة السلة السورية هي الرائدة 
على المستوى العربي وفي طليعة دول المنطقة.

وكان اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي 
الع��ام قد اس��تقبل رئيس وأعض��اء اتحاد غرب 
آس��يا قبل بدء االجتماع ف��ي مكتبه مرحبًا بهم 

في بلدهم الثاني سورية.
حض��ر االجتم��اع د. ماهر خياط��ة نائب رئيس 
االتح��اد الرياضي العام )رئي��س مكتب األلعاب 
الجماعي��ة( ولبن��ى معال وطارق حات��م ومعتز 
قوتلي أعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي 

ورئيس وأعضاء اتحاد كرة السلة.
انتخاب وقرارات

ش��هد اجتماع غرب آسيا انتخاب رئيس االتحاد 
العراقي حس��ين العميدي رئيس��ًا التحاد غرب 
آسيا بعد استقالة رئيس االتحاد السابق األردني 
محمد عليان كم��ا قرر المجتمعون اس��تضافة 
سورية )دمشق( لبطولتين من روزنامة بطوالت 
غرب آس��يا لمنتخب��ات الفئ��ات العمرية خالل 
شهر)كانون االول( من العام الحالي، وشباط من 
العام القادم وس��يقوم اتحاد غرب آسيا بتقديم 
كافة التفاصيل قريبا، كم��ا اعتمد أعضاء اتحاد 
غرب آس��يا اعتماد مقر اتحاد غرب آسيا في مقر 
المكت��ب االقليم��ي لالتحاد الدولي في آس��يا، 

وتعدي��ل البرنامج الزمني لبطوالت غرب آس��يا 
للعام القادم.

مؤتمر صحفي
عق��ب انتهاء اجتماع اتحاد غرب آس��يا عقد في 
قاعة االجتماعات األول��ى بمقر االتحاد الرياضي 
الع��ام مؤتمرًا صحفيًا موس��عًا حض��ره مندوبو 
وس��ائل االعالم المقروة والمس��موعة والمرئية، 
حيث بدأ المؤتمر باستعراض مقررات االجتماع، 
ومن ثم تقدم هاغوب خاجاريان بالشكر لالتحاد 
العربي الس��وري لكرة الس��لة واإلعالميين على 
دعمهم لكرة الس��لة الس��ورية بالفترة الس��ابقة، 
واثنى على وقوفه��م يدًا واحدة مع اتحاد اللعبة 
في الس��نوات الصعبة التي مرت على س��ورية، 
والت��ي جاهد االتحاد فيها البقاء اللعبة على قيد 
الحياة، بعدها قام اإلعالميون بطرح االسئلة على 
الضيوف، حي��ث دارت معظمها ح��ول روزنامة 
البط��والت القادمة لغرب آس��يا وتأهيل الكوادر 
الس��ورية بمس��اعدة االتحاد الق��اري، وإمكانية 

استضافة س��ورية لمبارياتها في تصفيات بطولة 
آس��يا للرجال التي ستنطلق في ش��باط القادم، 
حيث أك��د خاجاريان أن اتح��ادات الدول التي 
س��نواجهها في مجموعتنا وهي السعودية وقطر 
وإيران لم تعترض على اللعب بدمشق، وبانتظار 
االتفاق الترتيبات النهائي��ة على هذا الموضوع، 
وعن أش��كال دعم اتح��اد غرب آس��يا لالتحاد 

السوري في المرحلة القادمة.
استقبال رسمي

اس��تقبل حس��ين مخلوف وزير اإلدارة المحلية 
وع��ادل العلبي محافظ دمش��ق وفد اتحاد غرب 
آسيا في مقر نادي محافظة دمشق بحضور اللواء 
موفق جمعة رئيس االتح��اد الرياضي العام ود. 
ماهر خياطة نائب رئيس االتحاد الرياضي العام 
ولبنى معال واس��ماعيل حلوان��ي ومعتز قوتلي 
أعض��اء المكتب التنفي��ذي لالتح��اد الرياضي 
العام ورئيس وأعضاء اتحاد كرة الس��لة ومحمد 
الس��باعي رئيس نادي المحافظة وعاطف الزيبق 
رئيس اتحاد الفروس��ية، ورح��ب الوزير بضيوف 
س��ورية وأثنى على عمل اتحاد غرب آسيا كونه 
كان الس��باق لعقد مثل هذه االجتماعات الهامة 
عل��ى أرض س��ورية، وتمنى التحاد كرة الس��لة 
وللس��لة الس��ورية كل التوفيق والنجاح، وبدوره 
تقدم جالل نقرش رئيس االتحاد العربي السوري 
لكرة الس��لة بالشكر لكافة الجهات التي ساهمت 

في نجاح اجتماعات غرب آسيا في دمشق. 
تكريم

حرص اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي 
العام )رئي��س اللجنة األولمبية الس��ورية( في 
ختام االجتماعات على تكريم هاغوب خاجاريان 
المدير اإلقليمي لالتحاد الدولي لكرة الس��لة في 
آس��يا ورئيس وأعضاء اتحاد غرب آس��يا بهدايا 

تذكارية.

كرة السلة

أبي شقير

اللواء موفق جمعة: اجتماع اتحاد غرب آسيا في دمشق موضع تقدير كبير

انتخاب العراقي العميدي رئيسًا ودمشق تستضيف بطولتي الشباب والناشئات

تّوج منتخبنا الوطني لكرة الس��لة للناشئات 
)تحت 16 عامًا( بلقب الدورة الدولية الودية 
التي اختتمت في األردن األس��بوع الماضي 
بف��وزه بالمب��اراة النهائية عل��ى المنتخب 
األردن��ي بفارق )9( نق��اط )41/50( بعد أن 
انته��ت أرباع المباراة )6/7- 9/16، 13/14- 
13/13( ونال��ت العبة منتخبن��ا يانا عفيف 

جائزت��ي أفضل مس��ددة للثالثيات وأفضل 
ممرة كرات حاسمة )أسيست( في البطولة.

صدارة منتخبنا
وكان منتخبن��ا قد تصدر الدور األول للدورة 
بعد فوزه على المنتخب األردني بفارق )18( 
نقطة )39/57( في آخر مباريات الدور األول 
بعد أن انتهت أرباع المباراة )9/20- 7/11- 

18/15- 5/11( واس��تهل منتخبنا مبارياته 
بالدورة بالفوز على المنتخب العراقي بفارق 
)29( نقطة بع��د أن انتهت أرب��اع المباراة 

.)7/10-3/16-4/10 -6/13(
تشكيلة منتخبنا

مثل منتخبنا بال��دورة الالعبات: لين برنية 
ويانا عفي��ف وأرميغ بوش��كيزنيان وجلنار 

مبارك وماريا البدر وغالية كيالني وسيميل 
األحمر وس��ارة الياس وأليس��ا دبل وبروين 
خليل والرا جوخه جي وودلع حمود وأشرف 
على المنتخب المدربة ريم الصباغ والمدرب 
المساعد موسى الفحل واإلدارية راما الراعي 
والمعالجة الفيزيائية نيرمين سامو وترأس 
البعثة أيمن سليمان عضو اتحاد كرة السلة.

منتخبنا الوطني للناشئات بطاًل لدورة األردن الدولية بكرة السلة اليوم.. انطالق منافسات دوري الناشئين 
والناشئات )مجموعة دمشق(

جدول مباريات دوري الناشئين )المرحلة األوىل(

الصالةالوقتالمجموعةالفريقانالتاريخاليومرقم

1

2019/10/12السبت

السويداء13.00دمشق مج 1الوحدةالعربي

الفرعية 15.001دمشق مج 1المحافظةجرمانا2

الفرعية 15.002دمشق مج 1صحناياالنصر3

جدول مباريات دوري الناشئات )المرحلة األوىل(

الصالةالوقتالمجموعةالفريقانالتاريخاليومرقم

1

2019/10/12السبت

الفرعية 11.001مج 2الجيشاألشرفية

الفرعية 11.002مج 2قاسيونالثورة2

الفرعية 13.002مج 2بردىالنصر3

اختتمت األس��بوع الماضي بصال��ة الفيحاء 
الفرعي��ة بطولة دمش��ق لكرة الس��لة للصغار 
والصغي��رات مواليد 2007 وم��ا فوق والتي 
أقيمت بإشراف اللجنة الفنية الفرعية، حيث 
تّوج ن��ادي الوحدة بالمرك��ز األول وللفئتين 
صغ��ار وصغي��رات، فف��ي المب��اراة النهائية 
لفئة الصغار فاز الوح��دة على الجيش بفارق 
)4( نقاط 33/29، وق��د انتهت أرباع المباراة 
)9/4، 2/2، 8/13، 14/10( بعد مباراة ش��يقة 
ومثيرة. واحتل الثورة المركز الثالث بعد فوزه 
بمب��اراة تحديد المركزين الثالث والرابع على 
الفيحاء بفارق )11( نقطة 41/30 بعد التمديد 
حيث انتهى وقت المب��اراة األصلي بالتعادل 
)28/28(. وف��ي مب��اراة المركزين الخامس 
والسادس فاز قاسيون على المحافظة بفارق 
)20( نقطة 25/5. وكان الجيش قد فاز على 
الفيحاء ف��ي الدور نصف النهائي بفارق )35( 
نقط��ة 49/14 والوحدة على الثورة بفارق )9( 

نقاط 37/28.
لقب الناشئات للوحدة

وف��ي بطول��ة الصغيرات حق��ق الوحدة لقب 
البطول��ة بعد ف��وزه عل��ى الث��ورة بالمباراة 

النهائية بفارق )13( نقطة 32/19 وفي مباراة 
تحديد المركزي��ن الثالث والرابع فاز الفيحاء 
على قاسيون بفارق )18( نقطة 38/20. وفي 
مب��اراة المركزي��ن الخامس والس��ادس فاز 

المحافظة على الجيش بف��ارق نقطة واحدة 
16/15.وكان الوحدة ق��د فاز في الدور نصف 
النهائي عل��ى قاس��يون 26/19 والثورة على 

الفيحاء 27/16.

الوحدة بطاًل لصغار وصغيرات دمشق بكرة السلة
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الودية هذا  الدولي��ة  المباري��ات  تتواصل 
االس��بوع ف��ي فت��رة توق��ف الدوري��ات 
األوروبية لمدة اس��بوع ألج��ل التصفيات 
األوروبية واآلس��يوية المونديالية في أيام 
الفيفا، وفي ابرز المواجهات التي س��رقت 
األنظار ح��ول منتخ��ب األرجنتين تأخره 
بهدفين أم��ام مضيفه األلماني إلى تعادل 
)2-2(، يوم األربعاء على ملعب س��يجنال 

إيدونا بارك.
وأجرى الم��درب يواكيم ل��وف تغييرات 
عدي��دة على تش��كيلة ألمانيا األساس��ية 
لتش��هد ألول م��رة عدم تواج��د أي العب 
من الفريق الفائز بمونديال 2014 بس��بب 
كث��رة اإلصاب��ات الت��ي ضربت معس��كر 
المانش��افت حيث استبعد لوف ما ال يقل 
عن 10 العبين من القائمة بسبب إصابات 

مختلفة.
التوقعات بس��يطرة  البداية عكس  جاءت 
واضحة م��ن المنتخ��ب األرجنتيني دون 
الوصول بفرص حقيقي��ة لمرمى الحارس 
مارك أندريه تير شتيغن، بينما عجز العبو 
ألمانيا عن التقدم بالكرة للثلث الهجومي 
وبعد مرور ربع س��اعة عل��ى بداية المباراة 
هدد المنتخ��ب األلماني مرمى األرجنتين 
بأول فرصة حقيقية بعدما تس��لم براندت 
الكرة وانطلق حت��ى توغله لمنطقة الجزاء 
ليس��دد ك��رة أرضية تصدى له��ا الحارس 

أوجوستين مارشيسين.
وانتع��ش األلم��ان بع��د ه��ذه الفرص��ة 
لينطلق كلوس��ترمان على الجانب األيمن 
ويرس��ل عرضية أرضية تس��لمها جنابري 
واس��تخلصها من أمام الدفاع األرجنتيني 
قبل أن يضعها داخل الشباك محرزًا هدف 

التقدم ألصحاب األرض.
ولم يمهل األلمان الفرصة لراقصي التانجو 
لمحاولة الرد بعدما عادوا عقب التقدم ب� 7 
دقائق لمضاعفة النتيجة من هجمة مرتدة 
وصلت إلى جناب��ري داخل منطقة الجزاء، 
ليمررها بلمس��ة واحدة إلى كاي هافيرتز، 
الخالي من الرقابة ليضعها األخير بسهولة 

داخل الشباك.
وكاد أصحاب األرض أن يواصلوا هز شباك 
الحارس األرجنتيني به��دف ثالث، بعدما 
ُنفذت ركلة حرة وصلت إلى رأس نيكالس 
سولي الذي مررها برأسه إلى براندت لكن 
األخير حاول االنزالق للحاق بها دون فائدة.

ووصل المنتخ��ب األرجنتيني بأول فرصة 
خطيرة على مرمى تير ش��تيغن بتسديدة 
صاروخية م��ن رودريغو دي بول بعد مرور 
33 دقيق��ة لكن القائ��م األيمن حال دون 

وصولها الشباك.
وتواصل��ت مح��اوالت العب��ي األرجنتين 
بعدما أرس��ل روبرتو بيرييرا عرضية متقنة 
داخل منطقة الجزاء، ليقابلها أنخيل كوريا 
بتس��ديدة على الطائر، لكنها ذهبت بعيدة 

عن المرمى.
وتراج��ع العب��و الماكينات ف��ي الدقائق 
األخيرة من الشوط األول وحاول المنتخب 
األرجنتين��ي تقليص النتيج��ة بأكثر من 
فرصة، لكن اللمسة األخيرة لم تكن بالدقة 

الكافية في كافة المحاوالت.
وفي الدقيقة األخيرة م��ن الوقت األصلي 
تس��لم جناب��ري تمريرة طولي��ة في قلب 
منطقة الج��زاء، ليمهدها لنفس��ه قبل أن 
يطلق تسديدة مرت أمام المرمى، لينتهي 

الشوط األول بتقدم ألمانيا )2-0(.
وظهر لوكا فالدش��ميدت ب��أول فرصة له 

مع بداية الش��وط الثاني بعدما تسلم كرة 
م��ن ركنية داخل منطقة الج��زاء، ليقابلها 
بتس��ديدة يس��ارية على الطائر اصطدمت 

بالشباك من الخارج.
وبعد هجمة مرتدة س��ريعة، تسلم إيمري 
كان تمريرة متقنة م��ن هافيرتز، وضعته 
وجه��ًا لوجه م��ع الح��ارس األرجنتيني، 
لكن األخير تصدى ببراعة لتس��ديدة العب 

الوسط األلماني.
تقليص  األرجنتيني  المنتخب  واس��تطاع 
النتيجة مع حل��ول الدقيقة 66 عن طريق 
البديل أالريو الذي قاب��ل كرة عرضية من 
ماركوس أكونيا بضربة رأس��ية متقنة في 
أقصى الزاوية اليسرى لمرمى تير شتيغن.

ونف��ذ جوش��وا كيميتش ركل��ة حرة على 
الجانب األيس��ر بتس��ديدة مباش��رة نحو 
بقبضة  أبعدها  المرمى لكن مارشيس��ين 

يده عن مرماه.
وكان أالريو عل��ى مقربة من التوقيع على 
اله��دف الثان��ي مرتين حي��ث اصطدمت 
الدفاع األلماني،  بأقدام  تس��ديدته األولى 
لتتحول إلى ركنية، بينما فش��ل في وضع 
الكرة بشكل صحيح في المحاولة الثانية، 

ليشتتها مدافعو ألمانيا بعيدًا.
وتسبب أالريو في خطورة بالغة على دفاع 
ومرمى المنتخب األلماني بعدة محاوالت 
متتالية، ومن كرة انطلق بها حتى وصوله 
لمنطق��ة الجزاء، لتصطدم بأق��دام الدفاع 
وتص��ل إل��ى البدي��ل أوكامب��وس، الذي 
س��ددها مباش��رة لتعانق الش��باك محرزًا 
هدف التعادل للضيوف قبل 5 دقائق على 

نهاية الوقت األصلي.
ولم ينجح المنتخب األلماني في فعل أي 
ش��يء في الدقائق األخيرة، ليطلق الحكم 

صافرة النهاية بتعادل الفريقين )2-2(.
وفي مباريات دولية ودي��ة أخرى تغلبت 
المكس��يك عل��ى تريني��داد وتوباغو 2/0 
وبنف��س النتيجة ف��ازت بنغالديش على 
بوتان وتغلبت ماليزيا على سيرالنكان 6/0 

وتعادلت األردن مع سنغافورة سلبًا.
مباريات االس��بوع: في أبرزها يلتقي اليوم 
فريقا كولومبيا مع تشيلي )7.00( وبنفس 
التوقي��ت تلتق��ي تون��س والكامي��رون، 
ويلتقي يوم غ��د األحد المنتخب البرازيلي 
نيجيري��ا)3.00( واألرجنتي��ن م��ع  م��ع 
األكوادور)5.00( ويلتق��ي يوم غد اإلثنين 
 )8.00( بوتس��وانا  م��ع  مص��ر  منتخ��ب 
والثالث��اء المغرب م��ع الغاب��ون )1.00( 
والجزائر مع كولومبيا)10.00( وتلتقي بيرو 
مع األورغواي )2.30( فجر األربعاء القادم.
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إعداد ربيع حمامة

وديًا.. األرجنتين عادلت ألمانيا و) غدًا( البرازيل بمواجهة نيجيريا

تتوق��ف الدوري��ات األوروبي��ة له��ذا االس��بوع 
بس��بب أي��ام الفيف��ا والتصفي��ات األوروبي��ة 
واآلسيومونديالية على أن تعود باالسبوع القادم 
وهي فرصة لألندية اللتقاط انفاس��ها بعد اسبوع 
ناري تقلب��ت فيه المراكز بين فري��ق وآخر ابرز 
الغانمين فيه كان بروس��يا مونشنغالدباخ الذي 
قفز م��ن المركز الس��ادس إلى ص��دارة الدوري 
األلماني في ظل تلقى البافاري هزيمة مفاجئة.. 
بوقت اقترب فيه برشلونة من لاير مدريد متصدر 
الليغا ال��ذي تابع سلس��لة انتصاراته، وحس��م 
يوفنتوس قمة ال��دوري اإليطالي لمصلحته كما 
يغرد ليفربول وحيدًا ودون مضايقات في زعامة 

البريمييرليغ.
الدوري اإلسباني

عزز فريق لاير مدريد موقع��ه في صدارة الدوري 
اإلس��باني لكرة القدم بفضل الف��وز المثير على 
ضيف��ه غرناط��ة 4 - 2 ف��ي المرحل��ة الثامن��ة 

للمسابقة.
وتقدم الفرنس��ي كريم بنزيمة بهدف للريال في 
الدقيقة الثانية ثم أضاف البلجيكي إدين هازارد 
الهدف الثاني في الدقيقة األخيرة للش��وط األول 
قبل أن يس��جل الكرواتي لوكا مودريتش الهدف 
الثالث في الدقيقة 61 وتكفل الكولومبي البديل 
خاميس رودريغيز بالهدف الرابع في الوقت بدل 

الضائع.
ورد غرناط��ة بهدفي��ن األول جاء ف��ي الدقيقة 
68 من ضرب��ة ج��زاء نفذها داروين ماش��يس 
وتكفل بالهدف الثاني في الدقيقة 77 بواس��طة 

دومينجوس دوراتي. 

الفوز رفع رصي��د لاير مدريد في الصدارة إلى 18 
نقطة بفارق أربع نقاط ع��ن غرناطة الذي تراجع 

للمركز الرابع ب�14 نقطة.
وانفرد فريق برش��لونة بالمركز الثاني في جدول 
ترتي��ب ال��دوري على بع��د نقطتي��ن فقط من 
الملكي بعد فوزه على إش��بيلية 4 / صفر وأنهى 
الشوط األول متقدما بثالثة أهداف سجلها لويس 
س��واريز د. 28 وأرت��ورو في��دال د. 32 وعثمان 

ديمبلي د. 35.
وفي الش��وط الثاني افتتح ليونيل ميسي سجل 
أهدافه مع الفريق هذا الموس��م مسجاًل الهدف 
الرابع لبرش��لونة في الدقيق��ة 78، وفي الدقيقة 
87 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه رونالد 
أراوخو وعثمان ديمبلي، وتوقف رصد إش��بيلية 
عند 13 نقطة في المركز السادس بفارق األهداف 

خلف لاير سوسيداد.
وهذا الف��وز هو الخامس لبرش��لونة في الدوري 
ه��ذا الموس��م مقابل الخس��ارة ف��ي مباراتين 
والتع��ادل في مب��اراة، فيما تعد الخس��ارة هي 
الثالثة إلشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل 

الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة.
ويحت��ل أتلتيكو مدريد المركز الثالث ب�15 نقطة 
بعد تعادله مع بلد الوليد سلبيا كما فاز بالمرحلة 
لاير مايوركا على إسبانيول 2 / صفر، وسلتا فيغو 
عل��ى أتلتيك بلباو 1 / صف��ر وخيتافي على لاير 

سوسيداد 2 / 1.
الدوري اإليطالي

ارتق��ى يوفنتوس إلى ص��دارة ترتي��ب الدوري 
اإليطال��ي بعدما حقق فوزًا ثمينًا ومس��تحقًا 2 / 

1 عل��ى مضيفه إنتر في قم��ة مباريات المرحلة 
السابعة للمسابقة.

وارتف��ع رصيد يوفنتوس حامل لقب البطولة في 
المواس��م الثماني��ة األخيرة، إل��ى 19 نقطة في 
الصدارة، متفوقًا بفارق نقطة على أقرب مالحقيه 
إنتر، الذي تلقى الخس��ارة األولى ليعرقل الفريق 
الملقب ب�)الس��يدة العج��وز( االنطالقة الناجحة 

لمنافسه الذي فاز في مبارياته الست األولى.
وبادر األرجنتيني باولو ديباال بالتس��جيل مبكرًا 
في الدقيقة الرابعة لكن مواطنه الوتارو مارتينيز 
أحرز ه��دف التعادل إلنتر ف��ي الدقيقة 18 من 

ركلة جزاء.
وتقمص )البدي��ل( األرجنتيني غونزالو هيغوين 
دور البطولة في اللقاء بعدما س��جل هدف الفوز 

الثمين ليوفنتوس في الدقيقة 80.
وف��ي أب��رز المباريت األخ��رى بالمرحل��ة أنقذ 
الحارس بيبي رين��ا ركلة جزاء ببراعة في الوقت 
بدل الضائ��ع ليهدي ميالن الفوز 1-2 على جنوة 
في مباراة مثيرة أنهاها كل فريق بعشرة العبين 
وفاز سبال على أرضه 1-صفر على بارما رغم طرد 
جابرييل س��تريفيزا بينما انتص��ر فيرونا 2-صفر 

على سامبدوريا فريق الذيل.
الدوري األلماني

أبرز المستفيدين االسبوع الماضي على اإلطالق 
هو فريق بوروسيا مونش��نغالدباخ الذي استغل 
النتائج التي س��جلت بانطالقة المرحلة السابعة 
من الدوري األلماني على أكمل وجه وانتقل من 
المركز السادس ليتربع على صدارة ترتيب البوند 
س��ليغا للمرة األولى منذ موس��م 2011-2012، 

وذلك بفوزه الكاسح على ضيفه أوغسبورغ 5-1.
ودخ��ل مونش��نغالدباخ اللقاء وهو ف��ي المركز 
الس��ادس بفارق نقطة عن كل من بايرن ميونيخ 
اللق��ب واليبزي��غ وفرايبورغ وش��الكه  حام��ل 
وليفركوزن بع��د النتائج التي س��جلت قبل 24 

ساعة من تلك المباراة.
حيث مني بايرن بهزيمته األولى للموس��م على 
يد ضيف��ه هوفنهايم )2-1(، وتعادل اليبزيغ مع 
باير ليفرك��وزن )1-1(، وفرايبورغ مع بوروس��يا 

دورتموند )2-2(، وشالكه مع كولن )1-1(.
وب��دا مونش��نغالدباخ ال��ذي يش��رف عليه هذا 
الموس��م ماركو روزه بعدما خلف ديتر هيكينغ، 
عازمًا منذ بداية مباراته وأوغسبورغ على اإلفادة 
م��ن الفرصة الذهبي��ة المتاحة أمام��ه للتصدر، 
وذلك بالوصول إلى شباك ضيفه ثالث مرات بعد 
أقل من ربع س��اعة على البداية، عبر السويسري 
دينيس زاكاريا )د2( وباتريك هرمان )د8 و13(، 
مس��جاًل أس��رع ثالثة أهداف له في الدوري منذ 
ع��ام 1981 حين تغل��ب عل��ى أويردينغن 7-1 
)أهداف��ه الثالثة األول��ى كانت بع��د 13 دقيقة 

أيضا(.
وضم��ن الفريق األخضر واألبي��ض، الذي لم يفز 
بلقب الدوري منذ ع��ام 1977، فوزه الرابع تواليا 
وتصدره الدوري في هذه المرحلة المتقدمة من 
الدوري )ليس ف��ي المراح��ل االفتتاحية( منذ 
موس��م 1986-1985 حين تص��دره في المرحلة 
الثالثة عشرة )انهى الموسم رابعا(، بعدما أضاف 
هدفين آخرين عبر الفرنس��ي حسن بليا )د39( 
اثر خطأ فادح من حارس أوغس��بورغ التشيكي 

توماش كوبيك، والسويسري اآلخر بريل إيمبولو 
ه��دف  نيدرليتش��نر  فلوري��ان  )د83(وس��جل 

أوغسبورغ الوحيد )د80(.
ولم يكن مونش��نغالدباخ المستفيد الوحيد من 
نتائ��ج الي��وم األول إذ أصبح فولفس��بورغ ثانيا 
بفوزه الصعب على ضيف��ه أونيون برلين بهدف 
للهولندي فوت فيغهورس��ت )69(، رافعا رصيده 
إلى 15 نقطة وبفارق نقطة خلف مونش��نغالدباخ 
وأمام كل من بايرن واليبزيغ وفرايبورغ وشالكه 

وليفركوزن.
الدوري اإلنكليزي

واص��ل فري��ق ليفرب��ول سلس��لة انتصاراته في 
الدوري اإلنكلي��زي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 
بصعوبة كبيرة على ضيفه ليس��تر س��يتي 2 - 1 
خالل المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة 
م��ن المس��ابقة، والتي ش��هدت أيضًا خس��ارة 

مفاجئة جدًا لتوتنهام أمام برايتون 0 - 3.
وتقدم ليفربول بهدف س��جله س��اديو ماني في 
الدقيق��ة 40، وتع��ادل جيمس ماديس��ون في 
الدقيقة 80 قبل أن يسجل جيمس ميلنر هدف 
الف��وز لفريق ليفربول في الدقيقة الخامس��ة من 

الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.
ورف��ع ليفربول رصيده إل��ى 24 نقطة في صدارة 
الترتي��ب، وتوق��ف رصيد ليس��تر س��يتي عند 
14 نقطة ف��ي المركز الرابع. وبه��ذا الفوز حافظ 
ليفربول على س��جله خاليًا م��ن الهزائم محققًا 

انتصاره الثامن على التوالي.
وتعرض بالجولة ذاتها نادي توتنهام إلى خسارة 
قاسية عندما س��قط أمام برايتون بنتيجة ثالثة 

أهداف دون مقابل، وجاءت هذه الخس��ارة بعد 
أي��ام عل��ى الخس��ارة الثقيلة التي تع��رض لها 
توتنهام ضد بايرن ميون��خ األلماني )2-7( على 
ملعب وايت هارت لين ف��ي الجولة الثانية من 

دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وافتت��ح أصح��اب األرض ب��اب التس��جيل عن 
طريق المهاجم الفرنسي نيال موباي في الدقيقة 
الثالثة، قبل أن يوق��ع المهاجم اآليرلندي أرون 
كونولي على الهدف الثاني ف��ي الدقيقة الثانية 

والثالثين.
وتمكن برايتون في الدقيقة الخامس��ة والستين 
من الش��وط الثاني من تس��جيل الهدف الثالث، 
حيث جاءت رصاصة الرحمة على فريق ماوريسيو 
بوتش��يتينو بواس��طة المهاجم اآليرلندي أرون 

كونولي.
ويعتب��ر هذا الفوز هو الثاني بالنس��بة إلى نادي 
برايتون ف��ي ال��دوري اإلنكلي��زي الممتاز بعد 
ث��الث هزائم وث��الث تع��ادالت، بينم��ا تجرع 
توتنهام الهزيمة الثالثة هذا الموسم مقابل ثالث 

انتصارات وتعادلين.
ويلعب توتنهام أمام واتفورد في الجولة التاسعة 
من الدوري اإلنكليزي الممتاز في التاس��ع عشر 
من هذا الشهر، قبل أن يواجه ليفربول في ملعب 

أنفيلد في السابع والعشرين منه.
ويحل مانشستر سيتي المركز الثاني على الئحة 
الترتيب على بعد 8 نقاط من الليفر رغم خسارته 
المفاجئة أمام ضيفة وولفرهامبتون 2/0 وارتقى 
أرس��نال إلى ثالث الترتيب ب�15 نقطة بعد تغلبه 

على بورتموث بهدف دون رد.

مفاجآت ومراكز متقلبة في كبرى الدوريات األوروبية

برشلونة يقترب من الملكي ويوفنتوس يلدغ إنتر في عقر داره 
مونشنغالدباخ يتصدر بعد غياب طويل وليفربول يطير بصدارة البريمييرليغ 

مباريات التصفيات المشتركة آلسيا والمونديال

التوقيتالمجموعةالفريقاناليوم والتاريخ

الثالثاء10/15

611.00منغوليا×قرغيزستان
811.00كوريا ش×كورياج
32.30كمبوديا×العراق
12.30الفلبين×الصين

42.30سنغافورة×أوزبكستان
63.00طاجكستان×اليابان

73.00تايلند×اإلمارات
13.00غوام×سورية

73.00أندونيسيا×فيتنام
54.00الهند×بنغالدش

45.00فلسطين×السعودية
85.00سيرالنكا×االيابان

27.00األردن×نيبال
37.00البحرين×إيران

57.00قطر ×عمان
28.00تايبيه×استراليا

ابرز مباريات التصفيات األوروبية

التوقيتالمجموعةالفريقاناليوم والتاريخ

السبت 12/10

44.00جورجيا×إيرلندا
47.00الدنمارك× سويسرا

69.45النرويج×إسبانيا
79.45إيطاليا×اليونان

األحد13/10
97.00قبرص×روسيا

37.00روسيا البيضاء × هولندا
39.45ايتونيا×ألمانيا

اإلثنين14/10
19.45بلغاريا×إنكلترا

29.45أوكرانيا×البرتغال
69.45السويد×إسبانياالثالثاء15/10
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الرياضي  االتحاد  منظمة  تتأهب 
انتخابية  لدورة  ومؤسساتها  العام 
التوايل  عىل  العاشرة  هي  جديدة 
وذلك النتخاب القيادات الرياضية 
ويتوافق  القمة  إىل  القاعدة  من 
من  قرن  نصف  مرور  مع  ذلك 
عىل  هي  وحيث  واإلنجاز  العطاء 
الذهبي  باليوبيل  احتفالها  أبواب 

لتأسيسها.
الزمن  من  قرن  نصف  مدى  وعىل 
الرياضية  القيادة  دفة  توىل 

السورية سبع شخصيات هي رضا أصفهاني وسميح 
ود. فيصل  كمال طه  ود.  بركات  نوري  ود.  مدلل 
موفق  واللواء  بوظو  فاروق  والعميد  البصري 
جمعة وكانت فترة والية سميح مدلل هي األطول 
العميد  والية  كانت  فيما  عاماً   20 امتدت  حيث 
فاروق بوظو األقصر حيث لم تتجاوز الستة أشهر.

بأمور  السورية  الرياضية  السلطات  واهتمام 
الرياضة والشباب يعود اىل مطلع أربعينات القرن 
العشرين يف وقت كانت القوات الفرنسية ال زالت 
تحتل األراضي السورية ففي عام 1942 عىل وجه 
رئيس  الحسني  الدين  تاج  الشيخ  أصدر  التحديد 
الدعاية  وزارة  بإحداث  قضى  مرسوماً  الجمهورية 
لالهتمام  سورية  تاريخ  يف  مرة  ألول  والشباب 
الوزير  آنذاك  وسمي  والشباب  الرياضة  بقضايا 
والنائب الدمشقي د. منير العجالني وزيرًا لها لكن 
الوزارة  هذه  بها  قامت  التي  التنفيذية  اإلجراءات 

بقيت مجهولة ولم يسلط عليها الضوء.
استقالل سورية يف  التي سبقت  الفترة  تلك  ويف 
أنشأت  حيث   121 رقم  القانون  صدر   1944 عام 
المعارف  وزارة  يف  الرياضية  التربية  مديرية 
وكلفت باإلشراف عىل الرياضة المدرسية واألهلية 
لعام   543 رقم  المرسوم  بصدور  ذلك  وتكريس 
ثم  المدرسية  الرياضية  للحركة  الناظم   1947
للحركة  الناظم   48 لعام   2121 رقم  المرسوم 
بموجب  ثانية  ذلك  تكرس  ثم  األهلية  الرياضية 
المرسوم رقم 199 لعام 1952 زمن الرئيس أديب 
مديرية  بمسؤولية  عهد  قد  وكان  الشيشكيل 
الدندشي  عيل  إىل  إحداثها  عند  الرياضية  التربية 
وبعده بسنتين إىل معاونه أنور تللو الذي استمر 

يف مهمته حتى منتصف ستينات 
هذين  زمن  ويف  العشرين  القرن 
وضع  تم  الرياضيين  القائدين 
جذور  لترسيخ  األوىل  اللبنات 

الحركة الرياضية السورية.
العربية  الجمهورية  فترة  وخالل 
السورية  الوحدة  إبان  المتحدة 
رقم  القانون  بموجب  تم  المصرية 
1958 نقل اإلشراف عىل  لعام   93
الحركة الرياضية األهلية إىل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل أسوة 
بما كان متبعاً يف اإلقليم المصري من دولة الوحدة 
إال أن ذلك لم يستمر طوياًل حيث عاد اإلشراف عىل 
إىل  واألهيل  المدرسي  بشقيها  الرياضية  الحركة 
الوحدة  انفصال  عقب  الرياضية  التربية  مديرية 

عام 1961.
وبين عامي 1969 و1970 بدأ تفكير المسؤولين 
المنظمات  بباقي  أسوة  رياضية  منظمة  بإحداث 
لجنة  تشكيل  القطرية  القيادة  فقررت  الشعبية 
القطرية  القيادة  عضو  النائب  عصام  برئاسة 
وعضوية ضابط الشرطة الرائد محمد غباش ورضا 
أصفهاني القيادي الرياضي فقامت بإعداد مشروع 
رياضية  شعبية  كمنظمة  العام  االتحاد  نظام 
مستفيدة من تجارب الدول الصديقة والذي صدر 
بموجب القانون رقم 38 لعام 1971 زمن الرئيس 
اقترحت  التي  هي  اللجنة  وهذه  األسد  حافظ 
الرياضي  لالتحاد  تنفيذي  مكتب  أول  تشكيلة 

العام.
الرحمن  عبد  الوزراء  مجلس  رئيس  بقرار  صدرت 
وتألفت   1971/6/21 تاريخ   142 رقم  خليفاوي 
رياض  النقيب  وعضوية  أصفهاني  رضا  برئاسة 
ونديم  البزم  ومحمد  غباش  محمد  والرائد  جنديل 
الزعبي وفتحي  زين وصالح قواف وموسى  الحاج 
اللجنة  شكلوا  آخرين  أعضاء  وخمسة  قنواتي 
المقدم  وعضوية  كمال طه  د.  برئاسة  األولمبية 
عيل  ومحمد  المدني  عادل  والرائد  حمامية  وليد 
العطاء  مسيرة  وتستمر  صغير.  ويوسف  األشقر 

واإلنجاز.

االتحاد الرياضي العام ونصف قرن 
من العطاء واإلنجاز

من تاريخنا الرياضي

نور الدين الطرابلسي

استقبل الدكتور ماهر خياطة نائب رئيس االتحاد الرياضي 
الع��ام ولبنى مع��ال عضو المكت��ب التنفي��ذي لالتحاد 
الرياضي العام فوتوشي ماتسوموتو القائم بأعمال السفارة 
الياباني��ة وقاما بصحبته في جول��ة اطالعية على صالتي 

الجودو والريشة الطائرة في مدينة الفيحاء الرياضية.
زيارة الجودو والسامبو

استمع القائم بأعمال الس��فارة اليابانية لعرض عن واقع 
رياضة الجودو في س��ورية من قبل رئي��س اتحاد اللعبة 
ياس��ين األيوبي الذي تحدث عن روزنامة نش��اط اللعبة 
والبطوالت المعتمدة لمختلف الفئات العمرية وللجنسين 
محليا ومشاركتها في البطوالت الخارجية على المستوى 
العربي وغرب آس��يا والبطوالت القاري��ة والدولية وما تم 

تحقيقه من انجازات خالل هذه المشاركات, وقام بجولة 
على صالة المنتخب الوطني تابع خاللها بعض التمرينات 
لمدربين��ا الوطنيي��ن, وأبدى إعجابه بالمس��توى واألداء 
الفني كما أش��اد بصالة المنتخب الوطني وما تضمه من 
تجهيزات للعبة تدريبيا وتحكيميا, وبناء على رغبة الوفد 
قدم نخبة من فئاتنا العمرية بين 15-8 سنة عرضًا تفاعل 
مع��ه الوفد بش��كل جميل، حتى إن هيروكي ميوش��ي، 
س��كرتير أول لدى سفارة اليابان في سورية قام بالتدريب 
معهم، واستعراض بعض مهارات وتقنيات اللعبة أمامهم.
ووعد القائم باألعمال بتقديم 200 بدلة رياضية للتدريب 
والمباري��ات الرس��مية لالعب��ي المنتخب��ات الوطني��ة, 
واس��تقبال المدرب ياس��ر الحموي في دورة متقدمة في 
اليابان بأفضل جامعة تدريب جودو لمدة 28 يوما لتدريب 
المنتخبات الوطنية والفئات العمرية إضافة الستقبال عدد 
من خريجي كليات التربية الرياضية الس��ورية مس��تقباًل 

من ممارس��ي اللعبة لتأهيلهم في دورات رفع مس��توى 
فني بالتنس��يق مع اتحاد الجودو, واستقبال المنتخبات 
الوطنية السورية في معسكرات مع المنتخبات اليابانية, 

ودعم اتحاد اللعبة بمدرب ياباني قريبًا. 
جولة الريشة الطائرة

كما قام القائم باألعمال الياباني بزيارة لصالة الريشة الطائرة 
وش��اهد أداء الالعبي��ن لمختل��ف الفئ��ات العمرية وعمل 
المدربين في قي��ادة التمارين والمباريات التحضيرية لرفع 
المس��توى الفني لالعبين ووعد بأن يستمر في دعم اللعبة 
من خالل تأمين التجهيزات المتطورة لها ونش��رها بش��كل 
واسع في الفئات العمرية بمختلف فئاتها كما قدم في العام 
الماضي تجهيزات, واس��تمع من باسل الدورة نائب رئيس 
اتحاد الريش��ة الطائرة ش��رحًا عن تنفيذ البطوالت المحلية 
لكل الفئ��ات العمري��ة وخارجيا على المس��توى اإلقليمي 
والقاري في الظروف الصعبة التي مر بها الوطن في مواجهة 

العصابات التكفيرية وأن الوضع س��يعود لطبيعته في تقدم 
المستوى الفني عربيا واقليما وقاريا ودوليا.

عرض شامل
وق��دم الدكت��ور خياطة عرضا عن دع��م االتحاد الرياضي 
العام للعبتي الريش��ة الطائرة والجودو وللرياضة بش��كل 
عام وس��عيه للمحافظة على تنفيذ كافة النشطة المحلية 
الالزمة وتوفير المش��اركات الخارجية لرفع المس��تويات 
الفني��ة وتحقيق االنجازات الرياضي��ة في جميع األلعاب 
وأشار إلى النتائج المتقدمة التي تحققها الرياضة السورية 
في المحافل الدولية وعزف النش��يد الوطني ورفع العلم 
العربي الس��وري على منصات التتوي��ج لجميع االلعاب 
الرياضية الممارسة في س��ورية والتي تزيد على 30 لعبة 

رياضية ومنها لعبتي الجودو والريشة الطائرة.
وأش��ار د. خياط��ة إل��ى أهمية زي��ارة القائ��م باالعمال، 
وبالخدم��ة التي س��تؤديها الدع��وة التي وجهه��ا التحاد 

الجودو من ناحية تطوير مهارات التدريب، واالطالع على 
آخر المس��تجدات في عالم الجودو م��ن البلد األم للعبة، 
كما أش��ار إلى أن مؤسس��ة جايكا اليابانية لطالما قدمت 
الكثير من الخبرات والتجهيزات إلى سورية، متمنيًا عودة 

األمور إلى ما كانت عليه بالقريب العاجل.
وفي الختام عّبر الس��يد فوتوشي ماتسوموتو عن سعادته 
بالزيارة قائاًل: الرياضة لغة س��الم ومحبة، وسبب قدومنا 
اليوم ه��و رغبتنا الكبي��رة بتقديم المس��اعدة لرياضتي 
الج��ودو والريش��ة الطائ��رة م��ن أج��ل تطويرهم��ا قدر 
المس��تطاع، وتعبير عن إرادة الش��عب الياباني بمساعدة 
نظيره الس��وري، وخاصة في مج��ال الرياضة, وأضاف: أنا 
معجب جدًا بمس��توى الالعبين الصغار الذين شاهدتهم 
اليوم في س��ورية، والذين يمتلك��ون موهبة رائعة وهم 
بحاج��ة فقط إلى مزيد من التفاني بالتدريب للوصول إلى 

مستوى متقدم في اللعبة.

وعد بتقديم مساعدات لهما
القائم بأعمال السفارة اليابانية يطلع على واقع لعبتي الجودو والريشة الطائرة في سورية

صبحي أبو كم

احتف��ااًل بأعي��اد تش��رين التحري��ر 
االتحاد  بين  وبالتع��اون  والتصحيح 
العرب��ي الس��وري للرياض��ة للجميع 
واللجنة التنفيذي��ة بحلب، أقيم في 
صالة األس��د مهرجان »نصر سورية« 
برعاية القاضي فاضل نجار أمين فرع 
حلب لحزب البعث العربي االشتراكي 
وحضور أعض��اء قيادة الف��رع أحمد 
منصور، رنا اليوسف، عبد هللا حنيش 
ورؤس��اء وأعضاء قيادات المنظمات 
الشعبية والنقابات المهنية والشعب 
الحزبي��ة وعضو المكت��ب التنفيذي 
لمجل��س المحافظة مس��ؤول قطاع 
الرياض��ة والش��باب ب��كار حم��ادي 
وحشد كبير من الحضور الجماهيري.

افتتاح وعروض
المهرج��ان  فعالي��ات  انطلق��ت 
للمش��اركين  ع��ام  باس��تعراض 
والمش��اركات عل��ى أنغ��ام الفرق��ة 
الموس��يقية لفوج الكش��اف الثامن 
يتقدمهم حملة صورة السيد الرئيس 
القائد بشار األس��د واألعالم الوطنية 
وألق��ت  الوطن��ي  النش��يد  وع��زف 
المحامي��ة ثناء محم��د رئيس اتحاد 
الرياض��ة للجمي��ع كلم��ة من هدي 
المناس��بة أعل��ن بعدها نج��ار راعي 
المهرجان افتتاح فعاليات المناسبة.

أكثر من مئتي ش��اب وشابة تناوبوا 
عل��ى تقديم فقرات ش��يقة وعروض 

رائعة أمتعت الحضور وتضمنت كافة 
األنواع الخاص��ة برياضات األيروبيك 
على مدار س��اعتين.. وانتهى بتبادل 
الهداي��ا التذكارية وتوزيع ش��هادات 

التقدير وتقطيع قالب كاتو كبير.
دورة األيروبيك المركزية

في صالة الحمداني��ة أقيمت الدورة 
ومدربات  مدرب��ي  إلع��داد  المركزية 
تحت  الثالث��ة  للدرج��ة  األيروبي��ك 
إش��راف االتح��اد العرب��ي الس��وري 
 195 بمش��اركة  للجمي��ع  للرياض��ة 

متدربًا من الجنسين..
ثناء محم��د: رئيس اتح��اد الرياضة 
للجمي��ع قالت: رياضتن��ا جماهيرية 

لكل شرائح المجتمع، الدورة أقيمت 
بالتنس��يق مع االتحاد الوطني لطلبة 
س��ورية وبطل��ب من الدكت��ور عمار 
ساعاتي عضو القيادة المركزية للحزب 
رئيس مكتب الشباب الذي أكد على 
إقام��ة دورة نموذجية لآليروبيك في 
حلب بالتنس��يق مع االتحاد الرياضي 
العام، وقد تم االس��تعداد والتحضير 
لهذه ال��دورة منذ أكثر من ش��هرين 
إلقامتها في موعدها المحدد، برنامج 
الدورة تضمن تدريبات نظرية وعملية 
لمدة 7 س��اعات يومي��ًا واختبارات 
التدريب��ات العملي��ة تضمن��ت كل 
م��ا ه��و جدي��د برياض��ة اإليروبيك 

)البس��يط( الستيب، صندوق الخطو، 
اليوغا،  الرقص،  االس��ترخاء،  التايبو، 
والمش��اركون وصل عددهم إلى 195 

من كافة المحافظات.
غايات

وأضاف��ت رئي��س االتح��اد: اتح��اد 
الرياض��ة للجميع يهدف بنش��اطاته 
المتنوعة إلى إعادة الحياة والبس��مة 
وش��رائح  أبن��اء  لكاف��ة  والفرح��ة 
المجتمع العربي السوري وفي جميع 
المناطق التي طالتها مخلفات الحرب 
على س��ورية، وس��وف نصل إلى كل 
المحافظات دون استثناء ألنه اتحاد 
جماهيري بالدرجة األولى وس��يطرق 

كل منزل وش��ارع وه��و ليس اتحادًا 
تنافس��يًا ينظر إلى الفوز والخس��ارة 
معي��ارًا لعمله، وختم��ت )محمد(: 
رياض��ة اآليروبي��ك هي كل ش��يء 
األوكس��جين  هوائ��ي موج��ود فيه 

المترافق مع الهواء.
شعور

م��ازن عيس��ى )م��درب( ورئي��س 
اللجنة العلي��ا لليوغا والطاقة ذكر أن 
ه��ذا أول فريق يص��ل إلى حلب بعد 
انتهاء الحرب، وكم ش��عرنا بالفرحة 
والس��عادة الندفاع وتع��اون الجميع 
على نج��اح وإقام��ة ال��دورة، عملنا 
تطوعي لكاف��ة المتدربين، علمًا بأننا 
زرنا ووصلنا تقريبًا إلى كافة ومناطق 
الري��ف الش��رقي حاملين مش��روع 

)الالعنف مع الطفولة(.
إقبال واندفاع

- فريد صحناوي )أمين سر االتحاد(: 
الجماهيري  بالش��ق  مهت��م  اتحادنا 
الذي يش��مل كافة شرائح المجتمع، 
واالتحاد يضم عدة اختصاصات مثل: 
اليوغ��ا، والزومبي��ا، الرقص الرياضي 

والمشي والركبي.
المهندس نور اس��كيف )مش��ارك(: 
الدورة ناجحة بامتياز تنظيميًا وإداريًا 
وفني��ًا، لقد تابعت اإلع��الن عن بدء 
موعدها على صفحة االتحاد وسررت 
بإقامتها ف��ي مدينتي حلب الجميلة 
التي عادت تنب��ض بالحب والحياة، 
المدرب��ون أعطونا كل م��ا هو مفيد، 

واطلعنا على رياضة جديدة شيقة.

ت��وج الحرية بطاًل لدورة دمش��ق التنش��يطية 
التي أقيمت األس��بوع الماض��ي احتفااًل بأعياد 
تشرين بعد أن فاز على الثورة بالمباراة األخيرة 
)السبت الماضي( بفارق )20( نقطة )72×52( 
وكان الحرية فاز عل��ى الكرامة بفارق )5( نقاط 
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استعدادًا لكأس الرجال فاز الجيش على الكرامة 
بفارق )30( نقط��ة 106/76 حيث انتهت أرباع 
المباراة )30 /15- 23 /19- 24 /29-29 /13(.

مهرجان نصر سورية في حلب

الحرية 
بطاًل لدورة دمشق 

التنشيطية بكرة السلة

محمد هاشم إيزا

رضا أصفهاني


