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مجدنا وعزنا وفخرنا
وحدات من جيشــنا الباســل العظيــم تتقــدم لكبح جماح 
العدوان التركي الغادر والسافر على أرضنا المقدسة في شمال 
بالدنــا الغالي وليدفع األذى والضرر عن شــعبنا هناك ويضع 
حدًا لهــذا التهور الغزو ويضع نهاية لبقايــا اإلرهاب المتواطئ 
وليســتعيد األرض التي دنســها الطغاة والبغــاة والطامعون 
والغزاة فكانوا األجراء وســقطوا واندحروا واليوم بقاياهم تضع 
يدها بيد األصالء ويهاجمــون ترابنا الغالي في محاولة لفرض 
الهيمنة وسياسة األمر الواقع وتقسيم األرض وتغيير الجغرافية 
واقتطاع المساحات ولكن أّنى لهم ذلك فأرضنا يحميها جيش 
باســل عقائدي مقدام معزز بتاريخ عظيم وقوي بشعب مقاوم 
أصيل ويقــوده قائد مؤمــن ومؤتمن شــجاع وحكيم فكيف 

للمعتدين أن يمروا؟
وها هو جيشــنا يتقدم بعزيمة صلبة وإرادة ال تلين وتصميم 
ال تراجع عنه ورغبة القتالع هذه المكونات العدوانية من فوق 

ترابنا.
جيشــنا الحامي والســياج والحصن الحصين والدرع المتين 
لخطوات أفــراده وصف ضباطه وضباطه الهــدارة وقع وصدى 

وانتصار.
هــم اآلن تقدموا في منبج الغالية وما حولها من قرى وأرياف 
وفي الرقــة ومطارها المحــرر وتل تمر وعين عيســى وعين 
العرب وفي قرى الحســكة والقامشــلي والشــمال الســوري 
العزيز الغالي يرفع راية االنتصار ويســتقبلهم أهلهم بالزغاريد 
واألهازيــج والفرح وقد عــاد لهم األمان واألمــن واالطمئنان 
وعــادت إليهــم األرواح التي أرادوا أن يســلبوها إياهم وباتوا 
يــرددون: «أرض الفرات الســورية دون الحديث عن اتجاهات 

وتسميات مصطنعة».
جيشنا يقول الكلمة الفصل في هذا المشهد الكبير..

أرضنا مقدســة وســماؤنا محرقة ومياهنا طوفان وشعبنا غاٍل 
وتاريخنا مضيء وحاضرنا ناصع ومســتقبلنا مشــرق ومتوهج 
وال مكان في هذه األرض التي باركتها كلمة الســماء إال ألهلها 
والغزاة الطامعون المعتــدون إلى زوال وإلى هالك وفناء هم 
ومن يدعم عدوانهم، فالتحية لجيشــنا الباســل مجدنا وعزنا 
والتضحيــات العظيمة لتــراب هــذه األرض المباركة والوالء 
والمحبة واالنتماء والفخر واالعتــزاز لقائدنا مصدر قوتنا ورمز 
كبريائنا وصانع شمس مستقبلنا سيد الوطن المفدى الرئيس 

بشار األسد رئيس الجمهورية.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام



السنة 36 | العدد 021909
السبت 19  تشرين األول 2019

افتتحــت أندية الكرامــة واالتحاد 
والنواعيــر والوثبة دوري الشــباب 
الممتــاز لكــرة القدم بقــوة عندما 
األولى  بالمرحلة  انتصاراتها  حققت 
فيمــا بدأ أنديــة جبلــة والطليعة 
والجيش والحرية بنقطة أما البقية 
فتنتظر إمــالء رصيدها الخالي بعد 
ختــام الجولة األولى مــن الدوري 
علمــًا أن هناك لقاء لــم يقم بين 

تشرين وحطين.
وبالعودة لنتائج الجولة األولى فقد 
فاز الكرامة على المحافظة بهدفين 
نظيفيــن ســجلهما عبــد القــادر 
شعبان د 13 ومهند فاضل بالدقيقة 

الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وتغلب الوثبة علــى الوحدة بهدف 

خضر ناصيف.
وانتهت مواجهة الجيش والطليعة 
للتعــادل اإليجابــي بهــدف لمثله 

ســجل للطليعة أوًال عامر العبد هللا 
د 36 والتعادل للجيش يزن حمود 

بالدقيقة 65.

وفي حمــاة تجــاوز النواعير فريق 
الشرطة بهدف دون رد سجله سعدو 

قطرميز بالشوط الثاني.
االتحاد  وفي حلــب فــاز فريقهــا 
بهدفين دون رد على ضيفه المجد 
ســجلهما مهاجم منتخب الشباب 

فواز بوادقجي.
وكانت المرحلة قد اختتمت بتعادل 

جبلة مع الحرية بهدف لمثله.
أمــس و(الجريدة على الطابع) من 
المقرر أن يكــون التقى الوحدة مع 
المحافظــة، والطليعة مــع الوثبة، 
والحريــة مــع الجيــش، وحطين 
مــع جبلــة، والمجد مع تشــرين، 
والشــرطة مــع االتحــاد، وأخيــرًا 
الكرامة مع النواعير لحساب الجولة 

الثانية.

مهدت أحداث الجولــة الرابعة من 
التصفيــات المشــتركة لنهائيــات 
آســيا 2023 وكأس العالــم 2022 
لمنتخبنــا الوطنــي للرجــال لكرة 
القدم صدارته لمجموعته اآلسيوية 
بالبدايــة حقق األهم  األولى حيث 
وهــو الفوز بكل النقــاط أمام غوام 
وتســجيله رباعيــة معنوية تعطيه 
الثقة بما تبقى من منافسات واألمر 
اآلخر هو التعادل السلبي المفاجئ 
الذي أحــرج به منتخب  (المفرح) 
الفلبيــن ضيفــه الصينــي وبذلك 
رفــع منتخبنا رصيده إلــى 9 نقاط 
بفارق نقطتين عن التنين، ورفعت 
الفلبين رصيدها إلى 4 نقاط ثم جزر 
المالديف خامســًا بنقاطها الثالث، 

وأخيرًا غوام من دون رصيد. 
على اســتاد مكتوم فــي اإلمارات 
العربيــة المتحدة لم يجــد رجالنا 
صعوبة بالتقدم منذ الدقيقة الثالثة 
برأسية السومة الذي سجل هاتريك 

وزاده المــواس بهدف وأضاع خالل 
ذلــك العديــد من فــرص التعزيز، 
وســجل نجم منتخبنا عمر السومة 
هدافــي  الئحــة  بصــدارة  اســمه 
التصفيــات حتــى اآلن برصيــد 7 
أهداف فيما لمهاجم اإلمارات علي 

أحمد مبخوت 6 أهداف.
وفي مجربــات اللقاء هاجم العبونا 

منذ صافرة البداية وهزوا الشــباك 
مبكرًا عبر عمر السومة في الدقيقة 
الثالثة إثــر ارتقائه لعرضية موزونة 
مــن محمــود المواس، وســنحت 
بعدها عدة فرص للتعزيز عبر شادي 
الحموي ومحمود المواس والسوما 
قابل ذلك كرتين مرتديتين للخصم 
نحو مرمى حارســنا إبراهيم عالمة 

مرتا دون متابعــة حيث لم يخاطر 
غــوام بالحالة الهجوميــة وبالتالي 
أراح مدافعينا ولم  للكثافــة ممــا 
يتحملــوا أي ضغــط بالشــوط أو 

المباراة على العموم.
الدقيقة 44 نجح بها السومة بإضافة 
هدف ثان من كرة سددها قوية من 
خــارج منطقة الجزاء بعــد مراوغة 

فرديــة لمدافعــي غــوام لينتهــي 
الشــوط األول بتقدم نسور قاسيون 

بهدفين دون رد.
الثاني حاول منتخبنا  الشــوط  في 
تقديم صورة أفضل من حيث األداء 
ونقل الكــرة الســليمة وبناء جمل 
تكتيكية طالبًا للمزيد من األهداف 
عبر تمريرات أسامة أومري والدخول 

عبر األطراف لحســين جويد ومؤيد 
الغلة  العجان مع محــاوالت زيادة 
من الســومة والمواس فأضاع عدة 
فرص عابها التسرع والرعونة ببعض 
األحيــان، حتى الدقيقــة 83 التي 
حملت تسجيل الســومة للهاتريك 
األول له مــع المنتخب، وكاد غوام 
أن يســجل بمحــاوالت فردية جح 

خاللهــا العالمــة فــي رد كرتيــن 
الهجومي  المــد  وأمــام  خطرتين، 
والضغط على المرمى نجح محمود 
المواس بتسجيل الهدف الرابع في 

الوقت بدل الضائع/د 90+3/.
لعب لمنتخبنا:

إبراهيم عالمــة ومؤيد عجان وعبد 
الميدانــي  وعمــرو  الشــامي  هللا 

وحسين جويد وأحمد األحمد( ورد 
الســالمة) وأســامة أومري وأحمد 
وشادي  المواس  ومحمود  األشــقر 
وعمــر  مرمــور)  الحموي(محمــد 

السومة( كامل حميشة).
المؤتمر الصحفي

أكــد مدرب منتخبنا فجــر ابراهيم 
أهميــة الظفــر بنقــاط المبــاراة، 
مضيفــًا بــأن (األهــم عودتنا من 
الجولــة الرابعة ونحــن متصدرون 
الجماهيــر  شــاكرًا  لمجموعتنــا) 
المحبة التي آزرت المنتخب داخل 
الملعب ومن خلف الشاشات قائًال: 
أن الجمهور هــو الالعب رقم واحد 
وأتمنــى أن تكــون هــذه النتيجة 
للجمهور  مصالحة  بمثابة  والصدارة 
عن األداء غيــر المقنع في المباراة 

السابقة.
وأوضــح ابراهيــم أن التركيز منذ 
اآلن ســيكون على المباراة القادمة 
أمــام الصين وهــي مفصلية كون 
الصين هو منافســنا وستكون لهذه 
الخاصة، خاتمًا  المباراة حســاباتها 

(لن نفرط بنقاطها).

كرة القدم

ربيع حمامة

المرحلة قبل األخيرة من  التصفيات المشتركة القارية

منتخبنا األول فاز على غوام برباعية وتصدر بالعالمة الكاملة مجموعته اآلسيوية

عــادت بعثــة منتخبنــا األولمبــي لكرة 
القدم إلى دمشق بعد أن اختتم أولمبينا 
البحرين استعدادًا  الخارجي في  معسكره 
لنهائيات كأس آســيا تحت 23 سنة التي 

تقام في تايلند مطلع العام القادم.
وتضمن المعسكر إقامة مباراتين وديتين 
مــع أصحــاب األرض، انتهــت المواجهة 
األولى بالتعــادل اإليجابــي (2-2) فيما 
ترجــم منتخبنا مســتواه العالــي باللقاء 
الثانــي وأنهــاه بنتيجــة كبيــرة وبثالثة 

أهداف نظيفة. 
ثقة وأمل

وفي تصريح عن المعسكر والمباراتين مع 
أصحاب األرض أكد المدير الفني لمنتخبنا 
أيمن الحكيم رضاه عن المســتوى الذي 
ظهــر عليه الفريــق وخاصة فــي المباراة 

الثانيــة التــي قــّدم فيها منتخبنــا أداء 
جيدًا، مشــيرًا إلى أن استراتيجية العمل 
التي تــم العمــل عليها منذ عدة أشــهر 
والتي اعتمــدت على اختبار أكثر من 60 
العبًا، أثمرت بشــكل واضح، بعدما نجح 
المنتخب األولمبي فــي الخروج بنتيجة 
إيجابية محافظًا على سلسلة عدم الخسارة 
على الرغــم من غياب ثمانية العبين عن 

الفريق.
وأضــاف الحكيــم: أشــكر الــكادر الفني 
واإلداري والالعبيــن الذيــن بذلوا جهودًا 
مضاعفة، ومنحنا الفرصة لجميع الالعبين 
خالل المعســكر الحالي ، وعلى الرغم من 
قناعتي بأن المنتخب األولمبي بمن حضر 
إال أنني آمل بأن تكتمل صفوفه في دورة 
دبي الدولية الشــهر المقبل لكونها محطة 

االســتعداد األخيــرة قبــل النهائيات في 
تايلند.

تألق وثالثية 
بالعــودة للمبــاراة الثانيــة التــي جرت 
اإلثنين، حقق أولمبينا االنتصار على نظيره 
البحرينــي بثالثة أهداف مقابل الشــيء 
على اســتاد خليفــة، وبعــد الضغط منذ 
البدايــة على مرمى الخصــم عبر األطراف 
والعمــق ، افتتح البركات التســجيل من 
تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند 
الدقيقــة الثامنة، قبل أن يضاعف الالعب 
نفســه النتيجــة فــي الدقيقة التاســعة 
والثالثين من ركلة جزاء إثر عرقلة الدالي 
ضمن المنطقة ، ورغم تســجيل البركات 
للركلة األولى إال أن حكم اللقاء طلب منه 

إعادة الركلة فسجل الثانية أيضًا.

في الشوط الثاني غير المنتخب البحريني 
من أســلوبه وبدا خطرًا بتحركاته انطالقًا 
مــن وســط الميــدان ، وكاد أن يقلــص 
النتيجة لــوال تدخل القائم األيســر، لكن 
ســرعان ماعاد منتخبنا المتالك مفاتيح 
اللعب وفرض أســلوبه مجــددًا للحد من 
خطورة الفريــق البحرينــي المحرج بهذه 
النتيجة وعلى أرضــه حتى أصبحت أكثر 
حرجًا لــه من جهة وتأكيــدًا على هيمنة 
منتخبنا من جهة أخــرى بالهدف الثالث 
مــن هجمة منظمة وجميلــة بعدة كرات 
انتهــت مابين الزيدان والحالق ليســجل 
األول في المرمــى البحريني قبل النهاية 

بأربع دقائق.
مثل منتخبنا: يزن عرابي، وســام السلوم، 
فارس أرنــاؤوط، الليث علي، زكريا حنان، 

عبد القــادر عدي (ميالد حمد)، زيد غرير، 
أنس عاجي (مروان زيدان)، محمد البري 
(محمــد الحــالق)، عبد الرحمــن بركات 
(محمد مالطه)، عالء الدالي (عبد الهادي 

شلحة).
علمًا أن الفريق كان قد تعادل في المباراة 
األولــى بهدفيــن لمثلهمــا بعدمــا بقي 
متقدمًا بالنتيجة حتى الدقيقة السادســة 
من الوقت بدل الضائــع للمباراة بهدفين 

لهدف.
للمباراتيــن  التلفزيونــي  النقــل  وغــاب 
وبحسب التصريحات فإن مدرب المنتخب 
االولمبــي البحريني رفض نقــل مباريات 
منتخبه أســوة بما تفعله باقي المنتخبات 
النهائيات والتي  إلــى  المتأهلة  األولمبية 
ترغب بعدم كشف أوراقها (على حد قوله). 

اليوم.. 
منتخب الناشئات 
يعسكر بدمشق

للناشئات  الوطني  يدخل منتخبنا 
لكــرة القــدم اليوم الســبت في 
يمتد  بدمشــق  تدريبي  معســكر 
حتى الخامس من شــهر تشرين 
للبطوالت  استعدادًا  القادم  الثاني 
الرســمية القادمة وشملت الدعوة 

كًال من:
مهند الفقير (مشــرف المنتخب) 
مها جنود (مديرة المنتخب) سليم 
قطريب  مهــا  (مدربًا)،  جبــالوي 
وبســمة العلي (مساعدتا مدرب) 
شــيرين طــراد (إداريــة)، فــداء 
درويش (مدربــًا لحراس المرمى) 
قيصر  (معالجــًا)،  غانــم  نضــال 

إبراهيم (مسؤوًال للتجهيزات).
الالعبــات: بارين أوســو، ســيدرا 
ضحــى  غريــب،  رؤى  خيــزران، 
جولي  علــوش،  مهــار  زنجرلــي، 
جرمقاني، سيدرا زين الدين، الرليا 
نادر، لجين حيدر، لجين المحمد، 
مي الجاني، بيان المبيض، آهين 
عثمان،  إبراهيــم  الفــا  محمــد، 
آيــة محمد، آفين حســن أحمد، 
كاريس جربوع، شام جمال، رنيم 
أبو لطيف، رانيا الحلح، شذا عربي، 
رنيم معروف، لورين حامد، شــهد 

أبو رأس، تاال نور الدين. 

في ختام معسكره الخارجي 

أداء مقنع وثالثية نظيفة ألولمبينا في مرمى البحرين 

تنطلــق بعثة منتخب الناشــئين لكــرة القدم يوم غد األحد إلى روســيا 
للمشاركة في بطولة تقام بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لالنتصار 

بالحرب الوطنية العظمى وتختتم في الثالثين من هذا الشهر.
وكان المنتخب قد خضع لفترة تدريبية ســريعة بعد خروجه بوقت سابق 

من تصفيات كأس آسيا التي أقيمت بالسعودية.
يتألــف الكادر الفني واإلداري للمنتخب من خوان ماركوس (مديرًا فنيًا) 
هاشــم كرد أوغلي (مدربًا) محمد جوت نحالوي (إداريًا)، وخالد الشيخ 

(معالجًا فيزيائيًا).
الالعبون: مضر الخطيب، محمد حســونة، أحمد حــاج عمر، علي الزينة، 
عبد المؤمــن بحالق، محمد عثمان، ممود النايف، عبد النافع شــرياني، 
المقداد أحمد، محمد السراقبي، عمر جبارة، حسن المحمود، محمد طاهر 
شــحرور، محمود قلعه جي، محمد ســليمان الحاج، نور الحلبي، أنيس 
قاســم، ماهر شعبو، عبد الرحمن شــاهين، حسان الزياز، سينتقى منهم 

16 العبًا قبل السفر.

غدًا.. كرة الناشئين 
تغادر إلى روسيا

كأس  مســابقة  قرعــة  أســفرت 
الجمهوريــة لموســم 2020-2019 
التي جــرت األربعــاء الماضي عن 
ســننتظر  حيث  متباينة  مواجهات 
للمراحــل المتقدمــة المواجهــات 
الكبــرى بعــد أن ثبــت 42 ناديــًا 
الدرجة  أنديــة  ضمــن  مشــاركته 

الممتازة واألولى والثانية والثالثة.
األول  الــدور  مباريــات  وســتقام 
والثاني والثالث على أرض محايدة 
من مرحلة واحدة وفي حال انتهاء 
الوقــت األصلي للمبــاراة بالتعادل 
يتــم اللجوء مباشــرة إلــى ركالت 
الترجيــح خــالل هــذه األدوار في 
حين تقام المباريات بنظام الذهاب 
الرابع  الــدور  واإلياب اعتبــارًا من 
(الــدور ربع النهائــي) على أن يتم 
اللجوء لــركالت الترجيح مباشــرة 
دون أوقــات إضافية فــي حال لم 

يتمكــن أي من الفريقين حســم 
تأهلــه بموجــب نتيجــة مباراتي 
ونســتعرض  واإليــاب  الذهــاب 
مباريات الدورين األول والثاني مع 
التنويه للدرجة التي يلعب فيها كل 

نادي:
الدور األول

نــادي تلقطــا (د2) × العاصي . 1
(د3).

المخــرم (د2) × جديدة عرطوز . 2
(د3).

الشيخ بدر (د2) × الصفصافة (د3).. 3
 النورس (د2) × النيرب (د2).. 4
شــرطة حلــب (د2) × شــرطة . 5

حماه (د2).
السلمية (د2) × بانياس (د2).. 6
الشيحة (د2) × القلعة (د2).. 7
الحرية (د1) × النضال (د1).. 8
المجد (د1) × عمال حلب (د1).. 9

العربي (د1) × الجهاد (د1).. 10
الدور الثاني

الجيش × الرابح من (6).. 1
عفرين (د1) × الطليعة.. 2
الكرامة × اليقظة (د1).. 3
مورك (د1) × جبلة.. 4
الجزيرة × مصفاة بانياس (د1).. 5
رابح من (9) × الوثبة.. 6
الشرطة × رابح من (4).. 7
التضامن (د1) × الفتوة.. 8
الوحدة × المحافظة (د1).. 9

الرابع من (3) × االتحاد.. 10
الساحل × الرابح من (7).. 11
الرابع من (8) × حطين.. 12
النواعير × حرجلة (د1).. 13
الرابح من (5) × تشرين.. 14
النبك (د1) × الرابح من 2.. 15
الرابح مــن (10) × الرابح من . 16

.(1)

مواجهات متباينة 
في قرعة منافسات كأس الجمهورية

دوري شباب الممتاز يواصل منافساته



03 السنة 36 | العدد 1909
السبت 19  تشرين األول 2019

مــا هي حظــوظ الفريــق (األهالوي) 
بالمنافســة على اللقب هذا الموســم 
بعد فترة طويلة مــن االبتعاد والجفاء 
دامــت ســنوات، خاصة أنه اســتعاد 
بعض نجومــه العائدين مــن الهجرة 

ودمج صفوفه بآخرين؟!
الكــرة االتحادية التــي كادت تالمس 
اللقــب الذي أضاعته بفوارق بســيطة 
قبل موســمين هل يمكنها أن تترجم 
الدعــم المادي الــذي حظيت به من 
الشــركة الراعية ومجلــس اإلدارة إلى 
إنجاز يعيد راية النادي خفاقة متوجة؟

المحبــون  يطرحهــا  كثيــرة  أســئلة 
النــادي خاصة في  والعاشــقون لهذا 
أثنــاء متابعة فريقهم خــالل مبارياته 
مواقــع  وعبــر  التحضيريــة  الوديــة 

التواصل االجتماعي..!
فالمدرب التونســي تســلم مهامه مع 
مساعده وابن جلدته لكن شيئًا جديدًا 
لم يظهر في الوقت الذي دافع البعض 
عنــه بقولهــم «قيــس اليعقوبي» ال 

يملك عصا سحرية؟؟
بمعنى أن األداء لــم يرتق إلى مرحلة 
القبول الجماهيري في كافة المباريات 
التي لعبها الفريق األحمر حتى اليوم، 
لذلك تختلــف الطموحات بين الرغبة 
واإلحباط، مما يعنــي أن هناك أمورًا 

ما يزال الفريق يحتاجها.
قناعة

هناك إجمــاع عارم علــى أن االتحاد 
كان المســتفيد األكبر من قرار تأجيل 
الدوري بســبب عــدم اســتقرار فريق 
رجالــه وحاجتهــم إلى وقــت إضافي 
يســاعدهم علــى المضي قدمــًا في 
اســتعداداتهم وهو ما حصل إذ توضح 
للعيان أنهم لم يكونــوا في الجهوزية 

المطلوبــة علــى صعيد بنــاء الفريق 
وتأطير عناصره وتأخر وصول المدرب 
«اليعقوبــي» إلى حلب الذي بدأ عمله 
فعليًا عندما تابع فريقه في آخر مباراة 
بــدورة تشــرين الكرويــة، بمعنى أن 
المدرب يدير الفريق فعليًا منذ شهرين 
وهي فترة يعتقد الخبــراء أنها كافية 
لتحضير الفريق بالشكل األمثل بوجود 
االلتزام والدعــم اإلداري والجماهيري 
والمادي، مع اإلشــارة إلى قيام إدارة 
النــادي بتأميــن معســكرين للفريق 
في العاصمــة وبذلت ما في وســعها 
لتخصيص ملعب رعاية الشــباب ذي 

العشب الطبيعي لتدريباته.
حديث األرقام

بالعودة الســريعة إلى المباريات التي 
لعبها الفريــق بالفترة التحضيرية التي 
بدأها المدرب المســاعد محمد أسامة 
حداد في دورة تشــرين نجد أنه خرج 

بالنتائج التالية:
تعــادل مــن دون أهداف مــع جبلة 
وخســر أمام حطين ثم الشرطة بهدف 
وحيــد وودع المســابقة مــن الــدور 
األول وفــي فتــرة المدرب التونســي 

وأثناء معســكر الفريق بدمشق خاض 
المباريات التالية:

خســر مــع حطيــن 1/0 وفــاز على 
المحافظــة 0/1 وعلــى المجــد 1/2، 
وفي حلب تغلب على العمال 0/1 ثم 
0/2 وعلــى الحرية 0/1 ثــم 1/3 وفي 
دمشــق أيضًا تعادل من دون أهداف 
مع الوحــدة وفي طريق عودته خســر 
أمــام الكرامة في حمص بهدف وحيد 
وســجل خــالل 12 مبــاراة تحضيرية 
لعبها 10 أهداف وتعــرض مرماه إلى 

6 أهداف ســجلها أنس بوطة، عبد هللا 
نجار، إبراهيم الزين، محمد الحســن، 
محمــد غبــاش، وكان النجــار األكثر 
تهديفــًا برصيد 5 أهداف ثــم البوطة 

هدفين.
تقييم

من خالل متابعتنا وتقييمنا المتواضع 
واســتنادًا إلــى محصلــة آراء بعــض 
الفنييــن يمكــن القــول إن الفريــق 
طيبــة  مســتويات  قــدم  األهــالوي 
وجيدة أمام الفــرق القوية وكان أداؤه 

متباينــًا فــوق وتحت فــي المباريات 
األخيــرة والمالحــظ أن الفريــق لعب 
جميع مبارياتــه التحضيرية في حلب 
بتشــكيلتين كان فيهــا متواضعًا في 
الشوط األول وجيدًا في الشوط الثاني 
خاصــة في لقاءاته مع الحرية والعمال 
وكذلك مع الكرامــة في حمص، وفي 
رأي آخر أن نســبة التســجيل العامة 
كانت ضعيفــة بالقياس أمام مجموعة 
ال بأس بها مــن الالعبين المهاجمين 
الجديدين من أصحاب الخبرة بالدوري، 

مع التنويه إلى تأثر الفريق بغياب عدد 
من العبيه بداعي اإلصابات أو االلتحاق 
الوطنية، وتبقى  المنتخبــات  بصفوف 
المباريــات الودية هي بمثابة احتكاك 
وتحضيــر واختبار على أمــل الوصول 
األمثــل واألفضل في اســتحقاق  إلى 
الدوري وهذا األمــر يتطلب حوارًا من 
قبل المعنييــن في مجلس اإلدارة مع 
المــدرب علمــًا بأن الفريــق بات على 
رأس هرمــه خبــرات فنيــة معروفة 
بوجــود الكباتنة جمعة الراشــد (عضو 

اإلدارة) ومدير الفريــق المكلف حديثًا 
محمود الســيد وسعد ســعد والمدير 

الفني أحمد هواش.
آراء

فــي عــدة مناســبات وعبــر مواقــع 
التواصــل االجتماعي أبــدى المدرب 
(اليعقوبــي) ارتياحه لنوعية الالعبين 
الذين اختارتهم اإلدارة ونوعيتهم قبل 
حضوره الستالم مهامه، فيما ذكر مدير 
السابق محمود  الدولي  الالعب  الفريق 
الســيد أن المــدرب يلعــب بطريقــة 
2/4/4 وأحيانــًا 3/3/4 وحتى تاريخه 
لــم يلعب بتشــكيلة ثابتة في معظم 
تتعلــق بضغط  لظــروف  المباريــات 
الفترة التحضيرية والغيابات المرتبطة 
مــع  آخريــن  وتواجــد  باإلصابــات 
المنتخبــات الوطنيــة ولجوء المدرب 
إلــى تجريــب الالعبيــن جميعًا من 
دون اســتثناء للوقوف على أوضاعهم 
وإمكانيــات كل منهم خاصة أنه حضر 
مــن دون أن تكــون لديــه معلومات 
عن الالعبيــن وختم الســيد بالقول: 
إن تفــاوت األداء في بعض المباريات 
تعــود إلى عــدم مســؤولية الالعبين 

واإلحبــاط بأنهم يواجهــون فرقًا أقل 
مســتوى منهــم، ونوه إلى المشــكلة 
االنضباطيــة فمــن غيــر المعقول أن 
يتعــرض الفريــق لطــرد العــب في 
مباراتــي الوحدة والكرامــة والحصول 
على عدة إنــذارات خاصة في المباراة 
قبل األخيرة أمام العمال ورأى السيد 
أن االنفعال الزائــد من الالعبين على 
االحتياطي  والمقعــد  الملعب  أرضية 
بمــن فيهم الجهاز الفنــي يحتاج إلى 
حلول ســريعة وضرورة تنفيذ الالئحة 
االنضباطية بــكل موادها وفي النهاية 
لفت إلى أن المدرب يعمل حاليًا على 
التنظيــم واالنضباط التكتيكي ووضع 
التشــكيلة  على  األخيــرة  اللمســات 
األساســية وأعتقد جازمــًا أن الفريق 
ســيكون بشــكل أفضل في مباريات 

الدوري.
الكتيبة الحمراء

الالعبون: خالد اإلبراهيم، فادي مرعي، 
أحمــد األحمد، ســامر الســالم، أنس 
بوطــة، محمد الغبــاش، أيمن العلي 
الصالل، شــاهر شــاهين، عبد الناصر 
حســن، إبراهيم الزين، جهاد الباعور، 
إبراهيم ســواس، زكريا حنان، محمد 
حسام الدين عمر، عبد هللا نجار، محمد 
الحسين، أحمد أشقر، عمر مشهداني، 
مهدي قداد، زكريا عزيزة، زكريا حنان، 
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كرة القدم

من القلبمن القلب

كيف يتم اجتيــاز الخطوط الحمر رياضيًا بهــدوء وبال جلبة؟ 
وكيف يُؤســس لمرحلة تطبيع مع الكيان الصهيوني من عدة 
مداخل ومن أهمها المنافســات الرياضيــة التي لها جمهورها 
الواسع، وألن المخططين للتطبيع يعلمون بأن الرياضة مدخل 
مهــم لخطوات أوســع، ومن ينســى ما حققه لقــاء الواليات 
المتحدة بكرة الطاولة مــع المنتخب الصيني فيما مضى من 
نقلــة نوعية في العالقــات بين البلدين، لكــن قضية القدس 
وفلســطين هي قضيــة مبدأ وحقوق مغتصبة وليس مســألة 

عالقات دبلوماسية وتجارية.
بعد زيارة المدون الســعودي إلى المسجد األقصى في القدس 
يطلع علينا خبر اللقاء الرسمي للمنتخب السعودي بكرة القدم 
مع المنتخب الفلسطيني في سياق تصفيات الكأس اآلسيوية؟

المباراة ســتتم في القــدس.. والتي اعتبرهــا الكيان عاصمة 
لــه خارقًا كل القوانين واألعراف الدوليــة، ورغم أن المنتخب 
الفلســطيني هو في القلــب إال أن إجراء المبــاراة على أرض 
فلســطينية وفي القدس تحديدًا يعتبر قبــوًال مبطنًا لما أعلنه 

الكيان وتمهيدًا لخطوات أوسع في مجاالت أخرى.
إن قيام المجتمع المدني والمنظمات الفلســطينية باستنكار 
هذه الخطوة والمطالبة بمقاطعتها مؤشــر على رفض شــعبي 
لكن هذا ولألســف لن يمنع من إجراء المبــاراة في موعدها، 
ولن ينفــع الرفض الشــعبي الفلســطيني دخــول المنتخب 

السعودي عبر حواجز الكيان وصوًال إلى القدس.
كما في مســرح الالمعقول تتدحرج التنازالت من قبل صاحب 
الحــق تجاه المغتصب، ويتســاءل اإلنســان العربي المذهول 
كيــف وصلنا إلى هذا االنفصام في مفهوم الحق والحقوق، فأن 
نكون أو ال نكون هو جوهر المسألة بينما يتعامل معها البعض 

ببساطة وبرودة أعصاب بشكل مثير للدهشة واالستغراب.
هل التصفيات اآلسيوية بكرة القدم، أو بطولة األندية اآلسيوية 
أهم في قاموس البعض من ضياع الحقوق وتشــريد شــعب 
بأكمله، وهل يوجد ويتوفر أي مبــرر أخالقي وقانوني لتجاوز 
هــذه الحقــوق لمجرد إجــراء مباراة حســب أجنــدة االتحاد 

اآلسيوي؟
كان االســتنكاف عــن المباراة والطلب إلى االتحاد اآلســيوي 
تبديــل مــكان اللقاء من واجب المســؤولين عــن المنتخب 
الســعودي ولهذا ســابقة حدثت في بطولة األندية اآلســيوية 
عندما طلب نادي الجيش الســوري والنــادي اللبناني تبديل 
مكان اللقاء مع الهالل الفلسطيني وتمت الموافقة على الطلب 
آنذاك، لكن الممكن شــيء والرغبة في إحداث خرق تطبيعي 

شيء آخر األمر الذي نراه ونعيشه في هذه األيام الحزينة.
عندما بصق أطفال القدس على وجه المدون الفلســطيني في 
ساحات المسجد األقصى أشعرنا بالراحة والعزاء من أن هناك 
جذوة متقدة تحت الرماد لم تخُب على مر الســنين العجاف، 
وعندمــا يقبل منتخب عربي المرور عبر حواجز الهوان تشــعر 
بالصدمة لخذالن األطفال األبطال من قبل عربي َقِبل أن يحني 
هامته أمام الطاغية لغاية فــي نفس يعقوب.. ولله في خلقه 

شؤون.

الخطوط الحمر

نبيل الحاج علي

عشــاق كرة القدم السورية ومشــجعو أنديتها 
على موعد يوم غدًا األحد مع انطالق منافسات 
دوري أنديــة الممتــاز بكــرة القدم للموســم 

.2020 -2019
وهــذا يعنــي عــودة الحيــاة إلــى مدرجات 
مالعبنا فــي مختلف المحافظــات مما يعني 
عودة الصخب المحبــب والهتافات واألهازيج 

والكرنفاالت والفرح والغصات.
نعم صراع النقطة ســوف يبــدأ ورحلة البحث 
عن لقب جديد وبطل له ستنطلق فهل يحافظ 
فريــق الجيش علــى لقبه المحبــب؟؟ أم أن 

للفرق األخرى رأيًا آخر في هذا االتجاه؟
وما هي الحظوظ للفرق المتنافســة؟ وما هي 

حدودها وأين سقفها؟؟ لنتابع: 
أصحاب األلقاب

فــرق الجيــش واالتحــاد والكرامــة والوحدة 
والفتوة وجبلة وتشــرين والشــرطة سبق لها 
الفوز باللقــب بمرات مختلفــة ويحمل فريق 

الجيش الرقم القياسي.
في حين لم يذق حطيــن والطليعة والجزيرة 

والوثبة والساحل والنواعير طعم هذه الفرحة.
فهل يكرر أحد الفرق الفائزة سابقًا اإلنجاز؟

وهل باســتطاعة الــذي لم يفــز تحقيق لقبه 
األول؟

بنظــرة عامة يمكن القول وحســب ما تم من 
اســتقطاب لالعبين في بعض األندية وحسب 
ما تم ضخه من مال وإمكانات نستطيع القول 
إن واحــدًا من الفــرق التالية ســيكون فرس 
الرهان نهاية الموســم. وهي الجيش (البطل) 
واالتحاد والوحدة وتشرين وحطين وهي التي 
ســتكون في ســباق صعب وطويل ومحطات 

ساخنة في سعيها للقب الثمين.
أمــا بقية الفرق فلهــا أدوار فاعلة ومنفعلة في 

هــذه المعادلة الخماســية وقد تدفــع بفريق 
وتعرقل آخر وتكون ســببًا في تقريب الفرحة 
لفريق وأبعادها عن آخر أي أنها لن تلعب دور 
البطولة لكنها ســتؤثر في توجيهها بشــكل أو 

بآخر.
خط البداية

بشــكل عام ســوف ينطلق الجميــع من على 
خط البداية بالطاقة القصوى وبطموح مشترك 
وأهداف مختلفة كل حســب إمكانياته ورحلة 
اســتعداده وقــوة صفوفــه وصبره (ونفســه 
الطويل) وقدرته على التعامل مع المستجدات 
فــي األســابيع المتتالية من جــدول البطولة 

المقرر.
واســتنادًا إلــى النتائج تتعزز مواقــع وتتأخر 
مواقع وتتقدم فرق وتراوح أخرى وتتأخر مثلها 
ويبدأ الفرز وتزداد الطموحات عند فرق وتزداد 
الهمــوم عند غيرها وتكــون القناعة عند الفئة 
الثالثة منها وتستمر مرحلة التعزيز والتعويض 
حتى توزيع الجوائز فــي النهاية (بطل + مربع 
ذهبي + فرق_ وســط، فرق هبطت) وهذه كل 

الحكاية.
قوة ملحوظة

على طريق االستعداد واإلعداد للدوري المنتظر 
ســعت إدارات األندية لبناء فرقهــا وتعزيزها 
وتحضيرهــا بكل مــا توفر لها مــن إمكانات 

وخاصة (اإلمكانات المادية).
وعلى هذا األســاس استطاعت األندية وبشكل 
متفاوت استقطاب العبين مميزين عززت بها 
صفوفها كما أنهــا تعاقدت مع مدربين أكفياء 
قادريــن على قيادة الدفة ولديها أيضًا ســالح 
هام يتمثل بالجمهور فهي تمثل قوة ملحوظة 
في هذا التنافس وهي مرشــحة للفوز باللقب 
واالســتمرار فــي التنافــس حتــى الخطوات 
األخيرة من عمر المســابقة وقد ســمينا الفرق 
القادرة على ذلك اســتنادًا لمــا قدمته إداراتها 
مــن دعم ال محــدود لهــا وما قدمــه «الرعاة 

الداعمون» لها الذين دخلوا عليها من أوســع 
األبــواب وبســبب الذي حصــل وصلت قيمة 
عقود الالعبين ألرقام قياســية هذا الموســم 
والقى ذلك استحسانًا كما القى استهجانًا عند 

البعض.
لوائح االنضباط

العقوبات  الفائــت اقتصــرت  الموســم  فــي 
المدرجــة فــي الئحــة االنضباط فــي غالبية 
القــرارات التــي اتخــذت بحــق المخطئيــن 
والمســيئين على العقوبات المالية ولمســنا 
أنها غير مفيدة ولم تردع أحدًا بل على العكس 
تمامًا ازدادت حاالت المخالفات بعد أن عرفت 

طبيعة المخالفة.
ونــرى في هــذا الــدوري أنه البد مــن اتخاذ 
إجراءات صارمة وحاســمة والبــد من الوقوف 
بحســم وحزم أمام (حاالت الفوضى والشغب 
والشــتائم واأللعــاب الناريــة والمفرقعات)، 
وأمام تصرفات الالعبين واإلداريين والمدربين 
والجماهيــر أي البد لقانــون اللعبة أن يحترم 
حتى يصل إلى كل ذي حق حقه وحتى تكون 
مالعبنا مناخات مناســبة للعطاء وحتى يكون 

المستوى الفني هو معيار الفوز والخسارة.
التحكيم

لجنة التحكيم التي نثــق بقدراتها وحياديتها 
يجب أن تراعي وبمنتهى الدقة تكليف الحكم 
المناسب للمباراة المناسبة وأن تتابع باهتمام 
المباريــات  الحــكام فــي كل  أداء  وتقويــم 
والجماهيــر والالعبون واإلداريــون يتحملون 
ويقدرون األخطاء اإلنســانية لكنهم لن يقبلوا 
بأخطــاء تحكيمية (واضحــة) تقلب الموازين 
وتســاهم في قلــب النتائج وتفضيــل فريق 
على فريق (فالصافــرة) يجب أن تكون واحدة 
وموحــدة أمام كل الحــاالت وأن تكون عادلة 
في كل مراحل المباريات وخاصة في الحاالت 
الصعبــة مــن مفرداتهــا ومجرياتهــا فالفرق 
أصبحت تكلف كثيرًا وال يجب أن يضيع الجهد 

بصافرة طائشة.
حاالت أخرى

أما الحاالت األخرى فتتعلق بســلوك الالعبين 
وانضباطهــم فــي الميــدان وهــذا البــد من 
التعامــل معه بجديــة ودون تهــاون وكذلك 
اعتراضات اإلداريين (لســبب أو بدون سبب) 
فالــدوري ممتاز وللمحترفين ويجب أن يرقى 
الجميع إلى هذه التســمية للوصول إلى أعلى 
درجــات االنضباط وااللتزام واحتــرام قرارات 
الحــكام والفرق الزائــرة والمنافســة أي البد 
وأن تســود الــروح الرياضية وهنــا يأتي دور 
الجمهور الذي يجب أن يشــجع فريقه بأجمل 
العبارات وأحالها وأكثرها تحفيزًا وأن يتعامل 
بالطيبة واألخــالق والترحيب  المنافــس  مع 
ألن محصلة المنافســة إما (فــوز أو تعادل أو 
خســارة) وال يأتي الفــوز بالعصبيــة والنرفزة 
وشتم المنافسين والمحكمين أي بعبارة أدق:

«كونوا عونًا لفرق أنديتكم وال تكونوا عبئًا ثقيًال 
ومقيتًا عليها».

مباريات األسبوع األول
في دمشــق (الوحــدة × الجيــش) بالفيحاء، 
في الالذقيــة (حطين × الطليعة)، في حمص 
(الكرامــة × الجزيرة) وقــد تأجلت، في حلب 
(االتحــاد × الوثبــة)، فــي دمشــق (الفتوة × 
الســاحل) بملعب تشــرين، في جبلة: جبلة × 

الشرطة، في حماة النواعير مع تشرين.
مع تمنياتنــا للجميع بالتوفيــق والنجاح في 

موسم جديد مثمر.
األسبوع الثاني من الدوري الممتاز

مباريات التعزيز أو التعويض للمتنافسين
الجمعــة القادم في الخامس والعشــرين من 
شــهر تشــرين األول الجــاري تقــام مباريات 
المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز 
لكــرة القدم وســتكون المباريات تحت عنوان 
عريض «التعزيز أو التعويض» وذلك اســتنادًا 
لنتائج مباريات األسبوع األول التي ستقام يوم 

(غد األحــد) وقد تحدثنا عنها فــي موقع آخر 
من هــذا العدد كما تحدثنا عــن بعض األمور 
المتعلقة بالدوري بشــكل عام وفي استعراض 
ســريع لمباريات األســبوع الثانــي الذي يبدأ 

الجمعة القادمة نرى:
ديربي حماة

يتقــدم المشــهد الثاني الديربــي المبكر بين 
قطبي مدينــة حماة (النواعير والطليعة) وهي 
مباراة ذات خصوصية وبالنســبة للمتنافسين 
االثنين دوري كامل حيث يســعى كل منهما 
لتكــون كلمته العليا والشــيء الــذي تعودنا 
عليــه في هذا الديربي تلك الروح العالية التي 
تتجلى بين الفريقين مهما كانت النتيجة لهما 

(فوز أو خسارة أو تعادل).
وهكذا هــي الــروح المطلوبة وهــذه الدرجة 
األســمى من التنافس وهــي (تقبل النتيجة) 

بأسلوب حضاري.
قمة يف الالذقية

قمة مبكرة في الالذقية بين تشــرين صاحب 
األرض والوحــدة الجديــد المتجــدد وكالهما 
يملــك أوراقًا من الالعبين يحســدان عليهما 
وكلهــا من طينة الكبار وهذا مــا يجعلنا أمام 
مباراة يجب أن تكون عالية في فنياتها مثيرة 
فــي مجرياتها ومحيــرة فــي نتيجتها، حيث 
الفرص متكافئة ليقول كل منهما كلمته بحزم 

وحسم واقتدار.
البقية ساخنة

بقية المباريات تبدو ساخنة في كل المواقع.
فالجيش البطل في دفاعــه الثاني عن اللقب 

يستقبل الكرامة في ملعب الجالء.
وفــي العاصمة أيضًا الشــرطة يرحب بحطين 

بالفيحاء.
والوثبة يعود ألرضه ويســتقبل جبلة والساحل 
في طرطوس متأهب لالتحاد والجزيرة والفتوة 
في ملعب رعاية الشــباب بحلب، فلمن يكتب 

النجاح في رحلة التعزيز أو التعويض؟؟

غدًا األحد يبدأ المشوار

لمن االمتياز في منافسات دوري الكرة الممتاز؟

الكرة االتحادية قبل صافرة انطالق منافسات الممتاز

هل يملك المدرب قيس اليعقوبي العصا السحرية؟

جــدد االتحاد فوزه على الحرية في اللقــاء الثاني الذي جمع الفريقين 
ضمن استعداداتهما الستحقاقات الموسم الكروي بثالثة أهداف مقابل 
واحد الذي أقيم على ملعب رعاية الشباب أمام جمهور من أنصارهما.

أدى الحريــة الشــوط األول باندفاع وحماس وظهر بمســتوى معقول 
كفريق متناسق ومتماســك بصفوف مترابطة وروح جماعية وكان في 
وضــع أفضل مــن مباراته األولى، بينما لم يضــف االتحاد إلى رصيده 
شيئًا يســتحق الذكر فكان بال لون أو نكهة إذ استمر على ذات الوتيرة 

التي انتهجها في مبارياته السابقة.
بعد مرور ســبع دقائق على بداية المبــاراة أعلن الحكم عن ركلة جزاء 

على الحرية إثر كرة مرفوعة من ركنية اعترض كادر فريقه على صحتها 
نفذها بنجاح محمد غباش واســتمرت مراحل الشوط بين المد والجزر 
حتى نهايته بالشوط الثاني تغيرت المالمح وظهر االتحاد بشكل أفضل 
وأهدر له النجار والحســن والعمر ثالث فرص وتمكن من تعزيز تقدمه 
من خالل عدة نقالت توجها الحســن بتســديدة من خارج المستطيل 
عجز الســالم عن ردها، ومع غروب شــمس المباراة قلص عبد الواحد 
الفارق للحرية مستفيدًا من عرضية الكيالي حين سدد الكرة في مقص 
المرمى لكن رد االتحاد جاء سريعًا حين رفع نجار االتحاد الفارق بهدف 

ثالث مستثمرًا عدة تمريرات داخل منطقة الجزاء.

االتحاد يتفوق على الحرية كرويًا

علي شحادة

محمد هاشم إيزا
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تحت شــعار (الرياضة فعل وانجاز لتبقى راية الوطن 
مرفوعة) تواصل األندية الرياضية عقد مؤتمراتها ضمن 
الدورة االنتخابية العاشرة لالتحاد الرياضي العام وسط 
حضور كبيــر من كــوادر األندية أعضــاء المؤتمرات 
وبمتابعــة ميدانية من القيــادة الرياضية في االتحاد 
الرياضي العام التي حرصت على حضور اكبر عدد من 
المؤتمرات التي أقيمت حتى اآلن وهو ما تطلب منها 
التنقل بين عدد من المحافظات خالل األسبوع الفائت 
فكانت حاضرة في دمشق وريفها وحماه وحمص ودير 

الزور والالذقية.
وفي كلماته التوجيهية في المؤتمرات االنتخابية أشار 
اللواء موفق جمعــة رئيس االتحاد الرياضي العام إلى 
أهمية االنجازات التي حققتها الرياضة الســورية في 
المحافل اإلقليميــة والقارية والدولية كونها كانت وال 
تــزال تحقق االنجازات وترفع رايات الوطن في الوقت 
الذي يســطر فيه الجيش العربي الســوري انتصاراته 
بوجــه اإلرهاب وداعميــه في ظل القيــادة الحكيمة 

للسيد الرئيس بشار األسد راعي الرياضة والرياضيين.
ونوه اللواء جمعة بالدور الوطني الذي قامت به األندية 
الرياضية وكافة مؤسسات االتحاد الرياضي العام خالل 
ســنوات الحرب علــى بلدنا حيث كانــت في طليعة 
المدافعين عن وحدة ترابنا وشــعبنا, وقامت بدورها 
بــكل اقتدار ومســؤولية وطنية من خــالل حضورها 
الفاعل في كافة المحافل الرياضية وتحقيق االنجازات 

لرفع العلم الوطني وعزف النشيد السوري.
وأشــار رئيس االتحاد الرياضي العــام أن المؤتمرات 
االنتخابية الحالية هــي محطات تقييم للعمل خالل 
المرحلــة الماضية وليســت محطــة انتخابية فقط, 
واألمانة الوطنية تقتضي منــا اختيار الفاعلين الذين 
عملوا واجتهدوا واثبتوا جدارة خالل ســنوات الحرب 
ولــم يتخلوا عن مســؤولياتهم, والمهام القيادية هي 
تكليف وليس تشــريف والنهــوض برياضتنا يحتاج 
لكوادر مخلصــة بعملهــا ومبدعة بأفكارهــا, وصلبة 
بإرادتها, ســباقة بطروحاتها التطويرية, وأضاف اللواء 
جمعة: هذه المؤتمــرات االنتخابية لها أهمية خاصة 
كونها سترســم مالمــح المرحلة القادمة لمســيرتنا 
الرياضية وبقدر ما نتحلى بالمســؤولية في اختياراتنا, 

بقدر ما نؤسس لمرحلة مثمرة في رياصتنا.

نادي قاسيون
عقد نادي قاســيون مؤتمره االنتخابــي بحضور اللواء 
موفــق جمعة رئيس االتحاد الرياضــي العام والعقيد 
فايــز الحموي رئيس مكتب الشــباب بفرع دمشــق 
للحزب ومهند طه رئيس فرع دمشق لالتحاد الرياضي 
وحشد من الشــخصيات الحزبية والرسمية وعدد من 
رؤســاء اتحادات األلعاب وأعضاء فرع دمشق لالتحاد 
الرياضــي واألنديــة الرياضية وكــوادر النادي وأســر 

الالعبين والالعبات.
وأكد اللواء موفق جمعة على الدور الوطني الكبير الذي 
قام به نادي قاســيون خالل السنوات الماضية وإصرار 
مجلــس إدارته على العمل واالنجاز رغم وجود النادي 
في منطقة مســاكن برزة التي كانت تتعرض لقذائف 
الحقد واإلرهاب, وشــكر أســر الالعبيــن والالعبات 
ولمجلس إدارة نادي قاسيون جهوده في تطوير رياضة 
النادي وتمنى التوفيق والنجاح لمجلس اإلدارة الجديد 
ووعد بتقديم الدعم الالزم لالرتقاء برياضة النادي نحو 
األفضل كونه من أميز األندية النشــيطة على مستوى 

العاصمة والقطر.
بدوره أثنى رئيس مكتب الشــباب على األداء المميز 
لمجلــس إدارة النــادي ودوره فــي رعايــة المواهب 
الرياضيــة وعلى وجــه الخصوص الرياضــة األنثوية، 
معتبرا أن المؤتمرات االنتخابية محطة هامة لتقييم 
عمل المؤسسات الرياضية وفرصة لتعزيز االيجابيات 

وتالفي السلبيات.
ونوه العميد فايز الباشــا رئيس النادي بالدعم الكبير 
الذي يقــدم للنادي مــن قبل القيادتين السياســية 
والرياضية وباإلنجازات التي حققتها فرق النادي على 

صعيد الرياضة المحليــة والعربية والدولية من خالل 
تواجد أبطال وبطالت النادي ضمن صفوف المنتخبات 
الوطنية ووعد بتحقيــق المزيد من االنجازات وتطوير 
عمل النادي ووضع الخطــط الكفيلة للنهوض به نحو 

مستويات أفضل على كافة الصعد.
وأسفرت الفقرة االنتخابية عن فوز العميد فايز الباشا 
برئاسة مجلس اإلدارة فيما فاز بعضوية اإلدارة كل من: 
رياض المصري – يحيى حســابا – منى عثمان – ناديا 
بدر- إياد الجمالــي ووفاء صفية واألعضاء المتممين 
لمؤتمر الفرع: عبير بوكلي حســن – محمد فخر الدين 

يوسف صفية.
وشــهدت أعمال المؤتمر عرض فيلــم وثائقي تناول 
انجــازات النادي خالل الســنوات الخمــس الماضية 
ودوره فــي رفــد المنتخبــات الوطنيــة بالخامــات 
والمواهب ورعاية الرياضة األنثوية إضافة إللقاء الضوء 
على منشــآت النادي الخدمية واالستثمارية والجانب 

االجتماعي واإلعالمي.

نادي النواعير
بحضور اللــواء موفق جمعة رئيــس اإلتحاد الرياضي 
العــام والدكتور ماهــر خياطة نائب رئيــس اإلتحاد 
وإســماعيل حلواني عضو المكتب التنفيذي باإلتحاد 
الرياضي العــام ومحمد علي مخلوف عضو قيادة فرع 
حماة لحزب البعث العربي اإلشــتراكي رئيس مكتب 
الشباب وعامر خموســية أمين شعبة المدينة لحزب 
البعث العربي االشــتراكي ولؤي نعسان رئيس اللجنة 
التنفيذية بحماة وأعضــاء اللجنة عقد في مقر اللجنة 
التنفيذية لالتحــاد الرياضي بحماة المؤتمر االنتخابي 
لنــادي النواعيــر وبعد اســتعراض التقرير الســنوي 
والكلمات التوجيهية تم انتخاب مجلس إدارة برئاسة 
المهندس عبد القادر مغمومة وعضوية كل من هشام 
جوالق, فيصل حوايني, محمد يونس, وهبي الكردي, 
ناظم عبد الرازاق, غســان حنيش, فــادي مدني, عبد 

القادر قوجة.

نادي الفتوة 
مالك الجاسم

بحضور ســاهر الحاج صكر أمين فرع دير الزور لحزب 
البعث العربي االشــتراكي واللواء موفق جمعة رئيس 
االتحاد الرياضي العام والرفيــق رائد الغضبان رئيس 
مكتب الشــباب الفرعي والدكتــور ماهر خياطة نائب 
رئيــس االتحاد الرياضــي العام وإســماعيل حلواني 
عضو المكتب التنفيذي لالتحــاد الرياضي العام عقد 
نادي الفتــوة مؤتمره االنتخابي للدورة العاشــرة وتم 
اســتعراض جوانب التقرير المتعلــق بعدة نقاط فيما 
يخص عمل النــادي وتركزت المقترحات والتوصيات 
علــى العمل علــى تجهيز الملعــب البلــدي بالرول 
الطبيعي إلقامة البطــوالت والمباريات أمام جماهير 
النــادي وإعادة ملكية منشــاة نادي الفتــوة والصالة 
الرياضية لنادي الفتوة وطرحها لالستثمار والعمل على 
ترميم مقر النادي السابق في حي الرشدية الذي دمرته 
المجموعات اإلرهابية المســلحة ومنح النادي قطعة 
أرض الســتثمارها تجاريًا ودعم نادي الفتوة بالحصة 

األكبر لتوسيع نشاطاته باأللعاب األخرى.
وخــالل حديثه أكد أميــن فرع الحــزب على أهمية 
الرياضــة ودورها الفاعل خالل هذه الفترة فكانت خير 

سفير لســورية في المحافل العربية والدولية ورياضة 
ديــر الزور تحتاج لجهود مضاعفــة لتعود إلى منصات 
التتويج وتعود الحركة لمنشآتها الرياضية واستعرض 

الصكر آخر المستجدات السياسية.
بدوره أكد اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي 
العــام على جديــة الطروحات التي المســت الواقع 
الرياضــي برغــم أن المؤتمر انتخابــي لكن ال بد من 
المرور على جوانب العمل واحتياجات األلعاب وهذا 
ما أولى االهتمام الكبير ليعود النشــاط لكل األندية 
وحظيــت الرياضــة باهتمــام كبير من قبل الســيد 
الرئيس الــذي كرم األبطال واســتقبلهم في ســبع 
مناســبات وحصدت األلعاب أكثر من ألفي ميدالية 
واعتلــت منصات التتويج وهــذا دليل حضور ملفت 
للرياضة السورية خالل السنوات الماضية وارتفع علم 
الوطن في الكثيــر من المناســبات فكانت الرياضة 
خير ســفير في تلك المحافل أما فيما يخص بعض 
الطروحــات التي طالبــت بزيادة الدعــم للفتوة فهذا 
مطلب حق ألننا نركز على دعم أندية الفتوة والجزيرة 
والدعم األكبر ســيكون لهمــا خالل الفتــرة القادمة 
وتركيزنا اآلن ينصب على تأهيل الملعب ليعود نادي 
الفتوة للعب على أرضه وبين جمهوره وبما يخص مقر 
نادي الفتوة القديم في حي الرشدية فهذا األمر يحتاج 
لكشوف تقديرية. واستكمل المؤتمر أعماله بانتخاب 
مجلس إدارة للنادي برئاســة بسام العرسان وعضوية 
كل من عامر عبيد الناصــر وحازم بطاح وكنان بعاج 
حيث حصلت اإلدارة على 45 صوتًا من أصل 55 صوتًا, 
فيما تم انتخاب صالــح ربيع وعادل الفرج متممين 

لمؤتمر الفرع.

نادي اليقظة 
بحضور الرفيق ســاهر الحاج صكر أمين فرع دير الزور 
للحزب ورائد الغضبان رئيس مكتب الشــباب الفرعي 
عقــد نادي اليقظة مؤتمره االنتخابي للدورة العاشــرة 
وناقــش الحضــور مجمل البنــود الواردة في جســم 
التقرير المقدم من قبل إدارة النادي لمجلسها السنوي 
وتركزت غالبية الطروحات على سرعة تأهيل المنشآت 
الرياضيــة بدير الزور ومخاطبة الجهات المعنية لعودة 
حافلة النادي المخصصة للتنقل وتأهيل منشأة النادي 
الكائنة في شــارع التكايا والعمل على تشكيل روابط 
مشــجعين وداعمين والعمل على إصدار نشرة خاصة 
بنــادي اليقظة تغطي جوانــب عمله وزيــادة الدعم 
للفئات العمرية وتأميــن غرفة لنادي اليقظة في مقر 
اللجنــة التنفيذيــة وتفريغ أمين ســر لمتابعة األمور 
التنظيميــة وافتتاح مراكــز تدريبية تخصص للفئات 
العمرية والبحث عن مصادر اســتثمار وتمويل لنادي 

اليقظة.
وفي الختام تم انتخاب مجلس إدارة بالتزكية برئاسة 
ياســر العلي وعضوية كل من عمــر الحاج خضر وثائر 
حويج وخالد الحنــادة وخضر عرنوس وفــواز الهادي 
وعقيل الخليل والمتمم لمؤتمر الفرع النميري الشيخ 

موسى.

أندية ريف دير الزور
عقدت أندية ريف دير الزور الميادين والقورية وبقرص 
فوقاني مؤتمراتها االنتخابية للدورة العاشرة وناقشت 
المؤتمرات تقاريرها الســنوية في كافة الجوانب ومن 

ثم فتح بــاب االنتخابات لرئاســة األندية وعضويتها 
وحضر هذه المؤتمرات رائــد الغضبان رئيس مكتب 
الشباب الفرعي وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية 
ورئيس وأعضاء اللجنــة التنفيذية بدير الزور وتركزت 
غالبيــة الطروحات على دعــم األنديــة بالتجهيزات 
واألدوات الرياضية لتنشــيط األلعــاب وعودتها أللقها 
الســابق والموافقة على طرح الواجهة األمامية لنادي 
الميادين لالستثمار وإعادة تأهيل منشأة نادي بقرص 
فوقاني وفتــح مراكز تدريبية ضمن القرية لكرة القدم 
والطائرة والشــطرنج وتفريغ أعضاء مجلس إدارة في 
أندية بقرص فوقاني والميادين واستمالك قطعة أرض 
لنــادي القورية لتجهيزه ملعب كرة قدم للنادي ودعم 

الفئات العمرية.
وتم انتخاب جمال الشــرابي رئيســًا لنادي الميادين 
وانتخــاب معتــز فريــح وأحمــد الكــردوش وماهر 
السليمان ورامي صخر الشعيبي أعضاء مجلس إدارة 

ووصال السالم عضو متممين.
أمــا نادي بقــرص فوقانــي فقد تم انتخاب حســان 
العبدهللا رئيسًا للنادي ومحمد مصلح زعيان – صبري 
الهادي- إســماعيل المحيمد – مصلــح الهجر أعضاء 

وعقبة الشاهر متمم.
وفــي مؤتمر نادي القورية انتخب خالد الحاج رئيســًا 
للنــادي وعثمان الحمــد – رمضــان العبيد – محمد 
األحمــد – رمضان الدريس أعضاء مجلس إدارة وعلي 

الفالح متمم.

نادي السلمية
انعقد المؤتمر االنتخابي لنادي السلمية بحضور نائب 
رئيس االتحــاد الرياضي العام الدكتــور ماهر خياطة 
وعضــو المكتب التنفيذي اســماعيل حلواني وعضو 
شعبة الحزب رئيس لجنة الشباب طالل رزوق والرفيق 
محمد لؤي النعســان رئيس اللجنة التنفيذية لالتحاد 
الرياضي بحمــاة وأعضاء اللجنــة التنفيذية وجمهور 
عريــض من أبناء النادي عقد المؤتمر االنتخابي إلدارة 
نادي ســلمية الرياضي في أجواء ديمقراطية حقيقية 
حيث اســتمرت العمليــة االنتخابية لمــدة تجاوزت 
السبع ســاعات وأسفرت عن فوز صفوان سيفو رئيسا 
لمجلــس إدارة النادي وعضوية كل من ســها القصير 
وحســان الحموي ونــزار عارفة وعبد الهــادي المولي 

ومحمد شقرة وماهر الشعراني.

نادي فيروزة
بحضور حمزة عاتقي وإبراهيم إبراهيم وعقيل الفاحلي 
أعضــاء اللجنــة التنفيذية لإلتحــاد الرياضي بحمص 
وفريــد هــوارة أمين الفرقــة الحزبية أقيــم المؤتمر 
االنتخابــي لنادي فيروزة الرياضي حيث تم مناقشــة 
التقرير الســنوي والرد على المداخــالت والطروحات 
ومن ثم التصويت على التقرير وبعدها تم إجراء البند 
االنتخابي حيث فازت ســحر الذيب برئاســة مجلس 
اإلدارة الــذي ضم قي عضويته كل مــن نيروز دياب, 

فادي الغرير, وريد هوارة, مشهور خزيعل. 

نادي كفرام 
بحضور فيصــل دربي رئيس اللجنة التنفيذية لإلتحاد 
الرياضي بحمص وعيس سلوم ونصر سليمان أعضاء 
قيادة الشــعبة وحمــزة العاتقي وإبراهيــم إبراهيم 

عضوي اللجنة التنفيذية وعدد من الفعاليات الحزبية 
والشــعبية وأعضاء النادي أقيــم المؤتمر االنتخابي 
لنادي كفرام الرياضي حيث تم مناقشة التقرير السنوي 
والرد على المداخالت والطروحات ومن ثم التصويت 
على التقرير, وبعدها تم إجــراء البند االنتخابي إلدارة 
النــادي حيث فــاز المهندس جورج ضومط برئاســة 
مجلس اإلدارة فيما فاز بعضوية اإلدارة كل من الدكتور 
الياس حموي, جورجيت عبدهللا, الدكتور هيثم سعد, 

يامن العيس, ايليا خوري, يوسف اسحق.

نادي جرمانا
بحضور رضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق للحزب 
واللواء موفق جمعــة رئيس االتحــاد الرياضي العام 
وعبدو الدرخباني رئيس مكتب الشــباب بفرع الحزب 
وعضو المكتب التنفيذي معتز قوتلي وريدان الشيخ 
عضو المكتب التنفيــذي بالمحافظة ورئيس وأعضاء 
اللجنــة التنفيذية بريف دمشــق عقد نــادي جرمانا 
الرياضي مؤتمره االنتخابي تحت شــعار الرياضة فعل 
وانجــاز لتبقى رايــة الوطن مرفوعة وحســب جدول 
األعمال المدرج تالوة التقرير والمقترحات والتوصيات 
حيث قدم بعض الرياضييــن المداخالت أجاب فيها 
رئيس االتحــاد الرياضي على التســاؤالت بما يخص 
المدينة الرياضية ومســتقبل االســتثمار فيها ووعد 
اإلدارة الجديــدة بتقديــم إعانة ماليــة مليون ونصف 
لتبدأ بعدها الفقرة االنتخابية حيث نال أعضاء اإلدارة 
الجديــدة الثقة بالتزكيــة وهم رئيس النادي باســل 
دبوس وأعضاء اإلدارة حنان الشــعار، أنور حمزة، جهاد 

عزام، أسامة فاهمة، عالء مرشد وغياث عزام.

نادي الحرجلة
انعقد مؤتمر نادي الحرجلة بحضور معتز قوتلي عضو 
المكتب التنفيــذي لالتحاد الرياضــي العام ورضوان 
خالد أمين شــعبة الحزب بالكسوة وعبدو فرح رئيس 
اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي لريف دمشق وعدد 
من أعضــاء اللجنة التنفيذية وأعضــاء المؤتمر وبعد 
مناقشــة التقرير المقــدم للمؤتمر تــم تجديد الثقة 

بأعضاء مجلس اإلدارة برئاسة عبد الرحمن الخطيب 
وعضويــة كل من علــي الجوفي, خالــد هلهل, عماد 
الخطيب, خليل ديبــة, عبدالغني زعيتر, محمد انس 

الخطيب, إبراهيم زعبوبة
وفي نهاية المؤتمر تفقد الحضور الرسمي الصاالت في 
النادي والمنتزه والمسبح الذي يتم إنشاؤه والملعب 
الصناعي الرئيسي وعد قوتلي بتقديم البساط الخاص 

برياضة الجودو.

نادي البوكمال
عقد نادي البوكمال الرياضي مؤتمره االنتخابي حيث 
استعرض رئيس النادي التقرير السنوي الذي تضمن 
الوضع الحالي للنادي والمرحلة المقبلة والمقترحات 
لرفع سوية النشاط الرياضي وبعد ذلك تم فتح المجال 
للحضور إلبداء آرائهم ومقترحاتهم وقد انصبت معظم 
المداخالت حول ملعب النادي وسبل تجهيزه ووضعه 
في الخدمة وأجاب رئيــس اللجنة التنفيذية لالتحاد 
الرياضي على جميع األســئلة واالستفسارات وقال إن 
اللجنة التنفيذية ستقوم بتقديم التجهيزات الالزمة من 
اجل أن يعود نادي البوكمال للمشاركة والمنافسة في 

كافة األلعاب وبعد ذلك تمت العملية االنتخابية إلدارة 
النادي حيث فازت اإلدارة الســابقة بالتزكية والمكونة 
مــن المحامي محمد العلي رئيســا وعضوية كل من 
المحامي وليد شاكر وصالح اليونس وإسماعيل الطراد 
وشــحاذه الطه وبعد نهاية المؤتمر قام الحضور بجولة 

اطالعية على مسبح وملعب النادي.

نادي قدسيا
عقد نادي قدســيا مؤتمره االنتخابــي بحضور الكوادر 
الرياضية بالنادي ومعظم أعضاء اللجنة التنفيذية في 
المحافظة، والفعاليــات االجتماعية واالقتصادية في 

البلدة.
وتناولت المداخالت المقدمة المصاعب التي يعيشها 
النادي، سواء لناحية المنشأة، أو توفير الدعم المالي، 
والعناية بالفئات العمرية, وجــاءت الفقرة االنتخابية 
بطريقة توافقيــة على مجلس اإلدارة برئاســة محمد 
رجــب حليمة وعضوية كل من محمــد بالل ابو عدلة 
- حسان حليمة - محمد ميرزا - عبد الرزاق البوشي - 

محمد راشد القادري- حسان بدران.

نادي جيرود
بحضور عبــدو فرح رئيس اللجنــة التنفيذية لالتحاد 
الرياضــي بريف دمشــق عقــد نادي جيــرود مؤتمره 
االنتخابي وتــم انتخاب مجلس إدارة جديد برئاســة 
سامر عرابي رئيسا وعضوية كل من: جهاد حمود, ثائر 

القشبري, بالل العبد هللا, عبد الناصر الدبس.

نادي الطليعة
بحضــور الدكتور ماهــر خياطة نائب رئيــس االتحاد 
الرياضــي العام واســماعيل حلواني عضــو المكتب 
التنفيذي لالتحاد الرياضي العام ولؤي نعسان رئيس 
اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي بحماه عقد المؤتمر 
االنتخابي لنادي الطليعة حيث تم استعراض ومناقشة 
التقريــر الســنوي المقــدم للمؤتمــر وقدمت بعض 
المداخالت حول المصاعــب التي يعاني منها النادي 
والمطالــب التي تحتاجها كوادره, وبعدها تم االنتقال 
إلى الفقرة االنتخابية التي لم تســفر عن تشكيل إدارة 
جديدة لعدم اكتمال نصاب المرشحين وأحيل تقرير 
المؤتمر إلى اللجنة المشــرفة على االنتخابات التخاذ 

ما تراه مناسبا. 

أندية حلب
محمد هاشم إيزا

مع بداية الدورة التنظيمية العاشــرة لالتحاد الرياضي 
العام انطلقت المرحلة األولى متمثلة بانعقاد مؤتمرات 
األندية الرياضية حيث تمت دراســة ومناقشة التقارير 
المقدمة من مجالس اإلدارات والتي تضمنت جوانب 
العمــل في المجــاالت اإلداريــة والتنظيمية والفنية 
واإلنشائية واالستثمارية والتصديق عليها تم انتخاب 

مجالس إدارات جديدة وفق التالي:
نادي شرطة حلب: أهم المقترحات والتوصيات: 
السعي إلقامة معسكرات داخلية أللعاب القوة، وتأمين 
صالة تدريب خاصة بالنادي وإعادة تأهيل صالة نادي 
الشرطة التي دمرها اإلرهابيون في منطقة العرقوب، 
وتم  وتنشيطية،  تدريبية  دورات  بإقامة  واالستمرار 
انتخاب مجلس اإلدارة الجديد من: اللواء عصام رفعت 
سليمان  العقيد  (رئيسًا)،  حلب  شرطة  قائد  الشللي 
جاموس، العقيد علي يونس، المقدم عيسى سليمان، 
الحزوري،  محمد  المحامي  سليمان،  جاسم  النقيب 

أحمد هالل (أعضاء).
الشمالية:  للمنطقة  العسكري  النادي 
خالد بركات (رئيسًا)، نظير الشبلي، مصطفى بغدادي، 

أيمن خطيب، المعتصم بالله سيجري (أعضاء).
عالء  (رئيسًا)،  رمضان  أسعد  السفيرة:  نادي 
الحسين الحميدي، عبيد الكاسم، محمد ربيع عرجة، 

أسامة الديبو (أعضاء).
(رئيسًا)،  الفارس  خالد  نجيب  السكك:  نادي 
حسين عمر نايف، عبد اللطيف الحوت، محمد باسم 
سلطان، محمد عمار طرابيشي، عماد الدين مارديني، 

محمد جبارة (أعضاء).

أنور البكر

محليات

الدورة االنتخابية العاشرة لالتحاد الرياضي العام.. األندية تواصل عقد مؤتمراتها 

اللواء جمعة: بقدر ما نتحلى بالمسؤولية في اختياراتنا بقدر ما نؤسس لمرحلة مثمرة في رياضتنا
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حقــق اتحاد الجــودو نهضة فنية 
فــي أداء الالعبيــن على بســاط 
الجــودو وفــي تأهيــل المدربين 
القانون  مــع  تماشــيا  والحــكام 
الدولــي وأداء التحكيم فيه الذي 
أدخل العديد من التطورات لصالح 
اللعبــة وضبــط اتخاذ القــرارات 
وبناء  المحليــة  البطــوالت  فــي 
عالقــات قويــة علــى الصعيدين 
الياباني  واالتحاد  والدولي  العربي 
لرياضــة الجودو الــذي يعتبر من 
أهــم االتحــادات الوطنيــة على 
مستوى العالم, وحقق نهوضا في 
المحلية  بالبطوالت  المشــاركات 
التــي توســعت المشــاركة فيها 
إضافة  المحافظات  أغلب  لتشمل 
إلى هيئتي الجيش والشرطة مما 
زاد من قوة المنافسات, وللوقوف 
على التفاصيــل التقت –االتحاد- 
اتحاد  رئيــس  األيوبــي  ياســين 

الجودو والسامبو عبر هذا الحوار:
بطوالت بتحكيم دويل

عن حالة النهوض التي طرأت على 
لعبة الجودو خــالل العام الجاري 
2019 أجاب االيوبي رئيس اتحاد 
الجــودو قائال: تم تنفيذ البطوالت 
المحلية لكافة الفئات على النظام 
الدولــي من اســتخدام كاميرات 
الكترونيــة,  عالمــات  ولوحــة 
وأدخلنا نظام جهاز الســلكي بين 
القضــاة خــارج البســاط والحكم 
الواحد على البســاط تــم تطبيقه 

فــي بطولــة الرجــال والشــباب 
والسيدات والشابات والقى نجاحا 
جيــدا إضافة لكاميــرات التصوير 
حتى يتــاح الرجوع إليــه لضبط 
الحركات الفنية واحتساب النقاط 
المباراة,  فــي  لالعب  الصحيحــة 
وكانت المشاركة فيها من جميع 
المحافظات وكان التراجع واضحا 
فــي حلــب فــي فئتــي الرجال 
والشباب والســيدات ونتمنى أن 
تتضاعف الجهود في العام المقبل 

ويكون التحضير أكثر فاعلية.
اعتماد الكاتا

وتابع: تــم إحداث بطولــة الكاتا 
تماشــيا مــع البطــوالت العربية 
والقاريــة والدولية لجميع الفئات 
األشــبال  باســتثناء فئة  العمرية 
والشــبالت والغــرض منهــا رفع 
مســتوى الكاتــا في ســورية كما 
هو الحــال في الــدول المتقدمة 

باللعبة, وســنعتمد منتخبا خاصا 
للمشاركات الخارجية.

وحول صالــة المنتخــب الوطني 
الفيحــاء  مدينــة  فــي  للجــودو 
بإصالح  قمنــا  قــال:  الرياضيــة: 
بجميــع  وتجهيزهــا  الصالــة 
المعدات الالزمة من إنارة وصيانة 
المدرجــات ووضع مكتــب فيها 
ووضح  الحديد  لتدريــب  ومنطقة 
لوائح تتعلق باتحــاد الجودو على 
دائر جدران الصالــة ولوحة كبيرة 
تتضمن الميثاق األخالقي للجودو, 
وأصبحــت جاهزة الســتقبال أية 

بطولة عربية أو أقليمية.
تأهيل كوادر فنية

وتابــع األيوبي: أقمنا هــذا العام 
دورة مركزية للمدربين تم التركيز 
فيهــا علــى اتقــان االساســيات 
والمهارات التي تساهم في تطوير 
األداء بعد فترة تراجع خالل األزمة 

التي مرت بها البلد وحققت نجاحا 
جيــدا في تطوير رياضــة الجودو, 
ونفذنــا دورة ثانيــة فــي مجــال 
التحكيــم تم االطــالع فيها على 
التعديــالت الجديــدة على قانون 
التحكيــم الدولي, واتخذ قرارا في 
اتحاد اللعبة بدراسة واقع التحكيم 
وتقديم شهادات تقدير ألحسن 3 
حكام لهــذا العــام 2019 ويطبق 
كذلك علــى أفضل 3 مدربين من 
حيث نتائج العبيهم في البطوالت 
المحلية ومنحهم شــهادات تقدير 
وتكون لهــم األولية فــي مرافقة 
العبيهــم في الســفر مــع بعثات 

المنتخب الوطني الخارجية.
نشاط خارجي

وعــن نشــاط اتحــاد اللعبة على 
المستوى الخارجي قال: تم تفعيل 
العالقات مع االتحاد الدولي وعدد 
من االتحــادات الوطنية, وتوطيد 

العالقة مع االتحاد الدولي للجودو 
وشــاركنا في بطولــة العالم التي 
نظمتها اليابان بالعبين, وحضرت 
التحاد  العامة  الجمعيــة  اجتماع 
الجــودو الدولي الــذي وعد فيها 
بلقــاء شــخصي رئيــس االتحاد 
الدولي للجودو بدعم اتحاد اللعبة 
في ســورية بـ 500 قطعة بســاط 
جودو بمــا يعادل 7 بســط لعب 
ســوف نوزعها علــى المحافظات 
والمراكز النشيطة إضافة إلى 300 
بدلــة تدريب و30 بدلــة معتمدة 
للمنتخــب الوطنــي للمباريــات, 
وإرســال مدرب إلى ســورية هذا 
العام مــن االتحــاد الدولي لمدة 
20 يومــًا, وعودة المشــاركة في 
للمنتخبات  العربيــة  البطــوالت 

واألندية.
التطوير النوعي

النوعي  الفنــي  التطويــر  وحــول 

ومســتلزماته أجاب األيوبي قائال: 
التطوير النوعــي يحتاج إلى ركائز 
أساســية تتمثل في وجود الالعب 
الجيد والمدرب والتخطيط السليم 
والدعم المالــي ويمكن من الكم 
أن يظهــر 4 العبيــن موهوبيــن 
يمكن أن يصلوا إلى المنافســات 
الفتــرة  هــذه  وفــي  الخارجيــة, 
تراجعــت لعبة الجــودو للظروف 
التــي مــرت بهــا البلــد وخطتنا 
الوسائل  بكافة  المستوى  تحسين 
القاعــدة للقمــة  الممكنــة مــن 
والمشاركة في البطوالت الخارجية 

لتحقيق التفاهم واالنسجام.
بطاقة

ياســين االيوبــي: بطــل ســورية 
فــي رياضة الجودو لمــدة 11عاما 
للشــباب والرجال, أحرز الميدالية 
الفضية في الــدورة العربية 1976 
حائز على دبلوم تدريب من اليابان 
لمدة 6 أشــهر وآخر مــن ألمانيا 
الشرقية لمدة شهر في دورة عالية 
ومدرب  للمنتخبــات  المســتوى 
منتخــب وطنــي لمــدة 18 عاما 
ومــدرب في دورة المتوســط في 
ســورية وأحــرز الميدالية الفضية 
 A وأولمبــي   A دولــي  وحكــم 
وشارك في تحكيم دورة برشلونة 
وبطولة العالم في فرنســا وحكم 
دولــي للكاتا درجــة أولى وحاضر 
فــي 3 دورات تضامــن عربيــة, 
ويحمل حــزام 7 دان كــودوكان 
وحزام 8 دان وطني, ورئيس لجنة 
غــرب آســيا للكاتا وعضــو لجنة 

الكاتا باالتحاد اآلسيوي. 

محليات

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

العام عدة قرارات أبرزها:
� إيفاد معتــز قوتلي عضو المكتب التنفيــذي لالتحاد الرياضي العام 
رئيســًا لبعثة المنتخب الوطني أللعاب القــوى للرياضات الخاصة إلى 

اإلمارات خالل الفترة من 5-2019/11/14 للمشاركة في بطولة العالم.
� إيفاد بعثة المنتخب الوطني للســباحة إلــى كازان خالل الفترة من 
10/22 ولغاية 2019/11/1 للمشــاركة في المعســكر التدريبي وبطولة 

كأس العالم.
� إيفــاد بعثة المنتخب الوطنــي للقوة البدنية إلى اإلمــارات العربية 
المتحدة – دبي بالفترة من 18-2019/11/23 للمشاركة في بطولة العالم 
للقوة البدنية والبعثة مؤلفة من المدرب محمد خضور والالعبين: أحمد 

عبد هللا – الرا الترك – عمر بكور (يتم انتقاء 2 منهم عند السفر).
� إيفــاد بعثة المنتخــب الوطني أللعــاب القوى للرياضــات الخاصة 
إلــى اإلمارات بالفترة من 5-2019/11/14 للمشــاركة في بطولة العالم 
والبعثة مؤلفة من المدربين: محمد جمال العليوي – مصعب عيشــة 

والالعبين: محمد خالد محمد – عالء عبد السالم – علي أسعد.
� إيفــاد بعثة المنتخب الوطنــي لرفع األثقال إلى كوريا الشــمالية – 
بيونــغ يانغ بالفترة من 19-2019/10/27 للمشــاركة في بطولة آســيا 
للناشــئين وللشباب والبعثة مؤلفة من حســنين الشيخ رئيسًا للبعثة 
والحكم باســل ابراهيم والمدرب عهد جغيلي والالعبين والالعبات: عز 

الدين الغفير – أحمد العلي – ماري جغيلي – ميرنا حسن.
� إيفاد بعثة نادي الثورة للســيدات بكرة السلة إلى األردن بالفترة من 
28-2019/10/31 إلجراء معسكر تدريبي مشترك يتخلله مباريات ودية 
مع ســيدات نادي الفحيص والبعثة مؤلفة من ســالم عالوي رئيســة 
النــادي – عبد هللا كمونــة مدرب – طاهر المهنا مســاعد مدرب – روال 
جبــري إدارية – ماهــر ناصر معالــج والالعبات: زينة يازجــي – ماريا 
دعيبس – ســدرة ســليمان – جيسيكا حكيمة – شــغف فاعور – نورا 
بشــارة – ماري عبد هللا – أليسيا ماكاريان – ســتيفاني أطرش – سارة 

المهنا – سارة إلياس – أليسا دبل – نوال ماردو.
� إيفاد المدير الفني لالتحاد العربي الســوري لكرة القدم الســيد مهند 
الفقيــر ومــدرب حراس المرمى الســيد عبــد هللا تركمانــي والمعالج 
الفيزيائي السيد خالد الشيخ إلى روسيا – موسكو ضمن بعثة المنتخب 
الوطني للناشــئين بكــرة القدم خــالل الفترة مــن 2019/10/30-18 
للمشاركة في بطولة كرة القدم للناشئين بمناسبة الذكرى /75/ النتصار 

روسيا بالحرب الوطنية العظمى.

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي 

أحرز العبــا منتخبنا الوطني لرياضة المواي تاي علي 
حافظ وعال الشعار ميداليتين برونزيتين في البطولة 
العربية التي أقيمت منافســاتها في اإلمارات العربية 
المتحدة بمشــاركة أكثر من 100 العب والعبة مثلوا 
15 دولة, ونال حافظ برونزية وزن 75 كغ فيما أحرزت 

الشعار برونزيتها بمنافسات وزن 60 كغ.
وقال رئيس اللجنة العليا للمواي تاي ضياء مارديني 

إن البطولة شــهدت منافســات قوية لمشــاركة عدد 
كبير من أبطال اللعبة المتميزين على المســتويين 
العربي والدولي وبالتالي ظهور فنيات عالية ومهارات 
كبيرة وخصوصا في األدوار النهائية بمختلف األوزان, 
وأضاف مارديني: رغم قوة المنافسة وحجم المشاركة 
الكبيــر فإن العبينــا تمكنوا من الوصــول إلى الدور 
نصف النهائي بأداء جيد وحققوا البرونزيتين بجدارة.

ميداليتان برونزيتان 
لمنتخبنا في البطولة العربية للمواي تاي

تعتبــر الالذقيــة من أوائــل المحافظات 
التــي اعتمــدت رياضة القوس والســهم 
ضمــن ألعابهــا بعــد إحداثها فــي القطر 
واعتمادهــا من قبــل االتحــاد الرياضي 
العام ولم تمــِض فترة طويلة حتى كانت 
من أولــى المحافظات بطولــة وإنجازات 
على الصعيدين المحلي والعربي والقاري 
بعد إعــداد وتأهيل العبين والعبات على 
مســتوى وأداء متطــور وفعــال وهذا لم 
يــأت من فراغ إنما علــى يد عراب اللعبة 
وأحــد روادها وعشــاقها فــادي األخرس 
عضو اتحاد اللعبــة ورئيس اللجنة الفنية 
بالالذقيــة والمــدرب ذو الكفــاءة الفنية 
واإلمكانيــات العالية والــذي يحدثنا عن 

مسيرة اللعبة منذ إحداثها وحتى اآلن.
بداية

على سبيل التذكر فإن اللعبة أحدثت في 
ســورية عــام 2008 بعــد أن كانت تابعة 
التحاد الرماية وتم تشكيل أول اتحاداتها.

اللعبة فــي الالذقية  ومباشــرة اعتمدت 
وخالل فتــرة قصيــرة كانت مــن أوائل 
البطــوالت وحافظت  المحافظــات فــي 
علــى ذلك عــدة مواســم لحيــن دخول 
أندية دمشــق مرحلة التحديــث وتطوير 
تجهيزات اللعبــة خاصة عن طريق بعض 
الداعميــن ونجحت فــي التواجد الفعال 
إلــى جانب حلــب والمنافســة بقوة في 

البطوالت وإحرازها وهو مؤشــر جيد على 
انتشــار اللعبة ونتمنــى المزيد من باقي 
المحافظــات فــي اعتمــاد اللعبة ضمن 

ألعابها.
اللعبة يف الالذقية

دخلــت اللعبة إلــى الالذقيــة نهاية عام 
2010 وتــم اعتمادهــا واعتمــادي أنــا 
كمــدرب وحيد بعــد أن خضعــت لعدة 

دورات محليــة وخارجية فــي جمهورية 
مصر العربيــة ودورة تدريب فــي العراق 
وعملــت على إعــداد وتأهيــل الالعبين 
والالعبات بغية التحضير للمشــاركة في 
البطوالت وكان عام 2011 بداية للمشاركة 
بأول بطولة على صعيد الجمهورية وأحرزنا 
المركز الثاني ومن يومها ونحن نشــارك 
في البطــوالت وننافس بقــوة على إحراز 

المسافات ولجميع  اإلنجازات في جميع 
الفئات علــى الرغم من قلــة التجهيزات 

التي هي مكلفة جدًا وعالية الثمن.
العبون والعبات

ولم يمض وقت طويــل حتى أصبح عدد 
ممارسي اللعبة 21 العبًا والعبة من كافة 
الفئــات العمرية باســتثناء فئــة الرجال 
حيث كنــا نشــارك بفريق الشــباب في 
بطوالت الرجال ولم نتخلف عن أية بطولة 
حتــى تاريخه وأحرزنا بطولــة الجمهورية 
أول ثماني ســنوات مما أهلهم للمشاركة 
عربيًا وقاريًا ونحن بصدد تأهيل أكبر عدد 

ممكن من العبي والعبات المستقبل.
إنجازات وألق

شــارك العبــو والعبــات الالذقيــة مــع 
اســتحقاقات  فــي  الوطنــي  المنتخــب 

خارجية على النحو التالي:
- شــاركت الالعبة هديل السعيد في فئة 

الشبالت في بطولة بروسيا االتحادية.
- شاركت الالعبة خلود فاروسي في بطولة 

قارية في بنغالدش مرتين.
- شــاركت الالعبة خلود فاروســي نادي 
التضامن في بطولــة األندية العربية التي 
أقيمــت في العــراق أيلــول الماضي مع 
مدربهــا فــادي األخــرس وحققت ثالث 

ميداليات على الشكل التالي:
- ذهبية المجموعة األولى بمجموع 503 

من أصل 360.
- برونزية المجموع العام الفردي بمجموع 

553 من أصل 720.

- فضيــة خــروج المغلوب حيــث فازت 
الوليــد والعراقية  على التونســية رحاب 
فرح جعفر وخســرت أمام المغربية مريم 

زمخمخ.
صعوبات ومعوقات

العمليــة التدريبيــة بكل صراحة تســير 
بشــكل مقبــول بل جيــد ولكن مــا زلنا 
حيــث  واألدوات  للتجهيــزات  نحتــاج 
يصعب تأمينها من جانب نادي التضامن 
لغالء ثمنها وارتفاع سعرها وعدم توفرها 

بالقطر.
ونحن نطمــح بإيجاد داعم لهــذه اللعبة 
يعمل على رعايتها وتأمين مســتلزماتها 
بدمشق وحلب ومع ذلك العبونا والعباتنا 
مؤهلون للمنافســة عربيــًا وقاريًا وحتى 

دوليًا.
دعم ورعاية

أتقدم باسم أسرة اللعبة بالالذقية بالشكر 
الجزيل للــواء موفق جمعة رئيس االتحاد 
الرياضــي العام دعمــه المســتمر للعبة 
وتأمين مشــاركات خارجيــة لها وكذلك 
لرئيس مكتب األلعاب الفردية د. إبراهيم 
أبا زيد متابعته واهتمامه ورئيس وأعضاء 
تنفيذيــة الالذقيــة على الدعــم والرعاية 
والتكريــم المســتمر ولنــادي التضامن 
اعتمــاد اللعبــة ضمــن ألعابــه وتأمين 
التجهيــزات واللبــاس والتحــاد اللعبــة 
متابعته الجيدة والشــكر الخاص لشــركة 
أمان متمثلة برئيســها ســامر فوز تأمين 

مشاركتنا في البطولة العربية.

رياضة الجودو.. خطوات ملموسة بتطوير األدوات على طريق النهوض باللعبة 

القوس والسهم بالالذقية.. قاعدة جيدة ونتائج طيبة

صبحي أبو كم

محمد عجان

زياد عامر 

صالح أورفلي

محمد هاشم إيزا علــى ملعب الحمدانيــة الصناعي انطلقت منافســات بطولة 
أنديــة حلــب بكرة القدم لفئة األشــبال مــن مواليد 2005- 
2006، في المجموعة األولى تعادل االتحاد مع الحرية ســلبًا 
من دون أهــداف والقلعة مع اليرمــوك بهدفين لكل منهما 
وفاز الشهباء على النيرب 2/0 وفي المجموعة الثانية تعادل 
عفرين مع العمال بهدف لكل منهما والجالء مع الشرطة 2/2.

لقاءات ودية
في مباريات ودية كروية تغلب الحرية على عفرين (رجاًال) 4/1 
وفاز اليرموك على القلعة (شــبابًا) 3/0 والقلعة على عفرين 

رجاًال 3/0 أيضًا وتفوق الحرية على الحرفيين (ناشئين) 2/0، 
واالتحاد على القلعة بنفس الفئة 2/0 أيضًا وتعادل القلعة مع 
الشرطة بهدف لكل منهما، والحرية مع القلعة بذات النتيجة.

وعــاد إلى حلب فريق شــباب االتحاد بعد أن أقام معســكرًا 
تدريبيًا في ربوع الســاحل لمدة أسبوع لعب خالله مباراتين 
خسر األولى أمام حطين بهدف وتعادل في الثانية مع الساحل 

بهــدف لمثله وفي طريق عودة الفريق لعــب مباراة ثالثة في 
حماة مع الطليعة أسفرت عن التعادل من دون أهداف.

دعم للحكام
في مبــادرة طيبة قدمت تنفيذية حلــب إلى مجموعة حكام 
الكرة فــي المحافظة ألبســة رياضية للتحكيــم مع انطالقة 
الموســم الجديد تحفيزًا وتشــجيعًا لهم على االلتزام وتطوير 
مســتوياتهم فنيًا وبدنيًا وفي ذات التوقيت قدمت مجموعة 
عاكف حالق ألبســة لكافة حــكام حلب بكرة القــدم للغاية 

نفسها. 

أخبار من مالعب حلب

أقامــت اللجنة الفنية للشــطرنج 
المحافظــة  بطولــة  بالســويداء 
للفئــات العمريــة للذكــور حيث 
جاء أوًال في فئة تحت 8 ســنوات 
كمــي الشــاطر تــاله أوس البني 
وجاد األشــقر بالمركــز الثالث أما 
فــي بطولة تحت 10ســنوات فقد 

فاز بالمركــز األول حمزة نصر تاله 
فجر حامد وتيم الشــاطر بالمركز 
الثالث وفي بطولة تحت 12 ســنة 
فــاز بالمركز األول جــاد الصفدي 
الثاني والثالث نسيم  وبالمركزين 
الزيلع وفي بطولة  الشوفي وفاتح 
فئة تحت 14 ســنة جــاء أوًال تيم 
الشــوفي تاله حازم الحاج وسوار 

نصر بالمركز الثالث.

أقيمت فــي حمــاة دورة مركزية 
الرياضي بمشاركة  تثقيفية للطب 
وحــكام  مدربيــن  دارســًا   40
وعامليــن فــي الحقــل الرياضي 
السورية  المحافظات  من مختلف 
حاضر بالــدورة كل من د. ســامر 
المصري، د. صفوح سباعي، د. عبد 
هللا عبد هللا، د. عامر سلطان، يمنح 
المشــارك شــهادة حضور لتقديم 
الملعب  فــي  األولية  المســاعدة 

ريثما يحضر أصحاب االختصاص. 
كان التنظيم رائعًا من قبل لجان 
اإلشــراف علــى الــدورة، وخاصة 
الفرعية للرياضات  الفنيــة  اللجنة 
الخاصة واللجنة التنفيذية، وإقامة 
الدورة بحماة أعطاها ميزة نجاح، 
ولفتنا نشاط هال طيفور أمين سر 
الدورة وهي رئيســة اللجنة الفنية 

الفرعية.
أعطانا هــذه المعلومــات محمد 
سليم عضو االتحاد العربي السوري 

للرياضات الخاصة. 

شطرنج السويداء للفئات العمرية

دورة مركزية للطب الرياضي بحماة

بالشفاء العاجل 

جراحيًا  عمالً  علي  عبير  الثورة  صحيفة  في  الزميلة  أجرت 
للزميلة  االتحاد  صحيفة  أسرة  تمنيات  مع  بالنجاح  تكلل 
لعملها  السريعة  والعودة  العاجل  بالشفاء  العزيزة 
سليمان  مفيد  زوجها  والزميل  عبير  الزميلة  وتتقدم 
الطبي  وكـــادره  الحديث  المهايني  مشفى  إدارة  إلــى 
والتمريضي واإلداري وللدكتور معاذ المهايني والدكتور 
رعاية  من  قدموه  لما  الجزيل  بالشكر  حميد  ــروان  م

واهتمام أثناء العمل الجراحي وبعده. 
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مع بدايــة النشــاط الســلوي لهذا 
وكأس  عــام  دوري  الموســم 
الجمهوريــة فقد شــهدت الصالة 2 
بمدينة األســد الرياضيــة مباراتين 
لدوري الشــباب وكأس الجمهورية 
للرجال فيما لعبت ناشئات حطين 
مباراتهن األولى في طرطوس وفيما 
يلــي النتائــج الكاملــة للمباريات 

الثالث.
كأس الجمهورية

في أولــى مبارياته بكأس الجمهورية 
للرجال تعرض فريق حطين لخســارة 
قاســية أمام ضيفــه الكرامة وبفارق 
كبير من النقــاط 60/80 بعد مباراة 
تسيدها الكرامة في شوطيها األولين 
أداء فعــاًال وســيطرة مطلقــة وعبر 
تكتيــك ســلوي ممتع عبــر العبيه 

طــوال القامة الذين أحســنوا الدفاع 
والتســجيل مــن تحت الســلة وقد 
نجحوا فــي إنهاء الربــع األول 8/28 
وتابع الكرامة بأسلوبه السريع وبوتيرة 
لعب قوية وأنهى الربع الثاني 14/19 

ليصحو فريق حطيــن متأخرًا ولكن 
اســتطاع أن يملــك الملعــب دفاعًا 
وهجومًا وتســجيل ثالثيات ممتعة 
وبأداء ســريع ونجح فــي إنهاء الربع 
الثالث لصالحــه 17/20 وعلى الرغم 

من أن حطين تابــع وبأفضلية الربع 
الرابع لكن فــارق النقاط بقي لصالح 

الكرامة مع أنه تقدم 16/18.
فوز جديد لشباب حطين

فــي أولى مباريات دوري الشــباب 

نجــح فريــق حطيــن بالفــوز على 
ضيفــه الطليعة بنتيجة 62/72 بعد 
مباراة جيدة المســتوى واألداء من 
الجانبيــن اللذيــن أمتعــا الحضور 

الكبير بمستوى سلوي ممتع.

خسارة ناشئات حطين
وعــاد فريــق ناشــئات حطين من 
طرطــوس بخســارة غيــر متوقعــة 
وبفــارق نقطــة واحــدة 42/41 بعد 
مباراة متكافئة في األداء والمستوى.

فوز ناشئات التضامن
وســجل فريــق ناشــئات التضامن 
بدايــة جيدة بفوزه علــى القدموس 
بنتيجة كبيرة 36/77 بعد مباراة من 

جانب واحد. 

كرة السلة

محمد عجان

صالح أورفلي

أبي شقير 

انطلقت األسبوع الماضي (الجمعة) منافسات 
الموســم الجديد لكــرة الســلة 2019 / 2020 
(دوري الفئــات العمرية)، حيــث أقيمت أربع 
مباريــات بــدوري الشــباب ففــي المجموعة 
الجنوبية حقــق جرمانا فوزًا غاليــًا على الثورة 
بفــارق (27) نقطة 84 / 57 حيث تقدم جرمانا 
بالربع األول 22 / 19 فيما تفوق الثورة في الربع 
الثاني 9 / 13 لينتهــي النصف األول بالتعادل 
(31 / 31) وفي الربــع الثالث تفوق جرمانا 30 
/ 6 ووســع الفارق بالربع الرابع الذي انتهى 23 
/ 20، وكان أفضل مســجل فــي المباراة العب 
جرمانــا ليث الحو بـ22 نقطــة، وحقق الجيش 
فوزًا ســهًال على المحافظة بفارق قياســي بلغ 
(64) نقطة 93 / 29 حيث انتهت أرباع المباراة 

وكان   .(9  /  25 -10 /  9-21  /  22  -1  /  25)
أفضل مســجل في المباراة راغــب الجبة بـ23 
نقطة، في المباراة الثالثة فاز النصرعلى الفيحاء 
بفارق (31) نقطــة 72 / 41 حيث انتهت أرباع 
المباراة (27 / 3- 15 / 10- 12 / 16- 18 / 12) 
وفي الالذقية فاز حطين علــى الطليعة بفارق 
(10) نقاط 72 / 62 حيث انتهت أرباع المباراة 
(18-13، 12-17، 15-25، 17-17) وفي انطالق 
منافســات دوري الناشــئين فاز الكرامة على 
مســتضيفه محردة 21-60 حيث انتهت أرباع 

المباراة (14 / 4، 14 / 4، 19 / 4، 13 / 9).
فوز كبير للبطل

منافســات المرحلة األولى من دوري الناشئات 
شهدت فوز بطل الموسم الماضي التضامن على 

ضيفه القدمــوس بفارق (41) نقطــة 77 /  36 
حيث انتهت أربــاع المباراة(20-7، 25-8، -22

9، 12-10) حقق الساحل فوزًا صعبًا على حطين 
بفارق نقطة واحــدة 42 / 41 حيث انتهت أرباع 

المباراة (11 / 7- 9 / 15- 9 / 11- 13 / 8).
نتائج منطقية

في انطالق منافســات مجموعة دمشق بدوري 
الناشــئين فــاز المحافظة علــى جرمانا بفارق 
(17) نقطة 60 / 43 والنصر على صحنايا بفارق 
(14) نقطة 58 / 44 والوحدة على العربي بفارق 

(35) نقطة 82 / 47.
فوز قياسي لناشئات الثورة

وفــي دوري الناشــئات (مجموعــة دمشــق) 
أقيمت ثالث مباريــات في المجموعة الثانية، 

حيث فاز األشــرفية على الجيش بفارق (36) 
نقطــة 66 / 30 حيث انتهت أرباع المباراة (16 
/ 7- 21 / - 15 / 14-6 / 3) وحقــق الثــورة 
فوزًا كبيرًا على قاسيون بفارق (48) نقطة 80 / 
32 حيــث انتهت أرباع المباراة (24 / 14-27 / 
17-8 / 12-3 / 7) وفاز النصر على بردى بفارق 
(12) نقطة 62 / 50 حيث انتهت أرباع المباراة 

.(14 / 14 -13 / 25 -10 / 13-13 / 10)
المباريات القادمة

تقام اليوم (الســبت) مباريــات الجولة الثانية 
(ذهابًا) من دوري الناشئات (مجموعة دمشق) 
حيــث يلتقي قاســيون مع األشــرفية ويلعب 
بردى مع الجيش والثــورة مع النصر والفيحاء 

مع جرمانا والوحدة مع المحافظة.

تنطلــق الثالثــاء القادم منافســات 
كأس الجمهوريــة ألنديــة الرجــال 
(مجموعة دمشق) حيث من المقرر 
أن تقــام مباراتــان ففــي المباراة 
األولــى يلعب الوحدة مــع الفيحاء 
الرابعة عصرًا وفي المباراة  الســاعة 
الثانية يلتقــي النصر مع الثورة عند 
الســاعة السادســة بصالــة الفيحاء 
المسابقة  بدمشــق، وكان  الرئيسية 
انطلقت االثنين الماضي بالمجموعة 
الوســطى ففي الالذقية فاز الكرامة 
على مستضيفه حطين بفارق (20) 
نقطــة 80/ 60 حيث انتهــت أرباع 
المباراة (28 - 8، 19 - 14، 17 - 20، 
16 - 18) وفــي حماه فــاز النواعير 
علــى الطليعة بفــارق (5) نقاط 81 
/76 حيث انتهت أرباع المباراة (20 

.(17/ 19 -23/ 20 -23/ 22 -13/
الطليعة وحطين بدون جمهور

من المقرر أن تلعب (أمس األول) 

الخميس مباراتان ضمن منافسات 
الوثبة  يســتضيف  حيث  الكأس، 
فريق النواعير في صالة غزوان ابو 
زيد في حمص الســاعة 5 مساء، 
الطليعة مــع ضيفه  كما يلتقــي 
حطين بنفــس التوقيت في صالة 

ناصح علوانــي في حماه، علمًا أن 
هذه المباراة ستقام بدون جمهور 
جمهور  علــى  اتحاديــة  لعقوبــة 
المفرقعات  الستخدامهم  الطليعة 
الدخانيــة والناريــة فــي مبــاراة 
ســيتم  حيث  والنواعير،  الطليعة 

تغريم فريق الطليعة بغرامة مالية 
حسب المادة 3-10-1 من الالئحة 
االنضباطية التــي تنص على منع 
اســتخدام المفرقعات النارية في 
الصاالت لما لهــا من مخاطر على 

الجمهور والصحة العامة.

ســحبت األســبوع الماضــي 
بمقر اتحاد كرة السلة بمدينة 
الرياضية قرعة كأس  الفيحاء 
الســيدات  ألندية  الجمهورية 
منافســات  ســتنطلق  حيث 
األحد  غد  مســاء  المســابقة 
الرئيســية  الفيحــاء  بصالــة 
بدمشــق حيث من المقرر أن 
يلتقي في الدور األول الفيحاء 
مع العربي عند الساعة الرابعة 
عصرًا ثــم يلعب بــردى مع 
جرمانا عند الســاعة السادسة 
على أن تقام مباراتي مرحلة 

اإلياب مساء األربعاء القادم.
الدور الثاني

بنــاء علــى القرعة ســيلعب 
بالــدور الثانــي الوحــدة مع 
المتأهل من الفيحاء والعربي 
على أن يلعب قاســيون مع 
المتأهل مــن جرمانا وبردى 
األحــد القــادم فــي مبــاراة 
الذهاب واألربعاء في مواجهة 

اإلياب.

استراحة وقمة 
الثورة  فريــق  اللقــب  حامل 
ينال قســطًا مــن الراحة بناء 
علــى القرعــة علــى أن تبدأ 
النهائي  ربع  بالــدور  مبارياته 
ومن المتوقع أن يلتقي فريق 
المتأهل  تجاوز  (إذا  الساحل 
مــن محردة وســلمية) فيما 
يبدأ األشــرفية مبارياته أيضًا 
النهائــي بلقاء  بالــدور ربــع 
المتأهل من مواجهة تشرين 
والمتأهــل من لقــاء حطين 

والتضامن.
استعداد ولقاءات ودية 

كأس  النطــالق  اســتعدادًا 
الجمهورية أقام فريق الوحدة 
للســيدات معســكرًا تدريبيًا 
في طرطوس ولعب مباراتين 
وديتين مع الســاحل خســر 
بالمبــاراة األولى بفارق (25) 
نقطة (41 /66)وفاز بالمباراة 
الثانية بفــارق (6) نقاط (64 

 .(58/

في انطالق دوري كرة السلة موسم (2019 - 2020)

شباب جرمانا غلبوا الثورة وفوز كبير لناشئات التضامن وناشئي الوحدة

كأس الجمهورية ألندية الرجال لكرة السلة

الثالثاء.. الوحدة يواجه الفيحاء والنصر يلتقي الثورة
كأس الجمهورية ألندية السيدات لكرة السلة

غدًا.. الفيحاء يستضيف العربي وبردى يلتقي جرمانا

بناء على اجتماع اتحاد غرب آسيا 
الذي عقد األســبوع  الســلة  لكرة 
الماضي في مقر اللجنة االولمبية 
الســورية أصدر اتحاد غرب آســيا 
روزنامة نشــاطات االتحاد لموسم 
2020-2019 رســميًا على الشكل 

التالي:
1- بطولةU16 للســيدات – سورية 

- شهر كانون األول 2019.
2- بطولة U18 للذكور - ســورية-

شهر شباط 2020.
إيران-  للذكــور-   U17بطولــة  -3
خــالل الفتــرة مــن 20 تشــرين 

الثاني-20 كانون االول 2019.
4- بطولــة U15 للذكــور- العراق 

.2020
للســيدات-   U18 بطولــة   -5

لبنان-2020.

اتحاد غرب آسيا 
يصدر روزنامة 
بطوالته رسميًا

أنشطة سلة الالذقية في أسبوع

جرت انتخابــات األندية الرياضية في حماة 
الختيــار إداراتهــا الجديدة حســب الخطة 
الموضوعة من قبل اللجنة التنفيذية وأشرف 
على هذه االنتخابات رئيس وأعضاء اللجنة 
التنفيذية لالتحاد الرياضي بحماة كل بدوره 
الموضــوع.. كمــا حضر جانبــًا منها رئيس 
التنفيذي لالتحاد  وبعض أعضاء المكتــب 
الرياضي العام، ورئيس مكتب الشباب بفرع 

الحزب ورؤساء الشعب الحزبية.
حول سير االنتخابات بأندية حماة قالت لنا 
شذى جردات عضو اللجنة التنفيذية بحماة 

رئيسة مكتب التنظيم:
العمليــة االنتخابيــة في أنديــة حماة بلغ 
عددها 37 ناديًا وعقــدت األندية مؤتمراتها 
االنتخابية حسب الجدول الزمني الصادر عن 
مكتب التنظيم الفرعي وجرت هذه العملية 
بكل هــدوء ونجاح النتخاب أعضاء مجلس 
اإلدارة وهنــاك إدارات نجحــت بالتزكيــة 

وبالتفاهم عليها بين أعضاء النادي.
وهناك أندية لم يكتمل فيها نصاب األوراق 
المطلوبــة فأحيلــت إلى اللجنة المشــرفة 

الفرعية في المحافظة لدراســة الوضع ومن 
ثم ليصار إلى تشــكيل إدارات تليق بأندية 
حمــاة ونتمنى لها التوفيــق والنجاح ومن 
أبرز المؤتمــرات التي جرت فــي محافظة 
حمــاة كان مؤتمر نادي كفربو الرياضي هذا 
النادي العريــق الصاعد بقوة والمنافس في 
بعض األلعاب الرياضيــة، حيث وصل عدد 
الناخبيــن إلــى 85 ناخبًا وتمــت العملية 
االنتخابية بكل ديمقراطية وسهولة وبساطة 

ومباركة من الجميع لإلدارة الجديدة وشكر 
لإلدارة الســابقة وكان من أنجح المؤتمرات 
في محافظــة حمــاة، تالها مؤتمــر نادي 
ســلمية الذي تميز بالحضور الكبير جدًا من 
األعضاء الذي وصل عددهم إلى 444 عضوًا 
أصيًال والمنتخبين 385 عضوًا واســتمرت 
العملية االنتخابية مع فرز األصوات حوالي 
7 ساعات.. وجرت العملية بكل ديمقراطية 
وحرية وسهولة وتمت المباراة من الجميع 

والتمنيات بمســتقبل زاهر لنادي ســلمية 
العريق وكان مؤتمر نــادي النواعير متميزًا 
بالهدوء والحضور الالفت وتم انتقاء مجلس 

اإلدارة الجديد بالتزكية.
وهي إدارة بتقييم الجميع متميزة شــبابية 
متعلمــة ومثقفة وإمكانــات مادية وكلهم 
مــن أبناء النــادي المحبيــن والمخلصين 
النواعيــر والمحافظة  لناديي  والمشــرفين 
حمــاة، ونتمنى لهــم التوفيــق، أما مؤتمر 
نــادي الطليعة فلم يكتمــل النصاب الالزم 
لتشــكيل أعضاء اإلدارة بسبب نقص بعض 
األوراق لبعض المرشــحين وأحيلت أوراق 
المؤتمر إلى اللجنة المشــرفة.. وســتنتهي 
العمليــة االنتخابيــة فــي يــوم الخميس 

.24/10/2019
تعقيب المحرر

مــن غيــر المعقول مــا جرى بمؤتمــر نادي 
الطليعة صاحب التاريــخ العريق بين األندية 
السورية والذي يعد أعضاؤه باآلالف وجماهيره 
بعشــرات اآلالف أن يكون مؤتمره هزيًال بقلة 
الحضور وعــدم اكتمال نصاب اللجنة اإلدارية 
وغيــاب األعضاء الكبار عن حضــور المؤتمر، 
هذه المسألة يجب أن يكون لها حل ومساءلة 

لعدم تكرار مثل هذه الحالة.

المؤتمرات االنتخابية ألندية حماة تفاوتت بالحضور والنجاح

بمشــاركة 61 العبا من مختلف االعمار أقيمت بطولة 
تنشــيطية للشــطرنج بمناســبة ذكرى حرب  تشرين 

التحريرية وذلك في صالة نادي عمال  حمص.
وأســفرت نتائج البطولــة التي اســتمرت ثالثة ايام 
وتضمنت ســبع جــوالت عن فوز الالعبــة نور قنص 
برصيد 6 نقــاط تالها علي وقاف برصيد 6 نقاط  فيما 
حل إدوار لطيفة ثالثا برصيد 6 نقاط وذلك بعد تطبيق 

قوانين كسر التعادل. 
و لفــت رئيس اللجنــة الفنية للشــطرنج في حمص 
حســن المحمود الى المســتوى المتميز الذي قدمه 
الالعبــون والالعبات مــن الفئات العمريــة الصغيرة 
ووصــول معظمهم الى األدوار النهائيــة ما يدل على 
توســع قاعدة ممارســي هذه اللعبة فــي المحافظة 

وتطورها.

في إطار التعاون المشــترك بين 
القنيطــرة وفرع  تربيــة  مديريــة 
االتحــاد الرياضــي بالقنيطرة عقد 
التربية  لمدرســي  موسع  اجتماع 
المركز  القنيطرة في  الرياضية في 
الثقافي بتجمــع برزة جرى خالله 
مناقشــة واقع الرياضة المدرسية 
اآلليات  وإيجــاد  المحافظــة  في 
تطوير  علــى  للعمــل  المناســبة 
القنيطرة  في  المدرســية  الرياضة 
ومعالجة الصعوبات التي تعترضها 

والبحث في مقترحات التطوير.
حضــر االجتمــاع فراس موســى 
رئيس فرع االتحــاد الرياضي في 

القنيطرة  ود ضياء حمدان الموجه 
األول لمادة التربية الرياضية ونزار 
ســلمان مديــر التربية المســاعد 

عضو قيادة الشعبة الحزبية األولى 
ورئيس وموجهي التربية الرياضية 

بالمحافظة.

من أجل الرياضة المدرسية بالقنيطرة

٦١ العبًا في شطرنج حمص التنشيطي
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أيهم الحمزاويأنــــور البكــرم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

انقضت مباريات الجولة الرابعة من تصفيات 
كأس آســيا لكــرة القــدم والمؤهلة لكأس 
العالــم 2022 والتي لم تخل من المفاجآت 
ببعضها، األبرز بالجولة الســابقة كان تصدر 
منتخبنا للمجموعــة األولى وتابعت األردن 
مالحقة أســتراليا بالثانية وتغلبت البحرين 
على إيران بالثالثة.. وســقطت الســعودية 
بفخ التعادل الســلبي مع فلسطين، وأنهت 
المجموعــات لمصلحتها  قطر قمة خامس 
على حساب عمان، وواصلت اليابان مضيها 
بثقــة في مجموعتها الســهلة بوقت ضربت 
فيه تايلند بقوة وفاجأت اإلمارات وتصدرت 
الكوريتين  واتجهت األنظــار لتعادل بيــن 

الجنوبية والشمالية.
المجموعة األولى ارتقى بها منتخبنا الوطني 
للصدارة بفارق نقطتيــن عن الصين الفريق 
الوصيف بعــد تغلب المنتخــب على غوام 
برباعية نظيفة كان من نصيب عمر السومة 

فيها هاتريك ســجله بالدقائق (3، 44، 83) 
ووقــع محمود المواس على آخر األهداف د 

.90
وســقط الصين بفــخ التعادل الســلبي مع 
الفلبين وارتفع رصيد األخير لـ4 نقاط فيما 

للمالديف 3 وغوام أخيرًا من دون نقاط. 
األســترالي صدارتــه  المنتخــب  وواصــل 
للمجموعة الثانية بـ9 نقاط ويالحقه األردن 
7 فيما للكويت 4 ونيبال 3 وتايبيه من دون 

رصيد.
وســحق كنغارو مضيفهم تايبيــه 7/1 كما 
تغلبت األردن على ضيفتهــا نيبال برباعية 

نظيفة.
وفي المجموعة الثالثة تابع العراق سلســلة 
انتصاراته وتغلب بنتيجة كبيرة على مضيفه 
كمبوديــا 4/0 بوقــت فاجأ فيــه المنتخب 
البحريني ضيفه إيران وغلبه بهدف ليشارك 
العراق بالصــدارة ولكل منهما 7 نقاط وبات 

المنتخب اإليراني ثالثــًا بـ6 نقاط ثم هونغ 
كونغ وكمبوديا ولكل منهما نقطة يتيمة.

لرابــع  صدارتــه  أوزبكســتان  وكــرس 
المجموعــات بفــوزه على ســنغافورة 3/1 
ليرفــع رصيده إلى 6 نقــاط يليه المنتخب 
السعودي 5 الذي وقع بفخ التعادل السلبي 
مع فلســطين، وبــات األخير ثالثــًا بنقاطه 
األربع مشــاركة مع سنغافورة وأخيرًا اليمن 

بنقطتين.
قمة المجموعة الخامسة حسمها المنتخب 
القطــري لمصلحته بفوزه علــى عمان 2/1 
وبــات لقطر 10 نقــاط بالصــدارة مقابل 6 
لعمان وفي المواجهــة األخرى بالمجموعة 
تعــادل الهند مع بنغالدشــس 1/1 وتحتل 
أفغانســتان المركــز الثالث 3 ثــم الهند 2 

وأخيرًا بنغالدش بنقطة.
ويمضي الفريق الياباني بثقة في المجموعة 
السادسة ويتصدرها بـ9 نقاط بعد فوزه على 

طاجكســتان 3/0 كما فاز قيرغيزستان على 
منغوليــا 2/1 ويحتل قيرغيزســتان المركز 
الثاني 6 مشــاركة مع الطاجيك ثم منغوليا 

3 وأخيرًا ميانمار من دون نقاط.
وضربــت المفاجآت بالمجموعة اآلســيوية 
الســابعة حيث فــاز تايالند علــى اإلمارات 
بهدفين لهــدف وقفز بهذا الفوز للصدارة بـ7 
نقاط مشــاركة مع فيتنام التي تغلبت على 
أندونيســيا 3/1 وتراجع المنتخب اإلماراتي 
للمركز الثالث بعد تجمد رصيده عند 6 نقاط 

ثم ماليزيا 3 فأندونيسيا خالية الوفاض.
بيــن  المجموعــات شــهدت قمــة  آخــر 
الكوريتين الجنوبية والشــمالية على أرض 
األخيرة.. ولم تهتز الشباك في المباراة التي 
حضرهــا أنفانينوريش الفيفــا وانتهت من 
دون أهداف ليبقى رصيد كل منهما 7 نقاط 
ثم لبنان 6 التي تغلبت على ســيرالنكا 3/0 
فتركمانستان 3 وسيرالنكا من دون رصيد.

في التصفيات المشتركة آلسيا والعالم

تعادل الكوريتين والبحرين وتايلند فاجأتا إيران واإلمارات

اختتمت األسبوع الماضي الجولة 
الســابعة من التصفيات المؤهلة 
لنهائيات البطولــة األوروبية يورو 
2020 وبالمحصلة يمكن القول إن 
7 منتخبات حجزت مقعدها حتى 
اآلن بالنهائيات وهي أوكرانيا عن 
المجموعة الثانية وإسبانيا تأهلت 
بالوقــت القاتــل عــن المجموعة 
السادسة.. وبولندا حجزت مقعدها 
عن الســابعة وتأهــل فريقان عن 
بلجيكا  التاســعة هما  المجموعة 
وروســيا، وعادت إيطاليا للواجهة 
بتأهلهــا مبكــرًا عــن المجموعة 
العاشرة، بوقت اقترب فيه البقية 
اإلنكليزي  كالمنتخب  التأهل  من 
بالمجموعة األولى وال يزال الصراع 
كبيــرًا بالمجموعــة الثالثة حيث 
ألمانيا وهولندا وإيرلندا الشمالية، 
وكذلك في الرابعة بين الدنمارك 
وســننتظر  وسويســرا،  وإيرلنــدا 
ما ستســفر عنه الجولــة القادمة 

لتتضح األمور بنسبة كبيرة.
بشــكل  إنكلترا  منتخــب  اقترب 
كبيــر من التأهل إلــى النهائيات 
بفضل فوزه الكاســح على مضيفه 
البلغــاري 0/6 ضمــن مباريــات 
أولى المجموعات وسجل إلنكلترا 
روســي باركلــي هدفيــن د (20، 
32) ورحيــم ســترلينغ هدفيــن 
الضائع للشوط األول  بالوقت بدل 
ود 68 وتكفل ماركوس راشــفورد 
اآلخرين  بالهدفين  كيــن  وهاري 
بالدقيقتين (7، 85) وفي المباراة 
األخــرى بالمجموعــة ذاتها فازت 
كوســوفو على ضيفتها مونتنيغرو 
رحمانــي  أميــر  ســجلهما   0/2

وفيدات موريكي د (10، 34).
وتتصدر إنكلترا بـــ15 نقطة تليها 

التشيك 12 ثم كوسوفو 11.
وفــي المجموعــة الثانية ضمنت 
أوكرانيــا التأهــل للنهائيات بعد 
الفوز 1/2 علــى ضيفتها البرتغال 
ســجل فيهــا رونالــدو هدفه رقم 
700 بمســيرته وتصدرت أوكرانيا 
بـ19 نقطة مــن 7 مباريات بفارق 
8 نقاط عن بطلــة أوروبا البرتغال 
التي لديها مبــاراة مؤجلة وتحتل 

المركز الثاني.
وأندريه  رومان  ألوكرانيا  وســجل 
ونفــذ رونالدو جزاء في د 72 أحرز 
فيها هدفــه 95 مع منتخب بالده 
أكمل بها الـ700 بعد أن سجل 450 
مع لایر مدريد و119 مع مانشستر 
يونايتــد و32 مــع يوفنتوس و5 

أهداف مع سبورتينغ.
انتصاراتهما  تابعا  وهولندا  ألمانيا 

في المجموعــة الثالثة ولدى كل 
منهمــا 15 نقطــة فيمــا إليرلندا 
الشمالية 12 ثم روسيا البيضاء 4 

وأستونيا 1.
وشــهدت الجولة تغلــب األلمان 
خارج األرض على أستونيا بثالثية 
نظيفة سجلها غوندو جان هدفين 

د (51، 57) وفيرنر د 71.
وأيضًا تغلبت هولندا خارج أرضها 
على روســيا البيضاء 1/2 سجلهما 

جيوجينو فاينالدوم.
الصراع يحتدم أيضــًا بالمجموعة 
الثنائية  الصــدارة  حيــث  الرابعة 
ويبتعدان  وإيرلندا  الدنمارك  بين 
بنقطة عن سويسرا صاحبة المركز 
الثالث ثم جورجيا 8 وجبل طارق 

من دون أي نقطة.
وشــهدت الجولة تغلب سويســرا 

على إيرلنــدا بهدفي هاريس د 16 
وشــان دوفي بالخطــأ في مرمى 
منتخــب  وســجل   90 د  فريقــه 
جورجيــا فوزًا متوقعــًا على جبل 
طارق بثالثيــة نظيفة لجيورجي د 

10 وجاياد 21 وكفيلتايا د 84.
زالــت  المجموعــات ال  خامــس 
بنقاطها  بصدارتها  تنفــرد  كرواتيا 
الـ14 تليها المجر 12 ثم سلوفاكيا 
10 فويلــز 8 وأذربيجــان بنقطتها 

الوحيدة.
تحقق  بالترتيــب  المجــر  تقــدم 
بفوزه بهدف على أذربيجان سجله 
ميهالي د 10 وفرضت ويلز تعادًال 
إيجابيــًا على كرواتيا 1/1 ســجل 
نيكــوال أوًال د 9 وعدل غاريث بيل 
لويلــز د 45 مــع شــكوك بإصابة 
بيل  الفريقيــن والملكي  نجمــي 

ومودريتــش قد تــؤدي لتوقفهما 
مؤقتًا عن اللعب.

وشــهدت المجموعــة السادســة 
للنهائيات بالوقت  تأهل إســباني 
القاتــل بعــد تعادله مع الســويد 
1/1 حيث تقدمت الســويد بهدف 
بيــرغ د 51 وتعــادل  ماركــوس 
اإلســبان عن طريق رودريغو د 91  
ليرفع رصيــده إلى 20 نقطة فيما 
رصيد السويد 15 تليها رومانيا 14 

ثم النرويج 11.
عنها  تأهلت  الســابعة  المجموعة 
بولنــدا للنهائيات األوروبية 2020 
بعد انفرادهــا بالصدارة بـ19 نقطة 
فســلوفينيا   16 النمســا  تليهــا 
وأخيرًا   11 الشــمالية  ومقدونيــا 

التفيا من دون رصيد.
وتغلبت بولنــدا بالجولة الماضية 

بهدفين  الشــمالية  مقدونيا  على 
 74 د  فرنكوفســكي  ســجلهما 

واركاديوز ميليك د 80.
وال يزال المنتخب الفرنسي يبحث 
عن ضمان تأهلــه عن المجموعة 
الثامنة وله 19 نقطة يليه ايسلندا 
15 وألبانيــا 12 واكتفــت أنــدورا 
ومولدوفا بثالث نقاط لكل منهما 
وألبطال العالم لقاء سهل بالجولة 
مولدوفا  القادمة ســتجمعهم مع 

في الرابع عشر من الشهر القادم.
أمورهــا  التاســعة  المجموعــة 
عنهــا  تأهــل  حيــث  حســمت 
للنهائيات منتخبا بلجيكا 24 نقطة 
وروســيا الوصيفــة 21 مبتعدين 
بفارق كبير جدًا عن قبرص الثالثة 

10 أقرب المنافسين.
وسحقت روسيا قبرص 0/5 سجلها 
تشيرشيف د (9، 90) وأودويف د 
23 ودزيوبا د 79 وجولوفين د 88.

وعــادت بلجيكا بفــوز من أرض 
كازاخستان 0/2 سجلهما باتشواي 

د 21 ومونيير د 53.
المجموعــة العاشــرة (األخيــرة) 
كانــت إيطاليا قد أكــدت تأهلها 
بالجولة قبل الماضية واســتمرت 
الماضــي  األســبوع  بانتصاراتهــا 
بفوز كبير على ليشتنشتاين 0/5 
سجلها بيرنارديسكي د 2 وبيلوتي 
 ،77 د  ورمانيولــي   (90  ،70) د 

والشعراوي د 82.
ورفــع الطليــان رصيدهم إلى 24 
نقطة فيما لفنلندا 15 ثم البوسنة 
والهرسك وأرمينيا 10 لكل منهما 
فاليونان 8 وليشتنشــتاين أخيرًا 
بنقطتيــن حيث شــهدت الجولة 
أيضًا فــوز اليونان على البوســنة 

والهرسك 1/2.
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إسبانيا تتأهل بالوقت القاتل.. إنكلترا اكتسحت بلغاريا 
وإيطاليا أكدت جدارتها وسويسرا انتعش أملها  

الثالثــاء  يــوم  تقــام 
القادميــن  واألربعــاء 
الجولــة  مواجهــات 
دوري  مــن  الثالثــة 
أنديــة أبطــال أوروبــا 
وتلعب  القــدم،  لكــرة 
األربــع  المجموعــات 

األولى منافســاتها يوم الثالثاء حيث 
االفتتاح سيكون بلقاء أتلتيكو مدريد 
األلماني  بايرليفركوزن  مع  اإلســباني 
7.55 ضمن المجموعة الرابعة ويحتل 
أتلتيكو المركــز الثاني فيها برصيد 4 
نقاط مشاركة مع يوفنتوس المتصدر 
بفارق األهداف فيما ال يمتلك الفريق 
األلماني أي نقطة حتــى هذه الجولة 
اللقاء اآلخر من المجموعة ســيجمع 
يوفنتــوس مع لوكوموتيف موســكو 
النــادي  ويمتلــك   10.00 الروســي 

الروسي ثالث نقاط.
المباراة األخرى التي ستجري الساعة 
7.55 تجمع بين شــاختار دونتيسك 
األوكراني مــع دينامو زغرب الكرواتي 
ضمن ثالث المجموعات ولكل منهما 
3 نقــاط فيمــا يتصدرها مانشســتر 
ســيتي بـ6 نقاط وســيلعب الثالثاء 
مــع أتالنتا اإليطالي 10.00 واألخير ال 

يملك رصيدًا من النقاط.
بايرن  يتصدرهــا  الثانية  المجموعــة 
ميونيخ بـ6 نقاط يليه ســرفينا زفيزدا 
3 ثم أولمبياكوس وتوتنهام هوتسبير 
ولــكل منهمــا نقطة يتيمة ويشــهد 
الثالثــاء مواجهة توتنهــام مع زفيزدا 

وأولمبياكوس مع البافاري.
أمــا المجموعــة األولــى فيتصدرها 
باريس سان جيرمان بالعالمة الكاملة 
6 يليه كلوب بروج 2 ثم غالطة سراي 
ولایر مدريد ولكل منهما نقطة يتيمة 

وسيلعب الثالثاء كلوب 
بــروج مع ضيفه ســان 
جيرمان كما يستضيف 
غلطة ســراي فريق لایر 
والمباريــات  مدريــد 

الساعة العاشرة مساء.
يــوم األربعــاء القــادم 
تلعب فيه المجموعــة من 5 حتى 8 
فالمجموعة الخامسة يتصدرها نابولي 
بنقاطه األربع يليه ريدبول ســالزبورغ 
وليفربول ولكل منهما 3 نقاط ثم كي 
أر ســي جيك بنقطــة وحيدة ويلعب 
األخير مع ليفربول كمــا يحل نابولي 

ضيفًا على سالزبورغ 10.00.
وال يــزال الصــراع قائمًا في ســادس 
المجموعــات لفــك الشــراكة بيــن 
المتصدرين دورتموند وبرشلونة ولكل 
منهمــا 4 نقــاط يليهما إنتــر ميالن 
وســالفيا براغ بنقطة ويحــل األربعاء 
دورتمونــد ضيفــًا على ميــالن كما 
يســتقبل ســالفيا براغ فريق برشلونة 

.10.00
سابع المجموعات يتصدرها هازينيت 
سانت بطرســبورغ بفارق األهداف عن 
ليون الفرنسي ولكل منهما 4 نقاط ثم 
اليبزيغ 3 وأخيرًا بنفيكا من دون نقاط 
ويلتقي اليبزيغ مع بطرسبورغ األربعاء 

7.55 وبنفيكا مع ليون 10.00.
افتتاح مباريات األربعاء ســيكون مع 
المجموعــة الثامنة (األخيــرة) بقمة 
تجمع تشيلســي مع ضيفــه أياكس 

أمستردام 7.55 ويتصدر أياكس.
المجموعة بـ6 نقاط يليه تشيلسي بـ3 
وأيضًا لفالنسيا 3 نقاط حيث سيالقي 
فــي العاشــرة مضيفه ليــل صاحب 
المركــز األخيــر بالمجموعة من دون 

نقاط.

هذا األسبوع.. الجولة الثالثة 
من دوري األبطال لألندية

بعد فترة توقف قســري فرضتها أيام الفيفا والتصفيات 
القاريــة ليعود الهدير لكبــرى الدوريــات األوروبية لكرة 
القدم هذا األســبوع حيث يشــتد التنافس النتزاع مراكز 

متقدمة.
ففي إســبانيا تلعب األندية الثالثة األولى اليوم الســبت 
حيث يلتقــي لایر مدريد المتصدر بـ18 نقطة مع مضيفه 
لایر مايوركا 10.00 تســبقها مباراة أتلتيكو مدريد الثالث 
بـ15 نقطة مع فالنسيا الساعة الخامسة مساء أما البداية 
فســتكون مع الفريــق الكاتالوني الوصيــف على الئحة 
الترتيب بنقاطها الســت عشر حيث يحل ضيفًا على إيبار 

الساعة 2.00.
ويشــهد األســبوع إقامــة الجولة التاســعة مــن الدوري 
اإلنكليزي بلقاءات متباينة أبرزها لقاء الغد بين مانشتسر 
يونايتد وليفربول المتصدر بـ24 نقطة الساعة 6.30 ويحتل 
مانشستر سيتي المركز الثاني بـ16 نقطة وسيلتقي مساء 

اليوم السبت 7.30 فريق كريستال باالس.
أما آرســنال الثالث 15 فسيختتم مواجهات المرحلة يوم 
االثنين عندما يحل ضيفًا على شــيفيلد يونايتد الســاعة 

العاشرة مساًء.
وتحتل أندية ليســتر سيتي وتشيلســي وكريستال باالس 
المراكز (3، 4، 5) تباعًا ولكل منها 14 نقطة ويلتقي تشيلسي 

اليوم السبت مع نيوكاسل يونايتد 5.00 فيما يلعب توتنهام 
مع واتفورد بنفس التوقيت وليستر سيتي مع بيرنلي.

الجولة الثامنة من الدوري اإليطالي تنطلق اليوم السبت 

حيث يلتقي متصدر الالئحة يوفنتوس مع ضيفه بولونيا 
9.45 ويمتلــك اليوفــي 19 نقطــة يليه إنتــر ميالن 18 
وسيحل األخير يوم غد األحد ضيفًا على ساسولو 1.30 أما 
أتالنتــا الثالث برصيد 16 نقطة ســيحل اليوم ضيفًا على 
التسيو 4.00 كما يلعب نابولي الرابع 13 نقطة مع ضيفه 

هيالس فيرونا أيضًا اليوم السبت 7.00.
ومــن المباريــات الممتعة يوم غد ســمبدوريا مع روما 

.4.00
اعتــاد بايرن ميونيــخ أن يتأخر بالــدوري األلماني على 
الالحئة لكن سرعان ما ينتفض ويستعيدها على مستوى 
الصدارة فهو بطــل بالتخصص ولو أنه يبتعد حاليًا بفارق 
نقطتين فقط عن المتصدر بروســيا مونشنغالدباخ الذي 
يمتلك 16 نقطة ويأتي  فولفســبورغ ثانيًا بـ15 وتمتلك 
أندية 14 نقطة هي العمالق البافاري وفرايبورغ واليبزيغ 

وشالكة وبايرليفركوزن.
ويلعب المتصدر اليوم الســبت 7.30 بضيافة دورتموند 
ويحل بايرن ضيفًا على أوغســبورغ 4.30 ويواجه اليبزيغ 

فريق فولفسبورغ بالتوقيت ذاته.

مباريات سهلة لفرق الصدارة مع عودة الهدير لكبرى الدوريات األوروبية

نتائج أبرز المباريات الدولية الودية باألسبوع الماضي

النتيجةالفريقانالنتيجةالفريقان
3/2المغرب × الغابون0/3الجزائر × كولومبيا
0/1مصر × بوتسوانا1/1بيرو × أورغواي

3/2غينيا × تشيلسي1/3بوليفيا × هاييتي
1/1الكويت × تركمانستان0/4الدنمارك × لوكسمبورغ
0/2فنزويال × ترينداد وتوباغو3/2التشيك × إيرلندا ش
1/3ساحل العاج × الكونغو1/1سلوفاكيا × بارغواي
1/2ج. إفريقيا × مالي1/6األرجنتين × إكوادور
0/0تونس × الكاميرون1/1البرازيل × نيجيريا

0/1أورغواي × بيرو0/0كولومبيا × تشيلسي
1/1المغرب × ليبيا1/4فنزويال × بوليفيا



اختتمت اليوم منافســات بطولة العرض الوطني 
الثامــن لجمال الخيــول العربيــة األصيلة التي 
أقامتها الجمعية الســورية للخيــول العربية على 
أرض نادي باســل األسد للفروسية بالديماس بعد 

يومين من المنافسة.
ففي بطولة الخيول العربية سورية المنشأ حاز على 
لقــب البطل الذهبي الفرس الهدى العائدة لمربط 
محمد زيتون بفئة المهرات والجواد وطن الســدة 
والفرس ريمة الدانات لعبد هللا الســدة بفئة األمهر 
واألفــراس على التوالي وكنــز الخير لمربط الخير 

بفئة األحصنة.
وانتهت منافســات المســابقة المفتوحة للخيول 
العربية من مصادر مختلفة بفوز نيل العرب لنصار 
كحول وسي سي دارم لمربط الخير وشادية ومعتز 
األصيل لموفق الخضرا بلقب البطل الذهبي بفئات 
المهرات واألمهر واألفراس واألحصنة على التوالي.

عضو اللجنة المنظمة للبطولة باسل الجدعان قال 
إن البطولة شــهدت مستوى تنظيميا وفنيا الفتا 
وأظهرت جمال الجواد العربي السوري التي ينفرد 

عن بقية الخيول العربيــة في العالم حيث القت 
إعجاب حكام البطولة الدوليين بجمالها المترافق 

مع أدائها الحركي المهاري المتميز.

من جهته لفت مدير مكتب الخيول العربية بوزارة 
الزراعة واإلصالح الزراعي المهندس محمد غياث 
الشــايب إلى كبر حجم المشاركة عما كانت عليه 
في العام الســابق وهــو ما يدل علــى االهتمام 
المتزايد بتربية خيول الجمــال مبينا أن البطولة 
أتاحت الفرصة أمام جميع مربي الخيول العربية 
والمهتميــن لعرض أفضل ما تم إنتاجه من هذه 

الخيول.
مدير الجمعيــة المهندس محمد الوادي أوضح أن 
البطولة شملت جميع الفئات من األمهر والمهرات 
إلى األفــراس واألحصنــة ألعمــار مختلفة حيث 
حظيت بمشاركة 136 جوادا وفرسا تنافست ضمن 
فئتيــن األولى خصصت للخيول ســورية المنشــأ 
والثانية للخيول العربية من مصادر مختلفة كما تم 
تحكيمها وفق القوانين الدولية المعتمدة لبطوالت 

الجمال وبإشراف طاقم تحكيمي دولي ومحلي.

قــام اللواء موفــق جمعة رئيس 
االتحــاد الرياضــي العــام بجولة 
لإلطــالع على ما تــم إنجازه من 
الزور  أعمال تأهيل لملعــب دير 
وأســتمع إلى شــرح مفصل من 
المهندس عمار حيــدر مدير فرع 
الطــرق والجســور فــي المنطقة 
الشرقية على خطوات العمل من 
وتأهيل  األنقــاض  ترحيل  حيث 
الرئيسية للملعب وتأهيل  السدة 
إلى  المدرجات إضافة  جانب من 
والكهرباء  الصحي  الصرف  أعمال 
واألعمــال البيتونيــة وأكد حيدر 
أن نســبة اإلنجــاز وصلــت إلى 
80 بالمئــة والعمل فــي جوانبه 

األخيرة بعــد أن تم إيصال التيار 
القميص  ومد  للملعب  الكهربائي 

اإلسفلتي للطرق المؤدية له.
وأكد اللــواء جمعة خالل حديثه: 

إن التركيــز فــي الوقــت الحالي 
تأهيــل ملعــب  ينصــب علــى 
ديــر الــزور وخالل فتــرة اإلياب 
سيكون الملعب جاهزًا الستقبال 

المباريات ووجه باإلســراع بإنجاز 
العمل.

ماهر  الدكتــور  بالجولــة  رافقــه 
االتحاد  رئيــس  نائــب  خياطــة 
الرياضي العام وإسماعيل حلواني 
عضو المكتــب التنفيذي لالتحاد 
الرياضــي العام ورائــد الغضبان 
رئيــس مكتب الشــباب الفرعي 
ومؤيــد النجرس رئيــس اللجنة 
التنفيذيــة بديــر الــزور وأعضاء 

اللجنة التنفيذية.
اللــواء موفــق جمعة  كما قــام 
بجولة لإلطالع على ما تم إنجازه 
مــن أعمــال تأهيل فــي الصالة 
الرياضيــة ضمــن مقــر اللجنــة 
مفصل  لشرح  واستمع  التنفيذية 
على مراحل العمل التي تضمنت 

تجهيز سقف الصالة الرياضية.

بحضور اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد 
الرياضي العــام ود. وائل معوض وطارق 
التنفيــذي انعقد  حاتم عضــو المكتب 
المؤتمر السنوي االنتخابي لنادي حطين 
الرياضــي بمشــاركة كبيرة مــن كوادر 
والعبــي والعبات النادي والمشــجعين 
وجمهور كبير مــن محبي النادي رئيس 
النادي محمد ضوبي تالفي بداية المؤتمر 
التقريــر المقــدم والــذي شــمل الواقع 
الفعلي اإلداري والفنــي والمالي للنادي 
بشــكل عام وأللعابه بشكل خاص وبين 

اإلنجازات والبطوالت التي أحرزها.
وكذلــك بيــن الواقــع المالي إيــرادات 
وصرفيــات وقد كانت المداخالت هادفة 
وطالــب البعض بتخصيص مقري ناديي 
حطين وتشرين لمالك االتحاد الرياضي 
العــام وإيــالء األلعاب كافــة باالهتمام 
والرعايــة ككرة القدم وقــد تحدث اللواء 
موفــق جمعــة للحضور وحّيــا الجيش 
العربي الســوري لالنتصارات المتالحقة 
وتمنى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل 

للجرحى.
وتابع إن ســورية واحــدة موحدة بقيادة 
الرئيس القائد بشــار األســد الذي دائمًا 
يرعى ويكرم الشهادة والشهداء. وأشار إلى 
إنجازات الرياضيين السوريين على صعيد 
البطوالت القاريــة والعربية والميداليات 
التــي بلغت عــام 2019/ 2275 ميدالية 
رغــم الحصار ورفــع الرياضيــون العلم 
الســوري عاليًا في تلك المحافل مشيرًا 

إلى اهتمام ورعاية الرئيس بشــار األسد 
باألبطــال الرياضييــن وتكريمهم وقدم 
التحية لرياضة الالذقية وجمهورها الكبير 
الذي أعطى صــورة ناصعة لبلدنا وبعدها 
تمــت العملية االنتخابيــة التي نجحت 

بالتزكية كما يلي:
محمد أنس جود رئيسًا، سليم دكر، طارق 

حاج قاســم، ســحر حمدان، بهاء حسن، 
صديق نجار، حســام الدهني، المتميين، 

عمار ياسين، ربا حكيم.
مؤتمر نادي تشرين

بحضــور عضو المكتــب التنفيذي طارق 
حاتم ووائــل معوض ورئيــس وأعضاء 
تنفيذية الالذقية ومجلس إدارة تشــرين 

وكوادر معظــم األلعاب الممارســة في 
النادي عقد المؤتمر الســنوي االنتخابي 
لنــادي تشــرين حيث تال مديــر النادي 
خالد برادعــي التقرير المقــدم للمؤتمر 
والذي شــمل كافــة األمور حــول واقع 
النادي ومســيرته وألعابه التي شــملت 
القدم والسلة والطائرة والكاراتيه والقوى 
ومســيرتها في الدوري العــام والكأس 

واإلنجازات المتحققة.
وكذلك بحث الواقع المالي وخطة النادي 
المستقبلية وضرورة إيالء جميع األلعاب 
االهتمام والرعاية ومع الفقرة االنتخابية 
وألنــه لم يتقدم أعضاء جدد للمنافســة 
فقــد نجحــت اإلدارة الحاليــة بالتزكية 
وموافقــة جميع الحضــور والتي تألفت 
من: مصطفى خباز رئيســًا، فادي كردي، 
طارق زيني، أدهم عقــده، عصام تفاحة، 
شادي جغليط، رامي صقور، وثائر حسن 

ومصطفى موسى متممين.

تشــارك بعثــة نــادي الجيــش 
العســكري  االولمبيــاد  ببطولــة 
الذي تســضيفه الصين في مدينة 
أوهان في الفتــرة الواقعة ما بين 
28/18 تشــرين الجــاري ببعثــة 
تضم منتخبات خمس ألعاب هي 
والســباحة  والمصارعة  المالكمة 
والفروسية والعاب القوى ويشارك 
في البطولــة 163 دولــة يمثلهم 
1450 العبا والعبة, وتقام البطولة 

كل 4 سنوات.
الجيش  نــادي  بعثــة  ويتــرأس 
العميــد نذيــر بديــع اســماعيل 
واالداري العام المقــدم ذو الفقار 
إدارييــن  الــى جانــب  حســين 
ومشــرفين وحكام ومدربين لكل 

لعبة وفق التالي: 
منتخب المالكمة يمثله الالعبون: 
حســين المصــري وزن 49 كــغ, 
محمد خير مســتت وزن 64 كغ, 
أحمــد غصــون وزن 75 كغ, عالء 
الديــن غصون وزن 91 كغ, محمد 
مليس وزن + 91 كــغ, ويرافقهم 
المدرب الوطني حســين غصون, 
والحكــم أحمــد مايــز خانجــي, 
وذكــر محمود ســلوم أمين ســر 

اتحاد المالكمــة أن هذه البطولة 
تساهم في رفع مستوى الالعبين 
للمشــاركة في البطولة التأهيلية 
التــي تقــام للتأهيــل ألولمبياد 

طوكيو 2020.
ويمثل منتخب المصارعة الالعب 
فــداء الديــن االســطة ويرافقــه 
الخالدي  العزيــر  عبــد  المــدرب 
والحكم محمد الحايك أمين ســر 

اتحاد المصارعة.
السباحة والفروسية والقوى

ويشارك في السباحة بيان جمعة 
في الســباقات القصيــرة, وصالح 
محمــد فــي المســافات الطويلة 
زينب  النقيب  مشــرفا  ويرافقهما 

الشبق.
 3 الفروســية  منتخــب  ويمثــل 
فرســان: ثائر الزين, همام شهاب, 
المقدم  بــدران, ومشــرفا  وهاني 

رافي سواده.
القوى  العــاب  برياضة  ويشــارك 
مجــد الديــن غــزال فــي الوثب 
العالي, ويشرف عليه العقيد زكريا 
قنــاة وهــو مكلف إضافــة لذلك 
مقّيما لحكام بطولة كرة القدم في 

البطولة.
قالوا عن المشاركة

توفير مقومات النجاح
العميد نزار بديع اسماعيل رئيس 
البعثة: تم الحضير لهذه المشاركة 

في البطولة بأشكال متنوعة حسب 
طبيعة كل لعبة, بمعســكر مغلق 
قبل مــدة كافيه, ومنها معســكر 
مفتــوح بالتدريــب نهــارا ومنها 
أو  اســتعدادية  بمباريات  لقاءات 
اســتباقية مثل العب الوثب مجد 
الدين غزال الذي اســتعد لبطولة 
العالم قبل فترة قصيرة وشــارك 
فيها وتوفر للفرق الدعم اللوجستي 
والعسكرية  السياسية  القيادة  من 
بإشــراف اللواء ياسر شاهين مدير 
ادارة االعــداد البدنــي والرياضــة 

للجيش والقوات المسلحة.
التركيز النوعي

اللواء ياســر شــاهين مدير دائرة 

االعداد البدنــي والرياضة للجيش 
والقــوات المســلحة قــال عــن 
المشاركة: اعتمدنا على المشاركة 
الممارســين في  الالعبين  بنخبة 
النــادي الذين يمكــن أن يقدموا 
مســتوى فنيــا رفيعا فــي االداء 
وتتاح لهم فرصة تقلد الميداليات 
المنوعــة ورفع العلم الوطني على 
ســاريات التتويج وعزف النشــيد 
الوطني االغلى, فكان التركيز على 
اختيار المســتوى الفني بدال من 
الكم, ونأمــل للبعثة التوفيق في 
مهمتهم في هذا المحفل الرياضي 
الكبير بمنتخباته المشاركة وعدد 

الالعبين من الجنسين فيه.
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اللواء موفق جمعة 
يتفقد أعمال تأهيل ملعب دير الزور والصالة الرياضية

رئيس االتحاد الرياضي العام  في مؤتمر نادي حطين
رياضة الالذقية وجمهورها الكبير اعطى صورة ناصعة عن بلدنا

محمد عجانمالك الجاسم 

صبحي أبوكم

نادي الجيش يشارك بخمس ألعاب في األولمبياد العسكري بالصين

اختتام بطولة العرض الوطني الثامن لجمال الخيول العربية األصيلة

يف السنوات األخيرة من القرن التاسع 
عشر لم يكن السوريون يعرفون أكثر 
من خمس ألعاب هي المصارعة ورفع 
والسباحة  القوى  وألعاب  األثقال 
من  مزاولتها  تخل  ولم  والفروسية 
يتناسب  بما  وتبسيطات  تسهيالت 
ومع  القائمة  والظروف  الواقع  مع 
ألعاب  بدأت  العشرين  القرن  بداية 
مثل  السورية  الساحة  تقتحم  أخرى 
الجاللة  صاحبة  وأولها  الكرات  ألعاب 
الطالب  طريق  عن  وذلك  القدم  كرة 
الجامعة  يف  الدارسين  السوريين 

األميركية يف بيروت والتي كانت ملتقى الطالب العرب 
الراغبين بتحصيلهم العلمي العايل وبالطبع كانت كرة 
أن  والطريف  الرياضي  النشاط  منهاج  ضمن  القدم 
ثالثة طالب سوريين ترأسوا فريق الجامعة هم حسين 
األييش ومسلم مشنوق وفيصل شيخ األرض مما يدل 

عىل مواهبهم وتفوقهم.
راحوا  وحمص  وحلب  دمشق  إىل  الطالب  عودة  ولدى 
يمارسون هوايتهم يف الساحات واألماكن الفسيحة حيث 
ازداد  فشيئاً  وشيئاً  آنذاك  النظامية  للمالعب  وجود  ال 
عدد المتحمسين لمزاولة اللعبة من المعارف واألصدقاء 
القوات  من  القدم  لكرة  فرق  وجود  ذلك  عىل  وساعد 
األجنبية الفرنسية واإلنكليزية التي دخلت سورية تباعاً 
مألوفاً  الفرق شيئاً  المباريات مع هذه  وأصبح مشاهدة 
وشهد عام 1919 أول مباراة رسمية جرت يف سهل المزة 
بدمشق تحت رعاية األمير فيصل الذي توج الحقاً ملكاً 
عىل سورية وجمعت فريقاً من الشبان السوريين وفريقاً 
الفريق  مكافأة  وكانت  له  الغلبة  كانت  الذي  إنكليزياً 

السوري ساعات ذهبية قدمها راعي المباراة.
نادي  وكان  السورية  األندية  والدة   1928 عام  وشهد 
بدمشق  والهومنتمن  قاسيون  تاله  أولها  بردى 
حمدان  بني  بعدهما  ومن  والفاسبوركان  والهومنتمن 
وغيرها  بحمص  الوليد  بن  وخالد  بحلب  واألونيون 
يف  القدم  كرة  نشاط  وتنامى  المحافظات  باقي  يف 
السنوات التالية وشهدت المالعب مباريات بين الفرق 
واألردنية  والفلسطينية  اللبنانية  والفرق  السورية 
مدرسي  لقاء  أول  جرى  األربعينات  فترة  مطلع  ويف 
بين سورية والعراق بقيادة الحكم السوري فوزي تللو 
انتهى إىل فوز العراقيين 2/3 وتبعه لقاء عىل مستوى 
ببيروت عىل  األميركية  الجامعة  الجامعة تغلبت فيه 

الحكم  السورية 2/4 بقيادة  الجامعة 
من  وكان  مشنوق  أدهم  السوري 
أسماء  السورية  الجامعة  العبي  بين 
الحقلين  الحقاً يف  شأنها  لها  سيكون 
حبش  فؤاد  أمثال  والعام  الرياضي 
وتيسير مشنوق وأحمد عزيز وفيصل 
وعصام  الدروبي  وسامي  الداالتي 

المحايري وبشير السادات.
االتحاد  تأسس   1939 عام  ويف 
خير  برئاسة  القدم  لكرة  السوري 
موره  خالد  وعضوية  البكري  الدين 
وهبة  وجوزيف  خانجي  وخليل  يل 
ممثيل  عىل  عضويته  واقتصرت  دونابديان  وواهان 
أندية دمشق وتطلب األمر مرور حوايل 10 سنوات حتى 
تم تشكيل اتحاد لكرة القدم يمثل جميع المحافظات 
بعد مؤتمر عام انعقد يف مدينة دير الزور ومع إحداث 
يف  المعارف  وزارة  يف  الرياضية  التربية  مديرية 
رياضية  دورات  وتنظيم  األربعينات  فترة  منتصف 
محاضرين  بإشراف  الرياضية  للتربية  معلمين  لتأهيل 
مصريين ومع قدوم أساتذة الرياضة بعد تخرجهم من 
المدرسي  المستوى  القدم عىل  كرة  نشاط  مصر توسع 
الفترة تأسس فريق شرطة الجيش  واألهيل ويف ذات 
 1947 عام  المدنية  الشرطة  فريق  تاله   1946 عام 
المحافظات  السورية يف  الكرة  نجوم  استقطبا  اللذان 

وكانا محور النشاط الخارجي بعدها ولسنوات طويلة.
وجاءت عام 1949 أول مشاركة دولية لمنتخب سورية 
يف تصفيات مونديال البرازيل عام 1950 تعرض فيها 
للخسارة أمام المنتخب التركي يف أنقرة 0/7 مما دعا 
لالعتذار عن لقاء اإلياب بدمشق وتحمل غرامة مالية 
أن  والمالحظ  سويسري  فرنك  آالف  خمسة  قدرها 
المنتخب كان حينها بإشراف المدرب النمساوي فانسان 
المشاركات يف تصفيات  إثر ذلك  ديتريش وكرت عىل 
بطولة العالم ودورات المتوسط وبطولة آسيا وكأس 
فلسطين وأفضل النتائج الكروية كانت الفوز بذهبية 
الدورة العربية الثانية يف بيروت عام 1957 وذهبية 

دورة المتوسط العاشرة يف الالذقية عام 1987.
ومع توايل المشاركات الكروية فقد كانت النتائج بين 
مد وجزر وهي وإن كانت لم تلّب الطموح.. إال أن كرة 

القدم تبقى مالئة الدنيا وشاغلة الناس.

في الدورة العربية ببيروت بصمت 
وبدورة المتوسط بالالذقية أمتعت

كرة القدم السورية

من تاريخنا الرياضي

�نور الدين الطرابلسي

خير الدين البكري
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