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عديدة  مباريات  الخمي��س  جرت 
برس��م 5 مجموعات من ضمن  8 
مجموعات على العموم  في إطار 
المؤهلة  المش��تركة  التصفي��ات 
وكأس   ،2022 قط��ر  لموندي��ال 
آس��يا بالصي��ن 2023،وش��هدت 
نتائ��ج كبيرة ع��ززت فيها بعض 
المنتخب��ات صدارتها ، وفيما يلي 
نتائج المباريات مع الترتيب التي 
وصلت إليه في ختام هذه الجولة.

ثالثية استرالية 
ف��ي المجموع��ة الثانية .. خس��ر 
أم��ام ضيفه  الكوي��ت  منتخ��ب 
األس��ترالي )3-0( في استاد جابر 

األحمد.
وس��جل ألس��تراليا كل من ماثيو 
إرفي��ن  ليك��ي )د1(، جاكس��ون 
هروس��تيتش  أيدي��ن  )د23(، 

)د66(.
وبه��ذه النتيج��ة رف��ع منتخ��ب 
أس��تراليا رصيده إلى 15 نقطة في 
ص��دارة المجموعة بينم��ا توقف 
 10 النقطة  منتخب الكويت عن��د 
في الوصاف��ة، متقدما على األردن 

ثالث الترتيب بفارق األهداف.
وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب 
نيب��ال على نظيره تاي��وان )0/2( 
وتقدم منتخب نيب��ال عن طريق 

انجان بيس��تا، في الدقيقة الثالثة 
من ركل��ة جزاء قب��ل أن يضيف 
ناوايوج شريستا الهدف الثاني في 

الدقيقة 80.
ورفع منتخب نيبال رصيده بذلك 
إلى س��ت نقاط، في المركز الرابع 
)قبل األخير(، بعدما خاض س��ت 
مباري��ات ف��ي المجموع��ة بينما 
يتذي��ل منتخب تاي��وان الترتيب 
دون رصيد بعد خوضه العدد ذاته 

من المباريات.
الثاني��ة،  المجموع��ة  أن  يذك��ر 

الت��ي تض��م منتخب��ات الكويت 
وأستراليا واألردن ونيبال وتايوان 
تستضيفها الكويت وذلك لتجنب 
قيود السفر المفروضة بسبب أزمة 

فيروس كورونا المستجد.
رباعية فلسطينية

ش��هدت المجموعة الرابعة مباراة 
وحيدة هذا االس��بوع اكتسح فيها 
نظي��ره  الفلس��طيني  المنتخ��ب 

السنغافوري 0/4 ..
رباعية فلس��طين حمل��ت توقيع 
تام��ر صي��ام »هدفي��ن« وعدي 

الدباغ وياسر حمد.
الفلسطيني بهذا  وصعد المنتخب 
الفوز إل��ى المركز الثالث برصيد 7 
نقاط، وهو نفس رصيد سنغافورة، 
لك��ن الفدائي يتف��وق عليه بفارق 

المواجهات المباشرة.
ويتصدر المجموعة فريق السعودية 
ب���11 نقط��ة ث��م أوزبكس��تان 9 
ويحتل المنتخ��ب اليمني المركز 
األخير بالمجموعة برصيد 5 نقاط .

تقدم اإلمارات
على  اإلمارات��ي  المنتخ��ب  ف��از 

نظي��ره المالي��زي بنتيجة )0-4( 
على س��تاد زعبيل بن��ادي الوصل 
بدبي، ضمن مواجهات المجموعة 

السابعة من التصفيات .
الثانية ضمن  المب��اراة  وانته��ت 
ذات المجموعة بتعادل تايالند مع 
إندونيس��يا )2-2( على ستاد آل 
مكتوم في نادي النصر بدبي علما 
بأن الجولة التالية س��تقام بعد غد 
االثنين حيث تلتقي اإلمارات مع 

تايالند، وفيتنام مع إندونيسيا.
الذي  فيتن��ام  ويتص��در منتخب 

غاب عن الجولة ترتيب المجموعة 
برصيد 11 نقطة م��ن 5 مباريات، 
مقابل 9 نقاط ل��كل من اإلمارات 
ونقط��ة  وتايالن��د،  وماليزي��ا 

إلندونيسيا.
فوز إيراني

وضع منتخ��ب إيران حدا لنتائجه 
المشتركة  التصفيات  المهتزة في 
المؤهل��ة لبطولت��ي كأس العالم 
في قطر ع��ام 2022 وكأس األمم 
اآلس��يوية بالصي��ن ع��ام 2023 
بعدما تغل��ب 3 / 1 على منتخب 

هون��غ كون��غ، ضم��ن مباري��ات 
المجموعة الثالثة 

وارتفع رصيد منتنخب إيران الذي 
الماضيتين  الجولتين  في  خس��ر 
أمام البحرين والعراق، إلى 9 نقاط 
من 5 مباريات في المركز الثالث، 
ف��ي المقابل تجم��د رصيد هونغ 
كونغ عن��د 5 نقاط من 6 مباريات 

في المركز الرابع.
واعتلى منتخ��ب البحرين صدارة 
ه��ذه المجموعة بعد ف��وزه 0-8 
على كمبوديا في الجولة ذاتهاعلى 

ستاد البحرين الوطني.
البحرين��ي  المنتخ��ب  واس��تغل 
الجولة، واعتلى  العراق عن  غياب 
المجموعة برصيد 12 نقطة من 6 
مواجهات، بفارق نقطة عن العراق 

)11 نقطة( من 5 مواجهات.
وتتذي��ل كمبوديا ج��دول ترتيب 
هذه المجموعة ) الثالثة ( بنقطتها 

الوحيدة .
تعادل إيجابي

بنغالدي��ش  منتخب��ا  تع��ادل 
وأفغانستان )1-1( يوم الخميس 
خام��س  منافس��ات  ضم��ن 

المجموعات
وتق��دم منتخب أفغانس��تان عن 
طري��ق اميريدي��ن ش��اريفي في 
الدقيق��ة 48، قب��ل أن يدرك توبو 
في  لبنغالديش  التع��ادل  بارمان 

الدقيقة 84.
ورفع منتخب أفغانس��تان رصيده 
إلى 5 نق��اط في المرك��ز الثالث، 
بنغالديش  منتخ��ب  يحتل  فيما 
المرك��ز األخي��ر ف��ي المجموعة 

برصيد نقطتين.
تتصدر المجموع��ة قطر ب�19 بعد 
تغلبه��ا بهدف على الهن��د ، تليها 
عم��ان ب���12 وتراج��ع المنتخب 

الهندي للمركز الرابع ب�3 نقاط.

كرة القدم

ربيع حمامة

إيران تستعيد انتصاراتها.. 
رباعية فلسطينية وثالثية استرالية في التصفيات اآلسيومونديالية
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منتخبنا الكروي األول يسحق المالديف برباعية 
ويضمن تأهله للمرحلة الثانية من التصفيات المونديالية 

أمس��ية كروية ممتعة أتحفنا بها منتخبنا الوطني 
للرجال لكرة القدم »الجمعة«  قدم فيها كل شيء 
من كرة القدم.. فس��يطر وهدد وسجل واقنع أمام 
خص��م بدا الحول له والقوة ) جزر المالديف( أثقل 
خالل ذل��ك منتخبنا على مرمى الخصم وس��جل 
رباعية نظيفة ضمنت تواجده رس��ميًا وعن جدارة 
في ال��دور التالي ضم��ن تصفي��ات مونديال قطر 
2022 بعد أن كان قد حسم مسألة تأهله لنهائيات 

كأس القارة اآلسيوية .
نسور قاس��يون رفعوا رصيدهم إلى 18 نقطة من6 
مباريات بف��ارق 10 نقاط ع��ن المنتخب الصيني 
صاحب المرك��ز الثاني والذي لع��ب 5 مباريات ، 
الفلبي��ن ثالثًا ب�7 نقاط ثم جزر المالديف 6 واخيرًا 
غوام ) بالنقاط( وهو خصمنا القادم بعد غد االثنين 
في محط��ة قبل أخيرة لرجالنا تعد للمتعة وتأكيد 
الزعام��ة وأحقيتنا بالنق��اط الكاملة بعد مس��يرة 
اس��تمرت مظفرة بالرغم من بع��ض العثرات التي 

أطلت هنا وهناك خالل فترة التحضير الطويلة .
ماحققه منتخبنا » الجمعة« كان األهم بعيدًا عن 
أي مفاج��آت ، فلعب بواقعي��ة واطبق على نصف 
ملعب منافسه وكاد أن يضاعف النتيجة حيث أنه 
وبكل هجم��ة كانت تفوح رائحة الهدف ، بالمقابل 
لم نر العالمة حارس مرمانا سوى مرتين من بعيد 

على الشاشة .
األم��ر المزع��ج الوحيد ف��ي المب��اراة كانت تلك 
البطاقة الحمراء التي نالها مؤيد عجان بعد إنذارين 
مجانيي��ن ، األول لضرب��ه الخص��م وتأخير اللعب 
والثان��ي بداع��ي التمثيل ضمن المنطق��ة ، تأنذر 
بعده العالمة إلضاعة الوقت والنتيجة كانت تش��ير 

لتقدمنا 0/4 .
حسم مبكر وأريحية 

الش��وط األول كان حاس��مًا ، دخله منتخبنا بقوة 
كبي��رة لمنع أي مفاجأة أو إعط��اء متنفس للجزر 
لالمت��داد وفعل مايعكر صفون��ا ، فامتلك مفاتيح 
اللعب وانتشر بش��كل جيد ونقل غرفة العمليات 
لنصف ملعبه��م منذ الدقيقة األولى عندما س��دد 
كروم��ا من بعيد بجان��ب القائم أتبع��ه الميداني 
برأس��ية ايضًا كانت بمثابة ج��س نبض بدأ بعدها 

الج��د بكرات على طول الملع��ب وعرضه ، منمقة 
ومرك��زة بعيدًا عن العش��وائية أو التس��رع كانت 
بمعظمها تص��ل لمنطقة جزاء الخص��م .. فتناقل 
الدال��ي ومواس 2/1 مر بع��ده المواس من حارس 
المرمى وأعادها للخلف بالخطأ د20 ، س��دد بعدها 
الدالي كرة قوية وهو ضمن الجزاء أبعدها المدافع 
لركنية د24 ، وأخطر الفرص كانت في د26 بعد كرة 
مقطوعة من خط وسطنا سار بها المواس كالسهم 
وحيدًا مر من حارس المرمى وسددها بيسراه نحو 
الش��باك الخالية لكن المدافع وقف لها على الخط 

وابعدها على دفعتين .
الهدير األبيض اس��تمر .. وفي د28 جاء الدور على 
إياز الذي س��دد بيس��راه » من قلب محروق« وهو 
ضمن منطقة الجزاء بالعاللي ، وبعدها بدقيقة جاء 
الهدف أخيرًا ال��ذي كان بمثابة افتتاح المهرجان 
.. حي��ث مرر جويد كرة إل��ى الحالق المخترق من 
جه��ة اليمين  وب��دوره لعبها عرضي��ة طويلة إلى 
حلق المرمى فمرت من أمام إياز لتلقى بعده قدم 

المواس الذي وضعها بثقة هدف التقدم .
د31 كادت أن تأتي بهدف التعزيز عبر الجويد الذي 
ح��اور حارس المرمى والمداف��ع قبل أن يقطعاها 

من أمامه .
وأم��ام هدي��ر منتخبن��ا كان البد م��ن التعزيز .. 
وتحدي��دًا في د33 عندما ض��رب الخصم مهاجمنا 
الدالي أمام المرمى فكانت صافرة الحكم اإلماراتي 
عم��ار الجنيبي حاضرة معلنة عن ركلة جزاء نفذها 

إياز عثمان بقوة عن يمين حارس المرمى .
المنتخ��ب المالديفي ظل منهم��كًا بالدفاع حيث 
فع��ل منتخبنا ما اش��تهى بخط الوس��ط في ظل 
أريحية لخط دفاعنا وظل العالمة بين الخش��بات 

مراقبًا لمايجري من بعيد .. 
الكرات لعبت بي��ن مؤيد والعنز واي��از والجويد ، 
إلى المواس والحالق والدالي ، بثنائيات وثالثيات 

وحتى رباعيات مع اختراقات متنوعة .
ف��ي د 38 يجن��ح الم��واس لجهة اليس��ار ويقدم 
عرضي��ة من ذهب ارتقى إليها الدالي بحرفنة ومن 
بين مدافعين س��ددها برأسه قوية ابعدها حارس 

المرمى لركنية .
وف��ي الدقائق ال�5 األخيرة ضغط منتخبنا بش��كل 
أكب��ر على مرم��ى الخصم لتحقي��ق معادلة األداء 
والنتيج��ة وتقدم خط الوس��ط للمس��اندة وكانت 
الرحلة موفقة حيث س��دد العنز كرة ضمن منطقة 
الج��زاء ردها المدافع س��امو علي بيدي��ه فكانت 

الج��زاء الثانية في المباراة التي س��جلها المواس 
بثقة في د 45 انتهى بها الشوط األول بنتيجة 0/3 .

استمرار الرحلة ..
رحلة اس��تجمام منتخبن��ا في الج��زر المالديفية 
اس��تمرت بالش��وط الثاني وكان األخي��ر امتدادًا 
لسابقه من ناحية الس��يطرة والتهديد والتقدم مع 
تبديالت لتجريب اكبر عدد من الالعبين وإدخالهم 
جو المباريات الرس��مية بعد غياب طويل فاشترك 
تباع��ًا حميش��ة والحم��وي وماردي��ك ويوس��ف 
وريحاني��ة عل��ى النقي��ض والترتيب خ��رج العنز 

والجويد والدالي وارناؤوط والمواس .
في استعراض للفرص » وما أكثرها« فقد بدأت في 
د 50 بثنائية بين العج��ان والمواس أنهاها األول 

بتسديدة انحرفت عن القائم .
س��دد بعدها مارديك كرة مرت��دة بالخطأ من قدم 
المداف��ع ارتطمت بقدم اآلخر لتخ��رج إلى ركنية 
، ايضًا تكف��ل خط الدفاع بإبعاد تس��ديدة الحالق 

د53 أطلق بعدها يوس��ف محمد صاروخية من 25 
م تقريبًا لفظتها العارضة وش��هدت د 64 تمريرات 
أرضية وس��ريعة بين جويد والمواس إلى مارديك 

سددها بجانب القائم .
د 72 كان��ت على موع��د مع صافرة ركل��ة الجزاء 
الثالث��ة لمنتخبن��ا عندما تدخ��ل المدافع محمد 
عرفان بشكل خطر ليبعد كرة بقدمه من أمام رأس 
حميش��ة الذي تطاول لها ومن��ح منتخبنا الجزاء 
التي سددها المواس بثقة غالط بها حارس المرمى 
معلنًا ع��ن الهدف الرابع وانتهاء مهرجان التهديف 
لكن لم ينته مسلسل الفرص الضائعة وفي أبرزها 
ك��رة ضاعت بي��ن مارديك وم��واس وحالق وهم 
بمواجهة آخر المدافعين فضل مارديك تس��ديدها 

لترتطم بقدم المدافع د87 .
قبل ذلك تعرض منتخبن��ا لهزة »مجانية » عندما 
ن��ال العج��ان بطاقة حم��راء د84 .. بع��د صفراء 
لتأخيره اللعب ودفعه الخصم وصفراء ثانية بداعي 

التمثيل ضمن منطقة الجزاء .
وأعلنت صافرة الخت��ام عن تقدم منتخبنا برباعية 

دون رد .
يف الملعب

لعب منتخبنا المباراة بالتشكيل التالي :
في حراسة المرمى : ابراهيم عالمية

في الدف��اع : ثائر كروما و عم��رو ميداني وفارس 
أرناؤوط ) يوسف محمد(

خط الوس��ط : حس��ين جويد ) يوسف الحموي(و 

إياز عثمان و محمد عنز ) كامل حميش��ة( و مؤيد 
عجان .

ف��ي الهجوم : محمد الح��الق و محمود المواس ) 
محمد ريحانية(  و المهاجم المتقدم عالء الدالي ) 

مارديك مرديكيان( .
الفوز السادس

انتص��ار منتخبنا على جزر المالديف هو الس��ادس 
تاريخي��ًا حي��ث كان قد ف��از قبلها 5 م��رات في 
تصفي��ات كأس العالم 1997 ذهاب��ًا وإيابًا بنتيجة 
0/12 ثم في تصفيات كاس آسيا 2000 0/6 ذهابًا 

و1/2 إيابًا وفي المسابقة الحالية فزنا ذهابًا 1/2 .
الخسارة الوحيدة سجلت في العام 2012 في دورة 

نهرو ..
موعد القرعة

حدد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم موعد إجراء قرعة 
التصفي��ات النهائية المؤهلة ل��كأس العالم 2022 

بقطر.
وتق��رر إج��راء القرع��ة ي��وم 24 حزيران/يوني��و 
الجاري عن طري��ق الفيديو في مقر االتحاد القاري 

بكوااللمبور.
واس��تعادت منتخبات القارة اآلس��يوية المشاركة 
في تصفي��ات الدور الثاني، نش��اطها عبرمبارياتها 
في المجموعات ال�8 ، بعد توقف اضطراري بسبب 

جائحة فيروس كورونا.
وم��ن المقرر أن يتأهل أول كل مجموعة باإلضافة 
إل��ى أفضل 4 من أصح��اب المرك��ز الثاني للدور 
الثال��ث والحاس��م حيث س��يتم تقس��يمهم إلى 

مجموعتين.
وس��يصعد أول وثاني كل مجموعة إلى المونديال 
مباش��رة، بينم��ا س��يلعب صاحبا المرك��ز الثالث 
مباراتين )ذهاب وعودة(، والفائز منهما س��يواجه 
والوس��طى  الش��مالية  أمري��كا  راب��ع تصفي��ات 
والكاريب��ي )الكونكاكاف(، ليتأهل المنتصر لكأس 

العالم 2022.
وكانت اليابان، متصدرة المجموعة السادسة برصيد 
18 نقطة م��ن 6 مباريات، قد حج��زت أول مقعد 
بالدور النهائي للتصفيات اآلس��يوية، بعد انتصارها 
العريض عل��ى ميانمار )0/10(، ف��ي أيار الماضي 
على استاد فوكودا وبات منتخبنا ثاني المنتخبات 
المتأهلة رسميًا التي ضمنت صدارتها للمجموعة .

ترتيب المجموعة األوىل
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقت
66001841418سورية1
53112021810الصين2
52128807الفلبين3
86-6204614جزرالمالديف4
240-6006226غوام5
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أعلنت إدارة ن��ادي الجيش مطلع 
االس��بوع الماضي عن تعاقدها مع 
الم��درب أحمد عزام لقيادة الفريق 

الموسم المقبل.
العزام قادم من الكرامة بعد إنجاز 
حققه هن��اك باعتالء فريقه المركز 
الثالث على الئحة الترتيب النهائي 
متقدمًا عل��ى أندية كبيرة دججت 
صفوفه��ا بالش��بان والمخضرمين 
واس��تدت وتحضرت بش��كل أكبر 
نس��بيًا عن الكرامة، ف��كان األخير 
مفاج��أة س��ارة تصدر ف��ي البداية 
وحمل الفرح مطواًل لعش��اقه قبل 
اختراق المقدمة من قبل تش��رين 

والجيش.
كادر الفريق للموسم القادم يشمل:

المقدم أيهم الباش��ا: مدير للفريق، 
أحمد عزام: مدربًا.

رائد كردي ويامن ئشبلي: مدربان 
مساعدان. 

ركان عرابي: مدربًا لحراس المرمى.
يوس��ف مرقا: المعد البدني وعلي 

السلوم: أحصائي.
منصور الش��حاف: معالج فيزيائي 

وعم��ر الع��دس: معال��ج فيزيائي 
مساعد.

ومحم��د  إداري  منص��ور:  ع��الء 
ابراهيم: عالقات عامة

إعالمي،  منس��ق  الخطيب:  محمد 
ومحمد المصري: مصور.

عفري��ن  ن��ادي  ك��رة  ب��دأت 
استعداداتها باتجاه دوري الدرجة 
الممت��ازة التي ع��ادت إليه بعد 
الغياب..  م��ن  طويل��ة  س��نوات 
االس��تعداد بدأ بجمل��ة تعيينات 
فنية وإدارية في مقدمتها التعاقد 
م��ع احمد ه��واش »مدير فني » 
الفريق«  الصاري »م��درب  وانس 
وتتمي��ز الفترة الحالي��ة بالتفاف 
كبير م��ن المحبي��ن والداعمين 
ليظهر الفريق بأبهى صورة ممكنة 
في مكان اشتاق إليه وبحث عنه 
وم��ن المتوقع أن يع��اود الفريق 
استعداده بأرض الملعب منتصف 

شهر حزيران الحالي.
بعد عدة أحادي��ث تناولت انتقال 

العب جبلة محمد نور علوش إلى 
عفرين.. حسم األمر في الساعات 
الماضي��ة بع��د اجتم��اع الالعب 
م��ع إدارة الن��ادي الحلبي وأصدر 

األخي��ر بيان��ًا مقتضب��ًا أكد فيه 
فشل االتفاق، جاء فيه » قبل عدة 
س��اعات انتهى اجتم��اع مجلس 
إدارة ن��ادي عفرين م��ع الالعب 

محمد نور علوش ولم يتم االتفاق 
بي��ن الطرفي��ن إذ طل��ب األخير 
تس��ديد %90 م��ن قيم��ة العقد 
المتفق قب��ل أي تمرين للنادي.. 

األم��ر الذي رفضت��ه إدارة النادي 
الحلب��ي رفضًا تامًا متمنيًا لالعب 
محم��د نور علوش كل التوفيق له 

في قادم األيام«.

كرة القدم

جميل ماقدمه منتخبنا الوطن��ي للرجال لكرة القدم 
ف��ي تلك األمس��ية “ الجمعة “ فكان��ت بحق أجمل 
هدية بالتأهل رسميًا للدور التالي من تصفيات كأس 
العالم ، ونهائيات كأس األمم اآلسيوية ، ومايجعلها 
“ ثمين��ة” هو أنها أت��ت بعد  الكثير م��ن المطبات 
الفنية واإلدارية له��ذا المنتخب، من تغيب المدرب 
لفت��رة طويلة ، إلى اعتذارات بالك��وادر العاملة فيه ، 
زادها إصابات عديدة بالالعبي��ن ، وغيرها .. فدخلنا 
مباراة من المفترض أنها س��هلة أمام جزر المالديف 
إن كان تاريخيًا وحت��ى بالفترة الراهنة وفقًا للفوارق 
الهائلة بينن��ا وبينهم من جميع النواحي ، ولو كانت 
ف��ي ظروف أخرى لقلن��ا أو توقعناها أنها س��تنتهي 
بنص��ف دزينة من االه��داف .. لك��ن الضبابية التي 
فرضته��ا المفردات الس��ابقة والمباريات الودية التي 
هوت بمنتخبنا جعلتنا نضع أيدينا على قلوبنا ، حتى 
بددت صاف��رت البداية للحكم اإلماراتي كل ش��يء 
فعادت الثقة وزادت مع مر الدقائق بالرغم من ضعف 
الخصم لكن هكذا مناس��بات ال مجال فيها للرأفة وال 
لفتح الباب ألي مفاجأة ومن هنا فإننا تذوقنا بالفعل 

حالوة االنتصار هذا اليوم .
مانطلبه حاليًا هو إعادة ترتيب أوراق البيت الداخلي 
للمنتخب وترميم التصدعات التي حصلت بجدرانه ، 
وتنس��يقها من دون منغصات ، ورسم طريق اإلعداد 
الواض��ح والصريح قب��ل فرد تل��ك األوراق في الدور 
التالي .. وس��نترقب منذ اآلن يوم 24 حزيران الحالي 
الذي ح��دده االتحاد اآلس��يوي لكرة الق��دم كموعد 
إلجراء قرع��ة التصفي��ات النهائي��ة المؤهلة لكأس 
العال��م 2022 بقط��ر.. فنحن اليوم حققن��ا المهم .. 

ولكن يبقى األهم .
وللحديث بقية ..

للحديث بقية

ربيع حمامة

.. ويبقى األهم

شهد ملعب المنتخب األولمبي لكرة القدم 
كثافة بالتحضير في دعوتيه الس��ابقتين 
بدمش��ق، وكما هو معلوم فإن االنتقاء ال 
تكون بالعادة محصورة بالدعوة الرس��مية 
الصادرة عن إدارة المنتخب أو اتحاد الكرة 
بل يتعدى ذلك لتوافد أعداد كبيرة ممن 
يتم ترش��يحهم من قب��ل مدربين ولجان 
فني��ة من مب��دأ إتاحة الفرص��ة للجميع 
والباب المفتوح لتجريب العبين ش��اركوا 
أنديتهم بالموسم المنصرم فهم من لفت 

األنظار ومنهم من ينتظر االكتشاف.
قد تكون األس��ماء معروفة بنس��بة كبيرة 
ويج��ري العم��ل حالي��ًا على اس��تكمال 
النسبة األقل ولكن الملفت، حديث مدرب 
المنتخ��ب عن الكم الكبي��ر من العناصر 
الجيدة والمستويات المميزة التي صعبت 
من عملي��ة االختيار، األمر اآلخر هو البدء 
بمراس��الت أولي��ة للعب ع��دة مباريات 
دولية ودي��ة بدايتها )قد( تكون مع لبنان 

مطلع الشهر القادم وفق التصريحات.
على العموم فإن األولمبي يش��كل أهمية 
كبيرة كفري��ق رديف لرجال المس��تقبل، 
وال يمك��ن الغفل��ة عن��ه حيث س��يكون 

تحت أنظارنا بمعسكراته المتتالية والتي 
م��ن المتوقع أن تك��ون انطالقة المرحلة 

القادمة منها منتصف حزيران الحالي.
م��ا تبق��ى م��ن حدي��ث نف��رده لمدرب 

المنتخب.
جهوزية

وفي تصريح موس��ع للوس��ائل اإلعالمية 
نقل��ه الكابتن رأفت محم��د عبر الصفحة 

الرسمية التحاد كرة القدم قال فيه:
المعس��كر كان جي��دًا ونتائج��ه رائع��ة، 
بصراح��ة الش��يء الجي��د هو اكتش��اف 
بع��ض األس��ماء التي لم تك��ن مطروحة 
ف��وق الطاول��ة، المنتخب بنس��بة 70% 
كان��ت معروفة عناص��ره وال خالف عليها 
لكن فرض البعض نفس��ه ممن لم يكونوا 
ظاهرين على الس��احة والجميع سيلمس 

التطور من خالل المباريات القادمة.
ويتاب��ع رأف��ت حديث��ه: أتص��ور لدين��ا 
مجموعة جيدة من المواهب نستطيع أن 
نبني عليهم منتخبًا قويًا، كان األمر صعبًا 
علينا من ناحية العدد وقس��منا المعسكر 
لمرحلتين أولى وثانية وتقريبًا استدعينا 
90 العب��ًا ت��م توزيعه��م لمجموعتي��ن، 

وتحدث��ت أن الالعبي��ن بنس��بة كبي��رة 
معروف��ون لك��ن اس��تدعيناهم لرؤيتهم 
بالملع��ب ونعم��د لمقارن��ات على أرض 

الواقع ومستواهم الحالي.
فرص وأفضلية

معظم الالعبي��ن الذين دعوا للمعس��كر 
يس��تحقون فرصة أخرى ونحن نستطيع 
فرز تشكيلتين لمنتخب سورية األولمبي 
حتى إن هناك بعض الالعبين الذين من 
الممكن أن يكونوا ق��د انضموا بالمرحلة 
القادم��ة لكن نح��ن نختار نخب��ة النخبة 
واألفضل نس��بيًا، جميعه��م أو معظمهم 
جيدين )والحدي��ث دائمًا للمدرب( وأكد 
األخير مجددًا أنه يمكن أن يفرز منتخبين 
قادرين على المنافس��ة بالتصفيات وهذا 
إن دل على ش��يء فهو امتالك المواهب 
على مستوى عالي ممن استحقوا الفرصة، 

وهو العناء من الكادر الفني واإلداري.
خيارات قادمة

واستمرارًا لحديثه عن الفترة السابقة قال: 
المرحلتان س��واء األولى أو الثانية أفرزت 
المستويات الجيدة وبحديث الالعبين فإن 
عمار رمضان متواجد بس��ورية في إجازة 

وتواصلت معه بش��كل ش��خصي للقدوم 
إلى المعس��كر ولبى الدعوة ليومين فقط 
وهو بفترة راحة من دوريه واطمأنيت على 
وضعه وكان ممتاز ج��دًا وهو من ضمن 

خياراتنا بالفترة القادمة.
وع��ن بقي��ة المحترفين أك��د رأفت أنه 
ملف مس��ؤول عنه لجنة شؤون الالعبين 
المغتربين وننتظر منهم استكمال بعض 
األوراق الثبوتي��ة لالعبين ونحن تواصلنا 

معهم وهناك 4 أسماء قد يكونون معنا.
وتابع آثرنا أن يكون المعسكر الحالي بهذا 
التوقيت لكي نعطي مس��احة أس��بوعين 
لالب��ع كفت��رة انتقالي��ة بين موس��مين 
وراحة إيجابية.. المعسكرات كلها مرتبطة 
ببعضه��ا المعس��كر األول انتقائ��ي جرى 
بعد نهاية الموس��م مباش��رة كي ال يخسر 
الالعب مخزونه البدني وبعدها تم اختيار 
مجموعة من الالعبين وسنبدأ االستعداد 
في منتصف الش��هر الحال��ي خالل ذلك 
ب�”الجي��م”  تدريب��ات  هن��اك  س��يكون 
وس��نتابع الالعبين بطريقة تقنية وغروب 
“وات��س آب” ضم��ن برنام��ج وضعن��اه، 
واألماكن التي فيه��ا من كوادر المنتخب 

الوطن��ي س��يتواجدون متواجدي��ن فيها 
م��ع الالعبين بمراك��ز “الجي��م” والباقي 

سنتابعهم الكترونيًا.
استمرارية ووديات

وتحدث مدرب منتخبنا األولمبي حديثه 
ع��ن الفت��رة القادم��ة: المعس��كر القادم 
س��يكون عبارة عن قس��مين األول إعداد 
داخل��ي والثان��ي هن��اك مراس��الت مع 
االتحاد اللبناني وبنسبة 70 إلى 80 بالمئة 
ثبتنا مباريات في بداية الشهر السابع مع 
المنتخب اللبناني ولكن ليس األمر بنسبة 
مؤكدة حت��ى يكون تصريحن��ا دقيقًا، تم 
إعالمن��ا بطلب موعد إقامة المباريات من 
الجانب اللبناني وقمنا بالرد عليهم بموعد 
يناس��بنا وننتظر حالي��ًا تثبيتها وليكون 
أول المباريات واالختبار الحقيقي لنا في 

الثاني من تموز القادم.
وخت��م رأف��ت محم��د المدي��ر الفن��ي 
لمنتخبنا األولمبي حديث��ه بالتفاؤل بعد 
التي كانت  المعس��كر واإلضاف��ات  نتاج 
بالمعس��كر زادت من تفاؤله واعدًا الشارع 
الرياضي المتعطش لإلنجاز بظهور مشرف 

وكما يتمناه الجمهور تمامًا.

مراسالت إلقامة مباريات استعدادية لألولمبي الكروي

منتخبنا بين الجهوزية والمعسكرات والمحترفين

نشاط وتعاقدات في كرة عفرين 
كش��ف اتحاد ك��رة القدم ع��ن ش��عاره الجديد الذي 
اعتمده رس��ميًا منذ يوم الخمي��س، وذلك عبر بيان 
نش��ره على موقعه الرسمي في » فيسبوك« وتضمن 

اآلتي:
في إطار ح��رص االتحاد العربي الس��وري لكرة القدم 
دائمًا على التطوير والظهور بصورة احترافية على كافة 
الصعد، يبدأ االتحاد اليوم الكشف عن هويته البصرية 
الجديدة في سلسلة إطالقات تبدأ من الشعار الجديد 
الذي تم العمل عليه منذ فترة ليس��ت بالقصيرة على 
أن تس��تمر عملية اإلطالق بالكش��ف ع��ن القميص 
الجديد للمنتخب الس��وري األول والموقع اإللكتروني 
الجدي��د وقن��اة اليوتيوب الرس��مية لالتح��اد وكل 

الملحقات والتطبيقات التي تخص الهوية البصرية..
الش��عار الجديد يس��تند إلى أربعة عناصر أساس��ية، 
جميعها مس��توحاة م��ن التاريخ والثقافة الس��ورية، 
وهي: العلم والعقاب والدرع وكرة القدم.. لكل واحدة 
من هذه العناصر دالالتها ورمزيتها الخاصة من القوة، 

والتنافسية، والوطنية وغيرها.
يرجى من كافة وسائل اإلعالم التقيد بالشعار الجديد 
لالتح��اد من تاريخ الخمي��س 3 حزيران 2021 ومنع 
اس��تخدام الش��عار القدي��م بتاتا وذل��ك حرصًا على 

االلتزام بالهوية البصرية الجديدة.

شعار جديد التحاد الكرة

البحر في البحرين عزام يقود كرة الجيش
ضم الرف��اع البحريني العبنا الدولي محم��ود البحر هداف 
ال��دوري الممتاز والحائز مع فريق��ه جبلة على لقب كاس 

الجمهورية للموسم المنصرم. 
المفاوضات مع البحر لم تس��تغرق وقتًا طوياًل حيث بدأت 
فور وص��ول الالعب للمنامة الش��هر الماض��ي، حين لعب 
مع الوحدة الدمش��قي مباراتين في بطول��ة كأس االتحاد 

اآلسيوي.
وكش��فت مصادر أن البحر تلقى عدة عروض بحرينية، لكنه 
اختار اللعب مع الرفاع بطل الدوري، الذي يملك طموحات 
كبيرة للمنافس��ة على البطوالت المحلية والمش��اركة في 

النسخة المقبلة لبطولة كأس االتحاد اآلسيوي.
وبدأ النادي إجراءات إصدار تأش��يرة الدخول لالعب، الذي 
س��يلتحق بتدريب��ات الرفاع بعد مش��اركته م��ع منتخبنا 
الوطني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 

وكأس آسيا 2023.
وكان التونس��ي نبيل معلول قد استدعى قبل أيام محمود 
البح��ر ليكون في خط هجوم المنتخ��ب بعد عدة إصابات 

ضربت بتشكيلنا، راجع على إثرها المعلول حساباته.

ودع الم��درب ماهر بحري جماهير تش��رين ي��وم الخميس عبر صفحته 
الشخصية على »فيسبوك« متمنيًا للفريق التوفيق بعد تحقيقه برفقتهم 

للنجمة الثالثة والرابعة )لقبين على التوالي(.
وكان البح��ري قد قاد فريق البحارة الموس��م الماض��ي.. قبل أن يتعاقد 
تش��رين هذا الموس��م مع ضرار رداوي ومن ثم عاد ليستقر تحت قيادة 

المدرب » ماهر« ليحافظ على لقب دوري المحترفين.
وكان تش��رين يمني النف��س بالتأهل للدور الثاني عل��ى أقل تقدير في 
أول مش��اركة قارية له عبر كأس االتحاد اآلس��يوي لكن المشاركة كانت 
مخيب��ة وخرج من ال��دور األول بعد تعادله مع الكوي��ت الكويتي 3 / 3 
ومن ثم خس��ر م��ع الفيصلي األردني به��دف دون رد وحقق فوزًا معنويًا 
على شباب األمعري الفلسطيني بنتيجة كبيرة وصلت إلى 5 / 1 لم تكن 
كافية للتأهل بس��بب حذف نتائج األندية المتنافسة على المركز الثاني 

بالمجموعات ال�3 مع صاحب المركز األخير في تلك المجموعات.
وكان المدرب قد أدلى بتصريحه بعد نهاية مشاركة البحارة بكأس االتحاد 
اآلس��يوي قائاًل فيه: كل مرحلة لها أهداف معينة، اآلن انتهى الموس��م 
وانتهى العقد بيني وبين نادي تش��رين، ما س��يحدث في المستقبل هو 

أمر غير محدد حاليًا.
مضيف��ًا: مجموعة الالعبين المتواجدين ف��ي الوقت الحالي مع التدعيم 

بثالث أو أربع العبين مميزين قادرة على المنافسة في الموسم القادم.
خاتم��ًا: الفريق بحاجة لنوعية العبين جيدة مع إمكانيات عالية ليتمكن 
من المنافسة وتحقيق نتائج تليق باسم هذا النادي، كونه سيشارك بعدة 

بطوالت كدورة الوفاء والسوبر.

البحري وّدع تشرين..

تعاقدت إدارة نادي الوحدة مع عس��اف 
خليفة كمديرًا لفريق الرجال لكرة القدم، 
على أن يتم العمل عل��ى تحديد هوية 
م��درب الفري��ق ف��ي األي��ام القادمة، 
الفري��ق  تش��كيلة  لتعزي��ز  باإلضاف��ة 

بمجموعة من الالعبين.
الكرة البرتقالية خرجت من المس��ابقة 
اآلس��يوية بخفي حنين ول��م تقدم في 
المنام��ة ما يس��ر بع��د تعادل س��لبي 
مع العه��د اللبناني وإيجاب��ي مع الحد 
البحريني صاحب األرض واحتل المركز 
الثان��ي بمجموعته خلف العهد لكنه لم 

يتأهل للدور التالي.
وللكابت��ن عس��اف تاريخ طويل س��واء 
م��ع البرتقال��ي أو بحيات��ه اإلحترافية 
وآخر المناصب اإلداري��ة كانت تعيينه 

مديرًا لمنتخبن��ا الوطني األول، والفنية 
كانت قيادته لمنتخب الناشئين قبل 4 

سنوات بالتصفيات اآلسيوية.

»عساف« مديرًا لكرة البرتقالي
نادي  إدارة  تعاق��دات 
المدرب  مع  الش��رطة 
القدي��م الجديد محمد 
فريق  لقي��ادة  ش��ديد 
رجاله��ا لك��رة الق��دم 
 2021 الجديد  للموسم 

.2022 /
وكان الفري��ق قد أنهى 
الماض��ي  موس��مه 
بالمركز التاس��ع حيث 
ن��ال 27 نقطة من 26 
مب��اراة حي��ث حق��ق 
انتص��ارات   6 آن��ذاك 
وتعرض  تعادالت  و98 

ل�11 خسارة.

»شديد« في الشرطة 

أعلنت معظم أنديتنا على اختالف 
توزعها في جميع المحافظات عن 
بدء مدارسها الصيفية في األلعاب 
الرياضية المختلفة، الجماعية منها 
والفردي��ة والقتالية وهو أمر اعتدنا 
عليه يشكل حالة إيجابية ينصرف 
فيه��ا األبناء لما يبني أجس��ادهم 
وينمي قدراتهم العضلية والذهنية 
لما  والنفس��ية وحتى االجتماعية 
للمدارس من أهمية كبيرة خاصة 
في ظل اهتمام األندية واستقطابها 
للجميع عدا ع��ن انتقاء المواهب 
متفوقي��ن  ليكون��وا  وتنس��يبهم 

رياضيًا كما دراسيًا للبعض.

انطالق المدارس 
الصيفية

حسم النجمة 
البحريني صفقة انتقال 

المدافع السوري ثائر 
كروما لصفوفه قادمًا 

من بطل الدوري 
لموسمسين متتاليين 

»تشرين«.
يذكر أن الكروما 

خاض تجارب 
احترافية عديدة سابقة 

أبرزها في األنصار 
اللبناني والسويق 

العماني ونفط البصرة 
العراقي.

كروما 
في النجمة



السنة 38 | العدد 041960
السبت 05 حزيران 2021

أربعة أش��هر مضت عل��ى تش��كيل اتحاد كرة 
الطاولة الحالي نفذ خاللها جملة من البطوالت 
واألنش��طة المحلي��ة المكثفة والتي ش��ملت 
كاف��ة الفئات العمرية، وف��ي الوقت الذي رأى 
فيه البعض أن هذا التكثيف تس��بب باإلرهاق 
لالعبين والالعب��ات وأنديتهم، تحدث البعض 
األخر عن فوائد فنية كبيرة من خالل اس��تمرار 
التدريبات والبقاء بجاهزية مستمرة لدى اغلب 
الالعبي��ن والالعبات، وظهور اس��ماء ومواهب 
جدي��دة اس��تطاعت ان تض��ع لنفس��ها بصمة 
مضيئة في عدد من هذه البطوالت واألهم هو 
حالة االنتعاش والتعافي التي بدت ظاهرة على 
اللعبة بعد فترات من الجمود..، فما هي وجهة 
نظر اتحاد اللعبة في ه��ذه القضية كما ترويها 
الس��يدة سوس��ن مصطفى أمينة س��ر االتحاد 

إضافة ألمور أخرى تخص عمل االتحاد؟
تنفيذ روزنامة

تقول سوس��ن مصطف��ى: عندما تم تش��كيل 
االتحاد مطلع شهر ش��باط الماضي كان هناك 
روزنامة معتمدة من االتحاد الس��ابق تتضمن 
مجموعة كبيرة من البطوالت التي تغطي كافة 
الفئات وهو أمر طبيعي ومتعارف عليه، ولكن 
دون تواري��خ محددة بس��بب الظروف الصحية 
المعروف��ة، وبحس��ب رؤية االتح��اد ومواعيد 
التي  للمنتخب��ات  الخارجي��ة  االس��تحقاقات 
تفرض علين��ا االنتهاء م��ن الروزنامة المحلية 
قب��ل منتصف الع��ام تم تحدي��د مواعيد هذه 
البطوالت بحيث ت��م اعتمادها بمثابة تجارب 
انتقاء الختيار المش��اركين في البطولة العربية 
للفئ��ات العمرية المقررة في ش��هر آب القادم، 
إضافة إلى اعتب��ار هذه البطوالت بمثابة فرص 

تحضي��ر واحت��كاك لالعبي��ن والالعبات قبل 
دخول المش��اركين في المعسكر االستعدادي، 
وكان له��ذا األم��ر م��ردود ايجاب��ي يصب في 
مصلح��ة اللعب��ة وتطويرها بغ��ض النظر عن 
الضغط الذي شعرت به بعض االندية أو اللجان 
التنفيذي��ة والذي يعود س��ببه لع��دم قدرتها 
أحيانًا على توفير وس��ائل نقل لالعبيها وليس 

كثافة النشاط بحد ذاته.
تنشيط اللجان

وتضي��ف: حرصن��ا ف��ي اتح��اد الطاول��ة على 
العدال��ة في توزيع اس��تضافة البط��والت على 
المحافظات وبحسب فاعلية المحافظة وقدرتها 
على االستضافة ولتنش��يط عمل اللجان الفنية 
فيها، فتم أقامة بطولة االش��بال والشبالت في 
طرط��وس بعد 17 عامًا عن أخ��ر بطولة مركزية 

تقام ف��ي المحافظ��ة، وكان لمحافظتي حماه 
والالذقية نصيب من تنظيم البطوالت المركزية 
على أرضهما، وكل هذا ليأتي تتويج هذا النشاط 
بتنظيم بطولة كأس الس��يد رئيس الجمهورية 
في دمشق التي أقيمت بش��كل احترافي كبير 
من كاف��ة النواحي التنظيمية واإلدارية والفنية 
والتحكمي��ة وحتى الرعاية المادي��ة لها والتي 
خففت الكثير من االعباء على المش��اركين من 
خالل تأمي��ن اإلقامة واإلطع��ام والمواصالت 
بش��كل مجاني للجميع، وتقدي��م جوائز مادية 
قيمة للفائزين وكل ه��ذا يحدث للمرة األولى، 
واكتملت الص��ورة الجميلة باالهتمام االعالمي 
الكبير الذي حظيت به البطولة ال س��يما النقل 
الفضائي المباش��ر للدور النهائ��ي من البطولة، 
وهو األمر الذي كانت تفتقده هذه اللعبة رغم ما 

يحققه من انتشار للعبة والتعريف بها وتوسيع 
قاعدة الممارس��ين لها، واإلض��اءة على الجهود 

التي تقدمها الكوادر العاملة.
قاعدة بيانات وتقييم

وأردفت مصطفى: النقطة األخرى التي حرصنا 
عليها في االتحاد هو االرتقاء بالمستوى الفني 
واالهتم��ام بالفئات العمري��ة الصغيرة خاصة 
المواهب التي ظهرت خالل جملة النش��اطات 
المنف��ذة ومنها مازال في مطل��ع العمر وحقق 
نتائ��ج متقدمة ف��ي بطوالت الفئ��ات األعلى، 
وبدأن��ا العم��ل عل��ى قاع��دة بيان��ات تخص 
الالعبين والالعبات، كما تم االتفاق على إجراء 
تقييم مس��تمر لعمل اللجان الرئيسة وتعديل 
بعضها وكذلك األمر بالنس��بة للج��ان الفرعية 
التي س��تكون دائم��ا موضع متابع��ة وتقييم 

لمدى فاعليتها ونجاح عملها.
اهتمام ودعم 

وأضاف��ت أمينة س��ر االتحاد: عل��ى محور أخر 
وهو ف��ي غاية االهمية ت��م متابعة تحضيرات 
المنتخبات خاصة بالنس��بة لالعب��ة هند ظاظا 
التي تس��تعد للمش��اركة في اولمبياد طوكيو 
حيث يتوفر لها أفضل ظروف التحضير بتوجيه 
واهتم��ام ومتابع��ة ودعم من االس��تاذ فراس 
معال رئيس االتحاد الرياضي العام، وهي ضمن 
معسكر تدريبي مغلق دائم في دمشق مع البطل 
عبيدة ظاظا وبإشراف المدرب يامن دندل، كما 
تم إقامة معس��كر تدريبي طويل للمنتخب في 
روس��يا بمش��اركة الالعبات هند ظاظ��ا وزينة 
اسعد ونورمان غزالي والالعب عبيدة ظاظا، كما 
ش��اركت الالعبتان هند ظاظا وزينة اس��عد في 

المعس��كر الذي اقامه االتحاد اآلسيوي في قطر 
لنخبة العبي القارة والعبات القارة.

أداء ونتائج
وعن المش��اركة في البطول��ة العربية للفئات 
العمري��ة قالت: بعد غياب س��نوات طويلة عن 
المش��اركات العربية بس��بب ق��رار المقاطعة 
الجائر ض��د رياضتنا وبلدنا، س��يكون لطاولتنا 
حضور في البطولة العربية للفئات العمرية بعد 
حوالي ش��هرين ف��ي األردن، ونحن نقوم حاليًا 
باتحاد اللعبة بالعمل على التحضير المناس��ب 
لهذا االستحقاق وبالتشاور مع اللجان الرئيسية 
لوضع الصيغ��ة األفضل للمش��اركة من حيث 
الفئات واألس��ماء المعتمدة بن��اء على نتائج 
البط��والت وتقدي��م مذكرة تفصيل��ة للمكتب 
التنفي��ذي ال��ذي وج��ه بض��رورة أن تقت��رن 
المشاركة بالمستوى الجيد والمنافس وتحقيق 

نتائج متقدمة.
خطة تأهيل

وعلى مح��ور تأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية 
للعبة اوضحت مصطفى: تم وضع خطة لتأهيل 
الكوادر تتضم��ن إقامة ورش��ات عمل مركزية 
وأخ��رى بالتعاون مع معاه��د الرياضة وكليتي 
التربية الرياضي��ة لرفد اللعبة بك��وادر جديدة، 
أم��ا في الجانب االداري والتنظيمي فإننا نعمل 
حاليًا على اع��ادة تنظيم وأرش��فة دقيقة لكل 
ما يتعلق بالوثائق والبالغات والمراس��الت في 
االتحاد بطريقة تسهل الوصول إليها عند الحاجة.

شكر كبير
وختمت مصطفى: اتوجه بالشكر الكبير لجميع 
كوادر اللعبة التي تعمل في ظروف صعبة يمر 
بها بلدنا الغالي، وللمكت��ب التنفيذي المتابع 
والداع��م والراع��ي لكل انش��طة ك��رة الطاولة 

ومنتخباتها.

تشكل المنشآت الرياضية العصب 
األساس��ي لتطور الرياض��ة، وبقدر 
تك��ون ملبي��ة إلقام��ة النش��اط 
الرياض��ي تس��اعد عل��ى ارتق��اء 
الفن��ي لالعبين،  األداء  مس��توى 
وهي تحتاج بشكل مستمر لعناية 
ومتابعة لتبق��ى في جاهزية تامة 
ألداء وظيفتها، خاصة مالعب كرة 
القدم ذات العشب الطبيعي التي 
تحتاج لخدمات مستمرة ولفترات 
لعب محددة عليها, وقد ش��هدت 
العديد م��ن المنش��آت الرياضية 
إعادة ترميم وتأهيل جديدة خالل 
الفت��رة الماضية, بتوجيه ومتابعة 
شخصية من األستاذ فراس رئيس 
الع��ام حيث  الرياض��ي  االتح��اد 
بدت بمظهر حض��اري مميز، كما 
تم وض��ع العديد من المنش��آت 
ضم��ن خط��ة العم��ل للمرحل��ة 
المقبل��ة وفق األولوي��ة والحاجة 
واإلمكانات المتوفرة... - االتحاد- 
التقت المهندس عالء خوخه جي 
عضو المكت��ب التنفيذي لالتحاد 
مكتب  )رئي��س  العام  الرياض��ي 
على  لالطالع  المركزي(  المنشآت 

واقع العمل في هذه المنشآت.
تأهيل عايل المستوى

يق��ول المهن��دس جوخ��ه ج��ي: 
انطلقت عملي��ة التأهيل والصيانة 
في عدة مشاريع لعدد من المالعب 
الرئيس��ية في مراك��ز المحافظات 
وبعض االندية ومنها ملعب 15 الف 

بحلب وملع��ب الحمدانية وملعب 
المدينة  وملعب  بدمش��ق  الفيحاء 
الرياضي��ة بالالذقية ويجري العمل 
عل��ى مالعب أخرى ف��ي طرطوس 
وحمص وكن��ا بصدد تأهيل معلب 
ولكلفت��ه  بدمش��ق  العباس��يين 
الكبي��رة ت��م تأجيل��ه مؤقتا حتى 
إصدار الميزاني��ة الجديدة, وكذلك 
األمر بالنسبة للصاالت حيث اعادة 
تأهي��ل صال��ة الفيح��اء بدمش��ق 
والحمداني��ة بحلب وصالة الالذقية 
التي تخ��دم جانبا آخر من الرياضة 
وهناك ص��االت كثيرة ضمن خطة 

العمل للمرحلة القادمة.
دراسات 

وع��ن تأهي��ل مالع��ب وصاالت 
ضم��ن  الم��دن  ف��ي  األندي��ة 
المحافظ��ات قال: قمنا بتقس��يم 

العم��ل الى ش��طرين منها قائمة 
يمكن تجديدها وتم وضعها ضمن 
الخطة المركزية, ومنش��آت أخرى 
مدمرة بشكل كامل وكلفتها كبيرة 
مثل صالة نادي دوما بريف دمشق 
التي تحتاج هي وبعض الصاالت 
ذات الوضع المشابه إلى ميزانيات 
لوقت  وبالتال��ي نحت��اج  كبي��رة 
معين لتوفي��ر ذلك ولكنها ضمن 
اهتمامنا ومتابعتن��ا, ومؤخرًا تم 
لوضع  مختصين  فنيي��ن  تكليف 
دارس��ات خاص��ة لصال��ة حمص 
وصالة الس��ويداء وصالة السلمية 
لممارس��ة كرة الس��لة, الى جانب 

بعض صالت األلعاب الفردية.
توازن عقدي

الرياضي��ة  المنش��آت  وع��ن 
المس��تثمرة بعق��ود طويلة األمد 

وبأس��عار لم تعد مناسبة في ظل 
اختالف قيمة الصرف خالل الوقت 
الحالي قال المهندس جوخه جي: 
اعددنا ما يس��مى التوازن العقدي 
وفق االسعار الدارجة حاليا بحيث 
يتم رفع قيمة العقد ما بين 10% 
و%30 م��ن قيمة العق��د االصلي 

وفق االسعار الرائجة كل عامين.
وع��ن عق��ود االس��تثمار المبرمة 
س��ابقا وما زالت قي��د البناء قال: 
يوج��د عقد واح��د م��كان فندق 
الج��الء والعمل قائ��م فيه ونحن 
لم نتدخل فيه طالما العمل سائر 

ضمن العقد المصدق قبال.
المهندس عالء جوخه جي 

يف سطور
مهن��دس ميكانيك لدى المديرية 
العامة للخط��وط الحديدية, تدرج 

بفرق نادي االتحاد لكرة السلة من 
االش��بال حتى الرج��ال, لعب في 
صف��وف المنتخ��ب الوطني لكرة 
الس��لة, وعمل في مجال التدريب 
التدري��ب  للجن��ة  رئيس��ا  وكان 
الفرعي��ة ف��ي حل��ب, درب فريق 
االتحاد والج��الء والحرية والوثبة, 
والمنتخب الوطني للرجال,, وكلف 
رئيسا لمجلس إدارة نادي االتحاد 
الرياضي, ورئيس��ا لن��ادي االتحاد 
واللجنة الفنية الفرعية لكرة السلة 
بحل��ب, وش��غل منصب رئاس��ة 
اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي 
بحلب, وكل��ف عضوا في المكتب 
التنفي��ذي لالتحاد الرياضية العام 
قبل عام, وبعد استقالة اتحاد كرة 
للجنة  الس��لة تم تكليفه رئيس��ا 

الموقتة التحاد كرة السلة.

محليات

أنور البكر

صبحي أبو كم

حق��ق المنتخ��ب الوطن��ي للترياثل��ون ث��الث 
ميدالي��ات ف��ي بطول��ة الع��رب وكأس افريقيا 
اللتي��ن اقيمتا بوق��ت واحد ف��ي تونس ومثل 
فريقنا الالعبان محمد ماسو المقيم بهولندا الذي 
توج بذهبيتي العرب وإفريقي��ا ومحمد الصباع 

المقيم بكندا والذي توج بفضية بطولة العرب.

متابعة دقيقة
وبحس��ب ناصر الس��يد رئيس االتحاد السوري 
للترياثل��ون والالعب��ان ف��إن ماس��و والصباغ 
يتدربان في مكان اقامتهما باش��راف وتوجيه 
م��ن االتحاد الس��وري الذي يؤم��ن لهم كافة 
مس��تلزمات التدريب م��ن ادوات وتجهيزات 
وتغطي��ة مادي��ة ورس��وم المش��اركات ف��ي 

البطوالت.

غياب قسري
وأضاف كنا غائبين عن المشاركة في البطوالت 
العربية منذ عام 2015 بن��اء على القرار الجائر 
م��ن جامعة ال��دول العربية وعدن��ا للبطوالت 
العربية عام 2019 وكانت أول مشاركة لنا فيها 

هذا العام 2021.
تحضير لالختبارات

واضاف: نحن االن ف��ي اتحاد اللعبة نحضر 

الالعبي��ن ماس��و والصب��اغ لتنفي��ذ خطة 
بالتنس��يق معهما اس��تعدادًا للمشاركة في 
اختب��ارات يقيمه��ا االتحاد الدول��ي للعبة 
منتص��ف حزي��ران الجاري لألبط��ال الذين 
ش��اركوا في البط��والت ودورات دولية من 
أج��ل اختيار المتأهلي��ن ألولمبياد طوكيو 
وفق النتائج التي حققه��ا كل العب ولدينا 

فرصة للتأهيل في ذلك.

أمينة سر اتحاد كرة الطاولة سوسن مصطفى:

تكثيف النشاطات فرضته ظروف التحضير للبطولة العربية وكان له مرود ايجابي

ثالث ميداليات عربية وافريقية لمنتخب الترياثلون

تأهيل المنشآت الرياضية وفق األولوية والحاجة واإلمكانات المتوفرة

أحرز منتخب س��ورية للقوس والس��هم “فضية 
وبرونزيت��ان” ضم��ن بطول��ة كأس العرب التي 
اختتم��ت الي��وم في بغ��داد بمش��اركة 9 دول 
عربي��ة هي: العراق - المغ��رب - تونس - ليبيا 
– الس��ودان – الجزائ��ر - الكويت – الس��عودية 

وسورية.
وأح��رزت الالعبة خلود فاروس��ي برونزية الدور 
التأهيلي وكان��ت أولى الميدالي��ات في اليوم 

األول للبطولة وفي اليوم التالي حصل المنتخب 
الس��وري بفئة الزوجي المختلط على الميدالية 
البرونزي��ة لالعب محمد زك��رك والالعبة خلود 
فاروسي وفي اليوم األخير حصل الالعب محمد 
زكرك على الميدالية الفضية في فردي الرجال.

وضمت البعثة الس��ورية كاًل م��ن: زياد صبورة 
رئيس��ًا - فادي جميل أخرس مدرب��ًا - الالعبة 

خلود فاروسي - الالعب محمد زكرك.

الحايك  محم��د  الس��يد  بحضور 
رئي��س مكت��ب الع��اب الق��وة 
المالكمة  المرك��زي عقد اتح��اد 
اجتماعه ال��دوري بحضور رئيس 
وأعضاء االتحاد ورئيس��ي لجنتي 
المدربين والح��كام، جرى خالله 
مناقشة واقع اللعبة لجهة تنظيم 
النش��اطات وتحضير المنتخبات 

والمشاركات الخارجية.
الحايك على ض��رورة إيالء  وأكد 
الوطني��ة اهتم��ام  المنتخب��ات 
اس��تثنائي كونها واجه��ة اللعبة 
ومحصل��ة عمل كاف��ة المفاصل 
والكوادر، مؤكدًا استعداد المكتب 
اإلمكانات  كافة  لتوفير  التنفيذي 
واالس��تعداد  للتحضير  المطلوبة 
له��ذه  بالنس��بة  والمش��اركة 

المنتخبات.
الس��يد  المالكمة  اتح��اد  رئيس 
كامل ش��بيب قدم شرحًا مفصال 
للمالبس��ات والظروف واألسباب 
التي حالت دون مشاركة منتخبنا 
في بطول��ة العالم باإلمارات التي 
أقيم��ت قبل أي��ام، مؤك��دًا أن 
االتحاد قام بم��ا هو مطلوب منه 

بخصوص إلنجاز ه��ذا األمر لكنه 
لم يكلل بالنجاح ألس��باب خارج 
إرادته وتتعل��ق بالدولة المنظمة 

للبطولة.
وتم خالل االجتم��اع اتخاذ عدد 
م��ن القرارات أبرزه��ا إصدار عفو 
عام عن كاف��ة العقوبات الصادرة 
ع��ن اتح��اد المالكم��ة وذل��ك 

بمناسبة تجديد الوالية الدستورية 
للسيد الرئيس بشار األسد.

تقرر  أيض��ًا  بالمناس��بة  واحتفاء 
الجمهورية  بطول��ة كأس  اقام��ة 
للرج��ال لمواليد ما دون )2002( 
وذل��ك بالفترة م��ن 8 ولغاية 12 
حزيران الج��اري في صالة الجالء 

بدمشق.

فضية وبرونزيتان للقوس والسهم في بطولة العرب

اتحاد المالكمة يصدر عفوًا 
ويقيم بطولة كأس الجمهورية للرجال 

يقي��م اتحاد الريش��ة الطائرة بطول��ة مركزية لمواليد تحت 15 عام��ا في مدينة حمص 
بمش��اركة العب والعبة من كل محافظة بهدف اختبار المواهب والعمل على متابعتهم 
مركزيا في التدريب لالرتقاء بهم الى مس��تويات فنية اعلى والوصول بهم الى المنافسة 
الخارجية في بطوالت الفئات العمرية ويكونون نواة للفئات الكبيرة ومستقبل اللعبة. 

بطولة الكتشاف 
مواهب الريشة 

الطائرة في حمص 
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تش��كل الرياض��ة األنثوي��ة موقع��ا متقدما في 
رياضة العاب القوى المحلية سواء بعدد األلعاب 
الممارس��ة أو المس��توى الفن��ي الع��ام للعب��ة 
لدى الجنس��ين ما عدا بع��ض الفروقات الفردية 
الت��ي تتعلق بالالعب أو الالعب��ة حصرا.. فحجم 
النش��اط والمش��اركون ف��ي كال الفئتين يحقق 
الت��وازن المطلوب ف��ي هذا النوع م��ن الرياضة 
كم��ا أن االنجازات ف��ي الفئتين عبر الس��نوات 
الس��ابقة تكاد تكون متقاربة رغم اعتمادنا بشكل 
أساسي في هذه اللعبة على الطفرات والمواهب 
الفردية.. )االتحاد( التقت الس��يدة فداء الشوفي 
بطلة العاب القوى الس��ابقة عضو االتحاد الحالي 
ورئيسة لجنة األنثوية, وكان معها الحوار التالي: 

تواجد 
عن واقع رياضة العاب القوى األنثوية أجابت 
فداء الشوفي: تش��كل العاب القوى األنثوية 

كال متكام��ال ف��ي التواجد بجمي��ع مفاصل 
اللعب��ة من العبات متفوقات في المش��اركة 
الوطنية  والمنتخب��ات  المحلي��ة  بالبطوالت 
في المش��اركات الخارجية وم��ا يتبعها من 
االستعداد والتحضير في المعسكرات وغيرها 

من مفاصل اللعبة.

متابعة مشتركة
وتابع��ت: ل��و دخلن��ا ف��ي التفاصي��ل نجد في 
البط��والت المحلية عدد االلعاب التي يمارس��ها 
الذكور متساوية مع عدد العاب االناث مع بعض 
الفوارق البسيطة، وتظهر الفوارق في القوة البدنية 
بين الذك��ور واالناث في جمي��ع مراحل الفئات 

العمرية من األش��بال والش��بالت حت��ى الرجال 
والسيدات للطبيعة البشرية.

تواجد قيادي
وعن المش��اركة في دورات تأهيل الكوادر الفنية 
م��ن حكام ومدربي��ن قالت: ع��ادة يطلب اتحاد 
اللعب��ة من اللجان الفنية الفرعية ترش��يح كوادر 

م��ن المحافظ��ات مناصفة بين الذك��ور واالناث 
وهو م��ا يوفر على الدوام حالة م��ن التوازن في 
اع��داد الك��وادر من الجنس��ين, وهناك نس��بة 
مطلوبة العداد العنصر األنثوي في اللجان الفرعية 
والرئيس��ية وحاليًا يتمثل العنص��ر األنثوي في 
قيادة االتحاد بعضوين هم��ا فدوى بوظة وفداء 
الش��وفي، وكان ملفتًا في الفت��رة األخيرة ازدياد 
الحض��ور األنثوي م��ن الجمهور ف��ي البطوالت 

المحلية وهي ظاهرة ايجابية.
دخول منتوع

واضاف��ت: على صعي��د النتائ��ج الخارجية نجد 
حضور أنثوي يكاد يوازي حض��ور الذكور وتاريخ 
القوى الس��ورية حافل بالبط��الت اللواتي اثبتن 
جدارة كبيرة وتميزًا واضحًا على صعيد البطوالت 
الدولي��ة والعربية والعالمية وخي��ر مثال بطلتنا 
األولمبية غادة ش��عاع, وحاليًا اصبحت مس��احة 
الحضور األنثوي بالنسبة لمجمل مسابقات العاب 
القوى اكثر تنوعًا حتى كاد يغطي الغالبية منها. 

محليات

أنور البكر

صبحي أبو كم

المدن  وكذلك  الصيف  مواسم  يف  األندية  تفتح  أن  الموجب: 
األلعاب  بعديد  متخصصة  مدارس  خالل  من  أبوابها  الرياضية 
ذكورًا  الوافدين  الستقبال  أكفياء  مدربين  بإشراف  الرياضية 

وإناثاً من مختلفة األعمال الصغيرة.

المدارس عىل محو األمية يف  السالب: أن يقتصر دور هذه 
أن يكون  المعتمدة يف كل مدرسة يف حين يجب  األلعاب 
وزجها  الواعدة  المواهب  انتقاء  يتم  بحيث  متكاماًل  العمل 
المهارات  األندية ورعايتها ويتم صقلها وإكسابها  يف فرق 
النادي  لفرق  روافد  لتكون  البدنية  بنيتها  الالزمة وتقوية 
أواًل وللمنتخبات الوطنية فيما بعد وغير ذلك هو مضيعة 
األموال،  وجمع  التسلية  أبواب  من  وباب  والجهد  للوقت 

وهذا مايحدث يف عديد المدارس الصيفية الرياضية

موجــــب

سالــب

حقق رباعنا البطل أحمد العلي المركز الرابع في بطولة العالم للش��باب 
برف��ع األثق��ال التي اختتمت أم��س في العاصمة األوزبكية طش��قند 
وسجل العلي في منافسات وزن 109+ مجموعة وقدرها 362 كغ بواقع 
156 بالخط��ف و206 كغ بالنتر وهي أرقام س��ورية جديدة لهذا الوزن 

بفئة الشباب.
وذهب المرك��ز األول في البطولة الالعب الهولن��دي كورجي اينزو الذي 
س��جل مجموعة وقدرها 411 كغ فيما نال المركز الثاني الالعب االيراني 
حس��ن بور ريزا مسجاًل 398 كغ وجاء بالمركز الثالث االيراني زاندي علي 

ريزا الذي سجل مجموعة وقدرها 394 كغ.
وفي منافسات فئة الش��ابات حققت الرباعة السورية ميرنا حسن المركز 

الس��ابع برفعة الخطف لوزن 71 كغ الذي أقيمت منافساته بمشاركة 16 
العبة وحطمت ميرنا ثالثة أرقام س��ورية برفعة النتر 107 والرقم السابق 
106 ورفعة الخطف 88 ورقم الس��ابق 87 والمجموع 195 ورقم الس��ابق 

.193
بدورها حققت العبة منتخبنا ماري جغيلي المركز السابع في رفعة النتر 
م��ن اصل 10 العبات ش��اركن في منافس��ات وزن 76 كغ ورفعت ماري 

108 كغ وهو رقم سوري جديد للفئة )السابق 106( فيما سجلت بالخطف 
85 كغ.

يش��ار إل��ى أن بعثة منتخبنا إلى طش��قند ضمت كل م��ن رئيس اتحاد 
االثقال حس��نين الش��يخ وأمين السر باس��ل ابراهيم اللذين شاركا في 
تحكيم المنافس��ات بدعوة من االتحاد الدولي كما ضمت بطلنا الس��ابق 

عهد جغيلي بصفته مدربًا للمنتخب.

ناعماتنا في المركز السابع

رباعنا أحمد العلي يحرز المركز الرابع في بطولة العالم للشباب برفع األثقال

احتفااُل بانتخاب الس��يد الرئيس بشار األسد رئيسًا 
للجمهورية لوالية دس��تورية جديدة يقيم اتحاد كرة 
الطاولة بالتعاون مع العب منتخبنا الوطني س��ابقًا 
محمد عصام الحمصي الدورة التنشيطية الخامسة 
المفتوحة لكرة الطاول��ة للذكور واإلناث بالفترة من 
24 ولغاية 26 حزيران الجاري في صالة كرة الطاولة 
بمدينة تش��رين الرياضية بدمش��ق وفق الش��روط 

التالية:
- ال��دورة مفتوحة لجميع األعم��ار للذكور واإلناث 

وبال أي رسوم.
- تق��ام األدوار األول��ى من ال��دورة بطريقة خروج 

المغلوب من مرة واحدة.
- تقام منافس��ات الدورة اعتبارُا م��ن دور الثمانية 

وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة.
- تق��ع تكالي��ف المش��اركة في ال��دورة على نفقة 

المشاركين.
- يمنح الفائزون بالمراك��ز األولى جوائز مادية من 

راعي الدورة.

- أخر موعد للتسجيل بالدورة يوم الثالثاء تاريخ 22 
حزيران الجاري.

- تبدأ المباريات لفئة الذكور في الس��اعة العاش��رة 
من اليوم األول للبطولة ولالن��اث في اليوم الثاني 

بنفس الساعة.
- -االلت��زام بالش��روط الصحية الوقائي��ة من كافة 

المشاركين بالدورة.

وقد ش��كل اتحاد كرة الطاولة لجنة منظمة للبطولة 
تضم كل من سوسن مصطفى )مشرفة الدورة( بديع 

الفتال )مدير الدورة( عماد منصور )حكم عام(.
جدير ذكره أن النس��خة الرابعة من البطولة اقيمت 
خالل ش��هر ش��باط الماضي وقد ت��وج ببطولة فئة 
الذك��ور الالعب يام��ن دندل فيما ذه��ب لقب فئة 

االناث لالعبة دلع أسد.

قوى الناعمات تنشط وتسير جنبًا إلى جنب مع قوى الذكور

اتحاد الطاولة يقيم دورة عصام الحمصي التنشيطية الخامسة 

بالتعاون بين االتحاد الرياضي العام )اتحاد الرياضات 
الخاصة( واألمانة السورية للتنمية اقيمت في الالذقية 
دورة الثقاف��ة الرياضي��ة لجرحى الوطن ف��ي الصالة 
الرياضية ألصحاب الهمم وبيت جريح الوطن الرياضي، 
ت��م خاللها التعريف بعدد من األلعاب الممارس��ة في 
االتحاد لكي يتسنى للجرحى اختيار نوع الرياضة التي 
تتناس��ب مع اصابتهم وإمكاناته��م ليكونوا أبطاال في 
مالع��ب وصاالت الرياضة كما كانوا أبطاال في ميادين 

الحرب للدفاع عن عزة وكرامة سورية الحبيبة.
حض��ر افتتاح الدورة رش��ا الش��مالي رئيس��ة اللجنة 
التنفيذية لالتحاد الرياض��ي بالالذقية ونضال يعقوب 
وعصام ماش��ي عضوا التنفيذية ومحمد س��ليم عضو 
اتح��اد الرياضات الخاصة وعدد من اعضاء فرع االمانة 
الس��ورية بالالذقية ورئي��س وأعضاء اللجن��ة الفنية 
الفرعية وع��دد من أصحاب الهمم من العبي الالذقية 

وكوادر من بيت جريح الوطن الرياضي.

دورة في الثقافة الرياضية لجرحى الوطن
تقي��م لجن��ة رياضة الس��ور التي 
تم إعادة إطالقه��ا مؤخرًا فحوصًا 
لألحزمة ف��ي المحافظات التالية 
بإشراف رئيس اللجنة الكابتن عبد 

هللا عراط وفق البرنامج التالي: 
 ,2021  /  6  /  12 دمش��ق  ري��ف 
الس��ويداء 13 / 6 / 2021, حمص 
14 / 6 / 2020, الحسكة 15 / 6 / 

2021, حلب 16 / 6 / 2021. 
وكان��ت لجن��ة رياضة الس��ور قد 
قدم��ت مؤخ��رًا عروض��ًا رياضية 
اقام��ه  ال��ذي  االحتف��ال  ف��ي 
االتح��اد الرياضي العام بمناس��بة 
االس��تحقاق الرئاس��ي وش��اركت 
بعدد من ألع��اب القوة المنضوية 
تحت اشراف اللجنة العليا للفنون 

القتالية. 

فحوص أحزمة 
لرياضة السور

ت��وج فريق الطليع��ة بلقب بطولة 
ال��دوري بك��رة اليد لفئ��ة الرجال 
فب��ل مرحلة ختام ال��دور النهائي  
بع��د ف��وزه الغالي على منافس��ه 
الجي��ش أول أم��س )الخميس( 
بنتيج��ة 19/20 هدف��ًا في مباراة 
قمة ال��دوري التي جمعتهما على 
أرض صالة الش��هيد ناصح علواني 
الرياضي��ة بحم��اة ضم��ن الجولة 
الثاني��ة م��ن منافس��ات مرحلة 
اإلياب من ال��دور النهائي “البالي 

أوف”.
الش��وط األول لمصلحة  وانته��ى 
الطليعة بف��ارق هدف 10/11 علمًا 
أنه فاز أيضًا بمباراة الذهاب التي 

أقيمت بدمشق.
وضمن الجولة ذاتها حقق النواعير 
فوزًا معنويًا عل��ى اليقظة بنتيجة 

18/30 هدفًا.

وبهذه النتيجة عزز الطليعة رصيده 
ليبلغ تس��ع نقاط يلي��ه الجيش 
ثانيًا بس��ت نقاط ثم النواعير ثالثًا 
بخم��س نقاط علم��ًا أن مباريات 

الجولة األخيرة س��تقام األس��بوع 
المقبل حي��ث يلتقي الطليعة مع 

اليقظة والنواعير مع الجيش.
م��درب الطليع��ة أيمن الس��فان 
الفري��ق قدموا  أوض��ح أن العبي 
أداء متمي��زًا وحققوا الفوز األغلى 
هذا الموس��م وال��ذي مكنهم من 
االحتفاظ بلقب بطولة الدوري الفتًا 
إل��ى أن المباراة كانت صعبة لكن 
العبينا كانوا على قدر المس��ؤولية 
ولم يخذل��وا الجمهور الكبير الذي 

شجع بحرارة على المدرجات.
يذكر أن الطليع��ة هو حامل لقب 
أخر بطولة لدوري الرجال بكرة اليد 

والتي أقيمت عام 2019.

بحضور الس��يدة منال األس��د الرئيس 
الفخ��ري التحاد الفروس��ية والس��يد 
إبراهيم خضر السالم  محافظ الالذقية 
والس��يد فراس معال رئي��س االتحاد 
الرياضي العام أقيمت اليوم منافسات  
السباق الدوري الثالث للخيول العربية 
األصيلة على  مضمار سباقات الخيول 
بمدينة األس��د الرياضية في الالذقية 
بعد انقطاع اس��تمر 11 عاما، واشرف 
على تنظيم السباق الجمعية السورية 
للخيول العربي��ة بالتعاون مع االتحاد 
الالذقية  ومحافظ��ة  الع��ام  الرياضي 
ومكتب الخيول العربية بوزارة الزراعة 

واإلصالح الزراعي.
الصافية  الس��ورية  الخيول  وتنافست 

س��بعة  عل��ى  المس��جلة  والعربي��ة 
أش��واط تم تخصي��ص األول والثاني 
والثالث  1250مت��را  لمس��افة  منه��ا 
والرابع لمس��افة 1000 متر والخامس 
والس��ادس لمس��افة 1800 مت��ر أما 

األخير فكان لمسافة 2250مترًا.
وفاز ببطولة األش��واط المذكورة على 
التوال��ي الجي��اد آغا العلب��ي لمالكه 
محمد سمير العلبي ومخزن السبع ل� 
“ابراهيم السبع وأكرم الخلف” وبركان 
الجبل ل� “معن جعفر” وورد الخراط ل� 
“مربط الخراط” وزلزال الزين ل� “محمد 
دي��ب الياف��ي” واس��تمرار الوصل ل� 
“عصام تكلة” وورد المهايني ل� “معاذ 

المهايني”.

رئيس االتح��اد الرياضي العام فراس 
معال اش��ار إلى  أن عودة هذا السباق 
بعد انقطاع لسنوات طويلة هو ترجمة 
إلرادة التح��دي الت��ي تميز الش��عب 
الس��وري مؤك��دًا أن هن��اك المزي��د 
والبطوالت  الرياضية  النش��اطات  من 
بمختل��ف األلعاب في مدينة األس��د 
الرياضي��ة في الالذقية لتعود تدريجيا 
أللقه��ا الس��ابق كم��ا كان��ت مكان��ا 

للبطوالت العربية والدولية.
وأش��ار مدي��ر الجمعي��ة المهن��دس 
محمد الوادي إلى أن الس��باق حظي 
بمش��اركة واس��عة بلغ��ت 53 جوادًا 
من الدرجات األولى والثانية والثالثة 
والرابع��ة وتنافس المتس��ابقون بقوة 

عل��ى المراك��ز األولى وهو م��ا يظهر 
االس��تعدادات الجي��دة للس��باق من 
مرب��ي الخي��ول العربي��ة مضيفا أن 
الس��باق يأتي ضمن روزنامة سباقات 
الجمعية السنوية التي تضمنت أيضا 
س��باقا آخر ف��ي الالذقية ف��ي الفترة 
القادمة إل��ى جانب الس��باقات التي 

تقام على مضماري دمشق وحماة.
جدي��ر ذكره أنه تم مؤخرًا االنتهاء من 
أعم��ال تأهيل مضمار الفروس��ية في 
مدينة األسد الرياضية بالالذقية تمهيدًا 
الس��تقبال البطوالت والسباقات التي 
عهدها هذا المضمار منذ إنش��ائه في 
العام 1987 حين اس��تقبلت المدينة 

دورة البحر األبيض المتوسط.

الطليعة يتوج بطاًل لدوري الرجال بكرة اليد 
بعد حسم لقاء القمة مع الجيش

بعد غياب 11 عامًا... الخيول العربية األصيلة 
تنافست على مضمار مدينة األسد الرياضية في الالذقية
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اختتمت في صالة نادي الحرية منافسات 
بطولة أندية حلب بكرة السلة للصغيرات 
موالي��د 2008 -  2009 تخلي��دًا لذكرى 
الفقيد المرح��وم كنان هالل أحد أعمدة 

كرة السلة في نادي الحرية.
حض��ر المب��اراة النهائي��ة كل من: عبد 
رئي��س  المصطف��ى  ري��اض  المنع��م 
مكتب الش��باب والدكتور مروان دويعر 
عض��و المكتب التنفي��ذي وأحمد مازن 
بي��رم رئيس تنفيذية حل��ب وأعضاؤها 
ورؤساء أندية المدينة وحشد من أهالي 

الالعبات وأسرة الفقيد.
وقد التق��ى في المب��اراة النهائية فريقا 
نادي��ي االتح��اد والحري��ة وانتهت بفوز 
صغيرات االتحاد 44 /  41 والشوط األول 

.6  / 24
وقدم كبار الحضور كأس البطولة للفريق 
الفائز وش��هادات التقدي��ر والميداليات 

البراقة.
يف الملعب

مثل فريق االتحاد والالعبات:

س��رى دواليبي، ميرال الحسن، بيلسان 
ديبو، س��ما كرزون، لولي��ا فتاحي، زين 
س��لطان، ليلى حمامة، مل��ك صابوني، 
ت��اال طراقجي، روها جلخي، نايا كرمان، 
ش��يما حميدي، جودي عجيل، سيلين 
مش��اعل، تاال قطاش، ناي��ا مدور، ملك 

قبالوي، جنى جدوع.
الكادر الفني واإلداري

المشرف عضو مجلس اإلدارة: مازن أبو 

س��عدى، أمير الحس��ن: مدرب��ًا، محمد 
مجد جلخي: إداريًا، صالح عجلة: طبيبًا، 
عيس��ى حوا: معالج��ًا، س��امر حريري: 

إحصائيًا.
بطولة الميني باسكت

تعليم��ات  الفني��ة  اللجن��ة  أص��درت 
المش��اركة في بطولة األندي��ة للميني 

باسكت وهي على النحو التالي:
1 -  تتألف المباراة من أربعة أرباع مدة 

كل ربع عشر دقائق.
2 -  أقل مشاركة لكل العب في المباراة 

التي يسجل فيها ربع كامل.
3 -  يمنع التبديل خالل الربع األول.

4 -  يمكن إضافة العبين جدد في كل 
مباراة جديدة.

5 -  تلع��ب الف��رق جمي��ع مبارياته��ا 
بطريقة دفاع المان تومان.

6 -  يقدم كل ناد الئحة اسمية ممهورة 

ومصدقة أصواًل.
7 -  تعمد ألوان القمصان كما يلي:

االتح��اد )األحمر(، الحري��ة )األخضر(، 
)كحل��ي  العروب��ة  )األزرق(،  الج��الء 
اليرموك )األصفر(، والسكك  وأس��ود(، 

)أسود(.
8 -  يرت��دي الفري��ق الوارد اس��مه أواًل 
بالج��دول اللباس الفاتح والفريق الثاني 

اللباس الغامق.

كرة السلة

صغيرات االتحاد بطالت سلة حلب

أعلن نادي حطين عن بدء افتتاح مدرسته 
الس��لوية الصيفية للفئات العمرية لتعليم 
وتأهيل العبي والعبات المس��تقبل وذلك 
بدءًا م��ن الثالثاء الماضي وتس��تمر طيلة 
فصل الصيف وحتى بداية العام الدراس��ي 
القادم وذلك بإش��راف كادر فني ذو كفاءة 

على النحو التالي زياد خش��فة مشرف عام 
للمدرسة، محمد ريس مشرف إداري.

ثائر مرتضى، أالء حس��ينو، اليس��ار قبيلي، 
طارق صوفي، س��عيد نجار، عل��ي األيوبي، 

لين أحمد.
وقد ت��م تحديد االش��تراك بش��كل رمزي 
ومجان��ًا ألبن��اء ش��هداء الجي��ش العربي 

السوري.

مع كادر فني بكفاءة عالية

مدرسة حطين السلوية باشرت نشاطها

محمد عجان

محمد عجان

محمد هاشم إيزا

حق��ق منتخب س��ورية لكرة الس��لة فوزا مهم��ا  اليوم على 
منتخب روس��يا للش��باب بنتيجة 85 /77 /نقطة في موسكو 
استعدادا للنافذة الثالثة من التصفيات اآلسيوية التي ستقام 
في العاصمة األردنية عمان في الثاني عشر من الشهر الحالي.

وق��دم منتخبن��ا أداء الفتا ومميزا والس��يما ف��ي الربعين 
األخيرين علما أن المباراة لعبت بخمسة أرباع بناء على اتفاق 
بين المنتخبين بالمقابل تميز العبو المنتخب الروسي بطول 

القامة  وبراعة التسديد . 
مدرب المنتخب ميخائيل تيريخوف أوضح أن أداء الالعبين 
جيد وهو في تطور ملحوظ وبخط بياني متصاعد وعند وصول 
موعد النافذة الثالثة س��نكون بجهوزي��ة عالية للقاء منتخبي 
السعودية وقطر والفوز هو الهدف لحجز بطاقة إلى النهائيات 

اآلسيوية التي ستقام في العاصمة األندونيسية جاكرتا. 
وكان منتخبن��ا الوطن��ي  ق��د دخ��ل مرحل��ة جدي��دة من 

التحضي��رات عبر معس��كر جديد في  موس��كو بعد أن أنهى 
معس��كره األول في كازان منذ منتصف الش��هر الماضي في 
إطار االس��تعداد للتصفيات ذاته��ا حيث لعب ثالث مباريات 
ودية مع فريق أكاديمية فولغا فخسر األولى بنتيجة 97-106 
نقطة وفاز في الثانية بنتيجة 64 - 111 نقطة وفاز في الثالثة 

بنتيجة 100 - 83 نقطة.
وتض��م قائمة بعثة منتخبنا الالعبي��ن عبد الوهاب الحموي 

وتوفيق صالح و هاني أدريبي وكميل جنبالط وعامر الساطي 
وجميل صدير وأنطوني بكر ووائل جليالتي وجوزيف يوسف 
وطارق الجابي وأنس ش��عبان وش��ريف الع��ش ودوغالس 

هيرينغ ورامي مرجانة.
وفيم��ا يتعلق بالالعب زكريا الحس��ين فتت��م متابعة وضع 
إصابت��ه مع طبيب متخص��ص بعد أن توقف ع��ن التمرين 
باأليام الماضية بسبب شعوره بآالم بالركبة علمًا أنه تم إجراء 

الصور الالزم��ة ومتابعة حالته مع طبيب المنتخب بش��كل 
مباشر منذ ظهور اإلصابة.

مدي��ر المنتخب طري��ف قوطرش لفت إل��ى أن التحضيرات 
تس��ير بش��كل جيد والالعبون مصممون عل��ى تحقيق الفوز 
في المباراتين القادمتين وحجز بطاقة التأهل إلى النهائيات 
اآلس��يوية القادمة في إندونيسيا متس��لحين باإلرادة القوية 

والعزيمة العالية.

ت��ّوج فريق الث��ورة بلقب النس��خة ال� 26 من 
كأس الجمهورية لكرة الس��لة للسيدات بفوزه 
عل��ى الجالء 66-54 في المباراة النهائية التي 
أجري��ت بينهما أم��س )الجمع��ة( في صالة 

الفيحاء الرئيسية بدمشق .
وتف��وق الثورة  في األرباع ال��� 3 األولى بواقع 
19-10، 19-13، 14-11 فيم��ا تفوق الجالء في 

الربع الرابع 20-14.
وهذا هو التتوي��ج الرابع للثورة )الثالث تواليًا 
( بعد أع��وام 2017و 2019و 2020، فيما بقي 
الج��الء بألقابه ال��� 10 كأكثر األندي��ة تتويجًا 
باللق��ب ، علم��ًا أن الج��الء كان يبح��ث عن 

تتويجه األول منذ عام 2010.
س��جل للثورة: أليس��يا مكاري��ان )24( نقطة، 

نورا بش��ارة )18(، ماريا دعيبس )9(، س��يدرة 
سليمان )6(، جيسيكا حكيمة )6(.

وس��جل للجالء : جون��ا مبي��ض )18( نقطة، 
ميري��ام جانجي )12(، ميرا عجان )11(، رش��ا 

سكران )7(، ماريا الموسى )6(.
بعد نهاية المباراة  ت��وج الفريق الفائز  بكأس 
البطول��ة بحضور الس��يد عمر الع��اروب نائب 
رئيس االتحاد الرياضي العام والمهندس عالء 
جوخه ج��ي عضو المكت��ب التنفيذي رئيس 
اتحاد كرة الس��لة  المؤقت  والسيد عبد الناصر 
كركو الجاسم عضو المكتب التنفيذي والسيد 
مهن��د طه رئي��س اللجنة التنفيذية بدمش��ق 
وعدد من اعضاء اتحاد كرة الس��لة وإدارة كل 

من نادي الثورة ونادي الجالء.

مجهود جماعي
المهندس��ة س��الم عالوي رئيس نادي الثورة 
قالت: هذا االنجاز ه��و حصيلة عمل ومجهود 
جماعي، واس��تمرار فريقنا بالتفوق على مدى 
الس��نوات األخي��رة هو دليل عل��ى التخطيط 
الس��ليم لهذا الفريق الذي بات الرقم الصعب 
على مس��توى بطولتي ال��دوري والكأس وهو 
موضع فخر واعتزاز بالنس��بة لنا...، شكرًا لكل 
من قدم جهود س��اهمت بهذا االنجاز وبشكل 
خ��اص الالعب��ات البط��الت والجه��از الفني 
واالداري، ش��كرًا ل��كل من يدعمن��ا ويتابعنا 
ويف��رح النجازاتن��ا، ويبقى طموحن��ا القادم 
تحقيق انجاز سوري في بطولة األندية العربية 

القادمة.

نادي الثورة بطال لكأس الجمهورية بكرة السلة للسيدات
للمرة الثالثة على التوالي والرابعة بتاريخه

استعدادا للنافذة الثالثة للتصفيات االسيوية

منتخب سورية لكرة السلة  يفوز على منتخب روسيا للشباب 

انطلقت أمس الجمعة منافسات مرحلة اإلياب من دوري الدرجة 
األولى للكرة الطائرة لفئة الرجال حيث أقيمت ثالث مباريات.

  في دمش��ق خس��ر نادي درعا أمام نادي السلمية بثالثة أشواط 
مقابل ال شي  بواقع )-13 25، 25-12، 25-14(.

في القطيفة خسر فريقها أمام ضيفه الشرطة بثالثة اشواط مقابل 
ال شي بواقع )31-29، 25-13، 25-20(

في طرطوس فاز نادي الس��ودا على ضيفه ن��ادي االتحاد  بثالثة 
نظيفة وبواقع )16-25، 14-25، 8-25(

وتس��تكمل مباريات المرحلة األولى غدا بلق��اء نادي الوحدة مع 
ضيفه القطيفة.

مباريات المرحل��ة الثانية تبدأ الجمعة الق��ادم حيث تقام ثالث 
لق��اءات أهمها يجمع بي��ن المتنافس��ين التقليديين س��لمية 
والشرطة والتي ستقام في صالة حماة الساعة 3 عصرًا وينتظر أن 
تشهد منافس��ة قوية وأداء عاليًا ومتوازنًا وندية في مجرياتها من 

الناحية الفنية.
وفي دمش��ق يس��تضيف الوحدة المتصدر فريق درعا على ملعبه 
صالة الوح��دة في مباراة يدرك فريق درع��ا أنها صعبة ولكن هي 
فرصة لكس��ب مزيد من االحتكاك وبدوره س��يعمل الوحدة على 
عدم التفريط بأي شوط قد يكون بحاجته مستقباًل والمباراة سهلة 
بالنسبة له ذهابًا فاز الوحدة 3/ 0، وفي القطيفة يحل السودا ضيفًا 
على فريقها في مباراة متقاربة المستوى واإلمكانيات وقد تحتاج 

ألكثر من ثالثة أشواط لحسمها.

انطالق مباريات إياب 
دوري الكرة الطائرة للرجال
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ش��هد األس��بوع الماضي مباري��ات دولية ودية 
عدي��دة خاضته��ا المنتخب��ات األوروبي��ة قبل 
انطالقة بطولتها حيث تقام نهائيات كأس أوروبا 
في 11 مدينة أوروبية احتفااًل بالذكرى الس��تين 
النطالقها، علما بأن النس��خة الحالية كانت مقررة 
الصيف الماضي لكنها أرجئت بس��بب تداعيات 

فيروس كورونا.
وحمل��ت بعض الوديات نتائج كبيرة مع احتفاظ 
البعض اآلخ��ر بأوراق��ه فكانت بروف��ة ختامية 
لوضع اللمس��ات األخيرة على تل��ك المنتخبات 
قبل خوض االس��تحقاق األهم.. ونستعرض أبرز 

المباريات التي جرت بالساعات الماضية..
♦ اس��تهل المنتخب األلماني استعداداته لكأس 
أوروبا بتعادل أمام الدنم��ارك )1-1( في مدينة 
إنس��بروك النمس��اوية في مباراة ش��هدت عودة 
توم��اس مول��ر ومات��س هوميلس بع��د غياب 

لعامين.
وافتتح العب وس��ط بوروس��يا مونش��نغالدباخ 
الشاب فلوريان نيوهاوس التسجيل في الدقيقة 
48 قبل أن يدرك مهاجم اليبزيغ يوس��ف بولسن 
التع��ادل من فرص��ة وحي��دة للدنماركيين في 

المباراة في الدقيقة 71.
وتلتقي ألماني��ا، الذي س��تواجه التفيا في آخر 
مبارياته��ا الودي��ة بعد غ��د االثنين، مع فرنس��ا 
بطلة العالم في افتت��اح مبارياتها ببطولة أوروبا 
2020 ف��ي 15 حزيران الحالي، وس��تواجه أيضا 
حاملة اللق��ب البرتغال والمجر ضمن المجموعة 

السادسة. 
في المقابل، س��تلتقي الدنمارك مع البوسنة يوم 
غد األحد في آخر اختبار وّدي قبل بدء مش��وارها 
ف��ي المس��ابقة القارية أمام فنلندا يوم الس��بت 
القادم، وس��تواجه أيضا بلجيكا وروس��يا ضمن 

المجموعة الثانية على أرضها في كوبنهاغن. 
♦ استهل المنتخب الفرنسي استعداداته لبطولة 
أوروبا بف��وزه على ضيفه منتخ��ب ويلز بثالثية 
نظيفة شهدت عودة نجم لاير مدريد كريم بنزيمة 

إلى الديوك بعد غياب ناهز الست سنوات.
وعل��ى ملعب »أليان��ز ريفييرا« ف��ي نيس، كاد 
بنزيم��ة أن يكل��ل عودته بهدف م��ن ركلة جزاء 
ف��ي الدقيقة 27 إال أن الح��ارس داني وارد تألق 
ف��ي التصدي للكرة قبل أن يفتتح كيليان مبابي 
التس��جيل للدي��وك ف��ي الدقيق��ة 35 وأضيف 
أنط��وان غريزمان الهدف الثان��ي في الدقيقة 48 
بلمحة فنية جميلة، وعثمان ديمبيلي الثالث في 
الدقيقة 79 إثر متابعته لكرة مرتدة من القائم إثر 

تسديدة من بنزيمة.
ولعب منتخب ويلز بعش��رة العبين منذ الدقيقة 
26 عندما طرد الحكم نيكو وليامس اثر اعتراضه 
الكرة التي سددها بنزيمة بيده من أمام المرمى، 

وذل��ك بعد اللج��وء إل��ى تقنية حك��م الفيديو 
المساعد )في ايه آر(.

♦ تع��ادل المنتخ��ب الهولن��دي م��ع نظي��ره 
اإلس��كتلندي بهدفين لمثلهما ف��ي مباراة ودية 
دولي��ة في إطار اس��تعدادات الفريقي��ن لبطولة 

أوروبا »يورو 2020«.
تق��دم المنتخب اإلس��كتلندي ع��ن طريق جاك 
هن��دري في الدقيقة 11 غي��ر أن ممفيس ديباي 
نجح ف��ي إدراك التعادل للمنتخب الهولندي في 
الدقيق��ة 17، لكن كيفن نيس��بيت أعاد التقدم 
الس��كتلندا في الدقيق��ة 64 قبل أن يعود ديباي 

ويدرك التعادل لهولندا في الدقيقة 89.
♦ فازت أذربيجان خارج أرضها على بيالروس��يا 
1-2، والنرويج على ضيفتها لوكسمبورغ -1صفر، 
وجورجي��ا على مس��تضيفتها روماني��ا 1-2، في 
حين تعادلت البوسنة على أرضها مع مونتينيغرو 

من دون أهداف.

♦ بدأت كرواتيا وصيفة بطلة العالم تحضيراتها 
النهائي��ة لكأس أوروبا بتع��ادل ودي على أرضها 
مع أرمينيا 1-1 في »فيليكا غوريتسا«وافتتحت 
كرواتيا التس��جيل عبر إيفان بيريش��يتش )24( 
لكن التعدي��الت الكثيرة الت��ي أجراها المدرب 
زالتكو داليتش بعد اس��تراحة الش��وطين أثرت 
على أداء أصحاب األرض ما سمح ألرمينيا بإدراك 

التعادل عبر ويبيمار أنغولو )72(.
♦ وفي مباراة ودية أخرى ضمن االس��تعدادات 
ل�«يورو 2020« تعادلت بولندا مع ضيفتها روسيا 

بهدف لمثله.
وبادر المنتخب البولندي بافتتاح التس��جيل عبر 
جاكوب شفيرتش��وك )4( إاّل أّن فياتشيس��الف 

كارافاييف أدرك التعادل لنظيره الروسي )21(.
♦ ودي��ًا أيض��ًا تعادلت س��لوفاكيا م��ع بلغاريا 
ومقدونيا الش��مالية مع سلوفينيا بذات النتيجة 
)1-1( ف��ي المقابل فازت كوس��وفو على س��ان 

مارينو )4-1(.
♦ انتصرت سويس��را على أمي��ركا 1-2 وافتتح 
منتخب أميركا التس��جيل بفض��ل ليتغيت )5( 
قبل أن يقلب ش��اكيري ورفاق��ه النتيجة بهدفي 

رودريغيز )10( والبديل زوبر )64(.
وش��هدت المب��اراة ع��دد كبير م��ن التبديالت 

وإضاعة رودريغيز لركالت جزاء )42(.
تغلب المنتخب الس��ويدي على نظيرِه الفنلندي 
بهدفي��ن دون مقابل في المب��اراة التي أقيمت 
ف��ي العاصمة الس��ويدية س��توكهولم ف��ي إطار 

تحضيراتهما لبطولة أوروبا.
♦ واس��تهلت إنكلترا اس��تعداداتها للبطولة بفوز 

صعب على النمسا -1 صفر في ميدلسبره.
وبعدما فرضوا سيطرتهم الواضحة ولكن العقيمة 
خالل نصف الس��اعة األول من المب��اراة، اضطر 
رجال الم��درب غاريث س��اوثغايت إلى االنتظار 
حتى الشوط الثاني إلحراز هدف الفوز عن طريق 

بوكايو ساكا )57( وسرعان ما تراجعوا إلى الدفاع.
ويالقي منتخب »األس��ود الثالث��ة« رومانيا يوم 
غد األحد في آخ��ر اختبار وّدي قبل خوض غمار 
المب��اراة إصابة خطيرة  2020«وش��هدت  »يورو 
لظهير ليفربول ترنت ألكس��ندر أرنولد قد تحرمه 

من المشاركة في نهائيات البطولة القارية.
وتفتتح إنكلترا مش��وارها في المجموعة الرابعة 
ضمن منافس��ات »يورو 2020« بمالقاة كرواتيا 
وصيفة بطل��ة العالم يوم 13 من الش��هر الحالي 
ثّم اس��كتلندا يوم 18 على أن تختتم الدور األول 

بمواجهة جمهورية التشيك يوم 22 يونيو.
يذكر أن جميع مباري��ات إنكلترا في الدور األول 

ستدور في ملعب ويمبلي الشهير.
♦ وحقق��ت إيطالي��ا بتش��كيلة اختباري��ة فوزًا 
كاس��حًا على ضيفتها وجارتها المتواضعة س��ان 

مارينو -7صفر في لقاء ودي أقيم في كالياري.
وبمواجه��ة المنتخب األدن��ى تصنيفًا في العالم 
)210( خاض الم��درب روبرتو مانش��يني اللقاء 
بتش��كيلة رديفة من أجل من��ح بعض الالعبين 
فرصة فرض أنفس��هم قبل اإلعالن عن التشكيلة 

النهائية لكأس أوروبا.
واس��تدعى مانش��يني تش��كيلة أولي��ة للبطولة 
القارية م��ن 33 العبًا عل��ى أن يقلصها من اآلن 

وحتى الثالثاء إلى 26 العبًا.
وأنهى »األتس��وري« الشوط األول متقدمًا بهدفي 
فيديريكو برنارديسكي )32( وجان ماركو فيراري 
الذي س��جل في أول مش��اركة له مع المنتخب 

الوطني )34(.
وفي الشوط الثاني، تألق ماتيو بوليتانو بتسجيله 
ثنائي��ة )49 و77(، على غرار ماتيو بيس��ينا )75 
و87(، فيم��ا كان أندريا بيلوت��ي صاحب الهدف 

اآلخر )67(.

قرر نح��و 10 آالف متطوع في دورة 
األلع��اب األولمبي��ة والبارالمبي��ة، 
المق��رر إقامتهم��ا ف��ي العاصم��ة 
اليابانية طوكيو، مغادرة المنافسات 
وذلك حسب ما أفادت هيئة اإلذاعة 

اليابانية.
ونق��اًل ع��ن اللجنة المنظم��ة، فقد 
المتطوعين اختاروا  التقرير أن  ذكر 
مغادرة الحدث الذي يقام في الفترة 
ما بين يومي 23 تموز و8 أغسطس 
بسبب مخاوف من اإلصابة بعدوى 
في��روس كورون��ا وكذلك بس��بب 
تأجيل منافسات من العام الماضي.
وبرحي��ل 10 آالف م��ن أص��ل 80 
ألف متط��وع في األولمبي��اد، فإن 
المنظمي��ن ال يتوقع��ون ح��دوث 
مش��اكل بش��أن األم��ر ألن غياب 
المش��جعين األجانب يعني الحاجة 

إلى عدد أقل من المتطوعين.

ويرغب معظم اليابانيين في تأجيل 
األلعاب مجددًا أو إلغاء المنافسات، 
وذلك وس��ط تزايد ح��االت اإلصابة 
بفي��روس كورونا والبطء في عملية 

التطعيم.
من جهة أخ��رى، ت��م تمديد حالة 

الطوارئ في اليابان إلى أواخر ش��هر 
حزيران الجاري.

وتعهدت اللجنة المنظمة لألولمبياد 
واللجنة األولمبي��ة الدولية بتنظيم 
آم��ن لأللعاب م��ن خ��الل قواعد 

صارمة.
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أيهم الحمزاويأنــــور البكــرم. سالم عالوي

إعداد ربيع حمامة

في مباريات استعدادية للبطولة األوروبية

تعادل األلمان وانتصارات لفرنسا وإنكلترا وإيطاليا 

أعلن اتح��اد أميركا الجنوبية لكرة 
الق��دم )كونميب��ول( أن البرازيل 
ستحتضن كوبا أميركا في 4 مدن 
وه��ي ري��و دي جاني��رو وبرازيليا 

وكويابا وغويانيا.
وج��اء اإلع��الن عن الم��دن التي 
ستقام فيها مواجهات كوبا أميركا 
المحلية  الس��لطات  بعد موافق��ة 
ف��ي والي��ات ري��و دي جاني��رو 
وبرازيليا )العاصمة( وماتو غروسو 
الح��دث  وغواي��اس، الس��تضافة 

الكروي.
وأّكدت الحكومة البرازيلية تأييدها 
إلقامة بطولة كوبا أميركا في البالد 
مش��يرة إلى أن الحي��اة يجب أن 
تستمر رغم تداعيات وباء كورونا.

حض��ور  دون  س��تقام  والبطول��ة 
»بروتوك��والت  ووف��ق  الجمه��ور 

صحية« صارمة.
يذك��ر أن ال�«كونميبول« كان قد 
أعل��ن اإلثنين الماضي أن البطولة 
التي كان��ت مقررة ف��ي كولومبيا 
واألرجنتي��ن س��تقام أخي��رًا في 
البرازيل في الفترة بين 13 حزيران 

والعاشر من تموز المقبل.
الجنوبي  األميرك��ي  االتحاد  وقال 
في حس��ابه على تويتر »س��تقام 
 2021 الجنوبي��ة  أمري��كا  كأس 

ف��ي البرازي��ل.. تم تأكي��د موعد 
انط��الق البطول��ة ونهايتها، وذلك 
بعد س��اعات من ق��رار األرجنتين 
التخلي عن اس��تضافتها بس��بب 
فيروس كورونا، عقب عش��رة أيام 
كولومبيا  ش��ريكتها  انسحاب  من 

للسبب ذاته. 
ويفتتح السامبا كأس كوبا أمريكا 
بمواجه��ة فنزوي��ال بس��تاد ماني 
جارانشيا يوم 13 يونيو /  حزيران 
في العاصمة برازيلي��ا بينما تقام 
المب��اراة النهائية باس��تاد ماراكانا 

في ريو دي جانيرو.
البطول��ة  البرازي��ل  وتس��تضيف 
للمرة الثانية عل��ى التوالي وتقام 

المنافس��ات رغم المخاوف بشأن 
الوضع الصحي في البالد بس��بب 
جائحة فيروس كورونا مع تسجيل 
نح��و 100 ألف إصاب��ة جديدة مع 
باإلضافة  الماضي  االس��بوع  نهاية 
إل��ى أكثر م��ن 2500 وف��اة وفقا 

إلحصاءات حكومية.
ويقام الدور قب��ل النهائي بملعبي 
نيلتون سانتوس في الخامس من 
يوليو تموز وماني جارينش��يا في 

اليوم التالي.
المب��اراة  ماراكان��ا  ويس��تضيف 
النهائي��ة وهي الوحي��دة في هذا 
الملعب بالبطولة في العاش��ر من 

يوليو / تموز.

تعاقد برش��لونة مع إيريك غارس��يا مدافع 
مانشستر س��يتي بدءًا من أول تموز عندما 
ينتهي تعاقده مع بطل ال��دوري اإلنكليزي 

الممتاز لكرة القدم.
وس��يعود غارس��يا إلى نادي طفولته بعقد 
يمت��د حت��ى موس��م 2026-2025 بعدما 
قضى ثالث س��نوات في س��يتي وسيلحق 
بزميله المهاجم سيرغيو أغويرو الذي انتقل 

من الفريق ذاته إلى كامب نو.
وقال برشلونة إنه وضع ش��رطًا جزائيًا يبلغ 
400 ملي��ون ي��ورو )489.52 مليون دوالر( 

في عقد الالعب البالغ عمره 20 عامًا. 
وش��ارك غارس��يا في 12 مب��اراة فقط في 
كل المس��ابقات خالل موسم 2020-2021 

بسبب اإلصابات والمرض وألسباب فنية.
القرار الصحيح

صرح األرجنتيني س��يرجيو أغويرو المنتقل 
من مانشس��تر سيتي إلى برشلونة أنه أتخذ 
الق��رار الصحيح بالتوقي��ع لفريق البالوغرانا 
وأنه يتطل��ع لتقديم اإلضافة في مش��واره 

الجديد بقميص البارسا.
وأعلن برش��لونة ع��ن ضمه ألغوي��رو لمدة 
موس��مين في صفقة انتقال ح��ر بعد نهاية 

عقده مع مانشستر س��يتي بنهاية الموسم 
الحالي.

وقال أغويرو، في تصريحات لقناة برش��لونة 
الرسمية: أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح 
باالنتقال إلى برش��لونة، إنه��ا خطوة جديدة 
في مسيرتي وأتمنى أن أساعد الفريق للفوز 

باأللقاب في الموسم المقبل.
وأضاف: لق��د تطورت كثي��رًا، عندما جئت 

ألوروبا ألول مرة لعبت لفريق أتلتيكو مدريد 
كان عمري 18 عامًا، ثم انتقلت لمانشس��تر 
س��يتي، واليوم أنا في برشلونة، بكل تأكيد 
أس��لوبي ف��ي اللعب تغي��ر، بع��د التوقيع 

لبرشلونة رسميًا.
ووجه الالعب األرجنتيني الشكر إلى جماهير 
برش��لونة قائ��اًل: عناق كبير لكل مش��جعي 
برش��لونة، وأعده��م أنني س��أبذل قصارى 

جهدي وأتمنى أن يستمتعوا بأدائي.
ويبلغ الش��رط الجزائي في عقد أغويرو مع 

برشلونة 100 مليون يورو.
اجت��از  ق��د  األرجنتين��ي،  النج��م  وكان 
االختب��ارات الطبي��ة ف��ي برش��لونة خالل 
الس��اعات القليلة الماضية، ونشر الحساب 
الرسمي للنادي على »تويتر«، مقطع فيديو 

للمهاجم الدولي أثناء خضوعه للكشف.
ويملك أغويرو سجاًل رائعًا من البطوالت مع 
مانشس��تر س��يتي، منذ انتقاله إلى صفوفه 
قادمًا من أتلتيك��و مدريد عام 2011، وعلى 
م��دار 10 أعوام، حص��د 15 بطولة مختلفة، 
ومنه��ا 5 بط��والت في ال��دوري اإلنجليزي 
الممت��از، ولق��ب واحد ف��ي كأس االتحاد 
اإلنجليزي، و6 ألقاب في كأس الرابطة، و3 

ألقاب في بطولة الدرع الخيرية.
ولعب أغويرو 390 مباراة في كل البطوالت، 
وسجل 260 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي 
للس��يتي، كم��ا س��بق وخ��اض تجربة مع 
أتلتيك��و مدري��د، خالل الفت��رة من 2006 
حت��ى 2011، وت��وج مع��ه بلقب��ي الدوري 
األوروبي عام 2010 وكأس السوبر األوروبي 

عام 2011.

4 واليات برازيلية ستحتضن كوبا أميركا

رحيل 10 آالف متطوع في أولمبياد طوكيو

برشلونة يواصل تعاقداته

أعل��ن االتح��اد األوروب��ي لكرة 
الق��دم )يويفا( عن التش��كيلة 
للنس��خة  الرس��مية  المثالي��ة 
األخيرة من دوري أبطال أوروبا 
2021-2020 وضم��ت 23 العبًا 
ليس من بينهم النجم المصري 
محمد ص��الح الع��ب ليفربول، 
العب  محرز  ري��اض  والجزائري 

مانشستر سيتي.
القائم��ة غياب  كم��ا ش��هدت 
ه��داف  رونال��دو  البرتغال��ي 
يوفنت��وس وال��دوري اإليطالي 
فيم��ا ش��هدت تواج��د ليونيل 
ميسي، وهو الالعب الوحيد من 
برشلونة، ومعه ثالثي لاير مدريد 
كريم بنزيما وتيبوا كورتوا ولوكا 

مودريتش. 
وضمت التشكيلة المثالية:

كورتوا،  المرم��ى،  حراس��ة  في 
إيدرسون وميندي.

في خ��ط الدف��اع، أزبيليكويتا، 
دي��اس، ماركيني��وس،  روب��ن 

روديجر، تشيلويل وأالبا. 
في خ��ط الوس��ط، جورجينيو، 

ماون��ت، كانت��ي، دي بروي��ن، 
مودريت��ش،  جوندوج��ان، 

سيرجيو أوليفيرا وفودين.
الهج��وم، هاالن��د، مبابي،  خط 
ليفاندوفس��كي، بنزيم��ا، نيمار 

وميسي.
بالذكر أن تشيلس��ي  والجدي��ر 
توج بطاًل ل��دوري األبطال للمرة 
الثاني��ة في تاريخ��ه بفوزه في 
سيتي  مانشس��تر  على  النهائي 
بهدف دون مقابل س��جله كاي 

هافيرتز.
وس��ّجل كاي هافيرت��ز ه��دف 
التقدم لتشيلس��ي في الدقيقة 
42 من زمن المباراة بعد تمريرة 
س��ددها في ش��باك مانشستر 
سيتي وكان البلوز أكثر خطورة 
خ��الل أح��داث المب��اراة، ُرغم 
إهدار مانشستر س��يتي العديد 
من الفرص، ال سيما التي جاءت 
خاصة  األخيرة،  الدقائ��ق  خالل 
مح��اوالت رياض مح��رز وفبل 

فودين وغابرييل خيسوس.
وهي الم��رة الثانية التي ينجح 
فيها تشيلسي في الفوز بدوري 
أبط��ال أوروبا، وس��بق أن أحزر 
لق��ب البطولة ف��ي 2012 وكان 
في  الجمه��ور  متاًح��ا حض��ور 
حيث  بالبرتغال،  بورت��و  ملعب 
ُقدر أن يتخطى عددهم 16 ألف 

مشجع.
وحقق توماس توخيل، الذي تم 
تعيينه مدي��ًرا للبلوز في كانون 
الثاني، أول لق��ب له في دوري 
أبط��ال أوروبا.. كما قاد المدرب 
األلماني باريس س��ان جيرمان 

إلى نهائي الموسم الماضي.
وصن��ع إدوارد مين��دي الع��ب 
تشيلس��ي التاريخ ، ليصبح أول 
حارس مرمى إفريقي يلعب في 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
ش��باك مين��دي النظيف��ة هي 
التاس��عة له ف��ي 12 مباراة في 
دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 
وه��ي األكبر عل��ى اإلطالق في 

موسم واحد.

غياب صالح ومحرز ورونالدو عن التشكيلة المثالية ألبطال أوروبا

أعل��ن لاير مدريد اإلس��باني عن تعاقده رس��ميًا مع 
المدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي لإلشراف عليه بعقد 
لثالثة أعوام خلفًا للفرنس��ي زي��ن الدين زيدان الذي 

استقال األسبوع الماضي من منصبه.
وكتب لاير مدريد في حسابه على تويتر »أهاًل وسهاًل 
بعودتك سيد أنش��يلوتي« في إشارة منه إلى الفترة 
التي أمضاه��ا المدرب اإليطالي البال��غ 61 عامًا مع 
الن��ادي الملكي بي��ن 2013 و2015 حي��ن قاده إلى 
ثالثية دوري األبطال والكأس السوبر األوروبية وكأس 
العالم لألندية عام 2014 ويأتي التعاقد مع أنشيلوتي 
رغ��م أنه كان مرتبط��ًا بعقد مع إيفرت��ون اإلنكليزي 
لثالثة أعوام قادمة بعدما اس��تلم اإلشراف عليه منذ 

ديسمبر 2019.

أنشيلوتي يقود ريال مدريد 
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منتخبنا الكروي األول
منافسات  القدم  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  بدأ 
استكمال مبارياته يف التصفيات اآلسيوية المزدوجة 
المؤهلة لنهائي كأس آسيا ونهائي كأس العالم 2022.

لنهائيات  تأهل   99% عن  تزيد  وبنسبة  منتخبنا 
ذلك  العالم  لكأس  المؤهلة  وللتصفيات  آسيا  كأس 
هي  نقطة   15 به  الخاص  الرصيد  يف  يملك  أنه 
نتائج مبارياته،  له حتى اآلن من  الكاملة  العالمة 
وكان  لعبها  مباريات  خمس  يف  سابقاً  فاز  حيث 
أجل  ومن  إبراهيم  فجر  الوطني  المدرب  يقوده 
تحسين األداء ليتناسب مع النتائج واكتساب القوة 
والتجانس وتطوير المستوى الفني فردياً وجماعياً 
لالستحقاق الثاني األصعب وهو التأهل لكأس العالم 
كونه الحلم الكبير لدى عشاق كرتنا دون استثناء 
تم التعاقد مع المدرب التونسي نبيل معلول ومن 
وهناك  والجزر  كالمد  المنتخب  مسيرة  تبدو  يومها 
أسئلة كثيرة حول بنائه من جديد وطريقة تحضيره 
ال داعي الخوض يف التفاصيل اآلن، وسيأتي وقت 
نرى منتخبنا يف صورة بهية  أن  اآلن  ذلك والمهم 
القادمات  أجل  من  مطمئن  وأداء  قوي  وحضور 
من االستحقاق المنتظر وال يسعنا إال أن ندعو له 

بالتوفيق.

الوحدة وتشرين
القدم  لكرة  والوحدة  تشرين  فريقي  مغامرة  انتهت 
األول  الدور  من  اآلسيوي  االتحاد  كأس  مسابقة  يف 
للمنافسات الذي استضافت مفرداته البحرين واألردن 
إىل  بالبحرين  األوىل  بالمجموعة  الوحدة  لعب  وفيها 

جانب الحد البحريني والعهد اللبناني.
فيما لعب تشرين يف األردن وقابل الكويت والفيصيل 

واألمعري الفلسطيني.
ولم يستطع فريقانا الممثالن للكرة السورية يف هذه 
وبالتايل  النهائي  نصف  للدور  التأهل  من  البطولة 
الخروج من المسابقة وعدم االستمرار علماً أن الفرق 
التي واجهتهما ليست من النخبة العربية وليست من 
األدق هي تناسب  بالمعنى  أي  آسيوياً  األول  الصف 
)مقاسنا( إن لم تكن أقل ومع ذلك عجز فريقانا من 
عبور الدور األول ولم يستطيعا تسجيل بصمة تذكر 
وهذا يدل عىل أن كرة القدم عندنا بحاجة للكثير كي 
تتطور ويكون لها موقع متقدم مع نظيراتها يف دول 

الجوار أو األبعد قليالً.

إعادة النظر
االحتراف  نظام  يف  النظر  إع��ادة  الكثير  هذا  ومن 
سوى  منه  الالعبون  يفهم  لم  والذي  لدينا  المطبق 
الحصول عىل األموال من مقدمات العقود وهي أموال 

أكثر بكثير من سويتهم الفنية وذلك بشكل واضح 
للعيان ومن هذا الكثير أيضاً مدة العقود الموقعة مع 
الالعبين ويف غالبيتها )سنة واحدة( وبعدها ينتقل 
الالعب إىل ناد آخر وفق شروط مشابهة لما كان عليه 
ويف ذلك عدم استقرار فني أو تطور فني يف األندية 
التي تغّير جلدتها كل عام وتجدد العبيها كل موسم 
وتدخل الدوري وتلعب بالكأس وال جديد يف صفوفها 
عىل  ينسحب  وهذا  المكان  يف  فنياً  ت��راوح  وتبقى 
الجميع حيث الفائز باللقب ال يتميز عن صاحب المركز 

المتأخر بشيء والجميع يف المستوى الفني سواء.
الالعبون  يضعه  الذي  الشرط  ذلك  الكثير  هذا  ومن 
عىل إدارات األندية وهو السماح لهم بالمغادرة وترك 
إذا  المنافسة  عز  ويف  الموسم  منتصف  يف  الفريق 
جاءهم عقد احترايف من الخارج وهذا أمر يحصل كل 
وهذا  الالعبين  عديد  مع  األندية  من  عدد  موسم يف 
ايضاً يؤثر عىل السوية الفنية للفريق وبالتايل البقاء 

عاجزاً أو مقصوص الجناحين.
من  )آسيوياً(  الخارجية  المشاركة  يف  الحق  له  ومن 
ألسباب  محترفين  مع  التعاقد  يستطيع  ال  أنديتنا 
مالية فتشارك بمن حضر ومن حضر ال يلبي الطموح 
وال يستطيع صنع الفارق وتكون يف الصفوف ثغرات 

وتعود األندية من المشاركة بالغصة والحسرات.

قيمة وواجب
بها  نعترف  أن  يجب  التي  النقاط  من  الكثير  هناك 
ونقرها ونراها يف احترافنا سبباً يف عدم تطور مستوانا 
ونأخذ منها إضافة كما ذكرناه )سلوك الالعبين( وكلنا 
وم��اذا  يسهرون  متى  وإىل  يتدربون  كيف  يعرف 
وبالمنافسات  يسيئون  وكيف عىل صحتهم  يأكلون 
والمحافظة عىل لياقتهم بدنياً وفنياً ال يأبهون، وكل 
أما واجبهم  الشهري  العقد والراتب  ما يهمهم قيمة 
تجاه أنديتهم وجماهيرهم فهذه تأتي يف مكان متأخر 

من حساباتهم.
لهم  وتسمح  لهم  تسمع  األندية  إدارات  ولألسف 
وتوافقهم وتطيعهم وتلبي لهم ما يطلبون ألنها هي 
المركب  إال أن يسير  لها  إدارات غير محترفة وال هم 

وكيفما اتفق.

سابقًا أفضل
وإذا تذكرنا كيف كانت األمور يف سنوات سابقة نجد 
لديها  كان  األندية  ألن  بكثير  أفضل  كان  الواقع  أن 
رفد  يتم  الفئات  هذه  ومن  العمرية  للفئات  مدارس 
هذه  شهدت  فقد  اآلن  أما  بالمواهب  األول  الفريق 
المدارس الكثير من اإلهمال وبات البحث عن الجاهز 
السريع هو الهدف وعليه وبنسبة كبيرة نادراً ما نرى 
فريقاً أكثر العبيه من أبناء النادي الذي ينتمي إليه 

تكون  الميدان  دخولهم  فرص  الصاعدون  والالعبون 
يثير  وما  ومعدومة  متالشية  تكن  لم  إن  ضعيفة 
العجب: كيف ألندية واقعها معروف وظروفها صعبة 
وال تعير اهتماماً لقواعدها وتبحث عن الجاهز وليته 

يلبي؟

الواقع الضعيف
هذه بعض من المالحظات المرافقة لمشاركة فريقي 
والتي  اآلسيوي  االتحاد  كأس  يف  والوحدة  تشرين 
جعلتنا  التي  وهي  وفاشلة  ومحيطة  مخيبة  كانت 
نلتفت قليالً إىل واقع أنديتنا وكلها تعاني الكثير من 
ومفرداته  االحتراف  تطبيق  يف  والتخبط  الضعف 
والتي ال تستطيع إداراتها التوفيق بين معادلة )حق 
وتوجد  االحترافية  العملية  يف  وواجبهم(  الالعبين 

أسباب كثيرة لم نذكرها بعد.
الواقع الضعيف لن يعطي إال ضعفاً وهذا ما نراه حين 

تكون لدينا مشاركة خارجية.
والواقع الضعيف ال يساعد عىل بناء منتخبات قوية.

ومن أجل ذلك منتخباتنا ومنذ أزمان تراوح بالمكان 
ونتائجنا اإليجابية تأتي عىل شكل طفرات متباعدة 
وتختفي وهي ليست سلسلة متصلة قوامها الثبات 
أيها  أن يكون فإىل متى  كما يجب  والتقدم  والقوة 

المعنيون؟

اللعب  بدأ يف  وقد  القدم  لكرة  األول  منتخبنا  عىل  مختصرة  إطاللة  واحتنا  يف 
استكمااًل لمبارياته يف التصفيات اآلسيوية المزدوجة.

وفيها أيضاً وقفة مع فريقي تشرين والوحدة لكرة القدم وقد شاركا يف مسابقة 
كأس االتحاد اآلسيوي وعادا من دون نتائج تذكر.

ومنها تتكلم عن واقع أنديتنا وأسباب ضعف مستواها حين تلعب خارجياً وحي 
تقدم نفسها بالدوري المحيل.. فهيا نقرأ..

منتخبنا األول لكرة القدم.. فريقا تشرين والوحدة
واحــــة االتحــــــاد

علــي شحــــادة

احتفااًل بتجديد البيعة للس��يد الرئيس بش��ار األسد رئيس��ًا للجمهورية 
العربية الس��ورية لوالية دستورية جديدة اقام االتحاد الرياضي العام حفاًل 
جماهيريًا حاش��دًا في ملعب تش��رين بدمش��ق، ردد خالله المشاركون 
تحس��م الرياضيين يتقدمهم البطل العالم��ي فراس معال رئيس االتحاد 
الرياض��ي العام أكدوا من خالله عهد الوف��اء والوالء للوطن وقائد الوطن 

والعمل على رفع العلم السوري في كافة المحافل الرياضية.
وتضم��ن الحفل عروضًا بالدراجات رفع خالله��ا أبطال اللعبة علم الوطن 
وص��ور قائد الوطن في ارجاء الملعب، كما تضمن فقرات فنية صدح من 
خاللها الفنانين والحضور الحاش��د باألغاني الوطنية التي تعبر عن رمزية 

وأهمية المناسبة.
من جه��ة أخرى تواصل��ت احتف��االت الرياضيين بالمناس��بة في كافة 
المحافظات الس��ورية وأقيمت مهرجانات وطنية في المنشآت واألندية 

والمؤسسات الرياضية ابتهاجًا بهذا الحدث الوطني الكبير. 

احتفالية رياضية حاشدة بمناسبة تجديد البيعة للسيد الرئيس بشار األسد


