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اكتشاف المواهب
المواهب الرياضية من الفئات العمرية للجنسين تمثل روافد ال تنتهي وال 
تتوقف في مس��يرة العمل الرياضي وهي كاألوردة تغذي الجسم باستمرار 
وتحفظ للمنتخبات والفرق قوامها وس��ويتها الفنية وهي البدائل األنس��ب 
واألجهز حي��ن يتقدم العمر بالعبي والعبات الفرق األعلى عمرًا وصواًل إلى 
فرق الصف األول والمدارس الرياضية الموس��مية أو الدائمة هي محطات 
انتقاء وج��ذب للكم األكثر من رواد الرياضة وه��ي مصانع انتقاء األفضل 
واألنس��ب واألقدر على االس��تمرار وبالتالي نقله إلى ح��االت تدريب أكثر 
خصوصية لصق��ل الموهبة ثم أخذ مكانها واالنط��الق إلى البطوالت ذات 
الصيغة التنافسية وذات مردود الجوائز والتتويج من خالل فرق ومنتخبات 

وأفراد في مختلف األلعاب.
هي البداية وما يليها انطالقة وبعدها الحضور الفعال والوصول إلى منصات 

التتويج وحصد األلقاب إن أمكن ولمن يستطيع.
ومسيرة رياضتنا تمر بكل هذه الحاالت والعبونا والعباتنا في قلب الحدث 
االنتقائي وم��ا يليه من محطات رعاية وعناية وصق��ل وفي النهاية البقاء 
واالستمرار لألقوى واألسرع واألعلى واألمهر واألكثر موهبة في كل األلعاب.
وحتى تكون خطواتنا سليمة وفعالة وناجحة البد من وضع هذه الفئات في 
محطات اختبار امتحانية وذات طابع تنافسي ومن خاللها يتم انتقاء الصفوة 
المطلوبة وزجه��ا في حاالت متطورة أكثر من الصق��ل والرعاية واالهتمام 
وإكس��ابها الخبرة الالزمة والضرورية للتفوق وهنا يأتي دور النشاط المحلي 

المبرمج ومنه إلى حاالت أكثر دقة وشمولية وعددًا ونوعية.
وعلى هذا األس��اس الس��ليم درجنا ف��ي رياضتنا على إقام��ة أولمبيادات 
وطنية لفئة الناش��ئين في كل األلعاب وها نحن قد وصلنا إلى األولمبياد 
الوطني الرابع وقد اقترب موعد انطالقته التنافس��ية على صعيد منتخبات 

المحافظات.
وللحقيق��ة فقد كان لألولمبيادات الثالثة الفائتة على صعيد منتخبات كل 
المحافظات مردود رائع حيث شارك في كل واحد منها ما ال يقل عن أربعة 
آالف رياضي من الجنس��ين وكانوا يتحركون في وقت واحد للتنافس من 
وإلى مطارح األلعاب ومس��ارحها وقد تم استقطاب مواهب كثيرة من بين 
المشاركات والمش��اركين هم اآلن نجوم في منتخباتنا الوطنية باأللعاب 
الفردي��ة والقوة والجماعي��ة والكرات ونجحت األولمبي��ادات نجاحًا ملفتًا 

وشكلت في السوية الفنية للمشاركين حالة ملفتة وغير مسبوقة.
واآلن ونحن عل��ى أبواب األولمبي��اد الرابع نتوقع النج��اح الكبير وظهور 
مواهب جديدة واعدة ومبش��رة وبالتال��ي نطبق عمليًا ش��عارنا »الرياضة 
ثقافة وأس��لوب حياة« وخطتنا الرامية إلى استمرار الروافد واالنطالق من 
الفئات العمرية ونغني رياضتنا منتخبات وفرقًا واقعيًا بما تريده نوعًا وبما 
يتناس��ب وثقة القيادة بأجيالنا الصاعدة وبما يلبي ويتوافق مع رعاية سيد 
الوطن وتكريمه للرياضة والرياضيين الس��يد الرئيس بش��ار األس��د رئيس 

الجمهورية.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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مع بدء العد العكس��ي للمواجهة الفاصلة 
بي��ن الحرية والجزي��رة والمؤهلة للدرجة 
الممتازة لكرة القدم اعتبارًا من الموس��م 
القادم يس��ارع الفريقان الزمن قبل موقع 
الج��الء ف��ي 24 الحالي، وحض��ر الحرية 
لدمشق مضت األسبوع الماضي فلعب مع 
منتخبنا الشاب )الثالثاء( وغادر إلى حلب 
قبل أن يعود أمس ليدخل معسكرًا مغلقًا 
بدمش��ق من جديد، وخالل ذلك تحدث 
مدرب الفريق محمد اسطنبلي عن الفترة 
المرهقة الت��ي وقف خالله��ا الفريق أي 
منذ 24 ش��باط الماضي، وبعد صدور قرار 
إقامة المباراة الفاصلة عاد الفريق لتجمعه 
وتدريباته في بداية شهر رمضان، مضيفًا: 
دخلنا بفترة معس��كر داخل��ي بحلب ولم 
نتمك��ن من لعب مباريات ودية بس��بب 
اس��تراحة األندية ونهاية الموسم، ووحده 
فريق الجيش كان جاهزًا للودية وخس��رنا 
معه بهدف كما فزنا على منتخب الشباب 
بهدف وهم��ا المباراتان االس��تعداديتان 
الوحيدتان قبل مواجهة الفصل، تشكيلنا 
كامل ولدينا عناصر جيدة عبارة عن خليط 
من الخبرة والش��باب ونعمل حاليًا على 
الجانب النفسي أيضًا وهو عامل مهم جدًا 
في ظل دعم إدارة النادي للفريق ووعدت 

بمكافآت كبيرة حال التأهل للممتاز.

وقال اسطنبلي أن فريقه يمتلك جاهزية 
جيدة واعتبر المباراة بالمفصلية في تاريخ 
الناديين مؤكدًا أن الحرية مركزه الطبيعي 
بالممتاز وجميع الالعبين لديهم الشعور 
بالمس��ؤولية، خاتمًا: نعول على جمهورنا 
الكثير للمس��اندة وهو الالع��ب رقم )1( 
ونعده ب��أن نتوج جه��ود الجميع وتعب 

الموسم بالفوز والتأهل. 

أقيم��ت األس��بوع الماض��ي في 
اتحاد  بمق��ر  االجتماعات  قاع��ة 
كرة القدم ورش��ة عمل لتراخيص 
األندي��ة بالتع��اون م��ع االتحاد 
والتي  الق��دم،  لك��رة  اآلس��يوي 
ته��دف إلى التدري��ب على نظام 
لألندي��ة  اآلس��يوي  التراخي��ص 
من أج��ل الحص��ول على رخصة 
المس��ابقات  ف��ي  المش��اركة 

اآلسيوية والمحلية مستقباًل(. 
وقد تحدث المستشار والمحاضر 
األندية  تراخيص  لقسم  اآلسيوي 
األردني أحمد ماشا حول المعايير 
الت��ي حددها االتحاد اآلس��يوي 
لكرة الق��دم من أج��ل الحصول 
على رخصة المشاركة في بطوالته 

للموسم المقبل 2019-2020.. 

وقام اتح��اد الكرة بتوجيه الدعوة 
إلى كافة أندي��ة الدرجة الممتازة 
والدرج��ة األولى للمش��اركة في 
ورش��ة العم��ل واالط��الع عل��ى 
المعلوم��ات الخاص��ة بتراخيص 

األندي��ة، وأبلغ األندي��ة المعنية 
بشكل أساسي )الجيش، تشرين، 
الوحدة، االتح��اد، الوثبة، النواعير 
والطليع��ة( م��ن أج��ل إرس��ال 
الورش��ة  مندوبيه��ا لحضور تلك 

التي تقام في سورية للمرة األولى 
بلقاءات  الخمي��س  واختتم��ت 
نظري��ة وعملي��ة عل��ى الموق��ع 
بتراخي��ص  الخ��اص  اآلس��يوي 

األندية.

كرة القدم

ربيع حمامة

يقت��رب موعد انطالقة منتخبن��ا الوطني األول 
لكرة القدم باتجاه األراضي الهندية للمش��اركة 
في بطولة جواهر الال نهرو الدولية الودية للمرة 
الخامسة بعد أعوام 1987 /2012/2009/2007 
وهذه المرة بمش��اركة منتخبات طاجكس��تان 
وكوري��ا الش��مالية والهن��د صاحب��ة الضيافة 

باإلضافة لمنتخبنا.
وتفتتح البطولة في الس��ابع م��ن تموز القادم 
بلقاء الهند مع طاجكس��تان وفي اليوم التالي 
يلع��ب منتخبنا م��ع كوريا الش��مالية ، ويعود 
ليلتقي في العاش��ر منه منتخب طاجكستان ، 
وتلتقي الهند مع كوريا الشمالية في 13 تموز ، 
وبعدها بيومين يلتقي منتخب كوريا الشمالية 
مع طاجكستان ، فيما سيكون الختام بالمباراة 
السادس��ة التي س��تجمع منتخبنا مع أصحاب 
األرض في السادس عشر من تموز موعد ختام 

الدورة. 

وتمت دعوة جديدة للفريق لاللتحاق بمعس��كر 
جدي��د اعتبارًا من يوم غد األحد وش��ملت كل 
م��ن الالعبين : إبراهيم عالم��ة، أحمد مدنية، 
خال��د الحج��ي عثمان، أحمد أش��قر، باس��ل 
مصطف��ى، خال��د المبيض، يوس��ف الحموي، 
محم��د فارس أرن��اؤوط، محمد كام��ل كواية، 
نص��وح نكدلي، أحمد األحم��د، محمد األحمد، 
محمد المرمور، حسن أبو زينب، خالد كردغلي، 
كامل حميشة، علي سعيد، علي حسن، محمد 
الواك��د، عبد الرزاق المحمد، ش��اهر ش��اهين، 
أحمد الش��مالي، خطاب مشلب، ورد السالمة، 
ماهر دعبول، حسن الخضور، تامر حاج محمد، 
عمر ريحاوي، ش��ادي الحموي )األردن( فراس 

الخطيب )الكويت( عمرو جنيات )عمان(.
المشاركة الخامسة

كماتقدم تعتبر مشاركة منتخبنا هي الخامسة 
عل��ى مر تاريخ بطولة نهرو وبمرور س��ريع على 
نتائ��ج ماتحقق فيها فقد ش��هدت المش��اركة 
األول��ى له عام 1987 ثالث مواجهات لمنتخبنا 
األول ضد منتخبات أولمبية فخسر مع االتحاد 

السوفييتي بثالثية نظيفة وأمام نيجيريا بهدف 
وفاز على ألمانيا الشرقية بهدفين لهدف.

غاب بعده��ا منتخبنا عن التواجد بالبطولة 20 
عامًا ليعود عام 2007 ويفوز على بنغالدش 0/2 
وعلى قرغيزس��تان 1/4 وفاز على الهند صاحبة 

األرض والجمهور 2/3 وسحق كمبوديا 1/5 قبل 
أن يخسر بالمباراة الختامية أمام الهند بهدف.

ثالث المش��اركات كان��ت بالع��ام 2009 ففاز 
فيها عل��ى قرغيزس��تان 0/2 وعلى س��يرالنكا 
برباعي��ة دون رد وتجاوز كل م��ن لبنان والهند 

تباعًا وبالنتيجة ذاتها هدف دون مقابل ليلتقي 
بالختام مع الهند وبعد التعادل بهدف لمثله لجأ 

الفريقان لركالت الترجيح التي خسرها 5/4.
آخ��ر تواجد لمنتخبن��ا في دورة نه��رو الهندية 
كان��ت بالعام 2012 حقق خاللها ف��وزًا وتعاداًل 
وخس��ر مرتين ، فخس��ر بداية أمام الهند 1 /2 
ثم تعادل مع ردي��ف منتخب رجال الكاميرون 
2/2 قبل أن يخسر مع جزر المالديف 1 /2 وفي 

اللقاء األخير فاز على نيبال بهدفين نظيفين.
بالمجمل لع��ب منتخبنا خالل ه��ذه البطولة 
الودي��ة 17 مباراة فاز في 10 منها وخس��ر ب�6 
وتعادل بواحدة ، سجل خاللها 32 هدفًا وتلقت 

شباكه 14 هدفًا.
85 عالمياً ومستوى ثاني

تراج��ع منتخبنا الوطن��ي مرتبتين على الئحة 
تصنيف الفيفا وتحديدًا إلى المركز 85 عالميًا ، 
ومرتبة واحدة على التصنيف اآلسيوي ليصبح 
في المركز الحادي عشر وفقًا للتصنيف األخير 
ال��ذي أصدره االتحاد الدول��ي لكرة القدم وفقد 
منتخبن��ا ثماني نق��اط تصنيفية م��ن رصيده 

ال��ذي بات 1278 نقطة وبذلك س��يكون ضمن 
المس��توى الثان��ي خالل عملية س��حب قرعة 
تصفي��ات موندي��ال قطر 2022 وكأس آس��يا 
)الصين 2023( والتي س��تجري يوم 17 تموز 

المقبل.
المس��توى األول: إي��ران - الياب��ان - كوري��ا 
الجنوبي��ة - اس��تراليا - قط��ر - اإلم��ارات - 

السعودية - الصين
المستوى الثاني: العراق - اوزبكستان - سورية 
- عم��ان - لبنان - قيرغيزس��تان - فيتنام - 

األردن.
المستوى الثالث: فلسطين - الهند - البحرين 
- تايلن��د - طاجكس��تان - كوريا الش��مالية - 

تايوان - الفيلبين.
المستوى الرابع: تركمانستان - ميانمار - هونغ 
كونغ - اليمن - أفغانس��تان - جزر مالديف - 

الكويت - ماليزيا.
المس��توى الخامس: اندونيس��يا - سنغافورة 
- نيب��ال - كمبوديا - )مكاو أو س��يرالنكا( - 

بنغالدش - غوام – منغوليا.

منتخب الرجال لكرة القدم في دورة نهرو الدولية للمرة الخامسة

شهد األسبوع الماضي ختام المعسكر التدريبي 
الداخلي الثاني للمنتخب األولمبي لكرة القدم 
في مدينة تش��رين الرياضية بدمشق بمشاركة 
36 العب��ًا ش��كلوا مزيجًا اخت��اره المدير الفني 
أيم��ن الحكيم م��ن الالعبين الذين ش��اركوا 
في تصفيات كأس آس��يا في شهر آذار الفائت 
والالعبين الذين شاركوا في المعسكر التدريبي 

األول في شهر نيسان الماضي.
بداية التمارين ش��هدت توزي��ع الالعبين على 
ع��دة مجموعات، ضمت األولى الالعبين الذين 

ش��اركوا مع فرقهم ف��ي الدور نص��ف النهائي 
لكأس الجمهورية حيث تدربوا بش��كل خفيف، 
فيما ضمت الثاني��ة عددًا من العبي المنتخب 
األولمب��ي الذي��ن ش��اركوا ف��ي التصفي��ات 
التأهيلية في الكويت قبل ثالثة أشهر، وضمت 
المجموعة الثالث��ة بقية الالعبين، فيما تغيب 
الحارس وليم غنام الذي تقرر دعوته مباش��رة 

إلى المعسكر الخارجي.
وفي ختامه أكد »الحكيم« أن الهدف الرئيسي 
من المعس��كر ه��و اختيار نح��و 20 العبًا من 

أجل المعس��كر الخارجي في مدينة كراسنودار 
الروس��ية الش��هر المقبل والذي سيشهد أيضًا 
انضم��ام عدد م��ن الالعبي��ن المحترفين في 
أوروبا والذين ت��م التواصل معهم خالل الفترة 
الماضية للوقوف على جاهزيتهم وقدرتهم على 
تمثي��ل المنتخب األولمبي ف��ي الفترة الثالثة 
من االس��تعدادات الخاصة للمشاركة في كأس 
آس��يا للمنتخب��ات األولمبية تحت 23 س��نة 
والتي س��تقام في تايلند مطلع العام المقبل، 

والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

منتخبنا األولمبي ينهي معسكره بدمشق
يدخ��ل غد األح��د منتخب الش��باب 
لك��رة الق��دم بأس��بوعه الثام��ن من 
فترة التحضير لتصفيات كأس آس��يا، 
وتمت��د فترة التحضي��ر القادمة حتى 
الرابع من ش��هر تموز موعد السفر إلى 
عمان حيث يجري المنتخب معسكره 
الخارجي األول يخترقه مواجهتين مع 
أصحاب األرض في الس��ابع والتاسع 
من الشهر نفس��ه تعود بعدها البعثة 
إلى دمشق في الحادي عشر منه، علمًا 
أن هن��اك اتصاالت من قب��ل اتحاد 
الكرة لتأمين معس��كر آخر للمنتخب 
بالشهر نفسه لكن لم يتم حسم األمور 

بعد.
وكان منتخبنا الشاب قد أجرى تمرينًا 
صباحيًا ي��وم األربعاء الماضي اختتم 
به المعس��كر الذي امتد لخمسة أيام، 
التق��ى خالله مع رج��ال فريق الحرية 
بمب��اراة ودي��ة ف��ي ملع��ب الفيحاء 
الرئيسي، حضرها د.ماهر خياطة نائب 
رئيس االتح��اد الرياضي العام وفادي 
الدباس رئيس اتح��اد الكرة، وانتهت 
المواجه��ة لمصلح��ة الحري��ة بهدف 
سجله حسام الشوا في الدقيقة 30 من 
كرة عرضية تابعها الالعب برأس��ه في 

الشباك وس��يطر منتخبنا على معظم 
له عدة  المب��اراة وس��نحت  مجريات 
فرص للتس��جيل على مدار الشوطين 
س��واء بمواجهة مرمى أمير النجار أو 
من خالل التس��ديد البعي��د من كل 
االتجاه��ات وأب��رز فرصه المباش��رة 
كان��ت عرضي��ة عليص القوي��ة التي 
أبعدها الدفاع لركني��ة قبل متابعتها 
من النابلسي، أصلح بعدها األخير كرة 
النجار..  انقذها  لنفسه وسددها بذكاء 
وكاد الضغ��ط أن يثم��ر م��ن هجمة 

منظم��ة مررها الدالي لياس��ين الذي 
اخت��رق بقوة ووضع النابلس��ي بحالة 
انفراد تام لكن األخير س��دد بجس��د 
الحارس، وعاد النجار لينقذ فريقه من 
هدف بتصديه لمتابعة النابلسي فيما 

ذهبت رأسية عليص فوق العارضة.
الش��وط الثاني كان امتدادا لس��ابقه 
من حيث س��يطرة منتخبنا الش��اب 
على منتص��ف الملعب ح��اول معها 
الريحانية المتأل��ق توزيع الكرات من 
المنتصف وإيجاد ثغ��رة نحو المرمى 

بانفرادة تامة  ووضع بأهمها ياس��ين 
م��ع حارس مرمى الحرية لكنه س��دد 
بالشباك الخارجية وأجرى » بستنلي« 
المدير الفني للمنتخب عدة تغييرات 
وتبادل بالمراكز للوقوف على مستوى 
بع��ض الالعبين أوقف��ت معها خبرة 
فري��ق الحري��ة منتخبنا م��ن التقدم 
بالمراحل األخيرة بالمقابل كان تواجد 
الحرية الوحيد بكرة أنقذها مشهداني 
قلب الدفاع عن خ��ط المرمى ليبقى 

الحرية متقدما بهدفه حتى النهاية.

في إط��ار تحضيرات منتخبنا الوطني 
للمش��اركة  القدم  بك��رة  للناش��ئين 
في بطولة غرب آس��يا التي تقام في 
األردن اعتب��ارًا من مطلع تموز القادم 
وتصفيات كأس آس��يا المقررة خالل 
ش��هر أيل��ول المقبل في الس��عودية 
يواص��ل منتخبنا الوطني للناش��ئين 
الس��ويداء  التدريب��ي في  معس��كره 
الذي يختتم يوم غد األحد, ويتضمن 
المعسكر مباراتين وديتين األولى مع 
ناش��ئي النادي العربي أقيمت األولى 
أول أم��س الخميس عل��ى الملعب 
العش��بي بمدينة المزرع��ة الرياضية 
بهدفين  المنتخ��ب  بف��وز  وانته��ت 
نظيفي��ن.. فيما يلتقي ف��ي المباراة 
الثانية مع ناش��ئي نادي شهبا اليوم 

السبت على نفس الملعب.
الكابتن  المنتخ��ب  م��درب  واش��ار 
بش��ار س��رور إلى األج��واء االيجابية 
التي تس��ود المعس��كر في السويداء 
حيث تتوف��ر كافة الش��روط الالزمة 
لنجاح��ة وتحقيق الفائ��دة المرجوة, 
والحفاوة  الملف��ت  باالهتم��ام  ونوه 
الكبي��رة الت��ي لقيه��ا المنتخب هنا 
من قبل كاف��ة المعنيين بالمحافظة 
على المستويين الحكومي والرياضي 
وحت��ى األهالي األمر ال��ذي انعكس 
الالعبي��ن  نفس��ية  عل��ى  ايجاب��ًا 

وحماستهم.
وع��ن رأي��ه بمجموع��ة منتخبنا في 
بطولة غرب آس��يا الت��ي تجمعه مع 
كل من لبنان والبحرين قال الكابتن 
س��رور أنها مجموع��ة طبيعية ونأمل 
أن يحق��ق منتخبن��ا نتائ��ج ايجابية 
رغم مش��كلة انقطاع فت��رة التحضير 
لفترة طويلة امتدت لحوالي ش��هرين 
بس��بب االمتحانات المدرسية, والتي 
جاءت ف��ي فترة مؤثرة ج��دًا وكونها 
مس��تمرة حت��ى اآلن حي��ث يغيب 
حاليًا عن معس��كر الس��ويداء حوالي 
13 العبًا يقدمون امتحانات الش��هادة 
االعدادية ونحن على مسافة ايام من 

موعد البطولة حيث س��يلتحقون في 
معسكر دمشق يوم 26 الشهر الجاري 
قبل ثالثة ايام من السفر إلى االردن.., 
وأضاف: أنا أنظر لمشاركتنا في بطولة 
غرب آس��يا من منظ��ار توفير فرصة 
احت��كاك جي��دة للفريق اكث��ر منها 
تحقي��ق نتائج مع حرصنا األكيد على 

هذا األمر.
جدي��ر ذك��ره أن بطول��ة غرب آس��يا 
س��تنطلق ف��ي األول من ش��هر تموز 
المقبل في العاصمة عّمان بمش��اركة 
تس��عة منتخب��ات ت��م توزيعها على 
ثالث مجموعات ضمت األولى سورية 
ولبن��ان والبحري��ن والثاني��ة األردن 
وفلس��طين وس��لطنة عمان، والثالثة 
الس��عودية والكويت والعراق, وينص 
نظام البطولة عل��ى تأهل المنتخبات 
ف��ي  األول  المرك��ز  تحت��ل  الت��ي 
المجموعات الثالث إلى الدور النهائي 
لتلعب فيم��ا بينها بطريق��ة الدوري 
من مرحل��ة واحدة م��ن أجل تحديد 
المراكز الثالثة األولى في البطولة, أما 
المنتخبات التي احتلت المركز الثاني 
ف��ي مجموعاتها فس��تلعب بالطريقة 
ذاته��ا على المراكز م��ن 4 إلى 6 في 
حين تلع��ب المنتخبات التي احتلت 

المركز الثالث ف��ي مجموعاتها خالل 
الدور األول على المراكز من 7 إلى 9.

حفاوة واستقبال
وكان منتخبنا الوطني قد حظي خالل 
ايام معسكر الس��ويداء بحفاوة كبيرة 
من كافة الفعاليات حيث تم استقباله 
من قب��ل اللواء فوزات ش��قير أمين 
العربي  البعث  الس��ويداء لحزب  فرع 
االشتراكي بحضور إيهاب حامد عضو 
الفرع رئيس مكتب الش��باب,  قيادة 
حي��ث رحب أمين الف��رع بالمنتخب 
في ربوع محافظة الس��ويداء متمنيا 
لهم طي��ب اإلقامة وتحقي��ق الفائدة 
المرج��وة من هذا المعس��كر موجها 
الالعبين بأن يكونوا رس��اًل حقيقيين 

لسورية أينما تواجدوا. 
كما اس��تقبل الل��واء عام��ر ابراهيم 
العش��ي محافظ الس��ويداء منتخبنا 
الوطن��ي متمنيا لهم تحقي��ق نتائج 
جيدة في التصفيات مؤكدا أن بذلهم 
الجه��د والعرق لرفع عل��م الوطن في 
والعالمية اليقل  العربي��ة  المحاف��ل 
عن التضحيات التي يقدمها جيش��نا 

الباسل في الدفاع عن الوطن
وبدوره شكر طالل بركات عضو اتحاد 
كرة القدم المش��رف عل��ى المنتخب 

أمين ف��رع الح��زب والمحاقظ على 
هذه اللفت��ة الكريمة وقدم لهما كنزة 
المنتخب عربون ش��كر وتقدير وأشاد 
ب��ركات بك��رم الضيافة الت��ي القاها 

منتخب الوطن في المحافظة.
رافق المنتخب اثناء الزيارتين معين 
نص��ر عضو مجلس الش��عب منس��ق 
العالقات الخارجية باتحاد كرة القدم 
التنفيذية  اللجن��ة  ورئيس وأعض��اء 
واإلداري  الفن��ي  والكادر  بالس��ويداء 

للمنتخب.
زيارة تفقدية

ح��رص اللواء موفق جمعة اثناء زيارة 
عمل قام بها إلى السويداء على زيارة 
معسكر المنتخب يرافقه طارق حاتم 
عض��و المكت��ب التنفي��ذي لالتحاد 
الرياضي الع��ام وتفقد رئيس االتحاد 
الرياض��ي س��ير التحضي��رات هناك 
وأطمأن على توفر كافة المستلزمات 
المطلوبة, ونوه خ��الل حديثه برمزية 
الرس��الة الت��ي يؤدونه��ا م��ن خالل 
تمثيل الوطن في المحافل الخارجية 
وض��رورة أن تق��دم بصورة مش��رفة 
ت��وازي ه��ذه الرمزي��ة, مؤك��دًا دعم 
ابطالنا وفرقنا  الرياضي لكافة  االتحاد 

الرياضية في كافة مشاركاتهم.

غدًا.. منتخبنا الشاب يعسكر بدمشق حتى الرابع من تموز

استعدادًا لبطولة غرب آسيا والتصفيات اآلسيوية

منتخبنا الوطني للناشئين يواصل تحضيراته في معسكر السويداء

ورشة عمل آسيوية باتحاد الكرة

نادي الشرطة شكل كوادره 
وانطلق بتحضيراته 

انطلق��ت ك��رة نادي الش��رطة عل��ى اخت��الف فئاتها 
بتحضيراتها للموسم القادم 2020/2019 بعد أن قامت 
بإعادة تشكيل كوادرها والتي جاءت على النحو التالي:

فري��ق الرجال: يام��ن صقر مدير الفريق وباس��م مالح 
مدرب الفريق وطارق مالح مساعد المدرب خالد السهو 
إداري عام وياس��ر قدو مدربًا لحراس المرمى واس��عد 
زغل��ول إداري الفريق وعزت ش��قالو معال��ج فيزيائي 
وفايز نابلس��ي مدلك الفريق وش��ادي شحادة مسؤول 
التجهيزات وفواز موسى مرافق وفراس حوراني منسق 

إعالمي.
فريق الش��باب: محمد عمر مش��رف الفريق وحس��ام 
عوض مدربا وطه العمار وحس��ين ضميرية مس��اعدا 
مدرب ومحمود عق��اد مدربا للح��راس وراني الغايب 
إداريًا وحسين حالني معالجا طبيا وعماد بربش مدلكا 
وضياء قاضي منس��قا إعالميًا وموسى شبرق مسؤول 

تجهيزات.
فري��ق الناش��ئين: فراس خلف مدربًا وخلف الحس��ن 
مس��اعد مدرب وغياث الصارم مساعد مدرب ورضوان 
ماردين��ي مدربًا لحراس المرمى وياس��ر جاجان اداري 

الفريق واحمد خطاب معالج فيزيائي.
فريق األشبال: زاهر خلف مدرب الفريق ومنهل صطوف 

مساعد مدرب.
ومحم��د عب��د هللا اداري الفريق وعثم��ان قيلي مدربًا 

لحراس المرمى وهاني الخيري معالج فيزيائي.

اسطنبلي: جاهزون للقاء الفاصل
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تأهل ناديا الوثب��ة والطليعة للمباراة النهائية لكأس 
الجمهوري��ة التي تقام في 28 حزي��ران الجاري في 
العاصمة دمشق من مرحلة واحدة وإذا انتهى الوقت 
األصلي لها بالتعادل يمدد الوقت على ش��وطين مدة 
كل منهم��ا 15 دقيقة وإذا اس��تمر التع��ادل يمنح 
كل فري��ق 5 ركالت ترجي��ح بالتناوب وإذا اس��تمر 
التعادل يمن��ح كل فريق ركلة بالتناوب حتى يحقق 
أحدهم��ا الفوز, وقد انته��ت مباراتا االياب في الدور 
نص��ف النهائي بفوز الوثبة على النواعير 3/1 وس��بق 
أن تعادل الفريقان ذهابا 1/1 وانتهت مباراة الطليعة 
وضيفه تش��رين بالتعادل الس��لبي 0/0 وس��بق أن 
تع��ادال في لقاء الذهاب ايجابا 1/1 وهو ما رجح كفة 

الطليعة بتسجيله على ملعب منافسه.
الوثبة × النواعير 1/3

حج��ز الوثبة تذك��رة العبور للمب��اراة النهائية لكأس 
الجمهورية لكرة القدم التي قادها وسام ربيع وساعده 
علي أحمد وعلي ضوا وحنا حطاب رابع, بدأت المباراة 
بمد وثب��اوي أثمر منذ الدقيقة االولى عن ركلة جزاء 
س��ددها بنجاح عبد االله الحفيان هدف��ا أوال, وتابع 
ضغطه لزيادة رصيده من األهداف حتى عاد النواعير 
وأغل��ق منتصف ملعبة معتم��دا على المرتدات قبل 
أن يأت��ي الهدف الثاني عب��ر ابراهيم العبد هللا )47( 
عاد بعدها والنواعير مهاجما مما أتاح ألنس بوطة أن 
يضيف الهدف الثالث هدف التثبيت)59( من مرتدة 

بغياب الرقابة الذي احتج عليه الضيف مطالبًا بعدم 
احتس��ابه بداعي التسلس��ل, وتمكن عبد هللا جمعة 
من تقليص الفارق)68( وقياسا على فرص الفريقين 
المتاحة للتس��جيل اه��در الوثبة 9 ف��رص مقابل 2 
للضي��وف الذين خرجوا عن آداب المالعب بش��تائم 

طالت اتحاد اللعبة وحكم المباراة.
الطليعة × تشرين 0/0

اس��تطاع الطليعة ان يحافظ على تفوق��ه بالتعادل 

اإليجابي الذي س��جله على مس��تضيفه تشرين في 
لقاء الذهاب, في مب��اراة جمعتها على ملعب حماه 
البلدي وأمام جمهور حاش��د م��ن الطرفين ورافقها 
نق��ل تلفزيوني وش��هدت جدية في االداء وتنافس��ا 
قويا ألهمي��ة الفوز بنتيجتها لصالح الطليعة تعزز له 
تعادله في مباراة الذهاب ولتشرين ألنه اقصر الطرق 
لالنتق��ال للمباراة النهائي��ة, والبداية كانت للطليعة 
في انفرادة ألحد العبيه بمرمى تش��رين وعرقلة من 

حارس المرمى وخروجه بالبطاقة الحمراء, وتناوبت 
الهجمات غير المركزة عل��ى المرميين دون جدوى 
لسوء التسديد وضعف التركيز, وشهد الشوط الثاني 
امت��دادا أفضل وأكثر عددا من تش��رين على مرمى 
الطليع��ة ف��ي مواجهة دف��اع محكم م��ن الطليعة 
وصدت القائم االيس��ر لمرم��ى الطليعة فرصة هدف 
واكتف��ى الطليعة بهجم��ات قليلة مرت��دة أخطرها 
تعرض له العب الطليعة لخش��ونة باليد في منطقة 
جزاء تشرين لم يحتس��ب منها شيء حكم الساحة 
في حين صرح مراقب الحكام فيها ركلة جزاء, وخرج 
رامي اليق��ه أحد نجوم خط دفاع البح��ارة بالبطاقة 
الحمراء, وانتهى الش��وط كما بدأ دون تس��جيل أي 
من الطرفي��ن وليرافق الطليعة الوثب��ة الى المباراة 

النهائية التي تقام في 28 الجاري.
حظوظ متكافئة

س��تكون المباراة النهائية لعبة مدربي الفريقين ألن 
جهدهم��ا كان واضحا ف��ي تصفيات ال��كأس وفي 
اعت��الء مركز الرديف بعد ألندي��ة االربعة االوائل في 
الترتي��ب بالدوري والف��ارق بينهما باألهداف وليس 
بالنقاط, وهذا م��ا يجعل المنافس��ة بينهما بالقدرة 
عل��ى توظي��ف العبي الفري��ق بحدوده��ا العليا مع 
قراءة المباراة بالش��كل األفضل ليؤدي الى الفوز الن 
حظوظهما بالفوز تكون متقاربة وبالقياس %50 لكل 

منهما.

كرة القدم

من القلبمن القلب

ف��ي المؤتمر الصحفي الذي عقدت��ه إدارة منتخب رجال كرة 
القدم لتوضيح عدد من المسائل بعد المباراتين الوديتين مع 
إيران وأوزبكستان سمعنا العديد من اإلجابات على األسئلة 
التي طرحت في كل وسائل اإلعالم، والالفت باألمر هو ذلك 
الضجي��ج والنقد الالذع على نتائ��ج مباراتين وديتين وهي 
ضجة مبالغ فيها بش��كل كبير، ومن يتابع خسارة األرجنتين 
مع كولومبيا في كوبا أميركا بهدفين لصفر يدرك أن المباراة 
الودية هي محاولة من الطاقم الفني واإلداري للمنتخب وضع 
بعض النقاط على الحروف لالس��تحقاق األقدم. ما ظهر حتى 
اآلن يدل على أن المنتخب ليس في حالة نفس��ية مستقرة، 
فأثار نتائج الكأس اآلسيوية ما زالت واضحة وذيولها ال زالت 
تلعب دورًا كبيرًا في جاهزية الالعبين األمر الذي يحتاج إلى 
كثي��ر من الصبر واألناة في معالجة هذا الوضع المعقد ولعل 
الخسارتين تش��كالن صدمة إيجابية تعود بالمنتخب سيرته 

األولى.
من يقرأ التعليقات على صفحات التواصل يدرك بأن الكثير 
منها ته��دف إلى اإليذاء ويدل محتواها على ضحالة المعرفة 
بعالم الكرة وخفاياه، ولعل الس��بب الثاني للخسارة الكبيرة 
هو عدم التزام الالعبين األساسيين وضعف حماس الباقين 
واألس��باب الش��خصية والمصلحة الفردية ل��كل العب كان 
لها الي��د العليا ولي��س مصلحة المنتخ��ب وليس هذا من 
ش��يم الالعب المحترف األمر ال��ذي أدى لقرار إبعاد البعض 

والمطلوب هو قرار أشد وأكثر حزمًا.
الس��بب الثالث هو من الوضوح بمكان، فالمنتخب ال يمثل 
كتلة واحدة وأس��رة متكاتفة متحابة فبعض الالعبين ال زال 
ُيغدر خارج الس��رب وينقل أخبار الالعبين من الداخل وهذا 
يمث��ل خرقًا لتقالي��د منتخب واحد متماس��ك من الداخل 
فإن لم تك��ن المجموعة على قلب رجل واحد كان الفش��ل 
هو النتيجة الطبيعية في آخر المطاف ولن ينفعنا ال اللياقة 
البدنية العالية وال االستراتيجية الناجحة فعندما يكون »دود 
الخل منه وفيه« لن تجدي أي مبادرة يقوم بها الطاقم الفني. 
إن الغياب في صفوف األساسيين يستبدل بالعناية المركزة 
بالب��دالء وكم من العب احتياط تجاوز األساس��ي إن أعطي 
الفرصة فغياب البعض ليس نهاية العالم فالالعب المحترف 
هو مني تأذى في النهاية عندما ال تتم دعوته للمنتخب وعند 

حجب صفة المحترف عنه من قبل اتحاده.
مهم��ا كانت الصورة ضبابية غير واضحة المعالم في هيكلية 
المنتخ��ب حالي��ًا فإن من الممك��ن اس��تدراك الكثير من 
النواق��ص إن وضعنا اإلصبع على الجرح مباش��رة وبقوة وإن 

لجأنا إلى حلول جريئة تنهي الكثير من األمور العالقة.
إن لم نكن مع المنتخب األول في حلوه ومره فمتى سنكون 
معه؟!! ألن تصيد األخطاء واللجوء إلى النقد الالذع أمر سهل 
يلجأ إليه من ال حيل��ة له والعاطفة ال تنجح في تقييم األمر 
غالبًا وما يحق��ق الفائدة هو التقيي��م الموضوعي والواقعي 
والجريء األمر الذي يضع على كاهل من يقود العمل بشقيه 
الفني واإلداري مس��ؤولية ثقيلة عليه أن يتحملها ويتحمل 

نتائجها.
لوسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة دور كبير في 
تكريس نظ��رة موضوعية لمن يعلم ولم��ن ال يعلم ببواطن 
األم��ور، ولع��ل التش��جيع واإلش��ارة العميقة نحو مس��ائل 
تفصيلية عناوين داعمة تس��اعد المنتخب ألنه في المحصلة 

منتخب الوطن.

على هامش المؤتمر

نبيل الحاج علي

عب��ر المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه مجلس إدارة 
نادي حطين مساء األربعاء الماضي قدم للصحافة 
واإلعالميي��ن والجمهور المتابع مدرب فريق الكرة 
الجديد الكابتن حس��ين عفش بع��د التعاقد معه 
بش��كل نهائي وتوقيع العقد بش��كل رسمي قبل 
انعقاد المؤتم��ر فقد رحب محم��د ضوبي رئيس 
النادي بالمدرب الجديد ومشيرًا أن النادي بحاجة 
إلى م��درب ذي كفاءة وش��خصية وخب��رة وهذه 
متوف��رة عند الكابتن عفش ال��ذي نرجو أن يكون 
مش��واره معنا عام��رًا بالتوفيق والنج��اح والتفوق 

واالنتقال بالفريق من مشارك إلى منافس.
الكابتن عفش

بدوره تحدث الكابتن عف��ش بكل صراحة ورحابة 
أنه سعيد بمهمته الجديدة مدربًا لكرة حطين الذي 
ش��رف ألي كان هذه المهمة وق��د أجاب الكابتن 
عفش عن أس��ئلة رج��ال اإلعالم قائ��اًل أن هناك 
ثالثة عوامل مهمة أقولها بكل صراحة وهي الوقت، 

الصب��ر، المحبة وهي ضروري��ة للوصول إلى فريق 
مؤهل للمنافس��ة وتحقيق اإلنج��از ونحن الكادر 
التدريبي نعلن أننا في س��باق م��ع الوقت نعمل 
بصمت وصبر ونطالب جمهور النادي بذلك وتعلن 
المحبة بي��ن الجميع للوقوف إل��ى جانبنا إلعداد 

وبناء فريق كبير بأسرع وقت متمكن ممكن.
وح��ول قبوله مهم��ة تدريب حطي��ن وإن كانت 
صعب��ة أو تفضيلها على ن��ادي آخر أجاب العفش 
أنه تولدت لدي��ه القناعة التامة ليكون في حطين 
وه��و اآلن منذ هذه اللحظة م��ن أبناء حطين هذا 

النادي العريق.
وأن��ه على دراي��ة كاملة عن وض��ع الفريق بكامل 
العبي��ه وأنه ب��دأ بإعداد عن وض��ع الفريق بكامل 
العبيه وأنه بدأ بإعداد دراس��ة كاملة عن إمكانيات 
الالعبين الحاليين والصاعدين من فريق الش��باب 
وحاج��ة الفري��ق لالعبين ج��دد مم��ن يملكون 
اإلمكاني��ات والمه��ارة والخب��رة ونعم��ل عل��ى 
اس��تقطاب العديد من الالعبي��ن وأرجو أن نوفق 
في ذلك وأنا أتعهد بأنه س��يكون لدينا قبل بداية 
الدوري فريق جيد مؤهل للمنافس��ة تسوده حالة 

من االستقرار واالنسجام واالنضباط وحول إمكانية 
المنافس��ة على بطولة الدوري أج��اب العفش أن 
إحراز البطوالت هو توفيق من رب العالمين والهم 
عندن��ا أن نكّون فريقًا يتمت��ع بإمكانيات وفنيات 
ومهارات تؤهله للمنافس��ة وبقوة وهذا ما سنعمل 

له ونصبو لتحقيقه.
وختم العف��ش حديثه بأنه فضل العمل في نادي 
حطين عل��ى غيره م��ن األندية لحالة االس��تقرار 
اإلداري  ال��ذي يعيش��ه النادي إضاف��ة المتالكه 
جمهور كبير عاش��ق ووفي لفريق��ه وناديه متمنيًا 
م��ن الجميع الوق��وف مع الفري��ق والنادي وقدم 
ف��ي ختام كلمت��ه الش��كر لمجل��س إدارة نادي 
حطين عل��ى الثقة الممنوحة له ووعد بتقديم كل 

إمكانياته وخبرته لنادي حطين.
تشكيل كوادر

إدارة ن��ادي حطين وضمن خطته��ا إلعداد فرقها 
الكروية للموس��م القادم بشكل جيد ومثالي وقبل 
وقت كاف لتكون متكاملة لكل الفئات ومن كافة 
النواحي وبحالة جهوزي��ة فنية مثالية فقد جعلت 
اإلدارة اجتماعها مفتوحًا وبش��كل يومي للوصول 

إلى حال��ة م��ن االس��تقرار اإلداري والفني للفرق 
يؤهلها لتكون بأفضل حالة من المس��توى واألداء 
لتكون مش��اركتها بالدوري العام للمنافسة وليس 

للمشاركة.
االهتمام بالقواعد

وبعد تش��كيل الجه��از اإلداري والفني لمدرس��ة 
حطين الكروية التي وصل عدد الرواد المنتس��بين 
ه��ذا الموس��م إل��ى 1500  العب م��ن المواهب 

الواعدة.
فقد قررت اإلدارة تس��مية رئي��س النادي محمد 
ضواي وعضو مجلس اإلدارة بهاء حسن باإلشراف 

المباشر على مدرسة حطين الكروية.
وتكليف الكابتن س��ليم جبالوي مشرفًا فنيًا على 

كافة الفئات العمرية.
وكادر الشباب

وتم تش��كيل الكادر اإلداري والفني لفريق الشباب 
د. فراس حس��ينو مدرب��ًا، عارف حمادة مس��اعد 
مدرب، محمد القدور م��درب حراس مرمى، عمار 
الش��يخ إبراهيم مدرب لياقة، يوس��ف دريوس��ة 

إداري، زهير قواص معالج فيزيائي.

حسين عفش مدربًا لكرة حطين

سنعمل على إعداد فريق مؤهل للمنافسة

يحل فري��ق الجيش ضيفًا عل��ى الجزيرة 
األردني ي��وم )الثالثاء( لمباراة اإلياب في 
ال��دور نص��ف النهائي ف��ي كأس االتحاد 
اآلس��يوي عل��ى ملع��ب عم��ان الدولي 
الس��اعة الس��ابعة مس��اء, وس��بق له أن 
تغل��ب علي��ة 3/0 يوم الثالث��اء الماضي 
على اس��تاد ملعب المح��رق الدولي في 
المنام��ة, وتش��كل مباراة اإلي��اب نقطة 
الفصل في االس��تمرار في البطولة وفرصة 
فري��ق الجيش في إكم��ال المرحلة حتى 
نهايتها تبدو واضح��ة المعالم خاصة في 
ه��ذه المباراة التي يحم��ل في جعبته 3 
نقاط من مب��اراة الذهاب و3 أهداف دون 
مقابل. وكادر فني يعرف االس��لوب التي 
يصطاد به االندية الكبي��رة أمثال الجزيرة 
االردن��ي وبالعبين ي��ؤدون واجبهم على 
أتم وجه بق��وة وإخالص, الذي��ن الحقوا 
بالجزيرة بعش��رة العبين هزيمة س��تبقى 
عالق��ة ف��ي مخيلتهم حتى زم��ن طويل 
وهذه ليس��ت أول مرة يلتقي��ان بها في 
نف��س البطولة وس��بق أن اقصاه في عام 

2015 كما سيقصيه في عام 2019 وقطع 
نصف المش��وار في مباراة الذهاب بجدارة 

واستحقاق.
مباراة الفوز الكبير

اس��تطاع فريق الجيش أن يضيق الخناق 
على الجزيرة ف��ي البطولة بمباراة الذهاب 
وهو المزهو في بطول��ة مجموعات غرب 
آس��يا الثالثة كونه تص��در ترتيب النقاط 
بأن��ه أح��رز أعلى العالم��ات فيها 16 من 
18 وغ��اب عن باله أن االرق��ام تظهر في 
م��كان وزمان كبيرة وأخ��رى تتبخر طبقا 
لقوة المواجهة من مباراة ألخرى, ومباراة 
استاد المحرق كشفت الغطاء عن مستوى 
الفريقين الحقيقي والتي تميل فيها كفة 
فريق الجي��ش مثقلة بالف��وز وباألهداف 
الت��ي تحققت به��ا, وأن الفرص��ة مواتية 
أمامه ليثبت علو كعبة في عمان العاصمة 

االردنية أمام جمهورها والعبيها.
نقاط الفوز الكبير

نجح فريق الجيش ف��ي تحقيق فوز كبير 
بعشرة العبين على الجزيرة االردني وغلبه 
3/0 ي��وم الثالث��اء على اس��تاد المحرق 
في نص��ف نهائي منطقة غرب آس��يا في 
بطولة كأس االتحاد اآلس��يوي لعام 2019 

وسجل للجيش باسل مصطفى)57/ 62( 
ومحم��د الواكد )79(, كان الش��وط االول 
جس��ا للنبض بين الطرفين لم يقدم فيه 
الفريقان مس��تواهما الحقيقي, ولم يشهد 
ألي منهما االستفادة من فرص للتسجيل 
رغم محاوالت محمد الواكد التي لم ترتق 
الى مستوى التهديف, وظهر أحمد سمير 
أفضل العبي الجزيرة وفي الدقيقة 45+4 
ترفع البطاقة حمراء لالعب وسط الجيش 
عب��د الملك عنيزان بادع��اء االعتداء على 

خصم. 
شوط األهداف

ورغم النقص العددي ظهر الجيش أفضل 
في الش��وط الثان��ي معتمدا عل��ى خبرة 
العبيه مسلحين بالروح القتالية والهجوم, 
وف��رض إيقاع��ه الهجومي أم��ام تراجع 
الجزيرة لمنطقة دفاعه معتمدًا على بعض 
المرتدات, وافتتح الجيش التسجيل من 
تمريرة عرضية ارتقى لها باس��ل مصطفى 
وس��ددها برأسه في الشباك)57( واضاف 
اله��دف الثاني من تمري��رة محمد الواكد 
من خارج منطقة الجزاء وسدد في الزاوية 
السفلى)62( واضاف الواكد الهدف الثالث 
م��ن تس��ديدة بعيدة عن مرم��ى الخصم 

55 مت��را مس��تغال خروج ح��ارس مرمى 
الجزيرة )79(, وحاول الجزيرة فيما تبقى 
من الوق��ت تقليص الف��ارق دون جدوى 
فيما أدخ��ل مدرب الجيش بعض الوجوه 

الجديدة في الوقت المتبقي.
تشكيلة الفريقين

- مث��ل الجي��ش: أحمد مدنية, حس��ين 
ش��عيب, عز الدين عوض, محمد شريفه, 
عبد الملك عنيزان, أحمد االشقر )رضوان 
قلعجي 77( يوسف الحموي, محمد الواكد 
)الحمد الخصى82( محمد أرناؤوط, أحمد 
بوادقجي, باس��ل مصطف��ى )منهل طيارة 

)90+5
- مثل الجزيرة: أحمد عبد الس��تار, مهند 
سليمان)اسالم البطران( يزن العراب, نور 
الرواش��ده, أحمد صالج, محمد الماوردي 
)علي طون( محمد طنوس )س��ليمان أبو 
زمع��ة( فادي الناطور, فراس ش��بانا, عمر 

مصطفى, عمار العطار.
قالوا عن المباراة

اللواء ياس��ر ش��اهين: مدير إدارة االعداد 
والق��وات  للجي��ش  والرياض��ة  البدن��ي 
المس��لحة قال ع��ن المب��اراة: الحمد لله 
حقق فري��ق الفوز أمام فري��ق قوي حقق 

أفض��ل نتائج في دوري المجموعات على 
الفرق التي لعب معها, وقدم العبو فريقنا 
الجيش مباراة قوية من خالل االنس��جام 
الذي وفره الجهاز الفن��ي بقيادة المدرب 
طارق جبان وتعاون الجميع على تحقيق 
نتيج��ة إيجابي��ة وفري��ق الجي��ش أحرز 
بطولة ال��دوري الممتاز وضح��ى ببطولة 
كأس الجمهوري��ة للتعب ال��ذي عانا منه 
الفري��ق في اللعب عل��ى ثالثة محاور من 
أجل االستمرار بقوة ببطولة كأس االتحاد 
الفريق  اآلسيوي, وإنش��اء هللا س��يواصل 

مشوار االنتصار إلى أبعد مستوى.
العميد محسن عباس: مدير نادي الجيش: 
المباراة جاءت بجهود الجميع من العبين 
وجه��از فني وإداري ب��كل مفاصلة وإدارة 
النادي وبمتابعة اللواء ياسر شاهين مدير 
اإلدارة, وكان اله��دف تكريس ثقافة الفوز 
وتحقي��ق نتائج إيجابي��ة بصناعة وطنية 
قياس��ا على غيرنا من الفرق التي تشارك 
في المس��ابقة وتس��تعين بك��وادر فنية 
أجنبي��ة والعبي��ن محترفي��ن من خارج 
بالدهم ويلعبون أم��ام جمهورهم ونحن 
بإيمانن��ا بوطننا نحقق التف��وق, والفريق 

سيتابع المشوار.

فاز على الجزيرة )بثالثية نظيفة( بجدارة واستحقاق 

فريق الجيش )الثالثاء( في األردن لمالقاة الجزيرة في إياب كأس االتحاد اآلسيوي

من البطل الجديد لكأس الجمهورية الوثبة أم الطليعة؟؟

صبحي أبو كم

محمد عجان

نادي المحافظة يعيد تشكيل كوادره
شكلت إدارة نادي المحافظة األجهزة الفنّية واإلدارّية لفرق كرة القدم بالنادي 
للموس��م القادم حيث تمت تس��مية أنس الس��باعي مديرًا فنّيًا لكرة القدم 

وسامح شربجي وإسماعيل خلوف إداريين عامين.
فريق الرجال: وليد الش��ريف مدّرب��ًا ورائد كردي مس��اعدًا للمدّرب ورضوان 
مارديني مدّربًا للحّراس وعماد قطان إدارّيًا وإبراهيم جزماتي إدارّيًا مس��اعدًا 

وسام مرعشلي معالجًا.
فريق الشباب: عصام خدام الجامع مدّربًا وعقبة البشر مساعدًا للمدّرب وأحمد 
الموالدي مدّربًا لحراس المرمى ولؤي ادلبي إدارّيًا وحسن محماجي معالجًا.

فريق الناش��ئين: محم��د غريبة مدّربًا وزاهر ديب مس��اعدًا للمدّرب ورضوان 
األزهر مدربًا لحراس المرمى وعمرو سكر إداريًا ومحمد اللحام معالجًا.
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اختتم��ت المرحل��ة األول��ى م��ن 
بطولة سوبر س��يرف سورية للسرعة 
والدريف��ت برعاية وزارة الس��ياحة 
السوري،  الس��يارات  نادي  وتنظيم 
المرحل��ة  ه��ذه  ش��هدت  حي��ث 
منافس��اٍت حامي��ة وقوي��ة بي��ن 
المتس��ابقين المخضرمين والجدد 
وسط حضوٍر جماهيريٍّ غفير غّصت 
ب��ه مدرجات حلبة النادي في معرة 

صيدنايا بريف دمشق. 
لس��باقات  س��ورية  بطول��ة  فف��ي 
الس��رعة في نس��ختها ال� 14، ُتّوج 
المتس��ابق المخضرم أنس قوادري 
بالمركز األول قاطعًا الس��باق بزمن 
1:19.62 د وحل ثانيًا اللبناني باهو 
إلياس بزمن قدره 1:24.86 د وحّل 
ثالثًا أيس��ر أبو حم��دان بزمن قدره 
1:34.27 د في فئة اإلنتاج الخاص. 
وفي فئ��ة اإلنتاج التج��اري تفّوق 
معاذ المهايني على أس��ماٍء تفوقه 
خبرًة مع فوزه بالسباق في مشاركته 
األول��ى وبزم��ن 1:24.50 د متفوقًا 
إي��اد األفغاني  اللقب  على حام��ل 
الذي حل ثانيًا بزمن قدره 1:25.97 
د وتالهما م��ازن النجار بزمن قدره 
1:27.57 د. وفي فئة ال� ١٦٠٠ س��ي 
سي، حل حامل اللقب زاهر دحكول 
بالمركز األول قاطعًا الس��باق بزمن 

قدره 1:35.43 د.
أم��ا ف��ي بطول��ة س��ورية الرابعة 
لس��باقات الدريفت، والتي شهدت 
تحقي��ق قف��زاٍت نوعية عام��ًا تلو 
اآلخ��ر م��ع تقدي��م المتس��ابقين 
الس��تعراضاٍت رائعٍة وس��ط تقارب 
يخّوله��م  مم��ا  األداء  مس��توى 
المش��اركة في السباقات الخارجية 
وتحقي��ق نتائج جي��دة, حيث فاز 
عمرو حمشو بالس��باق بعد تقارٍب 

مذهل ف��ي النتائ��ج، متفوقًا على 
محمد كريزان بنقطٍة وحيدة، بينما 
جاء المخضرم أحمد حمشو بالمركز 

الثالث بفارق أربع نقاط. 
المتسابقون تحديات كبيرة  وواجه 
على مدار السباق، نظرًا ألن الكشف 
عن مسار التسابق حصل قبل دقائق 

فقط على االنطالق.
وفي تصري��ٍح صحف��ي أّكد رئيس 
وليد  المهن��دس  الس��يارات  نادي 
ش��عبان على أهمية ه��ذه البطولة 
التي ت��م التحضير لها منذ أش��هر 
بفضل كوادر النادي الذين يمتلكون 
خب��رة كبيرة في تنظي��م األحداث 
الحض��ور  إل��ى  الفت��ًا  الرياضي��ة 
الجماهي��ري الكبير الذي أكس��ب 
الس��باق متعًة وحماس��ًة, وأش��ار 
ش��عبان إل��ى التغطي��ة اإلعالمية 
الكبيرة التي حظي بها السباق قائاًل 
أن اإلع��الم بكافة أطيافه ش��ريك 
أساس��ي وعام��ل هام ف��ي تطوير 

رياضة السيارات في سورية. 
وبدوره، أكد رئيس اللجنة المنظمة 

الدكت��ور س��امر خض��ر أن النادي 
يس��عى إلى إنجاح كاف��ة األحداث 
الجيد  التخطي��ط  عب��ر  الرياضي��ة 
والتنفي��ذ على أرض الواق��ع الفتًا 
إلى أن روزنامة ه��ذا العام تحظى 
أبرزها  المفاج��آت  م��ن  بالعدي��د 
عودة س��باقات تس��لق الهضبة من 
جدي��د, وأش��ار الدكت��ور خضر إلى 
أهمية التعاون بين نادي السيارات 
والرع��اة الذي��ن حضروا بق��وة هذا 
الراع��ي  الموس��م عب��ر س��يريتل 
البالتيني للبطول��ة إضافًة إلى كيو 
الغذائية  للصناع��ات  ميديا ودلت��ا 
وس��ينالكو وأداء موت��ورز وإذاع��ة 
نينار. أف أم وميلك مان وآد تو زد 
وفريق إنقاذ السيارات الذين قدموا 
كل التس��هيالت الممكن��ة إلنجاح 

هذا الحدث الهام. 
وكان قوادري س��عيدًا به��ذا الفوز، 
مع إش��ادته ب��� ‘الس��باق المذهل 
والجمه��ور الرائ��ع’. حي��ث ق��ال: 
“أتشكر كافة أعضاء نادي السيارات 
على جهودهم الحثيث��ة، وآمل أن 

تبقى المنافسة مستمرة حتى نهاية 
الموس��م مع المحافظ��ة على هذه 

الوتيرة”. 
ومن جانب��ه أعرب عمرو حمش��و 
الدريفت  بالفوز بسباق  عن سعادته 
األول للموسم الحالي، خصوصًا مع 
افتقاره للخبرة نس��بيًا بالمقارنة مع 

منافسيه. 
بينم��ا أك��د حام��ل لق��ب بطولة 
أحمد  الماض��ي  للع��ام  الدريف��ت 
كريزان بأن االستعدادات كانت كما 
يجب، ولكنه أشار إلى أن المستوى 
أصبح أفضل م��ن األعوام الماضي، 
سواًء على صعيد المنافسة أو على 
التنظيمي، ووصف مس��ار  الصعيد 
التس��ابق بأنه كان تقني��ًا أكثر من 

األعوام الماضية. 
وم��ن جانبها قال��ت دانيا دباح من 
س��يريتل بأن الشركة تلتزم ببرامج 
المس��ؤولية االجتماعية والرياضية 
ومن ضمنه��ا البرام��ج التي ترعى 
واألنش��طة  الفعالي��ات  وتدع��م 
الرياضي��ة إيمان��ًا منه��ا بالطاقات 

الس��ورية الق��ادرة على رف��ع علمنا 
عاليًا في كل مكان. 

وأضاف��ت دباح أن الش��ركة تلتزم 
ب��زرع ثقاف��ة الرياض��ة وتنميته��ا 
لدى موظفيه��ا. واليوم، تكمل هذا 
االلتزام من خالل رعايتها البالتينية 
س��يرف  س��وبر  لبطولة  الحصري��ة 

سورية. 
وكان أحمد المهايني قد توج العام 
الماضي بطاًل لفئ��ة اإلنتاج الخاص 
تاله أيس��ر أبو حمدان ومحد شفيق 
الحجار، وفي فئ��ة اإلنتاج التجاري 
جاء أواًل إي��اد األفغاني ثم المغيرة 
القبان��ي وزاه��ر دحك��ول، أما في 
بطولة الدريفت ف��كان التتويج من 
نصي��ب أحم��د كريزان ث��م محمد 

كريزان ومحمد الفوال. 
ُيش��ار إل��ى أن ن��ادي الس��يارات 
الس��وري قام بتغييرات هامة على 
المسار  التحكيم وتصميم  مستوى 
والتنظي��م إلتاح��ة الفرصة لجميع 
عش��اق رياضة الس��يارات لمتابعة 

سباقات مثيرة وأكثر ديناميكية. 
كما يأتي ه��ذا النه��ج التحكيمي 
ليتماش��ى مع ما يت��م اتباعه في 
بطوالت الدريفت اإلقليمية، وبحيث 
الس��وريين  للمتس��ابقين  يمك��ن 
التمتع بمستوى عال من المنافسة 
أثناء مشاركتهم في تلك البطوالت 
نظرًا لخبرتهم التي سيكتسبونها مع 
هذه األساليب التحكيمية الجديدة. 
ُيذكر أن نادي الس��يارات الس��وري 
تأسس في األول من أيار عام 1950 
ف��ي مدينة دمش��ق بمب��ادرة من 
أعضاء هيئة المكتب األول وانضم 
لالتح��اد الدولي للس��يارات / فيا / 
في 1960 وأصبح ممثله الرس��مي 

في سورية.

أقام��ت ادارة الن��ادي العربي حفاًل 
االنج��ازات  ألصح��اب  تكريمي��ًا 
الرياضية الت��ي تحققت خالل آخر 
المشاركات المحلية وأهمها حصول 
كرة القدم للس��يدات عل��ى بطولة 
الكرة  ناش��ئات  الجمهورية وصعود 
الطائرة إلى الدرجة األولى كما شمل 
الملحم  المدربي��ن فيصل  التكريم 
وسليم مسعود وحسين علم الدين 
الذي��ن خدموا كرة القدم لعش��رات 
السنين حيث قّدم اتحاد كرة القدم 
مبلغ 300 ألف ليرة س��ورية مكافأة 
لفريق كرة القدم وزعت على الكادر 
زهرالدين،  )مفي��د  واالداري  الفني 
رفع��ت خداج، ف��راس الحمد، منار 
من��ذر، يزن مرش��د( والالعبات يارا 
وس��ارة زهرالدي��ن، ن��ور حمش��و، 
لجين غزال��ي، كاترين قطرب، فرح 
زين الدين، دينا الس��مان، ش��مس 
الشعش��اع هديل الريشاني، نيفين 

اب��و من��ذر، تاال ن��ور الدي��ن، وئام 
عزام، ش��ذى عربي، تيماء أبو فخر، 
اليسار أبو حس��ون، ضحى الملحم، 
الدين،  العريضي، تيم��اء علم  مايا 
دالي��ا أبو عاصي، نارمي��ن أبو منذر 
رنيم مع��روف وادارة النادي كّرمت 
فري��ق الك��رة الطائ��رة م��ن خالل 
الجه��از الفن��ي واالداري رائد عزام، 

رفعت خداج، صف��وت دويعر، اياد 
الحجار والالعبات ريم شجاع، غنوة 
العيسمي، بلقيس عريج، دلع ودانا 
عزام رنيم عبد الباقي، رهف كيوان، 
لين ابو حمرة، نغ��م الخوري، تيما 
أب��و عس��لي، رغد قطين��ي، لميس 
الش��وفي، دجى عمار، عصماء نصر، 
س��ماء عقل وقد حضر الحفل أمين 

فرع الحزب فوزات شقير والمحافظ 
عامر العش��ي وط��ارق حاتم عضو 
لالتح��اد  التنفي��ذي  المكت��ب 
اللجنة  الع��ام ورئي��س  الرياض��ي 
التنفيذي��ة لالتح��اد الرياضي العام 
العفيف وعدد من  بالسويداء طارق 
والدولة  الح��زب  في  المس��وؤلين 

وأهالي الالعبات.

اختتم الس��باق ال��دوري الثالث الذي 
للخيول  الس��ورية  الجمعي��ة  نظمت��ه 
العربية األصيلة بالتع��اون مع مديرية 
مكت��ب الخي��ول العربي��ة ف��ي وزارة 

الزراعة.
ضم السباق الدوري الثالث ستة أشواط 
متنوعة استضافها ميدان سباق دمشق 
ف��ي الديم��اس وج��اءت النتائج على 

النحو التالي:
الش��وط األول: وكان للخي��ول العربية 
األصيل��ة الس��ورية الصافي��ة بعمر )3 
س��نوات( درجة رابعة لمس��افة )1000 

متر(.
المرك��ز األول للحص��ان مزيون عاصم 

بزمن )01.10.78(.
المركز الثاني للف��رس نعمة المعيوف 

بزمن )01.12.59(.
المرك��ز الثال��ث للحص��ان حبيب فهد 

بزمن )01.13.75(.
الش��وط الثان��ي: وكان للخيول العربية 
األصيلة المس��جلة بعمر )3 س��نوات( 

درجة رابعة لمسافة )1000 متر(.
المركز األول فرس جيوش السبع بزمن 

.)01.02.89(
المركز الثاني للحصان نصر الخير بزمن 

.)01.05.91(
المرك��ز الثالث للف��رس عاصفة الخلف 

بزمن )01.05.90(.
الش��وط الثالث: وكان للخيول العربية 
األصيل��ة الس��ورية الصافي��ة بعمر )4 
س��نوات فما فوق( درجة رابعة لمسافة 

)1450 متر(.
المرك��ز األول للحصان ه��زاع العاصي 

بزمن )01.55.82(.

المرك��ز الثاني للحصان لي��ث األبابيل 
بزمن )01.56.33(.

المركز الثالث للحصان ش��هاب عريضة 
بزمن )01.56.84(.

الش��وط الرابع: وكان للخي��ول العربية 
األصيلة الس��ورية الصافية بعمر درجة 

ثالثة لمسافة )1600 متر(.
المركز األول للحص��ان بيبرس صدقي 

بزمن )02.05.24(.
المرك��ز الثاني للف��رس مايا بنت البحر 

بزمن )02.06.39(.
المركز الثالث للحصان محبوب ابراهيم 

بزمن )02.06.78(.
الشوط الخامس: وكان للخيول العربية 
األصيل��ة الس��ورية الصافي��ة بعمر )5 
س��نوات فما فوق( درج��ة أولى وثانية 

لمسافة )1600 متر(.
المرك��ز األول للحصان عه��د الكالوي 

بزمن )01.57.59(.

المركز الثاني للحصان س��هم SH بزمن 
.)01.59.22(

المركز الثالث للحصان مختار حس��ونة 
بزمن )02.01.27(.

الشوط السادس: وكان للخيول العربية 
األصيلة المسجلة بعمر

درجة ثالثة لمسافة )1600 متر(.
العبود  المرك��ز األول للحصان س��يف 

بزمن )01.58.23(.
المركز الثاني للحصان حطين أوغاريت 

بزمن )01.59.78(.
المرك��ز الثالث للحص��ان كنان الخراط 

بزمن )02.01.33(.
الفخ��ري  الرئي��س  الجدع��ان  باس��ل 
للجمعي��ة الس��ورية للخي��ول العربية 
األصيل��ة وعض��و المكت��ب التنفيذي 
ف��ي المنظمة العالمي��ة للجواد العربي 
ق��ال إن الس��باق ه��و فعالي��ة مهمة 
للخي��ول العربي��ة األصيل��ة والجمعية 

تقي��م الس��باقات وفق أجندة س��نوية 
في ميدان س��باق دمشق وحماه وهذا 
العام س��يدخل ميدان س��باق الالذقية 
ف��ي مدينة األس��د الرياضية في أجندة 
الس��باقات بعد توقف طوي��ل وأهمية 
الس��باقات لكونه��ا تع��د محف��ز كبير 
لتربية الخيول العربية األصيلة للمربين 
ومحبي الخيول ألن الخيول العربية لها 
ش��عبية كبيرة بين الجمهور والجمعية 
ستبقى مس��تمرة في إقامة السباقات 
وتطويرها واألهم أن الجمعية ستسعى 
إلقامة منش��آت هامة في ميدان سباق 
دمشق والعمل على تطوير كافة ميادين 
بالتجهيز  السباق كما ستقوم الجمعية 
للعرض الوطني لجمال الخيول العربية 
الذي س��يقام في الشهر العاشر وسيتم 
الب��دء بالتحضي��رات ووض��ع الخطط 
لمهرجان الش��ام الدولي للجواد العربي 

في نسخته الثانية. 

أقام��ت اللجن��ة الفني��ة للرياض��ات 
المحافظة  بطولة  بالس��ويداء  الخاصة 
بألعاب الق��وى وذلك من أجل انتقاء 
منتخ��ب المحافظ��ة للمش��اركة في 
وذلك  القادمة  المحلية  االستحقاقات 
بمشاركة 27 العبًا وقد فاز في البطولة 
بالمركز األول )وقوف( زيد الش��عراني 
)تصني��ف 46( في مس��ابقات الرمح 
والوث��ب وس��باق 100م ج��ري وفي 
تصني��ف 44 برم��ي الرمح ج��اء فواز 
النجار )أواًل( وباالن��اث هديل البربور 
وبتصني��ف 42 عم��ر مقل��د وباالناث 
لين��ا نوف��ل وبرمي الق��رص تصنيف 
42 عمر مقلد وباالن��اث هوال الحلبي 
وبتصني��ف 44 فواز النج��ار وباالناث 
رندة اب��و خير وبتصني��ف 46 برهان 
نص��ر وباالناث رحاب العل��ي وبالكرة 

ت 46 زيد الش��عراني وباالناث هديل 
البرب��ور وبتصني��ف 44 غاندي نعيم 
وباالناث رن��دة أبو خير وبتصنيف 42 
فراس حالوة وباالن��اث هولة الحلبي 
وفي وضعي��ة الجلوس ت 56 لالناث 
جالء نعيم في مس��ابقات )رمح ، كرة 
، قرص( وبتصنيف 57 أماني مرداس 
في مس��ابقتي الرمح والقرص وبالكرة 
مادلين بشر وبفئة الذكور ت54 تيسير 
العريضي في مس��ابقات )رمح وقرص 
وك��رة( وبتصني��ف 55 أيمن الحمود 
في مس��ابقات )رمح ، ق��رص ، كرة( 
وبتصني��ف 56 فاز هيث��م خضر في 
مس��ابقتي )الرمح والق��رص( وبالكرة 
باسم الشاطر وفي تصنيف 57 بالكرة 
والرم��ح منير فهد وبالقرص يحيى أبو 

مغضب.

محليات

صبحي أبو كم

زياد عامر 

مالك الجاسم

محمد عجان

يتاب��ع بطلنا العالم��ي مجد الدين غ��زال تألقه في 
بطولة الدوري الماس��ي الذي يش��رف عليه االتحاد 
الدولي أللعاب القوى، حيث حقق الميدالية الذهبية 
في المرحلة الرابعة )ملتقى براتيسالفا( الدولي في 

س��لوفاكيا برقم 230 س��م, وكان غ��زال قد تغيب 
ع��ن المرحلة الخامس��ة من ال��دوري التي أقيمت 
في مدينة الرباط في المغرب لعدم منحه تأش��يرة 
الدخول, ويشارك في 20 تموز بملتقى لندن, ويليه 
ملتقى برمنغه��ام في بريطانيا في 18 آب وس��بق 
للغزال أن أح��زر المركز الثاني ف��ي الترتيب العام 

للسباق قبل عامين.

من جهة أخرى أعلن االتحاد العربي السوري أللعاب 
القوى ع��ن إقامة بطولة دولية أللع��اب القوى من 
1/5 أيلول القادم للفئ��ات العمرية ولمواليد 2001, 
2002, 2003 ووجه الدعوة التحاد االلعاب الوطنية 
في مصر واألردن والعراق وفلسطين ولبنان واليمن 
وإيران للمشاركة وحدد آخر الشهر الحالي آخر موعد 

للتثبيت وكان االتحاد المصري أول المثبتين.

تكريم ألصحاب االنجازات الرياضية في النادي العربي

الدوري الماسي أللعاب القوى

غزال يحرز ذهبية ملتقى براتيسالفا للوثب العالي 
الجمعية السورية للخيول العربية األصيلة تنجز السباق الدوري الثالث

ذوي الههم تنافسوا في ميدان ألعاب القوى

بطولة سوبر سيرف سورية للسرعة والدريفت

قوادري وحمشو في صدارة المرحلة األولى
بتوجيه من المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام 
قام مؤيد النجرس رئيس اللجنة التنفيذية بدير الزور 
وحس��ين المزيد رئيس مكت��ب التنظيم بجولة على 
أندي��ة البوكم��ال والميادين وفي بداي��ة الجولة عقد 
النج��رس اجتماعًا مع إدارة ن��ادي البوكمال بحضور 
أمي��ن وأعضاء قي��ادة الش��عبة الحزبية ت��م خالله 
اس��تعراض واقع العمل الرياضي وحث رئيس اللجنة 
التنفيذية إدارة النادي على تنش��يط العمل الرياضي 
وتفعيل كافة األلعاب واس��تقطاب ش��ريحة الشباب 
والتركيز على االهتمام بالقواعد واستقطاب الخامات 
وتنميته��ا ورعايتها بما يخ��دم ألعابنا المختلفة وتم 

توجي��ه إدارة الن��ادي لتجهيز دفاتر الش��روط لطرح 
المنش��أة لالستثمار لتغطية األمور المالية في النادي 
وتفعي��ل العمل الرياضي ودع��م بقية األلعاب إضافة 

إلى إعادة الحركة الرياضية لمدينة البوكمال.
أما في الميادين فقد التق��ى النجرس والمزيد بإدارة 
نادي الميادين وتم التطرق خالل اللقاء إلى عدة أمور 
في مقدمته��ا تفعيل العمل الرياض��ي وعودة الحياة 
لكافة األلعاب وتم تقدي��م غطاس مقدم من مديرية 
زراعة دير الزور لن��ادي الميادين ووعد رئيس اللجنة 
التنفيذي��ة بتذليل كافة الصعوب��ات وبأن تكون هذه 

الجوالت والزيارات بشكل مستمر.
وزار النجرس ملعب نادي الميادين وقام بجولة على 
الصالة الرياضية وأطلع عل��ى حجم الدمار الذي لحق 

بها من قبل المجموعات اإلرهابية المسلحة.

اس��تعدادًا للمش��اركة ببطولة الجمهوري��ة مع بداية 
الش��هر القادم أقام��ت اللجنة الفنية لبناء األجس��ام 
بطولة الالذقية كالسيك بمش��اركة 18 العبًا تنافسوا 
بقوة ومس��توى طيبين وذلك بحضور رئيس وأعضاء 

تنفيذية الالذقية وعضو اتحاد اللعبة محمد خضور.
وبعد عروض مميزة من المتنافسين وقرارات الحكام 

والقضاة انتهت النتائج كما يلي:
ط��ول 168 س��م: ضياء فات��ح، طول 171 س��م: يزن 
سليمان، طول 175 سم: عمار حمدان، طول 180 سم: 

أحمد حسين، طول 190 سم: وجد شبيب.
حضور وتكريم

في خت��ام البطولة قام أيمن أحم��د رئيس تنفيذية 
ونض��ال يعقوب رئيس مكتب ألع��اب القوة ومحمد 
خضور عضو اتحاد بناء األجس��ام وحيدر رجوب مدير 
نادي الش��رطة وأيم��ن كزعور رئيس اللجن��ة الفنية 

بتكريم األوائل بالكؤوس والميداليات والشهادات.
تاب��ع البطولة جمه��ور كبير من محبي وعش��اق بناء 

األجسام شجعوا بحرارة.
ش��ارك في التحكيم شادي حس��ن، عماد مصطفى، 
يوسف ش��ملص، رامي إس��كاف، إبراهيم قزق، وليد 

مهنا، مجد الصايغ. 

منافسات قوية في بطولة الالذقية لبناء األجسام كالسيك

تنفيذية دير الزور تتفقد ناديي البوكمال والميادين
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اق��ام اتح��اد المالكم��ة تجارب 
النتقاء منتخب الرجال في الصالة 
الفيح��اء  بمدين��ة  التخصصي��ة 
الرياضية بدمشق شارك فيها 28 
مالكما م��ن النخبة وت��م انتقاء 
االوائل منهم القامة معس��كرات 
اعتب��ارا من  وبط��والت خارجية 
أول تموز القادم وس��تكون أولى 
المحطات في كازاخستان, ويليه 
والجزائر  بغ��داد  في  معس��كران 
تمهي��دا للمش��اركة ف��ي بطولة 
العال��م الت��ي تنظمه��ا روس��يا 
للمشاركة  االتحادية وهي مؤهلة 
في أولمبياد طوكي��و عام 2020 
, وق��د اعتذر عدد م��ن الالعبين 
المميزي��ن ع��ن المش��اركة في 
التجارب منهم عالء الدين غصون 
لعم��ل جراح��ي, ومحمد مليس 
نخبة  ألس��باب خاصة, وش��ارك 
م��ن الالعبين صغار الس��ن من 
مواليد تحت 22عاما منهم أحمد 
س��رية وزن + 91 كغ, ونور الدين 
فواخرج��ي وزن 91 ك��غ, غدي��ر 
عبي��دة وزن 69 ك��غ, )بالل جو 
خ��دار, علي محمد, وزن 56 كغ(, 

ومن االوزان ف��وق 22 عاما ظهر 
منهم حس��ين المصري وزن 49 
كغ, ورد علي وزن 52 كغ, محمد 
ربابة وزن 56 كغ, هيثم الحس��ن 
وزن 60 كغ, )خالد شرتح, محمد 
خير مس��تت وزو 64 كغ( أحمد 
75 كغ)يحيى طه,  غص��ون وزن 

عدي خدام وزن 81 كغ(.
وأعلن اتحاد المالكمة مش��اركته 

ف��ي بطولة آس��يا لفئة االش��بال 
التي تقام ألول مرة وتس��تضيفها 
الكوي��ت بالفترة م��ن 1 ولغاية 9 
آب القادم, وبلغ عدد أوزان بطولة 
االشبال 14 وزنا ويضم المنتخب 
الس��وري 9 أوزان ت��م اختيارهم 
من 20 العبا وظهرت في التجارب 
محافظات  من  مبشرة  مستويات 

دمشق والالذقية وحماه وحلب.

محليات

صبحي أبو كم

اق��ام اتحاد الجودو دورة تأهيل قضاة للكاتا للمدة 3 
أيام ف��ي األكاديمية الرياضية بمدينة الفيحاء خالل 
االس��بوع الماضي حاضر فيها ياسين أيوبي مشرف 
رياضة الكاتا التحاد غرب آس��يا واالتحاد اآلس��يوي, 

شارك فيها 15 دارسا بينهم دارسة.
تضمن��ت محاض��رات ال��دورة الخلفي��ة التاريخية 
للكاتا, مقدمة عامة عن الكاتا, الش��روط االساس��ية 
والمعلوم��ات الفني��ة وف��ق النظام الدول��ي, نقاط 
احتس��اب نقاط الكاتا الهامة, شرح النقاط االساسية 
والهامة ألقس��ام الكاتا)الكاتا ناجيه(, طرق تقس��يم 
الكات��ا, التدريب على النقاط االساس��ية للكاتا, طرق 
التدري��ب على الكاتا, اختب��ارات نظرية, وعملية في 

بطوالت الجمهوري��ة, وتعرف النانجي��ه التي تعتبر 
حركات منسقة بين العبين أحدهما مدرب والثاني 

منفذ.
يذكر أن الكاتا هي تقنيات مدروسة عالية المستوى 
معّدة لتظهر ما هو الجودو, وكل واحدة من الكاتات 
لها دراس��ة خاصة تهدف الى فلسفة اعتمدها بعض 
المدربي��ن لتوحيد العمل فيها, وت��م اعتمادها في 
معه��د كودوكان ف��ي اليابان ع��ام 1983 حتى عام 
1985 ونس��خت معلوماتها في كتي��ب وتم توزيها 
لالتح��ادات الوطنية لرياضة الجودو في جميع أنحاء 
العالم, واصبح لها بطوالت خاصة بها محليا واقليميا 
وقاري��ا وأولمبي��ا, وادخلها اتحاد اللعب��ة هذا العام 
ضمن بطوالت الجودو التي تعتمد على القتال بأداء 
منفرد وتضاف نتائجها الى نتائج القتال في بطوالت 

منتخبات المحافظات.

دورة تأهيل قضاة )كاتا( في الجودو 

افتت��ح اللواء موفق جمع��ة رئيس االتحاد 
الرياضي العام دورة الريشة الطائرة للمستوى 
األول الدول��ي التي يقيمها اتحاد الريش��ة 
الطائرة بالتعاون مع االتحاد اآلسيوي للعبة 
وذلك ف��ي قاعة المؤتم��رات بمقر االتحاد 
الرياض��ي العام, وتقام المحاضرات النظرية 
في األكاديمية الرياضية فيما تنفذ الدروس 
العملية في صالة اللعبة في مدينة الفيحاء 

الرياضية بدمشق.
وتح��دث الل��واء جمع��ة للحضور مش��يدا 

بخط��وة اتح��اد اللعبة في تأهي��ل كوادره 
وضرورة عودة االلق لرياضة الريش��ة الطائرة 
محلي��ا وخارجيا ف��ي المحاف��ل الرياضية 
الدولية, واكد على ب��ذل المزيد من الجهد 
لتحقي��ق االنجازات في البط��والت الدولية 
القادمة ووعد اتحاد اللعب��ة بتقديم الدعم 
المطل��وب وتأمي��ن االدوات والتجهيزات 
الجي��دة لتطوي��ر اللعبة وتوس��يع قاعدتها 

ونشاطها.
برنامج تطوير

وأشار باسل الدرة نائب رئيس اتحاد الريشة 
الطائرة أن الدورة مدرجة ضمن خطة اتحاد 
اللعبة للعام الج��اري بالتعاون مع االتحاد 

اآلس��يوي ف��ي تأهيل ك��وادر فنية جديدة 
لخس��ارة اللعبة الكثير من كوادرها بسبب 
األزمة التي مرت بها س��ورية في السنوات 
الماضي��ة, وأش��ار ال��ى أن هن��اك الكثير 
من الخط��ط والبرامج س��تدرج في برامج 
عل��ى أرض الواقع لتخديم مس��يرة اللعبة 

وتطويرها.
تقديم الخبرة

وأعرب المحاضر الدولي الماليزي سام بنيان 
عن سعادته لزيارة سورية للمرة الثانية بعد 
االزم��ة التي تعرضت لها, وس��يقدم خبرته 
العملية وما اكتس��ب من معلومات نظرية 
إلعداد وتحضير جيل من االبطال الدوليين 

من مختل��ف الفئات العمرية للعبة, وطلب 
من المدربين الدارسين بذل أقصى الجهود 

لرفع مستواهم الفني لتخديم اللعبة.
مشاركة

يش��ارك في الدورة 35 دارسا من الجنسين 
ممن مارس��وا اللعبة وعمل��وا في التدريب 
وتس��تمر فعالياتها حتى 23 الشهر الجاري 
تختتم بفحص نظري وعملي لنيل الشهادة 

الدولية.
وسبق هذه الدورة دورة )شتل تايم( لكيفية 
تعليم الصغار على ممارس��ة رياضة الريشة 
الطائرة بطريقة فنية صحيحة اس��تمرت 3 

أيام وشارك فيها 30 دارسا.

اللواء جمعة يؤكد على أهمية تطوير الكوادر الفنية للعبة 

35 دارسًا ودارسة في دورة المدربين الدولية للريشة الطائرة 

صبحي أبو كم

مالك الجاسم

استعدادًا لبطولة العالم في روسيا

تجارب انتقاء وثالثة معسكرات تحضيرية 
لمنتخب رجال المالكمة

ظهر نشاط كرة اليد هذا العام من خالل تعدد 
فئاته المش��اركة على مس��توى الجمهورية 
والمنتخب��ات الوطني��ة للفئ��ات العمري��ة 
ومش��اركة نادي الجيش ف��ي بطولة األندية 
اآلسيوية, وهو ما دعا بعض األندية للمطالبة 
بإعادة تصنيف األندية بعد السنوات العجاف 
التي مرت بها الرياضة السورية في كثير من 
االلعاب الممارسة مما اضطر اتحادات ألعابها 
الى دم��ج الفئات العمرية ف��ي دوري واحد 
لقلة عدد األندية المشاركة – االتحاد- التقت 
عبد الس��تار ديواني أمين سر اتحاد كرة اليد 
لكشف للحديث عن هذا األمر وقضايا أخرى 

تخص اللعبة.
جهود مخلصة

عن النش��اط الداخلي الذي تم تنفيذه خالل 
النصف األول من العام الجاري أجاب ديواني 
قائ��ال: حقيق��ة تضافرت الجه��ود من كامل 
مفاصل اللعبة المتعلقة بعمل اتحاد كرة اليد 
في تنفيذ نشاط االتحاد الى حد كبير, بالرغم 
من التغيير الذي حصل أحيانا في المواعيد 
المقررة نتيجة الظ��روف المتعلقة بالصاالت 
الرياضي��ة واالقامة والمش��اركات الخارجية, 
ونف��ذ المطل��وب بش��كل كام��ل وبامتياز, 
والملف��ت المس��توى الفني ال��ذي ظهر في 
انش��طة جميع الفئات, والتوس��ع واالنتشار 
االفق��ي المطلوب للعبة بم��ا يخص الفئات 
العمري��ة حس��ب ما هو مخط��ط له وضمن 

االمكانيات المتاحة.
نشاط محيل

وتابع: وش��مل النش��اط الداخلي هذا الموسم 
إقامة دوري الش��باب الذي لم ينفذ لس��نوات 
خلت, وكان ه��ذا من أولويات عملنا وبتوجيه 
القي��ادة الرياضية, ثم س��د الثغ��رة الموجودة 
بتعوي��ض ن��زف الالعبين الحاص��ل بالفترات 
السابقة لتكامل سلسلة الفئات العمرية بشكل 
كامل, وس��اعد بذل��ك المش��اركات الخارجية 
اآلس��يوية لفئتي الش��باب والناشئين, وكانت 
المنافسة ش��ديدة وقوية بين الفئتين وبرزت 
أندية جديدة للمنافس��ة م��ع االندية المميزة, 
منها نادي القنيطرة ودير عطية, وظهر منها عدد 
كبي��ر من الالعبين الواعدي��ن والخامات التي 
تحتاج الى الرعاية واالهتمام وصقل موهبتها, 

لتكون نواة للمنتخبات الوطنية الحقا.
منافسة عىل الصدارة

وعن أهم ما يميز موس��م نصف العام االول 

أج��اب: الملفت هذا الموس��م دوري الرجال 
وخاص��ة في الدور النهائ��ي حيث تعادلت 3 
أندية )الطليع��ة والجيش والنواعير بالنقاط, 
وتم الحسم بفارق األهداف, وهذا مؤشر على 
المنافس��ة الش��ديدة, وتمت الموافقة على 
السماح لألندية باس��تقدام العبين سوريين 
محترفين من خارج القطر مما أعطى البطولة 
زخما أكبر, وجعل من إدارات االندية تعطي 
اهتماما كبي��را وملفتا, ونأمل أن يس��تمر, 
وظهر بالدليل القاطع بعد النهائي القدرة على 
تش��كيل منتخب رجال ببروز عناصر مميزة 
وقادرة على تحقيق االنجاز إن توفرت شروط 

االعداد الجيد بالفترة الالزمة.
صعوبات

ما الصعوبات الت��ي واجهتكم خالل النصف 
االول م��ن العام أجاب: اته��ام اتحاد اللعبة 
بتأجي��ل البط��والت من دون س��بب, ونقل 
المباريات من دمش��ق الى الالذقية وحماه, 
وكان ذل��ك يحصل النس��حاب بعض الفرق 
دون س��بب, وبس��بب الضغ��ط على صاالت 
االقامة على  اللع��ب, ولتخفي��ف تكالي��ف 
األندي��ة, والمطالبة بإقام��ة دوري تصنيف, 
وحاليا عدد االندية ال يس��مح ويمكن تنفيذه 
إذا عادت أندية دير ال��زور والرقة وإدلب الى 
س��احة اللعبة, وطالب البعض بعدم تحقيق 
نتائج في المش��اركات الخارجية للش��باب 
والناشئين, وكانت المش��اركة وكان الهدف 

االول من المشاركة في اتحاد اللعبة تثبيت 
كشوف الالعبين للمنتخبات السورية وعدم 
انتقالهم إل��ى منتخب��ات دول أخرى, ومن 
جانب آخر لم تكن فترة التحضير مش��جعة 
داخليا وحاولنا إقامة معسكرات خارجية مع 
العديد م��ن المنتخبات العربي��ة والصديقة 

على نفقتنا ولم نوفق بذلك.
تعاون الكوادر

وتاب��ع: كان هن��اك تعاون بي��ن المدربين 
واالداريين وتفه��م الالعبين وبعض إدارات 
االندية حيث وصلنا الى حالة جيدة من تقبل 
الفوز والخس��ارة, والش��كر لطواقم التحكيم 
ولجنة الحكام الرئيسية مع العلم أننا نعاني 
في هذا الجانب نتيجة تراكم العمل لسنوات 
س��ابقة, ونعمل على تأهيل ح��كام ويوجد 
لدينا عدد م��ن الح��كام المميزين ونحتاج 
للوقت بهذا الجانب, ونحتاج الى ثقافة تجاوز 
تحميل خس��ارة الفرق بشكل دائم للتحكيم 
بإيجاد مب��ررات واهية, واالخطاء البش��رية 
تحصل بكل أنحاء العالم, ويوجد اش��كاالت 
بن��ادي الكرام��ة ويجري العم��ل على حلها 
ك��ون النادي أح��د معاقل اللعب��ة, وأضاف: 
كانت البطوالت االنثوية مميزة بوجود قاعدة 
عريضة م��ن الالعب��ات الممي��زات للفئات 
بالخير على  العمري��ة والس��يدات يبش��رن 
االنثوية  الوطنية  المنتخب��ات  إعداد  جوانب 

لمختلف الفئات.

أنشطة نصف الثاني
وعن االنش��طة المتبقية لهذا العام قال: اتحاد 
اللعبة بصدد تنفيذ الجزء األهم لهذا الموس��م 
المتمثل ف��ي نهائي دوري الناش��ئين والذي 
يت��م التركيز فيه عل��ى هذه الفئة بمش��اركة 
6 أندي��ة متقاربة ج��دا في المس��توى الفني, 
وكذلك بطولة األولمبياد الرابع للناشئين حيث 
كان االولمبياد الس��ابق االكبر واألميز ويتوقع 
مش��اركة غالبي��ة المحافظات وس��يكون عدد 
المش��اركين 250 العبا والعبة, ويجري العمل 
بالتوازي القامة بطولة األش��بال بعد األولمبياد 
مباش��رة ليتكام��ل العمل في مجال التوس��ع 
القاع��دي, وحالي��ا يتم التركيز على مش��اركة 
كاف��ة المحافظات م��ن جديد ف��ي التدريب 
القاع��دي المس��تمر بدير الزور ودرع��ا والرقة, 
ونشر اللعبة في السويداء والالذقية وطرطوس, 
وتجري متابعة إعداد القواعد من خالل الكوادر 
الموج��ودة بالمحافظ��ات, وت��م تأهيل حكام 
ومدربين ب��دورات في محافظ��ات درعا ودير 

الزور وحماه والالذقية وحمص والحسكة.
منتخبات لكل الفئات

وعلى مستوى المش��اركات الخارجية أجاب 
قال: ش��ارك منتخب الناش��ئين والش��باب 
باالردن وسلطنة عمان وش��كل دفعة كبيرة 
للعبة على مستوى عمل المدربين واإلداريين, 
ومشاركة نادي الجيش ببطولة آسيا لألندية 
وانتقال��ه للدور الثاني أعطى مؤش��را إيجابيا 
لدف��ع االندي��ة لالهتمام والمش��اركة, ومع 
وجود فارق في بعض المنتخبات اآلس��يوية 
إال أن إع��ادة تحقي��ق انجاز على المس��توى 
اآلس��يوي لي��س ببعي��د ويحت��اج للدعم, 
ويوجد لدينا منتخبات الش��باب والناشئين 
والس��يدات والناش��ئات وبصدد التركيز نواة 
لمنتخ��ب الرجال وتطوي��ره بخطة من لجنة 

المنتخبات والعليا والمدربين.
كلمة أخيرة 

نتوج��ه بالش��كر ل��كل المعنيي��ن باللعبة 
ولجمي��ع مفاص��ل العمل وقي��ادة المكتب 
التنفيذي وقد انجز خالل 3 س��نوات األخيرة 
إعادة اللعبة ونش��رها ومتابع��ة اآلالف من 
الجماهي��ر لمبارياتها عبر وس��ائل التواصل 
االجتماعي, ومش��كور كل م��ن يعمل بهذا 
المج��ال الذي غطى جزءا من تقصير اإلعالم 
والش��كر لإلعالميين على مستوى الصحافة 

لمتابعتهم أهم تفاصيل عملنا.

كرة اليد أنجزت معظم بطوالتها المحلية ومشاركاتها 
الخارجية وتستعد لألولمبياد الوطني

وافقت اللجنة التنفيذية بدير الزور على اس��تقالة 
إدارة ن��ادي الفتوة مع توجيه الش��كر لها على ما 
قدمت��ه خالل الفترة الماضية وب��دأت التنفيذية 
فت��ح قنوات اتص��ال مع عدد من الش��خصيات 
الرياضية والداعمة لتشكيل إدارة جديدة وبالفعل 
ش��هد مقر التنفيذي��ة حركة كبيرة خ��الل األيام 
القليل��ة الماضية وبقيت األمور بين أخذ ورد من 
خالل مش��اورات بقيت سرية نوعًا ما لكن يمكن 
أن نؤك��د ومن خ��الل المعلوم��ات التي حصلنا 
عليه��ا أن تنفيذي��ة ديرالزور أمام ع��دة خيارات 
ف��ي مقدمتها الوصول إل��ى إدارة تضم عددًا من 
الداعمين والفنيين وفي حال لم تتوصل التنفيذية 

لتش��كيل إدارة بديل��ة 
اتجاهه��ا  فس��يكون 
للخي��ار الثان��ي وه��و 
تسيير  لجنة  تش��كيل 

أمور من التنفيذية.
وم��ن طرف آخ��ر كثر 
تل��ك  ع��ن  الحدي��ث 
المذكرة التي أرس��لتها 
الفت��وة  ن��ادي  إدارة 
اللجنة  إلى  المستقيلة 
التنفيذية وقال البعض 
أنها لم ت��ول االهتمام 
وت��م طيها ف��ي أدراج 

المكاتب وهذه المذكرة التي حصلنا على نس��خة 
منها ضمت ثالثة جوانب وهي أرس��لت بناء على 
طلب مكت��ب األلع��اب الجماعية ح��ول الرؤية 
المس��تقبلية لن��ادي الفتوة من كاف��ة الجوانب 
والصعوب��ات الت��ي تعترض عمل اإلدارة س��واء 
فني��ًا أو ماليًا أو إداريًا والرؤي��ة للمرحلة المقبلة 
والحلول الت��ي ترتئيه��ا اإلدارة للمرحلة المقبلة 
وبالفعل تم إرس��ال المذك��رة بتاريخ 22 / 5 أي 
بع��د يوم من طل��ب مكتب األلع��اب الجماعية 
المذكرة تضمنت ثالثة جوانب في الجانب المالي 
اس��تعرضت اإلدارة المس��تقيلة صرفياتها خالل 
فترة عملها والمحصلة بأن ن��ادي الفتوة مديون 
بمبل��غ 5 ماليين لي��رة لإلدارة أما ف��ي الناحية 
الفني��ة فالمطل��وب التعاقد م��ع 20 – 25 العبًا 
يكونون بسوية جيدة أما الناحية اإلدارية فاإلدارة 
تعك��ف على دراس��ة الوضع ومن كاف��ة جوانبه 
وإج��راء تقييم كلي للمرحلة الس��ابقة واقترحت 

اإلدارة المس��تقيلة في مذكرته��ا بضرورة تجهيز 
المنش��آت وعودة النادي للعب في مدينته وبين 

جمهوره وزيادة الدعم المالي.
ف��ي العموم هذا جزء مما تضمنته المذكرة التي 
تطرق لها بعضه��م وربط اس��تقالة النادي بعدم 

تحقيق أي من متطلبات اإلدارة. 
مؤيد النج��رس رئيس اللجنة التنفيذية بديرالزور 
قال بأن اللجن��ة تريثت بقبول االس��تقالة لفترة 
وكان هناك خط تواصل دائم مع اإلدارة عس��اها 
تتراجع عن االستقالة وكنا نأمل أن يحصل ذلك 
لكن الوقت يمر سريعًا ونادي مثل الفتوة ال يمكن 
أن يبق��ى فيه ف��راغ إداري وكان الق��رار النهائي 
الذي اتخذن��اه في اجتماع رس��مي يوم االثنين 
17 / 6 / 2019 بأن تمت الموافقة على اس��تقالة 
اإلدارة مع توجيه الشكر لها على ما قدمته خالل 
الفت��رة الماضي��ة وأما 
المذكرة  يخ��ص  فيما 
للتنفيذية  أرسلت  التي 
فكانت  طلبنا  على  بناء 
تتركز على أمرين األول 
قدر المبلغ الذي يحتاج 
النادي 150 مليون ليرة 
إضاف��ة للتعاقد مع 20 
– 25 العب��ًا والس��ؤال 
أي��ن الالعب��ون الذين 
كانوا في النادي ولماذا 
معهم  التوقيع  يتم  لم 
ع��ام  ب��دل  لس��نوات 
واح��د..؟ وبعد قبول اس��تقالة اإلدارة هناك أكثر 
من خيار مطروح على الطاولة وس��يتم دراستها 
ف��ي اجتماعات رس��مية للوصول إل��ى أحد هذه 

الخيارات ونادي الفتوة مفتوحة أبوابه للجميع.
ذي��اب الذياب رئيس مكت��ب األلعاب الجماعية 
ف��ي اللجنة التنفيذية بدير ال��زور طلبنا من إدارة 
الن��ادي موافاتنا برؤية للمرحلة المقبلة وهذا أمر 
طبيعي وبالفعل وصلتن��ا المذكرة المطلوبة وتم 
دراستها بترّو من قبل التنفيذية ولم يتم وضعها 
في األدراج والنادي بحاجة إلى 150 مليون وهذا 
مبل��غ كبير بالنس��بة لإلمكاني��ات الحالية وكنا 
نتمنى أن تس��تمر اإلدارة بعملها ألنها كانت على 
دراية بأمور النادي لكنها أصرت على اس��تقالتها 
ونح��ن في اجتماع وافقنا عليها وبدأنا في إجراء 
اتصاالت مع رئيس اللجنة التنفيذية للبحث في 
موضوع تشكيل إدارة جديدة حتى ال يكون هناك 

فراغ إداري في ناد كبير مثل نادي الفتوة

تنفيذية دير الزور 
توافق على استقالة إدارة نادي الفتوة

بع��د توقف اضطراري دام ثماني��ة أعوام عادت عجلة 
مسبح الس��ابع من نيسان للدوران مجددًا في أعقاب 
اإلصالح��ات التي طال��ت مرافق��ه المختلفة وأعمال 
إعادة التأهيل وبدأ باستقبال رواده الذين تعودوا على 

مياهه النظيفة المتجددة يوميًا..

بقي أن نش��ير إلى أن مس��بح الس��ابع من نيس��ان 
)البل��دي( تتم إدارته بطريقة التش��اركية حيث يقوم 
باس��تثماره حسن األش��رم ويتقاضى نسبة %21 من 
صافي واردات��ه وهو الذي أنفق عل��ى إصالح مرافقه 
وإعادة تأهيله، بينما تعود نسبة %79 لتنفيذية حلب.

عودة مسبح السابع من نيسان في حلب
الرياضية  األس��رة  فجعت 
بوفاة  حمص  بمحافظة 
ال��م��غ��ف��ور ل��ه اإلع��ام��ي 
جمعة  محمود  الزميل 
م���س���ؤول اإلع�����ام في 
ن���ادي ال��وث��ب��ة وم��راس��ل 
الرياضي  االتحاد  صحيفة 
وافته  ال���ذي  حمص  ف��ي 
قلبية  ن��وب��ة  اث��ر  المنية 

مفاجئة..
االت��ح��اد  صحيفة  أس���رة 
الرياضة  أسرة  من  تتقدم 
الوثبة  ون��ادي  حمص  في 
ب��أح��ر  ال��ف��ق��ي��د  وذوي 

العزاء..

يتغمد  أن  اهلل  ن��س��أل 
رحمته  ب��واس��ع  الفقيد 

وعظيم غفرانه.
إن هلل وإن إليه لراجعون

أحر العزاء
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أبي شقير 

محمد هاشم إيزا 

محمد عجان

الي��وم )الس��بت(  تق��ام مس��اء 
ثالث مباري��ات بالجول��ة الثامنة 
عش��رة لدوري أندية الرجال لكرة 
الس��لة حي��ث س��يلعب الكرامة 
وضيفه الس��احل في صالة حمص 
االتحاد  ضيف��ه  النص��ر  ويواج��ه 
مس��تضيفه  اليرم��وك  ويلتق��ي 
انطلقت  الجيش، وكان��ت الجولة 
)الجمعة(  أمس  مساء  منافساتها 
بمواجهتين حي��ث من المقرر أن 
يلعب النص��ر وضيفه اليرموك ثم 
يلتق��ي الجيش وضيف��ه االتحاد، 
الثالثاء س��يكون عشاق  ومس��اء 
اللعب��ة م��ع جول��ة منتظ��رة )ما 
قب��ل األخيرة( حيث س��تتنافس 
ف��رق المقدمة وجه��ًا لوجه ففي 
دمش��ق يلتقي الثورة م��ع النصر 
ثم يلعب الوح��دة وجاره الجيش 
وف��ي الش��هباء س��يكون الموعد 
المنتظرللق��اء الج��الء واالتح��اد 
ويسبقه لقاء اليرموك مع الحرية.. 

إليكم التفاصيل:
لعبة الكراسي الموسيقية

المراحل المتبقية من عمر مرحلة 
اإلي��اب س��يكون عنوانه��ا األبرز 
الموسيقية حيث  الكراس��ي  لعبة 
يطمح أكث��ر من فريق تحس��ين 
ترتيبه قبل الدور ربع النهائي )دور 
الثماني��ة( مق��رر انطالق��ه مطلع 
الش��هر القادم )الثالثاء 7/2( وألن 
المتأهلة  الثماني��ة  الف��رق  هوية 

كبيرة  بنس��بة  واضحة  أصبح��ت 
بعد اقتراب النصر والس��احل من 
الهبوط للدرجة الثانية فإن الصراع 
المركز  سيكون محمومًا لتحسين 
عل��ى أم��ل أن تك��ون األفضلية 
الترتيب  متق��دم  الفريق  لصال��ح 
بمباراتين إذا احتكم المتنافسون 
لمب��اراة فاصلة وتحدي��دًا بمباراة 
الفريقين أصحاب المركزين الرابع 
الوحدة  فريق��ا  وهما  والخام��س 
والث��ورة وكالهم��ا تبقى له ثالث 
الوحدة  س��يلتقي  حيث  مباريات 
م��ع الجي��ش والج��الء والحرية 
س��يلعب  فيما  القادمة  بالجوالت 
الثورة مع النصر والجالء والحرية.

مباريات مثيرة
مس��اء اليوم وبعد أن لعب النصر 
اليرم��وك  أم��ام  أم��س  مس��اء 
للهروب  األخيرة  الفرص��ة  بمباراة 
من الهب��وط واالقتراب من لمركز 
اليوم االتحاد  الثامن يس��تضيف 
س��لفًا  تبدو محس��ومة  بمب��اراة 
لصال��ح الضي��وف وعك��س ذلك 
الكبيرة  المفاج��آت  بخانة  يدخل 
ولكن النصر يتس��لح ب��أن الثورة 
أوقع االتحاد بمرحلة الذهاب وهو 
ق��ادر على ذلك إذا ق��دم العرض 
الدفاع��ي المطلوب م��ع التوازن 
الهجوم��ي واس��تغالل الرمي��ات 
الحرة وعدم التس��رع بالتس��ديد، 
دركزلي  أش��رف  بقي��ادة  النص��ر 
تحسن نس��بيًا مع االستفادة من 
إمكانيات معظم الالعبين بالشق 
الحم��وش  وتحدي��دًا  الدفاع��ي 

وتتان وه��الل وهجومي��ًا مازال 
العطار  المزيد م��ن مالك  بحاجة 
وجواد سكر ومراد هاشم، ومساء 
الثالثاء س��تكون األنظ��ار متجهة 
نح��و دربي دمش��ق وكالس��يكو 
حلب فف��ي صالة الفيح��اء يأمل 
الوح��دة تعويض الخس��ارة أمام 
الثورة بتحقيق انتصار ثمين على 
المهمة  ورغ��م صعوب��ة  الجيش 
ولكنه��ا ليس��ت مس��تحيلة ألن 
الجالء غل��ب الجيش مرتين هذا 
الموس��م )ذهابًا وإيابًا( وأكد أن 
اللق��ب مازال ف��ي أرض الملعب 
والحس��م المس��بق غير وارد هذا 
الموس��م، أبرز عناصر الوحدة هذا 
الموس��م ش��ريف الع��ش ومجد 
عربش��ة ومن��ار حمد وميش��يل 
والوافد  الحاض��ري  غيث ومحمد 

الجديد مح��ي الدين قصبلي، أما 
الجيش فلديه الكثير من العناصر 
المميزة أبرزه��م الدوليين وليام 
وخليل  الجاب��ي  وط��ارق  ح��داد 
رام��ي مرجانة  خ��وري والنج��م 
وعمر الش��يخ علي وعبد الوهاب 
الحموي وهاني إدريبي إلى جانب 
الريحاني ومحمد شاهين ومحمد 
صعلوك، أما كالسيكو حلب فإنه 
س��يكون لحس��م الصدارة بنسبة 
كبيرة بالنس��بة للج��الء ولتأكيد 
التفوق من االتح��اد والقدرة على 
المنافسة الحقيقة للحظة األخيرة، 
الس��ابقة  بالفترة  كس��ب  االتحاد 
العائ��د محم��ود ت��راب وبمباراة 
قدم  الجمع��ة(  )أمس  الجي��ش 
االمكانيات  ع��ن  بس��يطة  صورة 
الكبيرة التي يملكه��ا أبرز عناصر 

الجالء هذا الموسم وائل جليالتي 
وجمي��ل صدير ووس��ام يعقوب 
عبيد  وإس��حق  نظريان  وجورجي 
ويامن حي��در فيما تميز بصفوف 
االتح��اد بالفترة الس��ابقة أنطوني 
بك��ر وأغيد رح��ال وتوفيق صالح 
وذياب الش��واخ وفراس المصري 

وعلي ديار بكرلي.
الجمعة.. قمة جديدة

مس��اء الجمعة يحل الجالء ضيفًا 
على الوحدة بصالة الفيحاء بدمشق 
بمب��اراة ينتظ��ر عش��اق أصحاب 
للس��كة  الع��ودة  تأكي��د  األرض 
الصحيحة وتصحيح األخطاء التي 
وقع الفريق بها في مباراتي الثورة 
والجيش والجالء بقيادة الدرويش 
يأم��ل أن يؤكد تفوق��ه على كافة 

فرق الدوري.

نتائج وترتيب
ش��هدت مباريات األسبوع الماضي 
الت��ي أقيم��ت بصال��ة الفيح��اء 
بدمشق نتيجة مميزة لرجال الثورة 
اللذين حققوا الفوز مس��اء الثالثاء 
عل��ى الوح��دة بف��ارق )8( نق��اط 
الث��ورة لحصتين  بعد أن احت��اج 
إضافيتين لحس��م الف��وز، وكانت 
المباري��ات التي أقيم��ت الجمعة 
الماضية ف��وز الث��ورة على ضيفه 
الكرامة بف��ارق )8( نقاط)82/90( 
وقد انتهت أرب��اع المباراة )19/21 
-20/25 – 16/17- 27/27و تغلب 
الوحدة على ضيفه الس��احل بفارق 
-123  )47/123( نقط��ة   )76(

47، وق��د انته��ت أرب��اع المباراة 
 )16/29-12/23-11/35-8/26(
ومس��اء الس��بت فاز الث��ورة على 
ضيفه الس��احل بفارق )29( نقطة 
)70/99( 99 وق��د انته��ت أرب��اع 
-16/28-13/27-24/26( المباراة 

17/18( وف��از الوحدة على الكرامة 
بفارق )4( نق��اط وقد انتهت أرباع 
-19/21-9/20-17/15( المب��اراة 

تغلب  الثالث��اء  ومس��اء   ،)19/12
الجي��ش على النصر بف��ارق )29( 
نقط��ة )71/100( وقد انتهت أرباع 
 /25 -22 /27 -6 /25 ة) ا ر لمب��ا ا
الث��ورة  وحق��ق   )32/23-11
بع��د  الوح��دة  مثيرًاعل��ى  ف��وزًا 
 )8( بف��ارق  اضافيتين  حصتي��ن 
نقاط)94/102( وق��د انتهت أرباع 
المب��اراة )21/32-20/19-17/16-

21/32( وف��ي الحص��ة اإلضافي��ة 

االولى تعادل الفريقان )7/7( وفي 
الحصة الثانية تفوق الثورة )10/18( 
وق��د تميز بصف��وف الث��ورة يزن 
الذي سجل )5( تسديدات  معجل 

الذي س��جل  ثالثية وج��و مرجي 
ثالث ثالثيات بأوقات حاسمة إلى 
جانب محمد وعمر إدلبي ومايكل 

مرجي وفهد رمضان.

الثاني من  أسفرت مباريات األسبوع 
إياب ال��دور التمهيدي لبطولة دوري 
كرة السلة للرجال عن نتائج طبيعية 
لتل��ك التي أقيمت في صالة األس��د 
بحل��ب حيث أك��د الج��الء صدارته 
لترتيب الفرق على الئحة المنافس��ة 
حين جدد ف��وزه على الجيش بفارق 
9 نقاط وتف��وق الحرية عل��ى النصر 
بصعوب��ة وبف��ارق 7 نق��اط وعوض 
الجيش في اليوم التالي عندما تغلب 
على الحري��ة بف��ارق 24 نقطة بينما 
تع��ذب الج��الء حتى تج��اوز النصر 
بف��ارق 19 نقط��ة وجاء الحس��م في 

النصف الثاني تحديدًا.
يل��ي تفاصيل موج��زة عن  وفيم��ا 

أحداث تلك المقابالت:
فوز مقنع

الحرية × الجيش 87/63
المراقبان: طاهر جلبي ومحمد ماجد 

سنجقدار.
األرباع: 21/8، 21/15، 18/24، 11/16.

الحكام: الدوليون سامر دالي، مصباح 
فاخوري، وسام زين.

تف��وق الجيش عل��ى مضيفه الحرية 
أداء ونتيج��ة وحس��م مبارات��ه منذ 
الرب��ع األول بتقدمه 21/8 عن طريق 
عمالق��ه الحموي والح��داد ومرجانة 
وفي الثاني رفع رصيده إلى 19 نقطة 
21/15 من خالل الجابي والوالريحاني 
بالتسديدات المتنوعة وسجل للحرية 
الش��قيقان موس��ى لتصبح النتيجة 
21/15 وف��ي الثال��ث قلص أصحاب 

األرض الف��ارق بأفضلي��ة 18/24 من 
خ��الل تنويع��ات الظري��ف واآلغ��ا 
ومتابع��ات الملحو ورامان وس��جل 
للضي��وف دريبي وس��علوك فوصلت 
إلى 60/47 وعاد الجيش فأعاد األمور 
إلى نصابه��ا بتألق هداف��ه المرجانة 
ودعم الخوري وس��جل للحرية معاذ 
وإبراهيم فتقدم 21/16 وأنهى اللقاء 

بفوز مستحق 87/63.
متابعات

س��جل للحرية: رامان الموس��ى 12، 
بس��ام مع��اذ 10، بكري ملح��و 10، 
فيلي��ب الظري��ف 6، ل��ؤي إبراهيم 
6، وس��ام اآلغ��ا 5، حس��ن األحمد 
4، محم��ود خانطومان��ي 4، محم��د 

الموسى 6.

سجل للجيش: رامي مرجانة 20، عبد 
الوه��اب الحم��وي 15، خليل خوري 
12، طارق الجابي 10، هاني دريبي 8، 
وليام ح��داد 7، محمد رامي ريحاني 
6، خليل خوري 5، عمر شيخ علي 4.
أص��اب الحرية 3 رمي��ات من خارج 
الق��وس بالتس��اوي م��ا بي��ن اآلغا 

وطريف ومعاذ.
أصاب الجي��ش 6 رميات من خارج 
القوس لكل من مرجان��ة 3 وواحدة 

لكل من ريحاني والجابي والحموي.
احتس��ب على الحرية 30 خطأ وخرج 
إبراهيم والشامي وحصل الفريق على 
36 رمية حرة استثمر منها 20 نقطة.

احتس��ب عل��ى الجي��ش 23 خط��أ 
وحصل على 35 رمية حرة اس��تثمر 

منها 23 نقطة.
الفوز األصعب

الجالء × النصر 51/70
األرباع: 19/17، 14/15، 11/20، 7/18.

ف��ارق الخبرة واإلمكاني��ات وظروف 
المباراة لعبت دورًا حاسمًا في خروج 
الجالء فائزًا عل��ى ضيفه النصر الذي 
لعب مباراة العم��ر وجارى المتصدر 
وتفوق عليه أحيانًا بفضل المعنويات 
واإلص��رار بينما نام العبو الجالء على 
أمجاد فوزهم على الجيش قبل يوم 

واحد؟!
ف��ي الربع األول تف��وق النصر 19/17 
وف��ي الثان��ي تأخ��ر بنقط��ة 4/15 
فبقي متقدمًا 33/32 واس��تمر األداء 
والتس��جيل بالتناوب إلى أن تعادال 

وتقدم الجالء في مراحل متأخرة من 
الربع الثالث ال��ذي تفوق فيه 11/20 
فوصلت النتيجة إلى 44/52 وحس��م 
الموق��ف بالربع األخي��ر 7/18 وأنهى 

المباراة بفوزه 51/70.
تأكيد التفوق

الجالء × الجيش 71/80
المراقبان: عب��د الرزاق محمد وأيمن 

الطويل.
 ،18/17  ،22/25  ،13/14 األرب��اع: 

.18/24
ج��دد الج��الء ف��وزه عل��ى الجيش 
وتغلب عليه بفارق 9 نقاط في مباراة 
متكافئة نس��بيًا انته��ى الربع األول 
بتق��دم األزرق 13/14 وفي الثاني زاد 
الج��الء الف��ارق إلى 4 نق��اط بتفوقه 

 35/39 النتيج��ة  لتصب��ح   22/25
الثالث اس��تمر األداء المتوازن  وفي 
الجيش  وذلك  المتكافئ  والتسجيل 
الفارق نقطة واحدة بأفضليته 18/17 
فوصل��ت إل��ى 53/56 وش��هد الربع 
الذي  األخير تمي��زًا صريحًا للج��الء 
وض��ع بصمته عل��ى اللق��اء بتفوقه 

18/24 وغادر اللقاء فائزًا 71/80.
أرقام

25 خط��أ  الج��الء  عل��ى  احتس��ب 
وخ��رج منه وائ��ل جليالتي بأخطائه 

الشخصية.
احتسب على الجيش 23 خطأ وخرج 

منه عمر الشيخ علي.
حص��ل الجالء عل��ى 27 رمي��ة حرة 

مقابل 30 حصل عليها الجيش.
فوز ضروري

الحرية × النصر 72/79.
 ،18/15  ،17/11  ،18/25 األرب��اع: 

.19/28
حقق الحرية فوزًا معنويًا بالنس��بة له 
ومهمًا بالنس��بة لجاره اليرموك الذي 
كان المستفيد األوحد من هذا الفوز.. 
الفري��ق األخضر ف��از بف��ارق النقاط 
الس��بع في مباراة متقلبة لم نستطع 
تحدي��د الفائز إال في وقت متأخر من 

الحصة الرابعة.
تق��دم الحري��ة بالرب��ع األول 18/25 
وف��ي الثاني عوض الفري��ق الضيف 
بالربع الثاني وتجاوز الفارق إلى نقطة 
عندما تفوق 17/11 فأصبحت النتيجة 
35/36 وفي الثالث سيطر النصر على 
مجريات��ه 18/15 فوصلت إلى 53/51 
لمصلحته وبالربع األول تمكن الحرية 
من تجاوز أزمته فتقدم 19/28 وفاز 

بالنهاية 72/79.
طابقية

الجالء × اليرموك 52/65
المراقب��ان: وفي��ق الس��لوم وأيمن 

صالح
الح��كام: الدوليي��ن قاس��م حموي، 

وسام زين، محمد يحيى سبسبي.
األرباع: 7/10، 12/13، 9/20، 24/22.

س��ارت مراحل الرب��ع األول متقاربة 
بين الجانبي��ن وأنهى الجالء الحصة 
ذات  واس��تمر   17/10 متقدم��ًا 
السيناريو بالثاني وارتفع الفارق نقطة 
للجالء 12/13 لتصبح النتيجة 19/23 
وفي الثالث لعب الجالء بجدية عالية 
بع��د احمرار عيون مدرب��ه الدرويش 
وتف��وق 9/20 فوصلت إل��ى 28/43 
واألخير 24/22 لليرموك الذي خس��ر 

بسهولة 52/65.
إحصاء

احتسب على الجالء 24 خطأ وحصل 
على 21 رمية حرة غنم منها 12 نقطة.
18 خطأ  اليرم��وك  احتس��ب عل��ى 
وحص��ل على 26 رمية حرة غنم منها 

11 نقطة.
أهلية

االتحاد × الحرية 61/82
الح��كام: الدولي��ون قاس��م حموي، 

وسام زين، صفوان سيفو.
 ،13/12  ،14/27  ،16/22 األرب��اع: 

.18/21
س��يطر الفريق األهالوي على مراحل 
اللع��ب كام��ل الوقت وتق��دم بفارق 
مريح وصل 22 نقطة بمنتهى السهولة 
وبعد مش��اركة لمعظم العبيه ضمن 
عدة مجموعات طوال الحصص األربع.

تق��دم في األول��ى 16/22 عن طريق 
بالتهديف  الحيالن��ي  وعمالقه  البكر 
الش��اب محمود  المتن��وع ونجم��ه 
ط��راب العائد من الغرب��ة بعد طول 

غي��اب والصالح والحري��ري وللحرية 
س��جل إبراهيم وملحو وموسى، في 
الثان��ي ازداد الف��ارق إل��ى 20 نقطة 
فوصل��ت   14/27 اتح��ادي  بتف��وق 
النتيجة إل��ى 30/49 من خالل البكر 
والط��راب وش��واخ وتأل��ق مخضرم 
الحرية الشامي من بعيد وفي الثالث 
المس��توى وانخف��ض األداء  تواضع 
وذل��ك األخضر الف��ارق نقطة واحدة 
النتيج��ة  لتصب��ح   13/12 بتقدم��ه 
43/61 بواسطة الش��اب معاذ وتألق 
اس��تمرت  وباألخير  االتحاد،  حريري 
أفضلي��ة االتح��اد 18/21 عن طريق 
الحيالن��ي والعيس��ى وحري��ري من 
خ��ارج الق��وس وس��جل الحرية من 
خالل إبراهيم ورامان ومعاذ لينتهي 

اللقاء بفوز طبيعي لالتحاد 61/82.
متابعات

س��جل لالتحاد: أنطوني بكر 16، إياد 
حيالن��ي 15، أحمد ي��زن حريري 11، 
توفيق صال��ح 11، محمود طراب 10، 
دي��اب ش��واخ 7، نديم العيس��ى 5، 
سيبوه قراجيان 3، علي ديار بكرلي 4.

سجل للحرية: بسام معاذ 21، محمد 
الشامي 11، لؤي إبراهيم 10، فيليب 
الظريف 5، رامان موس��ى 2، حس��ن 
األحم��د 4، محمد موس��ى 2، بكري 

ملحو 5.
من خارج الق��وس أصاب االتحاد 10 
ثالثيات عن طريق يزن 3 وحيالني 3 
وبكر 2 وصالح واحدة ومثله العيسى.

أصاب الحري��ة 4 ثالثيات بواس��طة 
الش��امي 2 وواحدة ل��كل من ملحو 

وظريف.
احتسب على االتحاد 25 خطأ وحصل 

على 21 رمية حرة سجل منها 14.
احتسب على الحرية 18 خطأ وحصل 
على 23 رمية حرة سجل منها 6 نقاط 

فقط.

الجالء يؤكد صدارته بفوزه على الجيش

دوري سلة أندية الرجال 2018 - 2019

قمة الصدارة حسمها الجالء والثورة غلب الوحدة بعد التمديد
الثالثاء.. الوحدة يأمل التعويض أمام الجيش والجالء يالقي االتحاد

جدول مباريات األسبوع القادم
الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

السبت 22 /  6
حمص18.00الكرامة × الساحل
الفيحاء14.00النصر × االتحاد 16.00الجيش × اليرموك

الثالثاء 25 /  6

الفيحاء17.00النصر × الثورة 20.00الوحدة × الجيش
األسد16.30اليرموك × الحرية 20.00الجالء × االتحاد

الجمعة 28 /  6

األسد18.00االتحاد × الساحل 20.00اليرموك × الكرامة
الفيحاء17.00الثورة × الحرية 20.00الوحدة × الجالء

جدول ترتيب فرق الدوري

نقاطهخسرفازلعبالفريقم
1514129الجالء1
1513228الجيش2
1311224االتحاد3
159624الوحدة4
158723الثورة5
156921الكرامة6
156921الحرية7
1521317النصر8
1331016اليرموك9
1511416الساحل10

تصدر فريق صغار س��لة ن��ادي التضامن مرحلة 
الذهاب من دوري بطولة أندية الالذقية بعد فوزه 
في جمي��ع مبارياته بجدارة وتفوق وتميز وبأداء 
ومس��توى جيدين ومهارات فنية س��لوية عالية 
حيث فاز على منافس��ه األقوى فريق صغار نادي 
تش��رين 54/63 وعلى حطين 34/38 بعد مباراة 

هي األجمل أداء ومستوى في البطولة.
وعلى الش��رطة بفارق كبير ج��دًا 16/53 وجمع 

الفريق 6 نقاط.
وح��ل بالمركز الثاني تش��رين بف��وزه على جاره 
حطين 36/40 بعد مب��اراة متكافئة تبادل فيها 

الفريق��ان التق��دم عدة مرات قبل أن يحس��مها 
العبو تشرين لصالحهم.

وفوزه على الش��رطة 34/44 وجمع 5 نقاط وجاء 
فريق حطي��ن ثالثًا بف��وزه على فريق الش��رطة 
35/43 وأخيرًا فريق الش��رطة بالمركز الرابع بعد 

خسارته لمبارياته الثالث وجمع 3 نقاط.
مستوى وأداء وتطور

ونتيج��ة للمواكب��ة والمتابعة م��ن قبل جريدة 
االتحاد يمكن القول إن الالذقية تش��هد وتحضر 
لعودة الروح لكرة السلة عبر خطة منهجية مطولة 
من فنية الالذقية بإقامة البطوالت لكافة الفئات 

العمرية والتي ستستمر طوال فترة الصيف.
وق��د قدمت األندية المش��اركة مس��توى وأداء 

جيدين وبرزت مواهب واعدة عند الجميع القت 
الرض��ا والقبول واالستحس��ان م��ن قبل رئيس 
اللجن��ة الفنية ف��واز دالي الذي عبر عن ش��كره 
لجميع األندي��ة ومدربيها وحرصه��م على تطور 

األداء والمستوى.
متابعات

أقيمت المباريات على ملعب سلة نادي حطين.

مرحلة اإلياب ستكون على مالعب نادي تشرين.
من المقرر أن تك��ون بدأت أول أمس الخميس 

منافسات مرحلة الذهاب لبطولة الصغيرات.
أقيمت جميع المباريات مس��اء عل��ى األضواء 
وتابعه��ا جمه��ور كبير م��ن محبي كرة الس��لة 

وأهالي الالعبين.

التضامن بطل ذهاب دوري صغار سلة الالذقية
وج��ه اتح��اد كرة الس��لة الثالثاء الماض��ي الدعوة إل��ى )21( العبًا 
لإلنضمام لمعسكر المنتخب الوطني )تحت 16 سنة( الذي سينطلق 
االثني��ن القادم )6/24( بصالة الفيحاء بدمش��ق وهم: محمود خان 
طوماني – عمر مكناس – محمد عجاج – بش��ر عدل - جاد قدس��ية 
- رفائيل دولماية – امير ش��ويحنة - عبد العزيز دبدوب - عبد اإلله 
الحموي - أغيد الخاني – بشر عبد الرزاق – احمد عيد - جعفر احمد 
– زي��ن الدين مصارع – مضر درغام - عدي حمد – جاد دس��وقي – 
احمد محمود – عبد الرحمن أبو دان – كريم طرابلسي – عبد الرحمن 
الصنجي، استعدادا للمش��اركة بالبطولة الودية الدولية للمنتخبات 
والتي ستقام في إيران )زانجان( بالفترة ما بين )14-7/20( القادم، 
وعلمت االتحاد أن المدرب الوطني إياد عبد الحي سيدرب المنتخب 

ولم يصدر حتى اآلن تشكيل الجهاز الفني واإلداري للمنتخب.

21 العبًا بصفوف 
منتخب الناشئين
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ب��ات األرجنتيني باولو ديباال نجم 
يوفنتوس قريبًا م��ن الرحيل عن 
السيدة العجوز بداية من الموسم 
الجديد ليبحث عن محطة جديدة.
وينتظ��ر أن يج��د ديب��اال النادي 
الذي يضمن فيه المشاركة بشكل 
أساس��ي بعدما ابتعد عن األضواء 
رفقة يوفنتوس منذ مطلع الموسم 

المنقضي.
وتش��ير التقارير إل��ى أن ديباال لو 
سيواصل  يوفنتوس،  في  اس��تمر 
الغياب عن المشاركة أساسيًا، في 
كريس��تيانو  البرتغالي  وجود  ظل 
رونال��دو وتغيي��ر طريق��ة اللعب 
بالش��كل الذي يخدم أسطورة لاير 

مدريد السابق.
ووفقًا لموقع “كالتش��يو ميركاتو” 
اإليطالي فإن ديباال س��ينتقل إلى 
ناٍد م��ن 4 أندية مهتمة بالحصول 

على خدماته.
وأصبح إنتر ميالن قريبًا أكثر من 
أي وق��ٍت مضى من ض��م ديباال 
خصوصًا بعدما ق��رر بيع مهاجمه 
إي��كاردي  م��اورو  األرجنتين��ي 
المتكررة داخل  صاحب األزم��ات 

فريق األفاعي.
ويرغ��ب إنتر ف��ي إج��راء صفقة 
تبادلية ينتق��ل بموجبها إيكاردي 
إلى يوفنت��وس، مقابل ضم ديباال 

إلى النيراتزوري.

الخي��ار اآلخ��ر لديب��اال يمكن أن 
يك��ون االنتق��ال إلى مانشس��تر 
يونايتد حيث أشارت التقارير إلى 
أن يوفنت��وس عرض على يونايتد 
ضم ديباال مقابل استعادة الدولي 

الفرنسي بول بوغبا.
إال أن تل��ك التقاري��ر ت��م نفيها 
مؤخ��رًا وم��ع ذلك ف��إن يونايتد 
يقدم لديباال فرص��ة جادة إلحياء 
مس��يرته حي��ث يعتبر م��ن أكبر 
أندي��ة العالم ويملك قاعدة كبيرة 
له  وس��يضمن  المش��جعين  من 

المشاركة بشكل مستمر.
ولو نجح ديب��اال في إعادة يونايتد 

البريميرليغ  بي��ن كب��ار  لمكانته 
س��يصبح نجم��ًا كبيرًا ف��ي أولد 

ترافورد.
األم��ور أيضًا ق��د تك��ون ممهدة 
لرحي��ل الدول��ي األرجنتيني إلى 
باريس سان جيرمان الذي يدرس 
رحي��ل نجمه البرازيل��ي نيمار دا 
س��يلفا وه��و األمر ال��ذي لمح له 

رئيس النادي ناصر الخليفي.
أتليتيكو مدري��د أيضًا خيار مربح 
لديباال حيث سيدخل األتليتي في 
السوق الصيفي خالل وقت قريب 
من أجل تعويض رحيل غريزمان 

المحتمل في تموز المقبل.

ت��وج المنتخ��ب األوكراني بلقب 
كأس العالم لكرة القدم للش��باب 
للم��رة األول��ى ف��ي تاريخ��ه بعد 
فوزه عل��ى نظيره الكوري الجنوبي 
بنتيجة 1-3 ف��ي المباراة النهائية 

للبطولة التي جرت في بولندا.
التق��دم الك��وري ج��اء بداية في 
الدقيقة الخامس��ة ع��ن طريق لي 
كان��ج أن م��ن ركلةج��زاء أثارت 
بع��ض الجدل قبل أن يتم الرجوع 
لتقني��ة حكم الفيديو المس��اعد.. 
لكن فالديسالف سوبرياها تقمص 
دور البطولة ورد بهدفين الوكرانيا 
األول ف��ي الدقيق��ة 34 إثر ضربة 
ح��رة لعبت داخل منطق��ة الجزاء 
لك��ن الدف��اع الك��وري أخطأ في 
تشتيتها لتصل إلى سوبرياها الذي 
سدد بكل هدوء إلى داخل الشباك 
وبعد مض��ي 7 دقائق م��ن بداية 
الشوط الثاني سجل هدف التقدم 
بعدم��ا تلقى تمري��رة رائعة داخل 
منطقة الجزاء من كوهيم كونوبليا 

ليسدد كرة زاحفة بالشباك.
وقب��ل دقيق��ة واحدة م��ن نهاية 
المباراة سجل هياري تزيتايشفيلي 

اس��تخلص  عندما  التثبيت  هدف 
الك��رة من العبي كوري��ا الجنوبية 
ليش��ق  الملعب  منتص��ف  قب��ل 
مش��واره وحيدًا قبل أن يسدد كرة 

متقنة في الشباك.
وكان��ت أفض��ل نتيج��ة س��ابقة 
ألوكرانيا في مونديال الشباب هي 
الوصول لدور الس��تة عش��ر بينما 

كان أفضل إنجاز لكوريا الجنوبية، 
احتالل المركز الرابع عام 1983.

واالكوادور ثالثاً
انت��زع منتخب اإلك��وادور المركز 
الثال��ث ف��ي البطولة بف��وزه على 
نظي��ره اإليطال��ي به��دف نظيف، 
وانته��ى الوق��ت األصل��ي لمباراة 
تحدي��د صاح��ب المرك��ز الثالث 

ليحتكم��ا  الس��لبي  بالتع��ادل 
لش��وطين إضافيين وأهدر ماركو 
أوليفري العب المنتخب اإليطالي 
ركلة ج��زاء في الش��وط اإلضافي 
األول وتحدي��دا ف��ي الدقيقة 95 
قب��ل أن يس��جل ريتش��ارد مينا 
هدف التق��دم لمنتخب اإلكوادور 

في الدقيقة 104.

انطلقت مس��اء أمس الجمعة فعاليات 
النس��خة الثانية والثالثين من بطوالت 
كأس األم��م األفريقية لكرة القدم »كان 
2019« الت��ي تس��تضيفها مصر خالل 
الفت��رة من 21 حزي��ران الحالي إلى 19 
تم��وز المقبل س��تكون خالله��ا القارة 
اإلفريقي��ة على موعد م��ع نقطة تحول 
جديدة في تاريخ ه��ذه البطولة القارية 

العريقة.
تق��ام البطولة للمرة األول��ى في فصل 
الصيف األوروب��ي بعدم��ا كان معتادًا 
إقامتها في مطلع العام )فصل الش��تاء 
األوروبي( لتتماش��ى به��ذا مع معظم 
البطوالت الكبيرة العالمية والقارية مثل 
بط��والت كأس العال��م وكأس القارات 
وكأس األم��م األوروبي��ة وكأس أم��م 
أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا( والكأس 
الذهبية ألمم اتحاد كونكاكاف )أمريكا 

الشمالية والوسطى والكاريبي(.
وكان��ت البطول��ة تعرض��ت النتقادات 
عديدة ف��ي الماض��ي بس��بب إقامتها 
في كانون الثاني ومطلع ش��باط حيث 
ارتباطات  به��ذا م��ع  كانت تتع��ارض 
معظ��م النج��وم المحترفي��ن باألندية 
األوروبي��ة ما جعله��ا بطول��ة ممقوتة 
ل��دى مدربي األندي��ة األوروبية الكبيرة 
س��واء في بلدان مثل إنكلترا وفرنس��ا 

لتعارضها مع استمرار فعاليات الدوري 
اإلنكلي��زي دون توق��ف أو م��ع بلدان 
أخرى مثل ألماني��ا لتعارضها مع فترة 
الراحة الشتوية التي تحصل عليها أندية 

الدوري األلماني )بوندسليغا(.
ومرت عملية منح حق اس��تضافة هذه 
النس��خة بأحداث مثي��رة حتى وصلت 
إلى مصر حيث منحت اللجنة التنفيذية 
باالتح��اد اإلفريقي لك��رة القدم )كاف( 
في البداية حق اس��تضافة هذه النسخة 

من البطولة إل��ى الكاميرون وبعد مرور 
أكث��ر من أربع��ة أعوام عل��ى حصولها 
على ح��ق االس��تضافة، ق��ررت اللجنة 
التنفيذي��ة لل��كاف خ��الل اجتماعاتها 
البطولة  الغانية أكرا س��حب  بالعاصمة 

من الكاميرون.
واتخ��ذت اللجن��ة التنفيذي��ة قراره��ا 
عق��ب دراس��ة تقارير لج��ان التفتيش 
الكاميرون للمسابقة  بشأن استعدادات 
والت��ي جاءت س��لبية، حيث أش��ارت 

إل��ى إنه تم تنفي��ذ 60 % م��ن البنية 
وأماكن  للمالعب  المطلوبة  األساس��ية 
اإلقامة، وذلك قبل س��بعة أش��هر فقط 
على انطالق المس��ابقة م��ا دعا الكاف 
للبطولة  الكاميرون  اس��تضافة  لتأجيل 
إلى النس��خة التالية عام 2021 وقررت 
خالل اجتماعاتها بالعاصمة الس��نغالية 
داكار منح مصر حق االس��تضافة بعدما 
تفوقت باكتس��اح على جن��وب إفريقيا 

في تصويت أعضاء اللجنة.

تعزيز ومالعب
وتستضيف مصر فعاليات البطولة للمرة 
الخامسة، وتعزز هذه النسخة من الرقم 
القياس��ي ألرض الفراعنة كأكثر البلدان 

المضيفة لكأس األمم األفريقية.
كما تش��هد هذه النس��خة رقمًا قياسيًا 
جديدًا قبل ضربة بدايتها حيث تش��هد 
للم��رة األولى في التاريخ مش��اركة 24 
منتخبًا بعدما كان عدد المشاركين في 

كل من البطولتين 16 منتخبًا فقط.
ولهذا، يترق��ب المتابع��ون للبطولة ما 
ستس��فر عنه هذه الزيادة من تأثير على 
مس��توى البطولة بش��كل ع��ام، خاصة 
وأن ه��ذا العدد الجديد من المنتخبات 
يقترب من نصف عدد منتخبات القارة.

ومع زيادة عدد المنتخبات في البطولة 
س��يرتفع عدد الالعبين إلى 552 العبًا 
بواقع 23 العبًا في قائمة كل فريق وهو 
رقم قياس��ي جديد في تاري��خ البطولة 
بزيادة 50 % على الرقم القياسي السابق 

)368 العبًا(.
ستقام البطولة في ستة استادات موزعة 
على أربع مدن حيث تستضيف القاهرة 
مباري��ات البطولة على ثالثة اس��تادات 
ه��ي اس��تاد القاه��رة الدولي واس��تاد 
»30 يوني��و« واس��تاد الس��الم بينم��ا 
اإلسكندرية واإلسماعيلية  تشارك مدن 

والس��ويس ف��ي اس��تضافة مباري��ات 
البطولة.

توقف المباريات
س��تتوقف مباري��ات البطول��ة الحالية 
مرتين بس��بب درجة الحرارة المرتفعة، 
بحس��ب اللجنة الطبية للبطولة للحفاظ 
على سالمة الالعبين، تكون األولى في 

الدقيقة 30 والثانية في الدقيقة 75.
وخالل فترة الراحة س��يكون مس��موح 

لالعب��ي الفريقي��ن والح��كام تن��اول 
وترطي��ب  والس��وائل  المش��روبات 

أجسامهم بالمناشف المبللة.
المخصص��ة  االس��تراحة  واعتم��دت 
لش��رب الماء ف��ي كأس العالم 2014 
ف��ي البرازيل وش��هدت مب��اراة هولندا 
والمكس��يك في دور ال� 16 أول توقف 
في مدينة فورتاليزا عندما كانت الحرارة 

32 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 68%.
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إعداد ربيع حمامة

انطالقة كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم في مصر» كان 2019«

التوقيتالمجموعةالفريقاناليوم والتاريخ
15.30ج. الكونغو × أوغنداالسبت 6/22

28.00نجيريا × بوروندي
211.00غينيا × مدغشقر

45.30المغرب × ناميبيااألحد 6/23
38.00السنغال × تنزانيا
311.00الجزائر × كينيا

45.30ساحل العاج × ج. إفريقيااالثنين 6/24
58.00تونس × أنغوال

511.00مالي × موريتانيا
68.00الكاميرون × غينيا بيساواالثالثاء 6/25

611.00غانا × بنين
25.30نيجيريا × غينيااألربعاء 6/26

18.00أوغندا × زمبابوي
111.00مصر × ج. الكونغو

25.30مدغشقر × بورونديالخميس 6/27
38.00السنغال × الجزائر

311.00كينيا × تنزانيا
55.30تونس × ماليالجمعة 6/28

48.00المغرب × ساحل العاج
411.00ج. إفريقيا × ناميبيا

منتخب أوكرانيا بطاًل لمونديال الشباب

اس��تقر بول بوغبا نجم وس��ط مانشس��تر يونايتد اإلنكليزي على وجهته 
خ��الل فترة االنتق��االت الصيفي��ة المقبلة حيث إنه يفض��ل العودة إلى 

صفوف يوفنتوس بداًل من االنتقال لريال مدريد اإلسباني.
ويس��عى يوفنتوس إلى اس��تعادة خدمات بوغبا لك��ن الفريق اإليطالي 
يحاول إيجاد السبل لتوفير الراتب السنوي للنجم الفرنسي قبل التفاوض 

مع مانشستر يونايتد.
وس��افر فابيو باراتيسي المدير الرياضي للسيدة العجوز إلى لندن األسبوع 

الماضي إلجراء محادثات حول صفقة الالعب.
وكان لاير مدري��د من أكثر األندية المهتمة بضم بول بوغبا إال أن األموال 
الطائلة التي صرفها في الصفقات الصيفية جعلته يتراجع بعض الشيء.

أعل��ن ميالن تعاقده رس��ميًا مع ماركو جيامباولو المدير الفني الس��ابق 
لسمبدوريا ليتولى المهمة الفنية للروسونيري بداية من الموسم الجديد.
وذكر الموقع الرس��مي لميالن أن النادي اتفق مع جيامباولو على قيادة 
صفوف الروس��ونيري بداية من 1 تموز 2019 فيما يستمر عقده حتى 30 

حزيران 2021 مع خيار التمديد لموسم إضافي حتى حزيران 2022.
جيامباولو قاد أندية عديدة، فخاض 324 مباراة طوال مش��واره التدريبي 

بمختلف المنافسات من بينها 270 مباراة بالدوري اإليطالي.
وكان مي��الن قد أعلن رحي��ل جينارو غاتوزو من منص��ب المدير الفني 
للفريق عقب نهاية الموس��م المنصرم وبعد الفش��ل في التواجد بالمربع 

الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

جيامباولو مديرًا فنيًا لميالنبوغبا يختار فريقه الجديد

حدد باريس س��ان جيرمان مبلغ 300 مليون 
يورو كس��عر بيع العبه نيمار دا س��يلفا للفرق 
الت��ي ترغب في ضمه خالل فت��رة االنتقاالت 
الصيفية وذلك نظ��رًا النتهاء تعاقده مع نادي 

العاصمة الفرنسية بعد 3 سنوات.
وفي حال نجح باريس فيما يريده، س��يجعل 
نيمار أغلى العب كرة قدم للمرة الثانية وذلك 
بعدم��ا انضم لس��ان جيرمان ف��ي عام 2017 

مقابل 222 مليون يورو.
ومن المتوقع إال يستطيع أي ناٍد تلبية طلبات 
س��ان جيرمان ودفع هذا الرق��م الكبير إال في 
حالة واحدة وهي الدخ��ول في صفقة تبادلية 

تشمل العبين يطلبهم سان جيرمان.
وتشير التقارير إلى أن سان جيرمان حدد هذا 
المبل��غ من أجل إجبار نيم��ار على البقاء في 
باري��س لعدم ق��درة أي فريق عل��ى دفع هذا 

الرقم بما فيهم لاير مدريد وبرش��لونة، فاألول 
دفع هذا الرقم تقريبًا لضم 5 العبين، وبالتالي 
من المس��تحيل أن يفاوض نيمار، أما الثاني 
س��يرى أن التعاقد مع غريزم��ان مقابل 120 
مليون يورو سيكون أفضل ولكن كل اإلشارات 
تتجه نحو عودة الالعب لكامب نو بعد تصريحه 
العلن��ي خالل الس��اعات الماضية بذلك، دعم 
ذلك س��عي الالعب للحصول عل��ى منزل في 
مدينة برشلونة خالل الفترة الحالية، حيث أن 
نيمار وعائلته تواصلوا مع مالك منزله السابق 

في برشلونة ألنهم يبحثون عن منزل هناك..
وكان رئيس النادي الباريس��ي قد صرح مؤخرًا 
بأن الباب مفتوح أمام أي العب للرحيل، فيما 
توجد رغبة لدى برش��لونة في استعادة نيمار، 
الذي طلب بالفعل من س��ان جيرمان الرجوع 

إلى كامب نو.

هل يعود نيمار إلى كامب نو؟.. 4 أندية تفتح خزائنها لضم ديباال 
يج��ري نابول��ي مفاوض��ات متقدم��ة مع 
لاير مدريد بش��أن التعاقد م��ع الكولومبي 
خامي��س رودريغي��ز ب��دءًا من الموس��م 
المقب��ل لك��ن هناك عائق وحي��د يتمثل 
في كيفية س��داد قيم��ة الصفقة حيث أن 
مس��ؤولي نابول��ي يرغبون في دفع س��عر 

خاميس على عامين.
ويحتاج لاير مدريد إلى بيع أكثر من العب 
بعد تعاقده م��ع 5 صفقات جديدة بتكلفة 
تخط��ت 300 مليون يورو وه��م رودريجو 
وإيدي��ر ميليتاو ول��وكا يوفيتش وإيدين 

هازارد وفيرالند ميندي.
للتعاق��د مع  نابول��ي صيغتي��ن  وح��دد 
خاميس، األولى هي دفع مبلغ 50 مليون 

يورو الذي طلبه لاير مدريد ولكن بواقع 10 
ماليين يورو ه��ذا الصيف و40 مليونا في 

حزيران 2020.
أما الصيغة الثانية فس��تكون مشابهة جدًا 
للت��ي ضم بها باي��رن ميونخ خاميس منذ 
موس��مين عندم��ا كان أنش��يلوتي مدربًا 
للفري��ق البافاري حيث تعاق��د معه لمدة 
موس��مين على س��بيل اإلعارة مقابل 10 
ماليين يورو مع أحقية الش��راء مقابل 42 

مليونا.
ويرغب أنش��يلوتي في استقدام خاميس 
لملعب سان باولو في الوقت الذي تالقت 
فيه رغب��ة النجم الكولومب��ي مع المدرب 

اإليطالي.

ألقت الس��لطات الفرنس��ية ي��وم الثالثاء 
الماض��ي القبض عل��ى الرئيس الس��ابق 
لالتح��اد األوروب��ي لك��رة الق��دم )يويفا( 
ميشيل بالتيني في إطار تحقيقات بوقوع 
فس��اد حس��بما أف��ادت مص��ادر صحفية 
فرنس��ية وبعد اس��تجوابه لعدة س��اعات 
ضم��ن تحقيقات الفس��اد المتعلقة بمنح 
قطر حق اس��تضافة كأس العالم 2022 تم 

إطالق سراحه.
وف��ي رده على ذلك، ق��ال االتحاد الدولي 
لك��رة القدم )فيف��ا( إنه ملت��زم بالتعاون 
مع التحقيقات ف��ي أعقاب اعتقال رئيس 

االتحاد األوروبي )يويفا( الس��ابق ميشيل 
بالتيني في فرنس��ا فيم��ا يتعلق بتحقيق 
فس��اد في منح قطر استضافة كأس العالم 
2022 وأنه )أي الفيفا (على علم بالتقارير 
المتعلق��ة ببالتيني لكنه ال يملك تفاصيل 

التحقيقات الفرنسية.
وبصفته رئيس��ا لليويفا كان بالتيني نائبا 
لرئيس الفيفا الس��ابق جوزيف بالتر، وكان 
له صوت في اختيار مستضيفي المونديال.
وتابع الفيفا: نجدد التزامنا الكامل بالتعاون 
مع السلطات في أي بلد من العالم يجري 

فيه تحقيقات متعلقة بأنشطة كرة القدم.

نابولي يواصل سعيه للتعاقد مع خاميس

السلطات الفرنسية تعتقل بالتيني



استقبل اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد 
الرياضي العام محمد حسن جلود األمين 

العام لالتحاد الدولي لرفع األثقال.
ودار الحديث خ��الل اللقاء حول عالقات 
التعاون الرياضي وس��بل دع��م وتطوير 
لعبة رفع األثقال الس��ورية واس��تضافة 
بطولة دولية تأهيلي��ة لألولمبياد خالل 

شهر تشرين األول في دمشق. 
وأشاد اللواء جمعة بالجهود الكبيرة التي 
يبذلها جلود من أجل تطوير هذه الرياضة 
عربي��ًا ودوليًا ودعم��ه الالمحدود التحاد 
رفع األثقال الس��وري وحضوره الشخصي 
وزيارته لدمشق هو أكبر دليل على ذلك.

م��ن جهت��ه أعرب جل��ود عن س��عادته 
الكبيرة بتواجده في بلده الثاني س��ورية 
وان رياضة رفع األثقال في س��ورية تزخر 
باألبطال وهي تش��هد نقلة نوعية مميزة 
وذلك من خالل ما تحظى به من اهتمام 
ودعم من القائمي��ن عليها ومن القيادة 
الرياضي��ة وأّن االتحاد الدولي س��يثبت 
ضم��ن روزنامت��ه إقام��ة بطول��ة دولية 
في سورية وس��توجه الدعوة لكل الدول 
للمش��اركة فيها كم��ا أّن االتحاد الدولي 
تدريبية  بتأمي��ن معس��كرات  س��يقوم 

لالعبين البارزين.
حض��ر اللقاء غاندي أس��عد رئيس اتحاد 
رف��ع األثقال وعضوا االتح��اد طالل نجار 

وحسنين الشيخ.
وكان أمي��ن ع��ام االتح��اد الدولي لرفع 
األثق��ال قام بزي��ارة صالة رف��ع األثقال 
الرياضي��ة والتقى مع  الفيح��اء  بمدينة 
العبي المنتخب الوطن��ي وكوادر اللعبة 

كما قام بزيارة نادي المحافظة.
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وصلت منافس��ات كأس العالم للسيدات 
لك��رة القدم المقامة حاليًا في فرنس��ا إلى 
دور الستة عشر الذي ينطلق اليوم السبت، 
فيما يق��ام ربع النهائي ابتداء من مس��اء 

الخميس القادم.
وحتى مس��اء الخمي��س )والجريدة على 
الطاب��ع( حجز 14 منتخب��ًا مقاعدهم بهذا 
الدور وهم فرنسا والنرويج عن المجموعة 
األول��ى وألماني��ا وإس��بانيا والصين عن 
الثاني��ة وإيطاليا وأس��تراليا  المجموع��ة 
والبرازيل عن ثال��ث المجموعات وإنكلترا 

والياب��ان عن المجموع��ة الرابعة وهولندا 
وكندا ع��ن المجموعة الخامس��ة وإميركا 
والس��ويد عن آخ��ر المجموع��ات ويبقى 
منتخبان عن المجموعات الس��ت حددته 

مباريات الخميس.
وش��هد األس��بوع الماضي مباريات مثيرة 
ندية، وأخرى س��جلت فيه��ا نتائج كبيرة، 
فف��ي المجموع��ة األولى ضمنت فرنس��ا 
التأه��ل بتغلبها على إيطالي��ا بهدف دون 
رد ولحقت بها النرويج بعد تجاوزها كوريا 

الجنوبية 2/1.

وصمتت الش��باك بلقاء إس��بانيا والصين 
بالمجموعة الثانية ليتأهال معًا للدور التالي 
برفق��ة المتص��درة ألمانيا بعد تس��جيلها 

رباعية نظيفة بشباك جنوب إفريقيا.
وضمن��ت البرازي��ل التأه��ل الصعب عن 
المجموع��ة الثالثة بعد فوزها على إيطاليا 
المتصدرة بهدف ليتأهال معًا رفقة أستراليا 
التي س��حقت جامايكا 4/1 ورغم خسارتها 
أم��ام إنكلت��را بهدفي��ن دون رد تأهل��ت 
اليابان عن رابع المجموعات رفقة اإلنكليز 
بالمجموعة  األخ��رى  المب��اراة  وش��هدت 

تعادل اس��تكلندا مع األرجنتين 3/3 ولم 
تحسم هوية الثالث بعد..

وضمن��ت كل من هولندا وكن��دا التواجد 
بدور الس��تة بعد هولندا عل��ى الكاميرون 
3/1 وبقيت متزعمة للمجموعة الخامس��ة 
وف��ازت كن��دا بهدفي��ن نظيفي��ن عل��ى 

نيوزيلندا.
أما المجموعة السادس��ة فقد تأهلت عنها 
بج��دارة الس��ويد إث��ر فوزه��ا الكبير على 
تايالن��د 5/1 رفقة أمي��ركا المتصدرة التي 

زرعت ثالثية في شباك تشيلي.

اليوم ينطلق دور الستة عشر

تنافس مثير ونتائج كبيرة في مونديال السيدات

الكولومبي عن  المنتخ��ب  أعل��ن 
نفسه كأول المتأهلين للدور الثاني 
ف��ي بطولة كوب��ا أمي��ركا المقامة 
حالي��ًا في البرازيل وذلك لتحقيقه 
العالمة الكامل��ة من مباراتين في 

منافسات المجموعة الثانية.
الجمع��ة  أم��س  مب��اراة  وقب��ل 
واليابان  أورغ��واي  التي جمع��ت 
)الجريدة على الطابع( بات ترتيب 

المجموعات الثالث كما يلي: 
1- البرازيل 4 البي��رو 4 فنزويال 2 

بوليفيا )0(.
2- كولومبي��ا 6 بارغ��واي 2 قطر 1 

االرجنتين 1.
3- تش��يلي 3 أورغ��واي 3 اليابان 

)0( اإلكوادور )0(.
مباريات األس��بوع الماضي شهدت 
بمجموعته��ا األولى ف��وز البرازيل 
بثالثية نظيفة على بوليفيا سجلها 
كوتينيو 2 وسواريز وتعادل فنزويال 
مع بيرو س��لبًا وفي الجولة الثانية 
ف��ازت بي��رو عل��ى بوليفي��ا 3/1 

وصمتت الش��باك بلق��اء البرازيل 
وفنزويال لتبقى األمور معلقة حتى 

الجولة األخيرة.
الثاني��ة فاجأت  وف��ي المجموعة 
وغلبته��ا  األرجنتي��ن  كولومبي��ا 
بهدفي مارتيني��ز وزاياتا وتعادلت 
قطر م��ع بارغواي 2/2 وفي الجولة 
الثاني��ة ف��ازت كولومبيا على قطر 
بهدف زاي��ات وتعادلت األرجنتين 
مع بارغواي 1/1 لتبقى أيضًا األمور 
معلق��ة حتى الجول��ة األخيرة مع 
ستلعب  كونها  لألرجنتين  أفضلية 

م��ع المنتخ��ب القطري، وس��جل 
أه��داف المباراة ميس��ي من ركلة 

جزاء وسانشيز.
وف��ي المجموعة الثالثة س��حقت 
أورغ��واي فريق اإلك��وادور برباعية 
س��جلها لوديرو وكافاني وس��واريز 
وميتا بخطأ في مرمى فريقه وفي 
اللق��اء اآلخ��ر بالمجموع��ة فازت 
تشيلي على اليابان برباعية نظيفة 
علمًا أن الفريق اآلس��يوي الضيف 
يش��ارك بالعبي��ه على مس��توى 

األولمبي.

يس��تعد لاير مدريد للتقدم بعرض 
رس��مي لتوتنه��ام للحص��ول على 
الدنماركي  الوس��ط  خدمات العب 
كريس��تيان إريكس��ن ب��دءًا م��ن 
الموس��م المقبل وس��يقدم عرضًا 
بقيمة 45 مليون جنيه إس��ترليني 
باإلضاف��ة إلى العب الوس��ط داني 
س��يبايوس للحصول على خدمات 

إريكسن.

إريكس��ن ضمن  زي��دان  ووض��ع 
أولوياته لتدعيم منطقة الوسط في 

نادي العاصمة اإلسبانية.
وكان زي��دان قد أبلغ س��يبايوس 
بعدم االعتماد عليه في الموس��م 
الجدي��د ليطلب الالعب اإلس��باني 
الش��اب رس��ميًا الرحي��ل عن لاير 
مدريد ويرغب األخير في استخدام 
س��يبايوس من أج��ل التأثير على 

توتنهام في قرار بيع إريكسن وعدم 
المغاالة في مطالبهم المادية.

وال يتبقى إلريكس��ن سوى موسم 
واحد في عقده مع الس��بيرز ومن 
غير المرج��ح أن يوق��ع على عقد 
جدي��د، لذل��ك س��يلجأ توتنه��ام 
للحصول على أكبر استفادة ممكنة 
خوف��ًا من رحيل الصي��ف المقبل 

من دون مقابل.

الملكي يجهز عرضًا مغريًا لضم إريكسن

المنتخب الكولومبي أول الواصلين لربع نهائي كوبا أميركا

مباريات الجولة األخيرة
المجموعةالتوقيتالفريقاناليوم والتاريخ

10.001بوليفيا × فنزويالالسبت 6/22
10.001بيرو × البرازيل 

10.002كولومبيا × بارغواياألحد 6/23
10.002قطر × األرجنتين

2.003 صاإلكوادور × اليابانالثالثاء 6/25
2.003 صتشيلي × أورغواي

ينطلق دور ربع النهائي يوم الجمعة القادم

أعل��ن ن��ادي مانشس��تر س��يتي 
تجديد عقد اإلنكليزي كايل ووكر 
الظهير األيم��ن للفريق ووقع على 
عقد جديد مع الس��يتيزينز ينتهي 

في صيف 2024.
وكان العق��د القدي��م لووك��ر مع 
الس��يتي ينتهي في صيف 2022 
قب��ل أن يق��رر الالع��ب تمدي��د 
مسيرته مع النادي لمدة موسمين 
آخرين وس��يحصل مع الس��يتي 
على راتب أسبوعي يبلغ 150 ألف 

إسترليني.
ُيذك��ر أن ووكر انتقل من توتنهام 
إلى مانشس��تر س��يتي في صيف 
ملي��ون   47.5 مقاب��ل   2017
إس��ترليني وحص��ل م��ع النادي 
الس��ماوي على لقب البريميرليغ 

مرتين.
مانشستر سيتي محاولة  ويواصل 
تدعيم صفوفه حيث ينوي التقدم 

95 ملي��ون يورو  بعرض قيمت��ه 
من أجل الحص��ول على خدمات 
السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع 

نابولي.
المدرب بيب غوارديوال يهدف إلى 
إحداث تغيي��ر كبيرداخل صفوف 

الفري��ق خاصة بعد رحي��ل القائد 
فينس��نت كومبان��ي والكرة اآلن 
في ملعب أوريليو دي لورينتيس 
رئيس نابولي بشأن الموافقة على 
رحيل كوليبالي أو التمسك ببقاء 

الالعب.

مانشستر سيتي ُيعلن تمديد عقد ووكر

أبدى يوفنتوس اهتمامه بالبرازيلي ماركينيوس العب باريس سان 
جيرمان من أجل تدعيم دفاعات البيانكونيري في فترة االنتقاالت 
الصيفية وق��دم عرضًا بقيمة 55 مليون يورو من أجل إقناع النادي 

الباريسي بالتنازل عن العبه.
وتش��ير التقارير إلى أن س��ان جيرمان ال يود بي��ع مدافعه الدولي 
البرازيل��ي والذي يبلغ من العمر )25 عامًا( فقط ويعتبر مس��تقبل 
النادي حيث يأمل في تجهيزه لخالفة تياغو س��يلفا والحصول على 

شارة قيادة الفريق لذا من الممكن أن يرفض أي عرض لبيعه.
ولج��أ يوفنتوس لطل��ب التعاقد مع ماركينيوس ف��ي ظل اقتراب 
المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من قبول عرض سان جيرمان.
ويس��عى اليوفي إلضافة عناصر صغيرة الس��ن في خط الدفاع في 
ظل وصول كيليني إلى )34 عامًا( وكذلك بونوتشي الذي يبلغ من 

العمر )32 عامًا(.
وكان ماوريس��يو س��اري قد وصل إلى مدينة تورين��و، وتم تقديمه 
لوس��ائل اإلعالم في منصب المدير الفني الجديد للس��يدة العجوز 

بداية من الموسم المقبل بعد التعاقد معه ل�3 سنوات مقبلة.

بعد وصول ساري.. يوفنتوس يرصد 
55 مليونا لضم نجم سان جيرمان

قام الل��واء موفق جمع��ة رئيس االتحاد 
الرياضي العام يرافقه إيهاب حامد رئيس 
مكتب الش��باب وط��ارق حاتم ودرويش 
حميد عضوي المكتب التنفيذي لالتحاد 
الرياض��ي العام بزي��ارة تفقدي��ة للنادي 
الريف��ي بالكفر وكذلك لمدين��ة المزرعة 
الرياضي��ة بالس��ويداء وتفق��د مالعبه��ا 
وصاالتها ومنه��ا صالة الجمباز كما كانت 
هناك لق��اءات مع المش��اركين بالدورة 
المركزية لصقل وتأهيل مدربي قوة بدنية 
رياض��ات خاصة وبع��ض العبي منتخب 
ناش��ئي س��ورية لكرة الق��دم وعدد من 
س��يدات النادي العربي لكرة القدم خالل 
تواجدهن بالصال��ة الرياضية في تغطية 

تلفزيونية مباشرة.

أقام فرع السويداء لحزب البعث العربي االشتراكي حفاًل 
لتكرم األبطال الرياضيين الذي��ن حققوا نتائج متقدمة 
عل��ى المس��توى الخارجي بحضور اللواء فوزات ش��قير 
أمين فرع الحزب واللواء عامر ابراهيم العش��ي محافظ 
الس��ويداء واللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي 
العام وإيهاب حامد رئيس مكتب الشباب وطارق حاتم 
ودروي��ش حميد عض��وي المكتب التنفي��ذي لالتحاد 
الرياض��ي الع��ام ومعين نص��ر عضو مجلس الش��عب 
وعدد من المس��ؤولين بالح��زب والدولة كما تم تكريم 
أس��اتذة وطالب كلية الفنون الجميلة الثانية بالسويداء 
لمشاركتهم ضمن فعالية مهرجان الشام الدولي للجواد 
العربي 2019 ومش��اركة فاتن المغرب��ي في التصميم 

الغرافيكي لفعالية االتحاد الرياضي والمهرجان.

بطولة دولية في سورية خالل تشرين األول القادم

اللواء جمعة يستقبل أمين عام االتحاد الدولي لرفع األثقال
رئيس االتحاد الرياضي العام يتفقد مدينة المزرعة 

الرياضية والنادي الريفي بالسويداء 

فرع الحزب بالسويداء يكرم األبطال الرياضيين


