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عــام جديــد تســتعد فيــه المنظومــة الوطنيــة الرياضيــة بــكل 
أركانهــا لمواصلــة مشــوار البنــاء والتطــور وعلــى مســتوى 
والعزيمــة  واإليمــان  بــاإلرادة  متســلحة  والشــتات،  الوطــن 
التــي نراهــن مــن خاللهــا قهــر كل التحديــات والمعيقــات 
وخاصــة التــي يســعى االحتــالل لصنعهــا وفرضهــا خالفــا 
واإلنســانية  والدوليــة  الرياضيــة  والمواثيــق  القوانيــن  لــكل 
بغــرض كســر واحتــالل ارادة الرياضييــن الفلســطينيين، لكنهــا 
فلســطين وإنســانها الــذي صاغتــه مســيرة الكفــاح المســتمر 
والشــامل نحــو الحريــة واالســتقالل وكرســت فــي حنايــاه 
ومحيــاه عالمــات فارقــة وســمات مخلــدة فيهــا مــن الشــموخ 
بفلســطينيته،  العالــم  ليباهــي  نظيــره  عــز  مــا  والكبريــاء 
ولتباهــي فلســطين الوطــن واألرض والشــعب بإنســانها كل 

الشــعوب. 

وبقــدر مــا تمثــل فلســطين مــن رســالة نبيلــة ســاميه، فــإن 

الرياضــة الفلســطينية وفرســانها يحملــون علــى كاهلهــم 

قســطا كبيــرا مــن أعبــاء ايصــال هــذه الرســالة بانتمــاء واعتــزاز 

ــاءات،  ــن اللق ــل وميادي ــي كل محاف ــات االرض وف ــة جه لكاف

ــدين  ــاق، مجس ــى االعن ــة عل ــحها كأمان ــى توش ــن عل مصممي

مــن خاللهــا دورهــم المحــوري المتوهــج بالعطــاء والمتســلح 

الوطنــي  المشــروع  لخدمــة  النبيلــة  الحضاريــة  بالقيــم 

وبنــاء المســتقبل الواعــد لالجيــال المتعاقبــة، ولذلــك فقــد 

أدائهــا  برســالتها وحســن  الفلســطينية  الرياضــة  اســتحقت 

الحظــوة المتميــزة والمقــدرة مــن أعلــى الهــرم السياســي 

ممثــال بالرئيــس محمــود عبــاس وكافــة مكونــات الشــعب 

قــد  لكونهــا  الدائــم  والتقديــر  الثنــاء  ونالــت  الفلســطيني، 

تجــذرت فــي الواقــع كعنصــر وحــدة والتقــاء لــكل اطيــاف 

وشــرائح الشــعب العربــي الفلســطيني فــي الوطــن والمهجــر، 

ــن  ــول الكثري ــوب وعق ــى قل ــالتها ال ــوج برس ــن الول ــت م وتمكن

كلمة اللواء جبريل الرجوب

االفتتاحية
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بأدائهــا  واالقليميــة  والقاريــة  الدوليــة  الســاحة  فــي 
المعانيــات  كل  رغــم  نهوضهــا  وســبل  وانجازاتهــا 

والمصاعــب.

ــيق  ــيرها الش ــي مس ــز ف ــذا المنج ــن كل ه ــم م وبالرغ
وبــكل  بهــا  النهــوض  علــى  إصرارنــا  فــإن  والشــاق، 
الدائــم  التزامنــا واحترامنــا  إطــار  مكوناتهــا وفــي 
للقوانيــن والمواثيــق الدوليــة والميثــاق االولمبــي 
ليــزداد توهجــا وقــوة، نحــو الوصــول الــى منصــات 
التتويــج بالمنافســة الشــريفة واألداء االحترافــي 
الوطنيــة  المؤسســة  خــالل  مــن  المتميــز 
واألنظمــة  باللوائــح  المحكومــة  المهنيــة 
المعاييــر  تطبيــق  جانــب  الــى  العصريــة، 
والعدالــة  والشــفافية  للنزاهــة  الضامنــة 

الصعــد.   مختلــف  علــى  االداء  وجــودة 

 ومثلمــا تكابــد القضيــة الفلســطينية، بكافــة 
ــا،  ــا ومكوناته ــا ومنظومته ــا وعناصره أركانه
ــالل  ــة االحت ــان دول ــات، ف ــن التحدي ــد م العدي
العنصــري وباعتبارهــا التحــدي االكبــر ُتصــر 
علــى اســتهداف الحركــة الرياضيــة بنســيجها 
الرياضــة  باتــت  حيــث  مــن  وذلــك  الواســع، 
كل  وعلــى  وانجازاتهــا  برســالتها  الفلســطينية 
المســتويات عنصــرا يــؤرق هــذا االحتــالل، وتعــري صورتــه 
الُمزيفــة فــي كل المحافــل، مــن خــالل نهــج ومنهــج 
تقديــم نفســها وبــكل شــموخ ليراهــا العالــم بعيــون 
العالــم  لتضامــن  اســتقطابها  وليــزداد  ثاقبــة،  رياضيــة 
ــة. ــه العادل ــعبها وحقوق ــانها وش ــة إنس ــع قضي ــر م الح

والــذي  االحتــالل  هــذا  فــإن  ذلــك،  كل  مــن  وبالرغــم 
ويتغــذى  بالعالــم  احتــالل  كآخــر  الزمــن  عليــه  طــال 
علــى الصلــف والعنصريــة وارتــكاب الجرائــم مخالفــا 
الدوليــة  والعهــود  والشــرائع  المواثيــق  كل  بذلــك 
أبــى ومجــددا إال أن يواصــل  واألمميــة واالنســانية، 
الفلســطينية  الرياضــة  بحــق  غطرســته  مســيرة 

ورموزهــا الماديــة والبشــرية، ومــن خــالل منــع وتقييــد حريــة 
الحركــة، واعاقــة عمليــة التطويــر، وتخريــب وتدمير المنشــآت، 
ــي  ــا ه ــتحقة، وكم ــاعدات المس ــح والمس ــول المن ــع وص ومن
جرائــم القتــل واالعتقــال، عــالوة علــى تجاوزاتــه الصارخــة 
اراضــي دولــة فلســطين  الرياضيــة فــي  بإقامــة األنشــطة 
ــة  ــة االولمبي ــن اللجن ــدة وقواني ــم المتح ــرارات االم ــا لق خالف
واالتحــادات الدوليــة والميثــاق االولمبــي، وكان الخــرق األبــرز 
ــاد  ــالل انعق ــه وخ ــخ ٢٠١٨/١٢/١٣ قيام ــرة بتاري ــة األخي ــي اآلون ف
االجتمــاع الرســمي للمكتــب التنفيــذي باقتحــام مقــر اللجنــة 
ــة  ــرة مدجج ــوة كبي ــرة وبق ــي البي ــطينية ف ــة الفلس األولمبي
بالســالح والغــاز الســام واالعتــداء علــى مــن فيهــا مــن أعضــاء 

اللجنــة األولمبيــة والعامليــن. 

وباعتبارنــا لمــا حــدث جريمــة نكــراء بشــعة يجرمهــا الميثــاق 
ردنــا  كان  فقــد  والمواثيــق،  القوانيــن  وكافــة  األولمبــي 
ــا  ــة أن خاطبن ــن الدولي ــت بالقواني ــا الثاب ــق التزامن ــن منطل وم
دوليــا  المرجعيــة  والجهــات  المنظمــات  كافــة  مجــددا 
وقاريــا وعربيــا، إيمانــا منــا بحقنــا وبوجــوب قيــام كافــة تلــك 
ــه  ــى جرائم ــل عل ــان المحت ــذا الكي ــبة ه ــات بمحاس المرجعي
ــؤولية  ــاب المس ــض كل اصح ــن أن ينه ــن، آملي ــق القواني ووف
والضمائــر الحيــة لتحمــل مســؤولياتهم فــي هــذا الشــأن 
بحــق وعــدل ونزاهــة، واثقيــن بأننــا لــن نســمح باحتــالل ارادتنــا 
ــا  ــا أوتين ــكل م ــا ب ــندافع عنه ــي س ــا الت ــتالب حقوقن وال باس
ــك  ــا كذل ــا من ــاطعة، التزام ــة الس ــق والحقيق ــت الح ــن ثواب م
بالقوانيــن والعهــود الدوليــة االخالقيــة واإلنســانية والقانونية 
ــا تجــاه أســرتنا الرياضيــة الفلســطينية ببــذل  كمــا هــو التزامن
كل مســتطاع لحمايتهــا والنهــوض بهــا وكحــق انســاني لهــا 

ــن.   ــا أجمعي علين

ومــن هنــا نوجــه تحيــة إكبــار وإعــزاز وتقديــر لــكل َمــْن تفاعــل 
ــا  ــن كل م ــالص م ــة والخ ــي الحري ــا ف ــاند حقوقن ــا ويس معن
القيميــة  ابعادهــا  بــكل  الرياضيــة  نهضتنــا  دروب  يعتــرض 
واإلنســانية والمهنيــة، ويســعف جرحنــا مــا اســتطاع لبنــي 

ــانه. ــعبنا وإنس ــة ش ــق بعظم ــتقبل يلي ــد ومس غ
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أســدل المكتــب التنفيــذي للجنــة األولمبيــة، الســتار عــن العــام ٢٠١٨، باتخــاذ سلســلة مــن القــرارات المهمــة، خصوصــا 

وانهــا تســاهم فــي تشــكيل بوصلــة عمــل للمنظومــة الرياضيــة للموســم المقبــل، وتضمنــت عناصــر وأركان تعزيــز 

نهــوض الحركــة الرياضيــة علــى كافــة األصعــدة بمــا فيهــا العنصــر األهــم والمقصــود، هنــا، االعــالم، تمهيــدا 

ــي  ــن ف ــراط الرياضيي ــالل انخ ــن خ ــه م ــى بلوغ ــة ال ــة األولمبي ــعى اللجن ــذي تس ــر، ال ــو العنص ــازات، وه ــة اإلنج لمعايش

ــة. ــى العالمي ــوال ال ــة، وص ــة والقاري ــها: اإلقليمي ــى رأس ــل وعل ــة المحاف كاف

اجتمــاع  تفاصيــل  تنشــر  الرياضــي«،  فلســطين  »مجلــة 

ــة  ــدار ثالث ــى م ــد عل ــذي عق ــر ال ــذي االخي ــب التنفي المكت

أيــام متواصلــة فــي مقــر اللجنــة األولمبيــة بالبيــرة.

وأكــد اللــواء جبريــل الرجــوب، رئيــس اللجنــة األولمبيــة، أن 

مخرجــات االجتمــاع، أفضــت إلــى بلــورة رؤيــة اســتراتيجية، 

تهــدف الــى مواصلــة جهــود تفعيــل وتطويــر أداء اللجنــة 

األولمبيــة واالتحــادات الرياضيــة الفرديــة والجماعيــة، بمــا 

والتطــور لألفضــل   الديمومــة  توفــر مقومــات  يضمــن 

علــى أســس مهنيــة ثابتــة وراســخة، تســتند علــى درجــة 

ــزام  ــن اإلدارة والت ــتقامة وحس ــة واالس ــن النزاه ــة م عالي

القوانيــن الدوليــة والقاريــة والوطنيــة، ووفــق خطــة عمــل 

شــاملة، لضمــان التمكيــن لألولمبيــة ولكافــة االتحــادات 

الفاعلــة فــي العــام الجديــد.

وشــدد أن حجــم التمكيــن ســيرتبط بخطــة لــكل اتحــاد 

ــاملة،  ــة ش ــة« وطني ــن »روزنام ــى ان تتضم ــدة، عل ــى ح عل

وأخــرى للمشــاركات الخارجيــة الرســمية«، مؤكــدا أن عمــل 

تشــمل  منهجيــة  خطــة  علــى  يرتكــز  أن  ينبغــي  االتحــاد، 

أساســي،  وبشــكل  االعتبــار،  فــي  وتأخــذ  والشــتات  الوطــن 

صناعــة الالعــب، والفنــي، واالداري، والمســاهمة فــي النشــر 

والتوعيــة وتعميــم الثقافــة فــي المجتمــع، والعمــل علــى 

تأميــن رعايــة مــن الشــركاء، مــن خــالل نســج عالقــات أساســها 

االحتــرام، والحــرص علــى مــد جســور التواصــل مــع االتحــادات 

القاريــة والدوليــة وااللتــزام بقوانينهــا ولوائحهــا.

ــاح  ــادات بافتت ــام االتح ــرورة قي ــى ض ــدد عل ــوب ش ــواء الرج الل

مقــرات رســمية لهــا تخــدم العمــل، ضمــن الظــروف المتاحــة، 

قاعــدة  علــى  والمحافظــات،  المــدن  فــي  تتــوزع  أن  علــى 

االنتشــار الجغرافــي والنشــاط الفاعــل، ووجــه بأهميــة اســتمرار 

إجــراءات تصويــب أوضــاع االتحــادات الرياضيــة ومتابعــة أدائهــا، 

فــي كافــة الجوانــب الفنيــة والماليــة واإلداريــة، مــن أجــل 
ــن  ــل العبي ــة، وتأهي ــة اللعب ــى حماي ــادرة عل ــة ق ــاء منظوم بن

أبرزهــا: إشــهار االتحــاد الفلســطيني لالعــالم الرياضــي والمحكمة 
الرياضيــة الوطنيــة والمركــز األولمبــي للتدريــب والتطوير

المكتــب التنفيذي يســدل الســتار عــن العام 
2018 بسلســلة من القــرارات المهمة
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علــى مســتوى المنافســة، وصــواًل لضمــان المشــاركة فــي 
دورة األلعــاب األولمبيــة المقبلــة فــي طوكيــو ٢٠٢٠، واكــد الــى 
ضــرورة البــدء اعتبــارًا مــن مطلــع العــام المقبــل، وحتــى موعد 
األلعــاب األولمبيــة، وشــدد علــى ان المشــاركة االرتجاليــة، يجب 

ــال رجعــة. أن تنتهــي ب

وطالــب الرجــوب االتحــادات، غيــر الفاعلــة، والتــي لــم تصــوب 
علــى  وحضهــا  واقعهــا،  تنشــيط  علــى  العمــل  أوضاعهــا، 
ــة  ــة الموكل ــاه المهم ــة تج ــؤولية الوطني ــروح المس ــي ب التحل
لهــا، مــن أجــل الحفــاظ علــى عضويتهــا والمســاهمة فــي 

عمليــة البنــاء والتطويــر والنهــوض.

وجــدد اللــواء الرجــوب تأكيــده أن النظــام السياســي الرســمي 
الفلســطيني وعلــى رأســه الســيد الرئيــس محمــود عبــاس ابــو 

مــازن، يتفاعــل مــع نبــض الحركــة الرياضيــة، بكافــة مكوناتها، 

ايمانــا منــه بدورهــا واهميتهــا فــي خدمــة القضايــا الوطنيــة، 

ــم،  ــامية للعال ــطين الس ــالة فلس ــل رس ــرًا لنق ــا منب وباعتباره

الرعايــة،  توفيــر  علــى  ســيعمل  فانــه  ذلــك،  مــن  وانطالقــا 

ــمل  ــث تش ــدة، بحي ــس موح ــة، وأس ــات مدروس ــً لسياس طبق

ــة  ــات الرياضي ــة للمؤسس ــة واإلعالمي ــة والفني ــب اإلداري الجوان

كافــة، ال ســيما ذات العالقــة المباشــرة بالمجلــس األعلــى 

ــفية،  ــة الكش ــة والحرك ــة االولمبي ــة، كاللجن ــباب والرياض للش

والقــدس  الوطــن  مســتوى  وعلــى  القــدم،  كــرة  واتحــاد 

والشــتات، وفــي حــدود االلتــزام المطلــق بالقوانيــن الوطنيــة 

ــة. ــة الرياض ــل الحرك ــة لعم ــة الناظم ــة والدولي والقاري

والتطويــر  النشــاط  خطــط  التنفيــذي  المكتــب  وناقــش 

ــاء،  ــة االعض ــادات الرياضي ــة واالتح ــة األولمبي ــة باللجن المتعلق

مؤكــدا  الرســمية،  الخارجيــة  المشــاركات  مــن  والموقــف 

علــى ضــرورة البنــاء علــى مــا تــم إنجــازه فــي الفتــرة الماضيــة، 

وأشــار ألهميــة تشــكيل لجنــة لمتابعــة ســير عمــل االتحــادات 

بهــدف  المســاعدة  وتقديــم  أدائهــا،  وتقييــم  الرياضيــة، 

والشــمولية  االنتشــار  قاعــدة  علــى  بمنظومتهــا،  االرتقــاء 
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وهويــة االنتمــاء للوطــن.

وقــرر المكتــب التنفيــذي، باإلجمــاع، اعتمــاد انطــالق أعمــال 

ــق  ــك وف ــات ذل ــن متطلب ــة وتأمي ــة الوطني ــة الرياضي المحكم

أساســية  مهمــات  ثالثــة  تحديــد  وتــم  الدولــي،  نظامهــا 

ــجام  ــق واالنس ــة التطاب ــيخ حال ــى ترس ــل عل ــا: العم ــا، أوله له

مــع القوانيــن الدوليــة الخاصــة بالمحكمــة، ثانيــا: الحــرص 

ــه  ــدم التوج ــن، وع ــن الرياضيي ــات بي ــوية النزاع ــل وتس ــى ح عل

إلــى المحاكــم المدنيــة خالفــا ألحــكام الميثــاق االولمبــي 

والقوانيــن الرياضيــة، وثالثــً: خلــق ثقافــة لهــا عالقــة بالقوانيــن 

واألنظمــة واالنضبــاط والمســاءلة.

وألهميــة دور المركــز األولمبــي الوطنــي للتدريــب والتطويــر 

مــن حيــث النهــوض الشــامل بمســتوى الرياضــة والرياضييــن، 

فقــد تــم اعتمــاد أكاديميــة »جوزيــف بالتــر« فــي مدينــة البيــرة، 

مقــرًا رئيســيً للمركــز األولمبــي، والــذي تقــرر أن يكــون مديــره 

ــز  ــا للمرك ــكل فرع ــى أن يش ــركات، عل ــر ب ــد الناص ــن عب الكابت

فــي المحافظــات الجنوبيــة وآخــر فــي الشــتات.

كمــا أكــد المكتــب التنفيــذي أهميــة المشــاركة فــي دورة 

األلعــاب األولمبيــة الشــاطئية، المقــرر أن تقــام فــي مدينــة 

ســان ديجــو فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، فــي شــهر 

المعاييــر  وفــق  المقبــل،  العــام  مــن  األول/اكتوبــر  تشــرين 

الرســمية. والرياضيــة  الفنيــة 

وجــدد المكتــب التنفيــذي للجنــة األولمبيــة رفضــه واســتنكاره 

للممارســات واالجــراءات االحتالليــة بحــق الرياضة الفلســطينية 

والتــي تخالــف الميثــاق االولمبــي وكافــة القوانيــن والمواثيــق 

الرياضــي  التطبيــع  أشــكال  ولكافــة  واالنســانية،  الرياضيــة 

مــع دولــة االحتــالل، وشــدد علــى ضــرورة ضمــان حــق تطويــر 

الرياضــة الفلســطينية ونشــرها فــي كافــة أرجــاء الوطــن، 

ــي،  ــاق األولمبــي الدول ــه الميث دون أي انتهــاك، طبقــً لمــا كفل

التاريخــي  القــرار  بتطبيــق  العــرب  االشــقاء  كافــة  مطالبــا 

لمجلــس وزراء الشــباب والرياضــة العــرب فــي دورتــه الـــ ٤١ بتاريخ 

ــأن.  ــذا الش ــي ه ٢٠١٨/5/١٤م ف

الرجــوب أعمــال االجتمــاع مســاء الجمعــة  اللــواء  واختتــم 

١٤//١٢، مركــزا علــى ثالثــة عناويــن رئيســية هــي:

ـ أوال: 

لمقــر  اإلســرائيلي  االحتــالل  جيــش  اقتحــام  عمليــة  إن 

اللجنــة األولمبيــة الفلســطينية، مســاء الخميــس الموافــق 

١٣-١٢-٢٠١٨ ُيعــد جريمــة مشــهودة، مشــيرا إلــى أن موقفنا 

فــي التعاطــي مــع الحــدث والتوجــه للجهــات المرجعيــة 

وإنمــا  انفعاليــة،  فعــل  ردات  عــن  ناتجــا  ليــس  المعنيــة، 

األولمبــي  والميثــاق  الدوليــة  واللوائــح  للقوانيــن  اســتنادا 

ــة  ــالتنا الرياضي ــة ورس ــا الثابت ــدم حقوقن ــا يخ ــي، وبم الدول

اللجنــة  الواجــب األول هــو مخاطبــة  الوطنيــة، وأكــد أن 

ــات  ــل كل اآللي ــا، لتفعي ــط عليه ــة والضغ ــة الدولي األولمبي

المتاحــة فــي إطــار قوانيــن اللجنــة األولمبيــة الدوليــة ، مــن 

أجــل الــزام إســرائيل بالميثــاق األولمبــي، وتهيئــة المنــاخ 

لنشــر الرياضــة الفلســطينية وتطويرهــا فــي بيئــة ال تخضــع 

ــة.  ــة الحرك ــن حري ــالل، وتضم ــود االحت لقي

ـ ثانيا:

مطالبــة اللجــان األولمبيــة القاريــة والوطنيــة مقاطعــة 

أي نشــاط رياضــي فــي دولــة إســرائيل مــا دامــت ال تحتــرم 

الميثــاق األولمبــي، وتواصــل إعاقتهــا للرياضة الفلســطينية.

ـ ثالثا:

ــاد  ــة، واالتح ــة العربي ــان األولمبي ــاد اللج ــائل التح ــه رس توجي

العــام  واألميــن  اإلســالمي،  التضامــن  أللعــاب  الرياضــي 

العــرب،  والرياضــة  الشــباب  ووزراء  المتحــدة،  لألمــم 

العــرب، الطالعهــم  الخارجيــة  العربيــة ووزراء  والجامعــة 

علــى واقــع الحــال، وحضهــم علــى تنفيــذ قــرارات مجلــس 
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ــق  ــم ٤١/المواف ــه رق ــي دورت ــرب ف ــة الع ــباب والرياض وزراء الش

٢٠١٨/5/١٤ وااللتــزام بتطبيقــه بمــا ال يســمح بأيــة خروقــات مــن 

شــأنها تبيــض ممارســات وجرائــم االحتــالل العنصريــة.

وكانــت أبــرز قــرارات المكتــب التنفيــذي، التــي تمــت المصادقــة 

عليهــا فــي االجتمــاع علــى النحــو التالــي:

الفلســطيني  االتحــاد  اشــهار  علــى  المصادقــة   -

أســامة  االعالمــي  وتكليــف  الرياضــي،  لإلعــالم 

فلفــل برئاســته علــى أن يتولــى االعالمــي عمــر 

واالعالمــي  األول،  النائــب  منصــب  الجعفــري 

يحيــى نافــع النائــب الثانــي، ويتألــف مجلــس إدارة 

االتحــاد مــن ١٣ إعالميــا مــن بينهــم اربــع إعالميــات، 

الشــمالية  المحافظــات  التشــكيلة  وتشــمل 

والشــتات. والقــدس  والجنوبيــة 

اعتمــاد اشــهار االتحــاد الفلســطيني للدراجــات   -

اإلداري. هيئتــه  وإقــرار  الهوائيــة 

اعتمــاد إشــهار االتحــاد الفلســطيني للعبة«التيــك   -

بــول« ومتابعــة تشــكيل لجنتــه المؤقتــة.

االجتمــاع  موعــد  علــى  التأكيــد  تــم  الختــام  وفــي 

القــادم للمكتــب التنفيــذي فــي األســبوع األول مــن 

.٢٠١9 المقبــل  اذار  شــهر 

اعتمــاد هيكليــة اللجنــة األولمبيــة للتنفيــذ، اعتبــارا مــن   -

.٢٠١9-١-١

األولمبيــة،  اللجنــة  عمــل  خطــة  علــى  المصادقــة    -

وخطــط االتحــادات الرياضيــة الفاعلــة للعــام ٢٠١9 كإطار 

رســمي للعمــل ومتابعــة التنفيــذ لهــا بالتعــاون مــع 

كافــة االطــراف ذات العالقــة اســتنادًا للوائــح واألنظمــة 

والقوانيــن وعلــى مســتوى الوطــن والشــتات.

الوطنيــة  الرياضيــة  المحكمــة  عمــل  انطــالق  إقــرار    -

طاقــم  واختيــار  احتياجهــا،  وتأميــن  ومهامهــا، 

للتحكيــم الرياضــي علــى أن يشــمل، بالتوزيــع والتمثيــل، 

والشــتات. الرئيســية  المحافظــات  مختلــف 

االولمبــي،  الوطنــي  المركــز  أعمــال  بإطــالق  اإليعــاز    -

واعتمــاد أكاديميــة بالتــر مقــرا لــه، وتكليــف الكابتــن 

للمركــز. مديــرا  بــركات  عبدالناصــر 
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وليد أيوب خبير القانون الدولي 

يدفــع  االولمبيــة  اللجنــة  مقــر  اســتهداف 
قيادتهــا الــى تكــرار رفــع »البطاقــة الحمــراء« 

ــال ــة االحت ــه عنجهي ــي وج ف

مطالبــة اللجــان االولمبيــة القاريــة والوطنية 
دولــة  فــي  الرياضيــة  االنشــطة  مقاطعــة 

ــال االحت

ــة   ــة االولمبي ــر اللجن ــرة لمق ــام االخي ــة االقتح ــاءت عملي وج

تتويجــا لهــذه للهجمــة المســعورة، التــي تســتهدف الرياضة 

ــي  ــاق االولمب ــا للميث ــاكا صريح ــكل انته ــطينية، وتش الفلس

ضــرورة  يســتدعي  بمــا  واالنســانية؛  الرياضيــة  والمواثيــق 

ــا. ــد النفالته ــع ح ــراءات ووض ــذه اإلج ــم ه ــوف ولج الوق

ــي  ــراء ف ــد مــن اســتمزاج اراء الخب ــة كان ال ب ازاء هــذه الهجم

ــدد  ــذا الص ــي ه ــة؛ وف ــة الدولي ــق الرياضي ــن والمواثي القواني

يقــول القانونــي االســتاذ وليــد أيــوب، نائــب رئيــس اللجنــة 

االولمبيــة الســابق ورئيــس المجلــس االولمبــي الفلســطيني 

ورئيــس هيئــة التحكيــم الرياضــي الوطنــي: اســتهداف مقــر 

اللجنــة االولمبيــة واقتحامــه وتدنيســه مــن قــوات االحتــالل 

ــة  ــر اللجن ــة مق ــة ورمزي ــق بمكان ــارات تتعل ــدة اعتب ــاء لع ج

للحركــة  والحاضنــة  العليــا  المظلــة  باعتبارهــا  االولمبيــة 

الرياضيــة، وأبرزهــا ان ميــدان التنافــس الرياضــي بــات يشــكل 

المتنفــس الوحيــد للشــباب الفلســطيني، ويجســد حالــة 

ــات  ــي محافظ ــطينية ف ــة الفلس ــة الوطني ــدة واللحم الوح

ــاء  ــرة مس ــة البي ــي مدين ــطينية ف ــة الفلس ــة االولمبي ــر اللجن ــام مق ــة اقتح ــكلت حادث ــة: ش ــة األولمبي ــالم اللجن ــزة  - اع غ

ــوات  ــنها ق ــي تش ــراءات، الت ــوات واإلج ــلة الخط ــن سلس ــوة ضم ــمبر – ٢٠١٨ خط ــون األول - ديس ــق ١٣ كان ــس المواف الخمي

ــذ  ــر، من ــد األخي ــالل العق ــعارها خ ــع س ــا وارتف ــي ازدادت وتيرته ــة، الت ــق الرياضي ــآت والمراف ــد المنش ــرائيلي ض ــالل االس االحت

تولــي اللــواء جبريــل الرجــوب قيــادة المظلــة العليــا الحاضنــة للحركــة الرياضيــة الفلســطينية، وتنوعــت اإلجــراءات والتدابيــر 

ــطينيين،  ــن الفلس ــال الرياضيي ــال واغتي ــد واعتق ــن الواح ــزاء الوط ــن اج ــن بي ــل الرياضيي ــع تنق ــن من ــت بي ــة، وتراوح االحتاللي

ــة. ــة الظالم ــراءات االحتاللي ــن االج ــا م ــة وغيره ــآت الرياضي ــق والمنش ــدم المراف وه
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الوطــن، كمــا ان هــذا االســتهداف يرمــي الــى وقــف تقــدم 

المحافــل  فــي  الفلســطينية  الرياضــة  الحركــة  وصعــود 

الخارجيــة الدوليــة، والتــي باتــت تشــكل رافعــة اساســية 

الحركــة  دور  الــى  اضافــة  التحــرري،  الوطنــي  للمشــروع  

االحتــالل  دولــة  جرائــم  فضــح  فــي  واركانهــا  الرياضيــة 

ــة  ــا ان حال ــي، كم ــع الدول ــز المجتم ــتمرار عج ــض واس البغي

ــة  ــازات الرياضي ــق االنج ــي وتحقي ــوض الرياض ــدم والنه التق

الخارجيــة لــم يــرق لقــادة ومســؤولي دولــة االحتــالل، وهــو 

والغــرور  الصلــف  حالــة  يجســد  وهــو  نتوقعــه  كنــا  أمــر 

والتعالــي االحتاللــي.

ــب ان  ــة يج ــا للرياض ــبابنا وابنائن ــة ش ــوب: »إن ممارس ــال اي وق

يكــون محاطــا بالحريــة واالمــان بعيــدا عــن المنغصــات التــي 

تضعهــا اســرائيل وتنافــي المواثيــق الدوليــة وتدلــل علــى 

ــا  ــة وقيمه ــات الدولي ــات والهيئ ــذه المؤسس ــتهتارها به اس

ــة  ــي حماي ــؤولياتها ف ــل مس ــب ان تتحم ــي يج ــة، والت النبيل

ــرورة  ــى ض ــا ال ــا  داعي ــع عليه ــم الواق ــع الظل ــا ورف اعضائه

رفــع »الكــرت األحمــر« فــي وجــه اســرائيل بمــا يســمح بــه 

القانــون الدولــي المتمثــل فــي وجــود حصانــة رياضيــة دولية 

للمؤسســات الرياضيــة الفلســطينية باعتبارهــا عضــوا فاعــال 

ــة . ــة الرياضي ــات الدولي ــذه المنظم ــي ه ف

كيف نواجه الهجمة الجديدة؟

ــدة  ــة الجدي ــذه الهجم ــطينيا ازاء ه ــوب فلس ــول المطل وح

والجهــات  الخارجــي  العالــم  الــى  التوجــه  أيــوب:  قــال 

ودول  الدوليــة  االولمبيــة  واللجــان  المعنيــة  الرياضيــة 

الوطنيــة  اللجــان  واتحــاد  الرياضــي  االســالمي  التضامــن 

ــل  ــل التدخ ــن اج ــد، م ــد الفه ــيخ احم ــة الش ــة برئاس االولمبي

انتهاكهــا  ووقــف  الدوليــة  المواثيــق  وصيانــة  وحمايــة 
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اســتنادا لمــا نصــت عليــه اللوائــح والمواثيــق الدوليــة بمــا 

يخــدم ويصــون حقوقنــا الثابتــة ورســالتنا االنســانية، وطالــب 

المعانــاة  لرفــع  العاجــل  التدخــل  ضــرورة  العالــم  ايــوب 

والرياضييــن  الرياضــة  علــى  الواقــع  والظلــم  المســتمرة 

المتواصلــة  االحتالليــة  االجــراءات  ولجــم  الفلســطينيين 

ــاالت  ــف ح ــؤولياتها ووق ــد مس ــات عن ــذه الجه ــوف ه ووق

الرياضيــة،  الحركــة  ضــد  المســتمرة  االســرائيلية  التجــاوز 

التــي امتــدت لتشــمل عمليــات التزويــر فــي التاريــخ الرياضــي 

العشــرين. القــرن  ثالثينيــات  منــذ  الفلســطيني 

وأوضــح أيــوب ان خطــة التحــرك الفلســطيني لمواجهــة 

هــذه االجــراءات االحتالليــة بحيــث يكــون التحــرك مبنيــا 

ــن ردات  ــا ع ــون ناتج ــة وأال يك ــة ممنهج ــة علمي ــى خط عل

الفعــل االنفعاليــة اللحظيــة، وان يكــون هــذا التحــرك فاعــال 

ــة  ــي مخاطب ــة ف ــاالت المختلف ــات والمج ــي كل االتجاه ف

العالــم الخارجــي، واســتغالل هــذا الحــدث والبنــاء عليــه، 

ــة  ــة المعني ــات الدولي ــطيني للجه ــوت الفلس ــماع الص واس

وموافاتهــا بهــذه التصرفــات الهمجيــة التــي تســتهدف 

ــي. ــال الرياض ــي المج ــطيني ف ــان الفلس االنس

ــة  ــدأ بمخاطب ــب ان يب ــدث يج ــع الح ــي م ــر ان التعاط واعتب

الجهــات والمرجعيــات الدوليــة المعنيــة اســتنادا لقوانينهــا 

التــي تكفــل الحــق لشــعبنا بممارســة الرياضــة فــي اجــواء 

ــات  ــل االلي ــة وتفعي ــمل مخاطب ــا يش ــتقرة، كم ــة ومس امن

ــن  ــة م ــة الدولي ــة االولمبي ــن اللجن ــار قواني ــي اط ــة ف المتاح

ورفــع  االولمبــي،  الميثــاق  احتــرام  اســرائيل  إلــزام  اجــل 

التحــرك  يشــمل  كمــا  الرياضيــة،  الحركــة  عــن  قيودهــا 

مقاطعــة  والوطنيــة  القاريــة  االولمبيــة  اللجــان  مطالبــة 

توجيــه  وكذلــك  االحتــالل  دولــة  فــي  الرياضــي  النشــاط 

واالتحــاد  العربيــة  االولمبيــة  اللجــان  التحــاد  الرســائل 

الرياضــي أللعــاب التضامــن االســالمي وغيرهــا مــن الجهــات 

المؤثــرة والفاعلــة.

وطالــب ايــوب بضــرورة اســتغالل وســائل االعــالم المحليــة 

التواصــل  ومنصــات  وشــبكات  المختلفــة،  والدوليــة 

العربيــة  الرياضيــة  الوفــود  مــع  واللقــاءات  االجتماعــي، 

والدوليــة التــي تــزور الوطــن المحتــل مــن اجــل شــرح معانــاة 

ــالل  ــوات االحت ــل ق ــن قب ــطينية م ــة الفلس ــة الرياضي الحرك

الالمســؤولة. وممارســاته 

االستمرار وعدم النكوص

ــطينيين  ــن الفلس ــوب للرياضيي ــه اي ــه وج ــام حديث ــي خت وف

ــوض  ــة النه ــي حال ــتمرار ف ــؤونهم االس ــى ش ــن عل والقائمي

ــدم  ــطينية وع ــة الفلس ــة الرياضي ــع الحرك ــتمرة لواق المس

والــذي  الفاعــل  الفلســطيني  الحضــور  واثبــات  النكــوص، 

االمــم  كاس  بطولــة  فــي  جديــد  موعــد  علــى  ســيكون 

االســيوية فــي كانــون الثانــي - ينايــر؛ مؤكــدا علــى ان هــذه 

ــة  ــن مواصل ــا ع ــن تثنين ــة ل ــات االحتاللي ــراءات والمنغص االج

رســالتنا  وايصــال  الوطنيــة  رياضتنــا  ورفــع  بدورنــا  القيــام 

االنســانية للعالــم الخارجــي.
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ردود أفعــال متعــددة غاضبــة وســاخطة ومســتنكرة، ردًا علــى 
مــا أقدمــت عليــه قــوات االحتــالل باقتحــام مقــر األولمبيــة، 
وتصــدر مشــهدها األميــر طــالل بــن بــدر ســعود، رئيــس اتحــاد 
خــالل  مــن  المبادريــن  اول  وكان  العربيــة،  األولمبيــة  اللجــان 
رســالة خطيــة بعــث بهــا للــواء جبريــل الرجــوب، رئيــس اللجنــة 
ســلطات  إقــدام  فيهــا  اســتنكر  الفلســطينية،  األولمبيــة 

ــق. ــرف االحم ــذا التص ــكاب ه ــى ارت ــرائيلي، عل ــالل االس االحت

وجــاء فــي رســالة األميــر طــالل: إننــا إذ نســتنكر ونشــجب هــذه 
االعمــال، غيــر األخالقيــة، ألنهــا تشــكل تحديــا لقوانيــن حقــوق 
األولمبيــة  اللجــان  اتحــاد  فــان  األولمبــي،  والميثــاق  االنســان 
ــيق  ــبة بالتنس ــراءات المناس ــع اإلج ــذ جمي ــوف يتخ ــة س الوطني
معكــم للتقــدم لكافــة الجهــات األعضــاء فــي اتحــاد اللجــان 
ــة  ــة الدولي ــة األولمبي ــتنكار للجن ــجب واس ــكاوى وش ــع ش لرف
واألعضــاء العــرب فــي المكتــب التنفيــذي للجنــة األولمبيــة 
الدوليــة واالتحــادات الدوليــة ومجلــس وزراء الشــباب والرياضــة 
العــرب والســعي الصــدار قــرار يتضمن تجميــد عضوية إســرائيل 
فــي اللجنــة األولمبيــة الدوليــة الــى ان تنصــاع للقوانيــن الدوليــة 

ــاق األولمبــي. والميث

عــز وجــل،  الــى اهلل،  بالتضــرع  األميــر طــالل رســالته  وختــم 
ان ينصــر الشــعب الفلســطيني، وان ينــال حقوقــه الكاملــة 
ــدس  ــا الق ــتقلة وعاصمته ــطينية المس ــه الفلس ــة دولت بإقام

الشــرقية.

االتحــاد  رئيــس  والرياضــة،  للشــباب  المفــوض  الوزيــر  وأدان 
الســديري،  الهــادي  الدكتــور  العربيــة،  للمالكمــة  الدولــي 
االعتــداء الغاشــم فــي بيــان جــاء فيــه: »تلقينــا بــكل أســف خبــر 
اقتحــام جيــش االحتــالل اإلســرائيلي مقــر اللجنــة األولمبيــة 
ــذا  ــا، وه ــى موظفيه ــداء عل ــا واالعت ــث به ــطينية والعب الفلس
مخالــف لــكل القوانيــن الدوليــة ومبــادئ الميثــاق األولمبــي 

األولمبيــة. والحركــة 

اإلســرائيلي  اإلعتــداء  هــذا  ونشــجب  نســتنكر  »إننــا  وأضــاف: 
ــكل  ــا تش ــة، ألنه ــر األخالقي ــال غي ــذه االعم ــل ه ــم، ومث الغاش
ألن  األولمبــي،  والميثــاق  االنســان  حقــوق  لقوانيــن  تحديــا 
ــم إن  ــة، ث ــة الدولي ــي اللجن ــمي ف ــو رس ــطين عض ــة فلس دول
ــة  ــر اللجن ــعوب ومق ــن الش ــارب بي ــة والتق ــزرع المحب ــة ت الرياض
األولمبيــة الفلســطينى ليــس مصنعــا لصواريــخ ليتــم اقتحامه 
االتحــادات  كافــة  مــن  نطلــب  لذلــك  العســكرية،  بالقــوة 
العربيــة والدوليــة التضامــن الكامــل مــع اللجنــة األولمبيــة 
الحقوقيــة  المنظمــات  أيــن  هنــا،  ونتســاءل،  الفلســطينية، 
الدوليــة التــى تتباهــى بحقــوق االنســان والديمقراطيــة الزائفــة 

وال تنــدد بمثــل هــذه الممارســات الغاشــمة«.

األولمبيــة  اللجنــة  نظمــت  الجنوبيــة،  المحافظــات  فــي 
ــة  ــادات، وقف ــة واالتح ــرة الرياضي ــع األس ــدة م ــاركة حاش بمش
احتجاجيــة اســتنكارًا لتصــرف االحتــالل، الــذي يعــد انتهــاكً 

األولمبــي. للميثــاق  واضحــً 

أبرز ردود األفعال

الدكتور الهادي السديرياألمير طالل بن بدر سعود
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فقــد أصــر االحتــالل فــي المدينــة علــى ممارســة عنجهيتــه 

المألوفــة والتــي أصبحــت نهجــا راســخا يعتبــر بمثابــة عقيدة 

بحــق  المتواصلــة  اعتداءاتــه  االحتــالل  خاللهــا  مــن  ينفــذ 

ــمومه  ــث س ــدس ويب ــة الق ــي مدين ــن ف ــة والرياضيي الرياض

ــي  ــازات الت ــرة االنج ــق ومحاص ــلة لتطوي ــة فاش ــي محاول ف

رصعهــا نجــوم األنديــة واألكاديميــات والمؤسســات فــي 

ــات  ــن سياس ــمه م ــم رس ــا ت ــا م ــن خالله ــذوا م ــة نف المدين

الرياضيــة  االتحــادات  وأقرتهــا  حددتهــا  وخطــط  وبرامــج 

اللجنــة  عــن  المنبثقــة  األخــرى  والهيئــات  الفلســطينية 

االولمبيــة الفلســطينية والمجلــس األعلى للشــباب والرياضة 

إضافــة الــى االنشــطة المحليــة التــي تصــدت لها مؤسســات 

مقدســية تقدمهــا كل مــن رابطــة أنديــة القــدس وتجمــع 

ورابطــة  الــرواد  وملتقــى  الرياضيــة  لإلتحــادات  قدســنا 

قدامــى الالعبيــن وعــدد مــن األكاديميــات الفاعلــة باالضافة 

الــى األنديــة وبطوالتهــا الداخليــة وبــرج اللقلــق – الموظفيــن، 

ــالت  ــة العائ ــي بطول ــى التوال ــي عل ــام الثان ــم للع ــذي نظ ال
ــم  ــا ل ــا الفت ــورا جماهيري ــتقطبت حض ــي اس ــية الت المقدس
ــن  ــة م ــدة القديم ــاء البل ــي احي ــاهم ف ــل س ــه مثي ــبق ل يس
القــدس وحــول أمســياتها المظلمــة الــى فعاليــات رياضيــة 

ــزة. ــدة وممي حاش

الرياضــة  لرمــوز  تكريمــي  فرملــة حفــل 
والثقافة بســبب رعاية الســلطة الوطنية 

ــه الفلســطينية ل

معيقــات  علــى  تــرد  القــدس 
ــطة  ــن األنش ــد م ــال بالمزي االحت

والشــبابية الرياضيــة 

كتب منير الغول:

تجــاوزات خطيــرة لكافــة الخطــوط واجــراءات ســافرة واعتــداءات آثمــة وغيــر مســبوقة علــى مركــز اشــعاع الرياضــة 

ــي  ــة الت ــورة القاتم ــي الص ــذه ه ــدس، ه ــة الق ــداد مدين ــاء واألج ــة األنبي ــة ومدين ــة الوطني ــب العاصم ــي قل ــطينية ف الفلس

ــل  ــدار فاص ــات وبج ــن كل االتجاه ــرة م ــة المحاص ــي المدين ــت، ف ــوام خل ــى، وأع ــام مض ــالل ع ــا خ ــالل فرضه ــاول االحت ح

يمنــع تواصلهــا بشــكل ســلس ومــرن مــع باقــي المحافظــات فــي ختــام عــام جديــد مليــىء باالثــارة والحيويــة والنشــاطات.
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يــرق  لــم  المقدســي  والشــبابي  الرياضــي  النشــاط  هــذا 
وحواجــز  ومعوقــات  تنغيــص  دون  يمــر  أن  لإلحتــالل 
واعتــداءات ســافرة ففــي الوقــت الــذي ال زال فيــه نــادي 
ــال  ــذا الح ــنوات وك ــدة س ــذ ع ــا من ــرب مغلق ــن الع الخريجي
بالنســبة لنــادي اســالمي ســلوان بقــرارات ممــا يســمى وزيــر 
بحــق  أخــرى  محاولــة  جــرت  االســرائيلي  الداخلــي  األمــن 
نــادي ســلوان الرياضــي فقــد تــم اغــالق مقــر النــادي لمــدة 
خمســة أيــام واعتقــال عــدد مــن كــوادره وادارييــه مــن قبــل 
شــرطة االحتــالل علــى خلفيــة نشــاط شــبابي اجتماعــي 

نظمــه النــادي .

ــه دوري  ــذي حقق ــل ال ــاح الهائ ــد النج ــق وبع ــرج اللقل ــي ب وف

االحتــالل  شــرطة  اقتحمــت  الثانيــة  المقدســية  العائــالت 

يــوم المبــاراة النهائيــة الملعــب وازالــت كافــة »اليافطــات« 

التشــجيعية والتحفيزيــة دون أي مبــرر باســتثناء انزعاجهــا مــن 

هــذا التواجــد الالفــت لجماهيــر الرياضــة وأبنــاء مدينــة القدس.

ولــم تقــف ممارســات االحتــالل عنــد هــذا الحــد فقــد منعت 

الســلطات االســرائيلية أيضــا حفــال لتكريــم عــدد مــن رمــوز 

بحجــة  الفلســطينية  العاصمــة  فــي  والثقافــة  الرياضــة 

ــة  ــطينية اضاف ــة الفلس ــلطة الوطني ــل الس ــن قب ــه م رعايت

العتقــال عــدد مــن العبــي األنديــة المقدســية واحتجازهــم 

ــة.. ــرات طويل لفت

هــذه التعديــات التــي يمارســها االحتــالل بشــكل منظــم 

عــام  بشــكل  الفلســطينية  الرياضــة  ضــد  ومــدروس 

والرياضــة المقدســية علــى نحــو خــاص تأتــي متزامنــة مــع 

اجــراءات احتالليــة علــى أرض الواقــع مــن خــالل جــدار الفصل 

ــة  ــل اضاف ــن التواص ــطينية م ــر الفلس ــرم الجماهي ــذي يح ال

النشــاط  فــي  والتدخــل  المالعــب  حرمــة  علــى  لالعتــداء 

ــوع  ــيل للدم ــاز المس ــل الغ ــاء قناب ــالل  الق ــن خ ــي م الرياض

والمحــرم دوليــا باتجــاه رواد المالعــب فــي جبــل الزيتــون 

وســلوان وبــرج اللقلــق وأبنــاء القــدس وصورباهــر وابــو ديــس 

واســتاد فيصــل الحســيني .
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كــرة القــدم مــن النوافــذ الرئيســية التــي نطــل مــن خاللهــا 
ــطينية،  ــة الفلس ــه الرياض ــت إلي ــذي وصل ــور ال ــدى التط ــى م عل
األول  الوطنــي  المنتخــب  واســتطاع  األخيــرة،  الســنوات  فــي 
واالولمبــي أن يفرضــا حضورهمــا علــى الســاحة القاريــة، وتجلى 
ذلــك، بوضــوح، مــن خــالل وصــول »الفدائــي الكبيــر« المرتبــة ٧٣ 
علــى ســلم التصنيــف الدولــي الصــادر عــن »الفيفــا«، فــي حيــن 
بلــغ »الفدائــي األولمبــي« الــدور ربــع النهائــي فــي نهائيــات أمــم 
اســيا، وكان قــاب قوســين او ادنــى مــن التأهــل للمربــع الذهبــي.

علــى  الثانيــة  للمــرة  العبــور  تذكــرة  حجــز  الكبيــر«  »الفدائــي 
التــي ســتقام فــي شــهر  التوالــي فــي بطولــة كأس آســيا، 
كانــون الثانــي - ينايــر باإلمــارات، كمــا صعــد المنتخــب األولمبــي 

إلــى تصفيــات الــدور الثانــي مــن أولمبيــاد طوكيــو، وال يقــل 
نظيــره النســوي عــن شــأنً فهــو اآلخــر تأهــل للــدور الثانــي مــن 

األولمبيــة. التصفيــات 

قبــل خمســة أعــوام، قطــف منتخبنــا الوطنــي ثمــرة مــا زرعــه، 
مــن خــالل التتويــج بــكأس التحــدي ليتأهــل، مباشــرة، للنســخة 
الســابقة مــن البطولــة القاريــة، التــي أقيمــت فــي أســتراليا، 
ولقــي المنتخــب حينهــا حفــاوة اســتقبال مــن أبنــاء الجاليــة 
الفلســطينية المقيمــة هنــاك، عــززت فــي األذهــان مــدى تعلــق 

ــة.  ــم الوطني ــطينيين برموزه الفلس

باحتاللــه  للنهائيــات،  مباشــر  بشــكل  الفدائــي  يتأهــل  اليــوم، 
مركــز وصافــة المجموعــة، بفــارق األهــداف عــن نظيــره العمانــي.

»الفدائي«.. ظهور ثان في نهائيات
أمم آسيا بآمال وطموحات مشروعة
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اتحــاد الكــرة شــكر الجماهيــر الفلســطينية التــي آزرت الفدائــي 
فــي رحلتــه نحــو المحطــة اآلســيوية األبــرز، مثلمــا شــكر شــركة 
ــة  ــقة لمواصل ــر العاش ــا الجماهي ــب، ودع ــة المنتخ ــوال« راعي »ج
وقوفهــا إلــى جانــب »الفدائــي«، وفيمــا يلــي أســماء فرســان 

الوطــن الذيــن نالــوا شــرف تمثيــل فلســطين.  

رامــي حمــادة، تامــر صــالح، محمــد درويــش، جونثــان ســوريا، 
عــدي دبــاغ، عبــد اهلل جابر، شــادي شــعبان ، مصعــب البطاط 
ــو  ــق اب ــة ، توفي ــامح مالعب ــو ، س ــو براف ــم ، بابل ــد باس ، محم
حمــاد ، عبــد اللطيــف البهــداري ، خالــد ســالم ، خالــد عــزام 
، احمــد قطميــش ، عمــر قــدورة ، جــاك حبيشــة ، محمــد 
صالــح ، ســعدو عبــد الســالم ، مصطفــى كبيــر ، اليكســس 
نصــار ، ياســر اســالمي ، تامــر صيــام ، محمــود دحادحــة 

ــحادة . ــح ش ــود وادي وصال ــدوي ، محم ــي الب ،نظم

ــب:  ــر المنتخ ــن مدي ــي واإلداري: م ــان الفن ــون الطاقم ويتك
جبــر جباريــن ، المديــر الفنــي: نــور الديــن ولــد علــي ، مكــرم 
دبــوب، مســاعد مــدرب، فهــد عتــال مســاعد مــدرب، ســامر 
ــد  ــدات مع ــفيان عبي ــى، س ــراس المرم ــدرب ح ــرباتي م الش

بدنــي .

مصطفــى  المعالجــان  عقــل،  بــدر  د.  الطبــي:  الطاقــم 
مشــعطي. مصطفــى  و  مرعــي 

ناصــر عجــاج: الموفــد االعالمــي ، مســؤول عهــدة: هانــي 
عــوض واســامة عمــارة .

الســابعة  هــي  اآلســيوية،  البطولــة  مــن  المقبلــة  النســخة 
ــر،  ــي - يناي ــون الثان ــي 5 كان ــاتها ف ــتنطلق منافس ــرة، وس عش

وحتــى األول مــن شــباط - فبرايــر المقبــل.

لــكأس آســيا ٢٤  النهائيــة  البطولــة  ألول مــرة ســيلعب فــي 
منتخبــا، بعــد أن تمــت زيــادة عــدد الفــرق، وتــم توزيــع المنتخبات 
صاحبــا  الثانــي  للــدور  وســيتأهل  مجموعــات،  ســت  علــى 

مجموعــة. كل  مــن  والثانــي  األول  المركزيــن: 

وكان تأهــل للنهائيــات كال مــن: االمــارات، الســعودية، اســتراليا، 
اوزبكســتان،  الجنوبيــة،  كوريــا  تايالنــد،  اليابــان،  ايــران،  قطــر، 
كوريــا  لبنــان،   ، قيرغســتان  الهنــد،  الصيــن،  ســوريا،  العــراق، 
البحريــن،  عمــان،  فلســطين،  فيتنــام،  االردن،  الجنوبيــة، 

. اليمــن  الفلبيــن،   ، تركمنســتان 

اللقــاءات  مــن  بسلســلة  القــاري  للحــدث  اســتعد  الفدائــي 
التجريبيــة، والمعســكرات التدريبيــة، الداخليــة والخارجيــة، فقــد 
لعــب مــع المنتخــب العراقــي علــى اســتاد الشــهيد فيصــل 
الحســيني، وانتهــت المواجهــة لصالــح الضيــوف بثالثــة أهــداف، 
ثــم مــع منتخــب قيرغســتان وانتهــى اللقــاء بالتعــادل اإليجابــي 
بطولــة  لقــب  وحقــق  المنافــس،  أرض  علــى  لمثلــه،  بهــدف 

ــها. ــوج بكأس ــي ت ــة، الت ــالدش الودي بنغ

منتخبنــا الوطنــي فــرض، أيضــً، التعــادل اإليجابــي علــى نظيــره 
الصينــي، قبــل توجــه إلــى العاصمة القطريــة الدوحــة، المحطة 
عــدة  ســيتخلله  الــذي  لمعســكره،  األخيــرة  االســتعدادية 
لقــاءات وديــة مــع منتخبــات اليمــن، إيــران، العــراق، وقيرغســتان 

ــة. ــر بثنائي ــب األخي ــى المنتخ ــوق عل ــتان، وتف والباكس
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ســجلت الفارســة ليلــى المالكــي،  ابنــة الخمســة عشــر ربيعــً، 

مســتوى  علــى  الفروســية  رياضــة  فــي  فلســطين  اســم 

العالــم، بتتويجهــا بجائــزة »تحــدي الصعــاب«، التــي يمنحهــا 

االتحــاد الدولــي كل عــام، لفرســان كابــدوا أصعــب الظــروف 

وهــم يمارســون رياضــة الفروســية.

ــرح  ــي ط ــحين الت ــن المرش ــدة م ــت واح ــي كان ــى المالك ليل

االتحــاد الدولــي اســمها لالســتفتاء علــى موقعــه الرســمي 

لمــدة عشــرة أيــام لتحــوز علــى أعلــى نســبة تصويــت، نظــرا 

لثــراء تجربتهــا واصرارهــا علــى المضــي قدمــً فــي هــذا اللون 

مــن الرياضــة حتــى فــي ظــل اصعــب الظــروف واقســاها.

وكان اتحــاد الفروســية عــّرف الفارســة المالكــي بنبــذة علــى 

ــاة يافعــة مــن فلســطين،  النحــو التالــي: ليلــى المالكــي فت

الخامســة،  الفروســية، منــذ ســن  رياضــة  بــدأت ممارســة 

رياضــة  ممارســة  علــى  والنســاء  الفتيــات  وشــجعت 

الفروســية، ولعبــت دورًا فــي مســاعدة األطفــال وفئــة ذوي 

االحتياجــات الخاصــة علــى ركــوب الخيــل والتعامــل معهــا.

تعمــل  المالكــي  ايضــً:  التعريفيــة  النبــذة  فــي  وجــاء 

بنشــاط  ودأب علــى نشــر رياضــة الفروســية فــي فلســطين، 

بلدهــا  تمثــل  وان  الظــروف،  كافــة  تذلــل  ان  واســتطاعت 

فــي المســابقات الدوليــة، رغــم انهــا ال تملــك حصانــا خاصــا 

وضعت الفروسية الفلسطينية فوق الخارطة الدولية

ليلى المالكي.. فارسة جامحة 
»تتحدى الصعاب« وُتتوج 

بجائزتها العالمية

مــن  خيــاًل،  تســتأجر  وكانــت  بهــا، 

اجــل المشــاركة، إنهــا مثــال رائــع 

شــيء  وال  واإلرادة،  للتصميــم 

ــه،  ــق أهداف ــن تحقي ــرء م ــع الم يمن

خصوصــً اذا تســلح بــاالرادة الصلبــة 

القويــة. والعزيمــة 

فــي العاصمة البحرينيــة، المنامة، 

ســبعين  مــن  أكثــر  وبحضــور 

االتحــاد  أعلــن  وطنيــا،  اتحــادا 

للفروســية،  الدولــي 

ليلــى  الفارســة  فــوز 

. لكــي لما ا

الســفير  الحفــل  وحضــر 

الفلســطيني فــي البحريــن، خالــد العــارف وعقيلتــه، إلــى 

ــدة  ــر عبي ــن الس ــاد، وامي ــس االتح ــارة، رئي ــود جب ــب محم جان

ــا  ــي ووالدته ــد المالك ــى، رائ ــة ليل ــد الفارس ــب ووال المحتس

وشــقيقها وطاقــم مــن ســفارة فلســطين وعــدد مــن 

البحريــن. فــي  الفلســطينية  الجاليــة 

وأكــدت المالكــي أنهــا ســتواصل العمــل، مــن أجــل الوصــول 

والتحديــات  الظــروف  كل  رغــم  وحلمهــا،  هدفهــا  إلــى 
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التــي تواجههــا، وكفتــاة لديهــا الســعي والشــغف 

لالســتمرار فــي ممارســة رياضــة الفروســية .

وفــي هــذا الصــدد، أعــرب اتحــاد الفروســية عــن فخــره 

المالكــي،  ليلــى  أمثــال:  يافعيــن  فرســان  بوجــود 

لديهــم الطمــوح الكبيــر فــي الوصــول الــى العالميــة، 

وتســجيل اســم فلســطين فــي المحافــل الدوليــة، 

إلــى أن االتحــاد يحــاول مــن خــالل تنظيــم  مشــيرًا 

الفرســان  يناســب  منــاخ  تهيئــة  المحليــة،  بطوالتــه 

الخارجيــة. للمشــاركات 

مــن  العديــد  فــي  المالكــي  الفارســة  وشــاركت 

إلــى  أحيانــا،  تضطــر،  وكانــت  الخارجيــة،  األحــداث 

ــدرب  ــن دون م ــفر م ــارج، والس ــن الخ ــل م ــتعارة خي اس

مشــرف، بهــدف تمثيــل فلســطين وصقــل خبراتهــا 

ــارى  ــذل قص ــى ب ــه ال ــن أبنائ ــاج م ــز، ويحت ــن عزي فالوط

جهدهــم، مــن اجــل تمثيلــه خيــر تمثيــل، والوصــول بــه 

الــى أرفــع الدرجــات.
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كــرة الطائــرة لعبــة شــعبية، تحظــى بجماهيريــة طاغيــة فــي فلســطين، التــي لهــا تاريــخ 

ــي،  ــرن الماض ــبعينيات الق ــي س ــرة ف ــرة الطائ ــاد لك ــس أول اتح ــة، إذ تأس ــع اللعب ــل م طوي

وكان المنتخــب الفلســطيني يشــارك فــي البطــوالت العربيــة بالعبيــن جميعهــم مــن 

الشــتات، وأعيــد تأســيس االتحــاد العــام ١99٣ علــى أنقــاض االتحــاد القديــم، بعــد تشــكيل 

ــه، إنطالقــً مــن  الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ليبــدأ المشــاركات الرســمية فــي العــام ذات

ــن. ــي البحري ــة ف ــة العربي البطول

كــرة الطائــرة فــي فلســطين، كانــت حتــى منتصــف التســعينيات اللعبــة الشــعبية رقــم )١(، وفــي 

ــى  ــرة عل ــرة الطائ ــاد الك ــل اتح ــطين، حص ــي فلس ــام ف ــي الع ــتفتاء الرياض ــالل اإلس ــام ١995 وخ الع

المركــز األول، وكان الفــارق بينــه وبيــن اتحــاد كــرة القــدم، صاحــب المركــز الثانــي 9 نقــاط، أي فــارق 

ــر، مقياســيً بشــعبية كــرة القــدم الطاغيــة فــي كل دول العالــم. كبي

ــً فــي الضفــة الغربيــة، منهــا ١٠ فــي  ــرة نحــو ٤٠ نادي يبلــغ عــدد األنديــة المنتســبة التحــاد الكــرة الطائ

الدرجــة الممتــازة، و١٢ فــي األولــى، والباقــي فــي المناطــق، بعــد إلغــاء الدرجتيــن الثانيــة والثالثــة العــام 

٢٠١٤ لرفــع منســوب المنافســة مــن جهــة، وألن بعــض الفــرق أصبحــت مجــرد »اســم« دون أي فاعليــة أو 

مشــاركة، أمــا فــي قطــاع غــزة فعددهــا يقــارب الـــ٣٠ ناديــُا للدرجــات المختلفــة.

ــر  ــق األكث ــه الفري ــطين، إذ أن ــي فلس ــة ف ــوالت اللعب ــرش بط ــى ع ــع عل ــنجل، يترب ــادي س ــق ن وال زال فري

حصــدًا لأللقــاب، برصيــد )٢٠( لقبــً )رقــم قياســي( موزعــة النحــو التالــي: )٨( كأس، )5( دوري، )٦( ســوبر، 

)١( درع، أمــا فــي قطــاع غــزة فيعتبــر »الصداقــة« األكيــر نيــاًل لأللقــاب برصيــد )١٦( لقبــً.

طائرة سنجل تهيمن على بطوالت الرجال..
وإبداع تتسّيد »السيدات«

إسدال الستار على موسم 
استثنائي واإلستعداد لـ»روزنامة« 

مكثفة وغنية لـ»2019«
كتب محمـد الرنتيسي - الناطق اإلعالمي التحاد الكرة الطائرة:
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موسم 2018 .. هيمنة سنجاوية:

أقــام اتحــاد الكــرة الطائــرة، كافــة بطــوالت 

الموســم ٢٠١٨/٢٠١٧، وجمــع فريــق نــادي ســنجل 

ثالثيــة الموســم، فحصــل علــى األلقــاب التاليــة:

كأس الســوبر علــى حســاب جيــوس )١/٣(،   -

وأقيمــت البطولــة فــي الســادس عشــر مــن 

تمــوز ٢٠١٨.

كأس فلســطين وحملــت لهــذا العام اســم   -

ــت  ــا أقيم ــة« لكونه ــس الرمضاني »كأس الرئي

المبــارك،  رمضــان  شــهر  خــالل  مــرة  ألول 

وجــاءت أيضــً علــى حســاب جيــوس )٠/٣(.

الــدوري الممتــاز، بعــد أن تصــدر ســنجل الــدور   -

ــاء  ــي، وج ــع الذهب ــات المرب األول، ومنافس

وجيــوس  ثالثــً  والقــوات  ثانيــً  عــزون 

رابعــً، وبقيــت فــرق: فقوعــة، كفــر 

دوري الدرجة األولى:

ناديــً، وســجلت   )١١( البطولــة  شــارك فــي 

بفريــق  ممثلــة  واحــدة  انســحاب  حالــة 

ــروب،  ــع الع ــً م ــط إداري ــذي هب ــاس، ال مخم

صاحــب الترتيــب األخيــر، وبقيــت فــرق: رنتيــس، 

ــون،  ــك، جلب ــت فوري ــل، بي ــوان، ت ــر دب ــون، دي رم

األولــى،  الدرجــة  فــي  عــوا،  وبيــت  رحــال،  واد 

بينمــا صعــد فريقــا عصيــرة القبليــة، والنزلــة 

الشــرقية إلــى الدرجــة الممتــازة.

ثلــث، جينصافــوط، وكفــر ثلــث فــي الدرجــة 

الممتــازة، إضافــة إلــى فــرق المربــع الذهبــي، 

إلــى  بلــوط وإماتيــن  بينمــا هبــط فريقــا ديــر 

الدرجــة األولــى.

فريق نادي سنجل

المناطق:

دوري  النصــف  بنظــام  مــرة  ألول  أقيمــت 

ــابق  ــي الس ــر ف ــت تقتص ــد أن كان ــن، بع لمجموعتي

علــى شــكل تجمــع واحــد، وشــارك بالــدوري )٢٠( 

إلــى  فريقــً، وتأهــل فريقــا جلبــون وديــر دبــوان 

األولــى. الدرجــة 
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الدوري النسوي:

فريق إبداع النسوي المتوج بالبطولة

ــة  ــوي بطريق ــدوري النس ــة ال ــاد بطول ــام االتح ــرة أق ألول م

إبــداع  فريــق  وتــوج  مراحــل،  ثالثــة  وعلــى  دوري،  النصــف 

باللقــب، لينــال البطولــة رقــم )١٢( فــي تاريخه »رقم قياســي« 

علمــً بأنــه الفريــق الوحيــد الــذي جمــع كافــة بطــوالت الكرة 

ــً. ــة ثاني ــادي الزاوي ــل ن ــيدات، وح ــرة للس الطائ

كأس السيدات:

حملــت البطولــة اســم العبــة إبــداع الراحلــة إخــالص قراقــع، 

ــن  ــرج اب ــادي م ــى ن ــوزه عل ــد ف ــب بع ــداع باللق ــادي إب ــوج ن وت

عامــر فــي المبــاراة النهائيــة )١/٣(.

كأس السوبر للسيدات:

أقيمــت البطولــة ألول مــرة، وأحــرز فريــق نــادي إبــداع اللقــب، 

بعد فوزه على مرج ابن عامر )٠/٣(. 

كأس الناشئين:

أقيمــت علــى مالعــب النبــي اليــاس، بمشــاركة )٨( فــرق، 

وتــوج بلقبهــا نــادي جيــوس بعــد فــوزه فــي المبــاراة النهائيــة 

ــنجل )٢/٣(. ــى س عل

الكرة الطائرة المصغرة:

بطــوالت  ثــالث  المصغــرة،  الطائــرة  الكــرة  لجنــة  أقامــت 

البيــرة،  فــي  أســعد  ماجــد  صالــة  فــي  األولــى  مركزيــة، 

لمناســبة مئويــة اللجنــة األولمبيــة العالميــة، وبطولتــان فــي 

ــنوات  ــرور ٨ س ــبة م ــدس، لمناس ــا بالق ــا وعنات ــن حزم كل م

علــى تأسيســها.

المشاركات الخارجية:

ــق  ــى حق ــرن، حت ــف ق ــطينية نص ــرة الفلس ــرة الطائ ــرت الك انتظ

ــة،  ــاركاته العربي ــخ مش ــي تاري ــه ف ــوز ل ــي أول ف ــب الوطن المنتخ

ــاب  ــى حس ــك عل ــً، وذل ــل )٢5( عام ــن قب ــي البحري ــى ف ــذ األول من

التــي  العربيــة،  البطولــة  منافســات  ضمــن  األردنــي،  المنتخــب 

احتضنتهــا جمهوريــة مصــر خــالل شــهر تشــرين أول/ أكتوبــر ٢٠١٨.

ــة  ــي البطول ــاطئية، ف ــرة الش ــرة الطائ ــب الك ــارك منتخ وش

ــارك  ــا ش ــدول األول، كم ــن ال ــرج م ــر، وخ ــي الجزائ ــة ف العربي

فــي البطولــة اآلســيوية فــي إندونيســيا ووصــل للــدور الثانــي 

ــه. ــي تاريخ ــرة ف ألول م

اللجنة الفنية:

ــكيل  ــم تش ــث ت ــرة، حي ــرة الطائ ــاد الك ــد إلتح ــود جدي مول

اللجنــة الفنيــة لإلتحــاد، وتضــم تحــت لوائهــا »لجنــة التدريــب 

والتطويــر« وأقامــت عــدة دورات تدريبيــة للمدربيــن والحــكام 

المســتجدين، فــي جامعــات: اإلســتقالل فــي أريحــا، والنجــاح 

الوطنيــة فــي نابلــس، وخضــوري فــي طولكــرم، وحاضــر بها: 

رافــي عصفــور، رانــي عصفــور، أيمــن عــودة، حســين قدومــي 

للمدربيــن، وأزهــر خطاطبــة وتيســير عالونــة للحــكام.

اللجنة اإلعامية:

تــم تشــكيل لجنــة إعالميــة لإلتحاد، يشــرف عليهــا المفّوض 

اإلعالمي لالتحاد محمـــد الرنتيســي، وتضم:

وحــدة  المرئــي،  اإلعــالم  وحــدة  المقــروء،  اإلعــالم  وحــدة 

ــا  ــرف عليه ــي: ويش ــالم الرقم ــدة اإلع ــموع، وح ــالم المس اإلع

حســين غفــري، وحــدة التصويــر: ويشــرف عليهــا إبراهيــم عطــا.
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- دوري األولــى والممتــازة / الضفــة وغــزة ٧/٢٦- ٢٦/٢٠١9/9 + 
.٢٠١9/٧/١  -/٣/١

- بطــل فلســطين ضفــة وغــزة / ناشــئين + رجــال + شــواطىء 
.٢٠١9/١٠/٢5 /

- دوري السيدات / الضفة ١٠/١٨- 5/١١/٢٠١9.

- المشاركات الخارجية:

- بطولة األندية العربية / تونس ٢/١٢/٢٠١9.

- بطولة المنتخبات العربية ٢٠٠١ / السعودية ٨/١5/٢٠١9.

- بطولة الشواطىء الدولية ٤ X ٤ / أميركا ١٠/١٠/٢٠١9.

- البطولة اآلسيوية أقل من ٢٣ / ماليزيا ١١/٣/٢٠١9.

- البطولة اآلسيوية للرجال / إيران ١٣- ٢١/٢٠١9/9.

- بطولة الشواطىء / ُعمان ٢١- ٨/٢٤/٢٠١9.

دورات التطوير وبناء القدرات:
للمدربيــن  التدريبيــة  الــدورات  مــن  عــدد  تنظيــم  ســيتم 
مختلــف  فــي  العــام  مــدار  علــى  المســتجدين  والحــكام 
الجامعــات الفلســطينية، إضافــة إلــى دورات دوليــة، ودورات 
بــدورات  لإلالتحــاق  وإيفــاد مدربيــن وحــكام  ترشــيح دولــي، 

الوطــن. خــارج  متقدمــة 

 

أجندة 2019:
والتــي   ،٢٠١9 العــام  »رزنامــة«  الطائــرة  الكــرة  اتحــاد  أشــهر 
المختلفــة،  واألنشــطة  بالبطــوالت  وغنيــة  حافلــة  جــاءت 

التالــي: النــو  وهــي مجدولــة علــى 

دوري المناطق / الضفة الغربية ١/١١ - ٢/١١/٢٠١9.   -

ــزة  ٢٠٠١ /  ٤ - ١/١5/٢٠١9 + ١-  ــة وغ ــئين / الضف ــة الناش بطول   -
.٢٠١9/١٢/١5

- بطولة الشواطىء / الضفة وغزة  ٦/٢5/٢٠١9 + ١- ٧/٨/٢٠١9.

بطولة الشباب ٢٠٠٠ / الضفة ٦- ٢/٢٠/٢٠١9.   -

بطولة الناشئات ٢٠٠٢ / الضفة ٢/١٣/٢٠١9.   -

بطولة الدرع لكل الدرجات / الضفة ١5 - ٢/٢٨/٢٠١9.   -

سيدات أقل من ٢٠ / الضفة ٢٠- ٢/٢٨/٢٠١9.  -

ناشئات أقل من ١٨ / الضفة ٣/١/٢٠١9.  -

شباب تحت ٢٣ / الضفة 5- ٤/١5/٢٠١9.  -

-  أطفال ٢٠٠٤ / الضفة ١5/٢٠١9/5.

كأس فلسطين للسيدات / الضفة ١٤- ٦/٢٢/٢٠١9.   -

كأس السوبر للرجال / الضفة وغزة ٦/٣٠/٢٠١9 + ٢/١/٢٠١9.   -

كأس السوبر سيدات / الضفة ٧/٣/٢٠١9.   -

الضفــة وغــزة   / للرجــال  كأس فلســطين    -
.٢٠١9/5/5  +  ٢٠١9/٧/٢٠  -5
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اتحاد كرة السلة.. انطالقة واعدة برؤيا أقرب الى االحتراف

اول الغيث تتويج فريق ارثوذكســي 
بيت لحم بكأس فلســطين

االتحــاد جهــز »رزنامــة« زاخــرة، تتضمــن المحــاور الفنيــة 

واإلداريــة، بيــن شــقي الوطــن، وتركــز علــى تفعيــل شــأن 

ــتمراريتها. ــا واس ــى ديمومته ــاظ عل ــة، والحف اللعب

علــى صعيــد المســابقات، مــن المقــرر ان ينظــم االتحــاد 

ــة  ــن فئ ــدءًا م ــوالت، ب ــن البط ــلة م ــم، سلس ــذا الموس ه

العمريــة،  الفئــات  بكافــة  مــرورًا  والســيدات،  الرجــال، 

ــن  ــي، م ــب الوطن ــة المنتخ ــادة هيكل ــى إع ــيعمل عل وس

مــن  الالعبيــن  أبــرز  ســيجمع  تدريبــي  معســكر  خــالل 

المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة، الختيــار األفضــل، مــن 

ــي  ــة، الت ــل الخارجي ــي المحاف ــطين ف ــل فلس ــل تمثي اج

وسينســحب  آســيا،  كأس  تصفيــات  أقربهــا  وســيكون 

ــرى. ــات األخ ــى الفئ ــر عل األم

اتحــاد اللعبــة ســوف يولــي، أيضــً، اهتمامــً بفئــة البراعــم، 

ــن  ــاًل ع ــرة«، فض ــلة المصغ ــرف بـــ »الس ــا ُيع ــالل م ــن خ م

ــتها،  ــوم منافس ــي تق ــي«، الت ــلة الثالث ــة »الس ــال لعب إدخ

فقــط، علــى مشــاركة ثالثــة العبيــن مــن كل فريــق فــي 

ــدة. ــاراة الواح المب

علــى صعيــد الــدورات، ســينظم االتحــاد دورات تحكيــم، 

مــن أجــل ضخــم حــكام جــدد، وتنشــيط الحــكام بصورة 

االتحــاد توجــه يتضمــن تنظيــم  لــدى  مســتمرة، ويوجــد 

ــات. ــكام والمباري ــي الح ــى بمراقب دورات تعن

بالتنســيق مــع االتحــاد الدولي، ســوف تتــاح الفرصــة للمدربين 

المحلييــن مــن اجــل المشــاركة في دورات رســمية، ســتنظم 

فــي فلســطين بهــدف االرتقاء بالمســتوى الفنــي للمدربين.

وال يتوقــف طمــوح االتحــاد عنــد هــذا الحــد، بــل ســتعقد 

كتابــة  تتضمــن  باالعــالم،  خاصــة  ودورات  إســعاف،  دورات 

التقاريــر الخاصــة بلعبــة كــرة الســلة، ودورات تســويق بحيــث 

تشــرف عليهــا اللجــان ذات االختصــاص.

بطولــة  كانــت  الموســم،  هــذا  االتحــاد  أنشــطة  باكــورة 

لحــم،  بيــت  أرثوذكســي  نــادي  بهــا  تــوج  التــي  الــكأس، 

ــباب  ــز ش ــى مرك ــوزه عل ــد ف ــه، بع ــي تاريخ ــى ف ــرة األول للم

قلنديــا، الــذي بــرز بصــورة الفتــة فــي الموســم الماضــي، مــع 

ــازة، وتتوجــه بهــا، مــا  ــة دوري الدرجــة الممت صعــوده لبطول

أتــاح لــه المنافســة فــي بطولــة األنديــة العربيــة، التــي جــرت 

مطلــع شــهر تشــرين األول/اكتوبــر الماضــي فــي لبنــان.

مواجهتــي  مــدار  علــى  متكافئــً  أداًء  قدمــا  الفريقــان 

ــا  ــم قلندي ــى، حس ــة األول ــي المواجه ــاب، فف ــاب واإلي الذه

لألرثوذكســي.  9٠ مقابــل  نقطــة   9٣ بـــ  لصالحــه  النتيجــة 

انطالقــة جديــدة التحــاد كــرة الســلة، بدأهــا هــذا العــام، وتحديــدًا فــي شــهر آب الماضــي، بانتخــاب مجلــس إدارة جديــد، 

يطمــح الــى نشــر اللعبــة علــى نطــاق واســع واالهتمــام بكافــة الفئــات.
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األرثوذكســي التلحمــي  انتفــض فــي مواجهــة اإليــاب، التــي 

بتحقيــق  وانــه مطالــب  الضغــط، ال ســيما  دخلهــا تحــت 

االنتصــار مــن أجــل التتويــج باللقــب الــذي عانقــه فــي نهايــة 

المطــاف فــي صالــة ســلفيت، بنتيجــة ٨5 نقطــة مقابــل ٦٤.

مــا لفــت االنتبــاه ان كــرة الســلة تحظــى بجماهيريــة طاغيــة، 

ــً  وتجلــى ذلــك بوضــوح، مــن خــالل مشــهدي الختــام، ذهاب

ــر الزاحفــة،  ــلفيت بالجماهي د غّصــت صالــة س ــً، فقــ واياب

غيــر مهتمــة ببعــد المســافة، أكان علــى نطــاق محافظــة 

القــدس، حيــث مخيــم قلنديــا لالجئيــن، أم بيــت لحــم، 

ــي. ــا األرثوذكس ــد مثله وق

ــأن  ــم ش ــن تعظي ــف م ــوف يضاع ــري س ــف الجماهي الزح

ــويقيً. ــً وتس ــدة، فني ــة األصع ــى كاف ــلة عل ــرة الس ك

فريق ارثوذكسي بيت لحم المتوج  بكأس فلسطين
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نــور داوود شــابة فلســطينية، ســارت وتســير بخطــى واثقــة أمــام جمهــور المتفرجيــن وســط منافســين جميعهــم مــن 

الرجــال، فــي رياضــة »دريفــت«، وهــي مــن العربيــات القليــالت اللواتــي يخضــن منافســات دوليــة.

تتقن اربع لغات وتدعو الفتيات لإلقبال على هذا اللون من الرياضة

نور داوود بطلة »دريفت« تتوق 
»للحرية« وتتمرد على مقولة: 

»الرياضة للشباب«

النشــاط  بهــذا  كثــر  شــغوفين  بيــن  مــن  شــاب  ويصيــح 
جالســين علــى مدرجــات تحيــط بباحــة اســمنتية يتنافــس 
فيهــا المتســابقون فــي مدينــة شــرم الشــيخ المصريــة فــي 

جنــوب ســيناء، »ال توجــد ســوى فتــاة واحــدة«.

نــور داوود )٢٧ عامــا( هــي مــن النســاء العربيــات القليــالت 
فــي  للمشــاركة  يؤهلهــن  بمســتوى  يتمتعــن  اللواتــي 
بطــوالت دوليــة لمســابقات »دريفــت« للســيارات التــي ظهــرت 
ــذه  ــل ه ــان. وتتمث ــي الياب ــي ف ــرن الماض ــبعينيات الق ــي س ف
الرياضــة القيــام بمنــاورات صعبــة ودقيقــة بســيارة مــزودة 
إلــى آخــر فــي  بمحــرك قــوي »لالنحــراف« بهــا مــن طــرف 

أالســمنتية. الســاحة 

تتمتــع نــور داوود بثقــة كبيــرة بالنفــس تجعلهــا ال تهــاب عــدد 
المشــاركين الذكــور الكبير.

وهــي  الفرنســية  بــرس«  »فرانــس  لوكالــة  نــور  وتقــول 
منــذ  »اعتــدت  المســابقة:  مــن  جولتيــن  بيــن  مبتســمة 
صغــري أن أكــون دائمــا بيــن الصبيــان للعــب كــرة القــدم أو 

المضــرب«. كــرة 

وتضيــف فيمــا تلتقــط العديــد مــن صــور الســيلفي لنشــرها عبــر 
حســابها علــى إنســتغرام »عندمــا كنــت صغيــرة كنــت أعشــق 

الســيارات وكانــت لــدي مجموعــة مــن الســيارات ألعــب بهــا«.

المعتــادة،  لــم تكــن تقــود ســيارتها  التــي  واضطــرت داوود 
إلــى االنســحاب فــي الجولــة الثانيــة مــن الســباق بســبب عطــل 
فــي المحــرك، لكنهــا رغــم ذلــك حصــدت جائــزة ألنهــا المــرأة 

الوحيــدة المشــاركة فــي الســباق.

نور داوود
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البداية في فلسطين

ولــدت نــور فــي واليــة تكســاس األميركيــة وعاشــت فــي القــدس 
حيــث تعلمــت فــي المدرســة الفرنســية وهــي تتحــدث أربــع لغــات. 

شــجعتني وجعلتنــي أصــل لمــا وصلــت إليــه اليــوم«.

وهــي كانــت تســتخدم ســيارة أمهــا فــي أولــى مشــاركاتها 
فــي مســابقات »دريفــت« فــي ســن الخامســة عشــرة.

وتؤكــد أن »النــاس بــدأوا يحترموننــي أكثــر عندمــا حققــت 
نجاحــا«.

عندمــا احتلــت داوود الســاحة االســمنتية التــي اســتحدثت 
أبهــرت  الشــيخ،  شــرم  فــي  الصحراويــة  البيئــة  وســط 
ــى  ــا عل ــادة وقدرته ــة القي ــي عجل ــا ف ــاهدين بتحكمه المش

الفتــا. أداًء  مقدمــة  بدقــة،  بالســيارة  االنحــراف 

فــي  معروفــة  باتــت  التــي  الفلســطينية  الشــابة  وتؤكــد 
ــوق  ــي أن التف ــتوى العالم ــى المس ــة عل ــذه الرياض ــاط ه أوس
ــادة  ــى قي ــا إل ــذي يحدوه ــد ال ــبب الوحي ــس الس ــي لي الرياض

الســيارة والمشــاركة فــي لعبــة »دريفــت«. 

وتوضــح قائلــة: »إننــا تحــت االحتــالل االســرائيلي وهــذا يدفعنــا 
لنقــود )الســيارات( حتــى نشــعر بالحريــة«.

يمثــل  »ال  ذكــوري  وســط  فــي  وجودهــا  أن  علــى  وتشــدد 
ــات  ــات أخري ــا فتي ــرى حوله ــل أن ت ــا تأم ــا، لكنه ــكلة« له مش
فــي هــذه اللعبــة »أتمنــى أن تكــون شــابات أخريــات معــي 
ونظهــر للعالــم الخارجــي أن العربيــات يســعين إلــى تحقيــق 

أحالمهــن«.

منــذ العــام ٢٠١٠، بــدأ شــغفها برياضــة »دريفــت« التــي راحــت 
ــش اآلن  ــي تعي ــا. وه ــد قوله ــى ح ــطين«، عل ــي فلس ــر ف »تنتش
ــي  ــاركة ف ــم للمش ــة والعال ــت المنطق ــا جاب ــي إال أنه ــي دب ف

مســابقات دوليــة.

وتتابــع بنبــرة فيهــا الكثيــر مــن التصميــم »فــي البدايــة فــي 
هــذه  تفعليــن؟  مــاذا  لــي:  يقولــون  النــاس  كان  فلســطين، 
الرياضــة للشــباب، لكنــي لــم اســتمع ألحــد وفعلــت مــا أريــد«.

وتؤكــد الشــابة: »أهــم شــيء فــي حياتــي أمــي فهــي التــي 

سبيد سيستر
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فرضــت الرياضــة النســوية الفلســطينية حضورهــا علــى الســاحة المحليــة، فــي الســنوات األخيــرة، فــي ظــل حالــة الحــراك 

التــي تشــهدها الرياضــة المحليــة، ورغــم مــا تعانيــه الرياضــة النســوية مــن تضييــق بســبب الحصــار، وقيــود المجتمــع، تواصــل 

رياضيــات فلســطين ســعيهن لكســر الحواجــز، مــن أجــل إثبــات الــذات، علــى كافــة األصعدة، وفــي مختلــف األلعــاب، وقفزت 

الرياضــة النســوية أشــواطً بعــد أن أطلــق اإلتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم أول دوري كــرة نســوي العــام ٢٠٠٨ بمشــاركة ٨ 

. ق فر

الرياضة النسوية ..
مسافة االلف ميل تبدأ بخطوة

ــخصيتها،  ــل ش ــا وصق ــل تطويره ــن أج ــؤولين م والمس

إنجازاتهــا  لتحقيــق  الكافيــة  الفرصــة  وإعطائهــا 

الرياضيــة ووجــود داعميــن ومموليــن علــى الصعيــد 

المــادي، مــن أجــل إكمــال مســيرة الفتــاة الرياضيــة، 

ووجهــت مرجــان رســالة حثــت فيهــا الفتيــات علــى 

ممارســة الرياضــة، علــى اعتبــار أنهــا حــق مشــروع لهن.

سماح مرجان والحق المشروع

والمنتخبــات  األنديــة  مســؤولة  مرجــان،  ســماح  تقــول 

النســوية فــي اتحــاد الكــرة القــدم: »هنــاك تطــور ملحوظ 

للرياضــة النســوية فــي فلســطين ســواء علــى مســتوى 

ــر يعــود لرئيــس االتحــاد  دولــي أو محلــي والفضــل الكبي

اللــواء جبريــل الرجــوب والطواقــم العاملــة فــي اللجنــة 

للشــباب  االعلــى  والمجلــس  الكــرة  واتحــاد  االولمبيــة 

بجميــع  تطويراألنديــة  علــى  يعمــل  الــذي  والرياضــة 

أشــكالها وخاصــة الرياضــة النســوية«.

وأضافت:«بــال شــك يوجــد هنــاك تحديــات تواجــه الرياضــة 

ــر  ــز لتطوي ــاب الحاف ــد وغي ــادات والتقالي ــوية، كالع النس

الــذات«.

وشــدد علــى وجــوب العمــل علــى دعــم الفتــاة الرياضيــة 

وتوعيــة  واألكاديميــة  الفنيــة  الناحيــة  مــن  وتطويرهــا 

المجتمــع مــن خــالل تغييــر النظــرة المجتمعيــة الســائدة 

ــع  ــل والمجتم ــم األه ــة، ودع ــارس الرياض ــي تم ــاة الت للفت
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قائلــًة:  الســلة  كــرة  اتحــاد  العابد،عضــو  ميرنــا  وتحدثــت 

للرياضــة  فأصبــح  الســابق،  عــن  تغيــرت  اليــوم  »النظــرة 

الرياضيــة  الخريطــة  فــي  وبصمــة  مكانــة  النســوية 

الفلســطينية، ولكــن مــا زال هنــاك مــن ال يتقبــل الرياضــة 

الرجــال،  علــى  حكــر  المجــال  هــذا  ان  ويعتبــر  النســوية 

باالضافــة الــى أن البعــض ال يؤمــن بقــدرة المــرأة وانجازتهــا 

. الرياضــي  الوســط  فــي 

تســليط  الــى  بحاجــة  النســوية  الثقافــة  وأضافت:«نشــر 

الضــوء إعالميــً فــي المقــام األول، فاإلعــالم منصــة مهمــة 

لنشــر الثقافــة وترويجهــا بالشــكل المطلــوب باالضافــة الــى 

المحافــل  فــي  وتواجدهــا  وانجازهــا  المــرأة  مشــاركة  ان 

الرياضــه هــو االســاس فــي نشــر هــذه الثقافــة وترســيخها«.

نشــر  عــن  االولــى  المســؤولة  هــي  المــرأة  وتابعت:«برأيــي 

الثقافــة ويقــع علــى عاتقهــا أوال، فهــي مــن تجعــل تواجدها 

ميرنا العابد..النظرة تغيرت جذريا

ريــم مشــارقة أخصائيــة التغذيــة والحميــة فــي الدائــرة 

الطبيــة فــي اللجنــة األولمبيــة قالــت: مــن أبــرز التحديــات 

الطبــي  الصعيــد  علــى  النســوية  الرياضــة  تواجــه  التــي 

عــدم المعرفــة والدرايــة فــي كيفيــة تعويــض الجســم 

وكيفيــة  التدريــب  فتــرات  بعــد  والســوائل،  بالمغذيــات 

خــالل  لالعبــات  ومناســب  صحــي  وزن  علــى  المحافظــة 

ــدم  ــا ع ــبب منه ــن س ــر م ــود ألكث ــذا يع ــة، وه ــرات الراح فت

الصحــي  الجانــب  وإهمــال  بأنفســهن  الالعبــات  اهتمــام 

أوزانهــن  علــى  للحفــاظ  دوريــة  فحوصــات  عمــل  وعــدم 

وغيرهــا. وعضــالت  دهــون  مــن  أجســامهن  ومكونــات 

وأضافــت: »غالبــً مــا تواجــه الالعبــات مشــاكل صحيــة مثــل 

ــات  ــص الفيتامين ــد، نق ــص الحدي ــاف ونق ــدم والجف ــر ال فق

ــر  ــي وغي ــيء اساس ــي ش ــط الرياض ــل الوس ــاركتها داخ ومش

قابــل للمســاومة فهــي نصــف المجتمــع وتؤثــر علــى النصــف 

االخــر، ويبقــى ان نقــول ان النهــوض بواقــع الرياضــة النســوية 

يتطلــب توفيــر جميــع اإلمكانيــات الماديــة والمعنويــة لدعــم 

العنصــر النســوي فمســتوى الرضــا عــن الرياضــة الفلســطينية 

بالنســبة لــي مقبولــة الــى حــد مــا.

كامــرأة أرى اننــا قادريــن علــى تحقيــق العديــد مــن االنجــازات 

والتغلــب علــى الصعــاب والوقــوف فــي وجــه التحديــات 

فــي كافــة المياديــن«.

ريم مشارقة.. وأبرز التحديات
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مثــل بـــ ١٢ و فيتاميــن د وغيرهــا، بســبب اهتمامهــن قبــل 

ــي. ــدث رياض ــاراة أو ح ــن أي مب ــدًا م ــرة ج ــرة  قصي فت

المجتمــع  فــي  الرياضيــة  الثقافــة  نشــر  الممكــن  مــن 

أماكــن  توفيــر  منهــا  طريقــة  مــن  بأكثــر  الفلســطيني 

التــي  الرياضيــة،  االجهــزة  بعــض  وتوفيــر  عامــة  مجانيــة 

تســمح للجميــع باســتخدامها مــن خــالل الحمــالت التوعوية 

الرياضــة. ألهميــة 

واعتبــرت أن دعــم الالعبــات اليافعــات ماديــا يشــجع باقــي 

المواهــب علــى تطويــر أنفســهن واعتمــاد اللعبــة كنشــاط 

اساســي فــي حياتهــا وليــس كنشــاط جانبــي، ونفخــر بــكل 

ــة  ــرة الماضي ــالل الفت ــا خ ــم تقديمه ــي ت ــات الت ــازات الالعب انج

وتحديهــن جميــع الصعوبــات، واعربــت عــن أملهــا بتشــجيع 

ــأداء  الفتيــات ودعــم الالعبــات والرياضيــات مــن أجــل التفانــي ب

أدوارهــن واالهتمــام بصحتهــن بهــدف تقديــم األفضــل دائمــً«.

نيللي المصري..صحافية وباحثة رياضية

تقــول نيلــي المصــري وهــي صحافيــة وباحثــة رياضيــة 

ــي  ــم المال ــدام الدع ــزة وإنع ــاع غ ــروف قط ــزة: »ظ ــن غ م

وخاصــة  الرياضــي  للنشــاط  الرئيســية  المعوقــات  مــن 

ــً  ــاطً ملموس ــظ نش ــا نالح ــك فإنن ــع ذل ــاث، وم ــة اإلن فئ

علــى الصعيــد الرياضــي ســواء فــي كــرة اليــد أو كــرة 

القــدم وتغيــرت النظــرة الســائدة للرياضــة النســوية فمــع 

انتشــار الكليــات الرياضيــة، وتدريــس التربيــة الرياضيــة التــي 

أصبحــت منتشــرة بشــكل كبيــر، نظــرًا ألهميــة وجــود 

ــي  ــب اإلعالم ــر للجان ــاج أكث ــن نحت ــك فنح ــة، ولذل الرياض

الــذي يســاهم بــدوره فــي زيــادة الوعــي المجتمعــي مــن 

خــالل تنــاول القضايــا الرياضيــة بــدون تهويــل ومــن خــالل 

إعــالم ذي كفــاءات متخصصــة.

ومؤسســات  واألنديــة  الرياضيــة  المؤسســات  وطالبــت 

ــا  ــل فيم ــي للتواص ــع األهال ــل م ــي العم ــع المدن المجتم

ــم  ــون بمقدوره ــك يك ــة، وبذل ــعارهم بالثق ــا إلش بينهم

ضغوطــات،  أي  دون  الرياضــة  بممارســة  لهــن  الســماح 

مشــيرًة إلــى أهميــة المنهــاج المدرســي، فــي تفعيــل 

النســوية وأهميتهــا. الرياضــة 

ــخ الرياضــي الفلســطيني مشــيرة الــى ان  وتطرقــت للتاري

العــام ١9٦5 شــهد ظهــور أول منتخــب يمثــل فلســطين 

النشــاط  إلنطــالق  النــواة  وكان  الطاولــة،  كــرة  فــي 

ــزة. ــاع غ ــرورًا بقط ــي م الرياض

واعتبــرت أن الوضــع الحالــي مبشــر بالخيــر مــع االنتشــار 

الكبيــر لأللعــاب وخاصــة فــي المناطــق المهمشــة، 

ــازات،  ــق اإلنج ــى تحقي ــادرات عل ــات ق ــدت أن الفتي وأك

ــتحقاقات  ــي االس ــاركة ف ــة المش ــى صعوب ــيرًة إل مش

الخارجيــة، بســبب معبــر رفــح والحصار المفــروض على 

قطــاع غــزة، وتمنــت ان تتقــدم الالعبــة الفلســطينية، 

وتصبــح  الرياضــي،  المجــال  فــي  الغزيــة،  وخاصــة 

قــادرة علــى المشــاركة بفاعليــة علــى الصعيديــن: 

ــي. ــي والخارج الداخل
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ــاد  ــي اتح ــوية ف ــرة النس ــي للدائ ــر الفن ــود، المدي ــاح محم رم

ــات  ــرز التحدي ــت: أب ــوية قال ــات النس ــة للمنتخب ــرة ومدرب الك

التــي تواجــه الرياضــة النســوية العائــالت والتعصــب مــن 

ــا  ــوج وهن ــة النض ــة مرحل ــول الالعب ــد وص ــة عن ــة وخاص جه

يمنــع األهــل ابنتهــم مــن اســتكمال مســيرتها الكرويــة 

ــة  ــة خاص ــب مغلق ــود مالع ــدم وج ــة ع ــة الثاني ــن الجه وم

بالالعبــات.

وأضافــت: »تقــع مســؤولية دعــم الفتــاة علــى كاهــل األهــل 

للســماح لبناتهــن لعــب الكــرة ضمــن شــروط انفتــاح معيــن، 

المــدارس  للمــرأة ودور  الداعمــة  المؤسســات  إلــى جانــب 

واتحــاد الكــرة لتوفيــر الراحــة النفســية لالعبــة ومنحهــا 

ــي  ــاة ف ــع ان الحي ــل والمجتم ــة األه ــن توعي ــد م ــة، وال ب الثق

تقــدم وليــس كمــا يقــال أن هنــاك انحــالاًل إذا لعبــت الفتــاة 

ــرة. الك

أخيــرًا أقــول: لقــد المســنا مــا يرضــي المســتوى المحلــي 

ــل  ــواء جبري ــطيني الل ــاد الفلس ــس اإلتح ــم رئي ــود ودع بجه

ــرة  ــوض بالك ــول للنه ــت أط ــى وق ــاج إل ــن نحت ــوب، ولك الرج

ــت  ــد أن كان ــم، وبع ــي دول العال ــاري باق ــي نج ــوية ك النس

الموروثــة  التقاليــد  ســندان  بيــن  تقــع  النســوية  الرياضــة 

ومطرقــة االنتقــادات، إال أنهــا قطعــت أشــواطً كبيــرة علــى 

ــي  ــة، الت ــادة الرياضي ــود القي ــم وجه ــة بدع ــاحة المحلي الس

تعمــل دائمــً مــن أجــل  تطويــر الرياضــة النســوية بحيــث 

يكــون لهــا بصمــة كبيــرة فــي المجتمــع، وعلــى الصعيديــن: 

المــرأة  أهميــة  علــى  ذلــك  ويــدل  والعالمــي  المحلــي 

ومكاناتهــا فــي المجتمــع الفلســطيني.

رماح محمود.. التعصب أبرز التحديات
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صــادق  انتمــاء  عــن  تنــم  التــي  الجامحــة،  الرغبــة  هــذه 

ومتوقــع، التقــط طــرف خيطهــا قــادة الحركتيــن: الرياضيــة 

ــن  ــث ع ــالل البح ــن خ ــا م ــي ترجمته ــرعوا ف ــبابية فش والش

امتــداد  علــى  الرياضيــة،  والكــوادر  والكفــاءات  المواهــب 

مســاحة العالــم، واســتقطاب األفضــل واالنجــع منهــا كــي 

ــل. ــة المحاف ــي كاف ــن ف ــوان الوط ــن ال ــع ع تداف

مــن بيــن المواهــب الفلســطينية هنــاك الشــقيقان: ابراهيــم 

ــة  ــب بطول ــى لق ــا عل ــبق وان نافس ــد س ــادي فق ــر عي وماه

متقنيــن،  وتكتيــك  بخطــوات  للمالكمــة  وأوروبــا  ألمانيــا 

مالكمة

فــي  البــارزة  العالمــات  احــدى  يكونــا  أن  مــن  مكنهمــا 

ــرة  ــات االخي ــي التحدي ــا ف ــد فوزهم ــل، بع ــن النبي ــة الف رياض

والمنافســات فــي برليــن.

البطــوالت واأللقــاب فــي  الشــقيقان عــددا مــن  وحصــد 

ــالن  ــي يحم ــا الت ــن والماني ــد برلي ــى صعي ــف االوزان عل مختل

ابراهيــم  فــاز  اوروبــا، وقــد ســبق وان  جنســيتها وكذلــك 

بثــالث بطــوالت بالضربــة القاضيــة وبالمثــل ماهــر.

ــات  ــب والمواجه ــن التدري ــل م ــوار طوي ــن مش وكان للبطلي

ــراف  ــة االحت ــى مرحل ــال ال ــى وص ــئين حت ــة الناش ــي مرحل ف

مهمــا ابتعــد الفلســطيني عــن وطنــه، فانــه يبقــى دائــم الحنيــن لــه، ليــس هــذا فحســب بــل يتحــرق شــوقا لتمثيلــه فــي أي 

محفــل كان، أكان رياضيــً ام ثقافيــً ام سياســيً.

الشقيقان: إبراهيم وماهر عيادي سفيرا رياضة
»الفن النبيل« الفلسطينية في أوروبا

المانيــة تشــترط تغييــر اســميهما  انديــة 
ماديــً العربييــن مقابــل دعمهمــا 

30



وباتــا خصمــا قويــا ويحســب لــه الف حســاب من المنافســين 

االلمــان والدولييــن.

والمتمثــل  للبطليــن  الباهــر  والتفــوق  النجــاح  مــن  وبالرغــم 

خضــم  فــي  مواجهــة  ايــة  يخســرا  لــم  اآلن  حتــى  بأنهمــا 

المنافســات الحاليــة لبطولــة اوروبــا والعالــم، إال ان هنــاك عــددا 

مــن العقبــات التــي يواجهانهــا والمتمثلــة فــي قلــة االمكانيــات 

والدعــم مــن الجهــات المختصــة، فــكل العمــل الحاصــل هــو 

بمجهــود شــخصي مــن األخويــن عيــادي فهمــا ال يحصــالن 

ــا. علــى اي دعــم خــاص او حكومــي مــن ايــة جهــة فــي الماني

وبالرغــم مــن طــرح بعــض االنديــة االلمانيــة دعــم البطليــن 

المانيــة  العربييــن الســماء  لكــن بشــرط ان يغيــرا اســميهما 

وعــدم االشــارة الــى فلســطين فــي المواجهــات إال ان البطليــن 

عيــادي رفضــا كل هــذه العــروض والمغريــات.

وقــال ماهــر عيــادي ان المالكمــة والتمريــن جــزء مــن كيانــه وال 

يســتطيع التخلــي عنهــا، ويطمــح ان يصــل الــى اعلــى المراتــب 

وان يحصــد كبــرى البطــوالت العالميــة ورفــع اســم فلســطين 

فــي كبــرى المحافــل الدوليــة.

انســى كل شــيء خــارج  الحلبــة  »فــي  ابراهيــم فقــال:  أمــا 

الحبــال فــال افكــر إال بكيــف ســأهزم خصمــي واتغلــب علية الن 

فرحــة النصــر ليــس لهــا مثيــل بالنســبة لــي كونــي امثــل وطني 

ــطيني  ــم الفلس ــداء العل ــى ارت ــرص عل ــا، واح ــطين، دائم فلس

ــزي الرياضــي الخــاص بــي فــي اللعــب.« علــى ال

وكان إبراهيــم فــاز فــي تصفيــات أوروبــا فــي ســت مواجهــات 

دوليــة دون ايــة خســارة، وســار علــى نفــس الخطــى ماهــر، 

ــارة. ــة خس ــات دون اي ــع مواجه ــاز بأرب ــذي ف ال

ــطيني  ــور الفلس ــجيع الجمه ــم وتش ــقيقان ان دع ــن الش وبي

لهمــا فــي المواجهــات يشــكل دعمــا معنويــا كبيــرا لهمــا 

ويزيدهمــا اصــرارا علــى النصــر وتحمــل المســؤولية والثقــة 

للشــباب  نموذجــا  يمثــالن  انهمــا  خاصــة  عليهمــا،  الملقــاة 

الفلســطيني العربــي الناجــح فــي الشــتات االوروبــي.

قدرهــا  علــى  نكــون  ان  وعلينــا  صعبــة  الثقــة  أن  وأكــدا 

فلهــذا نحــن لدينــا تدريــب يومــي بمعــدل مرتيــن فــي اليــوم 

علــى مــدار االســبوع كــي نصــل الــى المســتوى المطلــوب 

والتحضيــر الــذي يمكننــا مــن القــدرة علــى مواجهــة اكبــر 

اشــراف  تحــت  يتدربــان  أنهمــا  واكــدا  والخصــوم،  االبطــال 

.  Herr Omsen المانيــا  منتخــب  مــدرب 

ويشــير البطــالن عيادي الى ان تشــجيع الجمهــور مهم ولكنهما 

ــطينية  ــات الفلس ــات والمؤسس ــن الجمعي ــم م ــى دع ــة ال بحاج

فــي المانيــا او فــي الوطــن الكمــال الطريــق والمشــوار ورفــع 

علــم فلســطين فــي كافــة الســاحات والحلبــات.

انواعهــا  بكافــة  الرياضــة  ممارســة  ضــرورة  علــى  وأكــدا 

ــا  ــباب، كونه ــاة الش ــط حي ــن نم ــزءا م ــا ج ــا وجعله ومجاالته

تعــود بفائــدة صحيــة كبيــرة ولياقــة ورشــاقة بدنيــة وجســم 

ــن  ــر م ــل والكثي ــر والتحم ــم الصب ــا ُتعل ــن انه ــال ع ــليم، فض س

للشــباب  رادعــا  تشــكل  الرياضــة  ان  كمــا  االنســانية،  القيــم 

خاصــة فــي الغــرب مــن االنــزالق الــى بعــض الممارســات مثــل 

االدمــان علــى الكحــول والمخــدرات وغيرهــا مــن االمــور التــي 

ــال. ــر االجي تدم
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لعبــت اللجنــة األولمبيــة الفلســطينية دورًا مهمــً، وبــارزًا فــي 

تطويــر أداء االتحــاد الرياضيــة التــي تنضــوي تحــت لوائهــا، 

ــة. ســواء كانــت اتحــادات جماعيــة أو فردي

اللجنــة األولمبيــة حافظــت فــي عــام ٢٠١٨ علــى حيوتهــا 

ــات  ــن الفعالي ــلة م ــالل سلس ــن خ ــا م ــطتها وبرامجه وانش

التــي انطلقــت منــذ بدايــة العــام وحتــى نهايتــه دون أي 

توقــف، ومــن خــالل روزنامــة واضحــة أقــرت بدايــة العــام 

اللــواء  برئاســة  األولمبيــة  للجنــة  التنفيــذي  المكتــب  مــن 

الرجــوب. جبريــل 

ولعــل أنشــطة األولمبيــة لهــذا العــام، كانــت متنوعــة 

ــطة  ــى األنش ــط عل ــف فق ــم تتوق ــي ل ــددة، فه ومتع

الــدورات  إقامــة  لتشــمل  تخطتهــا  بــل  الرياضيــة، 

والورشــات وإقامــة األســبوع األولمبــي، واليــوم الوطني 

وتحديــدا  الرياضيــة  الوفــود  واســتقبال  األولمبــي، 

وفــود االتحــادات الرياضيــة القادمــة مــن المحافظــات 

الشــمالية مــن اجــل اعتمــاد برامــج مهنيــة موحــدة 

ــن. ــاء الوط ــة أرج لكاف

العام 2018...
انعطافة نوعية في التبادل 
والتواصل الرياضي بين رئتي 

الوطن

كتب أشرف مطر:

استقبال أمين عام األولمبية

ــي  ــل ف ــة تمث ــة األولمبي ــبة للجن ــل بالنس ــة العم ــل بداي ولع

اســتقبال األميــن العــام للجنــة األولمبيــة عبــد المجيــد حجة، 

الــذي وصــل القطــاع فــي زيارتــه االولــى منــذ توليــه مهامــه 

كأميــن عــام، وكان لهــذه الزيــارة أهميتهــا وانعكاســاتها 

اإليجابيــة علــى الحركــة الرياضيــة واألولمبيــة.

ووفقــا لتوجيهــات اللــواء الرجــوب رئيــس اللجنــة األولمبيــة، 

فقــد حــرص حجــة خــالل األيــام التــي قضاهــا فــي القطــاع 

االتحــادات  وممثلــي  الرياضيــة  األســرة  جميــع  يلتقــي  ان 

اللجنــة  قــرار  عــن  وأعلــن  اإلعالميــة،  واألســرة  الرياضيــة، 

األولمبيــة تشــكيل اتحــاد اإلعــالم الرياضــي.

وفتحــت زيــارة األميــن العــام للقطــاع آفــاق جديــدة لعمــل 

االتحــادات الرياضيــة، مــن خــالل بــدء توافــد العديــد مــن 

مســؤولي االتحــادات الرياضيــة فــي المحافظــات الشــمالية 

للمحافظــات الجنوبيــة، ووصــل القطــاع رئيــس اتحــاد ألعاب 

القــوى د.مــازن الخطيــب، ووفــد اتحــاد التايكوانــدو، ووفــد 

اتحــاد الســباحة ووفــد اتحــاد كــرة اليــد، وهــذه االجتماعــات 
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االسبوع االوملبي املدريس

انعكســت باإليجــاب علــى أداء االتحــادات الرياضيــة، فــي 
ظــل التواصــل المتبــادل بهــدف النهــوض باأللعــاب الرياضيــة 

المختلفــة.

بريد االلكتروني الموحد

لــم تتوقــف اللجنــة األولمبيــة عــن تأديــة مهامهــا، فقــد 
ــات  ــا بمحافظ ــي مقره ــة ف ــل متخصص ــة عم ــدت ورش عق
غــزة حــول كيفيــة اســتخدام البريــد االلكترونــي الموحــد 
فــي محافظــات الوطــن وتوحيــد آليــات التواصــل االلكتروني 
بريــد  إيجــاد  الرياضيــة مــن خــالل  االتحــادات  بيــن أعضــاء 
موحــد لــكل اتحــاد علــى حــده، بحيــث يوفــر آليــات التواصــل 
واالطــالع علــى المكاتبــات والمراســالت االلكترونيــة الداخلية 

ــادات. ــؤون االتح ــة ش ــق بكاف ــا يتعل ــة فيم والخارجي

إقامة األسبوع األولمبي

الوطنــي  األســبوع  فعاليــات  األولمبيــة  اللجنــة  اطلقــت 
ــدس  ــعار ”الق ــت ش ــوب تح ــات الجن ــي محافظ ــي ف األولمب
ــدالوي  ــعد المج ــور د اس ــة”، بحض ــطين األبدي ــة فلس عاصم
ــذي،   ــب التنفي ــاء المكت ــة وأعض ــة االولمبي ــس اللجن ــب رئي نائ

والالعبيــن،  االتحــادات  ممثلــي  مــن  واســعة  وبمشــاركة 

إيقــاد  المجــدالوي  أســعد  د.  قيــام  االحتفــال  وتخلــل 

الشــعلة االولمبيــة فــي ســاحة الجنــدي المجهــول بغــزة 

احتفــاال باليــوم االولمبــي العالمــي الــذي تحتفــل بــه األســرة 

الرياضيــة الدوليــة فــي مثــل هــذا اليــوم مــن كل عــام.

وشــهد األســبوع األولمبــي فعاليــات عــدة، فقــد قــام أعضاء 

المكتــب التنفيــذي للجنــة االولمبيــة وعــددا مــن ممثلــي 

الوطنيــة  والفعاليــات  والشــخصيات  الرياضيــة  االتحــادات 

بزيــارة مؤسســة الشــهيد ياســر عرفــات، ونظــم االتحــاد 

الفلســطيني للفروســية مســير خيالــة ضمــن األســبوع الــذي 

يحمــل شــعارا ”القــدس عاصمــة فلســطين األبديــة” بحضــور 

رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد، ومحمــد العمصــي 

األميــن العــام المســاعد فــي اللجنــة األولمبيــة، وأعضــاء 

االتحــادات المختلفــة وحشــد مــن ممثلــي وســائل االعــالم.

ــزة  ــة ممي ــا فني ــدو عروض ــه والتايكون ــاد الكراتي ــم اتح ونظ

ــزة  ــادي غ ــة ن ــي صال ــة ف ــات العمري ــع الفئ ــاركة لجمي بمش

الرياضــي.
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كتب عمر البرغوثي:

للعــام الرابــع علــى التوالــي، تســتمر الشــراكة الحقيقيــة بيــن 

وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ممثلــة باالتحــاد الرياضــي 

المدرســي واللجنــة االولمبيــة الفلســطينية، وقــد تــوج هــذا 

الجهــد باألســبوع االولمبــي المدرســي، الــذي  يأتــي ثمــرة 

ــق  ــذ، وتنطل ــط والتنفي ــر والتخطي ــن التحضي ــل م ــام كام ع

المرحلــة االولــى التمهيديــة فــي المنافســات بيــن منتخبــات 

ابطــال  لتحديــد  بينهــا  فيمــا  تتنافــس  التــي  المــدارس 

ــة  ــة الثاني ــي المرحل ــات، وف ــال المحافظ ــم ابط ــق  ث المناط

يتــم تشــكيل منتخبــات المديريــات فــي المحافظــات التــي 

نهائيــات  فــي  المشــاركة  المنتخبــات  لتحديــد  تتنافــس 

االســبوع االولمبــي المدرســي.

وهــذا العمــل ليــس باالمــر الهيــن وال الســهل مــن حيــث عدد 

البطــوالت والميزانيــات المرصــودة، ويبلــغ عــدد البطــوالت 

خــالل االســبوع االولمبــي ٣5 بطولــة، وتشــمل كال الجنســين 

الزوجيــة،  وااللعــاب  الفرديــة،  وااللعــاب  واالنــاث،  الذكــور 

وااللعــاب الجماعيــة، وتنظــم خــالل اســبوع موزعــة علــى 

صــاالت ومالعــب المحافظــات الشــمالية، وفيمــا يلــي اهــم 

ــاب: االلع

العــاب القــوى وتشــتمل علــى ســباق الضاحيــة، ســباق ١5٠٠م، 

ــرص،  ــي الق ــل، رم ــب الطوي ــي، الوث ــب العال ــباق ١٠٠م، الوث س

ــرة  ــد، ك ــرة الي ــدم، ك ــرة الق ــة، ك ــة الثالثي ــة، الوثب ــع الجل دف

الطائــرة، كــرة الطاولــة، جمبــاز، شــطرنج ، الريشــة، العــروض 

ــة. الرياضي

وُيفتتــح األســبوع األولمبــي المدرســي بحفــل مهيــب بحضور 

رســمي وشــعبي، ويحــرص اللــواء جبريــل الرجــوب، رئيــس 

التعليــم  التربيــة و  اللجنــة االولمبيــة الفلســطينية، ووزيــر 

العالــي د. صبــري صيــدم والراعــي الرســمي لحفــل االفتتــاح، 

ــي. ــالح الهدم ــي، ص ــره االقليم ــال بمدي ــدس ممث ــك الق بن

الفائــزة  المديريــات  مشــاهده  يتصــدر  االفتتــاح،  حفــل 

اللجنــة األولمبيــة ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي.. 
شــراكة اســتراتيجية دائمــة

35 بطولة فردية 
وجماعية يتنافس على 
كؤوسها كا الجنسين
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بمســابقات العــروض الفنيــة وعددهــا ســت، وتتولــى تقديــم 

عــروض فنيــة وثقافيــة تتلــون بهــا الحــركات الرياضيــة، علمــً 

ــة  ــة الرياضي ــه الصال ــبوع احتضنت ــاح لالس ــل افتت ــر حف ان آخ

فــي الجامعــة العربيــة االميركيــة .

وتحــرص االتحــادات الرياضيــة علــى متابعــة كافــة البطــوالت 

الحتضانهــم  منهــا  ســعيا  الصغــار  االبطــال  لمراقبــة 

والوقــوف علــى مســتوى كل لعبــة مــن الناحيــة الفنيــة 

التربيــة  قطــاع  ان  خاصــة  والتنظيميــة،  والتحكيميــة 

والتعليــم يحتضــن جــزءًا كبيــرًا مــن الحــكام والمدربيــن 

الرياضيــة.   االتحــادات  لكافــة 
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وفيمــا يلــي نبــذة مختصــرة توضــح االرقــام مــدى 

ــة  ــاد الرياض ــه اتح ــوم ب ــذي يق ــدؤوب، ال ــل ال العم

المدرســية: 

كافــة  فيــه  تشــارك  التمهيديــة  البطــوالت 

ولهــا  االساســية  )المــدارس  الثانويــة  المــدارس 

خــاص(  برنامــج 

االســبوع  خــالل  بطولــة 

 . ســي ر لمد ا ٣5

مشارك من الطلبة

معلم في حفل االفتتاح. 

 ١9٠٠
 ٤٠٠

مدربا ومدربة

عدد الاعبين:

5١٦5٠٨

٢9٣
من االناث  من الذكور 

حكما
في مختلف األلعاب.

 ١9٨

وهنــاك مســاعي حثيثــة ودؤوبــة، مــن اجــل تنظيــم 

الوطــن  محافظــات  فــي  األولمبــي  األســبوع 

الجنوبيــة، فــي العــام المقبــل، بنــاء علــى تعليمــات 

القيادتيــن: الرياضيــة والتعليميــة.

حشود من الطلبة

مشاركات يرسمن لوحة فنية للعلم الفلسطيني
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حشود من الطلبة

مشاركات يرسمن لوحة فنية للكوفية  حفــل افتتــاح االســبوع األولمبــي بحضــور 
كل مــن  اللــواء جبريــل الرجــوب ووزيــر 

ــدم ــري صي ــم صب ــة والتعلي التربي
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الرياضــة المدرســية تســهم بشــكل فاعــل فــي تربيــة 

الخبــرات  وتبــادل  واالندمــاج  التواصــل  وتعــزز  الناشــئة، 

وتعلــم العــادات الصحيــة وترســخها لتحقيــق التــوازن 

النفســي واالنفعالــي والجســدي والعقلــي لتجنبهــم 

آفــة االنحــراف، ما يعــود بالنفــع عليهم ألنها تســاعدهم 

علــى الدراســة وتحســن مســتوى أدائهــم فــي التحصيــل 

ــهم  ــن ألنفس ــن صالحي ــم مواطني ــي، وتجعله األكاديم

وألســرهم ولمجتمعهــم.

جســم الفــرد فــي مرحلــة الطفولــة والشــباب، فــي نمــو 

مســتمر فهــو يحتــاج للرياضــة للتأكــد مــن أن العضــالت 

الحيويــة  األعضــاء  وكل  والرئتيــن  والقلــب  والعظــام 

األخــرى تنمــو بشــكل طبيعــي وســليم، فالرياضــة تعــزز 

نمــو األطفــال والشــباب مــن الناحيــة البدنيــة والذهنيــة 

ــالمة  ــق، وس ــق التناس ــة، وتحق ــورة صحي ــية بص والنفس

ــى  ــاعد عل ــا يس ــل م ــالت والمفاص ــام والعض ــاء العظ بن

الــوزن  مــن  ــص  والتخلُّ الجســم  وزن  علــى  الســيطرة 

ــة  ــن، إضاف ــب والرئتي ــة القل ــاءة وظيف ــع كف ــد ورف الزائ

إلــى أن الرياضــة تلعــب دورًا أساســيا فــي بنــاء الشــخصية 

الــذات  وتقديــر  بالنفــس  الثقــة  مــن  وتزيــد  الســليمة 

ــن  ــد م ــه العدي ــارت إلي ــا أش ــذا م ــاز، وه ــعور باإلنج والش

المدرســية  الرياضــة  فــان  وعليــه  العلميــة،  الدراســات 

الرياضيــة  الحركــة  لدفــع  األساســية  الزاويــة  ُتعــد 

الرافــد  تشــكل  حيــث  األمــام،  نحــو  ألعابهــا  بجميــع 

فالمدرســة  المختلفــة،  الرياضــات  لجميــع  الحقيقــي 

ــف  ــي تكش ــي الت ــوم، وه ــى للنج ــة األول ــي األكاديمي ه

مواهــب الرياضييــن منــذ الصغــر، فمــن خــالل المدرســة 

الرياضيــة  هوايتــه  يمــارس  أن  ناشــئ  كل  يســتطيع 

ــذه  ــر ه ــكان تطوي ــليمة، وباالم ــة وس ــواء صحي ــي أج ف

ــم  ــث يت ــرى، بحي ــى أخ ــية إل ــة دراس ــن مرحل ــة م الموهب

صقــل هــذه المواهــب مــن خــالل الــدورات التدريبيــة 

المدرســية والبطــوالت التنافســية بيــن المــدارس فــي 

مختلــف األلعــاب الرياضيــة بالتنســيق مــع االتحــادات 

الرياضيــة وخاصــة االتحــاد المدرســي، وهــذا هــو الحــال 

فــي الــدول المتقدمــة رياضيــً التــي تأخــذ المواهــب مــن 

ــب  ــة وتتطل ــات التعليمي ــل المؤسس ــارس داخ ــي تم ــة الت ــطة الرياضي ــة األنش ــي مجموع ــية، تعن ــة المدرس الرياض

ــة. ــم الرياضي ــل مهاراته ــم وصق ــة قدراته ــل تنمي ــن أج ــئة؛ م ــدى الناش ــً ل ــً أو فكري ــاطً عضلي نش

ضرغام عبدالعزيز يكتب
عن أهمية الرياضة المدرسية

38



المــدارس إلــى النجوميــة .

المدرســية،  الرياضــة  فــي  تطويــر  إلــى  بحاجــة  نحــن 

مصــدر  وهــي  والمعرفــة،  العلــم  منبــع  فالمــدارس 

الرياضــة  ولكــن  الرياضيــة،  الثقافــة  وتعميــق  اإللهــام 

المدرســية تعانــي مــن ضعــف فــي األداء، بســبب قلــة 

أعــداد المعلميــن المتخصصيــن فــي التربيــة الرياضيــة، 

وعليــه يجــب زيــادة التنســيق بيــن وزارة التربيــة والتعليــم 

وخاصــة  الفلســطينية  الرياضــة  مؤسســات  وبيــن 

ــة  ــباب والرياض ــى للش ــس األعل ــة والمجل ــة األولمبي اللجن

المختلفــة. واالتحــادات 

رؤيــة  بلــورة  أجــل  مــن  للغايــة  ضــروري  التنســيق  هــذا 

ورســالة واســتراتيجية واضحــة لرفــع مســتوى األداء فــي 

ــينعكس،  ــة س ــة النهائي ــي المحصل ــذي ف ــدارس، وال الم

ــا  ــام، وهن ــكل ع ــطينية بش ــة الفلس ــى الرياض ــا، عل إيجاب

يجــدر التنويــه بــأن بعــض االتحــادات الفلســطينية قــد 

ــى  ــية عل ــوالت مدرس ــت بط ــز، وأقام ــذا الحاج ــرت ه كس

مســتوى األلعــاب الفرديــة والقتاليــة مثــل اتحــاد الجــودو 

والتايكوانــدو والكراتيــه... إلــخ.

هــذه المبــادرات والتجــارب يجــب تعميمهــا ومأسســتها، 

وجدولتهــا علــى برامــج وزارة التربيــة والتعليــم مثــل اليوم 

المــدارس  تهتــم  أن  يجــب  كمــا  المدرســي،  األولمبــي 

علــى  التركيــز  فقــط  وليــس  الرياضــات،  أنــواع  بكافــة 

الرياضــات الجماعيــة، لمــا فيــه مــن اســتجابة لحاجــات 

الطلبــة وتلبيــة لهواياتهــم المختلفــة.
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يصــادف »اليــوم العالمــي األولمبــي« فــي الثالــث والعشــرين 

مــن حزيــران مــن كل عــام، وهــذا اليــوم ليــس عاديــا بــل هــو 

يــوم للحركــة والنشــاط والتعلــم، بحيــث تنشــط فيــه كافــة 

االجيــال الصغــار والكبــار والرجــال والنســاء، وهــو حــدث لنشــر 

ــات  ــاف الرياض ــة واكتش ــة الرياضي ــة والثقاف ــم االولمبي القي

الجديــدة، فهــو رياضــي ثقافــي تعليمــي، أقرتــه اللجنــة 

مــن   ٦/٢٣ يــوم  وحــددت   ١9٤٨ العــام  الدوليــة  االولمبيــة 

ــه يصــادف ذكــرى تأســيس اللجنــة االولمبيــة  كل عــام كون

ــام ١٨9٤. ــة الع الدولي

اللجنــة االولمبيــة الفلســطينية جــزء مــن هــذا الحــدث، 

ــه  ــص ل ــرة، وتخص ــة كبي ــه اهمي ــا بمنح ــالل تفاعله ــن خ م

االنشــطة والبرامــج،  وهــذا العــام دأبــت اللجنــة االولمبيــة 

ــوزع  ــاطات م ــداث والنش ــل باألح ــج حاف ــع برنام ــى وض عل

والقــدس  والجنوبيــة  الشــمالية  المحافظــات  علــى 

والشــتات، وقــد وصلــت مــن خاللــه لكافــة القطاعــات 

دون  باالجيــال،  مــرورا  واالتحــادات  والخاصــة  العامــة 

ــر  ــدى االم ــل تع ــان، ب ــكان والزم ــدود الم ــى ح ــوف عل الوق

ذلــك ليكــون االســبوع االولمبــي خــالل العــام الحالــي نقلة 

نوعيــة، عبــر تنــوع االنشــطة رياضيــا وثقافيــا واجتماعيــا.

اللجنة األولمبية ُتحيي »اليوم العالمي األولمبي« 
باألنشطة والبرامج المنوعة

االعام الرياضي حاضر والقدس في المقدمة بشعار:
»الرياضة توحدنا  والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية«
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االسبوع الوطني االولمبي 2018 

االولمبــي  االســبوع  الوطنــي علــى  أضفــت كلمــة 

الخصوصيــة علــى الوضع الفلســطيني، فهــي تعبير 

الفلســطينية  الشــرعية  بالحقــوق  التمســك  عــن 

وحقهــا بممارســة الرياضــة علــى ارضهــا واماكــن 

بالحركــة  وحقنــا  الفلســطيني،  شــعبنا  تواجــد 

والمشــاركة، فالقــدس كانــت حاضــرة بقــوة فشــعار 

ــا  والقــدس عاصمــة  االســبوع كان : »الرياضــة توحدن

الدولــة الفلســطينية »فالبرنامــج الــذي نفذتــه اللجنة 

االولمبيــة كان موحــدا بيــن الضفــة وغــزة والقــدس 

والشــتات .
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النشاطات والفعاليات 

وصــل عــدد المشــاركين فــي االســبوع العــام ٢٠١٨ ثالثــة االف 

مشــارك ومشــاركة، وشــملت النشــاطات والفعاليــات التــي 

نظمــت بالتعــاون مــع االتحــادات الرياضيــة المختلفــة العابــا  

ورياضــات كثيــرة، وتعــدى االمــر ذلــك الــى االنشــطة الثقافية 

واالجتماعيــة، وحمــل حفــل االفتتــاح معانــى ورســالة مهمــة 

ــرام بجــوار  ــدأ االســبوع بمســيرة رياضيــة فــي بلــدة ال فقــد ب

جــدار الفصــل العنصــري تعبيــرا مــن الحركــة الرياضيــة علــى 

تمســكها بالقــدس وانهــا بوصلــة كل الرياضييــن، أعقبــه 

الــى اســتاد فيصــل الحســيني لتكــون الفعاليــة  التوجــه 

جمعــت  التــي  فلســطين  كأس  مبــاراة  االخــرى  المهمــة 

هــالل القــدس وشــباب خانيونــس تعبيــرا عــن وحــدة الوطــن 

ــعب. و الش

باقــي األنشــطة، كانــت حافلــة بالتنــوع والشــمولية فــي 

ــات  ــملت مهرجان ــات، وش ــار والفئ ــكل االعم ــرة ل ــاب كثي الع

الصغــار بكــرة القــدم والســلة والطائــرة وكــرة اليــد لالنــاث، 

بوكســنج  والكيــك  الكراتيــه  مثــل:  الفرديــة   وااللعــاب 

والمــواي تــاي والشــطرنج وكــرة الطاولــة وااللعــاب الشــعبية 

ومســيرات  الكشــفية  والمســيرات  والســيارات  والدراجــات 

وســباق  والمالكمــة  والســباحة  والتايكوانــدو  الخيــول 

الضاحيــة اللعــاب القــوى.

والدبكــة  الفلكلــور  فــي  عــروض  االنشــطة  وتضمنــت 

ــريعات  ــة والتش ــم االولمبي ــن القي ــرات ع ــعبية ومحاض الش

وزيــارات  الرياضــي  واالعــالم  الرياضــي  والطــب  الرياضيــة 

. للمســنين  االمــل  ودور  والمصابيــن  للجرحــى  اجتماعيــة 
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بطولة فلسطين 
الدولية الثالثة 

للتايكواندو
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بطولة فلسطين 
G1للتايكواندو

في نسختها الثالثة

تامس النجاح رغم

ُمنغصات االحتال 
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التــي  الثالثــة،  الدوليــة  فلســطين  بطولــة  نجحــت 

االحتــالل  عراقيــل  رغــم  بيرزيــت،  جامعــة  احتضنتهــا 

مــن  أكثــر  حرمــان  بهــدف  والمقصــودة،  المتعمــدة 

ــي  ــاركة ف ــطين والمش ــول فلس ــي دخ ــٍب دول ــي الع مئت

ــدارة  ــكان الص ــوأ م ــً يتب ــت حدث ــي أصبح ــات، الت المنافس

فــي روزنامــة الحركــة الرياضيــة الفلســطينية، التــي تتفيــأ 

األولمبيــة. اللجنــة  ظــالل 

للبطولــة  تحضيراتــه  بــدأ  كعادتــه  التايكوانــدو،  اتحــاد 

مبكــرا وتحديــدا قبــل شــهرين مــن انطالقتهــا، وتــم 

ــمية. ــات الرس ــن االجتماع ــلة م ــك بسلس ــن ذل ــر ع التعبي

وتمكــن االتحــاد مــن التعامــل مــع كافــة المتغيــرات 

المفاجئــة التــي طــرأت علــى البطولــة، ال ســيما فــي ظــل 

التأكــد مــن غيــاب نصــف العبــي البطولــة تقريبــً، بســبب 

عــدم اصــدار تصاريــح لهــم تخولهــم دخــول الوطــن 

الفلســطيني وممارســة حقهــم فــي خــوض منافســات 

التــي كانــت ستشــكل جســر عبــور تمهيــدا  البطولــة، 

ــرى. ــوالت أخ ــي بط ــاركة ف للمش

واضطــرت اللجنــة التحكيميــة والفنيــة، إلــى إعادة ســحب 

القرعــة مــن جديــد، والذيــن مثلــوا دول: فلســطين، األردن، 

المغــرب، كرواتيــا، تركيــا، وليبيا.

للرجــال  الكبــار  منافســات  أقيمــت  األول  اليــوم  وفــي 

والســيدات، أمــا اليــوم الثانــي فجــرت نــزاالت الناشــئين 

واألشــبال، وحققــت فلســطين فــي مجمــل البطولــة ٦٧ 

ميداليــة، واألردن ٢٠، وتركيــا ٧، وليبيــا وكرواتيــا ميداليــة.

ومــن المعــروف ان البطولــة تتيــح المجــال لحملــة الحــزام 

األســود والبطاقــة الدوليــة، يضــاف الــى ذلــك اعتمــاد 

الالعبيــن مــن اتحاداتهــم الوطنيــة مــن اجــل المشــاركة 

المتاحــة  األوزان  كافــة  وتتضمــن  منافســاتها،  فــي 

المعتمــدة مــن االتحــاد الدولــي للتايكوانــدو، وفيمــا يلــي 

ــة: ــختها الثالث ــي نس ــة ف ــة للبطول ــج الكامل النتائ



نتائج الذكور- ناشئين- )١5-١٧( عام:

الميداليات الترتيبالفريق
الذهبية

الميداليات 
الفضية

الميداليات 
البرونزية

٨٦١١األولمنتخب فلسطين

٢٢١الثانينادي البركان- االردن

٢٢الثالثنادي عصفور- األردن

نتائج اإلناث- ناشئين- )١5-١٧( عام:

الميداليات الترتيبالفريق
الذهبية

الميداليات 
الفضية

الميداليات 
البرونزية

5٦١٤األولمنتخب فلسطين

٤٢١الثانينادي البركان- االردن

١١الثالث بواسل عبدون- االردن

نتائج الذكور- أشبال- )١٢-١٤( عام:

الميداليات الترتيبالفريق
الذهبية

الميداليات 
الفضية

الميداليات 
البرونزية

٧٦١٠األولمنتخب فلسطين

٢٠٢الثانينادي عصفور- االردن

١٠الثالثليبيا

النتائج الكاملة للبطولة
في نسختها الثالثة
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نتائج - إناث- اشبال  )١٢-١٤( عام:

الميداليات الترتيبالفريق
الذهبية

الميداليات 
الفضية

الميداليات 
البرونزية

5٣٨األولمنتخب فلسطين

٤١الثانينادي البركان- االردن

١١الثالثنادي بواسل عبدون- األردن

نتائج الذكور- رجال- )أكثر من ١٧( عام:

الميداليات الترتيبالفريق
الذهبية

الميداليات 
الفضية

الميداليات 
البرونزية

٣٤١٠األولمنتخب فلسطين

٤١الثانيمنتخب تركيا

١٢١الثالثمنتخب االردن

١الرابعكرواتيا

١الخامسالواليات المتحدة

نتائج اإلناث- سيدات- )اكثر من ١٧( عام:

الميداليات الترتيبالفريق
الذهبية

الميداليات 
الفضية

الميداليات 
البرونزية

٣٠١األولمنتخب فلسطين

١٤٣الثانيمنتخب األردن

١٠٠الثالثمنتخب تركيا

نتائج الترتيب العام لجميع الفئات:

الميداليات الترتيبالفريق
الذهبية

الميداليات 
الفضية

الميداليات 
البرونزية

٢٢٢٠٢5األولمنتخب فلسطين

٧٦٧الثانيمنتخب األردن

٦٠١الثالثمنتخب تركيا

--١الرابعمنتخب ليبيا
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بطل تركي ينتصر لفلســطين باالصــرار على تمثيلها 
واللــواء الرجوب ُيعلــق: »بحري« نموذج للوفاء

احتفــت فلســطين ببطــل التايكوانــدو، بحــري عبدالغفور 
ترانكلولــو، خــالل حفــل االفتتــاح الرســمي للبطولــة فــي 

جامعــة بيرزيــت.

ــوب،  ــل الرج ــواء جبري ــتدعى الل ــة، اس ــة متوقع ــي لفت وف
منصــة  إلــى  بحــري  الالعــب  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
ــا  ــل عليه ــي حص ــة، الت ــة الفضي ــده الميدالي ــج، وقّل التتوي
بحــري باســم فلســطين، فــي تصفيــات األلعاب اآلســيوية 

ــام ٢٠١٦. ــان الع ــهر نيس ــي ش ف

ــذى  ــوذج يحت ــري نم ــب بح ــوب: أّن الالع ــواء الرج ــال الل وق
لعظمــة وعملقــة العطــاء مــن أجــل اآلخريــن، وقــراره 
ــرى  ــالة أخ ــدو رس ــة التايكوان ــي لعب ــطين ف ــل فلس بتمثي
ــى  ــب أن يتحل ــي يج ــدي، الت ــود والتح ــائل الصم ــن وس م
بهــا كل انســان فلســطيني، وثّمــن اللــواء الرجــوب دور 
ســاند  الــذي  أردوغــان،  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس 

الالعــب بحــري ودعمــه فــي قــرار تمثيــل فلســطين.

تمثيــل  قــرر  التركيــة  األصــول  ذو  بحــري  الالعــب  وكان 
فــي  منــه  رغبــة  التايكوانــدو،  لعبــة  فــي  فلســطين 
اختتــام مســيرته الرياضيــة باســم فلســطين، ويســاهم 
فــي دعــم وتطويــر اللعبــة فيهــا، انطالقــً مــن حبــه 
ــطينية  ــية الفلس ــى الجنس ــل عل ــث حص ــطين، حي لفلس
البطولــة  فــي  فلســطين  ومثــل   ٢٠١٦ العــام  بدايــة 
اآلســيوية التــي حصــل فيهــا علــى الميداليــة الفضيــة.

بحــري، ٣٧ عامــً، حاصــل علــى  أّن  الــى  ان نشــير  بقــي 
ــرات،  ــالث م ــم ث ــة العال ــرات وذهبي ــالث م ــا ث ــة أوروب ذهبي
وميداليــة فضيــة فــي األلعــاب األولمبيــة مــن أصــل ثــالث 

ــه. ــة ل ــاركات أولمبي مش
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على خلفية تعمد دولة 
االحتال تعطيل وصول 

الوفود لفلسطين

د. بشار عبدالجواد 
يضع رئيس االتحاد 

الدولي للتايكواندو 
في صورة اجراءات 
االحتال الُمعرقلة

رام اهلل – اعالم اللجنة األولمبية:

بشــار  د.  الفلســطيني،  التايكوانــدو  اتحــاد  رئيــس  ناشــد 

عبدالجــواد، رئيــس االتحــاد الدولــي للعبــة التدخــل، مــن اجــل 

ــعت  ــت، وس ــي أعاق ــالل، الت ــة االحت ــراءات دول ــد إلج ــع ح وض

الــى إفشــال إحــدى فعاليــات االتحــاد الدولــي للتايكوانــدو، 

الثالثــة. ممثلــة ببطولــة فلســطين الدوليــة 

ــي  ــر ف ــاح المبه ــد النج ــواد: بع ــدة د. عبدالج ــي مناش ــاء ف وج

العالــم  العــام ٢٠١٦ و ٢٠١٧، علــى مــرآى ومســمع  نســختي: 

كلــه، جــاءت نســخة بطولــة فلســطين الدوليــة الثالثــة للعــام 

٢٠١٨، والتــي كان مــن المفتــرض ان يشــارك فــي منافســاتها مــا 

ــة  ــاركة مجموع ــى مش ــة إل ــا، باإلضاف ــا ومدرب ــارب ٤٢٠ العب يق

كبيــرة مــن الحــكام مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وحضــور 

ــي. ــاد الدول ــاء االتح ــن أعض ــد م العدي

وتضمنــت المناشــدة ان إجــراءات االحتــالل الظالمــة، ركزت على 

معاقبــة الرياضيــة الفلســطينية عمومــا، ورياضــة التايكوانــدو 

علــى وجــه الخصــوص، وتــم التعبيــر عــن ذلــك بعــدم 

ــس  ــب رئي ــطين لنائ ــول لفلس ــيرات دخ ــدار تأش اص

االتحــاد الدولــي، ورئيــس االتحــاد اإلفريقــي، الســيد 

أحمــد الفولــي، علمــا أنــه تواجــد فــي فلســطين 

ــرض  ــن المفت ــة، وكان م ــى والثاني ــختين األول ــي النس ف

ان يكــون مراقــب البطولــة الفنــي، والمخــول بكتابــة التقريــر 

الفنــي للبطولــة، ولــم ُيصــدر االحتــالل تأشــيرات دخــول لبعــض 

أعضــاء االتحــاد الدولــي، مثــل األردنــي حــازم النعيمــات، وتعمــد 

االحتــالل تأخيــر إصــدار تأشــيرة الدخــول لعضــو االتحــاد الدولــي 

العربــي،  االتحــاد  ورئيــس  اإلفريقــي،  االتحــاد  رئيــس  ونائــب 

االجتمــاع  يتغيــب عــن  الهاللــي، مــا جعلــه  إدريــس  الســيد 

الفنــي للبطولــة قبــل إنطالقهــا، ولعضــو االتحــاد اآلســيوي 

األردنــي، الســيد ذيــب الكــردي، ولمديــر نظــام الرخــص الدوليــة 

فــي االتحــاد الدولــي )GMS(  الســيد  SARVAR SHAMUSAROV  وكان 

مــن المفتــرض أن يعقــد ورشــة عمــل النديــة التايكوانــدو فــي 

الدوليــة،  الرخــص  نظــام  اســتخدام  أجــل  مــن  فلســطين، 

والتســجيل فــي البطــوالت الدوليــة، وقــد وصــل إلــى األردن 
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ــة. ــاء المالي ــن األعب ــد م ــك  المزي ــى ذل ــب عل ترت

ــي  ــاركة ف ــات المش ــض المنتخب ــا: بع ــالة أيض ــي الرس ــاء ف وج

ــة، وصلــت الــى األردن ولــم تتمكــن مــن الوصــول إلــى  البطول

فلســطين، وترتــب علــى ذلــك خســارة فــي المــال، توزعــت على 

تذاكــر طيــران وفنــادق، مثــل )المغــرب، قطــر(، ولــم يصــدر 

االحتــالل تأشــيرات لبعــض الــدول المشــاركة فــي البطولــة 

مثــل: )الهنــد، إندونيســيا، الباكســتان(، وتمــادى االحتــالل فــي 

منــح  ورفــض  تأشــيرات،  الالعبيــن  بعــض  فمنــح   غطرســته 

ــر. ــس، قط ــال: تون ــم، أمث مدربيه

وكان مــن المفتــرض مشــاركة )٤١٠( العبيــن يمثلــون )١٧( دولــة، 

ولكــن عــدم إصــدار التأشــيرات ، قلــص العــدد إلــى مــا يقــارب 

مــن )٢٠٠( العــب ومــدرب.

رئيــس  مخاطبــا  مناشــدته  التايكوانــدو  اتحــاد  رئيــس  وختــم 

قائــال:   CHOUE البروفوســر  للتايكوانــدو،  الدولــي  االتحــاد 

ــع  ــن جم ــت م ــالم، وان ــا بالس ــادي دائم ــن ين ــت م ــك وان ــه ل نتوج

الكوريتيــن الجنوبيــة والشــمالية، مــن خــالل لعبــة التايكوانــدو، 

ــم  ــنت له ــات، ودش ــي المخيم ــن ف ــع الالجئي ــف م ــن وق ــت م وان

ــن  ــد م ــي العدي ــاركة ف ــم بالمش ــمحت له ــب، وس ــاالت للتدري ص

ــي  ــم، ف ــكال الدع ــع أش ــم جمي ــت له ــة، وقدم ــل الدولي المحاف

ــاد  ــادك كاتح ــا ننش ــك، فانن ــوء ذل ــى ض ــدول، وعل ــن ال ــد م العدي

ــراءات  ــد إلج ــع ح ــل وض ــن اج ــل، م ــطيني التدخ ــدو فلس تايكوان

االحتــالل، الــذي أعــاق، وســعى الــى إفشــال بطولــة فلســطين 

الدوليــة للتايكوانــدو، وهــي إحــدى فعاليــات االتحــاد الدولــي 

علــى  مــدرج  رســمي  دولــي  حــدث  ايضــا  وهــي  للتايكوانــدو، 

ــوالت  ــن البط ــر م ــام ٢٠١٦، وتعتب ــذ الع ــي، من ــاد الدول ــدة االتح أجن

ــو ٢٠٢٠،  ــي طوكي ــررة ف ــة، المق ــاب األولمبي ــدورة األلع ــة ل المؤهل

ــاد  ــى االتح ــد عل ــد ُمتعم ــاس وتع ــو مس ــا ه ــا، إنم ــاس به والمس

الدولــي للتايكوانــدو. الســيد رئيــس االتحــاد الدولــي للتايكوانــدو، 

ــدث  ــذا الح ــم ه ــرح بتنظي ــطيني أن يف ــعب الفلس ــق الش ــن ح م

ــن  ــق الالعبي ــن ح ــطين، وم ــي فلس ــرز ف ــر األب ــذي يعتب ــي، ال الدول

الفلســطينيين المشــاركة فيــه، مثلهــا مثــل أي دولــة فــي العالــم 

تنظــم بطــوالت دوليــة مصنفــة ومعتمــدة مــن االتحــاد الدولــي. 

الدخــول  مــن  يتمكــن  ولــم  أيــام،  ثالثــة  فيهــا  ومكــث 

مــن  للعديــد  تأشــيرات  االحتــالل  يصــدر  ولــم  لفلســطين، 

ــاع  ــد اجتم ــع عق ــا من ــدو، م ــي للتايكوان ــاد العرب ــاء االتح أعض

ــع  ــن المزم ــذي كان م ــي، ال ــاد العرب ــذي لالتح ــب التنفي المكت

ــة فلســطين الدوليــة، ولــم يصــدر  عقــده علــي هامــش بطول

االحتــالل تأشــيرات للعديــد مــن العبــي المنتخبــات العربيــة 

ــي  ــارك ف ــت ستش ــا، وكان ــن، ليبي ــر، البحري ــرب، قط ــي: المغ وه

البطولــة الدوليــة، والبطولــة العربيــة لفئــة األوزان األولمبيــة، 

التــي كان مــن المقــرر اقامتهــا، ألول مــرة فــي فلســطين، 

ولــم يصــدر االحتــالل تأشــيرات لحــكام البطولــة الدولييــن، مــا 

ــا،  دفــع االتحــاد الفلســطيني طلــب حــكام دولييــن مــن تركي

ال يحتاجــون الــى تاشــيرة دخــول، مــن أجــل إدارة المباريــات، مــا 
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اإلستعدادات الطبية خالل البطولة
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تضامنه المطلق مع الرياضيين الفلسطينيين

احمد الفولي: إسرائيل ضالعة 
في تدمير بطولة فلسطين 

الدولية الثالثة للتايكواندو
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غــزة  قطــاع  مــن  لالعبيــن  الســماح  بعــدم  حينهــا  إســرائيل 
باالشــتراك فــي البطولــة!

ــىء  ــرائيلية بش ــلطات اإلس ــت الس ــة، قام ــة الثالث ــى البطول وف
الشــخصيات  لــكل  األمنيــة  التصاريــح  منــح  فتجاهلــت  آخــر 
شــخصي  ومنهــم  البطولــة،  لحضــور  القادمــة  المهمــة 
ــدو  ــى للتايكون ــاد الدول ــس االتح ــا لرئي ــى نائًب ــع بصفت المتواض
البطولــة  علــى  المشــرف  الدولــى  الفنــى  الوفــد  ورئيــس 
ومــن  دوليــة،  البطولــة  ألن  الدولــى،  االتحــاد  مــن  والمعيــن 
ــذا األخ  ــو ٢٠٢٠، وك ــاد طوكي ــة ألوليمبي ــوالت المؤهل ــن البط ضم
ادريــس الهاللــى، رئيــس االتحــاد العربــى للتايكونــدو، وال حجــة 
للســلطات اإلســرائيلية فــى منــع او تأخيــر او المماطلــة فــى 
منحنــا التصاريــح األمنيــة للدخــول، خاصــة أننــى علــى ســبيل 
المثــال كنــت مــن أوائــل المصرييــن الذيــن ذهبــوا إلــى إســرائيل، 
وكنــت ضمــن الوفــد األمنــى الــذى رافــق الرئيــس الســادات فــى 

الســبعينيات! وهــم ال ينســون شــيئا.

لألســف تــم ضغــط البطولــة الدوليــة علــى يوميــن، فقــط، 
الحــكام  عــدد  وثلثــى  العــب  لثالثمائــة  ســماحهم  لعــدم 
ــى،  ــاد الدول ــن االتح ــى م ــب فن ــل ومراَق ــدون ممث ــن وب الدوليي
وإلغــاء إقامــة البطولــة العربيــة، التــى كانــت ســتقام بعــد 
ــاد  ــذى لالتح ــب التنفي ــاع المكت ــاء اجتم ــة، وإلغ ــة الدولي البطول
ــم. ــح له ــح التصاري ــدم من ــه لع ــال أعضائ ــدم اكتم ــى لع العرب

ــل  ــة التدخ ــة الدولي ــة األوليمبي ــب اللجن ــك أطال ــوء ذل ــى ض عل
الدولــى  لالتحــاد  منــي  المقــدم  التقريــر  علــى  بنــاء  فــوًرا 
األوليمبيــة  اللجنــة  بإبــالغ  بــدوره  قــام  والــذى  للتايكونــدو، 
الدوليــة، وقــد اتصــل بــي رئيــس االتحــاد االســرائيلى للتايكونــدو، 
مبدًيــا أســفه لمــا حــدث، مبــرًرا أن االتحــاد الفلســطينى لــم يــرد 
علــى استفســار الســلطات اإلســرائيلية عــن بيانــات الشــخصيات 

المهمــة إلعطائهــم األولويــة فــى منحهــم التصاريــح!

أننــا نؤكــد تضامننــا مــع الرياضييــن الفلســطينيين فــى اقامــة 
واســتضافة البطــوالت الدوليــة فــي بالدهم… واهلل المســتعان.

الدولــي  االتحــاد  رئيــس  نائــب  الفولــي،  أحمــد  اللــواء  كتــب 
للتايكوانــدو عــن ضلــوع إســرائيل فــي عرقلــة بطولة فلســطين 
فــي  االعــالم  وحــدة  للتايكوانــدو،  الثالثــة  الدوليــة 
اللجنــة األولمبيــة تنشــر مــا كتــب اللــواء الفولــي: 

تمكنــت إســرائيل مــن تدميــر بطولة فلســطين 
الثالثــة،  نســختها  فــى  للتايكونــدو  الدوليــة 
ــة  ــة رام اهلل وقاع ــن مدين ــذ م ــت تتخ ــى كان الت
جامعــة بيرزيــت مقــًرا إلقامــة فعالياتهــا، حتــى 
الرياضــة الفلســطينية كانــت هدًفــا إلســرائيل 

ــرائيل. ــره إس ــر تدم ــىء آخ ــل أي ش ــا كمث مثله

لــم أكــن أتصــور علــى اإلطــالق أن تأخذهــم 
بقهــر  التمــادي  فــى  والغــرور  العنجهيــة 
أهلنــا فــى فلســطين وتدميــر بطولــة للشــباب 
الفلســطينى كان لــى شــرف حضــور النســختين 
فــي  الُمدرجــة  البطولــة  مــن  والثانيــة  األولــى 
ــى  ــاد الدول ــًلا لالتح ــت ممث ــة، وكن ــدة الدولي األجن
للتايكونــدو بصفتــى نائًبــا لرئيــس االتحــاد الدولــى، 
الرئيــس  بمقابلــة  تشــرفت  الماضــي  والعــام 
اســتقبلنى  الــذى  عبــاس،  محمــود  الفلســطيني، 
اهلل،  بــرام  الرئاســة  مقــر  فــي  المرافــق  والوفــد 
وكانــت البطولــة أكثــر مــن ناجحــة اشــترك فيهــا 
ــة  ــدول المختلف ــن ال ــب م ــمائة الع ــن خمس ــر م أكث
الرجــوب،  ِجْبِريــل  اللــواء  وكان  واألجنبيــة  العربيــة 
معنــا  الفلســطينية  األوليمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
لحظــة بلحظــة، منــذ وصولنــا فلســطين وحتــى 

المغــادرة.

وأذكــر ان الرئيــس الفلســطينى »أبومــازن« قــال قولتــه 
إحجــام  عــن  اإلعالمييــن  أحــد  ســأله  حيــن  المشــهورة 
بعــض الــدول العربيــة عــن الحضــور لفلســطين لالشــتراك فــي 
ــى  ــجين ال تعن ــارة الس ــوا أن زي ــع ان يعلم ــد للجمي ــة: ال ب البطول
ــت  ــرائيل.. وقام ــارة إس ــدم زي ــة ع ــى حج ــجان.. رًدا عل ــارة الس زي
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اتحــاد العــاب القــوى يعمــل علــى هــدي 
اإلســتراتيجية الشــاملة للعــام 2020

غــزة - مصطفــي صيــام: التوافــق اإلداري والفنــي... االنســجام بيــن أركان منظومــة اللعبــة... وحــدة القــرار والثقــة المشــتركة 

والتواصــل الدائــم بيــن أعضــاء االتحــاد... أســباب رئيســة فــي نجــاح االتحــاد الفلســطيني أللعــاب القــوى بعــد عــام ونصــف 

ــازات  ــل اإلنج ــي ظ ــي ف ــهد الرياض ــدر المش ــي تتص ــادات الت ــة االتح ــي مقدم ــه ف ــع نفس ــي ليض ــاد الحال ــى االتح ــرت عل م

الكبيــرة التــي حققهــا علــى المســتويات الفنيــة واإلداريــة والتنظيميــة وفــق اإلســتراتيجية الشــاملة للعــام ٢٠٢٠.

ــا  ــن ضمنه ــداث وم ــة باألح ــدة 2019 حافل أجن
ــة فــي فلســطين ــراق الضاحي ــة اخت بطول

تركيبــة االتحــاد الحاليــة برئاســة الدكتــور مــازن الخطيــب 

صاحــب الخبــرة الكبيــرة فــي االتحــادات الرياضيــة، ونائبــه 

برفقــة  القــوى،  ألعــاب  فــي  المتخصــص  العبســي  تامــر 

الــذي مثــل  أبــو مراحيــل  الكابتــن ماجــد  االتحــاد  أعضــاء 

 ،»9٦ اتالنتــا   « األولمبيــة  األلعــاب  دورة  فــي  فلســطين 

دورة  فــي  فلســطين  مثلــت  التــي  بخيــت  ســناء  الكابتــن 

األلعــاب األولمبيــة »أثينــا ٢٠٠٤«، والكابتــن أحمــد عبــد الهــادي 

ــن  ــم م ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــة ف ــة الرياضي ــرف التربي مش

ــن  ــه، الكابت ــة الفقي ــن فاطم ــة، الكابت ــات الجنوبي المحافظ

ســاهر جــودة، الكابتــن مأمــون بالــو، الكابتــن ماريــان خــوري 

مــن المحافظــات الشــمالية، ومــن الشــتات معاويــة الصيــاد، 

منحــت  األســماء  هــذه  كل  ســعيد،  ونــادر  حــداد  غســان 

االتحــاد األفضليــة والتميــز بوجــود الرجــل المناســب فــي 

المناســب. المــكان 
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صناعة الاعب لتحقيق األرقام التنافسية

يقــول العبســي: االتحــاد يســعى الــى تطويــر رياضــة ألعــاب 
القــوى مــن خــالل تأهيــل المدربيــن واإلدارييــن مــن أجــل 
صناعــة العــب يمكــن أن يحقــق األرقــام التنافســية علــى 
الصعيديــن: العربــي والقــاري والدولــي مــن خــالل توفيــر 
الالعبيــن  التــي تخــدم  التحتيــة  البنيــة  الحــد األدنــى مــن 
وتلبــي طموحــات منظومــة اللعبــة، مشــيرًا إلــى أهميــة 
تجســيد نظــام مســابقات يخــدم تطــور اللعبــة ويوســع 
ــوى. ــاب الق ــي ألع ــب ف ــف المواه ــة لكش ــدة الممارس قاع

ويضيــف: االتحــاد يســعى الى اعــادة هيكلــة منظومته على 
أســس تتماشــي مــع العصــر مــن حيــث التطــور التكنولوجي 
والتســويق والرعايــة بمــا يتــالءم مــع القانــون الدولــي وفــق 
ــى  ــددًا عل ــي، مش ــاق األولمب ــي والميث ــاد الدول ــتور االتح دس
أهميــة بنــاء شــبكة عالقــات مــع المحيــط العربــي والدولــي 
واالســتفادة مــن برامــج االتحــاد الدولــي والتضامــن األولمبــي 
وبرامــج االتحــادات الشــقيقة والصديقــة والجهــات التــى 

تعنــى بتطويــر العــاب القــوى فــي العالــم.

االهتمام بالناشئين

الالعبيــن  العبســي: نعمــل علــى توســيع قاعــدة  ويتابــع 
الناشــئين مــن الجنســين وفــي كافــة فعاليات العــاب القوى 
أرقــام  لتحقيــق  العبينــا  قــدرات  تطويــر  علــى  وســنعمل 
علــى  االتحــاد  أشــرف  وقــد  الدوليــة«،  للبطــوالت  تاهيليــة 
التربيــة والتعليــم،  الشــباب والناشــئين لمديريــات  بطولــة 
للمنتخبــات  انضمــوا  المواهــب،  مــن  عــددا  أفــرزت  التــي 

المختلفــة مــن الفئــات العمريــة للجنســين«.

ويوضــح العبســي أن االتحــاد يتابــع عــن كثــب جميــع مراكــز 
الوطــن  محافظــات  مســتوى  علــى  لــه  التابعــة  التدريــب 
تدريبــات  علــى  لالتحــاد  التابعــة  الفنيــة  اللجنــة  وتشــرف 
الالعبيــن الختيــار األفضــل منهــم علــى قاعــدة أن االهتمــام 
تؤســس  لهــم  الالزمــة  اإلمكانيــات  وتوفيــر  بالناشــئين 
لصناعــة أبطــال قادريــن علــى تحقيــق األزمنــة الجديــدة.

إنجازات واعدة

وتطــرق إلــى اإلنجــازات التــي حققهــا االتحــاد خــالل الفتــرة 

ــو ذيــب  ــً، وتمثلــت بحصــول الالعــب وســيم اب الماضيــة، فني

علــى المركــز الرابــع فــي بطولــة غــرب اســيا بــاألردن فــي 

تمــوز/ يوليــو ٢٠١٨ بزمــن وقــدره ٤.٠١ ق ، وتحطيــم الالعــب 

وســيم ابــو ذيــب رقمــه الســابق ٤.٠١ ق فــي دورة األلعــاب 

 ٢٠١٨ آب/اغســطس  شــهر  فــي  جاكرتــا  فــي  االســيوية 

رنــوى  الالعبــة  وحصــول  ٣.5٨.٠١ق،  جديــد  زمــن  وتســجيله 

بللــي علــى الميداليــة الفضيــة فــي بطولــة غــرب اســيا فــي 
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ســباق ١٠كــم مشــي، باإلضافــة إلــى تشــكيل المنتخبــات 

الفلســطينية أللعــاب القــوي لجميــع الفئــات العمريــة ولــكال 

الجنســين  )رجــال وســيدات – تحــت ٢٠ ســنة – تحــت ١٧ ســنة 

– تحــت ١5 عامــا (، والموافقــة علــى إقامــة معســكر تدريبــي 

ــقيقة . ــر الش ــة الجزائ ــة بدول ــي النخب لالعب

ويواصــل العبســي حديثــه: االتحــاد نجــح فــي تأهيــل ٢٠ اداريــا 

فنيــا منهــم ١٢ تأهــل إلــى المســتوي الثانــي وهــو إداري فنــي 

قــاري فــي المحافظــات باإلضافــة الــى وجــود موافقــة مــن 

االتحــاد الدولــي علــى تنظيــم دورتيــن للمســتوى األول فــي 

المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة لتاهيــل ٤٨ مدربــا ومدربــة  

خــالل وقــت قريــب مــن العــام القــادم .

أجندة قادمة

ــارك  ــام ٢٠١9 سيش ــي الع ــال: ف ــه قائ ــي حديث ــم العبس ويخت

االتحــاد فــي عــدد كبيــر مــن البطــوالت الخارجيــة والتــي 

األردن  فــي  العربيــة  الضاحيــة  اختــراق  بطولــة  فــي  تبــدأ 

بدايــة كانــون الثاني/ينايــر، واختــراق الضاحيــة لــدول غــرب 

ــيا  ــة آس ــباك/فبراير، وبطول ــهر ش ــي ش ــي رام اهلل ف ــيا ف آس

ــج  ــي هون ــارس ف ــهر آذار/م ــي ش ــنة ف ــت ١٧س ــئين تح للناش

نيســان/ فــي  والســيدات  للرجــال  آســيا  وبطولــة  كونــج، 

ــال  ــوى للرج ــاب الق ــة أللع ــة العربي ــة، والبطول ــل بالدوح أبري

وتختتــم  بالقاهــرة،  نيســان/أبريل  شــهر  فــي  والســيدات 

مشــاركة االتحــاد فــي بطولــة العالــم أللعــاب القــوى فــش 

شــهر تشــرين األول/أكتوبــر فــي قطــر رجــال وســيدات.
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َتعرف على 
رياضة »الووشو 

كونغ فو«
الووشــو كونــغ فــو لعبــة قتاليــة صينيــة المنشــأ، تطــورت عبــر آالف الســنين، حتــى أصبحــت اليــوم لعبــة دوليــة، لهــا اتحادهــا 

ــمين،  ــى قس ــً إل ــة فني ــم اللعب ــم، وتقس ــول العال ــي ح ــاد وطن ــة اتح ــن مئ ــر م ــاره أكث ــت اط ــدرج تح ــد، وين ــي المعتم الدول

»التاولــو« )اســتعراض األســاليب(، والســاندا »منافســات القتــال«.

ــات  ــي المنافس ــا ف ــم منه ــد قس ــة، واعتم ــمالية أو الجنوبي ــواء الش ــة، س ــاليب القتالي ــن األس ــع م ــف واس ــا طي ــو له الووش

ــرى. ــة األخ ــاب التقليدي ــع األلع ــات لجمي ــام منافس ــة، وتق الدولي

الووشو في فلسطين: 

ــا  ــة ونادي ــن ٣٠ صال ــر م ــن، أكث ــات الوط ــي محافظ ــد ف يوج

يمارســون اللعبــة، مــن رفــح حتــى جنيــن، بأســلوبيها الدولــي، 

والتقليــدي، ويقيــم اتحــاد اللعبــة عــدة أنشــطة ســنوية 

ــر طيــب فــي نفســية وأخــالق  لنشــر اللعبــة، لمــا لهــا مــن أث

ــيها. ــة ممارس وصح

ــطة،  ــدة أنش ــة ع ــة، بإقام ــة نوعي ــام ٢٠١٨، نهض ــهد الع وش

أهمهــا: دورة حــكام محليــة، وخرجــت أكثــر مــن 5٠ حكمــً 

ــة المــدارس وشــارك فيهــا  وترقيــة اخريــن، باإلضافــة لبطول

أكثــر مــن ٢5٠ العبــا والعبــة مــن جميــع الفئــات وأفــرزت 

المنتخبــات الوطنيــة.

المشاركات الخارجية:

بالرغــم مــن صعوبــة المشــاركة الدوليــة، بســبب عوائــق 

شــكلت  فقــد  المــادي،  الدعــم  وانعــدام  االحتــالل 

المشــاركة فــي البطولــة الدوليــة لأللعــاب القتاليــة فــي 

لبنــان نقلــة نوعيــة فــي المشــاركة الدوليــة للعبــة فــي 

ــرة،  ــج مبه ــاركة نتائ ــة المش ــو األندي ــق العب ــطين، وحق فلس

فاقــت التوقعــات، إذ كانــت الحصيلــة ١5 ميداليــة ذهبيــة، و5 

برونزيتيــن. وميداليتيــن  فضيــات، 

الرياضــي،  العســكري  االتحــاد  فلســطين  مّثــل  وقــد 

اكاديميــة صقــور فلســطين، مركــز صقــور حزمــا الرياضــي، 

مــن  والعبــة،  العبــا   ١١ بمجمــوع  الطفــل  رعايــة  جمعيــة 

القتاليــة. األلعــاب  وبكافــة  الفئــات  مختلــف 
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للعــام الثانــي علــى التوالــي يرســخ اتحــاد الكراتيــه وحــدة 

نســختها  فــي  المركزيــة  بطولتــه  خــالل  مــن  الوطــن 

الثانيــة، التــي اقامتهــا فــي محافظــات الوطــن الجنوبيــة 

المغطــاة  الرياضــي  غــزة  نــادي  صالــة  واحتضنتهــا 

األولمبيــة  اللجنــة  برعايــة  الســودانية  منطقــة  فــي 

الفلســطينية وبحضــور بنائــب رئيــس اللجنــة األولمبيــة 

ــد  ــطة ومحم ــام قش ــدالوي، وعص ــعد المج ــور أس الدكت

األولمبيــة  اللجنــة  أعضــاء  مــن  كبيــر  وعــدد  العمصــي 

والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  عــن  وممثليــن 

ومنهــم: نهــرو الحــداد واألنديــة واالتحــادات الرياضيــة 

اتحاد الكراتيه ُيرسخ وحدة 

الوطن ببطولته المركزية 

الثانية في قطاع غزة

فــي محافظــات الجنــوب ومنــدوب شــركة جــوال راعيــة 
البطولــة وحشــد كبيــر امتــألت بــه المدرجــات الــى جانــب 

محبــي رياضــة الكراتيــه .

وجــرت فعاليــات البطولــة بمشــاركة عــدد كبيــر مــن العبــي 
ــم أن  ــة بالرغ ــدس المحتل ــن والق ــقي الوط ــن ش ــه م الكراتي
ــن  ــكام والالعبي ــن الح ــر م ــدد كبي ــمح لع ــم يس ــالل ل االحت

ــة. بالقــدوم إلــى غــزة للمشــاركة فــي البطول

وتــم افتتــاح البطولــة بحضــور رئيــس االتحــاد محمــد البكــري 
الــذي رحــب بالضيــوف وشــكر شــركة جــوال راعيــة البطولــة 
التــي تــم التحضيــر لهــا منــذ أكثــر مــن ثالثــة أشــهر وعملــت 
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بهــا اللجــان كخليــة نحــل مــن أجــل الظهــور ببطولــة تليــق 

باســم فلســطين وباســم اتحــاد الكراتيــه الكراتيــه بمتابعــة 

وتوجيهــات محمــد البكــري والدكتــور أســعد أبــو شــوقة 

وشــعبان لبــد .

ــيرا  ــة، مش ــة البطول ــى أهمي ــدالوي عل ــعد المج ــد د. أس واك

ــعيدة ان  ــة س ــة األولمبي ــن، وأن اللجن ــد الوط ــا توح ــى انه ال

ــاء  ــع أبن ــاركة جمي ــي بمش ــى التوال ــي عل ــام الثان ــح للع تنج

الوطــن الواحــد، مــن خــالل بطولــة أصبــح الجميــع ينتظرهــا 

كل عــام، وحــاز المركــز األول أكاديميــة األقصــى ) نابلــس (، 

بينمــا حــل ثانيــا معهــد الشــباب ) غــزة (، وتبــوأ المركــز الثالــث 

خدمــات البريــج ) غــزة (، فــي حيــن حــاز المركــز الثالــث مكــرر 

نــادي اإلبــداع والتميــز )ســليمان ضيــف اهلل مــن المحافظــات 

الشــمالية(

أشــرف علــى البطولــة لجنــة المســابقات برئاســة صبحــي 

مقــداد ومحمــد عبــد القــادر ومحمــد الغزالــي ومحمــد أبــو 

بكــر وديــب دلــول.

البســاط مــن قبــل  التحكــم علــى  وتــم تشــكيل فريــق 

الحكــم الدولــي المهنــدس خالــد عــودة والحكــم الدولــي 

ــارات. ــن بش امي

شــارك فــي تحكيــم البطولــة كل مــن الحــكام رئيــس لجنــة 

ــر  ــر الصوي ــد شــيخ العيــد ومحمــد ســعد وجب الحــكام : خال

ــد  ــور محم ــد اهلل والدكت ــال عب ــواء جم ــي والل ــن الراع وحس

قواريــق وفايــز خلــف ومعتــز الرضيــع ومحمــود الدردســاوي 

وإســماعيل اللــوح ورمضــان حجــي وســليم مــرزوق وجهــاد 

اللبــان واعبــد اهلل بشــارات و  المدهــون والكابتــن محمــد 

طــارق زيــارة وأشــرف جــالد وســليمان ضيــف اهلل ويحيــى 

ــة. ــليمان فتيح ــة وس خل

رمضــان  ســليم  الدكتــور  الطبيــة  اللجنــة  علــى  أشــرف 

العمريــن. أبــو  محمــود  والكابتــن  لبــد  فــادي  والدكتــور 
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الشــتات حضــور مميــز  الفلســطينية فــي  للرياضــة  وكان 

وســجلت أروع صــور التحــدي بالرغــم مــن الظــروف القاهــرة 

التــي يعيشــها أبنــاء شــعبنا فــي الشــتات علــى كل األصعــدة 

إال أن إرادة »الفدائــي الفلســطيني« تجســدت واقعــً بيــن ثنايــا 

ــرح  ــم والج ــون اله ــن يحمل ــااًل رياضيي ــرج أبط ــات لتخ المخيم

ملتحمــة  الوطنيــة  ومضامينــه  بمفاهيمــه  الفلســطيني 

ــة  ــدة الحرك ــق وح ــي تعمي ــطين« ف ــن األم »فلس ــع الوط م

ــا. ــا وبرامجه ــا وخططه ــة بأهدافه الرياضي

الشــتات  فــي  الفلســطينية  الرياضــة  ســماء  فــي  ولمــع 

المهاجــرة  الطيــور  مــن  واألبطــال  النجــوم  مــن  العديــد 

وكان لهــم الشــرف تمثيــل فلســطين فــي العديــد مــن 

المحافــل والفعاليــات فــي مختلــف األلعــاب، وحــازوا علــى 

الوطنيــة  الهويــة  رســخت  متقدمــة،  وميداليــات  ألقــاب 

وإبداعاتهــا. صورهــا  بــأروع  الفلســطينية 

ومــن االمثلــة الناصعــة لرياضــة الشــتات وتمســكها بالهويــة 

الجاليــة  ممثــل  »بالســتينو«،  نــادي  الفلســطينية  الوطنيــة 

الــذي يلعــب تحــت  التشــيلي،  الــدوري  الفلســطينية فــي 

مظلــة العلــم الفلســطيني وحصــد لقــب كأس تشــيلي 

ــم ٢٠١٨.  ــذا الموس ــا ه ــه، وكان أخره ــي تاريخ ــرات ف ــالث م ث

القيادة الرياضية تتعمق في توحيد
الجهود بالوصول الى الشتات

تدشين مقر للمجلس األعلى في لبنان 
كحاضنة للرياضة الفلسطينية

ولعــل انجــاز روزنامــة البطــوالت والمســابقات 

فــرع   – الفلســطيني  الكــرة  التحــاد  الســنوية 

الشــمالية  المحافظــات  مــع  بالتزامــن  الشــتات 

النهــوض  أهميــة  مــدى  يؤكــد  انمــا  والجنوبيــة 

والرقــي بالرياضــة الفلســطينية بالمنظــور الوطني 

حســب رؤيــة القيــادة الرياضيــة التــي يقف شــامخً 

ــن  ــي الوط ــوب ف ــل الرج ــواء جبري ــها الل ــى رأس عل

والشــتات، حيــث تشــارك فــرق الفئــات العمريــة 

ــة  ــوالت دولي ــج وبط ــي برام ــين ف ــن كال الجنس م

بتكليــف مــن االتحــاد الفلســطيني المركــزي لكــرة 

القــدم ال ســيما مــن االتحــاد الفلســطيني لكــرة 

ــتات. ــرع الش ــدم ف الق

قيــادة  أن  للشــك  مجــااًل  يــدع  ال  بمــا  يؤكــد  وهــذا 

الحركــة الرياضيــة الفلســطينية تولــي أهميــة كبــرى 

للرياضــة الفلســطينية فــي الشــتات على كافــة األصعدة 

ــر،  ــق بالتطوي ــب المتعل ــي الجان ــة ف ــتويات وخاص والمس

مــن اجــل بنــاء كادر رياضــي مميــز قــادر علــى النهــوض 

الشــتات. مخيمــات  فــي  الفلســطينيين  بالرياضييــن 

وعقــدت العديــد من الــدورات بجهــود االتحاد الفلســطيني 

لبنــان – خــاص: تعيــش الحركــة الرياضيــة الفلســطينية أعظــم تجلياتهــا مــن خــالل حــرص قيــادة الحركــة 

ــلم  ــى س ــتات عل ــي الش ــطينيين ف ــن الفلس ــع الرياضيي ــث تض ــه، حي ــن وأبنائ ــدة الوط ــى وح ــة عل الرياضي

األولويــات، إيمانــً منهــا بضــرورة تثبيــت الهويــة الفلســطينية وتعميــق جذورهــا، واســتنادا الــى ذلــك كان ال 

بــد مــن تســليط الضــوء علــى حالــة الحــراك الرياضــي فــي الشــتات.
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القــدم  لكــرة  األســيوي  االتحــاد  القــدم وبإشــراف  لكــرة 

رافــدًا نوعيــً  لصقــل وتأهيــل مدربيــن وفنييــن ليكونــوا 

ــا  ــرا عصري ــا وفك ــكل وعي ــي تش ــة وك ــات الوطني للمنتخب

لكافــة المشــاركين ليســتطيعوا مــن خاللهــا تطويــر 

الرياضــة فــي الشــتات، وفــي الوقــت الــذي يتــم تســليط 

الشــتات  فــي  الفلســطينية  الرياضــة  علــى  الضــوء 

فــي   C المســتوى  المدربيــن  دورة  حاليــً،  تعقــد، 

الكابتــن  فيهــا  ويحاضــر  اللبنانيــة  صــور  منطقــة 

والمحاضــر األســيوي أحمــد الحســن.

الهيكلــي للمؤسســات  البنــاء  وعلــى مســتوى 

ال  كجــزء  نصيبــه  للشــتات  كان  الرياضيــة 

الرياضيــة  الحركــة  منظومــة  مــن  يتجــزأ 

ــس  ــر للمجل ــاح مق ــم افتت ــطينية وت الفلس

األعلــى للشــباب والرياضــة قبــل عــدة 

وحاضنــة  مظلــة  ليكــون  أشــهر 

فــي  الفلســطينية  للرياضــة 

الشــتات للعمــل علــى تطويرهــا 

وصقــل خبــرات الكــوادر الفنيــة 

اإلداريــة فــي االتحــادات الرياضيــة.

وشــكلت هــذه االنجــازات البوصلــة 

وترتيــب  بنــاء  إلعــادة  األساســية 

علــى  الشــتات  فــي  الرياضيــة  الحركــة 

اإلرادة  تعكــس  وعلميــة  وطنيــة  أســس  

الفلســطينية فــي تظهيــر صــورة الشــعب 

الفلســطيني كشــعب جديــر بالحيــاة الكريمة 

ــها  ــى رأس ــه وعل ــكه بحقوق ــن تمس ــً م انطالق

العــودة، لذلــك ســتبقى األنظــار مشــرئبة  حــق 

نحــو الشــتات، مــن أجــل تطويــر ورفــد كوادرهــا 

وأبطالهــا، لتكــون خيــر حافــظ  وُمعيــن لألبطــال مــن 

الطيــور المهاجــرة بهــدف ضمهــا للمنتخبــات الوطنيــة 

الوجــود  ثابــت  الفلســطينية عنصــرا  الرياضــة  ولتبقــى 

فــي كافــة أماكــن التواجــد الفلســطيني.
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رام اهلل - إعــالم اللجنــة األولمبيــة: تنفيــذًا لسياســة التواصــل وبنــاء الجســور الراســخة، كنهــج ثابــت واســتراتيجي فــي أجنــدة 

اللجنــة األولمبيــة الفلســطينية، ويتــم التعبيــر عنهــا بجــالء مــن خــالل الحركــة الرياضيــة، فقــد حــّط فريــق االتحــاد الرياضــي 

الفلســطيني األميركــي بكــرة الســلة رحالــه فــي الوطــن االم فلســطين، فــي الرابــع والعشــرين مــن شــهر تمــوز الماضــي 

٢٠١٨، ولعــب عــددا مــن اللقــاءات الوديــة، مــع مختلــف الفــرق المحليــة، ترجمــة لهــدف اســتراتيجي قوامــه: تعزيــز االنتمــاء 

والــوالء للوطــن.

ــتمرت  ــً، واس ــً وإداري ــن ١٤ العب ــر م ــق الزائ ــد الفري ــون وف وتك

الزيــارة علــى مــدار أســبوع، وخــاض خاللهــا عــدة مواجهــات، 

فتفــوق علــى فريــق أرثوذكســي رام اهلل، وســرية اهلل االولى، 

وتجمــع أنديــة القــدس، ونــادي العمــل الكاثوليكــي.

وحــرص اللــواء جبريــل الرجــوب، رئيــس اللجنة األولمبيــة، على 

ــم  ــق واصراره ــراد الفري ــرص اف ــاد بح ــد وأش ــتقبال الوف اس

علــى الوصــول إلى فلســطين رغــم اتســاع رقعــة المعيقات، 

التــي واجهتهــم، وتحديــدًا فــي الشــق المتعلــق بتأخيــر 

طيورنا المهاجرة تحّن الى أحضان الوطن..

الفريق الفلسطيني
األميركي و»بالستينو«..

أبرز نموذجين 
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ــرائيلي. ــالل اإلس ــن االحت ــد م ــول المتعم ــراءات الدخ إج

ــم  ــباب لوطنه ــارة الش ــة زي ــى أهمي ــار إل ــوب أش ــواء الرج الل

فلســطين، بعيــدًا عــن منطــق المنافســة وخــوض اللقــاءات 

ذات الطابــع الرســمي، واالســتعاضة عنهــا بالتعــّرف علــى 

بلدهــم، وعلــى أهــم المعالــم التاريخيــة والدينيــة فيــه، 

ــالع  ــدن، واإلّط ــف الم ــياحية لمختل ــوالت الس ــالل الج ــن خ م

علــى معانــاة أبنــاء شــعبهم بفعــل ممارســات االحتــالل 

اإلســرائيلي العنصــري الفاشــي.

ــعادته  ــن س ــرب ع ــش، أع ــق، دروي ــق للفري ــدرب المراف الم

عاليــا  وثمــن  الرجــوب،  اللــواء  ولقــاء  فلســطين  بزيــارة 

دفء  االســتقبال والضيافــة، واكــد علــى أهميــة الزيــارة 

ــى أّن  ــيرًا إل ــن، مش ــي الوط ــل ف ــكاك بااله ــرورة االحت وض

تشــكيل الفريــق الفلســطيني فــي أميــركا جــاء بنــاء علــى 

توّجهــات عــدة أشــخاص مــن الجاليــة هنــاك، وينــدرج فــي 

اطــار الرغبــة بإيجــاد حالــة فلســطينية خاصــة، وعبــر عــن 

املــه أن تــزداد أواصــر التواصــل، مــن اجــل فائــدة الرياضــة 

الفلســطينية.

ــم  ــت لح ــدس، وبي ــدن: الق ــد م ــارة الوف ــج زي ــن برنام وتضم

ــة  ــوز الوطني ــد بالرم ــاء الوف ــى أعض ــن، والتق ــس، وجني ونابل

غّنــام،  ليلــى  الدكتــورة  ضمنهــم  مــن  وكان  والرســمية، 

متحــف  زيــارة  علــى  والحــرص  والبيــرة،  اهلل  رام  محافــظ 

ــة  ــي ضاحي ــدم، ف ــرة الق ــاد ك ــر اتح ــش، ومق ــود دروي محم

األميركيــة  العربيــة  الجامعــة  أيضــً،  الوفــد،  وزار  الــرام، 

منشــآت  تضــم  التــي  الجامعــة،  مرافــق  علــى  وتعرفــوا 

ــاءؤ  ــة، وزار اعض ــات العالمي ــق المواصف ــزة، وف ــة مجه رياضي

الوفــد آل التميمــي فــي بلــدة النبــي صالــح قضــاء محافظــة 

رام اهلل والبيــرة، وكان فــي اســتقبالهم األســيرة المحــّررة 

الطفلــة عهــد التميمــي وذويهــا، والتقطــوا الصــور التذكارية 

ــطيني  ــاء الفلس ــدق انتم ــة وص ــى أصال ــد عل ــة تؤّك ــي لفت ف

المهاجــر، ألرضــه وأهلــه فــي فلســطين.
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بقــي ان نذكــر ان فريــق االتحــاد الفلســطيني األميركــي، 

ــة  ــة األولمبي ــة اللجن ــت مظل ــة تح ــرق المنضوي ــد الف ــو أح ه

الفلســطينية، وعمــل عقــب تشــكيله علــى تفعيــل العديــد 

بهــدف  األلعــاب  مختلــف  فــي  الرياضيــة  االنشــطة  مــن 

االســتفادة مــن مهــارات الالعبيــن األميركييــن مــن أصــول 

فلســطينية، وتحضيرهــم، فنيــً وبدنيــً، ليكونــوا جاهزيــن 

لتمثيــل فلســطين فــي المحافــل الدوليــة ضمــن المنتخبــات 

ــاب. ــف األلع ــي مختل ــة ف الوطني

الجاليــات  فيهــا  تتواصــل  التــي  األولــى،  المــرة  تعــد  وال 

فقــد  موطنهــم،  مــع  المهاجــرة  الفلســطينية 

المهاجــرون  أسســه  الــذي  »بالســتينيو«  لفريــق  ســبق 

فــي  الماضــي  القــرن  عشــرينات  فــي  الفلســطينيون 

تشــيلي بزيــارة تاريخيــة لفلســطين، وخاضــوا لقــاء مــع 

»الفدائــي«، وانتهــى لصالحــه بثالثــة أهــداف، ونظمــوا لقــاًء 

تدريبيــً مفتوحــً مــع الفئــات الناشــئة، فــي ملعــب ماجــد 

أســعد بالبيــرة، وســط أجــواء مــن الفرحــة والبهجــة، التــي 

ارتســمت علــى محيــا الصغــار.

وأضحــى »بالســتينيو« اليــوم، أحــد أبــرز فــرق الــدوري التشــيلي، 

الثالثــة فــي  وتــوج مؤخــرًا ببطولــة كأس تشــيلي، للمــرة 

تاريخــه، واألولــى بعــد ٤١ عامــً، ليضمــن مقعــدًا لــه فــي الــدور 

ــة  ــة الموازي ــي البطول ــس«، وه ــكأس »ليبرتادوري ــدي ل التمهي

لــدوري أبطــال أوروبــا، فــي القــارة الالتينيــة.
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أركانهــا  بكافــة  الفلســطينية،  القضيــة  تواجــه  مثلمــا 

مــن  العديــد  ومكوناتهــا،  ومنظومتهــا  وعناصرهــا 

الواســع،  بنســيجها  الرياضيــة  الحركــة  فــان  التحديــات، 

ــيء،  ــى ش ــذا عل ــآل، وإذا دّل ه ــر والم ــس المصي ــرض لنف تتع

ــرة،  ــتبقى مؤث ــت وس ــا زال ــت، وم ــا كان ــى انه ــدل عل ــا ي فانم

ــم  ــي دع ــادي ف ــا الري ــا ودوره ــا وثقله ــا وزنه ــة، وله وفاعل

الفلســطينية. القضيــة  واســناد 

ــة  ــاع رقع ــى اتس ــد عل ــي تؤك ــن، الت ــة والبراهي ــواهد واألدل الش

الرياضيــة كثيــرة األوجــه،  الحركــة  التــي تكابدهــا  التحديــات، 

يصطــف فــي مقدمتهــا الهجمــات الشرســة والمســتعرة، التــي 

ــطيني،  ــن الفلس ــل الوط ــالل، أكان داخ ــن االحت ــا م ــرض له تتع

واالطــر  الهيئــات  واقتحــام  بمداهمــة  عنهــا  التعبيــر  ويتــم 

الرياضيــة، وكان اخــر المشــاهد، قيــام جيــش االحتــالل باقتحــام 

مقــر اللجنــة األولمبيــة الفلســطينية فــي مدينــة البيــرة واحتجــاز 

أعضــاء المكتــب التنفيــذي، الذيــن كانــوا يتاهبــون لاللتحــاق فــي 

ــل. ــم العام ــب الطاق ــى جان ــمي، ال ــاع رس اجتم

ــو  ــود، وه ــد ومقص ــتفزازي، متعم ــلوك االس ــذا الس ــل ه مث

بالقطــع ُمشــين، وُيدلــل علــى همجيــة االحتــالل وبؤســه، 

ــة  ــة األولمبي ــك اللجن ــي ذل ــا ف ــد، بم ــً ألح ــم وزن ــه ال يقي وان

الدوليــة، التــي ينــص ميثاقهــا األولمبــي، وفقــً للمــادة الثانيــة 

األولمبيــة  اللجــان  حمايــة  علــى  األساســية  مبادئهــا  مــن 

ــا. ــأ ظالله ــي تتفي ــة، الت الوطني

ــب  ــة ان ُيعاق ــن األهمي ــعة، م ــراء وبش ــة نك ــدث جريم ــا ح م

عليهــا االحتــالل، وان ال تمــر مــن دون وضــع حــد حاســم 

انفــك  مــا  الــذي  والُســعار،  واالنفــالت  االنفــالش  لحالــة 

اقتحام مقر اللجنة األولمبية..
يا له من سلوك ُمشين وقبيح

اإلســرائيليون يمارســونه بــكل صلــف وعنجهيــة واســتعالء.

اقتحــام مقــر اللجنــة مــا هــو اال حلقــة واحــدة، ضمــن 

الحلقــات، فقــد ســبق هــذا االقتحــام  مسلســل ممتــد 

العديــد مــن االنتهــاكات، ولعــل أبرزهــا: اســتهداف المالعب 

والمنشــآت ومقــرات األنديــة، ورفــض التوســع فــي مشــاريع 

البنــى التحتيــة واحتجــاز األدوات والمســتلزمات الرياضيــة 

خــارج  مــن  أكان  لفلســطين،  القادمــة  الوفــود  وعرقلــة 

الوطــن الفلســطيني أم مــن محافظــات الوطــن الجنوبية.

اســتهداف الحركــة الرياضيــة، بشــكل دوري وُمبرمــج، ُيعزز في 

األذهــان انهــا ناهضــة وفعالــة وديناميكيــة وذات تأثيــر واســع، 

وهــي كذلــك، وهــذا مــا دأبنــا عليــه، منــذ تســلمنا مقاليدهــا، 

وســوف نمضــي فــي مشــوار البنــاء والتطويــر، علــى كافــة 

األصعــدة والمحــاور، خدمــة لوطننا العزيــز، ولرياضيينا وشــبابنا 

الواعديــن والمعطاءيــن، والذيــن هــم غدنــا ومســتقبل وطننا، 

الــذي ســنبنيه، بتفــان، علــى كافــة األصعــدة.

ــا، ال  ــل معن ــْن تفاع ــكل َم ــر ل ــزاز وتقدي ــار وإع ــة إكب تحي

ــر  ــى مق ــم عل ــداء اآلث ــق باالعت ــق المتعل ــي الش ــيما ف س

اللجنــة األولمبيــة، مــن خــالل رســائل وبرقيــات التضامــن، 

ُمعــززة بكافــة مفــردات الشــجب واالســتنكار والرفــض 

لــكل  موصــواًل  يبقــى  والشــكر  حــدث،  لمــا  المطلــق 

مــن ســاهم فــي تطويــر واقعنــا الرياضــي، بمختلــف 

الوســائل واألوجــه.

بقلم: محمود السقا
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المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة هــو المظلــة والحاضنــة 

ومنصــة االنطــالق الرســمية لكافة الهيئــات واالطــر الرياضية 

ــر  ــة التحري ــن منظم ــق ع ــة تنبث ــاره مؤسس ــبابية، باعتب والش

ــل  ــن اج ــى، م ــس األعل ــاء المجل ــم إحي ــد ت ــطينية، وق الفلس

الوصــول الــى »الــكل الفلســطيني« أكان داخــل اســوار الوطن 

االنســجام والتكامــل فــي العمــل وتضافــر الجهــود، ثالــوث مــن شــأنه خلــق بيئــة نموذجيــة وبنــاءة وجاهــزة النطالقــة واعدة 

وحقيقيــة، هكــذا هــو حــال االجســام العاملــة فــي حقــول الرياضــة والشــباب والكشــافة وكل مــا ينبثــق عنهــا.

ــات  ــن الجالي ــرا م ــً كبي ــاك كّم ــً وان هن ــه، خصوص ام خارج

الفلســطينية المنتشــرة فــي طــول العالــم وعرضــه.

ــن  ــدة، م ــدة حمي ــخ قاع ــه رس ــى أن ــس األعل ــب للمجل ُيحس

ــة  ــام الرياضي ــة االجس ــع كاف ــخة م ــور راس ــاء جس ــالل بن خ

والشــبابية والكشــفية وذوي اإلعاقــة بشــقيها: الحركــي 
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الخــاص  واالولمبيــاد  الباراولمبيــة  اللجنــة  أي  والعقلــي، 

الفلســطيني، واألخيــر مســؤول عــن ذوي االعاقــات الذهنيــة، 

ــات  ــات ومتطلب ــع احتياج ــل م ــل تفاع ــك، ب ــف بذل ــم يكت ول

هــذه االجســام، وقــد تــم التعبيــر عــن ذلــك، مــن خــالل 

ــدورات  ــة ال ــي ورعاي ــي تبن ــرة ف ــة والمؤث ــاهمة الفاعل المس

وكافــة  األولمبيــة،  اللجنــة  اليهــا  تبــادر  التــي  والبطــوالت، 

ــرة  ــاد الك ــا اتح ــي مقدمته ــا، وف ــة عنه ــادات المنبثق االتح

ــدان  ــة بل ــي كاف ــة ف ــع بخصوصي ــه يتمت ــطيني، كون الفلس

العالــم العتبــارات كثيــرة ومتعــددة.

األعلــى،  المجلــس  قيــادة  ان  بــل  فحســب  هــذا  ليــس 

ــس  ــوب، رئي ــل الرج ــواء جبري ــا الل ــي مقدمته ــة، وف مجتمع

المجلــس االعلــى، واألميــن العــام الوزيــر عصــام القدومــي، 

ــدرات  ــاء الق ــل وبن ــري، بالصق ــداد كادر بش ــى إع ــان عل يحرص

فــي كافــة االجســام الرياضيــة، عبــر الــدورات التــي تقــام 

داخــل الوطــن وخارجــه اســواره.

علــى الصعيديــن: اإلداري واللوجســتي، فان قيــادة المجلس، 

ال تتــردد فــي تســهيل مهمــات الوفــود الرياضيــة المشــاركة، 

ســواء فــي المنافســات اإلقليميــة او القاريــة او الدوليــة، مــن 

خــالل تأميــن كافــة االحتياجــات.

التــي تصبــغ سياســة ونهــج االجســام  االنســجام،  حالــة 

الرياضيــة، التــي تقودهــا قاطــرة المجلــس األعلــى للشــباب 

وآليــات  واقعهــا  علــى  باإليجــاب  انعكســت  والرياضــة، 

عملهــا، فأصبحــت تعمــل بنهــج ينهــض علــى التكامــل فــي 

العمــل بكافــة المجــاالت واالوجــه، ومــن ضمنهــا وربمــا فــي 

مقدمتهــا قطــاع البنــى التحتيــة، هــذا القطــاع الحيــوي، 

الــذي بــات منتشــرًا فــي طــول الوطــن وعرضــه، ووصــل الــى 

المناطــق النائيــة والمهمشــة.
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علــى صعيــد المشــاركات الداخليــة، عكــف القائمــون علــى 

الجانــب  تطويــر  علــى  الماضيــة  الســنوات  خــالل  اللعبــة، 

الفنــي، وتــم اســتقطاب مــدرب روســي، بنــاًء علــى تعليمــات 

اللــواء نضــال أبــو دخــان، قائــد قــوات األمــن الوطنــي، ومكــث 

ــن. ــر متواصلي ــن، غي ــدة عامي ــطين، م ــي فلس ــدرب ف الم

الســامبو.. رياضــة قتاليــة روســية، ومعناهــا »الدفــاع عــن 

النفــس دون ســالح«، واعتمدهــا الجيــش الروســي العــام ١9٢٠، 

ــوي  ــالح، وتحت ــب دون س ــال القري ــى القت ــه عل ــر قدرات لتطوي

المختلفــة،  القتــال  ألعــاب  مــن  التقنيــات  بعــض  علــى 

والمصارعــة  الحــرة،  والمصارعــة  اليابانــي،  الجــودو  مثــل: 

األوزبكيــة. والمصارعــة  الكازاخســتانية، 

وتنتشــر اللعبــة، حاليــً، فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتــم 

االعتــراف بهــا مــن اللجنــة األولمبيــة الدوليــة أواخــر شــهر 

الثانــي العــام ٢٠١٨، كعضــو مراقــب. تشــرين 

إلــى فلســطين،  الرياضــة  بأربعــة أعــوام، دخلــت  وقبلهــا 

ويبلــغ عــدد األنديــة التي تمارســها، حتــى اآلن، خمســة أندية، 

وينظــم اطارهــا لجنــة تنضــوي تحــت مظلــة اتحــاد الجــودو، 

فــي الوقــت الحالــي، ويأمــل ممارســوها باســتقاللها، يومــً 

مــا، وتوســيع رقعتهــا فــي مختلــف محافظــات الوطــن 

ــطيني. الفلس

مــن  عــدد  فــي  الخارجيــة  مشــاركتها  اللجنــة  وســجلت 

المغــرب  العــام ٢٠١5، وفــي  الدوليــة، كاليابــان،  البطــوالت 

بعدهــا بعــام، وثــم روســيا، وأخيــرًا رومانيــا.

تعرف على رياضتي: »السامبو« و»الكوراش«

الجيــش الروســي صاحب الفكرة وفلســطين 
تمــارس اللعبــة منــذ اربعــة اعوام

»الكــوراش« فــن قتالــي ُيرســخ العدالــة بأرفع 
صورهــا وتجلياتها
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الكوراش:

ــول  ــي الوص ــتان(، وتعن ــة )أوزباكس ــة أوزبكي ــوراش.. رياض الك

ــبيه  ــي ش ــن قتال ــي ف ــة، وه ــة العادل ــدف بالطريق ــى اله إل

برياضــة الجــودو، والســامبو، وترتكــز علــى إســقاط الخصــم 

أرضــً.

فــي العــام ١99٨، تــم تأســيس اتحــاد الكــوراش الدولــي، 

فــي المؤتمــر التأسيســي، الــذي شــارك فيــه ممثلــو ٢٨ دولــة، 

ــركا. ــا أومي ــيا، أوروب آس

خــالل ٢٠ عامــً، انتشــرت اللعبــة علــى نطــاق واســع، وأصبحت 

ــم  ــدًا، وت ــن ١٢٠ بل ــر م ــي أكث ــرة ف ــة، منتش ــا الوطني اتحاداته

الثانيــة  اآلســيوية  األلعــاب  دورة  فــي  الكــوراش،  اعتمــاد 

والثالثــة، فــي الصــاالت المغلقــة بمــكاو وفيتنــام العــام 

و٢٠٠٨.  ،٢٠٠٧

وبالتزامــن مــع رياضــة الســامبو، ُعرفــت رياضــة الكــوراش 

ــة  ــة موزع ــتة أندي ــها س ــام ٢٠١٤، ويمارس ــطين الع ــي فلس ف

فــي المحافظــات الشــمالية، وفــي دورة األلعــاب األولمبيــة 

اآلســيوية األخيــرة فــي الصــاالت المغلقــة، التــي جــرت العــام 

الماضــي فــي تركمانســتان، تــم اعتمــاد منتخــب الكــوراش، 

األلعــاب  دورة  وفــي  الفلســطيني،  الوفــد  بعثــة  ضمــن 

ــيا. ــي أندونيس ــرة ف ــيوية األخي اآلس

األلعــاب  دورة  برنامــج  علــى  الكــوراش  إدخــال  ويعتبــر 

األولمبيــة اآلســيوية، خطــوة هامــة نحــو اعتمادهــا فــي 

الدولــي. االولمبيــاد 

خــالل العــام الجــاري، نظمــت اللجنــة المشــرفة علــى اللعبــة 

فــي فلســطين بطولــة المرحــوم هانــي الحلبــي بمحافظــة 

الخليــل، وســبقها دورة تأهيــل حــكام محليــة فــي طوبــاس، 

بمشــاركة ١5 حكمــً محليــً، كخطــوة اولــى لتأهيــل الــكادر 

التحكيمــي، القــادر علــى إدارة المنافســات مســتقباًل.

ــطين،  ــي فلس ــي ف ــٍم دول ــدة، أول حك ــو عي ــراد أب ــد م ويع

ــه  ــن نظرائ ــة، بي ــارة الدولي ــى الش ــل عل ــٍم يحص ــث حك وثال

ــان.    ــراق ولبن ــد الع ــرب، بع الع
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نحن الفلسطينيون

باقون هنا 

وصامدون هنا 

وقاعدون هنا 

ولنا هدف واحد واحد واحد

أن نكون

وسنكون

السيد الرئيس محمود عباس


