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آسياد  :2018منتخب الطائرة الشاطئية
يواجه بنغالدش في أولى مبارياته اليوم

"الفدائي األولمبي" يستأنف تدريباته استعدادًا لدور الـ 16
كتب أشرف مطر:
اس����تأنف المنتخ����ب األولمب����ي،
تدريباته اس����تعدادًا لدور الـ  16من
دورة األلع����اب اآلس����يوية ،المقامة
حالي����ًا ف����ي جاكارتا ،حي����ث أعلنت
اللجن����ة المنظمة ان لق����اءات الدور
القادم ستقام يومي  23و 24الجاري.
وكان المنتخ����ب األولمب����ي
الفلس����طيني ،أول المنتخبات التي
ُ
تنه����ي مبارياتها في ال����دور األول
"دوري المجموعات" برصيد  8نقاط،
م����ن انتصاري����ن وتعادلي����ن ،حيث
ضمن األهل بش����كل رس����مي للدور
الثاني ،بانتظ����ار الترتيب النهائي
للمجموع����ة بن� ً
���اء على م����ا يمكن ان
ُ
تس����فر عنه مباريات اليوم االثنين،
حي����ث تلع����ب هونغ كون����غ الثانية
برصي����د  7نق����اط ،مع أندونيس����يا
الثالثة برصيد  6نقاط.
واعل����ن الجهاز الفن����ي للمنتخب
األولمب����ي أن����ه كان بام����س الحاجة
لتل����ك الراحة ،للب����دء باالعداد للدور
الثاني ،خاص����ة ان الالعبين خاضوا

منتخب فلسطين لكرة الطائرة الشاطئية.

جاكارت���ا  -الموف���د اإلعالمي :وصل منتخب فلس���طين
للك���رة الطائرة الش���اطئية إل���ى مدينة بالمبانغ ش���مال
جزيرة س���ومطرة في إندونيسيا ،للمشاركة في منافسات
اللعب���ة ضمن بطول���ة األلعاب األولمبية اآلس���يوية ،التي
تس���تضيفها مدينتا جاكارت���ا وبالمبانغ حتى الثاني من
أيلول ُ
المقبل.
ّ
ويمثل منتخب فلس���طين كل من المدرب سعد الله أبو
عيطة ،والالعبين خالد العرقان ومحمد القيش���اوي ،حيث
تبدأ مباريات فلس���طين ،اليوم االثنين ،وباقي المباريات
وفق البرنامج التالي بتوقيت القدس:
 فلس���طين  +بنغ�ل�ادش الس���اعة  10:50صباحًا ،يوماالثنين ،بتاريخ  20آب.
 فلس���طين  +إندونيس���يا الس���اعة  11:40صباحًا ،يومالثالثاء ،بتاريخ  21آب.
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 فلس���طين  +هونغ كون���غ الس���اعة  11:40صباحًا ،يوماألربعاء ،بتاريخ  22آب.

بعثة رفع االثقال
ووص���ل منتخ���ب فلس���طين لرف���ع األثقال ،إل���ى مقر
إقامة بعثة فلس���طين ف���ي القرية األولمبي���ة بالعاصمة
اإلندونيسية جاكارتا.
ّ
ويتك���ون المنتخب من المدرب حس���ام حمادة ،والالعب
هاني قصاص بوزن  77كغم ،والذي سيبدأ منافساته يوم
 23آب ،والالعب أحمد قصاص بوزن  85كغم ،والذي سيبدأ
منافساته بتاريخ  24آب.
والتحق الالعبان بتدريباتهما منذ وصولهما إلى القرية
األولمبية ،والحقًا س���يتحدد مواعيد المنافسات بالضبط
وفق االجتماع الفني واإلداري للبطولة.

جمعية الشبان المسيحية تختتم
معسكرها التدريبي في الكاراتيه

 15من أصل  20ماذا
يعني ذلك؟

العبو المنتخب األولمبي يتلقون التعليمات من المدرب صندوقة.

 7لق����اءات في فترة وجي����زة للغاية،
منه����ا  3لقاءات ف����ي دورة فيتنام،
و 4لقاءات في المجموعة اآلس����يوية
لدورة األلعاب اآلسيوي.
واعتب����ر الجه����از الفن����ي أن فترة
الراح����ة والتحضي����ر للمنافس الذي
ل����م يتحدد بع����د ،س����تمنح الجهاز

الفن����ي والالعبين الفرص����ة الكافية
لدراس����ة المنافس����ين ،واس����ترجاع
قوة المنتخ����ب ،إضافة إلى عالج كل
الثغ����رات والمش����اكل الفنية التي
واجه����ت المنتخب ،والت����ي كان من
الصعب عالجها في ذروة المباريات
الرسمية.

ويبح����ث المنتخ����ب األولمب����ي عن
إنج����از جدي����د له ف����ي دورة األلعاب
اآلس����يوية ،بعد ضمان التأهل للدور
ثم����ن النهائ����ي ،وهو ما ك����رره في
ال����دورة الس����ابقة ،حيث س����يقاتل
الفدائ����ي من أجل تج����اوز هذا الدور
وبلوغ الدور ربع النهائي من البطولة.

اتحاد الجمباز يناقش وجمعيته
العمومية أنشطته للعام الجاري
غزة " -األي���ام" :عقد اتحاد الجمباز،
اجتماع���ا بمق���ره بمبن���ى اللجن���ة
االولمبي���ة بمحافظ���ات غ���زة ،وضم
مندوبي أندي���ة الجمعية العمومية
المنضوي���ة ف���ي إط���ار االتح���اد،
إضافة إل���ى مدربي وح���كام االتحاد
المعتمدين وأعض���اء لجانه ،بحضور
عضوي االتحاد يعق���وب زايد وعماد
الدي���ن ياس���ين ،ومحمد أب���و عودة
رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم
باالتحاد ،فيما تغي���ب عضو االتحاد
مريم أبو جزر نظرًا لسفرها.
وناق���ش االتح���اد خ�ل�ال االجتماع
األنش���طة والبط���والت الخاص���ة به،
والتي سيتم تنفيذها خالل الشهور
األربعة المتبقية م���ن العام الجاري،
كما أجرى االتح���اد تقييما خاصا لما
تم تنفيذه خ�ل�ال المرحلة الماضية
من دورات تدريبية وتحكيمية.
ورح���ب زايد بالحض���ور ووجه لهم
الش���كر على جهودهم المس���تمرة
م���ع االتحاد من اج���ل الرقي برياضة
الجمب���از ،مبين���ا أهمي���ة ممارس���ة
رياض���ة الجمباز ،ورح���ب بالحاضرين

يكتبها :محمود السقا

اجتماع اتحاد الجمباز مع عموميته.

من األندية الممارس���ة للعبة ،منوها
إلى أن االتحاد س���يعمل على إشراك
كاف���ة األندي���ة الت���ي ش���اركت في
بطوالته خالل الع���ام المنصرم ،الفتا
إل���ى أن االتح���اد يس���عى جاهدا من
اجل توس���يع وزيادة ع���دد الجمعية
العمومية إلى  10أندية.
وجرى خ�ل�ال اللقاء توزي���ع المهام
والمس���ؤوليات عل���ى لج���ان االتحاد،

حي���ث تم تعيين عض���و االتحاد زايد
رئيس���ا للجنة التحكيم ،وعماد الدين
ياس���ين للجنة الفنية ،فيما ترأست
أبو جزر لجنة المسابقات ،وتم تكليف
د.أبو عودة برئاس���ة لجن���ة العالقات
العام واإلعالم.
وقال زاي���د ،إن االتحاد وبعد توزيع
المهام والمس���ؤوليات عل���ى لجانه
وتجهيز اللج���ان الفنية والتحكيمية

فقد شرع في التحضير إلقامة البطولة
لمحافظ���ات غزة خالل النصف الثاني
من شهر ايلول المقبل ،كما سيعمل
على إشراك العبي األندية المنتسبة
لالتح���اد ،وهي :ش���باب رفح ،خدمات
البري���ج ،األقص���ى الرياض���ي ،النصر
العربي ،األمل الرياضي ،أهلي البريج،
خدمات النصيرات ،ن���ادي دير البلح،
جمعية الصالح ،والمشتل الرياضي.

في ال���دوري اإلس���باني ألندية
الدرجة األولى في موسمه الحالي،
فإن  15مدربًا إسبانيًا ،من اصل ،20
والخمسة اآلخرين من األرجنتين،
ويتحدثون اللغة اإلسبانية.
ماذا يعن���ي ذلك؟ إنه يعني ان
الم���درب المحلي ،أصبح الس���لعة
ُ
المفضلة للقائمي���ن على الفرق،
ألنه األقرب الى تفهم نفس���يات
الالعبين ،فه���و يخاطبهم بنفس
اللغة ،وال يحتاج الى مترجمين كي
يتولوا إيصال أفكاره ومقترحاته،
وم���اذا يريد م���ن الالعبين؟ مثلما
كان الحال في الس���ابق فقد كان
الم���درب البرتغال���ي ،موريني���و،
يعمل مترجمًا للمدرب الهولندي
"فان جال" عندما كان يدرب فريق
برشلونة.
هن���اك َم ْ
���ن ُيحب���ذ االعتم���اد
عل���ى الم���درب المحل���ي ،وهناك
َم ْ
���ن يطال���ب بض���رورة التنوي���ع
واس���تقطاب الكفاءات والمواهب
التدريبي���ة م���ن مختل���ف بلدان
العال���م ،من اج���ل إث���راء اللعبة،
وإضاف���ة المزي���د م���ن اإلث���ارة
والمتعة ،ويقفز الى الواجهة في
هذا الص���دد ال���دوري اإلنكليزي،
فهناك مدارس تدريبية متنوعة
كاإلسباني ،غوارديوال ،مانشستر
س���يتي ،ليفربول ،يورجن كلوب،
موريني���و ،مانشس���تر يونايتد،
ساري ،تشلسي ،والقائمة تطول.
ف���ي حالتنا الفلس���طينية ،فإن
االعتماد عل���ى الكوادر التدريبية
الكروية المحلية ،يتجلى بوضوح
ف���ي كاف���ة الف���رق النادوي���ة،
خصوصًا وان اتحاد الكرة ،توسع،
أفقيًا وعموديًا ،في إعداد وصقل
وتهيئ���ة ك���وادر تدريبي���ة ،من
خ�ل�ال دورات ال تنقط���ع ،عل���ى
مدار العام ،ف���ي كافة محافظات
الوطن ،الشمالية ،الضفة الغربية،
والجنوبية ،قطاع غزة.
ه���ذه السياس���ة م���ن األهمية
بمكان مواصل���ة التعاطي معها،
ُ
وهي تحس���ب التحاد الكرة ،لكن
ماذا لو ان االتحاد ،نفس���ه ،قرر ان
ُيطور من عمله على هذا الصعيد
الحيوي ،من خالل مكافأة الكوادر
التدريبية ،الت���ي تثبت نجاعتها
وحضورها ،عبر نتائجها المميزة،
عن طري���ق الزج بها ف���ي دورات
تدريبي���ة رفيع���ة المس���توى ،او
الدف���ع بها في دورات معايش���ة
مع ك���وادر تدريبية خارجية يتم
توقيع اتفاقيات مع اتحاداتها.
newsaqa@hotmail.com

تعادل وديًا مع خدمات النصيرات

التفاح يواصل تحضيراته لدوري الدرجة األولى بقيادة الهندي

جانب من فعاليات المعسكر.

الق���دس  -ب���ال س���بورت :اختتم���ت جمعية الش���بان
المس���يحية في بيت ساحور ،المعسكر التدريبي السنوي
للكاراتي���ه الذي أقيم بإش���راف المدرب عيس���ى هارون
ومدرب���ة الجمعية نادين خليل ،حيث تواصل المعس���كر
لمدة أس���بوع ،تنوع���ت فيه النش���اطات من أساس���يات
الكاراتيه والكاتا والقتال الح���ر ،وكذلك تضمن التدريب

على رياضة الجودو االولمبية.
وش���ارك الهالل االحمر الفلسطيني بمحاضرات توعوية
وتثقيفية لإلسعاف األولي ،حيث كان عدد المشاركين 25
مشاركًا ومشاركة.
وف���ي خت���ام المعس���كر أقيم���ت بطول���ة تنش���يطية
للمشاركين ووزعت الميداليات على المشاركين.

محمد الطويل" :العميد" أتم استعداداته
لخوض المنافسات القادمة
كتبت لجين الراعي:

واص���ل التف���اح تحضيراته لدوري
الدرج���ة األولى ألندي���ة المحافظات
الجنوبية المقرر انطالقه في السابع
من الشهر المقبل.
وخ���اض الفريق تدريب���ات مكثفة
تحت قي���ادة مديره الفن���ي توفيق
الهن���دي ال���ذي تول���ى المهمة من
جدي���د إلعادة ترتي���ب أوراق الفريق
األول لكرة القدم.
وتع���ادل م���ع خدم���ات النصيرات
دون أه���داف في إطار اس���تعدادات
الفريقين للموسم الجديد.
ويتطلع التفاح إلى الظهور بشكل
الفت خالل الموس���م المقبل لتحقيق
ه���دف العودة الس���ريعة إلى دوري
الكبار.
وتعول كتيبة التفاح على مديرها

إصابة حارس كييفو
بكسر في األنف

محمد الطويل.

قال العب ش���باب الخليل محمد الطويل
إن فريقه اس���تعد بش���كل مميز ومكثف
لالستحقاقات الكروية القادمة وتحديدًا
دوري المحترفين لك���ي يكون قادرًا على
المنافس���ة والوصول أيض���ًا إلى منصات
التتويج.
وأكد الطويل في حديث خاص مع "أيام
المالعب" ب���أن التحضيرات كانت إيجابية
بش���كل خالص في ظل حالة االس���تقرار
الفني واإلداري واالرتياح الجماهيري جراء
إبرام مجموعة تعاق���دات لها أثر إيجابي
على التركيبة.
وأش���ار الالعب إل���ى أن "العميد" يعتبر
من األندية الب���ارزة على الصعيد المحلي
وواج���ه صعوبات في المواس���م الماضية
إال أن���ه بهمة الرج���ال األوفياء والجمهور
المخلص استطاع تجاوزها بأعلى درجات
العزم واإلصرار.
وأف���اد الطوي���ل ب���أن فريق���ه ال يواجه
صعوبات تذكر في الوقت الراهن وسعى
الجه���از الفني للوصول بالتش���كيلة إلى
أعلى درجات االس���تعداد البدني والفني
ً
إضاف���ة إلى رف���ع درجة االنس���جام بين
الالعبين جميعًا.

كتب سلطان عدوان:

روما  -د ب أ :أكد نادي كييفو اإليطالي
أم���س ،أن ح���ارس مرم���اه المخض���رم
ستيفانو س���ورينتينو تعرض لكسر في
األنف وإصابة ف���ي الكتف خالل المباراة
التي خسرها الفريق أمام يوفنتوس 3/2
في الجولة األولى من الدوري اإليطالي.
وفق���د س���ورينتينو ( 39عام���ًا) الوع���ى
لبع���ض الوقت بعد التحامه م���ع البرتغالي
كريستيانو رونالدو في الدقائق األخيرة من
المباراة .ومكث سورينتينو في المستشفى
من أجل االطمئنان على حالته الصحية.
وذكر كييفو ف���ي بيانه "كييفو فيرونا
يعلن عن إصابة س���تيفانو سورينتينو
تعرض لكس���ر ف���ي األن���ف وإصابة في
الكت���ف" .وأضاف "تم عالج الكس���ر في
األنف في المستش���فى الت���ي نقل لها
سورينتينو بعد المباراة".

الفن���ي توفيق الهندي الذي س���بق
له قيادة التف���اح للتأهل للدرجتين
األول���ى والممت���ازة ف���ي موس���مين
متتاليين ،بتكرار االنجاز.
ولن تكون المهمة س���هلة في ظل
اس���تعدادات المنافس���ين لمعركة
ال���دوري وطموحهم بالتق���دم على
الئحة الترتيب.
وكان الفري���ق قد ج���دد عقود أبرز
العبيه من بينهم يوسف لولو ومعتز
الصفدي وصادق لولو وأشرف حميد
وحسن مرزوق.
ودعم صفوفه بضم محمود الريفي
وأحمد الدباس وإيهاب الحبل ومحمد
حن���ون وأحمد حالوة ونضال ش���بات
وعاص���ف الكتنان���ي ومحمد جندية
ومحمد الدالي وأحمد غزال.
ومن���ح الفرص���ة لعدد من ش���باب
الفري���ق الثان���ي للظه���ور وتقديم

فريق التفاح.

أوراق االعتماد للمرحلة المقبلة.
وتأه���ل التفاح إل���ى دوري الدرجة
األول���ى برفق���ة العطاء موس���م 2014
  ،2015بع���د تص���دره لمجموعة غزةوالشمال.

وحقق المطلوب موسم 2016 - 2015
وصعد لدوري الدرجة الممتازة برفقة
أهلي غزة ،لكنه ودع المسابقة موسم
.2017 - 2016
ولم ينجز التف���اح مهمة الصعود

الموس���م المنته���ي ،2018 – 2017
إذ اختت���م مش���واره ثامن���ًا عل���ى
الئح���ة الترتيب ،بينم���ا حقق أهلي
بي���ت حانون وخدمات خ���ان يونس
المطلوب.

فوز قدامى رام الله والبيرة على نابلس
رام الل���ه " -األي���ام" :ف���از منتخب
قدام���ى العبي رام الل���ه والبيرة على
منتخب نابلس ،ف���ي المباراة الودية
الت���ي أقيمت مس���اء الجمع���ة على
ملعب نابلس.
وأفاد نائل شريف منسق العالقات
الخارجية ف���ي جمعية قدامى العبي
رام الله والبي���رة ،أن المباراة انتهت
بتف���وق منتخ���ب رام الل���ه والبيرة
بأربعة أهداف مقابل هدفين.
س���جل أه���داف رام الل���ه والبيرة:
سمارة عاصم ( )2وأيمن أبو حلوة (،)2
فيما أحرز أهداف نابلس :أبو كش���ك
وعاهد الخزندار.
وبعد نهاية اللقاء تناول الفريقان
الحلويات.

منتخب قدامى رام الله والبيرة.

