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هيثم ديب :المكبر لن يقف مكتوف األيدي خالل
فترة التوقف  ..والمنافسة على القمة مزدحمة جدًا
كتبت لجين الراعي:
تمكن جبل المكبر من إسدال الستار على مرحلة الذهاب
م���ن دوري الوطنية موبايل للمحترفي���ن بتحقيق انتصار
ثمين جدًا على منافس���ه ثقافي طولك���رم بهدف نظيف
حمل إمضاء هداف الفريق لغاية اآلن أيمن خربط.
وفي ه���ذا الصدد ق���ال العب المنتخ���ب الوطني وجبل
المكبر هيثم ديب إن فريقه ق���دم ً
أداء مميزًا للغاية في
مرحل���ة الذهاب واس���تطاع تحقيق إنج���از كبير بأن يحل
ثانيًا على س���لم الترتيب الع���ام بفارق األهداف فقط عن
المتصدر.
وأش���ار ديب إلى أن المكبر وضع قبل انطالق الموس���م
ً
الك���روي الحالي خطة وأهدافًا يس���عى إلى تحقيقها من
خ�ل�ال العمل المكث���ف من قبل جميع عناص���ر المنظومة
والتعاون الدائم للوصول إلى الهدف المنشود.
وأكد الالع���ب أن الهيئة اإلدارية بالتع���اون مع الجهاز
الفن���ي وبدعم المخلصين والجماهي���ر ،لن تقف مكتوفة
ً
األيدي خ�ل�ال مرحل���ة التوق���ف الحالية ،آمال ب���أن تبرم
تعاقدات جديدة تس���هم م���ع بقية الالعبي���ن بمواصلة
تحقيق االنتصارات.
ولفت ديب إلى أن ما يميز الدوري هذا الموس���م أن
العديد من األندي���ة تتنافس على المركز األول وهذا
م���ا يزيد من نديت���ه وإثارته ويجع���ل الجميع مطالبا
بمزي���د من العطاء خالل مرحلة اإلياب التي س���تكون
أكثر صعوبة.
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دوري الوطنية موبايل الممتاز

( )5أرقام منحت الصداقة صدارة الشتاء
كتب سلطان عدوان:
حصن الصداق���ة صدارته لدوري الوطنية موبايل الممتاز ألندية المحافظات
ً
الجنوبية وتوج بطال لمرحلة الذهاب عن جدارة واس���تحقاق في ظل المنافسة
الشرسة التي ألقت بظاللها على المسابقة.
وتف���وق الصداقة ،تحت قيادة مديره الفني عماد هاش���م ،متس���لحًا بأرقام
منحته األفضلية وصدارة الشتاء ،نرصدها في هذا التقرير:

 24نقطة
تص���در الصداقة الئح���ة ترتيب الدوري بعد أن حص���د  24نقطة وضعته في
المركز األول ،بف���ارق نقطتين عن غزة الرياضي وش���باب خان يونس و 7نقاط
عن خدمات رفح.
وت���ذوق الفري���ق  7انتصارات خالل مش���واره في المس���ابقة وتعادل في 3
مواجهات وخسر مرة واحدة وهذا دليل على تفوق الفريق وإصراره على الحفاظ
على لقبه للموسم الثاني على التوالي بفضل االستقرار الفني واإلداري.
وتض���م كتيبة الصداقة نخبة من النجوم على رأس���ها الح���ارس فادي جابر
والقائد س���امي س���الم ومحمد أبو ناجي ومحمد الديري وعبد الرحمن المنايعة
وصائب أبو حش���يش ومحمد أبو ناجي وس���امي الداعور وح���ازم قفة وعمرو أبو
عبيدة ومحمد بركات ومحمد أبو توهة واحمد نعيم سالمة ،وغيرهم من النجوم.

 7انتصارات
هيثم ديب.

برنامج الرياضة للشباب الفلسطيني
يختتم سلسلة سباقات الدراجات الهوائية

سجل فريق الصداقة في كشوفه الرقم األعلى من حيث عدد االنتصارات ،إلى
جانب غزة الرياضي بواقع  7مواجهات جاءت على حساب األهلي وغزة الرياضي
واتحاد خان يونس والقادسية والشجاعية والهالل وخدمات الشاطئ.
هذا الرقم منح الفريق األفضلية وجعله يتمس���ك بكرس���ي الزعامة بكل قوة
وهو أمر يمهد الطريق أمام الصداقة لالنقضاض على اللقب من جديد.

خسارة واحدة
خس���ر الفريق مرة واحدة خالل مش���وار الذهاب وكان ذلك أمام شباب جباليا
بهدف نظيف ،ضمن منافس���ات الجولة الس���ابعة ،لكن الفري���ق عاد بقوة إلى
سكة االنتصارات.

سامي سالم قائد الصداقة يبعد الكرة من أمام العب الرياضي الريخاوي.

ه���ذا الرقم منح���ه األفضلية باعتباره الع���دد األقل من
حيث الهزائم ،إلى جانب ش���باب خان يونس ،وهذا دليل
على تماسك الفريق.

 17هدفًا
هز الصداقة شباك منافسيه  17مرة ،ليصنف أقوى خط
هجومي في المسابقة حتى اآلن.
وسجل محمد بركات  5أهداف ،يليه عمر أبو عبيدة وعبد
الرحمن المنايعة بواقع  3أهداف لكل منهما ،أحمد نعيم
سالمة هدفان ،ووزعت البقية على :فارس عوض ،محمد أبو
حشيش ،صائب أبو حشيش ،محمد الديري.
ويش���ير الرقم إلى القوة الهجومية للفريق والرغبة في

تحقيق االنتصارات والتمسك بالقمة.

 7أهداف
تراقص���ت ش���باك الصداقة  7مرات فق���ط خالل مرحلة
الذهاب وهو رق���م صنف الفريق أقوى الخطوط الدفاعية،
متساويًا مع غزة الرياضي وخدمات رفح.
ً
ويبدو هذا الرقم معقوال في ظل تواجد الحارس المتألق
فادي جابر وكتيبة الدفاع بقيادة سامي سالم.
وبكل تأكيد لن تكون المهمة سهلة في مرحلة اإلياب باعتبار
أن الخسارة فيها غير قابلة للتعويض وبالتالي ستدخل جميع
الف���رق النص���ف الثاني م���ن البطولة لجمع المزي���د من النقاط
والزحف نحو المقدمة ومناطق األمان والهروب من القاع.

برعاية البنك اإلسالمي الفلسطيني

األولمبياد الخاص الفلسطيني يحيي "يوم المعاق العالمي" بأنشطة مميزة
إطالق البرنامج الفرعي في طوباس والشروع في فعاليات المعسكر الرياضي الشتوي
جانب من تكريم الفائزين بسباقات برنامج الرياضة للشباب الفلسطيني.

رام الل���ه " -األي���ام" :اختت���م برنام���ج الرياض���ة للش���باب
الفلس���طيني" "PYSLالذي تنفذه جامعة الق���دس بدعم من برنامج
األم���م المتحدة اإلنمائ���ي " "UNDP/PAPPوبتموي���ل من الحكومة
اليابانية ،ورعاية ش���ركة م���دى لخدمات االنترنت ،نهاية سلس���لة
سباقات الدراجات الهوائية للفئة العمرية من ( )16 -12سنة ،والفئة
الثانية المفتوحة من كال الجنسين في محافظات الوطن ،وذلك تحت
رعاية عطوفة محافظ اريحا واالغوار المهندس ماجد الفتياني.
وتم تنظيم الس���باق النهائي بمش���اركة ( )83دراجا لمسافة
 14كم ف���ي مدينة اريحا ،وكان���ت جمعية البر بأبناء الش���هداء
في عقب���ة جبر مكان التجم���ع واالنطالق والتوي���ج ،حيث تجمع
المتس���ابقون وتم توزيع الزي الرس���مي واالرقام على ّ
الدراجين.
يذكر ان حوالى  ٩١٦متس���ابقا قد شاركوا في هذا البرنامج على
مدار ثالثة أشهر في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واعطى محافظ اريحا ،ماجد الفتياني ،ونادر عطا ،صافرة وعلم
االنطالق للسباق االول لفئة الشباب ( )16-12سنة ،والثاني للفئة
المفتوحة من شارع القدس الرئيس اول مدينة اريحا.
وقدم عطوفة المحافظ التهنئة بالمولد النبوي الشريف ،وشكر
س���يادة اللواء جبريل الرجوب واللجنة االولمبية الفلس���طينية

وبرنام���ج االمم المتحدة االنمائي عل���ى دورهم المميز في دعم
قدرات الش���باب وتقديم المس���اعدة في جوان���ب النقص ،كما
تمنى ان يتم السماح لالعبي قطاع غزة بالمشاركة في البطوالت
القادمة ،وقدم الشكر للحكومة اليابانية على دعمها الالمحدود
للشباب الفلسطيني ولمحافظة اريحا على وجه الخصوص ،وشكر
جامعة القدس والشرطة والهالل االحمر والشركاء.
بدوره ش���كر نادر عطا كل من س���اهم في انجاح هذا النش���اط
الممي���ز ،وش���دد على أهميت���ه في تطوي���ر القط���اع الرياضي
الفلس���طيني وتعزيز النس���يج المجتمعي واستدامة الدوريات
الموسمية على مستوى الوطن.
وكانت نتائج السباق على النحو اآلتي:
فئة الصغار :بطل الس���باق عدلي الجوهري من نابلس ،وحصل
عل���ى دراجة هوائية وكأس المركز االول .المركز الثاني كان من
نصيب مصطفى زغاري من اريحا ،والمركز الثالث قتيبة س���لطان
من الخليل .الفئة المفتوحة :تم تتويج رأفت سلطان من الخليل
بطال للس���باق ،وحصل على دراجة هوائي���ة وكأس المركز االول،
المركز الثاني فكان لنور راعي من نابلس ،والمركز الثالث لعدي
البظ من جنين.

"الرياضة للجميع" تعقد اجتماعًا مهمًا في المحافظات الجنوبية

الفارع���ة – إع�ل�ام األولمبياد الخاص الفلس���طيني :أحي���ا االولمبياد الخاص
الفلسطيني ذكرى يوم المعاق العالمي ،أول من أمس ،في مركز الشهيد صالح
خلف بالفارعة ،بحضور محافظ طوباس واالغوار الشمالية أحمد أسعد ،ورئيس
بلدية طوباس ،حس���ان مجلي صوافطة ،ومدير عام مجلس الش���مال ،يوس���ف
الزعبي ،ومدير البنك االسالمي الفلسطيني فرع طوباس ،راشد دراغمة ،ورئيس
مجلس ادارة االولمبياد الخاص الفلس���طيني ،مروان الوش���احي ،وممثلين عن
مؤسسات المجتمع المدني في طوباس.
وب���دأت االحتفالية بفعاليات رياضية ومنافس���ات في العاب :تنس الطاولة،
البوتشي ،االلعاب الصغيرة ،بمشاركة العبي االولمبياد الفلسطيني الخاص في
نابلس وطوباس.
وأعقب الفعاليات كلمات اس���تهلها مروان الوش���احي وتح���دث عن اهمية
التفاعل مع ذوي االعاقة وقال :ان االولمبياد الخاص الفلس���طيني ينظم برامج
ته���دف الى خدمة وتطوير مه���ارات الالعبين ومنها برنام���ج صحة الالعبين،
وااللع���اب الصغيرة ،وتثقيف اس���ر الالعبين ،باالضافة ال���ى البرامج الرياضية
المختلف���ة ،واعلن عن اط�ل�اق البرنامج الفرعي الجدي���د لالولمبياد الخاص في
طوباس ،ومنسقه نبيل دويكات ،وشكر الوشاحي البنك االسالمي الفلسطيني
على رعايت���ه وتجاوبه ،ومركز الش���هيد صالح خلف عل���ى احتضانه وتعاونه
المستمر في اقامة انشطة وفعاليات االولمبياد.
وتح���دث محاف���ظ طوباس عن رمزي���ة واهمي���ة المكان ،ال���ذي تقام فيه
الفعالية ،وهو مركز الشهيد صالح خلف ،مشيرا الى انه كان مركزا للتنكيل
بالش���باب الفلس���طيني في ظل االحتالل االس���رائيلي ،وهو االن منارة لدعم
الشباب وتأهيلهم ،وبين االسعد ان االحتالل لم يفرق ،يوما ،بين اي فئة من
فئات الشعب الفلسطيني ،مشيرا الى اننا نقف امام مسؤولية التكاتف ،يدا

جانب من الفعاليات.

بيد ،لنرفع اسم فلسطين ،عاليا ،وشكر االسعد في ختام
كلمته االولمبياد الخاص الفلس���طيني عل���ى مبادراته
النوعية واهميتها في تطوير وخدمة االش���خاص ذوي
االعاقة.
وف���ي نهاية االحتفال ت���م تقديم ال���دروع التقديرية
لمن كانوا وما زال���وا ،جنبا الى جنب ،مع االولمبياد الخاص
الفلسطيني ورعاة الحفل ،وتم توزيع الهدايا الرمزية على
الالعبين.
ُ
يش���ار الى ان االحتفال يتم بيوم المعاق العالمي ،الذي

ُ
يصادف الثالث من شهر كانون ّ
األول من كل عام ،واعتمد
هذا الي���وم لالحتفال به من ِق َبل الجمعي���ة العامة لألمم
قرار رقم ثالثة على س���بعة وأربعين،
المتحدة ،بموج���ب ٍ
وناش���دت جميع الدول األعضاء فيه���ا لالحتفال ،من أجل
العمل على زيادة دمج المعاقين في مجتمعهم.
يذك���ر ان االولمبياد الخ���اص يعتزم اطالق المعس���كر
الرياضي الشتوي من اجل اختيار أعضاء البعثة المشاركة
في العاب االولمبياد اإلقليمية التاس���عة المقررة في أبو
ظبي خالل شهر آذار المقبل.

بتنظيم "الموظفين برج اللقلق" ورعاية الرياضي سعيد مسك

تتويج "أبناء القدس" ببطولة المولد النبوي الشريف
اجتماع اتحاد الرياضة للجميع.

غ���زة  -اللجن���ة اإلعالمية :عق���د مجل���س إدارة االتح���اد الوطني
الفلس���طيني للرياضة للجميع جلس���ته العادية رق���م  11في نادي
غ���زة الرياضي ،بحضور جمي���ع أعضائه ،وهم :أس���امة فلفل ،نائب
رئيس االتحاد وحس���ن ص�ل�اح وإيهاب أبو الخي���ر ومحمد أبو عيطة
واألمين المس���اعد ريم أبو عبيد ،حيث استعرض المجلس المشاكل
والمعوقات والصعوبات التي واجهت مسيرة االتحاد خالل المرحلة
المنصرمة ،ال سيما العوائق المالية وغياب الموازنات التشغيلية.
كم���ا تم تقيي���م عمل االتحاد واللجان المس���اندة على مس���توى
محافظات الجنوب ورصد المجتمعون مواطن القوة والضعف بهدف
تصويب األوض���اع خالل المرحلة القادمة واالس���تفادة من التجربة
ورفع مستوى األداء واإلنتاج واإلنجاز.
في ذات الس���ياق ،تناول المجلس مناقش���ة الكف���اءات اإلدارية
والفنية العاملة ف���ي اللجان والتعرف على أوج���ه التطور لتحقيق
التطلعات في المستقبل وتحقيق أعلى درجة من النجاح.
وأك���د المجلس أن تجرب���ة المرحل���ة المنصرمة ب���كل فصولها ورغم
الظروف االس���تثنائية التي مر بها مجل���س اإلدارة كانت متميزة حيث
تجمع���ت وتوحدت القلوب فأثمرت إنت���اج تفاعالت رياضية ومجتمعية
ناجحة نالت استحسان المجتمع المحلي والمنظومة الرياضية.
كما أكد المجلس أن الهدف األس���اس خ�ل�ال المرحلة المنصرمة
كان في حجم النش���اط وتحويل���ه لنقاط انطالقة جدي���دة لحماية
المكتسبات وتعزيز مسيرة االتحاد.
م����ن جهته ،أكد أس����امة فلفل نائ����ب رئيس االتحاد خ��ل�ال االجتماع
أن أب����رز الطموحات ف����ي الفترة القادمة توحيد العم����ل وتعزيز اللحمة
الرياضية وتنفيذ أجندة االتحاد الوطنية بشكل مهني وعلمي وتعزيز
حالة اإلبداع واالحترافية وبناء منظومة ش����راكة مع كافة القطاعات على

مستوى مؤسس����ات المجتمع المدني والحكومي واالطالع على التجارب
اإلقليمية والدولية لالس����تفادة منها في تطوير األداء وتحسين جودة
النش����اط واإلنتاج الرياض����ي والمجتمعي .كذلك تم خ�ل�ال االجتماع
تأكيد ضرورة التمس���ك بخيار وحدة الوط���ن ومنظومته الرياضية
والعمل على تعميقها بالنشاط الناجح واألداء المتميز ألنها تشكل
حجر الزاوية واألساس في تحقيق األهداف الوطنية والرياضية.
كم���ا تم خ�ل�ال االجتماع االط�ل�اع على ما تم إنج���ازه على صعيد
ّ
التوثيق الخاص بأنش���طة وفعاليات االتحاد منذ تسلم المهام في
النصف األول من آذار 2017م وحتى بداية شهر كانون األول 2017م
حيث أش���اد الجميع بحجم الجهود ودرجة اإلبداع واالحترافية ،وقد
بلغت أنش���طة وفعاليات االتحاد الموثقة بالخبر والصورة  13مجلدًا
من الحجم الكبير تغطي كافة األنشطة والبرامج التي قام بتنفيذها
االتحاد ولجانه المساندة على مستوى محافظات الجنوب.
كذلك اس���تعرض مجلس اإلدارة خطوات وضع الرؤية والرس���الة
والهدف للمرحلة القادمة بهدف بناء اتحاد وطني عصري بمعايير
تنس���جم مع المعايير اإلقليمية والدولية وحالة االنتشار واالزدهار
التي تعيشها الرياضة الفلسطينية.
وف���ي نهاية االجتماع ،أك���د المجتمعون أن الخطة التس���ويقية
ألي اتحاد رياض���ي هي نافذة النجاح في تحقي���ق أهداف االتحاد
وتحمله���ا إلى غاياته���ا ،لذا ال بد من دراس���ة جي���دة وبفكر وأفق
واسعين للعمل على وضع خطة تسويقية لتسويق الخطة الوطنية
لالتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع خالل المرحلة القادمة.
كذلك أكد مجلس إدارة االتحاد ضرورة تعزيز التواصل واللقاءات،
ال سيما في المرحلة القادمة بهدف التحاور والتشاور لتحديد آفاق
المستقبل والتحليق في فضاء اإلنجازات وكتابة التاريخ.

الق���دس – وكال���ة ب���ال س���بورت:
اختتم فري���ق الموظفين برج اللقلق
بطولة المولد النبوي النسخة الثانية
والعش���رين ،والتي أقيم���ت برعاية
الرياضي المقدس���ي س���عيد مسك،
ورعاي���ة إعالمية لش���بكة ووكالة بال
ُ
س���بورت ،وخ ّصصت لمواليد ،2003
وبمش���اركة  12فريقًا مقدس���يًا ،هم:
نادي العرب���ي بيت صفاف���ا ،وهالل
القدس ،والعيسوية ،وصور باهر ،وأم
طوبا ،وأبناء القدس ،والموظفين برج
اللقل���ق ،وبيت حنينا ،وجبل الزيتون،
وس���لوان ،وش���عفاط ،واألكاديمي���ة
الفلسطينية للموهوبين رياضيًا.
تواصل���ت البطولة  3أي���ام ،حيث
انطلق���ت ،الخمي���س الماض���ي،
وتنافس���ت خاللها الفرق المشاركة،
وتأهل إل���ى دور الثماني���ة كل من:
نادي العيس���وية ،ونادي ش���عفاط،
ون���ادي أبن���اء القدس ،ون���ادي بيت
حنينا ،ونادي جب���ل الزيتون ،ونادي
سلوان ،والموظفين برج اللقلق ،ونادي
الهالل؛ واس���تطاع فريق العيسوية
الفوز على ش���عفاط به���دف ،وفريق
أبناء القدس على بيت حنينا بركالت
الترجيح ،ونادي جب���ل الزيتون على
سلوان بـ  3أهداف ،وفوز الموظفين
على هالل القدس بضربات الترجيح.
اس���تمرت البطولة لدور األربعة ،أول
من أمس ،بفوز فريق جبل الزيتون على
العيسوية بهدفين ،وفوز أبناء القدس

جانب من تكريم الفائزين في بطولة المولد النبوي الشريف.

على الموظفين ب���ركالت الترجيح بعد
التعادل بهدفين ،فيما فاز فريق أبناء
القدس بالمرك���ز األول ،بعد فوزه على
نادي جبل الزيتون الحاصل على المركز
الثاني بركالت الترجيح.
ولم يغب ع���ن مجريات البطولة وال
عن الفرق المشاركة ،زعيم الدراويش
ومدربه���م الح���اج نه���اد الزغي���ر،
المعتقل في الس���جون اإلسرائيلية
منذ مطلع حزي���ران الماضي بانتظار

ّ
وس���جل أبن���اء الدراويش
محاكمته.
حضور مدربه���م من خالل ارتدائهم
الزي الرياضي ال���ذي يحمل صورته،
والت���ي رفع���ت ف���ي العدي���د م���ن
المباري���ات ،مؤكدين حضوره الدائم
في الملعب والبطولة التي غاب عنها
قسرًا ألول مرة منذ  22عامًا.
وبعد اللقاء أقي���م الحفل الختامي
الرئي���س بحض���ور رئي���س ن���ادي
الموظفي���ن المقدس���ي محم���ود أبو

غزال���ة ،وأعضاء مجل���س إدارة نادي
الموظفين :موس���ى الخرس وس���مير
نج���م وحمدي الزغي���ر ،وممثل رابطة
األندي���ة المقدس���ية اإلعالم���ي بدر
مك���ي ،وراعي البطول���ة رجل األعمال
س���عيد مس���ك ،ومدير جمعية برج
اللقلق المجتمعي منتصر إدكيدك،
ومندوبي األندية المشاركة ،وحكام
البطول���ة :ع�ل�اء جمج���وم وراغب أبو
س���نينية ون���ادي حج���ازي ومحمود

الس�ل�ايمة ،وع���دد م���ن الجمه���ور
الرياض���ي من األندية المتأهلة ،وتم
تكريم الفرق المشاركة في البطولة،
وكذلك تكريم الفرق الفائزة ،وهي:
المركز األول :ن���ادي أبناء القدس،
المركز الثاني :نادي جبل الزيتون.
هداف البطول���ة :محمد حجازي من
نادي أبناء الق���دس ،وأفضل حارس:
أيه���م الزعاني���ن م���ن ن���ادي أبناء
القدس ،وافضل العب :أنس عاشور.

