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اللرياضيةةالرياضية

 عقب الفوز الثمين للزعيم الكرمي على يطا 

نور أبو حيش : االنتصار على يطا خطوة 
جديدة في طريق البقاء في دوري المحترفين

طولكرم - سامر أبو عقل - عبر 
مدافع مركز طولكرم نور أبو 

حيش عن سعادته الكبيرة 
الثميــن  فريقــه  بفــوز 

والهام على شباب يطا 
بنتيجــة ثالثة أهداف 
لهدفين، وذلك ضمن 
األسبوع الثامن عشر 
مــن دوري الوطنيــة 
للمحترفين،  موبايل 
وهو ما منــح الفريق 

الكرمــي جرعة هائلة 
لبحــث  ا طريــق  فــي 

عن  للزعيــم  المتواصــل 
الحصول على فرصة البقاء 

في دوري المحترفين.
مركــز طولكــرم وعقب الفــوز على 

شــباب يطا، وهو المنافس المباشــر للزعيم 
في صراع الفريقين المتواصل من أجل البقاء 
في دوري المحترفين، تقدم مرتبة واحدة على 
الالئحة، وبات في المركز الحادي عشر برصيد 
13 نقطة، بالتالي أصبح السمران على بعد 3 

نقاط فقط من مركز األمان.
مدافــع المركز نور أبو حيش أكد أن االنتصار 
كان ضروريــا من أجــل الحفاظ على حظوظ 
البقاء قائمة، وبات لزاما علينا في قلعة الزعيم 
أن نكــون حاضرين للمواجهــات القادمة بكل 
قوتنا، فــكل مواجهة بالنســبة لنا مصيرية، 

وحتى يصبح حلم البقاء حقيقة 
علينا أن ال نضــع بين أعيننا 
كل  في  االنتصــار  ســوى 
المتبقيــة،  المواجهــات 
ة  كبيــر لحظــوظ  فا
ســانحة،  والفرصــة 
جــوالت   4 فهنــاك 
كل  بقلــب  كفيلــة 

الموازين.
وأشــار أبو حيش إلى 
أهميــة الفــوز األخير 
علــى الفرســان قائال: 
الفوز على األشقاء شباب 
يطا كان حاسما، فلو تعثر 
الزعيم ال سمح اهللا، ألصبحت 
فرص البقاء ضئيلــة جدا، لكن 
الفوز جعل من حظوظنا قوية تماما، 
موضحــا أن األمور ال زالت في الميدان، وعلى 
الجميع أن يقف خلف الفريق ليتمكن من تجاوز 
هــذه العقبة الكبيرة التي تقف أمام مســيرة 

الزعيم المقبلة.
جدير بالذكر أن مركز طولكرم حقق فوزا هاما 
على شباب يطا بنتيجة (2/3) ليتقدم الفريق 
إلــى الترتيــب قبــل األخير برصــد 13 نقطة 
متأخــرا بفارق ثــالث نقاط عــن واد النيص 
العاشــر، وتنتظــر الزعيم مواجهــة مصيرية 
أمام الجار ثقافي طولكرم في األسبوع 19 من 

البطولة، في ديربي طولكرم الكبير.

مشاركة ناحجة للخبير شعبان ببطولة فوناكوشي للكراتيه بقبرص
رام اهللا - الناطــق االعالمي للمركز عماد البكري - 
شارك الخبير عصام شعبان في بطولة فوناكوشي 
الثالثــة للكراتيه تحت اشــراف االتحــاد الدينامك 
-d-s-k-i  برئاســة الشــيهان علي الدرويش في 
اســترالي  وشارك شعبان في معسكرات التدريب 
التي اشرف عليها الشيهان الدراويش لمدة يومين 

بمشاركة عدة مدربين من عدة دول .
ومــن ثم اقيمــت البطولة التي شــارك فيها 130 
العبا لمختلف االندية في قبرص وشارك شعبان 
بالتحكيم في جميع جوالت البطولة كاتا وكوموتيه 
مــع رئيس الحكام في االتحاد القبرصي للكراتيه 
وعدد من الحكام القبارصة وبحضور عدد كبير من 
المدربين القبارصة وجرى التحكيم على طريقة  

 .-w-k-f-
 وكان هنــاك دور كبير للخبيرين علي الدراويش 
ومهند البلتقجي بانجاح البطولة واالخير من اكبر 
الخبــراء للكراتيــه فــي قبرص وحضــر البطولة 
رئيس االتحــاد القبرصي ســابقا الخبير فيبوس 
مافرونيودس وهو اســتاذ شــعبان فــي الكراتيه 
منذ اكثر من 30 عاما ،كما زار شعبان نادي الخبير 
فيبوس للكراتيه حيث شــارك في حصة تدريبية 
واجتمــع شــعبان مــدرب ورئيس مركــز التدريب 

الرياضــي للكراتيه مع الشــيهان علــي وعدد من 
المدربين الدوليين وكان النقاش لمصلحة الكراتيه 
بشــكل عام ليتم نشرها بشــكل صحيح للجميع 
الدول التي تعمل تحت اشراف الدينامك ،وحصل 
شــعبان على شهادة تحكيم وشهادة مشاركة من 

اتحاد الدينامك.
وقدم عــدد من مدربي قبارصــة لمركز التدريب 
الرياضــي للكراتيــه برام اهللا دعوات للمشــاركة 
مستقبال في معسكرات وبطوالت، وقدم شعبان 

دروعــا تذكارية باســم مركز التدريــب الرياضي 
للكراتيــه بــرام اهللا للشــيهان علــي وللشــيهان 
فيبوس وللشيهان مهند وللشيهان حسين دعبول 
مــن امريكا وقدم ايضا هدايــا للحكام القبارصة 
وقدم شــعبان دعــوات للخبراء لزيارة فلســطين 

واندية الكراتيه الفلسطينية بشكل عام.
وشــكر شــعبان كال مــن الشــيهان  الدراويــش 
والبلتقجــي وفيبــوس علــى حســن االســتقبال 

واالفادة.

جمعية برج اللقلق تكرم وتتوج العائالت المقدسية المشاركة بدوري القدم بحفلٍ مركزي
القدس - وكالة بال ســبورت - نظمت 
جمعية بــرج اللقلــق المجتمعي حفال 
تكريميا خاصا للعائالت المشاركة في 
دوري العائالت المقدسية «نحن أصحاب 
االرض» ضم جميع العائالت المقدسية 
بالــدوري والتــي وصــل عددهــا لـ 73 
عائلة، وذلك ضمن مشــروع شبابك يا 
قدس 2 المنفذ من جمعية برج اللقلق 
المجتمعي بإشــراف مؤسســة التعاون 
وبتمويل من رجل االعمال المقدســي 
منير الكالوتي ورعاية اعالمية لشبكة 

ووكالة بال سبورت.
وافتتــح الحفــل بكلمــة ترحيبيــة من 
عريف الحفل المدير التنفيذي لجمعية 
برج اللقلق منتصر ادكيدك وبدأ الحفل 
بعرض كشفي لكشافة شعلة القدس 
على ارض بــرج اللقلق ومن ثم فقرة 
النشــيد الوطني عزفتــه الفرقة، ومن 
بعدها تال االمام أبو جابر عابدين آيات 
من الذكــر الحكيــم اشــعارا بانطالق 
الحفــل. ورحــب رئيس مجلــس إدارة 
جمعيــة برج اللقلــق المجتمعي ناصر 
غيــث بالحضــور ، واكد بــأن الجمعية 
ستبقى قائمة على ارض البرج لخدمة 
أبناء البلدة القديمة من القدس، واضاف 
ان فكــرة دوري العائــالت المقدســية 
ســنويا  وعرســا  مشــروعا  ســتصبح 
تنفــذه الجمعية لتأكيد الحراك والعمل 
المجتمعي الرياضي المقدسي، وشكر 

جميــع العائــالت المشــاركة فــي هذا 
العرس المقدسي مؤكدا بأنهم أساس 
نجاح دوري العائالت المقدســية وعماد 
العمل. وشــدد مفتي القــدس والديار 
الفلســطينية الشــيخ محمــد حســين 
شــدد علــى التواجد في هــذه األرض   
المقدســية لما تحمله مــن أهمية في 
دعم صمود المقدســيين، وأضاف بأن 
جمعية برج اللقلق أصبحت رمزاً للعطاء 
والتميــز فــي تقديــم الخدمــات ألهل 
القدس وخاصةً البلدة القديمة، وشكر 
إدارة الجمعية وكل القائمين عليها لما 
يقدمونه من فعاليــات وبرامج لخدمة 

القدس والمقدسيين.

و القى ممثل مؤسسة التعاون وممثل 
الراعــي خالــد الكالوتي كلمــة الراعي 
ومؤسســة التعاون عبــر بها عن فخره 
فــي هذا اإلنجاز الــذي قدمته الجمعية 
في دوري العائالت المقدســية وجميع 
نسخ دوري الحارات المقدسية من قبله، 
وقدم تحية لجميع العائالت المشــاركة 
ولجهود العاملين في الجمعية والهيئة 
اإلداريــة واهل البلــدة القديمة خاصةُ 
شباب حي باب حطة، ووعد بالمزيد من 
الدعم للقدس وأهلها، وعن فخره في 
دعم مشاريع برج اللقلق والتي وصلت 
الى الخليل في دوري من «القدس الى 
الخليــل». وفي ختام الحفــل قام خالد 

الكالوتــي وإبراهيــم الكالوتي ممثلي 
رجل االعمال المقدسي منير الكالوتي 
و الشيخ محمد حســين ومجلس إدارة 
الجمعية، وعن تجمع قدسنا لالتحادات 
الرياضيــة زيــاد ابــو صبيــح وفــارس 
حجازي بتكريم اللجنة الفنية الخاصة 
بالبطولة ممثلة بياسين الرازم ومحمد 
وعبــد  ادكيــدك  وخميــس  الترياقــي 
الســالم كاشــور، و عائلــة أبو ســنينة 
الحاصــل علــى المركــز األول، وعائلة 
أبو كــف الحاصد علــى المركز الثاني، 
المركز  علــى  الحاصليــن  والعائلتيــن 
الثالث وعائلــة أبو رميلة وعائلة عرار، 
وتكريــم جميــع العائــالت المشــاركة 
والبالــغ عددهــا 73 عائلــة مقدســية. 
وشــارك عدد من المؤسســات بتكريم 
الجمعيــة على هذه المبادرة، حيث قام 
مجلس األعلى للشباب والرياضة ممثالً 
بمديــره معتصــم أبو غربيــة بتكريم 
الجمعيــة ، كمــا تــم تكريــم الجمعية 
من قبــل جمعية الشــبان المســيحية 
بالقدس ممثلــة بمديرها أندريا بحبح 
ومدير البرامج الرياضية يوسف فتيحة 
وكذلــك تكريــم من فريق المســارات 
المقدســي للجمعية مــن ناصر قوس 
وعــالء الحداد وعضو أقليم حركة فتح 
عوض الســاليمة ، وتكريم خاص من 
لجنة حــارة النصارى ممثلة بالرياضي 
الياس الكارمي واندرية بحبح للجمعية.

فريق «جراند فارم»  يتوج بطال لدوري الخماسيات الثانية فريق «جراند فارم»  يتوج بطال لدوري الخماسيات الثانية 
رام اهللا - نظمت شــركة ســمارت إلدارة الحدث والتســويق دوري الخماسيات الثاني 
لكرة القدم، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها وهي شركة 
القدس للمســتحضرات الطبية والجرارات الفلســطينية وبيســان لالنماء والوطنية 
موبايل وجوال ومدى وعسل تكنولوجيز ونستله وجراند فارم والشركة الفلسطينية 
للدراجــات النارية وبلدية بيتونيا ورعاية المشــروب الرســمي للبطولة من شــركة 

المشروبات الوطنية (كوكا كوال، كابي، أروى)، 
وتحدث ســامر طاهر مدير عام ســمارت عن أهمية البطولة في تعزيز التآلف وروح 
التعاون بين الطواقم العاملة في الشركات، وأشار طاهر الى أن شركة سمارت عملت 
هــذا العام علــى تنظيم البطولة للمرة الثانية بعد النجــاح الكبير الذي تم تحقيقه 
في البطولة العام الماضي، وتوجه طاهربالشكر إلى جميع الشركات المشاركة في 
البطولة، وتقدم بالشــكر إلى شركة شركة المشروبات الوطنية (كوكا كوال، كابي، 
أروى) لرعاية المشروب الرسمي، وأضاف طاهر أن البطولة جزء من نشاطات الشركة 
السنوية التي تعمل من خاللها على توطيد العالقات مع مؤسسات وشركات المجتمع 

المحلي في إطار ترفيهي وتنافسي رياضي.
وتم إجراء القرعة  وتوزيع الفرق على أربع  مجموعات والتقى بالمباراة النهائية كل 
من فريق جراند فارم وفريق شركة جوال، وأسفر اللقاء عن فوز فريق جراند فارم 
بالمركز األول بعد حســم اللقاء بركالت الترجيــح بنتيجة 5 ركالت مقابل 4 ركالت 
لشــركة جوال، وفاز فريــق الوطنية موبايل بالمركز الثالــث بعد تغلبه على فريق 

شركة القدس للمستحضرات الطبية بنتيجة هدفين مقابل هدف.
 وفي ختام البطولة تم تتويج الفرق الفائزة بحضور إدارة شــركة ســمارت ،  ونال 
جائزة افضل  حارس مرمى محمد حمدان من القدس للمستحضرات الطبية، وأفضل 

العب محمد الطل من الوطنية موبايل، وهداف البطولة أسامة زيادة من جراند فارم 
والفريق المثالي القدس للمستحضرات الطبية.  

اشرف على تحكيم المباريات جواد عاصي والحكم علي عاصي.

 القدس المفتوحة برفح تنظم بطولة رياضية تضامنا مع األسرى
رفــح - نظــم فــرع جامعــة 
القــدس المفتوحة في رفح 
فعاليات رياضية تضامنا مع 
أســرانا البواســل، متضمنة 
ت  ا لفقــر ا مــن  يــد  لعد ا
واألنشطة الرياضية. وأشرف 
على الفعالية قســم شؤون 
بحضــور  بالفــرع،  الطلبــة 
مدير الفــرع د. رأفت جودة، 
ورئيس قسم شؤون الطلبة 
منســق  و  صبــح،  عمــاد  أ. 
العالقات العامة أ. خالد عيد، 
ومسؤول األنشطة الرياضية 
أ. عماد شــاليل، وبمشاركة 
واســعة مــن طلبــة الكليات 
وافتتح  المختلفــة.   والفرق 
مرحبــاً  جــودة  د.  البطولــة 
والحضــور،  بالمشــاركين 

ناقالً تحيات رئيس الجامعة 
أ. د. يونس عمــرو، وتحيات 
نائبــه لشــؤون قطــاع غزة 
أ. د. جهــاد البطش، مشــيراً 
إلــى أن هــذه البطولة تأتي 
تجســيداً لسياســة الجامعة 
الراميــة إلى تحفيــز طاقات 
الشــباب من خالل مشاركته 
األنشــطة  مــن  كثيــر  فــي 
منها  الرياضية  الالمنهجيــة 
والثقافية، التي تســهم في 
بناء شخصية الطلبة وتعزيز 
انتمائهــم للجامعة والوطن 
من خالل االهتمام والتذكير 
بالمناســبات الوطنيــة التي 
تمر بشعبنا الفلسطيني مثل 
يوم األرض، ويوم األســير، 
وذكــرى النكبة، وغيرها من 

الفعاليات الوطنية. 
وأشــار أ. صبــح إلــى أن هذه 
البطولــة تأتــي تضامنــا مع 
أسرانا البواسل في المعتقالت 
ئيلية  ا ســر إل ا لســجون  ا و
المنتشــرة في الوطن والبالغ 
عددهــم ما يزيد عن (8000) 
المرضــى  منهــم  معتقــل، 
األطفــال  وكذلــك  والنســاء، 
الذيــن يمــارس ضدهم كل 
أنــواع التعذيــب والتنكيل، ما 
العديــد  استشــهاد  إلــى  أدى 
منهــم في ســجون االحتالل. 
الفــرق  أن  شــاليل  أ.  وأفــاد 
المشــاركة فــي بطولــة كرة 
القــدم بلغــت ثمانيــة فرق، 
كما شــارك في بطولة الكرة 
الطائرة أربعة فرق من طلبة 

الجامعــة تــم التنافــس بين 
الفــرق بــكل روح رياضيــة، 
وأشرف على تحكيم المباريات 
الدربــي،  صالــح  الكابتــن 
والكابتــن محمــد أبــو غالي.    
وعبر المشــاركون في نهاية 

البطولة عن ســعادتهم لعقد 
مثل هذه الفعاليات على أرض 
الجامعة، ووزعــت الميداليات 
التذكارية على لجنة التحكيم 
والفرق المشــاركة، وتسلمت 
الفرق الفائزة كأس البطولة.   

نادي شباب أبو ديس ينظم بطولة نيسان 
الشعبية األولى للقدامى بكرة القدم

القــدس - أبو ديس - بحضور زياد بحر رئيس 
اتحــاد الوســط رئيس مجلــس اإلدارة وأعضاء 
الهيئة اإلدارية ياســر محسن ،ناصر أبو هالل، 
خليــل عريقــات، ومحمد ربيع أمين ســر حركة 
فتح في ابوديس وأعضاء اللجنة الرياضية، خالد 
بحر وعبد العزيز محسن، ورئيس لجنة التطوير 
والتدريب منــذر قريع وأعضــاء اللجنة، أجريت 
قرعة بطولة نيســان الشعبية األولى للقدامى 
بكرة القدم، والتي تأتي تخليدا لذكرى الشهيد 
خليل الوزير أبو جهاد ويوم األسير الفلسطيني، 
وعلــى الجوائز المقدمة مــن اللجنة التنظيمية 

لحركة فتح منطقة ابوديس. 
وشــارك في البطولة 16 فريقا تم تقســيمهم 
إلى أربع مجموعات، حمل كل فريق اسم شهيد 

فلسطيني،  وجاءت القرعة كما يلي:
*المجموعة األولى: فريق الشــهيد معتز قاسم 
(وائل فرعون)، فريق الشهيد عمر القاسم (بكر 
صقــر)، فريــق نقابة الكهربائييــن (مصطفى 
، فريــق الشــهيد نبيــل حلبية(لجنة  حلبية) 
التدريب والتطوير) و تلعب فرق هذه المجموعة 
مبارياتهــا يوم الخميس 2017/4/13 الســاعة 

السابعة والنصف.
*المجموعــة الثانيــة: فريــق الشــهيد غســان 
كنفاني(محمد قاســم) ،فريق الشــهيد شحادة 
محســن(مالك محســن) ،فريق الشــهيد محمد 

حلبية(جوهــر للديكور)، فريق الشــهيد مروان 
حلبية(أيمن حجاج)

تلعب فرق هذه المجموعة مبارياتها يوم الجمعة 
2017/4/14 الساعة السابعة والنصف

*المجموعة الثالثة:
فريق الشــهيد بالل عفانة(مهند قريع)، فريق 
الشــهيد فادي بحر(قائمة فتح) ،فريق الشــهيد 
فيصل الحسيني(قدامى القدس)، فريق الشهيد 
مــازن عريبة(فتحــي رمــان)، تلعب فــرق هذه 
المجموعة مبارياتها يوم الســبت 2017/4/15 

الساعة السابعة والنصف
*المجموعــة الرابعــة: فريــق الشــهيد خليــل 
عبــد  الشــهيد  فريــق  ربيــع)،  الوزير(محمــد 
اهللا بدر(نــزار عــواد) ،فريق الشــهيد يوســف 
الرموني(ليــث جفــال) فريــق الشــهيد ناصــر 

عريقات(أيمن جفال)
تلعب فرق هذه المجموعة مبارياتها يوم األحد 

2017/4/16 الساعة السابعة والنصف.
الــدور نصــف النهائــي والمبــاراة النهائية يوم 
السبت 2017/4/22 الساعة السابعة والنصف

وســيتم توزيــع نظــام البطولــة علــى الفرق 
المشــاركة خــالل حفل افتتــاح البطولــة يوم 
الخميــس 2017/4/13 . وعلــى هامش قرعة 
البطولــة، وزعت الهيئة اإلداريــة للنادي بدالت 
رياضية على مدربي الفرق الرياضية في النادي.


