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في الجولة الخامسة من دوري الرجال الممتاز لكرة القدم ..

الصدارة بعهدة تشرين  ..الجيش يتألق بواكده  ..الفتوة والطليعة وحطين خرجوا غانمين

ربيع حمامة
أنزل الستار عصر الجمعة عن مباريات الجولة الخامسة من عمر ذهاب الدوري الممتاز للرجال
لكرة القدم  ،فحضرت المفاجآت وتبدلت المراكز بعد غياب طويل لهدير مالعبنا المحلية
كدنا ان ننسى فيه أننا الزلنا بدوري يحبو ويتوقف بشكل قسري بسبب مشاركة منتخب
الرجال بتصفيات مونديال قطر وسيستمر مابعد الثالثاء القادم ( موعد الجولة السادسة
) بسبب مشاركة المنتخب في بطولة العرب مع نهاية هذا الشهر .
وبالعودة لمباريات الجمعة  ..فقد هوا الوحدة عن صدارته بخسارة صادمة لعشاقه في
ملعب حماه أمام فريقها الطليعة تابع بذلك األخير صحوته منذ الجولة الرابعة فيما هي
الخسارة األولى للبرتقالي هذا الموسم فتجمد رصيده عند نقاطه الـ 10بالوصافة  ،واترقى
الطليعة مرتبتين ليتوسط الترتيب بنقاطه الـ. 7
قمة مباريات الجولة الخامسة شهدها ملعب الباسل بالالذقية  ،استقبل فيها تشرين
ضيفه الوثبة ,رصيد النقاط كان نفسه  ..فجاء فوز البحارة مضاعفًا ليرتقوا للصدارة (11
نقطة ) فيما تراجع الضيف للمركز الرابع بعد أن تجمد رصيده عند  8نقاط .
الفتوة الجريح أراد تغيير الصورة رفقة كادره الفني الجديد عندما استقبل في دمشق
فريق النواعير ،وكان له ما أراد بعد أن قلب تأخره بهدف إلى انتصار  1/2وهو األول هذا
الموسم رفع به رصيده إلى  5نقاط دفعته للمركز الحادي عشر  ،متأخرًا عن النواعير بفارق
التسجيل .
تشرين × الوثبة  /1صفر

محمد عجان

فوزا ً
سجل تش��رين ً
صعبا على ضيفه
الوثبة بهدف يتيم ج��اء في الدقيقة
األول��ى في نهاية المب��اراة لكنه دفع
به لتصدر الئح��ة الترتيب بعد مباراة
مثي��رة ومحيرة ف��ي مجرياتها حيث
غلب عليه��ا طابع التس��رع والرعونة
وس��وء التركيز من العب��ي الفريقين
الذي��ن تفنن��وا ف��ي إضاع��ة الفرص
الس��هلة أمام المرميين ف��ي الوقت
ال��ذي لجأ فيه الفريق��ان إلى تمتين
مواق��ع الدف��اع واالندفاع المتس��رع
والمتهور في طلب التقدم والتسجيل
وأخفق الفريقان ف��ي ترجمة الفرص
حتى الدقيقة  91حيث سجل تشرين
هدف المباراة الوحيد.
ً
الش��وط األول ج��اء متكافئ��ا ف��ي
المس��توى واألداء وب��دأه الوثب��ة
بهج��وم مباغت وانف��راد لرامي العبد
هللا وتس��ديدة خط��رة أرضي��ة مرت
بجانب القائم ليبادل الفريقان بعدها
الهجم��ات والمح��اوالت الجادة في
االختراق��ات لك��ن دف��اع الفريق��ان
ح��اال دون الوص��ول للش��باك مرات
عدي��دة ولالعبي الفريقي��ن وجاءت
التس��ديدات خاطئة وضل��ت طريقها
نح��و المرميي��ن ونج��ح الوثبة في
نصب مصيدة التس��لل والتي عرضته
ً
ج��دا لخط��ورة مهاجم��ي تش��رين
باس��ل مصطفى والكواية والبشماني
واالرتداد بهجم��ات عبر كرات طويلة
أخفق مهاجمه ف��ي اختراق دفاعات
تش��رين الذي سنحت له فرص كثيرة
بالجمل��ة وأه��در كل م��ن الكواي��ة
بجانب القائم ومباش��رة لزكريا العمر
فوق العارضة ورأسية للبشماني فوق
العارضة.
ومع نهاية الشوط سنحت فرصة ثانية
للوثبة عندما انفرد مؤنس أبو عمش��ة
ورفع الك��رة لحلق المرم��ى لكن لم
تجد من يتابعها لينتهي الشوط األول
بالتعادل السلبي.
الش��وط الثان��ي وألن الفريقان أخفقا
في التس��جيل فقد لجأ المدربان الى
إجراء تعديل في صف��وف الفريقين،

حيث أض��اع كل منه��ا للعب بخطة
جدي��دة تمكنه من الوص��ول للثالث
نقاط.
ونجح الوثب��ة في تعديل طريقة لعبه
ً
مهاجم��ا ليش��كل خطورة
وليمت��د
مباشرة أحرجت دفاع اصحاب األرض
حيث شكل الثنائي أبو عمشة والبوطة
ً
ً
خط��را تالعب��ا ف��ي دفاعات
ثنائي��ا
تش��رين لك��ن دون جدوى للتس��رع
والرعونة فأهدر س��عيد برو مرتان من
انف��رادة األولى بجانب القائم والثانية
ف��وق العارضة واألخط��ر ألنس بوطة
وانفرادة وتس��ديدة كرة قوية أبعدها
ح��ارس تش��رين لركنية وم��ع الربع
الس��اعة األخيرة وبع��د عدة تبديالت
ناجحة لمدرب تش��رين وتعديل في
خط��ة اللعب ،حيث دانت الس��يطرة
الميداني��ة له امتد بكامل العبيه نحو
منطقة الوثبة مشك ًال خطورة مباشرة
حصل خاللها على ثالث ركنيات من
إحداها رف��ع الصباغ الك��رة بمنطقة
الوثبة لتجد أحم��د الدالي بانتظارها
والذي عاجلها بيمناه مرت عن يس��ار
حارس الوثبة ف��ي الدقيقة  91ليلجأ
بعدها الوثبة للهج��وم ً
طالبا التعديل
ويمتد بكامل العبيه وتسمح له فرص
عبر مصعب شوفان الذي انفرد وسدد
لك��ن بجانب القائ��م .ولينتهي اللقاء
بفوز غال لكن بغاية الصعوبة.
الطليعة × الوحدة  /1صفر

ً
حق��ق الطليعة ً
مهم��ا هو الثاني
فوزا
له هذا الموس��م ولكن ه��ذا الفوز قد
يختلف ف��ي تفاصيل��ه ومفرزاته في
مس��يرة الفري��ق في قادم��ات األيام
ألن المتص��در فري��ق الوح��دة دخل
أرضي��ة المي��دان بش��خصية البطل
وعرف العبوه كي��ف يدافعون ومتي
ً
إنتش��ارا
يهاجم��ون فكان��وا األفضل
ً
إس��تحواذا على الكرة واألميز
واألكثر
في بن��اء الهجمات بجه��ود المبيض
والع��دي والهن��داوي ف��ي الوس��ط
والعمر والرمض��ان في العمق وكادوا
أن يتقدم��وا بع��دة ك��رات للع��دي
والبلحوس ولكن لم تك��ن النهايات
مناس��بة للتس��رع ولس��وء أرضي��ة

ولبس محمد الواكد ثوب البطولة ليقود فريقه الجيش إلى الفوز على جاره الشرطة
بهدفين دون رد سجلهما الهداف التاريخي ليرفع رصيده من التسجيل إلى  6اهداف هذا
الموسم  ،في ديربي دمشقي مصغّر استحق فيه الجيش نقاطه ليرفع رصيده إلى  8نقاط
بالمركز الخامس  ،فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقاطه الـ.5
وصدم عفرين الذي لم يفز بعد هذا الموسم  ،مضيفه جبلة عندما فرض عليه التعادل
اإليجابي  2/2ليخسر جبلة فرصة االشتراك بالصدارة مع البحارة ولم يستفد من النتائج
المسجلة  ،وبقي عفرين أخيرًا على الالئحة بنقطتيه .
حطين  ..عاد من ملعب الباسل بحمص بكل النقاط التي اقتنصها من مضيفه الكرامة  ،قد
تكون بداية استعادة التوازن بعد تعرّضه للهزيمة في المباراتين السابقتين ،فيما هي
على النقيض الخسارة الثانية على التوالي للكرامة .
الفريقان لهما نفس عدد النقاط ( )7بوسط الترتيب مع أفضلية فارق التسجيل للكرامة .
سابع المواجهات  ،أحرج فيها الحرجلة مستضيفه االتحاد  ،وفرض عليه التعادل اإليجابي
بهدف لمثله  ،ليبقيا معًا في مؤخرة الترتيب ( ) 13/12برصيد ( )4نقاط لكل منهما .
على العموم ماحدث اليوم ينذر بالكثير  ..حيث ال شيء مضمون على مستوى القمة
أو القاع  ،الملعب وحده يكون فيه الرهان ومن المتوقع ووفق المعطيات أن تكثر
المفاجآت ويستمر تبدل المواقع مع كل جولة خاصة وأن توقف الدوري الطويل السابق

الملع��ب الت��ي أثرت عل��ى أصحاب
األرض الذي��ن اعتم��دوا الك��رات
العالي��ة للوصول لمرمى طه موس��ى
وكاد النج��ار أن يس��جل ف��ي الثاني
دخ��ل العبو الوح��دة مصممين على
تحقيق الفوز واس��تطاعوا صناعة عدة
هجمات حقيقي��ة أرهقت الخميس
والحنبظل��ي وم��ن خلفه��م الخلف
ف��ي دفع الضرر ع��ن المرمى قبل إن
تنتق��ل الكف��ة الهجومي��ة للطليعة
بش��كل كبير وبكرة خزام الذي انفرد
بها بالموسى أعلن الطليعة عن نواياه
الهجومية وبالتبديالت التي اعتمدها
القاشوش باشراك الشاب نور خميس
والدينار والحديد تغيرت مالمح اللقاء
واس��تطاع العب��و الطليعة الس��يطرة
الميداني��ة الكاملة عل��ى المجريات
بالتزامن مع قوقعة دفاعية وحداوية
المتصاص الغلي��ان الهجومي للخزام
والخمي��س والنجاروخال��د الدين��ار
ال��ذي ارتق��ى لك��رة ن��ور المرفوعة
لداخ��ل الصن��دوق وعالجه��ا ببراعة
داخل ش��باك الموس��ى عند الدقيقة
 80لترتف��ع بعده��ا وتي��رة اإلحداث
وكار الطليع��ة أن يعزز مرتين بكرتي
الخميس والخزام قبل أن يخرج عبد
هللا نجار بانذازين بعدها حاول الوحدة
اس��تغالل النق��ص الع��ددي ولكن
دون جدوى الرتفاع العامل النفس��ي
والتمس��ك بالنقاط عند جميع العبي
الطليعة
الفتوة × النواعير 1/2

رياض أمين

س��جل للفت��وة محم��د رين��و د 59
ومحم��د زينو د  75و للنواعير س��عد
قطرميز د 12
الش��وط األول بال ج��س نبض هاجم
الفت��وة والنواعي��ر وكل منهم��ا يريد
البدء بالتسجيل وحرة للنواعير سددها
مصطفى سفراني ردها حارس ودفاع
الفتوة وف��ي الدقيقة  12ومن هجمة
للنواعير من جهة اليمين سجل سعد
قطرمي��ز الهدف األول  ،وحول حارس
النواعير رأس��ية هادي مل��ط لركنية
قطعها دفاع النواعير ويهاجمه الفتوة

وتعلو ك��رة الملط العارض��ة  ،وأنقذ
ح��ارس النواعير مرماه م��ن كرتين
للزينو وتمر تسديدة الجفال عن يسار
القائم  ،وتابع الفتوة هجومه وعسكر
في ملعب النواعير ولم يستفد من 3
فرص أتيحت له .
الش��وط الثان��ي م��ن حرة مباش��رة
للنواعير س��دد عبد هللا تتان كرة مرت
بجان��ب القائم األيمن ويهاجم الفتوة
وينفرد الزينو ويسجل هدف التعادل
للفتوة بالدقيقة .59
وف��ي الدقيقة  75س��جل محمد زينو
اله��دف الثان��ي للفتوة بع��د انفراده
بحارس المرمى وأهدر أس��عد الخضر
أغلى فرصة للفتوة وس��دد عن يمين
القائم ون��اب قائم النواعي��ر برد كرة
عدي جف��ال ولتنتهي المب��اراة بفوز
الفتوة بهدفين لهدف.
الجيش × الشرطة  /2صفر

حق��ق فريق الجيش انتص��اره الثاني
ه��ذا الموس��م عل��ى حس��اب جاره
الش��رطة وبهدفي��ن دون رد  ،تراجع
الش��رطة إثر خس��ارته ه��ذه للمركز
العاش��ر بع��د أن تجمد رصي��ده عند
النقطة  5بينما تق��دم الجيش خطة
ليصبح بالمرك��ز الخامس على الئحة
الترتيب برصيد  8نقاط .
يدي��ن الجي��ش بنقاط��ه لهداف��ه
التاريخي محمد الواكد الذي لعب دور
البطولة وسجل الثنائية بعد أداء عالي
حيث ختم الش��وط األول بهدف من
ركلة جزاء أعلنتها صافرة الحكم عمار
أبو علو بع��د عرقلة زي��د غرير ضمن
المنطق��ة  ،وافتت��ح الش��وط الثاني
ً
وتحدي��دا د  47به��دف م��ن متابعة
رأسية ( بحرفنة ) بعد اختراقة أحمد
األحمد والعرضية لتبقى النتيجة على
هذا الحال للنهاية .
مابي��ن ذل��ك العديد م��ن الفرص ،
البداية كانت شرطاوية بفرصة صياح
نعي��م د  6ث��م لمؤمن ناج��ي د .. 8
اس��تلم بعدها الجيش زمام المبادرة
وضغ��ط عل��ى ج��اره طيلة الش��وط
ً
مضيع��ا عدة ف��رص مباش��رة أبرزها
انف��رادة الواك��د الت��ي أبعده��ا علي

مريمية .
وش��كل الرباعي الجيشاوي زيد غرير
ورام��ي عامر ومحم��د الواكد وأحمد
خطرا ً
األحمد ً
كبيرا اس��تمر مع بداية
الشوط الثاني وأثمر عن تعزيز التقدم
فيما بقي الشرطة فقير الحيلة اعتمد
على المرتدات التي افتقدت الكثافة
وكاد أن يس��جل من بعيد بكرة ردها
األزهر حارس الجيش .
الكرامة × حطين صفر1 /

محمد خير الكيالني

سجل الهدف زين خديجه د64
عرف حطي��ن كيف يالع��ب الكرامة
بكل االس��اليب وكان تصدي حارسه
المص��ري لمعظ��م ك��رات الكرام��ة
الكفيله بقلب النتيج��ة لكن الكرامة
انس��اق وراء تكتل حطي��ن الدفاعي
ول��م يع��رف ف��ك ش��يفرة الحارس
المتألق وندب حظه لعدم احتس��اب
الحك��م ق��رام لضربتي ج��زاء طالب
بهما من لمس��تي ي��د ولكن ضاعت
المباراة بأرض الكرامة وكانت البداية
جس نبض كرماوي لحطين ومن ثم
الهج��وم والضغط عليه لكن حارس��ه
ودفاعه وقفوا له��ذا الضغط وخرجوا
منه وهددوا الكرمة بكرة القلفا ابعدها
العنيزان لركنيه وكرة الكوجلي مرت
بجان��ب قائم الكرامة وارت��د الكرامة
فجن��ح الحموي بك��رة مررها للعمير
م��رت بجانب القائم ورف��ع الجنيات
كرة للزين فوق العارضة وحرة سددها
الحموي زاحفة مرت بجانب القائم.
ثم توازن اللعب وصار بوسط الملعب
وصارت فرصه للكرامة عبر دربه بيك
الالعبي من ك��رة حرة وصلت للعمير
س��ددها بجان��ب القائم وبه��ا انتهى
األول.
ً
وبدأ الثان��ي بضغط كرماوي��ا وبكرة
ثابتة س��ددها عمرو جني��ات ابعدها
الح��ارس الذي تصدى مرة ثانية لكرة
ثابتة .
ودربكة انتظ��ر الحكم ق��رام نهايتها
التي اهدى به��ا النيف كرته للحارس
المص��ري وطالب الكرام��ة بجزاء اثر
لمسة يد لكرة العمير ولم يعلن القرام
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والالحق سيرخي بظالله بشكل كبير على شكل الفرق وماستعطيه في الملعب  ،بدأ
بعضها بالشكوى من قلة المادة وتطورت الحالة لتململ بعض الالعبين  ،رافقها تغييرات
بالكوادر  ،كل ذلك ولم يمض سوى  5مراحل !
مباريات المرحلة 6
تقام يوم الثالثاء القادم المرحلة السادسة من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم كما هو
مقرر من قبل  ..يتوقف بعدها هذا الدوري كرمى لعين منتخب الرجال الذي يستعد للسفر
إلى البطولة العربية في نهاية هذا الشهر بقطر  ،وهو موعد وصول المدرب الجديد القديم
الروماني فاليريو تيتا لبلدنا الستالمه مهمة تدريب المنتخب وتحديد كادره المساعد .
يلتقي في جبلة فريقها مع الكرامة وكالهما تلقى الصدمة يوم الجمعة  ،ويحل الطليعة
العائد بقوة ضيفًا على حرجلة مقتنص التعادل خارج أرضه بخامس الجوالت  ،ويستقبل
فريق الوحدة المنحدر عن الصدارة فريق الفتوة المنتشي هذا االسبوع والمنتصر
بريمونتادا  ،ويستقبل تشرين المتصدرفريق عفرين متذيل الترتيب  ..االتحاد والوثبة أمام
فرصة التعويض على أرض األخير  ،وأخيرًا الخاسران هذا االسبوع النواعير والشرطة يلتقيان
في حماه  ،وموعد جميع المباريات الساعة الثانية بعد الظهر .
ونبقى بالسطور القادمة مع الزمالء بالمحافظات في أبرز ماحملته المباريات من تقلبات
ومجريات وأهداف ..

عن شيء وتخاشنت المباراة وكثرت
االصابات والتوقف للمباراة وبعد البدء
لعب محمد خديجه كرة ثابته للمرمى
هدف جميل لحطين د 64وزادت بعد
الهدف الخش��ونة واالعتراضات على
الح��كام ودخل الحم��وي بكرة داخل
جزاء حطين س��ددها بالعالي وضغط
الكرامة وتراجع حطين للدفاع حفاظا
عل��ي الهدف وكان حارس��ه المصري
صمام امان بارتقائ��ه لكرات الكرامة
العالي��ة والكره االجم��ل للكرامة من
الرحم��ون لعم��اد الحموي لمس��ها
بقدم��ه اختضنها الح��ارس المصري
ضغ��ط الكرامة بكل ثقله مع  7دقائق
المضاف��ة وكان الح��ارس المص��ري
موفق��ا بالتصدي النف��رادات الكرامة
وطال��ب األخي��ر بجزاء لك��ن صافرة
القرام اعلنت فرح حطين وندب حظ
الكرامة .

لقطات

* تابع المباراة نبيل السباعي رئيس
اللجنة المؤقتة لكرة القدم
* قررت االدارة الجديدة برئاسة سامر
ً
مجانا للجماهير وبلغ
الشعار الدخول
عدده��ا 15000بعط��ش جماهيري
واشتياق للملعب .
* شارك العب الكرامة محمود يونس
بعد ابتعاد لإلصابة  4اشهر .
جبلة × عفرين 2/2

مصطفى عكو

س��جل لجبلة مصطفى ش��يخ يوسف
مرتي��ن ( )48/ 60ولعفرين حس��ام
السمان و فضل عليص د()73/ 90+4
خطف عفرين نقطة ثمينة وغاليه من
مضيف��ه جبلة في الوق��ت بد الضائع
بعد نجح م��درب عفري��ن بتبديالته
فسجل هدفين ..فيما لم يكن خروج
الش��يخ يوس��ف بعد اصاب��ة محمد
العجيل فأفرغ خطورة هجمات جبلة
واراحت دفاع الضيوف !..
الجولة االولى لم يقدم فيها الفريقان
مايعكس ترتيبهما على سلم الترتيب
 ،عفرين فاجأ الجمهور المتابع بتنظيم
الفريق خاصة خطي الدفاع والوس��ط
مع غي��اب ال��ى التهدي��د الهجومي

اال م��ن فرصة الق��اروط البعيدة التي
عذبت االشقر حارس جبلة .
فيما حاول جبلة بناء هجمات لكنها
افتقدت السرعة رغم محاوالت الشيخ
يوس��ف والحفيان والس��ليمان لكن
دون تهدي��د حقيق��ي اال من راس��ية
الش��يخ يوس��ف ردتها عارضة عفرين
وضاع��ت ثنائي��ة الكردي والش��يخ
يوسف الى ركنية .
جولة ثانية كانت جميلة االداء سريعة
المجريات مجنون��ة الدقائق قدم فيه
الطرفان اداء هجوميا فسجل اصحاب
الضياف��ة اوال بعد مش��اركة العجيل
نجم الدقائ��ق العش��رين التي لعبها
وخرج لالصابة .
ب��دأت الجول��ة بفرصة الس��مان الى
ركنية  ،ردعليه الش��يخ يوسف الذي
اس��تفاد من تميرية العجيل الطويلة
فس��جب عن يمين الح��ارس هدف
السبق ،ردعليه القلعجي بفرصة خطرة
ابعده��ا العجي��ل النتأل��ق ..وبنفس
الس��يناريو يقدم العجيل كرة للشيخ
يوسف سجل هدفه الثاني له ولفريقه
ويتع��رض العجيل لالصاب��ة فيخرج
ويح��اول الس��ليمان م��ن انف��رادة
جبالوية لكن جان��ب القائم ،ويرتقي
الشيخ يوسف لعرضية الكردي لكنها
بعيدة  ...واستفاد السمان من تمريرة
العق��اد الذي ش��ارك عفرين للهجوم
فقدم للس��مان ك��رة داخ��ل الجزاء
فسددها من بين قدمي االشقر هدفا
اول لفريق��ه ،وتفاج��أ جمه��ور جبلة
باخراج الش��يخ يوس��ف ف��ي مقابل
تعزي��ز عفرين بفضل الذي اس��تطاع
تقدي��م ه��دف التعادل ف��ي الوقت
القاتل .
االتحاد × حرجلة 1 /1

محمد هاشم إيزا

س��جل لالتح��اد زكري��ا عزي��زة د 12
ولحرجلة محمد حمدكو د 13
س��يطر التعادل اإليجاب��ي على لقاء
االتح��اد وضيفه حرجل��ة بهدف لكل
منهم��ا وج��اء الهدف��ان ف��ي ظرف
دقيقة واحدة ،وق��دم الفريقان مباراة
ً
ج��دا أش��به بالمباريات
متواضع��ة

المدرس��ية ،وخل��ت من كل ش��يء
يتعلق بك��رة القدم بعد أن طاش��ت
الك��رة ف��ي العالل��ي وعل��ى خطوط
التماس وامتألت باألخط��اء الفردية
من الالعبين فكثرت الصافرات؟!
ً
عموم��ا ل��م تنصف النتيج��ة الفريق
الضيف ال��ذي كانت له ف��رص أوفر
وأغنى بعكس أصحاب األرض الذين
لم تس��نح لهم فرصة تذكر على مدار
المباراة باس��تثناء ركل��ة الجزاء التي
جاءت في الشوط األول بعد توغل من
األحمد الذي تج��اوز ثالثة مدافعين
وتع��رض للعرقلة ونف��ذ الجزاء زكريا
عزي��زة بنج��اح ول��م يمه��ل الفريق
الضي��ف أصح��اب الملع��ب أقلمن
دقيقة حينها أرسل حمدكو كرة رائعة
اس��تقرت في المقص األيمن لمرمى
حاج عثم��ان ،فيما ع��دا ذلك افتقد
االتحاد روح الفوز والمنافس��ة وكان
بدنيا ً
ش��به منهار ً
وفنيا لم يس��تطع
على م��دار  90دقيق��ة صناعة فرصة
واح��دة! فكان��ت خطوط��ه متباعدة
ً
عج��زا في الوس��ط وخل ًال في
وأظهر
ً
الدفاع وكس�لا ف��ي الهج��وم بينما
كان الضيوف متماس��كين في الخط
الخلف��ي واعتم��دوا عل��ى الهجمات
المرتدة التي تهيأت بها فرصتان.
ش��هدنا ف��ي الش��وط األول محاولة
رأس��ية م��ن األحمد وأخرى للرش��و
وتسديدة بعيدة للبوادقجي بالمقابل
لعب اللحام ركلة مباش��رة تطاول لها
حمدكو وراحت بجوار القائم.
انطلق الش��وط الثاني بكرة رأسية من
الرش��و وارتكب عزيزة خطأ كاد يكلف
االتحاد ً
هدفا وأصلح األمر حين سدد
كرة تصدى له��ا الحنون وأهدر أحمد
حاتم فرص��ة غريب��ة للضيوف حين
راوغ مدافع��ي االتح��اد والح��ارس
ً
تمام��ا
وانكش��ف المرم��ى الخال��ي
وص��وب الكرة عل��ى بعد أمت��ار منه
ً
مهدرا ً
ً
ً
محققا
مؤكدا
هدفا
قرب القائم
وح��اول الطرفان كس��ر التع��ادل بال
جدوى االتحاد بالضغ��ط الذي افتقر
الى النهايات وحرجلة بالمرتدات التي
حصل من إحداها على ركلة مباش��رة
صوبها الحسين فمسحت القائم.

كرة القدم

السنة  | 38العدد 1983
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تيتا في دمشق «الثالثاء» بديالً للمحروس

أداء متعثر وخسارة قاسية لمنتخبنا الكروي األول في تصفيات المونديال

ربيع حمامة

فرض المنطق نفسه في لقاء منتخبنا
الوطني للرجال لكرة القدم أمام إيران
على استاد الملك عبد هللا الثاني في
القويس��مة بالعاصم��ة عمان ضمن
الجول��ة السادس��ة م��ن التصفيات
اآلس��يوية المؤهل��ة لنهائيات كأس
العالم في مونديال قطر .2022
منتخبنا بدا بمستوى متواضع ً
جدا..
ض��اع في فت��رات كثي��رة ووضحت
الثغرات وتباع��دت خطوطه وغابت
ذهنيته كمقدمات لخسارة ثقيلة (/3
صفر) كاد الخص��م أن يضاعفها لوال
مساندة الحظ وتألق حارس المرمى..
تجمد رصيد منتخبنا عند نقطتين
تضعاه بالمركز األخير  ،واس��تعاد
المنتخب اإليران��ي الصدارة التي
فقده��ا لس��اعات قليل��ة ورف��ع
رصيده إلى  16نقطة ً
تاركا الكوري
الجنوب��ي خلف��ه ( )14بعد تغلب
االخير على العراق بالنتيجة ذاتها
( /3صفر).
وتغلب المنتخب اإلماراتي ()6على
لبنان ( )5بهدف دون رد ليحل مكانه
بالمركز الثالث.
قاد مب��اراة منتخبنا وإي��ران الطاقم
الدول��ي الصين��ي ما نين��ج (حكم
س��احة) وساعده ش��اي زيانج ،وكاو
يي ،وتواجد شين ينهاو كحكم رابع،
ف��ي حين تول��ى «فو مين��ج» إدارة
تقني��ة الفيدي��و ،وس��اعده العماني
«أحمد أبو بكر الكاف».

شوط متأخر

ل��م يظه��ر منتخبنا الوطني بش��وط
المباراة األول بش��كل جي��د ..وظهر

الفارق ً
كبيرا على المس��توى الفردي
والجماعي مع تفوق إيراني بالتمركز
والتوازن الدفاع��ي والهجومي ونقل
الكرة بسالسة وبالتالي مالت له كفة
السيطرة بنسبة تجاوزت الـ.65%
منتخبنا ووفق التش��كيلة األساسية
ً
(مبدئيا) ح��اول التركيز على الحالة
الدفاعية لكن بدت خطوطه متباعدة
ً
نس��بيا وكثرت األخط��اء والثغرات
التي استغلها الخصم ..فسجل األخير
هدفي��ن وأض��اع عدة ف��رص كانت
سانحة للتسجيل بهذا الشوط!.

يف أهم مجريات الشوط األول:

د  6أول تواج��د برأس��ية خفيف��ة
للس��وما من بين مدافعين أمسكها
أمير حارس المرمى.
د 9ك��رة ح��رة إيرانية نف��ذت على
دفعتي��ن لداخ��ل منطقتن��ا غصت
بها أرجل الالعبي��ن ليبعدها الدفاع
لركنية.

د 14الم��واس اخترق وس��دد بيمناه
كرة خفيفة بيد عابد زاده.
د 18ش��هدت أول ف��رص المب��اراة
الحقيقي��ة كانت عب��ر أحمد نور هللا
الذي وصلته كرة رأس��ية بالخطأ من
دفاعنا ليس��دد من داخ��ل المنطقة
بقوة كرة ارتطمت باألرض وانحرفت
قلي ًال عن القائم.
د 22عل��ي جول��زادة مر م��ن كروما
وسدد وهو على بعد أمتار قليلة من
مرمى حاج عثمان سددها بالعاللي.
د 24أمي��د نورأفكن س��دد من بعيد
بيس��راه كرة قوية متوسطة اإلرتفاع
ً
صاحيا.
كان لها الحج عثمان
د 30وصلت ك��رة للخولي على جهة
اليمي��ن تباط��أ بها حت��ى خرجت
لمرمى..
د 33ه��دف إيران ..ب��دأ من هجمة
لمنتخبنا أخط��أ الس��وما بتمريرها
فارت��دت بمناولة طويلة إلى س��ردار

أزمون وضعته بانفرادة نتيجة ضعف
الرقاب��ة الدفاعية فم��رت من قلبي
الدفاع وانفرد ليسدد من تحت حاج
عثمان.
د 37تس��ديدة من إحس��ان صبحي
صافي من زاوية ضيقة ضمن منطقة
الجزاء أبعدها حارس المرمى لركنية.
د 40هدف التعزيز إليران ..ركلة جزاء
إثر لمس��ة ي��د داخ��ل منطقتنا من
السوما أكدتها تقنية الفيديو المساعد
سددها كابتن الفريق إحسان صبحي

صافي بقوة عن يمين عثمان.
بعد الهدف مباش��رة س��دد المواس
مباغت��ة ردته��ا العارض��ة اإليرانية ،
حي��ث اس��تغل العبنا تعث��ر الدفاع
فاقتنص الكرة وبع��د فاصل مهاري
فردي سدد.
د 43تحصل الس��وما على ركلة حرة
م��ن  30م ذهبت م��ن حائط الصد
لركنية.
د 45وم��ع تس��ديدة أحم��د ن��وهللا
األرضية بجانب القائم أعلنت صافرة
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الشوط الثاني

لم يختلف هذا الش��وط عن سابقه..
ب��ل زاد مع نق��دم مجريات��ه ضياع
منتخبنا ليصل إلى درجة مخيفة مع
نهايته!؟..
بدأ باختراقة سردار أبعدها الميداني
لركني��ة ..طالت بعدها ك��رة طويلة
محولة للبحر البدي��ل وهو بمواجهة
المرم��ى  ،قطع بعدها البحر كرة من
الدفاع على الجهة اليمنى وحول كرة
للمواس عاجلها الدفاع اإليراني.
د 62لع��ب اإليراني عدة كرات ضمن
منطقتن��ا كاد أن يعزز به��ا لحق بها
الميداني بآخر لحظة ليبعد خطرها.
د 64سردار أهدر كرة ومرمانا مفتوح
عن آخ��ره أمامه وبال حارس مرمى..
وسدد فوق العارضة.
أهدر بعده��ا الجان��ب اإليراني عدة

التشكيل األساسي

خالد حج عثمان  ،مؤيد الخولي  ،ثائر
كروما  ،عمرو ميداني  ،خالد كردغلي

عودة تيتا
مشت الساعات سريعة ضمن كواليس مبنى اتحاد
ك��رة الق��دم بعد انتهاء مب��اراة منتخبن��ا مع إيران
ً
استمرارا لتعثره
وظهور الفريق بتلك الصورة السيئة
في هذه التصفيات.
ً
وكان البح��ث جدي��ا عن م��درب وكادر فني جديد
يك��ون بمثابة الصدمة بعد أن ب��دا منتخبنا بال روح
ويفتقد ألش��ياء كثيرة فنية وذهني��ة  ،ضمن دائرة
خيارات لمجموعة م��ن المدربين وتم التواصل مع
ً
هاتفيا كصورة أولية..
بعضهم
بعد اجتماع الخميس تم حسم األمر واستقر الحال
على الروماني تيتا فاليري��و الذي كان له تجربة مع

منتخبنا رفقة الم��درب الوطني أيمن حكيم آنذاك
قبل  10س��نوات في نهائيات كأس آسيا بقطر كما
درب ن��ادي االتحاد الحلبي ،قب��ل أن يتجه لتدريب
عدة ف��رق عربية أبرزه��ا الصفاء اللبنان��ي والطلبة
والميناء بالعراق.
وبحس��ب بيان اللجنة المؤقتة لتس��يير أمور اتحاد
كرة القدم فإن المدرب الجديد القديم سيحط رحاله
بدمشق يوم الثالثاء القادم موعد اعتماد بقية الكادر
ليبدأ مرحلة جديدة تتلخص بقيادته للمنتخب فيما
تبقى من تصفيات باإلضافة لمنافسات كاس العرب
التي تقام آخر الشهر الحالي.

اليوم ..انطالقة منافسات بطولة غرب آسيا الثانية بالعراق

«الثالثاء» منتخبنا الكروي الشاب يواجه لبنان في أولى مبارياته

ب��دأ العد التنازل��ي النطالقة بطولة
اتحاد غرب آس��يا لكرة القدم لفئة
الش��باب التي تقام ف��ي المالعب
ً
وتحدي��دا بملعبي البصرة
العراقية
الدولي وفرانس��و حري��ري  ،وعلى
األخي��ر ف��ي إربيل تق��ام مباريات
المجموعة الثانية التي يتواجد بها
منتخبنا الوطني الشاب إلى جانب
منتخبات اإلمارات واألردن ولبنان..
وهو التواج��د األول لمنتخبنا بهذه
البطولة التي تقام للمرة الثانية.
وتض��م المجموع��ة الثاني��ة التي
تفتتح مبارياتها ابت��داء من اليوم
الس��بت في البص��رة  5منتخبات
ه��ي :الكوي��ت واليم��ن والعراق
وفلسطين والبحرين.
وبحس��ب نظ��ام البطول��ة تق��ام
مباري��ات المجموعتي��ن بنظ��ام
الدوري من مرحلة واحدة ،ويتأهل
بط��ل كل مجموع��ة إل��ى المباراة
النهائية التي س��تقام يوم األربعاء
مابعد القادم يوم  1كانون األول.

حكم المب��اراة نهاية الش��وط األول
بتقدم إيران  /2صفر.

كرات متتالية ضاعت للرعونة داخل
منطق��ة جزاءن��ا بغي��اب التغطي��ة
والرقابة وانخفاض ال��روح المعنوية
لالعبينا ..وتألق الح��ج عثمان بكرة
أمي��ن نورهللا ..وكرة أخرى مش��ابهة
لالعب ذاته ..زاد معها ضغط الخصم
من األطراف والعمق..
تواج��د منتخبن��ا بعدها بتس��ديدة
ً
ج��دا للمرمور د  ..77وس��دد
عالي��ة
ريحانية ضمن منطقة الجزاء أبعدتها
قدم المدافع.
علي نوري زاده سجل الهدف الثالث
في د 90بع��د فاصل مهاري غربل به
خط الدفاع وس��دد بيسراه وبسهولة
كبيرة في شباكنا!..
ً
وأخيرا ..أمام قس��وة هذا المش��هد
أعلنت صافرة الحكم الصيني النهاية.

وكان المنتخ��ب العراق��ي ق��د
ت��وج بلق��ب البطولة األول��ى التي
أقيمت منافس��اتها عام  2019في
فلس��طين بعد تغلبه ف��ي النهائي
على المنتخ��ب االماراتي بركالت
الترجيح  4/2بعد التعادل الس��لبي
بالوقتين االصل��ي واإلضافي  ،ولم
يشارك منتخبنا في تلك البطولة.
وتم إلغ��اء البطولة التي كان ً
مقررا
إقامته��ا بالع��ام  2020في األردن
بس��بب اجتياح فاي��روس كورونا
للعالم.
ً
خارجيا
منتخبنا الش��اب اس��تعد
ً
وداخليا قبل وقت جيد من انطالقة
البطول��ة بقي��ادة الم��درب أن��س
مخلوف وكان قد خضع لمعس��كر
أخير ف��ي لبنان لع��ب بمواجهته
مباراة ودية انهاه��ا بهدف دون رد
س��جله عمار عالمة د  76وتم إلغاء
المب��اراة الثاني��ة الودي��ة بعد أن
أوقعتهما القرعة بمجموعة واحدة
في غرب آس��يا فاضط��ر منتخبنا

إلنهاء معسكره والعودة لدمشق مع
استمرار لمعسكره واستعداده ورفع
جاهزيته
ً
علما أنه س��بق ذلك معس��كر في
البحري��ن تعادال في األولى س��لباً
وخس��ر منتخبنا ف��ي الثانية 3/2
س��جل لمنتخبنا فيها مهند فاضل
د 26وحسن دهان د .36
ً
حالي��ا قب��ل
القائم��ة الموج��ودة
اختصارها تضم ك ًال من الالعبين:
محم��د حس��وني ويام��ن مطل��ق
وقيس الصباغ وعل��ي هولو وعلي
الرينة وحذيفة خلوف وعمار عالمة
وحس��ن الده��ان ومحم��ود مهنا
ومحمود األس��ود وعدي حس��ون
ومال��ك جنعي��ر وقيس الحس��ن
وحس��ن المحمود ومحمد عثمان
ومحمد س��راقبي وأحمد الحسين
ومهند فاضل وعب��د الكريم زيدان
ومحمد مداد ومحمود نايف وزكريا
رمض��ان وخال��د الحج��ة ومحمد
األسعد والمقداد أحمد.

جدول مباريات بطولة غرب آسيا للشباب  /العراق – تشرين الثاني /2021
المجموعة التوقيت
الفريقان
اليوم والتاريخ
4.00
A
فلسطين × البحرين
السبت 20/11
7.00
A
العراق × الكويت
4.00
A
البحرين × العراق
اإلثنين 22/11
7.00
A
الكويت × اليمن
4.00
B
سورية× لبنان
الثالثاء23/11
7.00
B
اإلمارات × األردن
4.00
A
اليمن × فلسطين
األربعاء24/11
7.00
A
الكويت × البحرين
4.00
B
لبنان × اإلمارات
الخميس25/11
7.00
B
األردن × سورية
4.00
A
فلسطين ×الكويت
الجمعة26/11
7.00
A
اليمن × العراق
4.00
B
سورية ×اإلمارات
السبت27/11
7.00
B
األردن ×لبنان
4.00
A
البحرين ×اليمن
األحد28/11
7.00
A
العراق × فلسطين
المباراة النهائية 6.00
أول ×Aأول B
األربعاء1/12
 تلعب مباريات المجموعة  Aعلى ملعب البصرة الدولي. تلعب مباريات المجموعة  Bعلى ملعب فرانسو حريري. -تلعب المباراة النهائية على ملعب البصرة الدولي.

( محمود البح��ر ،)45عمرو جنيات
(محمد ريحاني��ة  ،)45محمد العنز
 ،أحمد األشقر (محمد المرمور، )75
فهد اليوسف  ،عمر السوما  ،محمود
المواس.

اإلحتياط:

طه موس��ى  ،ابراهيم عالمة  ،يوسف
محمد  ،محم��د صهيون��ي  ،أوليفر
قس��كو  ،عل��ي بش��ماني  ،محم��د
المرم��ور  ،كامل حميش��ة  ،محمود
البحر  ،محمد ريحانية.

نتائج البقية..

في المجموعة ذاته��ا حقق منتخب
ً
ً
صعب��ا عل��ى لبنان
ف��وزا
اإلم��ارات
بنتيجة 1-صف��ر في المب��اراة التي
جرت في صيدا.
س��جل هدف المب��اراة الوحيد علي
مبخ��وت في الدقيق��ة  85من ركلة
جزاء.
ورفع منتخب اإلمارات رصيده إلى 6
نقاط في المرتبة الثالثة فيما تجمد
رصيد لبنان عن��د  5نقاط في المركز
الرابع.
وأثق��ل المنتخب الك��وري الجنوبي
عل��ى ش��باك المنتخ��ب العراق��ي
وغلب��ه بثالثية نظيفة ف��ي المباراة
التي أقيمت على ملعب الغرافة في
العاصمة القطرية الدوحة.
س��جل أهداف المنتخب الكوري لي
جاي في الدقيقة  33وس��ون هيونغ
مي ف��ي الدقيقة  71وجيونغ وو في
الدقيقة .79
ورفع المنتخ��ب الك��وري الجنوبي
رصيده إل��ى النقطة  14ف��ي المركز
الثاني بينما تجمد رصيد العراق عند
النقطة الرابعة بالمركز الخامس.

انتصاران وديان ..منتخبنا الناشئ ينهي معسكره
في لبنان تحضيرًا لغرب آسيا

ع��ادت بعث��ة منتخبن��ا الوطن��ي
للناش��ئين لكرة القدم من األراضي
اللبنانية أمس الجمعة بعد معسكر
تخلله مواجهتان مع صاحب األرض
ً
اس��تعدادا لبطولة غرب آسيا
وذلك
التي تقام في الس��عودية ابتداء من
 5شهر كانون أول القادم.
منتخبنا قل��ب تأخره به��دف أمام
مس��تضيفه اللبنان��ي إل��ى ثنائية
بتوقي��ع الالع��ب محم��د أص�لان

ف��ي المواجهة األول��ى التي تكررت
ي��وم الخميس وانته��ت ً
أيضا بفوز
منتخبن��ا بهدف دون رد قبل العودة
لدمشق في اليوم التالي.
وبعد فترة راحة لن تطول س��يعود
ش��بابنا لملعبه��م التدريب��ي م��ع
اقت��راب بطول��ة غرب الق��ارة التي
وضع��ت قرعته��ا منتخبن��ا ف��ي
المجموع��ة الثاني��ة إل��ى جان��ب
اإلم��ارات وفلس��طين وس��يلعب

معهما في  5وً 9
تباعا ش��هر كانون
أول القادم.
المجموع��ة األول��ى :الس��عودية -
العراق  -لبنان
المجموع��ة الثاني��ة :س��ورية -
فلسطين  -اإلمارات
المجموعة الثالثة :البحرين  -اليمن
 األردنويتأهل متصدر كل مجموعة للدور
نصف النهائي باإلضافة ألفضل ثاني
بالمجموعات الثالث.
البطول��ة االخي��رة التي ج��رت عام
 2019نالت لقبها الس��عودية وتصدر
منتخبن��ا آن��ذاك مجموعته األولى
وخرج بعده��ا  ،ونالت اليابان لقب
 2018ولم نشترك آنذاك ..في 2015
فازت الع��راق محافظ��ة على لقبها
عام  2013وابتعدنا عن المش��اركة
بهم��ا ً
أيضا فيما ج��رت أول بطولة
ع��ام  2009ونال لقبه��ا المنتخب
اإليراني بعد تغلبه بالمباراة النهائية
على منتخبنا بنتيجة .3/2

محليات
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مؤتمرات فروع االتحاد الرياضي تناقش واقع العمل الرياضي
وتضيء على ابرز الصعوبات والمعوقات
أنور البكر
تحت شعار (الرياضة فعل وانجاز لتبقى راية الوطن مرفوعة) عقدت خالل األسبوع
الفائت مؤتمرات فروع االتحاد الرياضي العام في المحافظات بحضور القيادتين
السياسية والرياضية وكوادر اللجان التنفيذية واللجان الفنية واألندية والخبرات،

وتم خالل المؤتمرات تقديم التقارير السنوية متضمنة أنشطة اللجان التنفيذية
خالل عام  2021ومناقشة واقع العمل وابرز الصعوبات التي تعاني منها الكوادر
الرياضية وتم تقديم بعض المقترحات والتوصيات التي تتيح االنتقال لواقع أفضل
وتخفف من معاناة الرياضيين في هذه المحافظات وتسهيل عمل القائمين على
العمل الرياضي بكافة المفاصل والمؤسسات.

القيادة الرياضية وفي كافة المؤتمرات أكدت أن جميع ما طرح من قبل أعضاء
المؤتمرات سيكون موضع اهتمام ومتابعة من قبل المكتب التنفيذي الذي
سيبذل قصارى جهده لتذليل كافة المعوقات وحل جميع المشكالت وتوفير
متطلبات العمل وف��ق أقصى اإلمكانات المتاحة وضمن ج��دول زمني يلحظ
األولويات والضروريات.

مؤتمر فرع حلب ..معاناة مزمنة في االستثمارات وإشادة بعودة منشأة الباسل

محمد هاشم إيزا

عقد فرع حلب لالتحاد الرياضي مؤتمره الس��نوي
تح��ت ش��عار (الرياضة فعل وإنج��از لتبقى راية
الوطن مرفوعة) بحضور الرفاق والسادة:
فراس مع�لا رئي��س االتحاد الرياض��ي العام
وعم��ر العاروب نائب رئي��س االتحاد الرياضي
والدكتور مروان دويعر والمهندس عالء جوخه
جي وش��ذى مروان أعضاء المكتب التنفيذي
وعبد المنعم ري��اض المصطفى رئيس مكتب
الش��باب ودويمتري عيس��ى مس��ؤول قطاع
الرياضة والش��باب بالمكتب التنفيذي لإلدارة
المحلية ورؤساء المنظمات الشعبية وإدارات
األندي��ة واللج��ان الفنية واتح��ادات األلعاب
والخبرات والك��وادر الرياضية ورئيس وأعضاء
التنفيذية.

مراسم وبروتوكول

بدأ المؤتمر أعماله بالوقوف دقيقة صمت إجال ًال
ً
وإكبارا ألرواح شهداء الوطن وردد الحضور نشيد
الوط��ن الغال��ي وألقى أحمد م��ازن بيرم رئيس
التنفيذي��ة كلم��ة رياضي��ي المحافظة ثم عرض
(برومو) ال��ذي حكى إنج��ازات الرياضة الحلبية
خالل العام الجاري.

استفسارات

تس��اءل الحضور عن س��بب عدم لح��ظ تعيين
ممثل لحلب باتحاد الك��رة الطائرة الجديد بينما
محافظ��ة صغرى له��ا ممثالن ،وإهم��ال اللعبة
في تقارير األندية وإهمال منش��أة نادي السفيرة
وعدم دعم األندية الصغي��رة في الريف من قبل
المكتب التنفيذي وغي��اب اإلعالم عن بطوالت
بناء األجسام وحرمان التايكواندو من التجهيزات
وغالء ه��ذه التجهيزات في األس��واق وتطنيش
األندية وعدم اهتمامها بألعاب القوة وأسباب منع
بعض الس��باحين من المشاركة في بطولة حلب
من قبل اللجنة الفنية ،وتس��اءل المحامي أيمن
ح��زام عن معن��ى تطبيق االحتراف بها الش��كل
ً
مؤكدا أن دعم الشركات
بعد ثبوت تجربة فش��ل
لألندية لن يس��تمر وطالب بوض��ع ضوابط وآلية
لعقود الالعبين وتطرق إلى الوضع التنظيمي في
األندية ونظام االنتخابات وبناء القواعد الرياضية
واستفس��ر عن س��بب تأخير المكتب التنفيذي
المصادق��ة على العقود االس��تثمارية مما يفوت
مبالغ كبيرة لألندية وخاصة نادي االتحاد.

ثناء

أثن��ى أعض��اء المؤتمر على الجه��ود التي بذلت
إلعادة منش��أة الباس��ل إلى الرياضيي��ن وطالبوا

بتدفئة المياه كما طالبوا بفرش صالة نادي الحرية
بالباركية وتجهيز صالة المالكمة التي باتت تؤمن
احتياجاتها من الس��وق وإقامة تجمع للمنتخب
الوطني في حلب وإقام��ة دورة دولية بالمالكمة
ضمن احتفاالت تحرير حلب من اإلرهاب وتمنى
أحده��م تقديم دعم إضافي لن��ادي نبل الريفي
وتقدي��م تجهي��زات لفري��ق س��يدات المالكمة
بالنادي الذي يضم  30العبة كما تحدث أحدهم
عن ضرورة رفع األنقاض والركام من موقع نادي
عمال حلب ومعالجة وضع صالة ميسلون وإقامة
تجمع للمنتخ��ب الوطني برفع األثقال في حلب
كما تن��اول الحضور نتائج منتخ��ب رجال الكرة
الذين أبكوا كافة السوريين وتحدثوا عن موضوع
تعيين االتحادات واإلدارات.

معاناة

ذك��ر أحدهم أن المنش��آت واالس��تثمارات في
األندية ليس��ت في أيد أمين��ة وطالب بوضع حد
لقضي��ة الفراغ��ات الخمس��ة في ن��ادي االتحاد
وإهم��ال اإلدارات المتعاقب��ة عل��ى النادي هذا
الموضوع كم��ا تطرق إلى معاناة ألعاب القوة مع
اإلعالم والصعوبات الت��ي ترافق الالعبين خالل
سفرهم والتأكيد على (خصخصة) األندية.
تح��دث البعض ع��ن الرياضة المدرس��ية وخلو

المدارس من الك��رات والتجهيزات وذكر رئيس
فنية اليد أن المرك��ز التدريبي لم يقم أي العب
من��ذ ع��ام  2017حتى الي��وم ،وأك��دوا إهمال
األندية للريش��ة الطائرة رغ��م أن اتحاد اللعبة لم
يحمله��ا أية مصروف��ات وتس��اءل أحدهم عن
أس��باب تطبيق النظام الداخلي والقانون رقم 8
وأن موض��وع المركزية مخالف��ة للنظام الداخلي
والقانون.

خسائر

عدن��ان كيالي أك��د أن تأجيل ال��دوري الكروي
وتأخ��ره يكبد األندية أعب��اء مالية وطالب بوضع
مالك للصالة الرياضية ووجود (روزنامة) اللجان
الفنية وإقام��ة دورات تأهيل لمن يرغب بالعمل
في إدارات األندي��ة وأن النظام المالي قاصر عن
تلبية االحتياجات بس��بب غالء األس��عار وطلب
بإعادة اس��م النادي (األهلي) إل��ى ناديه االتحاد
وش��دد على أن الداعمين س��يطروا على أنديتنا
وأن مؤتمرات اللجان واألندية أصبحت شكلية.

التطور

البعض أش��اروا إلى كيفي��ة الدخول إلى الرياضة
النوعي��ة بع��د مرحل��ة طويل��ة م��ن الرياض��ة
الجماهيرية ،وأن استقرار العمل اإلداري يساهم
في التط��ور الفني وطالبوا بتأهي��ل صالة البعث

للمصارع��ة ودعم أندية الريف وإيجاد قوائم أثناء
االنتخابات.

ردود وتوضيحات

أحمد مازن بيرم رد على المداخالت في الجانب
الذي يتعلق برياضة المحافظة.
وتح��دث األس��تاذ ف��راس معال رئي��س االتحاد
الرياضي في األمور التالية:
ال وجود للمركزية لقد أعطينا االتحادات واإلدارات
اس��تقاللية تامة وطبقن��ا القان��ون  8مع أنظمة
وقوانين االتحادات الرياضية الدولية.
قضية الفراغات الخمس��ة بنادي االتحاد ش��غلنا
الشاغل حتى تعود للنادي.
قضية منشأة الباسل هي أول دعوى قضائية تفوز
بها منظمة االتحاد الرياضي منذ تأسيسها.
ف��ي التعليم��ات االنتخابي��ة هناك تش��دد فيا
التحادات وليس ش��رط الش��هادة العلمية ً
مهما
أم��ام الكفاءة الفنية ،ومن يمثلك العضوية يحق
له الدخول في االنتخابات.
تعديل وتبديل اإلدارات جاء نتيجة لالس��تقاالت
وبناء على معطيات..
المنظم��ة تقيم دورات في التنظيم واإلدارة لكن
هناك إحجام عنها.
األندية مس��ؤولة عن تطوير األلعاب الجماعية

قبل االتحادات.
البطل ال يأتي من فراغ فالمنظمة هي التي ترعاه.
م��ا قدم لكرت��ي القدم والس��لة من دع��م مالي
ومعنوي لم يقدم لهما منذ تأسيس المنظمة.
مسؤولية المحاسبة تقع على الجهات الرقابية.
أعض��اء االتح��ادات الرياضي��ة يمثل��ون كل
المحافظات.
األبط��ال الذين س��افروا إلى منافس��ات بطوالت
القطر سنعوضهم ألنهم ذهبوا على نفقتهم.
االحت��راف وآلي��ة تطبيق��ه عملت لن��ا كوارث
وأدخلتنا في نفق لم نستطع الخروج منه.
أنجزنا  6صاالت لكرة الس��لة خالل عام ومالعب
الكرة تتحمل مسؤوليتها األندية.
نعمل مع اللجن��ة المؤقتة التحاد الكرة على فك
احتجاز األموال المجمدة إلنفاقها على المالعب.
خ�لال  48س��اعة س��يعلن ع��ن كادر المنتخب
الوطني للرجال.
هن��اك اتح��ادات رياضي��ة (ميت��ة) يصعب أن
تنتعش بين عشية وضحاها.
حلب عاصمة الرياضة الس��ورية ولها األولوية في
كل شيء.
حلب األهلي سيعود وس��يكون األهلي القاهري
ضيفه في افتتاح الصالة الجديدة.

مؤتمر فرع الالذقية ..إنجازات وطموحات وإصرار على تجاوز الصعوبات

محمد عجان

تحت ش��عار الرياض��ة فعل وإنج��از لتبقى راية
الوط��ن مرفوعة وتحت رعاي��ة الرفيق د .هيثم
إس��ماعيل أمين ف��رع الحزب وحض��ور رئيس
االتح��اد الرياضي الع��ام فراس معال وتيس��ير
حبيب رئيس مجلس محافظة الالذقية وتهاني
شليحة رئيسة مكتب الشباب والرياضة وأيمن
أحمد عضو المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي
ورشا شمالي رئيس��ة تنفيذية الالذقية وأعضاء
اللجنة وكوادر الالذقي��ة في االتحادات واللجان
الفنية وإدارات األندية وجمهور غفير من محبي
ومتابعي والعبي رياضة الالذقية ولكافة األلعاب
انعقد المؤتمر السنوي لتنفيذية الالذقية حيث
ً
وإكبارا لشهداء
بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجال ًال
الوطن ومن ثم النش��يد العربي الس��وري ومن
ثم تم عرض شريط س��ينمائي تضمن بطوالت
وإنج��ازات رياضي��و الالذقية عل��ى صعيد كافة
األلعاب واستضافة الالذقية للبطوالت المركزية

بنج��اح ملفت وتقدي��م كل اإلمكاني��ات لدعم
ورعاية كافة األلعاب والتي صورها الشريط:
 إحراز نادي تش��رين بطولة الدوري لكرة القدمللسنة الثانية.
 إحراز نادي حطين بطولة دوري الس��لة للسنةالثانية للرجال وصعوده لمصاف الدرجة األولى.
 اس��تضافة ناجحة والئقة لسباق دوري تشرينللدراجات وللسنة الثانية على التوالي.
 إح��راز منتخ��ب الالذقية بكرة الق��دم للصمبطولة الجمهورية.
 بط��والت الجمهوري��ة أللعاب الق��وة جودو-كاراتيه -قوة بدنية -تايكواندو -بناء األجسام-
المالكمة وبروز أبطال جدد في ألعاب الريش��ة
الطائرة والشطرنج وتألق واضح للقوس والسهم،
الس��باحة ،ألعاب القوى ،إقامة سباق الالذقية،
ً
تكريم��ا إلنجازات
جبلة في الس��باحة الطويلة
األبطال القدامى.

التقرير المقدم

رشا الش��مالي رئيسة التنفيذية شرحت وبشكل

مفص��ل الواقع الفعل��ي لرياض��ة الالذقية على
صعي��د األندية واللج��ان الفني��ة والمنتخبات
المش��اركة في بطوالت الجمهوري��ة والمتابعة
اليومي��ة والمواكب��ة الج��ادة لهذه النش��اطات
وتقديم كل اإلمكاني��ات المتاحة لها ومتابعتها
وتكريم األبط��ال الذين أح��رزوا المراكز األولية
وعل��ى صعي��د كاف��ة األلع��اب وأن المكت��ب
التنفيذي ق��دم ويقدم كل المس��اعدة والدعم
الالزم ل��كل الرياضيين في كاف��ة المحافظات
وختمت أن رياض��ة الالذقية حققت العديد من
اإلنجازات على صعي��د األندية والمنتخبات في
بطوالت الجمهورية وبرز العبون على الصعيدين
العربي والقاري في ألعاب القوة وإنجاز في دورة
طوكيو األولمبي��ة وإننا نملك اإلرادة والتصميم
عل��ى تجاوز الصعوب��ات والوصول إل��ى أولوية
الطموحات.

مداخالت ..طروحات ..اقتراحات

 أجمع��ت معظم المداخالت حول ضرورة رفعتعويض��ات الالعبي��ن والالعبات المش��اركين

ف��ي البطوالت المركزية وكذلك أذونات الس��فر
وأجور التحكيم في معظم األلعاب بما يتناسب
والوضع المعيشي.
 ضرورة التنس��يق بين االتحاد الرياضي ووزارةالتربية الكتش��اف المواه��ب والخامات وإقامة
البطوالت.
 المطالبة بإجراء الصيانة الكاملة لكافة صاالتمدينة األسد الرياضية.
 بناء صالة رياضية داخل مدينة الالذقية. تخصيص واسطة نقل لألندية لتخفيف العبءعنها خالل التمارين في مدينة األسد.
 تقدي��م مس��اعدات ألندي��ة الالذقي��ة ماليةوتجهيزات.
 التنسيق مع وزارة األوقاف بشأن اإسراع ببناءمخازن ملحقة بمقر نادي حطين وإقامة مشروع
استثماري رياضي مالعب ،فندق ،صاالت.
 إج��راء صيانة عامة لكافة الص��االت الملحقةباستاد الباسل الدولي.
 -مطالب��ة نادي الحفة بتخصي��ص مقر للنادي

ومالعب ملحقة به.
 تجهيز الصالة الخاصة باس��تاد الباسل (جريحوط��ن) وتزويده��ا بالتجهيزات ومس��تلزمات
التدريب.

ردود ملبية وشافية

فراس معال رئي��س المكت��ب التنفيذي وبكل
صراحت��ه المعهودة وحرص��ه ومتابعته الدؤوبة
لكل مفاص��ل الرياضة في جمي��ع المحافظات
أج��اب وبش��كل موس��ع ومفص��ل عل��ى كل
ً
مش��يرا
الطروحات والتس��اؤالت واالقتراحات
وبشكل أثلج الحضور بأن:
المكت��ب التنفي��ذي س��يتكفل بتغطية نفقات
مشاركة أي ناد في سورية في البطوالت العربية
والقارية كونه يمثل الوطن بأكمله.
ً
جميع��ا وخاص��ة أندية
س��يتم دع��م األندي��ة
القرداحة والحفة لتعود إلى نشاطها ومشاركاتها
وتس��اهم في تقديم المواهب والخامات ورفد
المنتخبات.
الصال��ة رقم  1بمدينة األس��د الرياضية أصبحت

جاه��زة وبحلة جدي��دة وصارت كامل��ة إلقامة
بطوالت كرة السلة عليها.
س��يكون هناك صيانة لباقي الص��االت بمدينة
األسد الرياضية.
هناك دراس��ة واقعي��ة وحتمية لمس��ألة رفع
تعويض��ات الس��فر لجمي��ع الرياضيين العبين
وإداريي��ن وحكام من أعض��اء اتحادات ولجان
فنية.
قدمنا الدعم الالزم لكرة القدم والس��لة وس��وف
ندعم كل األلعاب.
س��تتابع أعمال اتحادات األلعاب وس��وف يتم
مواكبتها ولم يعد هناك مكان للترهل واإلهمال
وق��د القت ال��ردود م��ن قبل رئي��س المكتب
التنفيذي كل القبول والتفاؤل لمستقبل أفضل
للرياض��ة الس��ورية وفي خت��ام المؤتم��ر أبرق
المجتمع��ون برقية تحية محب��ة وإكبار لراعي
الرياضية والرياضيين السيد الرئيس بشار األسد
معاهدين س��يادته على الوق��وف خلف قيادته
الحكيمة ً
جندا أوفياء.

محليات
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مؤتمر فرع حمص ..معاناة في األندية الريفية ومطالب لأللعاب الفردية

معال :نتنازل عن حصتنا من المول والمسبح وملعبي التنس لرياضة حمص
محمد خير الكيالني

مؤتم��ر تنفيذي��ة حم��ص كان مؤتمرا في��ه تفاؤل
للمس��تقبل من خالل طرح دراس��ة مول ومس��بح
اولمبي ومالعب تنس ومكاتب تجاريه على مساحة
 7دونم��ات ونصف مكان المس��بح البلدي وملعب
التنس المجاورين لملعب خالد بن الوليد عبر دراسة
جميله قام بها الدكتور المهندس عصام ملحم الذي
أكد إمكانية بناء طابق ثان الس��تثماره على مساحة
نادي��ي الكرامة والوثبة واس��تمع الحض��ور القيادي
لشرح المهندسة والء قواص لمشروع المول والمسبح
وملعبي التن��س بالصور والفيدي��و وتمت الموافقة
على استثمار هذا المش��روع الذي تعود وارداته 25
 %لجرحانا األبط��ال و 50%لالتحاد الرياضي و25%
لألندي��ة الريفية التي تعد الخزان البش��ري للرياضة
وكانت ه��ذه النقطه المضيئ��ة بالمؤتمر حين قال
األستاذ فراس معال نحن نتنازل عن حصتنا لحمص
ولكم  75%بشرط اس��تمرار ال 25%لجرحى الحرب
وبعده��ا كان المؤتمر تقليديا بالطلب��ات والمعاناة
والصعوبات التي تواجهها الرياضة الحمصية.

البداية

عقد المؤتمر بحضور أمين ف��رع الحزب عمر حوريه
ورئيس االتحاد الرياضي العام فراس معال ومحافظ
حمص بسام بارس��يك ،رئيس مكتب الشباب بفرع
الحزب مفيد مس��وح وعضوي المكت��ب التنفيذي
لالتحاد الرياضي عالء جوخجي وش��ذا جروان وقائد
شرطة المحافظة عبدو كرم ورئيس مجلس المدينة
عب��د هللا بواب وهم��ام غالي رئيس قط��اع الرياضة
بالمحافظ��ة وفيصل دربي رئي��س تنفيذية حمص
وأعضاء اللجنة التنفيذية.

(المداخالت)

بدأت المداخالت من األندية الريفية واللجان الفنية
وكان فح��وي المداخ�لات االهتم��ام بأندية الريف
والمطالبة بدورات تدريبي��ه وبملعب للتدريب لكرة
اليد واحتراف بقي��ة األلعاب وتحدثت الالعبة إيمان

س�لامه عن تجاهل األبط��ال بنادي الكرامة وأش��ار
س��ليمان جابر رئيس نادي المخرم ع��ن نية فريقه
االنس��حاب م��ن دوري الدرجة األول��ى إذا لم يدعم
فريقه ليكمل اإلياب وش��كرت لما طباع عضو نادي
محافظة حمص السيد المحافظ لتأمين قطعة ارض
للنادي وطالب ش��عيب الخضر رئيس نادي الشبيبة
بمق��ررات لألندية وقال جورج ضوم��ط رئيس نادي
كف��رام نحن نجحن��ا باس��تقطاب المجتمع المحلي
والملعب تم بفضله ولدين��ا قطعتا ارض  7دونم و8
دونم نرجو المس��اعدة إلقامة منشأة رياضه وتحدث
رئيس نادي مرمريتا باس��م جروج بأن لديهم قطعة
وال يسمح ببناء صالة وأشار رئيس نادي فيروزه لكرة
القدم األنثوية ونتائجها المتقدمة والمعاناة بمشكلة
الملعب للتدريب وطالب سامر بيطار عضو إدارة الوثبة
بملعب صناعي ،وقال طه بيطار من نادي الفروس��ية
يوجد مخطط هنكارات ونحتاج لساعة كهرباء وطالب
س��ام حمزة رئيس لجنة ك��رة الطاولة بتوفير اإلقامة
للبط��والت المحلية وقال عضو لجنة االثقال :األلعاب

الفردية مهمش��ة ويج��ب تكريم األبط��ال ودعمهم
بمتممات غذائية وشرح يوسف الشريف رئيس لجنة
المالكمة معاناة الالعبين بالتنقالت وطالب بتأمين
حلقه جديدة وتمنى توفيق بكور رئيس نادي تلبيسه
بتأمين النقل للبطوالت والملعب والمنش��أة وطالب
رأفت الشيخ س��ليمان رئيس لجنة السباحة بتأمين
أوقات للتدريب بالمسبح المغلق.

(الردود)

ق��ام الدربي بال��رد على ما يخ��ص الرياضة بحمص
بالنس��بة لنادي تدمر لتفعيل النادي يجب أن يكون
م��ن أهل الن��ادي بتدمر وليس م��ن يقيم بحمص
وهذا ينطبق على أندية أخرى والتنفيذية تدعم هذا
التوجه والش��كر لنادي تلبيسه لما قدموه من جهود
رائعة وبالنس��بة ك��رة اليد هناك مالعب مكش��وفة
بجامعة البعث ممك��ن التدريب عليها بعد االتصال
مع اتحاد الطلبة وأنا اعتذر عن نادي الكرامة إليمان
س�لامه عن إي إس��اءة وأثني على فريق س��يدات
فيروزه متصدرات ال��دوري وقال نحن نفتخر به مع

ن��ادي المحافظة وأضاف أن رئيس االتحاد الرياضي
قال إنه حان دور منشآت حمص وسنناقش موضوع
خدم��ات بع��ض األندي��ة م��ع المكت��ب المختص
بمجل��س المحافظة واألندية الت��ي طالبت بتأمين
النقليات سنضع الباص تحت الطلب ونعتذر عن أي
خطأ حصل ونجاحنا يبدأ من نجاحكم.

(رد المعال)

االس��تاذ فراس مغال قال :يش��رفني أن أكون معكم
في هذا المؤتمر الكريم لحل مش��اكل رياضة حمص
التي تس��تحق منا أن ندعمها ،وسأقف عند ما قدمنا
كمكت��ب تنفيذي خالل س��نه و 8ش��هور بالمجمل
نحن لدينا نظام وقانون ونحن حريصون على تطبيق
القان��ون واالنتقال من مرحل��ه ألخرى بحاجة لوقت
وبموض��وع جريح الوطن نحن داعمون له ولن تكون
هن��اك أي معوقات ف��ي طريف نجاحه ،ومش��روع
المول والمس��بح وملعبي التنس مش��روع حضاري
بامتياز ونحن من اآلن مس��تعدون لتقديم كل دعم
النج��ازه بأقصر مدة ممكن��ة واالتح��اد الرياضي ال

مؤتمر فرع حماة ..تطور وانجازات رغم الصعوبات

نزار عارفة

عقدت اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي بحماه
مؤتمرها الس��نوي بحضور الرفاق محمد أشرف
باشوري أمين فرع الحزب وفراس معال رئيس
االتحاد الرياضي العام ومحمد طارق كريشاتي
محافظ حماه ورضية س��قر عض��و قيادة الفرع
رئي��س مكتب الش��باب وبش��ير عبود وش��ذا
ج��روان عضوي المكت��ب التنفي��ذي لالتحاد
الرياضي العام وعبد الرزاق زيتون رئيس اللجنة
التنفيذية الذي رحب بالحضور وأكد أن رياضة
ً
ً
مميزا ضم��ن الخارطة
موقع��ا
حماه حقق��ت
الرياضية وتنعم بمنش��آت رياضية تساهم في
تحقيق االنجازات بفضل ورعاية السيد الرئيس
ناديا منها ً ١٣
بشار األسد وتضم حماه ً ٥٢
ناديا
دمرها اإلرهاب بعدها تم عرض فيديو توثيقي
لما أنجزته الرياضة الحموية خالل عام .2021

مقترحات وتوصيات اللجنة

إعادة دراس��ة النظام المالي بما يتناس��ب مع
الواقع الحالي وتخصي��ص أراضي لالتحاد في
مناط��ق المحافظة وم�لاك العاملين وإحداث

ثانوية رياضي��ة وفندق رياضي وصيانة وترميم
صاالت ناصح علواني وسلمية ومحردة وسلحب
والملعب المعشب وإنشاء هنغار لكرة الطاولة
وهنغار لنادي الطليعة ومنشآت لنادي مصياف
ومتابعة انجاز صالة مدينة الباسل بالتعاون مع
الجهات العامة ذات الصلة.

مداخالت األعضاء

قدم األعض��اء مداخ�لات عديدة منه��ا توفير
الطاقة البديلة للمالعب وإحداث مراكز تدريبية
وتجهيزات لأللعاب واستثمارات لألندية ودعم
األندية الرياضي��ة المتخصصة باأللعاب الفردية
وإعان��ات لألندي��ة المهتمة بالرياض��ة األنثوية
ونقل ملكيات أراضي األندية.

ردود وإيضاحات

عبد ال��رزاق زيتون رئيس اللجنة قال :س��يتم
إضاف��ة المقترحات الت��ي وردت بالمداخالت
إل��ى مقترح��ات اللجن��ة وطال��ب باالهتمام
ً
فعلي��ا وان كل
بم��ا ه��و قائم من المنش��آت
المطالب محقة واللجنة تتابع بش��كل مستمر
وزرنا اغلب األندي��ة ولدينا تصور كامل ونعمل
ضمن اإلمكانات المتاحة وبالنس��بة لمؤتمرات

األندي��ة كان بعضها بن��اء ومفيد والبعض رغم
كبرها لم تقدم ما هو مطلوب للقلة المش��اركة
وتحفيز األندية إليجاد استثمارات لها وتحديث
برنامج العضوية وربطه مع التنفيذيات ومالك
العاملين والتأمين الصحي.

اهتمام ومتابعة

الرفي��ق فراس مع�لا رئيس االتح��اد الرياضي
الع��ام قال :البد م��ن التنويه بتجاوب الس��يد
رئيس مجل��س الوزراء والس��يد وزي��ر اإلدارة
المحلي��ة مع م��ا طلبناه من مس��اعدة لصيانة
المنشآت الرياضية منها خمس صاالت وملعب
الحمداني��ة وأق��دم الش��كر لكل م��ن يعمل
ً
مجانا أو بتعويضات
بالرياضة والبع��ض يعمل
قليلة.
وعندما يتم إعفاء شخص من مهمة رياضية ال
يتم وفق حسابات ش��خصية وإنما أتينا لنضع
الرجل المناسب في المكان المناسب وما قدمه
المكت��ب التنفي��ذي من دع��م للرياضة خالل
الفت��رة الماضي��ة يعتبر ً
جيدا وت��م تجهيزات
ً
وحالي��ا نعمل على إعادة
خمس من الصاالت
اعمار صالة س��لمية ببداية الع��ام القادم وتم

رص��د االعتم��ادات الالزمة له��ا وتأهيل صالة
محردة يبدأ خالل ش��هرين وس��وف يتم وضع
صالة س��لحب مرك��ز الصفا بالصيان��ة وتقديم
التجهيزات الخاصة بها وصالة الش��يحة للريشة
في العام القادم.
وبناء على الطلبات الخاصة بالتجهيزات سوف
يزود العب��و المنتخب بالمحافظ��ة بالمعدات
الالزم��ة وتوقي��ع عش��ر عقود خب��رة لالعبين
المعتزلي��ن وال ننس��ى أن رياضة حماه قدمت
ثالث��ة أبطال اولمبيين م��ن أصل أربعة حققوا
ميداليات اولمبية.
وخت��م الرفي��ق أمي��ن الف��رع محمد أش��رف
باشوري بالقول :إن اس��تمرار ممارسة الرياضة
خ�لال فترة األزمة حالة إيجابية تس��تدعي منا
متابعة كل التفاصيل والمساهمة ببناء الحركة
الرياضية بالشكل األمثل وأثنى على مداخالت
الحض��ور واالتحاد الرياضي الع��ام ال يقصر في
ه��ذا المجال ،..وم��ا يدعو للفخر أبناء س��ورية
الرياضيي��ن عندم��ا يرفعون عل��م الجمهورية
العربية الس��ورية في المحافل العربية والدولية
رغم الحرب الظالمة.

نريد حصته من المش��روع البالغة  ،50%نحن أتينا
لنساعد األندية وال نكون ً
عبئا عليها مع الحفاظ على
حصة  25%لجريح الوطن.
وأض��اف مع�لا :نح��ن نع��رف أن حم��ص فقيرة
بالمنش��آت ومش��اكلها مع المنش��آت قبل قدومنا
للمكت��ب التنفي��ذي ونتحم��ل نح��ن وزره��ا مع
االنتخابات واالس��تثمارات ونحن ليس لدينا أخطاء
ولكنن��ا نعالج أخطاء س��ابقة ولكنن��ا بحاجة للوقت
لمعالجة ه��ذه األخطاء وكمث��ال موضوع مدرجات
وملع��ب خالد بن الوليد ليس��ت على دورنا هي من
ع��ام  2018واعتقد س��تنتهي بملح��ق العقد خالل
ستة أش��هر من موعد توقيع العقد ،وبالنسبة لصالة
الس��تة أالف متف��رج بمدينة البعث لن نس��تطيع
إصالحها فهي تحتاج لستة مليارات ونحن ميزانيتنا
االس��تثمارية كلها س��تة مليارات وننتظر تخصيص
ميزانيه من رئاس��ة مجلس الوزراء لنبدأ بإصالحها،
أما صالة غزوان أبو زيد المغلقه فهي ليست لالتحاد
الرياض��ي بل لوزارة التربية وم��ع ذلك تجاوزنا ذلك

وس��نعمل إلصالح األرضية والمراف��ق وما تحتاجه
بكلف��ة ماليه لتكون جاهزة للعب عليها ،أما موضوع
ملعب المنشأة الصناعي فهو يحتاج لمهلة إلصالحه
واالتحاد الرياضي متكفل بإص�لاح ملعبي خالد بن
الوليد والباس��ل وق��د تحدثت مع نبيل الس��باعي
رئيس اللجن��ة المؤقتة لكرة القدم ان��ه لدينا أموال
مجمدة مع االتحاد اآلسيوي بمقدار  8ماليين دوالر
يجب االستفادة منهم لروالت صناعية وطبيعية لكل
مالعب سورية و 3ماليين دوالر تكفي إلنشاء ملعب
صناعي بجانب كل ملعب عشبي.
وقال معال :بالنس��بة لرفع أجور التحكيم هو مطلب
حق لكل األلعاب وس��نرفعها عندما ترفع مؤتمرات
األلعاب طلب بذلك مع رفع اذونات السفر ،وسنقوم
بتأمي��ن حلب��ة المالكم��ة عندما تنته��ي الصاالت
تحت مدرج��ات ملعب خال��د وبالنس��بة لموضوع
تفري��غ الالعبين ف��أي كتاب يأتي م��ن االتحادات
والتنفيذي��ات نواف��ق علي��ه ولك��ن وف��ق األصول
والحاج��ة والقواني��ن الناظمة ،أم��ا موضوع إصالح
أرضي��ات المالعب حاولنا ذل��ك اكثر من مرة ولكن
األندية رفضت إيق��اف تدريباتها ومبارياتها ونحترم
رؤيتها فهل يقب��ل الكرامة والوثبة اللعب بدمش��ق
إذا توقف الملعب وه��ل نحن مخطئون إذا احترمنا
رغب��ة األندية وكما قلت عندم��ا نحصل على أموالنا
المجمدة من االتحاد اآلس��يوي ونس��تقدم الروالت
س��يتم اإلصالح بين الموس��مين ،أم��ا فيما يخص
الس��باحة فلم يتم طرح مش��اكلها ولك��ن إذا كان
لدى سباحة حمص بعض المميزين من السباحين
أعمارهم بين  10و 12س��نه يمك��ن أن ننقلهم إلى
دمش��ق ونتكفل بتدريبه��م بالفترة الش��توية وهو
عالج مؤقت حتى ال ينقطعوا عن التمرين وبالنسبة
للتجهي��زات الرياضي��ة لمنتخب��ات المحافظة بكل
األلع��اب الجودو والمصارع��ة والمالكمة وغيرها ما
على القائمين عليها إال أن يرسلوا لنا طلباتهم كاملة
لنزودهم بها من المكتب التنفيذي مع مطلع العام
الجديد.

مؤتمر فرع الرقة ...ابرز الصعوبات توزع
الكوادر على عدد من المحافظات

عقد المؤتمر السنوي لفرع االتحاد الرياضي بالرقة في مقر اللجنة
التنفيذي��ة بمحافظة حماه بحضور الرفيق عالء جوخه جي عضو
المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام مشرف محافظة الرقة
والرفي��ق محمد جويد عض��و قيادة فرع الح��زب رئيس مكتب
الش��باب والرفيق محمد الخضر عضو قيادة فرع الحزب والرفاق
أمناء الش��عب الحزبية والرفاق رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية
والرفيق نقيب المعلمين وحشد من رياضيي الرقة.
وتناول��ت المداخ�لات الصعوبات التي تعان��ي منه رياضة
المحافظة في ظل الوضع االس��تثنائي الذي تعيشه الكوادر
الرياضية واألبط��ال الرياضيين من توزع إقامتهم على عدد

من المحافظات واضطرار أندية المحافظة وفرقها الرياضية
على اإلقامة واللعب خ��ارج أرضها مم يرتب عليها تكاليف
كبيرة تجعلها دائما في حالة من العوز وبحاجة للدعم رغم
ً
مش��كورا ،لدى كل اس��تحقاق
ما يقدم��ه االتحاد الرياضي
ألندية المحافظة أو منتخباتها في المشاركات المركزية.
جوخ��ه ج��ي أش��ار أن كاف��ة المطال��ب الت��ي وردت في
المداخالت محقة وس��تكون موضع اهتم��ام ومتابعة من
المكتب التنفيذي فرياضة الرقة تحتاج منا الدعم أكثر من
غيرها بس��بب الظروف االس��تثنائية التي تعيشها الكوادر
الرياضية في الرقة.

مؤتمر فرع ادلب ..التأكيد على تحقيق االنجاز رغم الظروف الصعبة
بحضور الرفيق أس��امة قدور فضل أمي��ن فرع ادلب لحزب
البعث العربي االشتراكي عقد المؤتمر السنوي لفرع االتحاد
الرياضي بادلب في مقر اللجنة التنفيذية بمحافظة حماه.
ً
ش��رحا آلخر المستجدات السياسية
أمين فرع الحزب قدم
ً
على الس��احتين الداخلية والدولية مؤكدا أن معاناة أهالي
محافظ��ة ادلب س��تنتهي بالقريب العاجل بعد اس��تكمال
تحري��ر ما تبق��ى منها على أي��دي أبطال الجي��ش العربي
الس��وري بقيادة األمين العام للحزب الرفيق الدكتور بش��ار
األسد.
جانب آخر أكد أن رياضيي ادلب حققوا انجازات كثيرة
م��ن ٍ
على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العربي واآلسيوي
ً
مرفرفا
وه��ذا دليل على إصرارهم على أن يبقى علم الوطن
ً
ً
منوها أن األمين العام للحزب
عاليا في المحاف��ل الدولية،
الس��يد الرئيس بشار األس��د أولى االهتمام الكبير للرياضة
والرياضيين وكرم أصحاب اإلنجازات منهم.

ب��دوره الرفيق عالء جوخ��ه جي عضو المكت��ب التنفيذي
لالتح��اد الرياضي العام رئيس مكتب المنش��آت الرياضية
المش��رف على ف��رع اتح��اد ادلب أش��اد برياضي��ي ادلب
وماحققوه من انجازات رغم الظروف المحيطة بهم وأكد أن
المؤتمر القادم سيكون على أرض مدينة ادلب بعد تحريرها
على أيدي أبطال الجيش العربي السوري.
عبد الرزاق جبان رئي��س اللجنة التنفيذية لالتحاد الرياضي
بادلب قدم ً
عرضا مفص� ً
لا عن رياضة ادلب وأهم اإلنجازات
التي حققتها.
وت��م عرض فيل��مٌ يوثق م��ا وصلت إليه رياض��ة ادلب وما
حققت��ه على الصعي��د المحلي والدولي ،وت��م اإلجابة على
مداخالت الحضور.
حضر المؤتمر الرفيق عوض محمود عضو قيادة الفرع رئيس
مكتب الش��باب والرفاق أعضاء قيادة الفرع ونائب محافظ
ادلب ورؤساء المنظمات الشعبية وأمناء الشعب الحزبية.
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اليوم..منتخبنا الوطني يلتقي نظيره اإليراني بالمعسكر الخارجي في طهران

أبي شقير

الناف��ذة األول��ى لتصفيات كأس
العالم.

يواص��ل منتخبن��ا الوطن��ي
للرجال لكرة الس��لة إس��تعدادته
وتحضيراته للناف��ذة األولى من
تصفي��ات كأس العال��م القادمة
 2023بالمعس��كر التدريب��ي
الخارجي في العاصم��ة اإليرانية
طه��ران حي��ث خ��اض مباراتين
وديتي��ن م��ع ناديي ش��هرداري
ك��ركان متصدر ال��دوري اإليراني
ونادي شيميدر رابع الترتيب على
أن يختت��م مبارياته الودية اليوم
(الس��بت) مع المنتخب اإليراني
األول  ،وسوف يس��تهل منتخبنا
مبارياته بالتصفيات يوم األربعاء
( )11 / 26الحال��ي بلقاء منتخب
كازاخس��تان في العاصمة آستانا
(الس��اعة الثامنة مس��اء بتوقيت
ً
عص��را
كازاخس��تان – الرابع��ة
بتوقيت دمش��ق) ثم تس��تضيف
دمشق مباراة اإلياب يوم (االثنين
 29الحال��ي) ضم��ن منافس��ات

ضم��ن المعس��كر الخارج��ي في
إيران حقق منتخبنا الوطني الفوز
على نظيره نادي شيميدر اإليراني
في مبارات��ه الودي��ة الثانية (84
)83 /الرب��ع األول انته��ى لصالح
منتخبن��ا بنتيج��ة  21 / 24نقطة
ليع��ود منتخبنا ويجدد تفوقه في
الربع الثاني وينهي الش��وط األول
بواق��ع  41 / 56نقط��ة وفي الربع
الثال��ث ح��اول ش��يميدر تعديل
النتيجة لك��ن منتخبنا أكد تفوقه
بنتيج��ة  64 / 66نقطة ولتنتهي
المب��اراة بفوز منتخبنا بنتيجة 84
 83 /نقطة

العبين من المنتخب األول إضافة
إلى محترفي��ن اثنين امريكيين ،
وأش��رك الم��درب األميركي تينر
ً
جيدا
جميع الالعبين وقدموا أدا ًء
 ،وتقدم منتخبن��ا في الربع األول
 14 - 15نقطة بينم��ا الثاني جاء
لمصلح��ة كركان بواق��ع 19 - 21
نقطة لينتهي الش��وط األول - 35
 34نقطة لمصلحة متصدر الدوري
اإليراني وأعاد منتخبنا التقدم في
الرب��ع الثال��ث ب  14 - 19نقطة
لتصب��ح النتيج��ة  53مقابل 49
نقطة لمصلحة منتخبنا ليحس��م
ك��ركان النتيج��ة لمصلحته بعد
نهاي��ة الربع الراب��ع  9 - 21نقطة
لتصبح النتيجة النهائية  70مقابل
 62نقطة.

وكان منتخبنا خسر مباراته األولى
الودي��ة أم��ام ش��هرداري كركان
متصدر الدوري اإليراني في المباراة
الودي��ة األول��ى ضمن المعس��كر
الخارجي بنتيج��ة  70 / 62نقطة
 ،ويض��م الفري��ق اإليران��ي أربعة

يومي��ات معس��كر منتخبن��ا في
إي��ران ش��هدت تماري��ن مكثفة
بصال��ة كش��اورزي بطه��ران من
خالل حص��ة صباحية ركزت على
المهارات الفردية وأخرى مسائية
ش��هدت المزي��د م��ن التدريبات

فوز معنوي

خسارة أوىل

الجماعي��ة مع تقس��يم الالعبين
لفريقين بنهاية التمرين المسائي
لتطبيق الخطط بشكل عملي.
ويسعى الكادر الفني الستغالل
أيام المعسكر لتكثيف التمارين
بأكبر ش��كل ممكن قب��ل البدء
بالبطولة الودية التي سيستغلها
الفري��ق لتطبي��ق م��ا يعم��ل
علي��ه خالل التماري��ن  ،إضافة
لتدريبات صباحية بصالة الحديد
أتبعها بتمارين أخرى بالمسبح

قبل أن يتحول الالعبون مس��اء
لصال��ة الس��لة إلج��راء تمرين
جماعي ليحاف��ظ منتخبنا على
ذات إيق��اع العم��ل المرتف��ع
الذي أظهره بدمش��ق من خالل
التمارين المكثفة م��ع التركيز
ً
صباحا
عل��ى الجان��ب البدن��ي
والتكتيكي مساءً .

السفير السوري يزور بعثة
منتخبنا يف مقر إقامته

زار س��فير س��ورية ف��ي طه��ران

تمارين مكثفة

بدوري الفئات العمرية لكرة السلة ...فوز ثالث للوحدة والوثبة حسم الديربي
حق��ق الوحدة ف��وزه الثالث على
التوالي بدوري كرة الس��لة تحت
ً
عام��ا وذل��ك على حس��اب
23
الفيح��اء  44 / 71ف��ي افتت��اح
الجول��ة الثالثة غ��ن المجموعة
األولى التي تضم ً
أيضا الجيش و
الثورة والكرامة والنواعير .وفرض
الوح��دة أفضليت��ه من��ذ البداية
وتفوق في الرب��ع األول 11 - 23
وفي الرب��ع الثاني  ، 0 - 16وفي
الربع الثالث  ، 10 - 19فيما تقدم
الفيحاء في الربع الرابع 23 - 13
لكن النتيجة النهائية آلت للوحدة
بفارق  27نقطة .وكان الوحدة قد
فاز على النواعير  54 - 100وعلى
الجي��ش .64 - 86وف��ي نف��س
المجموعة فاز الثورة على الكرامة
 65 - 71واألرب��اع - 19 ،10 - 16
 .9 - 18 ،29 - 18 ،17كم��ا ف��از
الجي��ش عل��ى النواعير 67 - 76
واألرباع - 20 ،22 - 21 ،14 - 15
.14 - 20 ،17
وفي صال��ة نادي الج�لاء بحلب
ً
ً
صعب��ا على
ف��وزا
حق��ق الج�لاء
الحري��ة وبفارق  3نق��اط 58 - 61
واألرب��اع 22 ،16 - 12 ،10 - 17
  .18 - 10 ،14وه��و الفوز الثالثللجالء ف��ي المجموع��ة الثانية ،
بعدما كان ق��د تفوق على االتحاد
 74 - 80وعل��ى الوثبة ،58 - 61
فيما تلقى الحرية خسارته األولى
بعد فوزين عل��ى الوثبة 58 - 95
وعل��ى حطي��ن  .61 - 63وف��ي
المجموعة ذاته��ا فاز االتحاد على
حطين  60 - 88واألرباع ،11 - 18
.25 - 22 ،18 - 25 ،6 - 23كم��ا
فاز الطليعة على مستضيفه الوثبة
 56 - 63واألرب��اع - 12 ،13 - 12
.10 - 23 ،16 - 16 ،17

وش��هدت بقية مباري��ات الجولة
الثالثة فوز الثورة على الكرامة 71
  65واألرب��اع ،17 - 19 ،10 - 16 9 - 18 ،29 - 18وف��وز الطليع��ة
على مس��تضيفه الوثبة 56 - 63
واألرب��اع - 16 ،17 - 12 ،13 - 12
 ، 10 - 23 ،16وف��وز االتحاد على
حطين  60 - 88واألرباع ،11 - 18
، 25 - 22 ،18 - 25 ،6 - 23
وفوز الجي��ش على النواعير - 76
 67واألرب��اع ،22 - 21 ،14 - 15
14 - 20 ،17 - 20

الوثبة تجاوز الكرامة
بديربي حمص

مس��اء أمس (الجمع��ة) أقيمت
س��بع مباريات ضمن منافس��ات
ً
عام��ا  ،حي��ث
دوري تح��ت 19
ش��هدت المباريات ف��وز الطليعة
على محردة  50 / 72حيث انتهت

أرباع المب��اراة ،15 - 11 ،8 - 16
 ، 14 - 18 ،13 - 27وفوز اليرموك
على السكك  50 / 85حيث انتهت
أرب��اع المباراة ،18 - 15 ،10 - 19
 ، 15 - 26 ،7 - 25وف��وز الجيش
عل��ى المحافظ��ة  60 / 74حيث
انتهت أرباع المباراة 21 ،17 - 11
  ، 24 - 25 ،9 - 17 ،10وف��وزالوثبة على الكرامة  40 / 46حيث
انته��ت أرباع المباراة - 5 ،6 - 15
 ،11 - 14 ،15 - 12 ،8وفوز الجالء
على العروبة  76 / 83حيث انتهت
أرب��اع المباراة ،26 - 22 ،16 - 21
 ، 18 - 26 ،16 - 14وفوز الفيحاء
عل��ى الثورة  71 / 72حيث انتهت
أرباع المباراة ،23 - 17 ،15 - 19
 ، 16 - 13 ،17 - 23وف��وز الحرية
على االتحاد  90 / 93حيث انتهت
أرباع المباراة ،21 - 18 ،21 - 20

.30 - 30 ،18 - 25

الفوز الثاني

وش��هدت المرحل��ة الثاني��ة من
ذه��اب دوري الش��ابات تحت 19
ً
عاما تحقيق أندية الوحدة والثورة
والج�لاء فوزها الثان��ي  ،فضمن
المجموع��ة األول��ى (مجموع��ة
دمش��ق وريفها) ف��از الوحدة على
األشرفية بفارق  20نقطة 37 / 57
واألرب��اع - 11 ،11 - 23 ،11 - 10
 .11 - 13 ،4وكان الوح��دة قد فاز
في مباراته األولى على قاس��يون
 .38 - 85وبدوره حقق الثورة فوزه
الثاني على حساب قاسيون - 52
 39واألرباع - 19 ،3 - 12 ،15 - 11
 .11 - 11 ،10وفي مباراة ثالثة فاز
الفيحاء عل��ى المحافظة 18 - 44
واألرب��اع ،8 - 14 ،6 - 8 ،4 - 18
.0 - 4

وضم��ن المجموع��ة الثاني��ة
(مجموع��ة حلب) حق��ق الجالء
ً
ً
ش��اقا على االتحاد 69 - 72
فوزا
واألرب��اع 12 ،19 - 24 ،17 - 20
  .11 - 16 ،22وكان الج�لاء ق��دعانى ف��ي مباراته األول��ى عندما
تجاوز عقبة الحري��ة بعد التمديد
 .79 - 83وع��وّض الحري��ة تلك
الخسارة أمس بفوزه على العروبة
 51 / 63واألرباع ،15 - 16 ،8 - 18
.14 - 15 ،14 - 14
وف��ي المجموع��ة الثالث��ة
(المجموعة الوسطى) فاز النواعير
على الساحل  41 / 61واألرباع - 9
.13 - 25 ،13 - 12 ،10 - 15 ،5
وفي المجموعة الرابعة (المجموعة
الس��احلية)  ،ف��از حطي��ن على
تشرين  50 / 67واألرباع ،14 - 16
.11 - 13 ،17 - 17 ،8 - 21

الدكت��ور ش��فيق دي��وب بعث��ة
منتخبنا الوطن��ي للرجال في مقر
ً
مؤك��دا أن الرياضة مهمة
إقامت��ه
لكافةشرائح المجتمع وهي حالة
ً
جميعا
وطني��ة جامع��ة وعلين��ا
دعمها والمحافظة عليها وتطويرها
ً
خفاق��ا في
ليبق��ى علم س��ورية
المحافل العربية والدولية وأبطالنا
متوجين بالميداليات البراقة.
وأوضح السفير ديوب خالل لقائه
اليوم بعثة منتخب س��ورية لكرة
السلة في فندق بارسيان أزادي أن
كرة السلة السورية بدأت تعود إلى
ً
متمني��ا تحقيق نتائج جيدة
ألقها
في تصفيات كأس العالم.
من جهته ق��ال الوزي��ر المفوض
الدكت��ور توفي��ق ابو كال��ون  :أن
اآلمال معلقة على منتخب السلة
بتقدي��م أداء ونتيجة تس��عد كل
الس��وريين والس��يما في الوقت
الحالي .
بدوره ق��ال مدي��ر المنتخب إياد
السباعي  :أن المنتخب دخل في
المرحلة االستعدادية األخيرة من

التحضيرات من خالل المباريات
الودي��ة م��ع ف��رق المقدم��ة في
ال��دوري اإليران��ي وآخره��ا يوم
الس��بت الق��ادم م��ع المنتخب
ً
مبين��ا أن م��ا يمي��ز
اإليران��ي
العبينا إضافة إل��ى العامل الفني
ه��و المعنويات العالي��ة واإلرادة
القوية لتحقيق نتائج إيجابية في
التصفيات تسعد الجمهو السوري
المتعطش إلى الفرحة التي نسعى
ً
جميعا في اتحاد اللعبة لتحقيقها.

بعثة المنتخب

مم��ا يذك��ر أن بعث��ة المنتخب
التي وصلت إلى إيران األس��بوع
الماض��ي تألف��ت من إي��اد دراق
ً
مديرا للمنتخب وفيليب
السباعي
ً
مدربا وعزام الحسين
تينر ماس��ي
ً
ً
ً
إداريا
وطنيا وعلي ش��اهين
مدربا
ً
ً
إداريا ومجد
عاما وأديب أتاس��ي
طبيبا ومحمد الخاطر إعالمياً
ً
بالل
وصالح دن��ان ومحم��د عبه جي
حكمي��ن  ،والالعبي��ن  :انطوني
بكر وتوفيق صال��ح وهاني دريبي
وط��ارق الجاب��ي وعب��د الوهاب

الحموي وعمر الشيخ علي وجميل
صدير وزكريا الحسين وعمر إدلبي
وش��ريف العش والي��اس عازريه
وأنس شعبان وديفيد هيرمز فيما
لم يصل حتى اآلن وائل جليالتي
 /الس��عودية  /وعامر الس��اطي /
االمارات  /وكمال جنبالط  /تركيا
 /والمجن��س األميركي أمير جبار
 /فنلندا . /

دمشق تحتضن منتخبنا
رسمياً من جديد

رسمي وبعد انقطاع طويل
بشكل
ّ
ٍ
و جه��ود حثيث��ة من اتح��اد كرة
الس��لة س��يعود منتخبنا الوطني
للرجال لكرة السلة للعب مبارياته
الدولية في صالة الفيحاء الرئيسية
بدمش��ق والبداي��ة س��تكون من
مباراة منتخبنا مع ضيفه منتخب
كازاخس��تان المقررة يوم االثنين
الموافق في التاسع والعشرين من
تش��رين الثان��ي  /نوڤمبر بتمام
السادسة مس��ا ًء ضمن منافسات
الناف��ذة األول��ى م��ن التصفيات
المؤهلة لكأس العالم .2023

مؤتمر صحفي لمنتخب سيدات كرة السلة
فور العودة من بطولة آسيا

دع��ا اتح��اد كرة الس��لة الس��بت
الماض��ي ممثلي وس��ائل اإلعالم
المحلية لمؤتمر صحفي في قاعة
االجتماعات بمقر االتحاد الرياضي
العام  ،فورعودة منتخب السيدات
من بطولة آس��يا (المس��توى ب)
التي أقيمت في العاصمة األردنية
عمان واحتل منتخبنا في ختامها
المرك��ز الخامس (ما قبل األخير)
حي��ث أوض��ح مدي��ر المنتخب
أيم��ن س��ليمان ما ج��رى خالل
بطولة آس��يا وذلك بحضور طريف
قوطرش رئيس اتحاد كرة الس��لة
وم��درب المنتخب س��ومر خوري
وزينة نصار عضو االتحاد.
وتحدث س��ليمان بالتفصيل عن
قضية عدم مشاركة الالعبة إليسيا
ماكاريان ف��ي مباري��ات البطولة
حيث قال ب��أن الالعبة تعاني من
عارض صح��ي معين يحتم عليها
ارتداء كنزة تحت لباس المنتخب
األمر الذي رفضه االتحاد اآلسيوي..
وأكد بأن إدارة المنتخب تفاجأت

بتواص��ل اليس��يا م��ع االتح��اد
األس��يوي بشكل ش��خصي دون
الرجوع ل�لإدارة ،ورغ��م ذلك تم
إحضار كن��زة مخصصة لها إال أنها
رفض��ت وبالتالي ال يوجد أي خطأ
فن��ي أو إداري أو حتى إهمال بما
يخص هذه القضية.
وخ�لال المؤتم��ر قام��ت الالعبة
إليس��يا بإرس��ال رد مكتوب عبر
هات��ف رئيس االتح��اد أوضحت
فيه بأنها كانت جاهزة للمس��اعدة
والمش��اركة في مب��اراة إيران إال
أن اللباس المخصص لها لم يكن
ً
جاهزا ،لبس��جل مدي��ر المنتخب
اعتراض��ه عل��ى ه��ذا ال��رد وبأن
ال��كالم غير صحيح ومع ذلك فإن
المنتخ��ب ط��وى ه��ذه الصفحة
وبأنها المرة األولى التي تستدعى
اليسيا للمنتخب الوطني.
وح��ول ما دار ف��ي الكواليس عن
وجود خ�لاف مع الكابتن عبد هللا
كمونة وال��ذي كان من المفترض
أن ي��درب المنتخب في البطولة..

كش��ف س��ليمان أنه طل��ب منه
ع��دة مرات معرفة الخطة التي تم
وضعها للمنتخب خالل معس��كر
لبن��ان كون��ه ل��م يري��د التدخل
ً
فني��ا بالتش��كيلة ،إال أن كمون��ة
ً
أص��ر رافض��ا قائ ًال ل��ه وبالحرف:
«مادخلك»!!
ب��دوره الكابت��ن طريف_قوطرش
أك��د أن عبد هللا كمون��ة من أهم
المدربين ولك��ن المنتخب أعلى
م��ن الجمي��ع ونح��ن نحترم��ه،
لك��ن لدي��ه عقلية خاص��ة وكان
هن��اك فع ًال حساس��ية مس��بقة
ولربم��ا خانت��ه الخب��رة باتخ��اذ
الق��رار باالنس��حاب واالعتذار عن
استكمال المهمة.
من جه��ة أخ��رى أوضحت عضو
اتحاد كرة الس��لة زين��ة نصار بأن
الفوزين على منتخ��ب ايران رفع
منتخب س��ورية للس��يدات على
سلم التصنيف اآلسيوي ما يجعلنا
قادري��ن ومؤهلي��ن الس��تضافة
بطولة غرب آسيا
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برونزية بالريشة الطائرة وبطولة قادمة

صبحي أبو كم
حق��ق منتخبن��ا الوطن��ي لبن��اء
األجس��ام  20ميدالي��ة منوعة (3
ذه��ب  9 -فض��ة  8 -برونز) ,في
بطولة آسيا للرجال والشباب التي
أقيمت في لبنان ولمسابقات بناء
األجس��ام والفيزيك والكالس��يك
والماس��ترز وح��ل منتخبن��ا في
المرك��ز الثان��ي بالترتي��ب العام
للمنتخب��ات المش��اركة خل��ف
المنتخ��ب العراق��ي وج��اءت
ثالثا ولبنان ً
فلس��طين ً
رابعا وقطر
ف��ي المركز الخامس وباكس��تان
ً
ً
س��ابعا ومنح ثالثة
سادسا والهند
م��ن العب��ي منتخبن��ا الفائزين
بميدالي��ات ذهبي��ة بطاق��ات
مشاركة في بطوالت أعلى.

نتائج بناء الجس��ام :بشير فارس
مرك��ز ( )1وائل الس��مكري عالء
الغائ��ب مركز( )2عثم��ان حجو,
امين الحارس ,عمار يوسف مركز
( )3ان��س الزين ,ب��در منقل ,نزار

وهب��ه ( )4به��اء هاش��م ,غياث
الش��اطر ( )5مال��ك أب��و الفخر,
محمد الرفاعي ,انس حالوة (.)6
كالس��يك :خالد المصري ,محمود
الش��غري ,عثمان حدو( )2محمد

الرفاعي ,ش��ادي الفارس مركز()3
علي خدام ,انس حالوة ( )4محمود
زهيرة ( )5حسام هالطالي (.)6
فيزيك :حيدرة سويدان مركز( )1اصف
الصالح ,محمود الش��غري ( )2محمد

قاس��م احمد ,محمد اصف��ري ,كريم
الصفدي م كز( )3غيث الكسم ()5
ماس��ترز :محمود الشغري ( )1بدر
المقبل ,امين الحارس ( )2احمد
ظاظا ( )4بهاء هاشم (.)5

أحرز الالعب احمد جالد الميدالية البرونزية في الريشة
الطائرة لفئة الرجال في البطولة العربية السادسة للعموم
الت��ي أقيمت ف��ي (المنامة) عاصم��ة البحرين وخرج
زميله احمد فصيح من الدور االول لخسارته المبكرة.

وتس��تضيف البحرين بطولة الريش��ة الطائرة المفتوحة
للرجال ف��ي الثامن من ش��هر كانون األول ,ويش��ارك
منتخبا الريش��ة الطائرة في بطولة غرب آس��يا تحت 15
عاما وتحت  17عاما في الفترة من .9/12/2021

حذيفة حجازي :أحببت المبارزة وشعرت أنني أنتمي إليها الشرطة بطل الجمهورية للفئات العمرية في التايكواندو
من معسكر منتخب المبارزة

نظم اتح��اد التايكون��دو بطولة
أندي��ة الجمهوري��ة للذك��ور
واإلن��اث لفئ��ات البراع��م
واألشبال والشبالت والناشئين
والناش��ئات لألحزم��ة الملون��ة
وش��ارك بها ً 64
ناديا وبمشاركة
كبيرة م��ن الالعبين والالعبات
وأقيمت في صالة مدينة الجالء
الرياضية.
وفي خت��ام المنافس��ات التي
اس��تمرت ثالثة أي��ام فاز نادي
الش��رطة بالمرك��ز األول وح��ل
ن��ادي الكرامة بالمرك��ز الثاني
ونادي النض��ال بالمركز الثالث،
ونال كأس أفض��ل مدرب تمام
نق��ري ,وكأس أفضل حكم كل

دخل��ت االتح��اد م��ن جدي��د إلى
معسكر تدريب المنتخب بالمبارزة
ال��ذي يس��تعد العب��وه والعبات��ه
للمش��اركة ف��ي البطول��ة العربية
القادمة ف��ي العراق واس��تضافت
الالع��ب حذيفة حجازي أحد نجوم
المنتخب وسألناه فأجاب.

البدايات

متى بدأت اللعبة؟
بدأت في ع��ام  2019ف��ي مدينة
حم��اة بعد أن انتقل��ت من رياضة
المالكمة إلى المبارزة.
لماذا؟
ش��عرت أنن��ي أنتمي إل��ى اللعبة
واللعب��ة تنتم��ي إل��ي وإحببته��ا
ومضيت في دربها.
من دربك في البدايات؟
دربني المدرب يحيى الزين وما زال
يدربني في المنتخب.
متى دخلت المنتخب الوطني؟
في عام ً 2019
أيضا وقد شاركت في
االنتقاء لالعبي المنتخب للمشاركة
في الكويت وكان سالحي «السابر»
وأصبح��ت العب منتخ��ب بعد أن
نلت المركز األول في االنتقاء؟
بطوالت محلية أحرزتها؟
بطولة الجمهورية  2020في السابر
ولم تقم أي بطولة محلية منذ ذلك
التاريخ.
مشاركات خارجية؟
م��رة واحدة ف��ي البطول��ة العربية
بالكويت وف��زت بميدالية برونزية.
نس��تعد اآلن للبطول��ة العربية في
العراق.
ماذا تتوقع؟
أرى أننا ق��ادرون على إحراز نتائج

جيدة رغم صعوبة المنافسة.
ويتابع نتدرب بقوة مع مدربنا الكابتن
يحيى الزين وهو بطل سابق ونستفيد
م��ن خبرت��ه ونس��تمع لتوجيهات��ه
ونشعر وكأنه أب حنون لنا.

سيرة ذاتية

حذيفة حجازي.
مواليد  1995-حماة.
مالك��م س��ابق ول��م أش��ارك في
بطوالتها.
الدراس��ة ..كلية تربي��ة رياضية في
حماة سنة رابعة.
مش��اركات ..بطل جمهورية وثالث
عرب في البطولة بالكويت بالفرق.

م��ن ماه��ر بعي��ون وخميس
الكردي ومرهف سليمان.
الكابتن ش��ريف ديركي رئيس
اتحاد التايكون��دو قال :البطولة
كانت ناجحة تنظيمي��ا وإداريا
وفني��ا ,وظهرت فيه��ا خامات
واعدة س��تكون الرافد األساسي
للمنتخبات الوطنية ,وس��نعمل
لتكون البط��والت القادمة على
مستوى أعلى.
م��ن جهة أخ��رى ح��دد اتحاد
ً
موع��دا لبطول��ة
التايكوان��دو
الجمهورية للرجال والس��يدات
بالفترة من  16ولغاية  19كانون
أول القادم وس��تكون النش��اط
األخير لهذا الموسم.

قوانا في بطولة العرب للناشئين والناشئات

فحوص احزمة
ملونه
في رياضة السور

طموح

التف��وق باللعبة وإح��راز ميداليات
لبلدي والمس��اهمة في رفع العلم
وعزف النشيد.
وأن أكون ف��ي المس��تقبل مدرباً
للعب��ة ذاتها وكون��ي أدرس رياضة
بالكلية فكل أمنياتي أن أنجح في
ه��ذا المج��ال كإدارة وتدريب إذا
سنحت لي الفرصة المناسبة.
وسأحاول أن أصنع الفارق بيدي.
أشكر مدربي واتحاد اللعبة ورئيس
االتح��اد الرياض��ي الع��ام البط��ل
العالمي فراس معال لدعمه لمسيرة
اللعبة وأبطالها وبطالتها.

يشارك منتخبنا الوطني للناشئين والناشئات بألعاب
القوى في البطول��ة العربية الثانية والعش��رين التي
تستضيفها تونس في الفترة من  24ولغاية  28الشهر
الج��اري ,وتضم البعثة كل من :في��اض بكور رئيس
اتحاد العاب القوى رئيسا للبعثة ,هيثم عساف إداريا
وكمال فرج ,س��عد بريدي ,مازن زي��ود ,محمد بريج
مدربين.
الالعب��ون والالعب��ات فه��م :محم��د نعي��م الصوا,
سليمان العاصي .صدام النامس ,جواد بريدي ,دانيل
كوركيس ،سالي حمادي ,اليسار يوسف ,هند دعبول,
ريمة الحسن.
احمد مصطفى أمين س��ر اتحاد الع��اب القوى قال:
تم تحضي��ر المنتخب بش��كل جيد م��ن خالل عدة
تجارب في معسكر مغلق لمدة  45يوما في موقعين
األول في ح��وش عرب (التمارين الجري المتوس��ط
والطوي��ل) ,والثاني في دير عطي��ة (تمارين الرمي)
ويستمر المعسكر حتى موعد السفر.

أجرت اللجنة العليا لرياضة
الس��ور الس��بت بطول��ة
لفح��وص األحزم��ة الملونة
ش��اركت فيه��ا محافظات
ري��ف دمش��ق والس��ويداء
وحلب والحس��كة وحمص
وبلغ عدد المش��اركين 135
العبا من الفئ��ات العمرية
وحضر البطولة جمهور كبير
من العب��ي االلعاب األخرى
في السويداء برفقة مدربيهم
الذين أب��دوا إعجابهم بهذه
اللعبة الجديدة.

واحــــة االتحــــــاد

منتخبنا الكروي األول ..تائه كوكبة وأفرادًا ..ما األسباب وما الحل؟

بعد أن لعب منتخبنا الكروي األول سادس مبارياته يف التصفيات وبعد العرض الرديء الذي قدمه أمام منتخب إيران والسقوط المدوي ما هو حال منتخبنا؟ ولماذا وصل إىل ذلك؟! وما هو الحل المقترح؟
تابعوا معنا..
الذي سقطه جاءت األسئلة:
اآلسيوية المؤهلة لكأس العالم.
فريق تائه
في أولى مباريات اإلياب من التصفيات اآلس��يوية المؤهلة إلى كأس
العال��م لكرة الق��دم قطر  2022تاه��ت خطوات العب��ي منتخبنا أمام
منتخب إيران وظهرت الف��وارق الفردية والجماعية بينهم وبين العبي
إيران وظه��ر أن العبينا عاجزون على مجاراة المنافس في كل ش��يء
ً
ً
ً
ً
وتكنيكيا وأداء وبالتالي نتيجة.
وتكتيكيا
ونفسيا
بدنيا
ً
ً
مدويا وكل ما يحس��ب له في ه��ذه المباراة
س��قوطا
منتخبنا س��قط
هجمة وحيدة انتهت بتس��ديدة مركزة لالعبن��ا المواس وردتها عارضة
مرمى المنتخب اإليراني وغير ذلك ش��اهدنا ً
عكا وعش��وائية وارتجا ًال
ً
وتوهانا لالعبينا المبتدئين التائهين الذين ال يعرفون كيف يستقبلون
الك��رة وكيف يمررونها وإلى أي اتجاه يركضون وكيف يدافعون وكيف
يهاجمون وكيف لمنافس��يهم يراقبون ومن رقابتهم يتحررون قدامى
ً
كثيرا ورأيناهم عاجزين يريدون من يأخذ على
العبينا هبط مستواهم
أيديهم والالعبون الجدد ال حول وال قوة وال موهبة.
ومن غابوا عن المنتخب ومن ثم تجريبهم من الالعبين في المباريات
الس��ابقة (الخمس) من التصفيات ليس��وا أفضل من الموجود وإن لم
يكونوا بمستواهم الفني فهم أقل بكثير.
المحترفون ال يشبهون ً
أحدا من محترفي كل فرق العالم ونعجب لماذا
ت��م التعاقد معهم في أندية مختلفة من بل��دان مختلفة!! فكانوا ً
عبئا

على الفريق ف��ي كل المباريات التي لعبوها م��ع منتخبنا ويحتاجون
لمن يأخذ بيدهم ويدفعهم للرك��ض وتنفيذ الواجب كما يطلب منهم
والمقيمون الذين يتحمس��ون ف��ي مباريات ال��دوري ويتابهون أمام
جماهيره��م ويظهرون الغيري��ة واالندفاع ويبذلون م��ن الجهد أعاله
ً
أقزاما وأشباه العبين والفريق
وأحس��نه رأيناهم في هذه المنافس��ات
ً
أفرادا ومجموعة بال روح وبال إحساس بالمسؤولية.
األخطاء ساذجة وبدائية واألداء يشبه أداء فرق األحياء الشعبية.
فإذا كان من تم تجريبهم في تش��كيالت منتخبنا في مباريات س��ت
ً
ً
عقيما ويخطئون في التمركز والتحرك
هابطا وأداؤهم
وكان مستواهم
والتمرير فكيف لمنتخب هكذا العبوه يستطيع الفوز ومقارعة الكبار بل
واألدنى من الكبار؟
وأفرادا كان يلعب ش��يئاً
ً
منتخبن��ا في س��ت مباريات كما ظهر كوكبة
ً
وقياس��ا على ما ظهر م��ن أفراده م��ن حيث األداء
يش��به ك��رة القدم
واألخط��اء يمكننا القول إن ه��ؤالء الالعبين لم يتعلموا (ألف باء) كرة
القدم وأنهم (ضحكة كبيرة) أو هم أرادوا أن يكونوا كذلك.
واألمر هنا سيان فإن كان هذا مستواهم الحقيقي أو أنهم لعبوا كذلك
فهم نالوا ما يس��تحقون من خس��ارات ونالوا ما يستحقون من غضب
الجمهور وس��خطه وأثبتوا أنهم ليس��وا أه ًال للثقة وال يس��تحقون من
جمهورنا الوفي ما نالوه منه وما قدمه لهم من دعم وتشجيع.

م .سالم عالوي

رئيس التحرير

من المسؤول؟
ويأتي الس��ؤال الكبير :من المسؤول عن ما وصل إليه منتخبنا األول؟
وهو الذي كان على أبواب الوصول إلى المونديال في روسيا وكان على
بع��د خطوة واحدة ولم يحالفه الحظ وش��كل في تلك التصفيات حالة
وطنية جامعة وتغنت الجماهير باس��مه وكان في عيون كل المعنيين
ً
ً
وخطيرا وذي
كبي��را
ووكاالت األنب��اء الت��ي تخصنا والت��ي ال تخصنا
شخصية مميزة ،فلماذا هذا االنهيار وما أسبابه؟
أولى األسباب القيادات التي تولت مسؤولية إدارة اللعبة وتباطأت في
ً
تماما وهذه القيادة
عملي��ة اإلحالل واإلبدال لالعبين بل إنه��ا أهملتها
هي اتحاد كرة القدم الذي فعل كل شيء إال تشكيل منتخب قادر على
إكمال ما بدأه المنتخب الذي سبقه.
ثاني األس��باب يتمثل باس��تقدام «المعلول نبيل» المدرب التونس��ي
الذي س��اهم في تخريب ما بدأ المدرب فجر إبراهيم في بنائه فأهمل
المعل��ول عمله وابتعد عن التواجد ف��ي بلدنا وعن متابعة عمله وكان
الطبيع��ي في عمله االبتعاد عن س��ورية واالس��تثناء التواجد فيها وال
ندري كيف يمكن قي��ادة منتخب لكرة القدم عن بعد وهذا لم يحصل
ف��ي كل الدنيا لكن��ه حصل مع منتخبنا بقيادة نبي��ل معلول ومباركة
من االتحاد وموافقة منه وتمهل في اتخاذ اإلجراءات المناس��بة لذلك
الحال والواقع.

أنــــور البكــر

مدير التحرير

أيهم الحمزاوي

المدير الفني

علــي شحــــادة
ثالث األس��باب :ضيق الوقت أمام الم��درب المنقذ نزار محروس الذي
طلب منه قيادة المنتخب وكان الخيار إيجاد نسخة متجانسة لمنتخب
جديد لك��ن الخلطة لم تكن ممكن��ة فالكبار (الح��رس القديم) هبط
مس��تواهم ،والجدد تنقصهم الخب��رة ومنهم تنقصه المه��ارة والعين
بصيرة والوقت قصير ولم ينفع التبديل والتغيير والتجديد واالستقطاب
واإلبع��اد ألن بناء المنتخبات ال يتم كما فعلنا وال يمكن أن يكون كما
ً
ً
ورابعا تلك األهداف السهلة التي تسبب بها العبونا
س��حريا..
نريده ح ًال
ً
ً
وبها اهتزت ش��باكنا كثيرا ونزفنا معها نقاطا كانت لنا ،فكانت الصدمة
وعدنا للمربع األول للبحث عن حل..
فما هو الحل؟؟
ليس كل ما ذكرناه هو األس��باب وحدها هنا أس��باب أخرى لكن ذكرنا
أهمها.
وم��ا هو الحل؟ س��ؤال كبير واإلجاب��ة عليه بدأت بح��ل الجهاز الفني
واإلداري للمنتخب الحالي وتكليف الجهاز الجديد ..فهل هذا المطلوب
فقط أن يأتي المدرب الروماني تيتا فقط!!
وهل يصلح الجهاز الجديد ما تم إفساده في سنوات سابقة؟؟
وهل ما نملك من العبين في س��احتنا يس��تطيعون كتابه ميالد لكرة
القدم السورية من جديد بعد أن ضاع أكبر أحالمنا الكروية بفعل فاعل..
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 10منتخبات ضمنت تأهلها ..ومنتخبات كبيرة إلى الملحق في التصفيات األوروبية للمونديال

احت��دم الصراع االس��بوع الماضي بين
منتخب��ات ال��دول األوروبي��ة لحج��ز
مقاعدها في مونديال قطر  2022حيث
حمل��ت المجري��ات ضمان ع��دد منها
التأهل بقوة بعد نتائج مفاجئة وكبيرة.
المنتخبات المش��اركة في التصفيات:
55المراكز المؤهلة 13 :المنتخبات التي
تأهلت حتى اآلن10 :
بات��ت الدنم��ارك أوّل منتخ��ب يحجز
بطاقته إل��ى النهائيات ف��ي  12أكتوبر
الماضي على أرضية الملعب ،لحقت به
تس��عة منتخبات أوروبية هي :ألمانيا،
فرنسا ،بلجيكا ،كرواتيا ،إسبانيا ،صربيا،
إنكلترا ،سويسرا وهولندا.
س��تخوض المنتخب��ات األوروبية التي
احتلت المرك��ز الثاني في المجموعات
العشر الملحق وهي :البرتغال ،السويد،
ايطاليا ،أوكرانيا ،ويلز ،اسكتلندا ،تركيا،
روس��يا ،بولن��دا ومقدونيا الش��مالية،
باإلضافة إل��ى أفض��ل منتخبين (غير
مؤهلين عبر التصفيات) في آخر نسخة
من دوري األم��م األوروبية (تش��يكيا
والنمسا).
تقام مباري��ات الملحق من  24إلى 29
مارس المقبل ،على أن تس��حب القرعة
في  26الحالي في زيوريخ.
ً
وخالفا للنظام القديم ،لن يقام الملحق
الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي
ذهاب وإياب ،بل ستقس��م المنتخبات
ال��ـ  12عل��ى ثالث��ة مس��ارات تح��دد
بموجب قرعة ويتناف��س في كل منها
أربعة منتخب��ات بنظام نص��ف نهائي
( 24م��ارس المقب��ل) ومب��اراة نهائية
( 29م��ارس المقبل) يتأهل الفائز فيها
إل��ى المونديال (ثالثة مس��ارات=ثالثة

منتخبات متأهلة عن كل مسار).

عودة الطواحين

سيعود المنتخب الهولندي إلى نهائيات
كأس العال��م لكرة القدم في قطر 2022
بعد غيابه عن النس��خة االخيرة ،بعد أن
أكمل الثالثاء عقد المنتخبات العش��رة
المتأهلة مباشرة عن أوروبا ،بفوز متأخر
2صفر على النروج ف��ي روتردام أماممدرجات فارغة ضمن منافسات الجولة
العاشرة واالخيرة من المجوعة السابعة.
وانتظ��رت هولن��دا حت��ى الدقيقة 84
لتفتتح التسجيل عبر ستيفن بيرخفين
قبل أن يضي��ف ممفيس ديباي الثاني
( ،)90+1لتتصدر مجموعتها برصيد 23
نقطة أمام تركيا ( )21الفائزة  2-1على
مضيفتها مونتينيغ��رو لتتأهل لخوض
الملحق في آذار/مارس المقبل.

اكتساح إنكليزي

اكتس��ح منتخب انكلترا مضيفه س��ان
مارينو المتواضع 10-صفر أمس االثنين،
ضمن الجولة العاش��رة م��ن المجموعة
التاس��عة للتصفيات األوروبية ،ليضمن
بالتال��ي بطاق��ة التأهل المباش��ر إلى
نهائيات مونديال قطر .2022
وس��جل مهاجم توتنهام ه��اري كاين
رباعية ،ليرفع منتخب «األسود الثالثة»
رصي��ده في ص��دارة المجموعة إلى 26
ً
متقدم��ا بفارق س��ت نقاط عن
نقط��ة،
بولندا التي خس��رت عل��ى أرضها أمام
المجر  ،1-2وستخوض الملحق.
وجدد منتخب «األس��ود الثالثة» فوزه
على سان مارينو بعدما كان سحقه على
أرضه بخماسية نظيفة في الجولة األولى
من التصفيات في مارس الماضيً ،
علما
أن المنتخبي��ن تواجه��ا ثماني مرات،

فكانت الغلب��ة في جميعه��ا النجلترا.
سجلت ً 52
هدفا واهتزت شباكها مرة.

أرقام قياسية

وض��رب كاين أكثر م��ن عصفور بحجر
واحد ،فانفرد بالرقم القياسي االنجليزي
ألكبر عدد من األه��داف في عام واحد
( )2021بعدما رفع رصيده إلى ً 16
هدفا.
وكان كاين س��جل (قبل هذه المباراة)
ً
هدفا في عام واحد ( ،)2021معاد ًال
12
ما س��جله في العام  ،2019ومتقاس��ماً
الرقم القياسي للمنتخب االنجليزي مع
جورج هيلس��دون من تشلسي ()1908
وديكسي دين (.)1927
كما بات كاين أوّل العب منذ ديكس��ي
دين يسجل ثالثية أو أكثر في مباراتين
متتاليتي��ن للمنتخب االنجليزي بعدما
كان س��جل «هاتريك» من خماس��ية
فريقه أمام ألبانيا في الجولة الس��ابقة،
وأوّل الع��ب انكلي��زي يحقق «س��وبر
هاتري��ك» في مباراة واح��دة منذ إيان
رايت أمام س��ان مارينو بالذات في عام
.1993

تأهل سويسرا وفشل إيطايل

س��جل نواه أوكافور هدفه الدولي األول
خ�لال فوز سويس��را الس��احق 4-صفر
لتحجز مقعدا ف��ي كأس العالم بتصدر
المجموعة الثالثة.
وهز روب��ن فارجاس وس��يدريك إيتن
وريمو فرويلر الشباك ألصحاب الضيافة،
لتحتل سويسرا الصدارة برصيد  18نقطة
من ثماني مباريات بفارق نقطتين عن
إيطاليا بطلة أوروبا.
وانتظ��ر المنتخ��ب السويس��ري حتى
الدقيقة  48ليسجل له نوا أوكافور هدف
التق��دم ،قبل أن يضيف روبن فارجاس

الهدف الثاني في الدقيقة .57
وفي الدقيقة  72س��جل سيدريك إيتن
اله��دف الثالث للمنتخب السويس��ري،
فيم��ا نجح ريم��و فريلير في تس��جيل
اله��دف الرابع في الدقيق��ة األولى من
الوق��ت المحتس��ب بدال م��ن الضائع
للشوط الثاني.
وفش��لت إيطاليا بطل��ة أوروبا في حجز
بطاق��ة التأه��ل المباش��ر للموندي��ال
بع��د التعادل بدون أه��داف مع أيرلندا
الشمالية أمس االثنين.
وس��تضطر إيطاليا لخوض الملحق بعد
االكتفاء بالمركز الثاني عقب أربعة أشهر
من فوزها بلقب بطولة أوروبا .2020

رباعية للماكينات

ف��از المنتخ��ب األلماني عل��ى مضيفه
منتخب أرمينيا  1 / 4ضمن منافس��ات
المجموعة العاشرة.
وس��جل أه��داف المنتخ��ب األلماني
كاي هافيرتز ف��ي الدقيقة  ،15وإلكاي
جويندوج��ان (هدفين) الدقيقة الرابعة
م��ن الوقت بدل الضائع للش��وط األول
من ركلة ج��زاء و 50وجوناس هوفمان
في الدقيقة .64
فيما س��جل هدف المنتخب األرميني
هنريك مخيتريان في الدقيقة .59
ورفع المنتخب األلماني رصيده إلى 27
نقطة في صدارة الترتيب ،وتوقف رصيد
المنتخ��ب األرميني عن��د  12نقطة في
المركز الرابع.
كان المنتخ��ب األلمان��ي ضمن تأهله
لكأس العالم التي س��تقام بقطر العام
المقب��ل ،كأول المتأهلين للبطولة بعد
فوزه على منتخب مقدونيا الشمالية 4
 /صفر في الجولة الثامنة.

 4منتخبات عربية إلى الدور الحاسم في التصفيات اإلفريقية للمونديال
جول��ة نهائية ش��هدتها التصفيات
اإلفريقي��ة المؤهلة إل��ى مونديال
قط��ر  2022حيث من المعلوم إنه
يتأهل إلى الدور الحاس��م متصدر
كل من المجموعات العش��ر ،على
أن يخ��وض كل منتخ��ب مواجهة
من لق��اءي ذهاب وإياب لحس��م
هوي��ة المنتخبات الخمس��ة التي
س��تمثل الق��ارة اإلفريقي��ة ف��ي
نهائيات قطر .2022
المنتخب��ات المش��اركة ف��ي
التصفيات 54 :المراكز المؤهلة5 :
المنتخبات التي تأهلت حتى اآلن:
ال أحد.
وانته��ت مباري��ات ال��دور الثاني
من التصفيات الثالثاء وأس��فرت
عن تأه��ل  10منتخبات إلى الدور
الحاس��م وهي :الجزائ��ر ،نيجيريا،
تون��س ،الكامي��رون ،مالي ،مصر،
السنغال ،المغرب ،غانا وجمهورية
الكونغو الديمقراطية.
س��تخوض هذه المنتخبات في ما
ً
ً
وإيابا بحسب
ذهابا
بينها مباريات
القرعة التي ستس��حب في الدوحة
في  18كانون األوّل/ديس��مبر على
هامش نهائي كأس العرب لمعرفة
هوية الخمس��ة المتأهلة منها إلى
النهائيات .فوز تونسي

فوز تونسي

تأهلت تونس إلى الدور الحاس��م
في التصفي��ات األفريقية المؤهلة
إل��ى نهائي��ات كأس العالم 2022

لك��رة القدم بعد فوزه��ا  3-1على
زامبي��ا ف��ي الجولة األخي��رة من
المجموعة الثانية.
وافتتح عيسى العيدوني التسجيل
لتونس ف��ي الدقيق��ة  17وأضاف
محم��د دراج��ر اله��دف الثان��ي
ألصحاب األرض في الدقيقة .31
وع��زز الظهير األيس��ر علي معلول
تفوق تون��س بإحراز الهدف الثالث
من تس��ديدة رائعة قبل دقيقتين
من نهاية الشوط األول.
وقلص فاشون ساكاال الفارق لزامبيا
عندما نف��ذ ركلة جزاء حصل عليها
وردها ف��اروق بن مصطفى حارس
تونس أمام المهاجم ليسددها في
سقف الشباك في الدقيقة .80

وحس��مت تونس التأهل بالحفاظ
على ص��دارة المجموعة برصيد 13
نقط��ة حيث يتأهل صاحب المركز
األول فقط إلى الدور الحاس��م في
التصفيات.

تأهل الجزائر

تأهل��ت الجزائر بطل��ة إفريقيا إلى
المرحلة الحاس��مة في التصفيات
األفريقي��ة بعد التع��ادل  2-2مع
ضيفته��ا بوركينا فاس��و بعد نهاية
متوترة.
وتقدم ري��اض محرز بهدف للجزائر
في الدقيقة  ،25لكن بوركينا فاسو
أدرك��ت التع��ادل بواس��طة زكريا
سانوجو في الدقيقة .37
واس��تعادت الجزائر التقدم بهدف

البديل سفيان فيغولي في الدقيقة
 ،68قبل أن يتعادل إيس��وفو دايو
للمنتخب الزائر من ركلة جزاء قبل
النهاية بسبع دقائق.
وكانت الجزائ��ر تحتاج إلى تجنب
الخس��ارة للحف��اظ عل��ى تص��در
المجموعة والوص��ول إلى المرحلة
الحاس��مة م��ن التصفي��ات ،ل��ذا
دافعت بقوة ف��ي الدقائق األخيرة
وخرجت بالتع��ادل المطلوب بعد
عاشت بعض التوتر.
وأصبح رصيد الجزائر  14نقطة من
ست مباريات وبفارق نقطتين عن
بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني
مع خت��ام منافس��ات المجموعة
األولى.

وضم��ن منتخ��ب مقدونيا الش��مالية
المش��اركة في الملحق األوروبي بعدما
حس��م المركز الثاني عق��ب فوزه على
منتخب أيسلندا .1 / 3
وسجل أهداف منتخب مقدونيا إزجان
أليوس��كي في الدقيقة السابعة وإليف
ألم��اس (هدفين) ف��ي الدقيقتين 65
و ،86فيما سجل هدف منتخب أيسلندا
يون داجور ثورستينس��ون في الدقيقة
.54
وشهدت المباراة طرد إيساك بيرجمان
العب أيسلندا في الدقيقة .79
ورفع منتخب مقدونيا الشمالية رصيده
إلى  18نقطة في المركز الثاني ،وتوقف
رصيد منتخب أيس��لندا عند تسع نقاط
في المركز الخامس.
وف��ي مب��اراة أخ��رى ،ف��از منتخ��ب
روماني��ا عل��ى مضيفه ليختنش��تاين
بهدفين نظيفين سجلهما دينيس مان
ونيكيشور بانكو في الدقيقتين الثامنة
و.87
ورف��ع منتخب روماني��ا رصيده إلى 17
نقطة ف��ي المركز الثالث ،وتوقف رصيد
ليختنش��تاين عن��د نقط��ة واحدة في
المركز السادس األخير.

تأهل الكروات

منح��ت الني��ران الصديق��ة المنتخب
الكرواتي بطاقة التأهل للمونديال بفوزه
الثمين والصع��ب  / 1صفر على نظيره
الروسي في مباريات المجموعة الثامنة.
وش��هدت نفس المجموعة اليوم ً
أيضا
ف��وز منتخب س��لوفاكيا عل��ى مضيفه
منتخب مالطة  / 6صفر وسلوفينيا على
قبرص .1 / 2
في العاصم��ة الكرواتية زغرب ،اصطدم

الهج��وم الكروات��ي المكث��ف بالدفاع
الروسي الصلد والمتكتل لينتهي الشوط
األول بالتعادل الس��لبي رغم الس��يطرة
ش��به المطلقة على مجريات اللعب من
قب��ل المنتخب الكروات��ي ،الذي بلغت
نسبة استحواذه على الكرة .% 67
وف��ي الش��وط الثاني ،ووس��ط األمطار
الغزي��رة الت��ي أغرق��ت الملع��ب ،ظل
التع��ادل الس��لبي قائما رغ��م التفوق
الكرواتي الواض��ح حتى جاءت الدقيقة
 81لتحم��ل هدف التأه��ل عبر النيران
الصديق��ة ليحجز المنتخ��ب الكرواتي
وصي��ف حامل اللق��ب العالمي مقعده
في النهائيات للمرة السادسة.
وجاء الهدف بتوقيع المدافع الروس��ي
فيدور كودرياش��وف ع��ن طريق الخطأ
ف��ي مرمى فريق��ه ليكون الف��وز األول
للمنتخ��ب الكرواتي في تاريخ مبارياته
الرسمية مع الدب الروسي.
ورفع المنتخب الكروات��ي رصيده بهذا
الفوز إلى  23نقط��ة ليتقدم إلى صدارة
المجموع��ة بف��ارق نقطة واح��دة أمام
نظي��ره الروس��ي الذي يتبق��ى له أمل
التأهل عبر الملحق األوروبي.
وفي تاكالي ،حسم المنتخب السلوفاكي
المباراة تماما في ش��وطها األول بثالثة
أهداف نظيفة س��جلها ألبرت روسناك
في الدقيقتين السادس��ة و 16وأوندري
دودا في الدقيقة الثامنة.
ومع بداية الش��وط الثاني ،ازداد الوضع
سوءا لمنتخب مالطة بطرد العبيه رايان
كامنزولي وتي��دي توما في الدقيقتين
 47و 51على الترتيب.
واس��تغل المنتخب الس��لوفاكي تفوقه
العددي وع��زز انتص��اره بثالثة أهداف

أخ��رى س��جلها أون��دري دودا ف��ي
الدقيقتي��ن  69و 80ليكم��ل الهاتريك
والبديل فيرنون دي ماركو في الدقيقة
 72بعد دقيقتين فقط من نزوله.
ورفع المنتخب الس��لوفاكي رصيده إلى
 14نقط��ة ف��ي المركز الثال��ث وتجمد
رصي��د مالط��ة عند خمس نق��اط علما
بأن الفريقين فقدا فرصة المنافسة على
التأه��ل للمونديال قب��ل مباريات هذه
الجولة.
وفي ليوبليانا ،انتهى الشوط األول بين
س��لوفينيا وقبرص بالتعادل السلبي ثم
حس��م المنتخب الس��لوفيني المباراة
لصالحه بهدفين س��جلهما ميها زايتس
وآدم س��يرين ف��ي الدقيقتين  48و85
مقاب��ل ه��دف س��جله أندرونيك��وس
كاكوليس في الدقيقة .89
ورف��ع المنتخ��ب الس��لوفيني رصيده
إل��ى  14نقطة في المرك��ز الرابع بفارق
األهداف فقط خلف س��لوفاكيا ،وتجمد
رصيد المنتخ��ب القبرصي عند خمس
نق��اط ف��ي المرك��ز الخام��س بف��ارق
األهداف فقط أمام مالطة.

توهج حامل اللقب

تأهل��ت فرنس��ا حامل��ة اللق��ب إل��ى
المونديال القادم قبل جولة من النهاية
بعدما أحرز كيليان مبابي أربعة أهداف
ليقودها للفوز 8-صفر على كازاخستان
في المجموعة الرابعة.
وتتصدر فرنس��ا المجموع��ة برصيد 15
نقطة من سبع مباريات.
وأض��اف كريم بنزيم��ة هدفين كما هز
أنطوان جريزمان وأدريان رابيو الشباك
لتحجز فرنسا مكانها في البطولة المكونة
من  32منتخبا في العام المقبل.

في تصفيات أمريكا الجنوبية..

تعادل سلبي بالكالسيكو وأوروغواي مهددة بالغياب عن المونديال
ش��هدت أمري��كا الجنوبي��ة جول��ة هامة ً
ج��دا من
التصفيات لمونديال قطر ..المنتخبات المشاركة في
التصفي��ات10 :المراكز المؤهل��ة  4أو  5المنتخبات
التي تأهلت حتى اآلن.2 :
كانت البرازيل التي لم تغب عن ش��مس المونديال
إطالقا منذ النسخة االولى في االوروغواي عام 1930
ً
مجددا وحس��مت أمرها في  12نوفمبر
على الموعد
بفوزه��ا على كولومبي��ا .لحقت به��ا األرجنتين أول
أمس الثالث��اء على الرغم من تعادله��ا مع البرازيل
صفر-صف��ر ،وذل��ك ألن النتائج األخ��رى صبت في
صالحها.
تب��دو اإلك��وادور في وض��ع أكثر من جيد لحس��م
البطاقة الثالثة ،في حين ستكون المنافسة مستعرة
عل��ى البطاقة الرابعة واألخيرة المؤهلة مباش��رة إلى
النهائي��ات بين خمس��ة منتخبات ه��ي كولومبيا،
البيرو ،تشيلي ،األوروغواي ،الباراغواي وحتى بوليفيا
حيث ال يفصل بينها سوى نقطتين.

مهددة بالغياب

خس��رت أوروغ��واي بش��كل مفاجئ 3-صف��ر أمام
بوليفي��ا لتصبح مهددة بالغياب ع��ن نهائيات كأس
العال��م  2022لكرة القدم قبل أربع جوالت من نهاية
تصفيات أمريكا الجنوبية.
وه��ذه النتيجة تعن��ي أن أوروغواي خس��رت ألول
مرة ف��ي أربع مباريات متتالية في التصفيات ،وبات
الفريق الذي يضم لويس س��واريز وإدينسون كافاني
يحتل المركز الس��ابع برصيد  16نقطة من  14مباراة
ويواجه خط��را حقيقيا بالغياب ع��ن النهائيات في
قطر.
وتتأه��ل أول أربعة منتخبات م��ن أمريكا الجنوبية
مباش��رة ،ويخ��وض خام��س الترتي��ب الملحق مع
منتخب من قارة أخرى.

وضمنت البرازيل واألرجنتين التأهل بالفعل ،وتأتي
اإلك��وادور في المرك��ز الثالث بفارق س��ت نقاط عن
كولومبيا وبيرو .وتتساوى أوروجواي مع تشيلي في
رصيد النقاط لكن إجمالي أهدافها يبلغ سالب .7
ومع وج��ود فرص��ة لحص��د  12نقط��ة إضافية في
التصفي��ات ،وفارق النقاط بين الرابع والتاس��ع يبلغ
أربع نقاط فقط ،فإن آخر أربع جوالت قد تشهد الكثير
من اإلثارة للمش��جعين مع امت�لاك عدة منتخبات
فرصة في التأهل.

تعادل يف الكالسيكو

خيم التعادل الس��لبي على موقعة السوبر كالسيكو
المثيرة بي��ن المنتخبي��ن األرجنتين��ي والبرازيلي
في الجولة الرابعة عش��رة من تصفي��ات قارة أمريكا
الجنوبي��ة المؤهل��ة لبطولة كأس العال��م  2022في
قطر ليحافظ كل من الفريقين على س��جله خاليا من
الهزائم في التصفيات حتى اآلن.

وتغلب المنتخب البرازيلي على غياب العبه الشهير
نيمار دا سيلفا لإلصابة وانتزع تعادال سلبيا ثمينا مع
مضيفه األرجنتيني ليعطل تأهل راقصي التانجو إلى
نهائيات كأس العالم إلى وقت الحق من التصفيات.
ورف��ع المنتخ��ب البرازيل��ي ،ال��ذي ضم��ن تأهله
للمونديال س��ابقا ،رصيده إل��ى  35نقطة في صدارة
جدول التصفيات محافظا على فارق الست نقاط التي
تفصله عن التانجو األرجنتيني.
وق��دم المنتخب البرازيلي عرض��ا خططيا رائعا على مدار
ش��وطي المباراة وس��نحت ل��ه العديد م��ن الفرص عبر
الشوطين لكن الحظ عانده ليفشل في هز شباك مضيفه.
وفي المقابل ،كان المنتخب األرجنتيني هو األفضل
من حيث االس��تحواذ عل��ى الكرة ولكنه فش��ل في
تهدي��د مرمى ضيفه بالش��كل المطل��وب كما عاب
الفريق لجوء العبيه إلى الخش��ونة في بعض الفترات
بسبب توتر األعصاب.

