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لم أكن اتوقع حجم المتابعة الكبيرة للمنتخب الجزائري 
الشــقيق فــي بطولــة كأس العالم الجاريــة حاليا في 
البرازيل من جانب الجماهير الفلســطينية، فمن يتابع 
كرة القدم ومن ال يشــجعها التف حول شاشات التلفاز 
من اجــل مناصرة محاربــي الصحراء فــي لقائهم مع 

المانيا ضمن مباريات دور 16.
هذا الشــعور الرائع من الجماهير الفلسطينية يعكس 
مدى عمــق العالقات التي تربطنا بالشــعب الجزائري 
الشــقيق والــذي يعشــق ابناء شــعبنا ولــم يتأخر عن 
تقديم كافة اشــكال الدعم والمســاندة لــه في كافة 

المحطات.
وحقيقة فان المنتخب الجزائري يستحق هذه المساندة 
بل واكثر النه قدم مســتويات رائعة واستطاع هزيمة 
المنتخب الكوري الجنوبي برباعية والتعادل مع روسيا 
وُهزم مــن بلجيكا بصعوبة، ليصعد الى دور 16 للمرة 

االولى في تاريخه ويصطدم بالمنتخب االلماني.
ورغم ان العديد اعتقدوا بان رفاق فيغولي ســيكونون 
لقمــة ســائغة امام زمــالء اوزيــل، اال ان الخضر قلبوا 
الطاولة واستطاعوا احراج الماكينات االلمانية وهددوا 
مرمى المتألــق نيوير الذي كان بمثابة قلب دفاع اكثر 
منه حارس مرمى ومنع العديد من الهجمات الجزائرية، 
ولوال فــارق الخبرة واللياقة البدنيــة الذي لعب لصالح 

االلمان لكان هناك كالم اخر.
حقيقة يستحق المنتخب الجزائري الشقيق كل االحترام 
علــى ما قدمــه خالل المونديــال خاصة وانــه الممثل 
الوحيــد للعرب للمرة الثانية علــى التوالي، ومثّلنا خير 

تمثيل ورفع من شان الكرة العربية في العالم.
ولن تنسى الجماهير العربية اسماء مبولحي وسليماني 
وحليــش وبلــكالم وجابــو وابراهيمــي وغيرهــم من 
النجوم الذين عشنا معهم لحظات رائعة وهم يبذلون 
الجهــد والعــرق من اجــل تقديم لوحة كرويــة مميزة 

ستظل محفورة في الذاكرة العربية طويال.
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اكد حــارس المنتخــب الجزائــري رايس 
مبولحي ان التشــكيلة الحاليــة لـ”ثعالب 
الكــرة  تاريــخ  ســتدخل  الصحــراء” 

الجزائرية.
وقال مبولحــي: “لقد تواجهنــا مع فريق 
المانيــا قــوي جــدا، ومجريــات المبــاراة 

تســببت بتخلفنا صفر-2. نشعر بالخيبة 
بالطبع، شــعرنا انــه كان بامكاننا الفوز 
رغــم اننا كنا فــي مواجهــة فريق قوي. 
لكننــا ســندخل تاريخ الكــرة الجزائرية، 
وهــذا امر جيد للغايــة”. وواصل الحارس 
الذي احرز جائزة افضل العب في المباراة 

“يجب االرتــكاز على اداء مــن هذا النوع 
في مشوارنا المقبل، شاهدنا بان بامكان 
الجزائر اللعب على اعلى المستويات. كنا 
جاهزين لخوض هذا النوع من المباريات. 
اريــد تهنئة جميع زمالئي. احد لم يعتقد 

باننا سنصل الى هنا”. 
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الرياضية- سمير كنعان

إن اعتبرنــا أراضــي البرازيل مقبــرًة كروية 
التاريخيــة  العقــدة  باعتمــاد  لألوروبييــن 
لمنتخبــات أوروبــا أنهــا ال تفــوز أبــدًا بــأي 
بطولة على األراضــي الالتينية، فإّن منتخب 
كوســتاريكا شــارك بقوة في هــذه المجزرة 
األوروبية، حين صعَق العالــم أجمَع بإخراجه 
منتخبْين من عمالقــة أوروبا إنجلترا وإيطاليا 

من الــدور األول، ليصعَد متصــدرًا مجموعة 
الموت ويواجَه ثاني المجموعة الثالثة اليونان 
فــي دور الـــ16، وظــّن الجميــع أنَّ المغامرة 
الكوســتاريكية ســتنتهي على يد الفالسفة 
اليونانيين بْيــَد أنَّ رفاق كامبل كان لهم رأي 
آخر بإصرارهم على أنَّ ما حدث ليس مفاجأة 
وأنهم بــكل جدارة يســتحقون لقب الحصان 
األســود في المونديــال، فأقصــوا المنتخب 

األوروبــي الثالث على التوالــي في طريقهم 
ليصطدموا بالرابع هولندا.

مــع التأكيــد أنَّ مواجهتهــم القادمــة ضــّد 
الطواحين الهولندية هي األصعب وقد تكون 
نهايَة المطاف والمحطة األخيرة لطموح شعٍب 
بكى حزنًا حين علَم بقرعة المونديال، واآلن 

يبكي فرحًا باإلنجاز.
فهل تكوُن كوستاريكا فعًال مجزرة أوروبا ؟!.
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قــال االتحــاد الكاميروني لكــرة القدم إنه 
ســيحقق فــي مزاعم بــأن ســبعة العبين 
تورطــوا في التالعــب بنتيجة مبــاراة في 

كأس العالم.
وفي بيان قال االتحــاد الكاميروني إنه أمر 
لجنــة القيم بالتحقيق فــي االدعاءات التي 
وصفت بأنها “احتيال” في مباريات المنتخب 
الوطنــي الثــالث فــي البرازيــل وخاصــة 
الخسارة أمام كرواتيا في ماناوس في ثاني 

مباريات الفريق في المجموعة األولى.
“مزاعــم  الكاميرونــي  االتحــاد  وأضــاف 
االحتيال االخيرة حــول مباريات الكاميرون 
الثــالث فــي كأس العالــم 2014 - خاصة 

مباراة الكاميرون ضــد كرواتيا - باإلضافة 
لوجود �’�سبع تفاحات فاسدة (في المنتخب 
الوطني)�’� ال تعكس القيم والمباديء التي 

تدعو لها ادارتنا.”
وتابــع “نــود ابــالغ العامــة بأننــا رغم أن 
الفيفا لم يتصل بنا حتى االن بالنظر لهذه 
القضية فــان ادارتنا وجهــت بالفعل لجنة 

القيم للتحقيق في هذه االتهامات.”
مــن  الكاميــرون  المزاعــم ضــد  وجــاءت 
المحتال المدان ويلســون راج برومال الذي 
توقع على نحو صحيــح نتيجة المباراة وأن 
العبا ســيطرد خالل مناقشة مع مجلة دير 

شبيجل االلمانية.

AL RIYADIAYHتقرير
03 األربعاء 04 رمضان   1435هـ  02  يوليو  2014  

مونديال 
البرازيل
مونديال 
البرازيل

توقع معنا  نتائج مباريات  كأس العالم بتعبئة النموذج التالي:
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فوز تعادل فوز
فريق ثاني 2 × 1 فريق أول م

كأس العالم دور الـ 8
كولومبيا البرازيل 1

كوستاريكا هولندا 2

فرنسا ألمانيا 3

بلجيكا األرجنتين 4

الدوري المصري
سموحة األهلي 6

بتروجيت الزمالك 7
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جهاز استيريو تحكم صوت سامسونج

أدخل توقعاتك بوضع إشارة × في المربع الذي يمثل توقعك، ثم قص كوبون المسابقة 
وأرسله إلى مكتب الصحيفة الكائن في : غزة- الرمال برج الجوهرة الدور الرابع شقة 46 

-أو مركز توزيع الصحيفة في محافظتك - لالستفسار تلفون :082845143 

اسم المشارك/............................................................................ 

جوال/.........................المحافظة/...........................................

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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سيتم السحب  مع كل عدد للفوز بالجائزة الكبرى،  الصحاب 
االجابات الصحيحة لكافة المباريات..

رعاة المسابق�

مجموعة مسلماني
لألجهزة الكهربائية

KAKA SPORT شركة كاكا سبورت
لألجهزة والمالبس واألدوات الرياضية 

غزة- مقابل سينما النصر هاتف: 2842248

فاز بالسحب علىالجائزة الكبرى للعدد (38)
أحمد الجمل - رفح

واربح أيضًا العديد من الجوائز القيمة مقدمة من رعاة المسابقة
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غزة- الرياضية
أكد حازم قفة نجم فريق الجمعية اإلسالمية أن 
فريقه سيكون أقوى المنافسين على البطوالت 
القادمــة وخاصــة بطولة الــدورى القــادم بعد 

التعزيزات القوية  التي قام بها هذا الموسم.
وقال قفة (29 عامــا) في حديث لـ الرياضية أنه 

ســيبذل قصارى جهــده مع زمالئه فــى الفريق 
من أجل تقديم موســم مميــز وتحقيق بطولة 
الدوري. وأضاف:” الموسم القادم سيكون األخير 
لي مع الجمعية اإلســالمية وسأبحث بعدها عن 
وجهــة اخــرى وتجربة جديــدة في أحــد األندية 
الغزية، فريق الجمعية اإلســالمية يضم نجوما 

عديدة وأســماء قادرة علــى التتويج بالبطوالت 
وحان تحقيقها من الموسم القادم”.

وأنتقــل الالعب قفــة قبل عاميــن إلي صفوف 
الجمعيــة اإلســالمية قادما من المشــتل، حيث 
ســبق لــه أن لعــب لخدمــات البريــج والزوايدة 

والعديد من الفرق الغزية.

1. محمود صبح - رفح
2.مرفت النجار - خانيونس

3.فؤاد السر - خانيونس

4. صدام الهمص - رفح
5. محمد عيسى النمس - رفح

6. حازم أحمد رمضان  - رفح
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رفح/ الرياضية– مصطفى جبر 
ســيطر التعــادل اإليجابــي علــى لقــاء شــباب 
خانيونس وخدمات البريج في افتتاح مشوارهما 
ببطولة “فينتانا” الرمضانية التي ترعاها شركة 
المدينة بإشراف االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، 
والتي تقــام على ملعــب رفح البلدي الُمعشــب 

بمشاركة “8” فرق. 
افتتح شــباب خانيونس التسجيل بواسطة وطن 
الســميري بعد احتســاب حكم اللقاء نادر الحجار 
ركلــة جــزاء “7”, قبــل أن ُيدرك محمد حســونة 
التعادل للبريج من ركلة جزاء ُأخرى  في الدقيقة 
ركلــة جــزاء “7”, قبــل أن ُيدرك محمد حســونة 
التعادل للبريج من ركلة جزاء ُأخرى  في الدقيقة 
ركلــة جــزاء “7”, قبــل أن ُيدرك محمد حســونة 

“35”. وحصل العب شــباب خانيونس محمد أبو 
ريدة على لقب أفضل العب في المباراة من قبل 

اللجنــة المنظمة للبطولة وعــدد من الرياضيين 
المتواجدين في المباراة.

أدار اللقــاء طاقــم ُحكام مكون من نــادر الحجار 
“للساحة”, سفيان السبع, إياد أبو عبيد “للخطوط”, 

محمد سعيفان “رابعا”.
اتحاد خان يونس(6)-(0) خدمات المغازي

وفي المبــاراة الثانية بالبطولــة حقق إتحاد خان 
يونس عصــر الثالثاء فوزا كاســحا على خدمات 

المغازي بسداسية بيضاء.
وسجل سداسية البرتقالي هيثم النجار “هاتريك 
“ وهــدف لــكل مــن نضــال كالب وتامــر عرام 

وابراهيم سالمة.
واختارت اللجنة المشرفة على جائزة افضل العب 
مدافــع خدمات المغازي عبداهللا الحداد على لقب 

افضل العب في المباراة.
ادار اللقاء: ســعيد عبد الوهاب وساعده للخطوط 
فــادي الســمهوري واســالم الشــخريت وحــازم 

الصوفي رابعا.
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ويلتقــي خدمــات رفــح جــاره االســتقالل يــوم 
الخميس 7/3، ضمــن مباريات المجموعة األولى 
وخدمات النصيرات مع القادسية يوم الجمعة 7/4 

ضمن المجموعة الثانية.
علــى  موزعــة  فــرق   ”8“ بالبطولــة  ويشــارك 
مجموعتيــن، المجموعــة األولى( خدمــات رفح، 
االستقالل، شــباب خان يونس، خدمات البريج)، 
وضمــت المجموعــة الثانية (إتحاد خــان يونس، 

خدمات المغازي، خدمات النصيرات، القادسية).

مالحظة// تحسب نتيجة المباراة مع انتهاء الوقت األصلي
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لم أكن اتوقع حجم المتابعة الكبيرة للمنتخب الجزائري 
الشــقيق فــي بطولــة كأس العالم الجاريــة حاليا في 
البرازيل من جانب الجماهير الفلســطينية، فمن يتابع 
كرة القدم ومن ال يشــجعها التف حول شاشات التلفاز 
من اجــل مناصرة محاربــي الصحراء فــي لقائهم مع 

المانيا ضمن مباريات دور 16.
هذا الشــعور الرائع من الجماهير الفلسطينية يعكس 
مدى عمــق العالقات التي تربطنا بالشــعب الجزائري 
الشــقيق والــذي يعشــق ابناء شــعبنا ولــم يتأخر عن 
تقديم كافة اشــكال الدعم والمســاندة لــه في كافة 

المحطات.
وحقيقة فان المنتخب الجزائري يستحق هذه المساندة 
بل واكثر النه قدم مســتويات رائعة واستطاع هزيمة 
المنتخب الكوري الجنوبي برباعية والتعادل مع روسيا 
وُهزم مــن بلجيكا بصعوبة، ليصعد الى دور 16 للمرة 

االولى في تاريخه ويصطدم بالمنتخب االلماني.
ورغم ان العديد اعتقدوا بان رفاق فيغولي ســيكونون 
لقمــة ســائغة امام زمــالء اوزيــل، اال ان الخضر قلبوا 
الطاولة واستطاعوا احراج الماكينات االلمانية وهددوا 
مرمى المتألــق نيوير الذي كان بمثابة قلب دفاع اكثر 
منه حارس مرمى ومنع العديد من الهجمات الجزائرية، 
ولوال فــارق الخبرة واللياقة البدنيــة الذي لعب لصالح 

االلمان لكان هناك كالم اخر.
حقيقة يستحق المنتخب الجزائري الشقيق كل االحترام 
علــى ما قدمــه خالل المونديــال خاصة وانــه الممثل 
الوحيــد للعرب للمرة الثانية علــى التوالي، ومثّلنا خير 

تمثيل ورفع من شان الكرة العربية في العالم.
ولن تنسى الجماهير العربية اسماء مبولحي وسليماني 
وحليــش وبلــكالم وجابــو وابراهيمــي وغيرهــم من 
النجوم الذين عشنا معهم لحظات رائعة وهم يبذلون 
الجهــد والعــرق من اجــل تقديم لوحة كرويــة مميزة 

ستظل محفورة في الذاكرة العربية طويال.
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رأي 
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اكد حــارس المنتخــب الجزائــري رايس 
مبولحي ان التشــكيلة الحاليــة لـ”ثعالب 
الكــرة  تاريــخ  ســتدخل  الصحــراء” 

الجزائرية.
وقال مبولحــي: “لقد تواجهنــا مع فريق 
المانيــا قــوي جــدا، ومجريــات المبــاراة 

تســببت بتخلفنا صفر-2. نشعر بالخيبة 
بالطبع، شــعرنا انــه كان بامكاننا الفوز 
رغــم اننا كنا فــي مواجهــة فريق قوي. 
لكننــا ســندخل تاريخ الكــرة الجزائرية، 
وهــذا امر جيد للغايــة”. وواصل الحارس 
الذي احرز جائزة افضل العب في المباراة 

“يجب االرتــكاز على اداء مــن هذا النوع 
في مشوارنا المقبل، شاهدنا بان بامكان 
الجزائر اللعب على اعلى المستويات. كنا 
جاهزين لخوض هذا النوع من المباريات. 
اريــد تهنئة جميع زمالئي. احد لم يعتقد 

باننا سنصل الى هنا”. 
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الرياضية- سمير كنعان

إن اعتبرنــا أراضــي البرازيل مقبــرًة كروية 
التاريخيــة  العقــدة  باعتمــاد  لألوروبييــن 
لمنتخبــات أوروبــا أنهــا ال تفــوز أبــدًا بــأي 
بطولة على األراضــي الالتينية، فإّن منتخب 
كوســتاريكا شــارك بقوة في هــذه المجزرة 
األوروبية، حين صعَق العالــم أجمَع بإخراجه 
منتخبْين من عمالقــة أوروبا إنجلترا وإيطاليا 

من الــدور األول، ليصعَد متصــدرًا مجموعة 
الموت ويواجَه ثاني المجموعة الثالثة اليونان 
فــي دور الـــ16، وظــّن الجميــع أنَّ المغامرة 
الكوســتاريكية ســتنتهي على يد الفالسفة 
اليونانيين بْيــَد أنَّ رفاق كامبل كان لهم رأي 
آخر بإصرارهم على أنَّ ما حدث ليس مفاجأة 
وأنهم بــكل جدارة يســتحقون لقب الحصان 
األســود في المونديــال، فأقصــوا المنتخب 

األوروبــي الثالث على التوالــي في طريقهم 
ليصطدموا بالرابع هولندا.

مــع التأكيــد أنَّ مواجهتهــم القادمــة ضــّد 
الطواحين الهولندية هي األصعب وقد تكون 
نهايَة المطاف والمحطة األخيرة لطموح شعٍب 
بكى حزنًا حين علَم بقرعة المونديال، واآلن 

يبكي فرحًا باإلنجاز.
فهل تكوُن كوستاريكا فعًال مجزرة أوروبا ؟!.
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قــال االتحــاد الكاميروني لكــرة القدم إنه 
ســيحقق فــي مزاعم بــأن ســبعة العبين 
تورطــوا في التالعــب بنتيجة مبــاراة في 

كأس العالم.
وفي بيان قال االتحــاد الكاميروني إنه أمر 
لجنــة القيم بالتحقيق فــي االدعاءات التي 
وصفت بأنها “احتيال” في مباريات المنتخب 
الوطنــي الثــالث فــي البرازيــل وخاصــة 
الخسارة أمام كرواتيا في ماناوس في ثاني 

مباريات الفريق في المجموعة األولى.
“مزاعــم  الكاميرونــي  االتحــاد  وأضــاف 
االحتيال االخيرة حــول مباريات الكاميرون 
الثــالث فــي كأس العالــم 2014 - خاصة 

مباراة الكاميرون ضــد كرواتيا - باإلضافة 
لوجود �’�سبع تفاحات فاسدة (في المنتخب 
الوطني)�’� ال تعكس القيم والمباديء التي 

تدعو لها ادارتنا.”
وتابــع “نــود ابــالغ العامــة بأننــا رغم أن 
الفيفا لم يتصل بنا حتى االن بالنظر لهذه 
القضية فــان ادارتنا وجهــت بالفعل لجنة 

القيم للتحقيق في هذه االتهامات.”
مــن  الكاميــرون  المزاعــم ضــد  وجــاءت 
المحتال المدان ويلســون راج برومال الذي 
توقع على نحو صحيــح نتيجة المباراة وأن 
العبا ســيطرد خالل مناقشة مع مجلة دير 

شبيجل االلمانية.
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توقع معنا  نتائج مباريات  كأس العالم بتعبئة النموذج التالي:
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فوز تعادل فوز
فريق ثاني 2 × 1 فريق أول م

كأس العالم دور الـ 8
كولومبيا البرازيل 1

كوستاريكا هولندا 2

فرنسا ألمانيا 3

بلجيكا األرجنتين 4

الدوري المصري
سموحة األهلي 6

بتروجيت الزمالك 7
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جهاز استيريو تحكم صوت سامسونج

أدخل توقعاتك بوضع إشارة × في المربع الذي يمثل توقعك، ثم قص كوبون المسابقة 
وأرسله إلى مكتب الصحيفة الكائن في : غزة- الرمال برج الجوهرة الدور الرابع شقة 46 

-أو مركز توزيع الصحيفة في محافظتك - لالستفسار تلفون :082845143 

اسم المشارك/............................................................................ 

جوال/.........................المحافظة/...........................................

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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سيتم السحب  مع كل عدد للفوز بالجائزة الكبرى،  الصحاب 
االجابات الصحيحة لكافة المباريات..

رعاة المسابق�

مجموعة مسلماني
لألجهزة الكهربائية

KAKA SPORT شركة كاكا سبورت
لألجهزة والمالبس واألدوات الرياضية 

غزة- مقابل سينما النصر هاتف: 2842248

فاز بالسحب علىالجائزة الكبرى للعدد (38)
أحمد الجمل - رفح

واربح أيضًا العديد من الجوائز القيمة مقدمة من رعاة المسابقة
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غزة- الرياضية
أكد حازم قفة نجم فريق الجمعية اإلسالمية أن 
فريقه سيكون أقوى المنافسين على البطوالت 
القادمــة وخاصــة بطولة الــدورى القــادم بعد 

التعزيزات القوية  التي قام بها هذا الموسم.
وقال قفة (29 عامــا) في حديث لـ الرياضية أنه 

ســيبذل قصارى جهــده مع زمالئه فــى الفريق 
من أجل تقديم موســم مميــز وتحقيق بطولة 
الدوري. وأضاف:” الموسم القادم سيكون األخير 
لي مع الجمعية اإلســالمية وسأبحث بعدها عن 
وجهــة اخــرى وتجربة جديــدة في أحــد األندية 
الغزية، فريق الجمعية اإلســالمية يضم نجوما 

عديدة وأســماء قادرة علــى التتويج بالبطوالت 
وحان تحقيقها من الموسم القادم”.

وأنتقــل الالعب قفــة قبل عاميــن إلي صفوف 
الجمعيــة اإلســالمية قادما من المشــتل، حيث 
ســبق لــه أن لعــب لخدمــات البريــج والزوايدة 

والعديد من الفرق الغزية.

1. محمود صبح - رفح
2.مرفت النجار - خانيونس

3.فؤاد السر - خانيونس

4. صدام الهمص - رفح
5. محمد عيسى النمس - رفح

6. حازم أحمد رمضان  - رفح
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رفح/ الرياضية– مصطفى جبر 
ســيطر التعــادل اإليجابــي علــى لقــاء شــباب 
خانيونس وخدمات البريج في افتتاح مشوارهما 
ببطولة “فينتانا” الرمضانية التي ترعاها شركة 
المدينة بإشراف االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، 
والتي تقــام على ملعــب رفح البلدي الُمعشــب 

بمشاركة “8” فرق. 
افتتح شــباب خانيونس التسجيل بواسطة وطن 
الســميري بعد احتســاب حكم اللقاء نادر الحجار 
ركلــة جــزاء “7”, قبــل أن ُيدرك محمد حســونة 
التعادل للبريج من ركلة جزاء ُأخرى  في الدقيقة 
ركلــة جــزاء “7”, قبــل أن ُيدرك محمد حســونة 
التعادل للبريج من ركلة جزاء ُأخرى  في الدقيقة 
ركلــة جــزاء “7”, قبــل أن ُيدرك محمد حســونة 

“35”. وحصل العب شــباب خانيونس محمد أبو 
ريدة على لقب أفضل العب في المباراة من قبل 

اللجنــة المنظمة للبطولة وعــدد من الرياضيين 
المتواجدين في المباراة.

أدار اللقــاء طاقــم ُحكام مكون من نــادر الحجار 
“للساحة”, سفيان السبع, إياد أبو عبيد “للخطوط”, 

محمد سعيفان “رابعا”.
اتحاد خان يونس(6)-(0) خدمات المغازي

وفي المبــاراة الثانية بالبطولــة حقق إتحاد خان 
يونس عصــر الثالثاء فوزا كاســحا على خدمات 

المغازي بسداسية بيضاء.
وسجل سداسية البرتقالي هيثم النجار “هاتريك 
“ وهــدف لــكل مــن نضــال كالب وتامــر عرام 

وابراهيم سالمة.
واختارت اللجنة المشرفة على جائزة افضل العب 
مدافــع خدمات المغازي عبداهللا الحداد على لقب 

افضل العب في المباراة.
ادار اللقاء: ســعيد عبد الوهاب وساعده للخطوط 
فــادي الســمهوري واســالم الشــخريت وحــازم 

الصوفي رابعا.
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ويلتقــي خدمــات رفــح جــاره االســتقالل يــوم 
الخميس 7/3، ضمــن مباريات المجموعة األولى 
وخدمات النصيرات مع القادسية يوم الجمعة 7/4 

ضمن المجموعة الثانية.
علــى  موزعــة  فــرق   ”8“ بالبطولــة  ويشــارك 
مجموعتيــن، المجموعــة األولى( خدمــات رفح، 
االستقالل، شــباب خان يونس، خدمات البريج)، 
وضمــت المجموعــة الثانية (إتحاد خــان يونس، 

خدمات المغازي، خدمات النصيرات، القادسية).

مالحظة// تحسب نتيجة المباراة مع انتهاء الوقت األصلي
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الرياضية– سمير كنعان
تأهلت الديوك الفرنســية للدور ربع النهائي 
بفوز مقنع ومســتحق على حســاب نســور 
نيجيريــا بهدفْيــن أثبتــا أنَّ غرض فرنســا 
مــن المونديــال الالتيني يتعــدى النزهة 
والمشاركة المشــرفة لتكون منافسًا قويًا 
مــن المونديــال الالتيني يتعــدى النزهة 
والمشاركة المشــرفة لتكون منافسًا قويًا 
مــن المونديــال الالتيني يتعــدى النزهة 

علــى اللقــب، خاصــة وقــد بــدأت معالم 
الطريق تتضح لذلك الهدف.
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دخل أبناء المدرب الفرنســي “ديشــامب” 
أرَض الملعــب واثقيــن مــن الفــوز على 
دخل أبناء المدرب الفرنســي “ديشــامب” 
أرَض الملعــب واثقيــن مــن الفــوز على 
دخل أبناء المدرب الفرنســي “ديشــامب” 

منتخــب أفريقي قــوي عنيد لكنــه قليل 
الخبــرة، وكانت األعيــُن ترتقب بلهفة ما 
منتخــب أفريقي قــوي عنيد لكنــه قليل 
الخبــرة، وكانت األعيــُن ترتقب بلهفة ما 
منتخــب أفريقي قــوي عنيد لكنــه قليل 

ســيحدث فــي المبــاراة التاليــة لهم بين 
ألمانيــا والجزائر لمعرفــة المنتصر الذي 
ستواجهه فرنسا آملين أن يفعلها محاربو 
الصحراء بإقصاء “بعبــع” أوروبا وإزاحته 
من طريقهم لتسهيِل المهمة بالوصوِل 
لنهائــي الحلم ولــَم ال تحقيــق الحلم 

نفسه بنجمة مونديالية ثانية!!
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بْيــَد أنَّ نســور نيجيريــا أبــِت أن 
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بْيــَد أنَّ نســور نيجيريــا أبــِت أن 
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تكوَن لقمًة ســائغة فــي المتناول 
بْيــَد أنَّ نســور نيجيريــا أبــِت أن 
تكوَن لقمًة ســائغة فــي المتناول 
بْيــَد أنَّ نســور نيجيريــا أبــِت أن 

وهاجمت بقوة موسيس وسرعة 
أوديموينغي  ومهارة  إيمونيكي 
وتألق أحمد موسى، واقتربت 
مــن هّز شــباك لوريس أكثر 
من مرة لكنه دافع عن مرماه 
بامتياز، لتتحــّول الهجمات 
باتجــاه مرمــى الحــارس 
“إنيامــا”  النيجيــري 
الــذي بــرَع فــي صــّد 
والتســديدات  الكرات 

والرأســيات لــكل من بنزيمــا وماتويــدي وجيرو والرأســيات لــكل من بنزيمــا وماتويــدي وجيرو 
وساعدته العارضة في منع صاروخ “كاباي” وباقي وساعدته العارضة في منع صاروخ “كاباي” وباقي 
نجوم فرنســا الذين كرســوا وكثفوا الضغط إلى نجوم فرنســا الذين كرســوا وكثفوا الضغط إلى 
أن حملت الدقيقة79 بشــرى فرنسية برأس نجم أن حملت الدقيقة79 بشــرى فرنسية برأس نجم 
الليلــة “بوغبا” الذي برهــَن أحقية تهافت األندية الليلــة “بوغبا” الذي برهــَن أحقية تهافت األندية 
العالمية بطلب وّده للحصول على خدماته، تبعها العالمية بطلب وّده للحصول على خدماته، تبعها 
الهدف الثاني بخطأ دفاعي بعد مهارة فالبوينا أحد الهدف الثاني بخطأ دفاعي بعد مهارة فالبوينا أحد 

أفضل ُصّناع اللعب في المونديال.اع اللعب في المونديال.
الهدف الثاني بخطأ دفاعي بعد مهارة فالبوينا أحد 

أفضل ُصّناع اللعب في المونديال.
الهدف الثاني بخطأ دفاعي بعد مهارة فالبوينا أحد الهدف الثاني بخطأ دفاعي بعد مهارة فالبوينا أحد 

أفضل ُصّناع اللعب في المونديال.
الهدف الثاني بخطأ دفاعي بعد مهارة فالبوينا أحد 
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كتَب أبناُء الجزائر اسَمهم بالذهب في قلوِب عشاِق  الجزائر اسَمهم بالذهب في قلوِب عشاِق 
المتعــة الكروية بعــد موندياٍل تاريخــي بمعنى المتعــة الكروية بعــد موندياٍل تاريخــي بمعنى 
الكلمة لممثِل العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه  العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه 
المتعــة الكروية بعــد موندياٍل تاريخــي بمعنى 
الكلمة لممثِل العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه 
المتعــة الكروية بعــد موندياٍل تاريخــي بمعنى المتعــة الكروية بعــد موندياٍل تاريخــي بمعنى 
الكلمة لممثِل العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه 
المتعــة الكروية بعــد موندياٍل تاريخــي بمعنى 

على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا 
 العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه 
على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا 
الكلمة لممثِل العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه  العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه 
على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا 
الكلمة لممثِل العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه 

وجَه كلَّ من قّلَل من إمكانياتهم وقدراتهم الفنية  من قّلَل من إمكانياتهم وقدراتهم الفنية 
على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا 
وجَه كلَّ من قّلَل من إمكانياتهم وقدراتهم الفنية 
على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا 
وجَه كلَّ من قّلَل من إمكانياتهم وقدراتهم الفنية 
على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا 

والبدنية.
فــي ليلــٍة مشــهودٍة كادْت الجزائــر أن ُتقصــَي  مشــهودٍة كادْت الجزائــر أن ُتقصــَي 
العالــم  فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي  العالــم   فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي  المنتخــَب 
 مشــهودٍة كادْت الجزائــر أن ُتقصــَي 
العالــم  فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي  المنتخــَب 
فــي ليلــٍة مشــهودٍة كادْت الجزائــر أن ُتقصــَي  مشــهودٍة كادْت الجزائــر أن ُتقصــَي 
العالــم  فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي  المنتخــَب 
فــي ليلــٍة مشــهودٍة كادْت الجزائــر أن ُتقصــَي 

الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج 
العالــم  فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي   
الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج 
العالــم  فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي  العالــم   فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي  المنتخــَب 
الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج 
العالــم  فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي  المنتخــَب 

مشــّرٍف ألحفاِد “رابح ماجر” النجم العربي الوحيد  ألحفاِد “رابح ماجر” النجم العربي الوحيد 
الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج 
مشــّرٍف ألحفاِد “رابح ماجر” النجم العربي الوحيد 
الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج 
مشــّرٍف ألحفاِد “رابح ماجر” النجم العربي الوحيد 
الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج 

الذي ختم شــباك ألمانيا وقهرهــم بفوٍز خالٍد في الذي ختم شــباك ألمانيا وقهرهــم بفوٍز خالٍد في 
األذهان1/2 بمونديال1982، وللمفارقة فهَي ذات األذهان1/2 بمونديال1982، وللمفارقة فهَي ذات 
الذي ختم شــباك ألمانيا وقهرهــم بفوٍز خالٍد في 
األذهان1/2 بمونديال1982، وللمفارقة فهَي ذات 
الذي ختم شــباك ألمانيا وقهرهــم بفوٍز خالٍد في الذي ختم شــباك ألمانيا وقهرهــم بفوٍز خالٍد في 
األذهان1/2 بمونديال1982، وللمفارقة فهَي ذات 
الذي ختم شــباك ألمانيا وقهرهــم بفوٍز خالٍد في 

النتيجــة التي انتهت عليها مبــاراة دور الـ16 بين النتيجــة التي انتهت عليها مبــاراة دور الـ16 بين 
الطرفيــن في مونديــال البرازيــل2014 لكن مع الطرفيــن في مونديــال البرازيــل2014 لكن مع 

تبادل األدوار بالفوز.تبادل األدوار بالفوز.
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بفوزهــا األخير ثــأرْت ألمانيا مــن هزيمتها على بفوزهــا األخير ثــأرْت ألمانيا مــن هزيمتها على 
يــد “بلومي وماجــر” بعد 32ســنة كاملة وبنفس يــد “بلومي وماجــر” بعد 32ســنة كاملة وبنفس 
النتيجة1/2 وانتظــر األلمان حتى الدقيقة الثانية النتيجة1/2 وانتظــر األلمان حتى الدقيقة الثانية 
من الشــوط اإلضافي لتحقيق االنتصار المرتجف من الشــوط اإلضافي لتحقيق االنتصار المرتجف 
بعدما انتهى وقت المباراة األصلي بتعادل ســلبي بعدما انتهى وقت المباراة األصلي بتعادل ســلبي 
ليدخَل الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط  الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط 
بعدما انتهى وقت المباراة األصلي بتعادل ســلبي 
ليدخَل الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط 
بعدما انتهى وقت المباراة األصلي بتعادل ســلبي بعدما انتهى وقت المباراة األصلي بتعادل ســلبي 
ليدخَل الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط 
بعدما انتهى وقت المباراة األصلي بتعادل ســلبي 
 
ـهم من التسجيل في مرمى الحارس إضافية، مّكنْتـهم من التسجيل في مرمى الحارس ـهم من التسجيل في مرمى الحارس 
 الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط 
إضافية، مّكنْتـهم من التسجيل في مرمى الحارس 
ليدخَل الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط  الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط 
إضافية، مّكنْتـهم من التسجيل في مرمى الحارس 
ليدخَل الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط 

العمالق “مبولحــي” فجاء الهدف بأقــدام البديل “مبولحــي” فجاء الهدف بأقــدام البديل 

الناجح “شورله” د92 ليعاوَد أوزيل ويسّجَل هدفًا 
ثانيًا في د119، بينما رفَض محاربو الصحراء بعد 
الناجح “شورله” د92 ليعاوَد أوزيل ويسّجَل هدفًا 
ثانيًا في د119، بينما رفَض محاربو الصحراء بعد 
الناجح “شورله” د92 ليعاوَد أوزيل ويسّجَل هدفًا 

األداِء البطولــي إّال أْن يختموا شــباك “نوير” قبل 
ثانيًا في د119، بينما رفَض محاربو الصحراء بعد 
األداِء البطولــي إّال أْن يختموا شــباك “نوير” قبل 
ثانيًا في د119، بينما رفَض محاربو الصحراء بعد 

أن تلفَظ المباراة أنفاَســها األخيــرة بهدٍف جميل 
األداِء البطولــي إّال أْن يختموا شــباك “نوير” قبل 
أن تلفَظ المباراة أنفاَســها األخيــرة بهدٍف جميل 
األداِء البطولــي إّال أْن يختموا شــباك “نوير” قبل 

بأقداِم المحارب المتميز “سليماني”.
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أثبَت الجزائريون أنهم مــن طينة خاصة وارتدوا 
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أثبَت الجزائريون أنهم مــن طينة خاصة وارتدوا 
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ثــوَب األبطاِل فــي مواجهــة العمــالق األلماني 
متســّلحيَن بمعنويات ودعم ماليين المســلمين 
ثــوَب األبطاِل فــي مواجهــة العمــالق األلماني 
متســّلحيَن بمعنويات ودعم ماليين المســلمين 
ثــوَب األبطاِل فــي مواجهــة العمــالق األلماني 

والعرب وحتى البرازيليين الذين ُأعِجبوا بمهاراِت 
متســّلحيَن بمعنويات ودعم ماليين المســلمين 
والعرب وحتى البرازيليين الذين ُأعِجبوا بمهاراِت 
متســّلحيَن بمعنويات ودعم ماليين المســلمين 

محاربي الصحراء، الذين أبدعوا وقاتلوا بشراسة 
والعرب وحتى البرازيليين الذين ُأعِجبوا بمهاراِت 
محاربي الصحراء، الذين أبدعوا وقاتلوا بشراسة 
والعرب وحتى البرازيليين الذين ُأعِجبوا بمهاراِت 

وخبرة وفنيات فجرحوا كبرياء األلمان وضربوهم 
أكثــر من مرة، ولوال حارســهم األســطوري نوير 
لكانــت النتيجة تاريخيــة بــكل المقاييس حيث 
فاجــأ العالَم أجمَع بمهارته في قــراءة التمريرات 
الطولية والبينّيــات وحنكته في التعامل مع مثل 
هذه المواقف الخطيرة على أي دفاع، وأحسَن سّد 
ثغرات الخط الخلفــي المكون من 4 العبين قلب 

دفاع كأبرز األخطاء التكتيكية للمدرب “لوف”.
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ونافــَس “رايس مبولحي” بعْمَلقِته كّل أســاطير 
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ونافــَس “رايس مبولحي” بعْمَلقِته كّل أســاطير 
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الحراســة فــي المونديال ليســتحقَّ بجــدارة من 
ونافــَس “رايس مبولحي” بعْمَلقِته كّل أســاطير 
الحراســة فــي المونديال ليســتحقَّ بجــدارة من 
ونافــَس “رايس مبولحي” بعْمَلقِته كّل أســاطير 

الفيفا جائزة رجل المباراة، بعدما قدمه من بطولة 
وإبداع ورشاقة في منع أهداف محققة خاصة في 
الشوط الثاني الذي تكاثفت فيه جهود الماكينات 
األلمانيــة ُبغيَة هّز الشــباك وحســم اللقاء، فقد 
الشوط الثاني الذي تكاثفت فيه جهود الماكينات 
األلمانيــة ُبغيَة هّز الشــباك وحســم اللقاء، فقد 
الشوط الثاني الذي تكاثفت فيه جهود الماكينات 

كان لـ”مبولحي” دوٌر أساســي في سحب المباراة 
ألشواٍط إضافية لتصبَح خالدة في أذهان الجميع.
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ال ينكُر عاقٌل أنَّ ألمانيا ُصِعقت باألمس من األداء 
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ال ينكُر عاقٌل أنَّ ألمانيا ُصِعقت باألمس من األداء 
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المبهر البطولي ألبناء الُخضر الذي كشفوا نقاط 
الضعــف األلمانية، وأكدوا أنَّ غانا كانت على حق 
المبهر البطولي ألبناء الُخضر الذي كشفوا نقاط 
الضعــف األلمانية، وأكدوا أنَّ غانا كانت على حق 
المبهر البطولي ألبناء الُخضر الذي كشفوا نقاط 

حين هاجمْت ألمانيا ولعبت على حظوظها لتحرَج 
أحفاد بيكنبــاور، وأنَّ ألمانيا لْم تعْد آمنة ضدَّ أي 

منتخب يجيد الهجوم وإغالق المنافذ الخلفية.
وأبــرز األخطاء كانــت باعتماد المــدرب األلماني 
“لــوف” على “الم” كالعــب ارتكاز جعله يخســر 
المحــاورات الثنائيــة أمــام أجســام الجزائريــن 
ومهاراتهم فــي نفس الوقت الــذي ُضِربت فيه 
المحــاورات الثنائيــة أمــام أجســام الجزائريــن 
ومهاراتهم فــي نفس الوقت الــذي ُضِربت فيه 
المحــاورات الثنائيــة أمــام أجســام الجزائريــن 

ـنها “الم”، ناهيك  الجبهة اليمنى التي كان ُيحصِّ
ومهاراتهم فــي نفس الوقت الــذي ُضِربت فيه 
ـنها “الم”، ناهيك  الجبهة اليمنى التي كان ُيحصِّ
ومهاراتهم فــي نفس الوقت الــذي ُضِربت فيه 

عن غياب أّي ظهير مميز في تشــكيلة ألمانيا ما 
جعَل الجبهتْين اليمنى واليسرى بمنتهى الضعف 
عن غياب أّي ظهير مميز في تشــكيلة ألمانيا ما 
جعَل الجبهتْين اليمنى واليسرى بمنتهى الضعف 
عن غياب أّي ظهير مميز في تشــكيلة ألمانيا ما 

أمام فعالية األجنحة الجزائرية.
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بينما تفوق خاليلوزيتش في غلِق المنافذ دفاعيًا 
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بينما تفوق خاليلوزيتش في غلِق المنافذ دفاعيًا 
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بخطة 3-6-1 التي تتحول إلى مثلث هجومي 4-
3-2-1 مع الضغط العالي على وسط المانشافت 
ليفتكَّ كــراٍت عديدة ضــرَب بها الخــط الخلفي 
3-2-1 مع الضغط العالي على وسط المانشافت 
ليفتكَّ كــراٍت عديدة ضــرَب بها الخــط الخلفي 
3-2-1 مع الضغط العالي على وسط المانشافت 

األلماني لكــن مع تألق الحــارس وعدم التوفيق 
وقلــة خبرة المهاجميــن نجِت الشــباُك األلمانية 
األلماني لكــن مع تألق الحــارس وعدم التوفيق 
وقلــة خبرة المهاجميــن نجِت الشــباُك األلمانية 
األلماني لكــن مع تألق الحــارس وعدم التوفيق 

طيلة الشــوط األول الذي شــهَد أفضلية ُمطَلقة 
للجزائــر، ولو أنَّه أشــرَك إبراهيمي مــن البداية 
طيلة الشــوط األول الذي شــهَد أفضلية ُمطَلقة 
للجزائــر، ولو أنَّه أشــرَك إبراهيمي مــن البداية 
طيلة الشــوط األول الذي شــهَد أفضلية ُمطَلقة 

لربمــا اســتغلَّ الفــرص المحققة ليخطــَف فوزًا 
للجزائــر، ولو أنَّه أشــرَك إبراهيمي مــن البداية 
لربمــا اســتغلَّ الفــرص المحققة ليخطــَف فوزًا 
للجزائــر، ولو أنَّه أشــرَك إبراهيمي مــن البداية 

أسطوريًا عبر تاريخ المونديال.
لكّن ما يشــفع للمــدرب “لوف” أنه تــدارك األمر 
بإدخال البديل الحاسم “شورله” وميزان الوسط 
“خضيرة” ليعيَد الم إلى مركزه األساسي وُيؤّمن 
الجبهة اليمنى، ويزيد الثقل في منتصف الملعب 
خاصــة بعدما بدأ العبو الجزائر باالنحدار البدني 
من التعب واإلرهــاق، كأول مباراة يلعبها العرب 

بأشواط إضافية في المونديال.
وخالصــة القــول فــإنَّ ألمانيا اســتحقت التأهل 

بأشواط إضافية في المونديال.
وخالصــة القــول فــإنَّ ألمانيا اســتحقت التأهل 

بأشواط إضافية في المونديال.

بفــارق الخبرة والواقعية واإلعــداد البدني، إّال أنَّ 
هذه أول هزيمة أراها مشــرفًة بحّق ألّي منتخب 
بفــارق الخبرة والواقعية واإلعــداد البدني، إّال أنَّ 
هذه أول هزيمة أراها مشــرفًة بحّق ألّي منتخب 
بفــارق الخبرة والواقعية واإلعــداد البدني، إّال أنَّ 

عربي!!
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مونديال 
البرازيل
مونديال 
البرازيل
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الرياضية– سمير كنعان
تأهلت الديوك الفرنســية للدور ربع النهائي 
بفوز مقنع ومســتحق على حســاب نســور 
نيجيريــا بهدفْيــن أثبتــا أنَّ غرض فرنســا 
مــن المونديــال الالتيني يتعــدى النزهة 
والمشاركة المشــرفة لتكون منافسًا قويًا 
مــن المونديــال الالتيني يتعــدى النزهة 
والمشاركة المشــرفة لتكون منافسًا قويًا 
مــن المونديــال الالتيني يتعــدى النزهة 

علــى اللقــب، خاصــة وقــد بــدأت معالم 
الطريق تتضح لذلك الهدف.
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دخل أبناء المدرب الفرنســي “ديشــامب” 
أرَض الملعــب واثقيــن مــن الفــوز على 
دخل أبناء المدرب الفرنســي “ديشــامب” 
أرَض الملعــب واثقيــن مــن الفــوز على 
دخل أبناء المدرب الفرنســي “ديشــامب” 

منتخــب أفريقي قــوي عنيد لكنــه قليل 
الخبــرة، وكانت األعيــُن ترتقب بلهفة ما 
منتخــب أفريقي قــوي عنيد لكنــه قليل 
الخبــرة، وكانت األعيــُن ترتقب بلهفة ما 
منتخــب أفريقي قــوي عنيد لكنــه قليل 

ســيحدث فــي المبــاراة التاليــة لهم بين 
ألمانيــا والجزائر لمعرفــة المنتصر الذي 
ستواجهه فرنسا آملين أن يفعلها محاربو 
الصحراء بإقصاء “بعبــع” أوروبا وإزاحته 
من طريقهم لتسهيِل المهمة بالوصوِل 
لنهائــي الحلم ولــَم ال تحقيــق الحلم 

نفسه بنجمة مونديالية ثانية!!
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بْيــَد أنَّ نســور نيجيريــا أبــِت أن 
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بْيــَد أنَّ نســور نيجيريــا أبــِت أن 
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تكوَن لقمًة ســائغة فــي المتناول 
بْيــَد أنَّ نســور نيجيريــا أبــِت أن 
تكوَن لقمًة ســائغة فــي المتناول 
بْيــَد أنَّ نســور نيجيريــا أبــِت أن 

وهاجمت بقوة موسيس وسرعة 
أوديموينغي  ومهارة  إيمونيكي 
وتألق أحمد موسى، واقتربت 
مــن هّز شــباك لوريس أكثر 
من مرة لكنه دافع عن مرماه 
بامتياز، لتتحــّول الهجمات 
باتجــاه مرمــى الحــارس 
“إنيامــا”  النيجيــري 
الــذي بــرَع فــي صــّد 
والتســديدات  الكرات 

والرأســيات لــكل من بنزيمــا وماتويــدي وجيرو والرأســيات لــكل من بنزيمــا وماتويــدي وجيرو 
وساعدته العارضة في منع صاروخ “كاباي” وباقي وساعدته العارضة في منع صاروخ “كاباي” وباقي 
نجوم فرنســا الذين كرســوا وكثفوا الضغط إلى نجوم فرنســا الذين كرســوا وكثفوا الضغط إلى 
أن حملت الدقيقة79 بشــرى فرنسية برأس نجم أن حملت الدقيقة79 بشــرى فرنسية برأس نجم 
الليلــة “بوغبا” الذي برهــَن أحقية تهافت األندية الليلــة “بوغبا” الذي برهــَن أحقية تهافت األندية 
العالمية بطلب وّده للحصول على خدماته، تبعها العالمية بطلب وّده للحصول على خدماته، تبعها 
الهدف الثاني بخطأ دفاعي بعد مهارة فالبوينا أحد الهدف الثاني بخطأ دفاعي بعد مهارة فالبوينا أحد 

أفضل ُصّناع اللعب في المونديال.اع اللعب في المونديال.
الهدف الثاني بخطأ دفاعي بعد مهارة فالبوينا أحد 

أفضل ُصّناع اللعب في المونديال.
الهدف الثاني بخطأ دفاعي بعد مهارة فالبوينا أحد الهدف الثاني بخطأ دفاعي بعد مهارة فالبوينا أحد 

أفضل ُصّناع اللعب في المونديال.
الهدف الثاني بخطأ دفاعي بعد مهارة فالبوينا أحد 
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كتَب أبناُء الجزائر اسَمهم بالذهب في قلوِب عشاِق  الجزائر اسَمهم بالذهب في قلوِب عشاِق 
المتعــة الكروية بعــد موندياٍل تاريخــي بمعنى المتعــة الكروية بعــد موندياٍل تاريخــي بمعنى 
الكلمة لممثِل العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه  العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه 
المتعــة الكروية بعــد موندياٍل تاريخــي بمعنى 
الكلمة لممثِل العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه 
المتعــة الكروية بعــد موندياٍل تاريخــي بمعنى المتعــة الكروية بعــد موندياٍل تاريخــي بمعنى 
الكلمة لممثِل العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه 
المتعــة الكروية بعــد موندياٍل تاريخــي بمعنى 

على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا 
 العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه 
على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا 
الكلمة لممثِل العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه  العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه 
على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا 
الكلمة لممثِل العــرب منتخب الُخضر تفوقوا فيه 

وجَه كلَّ من قّلَل من إمكانياتهم وقدراتهم الفنية  من قّلَل من إمكانياتهم وقدراتهم الفنية 
على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا 
وجَه كلَّ من قّلَل من إمكانياتهم وقدراتهم الفنية 
على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا 
وجَه كلَّ من قّلَل من إمكانياتهم وقدراتهم الفنية 
على أعتى األسماء والمنتخبات األوروبية وصفعوا 

والبدنية.
فــي ليلــٍة مشــهودٍة كادْت الجزائــر أن ُتقصــَي  مشــهودٍة كادْت الجزائــر أن ُتقصــَي 
العالــم  فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي  العالــم   فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي  المنتخــَب 
 مشــهودٍة كادْت الجزائــر أن ُتقصــَي 
العالــم  فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي  المنتخــَب 
فــي ليلــٍة مشــهودٍة كادْت الجزائــر أن ُتقصــَي  مشــهودٍة كادْت الجزائــر أن ُتقصــَي 
العالــم  فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي  المنتخــَب 
فــي ليلــٍة مشــهودٍة كادْت الجزائــر أن ُتقصــَي 

الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج 
العالــم  فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي   
الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج 
العالــم  فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي  العالــم   فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي  المنتخــَب 
الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج 
العالــم  فــي كأس  األبــرَز  األوروبــي  المنتخــَب 

مشــّرٍف ألحفاِد “رابح ماجر” النجم العربي الوحيد  ألحفاِد “رابح ماجر” النجم العربي الوحيد 
الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج 
مشــّرٍف ألحفاِد “رابح ماجر” النجم العربي الوحيد 
الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج 
مشــّرٍف ألحفاِد “رابح ماجر” النجم العربي الوحيد 
الماكينات األلمانية، إال أنَّ إرادة اهللا حكمْت بخروٍج 

الذي ختم شــباك ألمانيا وقهرهــم بفوٍز خالٍد في الذي ختم شــباك ألمانيا وقهرهــم بفوٍز خالٍد في 
األذهان1/2 بمونديال1982، وللمفارقة فهَي ذات األذهان1/2 بمونديال1982، وللمفارقة فهَي ذات 
الذي ختم شــباك ألمانيا وقهرهــم بفوٍز خالٍد في 
األذهان1/2 بمونديال1982، وللمفارقة فهَي ذات 
الذي ختم شــباك ألمانيا وقهرهــم بفوٍز خالٍد في الذي ختم شــباك ألمانيا وقهرهــم بفوٍز خالٍد في 
األذهان1/2 بمونديال1982، وللمفارقة فهَي ذات 
الذي ختم شــباك ألمانيا وقهرهــم بفوٍز خالٍد في 

النتيجــة التي انتهت عليها مبــاراة دور الـ16 بين النتيجــة التي انتهت عليها مبــاراة دور الـ16 بين 
الطرفيــن في مونديــال البرازيــل2014 لكن مع الطرفيــن في مونديــال البرازيــل2014 لكن مع 

تبادل األدوار بالفوز.تبادل األدوار بالفوز.
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بفوزهــا األخير ثــأرْت ألمانيا مــن هزيمتها على بفوزهــا األخير ثــأرْت ألمانيا مــن هزيمتها على 
يــد “بلومي وماجــر” بعد 32ســنة كاملة وبنفس يــد “بلومي وماجــر” بعد 32ســنة كاملة وبنفس 
النتيجة1/2 وانتظــر األلمان حتى الدقيقة الثانية النتيجة1/2 وانتظــر األلمان حتى الدقيقة الثانية 
من الشــوط اإلضافي لتحقيق االنتصار المرتجف من الشــوط اإلضافي لتحقيق االنتصار المرتجف 
بعدما انتهى وقت المباراة األصلي بتعادل ســلبي بعدما انتهى وقت المباراة األصلي بتعادل ســلبي 
ليدخَل الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط  الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط 
بعدما انتهى وقت المباراة األصلي بتعادل ســلبي 
ليدخَل الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط 
بعدما انتهى وقت المباراة األصلي بتعادل ســلبي بعدما انتهى وقت المباراة األصلي بتعادل ســلبي 
ليدخَل الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط 
بعدما انتهى وقت المباراة األصلي بتعادل ســلبي 
 
ـهم من التسجيل في مرمى الحارس إضافية، مّكنْتـهم من التسجيل في مرمى الحارس ـهم من التسجيل في مرمى الحارس 
 الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط 
إضافية، مّكنْتـهم من التسجيل في مرمى الحارس 
ليدخَل الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط  الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط 
إضافية، مّكنْتـهم من التسجيل في مرمى الحارس 
ليدخَل الطرفان في معركة الجانب البدني بأشواٍط 

العمالق “مبولحــي” فجاء الهدف بأقــدام البديل “مبولحــي” فجاء الهدف بأقــدام البديل 

الناجح “شورله” د92 ليعاوَد أوزيل ويسّجَل هدفًا 
ثانيًا في د119، بينما رفَض محاربو الصحراء بعد 
الناجح “شورله” د92 ليعاوَد أوزيل ويسّجَل هدفًا 
ثانيًا في د119، بينما رفَض محاربو الصحراء بعد 
الناجح “شورله” د92 ليعاوَد أوزيل ويسّجَل هدفًا 

األداِء البطولــي إّال أْن يختموا شــباك “نوير” قبل 
ثانيًا في د119، بينما رفَض محاربو الصحراء بعد 
األداِء البطولــي إّال أْن يختموا شــباك “نوير” قبل 
ثانيًا في د119، بينما رفَض محاربو الصحراء بعد 

أن تلفَظ المباراة أنفاَســها األخيــرة بهدٍف جميل 
األداِء البطولــي إّال أْن يختموا شــباك “نوير” قبل 
أن تلفَظ المباراة أنفاَســها األخيــرة بهدٍف جميل 
األداِء البطولــي إّال أْن يختموا شــباك “نوير” قبل 

بأقداِم المحارب المتميز “سليماني”.
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أثبَت الجزائريون أنهم مــن طينة خاصة وارتدوا 

�����������
أثبَت الجزائريون أنهم مــن طينة خاصة وارتدوا 

�����������

ثــوَب األبطاِل فــي مواجهــة العمــالق األلماني 
متســّلحيَن بمعنويات ودعم ماليين المســلمين 
ثــوَب األبطاِل فــي مواجهــة العمــالق األلماني 
متســّلحيَن بمعنويات ودعم ماليين المســلمين 
ثــوَب األبطاِل فــي مواجهــة العمــالق األلماني 

والعرب وحتى البرازيليين الذين ُأعِجبوا بمهاراِت 
متســّلحيَن بمعنويات ودعم ماليين المســلمين 
والعرب وحتى البرازيليين الذين ُأعِجبوا بمهاراِت 
متســّلحيَن بمعنويات ودعم ماليين المســلمين 

محاربي الصحراء، الذين أبدعوا وقاتلوا بشراسة 
والعرب وحتى البرازيليين الذين ُأعِجبوا بمهاراِت 
محاربي الصحراء، الذين أبدعوا وقاتلوا بشراسة 
والعرب وحتى البرازيليين الذين ُأعِجبوا بمهاراِت 

وخبرة وفنيات فجرحوا كبرياء األلمان وضربوهم 
أكثــر من مرة، ولوال حارســهم األســطوري نوير 
لكانــت النتيجة تاريخيــة بــكل المقاييس حيث 
فاجــأ العالَم أجمَع بمهارته في قــراءة التمريرات 
الطولية والبينّيــات وحنكته في التعامل مع مثل 
هذه المواقف الخطيرة على أي دفاع، وأحسَن سّد 
ثغرات الخط الخلفــي المكون من 4 العبين قلب 

دفاع كأبرز األخطاء التكتيكية للمدرب “لوف”.

���������������
ونافــَس “رايس مبولحي” بعْمَلقِته كّل أســاطير 

���������������
ونافــَس “رايس مبولحي” بعْمَلقِته كّل أســاطير 

���������������

الحراســة فــي المونديال ليســتحقَّ بجــدارة من 
ونافــَس “رايس مبولحي” بعْمَلقِته كّل أســاطير 
الحراســة فــي المونديال ليســتحقَّ بجــدارة من 
ونافــَس “رايس مبولحي” بعْمَلقِته كّل أســاطير 

الفيفا جائزة رجل المباراة، بعدما قدمه من بطولة 
وإبداع ورشاقة في منع أهداف محققة خاصة في 
الشوط الثاني الذي تكاثفت فيه جهود الماكينات 
األلمانيــة ُبغيَة هّز الشــباك وحســم اللقاء، فقد 
الشوط الثاني الذي تكاثفت فيه جهود الماكينات 
األلمانيــة ُبغيَة هّز الشــباك وحســم اللقاء، فقد 
الشوط الثاني الذي تكاثفت فيه جهود الماكينات 

كان لـ”مبولحي” دوٌر أساســي في سحب المباراة 
ألشواٍط إضافية لتصبَح خالدة في أذهان الجميع.

����������������
ال ينكُر عاقٌل أنَّ ألمانيا ُصِعقت باألمس من األداء 

����������������
ال ينكُر عاقٌل أنَّ ألمانيا ُصِعقت باألمس من األداء 
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المبهر البطولي ألبناء الُخضر الذي كشفوا نقاط 
الضعــف األلمانية، وأكدوا أنَّ غانا كانت على حق 
المبهر البطولي ألبناء الُخضر الذي كشفوا نقاط 
الضعــف األلمانية، وأكدوا أنَّ غانا كانت على حق 
المبهر البطولي ألبناء الُخضر الذي كشفوا نقاط 

حين هاجمْت ألمانيا ولعبت على حظوظها لتحرَج 
أحفاد بيكنبــاور، وأنَّ ألمانيا لْم تعْد آمنة ضدَّ أي 

منتخب يجيد الهجوم وإغالق المنافذ الخلفية.
وأبــرز األخطاء كانــت باعتماد المــدرب األلماني 
“لــوف” على “الم” كالعــب ارتكاز جعله يخســر 
المحــاورات الثنائيــة أمــام أجســام الجزائريــن 
ومهاراتهم فــي نفس الوقت الــذي ُضِربت فيه 
المحــاورات الثنائيــة أمــام أجســام الجزائريــن 
ومهاراتهم فــي نفس الوقت الــذي ُضِربت فيه 
المحــاورات الثنائيــة أمــام أجســام الجزائريــن 

ـنها “الم”، ناهيك  الجبهة اليمنى التي كان ُيحصِّ
ومهاراتهم فــي نفس الوقت الــذي ُضِربت فيه 
ـنها “الم”، ناهيك  الجبهة اليمنى التي كان ُيحصِّ
ومهاراتهم فــي نفس الوقت الــذي ُضِربت فيه 

عن غياب أّي ظهير مميز في تشــكيلة ألمانيا ما 
جعَل الجبهتْين اليمنى واليسرى بمنتهى الضعف 
عن غياب أّي ظهير مميز في تشــكيلة ألمانيا ما 
جعَل الجبهتْين اليمنى واليسرى بمنتهى الضعف 
عن غياب أّي ظهير مميز في تشــكيلة ألمانيا ما 

أمام فعالية األجنحة الجزائرية.

�����������
بينما تفوق خاليلوزيتش في غلِق المنافذ دفاعيًا 

�����������
بينما تفوق خاليلوزيتش في غلِق المنافذ دفاعيًا 
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بخطة 3-6-1 التي تتحول إلى مثلث هجومي 4-
3-2-1 مع الضغط العالي على وسط المانشافت 
ليفتكَّ كــراٍت عديدة ضــرَب بها الخــط الخلفي 
3-2-1 مع الضغط العالي على وسط المانشافت 
ليفتكَّ كــراٍت عديدة ضــرَب بها الخــط الخلفي 
3-2-1 مع الضغط العالي على وسط المانشافت 

األلماني لكــن مع تألق الحــارس وعدم التوفيق 
وقلــة خبرة المهاجميــن نجِت الشــباُك األلمانية 
األلماني لكــن مع تألق الحــارس وعدم التوفيق 
وقلــة خبرة المهاجميــن نجِت الشــباُك األلمانية 
األلماني لكــن مع تألق الحــارس وعدم التوفيق 

طيلة الشــوط األول الذي شــهَد أفضلية ُمطَلقة 
للجزائــر، ولو أنَّه أشــرَك إبراهيمي مــن البداية 
طيلة الشــوط األول الذي شــهَد أفضلية ُمطَلقة 
للجزائــر، ولو أنَّه أشــرَك إبراهيمي مــن البداية 
طيلة الشــوط األول الذي شــهَد أفضلية ُمطَلقة 

لربمــا اســتغلَّ الفــرص المحققة ليخطــَف فوزًا 
للجزائــر، ولو أنَّه أشــرَك إبراهيمي مــن البداية 
لربمــا اســتغلَّ الفــرص المحققة ليخطــَف فوزًا 
للجزائــر، ولو أنَّه أشــرَك إبراهيمي مــن البداية 

أسطوريًا عبر تاريخ المونديال.
لكّن ما يشــفع للمــدرب “لوف” أنه تــدارك األمر 
بإدخال البديل الحاسم “شورله” وميزان الوسط 
“خضيرة” ليعيَد الم إلى مركزه األساسي وُيؤّمن 
الجبهة اليمنى، ويزيد الثقل في منتصف الملعب 
خاصــة بعدما بدأ العبو الجزائر باالنحدار البدني 
من التعب واإلرهــاق، كأول مباراة يلعبها العرب 

بأشواط إضافية في المونديال.
وخالصــة القــول فــإنَّ ألمانيا اســتحقت التأهل 

بأشواط إضافية في المونديال.
وخالصــة القــول فــإنَّ ألمانيا اســتحقت التأهل 

بأشواط إضافية في المونديال.

بفــارق الخبرة والواقعية واإلعــداد البدني، إّال أنَّ 
هذه أول هزيمة أراها مشــرفًة بحّق ألّي منتخب 
بفــارق الخبرة والواقعية واإلعــداد البدني، إّال أنَّ 
هذه أول هزيمة أراها مشــرفًة بحّق ألّي منتخب 
بفــارق الخبرة والواقعية واإلعــداد البدني، إّال أنَّ 

عربي!!
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مونديال 
البرازيل
مونديال 
البرازيل

الرياضية- أحمد المشهراوي:
لن يقف الحصار الظالم على قطاع غزة الذي يدخل عامه السابع، 
وصعوبة السفر إلى البرازيل لمتابعة مباريات كأس العالم الذي 
تســتضيفه بالد السامبا، وصعوبة األوضاع االقتصادية وانتشار 
البطالة عائقًا أمام الجماهير،  الشــعب الفلسطيني، وفي خطوة 
تســتضيفه بالد السامبا، وصعوبة األوضاع االقتصادية وانتشار 
البطالة عائقًا أمام الجماهير،  الشــعب الفلسطيني، وفي خطوة 
تســتضيفه بالد السامبا، وصعوبة األوضاع االقتصادية وانتشار 

إبداعية قررت اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار برئاسة النائب 
جمــال ناجي الخضري ابتكار مونديال آخر على أرض قطاع غزة 
للفت األنظار لمعاناة نحو مليوني فلســطيني، ولكســب التأييد 

آلالف الرياضيين الذين يعانون وطأة الحصار.
ويحمــل المونديــال الذي يضم أبــرز ثماني أندية فــي الدوري 
الفلســطيني الممتاز أســماء منتخبات تخوض منافســات كأس 
العالم العشرين في البرازيل، حيث احتشدت الجماهير لمتابعة 

فرقها بصورة حية أمام ناظريها.

��������������
ويحمل مونديال غزة أحد ابتكارات اللجنة الشــعبية التي أخذت 
علــى عاتقهــا منــذ اليــوم األول للحصــار التخفيف مــن حدته 
وحتــى إزالته إلى غير رجعة، شــعار- االحتــالل يحاصرنا وكأس 
العالــم نافذتنــا-، ويقام برعاية شــركاء الســالم والتنمية من 
أجل فلســطين وقوافل أميال من االبتســامات وإشراف االتحاد 

الفلسطيني لكرة القدم.
ونظرًا لتأثيره في الشــارع الفلســطيني جــرى افتتاحه بحضور 

الفلسطيني لكرة القدم.
ونظرًا لتأثيره في الشــارع الفلســطيني جــرى افتتاحه بحضور 

الفلسطيني لكرة القدم.

شــعبي ورياضي وجماهيري، يتقدمهم النائب الخضري رئيس 
اللجنة، وإبراهيم أبو ســليم نائب رئيس االتحاد، وعبد الســالم 

هنية عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة، وعدد من رؤساء 
األندية الفلسطينية وحشد من الجماهير.

ويتابع الفلســطينيون من ســجنهم الكبير الذي يحاصرهم من 
جميع االتجاهــات األربعة، مباريات المونديال في شــوق وإثارة 
تحمل متعتي تأييد فريقهم المحلي، وكذلك منتخبهم في غمار 
التصفيات العالمية، خاصة فريق الجمعية اإلســالمية الذي ظهر 
بإســم ولباس المنتخب العربي الوحيد في المونديال (الجزائر) 
وشــباب رفح الــذي برز بإســم (البرازيــل) مولد ومتعــة الجلد 

المنفوخ.

���������������
وقال النائب الخضري إنه في تحــٍد أخر لقضبان الحصار، قررت 
اللجنــة إقامــة المونديال داخــل مالعب قطاع غــزة عبر توزيع 
األندية الثماني إلى مجموعتين تحمل أسماء المنتخبات المتأهلة 
وارتــداء مالبــس كل فريق في خطــوة أخرى لنقــل مطالبهم 

العادلة بالحرية.
وأضاف إن هذه الفكرة والمشــاركة نابعــة من حرص كل فئات 
الشعب الفلسطيني على التخلص من الحصار اإلسرائيلي، ووجه 
الشكر لقافلة أميال من االبتسامات وشركاء السالم والتنمية من 
أجل فلسطين بصفتهما الراعين والداعمين للبطولة، موضحًا أن 
الشكر لقافلة أميال من االبتسامات وشركاء السالم والتنمية من 
أجل فلسطين بصفتهما الراعين والداعمين للبطولة، موضحًا أن 
الشكر لقافلة أميال من االبتسامات وشركاء السالم والتنمية من 

إقامة البطولة بالتزامن مع اســتمرار منافسات كأس العالم في 
البرازيل من شأنه أن يسهم في إسماع صوت الفلسطينيين لكل 
العالــم من خالل البطولة التي تحمل شــعار االحتالل يحاصرنا 

وكأس العالم نافذتنا.
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وذكر النائب الخضري أن هذا المونديال يأتي إلرســال رســائل 
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وذكر النائب الخضري أن هذا المونديال يأتي إلرســال رســائل 
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للعالم بأن الشعب الفلسطيني يتطلع للحرية والعدالة اإلنسانية، 
وكذلك رســالة للشــباب وكل أحــرار بأنه رغــم الحصار، يتطلع 
شــعبنا للحرية والعدالة اإلنسانية والرياضية واننا شعب نسعى 

للعيش بكرامة.
علي النزلي أحد القائمين على الفعالية والناطق باســم الحملة 
قال: إن االحتالل ينتهــك كل الحقوق المدنية، وصرخة نوجهها 
من هنــا مع بداية كأس العالم بضرورة كســر الحصار عن غزة 
ووقف العدوان المتواصل ضد الشــعب الفلســطيني في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
هذا الموقف أيده ابو ســليم بقوله: نتمنى أن تستمر الفعاليات 
الرياضيــة التي تخدم القضيــة الفلســطينية وأن تصل أصداء 
البطولة للعالم بأســره واالتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) ألن 
الرياضة الفلســطينية تعانــي كغيرها من المجــاالت من جراء 
الحصار الظالم الذي يمنع الالعبين من حرية التحرك والمشاركة 

مع منتخباتهم الوطنية.
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وركل رئيــس اللجنة الخضــري كرة البداية بصحبة أبو ســليم 
تعبيرًا عن ركل الحصار الذي تطمح اللجنة أن يكون آخر أعوامه، 
وركل رئيــس اللجنة الخضــري كرة البداية بصحبة أبو ســليم 
تعبيرًا عن ركل الحصار الذي تطمح اللجنة أن يكون آخر أعوامه، 
وركل رئيــس اللجنة الخضــري كرة البداية بصحبة أبو ســليم 

حيث أطلقت على العام 2014 بعام إنهاء الحصار.
يشار أن البطولة تضم أصحاب المراكز الثمانية األولى بالدوري 

الممتاز، هي شباب رفح، اتحاد خان يونس، الجمعية اإلسالمية، 
غزة الرياضي، خدمات رفح، شباب خان يونس، الهالل، الشاطئ 
التي شاركت بأســماء منتخبات تشارك في كأس العالم الجارية 

في البرازيل.
سامي سالم قائد فريق الجمعية اإلسالمية الذي يمثل محاربي 
الصحراء قال: نتمنى أن نكون أحرارًا لكي نســتطيع أن نستمتع 
سامي سالم قائد فريق الجمعية اإلسالمية الذي يمثل محاربي 
الصحراء قال: نتمنى أن نكون أحرارًا لكي نســتطيع أن نستمتع 
سامي سالم قائد فريق الجمعية اإلسالمية الذي يمثل محاربي 

مثل مئات الماليين من عشاق الكرة بالمونديال، ونسمو إلنهاء 
الحصــار. أما نجم المنتخب فــادي جابر فدعا “فيفــا” إلى اتخاذ 
خطوات حقيقية على األرض تزامنًا مع تصريحات جوزيف بالتر 
الحصــار. أما نجم المنتخب فــادي جابر فدعا “فيفــا” إلى اتخاذ 
خطوات حقيقية على األرض تزامنًا مع تصريحات جوزيف بالتر 
الحصــار. أما نجم المنتخب فــادي جابر فدعا “فيفــا” إلى اتخاذ 

بتمكين الالعب الفلسطيني من حرية الحركة.

������������
وتوج فريق الجزائر (الجمعية اإلسالمية ) ببطولة مونديال غزة 
2014 التي نظمتها اللجنة الشعبية لكسر الحصار، وكانت الجزائر 
تأهلت للمباراة النهائية لتتواجه مع المكسيك (خدمات رفح) في 
لقاء حماســي وجماهيري حضره أعضاء الوفــد الجزائري القادم 
بقافلة جديدة من قوافل أميال من االبتســامات المتضامنة مع 
الشعب الفلسطيني والعديد من الفعاليات والشخصيات الوطنية 
تقدمهم وزير العدل سليم السقا ووزير األشغال مفيد الحساينة 

ود. جمال الخضري ورؤساء االندية المشاركة بالبطولة.
وفــاز الجزائر بهدف وحيد ســجله ســامي ســالم كابتــن فريق 
الجمعية اإلســالمية في الشوط الثاني وســط فرحة كبيرة من 
الجماهيــر الغفيرة التي جاءت تشــجع الفريقيــن وتحمل العلم 

الفلسطيني بجانب علم دولة الجزائر الشقيقة.
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في مدرجات هولندا وتشيلي وكولومبيا، 
وحتــى الجزائــر، رفعــت جماهير هذه 
المنتخبات مجســمات شبيهة لمجسم 
كأس العالم، ودالالت التصرف واضحة، 
كلهم يحلمــون بالوقوف على منصات 
التتويج، ورفع الكأس الذهبية، ُأمسية 
كلهم يحلمــون بالوقوف على منصات 
التتويج، ورفع الكأس الذهبية، ُأمسية 
كلهم يحلمــون بالوقوف على منصات 

13/يوليو، باستاد ماراكانا الشهير.
في كل األحوال، يحق لكل الطامحين، 
أن يحلمــوا بالتتويج باللقب، وإن كانت 
الــكأس ُتقــام فــي مالعب الســامبا، 
حيــث يوجد أحد أكثــر المنتخبات رعبًا 
الــكأس ُتقــام فــي مالعب الســامبا، 
حيــث يوجد أحد أكثــر المنتخبات رعبًا 
الــكأس ُتقــام فــي مالعب الســامبا، 

للمنافســين، وهو حلم عال سقفه، مع 
وجود منتخبات أظهــرت قدرات بدنية 
وخططــًا تكتيكيــة، تجعلهــا مؤهلــة 

للذهاب بعيدًا في المحفل العالمي.
ويدعم هذه الفرضية، خروج منتخبات 
عتيدة، فــي مقدمتها إســبانيا، حاملة 
اللقــب ومتصــدرة التصنيــف العالمي 
ســت ســنوات متتالية، وإيطاليا بطلة 
العالم أربع مرات، وإنجلترا بطلة العالم 
مرة واحــدة عام 66، من الــدور األول، 
مترافقــًا مع صعود منتخبات أخرى، لم 
مرة واحــدة عام 66، من الــدور األول، 
مترافقــًا مع صعود منتخبات أخرى، لم 
مرة واحــدة عام 66، من الــدور األول، 

تكــن بالحســبان، من قبيــل المنتخب 
الكوســتاريكي، الــذي فاجــأ الجميــع، 
وتصــدر مجموعــة المــوت، الرابعــة، 
والمنتخب الكولومبي قاهر األوروغواي، 

أول بطلة للمونديال.
ليست وليدة الصدفة، ولم تأت بضربة 
حظ. فلمفاجآت مونديال 2014، أبعاد 
عديــدة، تؤكد أن ثمة تحــوالت كبيرة 
قادمة، لرســم مستقبل جديد لخارطة 
الكــرة العالميــة. ويعزز ذلــك، أن هذه 
التحوالت، تأتي متممة لســابقتها في 
مونديــال جنوب إفريقيــا 2010، الذي 
قّدم بطًال جديدًا هو المنتخب اإلسباني، 
مونديــال جنوب إفريقيــا 2010، الذي 
قّدم بطًال جديدًا هو المنتخب اإلسباني، 
مونديــال جنوب إفريقيــا 2010، الذي 

حينما فاز على نظيره الهولندي بهدف 
الرسام إنييستا، في المباراة الشهيرة، 
التي شــهدت غيابًا معتادًا ألحد عتاولة 
الرسام إنييستا، في المباراة الشهيرة، 
التي شــهدت غيابًا معتادًا ألحد عتاولة 
الرسام إنييستا، في المباراة الشهيرة، 

المونديال التاريخيين.
انتهى إلى غير رجعة، الترشيح المألوف 
للرباعي: البرازيل واألرجنتين وألمانيا 
وإيطاليــا، للفوز باللقــب، قبل انطالق 
أي كأس عالمية، بفعل ارتدادات الربيع 
الكــروي العالمــي، الذي أطــاح بحامل 
اللقــب، واثنين ســابقين، وعرف بروز 
قوى جديدة، مؤثــرة وثائرة، في عالم 

الساحرة المستديرة.
مــا أفرزتــه مباريــات الــدور األول من 
نتائج، والمعاناة التي عاشتها المنتخبات 
العريقة الباقية لتجاوز عقبات منافسيها 
في دور الســتة عشــر، الذي بلغه ألول 
مــرة منتخبــا كولومبيا وكوســتاريكا، 
يؤكــد التبــدالت الحاصلة فــي مراكز 
القوى على تضاريس الخارطة الكروية 
العالمية، وإذا كانت المنتخبات الصغيرة 
هي من يفــرض هذه التحــوالت، فإن 
المنتخبات الكبيــرة والعريقة، هي من 
ســيدفع ثمن هذه التحــوالت، وهذا ما 
يمكن ان نقــرأه من خروج الطليان من 
الــدور األول للمونديــال الثانــي على 

التوالي!
لكل ثــورة إفــرازات جديدة، وســنرى 
إذا كان بإمــكان الثــورة، التي فرضتها 
منتخبــات مونديــال البرازيــل، بقــوة 
اإلرادة والتكتيك، إفراز بطل جديد، أم 
أن كلمة الفصل، سيفرضها كبار اللعبة، 

ويتوقف عدد األبطال عند ثمانية؟!

بهــدووء

أمجد الضابوس 
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كما توقع الجميع منذ حازت البرازيُل شــرَف اســتضافِة 
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نهائياِت كأس العالم لهذه النسخة العشرين، عانى كبار 

أوروبا األمّرْيــن أمام منتخبات قارتــْي أمريكا الالتينية 
والشمالية على حٍد سواء.

إال أنَّ ذلــك ال يعني أنَّ أحــدًا لم ُيصَدم بمنتخباٍت كانت 
والشمالية على حٍد سواء.

إال أنَّ ذلــك ال يعني أنَّ أحــدًا لم ُيصَدم بمنتخباٍت كانت 
والشمالية على حٍد سواء.

إال أنَّ ذلــك ال يعني أنَّ أحــدًا لم ُيصَدم بمنتخباٍت كانت مســتبعدًة تمامًا قـَلبِت الطاولة على الكبار، كان أبرزها 

إال أنَّ ذلــك ال يعني أنَّ أحــدًا لم ُيصَدم بمنتخباٍت كانت مســتبعدًة تمامًا قـَلبِت الطاولة على الكبار، كان أبرزها 

كوســتاريكا حين تصدرت واحدة من أقوى المجموعات 

التــي أوقعتهــا مع أوروغــواي وإيطاليا وإنجلتــرا، لكنها 

قهــرت الثالثــي المرعب وتأهلــت بفوزْيــن على األول 

والثانــي وتعادل مع الثالث لتتصّدر بســبِع نقاٍط كاملة 

والثانــي وتعادل مع الثالث لتتصّدر بســبِع نقاٍط كاملة تعكُس التوقعاِت التي كانت تشــير إلى أنَّ كوســتاريكا 

والثانــي وتعادل مع الثالث لتتصّدر بســبِع نقاٍط كاملة تعكُس التوقعاِت التي كانت تشــير إلى أنَّ كوســتاريكا 

حّصالة المجموعة لتكــون هَي الضربة القاضية إلخراج 
عمالقْين من كبار أوروبا.
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وبالمثــِل ضربْت “تشــيلي” بكل قوتهــا رأَس الماتادور 

وبالمثــِل ضربْت “تشــيلي” بكل قوتهــا رأَس الماتادور األســباني وأخرجته من الدور األول ليلحَق بركِب حاملي 

وبالمثــِل ضربْت “تشــيلي” بكل قوتهــا رأَس الماتادور األســباني وأخرجته من الدور األول ليلحَق بركِب حاملي 

اللقب المغادرين باكرًا.
األســباني وأخرجته من الدور األول ليلحق

اللقب المغادرين باكرًا.
األســباني وأخرجته من الدور األول ليلحق

والمكسيك أخرجت كرواتيا بهزيمة قاسية أذّلت محترفيها 

البارزيــن فــي أعتى أنديــة العالم، ثم قامــت الواليات 

المتحدة بقالــٍب ألماني من المدرب كلينســمان بإخراج 

المتحدة بقالــٍب ألماني من المدرب كلينســمان بإخراج البرتغال بــكل نجومها وجواهرها على رأســهم الدون 

المتحدة بقالــٍب ألماني من المدرب كلينســمان بإخراج البرتغال بــكل نجومها وجواهرها على رأســهم الدون 

كريســتيانو رونالــدو أفضل العب في العالم الموســم 

الماضــي. لُيصبَح الــدور الثاني مــن المونديال بنكهة 

التينية بعد نجاح5 منتخبات من أصل6 بعبور الدور األول 

ولوال خروج اإلكوادور من سويســرا لكانِت المرة األولى ولوال خروج اإلكوادور من سويســرا لكانِت المرة األولى 

التي يصل فيها جميع منتخباِت قارٍة كبرى لدور16، مع 
أوروبــي  هــو إخفــاٍق 

في  األبرز 
أوروبــي  إخفــاٍق 

في  األبرز 
أوروبــي  إخفــاٍق 

تاريــخ المونديــال حيث وصــل 6 منتخبــات فقط هي 

ألمانيــا وهولندا وفرنســا بجــدارة وقــوة باإلضافة إلى 

ضعف مســتوى مجموعة بلجيكا ثم سويســرا واليونان 
بالّرمِق األخير.

�����������
ما جعَل العالَم كلَّــه يتغّنى بنهائي التيني خالص على 
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أراضي كوباكابانا البرازيلية بيــن البرازيل واألرجنتين 

الكبــوة  للمونديــال مســتغلين  الحلــم  وأنــه نهائــي 
األوروبية.

إال أنَّ مرحلــةَ خــروج المغلــوب حملــْت صدمة لعشــاق 

أمريكا الجنوبية، حيث بدأْت التصادمات الالتينية بشكل 

عنيف ومثير لتضَع تشيلي بمواجهة البرازيل وكولومبيا 

ضــد أوروغــواي، وتقع المكســيك تحت رحمــة هولندا 

بينما مهمة األرجنتين هي األســهل بمواجهة سويسرا 
األضعف.  

وعلــى النقيض تمامــًا كانــت أوروبا تنعــُم بمواجهاٍت 

وعلــى النقيض تمامــًا كانــت أوروبا تنعــُم بمواجهاٍت متواضعــة خاصًة أنها أول مــرة تاريخيًا ال تتصادم فيها 

وعلــى النقيض تمامــًا كانــت أوروبا تنعــُم بمواجهاٍت متواضعــة خاصًة أنها أول مــرة تاريخيًا ال تتصادم فيها 

متواضعــة خاصًة أنها أول مــرة تاريخيًا ال تتصادم فيها المنتخبــات األوروبية ُيـقصي بعضها بعضًا في دور16، 

متواضعــة خاصًة أنها أول مــرة تاريخيًا ال تتصادم فيها المنتخبــات األوروبية ُيـقصي بعضها بعضًا في دور16، 

حيــث جاءت فرنســا أمــام نيجيريا وألمانيا ضــّد طموِح 

حيــث جاءت فرنســا أمــام نيجيريا وألمانيا ضــّد طموِح منتخبنــا العربي الجزائــري في حين تأتــي بلجيكا مع 

حيــث جاءت فرنســا أمــام نيجيريا وألمانيا ضــّد طموِح منتخبنــا العربي الجزائــري في حين تأتــي بلجيكا مع 

أمريكا في مواجهٍة متكافئة، وتصطدم سويسرا بالتانغو 
األرجنتيني.
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بــدأت مباريــات الــدور الثانــي بيــن تشــيلي المحاربة بــدأت مباريــات الــدور الثانــي بيــن تشــيلي المحاربة 

والسيلساو البرازيلي على أرضه وجمهوره، وأصّر مدرب والسيلساو البرازيلي على أرضه وجمهوره، وأصّر مدرب والسيلساو البرازيلي على أرضه وجمهوره، وأصّر مدرب والسيلساو البرازيلي على أرضه وجمهوره، وأصر

تشــيلي “ســامباولي” بأنهم قادرون على تغيير التاريخ تشــيلي “ســامباولي” بأنهم قادرون على تغيير التاريخ تشــيلي “ســامباولي” بأنهم قادرون على تغيير التاريخ 

وكادوا بالفعــل بعــد التعادل بهــدٍف للطرفْين ليحتِكما وكادوا بالفعــل بعــد التعادل بهــدٍف للطرفْين ليحتِكما وكادوا بالفعــل بعــد التعادل بهــدٍف للطرفْين ليحتِكما 

إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين 

إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين البرازيلييــن لتحافَظ علــى رْونِق المونديــال وُتنِقـَذ البرازيلييــن لتحافَظ علــى رْونِق المونديــال وُتنِقـَذ البرازيلييــن لتحافَظ علــى رْونِق المونديــال وُتنِقـَذ 

إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين البرازيلييــن لتحافَظ علــى رْونِق المونديــال وُتنِقـَذ 

إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين البرازيلييــن لتحافَظ علــى رْونِق المونديــال وُتنِقـَذ 

إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين البرازيلييــن لتحافَظ علــى رْونِق المونديــال وُتنِقـَذ 

مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.

ولْم تكــن المواجهــة الثانية أقلَّ إثارة وشراســة ولْم تكــن المواجهــة الثانية أقلَّ إثارة وشراســة ولْم تكــن المواجهــة الثانية أقلَّ إثارة وشراســة 
مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.

ولْم تكــن المواجهــة الثانية أقلَّ إثارة وشراســة 
مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.

ولْم تكــن المواجهــة الثانية أقلَّ إثارة وشراســة 
مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.

ولْم تكــن المواجهــة الثانية أقلَّ إثارة وشراســة 
مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.

مــن األولى حينما تواجهــت كولومبيا مع جارتها مــن األولى حينما تواجهــت كولومبيا مع جارتها مــن األولى حينما تواجهــت كولومبيا مع جارتها 
غيــاب  فــي  غيــاب أروغــواي  فــي  غيــاب أروغــواي  فــي  غيــاب أروغــواي  فــي  “العّضــاض” “العّضــاض” أروغــواي 

سواريز المعاقب، سواريز المعاقب، 

وبالفعــل غابــت أنيــاب رفاق كافانــي ليفتــرَس النمُر 

وبالفعــل غابــت أنيــاب رفاق كافانــي ليفتــرَس النمُر الكولومبي”رودريغيز” شباَك الحارِس موسليرا بهدفْين 

وبالفعــل غابــت أنيــاب رفاق كافانــي ليفتــرَس النمُر الكولومبي”رودريغيز” شباَك الحارِس موسليرا بهدفْين 

الكولومبي”رودريغيز” شباَك الحارِس موسليرا بهدفْين أولهمــا هو األجمــل حتى اآلن فــي مونديــال األهداف 

الكولومبي”رودريغيز” شباَك الحارِس موسليرا بهدفْين أولهمــا هو األجمــل حتى اآلن فــي مونديــال األهداف 

أولهمــا هو األجمــل حتى اآلن فــي مونديــال األهداف الغزيرة، لكنَّ األســوأ لالتينيين هو الصدام القادم بين 

أولهمــا هو األجمــل حتى اآلن فــي مونديــال األهداف الغزيرة، لكنَّ األســوأ لالتينيين هو الصدام القادم بين 

كولومبيا وأصحاِب الضيافــة في ملحمٍة كرويٍة مرتقبة 
بدور الثمانية.

���������
وكانت المواجهة الثالثة قاسية على الالتينيين أيضًا بعدما 

���������
وكانت المواجهة الثالثة قاسية على الالتينيين أيضًا بعدما 

���������

وكانت المواجهة الثالثة قاسية على الالتينيين أيضًا بعدما ُأقِصَيت المكسيك مَن الطواحين الهولندية بهدفْين في 

وكانت المواجهة الثالثة قاسية على الالتينيين أيضًا بعدما ُأقِصَيت المكسيك مَن الطواحين الهولندية بهدفْين في 

اللحظاِت القاتلــة بفارق الخبرة والواقعيــة التي اتبعها 

المــدرب الهولندي فان خال ليخمَد الثورة المكســيكية، 

المــدرب الهولندي فان خال ليخمَد الثورة المكســيكية، ويؤهَل هولندا لُربع النهائي لمواجهة الحصان األسود في 

المــدرب الهولندي فان خال ليخمَد الثورة المكســيكية، ويؤهَل هولندا لُربع النهائي لمواجهة الحصان األسود في 

البطولة منتخب كوســتاريكا الذي واجَه اليونان في لقاء 

البطولة منتخب كوســتاريكا الذي واجَه اليونان في لقاء هو األضعف واألقل حضورًا جماهيريًا، لكنَّ كوســتاريكا 

البطولة منتخب كوســتاريكا الذي واجَه اليونان في لقاء هو األضعف واألقل حضورًا جماهيريًا، لكنَّ كوســتاريكا 

فعلت ما ُيشــبه المعجزة الكروية بوصولها دور الثمانية 

بين الكبار حتى وإْن كانت بركالت الحظ، مستغلًة ضعَف 

الفلســفة اليونانية التي كانت مخيبة بأداٍء باهٍت طوال 

المونديال، لتكــون ثامن منتخب أوروبي يودع البرازيل 

مــن أصــل 13 وصلــوا للنهائيات. وبهــذا يصبح موقف 

المنتخبات الالتينية أصعَب مما بدا عليه من قبل، فهل 

يا ترى يخــدُم الحظ منتخبــاِت أوروبا لتتحــّوَل بوصلُة 

اللقِب مــن أمريــكا الالتينية إلــى نهائي أوروبــي،، أم اللقِب مــن أمريــكا الالتينية إلــى نهائي أوروبــي،، أم 
المقولة  اللقِب مــن أمريــكا الالتينية إلــى نهائي أوروبــي،، أم ســـــــتتحقُق 
المقولة  اللقِب مــن أمريــكا الالتينية إلــى نهائي أوروبــي،، أم اللقِب مــن أمريــكا الالتينية إلــى نهائي أوروبــي،، أم ســـــــتتحقُق 
المقولة  اللقِب مــن أمريــكا الالتينية إلــى نهائي أوروبــي،، أم ســـــــتتحقُق 

المعهودة 
الحــديَد  يفلُّ  “ال 

المقولة  ســـــــتتحقُق 
الحــديَد  يفلُّ  “ال 

المقولة  ســـــــتتحقُق 

ال  إ
الحديد”..؟!
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الرياضية- أحمد المشهراوي:
لن يقف الحصار الظالم على قطاع غزة الذي يدخل عامه السابع، 
وصعوبة السفر إلى البرازيل لمتابعة مباريات كأس العالم الذي 
تســتضيفه بالد السامبا، وصعوبة األوضاع االقتصادية وانتشار 
البطالة عائقًا أمام الجماهير،  الشــعب الفلسطيني، وفي خطوة 
تســتضيفه بالد السامبا، وصعوبة األوضاع االقتصادية وانتشار 
البطالة عائقًا أمام الجماهير،  الشــعب الفلسطيني، وفي خطوة 
تســتضيفه بالد السامبا، وصعوبة األوضاع االقتصادية وانتشار 

إبداعية قررت اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار برئاسة النائب 
جمــال ناجي الخضري ابتكار مونديال آخر على أرض قطاع غزة 
للفت األنظار لمعاناة نحو مليوني فلســطيني، ولكســب التأييد 

آلالف الرياضيين الذين يعانون وطأة الحصار.
ويحمــل المونديــال الذي يضم أبــرز ثماني أندية فــي الدوري 
الفلســطيني الممتاز أســماء منتخبات تخوض منافســات كأس 
العالم العشرين في البرازيل، حيث احتشدت الجماهير لمتابعة 

فرقها بصورة حية أمام ناظريها.

��������������
ويحمل مونديال غزة أحد ابتكارات اللجنة الشــعبية التي أخذت 
علــى عاتقهــا منــذ اليــوم األول للحصــار التخفيف مــن حدته 
وحتــى إزالته إلى غير رجعة، شــعار- االحتــالل يحاصرنا وكأس 
العالــم نافذتنــا-، ويقام برعاية شــركاء الســالم والتنمية من 
أجل فلســطين وقوافل أميال من االبتســامات وإشراف االتحاد 

الفلسطيني لكرة القدم.
ونظرًا لتأثيره في الشــارع الفلســطيني جــرى افتتاحه بحضور 

الفلسطيني لكرة القدم.
ونظرًا لتأثيره في الشــارع الفلســطيني جــرى افتتاحه بحضور 

الفلسطيني لكرة القدم.

شــعبي ورياضي وجماهيري، يتقدمهم النائب الخضري رئيس 
اللجنة، وإبراهيم أبو ســليم نائب رئيس االتحاد، وعبد الســالم 

هنية عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة، وعدد من رؤساء 
األندية الفلسطينية وحشد من الجماهير.

ويتابع الفلســطينيون من ســجنهم الكبير الذي يحاصرهم من 
جميع االتجاهــات األربعة، مباريات المونديال في شــوق وإثارة 
تحمل متعتي تأييد فريقهم المحلي، وكذلك منتخبهم في غمار 
التصفيات العالمية، خاصة فريق الجمعية اإلســالمية الذي ظهر 
بإســم ولباس المنتخب العربي الوحيد في المونديال (الجزائر) 
وشــباب رفح الــذي برز بإســم (البرازيــل) مولد ومتعــة الجلد 

المنفوخ.

���������������
وقال النائب الخضري إنه في تحــٍد أخر لقضبان الحصار، قررت 
اللجنــة إقامــة المونديال داخــل مالعب قطاع غــزة عبر توزيع 
األندية الثماني إلى مجموعتين تحمل أسماء المنتخبات المتأهلة 
وارتــداء مالبــس كل فريق في خطــوة أخرى لنقــل مطالبهم 

العادلة بالحرية.
وأضاف إن هذه الفكرة والمشــاركة نابعــة من حرص كل فئات 
الشعب الفلسطيني على التخلص من الحصار اإلسرائيلي، ووجه 
الشكر لقافلة أميال من االبتسامات وشركاء السالم والتنمية من 
أجل فلسطين بصفتهما الراعين والداعمين للبطولة، موضحًا أن 
الشكر لقافلة أميال من االبتسامات وشركاء السالم والتنمية من 
أجل فلسطين بصفتهما الراعين والداعمين للبطولة، موضحًا أن 
الشكر لقافلة أميال من االبتسامات وشركاء السالم والتنمية من 

إقامة البطولة بالتزامن مع اســتمرار منافسات كأس العالم في 
البرازيل من شأنه أن يسهم في إسماع صوت الفلسطينيين لكل 
العالــم من خالل البطولة التي تحمل شــعار االحتالل يحاصرنا 

وكأس العالم نافذتنا.

������������
وذكر النائب الخضري أن هذا المونديال يأتي إلرســال رســائل 
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وذكر النائب الخضري أن هذا المونديال يأتي إلرســال رســائل 
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للعالم بأن الشعب الفلسطيني يتطلع للحرية والعدالة اإلنسانية، 
وكذلك رســالة للشــباب وكل أحــرار بأنه رغــم الحصار، يتطلع 
شــعبنا للحرية والعدالة اإلنسانية والرياضية واننا شعب نسعى 

للعيش بكرامة.
علي النزلي أحد القائمين على الفعالية والناطق باســم الحملة 
قال: إن االحتالل ينتهــك كل الحقوق المدنية، وصرخة نوجهها 
من هنــا مع بداية كأس العالم بضرورة كســر الحصار عن غزة 
ووقف العدوان المتواصل ضد الشــعب الفلســطيني في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
هذا الموقف أيده ابو ســليم بقوله: نتمنى أن تستمر الفعاليات 
الرياضيــة التي تخدم القضيــة الفلســطينية وأن تصل أصداء 
البطولة للعالم بأســره واالتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) ألن 
الرياضة الفلســطينية تعانــي كغيرها من المجــاالت من جراء 
الحصار الظالم الذي يمنع الالعبين من حرية التحرك والمشاركة 

مع منتخباتهم الوطنية.
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وركل رئيــس اللجنة الخضــري كرة البداية بصحبة أبو ســليم 
تعبيرًا عن ركل الحصار الذي تطمح اللجنة أن يكون آخر أعوامه، 
وركل رئيــس اللجنة الخضــري كرة البداية بصحبة أبو ســليم 
تعبيرًا عن ركل الحصار الذي تطمح اللجنة أن يكون آخر أعوامه، 
وركل رئيــس اللجنة الخضــري كرة البداية بصحبة أبو ســليم 

حيث أطلقت على العام 2014 بعام إنهاء الحصار.
يشار أن البطولة تضم أصحاب المراكز الثمانية األولى بالدوري 

الممتاز، هي شباب رفح، اتحاد خان يونس، الجمعية اإلسالمية، 
غزة الرياضي، خدمات رفح، شباب خان يونس، الهالل، الشاطئ 
التي شاركت بأســماء منتخبات تشارك في كأس العالم الجارية 

في البرازيل.
سامي سالم قائد فريق الجمعية اإلسالمية الذي يمثل محاربي 
الصحراء قال: نتمنى أن نكون أحرارًا لكي نســتطيع أن نستمتع 
سامي سالم قائد فريق الجمعية اإلسالمية الذي يمثل محاربي 
الصحراء قال: نتمنى أن نكون أحرارًا لكي نســتطيع أن نستمتع 
سامي سالم قائد فريق الجمعية اإلسالمية الذي يمثل محاربي 

مثل مئات الماليين من عشاق الكرة بالمونديال، ونسمو إلنهاء 
الحصــار. أما نجم المنتخب فــادي جابر فدعا “فيفــا” إلى اتخاذ 
خطوات حقيقية على األرض تزامنًا مع تصريحات جوزيف بالتر 
الحصــار. أما نجم المنتخب فــادي جابر فدعا “فيفــا” إلى اتخاذ 
خطوات حقيقية على األرض تزامنًا مع تصريحات جوزيف بالتر 
الحصــار. أما نجم المنتخب فــادي جابر فدعا “فيفــا” إلى اتخاذ 

بتمكين الالعب الفلسطيني من حرية الحركة.
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وتوج فريق الجزائر (الجمعية اإلسالمية ) ببطولة مونديال غزة 
2014 التي نظمتها اللجنة الشعبية لكسر الحصار، وكانت الجزائر 
تأهلت للمباراة النهائية لتتواجه مع المكسيك (خدمات رفح) في 
لقاء حماســي وجماهيري حضره أعضاء الوفــد الجزائري القادم 
بقافلة جديدة من قوافل أميال من االبتســامات المتضامنة مع 
الشعب الفلسطيني والعديد من الفعاليات والشخصيات الوطنية 
تقدمهم وزير العدل سليم السقا ووزير األشغال مفيد الحساينة 

ود. جمال الخضري ورؤساء االندية المشاركة بالبطولة.
وفــاز الجزائر بهدف وحيد ســجله ســامي ســالم كابتــن فريق 
الجمعية اإلســالمية في الشوط الثاني وســط فرحة كبيرة من 
الجماهيــر الغفيرة التي جاءت تشــجع الفريقيــن وتحمل العلم 

الفلسطيني بجانب علم دولة الجزائر الشقيقة.
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في مدرجات هولندا وتشيلي وكولومبيا، 
وحتــى الجزائــر، رفعــت جماهير هذه 
المنتخبات مجســمات شبيهة لمجسم 
كأس العالم، ودالالت التصرف واضحة، 
كلهم يحلمــون بالوقوف على منصات 
التتويج، ورفع الكأس الذهبية، ُأمسية 
كلهم يحلمــون بالوقوف على منصات 
التتويج، ورفع الكأس الذهبية، ُأمسية 
كلهم يحلمــون بالوقوف على منصات 

13/يوليو، باستاد ماراكانا الشهير.
في كل األحوال، يحق لكل الطامحين، 
أن يحلمــوا بالتتويج باللقب، وإن كانت 
الــكأس ُتقــام فــي مالعب الســامبا، 
حيــث يوجد أحد أكثــر المنتخبات رعبًا 
الــكأس ُتقــام فــي مالعب الســامبا، 
حيــث يوجد أحد أكثــر المنتخبات رعبًا 
الــكأس ُتقــام فــي مالعب الســامبا، 

للمنافســين، وهو حلم عال سقفه، مع 
وجود منتخبات أظهــرت قدرات بدنية 
وخططــًا تكتيكيــة، تجعلهــا مؤهلــة 

للذهاب بعيدًا في المحفل العالمي.
ويدعم هذه الفرضية، خروج منتخبات 
عتيدة، فــي مقدمتها إســبانيا، حاملة 
اللقــب ومتصــدرة التصنيــف العالمي 
ســت ســنوات متتالية، وإيطاليا بطلة 
العالم أربع مرات، وإنجلترا بطلة العالم 
مرة واحــدة عام 66، من الــدور األول، 
مترافقــًا مع صعود منتخبات أخرى، لم 
مرة واحــدة عام 66، من الــدور األول، 
مترافقــًا مع صعود منتخبات أخرى، لم 
مرة واحــدة عام 66، من الــدور األول، 

تكــن بالحســبان، من قبيــل المنتخب 
الكوســتاريكي، الــذي فاجــأ الجميــع، 
وتصــدر مجموعــة المــوت، الرابعــة، 
والمنتخب الكولومبي قاهر األوروغواي، 

أول بطلة للمونديال.
ليست وليدة الصدفة، ولم تأت بضربة 
حظ. فلمفاجآت مونديال 2014، أبعاد 
عديــدة، تؤكد أن ثمة تحــوالت كبيرة 
قادمة، لرســم مستقبل جديد لخارطة 
الكــرة العالميــة. ويعزز ذلــك، أن هذه 
التحوالت، تأتي متممة لســابقتها في 
مونديــال جنوب إفريقيــا 2010، الذي 
قّدم بطًال جديدًا هو المنتخب اإلسباني، 
مونديــال جنوب إفريقيــا 2010، الذي 
قّدم بطًال جديدًا هو المنتخب اإلسباني، 
مونديــال جنوب إفريقيــا 2010، الذي 

حينما فاز على نظيره الهولندي بهدف 
الرسام إنييستا، في المباراة الشهيرة، 
التي شــهدت غيابًا معتادًا ألحد عتاولة 
الرسام إنييستا، في المباراة الشهيرة، 
التي شــهدت غيابًا معتادًا ألحد عتاولة 
الرسام إنييستا، في المباراة الشهيرة، 

المونديال التاريخيين.
انتهى إلى غير رجعة، الترشيح المألوف 
للرباعي: البرازيل واألرجنتين وألمانيا 
وإيطاليــا، للفوز باللقــب، قبل انطالق 
أي كأس عالمية، بفعل ارتدادات الربيع 
الكــروي العالمــي، الذي أطــاح بحامل 
اللقــب، واثنين ســابقين، وعرف بروز 
قوى جديدة، مؤثــرة وثائرة، في عالم 

الساحرة المستديرة.
مــا أفرزتــه مباريــات الــدور األول من 
نتائج، والمعاناة التي عاشتها المنتخبات 
العريقة الباقية لتجاوز عقبات منافسيها 
في دور الســتة عشــر، الذي بلغه ألول 
مــرة منتخبــا كولومبيا وكوســتاريكا، 
يؤكــد التبــدالت الحاصلة فــي مراكز 
القوى على تضاريس الخارطة الكروية 
العالمية، وإذا كانت المنتخبات الصغيرة 
هي من يفــرض هذه التحــوالت، فإن 
المنتخبات الكبيــرة والعريقة، هي من 
ســيدفع ثمن هذه التحــوالت، وهذا ما 
يمكن ان نقــرأه من خروج الطليان من 
الــدور األول للمونديــال الثانــي على 

التوالي!
لكل ثــورة إفــرازات جديدة، وســنرى 
إذا كان بإمــكان الثــورة، التي فرضتها 
منتخبــات مونديــال البرازيــل، بقــوة 
اإلرادة والتكتيك، إفراز بطل جديد، أم 
أن كلمة الفصل، سيفرضها كبار اللعبة، 

ويتوقف عدد األبطال عند ثمانية؟!

بهــدووء

أمجد الضابوس 
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كما توقع الجميع منذ حازت البرازيُل شــرَف اســتضافِة 
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نهائياِت كأس العالم لهذه النسخة العشرين، عانى كبار 

أوروبا األمّرْيــن أمام منتخبات قارتــْي أمريكا الالتينية 
والشمالية على حٍد سواء.

إال أنَّ ذلــك ال يعني أنَّ أحــدًا لم ُيصَدم بمنتخباٍت كانت 
والشمالية على حٍد سواء.

إال أنَّ ذلــك ال يعني أنَّ أحــدًا لم ُيصَدم بمنتخباٍت كانت 
والشمالية على حٍد سواء.

إال أنَّ ذلــك ال يعني أنَّ أحــدًا لم ُيصَدم بمنتخباٍت كانت مســتبعدًة تمامًا قـَلبِت الطاولة على الكبار، كان أبرزها 

إال أنَّ ذلــك ال يعني أنَّ أحــدًا لم ُيصَدم بمنتخباٍت كانت مســتبعدًة تمامًا قـَلبِت الطاولة على الكبار، كان أبرزها 

كوســتاريكا حين تصدرت واحدة من أقوى المجموعات 

التــي أوقعتهــا مع أوروغــواي وإيطاليا وإنجلتــرا، لكنها 

قهــرت الثالثــي المرعب وتأهلــت بفوزْيــن على األول 

والثانــي وتعادل مع الثالث لتتصّدر بســبِع نقاٍط كاملة 

والثانــي وتعادل مع الثالث لتتصّدر بســبِع نقاٍط كاملة تعكُس التوقعاِت التي كانت تشــير إلى أنَّ كوســتاريكا 

والثانــي وتعادل مع الثالث لتتصّدر بســبِع نقاٍط كاملة تعكُس التوقعاِت التي كانت تشــير إلى أنَّ كوســتاريكا 

حّصالة المجموعة لتكــون هَي الضربة القاضية إلخراج 
عمالقْين من كبار أوروبا.
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وبالمثــِل ضربْت “تشــيلي” بكل قوتهــا رأَس الماتادور 

وبالمثــِل ضربْت “تشــيلي” بكل قوتهــا رأَس الماتادور األســباني وأخرجته من الدور األول ليلحَق بركِب حاملي 

وبالمثــِل ضربْت “تشــيلي” بكل قوتهــا رأَس الماتادور األســباني وأخرجته من الدور األول ليلحَق بركِب حاملي 

اللقب المغادرين باكرًا.
األســباني وأخرجته من الدور األول ليلحق

اللقب المغادرين باكرًا.
األســباني وأخرجته من الدور األول ليلحق

والمكسيك أخرجت كرواتيا بهزيمة قاسية أذّلت محترفيها 

البارزيــن فــي أعتى أنديــة العالم، ثم قامــت الواليات 

المتحدة بقالــٍب ألماني من المدرب كلينســمان بإخراج 

المتحدة بقالــٍب ألماني من المدرب كلينســمان بإخراج البرتغال بــكل نجومها وجواهرها على رأســهم الدون 

المتحدة بقالــٍب ألماني من المدرب كلينســمان بإخراج البرتغال بــكل نجومها وجواهرها على رأســهم الدون 

كريســتيانو رونالــدو أفضل العب في العالم الموســم 

الماضــي. لُيصبَح الــدور الثاني مــن المونديال بنكهة 

التينية بعد نجاح5 منتخبات من أصل6 بعبور الدور األول 

ولوال خروج اإلكوادور من سويســرا لكانِت المرة األولى ولوال خروج اإلكوادور من سويســرا لكانِت المرة األولى 

التي يصل فيها جميع منتخباِت قارٍة كبرى لدور16، مع 
أوروبــي  هــو إخفــاٍق 

في  األبرز 
أوروبــي  إخفــاٍق 

في  األبرز 
أوروبــي  إخفــاٍق 

تاريــخ المونديــال حيث وصــل 6 منتخبــات فقط هي 

ألمانيــا وهولندا وفرنســا بجــدارة وقــوة باإلضافة إلى 

ضعف مســتوى مجموعة بلجيكا ثم سويســرا واليونان 
بالّرمِق األخير.
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أراضي كوباكابانا البرازيلية بيــن البرازيل واألرجنتين 

الكبــوة  للمونديــال مســتغلين  الحلــم  وأنــه نهائــي 
األوروبية.

إال أنَّ مرحلــةَ خــروج المغلــوب حملــْت صدمة لعشــاق 

أمريكا الجنوبية، حيث بدأْت التصادمات الالتينية بشكل 

عنيف ومثير لتضَع تشيلي بمواجهة البرازيل وكولومبيا 

ضــد أوروغــواي، وتقع المكســيك تحت رحمــة هولندا 

بينما مهمة األرجنتين هي األســهل بمواجهة سويسرا 
األضعف.  

وعلــى النقيض تمامــًا كانــت أوروبا تنعــُم بمواجهاٍت 

وعلــى النقيض تمامــًا كانــت أوروبا تنعــُم بمواجهاٍت متواضعــة خاصًة أنها أول مــرة تاريخيًا ال تتصادم فيها 

وعلــى النقيض تمامــًا كانــت أوروبا تنعــُم بمواجهاٍت متواضعــة خاصًة أنها أول مــرة تاريخيًا ال تتصادم فيها 

متواضعــة خاصًة أنها أول مــرة تاريخيًا ال تتصادم فيها المنتخبــات األوروبية ُيـقصي بعضها بعضًا في دور16، 

متواضعــة خاصًة أنها أول مــرة تاريخيًا ال تتصادم فيها المنتخبــات األوروبية ُيـقصي بعضها بعضًا في دور16، 

حيــث جاءت فرنســا أمــام نيجيريا وألمانيا ضــّد طموِح 

حيــث جاءت فرنســا أمــام نيجيريا وألمانيا ضــّد طموِح منتخبنــا العربي الجزائــري في حين تأتــي بلجيكا مع 

حيــث جاءت فرنســا أمــام نيجيريا وألمانيا ضــّد طموِح منتخبنــا العربي الجزائــري في حين تأتــي بلجيكا مع 

أمريكا في مواجهٍة متكافئة، وتصطدم سويسرا بالتانغو 
األرجنتيني.
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بــدأت مباريــات الــدور الثانــي بيــن تشــيلي المحاربة بــدأت مباريــات الــدور الثانــي بيــن تشــيلي المحاربة 

والسيلساو البرازيلي على أرضه وجمهوره، وأصّر مدرب والسيلساو البرازيلي على أرضه وجمهوره، وأصّر مدرب والسيلساو البرازيلي على أرضه وجمهوره، وأصّر مدرب والسيلساو البرازيلي على أرضه وجمهوره، وأصر

تشــيلي “ســامباولي” بأنهم قادرون على تغيير التاريخ تشــيلي “ســامباولي” بأنهم قادرون على تغيير التاريخ تشــيلي “ســامباولي” بأنهم قادرون على تغيير التاريخ 

وكادوا بالفعــل بعــد التعادل بهــدٍف للطرفْين ليحتِكما وكادوا بالفعــل بعــد التعادل بهــدٍف للطرفْين ليحتِكما وكادوا بالفعــل بعــد التعادل بهــدٍف للطرفْين ليحتِكما 

إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين 

إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين البرازيلييــن لتحافَظ علــى رْونِق المونديــال وُتنِقـَذ البرازيلييــن لتحافَظ علــى رْونِق المونديــال وُتنِقـَذ البرازيلييــن لتحافَظ علــى رْونِق المونديــال وُتنِقـَذ 

إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين البرازيلييــن لتحافَظ علــى رْونِق المونديــال وُتنِقـَذ 

إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين البرازيلييــن لتحافَظ علــى رْونِق المونديــال وُتنِقـَذ 

إلــى ركالت الحــظ الترجيحيــة التي ابتســمْت لماليين البرازيلييــن لتحافَظ علــى رْونِق المونديــال وُتنِقـَذ 

مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.

ولْم تكــن المواجهــة الثانية أقلَّ إثارة وشراســة ولْم تكــن المواجهــة الثانية أقلَّ إثارة وشراســة ولْم تكــن المواجهــة الثانية أقلَّ إثارة وشراســة 
مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.

ولْم تكــن المواجهــة الثانية أقلَّ إثارة وشراســة 
مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.

ولْم تكــن المواجهــة الثانية أقلَّ إثارة وشراســة 
مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.

ولْم تكــن المواجهــة الثانية أقلَّ إثارة وشراســة 
مستضيفه من الخروج وتكرار نكسة عام1950.

مــن األولى حينما تواجهــت كولومبيا مع جارتها مــن األولى حينما تواجهــت كولومبيا مع جارتها مــن األولى حينما تواجهــت كولومبيا مع جارتها 
غيــاب  فــي  غيــاب أروغــواي  فــي  غيــاب أروغــواي  فــي  غيــاب أروغــواي  فــي  “العّضــاض” “العّضــاض” أروغــواي 

سواريز المعاقب، سواريز المعاقب، 

وبالفعــل غابــت أنيــاب رفاق كافانــي ليفتــرَس النمُر 

وبالفعــل غابــت أنيــاب رفاق كافانــي ليفتــرَس النمُر الكولومبي”رودريغيز” شباَك الحارِس موسليرا بهدفْين 

وبالفعــل غابــت أنيــاب رفاق كافانــي ليفتــرَس النمُر الكولومبي”رودريغيز” شباَك الحارِس موسليرا بهدفْين 

الكولومبي”رودريغيز” شباَك الحارِس موسليرا بهدفْين أولهمــا هو األجمــل حتى اآلن فــي مونديــال األهداف 

الكولومبي”رودريغيز” شباَك الحارِس موسليرا بهدفْين أولهمــا هو األجمــل حتى اآلن فــي مونديــال األهداف 

أولهمــا هو األجمــل حتى اآلن فــي مونديــال األهداف الغزيرة، لكنَّ األســوأ لالتينيين هو الصدام القادم بين 

أولهمــا هو األجمــل حتى اآلن فــي مونديــال األهداف الغزيرة، لكنَّ األســوأ لالتينيين هو الصدام القادم بين 

كولومبيا وأصحاِب الضيافــة في ملحمٍة كرويٍة مرتقبة 
بدور الثمانية.

���������
وكانت المواجهة الثالثة قاسية على الالتينيين أيضًا بعدما 

���������
وكانت المواجهة الثالثة قاسية على الالتينيين أيضًا بعدما 
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وكانت المواجهة الثالثة قاسية على الالتينيين أيضًا بعدما ُأقِصَيت المكسيك مَن الطواحين الهولندية بهدفْين في 

وكانت المواجهة الثالثة قاسية على الالتينيين أيضًا بعدما ُأقِصَيت المكسيك مَن الطواحين الهولندية بهدفْين في 

اللحظاِت القاتلــة بفارق الخبرة والواقعيــة التي اتبعها 

المــدرب الهولندي فان خال ليخمَد الثورة المكســيكية، 

المــدرب الهولندي فان خال ليخمَد الثورة المكســيكية، ويؤهَل هولندا لُربع النهائي لمواجهة الحصان األسود في 

المــدرب الهولندي فان خال ليخمَد الثورة المكســيكية، ويؤهَل هولندا لُربع النهائي لمواجهة الحصان األسود في 

البطولة منتخب كوســتاريكا الذي واجَه اليونان في لقاء 

البطولة منتخب كوســتاريكا الذي واجَه اليونان في لقاء هو األضعف واألقل حضورًا جماهيريًا، لكنَّ كوســتاريكا 

البطولة منتخب كوســتاريكا الذي واجَه اليونان في لقاء هو األضعف واألقل حضورًا جماهيريًا، لكنَّ كوســتاريكا 

فعلت ما ُيشــبه المعجزة الكروية بوصولها دور الثمانية 

بين الكبار حتى وإْن كانت بركالت الحظ، مستغلًة ضعَف 

الفلســفة اليونانية التي كانت مخيبة بأداٍء باهٍت طوال 

المونديال، لتكــون ثامن منتخب أوروبي يودع البرازيل 

مــن أصــل 13 وصلــوا للنهائيات. وبهــذا يصبح موقف 

المنتخبات الالتينية أصعَب مما بدا عليه من قبل، فهل 

يا ترى يخــدُم الحظ منتخبــاِت أوروبا لتتحــّوَل بوصلُة 

اللقِب مــن أمريــكا الالتينية إلــى نهائي أوروبــي،، أم اللقِب مــن أمريــكا الالتينية إلــى نهائي أوروبــي،، أم 
المقولة  اللقِب مــن أمريــكا الالتينية إلــى نهائي أوروبــي،، أم ســـــــتتحقُق 
المقولة  اللقِب مــن أمريــكا الالتينية إلــى نهائي أوروبــي،، أم اللقِب مــن أمريــكا الالتينية إلــى نهائي أوروبــي،، أم ســـــــتتحقُق 
المقولة  اللقِب مــن أمريــكا الالتينية إلــى نهائي أوروبــي،، أم ســـــــتتحقُق 

المعهودة 
الحــديَد  يفلُّ  “ال 

المقولة  ســـــــتتحقُق 
الحــديَد  يفلُّ  “ال 

المقولة  ســـــــتتحقُق 

ال  إ
الحديد”..؟!
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الرياضية- 

عــاد المنتخب الهولندي لممارســة هوايته مــن جديد في 

هذا المونديــال، من خالل العودة بنتيجــة المباراة بعد أن 

يكون متأخرا في النتيجة، حدث هذا في المباراة االفتتاحية 

أمام اسبانيا، فبعد ان تقدمت اسبانيا بهدف، عاد المنتخب 

الهولندي وســحقها بخماســية تاريخية كانت سببا رئيسيا 

في توديع حامل اللقب للمونديال مبكرا، وتكرر نفس االمر 

امام منتخب استراليا بعد ان تقدم منتخب الكنغر بالنتيجة 

بهدفين مقابل هدف، لتدور الطواحين وتحقق الفوز بثالثة 

اهداف مقابــل هدفين، ورغم انها حققــت الفوز في ختام 

مباريات مجموعتها على تشــيلي بهدفين نظيفين، اال ان 

الســيناريو عاد مجددا في مباراة دور 16 والتي جمعتها مع 
المكسيك.

������������
ولــم تكن االمور جيدة للمنتخب الهولندي أمام المكســيك 

الــذي تقدم بهدف مع مطلع الشــوط الثانــي، واحتاج ابناء 

المدرب لويس فان غال الى ما قبل نهاية المباراة بدقيقتين 

إلدراك التعادل ومن ثم الى الوقت المحتســب بدل الضائع 
إلحراز هدف الفوز من ركلة جزاء.

البداية الصادمة لهولندا وابتعادها عن مستواها خاصة في 

الشوط االول جاء بفعل االصابة المبكرة لالعب وسطها دي 

يونج والذي يشكل رمانة ميزان في خط وسط الطواحين، 

وهو مــا ادى الى ارتباك في صفوف الهولنديين اســتثمره 

المكسيكيون وهددوا المرمى الهولندي بعدد من الهجمات 
الخطيرة.

����������
اضافة الى ذلك فان االجواء شديدة الحرارة والرطوبة العالية 

اثرت بشــكل اكبر على رفاق فان بيرسي، ولكن رب ضارة 

نافعة حيث اعترف المدرب لويس فان غال انه استثمر فترة 

توقف المباراة لشــرب المياه من اجــل تعديل خطة اللعب 

حتى جاء الفرج مع نهاية المباراة، وســاعده على ذلك خطأ 

المدرب المكسيكي في سحبه ألبرز نجوم المباراة جيوفاني 

دوس ســانتوس مســجل الهدف الوحيد للمكســيك والذي 

سهل مهمة العبي الدفاع الهولندي الذين كانوا مشغولين 

بمراقبته، مما اتاح لهم الفرصة للتحرر ومســاندة الوسط 

والهجوم مما ســاعد الهولنديين على شن هجمات متعددة 

في الشوط الثاني كان لها الحارس اوتشوا بالمرصاد، اال انه 

وقف عاجزا امام تسديدة شــنايدر الصاروخية ومن بعدها 
ضربة الجزاء التي سددها البديل هونتيالر.

هــذا الفوز المتأخر للهولنديين اوضح طموحهم الكبير من 

اجل الوصول الى النهائــي والظفر بالكأس العالمية للمرة 

االولــى في تاريخهــم، بعدمــا اخفقوا في ذلــك في ثالث 

مناســبات اعــوام 1974 و1978 و2010، اال انه يحتاج الى 

تخطي عقبة كوستاريكا العنيدة في الدور المقبل.
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المنتخب الكوســتاريكي اســتحق لقب الحصان 

االســود فــي هــذه البطولــة بعدما لــم يكن 
في دائرة الترشــيحات خاصــة وانه وقع في 

مجموعــة صعبة ضمت الــى جانبه ايطاليا 
وانجلترا واوروغواي، اال انه حقق المفاجأة 
فــي  المجموعــة  هــذه  كأول  وصعــد 

مفاجــأة مدوية، ليصطدم في دور 16 
بالمنتخب اليوناني في مباراة امتدت 

الى االشــواط االضافيــة ولم يتم 
حسمها اال بركالت الترجيح، حيث 

العــزم واالصرار  وضح خاللهــا 
الكوســتاريكي على صنع تاريخ 
جديــد لــه فــي كاس العالــم، 

فرغــم انه لعــب معظــم فترات 
الشــوط الثاني ناقصــا احد العبيه 

نتيجــة الطــرد وتلقى هــدف التعادل 
في الدقيقة 90، اال انه تماسك واستطاع 

الخروج باألشواط االضافية سلبية للوصول 

الى ركالت الترجيح التي ابتســمت له، لتضعه 
في مواجهة صعبة أمام المنتخب الهولندي.
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ويعتبر اللقــاء الهولنــدي الكوســتاريكي مواجهة من 

طراز خاص، بيــن منتخب يمتلك الخبــرة والعزيمة من 

اجل تحقيق حلمه فــي الحصول على بطولة كأس العالم، 

ومنتخب يطمــح لمواصلة مفاجآته المدويــة ولما ال تكون 

هذه المرة على حساب الهولنديين، ويملك الكوستاريكيين 

عدة اسلحة تجعلهم ندا قويا ابرزها المهاجم البارع جويل 

كامبــل، في المقابل فــان الهولنديين يعتمدون على تألق 

اريين روبين والذي يشــكل عالمة فارقة في قيادة الهجوم 

الهولندي، فلمن تكون الغلبة.. للخبرة ام الطموح ؟.
المباراة القادمة

هولنــدا – كوســتاريكا : الســبت 5-7-2014 الســاعة 11 
مساء

بالفلسطيني

سعيد حسنين
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ودع منتخــب الجزائــر مونديــال البرازيــل 
بشرف، ودعنا المونديال وتركنا نحن العرب 
بصمة على وثيقة كــرة القدم العالمية، لم 
تعد مشــاركة اي منتخب عربي لمجرد نيل 
شــرف المشــاركة بل لمقارعة الكبار، ومع 
قليــل من االيمــان بالنفــس كان باإلمكان 
تجاوز المانيا ورد االعتبار على المؤامرة التي 
ارتكبها هــذا المنتخب مع منتخب النمســا 
ضد الجزائر في مونديال 1982، لقد ســطر 
محاربو الصحراء امجاد الكرة العربية بأحرف 
نارية واجبروا العالم على االعتراف بالقدرات 
العربية في مالعب الكرة، هذا االداء الساحر 
سيفتح الباب على مزيد من التقدم والتطور 
لالعبــي العالــم العربي، وخاصــة من دول 
افريقيــا، فاالحتــراف لم يعــد يقتصر على 
العبي اوروبا وال جنوب امريكا، فهناك عالم 
اخر، عالم مقهور يعاني من االضطهاد قادر 

على بسط سيطرته في كل الميادين.
 وليس خافيا على احد بان الرياضي العربي 
يسير من انجاز الى انجاز ومن تطور الى اخر، 
والمطلوب من قيادات العالم العربي توفير 
ما يلزم لإلنســان العربي ليبدع في مجاله، 
وما من شك بان كرة القدم هي محط انظار 
العالــم على مــدار االيام وليــس فقط في 
البطوالت العالمية. والشيء بالشيء يذكر، 
فالنجــاح الذي حققه الفدائي الفلســطيني 
فــي بطولــة كأس التحــدي وتأهلــه الــى 
نهائيات كأس االمم االســيوية ســتكون له 
ابعاده على الكرة الفلســطينية التي يعيش 
شــعبها تحت ظلم االحتالل وقذارته، فهذا 
المونديال تزامن مع “خطف” المستوطنين 
الثالثــة واضــراب االســرى الفلســطينيين 
ومــع حلــول شــهر رمضــان الــذي يشــهد 
حملة عســكرية غير مســبوقة على شعبنا 
الفلســطيني في الضفة والقطاع، والكيان 
الصهيوني روج اعالميا بانه كيان مســكين 
يدافع عن نفسه من ارهاب الفلسطينيين، 
وكأن االرض الفلســطينية لم ُتسلب وكأن 
البيت الفلســطيني لم ُيهــدم وكأن الطفل 
الفلسطيني لم ُيسلب طفولته وكأن المرأة 
الفلسطينية لم تتعرض لالعتداءات، فأين 
نحن من نصرة قضيتنا وشعبنا اعالميا على 
االقــل؟ لمــاذا تحركت الوكالــة الصهيونية 
في العالم؟ رفعــوا علم الكيان الغاصب في 
معظم مباريات المونديال، ولماذا اســتدروا 
عطــف العالم مــع “المخطوفيــن” في حين 
نحــن الذين نكتــوي بنــار ارهابهــم، هذا 
االرهــاب المنظم مــن قبل جيش غاشــم 

واجهزة امنية ال تعرف معنى للرحمة.
 اعزائــي في ارجاء الوطن العربي... اعزائي 
يدخــل  مــكان...  كل  فــي  العالــم  احــرار 
المونديال مراحله الحاســمة ويقينا سيشد 
اليه االنظار اكثر واكثر في المرحلة المقبلة، 
فما علــى العــرب وعلى الفلســطينيين اال 
ان يعملــوا علــى تذكير العالــم  اجمع امام 
الكاميــرات بان فلســطين مغتصبــة وبأن 
شعبها ُيحرم من ابسط متطلبات الحياة وان 
االحتــالل يعتقل يوميا المئات وان االحتالل 
ينتهك حرامات البيــوت وان االحتالل يقتل 
االطفال والنســاء والشــيوخ ويهدم البيوت، 
واالنكى من ذلك يخطط لحرب شاملة على 
الفلسطينيين،، فيا احرار العالم هبوا للدفاع 
عن فلسطين وشعب فلسطين، هناك بعيدا 
فــي البرازيل مونديال كرة قدم وعندنا في 
فلســطين مونديال القتل والتشــريد، فهل 

من مجيب؟؟
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الرياضية- 

عــاد المنتخب الهولندي لممارســة هوايته مــن جديد في 

هذا المونديــال، من خالل العودة بنتيجــة المباراة بعد أن 

يكون متأخرا في النتيجة، حدث هذا في المباراة االفتتاحية 

أمام اسبانيا، فبعد ان تقدمت اسبانيا بهدف، عاد المنتخب 

الهولندي وســحقها بخماســية تاريخية كانت سببا رئيسيا 

في توديع حامل اللقب للمونديال مبكرا، وتكرر نفس االمر 

امام منتخب استراليا بعد ان تقدم منتخب الكنغر بالنتيجة 

بهدفين مقابل هدف، لتدور الطواحين وتحقق الفوز بثالثة 

اهداف مقابــل هدفين، ورغم انها حققــت الفوز في ختام 

مباريات مجموعتها على تشــيلي بهدفين نظيفين، اال ان 

الســيناريو عاد مجددا في مباراة دور 16 والتي جمعتها مع 
المكسيك.
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ولــم تكن االمور جيدة للمنتخب الهولندي أمام المكســيك 

الــذي تقدم بهدف مع مطلع الشــوط الثانــي، واحتاج ابناء 

المدرب لويس فان غال الى ما قبل نهاية المباراة بدقيقتين 

إلدراك التعادل ومن ثم الى الوقت المحتســب بدل الضائع 
إلحراز هدف الفوز من ركلة جزاء.

البداية الصادمة لهولندا وابتعادها عن مستواها خاصة في 

الشوط االول جاء بفعل االصابة المبكرة لالعب وسطها دي 

يونج والذي يشكل رمانة ميزان في خط وسط الطواحين، 

وهو مــا ادى الى ارتباك في صفوف الهولنديين اســتثمره 

المكسيكيون وهددوا المرمى الهولندي بعدد من الهجمات 
الخطيرة.

����������
اضافة الى ذلك فان االجواء شديدة الحرارة والرطوبة العالية 

اثرت بشــكل اكبر على رفاق فان بيرسي، ولكن رب ضارة 

نافعة حيث اعترف المدرب لويس فان غال انه استثمر فترة 

توقف المباراة لشــرب المياه من اجــل تعديل خطة اللعب 

حتى جاء الفرج مع نهاية المباراة، وســاعده على ذلك خطأ 

المدرب المكسيكي في سحبه ألبرز نجوم المباراة جيوفاني 

دوس ســانتوس مســجل الهدف الوحيد للمكســيك والذي 

سهل مهمة العبي الدفاع الهولندي الذين كانوا مشغولين 

بمراقبته، مما اتاح لهم الفرصة للتحرر ومســاندة الوسط 

والهجوم مما ســاعد الهولنديين على شن هجمات متعددة 

في الشوط الثاني كان لها الحارس اوتشوا بالمرصاد، اال انه 

وقف عاجزا امام تسديدة شــنايدر الصاروخية ومن بعدها 
ضربة الجزاء التي سددها البديل هونتيالر.

هــذا الفوز المتأخر للهولنديين اوضح طموحهم الكبير من 

اجل الوصول الى النهائــي والظفر بالكأس العالمية للمرة 

االولــى في تاريخهــم، بعدمــا اخفقوا في ذلــك في ثالث 

مناســبات اعــوام 1974 و1978 و2010، اال انه يحتاج الى 

تخطي عقبة كوستاريكا العنيدة في الدور المقبل.
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المنتخب الكوســتاريكي اســتحق لقب الحصان 

االســود فــي هــذه البطولــة بعدما لــم يكن 
في دائرة الترشــيحات خاصــة وانه وقع في 

مجموعــة صعبة ضمت الــى جانبه ايطاليا 
وانجلترا واوروغواي، اال انه حقق المفاجأة 
فــي  المجموعــة  هــذه  كأول  وصعــد 

مفاجــأة مدوية، ليصطدم في دور 16 
بالمنتخب اليوناني في مباراة امتدت 

الى االشــواط االضافيــة ولم يتم 
حسمها اال بركالت الترجيح، حيث 

العــزم واالصرار  وضح خاللهــا 
الكوســتاريكي على صنع تاريخ 
جديــد لــه فــي كاس العالــم، 

فرغــم انه لعــب معظــم فترات 
الشــوط الثاني ناقصــا احد العبيه 

نتيجــة الطــرد وتلقى هــدف التعادل 
في الدقيقة 90، اال انه تماسك واستطاع 

الخروج باألشواط االضافية سلبية للوصول 

الى ركالت الترجيح التي ابتســمت له، لتضعه 
في مواجهة صعبة أمام المنتخب الهولندي.
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ويعتبر اللقــاء الهولنــدي الكوســتاريكي مواجهة من 

طراز خاص، بيــن منتخب يمتلك الخبــرة والعزيمة من 

اجل تحقيق حلمه فــي الحصول على بطولة كأس العالم، 

ومنتخب يطمــح لمواصلة مفاجآته المدويــة ولما ال تكون 

هذه المرة على حساب الهولنديين، ويملك الكوستاريكيين 

عدة اسلحة تجعلهم ندا قويا ابرزها المهاجم البارع جويل 

كامبــل، في المقابل فــان الهولنديين يعتمدون على تألق 

اريين روبين والذي يشــكل عالمة فارقة في قيادة الهجوم 

الهولندي، فلمن تكون الغلبة.. للخبرة ام الطموح ؟.
المباراة القادمة

هولنــدا – كوســتاريكا : الســبت 5-7-2014 الســاعة 11 
مساء

بالفلسطيني

سعيد حسنين
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ودع منتخــب الجزائــر مونديــال البرازيــل 
بشرف، ودعنا المونديال وتركنا نحن العرب 
بصمة على وثيقة كــرة القدم العالمية، لم 
تعد مشــاركة اي منتخب عربي لمجرد نيل 
شــرف المشــاركة بل لمقارعة الكبار، ومع 
قليــل من االيمــان بالنفــس كان باإلمكان 
تجاوز المانيا ورد االعتبار على المؤامرة التي 
ارتكبها هــذا المنتخب مع منتخب النمســا 
ضد الجزائر في مونديال 1982، لقد ســطر 
محاربو الصحراء امجاد الكرة العربية بأحرف 
نارية واجبروا العالم على االعتراف بالقدرات 
العربية في مالعب الكرة، هذا االداء الساحر 
سيفتح الباب على مزيد من التقدم والتطور 
لالعبــي العالــم العربي، وخاصــة من دول 
افريقيــا، فاالحتــراف لم يعــد يقتصر على 
العبي اوروبا وال جنوب امريكا، فهناك عالم 
اخر، عالم مقهور يعاني من االضطهاد قادر 

على بسط سيطرته في كل الميادين.
 وليس خافيا على احد بان الرياضي العربي 
يسير من انجاز الى انجاز ومن تطور الى اخر، 
والمطلوب من قيادات العالم العربي توفير 
ما يلزم لإلنســان العربي ليبدع في مجاله، 
وما من شك بان كرة القدم هي محط انظار 
العالــم على مــدار االيام وليــس فقط في 
البطوالت العالمية. والشيء بالشيء يذكر، 
فالنجــاح الذي حققه الفدائي الفلســطيني 
فــي بطولــة كأس التحــدي وتأهلــه الــى 
نهائيات كأس االمم االســيوية ســتكون له 
ابعاده على الكرة الفلســطينية التي يعيش 
شــعبها تحت ظلم االحتالل وقذارته، فهذا 
المونديال تزامن مع “خطف” المستوطنين 
الثالثــة واضــراب االســرى الفلســطينيين 
ومــع حلــول شــهر رمضــان الــذي يشــهد 
حملة عســكرية غير مســبوقة على شعبنا 
الفلســطيني في الضفة والقطاع، والكيان 
الصهيوني روج اعالميا بانه كيان مســكين 
يدافع عن نفسه من ارهاب الفلسطينيين، 
وكأن االرض الفلســطينية لم ُتسلب وكأن 
البيت الفلســطيني لم ُيهــدم وكأن الطفل 
الفلسطيني لم ُيسلب طفولته وكأن المرأة 
الفلسطينية لم تتعرض لالعتداءات، فأين 
نحن من نصرة قضيتنا وشعبنا اعالميا على 
االقــل؟ لمــاذا تحركت الوكالــة الصهيونية 
في العالم؟ رفعــوا علم الكيان الغاصب في 
معظم مباريات المونديال، ولماذا اســتدروا 
عطــف العالم مــع “المخطوفيــن” في حين 
نحــن الذين نكتــوي بنــار ارهابهــم، هذا 
االرهــاب المنظم مــن قبل جيش غاشــم 

واجهزة امنية ال تعرف معنى للرحمة.
 اعزائــي في ارجاء الوطن العربي... اعزائي 
يدخــل  مــكان...  كل  فــي  العالــم  احــرار 
المونديال مراحله الحاســمة ويقينا سيشد 
اليه االنظار اكثر واكثر في المرحلة المقبلة، 
فما علــى العــرب وعلى الفلســطينيين اال 
ان يعملــوا علــى تذكير العالــم  اجمع امام 
الكاميــرات بان فلســطين مغتصبــة وبأن 
شعبها ُيحرم من ابسط متطلبات الحياة وان 
االحتــالل يعتقل يوميا المئات وان االحتالل 
ينتهك حرامات البيــوت وان االحتالل يقتل 
االطفال والنســاء والشــيوخ ويهدم البيوت، 
واالنكى من ذلك يخطط لحرب شاملة على 
الفلسطينيين،، فيا احرار العالم هبوا للدفاع 
عن فلسطين وشعب فلسطين، هناك بعيدا 
فــي البرازيل مونديال كرة قدم وعندنا في 
فلســطين مونديال القتل والتشــريد، فهل 

من مجيب؟؟
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قــال جندية بأنه 
وصــل المحافظــات 

فــي مهمة  الشــمالية 
نجوم  لقيــادة  وطنية 

الفدائي في مشوارهم 
كأس  لبطولــة  ي اســتعدادا  لتحد ي ا لتحد ا

األخيــرة المؤهلة إلــى نهائيات كأس أمم أســيا،ومنذ األخيــرة المؤهلة إلــى نهائيات كأس أمم أســيا،ومنذ 
لحظــة البداية وضــع كل ُجهــده وتفكيره بمســاعدة هــده وتفكيره بمســاعدة 
الجهاز الفني على إعداد الالعبين وتجهيزهم، وتكوين الجهاز الفني على إعداد الالعبين وتجهيزهم، وتكوين 
النــواة المميزة التي يقف خلفها جميع أطياف الشــعب النــواة المميزة التي يقف خلفها جميع أطياف الشــعب 
الفلســطيني،ومع انتهــاء المعســكر المعــد للفريــق الفلســطيني،ومع انتهــاء المعســكر المعــد للفريــق 
ولحاقــي بهم إلى مــكان انعقاد البطولــة وضعنا جل ولحاقــي بهم إلى مــكان انعقاد البطولــة وضعنا جل 
اهتمامنا ووحدنــا الطاقات من أجل الظفر بالكأس وال اهتمامنا ووحدنــا الطاقات من أجل الظفر بالكأس وال 

شيء غيره.
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واوضح جنديه بأن هنالك الكثير من األمور التي ترتبت واوضح جنديه بأن هنالك الكثير من األمور التي ترتبت 
على الشــعور بأنهم في الطريق لتحقيق اللقب،كانت على الشــعور بأنهم في الطريق لتحقيق اللقب،كانت 
بدايتهــا عندما حققنا الفوز في مباراة قيرغيزســتان، بدايتهــا عندما حققنا الفوز في مباراة قيرغيزســتان، 
تالهــا الفوز بثنائيــة، وفــى المباراة األخيــرة خرجنا تالهــا الفوز بثنائيــة، وفــى المباراة األخيــرة خرجنا 
بتعادل سلبي لم يفقدنا األمل،حتى تأهلنا بعدها إلى بتعادل سلبي لم يفقدنا األمل،حتى تأهلنا بعدها إلى 
الدور الثاني في البطولة ،ازداد الشــعور كثيرًا عندما  عندما 
بتعادل سلبي لم يفقدنا األمل،حتى تأهلنا بعدها إلى 
الدور الثاني في البطولة ،ازداد الشــعور كثيرًا عندما 
بتعادل سلبي لم يفقدنا األمل،حتى تأهلنا بعدها إلى بتعادل سلبي لم يفقدنا األمل،حتى تأهلنا بعدها إلى 
الدور الثاني في البطولة ،ازداد الشــعور كثيرًا عندما 
بتعادل سلبي لم يفقدنا األمل،حتى تأهلنا بعدها إلى 

وصلنا بالفريق إلى نصف النهائي ومن ثم وصلنا إلى وصلنا بالفريق إلى نصف النهائي ومن ثم وصلنا إلى 
النهائي،حتى جاءت لحظة تحقيق ذلك الشــعور مع النهائي،حتى جاءت لحظة تحقيق ذلك الشــعور مع 
تسجيل أشرف نعمان لهدف الظفر بالبطولة والذي تسجيل أشرف نعمان لهدف الظفر بالبطولة والذي 

أدخل الفرحة على قلوب كل الفلسطينيين. 
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“الســجود شــكرًا هللا، الحمد اهللا” هــي ردة الفعل  هللا، الحمد اهللا” هــي ردة الفعل 
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“الســجود شــكرًا هللا، الحمد اهللا” هــي ردة الفعل 
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األولى التي قمت بها عقــب إطالق صافرة نهاية األولى التي قمت بها عقــب إطالق صافرة نهاية 
اللقــاء، ويتابــع جندية: “هي لحظات لن أنســاها اللقــاء، ويتابــع جندية: “هي لحظات لن أنســاها 
ســتبقى محفورة في ذاكرتي،حققت األولى في ســتبقى محفورة في ذاكرتي،حققت األولى في 
البطولة العربية،تكررت في الثانية اآلن،سنسعى البطولة العربية،تكررت في الثانية اآلن،سنسعى 

إلى تكرارها في المستقبل القريب،ألن هنالك شعب ورائنا 
ينتظــر المزيد مــن تلك اللحظات ليدخــل قلوبهم الفرحة 
التي هي غائبة عنهم بفعل االحتالل،سندخلها عن طريق 

الرياضة فهي بوابة الفرحة دائمًا للشعب الفلسطيني”.
التي هي غائبة عنهم بفعل االحتالل،سندخلها عن طريق 

الرياضة فهي بوابة الفرحة دائمًا للشعب الفلسطيني”.
التي هي غائبة عنهم بفعل االحتالل،سندخلها عن طريق 
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وأوضــح جندية بأن “طبيعة اإلنســان المجتهد تتطلب منه 
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وأوضــح جندية بأن “طبيعة اإلنســان المجتهد تتطلب منه 
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أن يضحــى من أجل هدفه، وهذا ما حصل بالفعل مع وجود 
مهمة ليست بالسهلة،الن النجاح ال يأتي من فراغ بل يحتاج 
الكثير من البــذل والعطاء والتحدي مــن أجل تحقيقه،حتى 
تكون هنالك لــذة االنتصار،لذلك كان لزامًا علينا أن شــكر 
الكثير من البــذل والعطاء والتحدي مــن أجل تحقيقه،حتى 
تكون هنالك لــذة االنتصار،لذلك كان لزامًا علينا أن شــكر 
الكثير من البــذل والعطاء والتحدي مــن أجل تحقيقه،حتى 

الكل الفلســطيني وكل من ســاهم ولو بالشيء القليل في 
ادخال الفرحة في قلوب أبناء شعبنا”.

وعــن االســتعدادات لنهائيــات أمم أســيا بّيــن جندية بأنه 
وعنــد وصولهــم إلــى المحافظــات الشــمالية عائدين من 
المالديف،تحــدث معهــم رئيــس االتحــاد اللــواء جبريــل 
الرجــوب بانه ســيوفر كافة اإلمكانيــات واللــوازم الخاصة 
بالمنتخب خالل المشاركة القادمة،وسيوفر لهم العديد من 
المعســكرات الخارجية واللقاءات الودية حتى يتم تشــريف 

الكرة الفلسطينية في أول مشاركة ببطولة أمم آسيا.
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وفــي رده علــى ســؤالنا عــن بعــض المواقــف الطريفــة 
والكواليس،أجــاب جندية بان “األجــواء العامة للبعثة كانت 
تعمها الفرحة والسرور، وبوجود مجموعة مميزة من الالعبين 
الذين أضافوا رونقًا خاصًا خالل الجلسات والمسامرات، كانت 
الفكاهــة واأللفة والمرح موجــودة بيننا،وهنالك الكثير من 
المواقــف التي ال تنســى منها جماهير دولــة المالديف التي 
ساندتنا منذ بداية البطولة ألخرها،وكانوا لنا عونًا ومعينًا في 
المواقــف التي ال تنســى منها جماهير دولــة المالديف التي 
ساندتنا منذ بداية البطولة ألخرها،وكانوا لنا عونًا ومعينًا في 
المواقــف التي ال تنســى منها جماهير دولــة المالديف التي 

الكثير من المواقف وأثبتوا حبهم وعشــقهم للفلسطينيين، 
وهنالــك أيضــا موقف طريف آخــر حيث كنا نتنقــل ما بين 
المالعــب وكذلك فــي طلعاتنا الخاصة، نحــن وجميع أفراد 
البعثة عبر قارب يســير في نهر مائي ما بين الفندق وأرجاء 
المدينة،حيــث كان يقلنــا القــارب مــن مكان الســكن إلى 
المالعــب التي كنا نخوض عليها مباريــات البطولة والعودة 
منها،وأثناء المسير كانت المواقف الطريفة والفكاهة تطغى 
على األجواء العامة، وموقف أخر ال ينسى وخالل أول لقاء لنا 
في البطولة هو قدوم مدرب ميانمار “أفراموفيتش” تجاهي 

أنــا وزميلي رمزي صالح الذي تذكرنا بعد مرور أكثر من 15 
ســنة على البطولة العربية التــي كان حينها مدربًا لمنتخب 
أنــا وزميلي رمزي صالح الذي تذكرنا بعد مرور أكثر من 15 
ســنة على البطولة العربية التــي كان حينها مدربًا لمنتخب 
أنــا وزميلي رمزي صالح الذي تذكرنا بعد مرور أكثر من 15 

الكويت وقام بمصافحتنا بموقف لن ننســاه خالل مشوارنا 
الرياضي.
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وباالنتقــال للحديث حول كأس العالــم الجارية احداثها االن 
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وباالنتقــال للحديث حول كأس العالــم الجارية احداثها االن 
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فــي البرازيل وخروج عــدة منتخبات كبيرة، أكــد جندية أن 
“ذلــك يعود إلــى الكثير مــن العوامل، اهمهــا ان الدوريات 
األوروبية وخاصة اإلســبانية واإلنجليزية وغيرها لم تنته إال 
قبل فترة قليلة من انطــالق المونديال، وضغط الكثير من 
البطــوالت األوربية الكبــرى مثل دوري أبطــال أوروبا الذي 
تزامن مع خوض أندية تلك الدول لبطوالتهم المحلية، ولم 
تأخذ المنتخبات الفرصة الكافية والوافية من أجل إعداد جيد 
للبطولة، وكان اإلرهاق البدني والنفســي هو العامل األبرز 
علــى العبي تلك المنتخبات وهو مــا ظهر من خالل أدائهم 
المتواضع، اضافة الى تطور مستوى المنتخبات األخرى التي 
فرضت بقاءهــا رغم التفاوت في اإلمكانيــات، إال أنه تأهل 
من اســتحق التأهل وخرج من لم تكــن أوضاعه وترتيباته 

للمونديال على مايرام”.
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وتطرق جندية الى المنتخب الذي يفضله في الكرة العالمية، 
فقال “المنتخب اإليطالي هــو الفريق المفضل لي، وحزنت 
علــى خروجه مــن البطولة بهــذه الطريقة”، وحــول العبه 
المفضل فكان العب وســط الطليــان “بيرلو”، والعب فريق 
كولومبيــا خاميس رودريغيز الذي لفت األنظار خالل أحداث 
البطولة، والمدرب المفضل مــدرب منتخب المانيا “يواكيم 
لوف” و”خليلوزتش” مدرب المنتخب الجزائري، حيث يفضل 

األول لتكتيكه، والثاني لجرأته.
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وعن االستفادة التدريبية من خالل متابعته للمونديال على 
المستوى الشــخصي، أوضح “هنالك الكثير من التطور في 
العالم التدريبي،ومع كل متابعة لها فائدة جديدة،حيث شهدنا 
خطط مباريــات جديدة،وتطــور األداء التكتيكي والخططي 
لالعبين، وطرق التعامل مع المباريات في األوقات الحساسة 

واستخدام الورقات الرابحة في الوقت المناسب”.
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هي ليلة ذهبية، عاشها الكل الفلسطيني، كبار وصغار، 
رياضي وغير رياضي، إنها ليلة التتويج ببطولة كأس 

هي ليلة ذهبية، عاشها الكل الفلسطيني، كبار وصغار، 
رياضي وغير رياضي، إنها ليلة التتويج ببطولة كأس 

هي ليلة ذهبية، عاشها الكل الفلسطيني، كبار وصغار، 

التحدي، التي ظفر بها منتخب الفدائي الفلسطيني،الكل 
كان له البصمة في ذلك اإلنجاز الغير مسبوق، ويعتبر هذا 

االنجاز هو الثالث لمساعد المدير الفني والالعب السابق 
للمنتخب صائب جندية،حيث شارك في إنجاز برونزية 

البطولة العربية وبرونزية منتخب الشواطيء،واآلن بطولة 
للمنتخب صائب جندية،حيث شارك في إنجاز برونزية 

البطولة العربية وبرونزية منتخب الشواطيء،واآلن بطولة 
للمنتخب صائب جندية،حيث شارك في إنجاز برونزية 

التحدي المؤهلة لكأس أمم آسيا.
البطولة العربية وبرونزية منتخب الشواطيء،واآلن بطولة 

التحدي المؤهلة لكأس أمم آسيا.
البطولة العربية وبرونزية منتخب الشواطيء،واآلن بطولة 

“الرياضية” حرصت على لقاء الكابتن صائب جندية 
بعد هذا االنجاز الكبير لالطالع على العديد من الكواليس 

والمواقف.
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مونديال 
البرازيل
مونديال 
البرازيل
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دخلت أغلب األنديــة في قطاع غزة 

في فترة اإلعداد اســتعدادا للموسم 

الكــروي المزمــع انطالقــه يوم 12 

ســبتمبر القادم ، في موســم جديد 

تســعى من خالله األندية للمنافسة 

بقوة على لقب الدوري كما حدث في 

الموسم الماضى من منافسة شرسة 

منذ الجولــة األولي وحتــى األخيرة، 

ولكن هذه الفترة اإلعدادية ستكون 

األســاس التــي تبني عليهــا الفرق 

طموحاتها وأهدافها ومشــوارها في 

بطولة الدوري ال سيما اإلعداد البدني 

والخططــي  والمهــارى  والنفســي 

الذي يعتبر بمثابة الوسيلة لتحقيق 

البطوالت واللياقة البدنية التي تمثل 

وقودا لالعبين في الموسم القادم.

معيقات كثيرة تقــف أمام المدربين 

في فترة اإلعداد نظرا لقلة المالعب 

إلى  التدريبيــة، إضافة  واإلمكانيات 

التوقيــت الضيــق أمــام المدربيــن 

والذي يتخلله شهر رمضان المبارك، 

وال تقف عقبات اعداد الالعبين عند 

هذا الحد بل تصل إلى أسباب أخرى 

خاصة بالالعبين تتمثل في االلتزام 

واالســتفادة القصوى مــن الجرعات 

التدريبية اليومية، وااللتزام بالتغذية 

الصحيحة والنوم بشكل مبكر حتى 

يتســنى لالعــب أن يقــوم بعمليــة 

االستشــفاء بالشــكل الصحيح دون 

إرهاق أو تعب او جهد او حمل زائد. 
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مع بداية الموسم تتشابه المستويات 

ويتقــارب األداء الفنــي والبدني لها، 

فتطغــى نتائج التعــادل بين الفرق 

وتغيب األهداف وهو خير دليل على 

العمليــة التقليديــة لفتــرة اإلعداد 

األساسية وتنفيذ خطط اللعب.

ولــم تكن هــذه المرحلــة تلقى في 

الماضي االهتمام المناسب . وكانت 

مدتهــا تتــراوح بين 3 و 4 أســابيع , 

اما في الكرة الحديثة وبعد دراســات 

وأبحاث طويلة عرفت لهذه المرحلة 

مــن قبل المدربيــن دون النظر إلى 

اإلبداع والبحث عــن جديد التدريب 

في كرة القدم أو خوض هذه الفترة 

بما يتناســب مع العبينا المصنفين 

بالمستوى المتوسط، فقوة اإلعداد 

تنعكس على الفرق طوال الموسم 

وتعطــى أثــرا قويا ونتائــج مذهلة 

وتنجح هذه الفترة بالشكل العلمي 

والعملــي الصحيح بتفاعل قوى من 
الالعبين. 
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يغفــل بعــض المدربيــن االهتمام 

بأهم عناصر اإلعــداد وهو االعداد 

النفســي، فــال اعــداد بدنــى دون 

خططــى وال خططــى دون نفســى 

وال نجــاح لهذه العناصــر إال بوجود 

اإلعــداد النفســي الــذي يعتبر من 

أهم العناصر في العملية التدريبية، 

فظهر ذلك جليــا على الالعبين في 

الموســم الماضــي، حيــث أظهرت 

لغة األرقــام الخاصة باألهداف خلال 

واضحــا لفــرق الشــباب التــي غاب 

عنها عنصر التوازن وظهرت ظاهرة 

االنهيار واســتقبال األهداف بشكل 

غير طبيعى وهو ســبب يرجع خلفه 

عدم االعداد النفســي الجيد ال سيما 

عــدم وجــود متخصصيــن مــع كل 
فريق من الفرق الغزية.
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مرحلــة  مــن  األساســي  والغــرض 

االعــداد والتكويــن هو رفــع لياقة 

الالعب البدنية (القــوة .. التحميل.. 

السرعة.. المرونة.. المهارة) وإعداده 

إعدادًا بدنيًا كامًال. كذك المساهمة 

نســبيًا - وابتداء مــن النصف الثاني 

مــن المرحلة - فــي إعــداد الالعب 

مــن المرحلة - فــي إعــداد الالعب إعــدادًا فنيــًا مــن حيــث المهــارات 

مــن المرحلة - فــي إعــداد الالعب إعــدادًا فنيــًا مــن حيــث المهــارات 

البرامــج  لهــا  ووضعــت  اهميتهــا 

والتدريبــات الحديثــة وطالت مدتها 

الــى 4 او 6 أســابيع , تبدأ بعد نهاية 

مرحلة االنتقال والترويح , وتســتمر 
حتى بداية االعداد للمباريات.
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تجبــر الظــروف المعيشــية لالعبى 

قطاع غزة عــدم االهتمام بالتغذية 

الصحيحة وخاصــة في فترة اإلعداد 

للبطوالت، فهي تمثل أهم العناصر 

في عملية االستشــفاء واالســتفادة 

القصــوى مــن الجرعــات التدريبية 

وال المتعددة، فالالعبون ال حول لهم وال المتعددة، فالالعبون ال حول لهم وال 
قوة في هذه اإلشكالية نظرا للمبالغ 

الالعبون  التــي يتالقاهــا  الرمزيــة 

مــن أنديتهم والتــي ال تمكنهم من 

االهتمام بالشكل المطلوب بالتغذية 

السليمة التي تتضمن كافة العناصر 
الغذائية. 

ما ينقص الالعبــون في هذه الفترة 

استكماال للعنصر السابق هو الراحة 

الســلبية التــي يحتاجهــا الالعبــون 

وخاصــة في فترة الليل التي تشــهد 

دورة فســيلوجية كاملة يستفيد بها 

الجسم، ولكن السهر وعدم االستقرار 

المحلــي ُيجبر الالعبيــن على النوم 

متأخــرا والســهر وهــو مــا ينعكس 

بالســلب علــى أدائهــم ويقلــل من 

اســتفادتهم من الجرعات التدريبية 
ويسبب االرق واإلرهاق.
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ُتسيطر حالة ســلبية على الالعبين 
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ُتسيطر حالة ســلبية على الالعبين 
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في مثل هذه الفتــرات نظرا للوضع 

الرياضــي المحيــط بهــم واالشــبه 

اتبــاع  بوضــع العبيــن هــواة دون 

القواعد االساسية والنظام التدريبي 

الذي يخضع إليه الالعبون المحترفين 

اللذيــن يقومــون بعمــل شــاق في 

الفتــرة، ولكــن العبــو  مثــل هــذه 

غــزة يخوضــون هذه الفترة بشــكل 

ترفيهيى دون جدية بعيدا عن نظام 

االحتراف وهو ســبب ال يمكن اغفاله 

خاصة عــدم وجــود دورى محترفين 
في المحافظات الجنوبية. 
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والمســاحات  المالعــب  غيــاب  إن 

المعشــبة لخــوض فتــرات االعــداد 

لــدى اغلب االنديــة الغزية يســبب 

ارق للمدربيــن ولالعبين ايضا وهم 

العنصر االكثر تضررا من هذه الحالة 

السلبية، فاإلمكانيات والمالعب هي 

عنصــر ال يمكن اغفاله فــي عملية 

االعــداد وخاصــة أن بعــض األندية 

تضطر للحــل البديل عن عدم توفر 

المالعب المعشــبة لها وخوض فترة 

االعداد على المالعب الصلبة وهو ما 

يســبب االصابات واإلرهاق لالعبين 

قبل بداية الموسم وينعكس بالسلب 

على الالعبيــن اللذين تظهر عليهم 

االصابات في بداية الموســم وتظل 

مالزمة لهم حتى نهايته ال سيما عدم 

وجود اهتمــام طبى يعالج االصابات 

الرياضية بالشكل الصحيح والسريع 
حسب الطرق المتبعة عالميا.

ومــع هذه األســباب والمعيقات التي 

تقــف أمام المدربيــن والالعبين في 

فتــرة اإلعــداد تبقــي الخالصة في 

أيــدى بعــض المدربيــن المحنكين 

الذين تمكنهم قدراتهم من التكيف 

مــع األجــواء المحيطــة ووضع خطة 

تدريبيــة تناســب حــاالت وأوضــاع 

الالعبين والبيئــة المحيطة، والتميز 

في ذلك يعطى انعكاســا وتميزا في 

االستحقاقات القادمة وخاصة بطولة 
دورى كرة القدم القادمة.
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مونديال 
البرازيل
مونديال 
البرازيل

الرياضية – محمد الدلو����������������������������������������������������

�����
�������

قــال جندية بأنه 
وصــل المحافظــات 

فــي مهمة  الشــمالية 
نجوم  لقيــادة  وطنية 

الفدائي في مشوارهم 
كأس  لبطولــة  ي اســتعدادا  لتحد ي ا لتحد ا

األخيــرة المؤهلة إلــى نهائيات كأس أمم أســيا،ومنذ األخيــرة المؤهلة إلــى نهائيات كأس أمم أســيا،ومنذ 
لحظــة البداية وضــع كل ُجهــده وتفكيره بمســاعدة هــده وتفكيره بمســاعدة 
الجهاز الفني على إعداد الالعبين وتجهيزهم، وتكوين الجهاز الفني على إعداد الالعبين وتجهيزهم، وتكوين 
النــواة المميزة التي يقف خلفها جميع أطياف الشــعب النــواة المميزة التي يقف خلفها جميع أطياف الشــعب 
الفلســطيني،ومع انتهــاء المعســكر المعــد للفريــق الفلســطيني،ومع انتهــاء المعســكر المعــد للفريــق 
ولحاقــي بهم إلى مــكان انعقاد البطولــة وضعنا جل ولحاقــي بهم إلى مــكان انعقاد البطولــة وضعنا جل 
اهتمامنا ووحدنــا الطاقات من أجل الظفر بالكأس وال اهتمامنا ووحدنــا الطاقات من أجل الظفر بالكأس وال 

شيء غيره.

��������������
واوضح جنديه بأن هنالك الكثير من األمور التي ترتبت واوضح جنديه بأن هنالك الكثير من األمور التي ترتبت 
على الشــعور بأنهم في الطريق لتحقيق اللقب،كانت على الشــعور بأنهم في الطريق لتحقيق اللقب،كانت 
بدايتهــا عندما حققنا الفوز في مباراة قيرغيزســتان، بدايتهــا عندما حققنا الفوز في مباراة قيرغيزســتان، 
تالهــا الفوز بثنائيــة، وفــى المباراة األخيــرة خرجنا تالهــا الفوز بثنائيــة، وفــى المباراة األخيــرة خرجنا 
بتعادل سلبي لم يفقدنا األمل،حتى تأهلنا بعدها إلى بتعادل سلبي لم يفقدنا األمل،حتى تأهلنا بعدها إلى 
الدور الثاني في البطولة ،ازداد الشــعور كثيرًا عندما  عندما 
بتعادل سلبي لم يفقدنا األمل،حتى تأهلنا بعدها إلى 
الدور الثاني في البطولة ،ازداد الشــعور كثيرًا عندما 
بتعادل سلبي لم يفقدنا األمل،حتى تأهلنا بعدها إلى بتعادل سلبي لم يفقدنا األمل،حتى تأهلنا بعدها إلى 
الدور الثاني في البطولة ،ازداد الشــعور كثيرًا عندما 
بتعادل سلبي لم يفقدنا األمل،حتى تأهلنا بعدها إلى 

وصلنا بالفريق إلى نصف النهائي ومن ثم وصلنا إلى وصلنا بالفريق إلى نصف النهائي ومن ثم وصلنا إلى 
النهائي،حتى جاءت لحظة تحقيق ذلك الشــعور مع النهائي،حتى جاءت لحظة تحقيق ذلك الشــعور مع 
تسجيل أشرف نعمان لهدف الظفر بالبطولة والذي تسجيل أشرف نعمان لهدف الظفر بالبطولة والذي 

أدخل الفرحة على قلوب كل الفلسطينيين. 

�������������
“الســجود شــكرًا هللا، الحمد اهللا” هــي ردة الفعل  هللا، الحمد اهللا” هــي ردة الفعل 

�������������
“الســجود شــكرًا هللا، الحمد اهللا” هــي ردة الفعل 
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األولى التي قمت بها عقــب إطالق صافرة نهاية األولى التي قمت بها عقــب إطالق صافرة نهاية 
اللقــاء، ويتابــع جندية: “هي لحظات لن أنســاها اللقــاء، ويتابــع جندية: “هي لحظات لن أنســاها 
ســتبقى محفورة في ذاكرتي،حققت األولى في ســتبقى محفورة في ذاكرتي،حققت األولى في 
البطولة العربية،تكررت في الثانية اآلن،سنسعى البطولة العربية،تكررت في الثانية اآلن،سنسعى 

إلى تكرارها في المستقبل القريب،ألن هنالك شعب ورائنا 
ينتظــر المزيد مــن تلك اللحظات ليدخــل قلوبهم الفرحة 
التي هي غائبة عنهم بفعل االحتالل،سندخلها عن طريق 

الرياضة فهي بوابة الفرحة دائمًا للشعب الفلسطيني”.
التي هي غائبة عنهم بفعل االحتالل،سندخلها عن طريق 

الرياضة فهي بوابة الفرحة دائمًا للشعب الفلسطيني”.
التي هي غائبة عنهم بفعل االحتالل،سندخلها عن طريق 
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وأوضــح جندية بأن “طبيعة اإلنســان المجتهد تتطلب منه 
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وأوضــح جندية بأن “طبيعة اإلنســان المجتهد تتطلب منه 
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أن يضحــى من أجل هدفه، وهذا ما حصل بالفعل مع وجود 
مهمة ليست بالسهلة،الن النجاح ال يأتي من فراغ بل يحتاج 
الكثير من البــذل والعطاء والتحدي مــن أجل تحقيقه،حتى 
تكون هنالك لــذة االنتصار،لذلك كان لزامًا علينا أن شــكر 
الكثير من البــذل والعطاء والتحدي مــن أجل تحقيقه،حتى 
تكون هنالك لــذة االنتصار،لذلك كان لزامًا علينا أن شــكر 
الكثير من البــذل والعطاء والتحدي مــن أجل تحقيقه،حتى 

الكل الفلســطيني وكل من ســاهم ولو بالشيء القليل في 
ادخال الفرحة في قلوب أبناء شعبنا”.

وعــن االســتعدادات لنهائيــات أمم أســيا بّيــن جندية بأنه 
وعنــد وصولهــم إلــى المحافظــات الشــمالية عائدين من 
المالديف،تحــدث معهــم رئيــس االتحــاد اللــواء جبريــل 
الرجــوب بانه ســيوفر كافة اإلمكانيــات واللــوازم الخاصة 
بالمنتخب خالل المشاركة القادمة،وسيوفر لهم العديد من 
المعســكرات الخارجية واللقاءات الودية حتى يتم تشــريف 

الكرة الفلسطينية في أول مشاركة ببطولة أمم آسيا.
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وفــي رده علــى ســؤالنا عــن بعــض المواقــف الطريفــة 
والكواليس،أجــاب جندية بان “األجــواء العامة للبعثة كانت 
تعمها الفرحة والسرور، وبوجود مجموعة مميزة من الالعبين 
الذين أضافوا رونقًا خاصًا خالل الجلسات والمسامرات، كانت 
الفكاهــة واأللفة والمرح موجــودة بيننا،وهنالك الكثير من 
المواقــف التي ال تنســى منها جماهير دولــة المالديف التي 
ساندتنا منذ بداية البطولة ألخرها،وكانوا لنا عونًا ومعينًا في 
المواقــف التي ال تنســى منها جماهير دولــة المالديف التي 
ساندتنا منذ بداية البطولة ألخرها،وكانوا لنا عونًا ومعينًا في 
المواقــف التي ال تنســى منها جماهير دولــة المالديف التي 

الكثير من المواقف وأثبتوا حبهم وعشــقهم للفلسطينيين، 
وهنالــك أيضــا موقف طريف آخــر حيث كنا نتنقــل ما بين 
المالعــب وكذلك فــي طلعاتنا الخاصة، نحــن وجميع أفراد 
البعثة عبر قارب يســير في نهر مائي ما بين الفندق وأرجاء 
المدينة،حيــث كان يقلنــا القــارب مــن مكان الســكن إلى 
المالعــب التي كنا نخوض عليها مباريــات البطولة والعودة 
منها،وأثناء المسير كانت المواقف الطريفة والفكاهة تطغى 
على األجواء العامة، وموقف أخر ال ينسى وخالل أول لقاء لنا 
في البطولة هو قدوم مدرب ميانمار “أفراموفيتش” تجاهي 

أنــا وزميلي رمزي صالح الذي تذكرنا بعد مرور أكثر من 15 
ســنة على البطولة العربية التــي كان حينها مدربًا لمنتخب 
أنــا وزميلي رمزي صالح الذي تذكرنا بعد مرور أكثر من 15 
ســنة على البطولة العربية التــي كان حينها مدربًا لمنتخب 
أنــا وزميلي رمزي صالح الذي تذكرنا بعد مرور أكثر من 15 

الكويت وقام بمصافحتنا بموقف لن ننســاه خالل مشوارنا 
الرياضي.
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وباالنتقــال للحديث حول كأس العالــم الجارية احداثها االن 
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وباالنتقــال للحديث حول كأس العالــم الجارية احداثها االن 
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فــي البرازيل وخروج عــدة منتخبات كبيرة، أكــد جندية أن 
“ذلــك يعود إلــى الكثير مــن العوامل، اهمهــا ان الدوريات 
األوروبية وخاصة اإلســبانية واإلنجليزية وغيرها لم تنته إال 
قبل فترة قليلة من انطــالق المونديال، وضغط الكثير من 
البطــوالت األوربية الكبــرى مثل دوري أبطــال أوروبا الذي 
تزامن مع خوض أندية تلك الدول لبطوالتهم المحلية، ولم 
تأخذ المنتخبات الفرصة الكافية والوافية من أجل إعداد جيد 
للبطولة، وكان اإلرهاق البدني والنفســي هو العامل األبرز 
علــى العبي تلك المنتخبات وهو مــا ظهر من خالل أدائهم 
المتواضع، اضافة الى تطور مستوى المنتخبات األخرى التي 
فرضت بقاءهــا رغم التفاوت في اإلمكانيــات، إال أنه تأهل 
من اســتحق التأهل وخرج من لم تكــن أوضاعه وترتيباته 

للمونديال على مايرام”.

�����
وتطرق جندية الى المنتخب الذي يفضله في الكرة العالمية، 
فقال “المنتخب اإليطالي هــو الفريق المفضل لي، وحزنت 
علــى خروجه مــن البطولة بهــذه الطريقة”، وحــول العبه 
المفضل فكان العب وســط الطليــان “بيرلو”، والعب فريق 
كولومبيــا خاميس رودريغيز الذي لفت األنظار خالل أحداث 
البطولة، والمدرب المفضل مــدرب منتخب المانيا “يواكيم 
لوف” و”خليلوزتش” مدرب المنتخب الجزائري، حيث يفضل 

األول لتكتيكه، والثاني لجرأته.
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وعن االستفادة التدريبية من خالل متابعته للمونديال على 
المستوى الشــخصي، أوضح “هنالك الكثير من التطور في 
العالم التدريبي،ومع كل متابعة لها فائدة جديدة،حيث شهدنا 
خطط مباريــات جديدة،وتطــور األداء التكتيكي والخططي 
لالعبين، وطرق التعامل مع المباريات في األوقات الحساسة 

واستخدام الورقات الرابحة في الوقت المناسب”.
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هي ليلة ذهبية، عاشها الكل الفلسطيني، كبار وصغار، 
رياضي وغير رياضي، إنها ليلة التتويج ببطولة كأس 

هي ليلة ذهبية، عاشها الكل الفلسطيني، كبار وصغار، 
رياضي وغير رياضي، إنها ليلة التتويج ببطولة كأس 

هي ليلة ذهبية، عاشها الكل الفلسطيني، كبار وصغار، 

التحدي، التي ظفر بها منتخب الفدائي الفلسطيني،الكل 
كان له البصمة في ذلك اإلنجاز الغير مسبوق، ويعتبر هذا 

االنجاز هو الثالث لمساعد المدير الفني والالعب السابق 
للمنتخب صائب جندية،حيث شارك في إنجاز برونزية 

البطولة العربية وبرونزية منتخب الشواطيء،واآلن بطولة 
للمنتخب صائب جندية،حيث شارك في إنجاز برونزية 

البطولة العربية وبرونزية منتخب الشواطيء،واآلن بطولة 
للمنتخب صائب جندية،حيث شارك في إنجاز برونزية 

التحدي المؤهلة لكأس أمم آسيا.
البطولة العربية وبرونزية منتخب الشواطيء،واآلن بطولة 

التحدي المؤهلة لكأس أمم آسيا.
البطولة العربية وبرونزية منتخب الشواطيء،واآلن بطولة 

“الرياضية” حرصت على لقاء الكابتن صائب جندية 
بعد هذا االنجاز الكبير لالطالع على العديد من الكواليس 

والمواقف.
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مونديال 
البرازيل
مونديال 
البرازيل
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دخلت أغلب األنديــة في قطاع غزة 

في فترة اإلعداد اســتعدادا للموسم 

الكــروي المزمــع انطالقــه يوم 12 

ســبتمبر القادم ، في موســم جديد 

تســعى من خالله األندية للمنافسة 

بقوة على لقب الدوري كما حدث في 

الموسم الماضى من منافسة شرسة 

منذ الجولــة األولي وحتــى األخيرة، 

ولكن هذه الفترة اإلعدادية ستكون 

األســاس التــي تبني عليهــا الفرق 

طموحاتها وأهدافها ومشــوارها في 

بطولة الدوري ال سيما اإلعداد البدني 

والخططــي  والمهــارى  والنفســي 

الذي يعتبر بمثابة الوسيلة لتحقيق 

البطوالت واللياقة البدنية التي تمثل 

وقودا لالعبين في الموسم القادم.

معيقات كثيرة تقــف أمام المدربين 

في فترة اإلعداد نظرا لقلة المالعب 

إلى  التدريبيــة، إضافة  واإلمكانيات 

التوقيــت الضيــق أمــام المدربيــن 

والذي يتخلله شهر رمضان المبارك، 

وال تقف عقبات اعداد الالعبين عند 

هذا الحد بل تصل إلى أسباب أخرى 

خاصة بالالعبين تتمثل في االلتزام 

واالســتفادة القصوى مــن الجرعات 

التدريبية اليومية، وااللتزام بالتغذية 

الصحيحة والنوم بشكل مبكر حتى 

يتســنى لالعــب أن يقــوم بعمليــة 

االستشــفاء بالشــكل الصحيح دون 

إرهاق أو تعب او جهد او حمل زائد. 
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مع بداية الموسم تتشابه المستويات 

ويتقــارب األداء الفنــي والبدني لها، 

فتطغــى نتائج التعــادل بين الفرق 

وتغيب األهداف وهو خير دليل على 

العمليــة التقليديــة لفتــرة اإلعداد 

األساسية وتنفيذ خطط اللعب.

ولــم تكن هــذه المرحلــة تلقى في 

الماضي االهتمام المناسب . وكانت 

مدتهــا تتــراوح بين 3 و 4 أســابيع , 

اما في الكرة الحديثة وبعد دراســات 

وأبحاث طويلة عرفت لهذه المرحلة 

مــن قبل المدربيــن دون النظر إلى 

اإلبداع والبحث عــن جديد التدريب 

في كرة القدم أو خوض هذه الفترة 

بما يتناســب مع العبينا المصنفين 

بالمستوى المتوسط، فقوة اإلعداد 

تنعكس على الفرق طوال الموسم 

وتعطــى أثــرا قويا ونتائــج مذهلة 

وتنجح هذه الفترة بالشكل العلمي 

والعملــي الصحيح بتفاعل قوى من 
الالعبين. 
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يغفــل بعــض المدربيــن االهتمام 

بأهم عناصر اإلعــداد وهو االعداد 

النفســي، فــال اعــداد بدنــى دون 

خططــى وال خططــى دون نفســى 

وال نجــاح لهذه العناصــر إال بوجود 

اإلعــداد النفســي الــذي يعتبر من 

أهم العناصر في العملية التدريبية، 

فظهر ذلك جليــا على الالعبين في 

الموســم الماضــي، حيــث أظهرت 

لغة األرقــام الخاصة باألهداف خلال 

واضحــا لفــرق الشــباب التــي غاب 

عنها عنصر التوازن وظهرت ظاهرة 

االنهيار واســتقبال األهداف بشكل 

غير طبيعى وهو ســبب يرجع خلفه 

عدم االعداد النفســي الجيد ال سيما 

عــدم وجــود متخصصيــن مــع كل 
فريق من الفرق الغزية.
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مرحلــة  مــن  األساســي  والغــرض 

االعــداد والتكويــن هو رفــع لياقة 

الالعب البدنية (القــوة .. التحميل.. 

السرعة.. المرونة.. المهارة) وإعداده 

إعدادًا بدنيًا كامًال. كذك المساهمة 

نســبيًا - وابتداء مــن النصف الثاني 

مــن المرحلة - فــي إعــداد الالعب 

مــن المرحلة - فــي إعــداد الالعب إعــدادًا فنيــًا مــن حيــث المهــارات 

مــن المرحلة - فــي إعــداد الالعب إعــدادًا فنيــًا مــن حيــث المهــارات 

البرامــج  لهــا  ووضعــت  اهميتهــا 

والتدريبــات الحديثــة وطالت مدتها 

الــى 4 او 6 أســابيع , تبدأ بعد نهاية 

مرحلة االنتقال والترويح , وتســتمر 
حتى بداية االعداد للمباريات.
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تجبــر الظــروف المعيشــية لالعبى 

قطاع غزة عــدم االهتمام بالتغذية 

الصحيحة وخاصــة في فترة اإلعداد 

للبطوالت، فهي تمثل أهم العناصر 

في عملية االستشــفاء واالســتفادة 

القصــوى مــن الجرعــات التدريبية 

وال المتعددة، فالالعبون ال حول لهم وال المتعددة، فالالعبون ال حول لهم وال 
قوة في هذه اإلشكالية نظرا للمبالغ 

الالعبون  التــي يتالقاهــا  الرمزيــة 

مــن أنديتهم والتــي ال تمكنهم من 

االهتمام بالشكل المطلوب بالتغذية 

السليمة التي تتضمن كافة العناصر 
الغذائية. 

ما ينقص الالعبــون في هذه الفترة 

استكماال للعنصر السابق هو الراحة 

الســلبية التــي يحتاجهــا الالعبــون 

وخاصــة في فترة الليل التي تشــهد 

دورة فســيلوجية كاملة يستفيد بها 

الجسم، ولكن السهر وعدم االستقرار 

المحلــي ُيجبر الالعبيــن على النوم 

متأخــرا والســهر وهــو مــا ينعكس 

بالســلب علــى أدائهــم ويقلــل من 

اســتفادتهم من الجرعات التدريبية 
ويسبب االرق واإلرهاق.
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ُتسيطر حالة ســلبية على الالعبين 
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ُتسيطر حالة ســلبية على الالعبين 
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في مثل هذه الفتــرات نظرا للوضع 

الرياضــي المحيــط بهــم واالشــبه 

اتبــاع  بوضــع العبيــن هــواة دون 

القواعد االساسية والنظام التدريبي 

الذي يخضع إليه الالعبون المحترفين 

اللذيــن يقومــون بعمــل شــاق في 

الفتــرة، ولكــن العبــو  مثــل هــذه 

غــزة يخوضــون هذه الفترة بشــكل 

ترفيهيى دون جدية بعيدا عن نظام 

االحتراف وهو ســبب ال يمكن اغفاله 

خاصة عــدم وجــود دورى محترفين 
في المحافظات الجنوبية. 
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والمســاحات  المالعــب  غيــاب  إن 

المعشــبة لخــوض فتــرات االعــداد 

لــدى اغلب االنديــة الغزية يســبب 

ارق للمدربيــن ولالعبين ايضا وهم 

العنصر االكثر تضررا من هذه الحالة 

السلبية، فاإلمكانيات والمالعب هي 

عنصــر ال يمكن اغفاله فــي عملية 

االعــداد وخاصــة أن بعــض األندية 

تضطر للحــل البديل عن عدم توفر 

المالعب المعشــبة لها وخوض فترة 

االعداد على المالعب الصلبة وهو ما 

يســبب االصابات واإلرهاق لالعبين 

قبل بداية الموسم وينعكس بالسلب 

على الالعبيــن اللذين تظهر عليهم 

االصابات في بداية الموســم وتظل 

مالزمة لهم حتى نهايته ال سيما عدم 

وجود اهتمــام طبى يعالج االصابات 

الرياضية بالشكل الصحيح والسريع 
حسب الطرق المتبعة عالميا.

ومــع هذه األســباب والمعيقات التي 

تقــف أمام المدربيــن والالعبين في 

فتــرة اإلعــداد تبقــي الخالصة في 

أيــدى بعــض المدربيــن المحنكين 

الذين تمكنهم قدراتهم من التكيف 

مــع األجــواء المحيطــة ووضع خطة 

تدريبيــة تناســب حــاالت وأوضــاع 

الالعبين والبيئــة المحيطة، والتميز 

في ذلك يعطى انعكاســا وتميزا في 

االستحقاقات القادمة وخاصة بطولة 
دورى كرة القدم القادمة.
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الرياضية- عدي جعار / ورد رداد

بعد انقطاع طويل ، لزم فيه طالب التوجيهي 

البيــوت متنقليــن بين كتــاٍب وآخر ، مســألٍة 

البيــوت متنقليــن بين كتــاٍب وآخر ، مســألٍة وأخرى ، واضعين نصب أعينهم إسدال الستار 

البيــوت متنقليــن بين كتــاٍب وآخر ، مســألٍة وأخرى ، واضعين نصب أعينهم إسدال الستار 

علــى حقبة مدرســية دامت ما يزيــد عن عقٍد 

مــن الزمن ، علــى أمل تحقيق نجــاح ينقلهم 

من طــور إلى طور ، ويمكنهم من اإلفالت من 

براثن وشــراك الحياة إلى تأســيس مســتقبٍل 

جميل ، يطيب معه رغد العيش . 

 “بعد انقطاع “ دام شهرين ونيف من التحضير 

لالمتحانات وتقديمها ، باإلضافة لعام دراسي 

طويل بدأت أحداثه قبل حلول ســاعاته ، عاد 

طالب التوجيهي لحياتهم الطبيعية من جديد 
 .

ولعل أبرز ما يميز طالب هذا العام ، هو التقاء 

عامهم الدراسي مع المونديال ، في حادثة تمر 

كل أربع سنوات مرة واحدة ، عدا عن مصادفة 

موعد االمتحانات مع موعد المباريات .

وهذه المرة جاءت عودتهم الى متابعة مباريات 

المونديــال المقامــة حاليــا فــي البرازيل مع 

ختــام دوري المجموعات، لتكون مشــاهدتهم 

الحقيقية مع انطالق مباريات دور16 من هذه 

البطولة العالمية، وهي االدوار التي تأخذ طابع 

االثــارة اكثر نظرا لضرورة وجود فائز في هذه 

المباريات التي ال تقبل القسمة على اثنين.
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ينقســم طــالب التوجيهــي إزاء كأس العالــم 

إلى عدة أقســام ، فالسواد األعظم يصب جام 

إلى عدة أقســام ، فالسواد األعظم يصب جام تركيــزه على الدراســة غير مكتــرث إّال بأقل 

إلى عدة أقســام ، فالسواد األعظم يصب جام تركيــزه على الدراســة غير مكتــرث إّال بأقل 

القليــل ، وقــد يكتفــي بمتابعة نشــرة أخبار 
تلخص ما جاء خالل اليوم .

أحمد رومــي ، طالب توجيهي علمي ، قال في 

اتصال مــع “صحيفة الرياضية” : “ على الرغم 

أني مــن المتيمين بمتابعة المباريات، إال أنني 

لم أشاهد مباريات طيلة فترة االمتحانات “ .

وعن العودة للمشاهدة أوضح رومي : “ بالطبع 

متشــوق للعودة إلى أجواء متابعــة المباريات 

من جديــد ، وخصوصــًا األدوار اإلقصائية من 

كأس العالم ، ومتحمس أيضًا لمؤازرة منتخبي 
المفضل البرازيل “ . 
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أما القسم الثاني من الطالب ، يفضل الدراسة 

ولكنــه يتابــع بعــض المباريات القويــة ، من 

بعض المجموعــات النارية التي أفرزتها قرعة 
المونديال .

ايهــاب جبــور ، طالــب توجيهي علمــي ، في 

حديثــه مع “ الرياضية “ : “ لقد كنت أوازن بين 

دراستي ومشاهدتي للمباريات ، عندما انتهي 

من الدراسة أتابع بشغف مجريات المونديال ، 

وأحيانا اشــعر بعدم رغبتي بالدراســة فال أجد 

ســوى متابعــة المباريات ، وأيضــا عندما تبدأ 

مبــاراة قوية تغرينــي عن الدراســة فاضطر 

لمشاهدتها ، لالستمتاع بأداء نجوم العالم “.

وتمنى جبور أن يبقى اللقب األغلى برازيليا 

، بالرغــم مــن صعوبــة المهمة علــى أبناء 
السامبا .
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القســمان الســابقان هم األكثر انتشــارًا بين 

طــالب التوجيهــي ، ولكن هــذا ال ينفي وجود 

أقســام أخــرى ، لعــل أهمهــا بعــض الطالب 

القالئل الذيــن يفضلون المونديــال ومتابعة 

المباريــات على الدراســة ، وهذه فئه موجودة 
ولكن قلما تجدها .

انتهاء طالب التوجيهي من تقديم امتحاناتهم 

, وعودتهم إلــى الحياة الطبيعيــة من جديد , 

هو الحدث األبرز وحديث الشــارع الفلسطيني 

، كــون عودتهــم ســترفع من أعــداد متابعي 

المونديــال ، األمــر الذي ســيزيد مــن اإلثارة 

والتشــويق في الشارع الرياضي الفلسطيني , 

ولســان حال الطالب يقــول : “ لقد هرمنا من 
أجل هذه اللحظة التاريخية “ ! .

�������������������������

������������������
��������������������������

������������������������

��������������������������
�����������������������

�����������������������������

�����������
�������������

حسام الدين حرب

كل عام والشــعب الفلســطيني بألف 
خير بمناســبة حلــول شــهر رمضان 
المبــارك، الشــهر الــذي يتجــدد فيه 
النشاط واإليمان والعمل على العبادات 
والصلوات فهو الشــهر الذي بارك اهللا 

فيه وفضله على باقي الشهور.
يأتي رمضان هذا العام وهنالك العديد 
مــن األمــور التــي تتقاطع معــه فهو 
األطول في ساعات الصيام واألشد حرًا 
مــن األمــور التــي تتقاطع معــه فهو 
األطول في ساعات الصيام واألشد حرًا 
مــن األمــور التــي تتقاطع معــه فهو 

منذ عقود طويلة، إضافة إلى أنه يأتي 
بظروف سياسية واقتصادية من أسوء 
مــا يمكن على أهلنا فــي قطاع غزة، 
ولعــل ابرزها اســتمرار إنقطاع التيار 
الكهربائــي والذي يتزامــن مع صيام 
طويل وحر شديد في إنتظار وعودات 
كثيــرة ويبدو أنها مجرد شــعارات .... 

ولكن األجر على قدر المشقة.
ولكن لعل أهم حدث ومناســبة تأتي 
في هذا العام هي بطولة كأس العالم 
التي تدور فــي البرازيل والتي وصلت 
إلى الدور ثمن النهائــي، ولكن وبكل 
صراحــة إلــى اآلن وربما يشــاطرني 
الكثير بأن البطولة ليست على مستوى 
الحدث العالمي الذي يشارك فيه خيرة 
منتخبــات العالــم فإلــى اآلن المتعة 

غائبة عن أغلب مباريات البطولة.
وعلى عكس األجواء الحارة في رمضان 
صيــف هذا العــام، إال أن بطولة كأس 
العالم ال تزال في الجليد فكبار العالم 
خرجــوا ومتعــة النجوم ال تــزال غير 
حاضرة واســتثني بعضهــم وبالتالي 
نتمنى خالل اللقاءات القادمة أن نتحرر 
مــن بــرودة المباريــات وترتفع درجة 
حرارتها لتصل إلى أعلى مســتوياتها 

وأن نستمتع في المباريات القادمة.
ســئيم  ومونديــال  كريــم  رمضــان 
وسقيم، هذا أقل وصف يمكن أن نصف 
به بطولــة كأس العالم الحالية والتي 
تغيب عنهــا كل المتعة واإلثارة ولكن 
بــكل تأكيــد كل الغرابــة والمفاجآت 
الالتينــي  المونديــال  فــي  حاضــرة 
الجنوبي فهل الصيــام واالمتناع عن 
األكل والشــراب يلقــي بظاللــه على 
الالعبيــن هنالــك في أرض الســامبا 
أم حماسي لمشــاهدة المباريات هي 
الســبب؟؟ ولكــن أعتقــد جازمــًا بــأن 
أم حماسي لمشــاهدة المباريات هي 
الســبب؟؟ ولكــن أعتقــد جازمــًا بــأن 
أم حماسي لمشــاهدة المباريات هي 

المونديال غير ممتع إال اآلن.

��������������
•  أثبــت المنتخب الهولنــدي بأن كرة 
القــدم هــي 90 دقيقــة وال تنتهــي 
المبــاراة إلى بصافــرة الحكم وهذا ما 
تحقــق في اللقــاء الذي جمــع هولندا 
والمكسيك، والذي صبر فيه الطواحين 
حتــى الدقيقة 88 ليغيــروا الواقع من 
خسارة إلى فوز وإعادة ذكريات بطولة 
دوري أبطــال أوروبــا بين مانشســتر 
يونايتد وبايرن ميونخ، وكذلك مباراة 
كوستاريكا واليونان والتي تفوق فيها 
منطق كرة القدم بتأهل كوســتاريكا 
ولكن بعد قتــال وإصرار يوناني كبير 

طوال مبارياتها في المونديال.
•  باختصــار وبكلمتين مبــروك الفوز 
لألهلوية ... ورمضان كريم للزملكاوية 

.. وسأصبر حتى يأتي الفرج.

للحديث بقية طالما في العمر بقية
hoss1983@gmail.com
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محمد الشيخ خليل
حكم دولي

يعمــل االتحــاد الدولــي لكــرة القدم 
“الفيفا” ولجنه حكامه للسعي لتقليل 
االخطــاء التحكيميــة وايجــاد الحلول 
المناســبة وتفــادي تكــرار حدوثهــا، 
وشــاهدنا جميعا فــي بطولــة دوري 
ابطــال اوروبا وجــود الحكم االضافي 
المتواجد خلف المرميين وكان له االثر 
الفعال في التعاون ومســاعدة الحكم 
في احــداث المباراة والتــي تقع داخل 
منطقة الجزاء من خــالل الصالحيات 
والتعليمــات التــي منحــت لــه، وهي 
احتســاب االخطــاء التــي تقــع بعيدة 
عــن خــط رؤيــة الحكم فــي منطقة 
العمليــات وبالتالــي يبتعــد الالعبين 
عن االحتــكاكات وااللتحامات واللجوء 
للتحايل لكســب فرصة غير شــرعية 
واخــذ ركالت جــزاء ، باإلضافــة الــى 
التركيز التام  لعبور الكرة خط المرمي 
واحتســابه االهــداف مــن عدمها في 
الكرات المشــكوك فــي تخطيها بين 

القائمين وتحت العارضة.
وجــود الحكم االضافــي  يعطي الثقة 
الكبيــرة للحكــم فــي ادارة المبــاراة  
واحكام الســيطرة على اخطر االماكن 
فــي ميــدان اللعــب والتــي تســمى 
منطقة العمليات الخطرة ، وشــاهدنا 
الحاالت التحكيمية في الدور االول من 
مونديــال البرازيل واحتســاب ركالت 
جــزاء غيــر مســتحقة نتيجــة  تحايل 
الالعبين وكذلك عدم احتساب حاالت 

واخطاء صحيحة  اثارت الجدل .
التكنولوجيــا عنصــر هــام لتطويــر 
الحكم في مجاالت كثيرة مثل التمركز 
والتحــرك وكيــف يخلــق زاويــة رؤية 
افضــل  من خــالل التعامل بالتقنيات 
الحديثة وفق برامج معينة واكتشــاف 
االخطاء التي لم يستطع الحكم اتخاذ 
قــرار فيهــا، هذا ممــا  يمنــح تقديم 
تكرارهــا  لعــدم  المناســبة  الحلــول 
مستقبال ولكن تبقي االخطاء هي جزء 

من اللعبة ومتعتها .
فكان قرار “الفيفا” بالتأكيد على وجود 
عين الصقر لمعرفة تجــاز الكرة خط 
المرمي بين القائمين وتحت العارضة  
بالرغم من التكاليف المالية الباهظة 
في شــراؤها واســتخدام (7) كاميرات 
علــى جانبــي وخلف كل مرمــى، ومع 
وجود اتصال تكنولوجي بين  الساعة 
الموجــودة بيــد الحكــم والكاميــرات  
والكرة هــذا كله من اجــل حاله قد ال 
تحدث طوال المونديال،  فكانت حالة 
واحدة في مباراة فرنســا وهندوراس 
وكانت واضحة للحكم المساعد، وربما 
يتعطل االتصال  والتواصل بوجود أي 
عطل طارئ قد يحدث كما حدث عندما 
تم استخدام الكرة الذكية وتعدت خط 
الموجودة  االجهــزة  المرمى وتعطلت 

ولم يحتسب الهدف.
 فالحكم االضافي بإمكانه التعاون مع 
الحكم عن الحاالت في المكان الخطر 
التي لــم يتــم رؤيتها داخــل منطقة 
الجزاء واخبــاره والتأكيد على صحتها 
مــن عدمهــا وكذلــك توفيــر االموال 
وتقليل االمكانات المستخدمة وتبقى 
متعــة اللعبــة كما هــي واالبتعاد عن 
فكــرة برمجة حكــم كرة القــدم عن 
طريــق التكنولوجيــا وتلقيــه االوامر 

منها.

������������

����������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������������

جماهير النادي العريضة”.

وحــول قــرارات المجلــس المنتخب، أوضح :”ســعت 

االدارة إلى تقسيم األلعاب الرياضية إلى ثالثة أقسام 

ومتابعتهم بشكل مستمر من قبل أعضاء اإلدارة، من 

أجل توزيع األعباء والمهــام وتحقيق التقدم والتطور 

في هذه األلعاب الفردية والجماعية، أما على الصعيد 

االجتماعــي والتنمــوي فهنــاك دائــرة المــرأة تهتم 

بشــئونها من خالل الدورات والورشــات والمشــاريع 

وهي جــزء ال يتجزأ من النادي ولــه أهمية كبيرة في 
أنشطته”.
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وأكــد العطار (60) عــام، أن أولويــات اإلدارة الجديدة 
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وأكــد العطار (60) عــام، أن أولويــات اإلدارة الجديدة 
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تنصب نحو معالجة األزمة المالية المســتعصية التي 

الرياضية/ حاوره مصطفى جبر 

تــدرج في حياته الرياضية منذ كان العبا، حتى تقدم 

وأصبح مدربــا رياضيا وصوال إلي عضو في أول إدارة 

بنادي خدمــات رفح عام 1980، عمــل مدربا رياضيا 

ألحد الفرق السعودية لمدة “10” سنوات، وبعد عودته 

إلى أرض الوطن عام 1998 أصبح عضوا في مجلس 

اإلدارة منــذ عــام 2000 وحتــى 2010، عمــل مديرا 

لدائرة العناية والتدريب بمنتدى الفارس الفلسطيني 

بوزارة الشباب والرياضة منذ عام 1998 حتي 2013، 

تــم انتخابــه منــذ عــام 1998 كعضــو فــي االتحاد 

الفلسطيني للدراجات الهوائية، إلى أن انتخب مؤخرا 

كعضو في المكتب التنفيذي لالتحاد العربي للدراجات 

كممثل لفلســطين في هذه الرياضة، ليتولى بعدها 

رئاســة نادي خدمات رفح الرياضــي بعد ثقة منحته 
إياها الجمعية العمومية للنادي.

صحيفــة الرياضية حرصت علــى رصد أجندة مجلس 

إدارة نــادي خدمات رفــح المنتخب حديثــا من خالل 

حوار مع كارم زكــى العطار رئيس نادي خدمات رفح 
الجديد.
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أكــد كارم العطــار في بدايــة حديثــه أن االنتخابات 

األخيرة أفرزت مجموعة من الكوادر الرياضية الراقية 

من أبناء المؤسسة مشــيرا إلى أنه وزمالئه تعاهدوا 

على مواصلة ما أنجزته اإلدارة الســابقة وتقديم كل 

ما بوســعهم لخدمة النــادي مقدما شــكره وتقديره 

لإلدارة الســابقة على جهودهم الكبيرة في رفع شأن 
ورقي النادي. 

وأشــار “العطــار” في حديــث لصحيفــة الرياضية أن 

عودته للنادي من بوابة الرئاسة جاءت بعد طلب من 

أبنــاء وكوادر ومشــجعي النــادي والمعنيين بالحركة 

الرياضيــة، مؤكدا أن اســتجابته كانت ســريعة لحبه 

وعشــقه للقلعة الخضراء وخاصة انــه تربى وترعرع 

في النــادي منذ كان العبا وثم مدربــا حتى الوصول 

إلى مجلس اإلدارة، وقال إن وصوله إلى رئاسة النادي 

لم يكن هدفه األول بل جاء ذلك بعد الثقة الغالية من 
قبل أبناء الجمعية العمومية.
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وتابع:”شرف كبير ألى عضو بالنادي أن يصبح عضوا 
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بمجلــس اإلدارة، وهــذا تكليف هام وجســيم وعلى 

الجميــع أن يعمل من أجــل تحقيق رغبــات وأمنيات 

يمر بهــا النادي، موجها مناشــدة إلــى كل المعنيين 

بالرياضة الفلســطينية وفي مقدمتهم اللواء جبريل 

الرجوب رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية للتدخل 

العاجــل بمــد يد الســاعدة للنــادي ماليا، كما ناشــد 

القطاع الخاص ورجال األعمال داخل وخارج محافظة 

رفح للمســاعدة في خدمة أبناء المحافظة التي تضم 
االالف من المشجعين والمتابعين.

وعن اســتعدادات اإلدارة لكأس الســوبر، أكد أن هذه 

الكاس تعتبر بداية لموســم رياضــي للفريق األول، 

متمنيا أن يحالف الفريق الفوز به حتى ينعكس عليه  

ايجابيا في االســتحقاقات القادمة، مشــددا أن ناديه 

يتشــرف بلقاء جاره الشباب في هذه المناسبة موجها 

برقيــة تهنئــة لمجلــس إدارة الزعيــم بفوزهم في 
االنتخابات األخيرة. 
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وكشــف العطار أن مجلس اإلدارة سيعمل على توفير 

االنضبــاط وااللتــزام للحفــاظ على مســيرة النادي 

وتطبيق القوانيــن واللوائح المنظمــة لعمل النادي، 

وتحديد المسئوليات مشددا على ضرورة فتح صفحة 

جديــدة مع كافة أبناء النادي دون اســتثناء أو إقصاء، 

واإليمــان بفكر العمــل كفريق واحد بشــكل جماعي 

إدارة والعبين وجماهير التي تعتبر بمثابة صمام أمام 
للفريق والنادي. 
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وفــي محــض رده عــن ملــف االنتخابات الذي شــهد 

تجاذبــات عديدة ومنافســة شــديدة، قــال: “صفحة 

االنتخابات طويت والصندوق كان حكما في االنتخابات 

األخيــرة النزيهة التي جســدت رغبات أبنــاء الجمعية 

العمومية، ونتمنى اال تترك آثارا سلبية على االطالق 

الن هذه المؤسســة للجميع وعلــى الجميع أن يكون 

بداخلها كرجل واحد لنــردد معا أن نادي خدمات رفح 
للجميع وفوق الجميع وسيبقى كذلك”. 

وكانــت إدارة النادي قــد كلفت كارم العطار رئيســًا، 
للجميع وفوق الجميع وسيبقى كذلك”. 

وكانــت إدارة النادي قــد كلفت كارم العطار رئيســًا، 
للجميع وفوق الجميع وسيبقى كذلك”. 

وكانــت إدارة النادي قــد كلفت كارم العطار رئيســًا، والكابتن جمال حرب نائبًا للرئيس ومشــرفًا رياضيًا، 

وكانــت إدارة النادي قــد كلفت كارم العطار رئيســًا، والكابتن جمال حرب نائبًا للرئيس ومشــرفًا رياضيًا، 

وصبري أبو طيور أمينًا للســر، وصبحــي تمراز أمينًا 

للصندوق، ويسري برهوم للعالقات العامة واإلعالم، 

للصندوق، ويسري برهوم للعالقات العامة واإلعالم، خالد أبو عريضة مشرفًا اجتماعيًا، مريد الزاملي أمين 

للصندوق، ويسري برهوم للعالقات العامة واإلعالم، خالد أبو عريضة مشرفًا اجتماعيًا، مريد الزاملي أمين 

المستودع، محمد المزين مشاريع، فيما بقي درويش 

الحولي بدون حقيبة بعدما قدم اعتذاره غير الرسمي 
عن إكمال المهمة.
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محمد الشيخ خليل
حكم دولي

يعمــل االتحــاد الدولــي لكــرة القدم 
“الفيفا” ولجنه حكامه للسعي لتقليل 
االخطــاء التحكيميــة وايجــاد الحلول 
المناســبة وتفــادي تكــرار حدوثهــا، 
وشــاهدنا جميعا فــي بطولــة دوري 
ابطــال اوروبا وجــود الحكم االضافي 
المتواجد خلف المرميين وكان له االثر 
الفعال في التعاون ومســاعدة الحكم 
في احــداث المباراة والتــي تقع داخل 
منطقة الجزاء من خــالل الصالحيات 
والتعليمــات التــي منحــت لــه، وهي 
احتســاب االخطــاء التــي تقــع بعيدة 
عــن خــط رؤيــة الحكم فــي منطقة 
العمليــات وبالتالــي يبتعــد الالعبين 
عن االحتــكاكات وااللتحامات واللجوء 
للتحايل لكســب فرصة غير شــرعية 
واخــذ ركالت جــزاء ، باإلضافــة الــى 
التركيز التام  لعبور الكرة خط المرمي 
واحتســابه االهــداف مــن عدمها في 
الكرات المشــكوك فــي تخطيها بين 

القائمين وتحت العارضة.
وجــود الحكم االضافــي  يعطي الثقة 
الكبيــرة للحكــم فــي ادارة المبــاراة  
واحكام الســيطرة على اخطر االماكن 
فــي ميــدان اللعــب والتــي تســمى 
منطقة العمليات الخطرة ، وشــاهدنا 
الحاالت التحكيمية في الدور االول من 
مونديــال البرازيل واحتســاب ركالت 
جــزاء غيــر مســتحقة نتيجــة  تحايل 
الالعبين وكذلك عدم احتساب حاالت 

واخطاء صحيحة  اثارت الجدل .
التكنولوجيــا عنصــر هــام لتطويــر 
الحكم في مجاالت كثيرة مثل التمركز 
والتحــرك وكيــف يخلــق زاويــة رؤية 
افضــل  من خــالل التعامل بالتقنيات 
الحديثة وفق برامج معينة واكتشــاف 
االخطاء التي لم يستطع الحكم اتخاذ 
قــرار فيهــا، هذا ممــا  يمنــح تقديم 
تكرارهــا  لعــدم  المناســبة  الحلــول 
مستقبال ولكن تبقي االخطاء هي جزء 

من اللعبة ومتعتها .
فكان قرار “الفيفا” بالتأكيد على وجود 
عين الصقر لمعرفة تجــاز الكرة خط 
المرمي بين القائمين وتحت العارضة  
بالرغم من التكاليف المالية الباهظة 
في شــراؤها واســتخدام (7) كاميرات 
علــى جانبــي وخلف كل مرمــى، ومع 
وجود اتصال تكنولوجي بين  الساعة 
الموجــودة بيــد الحكــم والكاميــرات  
والكرة هــذا كله من اجــل حاله قد ال 
تحدث طوال المونديال،  فكانت حالة 
واحدة في مباراة فرنســا وهندوراس 
وكانت واضحة للحكم المساعد، وربما 
يتعطل االتصال  والتواصل بوجود أي 
عطل طارئ قد يحدث كما حدث عندما 
تم استخدام الكرة الذكية وتعدت خط 
الموجودة  االجهــزة  المرمى وتعطلت 

ولم يحتسب الهدف.
 فالحكم االضافي بإمكانه التعاون مع 
الحكم عن الحاالت في المكان الخطر 
التي لــم يتــم رؤيتها داخــل منطقة 
الجزاء واخبــاره والتأكيد على صحتها 
مــن عدمهــا وكذلــك توفيــر االموال 
وتقليل االمكانات المستخدمة وتبقى 
متعــة اللعبــة كما هــي واالبتعاد عن 
فكــرة برمجة حكــم كرة القــدم عن 
طريــق التكنولوجيــا وتلقيــه االوامر 

منها.
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جماهير النادي العريضة”.

وحــول قــرارات المجلــس المنتخب، أوضح :”ســعت 

االدارة إلى تقسيم األلعاب الرياضية إلى ثالثة أقسام 

ومتابعتهم بشكل مستمر من قبل أعضاء اإلدارة، من 

أجل توزيع األعباء والمهــام وتحقيق التقدم والتطور 

في هذه األلعاب الفردية والجماعية، أما على الصعيد 

االجتماعــي والتنمــوي فهنــاك دائــرة المــرأة تهتم 

بشــئونها من خالل الدورات والورشــات والمشــاريع 

وهي جــزء ال يتجزأ من النادي ولــه أهمية كبيرة في 
أنشطته”.
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وأكــد العطار (60) عــام، أن أولويــات اإلدارة الجديدة 
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تنصب نحو معالجة األزمة المالية المســتعصية التي 

الرياضية/ حاوره مصطفى جبر 

تــدرج في حياته الرياضية منذ كان العبا، حتى تقدم 

وأصبح مدربــا رياضيا وصوال إلي عضو في أول إدارة 

بنادي خدمــات رفح عام 1980، عمــل مدربا رياضيا 

ألحد الفرق السعودية لمدة “10” سنوات، وبعد عودته 

إلى أرض الوطن عام 1998 أصبح عضوا في مجلس 

اإلدارة منــذ عــام 2000 وحتــى 2010، عمــل مديرا 

لدائرة العناية والتدريب بمنتدى الفارس الفلسطيني 

بوزارة الشباب والرياضة منذ عام 1998 حتي 2013، 

تــم انتخابــه منــذ عــام 1998 كعضــو فــي االتحاد 

الفلسطيني للدراجات الهوائية، إلى أن انتخب مؤخرا 

كعضو في المكتب التنفيذي لالتحاد العربي للدراجات 

كممثل لفلســطين في هذه الرياضة، ليتولى بعدها 

رئاســة نادي خدمات رفح الرياضــي بعد ثقة منحته 
إياها الجمعية العمومية للنادي.

صحيفــة الرياضية حرصت علــى رصد أجندة مجلس 

إدارة نــادي خدمات رفــح المنتخب حديثــا من خالل 

حوار مع كارم زكــى العطار رئيس نادي خدمات رفح 
الجديد.

�������������
أكــد كارم العطــار في بدايــة حديثــه أن االنتخابات 

األخيرة أفرزت مجموعة من الكوادر الرياضية الراقية 

من أبناء المؤسسة مشــيرا إلى أنه وزمالئه تعاهدوا 

على مواصلة ما أنجزته اإلدارة الســابقة وتقديم كل 

ما بوســعهم لخدمة النــادي مقدما شــكره وتقديره 

لإلدارة الســابقة على جهودهم الكبيرة في رفع شأن 
ورقي النادي. 

وأشــار “العطــار” في حديــث لصحيفــة الرياضية أن 

عودته للنادي من بوابة الرئاسة جاءت بعد طلب من 

أبنــاء وكوادر ومشــجعي النــادي والمعنيين بالحركة 

الرياضيــة، مؤكدا أن اســتجابته كانت ســريعة لحبه 

وعشــقه للقلعة الخضراء وخاصة انــه تربى وترعرع 

في النــادي منذ كان العبا وثم مدربــا حتى الوصول 

إلى مجلس اإلدارة، وقال إن وصوله إلى رئاسة النادي 

لم يكن هدفه األول بل جاء ذلك بعد الثقة الغالية من 
قبل أبناء الجمعية العمومية.
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وتابع:”شرف كبير ألى عضو بالنادي أن يصبح عضوا 
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بمجلــس اإلدارة، وهــذا تكليف هام وجســيم وعلى 

الجميــع أن يعمل من أجــل تحقيق رغبــات وأمنيات 

يمر بهــا النادي، موجها مناشــدة إلــى كل المعنيين 

بالرياضة الفلســطينية وفي مقدمتهم اللواء جبريل 

الرجوب رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية للتدخل 

العاجــل بمــد يد الســاعدة للنــادي ماليا، كما ناشــد 

القطاع الخاص ورجال األعمال داخل وخارج محافظة 

رفح للمســاعدة في خدمة أبناء المحافظة التي تضم 
االالف من المشجعين والمتابعين.

وعن اســتعدادات اإلدارة لكأس الســوبر، أكد أن هذه 

الكاس تعتبر بداية لموســم رياضــي للفريق األول، 

متمنيا أن يحالف الفريق الفوز به حتى ينعكس عليه  

ايجابيا في االســتحقاقات القادمة، مشــددا أن ناديه 

يتشــرف بلقاء جاره الشباب في هذه المناسبة موجها 

برقيــة تهنئــة لمجلــس إدارة الزعيــم بفوزهم في 
االنتخابات األخيرة. 
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وكشــف العطار أن مجلس اإلدارة سيعمل على توفير 

االنضبــاط وااللتــزام للحفــاظ على مســيرة النادي 

وتطبيق القوانيــن واللوائح المنظمــة لعمل النادي، 

وتحديد المسئوليات مشددا على ضرورة فتح صفحة 

جديــدة مع كافة أبناء النادي دون اســتثناء أو إقصاء، 

واإليمــان بفكر العمــل كفريق واحد بشــكل جماعي 

إدارة والعبين وجماهير التي تعتبر بمثابة صمام أمام 
للفريق والنادي. 
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وفــي محــض رده عــن ملــف االنتخابات الذي شــهد 

تجاذبــات عديدة ومنافســة شــديدة، قــال: “صفحة 

االنتخابات طويت والصندوق كان حكما في االنتخابات 

األخيــرة النزيهة التي جســدت رغبات أبنــاء الجمعية 

العمومية، ونتمنى اال تترك آثارا سلبية على االطالق 

الن هذه المؤسســة للجميع وعلــى الجميع أن يكون 

بداخلها كرجل واحد لنــردد معا أن نادي خدمات رفح 
للجميع وفوق الجميع وسيبقى كذلك”. 

وكانــت إدارة النادي قــد كلفت كارم العطار رئيســًا، 
للجميع وفوق الجميع وسيبقى كذلك”. 

وكانــت إدارة النادي قــد كلفت كارم العطار رئيســًا، 
للجميع وفوق الجميع وسيبقى كذلك”. 

وكانــت إدارة النادي قــد كلفت كارم العطار رئيســًا، والكابتن جمال حرب نائبًا للرئيس ومشــرفًا رياضيًا، 

وكانــت إدارة النادي قــد كلفت كارم العطار رئيســًا، والكابتن جمال حرب نائبًا للرئيس ومشــرفًا رياضيًا، 

وصبري أبو طيور أمينًا للســر، وصبحــي تمراز أمينًا 

للصندوق، ويسري برهوم للعالقات العامة واإلعالم، 

للصندوق، ويسري برهوم للعالقات العامة واإلعالم، خالد أبو عريضة مشرفًا اجتماعيًا، مريد الزاملي أمين 

للصندوق، ويسري برهوم للعالقات العامة واإلعالم، خالد أبو عريضة مشرفًا اجتماعيًا، مريد الزاملي أمين 

المستودع، محمد المزين مشاريع، فيما بقي درويش 

الحولي بدون حقيبة بعدما قدم اعتذاره غير الرسمي 
عن إكمال المهمة.
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الرياضية – خاص
لــم يظهــر المنتخــب البرازيلي بالشــكل الذي 
انتظــره الكثيــرون حتــى االن فــي المونديال، 
وعانى اشــد المعانــاة امام المنتخب التشــيلي 
العنيد في أولى مباريات دور 16، ولم يســتطع 
رفاق نيمار تجاوز عقبة التشيليين سوى باللجوء 
الى ضربات الترجيح التي ابتسمت في وجوههم 

بفضل تألق حارسهم المخضرم جوليو سيزار.
ورغم تأهل المنتخب البرازيلي الى دور الثمانية 
اال ان ظالل الشك ستظل تحاصرهم بعد االداء 
المخيــب فــي المباراة الســابقة والتــي اظهرت 
عــدم اســتعدادهم الجيــد للذهاب بعيــدا في 
هــذا المونديــال الذي يقام علــى ارضهم، فقد 
اظهرت االحصائيات ان منتخب تشيلي استحوذ 
على الكرة بشــكل افضل مــن البرازيل وكانت 
تمريراته اكثر دقة، ولوال براعة سيزار وتعاطف 
العارضة لكان نيمار وزمالئه يحزمون حقائبهم 

ليعود كل منهم الى منزله.
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راقصو السامبا عانوا منذ انطالق المونديال من 
عدة ســلبيات ظهرت بشكل جلي في مباراتهم 
امــام تشــيلي، ابرزهــا عــدم وجــود المهاجم 
القناص الذي يســتطيع استثمار الفرص، وكان 
اعتمادهم على نيمار بشكل مبالغ فيه وهو الذي 
ظهر متأثرا باالصابة، اضافة الى ابتعاد اوسكار 
وفيرناندينو عن مستواهم الحقيقي الذي ظهر 
فــي بداية المونديال، الــى جانب عدم التفاهم 
بشكل جيد بين قلبي الدفاع لويز وسيلفا، وحالة 
التوهان التي يعاني منها داني ألفيس ومارسيلو، 

كل هذه السلبيات ادت الى سوء االداء الذي ظهر 
عليه المنتخب البرازيلي، الذي يحتاج الى تطوير 
ادائــه والوصول الى حالة افضل من االنســجام 
وترابــط الخطوط حتى يســتطيع تحقيق آماله 
في الوصول الى المباراة النهائية والظفر باللقب 
الكبير ألول مرة على أرضهم، خاصة وانهم في 
المرحلة القادمة ســيواجهون منتخب كولومبيا 
الــذي اثبت انه قادم بقوة الــى اجواء المونديال 
رغم غياب هدافه االول رادوميل فالكاو بداعي 

االصابة.
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المنتخــب الكولومبــي لــم يكــن فــي دائــرة 
الترشــيحات خاصة بعــد اصابة نجمــه فالكاو، 
اال ان المــدرب بيكرمان اســتطاع ايجاد توليفة 
مميزة من عــدد من الالعبيــن الذين يمتلكون 
الطمــوح واالرادة من اجــل صنع تاريخ لهم في 
هذا المونديال، ابرزهــم المهاجم البارع خاميز 
رودريجيز هــداف المونديال حتــى االن برصيد 
خمســة أهداف والذي ســجل هدفا وال اورع في 
شــباك االورجــواي، الى جانــب الجنــاح المميز 
كواردادو الذي يعطي االضافة القوية من خالل 
انطالقاته على الجهة اليمنى وصناعته لالهداف 
وحتى تســجيلها، الى جانب التماســك الدفاعي 
وانضبــاط العبــي الوســط، وهو ممــا جعلهم 
يتصدرون مجموعتهم مــن خالل تحقيق الفوز 
فــي جميــع مبارياتها، وصعودهم الــى دور 16 
لمواجهــة االورجواي والتي اســتطاعوا اقصائها 
بالفــوز بهدفيــن نظيفيــن، واســتمرار رحلــة 
تقدمهــم في المونديــال، اال انهم هــذه المرة 

ســيواجهون المنتخب صاحب االرض والجمهور 
الــذي لديه طموح كبير مــن اجل الظفر باللقب 

الغالي تدعمه جماهير عاشقة تحرك الصخر.
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وتبــرز المواجهــة بيــن المنتخبيــن البرازيلــي 
والكولومبــي لتكــون من اقــوى مباريــات دور 
الثمانية ان لم تكون اقواها على االطالق، نظرا 
لما سيشكله الكولومبيون من ازعاج كبير على 
منتخب السيليساو من خالل تحركاتهم المميزة 
وانضباطهــم التكتيكــي ووجــود مــدرب خبير 
يستطيع قراءة الملعب بصورة جيدة واستغالل 
اوراقــه الهجومية، فيما يحتــاج البرازيليون الى 
اللعــب كمجموعــة واحــدة بعيدا عن االســماء 
الرنانة وتنويع هجماتهم من خالل كافة المحاور 
وعدم الضغط على نيمار الذي يبدو ان االصابة 
والضغوطــات ادت الــى تراجــع مســتواه فــي 
مباراة تشــيلي، اضافة الى عدم مجاملة بعض 
الالعبيــن الذي يســتحق غيرهم نيــل الفرصة 
التــي ينتظرونها على احر من الجمــر، وهذا ما 
يلقي المســؤولية على المدرب ســكوالري الذي 
لم تظهر بصمته حتى اآلن، وهو الذي اســتبعد 
مجموعة من االسماء التي كانت ستمثل اضافة 
على االقل من ناحية توفير البديل الكفء الذي 
كان ســيجعل الالعب االساسي يعلم ان مركزه 

غير مضمون.

����������������
 2014-7-4 الجمعــة   : كولومبيــا   – البرازيــل 

الساعة 11 مساًء
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محمد عدوانمحمد عدوان
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ينظــر إلــي مرآتــه بحزن، يالحــظ تلك ينظــر إلــي مرآتــه بحزن، يالحــظ تلك 
الزرقة، إنها ليســت زرقة عينيه، فعينيه 
منذ أن كان صغيرا وهي قريبا من اللون منذ أن كان صغيرا وهي قريبا من اللون 
البنــي، إنها زرقة تحــت عينه، يعود إليه 
الشعور الغاضب الممزوج بالحزن، وجهه 
أغلى ما يملك، حتــى أنه أغلى من ابنه، أغلى ما يملك، حتــى أنه أغلى من ابنه، 
ينظر، يلمس ذاك الشــيء األزرق، تظهر 
علــى وجهه إيمــاءات االشــمئزاز، تهرب 
من عينه دمعة، يمســحها بسرعة، يرفع من عينه دمعة، يمســحها بسرعة، يرفع 
سماعة هاتفه ليتصل بالكوافير الخاص 
به، والبوتيكر والمونكير، وكل ما يتعلق 
بزينتــه التي تعــود عليها يوميــا، على 
ســريره أخــذ ينتظر قدوم طاقــم زينته ســريره أخــذ ينتظر قدوم طاقــم زينته 
المكون من رجليــن وامرأة، يداعب كلبه المكون من رجليــن وامرأة، يداعب كلبه 
قليــال، لكنهــم وصلوا أســرع ممــا كان قليــال، لكنهــم وصلوا أســرع ممــا كان 
يتخيــل، فــي الطابــق األرضــي غرفته يتخيــل، فــي الطابــق األرضــي غرفته 
المخصصة للزينة، أخذ ماركوس –كوافير المخصصة للزينة، أخذ ماركوس –كوافير 
كريستيانو رونالدو – بعمل قصة جديدة كريستيانو رونالدو – بعمل قصة جديدة 
لشعره بعيدا عن قصة الشعر التي صدق لشعره بعيدا عن قصة الشعر التي صدق 
الجميع أنها كانت ليــؤازر طفل مريض، 
ولكن ســرعان ما اكتشــفت القصة التي 
كانــت من ضرب الخيــال، تلك الصحافة كانــت من ضرب الخيــال، تلك الصحافة 
ال تتركني وشــأني، علي أن أفعل شــيء ال تتركني وشــأني، علي أن أفعل شــيء 
ينســيهم أمــر تلــك الكدمــة التي تحت ينســيهم أمــر تلــك الكدمــة التي تحت 
عيني وإال فســوف تكثر اإلشــاعات ولن عيني وإال فســوف تكثر اإلشــاعات ولن 

استطيع أن أغلق ذاك الباب.استطيع أن أغلق ذاك الباب.
يجذبــه الحديــث مــع الكوافيــر يســأله يجذبــه الحديــث مــع الكوافيــر يســأله 
عن زوجتــه وأوالده، ليســتغل ماركوس 
الفرصة ويسأله عن تلك الكدمة الزرقاء الفرصة ويسأله عن تلك الكدمة الزرقاء 
تحت عينه، والتي تشبه في زرقتها لون 
الســماء في يوم لــم يظهر فيــه القمر، الســماء في يوم لــم يظهر فيــه القمر، 
ليجيبه رونالدو بأنها ناتجة عن اصطدامه ليجيبه رونالدو بأنها ناتجة عن اصطدامه 
بالعب من المنتخب الغانــي، يردد أكثر بالعب من المنتخب الغانــي، يردد أكثر 
مــن مرة بعصبيــة كبيرة، ذلــك الالعب 
الغبي أال يعرف أن وجهي أغلى ما أملك، الغبي أال يعرف أن وجهي أغلى ما أملك، 
أن ذهب وجهي فلن يبقى لي أي جاذبية، أن ذهب وجهي فلن يبقى لي أي جاذبية، 
يصمت قليال يفكر، يجيب نفســه، ال بل يصمت قليال يفكر، يجيب نفســه، ال بل 
سيتبقى لي فخدي الناعمة التي تتصارع سيتبقى لي فخدي الناعمة التي تتصارع 

عليها بيوت أزياء الثياب الداخلية.عليها بيوت أزياء الثياب الداخلية.
مشهد آخر، بعد زينته الكاملة، واختياره 
لقميــص مــن ماركــة شــانيل وســاعة لقميــص مــن ماركــة شــانيل وســاعة 
فاخرة تعــود لماركة إل فــي، وبنطلون 
مــن صناعــة غوتشــي، وحــذاء غابانــا مــن صناعــة غوتشــي، وحــذاء غابانــا 
رياضي، اختار ســيارته البورش وكان قد رياضي، اختار ســيارته البورش وكان قد 
حجــز مطعم يقع علــى منطقة مرتفعة حجــز مطعم يقع علــى منطقة مرتفعة 
في جبــال مدينــة مدريــد، وكان الحجز 
ليلتها فقط باســم كريســتيانو رونالدو ليلتها فقط باســم كريســتيانو رونالدو 
حيث قام بحجــز المطعم كامال من أجل حيث قام بحجــز المطعم كامال من أجل 
لقاء حبيبته إيرينــا، فقد غاب عنها فترة 
كبيــرة، بالتأكيد هي مشــتاقة لوجهي، كبيــرة، بالتأكيد هي مشــتاقة لوجهي، 
ولقصة شــعري، وبالتأكيد لفخدي، أرجو ولقصة شــعري، وبالتأكيد لفخدي، أرجو 
أن يكون ماركوس الغبي قد وضع كمية أن يكون ماركوس الغبي قد وضع كمية 
جيدة من –الميك آب– حتى ال تظهر تلك جيدة من –الميك آب– حتى ال تظهر تلك 

الكدمة اللعينة.
تأتي هــي وكأنها بدرا أضاء ليال أســودا تأتي هــي وكأنها بدرا أضاء ليال أســودا 
حالــكا، بفســتان جلدي رائع وتســريحة 
أروع، كيــف أنــت حبيبي، ليجيبهــا بأنه 
ليــس بخير ولكنه أصبــح بخير اآلن بعد ليــس بخير ولكنه أصبــح بخير اآلن بعد 
رؤيتهــا، يتحادثون قليــال، عما فعله في رؤيتهــا، يتحادثون قليــال، عما فعله في 
البرازيــل، كان حزينــا جــدا، يبــدو ذلك البرازيــل، كان حزينــا جــدا، يبــدو ذلك 
من كالمــه، ولكنها جــاءت لتخفف عنه، 
عزيــزي ال تقلق، تلك الكدمــة لن تؤثر عزيــزي ال تقلق، تلك الكدمــة لن تؤثر 
على عالقتنــا، كانت صاعقــة كبيرة له على عالقتنــا، كانت صاعقــة كبيرة له 
كيف علمت بأمر الكدمة، لتبتسم قليال، كيف علمت بأمر الكدمة، لتبتسم قليال، 
أنا أعلــم بالكدمة، يتلعثــم، تخبره بأنه أنا أعلــم بالكدمة، يتلعثــم، تخبره بأنه 
ال بــأس، تعطيه كأس من المــاء البارد، ال بــأس، تعطيه كأس من المــاء البارد، 
لكن أعصابه كانــت أبرد، وتفاجئه أكثر، 
أنا أعلم أمر كل شــيء، لن أخبر أحد أنها أنا أعلم أمر كل شــيء، لن أخبر أحد أنها 
كانت عملية لشفط الدهون لتبدو أصغر كانت عملية لشفط الدهون لتبدو أصغر 

سنا!!

الثنائي المتألق ميسي ودي ماريا ينقذان التانجو 

��������������الشياطين الحمر ينطلقون  على حساب العم سام
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الرياضية- وكاالت

قــاد أنخــل دي ماريــا وليونيــل ميســي المنتخــب 

األرجنتيني لربع نهائي مونديال البرازيل، بعد الفوز 

على سويسرا بهدف قاتل في الدقيقة 117 من عمر 

المباراة التي جمعت بينهما، من صناعة «البرغوث»، 

وحملت توقيع العب ريال مدريد.

ســيطر المنتخب األرجنتيني على مجريات المباراة 

في الوقت األصلي للمباراة مع ظهور سويسري على 

فترات متباعدة لكنه كان خطيًرا على مرمى راقصي 

التانجو، لكن األمور أصبحت أكثر تكافؤا في الوقت 

االضافي حتى كرة الهدف.

بــدأ الشــوط األول بطيًئا وضعيًفا بيــن المنتخبين 

اعتمد منتخب األرجنتين على التمرير الســريع من 

قدم إلى أخرى في تيكا تاكا أرجنتينية خالصة، فيما 

اعتمد منتخب سويسرا على غلق نصف ملعبه أمام 

راقصي التانجو، مع االعتماد على االرتداد الســريع 

إلى نصف ملعب األرجنتين.

ولم يتمكن منتخب األرجنتين من الدخول في مناطق 

الفريق 

السويســري الدفاعية، حيث استمرت األحداث بدون 

فرص حقيقية، حيث وجد الهجوم األرجنتيني الكثير 

من العقبات الدفاعية السويسرية، فيما عانى الهجوم 

السويســري مــن عدم وجــود العدد الكافــي إلتمام 

الفرص وصنع التهديد على المرمى.
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وفي الشــوط الثاني ســيطر منتخــب التانجو تماما، 

وتبــارى العبوه في إهدار الفرص الســهلة ليســتمر 

التعادل السلبي ويحتكم الفريقان إلى خوض الوقت 
اإلضافي.

وعاد المنتخب السويســري للســيطرة على الشوط 

الثالث ولكنه افتقد إلى اللمســة األخيرة، في الوقت 

الــذي حــاول فيــه منتخــب األرجنتين خطــف هدف 

الفوز في الشــوط الرابع لينجح فــي تحقيق مبتغاه 

عن طريــق دي ماريا الذي أحرز الهــدف الوحيد قبل 

دقيقتين على نهاية الوقت اإلضافي.

وأصبــح المنتخــب األرجنتيني ثالث 

فريق من أمريكا الجنوبيــة يتأهل إلى دور الثمانية 

فــي المونديــال البرازيلي بعــد منتخبــي البرازيل 
وكولومبيا.
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هــذا ويخــوض المنتخــب االرجنتينــي مواجهة مع 

فريــق اوروبي جديد فــي دور الثمانية هو المنتخب 

البلجيكي الذي فاز على المنتخب االميركي بهدفين 

مقابــل هدف احرزهما نجميه دي بروين ولكاكو في 

الدقيقتين 3 و 15 من الشــوط االضافي االول، فيما 

احرز هدف اميركا جوليــان جرين في الدقيقة 2 من 

الشــوط االضافي الثاني، ليكمل رفــاق هازارد عقد 

المنتخبات المتأهلة الى دور الثمانية.
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االرجنتين – بلجيكا: الســبت 5-7-2014 الســاعة 7 
مساء
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الرياضية– محمود الكحلوت 
النــادي  مباريــات  امتــازت 
األهلي بالســنوات العشرة 
كاســح  بفــوز  الماضيــة 
الزمالــك  علــى  لألهلــي 
وعدم قدرة الفارس األبيض 
على الفوز في أي مباراة ذات 
المــارد األحمر،  اهمية علــى 
ورغــم تغيــر جميــع الظروف 
في النادي مــن تغيير لالعبين 
والمدربين ومجلس اإلدارة وحتى 
أنظمة الحكم فــي مصر تغيرت، 
ولكن بقي األهلــي يفوز والزمالك 
يخســر، فما هي أسباب فوز األهلي 
والتــي كان آخرها فوزه بهدف نظيف 
فــي لقاء القمة مســاء الســبت ضمن 
مباريات الــدورة الرباعية لتحديد بطل 
الــدوري المصري رغــم ان االهلي لعب 
بفريــق معظمه مــن الشــباب والزمالك 

بكامل نجومه.
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امتــاز النادي األهلي بثبــات مجلس اإلدارة 
لفترة طويلة حيث تولي حسن حمدي رئاسة 
المجلس من 2002 حتى 2014، ونحن نعلم 
ان الثبات واالســتقرار يولد النجاح والتفوق 
بينما على النقيض شهد الزمالك تولي 11 
مجلســًا إدارة لــه في نفس الفتــرة ابتدأها 
بينما على النقيض شهد الزمالك تولي 11 
مجلســًا إدارة لــه في نفس الفتــرة ابتدأها 
بينما على النقيض شهد الزمالك تولي 11 

كمال درويش وانتهى بها مرتضى منصور. 
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تفوق المارد األحمر على نظيره األبيض في 
السرية والكتمان في عرض مشاكل النادي 
ومعرفة وســائل اإلعالم بها، فالسر يموت 
في قلوب أصحابه األهالوية بينما ينفضح 
لدى الزملكاوية، وحتى بتعاقدات األهلي ال 
يعلم بها أحد إال بعد إتمامها بشكل رسمي، 
أما الزمالك فكل العالم يعلم بالصفقة قبل 

الالعب وناديه .
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يضــرب النادي األهلي بحــزم وقوة مع كل 
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يضــرب النادي األهلي بحــزم وقوة مع كل 
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من يخالــف مبــادىء األهلي حتــى لو كان 
أفضــل النجوم مثل ما حــدث مع محمد أبو 
تريكــة ورفضه لعــب مباراة الســوبر أمام 
انبي مما جعل النادي يحرمه من المشاركة 
الرسمية لمدة شهرين ويغرمه نصف مليون 
ويمنعــه من ارتداء شــارة القائــد، وهذا ما 
فقــده الزمالك بشــدة حيث مشــاكل ميدو 
كالعب وشــيكاباال والعبين كثــر لم يجدو 

الحزم فانتشرت الفوضى بالنادي.
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كان لشعار المايسترو صالح سليم “ األهلي 
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كان لشعار المايسترو صالح سليم “ األهلي 
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فوق الجميع “ األثر الكبير في تفوق النادي 
فرجال األعمال مســتعدون لدفــع أي مبلغ 
لمســاعدة النادي فــي أي صفقة والالعبين 
المعتزلين يقدمون الدعم النفسي لالعبين 
الشــباب مثلما يقــوم به محمــود الخطيب 
ووائــل جمعة وآخرين للشــد مــن أزرهم، 
بل يذهبون إلتمــام بعض الصفقات بدون 
أي أجــر أو صفة رســمية فقط بهدف خدمة 

النادي .  
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إعداد / محمد عدوان

يقولــون أن من الحب ما قتــل، ويمكننا أن نقول على نفس 

القافية أن من الحب ما عّض، خاصة وبوجود شخص في كرة 

القدم يدعى سواريز، هذا الرجل – العضاض – دراكوال كرة 

القدم، ما الذي يحدث لهذا الالعب في أياكس ثم ليفربول، 

ثــم يعود أخيرا ليعض كيليني، عّضــاض بالثالثة، هل من 

المعقول أنه قد عاش طفولة عانى فيها كثيرا، من التخيالت 

التي يمكن أن تفرض في قصة ســواريز إنه قد عاش يتيما 

فــي أحد دور األيتام الحقيرة فــي إحدى ضواحي األورغواي، 

وكان ال يأكل إال الخبز الناشف، وال يشرب الماء إال مرة واحدة 

يوميــا، حتى خرج وأصبح مشــتاقا جــدا ألكل اللحم، ولكنه 
ليس كأي لحم إنه لحم بشري.

قادم إلى برشــلونة، على برشــلونة أن تقوم بعرضه على 

طبيب نفســي قبل أي شيء، على العبين الليغا أخذ أقصى 

درجــات الحيطة والحذر، يا إلهي كم أود أن أتخيل ســيناريو 

يحــدث بينه وبين بيبي في أرض الملعب، اثنان يتخاصمان 

على الكرة، يقوم ســواريز -كما يدعي دائما أن هذه األمور 

تحدث في كرة القدم- بعّض بيبي، ليقوم األخير بالرد ونطح 

رأس سواريز، وبالنهاية يطرد بيبي ألنه تصرف 
بشــكل غير أخالقي، تحدث كثيرا في التحكيم، 

بيبي معروف عنــد الحكام وملعون، أما ســواريز 

فهو يفعــل األمور بطريقة عفوية دون قصد، لكن 

حذار يا سواريز فليس كل المدافعين مثل كيليني!

كنــت أود أن أبــدأ هــذا التقريــر بتهنئتكــم بحلول 

شــهر رمضان المبارك، ولكن قضية ســواريز كادت أن 

تخنقني، أما عن المونديال الذي كان المفاجأة العظيمة 

للكل، فخروج البطل كان بالنسبة لي شيء متوقع، جاء بعد 

ذلك خروج إنكلترا وكأن شــيئا لم يكــن، ثم خرجت إيطاليا 

بالعضة المشــهورة لســواريز األمر الذي جعلني أحزن على 

خروج المنتخب الذي أشجعه منذ صغري، ثم عادت األورغواي 

للخــروج وكأن الســبب أن لعنــة كيليني رافقــت األورغواي 

إلــي الدور الثانــي، بركاتك يا عم كيليني، وحســرتي على 

األورغــواي تمتلك مهاجم بمهمــة خاصة هي العّض وليس 
التهديف!

اآلن وقــد خرجت معظــم المنتخبات األوروبيــة، المنتخبات 

التــي كان الجميــع ينتظر كأس العالم ليشــاهدوا الالعبين 

المميزين، 
جديــرا  أليــس 

بنا أن نطالب باســترجاع 
أموالنــا من “بي إن ســبورت”، ألم 

يكن يجدر بنا أن نقوم باتفاقية أنه لو خرج 

المنتخب الذي نشــجعه أن نقوم باســترجاع أموالنا 

من “بي إن ســبورت” وأن نعود للقنــوات األرضية، كل هذا 

وأكثر في برنامج “مشــربش الشاي أشرب قزوزة أنا” – كان 

معكم محدثكم فيصل القاسم للنسخة الرياضية-!!
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إعداد- محمد عدوانكالكيت
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الرياضية– محمود الكحلوت 
النــادي  مباريــات  امتــازت 
األهلي بالســنوات العشرة 
كاســح  بفــوز  الماضيــة 
الزمالــك  علــى  لألهلــي 
وعدم قدرة الفارس األبيض 
على الفوز في أي مباراة ذات 
المــارد األحمر،  اهمية علــى 
ورغــم تغيــر جميــع الظروف 
في النادي مــن تغيير لالعبين 
والمدربين ومجلس اإلدارة وحتى 
أنظمة الحكم فــي مصر تغيرت، 
ولكن بقي األهلــي يفوز والزمالك 
يخســر، فما هي أسباب فوز األهلي 
والتــي كان آخرها فوزه بهدف نظيف 
فــي لقاء القمة مســاء الســبت ضمن 
مباريات الــدورة الرباعية لتحديد بطل 
الــدوري المصري رغــم ان االهلي لعب 
بفريــق معظمه مــن الشــباب والزمالك 

بكامل نجومه.
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امتــاز النادي األهلي بثبــات مجلس اإلدارة 
لفترة طويلة حيث تولي حسن حمدي رئاسة 
المجلس من 2002 حتى 2014، ونحن نعلم 
ان الثبات واالســتقرار يولد النجاح والتفوق 
بينما على النقيض شهد الزمالك تولي 11 
مجلســًا إدارة لــه في نفس الفتــرة ابتدأها 
بينما على النقيض شهد الزمالك تولي 11 
مجلســًا إدارة لــه في نفس الفتــرة ابتدأها 
بينما على النقيض شهد الزمالك تولي 11 

كمال درويش وانتهى بها مرتضى منصور. 
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تفوق المارد األحمر على نظيره األبيض في 
السرية والكتمان في عرض مشاكل النادي 
ومعرفة وســائل اإلعالم بها، فالسر يموت 
في قلوب أصحابه األهالوية بينما ينفضح 
لدى الزملكاوية، وحتى بتعاقدات األهلي ال 
يعلم بها أحد إال بعد إتمامها بشكل رسمي، 
أما الزمالك فكل العالم يعلم بالصفقة قبل 

الالعب وناديه .
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يضــرب النادي األهلي بحــزم وقوة مع كل 
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يضــرب النادي األهلي بحــزم وقوة مع كل 

��������

من يخالــف مبــادىء األهلي حتــى لو كان 
أفضــل النجوم مثل ما حــدث مع محمد أبو 
تريكــة ورفضه لعــب مباراة الســوبر أمام 
انبي مما جعل النادي يحرمه من المشاركة 
الرسمية لمدة شهرين ويغرمه نصف مليون 
ويمنعــه من ارتداء شــارة القائــد، وهذا ما 
فقــده الزمالك بشــدة حيث مشــاكل ميدو 
كالعب وشــيكاباال والعبين كثــر لم يجدو 

الحزم فانتشرت الفوضى بالنادي.
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فوق الجميع “ األثر الكبير في تفوق النادي 
فرجال األعمال مســتعدون لدفــع أي مبلغ 
لمســاعدة النادي فــي أي صفقة والالعبين 
المعتزلين يقدمون الدعم النفسي لالعبين 
الشــباب مثلما يقــوم به محمــود الخطيب 
ووائــل جمعة وآخرين للشــد مــن أزرهم، 
بل يذهبون إلتمــام بعض الصفقات بدون 
أي أجــر أو صفة رســمية فقط بهدف خدمة 

النادي .  
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إعداد / محمد عدوان

يقولــون أن من الحب ما قتــل، ويمكننا أن نقول على نفس 

القافية أن من الحب ما عّض، خاصة وبوجود شخص في كرة 

القدم يدعى سواريز، هذا الرجل – العضاض – دراكوال كرة 

القدم، ما الذي يحدث لهذا الالعب في أياكس ثم ليفربول، 

ثــم يعود أخيرا ليعض كيليني، عّضــاض بالثالثة، هل من 

المعقول أنه قد عاش طفولة عانى فيها كثيرا، من التخيالت 

التي يمكن أن تفرض في قصة ســواريز إنه قد عاش يتيما 

فــي أحد دور األيتام الحقيرة فــي إحدى ضواحي األورغواي، 

وكان ال يأكل إال الخبز الناشف، وال يشرب الماء إال مرة واحدة 

يوميــا، حتى خرج وأصبح مشــتاقا جــدا ألكل اللحم، ولكنه 
ليس كأي لحم إنه لحم بشري.

قادم إلى برشــلونة، على برشــلونة أن تقوم بعرضه على 

طبيب نفســي قبل أي شيء، على العبين الليغا أخذ أقصى 

درجــات الحيطة والحذر، يا إلهي كم أود أن أتخيل ســيناريو 

يحــدث بينه وبين بيبي في أرض الملعب، اثنان يتخاصمان 

على الكرة، يقوم ســواريز -كما يدعي دائما أن هذه األمور 

تحدث في كرة القدم- بعّض بيبي، ليقوم األخير بالرد ونطح 

رأس سواريز، وبالنهاية يطرد بيبي ألنه تصرف 
بشــكل غير أخالقي، تحدث كثيرا في التحكيم، 

بيبي معروف عنــد الحكام وملعون، أما ســواريز 

فهو يفعــل األمور بطريقة عفوية دون قصد، لكن 

حذار يا سواريز فليس كل المدافعين مثل كيليني!

كنــت أود أن أبــدأ هــذا التقريــر بتهنئتكــم بحلول 

شــهر رمضان المبارك، ولكن قضية ســواريز كادت أن 

تخنقني، أما عن المونديال الذي كان المفاجأة العظيمة 

للكل، فخروج البطل كان بالنسبة لي شيء متوقع، جاء بعد 

ذلك خروج إنكلترا وكأن شــيئا لم يكــن، ثم خرجت إيطاليا 

بالعضة المشــهورة لســواريز األمر الذي جعلني أحزن على 

خروج المنتخب الذي أشجعه منذ صغري، ثم عادت األورغواي 

للخــروج وكأن الســبب أن لعنــة كيليني رافقــت األورغواي 

إلــي الدور الثانــي، بركاتك يا عم كيليني، وحســرتي على 

األورغــواي تمتلك مهاجم بمهمــة خاصة هي العّض وليس 
التهديف!

اآلن وقــد خرجت معظــم المنتخبات األوروبيــة، المنتخبات 

التــي كان الجميــع ينتظر كأس العالم ليشــاهدوا الالعبين 

المميزين، 
جديــرا  أليــس 

بنا أن نطالب باســترجاع 
أموالنــا من “بي إن ســبورت”، ألم 

يكن يجدر بنا أن نقوم باتفاقية أنه لو خرج 

المنتخب الذي نشــجعه أن نقوم باســترجاع أموالنا 

من “بي إن ســبورت” وأن نعود للقنــوات األرضية، كل هذا 

وأكثر في برنامج “مشــربش الشاي أشرب قزوزة أنا” – كان 

معكم محدثكم فيصل القاسم للنسخة الرياضية-!!
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إعداد- محمد عدوانكالكيت
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نعمل دائماً على تميزكم ومكافأتكم ... وتقديراً منا لحاملي بطاقات بنك فلسطين، نطلق حملة مميزة لكم نقدم فيها العديد من الجوائز وهي عبارة عن سحب يومي على شاشة  LCD نوع 
47 بوصة والجائزة الكبرى سيارة Jeep Wrangler موديل 2014 . LG

ميزات الحملة 
47 بوصة. LG نوع LCD  يجري السحب يومياً على  شاشة

الجائزة الكبرى سيارة Jeep Wrangler موديل 2014  يتم السحب عليها نهاية الحملة. 
يشارك في السحب كل من يشترى عن طريق بطاقات بنك فلسطين (بطاقة المشتريات والسحب النقدي Visa Electron، بطاقة كاش Cash Card، بطاقة حياة سهلة Easy life، بطاقة ماستر 

  .( Visa  بطاقة فيزا ،Master Card
يشارك  في السحب كل من يشتري بمبلغ 10 شيكل أو ما يعادلها بالعمالت األخرى وكلما زاد مبلغ المشتريات ازدادت فرصتكم بالفوز.

يشارك في السحب حاملي بطاقات بنك فلسطين الحاليين والجدد.
تسري الحملة على جميع عمليات الشراء داخل وخارج فلسطين.

ال يترتب أي عموالت على عملية الشراء داخل فلسطين.
ال تشمل الحملة عمليات السحب النقدي على البطاقات.

إمكانية استخدام بطاقات بنك فلسطين في أكثر من 5,000 نقطة منتشرة في العديد من المحالت والمتاجر داخل فلسطين مثل محالت السوبر ماركت، محالت المالبس، المطاعم، محالت 
األدوات الكهربائية، محطات  الوقود ... وغيرها.

تبدأ الحملة بتاريخ 1/7/2014 وتنتهي بتاريخ 1/11/2014.
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