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منتخبنا السلوي استعد باإلمارات وشارك بدورة دبي الدولية بنسختها الـ 31

عيد الرياضة

كلمة االتحاد

اللواء موفق جمعة
رئيس االتحاد الرياضي العام

يس��تعد الرياضيون يف كل مؤسساتهم 
بجميع محافظ��ات وطننا الحبيب وىلع 
التراتبية  اخت��اف مواقعهم ومهامه��م 
الس��تقبال عي��د الرياض��ة واالحتفال به 
كمناس��بة عزي��زة وغالي��ة ىلع قلوبنا، 
نح��ن الرياضيين حيث تتجس��د يف هذه 
املناس��بة الس��نوية مفاهي��م عدي��دة 
وكبيرة لها أهميتها الخاصة والكبرى يف 

حياة الوطن ويف مسيرة رياضته.
ولعي��د الرياضة الق��ادم خصوصية كونه 
يأتي واملؤسس��ات الرياضية تعيش يف 
رحاب الدورة االنتخابية العاش��رة من حياة 
املنظم��ة األم منظمة االتح��اد الرياضي 
العام التي ينعقد مؤتمرها تحت ش��عار 
»الرياض��ة فع��ل وانج��از.. لتبقى راية 
الوط��ن مرفوعة«، حيث س��يكون العيد 
محطة فاصلة بين مرحلة انتهت ومرحلة 

جديدة ستنطلق.
من تاريخ الرياضة السورية التي كانت يف 
كل سنواتها الفائتة مشرقة رائدة منتصرة 

متوجة.
ويف العي��د يتذك��ر الرياضي��ون مفردات 
كثي��رة ويعيش��ون ذكري��ات محط��ات ال 
تنس��ى وس��تبقى ناصع��ة يف تاري��خ 
الرياض��ة الس��ورية ومعال��م ىلع طريق 

وجودها.
سيقف الرياضيون بأقصى درجات التقدير 
والوف��اق بالفض��ل واإلجال ل��روح القائد 
املؤس��س حاف��ظ األس��د ال��ذي أرس��ى 
للرياض��ة جذورها وعّمق أسس��ها ونش��ر 
مفاهيمها وكّرم أبطالها وبطاتها وأعلن 
ونفذ ثورة املنشآت الكبرى لتكون البنى 
التحتية النط��اق رياضة متنامية وفعالة 
ومنافسة وصاغ ش��خصيتها متكاملة من 
القاضي بمياد منظمة  خال املرس��وم 
االتح��اد الرياض��ي الع��ام لتكون س��يرته 
العظيم��ة خال��دة يف حياتن��ا جيًا بعد 

جيل يف وطن العزة والكرامة.
ويف عي��د الرياضة يتذكر الرياضيون بكل 
الثقة واالحترام الرواد األوائل قادة وأبطااًل 
وبطات الذين كان لهم ش��رف السير يف 
الطريق الصعب وقص ش��ريط االنطاقة 
املتفوق��ة والتمهيد لآلت��ي ليكون قويًا 

وقادرًا ومنتصرًا.
وس��يتذكر الرياضي��ون يف عيدهم أبناء 
الوط��ن من ش��عبه وصبره��م ووقفتهم 
بوج��ه الغزو الكون��ي ثباتًا وجل��دًا وقوة 

وسيقفون أمام جيشنا الباسل وانتصاراته 
العظيم��ة وقفة الش��موخ والكبرياء وهو 
يدح��ر املعتدين وال يزال يف خندق النار 
دفاعًا عن الحق والقيم والفضيلة واألرض 
والع��رض ويكت��ب يف صفح��ات التاريخ 
أروع ص��ور البطول��ة والتضحي��ة والفداء 
ويحط��م أح��ام اإلرهابيي��ن التكفيريين 
واملس��تعمرين والصهاينة بعزيمة وإرادة 
نادرتي��ن وعقيدة راس��خة وإيمان بالحق 

وكرامة اإلنسان.
وس��يقف الرياضي��ون بكل إج��ال وإكبار 
وعس��كريين  مدنيي��ن  ش��هدائنا  ألرواح 
والرياضيي��ن منهم الذين قضوا دفاعًا عن 
الع��زة وصون املقدس��ات والحفاظ ىلع 

الكرامات والتاريخ والعقائد والحق.
الرياضيون ب��كل فخ��ر واعتزاز  وس��يذكر 
ومحبة التكريم العظيم الذي نالوه من 
سيد الوطن السيد الرئيس بشار األسد 
رئيس الجمهورية والرعاية واملكرمات 
من سيادته للرياضة والرياضيين الذين 
آمنوا بفكر س��يادته وترجم��وا ثقته بهم 
ورعايت��ه لهم ودعمه ملس��يرتهم عمًا 
تدريبيًا متواص��ًا وترجم��وا ذلك وقفات 
ع��ز دفاعًا ع��ن الوطن وباء حس��نًا يف 
س��احات املنافس��ات الكبرى وحولوا كل 
ذلك انتص��ارات وارتقوا ب��ه تتويجًا ىلع 
املنص��ات فرفعوا العلم وعزفوا النش��يد 
وتقل��دوا امليدالي��ات وأك��دوا أنهم أبناء 
س��ورية بامتياز س��لوكًا ونهجًا وانضباطًا 
وبس��الة  ووطني��ة  وانتص��ارًا  والتزام��ًا 

ومقاومة.
يس��تقبل الرياضيون عيده��م واملرحلة 
الجدي��دة م��ن تاريخهم وهم يس��تندون 
ىلع إرث كبي��ر وواس��ع م��ن اإلنج��ازات 
وامليدالي��ات  واالنتص��ارات  والبط��والت 
يجعله��م أكث��ر ق��درة وق��وة وحصان��ة 
لعطاءات أىلع وانتصارات أرقى وبطوالت 
أكث��ر أث��رًا وتأثي��رًا وقيمة وم��ردودًا يف 
كل األلع��اب ويف مختل��ف املنافس��ات 
كي تس��تمر الرياضة عط��اءات وإنجازات 

وبطوالت وتتويجات.
يف عيد الرياضة يقف الرياضيون يف كل 
مؤسساتهم يدًا واحدة وقلبًا واحدًا وروحًا 
واحدة يعلنون بكل أمانة وعقيدة ومحبة 
ووفاء ووالء وانتماء وبصوت عاٍل وباعتزاز 

و فخار وشموخ:
»لسورية انتماؤنا واألسد خيارنا«.

استقبال السيد الرئيس بشار األسد للرياضيين األبطال وتكريمهم قيمة عليا تكرست  في الحياة الرياضية
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2504 ميدالية منوعة وتطورات نوعية تنظيميًا وفنيًا 
واستثماريًا خالل سنوات الحرب

حملت البعثات الرياضية الس��ورية الراية 
وانطلق��ت إل��ى البط��والت وال��دورات.. 
تدرب��ت يف ظ��روف اس��تثنائية أقل ما 
يق��ال عنها أنها ظروف صعبة ومع ذلك 
لم يدخ��ل اليأس إلى نف��وس الاعبين 
والاعب��ات ولم ين��ل الوه��ن منهم بل 
ىلع العكس زادهم ه��ذا التحدي إيمانًا 
بقدراتهم وبمستوياتهم الفنية وبعدالة 
قضيتهم فترجموا ذلك ميدانيًا عطاءات 
ونكران��ًا لل��ذات وصبرًا وثباتًا وحماس��ة 
واندفاع��ًا وق��وة وإرادة ف��كان له��م ما 
أرادوا تتويج��ًا بميداليات مختلفة األنواع 
بلغ��ت من��ذ بداية الح��رب يف أذار عام 
2011 وحت��ى نهاي��ة ع��ام 2019 )2504( 
 ميدالي��ة متنوع��ة منه��ا )869( ذهبية 
كم��ا  برونزي��ة  و)805(  فضي��ة  و)830( 
نجح��ت منتخبات كرة القدم ببلوغ كأس 
القارية  والنهائي��ات  للناش��ئين  العال��م 
وتّوج��ت بغ��رب آس��يا يف الكويت يف 
أجواء اس��تثنائية وفرض الاعبون عزف 
نش��يد س��ورية ورفع علمه��ا )869( مرة 
مؤكدين أنهم س��فراء الرياضة األش��داء 
وأّن سورية بخير بصمود شعبها وبسالة 
جيش��ها وحكمة قائدها السيد الرئيس 

بشار األسد .
رؤية استراتيجية...

واستمرارية النشاط الداخلي
التنفي��ذي  املكت��ب  ل��دى  كان  لق��د 
الرياض��ي الع��ام وض��وح يف  لاتح��اد 
الرؤي��ة وإس��تراتيجية واضح��ة املعالم 
للجميع تركزت ىلع اس��تمرار النشاطات 
الرياضي��ة داخلي��ًا , ك��ون الحياة تس��ير 
بش��كل طبيعي وال يوجد سبب لتعليق 
البط��والت الرياضي��ة وكان اله��دف من 
اإلنج��ازات الرياضية إعادة البس��مة إلى 

الش��فاه الس��ورية ونجحت بذلك بفضل 
منتخب كرة القدم الذي ضرب أروع أمثلة 
االنتماء والتضحية والوفاء للوطن بتأهله 
إل��ى املرحل��ة األخي��رة م��ن التصفيات 
املؤهل��ة لنهائي��ات كأس العال��م وكان 
قريبًا من التأهل ملونديال روس��يا 2018 
ونفذ املكتب التنفيذي خطته الداخلية 
بنسبة تتجاوز ال� %90 من خال املكاتب 
املختص��ة باملكتب التنفيذي حيث قام 

بما يلي:
- اإلش��راف ىلع كافة نشاطات اتحادات 
األلعاب م��ن خال بط��والت الجمهورية 
املعتم��دة بخطط االتح��ادات ومتابعة 

تنفيذ هذه الخطة.
- اإلش��راف ىلع عم��ل ف��روع االتح��اد 
نف��ذت  حي��ث  التنفيذي��ة  باللج��ان 
زي��ارات ميدانية ومتابع��ة لعمل اللجان 
التنفيذي��ة واألندية ب��كل محافظة من 
قبل أعضاء املكتب التنفيذي مش��ريف 

املحافظات.
- تابع املكت��ب التنفي��ذي نقل ملكية 
املنش��آت الرياضي��ة اس��تنادًا ألح��كام 
القان��ون /8/ لعام 2014 بالتنس��يق مع 

وزارة اإلدارة املحلية والبيئة.
- نف��ذ رئي��س االتح��اد الرياض��ي العام 
م��ع الوف��ود الحكومية زي��ارات ميدانية 
مع مديري��ة املنش��آت املركزية  لكافة 
واق��ع  ىلع  للوق��وف  املحافظ��ات 
املنش��آت الرياضي��ة وماتعرضت له من 
تخري��ب م��ن قب��ل اإلرهابيي��ن ووض��ع 
الخطط إلعادة تأهي��ل ما أمكن لوضعها 

بالنشاط الرياضي
- إعادة صيانة وتأهيل بعض املنش��آت 
م��ن  املح��ررة  باملناط��ق  الرياضي��ة 

اإلرهابيين.

الحال��ة  التنفي��ذي  املكت��ب  تاب��ع   -
التنظيمية لكافة املؤسس��ات الرياضية 
وتم��ت معالج��ة حاالت عدم االنس��جام 
والضعف ب��األداء ىلع مس��توى األندية 
والف��روع واتح��ادات األلعاب بالتنس��يق 
مع فروع حزب البعث بالنس��بة لألندية 

واللجان التنفيذية.
- تّم التأكيد والطلب من كافة مؤسسات 
االتحاد الرياضي لحث العاملين وأبنائهم 

لالتحاق بالفيلق الخامس اقتحام.
التنفيذي��ة  اللج��ان  - مش��اركة كاف��ة 
باملحافظات واتحادات األلعاب باحتفال 
يوم الجيش العربي السوري وذلك بزيارة 
الحواج��ز العس��كرية وتقدي��م الهداي��ا 
وزيارة أسر الشهداء والجرحى باملشايف 
العس��كرية وإقام��ة نش��اطات رياضي��ة 

بكافة املحافظات بهذه املناسبة.
- بمناس��بة ذكرى أداء القسم الدستوري 
بكاف��ة  رياضي��ة  نش��اطات  أقيم��ت 

املحافظات ولكافة اتحادات األلعاب.
- القيام بنشاطات ومهرجانات رياضية بالتوازي 
م��ع تحري��ر أي منطق��ة م��ن األرض الس��ورية 

بمشاركة جماهيرية كبيرة بكل منطقة.
- دع��وة بع��ض الف��رق الرياضي��ة م��ن 
الدول الصديقة/ روس��يا/ للمشاركة يف 

مهرجانات رياضية مشتركة.
الدول��ة  وزارات  م��ع  املس��اهمة   -
بالتشارك معهم  الش��عبية  واملنظمات 
إلقامة نش��اطات رياضية مشتركة/ وزارة 
السياحة – الزراعة- الشؤون االجتماعية 
– اإلدارة املحلي��ة – مؤسس��ة املعارض 

)معرض دمشق الدولي(/.
إقام��ة مهرجانات رياضية س��نوية   -
بمضامي��ن وطني��ة م��ع التركيز ىلع 
فئ��ة األعمار الصغي��رة التي عانت من 

مفرزات الحرب.
- التش��ارك مع االتح��اد الوطني لطلبة 
الرياضي��ة  النش��اطات  س��ورية إلقام��ة 
الجامعي��ة وم��ع وزارة التربي��ة إلقام��ة 

البطوالت الرياضية املدرسية
- فتح املنشآت الرياضية أمام املواطنين 
الرياضية  األنش��طة  بممارس��ة  الراغبين 
واالجتماعي��ة وفت��ح م��دارس لتعلي��م 
املحافظات  بكاف��ة  الس��باحة  األطفال 
خال فترة الصيف وبأس��عار رمزية حيث 
تجاوز عدد املمارسين ال� 20000  بكافة 

املحافظات.
- التش��ارك مع وزارت��ي الس��ياحة واإلعام 
لدعم مسيرة مشاركة منتخبنا الوطني لكرة 
القدم للرجال بالتصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم حيث شكلت حالة إجماع وطني 

للسوريين داخل وخارج الوطن.
- التع��اون م��ع وزارتي التربي��ة واإلدارة 
املحلية بإقامة الندوة املش��تركة تحت 
عنوان السياس��ة الوطنية لدعم الرياضة 
الوزراء  الس��ورية برعاية رئيس مجل��س 
وتستمر االجتماعات لتقديم املقترحات 
واألسس الكفيلة بدعم الرياضة السورية.
- تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياس��ية 
وضمن خطة املكتب التنفيذي باالهتمام 
بأسر الشهداء والجرحى تّم التنسيق مع 
هيئ��ة أبناء الش��هداء وت��م تكليف )10( 
مدربين لتدريب أبناء الش��هداء باأللعاب 

الرياضية املختلفة.
- تنفي��ذًا لتوجيهات القي��ادة االهتمام 
بجري��ح الوطن عمل املكت��ب التنفيذي 
ىلع تجهيز مركز رياضي لتدريب وتأهيل 
الجرحى وتجهيزه بمعدات رياضية )القوة 
البدنية، كرة الطاولة، الريشة الطائرة، كرة 

السلة.....الخ(.

ميداليات وانجازات في ظروف استثنائية

تطبيق��ًا إلس��تراتيجية عمل املكت��ب التنفي��ذي لاتحاد 
الرياض��ي الع��ام يف توس��يع قاع��دة األلع��اب الرياضي��ة 
واكتش��اف املواهب الرياضية يف الفئات العمرية املبكرة 
)تحت سن 15 سنة( أطلق مشروع األوملبياد الوطني لكافة 
األلعاب فنظم بنسخته األولى بعام 2011 وبمشاركة )3432( 
العبًا والعبة ومدربًا وإداريًا تنافسوا يف )22( لعبة رياضية.

اس��تمر املكتب التنفيذي يف تنظي��م فعاليات األوملبياد 
الوطني الثاني للناش��ئين يف عام 2015 بمش��اركة حوالي 
4100 رياض��ي منه��م 3050 العب��ًا والعبة والباق��ي كوادر 
رياضية من مدربين وإداريين تنافسوا يف  22 لعبة رياضية.

ويف عام 2017 تّم تنظيم فعاليات االوملبياد الوطني الثالث 

بمش��اركة 2670 العبًا والعبة إضافة إلى العدد الكايف من 
إداريين ومدربين وتنافسوا يف 20 لعبة رياضية.

ويف عام 2019 وبع��د أن أصبحت معظم املحافظات آمنة 
وعادت إليها الحياة الطبيعي��ة بفضل تضحيات وانتصارات 
الجي��ش العربي الس��وري تّم توزي��ع نش��اطات األوملبياد 
الوطن��ي للناش��ئين يف معظم املحافظ��ات بحيث أصبح 
عبارة عن مهرجان رياضي س��نوي يف كل محافظة يحمل 
مضامي��ن وطنية تؤك��د ىلع محبة الوط��ن وقائد الوطن 

والجيش العربي السوري.
لقد أصبح االوملبياد الوطني للناش��ئين حدثًا رياضيًا نوعيًا 
للرياضة الس��ورية يحمل بع��دًا رياضي��ًا واجتماعيًا ووطنيًا 

بدءًا من ش��عار االوملبياد الذي تّم اعتماده من أقوال السيد 
الرئيس بش��ار األس��د )بقدر مانزرع من ب��ذور صالحة نجني 

ثمارًا ناضجة(.
كما أن هذا االوملبياد جم��ع أبناء املحافظات بمكان واحد 
بدءًا بأماكن اإلقامة وأماكن التنافس والتنقات وهو ماساهم 
بحالة تواصل اجتماعي كبير بين أبناء املحافظات نتج عنه 
معرفة وصداقة ومحبة بين الرياضيين بهذه األعمار الصغيرة 
وتعلموا كيف يبنى اإلنس��ان لكي يبني وطنه ويحميه من 
الطامعين لنؤكد ىلع دور االتحاد الرياضي العام باملشاركة 
بإعادة إعمار سورية من خال إعادة بناء جيل مؤمن بوطنه 

وقيادته وإعداده بدنيًا وخلقيًا. 

األولمبياد الوطني للناشئين.. مشروع رائد الكتشاف ورعاية المواهب

 إعداد: المكتب الصحفي

ينعقد املؤتمر العام لاتح��اد الرياضي العام للدورة 
االنتخابية العاش��رة بالفترة من 16 ولغاية 18 ش��باط 
الج��اري, وىلع ج��دول أعمال��ه مناقش��ة التقري��ر 
املقدم م��ن املكتب التنفي��ذي لاتح��اد الرياضي 
العام, واملتضمن أعم��ال املنظمة خال الفترة وما 

تم انجازه ىلع كافة املستويات التنظيمية والفنية 
واإلدارية واالس��تثمارية واإلعامية وما حققه أبطال 
وبطات الرياضة الس��ورية خال املرحلة الس��ابقة, 
إضاف��ة إلى توجه��ات املرحلة املقبل��ة والخطوط 
العريضة لخطط عمل املنظمة واألهداف املطلوب 

تحقيقها بالنس��بة للرياضة السورية خال املرحلة 
املقبلة.

وبهذه املناسبة تستعرض )االتحاد( عبر ملف كامل 
أع��ده املكتب الصحفي لاتح��اد الرياضي العام ابرز 
أعمال املنظم��ة وانجازات الرياضة الس��ورية خال 

تس��عة أعوام كانت األصعب بتاريخ الرياضة السورية 
بسبب ظروف الحرب التي فرضتها القوى االمبريالية 

وحلفاؤها من قوى الظام والتكفير..

أظه��رت الرياضة وحدة الش��عب الس��وري وحبه 
للحي��اة، فرغم األح��داث اإلرهابي��ة التي عصفت 
بس��ورية من خال س��لوك ش��يطاني استهدف 
البش��ر والحج��ر والتاري��خ والجغرافية ىلع مدى 
السنوات التس��ع املاضية إال أّن الرياضة استمرت 
وبصم��ت وأبهرت العالم بتحقي��ق الفوز تلو اآلخر 
بعزيم��ة قوي��ة ج��دًا ال توحي بأّن س��ورية دولة 
تعاني من حرب إرهابية ش��عواء عليها  بل بقيت 
واقفة ىلع قدميها ش��امخة عزيزة, وعادت كما 
كان��ت بواب��ة الحل��م العربي..لقد كان��ت تجربة 
قاسية يفشل فيها أنصاف الرجال وال ينتصر فيها 
إال أصح��اب العزيم��ة الصادقة واملب��ادئ والقيم, 
فقسوة الحياة تقتل الطموح والحلم يف النفوس 
الضعيفة, لكنها ت��زرع التحدي والرغبة يف النصر 
واالرتق��اء عن��د أصحاب النف��وس العزيزة فس��ار 
الاعبون والفرق الرياضية بثقة وقوة وال تتوقف, 
فالرياضة نه��ج حياة وطريق إلثب��ات الذات, لقد 
تعلم الرياضيون أنهم جنود يقاتلون إلسم سورية 
ورفعتها, فارتقت كرة القدم والسباحة واملاكمة 
ورفع اإلثق��ال و.., ولم يف��ت يف عضدها الحصار 
العربي األخوي للرياضة الس��ورية, ب��ل أثبت أنها 
قادرة ىلع تحدي من يقف يف س��بيل نهضتها, 
فلم توقف مس��يرتها طيور الظ��ام وال داعميهم 
ممن هم أش��د ظاميه ..الرياضة الس��ورية تعرف 
طريقه��ا, وتحول��ت خال س��نوات الح��رب إلى 
ساح لكس��ر الحصار والوصول إلى العالم, وتحول 
الرياضي��ون إلى س��فراء ف��وق الع��ادة لوطنهم, 
ونجحوا يف نقل الص��ورة الحضارية عن وطنهم, 
لتتغير الصورة التي حاول اإلعام الظالم صناعتها 

ألقدم عاصمة يف تاريخ البشرية.
لق��د ع��اش االتح��اد الرياض��ي العام كغي��ره من 
املؤسس��ات الحال��ة االس��تثنائية واس��تمر يف 
امليدان وكبر ىلع الحصار العربي والخارجي ولم 
ييئس أو يستسلم بل سار يبني اإلنسان الرياضي 

الق��وي ويعلي بنيان األلعاب م��ن خال االهتمام 
بالفئ��ات العمري��ة الصغي��رة ودع��م املنتخبات 
الوطني��ة وإعادة النظر يف كثير من أنماط العمل 
التنظيم��ي والفن��ي واملال��ي وتطوي��ر وتأهيل 
الك��وادر الوطني��ة ورعاي��ة املنتخب��ات والفرق 
واالس��تمرار بإقامة النشاط الداخلي تحت القصف 
والقذائف الغادرة ألماكن التدريب وماعب وصاالت 
املدن والقرى واس��تمر العمل متناميًا رغم ارتقاء 
أكث��ر من 500 ش��هيدًا ومئ��ات الجرحى فنظمت 
البطوالت وال��دورات واملهرجانات واملس��ابقات 
يف مواعيده��ا املحددة بمش��اركة واس��عة من 
العب��ي والعبات جميع املحافظ��ات متزامنة مع 
إعادة إعمار املنش��آت الرياضي��ة وتأهيل املتضرر 
منه��ا وإنش��اء ماع��ب رياضية ش��عبية جديدة 

ودعم األندية الريفية.

»٥٠٠« شهيد يودعون.. 
وسفراء الرياضة على المنصات يصعدون

على أبواب المؤتمر العام العاشر لالتحاد الرياضي العام

عدد الشهداء الرياضيين يف املحافظات السورية
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نالت مس��يرة الرياض��ة الس��ورية الكثير م��ن الرعاية 
والدعم واالهتمام والتش��جيع والتكريم واملتابعة من 
السيد الرئيس بشار األس��د, من خال إصدار القوانين 
واملراس��يم التي جددت حياة الرياضة الس��ورية كما 
وج��ه كري��م اهتمامه باملنش��آت الرياضي��ة فتفقد 

العديد منها ووجه إلى اإلسراع بإنجازها.
وأّطل س��يادته ىلع الرياضيين يف مناسباتهم فكان 
معهم وبينهم حاضرًا ومتابعًا ومكرمًا لهم ومش��جعًا 
يرس��م الفرح يف قلوبهم ويضع الحاف��ز لديهم نحو 

مزيد من االرتقاء إلى املراتب العليا.
وجاء اس��تقبال س��يادته ألبط��ال وبط��ات الرياضة 

الس��ورية وفرقها ومنتخباتها دلي��ًا ىلع أن أصحاب 
اإلنج��ازات الذين يرفعون اس��م س��ورية عاليًا يلقون 
الرعاية واالهتمام ىلع أرفع مستوى وسيادته أعطى 

الدرس البليغ يف أنه لن يمر إنجاز دون مكافأة .
ورغم تحمل س��يادته أعب��اء املس��ؤوليات الوطنية 
الجس��ام كان حريصًا ىلع اس��تقبال نج��وم الرياضة 
الس��ورية يحادثه��م ويس��تمع منه��م إل��ى مراحل 

تدريباتهم ويكّرمهم التكريم املناسب.
إّن تكري��م الس��يد الرئيس لاعبين��ا ومنتخباتنا حافز 
للرياضيي��ن كاف��ة وداف��ع مه��م ليكون��وا ىلع قدر 
املسؤولية، وليجتهدوا ليكونوا عند حسن الظن بهم 

يف الدفاع عن رايات الوطن يف س��احات املنافس��ة 
الرياضية.

وال شك أن س��رعة لقاء الس��يد الرئيس بأبناء الوطن 
الذين يسجلون حضورًا مشرفًا للرياضة السورية تعبير 
أكي���د من الق����ائد بش��ار األس��د ألبنائه عن معاني 
ودالالت النت�����ائج التي يسجلونها وترفع اسم سورية 

يف منصات التتويج العاملية.
وعندما يتحدث الرئيس األس��د ع��ن املعاني الكبيرة 
للرياض��ة وأثره��ا االيجابي ىلع الحي��اة يف مختلف 
النواحي فهذا تأكيد آخر ىلع أهميتها السيما عندما 
ق��ال: الجانب اآلخر هو دور الرياض��ة يف حياتنا ويف 

إنتاجن��ا، أي أن��ه كلم��ا ازدادت الضغ��وط نقول: نحن 
بحاجة إلى املزيد من العمل، وكلما احتجنا للمزيد من 
العمل احتجنا للمزيد من الرياضة.. أي أننا ال نس��تطيع 
أن نفكر بشكل سليم، وأن نجلس ساعات طويلة ىلع 
الكرسي إن لم نكن نتحرك باملقابل ونمارس الرياضة 
لس��اعات طويلة بش��كل منتظم.. والتكريم هو ليس 
فق��ط تكريمًا للرياضيين وإنم��ا الهدف منه أن نكرس 

الرياضة كثقافة يف املجتمع. 
فمنذ العام 2010 حظي العديد من األبطال والبطات 
والكوادر الرياضية بش��رف اس��تقبال الس��يد الرئيس 

وبتكريمه إلنجازاتهم وهي:

استقبال السيد الرئيس بشار األسد للرياضيين األبطال وتكريمهم 
قيمة عليا تكرست  في الحياة الرياضية

 2012/7/22 بتاري��خ 
الرئي��س  الس��يد  ودع 
البعث��ة  األس��د  بش��ار 
الس��ورية  الرياضي��ة 
املشاركة يف أوملبياد 
لن��دن واملؤلف��ة م��ن 
10 رياضيين يف س��بع 
حيث  مختلفة  ألع��اب 
البعث��ة  تعتب��ر ه��ذه 
هي األكبر لسورية منذ 
مشاركتها يف أوملبياد 

موسكو عام 1980.

بتاريخ 2010/11/13 زار الس��يد الرئيس بش��ار األسد مقر 
نادي االتحاد يف مدينة حل��ب مهنئًا الاعبين والجهاز 
الفن��ي واإلداري ومجلس إدارة الن��ادي بإحرازهم املركز 

األول يف بطولة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وأك��د الرئيس األس��د أن االنج��ازات الرياضي��ة يجب أن 

تش��كل حاف��زًا م��ن أج��ل املزيد م��ن الجه��د لتطوير 
املس��توى الرياضي من خال التدريب املستمر وتوفير 
كل مس��تلزمات النجاح والتفوق وأن التفوق الحقيقي 
بالرياضة ال يق��اس بالفوز فقط وإنم��ا بالروح واألخاق 
الرياضية التي تحملها املنتخب��ات واألندية والاعبون 

الذين يمثلونها.  
واعتبر العبو وفنيو وإداريو النادي أن زيارة الرئيس األسد 
ملقر النادي توجت فرحتهم بالفوز معاهدين س��يادته 
ىلع مضاعفة الجهود من أجل تحقيق إنجازات جديدة 

ترفع اسم سورية عاليًا.  

يف 2017/10/23 استقبل السيد الرئيس بشار األسد 
العبي املنتخب الوطني للرجال لكرة القدم والكادر 

الفني واإلداري.
وهن��أ الرئيس األس��د املنتخب باملس��توى املتميز 
الذي قدمه خ��ال املباريات املؤهل��ة لكأس العالم 
2018 معتب��رًا أن ما حققه املنتخب هو حالة وطنية 
قبل أن تكون رياضية وهو مؤشر قوي ىلع أن الحرب 
اإلرهابية التي تتعرض لها سورية منذ سنوات لم تنل 
من إرادة السوريين بل زادتهم قوة وعزيمة وتماسكًا.

وأكد الرئيس األس��د أن تحس��ن مس��توى املنتخب 

الوطن��ي يف ظل الظ��روف الصعبة الت��ي تمر بها 
س��ورية يعتبر بح��د ذاته إنجازًا ويج��ب البناء ىلع 
ه��ذا اإلنج��از ومواصل��ة تحس��ين املس��توى ورفع 
الكفاءة استعدادًا للبطوالت املقبلة مضيفًا.. إن هذا 
اإلنجاز وغيره من اإلنجازات التي يحققها الس��وريون 
يف مج��االت عدة ل��م تكن لتتحقق ل��وال النجاحات 
واالنتصارات التي يحققها الجيش والقوات املسلحة 
ضد اإلرهابيين ولوال صمود الشعب السوري يف وجه 
أعتى حرب تعرضت لها سورية يف التاريخ الحديث.

بدوره��م ش��كر العب��و املنتخ��ب وال��كادر الفن��ي 

واإلداري للرئي��س األس��د رعايته واهتمام��ه وعبروا 
ع��ن تصميمه��م ىلع تحقي��ق نتائ��ج أفضل يف 
االس��تحقاقات القادمة لرفع علم س��ورية مشيرين 
إلى أن تشجيع الجمهور السوري لهم كان حاضرًا يف 
أذهانهم وهم يخوضون املباريات وسيش��كل حافزًا 
إضافيًا بالنس��بة لجمي��ع أفراد املنتخ��ب ليقدموا 

أقصى ما لديهم مستقبًا.
حض��ر اللق��اء الل��واء موف��ق جمعة رئي��س االتحاد 
الرياضي العام ورئيس االتحاد العربي الس��وري لكرة 

القدم ونائبه

الرئيس األسد لالعبي المنتخب الوطني بكرة القدم: تحسن مستوى المنتخب في ظل 
الظروف الصعبة التي تمر بها سورية يعتبر بحد ذاته إنجازًا ويجب البناء عليه

الرئيس األسد يزور نادي االتحاد مهنئًا بفوزه في كأس االتحاد اآلسيوي

.. ويودع البعثة الرياضية المشاركة في أولمبياد لندن

ويف 2017/7/19 كّرم السيد الرئيس بشار األسد وفد 
الرياضيي��ن الذي��ن حّققوا نتائج ممي��زة خال دورة 
التضامن اإلس��امي يف أذربيج��ان.. بحضور رئيس 

االتحاد الرياضي ورئيس البعثة وعدد من كوادرها.
وق��ال الرئيس األس��د »م��ا حّقق��ه الرياضيون من 
إنج��ازات ُرف��ع خالها العلم الس��وري يف املحافل 
الدولي��ة ىلع الرغم من ظروف األزمة التي نمر بها 
منذ س��نوات، كان بحد ذاته نوع��ًا من أنواع الدفاع 

عن سورية يف مواجهة ما تتعّرض له..«.
وضّم الوفد كًا من الرياضيين:

حسين املصري ماكمة – أحرز ميدالية ذهبية
مناف أسعد ماكمة - أحرز ميدالية فضية

أحمد غصون ماكمة - أحرز امليدالية البرونزية
عاء الدين غصون ماكمة - أحرز امليدالية البرونزية

بيان جمعة سباحة – فضية + برونزية
باإلضافة للمدربين ياس��ر شيخان )مدرب ماكمة(.. 
حس��ين غصون )م��درب ماكمة إض��ايف(.. محمد 
ماردنلي )مدرب س��باحة(.. ف��راس درويش )مدرب 
سباحة إضايف(.. املعالجة الفيزيائية رانيا حسون.. 

واملعالج الفيزيائي أنس الطويل.

ويف 2015/5/26 اس��تقبل الس��يد الرئيس بشار األسد 
منتخب س��ورية الوطني لرياضة الترياتلون الذي شارك 
يف البطول��ة العربية التي أقيمت يف ش��رم الش��يخ 
بمص��ر, والتي حقق خالها أربع ميداليات قبل أن يعلن 
انس��حابه من البطول��ة نتيجة عدم الس��ماح لاعبين 
الس��وريين الفائزين بالتتويج تحت راية العلم الس��وري 
بحجة تجميد عضوية سورية يف جامعة الدول العربية.

وأكد الرئيس األس��د ألبط��ال املنتخ��ب الوطني« أن 

الوطنية هي مبدأ , يتجلى يف الس��لوك واملمارس��ة 
كل يف مجال��ه وماقمت��م به يؤكد حس��كم الوطني 
العال��ي وقدرتكم ىلع الثب��ات يف وجه كل الضغوط 

التي تعرضتم لها«.
وأض��اف الرئيس األس��د » لقد أظهرت��م للجميع خال 
هذه البطولة أن عزة وكرامة الوطن هي أغلى من كل 
امليداليات وأن الش��عب السوري - رغم شراسة الحرب 
التي يتعرض لها - صامد وسيبقى يف كل املجاالت«. 

ويف يوم 2012/12/30 اس��تقبل السيد الرئيس 
بش��ار األسد منتخب س��ورية للرجال بكرة القدم 
الحائ��ز ىلع بطولة غرب آس��يا لكرة القدم التي 

أقيمت يف الكويت وكّرمهم ىلع إنجازهم الذي 
تحقق  بالفوز يف املباراة النهائية ىلع العراق 

بهدف وحيد.

.. ويستقبل ويكرم 
منتخب الرجال بكرة القدم بطل غرب آسيا

ويكرم وفد الرياضيين الذين حّققوا نتائج مميزة خالل 
دورة التضامن اإلسالمي في أذربيجان

الرئيس األسد لمنتخب سورية للترياتلون: أظهرتم للجميع 
أن عزة وكرامة الوطن هي أغلى من كل الميداليات

على أبواب المؤتمر العام العاشر لالتحاد الرياضي العام
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الحرب  ىلع  سورية  انتصار  مع 
وإيمانًا بأهمية الرياضة واستمرار 
الرياضة  ودور  الرياضية  الحركة 
يف استقطاب طاقات وقدرات 
املجتمعات  وب��ن��اء  الشباب 
تنمية  خ��ال  م��ن  السليمة 
قدرات الجيل الشاب وتوجيهها 
الوطن  لخدمة  األمثل  بالشكل 
وإعادة بناء املفاهيم واملبادئ 
من  املجتمع  وحماية  الوطنية 
كافة أشكال االنحراف واملظاهر 
الحرب  ه��ذه  فرضتها  ال��ت��ي 
هذه  يف  الشباب  دور  وأهمية 
بإعادة  تتمثل  التي  املرحلة 
الشباب  جيل  خال  من  اإلعمار 
وضرورة وجود القاعدة األساسية 
الستمرار النشاط الرياضي وهي 

)املنشآت الرياضية(.
وانطاقًا من ذلك وبالتزامن مع 
اإلعمار  إع��ادة  مرحلة  انطاق 
اإلمكانيات  ضمن  سورية  يف 
يف  العمل  يستمر  املتاحة 
املنشآت  وص��ي��ان��ة  ت��أه��ي��ل 
بجاهزيتها  لتبقى  الرياضية 
التي  املحافظات  يف  خاصة 
مباشر  بشكل  تحريرها  ت��ّم 
الرياضي  ال��ن��ش��اط  لتفعيل 
خال  من  املمكنة  بالسرعة 
كل  يف  رياضية  مدينة  تأهيل 
ترميم  إل��ى  إضافة  محافظة 
إعادة  يف  للمساهمة  األندية 
املجتمعية  والحياة  النشاط 
كافة،  واملناطق  للمحافظات 
وقد تم  إعداد جداول التوصيف 
لحقت  التي  واألضرار  للمنشآت 
اإلرهابية  األعمال  نتيجة  بها 
قدرت  والتي  األضرار  حصر  وتم 
حوالي  تبلغ  تقريبية  بقيمة 
يف  سورية  ليرة  مليار   )152(

جميع املحافظات.
املنشآت  م��دي��ري��ة  وت��ق��وم 
خطة  ضمن  بعملها  الرياضية 
والخطة  التنفيذي  املكتب 
االستثمارية املرصودة منذ عام 
رقم  القانون  صدور  بعد   2014
البنود  وفق   2014 لعام   /8  /
والفقرات الواردة فيه ومن أهم 

األعمال :
من  العديد  ىلع  التعاقد   �1
 � التنفيذ  عقود   ( املشاريع 

 ) اإلشراف   � والتدقيق  الدراسة 
التقديرية  الكشوف  إعداد  بعد 
ودفاتر الشروط الفنية ومحاضر 
الشروط  ودفاتر  األسعار  اتفاق 
قبل  من  والحقوقية  املالية 
الرياضية  املنشآت  مديرية 
املحافظات  من  العديد  يف 
الصيانة  عقود  إل��ى  إض��اف��ة 
الدورية للماعب وإعادة تأهيل 
كافة  يف  املنشآت  وصيانة 
األندية وعقد تنظيف وتشغيل 
الرياضية  األسد  مدينة  وصيانة 

بالاذقية.
املنفذة  املشاريع  ع��دد  بلغ 
 /140  / حوالي  بها  واملباشر 
تشمل   2015 عام  منذ  مشروعًا 
والصيانة  التأهيل  أع��م��ال 

واملشاريع الجديدة.
وتم إصدار أمر املباشرة وتسليم 
لجان  وتشكيل  العمل  مواقع 
األع��م��ال  ومتابعة  اإلش���راف 
و  تدقيق  ويتم  العقود  لكافة 
الواردة  املالية  الكشوف  صرف 
التعاقد  تم  التي  للمشاريع 
املشاريع  وتصفية  عليها 
محاضر  اع��داد  بعد  املنتهية 

تبرير التأخير الازمة لها.
2� املشاريع املنفذة من موازنة 
اعادة اإلعمار للمنشآت الرياضية 
األع��م��ال  بسبب  امل��ت��ض��ررة 

االرهابية وهي : 
� تأهيل مدينة القائد املؤسس 
حافظ األسد الرياضية بالاذقية 
املدنية  األع��م��ال  دراس���ة   �

لصالة  والكهربائية  واملعمارية 
السلمية.

� تأهيل ملعب دير الزور.
األسد  استاد  ص��االت  ترميم   �

بطرطوس .
)تم  متفرج  أل��ف   15 ملعب   �
الزراعية  األعمال  ىلع  التعاقد 
ىلع  التعاقد  قيد  وح��ال��ي��ا 

األعمال املدنية (.
الصناعي  العشب  استبدال   �

مللعب السابع من نيسان.
مليون   )500  ( تخصيص  وتم 
اإلعمار  إعادة  لجنة  حساب  من 
املذكورة  املشاريع  لتنفيذ 

خال عام 2019.
رئاسة  كتاب  إل��ى  استنادا   �
 1/494 رق��م  ال����وزراء  مجلس 
إعداد  تم   2018  /1  /14 تاريخ 
جداول توصيف لواقع املنشآت 
الرياضية يف جميع املحافظات 
زمني  برنامج  إع��داد  بهدف 

إلعادة تأهيلها.
اإلدارة  وزارة  مع  التنسيق  تم   �
املحلية وإعداد محضر االجتماع 
رقم / 123/ص تاريخ 2017/5/30 
املتضمن عددًا من املقترحات 
الواقع  تطوير  تسهم يف  التي 
األمثل  واالستثمار  الرياضي 
السادة  للمنشآت املعمم ىلع 

املحافظين.
إضافة لوضع املنشآت املتضررة 
باالستثمار  اإلره��اب  فعل  من 
واستثمارها  تأهيلها  وإع��ادة 
وتأمين عائدات استثمارية مثل 

الرياضي  الجاء  نادي  منشآت   �
بحلب.

� مسبح 8 آذار يف حمص.
مدينة  � ماعب مكشوفة يف 

الباسل يف حمص.
مما يساهم يف تخفيف العبء 
من  االستثمارية  املوازنة  ىلع 
تأمين عائدات  خال تأهيلها و 

مالية.
� تم تشكيل لجنة مشتركة من 
العام  الرياضي  واالتحاد  الوزارة 

مهمتها.
الفنية  ال���ش���روط  وض���ع   �1
املاعب  لترخيص  والتنظيمية 
السداسية مع خدماتها وتسوية 

أوضاع املاعب القائمة.
امللحوظة  اإلش��ارات  حصر   �2
ك��م��اع��ب ري���اض���ي���ة ىلع 
التنظيمية  امل��خ��ط��ط��ات 
ىلع  املنفذة  غير  املصدقة 
مذكرة  أو  صيغة  إليجاد  الواقع 
الرياضي  االت��ح��اد  مع  تفاهم 

العام الستثمار هذه املواقع.
3� تمثيل االتحاد الرياضي العام 
األولويات  بتحديد  ومشاركته 
ع��ن��د وض����ع امل��خ��ط��ط��ات 
ت��وس��ي��ع  أو  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

املخططات التنظيمية.
االستثمارية  الخطط  إعداد   �5
 2017�2016  �2015  / لألعوام 
بعد   /  2020�  2019�2018  �
مخاطبة اللجان التنفيذية يف 
األولويات  ووض��ع  املحافظات 
للنشاط  الضرورية  للمشاريع 

الرياضي.
السياحة  وزارة  مع  التنسيق   �6
ل��ع��رض ع���دد م��ن م��ش��اري��ع 
الرياضية يف ملتقى  املنشآت 
)ن��ادي   : السياحي  االستثمار 
فندق   , بالاذقية  اليخوت 
بالحمدانية  الرياضية  املدينة 
فندق  اس��ت��ث��م��ار   � ب��ح��ل��ب, 

طرطوس (.
أضابير  استكمال  حاليا  ويتم 
بالتنسيق  امل��ش��اري��ع  ه��ذه 
مخطط   ( السياحة  وزارة  مع 
جوية  صور   � وعقاري  مساحي 
ليتم  ف��وت��وغ��راف��ي��ة(  وص���ور 

طرحها لاستثمار.
� وقد تم التعاقد ىلع استثمار 
طرحه  خال  من  الجاء  فندق 
االستثمار  س��وق  ملتقى  يف 

السياحي وتم املباشرة به.
التفاهم  مذكرات  متابعة   �7

ونتائج ورشات العمل : 
� ورشة عمل مع جامعة تشرين 
نادي  محيط   وتجميل  لدراسة 

جبلة واملوقع العام.
� ورشة عمل مع جامعة دمشق 
املعمارية  الهندسة  كلية   �
الرياضية  املزرعة  مدينة  يف 

بالسويداء.
الجامعة  مع  تفاهم  مذكرة   �
للعلوم  ال��خ��اص��ة  ال��دول��ي��ة 

والتكنولوجيا.
شركة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة   �

الدراسات الهندسية.
الفنية  الشروط  دفاتر  إعداد   �8
الستثمار  والحقوقية  واملالية 

عدد من املشاريع :
� استثمار جزء من منشأة املركز 

الرياضي بجرمانا.
� استثمار أرض نادي الجوالن.

ناديي حطين  فندق  استثمار   �
وتشرين.

� كافتريا مدينة الفيحاء.
� بوفيه مدينة تشرين.

� استثمار أرض نادي األمل.
�  استثمار فندق عمر الخيام.

� استثمار وحدات صحية مدينة 
األسد.

� استثمار فندق نادي جبلة.
اس��ت��ث��م��ار م��س��ب��ح ال��ب��اس��ل 

بالاذقية.

152 مليار ليرة أضرار المنشآت الرياضية

تحتفل الرياضة الس��ورية هذا العام بعيدها التاس��ع 
واألربعي��ن ال��ذي يصادف يوم 18 ش��باط وه��و اليوم 
التاريخ��ي ال��ذي أصدر في��ه القائد املؤس��س حافظ 
األسد املرسوم التش��ريعي رقم 38 لعام 1971 القاضي 
بقيام منظمة االتحاد الرياضي العام التي انتظم يف 
حركتها وأنش��طتها ومنذ قيامها وحت��ى اآلن مئات 
األلوف من جماهير شعبنا فمن 39 ناديًا ىلع مساحة 
الجغرافي��ة الس��ورية إلى 402 ناد حاليًا ومن تس��عة 

اتحادات لأللعاب الرياضية إلى ثاثين اتحادًا وتوسعت 
خارطة املنش��آت الرياضية لتش��مل كل املدن وبات 
الرياضي��ون واألبط��ال ينعمون بحي��اة كريمة بعد أن 
توفرت لهم الرعاية واملنش��آت الرياضية وصدرت من 
أجلهم املراس��يم والقوانين والق��رارات التي كّرمتهم 
وعززت مواقفهم ىلع كاف��ة الصعد وكان أن تحقق 
لرياضتنا العديد من املكتسبات واالنجازات والبطوالت 
والتحوالت النوعية أّهله��ا لتواكب التحديات وتحمل 

ش��رف املس��اهمة يف أي��ة مه��ام كان��ت تنتظرها 
يف إط��ار االتح��اد الرياض��ي العام  ال��ذي حظي من 
السيد الرئيس بش��ار األس��د بالرعاية والدعم وتلقى 
الرياضي��ون تكري��م س��يادته إلنجازاته��م وكلمات��ه 
الس��ديدة واملحّفزة لهم بكل اعتزاز وبتجاوب عميق 
مع دالالتها ومعانيها ليترجموها عمًا بطوليًا يرتقي 
بأدوارهم ومسؤولياتهم حيث قال سيادته: )ماحققه 
الرياضيون واملنتخب الوطن��ي هو حالة وطنية قبل 

أن تكون رياضية(.
 عيد الرياضة الس��ورية.. متج��دد يف حياتنا ومحطة 
خالدة نتمثل فيها مبادئ وقيم وأفكار السيد الرئيس 
بش��ار األس��د الذي يؤكد ىلع الدوام بض��رورة تعميم 
الرياضة لتصبح حاجة ش��عبية وثقافة عامة وأسلوب 

حياة.
كل عام وأنتم وشعبنا وجيشنا الباسل وقائدنا املفدى 

السيد الرئيس بشار األسد بألف خير..

على أبواب المؤتمر العام العاشر لالتحاد الرياضي العام

فعل البطولة يف فكر وقيم الرئيس بش��ار األسد 
كفعل الس��يف يصنعان املجد، مجد النصر ومجد 
الرياض��ة ويف كليهما تنتصر الحياة وتتلون بوهج 
البطولة، ويف دوحة البطولة ملحمة اشترك فيها 
جهد أبطالنا وفرقنا وتحول قدوة يزرع األمل تقدمًا 

يف حياتنا الرياضية وخصبًا يف مسيرتها.
يف عه��د الس��يد الرئيس بش��ار األس��د انتصبت 
البط��والت الرياضي��ة لفرقن��ا وأبطالنا وانغرس��ت 
يف كل بقعة بهاء للحي��اة وقدوة للبطولة وقوة 

للتحدي وحبًا للوطن ولقائد هذا الوطن الغالي.
وألن البطول��ة واألبط��ال خمي��رة األرض والوط��ن 
وألنهما بذور خصبة طيبة، وألنهما العطاء والنماء 
للرياضة الس��ورية، فقد كّرم الس��يد الرئيس بشار 
األس��د البطولة واألبطال، ورأى يف النصر الرياضي 

اقتحامًا شجاعًا للبطوالت يف زمن املبادرات الذي 
ال يتوقف وال يرحم الواقعين.

يف عهد س��يادته تكرس التكري��م قيمة عليا يف 
حياة الرياضيين وفجر فيهم ينابيع العطاء ودفعهم 
إلى تحقيق انتصارات متابعة وإنجازات رائعة شكلت 
يف مس��يرتنا نقطة ارتكاز لتطوي��ر الذات وامتاك 
ناحي��ة البطولة وتطويره��ا.. ففي التكري��م الكبير 
لس��يادته ألبط��ال الوط��ن وبطاته وفرق��ه مارس 

الجميع عمقًا يف التزامهم البطولة والتربوي.
ومن هنا تح��رص منظمة االتح��اد الرياضي العام 
ىلع تكري��م أبطالها وبطاته��ا أصحاب االنجازات 
العربية والعاملية بعد كل إنجاز وس��نويًا يف عيد 
الرياضة الس��ورية الذي يصادف يوم 18 ش��باط من 

كل عام.

ألنهما العطاء والنماء للرياضة السورية.. تكريم الرياضيين األبطال  

)ماحقق��ه الرياضيون م��ن إنجازات رف��ع خالها 
العلم الس��وري يف املحافل الدولية ىلع الرغم 
م��ن ظروف األزمة التي نمر بها منذ س��نوات كان 
بح��د ذاته نوعًا من أنواع الدفاع عن س��ورية يف 
مواجهة ماتتعرض له( من مقولة الس��يد الرئيس 

بشار األسد بلقائه مع الرياضيين.
لق��د حرص املكت��ب التنفيذي ىلع اس��تمرارية 
التواج��د باملش��اركات الخارجية حس��ب خطط 
اتحادات األلع��اب الرياضية التي أقرت بمؤتمراتها 
وخطة نشاط اللجنة األوملبية الدولية واالتحادات 
العاملية والتي ناقشها املكتب التنفيذي وصادق 
عليه��ا ببداية كل موس��م نش��اط رياضي وكانت 
املش��اركة أحيان��ًا بعدد م��ن الرياضيين بش��كل 
رم��زي /1-2/ الع��ب ل��كل لعبة بهدف اس��تمرار 
تواجد س��ورية باسمها وعلمها باملحافل الدولية 
ومن��ذ ع��ام 2016 انتقل��ت إس��تراتيجية القيادة 
الرياضي��ة م��ن الرياضة م��ن أجل املش��اركة إلى 
الرياضة النوعية داخليًا وخارجيًا وتحقيق النتائج 
املشرفة بسبب تحس��ن الظروف الرياضية ىلع 
مستوى معظم املحافظات حيث حققت الرياضة 
السورية يف عام 2017 العديد من االنجازات خال 
هذه املش��اركات الخارجية وكان أبرزها املشاركة 

بال��دورات الكب��رى بإش��راف اللجن��ة األوملبي��ة 
الدولية واالتح��ادات العاملية واملجلس األوملبي 
اآلس��يوي حيث كان توجه املكتب التنفيذي من 
خال ق��رارات املجل��س املرك��زي ىلع التواجد 

باملشاركات الخارجية ىلع الشكل التالي:
- الح��رص ىلع حض��ور كاف��ة االجتماعات ىلع 

مستوى:
1. اتحاد اللجان االوملبية.

2. املجلس االوملبي اآلسيوي.
3. اتحاد العاب البحر األبيض املتوسط.

4. اتحاد غرب أسيا.
5. االتحادات العاملي��ة والقارية واإلقليمية لكافة 

االتحادات.
- الحرص ىلع إبقاء عضوي��ة العديد من الكوادر 
الرياضية املمثلة لس��ورية يف مختلف االتحادات 

والتنظيمات الدولية.
ىلع  الخارجي��ة  املش��اركات  ىلع  التأكي��د   -
مختلف املس��تويات اإلقليمية والقارية والدولية 
واالوملبية تجس��يدًا لقول الس��يد الرئيس بش��ار 
األس��د )أنتم أيها الرياضي��ون حافظتم ىلع علم 
س��ورية واسمها خارج حدود الوطن يف ظل هذه 

األزمة التي تمر بها سورية(.

تواجد وحضور خارجي مؤثر
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وضم��ن اس��تراتيجية املكتب التنفي��ذي للدور 
التاس��ع 2015 وبالتنس��يق م��ع هيئ��ة اإلدارة 
املحلية )نادي املحافظة( أطلق مش��روع بكرا 
إلن��ا اله��ادف إلى بن��اء الجيل رياضي��ًا وثقافيًا 

واجتماعيًا وفنيًا.
ساهم االتحاد الرياضي العام بالتعاون مع محافظ 
دمش��ق باإلش��راف فنيًا ىلع كافة األنش��طة 
الرياضية املمارس��ة ضمن مراكز )مش��روع بكرا 

إلن��ا( يف بعض مدارس مدينة دمش��ق  وريف 
دمش��ق ومدارس القنيطرة ومراك��ز اإليواء ودور 
األيت��ام حيث بلغ عدد الطاب والطالبات الذين 
مارس��وا ألعاب )كرة القدم – ك��رة الطائرة – كرة 
السلة – كرة اليد – كرة املضرب – كرة الطاولة – 
الريش��ة الطائرة – العاب القوى – الجمباز الفني 
واإليقاعي – الشطرنج – الدراجات( 27821 طفًا 

وطفلة من 5 سنوات حتى 15 سنة.

تمي��ز األداء اإلعامي الرياضي 
الرياض��ي  االتح��اد  ملنظم��ة 
عم��ل  دورة  خ��ال  الع��ام 
املكتب التنفيذي 2011 /2019 
ضمن س��ياق تنفيذ توصيات 
املؤتمري��ن العامي��ن الثام��ن 
والتاسع وخطة مكتب اإلعام 

املركزي ىلع النحو التالي :
جمي��ع  يف  املش��اركة 
الفعالي��ات التي أقيمت ىلع 
للوقوف يف  الوطن  س��احات 
وج��ه الح��رب الكوني��ة التي 
اس��تهدفت انتهاك الس��يادة 
أم��ن  وزعزع��ة  الوطني��ة 
واستقرار س��ورية بلد املحبة 
والس��ام من خال مس��يرات 
تأييد اإلص��اح وإقامة ندوات 
وحم��ات  الوطني��ة  الح��وار 
بالدم  والتب��رع  اللي��رة  دع��م 
وإصدار بيانات باس��م منظمة 
االتحاد الرياضي العام تتضمن 
التأكيد ىلع الوحدة الوطنية 
والوقوف يف وج��ه املؤامرة 
التي تتعرض لها سورية تحت 
شعار )لسورية انتماؤنا واألسد 

خيارنا(.
تعزي��ز دور املنظم��ة إعاميًا 
من خ��ال املوقع االلكتروني 
االنترن��ت  ش��بكة   ىلع 
وىلع   )www.gsf-sport.com(
االجتماعي  التواص��ل  موق��ع 
http://www.( )الفيس��بوك( 
حيث   )facebook.com/gsf.sy
والفائ��دة  املعلوم��ة  وف��ّرا 
املنظم��ة  ب��دور  والتعري��ف 
كاف��ة  ونش��ر  وأهدافه��ا 
نش��اطاتها وش��هدا انتش��ارًا 
يومية من  ومتابع��ة  واس��عًا 

آالف الزائرين.
اإلعامي��ة  الك��وادر  قام��ت 
املنظم��ة  يف  العامل��ة 
بإعداد  الصحف��ي  واملكت��ب 
التلفزيوني��ة  التقاري��ر 
االتح��اد  بكامي��را  املص��ورة 
الرياضي ولكاف��ة االجتماعات 
الرس��مية  واملؤتم��رات 
عبرها  تّم  املحلية  واألنشطة 
وأنش��طة  الفعالي��ات  رص��د 
يف  وعرضه��ا  املنظم��ة 
الرياضية  والبرام��ج  الفق��رات 
، كما ت��ّم تقديم املس��اعدة 
الرياضية يف تحقيق  للبرامج 
نقل مباشر للبطوالت الرسمية 
والتنس��يق يف نقل مباريات 
دوري��ي ك��رة الس��لة والقدم 
واملهمة  النهائية  واملباريات 
األلع��اب  م��ن  كبي��ر  لع��دد 

الرياضية املختلفة .
توضيح وجهات نظر املنظمة 
يف ع��دد كبير من املس��ائل 
الت��ي  الرئيس��ية  الرياضي��ة 
الرياض��ي  اإلع��ام  طرحه��ا 
وتم��ت اإلجاب��ة عنه��ا عب��ر 
والتوضيح��ات  ال��ردود 
الصحفي��ة  واملؤتم��رات 
واللق��اءات املباش��رة وذل��ك 
القاضي  التعميم  إلى  استنادا 
باإلط��اع ىلع كل ما ينش��ر 
من قضايا ومقترحات وشكاوي 
تتعلق باألداء الرياضي وإعداد 
الردود واإلجابات والتوضيحات 

ونشرها .
اإلعام��ي  العم��ل  تكام��ل 
املركزي يف املنظمة بوجود 
املكت��ب الصحف��ي والقي��ام 
الت��ي  ومس��ؤولياته  ب��دوره 
كل��ف به��ا ىلع أكم��ل وجه 
م��ن خ��ال تعمي��م وتوثيق 
األخبار واألنش��طة والفعاليات 
واالجتماع��ات  والق��رارات 

واالستقباالت.
العم��ل  وتطوي��ر  تجدي��د 
اإلعامي يف صحيفة االتحاد 
ال��دور يف توضيح  وإعطاؤها 
وجهات نظر املنظمة والدفاع 
عن مؤسساتها, كما تم إنشاء 
موقع الكتروني جديد ومتميز 
للصحيف��ة لتواكب  التطورات 
وضرورة  املتسارعة  اإلعامية 

إيصال الخبر لحظة بلحظة. 
اإلع��داد واإلش��راف والتقديم 
أس��بوعي  إذاع��ي  لبرنام��ج 
بالتع��اون مع الهيئ��ة العامة 
ىلع  والتلفزي��ون  لإلذاع��ة 
أف  س��وريانا  وقن��اة  إذاع��ة 
فعالي��ات  يغط��ي  ال��ذي  أم 
املنظمة ويعب��ر عن وجهات 
ه��ذا  ب��ات  بحي��ث  نظره��ا 
البرنام��ج مس��موعًا ومتابع��ًا 

ىلع أوسع نطاق جماهيري.
اإلعاميين  استقبال عدد من 
وتقدي��م  واألجان��ب  الع��رب 
التسهيات لهم إلنجاز املهام 
اإلعامية التي كلف��وا بها أو 
مم��ن كانوا مرافقي��ن للوفود 

والبعثات.
ش��ارك ممثلو االتحاد الرياضي 
العاملون  )الصحفي��ون(  العام 
يف املكت��ب الصحف��ي يف 
جميع ندوات وورش��ات العمل 
وال��دورات الت��ي أقامتها وزارة 
الصح��ة عبر اللج��ان الوطنية 
االي��دز  ملكافح��ة  العلي��ا 
ورعاي��ة  والس��ل  والتدخي��ن 
بهدف  واملسنين  الشيخوخة 
الرياض��ي  الوع��ي  تنمي��ة 

الرياضيي��ن  ل��دى  والصح��ي 
وحمايته��م م��ن براث��ن هذه 

األمراض الخطيرة .
إص��دار  ظاه��رة  تكري��س 
يف  اإلعامي��ة  النش��رات 
الف��روع واألندي��ة واالتحادات 
للكثير  املوافقة  إعط��اء  وتّم 
الرياضي��ة  املؤسس��ات  م��ن 
إلص��دار ه��ذه النش��رات وفق 
وأنظمة  املطبوع��ات  قانون 

املؤسسة العربية لإلعان.
تعاون مكتب اإلعام املركزي 
مع لجنة الصحفيين الرياضيين 
م��ن  الكثي��ر  تنظي��م  يف 
واإلعامية  الرياضية  األنشطة 

واالجتماعية.
املنظم��ة  صحفي��ي  إيف��اد 
م��ع  اإلعامي��ة  وكوادره��ا 
املش��اركة  الرياضية  البعثات 

يف بطوالت عربية ودولية.
إقام��ة حفات تكري��م دورية 
يف  اإلعامي��ة  للمؤسس��ات 

مناسبات مختلفة.
إصدار أجن��دة االتحاد الرياضي 
الع��ام لعامي��ن متتالين 2012 
و2013 تضمنت��ا معلومات عن 
املنظمة وأهدافها واالنجازات 
التي تحققت خ��ال العامين 

املذكورين.
التوثي��ق  لجن��ة  تزوي��د 
ب��كل  املركزي��ة  واألرش��فة 
واملعلومات  والنشرات  الكتب 
ل��دى  املتوف��رة  والوثائ��ق 
يخدم  وبما  الصحفي  املكتب 

عملية جمع املعلومات.
إعادة تفعيل عضوية س��ورية 

يف االتح��اد الدولي للصحافة 
الرياضية من خال املش��اركة 
الجمعي��ة  اجتم��اع  يف 
العمومية لاتحاد الذي انعقد 
يف مدينة سوتشي الروسية 

.2013
والرابع  )الثالث  األج��زاء  إصدار 
تاريخ  كت��اب  والخام��س( من 
الرياضي��ة الس��ورية  الحرك��ة 
حول املش��اركة السورية يف 
الدورات األوملبية واألس��يوية 
والعربية واملتوس��طية وعن 
وإع��ادة  الرياض��ي  اإلع��ام 
طباع��ة الجزء األول من مطلع 
الق��رن العش��رين وحتى فجر 
االس��تقال والجزء الثاني عن 
ال��رواد األوائ��ل بس��بب نفاد 
الكمي��ة املطبوع��ة وع��دم 
التي  األساسية  النسخة  توافر 
تع��ود للع��ام 1999 وتوزيعها 
الرياضي��ة  ىلع املؤسس��ات 
واملراكز الثقافية واملؤسسات 
اإلعامي��ة واملهتمين لتكون 
مرجع��ًا للدارس��ين والعاملين 

يف امليدان الرياضي.
تكريسًا لش��عار املؤتمر العام 
ثقاف��ة  )الرياض��ة  التاس��ع 
تنظي��م  حي��اة(  وأس��لوب 
املس��ابقة الثقافية املركزية 
الرياض��ة  عي��د  يف  س��نويًا 
بمشاركة جميع املحافظات.   
اإلعاميين  فريق  زيارة  تواصل 
الرياضيي��ن للم��دن الس��ورية 
تح��ررت  الت��ي  وللمناط��ق 
التأكيد  اإلره��اب به��دف  من 
الوطني��ة  املصالح��ات  ىلع 

وتعزي��ز الحال��ة االجتماعي��ة 
والجماهيرية للرياضة السورية 
وال��دور الكبير ال��ذي يقوم به 
ومؤسس��اته  الرياضي  االتحاد 

يف هذا اإلطار.
عق��د مؤتم��ر صحف��ي للواء 
االتحاد  رئي��س  موفق جمعة 
هامش  ىلع  الع��ام  الرياضي 
األس��يوية  األلع��اب  دورة 
والفنون  للص��االت  الخامس��ة 
القتالي��ة يف مدينة عش��ق 
أب��اد يف تركمانس��تان خال 
بحض��ور   2017 أيل��ول  ش��هر 
الوفد اإلعام��ي العربي الذي 
يغطي فعالي��ات الدورة جرى 
تواج��د  أّن  خال��ه  التأكي��د 
الرياضة الس��ورية ومنتخباتها 
الرياضي��ة  املحاف��ل  يف 
الظروف هو  به��ذه  الخارجية 
إنجاز ويساهم يف الدفاع عن 

سورية.
األوملبية  اللجن��ة  بدعوة من 
الس��ورية واالتح��اد الرياض��ي 
الع��ام زار س��ورية بالفترة من 
23 ولغاي��ة 2017/12/30 وفد 
إعام��ي رياض��ي عرب��ي من 
يف  للمش��اركة  دول  تس��ع 
فعاليات امللتقى الذي انعقد 
تحت ش��عار ) الرياضة رس��الة 
سام وثقافة حوار ( واإلطاع 
الرياضي  النش��اط  واقع  ىلع 
الرياضي��ة  املنش��آت  وزي��ارة 
وقيام  اإلعامية  واملؤسسات 
أعض��اء الوف��د بنش��ر العديد 
من املقاالت واملقابات يف 
تّم طباعتها  إعامهم  وسائل 

يف كراس توثيقي.
تعزيز تواجد الكوادر اإلعامية 
الرياضي��ة  التنظيم��ات  يف 
والقارية  العربي��ة  واإلعامية 

والدولية .
الكت��ب  م��ن  ع��دد  ش��راء 
الرياضي��ة  واملوس��وعات 
بهدف  والثقافي��ة  والطبي��ة 
املركزي��ة  املكتب��ة  إغن��اء 
األوملبي��ة  األكاديمي��ة  يف 
ولتكون مرجعًا لكل الرياضيين 

واملهتمين.
قام املكتب التنفيذي لاتحاد 
وبه��دف  الع��ام  الرياض��ي 
تحقي��ق تواجد فاعل لإلعام 
الرياض��ي خارجيًا ويف خطوة 
ه��ي األولى م��ن نوعها يف 
تاري��خ الرياض��ة واإلعام يف 
سورية وتلبية لدعوة مؤسسة 
األهرام للصحاف��ة بإيفاد وفد 
إعامي رياضي يمثل مختلف 
بزيارة  اإلعامية  املؤسس��ات 
ملص��ر بالفترة م��ن 19 ولغاية 
دورة  لحض��ور   2018/5/24
إعامي��ة يف فن��ون التحرير 
اإلعام��ي يف معهد األهرام 
اإلقليمي للصحافة وزيارة عدد 
م��ن املؤسس��ات اإلعامي��ة 
والرياضية وق��د تكللت الزيارة 
نتائجها  بالنج��اح من خ��ال 

ىلع مختلف الصعد.
إقامة س��باق ماراثون )سورية 
الس��ام ( بالتعاون مع شركة 
س��يريتل يف عدة محافظات 
واسعة  جماهيرية  وبمشاركة 
من مختلف ش��رائح املجتمع 

السوري يوم 2018/9/21.
توثيقي��ة  مج��ات  إص��دار 
الوطني  األوملبي��اد  لفعاليات 
األول والثاني والثالث للناشئين 
ترصد نتائج األوملبياد يف كل 
لعب��ة موثق��ة بالص��ور إضافة 
إلى ج��دول الترتي��ب النهائي 
للمحافظات حسب امليداليات.

على أبواب المؤتمر العام العاشر لالتحاد الرياضي العام

روزنامة حافلة لألنشطة اإلعالمية واالجتماعية

 م��ن هواياتي األساس��ية الرياض��ة.. فأنا 
رياضي منتظم

 نحن بحاجة إلى املزيد من العمل وكلما 
احتجنا للمزيد من العمل احتجنا للمزيد من 

الرياضة
 حتى زيادة اإلنتاج بش��كل عام.. الرياضة 

جزء منه
 التكري��م هو لي��س تكريم��ًا للرياضيين.. 
وإنما الهدف منه أن نكّرس الرياضة كثقافة 

يف املجتمع
 إّن أي إنج��از يف الرياضة له تأثير معنوي 

كبير ىلع مستوى الفرد والوطن
 اليمكن أن نفكر بشكل سليم وأن نجلس 
ساعات طويلة إن لم نكن نتحرك باملقابل 
ونمارس الرياضة لس��اعات طويلة بش��كل 

منتظم
 إّن األلعاب األوملبية هي البداية الرمزية 
التي تهدف للوصول إلى الس��ام املستمر 

كل يوم
 أؤكد ىلع أهمية االستمرار يف التدريب 
واس��تثمار جهد الكوادر الوطنية وتأهيلها 

لارتقاء بالرياضة إلى املستوى املطلوب
 أحثك��م أيها الرياضي��ون ىلع بذل الجهود 
والتمي��ز .. ذل��ك من ش��أنه إبقاء راي��ة الوطن 
مرفوعة دائمًا ىلع الساحات الرياضية الدولية

 التف��وق الحقيق��ي بالرياض��ة ال يقاس 
بالفوز فقط وإنما بالروح واألخاق الرياضية 
التي تحملها املنتخبات واألندية والاعبون 

الذين يمثلونها
 اإلنجازات الرياضية يجب أن تشكل حافزًا 
من أجل املزيد من الجهد لتطوير املستوى 
الرياضي من خال التدريب املستمر وتوفير 

كل مستلزمات النجاح والتفوق
 م��ا حّقق��ه الرياضيون من إنج��ازات ُرفع 
خالها العلم السوري يف املحافل الدولية 
ىلع الرغم م��ن ظروف األزمة التي نمر بها 
منذ س��نوات، كان بحد ذاته نوعًا من أنواع 
الدفاع عن س��ورية يف مواجهة ما تتعّرض 

له..«.
 لقد أظهرتم للجميع خال هذه البطولة 
أن ع��زة وكرامة الوطن ه��ي أغلى من كل 
امليدالي��ات وأن الش��عب الس��وري - رغم 
شراس��ة الحرب التي يتع��رض لها - صامد 

وسيبقى يف كل املجاالت
 ما نش��اهده كل يوم بكل مجاالت الحياة 
يدل ىلع حيوية الش��عب الس��وري وىلع 
وطنيت��ه وتصميمه ىلع تجاوز الحرب بكل 
الوسائل وبكل األساليب والرياضة واحدة من 

هذه الوسائل
 ما حققه املنتخب هو حالة وطنية قبل 
أن تكون رياضية وهو مؤش��ر قوي ىلع أن 
الح��رب اإلرهابية التي تتعرض لها س��ورية 
منذ س��نوات لم تنل من إرادة السوريين بل 

زادتهم قوة وعزيمة وتماسكًا
 الرياض��ة، وهي ليس��ت هواي��ة، بل إنها 
أصبحت ج��زءًا من نظام��ي الصحي، وجزءًا 
من عملي اليوم��ي، ألن الصحة مهمة جدًا 
كي يس��تمر امل��رء يف نش��اطه، ولذلك ال 
أس��تطيع أن أنظ��ر إليه��ا كتس��لية، ليس 
هناك وقت أو مزاج للتس��لية، إنك تعيشين 
مع الحرب والقتل واإلره��اب، وبالتالي فقد 
أصبحت هذه الهواية الوحيدة التي تحولت 
إلى عادة، قد تكون عادة يومية، كلما أتيح 

الوقت لذلك، وهذا يعتمد ىلع الظروف.

من أقوال السيد الرئيس بشار األسد في الرياضة

الجدول العددي للميداليات السورية الخارجية   
خالل األعوام من 2011 وحتى 2019

املجموعبرونزيةفضيةذهبيةالعام
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2013828648216

20149010085275

2015748763224

2016646443171

20179291128311

2018121105139365

2019185179154518

8052504  869830املجموع العام

دعم مشروع )بكرا إلنا( الهادف لبناء جيل رياضي 
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 علي شحادة

ش��هدت املرحل��ة الحادي��ة عش��رة الت��ي ج��رت ي��وم الجمعة 
24/1/2020 متغي��رات اس��تفادت منها فرق وتض��ررت منها فرق 
أخرى وراوحت البقية... تشرين واالتحاد والوحدة وجبلة أكثر الفرق 

التي استفادت وبدرجة أقل النواعير ألنها فازت.
أما الجي��ش والكرامة والفتوة والجزيرة والوثب��ة فقد أصابها الضرر 
بنس��ب متفاوتة فيما راوحت يف املكان ف��رق الوثبة والطليعة 
والس��احل وحطين ألنها تعادلت، رغ��م ان الضرر أصاب الوثبة أيضًا 

وبنسبة أقل أصاب حطين.. مع التفاصيل..
الفرق املستفيدة

يف ثوابت املشهد استمر فريق تشرين يف الصدارة وزاد من رصيده 
بفوزه ىلع الفتوة يف الاذقية برباعية واس��تقبلت شباكه هدفًا 
تناوب ىلع تس��جيل أهدافه كل من ع��اء الدالي هدفين ومحمد 
مرمور هدفًا وكذلك كامل حميش��ة وس��جل ه��دف الفتوة الوحيد 
محمد كنيص... تشرين اس��تغل املناسبة أحسن استغال وتفوق 
ىلع ضيف��ه ش��كًا ومضمونًا وبذل��ك بقي قابض��ًا ىلع الصدارة 
بجدارة... أما الفتوة فازدادت همومه وبقي مع كوكبة املؤخرة يف 

الترتيب وهو مرشح ملزيد من الضغوط إذا لم يحسن من واقعه.

يف العاصمة كان الفوز حليف االتحاد ىلع مضيفه الجيش حامل 
اللقب وهو فوز يف كل الحس��ابات ثمين ومفيد للضيف وبه شق 
طريق��ه باتجاه القم��ة مؤكدًا إصراره ىلع املنافس��ة يف املربع 

الذهبي أواًل ويف نظرته االستراتيجية للقمة فيما بعد.
أما فريق الجيش فا ش��ك أنه تعرض لهزة قوية قطعت سلس��لة 
انتصاراته ومس��ارها لناج��ح فتضرر كثيرًا ألنه بق��ي بنقاطه يف 
مرك��ز متأخ��ر عن ركب الص��دارة وهذا ال يناس��به واملب��اراة كانت 
قوي��ة وكان يمكن أن تنتهي بغي��ر ما انتهت عليه وهنا برز عامل 
التوفيق من عدمه فاالتحاد حالفه التوفيق وس��جل وفاز والجيش 
جاف��اه التوفيق وضاعت فرصه، لذلك خس��ر رغم أنه تقدم بهدف 
قصي حبيب لكن أحمد األحمد قال كلمته وسجل لاتحاد هدفين 
وعكس س��ير اللعب بالثاني س��جل أنس بوط��ه لاتحاد من جزاء 
وقلص الفارق محمد الواكد وبس��ط الجيش سيطرته وأضاع فرص 
التع��ادل تواليًا وبذلك قطف االتحاد نقاط��ًا ثمينة من منافس له 

شأنه ومكانته وقوته.
ويف العاصمة أيضًا ويف ملعب تشرين قال الوحدة كلمته فصيحة 
أم��ام الكرامة ورغم أنه لعب ناقص الصفوف وبغياب مجموعة من 

أساسييه األش��داء )األومري والجنيات والعجان والخولي وغيرهم( 
ألس��باب مختلفة إال أن الش��بان واالحتياطيي��ن كانوا يف املوعد 
وأدوا بكف��اءة عالية ونفذوا أفكار مدربهم واس��تغلوا فرصتين من 
فرص كثيرة وس��جل لهم الش��اب املوهوب محم��د حرب هديف 
اللق��اء والفوز أم��ا الكرامة فقد غ��اب أكثر من ثل��ث اللقاء وحين 
طرق مرماه اس��تفاق وحاول العودة من بعيد لكنه اصطدم بدفاع 
متماس��ك وحارس واثق فلم يس��تطع اختراق تل��ك الحصون ولم 

يستطع شبانه تغيير املكتوب عليهم يف تلك املباراة.
بهذا الفوز تقدم الوحدة بثبات الى املربع الذهبي واستعاد الكثير 
من آماله باملنافس��ة وطموحه املشروع بذلك فيما بقي الكرامة 
يف موق��ع آمن ىلع أمل أن تتحس��ن أموره بالقادمات خاصة وأن 
له مباراة مؤجلة لم يلعبها أمام جاره الوثبة... فوز الوحدة مستحق 

وخسارة الكرامة كانت متوقعة.
ويف العاصم��ة حقق فريق جبلة أول فوز له هذا املوس��م وكان 
ىلع حس��اب الجزيرة بهدف وحيد سجله مهاجمه محمد عوض 
هذا الفوز نقل جبلة الى مرحلة متقدمة وبات قريبًا من الس��احل 

والفتوة واستعاد الكثير من آماله ىلع طريق الخاص.

أما الجزيرة فا جديد يف خسارته فقد اعتاد ىلع أن ينزف نقاطًا 
وذلك استنادًا لظروفه الصعبة جدًا.

من الفرق املستفيدة بهذه املرحلة كان النواعير الذي تغلب ىلع 
الشرطة بهدفين دون رد سجلهما عبد الهادي الدالي وزاهر خليل 
وفوز النواعير كان متوقعًا واس��تفاد م��ن عاملي األرض والجمهور 

يف حين لم يستفد الشرطة من فرص سنحت له.
فرق تضررت

يف حم��ص ل��م يس��تطع الوثبة االس��تمرار يف مس��يرة االنتصار 
فاصطدم بالطليعة وفقد نقطتين غاليتين يف منافس��ته ىلع 
الص��دارة أواًل، وانته��ت املباراة ال غالب وال مغل��وب ليكون االتحاد 
متضررًا مع فرق الجيش والكرامة والشرطة وحطين والساحل حيث 

انتهت املباراة بينهما يف طرطوس تعاداًل,
 س��جل هدف حطين مارديك مارديكيان وس��جل هدف الس��احل 
أسعد خضر ونال كل منهما نقطة ولم يستفد منها كثيرًا إذ بقي 
الس��احل يف دائرة القلق ولم يتقدم حطين الى األمام يف سعيه 
لبلوغ املربع الذهبي وكاهما ينتظر املرحلة القادمة عس��ى ان 

تحمل أخبارًا سارة وتبشر بنتائج مثمرة.

صدارة تشرين للمرحلة )11(

في المرحلة 12 تعادل الكبار والمقدمة تشرينية

األسبوع 13 من الدوري الكروي الممتاز

تغيرات بالترتيب ومفاجأة كبيرة وتشرين بطل الذهاب

جاءت نتائج األس��بوع الثاني عشر من الدوري املمتاز لكرة القدم كما 
اش��تهت سفن تش��رين الذي عاد من حلب متعاداًل مع االتحاد بطعم 
الف��وز ليبقى يف الص��دارة وأبقى ىلع الفارق الرقم��ي كما هو ألن 
الف��رق التي تط��ارده أي فرق الكبار إذا جاز التعبير ش��ربت من الكأس 
ذاته فالوح��دة تعادل مع الفتوة والجيش مع جبل��ة والوثبة األقرب 
أس��قطه الش��رطة وألحق به الخس��ارة فيما عاد حطين لانتصارات 
ىلع حس��اب الجزيرة وف��از الطليعة ىلع الس��احل وزاد من همومه 
وتعادل النواعير مع الكرام��ة وراوحا باملكان أما جبلة فقلص الفارق 

مع الساحل إلى نقطة مع القراءة يف مباريات األسبوع.
صدارة مريحة

تش��رين يف الش��هباء يف أم املباريات أمام االتحاد والنتيجة تعادل 
با أهداف تشرين خدم نفس��ه وتعادله بطعم الفوز ألنه جاء بعيدًا 

عن أرضه واألكثرية من جماهيره وألنه من فريق قوي ونواياه معروفة 
وأهداف��ه كذلك ومنها الفوز باللقب لكن االتحاد لم يقدم ش��يئًا مما 
قدم��ه األس��بوع الفائت أمام الجيش وتش��رين لم يك��ن باحثًا إال عن 
التعادل ولعب الفريقان وكأنهما ال يرغبان بالخس��ارة وهما مقتنعان 

بالتعادل.
وج��اءت بقي��ة النتائج لتخدم تش��رين وبالتالي اس��تمر يف الصدارة 

بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه وهو الوثبة وهو فارق مريح.
يف العاصمة اصطاد فريق الش��رطة فريق الوثبة وبهدفين فاز عليه 
سجلها محمد بري ومحمد كواية وبذلك استطاع الشرطة تعويض ما 
خسره األس��بوع الفائت أمام النواعير واس��ترد كثيرًا من بريقه، وكان 
م��ن املمكن أن يزيد الرصيد من األهداف..., أما الوثبة فظهر با بريق 

واستمر يف نزف النقاط وذلك لصالح تشرين.

يف العاصم��ة أيض��ًا عجز الوحدة ع��ن الفوز أمام الفت��وة وكذلك لم 
يس��تطع الفتوة الفوز فكان التعادل السلبي سيد األحكام وبه خسر 
الوحدة نقطتين يف سباق الصدارة وكسب الفتوة نقطة يف الهروب 

من السفح وهي بمثابة انتصار ألنها من فريق من الكبار.
يف جبلة لم يستطع الجيش حامل اللقب من الفوز وكذلك لم يحصل 
عليه جبلة فكان التعادل مفيدًا لجبلة )بنقطة( قربته من الس��احل 

اكثر يف سعيه للهروب من السفح وهموم التفكير بالهبوط.
أما الجيش فاستمر بالنزيف ليبتعد أكثر عن ركب املتصدر بعد ان كان 
قريب��ًا  الى حد مقبول ومعقول س��جل للجيش محمد الواكد وعادل 

لجبلة علي سليمان. 
حطين يتقدم

أخيرًا عاد حطين الى س��كة االنتصارات وتقدم الى األمام بفوز متوقع 

ىلع الجزيرة 1/2 س��جل لحطين رضوان قلعجي وعبد الرزاق حسين 
وللجزيرة سليمان رشو.

فوز حطين كان متوقعًا وكذلك خسارة الجزيرة فهل تكون فاتحة خير 
ىلع حطين وعودة الى مس��تواه وهل تكون خس��ارة الجزيرة بداية 

صحوة له وتوقفًا ملسلسل الخسارات املتكررة.
الكرامة والنواعير ال غالب وال مغلوب والتعادل إيجابي س��جل للكرامة 
أحمد عمي��ر وللنواعير زاهر خليل وبذلك أضاف كل منهما نقطة الى 
رصيده وهي جنبًا الى جنب يف مأمن حتى اآلن ىلع سلم الترتيب.

الطليعة حقق الفوز وأوجع الس��احل والنتيجة 1/2 س��جل للطليعة 
ع��زام خزام ومحمد زينو وللس��احل مؤنس أبو عمش��ة الطليعة عزز 
من رصيده والس��احل راوح يف املكان وب��ات وضعه ىلع الائحة ال 

يطمئن أبدًا.

يف األس��بوع الثال��ث عش��ر للدوري 
الكروي املمتاز عناوين بارزة أهمها:

تش��رين بطل الذه��اب ومفاجأة من 
العيار الثقي��ل وتغيرات ىلع جدول 
الترتي��ب مع نهاية نصف املش��وار.. 

ويف التفاصيل..
أثبت تش��رين أنه فارس رحلة الذهاب 
وأكث��ر الف��رق اتزانًا وق��وة وثباتًا يف 
املس��توى الفن��ي وألن��ه كذلك فقد 
تربع ىلع القمة متصدرًا وبطًا لنصف 
املشوار وأمس أكد فريق تشرين قوته 
وجدارت��ه وف��از يف الاذقي��ة ىلع 
الكرام��ة بهدفين س��جلهما  ضيف��ه 
محم��د حمدكو بالش��وط األول وعاء 
الدالي بالشوط الثاني وجاءت املباراة 
قوية من قبل تشرين أواًل وشاركه يف 
أوق��ات متباعدة الكرامة يف الخطورة 
لكن تشرين س��جل والكرامة لم يوفق 
لتك��ون الفرح��ة تش��رينية والغص��ة 

كرماوية.
مفاجأة كبيرة

يف العاصم��ة فّجر الجزي��رة مفاجأة 
من العيار الثقي��ل وفاز ىلع االتحاد 
أحد فرس��ان املقدم��ة والطامحين 

بالص��دارة واللق��ب به��دف العب��ه 
سليمان رشو يف الشوط الثاني.

وبذل��ك اس��تمر االتح��اد يف ن��زف 
النقاط وه��ذا نزيف ش��ديد ألنه لم 
يكن متوقع��ًا وجاء من فريق الجزيرة 
ال��ذي يجلس يف آخر الس��فح ىلع 

جدول الترتيب.
ويف فوز الجزي��رة معان كثيرة أهمها 
»ال حي��اة م��ع اليأس« وثانيه��ا الفوز 
يؤخذ وال يعطى وثالثها اللعب بصدق 

وأمانة وشرف مهما كان املوقع.
ويف خس��ارة االتح��اد مع��ان كثيرة 
أهمها »ال كبير يف كرة القدم« وفيها 
ليس هك��ذا يكون من يري��د بطولة 
ويبح��ث عن لق��ب وثالثها اإلخاص 
للقميص أهم كثيرًا من الدلع والدالل 

والثقة الزائدة عن حدها.
تغيرات ىلع الجدول 

الوحدة يف العاصم��ة يقول كلمته 
يف الش��وط الثان��ي ىلع حس��اب 
النواعي��ر بهدف وحيد س��جله أنس 
بلح��وس يف مب��اراة قوي��ة ومثيرة 
والهب��ة ليقف��ز الوح��دة إل��ى مركز 
الوصافة خلف تشرين ومتقدمًا ىلع 

الوثبة واالتحاد.
الوح��دة كان قويًا ومتماس��كًا وفعااًل 

والنواعي��ر لم يكن أقل من ذلك لكنه 
لم يسجل.

ويف العاصم��ة أيض��ًا ع��اد فري��ق 
الجي��ش )حامل اللق��ب( إلى طريق 
الفوز وجاء فوزه ىلع حساب الفتوة 
وبهدف ه��داف الدوري محمد الواكد 
بالش��وط األول وحافظ ىلع تقدمه 

حتى النهاية ول��م يفلح الفتوة يف 
التعديل كذلك لم يوفق الجيش يف 
الرابع  التعزيز ليتقدم الجيش للمركز 
الفت��وة مراوح��ًا يف مكانه  ويبقى 

قريبًا من منطقة السفح الخطرة.
قفزة للشرطة

وم��ن العناوين الب��ارزة يف املرحلة 

عودة فريق الش��رطة إل��ى العاصمة 
عائ��دًا من حم��اة بف��وز ثمين ىلع 
الطليعة مس��تمرًا يف  مس��تضيفه 
صحوته التي بدأها األس��بوع الفائت 
ىلع حساب الوثبة حاصدًا فوزًا ثانيًا 
ىلع التوالي من فري��ق صعب أيضًا 
ويتقدم ىلع الج��دول إلى منطقة 

األمان يف وسط الائحة.
أما الطليعة فا حول وال قوة له يف 
أرضه وبين جماهيره ويبدو أن ضغط 
املباري��ات لم يناس��ب لياقة العبيه 
البدنية وبالتالي أثر ىلع س��ويتهم 

الفنية.
تعادل خاسر

التع��ادل بطع��م  يف حم��ص كان 
الخس��ارة بين الوثبة وضيفه حطين 
وكاها يف الطريق يس��عيان لركب 
املقدم��ة وإن كانت النتيجة مقنعة 
لحطي��ن قليًا إال أنها ليس��ت كذلك 
للوثبة الذي تأخر بها عن هدفه وهو 
واالقتراب  بالنهاية  بتش��رين  اللحاق 
من��ه أواًل..., الوثبة لألس��بوع الثالث 
منذ الع��ودة لل��دوري يف حالة غير 
متوازن��ة ىلع اإلط��اق فم��ا ه��ي 

األسباب؟
وحطي��ن يف حال��ة استش��فاء من 
نتائج غير مقنعة فهل يشفى منها، 
س��جل لحطين عدي جفال وللوثبة 

ماهر دعبول.
تعادل الفرحة والغصة

بي��ن  التع��ادل  كان  يف طرط��وس 
الس��احل وضيفه جبلة بهدفين لكل 
منهما وكان مفرحًا للزائر جبلة وترك 

غصة للمس��تضيف الس��احل س��بب 
الفرحة أن جبلة تأخر بهدفين سجا 
يف مرماه بواسطة مؤنس أبو عمشة 
وسامر خانكان وحين ظن الجميع أن 
الساحل ذاهب إلى فوز مبين استفاق 
جبل��ة يف الثان��ي وقل��ص الف��ارق 
بواس��طة س��ليم برهوم وع��ادل له 

محمد دعاس خطأ يف مرماه.
وس��بب الغصة للس��احل أن��ه أفلت 
فوزًا كان يف متناول يده يف مباراة 
النقاط املضاعفة، حيث لم يستطع 
التق��دم إلى مرك��ز أكث��ر أمانًا ىلع 

الائحة.
يف حي��ن جبل��ة زاد م��ن طموحه 
بالخ��اص من الهموم منتظرًا الى ما 

بعد االستراحة.
الترتيب العام

الوح��دة  1- تش��رين 30 نقط��ة 2- 
نقط��ة   24 الوثب��ة   -3 نقط��ة   25
4- الجي��ش 23 نقط��ة 5- االتح��اد 
نقط��ة   21 حطي��ن   -6 نقط��ة   22
7- الش��رطة 18 نقط��ة 8- النواعي��ر 
16 نقط��ة 9- الكرام��ة 15 نقطة 10- 
الطليع��ة 14 نقط��ة 11- الفت��وة 10 
نقاط 12- الساحل 10 نقاط 13- جبلة 

9 نقاط 14- الجزيرة 5 نقاط.
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من القلبمن القلب

بعد أداء مقنع لألوملبي الكروي يف الدور األول للتصفيات 
األوملبي��ة تحت 23 عام��ًا وبع��د التأهل لل��دور الثاني مع 
الس��عودية املتصدرة، ودعنا هذه التصفيات بعد الخسارة 
بهدف مع أس��تراليا وكذلك ودعت األردن واإلمارات وغيرها 

من املنتخبات هذه التصفيات املؤهلة ألوملبياد طوكيو.
الدور الثاني وخروج املغلوب هو واقع نعانيه وتعاني منه 
كل منتخباتن��ا، فعندما نتأهل م��ن دور املجموعات نكون 
قد بذلنا أقصى الجهد واستنفذنا رصيد الطاقة، وحسابات 
دور الخروج له وجوه أخ��رى، وله تكتيكات مختلفة، ولنعد 
لالوملب��ي فلو اس��تطعنا تص��در املجموع��ة بالفوز ىلع 
الس��عودية لكان حظنا أوفر يف اجتياز هذا الدور فتايلند 

ليست أستراليا واحتماالت الفوز عليها أكثر بكثير.
كان هدفن��ا املبدئي هو التأهل لل��دور الثاني وقد فعلنا 

لكننا اصطدمنا بحائط مسدود.
هذا الخروج يدفعنا للتفكير بمس��يرة املنتخب األول الذي 
حق��ق النقاط الكامل��ة يف ذهاب املجموع��ة كما وحقق 
فوزه األول يف اإلياب بالفوز ىلع الفلبين وكل املؤش��رات 
تدل ىلع وصولنا للدور الثاني فأمامنا غوام واملالديف ثم 
الصي��ن وألن غلتنا من النقاط جيدة فال ش��ك يف تأهلنا. 
ولكن.. س��بق وقلت إن نتائجنا يف ذهاب املجموعة هي 
جي��دة بمقياس النقاط، أما يف املقياس الفني فأمر آخر.. 
فقد ش��هدنا مباري��ات خامدة مع املالدي��ف، ونتيجة تثير 
التس��اؤل مع غوام فالس��ومة وحده حقق أول هاتريك له 
فيها فماذا لو أصيب الس��ومة؟! إال أن املباراة األفضل أداء 
كانت مع الصي��ن رغم أن الهدف الذي س��جلناه كان بقدم 
مداف��ع صيني، ولهذا فإن من الواجب ان نفكر برأس باردة 
للمرحلة الثانية.. هل س��تعود الروح للمنتخب الذي ش��هد 
فترات مّد وجزر أم أننا س��نكتفي بما قدمناه مع املالديف 
آخر املجموعة؟ وهل س��نتالفى بع��ض نقاط الضعف بين 
الخطوط أم سنس��تمر باألداء املتردد الذي يش��كل السبب 

الرئيسي يف الخروج من التصفيات.
أما الحساب التكتيكي اآلخر فهو: هل من األفضل أن نكون 
أول املجموعة أم الثاني منها ومن سيكون بانتظارنا يف 
الدور الثاني؟! هل نصدم بالخروج كما حصل لألوملبي رغم 

األداء املقنع أم نستمر قدمًا..
ه��ي مجموعة م��ن الخيارات منها الفن��ي ومنها ما يتعلق 
ب��األداء وب��روح املنتخ��ب واس��تعداده، ومنه��ا التكتيكي 
املتعلق باملركز يف املجموع��ة، وعلينا أن نكون جاهزين 
ففي الوقت سعة ولدينا العديد من الخيارات وىلع رأسها 
التخل��ص من اإلصابات املوجودة كح��ال الخريبين ومنها ما 
ه��و ممكن الح��دوث أثناء مش��اركة الالعبين م��ع أنديتهم 
املحلي��ة والخارجي��ة، كم��ا أن النظر بمنته��ى الجدية إلى 
القاعدة األساس��ية يف منتخباتنا وهي الجاهزية البدنية 
واللياقة العالية وهو أمر يدعم استراتيجيتنا، أما الحسابات 
األخرى فتقع ىلع عاتق الجهاز الفني واإلداري وخاصة تلك 

املتعلقة بموقعنا يف حال املرور نحو الدور الثاني.
املهم��ة الصعبة تبدأ بع��د االنتهاء م��ن املباريات الثالث 
املتبقية ونأم��ل أال تتكرر الهفوات ولل��دور الثاني حديث 

آخر!!

حسابات الدور الثاني

 نبيل الحاج علي

 أحرز فريق س��يدات عام��ودا لقب بطولة دوري كرة 
القدم بنس��خته األول��ى التي اختتم��ت قبل أيام 
وجرت مبارياتها ىلع أرض ملعب الجاء بدمش��ق 
بمشاركة 7 أندية هم الى جانب سيدات عامودا كل 
من شرطه حماه ومحافظة حمص وجرمانا والعربي 

ومحافظة دمشق وعمال السويداء .
وتغل��ب الفري��ق البط��ل يف ختام ال��دوري ىلع 
العربي به��دف دون رد يوم الخميس بحضور اللواء 
موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام ود.ماهر 
خياطة نائب رئي��س االتحاد وبعض أعضاء املكتب 
التنفي��ذي لاتحاد الرياض��ي والعميد حاتم الغايب 

رئي��س اتحاد كرة القدم وبع��ض أعضاء اتحاد الكرة 
ممن قاموا بتتويج الفرق الفائزة بمراكز املقدمة .

وكان عامودا قد ضمن اللقب قبل جولة واحدة من 
نهايت��ه بعد تغلبه ىلع نادي جرمانا بثاثية دون 
رد س��جلت يف اول نصف ساعة من عمر اللقاء عبر 
ثنائية س��مر الشيخ بكر وميرند دهام قبل أن يكون 
ختام��ه كما بدايتهن املتعثرة م��ع انطاق الدوري 
بخس��ارتهن ملباراتين يف الج��والت الثاث األولى، 
نه��ض الفري��ق وانتفض من جدي��د ليحقق ثاثة 

انتصارات متتالية ليصبح رصيده 12 نقطة.
ويف مرحل��ة اإلي��اب أثبتت س��يدات عام��ودا علو 

كعبه��ن ىلع منافس��اتهن بتحقيقهن الفوز يف 
3 مباري��ات متتالية ىلع حس��اب عمال الس��ويداء 
ومحافظة دمش��ق وشرطة حماه، وتوقفت سلسلة 
االنتص��ارات يف مواجه��ة محافظة حم��ص التي 
انتهت بالتعادل، ليتأجل حسم لقب البطولة للقاء 

جرمانا وكان لهن ماأردن .
وبرزت يف صفوف الفريق الاعبات سمر الشيخ بكر 
التي تصدرت قائمة هدافات البطولة باإلضافة إلى 
كل من بارين أوس��و العبة منتخب الناش��ئات وآية 

محمد وفريال أحمد ...
ويتألف ال��كادر الفن��ي واإلداري لحام��ل اللقب من 

مصطف��ى األحم��د ) مدير فن��ي ( وإبراهيم علي ) 
م��درب( ودليل البار ) مس��اعد مدرب( من��ور مراد ) 
إداري(  وبالع��ودة للنتائ��ج فقد كان��ت أبرزها الفوز 
الكبير ىلع املنافس املباشر شرطة حماه 4/0 كما 

فاز الفريق بصعوبة ىلع محافظة دمشق 3/2 .
وباملجمل فاز ب�9 مباريات وتعادل بواحدة وخس��ر 

اثنتين .
الترتيب النهائي للدوري

عامودا )28( ش��رطة حم��اه ومحافظة حمص )23( 
العرب��ي )20( املحافظ��ة )12( جرمان��ا )10( عم��ال 

السويداء)2(.

يش��ارك نادي��ا الجي��ش والوثب��ة يف بطولة 
كأس االتحاد اآلس��يوي لكرة الق��دم هذا العام 
التي تنطلق مبارياتها ضمن مجموعات أندية 
غرب آسيا يف 10 من شباط الجاري وقد تكون 
األصعب يف تاريخ البطولة التي انطلقت عام 
2004 وحقق بها الجيش بطولة ىلع حساب 
جاره الوحدة الذي حل ثانيا وأحرز االتحاد بطولة 
2010 وتوقف عندها الف��وز حتى تاريخه يف 
مراك��ز البطولة الثاثة )3,2,1( حتى عام 2019, 
وخاصة يف ظروف االزمة التي اقتصرت فيها 
مش��اركتنا ىلع ناديي الجي��ش الوحدة ومن 
املتوقع أن تكون مش��اركتهما هذا املوس��م 
أرقى فنيا مما سبقها رغم استمرار الصعوبات 

التي كانت تواجههم وما زالت مستمرة.

مقارنة
فارق الخبرة بين نادي��ي الجيش الوثبة كبير, 
فخبرة نادي الجيش يف ه��ذه البطولة أعرق 
واس��تطاع يف بعضها أن يترك بصمات جيدة 
وإن لم يحقق الفوز إال يف واحدة منها وتبقى 
ه��ي عامة ب��ارزة يف تاريخه الك��روي, بينما 
نادي الوثبة يشارك ألول مرة يف هذه البطولة 
ولم يسبق له ان شارك يف أية بطولة خارجية 
ىلع مختلف مس��توياتها عربيا أو قاريا, وهذا 
ال يعني أن يكون حض��وره رمزيا  يف البطولة 
وقد اعد لها العدة منذ املوس��م املاضي يف 
مرك��ز متق��دم ببطولة الدوري الع��ام لألندية 

املمتازة, وحمل كأس الجمهورية.
عناصر قوة

من ايجابيات املش��اركة هذا املوس��م ارتفاع 
املس��توى الفني ل��ألداء يف ال��دوري الكروي 

املحلي هذا املوس��م الستقطابه عددا جيدا 
من الاعبين املحليين املحترفين خارجيا إلى 
صف��وف األندية املحلية مم��ن كانوا يلعبون 
يف األندي��ة الس��عودية والقطري��ة ولبن��ان 
والعراق وغيرهم وهذا مؤش��ر إيجابي لتقديم 
مس��توى أفضل مّم��ا كان عليه يف الس��ابق, 
فارتفعت املنافسة, وارتفع مستوى املدربين 
ال��ذي ح��ازوا ىلع ش��هادات آس��يوية عالية 
املستوى, وارتفعت عقود الاعبين املحليين 
يف ال��دوري املمت��از, ورافق ارتفاع مس��توى 
التحكيم الس��وري ال��ذي عاد ليق��ود مباريات 
يف البطوالت اآلسيوية ىلع مستوى األندية 

واملنتخبات وغيرها.
عوائق

ومن املعوقات القديم��ة الجديدة أن األندية 
املش��اركة يف بطولة كأس االتحاد اآلسيوي 

مازال��ت تلع��ب خ��ارج أرضه��ا وبعي��دا ع��ن 
جمهورها, وع��ادة الجمهور يصنف الاعب 12 
مع الفري��ق, واختيار الناديين للعب يف دولة 
اإلم��ارات العربية ظاهرة ايجابي��ة الن الجالية 
اإلم��ارات س��تتابع  الس��ورية املقيم��ة يف 
الفريقي��ن حيث يلعب الجي��ش ىلع ملعب 
خالد ب��ن محمد يف الش��ارقة, والوثبة ىلع 

استاد نادي الفجيرة.
املجموعتان

بق��ي أن نش��ير أن مجموع��ة ن��ادي الجيش 
هي األولى يف مجموعات غرب أس��يا الثاثة 
وتضم: نادي الجيش والعهد اللبناني واملنامة 
البحريني وهال القدس الفلس��طيني, وتضم 
املجموع��ة الثاني��ة ن��ادي الوثب��ة واالنص��ار 
اللبنان��ي والفائ��ز م��ن الوح��دات والفيصلي 

األردنيين والكويت والساملية الكويتيين.

سيدات عامودا بطالت دوري كرة القدم في نسخته األولى 

الجيش والوثبة يستعدان لمنافسات كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

المجد والمحافظة والتضامن والحرية في صدارة مجموعات دوري الدرجة األولى

 صبحي أبو كم

األول��ى  املجموعتي��ن  ف��رق  نتائ��ج 
والثاني��ة يف إياب دوري الدرجة األولى 
ج��اءت متباينة بي��ن الف��رق, بعضها 
تحس��ن أداؤه وبعضها تراجعت نتائجه 
يف األس��بوع الثالث من ذه��اب الدور 
األول, وانته��ت املباريات املؤجلة من 
)الثالثة  املجموعتين  منافسات  ذهاب 
والرابعة( ولتبدأ استعدا ملرحلة االياب 
التي ل��م تحدد بع��د..., م��ع تفاصيل 
اإلي��اب  ملرحل��ة  املس��جلة  النتائ��ج 
للمجموعتي��ن األول��ى والثانية,ونتائج 
مرحل��ة الذهاب للمجموعتي��ن الثالثة 

والرابعة.
املجموعة االولى

- املج��د: الهابط من الدرج��ة املمتازة 
نتائج��ه غير ملبية فخس��ر يف املباراة 
االولى ام��ام مضيفه الش��علة 0/2 وفاز 
يف الثاني��ة ىلع ضيفه م. الش��ام 1/4, 
وانتهى اللقاء الثالث مع مضيفه اليقظة 

بالتعادل السلبي 0/0.
- الكس��وة: س��قط يف ف��خ التع��ادل 
باملباراتين االولى والثانية فتعادل ىلع 

أرضه مع اليقظة 1/1 ومع مضيفه النبك 
0/0 ويف اللقاء بالثالث فاز ىلع ضيفه 

م. الشام 1/2.
- الش��علة: ف��از يف اللق��اء االول ىلع 
املج��د وتعادل يف الثان��ي مع اليقظة 
1/1, ويف لقائه الثالث خس��ر مع ضيفه 

النبك 3/1.
- م. الش��ام: تعادل مع ضيفه النبك 1/1 
وخسر مع املجد 4/1, ويف لقائه الثالث 

خسرمع الكسوة 2/1.  
- اليقظة: تعادل يف االولى مع الكسوة 
1/1 ويف الثاني��ة مع الش��علة 1/1 ويف 

الثالثة تعادل مع املجد 0/0. 
- النب��ك: يف اللق��اء االول تع��ادل م��ع 
مضيفه م. الش��ام 1/1 والثاني مع ضيفه 
الكس��وة 0/0 و فاز يف اللقاء الثالث مع 

مضيفه الشعلة 1/3.
املجموعة الثانية

- جيرود: خسر جيمع مبارياته يف االياب 
قانونا3/0

- املحافظ��ة: تع��ادل يف لقائ��ه االول 
مع مضيف��ه حرجله 1/1 ويف الثاني مع 

ضيفه النضال 0/0 ويف لقائه الثالث فاز 
ىلع ضيفه العربي 1/3.

- الحرجل��ة: تع��ادل يف اللقاء االول مع 
املحافظ��ة, وف��از ىلع جي��رود, ويف 
لقائه الثالث تعادل مع ضيفه جرمانا 1/1.
- جرمان��ا: ف��از يف لقائ��ه االول ىلع 
جيرود وخس��ر لقائه الثان��ي مع العربي 

3/0 وتعادل يف لقائه مع حرجلة.
-  النضال: تعادل النضال يف لقائه األول 
مع العرب��ي 2/2 والثاني مع املحافظة 
0/0 ويف لقائه الثالث فاز ىلع جيرود.

- العرب��ي يف اللق��اء االول تغلب ىلع 
جرمان��ا, ويف الثاني تع��ادل مع النضال 
ويف لقائه الثالث خسر امام املحافظة.

املجموعة الثالثة
التضام��ن: تص��در املجوع��ة بف��ارق   -
االه��داف عن عفرين ول��كل منهما /11/ 
نقطة حيث فاز ىلع ع. حماه 1/3 وىلع 
ح. حلب 1/3 وىلع قمحانة 0/5 وتعادل 
مع عفرين والجهاد بنتيجة متماثلة 1/1.

- عفري��ن: حل ثانيا بفوزه ىلع ع. حماه 
2/3 وىلع ح. حل��ب 0/4 وىلع الجهاد 

0/1 وتعادل مع التضامن و قمحانه 1/1.
- قمحانه: تأخر الى الترتيب الثالث بفوزه 
ىلع الجهاد وىلع ح. حلب 1/4 وتعادل 
م��ع عفرين, وخس��ر م��ع التضامن ومع 

عمال حماه 4/2 وله 7 نقاط . 
- الجهاد ترتيبه الرابع بفوزه ىلع عمال 
حم��اه 2/3 وىلع ح.حل��ب,0/3 قانون��ا 
وتعادل مع التضامن وخس��ر مع قمحانة 

4/1 ومع عفرين. وله 7 نقاط. 
- ع. حماه: احتل املرك��ز الخامس بفوزه 
ىلع ح. حل��ب 1/3  وىلع قمحانه 2/4 
وخسر مع التضامن وعفرين والجهاد وله 

6 نقاط.
-  ح. حل��ب لم يحقق أي ف��وز أو تعادل 

وهو الهابط من الدوري املمتاز.
املجموعة الرابعة

- الحري��ة: حل باملرك��ز االول بفوزه يف 
جمي��ع املباري��ات ىلع م. بانياس 1/5 
وىلع م��ورك 1/2 وىلع ع. حل��ب 0/4 
وىلع ش. حماه 1/3 وىلع عامودا 0/5 

ونال العامة الكاملة 15 نقطة.
- . باني��اس: اح��رز املركز الثان��ي بفوزه 
ىلع ع. حلب وىلع ش حماه 0/1 وىلع 
عامودا 1/2 وخس��ر مع م��ورك 2/1 ومع 

الحرية وجع 9 نقاط.
- ع. حل��ب يف املرك��ز الثال��ث بتفوقه 
ىلع ش. حم��اه0/1 وىلع عام��ودا 1/2 
وتعادل مع ح. حلب 1/1, وجمع 7 نقاط.

- ش.حماه ح��ل يف املركز الرابع بفوزه 
ىلع م��ورك 1/4  وتعادل��ه م��ع عامودا 
4/4, وخس��ارته مع الحري��ة وم. بانياس 

وع. حلب, وله 4 نقاط.
- عامودا: حل يف املركز الخامس بفوزه 
ىلع مورك 2/4 وتعادل مع عفرين 4/4  
وخس��ر مع الحرية وم. بانياس وع. حلب 

وله 4 نقاط.

املجمعة الرابعة

نقاطعليهلهخسرتعادلفازلعباالنديةت

550019315الحرية1

5302689م. بانياس2

5212477ع. حلب3

51139104ش. حماه4

511310154عامودا5

51137123مورك6

املجموعة الثالثة

نقاطعليهلهخسرتعادلفازلعباالنديةت

532013311التضامن1

532010411عفرين2

521211127قمحانة3

5212887الجهاد4

520312126ع. حماه5

50002170ح. حلب6

املجموعة الثانية

نقاطعليهلهخسرتعادلفازلعباالنديةت

843115715املحافظة1

835012314حرجلة2

834116513جرمانا3

83328812النضال4

822416158العربي5

80081200جيرود6

املجموعة األولى

نقاطعليهلهخسرتعادلفازلعباالنديةت

843116615املجد1

8341131113الكسوة2

823310129الشعلة3

823311109اليقظة4

82339129النبك5

82249148م .الشام6
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ىلع مدى أربعة أي��ام أقيمت 
يف الاذقية منافسات بطولة 
ال��دور األول م��ن ذه��اب دوري 
كرة اليد للناش��ئين بمش��اركة 
13 فريق��ًا ت��م تقس��يمها إلى 
األول��ى:  ضم��ت  مجموعتي��ن 
الش��علة،  الجي��ش،  النواعي��ر، 
االتح��اد، دريكي��ش، اليقظ��ة, 
الثاني��ة: الطليعة،  فيما ضمت 
دير عطي��ة، القنيطرة، القلعة، 
الجزيرة, ووفق  الكرامة، دوم��ا، 
لعبت  البطول��ة فق��د  نظ��ام 
املجموع��ة األول��ى م��ع فرق 
أن  الثاني��ة ىلع  املجموع��ة 
فيم��ا  مجموع��ة  كل  تلع��ب 
بينها بطريقة الدوري لكن يف 
س��تقام  التي  الثانية  املرحلة 

الحقًا.
ويمكن القول إن املستوى العام 
كان جي��دًا وتميزت كافة الفرق 
بفني��ات العبيه��ا  املش��اركة 
وإمكانياته��م  ومهاراته��م 
وحس��ن توظيفها يف امللعب 
مع األخذ باالعتب��ار تميز واضح 
لفريق��ي النواعي��ر ال��ذي ل��م 
يخسر وفاز يف جميع مبارياته 
لخسارة  تعرض  الذي  والطليعة 

وحيدة أمام جاره النواعير.
النواعير صدارة

فاز النواعير يف جميع مبارياته 
وإص��رار  وتمي��ز  باس��تحقاق 
الجي��دة  العبي��ه  وإمكاني��ات 
وتميزت بامله��ارات املطلوبة 
الطليع��ة  ج��اره  ىلع  فف��از 
القنيطرة 24/6  32/29، وىلع 
الجزي��رة 24/6 ، وىلع  وىلع 
دي��ر  وىلع   29/9 الجي��ش 
عطي��ة30/24 ، وىلع القلعة 

27/22 وىلع الكرامة 23/9.
الطليعة وصيفًا

ح��ل الطليعة باملرك��ز الثاني 
بف��وزه ىلع دريكي��ش 37/22 
25/18 وىلع  اليقظ��ة  وىلع 

الش��علة 30/26 وىلع الجيش 
 34/24 االتح��اد  وىلع   30/5

وخسر أمام النواعير.
النتائج الكاملة

دريكي��ش  ف��از  األول:  الي��وم 

ىلع دوما 30/9، ش��علة ىلع 
القنيط��رة 31/15، نواعي��ر × دير 
عطية 30/23، الجيش × الجزيرة 

29/22، اتحاد × الكرامة 37/21.
اليوم الثاني: اتح��اد × الجزيرة 

الجي��ش   × طليع��ة   ،36/26
30/25، اليقظ��ة × القنيط��رة 
23/11، ش��علة × دي��ر عطي��ة 
القلع��ة   × نواعي��ر   ،29/32
دريكي��ش   × كرام��ة   ،27/22

30/28، طليعة × اتحاد 34/24، 
يقظ��ة × دير عطي��ة 33/28، 

الجيش × القنيطرة 23/7.
 × دريكي��ش  الثال��ث:  الي��وم 
طليع��ة   ،27/24 القنيط��رة 
الش��علة   ،37/22 دريكي��ش   ×
النواعي��ر   ،25/18 اليقظ��ة   ×
 × نواعي��ر   ،24/6 الجزي��رة   ×
كرام��ة 23/9، الجي��ش × دي��ر 
عطي��ة 24/24، كرامة × دوما 
21/7، الجي��ش × القلعة 27/7، 
 ،29/9 الجي��ش   × النواعي��ر 

الجيش × الشعلة 28/31.
اليوم الرابع: نواعير × الطليعة 
32/29، دي��ر عطية × دريكيش 
الجزي��رة   × اليقظ��ة   ،26/2
القلع��ة   × دريكي��ش   ،26/20
الكرام��ة   × الجي��ش   ،25/25
21/9، الجي��ش × دوم��ا 23/7، 
االتحاد × دوما 22/14، الطليعة 
× الش��علة 30/26، النواعي��ر × 

القنيطرة 24/6.
رأي اتحادي

عمار املصري أمين س��ر االتحاد 
مشرف البطولة قال لاتحاد إن 
املستوى بشكل عام كان جيدًا 
عند جميع الف��رق التي تملك 
مواه��ب وخامات جي��دة جدًا 
وخاصة فرق الشعلة، النواعير، 
الرغم  الطليعة، والجيش ىلع 
من صغ��ر س��ن العبي��ه وهنا 
نش��كر جمي��ع املدربين ىلع 
حس��ن تحضير فرقهم وكذلك 
لألندي��ة املش��اركة رعايته��ا 
للعب��ة ك��رة اليد الت��ي عادت 

لنشاطها بشكل أمثل.
متابعات

العمي��د عبد  البطول��ة  تاب��ع 
الكريم الراعي رئيس اتحاد كرة 

اليد وأعضاء االتحاد.
س��ارت جميع املباريات بشكل 
جيد ول��م تحدث أية منغصات 

أو اعتراضات.
ألول م��رة يف تاري��خ اللعب��ة 
يش��ارك 13 فريق��ًا يف بطولة 

الناشئين.

كرة القدم

فرض��ت العقدة االس��ترالية نفس��ها م��ن جديد 
لتح��رم منتخبنا األوملبي من عب��ور الدور الثاني 
)ربع النهائي( من نهائيات كأس آسيا للمنتخبات 
تحت 23 س��نة لكرة القدم الت��ي اختتمت مؤخرًا 
يف تايلن��د ونالت لقبه��ا كوري��ا الجنوبية بعد 
املنتخ��ب  ىلع  النهائي��ة  باملب��اراة  تغلبه��ا 
الس��عودي به��دف دون رد ، كما نالت اس��تراليا 
املركز الثالث بفوزها ىلع أوزبكس��تان بالنتيجة 
ذاته��ا لتتأه��ل املنتخبات ال�3 األول��ى أوملبياد 

طوكيو 2020.
ولعب منتخبنا بالبطولة اآلسيوية ضمن املجموعة 
الثاني��ة بآمال عريض��ة فرضتها مقدم��ات إيجابية 
س��بقت البطولة تمثلت برحلة تحضير شبه مثالية 
تخللتها مباريات اس��تعدادية قوي��ة متنوعة قدم 
فيها تش��كيلنا مستوى ثابتًا بنس��بة كبيرة وحقق 
نتائ��ج جيدة مقرونة بمس��توى ع��ال وآخرها كانت 
وني��ل ذهبيته��ا  الصي��ن  الدولي��ة يف  البطول��ة 

املستحقة .
لك��ن كل م��ا س��بق ال يتع��دى حب��رًا ىلع ورق مع 
انطاقة الصافرة الرسمية لاس��تحقاق األهم وفيه 
يتحق��ق اإلنجاز من عدمه، فعبر منتخبنا يف تايلند 
محط��ة مهمة بالعب��ور بس��ام إلى ال��دور الثاني 
حي��ث بدأ بتعادل مع قط��ر 2/2 كثرت فيه األخطاء 
الفردية ، ثم انتفض بوج��ه الفريق الياباني وغلبه 
2/1 ليتأه��ل كثان��ي املجموعة رغم خس��ارته أمام 
الس��عودية 1/0 بمب��اراة أداؤه��ا للنس��يان .. حيث 

خدمن��ا تعادل اليابان مع قط��ر باملواجهة األخرى ، 
ليلتقي بالدور الثاني املنتخب االسترالي واستمرت 
معه العق��دة وخرجنا من التناف��س بهدف دون رد 
.. ونقدم بالس��طور القادمة موجز ماقدمه منتخبنا 

بكل مباراة ىلع حدة .
تعادل باالفتتاح

كما تقدم فقد وقع منتخبنا ببعض األخطاء الفردية 
كلفته تعاداًل مع قطر بهدفين ملثلهما ىلع استاد 
جامعة توماسات يف إطار الجولة األولى للمجموعة 
الثاني��ة وأحرز هديف منتخبنا عب��د الرحمن بركات 
وعاء دالي يف الدقيقتين 31 و93 وس��جل هديف 
املنتخ��ب القط��ري يوس��ف عب��د ال��رزاق ومدافع 
منتخبنا يوسف محمد بالخطأ يف الدقيقتين 1 و23.

ونجح الخصم يف التق��دم بهدف مبكر يف الثانية 
57 عن طريق يوس��ف عبد ال��رزاق بعد كرة عرضية 
لعبها هاش��م علي من الناحية اليمني أخطأ حارس 
منتخبن��ا وليم غن��ام بتقديرها فصدها وس��قطت 
أمامه لتصل إل��ى عبد الرزاق الذي وضعها مباش��رة 

يف املرمى.
وشهدت الدقيقة 23 تسجيل القطري للهدف الثاني 
عب��ر هجمة قادها همام األمين من الجهة اليس��رى 
ومرره��ا عرضي��ة ليحاول يوس��ف محم��د املدافع 

إبعادها لكنه سددها بالخطأ يف املرمى.
وأم��ام إصرار منتخبن��ا ىلع تجاوز صدم��ة االفتتاح 
والتأخ��ر بهدفي��ن انطلق ب��كل قوت��ه لينجح يف 
تقليص الفارق يف الدقيقة 31 عن طريق ركلة حرة 
مباشرة لعبها محمد كامل كواية من الجهة اليسرى 
انقض عليه��ا عبد الرحمن بركات برأس��ه ليودعها 

يف املرمى ىلع يسار الحارس محمد البكري. 
وزاد منتخبن��ا م��ن ضغطه يف الش��وط الثاني من 
أج��ل إدراك التع��ادل حي��ث أه��در بع��ض الفرص 
وبعكس املجريات س��جل حس��ن أحم��د هدفًا تم 
إلغ��اؤه بعد الرج��وع لتقنية الفيدي��و حيث اعتمد 
الخصم ىلع املرتدات ملحاولة اس��تغال انطاقة 
منتخبنا للهج��وم ، ويف الدقيقة 93 انطلق البديل 
محمد حاق كالس��هم بع��د أن خطف الكرة من آخر 
املدافعي��ن ومرر عرضية قابله��ا دالي يف املرمى 

مسجا هدف التعادل )2-2( يف الوقت القاتل.
فوز مؤزر

بدت مواجهة منتخبنا الثانية مع اليايان »استثنائية 
» حيث ض��رب فيه��ا منتخبنا ع��دة عصافير بحجر 
واحد .. حيث تف��وق ىلع الكمبيوتر الياباني جملة 
وتفصيًا وتصدر مجموعته الثانية وعبر عن نفس��ه 
وف��ق معطيات تل��ك املباراة بأنه قادم للمنافس��ة 

ىلع اللقب وليس عبور هذا الدور فقط ..
واعتل��ى منتخبن��ا ص��دارة املجموع��ة بع��د فوزه 
بهدفي��ن لهدف ليقط��ع تذكرة الع��ودة للمنتخب 
املضيف لدورة األلعاب األوملبية يف الصيف املقبل 

بعد أن كبده الهزيمة الثانية يف البطولة.
وافتتح منتخبنا التسجيل يف الدقيقة التاسعة عن 
طريق هدافه عبد الرحمن بركات من ركلة جزاء بعد 
أن ع��اد حكم املباراة لتقنية الفار التي ثبتت وجود 
خط��أ ىلع كابت��ن املنتخب فارس أرن��اؤوط داخل 

املنطقة.
ليضغ��ط بعده��ا منتخب الياب��ان بق��وة بحثًا عن 
التعديل، وبعد سلسلة من الهجمات نجح يف إدراك 

مس��عاه عند الدقيقة الحادية والثاثين عبر يوكي 
سكوما.

يف الشوط الثاني أغلق منتخبنا األوملبي مناطقه 
الدفاعية، ورمى املنتخب الياباني بكل أوراقه بحثًا 
عن الف��وز، لكن تبديات املدير الفني أيمن الحكيم 
أثم��رت عن طريق الدال��ي الذي نج��ح عبر مجهود 
فردي كبير من االنفراد باملرمى بعد أن س��ار بالكرة 
من وسط امللعب قبل التس��جيل عن يسار الحارس 
اليابان��ي يف الدقيق��ة التاس��عة والثمانين مهديًا 
النقاط الثاث ملنتخبن��ا األوملبي الذي رفع رصيده 
إل��ى أرب��ع نقاط بف��ارق األه��داف عن الس��عودية 

ونقطتين عن قطر .
ومثل منتخبن��ا وليم غنام، خالد كردغلي، يوس��ف 
محم��د، ف��ارس أرن��اؤوط، يوس��ف الحم��وي، كامل 
حميش��ة )محمد زيد غرير(، خلي��ل إبراهيم، محمد 
الحاق )أنس العاجي(، عبد القادر عدي )عاء الدين 

الدالي(، زكريا حنان، عبد الرحمن بركات.
خسارة بأداء متعثر

خس��ر منتخبنا يف آخر مواجهات��ه بالدور األول مع 
الس��عودية بهدف دون رد قدم رافقه أداء للنسيان 
.. س��مته التردد وعنوانه التخبط حيث تاه تشكيلنا 
بامللعب ليس��تلم الخصم زمام املب��ادرة والخطورة 
والتس��ابق ىلع إضاعة الفرص ليخدمنا تعادل قطر 
م��ع اليابان باملواجهة األخرى ال��ذي حجز ملنتخبنا 

مقعده بالدور الثاني )ربع النهائي (.
واعتمد منتخبنا يف املباراة ىلع األسلوب الدفاعي 
البحت، لصد االمتداد الهجومي وأنقذ املدافع فارس 
ارن��اؤوط مرمانا من هدفين محققي��ن عندما أخرج 

الكرة من خط املرمى الخالي من حارسه وليم غنام 
.. ولك��ن الدقيقة 80 أعلنت ه��دف الفوز للمنتخب 
السعودي، عندما س��جل فراس البريكان يف مرمانا 
بطريق��ة س��هلة دون رقابة تذكر وس��ط غفلة من 

خط الدفاع.
واحت��ل أوملبينا املركز الثان��ي برصيد 4 نقاط بعد 
املتص��در الس��عودي 7 نقاط، بينما ج��اء املنتخب 
القط��ري ثالثًا ب� 3 نقاط واملنتخ��ب الياباني املركز 

األخير بنقطة وحيدة.
أفضلية ولكن.

تجاوز منتخبنا س��لبيات ما س��بق من مباريات وهذا 
األمر ب��دا واضحًا يف مباراة الدور رب��ع النهائي أمام 
الخصم االس��ترالي لكن السيطرة واألفضلية والتفوق 
والفرص أمور لم تدم للنهاية ولم تش��فع ملنتخبنا 
الخس��ارة به��دف والخروج املح��زن .. واملاحظ أن 
نقط��ة التحول باملب��اراة بدت من��ذ التبديل األول 
االضطراري بعد إصاب��ة الاعب محمد البري وما تاه 
من تبديات زعزعت تماسك الفريق وبدت هجماتنا 
فوضوي��ة افتقدت التركيز والحنك��ة والحلول لعدم 
ق��درة البديل ىلع االس��تمرار بالتف��وق أو خلق أمر 
يقلب املباراة ملصلحتنا باس��تثناء محاولة كس��ب 
أخطاء وكرات ثابتة بمنتصف امللعب االس��ترالي لم 

نستفد منها .
وانتهى الوقت األصلي من املباراة بالتعادل السلبي 
ليت��م ترحيله��ا لألش��واط اإلضافي��ة خط��ف فيها 
منتخب أس��تراليا هدف الفوز وتحديدًا يف الدقيقة 
»102« عن طريق العبه الحسن تاوري ، لتتوقف عند 

هذا الدور حدودنا .

أداء متعثر لم يرتق لمستوى التحضير

في النهائيات اآلسيوية: منتخبنا األولمبي تجاوز الدور األول واصطدم بالعقدة االسترالية 

 ربيع حمامة

انته��ى الدور االول لبطول��ة كأس الجمهورية 
لكرة الق��دم بتس��جيل نتائ��ج طبيعية رغم 
ظهور بع��ض النقاط التي تس��تحق الوقوف 
عندها ألهمية املس��ابقة الت��ي يصل بطلها 
إلى التمثي��ل الخارجي للكرة القدم الس��ورية 
يف بطوالت االندية اآلسيوية والعربية شانها 
ش��أن بطولة ال��دوري العام لك��رة القدم لفئة 
الرج��ال التي يخوض به��ا الفري��ق 26 مباراة 

مقابل 10 مباريات يف بطولة الكأس.
ومن أب��رز هذه النق��اط تخلف فري��ق العربي 
ع��ن لقائ��ه مع الجه��اد وخس��ارته قانونًا 3/ 
صفر, ,وخساراة نادي الصفصافة ملباراته امام 
الش��يخ بدر 3/0 قانونًا بس��بب إش��راك العب 
مخالف, وخس��ارة ش��رطة حلب أمام ش��رطة 
حم��اه بنتيجة ثقيل��ة 7/0 وخس��ارة النضال 
أمام الحرية بنتيجة 5/0 وشروط البطولة يف 
هذه الدور خروج املغلوب من خس��ارة واحدة, 
واملش��اركة يف هذا الدور اختيارية وليس��ت 

ملزمة كما  لألندية املمتازة.
نتائج

اس��فرت نتائج ال��دور االول عن ف��وز العاصي 
ىلع تلقطا 1/4  واملخرم ىلع ج. عرطوز 1/3, 
وتفوق النيرب ىلع النورس 1/4  وشرطة حماه 
ىلع ش��رطة حلب0/7, وفوز نادي الصفصافة 
منافسه نادي الشيخ بدر بضربات الترجيح بعد 
انتهاء املب��اراة بالتعادل االيجابي بهدف لكل 

منهما وخسارته قانونًا 3/0 ملخالفة اتحادية, 
وف��از الس��لمية ىلع بانياس 5/6, والش��يحة 
ىلع  والحري��ة   ,0/2 ىلع  القلع��ة  ىلع 

النضال0/5, واملجد ىلع عمال حلب1/3.
مواجهات قادمة

يقام الدور الثاني الذي تم تحديد موعده بالفترة 
من 4 ولغاية 8 شباط الحالي وفق نظام خروج 
املغلوب من مب��اراة واحدة ىلع ارض محايدة 
)الجيش×الس��لمية(,  املواجه��ات:  وتجم��ع 
)عفري��ن × الطليع��ة(, )الكرام��ة × اليقظ��ة(, 
)مورك × جبلة(, )الجزيرة × م.بانياس(, )املجد 
× الوثب��ة(, )الش��رطة × الني��رب(, )التضامن × 
الفت��وة(, )الوحدة × املحافظة(, )الش��يخ بدر 
× االتح��اد(, )الس��احل × الش��يحة(, )الحري��ة 
×حطين(, )النواعير × حرجلة(, )شرطة حماه × 
تشرين( )النبك × املخرم(, )الجهاد × العاصي( 
وقد فاز الجهاد ىلع العاصي بنصف زينة دون 

مقابل يف مباراة مبكرة بهذا الدور. 
فوارق

ويظه��ر يف ه��ذا ال��دور ف��وارق كبي��رة يف 
املس��توى الفني خاصة بين للمتنافسين من 
أندي��ة املمت��ازة يف املواجه��ات مث��ل لقاء 
الجيش والس��لمية, وتش��رين وش��رطة حماه 
واالتح��اد والصفصاف��ة وغيرها م��ن اللقاءات 
ورغ��م الطموح املش��روع لكل املتنافس��ين 
فقد تدفع األندية املمت��ازة إلى اللعب بفرق 
الش��باب أو بفري��ق مختلط إلراح��ة الاعبين 

الذين يشاركون يف بطولة الدوري.

نتائج طبيعية في الدور األول من بطولة 
كأس الجمهورية لكرة القدم

 صبحي أبو كم

 محمد عجان

النواعير يتصدر المرحلة األولى من ذهاب دوري الناشئين لكرة اليد

انطلقت )االربعاء( بطولة دوري الس��يدات لكرة اليد يف مدينة الفيحاء الرياضية بدمش��ق 
بمرحلتها الثالثة التي تضم أندية الشرطة والنبك وقاسيون والنصر من املجموعة الجنوبية 
والكرامة ومحردة والس��لمية من املجموعة الش��مالية والتي انسحب منها نادي دريكيش, 
وأولى مبارياتها االفتتاحية سجلت فوز النبك ىلع السلمية 36×8 والنصر ىلع الكرامة 23/ 

17 وتختتم املباريات حتى اليوم )األحد(

انطالق المرحلة الثالثة من دوري السيدات لكرة اليد
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ىلع طاولة اللجنة التنفيذية الجديدة 
بف��رع رياضة دير الزور أم��ور كثيرة يف 
وتأهيل  اإلنش��ائي  الجانب  مقدمته��ا 
الرياضية وعودة األلعاب إلى  املنشآت 
حضورها ومشاركاتها يف االستحقاقات 
املحلي��ة, كما وأن��ه ال يخفى ىلع أي 
متابع بالشأن الرياضي أن هناك ضغوط 
كبي��رة يف موض��وع اإلس��راع بتأهيل 
الفتوة واليقظة  امللعب وعودة أندية 
للعب ىلع أرضهم��ا وبين جمهورهما، 
هي جمل��ة من األم��ور املتداولة يف 
الش��ارع الرياضي بدير ال��زور حاولنا أن 
يكون لها جواب ىلع لسان التنفيذية 
الجديدة ولنغ��وص كذلك األمر بالرؤية 
التي وضعته��ا للمرحلة القادمة وهذه 
األمور وغيره��ا كانت مح��ور اللقاء مع 
حسين املزيد رئيس اللجنة التنفيذية 

بدير الزور لنتابع مفردات اللقاء:
أم��ام اللجن��ة التنفيذي��ة الجديدة 

مهام كبيرة فما أنتم فاعلون..؟!
بدأت اللجنة التنفيذية بعد تشكيلها 
األخي��ر مرحل��ة عم��ل جدي��دة وأهم 
نقط��ة نعم��ل عليها ه��ي، تعويض 
فت��رة غي��اب العابن��ا عن املش��هد 
الرياضي ونفض غبار الحرب عنها من 
خال لم شمل الرياضيين، واستقطاب 
الكوادر اإلدارية والفنية بكافة األلعاب، 
وسنس��عى ألن تكون ه��ذه املرحلة 

تحم��ل التع��ايف لرياض��ة دي��ر الزور، 
وإعادة نبض الحياة ألندية املحافظة، 
وملس��نا حالة التعايف ألندية الفتوة 
واليقظ��ة وامليادي��ن والطلبة، ويبدأ 
العم��ل من تفعيل املراك��ز التدريبية 
وافتت��اح ع��دد منه��ا، ونعتمد ىلع 
التركيز ىلع جانب الدراس��ة العلمية 
والعم��ل االس��تراتيجي بإع��ادة البناء 

والترميم ملقرات األندية.
ماذا عن الجانب اإلنشائي والتأهيل 

للمنشآت الرياضية ..؟!
يف الجانب اإلنش��ائي حققنا حضورًا 
من خال إع��ادة وتأهيل وصيانة مقر 
اللجنة التنفيذية كنواة عمل، وعملنا 
كذل��ك ىلع صيان��ة س��قف الصال��ة 

الرياضي��ة، وتركيب س��قف مس��تعار 
وإعادة  التنفيذي��ة،  اللجن��ة  ملكاتب 
وتأهيل صاالت األلعاب، وتوفير املكان 
التايكواندو  أللعاب  للتدريب  املناسب 
والكاراتي��ه والش��طرنج وألعاب القوى 
والجودو، كم��ا تم إعادة تأهيل مقرات 
أندي��ة حطل��ة وامليادي��ن والقورية 
، وإع��ادة النش��اط الرياض��ي إليه��ا ، 

وتقديم إعانات مالية لها.
 أما بالنس��بة ملقر اللجنة التنفيذية 
القدي��م فهن��اك حج��م دم��ار كبي��ر 
بس��بب تدمير البن��ى التحتية للمقر 
، واأله��م م��ن كل ذل��ك التركيز ىلع 
اس��تكمال تأهيل بقية مقرات األندية 
الريفي��ة، وبالنس��بة لتأهيل امللعب 

البلدي ما تزال ورشات الشركة املنفذة 
األعم��ال املطلوبة،  بتنفي��ذ  تق��وم 
والتركيز يف املرحل��ة املقبلة ىلع 
موضوع التعشيب ليكون هذا امللعب 
جاه��زًا خال الفت��رة املقبلة، وهناك 
متابع��ة ج��ادة لتأهي��ل امللعب من 
قبل املكتب التنفيذي، ويف حال تم 
تجهيز امللعب تبقى مش��كلة تأمين 
إقام��ة الف��رق الزائرة، كم��ا ذكرت من 
قبل فإن موضوع عودة أندية دير الزور 
ال يرتبط بتجهيز امللعب، واألهم هي 

تأمين مكان إقامة الفرق الزائرة .
املقبل��ة  املرحل��ة  تحم��ل  وم��اذا 

والرؤية التي تم وضعها ..؟!
يف الفترة الحالية وبعد توزيع املهام 

ىلع أعض��اء اللجن��ة التنفيذية قمنا 
بوضع خطة عمل متكاملة، وستكون 
ىلع أكث��ر من مح��ور يف مقدمتها: 
عودة األلعاب كافة ملوقعها ونشاطها 
واأله��م التركيز ىلع املش��اركة يف 
وت��م  املركزي��ة،  البط��والت  جمي��ع 
دراس��ة دراس��ة واقع العم��ل باللجان 
الفنية، وسيكون العمل باتجاه تطوير 
الرياضة األنثوية ، وتوس��يع قاعدتها، 
العمرية ودعمها  بالفئ��ات  واالهتمام 
باأللعاب،  األندية  وتخصيص  ورعايتها 
وتأمي��ن الدع��م امل��ادي له��ا ضمن 
اإلمكان��ات املتاح��ة، ودع��م الرياضة 
الريفية, وس��نعمل ىلع توفير البيئة 
املناس��بة لاس��تثمار، ووض��ع خطة 

اس��تثمارية للمواق��ع يف املنش��آت 
الرياضي��ة، وهدف ذل��ك تأمين الدعم 
املال��ي ألندية املحافظ��ة, وبالفعل 
تم إعداد دراس��ة ملنشأة نادي الفتوة 
بجانب الصالة الرياضية، ودراسة وضع 
املاعب السداس��ية يف مركز الباسل 
وطرح  باالس��تثمار،  ووضعها  الرياضي 
موق��ع بن��اء اللجن��ة التنفيذية يف 
الرشيدية لاس��تثمار كفندق ومنشأة 

نادي امليادين .
وم��اذا ع��ن املراك��ز التدريبية يف 

املحافظة واألندية..؟
خال الفترة املاضي��ة تم افتتاح / 12 
/ مرك��زًا تدريبي��ًا أللعاب رف��ع األثقال 
والدراجات  الق��وى  وألعاب  واملصارعة 

والس��هم  والق��وس  والترياثل��ون 
والش��طرنج والريش��ة الطائ��رة وك��رة 
الطاولة والرياضات الخاصة وكرة القدم 
وك��رة الطائرة وك��رة اليد, أم��ا األندية 
الفاعل��ة يف املحافظ��ة يف الوقت 
الحالي فهي » الفتوة واليقظة وحطلة 
وم��راط وبق��رص فوقان��ي وامليادين 
والطلبة  وصبيخان  والقورية  والعشارة 
» وبقية األندية ستكون حاضرة خال 
الفترة املقبلة ، والطموح كبير ولدينا 

تفاؤل بأننا سننجح .
هل أنتم واثقون من النجاح ..؟!

اللجنة التنفيذية الجديدة من الوجوه 
الرياضي��ة الت��ي تحمل رؤي��ة خاصة 
الخب��رات  ، وبي��ن  الرياض��ة  لتطوي��ر 
القديم��ة والش��ابة يمك��ن أن يكون 
هناك تمازج بين اآلراء سيوظف لتطوير 
الرياض��ة يف املحافظة، وال يمكن أن 
نحك��م منذ البداية ولكن يمكن القول 
أننا س��نحاول متابعة العم��ل بوتيرة 

عالية لتحقيق ما نصبو إليه.
ختامًا ماذا تقول ..؟

نتقدم بالشكر للقيادة السياسية يف 
اللتين  الرياضية  والقي��ادة  املحافظة 
قدمتا لن��ا الدعم امل��ادي واملعنوي، 
ونع��د الجمي��ع ب��أن مرحل��ة جديدة 
س��تكون لرياض��ة دير الزور يس��ودها 
االنس��جام والتعاون والنج��اح ، ويدنا 
مم��دودة للجمي��ع دون اس��تثناء بما 

يخدم مصلحة رياضة دير الزور.

محليات

 مالك الجاسم

 محمد عجان

حق��ق منتخبنا الوطن��ي للماكمة )9( 
ميداليات منوع��ة يف البطولة العربية 
للناش��ئين املقامة حالي��ًا يف الكويت 
بمش��اركة 12 دولة وتوزع��ت ميداليات 
منتخبن��ا بواق��ع ميداليتي��ن ذهبيتين 
ومثلهما من الفض��ة إضافة إلى خمس 
ميدالي��ات برونزية, وبذلك يكون جميع 
أبطالن��ا املش��اركين يف البطول��ة قد 

صعدوا إلى منصات التتويج.
أح��رز امليدالية الذهبي��ة األولى البطل 
بش��ار شريقي يف وزن 66 كغ بعد فوزه 
يف النهائي ىلع بطل املغرب بجدارة 
وج��اءت الذهبي��ة الثانية ع��ن طريق 
البطل علي املداد الحس��ين بفوزه يف 

نهائي وزن 63 كغ ىلع بطل الجزائر.
وج��اءت امليدالية الفضي��ة األولى عن 
طري��ق محم��د املحمد ال��ذي فاز يف 
نص��ف نهائ��ي وزن 80ك��غ ىلع العب 
م��ن الجزائ��ر وخس��ر املب��اراة النهائية 
أمام  بطل مصر, وجاءت الفضية الثانية 
ع��ن طريق البطل زي��ن العابدين داؤود 
الذي تأهل  إل��ى نهائي وزن 57كغ بعد 
ف��وزه يف نص��ف النهائ��ي ىلع بطل 
أمام  النهائية  املباراة  تونس،وخساراته 

بطل من الجزائر.
وحقق امليدالي��ات البرونزية ملنتخبنا 
األبطال محمد بدور)وزن 46 كغ(، واشرف 
بان )وزن 50 كغ(، ومحمد عمر )وزن 52 

كغ( وعلي إبراهيم وزن )75 كغ( ومحمد 
جغيلي وزن )+80 كغ(.

وف��ور وص��ول البعثة إل��ى أرض الوطن 
قام اللواء موفق جمع��ة رئيس االتحاد 
الرياضي العام باس��تقبال اعضاء البعثة 

وتكريمهم تقديرًا النجازهم العربي.
وأثن��ى الل��واء جمع��ة ىلع الحض��ور 
املش��رف ملاكمتنا يف ه��ذا املحفل 
العرب��ي مؤك��دًا الدعم الكام��ل لرياضة 
العري��ق  التاري��خ  صاحب��ة  املاكم��ة 
واالنجازات الكبيرة, وأشاد بعمل االتحاد 
ىلع  عمل��ه  يف  ىلع  يرك��ز  ال��ذي 
منتخب��ات الفئات الصغي��رة إلى جانب 
اهتمام��ه بمنتخب الرج��ال الذي بدوره 

حقق انج��ازات مهمة خال الس��نوات 
القليلة املاضية.

حضر اللقاء الدكتور ماهر خياطة نائب رئيس 
االتح��اد الرياضي العام واس��ماعيل حلواني 
عضو املكتب التنفيذي وكامل شبيب رئيس 

اتحاد املاكمة وأعضاء البعثة.
البطول��ة  هام��ش  ىلع  انعق��دت 
اجتماع��ات املكتب التنفي��ذي لاتحاد 
العربي للماكمة جرى خاله مناقش��ة 
روزنامة نشاط االتحاد وأمور أخرى تتعلق 
االجتماع  العربي��ة وحض��ر  باملاكم��ة 
ممثًا عن سورية كل من محمود سلوم 
أمين سر اتحاد املاكمة ورئيس البعثة 

السورية إلى البطولة.

9 ميداليات لمنتخب الناشئين في البطولة العربية للمالكمة

أحرز العب منتخبنا الوطني لكرة 
الطاولة عبيدة ظاظا املركز األول 
وامليدالية الذهبية لفئة االشبال 
)15س��نة(  يف معس��كر األم��ل 
لدول غرب آس��يا ال��ذي أقيم يف 
السعودية بعد فوزه يف املباراة 
القط��ري خال��د  النهائي��ة ىلع 
اليافع��ي بنتيج��ة 3 / 0 ليحقق 
بذلك ثنائية الذهب مع شقيقته 
هند ظاظا التي كانت قد سبقته 
للفوز بذهبية فئة األمل )12 سنة( 

يف نفس البطولة.
ويف بقية النتائج أحرزت الواعدة 
إب��اء ح��اق فضي��ة فئ��ة األمل 

)12س��نة( كما ف��ازت البطلة نايا 
س��ليمان بفضية فئة )15س��نة( 
واينان��ا كردي��ة  برونزي��ة نفس 
الفئة, واكتف��ى الاعب عبداهلل 
عزو عجاج باملركز الخامس لفئة 

األشبال.
اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد 
الرياض��ي الع��ام اس��تقبل بعثة 
منتخبنا بعد ساعات من وصولها 
إلى دمشق وبارك ألبطالنا انجازهم 
االس��تحقاق  ه��ذا  يف  الطي��ب 
مؤك��دا أهمية الحض��ور الرياضي 
الخارجية  املحافل  الس��وري يف 
وتقديم أبطالنا وبطاتنا التمثيل 

املشرف ورفع العلم الغالي وعزف 
النشيد الوطني.

وأكد الل��واء جمعة دعم املكتب 
الطاولة  ك��رة  لرياضة  التنفي��ذي 
رعاية  اتحاده��ا يف  وتوجه��ات 
املواه��ب الصغيرة الت��ي اثبتت 
ج��دارة يف كافة االس��تحقاقات 

التي نافست فيها.
حضر اللق��اء الدكتور ماهر خياطة 
الرياضي  االتح��اد  رئي��س  نائ��ب 
العام وبس��ام خليل رئيس اتحاد 
كرة الطاولة رئي��س البعثة ورضا 
الدمقس��ي أمي��ن س��ر االتح��اد 

وأعضاء البعثة املشاركة.

ذهبيتان وفضيتان وبرونزية لطاولتنا في معسكر األمل بالسعودية

شهدت منافس��ات دوري الكرة الطائرة 
للرج��ال تط��ورًا ل��دى بع��ض الف��رق 
وتراجعًا لدى البعض اآلخر ودخول فرق 
جديدة إل��ى دائرة املنافس��ة وعودة 
لبعض األندية بع��د غياب طويل ماذا 
ع��ن س��باق املجموعتين الش��مالية 
والجنوبية التي شهدت منافسة قوية 
وخاص��ة الجنوبية التي تمثلت بوجود 

فريقين كبيرين الشرطة والوحدة.
املجموعة الجنوبية

الوح��دة،  الش��رطة،  أندي��ة  وضم��ت 
القطيفة، درعا، والتي لعبت بطريقة 
ال��دوري وليس تجمع كما كان س��ابقًا 
وفيه كانت وكما هو متوقع املنافسة 
محصورة بين ناديي الوحدة والشرطة 

العب��ي  أفض��ل  المتاكهم��ا  نظ��رًا 
العاصمة والدوري والفائز هو من حسم 
صدارة املجموع��ة وكان للوحدة الذي 
فاز ىلع الشرطة بثاثة أشواط مقابل 
ش��وط واحد بعد مباراة مثيرة وندية 

وعامرة بالفنيات واملهارات.
وكذلك تابع الوحدة مشوار االنتصارات 
وفاز ىلع القطيف��ة املنافس األقوى 
وال��ذي لع��ب ألول م��رة ىلع أرض��ه 
وأمام جمهوره بثاثة أش��واط مقابل 
ش��وطين بعد مب��اراة غاية يف اإلثارة 
والندية واملس��توى املتقارب وكذلك 
ف��از الوح��دة ىلع درعا واف��د الدوري 
الجديد 3/0 وتصدر املجموعة بجدارة.

الشرطة وصيفًا
الش��رطة بطل الدوري التقليدي خانه 
التوفي��ق م��ع بداية ال��دوري وتعرض 

لخس��ارة أليمة أمام ج��اره الوحدة كما 
ذكرن��ا وف��از ىلع درع��ا والقطيف��ة 

بنتيجة واحدة 3/0 وحل ثانيًا.
وجاء القطيف��ة ثالثًا بفوزه ىلع درعا 

3/0 والذي حل رابعًا وأخيرًا.
املجموعة الشمالية

وكما كان متوقع��ًا فقد تصدرها نادي 
الس��لمية بج��دارة واس��تحقاق وتميز 
وبا خس��ارة حي��ث لم ينج��ح أي من 
املنافس��ين م��ن انت��زاع ولو ش��وط 
واح��د من��ه، فف��از ىلع منافس��يه 
السودا، االتحاد، جيرود بنتيجة واحدة 

وبثاثية نظيفة من األشواط.
وح��ل ثانيًا فريق نادي الس��ودا بفوزه 
ىلع جي��رود 3/1 وىلع االتحاد 3/0, 
وج��اء ثالثًا فريق االتحاد العائد مجددًا 
لل��دوري بعد غياب طويل بفوزه ىلع 

جيرود 3/0 والذي جاء أخيرًا.
متابعات

ألول مرة ومنذ س��نوات عادت طريقة 
اللعب الى ما كان��ت عليه وفق نظام 
التجمع��ات يف ملعب  الدوري وليس 
واحد فأصبح��ت املباريات تقام ىلع 
جميع ماعب األندية يف املحافظات.
بالخي��ر  يبش��ر  الع��ام  املس��توى 
اللعب��ة  مس��يرة  ىلع  واالطمئن��ان 
والدوري وجميع الف��رق تملك خامات 
جي��دة وب��ا اس��تثناء والجميع يملك 
اإلرادة والرغب��ة يف التطوي��ر وإعادة 

الروح للكرة الطائرة.
املتابعة واملواكبة من أعضاء االتحاد 
ىلع جمي��ع املاع��ب يف جمي��ع 
املحافظ��ات كان��ت ملحوظ��ة وهذا 

مؤشر جيد.

الوحدة والسلمية في صدارة ذهاب دوري الكرة الطائرة للرجال

رياضة دير الزور على أبواب مرحلة جديدة لتنفض عنها غبار سنوات الحرب

 صبحي أبوكم

أقام اتح��اد املاكمة بطولة 
الجمهوري��ة للش��باب الت��ي 
ش��ارك به��ا 12 منتخب��ا من 
والهيئ��ات  املحافظ��ات 
البطولة  الرياضية, وش��هدت 
منافس��ات قوية اسفرت عن 
النتائ��ج التالي��ة: 1 - منتخب 
الاذقي��ة 21 نقطة, 2 - نادي 
الجيش 17 نقطة, 3 - منتخب 
حلب ومنتخب دمش��ق ولكل 
منهم��ا 16 نقط��ة, 5 - نادي 
الطلبة 12 نقطة, 6 -  منتخب 
حم��اه 9 نق��اط, 7 - منتخب 
القنيط��رة ومنتخ��ب حمص 
ول��كل منهم��ا 5 نق��اط, 9 - 
2 نقطة,  منتخب طرط��وس 
10 - منتخ��ب درعا ومنتخب 
ريف دمش��ق: نقط��ة واحدة 
منتخ��ب   –  12 منه��ا,  ل��كل 

السويداء با نقاط.
ابطال األوزان

عم��ر   -  1 ك��غ:   49 وزن   -
2 – ذو الفق��ار  هبرة)حم��اه( 
غفر)طلب��ة( 3 - حميد عبيد 
)حلب( 3 - مكرر: عبد الحميد 

مصطفى )حمص(.
محم��د   -  1 ك��غ:   52 وزن   -
ش��عيب س��عد )حل��ب( 2 - 
س��ليمان البطح )الذقية( 3 - 
رض��وان الخطيب ) طرطوس( 
3 - مكرر: علي رضوان )حماه(.

- وزن 56 ك��غ:1 - محمد زهير 
الس��كران )حلب( 2 - يوش��ع 
صالح )الذقي��ة( 3 - يزن بال 
)القنيط��رة( 3 - مكرر: محمد 

خالد بيرقدار.
حي��درة   -  1 ك��غ:   60 وزن   -
العس��لي )الذقي��ة( 2 - عمر 
فضي��ة )حل��ب( 3 - الغيدق 
خليف��ة )جي��ش( 3 - مك��رر: 

ضياء الكراد )درعا(
-  وزن 64 كغ: 1 - عبد الهادي 
- خض��ر  )دمش��ق(2  نك��ش 
بيطار )القنيط��رة( 3 - حمزه 
حيدر )الذقي��ة( 3 - مكرر زيد 

جابر )ريف دمشق(.
جعف��ر   -  1 ك��غ:   69 -وزن 
اس��ماعيل )الذقي��ة( 2 - زين 
العابدين الداوود )طلبة( 3 - 
علي الحاج ابراهيم )حلب( 3 
- مكرر: زين العابدين )جيش(.

- وزن 75 كغ: 1 - مهدي الشلة 
)دمش��ق( 2 - علي محفوض 
)جي��ش( 3 - محمد ن��ور ابو 
عيشة )حماه( 3 - مكرر: أمجد 

رباب )الاذقية(
- وزن 81 ك��غ: 1 - حيدرة عبد 
الرحمن)طلب��ة( 2 - ذو الفقار 
الطل��ي )حم��ص( 3 - عل��ي 
العلي )جيش( 3 - مكرر: ليث 

صقر)القنيطرة(.
ف��اروق   -  1 ك��غ:   91 وزن   -
2 - محمد  جنيدي)الجي��ش( 
خالد الخراط )حماه( 3 - طارق 
حس��ن ) طرطوس( 3 - مكرر: 

محمد إسماعيل )الذقية(
كن��ان   - ك��غ:1   91  + وزن   -
مرع��ي )جي��ش( 2 - محمد 
زينب )طرطوس( 3 - س��هيل 
أبو س��ت )الذقي��ة( 3 - مكرر 

مصطفى الحمد)دمشق(.

الالذقية بطلة الجمهورية لمالكمة الشباب
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مفاجآت ومطبات رافقت مس��يرة األس��بوع 
األخي��ر م��ن ذه��اب دوري الس��يدات ألندية 
الدرجة األولى تمثلت بخس��ارة فريق سيدات 
نادي الشرطة أمام سلمية وفقدت بها صدارة 
املجموعة األولى, فيما ش��هدت تخلف دير 
عطية وكفرام عن املشاركة بالدوري لتبقى 
املجموعة األولى أربعة فرق بداًل من س��تة 

وهي سلمية، الشرطة، صلخد، الجوالن.
الثاني��ة  املجموع��ة  مباري��ات  وش��هدت 
منافس��ات مثي��رة وقوي��ة ودخ��ول فريق 
س��يدات حطين دائرة املنافس��ة بقوة مع 

بقاء فريق تلدرة بصدارة املجموعة.
وفيما يلي النتائج الكاملة لألس��بوع األخير 

من مرحلة الذهاب.
املجموعة األولى

يف حماة فجر فريق نادي الس��لمية مفاجأة 
من العي��ار الثقيل بف��وزه ىلع فريق نادي 

ال��دوري التقلي��دي والعامر  الش��رطة بطل 
بالاعبات صاحبات الخبرة والحنكة والفنيات 
العالية وغلبه بثاثة أش��واط مقابل شوط 
واح��د بعد مباراة قوي��ة وندية ومثيرة يف 
مجرياتها وعامرة بفنياتها ومهاراتها تقدم 
الس��لمية يف الش��وط األول 21/25 والثاني 
ويب��ادل  الش��رطة  فري��ق  ليحص��د   19/25
ويتقدم  والتس��جيل  التق��دم  مس��تضيفه 
بالشوط الثالث إنما بصعوبة 23/25, لترتفع 
ح��رارة اللعب يف الش��وط الراب��ع ويتبادل 
الفريقان التقدم ويق��ع التعادل عدة مرات 
قب��ل أن ينجح فريق الس��لمية يف كس��ب 
الش��وط 21/25 والفوز باملب��اراة 1/3 محققًا 

مفاجأة كبيرة ونتيجة غالية.
سلمية × صلخد 0/3

مباراة الس��لمية وصلخد ج��اءت جيدة يف 
ش��وطها األول حيث الندي��ة والتكافؤ يف 
األداء لك��ن خب��رة وحنكة مدرب الس��لمية 
يف توظي��ف إمكاني��ات ومه��ارات العباته 

جع��ل فريق��ه يف��وز بالش��وط األول، إنم��ا 
بصعوبة 22/25 واس��تمر الس��لمية بأدائه 
امللفت والقوي يف الش��وط الثاني 16/25 
وف��از بالثال��ث وبس��هولة وبا عن��اء يذكر 
13/25، وبهذه النتائج تصدر فريق الس��لمية 
املجموع��ة األول��ى وبا أية خس��ارة وكان 
الج��والن قد ف��از ىلع صلخ��د بنتيجة 1/3 
ليصب��ح ترتيب املجموعة: 1 - س��لمية 2 - 

الشرطة 3 - الجوالن الرابع صلخد.
املجموعة الثانية

تصدر فريق نادي تل��درة املجموعة الثانية 
بعد رحل��ة موفق��ة الى طرط��وس وفوزه 
يف مباراتي��ن ىلع التوال��ي حيث فاز يف 
األول��ى ىلع فري��ق ن��ادي حصي��ن البح��ر 
بثاثة أش��واط نظيفة واجه يف ش��وطها 
األول بعض الصعوبة 20/25 لكن سرعان ما 
امتلك امللعب وعب��ر أداء متمكن بالفنيات 
واملهارات أنهى الش��وطين الثاني والثالث 

بسهولة 14/25، 11/25.

ويف لقائه الثاني مع السودا صاحب األرض 
والجمهور العاش��ق للكرة الطائرة لم يواجه 
فريق تل��درة أي��ة صعوبة يف الف��وز نظرًا 
لفارق الخبرة كون العبات أصحاب األرض من 
الاعبات الشابات إنما بأداء مطمئن ومبشر، 
لك��ن الغلبة يف النهاية لتلدرة وباألش��واط 
 14/25  ،12/25  ،17/25 النظيف��ة  الثاث��ة 
وكان تل��درة قد فاز ىلع ج��اره محردة 0/3 
وىلع حطين 1/3 وىلع الحفة 0/3 وتصدر 

مجموعته بجدارة وبا خسارة.
ويليه فري��ق حطي��ن باملرك��ز الثاني بعد 
فوزه ىلع مح��ردة 2/3 وىلع حصين البحر 
والسودا 0/3 وبقيت له مباراة مع جاره الحفة 

التي تأجلت بسبب سوء األحوال الجوية.
وحل ثالثًا فريق محردة بفوزه ىلع الس��ودا 
17/25، 20/25، 12/25 وىلع حصي��ن   0/3
 ,18/25  ،26/25  ،18/25  ،27/25  ،1/3 البح��ر 
وح��ل فريق حصي��ن البح��ر رابع��ًا والحفة 

خامسًا والسودا سادسًا.

السلمية وتلدرة في صدارة ذهاب دوري الكرة الطائرة للسيدات

حققت بعث��ة منتخباتنا الوطنية 
للتايكواندو 9 ميداليات )3فضيات 
و6 برونزيات( يف البطولة العربية 
والناش��ئات  الناش��ئين  لفئ��ات 
والرج��ال  والش��ابات  والش��باب 
والس��يدات الت��ي اختتم��ت يف 
االم��ارات ونظمها ن��ادي الفجيرة 
زايد  بمجم��ع  القتالي��ة  للفن��ون 
يومي��ن،  م��دى  ىلع  الرياض��ي 
العرب��ي  االتحادي��ن  بإش��راف 
واإلمارات��ي للعبة بمش��اركة 755 
العب��ًا والعب��ة يمثل��ون 14 دولة 

عربية.
وج��اءت امليدالي��ات الفضية عبر 
معتص��م  والاعب��ات  الاعبي��ن 
البقاع��ي - روز ابراهي��م - لي��ن 

سلهب.
فيما ج��اءت امليداليات البرونزية 
عن طريق الاعبات ميس عاف - 
ش��مس احمد - اية مبارك - ملى 
خوندة - اية الجرايحي - نس��رين 

ديركي.
ويف بقية النتائج خرج الاعبون 
والاعبات حس��ام الشايب وأديب 
جعفر وعامر سكر ومحمد البعلي 
ونبال الدواليبي من دور الثمانية, 
والاعبات  الاعب��ون  خ��رج  فيما 
عمر قوجقار وكاردو ش��يخو وقمر 

الدح وعبد اللطيف الجرايحي من 
دور ال��� 16 كما  خرج الاعب احمد 

صياد من الدور 32.
األولى  باملراكز  الفائ��زون  يحظى 

بنقاط تصنيفية.
اقيم ىلع هام��ش البطولة دورة 
املدربي��ن الدولي��ة التي ينظمها 
للتايكوان��دو  الدول��ي  االتح��اد 
بالتع��اون م��ع االتح��اد اإلماراتي 

للعبة.
اس��تخدمت يف البطول��ة أحدث 
الدايو(  اإللكترونية )نظام  األجهزة 
وهو عبارة عن واق للصدر لحماية 
ىلع  أيض��ًا  ويس��اعد  الاع��ب 

احتساب النقاط إلكترونيًا.

9 ميداليات لمنتخباتنا في البطولة العربية 
للتايكواندو لكافة الفئات

شهد مس��بح تشرين بدمش��ق منافسات 
بطول��ة الجمهورية لفئ��ات مختلفة يف 
ظل مش��اركة كبيرة ومنافس��ة مثيرة بين 
الس��باحين، وفيما يلي نستعرض أصحاب 
املراك��ز ال�3 األولى بحس��ب كل فئة ونوع 
الس��باق، علماًن أن النتيجة األبرز حققتها 
الس��باحة إنانا سليمان التي حطمت الرقم 
الس��وري بسباق 200 م ظهر بزمن 2،32،33 
د والرق��م الس��ابق باس��م مي��راي حكيمة 

2،34،86 د.
 فئة الشباب 

200 م متنوع نال املركز األول  ليث لقموش 
)الجيش( تاه بشار ش��دود )دمشق( وبدر 

العجمي )الجيش(.
400 م ح��رة ن��ال محم��د ش��بانة املركز 
األول )الاذقي��ة( تاه عبد الرحمن ش��بارة 

)الاذقية( وكمال ميداني )حلب(. 
100 م فراش��ة أح��رز أمي��ر الحاج س��ليمان 
)حل��ب( املرك��ز األول ت��اه محمد ش��بارة 

)الاذقية( ثم أحمد مساتي )حلب(.
100 م ص��در تقدم الس��باق عب��د الرحمن 
الحموي )الجيش( ثم نادر نابلسي )دمشق( 

فحازم مدلل )السويداء(.
100 م حرة نال بش��ار ش��دود املركز األول 
)دمش��ق( ثم بدر العجمي )الجيش( وثالثًا 

أمير حاج سليمان )حلب(.
200 م فراش��ة ن��ال املرك��ز األول أحم��د 
مساتي )حلب( تاه نذير ترمانيني )حلب( 

ثم حازم مدلل )السويداء(.
200 م ص��در تصدر الس��باق عب��د الرحمن 
الحم��وي )الجي��ش( ت��اه ن��ادر نابلس��ي 

)الجيش( ثم أيهم مساتي )حلب(.
200 م ظه��ر أ؛رز ليث لقموش املركز األول 
)الجيش( ثم محمد حاج موس��ى )دمشق( 

وثالثًا كمال ميداني )حلب(.
100 م ظه��ر لي��ث لقم��وش أواًل )الجيش( 
ثم محمد حاج موس��ى )دمش��ق( فكمال 

ميداني )حلب(.

200 م حرة أحرز بش��ار ش��دود املركز األول 
)دمش��ق( ثم بدر العجمي ) اليجش( وعبد 

الرحمن شبانة ثالثًا )الاذقية(.
فئة الشابات 

200 م متنوع نالت إنانا س��ليمان )الجيش( 
املركز األول تلتها جنى كعكوش )دمشق( 

ثم بيسان سويدان )دمشق( ثالثًا. 
400 م حرة ن��ور قبقجي أواًل )حلب( تلتها 
تيماء كحيلة )الاذقية( وحا زيدان )حلب(. 
100 م فراش��ة أواًل حتى كعكوش )دمشق( 
ث��م ن��ور قجقجي )حل��ب( ومري��م عمران 

)الاذقية(. 
100 م صدر ش��ام نم��ر أواًل )الجيش( ورنيم 

الحموي )الجيش( وحا كامل ثالثًا )حلب(.
100 م حرة لجين الخولي )دمش��ق( يبسان 

سويدان )دمشق( نور قجقجي )حلب(.
200 م فراش��ة جن��ى كعكوش )دمش��ق( 
زه��راء ميه��وب )حم��ص( مري��م عم��ران 

)الاذقية(.
200 م صدر بيسان سويدان )دمشق( شام 

العمر )الجيش( رنيم الحموي )الجيش(.
200 م ظه��ر إنانا س��ليمان )الجيش( حا 

زيدان )حلب( تيماء كحيلة )الاذقية(.
200 م لجين املولى )دمش��ق( مايا الشعار 

)حماة( مريم عمران )الاذقية(.
فئة الناشئين 

200 م متنوعة الس��باح أسامة طرابلسي 
املرك��ز األول )الجي��ش( تاه كن��ان غريب 

)دمشق( ومالك خشيفاتي )دمشق(. 
400 م ح��رة نال كنان غري��ب املركز األول 
)دمش��ق( ثم عمر علي��ا )الجيش( ومحمد 

ترمانيني باملركز الثالث )حلب(.
طرابلس��ي  أس��امة  ن��ال  فراش��ة  م   100
)الجيش( املركز األول ث��م فارس أبو الخير 

)السويداء( ومحمد ترمانيني )حلب(.
100 م صدر أواًل أغيد مدلل )دمش��ق( عمار 

سوقية )الجيش( محمد خطاب )الجيش(.
100 م حرة أواًل مالك خش��يفاتي )دمشق( 
مصطفى الخالدي )ا لجيش( محمد شومان 

)الجيش(.

200 م فراش��ة كريك��ور )دمش��ق( محمد 
ترمانيني )حلب( وحمزة مارديني )الجيش(. 
200 م صدر أسامة الطرابلسي )الجيش( أغيد 

مدلل )دمشق( مالك خشيفاتي )دمشق(.
200 م ظهر س��عيد طبيخ )دمشق( حمزة 

مارديني )الجيش( مضر حسن )الاذقية(.
100 م ظهر علي املوال )دمش��ق( س��عيد 

طبيخ )دمشق( حمزة ترمانيني )الجيش(.
200 م حرة كنان غريب )دمشق( مصطفى 

الخالدي )الجيش( إبراهيم حجل )دمشق(.
فئة الناشئات 

200 م ح��رة نالت املرك��ز األول لين مدلل 
)دمشق( ثم رنيم أحمد )طرطوس(، وزينة 

الحلبي )الجيش(. 

200 م ح��رة أحرزت ش��ام نابلس��ي املركز 
األول )دمش��ق( ثم ذكرى حبابة )دمشق(، 

وفرح كلش )دمشق(.
100 م فراش��ة أواًل زين��ة الحلبي )الجيش( 
ماس��ة بك��داش )الجيش( س��يدرا عطوان 

)الاذقية(.
100 م صدر لين عياش )الاذقية( ماريا إسبر 

)الاذقية( زينة كعكوش )دمشق(.
100 م حرة ش��ام نابلس��ي )دمش��ق( فرح 

كلش )دمشق( لين عياش )الاذقية(.
200 م فراش��ة فرح كلش )دمش��ق( زينة 
الحلبي )الجيش( لبانة محمود )السويداء(.

200 م ص��در لي��ن عياش )الاذقي��ة( ماريا 
إسبر )الاذقية( قمر حوراني )الجيش(.

200 م ظه��ر س��لوى بلقي��س )الاذقية( 
ماس��ة بك��داش )الجي��ش( وماري��ا ديوب 

)الجيش(.
100 م ظهر زكرى حبابة )دمش��ق( س��لوى 
بلقيس )الاذقية( ماسة بكداش )الجيش(.

200 م ح��رة زك��رى حبابة )دمش��ق( قمر 
حوراني )الجيش( شام نابلسي )دمشق(.

فئة األشبال 
50 م ح��رة مصعب بل��ة )الاذقية( مثنى 
إبراهيم )الجيش( محمد الداية )الاذقية(.

100 م صدر رامي العشي )دمشق( إسماعيل 
نادر )الجيش( رامي عيوش )الجيش(.

100 م فراش��ة محم��د عنجرين��ي )حلب( 
محمد الداي��ة )الاذقية( ف��ارس أبو الخير 

)السويداء(.
50 م فراش��ة محمد الحاج حس��ن )حلب( 

ليث ترمانيني )حلب( نور وهبة )دمشق(.
50 م ظهر نذير الشبل )دمشق( أمير شرارة 

)الجيش( مضر أبو دان )حلب(.
50 م صدر رامي العش��ي )دمش��ق( طارق 
حوراني )الجيش( إبراهيم السالم )حمص(.

100 م حرة مثنى إبراهيم )الجيش( مصعب 
بلة )الاذقية( أحمد جمعة )حلب(.

100 م ظهر نذير الش��بل )دمش��ق( طارق 
حوراني )الجيش( تيم إبراهيم )الجيش.

200 م متنوع تي��م إبراهيم )الجيش( ليث 
ترمانين��ي )حل��ب( محم��د الحاج حس��ن 

)حلب(.
فئة الشبالت 

50 م حرة رهف العشي )الجيش( أفروديت 
الحسن )الاذقية( كاترين محمد )دمشق(.

100 م ص��در م��رام نقطة )دمش��ق( جنى 
عيسى )الجيش( زينب حجل )دمشق(.

100 م فراشة نايا السيد علي )حلب( ليمار 
بركات )الجيش( زينة الجوالني )السويداء(.

50 م فراش��ة أس��مهان العجمي )الجيش( 
مها العشي )دمشق(.

50 م ظهر ليمار نقطة )الجيش( آية كامل 
)حلب(.

50 م ص��در جنى عيس��ى )دمش��ق( مرام 

نقطة )الجيش( نايا نحاس )الاذقية(.
100 م حرة أفروديت الحسن )الاذقية( كاترين 

محمد )الجيش( ليمار بركات )الجيش(. 
100 م ظه��ر رهف ا لعش��ي )الجيش( آية 

كامل )حلب( ديانا إسبر )الجيش(.
200 م متنوع بيلس��ان العجمي )الجيش( 
نايا الس��يد علي )حل��ب( زينة املجدالني 

)السويداء(.
فئة الصغار 

50 م حرة يوسف عيس��ى )دمشق( عبود 
عينادي )الاذقية( ورد ديوب )الاذقية(.

100 م صدر محمد الحاج حس��ن )دمش��ق( 
خالد كعكوش )دمش��ق( عيس��ى قاس��م 

)الجيش).
50 م فراشة يوس��ف عيسى )دمشق( زين 

وهبة )دمشق( سامر عنجريني )حلب(.
50 م ظهر عيس��ى ب��ركات )الجيش( زين 

حجل )دمشق( حمزة صالح )دمشق(.
50 م ص��در يزن حمد )الجي��ش( آدم الحاج 

حسن )دمشق( غيث حسكل )حلب(.
100 م حرة محمد الحاج حس��ن )دمش��ق( 
ع��ودة عين��ادي )الاذقي��ة( زي��ن زي��دان 

)الاذقية(.
100 م ظه��ر آدم الحاج حس��ن )دمش��ق( 
نسيب شويحاني )الجيش( غسان حوراني 

)الجيش(.
فئة الصغيرات 

50 م حرة س��ليلينا محمد )الجيش( أملى 
كحيلة )الاذقية( إيلين حمد )دمشق(.

100 م صدر تاليا مدلل )دمشق( ماريا صباغ 
)الجيش( رند الهادي )السويداء(.

50 م فراش��ة س��ما محم��د )الجيش( غزل 
حمد )دمشق( زينة شلغين )دمشق(.

50 م ظه��ر ماري��ا الصباغ )الجيش( س��ارة 
الحاج حسن )دمشق( إيلين حمد )دمشق(.
100 م حرة س��يلينا محمد )الجيش( س��ارة 
الحاج حس��ن )دمش��ق( كريس��تينا إس��بر 

)الاذقية(.
100 م ظهر غزل حمد )دمشق( خديجة أبو 

دان )حلب( روال بركات )الجيش(.

مشاركة كبيرة ومنافسة مثيرة في بطولة الجمهورية لسباحة  الفئات العمرية

ش��ارك املنتخ��ب الوطني لكرة املض��رب يف بطولة 
غرب آسيا التي اس��تضافتها لبنان إلى جانب العراق, 
اليمن, البحرين, الس��عودية طاجكستان, قرغيزستان 
وضمت البعثة الاعبين: هاني سريا الدين وليث سليم 
وش��هد حامد وناي��ا الدهنة. وحقق��ت البعثة نتائج 

مقبولة نسبيا وجرت ىلع مرحلتين يف بطولتين
نتائج الذكور

العب��ا الذك��ور س��رايا الدي��ن وس��ليم: وص��ا بفردي 
الش��باب يف البطولتين ال��ى دور ربع النهائي وخرجا 
من البطول��ة, ويف الزوجي وصا إل��ى نصف نهائي 
البطولة األول��ى ويف البطولة الثانية وصا إلى الدور 
النهائي لكنهما انس��حبا يف املباراة النهائية إلصابة 

هاني سرايا.

نتائج االناث
وصلت الاعبة نايا الدهنة لل��دور النصف نهائي يف 
البطولة األولى وللدور ربع نهائي يف البطولة الثانية, 
وش��هد حامد وصلت ال��ى الدور نص��ف النهائي يف 
البطول��ة الثانية, وخرجت من الدور االول يف البطولة 
الثاني��ة, ورافق��ت املنتخب ياس��مين عثماني إدارية 

ومدربة.
رأي

علق ىلع النتائ��ج مدرب املنتخ��ب الوطني وعضو 
اتحاد كرة املضرب وس��يم زينية لاتحاد قائا: النتائج 
جي��دة ومقبولة وكان يمك��ن أن يقدموا افضل وهي 
مش��اركة مفيدة وايجابية للبط��والت القادمة كونها 
وف��رت فرصة احتكاك وتحضير جيدة للمش��اركة يف 
البطول��ة التمهيدي��ة لبطولة كأس العالم لألش��بال 

بجاكرتا يف شهر آذار القادم.

مشاركة ايجابية ألشبال المضرب 
في بطولة غرب آسيا

 صبحي أبو كم

 محمد عجان

 ربيع حمامة 
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استعدادًا لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة 
الس��لة )2021( التي تنطلق الش��هر القادم )مباراة 
منتخبنا األولى أمام إيران الخميس 20 شباط( شارك 
منتخبن��ا الوطني للرج��ال بمنافس��ات دورة دبي 
الدولية بنس��ختها ال� 31 بإس��م نادي االتحاد حيث 
خاض منتخبنا أربع مباريات قوية خسرها جميعها 
لكنه��ا حققت الفائدة املرج��وة منها ىلع صعيد 
التحضير واالس��تعداد حيث كان هدف املش��اركة 
منذ الدقيقة األولى االستعداد ولعب مباريات قوية 
تكشف إمكانيات الاعبين الحقيقية وتسلط الضوء 
ىلع األخطاء التي قد يقع بها البعض منهم أثناء 
اللعب بمنافسات ىلع مستوى عال يفوق مستوى 
الدوري املحلي ، وىلع صعيد النتائج لعب منتخبنا 
بالدورة باملجموعة الثانية والتي ضمت إلى جانبه 
بيروت اللبناني ومايتي الفلبيني والنجم الرادسي 

التونسي ومنتخب اإلمارات.
مباريات قوية

لعب منتخبنا يف دورة دبي أربع مباريات قوية حيث 
خس��ر باملباراة األول��ى أمام مايت��ي الفلبيني باليوم 
الثاني من منافسات الدورة بفارق )5(  نقاط )72/77( 
بعد مباراة  شهدت حضورًا جماهيريًا  كبيرًا ، وقد تقدم 
منتخبن��ا  بالرب��ع األول 19/23  اال أن الفريق الفلبيني 
تفوق يف الربعين الثان��ي 9/ 23 والثالث 17/15 وعاد 
املنتخ��ب وأنهى الرب��ع االخير لصالح��ه 25/18 وقد 
س��جل املحت��رف األمريكي أوب��ري كوملان)املجنس 

الجديد ملنتخبنا( أىلع نس��بة تسجيل  )30 ( نقطة 
، ويف املب��اراة الثاني��ة خس��ر منتخبنا أم��ام بيروت 
اللبنان��ي بفارق )14( نقطة )88/74( وقد انتهت أرباع 
املب��اراة )25/19 - 20 /20  - 12 /24  - 19/23(  وق��د 
س��جل كوملان أىلع نس��بة تس��جيل باملباراة )19( 
نقطة ، ويف املباراة الثالثة خسر منتخبنا أمام النجم 
الرادس��ي التونس��ي بف��ارق نقطة واح��دة )64/63( 
وكان منتخبن��ا متقدمًا بف��ارق نقطة قب��ل النهاية 
بثانيتين ولكن خطأ دفاعي تس��بب بخس��ارة املباراة 
، ويف املب��اراة األخيرة خس��ر منتخبن��ا أمام منتخب 
اإلمارات بفارق )16( نقطة )82/66( وش��هدت املباراة 
غياب املحترف كوملان لإلصابة فيما ش��ارك بصفوف 
اإلمارات النجم اللبناني ف��ادي الخطيب ، وقد انتهت 

أرباع املباراة )15/21-21/21-24/10-22/14(.

تشكيلة وتحضير
بعث��ة منتخبنا ل��دورة دبي الدولي��ة ضمت رئيس 
نادي االتحاد املهندس مفيد مزيك )رئيس��ًا( وفايز 
قبان��ي )مدي��ر منتخب( وه��ادي دروي��ش )مدرب 
وطن��ي( ورض��وان حس��ب اهلل )مس��اعد م��درب( 
وأنس ش��عبان )معالجًا فيزيائي��ًا( والاعبين : رامي 
مرجان��ة وطارق الجابي وعمر الش��يخ علي وهاني 
إدريبي وعبد الوهاب الحموي وشريف العش ومجد 
عربش��ة وس��يبوه خراجيان وأنطوني بكر وتوفيق 
الصالح ويزن حريري ونديم عيس��ى ووائل جلياتي 
وجورجي نظريان وجميل صدير وبال آطلي ، وكان 
منتخبنا ق��د وصل لإلمارات قب��ل إنطاق البطولة 
بثاث��ة أيام وخاض ثاث مباري��ات ودية مع أندية 
النصر والشارقة والوحدة تحضيرًا للمشاركة بالدورة.

قرعة التصفيات
وكانت قرعة التصفيات سحبت يف مدينة بنغالورو 
الهندي��ة ووقع منتخبنا باملجموعة الخامس��ة إلى 
جانب منتخب��ات إيران والس��عودية وقطر حيث تم 
توزيع املنتخب��ات ال� 24 املش��اركة يف التصفيات 
ىلع س��ت مجموع��ات ،وضمت املجموع��ة األولى 
منتخب��ات الفلبي��ن وإندونيس��يا وتايان��د وكوريا 
الجنوبي��ة ، واملجموع��ة الثاني��ة : الصي��ن تايبيه ، 
اليابان ، ماليزيا والصين ، واملجموعة الثالثة : أستراليا 
، هونغ كونغ ، نيوزيلندا وغوام واملجموعة الرابعة ، 
البحرين ، لبنان ، الهند والعراق واملجموعة الخامسة 
: الس��عودية ، س��ورية ، قط��ر وإي��ران، واملجموعة 
السادسة: األردن ، كازاخستان وسريانكا وفلسطين.

نظام التصفيات
س��يتأهل أول وثاني كل مجموعة م��ن التصفيات 
مباش��رًة إلى كأس آس��يا ليكون مجموع املتأهلين 
12 منتخبًا ، بينما س��تلعب املنتخبات التي احتلت 
املركز الثالث يف املجموعات الست دوري مجزأ من 
مرحل��ة واحدة يتأهل منه��ا 4 منتخبات إلى كأس 
آس��يا ليكون املجموع الكلي 16 منتخبًا سيش��ارك 

يف النسخة املقبلة من البطولة.
وس��تقام التصفي��ات بنظ��ام الذه��اب واإلياب من 
خال 3 نوافذ س��تقام يف ش��باط وتشرين الثاني 
2020 وش��باط 2021 حيث يلعب منتخبنا بالنافذة 
األولى حس��ب التعديل الجديد م��ع منتخب إيران 
يف طهران يوم الخمي��س 2020/2/20 ثم يواجه 

السعودية يف جدة يوم األحد 2020/2/23.

انضمت كأس الجمهورية العاشرة إلى 
الخزان��ة االتحادي��ة الحافلة بالكؤوس 
واإلنج��ازات واألوس��مة وكان لل��كأس 
األخي��رة طعم خاص فهي جاءت بعد 
تغريب��ة طويلة امتدت نحو عش��رين 
عامًا وكان ذل��ك يف عام 2000 حين 
فاز االتحاد آلخر مرة بكأس الجمهورية 
لكرة الس��لة، والي��وم تحق��ق اإلنجاز 
الجديد بعد صبر وجهد وعناء وأصبح 
الطم��وح والحل��م حقيق��ة.. وحم��ل 
االتحاديون ال��كأس املرصعة بعناقيد 

الذهب.
ل��م يكن ذلك الي��وم عاديًا، فقد حول 
رجال الس��لة االتحادي��ة الخامس من 
كان��ون الثاني إلى تاري��خ جديد بعد 
عقدين من االنزواء واالنطواء واالبتعاد 
عن منص��ات التتوي��ج، فكيف تحقق 

االنتصار.
مجرد ثوان

لحظات قليل��ة ىلع نهاي��ة املباراة 
الذين  الحم��ر  الفرس��ان  والكرة بحوزة 
تلقوا تعليمات الكوت��ش قباوي بأن 
تص��ل الك��رة البرتقالية إل��ى الحريف 
املاهر س��يبوه، وبالفعل وصلت الكرة، 
وكم��ا كان مخطط��ًا ل��ه حصل ىلع 
رميتي��ن حرتين من خط��أ وقع عليه 
اس��تدعى قيامه بتنفيذهما وبذكائه 
نتيجة إصابة فرج وحل مكانه املنقذ 
نديم العيسى الذي سجل األولى بدم 
ب��ارد والثانية بثقة الاع��ب املقتدر 
ومن��ح فريق��ه الف��وز بف��ارق نقطة 
وباملحصل��ة الف��وز ىلع املناف��س 
الوثب��ة يف نهائ��ي كأس الجمهورية 
ملوس��م -2019 2020، أعقبتها فرصة 
جنونية بعد لحظات الضغط والخوف 
والترق��ب الذي س��بق التنفيذ فكانت 
فرحة النصر الت��ي تزامنت مع الذكرى 
الثالث��ة لتحري��ر حلب وج��اءت فرحة 

الحلبيين فرحتين.
استقبال حافل

التواصل االجتماعي توش��حت  مواقع 
باإلنج��از  وأش��ادت  األحم��ر  بالل��ون 
وصانعي��ه، ففي تلك الليلة س��هرت 
الشهباء حتى الصباح ووصلته بالنهار 

وصواًل إلى ليلة الع��ودة من العاصمة 
التي شهدت استقبااًل رسميًا وشعبيًا 
لألبط��ال بموكب جماهيري س��ار من 
أطراف املدينة إلى مركزها حيث كان 
الرفيق القاض��ي فاضل نجار أمين فرع 
الح��زب بانتظار وصول رج��ال األهلي 
لتهنئتهم وانضم إليهم رئيس وأعضاء 
التنفيذية، وتوج��ه القاضي  اللجن��ة 
نج��ار بجدية لألبطال مهنئ��ًا ومباركًا 
بأن عودة البطوالت والكأس العاش��رة 
إلى حلب دليل ىلع تعايف رياضتها 
ونهوضه��ا، ولف��ت إل��ى أن الرياض��ة 
كان لها دور مهم خ��ال فترة الحرب، 
ووصف الرياضيين باملقاتلين البواسل 
الذين شرفوا الوطن ورفعوا راياته يف 
مختلف البط��والت واملحافل العربية 

واإلقليمية والدولية.
دعم مطلق

من جانبه محافظ حلب حسين أحمد 
دياب الذي استقبل بدوره بعثة أبطال 
الكأس وش��كر الجمي��ع ىلع إنجازهم 
مؤك��دًا أن االنتصارات ليس��ت غريبة 
عن حلب وأش��ار إلى متابعته ملسيرة 
الفريق من مرحلة إلى أخرى يف أدوار 
البطولة بحرص واهتم��ام وصواًل إلى 
لحظ��ة التتويج واعتب��ر املحافظ أن 
هذا اإلنجاز لبنة يف مرحلة إعادة بناء 
وإعمار حلب ووعد بأن تعود املدينة 
أفض��ل مما كان��ت عليه قب��ل الحرب 

وأردف بالقول:
الف��وز  بتحقي��ق  وع��دًا  أعطون��ي 

مطلقًا  داعم��ًا  وس��أكون  واالنتص��ارات 
لكم، وستكون إمكانيات محافظة حلب 
تح��ت تصرفك��م، وس��نقوم باالهتمام 
واملتابعة للمشاريع الرياضية مثل صالة 
األسد وصالة الحمدانية الدولية )الصالة 
العماقة(، وهذا أقل ما يمكن أن يقدم 

ألبطال الرياضة الذين شرفوا الشهباء.
ثمرة عمل

مفي��د  املهن��دس  الن��ادي  رئي��س 
مزيك ال��ذي تعرض للكثي��ر من النقد 
والضغوط��ات قبل وبع��د االنتخابات 
خاض التحدي وخرج بمكسب يحسب 
له وإلدارته باعتباره مشرفًا ىلع سلة 
النادي لخ��ص لخطة الفرح بقوله: من 

يعمل البد أن يحصد الثمار.
وتوج��ه بالش��كر إلى ك��وادر والعبي 
الفريق الذين تحاملوا ىلع الصعوبات 
ق��در  ىلع  وكان��وا  واملعوق��ات 
للس��لة  الزعامة  وأعادوا  املس��ؤولية 
الحلبي��ة واالتحادي��ة بتضاف��ر جهود 
الجمي��ع »إدارة والعبين وكوادر« ومن 
ورائهم الجمهور الويف املخلص الذي 
ل��م يقصر يف دعم الفري��ق ومؤازرته 
يف حله وترحاله مؤكدًا أن أبرز عناصر 
منتخبنا الوطني س��وف تش��ارك مع 
فريق االتح��اد يف دورة دبي الدولية 

من أجل تحقيق مشاركة مشرفة.
املشوار الصعب

مدرب الفريق الكوتش عثمان قباوي 
بين أن مش��وار الصع��ود للقمة التي 
رفرف��ت عليه��ا الراي��ات االتحادية لم 

يكن سهًا بل كان صعبًا وشاقًا ومليئًا 
باملطبات بدءًا من ضغ��ط املباريات 
التي كان كثير منها لم يحسم إال بعد 
التمدي��د، خاصة يف األدوار اإلقصائية 
كما حصل يف مواجهتي نادي الجاء 
األولى والثاني��ة، كذلك اإلصابات التي 
الحقت نج��وم الفريق خاصة أنطوني 
بكر، وانصب اهتمامنا ىلع زرع الحالة 
االنضباطي��ة واإللف��ة بي��ن الاعبين 
لتحقي��ق جوقة مترابط��ة ومتناغمة 
عق��دت الع��زم من��ذ البداي��ة ىلع 
املضي بثب��ات يف مش��وار البطولة 
والع��ودة بال��كأس إل��ى حل��ب بع��د 

عقدين من الزمن.
وأك��د امل��درب أن��ه كان واثق��ًا م��ن 
العبيه يف تحقيق الفوز يف املباراة 
النهائي��ة الت��ي كان��ت متكافئة يف 
امليزان الفني لك��ن األوراق التي كان 
يمتلكها رجحت كف��ة فريقه بعد أن 
وفق يف الربعين الثالث والرابع، وأشار 
القباوي إلى أن هناك بعض الاعبين 
مثل أنطوني بكر ودياب الش��واخ لعبا 
متأثرين باإلصابة وأن لهما دورًا بصنع 
الفوز الذي أعتبره أم��رًا طبيعيًا لنادي 
البطوالت واملدرسة السلوية العريقة.

املستقبل
ولف��ت الكوتش قباوي إل��ى أن دورة 
دبي الدولية هي االس��تحقاق التالي 
ال��ذي س��يعيد الفري��ق م��ن بوابته 
للمش��اركات الدولية وكشف أن النجم 
الدول��ي ب��ال أطل��ي س��ينضم إلى 
الفريق وس��يعود معه م��ن دبي إلى 
حلب اس��تعدادًا للدوري الطويل الذي 
لن يفل��ت من قبضة االتح��اد والكام 
للم��درب ال��ذي وعد جمه��ور األهلي 
بالثنائي��ة ولقب ال��دوري ممهور يف 

الخزائن االتحادية لسنوات طويلة.
مجرد بداية

قائ��د الفريق وصان��ع ألعاب��ه النجم 
علي دي��ار بكرلي توق��ع الكثيرون أن 
تك��ون مباراة الكأس خاتمة ملش��واره 
الطويل مع االتحاد لك��ن أكد أن الفوز 
بلقب كأس الجمهورية إنما هو بداية 
جديدة ملسيرته التي لم ولن تنتهي 
مع مملكته وبيته األول وفريق االتحاد 
يف عه��د البط��والت املقبل��ة يف 

ظ��ل حالة االرتقاء التي أوصلته لكأس 
ابتع��د عنه عش��رين عام��ًا من خال 
روح التحدي التي تحلى بها الاعبون 
وقيادته الفنية وإدارته املوفقة وأكد 
علوش أنها مجرد بداية ملشاركته يف 
دورة دبي الدولية لكرة السلة وبعدها 
اس��تحقاق الدوري الذي سيكون إنجاز 

الفريق التالي بعد الكأس.
منعرج البطولة

لن ينس��ى االتحادي��ون تل��ك الرمية 
الت��ي صوبها النجم  الثاثية البعيدة 
محم��د ندي��م العيس��ى يف الثانية 
األخي��رة م��ن عم��ر املب��اراة األول��ى 
امللحمي��ة م��ع الجاء الت��ي حققت 
التع��ادل وكان��ت منعرجًا نح��و الفوز 
باملب��اراة بعد وقتي��ن إضافيين قبل 
أن يحقق العيسى البصمة األهم يف 
النهائي مع الوثب��ة عندما وضع فيه 
مدرب��ه ثق��ل الجمي��ع بتكليفه يف 
الثواني  الحس��م يف  تنفيذ رميت��ي 
األخيرة بعد خطأ ىلع سيبوه خراجيان 
ال��ذي منعت��ه اإلصاب��ة م��ن التنفيذ 
وتص��دى العيس��ى للمهم��ة بنج��اح 
وحق��ق املطل��وب وس��جل الرميتين 
اللتين حققتا االنقاب والفوز لفريقه، 
وقد اس��تذكر عيس��ى تلك اللحظات 

واصفًا إياها بالتاريخية والش��عور الذي 
يعجز الكام ع��ن وصفه وجاء تتويجًا 
لتعب الس��نين يف مشواره الذي نذره 
للعبة والنادي والجمهور وتحقق معه 
الحلم الذي ت��راءى له بالفوز بالبطولة 
الغالي��ة، مؤكدًا أن اآلفاق فتحت ىلع 
مصراعيه��ا بتحقي��ق املزي��د، وهذا 
سيس��هم بالظهور املشرف يف دورة 
دب��ي وأض��اف العيس��ى أن انضمام 
بال أطلي وهو العب شاب سيساعد 
الفريق ىلع املضي بثبات يف جميع 

البطوالت التي سيشارك فيها.
الفضل للمدرب

اليرموك السابق سيبوه خراجيان  نجم 
ال��ذي بقي فترة طويلة جليس مقاعد 
الب��دالء دون أن يأخ��ذ فرصت��ه بع��د 
انضمام��ه لكتيب��ة االتح��اد أثبت هذا 
وكان  االس��تثنائية  موهبته  املوس��م 
عام��ة فارق��ة ومؤثرة س��اهمت يف 
تحقيق االتحاد لقبه الحادي عشر ىلع 
مس��توى الكأس وأكد سيبوه أن الفضل 
األول واألكب��ر يع��ود للكوت��ش عثمان 
قباوي الذي حوله من العب )متوفى( 
سريريًا ومتفرجًا ىلع مقعد البدالء إلى 
العب أساسي مؤثر عندما أعطاه الثقة 
وقدم له الفرصة التي اس��تثمرها وعبر 

س��يبوه عن ش��كره العظيم والعرفان 
بالجميل للمدرب ووعده أن يكون دائمًا 
عند حسن الظن موضحًا أنه كان يمنى 
النفس بتحقي��ق لقب مع األهلي منذ 
اللحظ��ة األولى الذي اخت��ار فيها هذا 
الفري��ق رغ��م العروض العدي��دة التي 
جاءته عندما كان العبًا بصفوف فريق 
اليرموك بعقد يمتد ملوس��مين ووعد 
بأن يبذل قصارى جهده لتحقيق لقب 
الدوري وإس��عاد النادي الذي وجد فيه 

الراحة واالستقرار.
الهداف العمالق 

توفي��ق  وهداف��ه  االتح��اد  عم��اق 
الصالح كان له من اس��مه ونسبه كل 
النصيب س��اهم بأدائ��ه وعطائه يف 
اإلنجاز وأكد بأن ش��عور الفوز بالكأس 
مع االتحاد ال يوص��ف بل كان من أهم 
األم��ور اإليجابية يف حياته معبرًا عن 
بالغ سعادته بكونه أحد املساهمين 
بإدخ��ال الفرحة ألبن��اء مدينة حلب 
ون��ادي االتح��اد وعش��اقه الكثر يف 
كل مكان ومن مختل��ف األعمار الذين 
عاش��وا ظروف الحرب الصعبة، وأهدى 
الصالح الفوز ألبناء الش��هباء الصامدة 
وللش��هداء من مدنيين وعس��كريين 
متمني��ًا أن يكون الفوز بالكأس فاتحة 
خي��ر ملزيد م��ن اإلنج��ازات واأللقاب، 
مؤكدًا أن هذا الفوز بطبيعته وأبعاده 
يعتبر رسالة مش��رقة للخارج، مفادها 
أن س��ورية تعافت وع��ادت أقوى مما 
كانت عليه وه��ي قادرة ىلع العودة 
للمواجه��ة قاري��ًا ودوليًا واس��تضافة 

البطوالت ىلع أرضها.
لوحة الشرف

الاعبون: محمد نديم العيسى، أحمد 
يزن حريري، علي دي��ار بكرلي، محمد 
ف��ارس الف��را، ناظم قص��اص، توفيق 
الصالح، ليث طب��ارة، عمر كيال، دياب 
أنطوني  الش��واخ، س��يبوه خراجيان، 
بكر، وأغيد رحال، أحمد فراس املصري، 

محمد طلعت برمدا.
الجهاز الفن��ي واإلداري: املهندس مفيد 
مزيك رئي��س الن��ادي ومش��رف اللعبة، 
محمد صالح قباني: إداري الفريق، عثمان 
قب��اوي مدرب��ًا، مني��ر عتال: مس��اعدًا 

للمدرب، صفوان عتيق: إحصائيًا.

كرة السلة

 دبي - أبي شقير 

 محمد هاشم إيزا

نادي االتحاد بطاًل لكأس الجمهورية لكرة السلة للمرة العاشرة بتاريخه

المدرب عثمان قبالوي: مشوار الصعود للقمة كان صعبًا وشاقًا ومليئًا بالمطبات

قبل )19( يومًا على إنطالق تصفيات كأس آسيا )2021(

منتخبنا السلوي استعد باإلمارات وشارك بدورة دبي الدولية بنسختها الـ 31
ش��ارك منتخبنا الوطن��ي بدورة 
دب��ي الدولي��ة بنس��ختها ال� 31 
الاعب األمريك��ي أوبري كوملان 
)32( عامًا )193( س��م يلعب بمركز 
 )2-1( والجن��اح  األلع��اب  صان��ع 
وهو من مواليد والية هيوس��تن 
األمريكية يف التاس��ع من أكتوبر 
مس��يرته  وتتضم��ن   1987 ع��ام 
اإلحترافي��ة, وم��ن املتوق��ع أن 
يش��ارك كومل��ان منتخبن��ا يف 

التصفيات االسيوية.
2009-2010 : م��ع فري��ق جامعة 
األمريكي  الدوري  هيوس��تن يف 

وقدم موسمًا مميزًا 
 Aliaga 2010-2011: لعب مع فريق

Petkim يف الدوري التركي 
فري��ق  م��ع  لع��ب   :  2013-2012
ال��دوري  يف   Chollet Basket

الفرنسي املمتاز 
فري��ق  م��ع  :لع��ب   2014-2013
ال��دوري  Cimberio Varese يف 
معه  وش��ارك  املمتاز  األيطال��ي 
 Euro« يف دوري أبط��ال أوروب��ا
 Euro« والدوري األوروبي »league

 »cup

لع��ب م��ع فري��ق   :  2015-2014
دوري  يف   Basketball Kulubo

الدرجة الثانية التركي 
فري��ق  م��ع  لع��ب   :  2017-2016
 Yalova Group Beledyie Spor
يف دوري الدرجة الثانية التركي 
 Chongqing 2017 : لعب مع فريق
ال��دوري  يف   Sanhai Launing

الصيني املمتاز 
فري��ق  م��ع  لع��ب   :  2018-2017
ال��دوري  Spartak Primorie يف 

الروسي 
فري��ق  م��ع  لع��ب   :  2019-2018
ال��دوري  يف   Lokoko Pisons

الفنلدي املمتاز.

األمريكي كولمان مجنس منتخبنا بتصفيات كأس آسيا



بإم��ارة  األح��د  غ��دًا  تنطل��ق 
الش��ارقة اإلماراتية  منافس��ات 
لألندي��ة  األلع��اب  دورة 
العربية)بالفت��رة م��ا بي��ن 2 – 
12  ش��باط الحالي ( بمش��اركة 
ن��ادي الس��احل م��ن طرطوس 
السلة  كرة  بمنافسات مسابقة 
والتي ستش��هد منافسة أقوى 
األندي��ة العربية )أبطال الدوري 
م��ن مص��ر وتون��س والجزائ��ر 
والعراق وليبيا والبحرين ولبنان 
س��لتنا  وس��يمثل   ) واألردن 
بال��دورة فري��ق س��يدات نادي 
والذي  الس��لة  لك��رة  الس��احل 
دع��م صفوفه بث��اث العبات 
وأمريكية  )صربي��ة  محترف��ات 
وكولومبي��ة( إضافة إلس��تعارة 
الاعبة سيدرا س��ليمان العبة 
منتخبن��ا الوطني ونادي الثورة 
وتتألف بعثة الساحل من علي 
بلول )رئي��س البعث��ة( و عبد 
الجليل خليل )مدير فريق ( ويارا 
حامد )إدارية( وعاء طه )مديرًا 
فني��ًا( وزياد س��ابا وعلي مكي 
دوليًا(  )حكمًا  الحموي  وقاس��م 
والاعب��ات : روال حم��ادي ومي 
عثمان وس��يدرا س��ليمان وريم 
أبو رح��ال وعفاف عبيد وبتول 
ورش��ا س��كران وسوسن  أحمد 
جمال الدين و آية شما وبريتني 

بيرد وميليكا دوبروفيتش.
الوطن  أرض  مغادرته��ا  وقبيل 
استقبل  اإلمارات  إلى  متوجهة 
رئيس  الل��واء موف��ق جمع��ة 
بعثة  الع��ام  الرياضي  االتح��اد 
الس��احل  نادي فريق س��يدات 

لكرة السلة مؤكدًا ىلع أهمية 
ع��ودة س��لتنا األنثوي��ة إل��ى 
املحاف��ل الرياضي��ة الخارجية, 
مل��ا سيعكس��ه ه��ذا األمر من 
فائ��دة فنية كبيرة واكتس��اب 
خبرة البطوالت الكبيرة من قبل 

العباتنا, وأش��اد بجه��ود نادي 
الس��احل وحرصه ىلع تمثيل 
س��لتنا يف ه��ذا االس��تحقاق 

العربي.
الدكت��ور ماه��ر  اللق��اء  حض��ر 
خياط��ة نائ��ب رئي��س االتحاد 

واس��ماعيل  الع��ام  الرياض��ي 
املكت��ب  عض��و  حلوان��ي 
رئيس  التنفيذي وجال نقرش 
اتح��اد كرة الس��لة وع��دد من 
اعضاء االتح��اد  وأعضاء البعثة 

املشاركة.

محترفات الساحل
س��تنضم إل��ى فري��ق س��يدات 
الس��احل يف الش��ارقة العب��ة 
 Narlyn املنتخ��ب الكولومب��ي
Mosquera تلع��ب يف املركز 5 
وطوله��ا 197 س��م ، حصلت مع 
منتخ��ب باده��ا ىلع املرك��ز 
األول يف ألعاب أمريكا الوسطى 
أمريكا  ودوري  البوليف��ار  وألعاب 
الجنوبية ، لعبت مؤخرًا مع نادي 
 ، التش��يلي   Alemana Paillaco
أما األمريكية بريتاني بيرد تلعب 
ىلع املركزين 2-3 وتنشط اآلن 
يف دوري NCAA D1 م��ع فريق 
Illons At وس��بق له��ا اللع��ب 
يف دوري WABA ، أم��ا الاعبة 
دابوفيتش  ميليتس��ا  الصربي��ة 
تلع��ب يف املرك��ز 1-2 وطولها 
173 كابتن منتخب صربيا ولعبت 
م��ع املنتخ��ب مل��دة 16 س��نة  
حصلت ىلع امليدالية الذهبية 
أوروبا يف بودابس��ت  لبطول��ة 
 2016 البرونزية  وامليدالية   2015
يف أوملبياد ريو دي جينيرو مع 
، وفازت بكأس  منتخب باده��ا 
ليتوانيا وبطولة ليتوانيا وبطولة 
البلطي��ق مع فري��ق فيلنيوس 
، وحقق��ت م��ع فري��ق بارتيزن 
ال��كأس ملرتين وبطولة  بطولة 
الدوري ملرتين وبطولة البلطيق 
م��رة واحدة ، لعبت س��ابقًا يف 
فرنس��ا م��ن 2014 - 2106 درجة 
ممت��ازة م��ع فريق لي��ون ، ومع 
الدرج��ة  دوري  يف  بش��كتاش 
املمتازة التركي ، تلعب اآلن يف 

ألبانيا بالدرجة املمتازة.

ش��هد النص��ف األخير من ع��ام 2019 عودة مظف��رة أللعابنا ىلع 
س��احة املنافسة العربية بعد انقطاع دام سنوات بسبب الظروف 
الت��ي مرت بها الباد, واقترنت هذه العودة أللعابنا بتحقيق نتائج 
متقدم��ة بل ومتمي��زة يف بعض األلع��اب التي نجح��ت بانتزاع 
صدارة الترتيب يف البطوالت العربية التي شاركت بها كاملاكمة 
والجودو ورفع األثقال فيما حققت العاب أخرى ميداليات متنوعة 
ومراكز متقدمة كالجمباز والكيك وبوكسينغ واملصارعة , واملبارزة 

وغيرها.
بالعموم بلغ مجموع امليداليات التي حققتها ألعابنا يف البطوالت 
العربية خال األشهر األخيرة من العام الفائت 201 ميدالية منوعة 
بواقع 86 ذهبية و66 فضية و29 برونزية, وكان نصيب رفع األثقال 
هو األىلع بين األلعاب حيث حصلت ىلع نصف امليداليات تقريبًا 
)96( فيم��ا نال��ت املصارعة 34 ميدالية والج��ودو 21 ميدالية وكل 
من الجمباز والكيك بوكس��ينغ 12 ميدالية واملاكمة 9 ميداليات, 

واملبارزة 7 ميداليات.
والس��ؤال الذي يط��رح نفس��ه اآلن إذا كانت حصيل��ة ألعابنا يف 
البط��والت العربي��ة خال بضعة أش��هر وصلت إل��ى حوالي 200 
ميدالية يف سبع العاب فقط فكم من امليداليات كانت ستحصل 
عليه��ا مجمل ألعابنا خال حوالي ثماني س��نوات من الغياب عن 

الس��احة العربية بس��بب قرار جائر اتخذته الجامعة العربية بحق 
بلدنا ورياضتنا.

املهم حاليًا أن بوابة املنافسة العربية باتت مفتوحة أمام ألعابنا 
وبالتالي وهذا يعني أنها اس��تعادت حقها بالحضور واملنافس��ة 

واالس��تفادة الفني��ة وهو أم��ر يمكن البن��اء علي��ه لتحقيق اكبر 
فائ��دة لهذه األلعاب من خال هذه البوابة املهمة, بعد س��نوات 
م��ن املعاناة كانت فيها كل األب��واب مقفلة ما عدا بعض النوافذ 
الصغيرة ىلع الدول الصديقة التي ساهمت مشكورة بمد رياضتنا 

باألوكسجين الازم لتبقى حاضرة ىلع ساحة املنافسة الخارجية.
اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام وخال حفل تكريم 
العبي والعبات منتخبات رفع األثقال والجودو والكيك بوكس��ينغ 
)وبعده��ا بأيام املب��ارزة( الذين أح��رزوا مؤخرًا نتائ��ج جيدة يف 
البط��والت العربية, أكد أهمية هذه االنج��ازات التي تحققت ونوه 
باألداء املتميز ألبطالنا وبطاتنا ىلع س��احة املنافس��ة العربية, 
وتقدم بالش��كر لاعبين ىلع جهدهم املبذول وإنجازاتهم التي 
تحقق��ت معربًا عن س��عادته بلقاء وتكريم نخب��ة األبطال تزامنًا 
م��ع قرب االحتفال بعيد الرياضة وانعقاد املؤتمر العاش��ر لاتحاد 

الرياضي العام.
وأش��ار اللواء جمعة إلى أّن الرياضيين مع مدربيهم وأنديتهم هم 
صناعة وطنية كما أنهم الركيزة األساس��ية لعمل االتحاد الرياضي 
ال��ذي يعمل ىلع تأمي��ن كل ما يلزم ملتابع��ة العملية التدريبية 
وتحقيق اإلنج��ازات الرياضية املطلوبة ورف��ع علم الوطن وعزف 
نشيده يف مختلف البطوالت القارية والدولية منوهًا إلى أّن إحراز 
مراكز متقدمة من العبي والعب��ات الفئات العمرية يؤكد صوابية 
عمل القيادة الرياضية التي أول��ت هذه الفئة أهمية خاصة خال 

السنوات املاضية .
حضر اللقاء طارق حاتم عض��و املكتب التنفيذي لاتحاد الرياضي 
وغاندي أس��عد رئيس اتحاد رفع األثقال وعماد قدور رئيس اتحاد 

الجودو ومحمد خريس رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ.
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اللواء جمعة يثني على االنجازات ويكرم األبطال والبطالت

عودة مظفرة أللعابنا إلى الساحة العربية والحصيلة أكثر من 200 ميدالية في 6 مشاركات
 أنور البكر

اس��تقبل الل��واء موف��ق جمعة رئي��س االتحاد 
الرياض��ي العام بعثة منتخبن��ا الوطني للمبارزة 
املشاركة يف البطولة العربية للشباب والشابات 
والناش��ئين والناش��ئات التي اختتمت قبل أيام 

يف دولة البحرين.
وكرم الل��واء جمعة أعضاء البعث��ة وأثنى ىلع 
االنج��از الذي حقق��ه منتخبن��ا بحصوله ىلع 7 
ميدالي��ات )1ذهب- 3 فض��ة - 3 برونز( مؤكدا أن 
عودة مش��اركة ألعابن��ا يف البط��والت العربية 

ستكون لها انعكاسات فنية ايجابية.
وش��كر الل��واء جمعة الاعب��ات واتح��اد اللعبة 
واملدربين املش��رفين ىلع التدريب��ات وأهالي 

الاعبات لدورهم املهم يف تش��جيع الاعبات 
ودعمهم لاستمرار وتحقيق االنجازات.

وأكد اللواء جمع��ة دعم املكتب التنفيذي لرياضة 
املب��ارزة الت��ي تحاول أن تش��ق طريقه��ا وتخلق 
قاع��دة م��ن الاعبي��ن والاعبات بفض��ل جهود 
كوادرها واتحادها وكل محبي هذه الرياضة األنيقة.

يش��ار إلى أن بعثة منتخبنا ضمت الاعبات ماري 
علي وجودي مصطفى وهيا سليمان.

حضر اللق��اء احمد جب��ر الرفاعي رئي��س اتحاد 
املبارزة وحس��ين ش��اكر عضو االتحاد ورئيس��ة 
البعثة سارة أحمد واملدربان يحيى الزين وادهم 

صقر.

اس��تقبل الل��واء موف��ق جمعة رئي��س االتحاد 
الرياض��ي العام بعثة فريق س��يدات نادي تلدرة 
لك��رة الطائرة قب��ل مغادرتها غ��دا الجمعة إلى 
اإلمارات للمش��اركة يف بطول��ة األندية العربية 
لكرة الطائرة التي تنطلق يف إمارة الشارقة اليوم 

)األحد( بمشاركة 9 فرق.
وأكد اللواء جمعة ىلع أهمية الحضور الس��وري 
يف كاف��ة املحاف��ل الرياضية والتي تكتس��ب 
خصوصي��ة ممي��زة بالنس��بة لناد ريف��ي نجح 
بإمكان��ات متواضع��ة بالحص��ول ىلع بطول��ة 

ال��دوري الس��وري وبالتالي حصوله ىلع ش��رف 
تمثيل رياضة الوطن يف هذا االستحقاق.

ونوه اللواء جمعة بجه��ود إدارة النادي والفريق 
وأهالي املدينة الداعمين ملسيرة الفريق خاصة 

يف هذا االستحقاق الخارجي.
حض��ر اللق��اء الدكتور ماهر خياط��ة نائب رئيس 
االتحاد الرياضي العام والس��يد فاضل وردة عضو 
مجلس الش��عب الداعم للفريق يف مش��اركته 
ورئيس نادي تل��درة منذر من��ي وأعضاء البعثة 

املشاركة.

ق��دم فري��ق رج��ال ن��ادي الوثب��ة 
لك��رة الس��لة مس��توى فني��ًا عاليًا 
ونتائ��ج كبيرة يف أولى مش��اركاته 
الخارجي��ة بوصول��ه ىلع الدور ربع 
النهائي من دورة دبي الدولية لكرة 
الس��لة املقام��ة منافس��اته حاليًا 
يف اإلم��ارات, الوثبة قدم مس��توى 
تصاعديًا م��ن مباراة إلى أخرى, فبدأ 
مش��اركته بخس��ارة أم��ام هوب��س 
اللبناني بنتيج��ة 91/ 87 تاها فوز 
ىلع فري��ق الجامعة األمريكية 93/ 
90 وألحقها بفوز كبير ىلع االتحاد 
السكندري وبنتيجة 96/ 64 لينتقل 
بعده��ا إل��ى مواجه��ة كبي��رة مع 

حامل لقب الدورة الرياضي اللبناني 
ليحق��ق أمامه فوز غال��ي وبنتيجة 

مفاجئة 67/88.
الوثب��ة  نج��ح  الثان��ي  ال��دور  يف 
بالتفوق ىلع بط��ل أفريقيا القوي 
فري��ق س��ا املغربي محقق��ًا فوزًا 
72, وينتقل   /75 صعب��ا وبنتيج��ة 
إلى الدور ربع النهائي يف مواجهة 
صعبة مع مايتي سبورت الفلبيني 
ال��ذي أوق��ف الوثبة عن ه��ذا الدور 
عندما خس��ر أمامه بنتيجة   71/ 88 
مودعًا البطولة بعد أن وضع بصمة 
مضيئة تحسب لس��لة نادي الوثبة 

والسلة السورية.

اللواء جمعة يكرم  منتخب المبارزة 
لتحقيقه 7 ميداليات عربية  

سيدات تلدرة في بطولة األندية العربية 
للكرة الطائرة

اللواء جمعة يؤكد في وداع البعثة على أهمية المشاركة

بعد غياب 9 سنوات... سلتنا األنثوية تعود للمشاركات 
العربية ممثلة بنادي الساحل

أداء كبير ونتائج طيبة لفريق الوثبة في دورة دبي الدولية لكرة السلة


