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ربيع حمامة

رفع رجال جبلة كأس الجمهورية لكرة 
القدم للمرة الثانية بتاريخه بعد فوزه 
ا لصع��ب عل��ى حطين ي��وم األربعاء 
وب��ركالت الترجي��ح 6/ 5 بعد انتهاء 
الوقتين األصل��ي واإلضافي من عمرا 
الس��لبي في ملعب  بالتعادل  لمباراة 

تشرين بدمشق.
متوس��طة  مب��اراة  الفريق��ان  ق��دم 
المس��توى الفني تميز ش��وطها األول 
عن الثاني بالتحرك والتهديد والندية، 
وامتد ملل الش��وط الثاني لش��وطين 
إضافيي��ن بقي��ت خاللهما الش��باك 
صامتة، حي��ث لم يغام��ر أي منهما 
بالحالة الهجومية، فزاد الحذر المفرط 
واختنقت الكرة طوياًل وسط الميدان.

تكافؤ وندية
الش��وط األول بدأ رتيبًا بنقالت هادئة 
طولية وعرضية بين الطرفين امتدت 
نح��و المناطق الخطرة بع��د مرور 10 
دقائ��ق عل��ى البداية، حيث ش��اهدنا 
قابله  وتهدي��دًا  متك��ررة  اختراق��ات 
صحوة دفاعية وتألق بين الخش��بات، 
وكان البط��ل الس��باق بالتهدي��د عبر 
البحر والشيخ يوسف قابلتها عرضيات 
خطرة من القلفا وجويد وتحرك خطر 
من الرفاعي وقلفا وبوطة لكن عيسى 
األش��قر حارس مرمى جبلة منع عدة 
ك��رات م��ن الم��رور لمرم��اه وخرج 
إلحداها أفلتت من يده  لكنها ابتعدت 
إس��ماعيل  المهاج��م وش��كل  ع��ن 
وبيريش وخوجة وعلوش س��دًا منيعًا 
وغري��ب وحيدر  الك��ردي  وأمامه��م 

وبالمقاب��ل يتع��رض دف��اع حطي��ن 
الجويد وش��عيب وش��مالي وعنيزان 
لضغط كبير خاصة في النصف الثاني 
من هذا الش��وط الذي انتهى دون هز 
الشباك مع توقعات بارتفاع المستوى 

في الثاني وفق المعطيات.
هدوء حتى النهاية

على عك��س المتوقع هبط مس��توى 
األداء في الش��وط الثاني وقل التركيز 
للطرفين  البدني��ة  الناحي��ة  وحت��ى 
وكان  الخاطئ��ة  الك��رات  وكث��رت 
االعتماد على الكرات الطويلة مع تميز 
نس��بي لفريق جبلة في الربع س��اعة 
األولى وأضاع كرة الحفيان تصدى لها 
الشاكر حارس حطين وأخرى للشيخ 
يوس��ف كاد أن يس��جل وه��و مرتاح 
بمواجهة المرمى عاد الشاكر ليتصدى 
لها ببراعة ومرت الثالثة فوق العارضة.
وح��اول حطين عب��ر الرفاعي وبوطة، 
لكن بحياء دون تهديد حقيقي لتكثر 
بعدها التبديالت خاصة مع قرب إنهاء 
الش��وط لتزيد بالوقت اإلضافي الثاني 
مع ع��دم مخاطرة أي م��ن الطرفين 
بالحالة الهجومية واعتمد البعض على 
إضاعة الوقت نتيج��ة ضغط النتيجة 
م��ع إيجابية ال��روح العالي��ة بينهما 
واش��ترك في جبلة عمر نعنوع وعلي 
س��يحان وعدي عيد بدل حيدر محمد 

وعبد اإلله الحفيان والخوجة..
ومن حطي��ن دخل جني��د وعرقاوي 
وحمص��ي وقلعجي بداًل م��ن قلفاط 
عل��ى  والرفاع��ي وش��عيب  وبوط��ة 
الترتيب كما خرج أش��قر جبلة ليحل 
م��كان أحمد الش��يخ وتحدي��دًا مع 

صافرة نهاية الش��وط اإلضافي الثاني 
ليكون حاض��رًا ف��ي ركالت الترجيح 

بين الخشبات.
الش��وط اإلضافي األول افتقد الكثافة 
المهاجمين مع تركيز عالي  ومساندة 
ف��ي المناطق الخلفي��ة لذلك اختفت 
فيه الفرص بعك��س الثاني الذي كاد 

أن يسجل فيه حطين مرتين.
سيناريو الترجيح

احتك��م الفريق��ان ل��ركالت الترجيح 
وهي الخالصة نفسها لمواجهتهما في 
نهائي عام ال�99 لكن هذه المرة سجل 
حطي��ن بعك��س ذاك النهائ��ي الذي 
انتهى 3/ 0 ولكن التس��جيل لم يكن 
كافيًا ألن الحسم كان جبالويًا بحسب 

اآلتي:
- س��دد أحمد بيريش أواًل لجبلة كرة 

استطاع شاهر حطين ردها.
- س��جل رضوان قلعجي لحطين كرة 

في أقصى الزاوية اليسرى.
- سجل مصطفى الشيخ يوسف لجبلة 

كرة قوية غالط بها حارس المرمى.
- أضاع أحمد ش��مالي ك��رة لحطين 
عندما س��ددها برعونة بقدمه اليسرى 

أرضية خارج الخشبات.
- س��دد مصطفى الشيخ يوسف قوية 

لجبلة عن يسار حارس المرمى.
- غالط أحمد األش��قر ح��ارس مرمى 
جبلة وس��جل لحطي��ن الركلة الثالثة 

من أصل 3.
- س��جل جبلة 4 ركالت ترجيح تباعًا 
عبر علي س��لميان في سقف المرمى، 
وعلي محمد عن يس��ار ش��اهر، ونور 
علوش أيض��ًا خدع ح��ارس المرمى، 

وأخي��رًا عمر نعنوع س��جل س��ادس 
الضربا تمن أصل 7.

- س��جل لحطي��ن 3 ركالت بعده��ا 
عبر عز الدين ع��وض مرت من تحت 
ح��ارس المرمى بعد أن ارتطمت بيده 
وكاد أن يرده��ا، ثم س��جل قلفا كرة 
قوية.. أتبعه حس��ين جويد في أعلى 
الشباك الداخلية، لكن كرة النهاية لم 

تكن ناجحة عبر مصطفى جنيد الذي 
لعبها خفيفة اس��تطاع حارس مرمى 

جبلة ردها.
يف الختام

رف��ع جبل��ة كأس الجمهورية وس��ط 
أفراح قلة ش��جعوه في الملعب على 
اعتب��ار أن المب��اراة ج��رت من دون 
جمهور وعل��ى العموم ه��ي المباراة 

الثالثة الت��ي تنته��ي بوقتها األصلي 
واإلضافي بنتيجة سلبية تاريخيًا بعد 
نهائ��ي 2004 و2014 والبط��ل واحد 
آنذاك هو نادي الجيش على حس��اب 

تشرين ومصفاة بانياس.
كما أنه النهائي الس��ابع تاريخيًا الذي 
يحتك��م في��ه الفريقان إل��ى ركالت 

الترجيح.
يذك��ر أنه قب��ل تس��ليم الميداليات 
وال��كأس قدم العمي��د حاتم الغايب 
رئي��س اتح��اد ك��رة الق��دم قميص 
لألس��تاذ  األول  الوطن��ي  المنتخ��ب 
الرياضي  فراس معال رئيس االتح��اد 
الع��ام كذك��رى وعربون ش��كر على 
دعمه لمسيرة المنتخب المقبل على 

استحقاق هام.
أرقام وذكريات

تأهل الفريقان للنهائي بعد فوز حطين 
على االتحاد بركالت الترجيح 3/ 2 إثر 
التعادل السلبي، كما قلب جبلة تأخره 

أمام الكرامة إلى فوز 2/ 1.
ووصال معًا بعد مس��يرة ش��اقة كانت 
محفوف��ة بالمخاطر أعلن��ت صافراتها 
النهائية عن خ��روج أندية كبيرة وهو 
ع��ادة ما تحف��ل به مس��ابقات كأس 

الجمهورية.
فريق جبلة » البط��ل« تأهل للنهائي 
بعد غي��اب طوي��ل امتد ل���19 عامًا 
وللمرة السابعة في تاريخه آخرها كان 
موسم 2002 عندما خسر النهائي مع 
فريق الجيش.. نال الفريق البطولة مرة 
واحدة على حساب حطين عام 1999 
بعد انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي 
آن��ذاك بالتع��ادل 2/ 2 لك��ن جبل��ة 

حس��مها بالترجيح 3/ 0 وهاهو ينالها 
مرة أخرى على حس��اب حطين أيضًا 
ب��ركالت الترجي��ح 6/ 5 بعد التعادل 

السلبي.
لكن جبلة حل وصيف��ًا 5 مرات أولها 
عام 1993 بعد خس��ارته النهائي أمام 
االتحاد 4/ 3 بالترجيح إثر تعادلهما 1/ 
1 وفي عام 1995 خس��ر بالنهائي مع 
الكرامة بثالثية نظيفة وفي العام الذي 
تاله مباش��رة خس��ر المباراة النهائية 

أمام الجيش بهدفين نظيفين.
وبعد إحرازه اللقب ع��ام 1999 تأهل 
بالموسم الذي تاله للنهائي أيضًا لكنه 
خس��ر بنتيجة ثقيلة أمام الجيش 4/ 
1 وعاد ليتأهل موس��م2002/ 2003 
الجيش  بفري��ق  للنهائ��ي واصط��دم 

مجددًا ليخسر معه بثالثية دون رد.
حطين.. اكتفى بنيل كأس الجمهورية 
مرة واحدة ع��ام 2001 بعد فوزه على 
الجي��ش به��دف دون وتأهله الحالي 
هو الس��ادس له تاريخيًا وكان قد نال 

الوصافة 4 مرات.
كان  ال��كاس  لنهائ��ي  األول  تأهل��ه 
مس��م 1986/ 87 وخسره مع الكرامة 
بهدفي��ن له��دف، وعاد في الموس��م 
1992/ 93 للتأهل للنهائي لكنه خسره 
بقس��وة أمام الوحدة بأربع��ة أهداف 

دون مقابل.
وفي موس��م 1994/ 95 خسر حطين 
النهائ��ي أمام الكرامة بثالثية نظيفة..

تأهل بعدها للنهائي في موسم 1998/ 
99 وخسره مع جبلة بركالت الترجيح 
3/ 0 بع��د التع��ادل 2/ 2 بالوقتي��ن 
االصل��ي واإلضافي من تل��ك المباراة 

قبل أن ين��ال اللقب موس��م 2000/ 
.2001

الئحة البطولة
قفز جبلة مرتبتين على الئحة األندية 
الت��ي حققت لق��ب كأس الجمهورية 
فأصبح بالمركز السابع متجاوزًا المجد 

وعمال رميالن.
االتحاد هو أكثر األندية تتويجًا باللقب 
9 م��رات ونال الوصافة في 6 نهائيات 
يلي��ه فريق الجيش ب���9 بطوالت و3 
مركز ثاني، ثم الكرامة الذي نال اللقب 
8 م��رات وأحرز الوصاف��ة 3 مرات ثم 
الوح��دة 8 بطوالت ومركز وصيف مرة 

واحدة.
الفت��وة يأت��ي خام��س األندي��ة ب�4 
بطوالت و5 حاص��ل فيها على المركز 
الثاني يليه الشرطة 4 بطولة و3 وصافة 
ثم جبلة ببطولتين و5 مرات مركز ثان 
فالمجد ببطولتين و4 وصافة، وعمال 
نال  التاس��عة حيث  بالمرتبة  رميالن 
ال��ذي نال  اللق��ب مرتي��ن فحطين 
الكأس مرة واحدة والوصافة 4 مرات..
ثم اليرم��وك الذي أح��رز اللقب مرة 
واحدة ومركز الوصافة مرتين، الحرية 
مركز 12 بي��ن جميع األندية بحصوله 
على لقب مرة واح��دة، المركز الثالث 
عش��ر الوثبة الذي اكتفى باللقب مرة 
والوصافة م��رة أيضًا.. وأخي��رًا فريق 
عمال المغ��ازل بمركز أول وحيد علم 

.1970
يذكر ب��أن المب��اراة النهائي��ة لكأس 
الجمهورية الموس��م الماضي جمعت 
وحس��مها  المج��د  بج��اره  الوح��دة 

البرتقالي لمصلحته 3/ 1.

أن��زل الس��تار األس��بوع الماضي 
عن الدور النهائ��ي للدرجة األولى 
لك��رة القدم للرج��ال حيث جرت 
جولة اإلي��اب التي جمعت المجد 
والنواعي��ر ف��ي ملع��ب الجالء ، 
والمحافظة مع النواعير على أرض 

األول..
وع��اد عفرين والنواعي��ر لألضواء 
اعتبارًا من الموسم القادم.. األول 
بع��د فترة غياب طويل��ة، والثاني 
كانت عودته س��ريعة بعد موس��م 

وحيد قضاه في األولى.
التأهل الجدي��ر من أرض الخصم 
جاء نتاج عمل طويل حيث لقيت 
ك��رة عفري��ن الكثير م��ن الدعم 
لعودت��ه إلى ألقه وظهوره بش��كل 
مش��رف إضافة لعاملي اإلستقرار 
الفن��ي واإلداري فب��دأ التحضي��ر 
الطوي��ل  ال��دوري  له��ذا  مبك��رًا 
المجموعات  بدوري  بدأ  والصعب 
مرورًا إلى التجمع الثاني فالمباراة 

الفاصلة التي لعبت ذهابًا وإيابًا.
أيض��ًا ينطبق ه��ذا الحديث على 
أعاد ترتيب  ال��ذي  النواعير  فريق 
بيته الداخلي بعد أن لملم أوراقه 
ف��ي الدرج��ة الممتازة الموس��م 
الماضي ووقف عل��ى قدميه من 

جديد س��ريعًا معتمدًا على خليط 
من الشباب والخبرة عرف مدربهم 
كي��ف يوظفها بش��كلها الصحيح 

بأرض الميدان وكان له ما أراد.
عل��ى النقيض بق��ي فري��ق المجد 
مكانه وسيلعب العام القادم موسمه 
الثالث بالدرجة األولى بعد أن خسر 
فرصة التأهل بالرم��ق األخير ، ففي 
موسمه األول تأهل للتجمع النهائي 

، ومؤخ��رًا تأه��ل للمب��اراة الفاصلة 
وح��ال بين��ه وبي��ن التأه��ل ركلة 
ترجيح وب��ات عليه اآلن العودة من 
نقطة الصف��ر وإع��ادة ترتيب أوراق 
رجال��ه م��ن جديد قب��ل فردها في 
معترك دوري صع��ب اليدرك هذه 

الصعوبة إال من يخوض غماره..
المحافظ��ة الزال “محيرًا”  فري��ق 
الفري��ق  ه��ذا  يمتل��ك  حي��ث 

اإلمكاني��ات الكبيرة التي يتمناها 
أكث��ر من نص��ف أندي��ة الدرجة 
الممت��ازة م��ن جمي��ع النواحي 
المادي��ة والفني��ة واإلدارية ورغم 
ذلك طال غيابه عن الممتازة فهو 
يلع��ب على مبدأ الس��المة ، يعبر 
م��ن المراحل األول��ى للتصفيات 
لكنه يفش��ل عند اإلمتحان األهم 
بالتأهل والعودة  ويخس��ر فرصته 

للدرجة الممتازة.
وكان الفري��ق عل��ى بع��د دقيقة 
فقط م��ن التأهل هذا العام حيث 
السلبي مسيطرًا مع  التعادل  بقي 
عفرين في دمش��ق وه��ي كانت 
ستؤهل نادي المحافظة بعد فرضه 
عل��ى خصمه  اإليجابي  التع��ادل 
في حلب 1/1 لك��ن الوقت القاتل 
وتحديدًا الدقيق��ة 90 أعلنت عن 

هدف عفريني ثبت فيه المحافظة 
وأهل أخضر حلب للممتازة.

مباراتا الحسم
ف��ي ملعب الجالء اس��تضاف المجد 
النواعير واس��تطاع األول أن  فري��ق 
يحقق المهم في الدقيقة 18 عبرالعبه 
زين خديجة ولم يستطع تعزيزه بقية 
الدقائق بعد إغ��الق الضيف منطقته 
جيدًا فس��ارت المب��اراة نحو ركالت 

الترجي��ح الت��ي ابتس��مت للنواعير 
وأعلنت تأهله بواقع 4/2.

- ف��ي ملع��ب المحافظة خطف 
عفري��ن بطاقة التأهيل في الوقت 
الناصر  القات��ل د90 عب��ر رام��ي 
وبه��دف حس��م كل األم��ور ف��از 
في��ه الفريق عل��ى صاحب األرض 
وبمجم��وع المواجهتي��ن حي��ث 
كانت مباراة ملعب 7 نيس��ان في 

حلب قد انتهت للتعادل اإليجابي 
بهدف لهدف.

استقبال حافل
محمد هاشم إيزا

عفرين  ن��ادي  أع��دت جماهي��ر 
لفريقها  حافاًل  اس��تقبااًل  الرياضي 
الك��روي ف��ي س��احة س��عد هللا 
الجاب��ري بحل��ب بمناس��بة فوزه 
على المحافظة في دمشق وعودته 
مظف��رًا إل��ى حلب وصع��وده إلى 
وق��د  الممت��ازة،  الدرج��ة  دوري 
المحتش��دة  الجماهي��ر  حمل��ت 
أعالم الوطن وصور السيد الرئيس 
بشار األسد والالفتات التي تحيي 
التركي  الالعبين وتندد باالحتالل 
وأعوانه ومرتزقته لمدينتهم تحت 
عنوان: »عائدون إليك يا عفرين«

والجدير بالذكر أن جماهير عفرين 
ظلت ساعات طويلة تنتظر وصول 
الفري��ق م��ن دمش��ق وكان في 
مقدمة مس��تقبليه أمين وأعضاء 
قيادة ش��عبة عفرين للحزب التي 
ستقيم حفاًل تكريميًا الئقًا للفريق 
والالعبين والكادر، نش��ير إلى أن 
ه��ذه هي الم��رة الثاني��ة بتاريخ 
الن��ادي الذي يصع��د فيها الفريق 

إلى الدوري الممتاز.

كرر سيناريو العام 1999 وتغلب على حطين 

»جبلة« بطاًل لمسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم للمرة الثانية بتاريخه

عودة رجال عفرين والنواعير للدرجة الممتازة لكرة القدم

طرفا النهائي
لعب لجبلة عيسى األشقر )أحمد الشيخ( ونور علوش وميهوب إسماعيل 
وأحم��د يريش ومحمد خوجة )عدي عيد( وحم��زة الكردي وعبد القادر 
غري��ب )علي س��ليمان( وحيدر محمد )عمر نعن��وع( وعبد اإلله حفيان 

)علي سليمان( ومصطفى الشيخ يوسف ومحمود البحر.
ولعب لحطين ش��اهر الشاكر وحسين جويد وحس��ين شعيب )رضوان 
قلعجي( وأحمد ش��مالي وعبد الملك عنيزان وأحمد أش��قر وعز الدين 
عوض ويوس��ف قلف��ا ووائل الرفاع��ي )أحمد حمص��ي( ومحمد قلفاط 

)مصطفى جنيد( وأنس بوطة )مثنى عرقاوية(.

بطاقة المباراة
الفريقان: جبلة × حطين

المناسبة: نهائي كأس الجمهورية لموسم -2020 2021
الملعب: تشرين

النتيجة: 0/0 وفاز جبلة بالترجيح 6/5
الحكام: مسعود طفيلية ومازن زيزفون وكنان حاطوم ومحمد قرام.

راقبها إداريًا طالل بركات ومقيم الحكام العميد فايز الباشا. 

حضور رسمي
ش��هدت المباراة حضور رسمي تقدمه األستاذ فراس معال رئيس االتحاد 
الرياض��ي الع��ام وم. عادل العلبي محافظ دمش��ق وف��ادي أحمد عضو 
قيادة فرع حزب البعث بدمش��ق رئيس مكتب الشباب والرياضة وتهاني 
شليحة عضو قيادة فرع حزب البعث في الالذقية ورئيس مكتب الشباب 
والرياض��ة ومهند طه رئيس تنفيذية دمش��ق، ورش��ا الش��مالي رئيس 

تنفيذية الالذقية لالتحاد الرياضي وعدد من أعضاء مجلس الشعب.
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ما عجز عنه رجال الكرة االتحادية 
منذ عدة مواس��م، حققه شبابهم 
هذا الموسم بجدارة واقتدار حين 
زرعوا الفرح على الوجوه البائس��ة 
والجب��اه الغائرة لجماهير النادي 

المتعطشة لالنتصارات..
وأن يف��وز نادي االتح��اد ببطولة 
ال��دوري فذل��ك أم��ر طبيع��ي 
ينس��جم ويت��الءم م��ع تاري��خ 
ه��ذا النادي وبطوالته وس��معته 
وعراقته وألقاب��ه، لكن أن تنتزع 
رسميًا  الموس��م  وتنهي  البطولة 
من دون أية خس��ارة وسط ذلك 
االنتصارات  م��ن  الهائل  »الكم« 
فذلك إنجاز كبير يحسب لمدربه 
الخل��وق والمتواض��ع والمجتهد 

والمحبوب من أسرة النادي.
الم��درب  ح��اورت  »االتح��اد« 
االس��تثنائي للفريق االس��تثنائي 
ونجم  الس��ابق  الدولي  الالع��ب 
الك��رة االتحادية المدرب الوطني 
معن الراشد نجل الالعب الدولي 
السابق والمنتخب الوطني جمعة 
الراش��د ال��ذي تحدث ع��ن هذا 

اإلنجاز فقال:
عوامل مشتركة

م��ا هي األس��باب والعوالم التي 
س��اعدتك عل��ى إح��راز بطول��ة 
ال��دوري؟ ه��ل ه��ي إمكانيات 

الالعبين أم العمل الفني؟
أهم شيء س��اعدنا على تحقيق 
واالنضباط  االلت��زام  ه��و  اللقب 
من كافة أس��رة الفريق الالعبين 
والكادر وم��ا ميزنا ه��و األجواء 
التي س��ادت بينن��ا وأهمها روح 

لجهودنا  إضافة  الواح��دة  العائلة 
وإمكاني��ات الالعبين وامتالكهم 
روح المنافس��ة والف��وز والرغبة 
في إثبات الذات والوجود إضافة 
إل��ى كونهم يمثل��ون ناديًا كبيرًا 
هو نادي االتحاد، بالمحصلة هي 
جملة عوامل مش��تركة ساهمت 

في إحراز البطولة.
المستوى واألميز

رأي��ك بالمس��توى الفني لدوري 
الشباب، ما هي أبرز الفرق:

توقعاتي أن دوري الموس��م الحالي 
ه��و أق��وى الدوري��ات من��ذ ثالثة 
مواسم، وظهر فنيًا بمستوى مقبول، 
وهناك مباريات فاقت بمس��تواها 
مباري��ات دوري الرج��ال وكان��ت 

حديث الشارع ومع ذلك أقول:
إن أعمار ه��ذه الفئة بحاجة إلى 
مباري��ات أكث��ر، و26 مب��اراة ال 

تكفي لتهيئة العبين يكونون نواة 
المنتخ��ب الوطني، ه��م بحاجة 
إل��ى -50 60 مباراة في موس��م 
يمتد إلى تس��عة أش��هر، وهناك 
فرق جيدة مثل تشرين، الكرامة، 

الطليعة، المحافظة.
عالمة فارقة

ما قولك في إنجاز تاريخي تحقق 
بعد إنجاز 1976 حين فاز شباب 
االتحاد بدوري الكرة أيام المدرب 
الكابت��ن نائ��ل برغل م��ن دون 

خسارة وتعادلين فقط؟
هو إنجاز يحسب للنادي وباسمه 
يضاف إلى سلسلة ألقابه وبطوالته 
وتاريخه المشرف وهو في نفس 
الوق��ت طبيعي ج��دًا وإثبات أن 
نادي االتحاد »مدرسة« ال تتوقف 
المواهب  وتفري��خ  اإلنج��از  عن 
لرف��د  وأكاديمي��ة  والنج��وم 

بالالعبين  الوطني��ة  المنتخبات 
في كافة الفئات.

أجواء طيبة
هل كنت مرتاحًا في عملك، هل 

ساندتك اإلدارة؟
أي عم��ل في��ه صعوب��ات بم��ا 
يكتنف من إيجابيات وسلبيات، 
وبصراح��ة أكون مرتاح��ًا عندما 
أمث��ل ن��ادي االتح��اد وأعيش 
بأنني حققت له  أفراحه وأش��عر 
بطولة، عل��ى كل ح��ال، النتائج 
اإليجابية تركتنا ننسى السلبيات، 

أما ما هو موقف اإلدارة فأقول:
نحن من أبن��اء إدارة النادي هي 
م��ن كلفتن��ا بالمهمة، له��ا ثقة 
بفري��ق العمل وقف��ت معنا لكن 
ظروف النادي انعكست علينا س 
الضغط..  نلعب تحت  لبًا، تركتنا 
نتائ��ج فريق الرج��ال من جانب 

للنادي  السيئة  المادية  واألحوال 
من جانب آخ��ر، مع ذلك اإلدارة 

لم تقصر معنا.
االستمرار

هل في نيتك االستمرار؟
أي م��درب يتمن��ى أن يك��ون 
ضمن ك��وادر النادي لرد ش��يء 
من الجميل له، أس��اس وجودنا 
وش��هرتنا هو الن��ادي: ولواله لما 
عرفن��ا أحد، والوف��اء للنادي أمر 
مطلوب ومس��ألة االس��تمرار أمر 

يخص اإلدارة قط.
هل ف��ي ني��ة الن��ادي التجديد 
ل��ك وتحس��ين ش��روط العمل 

لالستمرار مع الشباب؟
القرارات اإلدارية تنتهي مع نهاية 
الموس��م وأن��ا أتش��رف بالعمل 
ف��ي النادي ومع فريق الش��باب 
تحدي��دًا لرف��د الرج��ال بالنجوم 

واالنتهاء من ظاهرة اس��تقطاب 
الالعبين من خ��ارج النادي، ألن 
نادينا )مفرخ��ة( لالعبين وليس 
بحاجة لمن هم من خارج النادي 
والدليل الحس��ي موجود، معظم 
أندية الدوري السوري يوجد فيها 

العبون من أصول اتحادية.
بتدري��ب  ترغ��ب  إن��ك  يق��ال 
عن  ويحكى  العمري��ة،  الفائ��ت 
لدمشق كمدرب مساعد  انتقالك 
للمنتخ��ب الوطن��ي، م��اذا عن 

األمر؟
ل��ي الش��رف أن أعم��ل في أي 
فئة لك��ن يجب أن تك��ون لدّي 
المق��درة للعم��ل معه��ا حت��ى 
وكذلك  المطلوب،  النجاح  أحقق 
أتش��رف بالعمل مع المنتخبات 
الوطنية واالنتقال لدمشق ألكون 
إذا تم  ضمن كوادرها، وبالتأكيد 

الش��باب  منتخب  م��ع  تكليفي 
فإنني سأوافق.

االستقرار
أال ت��رى معي أنه م��ن األفضل 
أن تس��تمر في الفئة التي عملت 

معها ونجحت بها؟
المحافظة على أية بطولة أصعب 
م��ن الوص��ول إليه��ا، أتمنى أن 
أكون في خدم��ة النادي وخاصة 
الت��ي  المجموع��ة  ه��ذه  م��ع 
سيكون لها ش��أن في المستقبل 
واستمراري مرهون بمدى حاجة 

النادي لخدمته.
من القلب

بماذا تح أن نختم الحوار؟
الش��كر للكادر ال��ذي عمل معي 
ولجماهير  والداعمين  والالعبين 
الن��ادي الوفية الت��ي وقفت إلى 
جانبن��ا وإلدارة نادينا، وأحب أن 

ألفت إلى مسألة هامة:
أعمار الالعبين في هذه المرحلة 
للتط��ور  إس��تراتيجية  يلزمه��ا 
تقوم على ع��دة أمور في طليتها 
كث��رة المباري��ات أم��ا إذا كانت 
اس��تراتيجية لن��الدي تقوم على 
إحراز بطوالت فهذه مرحلة فقط، 
لكن الديمومة تتطلب خطة عمل 

واضحة طويلة األمد.
الكتيبة الحمراء

ضمت الكتيبة االتحادية الحمراء 
الالعبين:

محم��د حس��ولي، غي��ث الخير 
رس��ول، محمد مطر، حميد جابر، 
محمود قلعه جي، بالل كالس��ي، 
بشر الش��هابي، عبد الكريم حلي، 
علي الرينة، محمد طاهر شحرور، 
عمر جبارة، محمد حمصي، عامر 
في��اض، أحم��د خي��اط، صالح 
إبراهيم  بوش��ي، حس��ن دهان، 
عثم��ان، محم��ود الناي��ف، عمر 
الص��وري، فاض��ل ش��وا، محمد 
س��واس، عمر بهل��وان، أيهم فار، 
حمزة س��واس، عامر زيدان، مجد 
الدي��ن كيالي، زكري��ا الرمضان، 
أحمد كال��و، مظهر حموي، أيمن 
بهنس��لي، عل��ي كش��ر، حس��ن 
حس��ين، حمزة حاج ديبو، أحمد 

سخانة.
الكادر

المدرب: معن الراش��د، مس��اعد 
الراش��د، مساعد  المدرب: يحيى 
الم��درب: علي��م ش��ون، مدرب 
ح��راس المرمى: بس��ام هندي، 
عزي��زي،  المل��ك  عب��د  إداري: 
بهل��وان، مرافق  المعال��ج: أنس 

وتجهيزات: محمد جابر ختام.

كرة القدم

ربيع حمامة

محمد هاشم إيزا

تختتم ي��وم غد األح��د مباريات 
للرجال  الممتاز  الك��روي  الدوري 
هذا الموسم ب�7 مباريات ستكون 
فقط لتحسين المواقع ما بين فرق 
المنتصف بعدما كش��ف الس��تار 
ع��ن بطل ال��دوري وهو تش��رين 
الجولة  الذي حسمه رس��ميًا منذ 
الجيش  كم��ا ضم��ن  الماضي��ة 

الوصافة والكرامة المركز الثالث.
وعلى النقيض هبط فريقا الساحل 
والحرية للدرجة األولى، حيث فاز 
الحري��ة على الس��احل في الجولة 
الماضي��ة وه��ذه النتيج��ة هوت 
الحري��ة و«نفد«  بالس��احل م��ع 

الفتوة إثر فوزه آنذاك عبر الوثبة.
وبحس��ب تعميم اتحاد كرة القدم 
ف��إن االعتذارات أو االنس��حابات 
ممنوعة يوم الغ��د.. وهو أمر كان 
الهابطة.. على  األندية  متوقعًا من 
غرار باقي الدوريات كفئة الممتاز 
للشباب وفي الدرجة األولى ودون 
رادع! لكن لوح اتحاد الكرة بعصاه 
تجاه ممت��از الرج��ال وتوعد بأن 
يطب��ق الالئحة بح��ال تخلف أي 
فريق وهنا الس��ؤال، هل سيتقيد 
فعاًل الجمي��ع!.. وبحال عدم ذلك 
هل س��يطبق اتحاد الكرة الالئحة 

بحذافيرها حينها!.. وستنتظر..
قويتان

تتج��ه األندية ف��ي مباريات الغد 
نحو تحقي��ق انتص��ارات معنوية 
كم��ا ذكرناه أع��اله.. وهذا ينطبق 
على مباراة تش��رين »البطل« مع 

الثالث  المرك��ز  صاحب  الكرام��ة 
والضامن لموقعه.

البحارة يس��عون لالنتصار رقم 19 
بينم��ا يريدها الكرام��ة رد الدين 
أنهاها  الت��ي  الذه��اب  لخس��ارة 
نديم  به��دف  تش��رين لمصلحته 
صب��اغ بالدقيقة 35 لتش��رين 59 
نقطة مقابل 49 للكرامة والمباراة 
غدًا مفتوح��ة االحتماالت ويلتقي 
الجي��ش«  أخ��رى  مب��اراة  ف��ي 
»بط��ل  جبل��ة  م��ع  الوصي��ف« 
ال��كأس« واألخير منت��ش بفوزه 
على حطين مس��اء األربعاء )حتى 
فجر الخميس( في نهائي مسابقة 
كأس الجمهوري��ة وكان��ت خي��ر 
تعويض لجمهوره بعد أن قدم أداء 
مقب��واًل هذا الموس��م ضمن فيه 
وس��ط الترتيب )المركز الس��ابع( 

وبجعبته 29 نقطة.

أم��ا الجيش فقد انتظر في األمتار 
األخيرة من الدوري تعثر تشرين.. 
لكنه أمر لم يحدث وجرت الرياح 
بم��ا ال تش��تهيه س��فنه فخ��رج 
الموس��م الثاني عل��ى التوالي بال 
مكتفيًا  البط��والت  م��ن  رصي��د 
وخرج  ال��دوري  ترتيب  بوصاف��ة 
قبله��ا من نص��ف نهائ��ي كأس 

الجمهورية أمام حطين.
ذهابًا فاز الجيش على جبلة بهدف 

محمد الواكد د 61.
تكافؤ

حطين الجريح والخاسر في نهائي 
الكأس س��يكون عل��ى موعد مع 
الوثبة بلقاء متكافئ نوعًا ما بعض 
النظ��ر ع��ن الترتيب.. والس��بب 
أن حطي��ن تراجع كثي��رًا باآلونة 
األخيرة خاصة عندم��ا فقد األمل 
باللقب وتسلس��لت خساراته التي 

وصلت إلى 7 ورغ��م نقاطه ال�44 
إال أنه عمليًا ووفق الظروف يمكن 
القول أن لقاءه مع الوثبة التاس��ع 
25 متكافئ عمليًا عدا عن الحالة 

المعنوية للفريق.
ذهاب��ًا ف��از حطين به��دف العبه 

أحمد األشقر د 68.
رابع اللقاءات ستكون بين االتحاد 

والحرجلة.
االتحاد في رصيده 26 نقطة تضعه 
بالمرك��ز الثامن ومرك��زه مهدد.. 
فيم��ا لحرجلة 23 نقط��ة بالمركز 
بالتقدم،  الحادي عش��ر وله آمال 
مرك��ز واثني��ن بح��ال ف��از على 

االتحاد يوم غد.
فريق حرجلة دخ��ل دوامة وخطر 
الهب��وط في بع��ض الفترات لكنه 
استطاع الهروب بالوقت المناسب 
وعلى اعتبار أنه الوافد الجديد لهذا 

الدوري فإن ثباته في البدايات أمر 
مهم حقق��ه بالرغم من أن الفريق 
كان من الممك��ن أن يتقدم أكثر 
نظرًا لتعاقداته وضخ المال والدعم 
إلي��ه في مقتبل الموس��م ولكنها 
تجربة سنرى مدى استفادته منها 

قبل انطالقة الموسم القادم.
فريق االتحاد مركزه الثامن ال يلبي 
طموح عشاقه.. 11 خسارة تعرض 
لها الفريق هذا الموس��م! قابلها 8 
تعادالت و6 انتص��ارات فقط في 
25 مب��اراة ق��د تكون المش��اركة 
األس��وأ للفري��ق ف��ي الس��نوات 
األخي��رة، وع��ل وعس��ى أن يجد 
المدرب األجنب��ي ضالته ويرتقي 

بالقلعة الحمراء لألفضل.
االتح��اد فاز ذهابًا 2/ 1 س��جل له 
إبراهي��م الزين من ركل��ة جزاء د 
5 وأحم��د األحم��د د 59 لحرجلة 

يوسف عرفة د 71.
الطليع��ة ال��ذي ضم��ن مرك��زه 
السادس هذا الموسم وبرصيد 36 
نهاي��ة جيدة عندما  نقطة يريدها 
يقاب��ل الش��رطة صاح��ب المركز 

العاشر وله 24 نقطة.
المباراة احتماالتها مفتوحة، خاصة 
وأن الش��رطة قد يتق��دم مركزًا أو 
اثنين بحال انتصر.. واألمر ينطبق 
أيضًا بحال تعثر وخسر فقد يهبط 
حينها مرك��زًا أو اثنين أيضًا، لكن 
الهبوط حس��مت فإن  طالما أمور 
الفرق س��تلعب خارج الضغوطات 
وهن��ا يعطي األم��ر أريحية وهي 
فرص��ة لزج وجوه جديدة تس��جل 
اس��مها على الئحة المشاركة هذا 

الموسم.
ذهاب��ًا فاز الطليع��ة بهدفين دون 
رد س��جلهما خالد المبيض د 50 

وعلي خليل د 61.
التواجد األخير

والحري��ة  الس��احل  الهابط��ان 
على  والفتوة  الوحدة  س��يواجهان 
الترتي��ب )في حال لعب مباريات 
الغد( على اعتبار أن االنس��حابات 
كانت س��مة الموس��م ف��ي باقي 
الدرجات والدوريات كما ذكرنا في 

المقدمة.
فريق الس��احل خس��ر ذهابًا ومع 
البرتقالي 1/ 2 سجل للفائز آنذاك 
محمد الحالق د 10 وعبد الرحمن 
ب��ركات د 72 رغم تقدم الس��احل 

عن طريق محمد عوض د 4.
الساحل هبط منذ الجولة الماضية 
بشكل رس��مي وعاش الفريق من 
الت��ي عجلت  القاتل��ة  األه��داف 
برحيله ع��ن هذه الدرج��ة وبات 
لقاء الغد األخير له في الممتازة.. 

حيث خس��ر م��ع الفت��وة بالوقت 
القات��ل واإلضاف��ي 2/ 0 واألخير 
منافسه المباشر.. ثم خسر بغرابة 
م��ع الحري��ة 4/ 3 بع��د أن كان 
متقدمًا بهدفين مع بداية المباارة 
وتوقعته��ا كثر أن تك��ون نتيجة 
س��احقة للس��احل يعزز بها آماله 
بالبق��اء.. لكن الحري��ة كابر على 

جراحه وفاز عليه، وهبطا معًا.
الس��احل حتى ما قبل جولة الغد 
تع��رض ل���14 هزيم��ة وتعادل 8 
مرات وت��ذوق طعم الفوز 3 مرات 

فقط، وله 17 نقطة.
من جهته يس��عى الوحدة لضمان 
مرك��زه الراب��ع )المه��دد( عل��ى 

الالئحة بحال تعثر..
حي��ث للفريق 44 نقطة مش��اركة 
مع حطين دون منافسة لهما من 

بقية األندية.
آخر المباريات ستكون بين الفتوة 
والحري��ة الهابط لألولى رس��ميًا.. 
وكانا قد تعادال ذهابًا بهدف لمثله 
حيث س��جل للحرية آنذاك سامر 
الدقيق��ة األخيرة من  س��الم في 
الش��وط األول وعادل��ه الفتوة في 
الوق��ت بدل الضائع من المباراة د 

)90 + 2( عبر شمس الدخيل.
الفتوة تخلص من هم الهبوط في 
الجول��ة الماضية وب��ات برصيده 
21 نقطة أمام الس��احل 17 وأمام 

الحرية 15.
الفتوة خس��ر 12 مرة هذا الموسم 
وتعادل ب���9 وفاز 4 م��رات فيما 
الحرية خسر في 16 مباراة وتعادل 

ç.ب�6 وفاز في 3 مباريات

بعد صدارة تشرين وهبوط الساحل والحرية

)غدًا( ختام دوري الدرجة الممتازة للرجال لكرة القدم لموسم 2020- 2021

ترتيب المرحلة 25
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
25185241142759تشرين1
25166341172454الجيش2
251310226131349الكرامة3
251111331181344الوحدة4
25135733181544حطين5
2581253124736الطليعة6
329-2561183437جبلة7
826-2568111928االتحاد8
625-25510101925الوثبة9
1324-2559112336الشرطة10
1123-2558122132الحرجلة11
1121-2549121728الفتوة12
2117-2538141948الساحل13
2515-2536161548الحرية14

بعد فوزهم ببطولة دوري الشباب لكرة القدم

معن الراشد: االتحاد مدرسة ال تتوقف عن تفريخ المواهب والنجوم
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أك��د رئي��س لجن��ة المنتخب��ات 
الوطني��ة باتحاد ك��رة الطاولة بهاء 
عباسي أن منتخب كرة الطاولة بدأ 
معسكره التدريبي المغلق في فندق 
اله��دف بمدينة الفيح��اء الرياضية 
المعسكر  بعد عودته مباش��رة من 
الخارجي في روس��يا والذي استمر 
حوالي ش��هرين ف��ي مدينة كازان، 
وتخلل��ه مش��اركة في المعس��كر 
اآلس��يوي في قط��ر لالعبتين هند 

ظاظا وزينة أسعد.
الالعبي��ن  أن  عباس��ي  وأوض��ح 
في  حاليًا  الموجودي��ن  والالعبات 
المعس��كر ه��م هند ظاظ��ا وزينة 
اس��عد وآية عل��ي وعبي��دة ظاظا، 
حيث استقر رأي اتحاد كرة الطاولة 
عل��ى الب��دء مباش��رة بالمعس��كر 
التدريب��ي وتأجيل فترة الراحة إلى 
عطلة عيد الفط��ر ولمدة ثالثة ايام 

فقط.
وقال عباس��ي الذي يش��رف حاليًا 
عل��ى تدري��ب المنتخ��ب ريثم��ا 
يتسلم المدرب الجديد يامن دندل 
مهمته التدريبية أن المنتخب باشر 
تدريباته وبمع��دل ثالث تمرينات 
كرة  تدريب��ات  تتضم��ن  يومي��ة، 
طاولة في صالة المنتخب بالفيحاء 
تماري��ن لياق��ة وق��وة ف��ي نادي 
بروجير معال، وق��د يتم رفعها إلى 

المرحلة  اربع تمرينات يومي��ًا في 
القادمة. 

وقال عباس��ي أن��ه لم��س تطورًا 
كبي��رًا في المس��توى الفني وأداء 
الالعبين بعد معسكر روسيا, مؤكدًا 
أن المعس��كر أضاف لهما مهارات 
ستس��اعدهما  جدي��دة  وخب��رات 
حتمًا ف��ي تحقيق نتائج افضل في 

المستقبل.
وعن اب��رز االس��تحقاقات القادمة 

لطاولتن��ا أوض��ح عباس��ي هناك 
هند  لالعب��ة  رئيس��ي  اس��تحقاق 
ظاظا ه��و اولمبياد طوكيو ومجمل 
تحضي��رات الالعبة تق��ام في هذا 
توجيه��ات خاصة  وهن��اك  االطار 
م��ن االس��تاذ فراس مع��ال رئيس 
اللجن��ة األولمبية الس��ورية بتوفير 
افضل شروط التحضير لها، وهذا ما 
يحرص اتحاد اللعبة على القيام به 
نظرًا ألهمية وفرادة هذا االستحقاق 

الذي ينتظر بطلتنا الواعدة. 
االش��مل واألقرب  االس��تحقاق  اما 
لمنتخبنا فه��و بطولة العرب المقرر 
إقامتها في األردن خالل ش��هر آب 
الق��ادم, وه��ي محطة هام��ة جدًا 
بحس��ب )عباس��ي( كونها ستكون 
المش��اركة األول��ى لمنتخبن��ا بعد 
غياب طويل عن البطوالت العربية، 
والت��ي تضم منتخب��ات قوية مثل 
والس��عودية  والجزائر  مصر وتونس 

وحتى البحرين والعراق, التي تتفوق 
علينا بفئ��ة الذكور بش��كل خاص، 
فيم��ا تك��ون حظوظنا بالمنافس��ة 

افضل في فئة االناث بالعموم.
جهتي  م��ن  )عباس��ي(  وأض��اف 
وكرأي ش��خصي اعتقد أن الالعب 
عبيدة ظاظا س��يكون منافس على 
الفردي  ميداليات مس��ابقة  إحدى 
ف��ي بطول��ة الع��رب وه��ذا الرأي 
يس��تند على متابعة الخط البياني 

لمس��توى وأداء هذا الالعب الذي 
يحقق نقالت نوعي��ة كبيرة تؤهله 
ليذه��ب بعي��دًا ف��ي عال��م الكرة 
الصغي��رة، خاصة أن ه��ذا الالعب 
يمتل��ك طموح كبير وش��غف غير 
مح��دود للعب وقابلي��ة ورغبة في 
تطوير الذات, وكلها عوامل اساسية 

في تكوين البطل.
وق��ال رئيس لجن��ة المنتخبات إن 
انضم��ام كاف��ة العب��ي المنتخ��ب 

إلى المعس��كر الداخلي في دمش��ق 
س��يكون غالبًا بعد عطلة عيد الفطر، 
وبإش��راف مجموعة م��ن المدربين 
الوطنيي��ن، وهنا ال بد من االش��ارة 
لمس��ألة هامة هي ابع��اد المنتخب 
عن قضية التناف��س واثبات الذات 
بي��ن المدربين, وبالعم��وم مجمل 
المدربي��ن الموجودين لدينا والذين 
يعتبرون من الصف األول هم تقريبًا 
بذات المس��توى والف��وارق بين أي 

مدرب منهم وزميله بسيطة جدًا.
المس��توى  أن  عباس��ي  ورأى 
إليه بعض  المتقدم الذي وص��ل 
الالعبي��ن والالعبات في منتخبنا 
ب��ات يحت��اج لم��درب أجنب��ي 
خبير يس��تطيع االنتقال بهم إلى 
مرحلة أعلى، وأضاف: نقولها بكل 
طاولتنا  كوادر  وصراحة  ش��فافية 
تفتق��د تجربة البط��والت الدولية 
واالولمبية  والعالمي��ة  والقاري��ة 
وتهيئ��ة العبين والعب��ات لمثل 
يحت��اج  االس��تحقاقات  ه��ذه 
الخبرة  ه��ذه  لديه��م  لمدربي��ن 
الموازية لمستوى هذه البطوالت، 
ونقص هذه الخب��رة لدى كوادرنا 
له أسبابه الموضوعية وهو نتيجة 
غياب أو تغييب هذه الكوادر عن 
دورات التدري��ب الدولي��ة وعدم 
توفير فرص احتكاك أو مشاركات 
خارجي��ة لها على مدى س��نوات 

طويلة. 
وبخص��وص عمل لجنة المنتخبات 
ق��ال عباس��ي أن هن��اك تواصل 
مستمر بين اعضاء اللجنة وستعقد 
خالل وقت قريب اولى اجتماعاتها 
الرسمية لوضع خطة عمل متكاملة 
وتوزيع المهام بين االعضاء لإلقالع 
بالعمل وفق اس��س مح��ددة يتم 
االتفاق عليها مع اتحاد اللعبة وفي 
مقدمها خطة تحضي��ر المنتخبات 

الوطنية.

حققت رياض��ة ريف دمش��ق قفزة 
نوعية في البطوالت المحلية في عدد 
من االلعاب وتقوم برفد المنتخبات 
الالعبين  م��ن  بالعدي��د  الوطني��ة 
المتفوقين رغم اإلمكانيات المادية 
الضعيفة ألندية المحافظة...، السيد 
تميم النجار رئيس اللجنة التنفيذية 
لريف دمشق تحدث ل�)االتحاد( عن 
الواقع الحالي لرياض��ة الريف وابرز 
الت��ي ش��هدتها خالل  االش��راقات 

الفترة األخيرة.
ك��رة القدم: س��جل ن��ادي حرجلة 
إنج��ازًا كبي��رًا لك��رة ريف دمش��ق 
بوصوله كأول ن��ادي من المحافظة 
إلى ال��دوري الممت��از ونجح خالل 
الموسم الحالي بتحقيق نتائج طيبة 
نس��بيًا اتاحت له البقاء بين الكبار, 
وخالل الشهر الفائت  صعد كل من 

ناديي الكس��وة و عرطوز إلى دوري 
الدرج��ة األول��ى كما تج��اوز ناديا 
دوما وداري��ا وضعهما  الصعب في 
نشاطهما  لممارسة  وعادا  المنشآت 
ف��ي الدرج��ة الثالث��ة وترفع��ا إلى 
الدرجة الثانية وكان لهما حضور في 
الدرجة األولى فيما س��بق، ليصبح 
اندية ري��ف دمش��ق بدوري   ع��دد 

الدرجة األولى 6 أندية.
ألع��اب الق��وى: س��جل ن��ادي دير 
عطية عددا من اإلنجازات بفوزه في 
المركز األول في عدة مسابقات في 

األلعاب.
الكرة الطائ��رة: حافظ نادي القطيفة 
على بطولة الناش��ئين على مستوى 
الجمهوري��ة للس��نة الرابع��ة عل��ى 
التوالي إضاف��ة إلى أندية دير عطية 
وجيرود وكفر حور والدير علي وبيت 

ساير.
كرة اليد: حققت س��يدات وناشئات 

نتائج متقدم��ة في بطوالت  النبك 
كرة اليد األنثوية.

كرة السلة: متألقة في ناديي أشرفية 
صحناي��ا وجرمانا ولهما حضور جيد 

في بطوالت وينافسون على المراكز 
األولى.

كرة الطاولة: متفوقة في أندية التل 
وجرمان��ا للجنس��ين وخاص��ة في 

جرمان��ا ولهما نتائ��ج متقدمة في 
تصنيف اللعبة.

الجودو: متميز في ناديي بيت ساير 
وداري��ا ولهم��ا نتائ��ج متقدمة في 

البطوالت المحلية.
كرة المض��رب: متميزة في صحنايا 
وجرمانا وحقق هاني س��راي الدين 

ميدالية في بطولة غرب آسيا.

مصارعة ومالكمة: متفوقة في نادي 
قدس��يا ومعضمية القلمون ويحقق 
العبوه��ا نتائج جي��دة في بطوالت 

الجمهورية في الفئات العمرية.
دوريات تأهيل

أقام��ت اللجن��ة التنفيذي��ة أقامت 
دورتي تأهيل وترقية مدربين لكرة 
القدم )C- B( شارك في كل واحدة 
40 دارس��ًا ونف��ذت دورة تصني��ف 
المحافظة  ح��كام عل��ى مس��توى 

شارك فيها 40 حكمًا.
تسهيل

كان دور اللجنة التنفيذية اإلش��راف 
والتوجي��ه وتس��هيل العمل للجان 
للبطوالت  التحضي��ر  ف��ي  الفني��ة 
ودعمها ماديًا من المكتب التنفيذي 
لالتحاد الرياضي بحدود معينة ومن 
محافظ��ة الريف خاص��ة وأن أندية 
الريف ال تمتلك مطارح اس��تثمارية 

في مقراتها.

تش��هد الع��اب الق��وة بحمص انطالق��ة طيبة 
تمثل��ت من خالل حضور ممي��ز ونتائج جيدة 
ف��ي اغلب البط��والت المركزية أللع��اب القوة 
ونجح عدد من العبي والعبات المحافظة بحجز 
امكان له��م في تش��كيلة المنتخبات الوطنية 
لهذه األلع��اب.. للحديث عن واقع العاب القوة 
بحمص كان هذا اللقاء مع عقيل فاحلي رئيس 

مكتب العاب القوة بتنفيذية حمص.
 ماذا تحقق من خطة المكتب ونحن اآلن 

بمنتصف العام؟
العاب القوة في حمص متطورة على مس��توى 
الجمهورية والس��احة العربية ولدينا خطط مع 
اتح��ادات االلع��اب إلقام��ة دورات تحكيمية 
وتدريبية لتوس��يع قاعدة الكوادر واس��تضافة 
بطوالت مركزيه وممكن أن نس��تضيف بطولة 
بناء االجسام ولدينا العبين بالمنتخب الوطني 
للمصارعة واالثقال والجودو والكيك بوكسينغ 
وم��ن يح��رز بطولة حم��ص هو حتم��ا بطل 
جمهورية وستثبت حمص أنها كانت ومازالت 
وستبقى رائدة على مستوي العاب القوة ويضم 
الح��رة والرومانية  المصارعة  الع��اب  المكتب 
ورفع االثقال والمالكم��ة والتايكوندو والكيك 
بوكس��ينغ والجودو والكاراتيه وبناء االجس��ام 
وأخيرا الفنون القتالي��ه التي تضم عدة العاب 
وتم تشكيل لجنة اش��راف لها واستقبلنا دورة 
مركزيه بحمص وكان��ت ناجحة وتمارس هذه 
االلع��اب في اندي��ة الكرامة والعم��ال والوثبة 
وش��رطة حمص وخالد بن الوليد وأنديه ريفية 
كنادي المخرم والرستن ويمثل حمص اعضاء 
خب��راء باتحادات هذه االلعاب وأعضاء باللجان 

الفنية العليا. 
االلعاب ونبدأ  أكثر عن  بتفصيل  لنتحدث   

من المصارعة؟
ف��ي المصارع��ه ش��اركنا ببطول��ة الجمهورية 
للش��باب التي اقيمت بحل��ب وأحرزنا المركز 
االول ترتيب عام ولدينا ابطال وحكام دوليين 
منهم الحكم الدولي نادر السباعي نائب رئيس 
اتح��اد المصارع��ة وحكام وطنيي��ن ومدربين 
أكفياء كمحم��ود التالوي ولدينا المصارع علي 
النشيواتي بطل المتوس��ط بالمنتخب الوطني 
وخال��د الكن ابن البطل محم��د الكن ومحمد 
عبي��د كبطل واع��د وقد اس��تضفنا معس��كر 
المنتخب الوطني بنادي الوثبه وس��يقام الحقا 

معسكر آخر في روسيا.
 ماذا عن رفع االثقال؟ 

اعتق��د أن رياض��ة رف��ع االثقال ف��ي حمص 
تعيش فت��رة متمي��زة حاليًا ونتائجن��ا رائعة 
على المس��توى الجمهوري��ة والحضور المتميز 
ف��ي المنتخب الوطني المتمث��ل بالبطل مؤيد 
النج��ار ابن هرقل آس��يا طالل النج��ار والذي 

وأحرز 6 ذهبيات في بطولة غرب آس��يا 2019, 
ونال مؤخرًا المركز الس��ادس في بطولة آس��يا 
للرجال رغم إنه من الالعبين الش��باب، ولدينا 
الرباع عبد القادر االمين ابن البطل العربي عبد 
المعي��ن االمين الذي احرز بطولة غرب آس��يا 
بس��لطنة عمان 2019 وأحرز 3 ذهبيات وهما 
ضمن المنتخب الوطني ويمثلنا بعضوية اتحاد 

االثقال طالل نجار.
 وماذا حققت بقية األلعاب من نتائج؟

- في الق��وة البدنية أحرزنا المركز األول لفئتي 
الشابات بالسيدات على مستوى القطر ويمثلنا 
سامر الخضر بلجنة الحكام العليا.., وفي الفنون 
القالية مس��ابقة )المواي ت��اي( أحرزنا المركز 
الثالث للرجال والس��يدات كون اللعبة محدثه 
وه��ذه أول مش��اركه لها، وف��ي رياضة الكيك 
بوكس��ينغ العريقة في محافظة حمص ولدينا 
حاليًا عدد من اإلبطال المميزين على مستوى 
القطر مثل محمد حمادي الحائز على الميدالية 

الذهبية في البطولة العربية وجاس��م الش��علة 
الحائ��ز عل��ى الميدالية الفضي��ة وهما ضمن 
المنتخب الوطني ويمثلن��ا البطل محمد نجم 

باتحاد اللعبة.
القليلة  السنوات  خالل  نتائجها  خالل  من   

الماضية يبدو أن المالكمة تعاني؟ 
- المالكم��ة ف��ي حمص متراجع��ة قلياًل عن 
الس��ابق ومع ذلك خ��الل بطول��ة الجمهورية 
األخيرة أح��رز منتخب المحافظ��ة ميداليتين 
ذهبية وفضية ونس��عى حالي��ًا لتفعيل اللعبة 
خاص��ة أنه��ا كان��ت متفوق��ة وتمثل��ت في 
المنتخب��ات الوطني��ة عبر عدد من األس��ماء 

البارزة.
 ماذا عن الجودو والكاراتيه؟

الج��ودو من االلعاب المس��تقرة ولديها ابطالها 
وكوادره��ا منه��م البطل محم��د يونس بطل 
الجمهوري��ة والع��رب الحاص��ل عل��ى البطولة 
العربية بتونس وهو عض��و بالمنتخب الوطني 

وكليمانص أس��عد حصل عل��ي ميدالية فضية 
وحنان سلوم ميدالية ذهبية..، أما الكارتيه من 
األلعاب التي تمتلك قاعدة واس��عة جدًا ومنذ 
ثالث سنوات هناك عمل جيد وخطوات مهمة 
عل��ى صعيد هذه اللعبة التي بدأنا نقطف أولى 
ثمارها في البط��والت المركزية وأخرها ذهبية 
بطول��ة الجمهورية عب��ر البطلة كن��دة ونوس 
ويمثل المحافظة مركزي��ا حافظ قزما كرئيس 

للجنة الحكام الرئيسية.
يف  الرائدة  المحافظات  من  حمص   

التايكواندو ما هو واقعها الحايل.
- بالفعل حمص متفوقة تاريخيا في التايكوندو 
ولدينا البطلة المعروفة آية مبارك الحائزة على 
الميدالي��ة البرونزية في بطولة آس��يا وذهبيه 
بطول��ة بيروت الدولية وه��ي ضمن المنتخب 
الوطن��ي والبطلتين روز ورن��د ابراهيم وحمزة 
س��المة وأح��رزوا ميداليات متنوع��ة ويمثل 
حمص تمام النقري كعضو باتحاد التايكوندو.. 

أما بالنس��بة لرياضة بناء االجسام فهي تنشط 
في البيوت��ات الرياضية ولدينا البطل ش��ادي 
درويش الذي احرز بطولة الكأس الماس��ي في 
بيروت ويمثل حمص حذيف��ة الحكيم باتحاد 

اللعبه ولدينا خطه لتطويرها وتفعيلها.
 يوجد يف محافظة حمص عدد من االسماء 
البارزة التي شكلت جزء مهم من تاريخ العاب 
عن ظروف  احياناً  ونسمع  القوة يف سورية 
اهتمام  لديكم  هل  البعض  بها  يمر  قاسية 

بهذا الجانب؟
قب��ل فت��رة كان هناك وضع خ��اص للمرحوم 
بطل االثقال المعروف ابو الهدى االوزون الذي 
لق��ي اهتمام ومتابعة على اعلى المس��تويات 
من قب��ل قيادتنا الرياضية والي��وم لدينا بطل 
المصارعة حس��ان رمضون الذي أجرى عملية 
بتر لس��اقه نتيج��ة ارتفاع الس��كر, ونحن في 
اللجنة التنفيذي��ة قمنا بمتابع��ة وضعه اثناء 
تواجده بالمشفى، وهناك اهتمام خاص به من 
قبل اللجنة التنفيذية بتوجيه واهتمام مباش��ر 
من رئيس االتحاد الرياضي العام األستاذ فراس 

معال.
بطاقة

عقيل فاحيل: 
رئيس مكتب العاب القوة بحمص

أح��د ابطال المصارع��ة الحرة في س��ورية في 
عصره��ا الذهبي ومن اب��رز انجازاته الميدالية 
البرونزية في دورة البحر المتوسط التي أقيمت 
بمدينة برش��لونة االس��بانية 2005 والميدالية 
الفضية في الدورة العربية وعشرات الميداليات 

في البطوالت العربية والدورات الدولية.
حاص��ل على إجازة من كلي��ة التربية الرياضية 
أكاديم��ي ومحاض��ر ف��ي ال��دورات التدريبية 
وس��اهم بتقديم عدد من الدراس��ات الخاصة 

بتدريب رياضة المصارعة.

محليات

أنور البكر

محمد خير الكيالني 

والنواعير  عفرين  فريقا  الخبر: 
تأهال إىل دوري أضواء الممتاز 
اجتازا  أن  بعد  ال��ق��دم  لكرة 

المحطة األخيرة بنجاح.
المحافظة  ع��ى  ف��از  عفرين 

والنواعير غلب المجد.

ي��ن��ط��ب��ق عى  ال��ت��ع��ل��ي��ق: 
وجد  جد  من  مقولة  الفريقين 
وم��ن س��ار ع��ى ال���درب وصل 
تؤدي  الصحيحة  والمقدمات 

إىل نتائج صحيحة.
عى  كانا  والنواعير  وعفرين 
لتحضير  وقدما  والوعد  العهد 
فريقيهما الكثير وبالتايل كان 

النجاح نصيبهما

خبر

تعليق

رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة الطاولة بهاء عباسي:

هناك تطور واضح بمستوى وأداء العبي والعبات المنتخب بعد معسكر كازان

ابرز االستحقاقات القادمة مشاركة هند ظاظا في طوكيو وعودة طاولتنا للبطوالت العربية

رياضة ريف دمشق...  تتجاوز ضعف االمكانات وتتفوق في عدد من االلعاب

ألعاب القوة بحمص: حضور جيد بالمنتخبات ونتائج مميزة بالبطوالت المركزية 

صبحي أبو كم
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تحقق رياضة بناء األجس��ام انتشارًا 
واس��عًا على مستوى القاعدة والكم 
يف��وق غالبي��ة األلع��اب الرياضية، 
وه��و م��ا ب��ات يلمس��ه الجميع 
على مس��توى ال��دورات التدريبية 
والبطوالت واألنش��طة المحلية، أما 
على مستوى المنتخب فاللعبة على 
موعد مع استحقاقات مهمة أبرزها 
اس��تضافة بطولة العرب في دمشق 
خالل ش��هر ايلول القادم, - االتحاد 
– التق��ت س��مير إس��ماعيل أمين 
س��ر اتحاد بناء األجس��ام للوقوف 
على أنش��طة وأعمال االتحاد خالل 

الموسم الحالي:
بطولة واحدة

يق��ول اس��ماعيل: بس��بب فترات 
االنقط��اع والتوق��ف عن النش��اط 
التي فرضتها جائح��ة كورنا اقتصر 
نش��اط االتح��اد الداخل��ي خ��الل 
االش��هر الماضية على إقامة بطولة 
الجمهورية للش��باب التي ش��هدت 
مش��اركة جمي��ع المحافظات وفق 
عدد محدد من الالعبين تبعا لعدد 
االوزان المق��ررة من اتح��اد للعبة 
المحافظ��ات قبل  والمعم��م على 
موع��د البطول��ة بعد اج��راء بطولة 
المحافظ��ة وع��ادة لكل مس��توى 
عم��ري في اللعبة مس��توى محدد 

من عدد المشاركين.

تأهيل كوادر
عل��ى صعيد تأهي��ل ك��وادر اللعبة تم 
إقام��ة دورات ترقية لمدرب��ي الدرجات 
الثالث��ة والثاني��ة واألول��ى, بمش��اركة 
جميع المحفظات, ودورة تأهيل وترقية 
لرياض��ة األذرع, ودورة تغذية كونها جزء 

اساسي من رياضة بناء االجسام.
بطولة عربية

المنتخب��ات  صعي��د  عل��ى 
ق��ال  الخارجي��ة  واالس��تحقاقات 
اس��ماعيل: س��تكون لعب��ة بن��اء 
االجس��ام الس��ورية على موعد مع 
ح��دث مهم خالل ه��ذا العام وهو 
اس��تضافة بطول��ة الع��رب المقرر 
إقامتها في دمشق خالل شهر ايلول 

الق��ادم، ونعمل في اتح��اد اللعبة 
منذ االن للتحضير لهذه االستضافة 
وبما يليق بس��معة بلدنا خاصة انها 
س��تكون اول بطولة عربية تقام في 
س��ورية من بين كافة االلعاب بعد 
عودة رياضتنا إلى البطوالت العربية. 
ام��ا على الصعي��د المحلي فضمن 
روزنام��ة النش��اط خ��الل الفت��رة 
الق��ادم إقامة بط��والت الجمهورية 
وهذه  والكالسيك  الفيزيك  لرياضة 
اللعبة لها انتش��ار واسع في جميع 
المحافظ��ات وعل��ى س��بيل الذكر 
يوج��د ف��ي دمش��ق )240( بيت��ا 
رياضيا خاصا والنشاط بها على مدار 
الس��اعة, ويوجد في مدينة جرمانا 

على أطراف مدينة دمشق 80 مركزا 
ورياضة بناء االجسام حاليا كلها في 
بيوتات رياضية اهلية وال يوجد أي 
نش��اط للعبة تابع لالتحاد الرياضي 
العام، وه��و احد اه��م الصعوبات 
الت��ي يواجهه��ا االتحاد ف��ي عمله 
إضافة إلى التكلف��ة المالية العالية 
الت��ي نحتاجها إلع��داد العب بناء 
األجس��ام الذي تختل��ف متطلباته 
عن أي العب أخر بالنسبة للتغذية 

والمكمالت الغذائية.
المنشطات 

وبخصوص المنش��طات التي تعتبر 
رياض��ة بن��اء االجس��ام أح��د اهم 
ساحاتها قال إسماعيل: بالنسبة لنا 

في اتحاد اللعبة نعتبر المنش��طات 
والمخ��درات ف��ي خان��ة واح��دة، 
وهن��اك مجموعة م��ن االجراءات 
والقواني��ن الت��ي تعاقب أي العب 
تثبت تناوله المنش��طات, وفي كل 
دورة نقيمه��ا بجمي��ع مس��مياتها 
يكون للمنشطات أكثر من محاضرة 
يلقيها أطب��اء مختصين من اتحاد 
الط��ب الرياضي والى جانب زيارات 
متكررة للبيوتات الرياضية والمراكز 
التدريبي��ة من قبل اعض��اء اتحاد 
اللعبة كل حسب محافظته المكلف 
باألشراف عليه اضافة للجنة الفنية 
الفرعية التي تق��وم بزيارات دورية 

غير معلنة. 

قب��ل أن نخ��وض ف��ي الحديث عن 
الس��باحة بش��كل عام ف��ي الالذقية 
عروس الساحل السوري كواقع فعلي 
لس��باقات  مس��تقبلية  وطموح��ات 
المسافات القصيرة والطويلة، البد وأن 
نش��ير باالحترام والتقدير إلى األبطال 
الذين أنجبتهم الالذقية والذين أبدعوا 
وتس��يدوا وأنجزوا ورفعوا اسم وعلم 
س��ورية الحبيبة عاليًا ف��ي البطوالت 
والدولية  والقارية  العربي��ة  والدورات 
وأصبحوا أس��ياد البحار وأبطال العالم 
والذي��ن من حقه��م علين��ا أن نرفع 
له��م القبعة احترام��ًا ومحبة وتقديرًا 
ونذكره��م للجيل الجدي��د من هواة 
وأبطال الس��باحة الذي��ن نعمل على 
لمحبي  وكذلك  وإعداده��م  تأهيلهم 

وعشاق السباحة.
وألنني عاصرت تلك األي��ام التي برز 
فيها هؤالء األبطال بل وحضرت بعض 
سباقاتهم وحفالت تكريمهم أذكرهم 
هنا مترحم��ًا على الذي��ن رحلوا إلى 
رحم��ة هللا والدعاء بدوام الصحة لمن 

ما زال على قيدا لحياة وهم:
السباحة الطويلة

ونذك��ر س��باقاتها الالذقي��ة- جبل��ة 
)المان��ش( الني��ل الدول��ي كاب��ري 
نابول��ي- س��باقات كن��دا الدولي��ة- 
س��باق تش��رين الدولي واألبطال هم 
المرحوم��ون صال��ح ه��ارون، محمد 
زيت��ون، مصطف��ى زي��ن العابدي��ن، 
ماهر صالح، محمد قش��يش، جميل 

شخيص.

واألبطال جالل زي��دان، كمال زيدان، 
الكم��ي محف��وض، حس��ين زيدان، 
عص��ام كنعان، أحمد الحس��ين، فؤاد 
ش��طح، ش��اهين نصار، إبراهيم ريا، 
جابر ري��ا، مروان صالح والس��باحات 
تغريد زيدان، بثينة نوفل، فاتن وفتاة 

نتيفة، روال لوزة.
السباحة القصيرة

أحم��د زي��دان، محمد زي��دان، ناصر 
زيدان، أحمد فرح��ات، عادل فتاحي، 

خيرو فتاحي، يوسف صابور.
واقع فعيل

وبع��د أن اطلعنا على أس��ماء خلدها ا 
لتاريخ على صعي��د إنجازات رائعة في 
الس��باحة وماضي عري��ق لالذقية في 
إنجاب األبطال وعلى فترات طويلة كان 
الب��د أن قوم بزيارة ميدانية للمس��ابح 
وم��دارس تعلي��م الس��باحة والمراكز 
التدريبي��ة وحض��ور بع��ض التمارين 
والتدريبات واالطالع وبشكل موضوعي 
عل��ى الواقع الفعلي لس��باحة الالذقية 
ومس��توى ومنافس��ة وحضور وتواجد 
فعال وإعداد وتأهيل أبطال للمستقبل. 
التقينا رئيس اللجن��ة الفنية بالالذقية 
الكابت��ن محمد زي��دان والذي تحدث 
بشكل صريح ومسؤول ومحبة وحريص 
وج��ال معنا عل��ى المراك��ز ومدارس 
تعلي��م الس��باحة وكان ه��ذا الحديث 

المطول واإلجابة على تساؤالتنا.
تاريخ مشرف

بدأ الكابتن محم��د زيدان حديثه عن 
الس��باحة في الالذقي��ة حتى الماضي 
القريب كان��ت تعمد على س��باحين 
أبطال كان البحر عش��قهم ولقربه من 

والمنافس��ة  الهواية  منازله��م فكانت 
البريئة التي خلقت أبطااًل نافسوا على 
بطوالت العالم أمث��ال محمد زيتون، 
مصطفى زين العابدي��ن، ماهر صالح، 
صالح هارون، قواه شطح، جالل زيدان، 
مروان صال��ح، عصام كنع��ان، أحمد 
الحسين، حسين زيدان، شاهين نصار، 
وكانوا بحق أبط��ال العالم بإنجازاتهم 
على الرغم من أن معظ��م تدريباتهم 
كانت تقتصر على فترات فصل الصيف 
وم��ن هم ج��اء بعدهم جيل س��جل 
إنجازات جيدة على الصعيدين العربي 
والق��اري. والجيد في ه��ؤالء األبطال 
إصراره��م على تحس��ين مس��تواهم 
وتخطيهم األزمات واألرقام، واس��تمر 
هذا التفوق واأللق والتوهج لس��باحي 
الالذقي��ة لس��نوات طويل��ة لكن ومع 
األس��ف الش��ديد ومنذ فترة طويلة لم 
نعد نشاهد أية مش��اركة لالذقية في 
الطويلة واقتصرت  بطوالت المسافات 
الس��باحة  التواج��د ف��ي مس��ابقات 

الطويلة.
تفوق وألق

يتابع الكابتن محم��د زيدان أنه ومع 
بداية التس��عينيات وافتتاح المسبح 
األولمب��ي بمدين��ة األس��د الرياضية 
وبداية اعتماد مدارس تعليم السباحة 
واس��تقطاب أكب��ر ع��دد ممكن من 
الواع��دة صيفًا  والمواه��ب  البراع��م 
وش��تاء لتوفر المسبح الشتوي وذلك 
أبطال  أنهم كان��وا  بإش��راف مدربين 
على صعيد الجمهوري��ة وكان همهم 
الوحيد العودة بس��باحة الالذقية إلى 
النش��اط واألل��ق عبر تأهي��ل وإعداد 
خام��ات جي��دة وعلى صعي��د كافة 
المسابقات وبدأنا المشاركة والتواجد 
الجمهوري��ة  الفع��ال ف��ي بط��والت 
واس��تمر  األول��ى  المراك��ز  وإح��راز 
مش��وار التفوق حتى اآلن خاصة بعد 
افتت��اح المراك��ز التدريبي��ة لالتحاد 
الس��باحة  الرياضي وم��دارس تعليم 
في المسبح األولمبي ومسبح الباسل 

الس��ياحية والمس��باح  والمنتجعات 
الشعبية، والجميع يعمل بجد ونشاط 
ومس��ؤولية وتنس��يق تام مع اللجنة 

الفنية وتنفيذية الالذقية.
مراكز وأندية ومدارس

الترديبية ناشطة وفاعلة  المراكز  تعتبر 
ومنتجة خاصة إذا ما علمنا أن المدربين 
فيه��ا هم أبط��ال س��ابقين وأصحاب 
المحلي  الصعيدي��ن  عل��ى  إنج��ازات 
والعربي. مركز الالذقية بإشراف المدرب 
محمد  فرحات ويملك مجموعة كبيرة 
من السباحين والسباحات تفوقوا على 

صعيد البطوالت.
ويمارسون التدريب في مسابح مدينة 
األس��د الرياضي��ة صيفًا وش��تاء وفق 
خطط تدريبية منهجي��ة طويلة األمد 
بغي��ة إع��داد وتأهيل أكب��ر عدد من 

سباحي وسباحات المستقبل.
مركز جبلة: بإش��راف المدربين أحمد 
الحسين وعمار الحسين ويتبدل فيه 
بانتظ��ام في مس��بح المرحوم البطل 

محم��د زيت��ون صيفًا وفي المس��بح 
األولمبي شتاء. وتطمح اللجنة الفنية 
اعتماد مراك��ز تدريبية جدي��دة نظرًا 
لوفرة عدد المنتسبني وهواة السباحة.

مدارس تعليم السباحة
وهي متوفرة وبكثرة وفي نفس الوقت 
منتجة وفاعل��ة ومؤهلة وتتواجد في 
جميع المس��ابح والمنتجعات العامة 
والخاصة وعلى ش��اطئ البحر ويدرب 
فيها مدربان أكفي��اء وأصحاب خبرة 
وس��بق أن كانوا أبط��ااًل ومنهم أحمد 
زي��دان، محمد زيدان، محمد فرحات، 
رميلة زيدان، ويس��جل لهذه المدارس 
وأهمها مدرس��ة تعليم الس��باحة في 
المس��بح األولمب��ي بمدين��ة األس��د 
الرياضية تأهي��ل أبطال وبطالت على 
مستوى الجمهورية ولكافة المسابقات 
والعودة ليتأهل أبطال جدد لس��باحة 

المسافات الطويلة.
الالذقية للس��باحة  وقد كان منتخب 
جبل��ة م��ن رواد هذه الم��دارس كما 

تم دع��وة العديد منه��م كمنتخباتنا 
الوطنية وشاركوا في بطوالت خارجية 

وحققوا نتائج جيدة.
نادي الجيش الس��احلي وهو النادي 
الوحيد الذي يعتمد الس��باحة ضمن 
ألعاب��ه ويملك عددًا ال ب��أس به من 
المواه��ب والخام��ات الجي��دة التي 
تش��ارك م��ع منتخ��ب الالذقية في 
بط��والت الجمهورية ولدي��ه عدد من 
المدربي��ن الماهري��ن وي��ا حب��ذا لو 
تحذو بقية األندية في الالذقية حذوه 
وتعتمد الس��باحة ضمن ألعابها كما 
كان في الماضي حيث كان الس��باحة 
ثالث لعبة في نادي حطين الس��احل 
س��ابقًا حت��ى تعود س��باحة الالذقية 

متفوقة ومتعددة ومنجزة.
طموحات مستقبلية

ونّوه الكابت��ن زيدان أن اللجنة الفنية 
وخالل س��نوات وما زالت وبالتعاون 
مع تنفيذية الالذقية واتحاد السباحة 
ف��ي إدارة مدين��ة األس��د الرياضي��ة 
والمس��بح األولمب��ي عمل��ت عل��ى 
تحدي��د مواعيد التماري��ن والتدريب 
في مس��ابح المدينة للمراكز ومدارس 
تعلي��م الس��باحة وإع��داد المدربين 
واألبطال من الس��باحين والسباحات 
على صعيد السباحة الطويلة حيث برز 
األبطال صالح زيدان، نيرمين الجردي، 
جوى زيدان في بط��والت الجمهورية 
والذين تم دعوتهم للمنتخب الوطني. 
كذل��ك كان لنا تواج��د وإنجازات في 
بطول��ة األولمبي��اد أما عل��ى صعيد 
المس��افات القصي��رة فإنن��ا نمل��ك 
العديد من األبط��ال والبطالت الذين 

أح��رزوا المراكز األولمبية في بطوالت 
الجمهوري��ة ولمختل��ف المس��ابقات 
وإنني أع��د الجميع بأن��ه عما قريب 
س��تعود الالذقية إلى صدارة س��باحة 
الجمهوري��ة يدفعن��ا ذل��ك عش��قنا 
للس��باحة والعمل بمس��ؤولية وحب 

الوطن والتفوق وتحقيق اإلنجازات.
إنجازات وبطوالت

وخت��م الكابت��ن زي��دان حديث��ه أن 
تفوق��ًا واض��ح لس��باحة الالذقية عاد 
م��ع بداية 2019 عبر إحراز س��باحيها 
وس��باحاتها إلى المراك��ز األولية في 
كاف��ة المس��ابقات 50 م صدر 100 م 

فراشة 100 م ظهر.
ببطول��ة  المش��اركة   2020 ع��ام 
ومراكز  وصغي��رات  صغار  الجمهورية 

أولية 400 م حرة.
شارك منتخب الالذقية مع المنتخب 
الوطني معس��كره التدريبي بالمسبح 
س��باحي  م��ع  والت��زم  األولمب��ي 
المنتخ��ب. ش��اركنا ببطول��ة س��باق 
تش��رين الدول��ي بالس��باحين صالح 
زي��دان، محمد ش��بانة، عب��د الصمد 

شبانة، ليف عياش.
وقدم الش��كر الجزيل لرئيس المكتب 
التنفي��ذي البط��ل ف��راس معال على 
دعمه المستمر وكذلك لرئيس اتحاد 
الس��باحة همام معال عل��ى المتابعة 
التي تعتبر  واالهتمام. وعائلة مع��ال 
رم��زًا م��ن رموز الس��باحة الس��ورية 
العالمي��ة، حي��ث حققت  والعربي��ة 
إنج��ازات خالدة في تاريخ الس��باحة 
الس��ورية وتفوق��ت عربي��ًا وعالميًا ال 

يمكن حصرها أو عدها.

محليات

صبحي أبو كم

محمد عجان

مالك الجاسم 

ال��ف��رق يف  ت��ح��ق��ق  أن  ال��م��وج��ب 
النتائج  المقررة  الرسمية  المنافسات 
لتحقيق  تسعى  وأن  المطلوبة 
حين  تفرح  وأن  المطلوبة  األهداف 

تفوز باأللقاب.

حين  الفرق  هذه  تكون  أن  السالب 
تتأهل إىل درجات أعى يف حالة يرثى 
لها وأن تلعب دائماً دور الكومبارس 
يجب  ك��م��ا  نفسها  ت��ق��دم  ال  وأن 
الموسم  يف  نصيبها  يكون  وبالتايل 

كله..
مرحباً.. ووداعاً

موجــــب

سالــب

أمين سر اتحاد بناء األجسام سمير إسماعيل: 

الظروف الصحية قلصت حجم النشاط 
أق��ام مكتب األمم المتحدة في جنيف معرضًا افتراضيًا وابرز استحقاقاتنا استضافة البطولة العربية 

للص��ور تح��ت عنوان »ليس��ت مهنة امرأة«، بمناس��بة 
عيد العمال العالمي، اختار له العديد من نس��اء العالم 
العامالت عرفانًا ودعمًا لهن ومن بينهن الس��ورية حكم 
ك��رة الق��دم الدولي ربا زرق��ة، نموذجًا للمرأة الس��ورية 

العاملة التي تخوض مع الرجل أصعب المهن.
وأرف��ق مكتب األمم المتحدة ف��ي جنيف على صفحته 
صورة للحك��م زرقة وعرف بها بالق��ول: »إنها أول امرأة 
آس��يوية تحصل على ش��ارتين دوليتين في كرة القدم 
وك��رة الصاالت كما كانت عضوًا ف��ي المنتخب الوطني 
لكرة القدم للس��يدات وأصبحت حكم��ًا فيما بعد، وفي 
عام 2017 حصلت ربا على ش��ارة التحكيم الدولية من 

االتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا«.
وحملت الحكم زرق��ة رايات التحكي��م باقتدار وكفاءة 
وإيم��ان مطلق بأنها قادرة كما كل النس��اء الس��وريات 

على أن يؤدين دورهن بأفضل وجه , وبشجاعة وحكمة 
وعدل قادت العديد من مباريات كرة القدم ونجحت في 

مهمة كانت حكرًا على الرجال.
وتعتب��ر زرقة أول امرأة آس��يوية تحصل على ش��ارتين 
دوليتين ف��ي كرتي القدم للصاالت والعش��ب.. دخلت 
عال��م الرياضة من باب ألعاب الق��وى في صفوف نادي 
المحافظة منذ عام 1995 ثم انتقلت إلى كرة القدم وتّم 
اختيارها للمنتخب الوطني لكرة القدم النسائية..انتقلت 
بعدها إلى التحكيم في عام 2006 وشاركت في جميع 
ال��دورات واالختب��ارات التي أقامها »الفيف��ا« واالتحاد 
الرياضي العام، ونالت أول ش��ارة دولي��ة للتحكيم في 
الصاالت ع��ام 2011 ثم نالت الش��ارة الدولية للتحكيم 
على المالع��ب العش��بية ع��ام 2015 اختصاص حكم 
مس��اعد.. وفي العام 2017 نالت شارة التحكيم الدولية 

للنخبة من االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

عرفانًا ودعمًا.. األمم المتحدة تعرض قصة 
الحكم السوري الدولي ربا زرقة

سباحة الالذقية.. ماض عريق.. واقع وطموحات

اجتماع موسع لكوادر رياضة دير الزور لبحث واقع األلعاب وتحديد احتياجاتها 
عقد في مقر اللجنة التنفيذية بدير الزور اجتماعًا موس��عًا 
ضم رؤساء األندية واللجان الفنية في المحافظة لمناقشة 
واقع عم��ل األندية واأللع��اب وركز على ام��ور عدة في 
مقدمته��ا واقع األلع��اب واحتياجاتهم��ا وواقع الرياضة 
الريفي��ة، ومنش��آت األندي��ة الرياضية، وخط��ة العمل 
القادمة، وعمل المراكز التدريبية، وواقع ملعب دير الزور، 

والتحضير للمشاركة في االستحقاق الرئاسي.
رئي��س اللجن��ة التنفيذية ح��ازم بطاح أكد ب��أن رياضة 
المحافظ��ة بدأت تش��هد تعافيًا بعد أن ت��م إنجاز أمور 
كثيرة ف��ي مقدمتها، بق��اء الفتوة ضمن مص��اف أندية 
الدرجة الممتازة، وصعود نادي الميادين للدرجة األولى، 
والمش��اركة في ع��دد من البط��والت المركزية، وتعافي 
عدد من األلعاب، ومنافس��ة اليقظة على الصعود لدوري 
الدرجة األولى، وهذا كله لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة 
المتابع��ة والدعم من قبل التنفيذية والمكتب التنفيذي 

لالتحاد الرياضي العام.
وأشار البطاح خالل حديثه بأن ملعب دير الزور خالل فترة 
سيتم المباش��رة بمد أرضية الملعب بالتارتان الصناعي، 
وهناك موافقة بهذا األمر، وكذلك الصالة الرياضية ضمن 
مق��ر اللجنة التنفيذية وهناك وعد بتجهيز أرضية الصالة 

وتجهيزها بالمقاعد.
وختم البط��اح حديثه بأن التنفيذية تقف على مس��افة 
واحدة من جميع األندية، والتركيز سوف يكون على كافة 
األلع��اب وال يقتصر على كرة الق��دم فقط، وطموحنا بأن 
تع��ود أندية دير الزور لحضوره��ا، وتنافس على المراتب 
األول��ى، وتعتلي منص��ات التتويج، وه��ذا ليس باألمر 

الصعب، وسوف يكون العمل واتخاذ القرار جماعيًا.
وقدم رؤس��اء األندية واللجان الفنية ش��رحًا مفصاًل عن 
فت��رة العمل الماضي��ة، والصعوبات التي تعترض س��ير 
العمل الرياضي، والمقترحات لتطوير آلية العمل، والتي 
تركزت حول الدعم المادي، وتأمين احتياجات األلعاب، 

واإلسراع بتأهيل ملعب ديرالزور.
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تأه��ل الوحدة الدور رب��ع النهائي 
من مسابقة كأس الجمهورية لكرة 
السلة ألندية السيدات بنسختها ال� 
26 بعدما جدد فوزه على األشرفية 
63 / 34 ف��ي مباراة إي��اب الدور 
األول والت��ي أجري��ت بينهما في 
صالة الفيحاء الرئيس��ية دمش��ق. 
وتفوق الوحدة في األرباع جميعها 
بواق��ع 8 - 7، 19 - 16، 20 - 3، 

.8 - 16
اللقب  )حامل  الوحدة  وس��يلتقي 
3 م��رات آخره��ا ع��ام 2016 في 
ال��دور رب��ع النهائ��ي م��ع الفائز 
من مب��اراة الث��ورة )حامل اللقب 
الماضيي��ن(  الموس��مين  ف��ي 
والمحافظة )من الدرجة الثانية( ، 
حيث س��يلتقيان في 10 - 17 أيار 

الحالي في صالة الفيحاء بدمشق.
ومن المقرر أن تستكمل مباريات 
الجمعة )بسبب  الدور األول أمس 
ظروف النش��ر س��نوافيكم بنتائج 
المباريات بالع��دد القادم( فيلعب 
تش��رين مع الحرية ف��ي الالذقية 
)ذهاب��ًا ف��از الحري��ة 51 - 48(، 
والساحل مع الفيحاء في طرطوس 
)ذهاب��ًا ف��از الس��احل 54 - 46(، 
ويلتق��ي اليوم )الس��بت( العروبة 
مع قاس��يون في حلب )ذهابًا فاز 

قاسيون 73 - 42( ويلعب اإلثنين 
الق��ادم الثورة م��ع المحافظة في 
مب��اراة الذه��اب )اإلي��اب في 17 
الحالي(، كما يلتقي الثالثاء االتحاد 
مع الج��الء ف��ي مب��اراة الذهاب 

)اإلياب في 17 أيار الجاري(.
قاسيون غلب العروبة

وكان قاسيون خطى خطوة مهمة 
نحو التأهل للدور ربع النهائي من 
المسابقة بفوزه على فريق العروبة 
73 - 42 في المباراة التي أجريت 
بينهما األسبوع الماضي في صالة 
الفيح��اء بدمش��ق ضم��ن ذهاب 
ال��دور األول وتفوق قاس��يون في 
األرب��اع جميعها 15 - 12، 19 - 4، 

.16 - 21 ،10 - 18

الحرية اقترب من الدور نصف 
النهائي

الحري��ة )الهابط للدرج��ة الثانية( 
قطع نصف الطريق نحو بلوغ الدور 
نص��ف النهائي بعدما حق��ق فوزًا 
صعب��ًا على ضيفه تش��رين بفارق 
ثالث نق��اط 51 - 48 ف��ي مباراة 
ذه��اب ال��دور األول التي أقيمت 

بينهما في صالة نادي الجالء.
وتفوق تش��رين في الربع األول 6 
- 7 والحري��ة في الربع الثاني 9 - 
8 لينته��ي النصف األول بالتعادل 
15 - 15، وف��ي الرب��ع الثالث عاد 
تش��رين ليتق��دم 17 - 20 لك��ن 
الحرية تمكن من العودة وتحقيق 
التق��دم 19 - 13 لتنتهي المباراة 

بفوز الحرية 51 - 48.
وفي صالة الفيحاء بدمشق، تخطى 
الساحل مس��تضيفه الفيحاء )من 
الدرج��ة الثانية( 54 - 46 ليقترب 
األول م��ن بل��وغ نص��ف النهائي، 
وتفوق الس��احل ف��ي الربع األول 
12 - 7 والفيح��اء في الربع الثاني 
7 - 10 ، فيما تفوق الس��احل في 
الربعي��ن الثالث والرابع 16 - 12و 

.17 - 19
وكان الوحدة قد فاز على األشرفية 
ذهابًا 65 - 57 ف��ي المباراة التي 
أجريت بينهما ف��ي صالة الفيحاء 
ضمن ذهاب ال��دور األول، وتفوق 
الوحدة ف��ي الرب��ع األول 24 - 8 
وتعادال في الرب��ع الثاني 10 - 10 

ليع��ود الوحدة ويتف��وق في الربع 
الثال��ث 19 - 12 واألش��رفية في 
الرب��ع الراب��ع 12 - 27. ويلتق��ي 
الفريقان إيابًا ي��وم األربعاء القادم 
في الصالة نفسها الس��اعة الثالثة 

عصرًا.
س��جل للوحدة: سالف خليل )19( 
نقطة، ماسة عرب )14(، سارة اللو 
)10(، بيرفين ججو )8(، س��يدرة 
اللو )5(، جهان مملوك )4(، غنى 
خزندار )3(، ستيفاني أطرش )2(.

وس��جل لألش��رفية: إيناس بدران 
)14( نقطة، يارا فرزان )14(، ملك 
ف��رزان )11(، روع��ة الح��اج علي 
)10(، أس��ماء محس��ن )5(، هيا 

غيبة )3(.

كرة السلة

تقيم اللجنة الفنية لكرة السلة بملعب 
المحافظ��ة للصغيرات  أندي��ة  بطولة 
مواليد 2008 - 2009 في صالة نادي 
الحري��ة بمش��اركة أندي��ة المحافظة 
االتح��اد والجالء والحري��ة واليرموك 
مديرية  ومراك��ز  والس��كك  والعروبة 
التربي��ة وفق نظام الدوري من مرحلة 
واح��دة وقد تضمن تعمي��م البطولة 
ح��ول المش��اركة وج��وب أن يلعب 
الفريق في كل ربع بتش��كيلة مختلفة 
الربع  من األرب��اع األخرى باس��تثناء 
األخير، حيث يشارك منتخب النادي 
كما طلب��ت اللجن��ة م��ن المدربين 
االعتم��اد على أس��لوب دف��اع المان 

تومان خالل البطولة.

بطولة حلب 
لصغيرات السلة

محمد هاشم إيزا

تأهل منتخبا س��ورية لكرة السلة لألشبال والش��بالت )تحت ال� 15 
عامًا(  األس��بوع الماضي إلى نهائيات كأس العالم لتحدي المهارات 
الفردية بعد حلولهما وصيفين لمجموعتيهما في التصفيات اآلسيوية 

)FIBA( المؤهلة المقامة عبر اإلنترنت بإشراف االتحاد الدولي للعبة
وج��اء منتخبنا بفئة األش��بال ثاني��ًا في مجموعت��ه برصيد 7 نقاط 
متس��اويًا مع منتخب الصين المتصدر متخلفًا عنه بفارق التسجيل 
علمًا أن منتخبنا فاز على منتخب الصين ذهابًا وخسر إيابًا وفاز على 
منتخ��ب تاهيتي ذهابًا وإيابًا كما جاء منتخبنا لفئة الش��بالت ثانيًا 
في مجموعته بعد فوزه على الصين إيابًا وخس��ارته ذهابًا وفوزه على 
األردن ذهابًا وخس��ارته إيابًا ليصبح رصيده 6 نقاط بعد الصين األول 
ب�8 نقاط علمًا أن نظام البطولة ينص على تأهل األول والثاني من كل 

مجموعة إلى نهائيات كأس العالم.
وفي تصري��ح ل� )االتحاد( أكدت رئيس��ة اللجن��ة المنظمة للبطولة 
وعضو اتحاد كرة الس��لة المؤقت س��الم عالوي أن مسابقة المهارات 
الفردي��ة حديثة العه��د وفور تبلغنا بالبطولة اآلس��يوية المؤهلة إلى 

كأس العالم اجتمعنا بممثلين عن اللجان الفنية الفرعية من خالل 
ورشات عمل للتعريف بالمسابقة الجديدة وقوانينها وطريقة تنظيمها 
وكيفية احتساب نقاطها من أجل تطبيقها في البطوالت الفرعية في 
المحافظات النتقاء األميز لصفوف المنتخب. وأضافت عالوي أنه تم 
انتقاء أفضل عشرة العبين وعشر العبات لالنضمام للمنتخب وبدؤوا 
التدري��ب في محافظاتهم بإش��راف مدربي��ن مختصين ثم خضعوا 
لمعس��كر مغلق في دمش��ق لمدة يومين حيث ت��م إعطاؤهم كل 
المالحظات لتالفي السلبيات وتطبيق كل الحركات بالشكل الصحيح.

تشكيلة المنتخبين
يتأل��ف منتخبنا لفئة االش��بال من س��ليمان حيدر ويحيى مس��تو 
ويوس��ف كلش وتيم الدسوقي ويوسف سودا ومحمد شفقي وطالل 
كوجان وعيس��ى علي ونعي��م ماردللي ولؤي عزاوي بإش��راف مدير 
المنتخب محمد أبو سعدى والمدرب نديم زرز واإلداري طاهر جلبي 

والمعالج خالد ظاظا.
وضم منتخبنا لفئة الش��بالت كاًل من الالعبات س��اندرا س��فر ولونا 

عياش وليلى حسن آغا ولينا حس��ن آغا وسرى دواليبي وشهد دادا 
وجود زرز وزينة الحاج زين وهديل مقداد وزينة بكور بإش��راف مديرة 

المنتخب زينة نصار والمدرب يحيى ساعي واإلدارية هنادي علوش.
وراقب البطولة مندوب االتحاد اآلسيوي المراقب الدولي وفيق سلوم 
بينما أشرف على التحكيم كل من جورج كوشكريان وأحمد المحمد 
حكمي س��احة وسليم أبو سلمان وخلود هناوي وعبد الرحمن عتيق 

وإليسا حموي وداليا الشامي “حكام طاولة”.
يش��ار إلى أن لعبة المهارات الفردية يش��ارك فيها فريق من خمسة 
العبين بطريقة التتابع وبانتهاء مش��اركة الالعب الخامس تحس��ب 
نتيج��ة الفريق وتتضمن المنافس��ات أربع محط��ات ينتقل خاللها 
الالعب فالبداية من المرحلة األولى التمرير ثم المحاورة بين خمسة 
أقماع فالتس��ديد من خط الرمي��ة الحرة وأخيرًا التس��ديد من خط 
الثالثية وبنهاية مش��اركة الالعبين الخمس��ة تحسب عالمة الفريق 
على ش��كل درجات مع مراعاة الزمن الذي استغرقه العبو الفريق في 

محاوالتهم.

فرض الثورة مباراة فاصلة على منافسه الجالء بنهائي 
دوري الس��يدات لك��رة الس��لة بع��د أن غلبه أمس 
)الجمعة( بالمباراة الثانية بسلس��لة المباراة النهائية 
بف��ارق )18( نقط��ة )45 / 63( بع��د أن انتهت أرباع 
 )17 / 17  - 20 / 6  - 13 / 8 المب��اراة )9 / 18 - 
وشهدت المباراة تميز العبة الثورة نورا بشارة )سجلت 

20 نقطة( إلى جانب زميلتها سيدرا سليمان )سجلت 
17 نقط��ة( فيما كان نصيب أليس��يا 14 نقطة ، فيما 
كانت جونا مبيض أميز المس��جالت بصفوف الجالء 

17 نقطة  بينما سجلت رشا سكران 12 نقطة.
وس��يتجدد لقاء الفريقي��ن اليوم الس��بت في صالة 

الفيحاء بدمشق الساعة الثالثة عصرا.

اليوم... المواجهة الثالثة تأهل مزدوج لمنتخبي األشبال والشبالت لنهائيات كأس العالم لتحدي المهارات الفردية
بين الثورة والجالء بنهائي الدوري

كأس الجمهورية ألندية السيدات لكرة السلة

تأهل الوحدة للدور ربع نهائي على حساب األشرفية لمالقاة الثورة

الق��ادم  االثني��ن  تختت��م مس��اء 
دوري  إي��اب  مرحل��ة  منافس��ات 
الرجال لكرة الس��لة موسم 2020 / 
2021 حيث تش��هد الجولة األخيرة 
)22( مباريات قوي��ة حيث يلتقي 
الوثبة مع الحرية  اليوم )الس��بت( 
في حمص ، واليرم��وك مع الثورة 
في حلب، ويلعب غدًا األحد الجيش 
مع االتحاد في دمشق، والكرامة مع 
العروبة في حم��ص، وتختتم هذه 
المرحل��ة بعد غد االثني��ن فيلعب 
الوح��دة م��ع الجالء في دمش��ق، 

والنواعير مع الطليعة في حماة. 
فوز سهل للطليعة

وكانت منافسات المرحلة ال� 21 من 
الدوري اختتم��ت بإجراء مباراتين 
ف��ي كل من حل��ب وحمص ، ففي 
صالة األس��د الرياضية بحلب حقق 
الطليعة فوزًا سهاًل على مستضيفه 
اليرم��وك )الهاب��ط إل��ى الدرج��ة 
الثاني��ة( 77 / 49، حي��ث تف��وق 
الطليعة ف��ي الرب��ع األول 23 - 8 
واليرموك في الربع الثاني 19 - 21 
وعاد الطليع��ة ليتقدم في الربعين 

الثالث والرابع 16 - 14و 19 - 6.
وكان أفضل مس��جل ف��ي المباراة 
الع��ب الطليعة بش��ار خنفور ب� 22 
نقطة يليه العب اليرموك أوهانس 

كلزي ب� 19 نقطة.
وبهذا الفوز رفع الطليعة رصيده إلى 
32 نقطة من 11 فوزًا و10 خسارات، 
فيما بقي اليرموك متذياًل للترتيب 
ب��� 21 نقطة م��ن فوز يتي��م و20 

خسارة.
وف��ي صال��ة غ��زوان أبو زي��د في 

الوثبة عل��ى ضيفه  حم��ص، ف��از 
العروبة )الهابط ب��دوره إلى الدرجة 
الثانية( 92 - 71 واألرباع 29 - 15، 

.15 - 18 ،19 - 21 ،22 - 24
وكان أفضل مس��جل ف��ي المباراة 
العب العروبة ج��ورج بانو نظاريان 
ب� 30 نقط��ة يليه العب الوثبة ميار 
دي��اب ب� 18 نقطة ث��م زميله زكريا 

الحسين ب� 17 نقطة.
ورفع الوثبة رصي��ده إلى 30 نقطة 
من 9 انتصارات و12 خس��ارة وبقي 
العروب��ة في المركز الحادي عش��ر 
وقب��ل األخير ب��� 22 نقطة من فوز 

يتيم و20 خسارة.
الجيش غلب الجالء بالتمديد

وتمّك��ن الجيش من تج��اوز عقبة 
مس��تضيفه الج��الء بع��د التمديد 
انتهاء  إث��ر  إضافيتي��ن  لفترتي��ن 
الوقت األصلي بالتع��ادل 67 - 67 
والوق��ت اإلضاف��ي األول 74 - 74 
وكان الحس��م في الوقت اإلضافي 
الثان��ي عندما تمّك��ن الجيش من 
التق��دم وألول مرة خ��الل المباراة 
17 - 13 لينه��ي الموقعة لمصلحته 

بفارق 4 نقاط 84 - 80.
وكان الجالء الط��رف األفضل طيلة 
فت��رات اللق��اء ، حي��ث تفوق في 
األرب��اع ال� 3 األولى 18 - 13و 13 - 
12و 25 - 22 لك��ن الجيش تدارك 
الموق��ف ولو متأخ��رًا وتمكن من 
التقدم ف��ي الربع الراب��ع 11 - 20 
ليفرض على منافس��ه وقتًا إضافيًا 
حيث تع��ادال خالل الفت��رة األولى 
7 - 7 وحس��م الجي��ش المواجهة 
ف��ي الفترة اإلضافي��ة الثانية 10 - 
6 لتنته��ي المب��اراة المثي��رة بفوز 
الجي��ش 84 - 80 علمًا أن الجيش 

كان قد تفوق ذهابًا في دمش��ق 85 
.69 -

الجي��ش  اس��تعاد  الف��وز  وبه��ذا 
الص��دارة من الكرام��ة ولكل منهما 
40 نقطة م��ع أفضلية المواجهتين 
 ، الجيش  لمصلح��ة  المباش��رتين 
لكن صراع المرك��ز األول والوصافة 
س��تبقى قائم��ة بينهم��ا بانتظ��ار 
مبارات��ي الجول��ة األخي��رة حي��ن 
االتحاد  منافسه  الجيش  يس��تقبل 
في مب��اراة قم��ة ، فيما س��يكون 
الكرام��ة أم��ام مواجهة س��هلة مع 

العروبة الهابط إلى الدرجة الثانية.
سجل للجيش: رامي مرجانة )30( 
نقط��ة، هاني ادريب��ي )26(، دياب 
الشواخ )10(، عماد حسب هللا )7(، 
رامي ريحاني )4(، عمار سفور )3(، 

خليل خوري )2(، منار حمد )2(.
وسجل للجالء: الياس عازرية )33( 
نقط��ة، مه��ران نرسيس��يان )15(، 
كامل عبد هللا )10(، جورج دولماية 
)6(، جورج نونو )6(، إس��حق عبيد 
)5(، إس��بر ك��رد )3(، جورج صباغ 

.)2(
وف��ي صال��ة الفيحاء بدمش��ق فاز 

النواعير على مس��تضيفه الثورة 74 
- 71 واألرب��اع 15 - 22، 16 - 11، 

.16 - 23 ،22 - 20
للنواعير: مراد هاشم )24(  س��جل 
نقط��ة، محمد ادلب��ي )18(، محمد 
شاهين )8(، يزن معجل )7(، علي 
خض��ر )5(، محم��ود طرقجي )4(، 
فريد زوب��اري )4(، مايكل ش��لبي 

)3(، محمود سمان )1(.
وس��جل للثورة: عم��ر ادلبي )16( 
نقطة، جوزي��ف لطفي )14(، محمد 
رينكو )11(، راتب الجبة )10(، فهد 
رمضان )8(، عب��د هللا الحلبي )6(، 
جورج قري��ط )4(، ماي��كل مرجي 

.)2(
الكرامة يجدد الفوز عى االتحاد

محمد هاشم إيزا
ج��دد الكرامة ف��وزه عل��ى االتحاد 
ف��ي أرضه خ��الل مباري��ات إياب 
دوري كرة الس��لة وغلب��ه بفارق 4 
نقاط في مباراة قوية قدم الفريقان 
وجبة إفطار ش��هية لقل��ة الحضور 
الف��وز من  م��ن الجمهور وه��رب 
االتحاد ف��ي الدقيق��ة األخيرة من 
عم��ر المباراة بع��د أن كان متقدمًا 

وأه��در بالثواني األخي��رة 6 رميات 
حرة كان��ت كافي��ة بف��وزه وتميز 
الكرامة بقوة دفاعه وس��رعة ارتداده 
الهجوم��ي بعك��س االتح��اد الذي 
أضاع المباراة بس��بب قل��ة التركيز 
وهشاش��ة دفاعاته وتس��رع العبيه 
الهجومية  عملياته  وبطء  بالتسديد 

إلى التفاصيل..
الفريقان: االتحاد × الكرامة 69 / 72

الح��كام الدوليون: قاس��م حموي، 
وسام زين، صفوان سيفو.

المراقب: عبد الكريم فاخوري.
األرباع: 20 / 19، 20 / 15، 10 / 12، 

.25 / 19
كان الربع األول متكافئًا جدًا تبادل 
خالل التس��جيل والتق��دم وانتهى 
اتحادي��ًا 20 / 19 ووس��ع االتح��اد 
الفارق بالربع الثاني وتقدم فيه 20 
/ 15 لتصب��ح النتيجة 40 / 34 في 
الرب��ع الثالث انخف��ض الفارق إلى 
نقطتين بأفضلي��ة الكرامة 10 / 12 
علم��ًا أن االتحاد تمك��ن من رفع 
الفارق إل��ى 10 نق��اط 46 / 36 إال 
أن نهايت��ه اس��تقرت على 50 / 49 
والربع األخير ظه��ر الكرامة كفريق 

متمكن لعب بقت��ال تمتلكه إرادة 
القوة فتق��دم 19 / 25 وخرج فائزًا 
في نهاية المب��اراة 69 / 73 بجدارة 

واستحقاق.
نقاط وهدافون

س��جل لالتحاد: وائل جليالتي 18، 
جمي��ل صدير 13، توفيق صالح 13، 
س��يبو خراجي��ان 8، أنتوني بكر 7، 
يزن حريري 5، نديم عيسى 2، علي 

ديار بكرلي 2.
س��جل للكرام��ة: مجد أب��و عيطة 
20، عبد الوه��اب حموي 16، أنس 
شعبان 14، إياد جحيالني 7، أشرف 
األبرش 6، محمد حتويك 5، جورج 

ناظاريان 3، عمر الشيخ علي 2.
اصاب االتح��اد 7 رميات من خارج 
الق��وس من 31 تس��ديدة بنس��بة 
نج��اح %22.6 لكل من جليالتي 3 
وواحدة لكل من الحريري والعيسى 

وصدير والصالح.
أص��اب الكرامة 3 رميات من خارج 
القوس من 16 تسديدة بنسبة نجاح 
%18.8 لكل من الحتويك والحموي 

والحيالني.
احتس��ب الحكام 26 خطأ شخصيًا 

على االتحاد وخرج سيبوه خراجيان 
بأخطائ��ه وحصل الفري��ق على 22 
رمية حرة اس��تثمر منه��ا 12 نقطة 

بنسبة 54.5%.
احتس��ب الحكام 23 خطأ شخصيًا 
عل��ى الكرام��ة وخ��رج أب��و عيطة 
بأخطائ��ه وحصل الفري��ق على 24 
رمية اس��تثمر منها 16 نقطة بنسبة 

.% 66.7
سجل االتحاد 18 سلة من الرميات 
الثنائي��ة من 46 تس��ديدة بنس��بة 

.39.1%
سجل الكرامة 24 س��لة ثنائية من 

47 تسديدة بنسبة 51.1%.
متابعات

)الريباوند(  المرتدة  الكرات  متابعة 
االتح��اد 50 منه��ا 32 دفاعي و18 

هجومي.
)الريباوند(  المرتدة  الكرات  متابعة 
للكرام��ة 45 منه��ا 38 دفاع��ي و8 

هجومي.
االتحاد أسيس��ت 20 واألفضل ديار 

بكرلي 7 وسيبوه 5.
ت��ورن أوف��ر 8، س��تايل 5، بل��وك 

ستوت 3.
الكرام��ة: أسيس��ت 19 واألفض��ل 
حتويك 5، تورن أوفر 10، ستايل 4، 

بلوك شوت 5.
فوز مهم للوحدة

حقق الوحدة فوزًا مهمًا على ضيفه 
الحري��ة 82 / 68 ليقت��رب أكث��ر 
لدخول المرب��ع الذهبي إلى جانب 
الكرامة والجي��ش واالتحاد. وتفوق 
الوحدة في األرب��اع جميعها بواقع 
 20  ،16  - 21  ،22  - 25  ،12  - 16

.18 -
ورفع الوح��دة رصيده إلى 35 نقطة 

في المرك��ز الرابع متقدم��ًا الجالء 
البطاقة  عل��ى  الوحي��د  )منافس��ه 
الرابع��ة المؤهلة لنص��ف النهائي( 
بفارق ث��الث نقاط قب��ل أن يلعب 
الجالء مباراته ف��ي الجولة الحالية 

أمام الجيش اليوم في حلب.
س��جل نقاط الوحدة: مجد عربش��ة 
)14( نقط��ة، حكم عب��د هللا )13(، 
ط��ارق الجاب��ي )12(، محمد أوطه 
باش��ي )11(، مح��ي الدين قصبلي 
الع��ش )8(، عم��ار  )9(، ش��ريف 
الغمي��ان )7(، ف��اروق عم��ر )6(، 

ميشال غيث )2(.
وس��جل للحرية: بس��ام معاز )16( 
نقط��ة، وس��ام اآلغ��ا )15(، أحمد 
حبش )10(، بول فس��تقجيان )8(، 
محم��ود خانطومان��ي )8(، محمد 

موسى )7(، رامان موسى )4(.
ترتيب الصدارة

مع خت��ام الجولة )21( بات ترتيب 
الفرق : 1 - الجيش )40( نقطة من 
19 ف��وز وخس��ارتين، 2 - الكرامة 
)40( نقطة من 19 فوزًا وخسارتين، 
3 - االتحاد )38( م��ن 17 فوزًا و4 
خس��ارات، 4 - الوح��دة )35( من 
14 ف��وزًا و7 خس��ارات، 5 - الجالء 
)33( من 12 فوزًا و9 خس��ارات، 6 
- الطليع��ة )32( م��ن 11 فوزًا و10 
خس��ارات، 7 - الوثب��ة )30( من 9 
انتصارات و12 خسارة، 8 - النواعير 
)30( من 9 انتصارات و12 خسارة، 
9 - الث��ورة )28( م��ن 7 انتصارات 
و14 خس��ارة، 10 - الحري��ة )28( 
من 7 انتصارات و14 خس��ارة، 11 - 
العروبة )22( من فوز و20 خسارة، 
12 - اليرم��وك )21( من فوز و20 

خسارة.

دوري أندية الرجال لكرة السلة 2020 / 2021

األحد... الجيش يستضيف االتحاد بقمة الصدارة واالثنين الوحدة يلتقي الجالء
أبي شقير
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أعرب الفرنس��ي زين الدين زي��دان المدير الفني 
لريال مدريد عن حزنه من الخسارة ضد تشيلسي، 
وقال: نح��ن حاولنا خ��الل المب��اراة، لكنهم في 
النهاية اس��تحقوا الفوز والتأه��ل.. الالعبون كانوا 
جاهزي��ن ويمكنن��ا أن نفخر بهم، كن��ا على ُبعد 
خط��وة واحدة من النهائي وتشيلس��ي لعب بأداء 
رائع فيما نح��ن افتقرنا للقوة في الخط الهجومي 
ولم يكن لدينا فرص للتس��جيل، عكس تشيلسي 
ال��ذي كان لدي��ه العدي��د من الف��رص، وهذا هو 

الحال، اآلن علينا الراحة والتفكير في الليغا.
ورد المدرب الفرنس��ي على سؤال حول مستقبله 
مع الفريق الملكي، حيث قال: لن أتحدث عن هذا 
األمر حاليا ألننا نقترب من نهاية الموسم وأمامنا 
4 مباريات فقط في الليغا وس��نرى ماذا سيحدث 
بعد ذلك. وأتم: اآلن نحن لس��نا ُس��عداء، فحين 
تخس��ر نصف نهائي دوري األبط��ال ال يمكنك أن 
تكون سعيدًا وهذا أمر طبيعي. إنها لحظة صعبة، 

لكن غدًا سنعود للتدريبات مرة أخرى.
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أيهم الحمزاويأنــــور البكــرم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

وصل دوري أبط��ال أوروبا لكرة القدم 
لمحطته األخيرة بعد أن كشف الستار 
عن الفريقان المتأه��الن لنهائي هذا 
الع��ام.. حيث فاجأ تشيلس��ي ضيفه 
لاير مدريد )زعيم هذه البطولة( وأكرم 
وفادته بهدفين دون رد في إياب الدور 
نصف النهائ��ي وكان لقاء الذهاب قد 
انتهى بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف.
وف��ي المواجهة األخرى بال��دور ذاته 
تغلب مانشستر س��يتي على باريس 
0/2.. وكان  س��ان جيرمان بنتيج��ة 
الفري��ق قد ف��از ذهابًا أيض��ًا بهدفين 

لهدف.
ثنائية مستحقة 

حقق تشيلس��ي انتصارًا غاليًا بنتيجة 
)2-0( على لاير مدريد في إياب نصف 
نهائ��ي دوري أبط��ال أوروب��ا لُيطيح 
بصاح��ب الرقم القياس��ي ف��ي الفوز 
باللقب ويعبر للمباراة النهائية ويدين 
تشيلسي بالفضل للثنائي تيمو فيرنر 
اللذان سجال هدفي  وماس��ون مونت 

اللقاء في الدقيقتين )28، 85(.
وعبر تشيلسي لنهائي دوري األبطال، 
بنتيجة )3-1( بمجم��وع المباراتين، 
ليضرب موعدًا مع مواطنه مانشس��تر 
س��يتي، في نهائي إنجلي��زي خالص 

للتشامبيونزليج.
ب��دأت المباراة بضغ��ط ُمبكر من لاير 
مدري��د، حيث أرس��ل تون��ي كروس 
تس��ديدة أرضي��ة من خ��ارج منطقة 
الج��زاء ف��ي الدقيق��ة 10، تصدى لها 
بسهولة ميندي حارس مرمى تشيلسي 
وتألق تيبو كورت��وا حارس مرمى لاير 
مدريد في التص��دي لمحاولتين من 
العبي تشيلسي، األولى بتسديدة قوية 
من روديجر، ث��م بعدها وصلت الكرة 
إل��ى مونت ال��ذي توغل ف��ي منطقة 
الجزاء، وس��دد كرة أرضية تصدى لها 
كورتوا ببراعة وش��تتها خارج الملعب 

في الدقيقة 12.
وانطلق ل��وكا مودريت��ش العب خط 
وس��ط لاير مدريد وس��دد ك��رة على 
ح��دود منطقة الج��زاء، لكنها وصلت 
بين أحضان ميندي حارس تشيلسي 

في الدقيقة 17.
وس��جل تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي 
ه��دف التق��دم للبل��وز ف��ي الدقيقة 
18 لك��ن حكم المب��اراة ألغاه بداعي 

التسلل.
وكاد كري��م بنزيما مهاجم لاير مدريد، 
أن يفتت��ح التس��جيل لفريق��ه ف��ي 

الدقيقة 26 حيث أرسل تصويبة قوية 
تصدى لها ميندي حارس تشيلس��ي 

وحولها إلى الركنية.
نج��ح تيمو فيرنر في تس��جيل هدف 
التقدم لتشيلسي في الدقيقة 28، من 
هجمة س��ريعة بقي��ادة كانتي مررها 
لهافيرتز الذي كان منف��ردًا بالحارس 
كورتوا وسدد كرة اصطدمت بالعارضة 
األفقية، لترتد أم��ام فيرنر الذي كان 
وحي��دًا أم��ام المرمى ووض��ع الكرة 

بسهولة في الشباك.
تألق ميندي حارس مرمى تشيلس��ي، 
ف��ي التصدي لتس��ديدة رأس��ية من 

كريم بنزيما مهاجم لاير مدريد داخل 
منطقة الجزاء، وحولها إلى الركنية في 

الدقيقة 35.
وم��ع بداية الش��وط الثان��ي، حرمت 
مهاج��م  هافيرت��ز  كاي  العارض��ة 
تشيلسي من تس��جيل الهدف الثاني 
من ك��رة رأس��ية ف��ي الدقيق��ة 47 
واس��تمرت مح��اوالت التهدي��د من 
البلوز، بكرة رأس��ية أخرى من تياجو 
س��يلفا داخل المنطق��ة، لكنها مرت 
أعل��ى مرمى كورتوا ف��ي الدقيقة 52 
وكاد ماسون مونت أن ُيضيف الهدف 
الثاني لتشيلس��ي، إذ تلقى كرة داخل 

منطقة الجزاء، وانفرد بالحارس كورتوا 
المرمى  لكن تس��ديدته مرت أعل��ى 
في الدقيق��ة 53.. ومن هجمة مرتدة 
س��ريعة انفرد كاي هافيرت��ز مهاجم 
تشيلسي بالحارس تيبو كورتوا والذي 
تألق بالتصدي لتسديدته ليحرمه من 
تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وم��رر نجولو كانتي العب تشيلس��ي 
كرة لزميله بوليسيتش في عمق دفاع 
لاير مدري��د، لكنه س��دد ك��رة أرضية 
قوية مرت بجان��ب القائم األيمن في 

الدقيقة 80.
واقتنص ماسون مونت الهدف الثاني 

لتشيلسي في الدقيقة 85 حيث تلقى 
تمري��رة عرضية داخ��ل منطقة الجزاء 
م��ن زميله بوليس��يتش ال��ذي قام 
بمراوغة الحارس كورتوا ونجح مونت 
في اله��روب من الرقابة والتس��جيل 
ليقت��ل حل��م الميرنغي ف��ي العودة 

ويعبر بالبلوز للنهائي.
تأهل سيتي يف ليلة محرز

قاد ري��اض مح��رز فريقه مانشس��تر 
س��يتي لبل��وغ نهائ��ي دوري األبطال 
للم��رة األول��ى في تاريخ��ه بعد فوزه 
2-0 على ضيفه باريس سان جيرمان 
على ملعب االتح��اد، في إياب نصف 

النهائي. س��جل هدفي المان س��يتي 
رياض محرز ف��ي الدقيقتين 11 و63 
ليتأهل الفريق اإلنكليزي إلى النهائي 
بعد ف��وزه في مب��اراة الذهاب خارج 
أرض��ه )2-1(. ب��دأ باري��س المباراة 
بق��وة وحصل عل��ى ركلة ج��زاء في 
الدقيقة السابعة بوجود لمسة يد على 
زينش��ينكو إال أن حكم المباراة عدل 
عن ق��راره بعد الرجوع إلى تقنية الفار 

التي أظهرت عدم وجود لمسة يد.
وافتتح س��يتي التسجيل في الدقيقة 
11 من هجمة سريعة بدأها زينشينكو 
من الجانب األيس��ر، وأرس��ل عرضية 

أرضية ل��دي بروين، الذي س��دد كرة 
اصطدم��ت بدفاع باري��س، وتمهدت 
أم��ام مح��رز داخل المنطقة مس��ددًا 
ب��دوره ك��رة أرضية س��كنت ش��باك 
نافاس وكاد باريس سان جيرمان أن 
يعدل النتيجة س��ريعًا في الدقيقة 16 
بعدما ارتقى ماركينيوس لكرة عرضية 

مسددًا رأسية اصطدمت بالعارضة.
وظه��ر الم��ان س��يتي هجومي��ًا من 
جديد في الدقيقة 30 بتس��ديدة من 
عل��ى ح��دود منطقة الج��زاء عبر دي 
بروين مرت بجوار القائم وواصل سان 
جيرم��ان محاوالته لتعدي��ل النتيجة 

من خالل تس��ديدة لهيريرا من داخل 
منطق��ة الجزاء في الدقيقة 36 ذهبت 
أعل��ى العارض��ة بقليل..وتوغل محرز 
في الجان��ب األيمن لمنطق��ة الجزاء 
ف��ي الدقيقة الثانية م��ن الوقت بدل 
الضائع، وس��دد كرة أرضية تصدى لها 
نافاس، لينتهي الش��وط األول بتقدم 

السيتي بهدف نظيف.
وح��اول فودي��ن، قتل المب��اراة في 
الدقيق��ة 55 بتس��ديدة قوي��ة م��ن 
خ��ارج منطق��ة الجزاء، تأل��ق نافاس 
في التص��دي لها، وأج��رى بوكيتينو 
تبديلي��ن ف��ي الدقيق��ة 62، بن��زول 
كين ودراكس��لر على حساب إيكاردي 
وهيريرا. وأضاف سيتي الهدف الثاني 
ف��ي الدقيق��ة 63 من هجم��ة مرتدة 
سريعة وصلت إلى فودين في الجانب 
األيس��ر، وأرسل عرضية لمحرز الخالي 
م��ن الرقابة داخ��ل منطق��ة الجزاء، 
ليسدد الجزائري بسهولة في الشباك.

ورد باريدي��س بتس��ديدة قوي��ة من 
خارج منطق��ة الجزاء في الدقيقة 66، 
ذهبت أعلى العارضة، وتزايدت معاناة 
باريس بعدما أش��هر حك��م المباراة، 
البطاق��ة الحمراء في وج��ه دي ماريا 
في الدقيقة 69، وذل��ك بعد االعتداء 
دون كرة على فيرناندينيو أثناء ذهاب 
الالع��ب األرجنتين��ي، لتنفي��ذ رمية 
جانبي��ة. وأجرى بوكيتين��و تبديلين 
في الدقيقة 75 بن��زول دانيلو وداجبا 
على حساب باريديس وفلورينزي في 
الدقيقة 75. وكاد س��يتي أن يضيف 
اله��دف الثالث في الدقيقة 77، بعدما 
س��دد فودين ك��رة أرضي��ة قوية من 
داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم 
وتبعه دي بروين مباش��رة بتس��ديدة 
أرضية من خارج منطقة الجزاء، مرت 

بقليل إلى جوار القائم.
وظهرت المس��احات في دفاع باريس 
بع��د ط��رد دي ماريا وح��اول فودين 
ف��ي  أرضي��ة  بتس��ديدة  اس��تغاللها 
الدقيقة 80 أمس��ك بها نافاس ودفع 
بيب غوارديوال بجيس��وس وسترلينغ 
عل��ى حس��اب دي بروي��ن وبيرناردو 
في الدقيقة 82 بينم��ا دفع بوكيتينو 

بباكير على حساب ديالو.
وواصل غوارديوال منح الفرصة لالعبيه 
مع االرتياح لنتيج��ة المباراة، بالدفع 
بأجوي��رو عل��ى حس��اب فودين في 
الدقيقة 85 لينتهي اللقاء بعدها بفوز 

صاحب األرض 0-2.

نهائي إنكليزي خالص للتشامبيونزليغ

تشيلسي يقسو على ريال مدريد.. ومان سيتي يعلن تواجده األول في نهائي دوري األبطال

قال اإلسباني بيب غوارديوال المدير الفني 
لنادي مانشس��تر س��يتي اإلنكليزي إنه 
فخور جدًا بالعب��ي الفريق بعدما حجزوا 
تذك��رة إلى المباراة النهائية للمرة األولى 
في تاريخ النادي مضيفًا: الفوز لنا جميعا 
وللنادي، وأنا أوجه تل��ك الكلمات لكل 
الالعبين، فهم جميعًا كانوا يس��تحقون 
اللع��ب واآلن ح��ان وقت االس��تمتاع، 
وعلينا أن نفوز باللقب، وأمامنا أسبوعان 
أو ثالثة لنستعد للمباراة النهائية.. نحن 
كن��ا منظمين جي��دًا وقاتلن��ا أيضًا كما 
باريس حتى النهاية ووصلنا إلى المباراة 

النهائية.
وبفوز الس��يتي أصبح ذل��ك الظهور هو 
األول ل� بيب غواردي��وال في نهائي أعرق 
البطول��ة األه��م أوروبيا على مس��توى 
األندية من العام 2011 بعدما قاد برشلونة 

للفوز بلقبين عامي 2009 و2011.

مونت: كان بإمكاننا تسجيل )5( زيدان: راحة وليغا فخر غوارديوال 
بدا العب تشيلس��ي مايس��ون مونت عاجزًا 
عن وصف ما يشعر به من فرح ورضا، بعدما 
أس��هم في تأه��ل فريقه للنهائ��ي وقال »ال 
أس��تطيع إيجاد الكلمات المناس��بة، عرض 
رائع الليلة، كانت مباراة صعبة للغاية.. كان 
بإمكاننا تس��جيل 5 أهداف لكن األمر األكثر 
أهمية كان الفوز، نريد الفوز بكل المباريات، 
ل��م يكن تقدمن��ا 1-0 مهمًا ألن��ه في حال 
معادل��ة النتيج��ة كانوا س��يعودون ألجواء 
اللق��اء واالحتفاالت عّبرت تمامًا عن أهمية 
الهدف الثاني، فقد كان مهمًا ومنحنا مساحة 

للتنفس في الدقائق الخمس األخيرة.
وأض��اف: قدمنا كل ش��يء وامتلكنا الرغبة 
للف��وز بالش��وط األول، حصلن��ا على بعض 
الف��رص وكان علينا التس��جيل منها، لكن 
جاء الهدف متأخرا وهذا رائع، لم نفز بشيء 
بعد، أمامنا مباراتان نهائيتان )نهائي الكأس 

أيضًا أمام ليستر( ونأمل في الفوز بهما.

جّرت تصرفات البلجيكي إيدين هازارد نجم لاير مدريد عقب الخسارة 
أمام تشيلس��ي )2-0( حالة من الغضب داخل النادي الملكي حيث 
ظهر هازارد صاح��ب ال�30 عامًا عقب نهاية المباراة وإقصاء الميرنغي 
م��ن دوري األبطال، يضحك ويداعب الفرنس��ي ك��ورت زوما مدافع 

تشيلسي.
هذا األمر لم يمر على اإلط��الق في النادي الملكي، خاصة وأن رصيد 
هازارد قد نفد بس��بب غيابه المتكرر عن المشاركة لإلصابة لذلك قرر 

النادي عرضه مباشرة بعد المباراة للبيع في الصيف.
وانضم هازارد لصفوف لاير مدريد في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي 
في صفقة تخطت قيمتها حاجز ال�100 مليون يورو، لكنه لم ينجح في 
ترك أي بصمة مع الملكي، بس��بب سلسلة اإلصابات التي عانى منها، 

وغيابه لفترات طويلة.

علق رياض محرز على تأهل فريقه مانشستر 
س��يتي للنهائي: كانت مباراة جيدة للغاية، 
لم نبدأ بصورة جيدة في الشوط األول، لكن 
س��جلنا الهدف وتمتعنا براحة أكبر، ولعبنا 

بصورة جيدة في الشوط الثاني.
وتاب��ع: كان بإمكاننا تس��جيل المزيد العبو 
باريس فق��دوا أعصابهم وب��دأوا في ركلنا، 
وبعد طرد دي ماري��ا أصبحت المباراة أكثر 
راحة. لم نس��تهدف اللعب على المرتدات، 
ولكن كانوا يحتاج��ون للقدوم إلينا، ونحن 
جي��دون ف��ي المرت��دات، وهكذا س��جلنا 

الهدفين.
وعن هدف��ه األول، أوضح »بالطبع التمريرة 
الطولية إلديرس��ون كان مخططًا لها، نعرف 
قدرته على وضع الك��رة عند المرمى اآلخر، 
نعم��ل عل��ى ذلك ط��وال الوق��ت، واليوم 

نجحت الخطة.
وأتم: لدينا مباراة يوم الس��بت نحتاج للفوز 
بها من أجل حس��م لق��ب البريميرليغ، ثم 

سنركز على نهائي دوري األبطال.

قدمت ش��بكة »أوبتا« المتخصصة في إحصائيات 
ك��رة القدم مجموعة من األرقام المميزة للغاية من 
مباراة مانشستر س��يتي وباريس سان جيرمان في 
إياب نص��ف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما 

يلي أهمها:
- ري��اض مح��رز هو ثان��ي العب في أح��د األندية 
اإلنكليزية يس��جل هدفًا في ذه��اب وإياب نصف 
نهائ��ي بطول��ة دوري أبطال أوروبا، بعد الس��نغالي 
س��اديو ماني في موس��م 2017-2018 مع ليفربول 
كم��ا أن محرز أول العب عربي في التاريخ يس��جل 

في مباراتي نصف نهائي »تشامبيونزليغ«.
- بتمريرته الحاس��مة في هدف مانشس��تر سيتي 
الثان��ي، أصبح فيل فودين س��ادس العب في أحد 
أندية الدوري اإلنكليزي الممتاز يسجل ويصنع أكثر 
من 10 أهداف في كل المس��ابقات خالل الموسم 
الحالي حيث وصل إلى تس��جيل 14 هدفًا وصناعة 
10 أه��داف، وهو الالع��ب الوحيد في مانشس��تر 

سيتي الذي يحقق ذلك.
- بع��د تلقي أنخيل دي ماري��ا بطاقة حمراء أصبح 
باريس س��ان جيرمان ثال��ث فريق يتلق��ى بطاقة 
حمراء ف��ي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروب��ا، بعد ديبورتيف��و ال كورونيا ض��د بورتو في 
موس��م 2003-2004، وليون ضد بايرن ميونخ في 

موسم 2010-2009.
- أصبح مانشستر سيتي تاسع فريق إنكليزي يصل 
إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، لتتفوق إنكلترا 
بف��ارق ثالثة أندية عن أي بلد آخر، حيث تتقاس��م 

ألمانيا وإيطاليا المركز الثاني بواقع 6 أندية.
- حقق مانشستر س��يتي الفوز السابع على التوالي 
ف��ي دوري أبط��ال أوروب��ا، ليصبح بذل��ك الفريق 
اإلنجليزي صاحب أطول سلسلة من الفوز المتتالي 

في البطولة.
- باإلضافة إلى سلسلة الفوز المتتالي، فإن مانشستر 
سيتي هو أول فريق إنكليزي يفوز في 11 مباراة في 

نسخة واحدة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
- األرجنتيني ماوريس��يو بوكيتين��و مدرب باريس 
سان جيرمان تلقى الهزيمة رقم 12 في مسيرته ضد 
بيب غوارديوال، ليصبح اإلسباني أكثر مدرب يحقق 
الفوز على األرجنتيني، وه��و أكبر رقم يحققه بيب 
في مواجهاته أمام أي مدرب بالتساوي مع مانويل 

بيلغريني وشون دايتش.
- البرازيلي فرناندينيو قائد مانشس��تر س��يتي، 36 
عام��ًا هو أكبر العب يفوز بمب��اراة في دوري أبطال 
أوروب��ا في ي��وم عيد مي��الده، إلى جان��ب أولف 
كريشتن العب باير ليفركوزن األلماني في ديسمبر 

.2001

أرقـــام تاريخيــــة  محرز: اليوم نجحت الخطة

للبيع مباشرة..
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انتهى الموسم فماذا بعد؟
 الموس��م الكروي انتهى تقريبا ولم يبقى منه سوى المرحلة 
االخيرة من الدوري الممتاز التي س��تقام غدا ومبارياتها  غير  
مؤث��رة على وضع المنافس��ين على اللق��ب وال الهاربين من 
شبح الهبوط ففريق تشرين حسم اللقب من المرحلة السابقة 
وكذلك عرفت هوية الفريقين الهابطين وهما الساحل والحرية

وخالل االس��بوع الفائت توج جبلة ببطول��ة كأس الجمهورية 
كما شهد االس��بوع نفسه حسم دوري الدرجة االولى  وصعود 
كل من عفرين والنواعير للدوري الممتاز على حساب فريقي 
المحافظ��ة والمجد... فمبارك لمن ت��وج وهاردلك لمن  لم 

يحالفه الحظ بالبقاء او الصعود.
 اتح��اد كرة الق��دم كان قد اعلن في وقت س��ابق انه حرص 
على انهاء النشاط المحلي في وقت مبكر نسبيا كرمى لعيون 
المنتخ��ب الذي من المفت��رض ان يب��دأ تحضيراته الجدية 
للمرحل��ة القادمة من التصفيات المزدوجة المقررة في ش��هر 

حزيران القادم.
ومن اجل ه��ذا الغرض كان من المتوقع بحس��ب تأكيدات 
اتحاد الكرة ان يكون م��درب المنتخب نبيل المعلول حاضرا 
في دمش��ق منذ بداية ش��هر رمضان ليتثنى له متابعة العبي 
المنتخب ف��ي المراحل االخيرة من ال��دوري ونهائي الكأس 
وه��ذا ما لم يترجم على ارض الواقع دون اي توضيحات من 
اتح��اد الكرة حول  االس��باب التي حال��ت دون ذلك اذا كان 

هناك اسباب فعال غير رغبة المعلول بذلك.
مسألة اخرى اثارها رئيس االتحاد الرياضي العام في المؤتمر 
الصحف��ي مع اتحاد الك��رة وهي ضرورة اع��الن النتائج التي 
توصلت اليها لجنة التحقيق المشكلة من اتحاد الكرة والخاصة 
بقضية االخطاء التي حدثت في مراسالت اتحادنا مع االتحاد 
االس��يوي بخصوص مش��اركة ناديي الوحدة وتشرين بكأس 
االتحاد االس��يوي وتأكيد رئيس المنظمة ان المسؤولين عن 
الخطأ معروفين لدى االتحاد ومع ذلك ورغم مرور عدة اشهر 

لم ترى نتائج لجنة التحقيق النور حتى االن.
مسألة ثالثة اكد عليها رئيس المنظمة وهي االسراع بتشكيل 
ك��وادر منتخبات الفئ��ات العمرية وحينها اك��د رئيس لجنة 
المنتخب��ات ان هوي��ة االجهزة الفنية واالداري��ة للمنتخبات 
س��تصدر عصر يوم المؤتمر الذي مضى عليه حتى االن  شهر 
وع��دة ايام  وف��ي كل يوم تخ��رج علينا صفح��ات التواصل 
االجتماعي بقوائم جديدة دون ان يحفز ذلك اتحاد كرة القدم 
لالس��راع باصدارها او حتى توضيح بسيط حول سبب تأخير 

اعالنها.
م��ا نريد قوله.... مازال اتحاد كرة القدم يعمل وفق رتم بطيء 
ج��دا ال تتناس��ب  مع اهمي��ة القضايا الت��ي يواجهها خاصة 
موض��وع المنتخب االول الذي يش��كل احد القضايا الضاغطة 
من قبل الش��ارع الرياضي وباتت المس��ألة لقرار حاس��م من 

االتحاد يضع االمور في نصابها الصحيح.

أنور البكر

البطولة لتشرين
قبل أس��بوع واحد من الموعد الرس��مي النته��اء بطولة الدوري 
الك��روي الممتاز أعلن فريق تش��رين اعتالء القم��ة واحتفاظه 
باللقب والتتويج للسنة الثانية على التوالي بطاًل للدوري الممتاز 

وللمرة الرابعة في تاريخه.
فوز تنش��رين لم يأت من فراغ لكنه نتيجة جهود كبيرة وتعاون 
خالق بين أسرة النادي مجتمعة وبروح خالقة العبون من طراز 
ممتازة أغلبهم في المنتخبات الوطنية وجهاز تدريب تعود على 
ه��ذه المجموعة وحين عاد الس��تالمها لم يج��د صعوبات رغم 
أن��ه فقد اثنين من أب��رز الالعبين )الدالي والس��المة( لكنه لم 
يتأثر ألن البدائل كان��ت جاهزة وجهاز إداري وطبي يعرف ماذا 
يريد وإدارة توفر كل احتياجات الفوز والتفوق والنجاح وجمهور 
يس��اند فريقه بق��وة قد ال يجدها عند أغلب فرقنا ويس��اهم فيا 

لنجاح وبث روح العزيمة وثبات اإلرادة عند الالعبين.
ومع كل ذلك أداء متناغم ومنس��جم وفع��ال أدى إلى التفوق 
واجتياز األس��ابيع الواحد تلو اآلخ��ر في الحل وفي الترحال في 
أرضه وأرض المنافس��ين ال فرق في ذلك ألن الفريق مرسوم له 
أن يفوز وهدفه ذلك وسعيه الدائم لتحقيق الهدف وهكذا كان.
نجم��ة المعة جديدة وبطولة تضاف إلى خزائن فريق اس��تحقها 
وهي األغل��ى في مس��ابقاتنا المحلية وفرص��ة جديدة لحضور 
آسيوي في بطولة االتحاد اآلسيوي رغم أن البطولة المقررة اآلن 
لفريق تشرين له نصيب فيها وسيبدأ باالمتحان اآلسيوي قريبًا.
تشرين استحق اللقب الثاني على التوالي ألنه كان األكثر تكاماًل 
واألقل تعثرات واألش��د عزيم��ة والمتفاني إلس��عاد جماهيره 
وال��ذي يعرف كناد وإدارة وجمه��ور والعبين ومنظومة رياضية 
قيم��ة اإلخالص للقمي��ص ال��ذي ترتديه وقيم��ة البحث عن 

بطوالت وألقاب.

عفرين والنواعير بالممتاز
فرحتان كبيرتان ال تس��اويهما أية فرحة تلك التي أبداها فريقا 
عفرين والنواعير بعد فوزهما المؤهل إلى دوري أضواء الممتازة 

بكرة القدم.
التأهل الصعب حصل وله أسبابه ومسبباته.

النواعير ومنذ أن هبط قبل موسم لم يهدأ ولم يسمح للوقت أن 
يمر دون استغالل لدقائقه فعالج األخطاء التي أدت إلى هبوطه 
وب��دأ في بناء فريق أغلبه من الش��بان الموهوبين وعزز ببعض 
الخبرات وتولى أموره مدرب خبير وقدير )الحوايني( بمس��اندة 
م��ن إدارة أرادت أن يكون فريقها في الممتاز دون تأخير وعليه 

س��ار الفريق المش��وار الصحي م��ن البداية حت��ى لحظة فوزه 
وببطاقة التأهل على حساب فريق المجد الدمشقي في المباراة 

الفاصلة التي حسمتها ضربات الجزاء الترجيحية.
النواعير استحق العودة إلى الممتازة ألنه عمل بالطاقة القصوى 

من أجل ذلك فمبارك هذه الفرحة.

فرحة عفرين
رغم كل ظروفه الصعبة التي ال يماثله فيها فريق اس��تطاع فريق 
نادي عفرين التغلب عل��ى كل الصعاب وبناء فريق منافس لم 
يستطيع قبل عام تحقيق الهدف وأخفق في األمتار األخيرة ومع 
ذلك بقي رئي��س النادي أحمد مدو ابن اللعب��ة وأحد خبراتها 
مع إدارته في الس��احة يعملون بكل إخالص وحب لمدينتهم و 
للرياضة فيها وعادوا للمنافسة هذا الموسم بفريق جديد فيه من 
مواصفات الفرق الممتازة الكثير واستطاع أن يفوز ببطاقة تأهل 
هي األغلى في تاريخ النادي قياس��ًا مع الظروف التي يعيش��ها 

أبناؤها وعشاق الرياضة منهم.
ك��رة عفرين ع��ادت للممتازة وس��ط فرح��ة ال يضاهيها فرحة 
وسعادة وال توازيها سعادة واحتفاالت كبيرة لكوكبة الفوز كانت 
في حلب بعد عودتها من دمش��ق إعالنًا من الش��هباء أنها مع.. 
عفرين بأهلها وناس��ها وس��اكنيها وخضرتها وزيتونها ورياضتها 

التي بقيت صابرة وظافرة.

الحرية والساحل وداعًا
منافس��ات الدوري الممتاز لكرة القدم أعلنت قبل أس��بوع من 

نهايتها هبوط الحرية والساحل للدرجة األولى.
الحري��ة تأهل قبل ع��ام ومنذ أن تأهل والخالف��ات تعم أرجاء 
الن��ادي والمصالح الخاصة له��ا األولوية وعق��ود الالعبين غير 
مفهومة وس��وياتهم الفنية ال تقارن بغيرهم كما تم االس��تغناء 
عن الذين أهل��وا الفريق للممت��از أي )الجه��از الفني( وطوال 
الموس��م وأمور النادي تسير عكس ما تشتهي سفنه حتى كان 

هبوطه مستحقًا.
والس��احل ومنذ س��نوات وهو يصارع من أجل البقاء ومع آخر 
كل موس��م ينجو من الهبوط والساحل لم يجد نصيرًا ولعله أقل 
الف��رق دعمًا وإمكانيات ولذلك كان هبوط��ه أمرًا طبيعيًا لعدم 
وج��ود النصير وفريق من غير س��ند وال دع��م وال إمكانيات وال 

نصير ما هو المطلوب منه؟؟

ألقاب  انتهاء  زحمة  غياب ويف  بعد  واحتنا  إىل  نعود 
كرة القدم لموسم -2002 2021 تباعاً فنجدها فرصة 

إللقاء الضوء عى من فاز بألقاب وعى من ودع وعى 
من استحق الفوز وعى من استحق الوداع.. فهيا نقرأ..

البطولة لتشرين وعفرين والنواعير بالممتاز
الحرية والساحل وداعًا

واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

في الصميم

أش��عل بورتالند تريل بليزرز المنافسة على التأهل 
المباش��ر ل��ألدوار اإلقصائي��ة بدوري كرة الس��لة 
األميركي للمحترفين بعدما سحق مضيفه كليفالند 

كافاليرز 141 - 105.
وبعد تأخر انطالق الموس��م الحالي حتى ديسمبر 
كان��ون األول، واالكتف��اء بخ��وض كل فري��ق 72 
مباراة أدخلت رابطة ال��دوري تعديالت على نظام 
التأهل ل��ألدوار اإلقصائية حي��ث يتأهل أصحاب 
المراكز الس��تة األولى في كل قسم مباشرة، بينما 
تخوض المراكز من الس��ابع وحتى العاش��ر ملحق 
التأه��ل. وضمنت ف��رق فينكس صن��ز ويوتا جاز 
ولوس أنجليس كليبرز ودنفر ناجتس بلوغ األدوار 

اإلقصائية بالفعل.
ويأت��ي داالس مافريك��س في المرك��ز الخامس، 
برصيد 37 فوزا و28 هزيم��ة، مثل لوس أنجليس 
ليكرز حامل اللقب. ويحتل بليزرز المركز الس��ابع 
ول��ه 37 انتص��ارًا مقابل 29 خس��ارة، وس��تكون 
مباراته الثالثة ضد ليكرز اليوم السبت حاسمة في 

المواجهات المباشرة بينهما إذ انتصر كل فريق في 
مباراة على اآلخر.

وتعد مباريات مافريكس المتبقية أس��هل مقارنة 
بمنافسيه إذ يتفوق في المواجهات المباشرة على 

ليكرز لكنه يتأخر 2 - 1 أمام بليزرز.
ورغ��م الربع األول المتكافئ ال��ذي انتهي 29-28 
لصالح بليزرز نجح الفريق الضيف في التقدم بفارق 

عشر نقاط في نهاية الشوط األول.
وع��زز بليزرز تقدم��ه بفارق 22 نقط��ة بعدما أحرز 
داميان ليالرد 14 نقطة في الربع الثالث. واستسلم 
كافاليرز تمامًا في الربع األخير ليخسر للمرة الثامنة 
على التوالي ويتأكد ع��دم بلوغه األدوار اإلقصائية 

حيث يحتل المركز قبل األخير في الشرق.
وتص��در ليالرد قائمة مس��جلي بلي��زرز برصيد 32 
نقطة وتبعه العب االرتكاز التركي إنيس كإنتر، وله 

18 نقطة.
وكان المخض��رم كيف��ن الف األكثر تس��جيال في 

صفوف كافاليرز، برصيد 18 نقطة.

بليزرز يشعل المنافسة في السلة األميركية
تتجه األنظار مس��اء اليوم السبت إلى 
35 والدوري اإلس��باني  المرحلة  قمة 
على العموم وس��تجمع برش��لونة مع 
اتلتيك��و مدريد في كام��ب نو.. وكان 

أتلتيكو قد فاز ذهابًا بهدف دون رد.
ويبتع��د أتلتيك��و قبل جول��ة اليوم 
بصدارة الليغ��ا برصيد 76 نقطة بفارق 
نقطتي��ن ع��ن كل م��ن لاير مدري��د 

وبرشلونة ولكل منهما 74 نقطة.
الملفت في هذا الدوري هو المفاجآت 
التي ضربت به خاص��ة بأندية الكبار.. 
فحين يتعثر لاير مدريد ويظن النادي 
إنه فق��د طموحه باللقب تأتي النتائج 
وبرش��لونة  أتلتيكو  بتعث��ر  لتحيي��ه 
بش��كل مفاجئ وهو أم��ر يندرج على 
الف��رق أعاله جميع��ًا.. لك��ن الجولة 
الماضي��ة جميعه��م ف��ازوا وتب��دو 
االحتماالت مفتوحة وقد ترخي جولة 
اليوم بظاللها على بقية المراحل.. قد 
تحس��م األمور عمليًا وقد تؤجل حتى 
صاف��رة النهاية..علم��ًا أن لاير مدريد 

سيلتقي يوم غد األحد بلقاء هام آخر 
مع إش��بيلية لكن األخير خسر فرصة 
التقدم عندما تجمد رصيده ب�70 نقطة 

إثر خسارته بالمباراة األخيرة. 
وكانت آمال إشبيلية قد تراجعت في 
المنافس��ة على لقب الليغ��ا بالهزيمة 
أمام اتليتيك بيلب��او بهدف جاء في 

الدقيقة 90 في ضربة موجعة آلماله.
وهيمن فريق الم��درب يولن لوبتيغي 
المب��اراة لكن��ه تلق��ى الصدمة  عل��ى 
باللحظ��ات األخيرة حين س��جل بيلباو 
م��ن هجمة مرت��دة بواس��طة المهاجم 
إنياك��ي وليام��ز. وه��ذه أول هزيم��ة 
يتجرعها إشبيلية منذ السادس من آذار، 

وأنهت سلس��لة من خمس��ة انتصارات 
متتالية في ال��دوري كانت قد وضعته 

من بين المنافسين على اللقب.
وتركت الخسارة إش��بيلية في المركز 
الراب��ع برصي��د 70 نقطة قب��ل أربع 
مباري��ات م��ن النهاية متأخ��را بأربع 
نقاط عن كل م��ن لاير مدريد صاحب 

المركز الثاني وبرشلونة الثالث وبست 
نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر.

وش��عر المدرب لوبتيغي ب��أن فريقه 
لم يستحق الهزيمة وأبدى غضبه من 
عدم احتس��اب ركلة ج��زاء في بداية 
الش��وط الثاني عندم��ا ارتطمت الكرة 

بيد مدافع بيلباو ميكل بالنزياجا.
يمك��ن  كان  الصحفيي��ن:  وأبل��غ 
احتساب ركلة جزاء لصالحنا بسهولة، 
ل��م يحالفن��ا الح��ظ.. فزن��ا بالعديد 
م��ن المباريات بعدد أق��ل بكثير من 
الفرص، لك��ن كان من حقنا أن نحلم 

باللقب وسنواصل العمل.
واحتف��ل بيلباو بانتص��اره الثاني في 
ثمانية أيام على أحد المنافسين على 
اللقب بعد تغلب��ه 1-2 على أتليتيكو 

مدريد يوم األحد الماضي.
ويمك��ن للفري��ق القادم م��ن إقليم 
الباس��ك أن تكون له كلمة أخرى في 
س��باق اللقب عندما يس��تضيف لاير 

مدريد في 16 أيار.

اليوم.. قمة الليغا على صفيح ساخن

بلغت سيدات برش��لونة نهائي دوري 
أبطال أوروبا عقب فوزهن في اإلياب 

على باريس سان جيرمان 2-1.
الهولندي��ة ليكي  الالعب��ة  وس��جلت 
الفري��ق  هدف��ي  و31(   8( مارتين��ز 
اإلس��باني ف��ي المقابل ج��اء هدف 
م��اري  بواس��طة  الفرنس��ي  الفري��ق 

أنطوانيت كاتوتو في الدقيقة 34.
يذكر أن مواجه��ة الذهاب التي دارت 

في فرنس��ا انتهت بالتعادل اإليجابي 
1-1. ويلع��ب برش��لونة النهائي أمام 
السادس عشر  اإلنكليزي في  تشلسي 

من ايار الحالي.
النهائي  وتفّوق تشلس��ي في نص��ف 
بايرن ميونيخ األلماني بخسارته  على 
ذهاب��ًا في ميونيخ بنتيجة 2-1 وفوزه 
االس��بوع الماضي في لن��دن بنتيجة 

.4-1

سيدات برشلونة وتشيلسي 
في نهائي دوري األبطال 

سيتولى البرتغالي جوزيه مورينيو االشراف 
على نادي روما االيطالي اعتبارًا من الموسم 
المقبل ولمدة ثالث س��نوات، بحسب بيان 

لنادي العاصمة االيطالية.
وكان روم��ا أعلن أيضًا بأن مدربه البرتغالي 
باولو فونس��يكا س��يترك منصبه في نهاية 

الموسم الحالي.
واصدر رئي��س النادي دان فريدكين ونائبه 
ونجله راين فريدكين بيانًا رس��ميا جاء فيه 
»نحن مسرورون الستقبال جوزيه مورينيو 

في عائلة نادي روما«.
وأض��اف: إنه بطل رائع أح��رز األلقاب على 
كل المستويات، يملك حسًا قياديًا وتجربة 
كبيرة لمش��روعنا الطموح.. تعيين جوزيه 
هو خطوة عمالقة للبناء على المدى الطويل 

لزرع ثقافة الفوز في هذا النادي.
أما المدير الرياضي لروما تياغو بينتو فقال: 
عندم��ا بات جوزي��ه متاحًا، اس��تغلنا هذه 
الفرص��ة للتكلم مع أحد أبرز المدربين على 

مر االزمنة.
وأضاف:لقد فوجئن��ا برغبة مورينيو الكبيرة 
للفوز وشغفه باللعبة، بغض النظر عن عدد 
االلقاب التي أحرزها، فانه دائمًا يتطلع إلى 
اللق��ب التالي، إنه يمل��ك المعرفة، الخبرة 

والخص��ال القيادي��ة للمنافس��ة على اعلى 
المستويات.

وه��ي ثاني تجرب��ة لمورينيو ف��ي إيطاليا 
بعد االش��راف على تدريب إنتر بين 2008 
و2010، وق��اده إل��ى إنج��از تاريخ��ي غير 
مس��بوق لناد ايطالي بفوزه بالثالثية موسم 
2010-2009 )ال��دوري والكأس المحليان 

ودوري أبطال أوروبا(.
وكان مورينيو أحرز الكأس القارية أيضًا في 

صفوف بورتو البرتغالي عام 2004.
واقيل موريني��و من منصبه مدربًا لتوتنهام 
في 19 إبريل الحالي بعد 17 ش��هرًا قضاها 
على رأس الجهاز الفني لفريق ش��مال لندن 
حيث تعرض فريقه ل�10 خسائر في الدوري 

وهي أعلى نسبة له في موسم واحد.
وعلق مورينيو عل��ى قرار تعيينه بقوله:أريد 
توجيه الشكر إلى عائلة فريدكين الختياري 
لقي��ادة هذا النادي الكبي��ر وأن اكون جزءا 

من مشروعهم.
وأض��اف: بع��د اجتماعات��ي م��ع مال��ك 
النادي وتياغو بينتو، فهمت بس��رعة مدى 
طموحاتهم الكبي��رة، انها الطموحات ذاتها 
التي تحفزني وس��ويا نستطيع بناء مشروع 

ناجح.

مورينيو: الشغف الكبير ألنصار روما 
أقنعني بقبول المنصب

يشارك نادي الوحدة في بطولة كأس االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم ضمن المجموعة األولى 
التي تضمه إلى جان��ب نادي الحد البحريني 
ونادي العهد اللبناني وانسحب من المشاركة 

نادي عمان.
وتحدث الكابتن أيم��ن الحكيم مدرب فريق 
نادي الوحدة عن اس��تعدادات فريقه للبطولة 
اآلس��يوية قائ��اًل: اس��تعدادنا يقتص��ر على 
مباريات الدوري التي يلعب بها الفريق وهي 
ستكون مباريات اس��تعدادية ، وعن جاهزية 
الفريق أضاف: سوف يسافر الفريق بعد أسبوع 
م��ن نهاية بطولة الدوري الس��وري ونأمل أن 
نصل ب��ه الى مس��توى جيد م��ن التحضير 
وخاص��ة أن تك��ون اللياق��ة البدني��ة ل��دى 

الالعبين جيدة والراحة النفس��ية في أحسن 
مستوها.

وعن فرق مجموعته بالمحفل اآلسيوي قال: 
األولى مع الح��د البحريني ويضم األخير في 
صفوف��ه 4 العبين أجانب وكذلك في صفوف 
العهد اللبناني وهذا سيكون دافعًا للفريق ألن 
يقدم مس��توى جيدا في الملعب وس��تكون 

المباراتين ما بين 21 و24 أيار الحالي.
ويش��ارك في المجموع��ة الثانية لدول غرب 
آسيا أندية الس��لط األردني واألنصار اللبناني 
والمحرق البحريني ومركز بالطة الفلسطيني.

وتض��م المجموع��ة الثالث��ة أندية: تش��رين 
)ممثلنا اآلخ��ر بالبطولة(، والفيصلي االردني 

وفريق فائز من التصفيات.

الوحدة يحضر محليًا آلسيا


