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تنظيم فريق حراس املسجد االقصى املبارك

افتتاح بطولة الوفاء االولى لالقصى 

االعالمي  الناطق  جالجل  احمد  من   – القدس 
يوم  افتتحت  االقصى-  املسجد  حراس  لفريق 
الوفاء لالقصى االولى مبشاركة  اول امس بطولة 
فريق  وهي  الشريف  القدس  من  مساجد  سته 
راس  ومسجد  االقصى)املنظم(  املسجد  حراس 
االتقياء  ومسجد  تيمية  ابن  ومسجد  العامود 
االقصى،  املسجد  وشباب  العيساوية  ومسجد 
احلكيم  الذكر  من  بآيات  البطولة  افتتحت  حيث 
للفريق  كلمة  وبعدها  عويس  احمد  الشيخ  تالها 
وما  البطولة  عن  بكير  فادي  فيها  حتدث  املنظم 
حتمل من معاني عظيمة التي تتميز بانها حتمل 

لترفع  تنطلق  لكي  االولى  لالقصى  الوفاء  اسم 
اسم املسجد االقصى املبارك اولى القبلتني وثالث 
دعا  كما  دائمًا،  هو  كما  عاليًا  الشريفني  احلرمني 
واالخالق  بالصبر  التحلي  الرياضية  الفرق  بكير 
التوفيق  ومتمنني  احلضور  لهم  شاكرًا   ، احلميدة 
عن  اعلن  وبعدها  البطولة،  هذه  في  للجميع 
انطالق البطولة التي افتتحت بلقاء جمع الفريق 
فاز  حيث  االتقياء  مع  االقصى(  املنظم)حراس 
مسجد  فريق  فاز  الثاني  اللقاء  وفي   1-2 االخير 
العيساوية  وفاز  تيمية1-2  ابن  على  العامود  راس 
على شباب االقصى3-2 وفوز حراس االقصى على 

ابن تيمية 2-0 وتعادل شباب االقصى مع االتقياء 
2-2 وفوز راس العامود على العيساوية1-0 وبهذه 

النتائج اصبح الترتيب كما يلي:
االتقياء  مسجد   ، نقاط    6 العامود  راس  مسجد 
4 نقاط ، فريق حراس املسجد االقصى 3 نقاط ، 
مسجد العيساوية 3 نقاط، شباب املسجد االقصى 
حيث  نقاط،  بدون  تيمية  ابن  مسجد   ، نقطة   1
متام  في  القادم  الثالثاء  يوم  البطولة  تستكمل 

الساعة الرابعة على ملعب العيساوية.
حكام املباريات: محمد سامي وعماد بوجه ومراد 

حمد وسامي ابو احلالوة.          

حرس املسجد االقصى

بعثة اجلودو في طوكيو وفاكوكا وهيروشيما                               

فعاليات املعسكر مستمرة بالكودوكان وكويتو
طوكيو - من الناطق اإلعالمي لالحتاد الفلسطيني 
للجودو-   غادر الفريق الفلسطيني للجودو والذي 
يرئسه أمني سر احتاد اجلودو معاوية القواسمي 
منتخب  مدرب  بقيادة  العبني   7 من  واملكون 
الناشئني إياد احللبي طوكيو متوجهني إلى مدينة 
هيروشيما اليابانية حيث وضعوا إكليال من الزهور 
الذرية  القنبلة  لضحايا  التذكاري  النصب  على 
معاوية  القى  حيث  املدينة  عمدة  واستقبلهم 
حدث  ملا  مستنكرا  تأبينية  كلمة  القواسمي 
ومشيدا بعظمة اليابان التي استطاعت أن تخرج 
والتسيد  االقتصادي  التفوق  الى  الهزمية  من 
العالم ومت تبادل الهدايا  التكنولوجي األول في 

الرمزية لفلسطني وهيروشيما .
وبدأوا  فاكوكا  مدينة  إلى  جوا  الوفد  غادر  ثم 
مع  للجودو  الدولي  املعسكر  في  تدريباتهم 
حيث  اليابانية  املدارس  من  والعبة  العب   700
أكثر من 1000 العب والعبة  استقبلوا من قبل 
خاض  قد  الفريق  وكان  بفلسطني،   مرحبني 
اليابانيني في أكبر  تدريبات رائعة مع الالعبني 
معهد للعالم لتدريب اجلود و ) الكودوكان( في 

جامعة  في  دسمة  تدريبات  خاض  كما  طوكيو 
كويتو . 

رئيس  مع  اتصال  في  القواسمي  معاوية  وأفاد 
الفلسطيني  الفريق  بأن  احللبي  هاني  االحتاد 
استقبل بحفاوة بالغة في كل من معهد الكودوكان 
ممثل  ومن  وهيروشيما  وفاكوكا  كويتو  وجامعة 
وزارة اخلارجية ومؤسسة  )يابان فانديشن( ومن 

عمدة مدينة هيروشيما
بأن  احللبي  إياد  املنتخب  مدرب  صرح  كما 
مع  جنب  إلى  جنبا  تسير  املكثفة  التدريبات 
اليابانية  احلضارة  على  للتعرف  ثقافية  برامج 
أبو  بهاء  الناشئني  فئة  من  وهم  العبينا  وان 
واحمد  كاملة  وخالد  القواسمي  ومجد  رميلة 
ملتزمون  الشريف  وعدي  زاهدة  ووسام  عميرة 
التدريبي وكل يوم يستفيدون كثيرا  بالبرنامج 
من البرامج التدريبية والثقافية املعدة من قبل 
على  ينعكس  سوف  وهذا  اليابانيني  املنظمني 
، وأضاف بأنهم يقارعون  مستوياتهم باإليجاب 
اقرانهم من الالعبني اليابانيني وبكل روح رياضية 
يتعاملون  اليابانيني  والالعبات  الالعبني  وان 

الوفد الفلسطيني مع مجموعة من املتدربني

كلية التربية تفوز بكأس خماسيات جامعة األزهر بغزة

قائد كلية التربية يتسلم الكأس

جلنة حكام كرة القدم تعقد ورشة 
عمل تقيميه في قطاع غزة

الدكتور باسم نعيم يكرم بطل 
العالم للننشاكو إياد عرفات 

الدكتور باسم نعيم يقدم الدرع لبطل الننشاكو عرفات.
العالم  غزة - كرمت وزارة الشباب والرياضة بطل 
في لعبة الننشاكو إياد أنور عرفات، خالل زيارته 
إلى قطاع غزة بحضور د. باسم نعيم، وزير الشباب 
والده  وكذلك  املقالة،  احلكومة  في  والرياضة 
احلاج أنور عرفات، ورئيس احتاد الننشاكو جمال 
عامون  ومدراء  االحتاد  أعضاء  بحضور  العقيلي، 

وكوادر الوزارة.
عرفات  للبطل  الوزارة  درع  نعيم  الوزير  وقدم 
التي  العاملية،  والبطوالت  إلجنازاته  تقديرًا 
الواليات  في  تواجده  فترة  خالل  عليها  حصل 

املتحدة األمريكية.
وأشاد نعيم إلى متسك البطل عرفات بهويته خالل 
كافة  ورفضه  العاملية،  البطوالت  في  مشاركته 

اإلغراءات التي ُقدمت له للعب باسم دول أخرى.

الشباب  وزارة  إياد عرفات  البطل  من جانبه شكر 
وفي  له،  وتكرميهم  استقبالهم  على  نعيم  والوزير 
أمريكا  في  حققها  التي  اإلجنازات  إن  قال  كلمته 
اللعبة  احتاد  في  وحضوره  لبدايته  نتيجة  هي 
بغزة وتدريبه بنادي الهالل، وإن انتقاله للواليات 
املتحدة منحه الفرصة للظهور وحتقيق اإلجنازات 
التي أبهرت أبطال اللعبة هناك، عدا عن حصوله 
على بطولة العالم 2005 مع زميله البطل محمد 
أبو صقر، وإنه حصل على 12 بطولة على مستوى 

الواليات املتحدة والعالم.
إياد عرفات من  البطل  أن  العقيلي على  فيما أكد 
كونه  االحتاد  من  تخرجوا  الذين  الشباب  خيرة 
حتمل العديد من الصعوبات وتكفل على حسابه 
الشخصي املشاركة في البطوالت باسم فلسطني.

منتخب فلسطني في بطولة العالم ملصارعة
 الذراعني يحرز ذهبيتني اثنتني  وفضية واحدة 

فلسطني  منتخب  حقق  املشهراوي-  أحمد  غزة/ 
إجنازًا  الشتات  في  الذراعني  مصارعة  للعبة 
متميزًا يضاف إلجنازات احتاد اللعبة بعد أن حقق 
الالعبان معتز ومحمد حلس ميداليتني ذهبيتني 
في بطولة العالم املقامة مبدينة- ميو كوليفا التي 

اختتمت مؤخرا بأوكرانيا.
كان محمد عبد العزيز حلس وزن )105( كجم قد 
حقق امليدالية الذهبية األولى في منافسات الذراع 
احلديدية ) اليد اليمني(وأضاف ميدالية ذهبية 

في منافسات بطولة ) اليد اليسرى(.
واستطاع البطل العاملي معتز حلس في وزن )95( 
كجم أن يحقق في منافسات الذراع احلديدية لليد 
اليسرى امليدالية الذهبية الثانية وحسن ترتيبه 

العاملي محتاًل املركز الرابع بداًل من اخلامس.
ثالث  على  فلسطني  حصول  إن  العبيد  وقال 
ميداليات إجناز  آخر ملصارعة الذراعني التي يعتبر 
احتاده أحد مؤسسي اللعبة عربيًا وقاريًا، مطالبًا 
الرجوب  جبريل  اللواء  األوملبية  اللجنة  رئيس 
بدعم االحتاد من أجل التحضير لالستحقاقات 
القادمة، الفتًا إلى أن االحتاد أعتذر عن مشاركة 
املراكز  في  ودوليًا  عربيًا  املصنفني  غزة  العبي 

األولي بسبب عدم توفر اإلمكانيات املادية.
يشار أن احتاد مصارعة الذراعني منذ تأسيسه في العام 1996 وحتى عام 2006 حصل على عدة بطوالت 

عربية وأوفرو آسيوية ودولية ونال أكثر من 35 ميدالية ملونة.

جانب من البطولة

دوري اندية غزة 

األخضر واألزرق يحسمان صراع القمة...

الدوري  مسابقة  تدخل  املشهراوي-  أحمد   / غزة 
العام الفلسطيني ألندية قطاع غزة، اليوم اجلمعة 
املباريات  من  عدد  إجراء  بعد  السادسة،  جولتها 
املؤجلة، وإيقاف اللقاءات ملدة أسبوع، وذلك بإقامة 
4 لقاءات قوية وحساسة ومؤثرة لكافة أطرافها، 
حيث يبرز في املقدمة صراع الصدارة بني خدمات 
رفح وخدمات الشاطئ املقررة على ستاد رفح الدولي 
غزة  األبيض  الغزية  الكرة  قطبا  ويلتقي  املعشب، 
الرياضي، الذي متثل جماهيره جماهير الزمالك 
ميثل  الذي  الفلسطيني،  األهلي  ونظيره  املصري، 

معظم مشجعيه جماهير األهلي املصري.
النصيرات،  خدمات  بلقاء  املباريات  وتستكمل 
واحتاد خان يونس على ستاد الشهيد محمد الدرة 
الزيتون وشباب خان  الوسطى، وأخيرًا  مبحافظة 

يونس على ستاد اليرموك بغزة.
الشاطئ- خدمات رفح

فعلى ستاد رفح املعشب، سيكون خدمات الشاطئ 
على  يصارع  والذي  غزة،  قطاع  أندية  أبرز  أحد 
اللقب خدمات رفح، ويتجدد  الصدارة أمام حامل 
ومن  القمة،  على  الكبيرين  الناديني  بني  الصراع 
املباراة،  ملشاهدة  كبيرة  جماهير  تزحف  أن  املقرر 

التي تتسم بالندية والقوة، والصراع بني النجوم.
نقطة   13 وبرصيده  املباراة  رفح  خدمات  ويدخل 
حققها من 4 انتصارات وتعادل، أبرزها على الهالل 
نقطة   11 فيملك  الشاطئ  أما  نظيفة،  بسداسية 
من 3 انتصارات وتعادلني أبرزها الفوز على شباب 

رفح 1-صفر. 
الفريق  يضم  حيث  اللقاء،  في  النجوم  ويتسابق 
األلعاب،  صانع  املقادمة  أدهم  النجم  األزرق 
أبو  همام  احلربة  ورأس  شبير،  حمادة  واملدافع 
حسنني، وعمر املسارعي، وزياد التلمس، ومحمود 

طافش، وإسماعيل صالح، والوافد اجلديد نشأت 
وشقيقه  سالمة،  أحمد  الفرق  وهداف  البطش، 

إسالم سالمة.
وفي املقابل فإن خدمات رفح يضم نخبة متميزة 
السباخي،  سعيد  الهداف  يتقدمهم  النجوم،  من 
وإسالم أبو عريضة، وإبراهيم احلبيبي، واحلارس 
عبد احلميد كلوب، وإياد احلجار، بقيادة املدرب 

محمود املزين.
غزة الرياضي-أهلي فلسطني

وعلى ستاد فلسطني يالقي غزة الرياضي األبيض 
منافسه األحمر األهلي الفلسطيني، ومن املتوقع أن 
يشاهد املباراة جماهير حاشدة ملا يالقيه الفريقان 
وميلك  واسعة.  جماهيرية  وعناية  اهتمام  من 
الوسط  العبا  أبرزهم  النجوم  من  نخبة  الفريق 
املصدر،  وهاني  العمور،  إبراهيم  األلعاب  وصانعا 
وفي املقدمة أبرز جنوم الوطن عالء عطية، ومعه 
وأحمد  احللو  وأنس  غنيمة،  أبو  طارق  الناشئون 
محمد  العبيه  أبرز  املباراة  عن  ويغيب  طينة، 
نعمان صالح حلصوله على البطاقة احلمراء أمام 

احتاد خان يونس.
 4 و فوز  من  نقاط   6 إحراز  من  الفريق  ومتكن 
لم  ما  مطمئنة  غير  ظروفه  وتبدو  تعادالت، 

يتدارك نفسه.
وتعادلني  فوزين  من  نقاط   8 فيملك  األهلي  أما 
الشيخ يوسف،  أبرز جنومه محمد  ومن  وخسارة، 
والهداف حسن هتهت، وقلب الهجوم سعيد املصري، 

والقادم اجلديد إحميد بربخ.
النصيرات واحتاد خان يونس

وفي املنطقة الدافئة يتصارع خدمات النصيرات 
الشهيد  ستاد  على  يونس  خان  احتاد  وضيفه 
محمد الدرة. وميلك خدمات النصيرات في املركز 

واحدة  وخسارة  تعادالت   4 من  نقاط   4 العاشر 
على  ويعتمد  الفوز،  في  ضعيفة  فرصه  وتبدو   ،
العبه املتميز وصانع األلعاب فريد احلواجري، 
وكذلك جالل أبو يوسف، والعب الوسط الشاب 
محمد الهور، وأحمد إسعيفان، والنجم تامر أبو 
صعبة  فظروفه  يونس  خان  احتاد  أما  حرب. 
 3 برصيد  املباراة  يدخل  حيث  للفوز  ويسعى 
القوية احتاد  أمام فرق غزة  نقاط من تعادالت 
فلسطني،  وأهلي  الرياضي،  وغزة  الشجاعية، 
أبرز  ومن  اجلنوب.  من  رفح  شباب  أمام  وخسر 
العكاوي، وعمر أبو شقرة، ومحمد  جنومه عيد 

البطراوي، وغيره من النجوم.
الزيتون-شباب خان يونس

وتختتم املباريات بلقاء الزيتون وضيفه شباب خان 
يونس على ستاد اليرموك بغزة. ويدخل الزيتون 
املباراة بظروف صعبة وقاسية بعد استقالة املدير 
الفني ربحي سمور، وتولي جهاز فني جديد بقيادة 

أمين أبو شمالة
وميلك الفريق 3نقاط من 3 تعادالت، وخسر في 
وقبله  نظيفة،  بثالثية  الشاطئ  أمام  مباراة  أخر 
أمام خدمات رفح بثالثية نظيفة، ومن أبرز جنومه 
العال، ومحمد  وأدهم عبد  الله،  مصطفى حسب 
أبو مراحيل، وحسني أبو القمبر، ورائف البسوس، 

ومحمد صيام، ورمزي الداية، ونضال صبام.    
أما شباب خان يونس، فهو يخوض املباراة مبدير 
فني جديد بقيادة أشرف أبو خضرة، بعد توجه 
ومن  للتدريب،  األشقر  ناهض  وقائده  العبه 
الوسط  والعب  حبيب،  أبو  محمد  جنومه  أبرز 
بركات،  محمد  واجلناح  حنيدق،  حسن  املتميز 
األساسي  واحلارس  البطراوي،  حسني  واحلارس 

مجدي األشقر.

الشاطئ

األندية تطلق حتضيراتها

احتاد كرة القدم يبحث عن مالعب بديلة
 إلطالق دوري الدرجتني الثانية والثالثة

اجلارية  األندية  حتضيرات  ضمن   - غزة 
الستكمال منافسات باقي الدرجات في الدوري 
فاز  والثالثة،  الثانية  الدرجتني  خاصة  العام، 
جباليا  خدمات  ضيفه  على  االستقالل  نادي 
الودية على ستاد رفح   املباراة  بنتيجة 2-1 في 
بالل  االستقالل  هدفي  سجل  وقد  املعشب. 
في  الغول  ومحمد   ،40 الدقيقة  في  القططي 
في  الوحيد  جباليا  هدف  وجاء   ،75 الدقيقة 

الدقيقة 65 عبر هيثم حماد من ركلة جزاء.
بإشراف  لالستقالل  األول  الفوز  هذا  أن  يشار 
أشرك  حيث  حسنني،  محمد  الفني  مديره 

أحمد،  أبو  محمد  أبرزهم:  الالعبني  من  نخبة 
ومصطفى الصرفندي، وجهاد أبو رياش، وفادي 

العراوي.
وساعده  للساحة،  إسعيفان  رأفت  اللقاء:  حكم 

نادر احلجار، وإياد أبو عبيد.
بنتيجة  النصيرات  أهلي  على  الهيا  بيت  وفاز 
2/3 على ملعب بيت الهيا الترابي، سجل أهداف 
بيت الهيا  شريف الرضيع- هدفني وعبد ورش 

أغا، وأهلي النصيرات بالل رمضان هدفني.
وساعده  للساحة،  املصري  عاهد  اللقاء:  حكم 

رائد عليان وفوزي أبو العنزين.

تأتي اخلطوة مع إعالن احتاد كرة القدم وجود 
الثالثة  الدرجتني  منافسات  إقامة  في  صعوبة 
املمتازة  الدرجتني  منافسات  بصحبة  واألولى 
واألولى، التي جتري وفق مناقشات بني مختلف 
اللجان. وتتلخص هذه الصعوبة في عدم وجود 
مالعب بديلة النشغال املالعب الرئيسية بدوري 
الدرجتني املمتازة واألولى. ويجري احتاد الكرة 
أبرزها  املالعب،  بعض  عن  املسئولني  مع  نقاشا 
الشاطئ  وملعب  اإلسالمية،  اجلامعة  ملعب 
املباريات  الستضافة  التفاح  وملعب  والصداقة، 

واإلعالن عن االنطالق بالدوري.

االستقالل

واحلضاري  األخالقي  والسمو  الروعة  بقمة 
من  تعتبر  املعسكر  تدريبات  إن  كما  العبينا  مع 

في  العبونا  يخوضها  التي  التدريبات  أقوى 
الفائدة   إن  وأعتقد  اليابان  األصلي  اجلودو  بلد 

ستكون كبيرة جدا في أكثر من مجال باإلضافة 
اجلودو األوملبية .                                      

غزة / جمال احللو:- فاز فريق كلية التربية بلقب 
بطولة خماسيات كرة القدم بجامعة األزهر بغزة 
بنتيجة 3-2. بحضور  اآلداب  بفوزه على نظيره 
رئيس مجلس أمناء اجلامعة عبد الرحمن حمد، 
ورئيس اجلامعة عبد اخلالق الفرا، ونائب الرئيس 
للشؤون اإلدارية واملالية علي النجار، وعميد شؤون 
رياض  اآلداب  كلية  وعميد  اللوح،  علي  الطلبة 
أبو  خالد  الرياضية  األنشطة  ومسؤول  األسطل، 
سامح  لآلداب  سجل  الطلبة.  من  ولفيف  عمره، 
السلطان،  صهيب  وللتربية  بدر،  وحسن  حتحت، 
تتويج  عرام.وجرى  وإكرامي  الفاضي،  وأحمد 
املركز  بكأس  واآلداب  البطولة،  بكأس  التربية 
الثاني، وحصل صهيب السلطان من التربية على 

جائزة هداف البطولة برصيد 8 أهداف.
مت  فريًقا   11 مشاركة  شهدت  البطولة  أن  يذكر 

تقسيمهم إلى مجموعتني في الدور األول.

كرة  احتاد  في  احلكام  جلنة  عقدت   - غزة 
غزة  محافظات  حلكام  عمل  ورشة  القدم 
الوسطى،  باملنطقة  الدرة  محمد  ستاد  في 
رئيس  نائب  وبحضور  حكمًا،   37 مبشاركة 
دائرة  ورئيس  سليم،  أبو  إبراهيم  االحتاد 
احلكام إسماعيل مطر، وجمال أبو حشيش 
احلكام  جلنة  وأعضاء  الدائرة،  رئيس  نائب 
العملي  اجلانبني  الورشة  وتناولت  غزة.  في 
والنظري ملناقشه جميع األخطاء والسلبيات، 
التي وقع بها حكام القطاع أثناء إدارة مباريات 

الدوري العام للدرجتني املمتازة و األولى.
أبو سليم شكر  الورشة بكلمة قدمها   بدأت 
املباريات  إدارة  في  مجهودهم  على  احلكام 
مباراة.   )80( من  أكثر  حتكيم  من  ومتكنهم 
دعما  احلكام  جلنة  يدعم  االحتاد  أن  وأكد 
السلبيات  تالفي  ضرورة  على  مؤكدا  كامال 
السابقة،  املباريات  إدارة  خالل  ظهرت  التي 
ومشددًا على أن االحتاد سيعمل ما بوسعه 
إعطاء احلكم القدرة على القيام باملهمة في 

أجواء سليمة وآمنه.
باحلكم  االهتمام  ضرورة  على  أكد  مطر 
في  به  يقومون  ما  أن  خاصة  الفلسطيني، 
هذه الظروف اجناز كبير للكرة احمللية. مبينًا 
التحكيم لعكس صورة  أهمية احليادية في 

طيبة عن الكرة الوطنية.
أبو حشيش قال إن التحكيم عنصر أساسي 
في جناح احلركة الرياضية، ونوه أن اللجنة 
ستتبع مبدأ الثواب و العقاب، مؤكدًا ضرورة 
حيادية  تقارير  بكتابة  املراقبني  التزام 
أو  املجتهد  سواء  حقه  حكم  كل  ليأخذ 

املقصر.
مجموعتني  إلى  احلكام  تقسيم  وجرى 
األولى للساحة والثانية للمساعدين وإجراء 
امللعب  في  األخطاء  لبعض  عملي  تطبيق 
حول  نظري  نقاش  عقد  ثم  ومعاجلتها، 
احلكام  يقابلها  التي  التحكيمية،  املشكالت 
على  والرد  احلالي،  للدوري  إداراتهم  في 

جميع التساؤالت.

اللواء الرجوب يعد بزيارة خاصة الى نادي سلوان

جبريل  اللواء  وعد   – العباسي  ناصر   – القدس 
الرجوب رئيس اللجنة األوملبية الوطنية ورئيس 
احتاد الكرة الفلسطيني بزيارة الى نادي سلوان 
على  مؤكدًا  ممكنة  فرصة  أقرب  في  الرياضي 
لظروف  يتعرض  الذي  سلوان  لنادي  دعمه 
بشكل  التاريخية  املؤسسة  تلك  بها  متر  صعبة 
نادي  أن  خاصة  عام  بشكل  سلوان  وبلدة  خاص 
للنيل  استيطانية تهدف  سلوان يتعرض لهجمة 
املؤسسة  هذه  مع  جميعا  نقف  أن  وبحاجة  منه 

الوطنية العريقة .
جاء ذلك بعد أن قام في وقت سابق وفد من نادي 
جبريل  اللواء  منزل  الى  بزيارة  الرياضي  سلوان 
من  تعافيه  مبناسبة  التهنئة  لتقدمي  الرجوب 
ًالى  ساملا  وعودته  به  أملت  التي  الصحية  الوعكة 
أشرف  النادي  رئيس  سلمه  حيث  الوطن  أرض 
األعور درعا بهذه املناسبة وألقى الرئيس األسبق 
محمد وليد الغول كلمة حيا فيها جهود الرجوب 

الذي رد عليها مؤكدا حرصه على زيارة سلوان.

لنادي  اإلدارية  الهيئة  قامت  آخر  صعيد  على 
منزل  الى  بزيارة  األول  أمس  الرياضي  سلوان 
الالعب أحمد شرف العب الفريق املصنف بكرة 
القدم بعد جناح العملية اجلراحية التي أجريت 
له باملفصل والتي تكللت بالنجاح. ومتنت الهيئة 
سلوان  نادي  وأعضاء  جماهير  باسم  اإلدارية 
والفرق الرياضية واللجان املختلفة الشفاء العاجل 
مع  واملشاركة  املالعب  الى  السريعة  والعودة  له 

فريق سلوان في اإلستحقاقات القادمة . 

   محافظ اخلليل يستقبل
 فريق اخلليل لرياضة السيارات

قرعة  بطولة جنرال الرياضة  

اللواء جبريل الرجوب يتوسط الرئيس األسبق لنادي سلوان محمد وليد الغول والرئيس احلالي أشرف األعور

اخلليل: من عبد املنعم زاهدة -استقيل محافظ محافظة اخلليل كامل ابو حميد في مكتبه مساء االربعاء  
ادارة وفريق اخلليل لرياضة السيارات ، وفي بداية اللقاء حتدث مدير الفريق الرياضي عبد املنعم زاهدة 
مقدما للمحافظ فكرة عن تأسيس الفريق الذي مت تشكيله بداية الشهر احلالي ، ويضم بني عناصره 
خالل  من  عديدة  نتائج  احرز  الذي  عالن  ابو  بدر  البطل  املتسابق  امثال  الرياضة  هذه  هواة  خيرة  من 
مشاركاته احمللية والعربية، واملشارك حازم بدر،وبالل النتشة، بعد ذلك رجب احملافظ ابو حميد بادارة 
وفريق السيارات، وهنأهم على تشكيل اول فريق في احملافظة للسيارات وقال ان هذه الرياضة ممتعة ، 
وتنمي في االنسان حب القيادة والريادة واالدارة احلكيمة وسرعة اتخاذ القرار في الوقت املناسب، كما انها 
تنمي الفكر وحب املغامرة واالنتماء التعاون ، وحيا احملافظ فكرة تشكيل فريق حملافظة اخلليل باعتبارها 
كبرى محافظات الوطن ، وقال ان الرئيس محمود عباس ابو مازن دائما يشجع املبادرات الشبابية ويوفر 

لها لكل اسباب النجاح ، والقيادة الفلسطينية تؤمن ان الشباب هم عمادها واملها .
واعلن احملافظ عن انطالقة الفريق من احملافظة وتقدمي كل ما يلزم له، كما استعد لتقدمي الزي املوحد 

لكافة املتسابقني
على  القادمة  للسباقات  االستعداد  اجل  من  املسابقات  وعمل  للتدريب  الفريق  مهمة  بتسهيل  وطالب 

مستوى الوطن
وقدم زاهدة امني عام االحتاد الفلسطيني وعضو املكتب التنفيذي لالحتاد العربي  خالص شكره وعظيم 
امتنانة، للمحافظ ابو حميد على تفهمه الدائم الحتياجات شبابنا ، واعتبر ان انطالقة الفريق من مقر 

احملافظة حافزا حيويا وهاما لكافة املشاركني في السباف.
بقي ان نذكر ان ادارة الفريق قد عينت مدربا للفريق هو الرياضي واملتسابق املعروف بالل النتشة، ومت 

تشكيل جلنة مساندة للفريق مكونة من حازم بدر ، بدر ابو عالن وعني احمد ابو حماد منسقا للفريق.

اخلليل – من جواد غنام -  أغلق يوم األربعاء مساء  باب املشاركة في بطولة جنرال الرياضة التنشيطية 
بكرة اليد والتي يقيمها احتاد اليد مبناسبة عودة اللواء الرجوب ساملا معافى على صالة بلدية اخلليل يوم 
اجلمعة 2010/12/31 ، حيث يشارك في هذه 11 فريق من احملافظات الشمالية وهي ) عزون بطل الثنائية 
، شباب يطا وصيف التصنيفي املمتاز – ثقافي طولكرم – احتاد إذنا – شباب اخلليل – شباب السموع – كفر 
زيباد – إسالمي قلقيلية – نادي بيرزيت – نادي عيبال – شباب دور ا ( ، وستسحب اليوم اجلمعة القرعة 
في قاعة صالة بلدية اخلليل الساعة اخلامسة مساء ، فعلى الفرق الراغبة بحضور القرعة التواجد قبل 
هذا املوعد ملناقشة نظام البطولة وأي مستجدات ، علما ان نظام البطولة وتعليماتها ستوزع صباح البطولة 

، وقد بدأت اللجنة املختصة بتوزيع رقاع الدعوة لعدد من الفعاليات الشعبية والرسمية .


