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أبو اسليم ينزل عند رغبة المحبين وكبير
مش��جعي بالطة ويعود ع��ن قرار اعتزاله
نابل���س  -م���ن حم���زة فياض:
أعلن حارس عري���ن فريق مركز
شباب بالطة ،س���ائد أبو إسليم،
ع���ن عدوله ع���ن ق���رار االعتزال
الذي اعلنه قبل عدة ايام تلبية
التصاالت الش���ارع الرياضي من
المحبي���ن والغيوري���ن وخاصة
موق���ف كبي���ر مش���جعي مركز
بالطة ش���ادي جبريل الذي يرقد
على س���رير الشفاء بعد أن أعلن
انه س���يتوقف عن تناول الدواء
والع�ل�اج إذا ما اصر ابو اس���ليم
على االعتزال.
وأضاف ابو اس���ليم الذي يبلغ
من العمر  32عام���ا قضى منها
 14عاما في المالعب انه فوجىء
بحجم الضج���ة الت���ي احدثها
ق���راره ف���ي الش���ارع الرياضي
وبهذا القدر الذي اعتبره وسام
شرف اعتز به.
وردا على س���ؤال ح���ول اذا ما
كان هذا الموس���م هو الختامي
لمس���يرته ق���ال ابو اس���ليم ال،
سأبقى وسأواصل عطائي ،ووجه
كلمة لجمه���ور الجدع���ان قال
فيها انتم في القلب ،وكل همي
اس���عادكم ،وألنكم تستحقون
االفضل دائما ،وشكر الجماهير
الفلسطينية في كافة الساحات
الرياضية.

سائد ابو سليم.

حامد زكي يوضح أس��باب رحيله عن هالل أريحا
كتبت لجين الراعي:
قال الم����درب حامد زك����ي ان انهاء
مهام����ه كمدير فني مع ه��ل�ال أريحا
يعود لعدة أس����باب أساس����ية مهمة
ال يمك����ن ألي فريق مهما كان الس����ير
بدونها إال إذا أراد اللعب من أجل عدم
تحقيق إنجاز حقيقي يمكن ذكره.
وأوضح زكي لـ"أي���ام المالعب" بأن
ضع���ف االس���تقرار اإلداري والمالي
أدى إل���ى عدم انتظ���ام كل الالعبين
في التدريبات وهذا عاد بالسلب على
قدرات التشكيلة باإلضافة إلى عدم
التعاقد مع وجو ٍه جديد رغم الحاجة.
وأشار المدرب إلى أنه ترك تدريب
هالل أريحا بعد مباراتهم أمام شباب
بي���ت أمر والت���ي حقق���وا فيها فوزًا
مهمًا وكان���وا في المركز الثاني على
س���لم الترتيب الع���ام وبفارق نقطة

بالطة
وخليفة الخطيب

صورة من االرشيف ترصد جماهير الخضر.

"شباب الخضر"  140 ...يومًا من صيد الضباب!
كتب محمـد عوض:
ُ
المشهد مأساويًا ومؤس���فًا ،كتيبة كاملة من األسماء الالمعة ،أمست
بدا
باس���مه،
بال وجود ،رحل من يعدون أنفس���هم "نجومًا" ،وظل الفريق قائمًا
ِ
طفل ،وش���يخ ،ورجل ،وامرأة تحبه ،تعلمنا كرة القدم درس���ًا
وتاريخه ،وكل
ِ
ٍ
قاس���يًا ،كما الحياة تمامًا ،إنك لن تجد أح���دًا بجانبك إال المخلصين ،حينما
ُ
تمسي فقيرًا ،بعدما كنت فوقهم لسنوات ،ثريًا ،قادرًا على االنفاق.
لن يكون أحده���م صادقًا ،إذا قال ،بأن خليل العم���وري ،لم يكن العصب
األساس لش���باب الخضر ،طيلة س���نوات مضت ،اتفقنا مع هذا الشخص أو
ً
اختلفنا ،فإنه قدم دعمًا س���خيًا للغاية لصالح الن���ادي ،ودفع أمواال طائلة،
ً ُ
غالبًا كانت فوق ما يس���تحقه أي العب ،وطم���س أجياال ،لو أنفق عليها تلك
المبالغ ،ألصبح لديه تشكلتين قويتين ،أساسية ،وأخرى احتياطية.
المباراة األولى لش���باب الخضر ،في  22ايلول الع���ام الماضي ،لغاية
منذ
ِ
الجولة  14المنقضية ،أي في التاس���ع من ش���هر ش���باط من العام الحالي،

ُ
تقريب���ًا  140يومًا ،لم يذق الفريق طع���م االنتصار في الدوري ،ويضاف إلى
حد
ذلك مرحل���ة التوقف الش���توية ،والتي لم تكن أكثر م���ن
ٍ
محبطة إلى ٍ
بحاجة
الفريق
كان
وق���ت
بعيد ،نظرًا لضع���ف التغييرات التي طرأت ،في
ٍ
ٍ
إلى المزيد.
 140يومًا من صيد الضباب بالنس���بة لش���باب الخضر ،ال شيء تحقق أبدًا،
وال تغي���ر ،ظل القاع ُملكًا ،ال يمكن التح���رك منه إطالقًا ،حتى التقدم داخل
المنطق���ة الحمراء ،ذات القيمة ،يبدو صعبًا ،غابت أش���كال الدعم المعنوي
والم���ادي ،وال تج���د إال ثلة بع���د كل هزيمة ،تس���تهزئ بالفريق عقب كل
خسارة ،والسقوط يدنو يومًا بعد آخر ،وهم بال حول وال قوة !
ّ
يمكن ِّ
يتعرض النتكاسات ،المؤسف حقًا ،أن
ألي فريق أن يهبط ،الجميع
يومًا من األيام ،كنت تمتل���ك كل مقومات البناء الحقيقي لمنظومة تخدم
لسنوات طويلة ،إال أنك اس���تثمرت ذلك بال خطط ،تعاملت بظرفية لحظية
عش���وائية ،لكن البعض لم يكن يمتلك تلك الفرص ،التي يستطيع فيها
البناء ،ألنه لم يمتلك أدنى المقومات التي كنت يومًا تمتلكها.

"إيهاب أبو جزر"  ...المطلوب الحفاظ على
فارق مريح والحسم بأقل ضغط نفسي ممكن
ٍ
كتب محمد عوض:

حامد زكي.

واحدة عن صاحب المركز الثالث.
ولف���ت زكي إل���ى أن���ه ال يمانع من
خ���وض تجربة جديدة م���ع فريق آخر
خالل الفترة الزمنية المقبلة في حال

كان عرض���ًا جيدًا يلي���ق بالطموحات،
متمني���ًا في ختام حديث���ه التوفيق
والتفوق لهالل أريح���ا في المباريات
القادمة.

اتح��اد ألعاب القوى يلتقي العبي المنتخب
ويقدم مكافآت ألصح��اب األزمنة المميزة

صورة جماعية لمنتخب ألعاب القوى مع اعضاء االتحاد.

غزة  -االيام :عقد االتحاد الفلس���طيني
أللعاب القوى اجتماعا مع العبي المنتخب
الوطن���ي أللع���اب الق���وى ,وناقش عدة
نق���اط مهمة معهم ي���وم اول من امس،
م���ن أج���ل تحفيزه���م ،بحض���ور محمد
العمص���ي األمين العام المس���اعد للجنة
األولمبية ،وتامر العبس���ي عضو االتحاد
رئيس اللجن���ة الفنية وماجد أبو مراحيل
أمين س���ر اللجنة الفنية ونادر المصري
وإبراهيم أب���و حصيره مدرب���ا المنتخب
الوطني.
ورحب العبسي عضو االتحاد بالحضور،
وش���كر اللجنة األولمبية على اهتمامها
الكبي���ر برياض���ة ألعاب القوى ،مش���يرًا
ال���ى أن االجتماع م���ع المنتخب الوطني
يجرى بش���كل دائم من أج���ل تحفيزهم
ورفع معنوياتهم لمواصلة شحذ الهمم
لتقديم مستويات وأرقام مميزة.
وأضاف :العبو المنتخب الوطني دخلوا
مرحلة جديدة من تحقي���ق أزمنة جيدة
بع���د م���رور وقت قصي���ر عل���ى التجمع
الموس���مي االول للمنتخب الوطني الذي
اطلقه االتحاد وتجرى اختبارات تأهيليه
من أجل ضم العناصر المميزة من األندية
والمراك���ز واألكاديمي���ات والهيئ���ات
الشبابية من كافة المحافظات.
وقدم العبسي ،شرحًا عن استراتيجية

يكتبها :محمود السقا

االتحاد خ�ل�ال المرحلة المقبلة ،الفتًا إلى
أن االتح���اد يهتم بالج���ودة وليس الكم
من خالل وضع الثقة عل���ى أعداد معينه
ً
م���ن األبطال وصقله���م ليكون���وا أبطاال
يمكن االعتماد عليهم في االستحقاقات
المقبلة لتحقيق أرقامًا مميزة ومش���رفة
لفلسطين في طوكيو.
ب���دوره ،أثنى محم���د العمصي األمين
الع���ام المس���اعد للجن���ة االولمبي���ة
الفلس���طينية عل���ى جه���ود االتح���اد
الفلس���طيني أللعاب الق���وى ,مؤكدًا أنه
يعتبر من أهم االتحادات الرياضية.
وأش���اد بالتجم���ع األول الموس���مي
للمنتخ���ب الوطني للعبة ،الفت���ًا إلى أن
اللجن���ة االولمبية تبارك ه���ذه الجهود
من أج���ل تطوير وصقل ق���درات األبطال
تحضيرًا لالستحقاقات المقبلة.
وبي���ن "العمص���ي" أن االتح���اد لدي���ه
العدي���د م���ن األبط���ال إذا م���ا أتيح���ت
له���م الفرصة س���يحققون أرقامًا مميزة
لفلس���طين ,مقدمًا ش���كره لالتحاد على
هذه الجهود.
وقال ن���ادر المصري م���درب المنتخب
الوطني أللع���اب القوى أن أرقام الالعبين
شهدت تحس���نًا ملحوظًا بعد مرور ستة
أس���ابيع عل���ى التجمع الموس���مي االول
للمنتخب الوطني من���ذ انطالق تدريبات

المنتخ���ب في العدي���د من الس���باقات
بالرغم من قصر المدة التدريبية ,مشيرًا
أن المس���تويات س���تزداد تحسنًا خالل
الفترة القادمة مع االستمرار في التجمع.
وبي���ن "المص���ري" أن االتح���اد أوع���ز
للمدربي���ن مراقبة مس���تويات الالعبين
ووض���ع برنامجًا يمت���از بالمرونة من أجل
ضم مستويات مميزة بين الفترة واألخرى
للمنتخ���ب من خ�ل�ال االختب���ارات التي
حددها بج���دول زمني ,الفت���ًا إلى أن أي
العب يتراجع مس���تواه سيتم استبعاده
من المنتخب وضم مستوى أفضل.
بدوره أوض���ح إبراهيم أبو حصيره مدرب
المنتخ���ب الوطن���ي للعب���ة أن تدريب���ات
المنتخ���ب تتواصل ثالثة أيام أس���بوعيًا،
الفت���ًا إلى أن هذا التجم���ع أعطى الالعبين
حافزًا مميزًا لتطوير مستوياتهم ومع مرور
الوقت والتدريبات ستتحقق االنجازات.
وأض���اف "أبو حصيره" :إن مس���تويات
الالعبين س���تظهر بتحس���ن أكب���ر بعد
مرور س���تة أشهر على التجمع وبعد عامًا
س���تكون األرقام مميزة ,معبرًا عن ثقته
الكبيرة بالالعبين وخاصة أن طموحاتهم
كبيرة بتحقيق انجازات لفلسطين.
ووزع االتح���اد بحضور العمصي مكافأة
لألبطال الذين حقق���وا أزمنة جديدة في
االختبارات التي جرت قبل عدة أيام.

َ
خس���ر مركز األمعري أمام أبناء القدس ،بهدفين دون مقابل ،في المباراة التي جمعت
الفريقي���ن ضمن الجولة  14م���ن دوري الدرجة األولى – االحت���راف الجزئي  ،-وهي أولى
حد بعيد ،يعتب���ر جيدًا ،فالفارق النقطي
هزائم مرحلة اإلي���اب ،وجاءت في
توقيت إلى ٍ
ٍ
بي���ن "المارد األخضر" ،المتصدر ،وأقرب المطاردين ،ظل س���بع نقاط ،وهذا يقلل من وقع
الهزيمة.
إيه���اب أبو جزر ،يعلم جيدًا ،ب���أن الظروف المحيطة به ،مميزة جدًا هذا الموس���م ،إذا
قورنت بالمواسم السابقة ،وهذا منح فريقه األفضلية إلى اآلن ،فاألمـور الفنية مستقرة،
وكذلك األمـور اإلدارية ،واألوض���اع المالية أفضل من اآلخرين ،لذلك فإن الفرصة متاحة
ً
لتحقيق إنجاز العودة مجددًا إلى دوري المحترفين ،واستعادة البريق المفقود مرة أخرى.
المطل���وب من مركز األمعري ،بقيادة "أبو جزر" ،حس���م بطاق���ة التأهل إلى المحترفين
مبك���رًا ،واالبتعاد عن المفاج���آت أمر ال بد منه في هذا التوقيت ،ويس���اهم في التقليل
م���ن الضغوطات النفس���ية عل���ى منظومة "الم���ارد األخضر" ،أي خطأ جديد ،يس���تثمره
المنافس���ون ،يكون ش���يئًا س���يئًا جدًا على الفريق ،خدمة الذات األهم دومًا ،دون النظر
إلى نتائج اآلخرين.
األمعري ،كان قد تفوق على األبناء ذهابًا ،بثالثية بيضاء ،والفريق المقدس���ي لم تكن
نتائجه جيدة بالشكل المطلوب في اإلياب ،لذلك – على الورق – كانت النتائج تشير إلى
تفوق الكتيبة الخضراء ،لكن هذا لم يحصل ،ويثبت بأن الكبير سيبقى كبيرًا ،والمتصدر
متصدرًا ،لكن بش���رط  :االستمرار دومًا بكس���ب النقاط ،والسقوط مرة واحدة ممكن ،دون
أن يتكرر.
المباراة القادمة لمركز األمعري ،س���تكون أمام نادي جنين ،الفريق الذي حقق صحوة
جيدة ،ولم يخس���ر منذ سبع جوالت ،وما على "المارد األخضر" ،فعله ،كسر هذا المسلسل
المميز – إذا اس���تطاع  ،-و"صقور الش���مال" ،لن يكونوا منافسًا عابرًا ،بل هدفهم كسب
وبحاجة إلى
طموح واحد ،سيجعل من اللقاء صعبًا للغاية،
النقاط الثالث ،واالش���تراك في
ٍ
ٍ
عطاء أكبر.

أكث���ر م���ا ُيعجبني في
خليف���ة الخطي���ب ،مدرب
مرك���ز بالط���ة ،بس���اطته
المتناهي���ة ،التي تتجلى،
بوض���وح ،ف���ي صفح���ات
ً
وجه���ه ،فضال عن انتمائه
وهات���ان
الالمح���دود،
ِخصلت���ان طيبتان في "أبو
العبد".
قص���ة خليف���ة الخطيب
مع فريق الك���رة في مركز
بالطة ،تستحق ليس فقط
وقف���ة ،بل وقفات ،س���واء
كالعب في مركز حراس���ة
المرمى ،او كمدرب أمسك
بالزمام غير مرة.
خليف���ة الخطيب ،تنحى
عن تدريب بالط���ة ،طوعًا،
اكثر من مرة ،وكنت أحسب
انه ُمغ���ادر الى غير عودة،
الن مشهد المغادرة تكرر،
لكن وفاء وانتماء وعش���ق
الرج���ل لمخيم���ه بالط���ة،
ّ
ولكل ما يمت لهذا المخيم
بصلة ،يدفعه ليكون رهن
االشارة عند الحاجة اليه.
خليف���ة الخطيب ،تقلب
عل���ى تدري���ب ف���رق غير
بالطة امثال :شباب نابلس
ومركز عس���كر واس�ل�امي
قلقيلية ،لكن على ما يبدو،
فان حنينه يبقى راس���خًا
ومتج���ذرًا لفري���ق الك���رة
في مرك���ز بالطة ،وهذا امر
مفهوم ومتوقع ،فمسقط
الرأس عزيزـ تأكيدًا لقول
الشاعر عند انشد يقول:
ك���م من���زل ف���ي األرض
يألف���ه الفت���ى  /وحنينه،
أبدا ،ألول منــــــــزل
لمج���رد ان اخلى المدرب
ف���ادي الف���ي موقع���ه في
بالط���ة ،بالتراض���ي ،وعلى
خلفي���ة ضغ���ط الجان���ب
الم���ادي ،ل���م يخط���ر على
بال ادارة بالطة س���وى "ابو
العبد" ،فوج���دت ضالتها
المنش���ودة في���ه ،وكانت
ُ
تراهن ،وه���ي على حق ،ان
وفاء وعشق خليفة الخطيب
لبالط���ةُ ،يحت���م عليه ان ال
يتردد في قب���ول المهمة،
م���ن دون أن ُيفك���ر برف���ع
قائم���ة بمطالبه وش���روطه
وتفاصيل عقده ،خصوصًا
وان الخطيب اكت���وى بنار
ُ
البعاد والف���راق عن بالطة
مرات عدة ،لكنه لم يمارس
هذا السلوك ،هكذا احدس،
وفي تقديري ان حدس���ي
في محله.
newsaqa@hotmail.com

ايهاب ابو جزر.

فـلـسـطـيـن تـشـارك فـي اجـتـمـاع
عمومية االتحاد اآلسيوي للدراجات النارية
رام الله  -محمد أبو عرام :اختتمت مساء يوم األحد
الماضي ،فعاليات اجتماعات الهيئة العامة لالتحاد
األسيوي للدراجات النارية بحضور معظم االتحادات
الوطني����ة في بانك����وك ،وحظي االجتم����اع باهتمام
بال����غ نظرا لوج����ود العديد م����ن الملف����ات المهمة
والمقترح����ات في س����بيل تطوير لعب����ة الدراجات
النارية ومواكبتها لتكنولوجي����ا العصر خاصة في
منطقة اسيا.
وحظيت فلسطين بمكانه متميزة في االجتماعات
ً
سواء االجتماع الرس����مي للكونغرس او االجتماعات
الثنائية مع رؤساء الوفود العربية بعد أن قام رئيس
االتحاد بتسديد كافة المستحقات المتراكمة منذ
ً
سنوات على االتحاد وأصبحت فلسطين عضوا فاعال
في االتحاد األسيوي والدولي وبكامل العضوية,
وعقد الشعراوي العديد من اللقاءات الثنائية مع
رؤس����اء االتحادات العربية وكرم العديد منهم وتم
التباحث في سبل التعاون ونقل الخبرات في رياضة
الدراجات النارية
وك����رم الش����عراوي محمد بن س����ليم نائب رئيس
االتحاد الدولي للس����يارات على دعم����ه المتواصل
التحاد رياضة السيارات على مدار االعوام الماضية
وك����رم ناصر خليفة بن عطية نائ����ب رئيس االتحاد
الدول����ي للدراج����ات النارية وكرم أيض����ا علي داغر
رئيس االتحاد اللبناني لرياضة الدراجات النارية

واجتمع ايضا مع المالي����زي ون زهر الدين رئيس
االتحاد األس����يوي السابق وتم تكريمه وشكره على
دعمه لالتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات
وعل����ى هامش االجتم����اع ،تم انتخ����اب الفلبيني
ستيفان مايكي لرئاس����ة االتحاد األسيوي لرياضة
الدراجات النارية والبحريني عيس����ى ألعوضي نائبا
للرئيس وتم إقرار أجندة عام 2018
وقال الش����عراوي أن رئيس االتحاد الدولي الجديد
وعد بتقديم كل سبل الدعم لالتحاد الفلسطيني من
اجل تطوير اللعبة ومواكبتها للتطور التكنولوجي
وأضاف ب����أن اجتم����اع الجمعي����ة العمومية كان
هاما وان فلس����طين كانت حاضرة وحظيت باهتمام
واسع من قبل الوفود المشاركة خاصة أن فلسطين
تش����ارك ألول مرة منذ انضمامها لالتحاد األسيوي
في اجتماعات الجمعية العمومية.
وأكد الشعراوي على أن مجلس إدارة اتحاد رياضة
الس����يارات قد صادق على أجندة ع����ام  2018والتي
تتضمن أنشطة فاعلة في رياضة الدراجات النارية
إضافة للمشاركات الخارجية
وتابع الشعراوي بأن لجنة خاصة لرياضة الدراجات
النارية س����تعمل لي����ل نهار من أجل إش����هار هذه
اللعبة ووضعها في مس����ارها الصحي����ح وان تكون
مش����اركات خارجية لمتس����ابقين فلسطينيين في
األردن واإلمارات وقطر ولبنان.

الشعراوي يكرم رئيس االتحاد االسيوي.

