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"الفدائي" على موعد مع الكأس الذهبية اليوم
كتب أشرف مطر:
يخوض المنتخب الوطني األول
لك���رة الق���دم ،الس���اعة الثالثة
والنصف من عصر اليوم ،بتوقيت
فلسطين نهائي الكأس الذهبية
التي تقام في بنغالديش ،عندما
يواجه منتخب طاجكس���تان على
إستاد بنغالديش.
ويعود "الفدائي الكبير" لمالقاة
طاجكس���تان للم���رة الثانية في
البطول���ة ،بعد أن س���بق وتواجها
ف���ي اللق���اء االفتتاحي لحس���اب
المجموع���ة األولى ،وف���از وقتها
الفدائ���ي بهدفي���ن نظيفي���ن
سجلهما جوناثان س���ورية وعبد
اللطي���ف البه���داري ،وف���ي هذا
المجموع���ة صع���د المنتخب���ان
للدور نص���ف النهائي بعدما حل
منتخب فلس���طين ف���ي المرتبة
األولى بالمجموعة بعد التفوق في
المباراة الثانية على نيبال (،)0/ 1
بينما حل منتخب طاجكستان في
المركز الثاني برصيد  3نقاط.
وفي الدور نصف النهائي ،نجح
فرس���ان الوطن ،ف���ي التفوق على
صاحب األرض والجمهور منتخب
بنغالديش والفوز عليه بهدفين
نظيفي���ن ،س���جلهما محم���د بلح
وسامح مراعبة ،فيما أطاح منتخب
الطاجيك بنظيره منتخب الفلبين،
بعد الفوز عليه (.)0/ 2
عل���ى أي ح���ال لق���اء االفتتاح،
يختلف تمامًا ع���ن لقاء النهائي،
لكن تبقى كف���ة الفدائي األرجح،
فه���و األفض���ل فني���ًا ومهاري���ًا
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الرجوب يثمن قرار االتحاد األوروبي
القدس  -دائرة اإلع�ل�ام باالتحاد :أصدر اللواء جبريل الرجوب ،رئيس االتحاد
الفلسطيني لكرة القدم ،البيان التالي:
ّ
"ثمن رئيس االتحاد الفلس���طيني لك���رة القدم قرار االتح���اد األوروبي لكرة
القدم ،والذي يمتلك حقوق البث لعدة بطوالت دولية في كرة القدم ،اشتراطه
على ش���ركة البث العام اإلسرائيلية (كان) عدم بث المباريات في المستوطنات
غير الشرعية باألراضي الفلسطينية المحتلة إن كانت تريد االحتفاظ بالحقوق
التي ابتاعتها لبث هذه المباريات.
ويؤكد رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم على أن هذا القرار يعد انتصارًا
للمواثي���ق والنظم الرياضية الدولية ،والش���رعية الدولية ،والنظام األساس���ي
للفيفا الذي يحظر على اتحاداته األعضاء ممارس���ة أي أنش���طة ذات صلة لكرة
الق���دم على أراضي اتحاد آخ���ر ،داعيًا االتحاد الدولي لك���رة القدم إلى احتذاء
مثال اتحاده األوروبي العضو ،واتخاذ قرار حاس���م تجاه الحالة الالشرعية التي
يس���تمر في انتهاجها االتحاد اإلسرائيلي لكرة القدم ،بسماحه لهذه األندية
في األراضي الفلسطينية المحتلة باللعب في الدوري اإلسرائيلي الرسمي ،في
تجاوز سافر لنظام الفيفا األساسي ،ولتوصية األمم المتحدة للفيفا في رسالة
مس���اعد األمين العام لشؤون الشباب والتنمية ،والتي أكدت على عدم قانونية
هذا السلوك".

ثمانية فرق تتنافس
على لقب بطولة القدس اليوم

المنتخب الوطني.

وبدني���ًا ،والمنتخ���ب تمكن خالل
 3لقاءات خاضها من تس���جيل 5
أهداف ،بينما لم تستقبل الشباك
الفلسطينية أي هدف ،وهذا دليل
قاطع على تطور األداء الدفاعي.
المدير الفني للمنتخب الوطني
نور الدي���ن ولد علي ،لم يس���تقر
على تشكيل ثابت خالل اللقاءات

الثالثة التي خاضها الفدائي في
البطولة ،وحاول باس���تمرار العمل
عل���ى تدوي���ر الالعبي���ن ،حتى ال
يتعرض العب���و المنتخب لإلرهاق
البدني ف���ي ظل ضغ���ط مباريات
البطول���ة ،واللعب كل  48س���اعة،
لك���ن الش���كل الع���ام للمنتخ���ب
واألداء واعتم���اد طريق���ة ،3/3/4

المرك��ز األولمبي يش��رع في بل��ورة خطة
عمل بالتنس��يق مع االتح��ادات الرياضية

جانب من االجتماع.

رام الل���ه  -إع�ل�ام اللجنة األولمبي���ة :واصل أعضاء
مجل���س إدارة "المركز األولمب���ي للتدريب والتطوير"
عقد سلس���لة اجتماعاتهم الدورية ،م���ن أجل بلورة
العناص���ر والمرتكزات األساس���ية ،وتحديد المهام
المنوط���ة بالمركز ،تمهيدًا لالرتق���اء بمنظومة عمل
االتحادات الرياضية.
وعقد أعضاء مجل���س إدارة المركز األولمبي ،أمس،
في مقر اللجن���ة األولمبية االجتماع الدوري الخامس،
بحضور عب���د الناصر ب���ركات ،المش���رف العام على
المرك���ز ،وأمين برهوش ،المدي���ر اإلداري ،واألعضاء:
ناصر بدرساوي ،عبد الفتاح عرار ،ضرغام عبد العزيز،
راني عصفور ،مادونا رفيدي.
وأكد عبد الناصر بركات عل���ى ضرورة صياغة رؤية
ورس���الة وأهداف للمركز ،من أج���ل تحديد المهام،
وعرض مس���ودة العمل على الجهات المختصة ،قبل
البدء في تنفيذ الخطوات بشكل عملي.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للمركز النهوض بواقع
االتحادات ،على قاعدة التعاون المشترك والتنسيق

م���ع الم���دراء الفنيين ل���كل اتحاد على ح���دة ،وفق
االحتياجات المطلوبة.
ولفت ب���ركات إلى أهمي���ة تحدي���د أركان المركز،
وتوزي���ع األدوار على األعضاء ،وفق���ًا لالختصاصات،
مش���يرًا إلى ضرورة العم���ل بصورة مهني���ة ،بحيث
تتضم���ن تحقيق األه���داف التي أنش���ئ من أجلها
المركز.
وش���دد األعضاء على ض���رورة البدء بوض���ع الرؤية
والرس���الة واأله���داف ،كي يتقاطع عم���ل المركز مع
المؤسسات واألطر الرياضية المختلفة.
واتف���ق األعض���اء عل���ى أن دور المرك���ز تكميل���ي
ومس���اعد لالتحادات ،ويختص في تطوي���ر الكوادر
اإلدارية والفنية دون التدخل في الش���ؤون الداخلية
لالتحادات.
ً
وأوض���ح األعضاء أن المركز يس���تهدف أوال تطوير
الجان���ب اإلداري ف���ي االتحادات ،باعتب���اره مفصليًا،
وينس���حب األم���ر عل���ى كافة أنش���طة االتح���ادات،
وأجنداتها.

اتحاد الكرة يعاقب أندية الشجاعية
والشاطئ وخدمات رفح
غزة  -دائرة اإلعالم :صادق اتحاد الكرة على قرارات
لجنة االنضباط بعد نهاية الجولة الخامسة من دوري
القدس الممت���از والدرجة األولى ،والجولة الثالثة من
دوري الدرجة الثانية للفرعي���ن ،ألندية المحافظات
الجنوبية ،وجاءت القرارات على النحو التالي:

* مباراة الشجاعية وشباب رفح:
 نقل مباراة لنادي الشجاعية من ملعبه لتقام علىملعب آخر ،حيث س���تقام مباراة الفريق في األسبوع
الس���ابع أمام نادي غزة الرياضي يوم اإلثنين 10/ 22
على ملعب الدرة.

* مباراة خدمات الشاطئ وخدمات رفح:
 نقل مباراة لنادي الش���اطئ من ملعبه لتقام علىملعب آخر ،حيث س���تقام مباراة الفريق في األسبوع
الس���ابع أمام ش���باب رفح يوم اإلثني���ن  10/ 22على
إستاد خان يونس.
 نق���ل مباراة لنادي خدمات رف���ح من ملعبه لتقامعلى ملعب آخر ،حيث ستقام مباراة الفريق أمام بيت
حانون األهلي في الجولة السادس���ة يوم اإلثنين 15
 10/على ملعب اليرموك.
 حرم���ان مدرب ح���راس المرمى محم���ود نصار منمرافقة الفريقين مباراتين رسميتين من تاريخه.
 -حرمان مدرب عام نادي خدمات رفح س���عيد الكرد

من مرافقة الفريق مباراة رسمية واحدة.

* مباراة الزيتون والقادسية:
 نقل مباراة لنادي الزيت���ون من ملعبه لتقام علىملعب آخر ،حيث س���تقام مباراة الفريق في األسبوع
الس���ادس أمام نادي العطاء يوم األح���د  10/ 21على
ملعب النصيرات.
 حرمان المدير الفني محمد السويركي من مرافقةالفريق  4مباريات رس���مية متتالية ،علمًا أن العقوبة
تنتقل معه ماليًا وإداريًا في حال تعاقده مع أي نادي
آخر.
 إيق���اف العب الزيت���ون محمد كش���كو مباراتينرسميتين متتاليتين من تاريخه.

* مباراة نماء وخدمات جباليا:
 إيقاف العب خدمات جباليا زكريا غنيم  8مبارياترسمية باإلضافة إلى عقوبة الطرد.

* مباراة أهلي النصيرات والعودة:
 إيقاف عضو مجلس إدارة نادي العودة وس���ام أبوطير  3مباريات رسمية.
 توجيه لفت نظر لن���ادي أهلي النصيرات لتأخره 10دقائق عن المباراة حس���ب الم���ادة  16من الالئحة
الداخلية.

باتت واضحة ،وعلي���ه مطلوب من
المنتخب الضغط المبكر ،كما فعل
في مواجه���ة الطاجي���ك األولى،
ولقاء بنغالديش األخير ،فالفدائي
سجل في هاتين المباراتين مبكرًا،
وه���ذا األمر أراحه تمامًا ،وس���هل
عليه مهمة كيفية إدارة المباراة،
والتعام���ل م���ع أج���واء المب���اراة

وظروفها المختلف���ة من طقس أو
سوء أرضية ،لذلك يفترض أن نبدأ
من حيث انتهينا ،أمام بنغالدش
بقوة وهدف ،وهذا األمر بالتأكيد
س���يريحنا م���ع يقين���ا أن المدير
الفني س���يلعب بأفضل تش���كيل
في هذه المباراة ،خاصة أن الجميع
جاهزون.

غ���زة " -األيام" :م���ن المقرر أن تنطلق ،صباح اليوم ،على ملعب رعاية ش���باب
غزة بطولة القدس الكروية المفتوحة الت���ي ينظمها االتحاد األهلي للرياضة
الش���عبية وتجمع غزة هاش���م الرياضي لمواصلة التصفيات وتفعيل الحراك
الرياضي.
ويش���ارك بالبطولة التي س���وف تنطلق أحداثها بافتتاح رسمي فرق ممثلة
عن الش���ركات والنقابات والجمعي���ات والمراكز واالتحادات الش���بابية واألطر
الطالبية والس���احات الشعبية والمساجد ،حيث سوف تحمل الفرق أسماء رواد
وأعالم الرياضة الفلسطينية وهم :المرحوم رشاد الشوا ،المرحوم ماجد أسعد،
المرحوم سعيد الحس���يني ،المرحوم خليل الحس���يني ،المرحوم صبحي فرح،
المرحوم أحمد عديلة ،المرحوم يحيى الشريف ،والمرحوم محمد النادي.
وأكد أسامة فلفل أن الفعاليات سوف تنطلق في تمام الساعة الثامنة صباحًا،
وأش���ار إلى أن اللجنة الفنية شددت على عدم مشاركة العبي األندية بالمطلق
والتأكيد على شطب وتغريم وحرمان من يثبت مشاركته من العبي األندية.
وكش���ف النقاب عن جوائز تقديري���ة للجمهور والفري���ق المثالي والفريق
صاحب اللعب النظيف.

ّ
منتخب فلس��طين للبلياردو يت��وج بذهبية
الف��رق ف��ي دورة األلعاب العربي��ة بالفجيرة
غ���زة  -دائ���رة اإلع�ل�ام :ب���ارك د.
أس���عد المج���دالوي نائ���ب رئيس
اللجن���ة األولمبي���ة ،اإلنج���از الذي
حقق���ه العب���و منتخ���ب فلس���طين
للبلي���اردو والس���نوكر بحصوله���م
على الميدالية الذهبية للمنتخبات
العربية المشاركة في دورة األلعاب
العربي���ة ،المقامة حالي���ًا في إمارة
الفجي���رة بدولة اإلم���ارات العربية
المتحدة.
وق���ال المج���دالوي خ�ل�ال اتصال
هاتفي أجراه ،ظه���ر أمس ،برئيس
االتحاد عماد مقداد المتواجد بإمارة
الفجي���رة" :إن هذا اإلنج���از الجديد
يحفزن���ا مج���ددًا على المش���اركات
الخارجي���ة ومراكم���ة اإلنج���ازات
المتحقق���ة للرياضة الفلس���طينية
في المحافل العربية والقارية".
كم���ا نق���ل المج���دالوي تحي���ات
وتهان���ي الل���واء جبري���ل الرجوب،
واألس���رة الرياضية ف���ي محافظات
الوطن لكافة العبي منتخب فلسطين
الذين س���جلوا هذا اإلنجاز ،وأثبتوا
أحقيتهم وأهليتهم بالمش���اركة
رغ���م كل المعوق���ات التي واجهت
س���فر بعثة المنتخب الوطني خالل
توجهها للمشاركة في البطولة.
وكان منتخب فلس���طين للبلياردو

ان تصنيف منتخب فلسطين
األول بك����رة الس����لة ،بل����غ  ،96وفقًا
للتصنيف الدولي.
ان اتح����اد الكرة األلمانيّ ،
خرج
 17ألف مدرب للناشئين في غضون
عشر سنوات.
ان المهاج����م البولندي وبايرن
ميوني����خ ليفاندوفس����كي يمتل����ك
مه����ارة رفيع����ة في تنفي����ذ ركالت
الجزاء ،فلم يهدر سوى ثالث ركالت
من أصل  38ركلة.
ان م����درب فري����ق مانشس����تر
يونايت����د "جوزي����ه موريني����و" ،حاز
على بطولة الدوري في انكلترا ثالث
مرات.
ان فريق مانشس����تر يونايتد
االنكليزي ،حصل على بطولة الدوري
عشرين مرة طوال مسيرته.
ان المهاجم اإلنكليزي السابق
"الن ش����يرر" ،سجل رقمًا قياسيًا في
ع����دد األه����داف برصي����د  36هدفًا
العام  ،1995ونجح مهاجم توتنهام
هوتس����بير ،هاري كين في معادلة
الرقم.
ان الالع����ب اإلنكلي����زي "جون
تي����ري" قضى  23موس����ما مع فريق
تشيلسي وفاز بخمس����ة ألقاب في
الدوري اإلنجليزي الممتاز ،وبخمسة
ألقاب ف����ي كأس االتحاد اإلنجليزي،
وبلقب في دوري أبطال أوروبا ،وبلقب
في الدوري األوروبي ،وبخمسة ألقاب
في كأس رابط����ة األندية المحترفة،
وخاض أكثر من  700مباراة.
newsaqa@hotmail.com

جيش االحتالل
يقتحم ملعب الخضر

منتخب فلسطين للبلياردو.

والسنوكر قد أحرز الميدالية الذهبية
للف���رق بع���د تغلب���ه عل���ى منتخب
اإلم���ارات المرش���ح األول للبطولة في
ال���دور نصف النهائي؛ ثم تغلب على
المنتخ���ب العراقي العني���د في لقاء
الدور النهائ���ي ،ليتوج ببطولة الفرق
المش���اركة ب���ـ  3العبين ف���ي بطولة
الثماني كرات في لعبة البلياردو.
وتش���ارك بعثة منتخب فلسطين
للبلياردو ف���ي دورة األلعاب العربية
لجميع ألعاب البلياردو ،والس���نوكر

التي تجري منافس���اتها بمش���اركة
 10دول عرب���ي خالل الفت���رة من 8
وحت���ى  17من الش���هر الجاري بوفد
مكون من  8أفراد ،هم :عضو مجلس
إدارة االتحاد جعفر الشحروري مدربًا
والالعبون :مراد أبو هنطش المصنف
األول عل���ي المحافظات الش���مالية
والالعب وس���يم مناص���رة المصنف
الثاني علي المحافظات الش���مالية
والالع���ب الناش���ئ ناص���ر دويكات،
إضافة لالعب البطل محمود الشريف

المقيم في إمارة الفجيرة والالعبين
خال���د األس���طل والالع���ب معت���ز
الس�ل�ايمة والحك���م الدول���ي منذر
عورتاني الذي يش���ارك في تحكيم
منافسات البطولة.
كم���ا يش���ارك رئي���س االتح���اد
المركزي عماد مقداد لحضور اجتماع
الجمعي���ة العمومية لالتحاد العربي
للبلي���اردو والس���نوكر المنعقد في
 15من الش���هر الجاري ف���ي اإلمارة
نفسها.

مديرية تربية قلقيلية تسدل الستارة
علـى بطولـة الطاولـة لمـدارس اإلنـاث
قلقيلي���ة  -خالد عرب���اس :أقيمت،
أول م���ن أم���س ،بطولة ك���رة الطاولة
للمدارس األساسية العليا والثانوية
(اإلناث) ف���ي مديرية قلقيلية بقاعة
مدرسة بنات يوسف عودة األساسية
في قلقيلية.
وق���ال مع���اذ ن���زال رئيس قس���م
النش���اطات الطالبي���ة بالمديرية :إن
انطالق هذه البطولة يأتي ضمن خطة
األنش���طة الرياضية للمديرية والتي
أع���دت لتكون مواكب���ة لخطة اإلدارة
العامة للنش���اطات الطالبية -قس���م
النشاط الرياضي.
وش���كر نزال كاف���ة القائمين على
ه���ذا الفعالي���ة ،خاص���ة المدرس���ة
المس���تضيفة للبطولة وهي مدرسة
يوسف عودة األساس���ية ومديرتها
المربية الفاضلة سريا أبو لبدة.
وش���اركت في البطولة  11مدرس���ة،
هي :بنات حجة الثانوية ،بنات حطين
األساس���ية ،بنات كفر ثلث الثانوية،
بن���ات عزون عتم���ة الثانوي���ة ،بنات
جينصاف���وط الثانوية ،بن���ات حبلة
الثانوية ،بنات فاطمة سرور الثانوية،
بن���ات إماتين الثانوي���ة ،بنات جيت

محمود السقا

القدس – دائرة اإلعالم باالتحاد :اقتحمت
قوة من الجيش اإلسرائيلي مؤلفة من عدد
من الس���يارات العس���كرية ملعب الخضر،
مساء أول من أمس ،وحاصرته ،فيما اقتحم
س���بعة جن���ود بكامل عدتهم العس���كرية
ً
البوابة الرئيسية للملعب وصوال إلى أطراف
الملعب المعشب.
وقامت القوة باحتجاز الالعبين والطواقم
التدريبي���ة واإلدارية لثالث���ة فرق رياضية
كانت تت���درب في الملع���ب ومنعتهم من
الخروج ،وهم من أندية جورة الش���معة ،أم
طوبا وواد فوكين ،فيما قامت بتوقيف عدد
من العبي فريق الخضر بالخارج.
وهددت القوة بإطالق النار على أي شخص
يح���اول الخروج من الملع���ب ،وبعد احتجاز
دام ما يقارب الس���اعة غ���ادرت الموقع ،ما
أتاح الفرصة للمحتجزين لمغادرة المكان.

اتحاد السلة يستكمل
دورة إنعاش الحكام
رام الل����ه " -األي����ام" :م����ن المق����رر أن
يستكمل اتحاد كرة السلة ،اليوم ،دورة
إنع����اش الح����كام التي كان����ت انطلقت
س����ابقًا بإش����راف االتحاد وبالتعاون مع
مرك����ز التطوير والتأهي����ل التابع للجنة
األولمبية "القانون الجديد والتعديالت،
وأركان التحكي����م" ،وتج����ري الدورة على
صالة سرية رام الله عند الساعة الرابعة
عصرًا ،قبيل افتتاح الموس����م الس����لوي
الجديد .2019-2018
من جان����ب آخ����ر ،تنطلق ،غ����دًا ،دورة
اإلحصاء الخاصة بالس����لة في الس����رية،
والتي يش����رف عليها االتحاد بالتعاون
م����ع مرك����ز التطوير والتأهي����ل باللجنة
األولمبي����ة ،ويحاض����ر فيه����ا ناص����ر
البدرساوي وأسامة أبو جابر.

استبعاد روز ومكارثي
من منتخب إنكلترا

ّ
المتوجات.
البطالت

الثانوية والمدرس���ة المس���تضيفة
بنات يوسف عودة األساسية.
وق���د أقيم���ت البطول���ة للف���ردي
والزوج���ي بنظام خ���روج المغلوب من
مب���اراة واحدة ،حيث وص���ل للنهائي
في بطولة الفردي مدرسة بنات عزون
عتمة الثانوية ومدرس���ة بنات حطين
األساسية ،واس���تطاعت مدرسة بنات
عزون عتمة الف���وز بالمباراة النهائية
وإحراز لقب الفردي.

وفي بطولة الزوجي وصلت للنهائي
مدرس���تا بنات كف���ر ثل���ث الثانوية
وبنات إماتين الثانوية ،واس���تطاعت
بنات كفر ثلث الثانوية الحصول على
لقب الزوجي بجدارة.
م���ن جانبه���ا ،أثنت أريج ش���تيوي
مشرفة النش���اط الرياضي بالمديرية
عل���ى مس���توى الطالب���ات اللوات���ي
قدم���ن ً
أداء جيدًا ورائع���ًا ،وأضافت:
إن االس���تعداد الجيد وح���ب التعاون

والعم���ل الجماعي كفي���ل بإنجاح أي
هدف يتم وضعه ،وش���كرت شتيوي
كافة الم���دارس المش���اركة وخصت
بالذكر المعلمات اللواتي شاركن في
هذه البطولة.
وف���ي نهاي���ة البطولة ،ت���م توزيع
الجوائ���ز من ك���ؤوس وميداليات على
الفائزات.
حكم المباريات :كفاية زعرور ،رماح
صوان ،رمان مصلح وعبير عيسى.

لن���دن  -د ب أ :انس���حب دان���ي روز قل���ب
دف���اع توتنه���ام واليك���س مكارثي حارس
مرمى س���اوثهامبتون من قائم���ة المنتخب
اإلنكليزي بسبب اإلصابة.
وعاد الالعبان إلى فريقيهما قبل س���اعات
من المواجه���ة المرتقبة التي تجمع إنكلترا
بكرواتيا في دوري األمم األوروبي.
وانض���م الالعب���ان إلى صف���وف منتخب
إنكلت���را رغم معانتهما من إصابة بس���يطة
قب���ل أن يتأكد عدم قدرتهما على اللعب مع
المنتخب الوطني.
وق���رر جاريث س���اوثجيت المدي���ر الفني
لمنتخب إنكلترا عدم استدعاء بديلين لهما.
ويلتق���ي منتخ���ب إنكلت���را م���ع نظي���ره
الكروات���ي الي���وم الجمعة ف���ي دوري األمم
األوروب���ي ثم يواجه إس���بانيا ي���وم االثنين
المقبل.

