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كلمة االتحاد

عيدنا األكبر
يطل علينا عيد الفطر الس��عيد حام ًال لشعبنا الفرح والمسرة ً
إيذانا
بختام ش��هر من العب��ادة والصبر والتحمل والصدقة واإلحس��ان
واألمل بأيام كلها سعادة وهناء لشعب صابر في وطن صامد.
يأت��ي عيد الفطر بكل ما يحمل في أيامه من أحالم واعدة ونتذكر
ونح��ن نرى األف��راح على معظ��م الوجوه وطق��وس االحتفاالت
المعتادة تمأل أغل��ب البيوتات وتلف المدن والقرى بعبقها نتذكر
ً
وجنودا بواس��ل يحمون الوطن
رج��ا ًال صابرين وقامات مرتفع��ة
ويالحقون اإلرهاب ويش��تبكون مع خالياه وأوكاره وعناصره على
مدى ساعات اليوم الواحد في كل أيام السنة.
هؤالء رجال جيش��نا الباس��ل جيش الحق وجند هللا يقدمون الدم
ً
تضحية وفداء كي يعيش الش��عب في وطنه ً
ً
وعزيزا
مطمئنا
آمنا
ً
مكرما.
ه��م في خنادق النار بعيدون عن األبناء والبنات واألهل واألقارب
واألخوة واآلباء واألمهات وأهالي األحياء التي عاشوا فيها وألفوها
ً
تاريخا ليس كمثله تاريخ ويبنون ً
مجدا ال يضاهيه مجد
يصنعون
ويقدمون للعالم أنصع وأرقى وأثمن صور الوفاء لألرض والحماية
للع��رض والحفاظ على التاري��خ والثقافة والمقدس��ات والعقيدة
واإليمان.
أبناءنا وأخوتنا رجال قواتنا المسلحة رجال العقيدة واإليمان نبارك
خطواتكم وتعلو قاماتنا بانتصاراتكم وتكبر آمالنا بثباتكم وترتفع
رايات وطننا بتضحياتكم نش��د على أياديكم وننحني أمام عظمة
أفعالكم ونتقدم من عائالتكم وأبنائكم وأس��ركم وأهاليكم بكل
آي��ات المحبة والوفاء والتهنئة والمباركة بما س��طرتم في كتاب
المج��د وبما كتبتم في صفحات الخل��ود ونتمنى أن يكون النصر
حليفكم والسالمة طريقكم والعودة إلى بيوتكم سالمين غانمين
متوجين بأكاليل الغار والفخر واالنتصار.
إليكم يا أعز الناس وأش��رفهم وأخلصهم وأكرمهم وأوفاهم وإلى
عائالتكم وأسركم ومحبيكم أجمل التهاني وأرقى الدعوات بالعيد
الذي نعيش��ه بفضل ما صنعتم وما حققتم من نصر على الباغين
الغزاة التكفيريين.
لوالكم لم��ا كان لوطننا عي��د فدمتم س��المين منتصرين ونحن
ً
الرياضيي��ن معك��م ً
ً
ودعما وق��وة حتى
س��ندا
جنبا إل��ى جنب
يتحقق عيدنا األكبر عيد س��ورية العظيمة المنتصرة على اإلرهاب
واإلرهابيين والغزاة الطامعين وحتى تش��رق ش��مس مستقبلنا
الموعود والمنتظر بقيادة س��يد الوطن واألمة السيد الرئيس بشار
األسد رئيس الجمهورية.
كل عام ووطننا الصامد وش��عبنا الصابر وجيش��نا الباسل وقائدنا
الشجاع الحكيم بألف خير.
اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام

كرة القدم
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(الثالثاء) منتخب الرجال يغادرنا لمواجهة إيران وأوزبكستان بأيام الفيفا
تنطلق بعثة منتخبنا الوطني للرجال لكرة القدم
يوم الثالثاء باتج��اه األراضي اإليرانية لمواجهة
فريقها بمباراة دولية ودية يوم الخميس القادم
 ،تتجه بعدها ألوزبكس��تان لمالق��اة منتخبها
ً
تحضيرا
في الحادي عشر من هذا الشهر وذلك
لتصفيات كأس آس��يا وكأس العالم في ش��هر
أيلول المقبل.
معس��كر المنتخب بدأ مس��اء االثنين الماضي
على ملعب الفيحاء بدمش��ق ف��ي ظل تواجد
عدد م��ن الالعبي��ن المحليي��ن والمحترفين
خارجيا التحق بعدها بقية الالعبين ً
ً
تباعا وفق
الخيارات التي اعتمدها المدير الفني للمنتخب
فجر ابراهيم بعد متابعة مردود الالعبين خالل
المرحل��ة الفائت��ة وحض��رت وس��ائل اإلعالم
على اختالفها تمري��ن المنتخب بيومه الثاني
وف��ق الفترة التي ت��م تحديدها من قبل قيادة

المنتخب إلج��راء المقابالت والتغطية بطريقة
منظمة ومميزة ومريحة.
وكان رئي��س االتح��اد العربي الس��وري لكرة
الق��دم محمد ف��ادي الدباس ق��د اجتمع مع
الجهازين الفني واإلداري حيث اطلع على خطة
اإلعداد التي وضعها المدير الفني فجر ابراهيم
ً
استعدادا لالستحقاقات القادمة والمعايير التي
وضع��ت النتقاء العب��ي المنتخ��ب  ،وقد أكد
رئيس االتحاد الدعم الكام��ل للجهازين الفني
واإلداري للمنتخب وثقت��ه بقدرة فريق العمل
الحالي على النجاح بالمهمة الموكلة له.
يذكر أن الجهاز اإلداري والفني للمنتخب يتألف
ً
مديرا للمنتخب وإياد
من رضوان ش��يخ حسن
ً
ً
ً
اداريا وفجر ابراهيم مدربا ورضوان
مديرا
مندو
األب��رش ومحم��د غس��ان معتوق مس��اعدين
للمدرب وماهر بيرق��دار مدربا لحراس المرمى

وابراهيم سالمة إداريا ورفيق المصري ووسام
ً
منسقا
غيبور معالجين فيزيائيين وبشار محمد
ً
إعالميا ومحمد رامي كيال محل ًال لألداء ومنهل
برازي واحسان ابراهيم مسؤولي تجهيزات.
وش��ملت الدعوة ك ًال م��ن الالعبين المحليين
والمحترفين:
ابراهي��م عالمة ،احم��د مدنية ،احمد اش��قر،
ش��عيب العلي ،مازن العيسى ،خالد المبيض،
محمد المرمور ،سعد احمد ،عبد الملك عنيزان،
محم��د الواكد ،فراس الخطي��ب ،حميد ميدو،
احمد ديب ،احمد األحمد ،خالد الحجي عثمان،
تام��ر ح��اج محمد ،محم��ود الم��واس ،احمد
الصال��ح ،عمرو الميداني ،عم��ر خريبين ،مؤيد
العجان ،عالء الش��بلي ،حسين الجويد ،محمد
زاه��ر الميداني ،عمر الس��ومة ،محمد عثمان،
عمرو جنيات..

(اليوم) منتخب الناشئين يعود لتدريباته

اليوم ذهاب نصف النهائي لكأس الجمهورية

تشرين يستقبل الطليعة على األضواء
والنواعير يستضيف الوثبة

حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم
اليوم السبت لقاءي ذهاب الدور نصف النهائي
لكأس الجمهورية بكرة القدم بين تشرين
والطليعة والنواعير والوثبة على أن تقام جميع
ً
عصرا باستثناء مباراة
المباريات في الساعة 16
تشرين والطليعة تقام على األضواء الكاشفة
الساعة  22مساء ،وأشار البالغ الصادر إلى أن
التعادل في إياب مباريات النصف النهائي
يحسم مباشرة بركالت الترجيح ،وتقام المباراة
النهائية في حال التعادل بالوقت األصلي
بتمديد وقت إضافي لمدة  15دقيقة على
مرحلتين ،وأجلت لجنة المسابقات تحديد
مكانها وموعدها .2019/6/28

محمود جمعة

تأهل تشرين

بنجاح  14وتسديدة لصبحي شوفان قوية على
حدود الجزاء ارتطمت بالدكة وغيرت اتجاهها
ً
بعيدا عن متناول العالمة للتعامل معها لتعود
إلى البوطة الذي أودعها بثقة في الشباك.
وأغلق الوثبة منطقة دفاعه واعتمد على
المرتدات التي شكلت خطورة أبرزها للبوطة
والدعبول ،فيما ظهر التسرع على العب الوحدة
واعتمدوا على التمريرات الطويلة والعرضية
التي تصدى لها مدافعو الوثبة ،وأضاع مازن
العيس فرصة قرب منطقة الجزاء ،سددها فوق
المرمى وأخرى للعكيل بزاوية المربع الصغير
لم يحسن توجيهها ورفعت البطاقة الحمراء
لحسين رحال بداعي إضاعة الوقت.

الطليعة تأهل بالركالت

وتأهل تشرين لدور نصف النهائي بخسارته ً
إيابا
على الملعب البلدي بحمص «ملعب خالد بن
الوليد» بهدف دون مقابل وسبق لتشرين أن فاز
في الالذقية على الكرامة بهدفين دون مقابل.
وقد افتتح التسجيل نصوح نكدلي من مباشرة
سددها الكاخي تطاول لها برأسه ووضعها
في شباك المرعي ،وفتح أبواب األمل على
ً
خصوصا في الشوط األول الذي صبغ
مصراعيه
باللون األزرق ،بعكس الثاني الذي مال للضيوف
رغ��م التبديالت والمغامرة الهجومية من
الحموية الذي رمى بكل أوراقه للحصول إلى
هدف ثان مما أعطى مساحات خطرة للضيوف،
ونجح تشرين بالحفاظ على النتيجة لمصلحته.

السبت  :2019/6/1تشرين × الطليعة على
ملعب الباسل الساعة .22.00
النواعير × الوثبة على الملعب البلدي الساعة
.16.00

واستطاع الوثبة أن يحقق نتيجة الفتة ويتجاوز
الوحدة بثالثة أهداف لهدف وكانت البداية
للوحدة الذي افتتح التسجيل  8من مباشرة
أبعدها دفاع الوثبة لتتهادى أمام اليوسف في
المربع الصغير سددها في المرمى ،ومن ركلة
جزاء إثر عرقلة الرفاعي نفذها إبراهيم العبد هللا

السبت  :2019/6/15الطليعة × تشرين على
الملعب البلدي الساعة .16.00
الوثبة × النواعير على ملعب خالد بن الوليد
الساعة .16.00
الجمعة  :2019/6/28المباراة النهائية لم يحدد
مكان إقامتها.

فوز الوثبة

وتعادل الجيش والطليعة في مباراة اإلياب على
ملعب حماة البلدي بال أهداف في المباراتين
لتسجيل محمد زينو هدفين للطليعة مقابل
هدف للجيش سجله محمد الواكد.
ولجأ الفريقان إلى الركالت الترجيحية حيث
مالت كفة الطليعة لتنتهي النتيجة 4/5
ويتأهل الطليعة للدور نصف النهائي.

الذهاب

اإلياب

البرنامج

ربيع حمامة
يعود منتخب الناشئين لكرة القدم
(تحت  16س��نة) لملعبه التدريبي
اليوم الس��بت بعد فترة استراحة
فرضته��ا االمتحان��ات الدراس��ية
لالعبي��ن ،وذل��ك ضمن مس��يرة
االستعداد لتصفيات كاس آسيا.
وكان��ت آخ��ر محط��ة تحضي��ر
للمنتخ��ب قد ش��هدت انتصارين
بأول تواجد ودي خارجي للمنتخب
باألردن وف��از على أصحاب األرض
مرتين وبالنتيجة ذاتها (.)1/2
معس��كر المنتخب الحالي يس��تمر
لم��دة  10ايام بدمش��ق وش��ملت
الدعوة ك ًال من الالعبين منار النجار
وبالل الش��عار ووس��ام عطية ونوار
الحلب��ي وأحمد نصر الدي��ن وميار
دل��ول وعم��رو س��ويدان ومحم��د

سراقبي وسليمان الحاج وبالل شيخ
النجاري��ن ومضر الخطي��ب وأحمد
ح��اج عمر وخالد الحج��ي والمقداد
احم��د ومحم��د الع��وض الصويري
ومحمد عثمان وحسن المحمود.

ويتألف ال��كادر الفني واإلداري من
ً
(مشرفا) وبشار سرور
طالل بركات
ً
(مدرب��ا) وربيع س��لوم ولوس��يان
داوي (مس��اعدا م��درب) وعبدهللا
ً
(مدربا لح��راس المرمى)
تركماني

ومحسن العوض (معالج فيزيائي)
مجد مسلم (منسق إعالمي) شادي
حسين (مسؤول تجهيزات).
وكانت القرعة قد وضعت منتخبنا في
المجموعة الرابع��ة إلى جانب عمان،

السعودية وباكس��تان وتقام مباريات
التصفيات في السعودية وفق ما يلي:
( :)18-9-2019عمان × باكستان
– سورية × السعودية.
( :)20-9-2019عمان × سورية –
السعودية × باكستان.
( :)22-9-2019سورية × باكستان
– السعودية × عمان.
وين��ص نظ��ام التصفي��ات على
تأهل أبط��ال المجموع��ات الـ11
إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات
حل��ت ف��ي المرك��ز الثان��ي ،مع
اإلش��ارة إل��ى أن البل��د المضيف
للنهائيات (الذي س��يتم تحديده
قبل انطالق التصفيات) سيشارك
في التصفيات وفي حال كان من
ضم��ن المنتخبات الت��ي احتلت
المركز األول فإن عدد المنتخبات
(أفضل الثواني المتأهلة) سيرتفع
إلى خمسة.

مشوار الكرامة في الدوري يؤكد عدم االستقرار عالمة فارقة
 أحمد عمير برصيد  /10/أهداف علي خليل برصيد  /5 /أهداف نص��وح نكدلي وزيد غرير برصيد /4 /أهداف
 وائل عيان هدفين وه��دف واحد ل��كل من محمدكروما ،عل��ي زكريا ،مي�لاد حمد
وجهاد بسمار.
فيما تلقى مرماه /36 /هدفا /14/
هدفا منها ذهابا وً /22/
ً
هدفا إيابا،
 /15/هدف��ا منه��ا س��جلت عليه
بأرضه و /21/هدفا س��جلت عليه
خارج أرضه..

محمود جمعة
ل��و أن الكرام��ة بدأ مش��واره في
الدوري كما أنهاه لكان لنا كالم آخر
ولكانت كل القراءات والتحليالت
والتقييمات حملت أقوى عبارات
التمجيد والمدي��ح ،ولكان جدول
الترتيب مختلفا عن هذا الذي بين
أيدينا الي��وم ،فقد ثبت أن الفريق
يملك إمكانات تفوق بكثير ما بدا
عليه منذ بداية الموس��م ،وهذا ما
يقودن��ا تلقائيا إلى الس��ؤال :ترى
هل كان الخل��ل إداريا أم فنيا ،أم
أن وراء األكم��ة ما وراءها ..كحال
أغلب األندية المحلية؟
ويمكن القول أن الكرامة لم يعرف
طع��م االس��تقرار خصوص��ا فيما
يخ��ص كادره الفني فق��د تعاقب
على تدريب��ه أربعة (أطقم) تدريب
بواقع (طقمين) ف��ي كل مرحلة،
فكان��ت البداية م��ع الكابتن عبد
الق��ادر الرفاع��ي مدربا ويس��اعده
كل من حس��ام موصل��ي وأحمد
تركماني ث��م اعت��ذر الرفاعي عن
مهمته في المرحلة الحادية عش��ر
إثر سلس��لة من النتائ��ج المخيبة
توج��ت بخس��ارة الفري��ق أم��ام
تشرين بحمص ،ليكمل إياد مندو
المهمة حتى نهاية مرحلة الذهاب
(مؤقت��ا) وبين مرحلت��ي الذهاب
واإلي��اب تم التعاقد م��ع المدرب
عب��د الناص��ر مكيس المس��تقيل
من قيادة فريق تش��رين المتصدر
حينه��ا ،من ثم تم فس��خ التعاقد
معه بعد المرحلة  /20/إثر سلسلة
من النتائج والعروض الهزيلة ً
أيضا
توجت بتع��ادل علقمي الطعم مع
المج��د (المنافس عل��ى الهبوط)
س��لبيا ليتس��لم المهم��ة الصعبة
المدرب حس��ان عب��اس وكل من
فهد ع��ودة وبالل المصري مدربين
مس��اعدين مع بقاء باق��ي الكادر
السابق ولكن هذا الكادر لم يستمر
س��وى لمباراة واحدة فقط (وربما
كانت س��ابقة عالمية أو س��جلت
في كتاب غينيس كرقم قياس��ي)
وكانت أمام الجيش بدمشق والتي
انته��ت بنتيج��ة كارثي��ة وصلت
إل��ى /0-7/وانتهت معه��ا مبادرة
العباس ليتس��لم المهمة المدرب
عامر حموية (إضافة لقيادته لفريق
الش��باب المنافس عل��ى اللقب)

حلول إسعافية

ومعه حسان زهرة مساعدا للمدرب
ومحم��ود النحيل مدرب��ا لحراس
المرمى ،ياس��ين األحم��د مدرب
لياقة بدني��ة وطاق��م المعالجين
من ياس��ر ملح��م ،عاي��د القاعود
ومن��ار خزع��ل والمش��رف الفني
نبيل الس��باعي والمشرف اإلداري
م .مالك طرابلس��ي رئيس النادي
ومع هذا الكادر شهد النسور الزرق
عودة الفتة إل��ى نغمة االنتصارات
وذكرت عش��اقه بعص��ره الذهبي
ال��ذي يتغن��ون ب��ه فتف��وق في
األسابيع األخيرة بنتائج قوية كانت
كفيلة للخروج من عنق الزجاجة.

أرقام

وق��د حص��د فري��ق الكرام��ة في
محصل��ة المباري��ات  / 32/نقطة
م��ن أصل  /78/نقطة محتملة في
 /26/مب��اراة ،تحققت هذه النقاط
م��ن  /9/انتصارات و /5/تعادالت
فيم��ا تعرض الكرامة الثني عش��ر
هزيم��ة ،أعل��ى نتيج��ة س��جلها
الكرام��ة هذا الموس��م كانت على
حساب ضيفه الساحل في افتتاح

مرحلة اإلي��اب وبنتيج��ة /5-2/
وس��جل الفوز بنتيجة  / 3-0/في
مباراة واحدة عل��ى ضيفه حطين
في المرحل��ة  /21/ونتيجة /3-1/
في ث�لاث مباريات على حس��اب
الش��رطة والمجد ذهابا والنواعير
إيابا وبنتيج��ة  /3-2/على ضيفه
االتحاد في المرحلة  /24/وبنتيجة
 /2-0/على الحرفيين في المرحلة
 /19/في حل��ب ،وبنتيجة /1-0 /
حساب الطليعة بحماه ذهابا وعلى
الحرفيين ذهابا في حمص ،وبهذا
يكون ق��د حقق الف��وز على أرضه
ف��ي  /5/مباري��ات على الش��رطة
والحرفيين ذهابا وعلى الس��احل،
حطين واالتحاد إيابا ،وفاز في /4/
مباريات خارج أرضه على الطليعة
والمج��د ذهابا وكل م��ن النواعير
والحرفيي��ن إياب��ا ،أم��ا نتيج��ة
التع��ادل فق��د تحققت ف��ي /5/
مباريات ،فتع��ادل على أرضه في
 /3/مباريات وأهمها أمام الجيش
ذهاب��ا بنتيج��ة  / 2-2 /وبنتيجة
 /0-0/أم��ام المج��د والطليع��ة

إيابا ،وفي مواجهتين خارج أرضه
بنتيج��ة  /0-0/مع ج��اره الوثبة
ذهاب��ا ومع الش��رطة إيابا بنتيجة
 ،/1-1/ومن جانب آخر فقد تذوق
الكرام��ة مرارة الخس��ارة في /12/
مواجهة  /7/منها خارج أرضه وهي
أمام الجيش بنتيجة  /0-7/وهي
األقس��ى عليه هذا الموسم وربما
منذ عق��ود ،وأمام الوحدة / 0-3 /
وبنتيجة  /0-2/أمام تشرين و1-/
 /2أمام االتح��اد وجبلة وبنتيجة
ً /0-1/
أيضا مرتين أمام الس��احل
وحطين ،وخسر على أرضه في /4/
مباري��ات بنتيج��ة  /0-2/مرتين
أمام الوثبة وتشرين وبنتيجة 1-/
 /2لمرة واحدة أمام جبلة وبنتيجة
 /0-1/أمام الوحدة..

الهدافون

س��جل مهاجمو الكرام��ة في هذا
الموسم  / 30/هدفا  /12/منها في
مرحلة الذهاب و / 18/إيابا ،تناوب
على تس��جيل أهداف الكرامة /9/
العبي��ن ويمك��ن وض��ع ترتيب
لقائمة هدافي الوثبة كالتالي:

عملت إدارة نادي الكرامة برئاس��ة
المهن��دس مال��ك طرابلس��ي
بديناميكية عالية ونجحت بأدائها
الهادئ والمتزن ف��ي الوصول إلى
الحلول اإلس��عافية الت��ي أنقذت
فريقها م��ن ورطة الهبوط ،قد يرى
الكثير من مش��جعي النسر األزرق
أن إدارة النادي هي المسؤولة عن
هذه الورط��ة ،وأعلن كثيرون ذلك
صراح��ة منتقصين من مس��توى
الالعبين الوافدين من أبناء النادي
وغيره ،ولك��ن المراح��ل األخيرة
من الدوري كش��فت أن المشكلة
ليست في الالعبين ،ومن الواضح
أن الق��ادم للكرام��ة أحلى ،هناك
نس��بة من العبي فريق الش��باب
الموهوبي��ن س��ينضمون للفريق
األول باإلضاف��ة إل��ى ع��دد م��ن
الالعبي��ن الحاليين ومن الممكن
تطعي��م الفري��ق بحس��ب الرؤى،
وه��ي التي أعلنت اليوم أن أبواب
الن��ادي مفتوحة عل��ى مصراعيها
لم��ن يود العودة إل��ى النادي من
العبيه المحترفين خارجا.

الالعبون

 مثل الكرامة في موسم 2018-/ / 2019عبد اللطيف النعسان ،أحمد
ش��يحة ،مصعب بلحوس وس��امر
رام حمداني في حراس��ة المرمى،
ش��اهر كاخي ،عامر تركاوي ،هيثم
اللوز ،عب��د هللا جنيات ،طه العايق،
ياسر ش��اهين ،وائل عيان ،محمود
يونس ،ميالد حم��د ،محمد قدور،
جهاد بس��مار ،علي زكري��ا ،محمد
كروما ،بهاء قاروط ،زيد غرير ،نصوح
النكدلي ،عل��ي خليل ،عالء زقريط،
أحم��د عمير ،ع�لاء حم��ادة ،عبد
القادر ش��عبان ،عماد الحموي ،عبد
الرحمن سلمون..
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الدوري الكروي الممتاز بين اإليجابيات والسلبيات
استعاد الدوري السوري لكرة القدم
الكثير م��ن حيويته التي افتقدها
خ�لال االزم��ة الت��ي اجتاح��ت
ً
عبئ��ا على جميع
البالد وش��كلت
مناح��ي الحي��اة ومنه��ا الرياضة
ب��كل مكوناتها التي بقيت صامدة
جنبا الى جنب القوات المس��لحة
الوطنية والرديفة تلعب بإمكانياتها
ومجاالته��ا المحلي��ة والخارجية
منها(اإلقليمي��ة والقارية والدولية
واألولمبي��ة) وحقق��ت نتائ��ج
تنافس��ية عبر تقل��د الميداليات
المنوعة ورف��ع علم الوطن وعزف
نش��يده تاركة بصماته��ا المفرحة
على جماهير الش��عب الذي وقف
معها يشجها وأثنى (سيد الوطن)
الس��يد الرئيس بشار األسد رئيس
الجمهورية عليها في لقائه االخير
مع المنتخب لكرة القدم لنتائجه
الجيدة في التصفيات اآلس��يوية
المؤهلة ل��كأس العال��م االخيرة
وأطلق عليها حالة وطنية.

نجاحات

شهد دوري كرة الممتاز في سورية
هذا الع��ام ً
عددا م��ن النجاحات
منها ارتفاع عدد األندية المنافسة
عل��ى قم��ة دوري رغ��م الفوارق
المادية فيم��ا بينهما,وارتفع عدد
الذين دعوا الى المنتخب الوطني
ال��ى  12العب��ا وزادت العق��ود
الخارجي��ة منه��م وم��ن غيرهم
للعب مع االندي��ة العربية ,وازداد
عدد حض��ور الجمه��ور ألكثر من
نصف االندية الذي اعاد نكهة كرة

من القلب

االنساني الذي يجب أن يتخذ في
أقل من  3ث��وان حالة طبيعية ال
يمك��ن تجاوزه��ا ,ومعل��وم لدى
الجميع أن إدخ��ال آالت التصوير
أصبحت طبيعية لمساعدة الحكام
لتقدير م��ا حصل والتي بدأت في
بطول��ة كأس العالم االخيرة ,ومن
الس��لبيات الواضحة ع��دم إقامة
المؤتم��رات الصحفي��ة بع��د كل
مباراة وهذا لي��س باألمر الصعب
وه��ذا للموس��م الثان��ي من عمر
الدوري الممتاز.

اعالم

القدم الس��ورية في دعمه لألندية
الت��ي ينتمي أليها ,واعتماده على
الحكام الوطنيين الذين أدوا دورا
في ايصال المباريات الى نهايتها,
ودخ��ل االس��تثمار الرياضي نقل
المباريات وتزين أطراف المالعب
بيافطات االعالنات التجارية.

انضباط

وش��كلت الئح��ة االنضب��اط
واالج��راءات التأديبي��ة الت��ي
ص��درت م��ع التس��مية عل��ى
ال��دوري درج��ة ممت��ازة وأولى
وثاني��ة وثالث��ة وإلح��اق الفئات
العمري��ة تبع��ا ألنديته��ا حال��ة

م��ن االنضباط النوع��ي في كثير
م��ن جوان��ب اللعب��ة ومفرداتها
ولكنه��ا ل��م تص��ل للحدالفاصل
في تطبيقها مم��ا أدى الى حالة
فلت��ان في بع��ض الجوانب منها
مثال ع��دم تقيد حكام الس��احة
ف��ي تنفي��ذ الفق��رة االولى من
المادة  25م��ن الالئحة التأديبية
الت��ي تنص على خس��ارة الفريق
المب��اراة بإيقافها في حال تحقق
الش��تم الجماعي للم��رة الثانية
وقيام الحكم باتخ��اذ االجراءات
القانونية بعد انذار الفريق المعني
بالم��رة االولى في حال الش��تم

الجماع��ي أو قذف أرض الملعب
بالحجارة وغيره��ا ولها محلقات
في ع��دد من الجوان��ب ,وفرض
الغرامات الماليةالمضاعفة ,وعدم
تحميل القلة م��ن الجمهور التي
ال يتج��اوز عدده��ا أصاب��ع اليد
الواحدة مس��ؤولية اثارةالش��غب
بأنواع��ه المختلفة عل��ى االندية
ألن نقاط الخس��ارة لن��اد ينافس
على الصدارة أو الهروب من شبح
الهبوط ال يوازي��ه ِأي مبلغ مالي,
ومسؤولية األندية أن تشكل ً
لجانا
خاصة تتولى االشراف على ضبط
هتاف��ات الجمه��ور وخاص��ة إذا

كانت المباراة بي��ن ناديين لكل
منه��ا جمهور كبير مث��ل المباراة
بين الوحدة وتش��رين ,أو االتحاد
وتشرين وغيرها.

انتماء

وتصني��ف الحكام تبع��ا ألنديتها
ليست حالة مرضية ألن هذه الحالة
طبيعي��ة أن يتخ��رج الحكم من
النادي تحت مختلف مس��ميات
عض��و ,العب س��ابق ,م��ؤازر قبل
أن يصبح حكم وإعداده بالش��كل
الصحيح نفس��يا وبدني��ا وقيميا
تجعل��ه في مأم��ن ع��ن التهم ,
وتبق��ى الصاف��رات ذات الخط��أ

والمؤتم��رات الصحفي��ة حال��ة
صحي��ة ف��ي تقيي��م االداء لكل
لمدربي الفرق ذاتيا لفرقهم وللفرق
المنافسة والكش��ف عن االخطاء
التحكيمية ول��و اعتمد هذا النقد
االسلوب العلمي الصحيح يؤثر في
الوصول لحالة نوعية مفيدة للكثير
م��ن أركان اللعب��ة وه��ي حال��ة
ليس��ت بدعة سورية بل هي نظام
دولي خاص��ة وانن��ا نلعب تحت
مس��مى دوري ممتاز ,ويمكن أن
يوضع عن��د كل إدارة ملعب تقام
عليه مباري��ات الدوري آلة تصوير
دائمة لتصوير تش��كيلة الفريقين
وتوزيعه��ا عل��ى االعالميين في
الملعب بدال مما يجري عن بحث
للحصول على االس��ماء للفريقين,
وضع ش��بكة عنكبوتية (نت) في
كل ملعب يسهل على االعالميين
ارس��ال رس��ائلهم مباش��رة م��ن
الملعب وبأسرع وقت.

تتويج الجيش ببطولة الدوري الممتاز في عيون كوادر النادي وإدارته والقائمين عليه
صبحي أبوكم
حقق فريق الجيش بطولة الدوري
الممتاز لكرة القدم للسنة الخامسة
على التوالي وللمرة السابعة عشرة
بتاريخه ,وهو انجاز غير مس��بوق
عل��ى الصعي��د المحل��ي ,وكانت
المنافس��ة على الصدارة قوية بين
ثالثة أندي��ة تبادل��وا التربع على
الصدارة من��ذ انطالقة الدوري لما
قبل نهايته في مؤش��ر واضح عن
قوة المنافس��ة التي وصلت اليها
كرة القدم الس��ورية على مستوى
الدوري ,وهذا أعطى لإلنجاز قيمة
إضافية لدى إدارة النادي وكوادره
والقائمي��ن عل��ى الفريق صاحب
االنجاز فماذا قالوا..

إنجازات

اللواء ياس��ر ش��اهين -مدير إدارة
االع��داد البدني للجي��ش والقوات
المس��لحة :نجحنا بالحف��اظ على
بطول��ة الدوري للس��نة الخامس��ة
عل��ى التوال��ي ,وش��هدت بطولته
في الس��نة االخيرة تنافس��ا قويا,
واستطاع فريق الجيش أن يحسم
بطولة هذا الموسم قبل اسبوع من
نهاي��ة الدوري ,وكانت المنافس��ة
على أش��دها بين  4ف��رق توفرت
لها إمكاني��ات المنافس��ة القوية,
ويأتي ه��ذا االنجاز رغم عدم حصر
اهتمامنا بكرة القدم حيث تشارك

الجدوى الرياضية
برز في اآلونة األخيرة وفي س��ياق الطفرة التي حققتها البشرية
في القرن العش��رين وقرننا هذا علم جديد ،فالطفرة في العلوم
والتقني��ة واالقتص��اد حولت العالم إلى قري��ة صغيرة فيها من
اإليجابي��ات ما يكفي لكي يعيش الفن��ي برفاهية وال يتصورها
العقل ،كما راكمت السلبيات بحيث جعلت الفقير يحن إلى األيام
الخوالي عندما لم تكن الحضارة والتقدم العلمي بهذا الش��مول،
وألن العولمة هين تاج كل ذلك فتجذر الفقر وانحصرت ثروات
العال��م بيد المتنفذي��ن الذين يقودون كارت�لات ومجموعات
ضخمة من الش��ركات التي تزيد ميزانياتها عن ميزانيات كثير
من الدول كشركات السالح والنفط والتكنولوجيا الحديثة ،هذه
المجموعات لها قوانينها الخاصة بحيث ابتدعت أساليب جديدة
سميناها بالعلم وهذا العلم هو ما تحتاجه التروستات الضخمة
لتعزي��ز نجاحه��ا والحفاظ عل��ى ثرواتها الهائل��ة ،وهو مجموع
الدراسات التفعيلية التي تقرر الجدوى االقتصادية واالستثمارية
ألي مشروع تقدم عليه.
بع��د هذه المقدمة الطويلة عن الج��دوى االقتصادية ندخل إلى
موض��وع الزاوي��ة وهو الج��دوى الرياضية أي أن أي مؤسس��ة
رياضية وخاصة النوادي ملزمة أن تدرس الجدوى الرياضية في
ً
اعتم��ادا على ما يملكه النادي
تبن��ي بعض األلعاب أو إهمالها
أو المؤسس��ة من مقومات مادي��ة ومالءة مالية تخ��دم القرار
المتخ��ذ ،وم��ن هنا نقول ب��أن بعض أنديتنا تهم��ل مثل هذه
الدراس��ة المس��تندة إلى واقع مؤكد وتقرر أن يدخل النادي إلى
عالم ك��رة القدم لما لهذه اللعبة من جماهيرية وش��عبية فهي
تحتكر كل األضواء اإلعالمية وأخبارها تتصدر برامج الفضائيات
وشبكات التواصل وهكذا ودون أي حسابات للقدرة المالية يقرر
هذا النادي ،أو ذاك دخول هذا الميدان دون حساب للتكاليف،
التي ستترتب على مثل هذا القرار ما يؤدي إلى تصغير ميزانية
الن��ادي الذي يرعى بعض األلعاب األخرى التي تتأذى بش��كل
كبي��ر نتيج��ة االندفاعة غير المدروس��ة نحو اللعبة المش��هورة
واألمثلة كثيرة على اإلهمال الحاصل على بعض األلعاب نتيجة
القرار لم تدرس فيه الجدوى الرياضية.
ما حص��ل لنادي الحرفيي��ن الهابط من الممتاز إل��ى األولى ،وما
يحصل لبعض األندية حتى الكبيرة منها من استنزاف للموارد التي
تتف��ق على كرة الق��دم وحدها درس مجاني لكل نادي ومؤسس��ة
رياضية كي تتبع األس��اليب الحديثة والعلمية ودراس��ة الجدوى
الرياضية ألي قرار ألن هذه الدراس��ة تحمي النادي من الوقوع في
مطبات مالية ،وتحمي ألعاب أخرى من أن تتأذى والمثل الشعبي
يق��ول «مد لحافك على قد رجليك» رحم هللا أس�لافنا فقد وصلوا
في الماضي إلى تحقيق الجدوى في أي مشروع بالفطرة والمنطق
السليم ومن ال يحسب ال يسلم.
نبيل الحاج علي

ختام الدورة الكروية لنادي عمال الالذقية
محمد عجان

فرق الن��ادي في غالبي��ة بطوالت
االلعاب األخرى مثل كرة اليد التي
حاز فيها فريقنا على المركز الثاني
بفارق األه��داف وبطولة دوري كرة
الس��لة لم تنت��ه بعد ,والموس��م
القادم س��يكون في صفوف فريق
الرجال لك��رة الق��دم  11العبا من
ش��باب الجي��ش و 12العبا بفريق
ك��رة الي��د و 11العبا بفري��ق كرة
الس��لة وكلها من أكاديمية النادي
لأللع��اب الرياضية إضاف��ة لدعم
المنتخب��ات الوطنية ف��ي العاب
القوة والفردية بنخبة الالعبين على
مستوى الجمهورية.

صعوبة

العمي��د محس��ن عب��اس -مدير
نادي الجي��ش :مس��يرة الدوري
المحلي كان��ت صعبة على فريقنا

بسبب مش��اركته في بطولة كأس
االتحاد اآلس��يوي لع��دم إمكانية
اللع��ب على ارضن��ا وتحمّل عناء
الس��فر الطوي��ل حيث تس��تغرق
الرحلة التي تحتاج الى  3ساعات
س��فر بالطائرة إل��ى االنطالق من
الساعة  6صباحا والوصول  10ليال
لكثرة مقاطع السفر ,واتحاد الكرة
كان يعطي  3أي��ام راحة واللعب
في اليوم الرابع مثل االندية التي
ُيلعب على أرضها في بعض الدول,
وتوجن��ا ببطولة الدوري بنس��بة
اصاب��ات قليلة ,وال��كادر االداري
والفني تعامل مع الالعبين بروح
المس��ؤولية العالية ,وتعادلنا في
كأس الجمهوري��ة ف��ي دور الربع
نهائي وخس��رنا بركالت الترجيح,
وتحضي��ر الفري��ق ف��ي المرحلة

ً
اس��تعدادا لمباراة نصف
الحالي��ة
نهائ��ي كأس االتح��اد اآلس��يوي
لمجموعات غرب آسيا.

تطور األداء

المقدم أيهم الباشا -المدير الفني
للفري��ق :موس��م هذا الع��ام كان
صعبا للمستوى الفني الذي قدمته
معظم االندية وظهر التطور واضحا
على المستوى عبر المدربين الذين
تعاقبوا عل��ى الفريق وهم الكابتن
حس��ين عف��ش والكابت��ن أحمد
الش��عار وحل أخيرا الكابتن طارق
جب��ان الذي ط��ور مس��توى أداء
الفريق وتحس��نت نتائج��ه وقدم
مستوى جيدا في البطوالت الثالث
(الدوري وكأس الجمهورية وكأس
االتحاد اآلس��يوي) والمنافس��ات
الرياضي��ة ال تقتصر على الفوز ألن

الرياضة فيها فوز وخسارة.

ثان وهو دليل على انضباط الفريق.

الكابت��ن ط��ارق جب��ان م��درب
الفريق :بطول��ة الدوري هي باكورة
االنجازات بالنس��بة لي مع الفريق
كمدرب وكان للمدربين حس��ين
عف��ش وأحم��د الش��عار دور في
ذل��ك ,وبطولة الدوري ه��ذا العام
كانت أقوى من المواس��م األربعة
الماضي��ة ,وقدم الفريق مس��توى
ً
عالي��ا جدا بأدائ��ه الهجومي أمتع
ب��ه الجمه��ور وس��اعد ف��ي إحراز
اللقب ,وتأهلنا لنصف نهائي كأس
االتح��اد اآلس��يوي كان طبيعي��ا
وكن��ا متصدرين قبل آخ��ر مباراة
ولم نخس��ر أية مب��اراة في دوري
المجموع��ة وفزنا عل��ى المتصدر,
وتأهلن��ا بفارق االن��ذارات كأفضل

وعن رأيه عن أفض��ل الفرق التي
ظه��رت في ال��دوري ق��ال :فريق
ن��ادي الوثبة والطليع��ة كانا من
أفض��ل الف��رق إضافة لتش��رين
وكان الوحدة بالذهاب أفضل منه
ف��ي االياب ,وع��ن التحكيم قال:
وقع التحكيم ف��ي مراحل عديدة
ف��ي أخطاء بس��بب الخ��وف من
الجمه��ور فقد رف��ع الحكم ضربة
ج��زاء للجيش في الدقيقة  90ثم
م��ع االتحاد بحل��ب وتراجع عنها
ولم يسبق أن حدث هذا األمر في
الدوري السوري وال في أي دوري
في العالم وأقول بصراحة التحكيم
الس��وري هو عملية (اخراج) أكثر
ً
تطبيقا للقانون بحذافيره.
منها

باكورة انجاز

اختتام رمضانيات الكرة الحلبية
محمد هاشم إيزا
على ملعب الوس��يم في نادي الحرية
اختتمت منافس��ات النس��خة الثانية
لبطولة الش��عب الحزبية في محافظة
حل��ب ..عش��رون ً
فريقا ش��اركوا في
التصفي��ات األولية الت��ي انضم إليها
فري��ق ن��ادي القلع��ة ضم��ن أرب��ع
مجموع��ات تأهل أوائلها إلى المرحلة
الثاني��ة بع��د أن لعب��ت  40مب��اراة
ضمن نظام الخماس��يات على ملعبي
الوس��يم والمجد في المباراة النهائية
تقابل فريقا ش��عبة التربية الثالثة مع
شعبة الموظفين وانتهت المباراة بفوز
التربية الثالثة  4/5بعد أداء متكافئ.
وعل��ى مالعب ن��ادي االتح��اد وفي
حي الش��هباء انتهت منافسات دورة
الرمضاني��ات الكروي��ة ال��ـ 28الت��ي
ً
تكريما
ش��اركت فيه��ا ثمانية ف��رق
ً
وتخليدا لذكرى الفقيد الراحل الالعب
الدول��ي محمد ياس��ين طراب هداف
الك��رة االتحادي��ة والمنتخب الوطني

03

وفري��ق الجي��ش ومنتخ��ب القوات
المسلحة.
ال��دورة الحالية الت��ي أقيمت بطريقة
الس��باعيات حملت كسابقاتها أسماء
عدد م��ن العب��ي النادي م��ن قبيل
ً
ً
وعرفانا بعطائهم
وإق��رارا
الوف��اء لهم
وتضحياته��م وإخالصه��م لناديه��م
والمنتخب الوطني.

نتائج

عن المجوعة األول��ى تأهل من الدور

األول فري��ق المدربين (عبد الس�لام
س��مان) تاله عم��ال حل��ب (جمال
خطيب) ً
ثانيا ومن المجموعة الثانية
صع��د فريق��ا ش��باب االتح��اد (عبد
الرحمن كاتبة) ومدربو الحرية.
في نصف النهائي تفوق شباب االتحاد
(كاتبة) على عم��ال حلب (خطيب)
 2/5وفي مب��اراة الهبة تحت األضواء
الكاش��فة جرت عند الس��اعة  23لي ًال
بحضور جمهور كبير ناهز ألفي متفرج

أقصى مدربو االتحاد منافس��هم فريق
مدرب��ي الحرية بفارق ركالت الترجيح
 4/5بعد أن تعادل الفريقان عند نهاية
الوقت األصل��ي ً ،3/3
علما أن االتحاد
ً
متقدما بفارق هدف حتى الدقيقة
ظل
األولى من الوق��ت بدل الضائع عندما
تمكن الحرية من بلوغ التعادل.

نجوم وأسماء

لعب لالتحاد :محم��د بيروتي ،بكري
ط��راب ،مجد الدي��ن حمصي ،يحيى

الراش��د ،محمد أس��امة حداد ،يوسف
ش��يخ العش��رة ،محمد عبادة السيد،
أحمد ش��بابات ،أنس صاري (العبون
دوليون سابقون) ،وعلي مشون ،عماد
جقالن ،بس��ام هندي (مدي��ر الفريق
محمد جقالن).
لع��ب لفري��ق الحري��ة :الدولي��ون
السابقون مضر األحمد ،مقوم عباس،
مصطفى حمصي ،خالد الظاهر ،محمد
اس��طنبلي ،إضافة إلى عبد الباس��ط
بس��تاني ،طاهر وراق ،حس��ام الدين
التنجي ،مالك ياق��دي ،يحيى قصار،
عدنان أبو عجوز ،غس��ان عجاج مدير
الفريق الدكتور عبد القادر فتال.

أهلية بمحلية

جمع��ت المب��اراة النهائي��ة فريق��ي
مدربي االتحاد وشباب النادي وانتهت
إل��ى ف��وز المدربين بف��ارق الركالت
الترجيحي��ة بع��د انته��اء المب��اراة
بالتع��ادل  3/3بحض��ور جمهور كبير
واحتفل الفري��ق الفائز بحمل الالعب
الدولي عبد السالم سمان الذي حمل
الفريق اسمه على األكتاف.

التحكيم إخراج

تتويج

ف��ي حف��ل االختت��ام ال��ذي انتهى
كم��ا انطلق بع��زف النش��يد الوطني
ً
وإكبارا
والوق��وف دقيقة صمت إجال ًال
ألرواح شهداء الوطن تم تتويج الفرق
والالعبي��ن بالك��ؤوس والميداليات
المقدم��ة م��ن رئيس مجل��س إدارة
النادي المهن��دس مفيد مزيد بحضور
المهن��دس عب��د الغني كب��ة رئيس
الن��ادي الس��ابق وأعض��اء مجال��س
اإلدارات ورئي��س مكت��ب األلع��اب
الجماعية محمد ياس��ر قضيب البان،
كذل��ك ت��م تكريم ح��كام المباريات
بالهدايا الرمزي��ة وهم :الدوليون خالد
دلو ،عبد هللا بصلحلو ،أحمد دلو ،أحمد
قزاز ،عمار الصالح ،عبد الرزاق قزاز.
أش��رف عل��ى البطولة الت��ي جاءت
بمب��ادرة م��ن عض��و اإلدارة الس��ابق
المحام��ي أيمن حزام كل من :محمد
جقالن ،عبد هللا مروح ،صالح زينو.
قدم��ت رابط��ة المش��جعين جمي��ع
مستلزمات نجاح الدورة «شبكة اإلضاءة،
مقاعد ،ضيافة ،تجهيز الملعب ..الخ».

ت��وج فريق مديري��ة الزراع��ة بط ًال
للدورة الكروية العمالية التي أقامها
ن��ادي العمال بالالذقية بالتنس��يق
م��ع االتح��اد الرياض��ي العمال��ي
بمشاركة عش��رة منتخبات عمالية
مثل��ت الش��ركات والدوائ��ر وذلك
احتفاء بعيد العمال.
ال��دورة ش��هدت منافس��ة مثي��رة
ومس��توى مقب��و ًال م��ن قب��ل
المنتخبات المشاركة والتي ضمت
في صفوفها بعض الالعبين القدامى
وج��اءت معظ��م المباري��ات ندية
ومثي��رة وخاصة في دوريها النصف
نهائي والنهائ��ي والتي جاءت كما
يل��ي :قس��مت الفرق العش��رة إلى
مجموعتي��ن تص��در المجموع��ة
األولى منتخب عمال الزراعة وحلل
منتخ��ب دائرة البن��اء ً
ثانيا وصعدا
ً
س��ويا للدور نصف النهائ��ي ،فيما
تص��در المجموع��ة الثانية منتخب
نقابة عمال الدولة والبلديات برصيد
 12نقطة ،وحل ً
ثانيا منتخب البناء
والتعمي��ر برصيد  9نق��اط وتأهال
ً
سويا للنصف النهائي.

وفي ال��دور النصف نهائ��ي فاز في
المباراة األول��ى فريق عمال الزراعة
على منتخب البن��اء والتعمير 2/9
وتأهل للمباراة النهائية.
فيما فاز في المب��اراة الثانية فريق
نقابة الدولة والبلديات على منتخب
دائرة البناء  3/7وتأهل للنهائية.

الزراعة بط ًال

وبج��دارة وتميز ت��وج فريق عمال
الزراعة بط� ً
لا للدورة إث��ر فوزه في
المب��اراة النهائية عل��ى فريق نقابة
عمال الدولة والبلديات .0/2
ومثل��ه الالعب��ون :ع�لاء الصارم،
ش��ريف كردي��ة ،محم��د العجيل،
محمد عثمان ،سامر ديوب ،محمد
وهبة محمد قاسم.

تتويج وتكريم

في ختام البطولة قام منعم عثمان
رئيس اتحاد عم��ال الالذقية وعلي
أبو رك��ب رئيس االتح��اد الرياضي
العمالي وغسان بديوي رئيس نادي
العمال بتكريم وتتويج فريق عمال
الزراع��ة بطل ال��دورة وكذلك فريق
عمال الدول��ة والبلدي��ات صاحب
المركز الثاني بالكؤوس والميداليا،
كما تم تكريم رجال اإلعالم الرياضي
الذين واكبوا فعاليات الدورة.

ً
االتصاالت بطال لدورة الشهداء الكروية في دير الزور

مالك الجاسم
توج فري��ق االتصاالت بط� ً
لا لدورة
الش��هداء الرياضي��ة الت��ي أقامتها
اللجنة التنفيذي��ة لالتحاد الرياضي
بدي��ر الزور بع��د فوزه ف��ي المباراة
النهائية على فري��ق مديرية الزراعة
بديرال��زور بف��ارق ضرب��ات الجزاء
الترجيحي��ة بع��د تعادلهم��ا ف��ي
الوقت األصلي للمباراة بهدف لمثله
وحظيت الدورة بمتابعة جماهيرية

كبي��رة وفي ختام ال��دورة قام رائد
الغضب��ان رئيس مكتب الش��باب
الفرعي والدكتور عبد الحميد الزرير
ورئيس وأعضاء اللجن��ة التنفيذية
بتكري��م الفرق الفائزة وتكريم أس��ر
الشهداء الرياضيين.
شارك في الدورة كل من االتصاالت
وقدام��ى اليقظ��ة والمي��اه والغزل
وحق��ل التي��م ومديري��ة التربي��ة
والزراع��ة ومجلس مدين��ة الالعب
مؤم��ن الخلف لقب ه��داف الدورة
برصيد 14هدفا.
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ً
الطليعة بطال لدوري الرجال بكرة اليد والجيش وصيفًا

محمد عجان
توج نادي الطليعة بط ًال للدوري العام لكرة
اليد للرجال بعد تصدره الدور النهائي البالي
أوف الذي استضافت الالذقية مبارياته على
مدى ثالثة أي��ام تنافس��ت األندية األربعة
المتأهلة لهذا الدور وهي الجيش ،الطليعة،
النواعي��ر ،الش��علة وتمي��زت المباري��ات
التي ش��هدها البالي أوف باإلث��ارة والندية
والقوة والمنافس��ة الحماسية ووضح ذلك
من خ�لال األداء الق��وي العام��ر بالرجولة

والفعالية ومهارات اللعبة الممتعة وترجم
العب��و هذه األندي��ة التحضير واالس��تعداد
الجيد للمنافس��ة ذلك في أداء قوي وعامر
بالتصمي��م واإلص��رار على الف��وز وتقديم
اإلمكاني��ات بفعالي��ة ومس��ؤولية وألن
الطليع��ة ال��ذي تص��در مرحلت��ي الذهاب
واإلياب في الدور األول ،فقد تابع أفضليته
الفنية في الدور النهائي البالي أوف وواصل
ً
ف��وزا باللقب ألول مرة
تمي��زه وترجم ذلك
بتاريخ��ه ً
علما أن األندية األربعة كانت على
قدر عال من المس��توى واألداء والمنافسة
القوية والفعالة.

الطليعة صدارة

في أولى مبارياته فاز الطليعة على جاره النواعير
 32/26والش��وط األول  14/13بعد مباراة غاية
في القوة والندية وتابع الطليعة مشواره الناجح
وفاز في مباراته الثانية على الشعلة بفارق كبير
 37/21وخس��ر أمام الجيش بفارق هدف واحد
 26/27والشوط األول .10/14
وحسب نظام البطولة فقد تقدم الطليعة بفارق
األه��داف رغم خس��ارته وتوج بط� ً
لا للدوري
للموسم الحالي.
وح��ل فريق نادي الجي��ش بالمركز الثاني بعد
فوزه على الش��علة  33/13وعلى الطليعة بفارق

ه��دف واحد  27/26وخس��ارته المفاجئة أمام
النواعي��ر  24/25وه��ذه النتيجة قدمت خدمة
كبيرة لنادي الطليعة ليتصدر.
وج��اء فريق ن��ادي النواعي��ر بالمرك��ز الثالث
بعد فوزه على الش��علة  38/25وخسارته أمام
الجيش والطليعة.
وحل فريق نادي الشعلة بالمركز الرابع واألخير
لخس��ارته مباريات��ه الث�لاث أم��ام الجي��ش
والنواعير والطليعة.

متابعات

أقيمت المباري��ات على أرض ملع��ب الصالة
الرئيسية بمدينة األسد الرياضية.

واكب الدور النهائي وعلى مدى ثالثة أيام جمهور
كبير من مشجعي ناديي النواعير والطليعة.
ق��ام بتتوي��ج الطليع��ة بطل ال��دوري رئيس
وأعضاء اتحاد كرة اليد ورئيس وأعضاء تنفيذية
الالذقية ورؤس��اء أندية الطليعة النواعير وفؤاد
جنيد مسؤول األلعاب الجماعية بحماة.

فرسان الدوري

مث��ل فري��ق الطليعة بط��ل ال��دوري كل من
الالعبين :فراس أحمد ،محمد الحس��ن مهدي
الول��ي ،محمد طلف��اح ،غطف��ان العاصي ،زيد
مغمومة ،يوسف أبو حيون ،محمد مداد ،فيصل
الخضر ،فريد مغمومة ،وس��يم زيدان ،صهيب

بارودي ،براء البظ ،محمد طران.
مدي��ر الفري��ق :هش��ام منص��ور إداري :عبيدة
مغمومة ،مدرب الفريق :أيمن س��فان ،معالج:
هايل شكور.

رأي اتحادي

عبد الس��تار ديواني أمين س��ر اتحاد كرة اليد
أبدى سعادته وارتياحه للمستوى الفني بجميع
األندي��ة والنجاح الذي حالف الدور النهائي من
الناحية الفنية على الرغم من بعض التشجنات
ً
مشيرا
والمنغصات التي بدرت من قبل البعض
لعودة الروح لكرة اليد وبمستوى وأداء رائعين
من قبل جميع األندية.

حضور قوي لناعمات جودو منتخبنا في لبنان اليوم تجارب انتقاء لمنتخبات الجودو محافظ حلب ّ
يكرم بطل المالكمة محمد مليس
ً
اس��تعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا في الجودو للشباب والشابات
والناش��ئين والناشئات واالشبال والش��بالت التي تقام في االردن خالل
حزي��ران الج��اري يقيم اتح��اد الجودو اليوم (الس��بت) تج��ارب انتقاء
ً
اعتبارا من الس��اعة التاس��عة دعا إليها الفائزين
منتخبات هذه الفئات,
بالمراك��ز الثالث��ة األولى بكل وزن ف��ي بطوالت الجمهوري��ة ,والمواليد
المطلوب��ة لفئة االش��بال ( 2005و )2006وللناش��ئين (2002و )2003
وللش��باب (1999و  2000و )2001وحدد زمن مباريات االش��بال بثالث
دقائق ومباراتي الناشئين والشباب بأربع دقائق.

زياد عامر
عادت منذ أيام قليلة من لبنان بعثة المنتخب
الوطني للجودو بعد مشاركتها باللقاء الدولي الذي
شهد مشاركة منتخبات سورية ولبنان وقبرص
وكان حصيلة المشاركة السورية بفئة االناث
ذهبيتين لالعبتين سما كنعان (السويداء)
براءة عرابي (الجيش) وثالث فضيات لكل من
الالعبات ليلى كنعان وحال ابو راس (السويداء)
وساندرا عبيد (الالذقية) وفي تصريح لالتحاد
قالت مدربة المنتخب الوطني وعضو اتحاد اللعبة
ً
مرتفعا
روال أبو صعب لقد كان المستوى الفني

ً
تحسنا ب��أداء الفريق اللبناني ويبقى
ولوحظ
ً
الجودو السوري متفوقا ولوال محاباة الحكام
ألصحاب الضيافة لكانت الغلة من الذهب أكثر
وعن جودو السويداء القادم من نادي الرحا
والذي تعمل هي ّ
مدربة له قالت بأنه يعاني من
نقص باألدوات والتجهيزات واضحى البساط غير
صالح لممارسة ذلك اللون من الرياضة؟!
وأضافت لكننا نملك األمل وذلك بعد زيارة عضو
االتحاد الدولي محمد درخشان ورئيس االتحاد
السوري ياسين االيوبي للنادي وقد أعجبهم
ً
العبا والعبة وقد حضرت الوعود
حضور 150
بتذيل كافة العقبات كي يبقى جودو الرحا
متألق.

مشاركتان قارية وعالمية للسنوكر

ينتظر منتخبنا الوطني للس��نوكر استحقاقات
هام��ة خارجية باألي��ام القادم��ة والبداية من
قطر حيث س��تكون المش��اركة ببطوالت آسيا
المجمعة بالس��نوكر للرجال ف��رق – فردي و6
كرات وتقام بالفترة من  16ولغاية  28حزيران
الحالي تتخللها المش��اركة بأعم��ال الجمعية
العمومية السنوية لالتحاد اآلسيوي.
ً
وتتألف البعثة من سمير ابراهيم رئيسا للبعثة
ً
مدرب��ا والالعبين ي��زن الحداد
وباس��م عبود
وهيث��م خليل ,إضاف��ة إلى الحكمين بش��ار
قهوجي وباسم النابلسي
ً
علما أن الالعبين الحداد وخليل دخال معسكراً

ً
ً
اس��تعدادا للبطولة من بداية االس��بوع
مغلقا
الماضي ويمتد حتى موعد انطالق البطولة.
وم��ن البطول��ة القاري��ة إل��ى العالمية حيث
يطير يزن الحداد رفقة مدربه باس��م عبود إلى
ً
وتحديدا مدينة كينغ داو للمش��اركة
الصي��ن
ف��ي بطولتي العالم تحت  18س��نة وتحت 21
سنة التي ستقام بالفترة من  5ولغاية  13تموز
القادم.
يذك��ر أن الالع��ب هيث��م خلي��ل ه��و بطل
الجمهورية للس��نوكر بنس��ختها األخيرة التي
أقيمت آذار هذا العام وجاء يزن الحداد بالمركز
الثاني رغم صغر سنه.

كرم محاف��ظ حلب حس��ين دياب الع��ب منتخبنا
ً
تقديرا
الوطني بالمالكمة البطل محمد مليس وذلك
إلنجازاته الرياضية المتميزة وآخرها إحرازه الميدالية
البرونزي��ة في بطولة آس��يا التي اقيم��ت في تايلند
وتأهله إلى بطولة العالم في روسيا.
واثنى محافظ حلب على المس��يرة الرياضية بش��كل
عام للبطل مليس وعلى انجازه األخير بشكل خاص,
ووع��د بتقديم الدع��م المطلوب للبط��ل في مرحلة
ً
مؤكدا على أهمية الحضور
التحضير لبطولة العال��م,

المش��رف لبطلن��ا وتحقي��ق انجاز جدي��د لرفع علم
الوطن.
وج��اء تكريم البطل مليس اثناء اس��تقبال المحافظ
له في مكتبه بحضور أحم��د منصور عضو قيادة فرع
حلب للحزب رئيس مكتب الشباب والرياضة وعدنان
العان��ي رئيس اللجنة التنفيذي��ة لفرع حلب لالتحاد
الرياضي الع��ام وعبدهللا اس��كندراني رئيس مكتب
العاب القوه بفرع حل��ب وعبدهللا برادعي عضو اتحاد
المالكمة.

سيدات نادي الشرطة بطالت كرة اليد وناشئاته في المركز األخير!
صبحي أبوكم
نجح فريق س��يدات نادي الشرطة
المركزي لكرة اليد باحتكار بطولة
ال��دوري ألكثر م��ن ً 15
عاما ,قدم
ً
متقدما عن باقي
خاللها مس��توى
الف��رق حي��ث كان عل��ى الدوام
ف��ي طاب��ق وح��ده ,إال أن االمور
ب��دأت تختلف مؤخ��را وإن نجح
بالمحافظ��ة عل��ى اللق��ب إال أن
الفارق بات يتقلص مع فرق أخرى
حتى وصل هذا العام إلى حصوله
على لق��ب الدوري بف��ارق هدف
واحد عن فريق النبك ,..األمر اآلخر
الذي اثار التس��اؤل ه��و أن فريق
ناشئات الشرطة حل هذا الموسم
بالمرك��ز األخير في بطولة الدوري
وه��و أمر ال يتناس��ب م��ع عراقة
هذه اللعبة ف��ي النادي وما يقدم
ً
قياس��ا لكثير من
لها من امكانات
الفرق خاصة الريفي��ة منها والتي
نجحت بتقديم مس��تويات جيدة
في مسابقات الفئات العمرية..
(االتح��اد) وضع��ت ه��ذه
االستفس��ارات على طاولة مدرب
ناش��ئات الش��رطة عبد هللا فياض

ال��ذي قال:ب��دأ ن��ادي الش��رطة
االهتم��ام بفرق الفئ��ات العمرية
من��ذ ثالث س��نوات واس��تقطب
ً
ع��ددا م��ن الالعب��ات الش��بالت
والناش��ئات من المدارس القريبة
م��ن النادي مث��ل مس��اكن برزة
ً
ع��ددا منهن
ورك��ن الدين ,إال أن
غادر الفريق ألس��باب دراس��ية او
للس��فر ليبقى في الفريق  18العبة
من أعم��ار مختلفة معظمهن من
الش��بالت والناشئات ,وقد شاركنا

عودة النشاط
ألكاديمية سلة الوثبة
محمود جمعة
أعلنت إدارة نادي الوثبة الرياضي عن
عودة نشاط أكاديمية كرة السلة بكافة
األعمار وللجنس��ين لصيف / ٢٠١٩ /

بإشراف عدد من المدربين والخبرات
الوطني��ة ومن العبي الن��ادي الذين
مثلوا المنتخبات الوطنية األول بكرة
السلة ومنهم :حكم العبدهللا  -زكريا
الحس��ين -أنس ش��عبان  -محمود
طرقجي -محمد زيدان.

في نهائي دوري الناش��ئات بفريق
م��ن الش��بالت ولم يم��ض على
تدريبه��ن أكث��ر من ع��ام ونصف
فيما العبات بقية الفرق كانت من
فئة الناشئات ,وهو األمر الذي أدى
إل��ى تراجع نتائ��ج الفريق ألن أي
فريق يريد أن يش��ارك في بطولة
رسمية يحتاج الى ما بين العامين
والثالثة أع��وام من التحضير قبل
أن يصل لمس��توى يضاهي بقية
الفرق الموجودة.

وع��ن إعداد الفري��ق قال عوض:
يت��درب الفري��ق م��ن  3إلى 4
تمرينات اس��بوعيا م��ع مراعاة
ظ��روف االمتحان��ات وخاص��ة
لالعب��ات اللوات��ي يتقدم��ن
لفحوص الش��هادتين اإلعدادية
والثانوية ,وتراج��ع إعداد الفرق
في المرحلة الماضية كان بسبب
وجود نادي الشرطة بالقرب من
المناطق الس��اخنة ,ولكن األمر
اآلن مختلف بعد ع��ودة االمان

إلى المناط��ق المحيط��ة ,وبدأ
االهتم��ام ينص��ب عل��ى فريق
الش��بالت ألن ع��دد الناش��ئات
فيه قليل ,وإدارة نادي الش��رطة
تقدم الدع��م الكامل للفريق من
ً
حاليا
تجهيزات وأدوات ,ولدينا
فري��ق من البراعم يش��رف على
تدريب��ه مدرب فريق الس��يدات
محم��ود صاصي�لا واق��وم أن��ا
بمس��اعدته باإلضافة إلى كوني
مساعد مدرب فريق السيدات.

محليات
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الفارسة شام األسد بطلة الفئة العليا لرمضانيات قفز الحواجز
أنور البكر
اختتم��ت مباري��ات بطول��ة
رمضانيات الفروسية لقفز الحواجز
وتوزع��ت األلقاب عل��ى الفائزين
األوائ��ل في كل فئة م��ن الفئات
بعد جمع نقاط كل فارس وفارسة
ف��ي مراحل البطول��ة التي نظمها
اتحاد الفروسية بالتعاون مع نادي
الشهيد باس��ل األس��د للفروسية
وإسطبالت تيم سبيرت بمشاركة
جيدة من االندية الممارسة للعبة
وضمن أج��واء رمضاني��ة مميزة
ومنافسات رياضية مثيرة وانشطة
اجتماعية موازية تضمنت تكريم
وتتويج فرسان ذوي االحتياجات
الخاصة.
على صعيد النتائ��ج التي افرزتها
منافس��ات البطول��ة ف��إن اكب��ر
الغانمين كانت فارس��ة فريق تيم
سبيرت الواعدة ش��ام األسد التي
فازت بأغلى الق��اب البطولة وهو
كأس الفئة العلي��ا إضافة لفوزها
بكأس الفئة الصغ��رى ,أما فارس

نادي الش��رطة الموه��وب أحمد
المصري فق��د انتزع بطولة فئتين
صغيرتين ,فيما ذهب لقب الفئة
المتوس��طة لفارس��ة فري��ق تيم
س��بيرت الصاعدة بش��رى األسد,
ون��ال لق��ب فئة االطف��ال فارس
فريق تيم س��بيرت الواعد وسيم
زنداق��ي ..وفيم��ا يل��ي النتائ��ج

النهائية للبطولة.
فئة ( -1:) tour Bigالفارس��ة شام
األس��د من تيم س��بيرت بمجموع
نق��اط ( -2 ,) 300الف��ارس همام
الشهاب من نادي الجيش بمجموع
نق��اط ( -3 ,) 225الف��ارس مؤمن
زنداقي من تيم س��بيرت بمجموع
نقاط (.)215

فئ��ة (-1:) tour Medium
الفارس��ة بش��رى األس��د من تيم
س��بيرت بمجموع نقاط (,) 305
 -2الفارس��ة ش��ام األسد من تيم
س��بيرت بمجموع نقاط (,) 250
 -3الفارس مؤمن زنداقي من تيم
سبيرت بمجموع نقاط (.)215
فئة ( -1 :) tour Smallالفارس��ة

ش��ام األس��د م��ن تيم س��بيرت
بمجم��وع نق��اط (-2 ,) 290
الفارس��ة آي��ة حمش��و م��ن تيم
س��بيرت بمجموع نقاط (,) 250
 -3الفارس مؤمن زنداقي من تيم
سبيرت بمجموع نقاط (.) 245
فئ��ة ( -1:)Amateurالف��ارس
أحمد المصري من نادي الش��رطة

بمجم��وع نق��اط (-2 ,) 265
الفارس إيفيجيني ديمتروف من
نادي الجيش بمجموع نقاط (190
) -3 ,الفارس س��لمان س��ليمان
من نادي الش��رطة بمجموع نقاط
(.) 175
فئ��ة (( -1 tour Miniالف��ارس
أحمد المصري من نادي الش��رطة

شرطة الالذقية بصدارة البطولة الشرطية لمصارعة األذرع
ش��رطة الالذقي��ة  -2إس��ماعيل
حمادة ش��رطة حمص  -3محمد
حمام شرطة الالذقية.

محمد عجان
اس��تضافت الالذقي��ة وعلى مدى
يومين البطولة المركزية لمصارعة
األذرع التي نظمها االتحاد الرياضي
للش��رطة وذلك احتفاء بعيد قوى
األمن الداخلي بمشاركة ً 50
العبا
والعب��ة مثلوا أندية الش��رطة في
دمش��ق ،الالذقية ،حمص ،حلب،
دير الزور ،حماة.
وقد شهدت البطولة منافسة مثيرة
ومتابعة ومواكبة من محبي وعشاق
هذه اللعبة وبعد ن��زاالت غاية في
الق��وة والندية انته��ت النتائج إلى
تصدر نادي شرطة الالذقية الترتيب
الع��ام للرجال والس��يدات ،معظم
النتائج الفردية لألوزان.

بطولة الرجال

وزن  70ك��غ -1 :الياس قالنجيان

بطولة السيدات

ش��رطة حلب  -2مصطفى قصاب
ش��رطة الالذقية  -3ي��زن ريحان
شرطة الالذقية.
وزن  80ك��غ -1 :ج��ورج أفتي��م

ش��رطة الالذقية  -2عمر صابوني
ش��رطة حم��اة -3 .عالء الش��يخ
شرطة الالذقية.
وزن  90ك��غ -1 :موس��ى خليفة

ش��رطة الالذقية  -2وليم عيسى
ش��رطة الالذقية  -3تمام الشيخ
شرطة حمص.
وزن  90+كغ -1 :حسين المصري

وزن  50كغ -1 :مايا خضور شرطة
الالذقي��ة  -2ميش��يلين دمت��ي
شرطة حلب  -3هيا خلوف شرطة
حماة.
وزن  60ك��غ -1 :بش��رى عثمان
شرطة حماة  -2زينا يوسف شرطة
الالذقية  -3أليس��ار بدور ش��رطة
الالذقية.
وزن  70ك��غ -1 :رح��اب العل��ي
ش��رطة دمشق  -2س��اندي دمني
ش��رطة حل��ب  -3س��اندرا عبيد
شرطة الالذقية.
وزن  80كغ -1 :نجوى سليمان شرطة
حماة  -2روال خرما ش��رطة الالذقية
 -3بيان جدوع شرطة دير الزور.

ترتيب عام فرق

رج��ال -1 :ش��رطة الالذقي��ة -2
شرطة حماة  -3شرطة دمشق.
س��يدات -1 :ش��رطة الالذقية -2
شرطة حماة  -3شرطة الالذقية.
في ختام البطولة قام اللواء نبيل
الغج��ري قائ��د ش��رطة الالذقية
والعمي��د حات��م الغاي��ب رئيس
االتحاد الرياضي للش��رطة وأيمن
احمد رئي��س تنفيذي��ة الالذقية
ونض��ال يعق��وب رئي��س مكتب
ألعاب القوة ومدراء أندية الشرطة
المش��اركة ف��ي البطول��ة بتتويج
الفائزين بالكؤوس والميداليات.
أش��رف على البطول��ة مدير نادي
ش��رطة الالذقية الحك��م الدولي
حي��در رج��وب وش��ارك مع��ه
بالتحكيم الحك��م الدولي محمد
خضور.

بمجموع نقاط ( -2 ,) 290الفارس
أسامة س��باعي من نادي الجيش
بمجموع نقاط ( -3 ,) 285الفارس
حيدرة مريش��ة من نادي الجيش
بمجموع نقاط (.)260
فئ��ة ( -1 :) Childrenالف��ارس
وس��يم زنداقي من تيم س��بيرت
بمجموع نقاط ( -2 ,) 310الفارسة

شروق المصري من نادي الشرطة
بمجموع نقاط ( -3 ,) 275الفارس
حازم المصري من نادي الجمناي
بمجموع نقاط (.) 225
فئ��ة المبتدئين (تحت  14عاما ):
 -1الفارس��ة بيس��ان أغواني –-2
الف��ارس غي��ث الش��يخ خالد -3
الفارس عبد المجيد الصباغ.
فئ��ة المبتدئي��ن (ف��وق  14عاما
) -1 :الف��ارس جعف��ر العل��ي ,
-2الفارس إسماعيل الماغوط-3 ,
الفارس معاذ الطويل.
فئ��ة الم��رور -1 :الف��ارس جواد
األحمد  -2 ,الفارس��ة نايا عمران,
 -3الفارسة نور الدبيسي.
توج ابطال رمضانيات الفروس��ية
من قبل اللواء ياسر شاهين مدير
هيئة االع��داد البدني في الجيش
والقوات المسلحة وعاطف الزيبق
رئيس اتحاد الفروس��ية وكل من
ريم ابو ق��ورة ومازن بيرم عضوي
اتح��اد الفروس��ية ومدي��ر نادي
الباسل للفروس��ية والرائد محمود
المصري مدير نادي الشرطة وعدد
من كوادر اللعبة.

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي
أصدر المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام خالل جلسته
الدورية األخيرة عدة قرارات أبرزها:

 ايف��اد بعثة المنتخب الوطني للقوة البدنية للرياضات الخاصة إلى
كازاخس��تان خالل الفترة من  2019/7/20-10للمشاركة في بطولة
العالم.
 ايفاد بعثة المنتخب الوطني للترياثلون إلى كوريا الجنوبية خالل
الفترة من  2019/6/24-17للمش��اركة في بطولة آس��يا ومعس��كر
تدريبي وحضور المؤتمر اآلسيوي للعبة.
 ايفاد بعثة المنتخب الوطني للس��باحة الى سنغافورة بالفترة من
 2019/6/22-19للمشاركة ببطولة سنغافورة الدولية ال .15
 ايف��اد العب المنتخ��ب الوطني أللعاب القوى مج��د الدين غزال
إل��ى ايطاليا خالل الفترة من  2019/6/17-2للمش��اركة في الدوري
الماسي وملتقى سلوفاكيا (دوري التحدي).
 ايف��اد جالل نقرش رئيس اتحاد كرة الس��لة وأمين س��ر االتحاد
د .داني��ال ذو الكفل ال��ى الهند بالفترة م��ن  2019/6/10-7لحضور
الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي للعبة.
 ايفاد الدكتور صفوح الس��باعي رئيس اللجن��ة الوطنية لمكافحة
المنش��طات والمحامي ف��راس صنوفي الى لبن��ان بالفترة من -21
 2019/6/25لحضور اجتماعات اقليم غرب آس��يا والدورة التدريبية
إلدارة النتائج.

مالعب نادي الحرية ..حلم تحقق!!

بوادقجي :اختصرت ووفرت علينا الكثير من العناء والعذاب في البحث عن مالعب لتدريبات فرق النادي
محمد هاشم إيزا
ما كادت مناس��بة تم��ر أو مؤتمر
ينعق��د إال وكانت مالع��ب نادي
الحرية الشغل الشاغل ألبناء النادي
ومح��ط اهتمامه��م وطروحاتهم،
منذ ربع قرن وأكث��ر كان الملعب
ً
صيفا الطيني شتاء موضع
الترابي
الش��كوى لصعوب��ة التدريب على
ً
أحيانا،
أرضيته ب��ل الس��تحالتها
األم��ر ال��ذي يجعل ف��رق النادي
تبح��ث في الش��تات عن مالعب
تأويها وتستوعب تدريباتها خاصة
فريق الرجال الذي رأى في ملعب
نادي االتحاد العش��بي وهو الجار
ً
ً
ومس��تقرا بينما
مالذا
الشقيق له
تت��وزع بقية فرق الن��ادي ما بين
الحمدانية و 7نيسان وغيرهما.

تحوالت

الي��وم انته��ت حكاي��ة المعاناة
وأزيلت األتربة واألطيان وفرش��ت
أرضية الملعب بالعشب الصناعي
من النوع المميز والجميل والراقي
الذي يضاهي أجود أنواع العشبية
الصناعي��ة العالمي��ة وقس��مت
أرضيته إلى ملعبين استثماريين
مزودي��ن بالمراف��ق المطلوبة من
م��اء وكهرباء ومش��الح وكافتيريا
بتنظيم حديث متقدم يحمل أعلى
المواصف��ات الفني��ة الت��ي يجب
أن تتوفر في مث��ل هذه المالعب
المصغ��رة التي أطلق عليها اس��م
«مالع��ب الريش��ي» نس��بة إلى
مس��تثمرها« ،االتحاد» جالت في
ه��ذه المنش��أة الحضارية وأجرت
ً
حوارا مع المعنيين لنتابع..

حلم

المهندس محمد أن��س بوادقجي
رئيس مجل��س إدارة نادي الحرية

عبر عن س��عادته الت��ي بدت على
ً
أخيرا وبعد سنوات
مالمحه بقوله:
ً
ج��دا ومطالب دائمة تحقق
طويلة
الحل��م ال��ذي راود وداع��ب أبناء
النادي منذ أكثر من ً 35
عاما عندما
تخلصن��ا م��ن الملع��ب الترابي،
الطيني وأصبح لنا ملعب معشب
حض��اري ضم��ن منش��أة النادي
تغنين��ا ع��ن طل��ب الحاجة من
اآلخرين مع كل تقديرنا وش��كرنا
وامتناننا لمن وقف إلى جانبنا ومد
لنا يد العون وساعدنا في المرحلة
الماضية ،هذه المالعب اختصرت
ووف��رت علينا الكثير م��ن العناء
والعذاب ف��ي البحث عن مالعب
لتدريبات ف��رق النادي ،المهندس
بوادقجي تابع قائ ًال :الفكرة كان لها
من العمر ثالث سنوات وانطلقت
ف��ي عهد إدارت��ي عدن��ان العاني

ومحم��د ماهر حريتاني ونحن في
إدارتنا اليوم جئنا لنكمل المشوار
وإنجاز خطوات العمل بالمش��روع
الذي انتهى مع األيام األخيرة من
العام الماضي ودخل حيز التنفيذ
واالس��تثمار هذا الموسم بتحويل
الملع��ب الترابي إل��ى ملعب آخر
عش��بي مجهز ..وبالنسبة لمسألة
االس��تالم ،فق��د تم��ت عملي��ة
االس��تالم مع بداي��ة العام الحالي
وهو اس��تالم مؤقت للملعب وفور
انته��اء األعم��ال س��تقوم اإلدارة
بتشكيل لجنة استالم نهائية ً
علما
بأن المش��روع تضمن الملعب مع
ملحقاته التي تض��م غرف اإلدارة
والمشالح والصالة.

تفصيالت

رئيس الن��ادي أكد أن العش��بية
المعتم��د ف��ي ف��رش أرضي��ة

الملعب م��ن النوع الممتاز حيث
ت��م فحصه��ا للتأكد م��ن جودتها
وس�لامتها ومطابقتها للمواصفات
العالمي��ة في مختب��رات جامعة
حل��ب وكش��ف أن م��دة تعهيد
الملع��ب للمس��تثمر هي عش��رة
أعوام جزئت على نصفين.
النصف األول للس��نوات الخمس
األول��ى بمبل��غ  6ماليين ونصف
الملي��ون ع��ن كل ع��ام على أن
يرتف��ع ف��ي الس��نوات الخم��س
ً
س��نويا
التالية إلى  685000ل.س
مع حصول فرق النادي على س��ت
ً
يوميا لممارسة تدريباتها،
ساعات
وبالنس��بة لموض��وع العقد أجاب
المهندس بوادقج��ي :بأنه تم عن
طريق التراضي مع ش��ركة ريشي
للمالعب بعد إج��راء عدة مزادات
وطرح دفتر الش��روط ونشره ثالث

مرات بالصحف الرس��مية دون أن
يتقدم أحد.

التطوير والتكاليف

توجهنا نحو المستثمر بكري ريشي
بعدة اس��تيضاحات فقال :ش��ركة
ريش��ي للمالعب مؤسس��ة وطنية
محلي��ة تعن��ى بالدرج��ة األولى
المس��اهمة ف��ي تطوي��ر وخدمة
الرياضة الس��ورية بشكل عام وكرة
القدم ورياضة حلب بشكل خاص،
ولفت إلى أن تكلفة الملعب بلغت
ً
تقريب��ا لقاء فترة
 85ملي��ون ليرة
اس��تثمارية مدتها عش��ر سنوات
ونحن بدورن��ا متعاونون مع إدارة
النادي ف��ي كل ما يل��زم وخدمة
الفرق حتى لو كان ذلك بس��اعات
إضافية خ��ارج العقد واالتفاق من
دون أي مقابل وكذلك اس��تقبال
المنتخبات الوطنية بكل فئاتها.

وأوضح المس��تثمر أن قياس��ات
الملع��ب ه��ي بح��دود  48.84م
ويمكن تقس��يم الملعب الرئيسي
إل��ى ثالث��ة مالع��ب خماس��ية
بحواجز ليصب��ح كل منها بقياس
 25.45وقد جعلنا س��ماكة الطبقة
الس��طحية بع��د الط��م وال��ردم
بعمق  70س��م وطول العشبة 6.3
س��م بما يتناس��ب م��ع القياس
الدول��ي تتخللها حبيبات مطاطية
المتصاص الصالبة وسهولة اللعب
عل��ى األرضية وتأمي��ن تحركات
الالعبين بسالس��ة وم��ن دون أن
تلحق بهم أذية أو إصابة.

مواصفات أخرى

وختم المس��تثمر بالقول :العشب
الصناعي المس��تخدم لدينا هو من
إنتاج شركة هولندية وهو من أجود
وأفخر أنواع الشعب الصناعي وقد

عمدن��ا إل��ى إحاط��ة الملعب من
كافة الجوانب بشبكة سور حديدية
(ج��دران) معدنية بارتفاع عش��رة
أمتار وأنشأنا شبكة للصرف الصحي
تتميز بسرعة تصريف المياه ولديها
إمكاني��ة تصريف المي��اه الناجمة
عن الهطوالت المطرية خالل عش��ر
دقائق ،وكشف المستثمر أن كلفة
سجادة العشب فقط وحدها كلفت
نح��و  43ملي��ون لي��رة واحتفظنا
بقطع عشبية احتياطية للمستقبل
تكف��ي للترقيع حي��ن حصول أي
نوع م��ن التلف أو الض��رر ،وختم
بكري ريش��ي مس��تثمر المنش��أة
وه��و رياض��ي مع��روف واتحادي
عري��ق أن كلفة األعم��ال النهائية
عند وضع المالعب قيد االس��تثمار
ً
مؤخ��را  104ملي��ون وجدد
بلغت
تعهده ب��ان المالعب تحت تصرف

كافة الرياضيين في محافظة حلب
وبالخدمة المجانية للفرق واألندية
التي تنتظرها استحقاقات مهمة أو
تعاني من ظروف استثنائية وكان
ريش��ي قد وضع مالعب المنش��أة
بتصرف منتخب براعم حلب لفترة
زادت عل��ى األس��بوعين من دون
مقاب��ل ،وبدوره��ا وجه��ت اللجنة
الفنية لك��رة القدم بحلب الش��كر
والتقدي��ر له على تعاون��ه وجهده
وإخالصه.

أمنية

وقبل أن أنه��ي الحديث عن هذه
المنش��أة الرياضية الرائعة أتمنى
من جميع روادها المحافظة عليها
ورعايتها والعناية بها فهي مكسب
حقيقي للرياضيي��ن وألبناء حلب
ً
(تحدي��دا) الذي
ولن��ادي الحرية
تحقق ً
حلما كان بالنسبة له بعيداً.

عالمي
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من أجل بطوالت ونشاطات بال منغصات في كرة السلة

بحضور الل��واء موفق جمعة رئيس االتحاد
الرياضي العام والدكتور ماهر خياطة نائب
رئيس االتحاد الرياضي العام.
التق��ى اتحاد كرة الس��لة برؤس��اء األندية
والمعنيي��ن بنش��اط اللعب��ة المحلي من
مختلف المحافظات.
حي��ث كان الغرض م��ن ه��ذا االجتماع
ً
«جماهيريا» من
قراءة في مس��يرة اللعبة
خالل منافس��ات ال��دوري والكأس ووضع
مقترح��ات وثوابت تعزز الئح��ة االنضباط
وتلم بكاف��ة المفردات المتعلقة بس��لوك
الجمهور واألناشيد التشجيعية التي يطلقها

أثناء المباريات وأس��باب الس��يمفونيات
الت��ي يطلقها بع��ض المتهوري��ن وتمس
الحياء العام وتسبب منغصات وإشكاليات
في سير المباريات كما أنها تسيء لآلداب
العامة واألخالق الرياضية.
أي أن لم��اذا يحدث ذلك وكيف الحد منه
وم��ا ه��ي المقترحات المقدم��ة من قبل
أهل اللعب��ة والقيادة لها التي تعزز اللوائح
االنضباطي��ة وتس��اهم في انحس��ار هذه
الظاهرة وأسبابها.
وف��ي الجانب اآلخر كان مح��ور االجتماع
ً
أيض��ا بح��ث كاف��ة الترتيب��ات المتعلقة

الس��تكمال المراحل المتبقية من الدوري
العام لك��رة الس��لة لفئة الرجال لموس��م
.2018-2019
ف��ي البداية رح��ب اللواء جمعة برؤس��اء
اللج��ان التنفيذي��ة بالمحافظات ومجلس
إدارة اتح��اد كرة الس��لة ورؤس��اء األندية
المتواجدي��ن والمتواجدي��ن م��ن أعضاء
اللجان الفنية وأكد« :المس��ؤولية يتحملها
ً
أف��كارا ومقترحات يمكن
الجميع» وأريد
تطبيقه��ا وم��ن خاللها يمك��ن الحد من
ظاهرة الش��غب التي برزت بقوة في بعض
نش��اطاتنا وه��ي دخيل��ة عل��ى رياضتنا

ومالعب كرة السلة ومن ضمن المقترحات
التي أدلى بها المؤتمرون تلخصت بما يلي:
 المس��ؤولية األول��ى تق��ع عل��ى عاتق
رؤس��اء األندية حيث م��ن واجبهم ضبط
روابط المشجعين وضبط المشاغبين من
الجمهور وتحويلهم إلى الجهات المختصة
لينالوا جزاءهم.
 التعاون مع رجال حفظ النظام بش��كل
تام وفعال كما البد من وجود أعداد كافية
من رجال حفظ النظام.
 اقت��راح وضع كامي��رات داخل الصاالت
لضبط حركة الجمهور بالتفصيل.

 أن يكلف اتحاد كرة السلة مراقبين على
درجة عالية من الكفاءة والحزم في تطبيق
اللوائح والنظام والتصدي لحاالت الش��تم
الجماعية والفردية وفق ما هو متفق عليه
والشتم هنا يش��مل الفرق الزائرة والعبيها
والفرق المقيمة والقي��ادة المعنية باللعبة
والحكام والكوادر اإلدارية.
 وعل��ى اتح��اد اللعب��ة تكلي��ف الحكام
المناسبين لكل مباراة ومتابعتهم وتقويم
األداء ومحاس��بة المقصري��ن والمخطئين
أخط��اء مؤثرة وإعالن العقوبات بش��فافية
مثلما تنش��ر عقوبات األندي��ة والالعبين

والالعبات.
 عل��ى جميع الك��وادر العامل��ة باللعبة
والالعبي��ن والالعبات واالجه��زة االدارية
والفنية االلت��زام واالنضباط وتقبل قرارات
ً
بعيدا ع��ن النرفزة
الحكام ب��روح رياضية
وحسابات الخسارة والربح.
ً
حاليا من
 ولم يلق مقترح حس��م نق��اط
ً
ش��غبا
فرق األندية التي يس��بب جمهورها
وسيترك هذا األمر لمرحلة الحقة.
 تم االتفاق عل��ى نقل مباريات أي فريق
يشاغب جمهوره إلى خارج محافظته ومن
دون جمهور.

سيدات سلة العروبة ..درجة ثانية لموسم جديد؟؟!
محمد هاشم إيزا
أش��د المتش��ائمين لم يكن يتوقع أن
تستمر سيدات س��لة نادي العروبة في
الدرج��ة الثانية لموس��م جديد ،وهذه
حقيقة يعرفه��ا جميع العاملين ضمن
أس��رة الس��لة الحلبية الذين س��بق أن
أب��دوا تفاؤله��م وثقتهم بع��ودة صبايا
العروبة إل��ى موقعه��ن الطبيعي بين
أندي��ة نخبة الس��لة الس��ورية الناعمة
بالدرجة األولى خاصة أن العبات الفريق
لم ينقطعن ع��ن التدريب والتزمن في
جداً ،
ظروف صعبة ً
علما أن هذا النادي
المجته��د حصد في الموس��م الماضي
بطولتي الدوري والكأس على مس��توى
الناش��ئات والس��ؤال ما هي أس��باب
اإلخفاق بالعودة ،هل كانت عوائق أمام
رغبة وإصرار الالعبات ،وهل تدخل سوء
الطالع ،م��ا هي الظ��روف التي رافقت
صبايا العروبة في مسيرة دوري الدرجة
الثانية ،ع��ن هذه التس��اؤالت أجابت
مدربة الفريق «الكوت��ش» كارال مغامز
العبتن��ا الدولية الس��ابقة وقائدة فريق
ن��ادي الجالء الذي نش��أت ولعبت في
صفوفه على مدار أكثر من عشر سنوات
فقالـ:

الخبرة

العبات فريقنا مازلن بحاجة إلى مزيد
من الخب��رة ،ه��ن صغيرات الس��ن،
جميعهن م��ن موالي��د 2001-2000
وأغلبهن طالبات في المرحلة الثانوية
وتنقصه��ن خبرة اللعب في المباريات
القوية الحساسة ومع ذلك فريقنا تأهل
إلى الدور النهائ��ي برفقة فريق الحرية
بجدارة واس��تحقاق وفي مبارايتنا مع
الجار «األخضر» على صدارة المجموعة

خسر فريقنا األولى بفارق نقطة والثانية
بفارق نقطتين وتأهلنا للـ»فاينال».

الحظ العاثر

وأوضحت مدربة الفريق أن الحظ العاثر
الح��ق الالعبات إلى الفاينال فور عندما
خس��ر الفري��ق جهود أفض��ل الالعبات
وهداف��ة الفريق (آنا أصالني��ان) التي
تعرض��ت إلصابة نجمت عن خش��ونة
م��ن الفريق المنافس ف��ي مباراتنا مع
س��لمية أدت إلى تمزق ف��ي غضروف

الركب��ة ،هذه الخس��ارة كان��ت بمثابة
الضرب��ة القاصمة التي تلقاه��ا الفريق
بالنظر إلى ال��دور الكبير ال��ذي تمثله
وتقوم ب��ه (آن��ا) والتي س��بق لها أن
مثلت منتخب أرمينيا ،واستكمل القدر
الس��يئ مسلس��له فقد تعرضت نجمة
الفريق األخرى نتالي نجاريان ً
أيضا في
لقائنا مع س��لمية إلى رض في رس��غ
اليد اليمنى واكتم��ل مثلث اإلصابات
الذي الحق لوس��ي بوادقيان بالكاحل،

تلك اإلصاب��ات لالعبات الثالث قضت
بل ودفنت آم��ال الفريق حيث لم تعد
لدين��ا القدرة على المنافس��ة واالرتقاء
نحو الصدارة.

ال ..لليأس

«الكوتش» كارال وصفت ما جرى للفريق
خ�لال مباريات��ه بالدور النهائي بس��وء
الطال��ع والق��در الذي ح��رم النادي من
تحقيق حلمه بالعودة إلى دوري الدرجة
ً
جاهزا
األولى ولفتت قائل��ة :فريقنا كان

المعهد الرياضي في دير الزور
يحتاج لتأهيل مقره القديم ودعمه بالمواد المساعدة لأللعاب
مالك الجاسم
عان��ى المعهد الرياض��ي بدير
ً
كثي��را خ�لال الفت��رة
ال��زور
الماضي��ة والس��يما انخفاض
ع��دد الطلبة نتيج��ة الظروف
التي م��رت بها المحافظة لكن
مع ع��ودة األمور إلى مس��ارها
الصحي��ح ب��دأ معهد الباس��ل
الرياض��ي بدي��ر ال��زور يس��ير
بخطوات واثقة برغم أن هناك
منغصات ال تزال تعترض سير
عمل��ه وف��ي مقدمته��ا المقر
المؤقت والباحة المشتركة مع
إحدى المدارس وبقيت مشكلة
األدوات والمس��تلزمات كذلك
حاض��رة ..مدي��ر المعهد مازن
حاج ه��زاع تحدث ع��ن واقع
المعه��د الحال��ي والصعوبات
وبدا حديث��ه قائ ًال :بأن المعهد
ً
ً
ً
كبيرا في
رياضيا
مرك��زا
يعتبر
محافظة دير الزور كونه يتوسط
مركز المدينة ،والمعهد يملك
مالعب مش��تركة م��ع إحدى
الم��دارس ويبلغ ع��دد طالبه
ً
طالب��ا وطالبة للس��نتين
125
األول��ى والثانية ،ويس��تقطب
كاف��ة الفعالي��ات الرياضي��ة
والمراك��ز التدريبي��ة التابع��ة

لمديرية التربي��ة وفرع االتحاد
الرياضي بدير الزور.
ً
وحاليا هناك عدد من المراكز
ف��ي المعه��د هي :مرك��ز كرة
اليد للصغار والناشئين ومركز
أللع��اب القوى تاب��ع لمديرية
التربي��ة ومرك��ز للجمباز وآخر
لكرة الس��لة إضافة لمركز لكرة
القدم لنادي الطلبة.
وكان هن��اك مقت��رح إلدخال
ك��وادر جدي��دة ترف��د المعهد
بالمدرس��ين
مس��تقب ًال
المختصي��ن كون ل��ه خاصية
بتدري��س المواد ,وم��ع بداية
الع��ام الق��ادم س��يتم تنفيذ
ذل��ك ،والعمل عل��ى االنتقاء
حس��ب نش��اط المدرس��ين

وعملهم,واستقبلنا الكثير من
النشاطات والدورات التدريبية
خالل الفترة الماضية ،وما زلنا
حت��ى اآلن نس��تقبل الدورات
الرياضية والمباريات.

المعهد تأثر كثير ًا باألزمة

ويتاب��ع اله��زاع حديث��ه قائ ًال

ً
كثيرا خالل
ب��أن المعهد تأث��ر
الس��نوات الماضي��ة نتيج��ة
األح��داث من حي��ث النقص
بأعداد الطالب والمدرسين مما
ً
س��لبا على المعهد،والفترة
أثر
الماضي��ة كان��ت صعب��ة من
حيث ال��دوام كون اإلمكانيات

ضعيف��ة ,وكان يحتاج ألدوات
ً
نقص��ا ً
حادا
كثيرة،ألن��ه عانى
بالم��واد المس��اعدة للعملي��ة
التدريبي��ة ووضع��ت اإلدارة
عل��ى عاتقه��ا آن��ذاك تأمين
المس��تلزمات بإمكاني��ات
محدودة،وفي الوق��ت الحالي
نعتمد على األدوات المستهلكة
والتي ال تساعد ألداء المهارات
مما يعرض الطال��ب لإلصابة,
ونح��ن نتماش��ى م��ع الواقع
الحالي خاصة من حيث توزيع
المنهاج والحصص الدرسية.
وتعمل دائ��رة التربية الرياضية
في مديرة التربية بدير الزور على
دعم المعهد بين الحين واآلخر
ضم��ن اإلمكاني��ات المتاح��ة

ووق��ت الحاج��ة حي��ث كان
له��ا دور فيما يخ��ص الدروس
المس��لكية كون الم��دارس ال
يوجد فيها أدوات تساعد الطلبة
للقي��ام بالعملي��ة التدريبي��ة
التعليمية وأداء الدرس بشكل
نموذجي وفعال ،ويعتبر الدرس
المس��لكي من أس��اس نجاح
الطالب في العمل وهو خالصة
ما تم أخذه من المواد الدرسية
من جميع المقررات.

مطلب حق

ويختم مدي��ر المعهد الرياضي
بدي��ر الزور حديث��ه بالقول :ما
نتمن��اه االهتم��ام واإلس��راع
بتأهي��ل المق��ر الرئيس��ي
للمعه��د القدي��م الكائ��ن في
منطق��ة غازي عي��اش والذي
يحت��اج لتأهيل بع��ض األمور
وإم��داده بالم��واد المس��اعدة
أللعاب الجمباز وألعاب القوى
واألدوات المس��اعدة لها كونها
قديمة وكذلك إمداده بالكرات
واألدوات الخاص��ة بالتمارين
ً
وختاما
وتأهيل المالعب كافة,
نتوجه بالش��كر ل��كل من مد
لن��ا ي��د الع��ون م��ن مديرية
التربية ودائرة التربية الرياضية
واللجن��ة التنفيذي��ة لالتح��اد
الرياضي بدير الزور.

وعلى أهبة االس��تعداد لمنافسة الحرية
وتشرين على صدارة «الفاينال» ،واإلدارة
ل��م تقصر معن��ا فهي دعم��ت وقدمت
كل ش��يء لتحقي��ق هذا اله��دف ،لكن
اإلصابات المتالحقة تسببت في تأجيل
أح�لام الصع��ود وبالتالي ج��اء فريقنا
بالمركز الثالث بعد الحرية وتشرين.

محبة وامتنان

ولم تنس المدرب��ة أن توجه كلمة إلى
ً
ً
جميعا
شكرا جزي ًال لهن
العباتها بالقول:

قدم��ن ما هو مطلوب منه��ن بل أكثر،
لك��ن القدر والظروف كان��ا أكبر منا إن
شاء هللا الموس��م القادم نكون بظروف
أفض��ل ونحق��ق م��ع بعضن��ا الهدف،
والش��كر ً
أيضا إلى أهالي الالعبات على
تعاونهم معنا..
بقي أن نش��ير إلى أن كادر الفريق تألف
مم اآلنسة ميغريك لكليكيان وخاجيك
قالحيان وجاك حداد ومدير الس��لة في
النادي كريكور حماليان.

سما الشهباء
عودة محمودة وتراجع
في الوقت الذي نهنئ فيه شباب كرة
الحرية ومدرب وكوادر الفريق والعبيه
وإدارة النادي بعودة فريقه الشاب إلى
الدرجة الممتازة بأداء الفت وعروض
مميزة تحت إشراف المدرب والالعب
الدولي السابق مصطفى حمصي وهي
المكانة الطبيعية الالئقة بهذا النادي
الكبير أحد أهم ص��روح وقالع الكرة
الس��ورية ومعرفة النجوم والمواهب
نأسف ألحوال الفريق الجار «االتحاد»
ً
ً
مخيف��ا هذا
تراجع��ا
ال��ذي س��جل
الموس��م بعد أن انتقل��ت إليه عدوى
الرجال ووص��ل التروي إل��ى مرحلة
االنهي��ار باعتراف وإقرار المدرب خالد
عريان الذي أكد لنا أنه تس��لم مهمة
تدريب الفريق مع بداية مشوار اإلياب
وتفاجأ بقلة الت��زام الالعبين وضعف
انضباطه��م داخ��ل وخ��ارج الملعب
وهي معاناة المدربين الذين س��بقوه
ً
علما بأن الفريق يضم
هذا الموس��م،
مجموع��ة العبين بمس��تويات فنية
عالي��ة ً
جدا قادرين على حس��م لقب
ال��دوري ،مالحظ��ات عدي��دة نضعها
برس��م اإلدارة (القادمة) حول فريقها
الش��اب خاص��ة الحال��ة االنضباطية
كس��هر الليالي أثناء السفر والتدخين
واألراكيل ومزاجية الالعبين.
ف��ي الوقت ذاته نهنئ أنفس��نا بفريق
ش��باب تش��رين ال��ذي حم��ل لقب
الدوري وحافظ على البطولة للموسم
الثان��ي بج��دارة واس��تحقاق وكفاءة
عالية من خالل تلك الصور األخالقية

والفني��ة الراقية واللوح��ات الجميلة
الت��ي رس��مها الالعبون عل��ى أرضية
مالعبنا الخضراء في جميع مبارياتهم
بالدوري.

وأمرهم شورى

ً
ً
وإنصافا له،
إقرارا بحق ن��ادي الحرية
ً
وانتصارا للمس��اعي الت��ي بذلت من
أجل إحقاق الحق ممث� ً
لا بقرار اتحاد
الك��رة بإقامة مب��اراة فاصل��ة تجمع
الفريق «األخضر» مع الجزيرة لتحديد
الفريق المتأه��ل للصعود إلى الدرجة
ً
مرافقا لنادي الفتوة ،طالبت
الممتازة
إدارة الن��ادي جميع أبنائ��ه وكوادره
وأعضائه بمس��اندة الفري��ق في هذه
المرحلة الحساس��ة في تاريخ النادي
وف��ي اجتماعها األخير ق��ررت دعوة
«النخبة» من ك��وادر وخبرات النادي
إل��ى اجتماع��ات تش��اورية لوض��ع
تص��ورات وخطوط عريض��ة للمرحلة
المصيري��ة القادم��ة الت��ي ينتظرها
الجميع أن تتكلل بعودة الفريق األول
إل��ى األضواء وطالب��ت اإلدارة جميع
محبي النادي بمساندة الفريق ودعمه
لتجاوز كافة الصعوب��ات والمعوقات
الت��ي كابد منه��ا بالفت��رة الماضية،
والمدع��وون ه��م الكباتن��ة :محمد
اإلمام ،حس��ين الس��يد ،أحمد قدور،
ديبو ش��يخو ،محمود عزيزي ،محمد
دهمان ،مروان مداراتي ،عبد اللطيف
الحل��و ،وليد الناصر ،صافي الش��عار،
محمد نس��ريني ،محم��د الحلو ،عبد
الكريم بيبي.
محمد هاشم إيزا

عالمي

السنة  | 36العدد 1891
السبت  01حزيران 2019

07

إعداد ربيع حمامة

اليوم نهائي دوري األبطال

مواجهة مرتقبة لكبيرين من بالد الضباب( ..ليفربول) نحو السادسة و(توتنهام) إلنجاز تاريخي
اقتربت البطولة األكب��ر في أوروبا
م��ن نهايته��ا وه��ي دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم ،حيث سنتعرف
عل��ى البطل الجديد له��ذه البطولة
مس��اء اليوم السبت والذي يجمع
فريقين م��ن بالد الضباب ليفربول
وتوتنهام.
وتستعد العاصمة اإلسبانية مدريد
ب��كل قوته��ا الس��تضافة الحدث
المرتق��ب عل��ى ملع��ب «وان��دا
ميتروبوليتانو» وتتوقع س��لطات
مدريد توافد نحو  68ألف مش��جع
لحضور مباراة اليوم.
وس��يتولى نحو  4700رجل شرطة
مدعومين بطائرات مس��يرة مهام
األمن فيما تعتبره السلطات ً
حدثا
يحم��ل «مخاطر كبيرة» وس��يتم
تعزي��ز ه��ذا الع��دد بعناص��ر من
الحماي��ة المدني��ة وف��رق اإلطفاء
وغيرها من األفراد في أكبر عملية
تأمين ألي حدث رياضي تش��هده
العاصم��ة اإلس��بانية بحس��ب ما
ذكرته التقارير اإلسبانية.
وتم حظر مرور الش��احنات الثقيلة
بالق��رب م��ن الملع��ب ومناطق

ً
اعتبارا من
الجمهور لمدة  24ساعة
صب��اح اليوم ووضعت الس��لطات
اإلس��بانية درج��ة التأه��ب عن��د
المس��توى الرابع من خمسة وهو
ما يؤشر لدرجة كبيرة من الحذر.
وأش��ار مس��ؤولون إس��بان إنه تم
فص��ل مش��جعي كل فري��ق على
م��دار الوقت ،وس��يصل مش��جعو
كل فري��ق إل��ى ص��االت وص��ول
مختلفة في المطار ،وسيس��تقلون
خطوط مترو مختلفة للوصول إلى
ملعب المب��اراة ،عل��ى أن تنتهي
العملية األمنية بعد مغادرة غالبية
المشجعين.

وصول صعب

ليفرب��ول ..وص��ل إل��ى المب��اراة
النهائية للسنة الثانية على التوالي،
بع��د نهائي كييف الع��ام الماضي
أم��ام لاير مدريد اإلس��باني والتي
انتصر فيها األخي��ر بثالثة أهداف
له��دف وح��رم الريدز م��ن اللقب
السادس له في دوري األبطال.
مش��وار ليفربول نح��و النهائي لم
يكن س��هال على اإلط�لاق ،حيث
وقع ف��ي المجموع��ة الثالثة إلى

فالنسيا يحرز لقب كأس إسبانيا

عمق فالنس��يا جراح برش��لونة حامل اللقب في األعوام األربعة الماضية
وأح��رز لقبه الثامن في كأس اس��بانيا لكرة القدم بف��وزه عليه  2-1في
المباراة النهائية على ملعب «بنيتو -فيامارين» في اشبيلية.
وتقدم فالنس��يا بهدفين في الش��وط األول عبر الفرنس��ي كيفن غاميرو
( )21ورودريغو مورينو ( )33قبل أن يقلص االرجنتيني ليونيل ميس��ي
( )73الفارق لبرش��لونة الذي عجز أن يصبح أول فريق بتاريخ المس��ابقة
يح��رز اللقب  5مرات تواليا وكان برش��لونة قد أحرز لقب الليغا قبل عدة
مراحل من ختام الدوري ،فيما ودع نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام
ً
ً
ذهابا قبل أن يس��قط برباعية
مه��درا تقدمه بثالثية
ليفرب��ول اإلنكليزي
موجعة في ملعب آنفيلد.

الفوز ليس مجرد حلم ..أتمنى أن
يصبح حقيقة وأسجل في النهائي.
وقال صالح ً
أيضا أن ليفربول تعلم
م��ن دروس خيب��ة أمل الموس��م
الماض��ي وإن الفري��ق ف��ي حالة
أفضل هذه المرة.

توتنهام المفاجأة

جان��ب باري��س س��ان جيرم��ان
الفرنسي ونابولي اإليطالي والنجم
األحمر الصرب��ي ،والتي صعد منها
بصعوب��ة كبي��رة محت� ً
لا المركز
الثاني خلف باريس سان جيرمان
الفرنس��ي متصدر المجموعة ،بعد
أن جم��ع تس��ع نقاط م��ن ثالثة
انتصارات وثالث خس��ائر ،س��جل
تس��عة أهداف وس��كنت ش��باكه
سبعة أهداف.
في ال��دور ثم��ن النهائ��ي ضرب

سلتيك يجمع الثالثية التاريخية
أصبح س��لتيك أول فريق اس��كتلندي يحقق الثالثية المحلية لثالثة مواسم
متتالي��ة بعد قلبه تأخره أم��ام هارتس وإحرازه لقب ال��كأس للمرة  39في
تاريخه على ملعب هامبدن.
وكان الفريق في طريقه لخس��ارة أولى في  27مباراة ضمن مس��ابقة الكأس
بعد تأخره مطلع الش��وط الثاني بهدف االس��ترالي راين ادورادز ( )52بيد أن
المهاجم الفرنس��ي أودس��ون إدوار عادل له من ركلة ج��زاء ( )62قبل منحه
هدف الفوز في الدقيقة .82
وعل��ق لينون ( 47عاما) الذي أحرز  11لقبا مع س��لتيك كالعب ولم يخس��ر
س��وى مرة وحيدة في  14مباراة كمدرب مؤقت :هذا امتياز ..كان امتيازا في
المرة االولى وفي الثانية أشعر بتنفيذ المهمة.

ويستمد المهاجم المصري اإللهام
هذه المرة من تفكيره في تسجيل
هدف الفوز ومس��اعدة فريقه على
إحراز لقبه األوروبي السادس وأبلغ
صالح الصحفيين قبل ساعات من
المباراة :أتمن��ى أن ألعب المباراة
كاملة هذه الم��رة ،يحدوني األمل
ف��ي تصحي��ح ما حدث الموس��م
الماض��ي وتحقيق نتيج��ة جيدة
والف��وز بالبطولة ،تس��جيل هدف

تشيلسي يدمر أرسنال ويحرز لقب يوروبا ليغ
أحرز تشيلس��ي لقب الدوري األوروبي بفوزه الس��احق
مس��اء األربعاء على مواطنه وجاره اللندني أرسنال 4-1
في المباراة النهائية عل��ى الملعب األولمبي بالعاصمة
األذربيجانية باكو.
وس��جل أهداف تشيلس��ي كل من أوليفيه جيرو ()49
وبي��درو رودريغيز ( )60وإيدين ه��ازارد ( 65من ركلة
ج��زاء و ،)72فيم��ا أحرز أليكس أيوبي هدف أرس��نال
الوحيد في الدقيقة 69.0
وه��ذا اللقب ه��و األول لتشيلس��ي في عه��د المدرب
اإليطالي ماوريس��يو س��اري الذي تدور ش��ائعات حول
إمكانية توليه تدريب يوفنتوس الموس��م المقبل ،فيما
فش��ل مدرب أرس��نال أوناي إيمري في إح��راز اللقب
للمرة الرابعة ،بعدما س��بق له أن رف��ع الكأس  3مرات
مع إشبيلية.
واعتمد تشيلس��ي عل��ى طريقة اللع��ب  4-3-3فلعب
الدنماركي أندرياس كريستينس��ن إلى جانب البرازيلي
دافيد لويز في عمق الخط الخلفي بإسناد من الظهيرين
سيزار أزبيليكويتا وإيمرسون بالميري.
وق��ام اإليطالي جورجينيو بدور العب االرتكاز مفس��حا
المجال أمام الثنائي ماتيو كوفاس��يتش ونجولو كانتي
للتحرك أمام��ه ،خلف ثالثي الهجوم المكون من بيدرو
رودريجيز وإيدين هازارد وأوليفيه جيرو.
أما تش��كيلة أرس��نال ال��ذي لعب بطريق��ة ،3-4-1-2

فخلت من المفاجآت حيث لعب اليوناني س��وكراتيس
باباس��تاثوبولوس واإلسباني ناتش��و مونريال إلى جانب
القائد الفرنسي لوران كوسيلني في الخط الخلفي ،فيما
تواجد أينسلي مايتالند -نايلز وسياد كوالسيناتش على
الطرفين.
وتب��ادل السويس��ري جراني��ت تش��اكا األدوار م��ع
األوروغوايان��ي لوكاس توريرا في وس��ط الملعب ،وقام
األلماني مس��عد أوزي��ل بدور صانع اللع��ب وراء ثنائي
الخ��ط األمامي بيي��ر إيميري��ك أوباميانج وألكس��ندر

الكازيت.
ً
جميع��ا جاءت بالش��وط الثاني
الملف��ت أن األهداف
بعد حصة أولى هادئة فافتتح تشيلس��ي التسجيل في
الدقيق��ة  49بعدما قابل برأس��ه عرضي��ة منخفضة من
إيمرس��ون على يمين الحارس تش��يك ثم جاء الهدف
الثان��ي في الدقيق��ة  ،60عن طريق بي��درو الذي تلقى
تمريرة متقنة من هازارد قبل أن يضعها في الشباك.
وزاد تشيلس��ي محن أرس��نال عندما احتس��ب الحكم
ركلة ج��زاء له بعد تعرض جيرو للدف��ع داخل المنطقة

ميسي يفوز بالحذاء الذهبي

البافاري يحقق الثنائية للمرة  12بتاريخه

تغل��ب باي��رن ميوني��خ -3صف��ر على اليبزي��غ بفض��ل هدفين م��ن روبرت
ليفاندوفسكي ليحرز لقبه  19في كأس ألمانيا لكرة القدم ويحقق ثنائية الدوري
والكأس المحلية.
ووضع ليفاندوفس��كي هداف الدوري األلماني باي��رن في المقدمة بضربة رأس
في الدقيقة  29بعد أن خدع الحارس بيتر جوالتش��ي ،وجعل كينجسلي كومان
النتيجة -2صفر بعد تس��ديدة رائعة من لمس��ة واحدة ف��ي الدقيقة  78وأكد
ليفاندوفسكي انتصار البافاري بعد انطالقة جيدة في الدقيقة .85
وحق��ق بايرن بذل��ك الثنائية المحلي��ة للمرة  12في تاريخ��ه وأصبح المدرب
كوفاتش( ،الذي فاز بالكأس مع أينتراخت فرانكفورت الموس��م الماضي وقاده
للنهائي في  )2017أول رجل يفوز بالثنائية مع الفريق البافاري كالعب ومدرب.

ً
موع��دا ناريا م��ع بايرن
ليفرب��ول
ميونيخ األلماني ،حيث انتهى لقاء
الذهاب في انفيل��د رود بالتعادل
الس��لبي ،وفي لق��اء اإلياب تمكن
ليفربول من اقت�لاع ورقة التأهل
لرب��ع النهائ��ي م��ن قل��ب بافاريا
بنتيجة ثالثة أهداف لهدف.
وف��ي رب��ع النهائ��ي واج��ه بورت��و
ً
ذهابا
البرتغالي ،وتمكن م��ن الفوز
ف��ي انفيل��د رود بهدفي��ن نظيفين
وفي لق��اء اإلياب كرر ليفربول تفوقه

وفاز بأربعة أهداف لهدف في ملعب
دراغاو.
وفي نصف النهائي اصطدم ليفربول
بمناف��س اق��وى وه��و برش��لونة
اإلس��باني ،حيث لم يحالفه الحظ
في لق��اء الذه��اب بملعب كامب
نو وخس��ر بثالثية نظيفة وفي لقاء
اإلياب في انفيلد رود قلب ليفربول
كل المعت��اد وتغلب على البارس��ا
برباعية نظيفة وريمونتادا تاريخية
ليحجز مقعده إلى النهائي القاري.

حلم صالح

عل��ى الجان��ب اآلخر ج��اء تأهل
توتنهام إلى نهائي أمجد الكؤوس
ً
مفاجئ��ا للكثيرين حيث
األوروبية
لم يتوقع أشد المتفائلين للسبيرز
أن يكس��ر الفريق كل الحواجز نحو
نهائي دوري أبطال أوروبا ،علما بأن
ه��ذا النهائي ه��و األول في تاريخ
النادي اللندني العريق.
مش��وار الفريق لم يكن سه ًال ً
أيضا،
حيث بدأ المش��وار في المجموعة
الثاني��ة إلى جانب فرق برش��لونة
اإلس��باني وإنتر مي�لان اإليطالي
وأيندهوف��ن الهولن��دي ،وتأه��ل
ً
وصيف��ا لتل��ك المجموع��ة خلف
برشلونة بعد أن جمع ثمانية نقاط،
ف��از في مباراتين وتعادل وخس��ر
في مثلهم ،س��جل تس��عة أهداف
وتلقت شباكه  10أهداف.

وفي الدور ثمن النهائي واجه بروس��يا
دورتموند األلمان��ي وتمكن من الفوز
في ويمبلي ذهابا بثالثية نظيفة وكرر
الفوز ً
ايابا في المانيا بهدف نظيف.
ليواج��ه بعدها فريق أق��وى وهو
مواطنه مانشس��تر س��يتي ،حيث
تمكن من الفوز ً
ذهابا بهدف نظيف
في توتنه��ام واقتلع بطاقة التأهل
بصعوبة شديدة برغم خسارته ً
ايابا
في ملعب االتح��اد بأربعة أهداف
مقابل ثالثة مستفيدا من تسجيله
لثالثة أهداف خارج األرض.
ليصط��دم بقاه��ر الكب��ار ومفاجأة
البطول��ة في ه��ذه النس��خة فريق
أياكس ،وجاء لق��اء الذهاب عكس
ما يتمناه الفري��ق اإلنكليزي والذي
خس��ره بهدف نظيف ف��ي توتنهام،
ولكن توتنهام لم يستس��لم واقتلع
بطاقة التأهل للنهائي من أمستردام
بعد الفوز بثالثة أهداف لهدفين.
ليتأهل توتنهام للمشهد الختامي
لدوري األبطال وذلك للمرة األولى
ً
طامع��ا لتحقيق لقب هو
بتاريخه
األغل��ى بتاري��خ الن��ادي اللندني
العريق.

تس��يد هدافي أوروبا للمرة الثالثة على التوالي
والسادسة بتاريخه
ت��وج األرجنتين��ي ليونيل ميس��ي قائد فريق
برشلونة اإلسباني بجائزة الحذاء الذهبي ألفضل
هداف في البطوالت األوروبية لكرة القدم للمرة
ً
ً
متقدما
تواليا
السادس��ة في مس��يرته والثالثة
عل��ى مهاجم باريس س��ان جرمان الفرنس��ي
كيليان مبابي.
وضمن ميس��ي الجائزة بعدم��ا اكتفى مطارده
المباش��ر مبابي بتس��جيل ه��دف واحد فقط
في المباراة األخيرة في الدوري الفرنس��ي ضد
مضيفه رينس ( )1-3منهيا الموسم برصيد 33
هدفا بفارق ثالثة أهداف خلف األرجنتيني.
فيم��ا يأت��ي ترتيب الح��ذاء الذهبي لموس��م
:2018-2019
 .1األرجنتين��ي ليوني��ل ميس��ي (برش��لونة
اإلسباني)  36هدفا ( 72نقطة)
 .2الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان
الفرنسي)  33هدفا ( 66نقطة)
 .3االيطال��ي فابي��و كوالياري�لا (س��مبدوريا
االيطالي)  26هدفا ( 52نقطة)
 .4السنغالي مباي دياين (غلطة سراي التركي)
 30هدفا ( 45نقطة)
 .5البولن��دي روب��رت ليفاندوفس��كي (بايرن
ميونيخ األلماني)  22هدفا ( 44نقطة)
 .6المصري محمد صالح (ليفربول االنكليزي)
 22هدفا ( 44نقطة)
 -7السنغالي ساديو مانيه (ليفربول اإلنكليزي)
 22هدفا ( 44نقطة)
 -8الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (أرس��نال

م .سالم عالوي

رئيس التحرير

االنكليزي) 22 :هدفا ( 44نقطة)
 -9الكولومبي دوفان زاباتا (أتاالنتا اإليطالي):
 22هدفا ( 44نقطة)

أنــــور البكــر

مدير التحرير

م��ن مايتالند-نايلز ،فتصدى ه��ازارد للركلة بنجاح في
الدقيقة  ،65وهو ما أجبر مدرب أرس��نال أوناي إيمري
على إج��راء تبديلي��ن دفعة واحدة من خالل إش��راك
أليكس أيوبي وماتيو جوندوزي مكان توريرا ومونريال.
وقلص أرسنال النتيجة في الدقيقة  69عندما أبعد دفاع
أرس��نال ركلة ركني��ة لتصل إلى إيوبي الذي س��دد كرة
عنيفة «على الطائ��ر» من حدود منطقة الجزاء لم يحظ
كيبا بفرصة إبعادها.
لكن رد تشيلس��ي جاء سريعا في الدقيقة  72عن طريق
هازارد الذي تلقى تمريرة ساحرة من جيرو ليضع الكرة
بهدوء على يسار تشيك.
وأخرج تشيلسي العب وسطه كوفاسيتش من الملعب
وأش��رك مكان��ه روس باركلي ،فيما دخ��ل جو ويلوك
تشكيلة أرسنال مكان المخيب أوزيل.
وحرم تش��يك ويلي��ان من ترك بصمت��ه على أحداث
المباراة من خالل التص��دي لمحاولته في الدقيقة ،71
وم��رت محاولة أخ��رى من أزبيليكوتا بمح��اذاة القائم
البعيد.
وأه��در البديل ويلوك فرصة تس��جيل اله��دف الثاني
ألرسنال في الدقيقة  84عندما استقبل تمريرة الكازيت
بلمسة واحدة ،فمرت كرته قوسية بجانب القائم البعيد.
وخرج هازارد من الملعب قبل النهاية بدقيقتين ليدخل
مكانه دافيدي زاباكوستا وينتهي اللقاء بتتويج البلوز.

لشبونة قهر بورتو بنهائي الكأس

 -10البولن��دي كريس��توف بيونتي��ك (ميالن
اإليطالي) 22 :هدفا ( 44نقطة)
 -11العاجي نيكوالس بيبي (ليل الفرنس��ي):
 22هدفا ( 44نقطة)
 -12األوروغوياني لويس سواريز (برشلونة)21 :
هدفا ( 42نقطة)
 -13الفرنس��ي كري��م بنزيم��ة (لاير مدري��د
اإلسباني) 21 :هدفا ( 42نقطة)
 -14البرتغالي كريس��تيانو رونالدو (يوفنتوس
اإليطالي) 21 :هدفا ( 42نقطة)
 -15األرجنتيني س��يرخيو أغويريو (مانشستر
سيتي) 21 :هدفا ( 42نقطة)
 -16الهولن��دي ل��وك دي يون��غ (إيندهوف��ن
الهولندي) 21 :هدفا ( 42نقطة)
وتحتس��ب األه��داف في البط��والت الخمس
الكب��رى بالضع��ف (بالنقاط) وف��ي البطوالت
المتوسطة بنقطة ونصف نقطة ،فيما تحتسب
قيمتها بنقطة واحدة في البطوالت الصغرى.
المتوج��ون بالجائ��زة في المواس��م العش��رة
األخيرة:
 :2018-2019األرجنتيني ليونيل ميسي
 :2017-2018األرجنتيني ليونيل ميسي
 :2016-2017األرجنتيني ليونيل ميسي
 :2015-2016األوروغوياني لويس سواريز
 :2014-2015البرتغالي كريستيانو رونالدو
 :2013-2014كريستياو رونالدو/لويس سواريز
 :2012-2013األرجنتيني ليونيل ميسي
 :2011-2012األرجنتيني ليونيل ميسي
 :2010-2011البرتغالي كريستيانو رونالدو
 :2009-2010األرجنتيني ليونيل ميسي

أيهم الحمزاوي

المدير الفني

توج فريق س��بورتينج لش��بونة بلقب كأس البرتغال لكرة القدم للمرة السابعة
عش��رة ف��ي تاريخه عقب فوزه على بورتو  4 / 5ب��ركالت الترجيح في المباراة
النهائي��ة .وانتهى الوقت األصلي للمباراة بالتعادل  1/1حيث تقدم بورتو بهدف
س��جله س��جله فرانسيس��كو س��واريز في الدقيقة  41وتعادل برونو فيرنانديز
للشبونة في الدقيقة األخيرة من الشوط األول.
وفي الش��وطين اإلضافيين س��جل باس دوس��ت الهدف الثاني للش��بونة في
الدقيق��ة  101قبل أن يتع��ادل أندري بيريرا لبورتو ف��ي الدقيقة  120ليضطرا
للعب ركالت الترجيح التي حسمت اللقب للشبونة.
وس��جل للش��بونة في ركالت الترجيح كل من برونو فيرنانديز وجيرمي ماثيو
ورافينيا وسيبس��تيان كواتس ولويز فيليبي ،وأهدر باس دوست ،فيما سجل
لبورتو فرانسيس��كو س��واريز ودانيلو بيري��را وأدريان لوبيز ألفاري��ز وهيرناني
خورخي سانتوس ،فيما أهدر كيبلير بيبي وفيرناندو أندرادي.
وحصد لشبونة اللقب للمرة السابعة عشرة في تاريخه ،علما بأن آخر ألقابه في
هذه المسابقة جاء في عام .2015
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منتخب الشباب ينهي رابع مراحل تحضيراته واستقرار نسبي بخياراته تكريم ناشئي كرة السلة وكرة القدم في نادي الجيش
السبت القادم يستعد بالالذقية

ربيع حمامة
دخل العبوا منتخب الشباب لكرة
القدم (تحت  19سنة) بفترة راحة
تمتد حتى يوم السبت القادم بعد
أن ختم األربعاء الماضي المرحلة
الرابع��ة من فترة اس��تعداده في
مدينة الفيحاء الرياضية بدمش��ق
ً
استعدادا لتصفيات كأس آسيا.
،
معس��كر االس��بوع الماضي ش��هد
تواجد ً 29
العبا (باس��تثناء طالب
المراحل االنتقالية لغيابهم بسبب
االمتحان��ات الدراس��ية) اس��تقر
عليهم الكادر الفني بقيادة المدرب
سامر بس��تنلي بعد  3أسابيع من
اإلختب��ارات ش��هدت تواف��د عدد
كبير من الالعبين قبل أن تس��تقر
خياراته بش��كل نس��بي  ،وبحسب
التصريحات فإن التعديل س��يكون

طفيف على التشكيل حتى خوض
مبارات��ي عمان ضمن المعس��كر
الخارجي ال��ذي س��يكون بالفترة
من  4ولغاية  11ش��هر تموز القادم
وستتخلله مواجهتين مع أصحاب

األرض ف��ي  6و 9من��ه  ،وق��د
يش��هد انضمام عدد من الالعبين
المتواجدين بأندية عربية وأوروبية
ً
حالي��ا
والذي��ن تت��م متابعته��م
وبمقدمته��م الالعب عم��ار مناف

البافاري يرصد مبلغًا كبيرًا لضم مهاجم يوفنتوس

ً
ً
ضخما لتعزيز
مبلغا
رصد نادي بايرن ميونخ األلماني
خط هجومه خالل فترة االنتقاالت الصيفية ال سيما
بعد رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري.
ويسعى النادي البافاري لتعويض الثنائي المخضرم
بعناص��ر من العي��ار الثقيل وهو م��ا دفعه للتحرك
نح��و عدة خيارات في الميركات��و في مقدمتها ضم
األرجنتيني باولو ديباال مهاجم يوفنتوس اإليطالي.
وأف��ادت تقارير بأن الن��ادي الباف��اري يجهز مبلغاً
ً
ضخم��ا يبلغ  80مليون ي��ورو للظفر بتوقيع الدولي

األرجنتيني هذا الصيف.
ً
ولن يجد مسؤولو البايرن الطريق سهال نحو التعاقد
مع الالعب البالغ من العمر ً 25
عاما لرغبة الس��يدة
العج��وز في الحص��ول على  100ملي��ون يورو نظير
بيعه.
وعان��ى ديباال من تراجع مس��تواه طوال الموس��م
الماضي حيث فشل في عقد شراكة قوية مع النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ وصول األخير إلى
ملعب أليانز الصيف الماضي.

( اإلثنين) الفريق الملكي يقدم نجمه رسميًا
كشف مصادر من داخل نادي لاير
مدريد أن موعد اإلعالن الرس��مي
لصفق��ة انتق��ال البلجيكي إيدين
هازارد جناح تشيلسي إلى فريقها
س��يكون بعد غد اإلثنين ..أي بعد
 5أيام من المباراة النهائية لبطولة
الدوري األوروبي بين التي قاد بها
هازارد فريقه تشيلسي للفوز على
أرسنال  4/1وسجل منها هدفين.
وكان��ت تقارير س��ابقة قد أعلنت
أن الصفقة انته��ت بالفعل ووافق
تشيلس��ي عل��ى انتقال ه��ازارد
إلى الميرنغ��ي مقابل  115مليون
إس��ترليني ،وأش��ارت إل��ى أن
تشيلس��ي س��يحصل عل��ى 100
ملي��ون إس��ترليني مباش��رة فور
إتم��ام التعاقد باإلضاف��ة إلى 15
ً
مليونا كإضافات.
وس��يتقاضى هازارد م��ع الفريق
ً
الملكي ً
أس��بوعيا يبلغ 400
راتبا
ألف إس��ترليني خ�لال عقد يمتد
إلى  4أعوام.

رمض��ان ال��ذي م��ن المتوقع أن
يلتحق بالمنتخب االسبوع القادم.
كما تق��دم فإن اس��تراحة الالعبين
س��تكون حت��ى صباح الس��بت (8
حزيران) حيث سيكون التجمع في
مدينة الالذقية بمعسكر لمدة  5أيام
 ،وتشمل الدعوة ك ًال من الالعبين:
يوسف عساف ومهند شنطة ويامن
مطلق وماهر دياب ويحيى الكرك
وروان خلي��ل ومحمد مش��هداني
ومصطفى الس��فراني وهيثم اللوز
وأحمد الدالي وياس��ين أبو كرش
وأحم��د حات��م وصبح��ي جدعان
ومحمد ريحانية وحاتم النابلس��ي
وعبدهللا تت��ان باإلضافة إلى فضل
علي��ص وب��راء أبو رش��يد ومثنى
عرق��اوي وفضل فض��ة وعلي زينة
ومحمد العبو وأمجد فياض وأحمد
عمارة وعمار رمضان وخليل قادو.

بحضور اللواء ياس��ر ش��اهين مدير إدارة اإلعداد
البدني والرياض��ة بالجيش والقوات المس��لحة
والعميد محس��ن عباس رئيس ن��ادي الجيش
وس��امر الش��هابي رئي��س االتحاد الفلس��طيني
لك��رة القدم ،أقام��ت إدارة ن��ادي الجيش حف ًال
ً
تكريميا لناش��ئي كرتي القدم والس��لة وأشبال
كرة الس��لة في النادي الفائزين بألقاب أولية في
هذا الموس��م ،حيث فاز فريق ناشئي كرة السلة
ببطولة الجمهورية وأشبال الس��لة فازوا ببطولة
دمش��ق فيما فاز ناشئو كرة القدم ببطولة دمشق
وتأهلوا إلى نهائيات بطولة الجمهورية.
جاءت االحتفالية من خالل س��هرة رمضانية في
مقر النادي وتضمنت توزيع مكافآت مالية على
الالعبين وأجهزتهم اإلدارية والفنية والطبية.
بدوره اللواء شاهين هنأ الفائزين وأكد في كلمة
ً
مش��يرا إلى
مختصرة عل��ى االلتزام واالنضباط
أن هذا الفوز يعني ع��ودة قواعد األلعاب بنادي
الجي��ش إلى الطري��ق الصحي��ح وأن في هذه

الفرق العبين موهوبين البد وأن يأخذوا دورهم
ف��ي الفئات األعل��ى ليكونوا رواف��د لمنتخباتنا
الوطني��ة وأكد عل��ى الالعبين ض��رورة االلتزام

بالدراس��ة والتعليم وطاع��ة المدربين واألجهزة
اإلدارية والتمس��ك بال��روح الرياضية التي هي
أساس النجاح لرياضة نادي الجيش التي تسير
بخطوات واثقة في كل األلعاب بدعم خالق من
قيادتها.
وش��كر الداعمين لرياضة نادي الجيش وألعابها
وللقي��ادة الرياضية جهده��ا ومتابعتها وأكد أن
رياضيي نادي الجيش س��يبقون الجند األوفياء
إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة ممثلين لقيم
وفكر ورعاية الس��يد الرئيس بشار األسد رئيس
الجمهورية للرياضة والرياضيين.
العمي��د محس��ن عب��اس رئيس الن��ادي بارك
للفائزي��ن جميعهم وأش��ار إل��ى أن العمل في
نادي الجيش يسير بروح األسرة الواحدة ويتميز
بااللتزام واالنضباط والتدريب والتعاون وهذا سر
النجاح وشكر بدوره القيادة المسؤولة عن النادي
التي تقدم كل متطلبات التفوق ،وأكد أن كوارد
الن��ادي بكل األلعاب هم على العهد والوعد والء
وانتماء ومحبة للسيد الرئيس بشار األسد رئيس
الجمهورية صانع انتصارات سورية العظيمة.

(غدًا) انطالقة دور الستة عشر

المنتخبـــات الكبيـــــرة تضـــــرب بقـــــــوة
في مونديال الشباب لكرة القدم
اختتم��ت مس��اء أم��س الجمعة
منافس��ات ال��دور األول في كأس
العالم للش��باب تحت الـ 20س��نة
المقام ف��ي المالع��ب البولندية،
حيث حج��زت المنتخبات الكبيرة
مقاعدها وس��تبدأ لعب مواجهاتها
ً
اعتبارا من
في دور الس��تة عش��ر
يوم غد األحد ويختت��م هذا الدور
الثالثاء.
منافسات المونديال حفلت باإلثارة
ً
أهدافا غزي��رة بمراحل
وش��هدت
دوره��ا األول وقب��ل مباري��ات
الخمي��س (والجريدة على الطابع)
حج��زت منتخب��ات الس��نغال
وكولومبي��ا وإيطالي��ا والياب��ان
ونيوزيلن��دا وأورغ��واي وأوكرانيا
وفرنسا واألرجنتين مقاعدها بالدور
التالي في المجموعات الست التي
يتأهل عنها األول والثاني مباشرة
باإلضافة إلى أفض��ل  4منتخبات
تحتل المركز الثالث.
المجموع��ة األول��ى اختتم��ت
ً
مبك��را وتصدرته��ا
منافس��اتها
الس��نغال بـ 7نقاط وتأهلت برفقة
كولومبي��ا  6لل��دور الثان��ي فيما
لصاح��ب األرض  4نق��اط انتظ��ر
بعدها مس��ألة تأهله كأفضل ثالث
فيم��ا ودع تاهيتي التنافس خالي
الوفاض بعد  3خسارات.
فاز الس��نغال عل��ى تاهيتي 3/0
وعلى كولومبي��ا بهدفين نظيفين
ً
س��لبا مع بولن��دا ،وفازت
وتعادل
كولومبي��ا بهدفي��ن نظيفين على
أصحاب األرض وس��حقت تاهيتي
بس��تة أه��داف دون رد ،أما بولندا
فتغلبت على تاهيتي .5/0
المجموع��ة الثاني��ة ش��هدت تفوقاً
ً
إيطالي��ا توج��ه الفري��ق بالص��دارة
ب��ـ 7نق��اط ليتأهل رفق��ة المنتخب
الياباني  5فيما انتظر اإلكوادور باقي
المباريات إلمكاني��ة التأهل بنقاطه
األربع كأفضل ثال��ث بوقت عجز فيه
المكس��يك ع��ن تحقي��ق أي نقطة
وودع المسابقة بالمركز األخير.

مواجهات المنتخبات أسفرت عن
ف��وز إيطاليا على المكس��يك 2/1
وتعادل��ت الياب��ان م��ع اإلكوادور
 1/1تغلب��ت بعده��ا الياب��ان على
المكس��يك  3/0وإيطالي��ا عل��ى
اإلك��وادور به��دف دون رد وبنفس
النتيج��ة تغلب��ت اإلك��وادور على
المكسيك بالجولة الثالثة واألخيرة
الت��ي ش��هدت التعادل الس��لبي
بين إيطالي��ا واليابان أضاع خاللها
األخير ركلة جزاء مع بداية المباراة.
المجموع��ة الثالث��ة وبع��د مرور

جولتين منها كان بجعبة نيوزيلندا
ً
مبكرا
وأورغ��واي  6نقاط وحج��زا
أمر الصع��ود دون مفاجآت الجولة
األخي��رة وبق��ي كل م��ن النرويج
وهندوراس دون نقاط.
ش��هدت النتائج اكتساح نيوزيلندا
لهن��دوراس بالبداي��ة  5/0وف��از
األورغواي على النرويج  3/1تغلب
بعدها أورغواي عل��ى الهندوراس
 2/0وبالنتيج��ة ذاته��ا نيوزيلن��دا
على النرويج ،ولعب بآخر الجوالت
نيوزيلن��دا مع أورغ��واي (الجريدة

على الطابع) لتحديد المتصدر.
المجموع��ة الرابع��ة حق��ق فيه��ا
أوكراني��ا انطالقة ممت��ازة بفوزين
س�� ّرعا م��ن وج��وده بدور الس��تة
عش��ر ً
تاركا هم الصع��ود لنيجيريا
وأميركا حيث امتلك كل منهما 3
نقاط قبل جولة الختام التي جرت
الخمي��س فيما تع��رض منتخب
قطر لخسارتين.
الجولة األولى س��حق فيها نيجيريا
منتخب قطر برباعية نظيفة وتغلب
األوكران��ي على أمي��ركا  2/1وفي

ثاني الجوالت تغلبت أوكرانيا على
قط��ر به��دف وفازت أمي��ركا على
نيجيريا بهدفين دون رد.
خامس المجموعات تصدرتها فرنسا
قب��ل جولة أم��س األخيرة وضمنت
صعودها بس��تة نق��اط بفوزين على
الس��عودية وبنم��ا بالنتيج��ة ذاتها
 2/0وحقق مالي  4نقاط من تعادل
باالفتتاح م��ع بنم��ا  1/1وفاز على
الس��عودية  4/3ولبنم��ا نقطة فيما
الس��عودية خرجت خالي��ة الوفاض
بالجولتين األوليتين.
المجموع��ة السادس��ة كان فيه��ا
األرجنتين عالمة فارقة وحقق  6نقاط
قبل جولة أم��س الجمعة (األخيرة)،
تاله كل من كوريا الجنوبية والبرتغال
ً
وأخيرا
اللذان انتظ��را أمر تأهلهم��ا
جنوب إفريقيا صف��ر اليدين ،فلعب
بوق��ت متأخر أمس جن��وب إفريقيا
م��ع البرتغال والتق��ى منتخبا كوريا
الجنوبية واألرجنتين.
نتائ��ج المجموع��ة حمل��ت ف��وز
البرتغال عل��ى كوريا الجنوبية 1/0
واألرجنتي��ن على جن��وب إفريقيا
 5/2وف��ازت األرجنتي��ن بالجولة
الثانية على البرتغ��ال  2/0وكوريا
الجنوبية على جنوب إفريقيا بهدف
دون رد.

