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تـرجـي واد الـنـيـص يـغـزو مـرمـى مـركـز بـالطـة بـثـنـائـيـة
كتب محمد أبو حنون:
تأهل فريقا ترج���ي واد النيص ومرك���ز بالطة للدور
نص���ف النهائ���ي م���ن بطولة أبو عم���ار ،بع���د انتهاء
المواجه���ة الت���ي جمعتهما ،أمس ،ضمن منافس���ات
الجول���ة األخيرة من دوري المجموع���ات ،والتي انتهت
لصالح واد النيص بهدفين مقابل ال شيء.
وتأهل واد الني���ص كأول للمجموعة برصيد  ٩نقاط،
ثان من
فيم���ا عبر بالط���ة الذي يملك  ٦نق���اط كأفضل ٍ
المجموعات الثالث.
وحاول بالطة منذ الدقائق األولى الوصول إلى مناطق
الترج���ي الخلفية ،التي اتس���مت بالتمرك���ز الدفاعي
الجيد.
وتحصل بالطة في الدقيقة الخامس���ة على ركلة حرة
مباش���رة ،نفذها فادي سلبيس وسددها أرضية قبل أن
ترتطم بالدفاعات وتتحول إلى ركلة ركنية.
وبعده���ا بدقيقتين صن���ع الترجي هجم���ة مرتدة،
حينم���ا انطلق محمد نضال من الجهة اليس���رى صوب
مناط���ق بالطة ،ليمررها إلى يعق���وب أبو حماد المنفرد
قبل أن يقطعها الحارس من بين أقدامه.
وفي الدقيقة  ،١٤احتس���ب الحكم ركلة حرة مباشرة
لواد النيص ،نفذها أش���رف نعمان وسدد الكرة ،لكنها
خرجت بجانب القائم األيسر.
وس���دد العب بالطة كامل قرعان في الدقيقة  ،١٧كرة
من خارج الصندوق ،وصلت سهلة لحارس المرمى.
وكاد بالط���ة أن يفتتح التس���جيل ف���ي الدقيقة ،٢١
عندما سدد عمر أردنية كرة زاحفة من داخل الصندوق،
خرجت بمحاذاة القائم األيمن.
وبعدها بثالث دقائق س���نحت فرص���ة أخرى لبالطة،
عندما س���دد أدهم أب���و رويس كرة من على مش���ارف
الصندوق ،علت العارضة وخرجت.
واصل بالطة ضغطه على مناطق الترجي ،معتمدًا على
الكرات القصيرة ،لكنه افتق���د إلى النجاعة الهجومية
المطلوبة عند المرمى.
انخفض رتم اللقاء في الثلث األخير من الشوط األول

الذي تخلله عدة وقفات بسبب اإلصابات.
وافتقد واد النيص ف���ي جانبه الهجومي الذي حضر
بمناس���بات قليلة إلى اللمس���ة األخيرة عن���د منطقة
عمليات بالطة.
وبعد  ٥دقائق على بداية الشوط الثاني ،صوب العب
الترج���ي محمد نضال كرة قوية م���ن داخل الصندوق،
تألق الحارس سائد أبو سليم في التصدي لها.
وتحص���ل بالطة على ركلة حرة مباش���رة في الدقيقة
 ٥٥من الجبهة اليس���رى ،نفذها فادي س���لبيس ،لكن
الحارس توفيق أبو حماد نجح في إبعادها.
وبعده���ا بثالث دقائ���ق ،كاد واد النيص أن يس���جل
الهدف األول حين قطع محمد نضال الكرة من المدافع
وتوغ���ل داخل منطق���ة الجزاء ،وس���ددها لكنها جاءت
بجوار القائم األيمن.
ّ
ورد بالط���ة في الدقيقة  ٦١م���ن تصويبة لالعب خالد
سالم تصدى لها الحارس.
وف���ي الدقيقة ّ ،٧٠
حول ثائر جبور كرة عرضية داخل
ّ
الصندوق إلى محمد نضال الذي سدد وسط مضايقات
الدفاع لتخرج بجوار القائم األيسر.
واحتس���ب الحكم في الدقيقة  ٧٨ركلة حرة مباشرة
من مكان بعيد نسبيًا ،نفذها أشرف نعمان وسدد الكرة
لتستقر بين يدي حارس المرمى.
وتحص���ل واد النيص على ركلة جزاء في الدقيقة ،٨٥
انبرى لها أشرف نعمان وأودع الكرة الشباك.
وفي الوقت بدل الضائ���ع ،أضاف واد النيص الهدف
الثان���ي عن طريق ف���راس نعمان من تس���ديدة داخل
الصندوق.
تشكيلة فريق ترجي واد النيص :في حراسة المرمى:
توفي���ق أب���و حماد ،الالعبون :س���ميح أبو حم���اد ،غالب
يوسف ،أحمد جمال ،فراس نعمان ،محمد نضال ،محمد
زيدان ،جهاد صقر ،أشرف نعمان ،يعقوب أبو حماد.
تشكيلة فريق مركز بالطة :في حراسة المرمى :سائد
أبو سليم ،الالعبون :فادي سلبيس ،أحمد زريق ،خالد أبو
بكر ،يوس���ف أبو رويس ،عدي خروب ،عمر أردنية ،خالد
سالم ،أدهم أبو رويس ،مراد إسماعيل ،ثائر جبور.

ُ
الخطيب يشيد بالتوسع الكبير بالمخيمات
الصيفية للطالئع في قطاع غزة
غزة  -حن���ان الريفي  -إعالم المجلس األعلي للش���باب
والرياضة :قال الدكتور يحيى الخطيب ،مدير عام الجنوب
في المجلس االعلى للش���باب والرياض���ة :إن الطالئع في
القطاع بحاجة ماس���ة إلى البرامج الترفيهية والتعليمية
التي تدعمهم نفس���يا وتعزز ثقتهم بأنفس���هم مشيرا
الى ان الهدف الرئيس للمخيمات أن تس���اهم في ادخال
البسمة علي األطفال ،وان يعيشوا جوا مختلفا في سبعة
أي���ام ُيبدعون فيه���ا ُويعبرون عما بداخله���م ،من خالل
الزواي���ا المختلفة من تعبي���ر إبداعي ومس���رح وفلكلور
شعبي وفن تش���كيلي والعاب والتي تعتبر داعما نفسيا
ومعنويا للطالئع.
وأكد الخطي���ب وجوب اس���تمرار المخيم���ات ما دامت
هناك قيادة حكيمة للمجلس االعلي للش���باب والرياضة
على رأسها اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس ،واالمين
الع���ام الوزير عصام القدومي ،مصرة على تقديم خدمات
برنامجي���ة لألطفال ف���ي المحافظ���ات الجنوبية ،موضحا
أن هن���اك إرادة قويه عند القيادة لدعم أطفال وأش���بال
القطاع.
وأش���ار د .الخطيب إلى انطالق عدد كبير من المخيمات
في قطاع غزة أوجد حالة مميزة لدى الطالئع ،بوجود ""235
مخيم���ا صيفيا للمجلس االعلي ،مؤكدا أن الرئيس الراحل
ياسر عرفات كان يدعم فئة األطفال والجميع يشهد على
المشاريع التي قام بها خدمة للطفل.
وخت���م د .يحيى قائال :إن األطف���ال ثروتنا وهم وصية

د .يحيى الخطيب.

الرئيس إذ إنهم الش���يء الوحيد ال���ذي يجب أن نحافظ
عليه ،ووجه رسالة للقيادة الوطنية الفلسطينية ،تتضمن
أن إصرارهم وحرصهم عل���ى تنفيذ المخيمات في قطاع
غزة وبهذا العدد الكبير مقارنة بالس���نة الماضية يعتبر
دعما للقضية الفلس���طينية ،ورس���الته أيضا زيادة عدد
المخيمات في السنوات القادمة.

جانب من لقاء الترجي ومركز بالطة.

تشكيل نواة
الجهازين الفني
واإلداري لمنتخب
كرة السلة

(عدسة :قدري سالمة)

رام الل����ه  -إع��ل�ام اللجن����ة
األولمبية :أعلنت لجنة تسيير
أعمال اتحاد كرة الس����لة عن
تش����كيلة نواة الجهاز الفني
واإلداري للمنتخ����ب الوطن����ي
للعب����ة ،تحضيرًا للمش����اركة
اآلس����يوية ف����ي البحرين في
شهر أيلول المقبل.
وأوضح����ت اللجن����ة أنه تم
تعيي����ن إبراهي����م حب����ش
مديرًا فني����ًا للمنتخب وعزيز
طينة مديرًا إداري����ًا لمتابعة
اس����تكمال تش����كيل الطاقم
الفن����ي واإلداري والطب����ي
للمنتخ����ب بالتنس����يق م����ع
اللجنة الفنية.
ودعت اللجن����ة كافة إدارات
األندية األعض����اء في االتحاد
االلت����زام بدع����وة الالعبي����ن
المرش����حين للمش����اركة م����ع
ً
المنتخ����ب ،منوه����ة إل����ى أن
دوائر االختصاص في اللجنة
األولمبي����ة س����تعمل عل����ى
مس����اعدة الطاق����م المكل����ف
بما يخدم الوطني����ة والفنية
م����ن أجل االس����تعداد للحدث
الق����اري بالش����كل المطلوب،
وش����ددت اللجنة على ضرورة
االلت����زام بالدع����وة الموجهة
لالعبين وبالمواعيد المحددة.

تحت شعار" :القدس العاصمة األبدية لفلسطين"..

ألس��نة الطالئع تلهج بالثناء عل��ى المجلس األعلى
ردًا على إطالق المخيمات الصيفية في قطاع غزة
غ����زة  -حنان الريفي  -إعالم المجلس األعلى للش����باب والرياضة :تفقد وفد
من المجلس األعلى للش����باب والرياضة يتقدمه نهرو الحداد ،مس����ير أعمال
المجلس في المحافظات الجنوبية ،ونائبه إبراهيم أبو الش����يخ ،والمدير العام
حس����ن صباح وهش����ام أبو زايد مدير عام مجلس الوسط ،والصحافي المتميز
يوسف بعلوشة مخيمات طالئع فلسطين في المحافظة الوسطى.
ف����ي مخيم نادي ش����باب الزوايدة كانت مجريات زوايا المخيم تتم حس����ب
الخطة الموضوعة من مدير المخيم والمنش����طين ،وعبر األطفال عن فرحتهم
وس����عادتهم بزوايا المخيم ،وش����كر مدير المخيم عالء سعد المجلس األعلى
عل����ى جهوده الكبيرة ف����ي اقامة مخيمات الطالئع الصيفي����ة للعام  ،2018ما
كان له األث����ر االيجابي في نفوس اآلف األطفال الذين يحتاجون لمس����احات
فرح ومرح.
وفي مخيم بصمة أمل المنظم من أكاديمية المس����تقبل أللعاب القوى في
مدينة دير البلح كانت زوايا المخيم شعلة في النشاط وقال الصادق سبيتان
( )14عاما :اكتش����فت نفس����ي في زاوية الرس����م ومن خاللها رسمت شخصية
"حنظلة" التي كان الش����هيد ناجي العلي رس����ام الكاريكاتير الفلس����طيني
العالم����ي مبتكرها ،كما رس����مت أنا وزمالئي خارطة فلس����طين وكتبنا عليها
أس����ماء الق����رى والب��ل�اد األصلية الت����ي ُهجر أجدادن����ا منها م����ن العصابات
الصهيونية التي أسس����ت دولة محتلة اسمها اس����رائيل ،وفي اليوم الثاني
رس����مت بأدوات بسيطة شعار المخيم وكتبت عليه القدس عاصمة فلسطين
االبدية ،أما محمود الدرة ( )15عاما فقال :أحببت زاوية الفن التعبيري وشعرت
انن����ي قادر على االبداع ،ومنذ دخولى قاع����ة الفن التعبيري بدأت بالبحث عن
فكرة جديدة كي أنفذها ،وأبرز أعمالي رسم خارطة فلسطين وعلم فلسطين.
اس����ماعيل أبو عمرة ( )14عاما قال :ركزنا في هذه الزاوية على حقوق الطفل
وتعلمناها وعملنا مجس����ما به����ا وألصقناه على الجدران ،وقمت بمس����اعدة
زمالئي بعمل مجسم علم فلسطين وكتبنا عليه امثاال شعبية وحكما.
وأش����ار كرم اسبيتان ( )15عاما الى ان عددنا في هذه الزاوية حوالى 12 - 11
طليعيا مقس����مين الى ثالث مجموعات متجانس����ة ،وفيها وجدنا انفسنا في
الرسم والتزيين ،وليس الرسم وحده ،نحن نوثق الرسم بالمعلومات ،وخاصة
عن تاريخ بالدنا فلس����طين ،وعاصمتها القدس ،وهناك فسحة فرح ومرح من

جانب من فعاليات أحد المخيمات الصيفية.

خالل "التنقل" الى الزوايا األخرى ،نحن في قمة سعادتنا
في مخيم "بصمة أمل"
وختم محمد المصدر مدير المخيم قائال :منذ س����نوات
خلت أتعام����ل مع األطفال والفتي����ة ،ولكنني لم أجدهم
بالس����عادة والفرح بمثل األيام الثالث����ة الماضية ،فهم
في قمة سعادتهم ،ونشكر اللواء جبريل الرجوب رئيس
المجل����س األعلى عل����ى إصراره باقام����ة مخيمات صيفية
لألطف����ال في قطاع غ����زة ،ونش����كر ايضا الوزي����ر عصام
القدومي امين عام المجلس ،فهذا اإلنس����ان ينطبق عليه
القول( :الرجل المناسب في المكان المناسب).
وواص����ل وفد المجلس األعلى جوالت����ه وزار مخيم نادي
الخط����وة االولى في مخيم النصي����رات ،وكانت طليعيات
النادي "همة ونش����اط" وتخلل الزاويا المتعة والتشويق
ف����ي منافس����ات "تلي مات����ش" جميلة ،وش����كرت مديرة

المخي����م المجلس األعلى على تموي����ل مخيمات األطفال
في قطاع غزة ،واكدت أن المخيمات فيها مساحة للفرحة
والسرور لألطفال.
وكان وف����د المجلس األعل����ى زار مخي����م جمعية انقاذ
المس����تقبل الش����بابي المنظم في روض����ة الطفل المبدع
"بيسان" وقالت رش����ا أبو الشيخ المنشطة في المخيم إن
فعاليات المخيم تش����تمل على المتعة والترويح وتطوير
مهارات الطالئع ،في أجواء غاية في الس����عادة ،وشكرت
المجلس األعلى لرعاية المخيمات الصيفية.
وأبدى حس����ن الصباح اعجابه بأنشطة المخيم ،واكد أن
المخيمات جاءت في الوقت المناس����ب إلخ����راج االطفال
م����ن األجواء النفس����ية الصعب����ة المحيطة به����م ،ووعد
بأنشطة مستمرة من المجلس األعلى من أجل خدمة أبناء
المحافظات الجنوبية من األطفال والطالئع والشباب.

في افتتاح الجولة الثالثة من دوري "جوال" السلوي

انتصار عريض للرياضي على المغازي بفارق  39نقطة
زالتكو داليتش.

زالتك��و داليتش على أعتاب تجديد عقده مع كرواتيا
بلج���راد  -د ب أ :اقترب االتحاد الكرواتي لكرة القدم
من تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني األول زالتكو
داليتش.
ودخ���ل اتح���اد الك���رة الكرواتي ف���ي محادثات مع
داليتش إلقناعه باالس���تمرار ف���ي تدريب المنتخب
الوطني.
ويأمل االتحاد الكرواتي أن ينجح في إزالة العقبات
التي اش���تكى منه���ا داليتش عقب قي���ادة الفريق
لنهائي مونديال روسيا قبل الخسارة أمام فرنسا.
وذكر اتحاد الكرة الكرواتي في بيان له أمس "رئيس
اتحاد الكرة الكرواتي دافور س���وكر ومدرب المنتخب
الوطني زالتكو داليتش التقيا ،لمناقشة التعاون في
الماضي والمستقبل".
وأضاف البيان "الطرفان منفتحان وناقشا المالبسات
واتفقا على القضايا األساسية".
وقال س���وكر "سعيد أننا ناقشنا بصراحة ما يمكننا
فعله من أجل مس���تقبل أفضل ،وسويا سننافس على

بطوالت جديدة".
وأوضح داليتش أنه ممت���ن "لتفهم وجهات نظري
بشأن وجود بعض أوجه القصور".
وم���ن المقرر أن تتخ���ذ اللجن���ة التنفيذية لالتحاد
الكرواتي قرارا رس���ميا بشأن داليتش خالل االجتماع
الذي سيعقد االسبوع المقبل.
ويكش���ف داليتش يوم  20من الش���هر الحالى عن
تش���كيل فريقه للمب���اراة الودية أم���ام البرتغال في
شهر أيلول القادم.
وتول���ى داليتش تدري���ب منتخب كرواتيا وس���ط
اضطراب���ات وتراجع في النتائج الع���ام الماضي لكنه
قاد الفريق لوصافة كأس العالم في أفضل إنجاز في
تاريخ الكرة الكرواتية.
وبع���د المونديال اش���تكى داليتش م���ن العقبات
والضغ���وط التي واجهها ،وأش���ار إلى أن���ه فكر في
الرحيل عن الفريق ،لكن االس���تقبال الشعبي الهائل
له ولفريقه جعله يعدل عن رأيه.

غزة " -األيام" :حقق فريق غزة الرياضي فوزًا منطقيًا على فريق شباب المغازي
بنتيج���ة  50/89في إطار الجولة الثالثة من دوري كرة الس���لة في المحافظات
الجنوبية والتي أقيمت بين الفريقين األربعاء على صالة نادي غزة الرياضي.
انطلقت المباراة بس���يطرة كامل���ة من العبي العميد ف���ي الربع األول بفضل
الخماسي موسى موسى ،محمد عاشور ،معاذ الطهراوي ،معتز الحويحي وشادي
عاب���د من خالل التنظيم الدفاعي والهجومي تحت الس���لة ،ليبدأ نجوم العميد
في تس���جيل النقاط تباعًا عبر العمالق موسى ومن خلفه الطهراوي والحويحي
وعاشور وعابد.
واصطدم ش���باب المغازي بدفاعات العميد المحكمة ،ليفش���ل براء موس���ى
وباس���ل ريان في اختراق س���لة غزة الرياضي لينجح األخير في حسم النتيجة
لصالحه برميتين ثالثيتين عبر محمد عاشور وشادي الباز بـ .8/22
ً
واصل العميد أفضليته وفرض س���يطرته مس���تغال فارق الخب���رة والمهارة
رغم العودة النس���بية لالعبي المغازي الذين حاولوا ف���رض إيقاعهم والعودة
لمجري���ات اللعب بفضل محمد درويش ،إال أن نج���وم العميد نجحوا في اإلبقاء
على فارق النقاط.
وس���جل العب المغازي عبد الله قطون  4نقاط متتالية بعد اختراقه لدفاعات
العميد ليرد علي���ه جمال أبو كميل ومحمد البابا بتس���جيل رميتين ثالثيتين
ليحسم األخير النتيجة لصالحه بـ .17/20
لم تختل���ف الحال في الربع الثالث بعد نزول القاطرة البش���رية يوس���ف
المحالوي بجوار زميله موس���ى موس���ى لتعزيز الجانب الدفاعي والهجومي
تحت السلة ،وواصل الفريق أفضليته التامة ،وينجح المتخصص الطهراوي
في تس���جيل رمية ثالثية ،فيما وقع زميله أحمد أبو جالل على ظهوره األول
برمي���ة ثالثية جديدة ويحاف���ظ العميد على فارق الـ  20نقطة مع ش���باب
المغازي رغم محاوالت الثنائي براء موس���ى ومحم���د درويش ،إال أن العميد

لقطة من لقاء غزة الرياضي وشباب المغازي.

أنهى النتيجة لصالحه بـ .18/22
واستمرت سيطرة العميد في الربع الرابع والتي شهدت
بداية قوية لنجومه عبر س�ل�اح الرميات الثالثية بتسجيل
 3رمي���ات ثالثية عب���ر الحويحي والطه���راوي وأبو جالل،
ويقف ش���باب المغازي عاجزًا حيث لم ينجح في تس���جيل
النقاط لمدة  5دقائق والتي ش���هدت تس���جيل أول رمية

حرة عبر محمد أبو مش���ايخ ،وتبعه مهن���د أبو غزال وأمير
مسلم ،لتس���تمر أفضلية العميد حتى نهاية الربع والذي
انتهى لصالحه بنتيجة .7/25
أدار اللق���اء تحكيميًا :الدولي حس���ين حم���دان ،مروان
حمد ،تامر قشطة ،مس���جل يوسف العجلة ،ميقاتي غالب
الزاملي ،ميقاتي  24محمد سكيك.

