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ربيع حمامة

وض��ع اتحاد كرة القدم حدًا لمس��ألة 
الرجال  لمنتخ��ب  التدريبي  الف��راغ 
لكرة القدم بعد أن حسم أموره وقام 
بتنصيب النجم الدولي الس��ابق نزار 
محروس كمدير فني للمنتخب ليبدأ 
رحلة جديدة في إعداده قبل أقل من 
الهامة  المرحلة  شهرين على انطالقة 

من تصفيات مونديال قطر 2022.
وقلن��ا الف��راغ التدريب��ي ألنه حتى 
أثناء وجود التونسي نبيل معلول لم 
نشعر يومًا بأن اس��م المدرب ارتبط 
بمنتخبنا على اعتبار أن معلول حضر 
في مرات ن��ادرة لبلدن��ا طيلة العام 
ونص��ف العام ال��ذي كان فيه مدربًا 

على الورق.
على العم��وم كان األهم ه��و إيجاد 
البدي��ل ول��و أن األم��ر تأخ��ر طوياًل 
الك��رة ف��ي متاهة  اتح��اد  ودخ��ل 
المعلول  اس��تقالة  فبعد  االختي��ار.. 
الرسمية وإرساله إشعارًا خطي بذلك 
التحادنا تحرك األخير لتأمين البديل 
بطرحه عدة اسماء تقلصت بالساعات 
األخي��رة ل�3 هم أيم��ن حكيم ونزار 

محروس وحسام السيد.
حسم االختيار

الحكيم ق��اد المنتخب في تصفيات 
الموندي��ال الروس��ي ووص��ل مع��ه 
لمرحلة المب��اراة القارية الفاصلة أي 
أن��ه كان على بعد مباراة واحدة فقط 

من نهائيات كأس العالم.
المح��روس كان له تجربة بالمنتخب 

ف��ي الع��ام 2011 لكنها لم تس��تمر 
بس��بب حادثة جورج مراد الش��هيرة 
وتم استبعادنا آنذاك من التصفيات 

المونديالية.
الس��يد نال مع منتخبنا بطولة غرب 
التصفيات  آسيا واستلمه بعدها في 
اآلس��يوية لكن بع��د ف��وات األوان 

وخروجنا منها.
كان الحديث مختص��رًا أعاله.. حيث 
أن لكل مدرب إس��مه وقيمته الفنية 
على الصعيد التدريبي وبالنهاية كان 
الحس��م بعد مهلة ال�72 س��اعة التي 
حددها اتحاد الك��رة للرأي العام كي 
يكشف الس��تار عن المدرب الجديد 
، لم يمنع س��فر رئي��س اتحاد الكرة 
وعضو االتحاد ومدي��ر المنتخب إلى 
لبنان لمتابعة منتخبنا األولمبي من 
تأخر ص��دور القرار فور عودتهم حيث 
اجتمع اتحاد ك��رة القدم على عجل 

وأعلن المفيد بعدها.
وقال االتحاد في بيان رس��مي نشره 
اليوم األربعاء: بع��د اجتماع مجلس 
إدارة االتح��اد العربي الس��وري لكرة 
القدم وبعد دراسة ومناقشة األسماء 
التي اقترحتها الدائ��رة الفنية ولجنة 
المدربين، ولجن��ة المنتخبات، وبعد 
التواص��ل م��ع األس��ماء المقترحة، 
تقرر تعيين نزار محروس مديرًا فنيًا 

لنسور قاسيون.
وم��ن المتوق��ع أن يعلن ع��ن الجهاز 
لمحروس  المس��اعد  واإلداري  الفن��ي 
نهاي��ة األس��بوع الحال��ي بع��د قدوم 
الم��درب الجديد القديم إلى دمش��ق 

حي��ث أن��ه متواج��د حاليًا ب��األردن 
واالجتماع مع المعنيين وحسم مسألة 
ال��كادر التي نتمنى أال تطول على غرار 
تس��مية كادر منتخ��ب الناش��ئين أو 

تعيين مدرب المنتخب األول.
يف سطور..

نزار محروس  تاريخ طويل للم��درب 
م��ع اللع��ب والتدري��ب.. ه��و من 
موالي��د 1 كانون ثان��ي 1963 بدأ مع 
ن��ادي الوحدة منذ ع��ام 1978 حقق 
مع��ه كأس الجمهوري��ة ع��ام 1993 
وكأس القائد العام للجيش والقوات 
المس��لحة عام 1994 ولع��ب لنادي 
الجيش الرياضي 1984/1985 وحقق 
لق��ب الدوري والكأس في عام 1985 
ومع نادي تشرين عام 1986 واحترف 

في نادي صحم العماني عام 1990.
تدرج في منتخباتنا ولعب للمنتخب 
األول بالفترة من 1982 ولغاية 1994 
كان حاض��رًا ضمن الجي��ل الذهبي 
وعلى 12 عامًا واقترب مع المنتخب 
آنذاك من تحقيق الحلم المونديالي 
الخس��ارة  ل��وال   1986 ع��ام  ف��ي 
من الع��راق ف��ي الملح��ق المؤهل 
المكس��يك، وحقق معه  لموندي��ال 
كأس بنغالدي��ش الكروية عام 1986 
وميدالية دورة المتوسط التي أقيمت 
في الالذقي��ة ع��ام 1987، ووصيف 

كأس العرب بعمان عام 1988.
اتجه بع��د اعتزاله للعم��ل التدريبي 
وحصل خالل ذل��ك على العديد من 

الشهادات أبرزها:
- ش��هادة pro دبل��وم أورب��ي م��ن 

جمهورية التشيك.
المدربي��ن  دبل��وم   pro ش��هادة   -

المحترفين اآلسيوية.
.)A,B,C( الشهادات اآلسيوية -

- دورة متقدم��ة من االتحاد األلماني 
لكرة القدم.

- ش��هادة pro باللياق��ة البدنية من 
فرنسا.

Fu- )  شهادة فوتورو )فيفا كورس )(
.)turo

- دورة التضامن الدولية من االتحاد 
الدولي فيفا.

- معايشة مع فريق تور الفرنسي.
ف��ي مج��ال التدريب، أش��رف على 

تدريب عدة نوادي مثل:
درب ن��ادي الوحدة الدمش��قي على 
فترات متقطعة من عام 1993 حتى 
1996 وحق��ق كأس الجمهورية  عام 

عام 1994 )العب + مدرب)(.
ن��ادي  1997 درب   - 1996 موس��م 
الجيش وحقق معه كأس الجمهورية 

ومركز ثاني في الدوري.
ن��ادي  1998 درب   - 1997 موس��م 

الوحدة وعاد به للدرجة الممتازة.
موس��م 1999 - 2000 درب ن��ادي 
الوح��دة وحقق معه المرك��ز الثالث 

بالدوري الممتاز.
موس��م 2000 - 2001 درب ن��ادي 
الجيش وحق��ق معه لق��ب الدوري 
الممت��از والمركز الثال��ث في بطولة 

دوري أبطال العرب في تونس.
موس��م 2001 - 2002 درب ن��ادي 
الحزم الس��عودي وق��اده إلى نصف 

نهائي مسابقة الكأس.
موس��م 2002 - 2003 درب الصفاء 

اللبناني.
موس��م 2003 - 2004 درب ن��ادي 
البقعة األردني وقاده للدور الثاني من 

بطولة درع األردن.
موس��م 2004 - 2005 درب ن��ادي 

العهد اللبناني.
موس��م 2005 - 2006 درب ن��ادي 
ش��باب األردن وحق��ق مع��ه بطولة 
الدوري األردني وبطولة كأس األردن.

موس��م 2006 - 2007 درب ن��ادي 
ش��باب األردن وحق��ق مع��ه كأس 

األردن وبطولة درع األردن.
موس��م 2007 - 2008 درب ن��ادي 
شباب األردن وحقق معه بطولة كأس 
االتحاد اآلسيوي وبطولة كأس السوبر 

األردني.
موس��م 2008 - 2009 درب ن��ادي 
الوحدة الدمش��قي + نادي الفيصلي 
األردني ووصل م��ع النادي الفيصلي 

لنصف نهائي كأس األردن
موس��م 2009 إلى 2011 درب نادي 
الوحدة الدمش��قي وتوق��ف الدوري 
ون��ادي الوحدة في ص��دارة الترتيب 
عند المرحلة 16 من الدوري السوري

موسم 2011 درب منتخبنا األول في 
تصفيات كأس العالم 2014.

ن��ادي  2012 درب   -  2011 موس��م 
أربي��ل العراق��ي وحقق مع��ه بطولة 
كأس  ووصاف��ة  العراق��ي  ال��دوري 

االتحاد اآلسيوي.
ن��ادي  2014 درب   - 2013 موس��م 

نجران السعودي في دوري األولى.
موسم 2014 - 2015 درب نادي ذات 
راس في بطول��ة كأس األردن وقاده 

إلى الدور ربع النهائي.
2015 درب ن��ادي   - 2014 موس��م 

الفيصلي األردني.
2016 درب ن��ادي  موس��م 2015 - 
طرابل��س اللبناني وتأه��ل معه إلى 
دور المجموعات م��ن كأس االتحاد 

اآلسيوي.
2017 درب ن��ادي   - 2016 موس��م 
الدوري  األردن��ي وصي��ف  الجزي��رة 

األردني ووصيف كأس األردن.
2018 درب ن��ادي   - 2017 موس��م 
كأس  وصي��ف  األردن��ي  الجزي��رة 

الكؤوس ووصيف درع األردن.
2018 درب ن��ادي   - 2017 موس��م 
حتا اإلمارات��ي دوري الخليج العربي 
)وص��ل م��ع الفريق إلى رب��ع نهائي 

كأس الخليج العربي)(.
2018 درب ن��ادي   - 2017 موس��م 
اإلم��ارات اإلمارات��ي دوري الخلي��ج 
العرب��ي وضم��ان البقاء ف��ي دوري 

المحترفين.
ن��ادي  2019 درب   - 2018 موس��م 
الجزي��رة األردن��ي )متص��در مرحلة 
المحترفين وكانت  ل��دوري  الذهاب 
االستقالة بسبب أزمة النادي المالية)(

موس��م 2019 - 2020 درب ن��ادي 
األنصار اللبناني وصيف كأس النخبة 

اللبناني.
اختير المدرب ن��زار محروس باآلونة 
األخيرة كأفضل مدرب بتاريخ بطولة 

كأس االتح��اد اآلس��يوي، بحس��ب 
اس��تفتاء ص��ادر عن موق��ع االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
وتف��وق مح��روس بذلك عل��ى عدة 
مدربين أبرزهم إيوان مارين وباس��م 
مرمر وسلمان ش��ريدة وعدنان حمد 

وبرانكو سلياميتش.
وكان موقع االتحاد اآلس��يوي أعلن 
عن هذا االستفتاء خالل فترة بين 2 
و8 من نيس��ان العام الحالي، وذلك 
الرسمي الذي  بالتصويت عبر موقعه 
رش��ح عش��رة مدربين، ش��اركوا في 
تدريب أندية بمس��ابقة كأس االتحاد 
اآلس��يوي وأحرزوا معه��ا البطوالت 

واأللقاب.
قاد محروس خمس��ة فرق ش��اركت 
س��ابًقا في المس��ابقة، وهي شباب 
م��ن  والفيصل��ي  والجزي��رة  األردن 
األردن، وكذلك تس��ّلم تدريب فريق 

أربيل العراقي وطرابلس اللبناني.
وأحرز لقب كأس االتحاد اآلس��يوي 

في موسم 2007 والوصافة 2012.
قبل الختام

للتذكير فق��د أوقعت قرعة تصفيات 
اآلسيوية  الحاس��مة  الثالثة  المرحلة 
المؤهل��ة إل��ى كأس العال��م 2022 
لك��رة  للرج��ال  الوطن��ي  منتخبن��ا 
الق��دم ضمن المجموع��ة األولى مع 
منتخب��ات إي��ران، كوري��ا الجنوبية، 

اإلمارات ، العراق ولبنان.
العاصم��ة  ف��ي  القرع��ة  وأجري��ت 
الماليزي��ة كواالمبور قبل إس��بوعين 
عبر االتص��ال المرئي بحضور ممثلي 

المنتخب��ات ال��� 12 الت��ي اجتازت 
الثاني��ة م��ن التصفيات،  المرحل��ة 
وصواًل إلى المرحلة الثالثة الحاسمة، 
وذلك بس��بب الظ��روف التي فرضها 

فيروس كورونا على العالم.
الثانية منتخبات  وضمت المجموعة 
اليابان، أستراليا، فيتنام،  السعودية، 

سلطنة عمان والصين. 
مجموع��ة  كل  متص��در  وس��يصعد 
العالم  نهائي��ات كأس  إلى  ووصيفه 
مباش��رًة فيما سيدخل صاحبا المركز 
الثال��ث م��ن كل مجموع��ة ال��دور 

الرابع)الملحق اآلسيوي)(.
نظام القرعة أعاله اعتمد بعد تقسيم 
الفرق المتأهل��ة للدور الثالث على 6 
مس��تويات يتواجد في كل مستوى 
الجديد  التصنيف  منتخبين حس��ب 
الخاص بالمنتخبات اآلس��يوية الذي 
أصدره االتح��اد الدولي لك��رة القدم 
الخامس  بالمس��توى  وجاء منتخبنا 

مع المنتخب العماني. 
وم��ن المقرر أن يقام ال��دور النهائي 
لكأس  اآلس��يوية  التصفي��ات  م��ن 
العال��م عبر 10 ج��والت، وذلك أيام 
الثان��ي والس��ابع من أيل��ول 2021، 
والس��ابع و12 تش��رين األول 2021، 
و11 و16 تش��رين الثاني 2021، و27 
كانون ثان 2022 وأول شباط 2022، 

و24 و29 آذار 2022.
وللعل��م س��يتم اس��تخدام تقني��ة 
التحكي��م بالفيدي��و)VAR)( خ��الل 
مباريات الدور الثالث من التصفيات 

اآلسيوية لمونديال قطر 2022.

بعد عدة خيارات امتدت مسألة حسمها أليام 

المحروس يعود لقيادة منتخب الرجال لكرة القدم 

تعاق��د ن��ادي الوثبة م��ع المدرب 
فريق��ه  لقي��ادة  الش��مالي  عم��ار 
بالموس��م القادم بعد تجربة ناجحة 
معه بموسم 18/ 19 انتهت بنصف 
موس��م ولم يقطف ثم��اره وبدون 
مقدم��ات حاورت��ه االتح��اد فكان 

الحوار التالي:
 هذه هي العودة الثانية للوثبة 

كيف تراها؟
- ما ترددت بالعودة وأنا سعيد بها 
فمن��ذ تكلم معي الدكتور يوس��ف 
فالتعامل  الن��ادي  رئيس  س��المة 
كان راقي��ًا جدًا فكان التميز باللقاء 
وإعطاء كافة الصالحيات.. والهدف 
بناء فريق جديد وقد سبق تعاقدي 
استقطاب عدة العبين كانوا ضمن 
خياراتي م��ن الس��نوات الماضية 
وكان هناك اس��تكمال لس��د بقية 
المراكز باس��تقدام العبين حس��ب 
اإلمكانيات واراهن على المجموعة 
باللع��ب الجماعي أكث��ر ما أراهن 

نجوم وأسماء كبيرة.
تك��ون  أال  عل��ى  وتابع:اح��رص 
تصريحاتنا ضغط على الفريق طيلة 
الموس��م يجب أن تك��ون معتدلة 

وطموحن��ا ان نصن��ع ش��يء م��ع 
الفري��ق فمركزه الموس��م الماضي 
غير مل��ب للطموح كمركز عاش��ر 
وخروجه من ال��كأس هذا ال يليق 

بنادي الوثبة الكبير.
جدد  بالعبين  رغبه  لديك  هل   

باإلضافة لمن تم التعاقد معه؟
- كما س��بق وقلت ع��دد كبير من 
الالعبي��ن كان��وا ضم��ن خياراتي 
وهم باألساس خياراتي سابقًا لكن 
كان هن��اك تعاقد لبعض الالعبين 
تعاق��دت معه��م االدارة كان نوعًا 

م��ن االس��تعجال لك��ن تداركن��ا 
التعديالت  بعض  وأجرينا  الموقف 
دون أن نفس��خ أي عق��د ويمكن 
انس��جامهم ضمن المجموعة التي 
اكتمل��ت وهناك الالعبون من فئة 
الش��باب المعارين ألندية الموسم 
الماضي تم التواصل معهم وإجراء 
اختبارات له��م فظهر منهم العبون 
كمواهب ولمس��ات فنيه واخترت 
منهم بحدود ال11 العب تم ضمهم 
لفريق الرجال ويتدربوا معه تكلمت 
معهم وقلت لهم ليس من الحاجة 

لهم ان يبقوا كبدالء طيلة الموسم 
وق��د ال يش��اركون واقترح��ت ان 
يع��اروا ويلعبوا مباري��ات ليرفعوا 
معدل لعبهم الن الالعب الذي لعب 
أكثر من 100 مباراة ليس كالالعب 
المبت��دئ ممن عن��ده رصيد قليل 
وتسويقهم  بمس��اعدتهم  وسنقوم 
ليتعاق��دوا مع اندي��ة أخرى وهم 
اآلن بفترة التحضير س��يحتكوا مع 
فري��ق الرجال وفي ح��ال الضرورة 
احتجنا اي الع��ب منهم يمكن أن 
يبقى مع الفريق واذا الفريق اكتمل 

سندخل بمعسكر مغلق.
 ماذا تحدثنا بالنسبة للكادر؟ 

- جهاز جيد وس��بق وعملت معهم 
وه��م عل��ى أعل��ي مس��توى من 
االخ��الق والتعامل الجي��د أوفياء 
لناديه��م وملتزمي��ن وانا س��عيد 
بوجودهم وليس لدي أي مش��كلة 
وتركت الخيار لإلدارة واتقبل العمل 

مع اي واحد من أبناء النادي.
 وعن الموسم الذي دربت الوثبة وتركته..

- مس��تمر بالتأكي��د حالي��ًا ول��ن 
يحدث ذلك ألنه كان هناك ظروف 

صعب��ه بالمرة الماضي��ة ومصلحة 
الوثبة وقتها كان االفضل أن أغادر 
حت��ي اليح��دث أي ش��رخ واآلن 
االج��واء أكثر من رائع��ة بالتعامل 
على مستوى االدارة والجهاز الفني 

والالعبين كل االمور جيدة.
كأس  الماضي  الموسم  أحرزت   

تعد  هل  جبلة  مع  الجمهوريه 
بكأس للوثبة هذا العام؟

- نح��رص على ع��دم وض��ع الفريق 
تحت الضغط ونعلي سقف التوقعات 
عمل��ت  أندي��ه  هن��اك  ولألمان��ة 

بإمكانياتها الكبيرة كناد الوحدة تعاقد 
م��ع العبين بمبالغ تت��راوح بين 70 
و100مليون فوقعوا مع نوعيات جيدة 
من الالعبين وأسماء كبيرة أنا أراهن 
علي المجموعة وليس علي االسماء.. 
هناك حد مال��ي اليمكن تجاوزه الن 
رئي��س النادي ه��و الداع��م الوحيد 
للنادي النريد تحميله أكثر من الالزم 
وهن��اك بعض المحبين س��يدعمون 

حسب االمكانيات المتاحة. 
كيف  بالنادي  القدم  كرة   لجنة 

التواصل معها؟

- التقي��ت به��م مرتي��ن ضم��ن 
الملعب ويوجد تنسيق معهم لكن 
برنامجي كان مضغوطا كعمل علي 
التعاقدات وه��ذه اولويه لكن االن 
بالنسبة لي وس��ألتقي بهم مجددا 
التقدير  وانس��ق معهم وله��م كل 

واالحترام لتاريخهم 
نقطة  هو  الحمصي  الديربي   

وجماهير  العبي  بين  دورها  لها 
الناديين ماذا حضرت له؟

- أكيد مب��اراة الديرب��ي بكل فرق 
ال��دوري له��ا حس��اباتها الخاص��ة 
وديربي حمص بين الكرامة والوثبة 
ينت��ج عن��ه كالم تقلي��دي تغيب 
عادة الف��وارق الفنية وهذا حقيقي 
فالكرام��ة ب��دأ بإمكاني��ات جيدة 
تعاقدوا مع العنيزان واحمد شمالي 
ولديهم  الحموي  ش��ادي  وعندهم 
عناص��ر مهم��ة ويش��تغلون عليها 
ويس��تكملون تعاقداته��م ويبنون 
فريق��ا أفض��ل من فريق الموس��م 
الماضي حسب المؤشرات الظاهرة 
وبالطب��ع المباراة لن تكون س��هلة 
وبجاهزية لها وباستطاعتنا التعامل 
مع هكذا مباريات وس��نعمل على 
استمرار تألق النادي وتحقيق رغبة 

جماهيره العاشقة.

عمار الشمالي هناك ارتياح تام بالتعامل مع الوثبة وهذه رسالتي للجمهور
محمد خير الكيالني 

جدول مباريات منتخبنا 

الفريقاناليوم والتاريخ
إيران × سورية2 أيلول
سورية × اإلمارات7 أيلول

كوريا ج × سورية7 تشرين أول
سورية ×لبنان12 تشرين أول
العراق ×سورية11 تشرين ثاني
سورية×إيران16 تشرين ثاني

اإلمارات ×سورية27 كانون ثاني /2022
سورية×كوريا ج1 شباط 2022
لبنان × سورية24 آذار2022 
سورية ×العراق29 آذار2022
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أنه��ى منتخبن��ا األولمب��ي تحت 
23 س��نة لك��رة الق��دم معس��كره 
ف��ي  األول  الخارج��ي  التدريب��ي 
المالعب اللبنانية ضمن تحضيراِته 
للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 

أوزبكستان 2022.
والتق��ى أولمبين��ا م��ع المنتخب 

اللبناني مرتين في ظرف 3 أيام.. 
خت��ام  كان��ت  الثاني��ة  المب��اراة 
المعسكر وشهدت الفوز على نظيره 
اللبناني بثالثة أهداف مقابل هدف 
س��جلهم مصطفى جنيد، يوس��ف 
محمد، علي بش��ماني بع��د مباراة 
أضاع فيها فريقنا ضعف ما س��جل 
م��ن الف��رص خاصة م��ع النقص 
المضيف فس��يطر  للفريق  العددي 

وهدد وأضاع.
وفي المواجهة الودية األولى تعادل 
منتخبنا مع لبن��ان بنتيجة )2-2( 
على ملع��ب أمين عب��د النور في 

بحمدون.
الحكم  بقي��ادة  المباراة  وش��هدت 
الدول��ي عل��ي رض��ا بداي��ة قوية 
عب��ر  مبك��رًا  وتق��دم  لمنتخبن��ا 
محم��د الح��الق إثر تس��ديدة من 
علي بش��ماني، حولها »العائد من 

منتخب الرجال« في الشباك.
وتوج منتخبنا أفضليته عندما عزز 
بالهدف الثاني في الدقيقة 40 عبر 
أحم��د الدال��ي عبر تس��ديدة قوية 
من خارج المنطقة س��كنت شباك 

حارس المرمى محمد بشارة.

في الش��وط الثاني تراجع منتخبنا 
مع تبديالت عديدة على اعتبار أن 
المباراة ودية ومحطة هامة الختبار 
أكبر قدر من الالعبين وكذلك فعل 
المنتخب اللبناني المتأخر بهدفين 
لكنه اس��تطاع التعدي��ل مع مرور 
الدقائق حيث س��جل عل��ي الحاج 
هدف تقليص الف��ارق في الدقيقة 
54 من عالمة الجزاء وأمام ضغطه 
بالربع س��اعة األخيرة سجل هدف 
التعادل ف��ي الدقيقة 82 بعد ركلة 
حرة، نفذها يوس��ف الحاج وحولها 

كريم مكاوي في الشباك.
نظام التصفيات

كم��ا تقدم فق��د تم بوقت س��ابق 
منح االتحاد األوزبك��ي لكرة القدم 
شرف اس��تضافة بطولة آسيا تحت 
23 عامًا 2022، حيث ستكون هذه 

المرة األولى التي تقام فيها البطولة 
بمنطقة وسط آسيا.

وتق��ام البطولة خ��الل الفترة من 
6 إلى 25 أيل��ول 2022، حيث تم 
التوص��ل إلى الق��رار بع��د عملية 
تقييم دقيقة للملفات المترش��حة، 
والتي تضمن��ت المعايير الرياضية 
والبني��ة التحتية وتقييم المخاطر، 
التي جرت  االس��تعدادات  وكذلك 
في أوزبكس��تان التي كانت تتجهز 
للشباب  آس��يا  بطولة  الس��تضافة 
تح��ت 19 عام��ًا 2020 والت��ي تم 

إلغاؤها.
وكانت كوريا الجنوبية فازت بلقب 
النس��خة الماضية من البطولة عام 

2020 في تايالند.
وتق��ام تصفي��ات البطول��ة خالل 
الفترة من 23 إلى 31 تشرين األول 

القادم 2021، وذلك بنظام التجمع 
حيث س��يتم اإلعالن ع��ن الدول 
المضيفة ل��كل مجموعة في وقت 

الحق.
سيتأهل 16 فريًقا للعب في البطولة 
النهائية، بما في ذلك أوزبكس��تان 

التي تأهلت تلقائًيا كبلد مضيف.
قبل ذلك سيتم تقس��يم الفرق ال� 
46 إلى تسع مجموعات من أربعة 
ف��رق، ومجموعتي��ن من خمس��ة 
ف��رق.. بالنس��بة إلى القرع��ة، يتم 

تقسيم الفرق إلى منطقتين:
المنطق��ة الغربي��ة: 24 فريق��ا من 
الوسطى وجنوب  غرب آسيا، آسيا 
آسيا، االنجرار إلى ست مجموعات 

.)A-F من أربعة فرق )مجموعات
المنطق��ة الش��رقية: 22 ف��رق من 
آس��يا وش��رق آس��يا، االنجرار إلى 

مجموعتي��ن م��ن خمس��ة ف��رق 
وثالث مجموعات م��ن أربعة فرق 

.)G-K مجموعات(
يتم تصنيف الفرق وفًقا ألدائها في 
البطولة النهائية لبطولة آسيا تحت 
23 عاًم��ا 2020 والتأهل )الترتيب 
 NR العام الموضح بين قوس��ين ؛

تعني الفرق غير المصنفة)(.
المقبلة من بطولة كأس  النس��خة 
آس��يا للمنتخب��ات األولمبية هي 
الخامس��ة بع��د نس��خ 2013 ف��ي 
عم��ان، و2016 في الدوحة و2018 
في الصي��ن والبطولة األخيرة التي 
اقيم��ت ف��ي تايلند مطل��ع العام 
نس��خة  بأن  2020..علما  الج��اري 
الع��ام 2016 ف��ي الدوح��ة كانت 
مؤهلة إلى مس��ابقة كرة القدم في 
أولمبياد ريو دي جانيرو، في حين 

كانت النس��خة األخيرة مؤهلة إلى 
اولمبي��اد طوكيو، عل��ى أن تكون 
النسخة المقبلة – الخامسة – التي 
ستقام في الصين، بطولة اعتيادية 
لتل��ك الفئة العمرية دون أن تكون 
مؤهل��ة ألي بطولة، كما كان الحال 

بالنسبة لنسختي 2013 و2018.
منتخبنا بالمستوى األول

حدد االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم 
في وقت س��ابق مس��تويات قرعة 
تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 
والتي من المقرر أن تقام نهائياتها 
في أوزباكس��تان، خالل الفترة من 
6 – 25 س��بتمبر من العام المقبل 
)2022)( بع��د اعت��ذار الصين عن 

استضافة البطولة.
وجاء منتخبنا الوطني في المستوى 
األول للم��رة األول��ى حي��ث ت��م 

توزيع المنتخبات المش��اركة على 
أربع مس��تويات تمهي��دًا لتوزيعها 
عل��ى إحدى عش��رة مجموعة وفقًا 
لنتائجها في التصفيات والنهائيات 

األخيرة.
وفيما يل��ي تصني��ف المنتخبات 

حسب المستويات:
الس��عودية،  األول  :  المس��توى   -
األردن،  س��ورية،  أوزبكس��تان، 

اإلمارات، إيران.
العراق، قطر،  الثاني:  المس��توى   -
عم��ان،  طاجكس��تان،  البحري��ن، 

فلسطين.
 - المس��توى الثالث: اليمن، لبنان، 

تركمانستان، بنغالديش، الكويت.
- المستوى الرابع: الهند، سيرلنكا، 
بوت��ان،  المالدي��ف،  النيب��ال، 

قرغيزستان.

ويتأه��ل صاحب المرك��ز األول في 
كل مجموع��ة إل��ى جان��ب أفض��ل 
أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني 
بمجم��وع 16 منتخب��ًا ينض��م له��ا 
منتخب أوزبكستان صاحب الضيافة.

لهذا تقدمنا..
المنتخ��ب األولمبي الذي ش��ارك 
بالنس��خة الماضية من كأس آسيا 
مضى بفترة تألق رفعت من اس��هم 
منتخبنا ووضعته حاليا بالمستوى 
اآلس��يوي االول حي��ث وصل لربع 
النهائي وخ��رج على يد اس��تراليا 
به��دف ج��اء ف��ي د 101 وتغل��ب 
قبلها عل��ى اليابان 2/1 وتعادل مع 
قطر 2/2 وخس��ر أم��ام المنتخب 

السعودي بهدف في الدور األول.
وتوج المنتخب ذات��ه تحت قيادة 
الم��درب أيمن حكيم بلقب الدورة 
الدولي��ة الودية الت��ي أقيمت في 
الصي��ن برصيد س��بع نق��اط من 
فوزين على مال��ي بهدف مقابل ال 
بالنتيجة ذاتها  شيء وعلى الصين 
وتعادله مع منتخب طاجيكس��تان 

سلبا ليتوج بلقب البطولة.
وكان��ت تل��ك الدورة آخ��ر محطة 
لنهائيات آسيا  تحضيرية لمنتخبنا 
س��بقتها عدة مباريات ودية أبرزها 
الف��وز عل��ى المنتخبي��ن األردني 
والبحريني.. وبع��د البطولة القارية 
توقفت المش��اركات بسبب جائجة 
كورونا وه��ا هي تع��ود اآلن على 
أم��ل أن يمضي أولمبينا بمش��وار 
اقتراب االستحقاق  التألق ذاته مع 

الرسمي.

كرة القدم

فوز وتعادل لكرة أولمبينا مع لبنان في بداية االستعداد الخارجي
ربيع حمامة

اختتم��ت الخميس المرحل��ة األولى من 
مسيرة اس��تعداد منتخب الش��باب لكرة 
الق��دم بقيادة المدرب أنس مخلوف حيث 
تواف��د للملع��ب التدريبي ع��دد جيد من 
الالعبي��ن الذين تم اختباره��م والوقوف 
على جاهزيتهم وفق الدعوة التي أصدرتها 
إدارة المنتخ��ب، وس��تكون هن��اك دعوة 
أخ��رى قادمة ليتم تجري��ب أكبر عدد من 
الالعبين وف��ق رؤية الكادر الفني واإلداري 

للفريق.

وكما هو متع��ارف عليه فإن الفترة األولى 
تك��ون في مجمله��ا انتقائي��ة ريثما يتم 
االستقرار على القوام األساسي الذي سيتم 
اعتماده قب��ل دخول المراح��ل المتقدمة 
وبدء المباريات االستعدادية والمعسكرات 

الخارجية.
وس��تكون بطولة غرب آسيا للشباب التي 
الش��قيق في تشرين  العراق  يس��تضيفها 
االس��تحقاقات  أول��ى  المقب��ل،  الثان��ي 
الرس��مية لش��بابنا بعد تثبيت المشاركة 

فيها.. ومن بعدها التصفيات القارية حيث 
تقام نهائيات كأس آسيا بالعام 2023.

وانتظم بتمارين المنتخب التي جرت على 
أرضية ملعب الفيحاء 35 العبًا 

وش��دد مدير المنتخب طالل بركات خالل 
حديث��ه لالعبين في ختام المرحلة األولى 
عل��ى ضرورة أن يك��ون الجميع على قلب 
واحد ينبض بالمحبة والعطاء والمسؤولية 
لتحقيق حضور ونتائج ايجابية، ترفع راية 
المقبلة، وترضي  الوطن في االستحقاقات 

عشاق الكرة السورية.
من جانب��ه المدير الفني أن��س مخلوف، 
طال��ب الالعبين ببذل قص��ارى جهودهم 
والتحل��ي بااللت��زام واالنضب��اط، وإظهار 
امكانياته��م التي ضمنت لهم مكانًا ضمن 
صفوف التشكيلة األولية، لتثبيت اماكنهم 
فيها، خاصة وأن أبواب المنتخب س��تبقى 
مفتوحة لألفضل، ولمن سيكون قادرًا على 
اثبات وج��وده، وأحقيت��ه بارتداء قميص 

منتخب الوطن.

شباب كرتنا أنهوا تجمعهم األول

ب��دأت عجلة الفت��وة بالدوران من خالل انط��الق التمارين 
بقيادة المدرب أنور عبد القادر تحضيرًا للموس��م القادم بعد 
أن نجح��ت اإلدارة الزرقاء بتجدي��د عقود عدد من الالعبين 
ف��ي مقدمتهم: »يزن عرابي، أس��عد الخضر، محمد عبادي، 
عل��ي بعاج، عبدالكري��م فتيح، عمار مس��تت، هادي ملط، 
عقبة مرعي، احمد الحسين، اغيد جميدة، قيس بطاح، علي 
الهذيلي، حكم المحمد، عالء الش��يخ، وسام عوض، وعدي 

جفال، وسيم جفلة، مازن سردار، ميسرة عرسان ».
التمري��ن األول لألزرق كان بش��كل خفي��ف هدفه تجميع 
الالعبين على أن يلتحق عدد آخر منهم خالل األيام القليلة 

القادمة.
والمالحظ باألس��ماء التي ذكرناها بأن هناك وجوهًا ش��ابة 
تم االعتماد عليها للمرة األولى لتمثيل الفريق في الموسم 
القادم، وهو ما كنا نتحدث عنه في الفترة الماضية بضرورة 

االعتماد على القواعد باعتبارها خزان لدعم الفريق األول. 
على ط��رف آخر كان ق��رار اإلدارة الفتوة صائب��ًا من خالل 
المشاركة في دورة الوفاء الكروية التي يقيمها نادي تشرين 
خالل الفت��رة الممتدة من الثالثين من ش��هر تموز وحتى 
الثامن من ش��هر آب ف��ي الالذقية، وه��ذه فرصة للوقوف 
على جاهزية الالعبين للوصول إلى التشكيلة المثالية التي 

تمثل األزرق في االستحقاقات القادمة.
وم��ن جهة أخ��رى ب��دأت اإلدارة الزرق��اء ترتي��ب أوراقها 
الداخلي��ة من خالل التركيز عل��ى القواعد والفئات العمرية 
الصغيرة وأعادت إدارة نادي الفتوة تش��كيل الكوادر الفنية 
واإلداري��ة للفئات العمرية بكرة القدم لتصبح على الش��كل 
التالي: محمد ش��ريدة مديرًا فنيًا، وأحمد العواد إداريًا عامًا، 

وكاسر الغازي إداريًا
وتس��مية مؤمن الخلف مدربًا لفريق الشباب وأنس عسكر 

مساعدًا للمدرب. 

أما فريق الناشئين فتم تسمية أحمد شكري مدربًا، وحسام 
علوش مساعدًا للمدرب. 

وتسمية أيمن مشرف قاسم مدربًا لألشبال، وصالح طباش 
مساعدًا للمدرب. 

وفي فرق البراعم تم تسمية محمد حسين السيد ومحمود 
أمين الحس��ين وأحم��د الرزج مدربين ف��ي مركز هرابش، 
وأحمد فرحان مدربا في مركز حي الثورة، وحس��ين مجول 
ووسيم عالوي مس��اعدين للمدرب، وتسمية تمام الخاطر 

مدربًا لحراس النادي للفئات العمرية.
كما أع��ادت إدارة نادي الفتوة تش��كيل األجه��زة اإلدارية 

والفنية للعبة كرة اليد لتصبح على النحو التالي:
لجنة اإلشراف وضمت راضي الحميد رئيسًا للجنة، وعضوية 

منذر جاجان وأسعد أمين. 
أما فريق األش��بال فتم تس��مية رش��يد عكلة مدربًا، ومهند 

الفتيح مساعدًا للمدرب.
وفي فريق البراعم تم تسمية مازن حويج مدربًا.

مالك الجاسم

عجلة الفتوة عادت للدوران بكل فئاتها 

تختتم اليوم الس��بت في قاع��ة المحاضرات بمبنى 
LEV-  تتحاد كرة الق��دم دورة مدربي حراس المرمى
EL2 بعد أس��بوع م��ن فعالياتها بإش��راف المحاضر 
اآلس��يوي ماهر بيرقدار وبحضور نائب رئيس االتحاد 
العربي الس��وري لكرة القدم العقيد زكريا قناة وعضو 

االتحاد طالل بركات.
ويخضع للدورة 25 دارسًا وتكتسب أهمية كبيرة على 
اعتبار أنها تقام ألول مرة في بلدنا وفيها أسماء كبيرة 
خدمت المنتخبات الوطنية على خالف فئاتها س��واء 

على مستوى اللعب أو التدريب.

برعاي��ة الدكت��ور إبراهي��م حديد 
أمي��ن فرع جامع��ة حلب للحزب 
اس��تضافت حلب بطولة جامعات 
ومعاه��د القطر بك��رة القدم التي 

أقيم��ت في صالة األس��د بطريقة 
الخماسيات شارك فيها 28 فريقًا 

وزعوا على 4 مجموعات.
في المباراة النهائية فازت جامعة 

حل��ب عل��ى معاهد حل��ب 5/ 2 
وأح��رزت كأس البطول��ة وعل��ى 
المركزي��ن الثال��ث والرابع فازت 

حماة على حمص 4/ 2.

ختام دورة حراس المرمى

كرة جامعات القطر

ف��ي أول قرار وبعد تش��كيله أعلن مجل��س إدارة نادي 
حطين تعاقده مع الكابتن عبد الناصر مكيس وتسميته 
مدربًا لفريق الرجال للموس��م القادم وطلب منه تسميته 

الكادر المساعد له.
وفي حديث خص به االتحاد قال المكيس إنه سيباش��ر 
مهامه فورًا وس��يبدأ التمارين معتمدًا وبش��كل أساسي 
عل��ى أبناء النادي مع اس��تقدام بعض الالعبين لتدعيم 
صفوف الفري��ق مضيفًا أنه وضع خط��ة تدريبية مكثفة 
ومدروسة وسريعة من شأنها إعداد فريق يكون له تواجد 
فعال وقوة في الدوري وأقرب للمنافس��ة ويلبي طموح 
وينال رض��ا جماهير النادي التي تحب وتعش��ق ناديها 
وهي في هذه المرحلة عليها أن تكون أكثر دعمًا ومؤازرة 
لمس��يرة النادي ومن كافة النواح��ي المعنوية والمادية 
وأن حطين سيبقى مفرخة لالعبين وسيعتمد على حب 
أبنائه وسيقدم المواهب وبشكل مستمر كما قدم سابقًا 

أبرز العبي المنتخبات الوطنية.
ودعا مجلس إدارة حطين جميع أبنائه من كوادر النادي 
رؤس��اء وأعض��اء اإلدارة الس��ابقين، العبي��ن ومدربين 
وإداريي��ن من كاف��ة األلع��اب، داعمين ومش��جعين 
وغيوري��ن من رجال األعم��ال والتجار وبل��غ العدد 60 
مدعوًا إلى اجتماع لبحث واقع مسيرة النادي والمشاركة 
في بناء النادي ودعم ألعابه وس��بل النهوض بها وتقديم 

الدعم الالزم لها والمشاركة بتمويلها.

المكّيس مدربًا لكرة حطين

تزخ��ر مالعبنا بالمواهب والخام��ات الواعدة التي 
تنتظ��ر دورها في دعم أنديته��ا والتألق من فترة 
ألخرى مع تدرجها بالفئات وإش��راكها بالبطوالت ، 
فئة مواليد 2005 تجد نفسها قد ظلمت منذ بداية 
العام الماضي والس��بب هو فص��ل هذه الفئة مع 
فئة مواليد 2002 عن البقية وإخضاعهم لبطوالت 
تحمل اس��م العم��ر ألنها ال تنتمي لفئة الش��باب 
أو الناش��ئين وبالتالي س��تنتظر على األقل نهاية 
العام القادم لتجد دورها االعتيادي ودخولها بفئة 

تناسب عمرها.
في هذا العدد نطل على أحد الالعبين البارزين في 
نادي تش��رين لفئة 2005..المهاجم » غدير مهند 
اليازج��ي » كان هداف��ًا له بفئة األش��بال وانتقل 
مباشرة للشباب واشترك قلياًل بهذه الفئة بالدوري 
الممتاز الموسم الماضي على اعتبار أن عمره أقل 
من البقية، يطمح لمواصلة إبراز قدراته بما يخدم 
نادي��ه والمنتخب��ات فماذا قال: انتس��بت لنادي 
تش��رين عام 2015 حققت مع��ه 3 بطوالت على 
مس��توى فئة األش��بال ، نلت لقب هداف الفريق 
لموس��مين متتالي��ن 2017 2016 و2018 2019 

وترفعت لفئة الشباب مباشرة 2020.
ألشارك في الموسم األخير الذي حصل فيه الفريق 
على المركز الثاني..الطول 175 سم ، الوزن70 كغ.
ف��ي حدي��ث اإلش��راف والتدريب تح��دث غدير: 
أش��رف على تدريبي قبل انتس��ابي لنادي تشرين 
الكابتن سليم جبالوي وبعد انتسابي أشرف على 
تدريبي الكابت��ن عبدهللا مندو بفئة الصغار ثم في 
فئة االشبال وكنت اصغرهم واشرف على تدريبي 
الكابتن ماهر قاس��م وحققنا بطولة الالذقية لفئة 
االش��بال ومن ث��م بالموس��مين التاليين حققنا 

بطولة االش��بال بقيادة المدرب عبدهللا مندو وكان 
له الفضل االكب��ر بتطوير مس��تواي وكنت هدافًا 
للبطولتين ، ومن ثم ترفع مباش��رة لفئة الشباب 
بع��د قرار 2005 واش��رف على تدريب��ي في فترة 
الذه��اب الكابتن ياس��ر لفاح واش��ركني ببعض 
المباريات بفت��رات قليلة وبعدها اس��تلم الفريق 
الكابتن ماهر قاس��م ونلنا المركز الثاني بالدوري 

السوري لفئة الشباب.
يتابع العب تش��رين حديثه: بفترة الذهاب خالل 
الموسم الماضي عندما كان المدرب الكابتن ياسر 
لفاح ش��اركت ببع��ض المباري��ات باللعب خلف 
المهاجمي��ن او مركز الجن��اح وصنعت هدفين.. 
أنا حاليًا ملتزم بالتمارين ألحافظ على المس��توى 
والتطور في ظل طموح متجدد هو استمرار تحقيق 
اإلنج��ازات مع البح��ارة واللعب لرجال��ه وارتداء 

قميص المنتخب الوطني وهو أكبر فخر لي.
وفي ختام حديثه توجه العب فريق تش��رين غدير 
اليازجي لكل من اش��رف ويش��رف عل��ى تدريبه 
وخص بالشكر المدربين عبدهللا مندو ووليد أمين 

وجميل محمود.

يازجي تشرين: 
حققت البطوالت.. أطمح الستمرارها وتمثيل المنتخب 

ق��رر مجل��س إدارة ن��ادي االتح��اد 
بجلس��ته رقم 15 تاري��خ 2021/7/3 
بناء على المقت��رح المقدم من عضو 
مجلس اإلدارة مش��رف الالعبة محمد 

جمعة الراشد باإلجماع:
1 - تعيي��ن الم��درب الوطن��ي أنس 
صابوني مديرًا فني��ًا لفريق رجال كرة 

القدم لموسم 2021 - 2022.
2 - تعيين الم��درب الكرواتي إيغور 
تاليفيت��ش مدرب��ًا لفري��ق رجال كرة 

القدم لموسم 2021 - 2022.
3 - تكليف عضو اإلدارة محمد جمعة 
الفني أنس صابوني  الراش��د والمدير 

بتسمية كادر إداري وفني للفريق.
استقالة الصابولي

لم يمض أس��بوع عل��ى تكليفه مديرًا 
فني��ًا لك��رة الق��دم االتحادي��ة حتى 
قدم الكابتن أنس صابوني اس��تقالته 
بس��بب خالف��ات وقعت بين��ه وبين 
عضو مجل��س اإلدارة المش��رف على 
اللعب��ة الكابت��ن جمع��ة الرائد حول 
طريق��ة اختي��ار العبي فري��ق الرجال 
عنده��ا اختلف��ت اآلراء حيث عزا كل 
جان��ب المس��ؤولية إلى نفس��ه ولم 
يتوصل الطرفان إلى حل وسط بينهما 
يحافظ على مستقبل ووضعية النادي 

المتأزمة؟
ووص��ف المحامي أيم��ن حزام عضو 
مجلس اإلدارة األوضاع الحالية لنادي 

االتحاد بكلمة »مكركبة«.

الكرواتي تاليفيتش 
مدربًا لكرة االتحاد
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صبحي أبو كم

أقام االتحاد الرياضي العام حفل وداع رس��مي 
للبعثة الس��ورية المش��اركة في دورة األلعاب 
األولمبية التي تس��تضيفها طوكيو بالفترة من 

23 / 7 ولغاية 8 / 8 / 2021.
وعّبر السيد فراس معال رئيس االتحاد الرياضي 
العام عن بالغ س��روره وسعادته وتفاؤله بأفراد 
البعث��ة الذي��ن يوجهون من خ��الل إصرارهم 
على المشاركة رسالة قوية أّن الرياضة السورية 
حاض��رة ومتواج��دة ف��ي مختل��ف البطوالت 

والدورات العالمية.
وأك��د مع��ال عل��ى أهمية ه��ذه المش��اركة 
ونتائجها  والمعنوي��ة  الوطني��ة  وانعكاس��اتها 
الفنية في هذه الظ��روف الصعبة التي تمر بها 

س��ورية والعالم نتيجة انتشار الوباء وأّن األمل 
كبير بوجود نخبة من أبطال الرياضة الس��ورية 
في ه��ذا الحدث الرياض��ي العالم��ي والذين 
س��يكونون س��فراء حقيقيون لبلدهم وتمثيل 
الرياضة الس��ورية خير تمثيل وبذل كل الجهود 
لتحقيق نتائج جي��دة تعكس جانبًا من الدعم 
والرعاي��ة واالهتمام الذي تحظ��ى به الرياضة 
السورية من القيادة السياسية والسيد الرئيس 

بشار األسد.
واس��تعرض معال أس��ماء األبطال المشاركين 
الفني  بنتائجهم قياس��ًا للمستوى  والتوقعات 
والتصني��ف الدولي ل��كل الع��ب وأّن الكوادر 
التحكيمية السورية ستتواجد من خالل الحكم 

الدولي بالجمباز نضال يوس��ف والحكمة لودي 
هزي��م في ك��رة الطاولة مؤكدًا أن��ه تّم تأمين 
التي يحتاجها  المتطلبات والمس��تلزمات  كل 

الالعبون خالل مرحلة تحضيرهم.
بدوره أش��ار الس��يد عمر العاروب نائب رئيس 
االتح��اد الرياض��ي العام – رئي��س البعثة إلى 
ض��رورة تكاتف الجمي��ع بما يضم��ن تمثيل 
س��ورية بأبهى ص��ورة خالل فترة المنافس��ات 
وأّن الرياضيين السوريين المشاركين في هذه 
الدورة يحملون كل المشاعر واألمنيات الطيبة 
بأن يحقق هذا الحدث العالمي الرياضي الكبير 
التطلعات التي تصبو إليها كل الدول المشاركة 
من خالل بعثاتها التي أرس��لتها للمشاركة في 

تنافس رياضي شريف.
وجرى خالل اللقاء الكشف عن اللباس الرسمي 
للبعثة والذي سيعتمد لباسًا موحدًا للمنتخبات 
الوطني��ة ف��ي مختل��ف المش��اركات القادمة 
قامت بتصنيعه ش��ركة »س��بورت أنجل« كما 
تّم استعراض آخر المس��تجدات والمعلومات 
واإلرشادات حول المش��اركة األولمبية وجرى 
ش��رح التعليمات الخاصة باإلجراءات الصحية 
وشروط المش��اركة في الدورة بحسب الُكتيب 
الصادر عن اللجنة المنظمة المحلية لألولمبياد 
واللجن��ة األولمبي��ة الدولية إلى جانب ش��رح 
التعليمات الخاصة بش��روط استخدام العقاقير 
الطبية خالل فترة الدورة والتي قدمها د.صفوح 

السباعي طبيب البعثة.
حضر الحفل أعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد 
الرياض��ي الع��ام ورؤس��اء اتح��ادات األلعاب 
ورؤساء فروع دمش��ق وريف دمشق والقنيطرة 

ودرعا والسويداء وحمص ووسائل اإلعالم.
البعثة السورية

تضم البعثة الس��ورية الس��ادة: عمر العاروب- 
رئيس البعث��ة، محمد الحاي��ك - إداري عام، 
د.صفوح الس��باعي- طبيبًا, صف��وان الهندي- 
إعالم��ي، مجد غزال- العب وث��ب عالي، عماد 
سراج- مدرب ألعاب قوى، معن أسعد- العب 
رفع أثقال، حس��نين الشيخ- إداري رفع أثقال، 
قيس أسعد- مدرب رفع أثقال، أحمد حمشو- 

العب فروس��ية، بيلي تومي- مدرب فروسية، 
هن��د ظاظا- العبة ك��رة طاول��ة، يامن دندل- 
مدرب كرة طاولة، أيمن كلزية- العب س��باحة، 
محمد ماردنلي- مدرب سباحة، محمد ماسو- 

العب ترياتلون.
كم��ا يش��ارك د.م��روان دويعر نائ��ب رئيس 
اللجنة األولمبية الس��ورية والسيد ناصر السيد 
األمي��ن العام للجن��ة األولمبية الس��ورية في 
االجتماعات الت��ي تعقدها اللجن��ة األولمبية 
الدولية ومؤسس��اتها خالل إقامة دورة األلعاب 
األولمبي��ة طوكي��و 2021 ويتم فيها مناقش��ة 
خط��ة وإس��تراتيجية العمل القادم��ة لتطوير 

الرياضة العالمية. 

خالل وداعه البعثة المشاركة في دورة األلعاب األولمبية طوكيو 2021

معال: رسالتنا للعالم.. الرياضة السورية حاضرة وبقوة

تحضي��رًا لمؤتم��ر تطوير الرياضة المدرس��ية 
والجامعية األول المقرر انعقاده في شهر أيلول 
القادم عقد خالل األس��بوع الفائ��ت اجتماع 
تمهي��دي بحضور الس��ادة أعض��اء المكتب 
التنفيذي فراس العزب والدكتور مروان دويعر 
وع��الء جوخه ج��ي وممثلين ع��ن الهيئات 
الرياضية والمعنيي��ن بالحركة الرياضية بكل 
فئاته��ا العمرية م��ن منظمة طالئ��ع البعث 
ومنظمة ش��بيبة الثورة وعدد رؤساء اتحادات 
األلعاب ورؤس��اء اللجان التنفيذية, وممثلين 
عن كليتي الرياضة بجامعة تش��رين وجامعة 
حماه وكان ملفتًا غياب رئيس مديرية التربية 
الرياضية بوزارة التربية رغم توجيه الدعوة له.

في بداية االجتماع اش��ار السيد فراس العزب 
رئيس المكتب الرياضة المدرسية والجامعية 
المرك��زي إلى توجيهات المكت��ب التنفيذي 
الرياضة المدرس��ية االهتمام  اي��الء  بضرورة 
المطلوب كونها الخزان األساسي لرفد األلعاب 
الرياض��ة بالمواه��ب، والتنس��يق الت��ام مع 

الجهات ذات الصلة لتفعيلها ودعمها. 
خطة العمل

وتضمنت خطة العمل التي قدمت لالجتماع, 
العالق��ة بين الرياض��ة االهلية والمدرس��ية 
المس��تمر  التع��اون  ض��رورة  والجامعي��ة, 
)صيغة تحدد النقاط)( دور الرياضة المدرس��ية 
والجامعية في حي��اة المجتمعات المتطورة 
والمس��ائل التي يجب ان تعالج في المؤتمر, 
وخط��ة العمل المقدم��ة للمؤتم��ر من قبل 

الجهات المدعوة وتحديد المشاركين ومفهوم 
الرياضة في المدرس��ة والجامع��ة, وتوصيف 

الواقع الراهن.
مداخالت

اتفق جميع المتحدثين على ان الواقع الحالي 
للعالقة بي��ن االتحاد الرياض��ي والمنظمات 
والوزارات غير ملبية والفعاليات ضعيفة رغم 
النش��اطات الذاتية للبعض وال تخدم الرياضة 
الوطنية بشكل جيد وهي عبارة تدريبات غير 
مجدية وتقتصر عل��ى العاب غير ذات أهمية 
في المنافسات المحلية أو الخارجية وتحدثوا 
ع��ن تخريج ط��الب وطالبات م��ن المعاهد 
والكلي��ات الرياضية لي��س لديهم أي معرفة 
رياضية قبل االنتس��اب, األم��ر الذي ينعكس 
س��لبا على دروس التربي��ة الرياضية والفائدة 

المرجوة منها. 
كما تحدث الحضور عن عدم االس��تفادة من 
درس الرياض��ة ف��ي تفريغ طاق��ات الالعب 
وتطوي��ر العطاء بالنس��بة للفئ��ات العمرية, 
إضاف��ة إل��ى النقص ف��ي كادر المدرس��ين 
الم��دارس لتك��ون صالحة  وترمي��م باحات 
لألنشطة وضعف التحكيم في هذه البطوالت, 
وعدم االستفادة من المراكز التدريبة بوضعها 

الراهن.
في خت��ام االجتماع ش��كر الع��زب للحضور 
اهتمامه��م وتفاعله��م م��ن خ��الل األفكار 
الغني��ة التي طرحت في االجتماع مؤكدًا عقد 
اجتماعات اخرى قبل موعد المؤتمر للوصول 
ال��ى رؤية واضحة تكون مح��ور عمل ونقاش 

المؤتمر.

اجتماع تحضيري لمؤتمر تطوير الرياضة المدرسية والجامعية

بجدارة واس��تحقاق عادت طائرة سيدات نادي العربي 
من السويداء من جديد إلى أجواء دوري أندية الدرجة 
األولى بعد غياب اس��تمر لعدة س��نوات، لكن بجهود 
الغيورين والمحبين من أبناء النادي الذين استطاعوا 
بجهود مضني��ة وتصميم وإرادة إع��ادة الروح  لفريق 
الس��يدات الذي غاب لعدة سنوات ونجحوا في تصدر 
أندية الدرجة الثانية لمرحلتي الذهاب واإلياب بجدارة 
وقوة وتميز وبال أية خس��ارة مؤكدين أن طائرة نادي 
العربي للسيدات سيكون لها ش��أن وتواجد ومنافسة 
ب��دوري الدرجة األولى واالتحاد تب��ارك لنادي العربي 
ارتقائه لمصاف الدرجة األولى وترجو للكادر والالعبات 

دوام التوفيق والنجاح.
وفيما يلي نتائج الفريق ذهابًا وإيابًا.

مرحلة الذهاب
تصدرها العربي بفوزه على دير علي 3/ 1 وعلى عامودا 

.1 /3
مرحلة اإلياب

العربي × دير علي 3/ 1، العربي × عامودا 3/ 0.
وجمع الفريق العالمة الكاملة برصيد 12 نقطة وبذلك 

يصبح للس��ويداء ناديان بمصاف الدرجة األولى وهما 
العربي وصلخد.

رأي للمدرب
إي��اد الحجار مدرب الفريق وهو العب س��ابق بالنادي 
العربي واس��تمر مدرب��ًا ناجحًا يملك الكف��اءة الفنية 
والخبرة الالزم��ة لقيادة الفريق وب��اإلرادة والتصميم 
والمواظبة على التمارين اس��تطاع قطف ثمار التعب 
والجه��د بالصعود للدرج��ة األولى ق��ال لالتحاد إنني 
س��عيد جدًا بهذا اإلنجاز الذي حققناه أنا وزميلي في 
التدريب رائد عزام والالعبات اللواتي كن عند حس��ن 
الظن ف��ي االلتزام بالتماري��ن وتوظيف خطط اللعب 
بش��كل جيد في المباريات وكذلك إدارة النادي وكل 
من س��اهم ف��ي هذا النج��اح ونعد أننا س��نكون في 

الدرجة األولى فريقًا منافسًا وليس مشاركًا فقط.
فارسات العربي

مث��ل فريق س��يدات العرب��ي ن��ورا العب��اس، غنوة 
العيسمي، والء البدعيش، دانا دلع، جنى فرام، شيماء 
وفرح أبو عس��لي، ريم ش��جاع، لميس الشوف، أماني 

الحلبي، جودي شمس الدين، هيا قصير، جنى عمار.
وتألف ال��كادر التدريبي من: إياد الحج��ار مدربًا، رائد 

عزام مساعدًا، غادة الميلع إدارية.

نظمت اللجنة الفنية للقوة البدنية 
بطولة الالذقية للسيدات بمشاركة 
22 العب��ة وذل��ك ف��ي صالة رفع 

األثقال باستاد الباسل الدولي.
البطولة ش��هدت مستويات جيدة 
ومنافس��ة قوية على بطولة معظم 
بنتائجها كما  انتهت  التي  األوزان 

يلي:

وزن 47 كغ: رؤية العلي.
وزن 52 كغ: نور الهدى سوده.

وزن 62 ك��غ: 1 - مل��ك تامر 2 - 
هزار غنم.

وزن 69 ك��غ: 1 - بت��ول معمار 2 
- نور ربيع.

وزن 76 كغ: رما جابر.
وزن 84 كغ: مراده رويحة.

وزن 84+ كغ: نجوى سلمان.
ف��ي خت��ام البطول��ة ت��م تتويج 
بالمراك��ز  الفائ��زات  وتكري��م 
والميداليات  بالك��ؤوس  األول��ى 
والشهادات من قبل رئيس مكتب 
ألعاب القوة نضال يعقوب وحيدر 
رجوب مدير نادي الشرطة واللجنة 

الفنية لرفع األثقال.

يقيم اتحاد العاب القوى بطولة الجمهورية 
للناشئين والناشئات للجنسين في ملعب 
تشرين بدمش��ق بالفترة من 14 ولغاية 16 
تموز الج��اري لموالي��د 204 ,205 , 206, 

وتم دعوة العبي المنتخب الوطني للشباب 
والشابات للمش��اركة في البطولة, للوقوف 
على مس��تواهم الفني في ظل عدم وجود 

معسكر تدريبي لهم في الوقت الحالي.

قوى الفئات
 العمرية

طائرة سيدات العربي حلقت وللدرجة األولى صعدت

22 العبة شاركوا ببطولة الالذقية بالقوة البدنية

انطلقت بدير الزور ال��دورة المركزية لتأهيل 
وصقل مدربي المالكمة، والتي يقيمها اتحاد 
التنفيذية  اللجن��ة  بالتع��اون مع  المالكمة 
بدير الزور واللجنة الفنية الفرعية، وتس��تمر 
حتى الحادي عشر من ش��هر تموز الجاري، 
ويش��ارك في الدورة / 25 / مدربًا، وتتضمن 
محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وقانون 
اللعبة وعل��م التدريب يلقيه��ا المحاضران 
أحمد وتار رئي��س لجنة المدربي��ن العليا، 

وصبحي حسون عضو لجنة المدربين.
وفي افتتاح الدورة تحدث حازم بطاح رئيس 
اللجن��ة التنفيذي��ة لفرع االتح��اد الرياضي 
بدي��ر الزور ب��أن هذه الدورة تعتبر مكس��ب 
للمحافظة والتركيز في الوقت الحالي ينصب 
على تأهيل كوادر جديدة تغطي حالة النقص 

الحاصلة في هذا المجال. 
بدوره تحدث حس��ن الجاسم رئيس مكتب 
ألعاب القوة الفرعي والمش��رف على الدورة 
بأنه وبعد غياب أكثر من عشر سنوات تعود 
ه��ذه ال��دورات للمحافظة، وهي مكس��ب 
لرياضة دير الزور بشكل عام ولعبة المالكمة 
بشكل خاص، وخطة المكتب القادمة تعتمد 
على توس��يع قاع��دة العمل باتج��اه األندية 

الريفية.
من جانبه أكد عبد اللطيف جيرودي رئيس 
اللجنة الفنية الفرعية ب��أن الدورة لها فائدة 
في صقل وتأهيل الكوادر لس��د حالة النقص 
في كوادر اللعبة، ونركز في المرحلة المقبلة 
على توس��يع قاعدة اللعب��ة، وافتتاح مراكز 
جديدة إلعادة بناء قاعدة واس��عة للمالكمة 
لتعود كما كانت في الوقت الس��ابق، وتعود 

للمشاركات واعتالء منصات التتويج.

ضم��ن خط��ة برنام��ج نش��اطها الصيف��ي 
المس��تمر نظمت اللجنة الفنية للش��طرنج 
بطولة الالذقية للمخضرمين من رواد وكبار 
العبي ش��طرنج الالذقية ومنه��م كانوا وما 
زالوا أبطااًل على صعيد الالذقية والجمهورية 
والذين بلغ عددهم 20 العبًا تنافسوا بخبرة 

وحنكة وذكاء ذهني.
على رقعات صالة الش��طرنج باستاد الباسل 
الدولي وكانت المنافسة على أشدها وخاصة 
ف��ي األدوار النهائية والت��ي انتهى الترتيب 

النهائي للعشرة األوائل كما يلي:
1 - قص��ي عمران 2 - علي زيتي 3 - محمد 
علي علي 4 - يحيى خليل 5 - رياض كردي 
6 - ما زن عالء الدين 7 - سمير قرجلي 8 - 
شيل جرجي 9 - وسيم خير بك 10 - محي 

الدين يليدي.
ف��ي خت��ام البطول��ة ت��م تكري��م األوائل 
بالكؤوس الميداليات وشهادات مشاركة من 
قب��ل رئيس وأعضاء اللجنة الفنية وبمتابعة 

وحضور جمهور كبير من محبي اللعبة.

دير الزور تستضيف الدورة المركزية 
لتأهيل وصقل مدربي المالكمة 

مشاركة كبيرة ببطولة مخضرمي شطرنج الالذقية

يقي��م اتح��اد المالكم��ة تج��ارب انتقاء 
لمنتخبي الش��باب والناش��ئين استعدادا 
للمشاركة في بطولة آس��يا التي تقام في 
دبي بالفترة من 17 ولغاية 31 آب القادم.

وس��يتم دع��وة الالعبي��ن الحائزين على 

المركزي��ن االول والثان��ي ف��ي البطوالت 
الرس��مية خالل الس��نة الجارية, وس��يتم 
دع��وة الفائزي��ن بالتجارب إلى معس��كر 
محلي تحضيري, ومحاولة تأمين معسكر 

خارجي. 

تجارب انتقاء للمالكمة
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محمد عجان

صبحي أبو كم

أق��ام اتحاد الدراجات بطولة كأس الجمهورية 
لألندية لفئات السيدات والشابات والناشئات 
والشبالت، على طريق سهل البجاع - الصبورة 
على مدى ثالثة أيام وتضمنت ثالث سباقات 

جاءت نتائجها على النحو التالي:
فردي ضد الساعة )13 كم( 

- السيدات: 1 - مرح غيبور )بردى)( 2 - مريم 
خل��وف )المحافظة)( 3 - تهان��ي غيبور )ش, 

حماه)(.
- الش��ابات: 1 - أميرة العلبي )ريف دمشق)( 

2 - نيران فارس )بردى)( 3 - س��اندي درغام 
)المحافظة)(.

- ناش��ئات: 1 - فاطمة شوك )المحافظة)( 2 
- س��اندي أسعد )طرطوس)( 3 - جودي كيان 

)ريف دمشق)(.
- ش��بالت: اس��يل الش��عار)المركز الوطني)( 2 - 
يمامة الش��عار)المركز الوطن��ي)( 3 - رغد زعرور 

)طرطوس)(.
فردي عام )40 كم(

- الس��يدات: مرح خضير )بردى)( 2 - سحاب 
3 - مري��م خل��وف  غيبور)ش��رطة حم��اه)( 

)المحافظة)(.

- الش��ابات: نيران فارس )ن��ادي بردى)( 2 - 
س��اندي درغام )المحافظة)( 3 - اميرة العلبي 

)ريف دمشق)(
 - الناش��ئات: 1 - ساندي اس��عد )طرطوس)(
2 - فاطم��ة ش��وك )المحافظ��ة)( 3 - ليلى 

حذيفة )المركز الوطني)(
- الش��بالت: 1 - يمام��ة الش��عار )المرك��ز 
الوطني)( اسيل الش��عار )المركز الوطني)( 3 - 

رغد زعرور )طرطوس)(.
الثالث 
فرق ضد الساعة )25 كم)(

1 - نادي المحافظة 2 - السويداء 3 - ريف دمشق

متابعات
- في خت��ام البطولة اقيمت مراس��م تتويج 
للفائزين بحضور عض��وي المكتب التنفيذي 
لالتحاد الرياضي الع��ام محمد خضر ومحمد 

الحايك ورئيس وأعضاء اتحاد اللعبة 
- ظه��ر ف��ي البطولة العب��ات المركز الوطني 
في الس��ويداء بمس��توى جيد خلف العبات 
المنتخ��ب الوطن��ي, وتعذر حض��ور العبات 
المنتخب الوطني ف��ي المركزين التدريبيين 

في السلمية التابعين التحاد اللعبة.
- غالبية الحكام الذين كلفوا في البطولة هم من الحكام 

الجدد وبعضهم من خريجي دورة شباط للعام الجاري.

اختتم��ت على أرض المالعب المكش��وفة 
في مدينة الباس��ل الرياضي��ة بحماة بطولة 
الجمهورية بكرة المض��رب للفئات العمرية 
بمش��اركة 75 العبا والعبة مثلوا محافظات 
دمشق وريفها والسويداء والالذقية وحمص 

وحلب وحماة.
وتمك��ن منتخب حم��اة من إح��راز لقب 
البطول��ة ف��ي الترتيب الع��ام للمنتخبات 
المش��اركة فيما أح��رز المرك��ز األول لفئة 
الذك��ور تح��ت 14 عاما الع��ب حماة غيث 
ليث سليم تاله العب دمشق نوار زهر ثانيا 
ونال العب حماة أحمد س��عيد سليم لقب 

فئة تحت 12 عاما تاله زميله حس��ين عالء 
تركاوي وف��ي فئة تحت 10 أع��وام احتل 
المرك��ز األول ليث قش��لق من حمص تاله 

كريم ليث سليم من حماة.
وفي فئات اإلناث أحرزت العبة حماة ماري 
أبرش المرك��ز األول في فئة تحت 12 عامًا 
تلتها زميلتها همس شاهين وفي فئة تحت 
10 أعوام ج��اءت العبة حماة يارا س��موع 
بالمركز األول تلتها العبة الس��ويداء بيسان 
جم��ول وفي فئ��ة تحت 14 عام��ًا أحرزت 
العبتا السويداء جوليانا مزهر وعلياء المرود 

المركزين األول والثاني على التوالي.

يختتم منتخبنا الوطني لكرة الطاولة اليوم )السبت)( 
معس��كره التدريبي في لبنان والذي اس��تمر 10 ايام، 
أجرى خالله تمرينات مش��تركة ولق��اءات ودية مع 
نظيره اللبناني على طاوالت عدد من األندية اللبنانية، 
ويضم المعس��كر الالعبين والالعبات هند ظاظا وآية 
عل��ي وعبي��دة ظاظا وزي��د قطيني بإش��راف مدرب 
المنتخ��ب يامن دندل وترافق��ه كإدارية عامة للبعثة 

السيدة ديانا نعوس.
م��درب منتخبنا الوطني لكرة الطاول��ة الكابتن يامن 
دندل أكد أن المعس��كر الذي يقيمه منتخبنا الوطني 
حاليًا في لبن��ان له فوائد كبيرة م��ن الناحية الفنية 
حيث ات��اح لالعبين��ا فرص��ة احتكاك ممت��ازة مع 
مجموعة كبيرة من العب��ي المنتخب اللبناني بينهم 
س��تة العبين على مستوى عالي، وأضاف: كان هناك 
تن��وع كبير في اماك��ن التدريب حي��ث نلعب يوميًا 
حوالي 30 مباراة، وبدا واضحًا ارتفاع المستوى الفني 
والجاهزي��ة لدى العبين��ا والعباتنا م��ن خالل هذه 

الكثافة بالمباريات والتمرينات المتنوعة.
وق��ال دندل أن الجانب اللبناني وفر افضل الش��روط 

المطلوب��ة للتدري��ب إضاف��ة لالس��تضافة الالئق��ة، 
وتنظيميا يس��ير بصورة متميزة ودقيق��ة، وبمتابعة 
واهتمام كبيرين من رئيس االتحاد اللبناني الس��يد 
ج��ورج كوبل��ي، ال��ذي تحدث ع��ن الفوائ��د الفنية 
والمعنوية الكبيرة للجانبين، وأكد على ضرورة إقامة 
معس��كرات مشابهة في المس��تقبل سواء في سورية 

أو لبنان.
ووجه دندل الش��كر الكبير للمكتب التنفيذي لالتحاد 
الرياضي العام برئاسة األستاذ فراس معال على اتاحة 
هذه الفرص��ة المهم��ة للمنتخب لالحتكاك وكس��ر 
الروتين اليومي للمعس��كر الداخل��ي، ولرئيس اتحاد 
كرة الطاولة االس��تاذ بس��ام خليل س��عيه المستمر 
لتأمين افضل الظ��روف للمنتخب ومتابعته اليومية 

للمعسكر وألعضاء االتحاد تواصلهم واهتمامهم.
جدي��ر ذك��ره أن معس��كر منتخبنا في لبن��ان يأتي 
المعس��كر في اطار اس��تعدادات بطلتن��ا هند ظاظا 
للمش��اركة ف��ي اولمبياد طوكي��و 2021 وتحضيرات 
منتخبنا للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في 

االردن خالل شهر آب القادم.

اقيمت في حم��اه بطولة الجمهوري��ة للمبارزة لفئي 
تحت 13 و15 س��نة للذكور واالناث بمش��اركة س��ت 
محافظات اضافة لهيئة الش��رطة ونال منتخب حماه 
المرك��ز االول بالترتي��ب العام للفرق تالها الش��رطة 
ثم دمش��ق  ثم طرطوس ثم ادلب  ثم ريف دمش��ق 
واخيرا منتخب الالذقية.... وج��اءت النتائج الفردية 

لمسابقات االسلحة على النحو التالي:
تحت 13 سنة

ايبي��ه ذك��ور ؛ 1 - فارس البكر )دمش��ق)( 2 - بش��ار 
الحكي��م )ش��رطة)( 3 - جعفر ملحم )دمش��ق)( 4 -  

جميل سليمان )حماه)(.
ايبي��ه اناث:  1 - فاطمة ع��ز الدين )حماه)( 2 - زينة 
طعم��ة )ش��رطة)( 3 -  جوليا س��لوم )طرطوس)( 4 - 

مريم قصار )دمشق)(
سابر ذكور: 1 - راشد عوض )حماه)( 2 - محمد يوسف 
)ادل��ب)( 3 - احمد الخضر )ريف دمش��ق)( 4 - فادي 

الرفاعي )ريف دمشق)(.
س��ابر اناث:  1 - شام صقر )دمش��ق)( 2 - ريتا رستم 

)حم��اه)( 3 - ام��ارة هرموش )حم��اه)( 4 - غزل صقر 
)دمشق)(.

فلوري��ة اناث: 1 - ليان الجندي )ش��رطة)( 2 - غفران  
ع��ز الدين )حماه)(  3 - ج��ودي مصطفى )طرطوس)( 

4 - شهد احمد )شرطة)(.
تحت ١٥ سنة

ايبيه ذكور : 1 - حس��ن علي )طرط��وس)( 2  - عمار 
حسين )ش��رطة)( 3 - غراهام زيود )حماه)( 4 -  تيم 

عبدهللا )حماه)(.
ايبيه اناث:  1 - نور رزق )ش��رطة)( 2 - تيماء جوهرة 
)حم��اه)( 3 - نينار  داوود )حماه)( 4 - س��ارة عرواني 

)دمشق)(.
س��ابر ذكور: 1 - رس��تم رس��تم )حم��اه)( 2 - ايهاب 
الش��امي )حماه)( 3 -  مصطفى وعي��ظ )ادلب)( 4 - 

عدي بزي )ادلب)(.
سابر  اناث: 1 - تيماء دبيات )حماه)( 2 - زينة حمود 
)حم��اه)( 3 - بت��ول المني��ر )حماه)( 4 - ش��ام صقر 

)دمشق)(.

استعدادًا للمش��اركة في البطولة 
والمقررة  األجس��ام  لبناء  العربية 
خالل ش��هر أيل��ول الق��ادم  في 
اتح��اد  اق��ام  الالذقي��ة  مدين��ة 
بن��اء األجس��ام  تج��ارب انتقاء 
المنتخب الوطن��ي في صالة رفع 
االثق��ال بمدينة الفيحاء الرياضية 
م��ن معظم  واس��عة  بمش��اركة 
المحافظ��ات الس��ورية، وبحضور 

أعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد 
الحايك  العام محم��د  الرياض��ي 
وعبد الناصر كركو الجاسم ومحمد 
خضر، ورئيس اتحاد بناء األجسام 
منار هي��كل وكافة أعضاء االتحاد 
ورئيس مكتب ألع��اب القوة في 
فرع دمشق لإلتحاد الرياضي العام 
وس��يم تقي الدين. وفاز بالمراكز 

األولى لألوزان:

- علي المعراوي  وزن 65 كغ.
- إيهاب هاشم  وزن 70 كغ.

- بدر المنقل  وزن 75 كغ.
- عثمان حجو وزن 80 كغ.
- عالء النائب وزن 85 كغ

- أمين الحارس  وزن 90 كغ.
- جعفر زهرة  وزن 95 كغ.
- أيهم سكر  وزن 100 كغ.

- وسيم حسن وزن 100+ كغ.

مدرب منتخب كرة الطاولة يامن دندل: 
معسكر لبنان مفيد جدًا

منتخب حماه 
بطل مبارزة  الجمهورية للفئات العمرية

تجارب انتقاء منتخب بناء األجسام

ناعمات الدراجات تسابقن على طريق سهل البجاع - الصبورة

منتخب حماة يحرز لقب بطولة الجمهورية بكرة المضرب للفئات العمرية

للس��نة الثاني��ة على التوال��ي يبقى 
حطين م��ع نهاية الموس��م الكروي 
القادم يعيش  للموس��م  واالستعداد 
فت��رة رك��ود إداري وغيابًا ش��به تام 
للك��وادر الت��ي كانت حت��ى األمس 
تنادي وتصرخ وتتعه��د بأنها األجدر 
واألنسب لقيادة مسيرة النادي ولكن 
ومع األس��ف الش��ديد عاش النادي 
لفترة من الحيرة وشبه الضياع لعدم 
وجود الكادر اإلداري إنما لجنة تسيير 
أم��ور ريثما يتش��كل مجلس جديد 

إلدارة هذا النادي العريق.
وانتظرن��ا ومعنا جمهور ه��ذا النادي 
الوف��ي ال��ذي كان يترق��ب ويراق��ب 
ومش��وبًا بالحيرة ويتساءل إلى متى؟ 
لكن وثمة مجموع��ة من أبناء النادي 
كانت تعمل بصمت وروية ومسؤولية 
يدفعها جهاد عش��قها للنادي وإنقاذه 
من م��ا وصل إليه من ع��زوف الكثير 
والعديد من أبنائه عن العمل واستالم 
دف��ة اإلدارة والس��ير بالن��ادي وإعادة 
بنائ��ه م��ن جدي��د وقدمت نفس��ها 
كمجموعة ش��ابة معظ��م أفرادها من 
وإداريين  والالعبي��ن  الن��ادي  أبن��اء 
ومدربين سابقين وأعلنت استعدادها 
للعم��ل يدفعه��ا األمل في اإلس��راع 
بإنق��اذ الوض��ع والتص��دي الس��تالم 
مه��ام قيادة النادي بحب ومس��ؤولية 
ووف��اء وتعهدوا بالعمل بجد ونش��اط 
ووصل الليل بالنهار ألجل بناء حطين 
من جدي��د والنه��وض بألعابه جميعًا 
واالس��تعداد التام لتحمل المسؤولية 
السياسية  القيادتين  نالت ثقة  وهكذا 
والرياضي��ة واس��تلمت مه��ام عملها 
وبدأت مش��وارها م��ع اإلرادة والعزم 
واإلص��رار وبه��دوء وبصم��ت وبعيدًا 
عن التس��رع وهي تعلم أنها ال تملك 

بين يديها ش��يئًا يساعدها في مسيرة 
العم��ل وخاصة غياب الم��ال والدعم 
وخزينة الن��ادي فارغة تمامًا لكن هي 
تعه��دت وآلت على نفس��ها أن تعمل 
وبكل إمكانياتها وهي تش��عر بحاجة 
ناديها إليها وهي تأمل أن يكون نتاج 
جهودها مثمرًا ألجل حطين وجمهوره.
االتح��اد التقت رئي��س نادي حطين 
هشام عجان وكان معه هذا الحديث 

عن مسيرة النادي والواقع الحالي..
نعمل بمسؤولية

بدأ العجان حديثه أن مجلس اإلدارة 
الجديد بكامل أعضائه والذي تعهد أن 
يتصدى للمسؤولية بكل حب وأمانة 
يدفع��ه حرصه وغيرته عل��ى النادي 
الذي تربينا في��ه وترعرعنا كالعبين 
إداري��ة وتحكيمية تش��عر  وك��وادر 
أن��ه حان الوقت وم��ن الوفاء أن ترد 
الجميل وأن نعمل ب��كل إمكانياتنا 
لخدمة نادينا وإع��ادة البناء للنهوض 
بكافة األلعاب بس��رعة على أس��س 
واقعية ومنهجية مس��تقبلية نعتمد 
فيه��ا أواًل وأخيرًا عل��ى أبناء النادي 
وعلى صعي��د كافة األلعاب واجتماع 
مجلس اإلدارة منذ تس��ميته وحتى 
اآلن وهو في اجتماع مفتوح فالعمل 

والبن��اء يتطل��ب الجه��د المضاعف 
ليس م��ن مجل��س اإلدارة فقط بل 
من تضافر الجمي��ع ومن كل محب 
لحطين يريد أن يساهم ويشارك في 
الرفع بالنادي نحو األفضل ويقدم ما 
عنده من آراء ودعم لتحقيق ما نصبو 
إليه جميعًا من عودة األلق والتوهج 
إلى كافة ألعاب النادي القدم والسلة 
والطائ��رة والع��ودة بألع��اب تفوقت 
س��ابقًا ورفعت اس��م الن��ادي ككرة 
اليد والس��باحة والطاولة والدراجات 
والكاراتي��ه  والج��ودو  والمصارع��ة 

والمالكمة.
وماذا عن كرة القدم؟

يتاب��ع العج��ان حديثه مش��يرًا بأن 
مجلس اإلدارة يعمل ويدرك تمامًا أن 
جماهير حطين تنتظر الكثير بالنسبة 
لواقع كرة الق��دم والدوري بات على 
األب��واب ونحن معها وكلنا يس��عى 
بكل اإلمكانيات ليكون حطين ضمن 
الفرق المنافس��ة على بطولة الدوري، 
ولكن أقول بصراحة إن هذا ال يتحقق 
باألقوال والتمني لكن باألموال ونوفر 
الدعم ال��ذي يغطي نفقات وتكاليف 
اإلعداد المطلوب وكما يعلم الجميع 
أن صندوق النادي فارغ تمامًا ونحن 

بانتظار من س��يدعم النادي وخاصة 
ش��ركة فوز الت��ي قدم��ت ودعمت 
مس��يرة الكرة لثالث مواس��م سابقة 
وهي مش��كورة على ذلك ونأمل أن 
يتحقق ذلك عم��ا قريب وكذلك من 
بقي��ة محب��ي وداعمي الن��ادي من 
رجال أعم��ال وتج��ار وإذا ما تحقق 
ذلك ونأمل أن يك��ون قريبًا وعندها 
سيبقى حطين كما هو الفريق األقوى 
واألجدر بالمنافس��ة وأحب أن أشير 
أن اعتمادنا س��يكون عل��ى العبين 
من أبناء النادي ومن ثم االس��تعانة 
ببع��ض الالعبي��ن حس��ب حاج��ة 

المدرب والفريق لهم.
وإن ل��م نك��ن ه��ذا الموس��م من 
المنافس��ين عل��ى بطول��ة ال��دوري 
فبالتأكي��د س��يتحقق ذل��ك خ��الل 
الموس��مين القادمين حيث سيكون 
لدين��ا فريق متكامل من أبناء النادي 
عل��ى قدر عال م��ن الكف��اءة الفنية 
والمهاري��ة فحطي��ن كان وم��ا زال 

وسيبقى مدرسة ومفرخة للمواهب.
وأول��ى خطواتنا حت��ى اآلن تكليف 
الكابتن عب��د الناصر مكي��س مدربًا 
لفريق رج��ال الكرة وتركن��ا له حرية 
انتقاء الكادر المس��اعد والذي سيبدأ 

التمارين األسبوع القادم.
حطين مسؤولية جميع محبيه

يتابع رئيس نادي حطين ونحن في 
مجلس اإلدارة نعمل بكل إمكانياتنا 
وبغيرة وحب ووفاء لنادينا ال نريد أن 
نتفرد بكل شيء بل قررنا أن يشاركنا 
الجميع الرأي والمشورة والعمل على 
تقديم أي شيء يساعد ويفيد مسيرة 
النادي ليكون الجميع على اطالع تام 
على واقع النادي ومسيرة ألعابه كافة 
وحاجة محبيه وأبنائه في هذه الفترة 
قررن��ا أن نكون على صلة وبمحبة تم 
دعوة جميع كوادر النادي من رؤساء 
س��ابقين وأعض��اء إدارة ومدربي��ن 
العبين ومحبين وداعمين وعش��اق 
حطين إل��ى اجتماع ع��ام يتم فيه 
طرح آرائهم واقتراحاتهم وكل ما من 
شأنه دفع مسيرة النادي بكافة ألعابه 
وليس كرة القدم فقط وكل التمنيات 
أن تالقي دعوتنا كل اإليجاب بمحبة 
وتعاون ومس��ؤولية وأن يساهم كل 
من يحضر بأي دعم مالي أو معنوي 
أو حتى اقتراح يخدم مسيرة النادي 
وهكذا نك��ون يدًا واحدة نعمل بحب 
وغي��رة مترجمي��ن ش��عار الن��ادي 

أخالق، نظام، عمل.

هشام عجان رئيس نادي حطين
حطين مدرسة وسيبقى صرحًا رياضيًا كبيرًا

 أقيم��ت بطولة الكليات العس��كرية أللع��اب القوى على 
مضمار ملعب خالد بن الوليد )البلدي)( بحضور سيادة اللواء 
حاتم أبو صالح مدير إدارة اإلع��داد البدني والرياضة واللواء 
غس��ان العبود مدير الكلية الحربية وبمش��اركة )9)( كليات 
عسكرية وأسفرت المنافسات عن فوز الكلية البحرية بالمركز 
األول تلته��ا الكلية الحربية ثم كلي��ة المدرعات وتم تتويج 
الفائزي��ن األوائل في الكلية الحربي��ة..، تابع البطولة فيصل 
الدربي رئي��س اللجنة التنفيذية لالتح��اد الرياضي بحمص 
وفياض بكور رئيس اتحاد ألعاب القوى وفدوى بوظة عضو 

االتحاد العربي السوري والبتول ناصر عضو اللجنة التنفيذية 
ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية أللعاب القوى بحمص.

 اس��تعدادًا لبطولة الجمهورية برفع األثقال لفئة الناشئين 
اقيمت بطول��ة حمص بحض��ور البطل ط��الل النجار عضو 
اتحاد اللعبة م��ن أجل انتقاء منتخب حمص وقد ش��ارك 
بالبطول��ة أندي��ة الوثبة وعم��ال حمص والمخرم وش��رطة 
حمص والرستن، وأحرز نادي الوثبة المركز األول، تاله نادي 

الرستن ثم نادي المخرم. 
 أقيمت بطولة حمص بالجودو لفئة الناشئين والناشئات 

تحضي��رًا لبطول��ة الجمهورية للجودو وذلك بمش��اركة )4( 
أندي��ة وهي: الوثبة- الكرامة- الش��رطة - خال��د بن الوليد 
وحقق نادي الوثبة المركز االول للناشئين ب�7 ذهب و2 فضة 

والمركز األول بالناشئات ب�2 ذهب.
 أعلنت إدارة ن��ادي المخرم عن المرحلة األولى للتحضير 
وتجريب جميع الالعبين واختيار التش��كيلة التي ستمثل 
الفري��ق في دوري الدرجة األولى للموس��م القادم وس��تبدأ 
تمرين��ات الفريق ابتداء من منتصف الش��هر الجاري بقيادة 

المدرب نادر جوخدار.

أخبار من حمص 
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تأهل الوحدة والكرامة للمباراة 
الرجال  أندية  ل��دوري  النهائية 
السلة  ل��ك��رة  )ال��م��ح��ت��رف��ي��ن( 
وذلك   2021  /  2020 موسم 
ت��أخ��ره  ال��وح��دة  ب��ع��د ان ق��ل��ب 
سلسلة  في  الجيش  ج��اره  أم��ام 
ال����دور ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي األول���ى 
فيما  ف���وز  م��ق��اب��ل  ل��ف��وزي��ن 
ب��ال��ت��ف��وق على  ال��ك��رام��ة  ن��ج��ح 
مقابل  بفوزين  االت��ح��اد  فريق 
الوحدة  وسيتقابل   ، أيضًا  فوز 
والكرامة بثالث مواجهات حيث 
ال��م��ب��اراة  ال��وح��دة  سيستضف 
األولى في صالة الفيحاء بدمشق 
اإلثنين القادم )12 تموز الحالي( ، 
ثم يستضيف الكرامة المباراتين 
الثانية والثالثة في حمص يومي 
 17 والسبت  تموز   16 الجمعة 

تموز )إن وجدت(.

الفوز الثاني للوحدة
بلغ الوح��دة المباراة النهائية للدوري 
بع��د ف��وزه عل��ى ج��اره الجي��ش 
بالمواجه��ة الثالث��ة والفاصلة بفارق 
ثالث نقاط 75 / 72 من سلسلة الدور 
نص��ف النهائي وتف��وق الجيش في 
الربعي��ن األول والثاني 13 / 11 - 18 
/ 16 لينه��ي النصف األول لمصلحته 
31 / 27، وف��ي الرب��ع الثالث واصل 
الجي��ش أفضليته وتف��وق 23 / 22 
لكن الوح��دة انتفض في الربع الرابع 
وحقق المراد وتفوق 26 / 18 ليخرج 

فائزًا بفارق 3 نقاط.
س��جل للوحدة: محي الدين قصبلي 
)21)( نقطة، مجد عربشة )20)(، طارق 
الجاب��ي )10)(، ش��ريف العش )10)(، 
عم��ار الغمي��ان )7)(، حك��م عبد هللا 
)3)(، محمد أوطه باشي )2)(، ميشال 

غيث )2(.
س��جل للجيش: رامي مرجانة )30( 
نقط��ة، هان��ي ادريب��ي )22)(، دياب 
الشواخ )11)(، عالء إدلبي )5)(، خليل 

خوري )4(.
الوحدة يعادل الكّفة مع الجيش

وكان الوح��دة ف��رض مب��اراة ثالثة 
فاصلة على منافس��ه الجيش بعدما 
فاز عليه بف��ارق 5 نقاط 75 / 70 في 
المب��اراة الثاني��ة من سلس��لة الدور 
نص��ف النهائي معوض��ًا هزيمته في 
المباراة األولى بفارق 4 نقاط 68 / 72 

الخميس الماضي.
الوحدة تفوق في الربع األول 13 - 12 

وفي الرب��ع الثان��ي 20 - 12 لينهي 
النص��ف األول لمصلحت��ه 33 - 24. 
وح��اول الجي��ش جاه��دًا لتقليص 
الفارق في الرب��ع الثاني وتمكن من 
التق��دم في الرب��ع الثالث 26 - 20 ، 
ليعود الوحدة ويتفوق في الربع الرابع 

22 - 20 وينهي المباراة لمصلحته.
س��جل نقاط الوحدة: ط��ارق الجابي 
)29)( نقط��ة بينه��ا ثالثيتين، حكم 
عبد هللا )12)( بينها ثالثيتين، محمد 
أوطه باشي )12)( ، مجد عربشة )9)(، 
شريف العش )5)( بينها ثالثية، محي 
الدين قصبلي )5)(، يوسف مناع )3( 

من ثالثية.
وس��جل للجيش: هاني ادريبي )18( 
بينها  رام��ي مرجان��ة )15)(  نقط��ة، 
ثالثيتين، ع��الء إدلب��ي )14)( بينها 
ث��الث ثالثيات، دياب ش��واخ )10)(، 
عماد حسب هللا )6)(، محمد سعلوك 

)4)(، خليل خوري )4(.

الكرامة للنهائي 
محمد خير الكيالني 

ف��از الكرام��ة بمبارات��ه الثانيه على 
االتح��اد بعد تمديدي��ن بعد التعادل 
بالمباراة 61 / 61 والتمديد االول 70 
/ 70 ثم انه��ي التمديد الثاني بالفوز 
78 / 86 وتأه��ل للمب��اراة النهائي��ه 
لمالق��اة الوحدة بعد مب��اراة امتازت 
بالتعادل ف��ي اغل��ب مراحلها وهذا 

دليل تقارب المستوى.
وجاء الشوط االول متكافئا كلوز غيم 
الفريقين  م��ن  بالمس��توى  وتقارب 
وانتهي الربع االول 16 / 17 للكرامة.

بالثان��ي اس��تمر ت التع��ادالت 22 
و24 ويتق��دم الكرامة 25 من خالل 
تراجع االتح��اد للدفاع وثالثيه لعمر 
25 / 24ثم التعادل 30 / 30 وانتهي 
الش��وط االول 32 / 32 وكان ربع��ا 
جي��د من الفريقي��ن دفاعا وهجوما 
الدفاعي والهجومي  الت��وازن  بدليل 

واالرتداد السريع.
الرب��ع الثالث كس��ر اب��رس الكرامة 
التع��ادل برمي��ه ث��م تق��دم لك��ن 
وجاءت  لالتح��اد  رج��ح  اليعق��وب 
ثالثة انس لتقدم الكرامة وس��له 38 
/ 34 وريباوند اش��رف المتميز تحت 
الس��له واالتحاد ينال ويسجل توفيق 
36 ويس��جل عمرالش��يخ سلة  سلة 
والنتيج��ه 40 / 36 للكرام��ة وارتداد 
س��ريع بين جميل وتوفيق يس��جل 
س��له وعلوش يدرك التع��ادل 41 / 
الثالث  تنهي  للجليالت��ي  41وثالثيه 

بيقدم االتحاد 41 / 44 
بالراب��ع عمر الش��يخ يعي��د المباراة 
لبدايته��ا بثالثية التع��ادل 44 / 44 
لكن نديم يسجل 46 ويعادل عمر 46 
/ 46 ال��ذي يتألق بهذا الربع ويضيف 

سلة 46 / 49ورميه 48 / 50
ويس��جل هابو وي��رد توفيق 51 / 52 
وينال هاب��و فول ويضي��ع الرميات 
ويس��جل رمي��ه 52 / 53 للكرام��ة 
ويدرك جميل التعادل لالتحاد 53 / 
53 وبدن��ك لهابو يتقدم الكرامة لكن 
علوش يس��جل ثالثيه يقدم االتحاد 
56 / 55 ويع��دل الحيالن��ي برمي��ه 
56 / 56 وخط��أ علي علوش يس��دد 
الحتوي��ك رمي��ه 56 / 57 للكرام��ة 
ويس��جل وائل س��لة ويتقدم االتحاد 
ويتم تبادل التقدم قبل دقيقه وعشر 
ثواني وينال عمر رميتين يس��جلهما 
لك��ن  للكرام��ة  والتق��دم   71  /  68
الجلبالتي ينال رميتين يسجل واحد 
ويبقي الف��ارق نقطتين ينال انطوني 
فول ويدرك التعادل 71 / 71 وتنهي 
المباراة ويضاف 5 دقائق تبدأ بتقدم 

الكرامة عبر انس 62 / 65
ونديم عيس ثالثيه 65 / 67 لالتحاد 
وي��دك الحتوي��ك التع��اد 67 / 67 
ويغلط الحيالني فال يسسدد وتذهب 

لنديم مع اخر ثانية.
يتقدم االتح��اد 67 / 70 لكن ثالثية 

الحتويك باخر ثاني��ه يدرك التعادل 
.70 / 70

وتم��دد ربع إضافي ثان��ي وبرميتين 
عب��ر  االتح��اد  يتق��دم  للحيالن��ي 
اليعق��وب 74 / 72 ويعادل هابو 74 
/ 74 والش��يخ علي يرج��ح برميتين 
76 74 ويس��جل عل��ي رميتي��ن 74 
/ 78 للكرامة ويس��جل علوس س��له 
وهنا حدث ش��يئ ارتفعت معنويات 
الكرامة فهاجم االتحاد فيسجل هابو 

واشرف والنتيجه 67 / 82 وتأتي 
وثالثي��ة الحيالن��ي 85 / 78 لترجح 
كف��ة الكرامة ومع س��له لهابو ورميه 
الكرامة  بفوز  المب��اراة  الكرامة  ينهي 

.86 / 78
سجل للكرامة: عمر الشيخ علي )26( 
نقط��ة، عبد الوه��اب الحموي )14)(، 
إي��اد حيالن��ي )13)(، أنس ش��عبان 
)11)(، مهند حتوي��ك )10)(، مجد أبو 

عيطة )9)(، أشرف األبرش )3(.
وس��جل لالتحاد: أنطون��ي بكر )12( 
نقطة، نديم عيس��ى )12)(، علي ديار 
بكرل��ي )11)(، جمي��ل صدي��ر )10)(، 
توفي��ق صالح )10)(، وس��ام يعقوب 
)9)(، وائ��ل جليالت��ي )9)(، س��يبوه 

خرجيان.

فوز االتحاد
تمكن االتحاد من تحقيق الفوز على 
الكرام��ة بأرض��ه بف��ارق 4 نقاط بعد 
مباراة متعبة تأخر انطالقها 50 دقيقه 
بسبب اش��كاالت على اماكن جمهور 
الفريقي��ن وبعد حلها كان��ت البداية 
كرماوية م��ن ناظريان ومجد وثالثية 
هابو، ورد من نديم عيس��ي وثالثية 
من جميل صدير وتراجع دفاعي من 
توفيق صالح والنتيجة 7 / 8 للكرامة 
والتعادل 9 / 9 ودخول اليعقوب بدل 
االتحادي  الدف��اع  لتمكين  الصال��ح 
وتق��دم للكرامة بثالثية للحيالني 12 
/ 9 ويعدل الجليالت��ي لالتحاد 12 / 

12 ويتقدم االتح��اد بثالثيه 12 / 15 
وينهي الربع االول.

بالثاني يس��تمر دف��اع االتحاد امام 
الكرام��ة وبرمي��ه للحيالني وس��لة 
لناظريان والتعادل 15 / 15 وبثالثية 
للجليالتي ويرد عليها هابو والتعادل 
من جديد 19 / 19 ويضيف االتحاد 
6 نق��اط وتصبح النتيج��ة 19 / 25 
قبل أن يس��جل عم��ر ثالثيه ودنك 
لهاب��و لصبح الفارق نقطه واحدة 25 
/ 24 ويتب��ادل الفريقان التس��جيل 
 34  /  32 االول  الش��وط  لينته��ي 

لالتحاد.
االتح��اد تقدمه  تابع  الثال��ث  بالربع 
مع دفاعه الق��وي على هابو وارتكابه 
الف��والت مما يؤدي لتس��جيل نقاط 
التقليص للكرامة وبالهجوم الس��ريع 
للكرامة وبرميتي��ن للحيالني تقلص 
الف��ارق لنقط��ه 38 / 39 ث��م تعادل 
جديد 40 / 40 وتقدم جديد لالتحاد 
بثالثية انطون��ي 40 / 43 ثم يتقدم 
الكرام��ة 45 / 46 للكرام��ة ويمت��د 
الكرامة أكث��ر بدنك لعمر ليتقدم 48 
/ 44 وبس��له للحيالن��ي ينهي الربع 

الثالث 44 / 50.
ويبدأ الرابع بدأ بس��لة ناظريان ويرد 
نديم بثالثية لالتح��اد ويدخل انس 
ويس��جل ويرد االتحاد عبر بكر وبعد 
ث��الث دقائق تصبح النتيجة 51 / 54 
 54 التع��ادل بثالثيه  ويدرك ندي��م 
/ 54 وتع��ود المب��اراة لبدايتها قبل 
النهاية بخمس دقائق ويسجل طوني 
بك��ر فيتقدم االتحاد 56 / 54 وبدأت 
االخطاء الش��خصية ويعيد الحيالني 
تقدم الكرام��ة بثالثيه 57 / 59 لكن 
االتح��اد ال يي��أس والجليالتي يمنح 
التق��دم لالتح��اد بثالثي��ة 60 / 64 
ويرجح نديم لكن انس يقلص لنقطه 
لكن ثالثية الصدي��ر ترفع الفارق 69 
/ 65 ويقل��ص الري��س عمر 67 / 69 
مع رمي��ه يصبح الف��ارق نقطه 68 / 

69 لالتحاد ورميتين لنديم يسجلهما 
71 / 68 ويس��جل صدير رميه وتنهي 

المباراة بفوز االتحاد 72 / 68.

الكرامة يفوز عىل االتحاد
محمد هاشم إيزا

قلب الكرامة تأخره أمام االتحاد بفارق 
12 نقطة إلى فوز صريح وكبير وجدير 
بفارق 10 نقاط في نهاية المباراة التي 
أقيمت بينهما في الجولة األولى من 
منافس��ات المرب��ع الذهب��ي لدوري 
السلة محققًا بذلك فوزه األول والذي 
قط��ع به نصف المش��وار بنجاح نحو 

المباراة النهائية على اللقب.
الفريقان: االتحاد × الكرامة 88 / 98

الحكام الدوليون: حس��ام تللو، قاسم 
حموي، وسام زين.

األرب��اع: 14 / 13، 22 / 17، 27 / 24، 
.12 / 2 ،8 / 8

أيمن  الس��لوم،  وفي��ق  المراقب��ان: 
صالح.

احتاجت المباراة لفترتين إضافيتين 
بعد انتهاء الوق��ت األصلي بالتعادل 
وق��دم الفريق��ان مباراة قوي��ة أمام 
جمهور حاش��د ه��و األول من نوعه 
منذ عش��ر س��نوات، وامتلك الكرامة 
إرادة الفوز بالتصمي��م وروح العطاء 
والمثابرة بعك��س االتحاد الذي انهار 
بالتمدي��د الثاني بدنيًا وفنيًا وخس��ر 

بالضربة القاضية.
 /  14 األول  بالرب��ع  االتح��اد  تق��دم 
13 بع��د أداء متكاف��ئ ورفع رصيده 
بالثان��ي إل��ى 36)( بأفضلية 22 / 17 
وبالثال��ث زاده إل��ى 63 / 54 بعد أن 
تق��دم 27 / 24 وخالل��ه تمكن من 
توس��يع الفارق إل��ى 45 / 34 ثم 50 
/ 38 وشهد الربع األخير تحواًل غريبًا، 
حيث ب��دأ العد التنازلي إلى 71 / 70 
ث��م 76 / 75 وتعادال فيا لنهاية 78 / 
78 بعد أن فرض إيقاعه وسيطر على 

هذا الربع 15 / 24.

الحسم
خ��الل الحص��ة األول��ى م��ن الفترة 
بي��ن  التع��ادل  اس��تمر  اإلضافي��ة 
الفريقي��ن 8 / 8 وانته��ت 86 / 86 
وفي التمدي��د الثاني غ��اب االتحاد 
كليًا بانهياره التام وسجل سلة واحدة 
مقاب��ل 12 نقط��ة للضي��وف الذين 
احتفل��وا بفوزهم في نهاي��ة المباراة 

.98 / 88

نقاط وهدافون
س��جل لالتحاد: وائ��ل جليالتي 23، 
وأنطوني بك��ر 20، توفيق صالح 12، 
جميل صدير 12، محمد نديم عيسى 
10، علي ديار بكرلي 5، وسام يعقوب 

4، سيبوه خراجيان 2.
س��جل للكرامة: عبد الوهاب حموي 
23، مجد أبو عيطة 17، أنس شعبان 
15، جورجي ناظاريان 13، عمر الشيخ 
عل��ي 12، محمد حتويك 7، اش��رف 

األبرش 5، إياد حيالني 5.
أص��اب لالتحاد 8 رمي��ات من خارج 
القوس عبر 38 محاولة بنس��بة نجاح 
%21.1 بواس��طة وائ��ل جليالتي 3، 
نديم العيسى 2، وواحدة لكل أنطوني 
بكر وعلي ديار بكرلي وتوفيق صالح.

أص��اب الكرامة 12 رمي��ة من خارج 
القوس عبر 28 محاولة بنس��بة نجاح 
%42.9 بواسطة ناظاريان 3، الحموي 
3، الش��يخ علي 2، الشعبان، حتويك 

حيالني، األبرش ولكل منهم واحدة.

بيانات
احتسب الحكام 33 خطأ على االتحاد 
وخ��رج باألخط��اء الخمس��ة جميل 
صدي��ر، وتوفيق صال��ح، وكان لألول 
تأثير على خسارة فريقه بعد أن خرج 
في وقت مبك��ر، وحصل الفريق على 
33 رمية حرة اس��تثمر منها 22 نقطة 

بنسبة نجاح 66.7%.
احتسب الحكام 28 خطأ على الكرامة 

وخ��رج باألخطاء الخمس��ة أبو عيطة 
وحتويك في وق��ت التمديد وحصل 
الفري��ق على 37 رمية حرة اس��تثمر 

منها 22 نقطة بنسبة نجاح 59.5%.
سجل االتحاد 21 رمية ثنائية من 61 

محاولة بنسبة نجاح 34.4%.
سجل الكرامة 20 رمية ثنائية من 55 

محاولة بنسبة نجاح 36.54%.
ريباون��د االتح��اد 63، دفاع��ي 39، 
وهجوم��ي 24 واألفض��ل الصال��ح 9 

وبكر 8.
 50 دفاع��ي   ،66 الكرام��ة  ريباون��د 
وهجوم��ي 16 واألفض��ل حم��وي 7 

وشعبان 11.
إحصاءات لالتحاد: أسيست 33، تورم 

أوفر 7، ستايل 10ن بلوك شوت 5.
حصاءات للكرامة أسيست 33، تورم 

أوفر 20، ستايل 8، بلوك شوت 10.
س��جل االتحاد 12 نقط��ة من أخطاء 

الكرامة الفردية )تورم أوفر)(.
س��جل الكرامة 15 نقط��ة من أخطاء 

االتحاد الفردية )تورم أوفر)(.
سجل االتحاد 26 نقطة من الهجمات 

السريعة فاست بريك.
سجل الكرامة 14 نقطة من الهجمات 

السريعة )فاست بريك)(.
العبو االتحاد البدالء سجلوا 16 نقطة 
بينما سجل العبو الكرامة البدالء 28 

نقطة.
ك��رم نادي االتح��اد العبه الس��لوي 
األس��بق  اإلدارة  وعض��و  الس��ابق 
والحكم  حج��ار  ف��وزي  المهن��دس 

الدولي المتقاعد عبد الغني غنوم.
لم تخل المباراة من الشغب وتوقفت 
لبع��ض الوقت بعد أن قذف الجمهور 
زجاجات المياه على الصالة احتجاجًا 
عل��ى قي��ام الع��ب الكرام��ة رقم 6 
محمد حتويك بتوجيه إش��ارات غير 
مهذبة؟؟ والذي أشعل فتيل الشغب.

كرة السلة

أبي شقير 

انطلقت االثني��ن الماضي وعلى مالعب 
صالة الس��لة بمدين��ة األس��د الرياضية 
بالالذقية منافسات الدور النهائي لدوري 
عام األندية لفئة الناش��ئات والذي يضم 
عش��ر أندي��ة وصل��ت ل��ألدوار النهائية 
قسمت إلى مجموعتين األولى وضمت 
التضام��ن، الوح��دة، الج��الء، الفيحاء، 
س��لمية والثانية ضمت حطين، الثورة، 

ازرع، الحرية، االتحاد.
كل  تلع��ب  البطول��ة  نظ��ام  وحس��ب 
مجموع��ة فيم��ا بينها بطريق��ة الدوري 
من مرحلة واح��دة وتتأهل أربعة أندية 
حس��ب الترتيب م��ن كل مجموعة إلى 
الدور الثاني الربع نهائي ويغادر صاحب 
المركز الخامس م��ن كال المجموعتين 

البطولة بشكل نهائي.
بحيث يلعب صاح��ب المركز األول مع 
الراب��ع والثاني مع الثال��ث بحيث من 

كل مجموع��ة وتتأه��ل األندي��ة الفائزة 
للدور النصف نهائي الذي سيقام بعد غد 

األحد.
مستويات وإثارة

من��ذ أول أي��ام البطول��ة وضحت هوية 
كال  ف��ي  األندي��ة  كاف��ة  ومس��توى 
المنافسات  المجموعتين حيث شهدت 
إثارة وندية في بعضها ومن جانب واحد 

في بعضها اآلخر.
ويتصدر حتى مس��اء أول أمس الخميس 
المجموعة الثانية فريق نادي الحرية بفوزه 
عل��ى الثورة 71/ 60 وعل��ى ازرع 88/ 35 
وعلى ج��اره االتح��اد 58/ 42 يليه ثالث 
ف��رق وتنافس على المرك��ز الثاني الثورة 
بف��وزه عل��ى ازرع 77/ 32 واالتحاد بفوزه 
على حطي��ن 62/ 56 وحطين بفوزه على 

ازرع 54/ 20.
ويتصدر المجموعة األولى فريق ناشئات 
ن��ادي الوحدة بفوزه عل��ى جاره الفيحاء 
64/ 51 وعل��ى س��لمية 69/ 50 وعلى 

الج��الء 72 / 53 ويناف��س على المركز 
الثاني الجالء بفوزه على سلمية 61/ 39 
والفيحاء بفوزه عل��ى التضامن 62/ 55 
وإمكانية دخول سلمية على الخط بفوزه 

على التضامن 65/ 64.
متابعات

- ش��كت الفرق م��ن انقط��اع الكهرباء 
عن الصالة بش��كل متقط��ع في معظم 

المباريات.
- لوحظ مس��توى فريق الحرية المتطور 
أداء وفاعلية ومهارات فنية وهو مرشح 

للبطولة.
- يشرف على البطولة األستاذ فواز دالي.

- لوحظ حض��ور ومتابعة للمباريات من 
قبل مجال��س إدارات األندي��ة وجمهور 

معقول من محبي كرة السلة.
- بكت العبات حطين لخس��ارتهن أمام 

االتحاد بفارق 6 نقاط.
- تفاصيل كاملة عن البطولة وكواليسها 

العدد القادم.

مستويات جيدة ومنافسة قوية بنهائي سلة الالذقية
محمد عجان

دوري أندية الرجال لكرة السلة 2020 / 2021

االثنين.. الوحدة يستضيف الكرامة بمواجهة النهائي األولى
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أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سالم عالوي

دروس مستفادة
ف��ي بطولة كأس األمم األوروبي��ة لكرة القدم التي 
تختتم منافس��اتها اليوم بالمباراة النهائية لمعرفة 
هوية بطل هذه النسخة شاهدنا ورأينا دروسًا عملية 
ف��ي أدبيات العم��ل الرياضي وخاصة ك��رة القدم 
من��ه بدءًا من الس��ماح بدخول الجمه��ور لمتابعة 
المباريات وفق أس��س صحية تحافظ وبش��كل ال 

لبس فيه وال تهاون على مقاومة الكورونا.
وبالتال��ي كانت أعداد المتفرجين المس��موح لهم 
بالدخول مح��ددة وأماكن الجل��وس معروفة لكل 
متابع ومشجع وبالتالي عدد المسافرين بين دولة 

وأخرى لمتابعة فرقهم محدد أيضًا.
وعلى المدرجات لوحات وكرنفاالت فرح للقادمين 
من أج��ل الفرح والمتعة وتش��جيع فرقهم بأعالم 
دوله��م وقمصان فرقهم والفت��ات معبرة وأهازيج 
وأغان ضم��ن األص��ول وأدبيات التش��جيع وفي 
المقابل لم��ن لم يحالفه التوفي��ق غصات ودموع 
وتصفي��ق للفريق الخاس��ر وهم مش��جعوه ألنهم 
يؤمن��ون ويعتقدون أن الفوز والخس��ارة والتعادل 
هي وجود لمنافسة رياضية شريفة والبد من الرضا 
بأية واحدة منها أما العنتريات والش��تائم والعنف 
وتكس��ير المقاعد وقذف الزجاجات الفارغة ورمي 

الخصوم بالعصي والحجارة فتلك أمور ليس��ت في 
القاموس وليس��ت في حسابات مشجعي مباريات 
كأس األمم األوروبية وهناك طرق مناسبة للتعبير 

عن األسى والحزن ورفض النتائج أو استنكارها.
وف��ي مجال التحكيم يكون الرض��ا بالقرارات التي 
يعلنه��ا الحكام ولو أنها خاطئة أحيانًا والقبول بهاء 
وااللت��زام بتنفيذها فصاف��رة الحكم ال )راد لها)( إال 
)الف��ار)( لتأكيد صحة القرار من عدمها أما غير ذلك 
بالطاع��ة هي األس��اس عند الالعبي��ن والمدربين 
واإلداريي��ن وإن احتج��وا أحيانًا فذلك بالس��لوك 

الحسن.

المتنافسون
أما ف��ي الميدان وأثناء المباريات فحدث وال حرج 
عن س��لوك الالعبين المتنافس��ين، حيث الطيبة 
والتس��امح والحنان والرجولة تب��دو عناوين بارزة، 
الح��رص على الس��المة للمنافس م��ن أخالقيات 
األداء والسرعة في مساعدة المصاب من األولويات 
أو إيق��اف اللعب وإخراج الكرة إل��ى التماس عند 
الضرورة من البدهيات وهي من أخالق الفرس��ان 
المتباري��ن الذين يالق��ون التش��جيع والهتافات 
والتصفيق م��ن الجمهور حين يقوم��ون باألعمال 

األخالقي��ة من أجل الس��المة له��م ولغيرهم من 
المتنافسين.

ولك��م أن تتخيل��وا كي��ف يصافح��ون ويعانقون 
ويواسون منافس��يهم عند تنفيذ ضربات الترجيح 
وكأنهم فريق واحد وليس��وا متنافسين على الفوز 
ألن للفوز أداء وطرق��ًا والتحامات هم يقومون بها 

بمنتهى الحرص والرجولة والتحلي باألخالقي.
وعن��د انته��اء كل مب��اراة يه��رع الفائ��ز لتهنئ��ة 
الخاس��ر ومواس��اته والتخفي��ف عنه م��ن آثارها 
فالقضية منافس��ة بين أصدقاء وليس��ت حربًا بين 
أعداء وكذلك ح��ال المدربي��ن واإلداريين وحتى 

المتفرجين.

اكتمال الصورة
وحت��ى تكتم��ل ص��ورة البه��اء والنق��اء والصفاء 
واللوح��ة ب��كل مفرداته��ا تط��ل علين��ا المالعب 
الخض��راء السندس��ية بأجمل الص��ور وأدقها روعة 
وأجملها حض��ورًا لتعطي الالعبين ثقة بأنفس��هم 
وتمنحه��م القدرة عل��ى العطاء ف��وق تلك األرض 
المنبس��طة بالطاقة القصوى، ودون خوف أو وجل 
والرعاية الطبية حدث وال حرج أيضًا فلكل منتخب 
طاقم طبي مختص يقدم علمه وفهمه ويش��خص 

اإلصاب��ات ويقوم بالالزم دون تردد وبمعرفة وقدرة 
تمرس عليها وألفه��ا وزادت خبرته فيها وكل هذا 
يشعر الالعب بالطمأنينة بأنه بين أياد أمينة وعليه 

اللعب والعطاء دون خوف أو تردد.
إسقاطات

هذه صور شاهدناها من خالل متابعتنا لمنافسات 
بطولة كأس األمم األوروبية التي جرت منافس��اتها 
في مالعب مختلفة بعدة دول أوروبية وهذه الصور 
متش��ابهة ف��ي إيجابياتها الطاغية على س��لبيات 
قليلة ج��دًا ج��دًا وكأنك في ملع��ب واحد ودولة 

واحدة تستقبل كل المباريات.
والسؤال:

ه��ل هذا ما ن��راه في مالعبن��ا وصاالتنا وهل هي 
في أحل��ى صورها وصالحيتها؟ وهل هذا س��لوك 
جمهورنا المتابع والمش��جع؟ وهل هذه تصرفات 

المتنافسين في مالعبنا وصاالتنا.
وهل حالة الفرح والكرنفاالت والتشجيع والهتافات 

والغناء في أبهى صورة عندنا.
وهل نحن ملتزمون بأدبيات الرياضة وأخالقها بكل 

التفاصيل التي تعود خيرًا عليها وعلى استمرارها
هي أسئلة نطرحها اليوم وسوف نعود إلى اإلجابات 

عنها في القادمات من واحاتنا.

تابعنا باهتمام كبير مباريات كأس األمم األوروبية لكرة القدم التي أقيمت يف عدة 
دول أوروبية وتختتم اليوم يف ملعب »ويمبيل« يف لندن ومن خالل المتابعة شاهدنا 

صورًا مشرقة تدل عىل أدبيات سلوكية يف مرافق اللعبة وعناصرها ومشجعيها..
وحاولنا قدر اإلمكان المرور عليها سريعاً.. فهيا نقرأ..

دروس سلوكية مستفادة من كأس األمم األوروبية لكرة القدم
واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

األول  لمنتخبنا  نزار محروس مديرًا فنياً  المدرب  الخبر: تكليف 
لكرة القدم لقيادة يف التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

التعليق: أخيرًا عاد اتحادنا لكرة القدم للمدرب الوطني لالستفادة من 
قدراته وخبراته وأن تأتي متأخرًا أ فضل من أن ال تأتي أبدًا لقد أضاع 
التونسي  المدرب  ونصف  عام  منذ  لف  ك  حين  ذهبياً  وقتاً  اتحادنا 
نبيل معلول بهذه المهمة وقد تراجع منتخبنا يف سويته الفنية كثيرًا 
جدًا، فهل بمقدور المحروس ترميم ما تم شرخه وهل يسعفه الوقت 
المتبقي لبدء التصفيات يف تشكيل منتخب منافس يلبي الطموحات.

المهمة صعبة وكان الله يف عون من يتوالها.

خبر

تعليق

الموجب: أن توزع إدارة نادي االتحاد المهام بين أعضائها بحيث تتحدد 
المسؤوليات ويعرف كل واحد عمله وما عليه فعله وتسير المركبة إىل 

تحقيق األهداف المرجوة من األلعاب المعتمدة.

واختيار  النتقاء  الرؤية  حول  األعضاء  بين  الخالفات  تبدأ  أن  السالب: 
الالعبين للعبة كرة القدم من أجل بناء فريق للموسم المقبل.

ويف هذا االختالف جرس إنذار ألي يبشر بالخير وال يدل عىل أن كل نوايا 
اختارتهم  من  بعض  ومع  الجديدة  اإلدارة  عمل  بداية مشوار  مع  طيبة 

لإلقالع بألعابها. والمطلوب الهدوء أيها السادة.

موجــــب

سالــب

وص��ل��ت ب��ط��ول��ة ك���أس أم���م أم��ري��ك��ا 
الجنوبية المقامة في المالعب البرازيلية 
الحلم »  األخيرة عبر نهائي »  لمحطتها 
الذي سيجمع البرازيل صاحبة الضيافة مع 
 11 األح��د  فجر  من  الثالثة  في  األرجنتين 
ريو  في  ماركانا  ملعب  على  الجاري  تموز 
دي جانيرو والذي يتسع ل�75 ألف متفرج.

تغلبها  بعد  للنهائي  صعدت  األرجنتين 
الترجيح  بركالت  كولومبيا  على  الصعب 
لمثله،  بهدف  اإليجابي  التعادل  إثر   2/3
سهلة  مهمتها  تكن  فلم  البرازيل  أما 
عندما  األه����م  ح��ق��ق��ت  لكنها  أي��ض��ًا 
لتتأهل  رد  دون  بهدف  بيرو  ت��ج��اوزت 
للنهائي  تاريخها  ف��ي  التاسعة  للمرة 
كما إنه عدد ألقابها حيث فازت في كل 

النهائيات التي تأهلت إليها.
والسامبا  التانغو  بين  األخيرة  الرقصة 
بطولة  بعد  العالم  أنظار  إليها  ستتجه 
المتابعة  ن��اح��ي��ة  م��ن  نسبيًا  مخيبة 
ع��ادت  ال��ي��وم  لكنها  ال��ج��م��اه��ي��ري��ة، 
للواجهة مع نهائي ناري يجمع األصدقاء 
مع  ميسي  مقدمتهم  وف��ي  النجوم 

شريكه السابق في برشلونة نيمار..
تفوق تاريخي

نس��تعرض سريعًا مواجهات فارسا النهائي عبر 
التاري��خ.. وبداية في اللق��اءات على العموم.. 
حي��ث تقاب��ل منتخ��ب البرازي��ل ومنتخب 
األرجنتين من قبل في 108 مباريات، استطاع 
منتخب األرجنتين تحقيق الفوز في 39 مباراة، 
بينما حقق منتخب البرازيل الفوز في 43 لقاء، 

وخيم التعادل بينهما في 26 مباراة.
 161 واس��تطاع منتخب األرجنتين تس��جيل 
ه��دف في ش��باك البرازيل، بينما اس��تقبلت 

شباكهم 165 هدف.
وكانت أول مباراة جمعت المنتخبين » ودية« 
في عام 1914 إنته��ت بفوز األرجنتين بثالثية 
نظيفة..بينما آخر لق��اء جمع المنتخبين كان 
في عام 2019 وانتهى بفوز منتخب األرجنتين 

بهدف دون رد.
أكبر فوز لمنتخب البرازيل في ودية عام 1945 
عندما تغلب بسداس��ية ُمقاب��ل هدفين بينما 

كانت أكبرنتيجة حققها منتخب األرجنتين في 
عام 1940 ف��ي بطولة كأس روخو وحقق الفوز 

حين ذلك بنتيجة 6/1.
وفي كوبا أمريكا.. تاريخ مواجهات المنتخبين 
حاف��ل للغاي��ة، فق��د التقيا من قب��ل في 32 
مباراة، فازت البرازيل في 9 مناسبات، وفازت 
األرجنتي��ن ف��ي 15 مناس��بة، بينم��ا تعادل 

المنتخبان في 8 مناسبات.
إذًا، فالتف��وق أرجنتين��ي تاريخي��ًا، رغ��م أن 
مي��زان القوة مائل نس��بيًا لصال��ح المنتخب 
البرازيلي ف��ي الوقت الراهن، كونه أفضل فنيا 
وتكتيكيا وعلى مستوى األسماء، يتمتع بدعم 
جماهيري وش��حن معنوي كبي��ر ألن البطولة 

تقام على أرضه، وهو المنتخب الذي لم يخسر 
البطولة على أرضه في 4 مناسبات سابقة، توج 
به��ا جميعها فهل يس��تمر أم س��يكون لرفاق 

ميسي كالم آخر؟
ليونيل ميس��ي ورفاقه، سيس��عون فجر األحد 
إلى إنهاء النحس الذي الزمهم طيلة السنوات 
األخيرة، ومصالح��ة الجمهور األرجنتيني بأول 
بطولة كبرى م��ن األراض��ي البرازيلية، بطولة 
س��يكون لها طعم خ��اص في ظ��ل التنافس 

التاريخي بين السامبا والتانغو.
طريق النهائي

سجل ناصع حققه الفريقان في البطولة الحالية 
منذ البداية حتى الوص��ول للنهائي المرتقب.. 

كم��ا ه��و متوق��ع تص��درت األرجنتي��ن دور 
المجموعات ب� 10 نقاط متقدمة على أورغواي 
7 وبارغواي 6 وتشيلي 5 ليتأهلوا جميعًا للدور 
التال��ي، وخرجت بوليفيا صفر اليدين بال نقاط 

عن هذه المجموعة.
أيضًا تصدر صاحب األرض المنتخب البرازيلي 
المجموعة الثانية ب� 10 نقاط رافقه للدور التالي 
على الترتيب بي��رو 7 وكولومبيا 4 وأكوادور 3 

وخرجت فنزويال بنقطتيها من المسابقة. 
كما تق��دم فقد تنافس��ت المنتخب��ات ال�10 
المش��اركة في البطولة ضمن مجموعتين، في 
كل منها 5 منتخبات وتأهل للدور ربع النهائي 

أول 4 من كل مجموعة.

صاحب األرض تغلب بربع النهائي على تشيلي 
بهدف دون مقابل وبالنتيجة ذاتها تجاوز بيرو 

في نصف النهائي.
واكتسحت األرجنتين األكوادور بثالثية نظيفة 
في ربع النهائي ثم ب��ركالت الترجيح صعدت 
للنهائي على حساب كولومبيا 3/2 بعد التعادل 

1/1 في الوقت األصلي.
تأهل قسري

تعذب طرفا النهائي في المحطة قبل األخيرة.. 
تأهلت األرجنتين لمواجهة البرازيل بعد الفوز 
2-3 عل��ى كولومبي��ا ب��ركالت الترجيح عقب 

التعادل 1-1 في الوقت األصلي في برازيليا.
وأنقذ الح��ارس إيميليان��و مارتينيز 3 ركالت 

ترجيح من العبي كولومبيا دافينسون سانشيز 
وي��اري مينا وإدوين كاردونا، وس��جل ليونيل 

ميسي ولياندرو باريديس والوتارو مارتينيز.
وتقدم المهاجم الوتارو مارتينيز بالهدف األول 
لألرجنتين عقب مرور س��بع دقائق، مستفيدًا 
م��ن تمريرة القائد ميس��ي لك��ن لويس دياز 
أدرك التعادل بعد مرور س��اعة من اللعب بعد 
تس��ديدة من زاوية صعبة بيلجأ الفريقان إلى 

ركالت الترجيح.
في المواجهة األخرى قاد نيمار دا س��يلفا نجم 
باريس سان جيرمان منتخب البرازيل للنهائي 
بعدما صن��ع الهدف الوحيد بمرمى البيرو على 
ستاد ماني جاريش��يا وجاء في الدقيقة )35( 

بتوقيع لوكاس باكيتا.
ح��اول المنتخ��ب البرازيلي تس��هيل المهمة 
مبكرا م��ن خالل هجمات مرك��زة يهدف من 
خاللها للتسجيل، وعدم بذل الكثير من الجهد 

بغية إراحة العبيه للتفرغ للنهائي.
ولعب نيم��ار في مركز الجناح األيس��ر، لمنح 
المهاج��م الوحيد ريشاليس��ون حرية التحرك 
بين خط��وط البيرو الصلب��ة، وتحقيق الزيادة 
العددي��ة ف��ي منطق��ة العمليات م��ع باكيتا 

وإيفرتون.
بين ميسي ونيمار

تمثل المباراة النهائي��ة مقابلة بين اثنين من 
أفضل العبي الرقم 10 ف��ي الوقت الحالي في 
عالم كرة القدم، وهما نيمار وزميله السابق في 

برشلونة ليونيل ميسي.
وتألق الالعبان في البطولة حتى اآلن وس��جل 
نيمار هدفي��ن وصنع 3 أه��داف، بينما أحرز 

ميسي 4 أهداف وصنع العدد ذاته.
وغاب نيمار عن فوز البرازيل بكوبا أمريكا على 
أرضها منذ عامين، لكنه سبق أن قادها لحصد 
لقب كأس الق��ارات 2013 والميدالية الذهبية 

في أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016.
وفي المقابل، أحرز ميسي كل لقب ممكن مع 
ناديه برشلونة، لكنه ال يزال يبحث عن أول لقب 

كبير لألرجنتين منذ الفوز بكوبا أمريكا 1993.
تعد هذه المرة الرابعة التي يخوض فيها ميسي 
نهائي كوبا أمريكا، لكنه خس��ر في المناسبات 
الثالث الماضية أمام البرازيل في 2007 وضد 

تشيلي في 2015 و2016.

»فجر األحد« راقصو التانغو والسامبا معًا في نهائي الحلم 

ربيع حمامة



وصل��ت بطول��ة أوروبا لألم��م لكرة 
الختامية..  محطته��ا  إل��ى  الق��دم 
تابع فيها كل م��ن إيطاليا وإنكلترا 
طريقهما للمج��د ويلتقيان يوم غد 
األحد في نهائي يورو 2020 الساعة 
العاشرة مس��اء على ملعب ويمبلي 
الذي يتسع ل�100 ألف متفرج عندما 
كان هدير المدرجات ال يتوقف قبل 
انتشار وباء فايروس كورونا وال زال 

يضرب بالعالم حتى اللحظة.
س��يتواجد اإلنكليز للمرة األولى في 
النهائي بالمقابل سيس��عى الطليان 
لمواصل��ة ضرب األرق��ام في مباراة 
مفتوح��ة االحتم��االت وال يمك��ن 
تفضيل طرف على آخر ويبقى تفوق 
الطلي��ان عبر التاريخ ه��و أمر على 
ال��ورق ألن الملعب وحده س��يكون 

الفيصل.
تع��د إيطالي��ا ثان��ي فري��ق يتأهل 
للمب��اراة النهائي��ة ف��ي 10 نس��خ 
أوروبا  بي��ن كأس أم��م  مختلف��ة 
وكأس العالم بع��د منتخب ألمانيا 
)14)( ووصولهم الحالي للمرة الرابعة 
في تاريخه��ا، كثاني أفض��ل الفرق 

وصواًل للنهائي.
ف��ي الطريق إل��ى النهائ��ي.. تجاوز 
الطليان دور الس��تة عش��ر بفوزهم 
عل��ى النمس��ا 2/1 وبنفس النتيجة 
عل��ى بلجيكا بال��دور رب��ع النهائي 
وكان��ت ق��د تص��درت مجموعتها 

األولى بالعالمة الكاملة 9 نقاط.
الماكينات  أما إنكلترا فقد عطل��ت 
األلماني��ة وأخرجتهم من دور ال�16 
ثم سحقت أوكرانيا برباعية دون رد 
في ربع النهائي.. وتأهلت بداية عن 
المجموعة الرابعة كمتصدرة برصيد 

7 نقاط.
الخ��روج الحزي��ن كان للدنم��ارك 
واإلس��بان من نصف النهائي.. بعد 
أن قدموا مباريات للذكرى ومفاجئة 
ف��ي ظل خ��روج منتخب��ات كبيرة 

كانت مؤهل��ة للقب ف��ي مقدمتها 
المنتخب الفرنس��ي بطل المونديال 
وحامل اللقب.. ونستعرض بالسطور 
القادم��ة مجري��ات نص��ف النهائي 
وأرش��فة تاريخي��ة لمواجهات طرفا 
النهائي وبع��ض ردود األفعال التي 

خرجت بالساعات الماضية..
ملحمة ويمبيل

بل��غ المنتخب اإلنكلي��زي المباراة 
مضيف��ه  عل��ى  بف��وزه  النهائي��ة 
ملع��ب  عل��ى   )(2-1( الدنمارك��ي 
ويمبل��ي بع��د التمديد لش��وطين 

إضافيين في الدور نصف النهائي.
وس��جل هدفي المنتخب اإلنكليزي 
كل م��ن الدنماركي س��ايمون كاير 
)39 بالخطأ في مرماه)( وهاري كين 
)104)( فيما أحرز ميكيل دامسجارد 
هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 

.)30(
المباراة  المنتخ��ب اإلنكلي��زي  بدأ 
مهاجمًا ومس��يطرًا على المجريات، 
الناحية  وانطلق كي��ن بالكرة م��ن 
اليمنى قبل أن يرس��لها أرضية نحو 
منطق��ة الجزاء، لم يس��تطع رحيم 
س��ترلينج من الوصول إليها وأخطأ 
الحارس جوردان بيكفورد في تمرير 
الكرة لتصل إلى مارت��ن برايثوايت 
المهاجم الدنماركي الذي مررها إلى 
كاسبر دولبرج لكن األخير سدد كرة 

مرت بجانب المرمى. 

أخط��ر فرص المنتخ��ب الدنماركي 
ف��ي الش��وط األول ج��اءت عندما 
وصلت الكرة إلى ميكيل دامسجارد 
في الناحية اليسرى، ليطلق تسديدة 
قوي��ة بيمين��ه ابتع��دت قليال عن 

المرمى.
وتمك��ن المنتخ��ب الدنماركي من 
اس��تغالل ركلة حرة مباشرة، نفذها 
دامسجارد من فوق الحائط البشري 
وفش��ل بيكفورد ف��ي الوصول إليها 
بالدقيقة  الش��باك  لتته��ادى ف��ي 

.)30(
وظه��ر المنتخب اإلنكلي��زي وكأنه 
يعاني م��ن أجل الوص��ول لمنطقة 
جزاء الدنمارك واحتسب له الحكم 
ركلة حرة مباش��رة، نفذها سترلينج 
في الحائط البشري بالدقيقة )36(.

فرصة  اإلنكليزي  المنتخ��ب  وأهدر 
 ،)(38( بالدقيقة  للتس��جيل  خالصة 
عندما مرر كي��ن الكرة أمام المرمى 
نح��و س��ترلينج ال��ذي تابعها من 
مس��افة قريب��ة، بيد أن ش��مايكل 

أبعدها بأعجوبة.
وف��ي الدقيق��ة )39)( كس��ر س��اكا 
مصيدة التسلل في الجناح األيمن، 
قبل أن يرس��ل الك��رة أمام المرمى 
نحو س��ترلينج، لكن قائد المنتخب 
الدنماركي سيمون كاير، حاول إبعاد 

الكرة لكنه وضعها في مرماه.
تب��ادل  الثان��ي  الش��وط  ف��ي   -

المنتخب��ان الهجمات مع انطالقته، 
وارتقى ماجواير لركلة حرة، ليس��دد 
ينقذه��ا  أن  قب��ل  برأس��ه  الك��رة 
شمايكل ببراعة يحسد عليها، وردت 
الدنم��ارك عبر تس��ديدة زاحفة من 

دولبرج.
مرة أخ��رى ع��اد اإلنجلي��ز لفرض 
سيطرتهم على اللقاء، فمرر سترلينج 
الكرة إلى شاو في الناحية اليسرى، 
لك��ن ك��رة األخي��ر أم��ام المرمى، 
تحولت من قدم هويبرج إلى ركنية.

وأراد المنتخ��ب الدنماركي إنعاش 
هجومه بإش��راك يوس��ف بولس��ن 
م��كان  نورج��ارد  وكريس��تيان 
دامسجارد ودولبرج، وهو ما رد عليه 
المنتخب اإلنجليزي بإش��راك جاك 

جريليش مكان ساكا.
وكادت عرضية من مونت أن تغالط 
ش��مايكل الذي أبعده��ا في الوقت 
المناس��ب، وطالب العبو المنتخب 
اإلنجلي��زي بركلة جزاء بعد س��قوط 
كين، لكن الحكم واصل اللعب بعد 

االستعانة بالفيديو.
على  كريستينسن  اإلصابة  وأرغمت 
الخروج م��ن الملعب ليدخل مكانه 
يواكيم أندرسن، وجرب العب وسط 
بتس��ديدة  فيليبس حظه  إنجلت��را 
المرمى  ابتع��دت ع��ن  منخفض��ة 

الدنماركي.
وتابع المدافع جون س��تونز برأس��ه 

ركل��ة ح��رة نفذه��ا ش��او بجانب 
المرم��ى، ثم س��دد فيليبس بعيدا 
عن المرمى، قبل أن يفشل كين في 
اس��تثمار تمريرة جريليش القصيرة 

أمام المرمى.
وبع��د م��رور أربع دقائ��ق من زمن 
تأل��ق  األول،  اإلضاف��ي  الش��وط 
ش��مايكل في إبع��اد فرصة خطيرة 
لكي��ن، ليدخ��ل بعده��ا ج��وردان 
مكان  فودي��ن  وفي��ل  هندرس��ون 

ديكالن رايس ومونت.
وج��اء الفرج عن طري��ق كين الذي 
لتنفي��ذ ركلة ج��زاء حصل  تصدى 
عليه��ا س��ترلينج، وصد ش��مايكل 
الركلة قبل أن تعود إلى هاري الذي 
وضعها في الشباك بالدقيقة )104(. 
وأراد م��درب المنتخ��ب اإلنجليزي 
جاريث س��اوثجيت، تأمين تقدمه، 
فأخ��رج ج��اك جريليش وأش��رك 
مكانه كيران تريبير، ليعمل اإلنجليز 

على قتل الوقت حتى نهايته.
تفوق الطليان

تأهل منتخب إيطاليا لنهائي األحد 
إث��ر ف��وزه عل��ى إس��بانيا بركالت 
الترجيح بنتيج��ة )2-4)( بعد نهاية 
الوقت األصل��ي واإلضافي بالتعادل 

اإليجابي )1-1(.
إليطاليا  كيي��زا  فيديريك��و  تق��دم 
بالدقيقة 60 فيما عادل ألفارو موراتا 

النتيجة إلسبانيا بالدقيقة 80.

الخط��ورة األولى في المباراة جاءت 
بع��د م��رور 3 دقائ��ق، حيث حصل 
باريال عل��ى الكرة وانف��رد بالمرمى 
لي��راوغ ويس��دد الكرة أثن��اء عودة 
الح��ارس لمرماه لترتط��م بالقائم، 
لكن الحكم أشار لوجود حالة تسلل.
الرد اإلسباني األول جاء في الدقيقة 
15، بعدما خسر باريال الكرة بسهولة 
ليحص��ل في��ران توري��س عليه��ا، 
ويتوغ��ل باتج��اه المنطقة ليس��دد 
كرة أرضية تمر بجوار القائم األيمن 

لدوناروما.
وأهدر العبوا األزوري فرصة محققة، 
بعدم��ا خرج الحارس س��يمون من 
إلى  مرماه بش��كل خاط��ئ، لتصل 
إيمرسون ثم إيموبيلي، الذي فشل 
في التس��ديد ليمرر إلى باريال لكن 
ارتد سريًعا وشتت  الدفاع اإلسباني 

الكرة بعيًدا.
وفي الدقيق��ة 25، تمكن دوناروما 
من إنقاذ إيطالي��ا من فرصة هدف 
محقق، بعدما وصلت الكرة إلى داني 
أولمو داخل منطقة الجزاء، ليس��دد 
وترتطم بأحد المدافعين وترتد إليه 
في موقف رائع للتس��جيل، ليسدد 

كرة قوية يبعدها دوناروما ببراعة.
الالروخا في  وهدد إيمرسون مرمى 
الدقيق��ة 45، بعدم��ا مرر إنس��يني 
تمريرة عل��ى طبق م��ن ذهب إلى 
إيمرس��ون ليتوغ��ل ف��ي الناحي��ة 

اليس��رى ويس��دد كرة قوية ترتطم 
بالعارضة.

ضربة كييزا
م��ع بداي��ة الش��وط الثان��ي نف��ذ 
المنتخ��ب اإلس��باني هجمة مرتدة 
س��ريعة عن طريق أويارزابال الذي 
انطل��ق بالك��رة من جه��ة اليمين، 
ليم��رر إلى بوس��كيتس على حدود 
المنطقة، ليطلق تسديدة قوية مرت 

فوق عارضة الحارس دوناروما.
أويارزابال واص��ل تألقه في الجبهة 
اليمنى لالروخا، واستلم تمريرة من 
بيدري ليطلق تس��ديدة قوية تمكن 
بها في  دوناروم��ا م��ن اإلمس��اك 

الدقيقة 57.
وم��ن هجمة مرت��دة س��ريعة في 
الدقيق��ة 59، ب��دأت م��ن الحارس 
النهاية  دوناروما حتى وصل��ت في 
إل��ى كييزا داخ��ل المنطقة، ليطلق 
تس��ديدة قوية بطريق��ة رائعة على 
اكتفى س��يمون  الح��ارس،  يس��ار 

بمشاهدتها وهي تسكن مرماه.
وأه��در أويارزاب��ال فرص��ة تعديل 
النتيج��ة بالدقيق��ة 65، بع��د كرة 
عرضية م��ن أم��ام المنطقة ضرب 
بها الخط الدفاعي إليطاليا، ليفش��ل 
أويارزابال في وضعها بالشباك وتمر 

من أمام رأسه إلى خارج المرمى.
بي��راردي كاد أن يضاعف  البدي��ل 
النتيجة إليطالي��ا، بعد مجهود رائع 

من كيي��زا الذي م��ر وتوغل داخل 
ومرر كرة بطريقة رائعة إلى بيراردي، 
الذي انف��رد بالمرمى وس��دد الكرة 
باتج��اه المرمى، ليتمكن س��يمون 

من التصدي لها ببراعة.
رد موراتا

ومن هجمة مرتدة س��ريعة، تمكن 
مورات��ا م��ن معادل��ة النتيجة في 
الدقيق��ة 80، بعد لعبة ممتازة بينه 
وبين أولمو ف��ي لعبة »وان - تو«، 
لينفرد موراتا بالمرمى ويسدد الكرة 

على يمين دوناروما في الشباك.
في الدقيقة 98 من الشوط اإلضافى 
األول، كاد الالروخا أن يس��جل هدًفا 
ثانًيا، بع��د حالة م��ن الزحام داخل 
ويبعدها  دوناروما  ليتأل��ق  المنطقة 
عن مرم��اه لترتد أم��ام المرمى إلى 
موراتا الذي سدد الكرة بجوار المرمى.

الطوف��ان اإلس��باني تواص��ل على 
مرمى األزوري، حيث خرج دوناروما 
من مرماه ليبع��د عرضية ترتد إلى 
مارك��وس يورينت��ي، ال��ذي س��دد 
الكرة باتجاه المرم��ى لحظة خروج 
دوناروم��ا، لكن كيلين��ي نجح في 
إبعاد التس��ديدة عن مرماه، ليمنع 

هدفا محققا.
هدف أبيض

وسجل بيراردي هدًفا ثانًيا لألزوري 
بالدقيق��ة 110، بع��د تمريرة طولية 
ضرب بها الدفاع، وسددها دومينيكو 
في الش��باك لحظة خروج الحارس، 

لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وانته��ى الوقت األصل��ي واإلضافي 
بالتع��ادل اإليجاب��ي به��دف ل��كل 
فري��ق، ليلجأ المنتخبان إلى ركالت 

الترجيح التي أنصفت إيطاليا.
وأه��در لوكاتيل��ي ركل��ة األتزوري 
األولى، فيما سجل منتخب إيطاليا 4 
ركالت عن طريق بيلوتي، بونوتشي، 

بيرنارديسكي وجورجينيو.
ف��ي المقاب��ل، س��جل للمنتخ��ب 
اإلس��باني مورينو وألكانت��ارا، بينما 

أهدر أولمو وموراتا.
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»األحد« إنكلترا ألول مرة في النهائي بمواجهة التفوق اإليطالي

ربيع حمامة

انتهت مس��يرة الدنمارك الرائعة في البطولة 
بالخس��ارة )1-2)( أم��ام إنكلت��را ف��ي الدور 
قبل النهائ��ي لتكتمل رحلة ب��دأت بتعرض 
كريس��تيان إريكس��ن العب الوس��ط لسكتة 

قلبية.
وعقد كاسبر يولماند مدرب الدنمارك مؤتمرًا 
صحفيًا، لم يس��تطع خالله إخفاء غضبه من 
قرار احتساب ركلة الجزاء وقال: نشعر بخيبة 
أمل كبيرة ومن الصعب أن أتحدث عن األمر 
ربما سيكون من السهل بالنسبة لي التحدث 

بعد عدة أيام.
وأضاف:نش��عر بخيبة أمل ألنن��ا كنا قريبين 
من النهائي، نش��عر بخيبة أمل لتحديد الفائز 
بهذا الش��كل.. ل��م تكن ركلة ج��زاء وهذا ما 

يزعجني في الوقت الحالي.
وتابع:يمكن أن تخس��ر مب��اراة فهذا يحدث 
لك��ن الخس��ارة به��ذه الطريق��ة مخيبة ألن 
الالعبي��ن كافح��وا، إنها مؤلم��ة وأعتقد إنه 
يج��ب علينا تفهم األمر قبل وصف ش��عورنا، 

لكنها طريقة مؤلمة للخروج من البطولة.

اعترف روبرتو مانش��يني المدي��ر الفني إليطاليا بأن 
المنتخ��ب اإلس��باني س��بب الكثير من المش��اكل 
لألزوري بسبب تغييراتهم التكتيكية خالل المباراة.

وق��ال مانش��يني: ركالت الترجيح قاس��ية لقد كان 
فريًقا صعًبا، إسبانيا هو فريق رائع يلعب بشكل جيد 
حًقا، لم نلعب بالطريقة التي نلعبها دائًما لكننا قاتلنا 

بشدة وعرفنا أن األمر سيكون كذلك.
وأضاف: لقد س��ببوا لنا المشاكل مع تغيير المهاجم 
واللع��ب بمهاجم وهمي، لكن بعد ذلك حصلنا على 
اإلحداثي��ات الصحيحة ولم نخاط��ر كثيًرا، كنا نعلم 
منذ البداية أن إسبانيا هم أسياد االستحواذ، لذا فقد 
سببوا لنا المش��اكل لكن كان علينا التكيف والقتال 

بقوة.
وتاب��ع فرق كرة الق��دم تهاجم وتداف��ع، ال يمكنهم 
الهج��وم فق��ط، كالنا كان لدي��ه ف��رص، والفريقان 

عظيمان، كل الفرق تدافع وليس إيطاليا فقط.
وعن التغييرات بإيطاليا بعد فشل التأهل لمونديال 
2018، أتم: الفضل يع��ود لالعبين، ألنهم آمنوا بكل 
هذا قبل 3 سنوات، لكن األمر لن ينته بعد، علينا أن 
نستجمع قوتنا، وما تبقى لدينا واالستعداد للنهائي.

يطمح منتخ��ب إنكلترا، ال��ذي صعد للنهائي 
للمرة األولى في تاريخه بالمس��ابقة للفوز على 
إيطاليا في النهائي، والتتويج بثاني لقب كبير 
في تاريخه، بعد فوزه بكأس العالم عام 1966، 

التي استضافها على مالعبه.
وقبل المباراة الناري��ة األولى في التاريخ بين 
المنتخبي��ن في نهائ��ي كأس األمم األوربية، 
س��بق للمنتخبين وان التقيا من قبل في 27 
مب��اراة، المنتخب االيطالي نجح في الفوز في 
10 مباريات، فيما فاز المنتخب االنجليزي في 
8 مباريات، وح��دث التعادل 9 مرات، وكانت 
آخ��ر مباري��ات بي��ن المنتخبين ف��ي بطولة 

رسمية في مونديال البرازيل 2014.
لكن على مستوى كأس األمم األوروبية التقى 
المنتخبان من قبل مرتين فقط وكان للمنتخب 

اإليطالي النصيب في الفوز في المبارتين.
المب��اراة األولى ف��ي التاريخ بينه��ا كانت 15 
يونيو عام 1980 في البطولة التي اس��تضافتها 
إيطالي��ا ألول مرة بمش��اركة ثماني منتخبات 
قس��مت لمجموعتي��ن وحصد لق��ب البطولة 

آنذاك منتخب ألمانيا 
والتقى منتخب إيطاليا نظيره إنجلترا في دور 
المجموعات حيث وقعا في المجموعة الثانية 
رفقة كال من بلجيكا التي تصدرت المجموعة 
وحل��ت إيطاليا وصي��ف باإلضاف��ة لمنتخب 

إسبانيا الذي تذيل المجموعة.
وفاز منتخب إيطاليا “اآلتزوري” بهدف نظيف 
على منتخ��ب إنكلترا بهدف مارك��و تارديلي 
المدي��ر الفن��ي الس��ابق لمنتخ��ب مصر في 

الدقيقة 79 من المباراة.
وكانت المب��اراة الثانية تجمع إيطاليا بإنكلترا 
ف��ي ي��ورو 2012 ال��ذي ت��وج ب��ه المنتخب 
اإلسباني على حساب الطليان برباعية نظيفة.

وجمعت المباراة الثانية بين إيطاليا وإنكلترا 
في ربع نهائ��ي كأس األم��م األوروبية 2012 
وال��ذي احتضنتها بولن��دا وأوكرانيا، وانتهت 
بالتعادل  الطلي��ان واإلنجلي��ز  بي��ن  المباراة 
الس��لبي في وقتها األصلي واإلضافي ليحتكم 
المنتخبان غلى ضربات الج��زاء لتفوز إيطاليا 
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أثارت ركلة الجزاء المحتسبة إلنكلترا أمام 
الدنمارك، ضجة كبيرة حول صحتها.

ولجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو من أجل 
تأكيد صحة قراره الحتساب الركلة علمًا بأن 
اللقطات أظهرت وجود احتكاك خفيف بين 
سترلينج ومدافعين اثنين دنماركيين قبل 

سقوطه أرضًا.
ويعتقد المدرب البرتغالي الش��هير جوزيه 
موريني��و، أن الحك��م لم يك��ن موفقا في 
احتس��ابها، وقال في تصريحات تلفزيونية: 
لم تكن أبدا ركلة ج��زاء خصوصًا على هذا 
المس��توى، نص��ف نهائ��ي كأس أوروبا، ال 

أفهم القرار.
من ناحيت��ه، اعترف نجم إنكلترا الس��ابق 
ج��اري نيفي��ل أن الركلة تس��تحق الضجة 
المث��ارة حولها، قائ��اًل: إذا أردن��ا أن نكون 
عادلي��ن، يجب أن تكون محطما لخس��ارة 
المباراة بركلة جزاء كهذه، لكنهم )الحكام)( 
كانوا ثابتي��ن طوال البطولة بش��أن التردد 

حول قلب القرارات.

أعلن االتحاد اإليطالي لكرة القدم عن السماح 
بسفر ألف مشجع من إيطاليا إلى لندن لحضور 
المباراة النهائية ي��وم األحد، مع إعفائهم من 
الخضوع لقواعد الحج��ر الصحي المطبقة في 

بريطانيا.
ويمكن للجماهير أن تأتي في رحالت طيران 
خاص��ة من ميالن أو روم��ا، كما يجب عليهم 
مراعاة قواعد السالمة الصارمة ويمكنهم قضاء 

12 ساعة فقط في العاصمة اإلنكليزية.
وس��وف يتعين على الجماهير أيضًا، الخضوع 
لفحوص الكشف عن اإلصابة بفيروس كورونا 
قبل مغادرتهم إنكلترا، على أن يخضعوا للحجر 
الصحي لمدة 5 أيام عند عودتهم إلى إيطاليا.

المقيم��ة في  الجماهي��ر اإليطالي��ة  كان��ت 
المملكة المتحدة وأيرلندا، هي فقط من كان 
بمقدوره��ا حضور مباراة منتخب بالدها أمس 
أمام إس��بانيا، والتي فاز به��ا الفريق بركالت 

الترجيح.
وت��م توفير 6500 تذك��رة مماثلة إليطاليا في 

المباراة النهائية.
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