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أسرة التحرير ـ بسام ابو عرة - محمد سدر 

اللرياضيةةالرياضية

 الكأس الدولية في امريكا

يونايتد يسقط برشلونة بثالثية وتشيلسي يتخطى باريس سان جيرمان بركالت الترجيح 
كوبيرتينو -أ ف ب- حســم مانشستر 
يونايتد االنجليزي مواجهته الودية مع 
برشلونة بطل اسبانيا واوروبا بالفوز 
عليــه 3-1 الســبت فــي ســانتا كالرا 
(كاليفورنيا) ضمن الجولة التحضيرية 
التي يقــوم بها الفريقــان في اميركا 
الشــمالية. ويدين يونايتــد بهذا الفوز 
المعنــوي الهام علــى ملعب «ليفايس 
ستاديوم» وامام 68416 متفرجا، الى 
واين روني وجيسي لينغارد والبلجيكي 
عدنان يانوزاي الذين ســجلوا االهداف 
الثالثــة في الدقائــق 7 و65 و90+1، 
فيمــا كان هدف برشــلونة الوحيد من 
نصيــب البرازيلــي رافينيا ســجله في 
الدقيقــة 90 من المباراة التي شــارك 
فيها جميع العبي الفريقين (8 تبديالت 
لبرشــلونة و11 ليونايتــد) وغاب عنها 
نجمــا برشــلونة االرجنتينــي ليونيل 
ميســي والبرازيلي نيمــار اللذان مددا 
عطلتهما الصيفية بسبب مشاركتهما 
في كوبا اميركا. ويمكن القول ان الحظ 
اسعف يونايتد في تحقيق فوزه الثالث 

علــى التوالي في هــذه الجولة (تغلب 
على اميركا المكسيكي -1صفر وسان 
خوسيه اورثكوايكس االميركي 1-3)، 
الن برشلونة اهدر الكثير من الفرص 
وكان بامكانــه ان يتقدم -2صفر في 
الدقائــق االولى من اللقــاء لوال تدخل 
القائــم للوقــوف في وجــه ركلة حرة 
لالوروغوياني لويس ســواريز (4) ثم 

الحارس االســباني دافيد دي خيا الذي 
صد بعد ثوان فقط محاولة لســيرجي 

روبرتو. 
ويختتم يونايتد جولته االربعاء بمواجهة 
باريس ســان جرمان الفرنســي الذي 
خســر امام تشيلســي ،و قاد الحارس 
الدولي البلجيكــي تيبو كورتوا فريقه 
تشلســي االنجليــزي للفــوز بــركالت 

الترجيح 6-5 بعــد تعادلهما 1-1 على 
ملعب «بانــك اوف اميركا ســتاديوم» 
في شــارلوت في جولتهمــا االميركية 
التحضيريــة للموســم المقبل. وتألق 
كورتــوا بصــده ركلتيــن ترجيحيتين 
لجان-كريستوف باهيبيك والبرازيلي 
تياغو ســيلفا ثم نفذ بنفســه الركلة 
الترجيحة التي منحت تشلســي الفوز 

بهذه المبــاراة التي تقدم خاللها بطل 
فرنســا في الدقيقة 25 عبر السويدي 
زالتــان ابراهيموفيتــش قبــل ان يرد 
رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
في الدقيقة 64 عبر النيجيري فيكتور 
موزيــس. وبهذا الفوز، اســتعاد بطل 
الــدوري الممتاز توازنه بعد الخســارة 
المفاجأة التي مني منها في مســتهل 
جولته فــي اميركا الشــمالية على يد 
نيويــورك ريــد بولــز (2-4)، في حين 
حافظ ســان جرمان على سجله الجيد 
في هــذه الجولــة التي بدأهــا بالفوز 
علــى بنفيــكا البرتغالــي (3-2) قبــل 
ان يتجــاوز ايضا فيورنتينــا االيطالي 
(4-2). ويســتكمل تشلســي مبارياته 
االســتعدادية الثالثاء بلقاء من العيار 
الثقيل يجمعه ببرشلونة بطل اسبانيا 
واوروبــا فــي ماريالند قبــل ان يواجه 
فيورنتينا على ملعبه في الخامس من 
اب ، فيما يلعب سان جرمان مع الفريق 
االنجليزي االخر مانشســتر يونايتد 

االربعاء في شيكاغو. 

 مؤسسة يوحنا بولس الثاني توزع منحها الدراسية للطلبة المتفوقين للعام الحالي 
بيت لحم - دائرة االعالم باالكاديمية 
- أطلقت مؤسسة البابا يوحنا بولس 
الثانــي، برنامجهــا الســنوي الدائم 
لتوفيــر المنــح الدراســية للطــالب 
المتفوقين. واقامت المؤسســة في 
مقرها ببيت لحم، فقرة خاصة على 
هامش مهرجانها الختامي للرقص 
والفنــون التعبيريــة، بحضــور االب 
ابراهيــم فلتس رئيس المؤسســة 
فــي الشــرق االوســط، والقنصــل 
االيطالــي العام، وادريانا ســيجللي 
واللواء اســماعيل فراج، والمنســق 
العام للمؤسســة  ســهيل دعيبس، 
وعــدد مــن الشــخصيات الرياضية 
والرســمية، تضمن شرحا وافيا عن 
المنــح الدراســية واهدافهــا وآليات 
االستفادة منها. وتحدث دعيبس عن 
مسيرة المؤسســة وحرصها الدائم 
على مدار 15 عاما في تطبيق برامج 

المنح الدراسية للطالب المتفوقين. 
واشــار دعيبــس الى ان المؤسســة 
قدمت 250 منحة دراســية لدراســة 
تخصصــات حديثــة مميــزة، ضمن 
آليــات القت نجاحــا واشــادة كبيرة، 
مشــيرا الــى ان الفضــل يعــود في 
توفيــر كل تلــك المنــح بعــد اهللا 
الــى االب ابراهيــم فلتــس رئيس 
المؤسســة الذي لم يدخر جهدا من 

أجــل خدمة الشــباب الفلســطيني. 
من جهتــه قدم االب فلتس شــكره 
الكبير لكل من ساعد وساهم بانجاز 
مشروع المنح الدراسية، مشيرا الى 
حــرص المؤسســة الدائم الشــراك 
كل الذين  استفادوا من المنح خالل 
السنوات الماضية على العودة وافادة 
مجتمعهم مــن خــالل التخصصات 
الفريــدة. واكــد االب فلتس على ان 

المؤسسة ستواصل مسيرة العطاء 
على طريق خدمة االرض واالنسان 
وصــوال الــى قمــة العطــاء واالفادة 
المجتمعيــة، ووجه كلمة شــكر الى 
القنصل االيطالي لدعمه المتواصل 
والى كل المؤسســات والشخصيات 
االيطالية التي تتواصل في ســبيل 
تحقيــق هــذا الهدف. وقــال « اليوم 
نوزع 11 منحة دراســية 8 منها هنا 

في فلســطين و 3 من فلســطينيي 
الداخل، وفي هذا رسالة بأن العطاء 
ال يقف عند جدران أو حدود وال يعرف 
عوائق».فيما ابدى القنصل االيطالي 
العام فخره واعتزازه بعالقة الشراكة 
االســتراتيجية بين مؤسســة يوحنا 
بولــس الثاني والقنصلية االيطالية 
والشــعب األيطالي عمومــا ،موجها 
شــكره الجزيل الى األب فلتس على 
كل تلك الجهود متوقفا عند مدرسة 
تعليم اللغة االيطالية المميزة التي 
تقودهــا المؤسســة بالشــراكة مــا 
جامعــة بيروجيا والتــي هي مقدمة 
للحصــول علــى المنــح الدراســية، 
مؤكدا على مواصلــة العطاء وخلق 
الشــراكات لتحقيق األهــداف. وفي 
الختــام تــم توزيــع شــهادات انهاء 
دورات اللغة االيطالية على المبدعين 
والذين حصلوا على المنح الدراسية.

 جولة في المالعب العالمية 
*اعلــن انتــر ميالن االيطالي في حســابه علــى تويتر ان 
مهاجــم المنتخــب المونتينيغــري لكــرة القدم ســتيفان 
يوفيتيتش انتقل الى صفوفه قادما من مانشستر سيتي 

االنكليزي.
* اعلم العب الوســط الدولي االيطالي تياغو موتا فريقه 
باريس ســان جرمان الفرنســي برغبته في الرحيل، امال 
التوصل الى حل ســريع مع ادارة النادي الباريســي لكنه ال 

يريد الوصل الى حد التصادم معها.
*عمق الملعب المالي جراح مضيفه الترجي التونسي والحق 
به الخســارة الثالثــة على التوالي عندمــا تغلب عليه 1-2 
علــى ملعب رادس في ختام الجولة الثالثة من منافســات 

المجموعة االولى لمسابقة كأس االتحاد االفريقي. 
*اعتبر أرســين فينجر مدرب أرسنال االنجليزي أن فريقه 
ليــس بحاجة ماســة للتعاقد مع مهاجم جديــد رغم عدم 

امتالكه هداف من طراز سوبر ستار ضمن صفوفه. 
*ترك المدرب لويــس فان جال باب رحيل حارس المرمى 
ديفيد دي خيا عن مانشستر يونايتد مفتوحاً على مصراعيه 
فــي ظل اهتمام ريال مدريد بخدماتــه. ورفض فان جال 
التأكيــد على اســتمرار دي خيا ضمن صفوف مانشســتر 
يونايتــد موضحاً صعوبة تحديد مســتقبل حارس مرمى 
فريقه في الوقت الحالي.  *يرغب الالعب الدولي البلجيكي 

إيديــن هــازارد صانع ألعــاب فريق تشيلســي اإلنجليزي 
في منافســة ليونيل ميسي وكريســتيانو رونالدو نجمي 
برشلونة وريال مدريد في الموسم الجديد 2015/2016.

*أعرب الالعــب الدولي الجابوني بيــر إيمريك أوباميانج، 
مهاجم فريق بوروســيا دورتمونــد األلماني عن طموحه 
للوصــول إلى الهدف رقم 20 الموســم المقبل مع فريقه 

فى البوندزليجا
*يعزم فيورنتينا التقدم بشكوى رسمية لدى لجنة التحكيم 
واإلجــراءات القانونيــة فــي «الفيفا» فيمــا يخص قضية 
المصــري محمــد صــالح، األمر الــذي قد يعــرض الالعب 

للحرمان من اللعب لمدة 6 أشهر. 
* اشار تقرير لصحيفة ”اس“ االسبانية امس ان نادي ريال 
مدريد قد رفض عرضا جنونيا هذا الصيف من باريس سان 
جيرمان لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ووصل 
عرض النادي الباريسي الى 120 مليون يورو، كقيمة كان 

من شأنها ان تجعل الالعب االغلى في تاريخ اللعبة.
*حققــت بنما فوزا شــرفيا ثأريــا على الواليــات المتحدة 
المضيفــة واحــرزت المركــز الثالــث فــي بطولــة الكأس 
الذهبية لمنطقة الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبي) بفوزها عليها بركالت الترجيح 3-2 بعد انتهاء 

الوقتين االصلي واالضافي بالتعادل 1-1     

 ريال مدريد يعزز وجوده في الصين بعد صفقة مع علي بابا
 (رويتــرز) - أكد ريال مدريد صيف بطــل دوري الدرجة األولى 
االســباني لكــرة القــدم أنه أبرم صفقــة لبيــع المنتجات عبر 
االنترنت مع مجموعــة علي بابا الصينية للتجارة االلكترونية. 
وقــال فلورنتينو بيريز رئيس ريــال مدريد لموقع النادي على 
االنترنــت «عززنا ارتباطنا بالبالد عــن طريق هذا االتفاق مع 

علي بابا وهي شركة رائدة عالميا في التجارة االلكترونية.»
وأضاف «هذا سيسمح لنا باطالق المتجر الرسمي لريال مدريد 
في الصين أمام ما يزيد على 600 مليون مستهلك صيني عبر 
االنترنــت.» ويخوض ريال مدريد جولة في الصين قبل بداية 
الموسم الجديد وسيتقابل هناك مع انترناسيونالي   يوم االثنين 

ثم سيلعب مع ميالنو يوم الخميس القادم. 

  خدمات خان يونس يبدأ استعداداته لخوض منافسات الدوري الممتاز
غزة- محمد حجاج- بدأ خدمات خان يونس مساء السبت مرحلة 
اإلعداد للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق في الحادي عشر 
من شــهر ايلول المقبل بقيادة المديــر الفني للفريق ناهض 
األشــقر . واســتقر االشــقر على وضع خطة من ثالث مراحل 
للنهوض بالمســتوى الفني والبدني للفريــق تتركز المرحلة 

األولى منها على رفع منسوب اللياقة البدنية .
ويخوض فريق الكرة األول تدريباته بمشاركة معظم الالعبين 
على شاطئ بحر خان يونس وسط إهتمام كبير و متابعة من 

مجلس إدارة النادي. 

 مهنا يترك الرياضي وابو موسى ينضم للمغازي والجالء يعزز صفوفه
غــزة- الحياة الرياضية- أحمد الحاج أحمد - حصل محمد مهنا 
مدافــع غــزة الرياضي على كتاب االســتغناء الخــاص به بعد 
أكثر من عشــر ســنوات قضاها مدافعاً في صفوف «العميد»،  
موضحاً أنه بصدد دراســة العــروض المقدمة له قبل التعاقد 

مع ناديه الجديد.
*تعاقد نادي خدمات المغازي مع الالعب غازي أبو موسى قادماً 

من خدمات خان يونس.
* عزز نادي الجالء صفوفه بتعاقده مع العبي خدمات الشاطئ 
أشرف أبو توهة وعماد الرخاوي لمدة موسم واحد على سبيل 

اإلعارة.

م بطولة   اتحاد التايكواندو ينظّ
كأس السفير الكوري في اللعبة

د عمــر كبها رئيس اتحاد  رام اهللا-إعــالم اللجنة األولمبية- أكّ
التايكوانــدو على إتمام االســتعدادات الالزمــة إلطالق بطولة 
كأس السفير الكوري للتايكواندو، وذلك في 31 من شهر تموز 
الحالي الجمعة المقبلة، والتي ستحتضنها صالة ايبسا في رام 
اهللا، تحت رعاية اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة األولمبية. 
ودعا عمر كبها كافة األندية والمراكز ضرورة االستعداد الالزم 
للمشاركة في البطولة، على أن يتم التواصل مع رئيس لجنة 
المسابقات محمد العملة في حال االستفسار عن أمور لها عالقة 
م دورة تنشــيطية  في البطولة. وكان اتحاد التايكواندو قد نظّ

ام اللعبة في نادي حوارة قضاء نابلس السبت. لحكّ

 «الشجاعية» يخوض مباراتين وديتين مع نجوم غزة استعداداً ألهلي الخليل
غزة- الحياة الرياضية- أحمد الحاج أحمد - قرر نادي 
اتحاد الشــجاعين خوض مباراتين وديتين مع نجوم 
محافظة غزة، وذلك في إطار االســتعدادات الحثيثة 
للفريــق قبيل المباراة التي ســوف تجمعه مع أهلي 
الخليل في بطولة كأس فلسطين المقرر إقامتها في 
الرابع من الشهر القادم، حيث ستقام المباراة األولى 
غــداً على ملعب اليرموك، في حين ســتقام المباراة 

الثانية يوم الجمعة على نفس الملعب. وأوضح نعيم 
الســويركي المدير الفني التحاد الشجاعية، إن خيار 
خوض اللقاءين ضد منتخب نجوم غزة الذي سيعمل 
الكابتن حمادة شــبير على تجميعه هو األفضل في 
ظل انشغال األندية بمرحلة اإلعداد للموسم القادم، 
مطالباً الجماهير وكوادر النادي بمواصلة دعم الفريق 

ومؤازرته قبل لقاءي كأس فلسطين.

 كأس استاد االمارات: ارسنال يحرز اللقب للمرة الرابعة 
لنــدن- (أ ف ب) - احــرز ارســنال لقــب دورة كأس اســتاد 
االمــارات الدوليــة، بفــوزه علــى فولفســبورغ االلمانــي 
-1صفر في العاصمــة االنكليزية في اليوم الثاني االخير 
من الدورة التي تدخل ضمن اطار االســتعدادات للموســم 
الكروي الجديد. وســجل ثيو والكوت هدف المباراة الوحيد 
فــي الدقيقة 50. وهــو الفوز الثاني الرســنال في الدورة 
بعد االول الســاحق على ليون الفرنســي -6صفر السبت 
في افتتاح الدورة، فتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق 
االهــداف امــام فياريال ســادس الــدوري االســباني الذي 
حقــق بدوره فوزه الثاني عندما تغلب على ليون -2صفر. 
وسجل برونو سوريانو ليدو (31 من ركلة جزاء) والبرازيلي 
ليوناردو بابتيستاو (54) الهدفين. وكان فياريال تغلب على 
فولفســبورغ وصيف بطل الدوري االلماني 2-1 امس في 

افتتاح الدورة.
وهــي المرة الرابعة التي يتوج فيها ارســنال بلقب الدورة 

بعد اعوام 2007 و2009 و2010. 

 أكاديمية بالتر فرع نابلس تتعادل مع شباب نابلس
القــدس - دائــرة اإلعالم باإلتحــاد - خاض 
فريــق أكاديميــة جوزيف بالتر فــرع نابلس 
لمواليد 2002 يوم السبت، مباراة ودية بقيادة 
المــدرب صالــح أبو صالح أمام فريق شــباب 
نابلس انتهت نتيجتها بالتعادل اإليجابي (3-

3). وتناوب على إحراز أهداف أكاديمية بالتر 
كال مــن عمــر صوافطة و محمد ســحلوب و 
ماهر مطلق، فيما أحرز أهداف شباب نابلس 
مؤمــن الصداق هدفين وكريم أبو الســعود 

الهدف الثالث.

 دي ماريا يقترب من سان جرمان بعد تخلفه عن اللحاق بيونايتد
شارلوت -أ ف ب- يبدو ان انتقال الجناح الدولي االرجنتيني 
انخل دي ماريا الى باريس ســان جرمان الفرنســي اصبح 
شبه محســوم، وذلك بعدما تخلف عن اللحاق برفاقه في 
مانشستر يونايتد االنجليزي. وكان من المفترض ان يصل 
دي ماريــا الــى كاليفورنيا الســبت لالنضمــام الى فريقه 
الــذي يخوض جولة تحضيرية في الواليات المتحدة، لكنه 
لم يلحق بالرحلة القادمة الى ســان فرانسيســكو بحسب 
مــا اكد مــدرب يونايتد الهولنــدي لويس غــال الذي قال: 
لقد ســمعت بانه لم يكن علــى الطائرة، وال يمكنني قول 
المزيد. وذكر موقــع صحيفة «دايلي مايل» قبيل المباراة 
الودية التي فاز بها يونايتد على برشــلونة االسباني 1-3 
السبت في سانتا كالرا (كاليفورنيا) ان فان غال اعلم العبيه 
بان دي ماريا في طريقه لالنضمام الى ســان جرمان. ثم 
عزز مدرب سان جرمان لوران بالن فرضية ضم دي ماريا 
عندما قال من شــارلوت (كاروالينا الشمالية) وبعد خسارة 
فريقه امام تشلسي االنجليزي بركالت الترجيح في الجولة 
التحضيرية ذاتها، (ان هناك احتماال كبيرا لكن ليس هناك 
اي شــيء رســمي... لننتظر اللحظة وســنرى النتيجة في 
وقت قريب). وواصل «في الوقت الحالي، من المفترض ان 
يلعب لمانشســتر ضد باريس سان جرمان (عندما يتواجه 
الفريقان االربعاء في الجولة ذاتها). حاليا، هذا هو الوضع. 
اكرر بان الشائعات تتحدث عن احتمال كبير بان ينضم هذا 
الالعب الى باريس ســان جرمان، لكــن... حاليا وفي هذه 
اللحظة، ال يوجد اي شــيء رسمي». ولم يكن بالن حينها 
على علم بان دي ماريا تخلف عن اللحاق بفريقه الذي مدد 
عطلة الالعب االرجنتيني بسبب مشاركاته مع منتخب بالده 

في بطولة كوبا اميركا. وســبق لمجلة «فرانس فوتبول» 
الفرنسية ان كشفت عن موافقة يونايتد على العرض الذي 
تقدم به سان جرمان من اجل الحصول على خدمات النجم 
االرجنتيني الذي فشــل في فرض نفســه مع «الشياطين 
الحمر» وقرر الرحيل بعد موسم واحد فقط معهم. وتحدثت 
الصحيفة عن العرض الذي تقدم به سان جرمان يبلغ 65 
مليون يورو، فيما قدرته مجلة «ليكيب» اليوم االحد بـ63 
مليــون يــورو، متحدثة عــن وضع اللمســات االخيرة على 
العقد قبل االعالن المحتم عن االتفاق.  ورغم انه ســبق 
لدي ماريا الذي كلف يونايتد مبلغا قياسيا بريطانيا للتعاقد 
معه الصيف الماضي من ريال مدريد االسباني مقابل 75 
مليون يورو، التأكيد بانه سيبقى في صفوف فريق المدرب 
الهولنــدي لويس فان غال والقتال من اجل كســب مكانه 
مجددا في التشــكيلة االساســية التي خرج منها لمصلحة 
«المتجدد» اشلي يونغ، اال ان التقارير اشارت الى انه يرغب 
حقا بالعودة الى اســبانيا وليس االنتقال الى سان جرمان. 
وبمــا ان ريــال مدريد لم يعلن عن رغبتــه بضمه مجددا، 
اصبحت الســاحة خالية امام ســان جرمان للقيام بصفقة 
خياليــة اخرى يضيفها الى الصفقات التي اجراها في ظل 
االدارة القطريــة، خصوصــا انه تخلص مــن قيود اللعب 
المالي النظيف والعقوبة التي فرضها عليه سابقا االتحاد 
االوروبي لكرة القدم بسبب مخالفته هذه القاعدة. يذكر ان 
بان النادي الباريسي حاول جاهدا الصيف الماضي ضم دي 
ماريا لكن يونايتد خطفه منه بعد ان دفع 75 مليون يورو 
لريــال، في حين ان عقوبة االتحــاد االوروبي منعت بطل 
فرنسا من انفاق اكثر من 60 مليون في سوق االنتقاالت.

45 «سلة االخوة طوباس « يعسكر في عمان ويلتقي النادي الرياضي اليوم  
عمــان- يلتقي فريق األخوة  طوبــاس اليوم االثنين 
مع ناشئي ارثوذكسي عمان في مباراته الثانية التي 
ستقام الساعة الخامسة في صالة النادي االرثوذكسي 
ويوم غد الثالثاء يتجدد اللقاء مع شباب الرياضي في 
اللقاء الذي يقام عند الســاعة السادسة والنصف في 
صالــة تالع العلــي وفي المباراة الرابعــة يلتقي عند 
الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس المقبل 
مع شباب النادي االرثوذكســي بصالة االرثوذكسي، 

ويبحــث االخوة عــن إقامة مباراة خامســة مع الفرق 
األولــى باألندية.  ويرأس بعثة الفريق الفلســطيني 
جــالل خضيري وتضم في عضويتها االداري ثائر أبو 
محســن والمدرب أحمد عقاب باالضافة إلى الالعبين 
بــركات عــزت وأحمد ابو خضيــر وبراء أبو ســريس 
وهشــام عبد الرازق ومحمد بيكاوي وأحمد اسماعيل 
وقيس مروان وعبادة حاتم وشادي عبد الوهاب وأمير 

محمد. 

 الهالل يحتفل بافتتاح الموسم 
الثالث عشر لمدرسته الكروية األحد

غزة - مهنــد دلول (الناطق اإلعالمي للهالل)- 
أعلن نادي الهالل الرياضي عن تحديد الثاني من 
اب المقبل, موعداً إلقامة حفل افتتاح مدرســة 
الهالل الكروية في موسمها الثالث عشر, وذلك 
تحــت رعاية شــركة جبر الخزنــدار الكهربائية 
المحدودة. وقال إياد سيسالم مدير نادي الهالل 
أن ناديه بدأ التحضير فعلياً لتنظيم الحفل في 
الموعــد المحــدد, مؤكداً أن االحتفال سيشــهد 
تكريماً خاصاً ألوائل الطلبة من أبناء مدرســة 
الهالل, وتكريماً آخر لناشــئي النادي المتوجين 

بلقــب بطولــة « حق العــودة « التــي نظمتها 
وزارة الشباب والرياضة مؤخراً. وتابع سيسالم : 
الحفل سيشهد المزيد من المفاجآت والفعاليات 
الممتعة, سنحرص على إسعاد عائالت الالعبين, 
واثبات أن مدرســة الهــالل الكروية هي أفضل 
مدارس كرة القدم على اإلطالق في قطاع غزة 
وفلسطين ككل. وختم سيسالم حديثه بتقديم 
شــكر خاص إلى رجل األعمال فــواز الخزندار 
مدير شركة جبر الخزندار الكهربائية المحدودة, 

على تكرمه برعاية حفل افتتاح المدرسة.

 دبلين: لقاء ودي لسيدات 
مخيم شاتيال لكرة السلة

دبلين - وفا- خاض فريق ســيدات فلسطين 
لكرة الســلة مــن مخيم شــاتيال، امس، لقاء 
وديــا مع فريق يوغــال االيرلندي، على ارض 
ملعــب نيبتون في مدينة كــورك االيرلندية. 
 Right» ويأتي هذا اللقاء الودي ضمن فعاليات
to Play 2015» بيــن مخيم شــاتيال ومدينة 
كــورك، والذي كانت فكرته من  نوليت نونان 

لدعم الرياضة الفلسطينية في مخيم شاتيال 
لالجئين الفلسطينيين في لبنان.

كما ساهم ايضا في دعم هذا البرنامج حزب 
«الشين فين» االيرلندي، وعدد من المدربين 
االيرلندييــن المتخصصيــن في مجــال كرة 
السلة، في لمحة تؤكد دعم الشعب االيرلندي 

لفلسطين وشعبها.
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