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االلرياضيةةالرياضية

الفرسان العزازي والبطة وشراب يتوجون 
بالقاب البطولة الرابعة للمتقدمين والناشئين

فــاز  حجــاج-  غزة-محمــد 
الفارس البطل أحمد العزازي 
مــن نــادي الفــارس بكأس 
البطولة الرابعة للفروســية 
في قطاع غزة، ونال المركز 
األول علــى فئــة الفرســان 
المتقدمين بالقفز عن حواجز 
100-110 ســم، وذلــك في 
السباق الذي نظم على أرض 
نــادي االصدقاء للفروســية 
على شــاطئ بحر غزة تحت 
الفلســطيني  االتحاد  رعاية 
للفروسية والسباق بالخيول، 
وذلك بحضور أعضاء االتحاد، 
ورجل األعمال خالد السعدي، 
واإلعالمــي المعروف نضال 
المغربي. وقد حل في المركز 
الثاني الفارس البطل محمد 
خالــد الســعدي مــن نــادي 
االصدقاء بعد أن حقق نتائج 
متقاربة مع ســابقه، ليتركا 
المركز الثالث للفارس البطل 
محمــد ابو عمشــة من نادي 

االصدقاء.
فئة الناشئين

وفي فئة الناشــئين الخاصة 
بحواجــز مــن 80-90 ســم، 
فقد فاز فــي كأس البطولة 

والمركز األول، الفارس عمر 
المركز  تبعــه فــي  البطــة، 
الثانــي جهــاد الســبع، ثــم 
مصطفــى آل رضــوان فــي 
المركز الثالث، وجميعهم من 
نادي الجواد الذي تزعم هذا 

السباق.
فئة البراعم

وفــي فئة البراعم، الخاصة 
بحواجــز من 50-60 ســم، 
البطلــة  الفارســة  فــازت 
هيفاء سائد شراب من نادي 
االصدقاء، في المركز األول، 
الفارس خالد مسعود  وحلَّ 
فــي  الفــارس  نــادي  مــن 

المركز الثاني، ثم الفارسة 
المتميزة هال البطراوي من 
نــادي األصدقاء في المركز 

الثالث.
وفــي الختــام، أقيــم حفــل 
تكريمي، جرى خالله تتويج 
باأللقــاب  الثالثــة  األبطــال 
والكــؤوس وجوائــز ماديــة 
قيمة خاصة من مجلس إدارة 
للفروســية.  األصدقاء  نادي 
وقدم الفرســان عقب انتهاء 
البطولــة عــرض فني على 
ظهور الخيل وســط أهازيج 
تراثية فلسطينية في أجواء 

احتفالية عائلية

السالم والهالل األحمر يحجزان تذكرة نهائي دوري السلة للكراسي المتحركة
غــزة - اللجنة اإلعالميــة- صعد الســالم للمباراة 
النهائية في دوري الســلة للكراسي المتحركة, إثر 
انتصاره المستحق على نظيره البسمة ذهابا وإيابا, 
ضمن منافســات مرحلة «البالي أوف» للمســابقة. 
وفي لقاء الذهاب, حســم السالم األمور لمصلحته 
بســهولة (43-29), على صالة ســعد صايل بغزة. 
وظهر الســالم بصورة قوية وسيطر على مجريات 
اللقــاء كاملة, ونجــح في الثأر من منافســه, الذي 
ألحق به الخسارة في مرحلة إياب المسابقة. وجاءت 
نتائج األرباع على الشــكل التالي: (9-7), و(4-14), 

و(12-11), و(7-8).
أمــا فــي موقعة اإليــاب التي جرت علــى صالة أبو 
يوســف النجار بخانيونس جنوب القطاع, فقد أكد 
الســالم تفوقه على البسمة مجددا, عندما انتصر 

عليه بصعوبة (38-41).
وقدم أبناء المدرب محمد عاشور عرضا مقنعا منذ 
بدايــة الربــع األول وحتى الثالــث, قبل أن ينتفض 
رجــال المــدرب محمد دهمــان, إال أن ذلك لم يكف 
البسمة للخروج منتصرا. وجاءت نتائج األرباع على 
و(10-14),  و(10-11),  التالــي: (0-12),  الشــكل 

و(18-4).
بــرز في اللقاءين حســام القالزيــن ومحمد عجور 
وعلي جبريل من السالم, وأحمد أبو ناموس ومحمد 

عوض وإبراهيم الكسيح من البسمة.
الهالل األحمر يرافق البسمة

وعلى غرار البســمة, حجز الهــالل األحمر التذكرة 
الثانية للمباراة النهائية, بعدما حقق فوزين شاقين 

على الجزيرة في الذهاب واإلياب تواليا.
وفــي الموقعة األولى على صالة ســعد صايل, فاز 

الهالل األحمر بصعوبة على منافسه الجزيرة (36-
32) ذهابا.

وقدم الجزيرة عرضا مقنعا, وكان الطرف األفضل 
حتــى نهاية الربــع الثالث, قبل أن تتدخل لمســات 
إبراهيــم أبــو رحال مدرب الهالل األحمر, ليحســم 
األخيــر اللقاء لمصلحتــه في الربــع الرابع. وجاءت 
نتائج األرباع على الشكل التالي: (7-11), و(6-11), 

و(4-11), و(4-14).
وواصل الهــالل تفوقه في الموقعــة الثانية, 
بعدما خطف ورقة النهائي من «أنياب» الجزيرة 
بالفوز عليه إيابا على صالة أبو يوسف النجار, 
وهذه المرة (31-26). وقدم الفريقان عرضا 
جيدا, وكانت المباراة متكافئة إلى حد كبير حتى 
نهاية الربع الثاني, لكن خبرة المدرب إبراهيم 
أبو رحال حســمت الموقف في الربعين الثالث 

والرابع على حســاب منافســه المديــر الفني 
محمود حجاج.

وجــاءت نتائــج األرباع على الشــكل التالي: (7-8), 
و(6-8), و(12-8), و(3-5).

برز في اللقاءين أحمد الدش ومحمد شعت وإبراهيم 
أبــو جزر من الهالل, وشــادي ضهير ونهاد منصور 
وعمر الغرباوي من الجزيرة. أدار اللقاءات تحكيميا 
أحمد القاضي حكم أول, ومحمد العالول مساعد أول, 
وأحمد زعرب مســاعد ثاني, وتامر قشطة مسجل, 
وغالب الزاملي ميقاتي, وعبد اهللا شــاهين مراقب 
المسابقات, والدكتور عبد اهللا عمر حمدونة ويوسف 

الزيناتي من التصنيف.
النهائي األول

ومن المقــرر أن يلعب اليوم, الســالم والهالل في 
ذهاب النهائي على صالة أبو يوسف النجار.

نادي القدس يحقق إنجازا جديدا 
في مجال الغوص واالنقاذ

القدس - وكالة بال سبورت- 
عماد الحسيني- أنهى غواصو 
نادي القدس مشاركتهم في 
التــي   (dive master) دورة
أقيمــت فــي رأس الناقــورة 
مدة شهرين متتاليين بواقع 
كل  فــي  ســاعات  ثمانيــة 
لقاء وذلك بإشــراف المدرب 

السخنيني رشيد غنايم . 
اثنــان  المتدربــون  ونفــذ 
تدريبية  غطســة  وعشرون 
فــي قاع البحر ، فيما شــمل 
برنامج الــدورة المعتمد من 
منظمــة «IANTD» الغوص 
التقني، إنقاذ بحري، أعماق، 
خلط غازات، بوصلة وتوجيه 
مالحي، قفز قــوارب وقيادة 

مجموعات . 
كل  المتدربــون  أتــم  وقــد 

متطلبات الدورة بنجاح وهم 
: عباس شــحادة، آدم شحادة 

وعمار ادكيدك . 
فيما أكد المشــرف الرياضي 
في نادي القدس ومؤســس 
رياضة الغوص واالنقاذ في 
فلسطين خميس ادكيدك أن 
الهــدف من الدورة المتقدمة 
في الغوص اكتساب المزيد 
من الخبرات والمعلومات لدى 

ألعلى  وتأهيلهم  غواصينــا 
المســتويات خاصــة وأنهــم 
يشاركون في عمليات البحث 
واالنقــاذ كمتطوعيــن فــي 
غرق  عمليــات  حــدوث  حالة 
، حيــث فقدنــا فــي القدس 
العديد من الشباب المقدسي 
في كل موسم صيف نتيجة 
فــي  او  الخاطئــة  الســباحة 

االماكن الممنوعة . 

اختيار أعضاء البعثة المشاركة لالولمبياد الخاص الفلسطيني في منافسات البطولة اإلقليمية التاسعة باالمارات
رام اهللا - اعــالم االولمبياد الخاص الفلســطيني- 
نظــم االولمبيــاد الخاص الفلســطيني، معســكرا 
رياضيا شــتويا فــي مدينة االمل الشــبابية بأريحا 
النتقــاء الالعبيــن الذين يعتزمون المشــاركة في 
البطولــة اإلقليمية التاســعة، المقــرر اقامتها في 
االمارات خالل شهر آذار المقبل، بمشاركة البرامج 
الفرعية في محافظات: نابلس، طولكرم، القدس، 
جنيــن، رام اهللا، وحضر الفعاليــات: نزار بصالت، 

معروف شطارة، فراس فليان.
مــدار  علــى  المعســكر،  فعاليــات  واســتمرت 
يومين،وشــملت منافســات العــاب القــوى، تنــس 
الطاولة، الريشة الطائرة، والبوتشي، وهي االلعاب 
التي ســوف تشارك فيها فلســطين باالضافة الى 
السباحة وسيتم تنظيم منافساتها في وقت الحق.

وتم تشكيل لجان تقييمية وادارية لمواكبة االلعاب، 
كي يكــون انتقــاء الالعبين مبنيا علــى األفضلية 
والكفــاءة، مــع االخذ باالعتبــار المرحلــة العمرية 
لالعب، واهمية التوزيع الجغرافي ومشاركة العبين 

من كافة البرامج الفرعية .
وقــال رئيــس مجلــس ادارة االولمبيــاد الخــاص 
الفلسطيني، مروان الوشاحي: ان مثل هذا التجمع 
مؤشــر جيد بحيث يفصح عن قــدرات الالعبين ما 
يساهم في اختيار االفضل لتمثيل الوطن، وتحقيق 
النتائــج المرجوة، واوضح ان مشــاركة فلســطين 
ســيكون له مردود طيــب على االولمبيــاد الخاص 
الفلسطيني ال ســيما لجهة التمثيل واحراز النتائج 
واثراء خبــرات المدربين والالعبين الجدد، مشــيرا 

الى البطولــة الدولية، المقرر ان تقام العام 2019 
في دبي باالمارات.

وثمن الوشــاحي الدور المهم، الذي ترســخه قيادة 
المجلــس األعلى ممثلــة باللواء جبريــل الرجوب، 
رئيــس المجلــس، واألميــن العــام، الوزير عصام 
القدومي، مشيرا الى انهما لم يدخرا جهدا في دعم 

أنشطة االولمبياد الخاص الفلسطيني.
واوضــح معروف شــطارة، المديــر الرياضي في 
االولمبيــاد ان هــذا المعســكر يأتــي فــي اطــار 
االستعدادات، التي شرع فيها االولمبياد، من اجل 
الظهور المشرف في منافسات البطولة اإلقليمية 
الوشيكة، فضال عن التعرف على قدرات وامكانيات 
ومهــارات الالعبيــن القادريــن علــى المنافســة 

واالثراء.
وتميز المعسكر بدمج الالعبين القدامى مع العبين 

جدد بهدف االستفادة من الخبرات وتأهيل المراحل 
الســنية للبطــوالت المقبلــة، واالمر نفســه تمت 
مراعاته فيما يتعلق بقطاع التدريب، فقد اكتســب 
المدربــون الجدد جرعات من الخبــرة والمهارة في 

التقييم ومتابعة الالعبين.
ولــم تخــل اجواء المعســكر من التفاعــل والفرح، 
والترفيــه عن الالعبين، من خالل االغاني الوطنية 
وااللعاب، ووجهت اســرة المعسكر رسالة للرئيس 
االميركــي «دونالــد ترامب»تضمنــت ان القــدس 
فلسطينية، وستبقى كذلك شاء من شاء وابى من 

ابى .
بقــي ان نشــير الــى ان اللجنــة المكلفــة باختيار 
الالعبين تكونــت من: ثائر ضراغمة – العاب قوى، 
موســى مرار – ريشــة طائرة، ســامية أبــو زياد – 

بوتشي، حمزة أبو زنط – تنس طاولة.

الرياضة للجميع ينظم مهرجانا رياضيا لتكريم المرحوم جمال عبيد 
غــزة - اللجنــة اإلعالميــة- ينظم 
االتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع 
بالتعاون والشــراكة مــع نادي غزة 
الرياضــي مهرجانــا رياضيا تخليدا 
ووفــاء لفقيــد الحركــة الرياضيــة 
وعميد األندية الفلسطينية المرحوم 
جمال عبيد , يتضمن بطولة كروية 
بخماســيات كرة القدم للمؤسسات 
والجمعيات  والنقابــات  والشــركات 
الرياضيــة علــى ملعب نــادي غزة 
الرياضي المعشــب يــوم الخميس 
الموافق 2017/12/14م وبمشاركة 
ثمانية منتخبات كروية تمثل جميع 
محافظــات الجنــوب وهــي ( نقابة 
المحاميــن , نقابــة المهندســين , 
رابطة األسرى والمحررين , شركة 

أمان الماليزية , اتحاد رفح , التجمع 
بالمنطقــة  الرياضــي  الوطنــي 
الوسطى , منتخب محافظة الشمال 

, قدامى العميد غزة الرياضي).
وأكــد أســامة فلفــل نائــب رئيس 
االتحــاد أن تكريم الفقيــد الراحل 
جمــال عبيــد يأتي ضمن مشــاريع 
االتحاد المجتمعيــة والرياضية في 
الوفاء ألصحاب البصمات واالنجازات 
والذين كان لهم مســاهماتهم في 
ســاحة العطــاء واإلبــداع الرياضي 
أن  فلفــل  وأضــاف  الفلســطيني , 
التقاطع والشــراكة وتوسيع نطاق 
ســلم  علــى  هــو  واألداء  الفعــل 
األولويــات لتعزيــز حالــة الحــراك 
بالمحافظات  والمجتمعي  الرياضي 

الجنوبية.
ومن جهــة أخرى عبر عــن تقديره 
الكبيــر لنــادي غــزة الرياضي على 
التعاون والشراكة الحقيقية والهمة 
العاليــة والجهود الكبيرة التي تبذل 
من أســرة نادي غــزة الرياضي مع 
االتحــاد إلنجاح المهرجان الرياضي 
الخاص بالفقيد الراحل جمال عبيد.

وثمــن فلفــل قدامى العميــد نادي 
غــزة الرياضي علــى الحس العالي 
والوقفــة الوطنيــة الملتزمــة فــي 
الوقــوف علــى مســافة واحــدة مع 
الفلســطيني  الوطنــي  االتحــاد 
للرياضة للجميع وتقديم كل الدعم 

والمساعدة إلنجاح المهرجان.
ومــن المقــرر أن تنطلــق فعاليات 

المهرجان في تمام الساعة الرابعة 
عصــرا بمشــاركة كشــافة العميد 
والفرق المشــاركة وبحضور لفيف 
المرحوم  ومحبي  الشــخصيات  من 

جمال عبيد.

مديرية طولكرم تختتم بطولة كرة الطاولة الثانوية واألساسية العليا بالفردي والزوجي
طولكــرم - منتصــر العناني - اللجنــة االعالمية- 
اختتمت مديرية تربية طولكرم - قسم النشاطات 
الطالبية بالتعــاون مع اللجنــة الرياضية لمدارس 
الذكــور بطولــة كــرة الطاولــة «القــدس عاصمة 
فلسطين األبدية» للمرحلتين  الثانوية واألساسية 
باللعب الفردي والزوجي العليا على طاوالت مدرسة 
الفاضلية  الثانوية للبنين بحضور مدير المدرســة 
المستضيفة محمد الشيخ ومنتصر العناني مشرف 
النشاط الرياضي والمشرف العام على البطولة ثائر 

ضراغمة وجاءت النتائج على النحو التالي :
(المرحلة الثانوية )

الفردي -  المرتبة األولى - م. كفر جمال - الطالب 
على مراد نوفل

المرتبة الثانية- م. قفين ث- الطالب رامي سوداح
الزوجي - المرتبة االولى - م. الفاضلية ث - الطالب 

مجاهد فتحي ورأفت يحيى 
المرتبة الثانية - م. رامين ث - الطالب محمد مسعود 

واسيد بالل
(المرحلة األساسية العليا )

الفردي - المرتبــة األولى - م. فرعون ث - الطالب 
نزيه براء 

المرتبــة الثانيــة- م. األوقــاف الشــرعية- الطالب 

محمد زقوت 
الزوجــي - المرتبة األولى - م. فرعون ث - الطالب 

ورد اعبيد واسامة عدوان 
المرتبــة الثانيــة- م. رامين ث - الطالب مهند منير 

وسند محمد 
حكام البطولة : ناصر كتانة وعالء رجب ومحمد 
ابوصــالح وماهر رباح ومحمود حســين ومحمد 

يعقوب ونزيه فايز واحمــد يعقوب وعبد الرزاق 
حمد وسالم الصباح وجهاد طعمه والحكم العام 
ثائــر ضراغمه .وفــي ختام البطولــة قام محمد 
الشــيخ مدير المدرســة المســتضيفة ومنتصر 
العناني مشرف النشاط الرياضي وثائر ضراغمة 
بتقليد الفائزين الميداليات الذهبية وتسليمهم 

الكؤوس.

«القدس المفتوحة» تنظم في الخليل دوري لكرة 
القدم بعنوان «القدس العاصمة األبدية لفلسطين»

الخليل- الحياة الرياضية - نظم مجلس اتحاد 
الطلبة في فرع جامعة القدس المفتوحة في 
الخليل بالتعاون مع قســم شؤون الطلبة في 
القاعة الرياضية لبلدية الخليل بطولة القدس 
الكرويــة  وفــاًء للقــدس وتأكيــداً علــى أنها 
جوهرة روحنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا 
وعاصمة دولتنا األبدية، وذلك بحضور القائم 
بأعمــال مدير الفرع أ.عبد القــادر الدراويش 
والمساعد األكاديمي أ.ماجد أبو ريان ورئيس 
قسم شؤون الطلبة .أمهند الجعبري ورئيس 
مجلس الطلبــة أ.صالح جابر وعدد من طلبة 

الفرع.
وافتتــح البطولة القائم بأعمــال مدير الفرع 
أ.عبد القادر الدراويش، مرحباً بالحضور ناقالً 
تحيات رئيس الجامعة أ.د.يونس عمرو، مبيناً 

أن هذا النشــاط يأتي انســجاماً مع توجيهات 
رئاســة جامعة القــدس المفتوحــة لتنظيم 
فعاليــات تنديداً بقرار ترامــب اعتبار القدس 
عاصمــة دولــة االحتــالل، وتأكيــداً على انها 

عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشكر مجلس اتحاد الطلبة تنظيم مثل هذه 
األنشــطة وطلب من الطلبة المشاركين في 

البطولة التحلي بالروح الرياضية.
وكان شارك في البطولة (70) طالباً من جميع 
الكليات مقسمين على 10 فرق، وحملت الفرق 
أســماء الشــهداء وفاز بكأس الــدوري فرقة 
الشــهيد ســعد األطرش، وفي ختام البطولة 
كرمت ادارة الفرع ممثلة بالمساعد األكاديمي 
ورئيس قسم شؤون الطلبة ورئيس مجلس 

الطلبة الفرق الفائزة.

نادي قباطية يطلع المحافظ رمضان على احتياجاته للنهوض بوضعه
جنيــن- الحيــاة الرياضيــة- أطلــع محافظ 
محافظــة جنين اللــواء إبراهيم قباطية على 
احتياجــات نــادي قباطية ؛ لتقديــم الدعم له 
للنهوض بالقطاع الرياضي والكوادر الشبابية، 
خــالل زيارة قام بها الوفد، ، لمقر المحافظة. 
وضم الوفد رئيس بلدية قباطية بالل كميل، 
ورئيس النــادي الرياضي ماهر كميل، وعدد 
مــن أعضــاء الهيئــة اإلدارية للنــادي، ومدير 
الدائرة السياســية والمساعدة في المحافظة 

محمد الحبش.
وأشار رئيس النادي إلى أن المؤسسة الرياضية 
بحاجة ماسة إلى تأثيث المقر، وتأمين نفقات 
النقــل إلى ملعــب رؤيــا. مؤكــدا أن النوادي 

الرياضيــة تقــع عليها مســؤولية وطنية في 
رفع شــأن الرياضية الفلســطينية على كافة 
المستويات. ودعا إلى التعاون لتحقيق النجاح 
وتجســيد رسالة وأهداف النادي الرياضي في 

بلدة قباطية.
فيما أكد المحافــظ رمضان بدوره أن األندية 
الرياضية هي األساس الحقيقي للوصول إلى 
االنجــاز الرياضي والنهوض بهــا على أكمل 
وجــه. وأعرب عن اســتعداده التعاون بتقديم 

الدعم له حسب اإلمكانيات المتاحة.
وفــي نهاية اللقاء قــدم الوفد درعــا تكريما 
للمحافــظ رمضان تقديرا لجهــوده في دعم 

الحركة الرياضية ومؤسساتها.


