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اتحاد ألعاب القوى يختتم بطولة يعبد «للعدو الريفي» بمشاركة  430عداءً
اإلثنين  2018/4/16الموافق  29رجب  1439هـ العدد  8043السنة الثالثة والعشرون

جانب من السباق.

الخطيب يتوج احدى الفائزات.

غ���زة  -الدائرة اإلعالمية لالتحاد :نظم اتحاد ألعاب القوى ونادي يعبد بطولة
يعبد االولى للعدو الريفي ،برعاية بلدية يعبد ومشاركة  430عداء موزعين على
عدة فئات من كافة محافظات الضفة الغربية والقدس.
وش���هدت البطولة حضور الفت ومميز من األندية والمراكز وأهالي يعبد
والق���رى المحيطة ومحافظ���ة جنين التي احتضن���ت البطولة في أول حدث
رياضي بهذا الحجم والذي فاق التوقعات من حيث اعداد المشاركين ،وكان
الجميع يمني النفس بالمشاركة بأول س���باق عدو ريفي لتنوع التضاريس
وجمال س���هل يعبد على امتداد سهل مرج ابن عامر بجوار احراش عز الدين
القسام.
وتوزعت أعداد المش���اركين حس���ب الفئات التالية :فئة الفتيات  45عداءة،
فيما ش���ارك بفئة الش���باب  80عداء ،وحظيت فئة الناش���ئين بأهمية كبيرة
بالمش���اركة وتجاوز عدد المش���اركين فيها  200عداء ،أما فئة الرجال فشارك
فيها نحو  105عداء.
وكان د .س���امر اب���و بك���ر رئيس بلدية يعب���د قد رحب بالحض���ور من كل
المناطق ،موجهًا الش���كر إلى اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة االولمبية
على رعايته للرياضة وتوجيهاته لالتحاد بنش���ر اللعبة في كافة محافظات
الوطن ،كما ش���كر اتحاد ألعاب القوى برئاسة د .مازن الخطيب ونادي يعبد
برئاس���ة سليم ابو شملة على هذه الفكرة المميزة بتنظيم حدث يفتخر به
كافة أهالي يعبد.
وأشاد عطا ابو رميلة أمين سر حركة فتح ونائب نائب محافظ جنين بالتنظيم

المميز ،مس���تذكرًا مفاصل العمل الوطني ،موجهًا التحية لش���هداء فلسطين
وشهداء مسيرة العودة ،مضيفًا أن رسالة الشعب الفلسطيني واضحة بالعمل
في كل الميادين.
ورحب ابو ش���ملة رئيس نادي يعبد بالحضور وشكر اللجنة االولمبية واتحاد
ألعاب القوى وبلدية يعبد وجهاز الشرطة الفلسطينية وطواقم الهالل االحمر
واألهالي والمشاركين.
ونقل محمد الزي���ن مدير الرقابة في اللجنة االولمبي���ة تحيات اللواء جبريل
الرجوب واألمين العام للجنة االولمبية العميد عبد المجيد حجة ،وش���كر بلدية
يعبد ونادي يعبد واالتحاد على هذه البطولة المميزة.
وعبر د.مازن الخطيب رئيس اتحاد ألعاب القوى عن س���عادته الكبيرة
بنج���اح البطولة ،موجهًا الش���كر للجنة االولمبية برئاس���ة اللواء جبريل
الرج���وب على جهودهم الكبي���رة من اجل النه���وض والرقي برياضتنا
الفلسطينية.
وبين "الخطيب" أن هذه البطولة تأتي ضمن خطة االتحاد الهادفة إلى نش���ر
اللعبة وضمن خطته المعدة لبطوالت العدو الريفي في محافظات الوطن ،حيث
أقيم���ت عدة بطوالت للعدو الريفي على مس���توى محافظ���ات الوطن الجنوبية
والشمالية.
وقدم الخطيب ش���كره إلى نادي يعبد على التعاون في تنظيم البطولة ،كما
وش���كر بلدية يعبد على رعايتها للبطولة وكل من ساهم في انجاح البطولة من
اللج���ان العاملة والحكام والالعبين واألندي���ة وطواقم نادي يعبد وبلدية يعبد

ٌ
«الصيداوي»  ...انتحار فاشل !
كتب َّ
محمد عوض:
َّ
حينما تس���لم عبد الله الصيداوي ،قيادة الجهاز الفني
لش���باب الخضر ،حذرت كثيرًا من القب���ول بهذه المهمة
كالعب سابق،
الشاقة ،لكنني أش���دت في ذات الوقت ،به
ٍ
وكمدرب جديد ،استطاع إظهار
وصاحب شخصية قيادية،
ٍ
ش���كل ممكن ،ومن ثم انتقل لقيادة
أبناء القدس بأفضل
ٍ
فريق ّ
للدرجة األولى.
يؤرقه شبح الهبوط
ِ
وصفن���ا قب���ول "الصي���داوي" بمهم���ة تدريب ش���باب
ً
الخض���ر" ،بالمهمة االنتحاري���ة" ،وكان األمـر كذلك فعال،
فعلى أي أس���اس أقبل تدريب فريق منقوص اإلمكانيات
عل���ى مختلف األصعدة ،ويلعب بعناصر ش���ابة – غالبًا -؟
باإلضافة إلى إش���كاليات إدارية ،وفنية ،وجماهيرية ،لم
تكن المعطيات تشجع على القيادة.
نهاي���ة المطاف ،هبط ش���باب الخضر رس���ميًا إلى
في
ِ
مصاف الدرجة األولى – االحتراف الجزئي  -بعدما خس���ر
مبارات���ه أمام ثقاف���ي طولكرم بهدفين له���دف ،ووضع
"العنابي" ح���دًا لمغام���رة "الصيداوي" ،ال���ذي قد ُيعتبر
ُ
"متهورًا" ،وقد يعتب���ر "جريئًا" ،والفارق بين المصطلحين
يبدو كبيرًا ،لكنني أضعه وفقًا لرؤى المتابعين.
َّ
ّ
المدربين
وضع اسمه على الئحة
"الصيداوي" ،تمكن من
ِ
الفلس���طينيين ،لكن ه���ذا ليس كافيًا ،فنح���ن ننتظر أن

عبد الله الصيداوي.

يكون ّ
مدرب���ًا مميزًا صاح���ب إنجازات كبي���رة ،تمامًا كما
ً
صبر،
حقق كالعب ،وهذا لن يكون أمرًا سهال،
ٍ
وبحاجة إلى ٍ
وتفان في العمل ،مع تهيئ���ة الظروف المحيطة
وعط���اء،
ٍ
ٍ
إداريًا ،وجماهيريًا ،لتحقيق المطلوب.
ُ
مغامرة الصيداوي ،وكيفما انتهت ،تس���تحق االحترام،
يمكن���ه منها أخ���ذ العب���ر ،والتطلع إلى األمام ،ودراس���ة
ّ
المدرب أن
العرض المقدم قبل قبوله أو رفضه ،فال يكفي
يكون جريئًا ،هذا إذا اعتبرت قيادة الخضر جرأة أساسًا ،بل
أن يكون حكيمًاُ ،مفك���رًا ،صبورًا ،مطلعًا ،فاهمًا للتفاصيل
الدقيقة في التجربة ،وأعتقد بأن الصيداوي يفهم ذلك.

المهاجم إياد األعسم :األسباب تجمعت لهبوط
الخضر وحققت فوائد شخصية من خالل الفريق

فئة تحت  15سنة لمسافة  3كم
االول محم���د خال���د فقها (طولك���رم) ،الثاني يحيى مش���اقي (نادي
ياصيد) ،الثالث محمد احمد (نادي نحالين) ،الرابع وسيم علي (نحالين)،
الخامس جميل مش���اقي (ياصيد) ،السادس على معمر عرموش (نادي
تل) ،الس���ابع ايوب حمادنة (عصيرة الش���مالية) ،الثام���ن عامر كالب
(عصيرة الش���مالية) ،التاسع فضل بالي (شباب اريحا) ،العاشر عمر ابو
سنية (طولكرم).

فئة البنات لمسافة  3كم
االولى س���اندرا جاليطة (ش���باب اريحا) ،الثانية دانيا سدر (ش���باب اريحا)،
الثالثة آية سدر (شباب اريحا) ،الرابعة راية وجية (نادي يعبد) ،الخامسة صفد
وجية (نادي يعبد) ،السادسة تسنيم حاتم (نادي يعبد) ،السابعة مادلين عابد
(الداخل الفلس���طيني) ،الثامنة وعد وليد (يعبد) ،التاس���عة رغد علي (يعبد)،
العاشرة روان ابراهيم (يعبد).

االول عب���د الرحيم محمود عبيات (نادي نحالي���ن) ،الثاني عبد الرحيم عبيات
(ن���ادي نحالين) ،الثالث عب���ادة جوابرة (عصيرة الش���مالية) ،الرابع محمد عبد
الحليم فنون (نحالين) ،الخامس حمزة جمال غياظة (نحالين) ،الس���ادس محمد
اس���امة (طولكرم) ،السابع احمد بسام (نادي عرابة) ،الثامن وئام ارميلة (شباب
اريحا) ،التاسع خليل احمد فنون (شباب اريحا) ،العاشر ضياء الشولي (عصيرة
الشمالية) ،الحادي عشر عز الدين حداد (رام الله).

فئة الرجال  8كم
االول مهند رباح (ش���باب اريحا) ،الثاني ضياء بريك���ي (نادي تفوح) ،الثالث
محمد جمال (نادي طوباس) ،الرابع براءة ش���حادة جودة (نادي زواتا) ،الخامس
عبد الكريم بزور (االتحاد العس���كري) ،الس���ادس عبي���دة صبحي هندي (نادي
صرة) ،الس���ابع معاذ غياضة (نادي نحالين) ،الثامن احمد ابو س���مرة (ش���باب
اريحا) ،التاس���ع عالء محمود واكد (نادي العرقة) ،العاشر ابراهيم وليد نجاجرة
(نحالين).
أشرف على البطولة :د .فاطمة الفقية ،ساهر جودة ،مأمون بالو ،تامر حمارشة،
وأشرف على التحكيم :مأمون بالي وضحى إدريس وميرا جاليطة وموسى الحلو
ومش���هور حلمي وس���ميح الصفدي ومنتصر خضير ومشهور غياضه وحسني
عبد الكريم وثائر ضراغمة وثائر صوافطة ومهدي اس���ماعيل والدكتور قيس
ياسين واحمد دريعات وعلي غروف.

األكاديمية الرياضية تتزعم بطولة فلسطين للكيك بوكسينغ
رام الله – "االيام" :اختتم اتحاد الكيك بوكس���ينغ بطولة فلس���طين ألسلوب
"الفل كونتاكت" ،لفئات الناشئين والشباب والرجال بمشاركة  91العبًا ،مثلوا 18
هيئة ،في مركز بوتين بمحافظة بيت لحم ،برعاية معرض األمانة للمفروشات.
وحض����ر البطولة خض����ر دياب ممثل اللجن����ة األولمبية ،س����مير عثامنة
رئي����س اتحاد الكيك بوكس����ينغ ،وأعض����اء االتحاد ،محم����د البكري رئيس
اتح����اد الكاراتيه ،وأبناء الح����اج عبد المجيد الزور ممثل����ي معرض األمانة
للمفروش����ات ،إلى جانب ع����ودة الرجبي ممثل إقليم حرك����ة فتح بالخليل.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
المركز األول :مركز األكاديمية الرياضية بمجموع  33نقطة.
المركز الثاني :نادي شباب أبوديس بمجموع  22نقطة.
المركز الثالث :مركز أكاديمية االقصى بمجموع  17نقطة.
وأش����رفت لجنة المس����ابقات على قرعة البطولة بحض����ور جميع ممثلي
األندية ،وبدأت المنافس����ات عند الس����اعة الحادية عشر صباحًا ،واستمرت
مساء بعد ان قدم الالعبين ً
حتى الساعة التاسعة ً
اداء فنيًا مميزًا.
ووجه س����مير عثامنة رئيس اتحاد اللعبة شكره البطولة لكافة القائمين
عل����ى البطولة ،م����ن مدربين وحكام إداريي����ن ،مؤكدًا عل����ى أهمية العمل
الجماعي الذي ساهم بنجاح هذه البطولة.
كما قدم عثامنة شكره للجنة األولمبية ،ومركز بوتين ،إضافة إلى معرض
األمانة للمفروشات الذين قام برعاية هذه التي تعتبر أولى بطوالت "الفل
كونتاكت" منذ س����نوات وأشار عثامنة إلى أن هذه البطولة تمثل انطالقة
جديدة لهذا االسلوب االنيق في رياضة الكيك بوكسينغ ،مؤكدًا أن االتحاد
س����يعمل بكل جهد على نشر اللعبة في كافة ارجاء الوطن ،ليصنع رياضي
منتم وطنيًا ،مثقف فكريًا ،متمكن مهاريًا ،منافس عالميًا.
من جهته نقل السيد خضر ذياب في كلمته تحيات اللواء جبريل رجوب
رئيس اللجنة االولمبية الفلس����طينية ،وأش����اد بمجلس إدارة اتحاد الكيك

جانب من منافسات البطولة.

بوكسينغ التي انطلقت التي تبذل الجهد لتحقيق رؤية االتحاد.
ونوه دياب إلى تميز االتحاد الذي لم يمض على تأسيس���ه س���وى أقل من
سبعة شهور ،والذي يعمل على تنفيذ رزنامته للموسم الحالي من خالل عقد
دورة للحكام ودورة للمدربين وبطولتين تميزتا بمستوى التنظيم العالي.
واختتم����ت البطولة بتكري����م الالعبين أصحاب المراك����ز األولى ،وتقديم
دروع الشكر والتقدير للشخصيات التي حضرت البطولة ،وتم تقديم درع
االتحاد للواء جبري����ل الرجوب رئيس اللجنة االولمبية ولألمين العام للجنة

االولمبية السيد عبد المجيد حجة ،تسلمهم خضر دياب ممثل األولمبية.
وكان قد ش����ارك في البطولة ،نادي ش����باب أبو دي����س ،مركز األكاديمية
الرياضية ،نادي ش����باب العيس����وية ،مرك����ز أبناء بيت حنين����ا ،أكاديمية
األقصى ،نادي شباب عصيرة ،مركز متعة اللياقة والرياضة ،جمعية رعاية
الطفل الفلس����طيني ،نادي األخوة الرياضي ،أكاديمية فايف س����تار ،مركز
الكاراتيه ،أوكس����جين جيم ،مرك����ز الفهد ،نادي ش����باب رام الله ،جمعية
بصمة األمل ،نادي شباب حوسان ،نادي بيت المقدس ،مركز هيبرون سنتر.

كأس فلسطين لكرة السلة

«العميد» يستهل المشوار باكتساح أهلي بيت حانون

كتبت لجين الراعي:
أع���رب مهاج���م وهداف ش���باب الخض���ر إياد
األعسم عن أسفه الش���ديد نتيجة هبوط فريقه
رس���ميًا إلى مصاف الدرجة األولى بعد الخسارة
أمام ثقاف���ي طولكرم في األس���بوع  19من دوري
الوطنية موبايل للمحترفين بهدفين لهدف.
حدي���ث خاص م���ع "أيام
وقال األعس���م ف���ي
ٍ
المالعب" بأن العوام���ل تجمعت وأدت إلى هبوط
فريق���ه ،من ضع���ف االس���تقرار اإلداري وتغيير
المدربين بشكل مس���تمر وعدم الثبات على أحد
واالعتماد على العبين صغار السن.
وأك���د الالعب عل���ى أنه حقق فوائد ش���خصية
من اللعب مع ش���باب الخضر وبات مطلبًا للعديد
من األندية في الدوري الفلس���طيني بعدما قدم
ً
أداء طيبًا مع الفريق وسجل أهدافًا حاسمة وبات
منافسًا في الئحة الهدافين.
وأشار األعس���م إلى أنه لم يحسم مسألة البقاء
مع شباب الخضر أو البقاء في الدوري الفلسطيني
أو العودة إل���ى الداخل الفلس���طيني منوهًا إلى
أنه س���يفكر مليًا في الموضوع قبل اتخاذ القرار
الحاسم في هذه المسـألة.
وأفاد " :أقول لجماهير شباب الخضر بأن الفريق
الذي يريد بناء تش���كيلة م���ن أبناء النادي قادرة
على المنافسة فعليه أن يتحلى بالصبر ويساند
دائم���ًا في الضراء قبل الس���راء وتحفيز الالعبين
لضمان تطورهم الدائم".

ولمدرسة عز الدين القسام ومديرها طارق عمارنة على احتضان حفل التكريم
وانطالق البطولة ولطواقم االس���عاف وجهاز الش���رطة .وب���ارك لكافة األبطال
الفائزين من الفئات العمرية.
وف���ي ختام الحفل جرت مراس���م تتويج األبطال وج���اءت النتائج على النحو
التالي:

فئة الشباب  5كم

إياد األعسم.

غزة " -االيام" :افتتح اتحاد كرة الس���لة كأس فلسطين ألندية
المحافظات الجنوبية "بطولة ش���هداء مس���يرة الع���ودة" برعاية
مؤسسة أمواج الرياضية ،بحضور عبد السالم هنية عضو المجلس
األعلى للشباب والرياضة ،وأعضاء اتحاد اللعبة.
وقام هنية بركل كرة بداية المب���اراة االفتتاحية التي جمعت
بين فريقي غزة الرياضي وش���باب بيت حانون األهلي على صالة
الش���هيد أبو يوس���ف النجار بمدينة غزة والت���ي انتهت لصالح
العميد بنتيجة .41/91
وانطلقت المباراة سريعة في الربع األول بين الفريقين ال سيما
فريق غزة الرياضي الذي ظهر بشكل جديد بعد انضمام الثنائي
موس���ي موس���ي وأحمد النجار بجانب معتز الحويحي ونش���أت
كس���كين ومعاذ الطه���راوي ،في المقابل ح���اول فريق الحوانين
حسب إمكانياتهم المتواضعة ليحسم العميد النتيجة لصالحه
بـ .27/21
لم يتغير الحال في الربع الثاني على الرغم من دخول  5العبين
دفعة واحدة من جانب العميد ليبدأ شادي الباز بثالثية ويتناوب
زمالئه ش���ادي عابد وضياء سكيك ومحمد البابا وعبد الصوري في
تس���جيل النقاط تباعًا في س���لة الحوانين ،الذي���ن حافظوا على
توازنهم ليحسم العميد النتيجة لصالحه بـ .11/27
واص���ل العميد أفضليته في الرب���ع الثالث من خالل التنوع في
التس���جيل عبر ثالثيات معاذ الطهراوي والناشئ أحمد أبو جالل
واختراقات موس���ى موس���ى في ظل محاوالت الحوانين لتقليص
الفارق إال أن خبرة العميد حسمت النتيجة بـ .11/22

من لقاء غزة الرياضي وبيت حانون األهلي في افتتاح كأس السلة.

واصل الفريقان تبادل الهجمات في الربع الرابع واألخير في ظل
سيطرة العبي العميد أحمد البابا والحويحي وأبو جالل والطهراوي
والنجار وإسحاق الغالييني والتي لم تحمل سوى تقدم الرياضي
بنتيجة .8/21
وينتظر العميد الفائز من مباراة شباب المغازي وشباب البريج

والتي ستقام يوم األربعاء المقبل على صالة الشهيد أبو يوسف
النجار بمدينة خان يونس.
أدار اللق���اء :الدولي حس���ين حمدان ،مروان حم���د ،نضال قفة،
مسجل س���امي البحيصي ،ميقاتي عاطف المسلمي ،ميقاتي 24
ثانية محمد سكيك.

