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عام خير وبركة
لن نقول للعام الذي مضى وداعًا بل س��نضيء ش��معة ونستقبل 
الع��ام الجدي��د قائلين ل��ه أهاًل ومرحب��ًا ونتمناك خي��رًا وبركة 
واستمرارًا النتصارات جيشنا وس��المة وطننا وشعبنا وعلو كعب 

رياضتنا ونؤكد فيه:
باس��م كل الرياضيين في مؤسس��اتنا على امتداد جغرافية وطننا 
الحبيب عهد المحبة والوالء واالنتماء والوفاء لسيد الوطن وقائدنا 

إلى النصر الكبير السيد الرئيس بشار األسد رئيس الجمهورية.
نس��تقبل الس��نة الجديدة ورياضيونا أكثر عزمًا وأش��د إرادة وهم 
يعيش��ون انتخابات مؤسس��ات منظمتهم األم االتح��اد الرياضي 
العام في دورته العاش��رة ويصرون على متابعة المشوار ومواصلة 
إنجازاتهم التي حققوها في السنة الفائتة مستندين إلى إرث كبير 
من اإلنجازات والتتوي��ج ومنطلقين من كم كبير من الميداليات 
مختلفة األنواع واأللوان دخلت خزائن رياضتنا من خالل انتصارات 
وتتويجات تحققت في منافس��ات عربية وإقليمية وقارية ودولية 
وكان فيه��ا أبطالنا وبطالتنا وفرقن��ا ومنتخباتنا على العهد والوعد 
أوفياء ومخلصين وأقوياء منافس��ين ونالوا جزاء جهدهم وأدائهم 
وتفوقهم فكان رصيدهم كبيرًا ووافرًا وكان حضورهم ملبيًا وكانت 
نتائجهم انتصارات وميداليات ورفعًا للعلم وعزفًا للنشيد الغاليين.

في رحالت منافس��اتهم العديدة والكبيرة ثبتوا ونافسوا وتحملوا 
وصبروا واس��تمدوا الصبر من صمود قائد وطننا الغالي وش��عبنا 
الوفي واكتسبوا القوة من بسالة جيشنا وانتصاراته العظيمة على 
اإلرهاب التكفيري وداعميه من مس��تعمرين ومستبدين وأعراب 
وأغ��راب وصهاين��ة وتمثلوا قي��م وثقة ومحبة س��يد الوطن لهم 
فازدادوا عزمًا وتفوق��وا إرادة وتكللوا انتصارًا وتتويجًا. وكانوا خير 

سفراء لسورية الغالية. 
ولتاريخها ولعقيدتها وإيمانها وعروبتها وإنس��انيتها وكانوا أوفياء 
لدماء الش��هداء التي روت ت��راب وطننا الطاه��ر دفاعًا عن الحق 

والفضيلة واألرض والعرض وصونًا للحدود والمقدسات.
نس��تقبل العام الجديد بتفاؤل وأمل تف��اؤل بأن تكون أيامه كلها 
خيرًا وإش��راقًا وبركة وانتصارات ف��ي كل الميادين وتفاؤاًل بفجر 

سوري قادم وشمس سورية عربية أصيلة لن تعرف الغروب.
في الس��نة الجديدة تحية إكب��ار وإجالل لش��هداء الوطن وتحية 
فخر واعتزاز لجيش��نا العظي��م وأمنيات كبيرة بالش��فاء العاجل 
لجرحانا واالنتصارات المتجددة لرياضيينا والمحبة والوفاء والوالء 

واالنتماء لقائد األمة والوطن السيد الرئيس بشار األسد.
وكل عام وأرض س��ورية الموحدة عزيزة حصينة وشعبها وقائدها 

بألف خير.

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام
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بانوراما الرياضة السورية لعام 2019بانوراما الرياضة السورية لعام 2019

579 ميدالية )211 ذهبية – 196 فضية- 172 برونزية(

إعالن هام
قرر مجلس إدارة صحيفة االتحاد الرياضي 

تحويل صحيفة اإلتحاد الرياضي وبشكل كامل 
إلى صحيفة إلكترونية تغطي أخبار الرياضة 

المحلية والعالمية لحظة بلحظة وعلى مدار 
الساعة لتواكب التطور في مجال اإلعالم 

الرياضي المقروء والمسموع والمرئي وذلك 
عبر موقعها االلكتروني الرسمي على شبكة 

االنترنت وصفحتها الرسمية على مواقع 
التواصل االجتماعي )الفيس بوك- انستغرام- 

توتير( مع االحتفاظ بالنسخة الورقية المطبوعة 
بشكل شهري لتوثيق األحداث الرياضية المحلية 

واالنجازات الرياضية السورية.
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تأهل فريقا الوثبة واالتحاد للمباراة 
النهائية لمسابقة كأس الجمهورية 
ألندية الرجال لكرة الس��لة موسم 
2019  /  2020 بعد أن نجح الوثبة 
بتحقيق الفوز الثاني على مضيفه 
الوح��دة بالمباراة الثالثة والفاصلة 
بفارق )7( نقاط )77 / 70( ونجح 
التأهل  االتح��اد بحس��م بطاق��ة 
الثانية من جاره الجالء بعد ان فاز 
بفارق  والفاصلة  الثالث��ة  بالمباراة 
/ 75( وس��تقام   81( نق��اط   )6(
المباراة النهائية مس��اء غد األحد 
الساعة  الرئيس��ية  الفيحاء  بصالة 

الثامنة مساء إليكم التفاصيل: 
تفوق وتركيز

بحضور اللواء موفق جمعة رئيس 
تأهل  الع��ام  الرياض��ي  االتح��اد 
الوثبة مساء أمس األول الخميس 
للمباراة النهائية لمس��ابقة الكأس 
بعد أن غلب مس��تضيفه بالمباراة 
الفريقان  ق��دم  حي��ث  الفاصل��ة 
بالتقدم  الوثبة  مباراة قوية نج��ح 
في معظم دقائقها حيث اس��تهل 
وسام التسجيل من خارج القوس 
بالمب��اراة  ثالثي��ة  أول  مس��جاًل 
ثم أض��اف حكم رمتي��ن حرتين 
للتس��جيل  قبل أن يعود وس��ام 
ولكن هذه المرة من تحت الس��لة 
لتصب��ح النتيج��ة )0 / 7( لك��ن 
العربش��ة سجل من اختراق سريع 
أولى نق��اط الوحدة ثم أضاف عبد 
النبي س��لة ثانية ليتقلص الفارق 
لث��الث نق��اط واس��تمر الفريقان 
بالتس��جيل الوثب��ة عب��ر وس��ام 
وحك��م والوحدة عب��ر مجد)الذي 
س��جل ثالثي��ة الوح��د الوحيدة( 
فانتهى الرب��ع األول بتقدم الوثبة 
بف��ارق )7( نق��اط )11 / 18( وفي 
الرب��ع الثاني وس��ع الوثبة الفارق 
)7( نقاط إضافية حيث اس��تثمر 
الضي��وف معظم الرمي��ات الحرة 
المتاحة عبر وسام وزكريا وأشرف 
فيما ح��اول الوحدة التقليص عبر 
شريف العش )الذي سجل ثالثية 
الوحدة الثاني��ة بالمباراة( ومحي 
الدين قصبل��ي وانتهى الربع )14 
/ 21( لتصب��ح النتيجة مع نهاية 
الش��وط األول )25 / 39( وف��ي 
الرب��ع الثالث تعادل��ت الكفة مع 
تفوق طفيف للوحدة حيث انتهى 
)22 / 20( عب��ر ميار دياب ومجد 

عربشة ويوس��ف مناع فيما نجح 
الوثبة من تس��جيل أربع ثالثيات 
عب��ر أن��س وزكري��ا )مناصف��ة( 
لتصب��ح النتيجة م��ع نهايته )45 
/ 61( وف��ي الرب��ع األخي��ر نجح 
الوحدة من العودة ألجواء المباراة 
وتقلي��ص الف��ارق لنقطتين )بلغ 
أقص��ى درجات��ه 19 نقط��ة( عبر 
ثالثيتي محم��د عبد النبي ومجد 
عربش��ة واختراقات شريف )الذي 
وتابعات  البعيد(  بالتسديد  تسرع 
محي الدين قصبل��ي ولكن خبرة 
ووسام حسموا  وزكريا  الش��عبان 
المباراة لصالح الضيوف بفارق )7( 
نق��اط )70 / 77( بع��د أن انتهى 

الربع )25 / 16(.
أرقام ولقطات

س��جل للوح��دة : مج��د عربش��ة 
)33( نقط��ة ومحي الدين قصبلي 
)13( ش��ريف العش )11( ومحمد 
عبد النبي )5( ومي��ار دياب )5(
ويوسف مناع )2( ومنار حمد )1(.

سجل للوثبة : وسام يعقوب )22( 
نقط��ة ووزكري��ا الحس��ين )17( 
وأنس شعبان )16(وحكم عبد هللا 
)8(وأشرف األبرش )6( وجوزيف 
يوس��ف )2( ومحمد زي��دان )4( 

وعلي خضر )2(.
تسديدات  الوحدة خمس  س��جل 
ثالثية عبر مجد عربشة )2( وميار 
دي��اب وش��ريف الع��ش ومحمد 
عبد النب��ي ، فيما س��جل الوثبة 
سبع تسدديدات ثالثية عبر أنس 
ش��عبان)3( وزكريا الحس��ين)2( 

وأشرف األبرش ووسام يعقوب.
إبراهيم  الدكت��ور  المب��اراة  حضر 
أبازي��د عضو المكت��ب التنفيذي 

الع��ام وجالل  الرياضي  لالتح��اد 
نقرش رئي��س اتحاد كرة الس��لة 
ومهند طه رئيس اللجنة التنفيذية 
بدمش��ق وفيصل الدرب��ي رئيس 
اللجنة التنفيذي��ة بحمص وماهر 
الس��يد رئيس نادي الوحدة وإياد 
دراق السباعي رئيس نادي الوثبة، 
وش��هدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا 
ق��در بنح��و س��تة آالف متف��رج 
غصت بهم مدرجات صالة الفيحاء 

الرئيسية بدمشق.
ق��اد المب��اراة طاق��م مؤلف من 
الحكام حس��ام تللو وإيلي رهجي 

وصفوان سيفو.
خرج باألخطاء الشخصية الخمسة 
عالء إدلبي وميار دياب وش��ريف 
الع��ش )الوح��دة( وحكم عبد هللا 

)الوثبة(.
تبادل الفوز

الف��وز  والوثب��ة  الوح��دة  تب��ادل 
بالمباراتي��ن األول��ى والثانية من 
مواجهة الدور نصف النهائي حيث 
فاز الوحدة بالمباراة األولى بدمشق 
بفارق )7( نقاط )61 / 54( بعد أن 
أنتهت أرباع المباراة )4 / 13 - 26 
/ 9 - 11 / 14 - 20 / 18( وف��ي 
المب��اراة الثانية عادل الوثبة الكفة 
وحق��ق الف��وز في صال��ة حمص 
بفارق )4( نقاط )71 / 67( بعد أن 
إنتهت أرباع المب��اراة )13 / 12 - 

.)22 / 18 - 20 / 23 - 13 / 17

االتحاد يفوز على الجالء ويتأهل للنهائي
االتحاد × الجالء 81 / 75

الحكام: الدوليون قاس��م حموي، 
وسام الزين، يحيى سبسبي.

األرباع: 18 / 11، 19 / 17، 19 / 26، 

.21 / 25
المراقب��ان: وفيق الس��لوم، أيمن 

صالحز
النهائية  للمب��اراة  االتح��اد  تأهل 
ب��كأس الجمهوري��ة عق��ب فوزه 
المس��تحق عل��ى ج��اره ال جالء 
ف��ي المب��اراة الثالث��ة )الفاصلة( 
بي��ن الطرفي��ن في ال��دور نصف 
النهائ��ي بدربي المدينة واس��تقر 
الف��ارق النهائ��ي 6 نق��اط بعد أن 
حق��ق االتحاد فارق��ًا مريحًا وصل 
أحيانًا إلى 18 نقط��ة أحيانًا 34 / 
16، ولعب من دون نجمه وهدافه 

المصاب أنطوني بكر.
معظ��م الوق��ت تق��دم االتح��اد 
باس��تثناء مرة واح��دة تقدم فيها 
الجالء بفارق س��لة واحدة وتعادال 

ثماني مرات.
في الربع األول تقدم )األحمر( 18 
/ 14 بفضل الحريري وديار بكرلي 
والفرا بالتسجيل من تحت السلة 
وللجالء سجل ناظاريان ونرسيس، 
بالربع التال��ي تقدم االتحاد بزيادة 
س��لة واحدة إلى حصيلة 19 / 17 
وثالثيتي  وصالح  حريري  بواسطة 
الفرا وخرجيان بعد أن رفع الفارق 
إلى 14 نقطة ثم 18 نقطة وانخفض 
في نهايته إلى 37 / 28 عن طريق 

حيدر ونرسيس وناظاريان.
ف��ي الربع الثالث قل��ص )األزرق( 
الفارق إل��ى نقطتي��ن بتفوقه 19 
/ 26 واس��تمر االتح��اد متقدم��ًا 
56 / 54 باالعتم��اد عل��ى حريري 
من  بالتس��جيل  وخرجيان  والفرا 
المس��افات القريب��ة بينم��ا نجح 
الج��الء بثالث رمي��ات من خارج 
القوس لناظاريان وحيدر ونرسيس 

م��ع المتابعات تحت الس��لة، في 
الطرفان في  الربع األخير تع��ادل 
ثالث مناس��بات آخرها 67 / 67 
وتقدم االتح��اد مج��ددًا بفارق 7 
نق��اط وانخفض إلى ثالث وانتهى 
اللق��اء بفوز جدير لألحمر 81 / 75 
بع��د أن تف وق في هذا الربع 25 
/ 21 عن طريق المصالح وحريري 
وخرجي��ان مقاب��ل جه��ود حيدر 

وعبيد وناظاريان.
المباراة باألرقام

س��جل لالتحاد أحمد يزن حموي 
21، س��يبوه خراجيان 18، توفيق 
صال��ح 14، محمد فارس الفرا 14، 
علي ديار بكرلي 8، نديم العيس��ى 
2، ناظم قصاص 2، دياب الشواخ 

.2
س��جل للجالء: يامن حي��در 20، 
19، مه��ران  جورج��ي ناظاري��ان 
نرس��يس 17، وائ��ل جليالتي 10، 
إسحاق عبيد 6، إسبر كرد 2، كارل 

إيغو )نقطة(.
أص��اب االتحاد 3 كرات من خارج 
 2 خراجي��ان  بواس��طة  الق��وس 

وواحدة للفرا.
أصاب الج��الء 6 كرات من خارج 
 3 ناظاري��ان  بواس��طة  الق��وس 
وواحدة لكل من حيدر ونرسيس.

22 خطأ  احتس��ب على االتح��اد 
وخرج منه فارس الفرا.

احتسب على الجالء 18 خطأ.
حصل االتحاد على 26 رمية جزاء 
اس��تثمر منها 14 نقطة وأهدر 12 

رمية.
حصل الج��الء على 26 رمية جزاء 
اس��تثمر منها 17 نقط��ة وأهدر 9 

رميات.

االتحاد والجالء يتبادالن الفوز
ف��ي درب��ي المدينة ال��ذي ذكرنا 
بأيام زمان بين قطبي س��لة حلب 
تب��ادل االتحاد والج��الء الفوز في 
النهائية  نصف  المرحلة  مواجهات 
من بطول��ة كأس الجمهورية لكرة 
الس��لة »المرب��ع الذهب��ي« الذي 
األول��ى  المجموع��ة  أول  جم��ع 
)االتحاد( وثان��ي الثانية )الجالء( 
بحضور جماهي��ري غفير فاق كل 
التوقع��ات عندما أقفل��ت أبواب 
صالة األسد وبقي قسم كبير يتابع 
»الموبايالت«..  عب��ر  مفرداتهم��ا 
االتح��اد فاز باألول��ى بفارق ثالث 
نقاط والجالء فاز في الثانية بفارق 
نقطتين ضمن س��يناريو متشابه 
المبارات��ان  احتاج��ت  أن  بع��د 
لحصص إضافية، وفي التفاصيل..

المواجهة األولى
االتحاد × الجالء 112 / 109.

األرب��اع: )23 / 14، 19 / 27، 20 / 
19، 21 / 23(، التمدي��د )15 / 15، 

.)11 / 14
خط��ف االتح��اد الفوز م��ن جاره 
الجالء في اللق��اء األول من الدور 
النهائ��ي م��ن مواجهات  نص��ف 
المربع الذهبي في الحصة الثانية 
من فت��رة التمديد وتف��وق بفارق 
3 نق��اط ف��ي مباراة ه��ي األقوى 
بي��ن الطرفين طيلة فت��رة زادت 
على الس��نوات العشر.. زادت على 
المباراة  شهدت  العشر..  السنوات 
تقلب��ات كثي��رة خ��الل حصصها 
إضافيتين  لفترتي��ن  واحتاج��ت 
لحس��م النتيجة الت��ي كانت في 

معظمه اتحادية لكن الجالء تمكن 
م��ن قل��ب الطاول��ة وكاد ينتزع 
الفوز ال��ذي تخلى عنه في الثانية 
األخيرة من الوقت اإلضافي األول 
بثالثي��ة البديل )العيس��ى( التي 

حققت التعادل..
انطل��ق االتح��اد في الرب��ع األول 
بأداء جماع��ي الفت وتقدم بفارق 
11 نقطة عن طريق البكر والصالح 
وأنهاه 23 / 14 وسجل الجالء عن 

طريق عبيد وجليالتي ونرسيس.
ف��ي الربع الثان��ي انقلب الموقف 
الج��الء مس��تفيدًا من  وس��يطر 
جملة األخطاء الدفاعية االتحادية 
واس��تغل 14 رمية ج��زاء من 18 
فتق��دم 19 / 27 وذلك الفارق إلى 
42 / 41 الذي بقي لالتحاد وسجل 
عبيد وجليالتي وكرد ولالتحاد بكر 
وفرجي��ان والفرا، في الربع الثالث 
زاد االتحاد رصي��ده نقطة بتقدمه 
20 / 19 لتصب��ح النتيج��ة 62 / 
60 بعد أداء وتس��جيل متوازيين 
من الطرفين، تقدم االتحاد خالله 
بفارق 5 نقاط عدة مرات من خالل 
الفرا والبكر وتحت الس��لة س��جل 
للجالء جليالتي وحيدر، في الربع 
األخي��ر بقي االتحاد متقدمًا بفارق 
6 نق��اط 71 / 65 ثم تعادال ثالث 
مرات وانتقل التق��دم للجالء في 
نهايته 21 / 23 بواس��طة ناظاريان 
ونرس��يس وكرد وس��جل لالتحاد 
بكر والحري��ري والصالح وقرجيان 
وقص��اص فانته��ت المب��اراة في 

وقتها األصلي بالتعادل 83 / 83.
في حصة التمديد تعادل الطرفان 
15 / 15 لتصبح النتيجة 98 / 98 
واحتكم الفريقان إلى حصة ثانية 

امتلكه��ا االتح��اد بف��ارق 7 نقاط 
تقلصت في ختام المباراة إلى 112 

/ 109 لالتحاد.

المواجهة الثانية
الجالء × االتحاد 80 / 82

األرب��اع: )20 / 13، 13 / 22، 20 / 
13، 17 / 22( التمديد )10 / 12(.

ل��م يختل��ف س��يناريو المواجهة 
الثاني��ة عن س��ابقتها فقد انتهى 
زمنه��ا المحدد بالتعادل وحس��م 
الج��الء اللق��اء بالثاني��ة األخيرة 
تمامًا من الفترة اإلضافية، والفارق 
أن االتحاد افتق��د خدمات نجمه 

أنطوني بكر إلصابته.
الفريق��ان تب��ادال األدوار في لعبة 
الكراس��ي حيث بدأ الجالء الحصة 
األول��ى متقدمًا 7 / 2 لكن االتحاد 
سجل 10 نقاط متتالية فتقدم 12 
/ 7، وأنه��ى الفت��رة لصالحه 20 / 
13، وفي الثانية انتقلت األفضلية 
للجالء 22 / 13، فأصبحت النتيجة 
35 / 33 لصالح��ه، وف��ي الثالثة 
أحرز االتحاد فارقًا بلغ 7 نقاط 46 
/ 53، وودعه��ا متقدم��ًا 53 / 48 
وفي األخي��رة تفوق الجالء بنفس 
الف��ارق 22 / 17 فتعادال في نهاية 
الوق��ت األصل��ي 70 / 70 بعد أن 
كان االتحاد متقدم��ًا في آخر 46 

ثانية بفارق 4 نقاط 64 / 68.
في فترة التمديد تقدم الجالء 12 
/ 10 وحقق س��لة الف��وز بالثانية 
األخي��رة بع��د أن كان التع��ادل 
مس��يطرًا 80 / 80 وخرج فائزًا 82 

.80 /
عقوبات اتحادية

التي رافقت  على خلفية األحداث 
مباريات الدور النصف نهائي أصدر 
اتحاد كرة الس��لة عقوب��ات مالية 
االتحاد  أندي��ة  وانضباطي��ة بحق 
والجالء والوثبة حيث غرم األندية 
الثالث��ة بمبل��غ )300( ألف ليرة 
سورية بسبب تس��جيل إنذار على 
جماهير األندية الثالثة وقرر إقامة 
المباراة القادمة لنادي الوثبة على 
أرضه بدون جمهور ،  وجه االتحاد 
إنذار نهائي لالع��ب الوثبة جميل 
صدير والع��ب الوحدة منار حمد ، 
ومن المتوق��ع أن تصدر عقوبات 
جدي��دة بحق ن��ادي الوحدة على 
ضوء نيل جمه��ور النادي إنذارين 
)مس��جلين على الئح��ة المباراة( 
بالمب��اراة الثالث��ة والفاصل��ة مع 

الوثبة.

محليات

ربيع حمامة

أبي شقير - محمد هاشم إيزا

األولمب��ي مبارياته في  يفتت��ح منتخبن��ا 
نهائي��ات كأس آس��يا الرابع��ة للمنتخبات 
األولمبية لك��رة القدم تحت 23 س��نة يوم 
الخمي��س الق��ادم حي��ث يواج��ه الفريق 
القط��ري )12.15 ظه��رًا بتوقيت دمش��ق( 
ضم��ن المجموع��ة الثاني��ة عل��ى ملعب 
براثومثاني  الذي يتوس��ط مدينة  تاماسات 
التايلندية ويتس��ع ل�25 ألف متفرج، وتليها 
مباراة اليابان والس��عودية ضمن المجموعة 

ذاتها )3.15 بعد الظهر(.
ويترأس د. ماه��ر خياطة نائب رئيس االتحاد 
الرياض��ي البعثة التي حطت رحالها في تايلند 
أم��س األول، قبل وق��ت كاف م��ن انطالقة 
النهائي��ات، وتض��م أيم��ن الحكي��م مدي��رًا 
فنيًا وأحم��د عزام ومصع��ب محمد مدربين 
مساعدين وأحمد نايف مدربا لحراس المرمى 
واحمد زينو إداريًا وعزت شقالو ومحمد عكاش 
معالجي��ن فيزيائيين وعماد األميري منس��قًا 

اعالميًا ويع��رب زكريا مص��ورًا واوس محمد 
ومحمد مازن عابدين مسؤولي تجهيزات.

وبالنسبة لالعبين ممن سيدخلون التحدي 
القاري هم، في حراس��ة المرمى: يزن عرابي 
ووليام غنام ونبيل ك��ورو، في خط الدفاع: 
ف��ارس ارناؤوط ويوس��ف الحم��وي وخالد 
كردغل��ي ويوس��ف محم��د وزكري��ا حنان 
ومصطفى س��فراني. وفي خط الوسط: أنس 
العاجي ومحمد الحالق ومحمد كامل كواية 
وزيد غرير وخليل ابراهيم وكامل حميش��ة 
ومحمد ريحانية وعبد القادر عدي وسيمون 
أمين وميالد حمد ومحمد البري، وس��يقود 
خ��ط الهجوم: عب��د الرحمن ب��ركات وعبد 

الهادي شلحة وعالء الدالي 
ويلتقي فريقنا خصمه الياباني في الثاني عشر 
من هذا الش��هر قبل أن يختم مبارياته بالدور 
األول بلقاء المنتخب السعودي في الخامس 
عشر منه وتقام المباراتين األخيرتين الساعة 

)3،15( بعد الظهر بتوقيت دمشق.
وضمت المجموعة األول��ى تايالند والعراق 
وأس��تراليا والبحرين، فيما ش��ملت الثالثة 

منتخب��ات أوزبكس��تان وكوري��ا الجنوبية 
والصي��ن وإيران، والرابعة منتخبات فيتنام 

وكوريا الشمالية واألردن واإلمارات.
وتتنافس المنتخبات من أجل الحصول على 
بطاقات التأه��ل إلى دورة األلعاب األولمبية 
)طوكي��و 2020( حيث س��تصعد لألولمبياد 
أول 3 منتخب��ات بالبطولة ك��ي تنضم إلى 
اليابان صاحبة األرض وبحال حصلت اليابان 
على أح��د المراكز ال�3 األولى س��يعمد إلى 

المنتخب الرابع ليصعد إلى طوكيو.
متابعة وتحفيز 

وكان أولمبينا قد أنهى استعداداته للنهائيات 
القارية بمعسكر تدريبي داخلي قصير استمر 
لثالث��ة أيام في مدين��ة الفيح��اء الرياضية 
بدمش��ق حظيت بنهايته البعثة بوداع مميز 
من القي��ادة الرياضية ممثل��ة باللواء موفق 
جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام ود.ماهر 
خياطة نائب رئيس االتحاد الرياضي والعميد 
حات��م الغايب رئيس اتحاد كرة القدم إضافة 

إلى عدد من وسائل اإلعالم المحلية.
وأكد اللواء جمعة عل��ى الثقة الكبيرة التي 

توليها القيادة الرياضية بالمنتخب األولمبي 
)كادرًا والعبين( وه��و ما تجلى في تأمين 
كل متطلبات االس��تعداد الجيد منذ ما قبل 
مرحل��ة التصفيات التي ج��رت في الكويت 
وحتى هذا اليوم، مش��يرًا إل��ى أن الجميع 
يدرك حجم المس��ؤولية الملق��اة على هذا 
الجي��ل من الالعبي��ن، وأن التف��اؤل كبير 
بإمكاني��ة تحقيق نتائ��ج إيجابية ومتميزة 

لبلوغ النهائيات األولمبية في طوكيو.
بدوره أثنى رئيس اتحاد الكرة حاتم الغايب 
على الجهود التي بذلها الكادر الفني واإلداري 
للمنتخ��ب األولمبي وكذل��ك الالعبين من 
أج��ل الوصول إل��ى الجاهزي��ة األمثل قبل 
السفر إلى البطولة اآلسيوية وتمنى التوفيق 
للجمي��ع، ووعد بمكاف��آت مجزية في حال 

تحققت االنتصارات والنتائج الجيدة.
وش��كر المدير الفن��ي لمنتخبن��ا األولمبي 
أيمن الحكيم باس��م الفريق اهتمام القيادة 
الرياضية بالمنتخب األولمبي ووعد باس��م 
الجمي��ع بب��ذل كل جهد وقط��رة عرق في 

سبيل تحقيق الهدف المنشود في تايلند.

اللواء جمعة حضر تمرينهم األخير قبل سفرهم إلى تايلند

)الخميس( منتخبنا األولمبي يفتتح مواجهاته في نهائيات كأس آسيا

كأس الجمهورية ألندية الرجال لكرة السلة 2019 / 2020

األحد.. الوثبة واالتحاد قطبا المباراة النهائية لتحقيق اللقب المنتظر

عقدت الجمعي��ة العمومي��ة لالتحاد العربي الس��وري 
لكرة القدم مؤتمرها الس��نوي )االنتخابي( ظهر الس��بت 
الماض��ي 2019/12/28 النتخاب رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة االتحاد للس��نوات األربع المقبل��ة )2023-2019( 
وذل��ك بحضور كاف��ة األعضاء ال���97، وع��دد كبير من 
وسائل اإلعالم المحلية والعربية والمهتمين، إضافة إلى 
مندوبي االتحاد الدولي )الفيفا( حسن حسان )البحرين( 
وأندريه فاش��كيه ف��ش )بيالروس��يا( ومندوبي االتحاد 

اآلسيوي فاهيد كاراداني )إيران( كريم حيدر )لبنان(.
وأس��فرت االنتخاب��ات عن ف��وز العميد حات��م الغايب 
بمنص��ب الرئاس��ة بعد تفوقه ف��ي الجول��ة الثالثة من 
االنتخاب��ات الرئاس��ية عل��ى د.أن��س الس��باعي )52-

45(، فيم��ا حظ��ي العقي��د زكريا قن��اة بمنصب )نائب 
الرئي��س( بالتزكي��ة، وبالعضوية بحس��ب األصوات كل 
من: عبد الرحمن الخطيب)70( أيهم الباش��ا)65( طالل 
بركات)56( عب��د القادر كردغلي)49( غزوان مرعي)48( 

مروان خوري)43( سعد قرقناوي )42(.
وكانت الجول��ة الثانية من االنتخابات الخاصة برئاس��ة 
االتحاد قد تم��ت إعادتها بعد إعالن ف��وز العميد حاتم 
الغايب بس��بب ع��دم حصوله عل��ى نس��بة ٥٠+١ وفق 
القوانين الدولية حيث حص��ل على 49 مقابل 48 صوتًا 
ألنس الس��باعي، فيما نال بالجول��ة األولى منها العميد 
حاتم الغايب )43( صوتًا مقابل )37( للس��باعي و)17( 

لفاروق سرية.

الغايب.. رئيسًا التحاد كرة القدم 
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طم��وح القائمين على ك��رة الحري��ة بالعودة إلى 
أندي��ة النخب��ة لم يتوق��ف منذ أن ت��ذوق رجال 
النادي مرارة الس��قوط قبل خمس��ة مواسم، الكل 
من الذين تعاقبوا على العمل اإلداري واإلش��راف 
على الكرة يحملون نفس الطموح والرغبة واإلرادة، 
لك��ن كل على طريقته، ووف��ق هذا التوجه ضاعت 
بوصل��ة »الع��ودة« وضل��ت طريقه��ا ألن خطوط 
التفاهم تباعدت ولم تس��ر باتجاه متواٍز، فضاعت 
األحالم وس��ط التناقضات والتجاذبات والخالفات 
التي دفع بموجبها النادي الضريبة القاس��ية المرة 
وهي االس��تمرار بين ف��رق المظالي��م، وبالعودة 
إل��ى الخلف قلي��اًل ال يمكن ألحد م��ن الضالعين 
أو المهتمي��ن بكرتنا إال أن ي��درك ما قدمته الكرة 
)الخضراء( لس��احات مالعبنا من مواهب ونجوم 
دخلوا منتخباتنا الوطنية من أوسع األبواب وتركوا 
بصماتهم داخ��ل وخارج حدود الوطن واألس��ماء 

أكثر من أن تحصى أو تعد.
األفق القادم

مع استالم اإلدارة الجديدة لمهامها تجددت اآلمال 
وبدأت عجل��ة العمل بال��دوران لتحقي��ق اآلمال 
العريض��ة بالعودة إلى الموق��ع الصحيح من خالل 
أفكار ورؤى منس��جمة بدع��م إداري وجماهيري 
ال حدود له وانس��جام قل نظي��ره بين من ارتضى 
أن يحم��ل العبء ويتص��دى للمس��ؤولية بلهف 

وش��وق واندفاع والنج��م الس��ابق الكابتن محمد 
دهمان عضو مجلس اإلدارة والعبنا الدولي السابق 
المعروف والمحامي الش��اب صالح الحسين عضو 
مجل��س اإلدارة الطامح الالعب األس��بق بالنادي.. 
كالهم��ا تحدثا عن واقع وآف��اق الكرة »الخضراء« 
بدءًا من مستوى القواعد وصواًل إلى فريق الرجال، 
فما هي خط��ة العمل التي وضعاها للنهوض بكرة 

النادي بهدف تطويره وإعادة المجد واأللق إليها.
ورشة عمل

الكابتن دهم��ان قال: منذ اس��تالمنا مهام عملنا 
في اإلدارة الجدي��دة وضعنا خطة للنهوض بألعاب 
الن��ادي وعلى وج��ه التحديد لعبت��ا كرتي القدم 
والس��لة و ف��ق إس��تراتيجية وخطة مس��تقبلية 
طويلة األمد، لهذا عقدن��ا اجتماعات متواصلة مع 
مدربي وإداريي ومشرفي الفئات العمرية والقواعد 
وقدمن��ا أمامهم خط��ة عملنا المس��تقبلية ترتكز 
على االهتمام بالفئات العمرية والقواعد التي هي 
أس��اس البناء من خالل االهتم��ام بهم ورعايتهم 
بالش��كل األمثل بحيث يعتمد النادي على العبيه 
وبعد خمس س��نوات نستغني نهائيًا عن استقدام 
أي الع��ب من خارج��ه وبذلك نوفر أم��وااًل طائلة 
يمكن للنادي إنفاقها ف��ي مطارح أخرى، ويترافق 
ذلك مع تأهيل مدربين��ا وكوادرنا الكروية للفئات 
العمري��ة ب��دورات عالية المس��توى وعل��ى نفقة 

النادي.
تقييم األداء

ومع انتهاء مرحلة الذهاب يتابع الدهمان ستكون 

هن��اك مرحلة تقيي��م لعمل كل م��درب وإداري 
والعب وهناك تقييم نهائي عندما ينتهي الموسم، 
محوره سؤال المعني بالمهمة عن عطائه وحصاده 
ونتائج��ه أمام التقييم س��يكون ع��ن طريق لجنة 
فنية م��ن أبناء النادي مع دراس��ة حالة كل فريق 
عل��ى حدة، وبالنس��بة للمقصرين س��نعتذر منهم 

وسيتم إعفاؤهم وإعطاء الفرصة لغيرهم.
وبالنسبة لشكاوى المدربين من عدم صرف الذمم 

والمستحقات والرواتب السابقة أجاب الدهمان.
أس��تغرب عدم مطالبة هؤالء للذمم والمستحقات 
في فترات اإلدارة الس��ابقة، وع��ن الصعوبة اليوم 
ص��رف تلك التراكم��ات المالية، لذل��ك كان قرار 

إدارتن��ا في أول اجتماع لها صرف رواتب ش��هرية 
دوري��ة لكل م��ن كلفناه بالعم��ل اإلداري والفني، 
وعندم��ا تتوفر لدينا الس��يولة المالي��ة والفائض 
يمك��ن حينه��ا جدولة الذم��م الس��ابقة وصرفها 

ألصحابها تدريجيًا.
مصدر الموارد

ولطالما يتم الحديث عن الخطط والمشاريع فمن 
أين تغطى نفقاته��ا وصندوق النادي مفلس تمامًا 

كما يتردد عن هذا أوضح الكابتن )دهمان(.
نعم اس��تلمنا المه��ام في الن��ادي وصندوقه خاٍو 
نهائيًا مع ذلك البد من وضع خطط العمل اعتمادًا 
على ما س��يردنا من أموال االستثمارات »المسبح 

وس��يرتيل« إضافة للمعونات والسلف والداعمين 
والمحبين وهل لنا أن نقف مكتوفي األيدي ونغلق 

أبواب النادي في ظل العجز المالي.
السؤال المهم الذي أجاب عنه الدهمان حول تهربه 
من مهمته اإلشراف على فريق الرجال بين فيه أن 
هذا الكالم بعي��د عن الصحة وقد كانت لدي رغبة 
لإلش��راف على فريق الرجال لكنني فوجئت خالل 
اجتماع اإلدارة برغب��ة زميلي عضو مجلس اإلدارة 
صالح الحسين بأن يكون هو المشرف على الفريق 
ودخل��ت معه أثناء االجتماع في حوار عن س��بب 
هذا التبدل في رأيه فرأيت منه اإلصرار والتش��بث 
وحرص��ًا على مصلح��ة العمل وحت��ى ال يقال أن 
الخالفات نش��بت منذ الخط��وة األولى بين اإلدارة 
في الصراع عل��ى المناصب، تركت له حرية العمل 
كما يرغب ويشاء وكلفت باإلشراف العام على فرق 
النادي كافة وتمنيت لزميلي كل النجاح والتوفيق.

القرار جماعي
المحامي صالح الحسين مشرف فريق الرجال أكد 
أن إشرافه على فريق الرجال كان بقرار جماعي من 
كاف��ة أعضاء اإلدارة حيث تمثل��ت رغبتهم لكوني 
ش��ابًا وقريبًا من أغلب الالعبين وبعضهم عاصرني 
العبًا واألهم االستفادة من خبرة الكابتن الدهمان 
في القيادة واإلش��راف على ف��رق القواعد والفئات 
العمرية وبالمحصلة نحن جميعًا في مركب واحد 
لخدم��ة النادي وحول الواق��ع الفني لفريق الرجال 
ذكر بأن الوضع جيد ويسير نحو األفضل واالختبار 
الحقيقي س��يكون خالل الغي��اب ونحن متأ÷بون 

جميعًا العبين ومدربين ومشرفين لتلك اللحظة، 
نعمل بيد واحدة وبش��كل منتظم واألمور اإلدارية 
جيدة وكلنا حريصون على اس��م وس��معة النادي، 
أيادين��ا ممدودة للجمي��ع، ,قلوبنا مفتوحة للنصح 

والمشورة والعمل معًا لمن يرغب ويشاء.
شكوى ذات اليد

أضاف الحس��ين: الثغرة والعقبة الوحيدة المزعجة 
هي الوض��ع المالي طلبنا س��لفة مالية مقدارها 4 
ماليين لي��رة لصرف  رواتب ش��هرين متراكمين، 
وفي حال عدم وصولها س��يتم دف��ع الرواتب من 
جيوبنا، وبالمناس��بة تم وضع دفتر الشروط لمزاد 
صال��ة العبابيد وملعب كرة المضرب الس��تثمارها 

ودعم صندوق النادي..
وبالنس��بة لآلم��ال بالع��ودة إلى برلم��ان األقوياء 
أش��ار المحامي الحس��ين: نحن في ص��دارة فرق 
مجموعتن��ا بالعالمة التامة ونع��رف صعوبة الدور 
القادم الحاس��م، آمالنا كبيرة في العودة الس��ريعة 
إل��ى موقع الن��ادي الطبيعي، وهن��اك إصرار من 
الجميع على تحقيق هذا الحلم هذه المرة، وأبدى 
عتبه عل��ى بعض رجال األعمال ف��ي حلب الذين 
يتجاهلون مس��يرة دعم نادي الحرية أحد أرك أن 
الرياضة في المدينة ووجه الشكر والعرفان لجمهور 
النادي الرائع الذي يواكب الفريق ويقف إلى جانبه 
ويتحم��ل كل المصاعب، وهذا يحملنا مس��ؤولية 
مضاعف��ة لرد الدين له، ونتمن��ى من هللا أن يوفق 
النادي في مس��يرته أما في حال اإلخفاق )ال سمح 

هللا( فلن يتردد لحظة بتقديم استقالته مباشرة.

اس��تقبل الل��واء موف��ق جمعة 
رئي��س االتحاد الرياض��ي العام 
الفارس أحمد حمشو الذي تأهل 
ألولمبي��اد طوكي��و ٢٠٢٠ الت��ي 

ستقام في تموز المقبل.
وب��ارك الل��واء جمع��ة للفارس 
حمشو وألسرة الفروسية السورية 
اإلنج��از ال��ذي تحق��ق بفض��ل 
اإلص��رار واإلرادة ودعم الس��يدة 
الفخرية  الرئيس��ة  األس��د  منال 

التحاد الفروسية.
وحق��ق حمش��و )871( نقط��ة 
األلمان��ي كوينتس  مع ج��واده 
لتتأهل  لس��ورية  كافي��ة  كانت 
في الصدارة األولمبية بعد س��نة 
كاملة من التخطيط والمنافسات 
الت��ي أش��رف عليها  الس��اخنة 

االتحاد الدولي للفروسية.
المركز  الفارس حمش��و  ويحتل 
العالمي  التصني��ف  ف��ي   )74(

لالتحاد الدولي للفروس��ية وهذه 
ثاني مشاركة له على التوالي في 
النهائيات األولمبية والمش��اركة 
األول��ى كانت في أولمبياد لندن 

.٢٠١٢

وشارك حمش��و )27( عامًا في 
)20( دورة دولية أوروبية وعربية 
مؤهلة منه��ا )6( دورات دولية 
أقيمت في س��ورية وأطلق عليها 
دورة الس��الم وج��رت بإش��راف 

االتحاد الدولي للفروسية.
حضر اللقاء د.ماهر خياطة نائب 
رئي��س االتحاد الرياض��ي العام 
وعاط��ف الزيب��ق رئي��س اتحاد 

الفروسية.

محليات

محمد عجان

أبي شقير 

محمد هاشم إيزا

من القلبمن القلب

انتهى الجدل الدائر على صفحات التواصل بين المرشحين 
لقي��ادة االتحاد الك��روي الجديد ومناصريهم وحس��مت 
انتخابات حامية قال فيها أعضاء المؤتمر واألسرة الكروية 
كلمته��م واختاروا رج��االت المرحلة المقبل��ة في فترة 
حساسة ومفصلية بالنس��بة للعبة التي شهدت نجاحات 
ولحظات إحباط س��ببت كل ه��ذه الجلب��ة، وهذا دليل 
حيوية واهتمام من قبل الجمهور وكذلك قيادة المنظمة 
التي قدمت كل العون لتسهيل األمور ودفعها نحو نهايتها 

السعيدة.
حمل ثقيل ومسؤولية واسعة الطيف في االنتظار، فهناك 
نجاح��ات تحقق��ت يجب الحف��اظ عليها ودفعه��ا قدمًا، 
وهناك مفاصل تحتاج إلى إعادة برمجة وصياغة، وهناك 
ثغرات تحت��اج إلى جه��د ومتابعة كي يت��م تحييدها، 
وكل ذل��ك يحتاج إلى عمل مكثف وتكاتف حقيقي بين 
الجميع لرس��م خطوط عريضة وتفاصيلها وتثبيت ما هو 

مثمر.
اله��م واالهتم��ام ينحصر في ش��قين: خارجي��ًا وأعني 
المنتخبات ب��كل فئاتها ثم عالقاتن��ا الخارجية، فرجالنا 
حققوا خط��وة جيدة في تصفي��ات مجموعتهم المؤهلة 
للنهائيات اآلسيوية وصواًل إلى كأس العالم التي تنظمها 
قط��ر.. ورغم النقاط الكاملة التي تحققت إال أن المطلوب 
هو االستمرار للوصول إلى أبعد من ذلك فأمامنا مباريات 
أق��وى بكثير ال تقارن بمس��توى غ��وام والمالديف األمر 
الذي يحتاج إلى مراجعة ش��كل األداء ال��ذي ظهر باهتًا 
ومت��رددًا في بعض المباريات. أم��ا األولمبي فيقف على 
أبواب بانك��وك منتظرًا لق��اء قطر واليابان والس��عودية 
ليحق��ق تأهاًل إلى أولمبي��اد طوكيو وهذا ممكن وخاصة 
بع��د دورة الصين الودية التي أظه��رت تصاعدًا في الخط 
البيان��ي لألداء م��ع معرفتنا ب��أن مجموعتن��ا حديدية 
والتنافس فيها س��يكون على أش��ده ونأمل مع ذلك في 
التأهل. وتبق��ى هموم المنتخبات األنثوي��ة بفئاتها بعد 
خطوة نجاح تحققت بمنتخب الناش��ئات في غرب آسيا 
األمر الذي يس��تدعي اهتمامًا خاصًا بهذه المنتخبات، أما 
منتخبات الشباب والناش��ئين فهما على قائمة االنتظار 
إلعادة برمجة كاملة لهما بعد الخروج من االس��تحقاقات 

الرسمية مؤخرًا دون تحقيق أي بصمة مؤثرة.
أما محليًا فالدوري على رأس االهتمام وكذلك مس��ابقة 
ال��كأس وخاص��ة بع��د أن عادت ال��روح إل��ى الجمهور 
الداعم ألنديته وكما نش��اهد عل��ى أرض الواقع من قوة 
في المنافس��ة عل��ى النقطة مما يبش��ر بع��ودة الدوري 
والكأس إلى سابق العهد في الحيوية والحماس وبحضور 

جماهيري غفير.
يبق��ى أن اللجان الجدي��دة أمام مهمة صعب��ة وطويلة، 
وتش��كيلها يحت��اج للصب��ر واألن��اة لفتح آف��اق جديدة 
أمامه��ا وخاصة لجنة المنتخبات والحكام والمس��ابقات 
والمدربين ثم لجنة االنضباط وكل لجنة من هذه اللجان 
تش��غل حيزًا هامًا في المس��يرة الكروية كما وأن عملها 
المنضبط الناجح س��يعطي دفعًا كبي��رًا لالتحاد الجديد 
فاللجان هي األجنح��ة المؤثرة كما أن لوائحها المعتمدة 
هي بنفس أهميتها مع اإلش��ارة إلى إمكان تعديل بعض 
فقرات واردة وذلك حس��ب الحاجة واعتمادها مسؤولية 

مؤتمر اللعبة.
الجمي��ع يأمل ويستبش��ر خي��رًا في قادم األي��ام، وكل 
المتابعي��ن المخلصين يتمنون عل��ى االتحاد الجديد أن 
يحقق جه��دًا جماعيًا متكاتفًا لتحقي��ق طموحات قريبة 
وبعيدة ونأمل أن يتحقق ذلك بالصبر والحكمة والمثابرة.

مبارك لالتحاد الجديد، ونجاحكم هو نجاح لكل الجماهير 
الرياضية ولسورية الوطن.

مبارك

نبيل الحاج علي

تأه��ل العب منتخب س��ورية أللعاب القوى مجد الدين غزال إل��ى أولمبياد طوكيو 
2020 بعد حلوله في المركز الس��ادس حسب التصنيف العالمي, وحصل غزال على 
1312 نقطة في التصني��ف العالمي الذي أصدره االتحاد الدولي أللعاب القوى اليوم 
ليصبح في المركز الس��ادس في مس��ابقة الوثب العالي ويتأهل م��ع 32 العبا إلى 

أولمبياد طوكيو 2020.
وحق��ق غزال هذا الع��ام ذهبية بطولة آس��يا والمركز الثاني لملتق��ى روما للدوري 
الماسي والمركز األول لملتقى براتيسالفا الدولي في سلوفاكيا والمركز األول لملتقى 

لندن وفضية بطولة العالم العسكرية في الصين.

مجد الدين غزال 
يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

تلقى تهنئة اللواء موفق جمعة على انجازه

الفارس أحمد حمشو يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

القادم  الجمع��ة  مس��اء  تنطل��ق 
منافس��ات دوري الس��يدات لكرة 
السلة موسم 2019 / 2020 حيث 
من المق��رر أن تقام أربع مباريات 
فف��ي دمش��ق يس��تضيف الثورة 
)حام��ل اللقب( الج��الء )وصيف 
الكأس( في تك��رار آلخر مباريات 
الت��ي جمعت  الموس��م الماضي 
الفريقين بالمباراة النهائية للكأس 
وانته��ت بفوز الث��ورة بفارق )21( 

نقط��ة )72/51( وتضم تش��كيلة 
الفريقي��ن مجموع��ة كبي��رة من 
الالعب��ات الممي��زات الدولي��ات 
ماريا  الث��ورة  بصف��وف  أبرزه��ن 
دعيبس وس��يدرا س��ليمان ونورا 
بش��ارة وأليس��يا ماكاري��ان وقد 

يغي��ب عن الث��ورة زين��ة يازجي 
، وبصف��وف الجالء جونا  لإلصابة 
مبي��ض ميريام جانج��ي وعلياء 
الياس��ين وميرا عجان وجيسيكا 
دمي��ان ، ويس��بق مب��اراة الثورة 
المق��ررة السادس��ة مس��اء بصالة 

الفيحاء دمش��ق مواجهة األشرفية 
مع ضيفه الحري��ة العائد لألضواء 
وفي طرطوس يستضيف الساحل 
العائ��د بقوة للمنافس��ات الوحدة 
وفي الالذقية يحل قاسيون ضيفًا 

على تشرين.

أس��فرت نتائج مباريات األس��بوع الثان��ي من دوري 
س��يدات الك��رة الطائرة ألندي��ة الدرج��ة األولى عن 
المتابعة مع النتائج المتوقعة والجيدة ألندية الشرطة 
وحطين وتلدرة التي س��جلت كل منها نتائج تؤهلها 
للمتابع��ة ضمن المرب��ع الذهبي واالنتق��ال لألدوار 

النهائية الستة األوائل.
المجموعة األوىل

فاز فريق الش��رطة عل��ى جاره فريق الج��والن بثالثة 
أشواط مقابل ال شيء: 13/25، 15/25، 18/25 ونالحظ 
هن��ا أن المباراة ج��اءت من طرف واح��د دانت فيه 
األفضلية للش��رطة مجبرة العبات��ه بقيادة المخضرمة 
صفاء مس��عود وفيما كان أداء الجوالن يتحسن من 

شوط آلخر في أداء تصاعدي.
المجموعة الثانية

وواص��ل تلدرة صدارته بال خس��ارة بف��وزه على جاره 
مح��ردة بثالثية نظيفة من األش��واط 15/25، 11/25، 
16/25 بع��د مب��اراة جي��دة المس��توى واألداء من 

الجانبين مع س��يطرة واضحة لتلدرة بطل الدوري في 
طريقه لالحتفاظ باللقب.

حطين ومشوار ثمين
وحقق فريق س��يدات حطين بقيادة العبة المنتخب 
الوطني عال عيس��ى ف��وزًا جيدًا عل��ى حصين البحر 

وبثالثة أش��واط مقابل ال شيء 13/25، 9/25، 15/25 
بعد مباراة تألقت فيه جميع العبات حطين.

وفوز عىل السودا
وس��جل حطين فوزه الثالث عل��ى التوالي بتغلبه على 
فريق نادي الس��ودا بثالثة أشواط مقابل ال شيء 7/25، 

13/25، 13/25 ويالحظ س��يطرة حطين المطلقة على 
المباراة عبر الضرب الس��احق واإلس��قاط وتألق واضح 
لمجموعته الشابة والتي تسعى للمنافسة على الصدارة.

فوز أول للحفة
وس��جل فريق نادي الحفة أول فوز له هذا الموس��م 
بتغلبه على نادي الس��ودا 0/3 بع��د مباراة جيدة من 
الجانبين وندي��ة ومثيرة في مجرياته��ا التي انتهت 

أشواطها 23/25، 20/25، 16/25.
وخسارة أمام حصين البحر

وتع��رض فريق الحفة للخس��ارة أم��ام حصين البحر 
وبثالثية من األشواط 25/16، 25/17، 25/13.

غياب لصلخد.
ترتيب عام

المجموعة األولى: 1- الشرطة 2- الجوالن 3- صلخد.
المجموعة الثانية: 1- تلدرة 2- حطين 3- محردة 4- 

حصين البحر 5- السودا.
دوري الناشئين

وبدوري الناش��ئين فاز فريق نادي جيرود على فريق 
نادي مرمريتا 0/3، 21/25، 23/25، 23/25 بعد مباراة 

جيدة المستوى ومثيرة وندية في مجرياتها.

الشرطة وحطين وتلدرة بصدارة دوري سيدات الطائرة

دوري أندية السيدات لكرة السلة 2019 - 2020

الجمعة..الثورة )حامل اللقب( يستضيف الجالء بأبرز المباريات

جدول مباريات األسبوع األول
الصالةالساعةالمباراةاليوم والتاريخ

الجمعة 10 / 1

الفيحاء 16.00األشرفية × الحرية 
الفيحاء18.00الثورة × الجالء

طرطوس18.00الساحل × الوحدة
الالذقية18.00تشرين × قاسيون

كرة الحرية على سكة العودة
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أنور البكر

بانوراما

 2019 عام  خالل  الرياضية  ألعابنا  حققت 
غلة وافرة من الميداليات وصلت إلى )579( 
 196 ميدالية منوعة بواقع )211 ذهبية - 
رفع  رياضة  واحتلت  برونزية(   172  - فضية 
األثقال صدارة الترتيب )العددي( للميداليات 
المحققة من خالل حصولها 124 ميدالية 
حيث  العربية  البطولة  في  معظمها  جاء 
أحرزت 96 ميدالية, وبعيدًا عن األرقام التي 
تفوق  بالضرورة  تعكس  ال  والتي  تحققت 
مستوى  تباين  نتيجة  عدمه  من  اللعبة 
هذه  بها  تشارك  التي  البطوالت  وق��وة 
تميزت  ألعابنا  من  عددًا  فإن  تلك  أو  اللعبة 
القوى  ألعاب  مقدمتها  وفي  العام  خالل 
منهما  ك��ل  ضمنت  اللتين  والفروسية 
عبر   2020 طوكيو  أولمبياد  في  مقعدًا 
حمشو,  وأحمد  غزال  الدين  مجد  البطلين 
البطل  منها  تأهل  التي  الخاصة  والرياضات 

طوكيو  لبارالمبيك  محمد  خالد  محمد 
وبطالت  ألبطال  سانحة  فرصة  وجود  مع 
األلعاب  بعض  نجحت  كما  للتأهل,  آخرين 
الصعيد اآلسيوي من  من وضع بصمة على 
في  ميداليات  على  أبطالها  حصول  خ��الل 
بطوالت القارة الصفراء مثل بناء األجسام 
والمالكمة  بوكسينغ  والكيك  والسباحة 
المنصرم  العام  شهد  كما  والتايكواندو, 
عودة مظفرة لعدد من األلعاب إلى ساحة 
سنوات  غ��ي��اب  بعد  العربية  المنافسة 
ال��ج��ودو  م��ث��ل  طيبة  ان���ج���ازات  وح��ق��ق��ت 
ورفع  والمالكمة  والمصارعة  والكاراتيه 

األثقال وغيرها.
)االتحاد( وكعادتها في كل عام تضع بين 
نافست  التي  المشاركات  مجمل  أيديكم 
مع  ال��ف��ائ��ت  ال��ع��ام  خ��الل  ألعابنا  فيها 
للميداليات  واألرق��ام  باألسماء  توصيف 
العام  خالل  وبطالتنا  أبطالنا  حصدها  التي 

الذي ودعناه قبل أيام.. لنتابع. 

بانوراما الرياضة السورية لعام 2019

579 ميدالية )211 ذهبية – 196 فضية- 172 برونزية(

حققت رياضة اآلباء واألجداد حضورًا قويًا في المش��اركات 
الخارجية خالل العام 2019 ونجح فرسان منتخبنا بالصعود 
إلى منصات التتويج في أقوى االستحقاقات الدولية فرفع 
العلم الوطني وُعزف النش��يد الس��وري في هذه المحافل، 
وكان ختامه��ا مس��كًا بتأه��ل الفارس أحمد حمش��و إلى 

أولمبياد طوكيو 2022.
حصيلة منتخبنا الوطني للفروسية في مشاركاتها الخارجية 
وصلت إلى 30 ميدالية بواقع )11 ذهب، 10 فضة، 9 برونز( 

تحققت في المشاركات التالية:
- بطولة العين الدولية: ذهبية للفارس أحمد حمش��و في 
مباراة للفئ��ة العليا )3 نجوم( وذهبي��ة وبرونزية للفارس 
شادي غريب في مباراتين من الفئة العليا )نجمة واحدة( 
وذهبية وبرونزية للفارس هشام غريب في مباراة من الفئة 

المتوسطة ومباراة الجوكر.
- بطول��ة أبو ظبي الدولي��ة: حقق الفارس أحمد حمش��و 
ذهبية مباراة الجائ��زة الكبرى المصغرة )4 نجوم( وذهبية 
مباراة للفئة العليا )4 نجوم( وأحرز الفارس ش��ادي غريب 
فضية وبرونزي��ة في مباراتين من الفئة المتوس��طة ونال 
شادي غريب فضية مباراة من الفئة العليا )4 نجوم( وحقق 

عمرو حمشو برونزية مباراة من الفئة العليا )4 نجوم(.
- بطولة الش��راع الدولية )أبو ظبي(: حقق الفارس هش��ام 
غري��ب ميداليتي��ن ذهبيتي��ن ف��ي مباراتين م��ن الفئة 

المتوسطة ذات التصنيف )نجمة واحدة(.
- بطول��ة كأس األمم )أبو ظبي( )فئ��ة النجمتين(: حقق 
الف��ارس أحمد حمش��و ذهبية وفضية ف��ي مباراتين من 
الفئة العليا ونال الفارس ياس��ر الش��ريف فضية مباراة من 
الفئ��ة العليا فيما نال الفارس قتيبة الدغلي برونزية مباراة 
من الفئة العليا كما نال الفارس ليث غريب برونزيتين في 

مباراتين لفئة األطفال.
- بطولة دبي الدولية: أحرز الفارس هش��ام غريب ميدالية 
ذهبي��ة وثالث ميدالي��ات فضية في مباري��ات من الفئة 

المتوسطة.
- بطول��ة روس��يا الدولي��ة: أح��رز الفارس أحمد حمش��و 
ميداليتي��ن ذهبيتي��ن ف��ي مبارات��ي الجائ��زة الكب��رى 
للمرحلتي��ن األول��ى والثاني��ة م��ن البطول��ة إضافة إلى 

الميدالية الفضية في نفس المباراة على جواد آخر.
- أولمبي��اد األلع��اب العس��كرية )الصين(: حق��ق الفارس همام 

شهاب الميدالية البرونزية في مباراة من الفئة العليا.

حضرت العاب القوى خالل عام 2019 عبر مشاركات 
البط��ل العالمي بالوثب العالي مجد الدين غزال الذي 
ت��وج انجازاته بالتأه��ل إلى اولمبي��اد طوكيو 2020 
بحصولة عل��ى المركز الخام��س بالتصنيف العالمي 
للمس��ابقة كما حض��رت قوانا في بطولة غرب آس��يا 
للناشئين ومشاركة لمحمد سالمة في الوثب الطويل, 
وبل��غ مجموع الميداليات المحققة 19 ميدالية بواقع 

9 ذهب و4 فضة 6 برونز. 
نتائج الغزال

- النتائ��ج الت��ي س��جلها البط��ل العام��ي الغزال 4 
ميداليات منوعة ذهبية بطولة آسيا التي استضافتها 
قطر, وذهبي��ة دور التحدي في براتس��الفيا, وفضية 

الدوري الماس��ي في روما, وفضية في الصين ضمن 
العاب االولمبياد العسكري.

بطولة غرب آسيا
وس��جلت نتائج األشبال للجنس��ين في بطولة غرب 
آسيا التي استضافتها لبنان, 7 ذهب 2 فضة 6 برونز, 
تقل��د الذهب من اإلناث: آية الرحبي 2, ميدالية وكل 
من دانيا ش��عبان, ريمة الحس��ن, حنين حسن, نور 
مصطفى, نور الهدي الحس��ن ميدالي��ة واحدة, وتقلد 
2 ميدالية فضة كل من هال األعور وزين إس��ماعيل, 
وأح��رز الميداليات البرونزية وعددها 6 كل من ديمه 
حس��ن, نور األطرش, زين إس��ماعيل, حمزة األحمد, 

حيدر القاضي, وبرونزية سباق التتابع.

الفروسية: 30 ميدالية 
وتأهل الفارس أحمد حمشو إلى أولمبياد طوكيو

كرة الطاولة: تفوق للفئات الناعمة 
و12 ميدالية في 6 مشاركات

ألعاب القوى.. 19 ميدالية متنوعة 
وتأهل مجد الدين غزال إلى أولمبياد طوكيو

حقق��ت المش��اركات الث��الث لرياضة المالكم��ة نتائج جي��دة على قلتها 
واس��تطاعت أن تعود الى المحيط العربي مرفوعة الرأس بعد 9 سنوات من 

الغياب وتمثلت هذه المشاركات في اللقاءات التالية: 
البطولة العربية: اس��تضافت الس��ودان البطولة العربية وشاركت بها سورية 
بالمنتخب الوطني ب9 العبين وحققوا 9 ميداليات متنوعة, والمركز األول 
وتقلد 4 العبين ميداليات ذهبية هم, حسين المصري, احمد غصون, عالء 
الدين غصون ومحمد ملي��س و4 ميداليات فضية أحرزها: ورد علي, عمار 

حيدر, محمد علي, يحيى طه, وميدالية برونزية واحدة أحرزها عمار علي.
بطول��ة آس��يا للرجال: جرت بطولة آس��يا للرج��ال في بانك��وك العاصمة 

التايالندية وتقلد فيها محمد مليس الميدالية البرونزية.
أولمبياد العالم العس��كري: اس��تضافت الصين اولمبياد العالم العسكري 
وحقق أحمد غصون الميدالية البرونزية رغم ضغوطات التحكيم على العبي 

المنتخب العسكري ولوالها لكانت النتائج افضل.
بل��غ مجموع الميداليات التي أحرزتها المالكم��ة 11 ميدالية منها 4 ذهب 

و4 فضة و3 برونز.

المالكمة.. 11 ميدالية منوعة 
أغالها برونزية آسيا

س��جلت كرة الطاولة خالل العام 2019 حض��ورًا طيبًا على 
صعيد المشاركات والنتائج حيث نافست في ست محطات 
مختلفة توجت ف��ي خمس منها ووص��ل رصيدها إلى 12 
ميدالية بواق��ع )7 ذهب، 3 فضيات- 2 برونز( وعلى النحو 

التالي:
- بطول��ة غرب آس��يا للفردي )لبنان(: حقق الالعب س��الم 
ظاظ��ا الميدالية الذهبية لفئة تحت 13 س��نة بعد فوزه في 
أرب��ع مباريات متتالية علمًا أنه ش��ارك في البطولة س��تة 

منتخبات.
- بطول��ة أندي��ة غرب آس��يا للرجال والس��يدات )األردن( 
تمثلت طاولتنا بثالثة أندية من أصل 18 ناديًا مشاركًا وتوج 
فيها نادي المحافظة بالميدالية الفضية لفئة السيدات فيما 
نال نادي الش��رطة الميدالية البرونزية وحل نادي الس��كك 

بالمركز السادس بفئة الرجال في أول حضور خارجي له.
مثل ن��ادي المحافظ��ة الالعب��ات زينة قصق��ص وبرهان 
مس��الخي ونورم��ان غزالي وهن��د ظاظا فيم��ا مثل نادي 

الشرطة إيمان محمد وهبة اللجي وسوزان محمد.
- بطول��ة البحرين الدولي��ة: أقيمت بمش��اركة 102 العب 

والعب��ة مثلوا 17 درجة وحققت العبتن��ا الواعدة هند ظاظا 
الميدالي��ة الفضية لفئة البراعم ووصل��ت إلى دور 16 بفئة 
الش��بالت كما وصل عبد هللا عجاج وعبيدة ظاظا إلى الدور 
16 بفئة األش��بال فيما خرج بقي��ة الالعبين والالعبات من 

األدوار األولى للبطولة.
- بطولة غرب آس��يا للفرق المؤهلة لبطولة آس��يا )األردن(: 
حق��ق منتخب الناش��ئات ذهبية المس��ابقة بعد فوزه على 
األردن 1/3 وعلى العراق 2/3 وضم الالعبات هند ظاظا وآية 

علي وآالء الفضيل وحال علي.
- بطولة أمل آس��يا )تايلند( ش��ارك الالع��ب عبيدة ظاظا 
ولع��ب 4 مباريات فاز ف��ي مباراتين وخس��ر مثلهما ولم 
تس��مح اللجنة المنظمة بمش��اركة العبتنا هند ظاظا لصغر 

سنها.
- بطولة غرب آس��يا للفرق: حقق��ت منتخباتنا 7 ميداليات 
منها خمس ذهبيات لمس��ابقة الفرق في فئات الناش��ئات 
والواعدات والشبالت والش��ابات والناشئين ونال منتخب 
الس��يدات الميدالية الفضية ومنتخب األش��بال الميدالية 

البرونزية.

شهد العام 2019 عودة جيدة لرياضة الكاراتيه 
إلى المشاركات الخارجية فحضرت في ستة 
اس��تحقاقات توجت فيها جميعًا محققة 21 

ميدالية بواقع )4 ذهب، 8 فضة، 9 برونز(:
- بطول��ة الصداق��ة الدولية )روس��يا(: حقق 
فيه��ا منتخبنا 3 ميدالي��ات منها ميداليتان 
فضيتان لالعبة ديان��ا محمد في الوزن الحر 
ووزن 68 كغ وميدالية برونزية لالعب خليل 

سلمان في وزن تحت 75كغ.
- بطولة غرب آس��يا )اإلم��ارات(: حقق فيها 
منتخبن��ا 11 ميدالي��ة بواق��ع )2 ذه��ب، 6  
فضة، 3 برونز( جاءت الذهبيتان عبر الالعبة 
ميس قره فالح بوزن 52 كغ والالعب وسيم 
خميس ب��وزن 57 كغ وج��اءت الميداليات 
الفضية عبر الالعب عزام صبوح بوزن 63 كغ 
والالعبة رباب بش��ير ب��وزن 68 كغ والالعب 
محم��ود حميش ب��وزن 60 ك��غ، والالعبة 

ألفت برمب��و في الكاتا الفردي إضافة لفضية 
القت��ال الجماعي لمنتخب الس��يدات، ونال 
البرونزيات الثالث كل من الالعب فادي قره 
فالح بوزن 67 كغ وعلي ظبوط بوزن 84 كغ 

إضاف��ة لبرونزية القت��ال الجماعي لمنتخب 
الرجال.

- بطول��ة العالم لألندي��ة )ماليزيا(: أقيمت 
البطول��ة بمش��اركة 15 دول��ة ونال��ت فيها 

العبتنا مريم طريفي ذهبية وزن 43 كغ بعد 
فوزها بالمباراة النهائية على العبة من البلد 

المضيف بنتيجة 6/صفر.
والش��ابات  للش��باب  العربي��ة  البطول��ة   -
والناش��ئين والناش��ئات )تون��س(: حق��ق 
منتخبنا 3 ميدالي��ات برونزية جاءت اثنتان 
منها عن طري��ق الالعبة لوتس قطيني بوزن 
48 كغ قتال والكاتا الف��ردي ونال البرونزية 
الثالثة الالعب وسام أبو محمود في وزن 83 

كغ قتال.
- بطول��ة العال��م الس��ابعة والعش��رين في 
كاراتيه الشوتوكان )التشيك(: حقق الالعب 
داني��ال أيمن أباظة ث��الث ميداليات منوعة 
ذهبية الكاتا الجماعي وفضية الكاتا الفردي 

وبرونزية الكومتي.
- بطولة الشارقة الدولية: حققت الالعبة ديانا 

محمد الميدالية البرونزية.

الكاراتيه: عودة جيدة للمشاركات الخارجية و21 ميدالية منوعة

المصارعة: 45 ميدالية منوعة في استحقاقات دولية وعربية
حض��رت مصارعتنا خ��الل عام 2019 
في أربعة استحقاقات خارجية توجت 
فيها جميعًا وبلغ رصيدها 45 ميدالية 
منوع��ة بواقع )15 ذهب، 18 فضة، 12 

برونز(.
- بطول��ة الترج��ي الدولي��ة )تونس( 
حقق منتخبنا 4 فضيات و3 برونزيات 
عب��ر  الفضي��ة  الميدالي��ات  ج��اءت 
الالعبي��ن ف��وزي الحس��ن ومحم��د 
األس��طة بواقع ميداليتين لكل منهما 
والرومانية  الح��رة  المصارعتي��ن  في 
فيما ن��ال بك��ر الحاي��ك ميداليتين 
برونزيتين وكان نصيب الالعب محمد 

فواز برونزية واحدة.
- بطول��ة المتوس��ط لفئة الناش��ئين 
وفئة تحت 23 سنة )تونس(: أقيمت 
البطول��ة بمش��اركة 13 منتخبًا وحل 
الثال��ث برصيد 12  منتخبن��ا بالمركز 
ميدالي��ة )6 ذهب، 2 فض��ة، 4 برونز( 

ج��اءت الميدالي��ات الذهبي��ة عب��ر 
الالعبي��ن عمر صارم وفوزي الحس��ن 
طب��اع  وإبراهي��م  ديرك��ي  وأحم��د 
ومحم��ود س��رغايا وعلي النش��يواتي 
الفضيتين محمد  الميداليتي��ن  ونال 
ف��واز بالحرة والروماني��ة فيما جاءت 

الميدالي��ات البرونزي��ة ع��ن طري��ق 
الالعبين محمد أس��د أس��طة وأحمد 
الخانات��ي وعل��ي النش��يواتي وفوزي 

الحسن.
- دورة ألعاب المتوس��ط الش��اطئية 
)اليون��ان، باتراس(: حقق الالعب عمر 

صارم الميدالي��ة الفضية لوزن 90 كغ 
وفداء األسطة الميدالية البرونزية لوزن 
8 كغ فيما خرج عبد الكريم الحس��ن 

من دور المجموعات.
- بطول��ة العرب للش��باب والناش��ئين 
)الع��راق( حق��ق منتخن��ا 24 ميدالية 

منوع��ة بواق��ع )9 ذه��ب، 11 فضة، 4 
برونز(.

منتخب الش��باب: حق��ق الميداليات 
الذهبية محمد إس��بر الدين األس��طة 
ومحم��د فواز وعلي نش��يواتي وعمار 
أب��و عليق��ة وإبراهيم الطب��اع وعمر 
ص��ارم ون��ال الميدالي��ة الفضية كل 
م��ن به��اء النكدلي وه��الل قضماني 
وهاني قضماني )فضيتان( وعمار أبو 
عليقة وأحم��د ديركي وفاز بالميدالية 
البرونزي��ة كل م��ن محمود س��رغايا 

ومحمد فواز.
منتخب الناش��ئين: ن��ال الميداليات 
الذهبي��ة علي نش��يواتي )ذهبيتان( 
ومحم��د العب��د وف��از بالميدالي��ات 
الفضية عبد هللا حشيش وعبد الرحمن 
فواز ومحمود سرغايا وإبراهيم الطباع 
وأحمد ديركي ونال الميدالية البرونزية 

كل من عمر الخالدي وبهاء النكدلي.
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حققت رياضة المبارزة خالل مش��اركاتها الخارجية 
في العام 2019 إحدى عشرة ميدالية من مشاركتين 
في بطولتين عربيتين أولهما لألش��بال والناشئين 
والثاني��ة بطول��ة مجمعة، وبواق��ع ذهبيتين و)3( 

فضيات و)6( برونزيات.
ختام المش��اركات كان��ت في أواخر كان��ون الثاني عبر 
البطول��ة العربي��ة المجمعة وفيها ع��ادت بعثة منتخب 
المبارزة للس��يدات والرجال م��ن الكويت بحصيلة وافرة 
م��ن الميداليات وصع��دت لمنصات التتوي��ج 6 مرات 
حيث توجت البعثة بذهبيتين وفضية وثالثة برونزيات.

وهم بالتفصيل ذهبية الفردي لنجالء شرقي )سابر( 
وذهبية الفرق سيدات )ايبيه(

وفضية فرق الس��يدات )س��ابر( وبرونزي��ة لنجالء 
الشرقي )ايبيه( وبرونزيتان في مسابقة فرق الرجال 

)سابر وايبيه(.
س��بق ذلك مش��اركة في البطولة العربية بالكويت 
لألش��بال والناش��ئين ونالت فيها البعثة فضيتين 

وثالث برونزي��ات وهم بالتفصي��ل: فضية الالعبة 
م��اري عل��ي )إيب��ي( وفضي��ة الفرق )إيب��ي( عبر 

أفروديت أحمد وماري علي ورشا السليمان.

أما البرونز فتحقق عبر ماري علي )إيبي( وأفروديت 
أحمد )إيب��ي( وفرقي )فلوري( عبر أفروديت أحمد 

وماري علي ورشا السليمان.

شاركت رياضة الترياثلون بالعام المنصرم في )7( 
بطوالت متنوعة حققت خاللها بما مجموعه )17( 
ميدالي��ة وبواقع )6( ميداليات ذهبية ومثلها من 
الفض��ة و)5( برونزيات بحس��ب التفصيل اآلتي.. 
)علمًا أن الالعبين محمد الصباغ ومحمد ماس��و 
شاركا في العديد من الس��باقات خالل العام في 
القارتي��ن األميركي��ة واألوروبي��ة لحص��د النقاط 

المؤهلة إلى دورة األلعاب األولمبية.
محمد ماسو أحرز برونزية األكواثلون دورة األلعاب 

الشاطئية في شهر آب باليونان.
ون��ال كريم أبو س��مرة )3( ميدالي��ات في العام 
2019 وه��ي ذهبي��ة بطولة قائ��د الجيش بلبنان 
خالل شهر ايار س��برينت رجال، وذهبية دواثلون 
كأس آس��يا في األردن خالل شهر أيلول، وفضية 
كأس آس��يا للترياثلون في رايون��غ التايلندية مع 

بداية العام.
وتقل��د الالعب عدنان ذكي بذهبيتين خالل العام 
2019 األول��ى ف��ي بطول��ة قائد الجي��ش بلبنان 
خالل ش��هر ايار سوبر سبرينت، والثانية في بطولة 
الناق��ورة الدولية بلبنان أيضًا س��برينت تحت 16 

سنة في شهر أيلول.
ونال أسامة خوجة فضية الترياثلون ببطولة كأس 
آس��يا التي أقيمت في العقبة األردنية في ش��هر 

ايلول.
وتقل��دت لين��ه الصف��دي بفضي��ة كأس آس��يا 

للترياثلون التي أقيمت في الفلبين س��وبيك باي 
سباق سبرينت في شهر نيسان.

وحظي عدنان الصف��دي بميداليتين خالل العام، 
فضية بطولة قائد الجيش بلبنان خالل ش��هر ايار 
س��وبر س��برينت، وبرونزية بطولة الناقورة الدولية 
بلبنان أيضًا سبرينت تحت 16 سنة في شهر أيلول.
ون��ال ابراهيم خراط برونزي��ة بطولة قائد الجيش 
بلبنان خالل ش��هر أيار س��وبر س��برينت، وسيزر 
الش��ومري أيض��ًا برونزية بالبطولة الس��ابقة ذاتها 

سبرينت.
ونال فري��ق التتابع رجال فضي��ة ترياثلون بطولة 

قائد الجي��ش بلبنان والمؤلف م��ن صالح زيدان 
ويوسف سروجي.

ونال فريق التتابع سيدات ذهبية ترياثلون بطولة 
قائ��د الجيش بلبن��ان والمؤلف م��ن مايا الغضة 

ولوريس دنون ودعاء إسبر.
ونال فري��ق التتابع إناث ذهبي��ة ترياثلون بطولة 
الناق��ورة الدولية في ش��هر أيل��ول والمؤلف من 

لوريس دنون ونتاي حنون ودعاء إسبر.
ون��ال فريق التتاب��ع ذكور فضية بطول��ة الناقورة 
الدولية في ش��هر أيلول وتألف من محمد الموقع 

وغيث كيالي وسمير سليمان.

حققت رياضة بناء االجس��ام والقوة البدينة 
24 ميدالية متنوعة واس��تطاعت االستمرار 
ف��ي كس��ر الطوقي��ن اآلس��يوي والعالمي 
وتتقلد بهما بالميداليات وهذا مكسب كبير 

لهذه الرياضة.
األجس��ام  لبن��اء  آس��يا  غ��رب  بطول��ة   -
)البحرين(: أحرز المنتخب 2 ذهبية االولى 
لب��الل الحمال ف��ي وزن +100 كغ, رجال , 
والثاني��ة لمؤيد الدباغ وزن 75 كغ ش��باب, 
و4 فضي��ات أحرزها: توفيق العبود+ 75 كغ 
شباب, علي كرمو 172سم كالسيك فيزيك, 
وعلي كرموا فضية 172 فيزيك كالس��يك, 
ومحم��ود الش��غري فضي��ة وزن 80 ك��غ 
ماسترز, ومحمود الشغري 171 سم برونزية 
كالس��يك فيزيك, وبدر منق��ل وزن 80 كغ 

برونزية ماسترز.
- بطولة آسيا لبناء األجسام )الصين( أحرز 
فيها المنتخب الوطني 3 ميداليات, ميدالية 
فضية أحرزها عثمان حجو في وزن 80 كغ 

ماسترز, والثانية برونزية أحرزها بالل حمال 
وزن 100 كغ. والثالثة برونزية ربيع هاشم + 

182 سم فيزيك كالسيك.
- بطول��ة العالم لبناء األجس��ام )اإلمارات( 

شارك فيها العبان وأحرزا 2 ميدالية االولى 
فضي��ة أحرزه��ا رامي عقيل 171 س��م في 
كالس��يك فيزك والثانية برونزي��ة احرزها 
محمود الشغري 171 سم كالسيك فيزيك.

بطولة القوة البدنية
- بطولة آس��يا للقوة البدنية )هونغ كونغ(: 
ش��ارك المنتخب بثالثة العبين احرزوا 11 

ميدالية:
- أح��رز احمد عبد هللا: ذهبي��ة الديدليفت 
وفضية الس��كوات وبرونزية المجموع لفئة 

الرجال.
- واحرز عبد هللا فاض��ل ذهبية الديدليفت 
وفضي��ة الس��كوات وفضي��ة بن��ش برس 

وفضية المجموع لفئة الشباب.
- وتقلد زياد محمد فضية السكوات وفضية 
بنش ب��رس وفضي��ة الديدليف��ت وفضية 

المجموع لفئة الماسترز.
وبلغ مجموع الميداليات 24 ميدالية منها 4 

ذهب و14 فضة و6 برونز.

بانوراما

نالت الس��باحة الس��ورية غل��ت وفيرة 
من الميدالي��ات المتنوعة بالعام 2019 
وصلت إلى 26 ميدالية بواقع 7 ذهبيات 

و11 فضية و8 ميداليات برونزية.
في حصاد الذهب كان هناك 4 ميداليات 
ببطوالت دولية وميدالية ببطولة آس��يا 

واثنتان على الساحة العربية.
وفي رصيد الفضة نالت السباحة واحدة 
في بطولة العالم للماسترز و7 ببطوالت 
دولية وواح��دة في البطولة اآلس��يوية 
واثنتي��ن ببط��والت عربية أم��ا البرونز 
فتحققت 5 منها ببطوالت دولية و3 في 

بطولة آسيا.

شهدت الس��باحة الطويلة تألقًا لفراس 
مع��ال الذي زين��ت ص��دره ميداليتين 
ذهبيتي��ن ف��ي البطولتي��ن العربي��ة 
والدولية للماسترز بتونس في سباق 3 
كم ون��ال فضية بطولة العالم في كوريا 

بسباق 3 كم أيضًا.
وتوج صالح محمد بفضيتين في البطولة 

العربية بالكويت بسباقي 10- 5 كم.
وفي منافسات الس��باحة القصيرة تألق 
أيمن كلزية بش��كل الفت ون��ال )14( 
ميدالية بواق��ع 3 ذهبيات و6 فضيات 

و5 برونزيات هي بالتفصيل:
م��ن  ومثله��ا  فضي��ة  ميدالي��ات   3
البرونزي��ات ف��ي بطول��ة كأس مارتن 
الدولية التي أقيمت في ش��هر ش��باط، 

فن��ال الفض��ة بس��باقات 100-200 م 
فراش��ة و400م متنوع والبرونزيات في 
س��باقات 50 م فراش��ة و200 م متنوع 

و1500 م حرة.
ميدالية ذهبية في سباق 200 م فراشة 
وفضية س��باق 400 م متنوع في بطولة 
سلوفينيا الدولية التي أقيمت في آذار.

ون��ال كلزية أربع ميدالي��ات في بطولة 
تايلن��د الدولية التي أقيم��ت أيضًا في 
ش��هر آذار فحقق ذهبية س��باق 400 م 
متن��وع وفضية س��باق 200 م فراش��ة 
ن��ال  فيم��ا  500 م متن��وع  وفضي��ة 

البرونزية بسباق 100 م فراشة.
وفي الهن��د كان تواجد كلزية فعااًل من 
خالل بطولة آسيا فنال فيها ميداليتين.. 

األولى ذهبية بسباق 400 م متنوع ونال 
البرونزية بسباق 200 م فراشة.

وتقل��د الس��باح عمر عباس ف��ي العام 
2019 خمس ميداليات بواقع فضيتين 

و3 برونزيات.
وشارك عباس في بطولة تايلند الدولية 
نال خالله��ا فضية س��باق 200 م حرة 

وبرونزية 100 م حرة.
كما شارك في بطولة آس��يا بالهند نال 
ببدايتها فضية 200 م حرة ثم برونزيتي 

400م حرة و800 م حرة.
وف��ي الس��باحة القصي��رة أيض��ًا تقلد 
هم��ام معال ميداليتي��ن ذهبيتين في 
البطولتين الدولية والعربية للماس��ترز 

بسباقي 100 م فراشة.

الترياثلون.. 17 ميدالية في 7 مشاركات خارجية

المبارزة.. مشاركتان و11 ميدالية

السباحة.. 26 ميدالية )7 ذهب- 11 فضة- 8 برونز(

الرماية.. مشاركة 
وحيدة وبرونزية يتيمة

ف��ي  بفاعلي��ة  الج��ودو  رياض��ة  حض��رت 
االس��تحقاقات العربية بعد 9 س��نوات من 
س��نوات االنقط��اع واس��تطاعت أن تحصد 
األلقاب على المس��تويين الذك��ور واإلناث 
ولمختل��ف الفئ��ات العمرية كم��ا كان لها 
حض��ور طيب ف��ي عدد من االس��تحقاقات 
الدولي��ة وحقق��ت 40 ميدالي��ة بواقع )17 
ذه��ب- 16 فضة- 7برونز( وفق التسلس��ل 

التالي:
بطولة آس��يا )اإلمارات(: لم يس��تطع العبو 
المنتخب الوطني للجنسين من تحقيق أي 
ميدالية لكنهم قدموا مستويات فنية مقبولة 

ومشجعة.
دورة لبن��ان الدولي��ة: أقيمت ف��ي بيروت 
لفئات الش��باب والناشئين واألشبال للذكور 
واإلناث بمشاركة سورية قبرص لبنان, ومثل 
منتخبنا 19 العبا والعبة أحرزوا 8 ميداليات 
ذهبية و9 ميداليات فضية وبرونزية واحدة:

أصحاب الذهب: براءة عربي, محمد بيطار, أبي 
الحموي, مجد حاج قدور, س��ما كنعان, حسام 

خبلوص , ممد خانجي.)7 ميداليات ذهب(
اصح��اب الفض��ة: عبيدة أبو صع��ب, أحمد 
علي, عبد الق��ادر يحيى, مؤيد ناجي, محمد 
نجم, احمد زي��دان, راند الراه��ون, حال أبو 

راس, ليلى كنعان.)9 ميداليات فضة(

صاح��ب الميدالية البرونزي��ة: عبد الرحمن 
عبد الرحيم.

البطول��ة العربية )تون��س(: أقيمت البطولة 
في تونس ومثل المنتخب فئتان الناشئون 
واألشبال وشارك المنتخب السوري بالفردي 
والفرق وش��ارك بالبطولة 15 منتخبا بطولة 
الناش��ئين محم��د اليونس أح��رز ميدالية 
برونزي��ة, ومحمد ماج��د قدور أش��بال فاز 

بالميدالية البرونزية, س��ما كنعان ش��بالت 
وفازت بالميدالية البرونزية.

بطولة روس��يا الدولية للس��امبو: خرج منير 
غصن من الدور األول أمام كندي باإلنذارات 

وحل مهند شام بالمركز الخامس.
بطول��ة العالم للرج��ال )الياب��ان(: أقيمت 
بمش��اركة 120 دولة ولعب العب المنتخب 
عبد الس��الم قدور مع العب أردني وخس��ر 

أمامه آخر 10 ثوان. ولعب محمد قاس��م مع 
مغربي بطل أفريقيا وخسر أمامه باإلنذارات. 
البطولة العربية للرجال والشباب والناشئين 

ذكورا وإناثا)فردي وفرق( )األردن(:
- فري��ق الرجال: محمد قاس��م أحرز ذهبية 
بالف��ردي وفضية بالكاتا, س��ليمان الرفاعي 
أح��رز فضي��ة, مؤمن محفوظ أح��رز فضية, 
مهند ش��ام أح��رز برونزية, س��امح رمضان 
برونزية الفردي وفضية الكاتا, محمد غسان 
حيب��ا أحرز برونزية الف��ردي وفضية بالكاتا. 
ش��ارك فريق الرج��ال ببطولة الف��رق وأحرز 

الميدالية الذهبية.
- فريق الس��يدات: حس��نه س��عيد أحرزت 
ذهبية وزنها, حنان الس��لوم أحرزت ذهبية 
وزنه��ا, وحصل فريق الس��يدات على ذهبية 

الفرق.
- فريق الش��باب: حس��ن بيان أحرز ذهبية, 
محمد خانجي أحرز ذهبية, أسامة حيبا أحرز 

ذهبية وزنه, وأحرز الفريق ذهبية الفرق.
- فريق الشابات: كليمنص اسعد الفضية.

- فري��ق الناش��ئين محم��د اليون��س أحرز 
ذهبية وزن��ه بالفردي, عبد الرحمن أس��عد 

أحرز فضية وزنه.
- فري��ق الناش��ئات: س��ما كنع��ان أحرزت 

ذهبية وزنها.

جدول ميداليات الرياضة السورية لعام 2019بناء األجسام والقوة البدنية.. 24 ميدالية أبرزها في بطولتي آسيا والعالم 

الجودو.. 40 ميدالية وعودة فاعلة للبطوالت العربية

حققت الرماية ميدالية في مش��اركتها الخارجية 
الوحي��دة للع��ام 2019 وتقل��د المنتخب /فرق 
مختل��ط/ برونزية بطولة العرب للناش��ئين التي 
جرت في مدينة الشارقة اإلماراتية وتألف الفريق 
م��ن الالعبين خضر عيس��ى ولجين س��ليمان 
بقيادة المدرب س��يمون عب��اس، وماتبقى من 
نشاطات كانت تنفذ على الصعيد الداخلي فقط 

ألسباب خارجة عن اإلرادة.

مجموع برونز فضة ذهب اللعبة
124 21 37 66 رفع أثقال
40 7 16 17 جودو
45 12 18 15 مصارعة
31 4 13 14 رياضات خاصة
32 12 6 14 دراجات
30 9 10 11 فروسية
35 7 19 9 كيك بوكسينغ
19 6 4 9 ألعاب قوى
26 8 11 7 سباحة
15 4 4 7 جمباز
12 2 3 7 كرة الطاولة
17 5 6 6 ترياثلون
24 6 14 4 بناء األجسام
35 23 8 4 تايكواندو
21 9 8 4 الكاراتيه
11 3 4 4 مالكمة
10 4 2 4 شطرنج
4 1 3 كرة سلة
11 6 3 2 مبارزة
3 - 1 2 قوس وسهم
5 3 1 1 كرة قدم
1 - - 1 الكرة الطائرة

12 9 3 - بلياردو وسنوكر
6 4 2 - ريشة طائرة
5 3 2 - كرة المضرب
4 4 - - المواي تاي
1 1 - - رماية

579 172 196 211 المجموع

ربيع حمامة

مجموع برونز فضة ذهب اللعبة
104 24 44 36 أولمبياد الخاص
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ش��اركت منتخبات كرة المضرب 
في ع��دة اس��تحقاقات للواعدين 
وحقق��ت فيها نتائ��ج جيدة تدل 
عل��ى أن هناك خام��ات متميزة 
وتحتاج الرعاي��ة والصقل لترتقي 
في نتائجها إلى مواجهة الالعبين 
العربي  المس��توى  الكب��ار عل��ى 
واقتص��رت  والدول��ي  والق��اري 
عل��ى  الع��ام  ه��ذا  مش��اركتها 

البطوالت التالية:
- بطول��ة دول غرب آس��يا للفرق 
أقيم��ت ف��ي )البحري��ن( احتل 

المنتخب المركز السادس.
- بطول��ة كأس ديفيز للناش��ئين 
المنتخب  وأحرز  )سيريالنكا(  في 

الميدالية البرونزية.
- تصفي��ات بطول��ة العال��م في 
المنتخ��ب  وأح��رز  )ماليزي��ا( 

الميدالية البرونزية.

- بطول��ة كأس ديفي��ز للرج��ال 
فيه��ا  أح��رز  في)س��نغافورة( 
وميدالية  الثاني  المركز  المنتخب 

فضية.
- بطول��ة كأس العالم للناش��ئين 
في أمريكا من قدم مستوى جيدا 

في االداء وبترتيب متأخر.
- بطول��ة ن��ادي الداه��وك أحرز 
فضي��ة  ميداليتي��ن  المنتخ��ب 

وبرونزية.
 5 الميدالي��ات  مجم��ع  وبل��غ 

ميداليات منها 2 فضة و3 برونز.

اقتصرت مشاركات اتحاد الكيك بوكسينغ الخارجية 
لعام 2019 على البطولة العربية وبطولة العالم لألندية 
اللت��ان أقيمتا في األردن وحقق فيهم��ا 35 ميدالية 

بواقع )9 ذهب- 19 فضة – 7 برونز(.
البطول��ة العربية: أحرز المنتخ��ب 12 ميدالية منها 3 
ذهب و5 فضة و4 برونز على النحو التالي: وائل السعيد 
)ذهبية الف��ل كونتاكت بوزن ٨٦كغ( ومحمد حمادة 
)ذهبية س��يمي كونتاك��ت وبرونزية ف��ل كونتاكت 
بوزن ٦٣كغ( بش��ار العلي )ذهبية كيك اليت وفضية 
لوكيك وبرونزي��ة فل كونتاكت لوزن ٥١كغ( وش��هد 
ريحاوي )ذهبية اليت كيك وفضية سيمي كونتاكت 
وبرونزية فل كونتاكت وزن ٤٥كغ( وجاس��م الشعلة 
)فضي��ة فل كونتاكت بوزن ٨١كغ( وأحمد مقس��ومة 
)فضية ف��ل كونتاكت وفضية لوكي��ك لوزن ٦٠ كغ( 

ونشأت حرح )فضية لوكيك بوزن ٦٩كغ(.
بطولة العالم لألندية )األردن(: أقيمت بمشاركة 325 
العبًا من ٤٣ ناديا من 16 دولة حققت األندية السورية 
)الجيش والشعلة والكفر والعربي والشرطة وقدسيا( 
23 ميدالية بواقع ٦ ميداليات ذهبية و١٤ فضيات و٣ 

برونزيات وفق التالي:
نادي الكفر: ايناس البني )ذهبية فل كونتاكت شابات 
وفضية فل كونتاكت وس��يمي سيدات( نيفين الخير 
)ذهبية س��يمي وفضية فل كونتاكت س��يدات( يارا 
خضير )فضية كونتاكت وس��يمي ش��ابات وبرونزية 

كونتاكت س��يدات( زينة ابو حس��ن ذهبية كونتاكت 
وفضية سيمي سيدات(.

نادي العربي: اس��امة الحلبي )فضية س��يمي رجال( 
رواد التق��ي )ذهبي��ة س��يمي رجال( ماجد ش��جاع 

)فضية كونتاكت شباب وبرونزية سيمي شباب(.
ن��ادي الجي��ش: زينب المحم��د )فضي��ة كونتاكت 

وفضية سيمي سيدات(.

نادي الجهاد: سلمان عيسى )فضية سيمي رجال(.
نادي الش��علة: اياس النجم )فضية كونتاكت وفضية 

.)k1
نادي الشرطة: وائل السعيد )ذهبية كونتاكت وذهبية

k1 رجال(.
نادي قدس��يا: محمد مراد س��يدا )فضي��ة كونتاكت 

شباب( وعلي تكروري )برونزية k1 رجال(.

س��جلت رياض��ة الدراج��ات نتائ��ج ايجابي��ة 
عل��ى مس��توى المنتخب الوطن��ي والالعبين 
المغتربين خارج الوط��ن الذين مثلوا منتخبنا 
بحضوره��م المميز في العدي��د من البطوالت 
والملتقيات الدولية وس��جلوا نتائج جيدة وفق 

التالي:
بطول��ة آس��يا )أوزبكس��تان(: ش��ارك الالعب 
محمد منار الريس المغترب في هوالندا وأحرز 
ف��ي الفردي العام المركز 26 وفي بطولة فردي 
ضد الس��اعة المركز 11, وأحرز احمد بدر ويس 
المغت��رب في سويس��را المركز 9 في س��باق 
الفردي ض��د الس��اعة والمركز 27 في س��باق 

الفردي العام.
بطولة العالم )أوزباكستان(: شارك الالعب نذير 
الجاس��ر وجاء ترتيبه في الفردي العام بالمركز 
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- شارك الالعب نذير الجاسر في 31 بطولة في 
س��باقات بألمانيا بلد اغترابه وس��جل النتائج 
التالية: ش��ارك ف20 سباق منها طريق ودوران 
وض��د الزمن وف��ردي عام ومضم��ار واحرز 11 
ميدالية منها 4 ذهب 3 فضة وفي بطولة ألمانيا 
6 برونز, وجاء بباقي البطوالت ضمن 10 األوائل 

باستثناء سباقين جاء متأخرًا نسبيا.
- شارك الالعب احمد بدر ويس في10 سباقات 

في بلد اغترابه بسويسرا أحرز خاللها 1 ميدالية 
ذهبية و3 برونز.

- ش��ارك الالعب منار الريس في مكان إقامته 
في هوالندا في 10 س��باقات ف��ردي عام أحرز 

فيها 6 ذهبيات, 1 فضة 1 برونز.
- شارك الالعب سامي الحديد في مكان إقامته 
في بريطانيا ب�10 سباقات فردي عام أحرز فيها 

3 ذهبيات 1 فضة و2 برونز.
- شارك محمد طارق الموقع في مكان إقامته 
بألمانيا ب�3 س��باقات مضم��ار أحرز بها 2 فضة 

و1 برونز.
مجموع الميداليات: بلغ عدد الميداليات التي 
تقلدها 5 العبين في المشاركات الخارجية 32 

ميدالية منها 14 ذهب و6 فضة و12 برونز. 

بانوراما

بانوراما الرياضة السورية لعام 2019

حقق��ت رياضة رفع األثق��ال أعلى رصيد من 
الميداليات بي��ن ألعابنا الرياضية خالل عام 
2019 ج��اء معظمها ف��ي البطول��ة العربية 
لجميع الفئات فيما جاءت بقية الميداليات 
ف��ي بطولتي آس��يا وغ��رب آس��يا وبطولة 
دولي��ة في سويس��را وبلغ رصي��د منتخبات 
األثق��ال 124 ميدالية بواقع )66 ذهبية و37 
فضي��ة و21 برونزي��ة(.. م��ع تفاصيل نتائج 

المشاركات. 
- بطولة غرب آس��يا )س��لطنة عمان(: أحرز 
عب��د القادر األمين 8 ميداليات منها 3 ذهب 

و1 فضة ناش��ئين و3 برونز ش��باب و1 برونز 
خط��ف رجال, وحقق محمد اس��امة مثلج 6 
ميداليات متنوع��ة 2 ذهب و1 فضة 3 برونز 
ناش��ئين, ونالت ميرنا حس��ن 9 ميداليات 

ذهب سيدات, شابات, ناشئات.
- بطولة آس��يا رجال )الصين( وشارك فيها 

معن أسعد وأحرز برونزية رفعة الخطف.
- بطولة العالم للناش��ئين )أمريكا( وشارك 

فيها أحمد علي وحقق فيها 3 برونزيات.
- بطول��ة التحدي )سويس��را( ش��ارك فيها 
رباعنا الدولي معن اس��عد وتقل��د الميدالية 

الذهبية لوزن فوق 109كغ.
- البطولة العربية لرفع األثقال لفئات الرجال 
والناشئين  والش��ابات  والشباب  والسيدات 

والناش��ئات (األردن): أقيمت بمشاركة 168 
العبًا والعبة يمثل��ون 16 دولة, وجاء تتويج 
منتخبن��ا بالمركز األول بع��د حصول أبطالنا 
وبطالتنا على 96 ميدالي��ة بواقع 51 ذهبية 
و35 فضية و10 برونزيات وعلى النحو التالي:
فئة اإلن��اث: حققت بطالتنا في مس��ابقات 
الناشئات والش��ابات والسيدات 45 ميدالية 
بواقع 27 ميدالية ذهبية و18 ميدالية فضية 
جاءت ع��ن طريق الالعبات لبانة الش��مالي 
)6 فضي��ات( وريم��ا محم��د رش��ه )ثالث 
ذهبيات( وماري حس��ن )6 ذهبيات( وريما 
رش��ا )ذهبيتين وفضية( وميرنا حس��ن )6 
ذهبي��ات و3 فضيات( وم��اري جغيلي )6 
ذهبيات) وحنين إحسان )6 ذهبيات( ربوع 

سليمان )6 فضيات(
فئة الذك��ور: وحقق أبط��ال منتخبنا بفئات 
الرج��ال والش��باب والناش��ئين 51 ميدالية 
بواق��ع 24 ذهبية 17 فضي��ة و10 برونزيات 
جاءت عن طريق الالعبين جعفر ميا )2ذهب 
و1فضية( ويحي��ى الغفير )ذهبيتان وفضية 
و3 برونزي��ات(, وتوفيق فات��ه )6 فضيات( 
وعب��د القادر االمين )2 ذهب 4 فضة( وعلي 
س��عود )2 ذه��ب 4فض��ة( ومج��د جغيلي 
)١ذه��ب و2 فضة( ومحم��د قربي )3 برونز( 
وسعيد الجاس��م )2ذهب 1١فضة( ومحفوظ 
س��اعود )1 فضة و2 برونز( وعز الدين الغفير 
)3 ذه��ب و1 فضة و2 برون��ز( ومؤيد النجار 

)6 ذهب(.

رفع األثقال.. 124 ميدالية معظمها في البطولة العربية

س��جلت المنتخبات الوطنية للرياض��ة الخاصة نتائج 
جيدة في المش��اركات الخارجية وأحرزت 31 ميدالية 
منوع��ة منها 14 ذه��ب و13 فضة 4 برونز, اس��تطاع 
بطلنا خالد محم��د أن يحقق نتائج جيدة والعودة الى 
اشراقته وتحقيق نتائج متميزة دفعت به لحجز إحدى 
بطاقات التأهل إلى بارالمبيك طوكيو 2020, وتجلت 

مشاركاتها في العديد من البطوالت.
بطولة فزاع الدولية للق��وة البدنية )اإلمارات( أحرزت 
نورة بدور ذهبية, وبس��ام سوسق فضيتين في العاب 
القوى, ووسيم رزق فضية وعالء عبد اسالم فضيتين, 
وعب��د الحكيم البك��ر فضي��ة ومحمد خال��د محمد 

ذهبيتين.
- الدورة الدولية للريشة الطائرة: شاركت هيفاء منصور 

بدورة دبي الدولية الريش��ة الطائرة وأحرزت ذهبيتين 
وفضيتين.

- واحرز عالء عبد الس��الم ف��ي ملتقى تونس الدولي 
ذهبية وفضية, ومحمد خال��د محمد ذهبية وفضية, 

وعلي أسعد ذهبية وفضية.
- بطول��ة العال��م للق��وة البدنية: احرزت ن��ورة بدورة 

برونزية.
- الدورة الثانية لغرب آس��يا: شارك عالء عبد السالم 
وتقلد ذهبيتين وعلي اسعد ذهبيتين, وشادي عيسى 

فضية, وعالء اليوسف برونزية, وزياد اندرون برونزية.
- بطول��ة العالم أللعاب القوى في )دبي(: تقلد محمد 
خالد محمد الميدالية الفضية, وفاز عالء عبد الس��الم 

بالميدالية البرونزية.

الرياضات الخاصة.. 31 ميدالية 
وتأهل خالد محمد إلى بارالمبيك طوكيو 

الكيك بوكسينغ.. 35 ميدالية في البطولة العربية وأندية العالمالدراجات.. 32 ميدالية في بطوالت وملتقيات دولية

صبحي أبو كم

مش��اركتان لرياضة الجمباز خالل 
ع��ام 2019 كان��ت حصيلته��ا 15 
ميدالي��ة متنوعة بواقع )7 ذهب- 

4 فضة – 4 برونز(
البطول��ة العربي��ة لكاف��ة الفئات 
العمرية من الجنسين التي أقيمت 
ف��ي تونس وكان��ت حصيلتها 12 
الشباب  لمنتخبي  منوعة  ميدالية 

والناشئين.
فئة الناشئين: أحرز الالعب عبد هللا 
طراب ثالث ذهبيات في الحركات 
األرضية وطاولة القفز وجهاز الحلق 
وثالث برونزيات في حصان الحلق 

والحلق والفردي العام.
فئة الش��باب: ف��از الالع��ب فايز 

الح��ركات  بذهبي��ة  الش��ربجي 
األرضية وفضية منصة القفز بينما 
نال��ت نايا الغزي ث��الث ذهبيات 
وبرونزي��ة في منافس��ات الجمباز 

اإليقاعي.
ش��ارك في البطول��ة 12 دولة هي 
مصر واألردن والسعودية والسودان 
والكويت  وقطر  والعراق  وس��ورية 
والبحري��ن  والمغ��رب  وليبي��ا 

باإلضافة إلى البلد المضيف.
بطول��ة دب��ي الدولي��ة للجمب��از 
نايا  الالعب��ة  حقق��ت  اإليقاع��ي: 
الغزي ث��الث ميداليات فضية في 
مس��ابقات الكرة والشريط والحبل 

لفئة الناشئات.

الجمباز.. مشاركة وحيدة و12 ميدالية عربية

التايكواندو.. 35 ميدالية منوعة لكافة الفئات العمرية 
اس��تطاع اتح��اد التايكوان��دو أن يك��رس 
نجاحاته في البط��والت الخارجية بالفئات 
العمري��ة ويحص��د 35 الميدالي��ة منوع��ة 
في البط��والت التي ش��ارك به��ا دوليا أو 
بالبط��والت القارية خاصة بعد اس��تخدامه 
المستخدمة  الحديثة  واألدوات  للتجهيزات 
من قبل الالعبين المنافسين في البطوالت 
الخارجي��ة, والنتائ��ج الت��ي حققه��ا ف��ي 

البطوالت..؟
- بطول��ة الصداق��ة الدولية: الت��ي نظمتها 
روس��يا وحقق فيه��ا المنتخ��ب الوطني 5 
ميداليات منوعة منها ذهبية أحرزتها جنى 
الصيداوي, وفضية أحرزته��ا أوج الذهبي, 
و3 برونزي��ات لكل من محم��د البعلي, آية 

مبارك, نبال دواليبي.

- بطول��ة الفجي��رة الدولي��ة المفتوحة في 
اإلم��ارات: أحرز فيه��ا المنتخ��ب الوطني 
5 ميدالي��ات منه��ا ذهبية ف��ازت بها أوج 
الذهب��ي و4 برونزيات فاز به��ا كل من آية 
مبارك, محمد بعل��ي. نبال دواليبي, احمد 

الصياد.
- بطولة آسيا للشاب والشابات في األردن: 
أحرز المنتخب الوطني 3 برونزيات فاز بهما 

محمد سالمة, شمس أحمد, أية مبارك.
- بطول��ة بيروت الدولي��ة المفتوحة: حقق 
المنتخ��ب 22 ميدالية منه��ا 2 ذهب, و7 

فضة و13 برونزية. 
وبل��غ مجم��وع الميداليات الت��ي حققتها 
منتخب��ات التايكوان��دو 35 متنوعة منها4 

ذهب و8 فضة, 23 برونز.

الق��وس  بعث��ة  تألق��ت 
مش��اركتها  في  والس��هم 
 2019 بالع��ام  الخارجي��ة 
عبر البطول��ة العربية التي 
أقيمت في تونس بش��هر 
تشرين اول للذكور واإلناث 
على  بالحصول  وتوجته��ا 

ذهبيتين وفضية.
الذهب نالت��ه الالعبة هال 
تللو والالع��ب زين بجعة، 
فيما ن��ال الالع��ب خضر 

جليكو الميدالية الفضية.

كرة المضرب.. 5 ميداليات في 6 مشاركات

القوس والسهم.. ذهبيتان وفضية في مشاركة وحيدة 
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بطولة آس��يا )اإلمارات( توج العب 
منتخبنا وائل الس��عيد بالميدالية 
البرونزية لوزن 91 كغ والالعبة ناديا 
السيد ببرونزية وزن 63 ونصف كغ, 
شارك بالبطولة 300 العب من 30 
بالالعبين  منتخبن��ا  وتمثل  دولة, 
حي��ان جمية ل��وزن 60 كغ وعلي 
حافظ ل��وزن 75 كغ وأحمد عبدي 
لوزن 86 كغ ووائل الس��عيد لوزن 
91 كغ والالعبة ناديا الس��يد لوزن 

63 ونصف كغ.
البطولة العربية (اإلمارات): أحرز العب 

منتخبنا الوطني عل��ي حافظ برونزية 
وزن 75 كغ وعال الش��عار برونزية وزن 

60 كغ, وش��ارك في البطولة أكثر من 
100 العب والعبة مثلوا 15 دولة.

توج��ت البعث��ة الس��ورية لألولمبي��اد الخ��اص 
مش��اركتها بدورة األلع��اب العالمي��ة لألولمبياد 
الخ��اص )أبو ظب��ي 2019( بحصيل��ة كبيرة من 
الميداليات ف��ي جميع المنافس��ات بلغت 104 
ميدالي��ات متنوعة بواق��ع 36 ذهبية و44 فضية 

و24 برونزية.
السباحة: حقق الالعب سامي مرعي ذهبية سباق 
50 م فراش��ة ذكور وحققت الالعبة تسنيم البزرة 
ذهبية س��باق 25م حرة إناث, وحققت سنا شيخ 

الشباب ذهبية مسابقة 50 م فراشة.
الريش��ة الطائرة: حققت الالعبة ياس��مين بدران 
ميدالي��ة ذهبي��ة وحق��ق الالعب راكان س��المة 

ميدالية برونزية
الحراكي  الالعبت��ان رفي��ف  البولين��غ: حقق��ت 
وإخ��الص عودة فضية الدبل للبنات, حقق العبونا 
برونزية الفرق عبر خالد أبو الدهب ومهند الرفاعي 

ومروة زريفة ورحاب رضوان.
التنس األرضي: حققت الالعبة نور الحلبي ميدالية 
فضي��ة والالعبة هانيا النابلس��ي ميدالية برونزية 

ونال الالعب عبادة سيف ميدالية برونزية.
ألع��اب القوى: حقق الالعب محمد حجار ميدالية 
ذهبية في مسابقة 5000 م جري, وحققت الالعبة 

نورما السفكوني برونزية رمي الرمح القصير.
البوتش��ي: حققت الالعبة بالس��م عبدو ميدالية 
ذهبية, وحققت الالعبة ريم النجار ميدالية فضية, 

وأحرز عالء األشقر ذهبية الفردي.
الجمب��از: حقق��ت الالعب��ة بتول خّل��وف ثالث 
ذهبي��ات والالعبة بتول س��المة ذهبي��ة واحدة 
والالعبة هبة الداغستاني ذهبية وفضية وبرونزية 
والالعبة جنى الفرحان ذهبي��ة وفضية وبرونزية, 
وأحرز الالعب عبد الرحمن موسى 6 ذهب وفضية 

واح��دة ونال الالعب طه الدي��ري 2 ذهب 2 فضة 
2 برونز وفاز الالع��ب عبد الحليم النبهان بذهبية 
واحدة و3 فضيات, وحقق الالعب عبد هللا ريش��ة 

2 فضة و4 برونز.
رفع األثقال: نال الالع��ب ليث دقدوق 4 فضيات 
والالعب��ة نجمة العموري ذهبية وفضية, وحققت 
الالعبة أسماء ناصر الدين ذهبية الرفع من البنش 
وثالث فضيات بمجموع رفع��ات 177.5 كغ كما 
حقق الالعب عبد الرحمن الحلبي فضية التقبين 

وفضية الس��كوات وفضية البن��ش وفضية العام 
بمجموع رفعات 340 كغ.

التزلج المدولب: حقق الالعب عبد الرحمن خّياط 
ذهبي��ة مس��ابقة 200 م تتابع وحقق��ت الالعبة 
آي��ة إس��ماعيل  ذهبي��ة مس��ابقة 200 م تتابع 
وذهبية مس��ابقة 30 م مستقيم, وحققت الالعبة 
لم��ا التّج��ار برونزية 30 م متع��رج والالعبة لمى 
الديرعطاني فضيتي 30 م متعرج و30 م مستقيم 
وحق��ق الالعب عبد الرحمن الخي��اط فضية 100 
م مس��تقيم وحقق��ت الالعبة لين��ا الدير عطاني 

الميدالية الفضية في مسابقة 30 م متعرج
كرة الطاولة: أح��رزت الالعبة يمامة الهزاع ذهبية 
الف��ردي والالعبة رهف س��ليمان فضية الفردي, 
وحقق الالعب مع��اذ أبو خض��ور ميدالية ذهبية 

والالعبة رهف سليمان ميدالية فضية.
الدراج��ات: أحرز الالع��ب أحمد عاش��ور ذهبية 
ضد الزمن والالعبة نور عاقول فضية خمس��ة كم 
والالعبة آية برغل فضية 2 كم ضد الزمن, وحققت 
ح��ال جبر ميدالي��ة ذهبية وآية برغ��ل الميدالية 

الفضية
الج��ودو: نالت الالعبة ش��يرين حس��ن ميدالية 

ذهبية.

ش��هدت ك��رة الس��لة الس��ورية 
خالل الع��ام )2019( الكثير من 
األح��داث التاريخي��ة يأت��ي في 
الستضافة  دمشق  عودة  مقدمتها 
بطوالت قارية بع��د غياب تجاوز 
ثمانية أع��وام وتتويج المنتخب 
الوطن��ي للناش��ئات )تح��ت 16 
عامًا( بلق��ب بطولة غرب آس��يا 
ولقب بطولة األردن الدولية ولقب 
بطولة الش��ارقة الدولية ومشاركة 
منتخ��ب الس��يدات بع��د غياب 
طويل ببطولة غرب آسيا واحتالله 
المركز الثاني،...إليكم التفاصيل: 
- بطولة غرب آسيا: توج منتخبنا 
الوطن��ي للناش��ئات )تح��ت 16 
عامًا( لكرة الس��لة بط��اًل لبطولة 
آس��يا  غ��رب  دول  منتخب��ات 
دمشق  اس��تضافتها  التي  األولى 
بمشاركة منتخبات لبنان والعراق 
وس��ورية بع��د أن ف��از منتخبنا 
بالمب��اراة النهائي��ة على منتخب 
لبن��ان )49/57( وعلى المنتخب 

العراقي )16/60( 
ت��ّوج  الدولي��ة:  األردن  دورة   -
منتخبنا الوطني للناشئات )تحت 

األردن  دورة  بلق��ب  عام��ًا(   16
بالمباراة  بف��وزه  الودية  الدولي��ة 
األردني  المنتخب  عل��ى  النهائية 
ق��د  منتخبن��ا  وكان   )41/50(
تصدر ال��دور األول بعد فوزه على 
المنتخب األردني )39/57( وعلى 

المنتخب العراقي )20/49(.
بطول��ة الش��ارقة الدولي��ة: تّوج 
بلقب  للناشئات  الوطني  منتخبنا 
دورة الش��ارقة اإلماراتي��ة الودية 
التي ش��هدت مش��اركة 4 فرق ، 

بفوزه ف��ي المب��اراة النهاية على 
أكاديمية جام 30/47 ، وكان قد 
فاز على فريق أكاديمية جام في 
ال��دور األول 27/52 كما فاز على 
فريق ه��وب دريم الهندي 18/77 
وعلى مؤسس��ة الش��ارقة لرياضة 

المرأة 31/79.
- بطولة غرب آسيا: أحرز منتخب 
السيدات المركز الثاني في بطولة 
غرب آس��يا األول��ى للمنتخبات 
الس��يدات الت��ي أقيم��ت في ا 

منتخب��ات  بمش��اركة  األردن 
)األردن ولبنان وإيران وس��ورية( 
حي��ث خس��ر منتخبن��ا المباراة 
أمام   )74/48( بف��ارق  النهائي��ة 
منتخبنا  وكان  لبن��ان  منتخ��ب 
تأه��ل للمباراة النهائي��ة بعد أن 
احت��ل المركز الثان��ي في ختام 
مباريات الدور األول )حيث سبق 
له الف��وز على األردن والخس��ارة 
لبن��ان( فاز عل��ى منتخب  أمام 

إيران )61/68(

العالم: احتل  - تصفي��ات كأس 
المركز  للرجال  الوطن��ي  منتخبنا 
بتصفي��ات  واألخي��ر  الس��ادس 
 )2019 )الصي��ن  العال��م  كأس 
بع��د أن خس��ر مبارات��ه األولى 
بالناف��ذة السادس��ة )واألخي��رة( 
من تصفي��ات كأس العالم أمام 
منتخب كوريا الجنوبية في بفارق 
)13( نقط��ة )87/74( ثم خس��ر 
أمام منتخب الصين بفارق )31( 
نقط��ة )90/59( وعلى ضوء هذه 

الخسارة يكون منتخبنا قد احتل 
المرك��ز األخير من مش��وار الدور 
الثان��ي م��ن التصفي��ات برصيد 
س��ت خس��ارات أمام منتخبات 
الجنوبي��ة  وكوري��ا  )نيوزيلن��دا 
والصين( بع��د أن احتفظ بنتائج 
مواجهات��ه م��ع بقي��ة منتخبات 
المجموع��ة وهم��ا منتخبا لبنان 
واألردن وأيضًا س��بق له الخسارة 

أمامهما ذهابًا وإيابًا.
- دورة الصداقة )ايران(: ش��ارك 

منتخبنا الوطني للناشئين )تحت 
17 س��نة( ببطولة ودية في إيران 
حيث حق��ق بمباري��ات البطولة 
فوزًا صعبًا على المنتخب القطري 
)70/80( وخس��ر أم��ام منتخب 
إيران )تح��ت 16 عامًا( )65/40( 
وأمام منتخب إي��ران )تحت 18 
عام��ًا( بف��ارق )94/41( وأم��ام 

منتخب زانجان )69/85(.
- بطولة غرب آس��يا: شارك رجال 
الجي��ش ببطولة غرب آس��يا التي 

أقيم��ت بالع��راق ورغ��م تأهل��ه 
بالمرحل��ة  اآلس��يوية  للنهائي��ات 
األولى لكن إلغ��اء المرحلة الثانية 
حرمه من المش��اركة القارية، وقد 
خس��ارات  لثالث  الفريق  تع��رض 
متتالية وحقق ف��وزُا وحيدًا حيث 
اإليراني  بتروش��يمي  أمام  خس��ر 
بفارق )20( نقطة )93/73( وأمام 
نفط بغ��داد العراقي بف��ارق )28( 
نقط��ة 88/60 وأمام تش��يميدور 
اإليراني بفارق )25( نقطة )80/55( 
وفاز على قلنديا الفلسطيني بفارق 

)17( نقطة )67/84(.
الدولية: ش��ارك فريق  دورة دبي 
نادي الوحدة ب��دورة دبي الدولية 
وخ��رج من ال��دور رب��ع النهائي 
أم��ام الرياضي اللبنان��ي بعد أن 
خس��ر بفارق )22( نقط��ة وكان 
الثالث  المركز  الوحدة قد احت��ل 
بالمجموع��ة األولى بعد أن حقق 
فوزي��ن متتالي��ن على حس��اب 
فري��ق الجامع��ة األميركية بدبي 
بف��ارق )35( نقطة وعلى منتخب 
اإلم��ارات بف��ارق )9( نق��اط ثم 
متتاليتين  لخس��ارتين  تع��رض 
أمام مايت��ي الفلبيني بفارق )4( 
نقاط وأم��ام الهومنتمن اللبناني 

بفارق )14( نقطة.

سورية - دمشق - برامكة
هاتف: 2125809 - فاكس: 2119745 - ص.ب. 967
alitihad82@gmail .com - www.alitihad.org المدير الفنيمدير التحريررئيس التحرير

أيهم الحمزاويأن����ور البك��رم. سالم عالوي

بانوراما

شاركت رياضة الشطرنج بالبطوالت والمهرجات 
المختلفة التي بلغت )10( خالل العام المنصرم 
توج��ت خالله��ا بتس��ع ميدالي��ات بواقع)4( 
ذهبيات و)4( برونزيات وفضيتين وبالتفصيل..
ش��اركت بعثة الش��طرنج في البطول��ة العربية 
للف��رق بتون��س خ��الل ش��هر آذار ونال��ت 3 
ميداليات: ذهبية فردية لبش��ير عيتي وفضية 
فرقي��ة لمنتخبنا وبرونزية فردي��ة لمالك قونيه 

لي.
وحضر التتويج في بطولة العرب للفئات العمرية 
باألردن للجنسين خالل شهر تموز ونالت البعثة 

)3( ميدالي��ات متنوع��ة بواقع ذهبي��ة لرامي 
طلب لفئة )6( س��نوات ذك��ور، وفضية اإلناث 
لكريس��تين وس��وف فئ��ة )8( س��نوات، ونال 

حسين عبود برونزية فئة )12( سنة.
وف��ي مهرج��ان البق��اع الدولي توج��ت بعثة 
الشطرنج بثالث ميداليات منها برونزيتان آلرام 
آدم وسوس��ن فرعون وذهبية ألمجد النسر في 

فئة )14( سنة.
وتقل��د ط��الل الزعي��م بذهبي��ة بطولة آس��يا 
للمخضرمين التي أقيمت في كازاخستان خالل 

.IM شهر ايلول ونال اللقب الخامس لسورية

شهد العام 2019 خمس مشاركات لرياضة البلياردو 
والس��نوكر نالت خاللها )12( ميدالية متنوعة بواقع 

)3( فضيات و)9( برونزيات.
البداية من آخر المش��اركات الت��ي كانت قبل ايام 
من نهاية العام وحققت فيها اللعبة أربع ميداليات 
متنوع��ة في بطولة غرب آس��يا الت��ي أقيمت في 
العاصم��ة البحريني��ة المنامة، بواق��ع فضية ليزن 
الحداد في منافس��ات الس��نوكر )6( كرات للرجال 
وبرونزيتين في مس��ابقة بلياردو )8( كرات لباسم 
عبود في فئة الرجال والالعب الواعد وس��ام الدكاك 
في فئة الش��باب تح��ت ١٨ س��نة، وبرونزية ليزن 

الحداد في بطولة سنوكر تحت 21 سنة.
وفي كأس العرب لفرق سنوكر نال منتخبنا برونزية 

ومؤلف م��ن الالعبين ي��زن الحداد وباس��م عبود 
وهيثم ش��يخ خليل ومحمود المرادن��ي، كما نال 
منتخبنا برونزية فرق بليادرو 8 كرات عبر الالعبين 
باسم عبود وميشيل زهرا وسام دكاك وأزهر الزيبق.
وتقل��د فريقن��ا أيضًا برونزي��ة بطول��ة العرب فرق 
بلي��اردو 9 كرات، ونال ميش��يل زه��رة فضية فرق 
الع��رب للبليادرو 9 كرات ونال ي��زن حداد برونزية 
فردي س��نوكر العربية تحت 21 سنة وحصل وسام 
دكاك عل��ى برونزية فردي العرب للبليادرو 8 كرات 
تحت 18 س��نة كما نال الالعب نفسه فضية فردي 
العرب للبلياردو 9 كرات تحت 18 س��نة كماشارك 
يزن الحداد في بطولة فردي العرب للس��نوكر وتقلد 

بالبرونزية.

الشطرنج.. مشاركات عديدة و10 ميداليات

البلياردو والسنوكر.. 12 ميدالية منوعة في خمسة استحقاقات

األولمبياد الخاص: 104ميداليات متنوعة في دورة األلعاب العالمية )أبو ظبي 2019(

بانوراما الرياضة السورية لعام 2019

أبي شقير

شاركت كرة اليد في البطوالت الخارجية على مستوى االندية ذكورا وإناثا 
وكانت نتائجها مقبولة بعد انقطاع اس��تمر طلي��ة أيام االزمة التي مرت 

بها البالد.
- ش��ارك ناديا الش��رطة والنبك في بطولة االندية العربية للسيدات التي 
استضافتها األردن وحل فريق الشرطة في المركز الرابع والنبك في المركز 

الخامس.
- ش��ارك نادي الجيش في بطولة األندية اآلس��يوية التي نظمتها االردن 

وحل في المركز السابع.

حضرت الك��رة الطائرة خالل 
العام الفائت في اس��تحقاق 
وحيد هو مش��اركة منتخبنا 
الوطني في دورة لبنان )ظهور 
الش��وير( بدعوة من االتحاد 
اللبناني والتي اقيمت تحت 
وبرعاية وزير الدفاع اللبناني 
وقد نج��ح منتخبنا بالتتويج 
بلق��ب الدورة بع��د فوزه في 
مباريات��ه الث��الث حيث فاز 
في المباراة األولى على فريق 
نادي األن��وار 3 – صفر وعلى 
نادي القلمون 3 – 1 وختمها 
النهائية  المب��اراة  بالفوز في 
الجي��ش  منتخ��ب  عل��ى 
اللبناني 3 – 2 وتسلم كأس 
البطولة من قبل وزير الدفاع 

اللبناني إلياس أبو صعب

اقتصرت مش��اركات الريشة الطائرة 
على مش��اركة واحدة خ��الل العام 
لع��دم تع��اون المحي��ط العرب��ي, 
ومس��توى الريش��ة الطائرة السورية 
غير منافس آس��يويا, م��ع اقتراب 
العام من نهايته ش��ارك في بطولة 
واحدة بغرب آس��يا باألردن للفئات 
العمرية تح��ت 15/ 17 عاما والتي 
ش��ارك به��ا 8 ف��رق وحق��ق فيها 
المنتخب��ان الوطني��ان 6 ميداليات 
لناريمان  المختل��ط  الزوجي  فضية 
البكر وعلي الكع��ود وفضية زوجي 
اإلناث لبراءة العلي ويارا الس��واس 
و4 برونزي��ات ف��ي فردي 17 س��نة 
لالعبة يارا الس��واس وزوجي الذكور 

لعلي الكعود وروني عثمان والزوجي 
المختلط لط��الل اآلغا وبراءة العلي 

وزوج��ي اإلن��اث تح��ت 15 س��نة 
لناريمان البكر ومي إسماعيل.

كرة اليد.. مشاركتان آسيوية 
وعربية في بطولة األندية

الكرة الطائرة... 
ذهبية دورة لبنان

الريشة الطائرة.. 6 ميداليات في بطولة غرب آسيا

المواي تاي.. أربع برونزيات في بطولتي العرب وآسيا

كرة السلة.. منتخبنا الوطني للناشئات بطاًل والسيدات وصيفًا لغرب آسيا
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طوت كرتنا الوطني��ة صفحة العام 2019 
بحلوه��ا ومره��ا، وها هي تعي��د ترتيب 
أوراقه��ا لتفرده��ا من جدي��د بتحديات 
هامة تقص خاللها شريط المنافسات يوم 
الخمي��س القادم عبر بوابة نهائيات كأس 
أولمبينا  األولمبي��ة..  للمنتخبات  آس��يا 
كش��ف عن نفس��ه كمنتخب قوي يلعب 
ك��رة ممتعة فتأهل بج��دارة لتايلند ونال 
دفعة معنوية بنيله بطولة الصين الدولية.

على صعي��د الرجال كان الختام مس��ك 
الع��ام في التصفيات اآلس��يو مونديالية، 
وتجاوزن��ا مطب البداية في كأس آس��يا 
اإلم��ارات 2019 وم��ا تالها م��ن عراقيل 

وعثرات..
الحس��رة ضربت بختام مشاركة منتخبي 
الشباب والناشئين في التصفيات القارية 
فخرج��ا معًا وتك��رر األمر مع منافس��ات 

أنديتنا على الساحة اآلسيوية والعربية.
كرة القدم األنثوية ش��كلت نهضة مفاجئة 
وس��ارة بحصولها على برونزية غرب آسيا 
للش��بالت.. فيم��ا ل��م ت��أت البطوالت 
المحلية ببطل جديد س��وى ف��وز الوثبة 
ألول مرة بتاريخه بكأس الجمهورية وحجز 
مقع��ده في قطار الكأس اآلس��يوية رفقة 

فريق الجيش.
إداري��ًا فني��ًا حدثت عدة تغي��رات أبرزها 
استقالة اتحاد الكرة وتشكيل لجنة تسيير 
مؤقت��ة برئاس��ة د. إبراهيم أب��ا زيد عضو 
المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام.

س��ّيرت أمور كرة الق��دم داخليًا وخارجيًا 
ومه��دت النتخابات أفرزت اتح��اد الكرة 

الجديد برئاسة العميد حاتم الغايب.
التتوي��ج حاض��رًا لكرة  بالمحصل��ة كان 
القدم بالعام 2019 وبواقع ذهبية وفضية 
وبرونزيتي��ن.. ما س��بق عناوي��ن عريضة 
أما التفاصيل فنس��تعرضها بشكل موجز 

باآلتي..
يف الرجال.. عالمة كاملة

ض��رب منتخ��ب رج��ال كرتنا بق��وة في 
آس��يا  ل��كأس  المؤهل��ة  التصفي��ات 
المجموعة  الق��ادم ضم��ن  والموندي��ال 
األول��ى وت��وج أفضليته وتفوق��ه بتزعم 
المجموعة بالعالمة الكاملة 15 نقطة تاركًا 
خلفه الصين والفلبين ولكل منهما 7 مع 
)مب��اراة ناقصة للصين( ث��م المالديف 6 

فغوام دون نقاط.
وبالفترة ما بين 5 أيلول لغاية 19 تشرين 
الثان��ي لعب منتخبن��ا 5 مباريات فاز بها 
جميع��ًا بداية على الفلبين 2/5 س��جلها 
الس��وما 2 والمبيض والخطيب والمواس 
ثم عل��ى المالدي��ف 1/2 س��جلهما عمر 
الس��وما واتبعها برباعي��ة في مرمى غوام 
عبر هاتريك الس��وما والمواس، وفاز على 
الصين 1/2 عب��ر األوم��ري وزهانغ خطأ 
بمرم��اه وافتت��ح إيابه بتك��رار الفوز على 

الفلبين بهدف ورد.
وبالع��ودة ألحداث بداية الع��ام فقد كان 
افتتاحه بنهائيات كأس آس��يا باإلمارات 
تعادل بها المنتخب س��لبًا مع فلس��طين 
وخس��ر أم��ام األردن بهدفي��ن نظيفين 
وخس��ر أمام أستراليا 2/3 سجل الهدفين 
خريبين والس��وما ليخرج م��ن هذا الدور 

بنقطة يتيمة خالفت كل التوقعات.
وكان��ت قد أطاح��ت بالم��درب األلماني 
شتانغه  ليحل مكانه الوطني فجر إبراهيم 

الذي ق��اد اللق��اء األخير أم��ام الكنغارو 
واستمر حتى اآلن.

ولعب رجالنا في شهر آذار ببطولة الصداقة 
الدولية الودية التي تقام للعام الثاني في 
العراق ونال فضيتها بعد فوزه على األردن 
بهدف الخطيب وخس��ر قبلها مع أصحاب 

األرض 0/1.
في حزيران العام الماضي خس��ر منتخبنا 
بقس��وة أمام إيران 5/0 في ملعب أزادي 
بلقاء دولي ودي ثم مع أوزبكس��تان 2/0 
وكان قبله��ا قد تع��ادل وديًا في أبو ظبي 

مع اإلمارات سلبًا.
وفي تموز شارك منتخبنا في بطولة نهرو 
الدولي��ة فتعادل مع الهن��د المضيف 1/1 
وفاز على كوريا الش��مالية 2/5 وخسر مع 

طاجكستان 0/2.
وش��ارك المنتخب في بطولة غرب آسيا 
بشهر آب الماضي خسر فيها مع لبنان 2/1 
ثم تعادل مع اليمن 1/1 وسلبًا مع العراق 
قبل فوزه على المنتخب الفلسطيني 3/4 

وحل أخيرًا بمجموعته برصيد نقطتين.
وقب��ل الختام نذك��ر أن منتخبنا الوطني 
للرجال أنه��ى العام بالتصنيف 79 عالميًا 
والعاشر آس��يويًا والتاس��ع عربيًا بحسب 

الفيفا.
بصمة األولمبي

ش��كل منتخبنا األولمبي نقط��ة مضيئة 
بالع��ام الماض��ي ف��ي كرتن��ا ورياضتنا 
على العموم من خ��الل حجز مقعده في 
نهائيات كأس آس��يا تحت 23 سنة التي 
ستنطلق يوم الخميس القادم وبمجموعة 
صعبة ب��دا فريقن��ا فيها متفائ��اًل بقيادة 

مدربه أيمن الحكيم.
تأه��ل أولمبينا جاء بعد حلول��ه بالمركز 

الثاني في مجموعته الخامسة التي لعبت 
مبارياته��ا في ش��هر آذار ف��از فيها على 
قيرغيزستان 0/2 وعلى الكويت بالنتيجة 

ذاتها وتعادل مع األردن 1/1.
وقبل أي��ام قليلة ن��ال المنتخب ذهبية 
دورة الصي��ن الدولية بعد فوزه على مالي 
0/1 وضمن  بالنتيج��ة ذاته��ا  والصي��ن 
المرك��ز األول بهدف��ي االنتصاري��ن قبل 
تعادله بالمباراة األخيرة مع طاجكس��تان 

سلبًا.
وح��ل المنتخب رابع��ًا ف��ي بطولة دبي 
الدولي��ة التي أقيمت في ش��هر تش��رين 
الثاني نال خاللها 6 نقاط حيث خسر فيها 
م��ع المنتخب العراقي 2/0 ومع اإلمارات 
1/2 وف��از على البحرين 1/3 وعلى األردن 
0/1 وفي ودياته فاز األولمبي على األردن 
ف��ي عمان بهدف وتعادل مع نادي كوبان 
هولدينغ الروس��ي 2/2 وف��از على إقليم 

كرسانودار مرتين 1/3 و0/6.
تعثر الشباب والناشئين

خ��رج منتخبا الش��باب والناش��ئين من 
الوفاض  منافس��ات كأس آس��يا خالي��ا 
بعك��س م��ا كان متوقعًا لهم��ا مع بداية 
التحضير فش��باب كرتنا خرجوا من بوابة 
طاجكس��تان م��كان التصفي��ات بأرب��ع 
نق��اط لم تكن كافي��ة للتأهل وحل ثالث 
مجموعته خلف البل��د المضيف ولبنان.. 
تع��ادل بداية مع لبن��ان 1/1 ثم فاز على 
المالديف 2/3 قبل أن يخسر مع الطاجيك 

بهدف أنهى آماله.
في حس��اب المباري��ات الدولي��ة الودية 
ف��از الفريق على المنتخ��ب العماني 0/1 
وتعادل مع المنتخب ذاته س��لبًا، وخسر 
مرتين في معسكر روسيا أمام رجال نادي 

روستوف 0/3 و1/2.
لع��ب المنتخ��ب ف��ي دورة تش��رين 3 
مباريات خسرها جميعًا أمام الوحدة 0/2 
وأمام تشرين بالنتيجة ذاتها ومع الكرامة 

1/2. درب المنتخب سامر بستنلي.
ولم يكن منتخب الناش��ئين أفضل حااًل 
مع التنويه إل��ى التغيير الذي طرأ للفريق 
بتغيير كادره التدريب��ي قبل وقت قصير 
من انطالقة تصفي��ات مجموعته الرابعة 
بالسعودية فحل محمد عقيل بدياًل لبشار 

سرور.
نتائ��ج المنتخ��ب بالتصفي��ات حمل��ت 
تعاداًل مع الباكس��تان 1/1 خسر قبلها مع 
الس��عودية 4/1 ومع عمان 1/0 وفي شهر 

أيلول 2019.
النقط��ة اإليجابي��ة كان��ت حص��ول هذا 
المنتخب على برونزية بطولة غرب آس��يا 
على طري��ق التصفيات وجرت في ش��هر 
تموز العام 2019 وتصدرت كرة الناشئين 
فرق مجموعتها بالدور األول برصيد 4 نقاط 
بعد التغلب على لبن��ان بهدف والتعادل 
م��ع البحري��ن 1/1 لتضم��ن الميدالي��ة 
البرونزية عل��ى أقل تقدير قب��ل انطالقة 
الدور الثاني الذي خس��ر فيه منتخبنا مع 

األردن 2/1 ومع السعودية 3/0.
وديًا حقق المنتخب انتصارين على لبنان 

0/2 و0/3.
برونزية أنثوية

فاجأ منتخب األش��بال األنث��وي الجميع 
إن كان بمس��تواه الالف��ت ونتائج��ه في 
بطول��ة غرب آس��يا التي ج��رت باألردن 
خاصة بع��د النتائج الكبي��رة التي كانت 
تتلقاه��ا منتخباتنا األنثوي��ة الكروية في 
كل مش��اركة، لكن ش��بالتنا زرعن األمل 

بمس��تقبل أفضل به��ذه الفئ��ة، ودربهن 
سليم جبالوي.

وبالعودة للمش��اركة في بطولة غرب آسيا 
فقد نال فريقنا البرونزية وحل ثالثًا بفارق 
األهداف عن األردن صاحب المركز الثاني، 
بعد فوزه على المنتخب الفلس��طيني 0/1 
وتعادله س��لبًا مع أصحاب األرض وخسر 
بآخر مواجهات��ه مع الفريق اللبناني )بطل 

الدورة( بنتيجة 7/0.
خروج مخيب ألنديتنا

ودعت أنديتنا منافساتها الخارجية بشكل 
مؤث��ر، فالجيش خرج بقس��وة من نصف 
النهائي لمنطقة غرب آس��يا في مس��ابقة 
كأس االتحاد اآلسيوي بينما خرج االتحاد 
بخفي حنين بالمس��ابقة ذاتها من دورها 

األول.
فف��ي المجموع��ة األولى تأه��ل الجيش 
لل��دور التالي بعد حصول��ه على 10 نقاط 
 13 الوح��دات  الوصاف��ة خل��ف  بمرك��ز 
فتعادل الفري��ق مرتين مع هالل القدس 
الفلسطيني س��لبًا و1/1 وفاز على النجمة 
اللبنان��ي 0/1 وتع��ادال 2/2 كما فاز على 

الوحدات األردني 0/1 وتعادال 1/1.
وفي نص��ف النهائي تغل��ب على الجزيرة 
األردن��ي بنتيج��ة كبي��رة 0/3 ظ��ن بها 
الجمي��ع حتى الفريق نفس��ه بأن التأهل 
لنهائي منطقة غرب آسيا بات مسألة وقت 
لكن لقاء اإلياب حمل ضربة قوية بخسارة 

ممثلنا برباعية نظيفة.
بالنسبة لالتحاد.. نال نقطة وحيدة من 6 
مباريات م��ن تعادل مع الكويت الكويتي 
بالبداية سلبًا وخسر معه إيابًا 2/0 وخسر 
مرتين م��ع النجمة البحرين��ي بالنتيجة 
ذاتها 2/1 ومع الجزيرة األردني 4/0 و2/0.

وفي مس��ابقة بطولة كأس محمد السادس 
لألندي��ة العربي��ة خ��رج الجي��ش بال��دور 
التمهيدي على ي��د نواذيبو الموريتاني بعد 
خس��ارته معه في ملعب ش��يخا ولد بيديا 
بنواكشوط بهدف دون رد وتعادال ذهابًا 1/1.

انتعاشة محلية
بم��رور س��ريع عل��ى الش��ريط المحل��ي 
ألح��داث 2019 فق��د ن��ال الجيش لقب 
الدوري الكروي الممتاز للمرة الخامس��ة 
على التوالي والسابعة عشرة بتاريخه كما 
ن��ال الوثبة لق��ب كأس الجمهورية للمرة 
األولى بتاريخه بعد فوزه بالنهائي بركالت 
الترجيح عل��ى الطليع��ة وتأهل الجيش 
والوثب��ة لتمثي��ل كرتنا بمس��ابقة كأس 

االتحاد اآلسيوي القادم.
ونال الجي��ش لقب كأس الس��وبر بفوزه 
عل��ى الوثبة في افتتاح الموس��م الجديد 
بنتيج��ة 0/2 كما ن��ال فريق حطين لقب 
دورة الوف��اء بفوزه في المب��اراة النهائية 

على الوحدة بهدف دون رد.
وعلى صعيد الش��باب أحرز نادي تشرين 
لق��ب ال��دوري الممت��از بعد ع��ودة هذا 
الدوري لش��كله القديم بمشاركة 14 ناديًا 

لعبوا ذهابًا وإيابًا.
والممي��ز في العام 2019 ه��و عودة عدد 
كبي��ر م��ن الالعبين الدوليي��ن والنجوم 
السابقين للمسابقة المحلية بعد احترافهم 
الخارجي ومنهم أس��امة أوم��ري وعمرو 
جني��ات وجه��اد الباعور وحس��ين جويد 
وثائ��ر كروما وحس��ن العوي��د وتامر حج 
محمد ومارديك مردكيان وفهد اليوس��ف 
وعدي جفال، إضافة لوجود مدرب خارجي 
وهو التونسي قيس اليعقوبي الذي يدرب 

االتحاد هذا الموسم.

بانوراما كرة القدم السورية للعام 2019

عالمة كاملة للرجال وبصمة لألولمبي.. ميدالية أنثوية وتعثر بالبقية

ربيع حمامة

اس��تقبل اللواء موف��ق جمعة رئيس االتح��اد الرياضي 
العام بعثة منتخبنا الوطني للبلياردو والسنوكر المتوجة 
بميدالية فضية وثالث برونزيات في بطولة غرب آس��يا 

للبلياردو والسنوكر التي اختتمت مؤخرًا في البحرين.
وأش��اد اللواء جمعة بأهمية اإلنجاز الذي تحقق خاصة 
بالفئات العمرية الصغيرة كون البطولة جاءت في وقت 

االمتحانات النصفية.
حض��ر اللقاء: محمد علي ميهوب عضو المكتب التنفيذي - 
رئيس مكتب ألعاب الكرات وميشيل الخوري رئيس اتحاد 

ألعاب البلياردو والبولينغ وروعه سيفو أمينة سر االتحاد.
وأصح��اب اإلنجاز هم: يزن ح��داد )فضية - برونزية( - 
باس��م عبود )برونزي��ة(- الالعب الواعد وس��ام الدكاك 

)برونزية(.
كما التقى اللواء موفق جمعة منتخب الرماية وبارك له 
فوزه ببرونزية بطولة )ميكس��د تي��م( فرق مختلط/ في 
بطولة العرب التي اقيمت في مدينة الشارقة اإلماراتية.
ويضم الفريق المدرب: سيمون عباس والالعبين: خضر 

عيسى ولجين سليمان.

اللواء جمعة يهنئ أبطال السنوكر والبلياردو والرماية 

تّوج منتخبن��ا الوطني للناش��ئات )تحت 16 
عامًا( لكرة السلة بطاًل لدورة الشارقة اإلماراتية 
الت��ي اختتم��ت األس��بوع الماضي  الودي��ة 
وشهدت مش��اركة أربعة فرق )أكاديمية جام 
ومؤسس��ة الشارقة لرياضة المرأة وهوب دريم 
الهندي (وفاز منتخبنا بالمب��اراة النهاية على 
أكاديمية ج��ام بفارق )17( نقط��ة )47/30( 
بعد أن انته��ت أرباع المب��اراة )12-9، 8-3، 
6-16، 12-11( واس��تحقت العبة منتخبنا يانا 
عفي��ف جائزة أفض��ل العبة في ال��دورة، كما 
نالت العبتنا دلع حمود جائزة أفضل العبة في 
المباراة النهائية، وقد سجل لمنتخبنا بالمباراة 
النهائية: دلع حم��ود )15( نقطة بينها ثالثية، 
يانا عفيف )12( بينها ثالثيتان، بيروين خليل 
)9(، ماريا البدر )5( بينه��ا ثالثية، لين برنية 

)5( بينها ثالثية، سارة الياس )4(.
وكان منتخبنا قد فاز على فريق أكاديمية جام 
في ال��دور األول بف��ارق )25( نقطة )52/27( 

كما فاز على فريق ه��وب دريم الهندي بفارق 
)59( نقطة )77/18( وعلى مؤسس��ة الشارقة 
لرياضة المرأة بفارق )48( نقطة)79/31(، ومما 
يذكر أن هذا التتويج هو الثالث لمنتخبنا بعد 
لقب��ي دورة األردن الدولية بمش��اركة العراق 
واألردن، ولقب بطولة غرب آس��يا األولى التي 
أقيمت في دمش��ق مؤخرًا بمشاركة منتخبي 
العراق ولبنان، وتألفت تش��كيلة منتخبنا من 

الالعب��ات: يانا عفي��ف- ماريا الب��در- أرميغ 
بوش��كيزنيان- س��ارة الياس- أليس��ا الدبل- 
س��يميل األحم��ر- الرا جوخ��ه ج��ي- غالية 
كيالن��ي- لي��ن برنية- برفين جج��و- بروين 
خليل- دلع حمود. م��درب الفريق ريم صباغ، 

ومساعد المدرب موسى الفحل.
أرقام ونقاط

- س��جل لمنتخبنا في مباراة مؤسس��ة الشارقة: 

يانا عفي��ف )14( نقط��ة بينها ثالثيتان، س��ارة 
الي��اس )13(، الرا جوخه جي )10( بينها ثالثية، 
بروين خليل )9(، غالية كيالني )6(، أليسا الديل 
)5(، لين برنية )5( بينها ثالثية، سيميل األحمر 
)4(، دل��ع حم��ود )4(، ماريا الب��در )4(، أرميغ 

بوشكيزنيان )3( من ثالثية، برفين ججو )2(.
- س��جل لمنتخبن��ا بمب��اراة أكاديمية جام: 
بروي��ن خلي��ل )10( نقاط بينه��ا ثالثية، يانا 
عفي��ف )10(، لي��ن برتية )9( بينه��ا ثالثية، 
سارة الياس )4(، أرميغ بوشكيزنيان )4(، الرا 
جوخه ج��ي )4(، برفين ججو )4(، ماريا البدر 

)3( من ثالثية، سيميل األحمر )2(. 
- س��جل لمنتخبنا بمباراة هوب دريم الهندي: س��ارة 
الي��اس 11، يانا عفيف 10، غالي��ة كيالني 10، بروين 
خليل 10، ماريا بدر 8، بيرفين ججو 7، سيميل األحمر 

7، لين برنية 5، الرا جوخه جي 4، أليسا الديل 4.
الشارقة ثالثاً

في مب��اراة المركزي��ن الثال��ث والرابع فازت 
مؤسس��ة الش��ارقة لرياضة الم��رأة على فريق 

هوب دريم الهندي 40×35. 

ش��هدت أروقة ن��ادي الفت��وة خالل 
األيام الماضي��ة حركة لترتيب بعض 
األمور الداخلية بعد الفوز األخير الذي 
حقق��ه الفريق على النواعير وبهدفين 
لهدف م��ا جعل حالة م��ن االرتياح 
تبدو ظاهرة بعد سلس��لة من النتائج 
المخيبة وم��ا حملته األيام الماضية 

هو اإلعالن ع��ن بدء التمارين بقيادة 
الكابتن ياس��ر المص طفى الذي قاد 
الفري��ق للفوز ف��ي مبارات��ه األخيرة 
وبرغم أن اإلدارة أعلنت على صفحتها 
الرس��مية اتفاقها مع المدرب أحمد 
الصال��ح إال أن بع��ض األم��ور بدت 
مشوش��ة ولم تكل��ف اإلدارة الزرقاء 
خاطرها بنشر تفاصيل ما جرى لكنها 
عادت لتعلن انطالق التمارين بقيادة 

الم��درب ياس��ر المصطف��ى ومدرب 
اللياقة سعد النجرس.

من جهة أخرى تس��عى إدارة الفتوة 
للتعاق��د م��ع ع��دد م��ن الالعبين 
لتدعيم بعض الخطوط وفتحت خطًا 
مع الالعبين حازم جبارة وربيع سرور 
وعلى ما يبدو أن األمور بدت سلس��ة 
وتم التوصل التفاق النضمامهما إلى 

الفريق.

تعاقدات جديدة وارتياح داخل أروقة نادي الفتوة 

منتخبنا الوطني للناشئات بطاًل لدورة الشارقة الدولية بكرة السلة
أبي شقير

مالك الجاسم 


