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االلرياضيةةالرياضية

لجنة مشاريع رابطة اندية القدس تعقد اجتماعها الثاني وتتخذ عددا من القرارات 
القدس - ياسين الرازم - عقدت لجنة 
المشاريع المنبثقة عن رابطة اندية 
تنفيذ  بمتابعــة  والمكلفة  القــدس، 
االنشطة والبرامج الواردة في مشاريع 
الرابطة اجتماعهــا الثاني في وكالة 
ايثــار للتأمين بحضور مدير الرابطة 
جمال غوشة وعضوي مجلس االدارة 
الياس طمس ومحمــد البحري وكل 
من بدر مكي ، ياســين الرازم ، عماد 
قراعين ، خالد الصياد ،وبحثت اللجنة 
في االليات الخاصة إلقامة االنشــطة 
والبرامج المدرجة على  اجندة الرابطة 
للعام الجاري وخاصة مشروع تمكين 
االندية  المقدسية الممول من البنك 
االسالمي للتنمية وبإشراف مؤسسة 
بكــدار والمجلــس االعلــى للشــباب 
والرياضــة والذي يســتهدف االندية 
ومدربيها في  واداراتهــا  المقدســية 
معظم االلعاب الرياضية ومن ابرزها 

ما يلي : 
الرياضــي -  التدريــب  اوال : دورات 
كلفت اللجنة الياس طمس بمتابعة 
االعــداد والتحضير إلقامــة دورتي  
تدريــب مدربيــن فــي لعبــة كــرة 
الطاولة مستوى اول ومستوى ثاني 
، بالتنســيق مع االتحادين االسيوي 
والفلســطيني للعبة ،ومن المتوقع 
اقامتهمــا في شــهر ايلــول المقبل 
،ووافقــت علــى الخطــة التنفيذية  

المقدمة مــن خالد الصيــاد إلقامة 
دورتين تدريبيتين (سي ) ، بمشاركة 
(50) مدربا مــن مدربي كرة القدم 
المقدسيين بالتنسيق مع االتحادين 
الفلسطيني واالسيوي خالل او بعد 
شــهر رمضــان المبــارك ، وكلفــت 
بمتابعــة  الرابطــة  مديــر  اللجنــة 
االتصــاالت مــع رئيس اتحــاد كرة 
الطائرة رينيــه زمبيل  إلقامة دورة 
مدربيــن مســتوى اول ودورة حكام 
،وكذلك التنســيق مع عضــو اتحاد 
كرة الســلة عثمــان البديري إلقامة 
دورتيــن فــي التدريــب والتحكيــم 
،واخيرا متابعة التحضير لمشــاركة 

(10)رياضيين مقدســيين في دورة 
االدارة الرياضية ولمدة  سنة جامعية 

مع  جامعة بيرزيت.
ثانياً / دورات التأهيل االداري - اتفقت 
اللجنة على اقامة دورات متخصصة 
في االدارة االستراتيجية ،تعبئة نماذج 
طلبــات  التمويــل ،المهــام االدارية 
والمالية ألعضاء الهيئات االدارية في 
االندية المقدسية ،تنظيم المسابقات 
الرياضيــة  وذلك خالل شــهر اب من 

العام الجاري .
ثالثــا / االنشــطة االخــرى - وافقت 
اللجنة على تنظيم مســابقة  لفرق 
الدبكــة الشــعبية التابعــة لألنديــة 

والمؤسســات المقدســية خالل شهر 
رمضان المبارك والتنســيق مع نادي 
دي الســال بخصوص حفــل تخريج 

فرق الدبكة الشعبية .
رابعــا / كلفــت اللجنــة المربي عماد 
قراعيــن بوضع دراســة وخطة عمل 
لتنظيم عدد مــن الزيارات والجوالت 
والمسارات تحت عنوان  (تعرف على 
بلدك) والتي تشــمل القرى المهجرة 

والداخل الفلسطيني المحتل .
خامسا / البطوالت الرياضية - وافقت 
اللجنــة علــى الخطــة المقدمــة من 
اليــاس طمس وبالتنســيق مع اتحاد 
اللعبة إلقامــة دوري بكــرة الطاولة  
للرجال بنظــام الذهاب واالياب واخر 
لألشبال، وطلبت منه تقديم دراسة 
شــاملة لتنظيــم بطولــة دولية في 
مدينــة القدس ،كمــا واوصت اللجنة 
رعاية تنظيم عدد من البطوالت في 
االلعــاب الفردية والدفاع عن النفس 
بالتنســيق مع اعضاء هذه االتحادات 

من محافظة القدس .
 سادســا / مجلــة الرابطــة -  واخيرا 
كلفت اللجنة ياســين الــرازم اصدار 
العدديــن الرابع والخامس  من مجلة 
الرابطة ،على ان يصدر العدد الرابع 
في منتصف العام الجاري، فيما يصدر 
العــدد الخامس   نهاية العام  وكذلك  

تنظيم حفل ختامي للمشروع .

أكاديمية الهالل تحرز لقب ووصافة
كأس السوبر «وفاء األسرى» للناشئين

غزة- أحرزت أكاديمية نادي الهالل لكرة القدم 
- مركز الوســطى لقب كأس الســوبر «وفاء 
األسرى « للناشئين للفئة 2004 والتي نظمتها 
وزارة الشــباب والرياضة في جميع محافظات 
قطاع غزة، وذفك بعد الفوز على خدمات جباليا 
في نصف النهائي، والفوز على أكاديمية نادي 
الهالل – مركز رفح في المباراة النهائية 0-3. 
وكانــت الفرق التي وصلت  لبطولة الســوبر 
هي خدمات جباليا بطل محافظة غزة والشمال 

واكاديميــة نــادي الهــالل - مركز الوســطى 
بطل محافظة الوســطى و شباب خان يونس 
بطــل محافظة خان يونــس وأكاديمية نادي 
الهالل - مركز رفح بطل محافظة رفح. يذكر 
أن اللجنة المشــرفة على البطولة تتكون من 
محمد نبيل أبو عيطة رئيسا وعضوية كل من 
محمود مسعود ، إياد الجيش، ، أحمد الخطيب ، 
احسان أبو دان،، رائد ضهير،أحمد الهندي،كرم 

أبو مدين.

دعماً لألسرى الفلسطينيين

القدس المفتوحة - شمال غزة تختتم بطولة تنس الطاولة للطالبات
غــزة- نظمت جامعة القــدس المفتوحة في 
شــمال غزة، بطولة « الحرية والكرامة « في 
كــرة الطاولة لطالبات الجامعــة، والتي تأتي 
ضمن الفعاليات التــي تنظمها الجامعة دعماً 
وإســناداً لألسرى الفلســطينيين في معركة 

األمعاء الخاوية.
ورحب د.محمد أبو الجبين مدير الفرع بالشمال 
بالحضــور، ناقالً تحيات رئيــس الجامعة أ. د. 
يونس عمرو، ونائبه لشــؤون قطاع غزة أ. د. 
جهاد البطش، مطالباً الطالبات المشاركات في 
البطولــة االلتزام باألخالق والروح الرياضية، 
ومؤكــداً حــرص إدارة الجامعــة علــى تنفيذ 
العديد من الفعاليات التضامنية مع األســرى 
فــي معركــة الحريــة والكرامــة. وانطلقــت 
البطولة بإشــراف موجهــة الرياضة بالوكالة 
ا. جيهان ســرحان وصعــد للمبــاراة النهائية 

صابرين ابو جاســر و أيه الرضيع ، وشــهدت 
المباراة ندية كبيرة، انتهت بفوز أبو جاســر. 
واقيــم حفــل الختام بحضور مديــر الفرع د. 
محمد أبو الجبين ود. حاتم أبو سالم، وأ. ألفت 
المصري، ا. محمد دياب منسق شؤون الطلبة  
أ. باســل حســونة، ومنســق العالقات العامة 
بالفرع أ. أشرف قنديل ا. جيهان سرحان، وتم 
تكريم كل الطالبات المشاركات في البطولة و  
جيهان سرحان والمعلمة هند معمر والمعلمة 
زكية عبد العال حكمتا البطولة . ووعد الدكتور 
محمــد مديــر بإقامــة العديد من األنشــطة 
الرياضية  الخاصة في الطالبات وقدم شكره 
لجميع من ساهم في إنجاح البطولة وخاصة 
اللجنة المشــرفة على البطولة والمكونة من 
ا. محمــد دياب ود. حاتم ابو ســالم وا.باســل 

حسونة ا. اشرف قنديل 

مجلس الشمال يختتم بطولة االسرى االولى 
بخماسيات الكرة وديوان آل حبيشة يتوج بطالً

االعلــى  المجلــس  اعــالم  اهللا -  رام 
مجلس  نظــم  والرياضــة-  للشــباب 
والرياضــة بطولة  الشــمال للشــباب 
االســرى االولى لخماســيات الكرة في 
ملعــب نــادي عيبال بمدينــة نابلس، 
بمشــاركة ثمانية فرق من مؤسسات 
المدينــة. وهدفــت البطولــة الى رفع 
اســم االســرى، ودعم اضرابهم الذي 
ضد  الخاويــة  بأمعائهــم  يخوضونــه 
وممارســاته  االســرائيلي  االحتــالل 
لفتــة  البطولــة  وتعتبــر  القمعيــة، 
رياضية مؤسساتية، عمد المجلس الى 
التأكيد على ان الرياضة الفلسطينية، 
تعتبــر داعما ومــؤازرا لكافــة قضايا 
المجتمع الفلسطيني وثوابته الوطنية. 
وحــرص موظفــو دائــرة االندية في 
مجلس الشمال، وعلى رأسهم منسقا 
البطولة محمد خنفر، وقاسم الدبيك 
علــى التجهيــز للبطولــة، مــن خالل 
التواصــل مع المؤسســات المجتمعية 
المســتوى،  الــى  المشــاركة  لتصــل 
الــذي يليــق باالســرى وصمودهــم . 
واحتفل الالعبون بالفــوز على انغام 
اشــعلت  الوطنية،التــي  االناشــيد 
ديوان  تتويج  الى  المنافسات،وافضت 

ال حبيشــة فــي المركــز االول وبــن 
زحيمــان في المركــز الثاني، بحضور 
مدير مديرية االسرى في نابلس سامر 
ســمارو، عضو المجلــس الثوري في 
حركة فتح وتيسير نصر اهللا، امين سر 
نادي عيبال، فــادي عبده، مدير دائرة 
االندية في الشمال،ووائل العطعوط. 
وقدم المجلس دروعا تقديرية لنادي 
عيبال ولحــكام المباريات الذين بذلوا 
جهــودا مــن اجــل انجــاح البطولــة، 

ورحبرئيــس نــادي عيبــال بالالعبين 
مشــيرا الى ان النادي مستعد للتعاون 
في كافة المجاالت التي تدعم االسرى 
وقضيتهم، والقى مدير دائرة االندية 
في الشــمال، وائــل العطعوط، كلمة 
مقتضبة نقل فيها تحيات اللواء جبريل 
الرجــوب، رئيــس المجلــس األعلى، 
وامين عام المجلس عصام القدومي، 
وشكر العطعوط الجهات التي ساهمت 
في انجــاح البطولــة، مشــيرا الى ان 

المجلس مســتعد للتعاون والمساندة 
في كافة المجاالت الرياضية.

وأكد محمد خنفر مــن دائرة االندية 
فــي مجلــس الشــمال ان البطولــة 
مبادرة هدفها دعم االسرى، واشارالى 
ان هذا النشاط يعتبر خطوة اولى وان 
الدائرة ستعمل في المرحلة المقبلة 
على تكثيف انشطتها خاصة في ظل 
النجاح وااللتفــاف الباهر الذي القته 

البطولة .

مديرية تربية نابلس تختتم بطولة الريشة 
الطائرة لإلناث للمرحلة األساسية العليا

نابلس- الناطقة األعالميــة ميناس زهراوي 
-  تحت رعاية مدير التربية والتعليم «عزمي 
بالونه» وبإشــراف قسم النشاطات الطالبية 
ممثــالً « بســمر القــدح» وبمتابعة مشــرفة 
اقامــت  عاشــور»  آالء  الرياضــي «  النشــاط 
مديريــة التربية والتعليــم لمحافظة نابلس 
بطولــة الريشــة الطائــرة  لإلنــاث للمرحلة 
األساسية العليا على ملعب مدرسة الخديجية 
األساســية للبنات و اشرف على سير البطولة 
مسؤولة اللعبة»صباح مرمش»وعلى التحكيم  
معالي القوقا،منى جاموس،هدى لباده،رهام 
اسماعيل،نجاح موسى،ميناس زهراوي. وقد 

كانت النتائج على النحو التالي: 
الفردي

حصلت مدرســة طالئع األمــل الثانوية على 
المركز األول وحصلت مدرســة اســعد شرف 

األساسية للبنات على المركز الثاني
الزوجي 

حصلت مدرسة الحاج معزوز المصري الثانوية 
علــى المركــز األول وحصلت مدرســة طالئع 

األمل الثانوية على المركز الثاني
وفــي ختــام البطولة  قامــت «آالء عاشــور» 
اشــتيه»بتقديم  المدرســة «ريــم  ومديــرة 
الجوائز لطالبات اللواتي حصلن على المركز 
االول والثاني. وتقدمت « آالء عاشور»بالشكر 
إلــى ادارة المدرســة ممثلــة « بريم اشــتية 
«ومعلمــات التربيــة الرياضيــة على حســن 

التعاون والتنظيم. 

الشاب رابح صالح الدين يتلقى عرضا سويديا
غزة-الحياة الرياضية-محمــد األخرس- قال العب 
فريق شــباب الــرام، رابح صالح الديــن، أنه تلقى 
عرضا رســميا من  أحــد أندية الدرجــة الثانية في 
السويد. وأضاف رابح (21 عاما) «تلقيت عرضا من 
كشاف الالعبين الســويدي ديفيد سكوت، وعرض 
على نادي فاسبي يونايتد السويدي التعاقد معي».

وأوضــح صــالح الدين «العــرض الــذي تلقيته لم 
يتم قبوله لغاية اآلن، بســبب انشــغالي بالدراسة 
الجامعية خاصة وأنني أسعى للتخرج، وسأقرر عقب 
االمتحانات». ولفت الالعب إلى أن النادي السويدي 
امهله مدة اقصاها شهر للرد على العرض المقدم 
له، قبل الذهاب إلى الســويد لتوقيع العقد رسميا. 
ونوه الالعب إلى أن سينضم للفريق عقب التوقيع، 

ولن يكون هناك اختبارات بل انضمام رسمي.

يحيى بدرة: لن ندخر جهدا من أجل مركز طولكرم 
غزة- الحياة الرياضية-محمد 
فريق  العب  قــال  األخرس- 
مركز طولكرم، يحيى بدرة، 
أن الفريــق واجــه تحديــات 
صعبة للغاية هذا الموســم 
أثبتت المعدن األصلي لجميع 
الالعبيــن وتضحيتهــم من 
أجــل مكانــة المركــز بيــن 
الكبــار. وأكد بدرة « الفريق 
اإليــاب  مرحلــة  فــي  قــام 
عاهدنــا  ألننــا  بانتفاضــة، 
أنفســنا أن نخوض الخمس 
مباريــات األخيــرة بكل روح 
قتالية ومعنوية، وأن ال ندخر 

جهدا من أجل مركزنا العريق».وأردف «المركز في مرحلة اإلياب 
خاض المســابقة بدون أي تعزيز، لكن التفاهم وروح الفريق 
الواحد كان لها كلمة السر في العودة القوية لنا على الرغم من 
عدم حصولنا على الراتب، إال أننا حرصنا على الدفاع عن وجودنا 
بيــن الكبار».وثمن بدرة الجهود الكبير التي تقوم بها جماهير 
النادي، والتي تقف خلقنا وتســاندنا في جميع المباريات، فهم 
الداعــم األول واألخير لنا، لهــذا نحرص على وجهودهم. وعن 
المباراة األخيرة، قال « ذاهبون من أجل الفوز فقط، فمواجهة 
واد النيص تتويج لموسم شاق وصعب، وسنلعب مباراة قتالية 

منذ اللحظة األولى، مطالبا بالدعم الكبير من الجماهير «.

العب الثقافي أحمد قطميش: النتائج خذلتنا في مرحلة اإلياب 
غزة-الحيــاة الرياضية-محمــد األخــرس- قــال العب 
فريــق ثقافــي طولكرم، أحمــد قطميــش، أن فريقه 
قــدم مســتويات قوية وجيدة في مرحلــة ذهاب دوري 
المحترفيــن. واضاف «في مرحلــة الذهاب خضنا فترة 
تحضير جيدة، وهذا لم يكن في مرحلة اإلياب، فواجهنا 
صعوبة في االســتعداد ما أدى لهبوط مستوى الفريق 
خاصة لطول فترة التوقف». وأضاف «مرحلة اإلياب لم 
يحالفنا الحظ فيها، فأهدرنا نقاطا عديدة كانت كفيلة 
بحسمنا للقب، لوال سوء الحظ التي لم يقف بجانبنا في 
مباريات كانت في المتناول، مما كلفنا فقدان البطولة».

وأوضــح « لم نكن راضون عن أنفســنا بســبب ضياع 
حلــم اللقب، لكن أمامنــا فرصة للتعويض في بطولة 
الكأس، ونركــز حاليا في الحفاظ على وصافة الدوري 
مع آخر جولة من عمر المسابقة».وتابع « الكأس هدف 
ســننافس عليه بقوة من أجل تحقيقه، ووثق بقدرتنا 
علــى تحقيق اللقب، بفضــل امتالكنا العبين مميزين 
وجهاز فني ومدربين على أعلى مســتوى أمثال محمد 

الصباح صباح صباح محمد شربجي».
وثمــن الالعب في الختام جهود الجهــاز الفني على ما 
قدمه ويقدمه لنا من تأثير كبير، حتى أصبح لدينا فريق 
نملك فريق بأقل التكاليف ونعزز بالمركز الذي نحتاجه.منسجم بأبناء النادي ال يدفع األموال من أجل األلقاب، إذ 

المركز الفلسطيني للدراسات واألبحاث ينظم أياما 
دراسية بعنوان رياضة المرأة « ثقافة وممارسة»

غزة-محمد حجاج - أعلن المركز الفلسطيني للدراسات وأبحاث 
التربيــة الرياضية عن اطــالق باكورة األيام الدراســية والتي 
بعنــوان « رياضة المرأة الفلســطينية -» ثقافة وممارســة» . 
وســيناقش خالل األيام الدراسية العديد من أوراق العمل التي 
تهتم برياضة المرأة الفلسطينية و سبل تطويرها و النهوض 

بها .
وتحتضن القاعة الكبري لألكاديمية األوربية للثقافة والتدريب 
فعاليات األيام الدراســية التي ســتنطلق ســيقام يوم الثالثاء 

الموافق 23-5-2017 الساعة العاشرة .
وكان المركز الفلسطيني للدراسات واألبحاث الرياضية ,قد تم 
اعتمــاده مؤخرا ومنحه ترخيصا للعمل  كأول مركز متخصص 

في هذا المجال.

 المدربان شعبان وابو قرع يشاركان في معسكر أريحا التحاد الكراتيه 
رام اهللا - الناطق االعالمي للمركز عماد البكري-  
شارك المدرب عصام شعبان مدير ومدرب مركز 
التدريب الرياضــي للكراتيه برام اهللا والمدرب 
حســن ابــو قــرع مــدرب نــادي كفر عيــن في 
معسكر االتحاد الفلسطيني لتنشيط وترخيص 
المدربيــن الذي اقيــم في مدينــة اريحا يومي 

الخميس والجمعة 20-21-4-2017 واكد شعبان 
ان هــذا النشــاط يعود بالفائدة علــى الكراتيه 
بشكل عام والمدربين بشكل خاص ومن ضمن 
المعسكر تم تسليم المدربين ابوقرع والفروخ 
شهادات المشاركة في دورة التحكيم االولى التي 

عقدها االتحاد في وقت سابق .


