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دوري الدرجة الثانية- قطاع غزة

الشمس يعبر الرضوان والعودة يمر من األقصى 

وتعادل المجمع وبيت حانون

غ����زة- أح��م��د امل��ش��ه��راوي:اح��ت��ك��م ف��ري��ق��ا بيت 
ح��ان��ون ال��ري��ايض وامل��ج��م��ع  اإلس��ام��ي للتعادل 
منافسات  ض������م������ن  ال�������ت�������ف�������اح،  م�����ل�����ع�����ب  ع��������ى   1-1
الثانية  ال�������درج�������ة  م������ن دوري  ال�����راب�����ع�����ة  ال�����ج�����ول�����ة 
ب���ك���رة ال���ق���دم  ألن���دي���ة ق���ط���اع غ����زة ال���خ���اص بفرع 

غزة  والشمال.
ت�����ق�����دم ب����ي����ت ح������ان������ون ع������ر م���ح���م���د ش�����ب�����ات يف 
الدقيقة 57, وتعادل محمود الشوا للمجمع 
يف الدقيقة 76. وقد أكمل املجمع املباراة بعشرة  

العبني بعد طرد جهاد كاب يف الدقيقة 38.
وب��������ذل��������ك رف����������ع ب�����ي�����ت ح��������ان��������ون رص��������ي��������ده إىل 8 
نقاط يف ال��ص��دارة, بفارق األه��داف عن املجمع 

الثاين.
ح���ك���م ال���ل���ق���اء: م���ح���م���ود ال���ج���ي���ش للساحة, 
وس�������اع�������ده م���ح���م���د ال�������غ�������ول، وم����ح����م����د خطاب, 

وخالد الشيخ خليل رابعاً.
وأح�����رز ال��ش��م��س ف�����وزاً غ��ال��ي��اً ع���ى الرضوان 
ب��ن��ت��ي��ج��ة 3-1 ع���ى م��ل��ع��ب ال��ج��ام��ع��ة اإلسامية 
بغزة. وسجل ثاثية الشمس رام��ز الترتي يف 
ال���دق���ي���ق���ة 3, وم���ه���ن���د أب�����و ش���م���ال���ة  يف الدقيقة 
ال����دق����ي����ق����ة 79, فيما  زي�������د يف  أب�������و  6, وم����ح����م����ود 
أح��������رز ه������دف ال�������رض�������وان  ال����وح����ي����د م���ح���م���د عبيد 

يف الدقيقة 20.
حكم اللقاء: سعيد عبد الوهاب للساحة, 

وساعده مروان خطاب، وفادي السمهوري, 
وأدهم عبد العال رابعا.

ال���وس���ط���ى والجنوب,  ويف م���ن���اف���س���ات ف�����رع 
حقق العودة فوزًا ثميناً عى األقىص  بنتيجة 
4-1 ع����ى إس����ت����اد امل���دي���ن���ة ال���ري���اض���ي���ة ش�����رق خان 
ي�������ون�������س. وأح�������������رز رب������اع������ي������ة ال��������ع��������ودة م����ح����م����د أبو 
س��ل��م��ي, وب����ال أب����و ري�����دة, وإب���راه���ي���م  أب����و طري, 
ورامي البيوك, فيما سجل هدف األقىص حاتم 

أبوسنيدة من ركلة جزاء.
للساحة,  م�����ق�����ب�����ل  س�������ع�������دو  ال��������ل��������ق��������اء:  ح������ك������م 
أب�����������و ح��������ص��������رية، ومحمود  م������ح������م������ود  وس���������اع���������ده 

الصواف, ومحمد إسعيفان رابعاً.

العودة

غ�������زة-:ع�������ق�������د ن�����������ادي ات�������ح�������اد خ���������ان يونس 
اج��ت��م��اع��اً ب���رج���ال األع���م���ال ب��م��ح��اف��ظ��ة خان 
يونس برعاية وزي��ر الحكم امل��ح��ي  محمد 
باملدينة  امل������ل������ع������ب  ت������ط������وي������ر  مل������ن������اق������ش������ة  ال���������ف���������را 
ال�����ري�����اض�����ي�����ة، وت������وف������ري األم�����������ور امل����ال����ي����ة لنادي 
االت����ح����اد ال�����ذي ي��ح��ت��ل ف��ري��ق��ه األول صدارة 
ال������دوري ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي امل��م��ت��از ب��ق��ط��اع غزة، 
ب��ح��ض��ور ع���ب���دال���س���ام ه��ن��ي��ة ع��ض��و املجلس 
األعى للشباب والرياضة، ورئيس مجلس 
وأعضاء  ال������ف������را،  ج�����م�����ال  م.  ال������ن������ادي  ادارة 
االدارة اب��راه��ي��م ال��ع��ق��اد، وم��ح��ي��ي النجار، 
وعماد البيوك، وسائد البشيتي، م. وائل 
ال����ج����ب����ور وامل������دي������ر ال�����ع�����ام مل���ج���م���وع���ة سنقرط 
بغزة د. ناجي البطة، ونائبه غسان البطة 
ولفيف من رجال االعمال بمحافظة خان 

يونس .
ورح�������ب ال�����ف�����را ب���ال���ح���ض���ور م����ق����دم����اً شكره 
ل���ش���رك���ة س���ن���ق���رط وم����دي����ره����ا ال�����ع�����ام يف غزة 
ع����ى امل����ج����ه����ودات ال����ت����ي ي���ب���ذل���وه���ا م����ع نادي 
اتحاد خان يونس يف الفرتة االخرية ، وقدم 
شرحاً موجزاً للحضور عن تاريخ النادي. 
وتحدث عن حالة الوفاق املتميزة املوجودة 

يف املنظومة الرياضة.
الوزير الفرا قال: إننا شركاء يف حماية 
ال��ج��ي��ل ال���ش���اب م���ن أي م��خ��اط��ر ، فأبناؤنا 
أصبحوا يتعرضون لهجمة كبرية من خال 

التكنولوجيا وانتشار الجريمة واملخدرات  
بسبب عدم وجود مؤسسات ترعى وتحل 
م��ش��اك��ل ه���ؤالء ال��ش��ب��اب ف��ك��ان ل��زام��ا علينا 
نحن أن نحتضنهم ، والرياضة من أفضل 

الوسائل.
من جانبه قال البطة إن الرياضة روح 
ط��ي��ب��ة ت��ج��م��ع ب����ني ال����ن����اس ت���دع���و للتسامح 
وال���ت���ص���اف���ح واالل�����ت�����زام ب����األخ����اق واالبتعاد 
ع����ن ال���ت���ع���ص���ب وال����ت����ه����ور واالخ������ت������اف. هنية 
بدوره هنأ اتحاد خان يونس عى لقب بطل 
الشتاء الذي تحقق بفضل االدارة الحكيمة 
و بنخبة جميلة من الاعبني ونخبة أجمل 
م��ن ن��ج��وم التشجيع امل��ث��ايل، وت��ح��دث عن 
حالة الوفاق املميزة التي تشهدها الرياضة 
واالندية الفلسطينية وعن الرعاية الخاصة 
م�������ن ال�����رئ�����ي�����س أب���������و م�����������ازن ورئ�������ي�������س ال�������������وزراء 
اسماعيل هنية، كما تحدث ع��ى ضرورة 
اح���ت���ض���ان ال����ن����ادي م���ن ق��ب��ل رج�����ال األعمال 
لدعمه ومساندته. واق��رتح فكرة تأسيس 
مجلس أمناء لرعاية نادي االتحاد وفكرة 

الصندوق الريايض.
رج����ال األع���م���ال م���ن ج��ان��ب��ه��م ع����روا عن 
استعدادهم للوقوف بجانب نادي اتحاد 
خ�������ان ي����ون����س و دع�����م�����ه، ح����ي����ث ب�����������ادروا بما 
يساعد ادارة النادي يف املوازنة التشغيلية 

خال الفرتة الحالية.

ات�����������ح�����������اد خ���������������ان يونس  ن�������������������ادي  وك�������������������ان 
ع����������ني  امل������ه������ن������دس وائ������������ل ال������ج������ب������ور عضواً 
يف م��ج��ل��س ادارة ال�����ن�����ادي، وذل������ك بعد 
قبول استقالة إيهاب االغا املنتخب من 

عضوية املجلس .
وقدمت ادارة النادي عى لسان رئيس 
ال����ش����ك����ر الجزيل   ال������ف������را  ال�������ن�������ادي م. ج�����م�����ال 
ل�اغا عى الفرتة التي قضاها، وأثنى عى 
الجهود التي بذلها يف خدمة النادي والتي 

كان لها األثر يف نجاح مسرية النادي .
بتكليفه  ال���ج���ب���ور  االدارة  م��ج��ل��س  وه���ن���أ 
ل�����ه ال����ت����وف����ي����ق والنجاح  ال�����ج�����دي�����د، م���ت���م���ن���ني 
يف خ��دم��ة ال��ن��ادي وان��ج��اح م��س��ريت��ه، حيث 
وع������������د األخ��������������ري أن ي�������ك�������ون ع������ن������د ح������س������ن ظن 
ال����ج����م����ي����ع و أن ي�����ق�����دم أف�����ض�����ل م������ا ل�����دي�����ه يف 

خدمة النادي .
م������ن ج����ه����ة أخ����������رى ق��������ام ال�������ن�������ادي بتوزيع 
امل��ك��اف��أة امل��ال��ي��ة ع���ى ال��ج��ه��از ال��ف��ن��ي والعبي 
الفريق االول املقدمة من اللجنة الرياضية 
الحركية بحركة حماس بعد تصدر الفريق 

ملرحلة الذهاب بالدوري املمتاز .
وشكر مجلس ادارة اتحاد خان يونس 
حركة حماس ع��ى ه��ذه الخطوة متمنني 
م���ن ال��ج��م��ي��ع  أن ي��ح��ذو ح���ذوه���ا يف خدمة 
وم���س���اع���دة ال���ن���ادي ل���ارت���ق���اء ف��ي��ه اىل أعى 

مستويات النجاح .

إنطالق  الدورة التدريبية اآلسيوية للياقة 
البدنية  يوم 18 بدال من 17 كانون االول  الجاري

ال����������ق����������دس – دائ��������������������رة اإلع��������������������ام ب���������اإلت���������ح���������اد – 
أع��ل��ن��ت ال���دائ���رة ال��ف��ن��ي��ة ب��اإلت��ح��اد الفلسطيني 
ل���ك���رة ال���ق���دم أن م���وع���د إن���ط���اق دورة مدربي 
اللياقة البدنية »A1” التي سيعقدها اإلتحاد 
بالتعاون مع اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
بمشاركة 25 مدربا ً، ويحاضر فيها املحاضر 
اآلس���ي���وي األردين م��ح��م��د ذي���اب���ات ت��م تأجيله 
يوما واحدا ليصبح 18 كانون االول  الجاري، 

وتستمر فعاليات ال���دورة حتى 23 م��ن ذات 
الشهر.

أن تجمع  ال����ف����ن����ي����ة إىل  ال��������دائ��������رة  وأش��������������ارت 
امل��ش��ارك��ني س��ي��ك��ون ع��ن��د ال��س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة من 
امل������واف������ق 18\12\2013 يف  ي������وم األرب������ع������اء  ص����ب����اح 
أك��ادي��م��ي��ة ج��وزي��ف ب��ات��ر ح��ي��ث ت��ق��ام الدورة، 

وفيمايي أسماء املدربني املشاركني:
ناصر بيتلو، عمر عبيد، عي الحوامدة، 

مراد بنورة، ناصر دراويش، عبد الفتاح عرار، 
عادل الفران، جمال حدايدة، خضر عبيد، 
أسامة أبو عليا، نائل أسعد، رائد الخضور، 
حسام يونس، إياد أسعد، عماد الزعرتي، 
أيمن ص��ن��دوق��ة، حامد فليفل، وليد عامر، 
جمال جاد الله، خليفة الخطيب، فراس أبو 
رضوان، شاهر حماد، يحيى جايطة، أحمد 

الحسن، تيسري عامر.

اللواء الرجوب يعزي بوفاة 
المرحوم عثمان ابو حماد

الرام – دائرة اإلعام باإلتحاد - بمزيد من الحزن واألىس قدم اللواء جريل الرجوب 
رئيس اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم بإسمه واسم اسرة اإلتحاد التعازي لسليم أبو 
حماد رئيس نادي واد النيص وأسرة النادي لوفاة عمه الحاج عثمان أبو حماد الذي 

وافته املنية يوم األثنني.

باشراف االتحاد األسيوي للكاراتيه

أمين بشارات  يحصل 

على درجة A في التحكيم 

نابلس – بال كاراتيه – عبد الله بشارات - 
تكللت الجهود التي بذلها  املدرب الفلسطيني 
والحكم الوطني أمني بشارات بمشاركاته يف 
دورات ال��ت��ح��ك��ي��م ال���دول���ي���ة وك��ح��ك��م وط���ن���ي يف 
ب�����ط�����والت دول�����ي�����ه ع�����ى ح���ص���ول���ه ع�����ى ت���رق���ي���ة يف 
درجة التحكيم األسيوية بعد خضوعه لدورة 
اس������ت������م������رت مل���������دة ي������وم������ني يف دب���������ي ح�����ي�����ث حصل 

 . )  JUDGE A( الحكم بشارات عى درجة
وقد  عقد اختبار تصنيف الحكام اآلسيويني 
للكاراتيه  اآلس����������ي����������وي  اإلت����������ح����������اد  ن�����ظ�����م�����ه  ال���������������ذي 
ع������ى ه�����ام�����ش ب����ط����ول����ة آس�����ي�����ا ل����ل����ك����ب����ار والشباب 
والناشئني يف الكاتا والكوميتيه ، وكان امتحان 
تصنيف الحكام قد ُعقد ايام 27-2013/11/30 يف 
م��دي��ن��ة دب���ي ب���اإلم���ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة  تحت 
إش���������راف ك�����ل م�����ن م�����س�����ؤول ل���ج���ن���ة التحكيم يف 
اإلتحاد اآلسيوي مايكل بمشاركة ما يزيد عى 

350 حكماً من جميع دول قارة اسيا . 
وت���������������م ت������������وزي������������ع ش��������������ه��������������ادات ال������ت������ص������ن������ي������ف عى 

رئيس  ح����������ض����������ره  ك��������ب��������ري  ح��������ف��������ل  ال��������ن��������اج��������ح��������ني يف 
اإلت���ح���اد اآلس���ي���وي ورئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م يف 
االت������ح������اد االس�������ي�������وي  وج����م����ي����ع أع�����ض�����اء الوفود 
امل��ش��ارك��ة وع���دد كبري م��ن الرياضيني ورؤساء 

االتحادات .  
كما شارك الحكم األسيوي أمني بشارات 
يف بطولة آس��ي��ا كحكم برفقة زم��ائ��ه الحكام 
ال����ذي����ن ش����ارك����وا يف االخ���ت���ب���ار ال��ت��ص��ن��ي��ف��ي منهم 
الحكم ضياء الكريك و الحكم مصطفى كاشور 
والحكم حسن عامر, التي استمرت من تاريخ 
11/30- 2013/12/7  حيث حكم ب��ش��ارات معظم 
ال����ن����ه����ائ����ي����ات ح����ي����ث اب����ه����ر ال���ج���م���ي���ع يف التحكيم 
ع������ى ق�������رارات�������ه ال���ح���ك���ي���م���ة وع�����دال�����ت�����ه ال�����رائ�����ع�����ة يف 

التحكيم .
وق����د ش��ك��ر ب����ش����ارات م��ج��ل��س ادارة االتحاد 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي ل������ل������ك������ارات������ي������ه ع��������ى م��������ا ق�������دم�������ه من 
مساعدة يف عقد دورات تكثيفية  ومساندته 

لنا يف الدورة . 

أمني بشارات يحمل شهادته

فيلم وثائقي لمسيرة نادي الوحدات
ع��م��ان - واف���ق مجلس االداره يف اجتماعه 
االخ������ري ع����ى ان����ش����اء ف��ي��ل��م وث���ائ���ق���ي ع����ن مسرية 
ن������������ادي ال���������وح���������دات ب������ال������ت������ع������اون م�������ع ق������ن������اة عودة 
الفضائيه ، حيث شكلت ادارة النادي لجنه من 
ع��وض االس��م��ر و ب��س��ام شلبايه وعبدالرحمن 
ال����ن����ج����ار وغ�����ص�����اب خ���ل���ي���ل ل��ل��ت��ن��س��ي��ق م�����ع القناه 

وتأمني متطلباتهم.
وُع����ق����د اج����ت����م����اع ت��ن��س��ي��ق��ي س���اب���ق���ا م����ع ادارة 
القناه بحضور مدير قناه عوده طارق الجابي 
ل��ب��ح��ث ك��اف��ة االم����ور املتعلقه ب���اخ���راج الفيلم، 
وات�����ت ه����ذه امل����ب����ادرة ك��خ��ط��وة اوىل ن��ح��و تعزيز 

العمل املشرتك بني الطرفني.
و الجدير بالذكر ان قناة عودة قناة فضائية 
ت��ب��ث عى  فلسطينية مستقلة وغ���ري حكومية 
قمر نايل سات برتدد )11393/27500 عمودي( 
وهي مملوكة بالكامل من قبل شركة ريتش 
ال���ق���اب���ض���ة ح���ي���ث ت���ع���ن���ى ق����ن����اة ع��������ودة بالشؤون 
واالجتماعية،  ال������س������ي������اس������ي������ة،  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة، وق��ض��اي��ا ال�����رتاث ال��وط��ن��ي وحماية 

الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني حيث 
تستهدف القناة التجمعات  الفلسطينية عى 

االمتداد الديموغرايف للوطن والشتات.
ام��ا ن��ادي ال��وح��دات فقد تأسس ع��ام 1956 
يف مخيم الوحدات وظل تابعا لوكالة الغوث 
ال������دول������ي������ة ح�����ت�����ى ع���������ام 1976 ح�����ي�����ث ت�����ب�����ع ل�����������وزارة 
الشباب. وسطع فريق الوحدات االردين كنجم 
يف سماء الرياضة االردنية وهو يعتر واحد من 
م��ع��اق��ل��ه��ا ال��رئ��ي��س��ي��ة وذل����ك ان ن����ادي الوحدات 
قد قفز خال 52 سنة قفزات عريضة وضعته 
بجدارة يف مقدمة الركب لألندية االردنية بل 
انه يف ربع القرن االخري اصبح اكرها شعبية 

واشهرها محليا وعربيا. 
 ح�����ك�����اي�����ة ال��������ن��������ادي االخ�������ض�������ر ن����س����ب����ة اىل لون 
القمصان التي ترتديها فرقه الرياضية حكاية 
طويلة مع الكفاح والصر واملعاناة التي صنع 
م��ن��ه��ا اب���ن���اؤه ع��ر ع���دة اج��ي��ال وم��ح��ط��ات مثرية 
ع��ى دروب االب����داع حكاية تحتاج اىل فصول 

عدة لسردها.

لجنة المسابقات العامة تصدر تعليمات 
إضافية خاصة ببطولة الكأس ودوري الشباب

ال�����ق�����دس – دائ����������رة اإلع����������ام ب�����اإلت�����ح�����اد - 
أعلنت لجنة املسابقات العامة باإلتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم خال إجتماعها 
اإلسبوعي الذي عقد ظهر األثنني يف مقر 
االت����ح����اد، ع���ن ت��ع��ل��ي��م��ات إض���اف���ي���ة خاصة 
ببطولة الشباب وبطولة كأس فلسطني 

بما فيها موعد القرعة للكأس.
ع�������������دة قضايا  ال������ل������ج������ن������ة  ن�������اق�������ش�������ت  ك�������م�������ا 
وأم������������������������ور ت������ت������ع������ل������ق ب��������م��������س��������اب��������ق��������ات اإلت����������ح����������اد 
ول����ج����ان����ه، وف���ي���م���اي���ي أه������م ال���ق���ض���اي���ا التي 

تم مناقشتها:
- اعلنت لجنة املسابقات العامة عن 
م�������وع�������د ق�������رع�������ة ب������ط������ول������ة  ك�����������أس فلسطني 
ال�����خ�����م�����ي�����س املوافق  ي����������وم  ح�����ي�����ث س����ت����ع����ق����د 
عشرة  ال���ث���ان���ي���ة  ال����س����اع����ة  ع���ن���د   2013/12/12
ظ����ه����را يف م���ق���ر االت�����ح�����اد ألن����دي����ة املحرتفني 
والدرجة االوىل والفرق الثمانية املتأهلة 
م������ن ال�������ف�������روع ال������ث������اث وع��������ى ج����م����ي����ع هذه 
االن����دي����ة ال���راغ���ب���ة ح���ض���ور ال���ق���رع���ة ملناقشة 

تعليمات البطولة .
التعميم  ع���������������ى  ال���������ل���������ج���������ن���������ة  اك������������������������دت   -
والخاصة  ال���ص���ادرة مسبقاً  والتعليمات 
ف�������ي�������ه�������ا سريان  ب��������م��������ا  ال����������ش����������ب����������اب  ب�������ب�������ط�������ول�������ة 
ال����������ع����������ق����������وب����������ات االن���������ض���������ب���������اط���������ي���������ة واالداري�������������������������������ة 
وال���ب���ط���اق���ات ال���ح���م���راء ال���ت���ي ي��ت��م اتخاذها 
ت������ك������ون سارية  ب����ح����ي����ث  يف ه���������ذه ال�����ب�����ط�����ول�����ة 
املفعول وت��رح��ل اىل ال��ب��ط��والت الرسمية 
الصفراء   ال����ب����ط����اق����ات  ب����اس����ت����ث����ن����اء  االخ�����������رى 
ان مدربي  ع�������ى  ال�����ت�����أك�����ي�����د  اىل  ب������االض������اف������ة 
ال�������ف�������رق امل������ش������ارك������ة يف ال�����ب�����ط�����ول�����ة ي�����ج�����ب ان 
يكونو من حملة شهادة التدريب  كحد 
أدىن والتي منحت من االتحاد االسيوي 

للمدربني )C(للمستوى الثالث .
- قامت اللجنة باعداد مقرتح الطاق 
ب����ط����ول����ة ك�������رة ال�����ق�����دم ال���خ���م���اس���ي���ة وسيتم 
اس��ت��ك��م��ال ه����ذا امل���ق���رتح وت��ش��ك��ي��ل اللجنة 

ال���رس���م���ي���ة ب���رئ���اس���ة ع���ض���و االت�����ح�����اد ونائب 
رئ�����ي�����س ال����ل����ج����ن����ة ال����ف����ن����ي����ة س����ه����ي����ل دعيبس 
لتباشر عملها ووضع املقرتحات الازمة 
الخماسية  ال������ق������دم  ك�������رة  دوري  وإط�����������اق 

حسب االصول.
وفيما يتعلق ببطولة كأس فلسطني 
فقد أصدرت اللجنة التعليمات التالية:

- ينطلق الدور 32 من البطولة بتاريخ 
2013/12/20 ويلعب بنظام خروج املغلوب 

من مرة واحدة.
- يشارك يف الكأس ) دور 32 ( اندية 
املحرتفني واندية الدرجة االوىل وعددها 
24 فريق والفرق املتأهلة من التصفيات 
التمهيدية يف الفروع الثاث وعددها 8 
فرق حيث  يتم تقسيمها اىل مجموعتني 
ت������ل������ع������ب ك����������ل م������ج������م������وع������ة ب�������ن�������ظ�������ام خ����������روج 
املغلوب من مرة واحدة ويتأهل عنهم 16 
فريق اىل دور 16 الذي يلعب ايضا بنظام 

خروج املغلوب من مرة واحدة .
ي��ل��ع��ب دور ) ال 8 ( ودور )ال 4 (   -
ب��ن��ظ��ام خ�����روج امل���غ���ل���وب م���ن م����رة واحدة 
وم������������ن م�����رح�����ل�����ت�����ني ذه���������������اب واي�����������������اب يلعب 
ك��������ل ف������ري������ق م���������ب���������اراه واح���������������دة م����ن����ه����م����ا عى 
ملعبه وتطبق فيه قاعدة الهدف خارج 
التعادل  اس�����ت�����م�����ر  ح���������ال  ال��������دي��������ار يف  ويف 
ب�����������االه�����������داف امل�����س�����ج�����ل�����ة ي������ت������م ال�������ل�������ج�������وء اىل 
ال�������رك�������ات ال����رتج����ي����ح����ي����ة م�����ب�����اش�����رة لحسم 

الفريق املتأهل للمرحلة التالية .
التي  ال�������ع�������ق�������وب�������ات االداري����������������������ة  ت�����ع�����ت�����ر   -
ت�����ف�����رض ع������ى االن�������دي�������ة وال������ت������ي ت�����ص�����در عن 
ل���ج���ان االت����ح����اد امل��خ��ت��ل��ف��ة ن����اف����ذة يف كافة 
ال����ب����ط����والت ال���رس���م���ي���ة ك���ع���ق���وب���ة االيقاف 
وال��غ��رام��ة املالية ويتم ترحيل البطاقات 
الحمراء والصفراء  بني بطولتي الكأس 

والدوري .
ل�����������������وائ�����������������ح االت��������������ح��������������اد  ت����������ط����������ب����������ق ك��������������اف��������������ة   -

الفلسطيني لكرة القدم ولوائح االتحاد 
االس���ي���وي وال������دويل ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق بقانون 
اللعبة واالعرتاضات والشكاوي وغريها 

من املسائل القانونية .
- ال���اع���ب امل���ش���ارك يف ب��ط��ول��ة الكأس 
وينتقل خ��ال ف��رتة االن��ت��ق��االت الشتوية 
اىل ن������اد اخ������ر ال ي���ح���ق ل�����ه امل����ش����ارك����ة معه 
ال�����ك�����أس وي������ش������ارك يف بطولة  ب����ط����ول����ة  يف 
الدوري بشرط ان يكون تسجيله قانونيا 

وحسب االصول واالنظمة .
- ع������ى ج����م����ي����ع ال������ف������رق ت����ق����دي����م كشف 
والحد  ال��������ك��������أس  ب�����ب�����ط�����ول�����ة  خ�����������اص  دورة 
االقىص لعدد الاعبني فيه هو 30 العبا 
وسداد رسوم االشرتاك للبطولة وهي 100 

دينار اردين قبل تاريخ 2013/12/15 .
- تكون قرعة الدور 32 من البطولة بنظام 
ال����ق����رع����ة امل����وج����ه����ة وس����ي����ت����م ت���ق���س���ي���م ال�����ف�����رق اىل 

مستويني اثنني ستوزع  يوم القرعة .
- تكون مواعيد املباريات بعد القرعة عى 

النحو التايل : 

-20 ي��������وم��������ي  ال��������������������دور 32  م���������ب���������اري���������ات  ت��������ق��������ام   -

2013/12/21

ي��������وم��������ي 17- ال���������������������دور  16  م��������ب��������اري��������ات  ت��������ق��������ام   -

 2014/1/18

- ت�����ق�����ام م�����ب�����اري�����ات ال�������ذه�������اب ل����������دور 8 يومي 

2014/1/28-27

ل�������������دور 8 يومي  م�������ب�������اري�������ات االي����������������اب  ت�������ق�������ام   -

2014/2/11-10

يوم    4 ل�������������������دور  ال�������������ذه�������������اب  م�����������ب�����������اريت  ت����������ق����������ام   -

 2014/3/11
ي���������وم    ل�����������������������دور 4  م��������������ب��������������اريت االي���������������������������اب  ت������������ق������������ام   -

2014/3/25
- يتم تحديد زم��ان ومكان امل��ب��اراة النهائية 
الح����ق����اً م����ن ق���ب���ل ل���ج���ن���ة امل���س���اب���ق���ات ال����ع����ام����ة يف 

االتحاد .

خمسمئة مشارك ومشاركة أحيوا اليوم العالمي 
لحقوق االنسان من خالل ماراثون المشي 

اريحا / فتحي براهمة : بحضور جيمس 

رويل املمثل املقيم لامم املتحدة وماثياس 

بنيكية رئيس مكتب مفوضية حقوق االنسان 

يف فلسطني وماجد الفتياين محافظ اريحا 

واالغ���������������وار وج������م������ال ال������دي������ك م������ن م�����رك�����ز اعام 

ح����ق����وق االن�����س�����ان وال���دي���م���ق���راط���ي���ة ) شمس(  

وال������دك������ت������ور ت���ي���س���ري ع����ب����دال����ل����ه رئ�����ي�����س جامعة 

االستقال وممثلني عن مؤسسات حقوقية 

محلية ، وخمسمئة مشارك ومشاركة من 

مختلف االعمار انطلق ظهر االثنني  ماراثون 

امل������ي ، وال��������ذي ي����ق����ام اح����ي����اء ل���ل���ي���وم العاملي 

لحقوق االنسان والذي يصادف يف العاشر 

من كانون االول من كل عام ، والذي اقيم 

تحت شعار )شارك من اجل حقوك ( 

وتجمع املشاركون يف املاراثون من مختلف 

ال����ف����ئ����ات ال���ع���م���ري���ة وال������ذي������ن ي���م���ث���ل���ون االندية 

واالجهزة  ال�����ط�����اب�����ي�����ة  واالط���������������ر  وامل��������ؤس��������س��������ات 

االمنية ونشطاء يف حقوق االنسان يف ساحة 

ج���ام���ع���ة االس����ت����ق����ال ، واس���ت���م���ع���وا لكلمات 

م���ن راع����ي وم��ن��ظ��م��ي امل����اراث����ون وال���ذي���ن اكدوا 

ع�����ى اه����م����ي����ة وض�����������رورة ح����م����اي����ة ح�����ق املواطن 

ال�����ت�����ح�����رك وال����ت����ن����ق����ل بحرية  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي يف 

اىل ج���ان���ب ح��ق��وق��ة امل���دن���ي���ة االخ������رى ، والتي 

يعتدي عليها االحتال عى مراْى العالم ، 

كما ذكروا العالم اجمع بمسؤولياتة تجاة 

حماية هذه  الحقوق ، والتي يجب ان يتمتع 

ب���ه���ا امل�����واط�����ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي اس�������وة ب����غ����رية من 

شعوب العالم.

وانطلق امل��اراث��ون م��ن ام��ام مبنى جامعة 

االستقال مرورا بشارع قصر هشام وشارع 

بالساحة  وان�������ت�������ه�������اء  ال��������ق��������دس  ي�������اف�������ا وش���������������ارع 

الخلفية لفندق االنرتكونتنتال عند املدخل 

الجنوبي للمدينة  ، ورافقت طواقم شرطة 

املرور والهال االحمر املشاركني يف املاراثون 

من نقطة االنطاق اىل خط النهاية.

ال������ف������ت������ي������اين م������ح������اف������ظ اريحا  وق��������������ال م�������اج�������د 

واالغ��������وار ان ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وقيادته 

السياسية ال يريدون سوى الحقوق الوطنية 

والحقوق  امل��������ت��������ح��������دة  االم�����������������م  ش�������رع�������ي�������ة  وف�������������ق 

االن��س��ان��ي��ة ل��ه��م يف ح��ي��اة ك��ري��م��ة وان تعيش 

ش��ع��وب املنطقة ب��س��ام وام���ن. وذل���ك خال 

املقيم  امل������ن������س������ق  رويل  ج�����ي�����م�����س  اس������ت������ق������ب������ال������ه  

ماتياس  و  ف�����ل�����س�����ط�����ني  يف  امل�������ت�������ح�������دة  ل��������ام��������م 

بانيك رئيس مكتب مفوضية االم��م املتحدة 

ف����ل����س����ط����ني يف مكتبة  االن���������س���������ان يف  ل�����ح�����ق�����وق 

ق���ب���ي���ل ان�����ط�����اق امل�������اراث�������ون , واض����������اف املحافظ 

ال��ف��ت��ي��اين ان ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وقيادته 

ال��ت��اري��خ��ي��ة امل��ن��ت��خ��ب��ة ج�����ادون يف س����ام عادل 

ودائم قائم  عى الشرعية الدولية واحرتام 

ح��ق��وق االن��س��ان. وان الحكومة االسرائيلية 

تتهرب من استحقاقات السام وعى الواقع 

ت�����ق�����وم ب���ال���ت���ض���ي���ي���ق ع������ى امل�����واط�����ن�����ني وسلبهم 

ابسط حقوقهم االنسانية كالعيش بسام 

ن�������ري�������د اب�������س�������ط حقوقنا  وال�����ت�����ن�����ق�����ل وب����������ني ان�������ن�������ا 

ال�����ي�����وم�����ي�����ة واح�����ت�����ي�����اج�����ات�����ن�����ا م�������ن ال������ح������ص������ول اىل 

م���ص���ادر امل���ي���اه وم���زارع���ن���ا وح��ق��ول��ن��ا  وان���ن���ا هنا 

يف االغ������وار م��ن��اط��ق ق��ري��ب��ة ل��ل��ب��ح��ر امل��ي��ت ونهر 

االردن وال نستطيع الوصول اىل تلك املناطق 

وفق االتفاقيات التي ضمنت وصولنا وحقنا 

باملشاطأة. 

وب��ني جيمس رويل املنسق املقيم لامم 

املتحدة  االم����������������م  ان  ف�����ل�����س�����ط�����ني  يف  امل��������ت��������ح��������دة 

وامل������ن������ظ������م������ات وال������������وك������������االت امل����ن����ب����ث����ق����ة ع�����ن�����ه�����ا يف 

ه���ذا امل��ج��ال ت��دع��م ح��ق��وق االن��س��ان وتسعى 

لتعزيز تلك الحقوق يف مختلف باد العالم 

وان هذه االنشطة والفعاليات تايت يف هذا 

االطار .

وت������ح������دث م�����ات�����ي�����اس ب�����ان�����يك رئ�����ي�����س مكتب 

م���ف���وض���ي���ة االم��������م امل����ت����ح����دة ل����ح����ق����وق االنسان 

يف فلسطني,

ت���ع���م���ل يف االرايض  امل����ف����وض����ي����ة  م����ن����وه����ا ان 

ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م��ن��ذ ع��ش��ري��ن ع���ام���ا وان هناك 

ال��ع��دي��د م���ن االن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات للتاكيد 

ع����ى ح���ق���وق االن����س����ان وف�����ق االع�������ان الدويل 

ومنوها اىل عمل العديد من وكاالت ولجان 

االم�����م امل���ت���ح���دة  ك��م��ن��ظ��م��ة االغ���ذي���ة والصحة 

العاملية واليونسيف وال��ت��ي تعمل ك��ل وفق 

اختصاصها عى االستجابة او توفري جزء من 

تلك الحقوق كااللتحاق بالصحة والتعليم  

والتغذية.

واضاف د.تيسري عبد الله رئيس جامعة 

االستقال ان الجامعة تدعم وتتبني كل ما 

من شانه ان يسهم يف نشر الوعي واملعرفة 

ي���������ق���������رب الشعب  امل����������ؤس����������ي وم��������������ا  وال��������ع��������م��������ل 

ع���������ى حقوقه  م���������ن ح������ص������ول������ه  ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي 

الوطنية وان يحيا حياة كريمة.

من جهتة ق��ال الدكتور عمر رح��ال مدير 

م����رك����ز ش���م���س ل���ح���ق���وق االن�����س�����ان ان الهدف 

من اقامة املاراثون يف هذا اليوم هو للتاكيد 

ع��ى الحقوق املدنية للمواطن الفلسطيني 

ول����ت����ذك����ري ال����ع����ال����م ب���م���ا ي���ت���ع���رض ل�����ه الشعب 

ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي م�������ن ح�������رم�������ان وت�����ن�����ك�����ر م�������ن قبل 

االح�������ت�������ال الب�����س�����ط ح����ق����وق����ة ، واث������ن������ى رحال 

عى موافقة ومشاركة ممثل االمم املتحدة 

ورئيس مكتب مفوض االمم املتحدة لحقوق 

االنسان ومحافظ اريحا  ، كما اشاد بتعاون 

جامعة االستقال والشرطة والهال االحمر 

الفلسطيني

املشاركون

ترتيبات جديدة لإلعالميين

لجنة المسابقات تحدد مواعيد 

المباريات المؤجلة بسبب أمطار الخير

 غ�����زة- ح�����ددت ل��ج��ن��ة امل��س��اب��ق��ات يف االتحاد 
اللقاءين  م�������وع�������د  ال��������ق��������دم  ل�������ك�������رة  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي 
امل����ؤج����ل����ني م�����ن ب����ط����ول����ة ك�������أس ف���ل���س���ط���ني ألندية 
قطاع غزة بسبب هطول أمطار الخري األسبوع 

املايض.
ف������ق������د ت�������ق�������رر إق��������ام��������ة ل�������ق�������اء ن��������������ادي ب������ي������ت الهيا 
وال���ج���اء ع���ى م��ل��ع��ب ال��ت��ف��اح ش���رق م��دي��ن��ة غزة 
ال�����س�����ام واملجمع  ي���ل���ت���ق���ي  ف���ي���م���ا  ال���س���ب���ت 12/14, 

اإلسامي عى إستاد الريموك بغزة األحد.
وع���������ى ال����ص����ع����ي����د ذات�����������ه ع�����ق�����د االت��������ح��������اد لقاء 
ت��ق��ي��ي��م��ي��ا م�����ع وس�����ائ�����ل اإلع�����������ام, ب����ال����ت����ع����اون مع 
راب��ط��ة الصحافيني ال��ري��اض��ي��ني, ملناقشة سبل 
إنجاح دور اإلياب لبطولة دوري جوال ألندية 
ال���درج���ة امل��م��ت��ازة، ب��ح��ض��ور إب��راه��ي��م أب���و سليم 
نائب رئيس االتحاد, وأعضاء االتحاد, وأعضاء 
الرياضيني  ال��ص��ح��ف��ي��ني  راب����ط����ة  إدارة  م���ج���ل���س 

وممثي وسائل اإلعام.
وت��ب��ادل الحضور النقاش ح��ول السلبيات 

واإلي�����ج�����اب�����ي�����ات ال�����ت�����ي ش�����اب�����ت دور ال������ذه������اب من 
بطولة الدوري ملحاولة تاشيها يف دور اإلياب. 
وأشاد أبو سليم بدور اإلعام الريايض، مشرياً 
إىل أنه من الطبيعي أن تشوب أي عمل ناجح 
بعض األخطاء, وأن االتحاد يعمل جاهداً من 
خال اللقاءات بلجانه واإلع��ام لتايش تلك 
األخ��ط��اء يف املستقبل وال��ع��م��ل ع��ى إصاحها 

بما يخدم املنظومة الرياضية.
وق����������د ت�������م االت���������ف���������اق ع�������ى ت����خ����ص����ي����ص أماكن 
لإلعاميني للجلوس والعمل من خال رابطة 
أع�������������داد اإلعاميني  ت�����ح�����دي�����د  ع�������ى  ال����ص����ح����ف����ي����ني 
ع������������ن مشكلة  ل��������اب��������ت��������ع��������اد  ال��������������واح��������������د  ب�������امل�������ل�������ع�������ب 
االك��������ت��������ظ��������اظ، ووض�������������ع آل��������ي��������ات دخ�������������ول جديدة 
لإلعاميني والشخصيات الرياضية من أجل 
امللعب،  أرض  إىل  امل�����ش�����ج�����ع�����ني  دخ������������ول  م�����ن�����ع 
وعقد اجتماعات من قبل االتحاد مع مسئويل 
اللوجستية  األم������������ور  ب����ع����ض  امل������اع������ب إلص����������اح 

داخل امللعب.

ابراهيم ابو سليم

بعد ضم المدافع نور عامر

خدمات رفح يكثف تدريباته لمرحلة اإلياب

 رفح- أحمد املشهراوي:انضم العب التعزيز 
امل���������داف���������ع ن����������ور ع�������ام�������ر يف ت�������دري�������ب�������ات ف�������ري�������ق نادي 
خ��دم��ات رف��ح حامل لقب ال���دوري قبل عامني 
استعدادا للمشاركة معه يف مرحلة اإلياب من 
بطولة دوري ال��درج��ة امل��م��ت��ازة, ال��ت��ي م��ن املقرر 

أن تنطلق نهاية الشهر الحايل.
وقال عامر 19 عاماً القادم من نادي السام 
الريايض إنه سيبذل كل جهده للظهور بشكل 
جيد مع األخضر الرفحي, مشريا إىل أنه عازم 

ع�����ى ت���ح���ق���ي���ق ال�����ف�����وز ب���ل���ق���ب ال������������دوري، موضحاً 
أن ال���ف���ري���ق ي��م��ت��ل��ك الع���ب���ني ك���ب���ار أم����ث����ال سعيد 
ال����ن����ح����ال وابراهيم  ال����س����ب����اخ����ي وال������اع������ب م���ع���ت���ز 
الحبيبي والعديد من النجوم الكبرية. وتمنى 
ع��ام��ر ان ي��ك��ون ع��ن��د ح��س��ن ظ��ن ال��ج��م��اه��ري وأن 

يظهر باملستوى املطلوب.
هذا وتتواصل تدريبات الفريق بقيادة املدرب 
خضر الرنتيي، الذي يركز عى رفع منسوب 
اللياقة البدنية لاعبني وعى بعض الجوانب 

الخططية والتكتيكية تمهيدا للوصول العى 
درج����������ات ال����ج����اه����زي����ة ال���ف���ن���ي���ة وال����ب����دن����ي����ة لخوض 
رحلة االياب، حيث تشهد التدريبات التزام ابرز 
ن��ج��وم ال��ف��ري��ق اح��م��د ض��ه��ري وج���ه���اد اب���و رياش 
وم��ح��م��د ع��ط��ا ج��رب��وع وم��ح��م��د ح��ج��اج واشرف 
اب�����������و خ���������ص���������وان وسعيد  ال�������س�������م�������ريي وم�������ح�������م�������ود 
ال����س����ب����اخ����ي وج������اب������ر اب�������و خ�����اط�����ر وم����ع����ت����ز النحال 
وابراهيم الحبيبي وحسام الكرد ومحمود ابو 

عطوان ومحمود النريب واحمد ابو حبيب.

مشاركة مميزة التحاد الكراتيه في بطولة االتحاد االسيوي 

محمد خالد يحرز ميدالية فضية لفلسطين 
وأربعة حكام يجتازون اختبارات الترقية

ال����خ����ل����ي����ل - اع���������ام ال����ل����ج����ن����ة األومل�����ب�����ي�����ة - عاد 
الفلسطيني  اإلت������ح������اد  وف�������د  ال�����وط�����ن  ارض  اىل 
ن�����اج�����ح�����ة يف بطولة  ب�����ع�����د م������ش������ارك������ة  ل����ل����ك����رات����ي����ه 
اإلت���ح���اد اآلس���ي���وي ال��ت��ي أق��ي��م��ت يف دب���ي خال 
ال��ف��رتة م��ن 3 - 6 /2013/12 بمشاركة 32 دولة 
آس������ي������وي������ة. وض��������م ال������وف������د ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي رئيس 
اإلت���ح���اد ع��ب��د امل��ط��ل��ب ال��ش��ري��ف واألم�����ني العام 
ضرغام عبدالعزيز واربعة العبني هم :ضحى 
ب������ش������ارات ، زه�����ري�����ة م���ش���ي���ن���ش ، م���ح���م���د عودة 
وحسام البكري ، كما شارك يف البطولة ثاثة 
العبني إلكتساب الخرة وه��م : ف��وزي زاهدة 
، نهاد عويضات ، سنبلة العبايس . يف حني 
تعذر مشاركة بعض االداريني والاعبني  من 
املحافظات الجنوبية بسبب الحصار واغاق 

املعابر .
وعى هامش البطولة شارك يف دورة ترقية 
الحكام اربعة حكام من املحافظات الشمالية 
وهم :حسن عامر ، مصطفى كاشور ، ضياء 
الدين الكريك ، امني بشارات ، وتعذر مشاركة 

حكام املحافظات الجنوبية.
اجتماع  يف  اإلداري  ال��������وف��������د  ش�������������ارك  وق�����������د 
ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����ام����ة ل����إلت����ح����اد اآلس������ي������وي ح���ي���ث تم 
تثبيت عضوية فلسطني وعقد الوفد العديد 
م��ن ال��ل��ق��اءات م��ع رؤس���اء اإلت��ح��ادات الدولية 
واآلس���������ي���������وي���������ة وال�������ع�������رب�������ي�������ة ،م������ن������ه������ا ل�������ق�������اء رئيس 
االت�������ح�������اد ال������������دويل ان����ط����ون����ي����و اب�����ي�����ن�����وس ،رئيس 
ات���ح���اد ال��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط ب��ش��ري ش���ري���ف ، رئيس 
االت�����ح�����اد اإلم�����������ارايت ع���ب���دال���ن���اص���ر ال������رزوق������ي وتم 
طرح معاناة الرياضيني الفلسطينيني بسبب 
ال��ح��ص��ار اإلس��رائ��ي��ي ، وس��ب��ل ال��ت��ع��اون ودعم 

رياضة الكراتيه الفلسطينية.
الفلسطيني  االع�����������م�����������ال  رج������������ل  أق���������������ام  ك������م������ا 
اس�������ح�������ق اب������وغ������رب������ي������ة ح�����ف�����ل ع�������ش�������اء ع��������ى شرف 
ال���وف���د ب���ح���ض���ور  ال���دك���ت���ور  ن����ورم����ان خ��ل��ف وتم 
ال����ري����اض����ة الفلسطينية  ل���س���ب���ل دع������م  ال����ت����ط����رق 
ب���ش���ك���ل ع������ام وال����ك����رات����ي����ه ب���ش���ك���ل خ������اص واتفق 
ال��ط��رف��ان ع��ى إق��ام��ة ب��ط��ول��ة خ��اص��ة بالكراتيه 
لاعبي محافظة القدس كخطوة اوىل لدعم 

الرياضة املقدسية .
وق���د ش����ارك ال��اع��ب��ون يف م��ن��اف��س��ات الكاتا 
والكوميتيه و احرز محمد خالد عودة امليدالية 
ال��ف��ض��ي��ة يف ال��ك��وم��ي��ت��ي��ه وزن + 76 ك��غ��م بعد 
ف���وزه يف ال���دور األول ع��ى الع��ب كازاخستاين 
ويف ال��دور الثاين عى الع��ب هندي ويف الدور 
الثالث عى العب عراقي وخسر النهايئ امام 
بطل آسيا وايران بنتيجة 2/صفر ، ولم يتمكن 
ب����اق����ي ال���اع���ب���ني م����ن اح��������راز اي�����ة ن��ت��ي��ج��ة وكانت 
امل���ف���اج���أة خ����روج ال��اع��ب��ة زه���ري���ة م��ش��ي��ن��ش من 
ال���دور األول وك���ان م��ع��وال عليها اح���راز ذهبية 

وزنها .
دورة الحكام : 

ش�����ارك ال���ح���ك���ام األرب����ع����ة يف دوريت تحكيم 
ال���ك���ات���ا وال��ك��وم��ي��ت��ي��ه واخ����ت����ب����ارات ال���رتق���ي���ة حيث 
اج������ت������از ض�����ي�����اء ال������دي������ن ال������ك������ريك وأم���������ني بشارات 
اخ���ت���ب���ار ال���رتق���ي���ة يف ال���ك���وم���ي���ت���ي���ه واج�����ت�����از حسن 
عامر ومصطفى كاشور وضياء الدين الكريك 

اختبار تصنيف الكاتا .

رجال أعمال يبحثون دعم اتحاد خان يونس 


