
٥ ٤ ٣ ٨ د  لـــعـــد ا  -  ٢ ٠ ١ ٠ /١ ٢ /٢ ٤ ــة  ــع ــم ــج ل ا
 Friday  24 December 2010 -  No.5438 12

 زيارة طوكيو وفاكوكا وهيروشيما                                  

بعثة الجودو الفلسطينية تواصل تدريباتها المكثفة في اليابان  
لفلسطيني  ا د  لالتحا اإلعالمي  لناطق  ا من  طوكيو- 
الفلسطيني للجودو والذي يرأسه  الفريق  للجودو - غادر 
أمين سر اتحاد الجودو معاوية القواسمي والمكون من ٧ 
العبين بقيادة مدرب  منتخب الناشئين إياد الحلبي طوكيو 
متوجهين إلى مدينة هيروشيما اليابانية حيث وضعوا إكليال 
الذرية  القنبلة  التذكاري لضحايا  النصب  الزهور على  من 
القواسمي  معاوية  القي  المدينة حيث  واستقبلهم عمدة 
اليابان  لما حدث ومشيدا بعظمة  تأبينية مستنكرا  كلمة 
التي استطاعت أن تخرج من الهزيمة الى التفوق االقتصادي 

والتسيد التكنولوجي األول في العالم وقدم وتبادال الهدايا 
الرمزية لفلسطين وهيروشيما . 

ثم غادروا الوفد جوا إلى مدينة فاكوكا وبدءوا تدريباتهم في 
المعسكر الدولي للجودو مع ٧٠٠ العب والعبة من المدارس 
١٠٠٠ العب  أكثر من  قبل  استقبلوا من  اليابانية حيث 
والعبة مرحبين بفلسطين,  وكان الفريق قد خاض تدريبات 
رائعة مع الالعبين اليابانيين في أكبر معهد للعالم لتدريب 
الجود و ( الكودوكان)  في طوكيو كما خاض تدريبات دسمة 
في جامعة كويتو . وأفاد معاوية القواسمي في اتصال مع 

رئيس االتحاد هاني الحلبي بأن الفريق الفلسطيني استقبل 
بحفاوة بالغة في كل من معهد الكودوكان وجامعة كويتو 
وفاكوكا وهيروشيما ومن ممثل وزارة الخارجية ومؤسسة  

(يابان فانديشن) ومن عمدة مدينة هيروشيما. 
التدريبات  بأن  الحلبي  إيــاد  المنتخب  مــدرب  صرح  كما 
للتعرف  ثقافية  برامج  مع  إلى جنب  جنبا  تسير  المكثفة 
على الحضارة اليابانية وان العبينا وهم من فئة الناشئين 
بهاء أبو رميلة ومجد القواسمي وخالد كاملة واحمد عميرة 
ووسام زاهدة وعدي الشريف ملتزمون بالبرنامج التدريبي 

التدريبية  البرامج  ١٠٠٪ وكل يوم يستفيدون كثيرا من 
وهذا  اليابانيين  المنظمين  قبل  من  المعدة  والثقافية 
سوف ينعكس على مستوياتهم باإليجاب , وأضاف بأنهم 
يقارعون اقرأنهم من الالعبين اليابانيين وبكل روح رياضية 
وان الالعبين والالعبات اليابانيين يتعاملون بقمة الروعة 
إن تدريبات  والسمو األخالقي والحضاري مع العبينا كما 
المعسكر تعتبر من أقوى التدريبات التي يخوضها العبينا 
في بلد الجودو األصلي اليابان وأعتقد إن الفائدة  ستكون 
كبيرة جدا في أكثر من مجال باإلضافة الجودو األولمبية .     

صورة جماعية للمشاركين.               ..وجانب من التدريبات

  تلقى العديد من العروض 

سليم السكاكيني يحصل على استقالته 
من سرية رام اهللا لكرة السلة

السلة سليم السكاكيني على كتاب استقالته من  رام اهللا – حصل العب كرة 
ناديه سرية رام اهللا االولى  بعدما قدم استقالته للنادي قبل فترة , ولم يعلن 
السلة  , وسليم السكاكيني احد عمالقة لعبة كرة  السكاكيني سبب االستقالة 
الفلسطينية وله باع طويل فيها وهو احد اهم العبي االرتكاز في فلسطين , وكان 
لعب مع فريق السرية مدة طويلة امتدت الى اكثر من تسع سنوات متتالية كان 
فيها احد اهم العناصر االساسية في الفريق لموهبته في التسجيل ولم الكرات 
والمتابعة واحراز التغميسات " الدنكات "  وفاز مع السرية في لقب هداف الدوري 

السلوي للعام الماضي .
وحصل مع فريق السرية على كاس بطولة الشهداء لثالث مرات متتالية كان 
اخرها العام الجاري دورة الراحل ناصيف الحصري , كما حصل وساهم بشكل 
كبير مع فريق السرية بالفوز بكأس الضفة لكرة السلة العام الماضي , وشارك 
السكاكيني مع المنتخب الوطني في العديد من المشاركات الرسمية في العراق 
ومصر قدم من خاللها مستوى مشرف اثبت فيه مقدرته على المنافسة على 
المستوى العربي لو اتيح  له المجال . يذكر ان سليم السكاكيني يبلغ من العمر 
٢٣ عاما وهو فارع الطول ويلعب العب ارتكاز اساسي ويمتاز بالتسجيل من جميع 
المناطق الثالثية منها من خارج القوس ومن داخله ويتميز بالتغميسة " الدنك 
" ولم الكرات من تحت السلة وقطع كرات الخصم والكرات الحاسمة والتمرير 
المتقن والروح الرياضية العالية . وفي نفس السياق يعتبر سليم السكاكيني من 
عائلة رياضية سلوية فهو شقيق الالعب العمالق سني الذي يلعب محترفا في 
الرياضي االردني واحد اهم العبي االرتكاز في منتخبنا الوطني وناديه االردني 
كما ان والده جورج السكاكيني كان العبا وحكما ومدربا في السابق وهو كان 
المدرب السابق لنادي سرية رام اهللا االولى. من جهة اخرى تلقى السكاكيني عدة 
عروض مغرية من عدة اندية محلية في الضفة الغربية , لكنه لم يحسم امره 
بعد وسيقوم بالتوقيع على كشوفات ناديه الجديد خالل االيام القليلة القادمه 

بعدما يكون قد حسم امره بالنسبة للنادي الذي سيلعب معه. 

سحب قرعة بطولة الميالد
 السلوية واالفتتاح في ٢٧ الجاري

بيت لحم- وجدي الجعفري- سحبت في النادي االرثذوكسي 
الثقافي العربي بيت ساحور بطولة الميالد السلوية السادسة 
للناشئين لمواليد ١٩٩٤ بمشاركة ١٠ اندية، والتي ينظمها 
بيت  بلدية  الساحوري، وبرعاية  األرثوذكسي  النادي  من 

ساحور واشرف اتحاد اللعبة.
وقد رحب شوقي الهواش رئيس نادي أرثوذكسي ثقافي 
للمشاركة  الدعوة  تلبيتها  على  باألندية  ساحور  بيت 
وحضور القرعة، وقال ان نادي بيت ساحور معتاد على 
تنظيم هذه البطولة منذ ست سنوات، وفي هذا الوقت 
تنظيم  بهدف  المجيدة،  الميالد  بأعياد  احتفاال  بالذات 
ليكونوا  لدى العبيها  الخبرة  وزيادة  المشاركة،  الفرق 

رافدا للمستقبل.
بحضور  البطولة  نظام  مناقشة  تم  القرعة  وقبل سحب 
اعضاء االتحاد ماجد بنورة، محمد زيادة، فؤاد ربيع، وناصر 
البدرساوي رئيس لجنة الحكام المركزية، وشوقي الهواش 
رئيس نادي أرثوذكسي ثقافي بيت ساحور، جورج غطاس، 
عيسى حزبون، فؤاد كنعان، جوزيف بنورة، رائد ابراهيم، 

حسام كوكالي، وممثلي األندية المشاركة.
وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين كالتالي:

الصالح،  الراعي  ساحور،  بيت  ضمت:  األولى  المجموعة 
رامين، إسعاد الطفل، العمل الكاثوليكي. 

المجموعة الثانية ضمت: دالسال القدس، سرية رام اهللا، 
مركز قلنديا، شباب نابلس، العروب.

وتفتتح البطولة يوم االثنين الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٧، بلقاء 
الخامسة مساًء  الساعة  الصالح  الراعي  المنظم مع  يجمع 
على صالة العمل الكاثوليكي التي ستجري جميع مباريات 

البطولة عليها.
وكانت الجهة المنظمة قد شكلت عدة لجان للبطولة كالتالي:

اللجنة العليا لبطولة: خضر ذياب رئيس االتحاد الفلسطيني 
لكرة السلة، هاني الحايك رئيس بلدية بيت ساحور، جورج 
اغلب  الدكتور  السابق،  الكرة  اتحاد  نائب رئيس  غطاس 

خوري، وشوقي الهواش.
االتحاد  امين صندوق  بنورة  برئاسة ماجد  الفنية  اللجنة 
لجنة  رئيس  زيــادة  محمد  السلة،  لكرة  لفلسطيني  ا
ناصر  المنتخبات،  لجنة  رئيس  ربيع  فــؤاد  المسابقات، 
البدرساوي رئيس لجنة الحكام المركزية، فؤاد كنعان، جمال 

برهم، عيسى حزبون.
ولجنة االشرف جوزيف بنورة، رائد ابراهيم، حسام جبران.

 عادل اسمري يقدم استقالته 
من العمل الكاثوليكي

قدم  الجعفري-  وجــدي  لحم-  بيت 
الكابتن عادل اسمري استقالته رسميا 
الكاثوليكي  العمل  فرق  تدريب  من 

لكرة السلة.
جاءت  استقالته  ان  اسمري"  وقــال 

السباب خاصة".
افضل  من  يعد  اسمري  الــى  يشار 
وقاد  الوطن  المدربين على مستوى 
البطوالت  من  بالعديد  للفوز  العمل 
كانت اخرها بطولة الناشئين لمواليد 

٩٣ لكرة السلة. 

المحافظ كامل أبو حميد يستقبل فريق الخليل 
لرياضة السيارات ويعلن عن انطالقته ودعمه

الخليل- من عبد المنعم زاهدة- استقيل محافظ محافظة 
ادارة  االربعاء   ابو حميد في مكتبه مساء  كامل  الخليل 
وفريق الخليل لرياضة السيارات ، وفي بداية اللقاء تحدث 
مدير الفريق الرياضي عبد المنعم زاهدة مقدما لعطوفة 
تشكيله  تم  الذي  الفريق  تاسيس  عن  فكرة  المحافظ 
يداية الشهر الحالي ، ويضم بين عناصره من خيرة هواة 
الذي  ابو عالن  البطل بدر  المتسابق  الرياضة امثال  هذه 
احرز نتائج عديدة من خالل مشاركاته المحلية والعربية، 
والمشارك حازم بدر،وبالل النتشة، بعد ذلك رجب المحافظ 
السيارات، وهنأهم على تشكيل  ابو حميد بادارة وفريق 
اول فريق في المخافظة للسيارات وقال عطوفته  ان هذه 
الرياضة ممتعة ، وتنمي في االنسان حب القيادة والريادة 
واالدارة الحكيمة وسرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب، 
كم انها تمني الفكر وحب المغامرة واالنتماء التعاون ، وحيا 
المحافظ فكرة تشكيل فريق لمحافظة الخليل باعتبارها 
كبرى محافظات الوطن ، وقال ان الرئيس محمود عباس ابو 
مازن دائما بشجع المبادرات الشبابية ويوفر له لكل اسباب 
النجاح ، والقبادة الفلسطينية تؤمن ان الشباب هم عمادها 
واملها . واعلن المحافظ عن انطالقة الفريق من المحافظة 
وتفديم كل ما يلزم له، كما استعد لتقديم الزي الموحد 
لكافة المتسابقين وطالب بتسهيل مهمة الفريق للتدريب 
وعمل المسابقات من اجل االستعداد للسباقات القادمة على 
مستوى الوطن وفدم زاهدة امين عام االتحاد الفلسطيني 

وعضو المكتب التنفيذي لالتحاد العربي ،ى خالص شكره 
الدائم  تفهمه  ابو حميد على  للمحافظ  امتنانة،  وعظيم 
الفريق من مقر  انطالقة  ان  واعتبر   ، الحتياجات شبابنا 
المحافظة حافزا حيويا وهاما لكافة المشاركين في السباف. 
بفي ان نذكر ان ادارة الفريق قد عينت مدربا للفريق هو 
النتشة، وتم تشكيل  الرياضي والمتسلبق المعروف بالل 
لجنة مساندة للفريق مكونة من حازم بدر ، بدر ابو عالن  

وعين احمد ابو حماد منسقا للفريق.

جانب من االستقبال

 مدرسة نوبا خاراس األساسية تتسيد بطولة 
كرة الطاولة االساسية  لتربية شمال الخليل

 الخليل-قسم العالقات العامة واإلعالم -اختتمت مديرية التربية والتعليم - شمال 
الخليل بطولة كرة الطاولة ( فردي) للمرحلة األساسية الدنيا / بنين والتي جرت 
 ) للبنين و بمشاركة مدارس  الثانوية  مبارياتها على طاوالت مدرسة حلحول 
عبد اهللا بن مسعود األساسية ، حمزة األساسية ، شهداء خاراس األساسية، عمر 
التميمي األساسية / ب ، صالح الدين األساسية ، الرشيد األساسية ، بيت أمر 

األساسية ونوبا خاراس األساسية ).
النحو  النتائج على  المشاركين و كانت  الطلبة  المباريات تنافساً بين  وشهدت 

التالي:
اهللا  ، وفوزمدرسة عبد  األساسية  أمر  بيت  الرشيد على مدرسة  فوز مدرسة 
بن مسعود على مدرسة صالح الدين ، وفوز شهداء خاراس على مدرسة عمر 

التميمي/ب ، وفوز مدرسة نوبا خاراس على مدرسة حمزة .
و في دور األربعة : فازت مدرسة عبد اهللا بن مسعود على مدرسة الرشيد ، ونوبا 

خاراس على شهداء خاراس .
وفي المباراة النهائية تمكنت مدرسة نوبا خاراس األساسية  ممثلة بالطالب حكم 
تيسير الشروف من الفوز بالمباراة والبطولة على مدرسة عبد اهللا بن مسعود 

والتي مثلها الطالب عمر خالد الطرايرة لتحتل المركز الثاني .
قام بتحكيم المباريات كل من : زياد عوض ، مصطفى الدودة ، عدنان الدباس 

، إابراهيم ابو ماريا ، وعزمي عابد .
أشرف على البطولة قسم النشاطات التربوية في المديرية. 

لقطة من المباراة

 الرئاسة اإلقليمية لالولمبياد الخاص الدولي  تصدر روزنامة ٢٠١١
الرئاسة اإلقليمية لالولمبياد الخاص  دمشق -   أصدرت 
من  أفريقيا   وشمال  األوســط  الشرق  لمنطقة  الدولي 
الخميس  أمس  بيانا صحفيا   بالقاهرة  الرئيسي  مقرها 
 ٢٠١١ التي سوف تشهدها عام  األحــداث   أبرز  تضمن 
والتي سوف تشارك فيها جميع برامج المنطقة ال٢٣ وهم 
الدول األعضاء في جامعه الدول العربية  إضافة إلى إيران 
، إلى جانب قيام برامج المنطقة بإقامة ألعابها الوطنية 
والتي تقام كل عام ، والمح المهندس ايمن عبد الوهاب 
الرئيس االقليمى بأن عام ٢٠١١ هو عام مليء باإلحداث 
حيث يشهد بداية خطة التطوير الثالثة (٢٠١١-٢٠١٥ ) 
والتي تهدف إلى زيادة عدد الالعبين إلى ربع مليون العب 
والعبه ، وأن يومي  ٥و٦ يناير٢٠١١ سوف يقام بالقاهرة 
ورشة عمل هامة ألعضاء الرئاسة اإلقليمية بحضور خبيرة  
الخطط االستراتيجية استال تيرس  لتفنيد بنود تلك الخطة 

النطالق تنفيذها في مختلف برامج المنطقة .

التي سوف يشهدها عام ٢٠١١   ابرز اإلحداث  ومن بين 
الثالثة عشر والتي تستضفنها  العالمية الصيفية  األلعاب 
العاصمة اليونانية أثينا في  الفترة من ٢٥ يونية وحتى 
٤ يوليو ٢٠١١،و تشهد مشاركة ١٨٠ دولة من مختلف 
دول وتشارك فيها  ٧٥٠٠ العب والعبه من بينهم ٩٠٢ 
العبا والعبه يمثلون المنطقة حيث تشارك المنطقة  في 
١٦ رياضة وهى السباحة ، ألعاب القوى ،الريشة الطائرة 
، كرة السلة ، البوتشى ، البولينج ، الدراجات ، الفروسية 
، سباعيات كرة القدم ، الجودو،رفع األثقال،التزلج ،تنس 

الطاولة ، التنس االرضى ،كرة اليد ، الكرة الطائرة.
وتشارك فلسطين ببعثة قوامها ٨٩فردا بينهم  ٦١ العبا 
رياضات حيث يشاركون ب٢١ العبا   ٦ يشاركون  في 
الريشة الطائرة ، و٨  القوى ، و٦ في  ألعاب  والعبه في 
في البوتشى ،وفارسين ،  و١٠ في كرة القدم ، و٤ تنس 
الطاولة و١٠ في كرة اليد . كما يشهد عام ٢٠١١ فتح 

التي  الثامنة  الترشيح الستضافة األلعاب اإلقليمية  باب 
ستقام ٢٠١٢ ، والتي تعد اكبر حدث رياضي يقام في 
المنطقة كل عامين ، وكانت األلعاب السابعة قد أقيمت 
بالعاصمة السورية دمشق وشهدت نجاحا كبيرا بمشاركة 
٢٠٠٠ العب والعبه تنافسوا في ١٥ رياضة .  كما يشهد 
عام ٢٠١١ فتح باب الترشيح النتخابات مجلس استشاري  
الذي  الحالي  للمجلس  القانونية  المدة  جديد بعد نهاية 
ال خليفة (٢٠١٠-٢٠١١)، حيث  الشيخ دعيج  يترأسه 
سيتم انتخاب ٩ أعضاء من الثالث شبه مناطق وانتخاب 
رئيسا ، كما يقوم المهندس ايمن عبد الوهاب باستكمال 
 ، الرياضة  األربع في مجاالت  للخبراء  وتعينه  المجلس 
أن  ، على  واإلعــالم  الشراكة   الموارد وتطوير  وتنمية 
يجرى االنتخابات في الربع األول من عام ٢٠١٢ ، ويضم 
الوطني  المدير  بصالت  نــزار  عضويته  في  المجلس 

شعار االولمبياد ٢٠١١لالولمبياد الخاص الفلسطينى .  

 عماد أيوب يلتحق 
بصفوف منشية بني حسن

غزة – الحياة الرياضية – مهند دلول- 
أعلن نادي منشية بني حسن األردني 
الدولي  المهاجم  انتظاره وصول  عن 
إلى  أيوب  السابق عماد  الفلسطيني 
بتدريبات  لاللتحاق  تمهيداً  األردن 
صفوفه  إلى  انضمامه  قبل  الفريق 
أيوب  المقرر أن يخضع  رسمياً. ومن 
إلى اختبارات فنية وبدنية مع منشية 
بين  العقد  توقيع  قبل  حسن  بني 
انتهاء  تؤكد  خطوة  في  الطرفين, 
فرص الالعب في الوصول إلى الضفة 
الغربية أو قطاع غزة لاللتحاق بصفوف 
أحد األندية المحلية. ويعد أيوب أحد 
الفلسطينيين حيث  المهاجمين  أبرز 
األهلي  صفوف  في  اللعب  له  سبق 
المصري وسكة حديد سوهاج وجولدي 
والقناة والشرقية للدخان قبل اإلعالن 
أندية ترجي  إلى  عن قرب انضمامه 
وادي النيص وشباب رفح وهالل غزة 

الفلسطينية.
األردني  حسن  بني  منشية  ويحتل 
المركز الخامس في دوري المحترفين 
نقطة   (١ ٧ ) صيد  بر لفلسطيني  ا
الوحدات  عن  نقطة   (١٤ ) بفارق 
إلى  الفريق  يسعى  فيا  المتصدر, 
تعزيز قدراته التهديفية بعد اكتفاءه 
لقاء   (١١) أهداف خالل   (٩) بإحراز 
خاضها الفريق في البطولة األردنية.

سليم السكاكيني

 فادي الفي: لم يتم التوصل
 التفاق بيني وبين الحسين اربد

بيت لحم- معا- وجدي الجعفري- أبدى العب هالل القدس فادي الفي، "استغرابه" 
مما تتناقله وسائل االعالم حول وصوله الى اتفاق مع نادي الحسين اربد األردني.

وقال الفي لـ"معا"، "تم االتصال بيني وبين نادي الحسين اربد والعديد من األندية 
األردنية والعربية ولكن لم يتم التوصل ألي اتفاق رسمي".

وكان الفي قد خاض مع نادي الهالل المقدسي، أمس، وجبة تدريبية، استعدادا 
لمباراة السبت التي ستجمع فريقه مع مركز طولكرم على ملعب نابلس ضمن 

بطولة كأس المحترفين.
المقدسي كان قد صرح  القادر الخطيب رئيس نادي الهالل  إلى ان عبد  يشار 
الهالل لمدة عامين،  لـ"معا" في وقت سابق، "فادي الفي موقع على عقد مع 

وهو ملتزم به تماما".   قرار بحبس رئيس نادي 
الوحدات االردني لمدة عامين

بيت لحم- معا- قرر قاضي محكمة بداية جنوب عمان محمد 
عربيات، يوم الخميس، حبس رئيس نادي الوحدات االردني 
طارق خوري لمدة عامين بعد ادانته باالعتداء على احد افراد 
الدرك، وفق ما صرح مصدر قضائي لموقع "خبرني"  قوات 
االردني. وقال المصدر "ان القرار قابل لالستئناف، وان وقائع 
الحالي عندما وقعت  العام  اذار من  الى شهر  الحادثة تعود 
مشادة كالمية تطورت الى عراك بااليدي بين طارق خوري 
واحد افراد الدرك خالل مباراة بين الوحدات والفيصلي". وقام 
موقع "خبرني" باالتصال مع طارق خوري الذي قال"حتى عصر 

الخميس لم يتم تبليغي بالحكم الصادر عن المحكمة".

 قرعة بطولة جنرال الرياضة اليوم
الخليل – من جواد غنام -  أغلق يوم األربعاء مساء  باب المشاركة في بطولة جنرال 
الرياضة التنشيطية بكرة اليد والتي يقيمها اتحاد اليد بمناسبة عودة اللواء الرجوب 
سالما معافى على صالة بلدية الخليل يوم الجمعة ٢٠١٠/١٢/٣١ ، حيث يشارك 
في هذه ١١ فريق من المحافظات الشمالية وهي ( عزون بطل الثنائية ، شباب يطا 
وصيف التصنيفي الممتاز – ثقافي طولكرم – اتحاد إذنا – شباب الخليل – شباب 
السموع – كفر زيباد – إسالمي قلقيلية – نادي بيرزيت – نادي عيبال – شباب دور ا ) 
، وستقام اليوم الجمعة القرعة في قاعة صالة بلدية الخليل الساعة الخامسة مساء ، 
فعلى الفرق الراغبة بحضور القرعة التواجد قبل هذا الموعد لمناقشة نظام البطولة 
، وقد  البطولة  البطولة وتعليماتها ستوزع صباح  وأي مستجدات ، علما ان نظام 
بدأت اللجنة المختصة بتوزيع رقاع الدعوة لعدد من الفعاليات الشعبية والرسمية .

 مساحات أندية صديقة للطالئع 
بنابلس تنظم يوما رياضيا غدا  

نابلس-  وضاح العيسوي -بتوجيهات من منسق عام اللجنة الوطنية للمخيمات 
الصيفية موسى ابوزيد تنظم اللجنة الوطنية في نابلس يوما رياضيا لألندية 
صديقة للطالئع ضمن مشروع مساحات أندية صديقة للطالئع وأفاد وليد الشامي 
الرياضي سيشتمل على بطوالت في كرة  اليوم  أن  المشروع بنابلس  منسق 
السلة والطائرة وكرة الطاولة والشطرنج من كال الجنسين وستنطلق البطولة 

منذ صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٥ على النحو التالي :
المشاركة هي  بطولة كرة سلة ذكور على ملعب مدرسة الصالحية واألندية 
حوارة وعقربا وبيت فوريك ودير شرف . مباراة بكرة السلة إناث بين فريقي حوارة 
وعصيرة الشمالية على ملعب مدرسة الصالحية للذكور . بطولة كرة طائرة ذكور 
الندية بيت فوريك ورقم (١) وقريوت ودوما وعقربا وعصيرة الشمالية تجري 
مبارياتها على ملعب مدرسة الصالحية للذكور . مباراة اناث بكرة الطائرة بين 
ناديي مركز رقم١ والطفولة السعيدة على ملعب مدرسة الصالحية . بطولة تنس 
طاولة ذكور الندية رقم ١ وحوارة ودير شرف ودوما وعقربا وعصيرة الشمالية 
وبيت فوريك وتجري مبارياتها في نادي شباب نابلس . بطولة تنس طاولة اناث 
بمشاركة اندية رقم ١ وحوارة وعصيرة الشمالية وقريوت وتجري مبارياتها في 
السعيدة  والطفولة  . بطولة شطرنج ذكور الندية حوارة  نابلس  نادي شباب 
وقريوت ودوما وعصيرة الشمالية وعقربا في نادي شباب نابلس . شطرنج اناث 
الندية رقم ١ وقريوت ودوما وعصير الشمالية والطفولة السعيدة في نادي شباب 
نابلس . واضاف الشامي بان جميع الترتيبات جاهزة لليوم الرياضي مع العلم 

بان بطل كل فئة سيشارك في البطولة المركزية التي ستقام في رام اهللا .

 فوز مركز جنين إداريا على 
نادي العرقة ضمن دوري ٩٣

جنين - من حمزة فياض- أعلن حكم 
السيد  وسيد  زكارنة  معتز  الساحة 
عضو لجنة مسابقات الشمال ومراقب 
مباراة  فريق مركز شباب مخيم جنين 
عن  الرياضي  العرقة  نــادي  وفريق 
بالنتيجة  المركز  لفريق   إداري  فوز 
مركز  فريق  حضر  أن  بعد  صفر،   ٣
ملعب  ارض  إلى  شباب مخيم جنين 
في  قباطية   / فلسطين  شباب  رؤيا 
حين  ،في  للمباراة  المحدد  الموعد 
تغيب فريق والطاقم اإلداري لفريق 
نادي العرقة ، وبعد االنتظار القانوني 
حسب األصول المرعية، أطلق الحكم 
معا معلنا فوز  االنتهاء  البدء  صفارة 

فريق المركز إداريا.

 تعديل  على برنامج  
الناشئين التحاد  فرع الوسط  
االثنين  وابوديس  - سلوان  اهللا  رام 

الساعة ٢:٣٠ على البيرة الجديدة 
ومباراة الثوري  ومؤسسة البيرة على 
فيصل الساعة ٣ نفس اليوم االثنين

أربعة لقاءات في بطولة كأس فلسطين 
بكرة الطائرة على صالة ثقافي طولكرم 

طولكرم – الحياة الرياضية – منتصر العناني- 

اسم الفريقان
اسم اليوم والتاريخالساعةالصالة

المراقب

صالة ثقافي طولكرمبلعا + نقابة عقابا

عدنان أبو فرحةالسبت ٨,٥٢٠١١/١/٨ 

السبت ١٠,٠٠٢٠١١/١/٨رنتيس + جينصافوط

السبت ١٢:٠٠٢٠١١/١/٨عنزة + جبع

الفائز من العروب والنزلة 
الشرقية مع كفر راعي

السبت ٢,٠٠٢٠١١/١/٨

يشار إلى أن ثالث فرق من محافظة طولكرم تشارك في هذه البطولة وهي 
نادي بلعا الرياضي والنزلة الغربية والنزلة الشرقية 

 فيرغوسون يتوقع اعتزال 
فان در سار في نهاية الموسم الحالي 
مانشستر (انكلترا) -  ا ف ب - كشف السير اليكس فيرغوسون مدرب مانشستر 
يونايتد االنكليزي انه يتوقع من حارس المرمى المخضرم الهولندي ادوين فان 
در سار االعتزال في نهاية الموسم الحالي. وقال فيرغوسون ان يونايتد يستعد 
للفترة المقبلة بدون فان در سار، رغم ان الحارس البالغ من العمر ٤٠ عاما قد 
يبقى في أولد ترافورد ليستهل مسيرة تدريبية. وقال فيرغوسون: "نخطط أن 
يكون موسمه األخير"، لكنه اعتبر ان مسألة بقاء الحارس العمالق في الجهاز 

التدريبي لم تناقش بعد.
وكان فان در سار رفض بشدة الحديث المنقول عن اريك ستيل مدرب حراس 
المرمى في مانشستر الذي قال ان الحارس ينوي االعتزال: "هذا كالم فارغ. 
ال أدري من أين خرجت هذه القصة. ال أعلم بعد متى سأتوقف. االن أركز على 
الذي خاض ١٢٨ مباراة مع منتخب  الهولندي  الحارس  يونايتد".وتعج خزائن 
بالده (رقم قياسي محلي) قبل ان يعتزل دوليا ثم يعود عن اعتزاله في تصفيات 
المونديال االخير لمباراتين فقط رافعا رصيده الى ١٣٠ مباراة، بااللقاب اذ توج 
مع اياكس بطال للدوري الهولندي اربع مرات والكأس الهولندية ثالث مرات ودوري 
ابطال اوروبا وكأس االتحاد االوروبي وكأس السوبر االوروبية وكأس القارية، كما 

حمل ألوان يوفنتوس االيطالي وفولهام االنكليزي.
االنكليزي ثالث مرات وكأس  الدوري  القاب  واحرز فان در سار مع مانشستر 
رابطة االندية المحترفة ودوري ابطال اوروبا وكأس العالم لالندية مرة واحدة 

بعد انضمامه الى صفوف الشياطين الحمر عام ٢٠٠٥.
وكان فيرغوسون أكد الشهر الماضي تعاقد فريقه مع حارس المرمى الدنماركي 
أنديرس ليندغارد حارس نادي أليسوند النروجي. ودافع ليندغارد (٢٦ عاما) عن 

ألوان منتخب بالده ٤ مرات ويتمتع بقامة طويلة (٩٣ر١ م).
وجاء التعاقد مع ليندغارد تعويضا عن محاولة مانشستر الفاشلة لضم االسباني 
الشاب دافيد دي خيا حارس مرمى أتليتكو مدريد األسباني، بعد أن حالت رغبة 
إدارة ناديه اإلسباني دون انضمامه إلى "الشياطين الحمر"، كما ان يونايتد سعى 

الى ضم الدولي الهولندي مارتن ستيكيلنبورغ من أياكس أمستردام. 


