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أحمد سالمة :تعاقدي مع المكبر
انتهى ووجهتي المقبلة لم تحدد بعد
كتبت لجين الراعي:
ق���ال الح���ارس أحمد س�ل�امة :إن
تعاق���ده مع جب���ل المكب���ر انتهى
رس���ميًا بنهاي���ة الموس���م الكروي
بعدم���ا خ���اض في صف���وف الفريق
موسمًا كرويًا واحدًا وكان أحد عناصر
التش���كيلة األساسية وقدم مستوى
جيد جعل الجهاز الفني يعتمد عليه
دائمًا.
وأكد س�ل�امة بأن الهيئة اإلدارية
لجبل المكبر فاتحته بمسألة تجديد
تعاقده لموسم كروي جديد إال أنها
عادت الحق���ًا لتخبره عن عدم اتضاح
األم���ور فيم���ا إذا كانت ستس���تمر
بمهامها لموس���م آخ���ر أو ترحل عن
المكبر إلفساح المجال إلدارة جديدة.
وأش���ار الحارس إل���ى أن األمور مع
"نسور الجبل" لم تتضح بعد بالشكل
المطل���وب وه���ي بحاجة إل���ى فترة
حت���ى تكون ق���د ضبط���ت األوضاع
اإلدارية ،الفتًا إلى أن���ه يفكر بعمق
في مستقبله ويعتبر ذلك على سلم
أولوياته ويهتم جدًا بما هو آت.
وأوضح س�ل�امة بأن���ه تلقى عروضًا
أخ���رى م���ن أندي���ة ف���ي الدوريين

الحارس أحمد سالمة.

الفلس���طيني واألردني ويسعى إلى
أن يكون الموس���م المقبل بالنس���بة
له اس���تثنائيًا يستطيع فيه تحقيق
إنجاز كبي���ر يعود علي���ه بالنفع في
الجانب المعنوي ويمنحه المزيد من
الثقة بالنفس.
وتاب���ع " :أري���د أن أجع���ل كل يوم

قادم في حياتي أفضل من الس���ابق
وذلك م���ا يجعلني مهتم���ًا بالفريق
الذي س���ألعب في صفوفه ،المسألة
ليس���ت س���هلة كما يعتقد البعض
واالختيار لن يكون عشوائيًا وسأبذل
جهدًا عظيمًا لتقديم أفضل مستوى
ممكن".

ً
جمعية برج اللقلق تنظم موندياال مصغرًا
لفرق الحارات المقدسية والمغرب ّ
يتوج باللقب

في إطار االستعداد النهائي لمواجهة هالل القدس

شباب خان يونس يواجه نجوم
القطاع في ثاني لقاءاته الودية
غزة – أش���رف مط���ر ومحمد جمال:
يخ���وض نادي ش���باب خ���ان يونس،
عصر اليوم ،على اس���تاد فلس���طين
الرياض���ي ،مباراته الودي���ة الثانية،
عندم���ا يلتق���ي نجوم القط���اع ،في
اطار االس���تعداد النهائي الستقبال
نادي ه�ل�ال القدس في ذهاب كأس
فلسطين يوم  20الجاري.
وكان ن���ادي ش���باب خ���ان يونس
التقى األس���بوع الماض���ي مع فريق
نم���اء الرياض���ي ،وفاز علي���ه بثالثة
اهداف مقابل هدفين.
وأدى ش���باب خ���ان يون���س ،مرانا
قويا ،على أرضية اس���تاد فلسطين،
بمشاركة جميع العبي الفريق األول.
ورك���ز المدي���ر الفني محم���د ابو
حبي���ب عل���ى الجوان���ب التكتيكية
والفني���ة ،خاصة انه تاب���ع وجهازه
الفني المساعد خالل األيام الماضية
أش���رطة لفريق هالل القدس ،بينما
تولى مدرب الحراس مجدي األش���قر
اإلش���راف عل���ى تجهي���ز الح���راس
الثالثة ،خاصة الحارس األول للفريق
هيثم فتيحة ال���ذي ينتظر ان يذود
عن عرينه.
في السياق ،أعلن نادي شباب خان

يكتبها :محمود السقا

هالل القدس..
ضيف ثقيل

جانب من تدريبات شباب خان يونس على استاد فلسطين.

يونس ،بطل كأس فلس���طين ألندية
قطاع غزة ،القائمة الرسمية للفريق،
المق���رر أن تغادر إل���ى المحافظات
الش���مالية للقاء هالل القدس ،وضم
ً
ف���ردا ،بينه���م  23العب���ا،
الوف���د 41
علما بأنه تم إضاف���ة العب واحد هو
إبراهيم سالمة.
وتش���مل القائم���ة :رئي���س الوفد
عيس���ى صب���اح ،محمد الق���رم ،نصر
ع���وض ،خالد صق���ر ،عص���ام جودة،

فريد األش���قر ،ري���اض أبو ش���مالة،
خالد شقورة ،سليم أبو زيد ،إبراهيم
العش���ي ،واإلعالم���ي عل���ي دحالن،
والجهاز الفني المكون من محمد أبو
حبيب ،ومحمود عواد ،ووائل موسى،
ومجدي األش���قر ،وكامل الس���باخي،
ومحمد الهسي ،وهاني بربخ.
أما قائمة الالعبين ،فتضم :حس���ن
حنيدق ،وعبد المجيد يوس���ف ،وعبد
الرحم���ن الحاج ،ومحمد الس���ميري،

وإس�ل�ام أبو عبيدة ،ومحمد س�ل�امة،
وباس���ل أب���و بطني���ن ،ومحم���د أبو
موسى ،ومعتز أبو سل ،وخالد القوقا،
وهيثم فتيحة ،وإبراهيم أبو سمرة،
وإبراهي���م أب���و عبي���دة ،وولي���د أبو
موسى ،ومحمد الحالق ،وبالل النمنم،
ورفي���ق عاش���ور ،وحازم شكش���ك،
وأمجد أبو ش���قير ،وإس���ماعيل جبر،
وبهاء الس���باخي ،ومحمد الفقعاوي,
وإبراهيم سالمة.

اختتم تحضيراته اإلدارية والفنية واللوجستية

المجلس األعلى للشباب والرياضة يتوسع
في عدد المخيمات الصيفية للعام الجاري

جانب من تتويج الفائزين.

الق���دس  -ب���ال س���بورت :نظم���ت جمعية ب���رج اللقلق
المجتمع���ي وش���بكة "بال س���بورت" بطول���ة المنتخبات
العربية المشاركة بكأس العالم ،ضمن مسابقة شبكة بال
سبورت التي تنظمها للدورة المونديالية الرابعة برعاية
من شركة المشروبات الوطنية "كوكا كوال -كابي".
وقد مث���ل المنتخبات العربية االربعة :حارة الس���عدية
(المغرب) ،حارة الواد (السعودية) ،باب حطة (مصر) ،حارة
النصارى (تونس).
وبعد منافس���ة قوية ،حازت المغ���رب على كأس العالم
للدول العربية ،فيما حصدت السعودية المركز الثاني.
بدأت البطولة بكلمة من منسق البطولة راغب أبو سنينة
ال���ذي رحب بالحضور والفرق المش���اركة ،مش���يرًا الى أن
ً
البطولة اقيمت استقباال لكأس العالم ،وتعزيزًا لرفع الروح
الرياضية ما بين أبناء البلدة القديمة وفرق الحارات لفئات
البراعم والناشئين.
وأشاد مدير عام شركة المشروبات الوطنية "كوكا كوال-

كاب���ي" عماد هندي به���ذا الحراك الرياض���ي المخصص
للفئات العمرية الش���ابة ،مؤكدا ان الشركة تسعى دائما
لتك���ون حاضرة وبش���كل قوي وفع���ال ف���ي المونديال،
مس���تذكرًا ان الش���ركة أدخل���ت الفرحة لقلوب الش���عب
الفلس���طيني حين وصل "كأس العالم" بنسخته االصلية
إلى فلسطين في محطته العربية األولى ضمن جولته حول
العالم.
وأب���دى الهن���دي س���عادته لتمك���ن آالف المواطنين
والمؤسس���ات األكاديمي���ة والحكومي���ة والمجتمعي���ة
والمدنية والرياضية والش���بابية ،زيارة ّ
مقر الش���ركة في
بيتونيا ،ونيل فرصة مش���اهدة النس���خة االصلية لكأس
العالم عن قرب والتقاط صورة تذكارية مع الكأس.
وأش���اد المدير التنفيذي لش���بكة بال س���بورت وسام
البخاري بهذه البطولة وبالش���راكة التي تربط بال سبورت
وشركة المشروبات الوطنية من جهة وجمعية برج اللقلق
من جهة ثانية.

توجيهات من اللواء ماجد فرج

المخابرات العامة تقدم مالبس وأدوات
رياضية لفريق الكرة بنادي هالل أريحا

رام الل���ه – اعالم المجل���س االعلى
للش���باب والرياضة :أنه���ى المجلس
االعل���ى للش���باب والرياض���ة كاف���ة
التحضي���رات االداري���ة والفني���ة
واللوجس���تية الخاص���ة بالمخيم���ات
الصيفية للطالئع للعام .2018
جاء ذلك على ضوء االجتماع النهائي
الذي ُعقد صباح اليوم االثنين في قاعة
المجلس االعلى ،بحض���ور ممثلين عن
الشركاء وهم  :وزارة التربية والتعليم،
جهاز الش���رطة الفلس���طينية ،هيئة
التوجي���ه السياس���ي والوطني ،جهاز
الضابط���ة الجمركي���ة ،س���لطة جودة
البيئ���ة ،الهالل االحمر ،وم���دراء دوائر
الش���باب والثقاف���ه ف���ي المحافظات،
باالضاف���ة ال���ى طاق���م االدارة العامة
للشؤون الشبابية.
ورحب محم���د صبيح���ات ،مدير عام
الش���ؤون الش���بابية ،بالحض���ور ونقل
تحيات اللواء جبري���ل الرجوب ،رئيس
المجلس االعل���ى واالمين العام ،الوزير
عص���ام القدوم���ي ،وثم���ن عالي���ا دور
الشركاء الذين بذلوا الكثير من الجهد
م���ن اجل إتم���ام التحضيرات بش���كل
يضمن نجاح البرنامج ،وأعلن اغلق باب
اس���تالم الطلبات للمخيمات الصيفية
بناء على توجيهات قيادة المجلس.
وبلغ���ت المحصل���ة النهائية لعدد
المخيم���ات المعتم���دة :محافظ���ات
ش���مال الضفة الغربي���ة  155مخيما،
ومحافظ���ات الوس���ط  ،63ومحافظات

جانب من االجتماع.

جن���وب الضف���ة  ،100ال���ى جان���ب
ّ
محافظات غزة التي سينفذ فيها 180
ّ
صيفيًا بمجم���وع  498مخيما
مخيم���ا
ّ
صيفي���ا ،باالضاف���ة ال���ى المخيمات
ّ
التي س���يتم تنفيذها في الش���تات
الفلسطيني ،في مخيمات اللجوء في
سورية ولبنان .
وأوض���ح صبيح���ات ان المخيم���ات
الصيفية سوف يسبقها عدة دورات
ولقاءات ،ومن المقرر ان تكون الخطوة
االولى دورة إع���داد المدربين ،الذين
س���يقومون في وقت الح���ق بتدريب
الطواقم الت���ي س���تقود المخيمات،
وتقرر ان س���تجري ال���دورة المكثفة،

لجنة الرياضة والبيئة تنظم
ماراثون الشهيدة رزان النجار
القدس – بال سبورت :أكد د .احمد حلس نائب رئيس لجنة الرياضة والبيئة،
توجه اللجنة إقامة مهرجان رياضي يحمل اس���م اميرة العودة الشهيدة رزان
النج���ار ،تنظمه لجن���ة الرياضة والبيئ���ة برعاية جمال عديل���ة رئيس اللجنة،
وبالتعاون مع جمعية انقاذ المستقبل الشبابي مبادرة "كرنفال رزان" في قطاع
غزة ،تكريمًا لروح مالك فلس���طين الشهيدة رزان النجار ،بحيث يشمل النشاط
على ماراثون رياضي ينطلق من محاذاة بيت الشهيدة رزان حتى مفترق خزاعة.
وس���يتم إقامة حفل تأبين الش���هيدة بحضور ش���خصيات وطنية ورياضية
ورفاق درب الشهيدة وعائلتها ،ومن ثم تكريم عائلة الشهيدة والفائزين.
وأضاف حلس ان اللجنة تتواصل مع كافة الجهات الرس���مية إلنجاح هذا النش���اط
والذي يأتي تكريمًا لروح إنسانة تجلت فيها قيم اإلنسانية لترتقي شهيدة الوطن.

عرض المالبس المقدمة من جهاز المخابرات العامة.

اريحا " -االيام" :اس���تقبل الرئيس الفخ���ري لنادي هالل اريحا،
رئيس البلدية س���الم غروف وفتحي براهمة رئيس مجلس ادارة
النادي ،وفدًا برئاس���ة مدير مخاب���رات اريحا واالغوار العميد بالل
حالوب ويوسف الفي عضو اتحاد الكرة ،ضم عددًا من كبار ضباط
الجه���از في امس���ية رمضانية ،بحضور امين س���ر النادي محمد
عاضي وامين الصندوق احمد ش���حادة والرئيس الس���ابق جمال
عاي���ش والمديرين التنفي���ذي واالداري وعدد م���ن ابناء النادي،
وتناول اللقاء مس���يرة النادي كمؤسسة وطنية شبابية والجهود
التي بذلت لتعزيز مكانتة ،خاصة انشاء المباني والمرافق العامة
التابعة له بدعم خاص من الرئيس الراحل ياسر عرفات والشهيد
فيصل الحس���يني ،وثم���ن الحضور جه���ود د.صائ���ب عريقات
ومحافظ المحافظة ورؤساء بلدية اريحا وابناء المحافظة لدعمهم
المستمر لكافة انشطة النادي منذ اكثر من عقدين من الزمن.
واس���تعرض رئي���س الن���ادي والرئي���س الفخ���ري محطات

كثي���رة م���ن العمل الرياض���ي والش���بابي ،وتع���اون مختلف
مكونات المجتمع مع ادارات النادي لتعزيز رس���التة الشبابية
والرياضية ،والمش���كالت المختلفة التي تعرقل تنفيذ برامج
وانش���طة مختلفة ،تقرر تنفيذها خاص���ة العجز المالي الذي
يمر به الن���ادي ،ونقل حالوب تحيات اللواء ماجد فرج الس���رة
وابناء القلعة الحمراء مقدما لهم التهاني.
واعلن حالوب عن تقديم المخابرات العامة مالبس���ًا وأدوات
رياضية لفريق الكرة بنادي هالل اريحا.
وثمن براهمة االهتمام الخاص للواء فرج بقطاع الشباب في
كافة محافظ���ات الوطن ،انطالقا من فهم���ة لالمن االجتماعي
وحماية شبكة االمان المجتمعي في ظل ظروف صعبة ومعقدة
يمر بها الوط���ن ،وثمن براهمة جهود الل���واء جبريل الرجوب
وسعية الحثيث لتطور الرياضة الفلسطينة والنهوض بها من
منظور وطني حضاري ذو رسالة انسانية عالمية.

يوم  20حزيران الجاري ،وتستمر ّ
لمدة
ثالثة ّايام ،وس���يبلغ عدد المشاركين
في الدورة 40 ،مدربًا من كال الجنسين.
ويتب���ع ال���دورة ،لق���اءات تجم���ع
المجلس االعلى م���ع مدراء المخيمات
ورؤساء األندية والمؤسسات الشبابية
ّ
والرياضي���ة الت���ي ستس���تفيد من
المخيمات ،وسيتم عقد ثالثة لقاءات،
في وسط وشمال وجنوب الضفة.
وف���ي نهاي���ة الش���هر الحال���ي،
ِ
س���تعقد  8ورش���ات تدريبي���ة ف���ي
محافظات الضف���ة و  5دورات مماثلة
في محافظ���ات غزة ،به���دف تأهيل
الطواق���م الت���ي س���تقود المخيمات

ويبلغ عددهم 1908 :منش���طين ،في
الضف���ة ،و 1080منش���طًا ف���ي قطاع
غزةو س���تقوم لجن���ة التقييم بعقد
ّ
للمقيمين في الش���مال
ثالثة لقاءات
والوس���ط والجن���وب ،ويبل���غ عددهم
حوالي ُ 200م ِّ
قيم ،في أواخر الش���هر
الجاري ،ويعول المجل���س كثيرا على
ّ
عملي���ة التقييم التي يتم من خاللها
استخالص العبر ومعرفة اإلشكاليات،
في حال حصوله���ا ،من اجل تفاديها
في األعوام التالية.
يذكر ان برنامج المخيمات الصيفية
للطالئع س���ينطلق في  9تموز المقبل
وحتى  18من نفس الشهر.

في الوقت ،الذي ما انفك فريق
ش���باب خان يون���س يرفع لواء
التحدي ،من خالل التصريحات
الصحافي���ة المتوات���رة ،والتي
تشير كلها إلى انه في الطريق
للقبض عل���ى الثالثية ،بانتزاع
كأس بطول���ة فلس���طين ،ف���إن
ه�ل�ال القدس يل���وذ بالصمت
ُ
المطبق ،وال ي���كاد ينبس ببنت
شفه على هذا الصعيد.
أس���لوبان ونهجان مختلفان،
تمام���ًا ،فالقائم���ون على فريق
ش���باب خان يون���س ،ينزعون
باتج���اه العزف عل���ى وتر رفع
الص���وت عاليًا ،كأحد أس���اليب
الح���رب النفس���ية ،المتبع���ة
في عالم الك���رة ،في حين وجد
القائم���ون عل���ى فري���ق هالل
الق���دس ،التكت���م والس���رية،
انتص���ارًا للحدي���ث الحس���ن
والصحي���ح" ..اس���تعينوا على
قض���اء حوائجك���م بالس���ر
والكتمان".
لغة التحدي ش���ائعة ودارجة
في عالم المنافس���ات الكروية،
وس���ائر األلع���اب التنافس���ية
األخرى ،فهي تزيد من منسوب
ُ
اإلثارة ،وتحف���ز الجماهير على
ارتياد المالع���ب ،وهذا أمر في
غاي���ة األهمية ،وه���ي ،أيضًا،
وسيلة نموذجية للترويج ،لكن
التوسع فيها ربما ينطوي على
جملة من المحاذي���ر ،خصوصًا
إذا لم تستند إلى قاعدة صلبة
ومكين���ة ،على نحو اس���تعداد
الفريق وجاهزيته وقدرته على
إصابة الفوز.
لغ���ة التح���دي ،وحده���ا ،ال
تكف���ي ،ففي عالم الكرة هناك
فترة ج���س نبض قد تمتد إلى
خم���س عش���رة دقيق���ة ،ومن
خالله���ا يس���تطيع الم���درب،
الذك���ي والموه���وب والكف���ؤ،
أن يكش���ف أوراق الفري���ق
المناف���س ،وم���ا إذا كان قادرًا
على ترجمة تحديه إلى نتائج
ُ
إيجابي���ة وأه���داف تعان���ق
الشباك ،أو انها مجرد فقاعات
صابون مؤقتة.
بانتظار العشرين من الشهر
الجاري ،وهو موعد ذهاب كأس
فلسطين بين شباب خان يونس
وضيفه الثقيل هالل القدس.
أمني���ات النج���اح للفريقين،
ألننا نقف على نفس المسافة
منهما.
newsaqa@hotmail.com

نظمها نادي ثقافي طولكرم

فريق جمعية فلسطين يتوج بكأس خماسيات
البطولة النسوية وشابات طولكرم وصيفا

فريق الشهيد صفوت مهدي ّ
يتوج
بلقب بطولة شهداء المغازي الرابعة

ُ
غزة " -االيام" :ت ّوج فريق الشهيد صفوت مهدي بلقب بطولة شهداء المغازي الرابعة
لكرة القدم والتي أقيمت خالل شهر رمضان الجاري على ملعب خدمات المغازي.
وأقيمت البطولة برعاية د.أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،
وأحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
وتفوق فريق الش���هيد صفوت مهدي على منافس���ه فريق الش���هيد عائد النجار
بنتيجة ( ،)2/5في المباراة الختامية المثيرة منذ بدايتها حتى نهايتها.
س���جل أهداف :إبراهيم النتي���ل ( )2وأنس مهدي ( )2ومهند الللي ،فيما س���جل
لفريق الشهيد النجار عبيدة الرجود (.)2
وت���وج الفري���ق الفائز ب���كأس وميداليات المرك���ز األول ،فيما فاز الخاس���ر بكأس
وميداليات المركز الثاني.
وتم تكريم عائلة ش���هيدة مس���يرات العودة وصال الشيخ خليل ،وعائلة الشهيد
جم���ال مصلح وفاز الالعب رامي حم���دان بلقب ّ
هداف البطول���ة ،وإبراهيم المغاري
أفضل حارس مرمى ،وعبيدة الرجودي أفضل العب.

جانب من حفل التتويج.

طولكرم  -محمد عراقي :نظم نادي ثقافي طولكرم بطولة
كروية للخماسيات لآلنسات تحت سن  15سنة على صالته
الرياضي���ة المغلقة بمش���اركة أربعة ف���رق وهي :ثقافي
طولكرم "المضيف" ،ش���ابات طولكرم ،جمعية فلس���طين
ومركز طولكرم ،وجرت ضمن برنامج الش���راكة المميز بين
النادي الثقافي والفيدرالية الرياضية الفرنسية.
وأقيمت البطول���ة بنظام الدوري م���ن دور واحد وتقابل
األول والثان���ي في المب���اراة النهائية حي���ث توج فريق
جمعية فلس���طين بعد فوزه الصعب على شابات طولكرم

بركالت الجزاء  1-3ليتوج باللقب بعد مش���وار مميز حيث
فاز فري���ق الجمعية في جميع مبارياته وس���جل  14هدفًا
وتلقت شباكه هدفين فقط.
وتوجت العبة ش���ابات فلسطين ماس���ة أبو عواد هدافة
للبطولة فيما ذهب لقب أحس���ن العبة في البطولة لالعبة
شابات طولكرم رانية عميرة.
حكم المباريات :محمد قفيني ومحمد أبو الحسن
س���جل المباريات :يوس���ف مبروك ووائل سعيد وأحمد
الشلبي.

