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سامح مراعبة لـ "أيام المالعب":

عقدي مع األهلي انتهى والتجديد
ممكن واللعب بجوار شقيقي يسعدني
كتبت لجين الراعي:
أرجع العب المنتخب الفلسطيني
وأهلي الخليل س���امح مراعبة عدم
تحقيق فريقه األلقاب هذا الموسم
إلى ضعف االستقرار الفني وإجراء
ّ
المدرب م���ا أثر
تغيي���رات عل���ى
كثيرًا عل���ى الالعبين وخطة اللعب
المتبعة.
وقال مراعبة في حديث خاص مع
"أيام المالعب" ب���أن أهلي الخليل
امتل���ك في صفوف���ه مجموعة من
الالعبي���ن النخب���ة على مس���توى
الوط���ن إال أن الح���ظ ف���ي نهاي���ة
المطاف لم يحالفهم بالوصول إلى
منصات التتويج.
وأكد الالع���ب على أن تعاقده مع
أهل���ي الخليل كان لموس���م كروي
واحد وانتهى رسميًا معتبرًا اللعب
لفريق كبير بحجم "المارد األحمر"
شرف كبير ألي العب وفرصة مهمة
إلظهار أفضل اإلمكانيات الممكنة.
وأوض���ح س���امح مراعب���ة بأنه ال
يش���ترط أبدًا ف���ي الفري���ق الذي
س���يلعب معه التعاقد مع شقيقه
األصغ���ر حمادة ليكونا س���ويًا في
التش���كيلة منوهًا في الوقت ذاته
إلى أنهما يحبا اللعب سويًا بفريق
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تضم خمسة العبين منذ انطالق الدوري في العام 2010

الحلمان حقق حلمه باالنضمام لقائمة
شـــرف هـــدافـــي دوري المحـترفـــين
كتب أشرف مطر:

سامح مراعبة.

ً
واحد ويكونا أكثر راحة.
وع���ن توقعات���ه لنهائ���ي كأس
فلس���طين ألندي���ة المحافظ���ات
الشمالية قال" :المباراة صعبة على

الفريقين والهالل مس���تعد جيدًا
لكنني أتمنى فوز ثقافي طولكرم
وهو يمتل���ك العبين يمكن الرهان
عليهم دائمًا في الملعب".

ٌ
ّ
عـــدي خـــروب  ...شكــر وأمـــل !

كتب َّ
محمـد عوض:

بالنس���بة لألندية الفلس���طينية ،انتهى الموسم
الك���روي الحالي ،باس���تثناء ثقاف���ي طولكرم وهالل
القدس ،وس���يلعبان مباراة الدور النهائي من بطولة
كأس فلس���طين ألندية المحافظات الش���مالية ،في
الرابع والعش���رين من الشهر الجاري ،وهذا ما يجعل
ِّ
ل���كل منهما ،أم���ل جدي���د بالصعود إل���ى منصات
التتويج ،وكس���ب تاج مميز ،قبل إس���دال الس���تارة
األخيرة على المنافسات.
العب ثقاف���ي طولكرم ،والمنتخ���ب الوطني ،عدي
ّ
خ���روب ،كتب عل���ى صفحته الش���خصية قبل أيام،
َّ
وقدم في بداي���ة حديثه ،ش���كره الجزيل لمنظومة
"العناب���ي" ،من هيئة إداري ،وجه���از فني ،والعبين،
موسم مليء بالعناء
وجماهير ،وداعمين ،بعد نهاية
ٍ
عل���ى مختلف األصعدة ،وانته���اء دوري المحترفين
باحتالل فريقه المركز التاس���ع على س���لم الترتيب
العام.
ّ
خ���روب ،قال ،بأن طموح فريقه كان أكبر من المركز
الذي حققه ،مش���يرًا إلى أن فريقه حقق شيئًا مهمًا،
أال وهو الوصول إلى نهائي كأس فلس���طين ،وأضاف
" :سنلعب باستماتة في الميدان لتحقيق االنتصار،
ونس���عد جماهير ثقافي طولكرم ،وأهالي المدينة،
غائب عن
وبلق���ب
ولتك���ن نهاية الموس���م مم���ازة،
ٍ
ٍ
الخزائن ،مما يجعله أكثر أهمية بالنسبة للجميع".
وفي الس���ياق ذات���ه ،تاب���ع " :س���تكون المباراة
النهائي���ة في الكأس ،األخيرة لي هذا الموس���م مع
الفريق ،وينتهي تعاقدي رس���ميًا ،س���واء بقيت مع

حق���ق النج���م خل���دون الحلم���ان،
مهاج���م نادي اهل���ي الخليل ،حلمه
باعت�ل�اء ص���دارة هداف���ي دوري
المحترفي���ن برصي���د  19هدفًا ،لكن
فرحته جاءت منقوصة ألن فريقه حل
ثانيًا بفارق  3نقاط عن هالل القدس
الذي بلقب الدوري للعام الثاني على
التوالي.
وانضم الحلمان إلى قائمة هدافي
دوري المحترفين ،منذ انطالقه موسم
 ،2011-2010وال���ذي يض���م حالي���ًا 5
العبين تناوبوا على صدارة الهدفين،
منهم اثني���ن احرزا لق���ب الهداف
مرتي���ن ،وهم���ا مراد علي���ان ومحمد
مراعب���ة ،لكنه يبقى أكث���ر الالعبين
ً
تس���جيال لألهداف في موسم واحد
رفقة النجم عبد أبو حبيب نجم بالطة
بـ  19هدفًا لكل العب.
وتمكن مراد عليان النجم الس���ابق
لهالل الق���دس ،من اعت�ل�اء صدارة
الهدافين ف���ي أول موس���مين على
انط�ل�اق دوري المحترفي���ن ،فف���ي
موس���م  ،2011-2010أح���رز  9أهداف،
وحل هالل الق���دس ثانيًا ،بينما في
موس���م  2012-2011سجل  10أهداف،
وأحرز هالل القدس اللقب.
وفي موسم  ،2013-2012اعتلى اياد
أبو غرق���ود ،مهاجم ش���باب الخليل
الصدارة برصيد  14هدفًا ،يليه محمد
نديم مهاجم ن���ادي ثقافي طولكرم
ف���ي موس���م  2014-2013برصيد 13
هدفًا ،ونال عبد أبو حبيب نجم وسط
بالطة لق���ب الهداف موس���م -2014
 2015برصيد  19هدفًا.

عدي ّ
خروب.

باتجاه آخر ،س���أتمنى التوفيق
العنابي ،أو غ���ادرت
ٍ
له���م دائم���ًا ،ألن الثقاف���ي يعتبر البي���ت الثاني،
وآم���ل التوفيق لهم ولي الموس���م المقب���ل"ّ .
خروب
شكر الجميع ،ويستحق الش���كر ،وبقي يحتفظ بأمل
بلقب حتى الرمق األخير.
التتويج
ٍ

رام الل���ه " -االيام" :تحت اش���راف
الم���درب عصام ش���عبان ،تم تخريج
دفع���ة جديدة م���ن العب���ي المركز
وفروع���ه ف���ي لعب���ة الكراتي���ه من
مختل���ف االحزمة ،ف���ي حفل تضمن
بعض العروض المميزة في الكاراتيه
والكيه���ون والكات���ا والج���ي ايبون،
وحضر الحفل مدرب���و الفروع التابعة
للمركز وه���م :عماد البك���ري ،خضر
الف���روخ ،عثم���ان قدح ،فري���د رأفت،
حسن أبو قرع ،عدي حوشية.
وف���ي خت���ام الحف���ل ت���م توزيع
الش���هادات من اتحاد الكاراتيه على
الطلبة الخريجين ،وهم:
 الح���زام االصفر كي���و ( :)8عديمشير ياسين ،فارس مشير ياسين،
قاس���م محمد لطفي ،بس���ام محمد
لطفي ،بس���ام يعقوب ،انور محمد
قاحوش ،ريان محمد قاحوش ،ملك
أشرف الجمزاوي ،عبد العزيز محمد
رمضان ،قصي محم���د ثابت ،ناجح
عبد الله ناجح ،يامن نعيم بش���ير،
آدم صهيب شلش ،محمد صهيب
شلش ،صالح اس���امة شلش ،وآدم

اتحاد المبارزة يناقش
نشاطاته للفترة المقبلة

رضوان القطري.

نجحت ادارة ابناء الق���دس بالتجديد مع الالعب رضوان
القطري ( 23عامًا) ،ليس���تمر للموس���م القادم باللعب في
صفوف أبناء العاصمة بعد أن لعب معهم موسما ونصف
الموسم.
وفي حديث خاص لـ "أيام المالعب" مع الالعب ،أكد على
س���عادته في البقاء مع االبناء لموس���م آخر ،مشيرًا الى أن

ادارة الن���ادي قدمت التقدير واالحت���رام لالعبي الفريق،
األمر الذي يحفز أي العب لالستمرار معهم وبذل كل جهد
ممكن لتقديم االفضل وتحقيق ما لم يس���عفنا الحظ من
تحقيقه الموسم الماضي ،وهو الصعود باالبناء نحو دوري
المحترفين.
وأضاف القطري أنه رفض عرضًا من أحد االندية المحلية
للتوقيع معه ،بينما قام بتأجيل عرض تم االتفاق عليه مع
أحد اندية األردن.

نهائي دوري الشباب يوم " 22الجاري"
القدس  -دائرة اإلعالم باالتحاد :أعلنت لجنة المسابقات
العامة باتح���اد كرة القدم ،أمس ،ع���ن موعد ومكان إقامة
نهائ���ي دوري الش���باب موالي���د  ،1999بي���ن فريقي مركز

بينما تمكن النجم محمد مراعبة من
احراز اللقب في موس���مين متتاليين
وم���ع فريقين مختلفي���ن ،فقد أحرز
لقب الهداف موس���م  2016-2015مع
نادي ش���باب الخضر ،بعدما سجل له
 17هدف���ًا ،فيما ع���اد واحتفظ بلقب
الهداف موس���م  2017-2016لكن في
صفوف نادي ثقافي طولكرم برصيد
 11هدفًا.
الحلمان ّ
قدم موسمًا رائعًا مع أهلي
الخليل وتمكن من تسجيل  19هدفًا،
وهو معدل مرتفع لألهداف ،وبفارق
 4اهداف عن أقرب مطارديه مهاجم
شباب السموع الدولي رامي مسالمة
الذي سجل  15هدفًا ،يليه برصيد 12
هدفًا في المركز الثالث ثالثة العبين

وه���م :أيم���ن خرب���ط مهاج���م جبل
المكبر ،وعدي الدباغ "هالل القدس"،
وليث خروب "ثقافي طولكرم.
الحلم���ان واألهل���ي وعل���ى الرغم
م���ن األرقام القياس���ية التي قدمها
الفري���ق ه���ذا الموس���م عب���ر احراز
 51هدف���أ ،كأفضل خ���ط هجوم في
ال���دوري ،وتلقي خس���ارة وحيدة في
الدوري ام���ام الس���موع ( ،)4/5إال ان
تل���ك النتائج لم تك���ن كافية للمارد
األحمر إلحراز لقب الدوري ،فالخسارة
الوحي���دة التي تلقاه���ا األهلي أمام
الس���موع ثالث الترتيب في اإلياب،
كانت سببًا مباش���رًا في فقدان لقب
ال���دوري على اعتب���ار ان األهلي كان
يتفوق عل���ى الهالل في المواجهات

المباشرة وفارق األهداف.
مشكلة األهلي هذا الموسم ،أن
هالل القدس كان س����ببًا مباش����رًا
في عدم حصوله على أي لقب هذا
الموس����م ،حيث جرده م����ن ألقابه
السابقة ،فقد فاز عليه في السوبر
الذي يحمله األهلي من موس����مين
( ،)1/2وأخرج����ه م����ن بطولة كاس
فلس����طين التي يحم����ل لقبها في
آخر  3مواس����م ،بعدم����ا أبعده من
الدور ربع النهائي بعد الفوز عليه
( ،)2/3كما حرمه هذا الموسم من
لقب الدوري ،وه����و اللقب الوحيد
الذي ينق����ص خزائ����ن األهالوية،
بعدم����ا احتفظ به لنفس����ه للعام
الثاني على التوالي.

مركز التدريب الرياضي يضخ فوجًا جديدًا من العبي الكاراتيه

القطــري يجــدد لفـريــق أبنــاء الــقــدس

كتبت آية دبيك:

خلدون الحلمان هداف الدوري.

األمعري وش���باب السموع ،يوم الثالثاء  22أيار الجاري ،في
تمام الساعة العاشرة مس���اء ،على ستاد الحسين بن علي
بالخليل.

رام الل���ه " -االي���ام" :عق���د اتحاد
المب���ارزة اجتماعه ،ف���ي مقر اللجنة
األولمبية بالبيرة ،من أجل مناقش���ة
أنش���طته للفترة القادم���ة ،بحضور
مجلس إدارة االتحاد.
وتم خالل االجتماع تقييم األندية،
ومناقش���ة آليات النه���وض باللعبة
وتطوير الك���وادر التدريبية لألندية
والمنتخبات.
ودع���ا االتحاد األندي���ة المنضوية
تحت مظل���ة االتحاد إلى المش���اركة
في جميع الفعالي���ات التي ينظمها
االتحاد من بط���والت ودورات لتطوير
مكون���ات اللعب���ة ،داعي���ًا األندي���ة
إلى تس���ديد االش���تراكات السنوية
الرمزية.
وتطرق الحاضرون إلى مشاركته
في البطولة العربية للمستجدين
واألش���بال المق���رر إقامتها ،في
ش���هر آب الق���ادم ف���ي األردن،
إضافة إلى المشاركة في البطولة
اآلس���يوية لس�ل�اح اآليبة لإلناث
تحت سن .17
واتف���ق الحاض���رون عل���ى إقام���ة
معس���كر داخل���ي لجمي���ع الالعبين
المش���اركين ف���ي االس���تحقاقات
القادمة في شهر تموز القادم.
وأشار االتحاد إلى أنه جرى مناقشة
عددًا من ش���ركات األدوات الرياضية
حول مس���تحقات االتحاد ،من منحة
االتحاد الدولي للمبارزة.

الخريجون في صورة جماعية.

رامي ثابت.
 الح���زام البرتقالي كي���و ( :)7ربامحمود حسن ،حس���ن محمود حسن،
محم���د داود عبي���ات ،حات���م خال���د
العمل���ة ،مؤي���د رامي زق���وت ،ميالد
يوسف عبد الله.
 -الح���زام االخض���ر كي���و ( :)6يزن

رمض���ان جاب���ر ،محمود فه���د عادل،
احم���د س���مير جبريل ،احم���د عمار
ثابت ،عبد الرحمن عم���ر عبد الغني،
عبد الغني عمر عبد الغني ،وابراهيم
محمد ابو زيادة.
 الح���زام االزرق كي���و ( :)5غي���ثعثمان قدح ،عمرو س���ائد السوداني،

صهيب محم���د طاهر ،به���اء الدين
دمخل���ي ،جورج عص���ام مغنم ،احمد
جهاد حمايدة.
 الح���زام البن���ي كي���و ( :)3محمدتيسير عاصي ،احمد شحادة معطان.
 الح���زام البني كي���و ( :)1رمضانمسعود عليان ومحمد محمود الحلبي.

اتحاد الكيك بوكسينغ يشارك
في بطولة إسبانيا لهواة االحتراف

يكتبها :محمود السقا

عملية رصد مبكر
من���ذ ان ت���م س���حب قرعة
بطول���ة نهائيات أمم آس���يا،
المقررة في االمارات العربية
المتحدة العام  ،2019واتضاح
هوية المنتخبات ،التي سوف
يلع���ب معها منتخ���ب الكرة
الفلسطيني االول ،وأنا أرصد
اح���وال المنتخب���ات ،الت���ي
س���يقابلها "الفدائي" ،وهي:
استراليا واالردن وسورية.
جمع المعلوم���ات عن هذه
المنتخب���ات م���ن األهمي���ة
ً
س���واء عل���ى الصعيد
بمكان،
المهني أم عل���ى نطاق وضع
كافة التفاصي���ل والحيثيات
ف���ي متن���اول االدارة الفنية
للمنتخ���ب مع تس���ليمي ان
الطاقم الفن���ي ال تفوته مثل
ه���ذه التفاصيل ،لك���ن كما
أمثالن���ا المحكية فان" :زيادة
الخير خير".
مدرب منتخب الكرة السوري
"بيرند س���تينج" ،وعد اتحاد
الك���رة بالبحث ع���ن الالعبين
الس���وريين من اصول سورية
المتواجدي���ن ،بكث���رة ،ف���ي
المانيا ،ال س���يما وان اعدادًا،
وفيرة ،تتواجد هناك ،بسبب
الحرب االهلية ،التي تعصف
بالقطر العربي الس���وري ،منذ
العام  ،2011وما زالت فصولها
تتوالى.
بحث األشقاء السوريين عن
المواهب والكفاءات المبثوثة
في المناف���ي والمهاجر ،أمر
ف���ي غاي���ة االهمي���ة ،فهم
يتطلع���ون ال���ى اس���تقطاب
مث���ل ه���ذه المواه���ب ،من
اجل تدعي���م خطوط منتخب
بالده���م كي ينافس���وا على
اقتطاع بطاق���ة العبور للدور
الثاني ،والمض���ي ،قدمًا ،في
مش���وار االنتقال من دور الى
اخر.
مساعي الس���وريين ،اثمرت
عن االهت���داء الى الالعب اياز
عثمان ،وهو العب محترف في
المانيا ،ومن المؤكد انه سوف
ُيشكل اضافة نوعية لمنتخب
بالده.
فلس���طين س���بقت األشقاء
في س���ورية ف���ي البحث عن
المواه���ب المهاج���رة ،ومن
المهم ان نمضي في مش���وار
البحث والتحري وبناء الجسور
معهم ،تمهيدًا الس���تقطاب
األفضل منه���م لالنخراط في
صف���وف "الفدائي" ،خصوصًا
وان الفلس���طينيين ،وال اقول
االس���رة الكروي���ة فحس���ب،
ُيعول���ون ،كثي���رًا ،علي���ه في
مشواره االسيوي.
newsaqa@hotmail.com

تعميم ألندية الجودو
رام الله " -االي���ام" :أصدرت اللجنة
االولمبية تعميمًا جاء فيه :باإلش���ارة
للتعميم الصادر بتاريخ ،2018/5/13
نن���وه مج���ددًا إل���ى جمي���ع األندية
والمراكز الت���ي تمارس لعبة الجودو،
إل���ى ض���رورة اإلس���راع بالتس���جيل
وتثبي���ت العضوية لدى مقرر اللجنة
التحضيري���ة في اللجن���ة األولمبية
س���وزان عام���ر ،حي���ث ّ
أن الموع���د
النهائي هو يوم االثنين .2018/5/21

بدء التسجيل لدورة
المستوى الثاني ()B

جانب من اجتماع اتحاد الكيك بوكسينغ.

القدس  -بال س���بورت :عقد مجل���س ادارة اتحاد الكيك
بوكس���ينغ مؤخرًا اجتماعه الدوري الثالث في قاعة فندق
برج فلس���طين بحضور اعضاء مجلس االدارة بالمحافظات
الش���مالية ونائب الرئيس بالشتات د .نزار طالب ،وتناول
االجتماع عدة قضايا اهمها:
 تقيي���م دورة التدري���ب الدولي���ة االول���ى للكيكبوكس���ينغ التي اقيمت تحت رعاي���ة اللجنة االولمبية
بالتعاون مع االتحاد الدولي ،والتي تعتبر نقلة نوعية
لالتح���اد وبداية لع���دة دورات س���يتم تنظيمها في
فلس���طين ،ووجه المجتمعون التحي���ة للمدربين في
المحافظات الجنوبية والش���تات الذين لم يتمكنوا من

المشاركة بالدورة بسبب عدم اصدار التصاريح الالزمة
لهم من الجاب االسرائيلي.
 اع���ادة تش���كيل لجان المناط���ق واللج���ان والمعاونةاالخرى.
 المشاركة في بطولة اسبانيا الدولية لهواة االحتراففي الفترة من  29 – 24أيار الجاري.
 اج���راء اختبارات ترقية االحزمة لكافة االندية االعضاءباالتحاد بالوطن والشتات.
وفي نهاية االجتماع ،اشاد رئيس وأعضاء مجلس ادارة
االتحاد بدور اللجنة االولمبية ممثلة باللواء جبريل الرجوب
على رعايتها الدورة التدريبية الدولية االولى.

الق���دس  -دائرة اإلع�ل�ام باالتحاد:
أعلن���ت الدائ���رة الفني���ة باالتح���اد
الفلس���طيني لك���رة الق���دم عن فتح
باب التس���جيل للمش���اركة في دورة
المدربين للمستوى الثاني ( ،)Bوالتي
س���تقام ف���ي مدين���ة رام الله خالل
الفت���رة م���ن  2018-7-21ولغاية -8-9
ً
 ،2018مش���يرة إلى أنه على الراغبين
في التس���جيل مراجعة قسم التعليم
بالدائرة الفنية باتحاد كرة القدم.
وأوضح���ت الدائ���رة الفنية أن باب
التس���جيل مفتوح من تاريخ  16إلى
 25أي���ار الج���اري ،وذل���ك للحاصلين
فق���ط عل���ى ش���هادة التدري���ب
للمس���توى الثال���ث ( ،)Cمنوهة إلى
أن العدد محدود ،وأنه على الراغبين
بالتس���جيل التواصل م���ن خالل رقم
الموبايل التالي0562424069 :

