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فريق الجيش 
بطاًل للمرة الخامسة 

على التوالي 
والسابعة عشرة 

في تاريخه

قبل مرحلة من انتهاء الدوري 
الكروي الممتاز 2018 - 2019

64 3 قرعة متوازنة لمنتخبي الشباب 
والناشئين بتصفيات كأس آسيا لكرة القدم

طاولتنا حاضرة في اجتماعات 
االتحادات اإلقليمية والقارية والدولية

إياب دوري أندية الرجال بكرة السلة
االتحاد يتفوق على الوحدة والثورة يتغلب على اليرموك في المرحلة الثانية

مباراة فاصلة بين الجزيرة والحرية 
بين  فاصلة  مباراة  إقامة  الخميس(   ( القدم  كرة  اتحاد  قرر 
القادم  حزيران   24 اإلثنين  يوم  في  والحرية  الجزيرة  ناديي 
إلى مصاف  المتأهل  الفريق  لتحديد  الجالء  أرض ملعب  على 
إيقاف  قرر  كما   ، الفتوة  لمرافقة  الممتازة  الدرجة  أندية 
لعدم  كامل  عام  لمدة  بيلونة  محمد  الجهاد  نادي  العب 

حضوره إلى مقر اتحاد الكرة لالستماع إلى شهادته.

شهر الفضائل واالنتصار
يستقبل الرياضيون على اختالف مواقعهم ومؤسساتهم ومهامهم 
ش��هر رمضان الكريم مع جماهير ش��عبنا في وطنن��ا الغالي بكل 
الحرص والمحبة للعقيدة واإليمان ويتذكرون مآثر ش��هر الفضائل 
ب��كل مفرداته��ا وآثارها وتأثيره��ا والكل حريص عل��ى أن يؤدي 
بالطاقة القصوى الطقوس والع��ادات والعبادات المتعارف عليها 
في هذا الش��هر المب��ارك وأن يكون الس��لوك األمثل في المرتبة 

األولى من العمل المطلوب.
نتذكر ونؤكد أن في شهر رمضان ترتقي األمور إلى أعلى درجاتها من 
خالل المحبة والتسامح والتعاون واإلخالص وااللتزام واالنضباط 
والصب��ر والتحمل والكرم والتهافت على فعل الخير واالبتعاد عن 
السيئات والجهد في صون الكرامات والعبادة الصادقة وفي مقدمة 
كل م��ا ذكر الثبات والمقاومة والدفاع عن األوطان أي أن ش��هرنا 
العظيم هو ش��هر الش��هادة والفداء والتضحي��ة والعطاء نعم هو 
كذلك ش��هر الفضائل والش��هداء واالنتصار ولو استعرضنا تاريخنا 
بكل ما فيه من وقفات فخر وعزة وعطاء وانتصارات كبرى لوجدنا 
أن معارك الحس��م واإلرادة والع��زم وحماية األوطان والدفاع عن 
اإلنس��انية واإلنس��ان والعقائد والتراث تم إنجازها في هذا الشهر 
العظي��م إن كانت تلك المعارك في ش��كلها القدي��م أو في أنها 
بالعص��ر الحديث في التاريخ أخب��ار وأنباء عنها وفي الحاضر صور 

ومحطات وحكايات بطوالت عنها.
نعم هي معارك بطوالت حاس��مة وقف خاللها جيش��نا الباس��ل 
العظي��م وقفات عز وكرامة وكبرياء وعنفوان في وجه االس��تبداد 
واالس��تعمار والطغيان والعدوان واستطاع جيشنا البطل في كل 

معاركه الرمضانية الكبرى دحر المعتدين وحماية األوطان.
واليوم يعود ش��هر رمضان علينا بخيره الوفير ووطننا يس��جل من 
خالل جيش��ه العظيم وقواته المس��لحة الباسلة وش��عبه الصابر 
الباسل وحكمة وشجاعة قائده المفدى الرئيس بشار األسد رئيس 
الجمهورية االنتصار تلو االنتصار على جيوش الصهاينة واالستعمار 
والتكفير ويدك معاقلهم فيما تبقى لهم من جيوب وأوكار ويدمر 
ف��وق رؤوس��هم كل ما بنوه من حصون وأف��كار وذلك على طريق 

النصر الكبير المنتظر نصر سورية العظيمة.
واالنتص��ارات ال تتجزأ ويكم��ل بعضها بعضًا وها ه��م رياضيونا 
يسيرون على خطا قواتنا المسلحة وعلى هدي وتوجيهات قيادتنا 
ويتمثلون فكر ودعم ورعاية قائدنا الس��يد الرئيس بش��ار األس��د 
رئي��س الجمهورية ويترجم��ون كل ذلك عمليًا ف��وزًا وانتصارات 
عربي��ة وإقليمي��ة ودولية وقاري��ة انتصارات تتناس��ب مع كون 

الرياضة ثقافة وأسلوب حياة.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام

12 ميدالية منوعة لمنتخب المصارعة في بطولة المتوسط
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الجيش يؤكد تفوقه
الجيش × جبلة 1/4

رياض أمين
س��يطر رجال الجيش على المباراة 
بشوطها األول ويلعب بمنقطة ضيفه 
حتى الدقيقة 20 عندما س��جل عبد 
الملك عني��زان هدف الجيش األول 
ويحول حارس جبلة تس��ديدة باسل 
مصطفى لركني��ة وبالدقيقة 29 من 
حرة لجبلة رفعها كنان ديب س��جل 
محمد عوض التعادل ليرتد الجيش 
مهاجم��ًا ويس��دد الواكد ك��رة قوية 
ارت��دت من حارس جبل��ة ليعيدها 
بالعالي ويمس��ك  باس��ل مصطفى 
حارس جبل��ة كرة رض��وان وأخرى 
لع��ز الدي��ن وبالدقيقة 45 س��جل 
محمد الواك��د هدف الجيش الثاني 
عن يس��ار حارس المرمى ولينتهي 
الشوط األول بتقدم الجيش بهدفين 

لهدف.
الجي��ش  تاب��ع  الثان��ي  الش��وط 
وبالدقيقة  بق��وة  أفضليته وهاجمه 
55 س��جل باس��ل مصطفى الهدف 
الثالث بتس��ديدة من خ��ارج جزاء 
جبلة ليرتد األخير مهاجمًا ويس��دد 
محمد لول��و فوق العارضة ورفع عبد 
الملك عنيزان كرة على رأس رضوان 
قلعجي وفوق عارضة جبلة وبالدقيقة 
70 انفرد محم��د الواكد ومرت كرته 
عن يس��ار القائم بالدقيقة 82 سجل 
الالعب نفسه الهدف الرابع للجيش 
من حرة من خ��ارج منطقة الجزاء ، 
ولتنتهي المباراة بفوز الجيش بأربعة 
أهداف له��دف مهدت لحصوله على 

اللقب.
حض��ر المباراة الل��واء موفق جمعة 
رئي��س االتح��اد الرياض��ي الع��ام 
والدكتور ماه��ر خياطة نائب رئيس 
االتح��اد الرياض��ي الع��ام وف��ادي 
الدب��اس رئي��س اتحاد ك��رة القدم 
ومهند طه رئي��س اللجنة التنفيذية 

لفرع االتحاد الرياضي  بدمشق

هدف من ذهب
الطليعة × الساحل صفر/1

عمار شربعي
أفضلية نسبية فرضها العبو الساحل 
على مجريات أغلب أوقات الش��وط 
األول بجه��ود كبيرة بذلها الس��عيد 
والديبو والقلفاط والذين حضروا عدة 

كرات للش��لهوم والغ��الب فتصدى 
القائم لكرة األول وبراعة الخلف لكرة 
الثاني بالمقابل كاد العويد أن يزعزع 
اندفاع الضيوف بكرة صدها العيسى 
ببراع��ة قب��ل أن تظه��ر مالمح قلة 
االنس��جام عل ى العبي الطليعة ال 
أمر الذي أفرز الكثير من االضطرابات 
التكتيكي��ة بين الالعبين الش��بان 
والمخضرمين رافقها بعض الهفوات 
الدفاعي��ة الت��ي س��اعدت العب��ي 
الساحل على مواصلة الهجمات التي 
بدأت من األطراف السعيد والصالح 
ومن العم��ق القلفاط وأبو عمش��ة 
م��ع محاوالت ج��ادة للحصول على 
كرات ثابتة قريبة من مرمى الطليعة 
به��دف الوصول للش��باك قريبة من 
مرم��ى الطليع��ة به��دف الوص��ول 
للش��باك بأقصر الطرق وكان لهم ما 
أرادوا فس��دد علي السعيد من كرة 
ثابتة عن يسار الخلف داخل الشباك 

عند الدقيقة 45.
ف��ي الثاني دف��ع البح��ري مدرب 
الطليعة بالمخض��رم مروان الصالل 
في المقدم��ة وأيمن الخالد لالرتكاز 
الفريق ولكن  بغي��ة ترتي��ب أوراق 
دون جدوى فانحصر اللعب وس��ط 
المي��دان وكثرت الكرات الطائش��ة 
م��ن الطرفين وم��ع م��رور الوقت 
يعاود الس��احل أفضليته الميدانية 
بمحاوالت عدي��دة الختراق دفاعات 
الطليع��ة عن طري��ق المبدع محمد 
خش��اب الذي ش��كل ضغطًا كبيرًا 
عند منطقة الطليعة وحارسه الخلف 
متتاليتين  لكرتي��ن  تصدى  والذي 
ل الع��ب نفس��ه بالمقاب��ل جاءت 
محاوالت الطليعة خجولة ولم تتعد 
ح��دود منطق��ة مدافعي الس��احل 
باس��تثناء الك��رة التي دخ��ل عليها 
حم��زة كردي وحوله��ا للمرمى لكن 
اليوس��ف أخرجها بالرمق األخير من 
على خط المرم��ى قبل أن يتصدى 
األشقر لقذيفة الخالد وكرته الساقطة 

مع نهاية اللقاء.
لقطات

قام��ت رابط��ة مش��جعي الطليعة 
باس��تقبال رابطة مشجعي الساحل 
خ��ارج ح��دود الملعب ف��ي ظاهرة 

إيجابية .
مش��ادة كالمية عنيفة حصلت على 
السدة الرئيسية بين مشجعين من 

الطليعة ولم تفلح محاوالت رئيس 
ن��ادي الطليعة وأعض��اء إدارته في 
إنهاء الخالف األمر الذي أدى لتدخل 

عناصر حفظ النظام.
اعترض كادر والعب��ي الطليعة على 
حك��م الراية لعدم احتس��ابه هدف 

تجاوز خط المرمى حسب رأيهم.

هدوء ورضا
حطين × الوثبة 1/1

محمد عجان
بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف خرج 
فريقا حطين والوثبة أحبابًا بعد مباراة 
جيدة المستوى واألداء من الطرفين 
وعامرة باإلثارة والمهارة واإلمكانيات 
وبعي��دًا عن ضغ��وط النقاط حيث ال 
خ��وف من الهب��وط وعل��ى مزاحمة 
على المنافس��ة فقد ق��دم الفريقان 
مباراة نظيف��ة وهادئة وعامرة بالروح 
الرياضية العالية وتقاس��ما ش��وطي 
ونتيج��ة  وأداء  مس��توى  المب��اراة 
وكان��ت بح��ق فرصة لحطي��ن الذي 
ش��ارك بفريق جله من الشباب الذي 

أكد كفاءته وأثبت إمكانياته.
اإلص��رار  في��ه  ب��دأ  األول  الش��وط 
والتصمي��م على التس��جيل المبكر 
وتشكيل  السريعة  الهجمات  فتبادال 
الخطورة المباش��رة عل��ى المرميين 
مع أفضلية للوثبة في وسط الملعب 
واالس��تحواذ  الصحي��ح  واالنتش��ار 
على الكرة وبالتالي تش��كيل خطورة 
وفاعلية على مرمى حطين فتس��رع 
رام��ي عامر ف��ي التس��ديد وتدخل 
حارس حطين ه��ادي منون وحول 
كرة على غليوم لركنية وتدخل القائم 
األيم��ن في وجه قذيفة أنس بوطة ، 
في الوقت الذي غلب على أداء شباب 
حطين طابع التسرع والرعونة فأكثر 
العبوه م��ن التمريرات الخاطئة ومع 
ذلك نجح الفريق ف��ي مجاراة رجال 
الوثبة بل والتفوق أحيانًا وس��نحت 
لمهاجميه عدة فرص س��هلة أهدرها 
مصطفى جنيد من مباشرة على خط 
المرب��ع الكبير وانف��رد العويد تمامًا 
بحارس الوثب��ة وأهدر بجانب القائم 
وثالثة للواعد زين خديجة أمس��كها 

حارس الوثبة على دفعتين.
الش��وط الثان��ي لم تم��ض دقيقة 
واح��دة حتى تمكن الوثبة من طرق 
مرمى حطين به��دف وال أحلى عبر 

عب��د اإلله حفي��ان الذي س��دد كرة 
ح��ارس حطين  باغت��ت  مفاجئ��ة 
وخدعت��ه وم��رت من يمي��ن يديه 
لتعانق الش��باك دقيقة 46 وس��ط 

ذهول الجميع.
ليسارع حطين ويستلم الزمام وبأداء 
فن��ي أكثر فاعلية وس��ط س��يطرته 
الميدانية وضغط بشدة عبر هجمات 
س��ريعة ومتقن��ة وبدأ العب��وه في 
التسديد من مختلف الجهات فأنقذ 
حارس الوثبة كرة الجنيد المباش��رة 
وك��رة ثانية من الجنيد للعويد الذي 
تابعها عل��ى الطاير لتمر عن يس��ار 
حارس الوثبة وإدراك التعادل د 66 
وكاد العويد أن يسجل هدف التقدم 
لحطي��ن بعد دقيق��ة عندما تطاول 
لك��رة عالي��ة وتابعها برأس��ه لكنها 

مسحت العارضة.

اإلنهيار
الحرفيون × الشرطة صفر/5

محمد هاشم إيزا
س��جلها محمد كام��ل كواية، هادي 
مل��ط، صهي��ب الش��ربجي 2، مجد 

الغايب د )27، 50، 69، 85، 90(.
في مباراة طابقية س��يطر الش��رطة 
عل��ى كاف��ة مفرداتها وأه��در فرصًا 
محقق��ة بلغ��ت 13 فرصة مباش��رة 
للتسجيل لو استثمرت لدخل فريق 

الشرطة موسوعة )غينيس(.
عمومًا المباراة كان��ت مملة هابطة 
المستوى )لملم( الحرفيون العبيهم 
قبل المب��اراة وتأخ��روا للنزول إلى 
الملع��ب حتى ما قب��ل دقائق على 
انطالقته��ا بذريعة عدم اس��تالمهم 
راتب الش��هر الماض��ي، فكانوا ظاًل 
وخيااًل لعبوا بال روح أو اكتراث ولم 

يعيروا المباراة أية أهمية وللحقيقة 
جاء اللقاء بال مبالغة بين الش��رطة 
البدي��ل الش��اب كامل  والح��ارس 
تفتنازي المعار م��ن االتحاد والذي 
كان بط��ل المب��اراة رغ��م األهداف 
الخمس��ة التي هزت ش��بكة مرماه 
بعد أن أنقذ عرينه من ثمانية فرص 

مؤكدة أخرى.
باس��تثناء الدقائق العش��ر األولى من 
بداي��ات الش��وط األول التي ش��هدت 
امت��دادات متبادلة م��ن الطرفين فقد 
أحكم الش��رطة قبضته عل��ى الميدان 
وكب��ل العب��ي الحرفيي��ن باألغ��الل 
واألصفاد وبدأ س��يل التسديدات على 
مرم��ى )تفتن��ازي( تارة عب��ر الكرات 
المرفوعة من الطرفين عن طريق العلي 
والنه��ار وتعمل��ق الحارس ف��ي إبعاد 
ك��رات الكواية وس��ردار وملط وعلوان 
حت��ى جاء الهدف األول عبر ركلة جزاء 
نفذها )كواية( بنج��اح بعد أن تعرض 
)ملط( لعرقل��ة.. وأبعد تفتنازي فرصة 
س��ردار ورد القائ��م األيس��ر تس��ديدة 
الكواية وتحولت كرة العلي لركنية وعاد 
الحارس فتصدى لتس��ديدات الشريف 
والعل��ي، في ظل انهي��ار تام ألصحاب 

األرض بعد هدف الكواية.
ووس��ط ذلك االنهيار وحالة التردي 
أضاف )مل��ط( اله��دف الثاني من 
تمريرة سردار بينما كان المدافعون 
يتفرج��ون وأض��اع عقب��ة المرعي 
فرصة ش��رطاوية محققة بعد انفرادة 
بالمرمى وس��جل أصح��اب األرض 
تواجدًا بتس��ديدة بالل التي أمسكها 
الح��ارس )أوس��ي( ال��ذي بقي في 
اس��تراحة تام��ة وأط��اح بصي��ص 
والغايب والش��ربجي عل��ى التوالي 
بثالث فرص في غضون ست دقائق 

حتى أحرز الش��ربجي الهدف الثالث 
من مواجهة انفرادي��ة مع الحارس، 
وب��الل الحرفيي��ن بك��رة ارتفع��ت 
واستمرت س��يطرة الضيوف وأفسد 
تفتنازي فرصتي كواية وأحمد مرعي 
ومرة أخرى تدخل القائم األيمن ورد 
كرة الش��ربجي مانع��ًا فرصة أخرى 
للشرطة وأنقذ الحارس فرصة كواية 
الرابع  لكن الشربجي عوض بالهدف 
عندما حول كرة مرفوعة إلى المرمى 
وحاول قائد الحرفيي��ن دياب بكرة 
الش��اب  واختتم  انحرفت  خجول��ة 
الغايب الخماسية مستغاًل كرة عائدة 

من المدافعين مع صافرة الختام.

تعادل خاسر
الوحدة × تشرين 1/1

صبحي أبو كم
س��جل للوحدة: خال��د مبيض)79( 
أب��و  حس��ن  لتش��رين:  وس��جل 

زينب)90+5(.
تعادل الوحدة وتش��رين المنافسين 
على الصدارة إيجابًا بهدف لكل منها 
في مباراة س��يطرت عليها العصبية 
أكثر م��ن األداء الفني ألهمية الفوز 
بنقاطه��ا ال���3 لتحس��ين الترتيب 
على س��لم الدوري، وس��يطر عليها 
إضاعة الفرص الس��هلة في الش��وط 
االول وب��رز بش��كل واض��ح تك��رار 
الت��ي وقعت بوقت  حاالت اإلصابة 
البدل الضائع في الش��وط األول الى 
4 دقائ��ق وفي الثان��ي الى 6 دقائق 
وأكثر ما يميز األداء قطع الكرات في 
وسط الملعب، وعدم االستفادة من 
الكرات الركنية التي فاقت المألوف  
باس��تثناء الهدف المتأخر لتش��رين 
وذهبت أكثر التس��ديدات المباشرة 
هب��اء ، وتبادل الجمه��ور الهتافات 
الخارجة علن ال��روح الرياضية قبل 

المباراة وخاللها وبعها.
اتس��مت بدايتها بامتداد على مرمى 
الوح��دة فذهب��ت تس��ديدة محمد 
مرمور األولى بجانب القائم والثانية 
حارس  عالم��ة  ابراهي��م  التقطه��ا 
مرمى الوحدة، وأغلى الفرص انفراده 
بجانب  بالعالمة س��ددها  للمرم��ور 
القائم األيم��ن، رد الوحدة عبر ربيع 
س��رور بتج��اوز مدافع الو تش��رين 
وس��دد من خ��ارج منطق��ة الجزاء 
بجان��ب القائ��م، وتس��ديدة ثاني��ة 

للوح��دة صده��ا المرعي م��ن امام 
المرمى منطقة الجزاء تابعها س��رور 
القائم, وخرجت تس��ديدة  بجان��ب 
قصي حبيب المباشرة فوق العارضة.

وبع��د حال��ة أداء هادئ ف��ي بداية 
الثاني تص��دى رامي اليقه لكرة من 
ركني��ة التقطها العالم��ة  رد الوحدة 
بس��ديدة لربيع سرور علت العارضة، 
وس��دد المرمور كرة بجان��ب القائم 
واستمر اللعب على هجمات متكررة 
من الطرفي��ن حت��ى)79( من كرة 
خلقية مرفوعة لوسط منطقة الجزاء 
تابعها خالد المبيض براس��ه هدف 
التقدم للوحدة، وفي)5+90( تصدى 
حس��ن أبو زينب ال��ى لرفعة ركنية 
من جه��ة اليمن وأودعها في مرمى 

الوحدة هدف التعادل.
لقطات

- حضر المباراة د. ماهر خياطة نائب 
رئيس االتحاد الرياضي العام و فادي 
الدب��اس رئي��س اتحاد ك��رة القدم 

ومهند طه رئيس تنفيذية دمشق.
- أخرج حكم الساحة غياث الدباس 
مدي��ر فري��ق الوحدة م��ن الملعب 

لتهجمه على حكم الراية.
م��ن  العدي��د  الجمه��ور  اطل��ق   -
المفرقع��ات الدخاني��ة الملون��ة الي 
غطت جانبًا كبيرًا من الملعب لدقائق.

فوز معنوي 
الكرامة × االتحاد 2/3 

محمود جمعة 
قدم الكرامة وضيف��ه االتحاد مباراة 
جميل��ة مفتوح��ة األداء بعيدة عن 
الحساس��ية اس��تعاد خاللها النسور 
الزرق رضا جمهوره بفوز معنوي على 
فريق كبير ، وبغض النظر عن ظروف 
الفريق الضيف ، فال شك أن الكرامة 
قدم مس��توى فني��ًا جي��دًا وبدت 
لمس��ات الحموية ظاه��رة في بناء 
الهجم��ات والتس��جيل ، فيما لعب 
االتحاد بخبرته بأقل جهد واحتكاك 
ممكن ، الفريقان نوعا في الهجمات 
التركيز الكرماوي كان على االختراق 
من العمق والتس��ديد من مسافات 
بعيدة وأثم��رت ب�3أهداف للذكرى 
فيما عم��ل االتحاد عل��ى االختراق 
م��ن الخاصرتين والتمري��ر الكرات 

العرضية وشكل خطورة دائمة .
لغة األهداف :

- ه��دف الس��بق كان ك��ن نصيب 
االتح��اد عب��ر محم��د غب��اش من 
تس��ديدة بعيدة بح��دود /30/ مترا 
األيس��ر  المقص  بأعل��ى  اس��تقرت 
لمرمى الش��يحة حارس الكرامة في 

الدقيقة /7/ ..
- هدف التعدي��ل للكرامة جاء عبر 
المتألق زيد غرير من تسديدة قريبة 
من حدود منطقة الجزاء  قرب القائم 
األيم��ن لمرمى مهن��د الخياري في 

الدقيقة /9/ ..
- هدف التقدم للكرامة من تسديدة 
لمحم��د كروم��ا من خ��ارج منطقة 

الجزاء في الدقيقة /16 / ..
- هدف التعادل لالتحاد جاء برأسية 
الغباش أيضا من ركنية العمري في 

الدقيقة /59/ ..
للكرامة بتس��ديدة  الف��وز  -ه��دف 
صاروخية بعيدة المدى سددها جهاد 
بسمار بعيدا عن متناول  الخياري .

فوز وهبوط
المجد × النواعير 2/صفر

ف��از فري��ق المج��د عل��ى النواعير 
بهدفي��ن دون رد بملع��ب الجالء.. 
لكن ذلك لم يش��فع ل��ه البقاء في 
عداد أندية المحترفين ليهبط الفريق 
العريق للدرجة األولى قبل جولة من 
ختام الموسم بعد فشله بتحقيق أي 
باألس��ابيع األخيرة ومعاندة  انتصار 
الحظ له منذ انطالقة الدوري وحتى 
ركالت الجزاء لم يكن يسجلها وضاع 
منه��ا 6 حتى وج��د نفس��ه مهددًا 
بش��كل كبير ومن ثم هب��ط فعليًا 
بعد فوز الساحل أمس على الطليعة 
بحماه بهدف وبقي فارق النقاط ال�5 

لمصلحة الساحل .
الفريق األورق دخ��ل المباراة ليحصد 
على كل النقاط ليبقي آماله الضئيلة 
مش��روعة وعين��ه على اللق��اء اآلخر 
بحم��اه ، وأثم��ر ضغطه ع��ن هدف 
رجا رافع بعد مرور نصف س��اعة على 
البداية أضاع خاللها الفريق عدة فرص 
للتس��جيل بالمقابل ح��اول النواعير 
طرق مرمى السيد عدة مرات ، واستمر 
الح��ال على ماهو عليه بالثاني وامتد 
الطرف��ان للمواق��ع الهجومي��ة لكن 
الغلبة كانت للمج��د بهدف التثبيت 
في الدقيقة 77 من كرة اس��تفاد منها 

أحمد حمو ووضعها بالشباك .

 علي شحادة

قبل مرحلة من انتهاء الدوري الكروي الممتاز 2018 - 2019

فريق الجيش.. بطاًل للمرة الخامسة على التوالي والسابعة عشرة في تاريخه

ال��دوري  منافسات  من  والعشرين  الخامسة  المرحلة  نتائج  ش��اءت 
الممتاز لكرة القدم لموسم -2018 2019 أن تتوج فريق الجيش بطاًل 
للموسم وحاماًل للقب للسنة الخامسة على التوالي والسابعة عشرة 
في تاريخه وهو إنجاز غير مسبوق يسجل ل�«الزعيم« ويستحق عليه 

التهنئة والمباركة إدارة وإداريين ومدربين والعبين.
ليرافق  األولى  للدرجة  المجد  فريق  هبوط  المرحلة  هذه  في  وتأكد 

الحرفيين الذي سبقه إلى هذا المصير.
في هذه المرحلة التي أعلنت التتويج لحامل اللقب وبالتالي زيادة رصيد 
فريق الجيش من بطوالت الدوري ليكون رقمًا قياسيًا بدأت الخطوات 
المؤدية إلى ذلك من يوم الخميس حين استضاف فريق الجيش فريق 
الحلم وهكذا كان حيث  ليقترب من تحقيق  الفوز  جبلة وكان عليه 
أدى العبو الجيش ما عليهم وحققوا الفوز المطلوب كخطوة أولى 

وضرورية باتجاه التربع على القمة.
»محمد  هدافهم  كسر  أيضًا  وفيه  وملفتًا  عريضًا  فوزهم  وك��ان 
)عارف  حطين  نادي  ه��دّاف  باسم  المسجل  القياسي  الرقم  الواكد« 
اآلغا( ليكون هو صاحب الرقم الجديد 29 هدفًا والسابق 27 هدفًا لآلغا.
كل  كانت  التنافس  أيام  من  الجمعة  )أمس(  أي  التالي  اليوم  وفي 
الفيحاء  في  وتشرين  الوحدة  بين  القمة  مباراة  باتجاه  العيون 
بالعاصمة حيث نتيجتها ذات أثر وتأثير على مواقع الكبار المتنافسين 
على اللقب وجاءت المباراة صعبة في مجرياتها وسط حرص الفريقين 
على البقاء في دائرة الضوء واإلبقاء على أمل الفوز باللقب وسارت 
األمور كما اشتهت سفن الوحدة أواًل وذلك عندما تقدم بهدف في 
وقت متأخر من الشوط الثاني وظن المتابعون دون استثناء أن حسم 

)اللقب الغالي( سيحتاج قواًل وفعاًل للجولة األخيرة من المنافسات.
تشرين  أحرز  إذ  الفريقين  سفن  تشتهي  ما  عكس  جرت  الرياح  لكن 
تعادل  الحسابات  كل  في  وه��و  الضائع  ب��دل  الوقت  في  التعادل 
لتشرين  مفيد  لكنه  اللقب  على  المنافسة  طريق  على  للطرفين  خاسر 

ما  وكان  آسيوية  مشاركة  يضمن  كي  الدوري  لبطل  وصيفًا  ليكون 
نتائج  كانت  مهما  باللقب  الجيش  فريق  احتفاظ  في  حاسمًا  حدث 
الجولة األخيرة حيث كل االحتماالت هي في صالحه بالجولة القادمة 

واألخيرة.
في كل األحوال ضحكة فريق الجيش كبيرة وغصة الوحدة وتشرين 
كبيرة أيضًا وهذه هي حال كرة القدم وهذه هي لغتها وللحقيقة 
أكثر من مرة واعتالها  الثالثة  المتنافسين  بين  انتقلت  الصدارة  فإن 
وفي  كثيرًا  تشرين  نصيب  من  كانت  وربما  والوحدة  وتشرين  الجيش 
النهاية استقرت لمن تعود عليها ولمن يملك النفس الطويل للفوز 
من  الجيش  غير  بها  فاز  ولو  مستحقًا  بطاًل  قمتها  على  والتربع  بها 
منافسيه المباشرين لما كان ذلك غريبًا ويبدو أن اللقب يهوى ويحب 

فريق الجيش وهو يسعى له كما سعى له الزعيم.
وفي السفح كانت األمور معلقة أيضًا لمعرفة صاحب البطاقة الثانية 

لوداع الممتاز والذهاب إلى الدرجة األولى.
وفي هذا االتجاه ضحك الحظ للساحل الذي اجتهد وفاز على الطليعة 

في حماة فحسم األمر لصالحه واستمر في الممتاز بامتياز.
الساحل  فوز  فإن  العاصمة  في  النواعير  على  فوزه  فرغم  المجد  أما 

أسقط كل أحالمه وجعل جولة النهاية تحصيل حاصل بنتائجها.
الساحل استحق المباراة وحظ أوفر للمجد الذي وصل إلى هذه المرحلة 

وودع األضواء وكانت يداه مساهمتين في ذلك!!
_ في حمص انتهى اللقاء الذي فيه رائحة الزمن الجميل بين الكرامة 
فوز  األح��وال  كل  في  وهو  األرض  أصحاب  لصالح  االتحاد  وضيفه 

يحسب له وهو يسير في حلة جديدة.
_ وفي حلب صال الشرطة وجال وسجل أهدافًا في مرمى الحرفيين 

أفرحته ولم تؤلم منافسه كثيرًا ألنه تعود على مثل هذه الحاالت.
التعادل سيد األحكام بين حطين والوثبة  الالذقية فكان  أما في   _

فخرج الفريقان مرتاحين لها ألنها ال تقدم وال تؤخر.
وكانت المباريات المتممة لألسبوع الرابع والعشرين انتهت كما يلي:
الجيش فاز على الساحل 1/صفر وجبلة على المجد 3/1 وتعادل االتحاد 

مع حطين 2/2 وإليكم تفاصيل المرحلة الخامسة والعشرين.

ترتيب المرحلة 25
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقالترتيب
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من القلبمن القلب

عندما يرغب أي ناد في بلدنا وال نتحدث عن األندية الكبيرة 
المحترف��ة أقول عندما يرغب هذا الن��ادي بتحقيق نجاح ما 
فإنه يس��تنفر كل عناصر قوته، وكل جهود أس��رة النادي كي 
يحقق هذا النجاح أو الس��بق الرياض��ي، فإن لم يتمكن من 
تحش��يد كل القوى إن كان على صعيد اإلدارة أو التدريب أو 
الدعم اللوجستي، أو دعم الجمهور فإن هذا النادي واقع في 
أزمة وهو في حالة غيبوبة فاالستنفار لم يجد نفعًا بدليل أن 

النادي معرض للهبوط على سبيل المثال إلى درجة أدنى..
أتحدث عن ناديين في دمشق العاصمة، نادي الثورة ولعبته 
األساسية كرة السلة، ونادي المجد ولعبته األولى كرة القدم.
م��ن ال يع��رف تاريخ ن��ادي المجد »دمش��ق األهلي« ومن 
ينسى س��جله المتألق المسجل في مس��يرة الكرة السورية، 
وم��ن ال يتذك��ر النج��وم الكرويي��ن الذين واكبوا مس��يرة 
المنتخبات الس��ورية بكرة القدم وه��م من أبناء هذا النادي 
ومن صناعته، كل هذا التاريخ بدأ من مقر النادي المتواضع 
في الصالحية، المجد اآلن مؤسس��ة رياضي��ة تملك ملعبها 
ومس��بحها واس��تثمارها، والمجد اآلن يمل��ك إمكانية أن 
يكون في مقدمة األندية الس��ورية بك��رة القدم، لكن ما نراه 
محبط للغاية، فالنادي على وش��ك الهبوط بلعبته األساسية 
كرة القدم إل��ى الدرجة األولى مودعًا الممتاز وهي ليس��ت 
المرة األول��ى، فهل تخلى أهل النادي وجمهوره عن ناديهم، 
وهل خ��ذل المدرب ناديه أم أن الالعبين فقدوا حماس��هم 

واستسلموا لألمر الواقع، األمر مثير للدهشة واالستغراب!!
أم��ا النادي الثاني في دمش��ق فإنه مث��ال للمثابرة، وقدوة 
في تكات��ف جمه��وره ومحبيه، ومث��ال ناجح ج��دًا إلدارة 
ناجح��ة واختيار أنجح ألطقم تدريبي��ة ومتابعة وتصميم ال 
يتوقف، ومحاوالت متكررة للمشاركة في منافسات خارجية 
لتجميع خبرة تدعم المستوى الفني حتى ولو لم تحقق هذه 
المش��اركات كل أهدافها إال أن المش��اركة بحد ذاتها دليل 

نجاح وتخطيط.
والنتيجة؟!! نادي الثورة لم يكتِف ببطولة الكأس للس��يدات 
بكرة الس��لة، بل هو اآلن بطل للس��يدات بالدوري أيضًا، أي 
أن هذا النادي المثابر فاز س��لويًا بأه��م بطولتين محليتين 

)الدوري- الكأس( للسيدات.
ه��ذه مقارن��ة لناديين في العاصمة دمش��ق وف��ي لعبتين 
مختلفتين كرة القدم وكرة السلة وكالهما من أندية دمشق 
العريقة لكن وجهة الس��ير تختلف، فالمجد لم يمسك بكل 
عناص��ر قوته ولم يحصل على دعم أس��رته الرياضية، وخذله 
العب��وه والجهاز التدريبي لفريق��ه واألجدى، اآلن هو البحث 
عن األس��باب الحقيقي��ة والعميقة التي أدت به��ذا النادي 
العمالق إلى هذا المصير أما نادي الثورة فإس��م على مسمى 
فقد حقق القفزة النوعية وحقق الهدف وهو مطالب أن يبقى 

في القمة التي وصل إليها وهو األمر األصعب.

مقارنة البد منها

نبيل الحاج علي

العاصم��ة  ف��ي  )الخمي��س(  س��حبت 
الماليزية كوااللمبور قرعة تصفيات كأس 
آسيا للشباب تحت 19 س��نة وللناشئين 
تحت 16 س��نة، وجاءت القرع��ة متوازنة 
العم��وم حيث تتقارب مس��تويات  على 
المنتخبات لهذه الفئات العمرية ويصعب 
التكهن بمضمون ختامها ولنا بمشاركاتنا 
األخي��رة دالئ��ل وغص��ة، على أم��ل بأن 
نتجاوزها بالتصفيات القادمة للمنتخبين 
انطلقت بأجواء  التحضي��رات  خاصة وأن 
إيجابية وس��ننتظر المس��ابقة الرس��مية 

كونها المحك األساسي ألي منتخب.

شبابنا بالمجموعة الثالثة
منتخبن��ا الش��اب وق��ع منتخبن��ا ف��ي 
المجموع��ة الثالثة إل��ى جانب منتخبات 

طاجكستان لبنان وجزر المالديف.
وتقام مباريات التصفيات في طاجكستان 

وفق البرنامج اآلتي: 
6-11-2019: سورية × لبنان – طاجكستان 

× جزر المالديف
8-11-2019: س��ورية × ج��زر المالديف - 

طاجكستان × لبنان
10-11-2019: لبنان × ج��زر المالديف – 

سورية × طاجكستان
وين��ص نظام التصفيات عل��ى تأهل أبطال 
المجموعات ال�11 إضاف��ة إلى أفضل أربعة 
منتخب��ات حلت ف��ي المرك��ز الثاني، مع 
اإلش��ارة إلى أن البلد المضي��ف للنهائيات 
انط��الق  قب��ل  تحدي��ده  س��يتم  )ال��ذي 

التصفيات( سيش��ارك في التصفيات وفي 
حال كان من ضمن المنتخبات التي احتلت 
المركز األول فإن ع��دد المنتخبات )أفضل 

الثواني المتأهلة( سيرتفع إلى خمسة.
وكان منتخبن��ا ق��د أنهى مس��اء األربعاء 
مرحل��ة التجم��ع األول ال��ذي انطلق في 
الثاني من أيار الحالي، وس��يعود لملعبه 
التدريب��ي يوم الس��بت 11 أيار في مدينة 
الرياضي��ة بدمش��ق، حيث تم  الفيح��اء 
اختصار العدد إلى )36( العبًا هم األفضل 
نس��بيًا وف��ق رؤية ال��كادر الفن��ي الذي 
ج��رب عددًا كبي��رًا من الالعبي��ن الذين 
تم ترش��يحهم من كاف��ة األندية والدعوة 
الجديدة ش��ملت كاًل من الالعبين: يحيى 
الك��رك – ماه��ر دياب – أحم��د داوود - 
وس��يم أيوب - عمرمحم��د – عبد القادر 
شيخ موس – ياس��ين أبو كرش - أحمد 
عم��ارة – يام��ن مطل��ق - عب��د المجيد 
الشربجي- محمد معتوق- حاتم النابلسي 

)دمشق(.
هيثم اللوز- عبد القادر ش��عبان- هاشم 

رحال -محمد األسود )حمص(.
مصطفى السفراني - قتيبة دباغ - عبدهللا 

التتان )حماه(.
محمد مش��هداني – فضل غليص - مهند 
ش��مطة - يوسف عس��اف - أمجد فياض 
- ابراهي��م جم��رك - محم��د ريحانية - 

)حلب(.
أحمد حات��م – فضل فضة – محمد العبو 
– علي زينة – مثنى عرقاوي – عمر نعنوع 

– أحمد عجور )الالذقية(.
بش��ار س��الم – يزن حم��ود – خليل قادو 

)الحسكة(.

وتق��ام التصفي��ات على العم��وم خالل 
الفترة من 2 إلى 10 تش��رين الثاني 2019 
علمًا أن الس��عودية هي حاملة اللقب بعد 
الفوز بنهائي النس��خة االخيرة على كوريا 

الجنوبية 2/1.
القرعة

غرب آسيا
- المجموعة األول��ى: العراق )المضيفة(، 

عمان، فلسطين، الكويت، باكستان.
- المجموع��ة الثانية: قط��ر )المضيفة(، 

اليمن، تركمانستان، سريالنكا.
طاجاكس��تان  الثالث��ة:  المجموع��ة   -

)المضيفة(، سورية، لبنان، المالديف.
- المجموع��ة الرابع��ة: اإلم��ارات، إيران 

)المضيفة(، قرغيزستان، نيبال.
- المجموعة الخامس��ة: األردن، البحرين 

)المضيفة(، بنغالدش، بوتان.
الس��عودية  السادس��ة:  المجموع��ة   -
الهن��د،  أوزبكس��تان،  )المضيف��ة(، 

أفغانستان.
شرق آسيا

- المجموعة الس��ابعة: تايالن��د، ماليزيا، 
كمبوديا )المضيفة(، بروناي، جزر ش��مال 

ماريانا.
- المجموع��ة الثامنة: أس��تراليا، الصين 

تايبيه )المضيفة(، ماكاو، الوس.
- المجموعة التاس��عة: كوري��ا الجنوبية، 

الصين، ميانمار )المضيفة(، سنغافورة.
- المجموعة العاش��رة: الياب��ان، فيتنام، 

)المضيفة(، منغوليا، غوام.
- المجموعة الحادية عش��رة: إندونيس��يا 
)المضيفة(، كوريا الشمالية، هونغ كونغ، 

تيمور الشرقية.

والناشئين في رابع المجموعات
وسحبت في العاصمة الماليزية أيضًا قرعة 
تصفيات كأس آس��يا للناشئين تحت 16 
س��نة، حيث وقع منتخبنا في المجموعة 
الرابع��ة إل��ى جان��ب عمان، الس��عودية 

وباكستان.
وتقام مباريات التصفيات في الس��عودية 

وفق ما يلي: 
 – باكس��تان   × عم��ان   :)2019-9-18(

سورية × السعودية.
 – س��ورية   × عم��ان   :)2019-9-20(

السعودية × باكستان.
 – باكس��تان   × س��ورية   :)2019-9-22(

السعودية × عمان.
وينص نظام التصفيات على تأهل أبطال 
المجموعات ال�11 إضافة إلى أفضل أربعة 
منتخبات حل��ت في المرك��ز الثاني، مع 
اإلش��ارة إلى أن البلد المضيف للنهائيات 
)ال��ذي س��يتم تحدي��ده قب��ل انط��الق 
التصفيات( سيشارك في التصفيات وفي 
ح��ال كان م��ن ضمن المنتخب��ات التي 
احتلت المركز األول فإن عدد المنتخبات 
)أفض��ل الثواني المتأهلة( س��يرتفع إلى 

خمسة.
انطلق��ت  ق��د  الناش��ئ  وكان منتخبن��ا 
بوق��ت مبكر وع��اد مؤخرًا  اس��تعداداته 
من األردن بمعس��كر خارجي لعب خالله 
مباراتي��ن فاز بهما عل��ى أصحاب األرض 

بالنتيجة ذاتها 2/1.
البطولة  بلق��ب  اليابان توج��ت  وكان��ت 
في النس��خة الماضية ع��ام 2018 وذلك 
بعدم��ا تغلبت في المب��اراة النهائية على 

طاجيكستان 1-0.

وتنطل��ق التصفيات يوم 14 أيلول المقبل 
للمنتخبات التي تضم خمسة منتخبات، 
على أن تنطلق منافسات بقية المجموعات 
يوم 18 أيلول وتختتم التصفيات يوم 22 

من ذات الشهر.
القرعة

غرب آسيا
- المجموعة األولى: طاجيكستان، األردن 

)المضيفة(، نيبال، سريالنكا، الكويت.
- المجموع��ة الثانية: الهند، أوزبكس��تان 

)المضيفة(، البحرين، تركمانستان.
- المجموع��ة الثالثة: إي��ران )المضيفة(، 

أفغانستان، فلسطين، المالديف.
- المجموع��ة الرابعة: عمان، الس��عودية 

)المضيفة(، سورية، باكستان.
- المجموعة الخامسة: اليمن، بنغالدش، 

قطر )المضيفة(، بوتان.
- المجموعة السادسة: العراق، قرغيزستان 

)المضيفة(، لبنان، اإلمارات.
شرق آسيا

إندونيس��يا  الس��ابعة:  المجموع��ة   -
)المضيفة(، الصين، بروناي، الفلبين، جزر 

شمال ماريانا.
- المجموع��ة الثامنة: أس��تراليا، فيتنام 
منغوليا،  الش��رقية،  تيم��ور  )المضيفة(، 

ماكاو.
- المجموعة التاس��عة: كوريا الش��مالية، 
هونغ كونغ، سنغافورة )المضيفة(، غوام.

- المجموعة العاش��رة: الياب��ان، ماليزيا، 
كمبوديا، الوس )المضيفة(.

كوري��ا  الحادي��ة عش��رة:  المجموع��ة   -
الجنوبي��ة، تايالند، ميانم��ار )المضيفة(، 

الصين تايبيه.

قرعة متوازنة لمنتخبي الشباب والناشئين بتصفيات كأس آسيا لكرة القدم 

ربيع حمامة

صبحي أبوكم

النجم��ة  م��ع  الجي��ش  يلتق��ي 
األولى  المجموع��ة  ف��ي  اللبناني 
لكأس االتحاد اآلس��يوي واالتحاد 
ف��ي  البحرين��ي  النجم��ة  م��ع 
المجموع��ة الثانية ي��وم الثالثاء 
القادم حيث يس��تضيف الجيش 
فري��ق النجمة على ملعب اس��تاد 
المحرق في المنامة وتقام المباراة 
الثاني��ة بالمجموع��ة بين االتحاد 
األردني وهالل القدس الفلسطيني 
على ملعب عم��ان الدولي, وكلتا 
المباراتي��ن ف��ي تم��ام الس��اعة 
العاش��رة مس��اء. وتق��ام المباراة 
الهام��ة ف��ي المجموع��ة الثانية 
بي��ن الكويت الكويت��ي والجزيرة 
األردني على ملعب استاد الصداقة 
والسالم في مدينة الكويت، فيما 
يلعب االتح��اد والنجمة البحريني 

على استاد البحرين الدولي.
حظوظ

حظ��وظ الجيش ليس��ت مرتبطة 
بنتيجته بالدرجة االولى ، بل على 
الوح��دات وهالل  نتيجة مب��اراة 
الق��دس، إذا ف��از الوحدات ضمن 
انتقاله بصدارت��ه للمجموعة, وإذا 
تعادل أو خس��ر، يفقد امل التأهل 
للنهائ��ي وتصبح فرص��ة الجيش 
هي األقوى ألن فوزه على النجمة 
سيؤهله ،وبحال فاز هالل القدس 
على الوحدات تصب هذه النتيجة 
في خان��ة الجيش لتفوقه بالنقاط 
على الهالل ،آم��ال نادي الجيش 
متعلقة بمب��اراة الكويت والجزيرة 

بالمجموعة األخرىأيضًا.
وسبق أن فاز الجيش على النجمة 
0/1 والوحدات على هالل القدس 
2/6 وف��از الجزيرة عل��ى الكويت 

الكويتي 0/1.
األول��ى  المجموعتي��ن  ترتي��ب 

والثانية قبل الجولة األخيرة

كأس االتحاد اآلسيوي بجولته الختامية

)الثالثاء( آمال معلقة للجيش.. االتحاد تأدية واجب

مج 1
النقاطفارقعليهلهخسارةتعادلفازلعبالناديم
5311104610الوحدات1
52304229الجيش2
28-522179هالل القدس3
60-500528النجمة لبنان4

مج 2
النقاطفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالناديم
54101111013الجزيرة1
531152310الكويت2
44-511348النجمة بحرين3
91- 5014110االتحاد4

بهدفي��ن لمثلهما انتهت مب��اراة اإلياب بالدور 
ربع النهائي ل��كأس الجمهورية لكرة القدم بين 
الفتوة والنواعير, وتأه��ل النواعير للدور نصف 
النهائ��ي بف��وزه ذهابا على أرض��ه بهدف دون 
مقاب��ل, ويلتقي ف��ي دور النص��ف نهائي مع 
المتأهل من الوحدة والوثبة, وتوقفت المباراة 
في الدقيقة )4( من )5( دقائق الوقت بعد بدل 
ضائع بنهاية المباراة لمخالفة على العب الفتوة 
ف��ي منطقة جزاء النواعير وبعد فترة مناقش��ة 
قصيرة غادر حكم الس��احة الملعب دون اطالق 

صافرة نهاية المباراة. 

وتميز النواعي��ر بأدائه ال��ذي اعتمد فيه على 
التمريرات األرضية القصي��رة التي تمتد ألكثر 
م��ن 5 تمريرات متالحق��ة قبل قط��ع الكرة, 
وفيم��ا اعتمد الفتوة عل��ى التمريرات الطويلة 
اس��تطاع اقتناص الهدف االول عبر يزن االعسر 
من تس��ديدة ارتدت من العارض��ة)8( تابعها 
في الرم��ى, وأدرك النواعير الع��ادل)70( من 
كرة خلفية س��ددها ملهم أبوتاي��ه على يمين 
الحارس, واس��تطاع محمد طف��اش من احراز 
هدف التقدم للنواعير من جهة اليمين لمنطقة 
وسط جزاء الفتوة تابعها بالمرمى)90+2 وادرك 

الفتوة التعادل من تمريرة بينية سددها محمد 
عدرا)3+90. 

لقطات
- تابع المب��اراة د. ماهر خياط��ة نائب رئيس 
االتح��اد الرياضي الع��ام واس��ماعيل حلواني 
عضو المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام 
وف��ادي دباس رئيس اتحاد كرة القدم وجمهور 

زاد عن 3000 متفرج.
- ردد جمه��ور الفت��وة عب��ارات س��وقية بحق 
التحكي��م لفترات عديدة متقطعة دون اكتراث 

من طاقم التحكيم.

ش��هدت األي��ام الماضية جملة م��ن االعتذارات 
لمدرب��ي أندية الممتاز ش��ملت المج��د والفتوة 
وحطين م��ع لفظ منافس��ات الدوري أنفاس��ها 

األخيرة.
بعد خس��ارة ن��ادي المج��د الثقيلة أم��ام جبلة 
بالجول��ة قبل الماضية وزي��ادة وجع الفريق قدم 
مدربه عماد دحبور وال��كادر المرافق اعتذاره عن 
إكمال المهمة بعد أن بدت حظوظ النادي العريق 
ش��به مستحيلة حيث ابتعد آنذاك بفارق 5 نقاط 
عن الساحل فآثر كادره الرحيل قبل جولتين من 

النهاية.
ادارة ن��ادي المج��د اجتمعت عل��ى عجل وقبلت 
اعتذار الجهازين الفني واالداري عن عدم االستمرار 
م��ع الفريق عل وعس��ى تجد بارقة أم��ل بالبقاء، 
وقررت تشكيل لجنة إش��راف لقيادة الفريق تضم 

المهندس فايز خ��راط رئيس الن��ادي والمدربان 
هش��ام ش��ربيني وجمال درويش وكل��ف األخير 
مدرب��ًا لفريق الرجال وباش��ر مهامه من��ذ الثالثاء 
الماضي حيث قاد لقاء الفريق أمس أمام النواعير.

اعتذار عزام
أعل��ن أحمد عزام اس��تقالته ع��ن تدريب نادي 
الفت��وة بعد خروج فريقه من رب��ع نهائي الكأس 
على يد النواعير بالخسارة ذهاًبا )1-0( والتعادل 

في اإلياب )2-2(.
وق��ال عزام بكتاب االس��تقالة: أتمن��ى التوفيق 
لن��ادي الفت��وة وجماهيره العظيمة واش��كر كل 
إنس��ان س��اعد النادي عل��ى الصع��ود للممتاز 
والوصول لربع نهائي الكأس، الشكر الكبير لرئيس 
الن��ادي وأعض��اء اإلدارة والداعمي��ن، والجه��از 
الفني المس��اعد، وإخوتي الالعبين األبطال وكل 

من س��اهم بعودة الفتوة للمنافسة على األلقاب 
السنوات المقبلة«.

وأضاف بأن الهدف كان الوصول للمباراة النهائية 
لكن ظ��روف النادي حال��ت دون تحقيق الهدف 

معلنًا استقالته.
ابتعاد شديد

وكانت االعتذارات قد ش��ملت أيضًا نادي حطين 
عبر مدربه محمد شديد والتي قبلها مجلس إدارة 
الن��ادي وزاد عليها بجملة عقوبات لالعبين حتى 

إشعار آخر وهم:
عمر الترك، س��امر الس��الم، حازم جب��ارة، أيمن 

الصالل، يوسف أصيل، نور علوش.
ورغم استقالة المدرب وإيقاف عدد من الالعبين 
فقد تعادل الفريق م��ع االتحاد على أرض األخير 

يوم اإلثنين الماضي بهدفين لمثلهما.

النواعير أول المتأهلين للدور نصف النهائي 
بكأس الجمهورية لكرة القدم

اعتذارات للدحبور وعزام وشديد
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صبحي أبو كم

مالك الجاسم

أنور البكر

محليات

خرج العبو والعبات منتخبنا الوطني للجودو 
من ال��دور األول لمنافس��ات بطولة آس��يا 
للرجال والس��يدات التي اقيمت في وتمثل 
فيه��ا منتخبنا بثالث��ة العبي��ن والعبتين 

وكانت نتائجهم على الشكل التالي:
- مؤم��ن محف��وظ: لخس��ارته م��ع العب 
تايالن��دي وكان قريبا من الفوز حتى نصف 

دقيقة من نهاية المباراة.

- عبد الس��الم حاج قدور: خس��ر مع العب 
من هونغ كونغ بحركة عكسية بالتمديد بعد 

تعادل في الوقت االصلي 4/4. 
- غسان حيبا: خسر مع العب من أستراليا.

- حنان س��لوم: خسرت مع الالعبة اليابانية 
التي احرزت ذهبية الوزن.

- حسنا سعيد: خسرت مع الالعبة الصينية 
التي احرزت فضية الوزن.

ياس��ين األيوبي رئيس اتحاد الجودو تحدث 
ع��ن النتائ��ج التي حققه��ا منتخبن��ا قائال: 
البطول��ة اآلس��يوية أقوى بط��والت القارات 

فالمنتخبات اآلسيوية تحصد معظم بطوالت 
العالم, وفي هذه المش��اركة حددنا مستوانا 
بين المنتخبات اآلسيوية, علما أنه لم يتوفر 
لمنتخبنا أي احت��كاك خارجي قبل البطولة, 
وكان أملن��ا بالالع��ب محم��د قاس��م الذي 
تعذرت مشاركته في البطولة بسبب االصابة.

وأضاف األيوبي: على هامش البطولة عقدت 
الجمعية العمومية لالتحاد اآلس��يوي وتم 
انتخاب رؤساء اتحادات المناطق )الزونات( 
على مستوى القارة, ومكتب تنفيذي لالتحاد 
اآلس��يوي, وعق��دت اجتماعا م��ع رئيس 

الجنس��ية(  للجودو)روماني  الدولي  االتحاد 
ورئيس االتحاد اآلسيوي وهو رئيس االتحاد 
الياباني للجودو وتم الوعد على دعم سورية 
بتجهي��زات وأدوات فني��ة, ووجهنا الدعوة 
لرئيس االتحاد الدولي للجودو لزيارة سورية, 
واعتذر ف��ي الوقت الحاض��ر وكلف مندوبا 
ب��دال عنه لزيارة س��ورية في الفت��رة من 11 
إلى 16 الش��هر الجاري ووعد بالموافقة على 
مش��اركة سورية في بطولة العالم التي تقام 
نهاية شهر تموز القادم, ويعقد على هامش 

البطولة اجتماع للجمعية العمومية. 

خروج مبكر لرجال وسيدات منتخبنا 
في بطولة آسيا للجودو

هن��أ اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام 
بعثة منتخب الوط��ن للمصارعة على إنجازهم الجيد 
في بطولة المتوس��ط الت��ي أقيمت في تونس وحقق 

فيها منتخبنا 12 ميدالية منوعة.
وأثنى الل��واء جمعة على جهود األبط��ال والجهازين 
الفن��ي واإلداري للبعثة مؤكدًا عل��ى ضرورة مضاعفة 
جهود جميع ك��وادر لعبة المصارعة للع��ودة بها إلى 
ألقها السابق كواحدة من ألعابنا الوطنية االستراتيجية 

الذي يعول عليها في االستحقاقات الكبيرة.

وأك��د الل��واء جمع��ة دعم االتح��اد الرياض��ي العام 
للعب��ة وحرصه على توفير كاف��ة مقومات النجاح لها 
مش��ددًا على أهمية رعاية المواهب الواعدة واألبطال 

المميزين الذين يشكلون عماد المنتخبات الوطنية.

12 ميدالية
أحرز منتخبنا الوطني للمصارعة )12( ميدالية منوعة 
في بطولة المتوس��ط للمصارعتي��ن الحرة والرومانية 
لفئة الناش��ئين وفئة تحت 23 سنة التي أقيمت في 
قاعة حلق ال��وادي في العاصمة التونس��ية )تونس( 
بمش��اركة )13( منتخبًا هي س��ورية, تونس, الجزائر, 
فرنسا, فلس��طين, اليونان, اس��بانيا, كرواتيا, صربيا, 

البرتغال, سلوفينيا, ايطاليا, مصر.
وحل منتخبن��ا بالمركز الثالث بالترتي��ب العام لفئة 
الذكور بي��ن الفرق المش��اركة بإح��رازه 6 ميداليات 
ذهبية وميداليتين فضيتين و4 ميداليات برونزيات 
فيما ذهب المركز األول للمنتخب التونسي المضيف 

والمركز الثاني للمنتخب الجزائري.
وكانت الغلة األكبر لمنتخبنا في منافسات المصارعة 
الح��رة حيث حصل على خمس ميداليات ذهبية عبر 
الالعبي��ن عمر صارم وفوزي الحس��ن وأحمد ديركي 
وابراهي��م طباع ومحم��ود س��رغاية وميدالية فضية 
واحدة لالع��ب محمد فواز و3 برونزيات عبر الالعبين 
محمد أس��د الدين االس��طة وأحم��د الخاناتي وعلي 

نشيواتي.
وفي المصارعة الرومانية نال منتخبنا ثالث ميداليات 
ذهبي��ة عن طريق الالعب علي النش��يواتي وميدالية 
فضية لالعب محمد فواز وميدالية وبرونزية عن طريق 

الالعب فوزي الحسن.
وفي طريق اس��تعداده لبطولة المتوسط كان منتخبنا 
قد ش��ارك في منافس��ات بطولة الترجي الدولية في 
تونس وحقق سبع ميداليات 4 فضيات و3 برونزيات 
عبر الالعبين فوزي الحسن فضيتان بالحرة والرومانية 
ومحمد أسد الدين االسطة فضيتان بالحرة والرومانية 
وبكر الحاي��ك برونزيتان بالح��رة والرومانية ومحمد 

فواز برونزية في الرومانية. 

اللواء جمعة يثني على اإلنجاز

12 ميدالية منوعة لمنتخب المصارعة في بطولة المتوسط أصدر المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام خالل جلسته 
الدورية األخيرة عدة قرارات أبرزها : 

 إيف��اد بعثة فريق نادي االتحاد للرجال بك��رة القدم إلى البحرين 
خ��الل الفترة م��ن 11-2019/5/16 للمش��اركة في مس��ابقة كأس 

االتحاد اآلسيوي لموسم 2019 . 
 ترميم االتحاد السوري للتايكواندو بمؤمن المحمد بدال من نضال 

عامود لعدم االلتزام. 
 إضافة عضوين جديدين لالتحاد الس��وري للمصارعة ليصبح عدد 

األعضاء )9( أعضاء وهم: محمد نور الدين العلي وجهاد أسعد. 
 إعادة تش��كيل مجلس ادارة ن��ادي دريكيش الرياضي بطرطوس 
برئاس��ة علي ب��دو وعضوية: عل��ي حمودي- رمضان زي��دان- زينة 

الشيباني وسامر الخطيب. 
 تسمية خيام الرحمو عضوا في مجلس ادارة نادي الميادين بدير 

الزور بدال من يحيى الحمادي العتذاره عن العمل. 

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي 

في اول ظهور لها منذ س��نوات احتفلت الكرة الطائرة في دير الزور بأعياد 
نيس��ان عبر تنظيم بطولة ألندية المحافظة أقامتها اللجنة الفنية الفرعية 
للعبة بالمحافظة بمش��اركة س��تة فرق ه��ي مراط وحطل��ة والميادين 
وبقرص وصبيخان والقورية وأس��فرت نتائج البطول��ة عن فوز صبيخان 
بالمركز االول بعد فوزه في جميع المباريات وحل ثانيًا نادي بقرص وفي 

المركز الثالث حل نادي مراط ورابعًا نادي القورية. 

طائرة دير الزور 
تقلع من جديد

ش��ارك رئيس اتحاد كرة الطاولة نذي��ر عربينية في عدد من 
المؤتمرات الخاصة بالهيئات والتنظيمات االقليمية والدولية 
لك��رة الطاولة التي عقدت في العاصمة المجرية بودابيس��ت 
عل��ى هامش بطولة العالم للرجال والس��يدات والتي تمثلت 
باجتماع��ات االتح��اد العربي واتح��اد غرب آس��يا واالتحاد 
اآلسيوي واالتحاد الدولي لكرة الطاولة وقد اوضح عربينية أنه 
في مؤتمر االتحاد العربي تمت الموافقة على برنامج البطوالت 
العربي��ة الس��نوية, وطلبنا اس��تضافة بطولة االندي��ة العربية 
االبطال أواخ��ر العام الج��اري, وقرر مؤتمر غرب آس��يا عقد 
اجتماع الجمعي��ة العمومية في االردن بتاريخ 28/6/ 2019, 
واثنى رئيس االتحاد اآلس��يوي على المشاركات السورية في 
البطوالت اآلسيوية والنتائج التي تحققت, وشارك في مؤتمر 
االتحاد الدولي 136 وفد دولة, وتم فيه توجيه الشكر لسورية 

على فعاليتها في تنش��يط اللعبة محليا ومشاركتها خارجيا, 
وحضور بطولة العالم للرجال والسيدات في بودابست.

وأضاف عربينية أنه وعلى هامش البطولة تم توقيع عقد 
رعاية لرياضة كرة الطاولة الس��ورية لمدة 4 سنوات قابلة 
للتجديد برضاء الطرفين بين االتحاد العربي السوري لكرة 
الطاولة وش��ركة ستاج الهندية العالمية, وسبق ان أبرمت 
67 عقدا مماثال قبل توقيع عقدنا, وتقدم الشركة لالتحاد 
السوري لكرة الطاولة من المنتجات الوطنية كرات تدريب 
ومباري��ات وط��اوالت وحواجز فصل وط��اوالت تحكيم, 
وِتأمي��ن كل التجهيزات الخاصة ألي بطولة تس��تضيفها 
سورية, ويلتزم اتحاد كرة الطاولة السوري بإظهار شعارات 
الشركة على ألبسة المنتخبات الوطنية وجميع الملصقات 

والورقيات واإلعالنات في صالة اللعب. 

طاولتنا حاضرة في اجتماعات االتحادات 
اإلقليمية والقارية والدولية

ش��ارك في بطول��ة الالذقية بكرة 
المضرب للرجال 16 العبًا مخضرمًا 
وشابًا وممن حققوا إنجازات على 
صعي��د الجمهورية والمش��اركات 

الخارجية وخاصة كأس ديفيس.
ومنذ الي��وم األول للبطولة والتي 
اس��تمرت أربعة أي��ام وضح تميز 
وتف��وق لألخوين روبي��ر ويعقوب 
قدما مس��توى  اللذين  مخزوم��ة 
وأداء متط��ورًا وعام��رًا بالمهارات 
والتصمي��م واللياقة العالية وكان 
م��ن الطبيع��ي أن يص��ال س��ويًا 
اس��تمرا  النهائية كونهما  للمباراة 

بالفوز حسب برنامج البطولة التي 
جرت بطريقة خروج المغلوب من 

مرة واحدة.
نهائي ممتاز

وس��ط متابعة جمهور غفير غصت 
به مدرج��ات ملعب كرة المضرب 
بمدين��ة األس��د الرياضي��ة جرت 
األخوين  بي��ن  النهائية  المب��اراة 
الالعب المخض��رم والخبرة وبطل 
مخزومة  روبير  السابق  الجمهورية 
مخزوم��ة  يعق��وب  وش��قيقه 
الالع��ب الش��اب ال��ذي يحض��ر 
حاليًا للمش��اركة في بطولة كأس 
الوطني  المنتخ��ب  ديفيس م��ع 
س��نغافورة  في  س��يقام  وال��ذي 

حزيران القادم.

المب��اراة ج��اءت قوي��ة وندي��ة 
ومثيرة واحتاجت لجهد مضاعف 
المس��توى  ولياق��ة عالي��ة كون 
متط��ورًا ومتقاربًا ل��دى الالعبين 
قدم��ا خاللها كل م��ا لديهما من 
ومه��ارات  وفن��ون  إمكاني��ات 
المض��رب وبعد س��اعتين  ك��رة 
م��ن اللعب المتواص��ل والممتع 
والمتكافئ نجح الالعب الش��اب 
يعق��وب بالف��وز عل��ى ش��قيقه 
المخض��رم روبي��ر 1/2 واحتف��ظ 
ببطولة الالذقية عامًا جديدًا وتوج 
مع ش��قيقه من قبل نائب رئيس 
اتحاد كرة المضرب محمد فتاحي 
ورئيس اللجن��ة الفنية المهندس 

محمد هالل.

يعقوب مخزومة بطل مضرب رجال الالذقية
محمد عجان
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أعلن االتحاد الدولي لكرة السلة 
الرس��مي  موقعه  عل��ى   FIBA
عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت إجراء 
قرع��ة تصفي��ات كأس آس��يا 
المق��ررة بالفترة ما بين 3- 15 
آب 2021، حيث ستقام القرعة 
ف��ي مدينة بنغال��ور الهندية 8 
حزي��ران الق��ادم، وسيش��ارك 
منتخب��ًا   24 بالتصفي��ات 
لحجز  بالتصفيات  سيتنافسون 
حيث  بالنهائي��ات  مقع��دًا   16
تأه��ل 16 منتخب��ًا للتصفيات 
عل��ى ض��وء تأهله��م ل��كأس 
 2017 آس��يا في لبن��ان ع��ام 
وإيران وكوريا  أس��تراليا  وهم: 
والصين  ونيوزيلن��دا  الجنوبية 
واألردن  والفلبي��ن  ولبن��ان 
وتايوان وقطر  والعراق  وسورية 
وهون��غ كون��غ وكازاخس��تان 
المنتخب��ات  أم��ا  والياب��ان 
الثماني��ة األخرى فق��د تأهلت 
بن��اء عل��ى تصفي��ات أولي��ة 
وه��ي الس��عودية وفلس��طين 
وس��يريالنكا  والبحري��ن 

وغ��وام  الغربي��ة(  )المنطق��ة 
وماليزي��ا وتايلند وأندونيس��يا 
وينص  الش��رقية(،  )المنطق��ة 
نظ��ام التصفيات عل��ى توزيع 

ال�24 على س��ت  المنتخب��ات 
مجموعات تتألف كل مجموعة 
م��ن أربع��ة منتخب��ات تلعب 
فيما بنيها ذهابًا وإيابًا ليتأهل 

والوصي��ف من كل  المتص��در 
مجموعة إلى النهائيات مباشرة 
المنتخب��ات  تتناف��س  فيم��ا 
الس��تة صاحبة المرك��ز الثالث 

ف��ي تصفيات الحق��ة تؤهل 4 
عدد  ليصبح  منه��ا  منتخب��ات 
 16 المتأهل��ة  المنتخب��ات 

منتخب��ًا.

أنور البكر

محليات

ت��وج الفارس أحمد حمش��و بط��اًل للفئة 
األعل��ى في بطولة تيم س��بيرت ماس��تر 
التي نظمها اتحاد الفروسية بالتعاون مع 
إسطبالت تيم س��بيرت التي استضافت 
عل��ى م��دى يومي��ن المباريات الس��بع 
للبطولة في صالتها المغلقة, فيما توزعت 
بطول��ة بقي��ة المباريات عل��ى عدد من 
الفارسات والفرس��ان فنالت الفارسة شام 
األس��د لق��ب مباراتين إحداهم��ا فردي 
وأخرى للفرق ونال الفارس مؤمن زنداقي 
لقبي��ن في الفردي فيما ن��ال لقبًا واحدًا 
كل من جودي نظام وآية حمشو ووسيم 

زنداقي.
وتمي��زت البطولة بتنوع االس��اليب التي 
تضمنته��ا المباريات والق��وة والندية في 

للفعاليات  التنظيم  وجمالية  المنافسات 
وهنا النتائج التفصيلية للبطولة. 

مباراة تتابع فرق فئة )95 سم(: 1- الفريق 
المؤل��ف من الفارس��ة آية حمش��و على 
الجواد )ZOBRA( والفارس��ة شام األسد 
على الجواد )ANIGMA( من تيم سبيرت 
بزم��ن )79.96( 2- الفري��ق المؤلف من 
 FLEXI( الفارس ج��واد نظام على الجواد
TSP Z( والف��ارس وس��يم زنداقي على 
الج��واد )TSP DARC EFEE( من تيم 
س��بيرت بزم��ن )80.23 (, 3- الفري��ق 
المؤلف من الفارس س��عيد زنداقي على 
الج��واد )TSP VALENCIA( والف��ارس 
 JENSZ( مؤم��ن زنداقي عل��ى الج��واد

TSP( من تيم سبيرت بزمن )81.09(.
مب��اراة حاجز الجوكر فئة )110 س��م( 1- 
الفارس مؤمن زنداقي من تيم س��بيرت 
بزم��ن   )SONAGRA( الج��واد  عل��ى 

)39.03( وكام��ل النق��اط, 2- الفارس��ة 
جودي نظام من تيم سبيرت على الجواد 
وكام��ل   )42.59( بزم��ن   )VOLON(
مجموع النقاط, 3- للف��ارس أحمد ملط 
CELL- )نن نادي الجي��ش على الجواد 
وكام��ل   )43.40( بزم��ن   )ESTINA

مجموع النقاط.
مباراة اخت��ر نقاطك وحاجز الجوكر )125 
س��م( 1- الفارس مؤمن زنداقي من تيم 
 )DU ROCKY( س��بيرت عل��ى الج��واد
بزم��ن )74.20( ومجموع نق��اط )1300 
(, 2- الفارس أحمد حمش��و كابتن تيم 
 )VAN PABLITO( س��بيرت على الجواد
بزم��ن )77.53( ومجموع نقاط )1290 (, 
3- الفارس��ة آية حمشو من تيم سبيرت 
على الج��واد )EMOE( بزم��ن )70.87( 

ومجموع نقاط )1280 (.
مب��اراة من فئة )95 س��م( ش��وط أصلي 

وجولة تمايز: 1- الفارس وس��يم زنداقي 
 EFEE( من تيم س��بيرت على الج��واد
TSP DARC( بزم��ن تمايز )22.54( 2- 
الفارس أحمد المصري من نادي الشرطة 
عل��ى الج��واد )SUNRISE( بزمن تمايز 
)23.77 (, 3- الفارس أحمد المصري من 
 )GLORIA( نادي الش��رطة على الج��واد

بزمن تمايز )24.53 (.
مباراة ماستر على ارتفاع )100 سم( شوط 
أصلي و3 جوالت تمايز: 1- الفارس��ة شام 
األسد من تيم سبيرت على صهوة الجواد 
)UTOPIE( بزمن تماي��ز )32.30 (, 2- 
الفارسة شام األسد من تيم سبيرت على 
صه��وة الج��واد )ANIGMA( بزمن تمايز 
)36.64 (, 3- الف��ارس أحم��د المصري 
من ن��ادي الش��رطة على صه��وة الجواد 

)CAQUISA( بزمن تمايز )38.35(.
مباراة ماستر على ارتفاع )110 سم( شوط 

أصلي و3 جوالت تمايز: 1- الفارسة جودي 
VO- )ظظام من تيم سبيرت على الجواد 
LON( بزم��ن تمايز )28.88(, 2- الفارس 
مؤمن زنداقي من تيم سبيرت على صهوة 
الجواد )SONAGRA( بزمن تمايز )30.11 
(, 3- الفارسة شام األسد من تيم سبيرت 
بزمن   )URTIMACK( الجواد على صهوة 

تمايز )27.84( وأربعة أخطاء.
مباراة ماستر على ارتفاع )120 سم( شوط 
أصلي و3 جوالت تمايز: 1- الفارس أحمد 
حمش��و كابتن تيم س��بيرت على الجواد 
)ERONETTA( بزم��ن تماي��ز )29.40( 
, 2- الف��ارس همام الش��هاب من نادي 
 )HELEOM( الجواد الجيش على صهوة 
بزمن تمايز )36.28 (, 3- الفارس محمد 
جوبراني من تيم س��بيرت عل��ى الجواد 
تماي��ز  بزم��ن   )TSP DES QUICKY(

)33.18( ومن دون أخطاء.

ختام منافسات بطولة تيم سبيرت ماستر لقفز الحواجز

أحرز السباح العالمي فراس معال ميداليتين ذهبيتين في البطولة 
العربية األولى للماسترز لمسافة 3 كم وفي البطولة الدولية الرابعة 

للماسترز لمسافة 3 كم أيضًا واللتين أقيمتا بتونس.
وتأت��ي هذه المش��اركة للس��باح »معال« قبل االس��تحقاق الهام 
المتمثل في بطولة العالم التي س��تقام ف��ي كوريا الجنوبية في 

التاسع من آب المقبل.
وش��ارك في البطولة العربية األولى للماس��ترز إلى جانب »معال« 
س��باحون من مصر ولبن��ان وتونس والمغ��رب والجزائر وعمان 
والس��عودية بينما ش��ارك في البطولة الدولية للماسترز سباحون 
من 30 دولة عربية وأجنبية وشهدت منافسة ومستويات كبيرة. 

ذهبيتان للسباح »معال« 
في البطولة العربية للماسترز

كرم مجلس إدارة نادي تشرين فرقه لكرتي القدم والسلة 
لمختل��ف الفئات وذلك ضمن المهرج��ان الرياضي الذي 
أقيم على مالعب النادي بحضور أعضاء تنفيذية الالذقية 
وكوادر كافة األلعاب والعبي والعبات كرتي السلة والقدم 

والعديد من قدامى ورواد النادي في هذه األلعاب.
شباب الكرة بطل الدوري

وقام بتكريم فريق الش��باب بكرة القدم بمناس��بة إحرازه 
بطولة الدوري العام وللس��نة الثاني��ة على التوالي رئيس 
النادي إضافة لمجموعة من نخبة رواد كرة القدم ونجومها 

وذلك بتقديم هدايا وميداليات وكؤوس وشهادات.
والفريق جمع الالعبين عبد هللا منى، محمد مملوك، عمر 

الدو، حراس مرمى.
الليث عل��ي، فضل فضه، أحمد مطرج��ي، محمد مالطه، 
خضر ش��عبو، عيس��ى حداد، إيهاب مرعش، أحمد حاتم، 
ق��دوة مطرجي، عل��ي بش��ماني، غدير اس��كندر، يونس 
مقصود، أحمد س��ليمان، عمر منى، محمد العبد، س��امي 
س��امي، موس��ى حويجة، والكادر التدريبي: المدرب يسار 

لفاح، مس��اعد أحمد مرعش، مدرب حراس: عبد الس��الم 
ديب، مصطفى كردغلي، إداري: سامر حبيب.

نواعم السلة إىل األوىل
وبمناسبة تصدره دوري سلة أندية الدرجة الثانية وصعوده 
لمصاف أندي��ة الدرجة األولى كرم مجل��س إدارة النادي 
فريق س��لة الس��يدات على إنج��ازه الرائع والذي يبش��ر 
بعودة قوية وجريئة لس��لة نادي تش��رين للتواجد الفعال 

والمنافسة وشمل التكريم الالعبات.
يارا بركات، ديانا بالوش، سارة دمياطي، إيمان داؤود، نور 
داؤود، منتهى حمامي، زينب رش��يد، ناس��تازيا سمعان، 
يارا سليمان، يارا مقصود، كريستين عكاري، ليسيا حداد، 

سمر جليلة، جودي حمال.
وتألف الكادر التدريبي للفريق: مدرب سومر خوري، حسن 

زيود، راما راعي، إبراهيم حلبي، حسام سيك.
تكريم واعدي كرة القدم

كما ش��مل التكريم فريقا كرة القدم للناش��ئين واألشبال 
بمناسبة إحرازهما بطولة أندية الالذقية.

وفي بادرة سابقة تم تكريم العديد من كوادر ورواد ألعاب 
القدم، الس��لة حكامًا وإداريين ومدربين ورؤس��اء النادي 

السابقين ورجال اإلعالم الرياضي.

إدارة تشرين 
تكرم شباب الكرة ونواعم السلة

صالح أورفليمحمد عجان

 سامر دالي حكمنا الدولي بكرة السلة أجرى عماًل جراحيًا عاجاًل تكلل 

بالنجاح، أسرة »االتحاد« تتمنى للحكم دوام العافية والصحة.
  زاريه باليان المدرب الوطني  لرفع األثقال والقوة البدنية ومدرب منتخب 
األولمبياد الخاص تلقى تعازي األسرة الرياضية بوفاة )والدته(.. أحر العزاء.

أسرة االتحاد

اختتمت في مدينة الفيحاء الرياضية بدمش��ق بطولة الجمهورية للش��طرنج 
للجنس��ين بحض��ور د.ايراهي��م ابازيد واس��ماعيل حلواني عض��وا المكتب 
التنفي��ذي لالتحاد الرياضي وفاز بلقب فئ��ة الرجال علي حمودي )طرطوس( 
تاله طالل الزعيم )دمشق( ثم مالك قونيه لي بالمركز الثالث) دمشق( وعزام 

زينو رابعًا )حماه(.
وتزعمت فاطمة الزهراء )دمشق( منافسات اإلناث تلتها روال محمود بالوصافة 
)حمص( وج��اءت منار خليل )حم��اه( بالمركز الثالث ثم رضا الش��يحاوي 

)حماه(.
يذك��ر أن الفائزي��ن األربعة األوائ��ل ببطولة الذكور واإلناث سيش��كلون قوام 
المنتخب الوطني للعام 2019، وتم نقل المباريات ألول مرة بشكل مباشر عبر 
الرقعة اإللكترونية لكل دول العالم من خالل 3 مواقع عالمية ،حيث تس��نى 

لباقي الالعبين المتابعة المباشرة وكأنهم موجودون بالصالة.

ضمن مهرجان ربيع حماة الخامس عشر أقام 
نادي الفروسية بحماة سباقًا للخيول العربية 
األصيلة بمش��اركة محافظات حماة ودمشق 

وحمص والحسكة.
وقسمت السباقات على سبعة أشواط، وكانت 

النتائج كما يلي:
الش��وط األول 1200 م: 1- ماي��ا بنت البحر 
لمع��اذ مهايني 2- هادي الس��ورية إليماتيل 

3- عنقاء الطيرة للطير.
الش��وط الثان��ي 1200م: 1- زين��ة المهايني 
للمهايني 2- حبيب الصافي للفريق والصافي.

الش��وط الثالث 1400 م: 1- ش��هاب عريضة 
اس��طبالت الشرطة 2- كاس��ر عريضة العون 

بالله 3- مشهور الفرحان زين الطويل.
الش��وط الراب��ع 1400 م: 1- فج��ر األمي��ن 
البك��ور 2- زينيات األمل 3- طالل الصافتات 

اسطبالت غنامة.
الش��وط الخامس 1400 م: 1- س��يف العبود 
سلمى الشام 2- نمر غريب هشام النادي 3- 

نعامة العالمية زين الطويل.
الشوط الس��ادس 1400 م: 1- حسين العبود 
سلمى الشام 2- فجر غريب هشام غريب 3- 

نعامة السالمية إيماتيل.
الش��وط الس��ابع مفت��وح 1600 م: 1- أيمن 
الحباي��ب س��لمى الش��ام 2- عقاب الش��ام 

المهايني 3- مهم اسطبالت الشرطة.
وأجرى فرسان حماة مسيرة بالخيول العربية 
دارت شوارع حماة الرئيسية حاملين األعالم 

الوطنية احتفااًل بأعياد نيسان المجيدة.

حمودي وفاطمة أوائل الجمهورية بالشطرنج

سباق للخيول في مهرجان ربيع حماة

قرعة كأس آسيا لكرة السلة في حزيران القادم
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أربك قرار اتحاد كرة الس��لة بإيقاف 
الدوري خالل ش��هر رمضان الكريم 
حس��ابات عدة مدربين وكان طوق 
نجاة لمدربي��ن آخرين وجدوا من 
الق��رار فترة ذهبية إلع��داد ترتيب 
بش��كل  الفريق  وتحضي��ر  األم��ور 
مختلف، وعلى ضوء استقالة مدرب 
النص��ر هيثم جمّيل وتعاقد اإلدارة 
مع م��درب جديد فإن البعض يرى 
أن نادي النصر قد يكون المستفيد 
األكب��ر من ه��ذا الق��رار االتحادي 
وليبقى الس��ؤال هل هب��ط النصر 

أم أن الفري��ق ق��ادر عل��ى العودة 
لس��كة االنتص��ارات والهروب من 
المرك��ز األخي��ر والبق��اء في جنة 
األضواء وما هي احتماالت الهبوط 
ودخ��ول األدوار النهائية على ضوء 
الجولتين األولى  المرحلتين  نتائج 
والثنائية من مرحلة اإلياب لنتابع..

األقرب للهبوط
من دون أدنى ش��ك ف��إن فريقي 
النص��ر والس��احل هم��ا األق��رب 
للهبوط عل��ى ضوء الترتيب الحالي 
كون النصر بالمرك��ز األخير برصيد 
13 نقطة من فوزين و9 خس��ارات 
ولكن ينقصه مب��اراة عن اليرموك 
الذي يحتل المرك��ز الثامن برصيد 

15 نقط��ة من ثالث��ة انتصارات و9 
الساحل  عن  ومباراتين  خس��ارات 
الذي يحتل المركز التاس��ع برصيد 
14 نقط��ة من ف��وز و12 خس��ارة، 
وعلى ما يبدو دائ��رة الهبوط حتى 
اآلن ثالثي��ة األضالع ك��ون فريقي 
الثورة والحرية وصال للفوز الخامس 
وهما في موقع مريح على الالئحة 
وطموحهما االقتراب أكثر من دائرة 
األربعة الكبار وإذا اعتبرنا الس��احل 
بالفوز الوحي��د أقرب الفرق للهبوط 
التنافس س��يكون على أشده  فإن 
بي��ن اليرموك والنص��ر للبقاء في 

جنة األضواء.
مشوار صعب

المباري��ات المتبقي��ة للنص��ر في 
المراح��ل القادم��ة س��تجمعه مع 
الحري��ة والج��الء في حل��ب على 
التوال��ي ثم يع��ود لدمش��ق للقاء 
الجيش قبل أن يستضيف اليرموك 
بدمشق في مباراة حسم البقاء كما 
نتوقع جميعًا ثم يستضيف االتحاد 
ويلتق��ي الث��ورة ليبقى ل��ه مباراة 

مؤجلة مع الوحدة.
أما مش��وار اليرموك المتبقي فإنه 
سيجمعه مع جاره الجالء ثم يحل 
ضيفًا على النصر ثم يلتقي الجيش 
بدمش��ق يعود بعده��ا لحلب للقاء 
الكرامة  جاره الحرية ثم يستضيف 

في حل��ب على أن يختتم مبارياته 
بلقاء الساحل بحلب.

ونظري��ًا كال الفريقي��ن ق��ادر على 
الهروب من ش��بح الهبوط إذا حقق 
الفوز بمباراتين كحد أدنى وستكون 
المواجهة المباش��رة بين الفريقين 
ذات نقاط مضاعفة وتحسم بدرجة 
كبيرة هوية الهابط الثاني والمستمر 

في دوري الدرجة األولى.
تنافس النهائي وتعاقدات

ال تق��ل المنافس��ة عل��ى دخ��ول 
دور األربع��ة الكبار أق��ل حرارة عن 
التنافس للهروب من شبح الهبوط 

خصوص��ًا أن س��بعة أندي��ة تملك 
بالدور  ب��أن تتواجد  حظوظًا كبيرة 
النهائ��ي وه��ي الج��الء والجيش 
والثورة  والوحدة  والكرامة  واالتحاد 
والحري��ة والصورة حت��ى اآلن غير 
مكتملة المالم��ح والنتائج القادمة 
ستجعل ترتيب هذه الفرق متغيرًا 
بش��كل كبير رغ��م أن وضع ناديي 
الجالء والجيش األكثر راحة برصيد 
11 فوزًا واالتحاد بدرجة أقل برصيد 
10 انتص��ارات فيم��ا التعادل بين 
الوحدة والكرامة برصيد 6 انتصارات 
والثورة والحرية 5 انتصارات يجعل 

باب التنافس مفتوحًا على أش��ده 
بي��ن األندي��ة األربعة عل��ى بطاقة 
النهائي الرابعة. وقبل فترة التوقف 
تحركاتها  األندي��ة  بع��ض  ب��دأت 
االتحاد  وعلمت  تشكيلتها  لتدعيم 
أن نادي الوحدة أضاف لتش��كيلته 
السابقة الالعبين وليد فرح ومحي 
الدي��ن قصبلي قادمي��ن من دولة 
اإلم��ارات ف��ي محاولة م��ن إدارة 
النادي والجهاز الفني زيادة فاعلية 
مركز االرتكاز أم��ا إدارة الجالء فقد 
كسبت توقيع صانع األلعاب جوني 
دي��ب قادمًا من اليون��ان أما إدارة 

االتحاد فق��د حصلت عل��ى جهود 
والجن��اح محمود  األلع��اب  صانع 
ت��راب، وال نعلم حت��ى اآلن إذا ما 
بمش��اركة  تس��مح  األنظمة  كانت 
ه��ؤالء الالعبين م��ع فرقهم على 

ضوء الئحة االحتراف باللعبة.
الخوف من التحكيم

المراحل القادم��ة من عمر الدوري 
والتي ستس��تكمل م��ن بعد نهاية 
ش��هر رمضان المبارك )حتى اآلن 
الترتيب( ستكون  لم يصدر جدول 
حاس��مة ومؤث��رة على مس��تقبل 
األندية سواء باس��تمرارها بالدرجة 

األولى أو دخول مربع التنافس على 
اتحاد  المطل��وب من  اللقب لذلك 
كرة الس��لة البحث ع��ن حل لواقع 
التحكي��م ف��ي بع��ض المباريات 
والذي بات غير مقبول على اإلطالق 
وتحديدًا بالمباريات التي تقام في 
المحافظ��ات ألن األخط��اء كثيرة 
ج��دًا واالختراع��ات م��ن البعض 
أصبحت س��مة بع��ض الصافرات، 
والحكام اليوم مطالبون بأن يكونوا 
على أهبة االس��تعداد وأن يطوروا 
أنفس��هم من خ��الل الوقوف على 

أخطائهم السابقة وتجاوزها.

كرة السلة

محمد هاشم إيزا

أبي شقير

من هو المستفيد األكبر من التوقف.. وهل هبط النصر والساحل؟

االتحاد يتفوق على الوحدة والثورة يتغلب على اليرموك في المرحلة الثانية 
إياب دوري أندية الرجال بكرة السلة

جدول ترتيب فرق الدوري
نقاطهخسرفازلعبالفريقم
1211123الجالء1
1211123الجيش2
1210222االتحاد3
136719الكرامة4
116517الوحدة5
125717الحرية6
125717الثورة7
123915اليرموك8
1311214الساحل9
112913النصر10

نتائ��ج مباري��ات الجول��ة الثانية من 
منافس��ات دوري س��لة الرج��ال التي 
ش��هدتها صالة األس��د بحل��ب جاءت 
طبيعي��ة ومتوقعة باس��تثناء لقاءات 
اليوم األول عندما فاجأ الثورة مضيفه 
اليرموك وفاز علي��ه باقتدار، لم يخل 
اللق��اء من ح��االت التوتر والتش��نج 
واالعتراض��ات على التحكيم من دون 

استثناء، وفيما يلي التفاصيل:
تجديد الفوز

الفريقان: االتحاد × الوحدة 75/63
المراقب اإلداري: وفيق السلوم.

مقيم الحكام: أيمن صالح.
 ،20/15  ،22/13  ،17/20 األرب��اع: 

.16/15
الح��كام: الدوليون مصب��اح فاخوري، 

إيلي رهجي، وسام الزين.
أكد االتح��اد تفوقه على ضيفه الوحدة 
وتغلب عليه بفارق 12 نقطة في مباراة 
قوي��ة بحض��ور جمهور كبير احتش��د 
على مدرج��ات الصالة، وقد اس��تحق 
)األحمر( فوزه رغم البداية )المرتبكة( 
س��رعان ما س��يطر على كاف��ة وقائع 
اللع��ب وحقق فارق��ًا مريحًا وصل في 
الرب��ع األخير إلى 21 نقطة وهو األعلى 

مما سمح بمش��اركة عدد من بدالئه.. 
لعب الطرفان بأس��لوب المراقبة رجل 
لرجل وتحول االتحاد في الربع الثالث 
إلى طريق��ة الهجوم الضاغ��ط، وتميز 
بحيازة الك��رات المرت��دة )الريباوند( 
الدفاعي وتفوق بالتس��ديدات البعيدة 
التي كان لها الدور الحاس��م في فوزه 
ولفت من البرتقالي مجد عربشة الذي 

كان فريقًا بحد ذاته.
سيناريو

انطل��ق )البرتقال��ي( ف��ي الربع األول 
ب��روح عالي��ة وس��ط اهت��زاز صاحب 
الصال��ة وتمكن الضي��وف من التقدم 
طيلة المراحل بفارق وصل إلى 7 نقاط 
وحصل التعادل لم��رة واحدة وانتهى 
الربع 17/20 لمصلحته في الربع الثاني 
تبدلت الص��ورة جذريًا بتأل��ق الثنائي 
االتحادي الحريري وصالح التسديدات 
المتنوع��ة بينما قاتل عربش��ة وحده 
وحدث التعادل مرتين 22/22 واآلخر 
31/31 أحكم على أثره االتحاد قبضته 
دون مقاوم��ة وتف��وق 22/13 وأنهى 

الحصة لمصلحته 39/33.
في الرب��ع الثالث رف��ع االتحاد رصيده 
بتقدم��ه 20/15 وس��جل ع��ن طري��ق 
القص��اص وعيس��ى وبك��ر والصال��ح 
والمصري بينما س��جل عربشة بمفرده 
11 نقط��ة والبقي��ة بين حم��د ودياب 

ورغم تمكن الضيوف من تذليل الفارق 
ث��م التقدم بفارق نقط��ة للمرة األخيرة 
39/40 عندما أحرز 7 نقاط متتالية إلى 
أن االتحاد اس��تعاد الزمام وحقق فارقًا 

بلغ 11 نقطة وأنهى الحصة 59/48.
في الربع األخير استغل االتحاد الكرات 
المرتدة بالهجوم السريع مستفيدًا من 
أخط��اء التمرير لدى الضيوف وس��وء 
العيس��ى والحريري  التس��ديد وأجاد 
بالثالثيات وسجل للبرتقالي الحاضري 
وس��يرجية وحس��ب هللا وعب��د النبي 
م��ن الرميات الح��رة وبم��رور الوقت 
ارتفع رصي��د )األحمر( إل��ى 61/48( 
ثم 64/48 و73/52 ونش��ط الضيوف 
في لحظ��ات تراخي أصح��اب الصالة 
فانخفض الفارق إلى 75/63 مع صافرة 
الحكام وبفارق نقطة اتحادية في هذا 

الربع 16/15.
إحصائيات

سجل لالتحاد: أحمد يزن حريري 20، 
توفيق صالح 15، محمد نديم العيسى 
13، أحم��ود فراس المص��ري 6، إياد 
حيالني 4، س��يبوه خراجيان 4، ناظم 
قص��اص 4، علي ديار بكرل��ي 3، عمر 

كيال نقطة واحدة، أنطوني بكر 5.
س��جل للوحدة: مجد عربشة 28، عماد 
الدين حسب هللا 8، محمد حاضري 8، 
أمير سيرجية 4، شريف العش 5، ميار 

دياب 4، ميش��يل غيث 2، محمد عبد 
النبي 2، منار حمد2.

من خارج القوس: أص��اب االتحاد 12 
ثالثية عن طريق الحريري 4، العيسى 
4، وواح��دة لكل م��ن القصاص وبكر 

وصالح وحيالني.
وم��ن خارج القوس أص��اب الوحدة 6 
ثالثيات عن طريق عربش��ة 4 وواحدة 

لكل من سيرجية والعش.
احتسب الحكام 24 خطأ على االتحاد 
وحص��ل على 26 رمية جزاء اس��تثمر 

منها )النصف( فقط؟؟
واحتسب على الوحدة 22 خطأ وحصل 
عل��ى 28 رمية ج��زاء اس��تثمر منها 

)النصف( أيضًا.
رد الدين

الفريقان: اليرموك × الثورة 59/63
المراقب اإلداري: أيمن صالح.

مقيم الحكام: وفيق السلوم.
األرباع: 15/24، 17/16، 13/11، 14/12.
الح��كام: الدوليون مصب��اح فاخوري، 

وسام الزين، محمد يحيى سبسبي.
شريط المباراة

بفضل فارق النقاط التسع التي حققها 
الث��ورة ف��ي الرب��ع األول بلقائ��ه مع 
اليرموك خرج فائزًا على مضيفه بفارق 
4 نقاط، تفوق الث��ورة خالل هذا الربع 
15/24 وخف��ض اليرم��وك الفارق في 

الثاني نقط��ة واحدة بعد أداء متكافئ 
17/16 لتصبح النتيجة 32/40 وتقدم 
في الثالث 13/11 لتص��ل إلى 45/51 
وف��ي األخي��ر 14/12 وغ��ادر الملعب 

خاسرًا 59/63.
أرقام

أخطاء اليرم��وك 21 وحصل على 35 
رمية حرة سجل منها 18.

أخط��اء الثورة 26 وخ��رج منه محمد 
إدلبي وسجل منها 18.

فوز سهل
الفريقان: االتحاد × الثورة 109/64

المراقب اإلداري: أيمن صالح.
مقيم الحكام: وفيق السلوم.

األرباع: 31/18،26/21، 29/18، 23/7.
الح��كام: الدوليان مصب��اح فاخوري، 

وسام زين ويغيش ناظاريان.
تجاوز االتحاد حاجز المئة نقطة عندما 
ألحق بضيفة الثورة خس��ارة كبيرة في 
مباراة طابقية رد فيه��ا الدين أضعافًا 
مضاعفة لسابق خس��ارته أمامه ذهابًا 
بف��ارق نقط��ة واحدة،  ف��ي دمش��ق 
ن��وع االتحاد بالتس��جيل ع��ن طريق 
الحريري وحيالني وخراجيان والشواخ 
والمصري فيما توزعت نقاط الضيوف 

على معظم عناصر الفريق.
حس��م أصح��اب الدي��ار الموقف منذ 
الربع األول بتف��وق صريح 31/18 وزاد 

الفارق في الثان��ي بأفضليتهم 26/21 
وبالثال��ث   39  /57 النتيج��ة  لتبل��غ 
وباألخي��ر   86/57 فأصبح��ت   29/18
غابت الندية والمنافسة نهائيًا بسيطرة 
اتحادية كامل��ة 23/7 لتنتهي المباراة 

بفوز صريح 109/64.
إحصائيات

س��جل لالتح��اد: أحمد ي��زن حريري 
26، أنطون��ي بكر 24، إياد حيالني 17، 
سيبوه خراجيان 15، دياب الشواخ 15، 
أحمد ف��راس المصري 6، محمد نديم 
العيس��ى 3، علي دي��ار بكرلي 2، ليث 

طبارة نقطة واحدة.
س��جل للثورة: محم��د إدلبي 10، عمر 
إدلبي 9، فهد رمضان 8، أيوب الغاوي 
7، ج��و مرج��ي 6، ماي��كل مرجي 5، 
جوزيف لطفي 3، بيير لطفي 3، محمد 

رنكو 2، أحمد معجل 11.
احتس��ب على االتحاد 11 خطأ وحصل 
عل��ى 23 رمي��ة جزاء س��جل منها 15 

نقطة.
احتس��ب على الثورة 22 خطأ وحصل 

على 12 رمية جزاء سجل نصفها.
أعصاب متوترة

الفريقان: اليرموك × الوحدة 68/81
المراقب اإلداري: وفيق السلوم.

مقيم الحكام: أيمن صالح.
األرباع: 15/24، 14/18، 21/16، 18/23.

الح��كام: الدوليون مصب��اح فاخوري، 
إيلي رهجي، وسام الزين.

حفلت مباراة اليرموك وضيفه الوحدة 
والتشنجات على  الحادة  باالعتراضات 
ق��رارات الحكام بس��بب وبال س��بب 
خاص��ة من الفري��ق المضي��ف الذي 
اعتبر نفسه قد تعرض لظلم تحكيمي 
واس��تبعد مدربه ه��راج بزدكيان من 
الملعب بعد احتساب خطأين فنيين 
ضده نتيج��ة اعتراضاته غير الطبيعية 
ودخول��ه إلى الملعب، واكتملت حلقة 
تعرض  عندما  واإلساءات  االعتراضات 
مراقب المباراة وفيق السلوم إلهانات 
من قب��ل مدرب الوح��دة وأحد كوادر 
الفريقين أثن��اء وبعد نهاي��ة المباراة 

وصلت إلى حد تهديده؟
الوح��دة عل��ى وقائع  ورغم س��يطرة 
حصصه��ا إال أنها ش��هدت تقلبات في 
مس��يرتها، فقد تفوق الفريق البرتقالي 
على األولى 15/24 بتميز من منوعات 
حم��د والع��ش والحاضري وعربش��ة 
وس��جل أصح��اب األرض ع��ن طريق 
جكرجي��ان وماركاريان وف��ي الثانية 
تق��دم الضي��وف 14/18 م��ن خ��الل 
حمد والحاض��ري ولليرموك دحكول، 
فأصبحت النتيجة 29/42، في الثالثة 
تفوق اليرموك 21/16 بثالثيات نيشته 
وكرد واختراق��ات الفرا وتقلص الفارق 

إلى 6 نقاط لكنه��ا انتهت 50/58 في 
الحصة األخيرة بدأ العد التنازلي حين 
انخفض الفارق إلى 5 نقاط رغم أنه بلغ 
أحيانًا 20 نقطة ثم إلى 3 نقاط فأصبح 
68/71 بفضل معصرجيان والعس��لي 
وجكرجيان إال أن الق��ول الفصل جاء 
عن طريق العربش��ة والع��ش بعد أن 
اس��تثمر األول رمي��ات الج��زاء فعاد 
الفارق لالرتف��اع وانتهت المباراة بفوز 
الوح��دة 68/81 الذي س��جل 10 نقاط 

متتالية.
أرقام

سجل لليرموك: يراونت جكرجيان 12، 
عبود ك��رد 10، محمد ف��ارس الفرا 9، 
محمود دحكول 8، نيشته جامسكيان 
8، بي��دروس معصرجي��ان 8، محمد 
رامي العس��لي 6، ديكران ماركايان 4، 

فريج ماركاريان 3.
س��جل للوحدة: مجد عربشة 23، منار 
حمد 19، ش��ريف الع��ش 14، محمد 
الحاضري 12، محمد عبد النبي 6، ميار 

دياب 5، ميشيل غيث 2.
احتس��ب عل��ى اليرم��وك 24 خط��أ 
وحص��ل على 25 رمية جزاء اس��تثمر 

منها 10 نقاط.
احتسب على الوحدة 26 خطأ وحصل 
عل��ى 24 رمية جزاء اس��تثمر منها 18 

نقطة.
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ل��م تك��ن ليالي نصف نهائ��ي دوري أبط��ال أوروبا 
لك��رة القدم كغيرها.. وما قب��ل نصف النهائي ليس 
كبعده.. حيث كان جمي��ع متابعي كرة القدم حول 
العالم شبه متأكدين أن برشلونة الذي فاز ذهابًا على 
ليفربول بثالثية نظيفة س��يكون بنزه��ة في آنفيلد 
معقل النادي اإلنكليزي ولو إنه س��يتعذب قلياًل إال 
أن طريقه بات مضمون��ًا للنهائي.. لكن كل األقاويل 
س��قطت عندما انهار برش��لونة تمام��ًا أمام ضربات 
ليفرب��ول المتتالية من ضغط هائ��ل توجه برباعية 
تاريخية قادته للنهائي.. على الطرف اآلخر من نصف 
النهائي كان أياكس قد فاز ذهابًا على توتنهام بهدف 
وسارت التوقعات بطريق أن كل األمور واردة باإلياب 
لكن النادي الهولندي تقدم س��ريعًا بهدفين ليصبح 
مجموع المباراتين 0/3 لمصلحته وبات على أعتاب 
النهائي، لك��ن جنون كرة القدم ض��رب مجددًا كما 
بمباراة ليفربول وبرشلونة واستطاع ليفربول تسجيل 
ثالثة أهداف ليف��وز بالمب��اراة 2/3 ويحجز تذكرته 
للنهائي وس��ط ذهول الفريق الهولندي مستفيدًا من 
قاعدة التس��جيل خارج األرض بعد مشوار ُرفعت له 
قبعات المنبهرين بأداء الفريق الهولندي لكن الفريق 

اللندني هو من ضحك أخيرًا.
وبالمحصل��ة النهائية أو زبدة الحدي��ث.. نهائي هذا 
الع��ام لدوري أبطال أوروبا س��يكون بنكهة إنكليزية 

خالصة وسيجمع ليفربول وتوتنهام هوتسبير.
رباعية تاريخية لليفر

ض خسارته ذهابًا أمام  حقق ليفربول المستحيل وعوَّ
برش��لونة )0-3( في الكامب نو ليفوز عليه إيابًا )4-

0( ف��ي األنفيلد ويتأهل للنهائي، وس��جل األهداف 
لليفربول أوريجي في الدقائق 7 و79، وفينالدوم في 
ق يورغن كلوب بش��كل كاسح  الدقائق 54 و56. تفوَّ
وتج��اوز صعوبات عدي��دة بينما لم يتعل��م المدير 
الفني لبرش��لونة إرنس��تو فالفيردي من درس العام 
الماضي في زوايا فني��ة حيث لم ُيغير، ُقوام وخطة 
فريق��ه التي لعب بها مباراة الذهاب بل خاض اللقاء 

بنفس التشكيل والتنوع التكتيكي.
ففي الحالة الهجومية ُيهاجم برش��لونة منافسه وفقًا 
للرسم التكتيكي )4-3-3( بتواجد ميسي، وسواريز 

وكوتينيو، يعاونهم ظهيرًا الجنب خاصة جوردي ألبا 
ل في أحيان كثيرة إلى رأس حربة ثاٍن. الذي تحوَّ

ودفاعًا تتحول خطة البارس��ا إل��ى )4-4-2( برجوع 
كوتينيو للخلف لُيعاون ثالثي الوس��ط راكيتيتش، 
وفيدال وبوس��كيتس في دعم قلب��ي الدفاع بيكيه 

ولينجليه، والظهيرين ألبا وسيرجي روبيرتو.
أما يورغن كلوب مدرب ليفربول فكان مقيدًا واضطر 
إلجراء 4 تعديالت على التشكيل األساسي لتعويض 
الغيابات خاص��ة في خط الهجوم ال��ذي تبقى منه 

فقط ساديو ماني، وعاونه أوريجي وشاكيري.
ر كل��وب خطته أيضًا ل���)4-3-3( بتواجد ثالثي  غيَّ
الوس��ط ميلنر وهندرسون وفابينيو، بينما عاد أرنولد 
لتوليف��ة الدفاع بج��وار الثالثي ف��إن ديك وماتيب 

وروبرتسون.
نجح المدرب األلماني في اس��تغالل صدمة البداية 
والضغط العال��ي على دفاع برش��لونة وحرمانه من 
التواصل مع خط الوس��ط لبناء الهجمات من الخلف 

ما أربك الضيف الكتالوني في أوقات عديدة.
أج��اد يورغن كل��وب كثيرًا اس��تغالل ثغرة جوردي 
ألبا في الجبهة الدفاعية اليس��رى ليصنع منها الليفر 

ريمونتادا كبرى.
ارتكب ألبا أخطاء كارثية تس��ببت في اهتزاز ش��باك 
ط ظهير أيسر البارسا  برش��لونة بثالثة أهداف حيث ورَّ

فريقه في الهدفين األول والثالث وتسبب سوء تمركزه 
في ركلة ركنية وعدم انتباهه في الهدف الرابع.

هدايا ميسي
ف��ي الوقت ال��ذي تغلب كلوب على غياب أس��لحة 
ب��ارزة مثل محمد ص��الح وفيرمينو، بخالف تجاوزه 
مطب إصابة روبرتسون واستبداله مع الشوط الثاني 
فإن فالفيردي والعبي برشلونة أضاعوا هدايا ميسي.
صن��ع ميس��ي 3 انف��رادات أضاعها لويس س��واريز 
وكوتينيو وألبا ما س��اهم كثيرا في انقالب سيناريو 
اللقاء ضد برش��لونة. في المقابل فإن فينالدوم كان 
بمثاب��ة الهدية الت��ي هبطت من الس��ماء لتنصف 
يورغ��ن كلوب عل��ى تميزه وتس��عد جماهير الليفر 
حيث اس��تغل الالعب الهولندي فرصتين وس��جل 

هدفين في دقائق معدودة.
كما اس��تغل ديف��وك أوريجي الفرص��ة ولم يترك 
الهدايا تمر أمام مرمى برشلونة مرور الكرام بل سجل 

هز شباك تير شتيغن بهدفين من أنصاف الفرص.
كوارث بالجملة

ظهرت الكثي��ر من الكوارث في المب��اراة بداية من 
دفع إرنس��تو فالفيردي المدير الفني بنفس تشكيلة 
الذه��اب فهو ب��دوره يتحمل جزءا كبي��را من هذه 
الهزيم��ة حيث ل��م ينجح في إدارة المباراة بش��كل 

جيد.

ورغم أن برش��لونة ل��م يظهر بأداء ق��وي في مباراة 
الذهاب وأنقذه ميسي بهدفين لم ُيصحح فالفيردي 
أخطاءه ولم يستغل إرهاق العبي ليفربول بمواجهة 
نيوكاس��ل ف��ي الصراع عل��ى البريميرلي��غ وغياب 

النجوم محمد صالح وروبرتو فيرمينو.
وواصل البرازيلي فيليب كوتينيو إهدار فرص إثبات 
قدراته فرغم غياب عثمان ديمبلي لإلصابة لم ينجح 

الرازيلي في تقديم أداء جيد.
وبالنظر إل��ى إحصائيات المباراة فكان ميس��ي هو 
الالع��ب الوحيد الذي ح��اول في صفوف البارس��ا، 
حيث سدد 5 كرات ومرر 74 كرة بنسبة نجاح 85%، 
وُيعاب عليه فقط إهداره فرصة تس��جيل سانحة في 

المباراة كادت أن ُتغير من مصير فريقه.
أياكس.. ونهاية حلم

قاد البرازيلي لوكاس مورا فريقه توتنهام هوتس��بير 
اإلنكلي��زي لبل��وغ المباراة النهائية ل��دوري األبطال 
بفوزه على مضيفه أياكس 3-2 على ملعب »يوهان 

كرويف أرينا« في إياب نصف النهائي.
وتقدم أياكس أوال عبر ماتياس دي ليخت 5 وحكيم 
زي��اش 35 قب��ل أن يع��ادل لوكاس م��ورا النتيجة 
لتوتنهام بهدفين ف��ي الدقيقتين 55 و59 ثم أحرز 
الالعب نفس��ه هدف الفوز في الدقيقة السادسة من 

الوقت بدل الضائع.

اتضح منذ اللحظة األولى رغبة ماوريس��يو بوكيتينو 
م��درب توتنه��ام في تأمي��ن دفاع��ه واالنتظار في 

الخلف للخروج على فترات بمرتدات سريعة.
ولم يمه��ل أياك��س الضي��وف لتنفيذ الس��يناريو 
المخطط له بتسجيل هدف مبكر في الدقائق األولى 
م��ن المباراة. ه��دف أياكس الذي س��جله ماتياس 
دي ليخت أطلق العنان للس��بيرز للتحرر من الخطة 
الموضوعة سلفًا. وجاء هدف دي ليخت مشابهًا للذي 
س��جله في مرمى يوفنتوس في إي��اب ربع النهائي 

ليقع توتنهام ضحية لرأس المدافع الهولندي.
نفذ أياكس السيناريو الذي اتبعه في المباريات األخيرة 
بدوري أبطال أوروبا باللعب بتحفظ طوال الشوط األول 
مع ش��ن بعض الهجم��ات بين حين وآخ��ر. واعتمد 
الفريق الهولندي على الضغط العالي بخنق الس��بيرز 

من األمام لزيادة صعوبة مهمته في الخروج بالكرة.
وظهر اعتماد أياكس الواضح على انطالقات دوشان 
تاديتش التي هددت تحركاته وتسديداته المختلفة 
مرم��ى الح��ارس هوجو لوري��س بأكثر م��ن فرصة 

تهديفية محققة.
وترج��م تاديتش انطالق��ة له على الجانب األيس��ر 
بهدف جديد لصالح أياكس بعد توغله داخل منطقة 
الج��زاء وتمريره الكرة للمغرب��ي حكيم زياش الذي 

سدد بقوة داخل الشباك.

ونجح س��يناريو أياكس المعتاد ف��ي ذهاب الفريق 
لالس��تراحة متقدمًا بهدفين أنهيا المباراة نظريًا في 

وقت مبكر بعدما زاد الضغط على الفريق اللندني.
ظهرت الخط��ورة دائمًا من الجان��ب اإلنكليزي عن 
طريق الك��وري الجنوبي س��ون هيون��ج مين الذي 

أزعجت تحركاته، الدفاع الهولندي.
واتسمت تحركات سون بالالمركزية فتارة ينطلق من 
الجانب األيس��ر وأخرى يتحول إلى جناح أيمن في 
لمح البصر. ومع هذه التح��والت المختلفة للكوري 
الجنوب��ي يتغير بالتالي تمركز ديلي آلي الذي تحول 
للجه��ة المعاكس��ة لس��ون حيث اس��تمرت عملية 

التبادل بينهما طوال الوقت.
وأراد بوكيتينو االس��تفادة من تح��ركات الجناحين 
بوض��ع البرازيل��ي لوكاس م��ورا في قل��ب الهجوم 

استغالاًل لسرعته في المساحات الشاغرة.
انقالب بثالثية

مع بداية الش��وط الثاني قرر بوكيتينو تغيير الشكل 
الخططي لفريقه بسحب العب الوسط فيكتور وانياما 

والدفع بالمهاجم اإلسباني فرناندو يورنتي.
وأدى هذا التبديل لعودة كريستيان إريكسن لمجاورة 
موسى سيس��وكو في وس��ط الملعب، ليعود لوكاس 
مورا للخلف قلياًل ليترك يورنتي في قلب الهجوم مع 
تحركه في بعض األحيان على الجانب األيمن. وأثمر 
ه��ذا التغيير عن هدفين مبكرين للس��بيرز مع بداية 
الشوط الثاني عن طريق مورا الذي استفاد من تأخره 

خلف يورنتي وعودته لمركزه الطبيعي.
وبع��د التحول الخططي لتوتنهام مع بداية الش��وط 
الثاني لم يس��ر أياكس على نهجه المعتاد بفش��له 
في التحكم بمجريات اللع��ب كما جرت العادة في 

المباريات الماضية.
ووق��ف إيريك تين هاج م��درب أياكس عاجزًا أمام 
صحوة توتنهام حيث ب��دت قلة حيلته أمام طوفان 

هجمات السبيرز.
وجاءت لحظة القتل ف��ي الثانية األخيرة عن طريق 
مورا الذي اختتم المش��هد المثالي لتغيير بوكيتينو 
الخططي بمن��ح توتنه��ام بطاقة التأه��ل بهاتريك 

تاريخي.
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أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

جنون كرة القدم يضرب بدوري األبطال والنهائي بنكهة إنكليزية خالصة

انهيار كاتالوني أمام ريمونتادا تاريخية لليفربول وثالثية مورا قتلت أحالم أياكس 

إيريك: 
خروج قاٍس

ق��ال إيري��ك تي��ن ه��اج المدير 
الفن��ي ألياك��س أن الخ��روج من 
البطولة بهذه الطريقة كان قاس��يا 
ج��دا مضيفًا: قل��ت لالعبين بين 
الش��وطين أن المب��اراة ل��م تنته 
بعد وكان واضح��ًا في أداء العبي 
توتنه��ام أنهم م��ا زال��وا يؤمنون 
بحظوظهم وتوتنهام لعب بش��كل 
أفضل ف��ي الش��وط الثاني وصنع 
فرصا أكثر ونحن أيضًا صنعنا فرصا 
للتس��جيل ولكن ببساطة لم يكن 
ممكنا تس��جيل اله��دف الثالث.. 
لقد قدمنا موسما مذهاًل في دوري 

األبطال، وتطورنا كثيرا كفريق.

هوجو: 
هذه كلمة السر

كشف هوجو لوريس حارس مرمى 
توتنهام كلمة السر في تأهل ناديه 
للنهائ��ي قائاًل: الفض��ل يعود إلى 
ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق، 
ما يفعله ليس سهاًل، نتدرب بكل 
جدي��ة يوميًا وأثبتنا مج��ددًا أننا 
فريق ق��وي رغ��م كل الصعاب.. 
وقال لن��ا بوكيتينو بين ش��وطي 
اللق��اء: لقد حجزنا تذاك��ر العودة 
إل��ى منازلن��ا ألن مس��توانا ف��ي 
الشوط األول كان صفرًا، وذلك في 
إشارة لتحفيز المدرب األرجنتيني 
لالعبيه عل��ى األداء بكل قوة في 

النصف الثاني من اللقاء.

تواضع لوكاس
بع��د ثالثيت��ه المدوي��ة، أك��د 
البرازيل��ي لوكاس م��ورا العب 
توتنهام أن الف��وز على أياكس 
أمس��تردام ج��اء بفضل مجهود 
الفريق ككل، مضيف��ًا: أنا فخور 
للغاية بأنني ش��اركت في تلك 
المباراة وبأنن��ي جزء من عائلة 
توتنهام إنها أفض��ل مباراة في 
مس��يرتي، كرة القدم شيء رائع 
تمنحنا الس��عادة، لم يكن أحد 
يصدق أننا نس��تطيع فعل هذا 
السيناريو.. قدمنا كل شيء في 
الملعب، أريد أن أش��كر رفاقي 
في توتنهام عل��ى ما يمنحوني 
إياه، إنهم بمثابة العائلة بالنسبة 

لي.

شاكيري: ليلة 
مجنونة

تحدث شيردان شاكيري نجم ليفربول 
بعد الفوز على برش��لونة: كانت ليلة 
بالصدمة  الجميع  وأصاب��ت  مجنونة 
ألنه��م لم يصدق��وا ما ح��دث، كان 
بعض الرجال يبكون، بينما أنا ال، إال 
أنني كنت سعيدًا للغاية بمساهمتي 
في تأه��ل فريق��ي للنهائي..المدرب 
لم يجر العديد من التغييرات ولكنه 
فقط تح��دث معنا لالس��تمرار على 
هذا األداء خ��الل المباراة، كنا نعرف 
أن الجميع اس��تبعدنا من حسابات 
أداًء مذهاًل،  التأهل ولكنن��ا قدمن��ا 
وفي الحي��اة إذا كنت تؤمن، فإن أي 

شيء يمكن أن يحدث.

كلوب: ال أعرف كيف 
فعلناها 

اعت��رف م��درب ليفرب��ول يورجن 
كل��وب بأن��ه ال يعرف حت��ى هذه 
اللحظ��ة كيف تمك��ن العبوه من 
برباعية  الفوز على برشلونة  تحقيق 
قائاًل: المباراة بأكملها فاقت تحملنا 
كان��ت عامرة بالمش��اعر،، ال أعرف 
كيف فعلناها، إن��ه أمر ال يصدق.. 
احتجن��ا أن نكون ماكري��ن أيضًا، 
كان ه��ذا ضروريًا، برش��لونة يدافع 
أمام الهجوم المتوقع بشكل جيد، 
ولهذا يج��ب أن تلعب بطريقة غير 
متوقعة وفي اله��دف الرابع الذكي 
رأيت الكرة تطير نحو الشباك، لم أر 

الركنية، لم أعرف من نفذها.

 فالفيردي: 
نحن آسفون 

توجه إرنستو فالفيردي المدير الفني 
لبرش��لونة بع��د المب��اراة لجماهير 

فريقه بالقول:
نحن آسفون للغاية، ما يفعله العبو كرة 
القدم هو إس��عاد جماهيرهم والجميع 
يتوقع��ون الف��وز دائم��ًا ولك��ن حين 
خس��رنا كان األمر مؤلم��ًا، الخصم بدأ 
بقوة شديدة وكان هدفهم األول سريعا 
للغاية على الرغم من أننا كنا في أجواء 
المباراة، ليفرب��ول كان جيدا وهجوميًا 
للغاية..حي��ن تخس��ر ال يمكن تقديم 
أي أعذار.. الهدف الرابع فاجأني وفاجأ 
الجمي��ع، لقد كان رائع��ا وأخرجنا من 

المباراة، ولم يتركوا لنا وقتا للعودة.

خذالن القائد 
وعد ميس��ي من��ذ بداية الموس��م 
الجماهير بإعادة لقب دوري األبطال 
لخزائن الن��ادي الكاتالوني وظهرت 
رغبته القوية في أول مباراة للبارسا 
في البطولة حيث سجل »هاتريك« 
في شباك آيندهوفن ثم ثنائية ضد 
توتنهام وغ��اب ف��ي مباراتي إنتر 
ميالن، وعاد مرة أخرى للتس��جيل 
في شباك آيندهوفن ليقود البارسا 
للتأه��ل ف��ي ص��دارة المجموع��ة 
الثانية، وفي األدوار اإلقصائية سجل 
هدفين في ش��باك أولمبيك ليون 
وهدفين ضد مانشستر يونايتد في 
النهائي، وهدفين ضد ليفربول  ربع 
في ذهاب نصف النهائي قبل كارثة 

اإلياب، لكن يد واحدة ال تصفق!



يتجه مس��ؤولو برشلونة اإلس��باني لدعم الفريق 
الكتالون��ي بصفقتي��ن ضخمتي��ن عقب توديع 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهزيمة قاس��ية 
أم��ام ليفربول برباعي��ة دون رد بملعب أنفيلد، 

رغم التفوق ذهابا بثالثية نظيفة.
وس��رعان ما خرجت تقاري��ر صحفية من داخل 
النادي الكاتالوني بأن األخير استقر على التعاقد 
مع الثنائي ماتي��اس دي ليخت مدافع أياكس 
أمس��تردام الهولندي وأنطوان غريزمان مهاجم 
أتلتيكو مدريد اإلس��باني بغض النظر عن رحيل 

المدير الفني إرنستو فالفيردي من عدمه.
ويس��عى البارسا لعقد ش��راكة جديدة بين دي 
ليخت وزميل��ه في أياكس فرينك��ي دي يونج 
لكن هذه المرة بقميص برش��لونة، بعدما تعاقد 
مع األخي��ر في كانون الثاني الماضي في صفقة 
بلغ��ت قيمته��ا 75 ملي��ون ي��ورو + 11 مليونا 

كمتغيرات.
ويعتبر انضمام دي ليخت )19 عامًا( لبرش��لونة 
توقيعًا إستراتيجيًا من المقام الرفيع حيث يعد 
المدافع الهولندي حاليًا واحدًا من بين األفضل 
ف��ي العالم بمركزه، وس��يعطي تواج��ده بجوار 
جيرارد بيكيه في الخط الخلفي للبلوغرانا الثقة 

لزمالئه��م وجماهير الفريق ف��ي إمكانية إعادة 
بطولة دوري األبطال من جديد.

م��ن جانبه أبدى دي ليخت رغبته في االنضمام 
لبرشلونة، وبالفعل هناك اتصاالت متقدمة بين 
الناديي��ن لكن ال تزال هن��اك بعض األمور التي 
يجب االتفاق عليها مع وكيل الالعب مينو رايوال.

أهمية غريزمان
ويعتبر غريزمان خيارًا مهمًا للغاية لبرشلونة منذ 
الع��ام الماضي، وبالفع��ل كان النادي قريبًا من 
ضمه ف��ي الصيف الماضي ل��وال تراجع الالعب 

وإبداء رغبته في االستمرار مع أتلتيكو مدريد.
لكن برش��لونة يس��عى هذه المرة لعقد الصفقة 
ب��أي طريقة ممكن��ة خاصة بعد تق��دم لويس 
س��واريز في العم��ر وعدم وجود بدي��ل له على 
نفس المس��توى، وبالفعل تغير موقف غريزمان 
وأبدى ترحيبًا شديدًا باالنتقال للفريق الكتالوني.
وكان برشلونة يسعى لضم البوسني لوكا يوفتش 
الع��ب آينتراخ��ت فرانكف��ورت األلمان��ي إال أن 

الشروط المالية الضخمة لناديه أوقفت الصفقة.
وم��ن المقرر أن تت��م صفقة جريزم��ان مقابل 
120 مليون يورو، الش��رط الجزائي في عقده مع 

أتلتيكو مدريد.

وصل الدوري اإلنكلي��زي لكرة القدم 
لجولت��ه األخيرة التي س��تقام جميع 
مبارياته��ا ي��وم غد األح��د وبتوقيت 
واح��د 5.00 وكانت المنافس��ة على 
اللقب ق��د انحصرت بين مانشس��تر 
س��يتي المتصدر بفارق نقطة وحيدة 
عن ليفرب��ول الوصيف، فيما يتصارع 
البقية على حجز مقعد قادم بالدوري 
األوروبي أو االبتعاد عن شبح الهبوط.
السماوي المتصدر سيحل ضيفًا على 
برايتون في ملعب فالمر أما الوصيف 
المنتش��ي بف��وز أوروب��ي كبير على 
حس��اب برش��لونة 4/0 سيستضيف 
ف��ي أنفيلد فري��ق وولف��ر هامبتون 
وعل��ى الورق ف��إن الفريقين مؤهالن 
للفوز بنس��بة كبيرة أي أن األمور من 
المتوقع أن تبق��ى على حالها، ولكن 
ب��أرض الملعب كل ش��يء وارد وفق 

أحداث المباريات.
ال���71  بنقاط��ه  الثال��ث  تشيلس��ي 
يح��ل ضيفًا على ليس��تر س��يتي أما 
توتنه��ام الراب��ع 70 والمنتش��ي هو 
اآلخ��ر بالوصول لنهائ��ي كأس أوروبا 

سيستقبل فريق إيفرتون.
ويحل آرسنال الخامس 67 ضيفًا على 
يونايتد  مانشستر  ويس��تقبل  بيرنلي 

السادس 66 فريق كارديف سيتي.
وكانت الجولة الس��ابقة ضمن الجولة 
37 م��ن البريمرليغ قد ش��هدت فوزًا 

صعبًا لمانشستر س��يتي على ليستر 
سيتي بهدف كومباني في الدقيقة 70 
بدوره حق��ق ليفربول ايضًا فوزًا صعبًا 
على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد 
بنتيج��ة 3/2 ويدين الليفر بالفوز إلى 
العبه ديف��وك أوريجي الذي س��جل 

هدف التقدم قبل النهاية بأربع دقائق 
وس��جل قبلها للفري��ق فيرجيل فان 
دي��ك د 3 ومحمد ص��الح د 28 فيما 
س��جل ألصحاب األرض كريس��تيان 
أنسو د20 وخوسيه سولومون روندون 

د 54.

يجه��ز ن��ادي باريس س��ان جيرمان 
الفرنس��ي ق��رارًا صادم��ًا لإليطال��ي 
بوفون حارس  المخضرم جيانلويجي 
الفريق. وخرجت تقارير صباح  مرمى 
أمس الجمعة تفيد بأن إدارة النادي 
الباريسي اس��تقرت على عدم تجديد 
عق��د بوفون لموس��م إضاف��ي وفقا 
للمنص��وص عليه ف��ي تعاقده الذي 

ينتهي بنهاية الشهر الجاري.
وأضاف��ت أن مس��ؤولي بي إس جي 
تمي��ل أيض��ا الس��تعادة الح��ارس 
األلمان��ي كيفن ت��راب بع��د انتهاء 

إعارته لفري��ق آينتراخت فرانكفورت. 
وانضم بوفون )41 عاما( إلى صفوف 
سان جيرمان في صيف 2018 بصفقة 
انتق��ال ح��ر قادم��ا م��ن يوفنتوس 
اإليطالي الذي قضى بين جدرانه 17 

عاما.
المخضرم  اإليطالي  الح��ارس  ولعب 
23 مب��اراة بقمي��ص باريس س��ان 
جيرمان هذا الموسم إال أنه وقع في 
أخطاء ساهمت في خروج الفريق من 
دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر 

يونايتد اإلنكليزي.

هل يغدر سان جيرمان ببوفون؟

اختتمت بعثة الشطرنج مشاركتها 
في بطولة بيروت الدولية العاشرة 
الت��ي أقيمت على م��دار 10 أيام 
بمقدمته��ا  دول��ة   15 بمش��اركة 
روس��يا واوكرانيا وصربي��ا وايران 
والع��راق  ولبن��ان  اوزبكس��تان 

وغيرهم.
قس��مت منافس��ات البطول��ة على 
فئتين.. ش��ارك بالفئة أ )54( العبًا 
ومثلنا به��ا الالعبون بش��ير عيتي 
وموفق حصوة وعلي حسن، النتائج 
األفضل حققها بش��ير وأحرز المركز 
الثامن مكرر وأثرت عليه خس��ارته 
بأول جول��ة للتغيب، ون��ال موفق 
حص��وة المرك��ز 22 وعلي حس��ن 
28 ببطول��ة قوية ج��دًا لعب فيها 8 
أس��اتذة دوليي��ن كبار و4 اس��اتذة 

دوليين و5 اساتذة اتحاد دولي,علمًا 
أن بشير عيتي استاذ دولي.

أم��ا الفئ��ة ب فكان��ت للتصنيف 

األقل من 2000 وش��اركت بعثتنا 
بالعبين هم��ا حازم الح��اج عمر 
ابن ال� 14 س��نة وأحمد حربا عمره 

19 س��نة، وبتواج��د 69 العبًا من 
كافة األصق��اع، وحقق العبنا حربا 
المرك��ز األول عل��ى الالعبين غير 

المصنفين والمركز الرابع بالترتيب 
العام وتوج الالعب نفس��ه بكأس 
الالعبي��ن غي��ر المصنفي��ن ونال 
جائزة مالية، فيما نال حازم الحاج 
المرك��ز الس��ادس مك��رر, وترأس 
البعثة بكري حمام��ة عضو اتحاد 

الشطرنج.
ف��ي ذات الس��ياق م��ن المتوقع 
أن يخوض ش��طرنجنا منافس��ات 
بطولة غرب آس��يا باألردن بالفترة 
م��ن 19 ولغاي��ة 27 حزيران وهي 
مؤهلة لكأس العالم 2020 وبحال 
المش��اركة س��يمثلنا به��ذه بطل 

وبطلة الجمهورية.
من جهة أخرى وصلت دعوة التحاد 
الشطرنج للمشاركة ببطولة العرب 
ب��األردن بالفترة من 19 ولغاية 27 
تموز القادم للفئات العمرية )من6 
إلى20 س��نة( وللجنسين ونترقب 

المشاركة بعد غياب 8 سنوات. 
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عقد اتحاد الج��ودو اجتماعه الدوري في مقر 
االتحاد في مدينة الفيح��اء الرياضية بحضور 
الل��واء موفق جمعة رئي��س االتحاد الرياضي 
الع��ام والدكت��ور ماهر خياط��ة نائب رئيس 
االتح��اد الرياض��ي العام وط��ارق حاتم عضو 
المكتب التنفي��ذي لالتح��اد الرياضي العام 
ورئيس وأعض��اء اتحاد اللعب��ة واطلع اللواء 
جمعه على واق��ع العمل االداري والتنظيمي 
والفني لالتحاد, ووع��د بدعم اللعبة للنهوض 
بها إلى مس��توى الطموح م��ن خالل تأمين 
أدوات  م��ن  مركزي��ا  مس��تلزماتها  كاف��ة 
وتجهيزات وإيفاد المدربين للتأهيل خارجيا 
بدورات متقدم��ة, واثنى الل��واء جمعة على 
الخط��وة التي قام بها اتحاد الجودو من خالل 
دعوته لمندوب االتحاد الدولي لزيارة س��ورية 

خالل الشهر الجاري لالطالع على واقع اللعبة.
م��ن جهة أخرى تلقى اتحاد الجودو دعوة من 
االتحاد اللبناني للمشاركة بدورة دولية لفئات 
والناشئات  والناش��ئين  والش��بالت  األشبال 
تقام في بيروت يوم��ي 19 و20 ايار الجاري, 
وق��د أقيم��ت أول أمس الخمي��س تجارب 
النتق��اء المش��اركين في البطول��ة دعا إليها 
اتح��اد الجودو الالعبي��ن والالعبات الفائزين 
بالمركزين األول والثاني لكل وزن خالل العام 

الماضي.
وكان اتح��اد الج��ودو ق��د أج��رى الفحوص 
السنوية المركزية للحزام االسود من )1 حتى 
7 دان(, وبلغ متوسط نسبة الناجحين حوالي 
%65 وما زالت النتائج قيد الدراسة والتدقيق 

عند اللجنة الفاحصة.

الجودو.. متابعة واهتمام 
ودعوة للمشاركة

ع��ادت بعث��ة الترياثل��ون لدمش��ق محمل��ة 
بحصيلة وافرة من الميداليات إثر مش��اركتها 
ف��ي بطولة قائ��د الجيش اللبنان��ي الدولية ، 
بلغت 7 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتان 

ومثلهما من البرونز.

أح��رز )الذهب( كل من كريم أبو س��مرة في 
س��برينت الرجال وعدنان زكي في فئة س��وبر 

سبرينت ،وفريق اإلناث بسباق التتابع.
ونال )الفضة( عدنان الصفدي في فئة س��وبر 

سبرينت ، وفريق التتابع رجال.

أم��ا )البرونز( فتقلده ابراهي��م خراط في فئة 
سوبر س��برينت، وحل الالعب سيزر الشومري 

ثالثا بفئة السبرينت عموم
وضم��ت البعثة كال من محمد رفعت ش��ومان 
إداري وس��امر ويس مدربا والالعبين: كريم ابو 

سمرة، عدنان زكي، محمد عدنان حورية، عدنان 
الصف��دي، مؤمن زك��ي، ابراهيم خراط، س��يزر 
الش��ومري، آالء أب��و عمار، فري��ق التتابع رجال 
صالح زيدان ويوس��ف س��روجي، وفريق تتابع 
السيدات مايا الغضة، لوريس دنون، دعاء اسبر. 

7 ميداليات متنوعة للترياثلون في لبنان

مشاركة مفيدة لمنتخبنا في بطولة بيروت الدولية للشطرنج
ربيع حمامة

حدد اتحاد كرة اليد يوم )23( من شهر أيار الجاري موعدًا إلقامة مباريات نهائي دوري الرجال لكرة اليد بالصالة 
الرئيس��ية بالالذقية والتي يش��ارك به أندية المربع الذهبي الجيش والنواعير والطليعة والش��علة, وسيلعبون 

بطريقة الدوري من مرحلة واحدة ويفوز بالكأس األكثر جمعًا للنقاط في اللقاءات الثالثة.
والالفت في هذه النهائيات هو غياب فريق نادي االتحاد حامل اللقب للعامين الس��ابقين الذي لم يتأهل إلى 

المربع الذهبي نتيجة ظروف خاصة تتعلق باللعبة في نادي االتحاد. 

نهائي دوري رجال كرة اليد )23( أيار الجاري

بين مانشستر سيتي وليفربول 

غدًا.. يحسم لقب البريمرلييغ
أك��د م��درب المنتخ��ب البرتغال��ي فرناندو 
اإليطال��ي  أن نج��م يوفنت��وس  س��انتوس 
كريس��تيانو رونالدو س��يكون ضم��ن قائمة 
المنتخ��ب ال��ذي يس��تضيف نص��ف نهائي 
مس��ابقة دوري األمم األوروبي��ة في حزيران 

المقبل.
وصرح سانتوس قائاًل: نعم، سيكون بالتأكيد 
ضمن القائمة النهائية التي سيعلن عنها في 
23 أي��ار ،غيابه عن مرحل��ة التصفيات كان 

مبررًا، وهو مشروع ومفهوم.
وغاب رونالدو عن منتخب بالده منذ الخروج 
من ثمن نهائي مونديال روس��يا 2018 أمام 
األوروغ��واي للتركيز عل��ى التأقلم مع فريقه 
الجديد يوفنتوس الذي انضم إليه في صيف 

العام ذاته بعد تس��عة أعوام أمضاها في لاير 
مدريد اإلس��باني لقاء صفقة قيمتها نحو 100 

مليون يورو.
وبع��د عودته الرتداء قمي��ص البرتغال للمرة 
األولى ف��ي آذار الماضي، عج��ز رونالدو عن 
هز الش��باك أمام أوكراني��ا )صفر-صفر( في 
لشبونة ضمن المجموعة الثانية من تصفيات 
كأس أوروبا 2020 قب��ل أن يتعرض إلصابة 
في الفخذ في مباراته الثانية أمام صربيا 1-1.

ويخوض منتخب البرتغال بطل أوروبا 2016 
نص��ف نهائي دوري األمم ف��ي الخامس من 
حزيران ضد سويس��را، عش��ية نصف النهائي 
الثان��ي بين هولندا وإنكلت��را. ويقام النهائي 
في التاسع من الشهر ذاته في البرتغال أيضًا.

صفقتان ضخمتان في برشلونة إثر كارثة آنفيلد

نجم البرتغال في دوري األمم األوروبية


