المجلس المركزي لالتحاد الرياضي العام
يعقد دورة اجتماعاته الثامنة
يعقد المجلس ال��م��رك��زي لالتحاد الرياضي
ال��ع��ام اجتماعه الثامن ل��ل��دورة االنتخابية
التاسعة يومي  10و 11تموز الجاري في قاعة
االجتماعات بمبنى االتحاد الرياضي العام.
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كلمة االتحاد

االستعداد مهم وضروري
ً
س��ابقا إلى أن فعاليات األولمبياد الوطني الرابع للناشئين
أش��رنا
على مس��توى كل المحافظات هي حالة تنافس��ية نوعية في كل
األلعاب الرياضية للمنتخبات المش��اركة وهذه الحالة التنافس��ية
فرصة كبيرة النتقاء المواهب الصاع��دة الواعدة وصقلها ورعايتها
وتقدي��م الدعم الكامل لها حتى تبقى رواف��د للفرق والمنتخبات
األعلى للفئة العمرية المناسبة.
االنتقاء والصقل والرعاية واالس��تمرار بالتدريب هي أهم األهداف
المطل��وب تحقيقها من هكذا فعاليات ونش��اطات محلية وتأتي
بالص��ف األول من االهتمام للعمل الرياضي االس��تراتيجي وهذا
ش��يء متفق عليه وتمت المحافظة على استمراريته منذ انطالق
األولمبي��اد األول وص��و ًال إلى األولمبياد المنتظ��ر وهو الرابع وما
يلف��ت النظر أن المحافظ��ات درجت على االس��تعداد قبل وقت
مناس��ب ومطلوب لتحضي��ر منتخباتها للوصول إلى س��وية فنية
ً
تستطيع من خاللها التعبير عن نفسها ً
وجماعيا بين كوكبة
فرديا
منتخبات وفرق المحافظات كلها.
وما يلفت النظ��ر ً
أيضا أن اللجنة التنفيذية بدمش��ق درجت على
إطالق فعالية ونش��اط ومنافس��ات رياضية ألنديتها تحت مسمى
ً
إيمانا منها بقيمة هكذا تنافس نوعي يمكن من
«لعيونك يا شام»
خالله تشكيل منتخبات رياضة العاصمة بكل األلعاب وقد أقيمت
هذه الدورة مرتين س��ابقتين والمرة الثالثة القادمة أصبحت على
األبواب واتسعت دائرتها حتى ال تبقى ً
حكرا على العاصمة وحتى
تعم الفائدة أكثر فسوف تش��ارك إضافة ألندية دمشق فرق أندية
ومنتخبات من ريف دمش��ق ومن محافظة القنيطرة ً
أيضا ،إضافة
إلى الهيئات المعتمدة والتي س��تدفع بالعبيها والعباتها في كل
ً
تقريبا.
األلعاب الرياضية
ومما ال نش��ك فيه بأن هذه البطولة الدورة ستساهم إلى حد كبير
في إعداد واستعداد العبي والعبات وفرق ومنتخبات المحافظات
الث�لاث المذكورة وس��وف تكون في منافس��ات األولمبياد الرابع
في الجهوزية القصوى للمنافس��ة على األلقاب وتقديم المزيد من
ً
العط��اء ً
وجماعيا مما يبش��ر بروافد قوي��ة ومواهب واعدة
فرديا
وصاع��دة هي الفئات المقصودة والمس��تهدفة من هكذا نش��اط
وبطولة ودورة ومنافسة محلية.
هذا االستعداد المهم االستباقي نتمناه على صعيد كل محافظاتنا
لما له من أثر إيجابي ودور مهم في مس��يرة العمل الرياضي الذي
ً
ومتناسبا مع
نس��عى من خالله أن يبقى عند حس��ن ظن قيادتنا
الرعاية الكريمة والدعم المق��دم لها ولمنتخباتها وفرقها والعبيها
والعباته��ا والتكري��م الالئق الذي تلقاه من س��يد الوطن الس��يد
الرئيس بشار األسد رئيس الجمهورية.
اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام

كرة القدم
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المدرب فجر إبراهيم في المؤتمر الصحفي لمنتخب الرجال

مشاركتنا في دورة الهند الدولية المعسكر الثاني لالعبين المحليين
صبحي أبو كم
عق��د الجهاز الفني للمنتخب الوطن��ي للرجال بكرة القدم
مؤتم��را صحفيا ظهر يوم االربعاء في قاعة المؤتمرات في
مقر اتحاد كرة القدم بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق بعد
تحضيره للمش��اركة في دورة الهند الدولية بحضور وسائل
اإلعالم المرئية والصحافة بإعداد قليلة ،وتناولت االس��ئلة
ً
ع��ددا من الجوانب وكان الرد واضح��ا في بعضها وكتوما
في بعضها اآلخ��ر من قبل المدير الفن��ي للمنتخب فجر
إبراهيم.

الفرصة لألكفأ

افتت��ح المؤتمر الزميل بش��ار محمد المنس��ق االعالمي
للمنتخ��ب مرحب��ا بالجه��از الفن��ي واالداري للمنتخب
وبممثلي وس��ائل االعالم ،وبدأ ال��كالم الكابتن ابراهيم
الحدي��ث ب��أن الفترة الماضي��ة كانت معس��كرا لالعبين

المحليي��ن بدع��وة  32للتجريب ألول مرة ت��م اخيار 23
العبا منهم ،والمعسكر كان مغامرة إلعطاء فرصة لالعبين
المحليين إضافة للمحترفين ،وأضاف ظهرت هناك بعض
الس��لبيات منه��ا الحالة البدنية لالعبي��ن النقطاعهم عن
التمارين وهناك نادي��ان فقط من أندية الدرجة الممتازة
عين��ا مدربين جدد للموس��م القادم ،تأخ��ر ناديي الوثبة
والطليعة الس��تمرار تحضيرهم لكأس الجمهورية والعبو
االندية ينتظرون.

ثقافة للحوار

وتح��دث أحد الكوادر الفنية بالمنتخب عن حالة التدريب
الت��ي نفذت وتعتم��د على تحليل التمري��ن بعد تصويره
وإيض��اح الخط��أ لالعب وكيفي��ة تصحيح��ه ،إضافة الى
تحليل بعض المباريات للفرق التي س��نلعب معها ،وطبق
ذلك في المباريات التي س��بقت م��ع المنتخب االيراني
ونظيره األوزباكس��تاني ،وأكد أن ه��ذا العمل معمول به
عالميا ويدف��ع بالالعب لالرتقاء بمس��تواه ،وكان التركيز

في التمارين وتقليص الع��دد لألكفأ ويجب إعطاء فرصة
لالعبي��ن المحليين ،وتمنى على االندية نش��ر ثقافة كرة
الق��دم للوصول الى االفضل عبر الح��وار ونعاني من ندرة
وجودة الالعبين المحليين.

استدعاء المغتربين

وع��ن العقوبات الت��ي طالت بعض الالعبي��ن وفرصتهم
لاللتح��اق لهم بالمنتخ��ب وهم من مش��اهير الالعبين
السوريين قال إبراهيم الموضوع متعلق باتحاد كرة القدم
ألنه هو صاحب القرار ،وأشار أن المشاركة في بطولة الهند
الدولي��ة هي معس��كر ثان لالعبين المحليين وس��يكون
ً
تجريبي��ا لجمي��ع الالعبين ،واكتفى بالرد على مس��توى
الفرق المش��اركة في الدورة بالرد ان كرة القدم اآلس��يوية
متط��ورة ،وعن الالعبين الس��وريين المتواجدين في بالد
الغربة وامكانية استدعائهم للمنتخب رفض االفصاح عن
اس��م أي منهم واكتفى بأنه يعرفهم وسيتم استدعاؤهم
مستقبال.

الجمهورية
كأس
بطل
للوثبة
شعبي
واستقبال
رسمي
تكريم
(اليوم) منتخبنا الشاب لكرة القدم يلتقي عمان وديًا
في معسكره الخارجي األول على طريق التصفيات القارية

أس��بوع من األف��راح وحت��ى اآلن ال ي��زال في
ديار وبين جدران نادي الوثب��ة وإدارته والعبيه
وجمه��وره احتف��ا ًال بحص��ول فريق ك��رة رجال
الن��ادي على لقب كأس الجمهوري��ة لكرة القدم
موس��م  2018/2019ألول مرة ف��ي تاريخه بعد
الفوز الجدي��ر على الطليعة بركالت الترجيح في
المباراة النهائية.
ب��دأت األفراح من ملعب تش��رين في دمش��ق
بع��د صافرة نهاية المباراة حين قدم اللواء موفق
جمع��ة رئيس االتح��اد الرياضي الع��ام رئيس
اللجنة األولمبية الس��ورية كأس البطولة لكابتن
الفريق وس��ارت مس��يرات الفرح م��ن العاصمة
حت��ى مش��ارف مدين��ة حم��ص لتب��دأ بعدها
احتفاالت رسمية وشعبية.

أمين الفرع يكرم

أق��ام أمين فرع حمص لحزب البعث العربي
االش��تراكي الرفي��ق عمر حوري��ة حفل غداء
لفريق رجال ن��ادي الوثب��ة الرياضي وكادره
الفن��ي واإلداري حضره أعضاء قي��ادة الفرع
واللجن��ة التنفيذي��ة ورئيس وأعض��اء إدارة
ن��ادي الوثب��ة وثمّ��ن الرفيق عم��ر حورية
اإلنجاز التاريخي للنادي بحصوله على كأس
ً
موضحا أن اإلنجاز لمدينة حمص
الجمهورية
بكاملها.

ربيع حمامة

محافظ حمص يكرم

ً
تقدي��را لالنج��از التاريخي الذي حقق��ه الفريق
كرم محافظ حم��ص طالل البرازي الجهاز الفني
واالداري والعبي فريق رج��ال الوثبة بكرة القدم
بحض��ور رئيس نادي الوثبة إياد دراق الس��باعي
وبحضور فيص��ل الدربي رئيس اللجنة التنفيذية
لالتحاد الرياضي بحمص.
وأك��د محافظ حمص خ�لال التكريم إن االنجاز
ال��ذي حققه الفريق ه��و تاريخ��ي للوثبة ولكل
حم��ص وت��م بع��دل تخطي��ط االدارة وخبرات
الالعبي��ن والجه��از الفن��ي واالداري على مدار
موس��م كامل اس��تطاعوا اختتام��ه بلقب كأس

الجمهورية.
وأض��اف محاف��ظ حم��ص أن الرياض��ة حال��ة
اجتماعية إنس��انية كالفن والثقافة وأن ماحققه
أبطال الوثبة رسم حالة من الفرح لكل حمص.
كما أك��د البرازي أن المحافظة مس��تمرة بدعم
كل حاالت التميز واالبداع واالنجازات الرياضية
والثقافية وتوفير كل إمكانيات الدعم لمزيد من
تطور واقع الرياضة بحمص.
من ناحيته شكر إياد السباعي رئيس نادي الوثبة
محاف��ظ حمص عل��ى التكريم الذي سيش��كل
ً
ً
وحافزا ً
ً
كبيرا لمزيد من االنجازات
معنوي��ا
دعما
المحلية واآلسيوية.
وأض��اف الس��باعي ان محافظ حم��ص كان متابعاً
للفريق بشكل مستمر بكافة مبارياته وقدم كل الدعم
المطلوب ليحقق النادي االنجازات بكافة االلعاب.
ووع��د الس��باعي جماهي��ر حم��ص والقي��ادة
السياس��ية والرياضي��ة أن الوثبة س��يكون خير
ممث ًال للكرة السورية بالبطولة اآلسيوية.
وتلق��ى محاف��ظ حم��ص ش��كر الجه��از الفني
واالداري والالعبين على التكريم الذي س��يكون
ً
حاف��زا للجمي��ع ليقدم��وا أفضل المس��تويات
ً
تأكيدا أن
بالبطوالت القادمة المحلية واآلسيوية
الرياضة بحمص عادت أللقها وتعافيها.

في مؤتمر صحفي موسع:

إدارة تشرين تقدم خطة عملها وتكلف ماهر بحري مدربًا لكرتها
محمد عجان
ً
ً
صحفيا
مؤتمرا
عقدت إدارة نادي تشرين الجديدة
دعت إليه رج��ال اإلعالم الرياض��ي والعديد من
خبرات وكوادر النادي وقدمت فيه مشروع خطة
عملها المستقبلية من كافة النواحي التي تساعد
في رف��ع وتيرة العم��ل وإيجاد الس��بل الكفيلة
بالس��ير بألع��اب الن��ادي وإيجاد االس��تثمارات
الفعلية التي تساعد النادي في مسيرته.

حط��ت بعث��ة المنتخ��ب الوطن��ي
للش��باب لك��رة الق��دم رحاله��ا في
العاصم��ة العماني��ة مس��قط ً
طلبا
لمعس��كر تدريبي خارجي هو األول
للمنتخب بعد  8معس��كرات داخلية
ف��ي كل م��ن دمش��ق والس��ويداء
والالذقية.
وسيتخلل معسكر المنتخب الحالي
مبارات��ان دوليت��ان وديت��ان م��ع
أصح��اب األرض أولها مس��اء اليوم
الس��بت وس��تتكرر المواجه��ة يوم
الثالثاء القادم ،تع��ود بعدها البعثة
إلى دمشق لتواصل استعداداتها نحو
تصفيات كأس آس��يا التي سيلعب
فيه��ا منتخبنا أمام كل م��ن لبنان
والمالدي��ف وطاجكس��تان (صاحبة
األرض) ف��ي  6/4/2عل��ى الترتيب
خالل شهر تشرين األول القادم.
ووصل التش��كيل إلى مستوى جيد
من التأقلم بحسب متابعتنا تفاصيل
رحل��ة إع��داده ومباريات��ه الودي��ة
المحلية وإن كانت األخيرة ال تعطي
ً
ً
مؤك��دا عن م��دى جاهزية
انطباع��ا
المنتخب بخالف المباريات الدولية
الخارجي��ة التي تض��ع النقاط على
الح��روف ويمكن من خاللها وحدها
تقيي��م أداء ومس��توى الالعبي��ن
والفري��ق على العموم بش��كل أولى
ً
اعتب��ارا من
ليت��م تالف��ي األخطاء
المب��اراة الثانية ي��وم الثالثاء أمام
المنتخب العماني.
وكان اتح��اد ك��رة القدم ق��د أجرى
اتص��االت إلمكانية خوض معس��كر
آخر ف��ي البحري��ن يلي المعس��كر
الحالي مباشرة لكن تم تثبيت فقط
مواجهتي المنتخ��ب العماني حيث
يع��ود الفريق لمعس��كر داخلي قبل
االنطالقة إل��ى الالذقية للمش��اركة
ببطولة نادي تش��رين السنوية ،كما
تم تثبيت معس��كر آخ��ر في األردن
بالفت��رة م��ن  14ولغاي��ة  20أيلول
القادم.
وتتأل��ف بعثة المنتخ��ب إلى عمان

من الكادر الفني واإلداري :وليد عواد
ً
مش��رفا ،جورج خوري ً
مديرا ،س��امر
مدربا ،خالد الس��هو إدارياً،
بس��تنلي ً
معن الراشد وياس��ر لفاح مساعدين
ً
مدربا لحراس
للمدرب ،ومحمد رزق
المرم��ى ،وربي��ع حمام��ة منس��قاً
ً
ً
معالجا ،وفايز
إعالميا ،وخالد الشيخ
ً
مدل��كا ،وخال��د الجمال
النابلس��ي
مسؤو ًال للتجهيزات.

المؤتمر الصحفي

ش��هد بعد ظه��ر األربع��اء الماضي
ً
ً
صحفيا ه��و األول لمنتخب
مؤتم��را
الش��باب أقيم في قاع��ة اتحاد كرة
القدم أجاب فيه مدير الفريق جورج
خوري والمدير الفني س��امر بستنلي
عن كل التس��اؤالت واالستفسارات
المتعلقة برحلة اإلع��داد والجاهزية
والتش��كيل ومنتخب��ات مجموعتنا
وغيرها.
ً
ومر االجتماع هادئا بعدة تس��اؤالت
قيمة بعد أن بدأ بعرض فيديو مدته
 4دقائق وضمت أس��لوب الكادر في
العملية التدريبية س��واء بالتدريبات
أو من خ�لال المباريات بالس��يطرة
وبناء الهجمة والتسجيل ونقل الكرة،
وأبرز ما قاله مدرب المنتخب فيه:
 خرجت من سورية في العام 2005وبقي��ت في دب��ي لمدة  6س��نوات
ثم بعجمان لموس��م واحد ،ولعبت
التح��اد كلب��اء واتحاد الجزي��رة بأبو
ً
حالي��ا عقد
ظب��ي  3س��نوات ولدي
هناك مدته حتى عام  2020وأملك

ش��هادة  Aاآلس��يوية و 16ش��هادة
مختلفة بالتكنيك والتكتيك.
 ًردا على س��ؤال ح��ول النقص إن
وجد قال بس��تنلي :تم استدعاء 190
ً
العبا للتس��جيل ووصلنا لمرحلة بأنه
ليس لدينا أي مشكلة بأي قرار سوى
أن مش��كلتنا تتعل��ق بالفكر لالعب
السوري ويختلف ً
كليا عن األوروبي.
كاالحتفاظ بالك��رة غير المبرر ونحن
نح��اول لنغير هذا الفك��ر من خالل
المنتخب.
 وتاب��ع بس��تنلي حديث��ه الفن��يبالق��ول :نحاول أن نغي��ر الفكرة من
ً
وتحدي��دا باللعب
خ�لال المنتخب
من الشكل المباشر إلى التموضعي.
 أك��د مدرب منتخب الش��باب أنفشل المنتخب بالس��نوات األخيرة
ليس بس��بب الالعبين وحدهم ألن
اختصاص المراحل الس��نية يختلف
عن أي عمر آخ��ر ألن مهمة الرجال
تكتيكية أم��ا الس��نية فتضطر إلى
أن تفعل كل ش��يء وه��ذا فرق بين
الفئات الس��نية والرجال ،فالمشكلة
هي وض��ع مدربي��ن لف��رق الرجال
لتدريب كل من الناشئين والشباب.
 اآلن ب��دأ الالعب ينقل لفلس��فتناالتدريبية حيث كانت الصعوبة ليس
بمستوى الالعب بقدر ما هي في فكر
الالعب وتعتمد تماريننا خالل الفترة
السابقة والحالية على الفكر أكثر من
المهارة.
 -تح��دث المدرب أن��ه تكونت لديه

خطة مستقبلية

مصطفى خب��از رئيس الن��ادي افتت��ح المؤتمر
بكلمة مطولة ش��رح فيها الواق��ع الفعلي للنادي
وألعابه وس��بل النهوض به��ا وأنه تم وضع خطة
عمل طويلة األجل منهجية من ش��أنها رفع سوية
النادي من كافة النواحي وفق األسس.
اإلعالن عن تبني مش��روع خاص لتطوير النادي
وألعابه تضمن عدة بنود أهمها:
توسيع مدرس��ة النادي الكروية والتمهيد إلنشاء
أكاديمي��ة وزيادة عدد المراكز التدريبية وإنش��اء
موقع إلكتروني.
إنش��اء متج��ر خ��اص لبي��ع منتج��ات مالبس
وتجهيزات خاصة بنادي تشرين.
العمل على تأمين مشروع استثماري كبير يليق
بالقيمة التس��ويقية يحول مقر النادي إلى محفل
احترافي حقيقي يعود لخزينة النادي مبلغ مالي
كبير م��ع بداية كل موس��م وأن يك��ون التوجه
إليجاد أشخاص إداريين قادرين على إدارة النادي
واألموال الموجودة فيه بش��كل احترافي وناجح
ب��د ًال من البحث عن أش��خاص يملك��ون الدعم
بغض النظر عن كفاءتهم اإلدارية.
خطة االنتش��ار األفقي لمدرسة تش��رين الكروي
والت��ي تهدف إلى التوس��ع مدين��ة وأرياف من
الالذقي��ة والمحافظ��ات المج��اورة وحيث يتم
تخصيص ميزانية كبيرة لتمويل هذه المراكز.

إنش��اء بطولة خاصة بالمدرس��ة بكاف��ة مراكزها
النتقاء المواهب الفاعل��ة والواعدة بغية إعدادها
لتك��ون الرديف الق��ادم والمتواجد عل��ى الدوام
وبالتالي يكون فريق النادي من أبنائه.

الكابتن ماهر البحري مدرباً

جماهير الك��رة إلى المالعب وفريقنا مؤهل كونه
يمل��ك مجموعة متكاملة من أبناء النادي يمكن
االعتم��اد عليهم ولكن ه��ذا ال يمنع من التعاقد
مع بعض النجوم من خارج المحافظة.
ومهمتنا منذ اآلن إعداد وتحضير الفريق بش��كل
الئق ومتناس��ب مع إمكانيات وفنيات الالعبين
ليكون فريقنا مؤه ًال وكعادته للمنافسة بقوة على
بطولة الدوري والكأس والتحضير بش��كل ممتاز
لبطولة األندية العربية.
وختم الكابت��ن بحري :إنه اختار العمل مع نادي
تشرين ألنه يملك مقومات النجاح.

ومن ثم قدم رئيس نادي تش��رين الكابتن ماهر
ً
مدرب��ا للفريق األول لموس��مين بعد أن
البحري
ً
ت��م التعاقد معه مش��يرا بأنه وجد في��ه الكفاءة
والخبرة والحنك��ة في إدارة المباري��ات وإلمامه
التام بش��ؤون التدري��ب ورفع س��وية الالعبين
وس��بر إمكانياتهم وحس��ن توظيفها في الملعب
تمن��ى في خت��ام الكلمة أن يكون مش��واره مع
ً
ناجحا بكل المقاييس كون النادي يملك
النادي
مقومات النجاح من العبين جيدين وبإمكانيات
فنية عالية ورديف دائم من فريق الش��باب بطل
الدوري لموسمين.

وكان قد صدر قرار من المكتب التنفيذي بتشكيل
مجل��س إدارة نادي تش��رين م��ن :مصطفى خباز
ً
رئيس��ا ،عصام تفاحة ،شادي جغليط ،أدهم عقدة،
فادي كردي ،أحمد قضماني ،طارق زيني أعضاء.

ً
مش��يرا أنه شرف
ثم تحدث الكابتن ماهر بحري
ألي م��درب أن يعمل في نادي تش��رين العريق
صاحب أكبر جمهور رياضي في القطر وهو الالعب
رقم  12من دون ش��ك وهو الذي س��اهم بعودة

وتم إعادة تش��كيل الكادر التدريبي للفريق األول
الكابتن ماهر البحري ً
مدربا ،رامي كيال مس��اعد
مدرب ،أحم��د أبو دان مدرب حراس مرمى ،على
أن يستكمل الجهاز اإلداري ً
الحقا.

الكابتن بحري

إدارة جديدة

الكادر التدريبي

فك��رة كاملة عن تش��كيلته القادمة
في ظ��ل التزام الجمي��ع وهذا الجو
الممتاز والتفاهم واالنسجام كذلك.
 بخص��وص الالعبي��ن المحترفينالذي��ن ت��م التواصل معه��م خالل
الفت��رة الماضية قال المدرب :هناك
م��ن يتواصل معهم بالكادر بناء على
اتفاق مس��بق وتنسيق مع القائمين
عل��ى المنتخب ،ولك��ن الالعب في
مرحل��ة الش��باب يج��ب أن يكون
ً
متواج��دا مع��ي ف��ي معس��كراتنا
الداخلي��ة ألن��ه يختلف ع��ن العب
الرجال.
 عن برنامج��ه التدريبي القادم قالالم��درب بأنه ق��دم خطت��ه التحاد
الكرة حيث يعود بعد عمان لدمشق
والمش��اركة ف��ي الالذقي��ة ب��دورة
تش��رين الكروية ( )10-1آب إضافة
لمعسكر األردن بمنتصف شهر أيلول
وال تزال هناك مباريات أخرى.
ً
وأخيرا قال مدرب منتخب الش��باب
س��امر بس��تنلي بأن��ه يتاب��ع وضع
منتخب��ات مجموعتن��ا من��ذ صدور
القرعة حيث تحدث عن عدم انطالقة
منتخب لبنان بعد ،بوقت لعبت فيه
طاجكس��تان مباراتين وخسرت مع
اليون��ان وتركيا برباعي��ة نظيفة ،أما
آخر المنتخبات (حت��ى اآلن) التي
س��نالقيها فس��تكون أم��ام األردن
بمعس��كر دولي ودي من  14ولغاية
 20أيلول.
م��ن جانب��ه رد جورج خ��وري على
البع��ض وأبرز ما ج��اء بحديثه :هي
أول تجرب��ة ل��ي كمدي��ر للمنتخب
وتفاجأت صراح��ة بفكر المدرب من
خ�لال األداء الفن��ي وطريقة اللعب
الت��ي فيه��ا الكثي��ر م��ن الحرفية،
ً
مؤك��دا :األم��ر اله��ام ب��أن المدرب
يسمع لكادره وهو منفتح ،وبالنهاية
ً
جميعا والكادر
يعود لرأي نتفق عليه
الحالي ممتاز ونح��اول قدر اإلمكان
تالف��ي المش��اكل اإلداري��ة الت��ي
وقعت بها منتخبات س��ابقة ونهيئ
ً
له ً
ممت��ازا مما زاد من التفاهم
جوا
واالنسجام في جميع مفاصل العمل
بهذا المنتخب.

الطليعة قادر على تجاوز الصعاب
صالح أورفلي
خس��ارة فريق الطليع��ة للمب��اراة النهائية لكأس
الجمهورية كانت طبيعية فهذه المباراة ليس فيها
تعادل أما فائز أو خاسر وكان الطليعة الخاسر.
ً
ً
اس��تثنائيا
اهتماما
اهت��م الطليعة بهذه المباراة
إدارة ومشجعين والعبين وكادر فني ومسؤولين،
ً
ً
رس��ميا جاء من حماة لدمشق،
حضورا
وشهدت
أمي��ن الفرع والمحافظ ورئيس مكتب الش��باب

وأعض��اء مجلس الش��عب وعدد كبي��ر من كبار
ش��خصيات المحافظ��ة اإلداري��ة والسياس��ية
والتجاري��ة والرياضي��ة وإدارة ن��ادي الطليع��ة،
وجمهور حاش��د ورائع ومنظم زين باألحمر أرض
ملعب تش��رين ،وأطرب بهتافاته وأغانيه جمهور
ً
جمهورا
الحاضرين ط��وال وقت المب��اراة ،وكان
ً
ً
منضبطا وفعا ًال.
حضاريا
وإذا أراد الطليع��ة أن يط��وي صفح��ة كأس
ً
إنجازا
الجمهورية التي كان الوص��ول إلى نهائيها
كبيرا ،عليه أن يفس��ح المجال أم��ام المدرب ً
ً
أيا

كان لتش��كيل فريق جديد ّ
جله من نجوم النادي
ف��ي الش��باب والناش��ئين ..وأن يك��ون له دور
ف��ي التعاقد م��ع المراكز الذي ي��رى أنها بحاجة
لمحترف من خارج النادي ،وبهذه الظروف يجرى
ً
مبكرا لموس��م قادم في��ه كثير من
االس��تعداد
التفاؤل بعد اإلعداد الجيد.
الش��ك أن نادي الطليعة واحد م��ن أعرق أندية
القطر وق��ادر على تجاوز الصعوب��ات والنظر إلى
المس��تقبل بتفاؤل لتحقي��ق الطموحات الكبيرة
لجمهوره الكبير العاشق والمحب.

كرة القدم

السنة  | 36العدد 1895
السبت  06تموز 2019

بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين بكرة القدم

منتخبنا يتصدر فرق مجموعته ويضمن أحد المراكز الثالثة األولى
( )75حي��ن تح��رك البحرانيون نحو
مرمانا ومن تسديدة بعيدة للموسوي
تط��اول له��ا محم��د الحاج وحس��ن
محم��ود متجاهلين صرخات الحارس
الذي تردد بتش��تيتها فمسحت رأس
الح��اج ف��ي طريقه��ا لمرمان��ا هدف
التعادل للبحرين.

أنور البكر
تصدر منتخبنا الوطني للناشئين لكرة
القدم ف��رق مجموعت��ه (األولى) في
ال��دور األول م��ن بطول��ة اتحاد غرب
آس��يا السابعة للناش��ئين بكرة القدم
التي تقام مبارياته��ا ً
حاليا في األردن
بمشاركة تسعة منتخبات.
وب��ات منتخبنا به��ذه الص��دارة أحد
الثالث��ة الكب��ار في البطول��ة وضمن
التتويج بإح��دى ميدالي��ات البطولة
التي ينص نظامها بأن يلعب متصدري
المجموعات الثالث فيما بينهم دوري
من مرحلة واحدة على المراكز الثالثة
األول��ى ،فيما يلعب أصح��اب المركز
الثاني في المجموع��ات على المراكز
م��ن  4إلى  ،6أم��ا أصح��اب المركز
األخير ف��ي المجموعات فتلعب على
المراكز من  7إلى.9
وكان منتخبن��ا قد تص��در المجموعة
األول��ى برصيد أربع نق��اط بفوزه على
لبن��ان به��دف نظي��ف وتعادل��ه مع
البحري��ن بهدف له��دف ،فيما انتهت
مباراة المنتخبين اللبناني والبحريني
بفوز البحريني به��دف وحيد وبذلك
حل ثانيا في المجموعة بنفس رصيد
منتخبنا ولكن بف��ارق االنذارات الذي
جاء لمصلحتنا فيما جاء اللبناني ثالثا
بال نقاط.

قوام البعثة

وس��يواجه منتخبنا في ال��دور الثاني
بط��ل المجموعة الثالث��ة ( لم تعرف
هويته بعد) وذلك في الساعة الرابعة
م��ن بعد ظهر يوم األح��د القادم على
ملع��ب األمي��ر محم��د ف��ي مدينة
الزرق��اء األردنية ،فيم��ا يلعب مباراته
الثاني��ة في نفس ال��دور أمام متصدر
المجموعة الثاني��ة (لم تتحدد هويته
بعد) ي��وم األربعاء الق��ادم في نفس
التوقيت والمكان.

سورية× لبنان

ً
فوزا ً
حقق منتخبن��ا ً
ومهما على
صعبا
نظي��ره اللبناني في افتت��اح مبارياته
البطول��ة وغلبه بهدف وحيد س��جله
أنيس قاس��م في الدقيق��ة ( )80أثر
تمري��رة متقن��ة من محمد س��راقبي
داخل منطقة الجزاء حيث راوغ قاسم
ثالث��ة مدافعي��ن وتج��اوز الحارس

وس��جل على بع��د أمت��ار قليلة في
الشباك الفارغة.
الش��وط األول شهد أفضلية للمنتخب
اللبنان��ي في االس��تحواذ والس��يطرة
ولكن ضمن نصف ملعبه فلم يش��كل
أي تهدي��د أو خط��ورة عل��ى مرمان��ا
بعده��ا تحس��ن أداء منتخبن��ا وبدأ
ً
انطالقا من
ببناء الهجمات من ملعبه
األطراف عبر الشحرور والمحمود ومن
ثم نحو العمق نحو السراقبي والعثمان
في منتصف الملع��ب ،قطعت اغلبها
عند خط منطقة الج��زاء قبل وصولها
للمهاجمين أو أهدرت بالتس��ديد غير
المركز ،ووقع مهاجمنا أنيس قاس��م
بمصيدة التسلل ست مرات خالل هذا
الش��وط نتيجة البطيء من الممولين
وتسرع القاسم.
الشوط الثاني بدا منتخبنا أفضل حاال

ومالت الكفة لمصلحته فهدد أكثر من
مرة عبر القاس��م والمقداد والسراقبي
والعثمان الذين افتقدت تس��ديداتهم
للنهايات السعيدة حتى الدقيقة ()80
حين سجل القاسم هدفنا الوحيد.

البحرين× سورية

أه��در منتخبنا ً
ف��وزا كان في متناول
ي��ده حت��ى الدقيقة  85أم��ام نظيره
البحريني ال��ذي أدرك التعادل بهدف
العبن��ا س��ليمان الح��اج (خط��أ في
مرمان��ا) ،..نتيج��ة المب��اراة ج��اءت
بعكس المجريات التي شهدت سيطرة
مطلقة لمنتخبنا على مدار الش��وطين
ومالت الكفة لمصلحتهم في كل شيء
إال ف��ي الفرص الضائع��ة التي حرمت
منتخبنا من فوز كبير كان ً
كافيا إلنهاء
كل الحس��ابات التي أدخلنا فيها هذا
التعادل (المزعج) فقد شهدت انطالقة

الش��وط األول ً
ً
كبي��را لمنتخبنا
تفوقا
وهدد عبر الس��راقبي وقاسم أكثر من
مرة قبل أن يسدد السراقبي كرة طويلة
من خارج منطقة الجزاء في الش��باك
ً
هدف��ا أول في الدقيقة ،21
البحرينية
وواصل منتخبنا التهديد دون نهايات
س��عيدة أخطرها للعثمان والسراقبي
والش��ريباتي والرينة ،وخالل الش��وط
تمرك��ز البحرينيون في نصف ملعبهم
ولم يصلوا إلى مشارف مرمانا إال ثالث
مرات فقط.
ف��ي الش��وط الثاني واص��ل منتخبنا
س��يطرته على المجريات وهدد أكثر
من مرة دون فائدة نتيجة التمركز غير
الصحي��ح أثناء التق��دم بالكرة بنصف
ملعب الخصم والتس��رع في التهديف
لزيادة الغلة أو المراوغة غير المجدية
ً
أحيانا أخ��رى ،وذلك حت��ى الدقيقة

يشار إلى أن بعثة منتخبنا إلى األردن
ً
(رئيس��ا للبعثة)
تضم طالل ب��ركات
ً
(مدرب��ا) ربيع س��لوم
بش��ار س��رور
ولوس��يان داوي (مساعدان للمدرب)
ً
(مدرب��ا لحراس
عب��دهللا التركمان��ي
المرمى) عبد الوكيل المصري (اداريا)ً
ً
ً
اعالميا ومحس��ن
(منس��قا
انور البكر
ع��وض (معالج��ا) ومحم��د المصري
(مصورا) وش��ادي حس��ين (مسؤوال
للتجهيزات).
ً
العب��ا ه��م :مض��ر
إضاف��ة إل��ى 23
الخطيب ،محمد شحرور ،علي الرينة،
خالد الحجة ،حس��ن المحمود ،محمد
عثم��ان ،محم��د س��راقبي ،محم��د
س��ليمان الحاج ،المقداد أحمد ،زكريا
رمضان ،عبد النافع ش��ريباتي ،أنيس
قاس��م ،حمزة عفوف الياسين ،حسان
الزي��از ،مارفن هوارة ،طلحة الرحمون،
محمد العوض الصويري ،محمد بش��ر
الش��هابي ،محمد زكريا ،من��ار النجار،
خضر عباس ،محمد حس��وني ،أحمد
الحاج عمر.

نادي الجيش يضع األسس القوية لبناء فريقه الكروي األول
يض��ع نادي الجي��ش خطته الكروية للموس��م الجديد
لفري��ق الرجال على المس��تويين الداخل��ي والخارجي
في المش��اركات القادمة (ال��دوري وكأس الجمهورية)
وخارجي��ا في ال��دور التمهي��دي ألندية أبطال آس��يا
وبطولة كأس االتحاد اآلسيوي وبطولة العالم العسكرية
وبطولة أبط��ال األندية العربية ،وللدخول في التفاصيل
س��ألت -االتحاد -المقدم أيهم الباشا مدير فريق رجال
نادي الجيش(عضو لجنة الدراسة) عن تفاصيل الخطة
القادمة فأجاب مازالت االجتماعات مس��تمرة لتحديد
أبعاد الدراسة ،ومن أهم المواضيع.

الش��باب وهم حاليا مع الفري��ق ،وتم اعتمادهم على
اللوائح لبطولت��ي الدوري وال��كأس المحليتين ،وما
يترتب على الفريق من مباري��ات خارجية إضافة الى
العبين ش��بان من أبن��اء النادي ه��م أحمد الخصي
وفارس أرناؤوط وبهاء االسدي ،لينصبغ الفريق بطابع
الشباب.
واضاف��ة لذلك تعزي��ز الخطوط من حراس��ة المرمى
وحتى خط الهجوم بالعبين يتمتعون بالخبرة لتحقيق
التوازن بين الشباب وأصحاب الخبرة للمحافظة على
المستوى الفني للفريق.

ب��دأ المقدم الباش��ا حديثه عن أه��م المواضيع التي
تحدد تش��كيلة الفريق القادمة بكل مفرداتها وتتمثل
في بناء فريق ش��اب يضم  6العبين ترفعوا من فريق

وعن االس��باب التي كانت وراء الخسارة غير المتوقعة
مع الجزيرة األردني في نصف إياب منطقة غرب آسيا
لكرة القدم في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي مع العلم

تشكيلة شابة وخبرات

أسباب الخسارة

ان فريق الجيش فاز ذهابا  3/0وخس��ر في االياب0/4
اجاب المقدم الباش��ا :هناك عوامل ع��دة كانت وراء
الخس��ارة أهمه��ا :انته��اء عق��ود عدد م��ن الالعبين
االساسيين في الفريق بنهاية الشهر خوفا من االصابة
وعرض��ت عليهم عق��ود خارجية ،وحال��ة الغرور التي
اصابت بعض الالعبين بنهاية مباراة الذهاب التي فاز
بها فريقنا ،واش��ير الى أن الكادر الفني واالداري الحظ
هذا الش��يء بعد المباراة وح��اول تخريجهم من هذه
الحالة ،ولم يس��تطع عدد من الالعبين الخروج منها،
والعودة الى روح المنافسة وعدم تنفيذ خطة المدرب
ف��ي مباراة االياب ف��ي االردن مع أنهم نف��ذوا مباراة
الذه��اب بدقة متناهية ،وعدم ن��زول حارس المرمى
ش��اهر الشاكر الى االحماء مما أدى الى تشتت الحالة
الذهنية عند الحارس أحمد مدنية في المباراة.

نادي الوحدة ..وأسباب غياب
األلقاب الكروية؟؟
صبحي أبو كم
خ��ف بريق ك��رة القدم بن��ادي الوحدة ف��ي الدوري
الممتاز للس��نة الثانية على التوالي فلم يعد يحمل
ألقابا محلية تتيح لها المشاركة البطوالت الخارجية
على مستوى أبطال األندية العربية ،أو كأس االتحاد
اآلس��يوي لعدم التواصل بين الفئات العمرية وفريق
الرجال الختالف الرؤي��ة بينهما فهدف فريق الرجال
(تكتيك��ي) إحراز بطولة محلية تتيح له المش��اركة
في البطوالت الخارجية وفريق الش��باب في الفئات
العمري��ة (اس��تراتيجي) للوصول إل��ى فريق الرجال
بعقود مالية احترافية ،وم��ن الصعوبة بمكان الربط
بينهما الخت�لاف المضمون واألس��لوب والنتيجة-
االتحاد -التقت هيثم ش��ريف المشرف على الفئات
العمرية من الصغار إلى الشباب إداريا وفنيا للوقوف
على واقعها ومستواها.

فريق الشباب

الشباب يش��ارك في دوري الممتاز لنفس الفئة في
الموسمين األخيرين وأضاف الكابتن الشريف قائال:
يدرب الفريق بشار الشريف ويساعده محمود عريشة
واحم��د عرابي مدرب حراس ورياض المصري إداريا،
ويض��م  25العبا ،وترتيب��ه في ال��دوري العام لفئة
الش��باب تبعا ألندية الممتازة في المركز الخامس،
وكان يمك��ن أن يحق��ق المركز الثال��ث لوال ظروف
االمتحانات للطالب ،ويترفع في كل عام من الفريق
من  8/10العبين إلى فريق الرجال تبعا للمس��توى
العمري والفني ،ويش��ارك منهم بالتمرين مع فريق
الرجال م��ن  4/6العبي��ن دون المباريات ،وحظوظ
البقية معدومة في االنضمام للفريق.

عقود خارجية

وتابع :أن فريق الرجال يضم  25العبا من خيرة العبي
الدوري الممتاز بتكلفة مالية كبيرة وبهدف الوصول
إل��ى المراكز االولى بالدوري الممت��از وبطولة كأس
الجمهوري��ة ،وهذا ما يمنع إعط��اء الفرص لالعبين
الصاعدي��ن ،والوضع يحت��اج إلى قرارات ش��جاعة
إلشراكهم في المباريات المتوسطة المستوى الفني
بع��د تأهيلهم ذهني��ا وبدنيا ،ولم تت��ح لهم الفرص
المش��جعة للع��ب ف��ي دوري الدرج��ة األولى وهم
يحتاجون إل��ى توفير فرص المش��اركة في ناديهم،

واالعتم��اد على ابناء النادي ف��ي فريق لرجال يدفع
بالكوادر الفني��ة واإلدارية لمضاعف��ة الجهود لصقل
المواهب لتش��ق طريقها في فري��ق الرجال ،ويخلق
فرصا سنوية متتابعة الستمرار الرفد الفريق المتميز
للعبة يكون متوسط أعمار العبيه بين ً 25 -20
عاما.
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من القلب

العود أحمد
بعد غياب طويل للريشة الطائرة السورية عن الساحات العربية
واإلقليمية واالس��تحقاقات ،وبع��د تف ّرق الك��وادر التدريبية
األساس��ية الذي أدى بالتالي إلى تراجع المس��تويات الفنية
لقاعدة اللعبة ولالعبين ،عاد اتحاد الريش��ة الطائرة وبقوة إلى
ً
مبتدئا بدورة دولية للمستوى الرابع يقودها المحاضر
الميدان
الدولي الماليزي «سام بنتان» وهو عضو مكتب تطوير الريشة
ً
دارسا حصلوا على شهادة
الطائرة اآلسيوية وبمشاركة ثالثين
مدرب دولي للمستوى األول.
خالل مسيرة الدورة الدولية التي جرت في قاعات األكاديمية
األولمبية السورية في مدينة الفيحاء كان التصميم وااللتزام
واالنضباط من سمات المش��اركين بهذه الدورة الدولية التي
غابت طوي ًال عن أروقة القاعات الرياضية السورية ،وفي حديث
مط��ول مع نائب رئيس اتحاد الريش��ة الطائرة الذي كان من
ً
واضحا حجم التصمي��م في العودة
أبط��ال هذه اللعبة ظه��ر
باللعبة إلى الساحات العربية واإلقليمية وتحقيق قفزة نوعية
لها تبدأ بتحضير سليم وممنهج لكوادر هذه اللعبة ونخبة من
مدربيها.
كانت الريشة الطائرة السورية فيما مضى وحتى الدورة العربية
التي أقيمت في عمان ،األردن ،ع��ام  9991في صدارة الدول
العربية حيث حصلت على س��بع ميداليات ذهبية ،وكان هذا
النجاح يؤهلها آنذاك لدخول الس��احات اآلس��يوية فقد كانت
هن��اك نخبة من األبط��ال والبطالت الموهوبي��ن الذين كان
بإمكانهم الدخول إلى المنافس��ات اإلقليمية واآلس��يوية بعد
تراك��م الخبرات لديه��م فاللعبة كانت جدي��دة على المنطقة
العربي��ة ،وكما قال المحاضر الدول��ي الماليزي بأن اللعبة لم
تكن موجودة في تايلند منذ عشر سنوات وها هي تايلند تقدم
أفضل عش��رة العبين في العالم ،وكذل��ك فعلت كوريا وهذا
دلي��ل على أن من يبدأ مش��وار األلف مي��ل بطريقة صحيحة
ً
اعتمادا على
س��وف يصل بكل تأكيد إل��ى أبعد مما يتص��ور
مستوى الجهد الذي يبذله وإصراره على االستمرارية.
الريشة الطائرة من األلعاب الممتعة ويطبق عليها مثل (السهل
الممتنع) وهي لعبة فردية يحقق فيها الالعب ميدالية تعادل
ميدالي��ة لعبة جماعية وهذه إحدى مي��زات األلعاب الفردية
وأهميتها في المسابقات الدولية.
إن الوعد الذي قطع��ه المحاضر الدولي بعد انتهاء الدورة بأن
تكون هن��اك دورة دولي��ة كل عام خاصة بس��ورية أمر مهم
ويقتض��ي المتابعة لكي تتس��ع قاع��دة المدربين المطلعين
على آخر المستجدات في الريشة الطائرة وبالتالي والمحصلة
بدهي��ة فإن اتحاد اللعبة وه��ؤالء المدربون قادرون على فتح
صفحة جدي��دة لهذه اللعبة التي تق��ل تكاليفها عن أي لعبة
أخرى.
المقدمات مبشرة ،والرغبة موجودة ،واإلمكانيات متوفرة عند
كل األطراف ،وليس هناك من مبرر ألي تأخير في دفع اللعبة
ً
أش��واطا إلى األمام ،فالبداية جيدة بكل المقاييس والبد من
النجاح لتعود اللعبة إلى الواجهة من جديد والعود أحمد.
نبيل الحاج علي

بعد وصول نادي الجزيرة للدوري الممتاز

«الكركو» تأهلنا بعد تعب وتعاون كل مفاصل العمل
«سليمان» كنت واثقًا ..وهذه رسالتي ألبناء النادي

الناشئون

يتألف ال��كادر الفني واإلداري لفريق الناش��ئين من
محمد القادري مدربا ونورس جمعه مس��اعد مدرب،
وزهي��ر عاجي مدربا للحراس ،وجهاد جاموس إداريا،
ويض��م الفريق  25العبا وهم مجموعة من األش��بال
والناش��ئين وأحرزوا المركز األول في الترتيب على
ً
ً
تقريبا نصف
س��نويا
مستوى دمش��ق ويترفع منهم
العدد.

األشبال

يتألف الكادر لألشبال من زكريا علوش مدربا وأسعد
أرناؤوط مس��اعدا للم��درب وس��امي جمعة مدرب
حراس ومحمد دركل اداريا وعددهم  25العبا وفيهم
عدد من الناش��ئين ومس��تواهم في بطوالت دمشق
في المركز الثاني وفيهم خامات جيدة.

الصغار

مجموع��ة الصغ��ار مقس��ومة إل��ى  4فئ��ات تبع��ا
لمواليدهم م��ن  ،2010 ،2009 ،2008 ،2007ولكل
فئة كادر فني وإداري وهم من يرفدون الفئة االعلى
بالمواهب.

دعم متنوع

وختم الشريف حديثه بأن النادي يقدم لهم االدوات
والتجهيزات كاملة مع مكافآت مالية شهرية قيمتها
15000ل.س لفريق الشباب ألنه يشارك في الدوري
العام ،ويتمرن الفريق  6تمارين اسبوعيا والناشئون
 5تمارين واالشبال من  3/4تمارين ،والتمارين على
مالعب عش��ب طبيعي وصناعي ،وجميع المدربين
ومساعديهم يحملون ش��هادات تدريب آسيوية ،C،
 ،Bوقليل منهم يحمل ش��هادة  ،Aويوجد في النادي
مدربون سبق أن دربوا فريق الرجال.

بطوالت النادي

ف��از ببطولة ال��دوري الع��ام :عام��ي ،2014 /2004
وب��كأس الجمهورية 7 :مرات اع��وام ،2003 ،1993
 ،2017 ،2016 ،2015 ،2013 ،2012منه��م  5م��رات
ف��ي األزمة،و وصيف بطولة كأس االتحاد اآلس��يوي
عام .2004

إبراهيم الواصل
نادي الجزيرة من األندية العريقة في
سورية حيث تأسس عام  1941وبقي
حت��ى صدور الق��رار الناظ��م للحركة
الرياضية في س��ورية عام  1971فتم
دمجه مع عدة اندية بالقرار رقم /59 /
عام  1972رفد خالل ذلك المنتخبات
الوطنية بالعديد من الالعبين.
صارع هذا العام من اجل الصعود الى
الممتاز وبعد أن تحقق االنجاز التقت
/االتح��اد  /م��ع رئيس الن��ادي عبد
الناصر الكرك��و وكابتن الفريق يونس
سليمان فماذا قاال؟.

الكركو :عناء ودعم ووصول

تح��دث رئي��س النادي عب��د الناصر
الكرك��و عن الصعود قائ� ً
لا :بعد عناء
وجهد وتعب وتعاون صعدنا للممتاز
في ظ��ل تع��اون الجماهي��ر واصرار
الالعبي��ن والجه��از الفن��ي واالداري
والدع��م ال��ذي تلقيناه م��ن القيادة
السياس��ية والرياضي��ة والمغتربين
وبعض الداعمي��ن وبالجد واالجتهاد
والمثاب��رة واحقيتن��ا ان نك��ون
بالممتاز ..فكان هذا االنجاز
وعن المب��اراة الفاصلة ق��ال :التزمنا
بب�لاغ اتح��اد الك��رة ح��ول المباراة

الفاصلة وبدأنا مباش��رة بإعداد الفريق
قب��ل موعد المب��اراة بحوالي الش��هر
فرتبن��ا بيتن��ا الداخل��ي فكانت هذه
المب��اراة الت��ي كس��بناها بهدفي��ن
نظيفي��ن أوصالنا ال��ى الممتاز رغم
الضغوط��ات النفس��ية كونه��ا مباراة
مصيرية لذل��ك عملنا كمجلس إدارة
على العامل النفس��ي وعامل االنتماء
للن��ادي عن��د الالعبي��ن والجماهير
وكان التجاوب ً
كبيرا ورغم انني كنت
وقلق��ا ً
ً
ً
خوفا على ضياع الحلم
متوترا
اال انني شعرت في بعض المراحل اننا
س��نربح المباراة وسببه حقيقة ثقتي
بالجه��از الفن��ي واالداري والالعبين
والجماهير التي زحفت من الحس��كة
ً
ً
اضافي��ا
واحساس��ا
لتمنحن��ا ثق��ة
بالمس��ؤولية ..لذلك مر الشوط األول
ثقي ًال علينا ولم نس��تطع التس��جيل
حتى كان الش��وط الثاني عندما تقدم
المتخص��ص يونس س��ليمان للكرة
الحرة وس��جلها في المرم��ى فكانت
الفرحة الكبرى وبعد دقيقتين يسجل
لنا الب��ري هدف االطمئن��ان فعادت
لنا الثقة والتوازن النفس��ي والعقلي
وتأكدت ان جهودنا ودعم قياداتنا لنا
لم يذهب سد ًى.

استقالة ووفاء

بعد وص��ول ن��ادي الجزي��رة لدوري

االضواء تحدث عبد الناصر عن رغبته
بترك العم��ل ليتفرغ ألس��رته قائ ًال:
ً
متعب��ا والضغوطات
العم��ل أصب��ح
كثيرة وكل ذلك على حس��اب بيتك
وصحت��ك وحقيق��ة أري��د ان أتفرغ
السرتي وبيتي واوالدي وكنت اخبئ
هذا األمر في قرارة نفسي واعتقد انه
الوقت المناسب لهذا القرار.
وأض��اف :الصدق والوفاء والمس��اندة
ظه��رت في محنة النادي هذه ..فكان
وفاء الالعبين والجهاز الفني واالداري
وتعاونهم فيم��ا بينهم ومع جماهير
النادي وموق��ف القيادة السياس��ية
واالدارية متمثل��ة بالمحافظ والرفيق
أمين الفرع والقيادة الرياضية متمثلة
باللواء موفق جمعة وتنفيذية الحسكة
برئاس��ة االس��تاذ مصطفى شاكردي
والداعمين للن��ادي والمغتربين كان
ً
أسرويا ال ينسى.
موقفا
وختم رئيس نادي الجزيرة عبد الناصر
الكرك��و حديث��ه بالقول :كل الش��كر
والتقدير والمحب��ة ألصحاب االيادي
البيضاء على مسيرة النادي وداعميه
وجماهيره والعبي��ه وادارييه وجهازه
الفني وقيادتنا السياس��ية والرياضية
وقدام��ى نادي الجزي��رة والمغتربين
واعالمنا المتمي��ز وخاصة  /صحيفة
االتحاد /لم��ا أولونا اي��اه من حفاوة

واهتم��ام وتقدير وتع��اون اثمر عن
تأهلنا هذا العام الى الممتاز وس��ط
فرحة جماهيرية التوصف.

يونس سليمان :لهذه األسباب كنت
واثقاً من الصعود

يونس سليمان عميد الكرة الجزراوية
والالع��ب الدولي لبى ن��داء جماهير
الجزيرة وادارتها ووضع نفس��ه تحت
ً
ونجما
تصرفها ف��كان بيضة القب��ان
للمباراة المصيرية ..حيث حضر وانقذ
وس��جل وقاد الفريق ال��ى الفرح وهو
ابن الـً 42
عاما (لعبت ألندية القرداحة
والطليعة والشرطة والجزيرة) ليدخل
معه أضواء الممتاز « االتحاد « التقت
الالع��ب بعد المب��اراة ..حي��ث أكد
أن��ه لعب تلبية إلدارة ن��ادي الجزيرة
وجماهيره ووفا ًء منه السرته الكروية
ف��ي الوق��وف معه��م ف��ي محنتهم
الكروية وصراعهم م��ن اجل الصعود
الى اضواء الممتاز.
وكان الالع��ب ق��د توق��ع الف��وز
وتس��جيل فريقه لثالثي��ة وقال في
ذلك:اس��تمديت ثقت��ي م��ن جدية
الجهاز الفني واالداري ومن االس��ماء
الموج��ودة معي ورغبته��م في الفوز
ومس��اندة الجماهير واصرارهم على
تأكيد االنجاز.
وع��ن ش��عوره وه��و يتجه ال��ى كرة

اله��دف االول ق��ال :كانت مش��اعري
متباين��ة ولكنني س��معت الجماهير
تنادي باس��مي وانا المتخصص بمثل
هذه الكرات فعلمت انها المس��ؤولية
وانها الثقة وانه��ا رد الدين والجميل
والفرصة التي يجب أن استغلها واعلن
حال��ة الفرح به��ا ولم يخ��ب رجائي
حيث اطلقتها ومن زاوية ضيقة ً
هدفا
سيبقى االجمل في ذاكرتي.

رسالة وإمكانية البقاء

وأضاف « س��ليمان» في رس��الة إلى
القائمين عل��ى الن��ادي والمحبين:
علين��ا بالمحبة والتالح��م والتكاتف
فالمرحل��ة القادمة اصع��ب لكن ان
اس��تطعتم المحافظ��ة عل��ى ه��ذه
المجموع��ة مطعمة ببعض االس��ماء
األخرى فس��تخوضون دوري الممتاز
بشكل جيد.
وعن إمكانية البقاء في ناديه الجزيرة
للموس��م المقبل قال :اعتبر نفس��ي
ً
ضيفا قدمت ما بوسعي لناديي الغالي
وسأتفرغ الى عملي وأسرتي وسأبقى
م��ع الجزيرة بقلبي وروح��ي واتوجه
بالشكر الجزيل الدارة النادي والجهاز
الفن��ي واالداري واخوت��ي الالعبين
والجماهي��ر والداعمي��ن وارج��و ان
اكون عند حسن ظنهم بي ً
راجيا لهم
التوفيق والفرح.
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رئيس االتحاد الرياضي العام يتفقد منشآت عدد من األندية الريفية في درعا

المجلس المركزي لالتحاد الرياضي العام
يعقد دورة اجتماعاته الثامنة

أحمد قطيفان

يعقد المجلس المرك��زي لالتحاد الرياض��ي العام اجتماعه
الثامن للدورة االنتخابية التاسعة يومي  10و 11تموز الجاري
في قاعة االجتماعات بمبنى االتحاد الرياضي العام.
وس��يتم خالل االجتماعات عرض تقري��ر المكتب التنفيذي
لالتح��اد الرياضي وع��رض اقت��راح وإعادة تش��كيل بعض
اتحادات األلعاب واللج��ان التنفيذية للنصف األول من عام
 2019وعرض المراحل التي وص��ل إليها التحضير ألولمبياد
الناش��ئين الرابع إضافة الستعراض الجانب التنظيمي لعمل
مؤسس��ات االتح��اد الرياض��ي للمرحلة القادم��ة والتحضير
للمؤتمر العام العاشر.

ق��ام الل��واء موفق جمع��ة رئيس
االتح��اد الرياض��ي الع��ام بزي��ارة
ميداني��ة إل��ى محافظ��ة درع��ا
لالطالع على واقع العمل الرياضي
والمنشآت واالستثمارات في عدد
من األندية الريفية بالمحافظة.
بدأ رئيس االتح��اد الرياضي العام
جولته من ن��ادي نوى الذي يملك
ً
ً
حوالي  /160/مح� ً
ومقرا
تجاريا
لا
ً
وملعبا لك��رة القدم حيث
للن��ادي
ت��م االتف��اق عل��ى تجدي��د عقود
المس��تثمرين له��ذه المح�لات
لم��دة عامين بأجر ش��هري محدد
والعمل عل��ى تس��وية ملعب كرة
الق��دم وطرح قطعة األرض الخاصة
بالنادي لالس��تثمار م��ن أجل بناء
مسبح وملعب معشب لكرة القدم
ووع��د اللواء جمع��ة بتقديم إعانة

الخميس ...انطالق بطولة
كأس الجمهورية للسيدات لكرة اليد

إنش��ائية لتحس��ين وصيان��ة مقر
النادي باإلضاف��ة إلى تقديم بعض
التجهي��زات الرياضي��ة ل��زوم فرق
النادي ،وق��د القت هذه اإلجراءات
التي وجه بتنفيذه��ا اللواء جمعة
االرتي��اح الكبي��ر نظ��را لكونه��ا

طاولتنا إلى األردن والصين

صبحي أبو كم
تنطل��ق ي��وم الخمي��س الق��ادم
مباري��ات كأس الجمهوري��ة لكرة
اليد للسيدات في الصالة الرئيسية
بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق،
وتس��تمر خمس��ة أي��ام ووزعت
األندية المشاركة على مجموعتين:
ضم��ت المجموعة األول��ى أندية:
الشرطة ،قاس��يون ،النصر .وضمت
المجموع��ة الثانية أندي��ة :النبك،
الكرامة ،دريكي��ش .محرده وتقام
المباريات وفق البرنامج التالي:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

الفريقان المتباريان
الشرطة× قاسيون
النبك × محرده
الكرامة× دريكيش
الشرطة مع النصر
الكرامة × محرده
النبك × دريكيش
محرده× دريكيش
قاسيون× النصر
الكرامة × النبك
 1مج 2 × 1مج 2
 1مج  2 × 2مج 1
الرابح 11 × 10

المجموعة اليوم والتاريخ توقيت الصالة
15
مج 1
الخميس
17
مج 2
2019/7/11
19
مج 2
15
مج 1
الجمعة
17
مج 2
2019/7/12
19
مج 2
الفيحاء
15
مج 1
السبت
17
مج 2
2019/7/13
19
مج 2
االحد
7/14
االثنين 7/15

حققت رياضة كرة الطاول��ة تواجدا ً
مهما في اجتماع الجمعية العمومية
على مستوى منطقة غرب آسيا في الحضور اإلداري والمشاركة في بطولة
العالم والتحكيم الدولي وتنفيذ بطوالت لغرب آسيا وفق التالي:
ش��ارك نذي��ر عربينية رئيس اتحاد ك��رة الطاولة في اجتم��اع الجمعية
العمومي��ة لك��رة الطاول��ة لمنطقة غرب آس��يا ف��ي  2019 /28/6الذي
اس��تضافته األردن وكانت أبرز مقرراته إرس��ال العب��ة منتخبتنا الوطني
لفئة الش��بالت هند ظاظا ومدربها ادهم جمعان إلى الصين في معسكر
تدريبي تحضيرا لمش��اركتها في بطولة العالم التي تقام في هونغ كونغ
من .2019 / 9/13/8
المشاركة في بطولة غرب آسيا للفرق لجميع الفئات وللجنسين من /29
تموز وحتى /4آب ب��األردن ،وكلف الحكم الدولي لودي هزيم بالتحكيم
ً
وحكما عاما لبطولة غرب آسيا،
في بطولة أوروبا للجامعات،
في سياق متصل ّ
عدل المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام مجلس
اتحاد كرة الطاولة حيث كلف محمد حزوري بدل بشار عبد الباري لتغيبه
عن حضور اجتماعات اتحاد اللعبة.

دمشق بطلة الجمهورية في بناء األجسام (كالسيك)
اختتم��ت منافس��ات بطول��ة الجمهوري��ة لبناء
األجس��ام (كالس��يك) الت��ي اس��تضافتها صالة
الفيحاء في دمش��ق بمشاركة عش��ر محافظات،
إضاف��ة لهيئتي الجي��ش والش��رطة ،وكما كان
ً
متوقعا ش��هدت المنافس��ات مس��تويات مميزة
ً
ج��دا دلت على مدى التطور ال��ذي طرأ على هذا
االختص��اص الذي يعتم��د على التناس��ب بين
الطول والوزن ،واسفرت عن النتائج التالية:
طول  ١٦٨س��م -1 :محمد بش��ير فارس (حلب)
 -2ف��ادي يعقوب (دمش��ق) -3ريمون تركماني
(الشرطة).
طول  ١٧١س��م -1 :محمد يمان محفوض (حلب)
 -2أحمد حمود (ريف دمش��ق)  -3يزن سليمان
(الالذقية).
طول  ١٧٥س��م -1 :أحمد حس��ين (دمش��ق) -2
مصطفى نجار (حلب)  -3عمار أحمد (دمشق).
طول  ١٨٠س��م -1 :أحمد حس��ن (الش��رطة) -2
حسام السليم (القنيطرة) -3محمد أشرف قادري
(الشرطة).
طول  ١٩٠سم -1 :علي ونوس (دمشق)  -2محمد
غسان مهدي (دمشق) -3آصف الصالح (حمص).
طول فوق  ١٩٠س��م -1 :وائل الغوراني (دمش��ق)

 -2سلمان ش��يخو (حلب)  -3حسين إسماعيل
(دير الزور).
وعلى صعيد نتائج الفرق تصدرت دمشق الترتيب
العام للمحافظ��ات برصيد  ٨١نقطة متقدمة على
حل��ب  ٦٨نقطة ،والش��رطة  ٤٥نقطة ،فيما حلت
القنيط��رة  ٣٣نقط��ة رابعة ،والالذقي��ة  ٣١نقطة
خامسة.
رئي��س اتحاد اللعب��ة منار هيكل أك��د أن العدد

الكبير للمش��اركين يدل عل��ى االهتمام المتزايد
م��ن مختلف األندي��ة والمحافظات به��ذه الفئة،
وتميزت البطولة بالتق��ارب الفني بين الالعبين،
جيدا ً
حيث كان المس��توى ً
جدا ويبشر بمستقبل
ً
مميز ،وخاص��ة أن هذا االختصاص حجز مكانا له
في كل مشاركاتنا الخارجية ،وحقق خاللها نتائج
متميزة للغاية ،وآخرها في بطولة غرب آسيا التي
استضافتها البحرين.

 40العبًا في بطولة مالكمة األشبال في دير الزور
ً
اس��تعدادا للمش��اركة ف��ي بطول��ة الجمهوري��ة
بالمالكمة لفئة األشبال التي تستضيفها محافظة
طرطوس أقام��ت اللجنة الفنية الفرعية للمالكمة
بدير ال��زور بطولة المحافظة بمش��اركة ً 30
العبا
وأسفرت عن النتائج التالية:
وزن  35ك��غ  -1محمد حس��ام بخوري  -2مناف
الحسن
وزن  37كغ  -1عبدهللا سائد  -2محمد عمار جدوع
وزن  40ك��غ  -1عبداللطيف اورفلي  -2حس��ام
الياسين
وزن  43كغ  -1محمد عبدالجليل  -2عبيدة علوان
وزن  46كغ  -1غسان الياسين  -2محمد جابر
وزن  49كغ  -1بالل الحسن  -2وائل الحمادة
وزن  52ك��غ  -1محم��د جمعة بخ��وري  -2عبد
السالم عبوش
وزن  55ك��غ  -1مصطفى ديب��و  -2محمد خليل
اليوسف
وزن  58كغ  -1محم��د ناصر الخضر  -2عمر رائد
عبد العزيز

وزن  61كغ  -1محمد نضال  -2يزن بخوري
 ق��ام بتحكيم البطولة كل م��ن عبد اللطيفالجيرودي رئي��س اللجنة ،مختار الحس��يني،
حاف��ظ إس��ماعيل ،هش��ام قصي��ري ،أحمد
جيرودي.

 في نهاية البطولة ق��ام مؤيد النجرس رئيساللجن��ة التنفيذية لالتحاد الرياض��ي بدير الزور
وطالل الصي��ادي رئيس مكتب ألع��اب القوة
وحنان الرش��يد رئيس مكتب المراكز التدريبية
بتتويج الفائزين األوائل.

ستساهم بمساعدة النادي بتجاوز
الظروف الصعبة التي يعيشها.
بعد ذلك انتقل الل��واء جمعة إلى
ن��ادي ازرع حيث اطل��ع على واقع
الصال��ة الرياضي��ة المغلق��ة وم��ا
تعرض��ت له م��ن عب��ث وتخريب

خالل سنوات األزمة ووعد بتقديم
إعان��ة مالي��ة لصيانة مق��ر للنادي
ضمن الصال��ة الرياضي��ة بدال من
المقر المس��تأجر حالي��ا باإلضافة
لتقديم بعض التجهيزات الرياضية
الضرورية لفرق النادي.

ثم توجه رئيس االتح��اد الرياضي
الع��ام إلى ن��ادي الح��راك واطلع
على واقع مقر النادي الذي تعرض
للخ��راب والدم��ار في أج��زاء منه
وطلب م��ن مجل��س إدارة النادي
تقدي��م دراس��ة وكش��ف تقديري
لصيانة المق��ر كما اطلع على واقع
المح�لات التجاري��ة المس��تثمرة
ً
أيض��ا
والت��ي تعرض��ت للخ��راب
ووافق س��يادته عل��ى تجديد عقود
المس��تثمرين لهذه المحالت لمدة
خمس سنوات وبأجر شهري محدد.
رافق اللواء جمع��ة في جولته كل
م��ن الدكتور إبراهي��م ابازيد عضو
المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي
الع��ام والمهن��دس درويش حميد
رئيس مكتب المنش��آت الرياضية
المركزي إضافة إلى رئيس وأعضاء
اللجن��ة التنفيذية لالتحاد الرياضي
بدرعا ورؤساء الدوائر المختصة في
اللجنة التنفيذية.

متابعة اتحادية للرياضات الخاصة
في حماه والرقة وإدلب

قام رئيس اتحاد الرياضات الخاصة هنائي الوز يرافقه
عضوا االتحاد محمد س��ليم وهادي مش��هدية بزيارة
إل��ى محافظة حم��اه للقاء ك��وادر الرياضات الخاصة
هناك كونها تجمع كوادر ثالث محافظات هي حماه
والرق��ة وادلب ،حيث التقى برئيس اللجنة التنفيذية
بإدلب عبد ال��رزاق جبان ورئي��س مكتب الرياضات
الخاصة في تنفيذي��ة حماه حكم عبد الرزاق ورئيس
مكت��ب الرياضات الخاصة في تنفيذي��ة الرقة كمال
النهار ورؤساء اللجان الفنية الفرعية في المحافظات

الثالث.
وج��رى خ�لال اللق��اء بحث تنش��يط المش��اركات
الرياضية لهذه المحافظ��ات وإطالق برنامج التعاون
م��ع الجمعي��ات والمؤسس��ات المعني��ة بمصابي
وجرحى الجيش العربي الس��وري والق��وات الرديفة
إلع��ادة التأهيل البدن��ي الرياضي وت��م زيارة نقيب
المه��ن الطبية حيان يوس��ف في المش��فى الوطني
بحماه وذلك للتنسيق بينه وبين المكتب المختص
بالرياضات الخاصة واللجنة الفنية بالمحافظة.

 50العبًا في بطولة القنيطرة لبناء األجسام
بمناس��بة ذكرى رفع العلم السوري
في سماء القنيطرة المحررة أقامت
اللجن��ة الفنية لبناء األجس��ام في
القنيط��رة بطولت��ي المحافظة لفئة
الكالسيك وفئة الرجال درجة ثانية
بمش��اركة أكثر من خمسين ً
العبا
من تسعة مراكز رياضية
وجاءت النتائج على النحو التالي
كالس��يك -1 :إنترناش��يونال ١٠١
عالمة  -2ن��ادي النصر  ٣٤عالمة،
 -3القوة والشباب  ٢٨عالمة
رجال درجة ثانية -1 :إنترناشيونال
 ١٢٥نقط��ة -2 ،ن��ادي النص��ر ٤٥
نقطة -3 ،صالة المرجي  ٢٧نقطة.
 حضر منافسات البطولتين فراسموس��ى رئي��س اللجن��ة التنفيذية
لالتحاد الرياض��ي بالقنيطرة ووليد
كم الماز رئيس مكتب العاب القوة

الفرعي ،وس��هيل محم��ود رئيس
مكت��ب التنظيم الفرع��ي والبطل
العالمي في اللعبة وائل السمكري
ورئي��س وأعض��اء اللجن��ة الفنية

للعبة ورؤساء أندية الجوالن (هاني
دي��اب) وبريق��ة (م�لاذ يعقوب)
والنصر(خلدون عبد الهادي) ونضال
بدر رئيس الشؤون اإلدارية وأعضاء

إدارات األندية ،وجمهور كبير.
 ف��ي خت��ام المنافس��ات ق��امالحضور الرس��مي بتوزيع الكؤوس
والميداليات على الفائزين األوائل.

ملعب دير الزور سيعود إلى الحياة خالل أشهر قليلة
مالك الجاسم
ع��ودة مرتقبة لمنش��آت دير الزور
الرياضي��ة لتعود إليه��ا الحياة من
جديد بعد سنوات غاب عنها هدير
الجماهير ،فبعد أخذ ورد ومطالب
ملحة م��ن جماهير الرياضة لتعود
أندية المحافظة وتمارس نش��اطها
بي��ن جماهيره��ا وعل��ى أرضه��ا
وبفضل المتابع��ة الجادة من قبل
المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي
العام له��ذا الموضوع حملت األيام
الماضية تباش��ير الخير لمحافظة
دير الزور عام��ة وجماهير الرياضة
خاص��ة بعد أن أنج��زت المناقصة
الالزم��ة للبدء بتأهي��ل ملعب دير
ال��زور البلدي وخالل فت��رة العقد
ً
يوم��ا وهذا
الموقع��ة ومدت��ه 90
ش��كل حالة ف��رح للجمي��ع الذي
يتيح المجال لعودة الفتوة واليقظة
للع��ب على أرض هذا الملعب بعد
غياب س��نوات وبعضهم وضع ح ًال

افتراضي��ا ً
ً
أوليا أن��ه في حال عدم
جاهزي��ة الملعب س��يضطر الفتوة
للع��ب في مرحل��ة الذه��اب في
ً
وحكما سيعود الفريق إلى
دمش��ق
دير الزور خالل مرحلة اإلياب.
مؤي��د النج��رس رئي��س اللجنة
التنفيذية لالتح��اد الرياضي بدير
ال��زور بعد المتابع��ة من المكتب

التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام
فيما يخص المنش��آت الرياضية
بدي��ر الزور المناقصة رس��ت على
ش��ركة الطرق والجس��ور لتأهيل
ملعب دير الزور إضافة إلى تأهيل
الملعب ت��م الموافقة على فرش
أرضية الصال��ة الرياضية بالتارتان
وتصليح سقف الصالة.

المهن��دس عمار حي��در مديرفرع
المنطقة الش��رقية للشركة العامة
للطرق والجسور قال :خالل األيام
الماضية وصل ع��دد من اآلليات
إل��ى محافظة دير الزور ومباش��رة
العمل س��تكون خالل أيام وبفترة
قصيرة س��يكون ملع��ب ديرالزور
ً
جاهزا ضمن فترة العقد.
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اللواء جمعة يهنئ ويبارك لمنتخب الرياضات الخاصة الفائز بـ 6ميداليات بكأس العالم

العبة الكاراتيه مريم طريفي
تحرز ذهبية بطولة العالم لألندية

وبارك للجميع بهذا اإلنجاز.

صبحي أبو كم

نتائج

اس��تقبل الل��واء موفق جمع��ة رئيس
االتحاد الرياضي الع��ام بعثة منتخبنا
الوطني للرياضات الخاصة التي شاركت
في سلسلة بطولة كأس العالم بتونس
التي أقيمت م��ا بين 2019/6/30-29
بحض��ور معت��ز توتلي عض��و المكتب
التنفي��ذي لالتح��اد الرياض��ي الع��ام
المشرف على اتحاد الرياضات الخاصة.
أح��رزت العب��ة الكاراتي��ه الس��ورية مريم
طريفي الميدالية الذهبية في بطولة العالم
بالكاراتي��ه لألندية “األس��طورة السادس��ة”
التي أقيم��ت بمدينة س��يالنغور الماليزية
بمشاركة أندية تمثل 15دولة.
وأوضح إداري نادي عم��ال الالذقية هيثم
حبيب أن طريفي أحرزت ذهبية وزن 43كغ

بعد فوزها  -6صف��ر بالمباراة النهائية على
العبة البلد المضيف (ماليزيا).
من جه��ة ثانية يش��ارك الم��درب عصام
قدس��ي الحائز على ش��هادة تدريب عالمية
من االتح��اد العالمي للكاراتيه في تصنيف
مدربي العالم لعام  2019التي س��تقام على
هامش البطولة العالمية لألندية بماليزيا.

ترحيب

ورحب الل��واء جمعة بأبطال المنتخب
الثالثة الذين حققوا  6ميداليات ذهب
وفضة مناصفة وهنأهم على إنجازهم
متعدد الجوانب ،حي��ث حقق األبطال
ً
أرقام��ا س��ورية جدي��دة وميدالي��ات
وتأهي� ً
لا إلى بطولة العال��م ،ووعدهم
بزيادة االهتم��ام الم��ادي والمعنوي

وتأمي��ن األدوات والتجهيزات الخاصة
أللعاب الرياض��ات الخاصة ،وأكد على
االهتم��ام بجرحى القوات المس��لحة
الذي��ن يرغبون ف��ي ممارس��ة رياضة
المنافس��ة والذين ت��م تأمين بيوتات
خاصة لهم للتدري��ب وذكرهم بحكمة

«س��يد الوطن» الس��يد الرئيس بشار
األس��د ال��ذي س��اوى بي��ن الرياضة
السورية التي ترفع علم الوطن وتعزف
النش��يد األعلى في المحافل الرياضية
الخارجي��ة والجندي ال��ذي يدافع عن
أرض الوط��ن ،وطال��ب اتح��اد اللعبة

بتحفيز اللج��ان الفني��ة بالمحافظات
على زيادة االهتمام باس��تيعاب ذوي
الرياض��ات الخاصة ومش��اركتهم في
بط��والت الجمهورية إلصطف��اء النوع،
وختم حديثه بتوجيه الش��كر لالعبين
األبط��ال والمدربي��ن واتح��اد اللعبة

في نادي الطليعة ..استقالة شفهية وأبناء النادي يسابقون الزمن للحفاظ على االستقرار
عمار شربعي
أيام صعبة غير مس��بوقة ضربت بقوة في
ن��ادي الطليعة في اآلون��ة األخيرة بدأت
عقب خس��ارة فريق الك��رة للقب الكأس
الجمه��وري ،وما خلفته م��ن مضاعفات
متتالية أثرت بش��كل أو بآخر على س��ير
العم��ل بالن��ادي خاصة في ه��ذا الوقت
بال��ذات ،حي��ث جمي��ع األندية تس��ارع
لترتي��ب بيته��ا اإلداري والفن��ي ولك��ن
األمور في نادي الطليعة صاحب الشعبية
الكبيرة ً
جدا في حماه وريفها كانت تسير
بشكل مختلف.

تداعيات خيبة الكأس

أش��د المتش��ائمين بفري��ق الطليعة لم
يصدق ما حصل للفريق في نهائي الكأس
أم��ام الوثبة وخاص��ة أن المعطيات التي
أفرزه��ا اللقاء صب��ت في صال��ح الفريق
دون شك ،فالفريق تقدم أو ًال ولم يحافظ
ولعب خصمه ناقص الصفوف ولم يستغل
وتقدم بركالت الترجيح وأهدر خصمه ولم
يس��تفد ،هذه األمور مجتمعة ضربت بقوة
س��معة مدرب الفريق ماهر بحري الفنية

وال��ذي وجد نفس��ه بين ليل��ه وضحاها
يتحول من مدرب يمتلك شعبية واسعة
إلى م��درب غير مرغوب به لدى الكثيرين
وسارعت جماهير النادي لتحميله أسباب
الخس��ارة ووصفته بالمدرب غير الجريء
وال��ذي ال يفيد الفريق مس��تقب ًال ومابين
ً
ومعارض��ا له وهم األغلبية
مؤيد للبحري
حاول��ت إدارة النادي ممثل��ه بمدير الكرة
فض��ل النايف امتصاص غض��ب الجمهور
ً
موس��ما
قب��ل تقديمه كم��درب للفريق
ً
جديدا ولكن ما حصل لم يتوقعه أحد

البحري خارج أسوار النادي

ي��وم الثالث��اء الماض��ي انتش��رت على
صفح��ات التواص��ل االجتماع��ي الكثير
من األخبار فيم��ا يتعلق ببقاء البحري أو
رحيل��ه ،وفي وقت ظن في��ه الجميع أن
األمور حس��مت وأنه سيستمر مع النادي
بعد اتفاق رس��مي بين��ه وبين مدير الكرة
وعض��و اإلدارة فض��ل الناي��ف ،خاصة أن
البح��ري أك��د للنايف بأنه س��يتبعه إلى
دمش��ق للتف��اوض مع العبي��ن جيدين
كان البح��ري قد حددهم م��ن قبل وفي
وقت كان في��ه النايف ينتظره بدمش��ق
كان البح��ري ف��ي الالذقي��ة لتوقيع عقد

هال األعور ..بطلة في  6رياضات
وتطمح باأللقاب الخارجية

لقيادة فريق تش��رين للموسم القادم هذه
التداعي��ات غير المتوقع��ة خلقت فوضى
إدارية كبيرة ودفعت القائمين على الفريق
وداعميه لالجتماع الس��ريع لضبط األمور
وفتح باب الحوار المباشر مع بعض العبي
الطليعة ممن انته��ت عقودهم قبل فتح
باب الحوار المباش��ر م��ع مدربين أثنين
للتوقيع ألحدهما والذي س��يتكفل بدوره
حس��ب كالم النايف باختيار أس��ماء من
القائمة حسب رغبته

فراغ إداري

ً
متوقع��ا وحس��ب المعلومات
كم��ا كان

إدارة نادي الفتوة تبصر النور بعد عناء ومهام كبيرة تنتظرها
اإلدارة الجديدة

تألقت في ميادي��ن ألعاب القوى
وباتت بطلتها بالوثب العالي وفي
مقدمة الجمهورية بالوثب الطويل
وس��باق  400م حواجز والمش��ي
الس��ريع( ..هال األع��ور) لم تكفها
النجومي��ة واأللقاب ب��أم األلعاب
حيث تزعمت بطول��ة الجمهورية
للترياثلون ً
أيضا بوقت سابق وكان
ً
اختبارا لبطولة كأس آسيا بتايلند،
لترمي بالمس��دس الهوائي وتحرز
برونزية الجمهوري��ة ً
أيضا ..هادئة
وواثق��ة وطموحة ،وف��ي حديث
بطوالته��ا وتنوعه��ا وتحضيراتها
التقت «االتحاد» الناش��ئة النجمة
الت��ي قال��ت بداي��ة :تحضيراتي
الحالي��ة منصبة نحو المش��اركة
ببطولة غرب آسيا في لبنان خالل
ش��هر آب القادم برياض��ة الوثب
الطويل ومن الممكن أن أش��ارك
برياضة أخرى ضمن ألعاب القوى.
وأضاف��ت «هال» :أتمرن بش��كل
يومي وليس هناك نوعية محددة
للتماري��ن ألن الرياض��ة تتطل��ب
العمل عل��ى أثكر من نوع كتقوية
واألدراج والس��رعات ،والتحم��ل،
وحفرة الس��باق بحس��ب البرنامج
ال��ذي وضع��ه مدرب��ي ل��ي وهو
الكوتش والء الخطيب.

تحضير متواصل

الت��ي وصلتنا قبل نهائي ال��كأس أن بقاء
ً
ً
مرتبطا
رئيسا للنادي
المهندس خالد زكية
بلقب كأس الجمهورية وبالفعل ما إن وصل
الزكية إلى حماه حتى نش��ر على صفحته
الشخصية خبر اس��تقالته وعزاها ألسباب
صحية ولك��ن هذه االس��تقالة ل��م تصل
حتى كتابة هذه الس��طور إلى فرع تنفيذية
حماه وتأخيرها قد يعرقل سير العمل في
مرحلة تحس��ب فيها كل دقيقة وقد علمنا
من مصادر مؤك��دة أن المهندس مصطفى
شعيرة س��يتولى مهمة رئاسة النادي ً
خلفا
للزكية والمس��ألة كما أك��د لنا أحد أعضاء

لم ينقط��ع االهتمام بك��رة الطليعة من
جانب داعمي الفريق وخاصة رجل األعمال
فادي الحلبي الذي تكفل بمساندة الفريق
ً
وتحديدا في ه��ذه المرحلة الحرجة التي
أفرزت رحيل أربعة أشخاص مهمين وهم
رئيس النادي وعضوا اإلدارة تمام مراد آغا
ومحمود علواني وم��درب الفريق البحري
ً
ترميما لإلدارة ستكش��فه
ومن المؤكد أن
األيام القليلة القادم��ة بعضوين جديدين
مميزي��ن باإلضافة للمهن��دس مصطفى
ش��عيرة والذي وعد بتقدي��م مبلغ ضخم
للنادي فور تس��لمه مه��ام رئيس النادي
ومم��ا ال يعرفه أح��د أن إع��ادة هيكلة،
فريق الك��رة وصل لمرحل��ة متقدمة ً
جدا
وأن الس��رية التام��ة والصمت في العمل
ه��ي أهم م��ا يميز عم��ل القائمين على
هذا الموضوع وه��م فضل النايف وفادي
الحلب��ي ورجل ثالث طلب عدم الكش��ف
عن اس��مه وم��ن المؤكد كم��ا علمنا أن
رئيس النادي القادم يقوم باإلشراف على
جميع تفاصيل النادي قبل وصوله لغرفة
القرار.

بسام العرسان رئيسًا لمجلس اإلدارة

بعد سلسلة من المشاورات واالتصاالت من
قب��ل اللجنة التنفيذية بدي��ر الزور ومصادقة
المكتب التنفيذي لالتح��اد الرياضي العام،
أبصرت إدارة نادي الفت��وة النور لتغلق أولى
الصفحات لجهة الفراغ اإلداري ولتبدأ مرحلة
جديدة من العمل بما يخص أزرق الدير الذي
راهن الكثي��رون على عدم ق��درة التنفيذية
على تش��كيل إدارة جديدة في ظل الظروف
الصعب��ة التي عصف��ت بالفتوة ف��ي الفترة
األخي��رة في وق��ت فضلت اإلدارة الس��ابقة
االس��تقالة لظروف خاص��ة ،والمهم في هذا
األمر أن هذا التعاطي الس��ريع مع هذا األمر
من قبل تنفيذي��ة دير الزور اعتبره الكثيرون
ً
إنجازا يس��جل له��ا برغم ان األم��ور المالية
يعتبرها بعضهم بغاية الصعوبة وكذلك وضع
الالعبي��ن الذين ينتظرون م��ن يفتح معهم
موضوع تجديد العقود.

أك��دت النجمة هال أنه��ا تتدرب
ً
ً
تقريبا أي بعد
يوميا منذ  3أش��هر
معس��كرها األخير وتدريباتها في
ً
حاليا،
الملعب البلدي بالس��ويداء
ً
علم��ا أنها لم تش��ارك بأي بطولة
خارجي��ة حت��ى اآلن وس��تكون
بطولة غرب آس��يا بواب��ة لتألقها
حيث قالت في ذل��ك :أنا جاهزة
من��ذ اآلن وطموحي إح��راز لقب
غ��رب آس��يا بش��كل مبدئي ألن
طموحي المستقبلي هو المشاركة
ببطوالت قارية وعالمية وستكون
لبنان بوابة ألول إنجاز خارجي في
حياتي وأول خطوة نجاح.

قرارات جديدة للمكتب التنفيذي

تحضيرات جديدة وإعادة هيكلة

ربيع حمامة

ً
رئيسا
اإلدارة الجديدة ضمت بس��ام العرس��ان
وعضوي��ة كل من صالح العان��ي وجهاد ديواني
ومحمد العرس��ان ومهند السالم ونصر حميدي
وخالد عب��د الحميد ،وفي اس��تعراض س��ريع
لمجمل األس��ماء ف��ي اإلدارة الجدي��دة يمكن
ً
أسلوبا
مالحظة أن التنفيذية اعتمدت هذه المرة
ً
ً
كلي��ا عما كانت
جديدا في التش��كيل يختلف
تعتمده في السابق فاإلدارة المشكلة تضم ثالث
شخصيات داعمة وأعلنت في أول لقاء لها أنها
جاهزة لتقديم كل الدعم المادي حتى يستطيع
الفتوة العودة إلى مساره الصحيح هذا من طرف
أم��ا من طرف آخر فاإلدارة تض��م خبرات فنية
لكرة القدم والي��د إضافة لوجود حكم وإعالمي
ً
وبعيدا
وهذا بالفعل يس��جل للجن��ة التنفيذية
ع��ن المجامالت فإن هناك مراهنات على عدم
قدرة اإلدارة الحالية على االستمرار لكن حديث
رئيس الن��ادي الجديد كان ل��ه وقعه اإليجابي
في األوس��اط الرياضية والعرس��ان ش��خصية
حازمة بقرارها ويعتمد أسلوب التعاون والعمل

الجماعي وهو ال يرضى أن يتحدث بش��خصية
رئيس النادي إال بلس��ان حال اإلدارة مجتمعة
يض��اف إلى كل م��ا ذكرت هو داع��م حقيقي
للفت��وة وقبل بالمهم��ة ألنه يعتب��ر أن الفترة
الحالية تحتاج لتعاون الجميع الن الفتوة كبير
باسمه ويحتاج محبة أبنائه ودعمهم.

مهام صعبة

أم��ام اإلدارة الجديدة مهام كبي��رة وصعبة لكن
بالعم��ل الج��اد يمكن أن نتغلب عل��ى الصعوبة
وه��ذا ما كان ومع أول يوم لصدور قرار تش��كيل
اإلدارة كان��ت االتصاالت حاضرة لتش��كيل جهاز
فني جديد وتس��مية مدرب ليتسلم أمور اختيار
الالعبين لتجديد عقودهم وحتى مساعد المدرب
سيكون من اختيار المدرب الذي سيتم تسميته.
أجواء إيجابية لفت الش��ارع الرياضي بدير الزور
الذي ن��ام قرير العي��ن وهو يطمئ��ن أن أمور
ناديهم باتت تس��ير باالتج��اه الصحيح والوقت
يداهمه وهناك فترة ليس��ت بالطويلة للدخول
في أجواء الدوري التي باتت قريبة وتحتاج إلى
إعادة ترتيب من جديد.

في أول لقاء له بعد تشكيل اإلدارة

بالعودة لما تق��دم نذكر باأللقاب
التي حصلت عليها هال األعور بعدة
رياض��ات لتكون ابنة ال��ـً 17
عاما
ً
ً
ورياضيا على حد
دراس��يا
متفوقة
س��واء ،أحرزت بطولة الجمهورية
للوثب العالي ومرك��ز ثان للوثب
الطوي��ل ،وبرونزي��ة الجمهوري��ة
لس��باق  400م حواج��ز ،وكل ما
س��بق لفئة الناش��ئات س��بقتها
برونزية الجمهورية للمشي السريع
لفئة الشبالت ،وبعد حصولها على
برونزي��ة رماي��ة مس��دس هوائي
شاركت باختبارات الترياثلون قبل
بطولة كأس آس��يا بتايالند ونالت
المرك��ز األول ،وكانت قد حصلت
على فضية الجمهورية بهذه اللعبة
ً
أيضا.
ووعد «ه�لا» أن تبق��ى مواظبة
عل��ى تدريباتها والتزامه��ا كونها
عل��ى الطريق الصحي��ح وببدايته
لتصل إل��ى األلقاب الخارجية من
أوسع أبوابها.

ويذكر أن البعثة تألفت من فايز الشيخ
علي عضو اتح��اد الرياض��ات الخاصة
ً
رئيس��ا وجمال عليوي ومصعب عيشة
مدربين ومن الالعبين:
 محم��د خال��د محمد :أح��رز ذهبيةرمي الرمح بتس��جيله رق��م  43.05م
وفضية الك��رة الحديدية  13.14م وهو
نفس رقم الفائز األول وتأخر عنه بفارق
المحاوالت وهو من التصنيف رقم .57
 عالء عبد الس�لام :أحرز ذهبية رميالرمح  19.38م وفضية الكرة الحديدية
 7.59وهو من تصنيف .53
 عل��ي أس��عد أح��رز ذهبي��ة الك��رةالحديدية  11.71م وفضية رمي القرص
 31.5م .وتصنيفه (أ)  11/مكفوفين.
وجاء ترتيب منتخبنا بثالثة العبين 13
ً
منتخبا من كل القارات.
على 43

إدارة النادي هي مسألة وقت ليس إال.

مالك الجاسم

ألقاب متنوعة
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العرسان :االعتماد على القواعد ويدنا ممدودة للجميع
ب��دأت إدارة الفتوة الجديدة العمل بش��كل مباش��ر
عملها مع الس��اعات األولى لصدور القرار في سعي
منها الس��تثمار الوقت واإلس��راع بترتي��ب البيت
الداخل��ي ألزرق الدير وف��ي أول لقاء لرئيس النادي
بس��ام العرسان وجه الش��كر لجماهير الفتوة وأبناء
المحافظة والقيادة الرياضية والسياس��ية على هذه
الثقة وقال :ه��ذا يضعنا أمام مس��ؤوليات جديدة
ونحن مستعدون لتحملها لرفع اسم الفتوة والعودة
به إلى زمن اإلنجازات واالنتصارات والفتوة سيبقى
ً
رمزا ألبناء هذه المحافظ��ة المعطاءة وبدأنا العمل
بشكل مباشر واألمر األول هو بتسمية مدرب للفريق
وهو بدوره س��يختار مساعده وتسمية الجهاز الفني
بالكام��ل وهو من يقوم باختي��ار الالعبين لتجديد
عقودهم وم��درب الفتوة القادم س��يكون من أبناء
ً
حكما.
المحافظة
وأضاف العرسان :االجتماع األول إلدارة نادي الفتوة
س��يعقد في دير الزور وتوزيع اللج��ان كذلك ومن
خالل هذا االجتماع س��يتم وضع الخطوط العريضة
ً
جهودا مضاعفة
لمرحلة العمل القادمة التي تتطلب
ً
ونحن في اإلدارة س��يكون القرار جماعيا والتعاون

كذلك.
أم��ا فيما يخص ع��ودة الفريق للعب ف��ي دير الزور
فقال :ه��ذا مرتب��ط بتجهي��ز الملع��ب وفي حال
تجهيزه سيعود الفتوة ً
فورا ألرضه وبين جمهوره أما
في الوقت الحالي س��نبدأ العم��ل في العاصمة في
المراحل األولى.

ً
س��ابقا بحاجة
وأضاف :المرحلة الحالية كما ذكرت
للعم��ل ونحن في قاموس��نا ال يوجد فش��ل ويدنا
نمده��ا للجمي��ع ألن الفت��وة يكبر بأبنائ��ه وينجح
بتعاونهم ومحبتهم وهذه س��مة موجودة وحاضرة
وس��تبقى والنجاح ً
دائما ً
وأبدا يصب لمصلحة أزرق
الدير ،وسيكون االهتمام األكبر في المرحلة القادمة
بالفئات العمرية والقواع��د ومتابعة العمل بالمركز
الموجود ف��ي جرمانا وكذلك التدريبات القائمة في
دير الزور للفئات العمرية.
وفيما يخ��ص اإلمكان��ات المادية قال العرس��ان:
إضافة إلى م��ا نقدمه نح��ن كإدارة من دعم مادي
س��يكون هناك اعتماد على المحبين والمخلصين
والداعمين من أبناء النادي ولدينا خطة لمش��اريع
اس��تثمارية لتنفيذها تس��اعد النادي في مشواره،
وفيم��ا يخص الجانب اإلعالمي االعتماد األكبر على
إطالق صفحة لنادي الفت��وة وإغالق كل الصفحات
غير الرسمية ولن نسمح بوجود أية صفحة أخرى.
وختم :نتمنى من أبناء محافظة دير الزور المعروفة
بطيبها وكرمها الوقوف ً
دائما إلى جانب نادي الفتوة
والعمل بيد واحدة لعودة الفتوة إلى سابق عهده.

حل الكادر التدريبي واإلداري لكرة الحرية

على خلفية خس��ارة رج��ال كرة الحري��ة أمام الجزيرة وفش��له بالصعود
لدوري األضواء ق��ررت إدارة الحرية إيقاف نش��اطات فريق الرجال وحل
الكادر الفني واإلداري بشكل كامل وذكر المهندس أنس بوادقجي رئيس
مجلس اإلدارة أن خطة اإلدارة بالموسم المقبل االعتماد على أبناء النادي
من الالعبين الناشئين والشباب حيث أصبح لدينا هذا الموسم مجموعة
من الالعبين الش��باب المميزين باإلضافة إلى بعض التعاقدات والمراكز
الهامة والضرورية وتعيين مدرب من أبناء النادي.
كما ق��ررت اإلدارة قبول اس��تقالة المدرب مهند الش��يخ ديب وتكليف
ً
مدربا لفريق الناشئين.
محمد نصر هللا

 30العبًا في فحوص أحزمة
الكاراتيه بدير الزور
بعد انقطاع ثماني سنوات أقامت اللجنة الفنية الفرعية للكاراتيه فحوص
أحزمة بمش��اركة ً / 30/
العبا والعبة بحضور مؤيد النجرس رئيس اللجنة
التنفيذي��ة لالتحاد الرياضي وطالل الصي��ادي رئيس مكتب ألعاب القوة
وضمت لجنة الفحوص المدرب محمد ملحم رئيس اللجنة الفنية الفرعية
للكاراتيه والمدرب علي ذياب أمين س��ر اللجنة وش��ارك في الفحوصات
كل م��ن :عم��ر ملحم – عب��د هللا ملحم  -عمر العب��د هللا  -محمد بقجه
جي – جاسم المنفي  -محمد مال صالح  -وسيم الرواي – حمزة كضيب
 محمد الموس��ى – عمر س��ليمان  -عبدهللا األحمد -محمود العثمان-خال��د دحوم -عمر عبدهللا -محمد الركاض -أمج��د البتال  -عيد خليفة
 محمود العنزي  -عمر جنيد -بكر نويصر  -وائل الرواي  -حس��ن ذياب– أميرة الذياب  -محمود الذياب  -محمد االحمد.
وأقيم��ت الفحوصات في صالة الكاراتيه في مق��ر اللجنة التنفيذية بدير
الزور.

الدارجون يتنافسوا في السويداء
تس��تضيف الس��ويداء بطولة الجمهورية لمنتخبات الدرجات في الفترة
م��ن  11/13تم��وز الجاري بف��رق تتألف م��ن تحت  23عاما وش��باب
وناش��ئين وأش��بال لفئة الذكور وثبتت محافظات دمشق وريفها والرقة
ودرع��ا وحمص وحماه ،وطرطوس والالذقية والس��ويداء بفريقين أ ،ب،
ومنتخب اإلدارة المحلية ،وتغيبت كل من حلب ودير الزور ،والحس��كة
والقنيطرة وإدلب.

أحر العزاء
 تلقى طارق نصر عضو المجلس المركزي لالتحاد الرياضي -
عضو اتحاد الرماية تعازي األسرة الرياضية بوفاة المغفور
له والده الدكتور المهندس زياد نصر.
أسرة االتحاد تتقدم من ذوي الفقيد بأحر العزاء وتسال
اهلل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
 تلقى ع��ام��ر ال��ح��و رئ��ي��س ن���ادي داري���ا وع��ض��و اللجنة
التنفيذية لالتحاد الرياضي لريف دمشق األسبق تعازي
األهل واألصدقاء بوفاة المغفور لها زوجته الفاضلة
«أسماء» السيسي ،أسرة جريدة «االتحاد» تتقدم من
الصديق العزيز بأحر العزاء.

كرة السلة
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الدور النهائي لدوري سلة الرجال 2019 / 2018

تقدم مستحق للجالء والجيش واالتحاد والوحدة للدور نصف النهائي
أبي شقير
ش��هدت منافس��ات ال��دور ربع
النهائ��ي (دور الثمانية) بالجولة
األول��ى الت��ي أقيم��ت الثالثاء
الماض��ي ل��دوري الرج��ال لكرة
الس��لة موس��م 2019 / 2018
ً
ً
ً
وقياس��يا للجالء على
كبيرا
فوزا
جاره اليرم��وك بفارق ( )40نقطة
فيما تج��اوز الجيش مباراته مع
مس��تضيفه الحرية بف��ارق ()11
نقط��ة وعاد االتح��اد من حمص
بفوز مستحق على الكرامة بفارق
( )14نقط��ة وفي دمش��ق حقق
ف��وزا ً
ً
قويا عل��ى الثورة
الوح��دة
بفارق ( )26نقطة ومن المقرر أن
يتجدد لقاء المتنافس��ين بالدور
ربع النهائي مس��اء أمس الجمعة
وفي حال حق��ق الثورة أو الحرية
أو الكرامة أو اليرموك يتم إقامة
مب��اراة فاصل��ة اليوم الس��بت،
وكان الج�لاء حافظ على صدارته
للترتي��ب بعد فوزه عل��ى الثورة
بالجول��ة األخيرة ورغ��م تعرضه
للخس��ارة أمام الوح��دة بالجولة
ما قبل األخيرة وش��هدت الجولة
تس��جيل الكرامة نتيج��ة جيدة
بالفوز على االتح��اد بأرضه وبين
جمهوره ........إليكم التفاصيل:

فوز مستحق للوحدة

مساء الثالثاء الماضي التقى بالدور
ربع النهائي بصالة الفيحاء بدمشق

الث��ورة وج��اره الوح��دة وانتهت
المب��اراة بفوز كبي��ر للوحدة بفارق
( )26نقط��ة ( )76/50حي��ث بدأ
الوحدة المباراة بالتشكيلة المؤلفة
من ع�لاء إدلب��ي ومجد عربش��ة
ومحم��د الحاضري ومح��ي الدين
قصبل��ي ومن��ار حمد فيم��ا لعب
الثورة بالتشكيلة األساسية المؤلفة
م��ن محم��د إدلبي وي��زن معجل
وعمر إدلبي وجوزيف لطفي وفهد
ً
ونظرا للتركيز األفضل الذي
رمضان
لعب به الوحدة تقدم مع نهاية الربع
بفارق ( )8نق��اط ( )22/14بفضل
ثالثيتي ع�لاء واختراق��ات مجد
ونجاحه بالتس��جيل من الرميات
الح��رة إضاف��ة لمتابع��ات محي
الدين وف��ي الربع الثاني اس��تمر
تفوق الوحدة وزاد الفارق ( )6نقاط
إضافي��ة حي��ث انته��ى ()23/17
لتصبح النتيجة مع نهاية الش��وط
األول ( )45/31وشهد الربع الثاني
تسجيل الوحدة ثالث ثالثيات عبر
عماد حسب هللا ومجد عربشة فيما
س��جل الث��ورة ثالثيتي��ن غبر جو
مرجي وشقيقه مايكل ،وفي الربع
الثالث استمرت المجريات بنفس
السيناريو حيث انتهى الربع بتقدم
الوح��دة بفارق ( )8نق��اط ()15/7
بفضل تميز ش��ريف العش ومحي
الدي��ن ومجد فيما ح��اول مدرب
الث��ورة تغيير طريق��ة لعب فريقه
بإشراك الرنكو ولكن عدم التوفيق

الماضي��ة والت��ي ش��كلت فرصة
لالعبي��ن المميزي��ن الذي��ن ل��م
تتأه��ل أنديته��م إل��ى األدوار
النهائية للمشاركة مع أحد األندية
المتأهل��ة ،مم��ا س��اعد الالع��ب
الممي��ز بالمحافظة على مس��تواه
الفن��ي ،ومنحت الفرص��ة لالعبين
المتواجدين خارج القطر لالنضمام
إلى أح��د األندية المحلية ومن ثم
رف��د المنتخبات الوطني��ة بهؤالء
الالعبي��ن .وكانت فرص��ة لألندية
المتأهل��ة ل�لأدوار النهائية بدعم
فريقها بأح��د ه��ؤالء الالعبين أو
تعويض أي إصابة يتعرض لها أحد
العبيها مم��ا يؤثر عل��ى حظوظها

بالمنافس��ة ،األمر الذي س��يؤدي
ً
أيض��ا إل��ى رفع المس��توى الفني
للبطولة وزيادة المنافسة والحماس
واستقطاب جماهير أكثر.
قرر اتحاد كرة الس��لة تطبيق آلية
الئحة الثقة وف��ق اآللية المعتمدة
ً
سابقا في المواسم الماضية بحيث
يستطيع النادي المتأهل إلى الدور
نص��ف النهائي لمس��ابقة الدوري
العام للرجال (المربع الذهبي) ضم
العبي��ن أثنين ،على أن يكون أحد
الالعبين من الدوري السوري لكرة
الس��لة من جميع فئات��ه ودرجاته
والالع��ب الثاني من خ��ارج القطر
(إن رغب النادي بذلك).

جدول ترتيب الفرق النهائي
بس��بب العصبية عاب أداء معظم
العبي��ه وأصبح��ت النتيج��ة مع
نهايته ( )60/38وفي الربع األخير
تكافئ األداء بعد أن حسم المباراة
لصالح��ة وانته��ى ( )16/12ليفوز
الوحدة ويقترب م��ن الدور نصف
النهائ��ي وقد قاد المب��اراة الحكام
قاس��م الحموي ووسام زين زإيلي
رهجي.

الوحدة غلب الجالء

الس��بت الماضي أقيمت مباريات
الجول��ة األخي��رة لل��دوري حيث
ش��هدت تص��در الجالء بع��د فوزه
على مستضيفه الثورة بفارق ()23

نقط��ة  79/56وق��د انته��ت أرباع
المب��اراة (،24-11 ،12-12 ،19-12
 )24-21كم��ا تغل��ب الوحدة على
ضيفه الحري��ة بف��ارق ( )10نقاط
 80/70بع��د حصتي��ن اضافيتين
حيث انتهت أرباع المباراة ،19-13
)21-15( ،9-19 ،17-14 ،14-13
وفي حلب حقق الكرامة فوزا هاما
على مس��تضيفه االتح��اد بنتيجة
 ،73/74حيث انتهت أرباع المباراة
(14- ،18-19 ،23-14 ،18-25
 ،)16فيما ش��هدت الجولة ماقبل
األخي��رة (الجمع��ة) ف��وز الحرية
على مستضيفه الثورة بفارق نقطة

والحري��ة المتأه��ل م��ن االتحاد
والكرام��ة ويلتق��ي المتأه��ل من
الوح��دة والثورة م��ع المتأهل من
الجالء واليرموك.

واح��دة 61/ 62وقد انته��ت أرباع
المباراة (،20-14 ،12-24 ،17-17
 )13-6وف��از الوح��دة على ضيفه
الجالء بفارق ( )5نقاط  ،84/79بعد
التمديد لحصة اضافية وقد انتهت
أرب��اع المب��اراة (،18-17 ،11-20
 )18-13( ،)16-22 ،21-7وتغلب
اليرم��وك على ضيف��ه الكرامة في
حلب بفارق ( )10نقاط .81/71

أبو سعدى مدرباً لالتحاد

شهدت الجولة األخيرة من الدوري
اس��تقالة مدرب االتحاد ياسر حاج
ابراهيم وتكلي��ف عضو اتحاد كرة
السلة ونجم السلة السورية محمد
أبو سعدى الذي تقدم باستقالة من
عضوية اتحاد كرة السلة.

الدور نصف النهائي

من المقرر أن ينطل��ق دور األربعة
النهائ��ي (النص��ف نهائي) مس��اء
الثالث��اء الق��ادم ( )16/7حي��ث
س��يالقي المتأه��ل م��ن الجيش

الئحة الثقة

ً
نظرا للفائدة الفني��ة التي حققتها
آلي��ة (الئحة الثقة) في المواس��م

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الفريق
الجالء
الجيش
االتحاد
الوحدة
الثورة
الكرامة
الحرية
اليرموك
النصر
الساحل

لعب
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

فاز
16
16
13
11
9
8
8
6
2
1

خسر
2
2
5
7
9
10
10
12
16
17

نقاطه
34
34
31
29
27
26
26
24
20
19

في حلب ...نتائج طبيعية ووحده الكرامة يفاجئ االتحاد؟!
محمد هاشم إيزا
م��ع انطالق��ة منافس��ات المرحلة
الثانية من دوري كرة السلة للرجال
دور الثمانية استضافت صالة األسد
مواجهات اللقاء األول وأسفرت عن
تس��جيل نتائج طبيعي��ة ومتوقعة
فق��د تف��وق الج�لاء أول ترتي��ب
المرحلة األولى م��ن الدوري العام
عل��ى اليرموك الثام��ن وفق نظام
المس��ابقة ه��ذا الموس��م وتغلب
الجيش الثاني على الحرية السابع،
ووحده الكرامة أحدث مفاجأة كبرى
من العيار فوق الثقيل عندما تفوق
عل��ى االتح��اد أداء ونتيجة وس��ط
عرينه في صالة األس��د بحلب بفارق
نقطة واحدة وفاز بجدارة واستحقاق
لكن��ه قب��ل ي��وم واح��د تع��رض
للخس��ارة أمام اليرموك بفارق عشر
نق��اط ،فيم��ا تخلف الس��احل عن
مباراتيه في حلب ضمن منافسات
األسبوع األخير من الدور التمهيدي
لدوري س��لة الرج��ال ،وفي ما يلي
التفاصيل..

فاز األفضل

اليرموك × الجالء 56/96

المراقب��ان :مازن تاج الدين وأيمن
الطويل.
األرب��اع،13/24 ،21/18 ،9/24 :
.13/30
الحكام :مصباح فاخوري ،د .صفوان
سيفو ،محمد عبه جي.
س��يطر الجالء على مباراته األولى
بالمطلق وتفوق على جاره اليرموك

بفارق واسع بلغ  40في لقاء طابقي
بدأت مالمح الحس��م من��ذ الربع
األول عندم��ا تقدم الج�لاء 9/24
من خالل يعق��وب وعبيد وصدير
وجليالتي ،ف��ي الربع الثاني قلص
ً
نسبيا عندما تقدم
اليرموك الفارق
 21/18بثالثي��ات جكرجيان والفرا
لتصب��ح النتيجة  30/42فيا لثالث
هيمن الجالء على الملعب وس��ط
مح��اوالت من دحك��ول ويراونت
فانته��ى للج�لاء  13/24ليرتف��ع
الف��ارق إل��ى  43/66واختف��ت
المنافسة بالرابع بس��يطرة الجالء
 13/30عبرا لش��اب نوفو ونرسيس
وتوج الج�لاء جهوده بف��وز ناصع
صريح .56/96

المتابعة باألرقام

س��جل لليرموك يراونت جكرجيان
 ،30فارس الفرا  ،6محمود دحكول
 ،4ديك��ران ماكاري��ان  ،6رام��ي

العسلي  ،4بول فستقجيان  ،3فريج
مكاري��ان  ،2بيديك صرافيان نقطة
واحدة.
س��جل للجالء وس��ام يعقوب ،19
وائل جليالتي  ،18جورجي ناظاريان
 ،10جورج نوفو  ،10يامن حيدر ،10
إس��حاق عبيد  ،6جميل صدير ،10
مهران نرس��يس  ،6ش��ربل كرد ،4
مايكل شلبي .3
اصاب اليرموك  8رميات من خارج
القوس منه��ا  6ليراون��ت وواحدة
لفستقجيان ومثلها للفرا.
أصاب الج�لاء  8رميات من خارج
القوس تعاقب عليه��ا ناظاريان ،2
يعقوب  ،2وواح��دة لكل من نوفو،
عبيد ،شلبي ،حيدر.
احتس��ب الح��كام  23خط��أ على
اليرم��وك وخرج منه فس��تقجيان
بأخطائ��ه وحص��ل عل��ى  19رمية
سجل منها  10نقاط.

 21العبًا بالدعوة الجديدة لمنتخب الناشئين (تحت  17سنة)

ً
نظرا لموافقة اللجنة المنظم��ة للدورة الدولية الودية
المقررة ف��ي إيران على مقترح إتحادن��ا بتغيير الحد
االعلى لسن الالعبين المشاركين في البطولة من 16
إلى ً 17
عاما ،واس��تعدادا لمش��اركة منتخبنا الوطني
في ه��ذه البطولة المقررة م��ن  20 -14تموز ،2019
وجه اتحاد كرة الس��لة الدعوة إلى (ً )21
العبا لاللتزام
بالمعس��كر التدريبي الذي انطلق االثنين الماضي في
مدينة الفيحاء الرياضي��ة والالعبين المدعويين هم:
محمود خان طومان��ي – عمر مكناس  -أغيد الخاني

 عدي حمد – احمد محمود– أنس الحموي – راغبالجبة-س��عيد الحكي��م – أنس ياغ��ي – مجد قطان
– ج��ورج قريط – جمال ش��رتوح – فيليب الدخيل –
الي��اس عازرية – جورج دولماية – محمد نور كوس��ا
– بهاء نجار – بش��ار زرقة – بي��دروس معصرجيان –
هوفيك كلزي – بيدروس صرافي��ان ،ويتألف الجهاز
ً
الحي(مدربا
الفن��ي واإلداري للمنتخب من إي��اد عبد
ً
وطنيا) ويوسف ازغن وضياء قطان (مساعدي مدرب)
وخالد ظاظا (معالج).

أرقام

احتس��ب عل��ى الج�لاء  20خط��أ
وحص��ل على  31رمية حرة س��جل
منها  18نقطة.

احتس��ب عل��ى الحري��ة  22خط��أ
وحصل على  19رمية حرة اس��تثمر
منها  14نقطة.
احتس��ب عل��ى الجي��ش  20خطأ
وحصل على  26رمية حرة اس��تثمر
منها  16نقطة.

فوز الجيش

الحرية × الجيش 70/81

المراقب��ان طاه��ر جلب��ي وماجد
سنجقدار.
األرب��اع،18/25 ،15/23 ،11/19 :
.26/14
الحكام :مصباح فاخوري ،د .صفوان
سيفو ،محمد يحيى سبسبي.
بس��ط الجيش س��يطرته منذ بداية
المب��اراة وأنهى الربع األول لصالحه
 11/15وف��ي الثاني رف��ع الجيش
رصيده إلى  16نقطة بتفوقه 15/23
ليتقدم  21/42وفي الثالث زاده إلى
 23نقطة عندما أنهاه  18/25لتصبح
النتيج��ة  44/67وباألخي��ر خفض
الحرية الفارق بتقدمه  26/14وخرج
ً
خاسرا .75/81

فوز مقتدر

االتحاد × الكرامة 73/74

المراقب��ان محم��د صال��ح قبان��ي
وأيمن الطويل.
الح��كام :د .إيلي رهجي ،د .صفوان
سيفو ،محمد يحيى سبسبي.
األرب��اع،18/19 ،23/14 ،18/25 :
.14/16
واص��ل االتح��اد سلس��لة نتائج��ه
الس��لبية فتع��رض لخس��ارة جديدة
كانت أمام ضيفه الكرامة الذي لعب
مب��اراة للذك��رى على المس��تويات
البدنية والفني��ة والتكتيكية وحقق

ً
ً
مقتدرا ب��أداء عنوان��ه الجدية
ف��وزا
قوي��ا بدفاعه ً
ً
هادئا
والجماعية فكان
ً
ً
متألق��ا بهجوم��ه ،بعك��س
س��ريعا
أصح��اب األرض الذين ظه��روا على
غاية من التف��كك والفردية والضياع
وسوء التهديف وإهدار الكرات السهلة
والرميات الجزاء والضعف التام؟!
س��يطر الكرامة على الش��وط األول
 18/25وتف��وق طيل��ة الوقت بتألق
أبو عيطة وقصاب وكردي ولالتحاد
س��جل حري��ري وت��راب والصالح
والش��واخ ،في الثاني فرض االتحاد
س��يطرته  23/14وحق��ق أول تقدم
ل��ه بثالثية حيالن��ي  39/37وأنهى
الرب��ع لصالحه  41/39وس��جل عن
طريق العيس��ى والصالح وللضيوف
أبو عيطة ،في الثال��ث توازن األداء
والتس��جيل فتعادال  51/51وتقدم
الكرام��ة بثالثي��ة مجد ث��م تعادال
 54/54وعاد الكرامة فتقدم بس��لة

وأنهى الربع  18/19واستمر االتحاد
ً
متقدم��ا بنقطة واحدة
مع ختام��ه
 59/58بواس��طة عيس��ى وت��راب
وشواخ وللكرامة سجل قصاب وأبو
عيطة ،في الربع األخير كان التهديف
ً
متوازنا م��ن الطرفين وبقي االتحاد
ً
متقدما حتى ما قب��ل النهاية بأربع
ث��وان  73/72حين حصل الحتويك
على خطأ خارج القوس أصاب منها
بنجاح ث�لاث رميات جزاء خرج بها
الكرامة ً
فائزا باستحقاق  73/74بعد
تقدمه بالربع .14/16

إحصائيات

س��جل لالتحاد نديم العيس��ى ،19
محمود تراب  ،12توفيق الصالح ،11
دياب الشواخ  ،7أحمد يزن حريري
 ،8أحمد فراس المصري  ،7س��يبوه
خراجي��ان  ،3ناظم قص��اص نقطة
واحدة ،إياد حيالني .5
س��جل للكرامة مجد أب��و عيطة ،26

منتخبنا الوطني للسيدات
يستعد لبطولة غرب آسيا بكرة السلة

انطلقت األحد الماض��ي تحضيرات
ً
استعدادا
منتخبنا الوطني للسيدات
للمش��اركة ببطول��ة غ��رب آس��يا
للمنتخب��ات والت��ي س��تقام ف��ي
العاصم��ة األردني��ة عم��ان بالفترة
م��ا بي��ن  25/7/2019- 22القادم ،
وقد وجه اتحاد كرة الس��لة األسبوع
الماض��ي (الخمي��س) الدع��وة إلى
( )20العب��ة لالنضم��ام لمعس��كر
المنتخب وه��ن :اليس��يا مكاريان
وس��درة س��ليمان ونورا بشارة ورشا
س��كران وماري��ا دعيبس وس�لاف
خليل وهي��ا المالك��ي وليانا غنوم
وجيه��ان ممل��وك وف��رح أس��د
وكارولين أبو لطيف وبتول الس��يد
وابتس��ام الزير ومريم جانجي وجونا

مبيض وراما طرقجي وجود فطيمة
وأس��مى الحاج وآنا اصالنيان وريم
جلب��ي  ،وقد بدأ معس��كر بإش��راف
الم��درب الوطن��ي ه�لال الدجاني
فيما تألف الجهازين الفني واإلداري
م��ن روال زرق��ة (مس��اعد م��درب)
وجيس��ي دكرمنجي(إدارية) وماهر
ناصر(معال��ج فيزيائ��ي) ويت��درب
ً
يوميا بمع��دل حصتين
المنتخ��ب
تدريبيني��ن صباحي��ة ومس��ائية
وعلمت االتحاد أن العبة نادي الثورة
أليسيا ماكاريان تقدمت بإعتذار عن
ع��دم االلتحاق بالمعس��كر بس��بب
ظروفها العملية ومن الممكن دعوة
العبة الجالء المقيمة ببيروت رومي
الوند لتعويض غياب أليسيا.

حسن قصاب  ،13عبد الرحمن كردي
 ،12مهند حتوي��ك  ،8زياد جنيد ،7
جمي��ل مح��رز  ،2بس��ام معيني ،2
عمار سفور  ،2سبيع حسون .2
اصاب االتح��اد من خارج القوس 6
كرات للعيس��ى  3وواحدة لكل من
شواخ ،حيالني ،سيبوه.
أص��اب الكرامة من خ��ارج القوس
 5ك��رات للقصاب  ،2ك��ردي  ،2أبو
عيطة واحدة.
احتس��ب الح��كام  24خط��أ ض��د
االتح��اد حصل عل��ى  20رمية حرة
اس��تثمر منها  7نقاط وأهدر 13؟!!
وخرج الحريري بأخطائه الشخصية.
احتس��ب عل��ى الكرام��ة  24خطأ
وحصل على  26رمية جزاء استثمر
منها  17نقطة وأهدر .9

فوز جديد

اليرموك × الكرامة .81/71

المراقب��ان :طاه��ر جلب��ي وماجد
سنقجدار.
األرب��اع،13/19 ،12/18 ،25/17 :
.28/17
ً
ً
غالي��ا على
ف��وزا
حق��ق اليرموك
ضيفه الكرامة بف��ارق  10نقاط في
مباراة متقلبة تقدم أصحاب األرض
 28/17وقل��ص الضي��وف الف��ارق
بالثاني عبر تقدم��ه  12/18لتصبح
النتيجة  40/35وفي الثالث تجاوز
الكرامة الفارق وتقدم بنقطة عندما
أنهى الربع لصالحه  13/19فوصلت
إلى  53/54وباألخير بسط أصحاب
الملعب سيطرتهم التامة متفوقين
 28/17لتنته��ي المب��اراة بفوزهم
المستحق .81/71

عالمي

السنة  | 36العدد 1895
السبت  06تموز 2019

07

إعداد ربيع حمامة

غدًا المواجهة الختامية في كوبا اميركا..

برشلونة يتطلع لحسم
صفقة غريزمان قبل منتصف تموز
يأمل نادي برش��لونة في حسم
صفقة النجم الفرنس��ي أنطوان
غريزمان الع��ب أتلتيكو مدريد
خ�لال األي��ام القليل��ة المقبلة
ويتطلع إل��ى تقديم الالعب في
كامب نو يوم الخميس  11تموز
الجاري.
ويبلغ الش��رط الجزائي في عقد
غريزمان مع أتلتيكو مدريد 200
ملي��ون ي��ورو ،بينم��ا ينخفض
بحلول األول م��ن تموز الجاري
إلى  120مليون يورو ،وهو األمر
ال��ذي انتظره البارس��ا لحس��م
انتق��ال الالع��ب الفرنس��ي إلى
كامب ن��و ،لكن الن��ادي مازال
يأمل في تخفيض هذا الرقم.
وم��ن المق��رر أن يت��م تقديم
صفقات برش��لونة خ�لال األيام
القليل��ة المقبل��ة ،حيث ش��هد

يوم أمس الجمعة تقديم العب
الوس��ط الهولن��دي فرينكي دي
يونغ ،ثم الحارس البرازيلي نيتو
يوم اإلثنين أو الثالثاء.
ووفق��ا للتقاريرفإن��ه ف��ي حال

البرازيل كرست العقدة لألرجنتين وبيرو فاجأت تشيلي

إتم��ام صفقة غريزم��ان بحلول
نهاية األس��بوع الحالي ،فسوف
يب��دأ تدريبات��ه م��ع الفري��ق
الكتالون��ي يوم  14من الش��هر
الجاري.

إشبيلية يقترب من استعارة ظهير الريال
اقت��رب س��يرجو ريجيل��ون ظهير
أيس��ر لاير مدري��د م��ن االنتق��ال
إلى إش��بيلية في فترة االنتقاالت
الصيفية الحالية.
ً
ووفقا لتقارير فإن جولين لوبيتيجي
المدي��ر الفن��ي الحالي إلش��بيلية
والس��ابق للري��ال ه��و م��ن طلب
التعاق��د مع ريجيل��ون ولن يمانع
لاير مدريد في رحيل ريجيلون (22
ً
عاما) إلش��بيلية ولكن على سبيل
اإلعارة دون وجود خيار للشراء.
وتعاقد الملكي م��ع فيرالند ظهير
أيس��ر ليون م��ع وجود مارس��يلو
لتصبح فرص الالعب في المشاركة
ضعيفة للغاي��ة والجدير بالذكر أن
الريال كان يمتلك ظهير أيسر رابع

وهو ثيو هرنانديز ،والذي بات ً
قريبا
ً
أيضا من االنتقال إلى ميالن حيث

ً
تمهيدا
اجتاز الكشف الطبي بنجاح
لإلعالن الرسمي.

 3عوامل توجه البوصلة إليه

مارتينيز هل يكون نجم برشلونة القادم؟
خطف الوت��ارو مارتينيز مهاجم إنتر ميالن ومنتخب
األرجنتي��ن األنظ��ار اليه بع��د عروض��ه المميزة منذ
الموس��م المنصرم سواء برفقة النيراتزوري أو راقصي
التانغو.
وانض��م الوتارو إل��ى صفوف إنتر مي�لان في صيف
ً
قادما من راسينغ كلوب األرجنتيني في صفقة
2018
بلغت قيمتها حوال��ي  22.7مليون يورو وبعقد يمتد
حتى خمس سنوات مقبلة لعام .2023
ويش��ارك مارتينيز برفقة منتخب ب�لاده األرجنتيني
ً
حاليا في
في منافس��ات بطولة كوبا أمري��كا المقامة
البرازيل ،ويعد أفضل العبي التانغو في البطولة حتى
اآلن بعد تسجيله هدفين وتسببه في حصول منتخب
بالده على ركلة جزاء.
ومع تألقه صوب العمالق اإلس��باني برش��لونة أنظاره
نحو الموهبة األرجنتينية (ً 21
عاما) حيث تشير تقارير
صحفية إلى أن البارس��ا مس��تعد لدفع قيمة الشرط
الجزائي في عقد الالعب م��ع إنتر ميالن والذي ُيقدر
ب��ـ 111مليون يورو أما أب��رز العوامل التي ُتقرب نجم
التانغو من الرحيل إلى برش��لونة هي بالدرجة األولى
صداقة ميسي وقد يفكر الوتارو في مزاملة (البرغوث)
في برشلونة من أجل الحصول على دور أساسي وكبير
في المنتخب في الفترة المقبلة والس��يما بعد األنباء
التي خرجت وأفادت بأن اس��تبعاد م��اورو إيكاردي
مهاج��م إنتر ميالن من قائم��ة األرجنتين في الفترة
الماضية بسبب ليونيل ميسي.
األم��ر اآلخر هو تخم��ة المهاجمي��ن لإلنترحيث بدأ
النادي في إعداد خارطة طريق جديدة من أجل إعادة

رس��خ منتخ��ب البرازي��ل العق��دة
لنظي��ره األرجنتين��ي بف��وزه عليه
بهدفي��ن دون رد ف��ي نصف نهائي
كوب��ا أمري��كا  2019وبذلك نجحت
في إقص��اء األرجنتين خالل آخر 5
مواجهات جمع��ت بينهما في هذه
البطولة.
وس��قط راقصو التانغو أمام البرازيل
في ربع نهائي نسختي  1995و1999
باإلضافة إلى نهائي نس��ختي 2004
و 2007ونص��ف نهائ��ي النس��خة
الحالية.
ويعود آخ��ر انتصار لألرجنتين على
البرازي��ل ف��ي كوبا أمري��كا خالل
الوق��ت األصلي ،إلى نس��خة 1991
عندما تفوق األلبيسيليستي بنتيجة
(.)3-2
وأحرز ثنائي��ة السيليس��او غابريل
خيس��وس في الدقيق��ة  19عندما
اس��تخلص داني ألفيش الكرة قبل
أن ي��راوغ رقيبه ويم��رر إلى روبرتو

فيرمينو في الناحية اليمنى ،فأرسل
األخير كرة «مقش��رة» إلى جابريال
خيس��وس ال��ذي أودعها الش��باك
بسهولة من مسافة قريبة ،.وروبيرتو
فيرمينو عند الدقيقة  71ومن هجمة

زيدان يالمس حلم بوغبا وعينه على ساديو ماني
بات الفرنس��ي زي��ن الدين زي��دان المدير
الفني لريال مدريد في طريقه لتحقيق حلمه
بالتعاقد مع مواطنه بول بوغبا العب وس��ط
الشياطين الحمر.
ً
ووفق��ا لتقارير اس��بانية فإن زي��دان أخبر
فلورنتينو بيريز رئيس لاير مدريد منذ اليوم
األول له م��ع الميرنجي ،إنه يري��د التعاقد
م��ع بوغبا مش��يرة إلى أن زي��دان يرى أن
بوغبا س��يكون مفتاح لعب الفريق بالموسم
المقب��ل ،بينما تت��ردد إدارة لاير مدريد في
إب��رام الصفق��ة بس��بب األداء ال��ذي قدمه
الالعب في الموسم األخير مع اليونايتد.
ودف��ع تعن��ت إدارة مانشس��تر يونايتد في
التخل��ي ع��ن بوغب��ا لاير مدري��د للتحول
صوب أهداف أخرى في خط الوس��ط مثل
الدنماركي كريس��تيان إريكسن العب وسط
توتنهام.
ً
وأوضح��ت أن زيدان كان حاس��ما وعندما
شاهد إدارة لاير مدريد تتجه إلبرام صفقات
ً
دائما «أري��د بوغبا» لكن
أخرى ظل ي��ردد

إدارة الميرنغ��ي س��تحاول إرض��اء زي��دان
بالتعاقد مع بوغبا ولكن ذلك س��يتم ً
وفقا
الس��تراتيجية عنوانه��ا «الصبر» بحس��ب
التقارير ذاتها.
وين��وي لاير مدريد ع��دم التعجل في جلب
بوجبا قبل بداية فترة االس��تعداد للموس��م

أرسنال يعلن عن أولى صفقاته

الفريق لواجهة كرة القدم اإليطالية والعودة للمنافسة
عل��ى األلق��اب ويرغب ف��ي التعاقد م��ع اثنين من
المهاجمين من بي��ن األفضل في الدوريات الخمس
الكبرى هما روميلو لوكاكو مهاجم مانشس��تر يونايتد
وإيدين دجيكو قناص روما.
العامل الثالث المحرض الس��تجالب الالعب هو حالة
سواريز والحالة البدنية الضعيفة لألوروغواياني مهاجم
الفريق األساس��ي ويرغب الفري��ق الكتالوني في ضم
عنصر هجومي قوي قادر على البقاء في قمة مستواه
لفترة طويل��ة ،فيما يبدو الوتارو أق��رب المهاجمين
المرشحين لخالفة سواريز.

كش��ف نادي أرس��نال الستار عن
أولى صفقاته ف��ي فترة االنتقاالت
ً
ووفق��ا للموقع
الصيفي��ة الجارية
الرسمي للغانرز فإن النادي اللندني
تعاق��د م��ع غابريي��ل مارتينيلي
صاحب الـ ً 18
عاما لمدة  5مواسم
ً
قادما من نادي إيتوانو البرازيلي.
ويجي��د مارتينيل��ي اللع��ب ف��ي
مركزي المهاجم الصريح ،والجناح
األيسر ،كما إنه يتميز بقامة طويلة
( 180سم).
وتش��ير العدي��د م��ن التقاري��ر
الصحفية إلى أن أرس��نال يخصص
 40مليون إسترليني فقط من أجل

دعم صفوفه بالعبين في الميركاتو
الصيفي.

شباب إسبانيا بزعامة أوروبا

ف��از المنتخ��ب اإلس��باني بلقب��ه
الخام��س ف��ي بطولة أوروب��ا لكرة
القدم للشباب تحت  21عاما بتغلبه
على المنتخب األلماني حامل اللقب
 1 / 2ف��ي تك��رار للمب��اراة النهائية
بنسخة .2017
وتق��دم المنتخ��ب اإلس��باني في
الدقيقة السابعة بهدف سجله فابيان
رويز بينا مس��ج ًال هدف��ه الثاني في
أرب��ع مباريات م��ع المنتخب ،وفي
الدقيقة  69أضاف داني أولمو الهدف
الثاني للمنتخب اإلسباني ..ولم يكن

م .سالم عالوي

الجدي��د ،ولكنها قد تحس��م األمر في نهاية
الميركاتو كما حدث م��ن قبل عند التعاقد
م��ع الويلزي غاري��ث بي��ل والكرواتي لوكا
مودريتش.
يذكر أن مانشس��تر يونايتد س��بق أن حدد
 150مليون إس��ترليني للتخلي عن خدمات

راشفورد يجدد مع
يونايتد حتى 2023

جدد المهاجم الدولي ماركوس
راش��فورد عقده مع مانشس��تر
يونايتد حتى عام .2023
ً
عاما)
ويعتب��ر راش��فورد (21
اب��ن الن��ادي حي��ث حص��ل
عل��ى تكوينه في��ه كما خاض
 32مب��اراة دولي��ة في صفوف
منتخب بالده وأشاد به مدرب
مانشس��تر يونايت��د النرويجي
أول��ي غونار سولس��كاير بقوله:
يعتب��ر مارك��وس أح��د أب��رز
الالعبين اإلنكلي��ز الموهوبين
في جيله ولديه مس��تقبل رائع
في صف��وف هذا الن��ادي وأنا
س��عيد لكونه وق��ع على عقد
جديد.

بوغبا هذا الصيف.
هل يضحي بأسينسيو؟
ذكرت مص��ادر مقربة من الن��ادي الملكي
أن األخي��ر اقترح على ليفربول إجراء صفقة
تبادلية في س��بيل االس��تفادة من خدمات
النجم السنغالي ساديو ماني.
وأوض��ح المص��در أن مس��ؤولي لاير مدريد
وافق��وا على انتق��ال ماركو أسينس��يو إلى
«الريدز» خ�لال فترة االنتق��االت الصيفية
الجارية لكن في حال��ة واحدة فقط ،وتابع:
لاير مدريد معجب للغاية بالسنغالي ساديو
ماني ،وس��يكون الفرنسي زين الدين زيدان
س��عيدا إذا نج��ح ف��ي التعاقد مع��ه هذا
الصيف.
وأردف :ليفرب��ول يح��ب أس��لوب لع��ب
أسينس��يو البالغ من العمر  23عاما كما إنه
يحتاج العبا مثله في خط الوسط الهجومي
مثله.
يشار إلى أن عقد ساديو ماني ( 27عاما) مع
ليفربول ينتهي في صيف عام .2023

كوفاسيتش باق في تشيلسي
أعل��ن نادي لاير مدري��د رحيل العبه
الكرواتي ماتيو كوفاس��يتش بشكل
نهائي إلى صفوف تشيلس��ي بش��كل
نهائي خالل سوق االنتقاالت الصيفية
الحالية.
ونش��ر النادي عبر موقعه الرس��مي:
اتفق لاير مدريد وتشيلس��ي على نقل
الالعب ماتيو كوفاسيتش بعقد دائم،
والنادي يريد أن يش��كر كوفاسيتش
على كل هذه الس��نوات من التفاني
والكف��اءة ف��ي العم��ل والس��لوك
المثال��ي ،ويتمن��ى ل��ه التوفيق في
المرحلة الجديدة.
وأشارت تقارير صحفية إنكليزية خالل
الفترة الماضية إلى أن قيمة الصفقة
بلغ��ت  45ملي��ون جنيه إس��ترليني
دفعها البلوز إلدارة لاير مدريد.

وش��ارك كوفاس��يتش في  51مباراة
بقمي��ص تشيلس��ي ف��ي مختل��ف
المسابقات الموس��م الماضي ،وكان
عضوا ً
ً
بارزا ف��ي تحقيق لقب اليوروبا
ليغ على حساب أرسنال.

ديوكوفيتش وبارتي
يحافظان على زعامة كرة المضرب العالمي

توتنهام يبرم صفقته األولى منذ  18شهرًا
أعل��ن نادي توتنه��ام تعاقده مع ج��اك كالرك من ليدز
يونايتد ،الذي سيبقى معه الالعب على سبيل اإلعارة.
وتعاقد توتنهام مع كالرك( ً 18
عاما) بعقد يس��تمر حتى
 2023لكن الالعب سيس��تمر ضمن صفوف فريقه الحالي
على سبيل اإلعارة في الموسم المقبل.
وس��جل كالرك هدفين خالل  25مب��اراة خاضها بقميص
ليدز يونايتد في الموسم الماضي.
وقال كالرك في تصريحات لموقع توتنهام على اإلنترنت:
سعيد باالنضمام إلى توتنهام وخالل الفترة المقبلة سأبذل
كل ما بوسعي من أجل مساعدة ليدز يونايتد في الصعود
(للدوري الممتاز).
تج��در اإلش��ارة إل��ى أن كالرك يمثل أول صفق��ة يبرمها
ً
ش��هرا..
توتنهام وصيف بطل دوري أبطال أوروبا ،خالل 18
حي��ث لم يب��رم الن��ادي أي صفقات خالل آخ��ر فترتين
النتقاالت الالعبين.

خاطف��ة ،انطل��ق خيس��وس بالكرة
س��ريعا وراوغ زميله في مانشستر
سيتي نيكوال أوتامندي ببراعة قبل
أن يضع الكرة على طبق ذهبي أمام
فيرمينو الذي أودعها الشباك.

وأجرى مدرب المنتخ��ب البرزيلي
تيت��ي تعديلي��ن عل��ى تش��كيلته
األساس��ية الت��ي ف��ازت ب��ركالت
الترجي��ح عل��ى الباراج��واي ف��ي
ثمن النهائي ،فعاد كاس��يميرو من

اإليق��اف ليقوم بدور العب الوس��ط
المتأخر بدال من اآلن ولعب أليكس
ساندرو في مركز الظهير األيسر على
حساب فيليبي لويس.
ف��ي الناحي��ة المقابل��ة ،ل��م يجر
م��درب المنتخ��ب األرجنتين��ي
ً
ً
واحدا على
تغييرا
ليونيل سكالوني
تش��كيلته األساس��ية التي هزمت
فنزوي�لا  2-0ف��ي ثم��ن النهائي،
فتكون خ��ط الهجوم م��ن الثالثي
ليونيل ميس��ي وس��يرجيو أغويرو
والوتارو مارتينيز.
وتلتقي البرازي��ل بالنهائي مع بيرو
الذي فاجأ فج��ر الخميس منتخب
تش��يلي وتغلب عليه بهدفين دون
رد ..وذل��ك يوم غد األحد الس��اعة
الحادية عشرة مساء.
وتلتق��ي األرجنتي��ن مع تش��يلي
اليوم السبت الساعة العاشرة مساء
لتحدي��د صاح��ب المرك��ز الثالث
بالبطولة.

رئيس التحرير

الهدف الذي سجله نديم أميري في
الدقيقة  88كافيا للمنتخب األلماني
للحفاظ على لقبه.
وثأر المنتخب اإلسباني من خسارته
صف��ر  1 /أم��ام ألمانيا ف��ي نهائي
البطولة في نسخة .2017
وع��ادل البط��ل الرق��م القياس��ي
المسجل باس��م المنتخب اإليطالي
ً
تتويج��ا بلقب
كأكث��ر المنتخب��ات
بطول��ة أوروبا تح��ت  21عاما حيث
كان حقق اللقب أعوام  1986و1988
و 2011و.2013

أنــــور البكــر

مدير التحرير

حافظت أش��لي بارتي على صدارة التصنيف العالمي
ً
ً
واحدا في
تغييرا
لكرة المضرب للسيدات والذي شهد
المراكز العش��ر األولى حيث ارتقت األميركية سيرينا
ً
عالمي��ا في الوقت
ويليامز لتحتل المرتبة العاش��رة
الذي تراجعت فيه أرينا سابالينكا إلى المركز الحادي
عشر.
وفيم��ا يل��ي المراكز العش��رة األولى ف��ي التصنيف
العالمي:
 -1أش��لي بارت��ي -2 /نعومي أوس��اكا  -3/كارولينا
بليس��كوفا  -4 /كيكي بيرتن��ز -5/أنجليك كيربر-6/
بيت��را كفيتوف��ا -7//س��يمونا هالي��ب -8/إيلين��ا
سفيتولينا -9/سلوان ستيفنز -10/سيرينا ويليامز.
وحاف��ظ الصربي نوف��اك ديوكوفيتش عل��ى صدارة
التصني��ف العالم��ي للرج��ال والذي لم يش��هد أي
تغييرات في المراكز العشرة األولى.
وكان أب��رز المس��تفيدين من التصني��ف األخير هو
ً
مركزا ليتواجد
األميرك��ي تايلور فريتز والذي قف��ز 11

أيهم الحمزاوي

المدير الفني

ً
عالميا وذل��ك عقب تتويجه بلقب
ف��ي التصنيف 31
بطولة إيستبورن يوم السبت الماضي.
كم��ا تقدم البريطان��ي كايلي إيدمون��د مرتبة واحدة
ً
عالميا وقف��ز اإليطالي لورينزو
ليحت��ل التصنيف 30
مرك��زا ليحت��ل التصني��ف  46عالمياً،
ً
س��ونيجو 29
وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة أنطاليا المفتوحة يوم
السبت الماضي ً
أيضا.
وارتقى اإلس��باني بابلو كارينو بوس��تا  9مراكز ليحتل
ً
عالمي��ا بعد وصوله إل��ى نصف نهائي
التصني��ف 50
بطولة أنطاليا المفتوحة ،وقفز األميركي س��ام كويري
ً
ً
عالميا بعد وصوله إلى
مركزا ليحتل التصنيف 65
14
نهائي بطولة إيستبورن.
وفيم��ا يل��ي المراك��ز العش��رة األول��ى -1:نوف��اك
ديوكوفيتش  -2/رافائي��ل نادال -3/روجر فيدرر-4/
دومينيك ثيم -5/ألكس��ندر زفيريف -6/ستيفانوس
تسيتس��يباس -7/ك��ي نيش��يكوري -8/كيف��ن
أندرسون -9/كارين خاشانوف -10/فابيو فونيني.

سورية  -دمشق  -برامكة
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مئات الرياضيين يتنافسون على ألقاب  26لعبة رياضية

معسكر تدريبي مغلق لمنتخبي الكرة الطائرة للرجال والسيدات غدًا افتتاح دورة دمشق الرياضية الثالثة «لعيونك يا شام»
محمد عجان
ً
اعتبارا من ي��وم الخميس
تنطل��ق
القادم في صالة الس��ودا بطرطوس
منافس��ات ال��دور النهائي للس��تة
األوائل م��ن أندية الدرج��ة األولى
للك��رة الطائ��رة للس��يدات بطريقة
الدوري من مرحل��ة واحدة لتحديد
بطل الدوري العام ولمدة خمس��ة
أيام.
فيما تبدأ منافس��ات الدور النهائي
للس��تة األوائل من أندي��ة الدرجة
ً
اعتبارا من األول من
األولى للرجال
آب القادم ً
أيضا بطريقة الدوري من
مرحلة واحدة وفق تجمع س��يحدد
مكانه في وقت الحق.

ً
وخالف��ا لم��ا أش��يع ع��ن تأجيل
الدوري العام وألجل تبيان الحقيقة
فقد اتصلنا بأمين س��ر اتحاد الكرة
الطائرة مفيد شريط الذي أفادنا بما
يلي :إن الدوري العام لنهائي أندية
الدرجة األولى للرجال والس��يدات

لم يؤجل إنما جرى تعديل بطريقة
إجرائ��ه التي كانت مق��ررة بطريقة
ً
ً
وإيابا وذلك بطريقة
ذهاب��ا
الدوري
التجم��ع بس��بب دع��وة منتخبي
الرج��ال والس��يدات إلى معس��كر
تدريبي مغلق لم��دة ً 15
يوما ألجل

الس��فر إلى األردن إلج��راء لقاءات
ودي��ة مع منتخب��ات األردن وذلك
بتاري��خ  23تم��وز الحال��ي ولمدة
أس��بوع وقد تم دعوة ً 16
العبا و16
العبة للمعسكر يتم اختيار  12العباً
و 12العبة في نهاية المعسكر.
وبهذه المناس��بة أق��ول إننا نملك
العبين والعبات على مستوى فني
وكفاءة عالي��ة وإمكاني��ات جيدة
وه��ي فرص��ة ذهبي��ة لمنتخباتنا
للع��ودة إلى المش��اركة في دورات
وبط��والت عربي��ة وقاري��ة ونحن
مؤهلون للمنافسة والمقارعة وأقول
إن مصلح��ة المنتخب��ات فرض��ت
تعدي��ل طريقة منافس��ات الدوري
وبالتأكيد كل فرق الدوري استعدت
بشكل جيد تؤهلها للمنافسة.

مع ختام مرحلة اإلياب تشرين بطل أندية الالذقية لصغار السلة
اختتمت منافسات مرحلة اإلياب لدوري كرة السلة
لالذقي��ة للصغار بمش��اركة أندية تش��رين ،حطين،
التضامن ،الشرطة.
وش��هدت منافس��ة مثي��رة وقوية وتب��ادل للمراكز
والترتيب عن مرحلة الذهاب فقد تصدر فريق صغار
تش��رين مرحلة اإلياب بج��دارة وتمي��ز وأداء فني
متمك��ن وعامر بالمهارات والمس��توى وفاز بجميع
مبارياته على النحو التالي:
تشرين × حطين  ،39/38تشرين × التضامن ،41/39
تشرين × الشرطة .35/25
وبحس��اب مرحلتي الذهاب واإلياب تصدر تش��رين
المرحلتي��ن برصيد  11نقطة حي��ث فاز في خمس
مباريات وخسر واحدة أمام التضامن ً
ذهابا.

فرسان الدوري

مث��ل فريق صغ��ار تش��رين الالعب��ون :فايز
س��معان ،ف��ادي حاتم ،ص�لاح القاضي ،جاد
الي��اس ،جودت ديوب ،ج��ورج حداد ،محمود
طريفي ،مجد شيحا ،س��معان خوري ،ريمون
خ��وري ،كريم خش��فة ،مصطفى عنت��ر ،جاد
حداد ،علي محمود ،هاش��م رجب ،عابد بشر،
يوش��ع كوس��ا ،يدرب الفريق إبراهيم حلبي،
محمد عي��د ،عبد الرحمن قباني مس��اعدين،
راما راعي إدارية.

وجاء فري��ق التضامن بالمركز الثان��ي وهو متصدر
مرحلة الذهاب بجدارة لكنه تعرض لخس��ارتين ً
إيابا
أمام حطين  32/36وأمام تش��رين  39/41وفاز على
الشرطة  49/41وجمع  10نقاط.
وح��ل فريق صغار حطين بالمرك��ز الثالث حيث فاز
عل��ى التضامن  39/32وخس��ر أمام تش��رين بفارق
نقطة واحدة  38/39وأمام الشرطة ً
أيضا بفارق نقطة
 33/34وجمع  8نقاط.
ً
وأخيرا حل فريق صغار نادي الش��رطة بالمركز الرابع
بعد ف��وزه في مب��اراة واحدة عل��ى حطين 34/33
وخسارته في باقي مبارياته.

بمناسبة ذكرى أداء القسم الدستوري
ً
رئيسا
للس��يد الرئيس بشار األس��د
للجمهورية العربية الس��ورية وتحت
رعاية الرفيق محمد حس��ام السمان
أمي��ن فرع دمش��ق لح��زب البعث
العربي االشتراكي يقام يوم غد األحد
حفل افتتاح دورة دمش��ق الرياضية
الثالثة «لعيونك يا شام».
وتكتس��ب الدورة أهمية كبيرة حيث
باتت م��ن أهم البط��والت الصيفية
الت��ي أطلقته��ا اللجن��ة التنفيذي��ة
لالتح��اد الرياض��ي بدمش��ق قب��ل
عامي��ن وه��ا ه��ي تصل لنس��ختها
الثالثة وكعادتها ستس��تقطب الكثير
م��ن المتنافس��ين حي��ث يزيد عدد
المش��اركين فيها ع��ن  1500رياضي
و رياضية لفئات الناش��ئين واألشبال
للجنسين سيتنافسون في  26رياضة.
وكان مهن��د ط��ه رئي��س تنفيذية
دمش��ق قد صرح بوقت س��ابق عن
بساطة فعالية افتتاح الغد الذي يعبر
عن أصالة دمش��ق مع فقرة رياضية
واستعراض األندية المشاركة.
ومع بدء منافس��ات كرة القدم لفئة

األش��بال قب��ل يومي��ن م��ن حفل
االفتت��اح فإن��ه ابتداء م��ن يوم غد
س��تمتلئ صاالت ومالعب العاصمة
حت��ى نهاية هذا الش��هر م��ع ختام
الدورة وس��يكون بعده��ا القائمون
عل��ى رياض��ة العاصم��ة م��ع وقفة
متأني��ة تقييمي��ة قب��ل انطالق��ة
األولمبي��اد الوطني حيث س��تنتقى
منتخبات العاصمة لمختلف األلعاب
للمشاركة باألولمبياد بناء على نتائج

ومستويات «لعيوك يا شام».

ألعاب وفئات الدورة

 -1كرة القدم (أشبال)  -2كرة السلة
(ناشئين وأشبال للجنسين)  -3كرة
الطائرة (ناشئين وأشبال للجنسين)
بنظام الدوري  -4كرة اليد س��تكون
للش��بالت فقط  -5ألع��اب القوى:
للناش��ئين واألش��بال والصغ��ار
للجنس��ين  -6الس��باحة :للناشئين
ً
جميعا لمسافة
والناشئات للسباقات

مواهب واعدة

أفرزت البطولة وبش��كل ملفت مواهب واعدة تملك
الكفاءة والمهارة وفي جميع األندية وبرز بشكل جيد.
من حطين أمجد عبد الرحمن ،كريم حوري ،يوسف
غري��ب ،عبد الرحمن ش��عار ،م��ن التضامن هادي
حسن ،غسان حس��ن ،ومن الشرطة سليمان حيدر،
جعفر قريني.

إياب الصغيرات

وانطلقت مس��اء الخميس منافسات مرحلة اإلياب
من دوري الصغيرات على مالعب نادي حطين.
ويذكر أن صغيرات حطين تصدرن مرحلة الذهاب.

مفاجآت محدودة وأهداف قليلة في دور المجموعات

انطالقة دور الـستة عشر للكأس اإلفريقية (مصر )2019
وصل��ت بطول��ة األم��م اإلفريقية لكرة
الق��دم المقام��ة ً
حاليا ف��ي مصر إلى
دور الس��تة عش��ر والذي انطلق أمس
(والجري��دة على الطاب��ع) بمواجهتين
حي��ث لعب��ت المغ��رب أم��ام بنين،
وأوغندا مع الس��نغال ،ويستكمل هذا
الدور ابتداء من اليوم الس��بت فتلتقي
نيجيريا مع الكامي��رون ،وتنتظر مصر
صاحبة الديار مواجهتها الحاس��مة مع
جنوب إفريقيا في استاد اقاهرة الدولي
الساعة العاشرة مساء.
ويش��هد يوم غد األحد لقاء مدغش��قر
مع جمهورية الكونغ��و وتلتقي الجزائر
مع غينيا ،ويختتم دور الس��تة عش��ر
من الع��رس اإلفريقي بمواجهتين بعد
غد اإلثني��ن حيث مواجه��ة مالي مع
س��احل العاج تليها مباراة غانا وتونس
وتعتبر هذه المقابل��ة من المواجهات
الكالس��يكية ف��ي كأس أم��م إفريقيا
حيث تقابل نس��ور قرطاج مع «البالك
س��تارز» في  7مناس��بات ،لم يتذوق
فيه��ا المنتخب التونس��ي طعم الفوز،
حي��ث خس��ر  6م��رات وتع��ادل مرة
وحيدة.
كانت األولى س��نة  1963حيث تعادل
المنتخب��ان قب��ل أن يحق��ق منتخب
غانا الف��وز في باق��ي المواجهات ً
بدءا
م��ن نهائي  1965ال��ذي أقيم بملعب
الش��اذلي زويتن بالعاصمة التونس��ية
وانهزم فيه النس��ور بنتيجة ( )3-2أما
بقية اللقاءات بين غانا وتونس فجاءت
نتائجها كاآلتي:
 1978بغان��ا :فاز منتخ��ب غانا بهدف
دون رد سجله عبد الرزاق لحساب الدور
نصف النهائي.
ليبيا  :1982فوز غانا ( )1-0وانسحاب
النسور من الدور األول عقب هزيمتين
ضد كل من ليبيا ( )2-0وغانا وتعادل

ربيع حمامة

دوري المحترفين
«الممتاز»
بآخر أسبوع من آب

 50م100 ،م 200 ،م متنوع.
 -7الدراجات :للش��باب والناشئين
واالشبال للجنس��ين  -8الترياثلون:
للش��باب والناش��ئين واألش��بال
للجنس��ين ومس��ابقاتها األخ��رى
كالدواتلون  -9الش��طرنج :للش��باب
والناش��ئين واألش��بال للجنس��ين
وبأصن��اف بطوالت��ه إس��قاط ،أندية
ذكور ،أندية إناث ،منتخب النادي.
 -10المبارزة :للناش��ئين واألش��بال
للجنس��ين  -11الق��وس والس��هم
للناشئين واألش��بال للجنسين -12
الجمباز :س��يكون هذا العام للصغار
واألش��بال للجنس��ين ويتضم��ن
مس��ابقات الحركات األرضية والقفز
 -13الريش��ة الطائ��رة :للش��باب
والناش��ئين واألش��بال للجنس��ين
وس��باقات الزوج��ي والف��ردي -14
كرة المضرب :للش��باب والناش��ئين
واألش��بال للجنس��ين وبس��باقات
الزوجي والفردي.
 -15ك��رة الطاول��ة :ف��رق أندي��ة
وناش��ئين وأش��بال للجنس��ين
 -16البلي��اردو :ش��باب وناش��ئين
وناش��ئات بمنافس��ات  9-8كرات
 -17المالكمة :للش��باب والناشئين
واألش��بال وس��يتخلل منافس��اتها
مباراة استعراضية لإلناث.
 -18الكاراتيه :للش��باب والناشئين
واألشبال للجنس��ين  -19المصارعة
الروماني��ة :للش��باب والناش��ئين
واألش��بال  -20المصارع��ة الح��رة:
للشباب والناش��ئين واألشبال -21
رفع األثقال :للش��باب والناش��ئين
واألشبال  -22القوة البدنية :للشباب
والشابات والناش��ئين  -23الجودو:
سيكون لفئات الش��باب والناشئين
واألش��بال للجنس��ين  -24الكي��ك
بوكس��ينغ :للش��باب والناش��ئين
واألشبال للجنسين.
 -25الموتاي :للش��باب والناشئين
واألشبال للجنسين  -26التايكواندو:
للش��باب ،باإلضاف��ة للناش��ئين
واالشبال للجنسين.

اليوم ..نهائي مونديال السيدات بين هولندا وأمريكا

حدد اتحاد كرة القدم
مباراة كأس السوبر
ف��ي  16آب ال��ق��ادم
بين ناديي الجيش ×
الوثبة وأعلن انطالق
بداية الدوري الممتاز
في  23آب .2019

مع الكاميرون (.)1-1
جنوب إفريقيا  :1996خس��رت تونس
بنتيج��ة ( )2-1بثنائي��ة بيلي واكونور
لغانا وهدف عماد ب��ن يونس لتونس
في الدور األول.
بوركين��ا فاس��و  :1998انتص��رت غانا
بثنائي��ة نظيف��ة وق��ع عليه��ا نياركو
وكارجو لحساب مباريات الدور األول.
الجاب��ون  :2012ف��از المنتخب الغاني
بهدفي��ن لهدف لحس��اب ال��دور ربع
النهائي للمسابقة القارية.
بن ناصر األفضل
أعل��ن االتح��اد األفريقي لك��رة القدم
اختي��ار الجزائري إس��ماعيل بن ناصر
العب خط الوس��ط بمنتخ��ب الخضر
أفض��ل الع��ب ف��ي دور المجموعات
ببطولة األمم األفريقية .2019
وتألق بن ناصر رفقة المنتخب الجزائري
الذي حقق  3انتص��ارات متتالية على
منتخبات الس��نغال وكيني��ا وتنزانيا،
مقدما أدا ًء ً
ً
قويا بجانب الفوز.
ويلع��ب بن ناص��ر في ن��ادي إمبولي
اإليطال��ي وف��از بجائزة رج��ل المباراة
مرتي��ن متتاليتي��ن أم��ام كيني��ا

والسنغال.
ً
متصدرا
وتأه��ل المنتخب الجزائ��ري
للمجموع��ة الثالثة واس��تحق العالمة
الكاملة بـ 9نقاط دون أن تهتز ش��باكه
ويالقي غينيا يوم غد األحد ضمن ثمن
النهائي.
سيطرة عربية
أعل��ن الحس��اب الرس��مي لالتح��اد
األفريقي لكرة القدم التشكيلة المثالية
للدور األول للبطولة وشهدت التشكيلة
المثالي��ة س��يطرة عربي��ة بتواج��د 4
العبي��ن مصريي��ن وثنائ��ي جزائري
والع��ب مغرب��ي وجاءت عل��ى النحو
التالي:
حراس��ة المرم��ى :محم��د الش��ناوي
(مصر)
الدفاع :أحمد المحمدي (مصر)  -يايا
بانان��ا (الكامي��رون)  -أحمد حجازي
(مصر)  -أشرف حكيمي (المغرب)
الوس��ط :أندرياناريمانانا (مدغشقر) -
إس��ماعيل بن ناصر (الجزائر)  -رياض
محرز (الجزائر)
الهجوم :محمد صالح (مصر)  -جوردان
أيو (غانا)  -ساديو ماني (السنغال)

ويجلس على مقاع��د البدالء ،الحارس
أندريه أونانا (الكاميرون) يوسف عطال
ويوس��ف باليل��ي (الجزائ��ر) كارلوس
أندريا (مدغشقر) مبارك واكاسو (غانا)
أنجويس��ا زامبوا (الكاميرون) المهدي
بنعطية (المغرب) س��يدريك باكامبو
(الكونغو الديمقراطية).
مفاجآت محدودة
على عكس العديد من التوقعات التي
س��بقت البطولة ،لم يك��ن لزيادة عدد
المنتخبات المشاركة في بطولة كأس
األمم األفريقي��ة (كان  )2019المقامة
ً
حالي��ا في مصر تأثير س��لبي ملموس
على مس��توى البطولة وحج��م اإلثارة
والندي��ة في مبارياته��ا التي لم تعرف
الكثير م��ن المفاج��آت لكنها جذبت
الجمهور بإثارتها.
وش��هدت فعاليات الدور األول العديد
م��ن المباري��ات القوي��ة وكان بعضها
للمنتخبات التي تش��ارك للمرة األولى
أو تل��ك العائدة للظه��ور في المعترك
األفريق��ي والتي اس��تفادت من زيادة
عدد المنتخبات في البطولة بداية من
هذه النسخة (الثانية والثالثين).

مانشستر يونايتد
يخضع أمام دي خيا

قرر مانشس��تر يونايت��د اإلنكليزي
منح حارس مرم��اه ديفيد دي خيا
ً
ً
جديدا مدته خمس س��نوات
عرضا
بقيمة  350ألف جنيه إسترليني في
األسبوع وبذلك خضع لرغبة حارس
مرماه وقرر منحه الراتب الذي يريده
ً
ً
مجانا ف��ي ميركاتوا
تجنب��ا لرحيله
الصي��ف م��ن ناحية ،وم��ن ناحية
الحف��اظ على واحد من قوام الفريق
وأحد أفضل حراس العالم.
وارتبط اس��م دي خي��ا ( 28عاما)ً
باالنتق��ال لباري��س س��ان جيرمان
الذي يبحث عن حارس مرمى شاب
بعد رحيل بوفون من أجل االعتماد
عليه في السنوات المقبلة.

تنطل��ق في السادس��ة من مس��اء
غد األحد صافرة المب��اراة النهائية
لكأس العالم للسيدات لكرة القدم
وتجمع هولندا وأمريكا في اس��تاد
غروباما في مدينة ليون الفرنسية،
وتق��ام ف��ي التوقيت نفس��ه إنما
اليوم السبت مباراة تحديد المركز
الثالث وتجمع إنكلترا والسويد.
وتأهل منتخب هولندا إلى النهائي
بعد ف��وزه على نظيره الس��ويدي
 / 1صفر في مباري��ات قبل نهائي
المسابقة.
وس��جلت جاكي جروني��ن الهدف
الوحيد للقاء في الدقيقة التاس��عة
من الوقت اإلضافي للمباراة لتمنح
فريقها بطاق��ة التأهل إلى المباراة
النهائية.
ويواجه المنتخب الهولندي نظيره
األميركي حامل اللقب في المباراة
النهائية الثالث��ة تواليا بفوزه على
نظي��ره اإلنكلي��زي  2-1في ليون
ف��ي الدور نصف النهائي للنس��خة
الثامنة من كأس العالم للسيدات
في كرة القدم  2019في فرنسا.
وتدين الوالي��ات المتحدة بفوزها
إلى كريستن بريس ( )10وأليكس
مورغ��ان ( )31اللتي��ن س��جلتا
الهدفي��ن ف��ي الدقيقتين  10و31

وحارسة مرماها أليسا نايهير التي
تص��دت لركلة جزاء ف��ي الدقيقة
 84انب��رت لها س��تيفاني هوتون
وأه��درت فرص��ة إدراك التع��ادل
بعدما سجلت مواطنتها ألين وايت
الهدف الوحي��د لمنتخب بالدهما
في الدقيقة .19
وهي الم��رة الخامس��ة التي تبلغ
فيه��ا الواليات المتح��دة النهائي،
حيث توجت أع��وام  1991و1999
و 2015وحلت وصيفة عام .2011
في المقابل فش��لت انكلترا للمرة
الثانية تواليا في تخطي دور األربعة
بعدما حلت ثالثة في نسخة .2015

وتلتق��ي الوالي��ات المتح��دة في
النهائي األحد المقبل في ليون مع
هولندا أو الس��ويد اللذين يلتقيان
اليوم على الملعب ذاته.
والفوز هو السادس تواليا للواليات
المتح��دة ف��ي النس��خة الحالية،
بع��د ثالث��ة انتص��ارات ف��ي دور
المجموعات على تايالند وتشيلي
والس��ويد في المجموعة السادسة،
وعل��ى اس��بانيا  2-1ف��ي ثم��ن
النهائي ،وفرنسا المضيفة بالنتيجة
ذاتها في ربع النهائي.
وخاض��ت الوالي��ات المتحدة دور
األربعة للم��رة الثامن��ة تواليا في
الع��رس العالمي حيث حلت ثالثة
أعوام  1995و 2003و.2007
ف��ي المقاب��ل ،مني��ت إنكلت��را
التي يش��رف عل��ى تدريبها العب
مانشس��تر يونايت��د الس��ابق فيل
نيفي��ل ،بخس��ارتها األول��ى ف��ي
البطول��ة بع��د  5انتص��ارات بينها
ثالث��ة ف��ي دور المجموعات على
اس��كتلندا واالرجنتي��ن واليابان
وصيفة ع��ام  2015في المجموعة
الرابع��ة ،وواحد عل��ى الكاميرون
بثالثية نظيفة في ثم��ن النهائي،
وآخر عل��ى النروج -3صفر في ربع
النهائي.

