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 المنطقة الشهر النشاط
 

المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان تشارك في ندوة حوارية في 
 بيروت حول قضايا الالجئين الفلسطينيين وحق العودة

http://www.pal-iysport.net/?p=18930 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان تؤكد ان الالعب الفلسطيني في 

 األندية اللبنانية هو عنصر فعال للمنتخب الفلسطيني فلماذا تجاهله؟
http://www.pal-iysport.net/?p=18921 

 
الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان تحيي الالعب الكويتي عبد هللا المؤسسة 

 العنجري لموقفه البطولي الرافض للتطبيع
http://www.pal-iysport.net/?p=18902 

 
” ريمكلنا م“المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تدعو للمشاركة في حملة 

 لنصرة المرأة المقدسية #كلنا_مريم
http://www.pal-iysport.net/?p=18888 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تهنئ مؤسسة شاهد لحصولها على الصفة 

 اإلستشارية لدى فرع المنظمات الغير الحكومية في األمم المتحدة
http://www.pal-iysport.net/?p=18861 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان تهنئ منتخبا قطر واإلمارات 

2019كأس آسيا “بالوصول الى الدور النصف نهائي في بطولة  ” 
http://www.pal-iysport.net/?p=18853 

 
الى ” عائلة المرحوم الحاج داود العلي وإدارة ملعب الوادي“شهادة تكريم من 

 قسم اإلعالم في المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة
http://www.pal-iysport.net/?p=18944 

 
المرحوم الحاج داود “خليل العلي حاضراً  في االفتتاح واألدوار النهائية لدورة 

في منطقة وادي الزينة/سبلين” احمد العلي  
http://www.pal-iysport.net/?p=18840 

 
” مصطفى بيضون“عبد السالم هنية من غزة فلسطين يحيي العداء اللبناني 

 برسالة صوتية
http://www.pal-iysport.net/?p=18739 
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المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تحيي العداء اللبناني مصطفى بيضون 
 الذي حيى المقاومة االسالمية في فلسطين على طريقته الخاصة

http://www.pal-iysport.net/?p=18731 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان تحيي ماليزيا … شكراً ماليزيا 

لرفضها منح رياضيين إسرائيليين تأشيرة للدخول للمشاركة بطولة دولية 
2019للسباحة البارالمبية   

http://www.pal-iysport.net/?p=18633 

 
خليل العلي: حفيظ دراجي وصف فلسطين بكل وصف محق من الحجر والشجر 

 والبشر
http://www.pal-iysport.net/?p=18591 

 
“ إدارة نادي نهاوند وآل شريدي”رياضة تعزي المؤسسة الفلسطينية للشباب وال 

وهو من مؤسسي نادي نهاوند/ عين الحلوة“ عصام شريدي”بوفاة    
http://www.pal-iysport.net/?p=18528 

 
“ رئيس نادي الهبة وآل شناعة”المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تعزي 

الحاج خليل داغر”وفاة خاله ب “  
http://www.pal-iysport.net/?p=18519 

 
 

المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان تكرم البطلين اللبنانيين عزالدين 
 ويوسف فرج في بلدتهم الرفيد البقاعية

http://www.pal-iysport.net/?p=19312 

 
“ يقيمان دورة ” النادي األهلي صيدا”و” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة

 فنية تأهيلية لمدربي كرة القدم في صيدا
http://www.pal-iysport.net/?p=19196 

 
اتحاد الرجبي الفلسطيني في زيارة مدير المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة 

 ضمن جولته على الهيئات والمؤسسات الرياضية
http://www.pal-iysport.net/?p=19181 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب “مي في رسالة شكر وتقدير من القسم اإلعال

أبو مازن“الى اإلعالمي أديب عناني ” والرياضة ” 
http://www.pal-iysport.net/?p=19190 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تبارك لجمعية كشافة ومرشدات االسراء 

ع عشرنجاح مؤتمرها الساب  
http://www.pal-iysport.net/?p=19154 

 
 خليل العلي حاضراً في مباراة جروبي الرمالوي والياسر في نادي المعني صيدا

http://www.pal-iysport.net/?p=19114 

 
لمؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تزور قناة القدس الفضائيةا  

http://www.pal-iysport.net/?p=19077 
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بقلم اإلعالمي إبراهيم خليل العلي… األهلي صيدا بخطى صحيحة نحو القمة   

http://www.pal-iysport.net/?p=19011 

 
ضمن بطولة ” الجيش اللبناني والحرية صيدا“خليل العلي حاضراً في مباراة 

6الفاينل “دوري العام لألندية الدرجة األولى لكرة الصاالت  ” 
http://www.pal-iysport.net/?p=19054 

 
دورة المرحوم الحاج “المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة حاضرة في ختام 

 ”داود أحمد العلي
http://www.pal-iysport.net/?p=18991 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان تحيي تحيي الالعب اللبناني 

لدين فرج لموقفه البطولي الرافض للتطبيععزا  
http://www.pal-iysport.net/?p=18952 

 
قيقه تح” العنابي“المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تبارك للمنتخب القطري 

للمرة األولى في  ”2019كأس آسيا “لقب بطولة كأس األمم اآلسيوية لكرة القدم 

 تاريخه
http://www.pal-iysport.net/?p=18948 

 

عدة فعاليات وعشرات القوارب البحرية في ذكرى يوم األرض من شمال لبنان 
  إلى جنوبه

http://www.pal-iysport.net/?p=19862 

 
” والعودة رضألا“المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة حاضرة في مهرجان 

  في صيدا جنوب لبنان
http://www.pal-iysport.net/?p=19827 

 
الذي قال من ” فديةبسام ص“الفلسطينية للشباب والرياضة تبارك موقف  المؤسسة

  ايطاليا ال للتطبع مع الكيان الصهيوني
http://www.pal-iysport.net/?p=19779 

 
حماس والمؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في عشاء تكريمي ألبطال  حركة

مع الفي مج” نادي الخليل/البداوي للفنون القتالية“  Five Stars  في طرابلس

  شمال لبنان
http://www.pal-iysport.net/?p=19761 

 
الفلسطينية للشباب والرياضة تبارك لنادي البرج ولالعب وسيم عبد  المؤسسة

  الهادي التأهل الى الدرجة األولى في الدوري اللبناني
http://www.pal-iysport.net/?p=19739 

 

“ و” الفلسطينية للشباب والرياضة المؤسسة ”PSMA”  يقيمان دورة فنية

  تأهيلية لمدربي كرة القدم في بيروت
http://www.pal-iysport.net/?p=19624 
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الفلسطينية للشباب والرياضة تزور رئيس التجمع الرياضي الفلسطيني  المؤسسة
  في بيروت الحاج يحيى سريس في بيروت

http://www.pal-iysport.net/?p=19584 

 
ريم العبي أكاديمية الفلسطينية للشباب والرياضة حاضرة في حفل تك المؤسسة

الفائزين في بطولة بولندا الدولية للكيوكشنكاي كاراتيه” تييم غربي“صيدا للفنون    
http://www.pal-iysport.net/?p=19524 

 

خليل العلي يشارك في المؤتمر الصحفي إلطالق أول مخيم تدريبي لنادي 
اإلسباني في صيدا” يبورتيفو ليغانيسد“   

http://www.pal-iysport.net/?p=20453 

 
” تجمع اإلعالمين الفلسطينيين في ” و“ المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة

في ” مبدعاإلعالمي الرياضي ال“يقيمان دورة إعالمية رياضية بعنوان “ لبنان
  طرابلس

http://www.pal-iysport.net/?p=20158 

 
“  تكرمان” تجمع أندية اللواء في لبنان”و” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة

لرفضهما التطبيع وانسحابهما من بطولة البحر ” مصطفى الهبش وبسام صفدية“
لكرة الطاولة في ايطالياالمتوسط    

http://www.pal-iysport.net/?p=20312 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان حاضرة في ختام دورة الطالئع 

الشهيد عمر أبو ليلى“الثانية  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=20627 

 
“ فقيد المساجد “حاضرة في كأس ” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة

  ”العالمة أبو شامة
http://www.pal-iysport.net/?p=20295 

 
“ نحو “حاضرة في ندوة جمعية أغاريد ” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة

  ”تفعيل جهود األمة في مقاومة التطبيع
http://www.pal-iysport.net/?p=20285 

 
لحصده لقب ” فريق القدس صيدا“المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تهنئ 

بطولة الشتات للكرة الطائرة“ ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=20244 

 
 “ في دورة ” نادي التضامن صور”و” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة

 رياضية فنية للمدربين
http://www.pal-iysport.net/?p=20209 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب ”للـ” أكاديمية صيدا للفنون القتالية“درع تكريمي من 

  ”والرياضة
http://www.pal-iysport.net/?p=20104 
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قسم اإلعالم في المؤسسة ” ... رياضيون ضد التطبيع“تقرير رياضي شامل: 
لسطينية للشباب والرياضةالف  

http://www.pal-iysport.net/?p=20092 

 
  نادي الخليل الرياضي للفنون القتالية يشكر اإلعالمي إبراهيم العلي على رسالته

http://www.pal-iysport.net/?p=20018 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تشارك في المؤتمر الصحفي إلطالق 

  الحملة العالمية لمقاومة التطبيع
http://www.pal-iysport.net/?p=19991 

 
” أبو سليمان القاري“عودان ي” خليل العلي وزياد البقاعي“في زيارة مشتركة.. 

  لالطمئنان على صحته
http://www.pal-iysport.net/?p=19967 

 
اإلسراء والمعراج“المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تهنئ بذكرى ليلة  ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=19951 

 
شباب ضد “المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تعلن مشاركتها في حملة 

  ”التطبيع
http://www.pal-iysport.net/?p=19920 

 

في مشاريع الهبة صيدا 71وقفة تضامنية ضمن حملة انتماء في ذكرى النكبة    
http://www.pal-iysport.net/?p=21190 

 
71اللجنة الرياضية ألندية صيدا وعين الحلوة تحيي ذكرى النكبة    

http://www.pal-iysport.net/?p=21164 

 
تجمع “المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان تشارك في حفل 

في بلدية صيدا” أكاديميات صيدا والجوار   
http://www.pal-iysport.net/?p=21119 

 
بوفاة “ آل هواش وآل البطش”المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تعزي 

مال هواشأبو ج“الحاج  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=21009 

 
إبراهيم … مقال: أسامة شبلي مدرب متألق في المالعب اللبنانية والفلسطينية 

  العلي
http://www.pal-iysport.net/?p=20921 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تشارك في مسير دراجات هوائية في 

  بيروت إحياًء لذكرى النكبة
http://www.pal-iysport.net/?p=20818 
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تبارك لكم المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان بمناسبة حلول شهر 
  رمضان المبارك

http://www.pal-iysport.net/?p=20731 

 
ضمن حملة ” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان“حصاد نشاطات 
  التضامن السابعة

http://www.pal-iysport.net/?p=20737 

 
“ أدب “حاضرة في الندوة الثقافية ” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة

ً ” نطفة“األسرى رواية  نمزذجا ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=20724 

 
حصاد المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة خالل شهر رمضان المبارك 

هـ4401-م2019   
http://www.pal-iysport.net/?p=21673 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تشارك في احتفالية نادي العهد اللبناني  

2019/2018بفوزه بلقب الدوري   
http://www.pal-iysport.net/?p=21667 

 
“ ال “تشارك في إعتصام ” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان

اإلسكوا“أمام مقر ” لقرن، يسقط مؤتمر البحرينلصفقة ا ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=21663 

 
اإلعالميان طالل نصرهللا وكريم سعد”: العزة والكرامة“كلمات    

http://www.pal-iysport.net/?p=21645 

 
مدير المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة خليل العلي: إن مؤتمر البحرين 

التآمري لن يمر وسيدفن هناك ألن فلسطين ليست للبيع التطبيعي   
http://www.pal-iysport.net/?p=21610 

 
رسالة تهنئة: أ. خليل ابراهيم العلي، مدير المؤسسة الفلسطينية للشباب 

  والرياضة
http://www.pal-iysport.net/?p=21503 

 
تقبل هللا طاعتكم… كل عام وأنتم بخير    

http://www.pal-iysport.net/?p=21473 

 
“ تجمع االعالميين “تشارك في إفطار ” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة

الرمضاني السنوي الثاني” الرياضيين الفلسطينيين   
http://www.pal-iysport.net/?p=21467 
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تشارك في التظاهرة اللبنانية ” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة "
ينية المشتركة في مدينة صيدا احتجاجاً على قرار وزير العملالفلسط   

http://www.pal-iysport.net/?p=22074 
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حصده لقب ” الحرية صيدا“المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تبارك لنادي 
2019-2018الوصيف في بطولة الشباب لكرة الصاالت    

http://www.pal-iysport.net/?p=22057 

 
صفقة ”الفلسطينية للشباب والرياضة تشارك في ندوة حوارية بعنوان المؤسسة

في بيروت“ القرن وانعكاساتها على لبنان   
http://www.pal-iysport.net/?p=21973 

 
“ تهنئ المنتخب الجزائري ” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان

2019كأس األمم األفريقية “بحصده لقب بطولة  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=21988 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تشارك في حفل إفتتاح وانطالق 

كأس األستاذ حسيب “تحت شعار ” 2019مهرجان بلدية صيدا الرياضي للعام “

  ”البزري
http://www.pal-iysport.net/?p=21931 

 
بالشهيد ” ية للشباب والرياضةالمؤسسة الفلسطين“عبد السالم هنية يعزي إدارة 

الصقر الرياضي الفلسطيني الشهيد”خالد الحديري ويلقبه بـ ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=21889 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة نبارك للمدرب الفلسطيني أمهز الخطيب 

  افتتاح أكاديمية الخطيب لكرة القدم للناشئة
http://www.pal-iysport.net/?p=21841 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان تهنئ أبنائها الطالب الناجحين 

2019-2018في االمتحانات الرسمية )المتوسطة والثانوية( للعام الدراسي    
http://www.pal-iysport.net/?p=21679 

 
نامج مدير المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة السيد خليل العلي ضيف بر

اإلذاعي” لقاء رياضي“   
http://www.pal-iysport.net/?p=21784 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان تنعي الفقيد الشهيد خالد 

الدكتر“الحديري  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=21774 

 
نادي إبراهيم العلي متحدثاً: أسامة شبلي المدرب الفلسطيني يقود وجهازه الفني 

  الحرية الى نهائي بطولة لبنان للشباب في كرة القدم للصاالت
http://www.pal-iysport.net/?p=21767 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تستضيف دورة تصنيفية للحكام  

 والقضاة في صيدا
http://www.pal-iysport.net/?p=21612 
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http://www.pal-iysport.net/?p=22347 

 
 

المؤسسةالفلسطينية للشباب والرياضة تنتخب السيد أيمن هواش نائبا اول 
  لمديرها

http://www.pal-iysport.net/?p=22579 

 
“ تطلق صفحتها الرسمية على انستقرام” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة   

http://www.pal-iysport.net/?p=22573 

 
“ تطلق صفحتها الرسمية على تويتر” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة   

http://www.pal-iysport.net/?p=22568 

 
“ تعمل على التعريف ” اضة في لبنانالمؤسسة الفلسطينية للشباب والري

  والترويج أللعاب رياضية متنوعة في الوسط الفلسطيني
http://www.pal-iysport.net/?p=22447 

 
كل عام وأنتم بخير… عيد أضحى مبارك    

http://www.pal-iysport.net/?p=22260 

 
“ تشارك في حفل العشاء التكريمي ” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة

2019بمناسبة اختتام مهرجان بلدية صيدا الرياضي    
http://www.pal-iysport.net/?p=22272 

 
“ الرابطة اإلسالمية “تشارك في حفل ” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة

في جامعة” لطلبة فلسطين  LIU صيدا  
http://www.pal-iysport.net/?p=22201 

 

“ المهرجان الرياضي ”خالل كلمته في ” عبدالسالم هنية“يحي ” خليل العلي

وهنية من غزة يرد بالمثل ويبارك نجاح المهرجان“ 2019الفلسطيني السادس    
http://www.pal-iysport.net/?p=23179 

 
أ. خليل العلي يشارك في ندوة لمناقشة خطة وزير العمل اللبناني وتداعياتها على 

  الفلسطينيين
http://www.pal-iysport.net/?p=23171 

 
“ حاضرة في الحفل السنوي الرابع ” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة

خطى ثابتة نحو التميز“لفريق القدس صيدا  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=23226 

 
“ تطلق النسخة المحّدثة الثانية من ” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة

  موقعها اإللكتروني
http://www.pal-iysport.net/?p=22991 
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المهرجان الرياضي الفلسطيني ”المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تنظم 
ضل )صور يحصدون جوائز األف” يوغي”و” فيغو”و” رواد“ … “السادس
  وفيديو(

http://www.pal-iysport.net/?p=22753 

 
حدث النهار على فضائية “أ. خليل العلي في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج 

  ”فلسطين اليوم
http://www.pal-iysport.net/?p=23167 

 
2019“ المهرجان الرياضي الفلسطيني السادس”كلمة السيد خليل العلي في    

http://www.pal-iysport.net/?p=22852 

 
2019“ المهرجان الرياضي الفلسطيني السادس”اإلعالم يتحدث عن    

http://www.pal-iysport.net/?p=22849 

 
المهرجان ”فيديو: النقل المباشر والتقارير اإلخبارية المصورة والتعريفية حول 

2019“ الرياضي الفلسطيني السادس   
http://www.pal-iysport.net/?p=22851 

 
2019“ المهرجان الرياضي الفلسطيني السادس”ألبوم صور    

http://www.pal-iysport.net/?p=22853 

 
المنتخب الفلسطيني ”السيد خليل العلي خالل الحصة التدريبية الخاصة بـ

في ملعب حارة صيدا” للصاالت في لبنان   
http://www.pal-iysport.net/?p=23100 

 
“ محمد عبد المجيد”الفلسطينية للشباب والرياضة: خالص العزاء إلى  المؤسسة

عبيدة طه”طه وآل طه بوفاة الشاب  “  
http://www.pal-iysport.net/?p=23326 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة: خالص العزاء إلى مدير المؤسسة السيد 

محمود حليحل أبو غسان“خليل العلي بوفاة خاله  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=22613 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة: تحية الى االتحاد اللبناني للمصارعة 

االنسحاب من بطولة العالم ” دومنيك ابي نادر”لطلبه من المصارع اللبناني 
  رفضاً لمواجهة العب إسرائيلي

http://www.pal-iysport.net/?p=23237 

 
للشباب والرياضة تبارك للمدربين أيمن هواش وأسامة  المؤسسة الفلسطينية

المستوى الثاني“شبلي المشاركة في دورة مدربين كرة الصاالت  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=23269 

 

السيد خليل العلي يشارك في الوقفة التكريمية لفريق القدس حيث تم توجيه التحية 
  للبطل الصيداوي مالك زيباوي

http://www.pal-iysport.net/?p=23552 
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المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة: تحية وتقدير الى البطل اللبناني مالك 

على المنصة” إسرائيلي“الزيباوي لرفضه الصغود والتتويج بتواجد العب    
http://www.pal-iysport.net/?p=23508 

 
“ ” 18نادي القدس البداوي واللجنة المنظمة لدورة الشهيد ابو علي مصطفى

سسة الفلسطينية للشباب والرياضة الحاضر في حفل الختاميشكرون وفد المؤ   
http://www.pal-iysport.net/?p=23446 

 
تأهله الى ” نادي العهد اللبناني“المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تهنئ 

2019كأس االتحاد اآلسيوي “نهائي  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=23374 

 
ي خالل حفل خاص بالعبي منتخب الصاالت بالصور: السيد خليل العل

ا 2020الفلسطيني المشارك في تصفيات منطقة غرب آسيا لكرة الصاالت    
http://www.pal-iysport.net/?p=23391 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في زيارة مباركة لرئيس االتحاد اللبناني 

  للشطرنج األستاذ خالد بديع
http://www.pal-iysport.net/?p=23824 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تكرم أمين سر نادي ومجمع النور 

  الرياضي السيد سليمان حجير
http://www.pal-iysport.net/?p=23902 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب ”الى” نادي النور عين الحلوة“رسالة شكر من 

حملة انتماء”و” والرياضة في لبنان ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=23905 

 
ي ناد“المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تبارك لألستاذ خالد بديع أمين سر 

اللبناني للشطرنجفوزه برئاسة االتحاد ” األهلي صيدا   
http://www.pal-iysport.net/?p=23842 

 
“ كأس ذكرى الشهيد محمد مشعل“حاضراً في مباراة ” أبوبالل عزام ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=23775 

 
 “ الوحدات “تثمن موقف نادي ” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان

بسبب تعاملها مع ” نستله السويسرية“ بفسخ عقد رعايته مع شركة” األردني
اإلسرائيلية” أوسم“  

http://www.pal-iysport.net/?p=23714 

 
“ في مؤتمر رواد ورائدات ” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان

  بيت المقدس الحادي عشر في إسطنبول
http://www.pal-iysport.net/?p=23673 
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لسطينية للشباب والرياضة بمناسبة ذكرى المولد رسالة تهنئة من المؤسسة الف
2019/1441النبوي الشريف    

http://www.pal-iysport.net/?p=23596 

 
 تتويجه بلقب” نادي العهد اللبناني“المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تهنئ 

2019كأس االتحاد اآلسيوي “ ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=23606 

 

2020عام ميالدي جديد … كل عام وأنتم الى هللا أقرب    
http://www.pal-iysport.net/?p=23979 

 
من خيرك لبّس غيرك”مقابلة تلفزيونية مع األستاذ خليل العلي حول  مبادرة  “  

http://www.pal-iysport.net/?p=24170 

 
 مقال: أهمية العمل التطوعي في األندية الرياضية الفلسطينية ...  أ. خليل العلي

http://www.pal-iysport.net/?p=24165 

 
من “المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في صيدا تُطلق مبادرة بعنوان 

  ”خيرك لبّس غيرك
http://www.pal-iysport.net/?p=24082 

 
نزار “المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تهنئ المدرب الدولي الفلسطيني 

اللجنة الفنية العليا لدى االتحاد الدولي للكيك بوكسينغ “بإنتخابه في ” طالب
  ”/واكو

http://www.pal-iysport.net/?p=23943 

 
ي محمد عيد الذي المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة: تحية للبطل األردن

في بطولة العالم للكيك بوكسينغ / تركيا” إسرائيلي“رفض مواجهة العب    
http://www.pal-iysport.net/?p=23931 
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اطالنش  المنطقة الشهر 
 

 فريق القدس ومؤسسة الرعاية: نشاط رياضي مميز
http://www.pal-iysport.net/?p=18892 

 
فلسطين تجمعنا”و” الهبة“زيارة أخوية بين  ” 

http://www.pal-iysport.net/?p=18936 

 
 نادي الهبة يكرم مدير المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة خليل العلي

http://www.pal-iysport.net/?p=18884 

 
الشهيد أحمد جرار“الهبة يفوز على النور ويتوج بكأس  ” 

http://www.pal-iysport.net/?p=18869 

 

 منطقة صيدا ومخيماتها 1
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 هيئة إدارية جديدة لنادي ومجمع الهبة .. وعبدالرحمن شناعة رئيسا
http://www.pal-iysport.net/?p=18808 

 
ً -صيدا يفوز على قدامى النهضة-قدامى االصالح عين الحلوة وديا  

http://www.pal-iysport.net/?p=18833 

 
ويفوز بعشرة نظيفة” … صيدا سبورت“فريق القدس يرد إعتباره أمام  ! 

http://www.pal-iysport.net/?p=18813 

 
الشهيد المهندس “األخوة صيدا يفوز على الناصرة عين الحلوة ويتوج بكأس 

في صيدا” يحيى عياش  
http://www.pal-iysport.net/?p=18818 

 
“ ثابتون وعيننا ”ويتوج بطالً لكأس ” المية ومية قصىألا”يفوز على” عدلون

في بلدة عدلون 31حماس_“ #على الوطن  
http://www.pal-iysport.net/?p=18770 

 
في صيدا” الشهيد سعيد صيام“العهد يفوز على الهبة ويتوج بطال لكأس  شباب  

http://www.pal-iysport.net/?p=18759 

 
ياسـر قـدورة … تؤكد بأن القدس في المقدمة ” مريام“: العاصفة الثلجية مقال

 رئيس فريق القدس صيدا
http://www.pal-iysport.net/?p=18755 

 
نادي الهبة يعود والد الكابتن الصباغ في منزله وفد  

http://www.pal-iysport.net/?p=18751 

 

“ كأس انطالقة فتح “يشاركان في دورة ” عين الحلوة-صيدا ونهاوند-اإلصالح

في عين الحلوة” 54  
http://www.pal-iysport.net/?p=18637 

 
في صيدا” الشهيد المهندس يحيى عياش“يفوز على اإلصالح ويتوج بكأس  الهبة  

http://www.pal-iysport.net/?p=18616 

 

“ لـفريق القدس صيدا أمام أكاديمية” وتعادل فوزان  “FC Saida”  في نشاط

قدم على كرسي متحرك في لبنانأول مدرب كرة ” مجدي طه“تكريمي للكابتن   
http://www.pal-iysport.net/?p=18621 

 
جمعية الفرقان “والنهاوند يستفيدان من المساعدة الرياضية المقدمة من  الناصرة

 ”للعمل الخيري/ عين الحلوة
http://www.pal-iysport.net/?p=18610 

 
تدريبات نادي الهبة/ قسم الكاراتيه المواي تاي مستمرة” نورما“العاصفة  رغم  

http://www.pal-iysport.net/?p=18600 
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4أكاديمية “القدس/ صيدا أمام  فريق B” … 2005وخسارة  2003ليد فوز موا-

2007 
http://www.pal-iysport.net/?p=18575 

 
 

شهداء المقاومة اإلسالمية/ قوات الفجر“/عين الحلوة يشارك في دورة نهاوند ” 
http://www.pal-iysport.net/?p=18555 

 
 ”ثابتون وعيننا على الوطن“الهبة يفوز على الهالل بثالثية ويتوج بطالً لكأس  

في صيدا 31#حماس_   
http://www.pal-iysport.net/?p=18563 

 
لشباب ل” ثابتون وعيننا على الوطن“فريق القدس صيدا بطالً لكأس  

في صيدا 31#حماس_   
http://www.pal-iysport.net/?p=18455 

 
في ″ 54كأس إنطالقة المارد الفتحاوي “عين الحلوة يشارك في مباراة  نهاوند

يحصد الكأس” فلسطين تجمعنا”و… صيدا    
http://www.pal-iysport.net/?p=18420 

 

 
ً ” شباب التعمير“يفوز على قدامى ” اإلصالح صيدا“قدامى  وديا  

http://www.pal-iysport.net/?p=19373 

 
يتوج بطال لكأس الشهيد يحيى عياش في األنصار يفوز على الناصرة بهدفين و

 عين الحلوة
http://www.pal-iysport.net/?p=19358 

 
 ممثل نادي الهبة حاضراً في مباراة النهضة عين الحلوة وعنقون في صيدا

http://www.pal-iysport.net/?p=19308 

 
“ كلنا “بركالت الترجيح ويتوج بطال لكأس ” الناصرة“يفوز على ” النهضة

في مخيم عين الحلوة” مريم  
http://www.pal-iysport.net/?p=19254 

 
“ الترجيح ويتوج بطال لكأس  بركالت” شبيبة خيزان” يفوز على ” القدس صيدا

في صيدا” كلنا مريم“  
http://www.pal-iysport.net/?p=19244 

 
“ في صيدا” كلنا مريم“ويتوج بطال لكأس ” الهبة“يفوز على ” المجدل صيدا  

http://www.pal-iysport.net/?p=19160 

 
 ً  قدامى اإلصالح صيدا يفوز على قدامى نهاوند عين الحلوة وديا

http://www.pal-iysport.net/?p=19186 

 

2 
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“ كلنا “ويتوج بطال لكأس ” الوادي/ وادي الزينة“يفوز على ” الهالل سيروب

ي صيداف” مريم  
http://www.pal-iysport.net/?p=19100 

 
ا كلن“األقصى المية ومية يفوز على حطين عين الحلوة بثالثية ويتوج بطال لكأس 

في صيدا” مريم  
http://www.pal-iysport.net/?p=19056 

 
الوحيد من لبنان في مسابقة ” … العب فريق القدس صيدا“ياسر الحريري 

 تيجان النور العالمية في قطر
http://www.pal-iysport.net/?p=19029 

 
” … الشهداءكأس أسبوع القادة “التعادل بسداسية بين الهبة والقدس صيدا في 

 والكأس عربون محبة
http://www.pal-iysport.net/?p=19042 

 
الشهيد اللواء أبو نضال )االسمر(“ممثل نادي الهبة حاضراً في مباراة كأس  ” 

http://www.pal-iysport.net/?p=19021 

 
الشهيد المهندس يحيى “الناصرة عين الحلوة يفوز على تفاحتا ويتوج بكأس 

ويقدم الكأس عربون محبة” … عياش  
http://www.pal-iysport.net/?p=19013 

 
تشارك إفتتاح الموسم  أندية المؤسسة )الهبة والقدس صيدا( في منطقة صيدا

 الرياضي لتجمع اكاديميات صيدا والجوار
http://www.pal-iysport.net/?p=18986 

 
 

بعد تغلبه على شباب ” كأس الشهيد أبو الحب”بطل” اإلصالح صيدا“شباب 
1/3بنتيجة ” النهضة عين الحلوة“  

http://www.pal-iysport.net/?p=18967 

 
 

 ”كلنا مريم“نهاوند عين الحلوة يفوز على بيت المقدس بثالثية ويتوج بطال لكأس 
 في مخيم عين الحلوة

http://www.pal-iysport.net/?p=18965 

 

بالكرة الطائرة في صيدا” ألرضنا عائدون“القدس صيدا بطال لدورة    
http://www.pal-iysport.net/?p=19825 

 
بنتيجة كبيرة في مباراة ” دريم تيم Dream Team“ فريق القدس يفوز على

2001ودية لمواليد    
http://www.pal-iysport.net/?p=19816 

 
وحيد االحمد“نادي الناصرة عين الحلوة: شكراً من القلب لك يا  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=19915 

3 
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حاضراً في ” مصطفى حسين“عين الحلوة عضو الهيئة الفنية لنادي نهاوند 

التضامن “مع نادي ” تفاهم النهضة عين الحلوة والنهضة برج الشمالي“مباراة 
اللبناني” صور   

http://www.pal-iysport.net/?p=19784 

 
في ” رضنا عائدونأل“بعنوان  ”رضأليوم ا“المية ومية بطل دورة  قصىألا 

 صيدا
http://www.pal-iysport.net/?p=19707 

 
رياضي مشترك بين الهبة والهالل سيروب نشاط   

http://www.pal-iysport.net/?p=19680 

 
في صيدا” ألرضنا عائدون“ق القدس بعنوان رياضي لفري نشاط   

http://www.pal-iysport.net/?p=19657 

 
القدس ياسر الحريري يحقق نتائج طيبة في مسابقة تيجان النور العب   

http://www.pal-iysport.net/?p=19649 

 
ً  القدس للكرة الطائرة يفوز على شباب مسجد الحسين وديا   

http://www.pal-iysport.net/?p=19643 

 
تضامنية لفريق القدس صيدا احتفاال بالعملية البطولية في سلفيت وقفة   

http://www.pal-iysport.net/?p=19638 

 
” دريم تيم”و” القدس صيدا“وما فوق بين  2004ثنائية لمواليد  مواجهة

ً ” أكاديمية صيدا القديمة”و تباعا   
http://www.pal-iysport.net/?p=19552 

 
برمجة “من فريق القدس صيدا يحصدان المرتبة الخامسة في مسابقة  انالعب

في عمان” الروبوتس   
http://www.pal-iysport.net/?p=19518 

 
طهور يا ابوسليمان القاري… الهبة: حمدهلل على سالمتك  نادي   

http://www.pal-iysport.net/?p=19497 

 
نهاوند عين الحلوة يتعادل مع قدامى النهضة البرج الشمالي وديا في  قدامى
  صور

http://www.pal-iysport.net/?p=19508 

 
دية بين الهبة والقدسأهداف مناصفة في المباراة الو ستة   

http://www.pal-iysport.net/?p=19406 

 
الهبة يختتم دورة التصميم اإلعالني واإلخراج الصحفي نادي   

http://www.pal-iysport.net/?p=19377 

 

http://www.pal-iysport.net/?p=19784
http://www.pal-iysport.net/?p=19707
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  الهبة يفتتح مشاركته بدوري الجالية السورية بفوز على الفرات
http://www.pal-iysport.net/?p=20620 

 
في الكرة الطائرة في صيدا” 2الكرامة “يتوج بطالً لدورة ” شحيم“نادي    

http://www.pal-iysport.net/?p=20602 

 
2معركة الكرامة “بطالً لدورة ” نهاوند عين الحلوة“شباب  ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=20557 

 
لفلسطينيفي يوم األسير ا” األهلي صيدا“وشباب ” القدس واإلصالح“تفاهم    

http://www.pal-iysport.net/?p=20511 

 
“ ودياً في صيدا” النهضة برالياس“يفوز على ” القدس صيدا   

http://www.pal-iysport.net/?p=20477 

 
“ الهالل سيروب“على ” كأس الصداقة“ل بط” القدس صيدا ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=20472 

 
الشهيد البطل عمر أبو ليلى“النهاوند عين الحلوة يودع دورة الطالئع الثانية  ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=20465 

 
” بطولة الشتات للكرة الطائرة”يحتفل بتحقيق لقب “ فريق القدس صيدا “  

http://www.pal-iysport.net/?p=20426 

 
“ بهدفين ودياً في السكسكية” شبيبة خيزران“يخسر أمام ” القدس صيدا   

http://www.pal-iysport.net/?p=20399 

 
لنعمل معا لنكسر قيدهم‘وقفة تضامنية لفريق القدس صيدا مع األسرى  ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=20304 

 
2004مواليد “واألخوة ” 2005مواليد “لقدس فوز ا… تعادل منصف  ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=20290 

 
“ ويهدي ” … بطولة الشتات للكرة الطائرة“يحصد لقب ” فريق القدس صيدا

األسرى األبطال”و” عمر أبو ليلى“الفوز للشهيد  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=20168 

 
#ضد_التطبيع” قسم الكاراتيه مواي تاي“الهبة    

http://www.pal-iysport.net/?p=20203 

 
في مخيم ” نا عائدونألرض“ رضألدورة يوم ا… النهضة بطالً والهبة وصيفاً 

  عين الحلوة
http://www.pal-iysport.net/?p=19682 

 
شباب ضد التطبيع“القدس يبدأ فعاليات مشاركته في حملة  فريق ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=20149 

4 
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“ ” ألرضنا عائدون“بخماسية ويتوج بطالً لدورة ” اللواء“يفوز على  ”القدس

 في صيدا
http://www.pal-iysport.net/?p=19752 

 
  اإلصالح صيدا يقيم افطاره الرمضاني السنوي ويكرم شخصيات رياضية

http://www.pal-iysport.net/?p=21364 

 
كأس دوري الشيخ فيصل “يتوج بطل ” فريق القدس صيدا… “بفارق األهداف 

  ”المولوي
http://www.pal-iysport.net/?p=21317 

 
” العتر الرمضانية للقدامى“اإلصالح صيدا يحرز المركز الثاني في دورة 

2019  
http://www.pal-iysport.net/?p=21313 

 
الهبة وادي الزينة“يفوز على قدامى ” نهاوند عين الحلوة“قدامى  ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=21358 

 
“ دورة رمضان “الت الترجيح في الدور الثاني من يخسر برك” اإلصالح صيدا

في صيدا” والشهيد إبراهيم منصور الثالثة 2019   
http://www.pal-iysport.net/?p=20890 

 
“ في صيدا ” 2019أسرانا البواسل/ رمضان “بطالً لدورة ” نهاوند عين الحلوة

  /الهبة
http://www.pal-iysport.net/?p=20199 

 
  الناصرة عين الحلوة يفوز على األقصى الميةومية برباعية

http://www.pal-iysport.net/?p=21346 

 
“ ” … مخيم المية ومية“ينظم دورة خاصة لشباب ” األقصى المية ومية

يحصد اللقب” أصدقاء محمد عبد”و   
http://www.pal-iysport.net/?p=21265 

 
“ الشهيد محمد “بالكرة الطائرة في كأس ” القدس صيدا“يفوز على ” اللواء صيدا

  ”العتر
http://www.pal-iysport.net/?p=21233 

 
“ في نهائي دورة رمضان ” عيلبون عين الحلوة“وصيفاً للبطل ” اإلصالح صيدا

كأس المرحوم عصام بقاعي”  2019 ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=20802 

 
داإفطار سنوي وتكريم العبين لفريق القدس صي   

http://www.pal-iysport.net/?p=21126 

 
  نادي الهبة يحصد المركز الثاني في دورة األخوة للجالية السورية في صيدا

5 
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http://www.pal-iysport.net/?p=21002 

 
  فريق القدس صيدا ينظم إفطاره الخيري الثاني

http://www.pal-iysport.net/?p=21034 

 
إصرار على حق العودة” قدس صيدافريق ال“وقفة تضامنية لفتيان   

http://www.pal-iysport.net/?p=20952 

 
لمساعدة المحتاجين من أبناء النادي في شهر ” حّصالة القدس“فريق القدس يطلق 

  رمضان
http://www.pal-iysport.net/?p=20937 

 
شباب فريق القدس صيدا يتمسكون بحق العودة إلى كل مدينة وقرية في  

 #فلسطين
http://www.pal-iysport.net/?p=20927 

 
 استمرار تمارين مواي تاي لنادي الهبة ووقفة الستقبال شهر رمضان المبارك

http://www.pal-iysport.net/?p=20800 

 

“ العب األقصى الميةومية يحصد المركز الخامس في بطولة ” براء زيدان

  مهرجان صيدا لكرة الطاولة
http://www.pal-iysport.net/?p=21687 

 
الطائرة “في ألعاب ” نهاوند عين الحلوة”و” القدس صيدا“اتفاقيه دمج بين 

تبارك هذه ” المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة”و” … الكاراتيه والطاولة و
  الخطوة

http://www.pal-iysport.net/?p=21623 

 
  القدس صيدا يطلق لعبة كرة الطاولة 

http://www.pal-iysport.net/?p=21571 

 
 

نجم فلسطيني على طريق الشهرة…. حمزة حسين   
http://www.pal-iysport.net/?p=21540 

 
والهدية عودة … فريق القدس صيدا يستأنف نشاطاته الرياضية بعد عطلة العيد 

مالك منصور“الالعب  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=21518 

 
“ ياسر الحريري من حفل توزيع جائزة المرحومة ” العب فريق القدس صيدا

  الحاجة سعاد الصلح لحفظة القرآن الكريم السنوية
http://www.pal-iysport.net/?p=21532 

 
في إفطار نادي فلسطين تجمعنا” عبدالرحمن شناعة“رئيس نادي الهبة   

http://www.pal-iysport.net/?p=21489 
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الشهيد محمد “في كأس ” عدلون“الميةومية يفوز على ” األقصى والقسطل“تفاهم 
  ”قطيش

http://www.pal-iysport.net/?p=21404 

 
إفطاره السنوي يقيم” الهبة صيدا“نادي    

http://www.pal-iysport.net/?p=21384 

 
مواليد ” كأس تجمع أكاديميات صيدا والجوار“القدس صيدا يشارك في بطولة 

2007-2008  
http://www.pal-iysport.net/?p=22137 

 
مواليد ” كأس تجمع أكاديميات صيدا والجوار“القدس صيدا يشارك في بطولة 

2003-2004   
http://www.pal-iysport.net/?p=22159 

 
نضيء شمعة وال تنكسر “أندية المؤسسة في صيدا وبيروت تشارك في وقفة 

#بكفي” اإلرادة   
http://www.pal-iysport.net/?p=22038 

 
حول تداعيات قرار وزير ” بكفي“فريق القدس صيدا ينظم محاضرة بعنوان 

  العمل اللبناني
http://www.pal-iysport.net/?p=22005 

 
“ يحمالن أمال فريق القدس في لعبة الكاراتيه ” أحمد بهار”و” أمجد ضحى

  الكيوكشنكاي
http://www.pal-iysport.net/?p=22021 

 
خطى ثابتة نحو التميز“يمه الصيفي الثالث فريق القدس صيدا يختتم مخ ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=21961 

 
وفد مشترك من نادي الهبة ولجنة المسجد يكرمان الالعبين الناجحين في 

  االمتحانات الرسمية
http://www.pal-iysport.net/?p=21926 

 
لصيفي السنوي فريق القدس صيدا ينطلق الى البقاع الغربي إلقامة المخيم ا

خطى ثابتة نحو التميز“الثالث  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=21901 

 
“ هيثم “يحتفل بالعبيه الناجحين في اإلمتحانات الرسمية .. ويودع ” القدس صيدا

قبل سفره الى الخارج” ميعاري   
http://www.pal-iysport.net/?p=21915 

 
الثة للفئة الث” خطى ثابتة نحو التميز“ي فريق القدس صيدا يختتم معسكره التدريب

(2006- 2004)مواليد    
http://www.pal-iysport.net/?p=21839 
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تجمع اكاديميات “تحديث مستمر لفعاليات مشاركة فريق القدس صيدا في دوري 
2004-2003لمواليد ” صيدا والجوار   

http://www.pal-iysport.net/?p=20449 

 
  إنطالق مسيرة التميز لفريق القدس صيدا في لعبة كرة الطاولة

http://www.pal-iysport.net/?p=21759 

 
الالعب براء زيدان )نادي األقصى المية ومية( يحرز المركز األول في اليوم 

  األولمبي الفلسطيني لكرة الطاولة
http://www.pal-iysport.net/?p=21746 

 

تجمع أكاديميات صيدا “فريق القدس صيدا يحتل المركز الثاني في دوري 
2004-2003والجوار لمواليد  ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=22712 

 
“ 2004لمواليد ” شباب عبرا“يفوز على ” القدس صيدا   

http://www.pal-iysport.net/?p=22700 

 
“ في مواجهات الفئات المتعددة ” صيدا القديمة“يتفوق على ” فريق القدس صيدا

2004-2008   
http://www.pal-iysport.net/?p=22372 

 
الرياضي ” اإلمام موسى الصدر“دا يشارك في فعاليات مهرجان فريق القدس صي

  في بلدة السكسكية
http://www.pal-iysport.net/?p=22351 

 
2008-2004فوز وخساراتان لفريق القدس صيدا أمام األنصار عين الحلوة    

http://www.pal-iysport.net/?p=22423 

 
“ نتصار والشهادة في بلدة عدلونمشاركاً في مهرجان اإل” األقصى المية والمية   

http://www.pal-iysport.net/?p=22327 

 
 فريق القدس صيدا يطلق مجموعة كرة الطاولة 

http://www.pal-iysport.net/?p=22280 

 
2008-2007القدس يحقق المركز الثاني في دوري الشقور لمواليد    

http://www.pal-iysport.net/?p=22278 

 
2004.. نشاط ترفيهي لالعبي الفئة الثالثة فريق القدس صيدا   

http://www.pal-iysport.net/?p=22209 

 
  (2-3) مباراة ودية بين القدس واألهلي تنتهي بفوز األهلي

http://www.pal-iysport.net/?p=22148 
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نادي ومجمع الهبة قسم المواي تاي يستعد لبطولة االتحاد الفلسطيني فرع 
  الشتات لبنان
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http://www.pal-iysport.net/?p=23348 

 
 “ يعزي بوفاة الشاب عبيدة طه” مجمع الهبة الرياضي/ قسم المواي تاي  

http://www.pal-iysport.net/?p=23331 

 
خطى ثابتة “باحتفال حاشد  2019فريق القدس صيدا يختتم الموسم الصيفي  

 ”نحو التميز
http://www.pal-iysport.net/?p=23249 

 
دعم األسرى “با بثنائية نظيفة ويتوج بكأس الهبة يفوز على السالم كفرشو

  ”ومسيرات العودة
http://www.pal-iysport.net/?p=23241 

 
يحرز لقب الوصيف في دورة األحبة للقدامى” االصالح صيدا“قدامى    

http://www.pal-iysport.net/?p=23105 

 
  القدس صيدا واإلصالح الرشيدية وودياً في لعبة الكرة الطائرة

http://www.pal-iysport.net/?p=23092 

 
تحديث مستمر: فريق القدس صيدا  يشارك في دوري تجمع اكاديميات صيدا 

2008-2007والجوار لمواليد   
http://www.pal-iysport.net/?p=23095 

 
  فريق القدس يستضيف العب كرة الطاولة المحترف عفيف بديع

http://www.pal-iysport.net/?p=23069 

 
“ 2019اختتام الموسم الصيفي “يبدأ تحضيراته لمهرجان ” صيدا القدس ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=22677 

 
“ بطولة كأس “في الدور الثاني من ” نهاوند عين الحلوة”و” اإلصالح صيدا

2019/ 2018فلسطين للصاالت/ الخماسي للموسم  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=22534 

 
“ يقيم دورته الداخلية األولى في لعبة كرة الطاولة” فريق القدس صيدا   

http://www.pal-iysport.net/?p=22672 
 

-2004في الربح والخسارة في نشاط لمواليد ” دريم تيم”و” القدس صيدا“تعادل 

2008  
http://www.pal-iysport.net/?p=22661 

 
“ بهدف نظيف ”األهلي صيدا“يفوز على شباب ” القدس صيدا   

http://www.pal-iysport.net/?p=22654 

 
نادي ومجمع الهبة قسم المواي تاي يستعد لبطولة االتحاد الفلسطيني فرع 

  الشتات لبنان
http://www.pal-iysport.net/?p=23348 

10 

http://www.pal-iysport.net/?p=23348
http://www.pal-iysport.net/?p=23331
http://www.pal-iysport.net/?p=23249
http://www.pal-iysport.net/?p=23241
http://www.pal-iysport.net/?p=23105
http://www.pal-iysport.net/?p=23092
http://www.pal-iysport.net/?p=23095
http://www.pal-iysport.net/?p=23069
http://www.pal-iysport.net/?p=22677
http://www.pal-iysport.net/?p=22534
http://www.pal-iysport.net/?p=22661
http://www.pal-iysport.net/?p=22654
http://www.pal-iysport.net/?p=23348


 

 

22 
 

 
“ قدامى أصدقاء الجولدن بول“يخسر أمام ” قدامى فريق القدس صيدا ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=23562 

 
الصيداوي مالك زيباوي ورفع  فريق القدس يقيم وقفة تكريمية تحية للبطل

  صوره
http://www.pal-iysport.net/?p=23558 

 
في لعبة كرة الطاولة” أبو سليمان القادري“حصة تدريبية مع المدرب    

http://www.pal-iysport.net/?p=23499 

 
على” فريق القدس صيدا”فوز كبير لـ  “Be a Star”  

http://www.pal-iysport.net/?p=23481 

 
 “ أجيال “وصيفاً.. في دورة ” اإلصالح صيدا”بطالً و” النهاوند عين الحلوة

2005/2004لمواليد ” فلسطين  
http://www.pal-iysport.net/?p=23450 

 
على الملعب البلدي في صيدا” قسم المواي تاي“تدريب صباحي لنادي الهبة    

http://www.pal-iysport.net/?p=23474 

 
“ فلسطين تنتظر منا الكثير“عادالن في مباراة ودية بعنوان يت” القدس”و” الهبة ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=23407 

 
2019الحصاد السنوي“فريق القدس: فيلم    “ 

http://www.pal-iysport.net/?p=23387 

 

“ عين الحلوة –خالد بن الوليد “يفوز على شباب ” صيدا –القدس  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=23938 

 
“ ً ” الرويالز“لى يفوز ع” القدس صيدا وديا   

http://www.pal-iysport.net/?p=23909 

 
كأس “يقدم ” األنصار عين الحلوة“ونادي … التعادل اإليجابي سيد الموقف

عربون محبة وتقدير” األقصى الميةومية“لنادي ” 15الشهيد ياسر عرفات    
http://www.pal-iysport.net/?p=23849 

 
” المولد النبوي الشريف وشهداء فلسطين“كأس يتوج ب” لجنة مسجد الهبة“فريق 

م( 2019هـ /  1441في ذكرى المولد النبوي )…    
http://www.pal-iysport.net/?p=23894 

 
: القدس يفوز على دريم تيم2019للقدس خالل العام  100المباراة رقم   ( 4/11 )  

http://www.pal-iysport.net/?p=23887 

 
“ المهرجان الرياضي في “في النشاط االول من سلسلة ” الهبة“يفوز على ” النور

  ”منطقة الهبة صيدا
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http://www.pal-iysport.net/?p=23866 

 
 “ 76االستقالل “ويتوج بكأس ” أكاديمية لبنان“يفوز على ” القدس صيدا ” 

http://www.pal-iysport.net/?p=23831 

 
“ المولد “يتوج بكأس بركالت الترجيح و” اإلصالح صيدا“يفوز على ” السكسكية

م( وشهداء فلسطين 2019هـ /  1441النبوي ) ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=23780 

 
“ ” المرحوم د. محمد غنام“يقيمان دورة ” نادي الوادي ولجان المساجد/سبلين

  لشباب المساجد في وادي الزينة
http://www.pal-iysport.net/?p=23755 

 
“ بثالثة ويتوج ” نهاوند شباب صفد عين الحلوة“على  يفوز” العهد عين الحلوة

م( وشهداء فلسطين 2019هـ /  1441المولد النبوي )“بكأس  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=23741 

 
  فريق القدس صيدا يتضامن مع الصحفي معاذ عمارنة

http://www.pal-iysport.net/?p=23733 

 
“ ً ” شباب خيزران“يفوز على ” القدس صيدا وديا   

http://www.pal-iysport.net/?p=23728 

 
نشاط داخلي في لعبة الكرة الطائرة لفريق القدس صيدا في ذكرى المولد النبوي 

م( 2019هـ /  1441)   
http://www.pal-iysport.net/?p=23717 

 
 2019هـ /  1441نبوي )القدس صيدا يفوز على شباب يافا في ذكرى المولد ال

  م(
http://www.pal-iysport.net/?p=23632 

 

” المهرجان ”في النشاط الرابع من سلسلة “ أصدقاء السعدي”و“ قدامى الهبة

  “الرياضي في منطقة الهبة صيدا
http://www.pal-iysport.net/?p=24228 

 
  نادي األقصى المية ومية يقيم حفل عشاء تكريمي لالعبيه

http://www.pal-iysport.net/?p=24175 

 
أيام السبت للصغار والكبار متعة” الكرة الطائرة“فريق القدس:    

http://www.pal-iysport.net/?p=24133 

 
“ المهرجان “في النشاط الثالث من سلسلة ” قدامى الهبة“يفوز على ” قدامى النور

  ”الرياضي في منطقة الهبة صيدا
http://www.pal-iysport.net/?p=24116 
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كأس “ويتأهل الى نهائي ” الناصرة“يتخطى ” النهاوند… “بركالت الترجيح 
14الشهيد الرئيس أبو عمار  ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=24000 

 
“ ً ” المحبة السوري“يفوز على ” األقصى المية ومية وديا   

http://www.pal-iysport.net/?p=24097 

 
نبول مع الالعبين المغتربين في تركياتلتقي في اسط” القدس صيدا“إدارة نادي    

http://www.pal-iysport.net/?p=24126 

 
“ يضرب بقوة في دورة شهداء صيدا ويحرز الكأس” فريق القدس صيدا   

http://www.pal-iysport.net/?p=24078 

 
“ أهداف 9ودياً بنتيجة عريضة وفارق ” شباب عبرا“يفوز على ” القدس صيدا   

http://www.pal-iysport.net/?p=24018 

 
“ ويكرم الالعبين المشاركين” مسابقة الرياضيات والمقاومة“ينظم ” القدس صيدا   

http://www.pal-iysport.net/?p=23992 

 
أصدقاء رياض عثمان”و” قدامى القدس صيدا“تعادل إيجابي بين  ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=23984 

 
“ المهرجان “في النشاط الثاني من سلسلة ” لهبةقدامى ا“يفوز على ” قدامى النور

  ”الرياضي في منطقة الهبة صيدا
http://www.pal-iysport.net/?p=23947 

 
 ً   القدس يهزم رومانيستا بهدف نظيف وديا

http://www.pal-iysport.net/?p=23967 

 
2006و 2004القدس يهزم األنصار عين الحلوة ودياً للفئات    

http://www.pal-iysport.net/?p=23961 

 

 

 المنطقة الشهر النشاط
 

في ” يوم الشهيد الفلسطيني/ باسل األعرج“البداوي يتوج بطال لدورة الخليل/ 
 طرابلس

http://www.pal-iysport.net/?p=18604 

 
س في طرابل” كرة قدم للفتيان وكرة سلة للفتيات“افتتاح أكاديمية الخليل/ البداوي 

2019مع بداية شباط   
http://www.pal-iysport.net/?p=18743 

 
“  2007لمواليد ” محمد مجدي وهبة“بطل دورة الشهيد الطفل ” الخليل البداوي

في طرابلس 2009و  

 منطقة طرابلس ومخيماتها 1
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http://www.pal-iysport.net/?p=18315 

 
 “ ودياً في طرابلس” األشبال“يخسر أمام ” اليرموك نهر البارد   

http://www.pal-iysport.net/?p=18586 

 
 “ ودياً في  1/2بنتيجة ” أكاديمية الهوليغنز“يفوز على ” اليرموك نهر البارد

  طرابلس
http://www.pal-iysport.net/?p=18523 

 
 

الذي ” هيثم لبابيدي“نادي الخليل الرياضي للفنون القتالية: تحية الى المدرب 
 صنع من ال شيء كل شيء

http://www.pal-iysport.net/?p=19369 

 
” أكاديمية أبو السعيد“خالل المواجهة الودية مع ” أكاديمية الخليل”فوز مستحق لـ

في القبة 2009-2007لمواليد   
http://www.pal-iysport.net/?p=19326 

 
قوة الرمي“في  2019لكأس لبنان  نادي الخليل / البداوي للفنون القتالية بطالً  ” 

http://www.pal-iysport.net/?p=19269 

 
“ ودياً في طرابلس” فلسطين“يفوز على ” اليرموك نهر البارد  

http://www.pal-iysport.net/?p=19264 

 
” نادي اليرموك“بين ” تعادل سلبي” … “أبو حيط واألسدي“في ذكرى 

منتخب مخيم نهر البارد”و ” 
http://www.pal-iysport.net/?p=19169 

 
” أكاديمية الخليل/ البداوي“الفوز العريض والسيطرة المطلقة عنوان مواجهة 

كاديمية باريس سان جيرمانأ”و  PSG”  في عمشيت 2011-2006لمواليد  
http://www.pal-iysport.net/?p=19121 

 
أكاديمية السالم ”و”أكاديمية الخليل“التعادل اإليجابي يسيطر على مواجهة 

في مجمع زغرتا” زغرتا  
http://www.pal-iysport.net/?p=19090 

 
“ في مباراة ودية أمام ” حسام أبو داوود“يكرم العبه المغترب ” الخليل البداوي

 المهاجرون
http://www.pal-iysport.net/?p=19083 

 
2004لمواليد ” أكاديمية الميناء”و” الخليل/ البداوي“ي بثالثية بين التعادل اإليجاب  

http://www.pal-iysport.net/?p=19035 

 
“ ودياً في طرابلس” األهلي“يفوزعلى ” اليرموك/نهر البارد  

http://www.pal-iysport.net/?p=19033 
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“ ودياً في طرابلس” النصر“يتعادل مع ” اليرموك/نهر البارد  
http://www.pal-iysport.net/?p=18958 

 
م عبد إبراهي“في الشمال والعبه ” كأس العهد“نادي الخليل البداوي بطال لدورة 

يحصد لقب الهداف” الوهاب   
http://www.pal-iysport.net/?p=19609 

 
ذهبيات وبرونزية في  3نادي الخليل الرياضي للفنون القتالية: فلسطين تحصد 

  بطولة العالم لقوة الرمي وأساليب الدفاع عن النفس المقامة في تايالند
http://www.pal-iysport.net/?p=19401 

 
ألشبال النادي” فطور صباحي“اليرموك نهر البارد يقيم    

http://www.pal-iysport.net/?p=19531 

 
طها الودي مع أكاديمية اليوفنتوس بنتائج مبهرةأكاديمية الخليل تنهي نشا   

http://www.pal-iysport.net/?p=19463 

 

3 

 
لمواليد ” كأس القادة الشهداء“ويتوج بطال لدورة ” التنمية“يفوز على ” الخليل
في الشمال 2004   

http://www.pal-iysport.net/?p=19934 

 
“ ً ” العلم دير عمار“يفوز على ” اليرموك نهر البارد فئة الشباب وديا   

http://www.pal-iysport.net/?p=20506 

 
“ جمع التبرعات للشاب عبدهللا بالطة في مخيم البداوييقوم ب” الخليل البداوي   

http://www.pal-iysport.net/?p=20499 

 
“ ” نادي طرابلس ومدربه الفلسطيني إسماعيل قرطام“يهنئان ” الخليل واليرموك

19/18لبقائهم في مصاف الدرجة األولى في الدوري اللبناني موسم    
http://www.pal-iysport.net/?p=20439 

 
 9ذهبيتان و“ميدالية  18ادي الخليل الرياضي للفنون القتالية البداوي يحصد ن

 لبنان“في بطولة آسيا الثالثة المفتوحة للكيك بوكسينغ ” بروزنزيات 7فضيات و

2019”  
http://www.pal-iysport.net/?p=20248 

 
“ في طرابلس 2005مواليد ” ألرضنا عائدون“ رضألبطل دورة يوم ا” األشبال   

http://www.pal-iysport.net/?p=19636 

 
 “ ويودع دورة يوم األرض في ” النصر“يخسر أمام ” اليرموك نهر البارد

 الشمال
http://www.pal-iysport.net/?p=20120 

 
في الشمال” نجوم الكرة“نجم فقرة ” إبراهيم عبد الوهاب” الخليل البداوي  العب   

http://www.pal-iysport.net/?p=20112 
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“ ً ” العودة“يخسر أمام ” نهر البارد اليرموك بفارق هدف وديا   
http://www.pal-iysport.net/?p=20124 

 
2002-2003مواليد ” اليرموك نهر البارد“تكريمي خاص لشباب  حفل   

http://www.pal-iysport.net/?p=20137 

 

“ ً ” العهد“يتعادل مع ” البداوي الخليل وديا   
http://www.pal-iysport.net/?p=20132 

 
اإلتحاد الفلسطيني “/البداوي يحصد المراكز األربعة األولى في بطولة الخليل

للفئات العمرية” لكرة الطاولة في الشمال   
http://www.pal-iysport.net/?p=19999 

 
المرحوم األستاذ هيثم “بطألً لدورة ” اليرموك نهر البارد… “بركالت الترجيح  

2003-2002لمواليد ” لوباني   
http://www.pal-iysport.net/?p=19452 

 

“ نادي الخليل الرياضي للفنون القتالية“تكرم ” الشبيبة الفلسطينية منظمة ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=19907 

 
إبداع دراسي ورياضي” … اليرموك نهر البارد“أشبال    

http://www.pal-iysport.net/?p=19894 

 

“ فئة الناشئين في مباراة ” الشباب العربي /صيدا” فوزعلى ي” /البداوي الخليل

  ودية
http://www.pal-iysport.net/?p=19929 

 

“ ميني فوتبول“في دوري الضفة الرمضاني ” اليرموك نهر البارد ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=20997 

 
2019يشارك في دورة رمضان ” الخليل البداوي“نادي   

http://www.pal-iysport.net/?p=20790 

 
“ حتى نفرح سوا“يختتم حملة ” اليرموك نهر البارد ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=21159 

 
  فيديو: نشيد نادي اليرموك نهر البارد

http://www.pal-iysport.net/?p=21058 

 
” مجموعة طبريا/ أصدقاء الكابتن وائل الكركي“مع ” اليرموك نهر البارد“تعادل 

 ً   وديا
http://www.pal-iysport.net/?p=21053 

 
“ ً ” األهلي“يفوز على ” اليرموك نهر البارد بثالثية نظيفة وديا   

http://www.pal-iysport.net/?p=20941 
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الهادي راشد األفضل وعبد الرحمن اليرموك نهر البارد يتوج بطال والعبيه عبد 

في  2003مواليد ” معا نستقبل رمضان“قاسم الهداف في دورة دار األيتام 

  الريحانية /طرابلس
http://www.pal-iysport.net/?p=20659 

 
“ ” لنعمل معا لنكسر قيدهم“يكرم براعمه.. أبطال دورة ” اليرموك نهر البارد

في الشمال 2008-2009   
http://www.pal-iysport.net/?p=20878 

 
مرحب مرحب ياهالل“في فيديو ” اليرموك نهر البارد“براعم  ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=20874 

 
“ لفئة ” كأس األسرى“ويتوج بن ” شبيبة العودة /بيروت“يفوز ” الخليل /البداوي

ويقدم الكأس عربون محبة… الشباب    
http://www.pal-iysport.net/?p=20835 

 
 “ في ” لنعمل معا لنكسر قيدهم“العب الخليل/البداوي بطالً لدورة ” علي منور

 لعبة كرة الطاولة
http://www.pal-iysport.net/?p=20775 

 
لتحقيقه ” نادي اليرموك نهر البارد“تكرم شباب ” أشبال فلسطين““إدارة نادي 

وبانيكأس المرحوم هيثم ل“لقب  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=20767 

 
لنعمل معا لنكسر ‘اليرموك يفوز على التنمية بثالثية ويتوج بطالً لدورة دورة 

في الشمال 2009-2008” قيدهم   
http://www.pal-iysport.net/?p=20491 

 
“ ً ” شباب دير عمار”يفوز على” اليرموك نهر البارد وديا   

http://www.pal-iysport.net/?p=20762 

 
في الشمال“ نجوم الكرة”نجم فقرة “ علي حمام”العب الخليل البداوي    

http://www.pal-iysport.net/?p=20652 

 
الى منطقة نهر موسى” اليرموك نهر البارد“رحلة ترفيهية لنادي    

http://www.pal-iysport.net/?p=20671 

 

نركض “ماراثون يحصدون المراكز األولى في ” اليرموك نهر البارد“أبناء 
  ”ألجل فلسطين

http://www.pal-iysport.net/?p=21692 

 
“ المرحوم ” يخسر أمام أشبال فلسطين في نصف نهائي دورة ” الخليل البداوي

  ”باسل شحادة
http://www.pal-iysport.net/?p=21654 
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مع المدرب األستاذ ” نادي الخليل البداوي للفنون القتالية“فيديو: حصة تدريبية 
  نزار طالب

http://www.pal-iysport.net/?p=21650 

 
  وفد نادي الخليل/البداوي يعود ويطمئن على السيد محمد يافاوي )الدبوسي(

http://www.pal-iysport.net/?p=21659 

 
“ في نشاط مشترك لمواليد ” أكاديمية السالم زغرتا”و” أكاديمية الخليل البداوي

2007-2010   
http://www.pal-iysport.net/?p=21616 

 
  أنشطة إجتماعية لنادي اليرموك الفلسطيني نهر البارد

http://www.pal-iysport.net/?p=21625 

 
-2005نادي اليرموك نهر البارد يعلن عن النشاطات الصيفية الخاصة لمواليد 

2006  
http://www.pal-iysport.net/?p=21601 

 
“ خطوات أألبطال“يفتتح اكاديمية ” اليرموك نهر البارد ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=21538 

 
“ تدريب رياضي ونشاط سباحة”: أكاديمية الخليل البداوي   

http://www.pal-iysport.net/?p=21582 

 
أكاديمية الكابتن فادي ”و” لبداويأكاديمية الخليل ا“نشاط رياضي مشترك بين 

2011-2005” العمري   
http://www.pal-iysport.net/?p=21569 

 
لألطفال في مخيم نهرالبارد” إزرع بسمة الرابع“تقرير مصور حول كرنفال   

http://www.pal-iysport.net/?p=21619 

 
“ -2007” أكاديمية أبو السعيد“في نشاط مشترك مع ” أكاديمية الخليل البداوي

2010  
http://www.pal-iysport.net/?p=21512 

 
“ تفتح باب التسجيل واإلنتساب” أكاديمية الخليل البداوي   

http://www.pal-iysport.net/?p=21507 

 
ات مدرسة جبل طابوريبدعون و يتألقون في نهائي” اليرموك نهر البارد“ناشئي    

http://www.pal-iysport.net/?p=21429 

 
دورة القادسية الرمضانية لمواليد “من  24اليرموك نهر البارد بطالً للنسخة 

2006”  
http://www.pal-iysport.net/?p=20945 

 
  نادي الخليل يتوج بطالً لكرة الطاولة ضمن دورة الكشاف الرمضانية
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http://www.pal-iysport.net/?p=21494 

 
يحصد لقب بطولة رمضان ” الخليل البداوي…. “للسنة العاشرة على التوالي 
  السنوية لكرة القدم الطائرة

http://www.pal-iysport.net/?p=21423 

 
“ لألطفال في مخيم ” إزرع بسمة الرابع“ينظم كرنفال ”نادي اليرموك نهر البارد

  نهر البارد
http://www.pal-iysport.net/?p=21322 

 
نادي الخليل البداويوفد من عائلة الشهيد خالد الحديري في زيارة خاصة إلدارة    

http://www.pal-iysport.net/?p=22110 

 
ً ” العلم دير عمار“يفوز على ” اليرموك نهر البارد“شباب  وديا   

http://www.pal-iysport.net/?p=22067 

 
ً  2009/2008اليرموك نهر البارد يفوز بسباعية على العهد مواليد  وديا   

http://www.pal-iysport.net/?p=22031 

 
“  2019يحقق المركز األول في كأس لبنان ” نادي الخليل البداوي للفنون القتالية

  لرياضات قوة الرمي
http://www.pal-iysport.net/?p=21993 

 
“ في الدور الربع نهائي من دورة ” األجيال“يخسر امام ” اليرموك نهر البارد

حق العودة إلى فلسطين“ ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=21981 

 
“ يكرم العبيه الناجحين في الشهادة الثانوية” اليرموك نهر البارد   

http://www.pal-iysport.net/?p=21972 

 
“ مواليد ” الضفة”و 2007مواليد ” العهد“يفوز على ” اليرموك نهر البارد

2008  ً وديا   
http://www.pal-iysport.net/?p=21956 

 
حق العودة إلى “( يشاركان في دورة البداوي واليرموك نهر البارد-)الخليل

في منطقة الشمال” فلسطين ال تراجع   
http://www.pal-iysport.net/?p=21737 

 
بطولة فلسطين “نادي الخليل الرياضي للفنون القتالية يحرز المركز األول في 

عبد الحافظ ”و…. بالبداوي ” فلسطين ليست للبيع“للكيك بوكسينغ ” 2019

أسلوب” هواة االحتراف“يحصد لقب ” مصطفى  K1  
http://www.pal-iysport.net/?p=21735 

 
تستكمل نشاطها الرياضية و التربوية” خطوات االبطال“أكاديمية اليرموك    

http://www.pal-iysport.net/?p=21711 
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يوقع مع نادي السالم زغرتا فئة ” اليرموك نهر البارد“عبد الهادي راشد العب 
  الناشئين لمدة سنة

http://www.pal-iysport.net/?p=22706 

 
دورة “استعداداً لفعاليات ” … يةالتنم”و” اليرموك نهر البارد“مباراة ودية بين 

18الشهيد ابو علي مصطفى ال ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=22694 

 
 “ إلى ” 2019صيف “ينظم رحلته الصيفية الثانية خالل ” اليرموك نهر البارد

 منطقة عيون السمك
http://www.pal-iysport.net/?p=22482 

 
“ ” 2007الشهيد خالد حديري لمواليد “يتوج بكأس ” أكاديمية الخليل البداوي

أكاديمية“على حساب   JSA ويقدم الكأس هدية عربون محبة” …. عمشيت   
http://www.pal-iysport.net/?p=22396 

 
” محمد السيد“الفلسطيني يعلن إصابة المهاجم ” اليرموك نهر البارد“رسمياً.. 

  بتمزق غضروف الركبة
http://www.pal-iysport.net/?p=22412 

 
“ اللبناني في ” السالم زغرتا“الفلسطيني يخسر أمام نادي ” اليرموك نهر البارد

  مباراة ودية لفئة الناشئين
http://www.pal-iysport.net/?p=22403 

 
نزار طالب “بقيادة ” الخليل البداوي للفنون القتالية“حصة تدريبية موسعة لنادي 

  ”وربيع العينة
http://www.pal-iysport.net/?p=22304 

 
  حصة تدريبية ونشاط سباحة ألكاديمية الخليل البداوي

http://www.pal-iysport.net/?p=22288 

 
ابو قاسم “يودع دورة المرحوم ” اليرموك نهر البارد…”بركالت الترجيح

من الدور الربع نهائي” مرعي   
http://www.pal-iysport.net/?p=22194 

 
أبو حسين“في زيارة ضريح الشهيد خالد الحديري ” الخليل البداوي“أشبال  ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=22243 

 
“ دوري األخوة اللبناني الفلسطيني “في ” األشبال“وصيفاً للبطل ” الخليل البداوي

  ”السابع
http://www.pal-iysport.net/?p=22055 

 
“ من ” ري األخوة اللبناني الفلسطيني السابعدو“يودع ” اليرموك نهر البارد

  الدور الثاني
http://www.pal-iysport.net/?p=22033 
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 شباب نادي الخليل في رحلة ترفيهية الى نهر الهد في نبع كوش 
http://www.pal-iysport.net/?p=22262 

 
الى نهر الهد” الخليل البداوي“رحلة ترفيهية ألكاديمية    

http://www.pal-iysport.net/?p=22229 

 
مواليد ”أشبال فلسطين”و” اليرموك نهر البارد“نشاط رياضي مشترك بين 

2005-2007   
http://www.pal-iysport.net/?p=22222 

 
“ في مباراة ودية لفئة ” نادي طرابلس اللبناني“يستضيف ” اليرموك نهر البارد

  الشباب
http://www.pal-iysport.net/?p=22177 

 
بنشاط رياضي” خطوات األبطال“يختتم أكاديميته الصيفية  اليرموك   

http://www.pal-iysport.net/?p=22170 

 
الكابتن أحمد مغربي”و” الخليل البداوي“نشاط مشترك بين أكاديميات   ” 

http://www.pal-iysport.net/?p=22127 

 
تواصل أنشطتها الرياضية و التربوية” خطوات األبطال“أكاديمية اليرموك    

http://www.pal-iysport.net/?p=22117 

 
2004لمواليد  1/4نادي الخليل يفوز على نادي النصر بنتيجة    

http://www.pal-iysport.net/?p=22132 

 

“ يحصد الميدالية ” نادي الخليل الرياضي للفنون القتالية“العب ” باسل قشقوش

نادي يغمور للكيك بوكسنغ” الذهبية خالل مشاركته في بطولة  ” 
http://www.pal-iysport.net/?p=23364 

 
بطل من بالدي… هيثم لبابيدي “تقرير مصور  ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=23402 

 
ة بقياد” نادي بزال الرياضي”و” الخليل البداوي للفنون القتالية”لـتدريب مشترك 

  المدرب الدولي حسام بزال
http://www.pal-iysport.net/?p=23335 

 
بقيادة المدرب ” يغمور”و” الخليل البداوي للفنون القتالية”تدريب مشترك لـ

  الدولي هاشم يغمور
http://www.pal-iysport.net/?p=23291 

 
الفردية لكرة الطاولة” خالد الحديري“نور يتوج بطالً لدورة الشهيد علي م   

http://www.pal-iysport.net/?p=23033 

 
“ ينضم رسمياً الى صفوف نادي السالم زغرتا بعقد يمتد ” إبراهيم عبد الوهاب

  ألربع سنوات

9 

http://www.pal-iysport.net/?p=22262
http://www.pal-iysport.net/?p=22229
http://www.pal-iysport.net/?p=22222
http://www.pal-iysport.net/?p=22177
http://www.pal-iysport.net/?p=22170
http://www.pal-iysport.net/?p=22127
http://www.pal-iysport.net/?p=22117
http://www.pal-iysport.net/?p=22132
http://www.pal-iysport.net/?p=23364
http://www.pal-iysport.net/?p=23402
http://www.pal-iysport.net/?p=23335
http://www.pal-iysport.net/?p=23291
http://www.pal-iysport.net/?p=23033


 

 

33 
 

http://www.pal-iysport.net/?p=23060 

 
ينضم رسمياً الى صفوف نادي السالم ” علي حمام“العب نادي الخليل البداوي 

  زغرتا
http://www.pal-iysport.net/?p=23125 

 
النضال مواليد “يفوز على ” 2007الخليل البداوي مواليد … “بثالثية نظيفة 

2000-2007 ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=22630 

 
“ يعلو مجدها في سماء البترون خالل نشاط رياضي ” أكاديمية الخليل البداوي

2011-2004لمواليد    
http://www.pal-iysport.net/?p=22618 

 
“ يلتقيان في نشاط رياضي لفئات البراعم” السالم زغرتا“و ” اليرموك نهر البارد   

http://www.pal-iysport.net/?p=22638 

 
“ أكاديمية الخليل لتعليم فنون كرة الطاولة“لق يط” الخليل البداوي ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=22634 

 

 
فيديو: تدريبات اللياقة البدنية نادي الخليل الرياضي للفنون القتالية مجموعة 

2004”الـ ″  
http://www.pal-iysport.net/?p=23580 

 
“ ً ” الصمود“يخسر أمام ” اليرموك نهر البارد وديا   

http://www.pal-iysport.net/?p=23569 

 
“ لتأكيد العالقة المتينة بين الناديين” نادي الهالل“يزور ” نادي الخليل البداوي   

http://www.pal-iysport.net/?p=23574 

 
“ محمد زيد، خالد “يعزز صفوفه بأربعة العبين ” نادي الخليل الرياضي البداوي

  ”سعد، محمد طرابلسي وطارق غفور
http://www.pal-iysport.net/?p=23584 

 
ونادي  2007نشاط رياضي مشترك بين الخليل البداوي وأكاديمية أبو السعيد،

2012-2008الهالل    
http://www.pal-iysport.net/?p=23546 

 
“ ً ” النجوم“يفوز على ” اليرموك نهر البارد وديا   

http://www.pal-iysport.net/?p=23525 

 
“ أبطال نادي الخليل الرياضي للفنون ” عبد الحافظ مصطفى ويحيى سويدان

في  K1 القتالية ضمن منتخب فلسطين المشارك ببطولة العالم للكيك بوكسينغ

  البوسنة والهرسك
http://www.pal-iysport.net/?p=23360 
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“ يعود العبه باسل قشقوش ويعلن نجاح عملية الالعب ” نادي الخليل البداوي

ليل سويدانخ   
http://www.pal-iysport.net/?p=23599 

 
“ ً ” مجموعة طبريا“يخسر أمام ” اليرموك نهر البارد وديا   

http://www.pal-iysport.net/?p=23494 

 
“ يفوزعلى فلسطين )فئة الرجال( واإليمان )فئة الشباب( ” اليرموك نهر البارد

 ً   وديا
http://www.pal-iysport.net/?p=23466 

 
زياد موعد“يعود العبه المصاب ” اليرموك نهر البارد“د وف ”  

http://www.pal-iysport.net/?p=23442 

 
 

في األردن” خطوات المركزية“حفل إستقبال لالعبي الخليل المشاركين بطولة    
http://www.pal-iysport.net/?p=23415 

 
“ في دورة ” ذهبيالمربع ال“وصال الى ” اليرموك نهر البارد”و” الخليل البداوي

في الشمال 18لكرة القدم الـ” الشهيد أبو علي مصطفى“   
http://www.pal-iysport.net/?p=22443 

 

ً ” نادي االهلي“يفوز على ” اليرموك نهر البارد“شباب  وديا   
http://www.pal-iysport.net/?p=23915 

 
 لفئة الشباب ”War Child holland“ اليرموك بطال لبطولة 

http://www.pal-iysport.net/?p=23811 

 
“ الشهيد ياسر “مركزين األول والثاني في بطولة يحصد ال” الخليل البداوي

لكرة الطاولة” عرفات   
http://www.pal-iysport.net/?p=23794 

 
“ ” شهيد الرياضة خالد حديري الدكتر“يحصد لقب دورة ” الخليل البداوي

في طرابلس 2007لمواليد    
http://www.pal-iysport.net/?p=23591 

 
“ يرفعون ” نادي الخليل البداوي“أبناء ” يحيى سويدان وعبد الحافظ مصطفى

)األردن  11اسم فلسطين عالياً ضمن فعاليات البطولة العربية للكيك بوكسيينغ #

2019)   
http://www.pal-iysport.net/?p=23818 

 
 “ دورة الصمود التنشيطية“في ” النجوم“يفوز على ” اليرموك نهر البارد ” 

http://www.pal-iysport.net/?p=23709 
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“ كأس الشهيدين إسماعيل ونبيل واكد لمواليد “يحصد لقب ” اليرموك نهر البارد

2006”  
http://www.pal-iysport.net/?p=23532 

 
هـ /  1441نادي الخليل يفوز على نادي الهري في ذكرى المولد النبوي )

م( 2019   
http://www.pal-iysport.net/?p=23695 

 
“ اإلنطالقة أقترب “العب اليرموك نهر البارد يحصد لقب بطولة ” أنس عربية

كغ 35-30لوزن ” الوعد ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=23690 

 
هـ  1441( في ذكرى المولد النبوي )2001*2004مباراة داخلية لنادي الخليل )

م( 2019/    
http://www.pal-iysport.net/?p=23640 

 
تتحدى العاصفة لولو.. وحصة تدريبية كاملة” الخليل البداوي“أشبال    

http://www.pal-iysport.net/?p=24197 

 
اليرموك نهر البارد”التدريب االسبوعي ألشبال  “  

http://www.pal-iysport.net/?p=24147 

 
“ كسر باليد ب” عيسى صادق“يعلن إصابة الالعب الناشئ ” الخليل البداوي

أسابيع 3اليسرى ومدة غيابه عن المالعب    
http://www.pal-iysport.net/?p=24143 

 
“ ً  2004مواليد ” شباب طرابلس“يفوز على ” الخليل البداوي وديا   

http://www.pal-iysport.net/?p=24139 

 
“ دوري الشهيد ياسر عرفات لمواليد “وصيفاً للبطل في ” اليرموك نهر البارد

2004”  
http://www.pal-iysport.net/?p=23530 

 
“ دوري الشهيد ياسر عرفات لمواليد “وصيفاً للبطل في ” اليرموك نهر البارد

2007”  
http://www.pal-iysport.net/?p=23647 

 
وحصة تدريبية كاملة… تتحدى العاصفة لولو” الخليل البداوي“أشبال    

http://www.pal-iysport.net/?p=24189 

 
“ ً ” البرق“يفوز على ” ليل البداويالخ وديا   

http://www.pal-iysport.net/?p=24026 

 
 ً   اليرموك نهر البارد يفوز على األجيال برباعية وديا
http://www.pal-iysport.net/?p=24012 
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المهاجرون يفوز على الخليل بضربات الترجيح ويتوج بكأس دورة الشهيد  

2010/ 2009مواليد ” خالد الحديري  
http://www.pal-iysport.net/?p=23919 

 

 

 

 المنطقة الشهر النشاط
المرحوم “ية في مباراة كأس نادي بيسان/ البرج الشمالي يشارك ضمن تفاهم أند

 ”نهار محمد الصالح
http://www.pal-iysport.net/?p=18829 

 
” جمعة وحداد“يودع دورة الشهيدين ” بيسان برج الشمالي… “بتعادل وخسارة  

  الثالثة في صور
http://www.pal-iysport.net/?p=18514 

 

1 

 منطقة صور ومخيماتها

 
 نادي بيسان برج الشمالي ينظم يوم رياضي لفئة الناشئين

http://www.pal-iysport.net/?p=19334 

 
 

في ” القائد الحاج عماد مغنيةالشهيد “بيسان برج الشمالي بطل كأس ذكرى 
 صور

http://www.pal-iysport.net/?p=19234 

 

2 

 
“ بركالت الترجيح ويتوج بطال لدورة ” بيسان“يفوز على ” الشباب الفلسطيني

في صور / البرج الشمالي” ألرضنا عائدون“   
http://www.pal-iysport.net/?p=19836 

 
العقل السليم في الجسم “بيسان برج الشمالي برعاية جمعية مساواة ينظم دورة 

تحصد اللقب” األهلي السوري“في صور وأكاديمية  2006لمواليد ” السليم   
http://www.pal-iysport.net/?p=19413 

 

3 

في يوم األسير ” التضامن صور“وشباب ” أندية مخيم البر ج الشمالي“تفاهم 
  الفلسطيني

http://www.pal-iysport.net/?p=20539 

 
“ ” لنرتقي نلتقي“يحصد المركز الثاني في دورة يوم األرض ” القادسية القاسيمة

  في صور
http://www.pal-iysport.net/?p=20087 

 

4 

“ الرمضانية في صور” تفاهم األندية“يشارك في دورة ” بيسان برج الشمالي   
http://www.pal-iysport.net/?p=21155 
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“ في صور” أصدقاد الفقيد حسن العرموشي“يخسر أمام ” بيسان برج الشمالي   
http://www.pal-iysport.net/?p=21137 

 
 بيسان البرج الشمالي يخسر أمام أكاديمية األهلي السوري وديا 

http://www.pal-iysport.net/?p=20788 

 

 6 
بفوز عريض على ” إنتصار تموز“بيسان برج الشمالي يبدأ مشواره في دورة 

  العباسية
http://www.pal-iysport.net/?p=21828 

 
  ً  شباب بيسان برج الشمالي يفوز على المحبة وديا

http://www.pal-iysport.net/?p=21896 

 

7 

نادي بيسان برج الشمالي يشارك في اإلعتصام الجماهيري في مخيم البرج 
  الشمالي الرافض لقرارات وزير العمل اللبناني

http://www.pal-iysport.net/?p=22418 

 
بالفيديو: أشبال نادي بيسان البرج الشمالي يتدربون على شاطئ البحر خالل 

  شهر آب
http://www.pal-iysport.net/?p=22430 

 

8 

يواصل تدريباته” الفئة العمرية الثالثة/الشباب“نادي بيسان برج الشمالي    
http://www.pal-iysport.net/?p=23276 

 
  أشبال نادي بيسان برج الشمالي وبرنامج تدريبي جديد مغلق

http://www.pal-iysport.net/?p=23119 

 
على شاطئ البحر″2019يف ص“بيسان برج الشمالي يختتمه برنامجه التدريبي    

http://www.pal-iysport.net/?p=23115 

 
  القدس صيدا واإلصالح الرشيدية وودياً في لعبة الكرة الطائرة

http://www.pal-iysport.net/?p=23092 

 
الوفاء لشهداء “في ختام دورة ” اللعب النظيف“بيسان برج الشمالي يتوج بجائزة 

للشباب في صور” لسطين ولبنانالمقاومة اإلسالمية وشهداء ف   
http://www.pal-iysport.net/?p=22387 

 
دورة عيد األضحى “بيسان برج الشمالي يفشل في تخطي دور المجموعات في 

2003مواليد  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=22748 

 

9 

عدة حصص تدريبية لنادي بيسان البرج الشمالي خالل الربع األخير من شهر 
2019أكتوبر    

http://www.pal-iysport.net/?p=23514 
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  التدريب االسبوعي ألشبال نادي بيسان مخيم البرج الشمالي
http://www.pal-iysport.net/?p=23858 

 
ب االسبوعي ألشبال نادي القادسية مخيم القاسميةالتدري   

http://www.pal-iysport.net/?p=23880 

 
“ في الكرة الطائرة في ذكرى المولد ” الجفرا“يفوز على ” اإلصالح الرشيدية

م( 2019هـ /  1441النبوي )   
http://www.pal-iysport.net/?p=23751 

 
“ يحصد الكأس في ذكرى المولد النبوي و” الوحدة“يفوز على ” القادسية القاسمية

م( 2019هـ /  1441)   
http://www.pal-iysport.net/?p=23705 

 
في ذكرى المولد النبوي ” األصدقاء”و” اإلصالح الرشيدية“مباراة ودية بين 

م( 2019هـ /  1441)   
http://www.pal-iysport.net/?p=23701 

 

11 

 حصص تدريبة اسبوعية ألشبال نادي بيسان مخيم البرج الشمالي
http://www.pal-iysport.net/?p=24104 

 
12 

 

 المنطقة الشهر النشاط
 فوز االقصى بيروت ضمن االسبوع الرابع لدوري اللجنة الرياضية

http://www.pal-iysport.net/?p=18804 

 
1 

 منطقة بيروت ومخيماتها

 
تجمع اإلعالميين الرياضيين “نادي األقصى/ برج البراجنة يشارك في دورة 

للتدريب اإلعالمي في بيروت” الفلسطينيين في لبنان  
http://www.pal-iysport.net/?p=19258 

 

2 

في بيروت” ألرضنا عائدون“بعنوان  ”رضأليوم ا“بة مباراة رياضية بمناس   
http://www.pal-iysport.net/?p=19792 

 
/برج البراجنة يفوز على مجد الكروم في األسبوع السادس من دوري االقصى

 اللجنة الرياضية في بيروت
http://www.pal-iysport.net/?p=19447 

 

3 

2019نادي األقصى بيروت يشارك في دورة رمضان    
http://www.pal-iysport.net/?p=20638 

 
 “ ويتوج بكأس ” مجد الكروم شاتيال“ز على يفو” األقصى برج البراجنة

في بيروت” 2الكرامة“  
http://www.pal-iysport.net/?p=20582 
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  األقصى بيروت يفوز على سالم لبنان ووقفة تضامنية مع األسرى
http://www.pal-iysport.net/?p=20189 

 
 “ في للناشئين ” ألرضنا عائدون“ويتوج بطالً لدورة ” أريحا“يفوز على ” غزة

 بيروت
http://www.pal-iysport.net/?p=20162 

 
يقيم إفطاره الرمضاني السنوي” غزة شاتيال“نادي    

http://www.pal-iysport.net/?p=21326 

 
يقيم إفطاره الرمضاني السنوي” األقصى برج البراجنة“نادي    

http://www.pal-iysport.net/?p=21212 

 
المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة تشارك في مسير دراجات هوائية في 

  بيروت إحياًء لذكرى النكبة
http://www.pal-iysport.net/?p=20818 

 

5 

دورة رمضان “في ” وصيف البطل“األقصى بيروت يحصد المركز الثاني 
2019”  

http://www.pal-iysport.net/?p=20916 

 

6 

نضيء شمعة وال تنكسر “أندية المؤسسة في صيدا وبيروت تشارك في وقفة 
#بكفي” اإلرادة   

http://www.pal-iysport.net/?p=22038 

 
تحديث مستمر: األقصى بيروت في دورة األضحى المبارك /كأس الشهيد  

2019جمال سريس  
http://www.pal-iysport.net/?p=21677 

 

7 

“ في ” الجليل“يخسر بركالت الترجيح أمام ” األقصى /برج البراجنة بيروت

)كأس الشهيد جمال سريس( 2019دورة األضحى    
http://www.pal-iysport.net/?p=22247 

 

8 

هـ  1441في بذكرى المولد النبوي )” التقوى”و” غزة/ مخيم شاتيال“تعادل فتيان 

م( 2019/    
http://www.pal-iysport.net/?p=23684 

 
دوري اللجنة الرياضية “في ” األقصى برج البراجنة“تحديث مستمر لمشاركة 

0202/2019الفلسطينية لمنطقة بيروت  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=23486 

 

11 
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 المنطقة الشهر النشاط

في البقاع ” لنعمل معا لنكسر قيدهم‘الجليل يفوز على النهضة ويتوج بكأس 
  األوسط

http://www.pal-iysport.net/?p=20346 

 
“ في بعلبك” ضنا عائدونألر“يتوج بطال لدورة ” بيت جاال   

http://www.pal-iysport.net/?p=19940 

 

ومخيماتها البقاعمنطقة  4  

 

 المنطقة الشهر النشاط
 

مع نجوم وطني “ل الفلسطيني عبد الحافظ مصطفى ضمن برنامج لقاء مع البط
  ”فلسطين

http://www.pal-iysport.net/?p=18534 

 

1 

 "برنامج "مع نجوم وطني فلسطين
في الكيوكوشنكاي كراتيه محمد بغدادي ضمن  لقاء مع البطل الدولي الفلسطيني

مع نجوم وطني فلسطين“برنامج  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=22460 

 
لقاء مع الالعب الدولي السابق في الكرة الطائرة الكابتن بسام أحمد ضمن 

مع نجوم وطني فلسطين“برنامج  ”  
http://www.pal-iysport.net/?p=22319 

 

8 

 

http://www.pal-iysport.net/?p=20346
http://www.pal-iysport.net/?p=19940
http://www.pal-iysport.net/?p=18534
http://www.pal-iysport.net/?p=22460
http://www.pal-iysport.net/?p=22319

