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استحقاقات واستعدادات
الحركة في الحياة الرياضية دائمة ومستمرة والبطوالت على الصعيدين 
الداخلي والخارجي متالحقة وهذا ما يفسر كون الرياضة حياة أو كونها 
ثقافة وأسلوب حياة فهي تتمتع بالديمومة على مدار العام في دوراتها 

وبطوالتها مختلفة القوة والنوعية والتسمية في جميع األلعاب.
وفي كل بطولة أو دورة تغيب وجوه في منتخبات وتظهر وجوه جديدة 
على مبدأ اإلحالل واإلبدال واستنادًا إلى السوية الفنية لالعب أو الالعبة 
واإلنجازات التي تحققت وهي المعيار في االبتعاد أو االستمرار ودائمًا 
عملي��ة البحث عن الردي��ف أو البديل هي الهاج��س األكبر والطريق 
األصوب لإلبقاء على زه��وة المنتخبات وحيوية أفرادها والحفاظ على 
صورته��ا المحببة لدى المتابعين والمش��جعين والمهتمين والرديف 

المناسب هو المطلوب وغير ذلك ال حاجة له.
وطالما أن الصورة والواقع هكذا فرياضتنا كما في كل دول العالم أمام 
اس��تحقاقات قادمة محددة بجداول زمني��ة لبدايتها ونهايتها ولتنفيذ 

المنافسات فيها.
ومن ضمن االس��تحقاقات لرياضتنا التي تكتسب اهتمامًا جماهيريًا 

كبيرًا ما يتعلق بكرتي القدم والسلة.
في كرة القدم لدى منتخباتنا مش��اركات رس��مية مهمة على الصعيد 
اآلسيوي ومن أجلها تستعد المنتخبات األولمبي والناشئون والشباب 
لدخول منافس��اتها واالستعداد من خالل معس��كرات تدريبية محلية 

ومباريات خارجية.
أما المنتخب األول فأمامه مهمة كبيرة جدًا تتمثل في تصفيات كأس 
األمم اآلس��يوية وتصفيات كأس العالم 2202 وس��وف تصدر جداول 
المنافس��ات في القري��ب المنظور لهاتين المنافس��تين المتداخلتين 
ومنتخبنا بدأ االستعداد للمناسبة ولم تكن مقدمة الطريق موفقة لكن 
الفرص��ة ما زالت أمامه لتعديل المس��ار وتصوي��ب األخطاء وتصحيح 
ا لبن��اء كي يكون ف��ي الموعد بالجهوزية المطلوب��ة وكي يكون فرس 

الرهان ومحققًا لما تريده جماهير اللعبة وبما يتناسب مع مكانتها.
وفي كرة الس��لة فقد صدرت قرعة التصفيات اآلسيوية وجاء منتخبنا 
األول ف��ي المجموع��ة الصعب��ة إلى جان��ب منتخبات )إي��ران وقطر 
والسعودية( والشك أن اتحاد اللعبة سيضع الخطة اإلعدادية المناسبة 
كي يك��ون منتخبنا على مس��توى الحدث والمنافس��ة والصراع على 

بطاقة التأهل للنهائيات.
القي��ادة الرياضي��ة تتابع باهتم��ام ومس��ؤولية تحضي��ر منتخباتنا 
في مختل��ف األلقاب وتقدم الدع��م والعون واإلمكاني��ات كي تكون 
منتخباتنا بالصورة المتناس��بة والمالئمة لس��معة رياضتنا وأن نحقق 
النتائج المطلوبة والمتناسبة مع ثقة قيادتنا فيها وبما يعكس إيجابيًا 
حجم االهتمام والرعاية الكريمة من السيد الرئيس بشار األسد رئيس 

الجمهورية للرياضة والرياضيين.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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محمد عجان

عقد الكابتن فجر إبراهي��م المدير الفني لمنتخب 
الرج��ال لكرة القدم مؤتم��را صحفيا بحضور الكادر 
الفن��ي واإلداري للمنتح��ب وحض��ره العديد من 
وس��ائل اإلعالم المق��روءة والمس��موعة والمرئية 
وبع��ض مواقع التواصل االجتماعي ومن الش��ارع 
الرياضي الس��وري, وفتح باب الح��وار مع الكابتن 
إبراهيم المنسق االعالمي للمنتخب الزميل بشارة 
محمد بطلب توجيه األسئلة للكابتن المدير الفني 
بناء عل��ى رغبة االعالميين ف��ي طلب عقد مؤتمر 
صحف��ي, ووجه بع��ض اإلعالميين نق��دا بأن من 
دعا إل��ى المؤتمر هو الكادر الفن��ي واالداري وهو 
األح��ق في تقديم عرض عن م��ا يريدون التحدث 
عن��ه, وبعد نقاس لم يدم طويال, وتمنى المنس��ق 
االعالمي لو حض��ر االعالميون ال��ذي وجهوا نقدا 

للمنتخب)العبون وكوادر فنية وإدارية(.
مرحلة انتقالية

وبدأ بعرض افكاره الكابتن ابراهيم قائال: لم يقدم 
بع��ض الالعبين مس��تواهم ف��ي المباراتين كما 
كان متوقع��ا منهم, وهناك ايجابيات وس��لبيات, 
ويضم الفريق العبين جيدين ووقفنا على مستوى 
الجمي��ع, واوض��ح: أن الالع��ب يح��ب أن يحضر 
للمنتخب وه��و بكامل جاهزيته, وال يبدأ بتجهيزه 
بعد حضوره ألن جميع العبين المنتخب محترفين 
داخلي��ا وخارجي��ا ويلعب��ون مع أندي��ة محترفة, 
وهدفن��ا في المرحل��ة التي مضت كان��ت العمل 
على جمع الفريق بروح واحدة الن المنتخب ليس 

بحالة مش��جعة وهي مرحلة انتقالية وتحتاج إلى 
صبر ووقت طويل والى تضامن كامل من الجميع, 
وس��بق أن نفذنا معس��كرا عل��ى مرحلتين ضمن 
خطة إس��تراتيجية, وإعطاء فرصة أخيرة لالعبين 
لكشف واقعهم, ويوجد معسكر لبطولة غرب آسيا 
وبطولة الهند وس��نرفع توصيات التحاد كرة القدم 

عن تفاصيل المرحلة ورأينا فيها وسبل تحسينها.
السومة أوال

وحول وضع الالعب عمر الس��ومة وعدم مشاركته 
في مباراة اوزبكس��تان قال الكابتن إبراهيم: عمر 
الس��ومة جاء ليلع��ب المباراتين برغبة ش��ديدة, 
وقدم اعتذارًا غير قطعيا عن المشاركة في المباراة 
الثانية لحضور مناسبة عائلية وسافر, وال صحة لما 
يذكر أنه س��افر عدم تكليفه بحمل ش��ارة الكابتن 
في الملعب بالمباراة الثانية، وذكر أحد الصحفيين 
أن لديه خبر موثوق من أحد الالعبين األساس��يين 
في الفريق أن سفره كان لعدم تكليفه بحمل شارة 
الكابت��ن, ولما طلب اإلداري المكلف من الصحفي 
إعطاء اس��مه رفض, وهدد اإلداري بأنه سوف يتم 
تحقيق بذلك ولو ثبت ذلك س��يفصل الالعب من 
المنتخب مهما عال ش��أنه الفني, وقال أن السومة 
ه��و رقم واحد ف��ي الفريق وه��و الكابتن أن عمر 
خربين وأحمد الصالح خارج المنتخب ولن يدعيا 

مستقباًل للمنتخب إال تحت الضرورة القصوى.
تحليل

وتكل��م عن مب��اراة أيران: ت��م اخياره��ا لمعرفة 
مس��تواها المتق��دم ولمعرف��ة مس��توى العب��ي 
منتخبنا ولكش��ف المس��توى الحقيق��ي لالعبينا 
ألن إجراء مباريات مع فرق من مس��توى ضعيف 

ال يكش��ف المس��توى الذي نبحث عنه وتم شرح 
الخط��ة التكتيك��ة التي يح��ب أن يلع��ب عليها 
المنتخ��ب, ووقعت هناك اخطاء فردية في الدفاع 
س��اهمت في تسجيل األهداف, ويتم التواصل مع 
الالعبين مس��بقا ولم يحضر جميع الالعبين وفي 
مباراة اوزبكستان تغيب 3 العبين كانت أسماؤهم 
ضمن الالئحة ولم يقدم الالعبون مستواهم وحتى 
البدالء باس��تثناء الخطيب بعد إش��راكه بمنتصف 
الش��وط الثاني, واكد ثانية أن ه��ذه المرحلة هي 
اصعب مرحلة حاليا وفيما دربت به المنتخب في 

الفترتين السابقتين.
نظرة شاملة

وعلى اجابته الس��ؤال عن ما الفائ��دة من هاتين 
الس��لبيات  نق��رأ  أن  يح��ب  ق��ال:  المباراتي��ن 
وااليجابي��ات وال نكتفي بالجان��ب الواحد ألن فيه 
نصف الحقيقة, ووقفنا على مس��توى الجميع رغم 
معرفة مس��تواهم بالنس��بة لنا. واضاف��ا ردا على 
س��ؤال آخر: نحن نحافظ على الالعبين آلخر رمق 
رغ��م وجود الف��ارق الفني فيما بينه��م, والتقارير 
الت��ي كانت تصدر عن المباري��ات ما قبلها وخالل 
أدائها وم��ا بعدها كانت تقارير تص��در عن حقائق 
ملموسة وتتصف بالواقعية العلمية, واضاف ضمن 
الخطة هن��اك مرحلتين انتهتا وم��ا زال أمامنا 4 
مراحل وضمنها فرصا لبعض الالعبين لضمهم إلى 
المنتخب لتجريبهم ومتابعة المش��وار ومن بينهم 

أسماء جديدة.
كشف حساب

أش��ار احد الصحفيين من جس��م الكادر االعالمي 
للمنتخ��ب: أن ع��دم مش��اركة عمر الس��ومة في 

المباراة الثانية لعدم تكليفه بحمل ش��ارة الكابتن 
نش��رت على صفحة شخصية وتناولها أكثر من 40 
وسيلة اعالم على مختلفها وكانت المعلومة خاطئة 
وأثرت تأثيرا س��لبيا على جسم المنتخب لغايات 
تس��تهدف مس��يرة المنتخب لغايات ش��خصية, 
ويجب ابعاد المنتخب عن الحس��ابات الشخصية, 
واضاف أحد العبي المنتخب أن تركيز االعالم على 
شخص معين يسيئ إلى بقية الالعبين, وال يجب 
أن يوظ��ف المنتخ��ب الوطني لحل المش��كالت, 
وطال��ب بمن لديه أفكار تس��اهم ف��ي دفع عجلة 

المنتخب لألمام يقدمها ليصار إلى اعتمادها.
مقابالت تلفزيونية

وطالب الكابتن إبراهيم: من مسؤولي الرياضة في 
أجهزة الرائي الس��ورية عمل لقاءات معه ليكشف 
الخطط التي سيعمل عليها في المراحل المتبقية 
حتى موع��د التصفيات بطول��ة كأس العالم حتى 
يش��اهدها أكبر عدد من الجمهور, وأبدى الموجود 
منهم الموافقة والتنس��يق م��ع مكتب اإلعالم في 
اتحاد ك��رة الق��دم للوصول إلى تنفي��ذ مثل هذه 
اللقاءات لكش��ف العطاء ع��ن التحضيرات, وفي 
رده على المطالبة باستقالته والتي تعد مطلبًا من 
اش��خاص في الش��ارع الرياضي واإلعالمي أجاب: 
أنا ورئي��س اتحاد كرة القدم عل��ى وفاق تام وهو 
داع��م للمنتخب ف��ي كثير من الجوان��ب المادية 
والمعنوية, وختم حديثه قائال: أنا لم اس��مح ألحد 
التدخل في ش��ؤون ما أقرر فعله وتنفيذه ال سابقًا 
وال الحقًا، وضعوا هذه العبارة على صدر صفحاتكم 
)طالم��ا األندي��ة تبحث عن العبي��ن ال يوجد كرة 

قدم(.
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مدرب منتخبنا فجر إبراهيم في المؤتمر الصحفي:
السوما )الكابتن( وخريبين والصالح خارج المنتخب

أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا السابعة للناشئين 
لكرة القدم منتخبنا الوطني بالمجموعة األولى 
إلى جانب كل من البحرين ولبنان، وس��تنطلق 
في األول من ش��هر تموز المقبل في العاصمة 
عّمان بمش��اركة تس��عة منتخبات تم توزيعها 

على ثالث مجموعات. 
ضم��ت المجموع��ة الثاني��ة منتخب��ات األردن 
وفلسطين وس��لطنة عمان، أما المجموعة الثالثة 

فضمت منتخبات السعودية والكويت والعراق. 
وينص نظ��ام البطولة على تأه��ل المنتخبات 
التي تحت��ل المرك��ز األول ف��ي المجموعات 
الثالث إلى ال��دور النهائي لتلع��ب فيما بينها 
بطريقة ال��دوري من مرحلة واح��دة من أجل 

تحديد المراكز الثالثة األولى في البطولة. 
ام��ا المنتخبات الت��ي احتلت المرك��ز الثاني 
في مجموعاتها فس��تلعب بالطريقة ذاتها على 
المراكز من 4 إلى 6 في حين تلعب المنتخبات 
الت��ي احتل��ت المركز الثالث ف��ي مجموعاتها 

خالل الدور األول على المراكز من 7 إلى 9.

وم��ن المقرر أن يس��تهل منتخبنا للناش��ئين 
البطولة في األول م��ن تموز بمواجهة منتخب 
لبنان، على أن يلعب م��ع البحرين في الثالث 

منه.
البطولة القادمة الش��ك مهمة جدًا عدا عن كونها 
بطول��ة بحد ذاتها فهي س��تكون تحضي��رًا قويًا 

لناش��ئينا بقيادة المدرب بشار سرور على طريق 
تصفيات كأس آس��يا علم��ًا أن المنتخب خضع 
حت��ى اآلن لمعس��كر تدريبي خارج��ي فاز فيه 
مرتين عل��ى المنتخب األردن��ي صاحب األرض 
وبالنتيج��ة ذاتها )2/1( ويواصل الفريق تدريباته 

من خالل المعسكرات الداخلية بدمشق.

ناشئو كرتنا في غرب آسيا 

صبحي أبو كم

تمر كرة ن��ادي الوحدة بمجموعة 
مؤثرات أس��همت في عدم تتويج 
فري��ق رجال ك��رة الق��دم بإحدى 
بطولت��ي )ال��دوري الممت��از, أو 
الثانية  الجمهورية( للس��نة  كأس 
عل��ى التوالي مع وج��ود إضاءات 
جي��دة تس��اهم في دف��ع عجلة 
التط��ور ف��ي الن��ادي لمصلح��ة 
كرة الق��دم بكل مس��توياتها من 
وتواجه  الرج��ال,  حتى  األش��بال 
مؤثرات س��لبية من أهمها العقود 
االحترافي��ة لالعبين مفتوحة بين 
أن يكمل الموس��م في النادي أو 
يلتح��ق بعق��د احت��راف خارجي 
يحقق رغبته ورغبة النادي, وعدم 
االس��تفادة من الوجوه الشابة من 
الفئات العمرية إال بنس��ب ضئيلة 
في االنضمام للفريق أو المشاركة 

في المباريات, وغيرها. 
المؤثرات االيجابية

يمتل��ك النادي أرضا فيها ملعبان 
لك��رة الق��دم بالعش��ب الطبيعي 
صالح��ان للتمارين وغير مؤهلين 
عليهما,  رس��مية  مباريات  إلقامة 
من  المالي��ة  الن��ادي  وعائ��دات 
االستثمارات تشكل له دخاًل جيدًا 
قياس��ًا على عدد األلع��اب القليلة 
التي يمارس��ها إلى جانب )كرتي 
المحترفتي��ن(,  والس��لة  الق��دم 
الن��ادي جمه��ور كبير  ويش��جع 
يرافقه في الحل والترحال ويشكل 
له دعما مالي��ًا ومعينًا خاصة في 
س��نوات الش��دة في األزمة التي 
مرت بها البالد وكان يتنافس في 
كل المواس��م مع فري��ق الجيش 
على تقاسم الفوز ببطولتي الدوري 

الممتاز وكأس الجمهورية.
بناء حضاري

مازالت  الت��ي  اإليجابيات  وم��ن 
في أدراج المكاتب تنتظر اإلفراج 

عنها في إعادة بناء النادي بش��كل 
حض��اري عب��ر مط��ارح لأللعاب 
اس��تثمارية  وأخ��رى  الرياضي��ة 
لزيادة دخل الن��ادي من عائداتها 
بما يحقق لها انتعاش��ا ماليًا كبيرًا 
وخاص��ة موقع الن��ادي الجغرافي 
الذي أصب��ح في قل��ب العاصمة 
بع��د توس��عها م��ن كل الجهات 
وجمهوره يجمع م��ا بين جمهور 
العاصمة وجمهور من مدن وقرى 
ريف دمشق, وإشادة بناء متكامل 
بكل المس��تلزمات يحقق له نقلة 

رياضية نوعية.
سلبيات

إن واق��ع النادي يش��كل طموحا 
كبي��رًا أمام الالعبي��ن المحليين 
لالنخراط في صفوف��ه والنادي ال 
يقف ف��ي وجه أي الع��ب يتلقى 
عق��دًا احترافي��ًا خارجي��ًا يحقق 
مصلحت��ه الش��خصية ومصلح��ة 
الن��ادي بوق��ت واحد, وه��ذا ما 
ينعك��س س��لبًا فني��ًا عل��ى اداء 

الفريق, بخ��روج العبيه المميزين 
خارجية  االحت��راف  عق��ود  إل��ى 
وداخلية مما يؤثر س��لبا على رفد 
الالعبي��ن المميزي��ن م��ن فريق 
الش��باب لالنضمام لفريق الرجال, 
ولو حال��ف الحظ البع��ض منهم 
فس��يكون نصيبهم من المشاركة 
في الفريق لمدة ال تزيد عن دقائق 
محدودة في مباريات قد ال تشكل  

فنيًا للفريق أهمية تذكر.
انضباط أخالقي

وم��ن العوامل المؤثرة س��لبًا هو 
عدم وجود من يسيطر على رابطة 
مش��جعي النادي للحد من ظاهرة 
الخروج ع��ن آداب المالعب، وقد 
تكون أقل الهتافات س��وءًا والتي 
تتردد على لس��ان الجمهور الكبير 
)نحنا الوح��دة ولك( مما يعكس 
عدم تقبلهم فكرة الفوز والخسارة.

رابط��ة  عل��ى  الس��يطرة  إن 
جماهير  وبالتال��ي  المش��جعين 
النادي س��توفر عناء الضغط على 

إدارة النادي وتعفيه من تس��ديد 
غرامات العقوبات المادية الكبيرة 
الت��ي س��تلحق ب��ه وف��ق الئحة 
االنضب��اط التحاد ك��رة القدم من 
الالأخالقية  الهتاف��ات  تلك  جراء 

الخارجة عن آداب مالعبنا.
هدف نوعي

وخالص��ة القول يج��ب أن يكون 
اهتم��ام النادي ه��و الوصول إلى 
االحتراف الكامل المنش��ود الذي 
يصل إلى بناء كرة قدم بمس��توى 
الصعيدين  عل��ى  قوي  تنافس��ي 
الخارج��ي والداخلي وعبر أس��س 
ثابتة ابتداء م��ن التطوير العلمي 
مالية  بدراس��ة  وانتهاء  المدروس 
منّظم��ة ومدروس��ة للوصول إلى 
نتائ��ج إيجابي��ة لجمي��ع ألعاب 
الكبير  وبمساعدة جمهوره  النادي 
المميز الذي يجب أن يتمتع بأداء 
تش��جيعي راق وأن يك��ون عاماًل 
وليس  والالعبين  للنادي  مساعدًا 

عبئًا وضغطًا نفسيًا عليهم.

نادي الوحدة قادر على بناء كرة قدم احترافية 
منافسة داخاًل وخارجًا

ق��رر مجلس إدارة نادي تش��رين وبعد 
التع��ادل مع الطليعة بمب��اراة النصف 
نهائي لكأس الجمهورية التي جرت في 
الالذقية قبول استقالة الجهاز التدريبي 
بقيادة الكابتن محمد اليوسف وتكليف 
الكابتن هيثم جط��ل مدرباص للفريق 
ليقوده في مباراة اإلياب التي ستجري 
اليوم الس��بت في حماة وترك مجلس 
اإلدارة للكابت��ن هيث��م جط��ل حرية 
اختيار كادره المساعد والذي تألف من 
غسان قره علي، كنان ديب، مساعدين 
علي شعبان مدرب حراس مرمى، يزن 
إسبر معالجًا وعبد الرزاق سواس مديرًا 

إداريًا.
وأعلن الكابتن جطل في مؤتمر صحفي 

عق��د في مقر الن��ادي أن قبوله لمهمة 
التدريب هي فقط حتى نهاية مباريات 
الفري��ق في ال��كأس معتب��رًا أن قبوله 
المهمة هي مسألة وفاء لناديه الذي له 

فضل عليه كالعب ومدرب سابق.
وأش��ار الجطل أن فريق تشرين يملك 
مواه��ب كبي��رة وإمكاني��ات العبي��ه 

ممتازة وأنه س��يعمل م��ع الفريق في 
تحقي��ق الفوز في مب��اراة إياب الكأس 

والفريق مؤهل لتحقيق ذلك.
وأنه سيتحمل المس��ؤولية في خروج 
الفريق م��ن الكأس إذا ح��دث ذلك ال 

قدر هللا.
وتابع الجطل أن��ه تم اتخاذ قرار بإيقاف 

حس��ابات جميع الالعبي��ن على مواقع 
م��ع  باالتف��اق  االجتماع��ي  التواص��ل 

الالعبين الذين تجاوبوا سريعًا.
مضيفًا أننا نحتاج إلى عمل جبار وأداء 
متمك��ن أم��ام الطليعة ال��ذي يعتبر 
م��ن أصعب الفرق داخ��ل أرضه ويضم 
مجموعة جيدة بقي��ادة مدرب محنك 

وخبير.
وختم الجطل مؤتم��ره الصحفي بحّث 
الالعبين عل��ى تقديم جه��د مضاعف 
وترجمة مثالية لإلمكانيات والمهارات 
لتحقي��ق الف��وز الذي نري��ده لالنتقال 
بالذكر أن  النهائية والجدي��ر  للمب��اراة 
الكابت��ن هيث��م جط��ل كان قد درب 
 -2012 موس��م  م��رة  ألول  تش��رين 
وكأس   2016  -2015 وموس��م   2013
الجمهوري��ة وخس��ر الفريق م��ع نادي 

الجيش بفارق ركالت الجزاء.

هيثم جطل مدرب تشرين الجديد

فريقي يملك مواهب كبيرة وإمكانيات ممتازة

خسارتان وديتان
لم يكت��ب التوفي��ق لمنتخبنا ف��ي وديتيه 
الدوليتين فخس��ر بقسوة أمام إيران بخمسة 
أه��داف نظيف��ة، واهت��زت ش��باكه بعدها 
مرتي��ن أمان أوزبكس��تان، ضمن تحضيراته 
للتصفيات المش��تركة لنهائيات آسيا 2023 
وكأس العال��م 2022 ولم يس��جل أي هدف 
بهما كما لم يقدم العرض المأمول منه األمر 
ال��ذي اس��تدعى المؤتمر الصحف��ي لمدرب 
المنتخ��ب فجر إبراهيم بع��د مجيء البعثة 

مباشرة لدمشق.
اللقاء الدولي الودي لمنتخبنا أمام أوزبكستان 
جرى ي��وم الثالثاء وخس��ره بهدفين مقابل 
الش��يء س��جلهما إلدور تش��ومورودوف في 
الدقيقتين 3 و42 مستغاًل خطأين دفاعيين 
ولم يس��تطع منتخبنا تعدي��ل النتيجة رغم 

أفضليته في الشوط الثاني.
مث��ل المنتخب: إبراهيم عالمة، مؤيد عجان، 
تام��ر حاج محم��د، عمرو ميداني )ش��عيب 
العلي( عم��رو جنيات، أحمد األحمد )فراس 
الخطي��ب(، خال��د مبي��ض، أحمد األش��قر، 
محمود مواس )عب��د الملك عنيزان( محمد 

مرمور )حميد ميدو( محمد الواكد.
مواجه��ة الفري��ق األوزبك��ي أع��اله جددت 
إشارات االس��تفهام والحيرة بعد أن سبقتها 
خس��ارة موجعة أمام إيران 5/0 على ملعب 

آزادي الدولي في طهران.
س��جل أه��داف اللقاء عل��ي رض��ا ومهدي 

طارمي »هاتريك« واللهيارس��ييادميش في 
الدقائق30 و37 و57 و77 و89.

منتخبن��ا الوطن��ي ق��دم مباراة س��يئة ولم 
يس��تطع تقديم مس��تواه المعه��ود فعابته 
اللياقة البدنية واس��تمرت مشكلته الدفاعية 
واألخطاء الفردية حسب ما أكده المدرب فجر 

إبراهيم في مؤتمره الصحفي عقب اللقاء.
وق��ال إبراهي��م: )لعبنا بش��كل متماس��ك 
حت��ى الدقيقة 30 وس��نحت لن��ا عدة فرص 
لم نس��تثمرها جيدا في حين تلقت ش��باكنا 
هدفين في الش��وط األول من أخطاء دفاعية 
ال تليق بالعبي منتخب سورية(، مضيفا: )أنا 
كمدرب متفاجئ جدًا بهذا المستوى وخاصة 
خط الدفاع الذي يتحمل مسؤولية كبيرة عن 
األهداف والنتيجة أجرينا ستة تبديالت لكن 
البدالء لم يسعفونا باستثناء فراس الخطيب(.

وختم إبراهي��م حديثه: )بعيدا عن الغيابات 
الش��يء غير المتوقع بالنس��بة لي كان األداء 
الهزيل في المباراة قياسا بمستوى الالعبين 

خالل الحصص التدريبية(.
مثل منتخبنا

أحمد مدنية- مؤي��د عجان )عمرو جنيات(_
العلي)احم��د  ش��عيب  الميدان��ي-  عم��رو 
ديب(- عالء ش��بلي) عبدالمل��ك عنيزان(- 
محم��د المرم��ور )حميد مي��دو(- تامر حاج 
محمد- خالد المبيض )احمد اشقر(- محمود 
الم��واس- محمد الواكد ) فراس الخطيب( - 

عمر السومة.
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يس��تضيف فريق الجيش لكرة القدم يوم 
الثالثاء الق��ادم نادي الجزيرة األردني على 
معل��ب اس��تاد المنامة الدول��ي في لقاء 
الذه��اب بينهم��ا في نص��ف نهائي كأس 
االتحاد اآلس��يوي لمجموعات غرب آسيا 
في الس��اعة 7 مساء بتوقيت دمشق حيث 
تأهل الجيش أفضل ناد في المركز الثاني 
من المجموعات الثالث والجزيرة األردني 
عن المجموع��ة الثاني��ة, وكان الوحدات 
االردني ق��د تأهل ع��ن المجموعة االولى 
والعهد اللبناني ق��د تأهل عن المجموعة 
الثالث��ة, وتقام مب��اراة االياب على ملعب 
اس��تاد عم��ان الدول��ي ي��وم االربعاء في 
26حزيران الجاري, ويتقابل في المجموعة 

الثانية الوحدات االردني والعهد اللبناني.
بطل الدوري 

خرج الجيش من البطوالت المحلية بطال 
الممتاز, وم��ن كأس الجمهورية  للدوري 
بفارق ال��ركالت الترجيحية في الدور ربع 
النهائي, ويض��م مجموعة من الموهوبين 
والمخضرمي��ن المحترفين, وتمرس في 
المش��اركة في بطوالت االتحاد اآلسيوي 
ونال ش��رف الفوز ب��كأس افتتاح البطولة 
ع��ام 2004 متفوق��ا عل��ى توءم��ه نادي 
الوح��دة, وم��ن خصائصه ف��ي مباريات 
المجموعة االول��ى التي لعب بها في هذا 
الموس��م إن��ه لم يخس��ر أية مب��اراة في 
الذهاب واالي��اب, وفاز وتعادل  مرحلتي 

الوحدات متص��در المجموعة مع متصدر 
المجموعة ويتمتع الفريق بشهية تهديفية 
جيدة أدخل بها تقدي��م متعة لكرة القدم 

للجمهور المتابع.
معسكر مغلق

المقدم أيهم الباش��ا مدير الفريق: الفريق 
جاه��ز للمباراة وس��يدخل في معس��كر 
مغل��ق بعد ع��ودة عدد م��ن العبيه من 
المنتخ��ب الوطن��ي للرجال م��ن لقاءي 
اي��ران وأوزبكس��تان ف��ي أي��ام الفيفا, 

ويدخل كام��ل أعضاء الفريق بمعس��كر 
مغل��ق بإش��راف المدرب ط��ارق الجبان 
وكام��ل الجهازين الفن��ي واإلداري لمدة 
5 أي��ام, وتم وضع دراس��ة تفصيلية عن 
فري��ق الجزي��رة وس��يكون العم��ل على 
موجبها, وللعلم أن فرق أندية غرب آسيا 
يشارك بها العبون محترفون وتلعب على 
أرضه��ا وفريقنا ما زال يعلب خارج أرضه 
وبكوادره  المحليي��ن  بالعبي��ه  ويكتفي 

الفنية المحلية.

دراسة مفصلة
الكابت��ن طارق جبان م��درب الفريق قال: 
بدأنا التحضير لمباراتي دور نصف النهائي 
م��ع الجزي��رة األردن��ي بعد اعط��اء راحة 
لالعبين بنهاية الموسم وعطلة عيد الفطر 
والفرق والتركيز على مستوى اللياقة وعلى 
الصفاء الذهني ومن يكون في صفاء ذهني 
أرفع يمتلك قدرة أفضل على الفوز,وفريق 
الجزيرة من الفرق النش��يطة وفي صفوفه 
عدد من العبي المنتخب األردني, وسيتم 

االهتم��ام فكش��ف ايجابيات وس��لبيات 
الفريق لالستفادة من نقاط القوة والضعف 

وحسم الفوز من مباراة الذهاب.
الجزيرة االردني

ويق��ود فريق الجزي��رة االردني التونس��ي 
ش��هاب الليلي, وإدارة النادي متمسكة به 
لالس��تمرار في تدريب الفري��ق في الدور 
الثاني لكأس االندية اآلسيوية, قياسا على 
النتائج التي س��جلها,كأفضل مجموع في 
النق��اط وجمع 16 نقطة م��ن 6 مباريات, 
وس��جل خط هجومه أعلى ع��دد أهداف 
13 هدفا ودخل ش��باكه 2 هدف, س��جل 
األهداف محم��د طنوس ومحمد س��مير 
3 أه��داف ل��كل منهما, ومحم��د مرضي 
ومحمود زعترة ونور الروابدة 2 هدف لكل 

منهم, وفراس شلبايه هدفا واحدا.
نتائج

يضم الفريق في صفوفه من العبي المنتخب 
الوطن��ي األردني في حراس��ة المرمى احمد 
موسى, وفي خط الدفاع فراس شلبايه, جبر 
خطاب, يزن أبو العرب في خط الوسط أحمد 
سمير’ محمد طنوس, نور الرواشدة, سليمان 
أبو زم��ع, وف��ي خ��ط الهج��وم المحترف 
الفلس��طيني اس��الم البط��ران, وح��ل في 
بطولة ال��دوري االردني وصيفا بعد الفيصلي 
وخرج من كأس في التصفيات ومش��اركته 
ف��ي كأس االتح��اد اآلس��يوي ال تتعدى 3 

مشاركات دون نتائج.

كل من تابع فريق نادي حطين هذا الموسم 
بال��دوري الممتاز لكرة القدم البد وأن خرج 
بانطب��اع أن الفري��ق ق��دم مس��توى وأداء 
جيدين ف��ي معظم المباري��ات التي لعبها 
خصوصًا مع نهاي��ة مرحلة الذهاب ومعظم 

مرحلة اإلياب.
حطين باألرقام

ج��اء فري��ق حطين ف��ي ختام منافس��ات 
الدوري الع��ام بالمركز الس��ابع برصيد 34 
نقط��ة من أص��ل 78 نقطة م��ن خالل 26 
مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 

10 مباريات وخسر 8 مباريات.
وسجل 23 هدفًا وسجل في مرماه 24 هدفًا.

حطين ذهاباً
حصد الفريق في مرحل��ة الذهاب 16 نقطة 
جاءت من 4 انتصارات و4 تعادالت وخسر 

5 مباريات.
والطري��ف أن 9 نقاط ف��ي الذهاب جاءت 
خ��ارج األرض بينما لم يحص��د على أرضه 

سوى 7 نقاط.
وخسر على أرضه ثالث مباريات بينما خسر 

خارج أرضه مباراتين.
نتائج ونتائج

مرحلة الذهاب
ف��از عل��ى الطليعة ف��ي افتت��اح مبارياته 
بال��دوري ف��ي الالذقية 1/0 ومن ثم خس��ر 
أمام جاره تشرين 0/1 وأمام الجيش قانونيًا 
0/3  بسبب عقوبة اتحادية وتعرض للخسارة 

الثالثة على التوالي أمام النواعير 1/3.

ثم تعادل مع المجد وجبلة وعاد للخس��ارة 
أمام الوحدة 0/1 وتعادل بعدها مع الساحل 

.2/2
وم��ع بداية الجول��ة التاس��عة كانت عودة 
حقيقية لحطين مستوى وأداء ونتائج ففاز 
على الكرامة 1/0 وعلى الشرطة بدمشق 2/0 
وخس��ر أمام االتحاد 1/2 وتعادل مع الوثبة 
ف��ي حمص 2/2 وختم المرحل��ة بفوز غال 

على الحرفيين في حلب 1/0.
وبالمحصل��ة س��جل حطي��ن 11 هدفًا في 
الذهاب بالمقابل سجل في شباكه 14 هدفًا.

مرحلة اإلياب 
تحسن مستوى وأداء حطين إيابًا وحقق 18 

نقطة وبفارق نقطتين عن مرحلة الذهاب.
وج��اءت من 4 انتص��ارات و6 تعادالت و3 
خس��ارات وعلى عكس مرحلة الذهاب فهو 
حص��د على أرضه 12 نقط��ة و6 نقاط خارج 
أرضه، ولم يتعرض للخس��ارة على أرضه إال 

في مباراة واحدة أمام جاره تش��رين وخسر 
خارج األرض مباراتين فقط، وحسب التالي:
م��ع بداية مرحل��ة اإلياب تع��رض حطين 
لخس��ارتين أم��ام الطليعة ف��ي حماة 0/1 

وأمام جاره تشرين أيضًا 0/1.
وس��رعان ما عوض حطي��ن بفوز غال على 
فري��ق الجي��ش بدمش��ق 1/0 وتعادل مع 
النواعير والمجد ومع الجولة السادس��ة فاز 
على ج��اره جبل��ة 3/1 بعده��ا تعادل مع 
الوح��دة بدمش��ق 1/1 وفاز على الس��احل 
1/1 ليتعرض لخس��ارة كبيرة أمام الكرامة 
بحمص 0/3 ليبدأ مسلس��ل التعادل ثالث 
مرات مع الشرطة بدمشق 0/0 ومع االتحاد 

بحلب 2/2 ثم مع الوثبة بالالذقية 1/1.
وختم حطين مشوار اإلياب بفوز ثمين على 

الحرفيين 3/0.
هدافو الفريق

سجل لحطين أسعد الخضر 5 أهداف، سالم 

السالم، حمود الحمود 3 أهداف.
حس��ن عويد، مصطفى جنيد، محمد قطايا 
)هدفين(. وهدف واحد س��جله كل من نور 
عل��وش، زي��ن خديجة، أحم��د كاظم، عمر 

الترك، هاني نواره، يوسف اصيل.
حطين يف التقييم

مس��يرة حطين في الدوري ذهابًا مقبولة 
وإيابًا أفضل وأميز أداء ومستوى وفاعلية 
ويعلق المراقبون عل��ى ذلك إلى الوصول 
إلى حالة م��ن االنضباط واالس��تقرار مع 
ال��كادر التدريبي ال��ذي ترأس��ه الكابتن 
محمد ش��ديد والمفارق��ة الغريبة تمثلت 
ب��أن البداي��ة ذهاب��ًا وإيابًا كان��ت فاترة 
وضعيفة وس��يئة ف��ي النتائ��ج والختام 

يكون رائعًا وجيد.
والكل ش��هد أن حطين قدم مستوى وأداء 
جيدين وعروضًا كروية طيبة لكن غلب على 
أدائه طابع الش��رع وخاصة مهاجميه الذين 

كثيرًا ما أهدروا فرصًا بالجملة.
ولو أحسنوا اس��تغاللها لخرجوا فائزين في 
ع��دة مباريات ولكان الفري��ق نافس ضمن 

المربع الذهبي.
ه��ذا في الوق��ت الذي ش��هد الفريق ضعفًا 
في خط الدفاع تس��بب في خس��ارات غير 

متوقعة.
جمهور كبير

أكد جمهور حطي��ن أنه ليس جمهور نتائج 
إنما جمهور عاش��ق ومحب ووفي ومواكب 
لفريقه في الفوز والخس��ارة وبقي يش��جع 
ومواكب وبش��كل جنوني مس��اندًا وداعمًا 

وبأعداد فاقت التوقعات.

كرة القدم

من القلبمن القلب

المنتخ��ب في أي لعبة ه��و ذروة نجاح الالعب، وغاي��ة التكريم له 
وه��و الذي بدأ مش��وار النجومية في بلده وفي أح��د النوادي حيث 
بدأ الصعود والظهور كالعب وعلى هذا األس��اس خرج إلى الساحات 
األوس��ع التي حولته إلى الع��ب محترف بامتي��از، وأمنت له حياة 

مستقرة من الناحية المادية.
إذن فالفضل ألول المش��وار الناجح هو البلد متمثاًل في النادي الذي 
ترعرع فيه هذا الالعب وعندما يستدعي مثل هذا الالعب كي ينضم 
إلى منتخب بالده فإنما يصب هذا في خانة التكريم الشخصي، وكم 
من الع��ب نجم يلعب في الخارج طلب ضمه إلى منتخب بالده كي 
يرد الجميل بدافع حب الوط��ن، وبدافع فردي آخر هو الطموح نحو 
الش��هرة وهذا ح��ق معترف به ومن واجب أي الع��ب أن يلبي نداء 

الواجب عندما يتقرر ضمه إلى منتخب بالده.
أقول هذا بعد أن امتألت ش��بكات التواصل االجتماعي بالتعليقات 
المختلفة على اعتذار الالعب عمر خريبين عن انضمامه إلى المنتخب 
الكروي األول للمشاركة في اللقاءين الوديين مع المنتخب اإليراني 
ومن ثم األوزبكي ودعته في أيام الفيفا التي تس��مح له وبس��هولة 

االلتحاق بالمنتخب.
ليس��ت المرة األولى التي يعتذر فيها هذا الالعب، فقد تكرر اعتذاره 
مرارًا وألس��باب مختلفة ومهما كان الس��بب فإن االعتذار غير مبرر 

على اإلطالق.
ترع��رع خريبين ف��ي نادي الوحدة الدمش��قي ولعب للق��وة الجوية 
العراقي ثم انضم إلى ناٍد سعودي وخالل هذه المسيرة حصل وألول 
مرة على كأس أفضل العب في آسيا وشارك في تمثيل بالده عديدًا 

من المرات وأبلى بالء حسنًا.
مهما كانت األسباب، وأهمية المبررات فإن عدم االلتحاق بالمنتخب 
واالعتذار عن تلبية دعوته إنما يمثل حالة واضحة من نكران الجميل 
تس��تدعي وقفة جادة تجاه أي العب يتصرف بهذه الطريقة فما بالك 
وحال هذا النج��م الذي اعتاد االعتذار مرات وم��رات وما قيل على 
صفح��ة هذا الالعب في ش��بكات التواصل.. وما ُذك��ر من تعليقات 
جانبية أدلى الكثيرون بدلوهم فيها، وما قيل عن أسباب هامة وراء 
كل هذه االعتذارات ال تبرر المس��ألة األس��اس وه��ي عدم االلتحاق 

بركب المنتخب في مسيرته التحضيرية لالستحقاق القادم.
يبق��ى القول بأن نتائ��ج المباريات الودية إنما ه��و تحصيل حاصل 
فمثل هذه المباريات ونتائجها تستخدم الكتشاف الثغرات ومواطن 
الضعف فالمرحلة هي فترة تجارب وإصالح لألخطاء والحصول على 
االنسجام المطلوب عند الوصول إلى مرحلة االستحقاق الحقيقي، ولو 
يغير غياب أي العب من تقدم يحققه المنتخب فيما بعد وس��ورية 

مصنع للنجوم.

عادت حليمة

نبيل الحاج علي

تنطل��ق الي��وم )الس��بت( مبارات��ا نصف 
الق��دم  لك��رة  الجمهوري��ة  كأس  نهائ��ي 
لمرحل��ة االياب حيث يس��تضيف الطليعة 
تش��رين على ملعب حماه البلدي الس��اعة 
5 عصرا,ويس��تقبل الوثب��ة النواعير ملعب 
خالد بن الوليد بحمص الساعة 10,30 ليال, 
وانتهت مبارات��ا الذهاب بالتعادل االيجابي 
1/1, وس��وف يك��ون التناف��س قوي��ا بين 
االطراف المتنافس��ة للوصول ال��ى المباراة 
النهائية التي حدد موعدها في 28/6/2019 

دون تحديد مكان إقامتها.
فوارق متقاربة

ولم يسبق للفرق االربعة أن فاز أي منها بكاس 
الجمهورية فيما س��بق وهي فرصة العمر لكي 
يس��جل أحدهما ف��وزه ألول مرة ف��ي تاريخ 
المسابقة خاصة أن المتأهلين يعرفون بعضهم 
البعض في مسابقة الدوري الممتاز ولقاؤهما 
في ذه��اب النص��ف نهائ��ي ال��كأس واثنان 
النواعير( من محافظة واحدة  منهما)الطليعة, 
وكل منهما طرف في مباراة ولو حالفهما الحظ 
س��يلعبان المباراة النهائي��ة )أهلية بمحلية( 
ونقاطهما في الدوري الكروي متقاربة نس��بيا 
حيث حل تش��رين في المرك��ز الثاني ببطولة 
ال��دوري برصيد 53 نقط��ة, والوثبة في المركز 
الخام��س ورصي��ده 39 نقط��ة, والطليعة في 

المركز الس��ادس ورصيده 39 نقطة, والنواعير 
في المركز الحادي عش��ر ورصي��ده 27 نقطة, 

واالخير كان مهددًا في الهبوط.
لقاء حماه

تق��ام مب��اراة الطليعة وتش��رين على أرض 
الملعب البلدي بحماه في الساعة الخامسة 
بحض��ور جمه��ور كبير تغص ب��ه مدرجات 
الملع��ب ل��كال الفريقين اللذي��ن يحظيان 
بجماهيري��ة كبي��رة تعويض��ا ع��ن مباراة 
الت��ي اس��تضافها ملعب  بينهما  الذه��اب 

الباسل في الالذقية والتي جرت بال جمهور 
لعقوبة اتحادية لنادي تشرين وهو ما يعطي 
الالعبين زخما في مضاعفة جهودهم وهدف 
التعادل الذي أحرزه ذهابًا قد يكون له تأثير 
لمصلحت��ه بحس��م نهاية اللق��اء لمصلحته 
وكلفت إدارة تش��رين مدرب النادي السابق 
وأح��د أبنائه الكابتن هيثم جطل مدربا وقد 

تحسم النتيجة بالركالت الترجيحية.
مباراة الذهاب

اس��تطاع الطليعة أن يحق��ق التعادل أمام 

مضيفه تش��رين في مباراة الذهاب, ش��هد 
الش��وط االول تبادال بالهجمات وفرصا أمام 
المرميي��ن دون فعالي��ة وخاص��ة من ورد 
الس��المة العب تش��رين الذي اعتمد على 
الهجمات المرتدة, عل��ى محمد زينو العب 
الطليعة الذي تكفل حسن أبو زينب ورامي 
اليق��ه في إغ��الق منطقة دفاعه��م, ونجح 
تش��رين في الثاني بتس��جيل هدف السبق 
عب��ر محمد مرمور لتباطؤ دفاع الطليعة في 
ابع��اد الك��رة, ورد الطليعة بهم��ات مكثفة 

إلدراك التع��ادل واس��تطاع أمي��ن ح��داد 
أن ي��درك التعادل عبر تس��ديدة بعيدة لم 
يس��تطع صدها فادي مرعي حارس مرمى 

تشرين من صدها.
لقاء حمص

تق��ام مباراة الوثبة والنواعي��ر على االضواء 
قبل منتصف الليل بقليل والمباراة متكافئة 
في هدفي الذه��اب واألفضلية للوثبة الذي 
س��جل في أرض الخصم ذهاب��ا وقد يكون 
لهدف��ه ش��ان آخر يس��اعده عل��ى تحقيق 
الف��وز بفارق األه��داف إذا انته��ت المباراة 
بالتعادل, وستحظى المباراة بحضور جمهور 
مقبول القتراب المحافظتين من بعضهما, 
وقد يحس��مها قدرة المدربي��ن اللذين قادا 
فريقيهما في مباراة الذهاب دون أي تعديل 

على الجهاز الفني, واالرجح تأهل الوثبة.
مباراة الذهاب

وتع��ادل الفريقان في مب��اراة الذهاب على 
أرض ملع��ب حم��اه البلدي به��دف لهدف 
ب��أداء متكاف��ئ ف��ي الش��وط االول بي��ن 
الطرفين مع أفضلية نس��بية للوثبة بقيادة 
مهاجم��ه أنس بوطة وبتأمي��ن دفاعي من 
س��عد أحمد, ودخل النواعير الشوط الثاني 
بشكل مختلف وظهرت خطورته أمام مرمى 
الخصم, ونجح عبد هللا جمعه في تس��جيل 
هدف اس��بق)73( واستطاع خطاب مشلب 
أن يس��جل هدف التعادل من تسديدة حرة 

مباشرة )85(. 

اليوم مباراتا إياب نصف نهائي كأس الجمهورية 

قمة جماهيرية بين الطليعة وتشرين والوثبة يالقي النواعير تحت األضواء
صبحي أبو كم

اختتم��ت على ملعب 7 نيس��ان بحلب 
منافسات بطولة دوري أندية المحافظة 
بك��رة الق��دم لفئ��ة األش��بال موالي��د 
2004- 2005 بمش��اركة 11 ناديًا لعبت 
بطريق��ة ال��دوري م��ن مرحل��ة واحدة 
وأقيمت 55 مب��اراة خالل البطولة التي 
ش��هدت تس��جيل 219 هدفًا وأشهرت 
خالله��ا البطاقات الصف��راوات 27 مرة 
3 م��رات وفيم��ا يل��ي  والحم��راوات 

التفاصيل الكاملة ألحداثها.
النتائج

حافظ فريق االتحاد على لقبه بطاًل لدوري 
حلب محققًا 28 نقط��ة من خالل الفوز 
في تس��ع مباريات وتعادل��ه في واحدة 
وس��جل 38 هدفًا واس��تقبلت ش��باكه 
هدفي��ن، فاز على القلع��ة 5/1 والعمال 
3/0 قانوني��ًا والج��الء 7/0 والحرفيين 
 3/0 والش��هباء   2/0 والني��رب   3/0
واليرموك 6/0 والش��رطة 3/0 وعفرين 
بنفس النتيجة وتع��ادل مع الحرية 1/1 
وحل فريق الحرية بالمركز الثاني جامعًا 
24 نقطة وس��جل 28 هدفًا مقابل 6 في 
مرماه وفاز في 7 مباريات وتعادل في 3 

وجاءت نتائجه على النحو التالي:
تعادل م��ع االتحاد به��دف لمثله ومع 
الش��رطة س��لبًا والنيرب 1/1 وفاز على 
القلعة 4/2 وعفري��ن 3/0 والجالء 4/0 
واليرموك 6/0 والش��هباء 3/0 والعمال 

.4/2
وجاء عمال حلب بالمركز الثالث جامعًا 

24 نقطة من ف��وزه في ثماني مباريات 
34 هدفًا  وخس��ارته مرتي��ن مس��جاًل 
مقاب��ل 7 ف��ي مرم��اه فقد خس��ر أمام 
االتحاد والحرية وف��از على عفرين 3/0 
واليرموك 7/0 والش��رطة 6/0 والنيرب 
بهدف وحيد والشهباء 6/0 والقلعة 2/1 
والج��الء 6/0 والحرفيي��ن بهدف واحد 
وتأخر للمركز الثالث بالتمايز مع الحرية 
وبف��ارق المواجه��ات وجل��س مع فرق 
الطابق األول من حيث المستوى الفني.

الطابق الثاني
فريق النيرب ح��ل بالمركز الرابع جامعًا 
22 نقطة فاز في 7 مباريات وتعادل في 
واحدة وخس��ر اثنتين وسجل 34 هدفًا 
مقاب��ل 9 في مرماه ففاز على الش��رطة 
به��دف  والقلع��ة   3/1 والش��هباء   4/1
والج��الء 4/1 والحرفيين بذات النتيجة 
وعفرين 10/0 واليرموك 7/0 وخسر مع 

االتحاد والعمال وتعادل مع الحرية.
ف��ي المركز الخامس ج��اء فريق القلعة 
الذي جمع 18 نقطة مس��جاًل 22 هدفًا 
نظير 16 في مرماه ف��از في 6 مباريات 
وخس��ر 4 وكانت نتائجه حسب التالي 
تغل��ب عل��ى الش��هباء به��دف واح��د 
وعفرين 3/0 واليرموك 7/2 والحرفيين 
3/1 والش��رطة بهدفي��ن والج��الء 2/1 
وخس��ر أمام االتح��اد والحرية والعمال 
والنيرب فيما حل فريق الشهباء بالمركز 
السادس وله 15 نقطة بفوزه في خمس 
مباريات وخس��ارته مثلها وس��جل 14 
هدفًا مقابل 17 في مرماه حيث فاز على 
اليرموك 3/1 والشرطة 2/1 والجالء 3/0 

والحرفيين بهدف وعفرين 4/0 وخس��ر 
االتحاد والحرية والعمال والنيرب  أمام 

والقلعة.
الطابق الثالث

تراجع الحرفيون للمركز الس��ابع وجمع 
12 نقط��ة فاز في 4 مباريات وخس��ر 6 
وس��جل 21 هدفًا نظير 15 ف��ي مرماه، 
فاز عل��ى الجالء وعفرين بنتيجة واحدة 
6/0 واليرموك 3/0 والشرطة 4/1 وخسر 
االتحاد والحرية والعمال والنيرب  أمام 

والقلعة والشهباء.
فري��ق اليرموك ج��اء ثامن��ًا برصيد 9 
نقاط فاز في ثالث مباريات وس��جل 15 
هدفًا نظير 41 في مرماه حيث فاز على 
الش��رطة 4/2 وعفرين 5/0 والجالء 3/0 
قانونيًا وخس��ر بقية مبارياته في الجالء 
احت��ل المركز التاس��ع وجم��ع 6 نقاط 
فاز في مباراتين فق��ط مع عفرين 5/1 
والش��رطة 2/0 وخس��ر البقية وسجل 9 

أهداف مقابل 36 في مرماه.
وتراج��ع الش��رطة للمركز قب��ل األخير 
)العاشر( برصيد 4 نقاط من فوزه الوحيد 
على عفري��ن 3/0 وتعادله المفاجئ مع 
الحرية س��لبًا وس��جل 8 أهداف وتلقت 
ش��باكه 27 هدفًا وح��ل عفرين بالمركز 
األخير حين خسر كافة مبارياته وسجل 
ف��ي بطولة هدف��ًا وحيدًا عل��ى الجالء 
مقابل 42 هدفًا في مرماه وبذلك تأهل 
فريق االتحاد وجاره الحرية للدور التالي 
ممثلين لحلب في المرحلة التي يعتزم 
اتحاد اللعبة إقامتها لبطولة أندية القطر 

القادمة..

الجيش يستضيف الجزيرة األردني في ذهاب نصف نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

حطين في المركز السابع بالممتاز

هل كان باإلمكان أفضل مما كان؟؟ االتحاد بطاًل ألشبال كرة حلب

ك��رة الق��دم بالن��ادي العرب��ي التي 
تعيش بالدرجة األولى تصنيفًا بعد أن 
الماضي بمشاهدة  الموس��م  أخفقت 
للطاقم  المكاف��آت  وكان��ت  األضواء 
الفني واإلداري بعش��رات اآلالف لكن 
ه��ذا الموس��م تراجعت ألل��ف ليرة 

سورية تعويضًا عن كل تمرين؟!!
وم��ن أجل اضاءة أكث��ر كان لالتحاد 
الح��وار التال��ي م��ع رئي��س النادي 
احسان العباس الذي قال في البداية 
لق��د أعدن��ا تش��كيل الجه��از الفني 
واالداري حي��ث ج��اء كمال مرش��د 
)اداري��ًا( وهن��دي الس��لمان )مديرًا 
فني��ًا( ومهند عام��ر وقيصر الباروكي 
)مس��اعدين( وترك��ي عام��ر مدرب��ًا 

لحراس المرمى ووجيه العلي )مدربًا 
للياقة( ونضال غانم )معالجًا( ووجيه 
محاسن )مسؤول تجهيزات( وأضاف 
لق��د قمنا بدع��وة 45 العب��ًا حضروا 
الحصة التدريبي��ة األولى بعد تأمين 
ش��ياالت  من  التدريب  مس��تلزمات 
وكرات وع��ن المكافآت المالية التي 
س��وف يحصل عليها الالعب��ون أفاد 
في البداي��ة حددنا مبلغ 1000 ل.س 
كتعويض انتق��ال لكل حصة تدريبية 
على أن يحمل القادم من األيام زيادة 
في حج��م تلك التعويض��ات وذلك 
حس��ب التبرعات التي س��تصل الينا 
من محب��ي النادي الن اس��تثماراتنا 
وهي بحدود 6 ماليين س��نويًا وكرة 
الق��دم تحتاج وبالح��د األدنى لثالثة 

أضعاف ذلك المبلغ؟!!

كرة النادي العربي )الجود بالموجود (
زياد عامر 

محمد هاشم إيزا
محمد عجان
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س��جلت رياضة الدراجات نش��اطا 
متمي��زا ف��ي الع��ام الماضي في 
المش��اركات الخارجية خاصة في 
بطوالت الجزائر الدولية وس��جلوا 
فيها نتائج متميزة على المستوى 
العام الحالي  الفردي والفرق وفي 
الذي وصل إلى منتصفه لم تستطع 
منتخباتنا تسجيل حضور ملحوظ 
على الصعيد الخارجي.., )االتحاد( 
التقت محم��د خضر رئيس اتحاد 
الدراجات ال��ذي تحدث عن واقع 
اللعب��ة ونش��اطها خالل األش��هر 
الماضية وبشكل خاص عن اوضاع 
الالعبين المحليين المقيمين في 
سورية والمغتربين الذين يمثلون 
منتخبن��ا في البط��والت الدولية 

المتنوعة.
صعوبات

واجهت رياضة دراجاتنا هذا العام 
صعوبات على المستوى الخارجي 
للمنتخبات الوطنية بسبب توقف 
سلس��لة الس��باقات الدولية التي 
كان��ت تنظمها الش��قيقة الجزائر 
بس��بب االزم��ة السياس��ية التي 
م��رت به��ا, وتاب��ع خض��ر قائال: 
هذا الواقع س��جل لن��ا ارباكا في 
تحضي��ر الفري��ق ألن المنتخ��ب 
كان بصدد الس��فر الى الجزائر من 

2 شهر ش��باط وحتى نهاية الشهر 
الخامس وكانت تضم المش��اركة 
في كاف��ة مس��ابقات الجزائر مع 
فواصل معس��كرات تدريبية, وتم 
وض��ع خطة بديل��ة للبداية بخطة 
بها بسبب  العمل  جديدة, وتوقف 
بتوقيف  التنفيذي  المكت��ب  قرار 
النش��اط لأللعاب محليا, بس��بب 
الث��الث  للمراح��ل  االمتحان��ات 
والجامعية  والثانوي��ة  االعدادي��ة 
وكثي��ر م��ن العب��ي المنتخبات 
الوطنية للعبة من طالب الشهادة 

الثانوية والجامعية.
نشاط مستمر للمغتربين

وع��ن واقع الالعبي��ن المغتربين 
خارج الوطن قال: يش��اركون في 
الس��باقات التي تق��ام في أماكن 

إقامتهم ودائم��ا يعتلون منصات 
التتوي��ج وآخر إنج��از كان لالعب 
نذير الجاس��ر الذي ع��اد للتدريب 
م��ن جدي��د بع��د فترة دراس��ية 
س��جل فيها في أكاديمية ألمانية 
متخصصة برياضة الدراجات وتوج 
في المركز األول بط��واف المانيا, 
ف��ي عودة مظف��رة له��ذا الالعب, 
وهناك مش��اركات هامة لالعبين 
محمد من��ار الري��س وأحمد بدر 
ويس بعد المستوى المتألق الذي 
الماضي وهما  الموسم  قدماه في 
مس��تمران في الفوز بالميداليات 
االوربية,  الس��باقات  ف��ي  البراقة 
للمش��اركة في  ويتم تحضيرهما 
البطوالت العربية والدولية القادمة 
وبطول��ة العال��م التي تق��ام في 

بريطانيا في نهاية أيلول القادم.
منتخب رديف

وع��ن تأهيل العبين للمش��اركة 
العام  في أولمبي��اد طوكيو ف��ي 
الق��ادم أج��اب: حت��ى اآلن ل��م 
نحص��ل عل��ى تأهي��ل أي العب 
والمشاركة  باألولمبياد,  للمشاركة 
في االولمبي��اد تحتاج إلنجاز من 
الالعب عل��ى المس��توى القاري, 
خط��ة  ووضعن��ا  العالم��ي,  أو 
وحاليا  الخارجي��ة,  للمش��اركات 
عندنا منتخب رديف من الالعبين 
الجيدين الذين يتمتعون بمهارات 
عالية, وهن��اك تواصل مع بعض 
الفنيين من المدربين الس��تقدام 
مدرب أجنبي لرفع مس��توى أداء 

الالعبين.

تأهيل كوادر فنية
الداخلي  المستوى  على  وأضاف: 
نفذت كامل خطة تأهيل الحكام 
على المس��توى المركزي وفرعية 
المحافظ��ات  مس��توى  عل��ى 
وش��ارك به��ا ع��دد جي��د م��ن 
للكادر  وأصبح  للجنسين,  الكوادر 
االنثوي تواجد كبير ضمن كوادر 
الدراج��ات, وبالنصف الثاني من 
ه��ذا العام س��يتم تنفي��ذ دورة 
مدربين وحكام مركزيتين تأهيل 
وصقل بإش��راف كوادرنا الوطنية 
التي أصب��ح عدد منهم يتمتعون 
بثقاف��ة علمي��ة وخب��رة ذاتي��ة 
تؤهله��م لتأهيل ك��وادر جديدة 
لزيادة كوادر الدراجات خاصة في 

المحافظات.

صبحي أبو كم

محمد عجان

صبحي أبو كم

محليات

أح��رز بطلنا العالم��ي مجد الدين 
غزال الميدالية الفضية لمس��ابقة 
الوث��ب العالي في المرحلة الثالثة 
م��ن ال��دوري الماس��ي أللع��اب 
الق��وى الذي أقيم ف��ي العاصمة 
االيطالي��ة روما مس��جاًل 2,28 م, 
وبهذه النتيجة أصبح غزال بالمركز 
الثالث في الترتيب العام للدوري 
الماسي بتس��ع نقاط حيث سبق 
له أن شارك في الدور االول الذي 
اقي��م ف��ي الصين منتص��ف ايار 

الماض��ي ووثب الرتف��اع 2,26 م 
وأحرز المركز السادس وشارك في 
الدور الثاني الذي اقيم في مدينة 
مطلع  التشيك  بجمهورية  استرانا 
الرتفاع  ووث��ب  الج��اري  حزيران 

2,25 م, وحل في المركز السابع.
يش��ارك  أن  المق��رر  م��ن  وكان 
الغ��زال في المرحل��ة الرابعة من 
الدوري الماس��ي المق��رر اقامتها 
غ��دا )االح��د( في مدين��ة الرباط 
المغربية إال أن ذلك تعذر بس��بب 
عدم حصوله على تأشيرة الدخول, 
الخامس��ة من  المرحل��ة  وتق��ام 
الدوري الماسي بمدينة لوزان في 

سويس��را في الخام��س من تموز 
القادم فيما تقام المرحلة السادسة 
في العاصمة البريطانية لندن يوم 
)20( تموز وتقام المرحلة السابعة 
البريطانيا  بيرمنغه��ام  مدينة  في 
18 آب الق��ادم, والمرحلة الثامنة 
في باري��س في 24 منه والمرحلة 
التاسعة واالخيرة في سويسرا في 
الس��ادس من ايل��ول المقبل, أما 
لهذا  الغ��زال  اس��تحقاقات  ختام 
العام فسيكون هو األبرز من خالل 
مش��اركته في بطولة العالم التي 
تق��ام في عاصمة قطر الدوحة في 

27 ايلول القادم.

في إطار التعاون المش��ترك بين 
ف��رع االتحاد الرياض��ي بالقنيطرة 
ومديرية تربي��ة القنيطرة تم عقد 
على  للوق��وف  موس��ع  اجتم��اع 
واقع العمل في المراكز التدريبية 
التابع��ة للتربي��ة معوقات العمل 
فيه��ا والبحث ف��ي ايج��اد آلية 
الرياضية  المواهب  لالستفادة من 
ومتابعته��ا وكيفي��ة دعمها, كما 
تطرق االجتم��اع إلى التحضيرات 
الجاري��ة لألولمبياد الوطني الرابع 
للناش��ئين وتوفير كافة الش��روط 

المحافظ��ة إلحراز  لف��رق  الالزمة 
نتائج متقدمة خاصة في االلعاب 
التي تتميز بها المحافظة, كما اكد 
الحضور عل��ى ضرورة التركيز على 
بش��كل  المحافظة  بطوالت  إقامة 

دوري وزج المواهب فيها.
رئيس فرع االتح��اد الرياضي في 
القنيطرة فراس موسى أكد خالل 

االجتماع على عدة نقاط رئيسية:
المدرس��ية تحتاج إلى  المواهب   -
المنافس��ة  متابع��ة وتأمين فرصة 
واالحتكاك واجب علينا لتزداد تألقًا

- إع��ادة النظر ف��ي خارطة توزيع 
المراك��ز التدريبي��ة بم��ا يخ��دم 

المصلحة العامة
رئي��س دائ��رة التربي��ة الرياضية 
عدنان فاضل اشار إلى نقاط أخرى:
- المراكز الرياضية المدرسية نواة 

ألندية المحافظة.
- تنس��يب الموهوبي��ن ألندي��ة 

القنيطرة.
- سيتم تأمين األدوات التدريبية 
والمس��اعدة للمراكز التدريبية في 

األيام القادمة.

للقوة  الوطن��ي  منتخبن��ا  دخ��ل 
البدنية الخاص��ة بأصحاب اإلرادة 
القوية وتحدي اإلعاقة معس��كره 
اس��تعدادًا  وذل��ك  التدريب��ي 
للمش��اركة ف��ي بطول��ة العال��م 
التي س��تقام في كازاخستان في 

النصف األول من تموز القادم.
ويتأل��ف المنتخب من ا لالعبين 

األبطال فاطمة الحسن، نورا بدور، 
رشا الشيخ، شادي عيسى.

والمدربي��ن زاريه بالي��ان، فادي 
فحام.

والجدير بالذكر أن العبي منتخبنا 
سبق وأحرزوا الميداليات الذهبية 
والفضي��ة والبرونزي��ة ف��ي كافة 
البطوالت الخارجية التي ش��اركوا 
فيه��ا س��ابقًا ويتوق��ع أن يكرروا 
إنجازاتهم في ه��ذه البطولة كما 

عودونا.

وألعاب القوى إلى تونس
إل��ى تونس ي��وم 24  وتغادرن��ا 
المنتخب  بعث��ة  الجاري  حزيران 
الوطن��ي أللعاب الق��وى الخاصة 
للمش��اركة في البطول��ة الدورية 
المؤهلة للدورة األولمبية القادمة 
في الياب��ان آب الق��ادم وتتألف 
البعث��ة من عض��و االتح��اد فايز 
الش��يخ عل��ي رئيس��ًا والالع��ب 
اإلنج��ازات  أصح��اب  البط��ل 
الدولية ف��ي رمي الرم��ح محمد 

خال��د محمد، والبط��ل عالء عبد 
المكفوفين علي  الس��الم والعب 
عليوي،  جمال  والمدربين  أسعد، 
مصعب عميش وينتظر أن تكون 
العالم  أبطال  المنافسة قوية بين 
والعبونا مؤهلون للمنافس��ة بقوة 
لحص��د الميداليات ورف��ع العلم 

العربي السوري عاليًا.
هنائي الوز رئيس اتحاد الرياضات 
الخاص��ة قال لالتح��اد إن العبي 
البدنية  الق��وة  منتخبي  والعبات 

الق��وى دخلوا معس��كرًا  وألعاب 
مغلقًا منذ شهر تقريبًا وهم بحالة 
ويتدربون  رائعة  وانضباطية  فنية 
المدربون  وضعه��ا  خط��ة  ضمن 
ليكون��وا بأفضل حال��ة وجهوزية 
فنية، ووع��د بتحقيق نتائج أولية 
وإنجازات وميداليات وقدم شكره 
للواء موفق جمعة رئيس المكتب 
التنفيذي لالتح��اد الرياضي على 
للرياضات  ال��ال مح��دود  دعم��ه 

الخاصة.

غزال يحرز فضية الوثب العالي 
في ملتقى روما للدوري الماسي

المراكز التدريبية التابعة لتربية القنيطرة قيد المتابعة 

أبطال وبطالت الرياضات الخاصة يستعدون لبطولة العالم ودورة دولية

رئيس اتحاد الدراجات: صعوبات خارجية حدت من مشاركات منتخباتنا الوطنية

حقق��ت رياضة الك��رة الطائ��رة في نادي 
جيرود نتائج ملفتة خالل الموسم الحالي 
خالل مش��اركاتها في البطوالت المركزية 
للفئ��ات العمرية والرج��ال وإضافة لفريق 
الناش��ئات الذي يش��ارك للم��رة األولى 
بتاري��خ النادي.., ويس��جل له��ذا النادي 
الريف��ي تميزه ف��ي النتائج بجه��ود ابناء 
وك��وادر الن��ادي رغ��م تواض��ع امكاناته 
المادية.. )االتحاد( التقت س��الم جاموس 
عضو اللجنة التنفيذي��ة لالتحاد الرياضي 
بريف دمش��ق رئيس لجنة تس��يير االمور 
بن��ادي جيرود حيث قدم عرض��ا للنتائج 
الت��ي حققته��ا الكرة الطائرة ف��ي النادي 
في مش��اركتها االخيرة خالل شهري آذار 

ونيسان من العام الجاري.
الناشئون صعدوا لألوىل

صعد فريق الناش��ئين الى الدرجة االولى 
بعد تصدره التجم��ع النهائي بتفوقه على 

أندية تش��رين, العربي, الشرطة, النضال, 
مرمريت��ا, بنتيج��ة 0/3 بإش��راف جه��اد 
الدين  حمود, والم��درب معروف مح��ي 
واالداري الع��ام محم��د الدبس, وضمت 
تش��كيلة الفريق الالعبين: محمد كريزان, 
معتصم قي��روط, غيث حمد, نوار حماده, 
عبد الكريم تدمري, حسن عبد للي, احمد 
نعن��وس, عم��ران ربيع, س��الم جاموس, 

حمد خير عبد العال, عبد هللا خليل.
الشباب بصدارة الثانية

تصدر فريق الش��باب أندية الدرجة االولى 
مرحلة ذه��اب الدوري بع��د فوزهم على 
الثعلة ويبرود وكفر حور 0/3, ويتم متابعة 
التحضير بش��كل جي��د لمرحل��ة االياب 
للتأهل الى الدرجة االولى, ويش��رف على 
الفريق جه��اد حمود, ويدرب��ه عمار غزال, 
ف��ادي لحل��ح, واالداري محم��د الدبس, 
وتضم تش��كيلة الفري��ق الالعبين: محمد 

كري��زان, حس��ام الق��ادري, عب��دا الكريم 
التدم��ري, مي��ار زرزور, حس��ن عبداللي, 
محمد الدنف, معتصم قيروط, نوار حماده, 
غيث حمد, محمد الق��ادري, عمرو حمد, 

عبد اللطيف طالب, مؤيد قيروط.
الناشئات ألول مرة

ش��ارك فريق الناش��ئات ألول مرة بتاريخ 
الن��ادي وق��دم مس��توى جي��دا وحقق 
المركز الثال��ث في التجمع االول بعد فوز 
تاريخي على نادي الش��رطة 0/3, وخس��ر 
أم��ام العرب��ي 3/1 وأمام دي��ر علي 3/0, 
وف��ي التجمع النهائي: حق��ق الفريق فوزا 
عل��ى الدير علي 2/3 وخس��ر أمام العربي 
والجالء بنتيجة مماثلة 3/1, وبانتظار قرار 
اتح��اد الكرة الطائرة للصع��ود الى الدرجة 
االول��ى, والفريق بإش��راف جه��اد حمود 
ويدرب��ه معروف مح��ي الدي��ن, وزبيدة 
الدنف وابتس��ام كريزان اداريتان, وتضم 

تش��كيلة الفريق الالعبات: دل��ع مبارك, 
آالء فرهود, ماس��ة هالل, سيما جاموس, 
رغد أس��عد, بس��ما طلي, وفاء الدنف, آية 
ابراهم, جمانة العبد هللا, س��يدرا بكر, ميار 
كاتبه, عائدة محي الدين, س��الم مسألة, 

راما كريزان.
نتائج الرجال

ش��ارك فري��ق الرجال ف��ي دوري الدرجة 
االولى وفق تصنيفه ولعب التجمع االول 
بف��وز يتيم عل��ى كفر ح��ور بنتيجة 0/3 
وخس��ر أمام الش��رطة, والوحدة واالتحاد 
بنتيجة مماثل��ة 3/0 وأمام القطيفة 2/ 3 
ويدرب الفريق جهاد حمود, ويساعده عمار 
غ��زال وفادي لحلح ومحمد الدبس إداريا, 
الالعبي��ن: وليد  الفريق  وتضم تش��كيلة 
لحلح, بالل قيروط, حس��ان عبد للي, زياد 
كاتبه, عبد الكريم تدمري, حسن عبد للي, 
غيث حمد, ن��وار حماده, معتصم قيروط, 

عب��د هللا خليل, س��الم جام��وس, أحمد 
نعنوس, حسام قادري. 
تكريم

أقامت لجنة تس��يير االم��ور بنادي جيرود 
حفاًل لتكري��م فرق النادي بالك��رة الطائرة 
تقديرًا للنتائج التي حققتها خالل الموسم 
بحضور الدكت��ور ماهر خياطة نائب رئيس 
االتح��اد الرياض��ي العام )رئي��س مكتب 
األلع��اب الجماعي��ة( ولبن��ى معال عضو 
المكت��ب التنفي��ذي لالتح��اد الرياض��ي 
العام)رئي��س مكت��ب العالق��ات العامة( 
وعب��دو فرح رئي��س لجن��ة تنفيذية ريف 
دمش��ق لالتحاد الرياضي ومحمد ابراهيم 
رئيس شعبة الحزب بالقطيفة وجمهور زاد 
عن 500 متفرج, علمًا أن لجنة تسيير االمور 
بنادي جيرود تتألفت من س��الم جاموس 
رئيسًا وعضوية جهاد حمود وهشام كريزان 

ومحمد الدنف ومحمد التنس.

طائرة الفئات العمرية في نادي جيرود تحلق بالبطوالت المركزية
تنطلق صباح غد األحد في السويداء 
بالقوة  المركزي��ة  ال��دورة  فعاليات 
اإلرادة  الخاصة بأصح��اب  البدني��ة 
الفوالذية وتحدي اإلعاقة وتس��تمر 
حتى الخميس القادم بمشاركة 50 
دارسًا ودارس��ة والتي يقيمها اتحاد 
برنامجه  ضم��ن  الخاصة  الرياضات 
وخطت��ه لتوس��يع قاع��دة الكوادر 
من مدربين وح��كام لكافة األلعاب 
من كاف��ة المحافظ��ات. وتتضمن 
أعمال الدورة دروسًا عملية ونظرية 

واختبارات مع الختام.
وقد تم تس��مية محمد سليم عضو 

وجهيدة  لل��دورة  مدي��رًا  االتح��اد 
العاسمي أمينة للسر، ويحاضر في 
الدورة كل من هنائي الوز وغس��ان 
أبو صالح زارية باليان، عمار الشيخ 
د. عدن��ان أبو الفضل، د. ناصر ناصر 
الدين، زي��اد محم��د، محمد علي 

الروماني.
وتتضم��ن المحاض��رات بحس��ب 
االختصاص��ات القان��ون الدول��ي، 
التدرب،  التدريب، خصائ��ص  علم 
ط��ب رياض��ي، إس��عافات أولية، 
العضلي،  التش��ريح  المنش��طات، 

المجموعات العظمية.

تس��ارعت التط��ورات داخل ن��ادي الفتوة وحملت األي��ام القليلة 
الماضية خبر اس��تقالة إدارة نادي الفتوة ألسباب خاصة كما عزتها 
اإلدارة في كتابها المرس��ل للجنة التنفيذي��ة بدير الزور، الذي أرجًا 
البت في هذا الموض��وع حاليًا إلجراء االتصاالت مع اإلدارة الزرقاء 
للبحث في أس��باب االستقالة، وعلى ما يبدو أن األمور داخل نادي 
الفتوة بدأت تأخذ مؤش��رًا س��لبيًا وبدل الس��عي لتحضير الفريق 
الصاعد مجددًا لدوري المحترفين وتجهيز العبيه بدأت األمور تسير 
بمنحى آخر من خالل الفراغ اإلداري والبحث عن مدرب والس��عي 
للتعاق��د م��ع الالعبين المنتهي��ة عقودهم، لكن األي��ام الماضية 
حملت اتصاالت ما بين دير الزور ودمش��ق، وبق��ي الخط مفتوحًا 

للبحث عن حلول في حال أصرت اإلدارة الزرقاء على قرارها.

إلى أين تسير األمور في نادي الفتوة 
بعد استقالة اإلدارة؟

دورة تأهيل وصقل مركزية للرياضات 
الخاصة بالسويداء 

مالك الجاسم
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دعت إدارة نادي المجد قبل عطلة 
عيد الفطر الس��عيد ك��وادر وابناء 
إلى جلس��ة  الن��ادي  ومش��جعي 
مصارح��ة ومكاش��فة ووضع رؤية 
وحل��ول ألوضاع النادي وبش��كل 
خ��اص لفريق ك��رة الق��دم الذي 
هب��ط رس��ميًا إلى مص��اف أندية 
الدرج��ة األول��ى بعد رحلة ش��اقة 
ومتعث��رة في ال��دوري الممتاز.., 
االدارة ارادت م��ن الجلس��ة وضع 
أبناء النادي بصورة االس��باب التي 
اوصل��ت الفريق إلى ه��ذه النهاية 
وهي بحس��ب رأيها أسباب كثيرة 
ومتش��عبة والكثي��ر منه��ا خارج 
ارادة االدارة, فيما رأى البعض من 
الحضور أن مسؤولية هبوط الفريق 
يتحمله��ا الجه��از الفن��ي للفريق 
المعني��ة  كونه��ا  الن��ادي  وإدارة 
بمتابعة عمل الجهاز الفني وتقييم 
أدائ��ه.., وبي��ن هذا ال��رأي وذاك 
تقدم عدد من الحضور بتس��اؤالت 
عديدة تتعلق بشؤون النادي ككل, 
وتم االجابة عليه��ا من قبل إدارة 
النادي ورئي��س اللجنة التنفيذية 
لف��رع االتح��اد الرياضي بدمش��ق 
مهن��د طه الذي حرص على حضور 
ه��ذه )اللم��ة المجداوي��ة( التي 
حضرها أيضًا عدد من رواد النادي 
الكبار مث��ل أحمد جب��ان رئيس 
اتحاد الكرة الس��ابق وعارف س��لو 
الكرة  اتحاد  الكروية وعضو  الخبرة 
الس��ابق إضافة إل��ى حضور حزبي 
تمثل بعدد من اعضاء قيادة شعبة 

المدينة الثالثة.
ف��ي البداية الجلس��ة ق��دم رئيس 
النادي المهندس فايز خراط موجزًا 

ع��ن مس��يرة الفريق خ��الل رحلة 
الدوري الممتاز والتي رافقها س��وء 
الحظ ف��ي اغلب المراحل, وتحدث 
عن ه��روب الفوز م��ن الفريق في 
عدد من المباريات بطريقة ال تصدق 
نتيجة عدم توفيق بعض الالعبين 
حتى في ضربات الجزاء التي اهدر 
الفريق س��تة منها مقابل تس��جيل 
ضرب��ة واحدة, وخس��ر م��ن خالل 
ذلك نقاط كانت كافية لتضعه في 
مكان مريح على سلم الترتيب, كما 
تحدث )خراط( عن ظلم تحكيمي 
لفريقه ف��ي بعض مباريات الدوري 
خاص��ة في المراح��ل األولى حيث 
حق��ق الفري��ق خم��س تع��ادالت 
متتالي��ة كان يس��تحق الف��وز في 

اثنتين منها على األقل.
الن��ادي  ادارة  وأش��ار خ��راط أن 
وفرت للفري��ق كل عوامل النجاح 
وس��خرت اكث��ر م��ن %90 م��ن 
ميزانية النادي له وعلى حس��اب 
بقي��ة فئات كرة الق��دم وااللعاب 
األخ��رى الممارس��ة ف��ي النادي, 

وتم تس��ديد رواتب الالعبين في 
كل ش��هر وإن حصل تأخير أحيانًا 
فه��و لعدة أي��ام فقط وألس��باب 
تسديد  بمواعيد  تتعلق  موضوعية 
ري��وع االس��تثمارات, وه��ذا امر 
طبيعي ويحدث ف��ي كل االندية 
وال��كل يع��رف أن هن��اك اندية 
المراكز األولى  كانت تنافس على 
ش��هرين  تأخرت  العبيها  ورواتب 
وثالثة اش��هر, وهذا نتيجة االعباء 
المالية الكبيرة على االندية والتي 
فرضها نظام االحتراف إضافة إلى 
الفرق إلى  ارتف��اع تكاليف س��فر 
المحافظات األخرى وارتفاع اجور 
التحكي��م وغيرها من المتطلبات 
الكثي��رة الت��ي تواجهه��ا االندية 
خاص��ة بعد عودة دوري الش��باب 

وبقية الفئات العمرية.
إدارته مس��ؤولية  خ��راط حم��ل 
التأخي��ر بتبدي��ل الجه��از الفني 
للفري��ق الذي ربم��ا كان يحتاجه 
في مرحلة ما لخلق صدمة ايجابية 
)ال أكثر( وليس لتواضع مس��توى 

الجهاز الفني المشهود له بالكفاءة 
والخبرة من الجمي��ع, ولكن هذا 
األمر لم يتثنى القيام به ألس��باب 
مختلفة في مقدمتها عدم االساءة 
لهذا ال��كادر من ابناء النادي الذي 
كان يقدم ما علي��ه لكن التوفيق 
لم يحالفه, إضافة إلى عدم وجود 
البديل المناس��ب حي��ث كنا قد 
عرضن��ا األمر بعد انط��الق مرحلة 
االياب على أحد المدربين االكفياء 
من ابناء الن��ادي لكنه اعتذر عن 

ذلك ألسباب شخصية.
واوضح )خ��راط( أن عمل النادي 
ال يقتص��ر عل��ى فري��ق الرج��ال 
فهناك عدة ف��رق للفئات العمرية 
بالنادي وحققت نتائج طيبة خالل 
الموس��م كما يضم الن��ادي عدد 
م��ن االلعاب الفردي��ة التي حقق 
فيها العب��و والعبات المجد مراكز 
الجمهورية  عل��ى مس��توى  أولى 
كالشطرنج والتايكواندو والكاراتيه 
وهناك ع��دد من العب��ي النادي 
مثلوا المنتخبات الوطنية خارجيا 

وحققوا نتائج جيدة.
ف��ي ش��ق االس��تثمارات تول��ى 
رئي��س اللجنة التنفيذية الرد على 
التس��اؤالت التي اش��ارات إلى ما 
يعتق��د أنه غب��ن لح��ق بالنادي 
التي تحص��ل, فأكد  والتعدي��ات 
طه أنه لي��س هناك اي تجاوزات 
في تنفيذ بنود العقود المبرمة مع 
أما ما يخص قيمة  المستثمرين, 
العقود فه��ي كانت مناس��بة في 
الوقت الذي ابرمت فيه, لكنها لم 
تعد كذلك في الوقت الحاضر, وقد 
قمنا في فرع دمشق بالتعاون مع 
االدارة بعدت محاوالت لتحس��ين 
قيمة هذه العق��ود فنجحنا بذلك 
في جزئيات معين��ة ونعمل على 
أخ��رى, ولكن علين��ا أن ال نكون 
مغالي��ن ف��ي تفاؤلنا فالتحس��ن 
ال��ذي يمكن أن يحقق س��يكون 

بسيط ولكنه مفيد بكل االحوال.
وفيما يخص وضع ن��ادي المجد 
م��ن حي��ث المظه��ر والخدمات 
والمرافق التي ش��كى منها بعض 

الحضور اشار )طه( أنه مطلب حق 
ألن المظهر العام للنادي غير ملبي 
ويحتاج الكثير من العمل في هذا 
االتجاه إضافة إلى المرافق الخاصة 
االدارة  الن��ادي وأكد عل��ى  برواد 
ضرورة ايالء ه��ذا األمر االهتمام 
أوضح  الخصوص  وبه��ذا  الالزم.., 
عضو مجلس االدارة رياض الملحم 
إن إدارة الن��ادي وضعت دراس��ة 
خاصة بهذا األمر وس��يبدأ العمل 
به خالل وقت قصير ومن ضمنها 
تخصيص مكان )استراحة( لكوادر 
النادي بمواصفات حضارية  وابناء 
وذلك في مكان صالة العاب القوة 
الحالية التي تم انش��اء بداًل منها 
ف��ي الجانب الش��رقي من ملعب 

كرة القدم.
جلس��ة )ابناء المجد( التي امتدت 
لث��الث س��اعات تخلله��ا بع��ض 
النقاش��ات الح��ادة بي��ن الحضور 
حال��ة  فرضته��ا  والت��ي  واالدارة 
الح��زن من هب��وط الفري��ق لكن 
تلك النقاش��ات لم تخرج عن النية 

الصادقة من  والمح��اوالت  الطيبة 
الحض��ور للبحث عن حل��ول تعيد 
الفري��ق إلى مكان��ه الطبيعي بين 
)المطلب(  وه��و  الكب��ار  االندي��ة 
األول للجمي��ع و)اله��دف( ال��ذي 
يجب العمل على تحقيقه كأولوية, 
وله��ذا الغرض عرض رئيس النادي 
الكف��اءات  م��ن  لجن��ة  تش��كيل 
والخبرات الكروية في النادي لوضع 
اس��تراتيجية ش��املة وخطة عمل 
تنفيذية لها, لك��ن البعض رأى أن 
يتم تأجيل األمر لجلسة أخرى من 
المقرر عقدها خالل أيام للتش��اور 
في االس��ماء المطروح��ة ومعرفة 
الراغبين بالعمل فعاًل على وضعها 

وتنفيذها بالتعاون مع االدارة.
متابعات

 حض��ر الجلس��ة حوال��ي )40( 
ش��خصًا بعضهم ليس له أي صفة 
أو تسمية بالنادي سوى أنهم من 
محبي وجمهور فريق نادي المجد 
)عاطفي��ة(  مداخ��الت  وقدم��وا 
اظهرت م��دى )عش��قهم( لفريق 

القلعة الدمشقية.
 ق��دم الدكت��ور أحم��د جب��ان 
مداخلة قصيرة تح��دث فيها عن 
واالس��ماء  المجد  ن��ادي  عراق��ة 
الالمعة التي قدمها للكرة السورية 
ومنتخباته��ا وأك��د عل��ى ضرورة 
تكاتف جميع ابنائه للعودة به إلى 

مكانته الطبيعية.
 الخبرة الكروية عارف سلو اشار 
في مداخلته إل��ى وفرة المواهب 
الكروية في الن��ادي والذي جعل 
من��ه مص��درا اساس��يًا لتخري��ج 
وانتش��ارهم  المميزين  الالعبين 
في كافة اندي��ة القطر مؤكدًا على 
العمرية  بالفئات  االهتمام  ضرورة 
كونه��ا الطريق��ة الصحيحة لعودة 

امجاد النادي.
 علي جديد عضو قيادة ش��عبة 
الثالثة أكد أهمية انعقاد  المدينة 
مثل ه��ذه اللق��اءات بي��ن ابناء 
اإليجابية  للحال��ة  وأش��ار  النادي 
العدي��د من  المتمثل��ة بحض��ور 

مفاصل اللعبة ورموزها بالنادي.
 م��درب الحراس زكريا قاس��م 
ق��دم مداخلة مطول��ة تطرق من 
خاللها لكل جوانب العمل بالنادي 
مش��ددًا على ضرورة ايالء الجانب 
االجتماع��ي االهتم��ام المطلوب 
والذي كان يتميز به نادي المجد 
سابقًا, كما شدد على موضوع مظهر 
والرواد,  الك��وادر  واحترام  النادي 
واش��ار إلى ضرورة تجاوز المرحلة 
القاس��ية الت��ي مرت عل��ى فريق 
الك��رة وعدم الخ��وض بتفاصيلها 
اكث��ر م��ن ال��الزم والتباكي على 
االطالل, بل النظر إلى المس��تقبل 
والبدء فورا بمش��روع انقاذ الفريق 
والتخطيط والعمل للعودة به إلى 

الممتاز.

محليات

تنطلق بعثة منتخب السنوكر إلى 
األراضي الصينية في الثالث عشر 
من ش��هر تموز القادم للمش��اركة 
في بطولة العالم للس��نوكر تحت 
18 عام��ًا علم��ًا أن الفريق يكون 
بقيادة المدرب باسم عبود، ومعه 
بش��ار قهوجي، وباس��ل النابلسي 
)حكام( أما الالعبون فهم: بش��ار 
قهوجي وباس��م النابلس��ي ويزن 
ح��داد وهيثم ش��يخ خليل وكان 
العب��ون ق��د تألقوا بمس��ابقاتهم 
الحص��ول على  الس��ابقة وآخرها 
المفتوحة  آس��يا  بطولة  برونزي��ة 
في دبي وأحرز البرونزية العالمية 

بالفرق بواس��طة يزن حداد وزاهر 
زيبق وهيثم شيخ خليل.

أذكياء ثنائي األردن
تتجه بعثة الش��طرنج إلى األردن 
ي��وم األربع��اء القادم للمش��اركة 
ف��ي بطولة غ��رب آس��يا للرجال 
والس��يدات ويمثلنا به��ا الالعب 
علي حمودة والالعبة فاطمة مراد 
والم��درب ثابت وس��وف رئيس��ًا 
للبعث��ة، علم��ًا أن صاحب المركز 
األول يتأهل لكأس العالم القادمة 
وقد دخل منتخبنا بمعسكر مغلق 
استعدادًا للبطولة منذ شهر تقريبًا 

ويمتد حتى موعد السفر. 

تس��تعد س��باحتنا لعدد م��ن االس��تحقاقات الهامة 
العالمي��ة والدولي��ة منه��ا وحت��ى المحلي��ة يجري 

االستعداد لها لتكون مكملة إلنجازات ما سبقتها.
بطولة العالم في كوريا الجنوبية س��تكون بالفترة من 
11 ولغاية 19 تموز القادم ويمثلنا بالس��باحة القصيرة 
كّل من الس��باحين أيمن كلزي��ة وعمر عباس وبيان 
جمعة فيما يش��ترك صالح محمد ببطولة الس��باحة 

الطويلة فيها.
وتج��ري أيض��ًا بعدها بطول��ة العالم للماس��ترز في 
كوريا الجنوبية أيضًا ويش��ارك فيها بطلنا فراس معال 

بسباقي 10.5 كم.
الصف��ة العالمية س��تبقى مع المش��اركة في بطولة 

العالم للناش��ئين والش��باب في هنغاريا )بودابست( 
ويمثلنا فيها خالد بركات ونادر نابلس��ي وإنانا سيتي 

وستكون خالل شهر آب القادم.
الفئات العمرية ستكون مع منافسة كبيرة في بطولة 
آسيا للفائت العمرية بالهند اعتبارًا من 9 أيلول ولمدة 
أس��بوع تقريبًا وس��تجري االختبارات لهذه المشاركة 
خالل بطولة الجمهورية التي س��تجري بالثلث األخير 

من شهر آب القادم.
مش��اركة السباحة هذا العام ستكون زاخرة وسيدخل 
سباحو دمشق ضمن منافس��ات أولمبياد الناشئين، 
ولعيونك يا شام وستقام مباراة للمجموعة وستكون 

بمثابة اختبار لبطولة آسيا.

السنوكر إلى الصين وقطراستحقاقات هامة لسباحتنا

على خلفية هبوط فريق رجال الكرة

جلسة مصارحة ومكاشفة إلدارة المجد مع كوادر وأبناء النادي
أنور البكر

سما الشهباء

محمد هاشم إيزا

تعديالت على اللجان
بس��بب وجود بعض الش��واغر وتكليف البعض اآلخر 
في اتحادات األلعاب، أعادت اللجنة التنفيذية بحلب 

تشكيل لجنتي الجودو والمالكمة على النحو التالي:
- اللجن��ة الفني��ة للمالكم��ة: عب��د الحمي��د محمد 
)رئيسًا(، أحمد سعيد )أمينًا للسر(، أحمد هالل، عبد 

القادر عزوز، عبد القادر شيخ العشرة )أعضاء(.
- اللجنة الفنية للجودو: محمد أمين حوران )رئيسًا(، 
يام��ن ديبو )أمينًا للس��ر(، بش��ير حريتان��ي، يحيى 

الواحدي، محي الدين قطاية )أعضاء(.

كوكبة جديدة
مجموع��ة جديدة انضمت إلى ركب قافلة مدربي كرة 
أندي��ة حلب، فق��د اختتمت في مالع��ب الحمدانية 
وقاعة مؤتم��رات اللجنة التنفيذي��ة فعاليات الدورة 
التدريبية اآلس��يوية للمستوى C بمشاركة 30 دارسًا 
أمضوا فترة زادت على األيام العشرة بين المحاضرات 
النظرية والتطبيقات العملية تحت إش��راف المحاضر 
اآلسيوي الكابتن مهند الفقير وخضع المشاركون في 
نهايته��ا إلى اختبارات مختلفة.. حف��ل ختام الدورة 
حض��ره أحمد منصور رئيس مكتب الش��باب الفرعي 

ورئيس وأعضاء اللجنتين التنفيذية والفنية واإلعالم 
وتم توزيع ش��هادة الحضور على الدارس��ين، وأش��اد 
المحاضر بالجه��ود الكبيرة التي قدمت لنجاح الدورة 
معتبرًا أن هذه الدورة ه��ي من أكثر الدورات نجاحًا 
الت��ي نظمت في القطر بس��بب نوعية المش��اركين 
وجله��م من العبين��ا الدوليين الس��ابقين وحرصهم 
عل��ى تلقي المعلوم��ات فضاًل عن النظ��ام وااللتزام 

واالنضباط الذي سادها.
وباإلضافة إلى المعلومات والمحاضرات التي اختصت 
ف��ي مجال تدري��ب الناش��ئة والفئ��ات العمرية فقد 
اش��تملت الدورة على محاضرات ف��ي مجال قانونية 
اللعب��ة للمحاض��ر الحكم الدولي الس��ابق ن��زار وتي 
وأخرى تتعل��ق بالطب الرياض��ي وإصابات المالعب 
للدكتور محمد بسام الحايك المدير العام لمشفى ابن 

خلدون بحلب وعضو اتحاد الطب الرياضي.

تكريم
جريًا على نهجها في تكريم الفرق والالعبين المتفوقين 
أقامت إدارة نادي الحرية حفاًل لتكريم سلة السيدات 
العائد إلى دوري الدرجة األولى وشباب كرة القدم بطل 
الدوري العام ألندية األول��ى الصاعد للممتازة ورجال 

الس��لة لنتائجهم الطيبة بالدوري وصغيرات السباحة 
لتفوقه��ن في بطولة القط��ر وانتزاعهن )11( ميدالية، 
وقدمت للمكرمين مكافآت مالية دفعًا وتشجيعًا لهم 
وللفرق األخرى، وش��مل التكريم الالعبين والالعبات 
والمدربي��ن والمدربات والكوادر الفنية واإلدارية أقيم 
الحفل في مس��بح »س��يزر« بحض��ور رئيس مكتب 
الش��باب ورئيس وأعضاء اللجن��ة التنفيذية ورئيس 

وأعضاء مجلس إدارة النادي.

إضبط؟!
في حالة نادرة على مستوى المالعب الخضراء العالمية 
واستثنائية لم تحصل في مالعبنا وغيرها وفي مباراة 
واحدة فقط بالدوري الكروي الذي ودعناه هذا الموسم 
تعرض ح��راس مرمى فريق رج��ال الحرفيين الثالثة 
إلى عقوبات انضباطية، فقد تلقى الحارس األساس��ي 
محمد مارديني البطاق��ة الصفراء إلضاعته للوقت في 
مباراة فريقه مع تش��رين ثم أتبعه��ا بالصفراء الثانية 
فالحمراء ونال الح��ارس بكري تفتنازي الصفراء لهدر 
الوقت توجه بعدها حكم المب��اراة الدولي طاهر بكار 
نح��و الحارس االحتياطي )الثالث( على مقاعد البدالء 

محمود أطلي وأشهر له البطاقة الصفراء العتراضاته.

انطلقت الخميس في دمش��ق فعاليات 
دورة حضور شتل تايم الدولية بالريشة 
الطائ��رة وتس��تمر لم��دة 4 أي��ام دعي 
للمش��اركة فيها 35 مدرب��ا ومدربة هم 
عم��ار طب��اع, س��وار العمر, ياس��مين 
ش��رك, وس��ام دياب, فرح العسافين, 
فضية الس��لمان, عم��ران أب��و حمده, 
شادي س��ودان, زياد اليونس, وجود أبو 
حامد, منى رباحي, هبة صبوح, وس��يم 
الحموي, لين شموط, منى سموع, رغد 
مريم, حس��ام حبوش, باس��ل حمدان, 
علي قنج��راوي, نج��وى يوغ��ى, ندى 
سليمان, ريمون دوش��ي, هيفاء حسو, 
اليما دوش��ي, منال حمد, آمل خلوف, 
وهي��ب خليف��ة, حليم��ة دي��اب, ريم 
العبيد, م��روة طريف, زينب ش��اهين, 
زويا جمعة, س��هير ضاهر, ن��ورا للبنان, 

مرح عواد.
وكلف باس��ل الدرة مش��رفا عل��ى الدورة 
وأحم��د خالوص��ي مديرا وين��ال عبد هللا 
أمينا للس��ر, وحددت رس��وم المش��اركة 

بثالثة االف ليرة سورية.

من جهة أخرى قرر اتحاد الريشة الطائرة 
دعوة المدربين التالية أسماؤهم لحضور 
دورة المس��توى االول الدولية بالريشة 
الطائرة التي ستقام بدمشق بالفترة من 
16 ولغاي��ة 23 حزيران الج��اري وهم: 
عمار طباع, س��وار العمر, هيثم مسعود, 
وسيلة حاتم , وس��ام دياب, عمران أبو 
حمده, ش��ادي س��ويدان, منى برهان, 
محمد منصور, وجود أب��و حامد, أحمد 
سواس, مجد دراخ, محمد سواس, سارة 
حجار, تمام البوشي, منى سموع, خالد 

الشيخ, ديانا أسد, محمد فرزات, هيفاء 
مثلج, توفيق ميا, بشار برخو, نور قباني, 
إياد محمود, وس��يم الخطيب, بش��رى 
القصير, بشرى مهاوشي, ميرفت صبوح, 
إيفا قطريب, سناد محمود, راميا أحمد, 

مرح عواد, وليد جوابرة, جهاد كريم,.
وكلف كل من: باس��ل الدرة مشرفا على 
الدورة, اس��ماعيل أحم��د مديرا للدورة, 
وين��ال عب��د هللا أمينا للس��ر, وحددت 
رس��وم المش��اركة بخمس��ة آالف ليرة 

سورية.

دورتان لمدربي الريشة طائرة )شتل تايم- مستوى أول(

 ايف��اد بعثة المنتخب األولمب��ي لكرة القدم إلى 
روس��يا خالل الفت��رة م��ن 1-2019/7/10 إلجراء 

معسكر تدريبي في اقليم كراسندار.
 ايف��اد بعث��ة المنتخب الوطني للناش��ئين بكرة 
القدم ال��ى االردن خالل الفترة م��ن 6/28 ولغاية 

2019/7/12 للمشاركة في بطولة غرب آسيا.
 ايفاد بعث��ة المنتخب الوطن��ي للتايكواندو الى 
االردن بالفت��رة م��ن 18-2019/7/25 للمش��اركة 
ببطولة غرب آس��يا للشباب والش��ابات والناشئين 

والناشئات.
 ايف��اد بعث��ة المنتخ��ب الوطن��ي للمصارعتين 
الح��رة والروماني��ة إل��ى تايالند خ��الل الفترة من 
8-2019/7/15 للمشاركة في بطولة آسيا للشباب.

 ايف��اد بعثة المنتخب الوطني بكرة المضرب الى 
س��نغافورة بالفترة من 22-2019/6/30 للمشاركة 

في بطولة كأس ديفز للرجال.
 ايف��اد بعثة المنتخب الوطن��ي للمواي تاي الى 
تونس بتاري��خ 2019/6/21 للمش��اركة في بطولة 

النخبة الدولية الثانية.
 ايف��اد جهاد محمود ميا رئيس االتحاد الس��وري 
بالفت��رة م��ن 12- ال��ى أوزبكس��تان  للكاراتي��ه 

2019/7/20 لحضور اجتماع��ات اللجنة العمومية 
لالتحاد اآلسيوي للعبة.

 تش��كيل مجلس ادارة نادي الجيش الس��احلي 
الرياضي بالالذقية برئاس��ة العقيد الركن ذو الفقار 
سلمان حس��ن وعضوية: النقيب ذو الفقار دياب - 
أحمد فرحات – يوسف علي – مهران محمد – وائل 

علي وحال اسماعيل.
 اعادة تشكيل مجلس ادارة نادي النصر الرياضي 
بالقنيط��رة برئاس��ة خلدون عبد اله��ادي وعضوية: 
طالل ديركي – نبيهة رحال – جهاد بغدادي – نضال 

صالن – علي الجاسم ومرح ارمنازي.

اصدر المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام خالل جلسته الدورية األخيرة عدة 
قرارات أبرزها: 

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي 
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بإشراف اتحاد كرة السلة واللجنة 
الرئيس��ية ل�) 3 × 3( تقيم إدارة 
نادي الوثب��ة بالتعاون مع اللجنة 
االتح��اد  وف��رع  للعب��ة  الفني��ة 
الرياض��ي بحم��ص وبرعاي��ة من 
مجموعة األهل��ي لألدوية، بطولة 
نادي الوثب��ة الدولية األولى ل� )3 
× 3( المفتوحة بفئة الرجال، على 
ملع��ب أكاديمية كرة الس��لة في 
نادي الوثب��ة الرياضي، في الفترة 
م��ن 16 - 17 / حزي��ران الجاري 
بمش��اركة )8( ف��رق وتتضم��ن 
التالي��ة:  الفردي��ة  المس��ابقات 
س��الم دانك -الرميات الثالثية - 
الرمي��ات الحرة- رمي��ة منتصف 
الملع��ب- التهديف ضد الس��اعة 
- مس��ابقات فردي��ة للجماهي��ر 
الفائزون  ويمن��ح  والمش��جعين 
جوائز عينية ومادية, ويشرف على 
البطولة تنظيمي��ا وإداريا الكابتن 

أديب أتاسي.
وكان��ت إدارة ن��ادي الوثب��ة قد 

تلقت كت��اب موافقة من االتحاد 
اآلسيوي لكرة الس��لة على إقامة 
وتصنيف بطولة 3 × 3 بكرة السلة 

كبطول��ة معتمدة والت��ي أعلنت 
إدارة ن��ادي الوثب��ة ع��ن إقامتها 

ورعايتها سنويا.

تستكمل اليوم )السبت( مباريات 
الجول��ة الرابعة م��ن مرحلة إياب 
دوري أندي��ة الرجال لكرة الس��لة 
بأربع مباري��ات تلعب في صالتي 
الفيحاء بدمش��ق واألس��د بحلب 
وكان��ت الجول��ة إنطلق��ت أمس 
بأرب��ع مباري��ات كان أبرزها لقاء 
لحس��م  الجيش  وضيفه  الج��الء 
صدارة الترتيب فيم��ا من المقرر 
أن يك��ون التقى الحري��ة وضيفه 
النصر بمب��اراة االبتعاد خطوة من 
ش��بح الهبوط ولع��ب الوحدة مع 
ضيفه الس��احل واستضاف الثورة 
نس��ر حمص الكرامة وسنوافيكم 
بنتائ��ج المباري��ات بالعدد القادم 
)بس��بب ظروف الطباعة( ، ومما 
يذكر أن الوح��دة حقق فوزًا صعبًا 
على النصر في مباراة مؤجلة مساء 
األحد الماضي بف��ارق )8( نقاط.. 

إليكم التفاصيل:
الهروب والصدارة

الي��وم  المب��اراة األول��ى مس��اء 
س��تجمع الج��الء وضيف��ه النصر 
)الس��اعة الثانية ظهرًا( س��تكون 
متناقض��ة الطموحات حيث يأمل 

الجالء )بعد مواجهة الجيش( 
أن يتابع مش��وار المافسسة على 
المركز األول لكون مباراته باألدوار 
النهائية مع ثامن أو سابع الترتيب 
فيما النصر بقيادة المدرب أشرف 
دركزلي ق��دم مباراة جي��دة أمام 
الوحدة ويأمل أن يتطور مس��تواه 
أكث��ر وأكثر حت��ى يحق��ق الفوز 
ويبتعد أكثر م��ن مراكز المؤخرة 
الدافئة ، ذهابُا  والدخول للمناطق 

فاز الجالء بدمش��ق بف��ارق )18( 
نقطة )59/77(.

وفي المباراة الثانية التي ستجمع 
س��تكون  الجيش  وضيفه  الحرية 
المعطي��ات متش��ابهة كثيرًا مع 
المباراة  )موع��د  األولى  المب��اراة 
الرابع��ة عصرًا( حيث يأمل الحرية 
بالف��وز رغ��م ف��ارق االمكاني��ات 
الفردية بين العبي الفريقين وتميز 
العبي الجي��ش بالخبرة بالتعامل 
مع هذه المباري��ات عبر المرجانة 
ووليام وطارق وعمر وهاني وعبد 
الوه��اب فيم��ا خي��ارات الحرية 
المدرب  بقي��ادة  تبقى مح��دودة 
شبارة ، ذهابًا فاز الجيش بدمشق 

بفارق )27( نقطة )77/104(.
مباراة سهلة وأخرى قوية

بصالة الفيحاء بدمش��ق س��يلعب 

بالمواجهة األولى الس��اعة الثانية 
ظه��رًا الثورة مع الس��احل بمباراة 
الدجاني والعبيه  تبدو سهلة على 
)في ح��ال تراجع العبو الس��احل 
على قراراهم بعدم القدوم لدمشق 
لحين دفع مس��تحقاتهم المالية( 
جيد  بش��كل  يس��تعدون  اللذين 
ل��ألدوار النهائية ويلع��ب الفريق 
بش��كل ممي��ز بفض��ل انس��جام 
مجموعت��ه وتمي��ز ي��زن معجل 
ومحمد إدلب��ي وجو مرجي وعمر 
إدلب��ي ومحمد رنكو وفهد رمضان 
وجوزي��ف لطفي ، فيم��ا اعتماد 
الس��احل مبالغ فيه على الحنونة 
وتس��ديداته الثالثية ، ذهابًا تفوق 
الثورة بطرط��وس بفارق )4( نقاط 

.)64/68(
وف��ي المب��اراة الثاني��ة يلتق��ي 

الوح��دة مع ضيفه الكرامة بواحدة 
م��ن المباريات المنتظرة لحس��م 
المركز الرابع على س��لم الترتيب 
وسيش��ارك الوحدة بهذه المباراة 
العب االرتكاز محي الدين قصبلي 
الذي وصل من دبي ويأمل الخباز 
أن يساهم بعالج مشكلة االرتكاز 
إلى جانب الحمد وميش��يل غيث 
، ذهابًا ف��از الوحدة بحمص بفارق 

)13( نقطة )54/67(.
الثالثاء والجمعة.. جولتين جديتين

مس��اء الثالث��اء الق��ادم تنطل��ق 
جولة جدي��دة حيث م��ن المقرر 
أن يلع��ب الجي��ش م��ع النص��ر 
مع  والوحدة  السادس��ة(  )الساعة 
الثامن��ة( بصالة  )الس��اعة  الثورة 
الفيح��اء بدمش��ق ويلتقي الجالء 
مع اليرموك)الس��اعة السادس��ة( 

)الس��اعة  الحرية  م��ع  واالتح��اد 
الثامن��ة( بصال��ة األس��د بحل��ب 
ومس��اء الجمعة القادم يستضيف 
النصر فريق اليرم��وك فيما يحل 
الجي��ش  عل��ى  االتح��اد ضيف��ًا 
الثامن��ة( ، ذهاب��ًا فاز  )الس��اعة 
االتحاد على الحري��ة 60/76 وفاز 
الجالء على اليرموك 56/59 وفاز 
الجيش على النص��ر 62/75 وفاز 

الوحدة على الثورة 
52/65 وفاز اليرموك على النصر 69/81 

وفاز الجيش على االتحاد 68/69.
مباراة مؤجلة

مساء األحد الماضي حقق الوحدة 
ف��وزًا صعب��ًا عل��ى ج��اره النصر 
بالمب��اراة المؤجلة م��ن المرحلة 
الدوري  توق��ف  )قب��ل  الس��ابقة 
بس��بب ش��هر رمض��ان المبارك( 
بفارق )8( نقاط )93/101( بعد أن 
قدم الفريقان مباراة جيدة هجوميًا 
وسيئة دفاعيًا وتأثر الوحدة بخروج 
محم��د حاضري وميش��يل غيث 
باألخط��اء الش��خصية فيما خرج 
هالل الش��يخ نجيب م��ن النصر 
الذي لعب مبارات��ه األولى بقيادة 
المدرب أشرف دركزلي ودفع ثمن 
إضاعة الكثي��ر من الرميات الحرة 
وقد انتهت أرباع المباراة )17/24-
وكان   ،  )27/35-25/17-24/25
أفضل مس��جل بصف��وف الوحدة 
مجد عربش��ة )33( نقطة وسجل 
ش��ريف الع��ش )28( نقطة فيما 
كان ع��الء الدين حم��وش األبرز 
بصف��وف النصر وقد س��جل )25( 

نقطة.

سحبت األسبوع الماضي )السبت( 
ف��ي مدينة بنغال��ور الهندية قرعة 
 2021 آس��يا  كأس  تصفي��ات 
لكرة الس��لة في فندق ش��انغري، 
 )24( بالتصفي��ات  وسيش��ارك 
للنهائيات  منتخبًا حيث سيتأهل 
)16( منتخبًا ويتم اس��تبعاد )8( 
التصفيات،  نهاي��ة  في  منتخبات 
وهذه هي المرة التي س��يتم من 
خالله��ا اعتم��اد النظ��ام الجديد 
للتصفي��ات ف��ي المحف��ل األبرز 
قاري��ًا، ووق��ع منتخبن��ا ضم��ن 
التي   )E( الخامس��ة المجموع��ة 
ضّم��ت إلى جانب��ه كل من إيران 
وقطر والس��عودية، ليق��ع االتحاد 
اآلس��يوي في موقف محرج كيف 

س��يتم إقامة م ج��والت مباريات 
فيما  وإياب��ًا  ذهاب��ًا  المجموع��ة 
بينه��ا، وهي تتح��ارب وتتصارع 

على حلبة الش��رق األوسط ودول 
هذه المجموع��ة قطعت عالقاتها 
الدبلوماسية فيما بينها، وال تعطي 

تأش��يرات دخ��ول لرعاي��ا بعضها 
البع��ض، وتأه��ل 16 منتخبًا إلى 
التصفيات من خالل بطولة كأس 

آسيا 2017، فيما تجاوزت 8 فرق 
األخرى التصفيات التمهيدية التي 
القارة  أقيمت في ش��رق وغ��رب 

خالل العام 2018.
قرعة وست مجموعات

أس��فرت قرع��ة التصفي��ات على 
س��ت  على  المنتخب��ات  توزي��ع 
مجموع��ات ضم��ت المجموع��ة 
األولى منتخبات »الفلبين وكوريا 
الجنوبي��ة وإندونيس��يا وتايالند« 
»ماليزي��ا  منتخب��ات  والثاني��ة 
والصين واليابان وتايبيه« والثالثة 
منتخبات »هونغ كونغ ونيوزيلندا 
والرابع��ة  وغ��وام«  وأس��تراليا 
»البحرين ولبنان والهند والعراق« 
والخامس��ة » قط��ر والس��عودية 
وس��ورية وإي��ران« فيم��ا ضمت 
السادس��ة »األردن وكازاخس��تان 

وسريالنكا وفلسطين«.

بعد خسارته الصادمة أمام ضيفه 
الحرية ال��ذي قلب تأخره لفوز في 
الدقائق األخيرة، ولالس��تفادة من 
فرص��ة توق��ف الدوري الس��لوي 
خالل شهر رمضان المبارك، قررت 
إدارة نادي الكرامة تكليف المدرب 
نبيل فياض لقيادة فريقها السلوي 
لما تبقى من إي��اب الدوري، في 
البعض  اعتبره��ا  تجرب��ة هام��ة 
مغام��رة محفوف��ة بالمخاطر، في 
هذه الوقفة تحدث الكابتن فياض 
عن ه��ذه التجربة ش��ارحا ظروف 

فريقه، ورؤيته وتطلعاته.
تكليف واستعداد

بعد اعت��ذار الم��درب القدير نضر 
الش��يخ زين عن متابع��ة العمل 
م��ع فريق الرج��ال، ق��ررت إدارة 
النادي تكليفي لتدريب الفريق لما 
تبقى من ال��دوري ومعي الكابتن 
مهند حتويك مدربا مساعدا، وقد 
باش��رنا التدريبات مباش��رة بروح 
أغلب  وبالتزام  عالي��ة  ومعنويات 
الالعبين باستثناء طلبة الجامعات 
االمتحان��ات،  موع��د  القت��راب 
طارق  للكابت��ن  قس��ري  وبغياب 
هن��ود بداع��ي اإلصاب��ة )وقد بدأ 
بالتماثل للش��فاء( وسيعود قريبا 
الفريق، وعملنا  جدا إلى صف��وف 
منذ تس��لمنا له��ذه المهمة على 
بعض التقني��ات الخاصة والتركيز 
على النقاط الفني��ة باإلضافة إلى 
اللياقة البدنية بمساندة قيمة من 

الكابتن سعيد عبد المولى )مدرب 
ألعاب القوى المخضرم(.
واقعية وجدية

نحن نعمل بواقعية وبجدية وكأن 
فريقنا ينافس عل��ى اللقب، ونعزز 
روح الفري��ق الواحد لدى الالعبين، 
فريقنا يمل��ك إمكانات كبيرة وهو 
قادر على مقارعة كافة فرق الدوري، 
ولدينا عناصر هامة من أبناء النادي 
ومزيج هام من الخبرة والش��باب، 
ومن هنا يأت��ي تحضيرنا المرحلي 
فل��كل مباراة ول��كل فريق منافس 
ق��راءة خاص��ة وتحضير مس��تقل 
بالتوازي م��ع التحضير العام، وأود 
أن أذكر بأن فريقنا افتقد في بداية 
مرحلة الذهاب لجهود الالعب مجد 
أبو عيط��ة في البداي��ة ،ثم لجهود 
الالعب طارق هنود بسبب اإلصابة، 
وال شك أن غياب هذين الالعبين 
ترك أثرا كبي��را على نتائج الفريق، 
ونأم��ل أن تش��كل عودتهما للعب 

عام��ال إيجابيا في االرتق��اء باألداء 
والنتيجة.

واقع الفريق منطقي
أعتق��د أن ما مر عل��ى فريقنا أمر 
ع��ادي وال يش��كل عالم��ة فارقة 
خصوصا في ظ��ل غياب الالعبين 
وهن��ود  عيط��ه  أب��و  المؤثري��ن 
كم��ا أس��لفنا، ويمكنن��ا الع��ودة 
ببس��اطة إلى الت��وازن مع وجود 
التصمي��م واإلرادة وفريقن��ا لديه 
هذي��ن العاملين م��ع حس عال 

بالمسؤولية.
رؤى وتوقعات

م��ع تقديري لفرق ال��دوري كافة، 
الجي��ش،  أندي��ة  أن  أرى  لك��ن 
الجالء، الوحدة واالتحاد هي الفرق 
األفض��ل تحضيرا واألكث��ر توازنا، 
وأعتقد أن لقب البطولة س��يكون 

من نصيب فريق الجيش. 
الوثبة بموقعه الطبيعي.

أبارك إلدارة ن��ادي الوثبة ولكادره 

الفن��ي ولجمهوره م��ا تحقق من 
إنج��ازات طيبة في زمن قياس��ي 
وعودة الفريق إلى موقعه الطبيعي 
ضمن ف��رق األولى، وم��ن الجيد 
والمفي��د وج��ود فريقين يمثالن 
حم��ص ف��ي دوري األول��ى، كما 
أب��ارك إنج��ازه الالف��ت واله��ام 
بنيل لق��ب وصاف��ة بطولة كأس 

الجمهورية.
سلبيات وإيجابيات

ال أرى ما يب��رر تكثيف المباريات 
بش��كل  المراح��ل  بع��ض  ف��ي 
مجهد لكافة الف��رق، لدرجة إقامة 

مباراتين في يومين متتالين.؟! 
ومن الس��لبيات المقلقة هو عدم 
جاهزية بعض الصاالت التي تقام 
عليها مباريات الدوري، كما اعتبره 
من غي��ر الصحي احت��كار األندية 
ذات االمكان��ات المادي��ة لنجوم 
الص��ف األول م��ن الالعبين، كما 
أرى أن قرار تحديد أعمار الالعبين 

المشاركين كان يحتاج إلى دراسة 
أوسع وأعمق في ظل واقع األندية 

غير المستقرة.
الش��ك أن هن��اك الكثي��ر م��ن 
اإليجابي��ات التي رافقت مس��يرة 
ال��دوري، وأهم ما يمكن ذكره هو 
النجاح بعودة الحياة إلى الصاالت 
الرياضية بعد سنوات عجاف، كما 
أثن��ي على ع��ودة نظ��ام البطولة 
من مرحلتين، ذهاب��ًا وإيابًا وفي 
صاالت المحافظات، خالفا لدوري 
التجم��ع وم��ن مرحل��ة واح��دة 
)مس��لوقة(.. وال��ذي الحقنا لعدة 

سنوات مضت؟.
كلمة أخيرة

ال أخفي س��عادتي بع��ودة الحياة 
إلى لعبة كرة الس��لة بعد س��نوات 
الحرب، وأتوجه بالش��كر لكل من 
ساهم وعمل على إبقاء اللعبة على 
قي��د الحياة رغم قس��اوة الظروف 

التي ألمت ببلدنا الحبيب سورية

كرة السلة

محمود جمعة 

مالك الجاسم

أبي شقير

قامت ورش��ات مديرية الزراعة في دير الزور بتنظيف 
المالعب السداس��ية الموجودة داخل الملعب البلدي 

وباتت جاهزة الس��تقبال كافة المباريات والنشاطات 
وخالل األيام القليلة القادمة س��يتم تنظيف الملعب 
التجريب��ي, وتأتي هذه الخط��وة بالتعاون مع اللجنة 
التنفيذي��ة لالتحاد الرياضي بدير ال��زور, وبتوجيهات 

من االتحاد الرياضي العام.

منتخبنا الوطني لكرة السلة بالمجموعة الخامسة لتصفيات كأس آسيا

ف��از رئيس اتحاد كرة الس��لة جالل نقرش األس��بوع 
الماضي بعضوية مجلس إدارة االتحاد اآلس��يوي لكرة 
الس��لة، في ختام أعمال الجمعية العمومية لالتحاد 
التي أقيمت بالهند )بنغالور( األحد الماضي وحضرها 
من اتحادن��ا د. دانيال ذو الكفل األمي��ن العام، وقد 
ش��هدت االنتخابات إع��ادة انتخاب القطري الش��يخ 
 FIBA( سعود علي آل ثاني رئيس��ًا لالتحاد اآلسيوي
Asia( لوالي��ة ثالثة من قب��ل الجمعية العامة، وهذا 
يجعل الش��يخ س��عود علي آل ثاني العض��و الثالث 
المنتخ��ب في المجل��س المركزي لالتح��اد الدولي 
لكرة الس��لة )FIBA( لدورة 2023-2019 بعد بيرتون 
شيبلي )الرئيس المعاد انتخابه ل� FIBA أوقيانوسيا( 
وتورجاي ديميريل )الرئي��س المعاد انتخابه لرئيس 

االتحاد األوروبي(.
مجلس إدارة االتحاد اآلسيوي الجديد

الجمعي��ة العمومية انتخبت أعض��اء مجلس اإلدارة 

الجدد هم: الصيني ي��او مينغ )رئيس مجلس إدارة( 
واللبناني أكرم حلبي )النائب األول للرئيس( والفريدو 
بانيل��و )النائ��ب الثاني للرئيس( وأبهيجيت س��اركر 
)رئي��س اللجنة المالية( والس��يدة ش��و ألن )عضو( 
واألعض��اء المنتخبون أع��اله ينضمون إل��ى المدير 
التنفيذي ل� FIBA – آس��يا اللبناني هاكوب خجاريان 
)وهو أيض��ًا األمين العام ل��� Asia FIBA( وممثلي 
المنطقة الفرعية الس��تة في المجلس وهم: بأن يول 
)EABA( وإريك توهير )SEABA( وكيو جوفيندراج 
وديم��اش   )WABA( نق��رش  وج��الل   )SABA(
.)GBA( وعبد اللطيف النعيمي )CABA( دوسانوف

وق��د حضر الجمعية العمومية كل من رئيس االتحاد 
الدول��ي لكرة الس��لة، هوراش��يو مورات��ور، واألمين 
الع��ام لالتحاد الدولي لكرة الس��لة أندرياس زكليس، 
والمدير التنفيذي لالتحاد الدولي لكرة السلة هاكوب 

خاجريان. 

النقرش عضوًا بمجلس إدارة االتحاد اآلسيوي 
لكرة السلة لدورة جديدة

بطولة نادي الوثبة بكرة السلة )3×3(

االتح��اد  خط��ة  ضم��ن 
في  الس��لة  لكرة  الدول��ي 
التحكيمية،  الكوادر  تطوير 
يقي��م المكت��ب اإلقليمي 
الدولي في آس��يا  لالتحاد 
تحكيمية  دراس��ات  دورة 
في دمش��ق خ��الل الفترة 
م��ن ٢٩-٣١ تم��وز القادم 
الس��وريين  لحكامن��ا 
العاملي��ن، وذلك لالطالع 
عل��ى كاف��ة المعلوم��ات 
طرأت  التي  والمستجدات 

على قانون اللعبة.

دورة دراسات تحكيمية في دمشق

مالعب السداسيات في دير الزور جاهزة

دوري الرجال لكرة السلة 2018 / 2019
اليوم.. الحرية يستقبل الجيش والكرامة بضيافة الوحدة

مدرب سلة الكرامة نبيل فياض: فريقنا جيد وقادر على تحقيق المراد 
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يش��هد ي��وم الجمعة القادم��ة انطالقة 
النس��خة الثاني��ة والثالثي��ة من كأس 
األمم اإلفريقية لكرة القدم في المالعب 
المصرية، وستس��تضيف شمال إفريقيا 
البطولة للمرة األول��ى منذ 13 عامًا بعد 
أن استضافتها مصر أيضًا في عام 2006 
كما أنها المرة الخامسة التي تستضيف 
فيها مصر كأس إفريقيا بعد أعوام 1959 
و1974 و1986 و2006 لتصب��ح الدولة 

التي استضافتها ألكثر مرة في القارة.
 2019  AFCON )الش��عار(  التميم��ة 
المس��توحى من  الطفل »توت«  تمثل 
الفرعون المصري ت��وت عنخ آمون مع 
مجموعة أدواته التي تشبه ألوان منزل 
مصر مع خريط��ة إفريقي��ا مرئية على 
قميص��ه وكذلك ش��عار البطول��ة، أما 
الش��ركة الراعية فه��ي توتالتوتال التي 
حصلت على رعاية لمدة ثماني سنوات 
من االتحاد األفريق��ي لكرة القدم لدعم 
10 من مسابقاتها الرئيسية بدأت بكأس 
إفريقيا لألمم الت��ي أقيمت في غابون 
في عام 2017 وأطلق عليها اس��م توتال 

كأس األمم األفريقية.
مالعب ومجموعات

م��ع توس��يع كأس إفريقي��ا لألمم من 
16 إل��ى 24 فريق��ًا س��يتم اللعب في 
س��تة مالعب هي استاد القاهرة الدولي 
واستاد 30 يونيو واستاد السالم، استاد 
اإلس��كندرية، استاد الس��ويس واستاد 
اإلس��ماعيلية ال��ذي حل مكان اس��تاد 
المصري بعد اكتشاف مشكلة في أحد 

المدرجات الرئيسية.
للتذكي��ر ف��إن الكامي��رون ه��ي بطلة 
النس��خة األخيرة، وقسمت المنتخبات 
المش��اركة في البطول��ة القادمة إلى 6 
مجموعات هي مصر والكونغو وأوغندا 
األول��ى(  )المجموع��ة  وزيمباب��وي 
نبجيري��ا وغينيا ومدغش��قر وبوروندي 
)المجموعة الثانية( الس��نغال والجزائر 
وكيني��ا وتنزانيا )المجموع��ة الثالثة( 

المغرب وساحل العاج وجنوب إفريقيا 
وناميبي��ا )المجموع��ة الرابعة( تونس 
ومالي وموريتاني��ا وأنغوال) المجموعة 
وبنين  الكامي��رون وغان��ا  الخامس��ة( 

وغينيا بيساو بآخر المجموعات.
وس��يكون افتتاح البطولة يوم الجمعة 
القادم بلقاء سيجمع مصر مع زيمبابوي 
في الس��اعة )11.00( ضمن منافس��ات 
أول المجموع��ات على اس��تاد القاهرة 
الدول��ي وس��تكون هن��اك 3 مباريات 

يوميًا في االسبوع األول للبطولة.
طموح مصري 

ل��م تختلف قائمة المكس��يكي خافيير 
أغي��ري م��درب منتخب مصر بش��كل 
كبي��ر عن القائمة األولية إذ كان معظم 

النجوم ضمن خياراته السابقة.
واس��تبعد المدرب ثنائي نادي سموحة 
الظهي��ر أحمد أب��و الفت��وح والحارس 
محمد أب��و جبل من القائم��ة النهائية 
ويغيب ع��ن تش��كيلة المنتخب أيضًا 
محم��ود عبد المنع��م »كهربا«، عبدهللا 

جمعة، ويوسف إبراهيم »أوباما«.
منتخب��ي  م��درب  أغي��ري  ويش��رف 
المكس��يك والياب��ان ون��ادي أتلتيكو 
مدريد االس��باني س��ابقا على المنتخب 
المص��ري بعد خروجه م��ن الدور األول 
في مونديال 2018 حيث عاد للمشاركة 

بعد غياب 28 عامًا.
وتحمل مصر الرقم القياسي بعدد مرات 
الفوز في البطولة القارية )7( وقد حّلت 
وصيف��ة في مش��اركتها األخي��رة أمام 

الكاميرون )2-1( عام 2017.
وبعد خوضه��ا مباراتي��ن وديتين ضد 
تنزاني��ا وغينيا تفتتح مص��ر مبارياتها 
أم��ام زيمباب��وي ي��وم 21 حزيران في 
القاه��رة ضم��ن مباري��ات المجموعة 
األول��ى الت��ي تض��م أيض��ًا جمهورية 

الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وج��اء نجم ليفرب��ول اإلنكليزي محمد 
صالح على رأس القائمة إضافة لمحمد 
النني المحترف في أرس��نال اإلنكليزي 
ومحمود حسن تريزيغيه مهاجم قاسم 

باشا التركي.
وجاء يف القائمة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد 
الشناوي، محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، عمر جابر، 
أيم��ن أش��رف، محمود الون��ش، باهر 
المحمدي، أحمد حجازي، أحمد أيمن، 

محمود عالء.
خ��ط الوس��ط: وليد س��ليمان، عبد هللا 
السعيد، محمد النني، طارق حامد، علي 
غ��زال، محمود تريزيغي��ه، عمرو وردة، 

نبيل عماد دونغا، محمد صالح.
خ��ط الهجوم: م��روان محس��ن، أحمد 

حسن كوكا، أحمد علي.
العرب وحلم الثانية

العربي  المغ��رب  منتخب��ات  تتس��لح 
)تون��س والجزائ��ر والمغ��رب( بجيل 
ُمدج��ج م��ن النج��وم المحترفين في 
أوروبا لفرض كلمتها في نهائيات كأس 

األمم القادمة
ويبق��ى الحلم األكبر للثالثي العربي هو 

تحقيق اللقب القاري للمرة الثانية لكل 
منها حيث ت��وج المغرب بلقبه الوحيد 
في 1976 ثم حصد منتخب الجزائر لقبه 
في 1990 وأخرهم كان منتخب تونس 

في 2004.
يخوض منتخب تونس منافسات الكان 
ضمن المجموعة الخامس��ة إلى جانب 
أنج��وال ومالي وموريتاني��ا والتي تقام 
مبارياتها على مالعب مدينة الس��ويس 

المصرية.
المدير  الفرنس��ي اآلن جيريس  واختار 
الفني لنسور قرطاج أن يضم إلى قائمته 
11 العب��ًا م��ن أصل 23 ينش��طون في 
أوروبا وهم: الحارس معز حسن )نيس 
الفرنسي( ياسين مرياح )أولمبياكوس 
اليونان��ي( محم��د دراج��ر )بادرب��ورن 
)جين��ت  ب��راون  دي��الن  األلمان��ي( 

البلجيكي(.
وضمت أيضًا كاًل من: أس��امة الحدادي 
اللمطي )باير  الفرنسي( مارك  )ديجون 
الس��خيري  إلياس  األلماني(  ليفركوزن 

)مونبلييه الفرنس��ي( بس��ام الصرارفي 
المساكني  يوس��ف  الفرنس��ي(  )نيس 
)أوبي��ن البلجيك��ي( نعيم الس��ليتي 
الخزري  وهب��ي  الفرنس��ي(  )ديج��ون 

)سانت إيتيان الفرنسي(.
15 محترفاً مغربياً

ضم��ن  يلع��ب  المغرب��ي  المنتخ��ب 
المجموع��ة الرابعة إلى جانب س��احل 
العاج وجنوب إفريقي��ا وناميبيا والتي 
تقام مبارياتها على ملعب إستاد السالم 
بالقاهرة واختار مدربه الفرنسي هيرفي 
رينارد أن يس��تعين ب�15 العبًا ينش��ط 
أغلبه��م في ال��دوري الفرنس��ي لتعزيز 
صف��وف منتخ��ب أس��ود األطلس في 

الموعد القاري.
عل��ى  المحترفي��ن  قائم��ة  وج��اءت 
النحو التالي: الحارس��ان منير الكجوي 
بون��و  وياس��ين  اإلس��باني(  )ماالج��ا 
)جي��رون اإلس��باني( والالعبون رومان 
اإلنجليزي(  )وولفرهامبتون  الس��ايس 
يونس عبد الحميد )رامس الفرنس��ي( 

أش��رف حكيمي )دورتمون��د األلماني( 
نصيرمزراوي )أياكس الهولندي(.

كما تضم القائمة: نبيل درار )فنربخشة 
التركي(، يوس��ف آيت بن نصر )سانت 
إيتي��ان الفرنس��ي(، مه��دي بورابي��ة 
بلهندة  يون��س  اإليطالي(،  )ساس��ولوو 
)جلط��ة س��راي الترك��ي( فيصل فجر 
)كان الفرنس��ي( حكيم زياش )أياكس 
الهولندي( يوس��ف النسري )ليجانيس 
اإلسباني( س��فيان بوفال )سيلتا فيجو 
اإلسباني( أسامة إدريسي )إي زد ألكمار 

الهولندي(.
16 محترفاً للجزائر

الجزائري منافسات  المنتخب  ويخوض 
الدور األول ضمن المجموعة الثالثة إلى 
جانب الس��نغال وتنزانيا وكينيا والتي 
تقام مبارياتها على إستاد الدفاع الجوي 

بالقاهرة.
واختار جم��ال بلماض��ي المدير الفني 
لمحاربي الصحراء 23 العبًا يعول عليهم 
في الكان، منهم 16 العبًا ينش��طون في 

الدوريات األوروبية.
وتضم قائمة محترفي الجزائر: الحارس 
الفرنس��ي(،  )ماتز  أوكيدجة  ألكس��ندر 
س��يفيل  )بيتي��س  مان��دي  عيس��ى 
اإلس��باني( المهدي زاف��ان ورامي بن 
س��بعيني )س��تاد رين الفرنسي( رفيق 

حليش )موريرنسي البرتغالي(.
ويدع��م القائمة: مهدي تاهرات )لونس 
الفرنسي( يوسف عطال )نيس الفرنسي( 
اإليطال��ي(  )س��بال  ف��ارس  محم��د 
إس��ماعيل بن ناصر )إمبولي االيطالي( 
مهدي عبيد )ديجون الفرنسي( سفيان 
فيجولي )غلطة س��راي التركي( عدالن 

قديورة )نوتينهام فوراست اإلنكليزي(.
وتض��م أيض��ًا: آدم أون��اس )نابول��ي 
)مانشس��تر  محرز  ري��اض  اإليطال��ي( 
س��يتي اإلنكليزي( إس��الم السليماني 
إبراهيم  ياس��ين  التركي(  )فنربخش��ة 

)إف سي بورتو(.

انطلقت فجر اليوم الس��بت بطولة 
كوبا أمريكا لكرة القدم بنس��ختها 
البرازيل  في  واألربعين  السادس��ة 
والتي تس��تمر حتى الس��ابع من 
آب القادم بمشاركة 12 منتخبا تم 
توزيعه��ا على 3 مجموعات ضمت 
األولى منتخبات البرازيل وبوليفيا 
وفنزويال وبيرو فيما شملت الثانية 
وباراغواي  وكولومبي��ا  األرجنتين 
وقط��ر وضمت آخ��ر المجموعات 
واألكوادور  أورغ��واي  منتخب��ات 

واليابان وتشيلي.
على  البرازيلي  المنتخ��ب  ويتربع 
قمة قائمة المنتخبات المش��اركة 
ف��ي بطول��ة كوب��ا أمري��كا 2019 
تس��ويقية  قيمة  أعل��ى  كصاحب 
بلغ��ت 956.6 مليون يورو متفوقًا 
األخي��ر  المرك��ز  صاح��ب  عل��ى 
المنتخ��ب البوليفي )8.35 مليون 

يورو( ب� 114 مرة.
نيمار ع��ن صفوف  وتقرر غي��اب 
البرازي��ل خالل كوب��ا أمريكا بعد 
أن تع��رض إلصاب��ة ف��ي الكاحل 
خالل مب��اراة ودية لمنتخب بالده 
أمام قطر ليتم اس��تبداله بالالعب 
ويليان نجم تشيلس��ي اإلنكليزي 

الذي تبلغ قيمته التس��ويقية 50 
مليون يورو.

ويترب��ع عل��ى قمة ه��ذه القائمة 
النجم األرجنتين��ي الكبير ليونيل 
ميس��ي )160 مليون يورو( بسبب 
غي��اب نيم��ار نجم باريس س��ان 
جيرم��ان الفرنس��ي )180 مليون 
ي��ورو( ويأت��ي ف��ي ذي��ل قائمة 
منتخبات فنزوي��ال واليابان وبيرو 
واإلكوادور وقط��ر وبوليفيا، حيث 
ل��م يتجاوز أي منه��ا مبلغ ال� 60 

مليون يورو.
أرقام وحقائق

لطالما حفلت بطول��ة كوبا أميركا 
الممت��د تاريخها ألكث��ر من 100 
ع��ام )انطلق��ت نس��ختها األولى 
ع��ام 1916( بالعديد م��ن األرقام 
والحقائق منها ما هو منطقي ومنها 
ما هو مفاج��ئ كأن تنتهي إحدى 
مباريات هذ البطولة النهائية بفوز 

فريق على آخر 7-0.
وفيم��ا يل��ي اس��تعراض لبعض 

م��ن أبرز األرقام الت��ي تطبع هذه 
البطولة: 

- أكثر منتخب تس��جياًل لألهداف 
هو األرجنتي��ن 455 هدفًا بمعدل 
م��ن  مب��اراة  ل��كل  هدف��ًا   2.4
المباريات ال��� 189 التي لعبها في 

كوبا أميركا.
- منتخ��ب جامايكا ه��و الوحيد 
ال��ذي لم يس��جل أي ه��دف في 
المنتخب��ات  مش��اركات  تاري��خ 
ف��ي كوبا أميركا م��ع األخذ بعين 
االعتبار أن جامايكا ش��اركت في 

نسختين فقط 2015 و2016.
- ألول م��رة ف��ي كوب��ا أمي��ركا 
سيكون هناك منتخبان من خارج 

األميركيتين اليابان وقطر.
- آخر م��رة وصل إليه��ا منتخب 
ضيف يش��ارك ببطاق��ة دعوة إلى 
مراحل خروج المغلوب كانت عام 

.2007
قائم��ة  يتص��دران  العب��ان   -
األكث��ر تواج��دًا في كوب��ا أميركا 
ب�8 مش��اركات ل��كل منهما هما 
أغويناغ��ا  أليك��س  اإلك��وادوري 
 ,1995 ,1993 ,1991 ,1989 ,1987
1999, 2001, 2004 واألوروغوياني 

آنخيل رومانو 1916, 1917, 1919, 
.1926 ,1924 ,1922 ,1921 ,1920

غ��زارة  ش��هدت  نس��خة  أكث��ر   -
باألهداف كانت نس��خة 1949 في 
الدوري من  البرازيل وكانت بنظام 
مجموعة إذ ُسجل 135 هدفًا في 29 
مباراة ألنها ش��هدت نتائج مرتفعة 
أبرزها فوز البرازي��ل بالنهائي على 
باراغواي 0-7 مع العلم أن النسخة 
المذكورة لم تكن األعلى من حيث 
عدد المباريات بل النسخة الماضية 
2016 في أميركا وُس��جل فيها 91 

هدفًا في 32 مباراة.
- األكثر تس��جياًل لأله��داف من 
حيث الالعبين: البرازيلي زيزينيو، 
األرجنتيني نوربيرتو مينديز ولكل 

منهما 17 هدفًا.
- ميس��ي ه��و أكثر الع��ب قدم 
تمريرات حاس��مة في كوبا أميركا 
11 ولي��و هو أكثر العب فاز بجائزة 
أفضل العب في المباراة ب�9 مرات 
طبعًا ه��ذا الكالم في مش��اركاته 

ككل مع المنتخب في المسابقة.
- أعل��ى نتيجة في كوب��ا أميركا 
كانت فوز األرجنتين على إكوادور 

0-12 نسخة 1942.

انطالقة بطولة كوبا أمريكا

البرتغال تواصل هيمنتها على أوروبا 

عالمي
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أيهم الحمزاويأنــــور البكــرم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

)الجمعة( انطالقة كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم على أرض الفراعنة 

أس��دل الس��تار على النس��خة األولى 
لبطولة دوري أمم أوروبا بفوز البرتغال 
باللق��ب عق��ب الف��وز 1 / صف��ر على 
منتخ��ب هولندا في المب��اراة النهائية 
للمس��ابقة س��جله جونزال��و جيديس 
حيث استلم تمريرة من زميله بيرناردو 
سيلفا وسدد بقوة أقصى يسار الحارس 
سيلس��ين، وهو اللقب الق��اري الثاني 
لهذا الجيل بع��د التتويج بكأس األمم 

األوروبية 2016.
رونالدو  البرتغالي كريس��تيانو  وت��وج 
نجم فريق يوفنت��وس اإليطالي بجائزة 
أفضل هداف في البطولة برصيد ثالثة 

أهداف.
في المقابل نال مواطنه بيرناردو سيلفا 

العب مانشستر سيتي اإلنكليزي جائزة 
أفضل العب في البطولة، وقدم س��يلفا 
موسمًا اس��تثنائيًا مع فريقه مانشستر 
سيتي بعدما حصد معه 4 ألقاب ليظفر 

بجائزة أفضل العب في الفريق.
وتوج الهولندي فرينكي دي يونج العب 
أياكس أمستردام المنتقل في الموسم 
الجدي��د لبرش��لونة اإلس��باني بجائزة 

أفضل العب صاعد في المسابقة.
وحافظ المنتخب البرتغالي على سجله 
خالي��ا من الهزائم في آخر 10 مباريات 
بمختلف المسابقات كما واصل تفوقه 
الهولن��دي بعدما نجح  المنتخب  على 
في تفادي الخس��ارة أمامه خالل ست 

استضافات للطواحين.

وصل��ت بطولة كأس العالم للش��باب لكرة القدم إلى 
نهايته��ا وحج��ز منتخبا كوري��ا الجنوبي��ة وأوكرانيا 
مقعديهما بالمب��اراة النهائية للمونديال للظفر باللقب 
وسيكون موعدها في السابعة من مساء اليوم السبت 
على ملعب ستاديون فيدزيفا الذي يتسع ل�18 ألفلف 

متفرج ويتوسط في مدينة لودز البولندية.
منتخ��ب كوريا الجنوبي��ة نجح في أن يك��ون ثالث 
منتخب آسيوي يصل إلى المباراة النهائية من كأس 
العالم لتح��ت 20 عامًا بعد أن حق��ق انتصارًا تاريخًا 
عل��ى منتخب اإلكوادور ضمن لقاء دور نصف النهائي 
من البطولة ويدين بالفضل إلى مدافعه تش��وي جون 
الذي س��جل الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 39 

من الشوط األول.
وس��بق الفريق الكوري الجنوبي إلى المباراة النهائية، 
منتخب قطر في نس��خة 1981 في أس��تراليا ثم تأخر 
الظهور اآلسيوي الثاني إلى النسخة 1999 في نيجيريا 

عبر اليابان.
وس��تكون أمام كوريا الجنوبي��ة فرصة ذهبية لتصبح 
أول فريق آس��يوي يربح لقب كاس العالم للش��باب 
عندما يلتقي اليوم منتخب أوكرانيا حيث لم يتمكن 
منتخب��ا قطر واليابان من حصد اللقب بعد أن خس��ر 
األول من ألماني��ا الغربية بنتيجة 4-0 وانهزم الثاني 

من إسبانيا بنفس النتيجة.
من جهته تأه��ل منتخب أوكرانيا إل��ى نهائي بفوزه 
على نظي��ره اإليطالي 1 / صفر بال��دور نصف النهائي 

سجله سيرجي بوليستا في الدقيقة 64.
وعان��ت أوكرانيا من النقص الع��ددي بعد أن تعرض 
ديني��س بوبوف للط��رد، عقب حصوله عل��ى البطاقة 

الصفراء الثانية في الدقيقة 79.
وسجل المنتخب اإليطالي هدف التعادل في الدقيقة 
األول��ى من الوقت المحتس��ب بداًل م��ن الضائع عن 
طريق جيانلوكا س��االمنكا لكن الحكم لجأ إلى تقنية 
حك��م الفيديو المس��اعد )ف��ار( ليثبت ع��دم صحة 
الهدف، بعد أن ظهر اعتداء مهاجم إيطاليا على مدافع 

أوكرانيا قبل تسجيل الهدف.
ومن المق��رر أن تكون قد لعبت إيطالي��ا مع األكوادور 
بوقت متأخر أمس الجمعة )والجريدة على الطابع( في 
ستاديون غوسير لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة.

وكان الدور ربع النهائي قد ش��هد فوز كوريا الجنوبية 
على السنغال بركالت الترجيح 3/2 بعد انتهاء الوقتين 
األصلي واإلضافي بالتعادل 3/3 وفازت االكوادور على 
أمريكا 2/1 وإيطاليا على مالي 4/2 وتجاوزت أوكرانيا 

فريق كولومبيا بهدف دون رد. 
وش��هدت البطولة خروج منتخب��ات كبيرة من الدور 
الثان��ي حيث ودعت األرجنتين على يد مالي بركالت 
الترجي��ح 5/2 بعد انتهاء الوقت األصلي للمباراة 2/2 
وخس��رت فرنس��ا أمام أمريكا 3/2 وخرجت نيجيريا 
على يد الس��نغال به��دف، علمًا أن الدور ذاته ش��هد 
خروج اليابان على يد كوريا الجنوبية )طرف النهائي( 

بهدف دون رد. 

اليوم.. كوريا الجنوبية وأوكرانيا 
على لقب مونديال الشباب
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التقى اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام 
م��ع رئيس وأعضاء اللجن��ة المركزي��ة لتوثيق تاريخ 

الحركة الرياضية في سورية.
وتوجه اللواء جمعة بالش��كر للجنة على جهدها الكبير 
المبذول ف��ي عملية جمع المعلوم��ات من مراجعها 
األساسية وتوثيقها في كتب قّيمة تغني ذاكرة الوطن.

وأشار اللواء جمعة إلى ضرورة تدوين األحداث وحفظ 
التاريخ واألس��ماء والبطوالت والدورات للحفاظ على 
إنج��ازات وأخبار الرياضة الس��ورية بكل مس��توياتها 
ومكوناته��ا وأن الجزء الس��ادس من تاري��خ الحركة 
الرياضية الذي يوثق بالتفصيل المشاركة السورية في 
الدورات غير الرسمية والقوانين والمراسيم التشريعية 
الناظم��ة للحركة الرياضية الس��ورية والمش��اركة في 
الدورات الرياضية العربية المدرس��ية والذي س��يصدر 
قريبًا س��يغني المكتبة الرياضية وسيش��كل مع بقية 
األج��زاء التي صدرت مرجعًا أساس��يًا لكل المهتمين 

بالشأن الرياضي السوري.
واس��تمع رئيس االتح��اد الرياضي الع��ام من رئيس 

وأعضاء اللجن��ة إلى مراحل ومنهجية العمل الوثائقي 
والصعوبات التي تعترضهم وما تّم إنجازه حتى تاريخه 

واعدًا بتقديم كل التسهيالت إلنجاح عمل اللجنة.
جدي��ر ذك��ره أّن األجزاء التي ص��درت حتى األن من 
تاري��خ الحرك��ة الرياضية يتح��دث أولها ع��ن تاريخ 
بعض األلعاب الرياضية في س��ورية منذ مطلع القرن 
العش��رين وحتى االستقالل عام 1946 وتضمن ثانيها 
التعريف برواد الرياضة السورية فيما تحدث ثالثها عن 
المشاركات السورية في الدورات األولمبية واآلسيوية 
من��ذ عام 1948 وحت��ى 2015 وتضمن الج��زء الرابع 
المشاركات السورية في الدورات العربية والمتوسطية 
فيما صدر الجزء الخامس حول اإلعالم الرياضي بجهد 

شخصي من االعالمي نور الدين طرابلسي.
وتتألف لجنة توثيق تاريخ الحركة الرياضية الس��ورية 
التي أعيد تشكيلها مؤخرًا من: فايز الخطيب )رئيسًا( 
– شاهر شويكاني )نائبًا( – علي يوكسل )أمينًا للسر( 
- حسان البني – صفوان الهندي - حسان أمين - عبد 

الرزاق العلي )أعضاء(.

اللواء جمعة يلتقي لجنة توثيق 
الحركة الرياضية ويثني على عملها

الوطني الش��اب لكرة  يعود منتخبن��ا 
القدم إلى معس��كره التدريبي الداخلي 
بدمشق اليوم السبت في سابع تجمع 
ل��ه اس��تعدادًا لتصفيات كأس آس��يا 
و)اس��تثنت الدع��وة الجدي��دة طالب 
ش��هادة المرحلة الثانوية( فشملت كاًل 
م��ن الالعبي��ن: أحم��د داؤود وأحمد 
عمارة وحاتم النابلس��ي وياس��ين أبو 
ك��رش ويحيى كرك وبراء أبو ارش��يد 
وعبد المجيد ش��ربجي ووس��يم أيوب 
ويام��ن مطلق وماهر دياب )دمش��ق( 
وهيث��م اللوز )حمص(، وعبد هللا تتان 
الدالي  وأحم��د  الس��فراني  ومصطفى 
ريحاني��ة ومحمد  )حم��اة( ومحم��د 
مش��هداني وفض��ل غليص ويوس��ف 
عس��اف ومهند ش��نطة وأمجد فياض 
وابراهي��م جم��رك )حل��ب( ومحمد 
العب��و ومثن��ى عرق��اوي )الالذقي��ة( 
وصبحي أحم��د الجدعان وخليل قادو 

)الحسكة(.
ويمت��د التجم��ع الحال��ي حتى يوم 
األربعاء القادم بوقت يعمل فيه إداري 
المنتخب خالد الس��هو على استكمال 
المتعلق��ة  اإلداري��ة  األم��ور  كاف��ة 
بالالعبي��ن م��ع اقت��راب المعس��كر 
الخارج��ي المقرر إقامته بعمان ابتداء 
من 4 تموز حيث س��يلعب المنتخب 
اس��تعداديتين خالله مع  مباراتي��ن 
أصح��اب األرض ف��ي 6 و9 من��ه وال 
التي  المراسالت  بالنسبة لبقية  جديد 

ق��ام بها اتحاد الك��رة وينتظر تثبيتها 
بشكل رسمي.

ختام وتجربة أوىل
اختتم منتخبنا معسكره التدريبي في 
مدينة الالذقية مساء األربعاء الماضي 
وال��ذي امت��د لخمس��ة أي��ام اعتمد 
خالله��ا الكادر الفني بقي��ادة المدرب 
سامر بستنلي على فترتين تدريبيتين 
يوميًا، صباحًا على شاطئ البحر )قوة 
الباسل  وس��باحة( وعصرًا في ملعب 
)تكتيتك ومهارة وتجريب وتقسيمة( 
وبحس��ب تصريح��ات القائمين على 
الفريق فإن نس��بة اعتماد التش��كيل 

وصلت إلى 95%.
خاض منتخبنا عص��ر الثالثاء مباراته 
التجريبية األولى برحلة إعداده جمعته 
مع رجال نادي تش��رين الذي يستعد 
ب��دوره إلي��اب نصف نهائي مس��ابقة 
مب��اراة  وج��رت  الجمهوري��ة،  كأس 
تدريبية من 3 أش��واط مدة كل شوط 
25 دقيقة وانتهت لمصلحة تش��رين 
بهدف، بعد مباراة لعب فيها منتخبنا 

بأس��لوب جديد حيث جارى منافسه 
عل��ى العموم وأضاع عدة فرص خطرة 
للتعديل متجاوزا الضغط التش��ريني 
ببداية اللقاء الذي شهد الهدف الوحيد 

بتوقيع عبد الرحمن بركات.
امت��د تش��رين مبكرا بتح��ركات ورد 
الس��المة ومالطة وب��ركات بالمقدمة 
الوحي��د،  اله��دف  األخي��ر  ليس��جل 
دخل بعده المنتخب أج��واء المباراة 
مح��اوال  المب��ادرة  زم��ام  ليس��تلم 
التعدي��ل بتس��ديدة محم��د ريحانية 
واختراقات عمار رمضان وياس��ين أبو 
كرش وأحم��د حاتم رد عليها المالطة 
برأس��ية علت مرمى يوس��ف عساف 
ح��ارس المنتخ��ب الذي ع��اد ليهدد 
بهجمة منظمة وض��ع بنهايتها هيثم 
اللوز زميله الرمض��ان بانفرادة قطعها 
المدافع لركنية، وتدخل دفاع تشرين 

مرة أخرى أمام تسديدة ريحانية.
الحص��ة الثاني��ة قلت فيه��ا الفرص 
المنتخب وسط ملعبه وبقيت  وأغلق 
الكرات تحت سيطرة محمد مشهداني 

ومصطفى س��فراني وصبحي جدعان 
ومحم��د العبو وأحم��د دالي محافظا 
على تش��كيله فيما أش��رك تش��رين 
بالمقاب��ل البش��ماني والعق��اد ول��م 
المنتخب  ليكتسب  الخطورة  يش��كال 
وضغ��ط  بالمقدم��ة  متج��ددة  ثق��ة 
بدقائق��ه األخي��رة، وكاد ليث علي أن 
أثناء  يس��جل بمرمى فريقه بالخط��أ 
قطعه عرضية ياس��ين القوي��ة، أيضًا 
سدد ياس��ين وريحانية بجانب القائم 
لها  سبقتهما اختراقة لتش��رين خرج 
المنتخب  ح��ارس  عس��اف  يوس��ف 
وقطعها برأس��ه م��ن خ��ارج منطقة 

الجزاء مبعدًا الخطر.
آخر األشواط شهد تبديالت عديدة زج 
بها مدرب المنتخب س��امر بس��تنلي 
ألرض الملعب وبمعظم المراكز كونه 
اللق��اء التجريب��ي األول للوقوف على 
مستوى بعض الالعبين، ولم يستطع 
ورد وب��ركات ومالط��ة إيج��اد ثغ��رة 
باتجاه مهند شنطة حارس المنتخب، 
بالمقاب��ل كاد ياس��ين أب��و كرش أن 

يس��جل ه��دف التع��ادل بتس��ديدة 
قوي��ة أبعدها فادي مرع��ي عن خط 
المرمى لركنية، وهي الفرصة الوحيدة 
للفريقين بهذا الش��وط الذي تحركت 
به األوراق الجدي��دة بثقة أكبر كفضل 

عليص وأحمد حاتم وعبدهللا تتان.
استفادة واستمرار

أك��د ج��ورج خ��وري مدي��ر منتخب 
الش��باب أن معس��كر الالذقية حقق 
الغاية المرج��وة منه من كل النواحي 
كإح��دى محطات التحضي��ر، وتطرق 
لمب��اراة المنتخب مع تش��رين قائال: 
لعنص��ر  التش��كيل الي��زال بحاج��ة 
انس��جام أكبر خاصة وأنها أول اختبار 
ودي له ضد فريق كبير كتشرين، وهنا 
نش��كر األخير على تلك الروح العالية 
بمباراة شهدت جدية باألداء وبالتالي 
بفترة  للطرفي��ن.. وسنس��تمر  خدمة 
التحضير قبل معسكر عمان مع مطلع 
الش��هر القادم، كما ننتظ��ر رد بعض 
من تمت مراس��لته إلقامة معسكرات 

خارجية قادمة.

على طريق التصفيات اآلسيوية

منتخبنا الشاب أنهى معسكره بالالذقية و)اليوم( يواصل تدريباته بدمشق
ربيع حمامة

تواج��د فابيو باراتيتس��ي المدير 
الرياض��ي ليوفنت��وس ف��ي لندن 
م��ن أجل عقد اتف��اق نهائي على 
قيادة  تول��ي ماوريس��يو س��اري 
الموس��م  بداية من  البيانكونيري 

الجديد.
ووفقًا لموقع »كالتشيو ميركاتو« 
اإليطالي ف��إن يوفنتوس بدأ يضع 
النهائية  اللمس��ات  تشيلسي  مع 
من أجل نقل ساري من ستامفورد 

بريدج إلى تورينو.
ووصل فابيو باراتيتسي إلى لندن 
الثالثاء الماض��ي لحضور اجتماع 
مع إدارة تشيلس��ي لمحاولة حل 
الجزائي  بالشرط  المرتبط  الخالف 
ف��ي عقد س��اري، وال��ذي يرغب 
ب��دوره في إب��رام الصفق��ة قريبًا 

والعودة إلى إيطاليا.
ويصر روم��ان أبراموفيتش مالك 
الحص��ول على  تشيلس��ي عل��ى 
تعويضات مادية من أجل السماح 

لالع��ب بالرحي��ل، خاص��ة وأن��ه 
الجزائًي  الش��رط  بتسديد  مطالب 
في عق��د فرانك المبارد مع ديربي 
كاونت��ي، وال��ذي يزيد ع��ن 3.5 

مليون يورو إذا أراد إس��ناد مهمة 
تدريب تشيلسي ألسطورة النادي.

ويظ��ل يوفنتوس واثق��ًا جدًا من 
نجاح مفاوضات التعاقد مع ساري 

ووج��ود باراتيتس��ي ف��ي إنكلترا 
دليل على أن مس��ؤولي الس��يدة 
العج��وز يعتق��دون أن الصفق��ة 

قريبة.

مارين  أنخي��ل  ميغي��ل  أعل��ن 
التنفيذي ألتلتيكو مدريد  المدير 
عن وجهة العبه أنطوان غريزمان 
ف��ي الموس��م الجدي��د في ظل 
اهتم��ام أكثر من ن��اٍد بالحصول 

على خدماته.
وق��ال مارين »أنا واض��ح للغاية 
بش��أن الم��كان الذي س��يلعب 
به غريزم��ان، هذا مع��روف آذار 

الماضي، غريزمان في برشلونة.
وأبل��غ الالع��ب أتلتيك��و مدريد 
خالل الش��هر الماض��ي بأن هذا 
الموس��م هو األخي��ر له بقميص 
األتليتي مشيرًا إلى إنه اتخذ قرارًا 
بالرحي��ل في ظل ارتباط إس��مه 
بأكث��ر من ن��اٍد أبرزها برش��لونة 
وباريس سان جيرمان ومانشستر 

يونايتد.

ريال مدريد يعلن خامس صفقاتهنجم أتلتيكو مدريد إلى برشلونة
أعل��ن لاير مدري��د توصله 
التفاق مع ليون الفرنس��ي 
على ض��م العب��ه فيرالند 
ميندي في فترة االنتقاالت 
الصيفية وس��يوقع ميندي 
عقدًا مدته 6 مواسم حتى 
30 حزيران 2025 وتش��ير 
التقاري��ر إل��ى أن الصفقة 

تقدر ب�50 مليون يورو
يت��م  أن  المق��رر  وم��ن 
تقديمه ظه��ر األربعاء على 

ملعب سانتياغو برنابيو.
ويعتبر ميندي هو الصفقة 
الخامس��ة في ميركاتو لاير 
وأن  س��بق  مدري��د حيث 
أعل��ن ضم إيدي��ر ميليتاو 
يوفيتش  ولوكا  ورودريجو 

وإيدين هازارد.
ميندي العب فرنس��ي من 
أصل س��نغالي يبلغ عمره 
اللعب  وُيجي��د  عام��ًا   24
األيسر،  الظهير  مركزي  في 
األيس��ر،  الوس��ط  وخ��ط 
ويتمي��ز باللع��ب بقدم��ه 

اليسرى فقط.

أحرز الماتادور اإلس��باني رافاييل نادال لقب بطولة فرنسا المفتوحة لكرة 
المضرب بفوزه على النمس��اوي دومينيك ثيم بثالث مجموعات لواحدة 

بواقع 3-6، 7-5، 1-6، و1-6 في مباراة استغرقت ثالث ساعات.
وأصبح ن��ادال أول العب في التاريخ )بين الرجال والس��يدات في عصر 
االحت��راف أو ما قبله( يحرز لقب بطولة كبرى واحدة 12 مرة متفوقًا على 
األسترالية مارغريت كورت التي توجت بلقب بطولة أستراليا 11 مرة، علمًا 
بأنها تحمل الرقم القياسي المطلق في عدد ألقاب البطوالت الكبرى لدى 

الالعبات )24 موزعة ما بين ما قبل عصر االحتراف وما بعده(.
ورفع »الماتادور« اإلس��باني البالغ 32 عاما رصي��ده في بطوالت الغراند 
سالم إلى 18 لقبا بفارق اثنين فقط عن حامل الرقم القياسي السويسري 
روجر فيدرر الذي سقط أمامه في الدور نصف النهائي في روالن غاروس، 
وأثبت إنه بال منازع »ملك« البطولة الفرنسية ومالعبها الترابية بتحقيقه 

فوزه ال�93 في 95 مباراة خاضها على المالعب الباريسية.

نادال يحرز لقب »روالن غاروس« 
للمرة الثانية عشرة

البرتغالي فونسيكا مدربًا لروما مدير يوفنتوس في لندن من أجل ساري

ستعود ماريا ش��ارابوفا المصنفة األولى عالميا سابقًا 
إل��ى المالعب بعدم��ا حصلت على بطاق��ة دعوة من 
بطول��ة ماي��وركا المفتوح��ة، وبعد أربعة أش��هر من 

خضوعها لجراحة في الكتف.
ولم تش��ارك الالعبة الروسية منذ انسحابها من الدور 
الثاني لبطولة سان بطرسبرغ في كانون الثاني وغابت 
عن كل البطوالت على األراضي الرملية ومنها فرنس��ا 

المفتوحة.
وقالت الالعب��ة البالغ عمرها 32 عام��ا في بيان : أنا 
سعيدة جدا إلعالن أني قبلت بطاقة الدعوة للعب في 
مايوركا المفتوحة.. أريد أن أشكر البطولة على منحي 
هذه الفرصة وكذلك كل المش��جعين الرائعين الذين 

ساندوني في األشهر األخيرة.
وتعتبر بطولة مايوركا التي تنطلق يوم غد األحد على 
األراضي العش��بية بمثابة إعداد لبطول��ة ويمبلدون، 
وستش��هد أيضًا مش��اركة أنجليك كيربر، حاملة لقب 
ويمبل��دون، وفيكتوري��ا أزارينكا وس��بق لكل منهما 

تصدر التصنيف العالمي.

غدًا.. شارابوفا تعود إلى المالعب من بوابة مايوركا

عّين البرتغالي باولو فونسيكا مدربًا لروما اإليطالي خلفًا لكالوديو رانييري 
الذي تم تعيينه بشكل مؤقت بعد االستغناء عن خدمات مدربه أوزيبيو 

دي فرانشيسكو في آذار الماضي.
وبع��د أن حاول التعاق��د مع أنطونيو كونتي الذي انتقل لإلش��راف على 
إنترمي��الن، وم��ع جيان بييرو غاس��بيرني الذي جّدد عق��ده مع أتاالنتا 
المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لجأ روما إلى فونسيكا الذي أشرف على 
تدريب ش��اختار دانييتسك األوكراني في المواسم الثالثة األخيرة وحقق 

معه نجاحات ملفتة محليًا.
وقال فونس��يكا: »أنا متحمس للمهمة، ال أستطيع االنتظار لالنتقال إلى 

روما وااللتقاء بالجماهير والبدء، أؤمن بأننا نستطيع خلق شيء خاص.
وسيخوض روما الدور التمهيدي الثاني لمسابقة الدوري األوروبي )يوروبا 
ليغ( وقد يستغني عن بعض العبيه األساسيين ألسباب اقتصادية أمثال 
المهاجم البوسني إدين دزيكو، المدافع اليوناني كوستانتينوس مانوالس 

والظهير األيسر الصربي ألكسندر كوالروف.


