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المدارس الرياضية
م��ع نهاية العام الدراس��ي كل عام وبداية العطل��ة الصيفية تفتح 
الم��دارس الرياضي��ة التابعة لألندي��ة واالتح��اد الرياضي في كل 
المؤسسات التابعة له على امتداد جغرافية الوطن أبوابها الستقبال 
الوافدين والوافدات من أبنائنا وبناتنا في الفئات العمرية المختلفة 
وتوزيعه��م على األلعاب الت��ي يريدون ممارس��تها والمضي فيها 
ب��دءًا من محو األمية فيها مرورًا ف��ي تعلم مهاراتها واالنطالق إلى 
آفاق أعلى كل حس��ب موهبته وقدرته والتزامه فيما اختار وأحب 
من ألعابن��ا الرياضية حيث لكل لعبة منها مدرس��ة خاصة مؤهلة 
بالمكان وباإلش��راف اإلداري والفني الالزمة إلكس��اب المنتسبين 

والمنتسبات أفضل المهارات وأكثرها فائدة.
الم��دارس الرياضية الصيفية تكتس��ب أهمية خاص��ة في حياتنا 
الرياضية والعمل فيه فهي أواًل تستقطب الكم والعدد والوافر ومنه 
وبالعيون الخبيرة المش��رفة على التعلي��م والتدريب فيها يمكن 
فرز الن��وع الموهوب ف��ي كل لعبة وزجه في مدارس ش��توية أو 
بين جدران األندية ليكون راف��دًا غزيرًا لأللعاب المختلفة وبالتالي 
وإذا اس��تمر العمل والتدريب الالزمين س��نراهم ضمن منتخباتنا 

وبإشراف مباشر من حلقة أعلى وهي االتحادات المعنية.
وألنه��ا الم��دارس كذلك الب��د أن تكون كل الظ��روف مهيأة وكل 
اإلمكانات متوفرة لنجاح هذا العمل التخصصي بامتياز و فق برامج 
تدريبي��ة ينفذها مدربون مجازون ومؤهل��ون وقادرون على تقديم 
الفائدة وصق��ل المهارة وبناء اللياقة وتوظي��ف الفرد في الجماعة 
بحي��ث ي��ؤدي بالطاقة القص��وى وبأفضل ما يملك م��ن مهارات 
وبأحس��ن ما يملك من علم ومعرفة نالهما في سعيه لدخول عالم 
الرياضة من البوابة األولى واالنتق��ال إلى البوابات األرحب واألعم 

واألكثر رعاية وتخصصية.
من الم��دارس الرياضية البداية ومنها االنطالق إلى مختلف اآلفاق 
وإليها يعود الفضل في رعاية األجيال القادمة إلى ساحات وصاالت 
ومالعب ومسابح وإكس��ابهم الثقة والشخصية التي تؤهلهم لبناء 
جسم سليم وعقل سلمي وإظهار المهارات والتعبير عن الذات ومن 
هذه البداي��ة يكون التدفق إلى العالم الرياضي التنافس��ي الرحب 
الواس��ع حيث هن��اك النجومية في أعلى درجاته��ا والبطولة أهم 

الخيارات واإلنجازات أفضل التطلعات والتتويج قمة العطاءات.
وحي��ن نحتض��ن أوالدنا وبناتن��ا ونرح��ب بأهاليهم ويأس��رهم 
ونس��تقبلهم في منشآتنا أعزاء مبش��رين واعدين كل ذلك تطبيق 
عملي لش��عار المرحلة في ساحات عملنا »الرياضة ثقافة وأسلوب 
حياة« وتنفيذ لتوجيه��ات قيادتنا وتطبيق مدروس وهادف وبناء 
لفكر وثقة ورعاية الس��يد الرئيس بش��ار األس��د رئيس الجمهورية 

للرياضة والرياضيين وللقادمين إلى مساحاتها.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام

كأس  نهائي  نصف  إلى  الجيش  فريق  تأهل 
آسيا  غ��رب  منطقة  ع��ن  اآلس��ي��وي  االت��ح��اد 
ختام  في  اللبناني  النجمة  مع  تعادله  عقب 
على  أقيمت  التي  األول��ى  المجموعة  مباريات 
)الثالثاء(  يوم  المنامة  في  المحرق  ملعب 
وتعادل  نقاط   10 له  الثاني  المركز  في  وحل 
الكويتي  الكويت  م��ع  واأله���داف  بالنقاط 
اللعب  بفارق  وتأهل  الثانية  المجموعة  ثاني 
النظيف حيث رفعت له 7 بطاقات إنذار مقابل 

11 للكويتي..
التفاصيل ص2
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اليوم تس��دل الس��تارة مع صافرة 
إيذانًا  المق��ررة  المباريات  نهاي��ة 
بإعالن رس��مي عن انتهاء موسم 
منافس��ات ال��دوري الممتاز لكرة 
الق��دم 2018-2019 وبذلك توزع 
وينال  المتنافس��ين  على  الجوائز 
كل فري��ق المكافأة عل��ى قدر ما 
يس��تحق والمقياس ف��ي ذلك ما 
اس��تطاع جمعه من نقاط وضعته 
ف��ي المركز المناس��ب له��ا على 
جدول الترتي��ب وفيما بعد يعلن 
الك��رة عن جوائ��ز إضافية  اتحاد 
منه��ا أحقي��ة المش��اركات ف��ي 
االس��تحقاقات الخارجي��ة، عل��ى 

الصعيدين العربي واآلسيوي.
وف��ي ق��راءة لواقع الح��ال للفرق 
المتنافس��ة في مباريات األسبوع 

األخير نرى:
بط��اًل متوج��ًا ون��رى هابطي��ن 
اثنين إل��ى الدرجة األولى ونلحظ 
اس��تثناءين وأخي��رًا البقي��ة في 
الواقع س��واء وإن تقدم أحد على 
النهائي  الجدول  بالمركز على  آخر 

للترتيب العام.
فماذا عن هذه القراءة وما نراه وما 

نلحظه تابعوا معنا..
الجيش بطل الموسم

يحل فري��ق الجيش ضيف��ًا على 
فري��ق الش��رطة في مب��اراة هي 
واحدة من ديربيات العاصمة وما 
أكثرها هذا الموسم الذي في آخر 

محطاته.
يدخ��ل فري��ق الجي��ش المباراة 
ويستقبله الش��رطة خير استقبال 
ألن��ه يالقي بط��ل ال��دوري الذي 
احتف��ظ باللقب للع��ام الخامس 
على التوالي وللمرة السابعة عشرة 

في تاريخه.

وألن األمور محس��ومة من حيث 
التتوي��ج والح��رص عل��ى خطف 
النقاط ف��إن المباراة للش��هرة وال 
ش��يء أكثر وهي بمثاب��ة كرنفال 
ف��رح ومهرج��ان تتوي��ج وتقديم 
ع��رض الئق من الفريقي��ن بعيدًا 
عن حساس��ية النقطة وتحس��ين 

الموقع والهروب من السفح.
وهذا يعني أن الفريقين مطالبان 
بتقديم صورة طيبة عن مستواهما 
لهما  المتابعي��ن  وإرض��اء  الفني 
والفرحين من أجلهما إن كانوا من 
المحتفلين بلق��ب جديد للجيش 
أو المش��اركين معه��م في فرحة 
التتوي��ج والكرنف��ال )المهرجان( 

المنتظر من أنصار الشرطة.
لذلك ننتظر عرضًا كرويًا خاليًا من 
الضغوطات والعصبية والتشنجات 
والمنغصات يك��ون مليئًا بكل ما 
هو مفرح في كرة القدم والتنافس 

الرياضي فيها.
وعلي��ه المبارك��ة واجب��ة لفريق 

الجيش بطل الدوري ولمن ساهم 
ف��ي اس��تمراره بالقم��ة ولهدافه 
»الواك��د« الباح��ث ع��ن زي��ادة 
الرصيد واألمنيات بمواسم أفضل 
لمن فاته القطار هذا الموس��م في 

القمة أو في القاع.
المجد والحرفيين هابطان

على الج��دول المق��رر للمباريات 
مبارات��ان في كل واح��دة منهما 
طرف ه��و فري��ق هاب��ط للدرجة 
األولى في األول��ى يحل )المجد( 
الهابط ضيفًا على الس��احل الذي 
األف��راح وما زال مس��تمرًا  أعلن 
فيه��ا كون��ه فك عقدته واس��تمر 
في الممتاز من األس��بوع الفائت 
من عمر الدوري، وكان ذلك سببًا 
في هبوط ضيفه المجد ولوال ذلك 
ل��كان الفريقان في ه��ذه المباراة 
وجهًا لوج��ه في تناف��س بدرجة 

الغليان للبقاء أو الوداع.
ه��دأت  فاألعص��اب  اآلن  أم��ا 
والنف��وس ارتاح��ت وع��رف كل 

منهما مصيره وعليها أداء الواجب 
بص��ورة طيب��ة تلي��ق بم��ا يجب 
أن تك��ون علي��ه روح المنافس��ة 
ونتائجه��ا الت��ي هي ع��دة وجوه 

لعملة واحدة.
الفرحون رجال الساحل يستقبلون 
المتألمي��ن رج��ال المجد فكيف 
س��يكون ش��عور كل منه��ا ف��ي 

الميدان؟
يأتيه ش��يء جديد  الس��احل لن 
إن فاز والمجد ل��ن يتغير موقعه 
إن فعلها وانتص��ر، ورأينا أنها في 
ه��ذا الوقت مب��اراة عقوبة للمجد 

وموقف إنساني للساحل.
وهذه هي كرة القدم تجمع أحيانًا 

الحلو والمر معًا.
في المباراة الثانية من النوع الذي 
س��بق يح��ل )الحرفيي��ن( ضيفًا 
على حطي��ن وال جدي��د فيها ألن 
الحرفيين اعتاد عل��ى هذا الوضع 
وأدرك  الذه��اب  منتص��ف  م��ن 
مصيره عودة إلى الدرجة األولى منذ 

زمن طوي��ل وانزعاجه من مواقعه 
كان على مراحل واأللم فيه تجرعه 
تباع��ًا وليس دفع��ة واحدة كحال 
المجد لذلك هو يؤدي الواجب كما 
يري��د ودون ت��ردد أو تقاعس وهو 

مقتنع بمصيره.
وحطين في وضع آمن يس��تقبل 
ضيف��ه خي��ر اس��تقبال وهدف��ه 
المعل��ن زيادة الرصي��د وهو قادر 
عليه إال إذا سرت بين العبيه حالة 
من الدلع هي إحدى سمات الكرة 

السورية.
استثناء

المقررة  اللق��اءات  م��ن  مباراتان 
تتجه لهما العيون ألنهما مهمتان 
وعلى درجة عالية من الجماهيرية 
والنتيجة المسجلة فيهما لها تأثير 
وأثر على س��لم الترتيب من جهة 
وعلى مكافأة هي مشاركة آسيوية 
من جهة أخرى لذل��ك المباراتان 
لن تمرا م��رور الكرام بل البد وأن 
تش��هدا م��دًا وج��زرًا وحرصًا من 

باالس��تثناء  المعنيين  الطرفي��ن 
وهما »تشرين والوحدة« على نيل 
النقاط الكامل��ة أما للبقاء كل في 
موقعه وإما لتب��ادل المراكز وهذا 

هو المهم واألهم.
تش��رين »الوصي��ف« يتقدم على 
الوحدة بفارق نقطتين ويحل على 
الشهباء وهدفه  االتحاد ضيفًا في 
المعل��ن العودة من هن��اك بفوز 
وإن تعذر فال بأس بالتعادل الفوز 
يبقيه وصيف��ًا والتعادل في حال 
ف��وز الوحدة بالمنافس يدخله في 
حس��ابات أما الخس��ارة المقرونة 
بفوز الوحدة ترجعه للمركز الثالث 
وينال الوحدة بطاقة الوصافة ذات 

القيمة.
هدف تش��رين المعلن لن يتحقق 
بس��هولة ألن��ه س��يصطدم بنوايا 
االتح��اد الذي لن يرضيه ذلك في 
أرضه وبي��ن جماهي��ره وبالتالي 
المب��اراة مرش��حة ألن تكون قمة 
س��اخنة م��ن دون أي ش��يء وال 

أفضلي��ة لفري��ق عل��ى آخ��ر إال 
بالسيناريو الذي يتيح لكل منهما 
حص��د النقاط وم��دى القدرة على 
النجاح في تنفيذ هذا الس��يناريو 
الكف��ة متس��اوية وف��وز أحدهما 
على اآلخر متوقع كما أن التعادل 

بينهما وارد في الحسابات.
في الطرف اآلخ��ر يذهب الوحدة 
إلى جبلة لتحقيق أهدافه وأعالها 
الدع��اء أن يتعرض  )الفوز( م��ع 
في  بالنتيج��ة  لعرقل��ة  تش��رين 
الش��هباء عل��ى طريق س��باقهما 
)الوصاف��ة(  لبل��وغ  المش��روع 

الثمينة.
في الحسابات الفنية الوحدة أجهز 
وأكمل وأقوى وأقدر على الحسم.

وفي حسابات الراحة جبلة بنفسية 
جيدة وحالة طيبة وبال ضغوطات 
أو منغص��ات وال مان��ع لديه في 
ه��ذه الحال��ة أن يقدم ك��رة ذات 
مس��توى  فني مرتفع وأن يحقق 

نتيجة تسجل له.

فه��ل تنتص��ر حس��ابات الوحدة 
وقدرات��ه الفنية عل��ى وقع الحال 
النفس��ي لجبلة، أم إن راحة البال 
والق��درة من خ��الل ذل��ك على 
العطاء طاغية على السوية الفنية؟

المباراتان السواء
اثنت��ان م��ن المباري��ات تجريان 
تح��ت عنوان »تحصي��ل حاصل« 
وال جدي��د فيها وربما س��اهمت 
بع��ض  تغيي��ر  ف��ي  نتائجهم��ا 
المواقع على سلم الترتيب فيعلو 
فري��ق وين��زل فري��ق لكنه��ا في 
األثر والتأثي��ر مقتصرة على الفوز 
المعنوي الذي ه��و أكبر من األثر 
الرقم��ي، والمبارات��ان المعنيتان 
والوثبة  والكرام��ة  النواعي��ر  بين 
والطليع��ة، ثم تس��دل الس��تارة 
وعندها تجلس الفرق المتنافس��ة 
وف��ق الترتيب النهائ��ي ويختتم 
موس��م الدوري وهن��ا نقول: »مع 
الس��ورية  القدم  لك��رة  تمنياتن��ا 

بالخير الدائم«.

يعود منتخب الشباب لكرة القدم 
لملعب��ه التدريبي اليوم الس��بت 
ضمن ثال��ث مراحل تحضيره بعد 
أن خت��م معس��كره الثان��ي يوم 
األربعاء بحس��ب خطة االستعداد 
الموضوعة من قب��ل الكادر الفني 

بقيادة المدرب سامر بستنلي.
الدع��وة الحالي��ة للمنتخب خلت 
م��ن ط��الب المراحل الدراس��ية 
االنتقالي��ة ممن التزم��وا بالفترة 
السابقة ولم تتم دعوتهم لمعسكر 
امتحاناتهم  بس��بب  األسبوع  هذا 
والتحق بالمعس��كر أسماء جديدة 
ليتم اختبارها بعضهم حضر بفترة 
س��ابقة حيث كان م��درب الفريق 
ق��د أكد بوقت س��ابق أن الباب ال 
يزال مفتوحًا بعملية االنتقاء إنما 
س��يكون التعديل بش��كل طفيف 

مع تتالي المعسكرات.
الدعوة الجديدة

للمنتخب  الجديدة  الدعوة  شملت 
كاًل م��ن الالعبين: أحم��د داؤود 
وأحمد عم��ارة وحاتم النابلس��ي 
وعم��ر محمد وياس��ين أبو كرش 
ووسيم  الش��ربجي  المجيد  وعبد 

أيوب ويامن مطل��ق وعمر تركية 
)دمش��ق( وهيث��م الل��وز وعب��د 
القادر ش��عبان وعلي هولو وخضر 
ناصي��ف )حمص(، وعبد هللا تتان 
ومصطفى الس��فراني ومحمد نور 
خميس وس��عد قطرمي��ز وأحمد 
الدالي )حماة( وعبد القادر جندي 
ريحاني��ة  ومحم��د  )طرط��وس( 
ومحمد مش��هداني وفضل غليص 
ويوس��ف عس��اف ومهند شمطة 
وأحمد كنيفاتي وف��واز بوادقجي 
)حلب( وأحمد حاتم وفضل فضة 
ومحم��د العبود وأحمد الش��غري 

وإيفان  )الالذقية(  درويش  وربيع 
س��ليمان وصبحي أحمد الجدعان 

)الحسكة(.
م��ع التذكي��ر أن ال��كادر الفن��ي 
واإلداري للمنتخ��ب يتأل��ف م��ن 
ج��ورج خ��وري )مدي��رًا( وس��امر 
بستنلي )مدربًا( وياسر لفاح ومعن 
الراشد )مساعدي المدرب( ومحمد 
رزق )مدربًا لحراس المرمى( وخالد 
الس��هو )إداري��ًا( وربي��ع حمام��ة 
الش��يخ  إعالميًا( وخالد  )منس��قًا 
)معالج��ًا فيزيائي��ًا( وخالد جمال 

)مسؤواًل للتجهيزات(.

بستنيل: المسؤولية مضاعفة
بعد أن أوقعتن��ا قرعة التصفيات 
اآلسيوية مع كل من طاجكستان 
ولبن��ان وجزر  المضيف(  )البل��د 
المالديف تحدث مدرب المنتخب 
سامر بستنلي قائاًل: كرة القدم في 
تطور دائ��م وكذل��ك المنتخبات 
اآلسيوية حيث تعمل األخيرة بجد 
وفق خطط مستقبلية في المراحل 
السنية، ال ننظر ألي منتخب على 
أس��اس تاريخ��ه أي��ًا كان ولكن 
ننظر كي��ف تعم��ل وتتطور تلك 
المنتخب��ات بكرة الق��دم ونعمل 

على هذا األساس.
وأضاف في منتخبات مجموعتنا: 
المنتخب��ات  جمي��ع  نحت��رم 
ووضعه��م جيد الس��يما أصحاب 
آس��يا  كأس  وصي��ف  األرض 
بنس��خته األخيرة لفئة الناشئين، 
بالطب��ع ل��كل فري��ق خصوصيته 
وطريق��ة لعب��ه وس��يكون تحت 
أنظارن��ا منذ اآلن، لكن لدينا عمل 
كثير لتحقي��ق هدفنا األولي وهو 
تج��اوز التصفي��ات القارية، نحن 
نعتمد على أسلوب تدريبي ينقل 
المنتخ��ب م��ن اللعب المباش��ر 
وس��يؤتي  التموضعي  اللعب  إلى 
بثماره تدريجيًا حيث الزلنا بفترة 

التحضير األولي.
وخت��م م��درب منتخبنا الش��اب 
حديثه بالق��ول: لدينا ثقة وتفاؤل 
جي��دة  س��تكون  األم��ور  كل  أن 
ون��درك الحم��ل الموض��وع على 
مس��ؤولية  يحملنا  ال��ذي  كاهلنا 
مضاعفة خاصة بع��د عدم توفيق 
منتخباتنا الوطنية للفئات العمرية 

بالبطوالت األخيرة.
نذّكر أن منتخبنا سيلعب في السادس 
والثامن والعاش��ر من ش��هر تشرين 
الثان��ي ض��د منتخبات لبن��ان وجزر 
المالديف وطاجكستان على الترتيب.

كرة القدم

علي شحادة

صبحي أبو كم
محمد هاشم إيزا

ربيع حمامة

)اليوم( ختام الدوري الممتاز بكرة القدم

بطل متوج وهابطان واستثناء والبقية سواء

يدخل منتخبنا الوطني للرجال لكرة القدم معسكرًا 
تدريبيًا جديدًا اعتبارًا من يوم السبت القادم )25 
أيار( اس��تعدادًا للمباراتي��ن الدوليتين الوديتين 
بأيام الفيفا ضد كل من إيران وأوزبكس��تان في 6 

و11 حزيران على الترتيب.
وتم��ت دعوة 24 العبًا من بينه��م ثمانية العبين 
ينش��طون في الدوري المحلي وهم أحمد مدنية 
وأحمد أش��قر ومحم��د الواكد وإبراهي��م عالمة 
وش��عيب العلي ومازن العيس��ى وخالد المبيض 

ومحمد المرمور.
أما الالعبون المحترفون في الخارج فهم:

أحم��د الصال��ح )لبنان( عم��رو الميدان��ي وعمر 
خريبين )مص��ر( فراس الخطي��ب وحميد ميدو 
وأحم��د ديب )الكوي��ت( ومؤيد العج��ان وعالء 
الش��بلي وحس��ين الجويد ومحمد زاهر الميداني 
)الع��راق( وعمر الس��وما وأحمد األحم��د وخالد 
اليوس��ف  الحج��ي عثم��ان )الس��عودية( وفهد 
ومحمود المواس )قطر( ومحمد عثمان )هولندا(.

)اليوم( منتخب الشباب يدخل مرحلة استعداده الثالثةانطالقة متجددة لمنتخب الرجال

عودة إل��ى مباريات كأس الجمهورية 
الق��دم بع��د انته��اء مباريات  لكرة 
ال��دوري الممت��از وبق��ي التنافس 
محصورا بين 6 أندية في ربع النهائي 
بعد خ��روج الفت��وة أم��ام النواعير 
الباقية المتنافسة كلها من  واألندية 
أندية المقدمة على سلم الترتيب في 
ال��دوري الممتاز وتق��ام 3 مباريات 

وفق التوقيت التالي:
الجي��ش  ذه��اب  مب��اراة  -تق��ام 
والطليعة يوم الخميس 2019/5/23 
واألفضلية  الفيح��اء  ملع��ب  عل��ى 
فيها للجي��ش الذي تربع على عرش 

ال��دوري الممت��از لهذا الع��ام قبل 
أس��بوع من نهايته ورغ��م التنافس 
الش��ديد الذي كان علي��ه من ثالثة 
أندي��ة إضاف��ة للجي��ش وتش��رين 

والوحدة.
- يس��تضيف معلب خالد بن الوليد 
 2019/5/24 الجمع��ة  في حم��ص 
مباراة إياب الوحدة والوثبة وس��بق 
ان ف��از الوح��دة ذهاب��ا بهدف دون 
مقاب��ل وحظوظه في ري��ادة رصيده 
أقوى قياس��ا على خب��رة العبيه في 
أيص��ال المباراة الى الش��اطئ الذي 
يري��د, وه��ذا ال يقل��ل م��ن أهمية 
المنافس��ة القوية من الوثبة, وعادة 
نتائ��ج مباريات ك��رة القدم تخضع 

لعدة اعتبارات.

- ويس��تضيف نف��س ملع��ب خالد 
بن الوليد تش��رين والكرامة السبت 
2019/5/25 في مباراة االياب وسبق 
أن فاز تشرين ذهابا 0/2 واألفضلية 
للضي��وف خاصة ألنهم مش��حونون 
بحماس قوي لتعديل كفة خسارتهم 
بطولة ال��دوري الممتاز ه��ذا العام 
الذي��ن تربعوا على عرش��ه أس��ابيع 
عديدة, والكرامة يعيش حالة مخاض 
م��ا زال��ت متراخي��ة عل��ى أطرافه 
مفتوحة  المرم��ى  ومداخل ش��باك 

لمن يلعب أفضل ويسدد أقوى.
وااللتزام بالروح الرياضية مهما كانت 
النتائج هو ما نريده عن المتنافسين 
الفني��ة  وكوادره��م  وجماهيره��م 

واإلدارية.

انطالق مباريات دور النصف نهائي لكأس الجمهورية الكروي
بع��د أن فقد نادي الحرفيين كل اآلمال ف��ي البقاء ضمن دوري األضواء 
وبات هبوطه إلى الدرجة األولى حقيقة حتمية مؤكدة وجهت إدارة النادي 
كتاب��ًا تعتذر فيه عن عدم س��فر فريق رجال كرة الن��ادي لمالقاة حطين 

ضمن منافسات الجولة 26 وهي األخيرة من إياب الدوري الممتاز.
وج��اء في الكت��اب الذي رفعته أص��واًل عن طريق اللجنتي��ن التنفيذية 
والفنية أن أس��باب االعتذار تعود الى انقطاع العبي الفريق عن التدريب 
وغيابه��م عن النادي بس��بب عدم اس��تالمهم لرواتبهم عن الش��هرين 
الماضيين نتيجة الحالة المادية الس��يئة وانعدام توفر المال في صندوق 
النادي، وضم��ن كتاب االعتذار أرفقت اإلدارة ق��رارًا إداريًا كانت اتخذته 
يقضي بمعاقبة خمسة العبين من فريق الرجال وفسخ عقودهم الموقعة 

م مع النادي هذا الموسم وهم:
محمد مارديني، حس��ن المصطفى، مهدي الحاج محمد، خالد الجاس��م، 
رعد فران، بس��بب تغيبهم عن الحصص التدريبية والمباريات الرس��مية 
دون سبب مقنع وذلك استنادًا للفقرة 6 من الئحة الجزاءات االنضباطية 

الخاصة بنادي الحرفيين كما ورد في نص الكتاب.

»الحرفيين« يعتذر ويعاقب
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من القلبمن القلب

لم تكد مؤش��رات الدوري الكروي الممتاز تظهر من خالل 
النتائج حت��ى تأكدت المراكز في الصدارة وفي الس��فح.. 
فكان الجيش حامل للراية دون منازع متقدمًا على وصيفه 
تش��رين ثم الوحدة فاالتحاد.. وتك��ررت حكاية المجد في 

الهبوط مع الحرفيين الذي استسلم مبكرًا.
أق��ول م��ا إن تأك��دت المؤش��رات حتى ظهر مسلس��ل 
االستقاالت، ويدرك المرء أن استقالة مدرب ناد هابط هو 
أمر منطقي أما اس��تقالة آخرين وكانوا عند حس��ن الظن 

فهذا أمر غير مفهوم.
المفه��وم أن يس��تقيل الطاق��م التدريبي لن��ادي المجد 
فالخس��ارات المبررة وغير المبررة تالحقه منذ البداية في 
تكرار يلفت االنتباه وحتى الخس��ارة األخيرة والثقيلة مع 
جبلة وهو القابع في المركز 21 مرافقًا للمجد في المركز 31 
حتى هذه الخس��ارة القاصمة التي بددت كل اآلمال تدخل 
في حس��اب المسلسل العاشر والسؤال هو ألم تحرك هذه 
الخس��ارات مع إضاعة ست ضربات جزاء بالتمام والكمال 
السؤال حول جدوى الطاقم التدريبي وقدرته على توظيف 
اإلمكانات ف��ي موقعها الصحيح، ألم تك��ن هذه الظاهرة 
وأعني الخس��ارات المتكررة تس��توجب تصرفًا مبكرًا من 
مجل��س إدارة الن��ادي قب��ل الوصول إلى نقط��ة الصفر؟! 

االستقالة مفهومة إذن وقد كانت متأخرة عن موعدها!!
أما اس��تقالة مدرب الفتوة والتخلي عن مهامه بعد صعود 
النادي إلى الممتاز وبعد بداية جيدة في مس��ابقة الكأس 
والوص��ول إلى الرب��ع النهائي والتوقف بعد الخس��ارة مع 
النواعي��ر بهدف ذهاب��ًا وبالتع��ادل إياب��ًا. المحصلة إذن 
لم��درب الفتوة )أحمد عزام( ه��ي ناجحة بكل المقاييس 
واالستقالة هنا تثير التس��اؤل فعند التخلي عن نجاح قد 
تحقق بتكاتف أبناء هذا النادي ومحبيه وطاقمه التدريبي 
يصبح األمر غامضًا ف��إدارة الفتوة والنادي الذي انضم إلى 
قافلة الممتاز عليه أن يحمي مكاسبه ونجاحاته وأن يفرط 
بها واس��تقالة المدرب الذي أثبت قدرته على التعامل مع 
ظ��روف صعبة والتغلب عليها يجب أن ال تحصل والدوري 

الجديد قادم فماذا عن المدرب؟
واس��تكمل مسلس��ل االس��تقاالت بمدرب حطين، فرغم 
أن حطي��ن في منطقة أمان وفي موقع متوس��ط بالمركز 
الثامن، ورغم أن نتائج هذا النادي تراوحت بين مد وجزر 
لكنها أبقت على حطين في موقع آمن نس��بيًا، والمالحظ 
هن��ا أن مجلس إدارة حطين وبعد قبول االس��تقالة أعلن 
عقوبة جملة من الالعبين وهذا يشير إلى خيبة أمل إدارة 
النادي في المدرب والالعبين معًا وهذا مؤشر غير محمود 
العواق��ب فالم��درب متبدل ومفصل متحرك واس��تبداله 
أس��هل بكثير من تعويض مجموعة من الالعبين وخاصة 

إذا كان التقاعس هو سبب العقوبات؟!
إف��رازات الدوري تش��ير دوم��ًا إلى إيجابية هنا وس��لبية 
هناك وفي الوقت متس��ع إلعادة النظر ببعض االستقاالت 
فالحصول على مدرب متفهم أمر غير متوفر في كل حين.

هل الحّل باالستقالة؟

نبيل الحاج علي

تأه��ل فريق الجيش إلى نص��ف نهائي كأس االتحاد 
اآلس��يوي عن منطقة غرب آس��يا عق��ب تعادله مع 
النجم��ة اللبناني ف��ي خت��ام مباري��ات المجموعة 
األولى التي أقيم��ت على ملعب المحرق في المنامة 
ي��وم )الثالث��اء( وحل في المركز الثان��ي له 10 نقاط 
وتع��ادل بالنق��اط واأله��داف مع الكوي��ت الكويتي 
ثاني المجموع��ة الثانية وتأهل بفارق اللعب النظيف 
حي��ث رفعت له 7 بطاقات إن��ذار مقابل 11 للكويتي, 
وتأهل لهذا الدور الوحدات عن المجموعة األولى وله 
13 نقط��ة بفوزه على هالل القدس الفلس��طيني 0/2, 
والجزيرة األردني علن المجموع��ة الثانية بفوزه على 
الكوي��ت الكويتي 1/2 ول��ه 16 نقط��ة وتأهل العهد 
اللبنان��ي على ع��ن المجموعة الثالث��ة وله 17 نقطة, 
ويلتق��ي في دور النصف نهائ��ي الجيش مع الجزيرة 
األردن��ي والوح��دات االردني مع العه��د اللبناني في 
منتصف ش��هر حزيران القادم, وتابع االتحاد مسلسل 

خس��ارته مع النجمة البحريني وخسر 2/1 وظل آخر 
ترتيب المجوعة الثانية برصيد نقطة واحدة وسجل 2 

هدف ودخل مرماه 10 أهداف.
تعادل 

أهدر الجيش فوزًا أم��ام النجمة وأهله التعادل لدور 
ثمين فيما النجمة لعب 5 مباريات خسارة واستيقظ 
في األخيرة بمدرب جديد بعد أن استقال مدرب وهدد 
وتوع��د بأنه ال يقب��ل عن الفوز بدي��ال دون أن يحقق 
من��ه أي فائدة لو حص��ل, فيم��ا كان اللقاء للجيش 
هام��ا ومؤهال مع حس��ابات مبارات��ي الوحدات مع 
هالل القدس والجزرة األردني م��ع الكويت الكويتي, 
ولم يطل جس النبض للجيش فيها فكان على أرض 

الملعب باحثا عن فوز يضمن له اس��تمرار المنافسة 
لبلوغ الدور نصف النهائي.

فش��هد الش��وط االول تف��وق الجيش بخب��رة العبيه 
وتكثي��ف هجماته من رأس��ية الدقائ��ق االولى امام 
دفاع��ات النجم��ة وكاد محم��د الواك��د أن يفتت��ح 
التسجيل بتس��ديدة ارتدت من القائم, وعلت رئاسية 
باس��ل مصطفى العارض��ة فيما اعتم��د النجمة على 
االس��تمرار بتغطية منطقته والقيام بهجمات مرتدة, 
وبقيت محاوالت التسجيل حتى)45( عندما مرر عبد 
الملك عنيزان كرة من الجهة اليمنى الى أحمد االشقر 
الذي مرره��ا الى محمد الواكد ف��ي مواجهة المرمى 

وحولها الى داخل الشباك هدفا أوال للجيش.

وواص��ل الجيش بالثان��ي إهدار الف��رص في منطقة 
النجم��ة للمصطف��ى والواكد, وفاجأ حس��ن معتوق 
مرمى حارس الجيش شاهر الشاكر بكرة تسلمها من 
أمير الحوصري وهرب من مدافع وسدد قوية خدعت 
حارس المرمى)56( وهدف التعادل للنجمة, وأخفق 
عباس حس��ن حارس مرمى النجمة في صد تسديدة 
باس��ل مصطفى من تمري��رة عرضية ألحمد االش��قر 
وس��جل هدف التقدم للجي��ش)59( وتمكن النجمة 
م��ن التعادل ثانية)67( بكرة عرضية أرس��لها أبو بكر 
لمنطقة دفاع الجيش تباطأ في تش��تيتها وصلت الى 

علي حمام سددها في المرمى هدفا ثانيا.
تشكيلة الفريقين

مثل الجيش: ش��اهر الش��اكر, حس��ين ش��عيب, محمد 
أرن��اؤوط,, عب��د الملك عنيزان, يوس��ف الحم��وي أحمد 
االش��قر, محمد ش��ريفة)بهاء األس��دي( احمد بوادقجي, 
عزالدين عوض )محمد عنز( باسل مصطفى, محمد الواكد.
مث��ل النجمة: عباس حس��ن, أب��و بكر )محمود كاور(, حس��ن 
معتوق, انتي كماز, قاسم الزين, علي حمام, أندرو صوايا, دويسا 

بينغ منير هوساري, احمد جلول )علي يازي(,دوسا يونغ.

النجمة )البحرين( االتحاد س��ورية( 2/1 س��جل للنجمة 
علي عبد الحسين، علي مدن د )13، 36( ولالتحاد محمد 

عمار الشعبان د 71.
الملعب: استاد البحرين الوطني.

اإلنذارات: طارق هنداوي )االتحاد(.
الح��كام: كيم هي ج��ون، بارك كيا نون��ج، يانج جيول، 

يومينج )كوريا الديمقراطية(.
هي المب��اراة الوحيدة التي قدم فيه��ا ممثل كرتنا أداء 
معقواًل وس��يطر عل��ى معظم مراحلها وم��ع ذلك خرج 
خاس��رًا.؟! وبها ودع االتحاد مش��وار تصفيات مجموعته 
الثانية وتذيل ترتيبها بعد أن تعرض لخمس خس��ارات 

وتعادل وحيد في المرحلة األخيرة من منافساتها.
االتحاد خسر ولن نأتي بجديد.. األخطاء الدفاعية القاتلة 
وسوء المراقبة وضعف التغطية خاصة من الجهة اليمنى 
وحاجة الفريق إلى قائد ش��اب وغي��اب الالعب الهداف 
القادر على التسجيل بينما لعب النجمة بواقعية وهدوء 
وتأخ��ر إلى مواقعه الخلفية ولج��أ إلى تنظيم الهجمات 
المتفرقة التي اتس��مت بالتنظي��م والخطورة ومن أصل 
أربع فرص س��جل مرتين فيما أخفق االتحاد باس��تثمار 

فرصه المتالحقة.
بداي��ة مثالي��ة لالتحاد بالتمري��رات األرضي��ة القصيرة 
والكرات العرضية من األحمد الذي خرج في وقت مبكر 
إلصابته وكان األفضل في االنتشار واالستحواذ والسيطرة 
واالمتدادات الهجومية )الس��لبية( وحال س��وء الطالع 
من تس��جيل هدف اتحادي عندما تدخل القائم األيمن 

فأبعد كرة المهتدي وتدخل الحارس وأبعد رأسية العمر 
ومن مرتدة تلقى عبد الحسين تمريرة أمامية رائعة من 

العلوي فأحرز الهدف األول بعكس مسار المباراة.
وتهيأت للنجمة فرصة مباشرة لليوسف التقطها الخياري 
وعاد االتحاد إلى ضغط��ه بال فاعلية تلقى الهدف الثاني 
عن طريق علي مدن بتس��ديدة بعي��دة غافلت الحارس 

وأهدر سالم فرصة ثانية على أبواب مرمى فريقنا.
ل��م يختلف الش��وط الثاني عن س��ابقه فأتيحت فرصة 
للمش��هداني وأخرى للش��عبان وأطاح المهتدي بفرصة 
هدف محقق على خط المرمى ومن طلعة معاكسة أبعد 
الخياري مباش��رة المحترف البرازيلي )أستراس( لركنية 
وبالمثل طار الحارس الشقيق عبد الرسول وحول مباشرة 
الغباش الرائعة لركني��ة مماثلة إلى أن أثمر التفوق عن 
ه��دف قلص الفارق من ك��رة مرفوعة تابعها الش��عبان 

برأسه في المرمى، حاول االتحاد بضغط مستمر الوصول 
إلى التع��ادل دون اس��تثمار لفرصه وم��ا أكثرها بينما 
اعتم��د النجمة على امتصاص الفوران االتحادي والقيام 

بانطالقات مرتدة.
يف الملعب

لع��ب لالتح��اد: مهند الخياري، أحمد كالس��ي، ش��اهر 
ش��اهين )محم��د دع��اس(، إبراهيم س��واس، محمد 
غباش، محمد عمار ش��عبان، محمد حس��ام الدين عمر 
)فادي بيكو(، محمد رأفت مهتدي، محمد األحمد )عمر 

مشهداني(، محمد زكريا العمري، طارق هنداوي.
لع��ب للنجمة: أحمد عبد الرس��ول، محمد عبد الرحمن، 
عب��د هللا منير، س��الم ع��ادل، محمد الطيب، اس��تراس 
س��يلفا، عبد هللا المس��يعيد، عبد هللا س��يف، علي عبد 

الحسين، علي مدن، عبد الرحمن اليوسف.

كأس االتحاد اآلسيوي بكرة القدم

الجيش تأهل إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا وخسارة جديدة لالتحاد

مسلسل هزائم االتحاد

ترتيب المجموعة
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالناديم
6411124813الوحدات1
624064210الجيش2
48-6222711هالل القدس3
61-6015410النجمة4

صبحي أبوكم

محمد هاشم إيزا

ص��دارة وتميز وأداء فعال ومتوازن من فريق 
عام��ر بالنج��وم الذين يملك��ون اإلمكانيات 
والمه��ارات والفني��ات ومش��وار ناج��ح مع 
النتائج الجيدة والمثمرة طيلة مراحل الدوري 
وأس��عد جماهي��ره التي لم تبخ��ل بالعطاء 

والمواكبة والترحال أينما حل.
وهكذا كان حال فريق تش��رين الذي استمر 
بأداء متوازن إلى قبل األسابيع األخيرة التي 
ساءت النتائج مع بعض الفرق بالتعادل على 
أرض��ه وخارج األرض لين��زف النقاط ويتبخر 
الحل��م، وألن ذلك لم يك��ن ليحصل لوال أن 
رافقته بعض الظروف التي تس��ببت أو كانت 

عاماًل مؤكدًا لتراجع النتائج وضياع الحلم.
ومن خالل مواكبتنا لمش��وار فريق تش��رين 
بالدوري طيلة المراحل البد وأن نس��جل عدة 
نقاط إيجابية من حقه علينا أن نش��ير إليها 
بإعجاب وتقدير كون��ه يملكها ويتوج العبوه 

ذلك باألداء الفعال والمتمكن.

- الفريق متكامل الصفوف ولجميع خطوطه.
- العبوه وبال اس��تثناء متمي��زون ويملكون 
المهارة واإلمكانية الفنية والبدنية ويتمتعون 

بمستوى وأداء فاعلين.
- تش��رين يملك رديفًا من الش��باب ال يقل 
كف��اءة ومه��ارة وإمكاني��ات وفني��ات عن 

األساسيين.
- يملك النادي جمهورًا قل نظيره عاشق ومحب 

ومواكب ومعطاء وعامل مكمل ألي إنجاز.
وأم��ا مالحظاتنا من الناحية الس��لبية التي 
كانت أو تس��ببت في تبخ��ر الحلم والتنازل 
عن القمة بعد تفرده بالصدارة طيلة المراحل 

وتتمثل:
- التبدي��الت المتتالية ف��ي الكادر التدريبي 
وتعاق��ب ثالثة مدربين عل��ى تدريب الفريق 

رغم أنه متصدر؟
- محب��و النادي وداعم��وه وما أكثرهم وهم 
بالمناس��بة لم يبخل��وا وقدم��وا الكثير لكن 
ف��ي الوقت لم يكونوا ي��دًا واحدة وكان لكل 
منهم رأيه وهو الصائب على حد زعمه ولكل 
نظريته ف��ي علم التدري��ب ومكانة المدرب 

والالعبين.
- ربم��ا كان لذل��ك تأثير عل��ى أداء وعطاء 
الالعبين في س��وء توظي��ف اإلمكانيات في 
المباري��ات األخي��رة حيث الحظنا التس��رع 
والعجلة وسوء التركيز وعدم التوفيق من أبرز 
الالعبي��ن، حيث لم يكن هؤالء بالمس��توى 

الفني المطلوب والملبي.
- تعاقب مجال��س اإلدارات ثالث مرات مما 
كان ل��ه تأثي��ر مباش��ر على مس��يرة النادي 

والفريق بشكل خاص.
- إخف��اق بع��ض الالعبي��ن ف��ي توظي��ف 
إمكانياتهم بش��كل أمثل وتراجع المستوى 
عن��د البعض اآلخ��ر، وم��ا زال الفريق مؤهاًل 
لمتابعة المسيرة في مشوار كأس الجمهورية 
وتتطل��ع جماهيره للتعويض ع��ن اإلخفاق 

بنيل لقب بطولة الدوري.
حطين العائد بقوة

مشوار حطين هذا الموسم بدأ متعثرًا بعض 
الشيء مع بداية مرحلة الذهاب لعدة أسباب 
حيث ش��هد الفري��ق نزفًا في ابتع��اد العبيه 
واالنتق��ال ألندي��ة أخ��رى وع��زا البعض أن 

التعاقدات الجديدة لم تكن موفقة.
وم��ع تكلي��ف مجل��س اإلدارة الجديد الذي 
س��ارع إلى عملي��ة إنق��اذ حقيقي��ة هدفها 
العمل سريعًا على استقرار جدي إداريًا وفنيًا 
وإمكانية التعاقد مع العبين جدد كان الفريق 

بحاجة ماسة وخاصة الهداف.
ولم تمض فت��رة طويلة حتى ش��هد النادي 
والفري��ق االس��تقرار واله��دوء والعمل بروية 
وتخطيط وفق خطة منهجية هدفها الوصول 
بالفري��ق لمرك��ز متقدم بعيدًا ع��ن تكرار ما 
حدث مع النادي الموسم الماضي، حيث كان 

مهددًا بالهبوط حتى المباراة النهائية.
وبما أن توفير اإلمكانيات المالية والكادر األكاديمي 

اإلداري والفني  فقد كانت النتائج ملبية.
وه��ذا م��ا ح��دث بالفع��ل بفض��ل الدع��م 
واالهتم��ام والمتابعة والمواكبة اليومية من 
قب��ل مجلس اإلدارة ال��ذي عمل على تأمين 
كل ما من ش��أنه الدفع بالفريق نحو تحسن 
المس��توى واألداء وبالفعل بدأ الفريق يسجل 
نتائج ملفتة عجز ع��ن تحقيقها أقوى الفرق 
منه��ا الفوز على فريق الجي��ش بطل الدوري 

وعلى الشرطة وتعادله مع االتحاد والوحدة.
ول��و أن النتائ��ج ذهابًا تماثلت م��ع النتائج 
إيابًا لكان الفريق حاليًا ينافس ضمن المربع 
الذهب��ي وكما تابعنا م��ع المباريات األخيرة 
فقد عمد ال��كادر على االعتماد ش��به الكلي 
على أبن��اء النادي م��ن الش��باب الذي أكد 
كفاءته وإمكانياته وأحقيته في اللعب وكما 
علمت االتحاد أن الن��ادي حاليًا هدفه األول 
ه��و بناء فري��ق جديد مؤهل للمنافس��ة من 
خالل االعتماد على أبناء النادي والبحث عن 
بعض الالعبين الذين لهم بصمات جدية في 
مسيرة الدوري الس��وري وإمكانياتهم الفنية 
العالية وحاليًا وبعد االطمئنان على المواصلة 
م��ع دوري األقوياء والوص��ول لمركز متقدم 
على الئحة الترتيب فسيعمل مجلس اإلدارة 
للبحث عن مدرب له مكانته وخبرته وحنكته 
وش��خصيته وإمكانياته في عال��م التدريب 
وس��وف يكون جمهور حطين الوفي والكبير 
والمحب س��عيدًا برؤية فريقه الموسم القادم 
بحل��ة فنية جدي��دة تؤهله للتواج��د الفعال 

بالدوري بل وفريق منافس.

حصاد كرة الالذقية
الحلم التشريني لم يتحقق وحطين استقرار وتفوق اتخذ اتحاد كرة القدم عدة قرارات جديدة متعلقة بالدوري 

الممتاز ومنها:

 تغري��م نادي الوحدة بمبل��غ قدره ملي��ون ل.س لقيام جمهوره 
بالش��تم الجماعي المتكرر وتكرار المخالفة في المباريات الس��ابقة 
مع إقامة مباراة رسمية واحدة على أرضه من دون جمهور في حال 
تأهل��ه لنصف نهائي كأس الجمهورية وفي ح��ال عدم تأهله تعتبر 

العقوبة سارية المفعول للموسم القادم.
 إيقاف مدير نادي الوحدة عن مرافقة فريقه أو أي فريق آخر مباراة 
رس��مية واحدة مع تغريمه بمبلغ مئة ألف ل.س لقيامه باالعتراض 

على الحكم المساعد األول بكلمات نابية.
 تغريم نادي تش��رين بمبلغ وقدره ملي��ون ل.س لقيام جمهوره 
بالش��تم الجماعي المتكرر وتكرار المخالفة بالمباريات السابقة مع 
إقام��ة مباراة رس��مية واحدة على أرضه م��ن دون جمهور في حال 
تأهله لنصف نهائي مسابقة الكأس وبغير ذلك تعتبر العقوبة سارية 

المفعول للموسم القادم.
 إقام��ة مباراتي الذه��اب واإلياب في الموس��م القادم بين نادي 

تشرين والوحدة ضمن مباريات دوري الممتاز من دون جمهور.
 إيق��اف الالعب أحمد الش��مالي من نادي جبلة مباراة رس��مية 
واح��دة لتلفظه بألفاظ س��يئة تجاه الحكم المس��اعد بلقاء الجيش 
وتغريمه بخمسة وعشرون ألف ل.س سورية لعدم مصافحة الحكم.
 إيق��اف مدرب حراس نادي الطليع��ة حكم بارودي أربع مباريات 
رس��مية من مس��ابقتي الدوري والكأس لتهجمه بالش��تم ودفعه 

الحكم المساعد األول وتغريمه بمئة ألف ل.س.
 واتخ��ذ اتحاد الك��رة عدة عقوبات بعد أحداث مب��اراة ربع نهائي 
كأس الجمهورية بين الفتوة والنواعير وانتهت بالتعادل 2/2 وهي:

- إيقاف العب الفتوة زين الفن��دي لمدة عام كامل مع رفع مقترح 
فصله من منظمة االتحاد الرياضي العام بس��بب اعتدائه على حكم 

المباراة بالضرب مع تغريمه بمبلغ مئة ألف ل.س.
- إيق��اف حارس مرمى الفتوة ش��اكر الرزج لمدة عام كامل مع رفع 
مقت��رح فصله م��ن منظمة االتح��اد الرياضي العام بس��بب قيامه 

باالعتداء على العب النواعير مع تغريمه بمبلغ مئة ألف ل.س.
- إيقاف مس��ؤول تجهيزات نادي الفتوة عب��د الجبار الفرحان لمدة 
ع��ام كامل مع تغريمه بمبلغ مئة ألف ل.س بس��بب دخوله ميدان 

الملعب وضرب العب من نادي النواعير.
- إقامة مباراة رسمية واحدة لنادي الفتوة من دون جمهور اعتبارًا من 
الموسم القادم مع تغريمه بمبلغ مليون ل.س لقيام العبيه باالعتداء 

على هيئة التحكيم وعدم انتهاء المباراة في الوقت القانوني.
- إلزام نادي الفتوة بتس��ديد أج��ور التحكيم والمراقب اإلداري عن 

هذه المباراة واعتباره خاسرًا 0/3 قانونًا.

عقوبات جديدة في كرة الممتاز

محمد عجان
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كل من يتابع نش��اطات وبطوالت 
الريش��ة الطائ��رة ف��ي الالذقي��ة 
يالح��ظ ع��ودة ال��روح إليها من 
جدي��د بع��د فت��رة م��ن الترهل 
والتراجع واالبتعاد عن المنافس��ة 
والمش��اركات لك��ن ومن��ذ فترة 
قريب��ة وبفضل بع��ض المعنيين 
والغيورين والمحبين لهذه اللعبة 
عادت م��ن جديد لتعلن تواجدها 
مشاركاتها  عبر  والمتمكن  الفعال 
ف��ي كاف��ة بط��والت الجمهورية 
والمنافسة بقوة على كافة الفئات.
ولمعرفة المزيد من مسيرة اللعبة 
التق��ت االتح��اد حس��ام حبوش 
بالالذقية  الفني��ة  اللجن��ة  رئيس 
ومدرب مركز الباس��ل ومنتخبات 

الالذقية تابعوا معنا..
ريشة الالذقية بخير

يق��ول حب��وش: إن اللعب��ة ف��ي 
الالذقي��ة وقب��ل س��نوات كانت 
والمشاركة  المنافسة  في  السباقة 
واإلنجازات على صعيد الجمهورية 
والالعبي��ن  ال��كادر  وتمل��ك 
والالعبات لك��ن الظروف وعزوف 
وابتعاده��م  المدربي��ن  بع��ض 
ترهلت اللعبة وتراجعت وابتعدت 
ف��ي  المش��اركة  الالذقي��ة ع��ن 
الدورات والبطوالت لفترة ليس��ت 
قصي��رة، ومؤخ��رًا تداع��ى بعض 
عشاق الريشة ممن كانوا باألمس 

من روادها إلنقاذه��ا والعودة بها 
نحو األل��ق والتفوق ال��ذي كانت 
علي��ه وبالفع��ل كان لي الش��رف 
أن أكون بجان��ب المدربين عمار 
بدور، توفي��ق ميا وبدأن��ا العمل 
من الصف��ر إلع��داد وتأهيل أكبر 
عدد ممكن من العب��ي والعبات 
الفئات العمرية أبطال المس��تقبل 
وعبر عدة مراكز تدريبية في مدينة 
األس��د الرياضية واس��تاد الباسل 
وصالة التربي��ة، وبدأ العمل الجاد 
ونجحنا إلى ح��د بعيد في تأهيل 
ع��دد ال بأس ب��ه م��ن الالعبين 
والالعبات المميزين والموهوبين 
وعدن��ا من جديد للمش��اركة في 
بطوالت وأنش��طة االتحاد وأصبح 
لنا تواجد فعال ومنافسة حقيقية 
على كافة الفئات وبدأنا في حصاد 
جهودن��ا بإح��راز الالذقي��ة بطولة 

الجمهورية لعدة فئات.
كوادر فاعلة

وأضاف نملك حاليًا كادرًا متميزًا 
وكبيرًا من المدربين الذين اتبعوا 
دورات تدريبي��ة مركزية وأصبحوا 
مؤهلي��ن بخبرة إلع��داد وتدريب 
الفئ��ات العمري��ة وف��ق م��ا يلي 
التالية: مدينة األسد  المراكز  وفي 
صالة  التربي��ة،  وصالة  الرياضي��ة 
الريش��ة الطائرة باس��تاد الباس��ل 
حبوش،  حس��ام  فيه��ا  وي��درب 
توفيق ميا عمار بدور، عبد الرحمن 

راعي، إيمان شعبان، نجوى بوغا.
ويقوم ه��ذا ال��كادر بتدريب عدد 
كبي��ر وصل إل��ى 75 العبًا والعبة 

ملتزمين بشكل رائع.
وجديدنا لهذا الموس��م هو افتتاح 
مركز في نادي جبل��ة حيث بدأنا 
العمل به منذ فترة وننتظر الدعم 

والرعاية من مجل��س إدارة نادي 
جبلة.

بطوالت وإنجازات
يتاب��ع حب��وش الالذقي��ة عادت 
وبقوة إلى المش��اركة في بطوالت 
بق��وة  والمنافس��ة  الجمهوري��ة 
وفاعلي��ة واس��تطاعت إحراز عدة 
مراك��ز متقدمة لمختل��ف الفئات 

حيث حققنا ما يلي:
بطولة 13 س��نة مركز أول حس��ام 

راعي.
بطولة 15 سنة مركز ثان عمر عبد 

المعطي.
بطولة 17 سنة مركز ثالث مصطفى 

حبوش.
ناشئات مركز ثالث نور سليمان.

أبطالنا يف المنتخبات
ونتيجة للتحضير واإلعداد والعمل 
الجاد فقد كانت مش��اركاتنا فعالة 

ف��ي بط��والت الجمهوري��ة ومن 
خاللها تم انتف��اء العبي الالذقية 
مصطف��ى حبوش والالعبة ش��ذا 
م��روة للمنتخ��ب الوطن��ي الذي 
ش��ارك ف��ي بطول��ة غرب آس��يا 
والبطولة العربية التي أقيمت في 
لبن��ان وحصدا ميدالي��ات ذهبية 

وفضية وبرونزية.
وهذا ش��رف لن��ا كمدربين نعمل 
كأس��رة واح��دة هدفه��ا االرتقاء 
باللعبة نحو األفضل ونعد الجميع 
بأنها س��تكون المناف��س األقوى 

على بطولة كافة الفئات.
تعاون وانسجام

وقال حبوش نتلقى كل الدعم من 
اتح��اد اللعبة واللجن��ة التنفيذية 
المكت��ب  ورئيس��ة  بالالذقي��ة 
المخت��ص م��ن حي��ث تأمي��ن 
الصاالت والمالعب وهناك تعاون 
وانسجام بين اللجنة الفنية وكوادر 
اللعب��ة م��ن مدربي��ن وإداريين 
والعملية التدريبية تس��ير بشكل 
منتظم في جميع المراكز وهناك 
تنش��يطية  ودورات  ودية  لقاءات 

لرواد هذه المراكز.
وخت��م حديث��ه نريد م��ن اتحاد 
اللعبة إج��راء المزيد من الدورات 
بغي��ة  والتحكيمي��ة  التدريبي��ة 
توس��يع قاع��دة الك��وادر وتزويد 
الالذقية بالمضارب والريش، ونعد 
ب��أن تك��ون الالذقية م��ن أوائل 
المحافظ��ات مش��اركة وفاعلي��ة 

ومنافسة.

للس��باحة  الفنية  اللجن��ة  أقامت 
بالالذقي��ة  المائي��ة  واأللع��اب 
األشبال  لفئات  تنش��يطية  بطولة 
والناشئات  والناشئين  والشبالت 
في المس��بح األولمبي الش��توي 

بمدينة األسد الرياضية.
وفاز بفئ��ة األش��بال مصعب بلة 
50م حرة ويوسف شهال  بمسابقة 
50م ص��در ومض��ر حس��ن 50م 
ظهر وفراش��ة وانتهت منافس��ات 
الش��بالت بف��وز س��لوى بلقيس 
ون��وراي زيدان بمس��ابقتي 50م 
صدر و50م فراش��ة وتيماء كحيلة 

50م ظهر.
الناش��ئين فأس��فرت  فئ��ة  أم��ا 
منافس��اتها عن فوز عبد الرحمن 

شبانة بمسابقة 50م حرة ومحمد 
وحم��زة  ص��در  50م  ياس��مين 
وف��ازت  ظه��ر  50م  ياس��مين 

بمسابقتي  لين عياش  بالناشئات 
50م حرة و50م صدر وشهد خدام 

50م فراشة. 

زياد عامر 

أنور البكر

محليات

بطول��ة  منافس��ات  وصل��ت 
رمضانيات الفروسية بقفز الحواجز 
إلى مرحلتها الثانية وس��ط اجواء 
ومنافس��ات  ممي��زة  رمضاني��ة 
رياضي��ة غاية ف��ي الندية واإلثارة 
وبمش��اركة جي��دة من فرس��ان 
االندي��ة الممارس��ة له��ذا الل��ون 
م��ن الرياضة, وتوزع��ت مباريات 
البطول��ة عل��ى مضماري��ن حيث 
منافسات  الباسل  نادي  استضاف 
الصغ��رى, فيم��ا كانت  الفئ��ات 
مباريات الفئات الوسطى والكبرى 
ف��ي ضياف��ة فريق تيم س��بيرت 

وبتنظيم من اتحاد الفروسية.
المرحلة  وم��ع خت��ام مباري��ات 
الثاني��ة ب��دأت تتض��ح مالم��ح 
البطولة واألبطال لهذا العام حيث 
نجحت الفارس��ة ش��ام األسد من 

الفوز بص��دارة المرحلتي��ن للفئة 
العليا ومثلها فعلت الفارسة بشرى 
األس��د بتصدرها منافس��ات الفئة 
المتوس��طة ف��ي المرحلتين, اما 
الفارس الواعد أحمد المصري فقد 
مرحلتين  ص��دارة  باقتناص  نجح 
من الفئة الصغ��رى, وبذلك باتت 
أقرب  الفروسية  القاب رمضانيات 
للحس��م إذا ما استمر تفوق نفس 

االسماء في المرحلة الثالثة.
وبحس��ب عضو اتحاد الفروس��ية 
ريم ابو قورة فإنه تم اعتماد بطولة 
الرمضانيات كنشاط رسمي ضمن 
الفروسية  السنوية التحاد  األجندة 
العام  هذا  المنافس��ات  وستكون 
على أربع مراح��ل لجميع الفئات 
وفي كل مرحلة يتم تتويج أبطالها 
كما يحصدون النقاط عن المرحلة 
الموضوع  النق��اط  ضمن ج��دول 
من قبل المكتب الفني في اتحاد 
الفروس��ية وف��ي نهاي��ة المراحل 

األربع تجمع النق��اط التي حصل 
عليها الفرسان ويتم تتويج أبطال 

رمضان للعام 2019.
وجدي��د البطولة له��ذا العام كما 
أوضح��ت أب��و ق��ورة ه��و إضافة 
بطول��ة لفئ��ات البراع��م والمرور 
لفئ��ة  باإلضاف��ة  والتحضي��ري 
األولمبياد الخ��اص وذلك ليكونوا 
احتف��ال  م��ن  أساس��يًا  ج��زءًا 
الفروسية بالش��هر الكريم, كما تم 
التعاون مع نادي الش��هيد باسل 
المباريات  األسد الستضافة بعض 
وتم التعاون أيضًا مع إس��طبالت 
تيم س��بيرت الس��تضافة بعضها 
اآلخر وذلك من أجل التنوع ليس 
في أنظمة المباريات فحس��ب بل 
في الصاالت والمالعب أيضًا وهذا 
م��ا يزيد خبرة الفرس��ان والخيول 
من خالل االعتي��اد على نوعيات 
األرضي��ات باختالفها ومقاس��ات 
الصاالت والمالعب واثنت ابو قورة 

على الجهود الكبي��رة التي تبذلها 
الكوادر القائم��ة على العمل بهذه 
البطولة ونوه��ت بالرعاية الكبيرة 
والدع��م الممي��ز ال��ذي تقدم��ه 
الفارس��ة منال األسد لهذه البطولة 

ولكل انشطة االتحاد والفرسان. 
نتائج المرحلة الثانية

توجت الفارس��ة ش��ام األسد من 
تيم س��بيرت بصدارة الفئة العليا 
الت��ي وصل ارتفاع حواجزها حتى 
135 س��م, وذل��ك بزم��ن 76.00 
وبال خط��أ تالها في المركز الثاني 
الفارس همام الخولي كابتن فريق 
الجمن��اي بزم��ن 74.54 وأربع��ة 
أخط��اء تاله ف��ي المرك��ز الثالث 
الف��ارس هاني بدران م��ن نادي 

78.03 وخمس��ة  الجي��ش بزمن 
أخطاء ,وتصدرت الفارس��ة بشرى 
األس��د م��ن تيم س��بيرت صدارة 
الفئ��ة المتوس��طة الت��ي وص��ل 
ارتف��اع حواجزها حتى 125س��م, 
وذل��ك بزم��ن تماي��ز 33.54 بال 
أخطاء, تلتها الفارس��ة شام األسد 
بزم��ن تمايز 34.14 وب��ال أخطاء, 
وحل ثالث��ًا الفارس لي��ث العلي 
م��ن فريق الجمن��اي بزمن تمايز 
36.88 وكذلك تصدرت الفارس��ة 
ش��ام األس��د فئة 115س��م بزمن 
تماي��ز 28.00 وبال أخط��اء تلتها 
ثانيًا آية حمش��و من تيم سبيرت 
وحل ثالثًا الفارس مؤمن زنداقي، 
وأم��ا عن فئة 105س��م فقط توج 

أواًل الف��ارس غال��ي الزيب��ق من 
نادي الجيش، ت��اله ثانيًا الفارس 
إيفيجين��ي ديمت��روف وحل في 
المركز الثال��ث الفارس ثائر الزين 

من النادي نفسه.
بينما توج بصدارة الفئة 95 س��م 
الف��ارس أحمد المصري من نادي 
الشرطة وحل ثانيًا الفارس أسامة 
س��باعي م��ن ن��ادي الجيش ثم 
حل ثالثًا الفارس حيدره مريش��ة 
من النادي نفس��ه، وكان قد توج 
ف��ي المركز األول الف��ارس حازم 
المص��ري لفئة 85 س��م تاله في 
المرك��ز الثاني ندي��م صالحة من 
ن��ادي الجي��ش ثم ح��ل بالمركز 
الثالث الفارس وسيم زنداقي من 

تيم سبيرت.
نتائج المرحلة األوىل

فئة )Children( ارتفاع 80 سم: 1- 
ش��روق المصري من نادي الشرطة 
بزم��ن )42.55( وب��ال أخطاء, 2- 

وس��يم زنداقي من تيم س��بيرت 
بزمن )42.77( وبال أخطاء, 3- زيد 
طي��ارة من ن��ادي الجي��ش بزمن 

)47.31( وبال أخطاء.
 90 ارتف��اع   )tour  Mini( فئ��ة 
سم: 1- أس��امة سباعي من نادي 
وب��ال   )46.92( بزم��ن  الجي��ش 
أخط��اء, 2- هم��ام مريش��ة من 
ن��ادي الجي��ش بزم��ن )51.84( 
وب��ال أخطاء, 3- أحم��د المصري 
من نادي الشرطة بزمن )43.07( 

وأربعة أخطاء.
 100 ارتف��اع   )Amateur( فئ��ة 
سم: 1- أحمد المصري من نادي 
وب��ال   )46.29( بزم��ن  الش��رطة 
أخط��اء, 2- عمر غ��زي من نادي 
وب��ال   )48.20( بزم��ن  الجي��ش 
3- س��لمان سليمان من  أخطاء, 
نادي الشرطة بزمن )48.95( وبال 

أخطاء.
فئ��ة )tour Small( ارتف��اع )110 

س��م (: 1- ش��ام األس��د من تيم 
وب��ال   )31.72( بزم��ن  س��بيرت 
أخط��اء, 2- س��عيد زنداق��ي من 
تيم س��بيرت بزمن )34.43( وبال 
أخطاء, 3- أحم��د ملط من نادي 

الجيش بزمن )34.80(.
 120 فئة )tour Medium( ارتفاع 
س��م: 1- بش��رى األس��د من تيم 
سبيرت بزمن )31.24( وبال أخطاء 
2- ش��ام األس��د من تيم سبيرت 
بزم��ن )34.05( وب��ال أخطاء, 3- 
آية حمشو من تيم سبيرت بزمن 

)35.44( وبال أخطاء.
فئ��ة )tour Big( الت��ي ارتفع��ت 
الحواجز فيها إلى )130 س��م (:1- 
شام األسد من تيم سبيرت بزمن 
)28.17( وب��ال أخط��اء, 2- همام 
الش��هاب من نادي الجيش بزمن 
3- همام  )34.62( وبال أخط��اء, 
الخول��ي كابت��ن فري��ق الجمناي 

بزمن )30.08( وأربعة أخطاء. 

الفارسة شام األسد في صدارة الفئة العليا بعد مرحلتين من رمضانيات الفروسية

أم��س  أول  انطلق��ت 
الصالة  ف��ي  )الخميس( 
بالالذقي��ة  الرئيس��ية 
مباري��ات ال��دور النهائي 
لدوري الرج��ال لكرة اليد 
األربعة  الفرق  بمش��اركة 
الجيش  وه��ي  المتأهلة 
والطليع��ة  والنواعي��ر 
والش��علة وأبرز الغائبين 
نادي االتحاد بطل الدوري 
الماضيين..  للموس��مين 
بتفاصي��ل  وس��نوافيكم 
البطولة في العدد القادم.

انطالق نهائي دوري الرجال لكرة اليد

بطولة تنشيطية لواعدي سباحة الالذقية

أقام��ت اللجنة الفنية للش��طرنج في 
العمالية  التجمعات  بطولة  السويداء 
)كأس الش��هيد( وقد استطاع باسل 

العس��افين )دولة وبلديات( الحفاظ 
على اللقب تاله مازن أبو اس��ماعيل 
)تنمي��ة زراعية( ثم اس��عد الش��بل 
)دولة وبلديات( وبالمركز الرابع ربيع 
ابو غانم )دولة وبلديات( كما أقيمت 
بطولة المحافظة المفتوحة )8 كرات( 

للبلي��اردو وذلك بمش��اركة 35 العبًا 
م��ن العربي وش��هبا وبع��ض القرى 
المجاورة وأس��فرت عن فوز وائل نور 
بالمركز األول بعد تغلبه على بهاء أبو 
س��عد 6×5 وجاء طارق السيد أحمد 

بالمركز الثالث واياد الفقيه رابعًا. 

بلياردو وشطرنج السويداء

الشاب  الرياضي  مرمانا  حارس  حلب  الرياضية يف  األسرة  شيعت 
محمد فاضل زينو إىل مثواه األخير عن عمر بلغ 39 عاماً عىل أثر 
أزمة قلبية مفاجئة داهمته يف أثناء إحدى الحصص التدريبية 

الرمضانية عىل مالعب نادي الحرية.
تميز الفقيد بأخالقه العالية وسيرته الطيبة يف مسيرة حياته 
وكان مثااًل لإلخالص والوفاء والعطاء وااللتزام ونال ثقة مدربيه 

ومحبة واحترام رفاقه وزمالئه.
وعمال  والقرداحة  حطين  ألندية  ولعب  االتحاد  نادي  يف  ونشأ 

حلب وعفرين وتميز بخفته ورشاقته.
رحم الله فقيدنا الغايل وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأبناءه 

وذويه وأصدقاءه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد فاضل زينو في ذمة الله

ريشة الالذقية.. عادت إلى المشاركات وحققت بعض اإلنجازات

دورة انتساب وترقية ومدربين للكرة الطائرة في دير الزور

محمد عجان

عاد نش��اط الكرة الطائرة بدير الزور من 
جديد وبدأت هذه اللعبة تضع الخطوات 
األول��ى لتعود كم��ا كانت في الس��ابق 
وأولى خطواتها كانت بتأهيل وتنسيب 
ك��وادر جدي��دة للعب��ة لوضع أس��س 
انطالقته��ا وفي هذا اإلطار اس��تضافت 
دورة  ال��زور  بدي��ر  الرياضي��ة  الصال��ة 
المدربين  ودورة  والترقي��ة  االنتس��اب 
لكرة الطائرة الت��ي تضمنت محاضرات 
نظري��ة وعملية ترك��زت على خصائص 
اللعبة وصفات الحكم والش��بكة والكرة 
وتس��جيل النقط��ة والف��وز بالمب��اراة 
والمرك��ز وال��دوران وح��االت اللع��ب 
وضربات الفريق وغيرها من األمور التي 
تخص لعبة كرة الطائرة وحاضر فيها كل 

من نهاد دحو وحس��ان الحموي ومازن 
حاج هزاع وصهيب الحسن.

يوس��ف العواد رئي��س اللجن��ة الفنية 
الفرعي��ة للكرة الطائ��رة: بعد توقف دام 
أكثر من س��تة أعوام وبجهود مشكورة 
م��ن اللجنة التنفيذية بدي��ر الزور وبعد 
تش��كيل اللجن��ة الفني��ة الفرعية لكرة 
الطائرة أقلعت ه��ذه اللعبة من جديد، 
وأول نش��اط له��ا كان بإقام��ة بطول��ة 
المحافظ��ة مترافقة مع دورة انتس��اب 
تدري��ب وتحكيم لرفد اللعب��ة بالكوادر 
الجديدة، ونس��عى لتنشيط هذه اللعبة 
حت��ى تع��ود لحضوره��ا. والتركيز في 
الوق��ت الحال��ي ينصب عل��ى القواعد 
والتحضي��ر للمش��اركة ف��ي األولمبياد 

الوطني القادم.
نهاد دحو عضو اللجنة الرئيس��ة للحكام 
ومحاضر في الدورة: دورة جيدة ومفيدة 

والحض��ور كان مقبواًل والدارس��ون كان 
تجاوبهم مع المحاضرات ملفت ونتمنى 
له��م حضورًا جيدا في ه��ذه اللعبة، وال 
بد من توجيه الش��كر للجن��ة التنفيذية 
واللجن��ة الفنية على حس��ن التحضير 
واالستقبال. والمحاضرات غطت جوانب 
اللعبة كاملة وقدمنا المعلومة الس��هلة 

التي تصل للدارس بسرعة.
م��ازن ح��اج ه��زاع محاضر: مس��توى 
الدارس��ين جيد في هذه ال��دورة التي 
تقام ألول مرة بعد انقطاع سنوات، أثرت 
على مستوى اللعبة بشكل عام والتركيز 
كان عل��ى جانبين العمل��ي والنظري، 
ونوجه الش��كر لكل الجه��ود التي بذلت 
إلنجاحها وعدم اإلعالن المس��بق لموعد 
الدورة أثر على حجم المش��اركة خاصة 
بالنس��بة للمعهد الرياضي ونادي الطلبة 

لكن الحضور كان جيدًا. 

مالك الجاسم
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عادت قبل أيام بعثة الشطرنج من بطولة بيروت 
الدولية لمن يحملون ١٧٥٠ نقطة دولية وما دون 
بمشاركة 15 دولة، أصغر العبي البطولة كان حازم 
الح��اج )مواليد 2005( لفت إلي��ه األنظار هناك 
وطبعا لم يكن يحم��ل أي نقاط دولية )تصنيف 
دول��ي( ورغم ذلك حصل على المركز الس��ادس 
مكرر وكان يمكن أن يدخل المنافسة على إحدى 

الميداليات، وحصل أيضًا على تصنيف.
)االتح��اد( التقت الالعب ح��ازم حيث أكد على 
قوة التنافس الذي كان ببطولة لبنان خاصة وأن 
هناك دواًل كبيرة مش��اركة في مقدمتها روس��يا 
وإي��ران وأوكراني��ا وصربيا أوزبكس��تان والعراق 
ولبن��ان وغيرهم.. وأنه اكتس��ب جرعة احتكاك 
وثق��ة كبيرتين حيث أنها المش��اركة األولى لي 
خارجيًا وازدادت ثقتي بأني قادر على إحراز مراكز 

متقدمة أكثر بالقادمات.
عن بدايت��ه برياضة األذكياء ق��ال بأنه حضر مع 
أخيه عدنان إلى مركز السويداء التدريبي )المدرب 
حمد السعد( عام ٢٠١٤ وكانت المشاركة الرسمية 
األولى له على مس��توى المحافظة عام ٢٠١٥ فئة 
عشر سنوات حيث حصل على المركز األول ومن 
ثم ش��ارك في نفس العام في بطولة الجمهورية 

للفئات العمرية في دمشق عام ٢٠١٥ وحصل على 
المركز األول )بطل جمهورية(. 

ويتاب��ع بطلن��ا الحديث قائاًل بأنه في الس��ويداء 
تصدر جميع بط��والت فئاته العمري��ة )على مر 
السنوات حتى اليوم( إضافة لحصوله على المركز 
الثاني في بطولة ش��باب الس��ويداء وهو بعمر ١١ 
عامًا )٢٠١٦( وحصل على المركز األول في بطولة 
رواد الش��طرنج على مس��توى القط��ر في نفس 
العام، وعلى مستوى القطر )بطوالت الجمهورية( 
حل في المركز الثاني عام ٢٠١٦ في بطولة النخبة 
في دمش��ق وحصل أيضًا على المركز الثاني في 
بطول��ة الجمهورية عام ٢٠١٧ ف��ي طرطوس بعد 
تس��اويه مع كريم بيطار في النقاط واللقاء فيما 

بينهما.
وأيضا رغم صغر سنه فقد شارك في بطولة شباب 
الجمهورية فئة ١٨ عامًا التي أقيمت في دمش��ق 
عام ٢٠١٨ وحصل على المركز الثالث.. وعام ٢٠١٩ 
عل��ى المركز الثاني، وخت��م الالعب حازم الحاج 
بشكره لكل من وفر له فرصة المشاركة من اتحاد 
رياضي عام واتحاد الش��طرنج مؤكدًا إنه مواظب 
على التمرين في مركز السويداء التدريبي ليكون 

دائمًا عند حسن الظن.

باني��اس  ن��ادي مصف��اة  يعان��ي 
الرياض��ي م��ن قل��ة المخصصات 
المالي��ة المتوف��رة لدي��ه لتغطية 
انشطته الرياضية وألعابه المعتمدة 
التي فاقت العش��ر العاب متنوعة 
)كرات وقوة وفردية(, وكان للنادي 
ظهور طيب كل الس��نوات السابقة 
ونجح بتحقيق نتائ��ج ايجابية في 
العدي��د م��ن االلعاب الممارس��ة 
لديه.., )االتح��اد( التقت فؤاد مصا 
الن��ادي وحاورته عن واقع  رئيس 

النادي وألعابه.
منشأة 

النادي أجاب  عن واقع منش��آت 
فؤاد مصا قائال: وضع تحت اشراف 
النادي أرضا مس��احتها حوالي 25 
دونم��ا بجان��ب المصف��اة, وفيها 
ملعبا لك��رة القدم نظامي وملعب 
تدريبي بعشب صناعي  سداس��ي 
ومسبح وصاالت أللعاب الكاراتيه, 
وللق��وة البدني��ة ولك��رة الطاولة 
الن��ادي  ويم��ارس  وللش��طرنج 
العاب كرات الق��دم الطائرة واليد 
والطاولة والعاب القوى والشطرنج 

والكاراتيه  والدراجات  والس��باحة 
بعضها للجنسين ذكورا واناثا. 

نتائج
وع��ن اب��رز النتائج الت��ي حققها 
النادي باأللع��اب الرياضية أجاب: 
كان قريب��ا من الصع��ود للدرجة 
الممتازة بكرة القدم هذا الموسم, 
وسبق له أن كان في الدرجة االولى 
الممتازة حاليا  التي كانت تعادل 
ووصل في أحد المواس��م الكروية 
ال��ى وصي��ف كأس الجمهوري��ة 
الوطني,  للمنتخب  العبين  وخرج 
وتقل��دت العبة الن��ادي نورعقول 

ذهبيت��ي بطولة غرب آس��يا في 
لعب��ة الدراج��ات ف��ي الرياضات 
الخاصة, وعزام صيوح احرز فضية 
غرب آسيا في الكاراتيه, كما أحرز 
عزام صيوح وأوس ديب ويوسف 
صيوح ميداليات ذهبية في بطولة 
الجمهورية بالكاراتيه ورنيم أحمد 
فضية بالس��باحة, ويت��م التركيز 
على كرة اليد بتكليف المهندس��ة 
س��حر ضوا للتدري��ب على الفئات 
العمري��ة الت��ي ترف��د منتخبات 
المحافظة في بطوالت الجمهورية, 
وجمي��ع المدربين ف��ي مختلف 

االلعاب من أبناء النادي. 
موارد

وحول موارد النادي المالية لإلنفاق 
على االلعاب الرياضية الممارس��ة 
اجاب: تعتمد ميزانية النادي على 
بواقع  المصفاة  اش��تراكات عمال 
100 لي��رة ش��هريا, واعانات مالية 
من االتحاد العام لنقابات العمال 
واتحاد عم��ال المحافظ��ة ودعم 
المدارس  النف��ط وواردات  وزي��ر 
الصيفي��ة أللع��اب كرت��ي القدم 
والطاول��ة والكاراتي��ه والدراجات 
على  النادي  واعتماد  والس��باحة, 

العبيه في جمي��ع االلعاب حيث 
الى  النفق��ات  نس��بة  انخفض��ت 
%50, ول��م تتج��اوز نفق��ات كرة 
الق��دم ف��ي جميع الفئ��ات على 
 3 المحافظة والجمهورية  مستوى 
مليون ليرة سورية وخالل المرحلة 
القادمة س��وف نعم��ل على رفع 
دخل ال��واردات باس��تثمار قطعة 
أرض بمس��احة 6 دونم��ات م��ن 
لرفع  النادي  المتبقية م��ن أرض 
مستوى الدخل ألن واردات النادي 
الحالي��ة ال تكفي لتنفيذ النش��اط 

الرياضي المطلوب بصورة جيدة.

تعد المصارع��ة بنوعيها الحرة والرومانية م��ن اعرق ألعابنا 
الرياضي��ة التي تمتلك رصي��دًا حافاًل باإلنجازات, وس��جاًل 
طوياًل من األس��ماء التي اس��تطاعت أن تخلد نفس��ها بين 
أبطال الرياضة السورية بحروف من ذهب, وكانت المصارعة 
في الماضي القريب القاطرة الرئيس��ية التي تجر عربات بقية 
ألعابن��ا إل��ى اإلمام على س��لم الترتيب في اكث��ر من دورة 
عربية ودولي��ة وإقليمية.., فأين هي الي��وم مصارعتنا من 
ه��ذا اإلرث الذهبي في انجازاتها ومن هذه الس��يرة العطرة 
ألبطاله��ا الكثيرين بل والكثيرين ج��دًا.., )االتحاد( حاولت 
البحث عن اجابات لبعض تلك االس��ئلة مع محمد الحايك 
أحد نجومها اللعبة الس��ابقين والذي كلف مؤخرًا بأمانة سر 
اتحاد المصارعة إضافة إلى كونه مدربًا وطنيًا وحكمًا دوليًا..

أسباب
يقول )الحاي��ك( أن رياضة المصارعة تأثرت بظروف الحرب 
اكث��ر من غيرها من األلعاب, بس��بب تمركزها في عدد من 
المحافظ��ات الت��ي عانت وي��الت الحرب أكثر م��ن غيرها 
وبش��كل خاص ادلب ودرعا وحلب والرقة, إضافة لهجرة عدد 
كبير من الالعبين والك��وادر العاملة باللعبة أو انكفائها عن 
العمل رغم وجوده��ا داخل القطر ألس��باب متنوعة بعضها 
خاص وبعضها لعدم رغبتها بالعمل مع اس��ماء معينة طفت 
على س��طح اللعبة, ويضيف )الحايك( سبب آخر هو تخلي 
الكثي��ر من ادارات االندية عن دع��م رياضة المصارعة كونها 
غي��ر منتج��ة بالمفهوم المادي الذي يقيس��ون ب��ه فاعلية 

وإنتاجية االلعاب التي يعتمدونها في انديتهم.
توصيف

ويش��رح )الحايك( الواق��ع الحالي للعبة فيق��ول إن الثقل 
االساسي للعبة هو العاصمة دمشق وبشكل خاص في اندية 
الجيش وبردى والش��رطة وغيرها وتع��د محافظة درعا أحد 
معاقل المصارعة الحرة فيما تتفوق حمص بالرومانية, ومن 
المحافظات المجتهدة والمتطورة باللعبة القنيطرة والالذقية, 
أما في حلب فهناك مؤشرات ايجابية من خالل التوجه نحو 
الفئات العمرية إلعادة بناء اللعب��ة بالمحافظة وكانت اولى 

الثم��ار تحقيق المركز األول في بطولة الجمهورية لألش��بال 
الت��ي اقيمت مؤخرًا, وفي الحس��كة عادت اللعبة لتنش��ط 
مؤخرًا عبر المدرب مهيدي حمزة الذي اصر على المش��اركة 
ف��ي بطولة الجمهورية األخيرة بالعبين اثنين, نجح أحدهما 
بالحصول على المركز الثاني ألحد االوزان, أما مصارعة ادلب 
فهي حاضرة رغم كل الظروف عبر المركز المش��ترك لالعبي 
حماه والرقة وادلب في الصالة الرياضية بحماه بعد ترميمها 
مؤخ��رًا, ولتفعيل العمل اكثر في هذا المركز تم إضافة عضو 

التحاد اللعبة هو جهاد األسعد لإلشراف على العمل هناك.
حلول

يرى )الحاي��ك( أن مصارعتنا قادرة للعودة إلى التألق خالل 
وق��ت قصير إذا ما توفرت لها بع��ض المقومات الالزمة ألن 
الخامات والمواهب موجودة وتحتاج الرعاية واالهتمام وفق 
خطة عمل محددة الخطوات واألهداف واإلمكانات المطلوبة, 
وه��ذا األم��ر يتطلب معس��كرات داخلية وخارجي��ة كافية 
وفرص احتكاك ومش��اركات مناس��بة, إضافة إلى اس��تقرار 

اداري باتح��اد اللعبة واألجهزة الفنية للمنتخبات التي يجب 
ان تدع��م بمدرب اجنب��ي والذي بات ض��رورة ملحة حاليًا 
كون��ه لم يتوف��ر لكوادرنا الفنية أي فرص��ة او دورة تدريبية 
متط��ورة منذ ع��ام 2011, وحتى لو توفرت امكانية ارس��ال 
البع��ض منهم حاليًا فإن هناك عائ��ق اللغة امام اكثر كوادر 
اللعب��ة, ويرى )الحاي��ك( أن األفضل واألس��رع فائدة حاليًا 
هو استقدام مدرب اجنبي يش��رف على تدريب المنتخبات 

ويقدم المشورة والخبرة للمدربين الوطنيين.
استحقاقات

وحول ابرز االس��تحقاقات لمصارعتنا ه��ذا العام نوه أمين 
س��ر اللعبة باالنجاز الذي حققه ابطالنا قبل ايام في البطولة 
العربية في تونس في عودة مبشرة للعبة إلى ساحة المنافسة 
العربي��ة, وأوض��ح أن اقرب امتحانين للعبة س��يكونان في 
مطل��ع تموز القادم وهما بطولة آس��يا للش��باب في تايلند 
وبطولة آسيا للناش��ئين في كازخستان, وستكوم مشاركتنا 
تقريبًا بأربعة العبين في كل بطولة منهما وسيكون االختيار 

وفق تجارب انتقاء رسمية, ويعتقد )الحايك( أن لدينا فرصة 
ف��ي البطولتين للمنافس��ة على ميدالي��ات ولكن إذا ما 

اردنا أن نعزز هذه الفرص, فعلينا البدء مباش��رة 
بالمعس��كر الداخل��ي المغل��ق للمنتخبين, 

إضافة إلى توفير معس��كر خارجي لمدة 
ثالثة اس��ابيع, واض��اف )الحايك( أن 

هناك استحقاقات لمنتخب الرجال 
ابرزها البطول��ة العربية في مصر 

القادم  خالل شهر تش��رين اول 
نوعي��ة  س��تكون  والمش��اركة 
وكذلك األمر في دورة المتوسط 

الشاطئية في اليونان خالل شهر 
آب القادم.

انسجام
س��ألنا )الحاي��ك( من موقع��ه كأمين س��ر التحاد 
المصارعة هل ي��رى أن التش��كيلة الجديدة لالتحاد 
ق��ادرة على االنس��جام وبالتالي االس��تمرار اكثر من 
غيره��ا؟؟ وه��ل تحظى بالقب��ول من قب��ل الكوادر 
العاملة في اللعبة؟؟ فأجاب بأن االنس��جام موجود 
بي��ن اعضاء االتح��اد واأله��م هو حال��ة التكامل 
الحاضرة في التش��كيلة الحالية التي تضم االداري 
والفن��ي إلى جان��ب تمثيلها الجغراف��ي للعبة, أما 
مس��ألة القب��ول فهي موج��ودة ل��دى )%80( من 
الكوادر وهي نس��بة عالية ج��دًا برأيه.., وعن مدى 
الدع��م الذي يوف��ره المكتب التنفي��ذي للعبة قال 
)الحايك( أن القي��ادة الرياضية تولي اهتمامًا كبيرًا 
للعبة ولديها رغبة اكيده بعودة اللعبة إلى ألقها وهي 
ل��م تقصر ولن تقصر بتلبي��ة المطالب الالزمة, ولكن 

نحن كاتحاد تقع علينا مس��ؤولية تحديد هذا )الالزم( 
والمفيد والضروري والمطلوب فعال للعبة واإلصرار عليه 

أمام رئيس المكتب المختص وأمام المكتب التنفيذي 
وعندها س��يقوم االتح��اد الرياضي الع��ام بتوفيرها, أما 

إذا كنا كاتحاد لعبة س��لبيين في مطالبن��ا أو غير قادرين 
على تحديد حاجاتنا الحقيقية وأهدافنا المطلوبة فس��يكون 

تجاوب القيادة الرياضية موازيًا لهذه السلبية. 

أنور البكر

محليات

مصارعتنا.. لهذه األسباب تراجعت وبهذه الشروط تعود

الحايك: لدينا حظوظ بإحراز ميداليات في بطولة آسيا وبهذه المقومات نعززها

صبحي أبو كم

مالك الجاسم

نادي مصفاة بانياس.. ألعاب متعددة ونتائج جيدة 

تعيش الريش��ة الطائ��رة حالة من الفاعلية والنش��اط 
خالل االش��هر الماضية م��ن العام الج��اري على امل 
العودة بها الى مس��تواها التي كانت عليه قبل سنوات 
الح��رب على بلدنا, م��ن خالل توجي��ه االهتمام نحو 
الفئات العمرية التي بدأت تؤتي أكلها حسب ما صرح 
به أحمد خالوصي أمين سر اتحاد الريشة الطائرة الذي 

تحدث عن االيجابيات والسلبيات لهذه التجربة.
ع��ن العوامل اإليجابي��ة التي ظهرت أج��اب: متابعة 
اتح��اد اللعبة لتفاصي��ل العمل عبر لجانه الرئيس��ية 
والفرعية, وظه��ور مواهب جديدة م��ن الالعبين لكال 
الجنس��ين من الفئة ما بي��ن 13 و15 عاما عبر بطولة 
الواعدين والذين احرزوا المركز الثاني في بطولة غرب 
آس��يا والتي شاركت فيها 6 دول هي س��ورية, لبنان, 

فلس��طين, البحرين, اي��ران, االردن, وتم تكريم اتحاد 
الريشة السوري كأفضل اتحاد عربي يعمل على الساحة 

في هذه المرحلة.
وأضاف من س��لبيات المرحلة: ع��دم اهتمام عدد من 
االندي��ة باللعبة والتي كانت فيها لعبة الريش��ة الطائرة 
تش��كل حالة متقدم��ة لعدة اس��باب وبالتالي أثر على 
فعاليتها في المتابعة واالستمرارية في رفد المنتخبات 
الوطني��ة التي كانت م��ن العناصر الهامة ف��ي اللعبة, 
وعدم اقامة بطوالت في المحافظات من اللجان الفنية 
الفرعية والتي تشكل المرحلة األولى لكشف المواهب 
من الفئات العمرية المبكرة, ومن جانب آخر غالء قيمة 
االدوات والتجهيزات الخاصة باللعبة مما انعكس سلبا 

على المستوى الفني وإقبال االندية على اعتمادها. 

الريشة الطائرة.. 
بين طموحات القائمين وهموم االندية

تثبي��ت مش��اركة محافظة دير 
الزور ضم��ن بطول��ة االولمبياد 
الوطن��ي الرابع للناش��ئين لعام 
بتاري��خ  س��يقام  ال��ذي   2019
18/ 8 / 2019 ف��ي دي��ر عطية 
أللعاب ك��رة اليد وألعاب القوى 
والش��طرنج والدراجات والقوس 
والسهم ورفع األثقال والكاراتيه 
والمصارعة والتايكواندو والجودو 
والمالكمة وتم تس��مية حسين 

المزي��د رئيس مكت��ب التنظيم 
في فرع رياضة دير الزور منس��قًا 

لبعثة المحافظة في األولمبياد.
- ت��م ترميم مجلس إدارة نادي 
الميادين وتسمية خيام الرحمو 
عضوًا ب��داًل من يحيى الحمادي 

الذي اعتذر عن العمل.
- س��يتم افتتاح مراكز داخلية 
الكاراتي��ه  أللع��اب  جدي��دة 
والقوس  والدراج��ات  والجمباز 
والس��هم وكذل��ك مرك��ز لرفع 

األثقال في نادي حطلة. 
- انطلق��ت عل��ى أرض الصالة 

الرياضي��ة بدي��ر ال��زور ال��دورة 
السداس��ية التي تقيمها اللجنة 
الفني��ة الفرعي��ة لك��رة الق��دم 
ت��م  ف��رق  ثماني��ة  بمش��اركة 
مجموعتي��ن  إل��ى  تقس��يمها 
ضم��ت األول��ى كل االتصاالت 
الغزل  اليقظة وش��ركة  وقدامى 
وضم��ت  المي��اه  ومؤسس��ة 
المجموعة الثانية كاًل من حقل 
ومديرية  التربية  ومديرية  التيم 
الزراعة ومجلس مدينة دير الزور 
وتس��تمر الدورة حتى 26 الشهر 

الجاري. 

حازم الحاج.. موهبة شطرنجية صغيرة أخبار رياضة دير الزور
اكتسبت الثقة والحافز في دولية بيروت 

قررت إدارة نادي الكرامة تعيين كادر 
جديد لقيادة فريقها بكرة السلة وعلى 

النحو التالي: 
- نبي��ل فياض مدرب��ًا لفريق الرجال 
الكابتن  ويس��اعده  المرحلة  لنهاي��ة 

مهند حتويك.
- تكلي��ف الكابتن نضرالش��يخ زين 
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سقوط س��يدات نادي الحرية لكرة 
السلة في الموسم الماضي للدرجة 
الثانية شكل صدمة حقيقية لكافة 
محب��ي ومتابعي س��لتنا المحلية 
عامة وعشاق النادي األخضر خاصة 
ألس��باب متعددة أبرزه��ا ما قدمه 
ه��ذا النادي من نجمات س��طعن 
ف��ي صاالتنا وعلى وج��ه التحديد 
وهدافة  المتألقة  الدولي��ة  الالعبة 
الن��ادي والمنتخ��ب الوطني رولى 
زرقة ورفيقة دربه��ا التوءم العبتنا 
الدولي��ة أمل س��حار فضاًل عن أن 
هذا النادي المكاف��ح حقق الكثير 
م��ن اإلنج��ازات واأللق��اب عل��ى 
صعيدي ال��دوري والكأس، ولذلك 
جاءت حالة الهبوط مدوية ومؤثرة 
لكنها لم تدم س��وى موسمًا واحدًا 
عادت بع��ده »الخض��راوات« إلى 

موقعهن الطبيعي.
أسباب

مما الشك فيه أن الهبوط مرده إلى 
عوامل موضوعية باتت معروفة في 
طليعته��ا الظروف الس��ائدة خالل 

الفت��رة الماضي��ة وهج��رة معظم 
الالعبات أو ابتعادهن عن الصاالت 

ناهيك عن الحالة االجتماعية؟
للفريق  الناعم  الس��لوي  التفوق  حالة 
األخض��ر عادت مباش��رة إلى األضواء 
بعد موسم اس��تثنائي غامض، عادت 
بقوة وجدارة واس��تحقاق تحت قيادة 
الرج��ل صاح��ب األي��ادي البيض��اء 

الكابتن هاني س��فطلي الذي تحققت 
اإلنجازات السابقة بفضل عمله وجهده 
والفن��ي  اإلداري  الصعيدي��ن  عل��ى 
كم��درب أوعضو س��ابق في مجلس 
اإلدارة وبوجود )رولى( كمدربة حالية 
للفريق بمس��اعدة )أم��ل(، وها هي 
الس��لة األنثوية الخضراء اس��تعادت 
مكانته��ا بين نخب��ة أنديتنا المحلية 

بالدرجة األولى.
مسيرة ناجحة

مشوار س��لة الحرية الناعمة الذي 
ت��وج بالنج��اح الت��ام انطلق من 
حلب حي��ن تص��در الفريق تجمع 
أندية المحافظة بفوزه على العروبة 
والسكك وتجاوز الدور األول برفقة 
النهائية  المرحل��ة  إل��ى  العروب��ة 

»الفاين��ال فور( محقق��ًا الفوز في 
العالمة  ومستحقًا  مبارياته  جميع 
التام��ة بامتياز عائ��دًا إلى الدرجة 
األولى برفقة فريق سيدات تشرين.
»الكوتش« رولى مدربة الفريق أكدت 
أن الن��ادي بفري��ق س��يداته عاد إلى 
موقعه الطبيعي كناد رائد على صعيد 
السلة األنثوية وهو الموقع الذي يليق 

بتاريخ��ه وعراقة اللعبة فيه وبطوالته 
وأثن��ت على كافة الالعب��ات والكادر 
الذي عمل معها لجهودهم والتزامهم 
وأشارت نجمة الحرية الدولية السابقة 
رولى إل��ى أن اإلنجاز ق��ام على عدة 

عوامل في طليعتها:
- التحضير الجي��د واإلعداد لفترة 
مناس��بة في عملي��ة تهيئة الفريق 

بدنيًا وفنيًا وتكتيكيًا.
- تضافر جهود الجميع.

- الحال��ة المعنوي��ة المرتفعة عند 
الالعبات.

كفاءة
ولفتت المدربة إلى أن مس��يرة 
الفريق كانت متصاعدة عبر كافة 
الرقمية  النتائج  بدليل  المراحل 

المس��جلة وهذا يؤكد على تطور 
مستوى الفريق وكفاءة الالعبات 
والعط��اء  المهم��ة  وتكام��ل 
وه��ذا لي��س غريبًا عل��ى فريق 
الحرية إذا ما اس��تذكرنا المكانة 
والتاريخ ووجهت المدربة الشكر 
لمجلس اإلدارة الذي وفر جميع 
والالعبات  النج��اح  متطلب��ات 
والكادر ولرئيس البعثة في الدور 
محمود  اإلدارة  عض��و  النهائ��ي 
النادي  أسود، ولم تنس جمهور 
الذي واكب الفريق في مس��يرة 
عودته وش��جعه بوف��اء ومحبة 
وإخالص وأهدت الفوز لجماهير 
حلب وجميع أبناء نادي الحرية.

صبايا
المدربة: رولى زرقة.

الم��درب: أمل س��حار،  مس��اعدة 
س��فطلي،  هاني  الفني  المش��رف 
عضو مجلس اإلدارة المسؤول عن 

كرة السلة محمد أديب مكتبي.
هب��ة هللا  خلي��ل،  بيروي��ن  الالعب��ات: 
الش��عبان، ديانا عقاد، فيان موسى، داليا 
ش��امي، همرين خليل، كليان حسو، يارا 
صغي��ر، زينة أحمد، فرح مصطفى، زيالن 

عبدو وقائدة الفريق جود فطيمة.

كرة السلة

أبي شقير

محمد هاشم إيزا

سيدات الحرية ورحلة العودة إلى أضواء كرة السلة

أش��هر قليلة تفصل س��لتنا ع��ن موعد 
استحقاق جديد يتمثل بتصفيات كأس 
آس��يا والتي ستشكل مفترق طرق حول 
مستقبل السلة السورية واستمرارها بين 
كبار القارة الصف��راء أو تراجع تصنيفها 
للمس��توى الثاني بعد أن كسبت سلتنا 
الرهان بالتأهل لبطولة آس��يا الس��ابقة 
والتي أقيمت ع��ام 2017 في العاصمة 
اللبناني��ة بيروت، فما ه��ي أبرز النقاط 
التي س��تكون دعمًا لمس��يرة منتخبنا 
الوطن��ي القادمة وما ه��ي أبرز العقبات 
التي عرقلت مس��يرة المنتخب قياس��ًا 
لمش��اركته األخي��رة بتصفي��ات كأس 

العالم السابقة )الصين 2019(.
المدرب المطور

لن نبالغ إذا ما طالبنا اتحاد كرة الس��لة 

بالبدء سريعًا بالبحث عن المدرب المطور 
لمنتخبنا الوطني للرجال قبل استحقاق 
البطولة اآلسيوية ألن التصفيات ستقام 
بنظام جدي��د يعمل به للمرة األولى في 
تاريخ السلة اآلس��يوية وسيكون مشابه 
لنظام تصفي��ات كأس العالم من خالل 
نواف��ذ متعاقب��ة تبع��د كل ناف��ذة عن 
األخرى ش��هرين ونصف تقريبًا ويتخلل 

كل نافذة مباراتان متتاليتان.
جمي��ع  عل��ى  جدي��د  النظ��ام  وألن 
المنتخب��ات اآلس��يوية واعتم��د للمرة 
األول��ى بتصفي��ات كأس العال��م فإن 
سلتنا بحاجة لبرمجة روزنامتها منذ اآلن 
القادمة والتعاقد  النوافذ  حسب مواعيد 
مع مدرب متخصص بالمنتخبات يكون 
متفرغًا بش��كل كامل لقي��ادة المنتخب 
ال أن تك��ون الحلول آنية كما يتردد في 
أجواء س��لتنا بالتعاقد م��ع أحد مدربي 

األندية الكبرى لقيادة المنتخب.

الكادر المساعد
إذا كان خيار اتحاد كرة الس��لة التعاقد 
مع مدرب أجنبي ف��ي حال توفر الدعم 
م��ن القي��ادة الرياضية الت��ي لم تبخل 
بالفترة الماضية على المنتخب الوطني 
ف��إن اتحادن��ا يجب أن يب��دأ بالتعامل 
باحترافي��ة أكثر مع مس��ألة المنتخب 
واختيار ال��كادر الفن��ي واإلداري القادر 
على تقديم الجدي��د للمنتخب خصوصًا 
أن الفت��رة الس��ابقة ش��هدت تغييرات 
كثيرة كانت س��ببًا بإح��داث إرباك في 
مسيرة المنتخب، وكلنا ثقة بأن الكوادر 
الوطني��ة قادرة على تقدي��م األفضل إذا 
توفر لها المناخ المناس��ب واالس��تقرار 

المطلوب.
المعسكرات النوعية

الس��نوات الثالث الماضية التي شهدت 
قف��زة نوعية عل��ى صعيد المش��اركات 
بالكثير  لمنتخبن��ا حفل��ت  الخارجي��ة 

م��ن الوعود بإقامة معس��كرات تدريبية 
خارجية تسبق كل اس��تحقاق ولألسف 
اس��تمرت بخان��ة الوعود لعدة أس��باب 
وكان السفر للعاصمة اللبنانية )بيروت( 
وإقامة عدة مباريات م��ع أندية لبنانية 
هي البديل غير الفعال على الدوام حيث 
تراوحت الفائدة من هذه المباريات بين 
المقب��ول وغير الملبي كم��ا كان يؤكد 
المدرب الس��ابق للمنتخب فيس��يلين 
ماتيت��ش، لذلك ف��إن المرحلة القادمة 
باتت تحتاج لتنظيم معسكرات خارجية 
لمنتخبنا في الدول العربية أو اآلسيوية 
أو األوروبي��ة المتط��ورة والتي تس��اعد 
على بناء منتخب وطني جيد يس��تطيع 
أن يثبت نفس��ه بالتصفيات والنهائيات 

اآلسيوية في حال تأهل.
نتيجة إيجابية

مش��اركة منتخبنا الوطني الس��ابقة في 
تصفي��ات كأس العال��م وقبله��ا كأس 

آس��يا األخيرة يجب أن تكون س��اعدت 
المعنيين في اتحاد كرة السلة بالوقوف 
لمنتخبنا  الحقيق��ي  المس��توى  عل��ى 
وم��ا هو بحاجت��ه وكيف علين��ا تجاوز 
الس��لبيات التي عانى منه��ا المنتخب 
حيث لم ينجح المنتخب س��وى بتجاوز 
منتخب الهند ذهاب��ًا وإيابًا بالتصفيات 
وخس��ارة جمي��ع المباري��ات المتبقية 
كشف حاجتنا للعمل بالمنتخب الوطني 
بصورة مختلفة، ألننا اليوم يجب أن نضع 
نصب أعيننا تحقي��ق نتيجة إيجابية ال 
االستمرار برفع شعار المشاركة للتواجد 
ألن كاف��ة الظروف بالمجتمع بتحس��ن 
كبير بع��د االنتصار الكبي��ر الذي حققه 

الجيش العربي السوري على اإلرهاب.
المجنس الجيد

ال يخفى عل��ى أحد أن نتيجة المنتخب 
القادم��ة تتوق��ف بنس��بة كبي��رة على 
إمكاني��ات المجن��س الجدي��د ال��ذي 

سيتعاقد مع اتحادنا لتمثيل المنتخب 
الصرب��ي  الالعبي��ن  كال  لألس��ف  ألن 
واألميرك��ي اللذي��ن ش��اركا بصف��وف 
المنتخ��ب لم يقدما اإلضاف��ة المطلوبة 
وكان��ت مش��اركتهما ت��وازي أداء بقية 
الالعبي��ن م��ع أفضلية بس��يطة بينما 
الالعبون المجنس��ون ببقية المنتخبات 
اآلس��يوية كانت هي أبرز عناصر التفوق 
والفوز بالمباريات وقدمت ما هو مطلوب 
منها ولألس��ف مجن��س منتخبنا رفض 
في آخ��ر جولتين االنضم��ام للمنتخب 
بعد انعدام فرصة التأهل لكأس العالم.

الخبرة والشباب
س��ننتظر لنرى ماذا سيكون توجه اتحاد 
كرة الس��لة في المرحل��ة القادمة وهل 
سيس��تمر بإعادة بناء المنتخب الوطني 
بالعبين ش��باب ولنقف بش��كل جدي 
ح��ول مفه��وم الالعب الش��اب ومعدل 
أعم��ار المنتخ��ب الجديد أم س��يعود 

االتح��اد عن رأيه ويقوم بدعوة الالعبين 
كب��ار الس��ن تح��ت ضغ��ط المنتخب 
خصوص��ًا أن المنتخ��ب ش��هد بالفترة 
الس��ابقة مش��اركة ما يق��ارب 40 العبًا 
العالم  بالنوافذ األخيرة لتصفيات كأس 
وهو عدد كبير يؤكد تخبط غير مس��بوق 
في رحلة المنتخب بدءًا من كأس آسيا 
2017 واس��تمرارًا ووص��واًل لتصفي��ات 
كأس العال��م وبطولة الدورة اآلس��يوية 
ف��ي جاكرتا، وق��د يكون اتح��اد اللعبة 
هو اليوم بأمس الحاجة الس��تمرار آلية 
منذ بدء التصفي��ات حتى نهايتها ال أن 
يتراج��ع عنه��ا عند حدوث أي��ة نتيجة 
س��لبية إضافة أننا جميعًا ننتظر تحرك 
س��ريعًا من اتحاد كرة الس��لة الستقدام 
الالعبين المغتربين أسوة ببقية األلعاب 
وخصوصًا كرة الق��دم إضافة أن األندية 
بدأت تنج��ح في إعادة العبيها من دول 

االغتراب.

قبل االستحقاق اآلسيوي الجديد

هل يستطيع منتخبنا الوطني للرجال بكرة السلة إثبات نفسه بين كبار القارة؟

تب��دأ مس��اء يوم غ��د األحد عل��ى مالعب نادي 
االتحاد ف��ي حي الش��هباء اعتبارًا من الس��اعة 
الحادية عشرة لياًل تحت األنوار الكاشفة منافسات 
الدورة الثامنة والعشرين الكروية التي تنعقد هذا 
الموسم تكريمًا وتخليدًا لذكرى الفقيد المرحوم 
ياس��ين طراب أحد أبرز نج��وم اللعبة في القطر 
والالعب الدولي الس��ابق في نادي االتحاد وفريق 
الجيش ومنتخب القوات المس��لحة والمنتخب 
الوطني الذي وافته المنية قبل ثالثة أسابيع بعد 
صراع طويل مع م��رض عضال عن عمر ناهز 65 

سنة.
مشاركة

ثمانية ف��رق تتنافس على لقب ال��دورة الحالية 
وزعت على مجموعتين وتتواجد بطريقة الدوري 
م��ن مرحلة واحدة، وتقام مباريات الدور النهائي 
بطريق��ة المقص حي��ث يلع��ب أول المجموعة 
األولى مع ثان��ي الثاني��ة وأول الثانية مع ثاني 
األولى ويتقابل ف��ي المباراة النهائي��ة الفريقان 

الفائزان للحصول على كأس الدورة.
هذا وق��د ضمت المجموعة األولى فرق ش��باب 
الحري��ة، مدربي االتحاد )عبد الس��الم س��مان(، 
عمال حلب )جم��ال خطيب( وأش��بال االتحاد 

)أحمد وتد(.

وضمت الثانية فرق: شباب االتحاد )عبد الرحمن 
كاتبة(، مدربي الحرية، ناش��ئي االتحاد )محمود 

سلطان(، الحرفيين.
تس��تمر مباريات الدورة عش��رة أيام وتش��كلت 
اللجنة المنظمة لها م��ن المهندس مفيد مزيك 
)رئيس النادي(، محمد هاشم إيزا )رئيس فنية 
الك��رة(، د. زاه��ر مزيك )عض��و اإلدارة(، محمد 
جق��الن )مدي��ر القواع��د والفئ��ات العمرية في 

النادي(، عبد هللا مروح )إعالمي(.
نظام

يتألف كل  فريق من س��بعة العبين بمن فيهم 
حارس المرمى.

مدة المباراة 40 دقيقة على شوطين.
التبديل مفتوح بعد إعالم الحكم.

الالعبون المش��اركون من مواليد 2000- 2001 
فما فوق.

اس��تثناء فريق��ي العمال والحرفيين بمش��اركة 
العبين اثنين فوق السن المحددة.

يق��ود كل مباراة حكم��ان ويطبق عل��ى الدورة 
النظ��ام الدول��ي للمالعب المصغ��رة المفتوحة 

ولوائح اتحاد كرة القدم الداخلية والتأديبية.
الفري��ق المتخلف عن أية مباراة أو المنس��حب 

يشطب نهائيًا من الدورة وتلغى كافة نتائجه.

رمضانيات نادي االتحاد الكروية 28

انتف��ض ميلووك��ي باك��س في آخ��ر ثالث 
دقائ��ق ونصف ليخط��ف فوزًا ثمين��ًا -108

100 عل��ى ضيفه تورونتو رابت��ورز في نهائي 
القسم الش��رقي بدوري كرة السلة األمريكي 

للمحترفين.
وبعدما أحرز كواي ليون��ارد رميتين حرتين 
ليجع��ل النتيج��ة 98-100 لصال��ح رابتورز 
انهار الفريق أمام انتفاضة باكس وفش��ل في 
تس��جيل أي نقطة ليتلقى هزيمة في مباراة 

بدا أنه يسيطر عليها منذ البداية.
ويتقدم باكس 0-1 في السلسلة التي تحسم 

على أساس األفضل في سبع مباريات .
واعتقد كثيرون أن باكس س��يكون في نزهة 
في المواجهة األولى عل��ى األقل ضد رابتورز 
بعد حصول��ه على راحة لمدة أس��بوع عقب 
تغلبه 1-4 على بوس��طن سيلتيكس وتفوقه 

1-3 في مواجهاته ضد تورونتو في الموسم.
نهائي الغربي

تألق س��تيفن ك��وري في الرمي��ات الثالثية 
وأحرز 36 نقطة ليقود غولدن س��تيت وريورز 
للف��وز )94-116( على بورتالن��د تريل بليزرز 
في المباراة االفتتاحية لنهائي القسم الغربي 

بدوري كرة السلة األمريكي للمحترفين.
وبات وريورز حامل اللقب يتقدم )0-1( على 
بليزرز في السلس��لة التي تحسم على أساس 

األفضل في 7 مباريات.
وساهم كالي طومس��ون أيًضا بتسجيل 26 
نقطة ليحقق وريورز فوزه الثاني على التوالي 
رغم غي��اب نجمه العمالق كيف��ن دورانت؛ 

بسبب إصابة في السا
وس��جل ك��وري 9 رمي��ات ثالثي��ة وأضاف 
طومس��ون 3 رميات ثالثي��ة ليفرض وريورز، 
سيطرته التامة على المباراة كلما نجح بليزرز 

في تقليص الفارق.
كان غولدن ستيت تفوق )1-4( و)0-4( على 
تريل بليزرز ف��ي مواجهات األدوار اإلقصائية 

ب�2016  و2017.
وتصدر داميان ليالرد قائمة مس��جلي النقاط 
في بليزرز ب�19 نقطة بينما أضاف زميله سي 

جيه مكولوم 17 نقطة.
وظه��رت الجاهزي��ة البدنية لوري��ورز؛ حيث 
حصل على راحة ل� 3 أيام بعد حس��م سلسلة 
الدور قبل النهائي بعد المباراة السادسة أمام 

هيوستون روكتس.

دوري السلة األمريكي

سقط رابتورز وانتصار حامل اللقب في مواجهات الحسم النهائية
ُ
انتفاضة باكس ت
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كشف تقرير صحفي فرنسي عن التفاصيل 
بانتق��ال  المحتمل��ة  للصفق��ة  المالي��ة 
أنط��وان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد إلى 
صفوف برش��لونة مؤكدًا أن غريزمان يعد 
أولوي��ة لبرش��لونة في س��وق االنتقاالت 
الصيفية،وهن��اك مس��تند رس��مي ت��م 
توقيعه ف��ي آذار الماض��ي للتحرك نحو 

إتمام الصفقة.
وأش��ارت إلى أن إدارة البارس��ا خصصت 
أعلى راتب لغريزمان ولكنه س��يحل ثانيًا 

خلف النجم األرجنتيني ليونيل ميسي.
الفرنس��ي  المهاج��م  أن  إل��ى  ولفت��ت 
س��يتقاضى راتب��ا س��نويا في برش��لونة، 

قيمته 17 مليون يورو.
وذكرت أيضًا أن الصفقة ستنعش خزينة 
ن��ادي أتلتيكو مدريد بمبلغ ضخم قيمته 
120 مليون يورو وقد بدأت زوجة الالعب، 
ف��ي البحث عن في��ال بمدينة برش��لونة 
لتكون مقر إقامة أنطوان غريزمان وعائلته.

بوغبا عىل الطريق
فجرت صحيفة »توتوس��بورت« اإليطالية 
مفاجأة كبيرة بالس��اعات الماضية عندما 
أك��دت أن برش��لونة اإلس��باني يخط��ط 
لتقديم عرض »ضخم« للتعاقد مع النجم 
الفرنس��ي بول بوغبا وقالت الصحيفة أن 

برش��لونة يخطط لعرض 168 مليون دوالر 
من أجل التعاقد مع بوغبا الذي ال يش��عر 
بالس��عادة ف��ي مانشس��تر يونايتد وفق 

تصريحاته األخيرة.
كما أش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن الفريق 
الكتالوني يأمل ببيع العبه الكرواتي إيفان 
راكيتيت��ش للحص��ول على عائ��د مادي 

لتمويل صفقة بوغبا هذا الصيف.
وعانى بوغبا مع فريقه مانشس��تر يونايتد 

من موسم متواضع أنهاه بالمركز السادس 
في ال��دوري اإلنكليزي الممتاز ليفش��ل 
بالتأه��ل ل��دوري أبطال أوروبا الموس��م 

المقبل.
ويحل برش��لونة اليوم السبت ضيفًا على 
إيبار في المرحل��ة الثامنة والثالثين من 
الليغا ويس��تقبل ليفانت��ي فريق أتلتيكو 
مدريد، بينما يس��تضيف لاير مدريد فريق 

لاير بيتيس يوم غد األحد.

حافظت اليابانية نعومي أوس��اكا على 
صدارة التصني��ف العالمي لمحترفات 
كرة المض��رب وذلك بفارق طفيف عن 
أقرب المالحقات لها الرومانية سيمونا 

هاليب.
وارتقت هاليب إل��ى التصنيف الثاني 
عالميًا بعد وصولها نهائي بطولة مدريد 
كما ارتقت األلمانية أنجليك كيربر إلى 

التصنيف الثالث عالميًا.
وكان��ت الهولندية كيك��ي بيرتينز أبرز 
المستفيدات من التصنيف بارتقائها 3 
مراك��ز لتحل في المرتب��ة ال� 4 عالميًا 

عقب تتويجها بلقب مدريد.
وتراجعت التش��يكية بيترا كفيتوفا 3 
مراك��ز لتحتل التصنيف ال��� 5 عالميًا 
بيلندا  السويس��رية  تقدمت  وبدوره��ا 
بينس��يتش 3 مراكز لتحتل التصنيف 
15 عالميًا مس��تفيدة من وصولها إلى 

نصف نهائي بطولة مدريد.
وفيما يلي المراكز العشرة األولى:

س��يمونا   -2/ أوس��اكا  نعوم��ي   -1
أنجلي��ك كيربر/4- كيكي  هاليب/3- 

بيرتن��ز/5- بيترا كيفتوف��ا/ 6- إيلينا 
سفيتولينا / 7- كارولينا بليسكوفا /8- 
سلوان ستيفنز / 9- أشلي بارتي / 10- 

أرينا سابالينكا.
إنجازًا تاريخياً

الهولندية كيك��ي بيرتنز بلقب  ج��ت  ُتوِّ
المضرب  المفتوح��ة لكرة  بطولة مدريد 
بالفوز في المباراة النهائية على الرومانية 

سيمونا هاليب )4-6(، )4-6(.

وباتت بيرتنز المصنفة السابعة )ارتقت 
بعدها 3 مراكز( على العالم.. أول العبة 
في التاريخ تحص��د لقب بطولة مدريد 
دون أن تخس��ر أي مجموع��ة ط��وال 

مشوارها.
وخس��رت بيرتن��ز المب��اراة النهائي��ة 
للبطول��ة ف��ي العام الماض��ي على يد 
التشيكية بيترا كفيتوفا لكنها عوضت 

ما فاتها وحصدت اللقب هذا العام.

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

إعداد ربيع حمامة

تأج��ل الحس��م ببطول��ة ال��دوري 
»البون��د  الق��دم  لك��رة  األلمان��ي 
سليغا« إلى الجولة األخيرة )اليوم 
الس��بت( بعد تعادل بايرن ميونيخ 
»المتص��در« س��لبًا م��ع اليبزي��غ 
بالجول��ة الماضي��ة ال���33، وف��وز 
بوروس��يا دورتموند عل��ى فورتونا 
باي��رن  3-2، ورف��ع  دوس��لدورف 
رصي��ده إل��ى 75 نقط��ة »مقاب��ل 
73 لدورتمون��د« ويحت��اج نقط��ة 
في مبارات��ه اليوم م��ع اينتراخت 
اللقب  ليضمن   )4.30( فرانكفورت 
دورتموند  يحل  نفس��ه  وبالتوقيت 
ضيفًا على بروس��يا مونشنغالدباخ 
وه��و بحاجة للفوز مقابل خس��ارة 

بايرن ميونيخ ليحرز اللقب.
ميوني��خ  باي��رن  واكتف��ى 
بتع��ادل من دون  المتصدرالحالي 
أهداف م��ع مس��تضيفه رازن بال 
ش��بورت اليبزي��غ ليه��در فرص��ة 
حس��م اللقب بعدما حافظ بروسيا 
الضئيلة  آمال��ه  عل��ى  دورتمون��د 
وقلص الف��ارق إل��ى نقطتين قبل 
جولة واحدة م��ن النهاية بعد فوزه 

على فوتورنا دوسلدورف2/3.
ويأت��ي اليبزيغ ف��ي المركز الثالث 
وله 66 نقطة وضمن التأهل لدوري 

أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وعلى النقيض فقد هبط هانوفر96 

ونورينبيرغ إلى الدرجة األولى.

قاد الصربي سيرغي ملينكوفيتش 
س��افيتش فريقه التس��يو إلحراز 
لقب بطل كأس إيطاليا لكرة القدم 
وضم��ان مش��اركته ف��ي الدوري 
األوروب��ي »يوروبا ليغ« الموس��م 
الوقت  بف��وزه في  المقبل، وذلك 
القات��ل على أتاالنت��ا 2-صفر في 
النهائي الذي أقي��م على الملعب 

األولمبي في العاصمة.
وب��دا الفريقان ف��ي طريقهما إلى 
خوض شوطين إضافيين قبل أن 
سيموني  التس��يو  مدرب  يحتكم 
ميلينكوفيت��ش  إل��ى  إينزاغ��ي 
79 من  الدقيق��ة  س��افيتش في 
اللقاء ف��كان البديل عند حس��ن 
ظن مدربه بتسجيله هدف التقدم 

حين ارتقى عالي��ا لكرة من ركلة 
البرازيل��ي لوكاس  ركنية نفذه��ا 
ليفا وحولها برأس��ه ف��ي المرمى 
بعد ث��الث دقائق و8 ث��وان على 
دخوله )د82( ومع اندفاع أتاالنتا 
لمحاول��ة إدراك التع��ادل نج��ح 
التسيو في اس��تغالل المساحات 
إلضافة اله��دف الثاني إثر هجمة 
سريعة انطلقت من منطقة جزائه 
ووصل��ت الكرة إل��ى األرجنتيني 
خواكين كوريا الذي انطلق بها ثم 
تالعب بالحارس قبل أن يسدد في 
الشباك )د90( ليؤكد تتويج فريقه 
بلقب��ه األول منذ 2013 والس��ابع 
الثاني في  في تاريخه بتس��جيله 

الدقيقة 90.

 غريزمان وبوغبا على طريق برشلونة

أوساكا تحافظ على صدارة مضرب العالم وإنجاز تاريخي لبيرتنز

)اليوم( البافاري يتطلع للقب البوند سليغا السابع على التوالي 

التسيو يحرز كأس إيطاليا للمرة السابعة
حس��م مانشستر س��يتي كل األمور )كما هو متوقع( 
وف��از بلقب ال��دوري اإلنكليزي لكرة القدم للموس��م 
الثاني على التوالي والمرة السادسة في تاريخه بفوزه 
الثمي��ن 4 / 1 عل��ى مضيف��ه برايتون ف��ي المرحلة 
السادس��ة والثالثي��ن واألخيرة من المس��ابقة والتي 
ش��هدت أيضًا ف��وز منافس��ه الوحيد ليفرب��ول على 

وولفرهامبتون 2 / صفر.
وأصبح مانشستر س��يتي أول فريق ينجح في الدفاع 
عن لق��ب الدوري اإلنكليزي منذ أن نجح مانشس��تر 
يونايتد في الفوز باللقب عام 2009 للموس��م الثالث 

على التوالي.
وعلى اس��تاد »فالم��ر« في برايتون، لقن مانشس��تر 
سيتي مضيفه درسًا قاسيًا وقلب تأخره بهدف نظيف 
إلى فوز كبير 4 / 1 على برايتون ليؤكد جدارته بإحراز 

اللقب.
ورفع مانشس��تر س��يتي رصيده إلى 98 نقطة بفارق 
نقطة واح��دة أمام ليفرب��ول صاحب المرك��ز الثاني 

والذي فش��ل في الف��وز باللقب من��ذ أن توج به في 
موسم 1989 / 1990 للمرة الثامنة عشرة في تاريخه.

وتق��دم جلين موراي به��دف مباغ��ت لبرايتون في 
الدقيقة 27 ولكن فرحة الفريق بالهدف لم تدم طوياًل 
حي��ث س��جل األرجنتيني س��يرخيو أجوي��رو هدف 
التعادل لمانشس��تر س��يتي في الدقيقة 28 قبل أن 
يحرز زميله إيمريك البورت الهدف الثاني للفريق في 

الدقيقة 38 لينهي الشوط األول لصالحه.
وفي الش��وط الثاني أض��اف الجزائ��ري رياض محرز 
واأللمان��ي إل��كاي جيوندوج��ان هدفي��ن آخري��ن 

لمانشستر سيتي في الدقيقتين 63 و72.
وعلى اس��تاد »آنفيل��د« تغلب ليفرب��ول على ضيفه 
وولفرهامبتون بهدفين نظيفين س��جلهما السنغالي 
س��اديو ماني في الدقيقتي��ن 17 و81 لكن هذا الفوز 

لم يكن كافيا لليفربول الذي اكتفى بمركز الوصيف.
وفي حديث ق��اع الترتيب فقد هبط كل من كارديف 

سيتي وفولهام وهيديرسفيلد تاون للدرجة األولى.

تقاس��م النجم الدولي المص��ري محمد صالح العب 
فري��ق ليفرب��ول جائزة )الح��ذاء الذهب��ي( التي يتم 
منحها لهداف بطولة ال��دوري اإلنكليزي الممتاز لكرة 
القدم لهذا الموس��م مع السنغالي ساديو ماني زميله 
في صفوف الفريق األحم��ر، والغابوني بيير إيميريك 
أوباميان��غ مهاج��م أرس��نال، ليصب��ح لق��ب هداف 

المسابقة العريقة إفريقيا خالصا.
وتصدر صالح وأوباميانغ وماني قائمة هدافي البطولة 
برصيد 22 هدفا لكل منهم ليتفوقوا بفارق هدف أمام 

أقرب مالحقيهم األرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم 
مانشستر سيتي.

وأح��رز ماني هدفي��ن خالل فوز فريق��ه ليفربول 2 / 
صفر على ضيف��ه وولفرهامبتون في المرحلة األخيرة 
للمس��ابقة يوم األحد الماضي، فيما سجل أوباميانغ 
الع��دد ذاته من األهداف في فوز فريقه أرس��نال 3 / 
1 عل��ى مضيفه بيرنل��ي. في المقاب��ل اكتفى أغويرو 
بتسجيل هدف وحيد في فوز مانشستر سيتي المتوج 

باللقب هذا الموسم 4 / 1 على مضيفه برايتون. 

كشفت وس��ائل اإلعالم اإلسبانية أن 
نادي لاير مدريد اإلسباني أخبر حارس 
نافاس  كيل��ور  الكوس��تاريكي  مرماه 
بانتهاء مس��يرته مع النادي مع نهاية 

الموسم الجاري.
وذك��رت صحيفة »أ س« اإلس��بانية 
أن نافاس س��يكون الحارس األساسي 
لري��ال مدريد ف��ي مبارات��ه األخيرة 
ف��ي بطولة ال��دوري اإلس��باني التي 
يس��تضيف فيه��ا لاير بيتي��س على 
ملعب��ه يوم األح��د لي��ودع جماهير 
النادي. وبعد أن قضى خمس سنوات 
بين جدران النادي الملكي س��يرحل 
ناف��اس وفي جعبت��ه ثالث��ة ألقاب 
لبطول��ة دوري أبط��ال أوروب��ا ولقب 
وحيد ف��ي الدوري اإلس��باني وثالثة 
ألقاب لكأس الس��وبر األوروبي وأربعة 
ألقاب لكأس العالم لألندية ولقب آخر 

لكأس سوبر إسبانيا.
14 العباً خارج الحسابات

التعاقدات يس��عى لاير مدريد  إط��ار 
اإلس��باني إلى تس��ريح 14 العبا إلى 
أندية جدي��دة قبل إتم��ام الصفقات 
الجديدة في الميركاتو الصيفي القادم.
وذك��رت صحيفة »ماركا« اإلس��بانية 

أن 19 العب��ًا فقط تأكد س��فرهم إلى 
الوالي��ات المتح��دة ف��ي الثامن من 
تم��وز المقبل للمش��اركة في الكأس 

الدولية لألبطال.
وأضاف��ت أن إدارة الفري��ق الملك��ي 
تواصل��ت مع 14 العب��ًا لتطلب منهم 
بدء البحث عن فري��ق جديد في أفق 
االنضمام له خالل االنتقاالت الصيفية 
المقبل��ة بن��اء عل��ى ق��رار الم��درب 

الفرنسي زين الدين زيدان.
كيلور  الح��ارس  وضعي��ة  وتابع��ت: 

نافاس والمهاجم غاريث بيل معروفة 
ومحسومة.. ثيو هيرنانديز المعار إلى 
لاير سوس��يداد قد ال يعود إلى النادي 
الملك��ي.. أيض��ًا خيس��وس فاييخو 
وس��يرجيو ريغيلون وداني كيبالوس 
ومارك��وس لورينتي، إلى جانب ماتيو 
رودريغ��ز  وجيم��س  كوفاس��يتش 

ومارتن أوديغارد وأوسكار رودريغز.
وقال المصدر نفسه أن مغادرة إيسكو 
ليست محس��ومة أما لوكاس فاسكيز 

فال يزال يواجه »عدم اليقين«.

ريال مدريد يصدم نافاس و14 العبًا خارج الحسابات

مانشستر سيتي بطاًل للدوري االنكليزي

الحذاء الذهبي لصالح وماني وأوباميانغ 

وّس��ع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفارق بينه واإلس��باني 
رافاييل نادال في صدارة التصنيف العالمي لكرة المضرب، 

وذلك عقب تتويجه بلقب بطولة مدريد لألساتذة.
وشهدت المراكز ال� 10 األولى العديد من التغييرات حيث 
ارتقى النمس��اوي دومينيك ثيم إلى المرك��ز ال� 4 عالميًا 
بعد وصوله إلى نص��ف نهائي مدريد، بينما تراجع األلماني 
ألكسندر زفيريف إلى المركز ال� 5 بعد فشله في الدفاع عن 

لقب البطولة الذي توج به العام الماضي.
وارتقى الياباني كي نيشيكوري إلى المركز ال� 6 عالميًا في 
الوقت الذي وصل فيه اليوناني س��تيفانوس تسيتسيباس 
إل��ى أعلى تصنيف في مس��يرته االحترافية وهو الس��ابع 

عالميًا وذلك بعد وصوله إلى نهائي بطولة مدريد.
وتراج��ع الجنوب أفريقي كيفن أندرس��ون مركزين ليحتل 
المرتبة الثامنة، كم��ا تراجع األرجنتيني خوان مارتن ديل 
بوترو مركزًا واحدًا ليحتل التصنيف التاسع في الوقت الذي 
ارتقى فيه الكرواتي مارين س��يليتش مرتبة واحدة ليدخل 

بين المصنفين ال� 10 األوائل عالميًا.
قائمة المصنفي��ن ال�10 األوائل: 1- نوف��اك ديوكوفيتش 
/2- رافايي��ل ن��ادال /3- روجر في��درر /4- دومينيك ثيم 
/5- ألكسندر زفيريف /6- كي نيشيكوري /7- ستيفانوس 
تسيتسيباس /8- كيفن أندرس��ون/ 9- خوان مارتن ديل 

بوترو/10- مارين سيليتش.
بطاًل لمدريد

وكان ديوكوفيتش قد توج بلق��ب بطولة مدريد المفتوحة 
لكرة المضرب للمرة الثالثة في مسيرته دون أن يخسر أي 
مجموعة خالل مشواره بالمسابقة، وذلك بعدما تغلب على 
اليوناني س��تيفانوس تسيتسيباس 3/6 و4/6 في المباراة 

النهائية.
وبعد أن فجر تسيتس��يباس )20 عام��ا( مفاجأة بالتغلب 
على النجم اإلس��باني رافائيل نادال في الدور قبل النهائي 
عق��ب اإلطاحة أيض��ًا بالنجم األلماني ألكس��ندر زفيريف، 

توقفت مغامرته عند مواجهة ديوكوفيتش المتألق.
واحت��اج ديوكوفيت��ش )31 عاما( إلى س��اعة واحدة و30 
دقيق��ة للتغلب عل��ى منافس��ه اليوناني ومعادل��ة الرقم 
القياس��ي لنادال المتمثل في حص��د 33 لقبا في بطوالت 

األساتذة.

قهر تسيتسيباس وتوج بطاًل لمدريد

ديوكوفيتش يحلق في صدارة 
التصنيف العالمي 



عادت بعث��ة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة من 
تايلن��د بعد مش��اركتها في بطولة أمل آس��يا 
والمعس��كر التدريب��ي الموازي ال��ذي يقيمه 
االتح��اد الدول��ي لك��رة الطاولة حيث ش��ارك 
الالعب محمد سالم ظاظا في منافسات البطولة 
فيما اقتصرت مش��اركة بطلتنا هند ظاظا على 

المعسكر التدريبي.
العبنا سالم ظاظا لعب اربع مباريات في دوري 
المجموع��ات فاز بمباراتي��ن على العبين من 
السعودية وسيريالنكا وخسر مثلهما مع العبين 
من الهند وتايلند وخرج من المنافسات بفارق 
نقطة واحدة بحس��ب مدرب المنتخب المرافق 
للبعث��ة ادهم جمع��ان الذي نوه بالمس��توى 
الجيد الذي قدمه س��الم ف��ي المباريات ولكن 
خانه التوفي��ق نوعا ما وهو ما اثار اس��تغراب 
الم��درب البلجيكي المش��رف على المعس��كر 
التدريب��ي كون س��الم ظاظ��ا كان االميز بين 

المشاركين في المعسكر.

وأوضح جمعان أن اللجنة المنظمة للبطولة لم 
تسمح لالعبة هند ظاظا بالمشاركة في مباريات 
البطولة كونها ما زالت في س��ن العاشرة فيما 
البطول��ة مخصصة ألعمار 11 و12 س��نة, وأكد 

جمعان ان اللجنة كانت متشددة في هذا االمر 
بناء على طلب من اتحاد غرب آس��يا, وبالتالي 
تم حرمانها من المش��اركة في المباريات فيما 
س��مح لها العام الفائت المشاركة دون اعتماد 
نتائجها وقد طلبن��ا منهم ذلك هذه المرة لكن 
دون جدوى, علمًا أن مشاركة هند في البطولة 
والمعس��كر جاء بن��اء على دعوة م��ن االتحاد 
المتق��دم ونتائجها  الدولي نظ��رًا لمس��تواها 

المهمة خالل الفترة الماضية. 
وأضاف جمع��ان: بالعموم مش��اركة هند في 
المعسكر الموازي للبطولة والذي امتد لحوالي 
اس��بوع كان مهمًا وضروريًا لالعبة للحفاظ على 
تطورها وتحضيرها للبطوالت القادمة خالل هذا 
العام خاصة اننا نفتقد لمثل هذه المعسكرات 
القوية والمتنوعة المدارس واالساليب, وبوجود 
نخبة ابطال آس��يا من الجنسين وبإشراف عدد 
من المدربين والخب��راء المكلفين من االتحاد 
الدولي, علمًا أن ابرز استحقاقاتنا لهذا العام هي 
بطولة آس��يا للناش��ئات التي تقام في منغوليا 
نهاية ايلول القادم وتس��بقها بطولة غرب آسيا 

التي تقام في البحرين خالل شهر آب القادم.

وق��ع نادي الكويت الكويتي عقدا مع المدرب 
السوري حسام الس��يد لتدريب فريق الرجال 
بك��رة الق��دم للموس��م القادم, ولم يكش��ف 
النق��اب عن القيمة المادية للعقد المبرم بين 
الطرفين إال أن مصدرًا موثوقًا أكد ل� )االتحاد( 
أنه كبير جدًا وي��كاد يكون أعلى عقد لمدرب 

سوري.
يشار إلى أن النادي الكويتي هو عميد االندية 
الكويتي��ة وهو اول ناد تم اش��هاره في البالد 
وكان ق��د ت��وج قبل ايام فقط بط��اًل للدوري 

الكويت��ي للم��رة الخامس��ة عش��رة بتاريخه 
ليضيفها إلى لقب بطولة كأس األمير ليستأثر 
بلقبي أب��رز بطولتين محليتي��ن في الكويت 
بقيادة المدرب الكويتي محمد عبد هللا, ولكن 
يبدو أن خروج الفريق هذا الموس��م من دور 
المجموعات في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي 
دف��ع إدارة النادي للبحث ع��ن مدرب جديد 
ليكون الخيار المدرب الس��وري حسام السيد 
الذي كان قد رفض تجدي��د عقده مع النادي 

العربي الكويتي الذي قاده هذا الموسم.
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استقبل اللواء موفق جمعة رئيس 
االتح��اد الرياضي الع��ام مندوب 
الجودو  لرياض��ة  الدولي  االتح��اد 

اإليراني محمد درخاشان.
الح��رب  ح��ول  الحدي��ث  ودار 
له��ا  تتع��رض  الت��ي  اإلرهابي��ة 
المنطق��ة وس��بل دع��م رياض��ة 
الجودو في سورية لالرتقاء بها نحو 

األفضل. 
وأش��ار الل��واء جمعة إل��ى عمق 
العالق��ات التاريخي��ة التي تربط 
بين س��ورية وإي��ران التي وقفت 
إلى جانب س��ورية في حربها ضد 
الكبير  الدع��م  اإلره��اب وقدمت 
للقض��اء عليه متوجهًا بالش��كر له 
على هذه الزيارة والمشاعر النبيلة 

تجاه الشعب السوري وقيادته.
بدوره أكد درخاش��ان دعم االتحاد 
الدول��ي للعب��ة لرياض��ة الجودو 
تقدي��م  خ��الل  م��ن  الس��ورية 
باللعب��ة  الخاص��ة  التجهي��زات 
الت��ي لم تتوقف خالل الس��نوات 

الماضي��ة وحقق��ت العدي��د من 
اإلنجازات على الصعيد اآلس��يوي 
متمنيًا عودة السالم واألمان لربوع 

سورية.

وف��ي خت��ام اللق��اء ق��ّدم اللواء 
جمعة درع االتحاد الرياضي العام 

للمندوب الدولي. 
حض��ر اللق��اء: ط��ارق حاتم عضو 

لالتح��اد  التنفي��ذي  المكت��ب 
الرياض��ي العام وياس��ين األيوبي 
رئيس اتح��اد الجودو وعماد حاج 

قدور أمين سر االتحاد. 

اللواء جمعة يستعرض مع مندوب االتحاد الدولي 
للجودو دعم اللعبة في سورية

بطولة ومعسكر أمل آسيا لكرة الطاولة
حرم من المباريات 

ُ
بطلتنا هند ظاظا تشارك في التدريبات وت

حسام السيد مدربًا للكويت الكويتي

أنور البكر

في األس��واق والمكتب��ات اآلن الكتاب الجديد 
األحدث للزميل المؤلف اإلعالمي محمود قرقورا 
تحت عن��وان »منتخب س��ورية األول 1949- 
2016« وهو بالشك سيرة رياضية قيمة تتناول 
بكل دقة وتفصيل وإضاءة وتحديد للمشاركات 
والنتائج والنجوم التي لبست قميص المنتخب 
الوطني الس��وري األول ودافعت عن ألوانه في 
الدورات والبطوالت العربية واإلقليمية والقارية 

والدولية وفي المناسبات الودية.
مؤلف غني بكل ما هو مفيد للزمالء المختصين 
وللباحثين اله��واة وللقراء الس��اعين للمعرفة 
وزي��ادة الخب��رات وهو بال ش��ك إغن��اء جديد 
للمكتب��ة الرياضية وإضاف��ة جديدة ثمينة من 
إضاف��ات صديقنا وزميلنا المؤل��ف تجده بين 
يدي��ك حين تحتاج��ه ومرجع��ًا موثوقًا حين 

تريده.

مؤلف جديد للزميل محمود قرقورا

أبدى اإلسباني رافاييل نادال أسفه لعدم تمكنه 
من الفوز ببطولة مدريد المفتوحة لكرة المضرب 
لكنه تقبل في الوقت ذاته الهزيمة أمام اليوناني 

ستيفانوس تسيتسيباس في نصف النهائي.
وقال نادال عقب الخس��ارة أمام تسيتس��يباس 
)4-6(، و)6-2(، و)3-6(: لم أقدم مباراة جيدة، 
لقد كافح��ت لكني قمت بأش��ياء لم يكن علي 

فعلها.
وتاب��ع: لم أظهر بأفضل مس��توياتي، مس��توى 
الخص��م كان أفضل وعندما يح��دث هذا يجب 
أن أخس��ر.. كنت أعلم جيدًا ماذا علي أن أفعل 

ولكنني لم أتمكن من فعله«.
وأضاف: كرة المضرب خس��ارة وف��وز، لقد فزت 
كثيرًا خالل العديد من الس��نوات وهذا العام لم 
يكن األمر كذلك، رغ��م أنني اقتربت من الفوز.. 

تقبل األش��ياء ال يعني عدم محاولة التغيير، لقد 
تقبلت االنتصارات بشكل طبيعي، وسوف أفعل 

نفس األمر مع الهزيمة.
ومع ذلك أبدى نادال أس��فه لع��دم تمكنه من 
الف��وز باللقب أمام »جمهور من الصعب وصفه« 
على ح��د تعبيره، وق��ال: هذه بط��والت جيدة 
للغاية ومهمة ولها مكانة خاصة. كل أسبوع في 
مثل هذه البطوالت له العديد من الذكريات التي 
ال تنسى وعدم الفوز يعني أنني لن أعود للفندق 

سعيدًا«.
وعن باقي الموس��م ختم نادال تصريحه: تتبقى 
لي بطولتان.. لقد قمت بخطوات جيدة رغم أنها 
غير كافية، ال يجب تهويل األمور سواء الجيدة أو 
الس��يئة وسنرى ما سيحدث تدريجيًا، ألنني أثق 

في إمكاناتي.

أعلن نادي تشلس��ي إنه مدد عقد 
مدافعه الدولي البرازيلي الس��ابق 
دافي��د لويز حتى عام 2021 وكان 
العق��د للوي��ز »32 عام��ًا« ينتهي 
في نهاية الموس��م الحالي، خاض 
المداف��ع البرازيلي مفاوضات مع 

النادي اللندني من أجل تمديده.
وقال لويز لموقع النادي:أنا سعيد 
هنا وللحص��ول على فرصة البقاء، 
النادي ول��دي دومًا  أعش��ق هذا 
طم��وح الع��ب ش��اب.. عالقتي 
بالمش��جعين دائم��ًا رائع��ة منذ 
اليوم األول ال��ذي لعبت فيه هنا 
وأحاول فقط بذل قصارى جهدي 

وجعلهم سعداء.
باللقب  التتويج  ويعتقد لوي��ز أن 
األوروب��ي م��ن ش��أنه أن يجعل 

الموس��م األول للمدرب اإليطالي 
م��ع الن��ادي اللندن��ي إيجابي��ًا، 
طوال  جهدنا  قص��ارى  وقال:بذلنا 
الموس��م، ال أحد كان يراهن على 

أننا سنخوض المباراة األخيرة من 
ونحن ضامنون  الممت��از  الدوري 
أبط��ال  تأهلن��ا لمس��ابقة دوري 

أوروبا الموسم المقبل.

كش��فت تقاري��ر صحفي��ة أن ن��ادي تشلس��ي 
اإلنكليزي يخطط لضم العب برش��لونة البرازيلي 
فيليبي كوتيني��و خالل الميركاتو المقبل لس��د 
الف��راغ المحتمل في حال رحيل نجمه البلجيكي 

إيدين هازارد.
وذك��رت صحيفة »ليكي��ب« الفرنس��ية أن لاير 
مدريد اتفق مع تشلس��ي قبل أسابيع على انتقال 
هازارد إلى صف��وف النادي الملك��ي مقابل 100 

مليون يورو.
وأش��ارت الصحيف��ة إلى أن الريال س��يعلن عن 

إتمام هذه الصفقة بع��د المباراة النهائية للدوري 
األوروب��ي التي س��تجمع الفريقي��ن اإلنكليزيين 
تشيلسي وأرس��نال في التاس��ع والعشرين من 

الشهر الجاري في العاصمة األذربيجانية باكو.
يذك��ر أن فيليبي كوتيني��و )26 عاما( انتقل إلى 
صفوف برش��لونة قادما من ليفربول قبل عام في 
ثاني أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم لكن البرازيلي 
ال يحظى بثقة الجماهير في برش��لونة منذ قدومه 
لذا ارتبط اس��مه بالع��ودة إل��ى البريميرليغ مرة 

أخرى.

اقترب��ت الصين من الفوز بتنظيم كأس آس��يا 
2023 بعد انس��حاب منافس��تها  لكرة الق��دم 
الوحي��دة كوريا الجنوبية، وأبلغ االتحاد الكوري 
نظيره اآلس��يوي بنيته االنس��حاب في خطاب 
رس��مي األربعاء الماضي ليمه��د الطريق أمام 

اس��تضافة الصين للبطولة للمرة الثانية.
ونظم��ت الصين المس��ابقة ف��ي 2004 عندما 
خسرت 3-1 أمام اليابان في النهائي في بكين.

وقال تش��ون هانجي��ن األمين الع��ام لالتحاد 
الك��وري ف��ي بيان ف��ي موقع االتح��اد: نحن 
بحاجة لالختيار بين كأس آس��يا 2023 وكأس 
العال��م للس��يدات..قررنا التركي��ز على الكأس 
القاري��ة ألنه بالنس��بة لكأس العال��م فاالتحاد 
الدولي )الفيفا( يس��اند تنظيما مش��تركا بين 

الكوريتي��ن.
وأعلن االتحاد الكوري ف��ي آذار تقدمه بعرض 

مش��ترك مع كوري��ا الش��مالية لتنظيم كأس 
العال��م لكرة قدم الس��يدات 2023 وأبدت كل 
من األرجنتين واس��تراليا وبوليفي��ا والبرازيل 
إفريقيا  ونيوزيلندا وجنوب  واليابان  وكولومبيا 

رغباته��ا أيض��ا.
وح��دد االتحاد اآلس��يوي الرابع م��ن حزيران 
لإلع��الن عن البلد المس��تضيف لكأس آس��يا 

.2023

دافيد لويز مع تشلسي حتى 2021

تشيلسي يعثر على بديل هازارد 

الصين تقترب من تنظيم كأس آسيا لكرة القدم 2023

خرج من مدريد ويسعى للتغيير
نادال بعد الهزيمة: قمت بأشياء لم يكن عليَّ فعلها.. وأثق بإمكانياتي

نهائي دوري 
األبطال بصافرة 

السلوفيني 
سكومينا 

كلف االتحاد األوروبي لكرة 
القدم الحكم السلوفيني 

دامير سكومينا لقيادة النهائي 
اإلنكليزي الخالص لدوري 
أبطال أوروبا بين ليفربول 
وتوتنهام هوتسبير باستاد 

واندا متروبوليتانو في مدريد 
في أول حزيران.

وأدار سكومينا )42 عاما( 
وهو حكم دولي منذ 2002 

أربع مباريات في دوري 
األبطال ومباراتين في الدوري 

األوروبي هذا الموسم.
وسبق لسكومينا إدارة نهائي 
الدوري األوروبي بين أياكس 
أمستردام ومانشستر يونايتد 

في 2017 وكأس السوبر 
األوروبية بين تشيلسي 

وأتليتيكو مدريد عام 2012.
وفي النهائي في مدريد سيعاون 

سكومينا مواطنيه يوري 
برابروتنيك وروبرت فوكان 
وسيكون اإلسباني أنطونيو 

ماتيو الهوز حكما رابعا.

وج��ه األوروغوياني دييغو غودين قائد أتلتيكو مدريد 
اإلس��باني رس��الة وداع لجماهير فريق��ه بعد خوضه 

مباراته األخيرة على ملعب واندا متروبوليتانو.
وشارك غودين في آخر مباراة له على ملعب أتلتيكو 
خالل التعادل مع أشبيلية 1-1 االسبوع الماضي بعد 

أن أعلن مسبقًا رحيله عن الفريق.
وقال غودي��ن للجماهير من داخ��ل الملعب: أتمنى 
أن تكونوا قد ش��عرتم بالفخر لما قدمته داخل وخارج 
الملع��ب.. أتمن��ى أن تتذكروني من خ��الل الحفاظ 
على قيم النادي واحترام الزمالء والجماهير، جائزتي 
الحقيقية هي ش��عوركم بالفخر تجاهي، سأتذكر ذلك 

دائمًا.
ورغ��م عدم وجود أي إعالن رس��مي حتى اآلن إال أن 
تقارير إس��بانية وإيطالية عدة أك��دت اتفاق جودين 
م��ع نادي إنتر مي��الن اإليطالي عل��ى ارتداء قميص 

النيراتزوري بداية من الموسم المقبل.

غودين يودع أتلتيكو 


