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بطولة غرب آسيا بكرة القدم للفتيات

الرجوب يهنئ العبات المنتخب الوطني بالمركز الثالث
رام الله – شبكة فلسطين الرياضية:
هن����أ الل����واء جبريل الرج����وب ،رئيس
االتحاد الفلسطيني لكرة القدم العبات
منتخبنا الوطني لحلولهن في المركز
الثال����ث ببطولة غرب اس����يا للفتيات
تحت  15عاما التي استضافتها دبي،
في الفترة الواقعة بين  4وحتى  14من
الشهر الجاري.
وأشاد الرجوب خالل اتصال هاتفي
باإلنجاز الذي حققه منتخبنا الوطني،
الذي م���ا كان ليتحقق ل���وال تكاثف
جهود الطواق���م الفني���ة واالدارية
والالعبات.
وأكد الرجوب أن���ه يجب البناء على
هذه اإلنج���از ،والعمل عل���ى تطوير
المنتخ���ب ليصبح راف���دا للمنتخب
الوطني األول ،وفي س���بيل النهوض
بالكرة النس���وية حتى تصبح قادرة
عل���ى المنافس���ة بش���كل أكب���ر في
المحاف���ل القاري���ة والدولية ،مؤكدا
عل���ى أن تطوي���ر الك���رة النس���وية
أولوية على س���لم اولوي���ات االتحاد
الفلسطيني لكرة القدم.
وكان منتخبن���ا للفتي���ات ق���د

اللواء الرجوب

ش���ارك في هذه البطول���ة اإلقليمية
برعاي���ة من بنك فلس���طين وبرنامج
فلس���طينية ،وتص���در المجموع���ة
األولى في الدور األول ،إثر فوزه على
منتخب البحري���ن ( )2-3في المباراة
األولى ،وأمام المس���تضيف منتخب
اإلم���ارات بنتيج���ة ( )1-2في المباراة

الثانية ،قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة
أم���ام المنتخب اللبنان���ي ( )1-7في
ال���دور قبل النهائ���ي ،إال أن منتخبنا
عوض تلك الخسارة بتحقيقه المركز
الثال���ث بعد ف���وزه مرة أخ���رى على
المنتخب البحريني ولكن هذه المرة
بهدفين نظيفين.

برعاية بنك فلسطين وبرنامج فلسطينية

الفدائيات يتبوأن المركز الثالث
في بطولة غرب آسيا بالكرة

هل يفعلها خضر عبيد هذا الموسم؟
كتب َّ
محمـد عوض:

يكتبها :محمود السقا

يواصل هالل القدس ،تشبثه بصدارة الترتيب العام لدوري
الوطنية موباي���ل للمحترفين ،على الرغم م���ن تعادله األخير
بهدف لهدف ،بعدما كان
بش���ق األنفس مع شباب الس���موع
ٍ
ِ
َّ
متأخ���رًا ،وتمكن الفري���ق أيضًا من التأهل إل���ى الدور نصف
النهائي من كأس فلس���طين ألندية المحافظات الش���مالية،
بفوزه األخير على أهلي الخليل ،بثالثة أهداف مقابل هدفين.
هالل العاصمة ،اتفقنا أو اختلفنا بأن مس���تواه هذا الموسم
كان وال زال ممي���زًا ،أم أنه دون المس���توى المطل���وب ،إال أنه
ينافس على بطولتي���ن مهمتي���ن :دوري المحترفين ،وكأس
فلس���طين ألندية المحافظات الش���مالية ،األول���ى يتصدرها
بفارق ث�ل�اث نقاط عن أهلي الخليل ،والثانية وصل ش���وطها
ِ
قبل األخير ،وسيواجه المباراة القادمة منافسه مركز األمعري.
السؤال المطروح :هل يستطيع المدير الفني لهالل القدس
خض���ر عبيد تحقيق إنجازين كبيرين هذا الموس���م؟ وماذا لو
اس���تطاع الفريق تحقيقهما سويًا؟ التشكيلة التي يمتلكها
ّ
المدرب قوية جدًا ،لكنني على الصعيد الش���خصي ،أعتقد بأن
الالعبين ال يقدم���ون كل ما لديهم ،أرى ب���أن الهالل بإمكانه
تقدي���م المزيد ،ولع���ب كرة قدم جميلة ج���دًا بما يمتلك من
عناصر.
خضر عبيد ،إذا اس���تطاع فعلها ،وأنجز ش���يئًا كبيرًا لهالل
القدس ،فسيكون مدربًا مضربًا للمثل ،وكثير من الرياضيين،
يعتبرون بأن هذا الشخص من المدربين المحظوظين جدًا على
المس���توى المحلي ،ربما يكون كذلك ،لك���ن ال يمكن لألمـر أن
يخل���و من االجتهاد الحقيقي ،ومهما قال���وا أو فعلوا ،فإنه إذا
استطاع تحقيق ذلك ،فستضاف إلى قائمة إنجازاته.
في الدوري ،س���يلعب ه�ل�ال القدس ث�ل�اث مباريات صعبة
جدًا ،أم���ام "جبل المكبر ،ش���باب الخليل ،ش���باب الظاهرية"،
والمواجهات صعبة جدًا ،كون َّ
األول ديربي القدس ،ومنافس���ا
على اللق���ب ،والثاني ال يقل صعوبة عن س���ابقه مهما كانت
ظروفه ،فيما يس���عى الثالث لمواصل���ة االنتصارات لتحقيق
مركز جيد ،ويلعب بدون شيء يخسره ،أما في الكأسُ ،
فسيختبر
األمعري العائد حديثًا إلى األض���واء ،وفي اإلطار العام ،يمكن
القول ،إن الطريق إلى اإلنجاز الكبير مليء باألشواك.

َ
نعم باإلمكان

خضر عبيد

هزم المكبر وأهلي الخليل وفرض التعادل على هالل القدس

«لـيـث الـجـنـــوب» يـتـفـــوق عـلى الـثـــالثة
الكبار ويشعل السباق على كأس الـدوري
كتب أشرف مطر:

منتخب فلسطين للفتيات

دب���ي  -دائ���رة اإلعالم باالتح���اد :حق���ق منتخبنا
الوطني للفتيات المركز الثالث في بطولة غرب آسيا
لك���رة القدم للفتي���ات تحت  15عام���ًا ،التي أقيمت
في اإلم���ارات ،وذلك ،بعد فوزه ،األح���د ،على نظيره
المنتخب البحريني بنتيج���ة ( ،)0-2في اللقاء الذي
جمعهما عل���ى ملعب ذي���اب عوانة بمق���ر االتحاد
اإلماراتي لكرة القدم.
وكان���ت الالعب���ة المـتألقة دانا بواطن���ة قد أحرزت
هدف���ي منتخبنا للفتيات في هذا اللقاء ،حيث قدمت
العبات منتخبنا بقي���ادة المدير الفني عامر خير ً
أداء
قويًا ،وفرضن س���يطرتهن على معظم مجريات اللقاء،
ليحصدن المركز الثالث ف���ي هذه البطولة اإلقليمية

المهمة.
وكان منتخبن����ا للفتي����ات الذي ش����ارك في هذه
البطولة اإلقليمية برعاية من بنك فلسطين وبرنامج
فلس����طينية ،قد تصدر المجموعة األولى في الدور
األول ،إث����ر فوزه عل����ى منتخب البحري����ن ( )2-3في
المباراة األولى ،وأمام المستضيف منتخب اإلمارات
بنتيج����ة ( )1-2في المب����اراة الثانية ،قبل أن يتلقى
خس����ارة ثقيلة أم����ام المنتخب اللبنان����ي ( )1-7في
ال����دور قب����ل النهائ����ي ،إال أن منتخبن����ا عوض تلك
الخس����ارة بتحقيق����ه المركز الثالث بع����د فوزه مرة
أخ����رى على المنتخ����ب البحريني ولك����ن هذه المرة
بهدفين نظيفين.

فلسطين تشارك بفعاليات المهرجان
الدولي للواحات الجبلية في تونس

على مدار السنوات الثالث األخيرة،
وفري���ق ش���باب الس���موع ،يلع���ب
دور الحص���ان األس���ود ،ف���ي دوري
المحترفي���ن ،فالفري���ق منذ صعوده
وه���و يحتل اح���د المراكز الخمس���ة
األولى.
الس���موع اس���تهل مرحلة الذهاب
من دوري هذا الموس���م ،بأداء باهت،
ونتائ���ج غير متوقع���ة فيها نوع من
التراج���ع ،لكن س���رعان ما اس���تعاد
الفريق عافيته بفع���ل خبرة نجومه
أصحاب التجربة الواس���عة ،والقيادة
الناجح���ة لمدي���ره الفن���ي المتميز
علي الحوامدة ،الذي تمكن في وقت
وجيز من اعادة ليث الجنوب لمكانه
الطبيعي بين الخمسة الكبار.
في الموسم الحاليُ ،يدين الكل في
المنظومة الكروية بالفضل للسموع،
بأنه صاحب الفضل األول في اشعال
الس���باق على لقب ال���دوري وتجدده
واشتعاله ،لما ال وهو السبب المباشر
في ابعاد أندية عن الصدارة وتراجع
آخرين للمركزين الثاني أو الثالث.
فالليث عل���ى مدار مرحل���ة اإلياب
من الدوري لم يعرف طعم الخس���ارة
على االط�ل�اق ،فعلى مدار  8مباريات
خاضها ،ف���از في  5وتع���ادل في 3
لقاءات ،لم يتلق أي خسارة.
الفريق خالل مش���واره في اإلياب،
أفس���د على جبل المكب���ر مخططاته
لمواصلة الضغط الق���وي على أهلي
الخلي���ل وهالل الق���دس ،ففاز عليه
( ،)1/2في الجولة الـ  ،14وفي األسبوع

صورة ترصد فرحة السموع (ارشيف)

الس���ابع عش���ر ،ع���اد اللي���ث وألحق
الخس���ارة األولى هذا الموسم بفريق
أهل���ي الخليل ،بنتيج���ة كبيرة وغير
متوقعة (.)4/5
ه���ذه الخس���ارة كان له���ا األث���ر
السلبي على االهالوية ،فأبعدته عن
الصدارة التي ذهب���ت على طبق من
ذهب له�ل�ال القدس الذي أحس���ن
اس���تقبال الهدية ،بل وحسم اللقاء
المؤجل ل���ه امام واد النيص لصالحه
لينفرد بالصدارة بفارق  3نقاط ،قبل
أن يع���ود األهلي ويه���در نقطتين
جديدتين أمام شباب الخليل ،ليزداد
الفارق إلى  5نقاط.
دور اللي���ث لم يتوق���ف عند هذا
الحد ،بل عاد الس���موع وعطل مسيرة

ه�ل�ال الق���دس المتص���در ،بفرض
التع���ادل اإليجاب���ي علي���ه بهدف
لمثله ،ف���ي الجولة األخي���رة ،ليعيد
الفارق إلى  3نقاط ،ويش���عل السباق
على لقب الدوري في األسابيع الثالثة

المتبقية من ُعمر الدوري بين فريقي
هالل الق���دس المتصدر بـ  39نقطة،
وأهلي الخليل الوصيف بـ  36نقطة،
وبدرجة أقل جبل المكبر الثالث بـ 34
نقطة.

ال ِغنى ع���ن مواقع التواصل
االجتماع���ي ،خصوصًا ألولئك
المش���تغلين بمهن���ة القلم
ُ
المرهق���ة ،فارتي���اد ه���ذه
المواقع ،ش���ر ال بد من���ه ،إذا
جاز التعبير ،من اجل التعرف
على ما يدور ويجري على كافة
األصعدة.
مرت���ادو مواق���ع التواص���ل
االجتماع���يُ ،يمثل���ون كافة
أل���وان الطيف ف���ي المجتمع،
فهناك المثقف���ون وأصحاب
التعليقات الجادة والمحترمة
والرصينة ،وهناك من العامة
ما هو كثير ،والذين ال يقيمون
وزن���ًا لش���يء ،ويتجل���ى ذلك
بوضوح ،من خالل تعليقاتهم
السطيحة والركيكة ،والحافلة
باألخط���اء اإلمالئية في كثير
من األحيان.
ش���خصيًا ،أتاب���ع أناس���ا
بعينه���م لقناعت���ي أن
تعليقاته���م تنط���وي عل���ى
مواضي���ع تس���تحق التعليق
وإب���داء الرأي بش���أنها ،وهذه
المواضي���ع تصلح لبن���اء رأي
او مقال باإلمكان االس���تفادة
واإلف���ادة من���ه ،م���ن خ�ل�ال
تبني���ه ووضعه ف���وق طاولة
المس���ؤولين ،لعل وعسى ان
يحظى بوقفة او التفاتة.
في هذا المق���ام ،تحضرني
أس���ماء كثيرة ،أرى أنها جادة
ف���ي تعليقاته���ا ،فهن���اك
د.جمال أبو بش���ارة والزميالن:
غازي الغريب وناصر العباسي،
وربما تط���ول القائمة ،لكنني
اكتفي بهذا القدر.
ُيطل علينا ناصر العباس���ي،
ً
بي���ن الفينة واألخ���رى ،حامال
ف���ي جعبت���ه فك���رة ،تفرض
حضوره���ا عل���ى المتاب���ع
والمراقب ،والباحث عن ش���يء
ذي قيم���ة ،باألمس ،تس���اءل
ناص���ر ،وأنقل هن���ا بما معناه
وليس حرفيًا ..ه���ل باإلمكان
وضع روزنامة ثابتة للبطوالت
الرس���مية االتحادي���ة بحيث
تتضمن ارتباطات والتزامات
المنتخبات الوطنية؟
تس���اؤل العباس���ي لم يكن
عفو الخاط���ر ،بل جاء في ضوء
ضغط م���ا تبقى م���ن لقاءات
في دوري الوطنية ،ما سيؤثر
على مردود الالعبين ،خصوصًا
في الش���ق المتعلق بالجانب
البدني.
وض���ع روزنام���ة ثابتة ليس
بالشيء الصعب وال اإلعجازي،
ب���ل باإلم���كان إنجازه���ا في
الموسم المقبل ،وهذا مطلب
تقع ترجمته على كاهل اتحاد
الكرة.
newsaqa@hotmail.com

واصلوا تألقهم وتأهلوا للبطولة المركزية

صغار «العنابي» ..خماسية في مرمى مركز بالطة

اتحاد الرياضة للجميع يكرم
المحاضر اآلسيوي فطافطة

جانب من الفعاليات.

رام الله – إعالم المجلس األعلى للش���باب والرياضة:
ش���ارك وفد يمثل المجلس األعلى للش���باب والرياضة
بفعالي���ات المهرج���ان الدولي للواح���ات الجبلية في
مدين���ة تمغ���زة جنوب تون���س بالفترة م���ن 9-7 :من
نيسان الجاري.
ّ
وقدمت "فرقة باقون للتراث الش���عبي الفلسطينية"
عروض���ًا ممي���زة نال���ت إعج���اب الجمه���ور ومنظمي
المهرجانّ ،
وقدمت الش���اعرة المقدس���ية رانيا حاتم
قصائد عن القدس وفلسطين.

وذكر عبد الله برهم ،رئيس الوفد ،أن العديد من الفرق
التونسية والجزائرية ش����اركت في فعاليات المهرجان،
وأن المش����اركة الفلس����طينية القت ترحاب����ًا من الهيئة
المنظمة وأن الهدف من المش����اركة نقل رسالة الشباب
الفلسطيني للشباب العربي ،باإلضافة إلى تسليط الضوء
على أهمية التبادل الثقافي العربي بين الشباب.
وف���ي نهاي���ة المهرجانّ ،
ق���دم رئي���س الوفد درعًا
تكريمي���ة باس���م المجلس األعلى للش���باب والرياضة
للهيئة المنظمة للمهرجان.

غ���زة  -دائرة اإلعالم :ك���رم االتحاد الوطن���ي الفلس���طيني للرياضة للجميع
واأللعاب الش���عبية في المحافظات الجنوبية المحاضر اآلسيوي وليد فطافطة
خالل فعاليات بطولة العودة لأللعاب الش���عبية والبيئية بوسام االتحاد الذي
يحمل قبة الصخرة المش���رفة وعلم فلسطين وقام أس���امة فلفل نائب رئيس
االتحاد بتقليده الوسام وسط تصفيق الحاضرين.
واعتب���ر فطافطة أن التكريم الرائ���ع من اتحاد الرياضة للجميع في فلس���طين وال
س���يما في المحافظات الجنوبية التي تس���طر ملحمة وطنية ورياضية رغم الظروف
االستثنائية والتحديات موقف وطني سوف اظل اعتز به ،ألنه عبر عن حالة وجدانية
صادقة وأكد أن حضوره للقطاع كان بدافع المس���اهمة ف���ي تطوير الكادر الرياضي
بمنظومة كرة القدم والمساهمة أيضا في نقل كرة القدم إلى مستويات أكثر تطورا
من خالل دورات صقل وتأهيل الكوادر ورفع المستوى العام لهذه المنظومة.
وش���كر فطافط���ة رئيس اللجن���ة األولمبية الفلس���طينية ورئي���س االتحاد
الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب صانع ومفجر النهضة الرياضية
الفلسطينية وكافة أركان القيادة الرياضية على ثقتهم وتقديرهم لشخصه
في قي���ادة وإدارة الدورات التأهيلية لمدربي الكرة في فلس���طين ،واعتبر أن
هذه المحطات ستشكل نقطة محورية في مسيرته الرياضية.
وأكد أسامة فلفل أن فطافطة شكل بارقة أمل جديدة للكوادر الرياضية التي
كانت تنتظر حضوره للقطاع لالس���تفادة من تجربته وما يكتنزه من معلومات
علمية وفنية عالية وأعطى حضوره لفعاليات بطولة العودة لأللعاب الش���عبية
زخما وقوة وأش���ار إل���ى أن وجوده في غزة يعتبر ش���كال من أش���كال التحدي
واإلص���رار على الوق���وف الى جانب المنظوم���ة الرياضية الفلس���طينية لبلوغ
الطموح والتطلعات في الوصول إلى األهداف المنشودة.

فريق ثقافي طولكرم

كتب محمد عراقي:
واص���ل فري���ق ثقاف���ي طولك���رم موالي���د 2005-2004
انتصاراتهم وتألقه���م الالفت في البطولة التي ينظمها
اتحاد الكرة ويشرف عليها اتحاد الشمال بعد فوزه الكبير
والكاس���ح على مركز بالطة بخماس���ية بيضاء على ملعب
نابلس.
وبذلك تصدر صغ���ار العناب���ي مجموعتهم برصيد
كامل تس���ع نقاط من ثالثة انتصارات كبيرة ومقنعة

وفي مباراة مركز بالطة االخي���رة اكد مواهب الثقافي
علو كعبهم بخماس���ية ختم عليه���ا الموهوب الرائع
صالح الجالد "هاتريك" والمميز بس���ام شديد ومنهل
صباح.
وبذل���ك تأهل فري���ق الثقافي للبطول���ة المركزية التي
ستقام على مس���توى محافظات الضفة وهو يأمل ويطمح
للمنافسة عليها بقوة بفضل المواهب العديدة والمميزة
الموج���ودة في صفوفه بقيادة الم���درب المخضرم صباح
صباح.

