صدور استثنائي يوم األحد
بسبب تغطية المباراة النهائية
لمسابقة كأس الجمهورية.
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دوري سلة أندية الرجال 2019 / 2018

الجالء بالصدارة والجيش وصيفًا

6

في المباراة الفاصلة المؤهلة للصعود إلى الممتازة..
الجزيرة يفوز على الحرية بالتثبيت

تقرؤون أيضًا
خسارة غير متوقعة للجيش في إياب دور
النصف نهائي لكأس االتحاد اآلسيوي

4

3

بستنلي :انتهينا من مرحلة االنتقاء ونلعب بصورة أكثر إيجابية

اللواء جمعة يؤكد أهمية التواصل بين الشعوب لالطالع على حقيقة ما يجري في سورية

وفد المالكمة االسترالي يزور سورية
ويجري معسكرًا تدريبيًا مشتركا مع منتخبنا الوطني

4
اإلثنين ..منتخب الناشئين يفتتح مبارياته
في بطولة غرب آسيا بمواجهة لبنان

المحاضر الدولي للريشة الطائرة سام بنتان :سنعمل على
إقامة دورة تدريبية دولية سنوية في سورية

صغيرات حطين بطالت سلة ذهاب
بطولة أندية الالذقية

7

3

2

شبابنا أنهوا معسكرهم بالسويداء و(الخميس) يتجهون لعمان

6

مصر ونيجيريا والجزائر والمغرب
أول الواصلين لدور الـ 16في كأس األمم اإلفريقية

2

قمة مبكرة بين البرازيل واالرجنتين
في نصف نهائي «كوبا أمريكا»

2
7

كلمة االتحاد

الجوانب المضيئة

ً
ً
وبعيدا عن حسابات التوفيق
بعيدا عن الحسابات الرقمية بالفوز أو بالخسارة
وعدم التوفي��ق واألداء الفني ال��ذي قدمه الفريقان طرفا المب��اراة النهائية
لمسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم التي أقيمت بالعاصمة دمشق بملعب
مدينة تش��رين الرياضية وكانت نهاية للنش��اط المحلي بكرة القدم لموسم
.2019-2018
فإنن��ا نبارك لنادي الوثب��ة وجماهيره وإدارته وفريق��ه الفائز باللقب الغالي
وجهازا ً
ً
طبيا.
العبين ومدربين وإداريين
ً
ونتمنى لفري��ق نادي الطليعة الذي لم يحالفه التوفيق حظا أوفر بالقادمات
من المناسبات.
ونتوقف عند جوانب مضيئة كثيرة على هامش المناسبة وفي مضمونها ً
أيضا
مؤكدين أننا كلنا في المؤسسات الرياضية فائزون بهذا المهرجان الكرنفالي
الجماهيري النوعي وبحالة الفرح الكبرى التي مألت س��ماء ملعب تشرين
وكان الجمهور العظيم من الطرفين صاحبها وصانعها ومنفذها بإحساس عال
من المسؤولية الوطنية.
وفي التفاصيل األكثر نقول :اس��تحق فريق نادي الوثبة من حمص أن يكون
ً
طرفا في المباراة النهائية كما اس��تحق فري��ق الطليعة من حماة أن يكون
الطرف اآلخر فيها ولم يأت وصولهما إلى القمة واللعب على اللقب ضربة حظ
أو مجرد صدفة بل تتحقق باإلرادة والعزيمة والعطاء والنتائج المبينة.
فالطليعة أقصى فريق الجيش بطل الدوري وأبعد وصيفه تشرين ومن يفعل
ذلك يستحق اللقب.
والوثب��ة أبعد الش��رطة ثم الوحدة وم��ن يفعل ذلك يس��تحق اللقب وفي
المحصلة الفريقان يستحقانه لكن البد من فائز واحد وهذا يتحكم به عوامل
أخرى في مقدمتها التوفيق وعدم التوفيق وبالتالي فاز الوثبة ونال ً
لقبا ً
عزيزا.
ومن الجوانب المضيئة ذلك االهتمام المس��ؤول بالمناس��بة ومستلزمات
ً
ميدانيا على كل تفاصيل
نجاحها من قب��ل القيادة الرياضية التي أش��رفت
ومف��ردات التنظيم ودقت��ه وإخراجه بالوجه الحضاري وال��دور الفعال الذي
أداه اتحاد كرة القدم في تحمل مس��ؤولياته والمهام الموكلة إليه وصو ًال إلى
القيادات السياسية واإلدارية والرياضية في كل من محافظتي حمص وحماة
الغاليتين والدور الرائد والمهم في تهيئة األجواء المريحة والصحيحة ألطراف
المناسبة ولجماهير الناديين الكبيرين ومواكبتهما إلى العاصمة ،حيث كلمة
الفصل وفي هذا دور ريادي يقتدى به.
تحية كبرى لجماهير الناديين الذين انتقلوا إلى العاصمة باآلالف ليش��اركوا
ً
ً
منتميا للوطن ولقيادة
رياضي��ا
في عرس رياض��ي كروي وليصنعوا كرنفا ًال
الوطن رغم الصعوبات ورغم أعباء السفر واالنتقال وفي هذه األجواء المناخية
الحارة.
إنها الرياضة رسالة وأدوار وهي ثقافة وأسلوب حياة نعيشها وننفذ مفرداتها
وبرامجها ونبني نشاطاتها ونصنع منتخباتها متمثلين ثقة قيادتنا بنا ونقوم
ً
بواجباتنا ً
وميدانيا بما يتناسب والمهام الموكلة لنا وبما يتناسب ومكانة
نظريا
الرياضة في فكر قائد الوطن الس��يد الرئيس بش��ار األسد رئيس الجمهورية
وحجم رعاية سيادته وتكريمه ألبطالها وبطالتها وفرقها ومنتخباتها أصحاب
اإلنجازات والمتفوقين المتوجين.
اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام

02

كرة القدم
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ربيع حمامة
لبس��ت العاصمة دمشق حلة جميلة في سهرة
الجمعة الرياضية بمناسبة غالية وهي المباراة
النهائية لكأس الجمهورية للموسم 2019/2018
فكانت كل الط��رق تؤدي إلى ملعب تش��رين
وزحف��ت الجماهير من حم��اه وحمص لتملئ
المدرج��ات ولتب��دأ حناجر أكثر م��ن  15ألف
متفرج بالهدير قبل ساعتين من بداية مواجهة
الوثبة والطليعة في ظل تفوق تنظيمي إن كان
على المدرجات والمضمار والمنصة الرئيس��ية
وصو ًال إلى المشهد الختامي والتتويج .
وتوج فريق الوثبة بلقب بطولة كأس الجمهورية
لكرة القدم بفوزه على الطليعة بركالت الترجيح
( )6-7بع��د تعادلهم��ا ف��ي الوقتين األصلي
واإلضاف��ي بهدف لمثله بالرغ��م من أن الوثبة
لعب بتس��ع العبين بالشوطين اإلضافيين بعد
طرد الالعبين سعد أحمد نتيجة عرقلة مهاجم
الطليع��ة ،وس��عيد ب��رو لدفعه بتهم��ور حكم

الساحة محمد العبدهللا والذي ساعده بالمباراة
عبد الس�لام حالوة وعبدهللا كنع��ان فيما كان
حكما ً
ً
رابعا وراقبها محمد س��عيد
وس��ام ربيع
المصري وقيّم الحكام نزار رباط.
ً
تفاديا
استهل الفريقان المباراة بحذر دفاعي كبير
لتس��جيل ه��دف مبكر لكن ج��س النبض طال
إلى درجة الملل وانحصرت الكرة مطو ًال بوس��ط
الميدان ،جمود الشوط كسره محمد زينو بانفرادة
اس��تطاع حس��ين رحال ح��ارس مرم��ى الوثبة
إبعادها لركنية ،وارتقى األخير لكرتين خطرتين
لم تجدا المتابعة من جهته لم يخاطر الوثبة بأي
أمر هجومي والتزم بإغالق نصف ملعبه وسجلت
له حالة واحدة من لمس��ة يد بالقرب من منطقة
جزاء الطليعة نفذت بالعاللي .
ً
امتدادا لس��ابقه من حيث
الش��وط الثاني كان
اللعب العش��وائي وغياب اللمحات الفنية رغم
ذلك استطاع الطليعة اختراق دفاع الوثبة بكرة
طولية كس��ر بها مروان الصالل مصيدة التسلل
ً
وحيدا ليسجل عن
فس��ار من مس��افة  30متر
يسار الرحال هدف السبق د.64

حضور مسؤول وتتويج
حض��ر المباراة النهائية لكأس الجمهورية بين الوثبة والطليعة رئيس مجلس الوزراء األس��بق
محمد ناجي عطري وأمينا فرعي حمص وحماه لحزب البعث العربي اإلشتراكي واللواء موفق
جمع��ة رئيس االتح��اد الرياضي العام رئيس اللجنة األولمبية الس��ورية ومحافظا محافظتي
حم��اه وحمص ونائب رئي��س االتحاد الرياضي الع��ام وأعضاء المكت��ب التنفيذي لالتحاد
الرياض��ي العام وع��دد من أعضاء مجلس الش��عب وفادي الدباس رئيس اتح��اد كرة القدم
وأعضاء االتحاد ،ورؤساء اللجان التنفيذية في كل من دمشق وحمص وحماه ورئيسا وأعضاء
ادارتي الناديين .
وفي نهاية المباراة قام السادة الحضور بتتويج الفريقين ،وقام اللواء موفق جمعة بتسليم كأس
الجمهورية لكابتن فريق الوثبة الفائز باللقب وسط أفراح عارمة من جماهير الوثبة الكبيرة.
وش ّرف المباراة رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود عضو االتحاد اآلسيوي،
وحضرها ً
أيضا أمين سر االتحاد العراقي.
تح��رك الوثب��ة بعده��ا وخ��رج م��ن قوقعته
واستطاع الرد بهدف التعديل سجله علي غصن
بتسديدة جميلة معادة من رؤوس المدافعين
داخل منطقة الجزاء في الدقيقة . 74
ومرت الدقائق التي أبقت التعادل سيد الموقف

حتى نهاية الشوط الثاني وطرد معه العبين من
الوثبة ،ليلجأ الفريقان إلى ش��وطين إضافيين
ورغم النقص لم يتأثر الوثبة على اإلطالق حيث
اختفت المح��اوالت الخطرة باتجاه مرمى أبناء
المدرب راف��ع خليل ،ووقف م��درب الطليعة

ماهر بحري مكتوف األيدي من ناحية استغالل
فرصة تاريخية للتق��دم لكن النتيجة لم تتغير
ليحتكما ال��ى ركالت الترجيح التي حس��مها
الوثبة بنتيجة  6-7ورفع الكأس الغالي وس��ط
أفراح كبيرة من جماهي��ره المتواجدة بكثافة
على المدرجات.
ولم يس��بق للوثبة الظفر بلقب المسابقة حيث
لع��ب نهائي  2011أمام االتحاد وخس��ر بهدف
لثالثة ،كذلك الطليعة لعب نهائي واحد وخسره
أمام الكرامة موسم  2007بهدف الثنين .

ركالت الترجيح

خفق��ت القل��وب وازداد حم��اس الجمهور مع
تسديد كل فريق  8ركالت ترجيح ونبدأ بالوثبة
البط��ل حيث أضاع ابراهيم العبد هللا أول ركلة
ليس��جل بعدها كل من رام��ي عامر و خطاب
مش��لب و علي غص��ن و ماهر دعب��ول و عبد
ال��رزاق بس��تاني و منهل كوس��ا والختام كان
بقدم حارس المرمى حسين رحال التي وضعها
عن أقصى يس��ار عماد المنج��د حارس مرمى
الطليعة وكان رحال قد رد قبلها تسديدة العب

الطليعة مروان الصالل.
من جهته س��جل الطليعة بداي��ة عبر كل من
الالعبي��ن عبد هللا فاخوري و عبد هللا الش��امي
و عبد ال��رزاق المحمد و عمي��د بصيلة واضاع
بعدها حمزة الكردي الركلة الخامسة لفريقه ثم
س��جل خالد دينار وأحمد حديد وأضاع مروان
صالل الركلة األخيرة .

تشكيلة الفريقين

لعب للوثبة  :حس��ين رحال بحراس��ة المرمى
وأمام��ه جابر خط��اب وس��عدأحمد وابراهيم
العب��دهللا وماه��ر دعب��ول وبخ��ط المنتصف
وائ��ل الرفاعي كابتن الفريق وخطاب مش��لب
وعبداإلله حفيان وس��عيد برو وف��ي المقدمة
صبحي شوفان وأنس بوطة .
لعب للطليعة عماد منجد بحراسة المرمى وفي
الدفاع عبد ال��رزاق المحمد وعبدهللا الش��امي
وأحمد حديد وحمزة كردي وفي الوسط محمد
بالل تت��ان ومحمد أمين الح��داد وعبد القادر
عدي وأيم��ن الخالد كابت��ن الفريق وفي خط
الهجوم مروان صالل ومحمد زينو.

الطريق للنهائي

ً
قانونا -3صفر في
طري��ق البطل للنهائي بدأ بالفوز على البريقة
دور الـ  32وفي دور الستة عشر فاز على الشرطة  1-3وفي ربع
النهائي فاز على الوحدة  1-3وخس��ر ذهابا صفر 1-وفي نصف
النهائ��ي تعادل مع النواعي��ر في حماة  1-1وف��از إيابا بثالثة
أهداف لهدف.
بدوره كان الطليعة قد وصل إلى النهائي بعد فوزه على اليقظة
-1صفر ضمن الدور الـ  32وفي دور الس��تة عش��ر تغلب على
المجد بخمس��ة أهداف لهدف وفي رب��ع النهائي تجاوز حامل
اللق��ب الجيش بركالت الترجيح بع��د تبادلهما الفوز بهدفين
ً
مستفيدا من
لهدف وفي نصف النهائي تخطى عقبة تش��رين
أفضلية التس��جيل ب��أرض الخصم فتع��ادال  1-1في الالذقية
وتعادال في حماة ً
سلبا.

اإلثنين ..منتخب الناشئين يفتتح مبارياته
في بطولة غرب آسيا بمواجهة لبنان
يغادرن��ا إلى األردن صب��اح اليوم
(الس��بت) منتخبن��ا الوطن��ي
للناش��ئين بكرة القدم للمشاركة
ف��ي بطولة غرب آس��يا التي تقام
مبارياتها في مدينة الزرقاء األردنية
بمش��اركة  9منتخب��ات حي��ث
يفتت��ح منتخبن��ا مش��اركته في
البطولة بمواجه��ة منتخب لبنان
بعد غ�� ٍد االثنين الس��اعة الرابعة
بعد الظهر على استاد األمير محمد
بالزرقاء فيما يالقي منافس��ه الخر
في المجموع��ة منتخب البحرين
يوم األربعاء القادم الساعة الرابعة
بعد الظهر على نفس الملعب.
ويترأس بعثة منتخبنا إلى األردن
عضو اتحاد الكرة مشرف المنتخب
طالل بركات وتضم ك ًال من بش��ار
ً
(مدربا) ,ربيع سلوم ولوسيان
سرور
داوي (مساعدان للمدرب) عبد هللا
ً
(مدربا لحراس المرمى)
تركماني
ً
(اداريا) أنور
عبد الوكيل المصري
ً
ً
اعالميا) محس��ن
(منس��قا
البكر
ً
(معالجا) ش��ادي حسين
العوض
(مس��ؤو ًال للتجهي��زات) إضاف��ة
ً
العب��ا هم :من��ار النجار,
إل��ى 23
عب��د النافع ش��ريباتي ,حس��ان
زي��ار ,محمد زكري��ا ,حمزة عفوف
الياس��ين ,مارفن ه��وارة ,محمد
الع��وض الصوي��ري ,محمد طاهر
ش��حرور ,محمد حس��وني ,زكريا
رمضان ,علي الرينة ,محمد بش��ر
الش��هابي ,مض��ر الخطيب ,أحمد
حاج عمر ,خالد الحج��ة ,المقداد
أحمد ,أنيس قاسم ,خضر عباس,

شبابنا أنهوا معسكرهم بالسويداء و(الخميس) يتجهون لعمان

بستنلي :انتهينا من مرحلة االنتقاء ونلعب بصورة أكثر إيجابية

ربيع حمامة
محمد عثمان ,حس��ن المحمود,
محمد سراقبي ,س��ليمان الحاج,
طلحة الرحمون.
منتخبنا كان قد انهى مساء امس
الجمعة معسكره التدريبي القصير
في دمشق الذي استمر ثالثة أيام
وجرت تمريناته في ملعب الجالء
وترك��زت على تمرين��ات تحميه
ولياق��ة بدني��ة وكيفي��ة التحرك
بالكرة ومباريات (تقس��يمه) بين
الالعبين ن ٌفذ خاللها بعض الجمل
التكتيكي��ة بحس��ب رؤية مدرب
الفريق بش��ار س��رور ,الذي استقر
على التش��كيلة النهائي��ة المقرر
مش��اركتها ف��ي البطول��ة حيث
انتظ��م ف��ي المعس��كر ً 23
العبا
س��يكون جميعهم ضم��ن البعثة
المس��افرة اليوم إلى األردن ,وهي
المرة األولى منذ حوالي ش��هرين

الت��ي يتاح فيه��ا للجه��از الفني
جمع كافة الالعبين في معس��كر
واحد بس��بب امتحانات الصفوف
االنتقالي��ة في البداي��ة ,ومن ثم
امتحانات الشهادة اإلعدادية التي
انتهت يوم االربعاء الفائت ,حيث
التحق حوالي نصف الفريق.
وكان منتخب الناشئين قد أجرى
ً
تدريبيا
األس��بوع الفائت معسكرا
في الس��ويداء بمش��اركة ً 15
العبا
فق��ط ,وأج��رى خالل المعس��كر
مباراتي��ن وديتين فاز فيهما على
ناش��ئي العربي بهدفين نظيفين
وعلى ناشئي شهبا بهدف وحيد.
يش��ار إلى أن بطولة غرب آس��يا
ستنطلق في األول من شهر تموز
المقبل في العاصمة عمّان وتقام
جميع مبارياتها على ملعب األمير
محمد في الزرقاء بمشاركة تسعة

منتخبات ت��م توزيعها على ثالث
مجموعات ضمت األولى س��ورية
ولبنان والبحري��ن والثانية األردن
وفلسطين وسلطنة عمان ،والثالثة
الس��عودية والكوي��ت والع��راق,
وينص نظام البطول��ة على تأهل
المنتخب��ات التي تحت��ل المركز
األول ف��ي المجموع��ات الثالث
إلى ال��دور النهائ��ي لتلعب فيما
بينها بطريقة ال��دوري من مرحلة
واح��دة من أجل تحدي��د المراكز
الثالث��ة األولى ف��ي البطولة ,أما
المنتخبات الت��ي احتلت المركز
الثاني في مجموعاتها فس��تلعب
بالطريقة ذاتها على المراكز من 4
إلى  6في حين تلعب المنتخبات
الت��ي احتلت المرك��ز الثالث في
مجموعاتها خالل الدور األول على
المراكز من  7إلى .9

عاد منتخبنا الش��اب لكرة القدم أمس الجمعة من
مدينة الس��ويداء بعد معسكر تدريبي امتد لـ 6أيام
على طريق تصفيات كأس آسيا.
أجواء مريحة خيّمت على البعثة من إقامة وتمارين
صباحا تضمنت ً
ً
جريا بالهواء الطلق،
يومية منتظمة،
ً
وعص��را في الملعب البل��دي بمدينة المزرعة تحت
أعين ع��دد كبي��ر م��ن المش��جعين والمهتمين
والمحبين الذين شجعوا أفراد المنتخب وزادوا من
ثقتهم وش��عورهم بالمس��ؤولية بالمرحلة القادمة،
وكان المعس��كر قد اختتم بمباراة فاز فيها منتخبنا
على رج��ال نادي العرب��ي /2صفر س��جلهما حاتم
نابلسي د 24ومحمد ملحم د.80

إيجابية وتطوير

حول المعسكر وتطوراته بأهم جوانبه تحدث المدير
الفني للمنتخب س��امر بستنلي :األمور إيجابية من
ناحية اإلقامة واللعب على أرضية ممتازة تتناس��ب
مع الفك��ر والعمل الذي بدأنا ب��ه ،في ظل ترحيب
األهال��ي وتش��جيعهم وهو أمر لي��س ً
غريبا عنهم،
ً
فني��ا ..عملنا به��ذا االس��بوع على تطوي��ر العامل

الذهني والتح��رك من دون ك��رة باإلضافة لتطوير
العمل التكنيكي وعلى بع��ض النواحي التكتيكية
ً
المؤثرة والمطورة لالعبين ،أم��ا ً
خليطا
بدنيا فكان
بين العامل التكتيكي والتكنيكي.
(انتهينا من مرحلة االنتقاء وبات لدينا صورة واضحة
عن التش��كيل األفضل) هو ماقاله « بستنلي» حول
تش��كيل المنتخب ،وأضاف عل��ى ذلك :هناك أربعة
العبين غابوا الفترة الماضية عن تجمعات المنتخب
المتتالية بسبب امتحانات الشهادة الثانوية هم عمار
رمض��ان وأحمد حات��م وفضل فضة ووس��يم أيوب
ممن س��يلتحقون بالتش��كيل يوم األحد القادم قبل
الس��فر لعمان ،وستش��مل الدعوة القادم��ة ً 28
العبا
سيلتحقون بمعسكرهم بدمشق وسينتقى منهم 23
ً
العبا للسفر إلى عمان.

تغيير

جاهزي��ة المنتخب وتطورها هي اله��م واإلهتمام
وفي ذلك قال مدرب المنتخب :وصلنا بنسبة 60%
م��ن الجاهزية بالنواح��ي التكتيكي��ة لكن بحاجة
لعمل طويل وهدفنا التغيير لألفضل وبناء منتخب
ش��اب قادر على اللعب بأسلوب جديد وبصورة أكثر
إيجابية مغاي��رة عما كانت عليه س��ابقا منتخباتنا
الشابة خاصة (اللعب الطويل والتشتيت) كما أقمنا

خالل المعسكر الحالي بالسويداء بعض المحاضرات
السيكولوجية لتقوية شخصية وفكر كل العب.

يتجه لعمان

ً
اعتبارا من بعد ظهر يوم غد األحد
يدخ��ل المنتخب
فترة تحضير متجددة بدمشق ويتجه يوم الخميس
الق��دم ( 4تموز) باتجاه األراض��ي العمانية لخوض
معس��كره الخارجي األول الذي يمتد بالفترة من 4
ولغاية  10تموز س��يتخللها مواجهتين مع أصحاب
اال{ض في  7و 9منه.

تعديل موعد التصفيات

ق��ام االتحاد اآلس��يوي لكرة الق��دم بالموافقة على
طلب االتح��اد الطاجيكي بتقدي��م موعد تصفيات
كأس آس��يا للش��باب التي تقام على أرضه (شهر)
بعد أخذ موافقة جميع منتخبات المجموعة ،حيث
كان م��ن المقرر اقامته��ا في تش��رين الثاني قبل
أن يت��م إصدار الج��دول الجديد ،فيلع��ب منتخبنا
بمواجه��ة منتخبات لبنان ومالديف وطاجكس��تان
في  2و 4و 6تش��رين أول الق��ادم على التوالي ولم
يحدد التوقيت والملعب حتى اآلن ،وللتذكير انطلق
منتخبنا الشاب برحلة تحضيره المحلي للتصفيات
ً
تقريبا بمعس��كرات اسبوعية بدمشق
قبل ش��هرين
تخللها معسكرين في الالذقية والسويداء.

كرة القدم
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في المباراة الفاصلة المؤهلة للصعود إلى الممتازة

من القلب

الجزيرة يفوز على الحرية بالتثبيت

محمد هاشم إيزا
الفريقان :الجزيرة × الحرية  2/0س��جلهما
يونس سليمان ومحمد البري د (.)54 ،51
المراقب :الدكتور محمد سعيد المصري.
الحكام الدوليون :وسام ربيع ،عبد السالم
حالوة ،عبد هللا كنعان ،محمد قرام.
اإلن��ذارات :عمر عم��ر (الجزي��رة) ،زكريا
بودقة (الحرية).
الملعب :الجالء.
حس��م الجزي��رة الجدلي��ة القائم��ة منذ
ش��هرين حول هوية الفري��ق الصاعد إلى
دوري األندي��ة الممتازة بعد فوزه المقتدر
والصريح على منافس��ه الحري��ة بهدفين
دون رد أحرزهما في الش��وط الثاني بعد
مباراة شابها الحذر من الطرفين وشهدت
تقلبات على المستوى الفني حيث كانت

األفضلي��ة للحري��ة خالل الحص��ة األولى
ً
ً
ً
وذهنيا
وفنيا
بدني��ا
ثم انه��ار في الثانية
بينما حافظ الجزيرة على ثباته وتماس��كه
واس��تغل فرصتين وس��جل مرتين ،ولو
تخلى عن الح��ذر والموهبة لزاد حصيلته
إلى نصف دزينة من األهداف؟

شريط المباراة

امت��د الجزيرة نحو مرم��ى الفريق األخضر
بال ف��رص أو تأثير حتى ب��دأت تحركاته
من خ�لال أس��لوب التمري��رات الطويلة
األمامي��ة وتهيأت أم��ام مهاجميه ثالث
فرص مباش��رة للتسجيل عن طريق نضال
محمد (مرتين) والثاني لديار بكرلي دفع
بإهداره��ا الثم��ن ً
غاليا بالمقابل اس��تمر
الجزيرة كما بدأ بخطوط منتظمة متقاربة
والتمريرات األرضية فسدد العيسى وأطلق
س��ليمان ركلة مباشرة ارتطمت بالعارضة
وارتفعت مباش��رة النجم وح��اول الحرية

برأس��ية قائده الحميدي وأتيحت للتتان
فرص��ة خضراء وم��ن طلعة مرتدة س��دد
(خلو) كرة التقطها النجار وكاد الجزيرة أن
يطرق مرمى الحري��ة عندما توغل (عمي)
في عمق الدفاعات الخضراء وس��دد بجوار
القائم تبعه زميله البري بكرة في أحضان
الحارس.
في الش��وط الثاني انه��ار الحرية وكثرت
مش��اكله الدفاعي��ة وتوضح��ت أفضلية
الجزي��رة بإصرار وروح عالية لتحقيق الفوز
وتمكن قائده الخبير س��ليمان من إعالن
أف��راح فريقه بركل��ة مباش��رة مرت من
بين يدي الح��ارس وتجاوزت المدافعين
وس��كنت الش��باك ووقع الحميدي بخطأ
قاتل تسبب بهدف ثان جاء بمثابة تثبيت
الكتفين اس��تغله البري بعد ثالث دقائق
وأحرز ً
هدفا انهار على أثره األخضر وأطاح
مهاجمو الجزي��رة بفرص س��هلة الواحدة

تلو األخ��رى لس��ليمان وإبراهيم المنفرد
مواجهة بالمرمى ومتابعة البري مع فرصة
سهلة للتسجيل ومحاولة ثالثة له أفسدها
النجار وسط محاوالت خجولة من الحرية
وغياب تام لوسطه وعقم مهاجميه وسدد
البدي��ل عي��اش مرتين وعلت ك��رة ديار
بكرلي المرم��ى مع صاف��رة الختام التي
أعلنت أع��راس الجزيرة المس��تحقة بفوز
جدير واضح.

متابعات

حضر المباراة الل��واء موفق جمعة رئيس
االتح��اد الرياضي الع��ام ود .ماهر خياطة
نائ��ب رئي��س االتح��اد الرياض��ي العام
وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مكتب
الش��باب بالحس��كة ورئيس اتحاد الكرة
فادي الدباس ورؤس��اء تنفيذيات دمشق،
حلب ،الحس��كة ,وإدارتا الناديين ولفيف
من إعالميي حلب.
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المباراة الفصل

اعتراض

ً
ً
خطي��ا إلى
اعتراضا
قدم ن��ادي الحري��ة
اتحاد الكرة عبر مراقب المباراة حول عدم
قانونية مشاركة العبيه مالك علي ،محمد
الب��ري ،والت عمي ،عل��ي التاجر ،أحمد
شيخ إبراهيم.

يف الميدان

لعب للجزيرة :نبيل كورو ،ش��يخ موس��ى
أوسي ،أس��امة النجم ،يلماز عيسى ،عمر
عمر ،خليل إبراهي��م ،مالك علي ،كوران،
خلو ،يونس سليمان ،محمد البري ،والت
عمي (أحمد شيخ إبراهيم ،مالك محمد،
محمود عنز).
لعب للحري��ة :أمير نجار ،حس��ن الضامن،
عمر حميدي ،زكريا بودق��ة ،محمد كيالي،
عبد هللا طبشو ،حسام الشوا (أحمد عياش)،
مجد الدين مكس��ور ،خالد بركات ،براء ديار
بكرلي ،نضال محمد (مصطفى تتان).

خسارة غير متوقعة للجيش في إياب دور النصف نهائي لكأس االتحاد اآلسيوي

بعد كل اللغط الذي حصل في مباريات الصاعدين إلى
الممتاز من الدرجة األول��ى بكرة القدم ،وخاصة مباراة
ً
صحيحا
الحري��ة والجزيرة ،وكان قرار االتح��اد الكروي
ً
ومناسبا بإعادة المباراة األمر الذي يقطع الشك باليقين،
وهكذا كان فأعيدت المباراة في ملعب الجالء االثنين
الماضي ونقلت على الهواء مباش��رة حيث شاهدها كل
المهتمين.
م��ا أود قوله هو بأن هذين الناديي��ن هما من األندية
الس��ورية العريقة فكم من العب خرج من صفوف هذا
النادي وش��قيقه ليشارك في المنتخبات السورية بكل
الفئات ،وكم من العب نجم من هؤالء أثبت علو كعبه
وتميزه.
في ج��و مثالي جرت المب��اراة الفاصل��ة وكان تعاون
ً
ب��دءا من الالعبي��ن إلى المدربي��ن واألطقم
الجميع
ً
اإلدارية وصو ًال إلى طاقم التحكيم واضحا بحيث انتهت
المب��اراة بأج��واء مريحة وهادئ��ة وكان للتحكيم فيها
بصمة واضحة.
ف��ي الش��وط األول الذي انته��ى بتعادل س��لبي كان
العن��وان هو جس النب��ض فالمباراة حساس��ة وهامة
ً
ً
ً
مضاعفا على الالعبين
نفس��يا
ضغطا
للغاية وتش��كل
األمر الذي أدى فيما بع��د إلى ارتكاب أخطاء فردية ال
يستطيع أي مدرب مهما عال شأنه أن يسيطر عليها.
فف��ي مطلع الش��وط الثاني ومن ضرب��ة ثابتة للجزيرة
س��جل منها الهدف األول بس��بب س��وء تقدير لحارس
الحرية ،وتال ذلك خطأ ثان فعندما انطلق عمر حميدي
قل��ب دفاع الحرية بالكرة إلى وس��ط الملعب لم يؤمن
زم�لاؤه التغطية الالزمة ف ُقطع��ت الكرة من الحميدي
وأرس��لت إلى مكانه فاستغلها العب الجزيرة بكل ذكاء
وسجل الهدف الثاني والقاتل.
بفوز صريح عاد الجزيرة إلى األضواء وهي فرصة ذهبية
لهذا الن��ادي المكافح ف��ي محافظة الحس��كة الغالية
لكي يعي��د الصورة الناصعة للكرة الس��ورية الجزراوية،
فمن ينس��ى نادي الجهاد وتألقه ونجومه المش��اركين
بالمنتخبات الس��ورية وباألندية الكبيرة ،ومن ينس��ى
ذل��ك المد الجماهي��ري العارم للجه��اد والجزيرة على
مدى سنين ،ولهذا فإن هذا الفوز يعيد الكرة إلى مرمى
الجزيرة وجمه��وره في دول االغتراب لك��ي يعيد بناء
وتجديد أحد القالع السورية بكرة القدم.
أما الحرية فهو النادي المتمرس وهو صاحب اإلنجازات،
وهو القادر على فك رموز المشكالت اإلدارية والتدريبية
ً
مجددا في المحظور ،وألن
داخل البيت بحيث ال يق��ع
للحرية منش��آته ومالعبه فهو ق��ادر على تحضير جيل
جديد من الالعبين الذين يدينون بالوالء للنادي.
لك��رة الق��دم مفاج��آت ،والخاس��ر ال يك��ون األضعف
بالض��رورة ومبارك للجزيرة عودته فهل صعد ليبقى في
الممتاز؟! سنرى ذلك في قادمات األيام.
نبيل الحاج علي

صبحي أبو كم

تغل��ب العهد على الوح��دات ذهابا 0/1
وتعادلهما إيابا سلبا.

أضاع الجيش فرص��ة التأهل إلى نهائي
منطق��ة غرب آس��يا ف��ي كأس االتحاد
اآلس��يوي في المب��اراة الت��ي أقيمت
عل��ى أرض اس��تاد عم��ان الدولي امام
الجزيرة ال��ذي رد الدين وتعادال بالنقاط
 3/3وتقدم الجزي��رة بفارق هدف حيث
ف��از الجي��ش ذهابا عل��ى أرض ملعب
المحرق ف��ي المنامة  0/3وخس��ر إيابا
 , ,4/0وس��يواجه الجزيرة العهد اللبناني
عل��ى بطول��ة منطق��ة غرب آس��يا بعد

انته��ى لق��اء االي��اب في ال��دور نصف
النهائي لمنطقة غرب آسيا بين الجزيرة
وضيفه الجيش الى فوز أصحاب االرض
بنتيج��ة غي��ر متوقعه( )0/4لخس��ارته
ذهابا .3/0
اعتمد الجيش على األداء الواقعي ونفذ
عددا من الهجم��ات المرتدة عبر محمد
شريفه واحمد االش��قر وباسل مصطفى
ومحم��د الواك��د ,وترك��زت هجم��ات
الجزيرة من البداية على تكثيف الهجوم

النتيجة غير المتوقعة

لتس��جيل هدف مبكر عبر العبيه مهند
خي��ر هللا ون��ور الروابدة واحمد س��يمر
واس�لام البطران ومحم��د مرضي ومع
البداي��ة وم��ن تمريرة من نور ش��لبايه
للعطار تقدم بالك��رة خطوة في مواجهة
مرمى الجيش وس��ددها داخل ش��باك
احم��د مدنية ح��ارس مرم��ى الجيش
بنج��اح ( ,)5وواص��ل اندفاعه في وقت
تراج��ع الجي��ش ليعزز منطق��ة دفاعه,
وعاد الجيش بحثا عن التعادل ومن كرة
عرضية داخل منطقة الجزاء دخل باسل
مصطفى من خلف دفاع الجزيرة وس��دد
كرة رأس��ية على مرم��ى الجزيرة أنقدها

« ملحم» العمل مستمر ليعود المجد أقوى

أحمد عبد الستار حارس مرمى الجزيرة,
واطلق أحمد االش��قر تسديدة قوية على
مشارف منطقة جزاء الجزيرة حولها عبد
الس��تار بصعوب��ة الى ركني��ة ,وليتقدم
الجزيرة بنهاية الشوط االول 0/1

التراجع

وم��ع بداية الثان��ي ارتطم��ت الكرة بيد
مداف��ع الجيش يوس��ف الحموي داخل
منطقة جزاء الجيش وركلة جزاء سددها
فراس ش��لبايه بنجاح هدف��ا ثانيا()46
ومن كرة عرضية ارسلها فادي الناطور الى
البديل احمد العيس��اوي س��ددها برأسه
داخل الش��باك في مرم��ى مدينة هدفا

ثالثا( ,)64وانحرفت تسديدة أحمد سمير
في مواجهة المرمى ومرت بجانب القائم,
وخط��ف الجزيرة هدف التأه��ل للمباراة
النهائي��ة لمنطق��ة غ��رب آس��يا (لهدف
الرابع) من تس��ديدة ركنية للعيس��اوي
عل��ى رأس المداف��ع زيد جابر س��ددها
داخ��ل الش��باك( ,)3+90وس��جل بعده
باسل مصطفى هدفا للجيش لم يحتسبه
الحك��م لدفعه ح��ارس مرم��ى الجزيرة,
وخ��رج عبد هللا العط��ار الع��ب الجزيرة
بالبطاق��ة الحم��راء لإلنذاري��ن()7+90
وبعد دقيق��ة لحق به محمد الواكد العب
الحيش لنفس السبب.

السهو :خامات واعدة تدعم مستقبل كرة الفتوة

قرارات جديدة إلدارة نادي الجيش
بعد االطالع على التقرير الذي قدمه الجهاز الفني واإلداري لنادي الجيش
حول مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس االتحاد اآلس��يوي
م��ع نادي الجزي��رة االردني والت��ي أقيمت في العاصم��ة األردنية عمان
أصدرت إدارة نادي الجيش ما يلي :
إيقاف الالعب ش��اهر الشاكر عن ممارسة النشاط الرياضي حتى إشعارٱخر وذلك لإلساءة لكل أفراد بعثة نادي الجيش قبل المباراة وشطب كل
مس��تحقاته المالية المتبقية له بذمة الن��ادي واعادتها أصو ًال الى اإلدارة
المالية وصندوق لجنة تطوير كرة القدم واأللعاب الرياضية وتثبيت هذه
العقوبة في االتحاد العربي السوري لكرة القدم  -لجنة احتراف الالعبين .
والتصديق عليها في االتحاد اآلس��يوي كون المباراة كانت ضمن بطوالت
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
س��بق ذلك عدم قبول إدارة النادي الس��تقالة مدرب الفريق طارق الجبان
وكادره الفني والتي تقدم بها بكتاب رسمي أمس األول وتم إعادة تكليف
ً
مدرب��ا للفريق وفراس خليل و س��امر ريحاني و
الكابت��ن ط��ارق الجبان
يوس��ف مرقا المدربين المساعدين كما تم إقرار تش��كيل اللجنة الفنية
الخاصة بفرق كرة القدم ،وتحديد مهامها للموسم القادم .

انطالقة شباب الطليعة

تتالت االجتماعات المنعقدة في مقر نادي المجد
باالس��بوعين الماضيين التي تواجد بها عدد من
المدربي��ن واإلداريين القدام��ى والجدد ،وحول
ذلك تحدث عضو إدارة الن��ادي رياض ملحم أن
الهدف األكبر فيها رسم صورة كرة القدم للمرحلة
المقبلة ووضع سياسة محددة تعيد فريق الرجال
لمرك��زه بين كب��ار الدوري الممت��از بعد هبوطه
للدرج��ة األول��ى باإلضاف��ة لزيادة دع��م الفئات
العمرية الس��يما وأن النادي يزخر بالمواهب وال
خوف عليه من المستقبل طالما أن قواعده بخير
ً
ً
ونوعا.
كما
وأك��د « ملحم» بأن الخطوة األول��ى تم االنتهاء
منها من حيث تعيين كافة الكوادر التي ستكون

على رأس الفرق الموس��م القادم ومن المقرر أن
تب��دأ عملها باأليام القليلة القادمة ابتداء من فئة
الصغار حتى الرجال ،وأضاف :تم تعيين الكابتن
ً
مدرب��ا لفريق الرجال بالموس��م
جم��ال درويش
القادم وسيتم اعتماد باقي الكادر خالل الساعات
القادمة وفق رؤية المدرب كما تم اعتماد مدربي
باقي الفئات للش��باب والناشئين واألشبال ،ومع
اس��تكمال كوادرها س��تصدر بش��كلها الرسمي.
ً
خاتما :العمل مس��تمر أطمئن جماهير ومحبي
ن��ادي المجد بأن فريق الرجال س��يعود لس��ابق
عهده والمطلوب فقط الصبر والدعم المعنوي ألن
ً
حاليا وحتى من هم خارجه
كل من في الن��ادي
يعملون ليعود بشكل أقوى من ذي قبل.

مالك الجاسم
يترك��ز العمل في نادي الفتوة عل��ى القواعد والفئات
العمرية وهذا األمر بات م��ن أولويات النادي ،وكون
فئة الشباب تعتبر الرديف األساسي للرجال كان ال بد
من التركيز على هذه الفئة دون غيرها لتطعيم فريق
الرجال بعدد من الالعبين ويتوقع أن يكون لتشكيلة
الش��باب الحالية شأن في المس��تقبل بعد نتائجهم
األخيرة ،وف��ي هذا اإلطار تحدث الكابتن إس��ماعيل
السهو مدرب ش��باب الفتوة قائ ًال :يجب التركيز على
بن��اء فئات قاعدي��ة لنادي الفتوة م��ن خالل تعيين
مدربي��ن أكفاء ،ودعم فرق القواع��د وتوفير المالعب
والتجهي��زات يضاف لها عصب الرياض��ة وهو الدعم
ً
مشرفا.
المادي ،وتعيين كادر لكل فئة يسمى عليها
ً
وتاب��ع :يوجد ف��ي فئة الش��باب  30العب��ا وغالبية

الالعبي��ن أعمارهم لفئة الناش��ئين ،لكنن��ا اعتمدنا
عليهم كون الغالبية من الخامات الواعدة التي يتوقع
أن يكون لها مس��تقبل بالقريب العاجل ،والفكرة التي
اعتمدن��ا عليها هي متابعة العم��ل من خالل المركز
التدريب��ي لتجميع الفئات العمري��ة الذي تم إحداثه
ً
دعما م��ن الجميع وفي مقدمتهم
في جرمانا والقى
اللجن��ة التنفيذية لالتحاد الرياض��ي بديرالزور وإدارة
نادي الفتوة.
وختم الس��هو حديثه بالقول :الم��درب في محافظة
ً
ودائما يكون
ديرال��زور ال يلق��ى االهتمام المطل��وب
ف��ي الواجهة ،وأي مدرب آخر من أية محافظة أخرى
ً
وشخصيا
تكون له األولويات ويلقى االهتمام والدعم،
فضل��ت أن أتابع مش��واري م��ع الخام��ات في فئة
الش��باب ألس��اهم بصقل هذه المواهب لتكون ً
عونا
لفريق الرجال.

ً
تحضيرا
انطلق��ت تدريب��ات فري��ق الطليعة بكرة الق��دم لفئة الش��باب
للمش��اركة في الدوري الممتاز للموس��م المقبل حيث بدأ إعداد الفريق
ً
مبكرا للموس��م المقبل للوصول إلى المستوى المطلوب للمنافسة بقوة
في الدوري ،والسيما بعد النتائج اإليجابية التي حققها الفريق في الموسم
الفائ��ت وكان ذلك بع��د تجديد الثقة بال��كادر اإلداري والتدريبي لفريق
مش��رفا ً
ً
عاما عل��ى القواعد ،وأيمن
الش��باب والذي يضم ماهر صمودي
ً
ً
ً
مدربا ،وفاخر المصري مس��اعدا للمدرب،
إداريا ،وع��ز الدين الدور
مرقة
ً
ً
ومحمود ش��مطية مدربا للحراس ،وتمام عربو مشرفا على الفريق وعالء
ً
مديرا للفريق.
شومل

أسرة االتحاد
 بسام خليل عضو اتحاد كرة الطاولة أجرى عم ً
ال جراحيًا
تكلل بالنجاح.
أسرة اتحاد كرة الطاولة وأسرة تحرير جريدة االتحاد تتمنى له
الشفاء العاجل والسالمة.
 عماد قباني كبير مدربي سورية بكرة الطاولة عاد بشكل
نهائي من الغربة واستقر في دمشق ،نرحب به وسوف
يكون له دور عند اتحاد اللعبة
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اللواء جمعة يؤكد أهمية التواصل بين الشعوب لالطالع على حقيقة ما يجري في سورية

وفد المالكمة االسترالي يزور سورية ويجري معسكرًا تدريبيًا مشتركًا مع منتخبنا الوطني
استقبل اللواء موفق جمعة رئيس
االتح��اد الرياض��ي الع��ام الوفد
الرياضي االس��ترالي المتخصص
برياض��ة المالكمة برئاس��ة األب
ديفيد س��ميث الذي يزور سورية
تضامنا معها في مواجهة اإلرهاب.
ودار الحدي��ث خ�لال اللقاء حول
حقيقة ما يجري على ارض الواقع
وحجم المؤام��رة التي تحاك ضد
س��ورية ومدى تماس��ك الشعب
والتفاف��ه حول جيش��ه وقيادته
في ص��د الهجمات اإلرهابية التي
تهدف إلى تدمير الدولة الس��ورية
بكل مؤسساتها.
وأوضح اللواء جمعة أن ش��عوب
العالم باتت تعرف الحقيقة وتقف
إلى جانب س��ورية في حربها ضد
اإلرهاب مبينا ان وجود رياضيين
ورجال دي��ن وأكاديميين ضمن
الوف��د تؤك��د أهمي��ة التواص��ل
بين الش��عوب ودور رجال الدين
والرياضة في مد جس��ور التواصل
مهم��ا اختلف��ت اللغات ،ش��اكرا
الوفد تضامن��ه وزياراته المتكررة
إلى سورية.
ب��دوره ق��ال ماهر دب��اغ القنصل
الفخ��ري لس��ورية في اس��تراليا
إن زي��ارة الوفد ته��دف إلى بناء
الجسور بين الشعبين في سورية

واس��تراليا ونقل حقيقة ما يجري
ف��ي س��ورية الفتا إل��ى ان الوفد
كون فكرة واضحة خالل الزيارات
الس��ابقة على ان س��ورية ستبقى
صامدة ف��ي وجه اإلرهاب الدولي
ال��ذي تتع��رض ل��ه وان الحياة
س��تتواصل رغ��م كل الظ��روف
الصعب��ة .وأضاف دب��اغ :إن هذا
المعس��كر لي��س األول للفري��ق
األس��ترالي بل س��بق وأن أجرى
عدد من العبي أس��تراليا معسكرا
تدريبيا مع مالكمي سورية خالل

الس��نوات الماضي��ة واس��تفادوا
كثيرا من خب��رات الالعبين كما
خرج��وا بانطباع��ات جي��دة عن
س��ورية أرض المحب��ة والس�لام
وختم الدباغ حديث��ة بالقول :إن
قيمة المعس��كر تكم��ن في مد
جس��ور تواص��ل لتب��ادل خبرات
المالكمة بين أس��تراليا وسورية
الت��ي تع��د م��ن الب�لاد العريقة
ف��ي لعب��ة المالكم��ة بإنجازاتها
ومستوى خبراتها المتميز مشيرا
إل��ى أن الفريق األس��ترالي يضم

العبين متميزين محليا ودوليا
وأك��د األب ديفي��د س��ميث انه
لمس منذ وصوله إلى سورية روح
العزيم��ة واإلصرار لدى الش��عب
الس��وري ف��ي مواصل��ة الحي��اة
ً
مبينا ان الشعب
وتحدي اإلرهاب،
الذي يملك ه��ذه الروح ال يمكن
ان تهزم��ه قوى اإلرهاب والظالم.
وأضاف األب ديفيد س��ميث وهو
مالكم ورج��ل دين قال“ :مالكمو
س��ورية يتمتعون بمستوى فني
متميز ليس على الصعيد المحلي

المحاضر الدولي للريشة الطائرة سام بنتان:

فعالية رياضية بمناسبة اليوم العالمي لليوغا
تح��ت عن��وان “اليوغ��ا للس�لام
والطمأنين��ة” أقام��ت الس��فارة
الهندي��ة بدمش��ق بالتع��اون مع
االتح��اد الرياض��ي الع��ام فعالية
بمناس��بة اليوم العالم��ي لليوغا
وذل��ك في مدينة الجالء الرياضية
بدمشق.
وفي كلمة له أشار السفير الهندي
بدمشق الدكتور حفظ الرحمن إلى
أن ممارسة تمارين اليوغا ضمانة
للصحة فيم��ا تمثل هذه الفعالية
جس��را بي��ن الثقافتي��ن الهندية
والس��ورية ووسيلة لنش��ر رسائل
الحب والوئام والس�لام وخير أداة
للتغلب على القلق واالكتئاب.
ولفت السفير الهندي إلى أن تبني
األم��م المتح��دة للي��وم العالمي
لليوغا قبل خمس س��نوات ساعد
في إظهارها كتراث قديم للبشرية
ووس��يلة لخلق االنسجام الداخلي
والخارج��ي وص��وال إل��ى الصحة
العقلية والجسدية والروحية.
بدوره أش��ار مدير المركز السوري
لليوغا والتأمل مازن عيس��ى إلى
أن المركز يهدف الى جعل اليوغا
جزءا م��ن الثقافة المجتمعية في
سورية مبينا أهمية االحتفال بهذا

فقط بل على الصعيد الدولي وأنا
س��عيد لوجودي معهم ألشاركهم
تدريباتهم ومهاراتهم خصوصا في
ظل التطور الذي حققته المالكمة
الس��ورية” .وخت��م :نح��رص
دائم��ا عل��ى وج��ود العبينا في
المعسكرات التدريبية المشتركة
مع العبي س��ورية لالستفادة من
مه��ارات الرياضة الس��ورية ونقل
خبرات نجومها والطرق التدريبية
المتميزة التي يتبعها المدربون.
حضر اللقاء كل م��ن طارق حاتم

عضو المكت��ب التنفيذي لالتحاد
الرياض��ي الع��ام رئي��س مكتب
الع��اب القوة المرك��زي ومحمود
السلوم أمين سر اتحاد المالكمة.
تدريبات ومباريات وزيارات
وكان��ت تدريب��ات المعس��كر
المش��ترك للفري��ق األس��ترالي
للمالكمة مع منتخب سورية بفئة
الرج��ال في صال��ة اللعبة بمدينة
الفيحاء الرياضية بدمش��ق ,حيث
ب��دأت بتمرين��ات رف��ع اللياقة
البدني��ة وبع��ض التكتيكات في

توجي��ه الضرب��ات ف��ي اللعب��ة
إضافة إل��ى عدد م��ن المباريات
االحتكاكية التي من ش��أنها رفع
المستوى الفني والمهاري.
وعب��ر ع��دد م��ن أعض��اء الفريق
االس��ترالي عن إعجابهم برياضيي
سورية لجهة التدريبات والمستوى
الفني الذي يقدمونه في البطوالت
الدولي��ة مبدي��ن اس��تعدادهم
لالس��تفادة بأكبر ق��در ممكن من
الخب��رات التدريبي��ة والمه��ارات
الفنية التي س��يوفرها المعس��كر

سنعمل على إقامة دورة تدريبية دولية سنوية في سورية
صبحي أبو كم

اليوم كتعبير عن تش��ارك البشر
الشعور بالس�لام وهو ما يحتاجه
السوريون بعد سنوات من الحرب
الظالمة على بالده��م وما خلفته
في نفوس��هم اجتماعيا ونفس��يا
وجسديا.
وأكد نائب رئيس االتحاد الرياضي
الع��ام الدكتور ماه��ر خياطة أن
الرياض��ة بالنس��بة للس��وريين
ثقافة وأس��لوب حياة وأن رسالة
الرياضيي��ن ه��ي نق��ل المحب��ة
والس�لام للعالم وهو ما تعكس��ه

منتخب الجودو يشارك في بطولة
غرب آسيا باألردن
ً
ً
مغلقا في  24حزيران الجاري اس��تعدادا
معس��كرا
دخل منتخب الجودو
للمش��اركة في بطولة غرب آس��يا التي تقام ف��ي االردن بالفترة من 18
ولغاية  23تموز القادم حيث تقرر المشاركة في البطولة ببعثة مؤلفة من
المهندس عماد حاج قدور رئيس��ا ومحمد ياس��ر الحموي ,أدهم كنعان
مدربي��ن ومن الالعبين :مجد حاج ق��دور ,مؤيد الحاجي ,مصطفى ناولو,
عبد الرحمن أسعد ,محمد يونس ,أكرم نوح ,محمد كعكة ,محمد عمران
عجينة ,محمد إحس��ان نجم ,حسن بيان ,أس��امة حيبا ,محمد هنداوي,
والالعبات :ليلى كنعان ,أروى المرجان ,سما كنعان ,تسنيم الطباع ,جنا
كنعان ,ينتقى منهم  16العبا والعبة قبل السفر.

كأس السيدات ونهائي بطولة الناشئين
بكرة اليد في تموز القادم
حدد اتحاد كرة اليد موعد بطولة كأس الجمهورية للس��يدات بالفترة الواقعة
ما بين  11و 15تموز القادم في دمش��ق بمش��اركة أندية الشرطة وقاسيون
والنصر في المجموعة األولى والنبك ومحردة والكرامة ودريكيش مجموعة
ثانية.
كما حدد اتحاد كرة اليد موعد الدور النهائي لبطولة فئة الناشئين بالفترة ما
بين  18إلى  22تموز القادم في دمشق.
من جهة أخرى اتخذ اتحاد كرة اليد في اجتماعه األخير عدة قرارات ابرزها:
 إيقاف الالعب صهيب عزاوي عن النش��اط الرياضي لمدة  6أشهر بناء علىمجريات مباراة الجيش والنواعير في التجمع النهائي للرجال.
 دعوة الكادر التدريبي لنادي الش��علة لفئة الرجال والالعب محمد صنديدللمرة االخيرة تحت طائلة المسؤولية لمقر االتحاد وتحدد الدعوة الحقا.
 ش��كر اللجنة التنفيذية واللجنة الفنية لك��رة اليد ومدير المدينة الرياضيةبمحافظة الالذقية لتقديمهم كل التس��هيالت لنج��اح التجمع النهائي لكرة
اليد للرجال.
 الموافقة على دورة مدربين بمحافظة درعا وتكلف اللجنة الفنية بالمحافظةالمذكورة بإعداد برنامج الدورة وتحديد موعدها وإعالم االتحاد بذلك.

رياضة اليوغا التي تجس��د السالم
الداخل��ي ل��دى م��ن يمارس��ها
وتنعك��س قيمها في التعامل مع
اآلخرين.
تضمنت الفعالي��ة عروضا لرياضة
اليوغ��ا ..حضرته��ا وزي��رة الدولة
لشؤون المنظمات الدكتورة سلوى
عب��د هللا وعدد من رؤس��اء فروع
االتح��اد الرياضي في المحافظات
ومن رؤس��اء وممثل��ي البعثات
الدبلوماس��ية المعتمدة بدمش��ق
وعدد من المهتمين.

والتي ستس��هم بدوره��ا في نقل
الخبرات إلى العبي بالدهم.
من جهتهم أش��ار عدد من العبي
منتخبنا الوطن��ي ومدربيهم إلى
أهمي��ة المعس��كرات التدريبية
للفرق في االستفادة من التجارب
الخارجي��ة لكونه��ا تس��اعد على
اكتس��اب معلوم��ات جديدة وال
س��يما إذا كانت م��ن الحاصلين
عل��ى ألق��اب بط��والت عالمي��ة
مؤكدين رغبتهم القوية في تبادل
الخب��رات والمهارات م��ع الفريق
االسترالي.
يش��ار إل��ى أن زي��ارة الوف��د
االس��ترالي إل��ى س��ورية ب��دأت
يوم االربع��اء الفائ��ت وتتضمن
مباريات ودية مع العبي منتخبنا
الوطن��ي للمالكم��ة وزي��ارة عدد
م��ن المناطق في دمش��ق وريفها
لالط�لاع على حقيقة م��ا يجري
عل��ى ارض الواق��ع ويتألف الوفد
من :األب ديفيد س��ميث (رئيس
الوف��د ومالكم محترف) – مايكل
ليكاس (مالكم محترف) – هنري
كينغ (مالك��م محترف) – لويس
ليوس (طبيب الوفد) – واإلدارية
ايموجين س��ميث ويرافق الوفد
ماه��ر دب��اغ القنص��ل الفخ��ري
لسورية في استراليا.

انته��ت دورة مدرب��ي المس��توى
الدول��ي األول لمدرب��ي الريش��ة
الطائ��رة الت��ي أقيمت بدمش��ق
وحاض��ر فيه��ا المحاض��ر الدولي
الماليزي س��ام بنتان عضو مكتب
تطوي��ر الريش��ة الطائرة وش��ارك
فيها  30دارسا ودارسة واستمرت
 6أيام ,االتح��اد -التقت المحاضر
الدولي الماليزي سام بنتان لدورة
المس��توى االول للريش��ة الطائرة
التي تقام في سورية والتي يمنح
فيها الدارس شهادة مدرب دولية
للمس��توى االول وتصل درجاتها
إلى المس��توى الراب��ع وهو أرفع
الدرجات وكان اللقاء التالي:

اهتمام

ح��ول انطباعه عن الدورة بش��كل
عام أج��اب مدرب مكتب التطوير
المالي��زي س��ام قائال :من��ذ فترة
طويلة ل��م تقم أي��ة دورة تأهيل
مدربين آس��يوية في سورية وكان
هن��اك ح��رص على إقام��ة هذه

ال��دورة م��ن المكت��ب التنفيذي
لالتح��اد الرياضي الع��ام واللجنة
االولمبية السورية ,وعضو االتحاد
اآلس��يوي جاس��م قانصو رئيس
االتح��اد اللبناني للريش��ة الطائرة
ال��ذي ّ
وفر الدعم الم��ادي إلقامة
ه��ذه ال��دورة ف��ي س��ورية,وأكد
على حض��وري لتخريج دفعة من
المدربين تعمل عل��ى احياء كرة
الريش��ة الطائرة من جديد لتعود

سورية الى دائرة المنافسة العربية
والمتوس��طية وكان لها باع طويل
ف��ي ه��ذه المج��االت ,ومعظ��م
المدربين يملكون خبرة التدريب,
وطموحنا رفع مس��تواهم واتباع
دورات أخرى بمعدل كل عام دورة
للوص��ول الى ال��دورات المتقدمة
لزيادة الخبرة ,واالتحاد اآلس��يوي
سعيد بالتعاون مع سورية وخاصة
باستمرار الدورات لتأهيل مدربين

عال.
على مستوى ٍ

امكانية االرتقاء

وعن الشهادة التي يحملها المدرب
بعد تخرج��ه من ال��دورة أجاب:
هي ش��هادة دولية من المستوى
االول وترتقي ه��ذه الدورات الى
المس��توى الدولي الراب��ع  ,وعن
مستوى الريش��ة الطائرة في آسيا
ق��ال :منذ  10س��نوات ل��م تكن
تايالند موجودة على س��لم ترتيب

أجسام دير الزور تستعد لبطولة الجمهورية
مالك الجاسم
أقامت اللجن��ة الفنية الفرعية لبناء األجس��ام
والق��وة البدنية بطولة دير الزور المفتوحة لبناء
األجس��ام الكالس��يك بهدف انتق��اء منتخب
المحافظة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية
التي ستقام في دمش��ق خالل األسبوع القادم

بمش��اركة كافة أندية المحافظة وس��ط إقبال
جماهي��ري ممي��ز ش��هدته الصال��ة الرياضية
تقدمهم مؤيد النجرس رئيس اللجنة التنفيذية
وطالل الصي��ادي رئيس مكت��ب ألعاب القوة
وذياب الذياب رئيس مكتب األلعاب الجماعية
وأسفرت نتائجها عن ما يلي:
طول  -1 : 168مازن الجاس��م -2 ,محمود عبد
العزيز -3 ,احمد الطحبش.

ط��ول  -1 : 171مرهف جاوي��ش -2 ,محمود
جراد -3 ,عمر الصافي.
ط��ول  -1 : 175عل��ي مس��عود -2 ,محم��د
العيسى -3 ,محمد شيخ فارس.
طول  -1 : 180فهد العكلي -2 ,باس��م العلي ,
 -3محمد التركي.
ط��ول  -1 : 189إبراهيم الحميد -2 ,يوس��ف
الراجي -3 ,ملهم سوادي.

ط��ول  -1 : 198عن��اد الرس�لان -2 ,محم��د
المنفي.
ترتيب األندية -1 :المحترفون -2 ,كروان-3 ,
الصخرة -4 ,الفتوة -5 ,وقت للرياضة.
ق��ام بتحكيم البطولة كل م��ن خالد رويلي –
عبدهللا كلش – ياسر الصيادي – محمد مشهور
– زياد شويخ – عقبة نافع – وافي الجابر – رائد
بعاج – فادي مدلجي – فراس المحمد

نادي السيارات السوري يقيم دورة تدريبية نموذجية للنادي الوطني التونسي
نظم نادي الس��يارات الس��وري وعلى مدار
ثالثة أيام في تونس دورة تدريبية نموذجية
لكوادر النادي الوطني التونس��ي للسيارات
بإشراف االتحاد الدولي للسيارات.
وركز خبراء النادي السوري في محاضراتهم
النظري��ة والعملية على ش��روط الس�لامة
وتنمية المه��ارات عند الس��ائقين وتطوير
آلية تنظيم وإقامة البطوالت والمس��ابقات
الخاص��ة برياضة الس��يارات إضافة إلى آخر
التط��ورات المتعلق��ة باإلنقاذ واإلس��عاف
األول��ي وتجهي��زات الس�لامة الخاص��ة
بالسائقين والمنظمين.
وأق��ام المدربون الس��وريون تجارب عملية
لتطوي��ر أداء المتس��ابقين ومهاراته��م
والش��روط الواجب اتباعه��ا للمحافظة على
مستواهم الفني والبدني والنفسي وأحدث
األس��اليب العالمية في القيادة والس�لامة
وتنظيم السباقات إضافة إلى تنمية قدرات
الك��وادر التونس��ية في تنظيم الس��باقات

بكافة انواعها وال س��يما في سباقي السرعة
والدريفت.
وأكد مس��ؤول برامج التدري��ب في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا هاني شعبان
أهمي��ة ه��ذه ال��دورة التي ركزت بش��كل
أساس��ي على تأهيل وتدري��ب المنظمين
واطالعهم عل��ى كل ما يتعلق بعلوم رياضة

الس��يارات وذلك بهدف الوصول إلى مرحلة
متقدمة يتمكن فيها المتدربون من تنظيم
وإقامة الراليات.
ب��دوره أوضح عض��و مجل��س إدارة النادي
الس��وري الدكتور س��امر الخضر دور الكادر
الطبي والمسعفين خالل إقامة المنافسات
وال س��يما وقت وقوع الحوادث والخطوات

الواجب اتباعها من المسعف والصفات التي
ً
مؤك��دا أهمية معرفة
يج��ب أن يتحلى بها
المسعف لألولويات في حال وقوع الحوادث
وتقييمها بشكل صحيح قبل وصول الفريق
الطبي المتخصص لوضع��ه بصورة واضحة
بكل ما يخص المصابين.
وتح��دث كل من عضو مجلس إدارة النادي
الدكتور مازن مراد ومدير المكتب الرياضي
خال��د اتاس��ي ع��ن الجوان��ب التنظيمية
واإلعالمي��ة واإلداري��ة وض��رورة التركي��ز
عل��ى عوام��ل مراح��ل تنظي��م البطوالت
والتعامل مع السالمة الخاصة بالمتسابقين
والمتابعين على حد سواء موضحين أهمية
نظام االتصاالت الالس��لكية بين المنظمين
وقواعد الحفاظ على سالمتهم الشخصية.
وكان نادي الس��يارات السوري نظم العديد
م��ن ال��دورات لعدد م��ن األندي��ة العربية
واالفريقية خالل األعوام الماضية ما ساهم
ً
وقاريا.
في تطوير هذه الرياضة محليا وعربيا

الريش��ة الطائرة واس��تطاعت أن
تقدم أفضل  10العبين في العالم,
وكذل��ك كوريا لم تك��ن موجودة,
وهي اآلن م��ن دول المقدمة ,أما
على الصعي��د العربي فقد نجحت
سورية بتخريج عدد من الالعبين
الذين بصموا في بطوالت الريش��ة
الطائرة عل��ى المس��توى العربي
والمتوس��طي منهم باسل الدورة
وعمار ع��وض وغيرهم عدد كبير,
وعدم وجود العبي��ن حاليا لندرة
المشاركات بالبطوالت الدولية.
وخت��م المحاضر الدول��ي حديثة
بالقول :نعمل في تطوير الالعبين
وتقديم الخب��رة الفنية للمدربين
ليط��وروا أنفس��هم ويفي��دوا
المتدربين مستقبال ,ونحن اليوم
موج��ودون ف��ي س��ورية ولدينا
برنام��ج إقامة دورة للمس��تويات
الفني��ة للمدربين كل عام لتخريج
عدد أكبر من الالعبين المؤهلين
لتقديم مس��تويات فنية منافسة
ف��ي البط��والت القادم��ة للعودة
برياضة الريش��ة الطائرة الس��ورية
إلى المنافسات القوية.

بطولة التمايز لشطرنج
الالذقية للفئات العمرية
محمد عجان
نظمت اللجنة الفنية للش��طرنج بطول��ة الالذقية وفق
نظام التمايز م��ن مرحلتين للفئ��ات العمرية للذكور
واإلناث بمشاركة ً 34
العبا والعبة من األذكياء تنافسوا
على مدى أس��بوع كامل في صالة الش��طرنج باس��تاد
الباسل الدولي.
المستوى العام وكما أكد تيسير أحمد أمين سر اللجنة
الفنية كان أكثر من رائع ويدل على التطور واالهتمام
والمتابع��ة والتصميم على التفوق والمنافس��ة كانت
قوية ً
جدا .هذا وقد انتهت النتائج كما يلي:

ذكور

فئة  -1 :2006 -2005محمود مهنا  -2حيدرة إسبر.
فئة  -1 :2008 -2007حسين عبود  -2تيم حسن.
فئة  -1 :2010 -2009يوسف بالل  -2ماجد خير بك.
فئة  -1 :2012 -2011ورد حسن  -2جعفر زيني.

اإلناث:

فئة  -1 :2006 -2005عال بالل  -2جويل نعمان.
فئة  -1 :2008 -2007سارة زيدان  -2فاطمة نصور.
فئة  -1 :2009-2010ياسمين قزاز  -2سارة حسان.
فئة  -1 :2012 -2011جنى جامع  -2مايا عمران.

رأي فني

تيسير أحمد أمين سر اللجنة الفنية للشطرنج ودينامو
شطرنج الالذقية.
أك��د لالتح��اد أن مركز ش��طرنج الالذقية ف��ي صالة
الشطرنج باس��تاد الباس��ل الدولي هو مصنع لألبطال
ومفرخة لألذكي��اء الذين برزوا وبش��كل ملفت خالل
بط��والت الجمهوري��ة واألولمبي��اد الوطن��ي يتم فيه
التدري��ب على م��دار العام وق��د تم انتق��اء منتخب
الالذقية الذي سيشارك في األولمبياد الوطني الثالث.

محليات
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انطالقة جيدة لمنتخب المضرب في كأس ديفز «حمودة» سابعًا في شطرنج غرب آسيا نتائج مقبولة لمنتخب الترياثلون في بطولة آسيا
اختتمت األربعاء الماضي بطولة منطقة
غ��رب آس��يا للش��طرنج الت��ي أقيمت
بالعاصم��ة األردني��ة عم��ان والمؤهلة
ل��كأس العالم ،ومثلنا به��ا الالعب علي
حمودة ال��ذي أنهاه��ا بالمركز الس��ابع
مكرر بعد خس��ارته الجولة األخيرة وكان
س��يرتقي للمركز الرابع بحال اس��تطاع
الفوز بها ،خل��ف أصحاب المراكز الثالثة
األول��ى وهم من إيران (أبط��ال العالم)

ضمن منافسات المجموعة اآلسيوية الثالثة لبطولة
كأس ديف��ز للرجال بكرة المض��رب والتي تقام في
س��نغافورة ,حقق منتخبنا الوطن��ي للرجال فوزين
مس��تحقين على ايران بنتيجة  ٠/٣في ْاليوم االول
من البطولة وعلى المنتخب القطري بالنتيجة نفسها
في اليوم الثاني من المنافسات ,ويحتاج الفوز على

وتأهل صاحب المركز األول فقط لكأس
العالم.
ً
ش��ارك بالبطول��ة  30العبا مثل��وا دول
إيران ولبنان وقطر والعراق والس��عودية
وفلس��طين واإلم��ارات واألردن واليمن
باإلضافة لسورية.
«حم��ودة» اس��تطاع إح��راز لقب M.C
بالبطولة المذكورة التي جرت منافساتها
بالفترة من  18ولغاية  26حزيران الحالي.

ماليزيا للتأهل للدور النصف النهائي.
يش��ارك ف��ي البطول��ة ثماني��ة ف��رق ه��ي (قطر،
إيران ،الكويت ،ماليزيا ،س��ريالنكا ،فيتنام ،س��ورية
وسنغافورة الدولة المضيفة) يمثل منتخبنا كل من
ليث س��ليم ,كريم عالف ،يعقوب مخزومه ,محدي
سليم.

أنهى منتخب الترياتلون منافساته
في بطولة آس��يا التي أقيمت في
كوريا الجنوبية بمشاركة الالعبين،
محمد ماس��و الذي ح��ل بالمركز
الح��ادي عش��ر ومحم��د الصباغ
بالمرك��ز الثاني عش��ر وكريم أبو
سمرة الذي جاء بالمركز (.)34
وش��اركت دانا ش��باط -أمين سر
االتح��اد ف��ي الجمعي��ة العام��ة
لالتحاد اآلسيوي للترياثلون والتي
تحدث��ت ع��ن الهدف االساس��ي
م��ن المؤتم��ر :إثب��ات تواجدن��ا
واس��تقطاب فرص تع��اون ودعم
فني لالعبي��ن واإلداريين وإقامة
المعس��كرات ،وكان هن��اك فقرة
انتخابي��ة تم التصوي��ت الختيار
قيادة االتحاد اآلسيوي للترياتلون
بالدورة القادمة.
وعن المنافس��ات أضافت شباط:

ألعاب القوى ..أنجزت معظم خطتها السنوية وينتظرها استحقاقات خارجية ومحلية
في ملتقيات الدوري الماس��ي وبطولة العالم التي
في قطر وبطولة العالم العس��كري في الصين ,لدينا
مش��اركة في بطولة غرب آس��يا ف��ي منتصف آب
للناش��ئين ,ويدعى المنتخب المشارك في معسكر
مع بداية ش��هر تموز ,وإقامة لقاء النصر في دمشق
م��ن  /5 /1ايلول للفئ��ات العمري��ة ,2002 ,2001
 ,2003ووجهت الدعوة للمش��اركة ل��دول :االردن,
مص��ر ,لبنان ,الع��راق ,اليم��ن ,فلس��طين ,إيران,
وللجنس��ين والتثبيت النهائي يكون بنهاية حزيران
الجاري ,ويقام على هامشها بطولة لالندية الممتازة.

صبحي أبو كم
يطمح اتحاد العاب القوى للنهوض بمستوى اللعبة
على مس��توى القاعدة والقمة من خالل مجموعة
من األف��كار والتصورات الت��ي أراد منها أن تكون
خطة عمل تتيح تطوير أم الرياضات على مستوى
كافة الفئات ,وبش��كل خاص المنتخبات الوطنية,
ويرى القائمون على اللعبة أن ابرز مصاعب تحقيق
انطالق��ة حقيقية له��ا هو اهمال األندي��ة الكبيرة
لها وهو ما يش��كل أحد تحديات العمل بالنس��بة
لهم والس��يما وأن هذه الرياض��ة تتضمن ما يزيد
عن  45مس��ابقة للجنس��ين (ذك��ورا واناثا) وهي
ً
منجما للميداليات في البطوالت والدورات
تشكل
الدولي��ة( ,..االتح��اد) التقت في��اض بكور رئيس
اتحاد الع��اب القوى في حوار عن أب��رز ايجابيات
المرحلة الحالية وس��لبياتها واالنش��طة المتبقية
حتى نهاية العام الحالي.

تأهيل روحي

ع��ن المظاهر االيجابي��ة في اللعب��ة والتي برزت
خ�لال النصف األول من العام قال بكور :تم تنفيذ
 90%م��ن خط��ة العام مع التركي��ز على مهرجان
الفئ��ات العمري��ة لألش��بال والناش��ئين ,وبطولة
الش��باب والرجال ,ولألس��ف تعاني منتخباتنا من
قلة الدعوات الت��ي توجه للمش��اركات الخارجية
خاصة على الصعيد العربي ,لذلك تم اعتماد خطة
داخلية تعوض هذا النقص وتش��مل توفير انشطة
بديلة ل��كل الفئات العمري��ة إلعادة بن��اء اللعبة,
وإعادة الروح ألطفالنا الذين عايشوا ويالت الحرب
الظالمة وعانوا الكثير ,حيث نسعى من خالل هذا

الهدف من المشاركة زيادة الخبرة
لالعبين خاصة أن كريم أبو سمرة
من الفري��ق المنتقى اآلس��يوي،
أم��ا صباغ وماس��و لرف��ع الرصيد
من النقاط للتأهل لطوكيو 2020
وبشكل عام نتائج العبينا مقبولة
واألهم أنهم اكتسبوا الخبرة ً
نظرا

لقوة البطولة التي شهدت مشاركة
نخبة العبي آسيا وأصحاب مراكز
ً
عالميا.
متقدمة
يذكر أن الالعب كريم أبو س��مرة
دخ��ل بع��د البطولة في معس��كر
تدريبي ف��ي كوريا الجنوبية مدته
 5أيام كونه من الفريق اآلسيوي.

بطلة الطاولة هند ظاظا في معسكر تدريبي
ودورة هونغ كونغ الدولية

األولمبياد الوطني الرابع

النش��اط لخلق روح جديدة بين األطفال واكتشاف
المواه��ب الواع��دة ورعايتها وفق خط��ة محددة,
وقد ظهرت نتائج مبش��رة من المواهب في فئتي
البراعم واالطفال والناشئين.

تأهيل كوادر

وأض��اف بكور :وعلى صعي��د الك��وادر بدأنا بحملة
تأهي��ل ك��وادر للعبة تش��مل المدربي��ن والحكام
واإلداريي��ن ف��ي كل محافظة على ح��دة بدال من
الدورات المركزية ,ويقوم باإلشراف عليها والمحاضرة
فيها اتح��اد اللعبة وت��م تنفيذ هذه ال��دورات في
محافظ��ات حم��ص ,الالذقية ,الس��ويداء ,دمش��ق
وريفها  ,وسنس��تمر بها لتش��مل كافة المحافظات.
ً
قياسا لحجم
وكما قمنا بتنفيذ تصنيف للمحافظات
نش��اطها والمس��توى الفني وفاعلية المحافظة في
المش��اركة في بطوالت الجمهورية ,وما تقدمه من
رفد للمنتخبات الوطنية ,وتأهيل الحكام والمدربين
واالداريين ,وتم التصنيف على  3مستويات.

عزوف االندية الكبيرة

وعن الس��لبيات الت��ي تواجه عمل اتح��اد العاب
القوى قال :قلة النشاطات الخارجية لجميع الفئات
لعدم دعوة س��ورية للمش��اركات الخارجية نتيجة
للعقوبات على المس��توى العربي ,وقلة البطوالت
الدولية ,وعدم اهتم��ام األندية الكبيرة التي تهتم
فق��ط باأللعاب االحترافي��ة ذات النفقات الباهظة
م��ع أن تكاليف العاب القوى ف��ي اي ناد منها ال
يتعدى قيمة عقد العب واحد ,ونشاط اللعبة على
م��دار العام م��ن ميزانية االتح��اد الرياضي العام,
حيث يتحمل نفقات كافة النشاطات ,إضافة لعدم
التنسيق في إقامة البطوالت بين االتحاد الرياضي
والبطوالت المدرس��ية حيث يتكرر في البطولتين
نفس المشاركين.

أنشطة جديدة

وعن أهم النشاطات المتبقية لنهاية العام الجاري:
أجاب بكور :باس��تثناء نشاط بطلنا مجد الدين غزال

وأضاف بكور:اتحاد اللعبة بصدد إقامة دورة تضامن
أولمب��ي مدربي��ن محليي��ن ,ودورة تأهيل حكم
وطني داخلية بإش��راف مركز التنمية اإلقليمي في
مصر وتقامان في سورية ,وسوف نحضر لألولمبياد
الوطني الرابع للناش��ئين الذي يقام ما بين 15/30
آب ف��ي دمش��ق ,وإقام��ة بطولة االندية حس��ب
درجاتها ممتازة ,للجنسين وللدرجة األولى والثانية
مفتوحة ,وإقام��ة بطولة جمهورية للمحافظات في
حلب ,وإقامة بطول��ة كأس الجمهورية بمنتخبات
المحافظات ختاما للعام .2019

رأي للمحرر

أمام إهمال االندية الكبيرة في أغلب المحافظات لعدد
من االلعاب الرياضية بش��كل عام ومنها العاب القوى
يجب إعادة إحياء مش��روع الخارطة الرياضية لأللعاب
الرياضية الس��ورية باعتماد كل االلعاب وجعلها تحت
الوصاي��ة إما بالدعم المالي المرك��زي أو بالزام األندية
الميس��ورة ماديا بتبنيه��ا خاصة االلع��اب المعتمدة
أولمبيا والتي تش��كل كنز الذه��ب في البطوالت مثل
ألعاب القوى والسباحة وعدد من العاب القوة.

تشارك العبتنا الواعدة بكرة الطاولة هند ظاظا
في معسكر تدريبي في مدينة شنزن الصينية
بدعوة من االتحاد اآلس��يوي للعبة بمشاركة
الالعبين والالعبات المميزين على مس��توى
الق��ارة ويرافقهم��ا مدربهما أده��م جمعان
ويستمر المعس��كر من  29تموز حتى  6آب
القادم ،ويغ��ادر بعدها الالعب��ون والالعبات
المشاركون إلى هونغ كونغ بخوض منافسات
بطولة هونغ كونغ الدولية لألشبال والناشئين
التي تقام بالفترة من  6ولغاية  12آب القادم.
من جهة أخرى غ��ادر الخميس رئيس اتحاد
كرة الطاولة نزي��ر عربينية إلى األردن لحضور

اجتم��اع الهيئ��ة العامة التحاد غرب آس��يا
وعلى جدول أعمال االجتماع مناقشة النظام
الداخلي التحاد غرب آس��يا وروزنامة نش��اط
االتحاد.
في س��ياق آخر تغادرنا ً
غدا األحد إلى إيطاليا
حكمتن��ا الدولي��ة ل��ودي هزيم للمش��اركة
في تحكي��م مباري��ات البطولة ف��ي إيطاليا
للجامع��ات الدولي��ة بك��رة الطاول��ة وذلك
بتكليف من االتحاد الدولي.
كما ُكلفت هزيم من اتحاد غرب آسيا كحكم
عام لبطولة غرب آس��يا التي تقام في األردن
نهاية تموز القادم.

مستويات ومنافسات في بطولة الالذقية
لمالكمة الفئات العمرية

العب منتخبنا الوطني للدراجات يوسف سروجي ..حكاية بطل من بالدي
وذكر س��روجي أن الصعوبات تكمن في عدم وجود دراجات تخصصية،
وف��ي حلب نتدرب حول مضم��ار فيه خلل فني وعل��ى الطريق هناك
مش��كالت تصادفنا والناس ما يزالون يذك��رون كيف تعرضت العتداء
مع بكري حمش��و من قب��ل البعض لضع��ف الوعي ،وطال��ب بتفريغ
مضمار ملعب  7نيسان ً
يوميا لمدة ثالث ساعات للمنتخب وتخصيص
س��يارة لمرافقة الالعبين وأعاد للتذكير أن هناك حالة من الفوضى في
ملعب  7نيس��ان في مقدمتها قلة النظافة وبقايا الزجاج والتوقيت غير
المناسب للتدريب المحدد لي ًال في ظل عدم توفر اإلضاءة رغم أن مدير
الملعب متعاون.

محمد هاشم إيزا
تف��وق وتألق رغم أنه بدأ ممارس��ة رياضة صعبة ً
ج��دا في عمر متقدم
ً
نس��بيا وقبض على بطوالت القطر بشكل مطلق وفرض نفسه سواء في
المضم��ار أو على الطرق العام��ة ،إنه بطلنا الدولي بالدراجات الش��اب
يوسف سروجي الذي اس��تضفناه على صفحات «االتحاد» فتحدث عن
ً
ممتطيا دراجته خاض
مسيرته الظافرة خالل األعوام الستة التي قضاها
بها العديد من البطوالت المحلية والعربية والقارية رفع فيها علم الوطن
الغالي واسم سورية األغلى ذات الهامة المرفوعة فقال:

أمنيات

بدايات

بطلنا السروجي من مواليد حلب  1988عمله صانع معجنات بدأ رياضة
الدراجات في عمر الرجال ع��ام  2013من دون أن يمر بمراحل الفئات
العمرية كما جرت العادة وانتس��ب إلى نادي االتحاد ثم اضطر لالنتقال
إلى نادي بردى في دمش��ق بعد عام واحد بس��بب إهم��ال إدارة نادي
ً
متنفس��ا في ناد آخر بحلب
االتح��اد له��ذه اللعبة ثم حلها ،ولم يجد له
ً
ليم��ارس هوايت��ه خاصة في ن��ادي الحرية الذي تخلى ه��و ايضا عن
الدراجات..؟!
وأوضح بطلنا الدولي أن أس��باب انتقاله إلى دمش��ق هو عدم مشاركة
أندية حلب بالبطوالت وغيابها عنها بداعي الظروف التي س��ادت الفترة
الماضية وع��دم وجود دراجات وغياب اهتم��ام األندية أو دعم اللعبة
وممارس��يها وكش��ف أن الفض��ل األول واألخير في تفوق��ه يعود إلى
التش��جيع والدعم واالهتمام الكبير الذي يلقاه من مدربه الوطني سامر
ويس عضو اتحاد اللعبة.

مسيرة

أحرز بطلنا س��روجي المركز األول في بطولة حلب التي شارك فيها عام
 2014وكذلك عام  2015حيث كانت مش��اركته األخيرة على مس��توى
المحافظة حيث انتقل إلى العاصمة ومنذ انطالقته ش��ارك في بطوالت
القطر وسيطر على المركز األول في األعوام األربعة األخيرة بشكل مطلق
ً
علم��ا بأنه في بداياته األول��ى جاء ً
ً
وثالثا ف��ي بطوالت القطر عام
ثانيا
 2014والذي بعده ،وهو متخصص بالفردي العام وضد الزمن.

صعوبات

وكش��ف بطلنا بأنه واج��ه صعوبات م��ع المدرب الروس��ي نجم عنها
تحديات مع الذات للتغلب على مسألة العمر وعوض عن ذلك بالتدريب
المستمر الشاق مع مدربه (س��امر) الذي وصف العبه بأنه خلق ليكون
بط ًال وهذه حقيقة ال مغاالة فيها ..ولفت س��روجي إلى أنه وبعد شهرين
من التحاقه بالمنتخب الوطني عام  2014شارك في طواف كازاخستان
ً
آس��يويا ،ثم شارك في طواف روسيا االتحادية المؤلف
وجاء ترتيبه 18
من س��ت مراحل كل منها  180كم ،وبعد المرحلة الخامس��ة توجه نحو
إيران للمش��اركة في بطولة دولية مسافة سباقها  1200كم موزعة على
س��ت مراحل ً
أيضا تنافس فيها أبطال آس��يا ودراجو البلد المضيف مع

ً
موضحا أن األزمة
التذكير أن إيران هي معقل رياضة الدراجات في آسيا
أثرت على تكامل منتخبنا الوطني.

تفوق

وأش��ار البطل (سروجي) إلى مش��اركته في طواف الجزائر الدولي عام
ً
عالميا
 2016في أول مشاركة له بهذا السباق وهو من أصعب الطوافات
ً
ً
متقدما لكنه في
مرك��زا
ومراحل��ه تصل إل��ى  21مرحلة دون أن يحقق
العام التالي  2017ف��از بمركز القميص المقاتل وتصدر المرحلة الثالثة
ً
محقق��ا المرتبة األولى فيها وهي المعروفة باس��م بوابة الصحراء التي
تنافس فيها ً 120
العبا أم��ا نتائجه الكاملة في هذا الطواف فكانت في
سباق  2018كالتالي:
في والية مس��تغانم المرك��ز األول وفي تيبازة المرك��ز الثاني وتوجته
منتخبا ً
ً
دوليا
اللجن��ة المنظمة بالقمي��ص األخضر وللتوضيح ف��إن 19
شارك في طواف الجزائر الدولي وحقق فيه بطلنا الشاب سروجي برفقة
مدربه ويس المركز الرابع حام ًال القميص األحمر وهو جائزة البطولة.

معاناة

وبين بطلنا أنه لم يتلق مس��اعدة من أحد وهو منذ الموس��م الماضي
يتدرب مع مدربه فقط ورغم ذلك ش��ارك في الدورة اآلسيوية بجاكرتا
(أندونيسيا)  2018وجاء بالمركز ً 26
علما بأن فارق الزمن بينه وصاحب
المركز األول  22ثانية وأن بطل آسيا حل بالمركز 24؟؟ بينما لم تتح له
فرصة المشاركة في أي س��باق خارجي هذا العام لعدم إمكانية تأمين
تأشيرات الس��فر حيث هناك س��باقات في تركيا ومصر ودول الخليج
وهذه الدول ال تمنحنا سمات دخول.

ولف��ت بطلنا ومدربه القدير الكابتن س��امر ويس أن أندية حلب ترفض
رياض��ة الدراج��ات وال تري��د اللعبة حي��ث ألغتها من قاموس��ها بعلم
التنفيذي��ة ،رغ��م أن حلب هي معق��ل هذه الرياضة كم��ا هو معروف
منذ أيام بطلنا الدولي عبد الفتاح ويس وبكري حمش��و وعبد الرحمن
ش��اهين وعطا بنانة وغيرهم ف��ي الوقت الذي يقدم ن��ادي بردى كل
ً
مضيفا أن زميله أس��امة صباهي بطل س��ورية
وس��ائل الدعم والرعاية
لفئات األشبال والناشئين والشباب مع مدربه والالعب أحمد بدر الدين
ويس المختص بسباقات الطرق وضد الزمن قد التحقوا معه في النادي
ً
مشيرا إلى أن اتحاد اللعبة أرسل
الدمش��قي لغياب االهتمام في حلب
إليها دراجة من نوعية جيدة.

تكريم نوعي

محمد عجان
ً
استعدادا للمشاركة في بطولة الجمهورية التي
س��تقام في طرطوس األسبوع األول من تموز
القادم أقامت اللجن��ة الفنية للمالكمة بطولة
الالذقية في المالكمة للفئات العمرية شارك
فيها ً 45
العبا مثلوا األندية والمراكز التدريبية
تنافس��وا بمس��توى وأداء جيدين وش��هدت
جمي��ع النزاالت على كافة األوزان ندية وإثارة
مما يدل على حس��ن التحضير واالس��تعداد
للبطولة من المدربي��ن والعبيهم وقد انتهت
النتائج على جميع األوزان كما يلي:
وزن  33كغ :حسن سليمان.
وزن  35كغ :كاسر حسون.
وزن  37كغ :حسن قادوس.

وخت��م بطلنا س��روجي حديثه ب��أن المكتب التنفي��ذي لالتحاد العام
وبش��كل خاص سيادة اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام
والدكت��ور ماهر خياطة نائ��ب رئيس االتحاد الرياض��ي العام والدكتور
إبراهي��م أبا زيد رئيس مكتب األلع��اب الفردية المركزي واتحاد اللعبة
قدموا له الدعم ضمن ما هو متاح وأشار بكل الوفاء والتقدير إلى جهود
مدربه الوطني الكابتن سامر ويس في تطويره واإلشراف عليه ً
فنيا ونوه
إل��ى أنه يمارس رياضة الترياتلون ضمن فريق التتابع بالدراجات ووجه
التحية والشكر إلى السيدة األولى التي كرمته عندما استقبلته إلشرافه
على بط��ل ذوي االحتياجات الخاصة أحمد عاش��ور بط��ل العالم على
مستوى االحتياجات الذي أحرز ميداليتين ذهبيتين.

ضم��ن خطته في إعداد وتجهيز واس��تعداد فرقه
الكروي��ة ولكافة الفئ��ات وقبل وق��ت مبكر من
بدايات النش��اط أعلن مجلس إدارة نادي حطين
عن تشكيل كوادره الفنية لكافة الفئات كما يلي:

الم��درب الوطني س��امر ويس لف��ت إل��ى أن حلب ممي��زة بمضمار
ً
نظاميا
الدراج��ات الوحيد في القط��ر وتمنى إصالح المضم��ار ليكون
ً
جاهزا الستضافة بطولة الجمهورية القادمة ويجب استثماره على النحو
األفضل خاص��ة أن اتحاد اللعبة جدد بطول��ة الجمهورية هذا العام في
ً
مبدئيا.
حلب والمطلوب
رفع مستوى ميالن الزوايا في أماكن الدوران.
االهتم��ام بنظافة الملعب وترحيل األوس��اخ وبقاي��ا زجاجات العصير
المكسرة.
تخصيص أوقات محددة للتدريب.

فبعد تعاقده مع الكابتن حس��ين عفش لتدريب
الفريق األول والمباش��رة بالتحضير واالس��تعداد
الجدي تألف الكادر الفني للفريق:
ً
مدرب��ا ،أن��س صابوني مس��اعد
حس��ين عفش
مدرب ،رام��ي غريب مدرب لياق��ة ،محمود كركر
مدرب حراس مرمى ،هش��ام عابدين مدير فريق،
زيد حس��ينو إداري فريق ،عماد سيو معالج ،مجد
إسماعيل منسق إعالمي ،مازن الرمة -محمد اشتر
مسؤوال تجهيزات.

الختام

وزن  40كغ :محمد بدور.
وزن  43كغ :عمار ربابة.
وزن  46كغ :محمد إسماعيل.
وزن  49كغ :نوار خوام.
وزن  52كغ :يزن حنوف.
وزن  55كغ :ورد الشيخ.
وزن  58كغ :سيف إبراهيم.
وزن  61كغ :علي نداف.
وزن  64كغ :عامر عطية.
وزن  67كغ :زياد أسعد.
وزن  70كغ :حيدر علي.
وزن  70 +كغ :جعفر الخير.
تاب��ع البطولة رئيس وأعض��اء اللجنة الفنية
للمالكمة وتم تتويج الفائزين بالمشاركة مع
رئيس مكتب ألعاب القوة نضال يعقوب.

على الطريق نحو استعداد مبكر

حطين يعلن كوادر كرته لجميع الفئات
فريق الرجال

فريق الشباب

فراس حسينو ً
مدربا ،عارف حمادة مساعد مدرب ،محمد
القدور مدرب حراس مرمى ،عمار ش��يخ إبراهيم مدرب
لياقة ،يوسف دريوسة إداري ،زهير قواص معالج.

فريق الناشئين

محمد فتاحي مدرب ،س��امي الحس��اني مساعد
مدرب ،حسن منون مدرب حراس مرمى.

فريق األشبال

محمد دمياطي ً
مدربا ،أحمد شيخ خميس مساعد
مدرب ،حس��ن منون مدرب حراس مرمى ،جمال
سليت إداري.

إشراف الفرق

تس��مية عضوا مجلس اإلدارة بهاء حسن ومحمد
جود مشرفين على فريق الرجال.

كرة السلة
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الثالثاء ...الجولة األولى من دور الثمانية النهائي (دور ربع النهائي)
الجالء بالصدارة والجيش وصيفًا واالتحاد ثالثًا وهبوط النصر والساحل
أبي شقير
تنطلق مس��اء الثالثاء القادم منافسات
ال��دور ربع النهائ��ي (دور الثمانية) لدور
الرجال لكرة السلة موسم 2019 / 2018
حيث سيلتقي الجالء المتصدر مع جاره
اليرم��وك (الثامن) فيما يلتقي الجيش
(الوصي��ف) مع الحرية (الس��ابع) وفي
المواجهة الثالثة يلع��ب االتحاد الثالث
مع الكرامة السادس فيما تشير المواجهة
األخي��رة للقاء الوحدة الراب��ع مع الثورة
الخامس (مع إمكاني��ة تبادل الفريقين
الترتيب بناء على نتائ��ج اليوم بالجولة
األخيرة) وكانت المنافس��ات الس��ابقة
ش��هدت حس��م الجيش للقاء القمة مع
ج��اره الوحدة بفارق ( )3نقاط فيما قلب
الج�لاء تأخ��ره أمام ج��اره االتحاد لفوز
صع��ب بالدقائق األخي��رة بفارق خمس
نقاط ........إليكم التفاصيل:

الجولة األخيرة

مس��اء اليوم (السبت) تس��دل الستارة
عل��ى منافس��ات مرحلة اإلي��اب حيث
ستقام أربع مباريات ففي صالة الفيحاء
بدمش��ق يلتق��ي الث��ورة م��ع الج�لاء
(الس��اعة الثانية ً
ظهرا) بمباراة ينتظر أن
تكون مثيرة ألصح��اب األرض الصطياد
المتص��در وتأكي��د قدرته عل��ى تحقيق
نتائج مميزة في الدور النهائي القادم مع
اس��تمرار تألق مجموعته الشابة بقيادم
المدرب المخضرم ه�لال دجاني وتميز
كبير للمعجل واألش��قاء إدلبي ومرجي
وفي المباراة الثانية يس��تضيف الوحدة

عن��د الس��اعة الرابع��ة أخضر الش��هباء
الحرية في مب��اراة ذات أهمية مضاعفة
للبرتقالي لمحاولة المحافظة على المركز
ً
وخصوص��ا إذا اس��تطاع الث��ورة
الراب��ع
اصطياد الجالء ،وفي صالة األس��د بحلب
يلعب اليرم��وك مبارات��ه األخيرة أمام
ً
الساحل(الس��اعة الثانية ً
تحضيرا
ظهرا)
للق��ادم من منافس��ات كونه��ا ال تقدم
وال تؤخ��ر على صعيد الهبوط (بالنس��بة
للس��احل)او حت��ى تحس��ين ترتي��ب
اليرم��وك وفي المب��اراة األخيرة يلتقي
ً
عصرا)،
االتح��اد مع الكرام��ة (الرابع��ة
وكان��ت الجولة ما قب��ل األخيرة أقيمت
أمس الجمعة (والجري��دة على الطابع)
وم��ن المقرر أن تش��هد أرب��ع مباريات
أبرزها بصالة الفيحاء بدمشق وستجمع
الوحدة م��ع الجالء فيم��ا يلتقي ببقية
المباري��ات الث��ورة مع الحري��ة (بصالة
الفيحاء) واالتحاد مع الساحل واليرموك
م��ع الكرام��ة (بصال��ة األس��د بحلب)
وسنوافيكم بنتائج وتفاصيل المباريات
بالعدد القادم.

فوز صعب للجيش عىل الوحدة

مس��اء الثالث��اء الماض��ي أقيمت جولة
جديدة م��ن مرحل��ة اإلياب وش��هدت
ف��وز صعب للجيش على حس��اب جاره
الوح��دة بفارق ( )3نق��اط ( )61/64بعد
أن تق��دم الوح��دة بالرب��ع األول بفارق
نقطتين ()11/13بفضل ثالثيتي العربشة
واإلدلبي وسالت الحاضري والحلبي وفي
الرب��ع الثاني تفوق الجي��ش بفارق ()9
نق��اط ( )8/17بفضل تميز خليل خوري
محمد صعل��وك ووليام ح��داد لتصبح

سبسبي.

النتيجة مع نهاية الشوط األول ()28/21
وفي الرب��ع الثالث زاد الجي��ش الفارق
( )6نقاط إضافي��ة بفضل تألق المرجانة
وانتهى الرب��ع ( )10/16لتصبح النتيجة

م��ع نهايته ( )31/44وف��ي الربع األخير
ح��اول الوح��دة العودة ألج��واء المباراة
ونجح في تقليص الف��ارق عبر القصبلي
والعربشة والحاضري ولكن عبد الوهاب

والمرجان��ة حس��موا المب��اراة بالدقائق
األخيرة وقد انتهى الربع ( )20/30ليفوز
الجيش()61/64وقد قاد المباراة الحكام
س��امر دالي ومصباح فاخ��وري ويحيى

م
1
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3
4
5
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7
8
9
10

الفريق
الجيش
الجالء
االتحاد
الوحدة
الثورة
الكرامة
الحرية
اليرموك
النصر
الساحل

لعب
18
16
16
16
16
16
16
16
18
16

من س��وء حظ النص��ر الهاب��ط للدرجة
الثاني��ة أن مبارات��ه األخي��رة بالدوري
جمعته م��ع ج��اره الثورة ال��ذي يقدم
أفضل مستوياته منذ مواسم وقد شهدت
ً
المباراة ً
مستحقا للثورة بفارق ()21
فوزا
نقط��ة ( )59/80أن تفوق الثورة بعد أن
تفوق الثورة معظ��م دقائق المباراة ففي
الرب��ع األول كانت الكفة متوازنة وانتهى
بفارق نقطة واح��دة ( )14/15وفي الربع
الثاني زاد الثورة الفارق ( )12نقطة حيث
انتهى ( )12/23وفي الربع الثالث استمر
تفوق الث��ورة وأضاف ( )10نقاط إضافية
للفارق حيث انتهى ( )15/25وفي الربع
األخير قلص النص��ر الفارق نقطة واحدة
حيث انتهى (.)18/17

الجيش تجاوز االتحاد

مساء الجمعة الماضية شهدت مباريات

مباريات دور الربع نهائي

جدول ترتيب الفرق
فاز
16
15
12
9
9
7
7
4
2
1

وداع حزين للنصر

خسر
2
1
4
7
7
9
9
12
16
15

نقاطه
34
31
28
25
25
23
23
20
20
17

اليوم والتاريخ
الثالثاء 2019 / 7 / 2

الجمعة 2019 / 7 / 5

السبت 2019 / 7 / 6

المباراة
الثامن × األول
الخامس × الرابع
السابع × الثاني
السادس × الثالث
األول× الثامن
الرابع × الخامس
الثاني × السابع
الثالث× السادس
األول× الثامن
الرابع × الخامس
الثاني × السابع
الثالث× السادس

الدور
ربع النهائي1
ربع النهائي2
ربع النهائي3
ربع النهائي4
ربع النهائي1
ربع النهائي2
ربع النهائي3
ربع النهائي4
ربع النهائي1
ربع النهائي2
ربع النهائي3
ربع النهائي4

الجولة
الجولة األولى

الجولة الثانية

الجولة الثالثة
(إن وجدت)

 ..وفي دربي الشهباء :الجالء رد الدين لالتحاد

محمد هاشم إيزا
ش��هدت صالة األس��د مباراتي��ن في إطار
الجولة الثامنة من إياب دوري سلة رجال
جدد فيها الحرية الفوز على جاره اليرموك،
فيما رد الج�لاء الدين لمنافس��ه االتحاد
ف��ي مب��اراة غريب��ة األط��وار والمجريات
على المس��توى الفن��ي والتكتيكي ،وفي
التفاصيل:

الجالء × االتحاد 61 / 66

المراقبان :عبد الرزاق محمد ،نضال عيان.
األرباع.13/24 ،14/20 ،17/8 ،17/14 :
الحكام :الدوليون قاس��م حموي ،وس��ام
زين ،صفوان سيفو.
هي واحدة من أغرب المباريات الس��لوية
التي ش��هدتها حلب منذ س��نوات عندما
تمك��ن الجالء م��ن تحويل تأخ��ره بفارق
ً
أحيانا إلى  16نقطة وس��ط س��يطرة
وصل
اتحادي��ة مطلق��ة إل��ى فوز صري��ح جدير

تس��ديدات لناظاريان  2وواحدة لكل من
يعقوب وعبيد.
م��ن خ��ارج الق��وس أص��اب االتح��اد 3
تسديدات للصالح  2وواحدة لحريري.
احتس��ب الح��كام  21خطأ عل��ى الجالء
و 25على االتحاد خرج منه دياب الش��واخ
وتوفيق صالح.
حصل الجالء على  28رمية حرة اس��تثمر
منها  12نقطة.
حصل االتحاد على  21رمية حرة اس��تثمر
منها  15نقطة.

بالنهاي��ة وبف��ارق  6نقاط بع��د أن حمّل
فنيو اللعبة المس��ؤولية إلى مدرب الفريق
األحمر كامل��ة ومنهم عض��و اإلدارة أمير
كيال بسبب التبديالت غير المجدية التي
نفذها وعش��وائية التبديل التي انعكست
على اس��تقرار مجموعته وأدائها واستثمر
الجالء ضياع الفريق االتحادي في النصف
الثاني م��ن المباراة فلع��ب بجدية عالية
وأداء (الكوت��ش) دروي��ش فريقه بتقنية
عالي��ة أوصلته إلى الفوز الذي رد به الدين
لجاره.

مسيرة المباراة

تقدم االتحاد بالربع األول  17/14عن طريق
صالح وشواخ وحريري وبكر وسجل الجالء
من خالل نظاري��ان ويعقوب وصدير وفي
الش��وط الثاني استمرت س��يطرة االتحاد
فتفوق  17/8وس��جل له ت��راب والصالح
وللجالء حي��در لتصبح النتيج��ة 34/22
وفي الثال��ث أوصل االتحاد الفارق إلى 16
نقطة  40/24بدأ بعده��ا االنهيار فتقلص

فوز متجدد

الحرية × الجالء 74 / 78

إل��ى  48/42لالتحاد م��ع أفضلية للجالء
 14/20ع��ن طريق صدير وعبيد وناظاريان
ولالتحاد س��جل الصالح وت��راب في الربع
األخي��ر تع��ادل الطرفان وتب��ادال التقدم
الذي استقر لمصلحة الجالء  13/24وسط
تالش��ي للفريق األحمر مع انتهاء المباراة

بفوز مستحق لألزرق  61/66بتألق يعقوب
ونرسيس وحيدر وناظاريان.

إحصائيات

سجل للجالء :جورجي ناظاريان  ،14يامن
حيدر  ،12جميل صدير  ،16وسام يعقوب
 ،9مهران نرسيس  ،5إسحاق عبيد  ،5وائل

جليالتي .5
س��جل لالتحاد :توفيق صالح  ،18محمود
ت��راب  ،10دياب الش��واخ  ،9يزن حريري
 ،7س��يبوه خراجيان  ،5إي��اد حيالني ،5
أنطوني بكر  ،5علي ديار بكرلي .2
م��ن خ��ارج الق��وس أص��اب الج�لاء 4

المراقب��ان :طاه��ر جلبي ،محم��د ماجد
سنقجدار.
األرب��اع23/23 ،12/15 ،14/11 ،15/15 :
التمديد 10/14
الحكام :د .إيل��ي رهجي ،محمد عبه جي،
جورج طنوز.
خطف الحرية الفوز من اليرموك الجار في

الجول��ة (ً )15
فوزا للجي��ش على ضيفه
االتحاد ليحس��م المرك��ز الثاني لصالحه
وج��اء ف��وز الجي��ش بف��ارق ( )6نقاط
( )57/63حيث شهد الربع األول للمباراة
تقدم الجيش بفارق ( )11نقطة ()11/22
بثاليتي عمر الشيخ علي ورامي مرجانة
ومتابع��ات عب��د الوه��اب واختراقات
الريحان��ي فيم��ا كانت أب��رز محاوالت
االتحاد عبر أنطوني بك��ر وتوفيق صالح
وفي الربع الثاني وس��ع الجيش الفارق
( )5نق��اط إضافي��ة عبر رام��ي مرجانة
وطارق الجاب��ي وعبد الوه��اب فانتهى
الربع ( )10/15لتصبح النتيجة مع نهاية
الشوط األول ( ،)21/37وفي الربع الثالث
انتفض االتحاد وتفوق بفارق ( )10نقاط
حيث انته��ى الرب��ع ( )21/11بثالثيات
أنطون��ي ونديم ومحمود ت��راب األربعة
وفي الربع األخير خيم التعادل ()15/15
ليفوز الجي��ش بالمباراة والمركز الثاني،
وقد ق��اد المب��اراة الحكام وس��ام زين
ومصباح فاخوري وسامر دالي.

نتائج وترتيب

ش��هدت بقي��ة المباريات الس��ابقة فوز
اليرم��وك على مس��تضيفه النصر بفارق
( )9نقاط ( )59/68بعد أن أنتهت أرباع
المباراة ()19/18-13/16+18/20-9/14
وف��وز الجي��ش عل��ى اليرم��وك بفارق
( )44نقط��ة ( )64/108بع��د أن أنتهت
أرباع المب��اراة (-17/30-9/28-19/25
 )19/25وف��وز االتحاد على مس��تضيفه
النصر بف��ارق ( )46نقطة ( )68/114بعد
أن انتهت أربع المباراة (-14/23-11/31
.)25/27-18/33

مب��اراة متكافئة ومتوازن��ة احتاجت إلى
حصة إضافية حس��م فيها الحرية النتيجة
بعد أن ساد التعادل معظم الوقت.
الربع األول انتهى بالتعادل  15/15والثاني
ً
يرموكي��ا  14/11لتصب��ح النتيجة 29/26
والثالث عوض فيه الحري��ة الفارق فتقدم
 12/15ليسود التعادل  41/41وكذلك الرابع
انته��ى  23/23وختام المب��اراة في وقتها
األصل��ي  64/64وتف��وق الحري��ة بالحصة
التمديدية  10/14وخرج ً
فائزا .74/78
س��جل الحرية  4كرات م��ن خارج القوس
مقابل  7لليرموكيات.
احتس��ب على الحرية  36خطأ وخرج منه
بكري ملحو وحسن األحمد.
احتسب على اليرموك  30خطأ وخرج منه
ديكران ماكاريان وبيديك حراقيان.
حصل الحرية على  44رمية حرة غنم منها
 26نقطة.
حص��ل اليرموك عل��ى  54رمية حرة غنم
منها  23نقطة.

ً
اليرموك بطال لسلة صغيرات حلب

صغيرات حطين بطالت سلة ذهاب بطولة أندية الالذقية

اختتمت ف��ي ص��ال��ة ن���ادي الجالء
منافسات بطولة صغيرات حلب لكرة
السلة بمشاركة أندية الجالء اليرموك،
الحرية ،العروبة ،وتخلف بطل العام
الماضي فريق االتحاد؟!!
أقيمت المباريات وفق نظام «الميني
باسكت» بطريقة ال��دوري من مرحلة
واح��دة مع إل��زام الالعبات وهن من
مواليد  2007 -2006اللعب بطريقة
دفاع المان تومان في المباريات الست
خالل البطولة.

تطور

محمد عجان

ممي��زة أهلته للتفوق فف��از على نادي
الش��رطة  ،10/48وعلى نادي التضامن
 42/55وعل��ى ن��ادي تش��رين 21/46
وجمع  6نقاط كاملة.

بتفوق وتميز وبمس��توى جيد ومتطور
تص��در فريق صغي��رات ن��ادي حطين
مرحلة الذهاب من بطولة أندية الالذقية
والتي اختتمت منافساتها على مالعب
نادي تشرين المكشوفة بمشاركة أندية
تشرين ،حطين ،الشرطة ،التضامن.

وج��اء فريق صغي��رات نادي تش��رين
بالمرك��ز الثان��ي بعد ف��وزه على نادي
الش��رطة  10/21بع��د انس��حاب نادي
الشرطة وعلى نادي التضامن .20/34

وقد تصدر فريق صغيرات حطين مرحلة
الذه��اب بعد تحقيقه ثالث��ة انتصارات
جدي��دة وبف��ارق كبير م��ن النقاط بعد
تقديم��ه مس��توى ومه��ارات وفنيات

وح��ل فريق ن��ادي التضام��ن بالمركز
الثال��ث بفوز وحيد على نادي الش��رطة
 25/32وحل فريق نادي الش��رطة ً
رابعا
ً
وأخيرا بعد خسارته جميع مبارياته.

صدارة مطلقة

تشرين ثانياً

التضامن ثالثاً

رأي فني

فواز دال��ي رئيس اللجن��ة الفنية الذي
واكب فعاليات البطولة أبدى س��عادته
وارتياح��ه للمس��توى واألداء ال��ذي
قدمت��ه براع��م المس��تقبل م��ن كافة
األندي��ة ووص��ف إقام��ة البطولة على
مالعب مكش��وفة هي إلتاح��ة الفرصة
لعشاق اللعبة وأهالي الالعبات لحضور
المباري��ات وتاب��ع الدال��ي أن الصيف
ً
ً
واسعا لس��لة الالذقية
نش��اطا
سيشهد
على صعيد بط��والت لكافة الفئات وأن
كرة الس��لة الس��احلية عادت إلى ألقها
ونش��اطها وتواجدها الفعال من جديد
وسنواصل بمحبة ومسؤولية.

أثبتت صغيرات اليرموك تطورهن وعلو
كعبهن واستحقين لقب البطولة بجدارة
وكفاءة تحت قيادة المدربة والالعبة
المعروفة ميغريك يعقوبيان واإلداري
المتابع بنيامين مارونيان وحقق الفوز
في مبارياتهن على العروبة 39/58
والحرية  40/41في مباراة متوازنة
متكافئة حسمت نتيجتها بالثواني
األخيرة وعلى الجالء باقتدار .52/66
وفي مباراة المركزين الثاني والثالث
خطفت الجالء ً
فوزا بفارق نقطة واحدة
من صغيرات الحرية في اللحظات
المتالشية بعد أن تقدمت الخضراوات
معظم ال��وق��ت وانتهت للزرقاوات
 48/49وكانت الجالئيات تفوقن على
العروبيات  32/44بقيادة الحكام :يحيى

سبسبي ،محمد عبه جي ،بيديك بزدكيا،
بدورهن الخضراوات فزن على واعدات
العروبة .41/57

مواهب وتكريم

ضم فريق اليرموك الواعدات :صونيا
جامسكيان ،ميريال جباريان ،زيال
مارديكيان ،كيداك سركيس ،أرينا
بوش كارنيان ،آنا ماريا دير بوغوصيان،
جويل غبابيان ،باردي قالجيان ،كالين
دميرجيان ،ليليتا سركيس ،آربي أربيان.
في ختام البطولة تم تتويج الفرق الثالثة
األولى بالميداليات التذكارية وشهادات
التقدير وحمل اليرموك كأس البطولة
وكرمت اللجنة الفنية لكرة السلة ممثلة
برئيسها المهندس طاهر جلبي ك ًال من:

هدافة البطولة صونيا جامسكيان ،أفضل
العبة كيداك سركيس ،عضو اتحاد
السلة الحكم الدولي السابق جمال
الترك ،الدكتور أنطوان عته رئيس
نادي الجالء ،المهندس كيفورك ماديان
رئيس نادي اليرموك ،المربي والخبير
المهندس هاني سفتلي ،اإلعالمي محمد
هاشم إيزا.

نشاطات قادمة

من جهتها تواصل فنية السلة الحلبية
ً
اعتبارا من بداية
نشاطاتها فتقيم
األسبوع الجاري بطولة أندية المحافظة
لفئة الشبالت مواليد 2005 -2004
بغرض انتقاء العبات منتخب المحافظة
ومساء األح��د الماضي نظمت ندوة

تثقيفية تحكيمية جمعت خبرات
وك��وادر األندية من مدربين وإداريين
ومهتمين بهدف عرض جميع التعديالت
والمستجدات في قانون اللعبة حاضر
فيها :الحكام الدوليون السابقون :أحمد
منصور ،محمد ماجد سنجقدار ،عدنان
العاني ،جمال الترك ،كما تنطلق على
مالعب نادي االتحاد في الشهباء بطولة
األندية للميني باسكت الخاصة بمواليد
 2009 -2008للجنسين ترافقها في
صالة نادي الحرية دورة تنشيطية لفرق
السيدات.
من جهة أخرى بدأت تدريبات منتخب
أشبال سلة حلب  2005 -2004تدريباته
بقيادة المدرب منير عتال.
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إعداد ربيع حمامة

مصر ونيجيريا والجزائر والمغرب أول الواصلين لدور الـ 16في كأس األمم اإلفريقية

اليوم والتاريخ
السبت 29/6

تتواصل منافسات كاس األمم اإلفريقية
ً
حاليا في المالعب
لكرة القدم المقام��ة
المصرية واستطاع فيها منتخب الفراعنة
حجز تذكرة العبور للدور الثاني ( الس��تة
ً
ً
بعيدا
مبكرا عن المجموعة األولى
عشر )
عن أي مفاجأة من انتصارين قبل جولة
الختام  ،على جمهورية الكونغو بهدفين
دون رد بع��د فوز اإلفتت��اح بهدف على
زيمباب��وي  ،يليه بالمجموع��ة أوغندا 4
نقاط ث��م زيمبابوي بنقط��ة وجمهورية
الكونغو الديمقراطية خالي الوفاض .
وكذلك فعل المنتخ��ب النيجيري الذي
تصدر المجموع��ة الثانية بنقاطه الكاملة

من فوزين على غينيا وبوروندي بالنتيجة
ذاته��ا بهدف دون رد ويلي��ه بالمجموعة
كل م��ن غيني��ا ومدغش��قر ورصيد كل
منهما نقطة ثم بوبورندي من دون نقاط .
وف��ي ثالث المجموع��ات كانت تمتلك
الس��نغال والجزائر  3نق��اط من فوزيهما
على وتنزانيا وكينيا على التوالي وبنفس
النتيجة  2/0قبل أن تفوز الجزائر بهدف
دون رد على السنغال وتضمن تأهلها .
وف��ي المجموع��ة الرابع��ة كان��ت أيضاً
تمتلك المغرب وس��احل العاج  3نقاط
من فوزيهما على ناميبيا وجنوب إفريقيا
بالنتيج��ة ذاتها به��دف دون رد قبل أن

يحسم المغاربة موقفهم ويهزموا ساحل
العاج بهدف .
وتنفرد مالي بصدارة خامس المجموعات
بـ 4نق��اط بعد فوزها بالجولة األولى على
موريتانيا بنتيجة كبيرة  4/1بوقت تعادل
فيه المنتخب التونس��ي بشكل مفاجئ
م��ع أنغوال به��دف لمثله قم م��ع مالي
المتصدرة بالنتيجة ذاتها .
األم��ر مش��ابه بآخ��ر المجموع��ات (
السادسة) التي تتصدرها الكاميرون بعد
فوزها على غينيا بيساو بهدفين نظيفين
فيما تقاس��م غان��ا وبنين النق��اط بعد
تعادلهما بهدفين لهدفين .

األحد 30/6

االثنين 1/7

الثالثاء 2/7

ينطلق دور الـ 16يوم الجمعة القادم

هل سيستطيع تعويض الخماسي الراحل؟

برشلونة يعلن رحيل العبه

كوفاتش يطالب العمالق البافاري بـ 4صفقات جديدة
أبلغ الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ
األلماني مس��ؤولي النادي البافاري بمطالبه في
س��وق االنتقاالت قبل بدء فترة اإلعداد للموس��م
المقبل.
ً
ووفق��ا لتقارير إعالمية ف��إن كوفاتش أبلغ إدارة
ناديه بحاجت��ه لـ 4العبين ُجدد رغ��م إبرام عدة
ً
مؤخرا كالفرنس��ي لوكاس هيرنانديز إلى
صفقات
جانب يان فيتي أرب من هامبورغ األلماني.
ويرغ��ب الم��درب الكرواتي ف��ي تعويض رحيل
الخماس��ي آريين روبن ،فرانك ريبيري ،رافينيا،
خاميس رودريغيز وماتس هوميلز هذا الصيف.
وحاولت إدارة النادي األلماني التعاقد مع ليروي
س��اني جناح مانشس��تر س��يتي اإلنكليزي ،إلى
جان��ب رودريغو هيرنانديز العب وس��ط أتلتيكو

ً
رسميا عن رحيل أندريه غوميز العب الوسط
أعلن نادي برشلونة اإلسباني
إلى صفوف إيفرتون اإلنكليزي بشكل نهائي.
ولع��ب البرتغالي في صفوف إيفرتون على س��بيل اإلعارة في الموس��م
الماض��ي لكن النادي اإلنكليزي فعّل بند ش��راء الالع��ب مقابل دفع 22
مليون جنيه استرليني لبرشلونة.
ً
وانض��م غوميز البالغ م��ن العمر  25عاما إلى برش��لونة قبل ثالثة أعوام
قادم��ا من فالنس��يا مقابل  35مليون يورو وش��ارك ف��ي  29مباراة مع
إيفرتون في الموسم الماضي.
على النقيض أعلن الفريق عن تعاق��ده مع المدافع الهولندي مايك فإن
بيغين بعقد ممتد لمدة عامين في صفقة انتقال حر.
ويمتد عقد فإن بيغين مع برشلونة حتى  2021مع وضع شرط جزائي في
عقد الالعب البالغ من العمر  20عاما بقيمة  100مليون يورو وس��يلعب
في الفريق الرديف للنادي الكاتالوني في الموسم المقبل.

الملكي يكشف موعد ضم مبابي

مدري��د اإلس��باني لكن تل��ك المس��اعي باءت
بالفشل.
وب��دأت اإلدارة في البحث عن خي��ارات جديدة
في الميركاتو لتلبي��ة متطلبات كوفاتش لتوجه
أنظارها نح��و عثم��ان ديمبلي جناح برش��لونة
اإلس��باني كخطة بديلة كما عاد كالوم هودسون
أودوي مهاج��م تشيلس��ي اإلنكلي��زي لدائ��رة
اهتمامات البايرن إلى جانب س��تيفن بيرجوين
جناح آيندهوف��ن الهولن��دي باإلضافة لتفاوض
ً
مؤخرا مع أوزان كاباك مدافع شتوتغارت.
النادي
ويخش��ى كوفات��ش بدء فت��رة اإلع��داد بقائمة
محدودة ال تزيد عن ً 19
العبا ال سيما مع اقتراب
جيروم بواتينغ وريناتو سانشيز من الرحيل خالل
األسابيع القليلة المقبلة.

ليفربول يعلن عن أولى صفقاته الصيفية
أعل��ن ليفربول عن أول��ى صفقاته الصيفي��ة بعد توصله
التفاق مع زفولة الهولندي على ضم العبه فإن دن بيرج.
وضم ليفربول دن بيرج بعقد طويل األمد لمدة  6مواس��م
وبذلك يعتبر ثالث العب هولندي في ليفربول بعد الثنائي
فيرجيل فإن ديك ،وجورجينو فينالدوم.
ً
وعلق الالعب عل��ى انضمامه لليفربول ،قائال :إنه ش��عور
رائع بالنس��بة لي فهو أكبر نا ٍد ف��ي العالم ،حلمي أصبح
حقيقة ،أنا متحمس ً
جدا.
وأض��اف :لقد انضم أكثر من العب تابع ألكاديمية النادي
للفري��ق األول إنه أمر ال يص��دق ،خاصة عندما يحدث في
األندية الكبرى.
وبس��ؤاله عن مدربه الجديد يورغن كل��وب ،قال :بالطبع
ً
مؤخرا
كلوب شخص رائع وواحد من أسباب نجاح النادي
ً
وأيضا أحد األسباب التي دفعتني للتواجد هنا ،أعتقد أن
هذا هو أفضل مكان بالنسبة لي للتطور ،وأتمنى أن ألعب
الكثير من المباريات.
ولعب ف��إن دن بيرج  15مب��اراة في ال��دوري الهولندي

تشيلسي يستقر على شراء
العب الميرينغي

العبا ً
الموس��م الماضي ويعتبر ً
أيضا في صفوف منتخب
الطواحين تحت ً 19
عاما.

توصل تشيلس��ي إلى اتفاق مع لاير
مدريد ،بش��أن التعاقد مع الكرواتي
ماتيو كوفاسيتش بشكل نهائي رغم
حرمانه من التعاقد لمدة فترتي قيد،
ألنه مس��جل في النادي من الموسم
الماض��ي .وتعاق��د تشيلس��ي م��ع
كوفاسيتش لمدة موسم على سبيل
اإلعارة تنتهي بانقضاء الشهر الجاري.
وشارك كوفاس��يتش في  51مباراة
بقمي��ص تشيلس��ي ف��ي مختلف
المس��ابقات الموسم الماضي ،وكان
عضوا ً
ً
بارزا في تحقيق لقب اليوروبا
ليغ على حساب أرسنال.
ويحق لتشيلس��ي تقعيل بند الشراء
النهائ��ي مقاب��ل  45ملي��ون جنيه
إسترليني يدفعها لريال مدريد.

رغم اقترابه غير الرسمي من برشلونة ..الجدل مستمر حول مصير نيمار

تخلت إدارة لاير مدريد عن فكرة التعاقد مع النجم الشاب كيليان مبابي
خالل االنتقاالت الصيفية الجارية وأجلت العملية إلى وقت الحق ..حيث
ق��ررت فتح مل��ف مبابي مرة أخ��رى عام  2020حي��ن “تصبح الظروف
مواتية” مع إدارة باريس سان جرمان.
وكان رئيس النادي الباريس��ي قد ش��دد على أن الالعب البالغ من العمر
ً
عام��ا لن يغادر “حديقة األمراء” خالل الصيف الحالي فيما قرر مبابي
20
الصمت وعدم الحديث لوسائل اإلعالم بشأن مستقبله.
وكانت مصادر قد أكدت قبل أس��ابيع عزم لاير مدريد تقديم عرض بقيمة
 280ملي��ون ي��ورو ( 315مليون يورو) من أج��ل الحصول على خدمات
مبابي.

التزال أخب��ار البرازيلي نيمار تش��غل
الصحاف��ة العالمية حيث ت��كاد ال تمر
س��اعة إال وتحمل ً
خبرا ع��ن احتمالية
انتقاله إلى برش��لونة ،وفي الس��اعات
الماضي��ة توصل البرازيل��ي إلى “اتفاق
ش��فهي” يقض��ي بع��ودة المهاجم إلى
صف��وف الفري��ق الكتالون��ي ،وقال��ت
صحيفة س��بورت”يملك برشلونة ً
اتفاقا
ً
ش��فهيا مع نيمار لك��ي يرتدي قميص
البالوغرانا للمواسم الخمسة القادمة.
وأضاف��ت :واف��ق نيم��ار عل��ى العقد
المع��روض علي��ه من قبل برش��لونة،
وهذا م��ا تس��تطيع س��بورت تأكيده
بطريقة حصري��ة ،موافقة الالعب كانت
حاسمة ،وقد وافق على تخفيض راتبه
إلى النصف مقابل م��ا يتقاضاه حاليا..

م .سالم عالوي

إن عرض برشلونة الحالي هو  24مليون
ي��ورو القري��ب مم��ا كان يتقاضاه في
برش��لونة قبل رحيله إلى سان جرمان
عام .2017
وتش��ير الصحف إلى أن نيمار يتقاضى
ً
ً
س��نويا مقداره  35مليون يورو في
أجرا
صفوف فريق العاصمة الفرنسية.
نقطة أخرى قد تس��هل من عودة نيمار
إل��ى برش��لونة أن الالعب قرر س��حب
الدعوى المقدمة ضد الفريق الكاتالوني
المتعلقة بع��دم دفع األخير تعويضات
له تق��در ب 26مليون يورو لدى رحيله
عنه.
وبقي��ت صحيفة “س��بورت” حذرة في
ما يتعلق بإتمام الصفقة وإقناع س��ان
جرمان بالتخل��ي عن نيمار بعد انتقاله

رئيس التحرير

إليه مقابل صفقة قياس��ية بلغت 222
مليون يورو صيف عام .2017
وأضافت:ه��ذا االتفاق الش��فهي خطوة
عمالقة في المفاوضات لالنتقال النهائي
للبرازيل��ي لك��ن األم��ر األكث��ر تعقيدا
يبق��ى الحصول عل��ى موافق��ة باريس
س��ان جرم��ان بالتخل��ي عنه ،مش��يرة
إلى أن المفاوضات تتم عبر وس��يطين
نظرا للعالقات الس��يئة بي��ن الناديين.
وبحس��ب وس��ائل إعالم عدة ،لن يتردد
س��ان جرمان في التخلي عن نيمار في
حال حصوله على عرض ضخم.
وكان نيم��ار أمضى أربع س��نوات في
صفوف برشلونة ( )2013-2017وأحرز
في صفوف��ه دوري أبط��ال أوروبا عام
.2015

أنــــور البكــر

مدير التحرير

الفريقان
موريتانيا × أنغوال
الكاميرون × غانا
بينين × غينيا بيساو
مدغشقر × نيجيريا
بوروندي × غينيا
زمبابوي × ج .الكونغو
أوغندا × مصر
ناميبيا × ساحل العاج
ج .إفريقيا × المغرب
كينيا × السنغال
تنزانيا × الجزائر
غينيا بيساو × غانا
بنين × الكاميرون
أنغوال × مالي
موريتانيا × تونس

المجموعة
5
6
6
2
2
1
1
4
4
3
3
6
6
5
5

التوقيت
5.30
8.00
11.00
7.00
7.00
10.00
10.00
7.00
7.00
10.00
10.00
7.00
7.00
10.00
10.00

قمة مبكرة بين البرازيل واالرجنتين
في نصف نهائي «كوبا أمريكا»

وصل��ت بطولة كوبا أمريكا  2019لكرة
الق��دم المقامة ً
حاليا في البرازيل إلى
دور نصف النهائي حيث ستكون القمة
المنتظ��رة نحو النهائي فج��ر األربعاء
الق��ادم ( )3.30وتجم��ع البرازيل مع
األرجنتي��ن  ،حي��ث ج��رت الجمعة
مباراتان بالدور ربع النهائي  ،شهدت
األول��ى قم��ة البرازي��ل والبارغ��واي
وكانت مواجهة ثأرية ( خرج أصحاب
األرض من ربع نهائي نس��ختي 2011
و 2015على يد البارغواي ) وحس��مها
الفري��ق البرازيلي ه��ذه المرة بركالت
الترجي��ح  4/3بعد تعادلهما الس��لبي
بالوقتين األصل��ي واإلضافي ،والتقت
بالثاني��ة األرجنتي��ن الطامح��ة إلى

تضميد جراح الماضي (تأهلت كثاني
المجموع��ة الثاني��ة ) م��ع فنزوي�لا
صاحبة المركز الثاني  ،وش��هد استاد
ماراكانا في ري��و دي جانيرو هدفين
للمنتخ��ب األرجنتين��ي س��جلهما
مارتينيز وجيوفاني بشباك فنزويال.
وحج��ز منتخ��ب تش��يلي مقع��ده
بنصف النهائي بعد تغلبه فجر أمس
الس��بت على كولومبيا  5/4بركالت
الترجي��ح بع��د التع��ادل الس��لبي ،
وسيلعب تشيلي مع الفائز من مباراة
أوروغواي و بي��رو التي جرت بوقت
متأخ��ر أمس ( الجريدة على الطابع)
وموعد المباراة فجر الخميس القادم
(.)3.30

يوفنتوس يغازل دي ليخت
يس��تعد نادي يوفنت��وس بطل إيطاليا في آخر ثماني س��نوات
لرصد س��بعين مليون يورو لضم قل��ب الدفاع الهولندي الدولي
الشاب ماتياس دي ليخت ،بحسب ما ذكرت مصادر مقربة من
الفريق اإليطالي ،وارتبط اس��م مدافع أياكس أمس��تردام البالغ
ً 19
عاما باالنتقال إلى برشلونة اإلسباني ثم باريس سان جرمان
الفرنسي.

مارادونا ينفي إصابته بالزهايمر
نفى أس��طورة كرة الق��دم األرجنتيني دييغ��و مارادونا التقارير
اإلعالمية التي أشارت مؤخرا إلى إصابته بمرض الزهايمر.
ونشر مارادونا تسجيل فيديو عبر حسابه في إنستغرام قال فيه:
لست في مرحلة الموت.
وأضاف مارادونا ( 58عاما “اسمع الناس يتحدثون عن الزهايمر
ولك��ن الكثير منهم ال يعرفون ما هو الزهايمر”إنه مرض بش��ع
الناس تموت من الزهايمر ،لكني لست في مرحلة الموت).

أيهم الحمزاوي

المدير الفني

سورية  -دمشق  -برامكة
هاتف - 2125809 :فاكس - 2119745 :ص.ب967 .
alitihad82@gmail .com - www.alitihad.org

سورية  -دمشق  -برامكة  -هاتف - 2125809 :فاكس - 2119745 :ص.بalitihad82@gmail.com - www.alitihad.org - 967 .

يستعد لسباق كابري نابولي

السنة  | 36العدد  | 1894األحد  30حزيران 2019

اللواء جمعة أكد على االستفادة القصوى من المعلومات

محافظة دير الزور تكرم السباح العالمي صالح محمد ختام دورة تأهيل المدربين الدولية بالريشة الطائرة
مالك الجاسم

صبحي أبو كم

إلنجازات��ه الكثي��رة الت��ي حققه��ا
ولحضوره الدائم على منصات التتويج
ك��رم محافظ دي��ر الزور عب��د المجيد
الكواكبي بطل السباحة العالمي صالح
مهيدي محمد بحض��ور رائد الغضبان
رئي��س مكت��ب الش��باب الفرع��ي
والدكتور مال��ك العمر رئيس مجلس
محافظة دير الزور وكنعان عبد الوهاب
نائب رئيس المكتب التنفيذي.
وخ�لال حديث��ه أش��اد محاف��ظ دير
الزور باإلنجازات التي حققها الس��باح
وبإنج��ازات الرياضيي��ن الس��وريين
الذين كان لهم حض��ور في المحافل
العربية والدولي��ة وحققوا الكثير من
اإلنجازات من خالل رفع علم س��ورية
في الكثير م��ن البطوالت وكانوا خير
س��فراء لبلده��م ألن االنتص��ار الذي
يتحقق هو انتصار للوطن.
بدوره ش��كر الس��باح صال��ح محمد
المحاف��ظ عل��ى التكريم ال��ذي يعد
ش��هادة تقدي��ر واعتراف بم��ا يقدمه

اختتم��ت دورة صق��ل مدرب��ي
الريش��ة الطائرة (المستوى االول)
في قاعة المؤتم��رات بمقر االتحاد
الرياضي العام بحضور اللواء موفق
جمع��ة رئي��س االتح��اد الرياضي
العام وبمشاركة  30دارسا ودارسة
وحاض��ر فيه��ا المحاض��ر الدولي
المالي��زي س��ام بنت��ان وحص��ل
الدارس��ون في نهايتها على شهادة
تدريب دولية بالريش��ة الطائرة بعد
أن خضع��وا إل��ى اختبارين نظري
وعملي وتناولت الدورة محاضرات
عن مب��ادئ التدري��ب وخصائصه
وواجبات المدرب المناسبة النتقاء
الالعبين وخطة التدريب وفلس��فة
التدريب.

الرياضي ,ويش��جع عل��ى المضي في
التدريب لتحقيق المزيد من االنجازات
والبطوالت لرفع علم الوطن ً
عاليا.
وفي تصريحات لـ(االتحاد) قال صالح
محمد :ينصب اهتمام��ي ً
حاليا على
التحضير للمش��اركة في سباق كابري
نابولي الذي يقام في ش��هر ايلول هذا

الع��ام وفت��رة التحضير قائم��ة لهذا
االس��تحقاق المهم وأواصل تدريباتي
بفترتي��ن صباحية ومس��ائية بوجود
الكادر التدريبي والطب��ي ودعم كبير
م��ن المكت��ب التنفي��ذي لالتح��اد
الرياضي العام واتحاد اللعبة.
واضاف :برغ��م ما حققته لدي طموح

ً
دائم��ا وهو تحقيق
أس��عى لتحقيقه
المزيد م��ن اإلنجازات لبلدي الحبيب
س��ورية ورفع علم الوط��ن في جميع
المحاف��ل الدولية ,وفي الختام اتوجه
بالش��كر للمكتب التنفي��ذي لالتحاد
الرياضي الع��ام واتح��اد اللعبة على
الدعم الكبير واالهتمام الالمحدود.

أندية دمشق تناقش تحضيراتها لـدورة «لعيونك يا شام »2019
ربيع حمامة
التق��ى مهن��د ط��ه رئي��س اللجنة
التنفيذية لالتحاد الرياضي بدمشق
رؤس��اء أندية دمش��ق والمنسقين
الرياضيين باألندية لبحث ومناقشة
آخر التطورات على طريق االستعداد
دورة (لعيونك ياش��ام) بنس��ختها
الثالث��ة والتي من المق��رر اقامتها
بالفت��رة م��ن  7ولغاي��ة  23تم��وز
القادم.
وتشهد منافس��ات العام  26رياضة
هي العاب الكرات (القدم والس��لة
والطائرة واليد والمضرب والطاولة)
العاب القوى والس��باحة والدراجات
والترياثل��ون والش��طرنج والمبارزة
والقوس والسهم والجمباز والريشة
الطائ��رة والبلي��اردو والمالكم��ة
والكاراتي��ه والمصارعتين الرومانية
والح��رة باإلضافة إل��ى العاب رفع
األثق��ال والق��وة البدني��ة والجودو
والكي��ك بوكس��ينغ والموت��اي
والتايكواندو.
معظم األلعاب أعاله ستشارك فيها
األندية بفئات األش��بال والناشئين
والش��باب للذكور واإلن��اث وتدخل
فئة الصغار للجنس��ين أيضا ببعض
األلع��اب ،وحدد منتصف األس��بوع

اتحاد نشيط

الل��واء موفق جمعة ق��ال في كلمة
أمام الدارس��ين أن الرياضة السورية
حاضرة ومس��تمرة بأبط��ال وبطالت
المنتخب��ات الوطني��ة لتحقي��ق
االنج��ازات الرياضية ,وأش��ار الى أن
اتحاد الريشة الطائرة من االتحادات
النش��يطة محليا وخارجي��ا ,واللعبة
تحظى باهتمام كبي��ر من المكتب
التنفي��ذي لالتحاد الرياض��ي العام
ألن اتحاد اللعبة يتبع اس��لوبا علميا
موضوعي��ا ,ويتعام��ل مع ك��وادره
كأس��رة واحدة ,وطلب من الدارسين
والدارسات االس��تفادة القصوى من
المعلوم��ات التي قدم��ت لهم وأن
تنعك��س عل��ى أرض الواق��ع خالل
العملي��ة التدريبي��ة ف��ي مالع��ب
وصاالت الريش��ة الطائرة ,واالهتمام
بالقواع��د والمواه��ب والخام��ات
الرياضية.

رفد االندية

وذكر باسل الدرة نائب رئيس اتحاد
الريش��ة الطائ��رة أن ال��دورة التي
أقيم��ت ضمن خطة اتح��اد اللعبة
لعام  2019وبالتع��اون مع االتحاد
اآلسيوي وبإشراف المحاضر الدولي
الماليزي س��ام بنتان لتأهيل كوادر
جديدة وتأتي ضم��ن خطة االتحاد
لرب��ط الجان��ب العلم��ي بالعملي
واالهتمام بالمسائل الفنية للنهوض
بواق��ع اللعبة وتأهيل كوادر جديدة
لرفد األندية بمدربين بس��وية جيدة
ورفع مس��توى المدربين القائمين

عل��ى العم��ل حاليا الفت��ا الى أن
الهدف م��ن الدروة توس��يع قاعدة
اللعبة ,وإعادة ترتي��ب المتطلبات
التدريبية المرحلة القادمة.

معلومات قيمة

الم��درب عم��ار طب��اع الحائز على
المرك��ز االول في ال��دورة وهو من
مدين��ة حلب ق��ال :ب��دأت اللعب
ع��ام  1988ببطولة الجمهورية لفئة
االش��بال وترفعت بكاف��ة الفئات
وصو ًال لفئة الرجال ,احرزت المركز
االول ف��ي بطولة الع��رب بالعراق
ع��ام  2003وبطول��ة غرب آس��يا

ً
وحاليا عضو
ف��ي البحري��ن ,2004
لجنة المسابقات في اتحاد الريشة
الطائ��رة وأمين س��ر اللجنة الفنية
بحل��ب ,واق��وم بتدري��ب منتخب
حلب ضمن مركز تدريبي ,وأضاف
حصلن��ا خالل ه��ذه ال��دورة على
ً
ً
ومميزا
ملفتا
معلومات قيمة وكان
طريق��ة تقدي��م المعلوم��ة وإلقاء
المحاضرات والتدريب��ات العملية
م��ن قب��ل المحاض��ر اآلس��يوي,
واتمن��ى التوفيق التحاد الريش��ة
الطائ��رة لالق�لاع به��ذه الرياض��ة
لتواكب المستويات العالمية.

األحمد تعاقد مع القادسية
ً
ً
نهائي��ا لتثبي��ت
موع��دا
الماض��ي
األندية لأللعاب التي ستش��ارك بها
بالبطولةً ،
علما أن كرة القدم تقتصر
على ه��ذا العام على فئة االش��بال
فقط وس��تجري مبارياتها بمالعب
المج��د والجي��ش والمحافظ��ة
والفيح��اء الصناع��ي ،كما س��يتم
انتق��اء المميزي��ن م��ن البطول��ة
إلقحامه��م منافس��ات األولمبي��اد
الوطني الس��وري الرابع للناش��ئين
الذي س��يجري بدمش��ق ً
أيضا بعد
بطولة لعيونك يا شام.
كل م��ا س��بق تمت مناقش��ته في
االجتم��اع واعتماده ،ون��وه رئيس

التنفيذية إلى أهمية ضبط األلعاب
والمش��اركين ومتابعة إجراء اتهم
التنظيمي��ة وتدريباته��م منذ اآلن
وخاصة العاب القوة والتدقيق على
المدربي��ن وكش��وف الالعبين .أما
ع��ن حفل االفتتاح فقال :س��يكون
ً
ً
وبس��يطا يعب��ر ع��ن رياضة
أنيق��ا
دمش��ق كعادته ويتضم��ن فقرات
رياضية واستعراض الفرق المشاركة
وتم تحديد موعده يوم األحد السابع
من تموز الس��اعة السابعة في صالة
الجالء بدمشق.
وأصبح��ت بطولة لعيونك يا ش��ام
ً
ً
س��نويا وأكبر تجمع رياضي
تقليدا

صيف��ي يخطف األنظ��ار إليه حيث
تس��تعد له جميع األندية بالعاصمة
إضاف��ة لبع��ض أندي��ة محافظتي
ريف دمشق والقنيطرة بقوة ويشهد
تواجد مئ��ات الرياضيي��ن في ظل
متابعة مباشرة من اللجنة التنفيذية
واللجان الفنية وهو متنفس حقيقي
لرياضة دمش��ق تقف علي��ه األندية
عل��ى مس��توى ألعابه��ا وكوادرها
على ح��د وحققوا نتائج متوس��طة
أكس��بتهم الخبرة ً
نظرا لقوة البطولة
التي تش��هد مش��اركة نخبة آس��يا
ً
عالميا
وأصح��اب مراك��ز متقدم��ة
سواء.

محمد هاشم إيزا
أنهى العبنا الدولي الشاب أحمد األحمد
ً
موسما ً
ً
وناجحا
طيبا
الملقب بـ(عليش)
مع ن��ادي ضمك الس��عودي وصعد به
إلى مصاف الدوري الممتاز منتق ًال إليه
من نادي االتحاد الس��وري ،وسط أنباء
متضاربة عن عروض س��خية قدمت له
م��ن عدة أندية في العراق والس��عودية
والكوي��ت ،العبنا الش��اب وص��ل إلى
دمش��ق لاللتح��اق بمعس��كر منتخبنا
الوطني وف��ي مقر إقامته بفندق الهدف
سألناه عن خاتمة العروض فقال:
ما نشرته صفحات التواصل االجتماعي

ً
ً
موسما
صحيحا والحمد لله قدمت
كان
ً
جيدا م��ع (ضمك) الس��عودي وكنت
عند حس��ن الظن كالعب عربي سوري
محت��رف إضاف��ة إل��ى بقي��ة إخوتي
وزمالئي الالعبين المتميزين والرائعين
في أندية الخليج.
وأكد علي��ش أن عدة ع��روض وصلته
لكنه في األخير اختار القادسية الكويتي
وبعقد لمدة موس��م واح��د قيمته 150
أل��ف دوالر بع��د أن ح��اول الجان��ب
الكويتي إقناع العبنا الش��اب بالتوقيع
لموس��مين اثنين لقاء مبلغ قدره 200
ألف دوالر لكن عليش أصر على موسم
واحد وتم االتف��اق بموجبه مع النادي
الكويتي.

يغادرنا الخميس إلى الهند ...واليوم منتخبنا األول يعود لتدريباته في دمشق
يعود منتخبنا الوطني للرجال لكرة
الق��دم اليوم الس��بت إل��ى ملعبه
ً
اس��تعدادا لمشاركته في
التدريبي
دورة الهند الدولية س��يترافق ذلك
م��ع إعالن فج��ر ابراهي��م المدير
الفني للمنتخب للقائمة الرئيسية
المشاركة في الدورة وسيكون موعد
االنطالقة يوم الخميس القادم (4
تموز) حيث تفتتح في السابع منه
بلق��اء الهند مع طاجكس��تان وفي
الي��وم التالي يلع��ب منتخبنا مع
كوريا الش��مالية ،ويع��ود منتخبنا
ليلتقي منتخب طاجكس��تان في
العاشر من تموز ،كما تلتقي الهند
مع كوريا الش��مالية ف��ي  13منه،
وبعده��ا بيومين يلتق��ي منتخب
كوريا الش��مالية مع طاجكستان،
فيم��ا س��يكون الخت��ام بالمباراة
السادس��ة بالبطولة التي ستجمع
منتخبن��ا مع أصح��اب األرض في
السادس عشر موعد ختام الدورة.

استمرار باالنتقاء

وكان منتخبنا قد خضع لمعس��كر
تدريبي األس��بوع الماض��ي (تاله
إجازة قصيرة لالعبين) على ملعب

الفيحاء بدمش��ق بإش��راف المدير
الفن��ي فج��ر ابراهيم ومس��اعديه
محم��د غس��ان معت��وق ورضوان
األب��رش إضافة لم��درب الحراس
صفوان الحسين.
وكما هو مخطط م��ن قبل الجهاز
الفني للوقوف على المستوى الفني
والبدن��ي لالعبين ف��ي مراكزهم
داخ��ل المس��تطيل األخض��ر تم
تقسيمهم الى مجموعتين واللعب

مباراة كاملة ف��ي أغلب التمارين،
ارتفع خاللها وقت المباريات التي
تراوح��ت بي��ن  70/80/90دقيقة
للوص��ول إل��ى قناعة فني��ة لكل
الع��ب قبل خوض بطولت��ي الهند
الدولية ،وبطولة اتحاد غرب آس��يا
التاسعة والتي ستقام في مدينتي
كربالء واربيل بالعراق للمرة األولى
مطلع آب القادم وتش��هد مشاركة
 9منتخب��ات وهي الع��راق (البلد

المضي��ف) ،الس��عودية ،األردن،
فلس��طين ،لبنان ،،اليمن ،الكويت
والبحري��ن باإلضاف��ة لمنتخبن��ا
الوطن��ي عل��ى طريق االس��تحقاق
األكب��ر واأله��م وه��و التصفيات
المزدوج��ة لنهائيات كأس آس��يا
وكأس العالم.
واعتمد ال��كادر الفن��ي للمنتخب
ً
دروس��ا نظرية س��بقت بعض
على
التمارين تم خالله��ا عرض فيديو

لمباري��ات (التقس��يمة) بي��ن
الالعبي��ن تضمن تحلي� ً
لا ألدائهم
ومكام��ن التمرك��ز والتمري��رات
الصحيح��ة والخاطئة ل��كل العب
بمن فيهم حراس المرمى.
ً
علم��ا أن الالعب��ان ماه��ر دعبول
وخطاب مش��لب التحقا مع نادي
الوثبة والالعبان عبد الرزاق محمد
وعبدهللا الشامي مع نادي الطليعة
ليش��اركا ف��ي المب��اراة النهائي��ة

لبطول��ة كأس الجمهوري��ة الت��ي
أقيمت مساء أمس الجمعة.

التزام وتشكيل

وكانت مرحل��ة التحضي��ر الثالثة
ضم��ن خط��ة اع��داده للتصفيات
المش��تركة لنهائيات آس��يا ٢٠٢٣
وكأس العال��م  ٢٠٢٢بدع��وة
الالعبين :ابراهي��م عالمة ،محمد
مرم��ور ،محمد كواي��ة ،تامر حاج
محم��د ،خال��د كردغل��ي ،ش��اهر

ش��اهين ،عب��د ال��رزاق المحمد،
علي س��عيد ،محمد األحمد ،كامل
حميش��ة ،فراس الخطي��ب ،خالد
حجي عثمان ،حس��ن أب��و زينب،
أحم��د ش��مالي ،ماه��ر دعب��ول،
حس��ن خض��ور ،احم��د األحم��د،
خطاب مشلب ،علي حسن ،نصوح
نكدلي ،عمر ريحاوي ،ورد س�لامة،
عمرو جنيات ،أحمد أش��قر ،أحمد
مدنية ،باس��ل المصطفى ،يوسف

الحم��وي ،محمد فارس األرناؤوط،
محمد الواكد ،كما أضاف االبراهيم
خمسة العبين هم الحارس شاهر
شاكر ومحمود يونس ومؤيد خولي
ومحمد عنز وعبد هللا الشامي.
في حي��ن خض��ع الالع��ب خالد
مبي��ض لتمارين خاصة بإش��راف
المعال��ج الفيزيائي رفيق المصري
عل��ى أن يخضع لصورة ش��عاعية
التخ��اذ الق��رار المناس��ب بش��أن
إصابته.
ويتأل��ف الجهازين الفني واإلداري
من مدير المنتخب رضوان الشيخ
حس��ن وإياد من��دو مدي��ر إداري
ً
مدربا يساعده محمد
وفجر ابراهيم
غس��ان معتوق ورض��وان األبرش،
وصفوان الحس��ين وماهر بيرقدار
مدربان للحراس وابراهيم س�لامة
إداري المنتخ��ب ،ورفيق المصري
ً
ً
فيزيائي��ا ووس��ام غيبور
معالج��ا
ً
ً
ً
اعالميا
منسقا
مدلكا وبشار محمد
ورامي كيال محل� ً
لا لألداء ومنهل
برازي واحس��ان ابراهيم مسؤولي
تجهيزات.

