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الشباب والخدمات  ..موقعة ساخنة للتوغل صوب منصات التتويج
كتب سلطان عدوان:

القدومي يتوسط وفد أطفال فلسطين.

القدومي يلتقي وفد أطفال فلسطين
المغادر إلى مدينة انطاليا التركية
رام الل���ه – اعالم المجل���س األعلى للش���باب والرياضة:
التق���ى األمين العام للمجلس األعلى للش���باب والرياضة،
الوزي���ر عصام القدومي ،ظهر اليوم ف���ي مكتبة برام الله
الوفد الذي سيمثل فلسطين في مهرجان انطاليا الدولي
لألطفال في الفترة من  18حتى  24نيس���ان الجاري ،ورحب
القدوم���ي بالوفد واعرب عن س���عادته باللقاء وقال :املنا
كبير بالجي���ل الواعد أمثالكم ،وتمن���ى ان يقدموا عروضا

ممي���زة كبقي���ة الوفود الفلس���طينية التي تش���ارك في
المحافل الدولة واإلقليمية .
ونوه القدومي الى أهمية تقديم عروض قوية تس���اهم
في إيصال رسالة الشعب الفلسطيني لكافة انحاء العالم.
وتمثل فلس���طين في المهرجان فرقة (ش���علة القدس
للدبكة والفنون الشعبية) ومن المقرر ان تقدم عرضا في
الدبكة الشعبية والغناء الوطني والعزف .

الصداقة وخدمات جباليا في صراع مفتوح
للمنافسة على لقب دوري "جوال" لكرة الطائرة

يحتض���ن ملع���ب الش���هيد محمد
ال���درة ،يوم غ���د الثالث���اء مواجهة
جماهيرية ساخنة تجمع قطبي الكرة
الرفحية "الخدمات" ،ضمن منافسات
ال���دور رب���ع النهائ���ي من مس���ابقة
كأس فلس���طين ألندية المحافظات
الجنوبية.
ويتس���لح الفريق���ان بمج���د كروي
وتاري���خ طويل تنحني أم���ام هامته
األرق���ام ،وهما األكث���ر تتويجًا على
مس���توى البط���والت الرس���مية في
فلسطين.
وتحمل المواجهة أبع���ادًا كثيرة،
حيث يسعى شباب رفح إلى االحتفاظ
بلقبه واعتالء منصات التتويج للمرة
الس���ابعة في تاريخ���ه ،بينما يتطلع
خدم���ات رفح إل���ى الثأر م���ن الزعيم
ال���ذي هزمه ف���ي نهائي النس���خة
السابقة ،إلى جانب تعويض الموسم
بلق���ب يعيد الهيب���ة للفريقين بعد
اإلخفاق في مسابقة الدوري الممتاز.
واختتم الفريقان اس���تعداداتهما
للموقعة المرتقب���ة بعد أن كثفا في
األيام الماضي���ة الحصص التدريبية
التي شهدت مؤازرة جماهيرية.

شباب رفح
يتطلع ش���باب رفح إل���ى مصالحة
جماهيره بعد إخفاقه في مس���ابقة
ال���دوري وإنه���اء مش���واره سادس���ًا
عل���ى الئح���ة الترتيب وه���و مركز ال
يليق بحجم الزعي���م الرفحي صاحب
البطوالت.
ول���ن تك���ون المهمة س���هلة أمام
فري���ق خدم���ات رف���ح ،ال س���يما وأن
الزعيم لم يعلن عن نفسه ولم يكشر
عن أنياب���ه بالش���كل المتوقع ،لكن

تبقى المواجهة خارج الحسابات.
ويمتل���ك الزعي���م مقوم���ات الفوز
وكتيب���ة مدجج���ة من النج���وم على
الح���ارس المتأل���ق عبد الله ش���قفة
وميس���رة البواب ورأفت القن ومحمد
بارود ومحمد وولي���د أبو دان ومحمد
الس���طري وسعيد الس���باخي وأحمد
الش���اعر وعدد من الالعبين الش���باب
أمثال جمع���ة الهم���ص ومحمد أبو
عرمانة وغيرهم.
وس���يكون الفري���ق األزرق مطالب
بتحقي���ق االنتص���ار لمصالح���ة
جماهي���ره وفرض زعامت���ه والتوغل
ص���وب األدوار المقبل���ة باعتب���اره
مناف���س دائم عل���ى البطوالت بغض
النظر عن أداءه الفني.
واألهم االحتف���اظ باللقب وتزيين
خزائن الزعيم بالنجمة السابعة وهو
أمر ل���ن تتخلى عنه كتيب���ة المدير
الفن���ي أمين عب���د العال ال���ذي أقر
بصعوب���ة المواجهة ووع���د بتقديم
العرض الذي يقوده لنصف النهائي.

خدمات رفح
يدخل خدمات رفح المواجهة بحثًا
عن الثأر من جاره الزعيم الذي هزمه
في نهائي النسخة الماضية وكذلك
التق���دم ص���وب منص���ات التتويج
والتفكير باللقب الثالث.
وتتطلع كتيبة المدير الفني إسالم
أبو عريضة إلى الظهور بش���كل الفت
ومواصلة العروض القوية التي نالت
إعجاب المتابعين في بطولة الدوري.
ويس���عى أبو عريض���ة إلى تحقيق
االنجاز في ظهوره األول كمدير فني
خ���ارج خطوط الديرب���ي الرفحي بعد
تولي���ه المهمة خلف���ًا للمدير الفني
السابق محمود المزين.
ويأم���ل خدم���ات رف���ح تعوي���ض

لقطة من لقاء الديربي األخير بين الفريقين.

إخفاق���ه في ال���دوري الممت���از الذي
اختتم���ه ثانيًا على الئح���ة الترتيب،
وإسعاد الجماهير بلقب جديد يؤكد
قوته ،رغم صعوبة المواجهة.
ويع���ول الفري���ق األخض���ر عل���ى
مجموعة من الالعبين المميزين الذين
يمتلك���ون الخب���رة في المناس���بات
الكبيرة ،إلى جانب العناصر الش���ابة
أمثال عطايا ج���ودة وأحمد البهداري
ومحمد حجاج وجهاد أبو رياش وعماد
فحجان وأحمد اللولحي ومعتز النحال
وع�ل�اء إس���ماعيل ومحم���د الجرم���ي
غيرهم.

مشوار الفريقين
تخطي خدمات رف���ح عقبة الزيتون
وهزمه بخماس���ية مقاب���ل واحد في
الدور  ،32ووص���ل للدور ربع النهائي

بعد ف���وزه على الع���ودة ،أحد أندية
الدرجة الثانية ،بهدفين نظيفين.
أما ش���باب رفح فقد هزم أهلي بيت
حانون بهدف نظي���ف في الدور ،32
وعبر إلى الدور ربع النهائي متس���لحًا
ب���ركالت الترجي���ح على حس���اب غزة
الرياضي بع���د انتهاء الوقت األصلي
للمباراة بهدفين لكل فريق.

أرقام
التقى الفريق���ان  45مرة منذ العام
 1966م على المس���تويين الرس���مي
والودي،وتش���ير إحصائي���ات غي���ر
رس���مية إلى فوز ش���باب رفح  21مرة،
وفوز خدم���ات رفح في  11مواجهات،
في حين كان التعادل حاضرًا  13مرة.
وفاز خدمات رفح على جاره الشباب
بهدفين نظيفين ف���ي آخر مواجهة

جمعتهما في إياب بطولة الدوري.
وفي  2014م حقق خدمات رفح الفوز
على ش���باب رفح به���دف نظيف ،في
الدور رب���ع النهائي من بطولة الكأس
ووقتها توج األخض���ر باللقب الثاني
في تاريخه.
وف���ي النس���خة الماضي���ة  2017م
توج ش���باب رفح باللقب السادس في
تاريخ���ه بعد فوزه عل���ى خدمات رفح
بهدفين نظيفين.
وكان ش���باب رفح قد ت���وج بأربعة
ألقاب على حساب خدمات رفح موسم
 2017 ،2005 ،2003 ،1995م ،ولقبي���ن
على حساب ش���باب جباليا والمشتل
موس���مي  2012 ،2006م ،بينم���ا توج
األخضر عل حساب الزعيم مرة واحدة
موسم 1996م وعلى حساب الشجاعية
موسم 2014م.

"جمعية أيدي جيل المستقبل" تنظم مهرجان
يوم الطفل الفلسطيني برعاية المجلس األعلى
من أحد لقاءات الصداقة في دوري الطائرة.

كتب أسامة أبو عيطة:
يصطدم حامل اللقب الصداقة بمنافسه القوي خدمات
جباليا في قمة لقاءات الجولة السادس���ة من دوري "جوال"
للكرة الطائ���رة الممتاز ،وذلك في اللق���اء المرتقب الذي
س���يجمعهما على صالة الش���هيد القائد س���عد صايل،
الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم اإلثنين.
ويعتب���ر هذا اللقاء الناري بمثاب���ة نهائي مبكر بكل ما
تحم���ل الكلمة من معنى ،خاصة بع���د أن تقلصت حظوظ
المنافس ش���باب جباليا ،الذي تلقى خسارة بثالثة أشواط
نظيفة أمام جاره الخدمات ضمن منافسات الجولة الثالثة

من البطولة.
وكان الصداقة حقق فوزا نظيفا على منافسه الشجاعية
بثالثة أش���واط نظيفة ،وذلك ضمن منافس���ات األس���بوع
الخام���س المنصرم ،فيما فعل س���ار خدم���ات جباليا على
نفس الخط���ى ،وحقق هو اآلخر فوزا نظيف���ا على الكرامة
بذات النتيجة.
ويتوقع أن تش���هد المبارا متابعة رسمية وجماهيرية
كبي���رة ،وذلك كعادة لقاءات الفريقي���ن ،خاصة أن الظفر
بالنقاط الكاملة فيها س���يقرب الفائ���ز خطوة كبيرة نحو
التتوي���ج بلقب درع البطولة ،رغم أن مرحلة الذهاب ما زال
يتبقى من عمرها أسبوع آخر.

ّ
الطفلة دانا عويسات تعبر عن
تضامنها مع غزة بطريقتها الخاصة
كتب عنان شحادة:
لم تجد الطفلة دانا عويس���ات ( 10أعوام) من بلدة جبل
المكبر طريقه للتضامن مع أبناء شعبها في الشق الثاني
من الوطن الحبيب قطاع غزة ام���ام العدوان االحتاللي ،اال
ان تحمل لوحة كتب عليها عبارات "صامدون ...عائدون ...
اللهم انا نستودعك غزة" ،وذلك خالل مباراة فريقها جبل
المكبر ام���ام البيرة ف���ي دوري المحترفين والتي انتهت
بفوز األول بثالثية نظيفة.
هذه اللفتة التي تحمل معها كل براءة الطفولة لم تكن
األولى من نوعها من قبل اسرتها ،حيث يحرص والدها أبو
باس���ل ان يتفاعل مع الواقع محلي���ا وعربيا من خالل هذه
التقليعات ،وسبق ذلك مع ابنه الصغير باسل.
وال���د الطفلة ق���ال" :دوما ابنائ���ي أصطحبهم معي الى
المالع���ب ،ونح���رص ان نبرز معاناة ش���عبنا ،قبلها رفعت
يافطات تضامنية مع القدس واألس���رى وغير ذلك ،وعليه
الرياضة دوما ش���كلت حلقة من حلقات نضاالت وكفاحات
الشعب الفلسطيني".
ودوما ما تشكل المالعب والمرافق الرياضي في فلسطين
ساحة البراز قضية شعبنا وفضح ممارسات المحتل

غوارديوال يخطط الصطياد
صفقة ضخمة من سان جيرمان
باريس -وكاالت :يترقب مانشس���تر س���يتي اإلنكليزي ،مصير باريس س���ان
جيرمان الفرنس���ي من عقوبات االتحاد األوروبي لك���رة القدم "يويفا" ،لمحاولة
خطف صفقة من صفوفه خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ً
مهددا بعقوبات كبيرة من اليويفا ،قد تصل إلى
وأصبح باريس سان جيرمان
اس���تبعاده من المش���اركة في دوري أبطال أوروبا ،وذلك بسبب انتهاك قواعد
اللعب المالي النظيف.
وأنفق س���ان جيرمان  222مليون يورو لضم البرازيلي نيمار من برشلونة ،كما
حصل على خدمات الش���اب كيليان مبابي على س���بيل اإلع���ارة من موناكو مع
إلزامية الشراء مقابل  180مليون يورو في بداية الموسم المقبل.
وذكرت ش���بكة " "ESPNأن س���ان جيرمان قد يلجأ للتخلي عن عدد من نجومه
البارزين لحل تلك المشكلة ،وتجنب عقوبات اليويفا.
وأضافت الش���بكة أن بيب غوارديوال المدير الفني لمانشستر سيتي يراقب
باهتمام موقف مبابي ،حيث سيس���عى إلى ضمه في حال طرحه سان جيرمان
للبيع في الميركاتو الصيفي.
وكان غوارديوال قد أراد ض���م المهاجم صاحب الـ 19عاما الصيف الماضي ،اال
ً
أن سان جيرمان تمكن في النهاية من خطفه في ظل اهتمام ريال مدريد أيضا
بضمه حسب التقارير الصحفية.

الطفلة دانا عويسات خالل وقفة التضامن.

تحديد مصير ثنائي ريال مدريد
مدريد – وكاالت :كشفت تقارير صحفية إسبانية ،مصير
اثني���ن من العبي ريال مدريد ،في ظل عدم مش���اركتهما
مع الملكي تحت قيادة الفرنس���ي زين الدين زيدان خالل
الموس���م الجاري .وقال���ت صحيفة "مون���دو ديبورتيفو"
الكتالوني���ة ،إن بورخ���ا ماي���ورال ودان���ي س���يبايوس ،ال
يس���تطيعان إيجاد مكان لهما في تشكيلة ريال مدريد،
خالل الموسم الحالي الذي أوشك على النهاية.
وتابعت أن الثنائي مايورال وس���يبايوس لم يشاركا مع
ريال مدريد منذ مباراة إس���بانيول في  27شباط الماضي،
سواء لإلصابة أو أسباب فنية.

رام الله – نابلس ـ اعالم المجلس االعلى للش���باب والرياضة :نظمت مؤسسة
ايدي جيل المستقبل في نابلس مهرجان يوم الطفل الفلسطيني بمشاركة ما
يقارب  200طفل واهاليهم من مناطق مختلفة من المحافظة.
وتضم���ن المهرجان العاب���ا ترفيهية متنوعة منها :البرش���وت ،الرس���ومات
التفريغي���ة ،واالغان���ي التفاعلية ،وهدف���ت االلعاب الى مش���اركة االطفال في
يومهم ،والمس���اهمة في التفريغ النفس���ي .واوضح رئي���س الهيئة االدارية
للجمعي���ة ،ماجد طبيلة ،ان المهرجان هو احياء ليوم الطفل الفلس���طيني الذي
تقوم به المؤسس���ة منذ  13عاما ،واكد ان عدد المش���اركين في مثل هذا اليوم
يزداد كل عام ،وأضاف :ان لالطفال حصة كبيرة من انش���طة الجمعية وبرامجها
المتنوعة النهم هم من يصنع المستقبل ،واشاد طبيلة بجهود المجتمع المحلي
ودعمه المتواصل للجمعية ،ودعا الى ض���رورة التواصل مع المجلس االعلى في
كافة االنشطة المستقبلية ليكون جزءا من نجاح المؤسسة وفعالياتها.
واشادت سالم دراغمة ،ممثلة المجلس االعلى للشباب والرياضة فرع الشمال /
مركز الشهيد صالح خلف ،والمشرفة على النشاط بفعاليات المهرجان مؤكدة
على تحقيق هدفه االساسي المتمثل بترفيه االطفال والتفريغ النفسي لهم،
واكدت دراغمة ان الدائرة الش���بابية في المجلس األعلى في الش���مال تسعى
لزيادة وتفعيل التواصل مع المؤسسات الشباية ما يسهل في تنفيذ االنشطة
ومتابعتها للرقي بها وبخدماتها التي تقدمها الطفال وشباب الوطن.
وفي ختام اليوم الترفيهي ت���م توزيع العصائر والهدايا على كافة االطفال
المشاركين في المهرجان.

وأشارت الصحيفة إلى أن مايورال الذي عاد لريال مدريد
في الصي���ف الماضي بعد إع���ارة لفولس���بورج األلماني،
سوف يحسم مس���تقبله في نهاية الموسم الجاري سواء
باالستمرار مع البالنكوس أو الرحيل بعدما شارك فقط في
 182دقيقة بالليغا هذا الموسم.
وأوضحت أن سيبايوس يريد الرحيل عن ريال مدريد في
الصيف المقبل من أجل اللعب في فريق آخر والمش���اركة
بصورة أكبر مؤك���دة أن صاحب الـ  21عاما ال يمانع العودة
لن���ادي ريال بيتي���س الذي تطور في���ه وانضم من خالله
لصفوف المرينجي.

إيفنبرج يبدي رأيه في كوفاتش
ميون���خ – (د ب أ) :أثنى س���تيفان إيفنبرج ،قائد بايرن ميونخ الس���ابق ،على
تعاقد النادي مع نيكو كوفاتش ،ليتولى القيادة الفنية للفريق ،في الموس���م
ً
المقبل ،خلفا ليوب هاينكس.
وق���ال إيفنبرج ،خالل تصريحات نقلتها ش���بكة "ت���ي زد" األلمانية" :بايرن
ميونخ اتخذ القرار الصحيح بنسبة  ،%100دون أي استثناءات أو ضمانات".
وأضاف" :كوفاتش شخص جدير بالثقة ،وسوف يصلح ً
تماما للمهمة ،وبايرن
ً
دائم���ا لديه فرصة للتتويج بدوري أبطال أوروبا ،ومع كوفاتش الفرصة ليس���ت
أصغر ،ولكن أكبر".
وفي نفس الس���ياق ،قال المدير الرياضي الس���ابق لبايرن ميونخ ،ومستشار
دورتموند الحالي ،ماتياس زامر" :نيكو ش���خص جي���د للغاية ومحترف ،وطور
آينتراخت فرانكفورت ،وهو اختيار موفق لبايرن ميونخ".

جانب من المهرجان.

مركز الشهيد صالح خلف يحتضن
تصفيات بطولة الطائرة لمدارس اإلناث

من تتويج الفرق الفائزة.

رام الل���ه  -الفارع���ة  -إع�ل�ام المجلس األعلى للش���باب
والرياضة :احتضن مجلس الشمال – مركز الشهيد صالح
خل���ف تصفيات بطولة كرة الطائ���رة لمدارس اإلناث على
مس���توى وزارة التربية والتعليم ،وضم���ت البطولة أربعة
ف���رق من محافظات :جنين ،ونابل���س ،ورام الله ،والقدس،
وبلغ عدد المشاركات  56طالبة.
وتحدث���ت عال أبو الرب ،مش���رفة النش���اط الرياضي في
مديري���ة تربية وتعليم محافظة طوب���اس أن الهدف من

البطولة إبراز الفريق الفائز على مستوى الوطن ،حيث توج
فريق محافظة رام الله بالمركز األول.
وش���كرت أبو ال���رب المجلس األعلى للش���باب والرياضة
ممثال باللواء جبريل الرجوب والوزير عصام القدومي على
دعمهما للرياضة الفلس���طينية ،وشكرت مجلس الشمال
على حفاوة االس���تقبال والتسهيالت التي قدمها إلنجاح
البطولة .أش���رف على النشاط من دائرة الصالة الرياضية،
سامي حبيشة.

نجم مانشستر يونايتد يفضل آرسنال على عمالقة أوروبا
لندن – وكاالت :كش���فت تقارير صحفي���ة ،امس األحد،
أن نجم مانشس���تر يونايتد ،يرحب باالنضمام للمنافس
المحلي ،آرسنال ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ويتعلق األمر بالمهاجم الشاب ،أنتوني مارسيال ،الذي
تراج���ع دوره في اليونايت���د هذا الموس���م ،تحت قيادة
المدرب جوزيه مورينيو ،ما جعل تقارير تربطه بالرحيل.

ً
ووفقا لموقع " 10س���بورت " الفرنسي ،فإن صاحب الـ22
عام���ا يفض���ل البقاء في ال���دوري اإلنكلي���زي ،واالنضمام
آلرسنال ،على االنتقال لبطولة أخرى.
ُويق���ال إن تشيلس���ي وتوتنهام أيض���ا ،مهتمان بضم
العب موناكو الس���ابق ،المطلوب كذلك في باريس س���ان
جيرمان ،ويوفنتوس.

