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تـسـتـضـيـفـهـا إنـدونـيـسـيـا

"األولمبي" يس��تهل مشواره في األسياد بمواجهة الصين تايبيه اليوم
كتب أشرف مطر:
يس���تهل المنتخب األولمبي ،مشواره ،في دورة األلعاب
اآلسيوية التي تس���تضيفها اندونيس���يا بلقاء منتخب
ً
مس���اء بتوقيت جاكرتا،
الصين تايبيه ،الس���اعة السابعة
الثالث���ة بتوقيت فلس���طين ،في اطار لق���اءات منتخبات
المجموع���ة األولى الت���ي تضم أيضًا :اندونيس���يا الدولة
المنظمة ،الوس ،هونغ كونغ.
ووصلت بعثة كرة القدم إلى مقر اقامتها في العاصمة
جاكارتا ،بعد انتهاء مشاركتها في دورة فيتنام الدولية
الودي���ة ،إضافة النضمام الثالثي فوق س���ن الـ  23س���نة
وهم :عبد اللطيف البهداري وسامح مراعبة والحارس رامي
حمادة.
واس���تعد المنتخب األولمبي بش���كل جي���د للغاية قبل
انط�ل�اق البطول���ة من خالل معس���كر ُعمان لمدة أس���بوع
وخوض مباراتين وديتين ،إضافة لبطولة فيتنام الدولية
الودية التي حل خاللها األولمبي في المركز الثاني برصيد
 4نقاط من فوز وتعادل وخسارة ،حيث تمكن المنتخب من
الفوز على بطل آسيا منتخب أوزبكستان في الصين (،)1/2
وخس���ر بصعوبة أمام وصيف بطل آس���يا منتخب فيتنام
( ،)2/1وتع���ادل أم���ام ُعمان ف���ي المباراة الثالث���ة (،)1/1
وبالتالي بات في أفضل جاهزية ممكنة.

ووصل عناصر المنتخ���ب األولمبي إلى حالة فنية عالية
بعد التحضير الجيد للغاية لتل���ك البطولة ،ومع انضمام
ثالثي المنتخب األول زادت خيارات المدير الفني الكابتن
أيمن صندوقة.
ً
على أي حال فإن المنتخب األولمبي مطالب أوال بالجدية
ف���ي التعامل م���ع لق���اءات ال���دور األول وحس���م األمور،
فالمنتخب األولمبي أفضل من جميع منتخبات المجموعة
التي سيواجهها ،لكنه مطالب بأن يؤكد هذا الفارق داخل
البساط األخضر.
أه���م ما يمي���ز األولمبي أنه يملك ش���خصية خاصة به،
ويؤدي مبارياته عب���ر أداء جماعي منظم في كل الخطوط،
كما أنه يملك مواهب كبيرة يتقدمها النجم عدي الدباغ،
المهاج���م الواعد للكرة الفلس���طينية وصاح���ب الحلول
الكثيرة ،إضافة لزميليه عمر الش���ريف العب وادي دجلة
المص���ري وعمر جه���اد ،ومعهم طبعا الالع���ب المخضرم
سامح مراعبة ،وهو ما يجعلنا نشعر باالطمئنان بخصوص
البداية القوية المنتظرة للفدائي األولمبي.
وكان منتخبن���ا األولمب���ي خاض تدريب���ه األول واألخير
أم���س ،ولمدة س���اعة واحدة فق���ط للحص���ة التدريبية،
رك���ز فيه���ا المدير الفني أيم���ن صندوقة عل���ى الجانب
التكتيكي والكرات العرضية ،إضافة إلى عملية االسترخاء
واالستشفاء لالعبين.

دوري  :2004ط��ارق يتف��وق عل��ى العبيدية
وينهي مرحلة الذهاب متصدرًا مجموعته

أشبال طارق بن زياد.

الخليل  -غي���ث غيث :اختتم فريق ن���ادي طارق بن زياد
مرحلة الذهاب متصدرًا المجموعة األولى برصيد  16نقطة،
بفارق نقط���ة واحدة عن صاحب المرك���ز الثاني أكاديمية
الظاهري���ة الذي بقيت له مباراة واحدة أمام ش���قيقه صور
باهر.
وتفوق أشبال طارق بن زياد على فريق العبيدية بنتيجة
( )0/1في المباراة التي جرت أحداثها مس���اء األربعاء ،على
اس���تاد الحس���ين بن علي الدولي في مدينة الخليل ،وذلك
ضمن منافسات األس���بوع السابع واألخير من مرحلة ذهاب
الدوري المركزي في الضفة الغربية لمواليد 2004م.

انطلقت المباراة س���ريعة وقوية م���ن كال الطرفين ،وبادر
أبناء طارق بالهج���وم ،حتى حصلوا على ركلة جزاء ،تصدى
لها منذ بداية الشوط األول محمد البطش اودعها في شباك
العبيدية معلنًا عن ميالد الهدف الوحيد في المباراة.
وفي المقابل ،لم يقف أبناء العبيدية مكتوفي األيدي بل
حاولوا بكل الطرق من أج���ل تعديل النتيجة ،لكن صالبتي
ً
الدفاع والحارس حالتا دون ذلك ،واستمر اللعب سجاال بين
ً
الفريقين ،مح���اوال كل منهما التس���جيل لكن دون جدوى
حتى أعل���ن الحكم عن نهاية المباراة بف���وز طارق بن زياد
بهدف وحيد.

محمود السقا
أن  %33.1م���ن الش���باب
الفلسطيني ،يمارسون الرياضة
بشكل منتظم ،بواقع  %35.6في
الضفة الغربية مقابل  %29.0في
قطاع غزة.
أن الدكتور يوس���ف األحمد
أفت���ى بتحري���م إرس���ال أطفال
المس���لمين للتدرب ،كرويا ،في
نادي ريال مدريد االس���باني ،ألن
اسبانيا بالد كفر.
ان الالع����ب المصري محمد
صالح سجل  44هدفا في ً 52
لقاء
خاضها مع فري����ق ليفربول في
مختلف المسابقات موسم 2017
– .2018
جانب من تدريبات األولمبي أمس في جاكرتا.

وأك���د صندوقة اكتمال جاهزية عناصر المنتخب وعدم وجود إصابات ،منوها
إلى غياب الالعب س���عدو عبدالس�ل�ام نتيجة رفض ناديه السماح له البقاء مع
المنتخب لحاجتهم إليه ،علما أنه العب مميز ويمتلك إمكانيات مميزة ،وكذلك

األم���ر مع الالعب محمد الكايد ،فيما محمد درويش المفترض أن يلتحق بتاريخ
 12آب ،وق���د يخوض آخر لقاءين من دور المجموعات ،فيما تم اس���تبعاد محمد
هاشم لإلصابة.

وطن "النش��امى" يضع حدًا لمسيرته الكروية
غزة  -إيهاب أبو الخير :قرر صخرة
الدف����اع والنج����م محمد الس����ميري
المع����روف ب����ـ "وط����ن" وض����ع ح����د
لمس����يرته الكروية واالعت����زال من
صف����وف ش����باب خان يون����س ،بعد
���يرة حافة بالعط����اء والتضحية
مس� ٍ
امتدت لـ����ـ  15عامًا مدافعًا عن ألوان
فريقه النشامى.
"وطن" اس����م على مس����مى ،فكان
بمثابة الوط����ن لزمالئه والعبيه وكل
من ع����رف هذا الالعب ال����ذي كان ال
ي����كل وال يمل دفاعًا ع����ن فريقة في
كل المحطات.
ً
كان مثاال للروح واإلصرار والعزيمة
داخل وخارج الملعب ،فكل من جاور
هذا الالع����ب ،كان يؤكد اس����تمداد
ال����روح والحماس للدفاع عن ش����باب
خان يونس.
وط����ن صاح����ب  35عام����ًا يق����ول:
قضيت أجمل أيام عم����ري في ربوع
نادي ش����باب خان يونس وكان الزمًا
لهذه المحط����ة "االعتزال" التي ال بد
منها بالرغم من صعوبتها.
وقدم وطن كلمات الشكر لجماهير

أن التونس���ي فخر الدين بن
يوسف ،سجل الهدف رقم 2500
في تاريخ كأس العالم.
أن اإلسباني "بيب غوارديوال"
المدير الفني لفريق "مانشستر
س���يتي" االنكليزي ت���وج بلقبه
الرابع والعشرين ،خالل مسيرته
التدريبية ،التي بدأت قبل عشرة
أعوام.

محمد السميري الملقب بـ "وطن" يرفع درع الدوري العام الذي أحرزه النشامى هذا الموسم الماضي.

النش����امى الوفي����ة الت����ي س����اندت
الفري����ق ف����ي كل الظ����روف ،معتبرًا
جماهير النش����امى العامل والعنصر
األساسي في إنجازات الفريق.
وأشاد وطن بدور إدارة النادي التي
تولت منذ فت����رة تواجده في النادي

وكذلك زمالئه الالعبي����ن ،واألجهزة
الفني����ة واإلداري����ة ،متمني����ًا له����م
التوفيق خالل المرحلة المقبلة.
وأك����د وط����ن أن م����ا قدم����ه خالل
مس����يرته مع الفريق ه����و قليل من
أجل النش����امى ،معربًا عن س����عادته

بالتتويج مع الفريق ببطوالت الدوري
المختلفة.
محم����د الس����ميري (وط����ن) حقق
مع النش����امى بطولة ال����دوري العام
 200و 2011وبط����ل ال����دوري والكأس
ووصيف كأس فلسطين العام .2018

اتحاد الش��مال يسحب قرعة دوري الدرجة الثالثة
نابلس " -األيام" :أجرى اتحاد كرة القدم "فرع الش���مال"،
قرع���ة دوري الدرج���ة الثالثة للموس���م  ،2019 - 2018في
مق���ر اتحاد الش���مال (نابلس) ،بحض���ور مندوبي األندية
المش���اركة ،وتم خالل االجتماع الكش���ف ع���ن ألوان الزي
الرسمي واالحتياطي لكل فريق مشارك.

وتش���ارك ف���ي دوري الدرج���ة الثالثة اندية :الس���يلة
الحارثي���ة ،حطي���ن ،فرع���ون ،اهلي بالط���ة ،عوريف ،كفر
الديك ،برطعة ،عرابة ،عتيل ،طمون.
وبن���اء عل���ى القرعة ج���اءت مباريات االس���بوعين األول
والثاني على النحو التالي:

األسبوع األول

األسبوع الثاني

 عرابة  +حطين ،على ملعب طولكرم. السيلة الحارثية  +طمون ،على ملعب نابلس. برطعة  +عوريف ،على ملعب طولكرم. أهلي بالطة  +كفر الديك ،على ملعب قلقيلية. -عتيل  +فرعون ،على ملعب طولكرم.

 عرابة  +طمون ،على ملعب نابلس. حطين  +عوريف ،على ملعب نابلس. السيلة الحارثية  +كفر الديك ،على ملعب طولكرم. برطعة  +فرعون ،على ملعب نابلس. -أهلي بالطة  +عتيل ،على ملعب قلقيلية.

ف��رق أحياء غزة القديمة تتنافس كرويًا  ..اليوم
غ���زة  -دائرة اإلع�ل�ام :يواصل اتح���اد الرياضة للجميع
واأللعاب الش���عبية توس���يع نطاق التفاع�ل�ات الرياضية
والمجتمعي���ة والثقافي���ة بوتيرة عالية ،وس���ط التفاف
جماهيري وشعبي ورس���مي حول برامجه ونشاطاته التي
أشعلت الساحة بالمنافسة والمشاركة الواسعة.
ومن المقرر أن تنطلق اليوم الجمعة ،بطولة غزة هاش���م
الكروية لف���رق أحياء المدينة القديمة برعاية مؤسس���ة
خليل الوزير وبمشاركة كبيرة ،حيث عقدت اللجنة الفنية
اجتماعا موس���عا بحضور مندوبي الفرق ،وتمت مناقش���ة
كافة األمور والترتيبات الخاصة بنظام ولوائح البطولة.
وأك���د أس���امة فلفل نائ���ب رئي���س االتح���اد أن كافة
التحضيرات والتجهيزات استكملت ،وتم تشكيل اللجان

إلنجاح مش���روع البطولة ،وكش���ف عن موعد االنطالقة في
تمام الس���اعة الثامنة صباحا على ملعب العميد المعشب
بمدينة غزة.
وسوف يقوم بإدارة المباريات حكام االتحاد المعتمدون،
وسوف يفتتح البطولة موس���ى الوزير نيابة عن مؤسسة
خليل الوزير.
وش���دد فلفل عل���ى عدم مش���اركة أي الع���ب من العبي
األندية المسجلين رسميا في كشوف االتحاد الفلسطيني
لكرة القدم ،وأضاف في حالة إثبات وجود أي العب مسجل
باالتحاد سوف يتم شطب الفريق ونتائجه نهائيا وسوف
تتخ���ذ اإلج���راءات الرادعة بع���دم مش���اركته قطعيا في
بطوالت ونشاطات وبرامج االتحاد.

بسبب األوضاع األمنية في قطاع غزة

اتحاد الترايثلون يؤجل بطولة فلسطين
غزة " -وفا" :قرر االتحاد الفلسطيني للترايثلون تأجيل بطولة
فلسطين للترايثلون (س���باحة ،دراجات ،جري) ،بسبب العدوان
اإلسرائيلي على قطاع غزة ،والتي كان من المزمع أن تقام صباح
يوم غد الس���بت ،على أن تقام الس���بت الذي يليه  18من نفس
الشهر على بحر مدينة غزة.
وقال رئيس االتحاد محمد أبو طير إنه بسبب األوضاع األمنية
السائدة وحفاظا على سالمة الالعبين والطواقم الفنية واإلدارية
القائمة على البطولة ،قرر مجل���س إدارة االتحاد خالل اجتماعه
الذي عقد أمس ،في مقره ف���ي اللجنة االولمبية في مدينة غزة
تأجيل البطولة إلى يوم السبت  18آب الجاري ،وأضاف انه كذلك
تم تدارس كافة التحضيرات واالس���تعدادات للطواقم الفنية

الت���ي أبدت جاهزيتها التامة لعقد البطولة في أي وقت يضمن
سالمة الالعبين والطواقم الفنية واإلدارية والجمهور.
يذكر أن رياضة الترايثلون (الثالثي الحديث) وتش���تمل على
ث�ل�اث رياضات معا س���باحة 750م ،ودراج���ات  20كم ،وجري 5
كم .وهي رياضة حديثة النش���أة في فلسطين ،ويتمتع االتحاد
الفلس���طيني للترايثلون بعضوية كل م���ن االتحادات :الدولي،
واآلسيوي ،والعربي.
وتمن����ى أبو طير الس��ل�امة التام����ة ألبناء ش����عبنا وأن تكلل
الجهود بوقف الع����دوان وبالنجاح في ع����ودة اللحمة الوطنية
الفلس����طينية وإنهاء االنقس����ام ،وان يعم األمن واألمان ربوع
فلسطين الحبيبة

أن المهاج���م االنكلي���زي
"هاري كين" ،انض���م إلى العبين
انجليزيي���ن تمكنا من تس���جيل
"هاتري���ك" ثالث���ة أه���داف في
المونديال ،وهما" :جيف هرست"
ف���ي نهائ���ي موندي���ال انكلترا
 ،1966وجاري لينكر في مونديال
المكس���يك  1986عندما س���جل
ثالثي���ة ف���ي مرمى بولن���دا في
المونديال الروسي .2018

مروان شيخ العيد (رقم .)5

شيخ العيد  ..رابع صفقات األخضر الرفحي
كتب سلطان عدوان:
أعل���ن نادي خدمات رفح عن ضم المدافع مروان ش���يخ العيد ،قادمًا من جاره
الشباب ،لتعزيز صفوف الفريق األول لكرة القدم.
ويعتبر شيخ العيد من المدافعين البارزين ،إذ سبق له التتويج بالعديد من
األلقاب مع فريقه السابق.
ويشكل انضمامه لخدمات رفح إضافة قوية لخط دفاع الفريق األخضر.
وكان الفريق قد جدد عقود أبرز العبيه من بينهم عطايا جودة وأحمد ضهير
وأحمد جرب���وع وهالل غواش ومعت���ز النحال ومحمد حج���اج ومحمود النيرب
وجهاد أبو رياش ومحمد الجرمي.
وضم الحارس محمود الجزار والمدافع محمود الش���يخ العيد من القادس���ية
والمهاجم أحمد حماد من الشوكة.
واستعاد العبه سعد القاضي من خدمات جباليا ،في حين سمح لالعبه أحمد
اللولحي خوض تجربة جديدة مع اتحاد خان يونس على س���بيل اإلعارة ،وأعار
عشرة العبين للقادسية في إطار صفقة تبادلية.
وواف���ق عل���ى العرض ال���ذي تقدم ب���ه فريق مؤسس���ة البيرة ،أح���د أندية
المحافظات الشمالية ،لضم المدافع أحمد البهداري على سبيل اإلعارة.
وواصل تدريباته بقيادة المدير الفني إس�ل�ام أبو عريضة بمش���اركة جميع
العبي���ه ،اس���تعدادًا للدوري الممتاز المقرر انطالقه في الس���ابع من الش���هر
المقبل.
وتفوق الفريق في تجاربه الودي���ة أمام خدمات خان يونس والعطاء وأهلي
النصيرات.
وأعل���ن مجلس اإلدارة موافقته على المش���اركة في البطول���ة الكروية التي

تنظمها مؤسس���ة أمواج ألندي���ة الدرجة الممتازة ،تحت إش���راف اتحاد كرة
القدم ،خالل أيام.
ويتطلع خدمات رفح صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة إلى الظهور بشكل
الفت واقتحام حلبة المنافسة لتزيين خزائنه بألقاب جديدة.
ولم يحقق الفريق المطلوب خالل الموس���م المنصرم واختتم مشواره ثانيًا،
خلف شباب خان يونس ،على الئحة ترتيب الدوري.
وودع بطولة كأس أندية المحافظات الجنوبية بعد خسارته من جاره الشباب
في الدور ربع النهائي.
يش���ار إلى أن الفريق األخضر هو أكثر األندي���ة تتويجًا بلقب الدوري بواقع
 4م���رات ،باإلضافة إلى خمس���ة ألقاب أخ���رى ،إذ توج بالكأس مرتين وس���وبر
فلسطين مرتين وسوبر غزة مرة واحدة.

نهائي الدوري النس��وي الخماس��ي يوم  16آب
القدس – دائرة اإلعالم باالتحاد :أعلنت الدائرة النسوية باالتحاد الفلسطيني
لكرة القدم ،أمس ،عن موعد ومكان إقامة نهائي الدوري النس���وي الخماس���ي،
بين فريقي اتحاد نابلس وديار بيت لحم ،وذلك في تمام الس���اعة السادس���ة
والنصف من مس���اء يوم الخميس  16آب الجاري ،على صالة ماجد أسعد بالبيرة،
برعاية بنك فلسطين وبرنامج فلسطينية.
وأشارت الدائرة النسوية إلى أن مباراة تحديد المركز الثالث ،ستقام في ذات
اليوم ،على صالة ماجد أس���عد أيضًا ،بين فريقي دورا القرع وبيت س���احور ،في
ً
مساء.
تمام الساعة الخامسة والنصف

أن فريق ليفربول االنكليزي،
تص���در قائم���ة األندي���ة األكثر
إنفاق���ا ف���ي ال���دوري االنكليزي
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مليون جنيه استرليني ،من أجل
شراء العبين.
newsaqa@hotmail.com

اتحاد السلة يبدأ
باستقبال طلبات
القيد والتسجيل
رام الله  -إع��ل�ام اللجنة األولمبية:
أعلنت لجنة تسيير أعمال اتحاد كرة
السلة ،عن بدء استقبال طلبات القيد
والتس����جيل وفقًا لألنظمة واللوائح
القانونية ،بما ال يتعارض مع قوانين
االتحاد الدولي لكرة السلة.
وطالب����ت اللجن����ة جمي����ع األندية
المعني����ة بااللت����زام بم����ا ج����اء في
التعمي����م والتعليم����ات حس����ب
األصول.
وتقوم اللجنة المفوضة برئاس����ة
مفيد عبد الله كقائم بأعمال رئيس
لجنة المس����ابقات بمتابع����ة اعمال
القيد والتسجيل وضبط األمور.
وأش����ارت إل����ى أن مق����ر لجن����ة
المس����ابقات س����يكون ف����ي اللجنة
األولمبي����ة ،يومي����ًا وحس����ب المدة
المقررة بالتعميم ،والتي ستستمر
حتى  25من شهر آب الجاري.
وأوضحت اللجن����ة أن أي مالحظات
نظامية بش����أن ما جاء في التعميم
يمكن نقاش����ها ف����ي اجتماع خاص
مع مف����وض األندية ،يح����دد موعده
بالتنس����يق مع رئيس لجنة تسيير
األعمال والمسابقات أو ضمن اجتماع
الجمعية العمومية .2018/9/6

غزة :تعديل على نظام
التأهل في البطولة
التنشيطية
غزة " -األيام" :نظرًا لتضارب األيام
والتواري���خ بي���ن مباري���ات البطولة
التنش���يطية التي ينظمها ويشرف
عليها اتحاد الكرة برعاية مؤسس���ة
أمواج اإلعالمية واألجندة الرس���مية
لالتحاد من حيث مباراة السوبر التي
س���تقام يوم  ،8/31وانطالق الدوري
العام يوم  9/7المقبل ،وبعد التشاور
بين لجنة المس���ابقات وعبد السالم
هنية رئيس المؤسسة الراعية وبعد
الرجوع إلى اتحاد الكرة ،تقرر إدخال
تعديل عل���ى المادة  3م���ن الالئحة
الداخلية م���ن البطولة ليصبح تأهل
أول كل مجموع���ة فق���ط لل���دور قبل
ً
النهائي بدال من فريقين.
وتدع���و لجنة المس���ابقات األندية
إل���ى تس���ليم كش���وفات الالعبي���ن
ف���ي موعد أقصاه يوم الس���بت 8/11
العتماده من لجنة شؤون الالعبين.

