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فدائي السلة يرفع شعار التعويض أمام سيريالنكا اليوم
المنام���ة – الموفد اإلعالمي بس���ام أبو ع���رة :يواصل منتخب
فلسطين لكرة السلة مشواره اآلسيوي بلقاء منتخب سيريالنكا
اليوم عند الس���اعة الخامس���ة مس���اء بتوقيت فلس���طين ،بعد
خس���ارته امام الس���عودية االربع���اء بفارق  9نقاط ،وس���يعمل
"الفدائي" على تعويض خس���ارته بفوز عريض على سيريالنكا
ليؤك���د تأهله لل���دور الثاني م���ن التصفيات االس���يوية ،2021
والتناف���س على المركزي���ن االول والثاني ،حي���ث ال تزال امامه
الفرصة لذلك ،في حالة فوز البحرين على السعودية بفارق جيد
وفوز فلسطين على سيريالنكا وعلى البحرين في ختام البطولة،
فهناك اكثر من سيناريو متوقع.
مب���اراة الفدائي الي���وم لها اهمية خاصة ،ك���ون الفوز يعني
التأهل الكامل وايضا المنافس���ة على المراكز االولى ،فمنتخب
س���يريالنكا حقق فوزًا على بنغالدش ( )60/63وخس���ر مباراته
االولى امام البحرين وله  3نقاط.
فيم���ا الفدائي حق���ق فوزا كبيرا في االفتت���اح على بنغالدش
( ،)47/104وخس���ر مباراته الثانية امام السعودية بفارق  9نقاط
وبنتيجة (.)85/76
ومن نظرتنا لمس���توى منتخب س���يريالنكا من خالل مباراتيه
ام���ام البحري���ن وبنغالدش ،فان مس���توى الفدائ���ي وتصنيفه
الدول���ي افضل بكثي���ر من س���يريالنكا ،لكن دوما ل���كل مباراة
ظروفها الخاصة ،وال يمكن االستهانة بالخصم اطالقا مهما كان
تصنيفه الدولي.
والن جمي���ع المنتخب���ات قادم���ة للتأه���ل ل�ل�ادوار القادمة
واس���تعدت جيدا لذلك ،فمن هذا المنطل���ق يجب على الفدائي
اللعب بحذر بداية وكأن المنتخب الس���يريالنكي منافسًا قويًا،
الن اي انتقاص من الخصم قد يأتي بنتائج عكسية.
الجهاز الفني للمنتخب شرح للوطني جميع األخطاء التي وقع
فيها في مباراة السعودية وبين لهم الخلل ،خاصة ان المنتخب

طبق الخط���ة بحذافيرها في الربعي���ن االول والثاني ثم تاه في
الربع الثالث ولم يكن موج���ودا عمليا في اللقاء ،ولم يلعب وفق
الخطة المدروسة ،وقد يكون لالرهاق دور كبير في ذلك ،وكذلك
عدم وجود البديل المناسب في المركز المناسب.
فغياب االنس���جام ع���ن منتخبنا والجماعية كانت من أس���باب
الهزيم���ة ،فالتس���رع بإنه���اء الهجم���ة دون تركي���ز والكرات
المقطوع���ة وفي اغلب األحي���ان ال تصل الكرة ال���ى اكثر من 3
العبي���ن ،ما لم يتعب الدفاع الس���عودي ،اضافة الى قلة الحلول
الهجومية وعدم تغييرها مع تغيير الدفاع الس���عودي ،خاصة
عندم���ا عاد الى دف���اع المنطقة ،واالعتماد عل���ى نفس الالعبين
طوال فترة المباراة لعدم وجود بدالء افضل.
وحس���ب احصائيات المب���اراة ،االرقام متقاربة ج���دا ولكن كلمة
سر الفوز الس���عودي تكمن في قلة تركيز الفدائي ،كما ان الالعب
المجنس مارك هيل لم يرتقي للمس���توى المطلوب منه ولم نجده
في الوقت الحساس في هذا اللقاء وال يوجد بديل ايضا افضل منه.
وبعي���دًا عن النتيجة ف���إن المنتخب الس���عودي فاجأ الجميع
بمس���تواه العالي وبدالئه الحاضرين بنفس مستوى األساسيين
وه���ذه ميزة لهم ،كما ان لياقته���م البدنية عالية جدا في حين
لياقة العبينا منخفضة والدليل الربع الثالث من مباراة السعودية
وكان واضحا االمر للعيان.
اضف الى ذلك ان السعودية جاءت من معسكر تدريبي طويل
من تركيا وقفت على مستوى منتخبها جيدا واستفادت من هذا
المعس���كر الذي ات���ى اكله في البطولة ،بينما اس���تعد منتخبنا
بطريقة طوارئ لضيق الوقت ولعدم وجود دوري ايضا لدينا منذ
زمن بعيد ،فكان المعسكر مدته شهر برام الله ومن ثم معسكر
بسيط باالردن مدته  3ايام ،فال توجد مقارنة بين هذا وذاك.
المه���م االن ان يس���تعيد الفدائي حيويته امام س���يريالنكا
والبحرين حتى يبقى منافسا شرسا على الصدارة.

منتخب فلسطين لكرة السلة.

سنحاول التركيز في الجولة المقبلة

فارس عوض :سعيد بباكورة أهدافي مع "المدفعجية"
كتب أسامة أبو عيطة:

ً
مركز شباب قلنديا ممثال لفلسطين
في البطولة العربية لكرة السلة بلبنان

مركز شباب قلنديا.

المنامة  -بسام أبو عرة :ارسلت ادارة مركز شباب قلنديا
موافقتها الرس���مية التحاد كرة الس���لة للمش���اركة في
البطولة العربية ابطال الدوري التي س���تجرى في ش���هر
تشرين االول في العاصمة اللبنانية بيروت.
وج���اءت الموافقة من مرك���ز قلنديا بع���د اعتذار مركز
خدمات البريج ،وبعد اجتماع ادارة مركز قلنديا ودراس���ة
المش���اركة من جميع جوانبها ،ليكون الق���رار بالموافقة
عل���ى ذلك وابالغ رئيس اتحاد كرة الس���لة ابراهيم حبش
الذي قام بدوره بالتواصل مع االخوة اللبنانيين واعالمهم

بمشاركة مركز قلنديا رسميًا ممثال لفلسطين في البطولة
العربية ابطال االندية.
وسيعمل مركز قلنديا منذ اليوم على متابعة االمور من
خالل تش���كيل لجان خاصة بالنادي لالستعداد الحقيقي
للبطولة حتى تكون المش���اركة ناجحة وتشرف فلسطين
في هذا المحفل الرياضي السلوي العربي.
وقريبا س���يدخل فريق المركز معس���كرا تدريبيا داخليا
وسيكون بالفريق المتألق جونز وكذلك العب مجنس آخر
سيتم التعاقد معه الحقًا.

تمنى له التوفيق في دراسة الدكتوراه

زياد عصفور يخطط إلهداء لقب الدوري الممتاز للكابتن رافي
كتب محمد الرنتيسي:
يخط���ط نجم فريق نادي س���نجل بالك���رة الطائرة ،زياد
عصف���ور ،إلهداء لقب الدوري الممت���از ،لمدربه المخضرم
الكابت���ن راف���ي عصفور ،تقدي���رًا لما بذله م���ن جهد مع
الفري���ق ،ما وضعه عل���ى عرش اللعبة منذ عدة س���نوات،
متمنيًا له التوفيق في رحلته الدراس���ية الجديدة ،لنيل
شهادة الدكتوراه ،في جمهورية مصر العربية.
وأوضح عصف���ور ،أنه لن يبخل بقطرة ع���رق واحدة ،ولن
يدخر جهدًا ،في س���بيل االحتفاظ بلق���ب الدوري الممتاز
لهذا الموس���م ،وتقديمه كهدية لمدربه المخضرم رافي
عصفور ،ليرد له ش���يء من الجميل ،نظير ما قدمه له على
الصعيد الشخصي ،وللفريق بوجه عام.
ولفت عصفور ،إلى أن مدربه رافي ،كان له كبير األثر في
تطوير مستواه الفني خالل السنوات األخيرة ،مشيرًا إلى
أنه يفتقده كبقية زمالئه ،حيث غادر إلكمال دراسته في
جامعة المنصورة المصرية.
ووج���ه عصفور التحية لكل من س���انده وال ي���زال ،بدءًا
بوالديه وعائلته ،التي قدمت له الدعم النفسي والمعنوي،
والدكتور س���ليمان العمد ،على تش���جيعه الدائم ،ولكل
الجنود المجهولين ،الذين س���اعدوه على درب النجومية،
واعدًا ببذل كل جهد إلسعادهم.

زياد ورافي عصفور.

وبعد اعتزال أس���طورة نادي س���نجل رافي عصفور ،بات
زياد واحدًا م���ن ألمع نجوم الفريق الس���اعين لتعويضه،
ال س���يما أنه يجيد توجيه الكرات الس���احقة من مختلف
مراكز الملعب ،أكان في مركزي ( 4و )2في المقدمة ،أو من
الخط الخلفي ،عالوة على إرس���اله الهجومي القوي ،وخالل
مباريات فريقه األخيرة ،أصبح زياد عصفور ،األكثر إنتاجًا
وإحرازًا للنقاط.

تقام منافساتها في الجامعة األميركية بجنين

اتحاد "الووشو كونغ فو" ينظم
بطولة فلسطين للبراعم..السبت
رام الله  -إعالم اللجنة األولمبية :ينظم اتحاد الووشو
كونغ فو ،بطولة فلسطين الوطنية ،في صالة الجامعة
غد الس���بت ،الواقع
العربية األميركية في جنين ،يوم ٍ
في الخامس عشر من شهر أيلول الجاري.
وتنطلق المنافسات الس���اعة العاشرة صباحًا ،على
أن يك���ون حفل االفتتاح الرس���مي الس���اعة الرابعة

ّ
عص���رًا ،بمش���اركة  135العبًا والعبة يمثلون تس���عة
ّ
مس���جلة حتى اللحظة وهي :أكاديمية
أندية ومراكز
صق���ور فلس���طين وصقور يب���ردو ،وجمعي���ة رعاية
الطفل ،وصقور طمون ،وصقور طوباس ،نادي المقاتل
للووشو من القدس ،اتحاد شباب إسالمي حزما ،اتحاد
الشرطة ،ونادي القوات الفلسطينية.

أب���دى نجم فريق الصداقة لكرة القدم فارس عوض ،س���عادته البالغة
بالهدف الذي أحرزه أمام ش���باب رفح ،وذلك بافتتاح مباريات الفريق في
بطولة دوري الوطنية "موبايل" للدرجة الممتاز مطلع األسبوع.
وقال عوض لـ"أيام المالعب"" :سعيد جدًا بالهدف الذي أحرزته ،خاصة
أنه ج���اء من خالل ركلة هوائية خلفية مزدوج���ة ،وحظي بإعجاب الكثير
من النق���اد والمتابعين والمحللي���ن ،وبالتأكيد كان له في نفس���ي عدة
مع���ان ،أبرزها كونه هداف التعادل لفريقي بعدما كنا متأخرين بهدف،
ٍ
وهو الذي جل���ب لنا نقطة التعادل ،إضافة لكوني أول من س���جل لصالح
"المدفعجية" في بطولة الدوري الممتاز".
وعن اللقاء مع ش���باب رفح قال ع���وض" :قدمنا مباراة رائعة وجيدة على
المس���تويين البدني والفن���ي ،والحت لنا عدة فرص محققة للتس���جيل،
ولك���ن التوفيق غاب عن مهاجمينا ،ولكننا بالمجمل راضون عن التعادل،
كون���ه جاء أمام فريق قوي وش���رس ،إضافة ألننا كدن���ا نتلقى هدفًا في
الدقائق األخيرة من اللقاء في فرصتين قمة في الخطورة".
وع���ن مباراة فريق���ه القادمة أمام غ���زة الرياضي عص���ر األحد المقبل
على ملعب فلس���طين ،قال عوض :س���نحاول اآلن التعلم من أخطائنا في
المباراة الماضية ،وس���نضع كل تركيزنا في الجوالت القادمة ،س���واء مع
غ���زة الرياضي أو الف���رق األخرى ،وال يوجد مباراة س���هلة طوال مش���وار
ال���دوري ،فجمي���ع الفرق بالتأكيد له���ا أهدافها الخاصة من المس���ابقة

فارس عوض جلوسًا يحتفل بهدفه في شباك شباب رفح.

الكبرى ،فمنهم من يسعى للتويج ،ومنهم من يحاول
أن يبقى في األماكن الدافئة وس���ط جدول الترتيب،
وآخرون يبحثون عن ط���وق النجاة بالبقاء ضمن دوري
األضواء.
وأض���اف :نح���ن بكل تأكيد نس���عى للتوي���ج بهذا

ال���دوري ،كوننا حققنا الموس���م قب���ل المنصرم ،ولم
نغب عن المربع الذهبي للبطولة منذ صعودنا للدرجة
الممتازة ،وس���نحاول تقديم كل م���ا في جعبتنا أمام
غزة الرياضي ،بهدف حصد نقط اللقاء كاملة ،والبدء
بالتفكير في الجولة المقبلة مباشرة.

المجلس األعلى للشباب والرياضة
يختتم فعاليات المعسكر اإلعالمي المتطوع
رام الل���ه – الفارعة – إعالم المجلس
األعل���ى للش���باب والرياض���ة :نظ���م
المجلس األعل���ى للش���باب والرياضة
معس���كرًا إعالمي���ا لطلب���ة اإلعالم في
الجامع���ات الفلس���طينية ،وض���م
المعسكر  35طالبا من ثماني جامعات،
بهدف تش���كيل نواة من طلبة االعالم
في هذه الجامعات ،من أجل إحياء روح
العمل التطوعي ،وقد اشتمل البرنامج
على ورش تدريبية ف���ي مجال االعالم
وزيارات وأنشطة متنوعة.
واستمر المعس���كر الذي احتضنه
المجلس األعلى للش���باب والرياضة،
فرع الش���مال خمسة أيام في الفترة
الواقع���ة م���ا بي���ن  9 - 5أيل���ول ،تم
خالله���ا عق���د لق���اءات مفتوحة في
مواضي���ع إعالمية وتطوعي���ة ،حول:
وضع حركة التط���وع ما بين الماضي
والحاضر ،وفنون العم���ل الصحافي،
وف���ن بن���اء الخب���ر بش���قيه العملي
والنظ���ري ،باإلضافة الى تدريبات مع
طاقم فضائية فلس���طين الرياضية،
في مجال كتابة الخب���ر التلفزيوني،
وإعداد التقارير ،وكتابة الس���يناريو
والح���وار ،وتدريب���ات عملي���ة ف���ي
مجال التلف���زة ،حول ف���ن التصوير
وأخالقيات نش���ر الصورة ،أيضا ،تم
عقد لقاء تقييمي ح���ول المخيمات
الصيفي���ة ،وكذلك ،ندوة مع قس���م
المباحث في الش���رطة للتحدث حول
الجريمة االلكترونية.

قالوا عن المعسكر
وأشار نضال الحكيم مدير معسكر
اإلعالمي المتطوع ،أن المجلس األعلى
للش���باب والرياض���ةّ ،
ت���واق لتنظيم
معسكرات متخصصة على شاكلة هذا
المعسكر ،بهدف إكساب المشاركين
المه���ارات الالزم���ة لرف���ع قدراتهم
للمساهمة في عملية التنمية.

المشاركون في المعسكر.

بدوره ،قال المشرف على المعسكر
من وحدة اإلعالم في المجلس األعلى،
عاص���ف صبيح���ات :إن اله���دف من
م���زج اإلعالم بالعم���ل التطوعي ،إلى
جانب إعادة بوصلة العمل التطوعي
التجاهه���ا الصحي���ح ،تش���كيل
مجموعات شبابية إعالمية متطوعة،
وأشار إلى أن التوزيع الجغرافي بين
الطلبة هدفه بناء جسور تواصل بين
الجامعات الوطنية لتتس���ع الدائرة
مستقبال وتضم الشباب الفلسطيني
في الشتات.
وقالت المشاركة ،خديجة المالكي:
اهتم المنظمون بتوزيع األدوار على
المجموعات وخلق األفكار المتجددة
والبناءة وتبادل المعلومات القيمة.

لقاءات تعليمية ..وأنشطة
تطوعية ترفيهية
وتوج���ه المش���اركون خ�ل�ال أيام

المعس���كر إل���ى الهيئ���ة العام���ة
لإلذاع���ة والتلفزي���ون ف���ي مدينة
رام الل���ه ،واالس���تديوهات اإلذاعية
والتلفزيوني���ة اإلخباري���ة هن���اك،
وأتيح���ت له���م الفرصة لمش���اهدة
كوالي���س نش���رة األخبار ،ف���ي البث
المباش���ر واالطالع على آليات اإلعداد
والتحضير.
ومن ثم توجهوا إلى مقر المجلس
األعل���ى لحض���ور لقاء م���ع اإلعالمي
المخضرم ابراهيم ملحم ،تحدث فيه
عن أهم الصف���ات التي يتصف بها
اإلعالمي كس���رعة البديهة ،والذكاء،
والحري���ة ،والدف���اع ع���ن الحق���وق،
ّ
وتحري
والتعبير عن صوت الش���عب،
الدق���ة ف���ي نق���ل المعلوم���ة ،ونبذ
الش���ائعات وأهمية الثقافة واالطالع
عند اإلعالميين ،وتم عقد لقاء آخر مع
قاسم عودة من هيئة مقاومة الجدار
واالستيطان.

وعقب االنتهاء م����ن اللقاءات ،زار
إعالميو المستقبل ،ضريح الشهيد
ياس����ر عرفات ،لقراءة الفاتحة على
روحه الطاهرة ،وتوجهوا إلى متحف
الش����هيد ياس����ر عرف����ات للتعرف
إل����ى مراحل الث����ورة الفلس����طينية
وتاريخها وإلى مقتنيات الش����هيد
الراحل.
وق���د نظم طاق���م المعس���كر يومًا
ترفيهي���ًا وتطوعي���ًا ،ف���ي قري���ة
العقب���ة بمحافظة طوباس ،المهددة
بالمصادرة من قبل ق���وات االحتالل
اإلس���رائيلي ،والتقوا رئيس مجلس
القري���ة ،ال���ذي تح���دث ع���ن الخطر
الذي يه���دد القرية ،والضغوط التي
يمارس���ها االحت�ل�ال عل���ى األهالي
إلخالئها.
ومن ثم نفذ المش���اركون أنش���طة
ترفيهي���ة ،وألعاب���ًا رياضي���ة،
لألطفال الذين ارتس���مت البس���مة

على وجوهه���م ،وحيا المش���اركون
اإلعالمي���ون صم���ود أهال���ي القرية
وقطعوا عهدًا بأن ينقلوا رس���التهم
للعال���م م���ن خ�ل�ال اإلع�ل�ام لدعم
صمودهم على أرضهم.

اإلعالمي المتطوع ..نواة
للعمل الشبابي
يعد هذا المعس���كر ،باكورة العمل
الش���بابي في مجالي :اإلعالم والعمل
التطوعي ،حيث تم تشكيل مجموعة
إعالمية باش���رت عملها تجاه تقديم
مب���ادرات بش���كل دوري ومس���تمر،
وكونه���ا الن���واة اإلعالمي���ة للعمل
التطوعي الش���بابي ف���ي الجامعات
الفلس���طينية ،يكم���ن دوره���ا في
تسليط الضوء على العمل التطوعي
وإعادة بوصلته إلى المسار الصحيح
في أعقاب التراجع الذي ش���هده في
اآلونة األخيرة.

