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ال شــك أن رابطــة الصحفييــن الرياضييــن بمثابة 
البيت الذي يحتضن اإلعالميين الرياضيين في كافة 
الوسائل اإلعالمية التي يعملون بها، سواء مقروءة أو 
مســموعة أو مرئية، وكان لها نشاط جيد في فترات 
ســابقة من خالل عقد دورة صحفية وحيدة، وإرسال 
عدد من اإلعالميين إلى قطر والسعودية للتدريب، أو 
لتغطية نشاطات البعثات الفلسطينية التي شاركت 

في بطوالت، أو أقامت معسكرات استعدادية.
إال أنــه وفي اآلونــة األخيرة لوحظ تراجــع كبير في 
معظم نشــاطات الرابطة، ولم يبرز ســوى مشاركة 
فريــق الرابطة الذي حصل على لقب بطولة كروية، 

وما دون ذلك لم نلمس أية نشاطات أخرى.
لقد كنا ننتظر مشاهدة حفل لتكريم وسائل اإلعالم 
الرياضيــة، مثلمــا كانت تقــوم به الرابطة ســابقا 
بعد نهاية كل موســم رياضي، كمــا غاب عن ذهن 
الرابطة، تنظيم جائزة سنوية ألفضل تقرير وصورة 
رياضية، وهو األمر الذي دفع بمؤسسات أخرى للقيام 
بذلك، وتعبئة الفراغ الذي أحدثه غياب الرابطة عن 
هذه الفعاليات، التي ُتعدُّ من صميم عملها من أجل 
بذلك، وتعبئة الفراغ الذي أحدثه غياب الرابطة عن 
هذه الفعاليات، التي ُتعدُّ من صميم عملها من أجل 
بذلك، وتعبئة الفراغ الذي أحدثه غياب الرابطة عن 

تقديــم حوافز للصحفيين الرياضييــن الذين يعمل 
معظمهم متطوعين.

ولــم يقتصــر األمر علــى ذلك، بــل امتــد للجوانب 
االجتماعيــة، فالعديــد من المناســبات الشــخصية 
للصحفييــن الرياضييــن، لم نر أي تواجــد للرابطة 
مثلما كان يحدث مسبقا، مما أحدث فجوة كبيرة بين 

الرابطة وأعضاء جمعيتها العمومية.
ُيضــاف إلى ذلك الغياب، غيــاب آخر، طال اجتماعات 
مجلــس إدارة الرابطة منذ فتــرة طويلة، وحتى مقر 
الرابطة الموجود في مقر اللجنة األولمبية بات مغلقا 

منذ عدة أشهر.
وهــذا مــا يدعونــا للتســاؤل عــن أســباب كل تلك 
الغيابات الســابقة، والتي يعــد تنفيذها من صميم 
عمــل الرابطة التي تــم انتخاب أعضائهــا من أجل 

خدمة الجسم اإلعالمي الرياضي؟!
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الرياضية – أحمد حجازي: 

أكــد الكابتــن غســان البلعــاوي المــدرب 

المعــروف علــى أهميــة الفوز الــذي حققه 

الفدائــي يوم اإلثنين الماضــي فى المباراة 

التي جمعته بالمنتخب القرغيزستاني ضمن 

الجولة األولى من دوري المجموعات لبطولة 

كأس التحدي التي يقيمها اإلتحاد اآلسيوي 

والمؤهلة لبطولة األمم اآلسيوية. 

وأوضح البلعاوي أن المباراة جاءت متوسطة 

المستوى من جانب الطرفين إال أن المنتخب 

الوطنــي كان يلعب بتكتيــك عال وتنظيم 

دفاعــي، وأن التغيرات التى قام بها المدرب 

جمال محمود آتــت أكلها ووصل من خاللها 

إلى مبتغاه وهو الفوز بالمباراة األولى والتي 

منحت المنتخب ثالث نقاط ثمينة ستمكنه 

من المنافسة على صدارة 
المجموعة بشكل مريح. 

وفــى ســياق متصــل قال 
المــدرب خالــد كويــك إن 
التــى  القادمــة  “المبــاراة 
ستجمعنا بمنتخب ميانمار 
ستكون مفصلية فى طريق 
للدور  التأهل  منتخبنا نحو 
النصف نهائي من البطولة”, 
مشــيرا إلــى أن المنتخــب 
بحاجــة إلى االســتفادة من 

األخطاء التي وقع بها فى المباراة الســابقة، 

ويجب على المدير الفني للمنتخب أن يعمل 

على إقحام أشرف نعمان منذ بداية المباراة 

ألن دخوله فى المباراة الســابقة كان فارقا 

فى تحسن األداء الكلي للفريق. 

الجدير ذكره أن المنتخب الوطني ســيالقي 

منتخب ميانمار ظهر اليوم األربعاء في ثاني 

جوالت كأس التحدي اآلسيوي، واذا ما تحقق 

له الفوز سيضمن الصعود إلى دور األربعة. 
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غزة- الرياضية
شهدت المرحلة األولى من دوري 
الدرجــة الثالثة  فرع الوســطى 
والجنــوب تحقيق الفوز في أربع 
مباريــات وتعــادل وحيــد، فــي 
الــدوري الــذي تشــارك فيه 10 

فرق.
وفاز فريق العطــاء على نظيره 
فــي  لهــدف  بهدفيــن  الربــاط 
المباراة التي اقيمت على ملعب 
تــل الســلطان، أما علــى ملعب 
جنــوب  البلــدي  يونــس  خــان 
القطاع، حسم التعادل اإليجابي 
بهدف لمثله لقــاء معن واألمل، 
وعلــى ملعب النصيرات وســط 
القطاع، حسم الترابط مواجهته 
مــع شــباب الزوايــدة لصالحــه 

بهدفين لهدف.
وفي ثانــي أيام الجولــة األولى 
فاز فريق المصــدر على نظيره 
الشــوكة بهدفيــن لهــدف فــي 
التــي جمعتهمــا على  المبــاراة 
ملعب خــان يونس البلدي، وفي 
مباراة أخرى، أقيمت على ملعب 
النصيــرات وســط قطــاع غزة، 
حقق فريق شباب المغازي ثالث 
نقاط ثمينة بعد فوزه على أهلي 

البريح بهدفين لهدف.
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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 :2845143 

توقع معنا  نتائج المباريات االوروبية واالفريقية وكأس التحدي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

جوال/.........................المحافظة/...........................................
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من الفريق الذي توج بلقب الدوري االسباني هذا الموسم ؟���������������

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 12 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية،”ترضية من الراعي”. 
في حال حصول المتسابق على 11 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة،” ترضية من الراعي”. 

في حال حصول المتسابق على  جميع االجابات خطأ يحصل على جائزة ، ”ترضية من الراعي”. 
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فوز تعادل فوز
فريق ثاني 2 × 1 فريق أول م

نهائي دوري أبطال اوروبا

اتلتيكو مدريد 1 ريال مدريد
كأس التحدي األسيوي

فلسطين جزر المالديف 2
ميانمار قيرغيزستان 3
الفلبين تركمنستان 4
الوس أفغانستان 5

دوري أبطال افريقيا
الهالل - السودان الزمالك - مصر 6

الترجي الرياضي – تونس أهلي بنغازى – ليبيا 7
فيتا كلوب - الكونجو مازيمبي - الكونجو 8
النادي الصفاقسي - تونس وفاق سطيف - الجزائر 9

كأس االتحاد االفريقي
سيوي سبور - ساحل العاج نكانا - زامبيا 10

األهلي - مصر النجم الساحلي - تونس 11
ريال باماكو - مالي القطن – الكاميرون 12

نادي ليوبار 
– الكونجو

أسيك ميموزا 
- ساحل العاج

13

2. فادي الزعانين -بيت حانون1. أحمد سعد - غزة
3. نادر اليازجي - غزة

الرياضية - أحمد حجازي :
من المقرر أن تنطلق صباح اليوم األربعاء قناة “نسمة TV” االلكترونية، 
بشقيها الترفيهى والرياضي على الشبكة العنكبوتية، مواكبة للتطور 
التكنولوجى الحاصل واتجاه الشباب نحو متابعة المواقع اإللكترونية، 
ومــن أجــل مشــاهدة مباريــات كأس العالــم والبطــوالت الرياضية 

المختلفة.
وقــال المهندس وائل العاوور رئيس مجلس إدارة الشــركة للرياضية 
إن هذه القناة ســوف تخدم مصالح الشباب فى ظل صعوبة الوصول 
لمشــاهدة ومتابعة البطوالت العالمية وباألخص بطولة كأس العالم 
الصيــف المقبــل، وأوضح العــاوور أن هذه القناة جــاءت بالتوافق مع 
توجه الشباب للمشاهدة عبر اإلنترنت وسهولة الوصول إلى مثل هذه 

النوعية من القنوات .
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غزة- الرياضية
اختتمــت مباريــات دور المجموعات من بطولة بــدري وهنية الكروية 
للشــركات بإقامة مباراة بين فريقي شــركة زياد مرتجي وشركة أبو 

دالل، وانتهت بفوز األول بثالثة أهداف مقابل هدفين.
وبذلك تأهل كال من فريقي بدري وهنية والسكســك عن المجموعة 
االولي، بينما صعد فريق مشتهي للبالستيك كأول المجموعة الثانية 
يليه شــركة جوال، فيمــا تأهل عن المجموعة الثالثة فريقي شــركة 
انعيــم وشــركة أبو دالل رغم خســارته فــي المباراة االخيــرة بفارق 
االهداف عن شــركة الكهرباء، وتأهل عــن المجموعة الرابعة فريقي 

شركة أبوزيد وشركة بنياس.
وسيشــهد اليوم االربعاء وغــدا الخميس إقامة مباريــات دور الثمانية 
بمواجهة فريقي بدري وهنية وابودالل وفريقي مشــتهي للبالستيك 

وبنياس وانعيم والسكسك وابو زيد وجوال.
وقــال أحمد الخطيب المراقب العام للبطولــة إن هذه البطولة ناجحة 
بفضــل تعاون الشــركات المشــاركة واحتــرام القوانيــن، مضيفا أن 
البطولة كانت علي مســتوي احترافي تحكيميا وشــهدت أجواء رائعة 

بين الالعبين.
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نظيف في المباراة الختامية للبطولة والتي أقيمت على ستاد دورا الدوليــة الثالثة (النكبة) بعــد فوزه على نظيــره االردني بهدف تــوج المنتخــب األولمبي الفلســطيني بلقب بطولة فلســطين غزة- الرياضية
العب المنتخــب الوطني الذي اعتقلته ســلطات االحتالل مؤخرا ســجل هدف الفوز الالعب محمد مراعبة شــقيق سامح مراعبة بمحافظة الخليل.

األردني بعد فوزه على منتخبي باكســتان وســيرالنكا وهزيمته على منتخبات األردن وسيرالنكا وباكستان، فيما وصل المنتخب وكانت المنتخب األولمبي قد وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه خالل عودته من معسكر الفدائي في قطر.
فلســطين االولمبي بلقب البطولة التي تقــام في ذكرى النكبة وتعتبر هــذه المرة الثانية على التوالــي التي يتوج فيها منتخب أمام فلسطين.

الفلسطينية.
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ال شــك أن رابطــة الصحفييــن الرياضييــن بمثابة 
البيت الذي يحتضن اإلعالميين الرياضيين في كافة 
الوسائل اإلعالمية التي يعملون بها، سواء مقروءة أو 
مســموعة أو مرئية، وكان لها نشاط جيد في فترات 
ســابقة من خالل عقد دورة صحفية وحيدة، وإرسال 
عدد من اإلعالميين إلى قطر والسعودية للتدريب، أو 
لتغطية نشاطات البعثات الفلسطينية التي شاركت 

في بطوالت، أو أقامت معسكرات استعدادية.
إال أنــه وفي اآلونــة األخيرة لوحظ تراجــع كبير في 
معظم نشــاطات الرابطة، ولم يبرز ســوى مشاركة 
فريــق الرابطة الذي حصل على لقب بطولة كروية، 

وما دون ذلك لم نلمس أية نشاطات أخرى.
لقد كنا ننتظر مشاهدة حفل لتكريم وسائل اإلعالم 
الرياضيــة، مثلمــا كانت تقــوم به الرابطة ســابقا 
بعد نهاية كل موســم رياضي، كمــا غاب عن ذهن 
الرابطة، تنظيم جائزة سنوية ألفضل تقرير وصورة 
رياضية، وهو األمر الذي دفع بمؤسسات أخرى للقيام 
بذلك، وتعبئة الفراغ الذي أحدثه غياب الرابطة عن 
هذه الفعاليات، التي ُتعدُّ من صميم عملها من أجل 
بذلك، وتعبئة الفراغ الذي أحدثه غياب الرابطة عن 
هذه الفعاليات، التي ُتعدُّ من صميم عملها من أجل 
بذلك، وتعبئة الفراغ الذي أحدثه غياب الرابطة عن 

تقديــم حوافز للصحفيين الرياضييــن الذين يعمل 
معظمهم متطوعين.

ولــم يقتصــر األمر علــى ذلك، بــل امتــد للجوانب 
االجتماعيــة، فالعديــد من المناســبات الشــخصية 
للصحفييــن الرياضييــن، لم نر أي تواجــد للرابطة 
مثلما كان يحدث مسبقا، مما أحدث فجوة كبيرة بين 

الرابطة وأعضاء جمعيتها العمومية.
ُيضــاف إلى ذلك الغياب، غيــاب آخر، طال اجتماعات 
مجلــس إدارة الرابطة منذ فتــرة طويلة، وحتى مقر 
الرابطة الموجود في مقر اللجنة األولمبية بات مغلقا 

منذ عدة أشهر.
وهــذا مــا يدعونــا للتســاؤل عــن أســباب كل تلك 
الغيابات الســابقة، والتي يعــد تنفيذها من صميم 
عمــل الرابطة التي تــم انتخاب أعضائهــا من أجل 

خدمة الجسم اإلعالمي الرياضي؟!
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الرياضية – أحمد حجازي: 

أكــد الكابتــن غســان البلعــاوي المــدرب 

المعــروف علــى أهميــة الفوز الــذي حققه 

الفدائــي يوم اإلثنين الماضــي فى المباراة 

التي جمعته بالمنتخب القرغيزستاني ضمن 

الجولة األولى من دوري المجموعات لبطولة 

كأس التحدي التي يقيمها اإلتحاد اآلسيوي 

والمؤهلة لبطولة األمم اآلسيوية. 

وأوضح البلعاوي أن المباراة جاءت متوسطة 

المستوى من جانب الطرفين إال أن المنتخب 

الوطنــي كان يلعب بتكتيــك عال وتنظيم 

دفاعــي، وأن التغيرات التى قام بها المدرب 

جمال محمود آتــت أكلها ووصل من خاللها 

إلى مبتغاه وهو الفوز بالمباراة األولى والتي 

منحت المنتخب ثالث نقاط ثمينة ستمكنه 

من المنافسة على صدارة 
المجموعة بشكل مريح. 

وفــى ســياق متصــل قال 
المــدرب خالــد كويــك إن 
التــى  القادمــة  “المبــاراة 
ستجمعنا بمنتخب ميانمار 
ستكون مفصلية فى طريق 
للدور  التأهل  منتخبنا نحو 
النصف نهائي من البطولة”, 
مشــيرا إلــى أن المنتخــب 
بحاجــة إلى االســتفادة من 

األخطاء التي وقع بها فى المباراة الســابقة، 

ويجب على المدير الفني للمنتخب أن يعمل 

على إقحام أشرف نعمان منذ بداية المباراة 

ألن دخوله فى المباراة الســابقة كان فارقا 

فى تحسن األداء الكلي للفريق. 

الجدير ذكره أن المنتخب الوطني ســيالقي 

منتخب ميانمار ظهر اليوم األربعاء في ثاني 

جوالت كأس التحدي اآلسيوي، واذا ما تحقق 

له الفوز سيضمن الصعود إلى دور األربعة. 
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غزة- الرياضية
شهدت المرحلة األولى من دوري 
الدرجــة الثالثة  فرع الوســطى 
والجنــوب تحقيق الفوز في أربع 
مباريــات وتعــادل وحيــد، فــي 
الــدوري الــذي تشــارك فيه 10 

فرق.
وفاز فريق العطــاء على نظيره 
فــي  لهــدف  بهدفيــن  الربــاط 
المباراة التي اقيمت على ملعب 
تــل الســلطان، أما علــى ملعب 
جنــوب  البلــدي  يونــس  خــان 
القطاع، حسم التعادل اإليجابي 
بهدف لمثله لقــاء معن واألمل، 
وعلــى ملعب النصيرات وســط 
القطاع، حسم الترابط مواجهته 
مــع شــباب الزوايــدة لصالحــه 

بهدفين لهدف.
وفي ثانــي أيام الجولــة األولى 
فاز فريق المصــدر على نظيره 
الشــوكة بهدفيــن لهــدف فــي 
التــي جمعتهمــا على  المبــاراة 
ملعب خــان يونس البلدي، وفي 
مباراة أخرى، أقيمت على ملعب 
النصيــرات وســط قطــاع غزة، 
حقق فريق شباب المغازي ثالث 
نقاط ثمينة بعد فوزه على أهلي 

البريح بهدفين لهدف.
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أخبار×أخبار

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 :2845143 

توقع معنا  نتائج المباريات االوروبية واالفريقية وكأس التحدي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

جوال/.........................المحافظة/...........................................
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من الفريق الذي توج بلقب الدوري االسباني هذا الموسم ؟���������������

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 12 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية،”ترضية من الراعي”. 
في حال حصول المتسابق على 11 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة،” ترضية من الراعي”. 

في حال حصول المتسابق على  جميع االجابات خطأ يحصل على جائزة ، ”ترضية من الراعي”. 

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

فوز تعادل فوز
فريق ثاني 2 × 1 فريق أول م

نهائي دوري أبطال اوروبا

اتلتيكو مدريد 1 ريال مدريد
كأس التحدي األسيوي

فلسطين جزر المالديف 2
ميانمار قيرغيزستان 3
الفلبين تركمنستان 4
الوس أفغانستان 5

دوري أبطال افريقيا
الهالل - السودان الزمالك - مصر 6

الترجي الرياضي – تونس أهلي بنغازى – ليبيا 7
فيتا كلوب - الكونجو مازيمبي - الكونجو 8
النادي الصفاقسي - تونس وفاق سطيف - الجزائر 9

كأس االتحاد االفريقي
سيوي سبور - ساحل العاج نكانا - زامبيا 10

األهلي - مصر النجم الساحلي - تونس 11
ريال باماكو - مالي القطن – الكاميرون 12

نادي ليوبار 
– الكونجو

أسيك ميموزا 
- ساحل العاج

13

2. فادي الزعانين -بيت حانون1. أحمد سعد - غزة
3. نادر اليازجي - غزة

الرياضية - أحمد حجازي :
من المقرر أن تنطلق صباح اليوم األربعاء قناة “نسمة TV” االلكترونية، 
بشقيها الترفيهى والرياضي على الشبكة العنكبوتية، مواكبة للتطور 
التكنولوجى الحاصل واتجاه الشباب نحو متابعة المواقع اإللكترونية، 
ومــن أجــل مشــاهدة مباريــات كأس العالــم والبطــوالت الرياضية 

المختلفة.
وقــال المهندس وائل العاوور رئيس مجلس إدارة الشــركة للرياضية 
إن هذه القناة ســوف تخدم مصالح الشباب فى ظل صعوبة الوصول 
لمشــاهدة ومتابعة البطوالت العالمية وباألخص بطولة كأس العالم 
الصيــف المقبــل، وأوضح العــاوور أن هذه القناة جــاءت بالتوافق مع 
توجه الشباب للمشاهدة عبر اإلنترنت وسهولة الوصول إلى مثل هذه 

النوعية من القنوات .
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غزة- الرياضية
اختتمــت مباريــات دور المجموعات من بطولة بــدري وهنية الكروية 
للشــركات بإقامة مباراة بين فريقي شــركة زياد مرتجي وشركة أبو 

دالل، وانتهت بفوز األول بثالثة أهداف مقابل هدفين.
وبذلك تأهل كال من فريقي بدري وهنية والسكســك عن المجموعة 
االولي، بينما صعد فريق مشتهي للبالستيك كأول المجموعة الثانية 
يليه شــركة جوال، فيمــا تأهل عن المجموعة الثالثة فريقي شــركة 
انعيــم وشــركة أبو دالل رغم خســارته فــي المباراة االخيــرة بفارق 
االهداف عن شــركة الكهرباء، وتأهل عــن المجموعة الرابعة فريقي 

شركة أبوزيد وشركة بنياس.
وسيشــهد اليوم االربعاء وغــدا الخميس إقامة مباريــات دور الثمانية 
بمواجهة فريقي بدري وهنية وابودالل وفريقي مشــتهي للبالستيك 

وبنياس وانعيم والسكسك وابو زيد وجوال.
وقــال أحمد الخطيب المراقب العام للبطولــة إن هذه البطولة ناجحة 
بفضــل تعاون الشــركات المشــاركة واحتــرام القوانيــن، مضيفا أن 
البطولة كانت علي مســتوي احترافي تحكيميا وشــهدت أجواء رائعة 

بين الالعبين.
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نظيف في المباراة الختامية للبطولة والتي أقيمت على ستاد دورا الدوليــة الثالثة (النكبة) بعــد فوزه على نظيــره االردني بهدف تــوج المنتخــب األولمبي الفلســطيني بلقب بطولة فلســطين غزة- الرياضية
العب المنتخــب الوطني الذي اعتقلته ســلطات االحتالل مؤخرا ســجل هدف الفوز الالعب محمد مراعبة شــقيق سامح مراعبة بمحافظة الخليل.

األردني بعد فوزه على منتخبي باكســتان وســيرالنكا وهزيمته على منتخبات األردن وسيرالنكا وباكستان، فيما وصل المنتخب وكانت المنتخب األولمبي قد وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه خالل عودته من معسكر الفدائي في قطر.
فلســطين االولمبي بلقب البطولة التي تقــام في ذكرى النكبة وتعتبر هــذه المرة الثانية على التوالــي التي يتوج فيها منتخب أمام فلسطين.

الفلسطينية.
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حوار

ما أن دخلنا على مكتب د. محمد 
المدهون وزير الشباب والرياضة في 

حكومة غزة حتى شاهدنا حركة دؤوبة 
داخل المكتب من موظفي الوزارة، 

فنظر إلينا الوزير المدهون وهو يبتسم 
وقال “معلش ما انتو عارفين بنلملم 
أوراقنا”، في إشارة إلى قرب تشكيل 

حكومة الوفاق الوطني إلتمام اتفاق 
المصالحة.

ومن هذه النقطة بدأنا حوارنا مع 
الوزير المدهون، حول وجود وزارة 

شباب ورياضة في الحكومة القادمة أم 
ال، فقال إن الفترة التي ستتولى فيها 

الحكومة القادمة قصيرة، والحديث 
يدور عن 16 وزارة فقط وباقي 

الحقائب ستحّمل لنفس الوزراء، الفتا 
إلى أن اتفاق القاهرة نص على وجود 

مجلس أعلى للشباب والرياضة.
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الرياضية- حاوره عاهد فروانة ومحمود فرج
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وزارة أم مجلس

وحول قناعته الشــخصية بأفضلية 

وجــود وزارة أم مجلس أعلى أوضح 

أنه وخالل لقائه مع وزيري الشــباب 

والرياضة المصرييــن في الحكومة 

الســابقة أكدا أنه يفضــالن الوزارة 

بعــد أن تم تشــكيل مجلــس أعلى 

في فترة ســابقة لديهم، مؤكدا أن 

وجود الوزارة أفضل الرتباطها اكثر 

بالعمــل الحكومي واعتمــاد موازنة 

ثابتة وقد ال يتغيــر المجلس بتغير 

الحكومــة ممــا يؤدي إلــى التكلس 

والســلطوية، مضيفا أنه في دراسة 

علمية أجريت عام 2007 أظهرت أن 

وزارة الشــباب والرياضة هي األولى 

فــي التأثيــر وتســبق حتــى وزارة 
التربية والتعليم.

وبالحديــث حــول عــدم االهتمــام 

الحكومي بالرياضة شــدد المدهون 

أن ثقافة شــعبنا سياســية بالدرجة 

األولى، رغــم أن الرياضة يمكن أن 

تحقق انجازات سياسية كبيرة.

معيقات متعددة

 وعبر المدهون عن رضاه عن الفترة 

التي شغل فيها منصب وزير الشباب 

والرياضــة رغم العمل فــي مرحلة 

حساســة شــهدت حالــة االنقســام 

السياســي واالنقطــاع عــن العمق 

الخارجــي والحصــار وعــدم وضــع 

الرياضة على خارطة األولويات.

وأضاف أنــه عندما اســتلم منصبه 

كان الحديــث يدور حــول أن الوزارة 

للرياضة فقط وليس للشباب، بفعل 

وجود هياكل رياضية من مؤسسات 

وأنديــة فاعلــة، لذلــك عملنا على 

عكــس الصــورة بإيجــاد مقومــات 
لقطاع الشباب.

النادي الشامل

وباالنتقال لموضوع األندية وزيادتها 

وممارستها لألنشطة الرياضية أوضح 

المدهون أن الوزارة اعتمدت سياسة 

التشجيع اإليجابي وليس السلبي، من 

خالل حث األندية على المشاركة في 

ألعاب أخرى بخالف كرة القدم، والنادي 

الذي يمارس لعبة واحدة يصبح ناديا 

متخصصــا، الفتــا إلــى أن سياســة 

الــوزارة هي وجــود النادي الشــامل 

الذي يمارس عــدة ألعاب وأيضا دمج 

ألعاب المعاقين داخــل هذه األندية، 

مشيرا إلى أن النادي الذي ألغيت لديه 

لعبة كــرة القدم بفعــل هبوطه من 

الدرجة الرابعة يمكنه ممارسة ألعاب 

أخرى، موضحا أن المشكلة ليس في 

عدد األندية بل في عدم ممارســتها 

ألنشــطة أخرى بجــوار كــرة القدم، 

منوها إلى أن اللعبة الشعبية الثانية 

وهي كرة السلة ال يمارسها سوى 11 
ناديا في القطاع.

بعد الوفاق

وحــول مســيرة الوفــاق الرياضــي 

قال المدهــون أنه تم تجــاوز تأثير 

السياســة على الرياضــة من خالل 

الوفــاق ومــا حــدث مــن مشــاكل 

يعود ألشــخاص بعينهم، والســؤال 

المطروح اآلن هو ماذا بعد الوفاق؟، 

ووفقا لقناعة الوزير الشخصية فإنه 

يــرى أن تبقى الرياضــة للرياضيين 

فقــط بعيدا عــن السياســيين، وأن 

تفتح أبواب األندية للتنســيب على 

قاعدة الخلفية الرياضية، وأن تجرى 

فــي كافــة األنديــة انتخابــات حرة 

ونزيهة وشفافة تضبط وصول كادر 

رياضي مؤهل، وبالتالي تعمل على 

وجود مجالس إدارة مؤهلة بعيدا عن 

اللون السياسي، وعلى هذه القاعدة 

يتم بناء كافة المؤسسات واالتحادات 

الرياضية.

الجوائز المالية

للموســم  رؤيتــه  عــن  وبســؤاله 

الرياضــي الماضي أكــد أننا وصلنا 

إلى الذروة في الحراك الرياضي، من 

خالل تنظيم بطــوالت في مختلف 

األلعاب وانتظام المسابقات، موضحا 

أن الــوزارة أعلنت عــن جوائز مالية 

لألندية ســابقا مع تمســكها بفكرة 

تحديد ســقف لهذه الجوائز، للعمل 

علــى ضبــط األمــر من أجــل عدم 

المبالغة في رصد الجوائز لألبطال، 

وقال شاهدنا مكافآت تصل إلى 40 

ألــف دوالر للبطل، مؤكدا أن الوزارة 

لجوانــب  األمــوال  بتوفيــر  قامــت 

أخرى من خالل تقديمها لالتحادات 

والمؤسســات الرياضية التي تعاني 
ماليا.

قاعدة التشارك

وعن موضوع منح األراضي لألندية 

قــال المدهــون قدمنــا الكثير من 

قاعــدة  علــى  لألنديــة  األراضــي 

الشراكة فإذا كانت 5 دونمات تكون 

بالمشــاركة بيــن نادييــن أو ثالثة 

حتى تخدم شــريحة أوســع، أما من 

يحتاج مســاحة إلقامــة مبنى إداري 

يتم منحه دونما واحــدا، وأضاف أن 

الوزارة قامت بإيقاف عدة تراخيص 

ألراض منحــت ألندية وآخرها نادي 

لمنحــه دون  اإلســالمية  الجمعيــة 

موافقة وزارة الشباب والرياضة، أما 

بخصوص نــادي الجالء الذي يعاني 

بســبب فقدانــه لألرض التــي كان 

مقــام عليها، أكــد أنــه يعمل على 

مساعدتهم من أجل الحصول على 
قطعة أرض بديلة.

عبد السالم هنية

وبالحديــث عن عالقة عبد الســالم 

األولمبيــة  اللجنــة  عضــو  هنيــة 

أن  المدهــون  د.  أوضــح  بالــوزارة 

عبد الســالم هو موظف فــي وزارة 

الشــباب والرياضة، أسهم من خالل 

عالقاته المميزة وكونه نجل رئيس 

الــوزراء في جلــب التمويــل للكثير 

من النشــاطات الرياضية وهذا خير 

يأتــي للحركــة الرياضيــة لذلك له 

كل التحية والتقدير، لكنني أرى  أن 

األفضــل هــو توجيه هــذا التمويل 

بشكل علمي ومهني وليس لتعزيز 

العالقــات، مشــيرا إلى أن سياســة 

الوزارة استيعاب هذه الحالة وضبطها 

وهذا األمر نجح في مرات وفشل في 

أخرى، مضيفــا أن االمور لم تضبط 

بالشــكل الــذي يريــده وخاصة في 

األنديــة واالتحــادات، رغم  جوائــز 

أنها نجحت في الصــاالت والمالعب 
وبعض المساعدات.

وأشــار إلــى أن إعالن عبد الســالم 

عن جائــزة االعالمييــن الرياضيين 

المقدمة من مؤسسة أمواج هو الذي 

أوقف جائزة وزارة الشباب والرياضة 

اإلعالميــة التــي تم االعــالن عنها 

مسبقا رغم رصد موازنة لها.

جرح كبير

وعن كادر الــوزارة قال المدهون أن 

هــذا جرح كبير في مشــوار الوزارة، 

لعدة أســباب أهمها وجود عدد كبير 

من الموظفين غيــر المؤهلين ألنه 

كان يتــم التعامل مع الــوزارة على 

أنها مــأوى للرياضيين, وعملنا على 

ضبطه وتطويــره ونجحنا في ذلك، 

وبشكل تراكمي تم بناء كادر مميز.

لقائــه  المدهــون  الوزيــر  وختــم 

مــع الرياضيــة بالتأكيــد علــى أنه 

عنــد تركه الــوزارة ســيعود لعمله 

األكاديمــي كونــه يحمــل شــهادة 

الدكتوراه في اإلدارة وعمل لسنوات 

طويلة في الجامعة اإلسالمية بغزة  

قبل تقلده المناصب الحكومية منذ 
عام 2006م.
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أمجد الضابوس 
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من يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا، مقولة 
عربية شــهيرة، أصابت أتليتكو مدريد 
ج  ومانشســتر ســيتي. األول، الذي توَّ
بطًال للدوري اإلســباني، والثاني، الذي 
ج  ومانشســتر ســيتي. األول، الذي توَّ
بطًال للدوري اإلســباني، والثاني، الذي 
ج  ومانشســتر ســيتي. األول، الذي توَّ

توِّج بطــالً للــدوري اإلنجليــزي. وفي 
بطًال للدوري اإلســباني، والثاني، الذي 
توِّج بطــالً للــدوري اإلنجليــزي. وفي 
بطًال للدوري اإلســباني، والثاني، الذي 

البطولتيــن، لــم يفرح أحد مــن أندية 
إســبانيا وال إنجلتــرا، كفرحــة أتليتكو 
وسيتي، اللذين ماتا من شدة الضحك، 

في الجولة الثامنة والثالثين واألخيرة.
ظــن أتليتكو، أن اللقب يتفلت من بين 
يديه، قبل ثــالث مراحل على النهاية، 
فالهزيمــة أمــام ليفانتــي بهدفيــن، 
والتعــادل أمام ملقــا 1/1، أعادا األمل 
لبرشلونة للتتويج بالليجا، في المرحلة 
األخيرة.. وعاش سيتي نفس المشاعر، 
بســبب األفضليــة، التــي كان يملكها 
ليفربــول، قبــل أن يخســر بهدفيــن 
أمام تشلســي، في الجولة السادســة 

والثالثين.
فليضحكوا كما شــاءوا، هذا حقهم، أما 

نحن فلنبك كثيرًا، لماذا؟
فليضحكوا كما شــاءوا، هذا حقهم، أما 

نحن فلنبك كثيرًا، لماذا؟
فليضحكوا كما شــاءوا، هذا حقهم، أما 

حالــة  لرؤيــة  تتضــرع  مالعبنــا  ألن 
العالــي  المســتوى  بهــذا  تنافســية 
مــن األخالق، التــي تحلت بهــا الفرق 
المتبارية، وهنا يثير اإلعجاب، أن ترى 
ليفربول يعاني، أمام كريستال باالس 
ونيوكاسل، رغم أنهما ال يصارعان من 
أجل مركز أوروبــي، أو تفادي الهبوط، 
ومثلهما أيضًا، فريق وســت هام، الذي 
أجل مركز أوروبــي، أو تفادي الهبوط، 
ومثلهما أيضًا، فريق وســت هام، الذي 
أجل مركز أوروبــي، أو تفادي الهبوط، 

لعب أمام سيتي كما لو أنه يلعب على 
لقب.

ويعجبــك أكثر، حــدة المنافســة التي 
عرفتهــا المراحل الثــالث األخيرة في 
الليجــا، فمــن كان يظــن أن يتعــادل 
برشلونة أمام خيتافي ويخسر أتليتكو 
أمــام ليفانتي ثــم يتعادل ريــال أمام 
فالنســيا وبلد الوليد، ومن كان يتوقع 
أن يلعب ملقا وإلتش وسلتا فيغو أمام 

أتليتكو وبرشلونة وريال بهذه الروح؟
لماذا لم يشــكك أحد، في وجود شبهة 
مؤامرة تصب في صالح أي من ثالثي 
الصدارة، رغم أن بعض المنافســين، 
َضمــن البقــاء، وانعدمــت آمالــه فــي 

المنافسة، على مركز أوروبي؟!    
لألســف، الرائــج فــي بطوالتنــا، عند 
انحصــار المنافســة بيــن فريقيــن أو 
ثالثة، هــو روائح التفويــت الكريهة، 
حتى أن ما كان يخفى على الناس منذ 
سنوات، ينكشف أمره مع تتالي األيام.. 
وقد صعــق الوســط المصــري أخيرًا، 
سنوات، ينكشف أمره مع تتالي األيام.. 
وقد صعــق الوســط المصــري أخيرًا، 
سنوات، ينكشف أمره مع تتالي األيام.. 

بتصريحات حارس غزل المحلة ســيد 
القصــراوي، أكــد فيها تعمــد الهزيمة 
خدمة للزمالــك حتى يتمكن من إحراز 
لقــب الــدوري، ومــر االعتــراف، دون 

مساءلة أو حساب.
من هنا، يتبين لنا الفارق بين أخالقهم 
وأخالقنا، ثقافتهم وثقافتنا.. التفويت، 
عندهم يمــس الكرامة، وعندنا وجهة 
نظــر، وأيهما أرقى وأطهــر، من يلعب 

بكرامة، أم يلعب بمهانة؟!
ال بد من تغيير جذري يطال أساســات 
المنافسة الرياضية، والثقافة الرياضية، 
وإال سنظل نتحّسر على حالنا البائس، 
ونكتفــي بمشــاهدة ضحــكات من ال 

يبكون على حسراتنا!!
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الرياضية- محمود فرج
أكد الحراك الشبابي الرياضي للتغيير 
علــى اســتمرار الفعاليــات المطالبة 
بإقالة مجلس إدارة نادي بيت حانون 
األهلــي داعيــن جميع محبــي النادي 
الوقوف بجانبهم بالفعاليات القادمة.

وقــال الالعب خالد جمال الكفارنة إنه 
انضم للحراك برفقة عدد من زمالئه 
بعد شعورهم بمسؤولية كبيرة تجاه 
ناديهــم الذي يعاني مــن تراجع على 

كافة المستويات الرياضية.
وطالب شــباب الحراك خــالل مقابلة 

لهم مــع صحيفة الرياضيــة، بحضور 
محمد عبــد الفتــاح أبو عمشــة أحد 
مؤسســي النــادي، بإقالــة مجلــس 
اإلدارة الحالي واإلعالن عن انتخابات 
على مبدأ رياضي يعيد للنادي أمجاده 

المفقودة.

البداية
بشــكل  انطلــق  الحــراك  وكان 
عفوي من قبــل جماهير النادي 
بعــد هزيمــة الفريــق األول في 
إحــدى مبارياته بــدوري الدرجة 
األولى، حيث قال تيســير نصير 
مسئول الحراك أن الجماهير التي 
ذهبت ســيرا على األقدام عادت 
غاضبة للبلدة فقرروا إقامة وقفة 
احتجاجية أمام النادي طالبوا فيها 
اســتقالة مجلس اإلدارة ومدرب 
فريــق كرة القــدم، وفــي اليوم 
التالي استمرت االحتجاجات وكان 
الفتا انضمــام عدد من الالعبين 
والكوادر الرياضية وأعلن رسميا 
عــن انطالق مــا عــرف بالحراك 
الشــبابي الرياضــي للتغيير في 

نادي بيت حانون األهلي.

خيمة اعتصام
يقــول أحمد ســعد الســبع وهو 
أحد الالعبين المنضمين للحراك 
“شــعرنا بتضامن النــاس حولنا 
فأعلنا إقامة خيمة اعتصام أمام 
اتحاد كرة القــدم وجمع تواقيع، 
وأقمنا أول خيمة اعتصام بجانب 
النــادي اســتمرت مــا يقــارب 4 
ســاعات وأغلقتها الشرطة لعدم 
وجود تصريح وتواصلنا مع وزارة 
تصريحا  واســتخرجنا  الداخليــة 
رسميا واعتصمنا من جديد داخل 

النادي.
ويضيف الالعب ياســر أبو عودة 

“وصــل األمــر لــوزارة الشــباب 
والرياضية التي تدخلت وسحبت 
تصريــح الخيمة وشــكلت لجنة 
للتباحث باألمر علي رأسها نبيل 
عواجــه مديــر شــؤون األنديــة 

بالوزارة”.
ويؤكــد محمد عبــد الفتــاح أبو 
عمشــة الذي كان على رأس وفد 
الحــراك الذي توجه لالجتماع مع 
اللجنة أنهم “اســتقبلوا من قبل 
الســيد عواجــة، وأطلعنــاه على 
كافة أحوال النادي واكتشــفنا أن 
هناك تالعب في أسماء الجمعية 
العمومية حيث الحظنا غياب أكثر 
من ســبعين اســم وأقــر عواجة 
بوجــود خلــل ووعــد بمراجعــة 

مجلس اإلدارة في ذلك”.
وأوضح شــباب الحراك األســباب 
التي دفعتهم للقيام بهذه الفعالية 
فاتحين بابا للتساؤل عن اختفاء 
العديــد من مقــدرات وممتلكات 
النادي، وعن الســبب الذي جعل 
مجلس اإلدارة يمنع إقامة بطولة 
عيون األسري التي نظمها الحراك 
مما جعلهم يتوجهون لنادي بيت 
حانون الرياضي الذي فتح أبوابه 
أمامهــم وأقيمــت البطولة علي 
ملعبــه بحضور منــدوب للوزارة 

ووفد من األسري المحررين.

رفض وتوضيح
مــن جانبه رفض زكريا الكفارنة 
أمين سر النادي االعتراف بالحراك 

لكنه وافق على الرد على أسئلة 
موضحــا  “الرياضيــة”  صحيفــة 
أســباب تدهــور النــادي وتراجع 
مســتواه بين األنديــة، وقال “إن 
الصالة األرضية للنادي خصصت 
كمصلــى ألهــل المدينــة أثناء 
االجتياح اإلســرائيلي بعد تدمير 
مســجد النصر، فرفضت البلدية 
إعادتهــا بحجة عــدم وجود عقد 
إيجار وهذا منذ خمس ســنوات”، 
مضيفــا “رفضنــا إقامــة بطولة 
عيون األســرى ألننا لم نجد جهة 
رســمية تتبناها ونحن ال نعترف 

بهؤالء وال نعلم من ورائهم”.
الحديث  الكفارنة بصحة  وشكك 
عن إقــرار الســيد عواجه بوجود 
خلل في ملفات النادي خاصة ما 
يتعلق بأسماء الجمعية العمومية 
حيث قــال “ما دام أنه أقر بوجود 
خلل فلمــاذا لم يقم بمراجعتنا”، 
وأوضح “أي فرد لم يقم بتجديد 
اشــتراك عضويته فــي الجمعية 
عضويتــه  تســقط  العموميــة 
وذلك حســب نصوص القانون”, 
مشــيرا إلــى أن اإلدارة معتمــدة 
بكتاب رســمي من وزير الشباب 
والرياضة حتى 2015/5/27 بعد 

انتخابات عام 2011.

نتائج جيدة
وبالحديث عن وضــع فريق كرة 
اإلمكانيات  “برغم  أوضح:  القدم 
المادية المحدودة شــاركنا لثالث 

مواسم في دوري الدرجة األولى-
الموسم األول حصلنا على المركز 
الثاني حصلنا  العاشر، والموسم 
على المركز الرابع– أما الموســم 
الثالــث واألخير  فقد حصلنا على 

المركز الثالث”. 
وعــن رده بخصــوص التمســك 
بالمــدرب محمــد العمــاوي نجل 
رئيــس النــادي قال :”هو شــاب 
طمــوح ويعمــل بــدون مقابل، 
كذلك نتائجه في تصاعد مستمر 

ونحن راضون عما يقدمه”.
وأشــار “النادي يقدم كل شــيء 
ضمن المتوفر وأي العب ال يعجبه 
المردود المادي يســتطيع البحث 
عــن نــاد آخر يناســبه شــريطة 
وجود عرض مناســب، وتم إلغاء 
باقي األلعاب نتيجــة عدم توفر 
االحتــالل  وتدميــر  اإلمكانيــات 
للبنية الالزمة، وكذلك استشهاد 
أفضل الالعبين وعزوف اآلخرين 
وعدم وجود خامات شابة، ولعبة 
الســلة تــم إلغائها مــن مجلس 
اإلدارة السابق أما تنس الطاولة  

فالصالة محتجزة من البلدية”.
“الجمعية  الكفارنه حديثه  وختم 
العمومية مســئولة عــن النادي 
وتستطيع أن تمارس صالحياتها 
فهي تســتطيع حجــب الثقة عن 
مجلــس اإلدارة بطريقة قانونيه 
فهل يملــك ما يســمى بالحراك 

الشبابي أي شرعية لفعل ذلك”.
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ما أن دخلنا على مكتب د. محمد 
المدهون وزير الشباب والرياضة في 

حكومة غزة حتى شاهدنا حركة دؤوبة 
داخل المكتب من موظفي الوزارة، 

فنظر إلينا الوزير المدهون وهو يبتسم 
وقال “معلش ما انتو عارفين بنلملم 
أوراقنا”، في إشارة إلى قرب تشكيل 

حكومة الوفاق الوطني إلتمام اتفاق 
المصالحة.

ومن هذه النقطة بدأنا حوارنا مع 
الوزير المدهون، حول وجود وزارة 

شباب ورياضة في الحكومة القادمة أم 
ال، فقال إن الفترة التي ستتولى فيها 

الحكومة القادمة قصيرة، والحديث 
يدور عن 16 وزارة فقط وباقي 

الحقائب ستحّمل لنفس الوزراء، الفتا 
إلى أن اتفاق القاهرة نص على وجود 

مجلس أعلى للشباب والرياضة.
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الرياضية- حاوره عاهد فروانة ومحمود فرج
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وزارة أم مجلس

وحول قناعته الشــخصية بأفضلية 

وجــود وزارة أم مجلس أعلى أوضح 

أنه وخالل لقائه مع وزيري الشــباب 

والرياضة المصرييــن في الحكومة 

الســابقة أكدا أنه يفضــالن الوزارة 

بعــد أن تم تشــكيل مجلــس أعلى 

في فترة ســابقة لديهم، مؤكدا أن 

وجود الوزارة أفضل الرتباطها اكثر 

بالعمــل الحكومي واعتمــاد موازنة 

ثابتة وقد ال يتغيــر المجلس بتغير 

الحكومــة ممــا يؤدي إلــى التكلس 

والســلطوية، مضيفا أنه في دراسة 

علمية أجريت عام 2007 أظهرت أن 

وزارة الشــباب والرياضة هي األولى 

فــي التأثيــر وتســبق حتــى وزارة 
التربية والتعليم.

وبالحديــث حــول عــدم االهتمــام 

الحكومي بالرياضة شــدد المدهون 

أن ثقافة شــعبنا سياســية بالدرجة 

األولى، رغــم أن الرياضة يمكن أن 

تحقق انجازات سياسية كبيرة.

معيقات متعددة

 وعبر المدهون عن رضاه عن الفترة 

التي شغل فيها منصب وزير الشباب 

والرياضــة رغم العمل فــي مرحلة 

حساســة شــهدت حالــة االنقســام 

السياســي واالنقطــاع عــن العمق 

الخارجــي والحصــار وعــدم وضــع 

الرياضة على خارطة األولويات.

وأضاف أنــه عندما اســتلم منصبه 

كان الحديــث يدور حــول أن الوزارة 

للرياضة فقط وليس للشباب، بفعل 

وجود هياكل رياضية من مؤسسات 

وأنديــة فاعلــة، لذلــك عملنا على 

عكــس الصــورة بإيجــاد مقومــات 
لقطاع الشباب.

النادي الشامل

وباالنتقال لموضوع األندية وزيادتها 

وممارستها لألنشطة الرياضية أوضح 

المدهون أن الوزارة اعتمدت سياسة 

التشجيع اإليجابي وليس السلبي، من 

خالل حث األندية على المشاركة في 

ألعاب أخرى بخالف كرة القدم، والنادي 

الذي يمارس لعبة واحدة يصبح ناديا 

متخصصــا، الفتــا إلــى أن سياســة 

الــوزارة هي وجــود النادي الشــامل 

الذي يمارس عــدة ألعاب وأيضا دمج 

ألعاب المعاقين داخــل هذه األندية، 

مشيرا إلى أن النادي الذي ألغيت لديه 

لعبة كــرة القدم بفعــل هبوطه من 

الدرجة الرابعة يمكنه ممارسة ألعاب 

أخرى، موضحا أن المشكلة ليس في 

عدد األندية بل في عدم ممارســتها 

ألنشــطة أخرى بجــوار كــرة القدم، 

منوها إلى أن اللعبة الشعبية الثانية 

وهي كرة السلة ال يمارسها سوى 11 
ناديا في القطاع.

بعد الوفاق

وحــول مســيرة الوفــاق الرياضــي 

قال المدهــون أنه تم تجــاوز تأثير 

السياســة على الرياضــة من خالل 

الوفــاق ومــا حــدث مــن مشــاكل 

يعود ألشــخاص بعينهم، والســؤال 

المطروح اآلن هو ماذا بعد الوفاق؟، 

ووفقا لقناعة الوزير الشخصية فإنه 

يــرى أن تبقى الرياضــة للرياضيين 

فقــط بعيدا عــن السياســيين، وأن 

تفتح أبواب األندية للتنســيب على 

قاعدة الخلفية الرياضية، وأن تجرى 

فــي كافــة األنديــة انتخابــات حرة 

ونزيهة وشفافة تضبط وصول كادر 

رياضي مؤهل، وبالتالي تعمل على 

وجود مجالس إدارة مؤهلة بعيدا عن 

اللون السياسي، وعلى هذه القاعدة 

يتم بناء كافة المؤسسات واالتحادات 

الرياضية.

الجوائز المالية

للموســم  رؤيتــه  عــن  وبســؤاله 

الرياضــي الماضي أكــد أننا وصلنا 

إلى الذروة في الحراك الرياضي، من 

خالل تنظيم بطــوالت في مختلف 

األلعاب وانتظام المسابقات، موضحا 

أن الــوزارة أعلنت عــن جوائز مالية 

لألندية ســابقا مع تمســكها بفكرة 

تحديد ســقف لهذه الجوائز، للعمل 

علــى ضبــط األمــر من أجــل عدم 

المبالغة في رصد الجوائز لألبطال، 

وقال شاهدنا مكافآت تصل إلى 40 

ألــف دوالر للبطل، مؤكدا أن الوزارة 

لجوانــب  األمــوال  بتوفيــر  قامــت 

أخرى من خالل تقديمها لالتحادات 

والمؤسســات الرياضية التي تعاني 
ماليا.

قاعدة التشارك

وعن موضوع منح األراضي لألندية 

قــال المدهــون قدمنــا الكثير من 

قاعــدة  علــى  لألنديــة  األراضــي 

الشراكة فإذا كانت 5 دونمات تكون 

بالمشــاركة بيــن نادييــن أو ثالثة 

حتى تخدم شــريحة أوســع، أما من 

يحتاج مســاحة إلقامــة مبنى إداري 

يتم منحه دونما واحــدا، وأضاف أن 

الوزارة قامت بإيقاف عدة تراخيص 

ألراض منحــت ألندية وآخرها نادي 

لمنحــه دون  اإلســالمية  الجمعيــة 

موافقة وزارة الشباب والرياضة، أما 

بخصوص نــادي الجالء الذي يعاني 

بســبب فقدانــه لألرض التــي كان 

مقــام عليها، أكــد أنــه يعمل على 

مساعدتهم من أجل الحصول على 
قطعة أرض بديلة.

عبد السالم هنية

وبالحديــث عن عالقة عبد الســالم 

األولمبيــة  اللجنــة  عضــو  هنيــة 

أن  المدهــون  د.  أوضــح  بالــوزارة 

عبد الســالم هو موظف فــي وزارة 

الشــباب والرياضة، أسهم من خالل 

عالقاته المميزة وكونه نجل رئيس 

الــوزراء في جلــب التمويــل للكثير 

من النشــاطات الرياضية وهذا خير 

يأتــي للحركــة الرياضيــة لذلك له 

كل التحية والتقدير، لكنني أرى  أن 

األفضــل هــو توجيه هــذا التمويل 

بشكل علمي ومهني وليس لتعزيز 

العالقــات، مشــيرا إلى أن سياســة 

الوزارة استيعاب هذه الحالة وضبطها 

وهذا األمر نجح في مرات وفشل في 

أخرى، مضيفــا أن االمور لم تضبط 

بالشــكل الــذي يريــده وخاصة في 

األنديــة واالتحــادات، رغم  جوائــز 

أنها نجحت في الصــاالت والمالعب 
وبعض المساعدات.

وأشــار إلــى أن إعالن عبد الســالم 

عن جائــزة االعالمييــن الرياضيين 

المقدمة من مؤسسة أمواج هو الذي 

أوقف جائزة وزارة الشباب والرياضة 

اإلعالميــة التــي تم االعــالن عنها 

مسبقا رغم رصد موازنة لها.

جرح كبير

وعن كادر الــوزارة قال المدهون أن 

هــذا جرح كبير في مشــوار الوزارة، 

لعدة أســباب أهمها وجود عدد كبير 

من الموظفين غيــر المؤهلين ألنه 

كان يتــم التعامل مع الــوزارة على 

أنها مــأوى للرياضيين, وعملنا على 

ضبطه وتطويــره ونجحنا في ذلك، 

وبشكل تراكمي تم بناء كادر مميز.

لقائــه  المدهــون  الوزيــر  وختــم 

مــع الرياضيــة بالتأكيــد علــى أنه 

عنــد تركه الــوزارة ســيعود لعمله 

األكاديمــي كونــه يحمــل شــهادة 

الدكتوراه في اإلدارة وعمل لسنوات 

طويلة في الجامعة اإلسالمية بغزة  

قبل تقلده المناصب الحكومية منذ 
عام 2006م.
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 إعالن مؤسسة 
أمواج عن جائزة 

االعالميين 
الرياضيين ألفضل 

تقرير وصورة 
رياضية لموسم 

2013-2014  هو 
الذي أوقف جائزة 

وزارة الشباب 
والرياضة اإلعالمية 

التي تم االعالن 
عنها مسبقا رغم 
رصد موازنة لها.
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تقرير

بهــدووء

أمجد الضابوس 
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من يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا، مقولة 
عربية شــهيرة، أصابت أتليتكو مدريد 
ج  ومانشســتر ســيتي. األول، الذي توَّ
بطًال للدوري اإلســباني، والثاني، الذي 
ج  ومانشســتر ســيتي. األول، الذي توَّ
بطًال للدوري اإلســباني، والثاني، الذي 
ج  ومانشســتر ســيتي. األول، الذي توَّ

توِّج بطــالً للــدوري اإلنجليــزي. وفي 
بطًال للدوري اإلســباني، والثاني، الذي 
توِّج بطــالً للــدوري اإلنجليــزي. وفي 
بطًال للدوري اإلســباني، والثاني، الذي 

البطولتيــن، لــم يفرح أحد مــن أندية 
إســبانيا وال إنجلتــرا، كفرحــة أتليتكو 
وسيتي، اللذين ماتا من شدة الضحك، 

في الجولة الثامنة والثالثين واألخيرة.
ظــن أتليتكو، أن اللقب يتفلت من بين 
يديه، قبل ثــالث مراحل على النهاية، 
فالهزيمــة أمــام ليفانتــي بهدفيــن، 
والتعــادل أمام ملقــا 1/1، أعادا األمل 
لبرشلونة للتتويج بالليجا، في المرحلة 
األخيرة.. وعاش سيتي نفس المشاعر، 
بســبب األفضليــة، التــي كان يملكها 
ليفربــول، قبــل أن يخســر بهدفيــن 
أمام تشلســي، في الجولة السادســة 

والثالثين.
فليضحكوا كما شــاءوا، هذا حقهم، أما 

نحن فلنبك كثيرًا، لماذا؟
فليضحكوا كما شــاءوا، هذا حقهم، أما 

نحن فلنبك كثيرًا، لماذا؟
فليضحكوا كما شــاءوا، هذا حقهم، أما 

حالــة  لرؤيــة  تتضــرع  مالعبنــا  ألن 
العالــي  المســتوى  بهــذا  تنافســية 
مــن األخالق، التــي تحلت بهــا الفرق 
المتبارية، وهنا يثير اإلعجاب، أن ترى 
ليفربول يعاني، أمام كريستال باالس 
ونيوكاسل، رغم أنهما ال يصارعان من 
أجل مركز أوروبــي، أو تفادي الهبوط، 
ومثلهما أيضًا، فريق وســت هام، الذي 
أجل مركز أوروبــي، أو تفادي الهبوط، 
ومثلهما أيضًا، فريق وســت هام، الذي 
أجل مركز أوروبــي، أو تفادي الهبوط، 

لعب أمام سيتي كما لو أنه يلعب على 
لقب.

ويعجبــك أكثر، حــدة المنافســة التي 
عرفتهــا المراحل الثــالث األخيرة في 
الليجــا، فمــن كان يظــن أن يتعــادل 
برشلونة أمام خيتافي ويخسر أتليتكو 
أمــام ليفانتي ثــم يتعادل ريــال أمام 
فالنســيا وبلد الوليد، ومن كان يتوقع 
أن يلعب ملقا وإلتش وسلتا فيغو أمام 

أتليتكو وبرشلونة وريال بهذه الروح؟
لماذا لم يشــكك أحد، في وجود شبهة 
مؤامرة تصب في صالح أي من ثالثي 
الصدارة، رغم أن بعض المنافســين، 
َضمــن البقــاء، وانعدمــت آمالــه فــي 

المنافسة، على مركز أوروبي؟!    
لألســف، الرائــج فــي بطوالتنــا، عند 
انحصــار المنافســة بيــن فريقيــن أو 
ثالثة، هــو روائح التفويــت الكريهة، 
حتى أن ما كان يخفى على الناس منذ 
سنوات، ينكشف أمره مع تتالي األيام.. 
وقد صعــق الوســط المصــري أخيرًا، 
سنوات، ينكشف أمره مع تتالي األيام.. 
وقد صعــق الوســط المصــري أخيرًا، 
سنوات، ينكشف أمره مع تتالي األيام.. 

بتصريحات حارس غزل المحلة ســيد 
القصــراوي، أكــد فيها تعمــد الهزيمة 
خدمة للزمالــك حتى يتمكن من إحراز 
لقــب الــدوري، ومــر االعتــراف، دون 

مساءلة أو حساب.
من هنا، يتبين لنا الفارق بين أخالقهم 
وأخالقنا، ثقافتهم وثقافتنا.. التفويت، 
عندهم يمــس الكرامة، وعندنا وجهة 
نظــر، وأيهما أرقى وأطهــر، من يلعب 

بكرامة، أم يلعب بمهانة؟!
ال بد من تغيير جذري يطال أساســات 
المنافسة الرياضية، والثقافة الرياضية، 
وإال سنظل نتحّسر على حالنا البائس، 
ونكتفــي بمشــاهدة ضحــكات من ال 

يبكون على حسراتنا!!
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الرياضية- محمود فرج
أكد الحراك الشبابي الرياضي للتغيير 
علــى اســتمرار الفعاليــات المطالبة 
بإقالة مجلس إدارة نادي بيت حانون 
األهلــي داعيــن جميع محبــي النادي 
الوقوف بجانبهم بالفعاليات القادمة.

وقــال الالعب خالد جمال الكفارنة إنه 
انضم للحراك برفقة عدد من زمالئه 
بعد شعورهم بمسؤولية كبيرة تجاه 
ناديهــم الذي يعاني مــن تراجع على 

كافة المستويات الرياضية.
وطالب شــباب الحراك خــالل مقابلة 

لهم مــع صحيفة الرياضيــة، بحضور 
محمد عبــد الفتــاح أبو عمشــة أحد 
مؤسســي النــادي، بإقالــة مجلــس 
اإلدارة الحالي واإلعالن عن انتخابات 
على مبدأ رياضي يعيد للنادي أمجاده 

المفقودة.

البداية
بشــكل  انطلــق  الحــراك  وكان 
عفوي من قبــل جماهير النادي 
بعــد هزيمــة الفريــق األول في 
إحــدى مبارياته بــدوري الدرجة 
األولى، حيث قال تيســير نصير 
مسئول الحراك أن الجماهير التي 
ذهبت ســيرا على األقدام عادت 
غاضبة للبلدة فقرروا إقامة وقفة 
احتجاجية أمام النادي طالبوا فيها 
اســتقالة مجلس اإلدارة ومدرب 
فريــق كرة القــدم، وفــي اليوم 
التالي استمرت االحتجاجات وكان 
الفتا انضمــام عدد من الالعبين 
والكوادر الرياضية وأعلن رسميا 
عــن انطالق مــا عــرف بالحراك 
الشــبابي الرياضــي للتغيير في 

نادي بيت حانون األهلي.

خيمة اعتصام
يقــول أحمد ســعد الســبع وهو 
أحد الالعبين المنضمين للحراك 
“شــعرنا بتضامن النــاس حولنا 
فأعلنا إقامة خيمة اعتصام أمام 
اتحاد كرة القــدم وجمع تواقيع، 
وأقمنا أول خيمة اعتصام بجانب 
النــادي اســتمرت مــا يقــارب 4 
ســاعات وأغلقتها الشرطة لعدم 
وجود تصريح وتواصلنا مع وزارة 
تصريحا  واســتخرجنا  الداخليــة 
رسميا واعتصمنا من جديد داخل 

النادي.
ويضيف الالعب ياســر أبو عودة 

“وصــل األمــر لــوزارة الشــباب 
والرياضية التي تدخلت وسحبت 
تصريــح الخيمة وشــكلت لجنة 
للتباحث باألمر علي رأسها نبيل 
عواجــه مديــر شــؤون األنديــة 

بالوزارة”.
ويؤكــد محمد عبــد الفتــاح أبو 
عمشــة الذي كان على رأس وفد 
الحــراك الذي توجه لالجتماع مع 
اللجنة أنهم “اســتقبلوا من قبل 
الســيد عواجــة، وأطلعنــاه على 
كافة أحوال النادي واكتشــفنا أن 
هناك تالعب في أسماء الجمعية 
العمومية حيث الحظنا غياب أكثر 
من ســبعين اســم وأقــر عواجة 
بوجــود خلــل ووعــد بمراجعــة 

مجلس اإلدارة في ذلك”.
وأوضح شــباب الحراك األســباب 
التي دفعتهم للقيام بهذه الفعالية 
فاتحين بابا للتساؤل عن اختفاء 
العديــد من مقــدرات وممتلكات 
النادي، وعن الســبب الذي جعل 
مجلس اإلدارة يمنع إقامة بطولة 
عيون األسري التي نظمها الحراك 
مما جعلهم يتوجهون لنادي بيت 
حانون الرياضي الذي فتح أبوابه 
أمامهــم وأقيمــت البطولة علي 
ملعبــه بحضور منــدوب للوزارة 

ووفد من األسري المحررين.

رفض وتوضيح
مــن جانبه رفض زكريا الكفارنة 
أمين سر النادي االعتراف بالحراك 

لكنه وافق على الرد على أسئلة 
موضحــا  “الرياضيــة”  صحيفــة 
أســباب تدهــور النــادي وتراجع 
مســتواه بين األنديــة، وقال “إن 
الصالة األرضية للنادي خصصت 
كمصلــى ألهــل المدينــة أثناء 
االجتياح اإلســرائيلي بعد تدمير 
مســجد النصر، فرفضت البلدية 
إعادتهــا بحجة عــدم وجود عقد 
إيجار وهذا منذ خمس ســنوات”، 
مضيفــا “رفضنــا إقامــة بطولة 
عيون األســرى ألننا لم نجد جهة 
رســمية تتبناها ونحن ال نعترف 

بهؤالء وال نعلم من ورائهم”.
الحديث  الكفارنة بصحة  وشكك 
عن إقــرار الســيد عواجه بوجود 
خلل في ملفات النادي خاصة ما 
يتعلق بأسماء الجمعية العمومية 
حيث قــال “ما دام أنه أقر بوجود 
خلل فلمــاذا لم يقم بمراجعتنا”، 
وأوضح “أي فرد لم يقم بتجديد 
اشــتراك عضويته فــي الجمعية 
عضويتــه  تســقط  العموميــة 
وذلك حســب نصوص القانون”, 
مشــيرا إلــى أن اإلدارة معتمــدة 
بكتاب رســمي من وزير الشباب 
والرياضة حتى 2015/5/27 بعد 

انتخابات عام 2011.

نتائج جيدة
وبالحديث عن وضــع فريق كرة 
اإلمكانيات  “برغم  أوضح:  القدم 
المادية المحدودة شــاركنا لثالث 

مواسم في دوري الدرجة األولى-
الموسم األول حصلنا على المركز 
الثاني حصلنا  العاشر، والموسم 
على المركز الرابع– أما الموســم 
الثالــث واألخير  فقد حصلنا على 

المركز الثالث”. 
وعــن رده بخصــوص التمســك 
بالمــدرب محمــد العمــاوي نجل 
رئيــس النــادي قال :”هو شــاب 
طمــوح ويعمــل بــدون مقابل، 
كذلك نتائجه في تصاعد مستمر 

ونحن راضون عما يقدمه”.
وأشــار “النادي يقدم كل شــيء 
ضمن المتوفر وأي العب ال يعجبه 
المردود المادي يســتطيع البحث 
عــن نــاد آخر يناســبه شــريطة 
وجود عرض مناســب، وتم إلغاء 
باقي األلعاب نتيجــة عدم توفر 
االحتــالل  وتدميــر  اإلمكانيــات 
للبنية الالزمة، وكذلك استشهاد 
أفضل الالعبين وعزوف اآلخرين 
وعدم وجود خامات شابة، ولعبة 
الســلة تــم إلغائها مــن مجلس 
اإلدارة السابق أما تنس الطاولة  

فالصالة محتجزة من البلدية”.
“الجمعية  الكفارنه حديثه  وختم 
العمومية مســئولة عــن النادي 
وتستطيع أن تمارس صالحياتها 
فهي تســتطيع حجــب الثقة عن 
مجلــس اإلدارة بطريقة قانونيه 
فهل يملــك ما يســمى بالحراك 

الشبابي أي شرعية لفعل ذلك”.
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الرياضية- أحمد حجازي

ال أحــد ينكر األهمية الكبيــرة التي تمثلها 
مدارس كرة القدم فى إنشاء وتخريج جيل 
كروي قادر على المنافسة على الصعيدين 
المحلي والدولي، فمع قدوم اإلجازة الصيفية 
بــدأ األهالي وأولياء األمــور بالتهافت على 
مدارس كرة القدم فى قطاع غزة من أجل 
تســجيل أبنائهم وذويهم فى مدارس كرة 

القدم بأندية قطاع غزة المختلفة. 
وتنشــط مــدارس كــرة القدم فــى قطاع 
غزة بشــكل كبير فى اإلجازة الصيفية مع 
وجود الفــراغ عند طالب المــدارس الذين 
يرغبــون فى ممارســة كرة القــدم وقضاء 
وقــت مفيــد، حيــث يســلك بعــض هذه 
المدارس طريقا صحيحا نحو إعداد وتأهيل 
الالعبين بالشــكل الصحيح, فى حين يقع 
البعض اآلخر في مستنقع العشوائية وسوء 

التخطيط.
فالمــدارس الكروية أو كمــا يحلو للبعض 
تســميتها بـ”األكاديميــة الكرويــة” باتــت 
تشــكل مصدرا رئيســا لالعبي كرة القدم 
للعديد من أندية قطاع غزة، فبعض الفرق 

تصب كل تركيزها على مدارسها الخاصة 
بتعليــم كرة القدم، إقتدائا بأعظم األندية 
العالميــة التــي أثبتــت أن المــدارس هي 
المصدر األهم في إنشاء وتطوير الالعبين 
مثل المدارس الخاصة بكل من ريال مدريد 

وبرشلونة والعديد من األندية األخرى.

صقل الموهبة
“تعمــد المــدارس الخاصــة بناشــئي كرة 
القدم فى قطاع غزة إلى توفير كل ما من 
شأنه أن يساعد فى عملية تطوير مهارات 
الالعبين وصقل موهبتهم الكروية من أجل 
الظهور بأفضل المســتويات”، هذا ما قاله 
مســؤول األكاديمية الرياضيــة بنادي غزة 
الرياضي شكري سكيك الذى أكد للرياضية 
أن “المدرسة تعمل على أخذ الالعبين من 
المدرســة الكروية من أجل أن يصبحوا من 
دعائم الفريق األول فى المستقبل القريب، 
وهــذه المدارس من شــأنها أن تخلق جيال 
كرويــا ينافس علــى المســتويين المحلى 
والعالمي”، وأضاف: “مدرســة الكرة بنادي 
غزة الرياضي توفر كل المســتلزمات التي 

يحتاجهــا الالعب من أجل تطوير موهبته، 
وحتى يصل الى مرحلة النضج الكروى من 
خالل توفير األجهزة الالزمة وتوفير المكان 

المناسب والمدربين األكفاء”.

االستغالل األمثل
من جهته أشــار حمدي نبهان مدير مدرسة 
الكرة بنادي الجزيــرة إلى أن “مدارس كرة 
القدم بشــكل عام تهدف إلــى العديد من 
األشــياء والتي يأتي فــي مقدمتها تطوير 
مهارات المتدربين واإلهتمام بالموهوبين 
منهــم”, ولكنــه لم يخف األســباب األخرى 
وراء إنشــاء هذه المــدارس، حيث أكد على 
أن المســؤولية اإلجتماعية هي التي تدفع 
األنديــة إلنشــاء مــدارس كرة قــدم حتى 
يتم االســتغالل األمثل لطاقــات األطفال 
المتدربيــن والعمــل على الحفــاظ عليهم 
وعلى نشــاطاتهم وتســخير هــذه الطاقة 
فى خدمة البلد وتمثيل المنتخبات الوطنية 
المختلفــة، وقــال نبهان: “نحــن في نادي 
الجزيرة نعمل على استقطاب هذه الفئات 
العمرية، من أجل إستغالل أوقات فراغهم, 

والعمل على تطوير عالقاتهم االجتماعية 
والتعــارف فيمــا بينهــم، وهذا من شــأنه 
أن ينشــر المحبــة واألخــالق في أوســاط 

المتدربين”.

دعم المنتخبات
ويقــول مدير مدرســة كرة القــدم بنادي 
الهالل الرياضــي إياد سيســالم أن “هدف 
النادي من إنشــاء مدرســة كرة القدم هو 
الخــروج بجيل ملــم بمهارات كــرة القدم، 
خصوصا أن هنــاك بعض الالعبين اللذين 
يلعبون فى فرق الدرجة الممتازة ال يعرفون 
التعامل مع الكرة بالشــكل الصحيح، وهذا 
ناتج عن عدم تأسيسهم وتعليمهم لقواعد 
كرة القدم بالشــكل السليم”، وأردف قائال 
:”لدينــا العديد من الالعبين اللذين وصلوا 
إلى الفريــق األول بالنادي وهــم من أبناء 
المدرســة الخاصــة بالنــادي، ونحــن فى 
مدرســة الكرة بالنادي خّرجنا أكثر من 38 
العبا مثلوا المنتخبــات الوطنية المختلفة 
وهــذا أكبــر دليــل علــى نجاح مدرســتنا 

وتفوقها على المدارس األخرى”.
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يعتقد قادة الدولة العبرية بأن فوز فريق 
مكابي تــل أبيب بــكأس أوروبــا للفرق 
االبطال في هذه اللعبة يزيد من حضور 
دولتهم ويؤكد يهوديتهــا، كيان غاصب 
ألرض فلســطين على القارة األســيوية 
يلعــب في أوروبــا وهذا أمر مســتهجن، 
كيف ســمح االتحاد األوروبي لكرة السلة 
بفتح الباب أمام هــذا الفريق الذي يتبع 
لدولة مارقة اللعب في اوروبا؟، اسرائيل 
استثمرت الفوز سياسيا لتحسين صورتها 
القبيحة فــي العالم وخاصة فــي اوروبا، 
ما يحّتــم علينــا مواجهة هــذه الوقاحة 
القبيحة فــي العالم وخاصة فــي اوروبا، 
ما يحّتــم علينــا مواجهة هــذه الوقاحة 
القبيحة فــي العالم وخاصة فــي اوروبا، 

االعالمية بــكل قوة ، فقد قــال المدعو  
ليبرمان “إن اسرائيل على الخارطة وفوز 
مكابــي تل ابيــب بالكأس يعــزز تواجد 
اســرائيل علــى الخارطــة فــي العالم”، 
واجــرت شــبكات التلفــزة االوروبية عدة 
لقاءات مع قادة دولــة االحتالل فتبجحوا 
بقوة إســرائيل الرياضية، وطالبوا بدعم 
العالــم لهــم وتأكيــد يهوديــة كيانهم. 
ونحــن نتابع  دون أن نتحرك، على األقل 
اعالميــا، فلــو كان عندنا جهــاز إعالمي 
قوي لكان مــن الواجب الرد على ترهات 
ليبرمان ومن لف لفه لنقول له وألمثاله: 
نعم أنتم على الخارطة، لكن أي خارطة؟ 
خارطة الدول المارقة والمستبدة، خارطة 
وهــدم  الفلســطينيين  األطفــال  قتــل 
البيــوت علــى رؤوس ســاكنيها، خارطة 
القمع واالحتــالل، خارطة حصــار قطاع 
غــزة وانتهــاك حرمة المســجد االقصى 
المبــارك، خارطة ســرقة فلســطين في 
أكبر عملية ســطو مسلح عرفها التاريخ. 
هكــذا هم والعالم يعرف ذلك لكن علينا 

انا ال نسكت...
 وهــا أنــا أرفع صوتــي من هــذا المنبر 
المحترم كي أؤكد المؤكد بأن إســرائيل 
كيان غاصب طارئ محتل قاتل وأن اللعبة 
الرياضية ما هي إال غطاء لقهر االخرين . 
ولمــن ال يعرف فإن جميــع العبي فريق 
كرة السلة في فريق مكابي تل ابيب هم 
من المرتزقة األجانب ومنهم من أمريكا، 
والحركة الصهيونية هي التي تمول هذا 
الفريق، هــؤالء يريدون ابــراز قدراتهم 
التــي ال يملكونها بالمرة وهؤالء ينفقون 
األموال التي ينهبونها مــن خيرات أمتنا 
العربية ومن حســاب شعبنا الفسطيني، 
ال يعقــل أن نصمت صمــت أهل القبور، 
فقد ولى زمن تحكم هذا الكيان باإلعالم 
العالمي، فمقابل فوزهــم ببطولة لعبة 
كرة الســلة اوروبيا ابــراز كل نواقصهم 
واحتاللهــم  وســاديتهم  وهمجيتهــم 
ألرضنا، برا وجوا وبحرا، نحن إذا مارســنا 
الرياضة فإننا نعبر عن قضية شعب ُسلب 
حقه وانُتهكت ُحرماته، وهم إذا مارســوا 
الرياضــة فإنهــم يفعلون ليغطــوا على 
قذارتهم وبشاعة عدوانهم على اإلنسان 
الفلســطيني وعلى مقدراتــه. آن األوان 
لتحرك إعالمي واسع النطاق نؤكد حقنا 
بالعيش علــى أرضنا بكرامة وممارســة 
حياتنا بحرية وبدون مضايقات وقرصنة 
على المعابر الحدودية. قلنا في الماضي: 
نكبة فنكسة فعدوان واجتياح، واليوم جاء 
دور الصحوة واالنتفاضة فالتحرير واقامة 
الدولة المستقلة. الحرية ألسرانا البواسل 
وألسرى الحركة الرياضية وعلى رأسهم 

العب الفدائي سامح مراعبة.
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الرياضية- أحمد حجازي

ال أحــد ينكر األهمية الكبيــرة التي تمثلها 
مدارس كرة القدم فى إنشاء وتخريج جيل 
كروي قادر على المنافسة على الصعيدين 
المحلي والدولي، فمع قدوم اإلجازة الصيفية 
بــدأ األهالي وأولياء األمــور بالتهافت على 
مدارس كرة القدم فى قطاع غزة من أجل 
تســجيل أبنائهم وذويهم فى مدارس كرة 

القدم بأندية قطاع غزة المختلفة. 
وتنشــط مــدارس كــرة القدم فــى قطاع 
غزة بشــكل كبير فى اإلجازة الصيفية مع 
وجود الفــراغ عند طالب المــدارس الذين 
يرغبــون فى ممارســة كرة القــدم وقضاء 
وقــت مفيــد، حيــث يســلك بعــض هذه 
المدارس طريقا صحيحا نحو إعداد وتأهيل 
الالعبين بالشــكل الصحيح, فى حين يقع 
البعض اآلخر في مستنقع العشوائية وسوء 

التخطيط.
فالمــدارس الكروية أو كمــا يحلو للبعض 
تســميتها بـ”األكاديميــة الكرويــة” باتــت 
تشــكل مصدرا رئيســا لالعبي كرة القدم 
للعديد من أندية قطاع غزة، فبعض الفرق 

تصب كل تركيزها على مدارسها الخاصة 
بتعليــم كرة القدم، إقتدائا بأعظم األندية 
العالميــة التــي أثبتــت أن المــدارس هي 
المصدر األهم في إنشاء وتطوير الالعبين 
مثل المدارس الخاصة بكل من ريال مدريد 

وبرشلونة والعديد من األندية األخرى.

صقل الموهبة
“تعمــد المــدارس الخاصــة بناشــئي كرة 
القدم فى قطاع غزة إلى توفير كل ما من 
شأنه أن يساعد فى عملية تطوير مهارات 
الالعبين وصقل موهبتهم الكروية من أجل 
الظهور بأفضل المســتويات”، هذا ما قاله 
مســؤول األكاديمية الرياضيــة بنادي غزة 
الرياضي شكري سكيك الذى أكد للرياضية 
أن “المدرسة تعمل على أخذ الالعبين من 
المدرســة الكروية من أجل أن يصبحوا من 
دعائم الفريق األول فى المستقبل القريب، 
وهــذه المدارس من شــأنها أن تخلق جيال 
كرويــا ينافس علــى المســتويين المحلى 
والعالمي”، وأضاف: “مدرســة الكرة بنادي 
غزة الرياضي توفر كل المســتلزمات التي 

يحتاجهــا الالعب من أجل تطوير موهبته، 
وحتى يصل الى مرحلة النضج الكروى من 
خالل توفير األجهزة الالزمة وتوفير المكان 

المناسب والمدربين األكفاء”.

االستغالل األمثل
من جهته أشــار حمدي نبهان مدير مدرسة 
الكرة بنادي الجزيــرة إلى أن “مدارس كرة 
القدم بشــكل عام تهدف إلــى العديد من 
األشــياء والتي يأتي فــي مقدمتها تطوير 
مهارات المتدربين واإلهتمام بالموهوبين 
منهــم”, ولكنــه لم يخف األســباب األخرى 
وراء إنشــاء هذه المــدارس، حيث أكد على 
أن المســؤولية اإلجتماعية هي التي تدفع 
األنديــة إلنشــاء مــدارس كرة قــدم حتى 
يتم االســتغالل األمثل لطاقــات األطفال 
المتدربيــن والعمــل على الحفــاظ عليهم 
وعلى نشــاطاتهم وتســخير هــذه الطاقة 
فى خدمة البلد وتمثيل المنتخبات الوطنية 
المختلفــة، وقــال نبهان: “نحــن في نادي 
الجزيرة نعمل على استقطاب هذه الفئات 
العمرية، من أجل إستغالل أوقات فراغهم, 

والعمل على تطوير عالقاتهم االجتماعية 
والتعــارف فيمــا بينهــم، وهذا من شــأنه 
أن ينشــر المحبــة واألخــالق في أوســاط 

المتدربين”.

دعم المنتخبات
ويقــول مدير مدرســة كرة القــدم بنادي 
الهالل الرياضــي إياد سيســالم أن “هدف 
النادي من إنشــاء مدرســة كرة القدم هو 
الخــروج بجيل ملــم بمهارات كــرة القدم، 
خصوصا أن هنــاك بعض الالعبين اللذين 
يلعبون فى فرق الدرجة الممتازة ال يعرفون 
التعامل مع الكرة بالشــكل الصحيح، وهذا 
ناتج عن عدم تأسيسهم وتعليمهم لقواعد 
كرة القدم بالشــكل السليم”، وأردف قائال 
:”لدينــا العديد من الالعبين اللذين وصلوا 
إلى الفريــق األول بالنادي وهــم من أبناء 
المدرســة الخاصــة بالنــادي، ونحــن فى 
مدرســة الكرة بالنادي خّرجنا أكثر من 38 
العبا مثلوا المنتخبــات الوطنية المختلفة 
وهــذا أكبــر دليــل علــى نجاح مدرســتنا 

وتفوقها على المدارس األخرى”.
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يعتقد قادة الدولة العبرية بأن فوز فريق 
مكابي تــل أبيب بــكأس أوروبــا للفرق 
االبطال في هذه اللعبة يزيد من حضور 
دولتهم ويؤكد يهوديتهــا، كيان غاصب 
ألرض فلســطين على القارة األســيوية 
يلعــب في أوروبــا وهذا أمر مســتهجن، 
كيف ســمح االتحاد األوروبي لكرة السلة 
بفتح الباب أمام هــذا الفريق الذي يتبع 
لدولة مارقة اللعب في اوروبا؟، اسرائيل 
استثمرت الفوز سياسيا لتحسين صورتها 
القبيحة فــي العالم وخاصة فــي اوروبا، 
ما يحّتــم علينــا مواجهة هــذه الوقاحة 
القبيحة فــي العالم وخاصة فــي اوروبا، 
ما يحّتــم علينــا مواجهة هــذه الوقاحة 
القبيحة فــي العالم وخاصة فــي اوروبا، 

االعالمية بــكل قوة ، فقد قــال المدعو  
ليبرمان “إن اسرائيل على الخارطة وفوز 
مكابــي تل ابيــب بالكأس يعــزز تواجد 
اســرائيل علــى الخارطــة فــي العالم”، 
واجــرت شــبكات التلفــزة االوروبية عدة 
لقاءات مع قادة دولــة االحتالل فتبجحوا 
بقوة إســرائيل الرياضية، وطالبوا بدعم 
العالــم لهــم وتأكيــد يهوديــة كيانهم. 
ونحــن نتابع  دون أن نتحرك، على األقل 
اعالميــا، فلــو كان عندنا جهــاز إعالمي 
قوي لكان مــن الواجب الرد على ترهات 
ليبرمان ومن لف لفه لنقول له وألمثاله: 
نعم أنتم على الخارطة، لكن أي خارطة؟ 
خارطة الدول المارقة والمستبدة، خارطة 
وهــدم  الفلســطينيين  األطفــال  قتــل 
البيــوت علــى رؤوس ســاكنيها، خارطة 
القمع واالحتــالل، خارطة حصــار قطاع 
غــزة وانتهــاك حرمة المســجد االقصى 
المبــارك، خارطة ســرقة فلســطين في 
أكبر عملية ســطو مسلح عرفها التاريخ. 
هكــذا هم والعالم يعرف ذلك لكن علينا 

انا ال نسكت...
 وهــا أنــا أرفع صوتــي من هــذا المنبر 
المحترم كي أؤكد المؤكد بأن إســرائيل 
كيان غاصب طارئ محتل قاتل وأن اللعبة 
الرياضية ما هي إال غطاء لقهر االخرين . 
ولمــن ال يعرف فإن جميــع العبي فريق 
كرة السلة في فريق مكابي تل ابيب هم 
من المرتزقة األجانب ومنهم من أمريكا، 
والحركة الصهيونية هي التي تمول هذا 
الفريق، هــؤالء يريدون ابــراز قدراتهم 
التــي ال يملكونها بالمرة وهؤالء ينفقون 
األموال التي ينهبونها مــن خيرات أمتنا 
العربية ومن حســاب شعبنا الفسطيني، 
ال يعقــل أن نصمت صمــت أهل القبور، 
فقد ولى زمن تحكم هذا الكيان باإلعالم 
العالمي، فمقابل فوزهــم ببطولة لعبة 
كرة الســلة اوروبيا ابــراز كل نواقصهم 
واحتاللهــم  وســاديتهم  وهمجيتهــم 
ألرضنا، برا وجوا وبحرا، نحن إذا مارســنا 
الرياضة فإننا نعبر عن قضية شعب ُسلب 
حقه وانُتهكت ُحرماته، وهم إذا مارســوا 
الرياضــة فإنهــم يفعلون ليغطــوا على 
قذارتهم وبشاعة عدوانهم على اإلنسان 
الفلســطيني وعلى مقدراتــه. آن األوان 
لتحرك إعالمي واسع النطاق نؤكد حقنا 
بالعيش علــى أرضنا بكرامة وممارســة 
حياتنا بحرية وبدون مضايقات وقرصنة 
على المعابر الحدودية. قلنا في الماضي: 
نكبة فنكسة فعدوان واجتياح، واليوم جاء 
دور الصحوة واالنتفاضة فالتحرير واقامة 
الدولة المستقلة. الحرية ألسرانا البواسل 
وألسرى الحركة الرياضية وعلى رأسهم 

العب الفدائي سامح مراعبة.
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الرياضية- مصطفى جبر 
فرض الوفاق الرياضي نفســه على الســاحة 
الرياضية مــن بوابة االتحــادات واألندية في 
المحافظــات الجنوبيــة، ليضــع حــال مؤقتــا 
لمســيرة المؤسســات التي كانــت ُتعاني من 
أثر االنقسام، فبدأت التجربة التي فشلت في 
أغلب أماكن تواجدها ونجحت في القليل من 
إدارات األنديــة كاتحاد وشــباب خان يونس، 

وبعض االتحادات كاتحاد كرة القدم.
الرياضــة الغزيــة أُجبــرت علــى هــذا الخيار 
الذي ســمح للحركية الرياضية لفتح وحماس 
بالدخــول إلــى مقاعد المؤسســات الرياضية 
على حساب العملية االنتخابية التي غابت في 
الســنوات األخيرة، والتي حل مكانها التعيين 
لنوعيــة  النظــر  دون  والفصائلــي  الحزبــي 
وكفاءة وقدرة المرشــحين لقيادة المؤسسات 
الرياضية، مما أفرز عشــوائية في المســتوى 
وتخبط هنا وهناك ونجاح في بعض األحيان.

خطوة أساسية 
وفي هذا الصدد يؤكد وليد أيوب نائب رئيس 
اللجنة األولمبية الســابق وأحــد رجال الوفاق 
الرياضي في المحافظات الجنوبية أن الوفاق 
لم يحقق أهدافه المنشــودة، الفتا في الوقت 
نفسه إلى أن حالة  الوفاق كانت ضرورية  من 
أجل مسيرة الرياضة بعد االنقسام السياسي.

ايجابيات وسلبيات
وأشــار “أيــوب” فــي مقابلــة مــع صحيفــة 
“الرياضية”، إلى بعض اإليجابيات التي ظهرت 
من خالل الوفــاق الرياضي والتي تمثلت في 
وضع الرياضيين عند مسؤولياتهم وتجمعهم 
نحو هدف رياضــي واحد بعيدا عن التجاذبات 
السياســية، مؤكدا أن ســلبيات الوفاق كانت 
ظاهرة وبقــوة وكان أبرزها ظهور أشــخاص 
غير قادرين على إدارة المؤسســات الرياضية 
نظــرا آلليــة اختيارهــم الحزبية بعيــدا عن 
الخبــرة والشــخصية الرياضيــة واألكاديمية 

المتخصصة. 

نموذج ناجح
وأشــاد أيوب  باتحــاد كرة القــدم التوافقي ، 
قائــال :” أعتقد ان اتحاد كرة القدم هو نموذج 
مميز وناجــح لحالة الوفــاق الرياضي ما بين 
االتحــادات الرياضيــة التوافقيــة المختلفــة، 
فعمل اتحاد الكرة وإنجازاته يختلف عن بعض 
االتحادات التي تســيطر عليها حالة التعصب 
الحزبي واألنا والعمل بشكل منفرد وشخصي 

بعيدا عن أهداف المؤسسة”.

أسباب الفشل والنجاح
وعن سبب فشــل الوفاق الرياضي في أغلب 
األنديــة العالقة، قــال :” الحركيــة الرياضية 
لفتح وحمــاس لم تختر األنســب واألكفأ من 
األشــخاص، وهو ما تســبب في عــدم قدرة 
بعض األشــخاص لقيادة المؤسسات بالشكل 

اإلداري الصحيــح، بعــض األندية نجحت في 
الوفاق الرياضي ألنها عملت على هدف واحد 
وهو النجاح واعطاء المؤسسة الرياضية البعد 
الذي تستحقه، فكان النجاح لهم ولمؤسساتهم 

بعيدا عن العمل الشخصي والحزبي”.

بداية فقط
اســتهل نادي اتحاد الشجاعية مشواره بنجاح 
بعد تشكيل مجلس إدارته التوافقي في عام 
2010، حيث حقــق إنجازات تذكر لهذا النادي 
فــي بدايته أهمها الحصول علــى لقب دوري 
كــرة الطائرة للدرجة األولــى والحصول على 
المركز الثالث في دوري كرة القدم للموســم 
قبل الماضــي، كما ظهرت نتائــج جيدة لهذا 
النادي فــي هذه الفتــرة ، إذ حقق فريق كرة 

اليد المركز الثالث في ذلك الوقت.

تراجع واضح
ولم تســتمر هذه الحالة التوافقية على حالها 
فبعد عامين من تشــكيل المجلس انســحب 
أعضــاء حركــة فتح مــن النادي اثــر خالفات 
داخلية في اإلدارة مما أنعكس مباشــرة على 
الفــرق الرياضيــة وخاصة فريق كــرة القدم 
األول بالنــادي الذي عانى كثيــرا في الدوري 
وكان مهــددا بالهبــوط، بعدما قدم موســما 
ســيئا للغاية ابتعد فيه عن مستواه المعهود 
كافــة  علــى  والمنافســة  الكبــار  بمقارعــة 
البطــوالت، ولم يتوقف هذا الهبوط عند هذه 
الحالة بل خســر الفريق بطولــة الكأس أمام 
خدمــات رفح في موســم للنســيان لجماهير 

والعبي وإدارة الشجاعية. 

كارثة الوفاق
الضربــة  بمثابــة  الرياضــي  التوافــق  وكان 
القاضيــة لنادي جماعي رفح الذي مر بأســوأ 
فتــرة رياضيــة في تاريخــه، فبعد تشــكيل 
مجلس اإلدارة الذي جاء بشــكل متعســر جدا 
ومفاوضات كبيرة بين حركيتي “فتح وحماس” 
الرياضيــة، إال أن ذلك لم يخرج النادي إلى بر 

األمان. 
بداية االنهيار الرياضي كانت بهبوط الفريق 
مــن الدرجــة الممتازة إلــى األولى والســماح 
لالعبــي الفريق األول بالرحيــل ، إذ حصل ما 
يقارب “15” العبا على كتب االستغناء الخاصة 
بهم، لم تتوقف حالة الجماعي عند هذا الحد 
بل هبــط الفريــق إلــى الدرجــة الثانية في 
نفس العام وهو ما كان بمثابة كارثة ُسجلت 
فــي تاريخ هذا النــادي، وتجمدت األنشــطة 
الرياضية وكــرة القدم ورحــل الالعبون ولم 
يتبق في النادي غير منشآته الفارغة وفريق 
مــن الدرجة الممتازة إلــى  الدرجة الثانية في 

فترة قياسية.

تجربة فاشلة
ولم يصــل المجلس التوافقــي إلدارة النادي 
األهلي إلــى مرحلة االنســجام فعاش النادي 
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أزمــة شــبيهة بأزمة جماعــي رفــح وأوقات 
صعبــة أدت إلــى تراجــع الفريــق وهبوطــه 
للدرجــة األولــى وانســحاب أعضــاء فتح من 
المجلس وتهديد رئيس النادي منذر شــبالق 
باالســتقالة بعد مرحلة مــن التجاذبات داخل 
اإلدارة والوصــول إلى طريق مســدود داخل 
النادي بســبب خالفــات بما يتعلــق بتجديد 

بعض العضويات وفتح باب االنتساب.
وأثبتــت تجربــة الوفــاق في النــادي األهلي 
فشــلها مثلما حدث في بعض األندية الغزية 
األخرى، مما انعكس على أداء فرقها الرياضية 

وخاصة فريق كرة القدم .

انسجام حركي
اختلف الحال تماما في نادى اتحاد خان يونس 
الذي شهد أفضل تجربة توافقية على صعيد 
النتائــج وخاصة فريقه الكــروي األول، فبعد 
فترة عسيرة عاشها النادي في موسم 2010، 
والتــي كاد الفريق البرتقالــي خاللها مغادرة 
دوري األضــواء، إال أن التــوزان عاد من جديد 
إلــى النادي بعد حالة الوفاق وعودة منشــآت 
النــادي، فكانت النتائــج واضحة على صعيد 
الفريــق األول بعدهــا والــذي قدم موســما 
متوســطا في عــام 2012 ومن ثــم انتفض 
الفريق ليفاجئ الجميع في الموسم الماضي 
متحديــا  كبــار الدوري وكان قاب قوســين أو 

أدنى من التتويج باللقب.

أفضل تجربة توافقية
و يعيش نادي اتحاد خان يونس أفضل حاالت 
التوافــق والتجانــس الرياضــي المتميز بين 
أعضــاء مجلــس ادارة النادي ، ممــا انعكس 
باإليجاب على نجاح مســيرة النــادي االدارية 
والرياضيــة، حيــث يعتبر نــادي اتحــاد خان 
يونــس البلــدي من أفضــل و أنجــح األندية 
التوافقية خالل الفترات االخيرة، كما شهدت 
الفترة األخيرة تبديل المناصب اإلدارية وفقا 
لوثيقــة الوفــاق الرياضي بيــن حركتي فتح 

وحماس.

استقرار إداري
وتســود حالة من االســتقرار الفني واإلداري 
اوساط  نادي شباب خان يونس في السنوات 
الماضية في ظل حالة التجانس التي تســود 
النادي فــي منظومة اللعبــة ادارة وجماهير 
والعبيــن، فتجربــة النــادى التوافقية تعتبر 
جيدة مقارنــة ببعض األنديــة األخرى ولكن 
انجــاز الفريــق بالحصــول على لقــب دوري 
كرة القدم في موســم 2010 كان األبرز قبل 

تشكيل المجلس التوافقي. 
وشــهدت أروقة النــادي قبل اســابيع تعيين 
عماد السنوار رئيسا لنادي شباب خان يونس 
بدال مــن الرئيس الحالي جميل الســعودني 
وفقا لورقة الوفاق بالنادي والتي تنص على 
تبديــل وتدويــر الرئاســة بيــن ممثلي فتح 

وحماس في النادي.

انتشال األندية
مــن جانبــه أكد اإلعالمــي أحمد حســونة أن 
الوفاق الرياضي كان له األثر الكبير في انتشال 
بعض األندية الغزية من حالة الخراب والتعفن 
وتحولها إلــى حالة من الحراك والنشــاط من 
خالل انبعاث الروح من جديد. وقال حســونة  
حول هذا الموضوع :” أعتقد أن الوفاق ساهم 
في عودة  البطوالت الكروية  بشــكل منتظم  
والتي عملت على تجســيد حالــة من التوافق 
واالتفاق بين مجالــس االدارات المنتخبة عن 
طريق الوفاق الرياضي، فبعض األندية عملت 
بشــكل جيد يصب بمصلحة النادي للنهوض 
به بعيدا عن الصراعات السياسية التي تهدم 
وال تخدم في االرتقــاء باألندية ووضعه على 
الطريق الصحيح من أجل الفوز باأللقاب التي 
تأتي عن طريق االســتقرار والتفاهم األخوي 

في ادارة النادي.

صراعات سياسية
وأضــاف :” علــى غــرار بعــض االنديــة التي 
نجحت في تجســيد الوفــاق لمصلحة أنديتها 
هناك أندية وقعت فريسة لصراعات السياسة 
من خالل فشــل مجالــس االدارات المعينة أو 
المنتخبة في طي صفحــة الخالفات من أجل 
مصلحة أنديتها، فكانت ضحية عدم االستقرار 
وتذبذب في النتائج خالل البطوالت الرسمية 
من ســوء نتائج وصراعها للهروب من شــبح 
الهبوط لمصاف أندية الدرجة االولى ومنها من 
هبط وتعد من األندية التاريخية ولها عالمات 
واضحة في رقي الرياضة الفلسطينية ورسم 

خارطتها التاريخية.

كوادر غير مناسبة
وأكد حســونة أن بعض األندية أفرزت كوادر 
ال عالقــة لها من قريــب أو بعيد فــي العمل 
الرياضــي، مشــيرا إلى أن بعض األشــخاص 
غيــر قادرين علــى قيــادة دفــة األندية من 
خــالل قلة خبرتهم وتخصصهــم في المجال 
الرياضــي مما أدى إلــى اغراق بعــض أندية 
الوفاق في المشــاكل التي انعكست بالسلب 

على استقرارها.

الرياضة والسياسة
ومع هــذا الوضع تبقى الرياضة صدى للواقع 
السياســي العام ، الذي ينعكس بظالله على 
واقعها سواء سلبا أو ايجابا، وتدفع هي فاتورة 
السياسة حيث أن المسؤول الرياضي يأتي من 
موقعه السياســي للرياضة، وتصنع الرياضة 
المجــد والفــوز وُيحســب ذاك الفــوز والنصر 
للسياســي الــذي يعــرف كيــف يراكــم عليه 
لتحقيــق المزيد من الفوز السياســي، وتخرج 
الرياضة من المبــاراة بخفي حنين ك “حزاقة 
العرس” ويكون نصيبها من الوفاق “اإلهمال 

والتراجع والتهميش”.
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الرياضية- مصطفى جبر 
فرض الوفاق الرياضي نفســه على الســاحة 
الرياضية مــن بوابة االتحــادات واألندية في 
المحافظــات الجنوبيــة، ليضــع حــال مؤقتــا 
لمســيرة المؤسســات التي كانــت ُتعاني من 
أثر االنقسام، فبدأت التجربة التي فشلت في 
أغلب أماكن تواجدها ونجحت في القليل من 
إدارات األنديــة كاتحاد وشــباب خان يونس، 

وبعض االتحادات كاتحاد كرة القدم.
الرياضــة الغزيــة أُجبــرت علــى هــذا الخيار 
الذي ســمح للحركية الرياضية لفتح وحماس 
بالدخــول إلــى مقاعد المؤسســات الرياضية 
على حساب العملية االنتخابية التي غابت في 
الســنوات األخيرة، والتي حل مكانها التعيين 
لنوعيــة  النظــر  دون  والفصائلــي  الحزبــي 
وكفاءة وقدرة المرشــحين لقيادة المؤسسات 
الرياضية، مما أفرز عشــوائية في المســتوى 
وتخبط هنا وهناك ونجاح في بعض األحيان.

خطوة أساسية 
وفي هذا الصدد يؤكد وليد أيوب نائب رئيس 
اللجنة األولمبية الســابق وأحــد رجال الوفاق 
الرياضي في المحافظات الجنوبية أن الوفاق 
لم يحقق أهدافه المنشــودة، الفتا في الوقت 
نفسه إلى أن حالة  الوفاق كانت ضرورية  من 
أجل مسيرة الرياضة بعد االنقسام السياسي.

ايجابيات وسلبيات
وأشــار “أيــوب” فــي مقابلــة مــع صحيفــة 
“الرياضية”، إلى بعض اإليجابيات التي ظهرت 
من خالل الوفــاق الرياضي والتي تمثلت في 
وضع الرياضيين عند مسؤولياتهم وتجمعهم 
نحو هدف رياضــي واحد بعيدا عن التجاذبات 
السياســية، مؤكدا أن ســلبيات الوفاق كانت 
ظاهرة وبقــوة وكان أبرزها ظهور أشــخاص 
غير قادرين على إدارة المؤسســات الرياضية 
نظــرا آلليــة اختيارهــم الحزبية بعيــدا عن 
الخبــرة والشــخصية الرياضيــة واألكاديمية 

المتخصصة. 

نموذج ناجح
وأشــاد أيوب  باتحــاد كرة القــدم التوافقي ، 
قائــال :” أعتقد ان اتحاد كرة القدم هو نموذج 
مميز وناجــح لحالة الوفــاق الرياضي ما بين 
االتحــادات الرياضيــة التوافقيــة المختلفــة، 
فعمل اتحاد الكرة وإنجازاته يختلف عن بعض 
االتحادات التي تســيطر عليها حالة التعصب 
الحزبي واألنا والعمل بشكل منفرد وشخصي 

بعيدا عن أهداف المؤسسة”.

أسباب الفشل والنجاح
وعن سبب فشــل الوفاق الرياضي في أغلب 
األنديــة العالقة، قــال :” الحركيــة الرياضية 
لفتح وحمــاس لم تختر األنســب واألكفأ من 
األشــخاص، وهو ما تســبب في عــدم قدرة 
بعض األشــخاص لقيادة المؤسسات بالشكل 

اإلداري الصحيــح، بعــض األندية نجحت في 
الوفاق الرياضي ألنها عملت على هدف واحد 
وهو النجاح واعطاء المؤسسة الرياضية البعد 
الذي تستحقه، فكان النجاح لهم ولمؤسساتهم 

بعيدا عن العمل الشخصي والحزبي”.

بداية فقط
اســتهل نادي اتحاد الشجاعية مشواره بنجاح 
بعد تشكيل مجلس إدارته التوافقي في عام 
2010، حيث حقــق إنجازات تذكر لهذا النادي 
فــي بدايته أهمها الحصول علــى لقب دوري 
كــرة الطائرة للدرجة األولــى والحصول على 
المركز الثالث في دوري كرة القدم للموســم 
قبل الماضــي، كما ظهرت نتائــج جيدة لهذا 
النادي فــي هذه الفتــرة ، إذ حقق فريق كرة 

اليد المركز الثالث في ذلك الوقت.

تراجع واضح
ولم تســتمر هذه الحالة التوافقية على حالها 
فبعد عامين من تشــكيل المجلس انســحب 
أعضــاء حركــة فتح مــن النادي اثــر خالفات 
داخلية في اإلدارة مما أنعكس مباشــرة على 
الفــرق الرياضيــة وخاصة فريق كــرة القدم 
األول بالنــادي الذي عانى كثيــرا في الدوري 
وكان مهــددا بالهبــوط، بعدما قدم موســما 
ســيئا للغاية ابتعد فيه عن مستواه المعهود 
كافــة  علــى  والمنافســة  الكبــار  بمقارعــة 
البطــوالت، ولم يتوقف هذا الهبوط عند هذه 
الحالة بل خســر الفريق بطولــة الكأس أمام 
خدمــات رفح في موســم للنســيان لجماهير 

والعبي وإدارة الشجاعية. 

كارثة الوفاق
الضربــة  بمثابــة  الرياضــي  التوافــق  وكان 
القاضيــة لنادي جماعي رفح الذي مر بأســوأ 
فتــرة رياضيــة في تاريخــه، فبعد تشــكيل 
مجلس اإلدارة الذي جاء بشــكل متعســر جدا 
ومفاوضات كبيرة بين حركيتي “فتح وحماس” 
الرياضيــة، إال أن ذلك لم يخرج النادي إلى بر 

األمان. 
بداية االنهيار الرياضي كانت بهبوط الفريق 
مــن الدرجــة الممتازة إلــى األولى والســماح 
لالعبــي الفريق األول بالرحيــل ، إذ حصل ما 
يقارب “15” العبا على كتب االستغناء الخاصة 
بهم، لم تتوقف حالة الجماعي عند هذا الحد 
بل هبــط الفريــق إلــى الدرجــة الثانية في 
نفس العام وهو ما كان بمثابة كارثة ُسجلت 
فــي تاريخ هذا النــادي، وتجمدت األنشــطة 
الرياضية وكــرة القدم ورحــل الالعبون ولم 
يتبق في النادي غير منشآته الفارغة وفريق 
مــن الدرجة الممتازة إلــى  الدرجة الثانية في 

فترة قياسية.

تجربة فاشلة
ولم يصــل المجلس التوافقــي إلدارة النادي 
األهلي إلــى مرحلة االنســجام فعاش النادي 
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أزمــة شــبيهة بأزمة جماعــي رفــح وأوقات 
صعبــة أدت إلــى تراجــع الفريــق وهبوطــه 
للدرجــة األولــى وانســحاب أعضــاء فتح من 
المجلس وتهديد رئيس النادي منذر شــبالق 
باالســتقالة بعد مرحلة مــن التجاذبات داخل 
اإلدارة والوصــول إلى طريق مســدود داخل 
النادي بســبب خالفــات بما يتعلــق بتجديد 

بعض العضويات وفتح باب االنتساب.
وأثبتــت تجربــة الوفــاق في النــادي األهلي 
فشــلها مثلما حدث في بعض األندية الغزية 
األخرى، مما انعكس على أداء فرقها الرياضية 

وخاصة فريق كرة القدم .

انسجام حركي
اختلف الحال تماما في نادى اتحاد خان يونس 
الذي شهد أفضل تجربة توافقية على صعيد 
النتائــج وخاصة فريقه الكــروي األول، فبعد 
فترة عسيرة عاشها النادي في موسم 2010، 
والتــي كاد الفريق البرتقالــي خاللها مغادرة 
دوري األضــواء، إال أن التــوزان عاد من جديد 
إلــى النادي بعد حالة الوفاق وعودة منشــآت 
النــادي، فكانت النتائــج واضحة على صعيد 
الفريــق األول بعدهــا والــذي قدم موســما 
متوســطا في عــام 2012 ومن ثــم انتفض 
الفريق ليفاجئ الجميع في الموسم الماضي 
متحديــا  كبــار الدوري وكان قاب قوســين أو 

أدنى من التتويج باللقب.

أفضل تجربة توافقية
و يعيش نادي اتحاد خان يونس أفضل حاالت 
التوافــق والتجانــس الرياضــي المتميز بين 
أعضــاء مجلــس ادارة النادي ، ممــا انعكس 
باإليجاب على نجاح مســيرة النــادي االدارية 
والرياضيــة، حيــث يعتبر نــادي اتحــاد خان 
يونــس البلــدي من أفضــل و أنجــح األندية 
التوافقية خالل الفترات االخيرة، كما شهدت 
الفترة األخيرة تبديل المناصب اإلدارية وفقا 
لوثيقــة الوفــاق الرياضي بيــن حركتي فتح 

وحماس.

استقرار إداري
وتســود حالة من االســتقرار الفني واإلداري 
اوساط  نادي شباب خان يونس في السنوات 
الماضية في ظل حالة التجانس التي تســود 
النادي فــي منظومة اللعبــة ادارة وجماهير 
والعبيــن، فتجربــة النــادى التوافقية تعتبر 
جيدة مقارنــة ببعض األنديــة األخرى ولكن 
انجــاز الفريــق بالحصــول على لقــب دوري 
كرة القدم في موســم 2010 كان األبرز قبل 

تشكيل المجلس التوافقي. 
وشــهدت أروقة النــادي قبل اســابيع تعيين 
عماد السنوار رئيسا لنادي شباب خان يونس 
بدال مــن الرئيس الحالي جميل الســعودني 
وفقا لورقة الوفاق بالنادي والتي تنص على 
تبديــل وتدويــر الرئاســة بيــن ممثلي فتح 

وحماس في النادي.

انتشال األندية
مــن جانبــه أكد اإلعالمــي أحمد حســونة أن 
الوفاق الرياضي كان له األثر الكبير في انتشال 
بعض األندية الغزية من حالة الخراب والتعفن 
وتحولها إلــى حالة من الحراك والنشــاط من 
خالل انبعاث الروح من جديد. وقال حســونة  
حول هذا الموضوع :” أعتقد أن الوفاق ساهم 
في عودة  البطوالت الكروية  بشــكل منتظم  
والتي عملت على تجســيد حالــة من التوافق 
واالتفاق بين مجالــس االدارات المنتخبة عن 
طريق الوفاق الرياضي، فبعض األندية عملت 
بشــكل جيد يصب بمصلحة النادي للنهوض 
به بعيدا عن الصراعات السياسية التي تهدم 
وال تخدم في االرتقــاء باألندية ووضعه على 
الطريق الصحيح من أجل الفوز باأللقاب التي 
تأتي عن طريق االســتقرار والتفاهم األخوي 

في ادارة النادي.

صراعات سياسية
وأضــاف :” علــى غــرار بعــض االنديــة التي 
نجحت في تجســيد الوفــاق لمصلحة أنديتها 
هناك أندية وقعت فريسة لصراعات السياسة 
من خالل فشــل مجالــس االدارات المعينة أو 
المنتخبة في طي صفحــة الخالفات من أجل 
مصلحة أنديتها، فكانت ضحية عدم االستقرار 
وتذبذب في النتائج خالل البطوالت الرسمية 
من ســوء نتائج وصراعها للهروب من شــبح 
الهبوط لمصاف أندية الدرجة االولى ومنها من 
هبط وتعد من األندية التاريخية ولها عالمات 
واضحة في رقي الرياضة الفلسطينية ورسم 

خارطتها التاريخية.

كوادر غير مناسبة
وأكد حســونة أن بعض األندية أفرزت كوادر 
ال عالقــة لها من قريــب أو بعيد فــي العمل 
الرياضــي، مشــيرا إلى أن بعض األشــخاص 
غيــر قادرين علــى قيــادة دفــة األندية من 
خــالل قلة خبرتهم وتخصصهــم في المجال 
الرياضــي مما أدى إلــى اغراق بعــض أندية 
الوفاق في المشــاكل التي انعكست بالسلب 

على استقرارها.

الرياضة والسياسة
ومع هــذا الوضع تبقى الرياضة صدى للواقع 
السياســي العام ، الذي ينعكس بظالله على 
واقعها سواء سلبا أو ايجابا، وتدفع هي فاتورة 
السياسة حيث أن المسؤول الرياضي يأتي من 
موقعه السياســي للرياضة، وتصنع الرياضة 
المجــد والفــوز وُيحســب ذاك الفــوز والنصر 
للسياســي الــذي يعــرف كيــف يراكــم عليه 
لتحقيــق المزيد من الفوز السياســي، وتخرج 
الرياضة من المبــاراة بخفي حنين ك “حزاقة 
العرس” ويكون نصيبها من الوفاق “اإلهمال 

والتراجع والتهميش”.

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

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



األربعاء 22 رجب 1435هـ   21  مايو  2014  12

تقرير

��������������

حسام الدين حرب

أجمــل بداية للمنتخــب الوطنــي لكرة 
القــدم، تجســدت بفوز غال فــي افتتاح 
مباريات بطولة كأس التحدي التي تقام 

حاليًا في المالديف.
مباريات بطولة كأس التحدي التي تقام 

حاليًا في المالديف.
مباريات بطولة كأس التحدي التي تقام 

فوز مهم جاء في بداية المشــوار يعطي 
المنتخب الكثير من الثقة في المباريات 
القادمة والتي سيرتفع بها األداء تدريجيا 
حتــى الوصــول إلــى منصــات التتويج 
والوصــول للمــرة األولى إلــى نهائيات 

األمم اآلسيوية في استراليا 2015.
ومما ال شــك فيه بأن منتخبنا لم يقدم 
األداء المطلــوب منه في هــذه المباراة 
ولــن أتدخــل فــي الجانب الفنــي ولكن 
يبقــى األهــم الثــالث نقاط فــي بداية 
المشــوار والتي ستؤثر كثيرًا على شكل 
يبقــى األهــم الثــالث نقاط فــي بداية 
المشــوار والتي ستؤثر كثيرًا على شكل 
يبقــى األهــم الثــالث نقاط فــي بداية 

المنافســة وخاصــة أنهــا مــن منتخــب 
يتقدمنــا في ترتيب الفيفــا وهو أفضل 
منتخــب فــي المجموعــة حيــث يحتل 
المركــز 146 عالميًا، وهــذا يعطينا أمال 
منتخــب فــي المجموعــة حيــث يحتل 
المركــز 146 عالميًا، وهــذا يعطينا أمال 
منتخــب فــي المجموعــة حيــث يحتل 

كبيرا ودافعا قويا بالمنافســة على لقب 
البطولة بشكل أكبر.

ومن هنا فإنني أتوجه إلى الجهاز الفني 
واإلداري والالعبيــن بالتهنئــة القلبيــة 
الحــارة بهــذا الفــوز وأود أن أوصل لهم 

هذه الرسائل السريعة:-
1.  في مثل هذه األيام شرد الفلسطيني 
مــن وطنه وال زال يعاني ويالت 66 عامًا 
1.  في مثل هذه األيام شرد الفلسطيني 
مــن وطنه وال زال يعاني ويالت 66 عامًا 
1.  في مثل هذه األيام شرد الفلسطيني 

من النكبة التاريخية، ولهذا فأنتم اليوم 
تردون علــى العالم بأســره بالرغم من 
ويالت الحــروب والنكبة فالفلســطيني 

موجود وينافس.
2.  يعيش الشعب الفلسطيني في هذه 
األيام حالة مــن التوافق بين األخوة في 
حركتــي فتــح وحمــاس من أجــل إنهاء 
االنقســام، وأتمنــى أن يكــون فوزكــم 
باللقــب والتأهــل أجمل هديــة للقيادة 

والشعب إلنهاء االنقسام إلى األبد.
3.  أثــق تمامــًا بقــدرات الجهــاز الفني 

والشعب إلنهاء االنقسام إلى األبد.
3.  أثــق تمامــًا بقــدرات الجهــاز الفني 

والشعب إلنهاء االنقسام إلى األبد.

واإلداري وبالتالــي أتمنى أن يتم تدارك 
األخطاء التي وقع فيها منتخبنا في اللقاء 
األول، ومعالجتهــا فــي لقاء اليــوم أمام 
منتخب مينمار لحســم بطاقــة التأهل 
للدور الثاني .. ومن ثم المشــوار الغالي 
نحو اللقب.. فلسطين كلها خلفكم وأنتم 

لن تخذولنا.

أبو جزر .. بطوالت متنقلة
ال يختلــف اثنان علــى أن الالعب إيهاب 
أبــو جزر مــن أفضل العبي فلســطين، 
فهــو يمتلك مهارات وقــدرات عالية في 
كافة المراكز، فتجدوه بارعًا في الشــق 
فهــو يمتلك مهارات وقــدرات عالية في 
كافة المراكز، فتجدوه بارعًا في الشــق 
فهــو يمتلك مهارات وقــدرات عالية في 

الدفاعي ومتميزا في الشــق الهجومي، 
وساحرا في منتصف الملعب، وإن جاز لي 

أن أطلق عليه لقب “األنيق”.
وأقولهــا وبــكل صراحــة الفريــق الذي 
يلعب له إيهــاب أبو جزر يكتب لنفســه 
مجــدًا وتاريخًا مع األلقــاب، فعندما كان 
الالعــب مــع هــالل القدس حقــق معه 
بطولة الــدوري وبطولة الكأس، وعندما 
غــادر النــادي عانــى كثيرًا ولــم يحقق 
بطولة الــدوري وبطولة الكأس، وعندما 
غــادر النــادي عانــى كثيرًا ولــم يحقق 
بطولة الــدوري وبطولة الكأس، وعندما 

ســوى بطولــة وحيدة، وعندمــا جاء إلى 
شــباب رفح حقق العديــد من البطوالت 
بعد صيام طويــل ومنها بطولة الدوري 
لموســمين متتاليــن وبطولــة الــكأس 
وبطولة الســوبر وغيرها من البطوالت 
التنشــيطية وبالتالي أعتقد بأن شــباب 
رفح سيعاني في حال انتقل الالعب إلى 
هالل القدس .. بالتوفيق للكابتن الرائع 

واألنيق “إيهاب أبو جزر”.

وللحديث بقية طالما في العمر بقية
hoss1983@gmail.com
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الرياضية- محمد عدوان
تتجه األنظار إلى مدينة لشــبونة البرتغالية والتي تستضيف 
نهائــي دوري أبطــال أوروبا مســاء الســبت المقبــل، والذي 
ســيتنافس عليه قطبي مدينة مدريد، ريال مدريد وأتلتيكو 
مدريد، وهي الســابقة األولى فــي تاريخها أن ينحصر نهائي 
األبطال علــى فريقين من المدينة نفســها، وقد كان نهائي 
النسخة الماضية قد جمع بين فريقين ألمانيين وهما بروسيا 

دورتموند وبايرن ميونخ.
يسعى ريال مدريد إلى إحراز البطولة العاشرة له في تاريخه 
والذي غابت عن خزائنه ألكثر من 12 عاما، متسلحا باإلصرار 
والعزيمة القوية التي يمتلكها الالعبون خصوصا بعد خروجهم 
الموسم الماضي على يد بروسيا دورتموند في نصف نهائي 

البطولة.
وقد أقصى ريال مدريد فريق شالكه األلماني في دور الـ 16، 
وكذلك فريق بروســيا دورتموند فــي دور الثمانية، في حين 
أزاح خصمه األلماني الثالــث بايرن ميونخ بعدما هزمه على 

أرضه برباعية نظيفة.
ومــن جانب آخر ال يريد أتلتيكــو مدريد بأن يضحى بالفرصة 
األولى له فــي تاريخه بإحرازه كأس األذنيــن، وهي البطولة 
األغلــى أوروبيا، حيث يســعى األرجنتيني ســيميوني والذي 
حصد مع أتلتيكو منذ أيام لقب الدوري اإلسباني في المباراة 
الحاســمة التي جمعته مع فريق برشلونة على ملعب الكامب 

نو والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.
أتلتيكــو مدريــد صاحــب لقــب الــدوري األوروبــي لعامــي 
2011،2012 يسعى إلى وضع أول نجمة أوروبية على قميصه 
مــن خالل الفوز علــى ريال مدريد في نهائــي األبطال، وهو 

الــذي ســيجعل العبي  األمر 
بشراســة  يلعبون  الفريقيــن 

غير مسبوقة. 
سيعتمد أنشيلوتي على كل من 
أيقونة  يعتبــر  والذي  رونالــدو 
فريــق ريــال مدريــد، وكذلك 
الويلزي جاريث بيل الذي يلعب 

أول نهائــي أبطــال فــي مســيرته 
لتهديــد مرمــى كورتــوا، خاصــة النطالقاتهم 

السريعة وكذلك مراوغاتهم الذكية، باإلضافة إلى 
كل من دي ماريا والكرواتي مودريتش، ويفتقد جهود 

تشابي ألونسو المستبعد بســبب البطاقات، في حين 
هناك شكوك حول مشــاركة بيبي وبنزيمة في النهائي 

بسبب اإلصابة.
في حين ســيعتمد سيميوني على كل من غابي في تحريك 

منتصف الملعب وبناء الهجمات وعلى سرعة أردا توران وكذلك 
على كل من فيا وكوستا في الهجوم، وما زالت الشكوك تحوم 
حول مشــاركة  كوستا الذي خرج لإلصابة في مباراة فريقهم 

مع برشلونة في الدوري اإلسباني.

آخر خمس مواجهات بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
ريال مدريد 2-2 أتلتيكو مدريد  الدوري اإلسباني

ريال مدريد 2-0 أتلتيكو مدريد  كأس الملك 
ريال مدريد 3-0 أتلتيكو مدريد كأس الملك

ريال مدريد 0-1  أتلتيكو مدريد الدوري اإلسباني
ريال مدريد 1-2 أتلتيكو مدريد نهائي كأس الملك
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غزة- الرياضية

توج فريق إشبيلية األسباني بلقب الدوري األوروبي 

لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تغلب على 

بنفيكا البرتغالي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 

4/2 فــي المباراة النهائية للبطولــة التي جرت على 
ملعب فريق يوفنتوس اإليطالي األربعاء الماضي.

وشــهدت المباراة مد وجزر مــن كال الفريقين، حيث 

كانت الســيطرة الكاملة للفريق اإلســباني، وشكل 

خطــورة علــى مرمى بنفيــكا البرتغالــي،  في حين 

اســتلم الفريــق البرتغالي زمام األمور في الشــوط 
الثاني وهدد مرمى أشبيلية في أكثر من مناسبة .

وبخســارة هذا النهائي يصبــح فريق بنفيكا صاحب 

“أجمل” ســجل لفريق خاســر في تاريخ كــرة القدم 

حسب نبوءة مدربه الســابق بيال غوتمان الذي لعن 

عمالق مدينة لشبونة لمائة عام، ويتقدم بنفيكا في 

هــذا المجال على يوفنتوس اإليطالي الذي خســر 8 

نهائيــات أوروبية لكنه في المقابــل فاز في 6 أخرى 
مقابل اثنين فقط للفريق البرتغالي.

وتعــود اللعنــة المعروفة باســم لعنــة غوتمان إلى 

عامي 1961 و1962 عندما كان يشرف عليه المدرب 

المجــري بيال غوتمان الذي رحل غاضبا ولعن النادي 

كمــا يفعل حــراس الهيكل بالموقد مــن أجل ملوك 

فرنســا: “بنفيكا لن يفوز بأي من الكؤوس األوروبية 
لمائة عام”.

وهــذه اللعنــة مســتمرة منــذ 52 عاما حيث فشــل 

اوزيبيو ورفاقه فــي إحراز اللقب الثالث على التوالي 
بخسارتهم أمام ميالن اإليطالي 2-1.

وبدأت اللعنة تترســخ أكثر فأكثر مع خسارة بنفيكا 

فــي بطولة األنديــة األوروبية عــام 1965 أمام انتر 

ميــالن اإليطالي صفــر-1، ثم في عــام 1968 أمام 
مانشستر يونايتد 1-4 بعد التمديد.

واعتبــر رئيــس االتحــاد البرتغالي للعبــة فرناندو 
غوميش “أنها خسارة غير عادلة وفظيعة ومؤلمة”.
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محمد الشيخ خليل
حكم دولي

يشــتد الصراع دوما نحو األفضل 
التجارب  في االقتراحات وتطبيق 
التــي يقدمهــا االتحاد  الناجحــة 
الدولي “الفيفا” في مجال تطوير 
لعبــة كــرة القــدم وحكامها من 
أجل تقليل األخطــاء التي ومازال 
النقــاش حول  وجــود  «الحكمين 
اإلضافيين» في مونديال البرازيل 
والتأكيــد علــى تطبيــق “عيــن 
الصقر” لعبور الكرة لخط المرمي، 
والتي فشلت في مونديال 2010 
في المباراة الشهيرة بين منتخبي 
ألمانيــا وإنجلتــرا عندمــا تخطت 
الكرة خط مرمى  الفريق األلماني 
وكانــت  الهــدف  يحتســب  ولــم 
لصالــح  النهائيــة 1/2  النتيجــة 
األلمــان، ولكــن الرغبــة هي في 
االعتمــاد على  العنصر البشــري 
الــذي اثبت قدرتــه وتفوقه على 
التكنولوجيــا ومالحظته لألخطاء 

من عدة زوايا ونطاق أوسع.
وقد وافق مجلس االتحاد االوروبي 
لكرة القــدم على تطبيــق فكرة 
حكمين اضافيين عند كل مرمى 
وبشكل منتظم في دوري أبطال 
أوروبــا وكأس األنديــة األوروبية 
وبطولة أوروبا، ويتم االســتعانة 
كل  فــي  اإلضافييــن  بالحــكام 
المباريات، وهناك من يســتخدم 
المباريــات  فــي  النظــام  هــذا 
المهمة ونهائي الكؤوس المحلية. 
والبعض ال يدرك الدور الذي يقوم 
به الحكام اإلضافيون خاصة أنهم 
ال يســتخدمون الرايــات ولكنهم 
يساعدون الحكم في تحديد عبور 
الكرة لخط المرمى أم ال ويعطون 
الحكم رؤية إضافية عن تحركات 
الالعبيــن ومراقبتهم وال يعتبروا 
الصقــر”  “عيــن  لتقنيــة  بديــال 

لمراقبة خط المرمى فقط.
فبــدوره  الخامــس  الحكــم  أمــا 
يتعاون مع الحكــم ويمكنه رؤية 
الحدث من زاوية أخــرى والفائدة 
هــي منــع الالعبين مــن ارتكاب 
األخطــاء  أو محاولــة التفكير في 
حاالت الخداع والتحايل الكتساب 
أخطــاء بطريقــة غيــر شــرعية، 
أما تجربة عيــن الصقر فينحصر 
عملهــا بمتابعة الكــرة وعبورها 
خــط المرمي من عدمــه، وتبقي 
تجربة الحكمين اإلضافيين جيدة 
وتمكن من رؤية الكرة وهي تعبر 
خط المرمى كما يمكن أن ترصد 
األخطاء داخل منطقة الجزاء وعلى 
خط نهاية الملعب والتي ال تراها 
عيــن الصقر، والتي ال تســتطيع 
متابعــة تصرفــات الالعبيــن وال 
يمكنها إعطاء تنبيهات في حاالت 
االعتداء بالضرب في خط المرمي 
من الخلــف  فتركيزها فقط على 
الكرة  وهذا االمــر يتابعه الحكم 

اإلضافي بدقة.
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المنتخب األسترالي:

المنتخب األسترالي:يحتــل المنتخــب األســترالي المركــز 59 فــي 

المنتخب األسترالي:يحتــل المنتخــب األســترالي المركــز 59 فــي 

التصنيف الشهري األخير لالتحاد الدولي الفيفا 

والصــادر في مطلع مايو الجــاري.. وهو يضعه 

فــي المركــز األخيــر بيــن 32 دولة مشــاركة 

بالمونديال.. ووجودها كأقل الدول تصنيفا من 

المشــاركين في المونديال يمثل إشــارة خالية 

من الرأي عن تدني المســتوى.. كما أن مكاتب 

المراهنــات المنتشــرة في جنوب شــرق أســيا 

واســتراليا لم تعط للسوكروز أدنى احتمال في 

الفوز.. ونسبة فوزها بالكأس تعادل 1 إلى كل 
9 ماليين احتمال.

المنتخب التشيلي:

المنتخب التشيلي:احتل تشيلي المركز الثالث في تصفيات أمريكا 

المنتخب التشيلي:احتل تشيلي المركز الثالث في تصفيات أمريكا 

الجنوبيــة وراء األرجنتيــن وكولومبيا ، ويعتقد 

عدد من الالعبين السابقين والمحللين أن هذا 

هو ربما أفضل فريق لعب باســم تشــيلي في 

وجود العبين مثل سانشيز وفيدال ومع انضباط 

خططي لم يعرفه هذا الفريق من قبل.

سجل المشاركات في كأس العالم: ثماني مرات 

و1974  و1966  و1962  و1950   1930 فــي 

و1982 و1998 و2010 ، أفضــل نتيجــة فــي 

كأس العالم: المركز الثالث في 1962

المنتخب الهولندي:

بـ”الطواحيــن”،  الهولنــدي  المنتخــب  يلقــب 

وتصنيفه العالمي 9، تأسس االتحاد الهولندي 

لكرة القدم في العام 1889، وانضم إلى الفيفا 

في العام 1904. هذه المرة العاشرة التي تصل 

فيهــا هولندا إلــى نهائيــات كأس العالم لكرة 

القــدم بعد مشــاركاتها الســابقة فــي 1934، 

 ،1998  ،1994  ،1990  ،1978  ،1974  ،1938

2006، 2010، كانــت أول مباراة دولية لهولندا 

فــي عام 1905، وفازت فيهــا على بلجيكا 1-4 

وأكبر فوز لها كان في عام 1972 على النرويج 

9-0 وأقســى خســارة في عــام 1907 على يد 

بريطانيا 2-12. حلــت هولندا بالمرتبة الثانية 

فــي نهائيــات كأس العالــم لكــرة القــدم في 

1974، 1978 و 2010 وحلــت رابعــا فــي عام 

1998، ممــا يجعلها حتــى اآلن أفضل منتخب 

مصنف ذو سجل حافل لم يفز بكأس العالم ولو 

المنتخب اإلسباني:

يلقب المنتخب االســباني بالماتدور، وتصنيفه 

العالمي األول. هم أبطــال أوروبا والعالم لكرة 

القــدم بعد تتويجهــم بكأس األمــم األوروبية 

عــام  العالــم  وأبطــال   ،2012-2008 عامــي 
.2010

تأســس االتحاد اإلسباني لكرة القدم في العام 

1904، وانضــم إلــى الفيفا في العــام 1913، 

يعتبر منتخب إســبانيا الفريق األوروبي الوحيد 

الــذي حقق بطولــة كأس العالم خــارج قارته، 

أفضــل عروضه كانت عــام 2010 عندما حقق 

البطولــة في المبــاراة النهائية التي جمعته مع 

هولندا، غابت إسبانيا عن نهائيات كأس العالم 

.1974 ،1970 ،1958 ،1954 ،1938 ،1930:
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المنتخب الكولومبي:

المنتخب الكولومبي:شــارك المنتخب الكولومبي في كأس العالم 4 

المنتخب الكولومبي:شــارك المنتخب الكولومبي في كأس العالم 4 

مرات من قبل في أعوام 1994-1990-1962-

1998 وكانت أبرز مشاركة له هو الوصول للدور 

الثاني في كأس العالم 1990 قبل الخسارة من 

الكاميــرون 2-0 وحقق بطولة كوبا أمريكا مرة 

واحــدة في عــام 2001 ويحتــل المنتخب حاليا 

التصنيف 49 عالميا، أما أفضل تصنيف عالمي 

حققــه فهو المركــز الرابع في ديســمبر 1996 

وأســوأ تصنيــف حققــه كان بالمركــز 93 في 
أغسطس 1965.

منتخب ساحل العاج “كوت ديفوار”:

يلقب باألفيال، تأسس اتحاده الكروي في العام 

1960، وانضــم إلــى الفيفــا في العام نفســه. 

شــاركت كوت ديفوار ثالث مــرات في نهائيات 

كأس العالــم لكــرة القــدم فــي 2006 و2010 

و2014. كانــت أول مبــاراة دوليــة لها في عام 

1960 ضــد بنين وانتهــت بفوز كــوت ديفوار 

3-2 وأكبر فوز لهــا كانت بنتيجة 6-0 في عام 

1985 مــع فريق مالي وأكبر خســارة كانت في 

عام 1971 والتي فــازت غانا على كوت ديفوار 

بنتيجة 6-2. شــاركت كوت ديفوار 16 مرة في 

نهائيات كأس األمــم األفريقية وفازت بالكأس 
عام 1992.

منتخب اليونان:

كان المنتخب اليوناني أقل من مغمور في القرن 

الماضــي، غاب عن منافســات كأس العالم في 

جميع نسخها باستثناء عامي 1994 و2010، كما 

أنه لم يشارك في نهائيات كأس األمم األوروبية 

أنه لم يشارك في نهائيات كأس األمم األوروبية باستثناء ثالثة نســخ فقط، سجل ضعيف جدًا 

أنه لم يشارك في نهائيات كأس األمم األوروبية باستثناء ثالثة نســخ فقط، سجل ضعيف جدًا 

من المشــاركات القارية والعالمية. يعد اإلنجاز 

التاريخي هو الفوز بيورو 2004، عجز المنتخب 

اليوناني من التأهل لمونديال 2006 وخرج من 

الدور األول في يورو 2008، وهذه المرة الثالثة 
التي يـتأهل فيها للمونديال.

منتخب اليابان

يلقب بالســاموراي، تأســـس االتحــاد الياباني 

لكرة القدم في العام 1921، وانضم إلى الفيفا 
في العام 1929.

تشــارك اليابان للمرة الخامســة علــى التوالي 

فــي نهائيــات كأس العالــم لكــرة القــدم بعد 

مشــاركاتها الســابقة في 1998، 2002 2006 

و2010 و2014. كانت أول مباراة دولية لليابان 

عام 1917 وخســرت فيها أمــام الصين بنتيجة 

0-5 وأكبــر فــوز لهــا كان علــىال فلبين عام 

1967 بنتيجة 15-0 وأقسى خسارة كانت أمام 

الفلبيــن أيضا في عــام 1917 بنتيجــة 19-0. 

أفضل نتيجــة لليابان في نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم هــي الوصول إلى الدور الثاني عام 
 .2002

يحتــل المنتخــب األســترالي المركــز 59 فــي 

التصنيف الشهري األخير لالتحاد الدولي الفيفا 

والصــادر في مطلع مايو الجــاري.. وهو يضعه 

فــي المركــز األخيــر بيــن 32 دولة مشــاركة 

بالمونديال.. ووجودها كأقل الدول تصنيفا من 

المشــاركين في المونديال يمثل إشــارة خالية 

لمرة واحدة، بيمنا فــازت بنهائيات كأس األمم من الرأي عن تدني المســتوى.. كما أن مكاتب 

األوروبية لكرة القدم عام 1988.

1960، وانضــم إلــى الفيفــا في العام نفســه. 

شــاركت كوت ديفوار ثالث مــرات في نهائيات 

كأس العالــم لكــرة القــدم فــي 2006 و2010 

و2014. كانــت أول مبــاراة دوليــة لها في عام 

1960 ضــد بنين وانتهــت بفوز كــوت ديفوار 

3-2 وأكبر فوز لهــا كانت بنتيجة 6-0 في عام 

1985 مــع فريق مالي وأكبر خســارة كانت في 

عام 1971 والتي فــازت غانا على كوت ديفوار 

بنتيجة 6-2. شــاركت كوت ديفوار 16 مرة في 

نهائيات كأس األمــم األفريقية وفازت بالكأس 

لمرة واحدة، بيمنا فــازت بنهائيات كأس األمم 

1960، وانضــم إلــى الفيفــا في العام نفســه. 

شــاركت كوت ديفوار ثالث مــرات في نهائيات 

كأس العالــم لكــرة القــدم فــي 2006 و2010 

و2014. كانــت أول مبــاراة دوليــة لها في عام 

1960 ضــد بنين وانتهــت بفوز كــوت ديفوار 

3-2 وأكبر فوز لهــا كانت بنتيجة 6-0 في عام 

1985 مــع فريق مالي وأكبر خســارة كانت في 

عام 1971 والتي فــازت غانا على كوت ديفوار 

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

�������������������������������������

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



األربعاء 22 رجب 1435هـ   21  مايو  2014  14

كأس العالم

رة
ّفا

ص
ة و

اي
ر

محمد الشيخ خليل
حكم دولي

يشــتد الصراع دوما نحو األفضل 
التجارب  في االقتراحات وتطبيق 
التــي يقدمهــا االتحاد  الناجحــة 
الدولي “الفيفا” في مجال تطوير 
لعبــة كــرة القــدم وحكامها من 
أجل تقليل األخطــاء التي ومازال 
النقــاش حول  وجــود  «الحكمين 
اإلضافيين» في مونديال البرازيل 
والتأكيــد علــى تطبيــق “عيــن 
الصقر” لعبور الكرة لخط المرمي، 
والتي فشلت في مونديال 2010 
في المباراة الشهيرة بين منتخبي 
ألمانيــا وإنجلتــرا عندمــا تخطت 
الكرة خط مرمى  الفريق األلماني 
وكانــت  الهــدف  يحتســب  ولــم 
لصالــح  النهائيــة 1/2  النتيجــة 
األلمــان، ولكــن الرغبــة هي في 
االعتمــاد على  العنصر البشــري 
الــذي اثبت قدرتــه وتفوقه على 
التكنولوجيــا ومالحظته لألخطاء 

من عدة زوايا ونطاق أوسع.
وقد وافق مجلس االتحاد االوروبي 
لكرة القــدم على تطبيــق فكرة 
حكمين اضافيين عند كل مرمى 
وبشكل منتظم في دوري أبطال 
أوروبــا وكأس األنديــة األوروبية 
وبطولة أوروبا، ويتم االســتعانة 
كل  فــي  اإلضافييــن  بالحــكام 
المباريات، وهناك من يســتخدم 
المباريــات  فــي  النظــام  هــذا 
المهمة ونهائي الكؤوس المحلية. 
والبعض ال يدرك الدور الذي يقوم 
به الحكام اإلضافيون خاصة أنهم 
ال يســتخدمون الرايــات ولكنهم 
يساعدون الحكم في تحديد عبور 
الكرة لخط المرمى أم ال ويعطون 
الحكم رؤية إضافية عن تحركات 
الالعبيــن ومراقبتهم وال يعتبروا 
الصقــر”  “عيــن  لتقنيــة  بديــال 

لمراقبة خط المرمى فقط.
فبــدوره  الخامــس  الحكــم  أمــا 
يتعاون مع الحكــم ويمكنه رؤية 
الحدث من زاوية أخــرى والفائدة 
هــي منــع الالعبين مــن ارتكاب 
األخطــاء  أو محاولــة التفكير في 
حاالت الخداع والتحايل الكتساب 
أخطــاء بطريقــة غيــر شــرعية، 
أما تجربة عيــن الصقر فينحصر 
عملهــا بمتابعة الكــرة وعبورها 
خــط المرمي من عدمــه، وتبقي 
تجربة الحكمين اإلضافيين جيدة 
وتمكن من رؤية الكرة وهي تعبر 
خط المرمى كما يمكن أن ترصد 
األخطاء داخل منطقة الجزاء وعلى 
خط نهاية الملعب والتي ال تراها 
عيــن الصقر، والتي ال تســتطيع 
متابعــة تصرفــات الالعبيــن وال 
يمكنها إعطاء تنبيهات في حاالت 
االعتداء بالضرب في خط المرمي 
من الخلــف  فتركيزها فقط على 
الكرة  وهذا االمــر يتابعه الحكم 

اإلضافي بدقة.
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المنتخب األسترالي:

المنتخب األسترالي:يحتــل المنتخــب األســترالي المركــز 59 فــي 

المنتخب األسترالي:يحتــل المنتخــب األســترالي المركــز 59 فــي 

التصنيف الشهري األخير لالتحاد الدولي الفيفا 

والصــادر في مطلع مايو الجــاري.. وهو يضعه 

فــي المركــز األخيــر بيــن 32 دولة مشــاركة 

بالمونديال.. ووجودها كأقل الدول تصنيفا من 

المشــاركين في المونديال يمثل إشــارة خالية 

من الرأي عن تدني المســتوى.. كما أن مكاتب 

المراهنــات المنتشــرة في جنوب شــرق أســيا 

واســتراليا لم تعط للسوكروز أدنى احتمال في 

الفوز.. ونسبة فوزها بالكأس تعادل 1 إلى كل 
9 ماليين احتمال.

المنتخب التشيلي:

المنتخب التشيلي:احتل تشيلي المركز الثالث في تصفيات أمريكا 

المنتخب التشيلي:احتل تشيلي المركز الثالث في تصفيات أمريكا 

الجنوبيــة وراء األرجنتيــن وكولومبيا ، ويعتقد 

عدد من الالعبين السابقين والمحللين أن هذا 

هو ربما أفضل فريق لعب باســم تشــيلي في 

وجود العبين مثل سانشيز وفيدال ومع انضباط 

خططي لم يعرفه هذا الفريق من قبل.

سجل المشاركات في كأس العالم: ثماني مرات 

و1974  و1966  و1962  و1950   1930 فــي 

و1982 و1998 و2010 ، أفضــل نتيجــة فــي 

كأس العالم: المركز الثالث في 1962

المنتخب الهولندي:

بـ”الطواحيــن”،  الهولنــدي  المنتخــب  يلقــب 

وتصنيفه العالمي 9، تأسس االتحاد الهولندي 

لكرة القدم في العام 1889، وانضم إلى الفيفا 

في العام 1904. هذه المرة العاشرة التي تصل 

فيهــا هولندا إلــى نهائيــات كأس العالم لكرة 

القــدم بعد مشــاركاتها الســابقة فــي 1934، 

 ،1998  ،1994  ،1990  ،1978  ،1974  ،1938

2006، 2010، كانــت أول مباراة دولية لهولندا 

فــي عام 1905، وفازت فيهــا على بلجيكا 1-4 

وأكبر فوز لها كان في عام 1972 على النرويج 

9-0 وأقســى خســارة في عــام 1907 على يد 

بريطانيا 2-12. حلــت هولندا بالمرتبة الثانية 

فــي نهائيــات كأس العالــم لكــرة القــدم في 

1974، 1978 و 2010 وحلــت رابعــا فــي عام 

1998، ممــا يجعلها حتــى اآلن أفضل منتخب 

مصنف ذو سجل حافل لم يفز بكأس العالم ولو 

المنتخب اإلسباني:

يلقب المنتخب االســباني بالماتدور، وتصنيفه 

العالمي األول. هم أبطــال أوروبا والعالم لكرة 

القــدم بعد تتويجهــم بكأس األمــم األوروبية 

عــام  العالــم  وأبطــال   ،2012-2008 عامــي 
.2010

تأســس االتحاد اإلسباني لكرة القدم في العام 

1904، وانضــم إلــى الفيفا في العــام 1913، 

يعتبر منتخب إســبانيا الفريق األوروبي الوحيد 

الــذي حقق بطولــة كأس العالم خــارج قارته، 

أفضــل عروضه كانت عــام 2010 عندما حقق 

البطولــة في المبــاراة النهائية التي جمعته مع 

هولندا، غابت إسبانيا عن نهائيات كأس العالم 

.1974 ،1970 ،1958 ،1954 ،1938 ،1930:

����������������
المنتخب الكولومبي:

المنتخب الكولومبي:شــارك المنتخب الكولومبي في كأس العالم 4 

المنتخب الكولومبي:شــارك المنتخب الكولومبي في كأس العالم 4 

مرات من قبل في أعوام 1994-1990-1962-

1998 وكانت أبرز مشاركة له هو الوصول للدور 

الثاني في كأس العالم 1990 قبل الخسارة من 

الكاميــرون 2-0 وحقق بطولة كوبا أمريكا مرة 

واحــدة في عــام 2001 ويحتــل المنتخب حاليا 

التصنيف 49 عالميا، أما أفضل تصنيف عالمي 

حققــه فهو المركــز الرابع في ديســمبر 1996 

وأســوأ تصنيــف حققــه كان بالمركــز 93 في 
أغسطس 1965.

منتخب ساحل العاج “كوت ديفوار”:

يلقب باألفيال، تأسس اتحاده الكروي في العام 

1960، وانضــم إلــى الفيفــا في العام نفســه. 

شــاركت كوت ديفوار ثالث مــرات في نهائيات 

كأس العالــم لكــرة القــدم فــي 2006 و2010 

و2014. كانــت أول مبــاراة دوليــة لها في عام 

1960 ضــد بنين وانتهــت بفوز كــوت ديفوار 

3-2 وأكبر فوز لهــا كانت بنتيجة 6-0 في عام 

1985 مــع فريق مالي وأكبر خســارة كانت في 

عام 1971 والتي فــازت غانا على كوت ديفوار 

بنتيجة 6-2. شــاركت كوت ديفوار 16 مرة في 

نهائيات كأس األمــم األفريقية وفازت بالكأس 
عام 1992.

منتخب اليونان:

كان المنتخب اليوناني أقل من مغمور في القرن 

الماضــي، غاب عن منافســات كأس العالم في 

جميع نسخها باستثناء عامي 1994 و2010، كما 

أنه لم يشارك في نهائيات كأس األمم األوروبية 

أنه لم يشارك في نهائيات كأس األمم األوروبية باستثناء ثالثة نســخ فقط، سجل ضعيف جدًا 

أنه لم يشارك في نهائيات كأس األمم األوروبية باستثناء ثالثة نســخ فقط، سجل ضعيف جدًا 

من المشــاركات القارية والعالمية. يعد اإلنجاز 

التاريخي هو الفوز بيورو 2004، عجز المنتخب 

اليوناني من التأهل لمونديال 2006 وخرج من 

الدور األول في يورو 2008، وهذه المرة الثالثة 
التي يـتأهل فيها للمونديال.

منتخب اليابان

يلقب بالســاموراي، تأســـس االتحــاد الياباني 

لكرة القدم في العام 1921، وانضم إلى الفيفا 
في العام 1929.

تشــارك اليابان للمرة الخامســة علــى التوالي 

فــي نهائيــات كأس العالــم لكــرة القــدم بعد 

مشــاركاتها الســابقة في 1998، 2002 2006 

و2010 و2014. كانت أول مباراة دولية لليابان 

عام 1917 وخســرت فيها أمــام الصين بنتيجة 

0-5 وأكبــر فــوز لهــا كان علــىال فلبين عام 

1967 بنتيجة 15-0 وأقسى خسارة كانت أمام 

الفلبيــن أيضا في عــام 1917 بنتيجــة 19-0. 

أفضل نتيجــة لليابان في نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم هــي الوصول إلى الدور الثاني عام 
 .2002

يحتــل المنتخــب األســترالي المركــز 59 فــي 

التصنيف الشهري األخير لالتحاد الدولي الفيفا 

والصــادر في مطلع مايو الجــاري.. وهو يضعه 

فــي المركــز األخيــر بيــن 32 دولة مشــاركة 

بالمونديال.. ووجودها كأقل الدول تصنيفا من 

المشــاركين في المونديال يمثل إشــارة خالية 

لمرة واحدة، بيمنا فــازت بنهائيات كأس األمم من الرأي عن تدني المســتوى.. كما أن مكاتب 

األوروبية لكرة القدم عام 1988.

1960، وانضــم إلــى الفيفــا في العام نفســه. 

شــاركت كوت ديفوار ثالث مــرات في نهائيات 

كأس العالــم لكــرة القــدم فــي 2006 و2010 

و2014. كانــت أول مبــاراة دوليــة لها في عام 

1960 ضــد بنين وانتهــت بفوز كــوت ديفوار 

3-2 وأكبر فوز لهــا كانت بنتيجة 6-0 في عام 

1985 مــع فريق مالي وأكبر خســارة كانت في 

عام 1971 والتي فــازت غانا على كوت ديفوار 

بنتيجة 6-2. شــاركت كوت ديفوار 16 مرة في 

نهائيات كأس األمــم األفريقية وفازت بالكأس 

لمرة واحدة، بيمنا فــازت بنهائيات كأس األمم 

1960، وانضــم إلــى الفيفــا في العام نفســه. 

شــاركت كوت ديفوار ثالث مــرات في نهائيات 

كأس العالــم لكــرة القــدم فــي 2006 و2010 

و2014. كانــت أول مبــاراة دوليــة لها في عام 

1960 ضــد بنين وانتهــت بفوز كــوت ديفوار 

3-2 وأكبر فوز لهــا كانت بنتيجة 6-0 في عام 

1985 مــع فريق مالي وأكبر خســارة كانت في 

عام 1971 والتي فــازت غانا على كوت ديفوار 
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تسالي

�������������������������������محمد عدوان

احــذف كل رقم يتكرر، واكتشــف بواســطة ما تبقى من 
األرقام عدد المرات التي خاض بها برشــلونة الكالسيكو 

بشعار مؤسسة قطر.

حروف ونجوم
���������������������

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - متى يمكن أن يكون النهر بال 
ماء ؟

- ليس لها بداية و ليس لها نهاية.. 
فما هي ؟

- ما هي التي ترى كل شي وليس 
لها عيون ؟

- من هو الذي مات و لم يولد ؟
- من الذي قتل ربع سكان األرض ؟

امأل هذا الهرم حيث يكون مجموع كل مربعين متجاورين يساوي عدد المربع 
امأل  المربعات الفارغة باألرقام مأل  المربعات الفارغة باألرقام الذي يعلوهما، بشرط أن ال يتكرر أي عدد سبق استعماله في الهرم

المجموع  المجموع المناســبة، كي يكون  المناســبة، كي يكون 
أفقيــا ورأســيا صحيحــا حســب أفقيــا ورأســيا صحيحــا حســب 
المجموع  المناســبة، كي يكون 
أفقيــا ورأســيا صحيحــا حســب 
المجموع  المجموع المناســبة، كي يكون  المناســبة، كي يكون 
أفقيــا ورأســيا صحيحــا حســب 
المجموع  المناســبة، كي يكون 

الناتج المذكور:

ما هو الرقم 
الذي يجب 

أن يكون في 
المربع الفارغ 

بالنظر إلي 
المربع األول

� � ������������

كابوس آخــر هذه الليلة، لم يعتد علــى هذه الكوابيس 
في الماضــي، طوال حياته كان رجال مســالما، لم يذكر 
أنــه بيوم مــن األيام قد أســاء ألحد، حتــى يعاقب بهذه 
الكوابيس المرعبة، نشأ خورخي خيسوس -مدرب نادي 
بنفيــكا البرتغالي- طفــال مدلال، لم يعرف الفشــل في 

حياته مثلما عاشها في السنوات القليلة الماضية.
اســتيقظ والعرق يتصبب منه وكأنه شــالل ماء ساخن، 
شرب كثيرا من الماء، وخرج إلى شرفة الطابق الثاني من 
منزله يتأمل السماء، وكانت في تلك الليلة مثل العروس 
شرب كثيرا من الماء، وخرج إلى شرفة الطابق الثاني من 
منزله يتأمل السماء، وكانت في تلك الليلة مثل العروس 
شرب كثيرا من الماء، وخرج إلى شرفة الطابق الثاني من 

في ليلتها األولى جميلة في كل شيء، والنجوم المتأللئة 
أشبه باأللماس الذي يزين فستانها األبيض.

الهواء العليل يدخل إلى رئتيه، أصبح هادئ قليال، أشعل 
سيجارته، وأخذ يفكر، ما الذي فعلته حتى يعاقب الفريق 

بهــذه الطريقة، هل أنا نحس، أم هل هناك شــخص ما 
نحس في الفريق، أم أنني لســت بالمــدرب الجيد ألقود 
الفريق، وإن كنت كذلك فلماذا نصل النهائي ونخســره، 
وفجأة تذكر لعنة غوتمان، ذلك المدرب الذي لعن الفريق 
في ستينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم يحصد 
بنفيــكا أي لقــب أوروبي، حاول أن ينســى نفســه هذه 
الرواية الغريبة، أنه ال يؤمن باألشباح وال بهذه القصص 

الواهية.
شــيء يهبــط مــن الســماء، يشــع بياضــا، نفــث دخان 
ســيجارته، محاوال أن يركــز أكثر في هذا الشــيء الذي 
يعكر صفــو الليل بظهــوره، لحظة، إنــه غوتمان، ذلك 
المدرب الذي لعن الفريق، إنه رجل ملعون في لشــبونة 
كلها، تذكر للحظة رواية “هاملت”، ذلك األمير الذي كان 

يحاكي شــبح والده ليال، ما زال يعتقد نفســه أنه يحلم، 
الشــيء الوحيد الذي جعله يدرك أنه مستيقظ هو صوت 

غوتمان.
غوتمان: خيسوس، أيها األبله، لقد أصبحت مدربا لفريق 

ملعون.
خيســوس: لمــاذا، أال تكفيك هــذه اللعنة طــوال المدة 
الماضيــة، لقــد تعبــت، لــم أعتد الفشــل طــوال هذه 

السنين.
غوتمــان: أيها األبله، بنفيكا، فريق ال يســتحق أن تفعل 

ألجله أي شيء، انظر ماذا فعلت له وكيف كافأني؟
خيســوس: وما دخلني أنــا، لماذا عاقبــت كل المدربين 

الذين جاءوا بعدك، أرجوك أن ترفع هذه اللعنة؟
غوتمــان: جميعكم مجانين، كل هــذا كان لمصلحتكم، 

ابحث عن فريق آخــر لتدربه، هذا أفضل لك، بنفيكا لن 
يحرز أي بطولة في السنوات القادمة.

خيســوس: وأي فريق أدرب، من ســيقبل بمدرب مثلي، 
يخســر النهائيات، لقد دخلت رقما قياســيا في خســارة 

النهائيات؟
غوتمان: هناك فريق، إنه مانشستر يونايتد، يبحث عن 
مدرب جديــد، ولكن هناك مشــكلة، هو أنــه فريق آخر 
ملعون، ولكن لعنته أقل من بنفيكا، أنها لعنة فيرغسون 

المغرور.
خيســوس يســقط أرضا، محاوال أن يتناســى ما سمعه، 
ويخاطــب غوتمــان، “هل تعلــم مســتعد أن أقبل لعنة 
الفراعنة وال أذهب إلى لعنة فيرغســون ومانشستر، لقد 
قضى على مويس وأصبح يبيع ألواح التزلج في ميامي”.

كان العبــا ومدربــا وإداريــا مميــزا بيــن أبنــاء عصره في 
الخمســينيات والســتينيات، عمل في عــدة مناصب داخل 
قلعة أندية فلسطين “غزة الرياضي”، كما وعمل في مجال 
التحكيم وقاد العديد من اللقاءات ومثل فلسطين في عدة 
دورات عربية وآســيوية في لعبتي كرة القدم وكرة السلة، 
وعمل مســئوال للجنة الفنية برابطة األندية الفلسطينية، 
ووافتــه المنية بتاريخ 28 فبراير 1998. اســمه يتكون من 

مقطعين و11 حرفا، عند جمعها يتكون اآلتي:
الحروف / 1+2+3+4 = االسم األول لهداف ونجم خدمات رفح.
الحروف / 5+6+7+8+9+10 = مخيم فلسطيني في األردن.

الحــروف / 7+ 11 = مــن أســماء اهللا الحســنى بــدون آل 
التعريف.

حل مسابقة العدد 32 : عمر أبو زيد

طريقة الفوز في كل مباراة..

1- احتساب هدفين في حالة التسلل.
2- احتساب ركلتي جزاء .

3- طرد العبين من فريق الخصم.

احتسب لنا  4 ركالت احتسب لنا  4 ركالت 
جزاء بدًال من 2

احتسب لنا  4 ركالت 
جزاء بدًال من 2

احتسب لنا  4 ركالت 
مدير 
الويفا
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إعداد- محمد عدواناخبار عربية و دولية كالكيت
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رائعة ميسي وفينغررائعة ميسي وفينغررائعة ميسي وفينغر
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رائعة ميسي وفينغر

انطالق كالكيت جديد بنفس الشغف والهجوم انطالق كالكيت جديد بنفس الشغف والهجوم 
والعنفوان المســتمر، كالكيــت بصباح هادئ والعنفوان المســتمر، كالكيــت بصباح هادئ 
وجميــل، انطالق ملــيء بالنشــاط والحب، وجميــل، انطالق ملــيء بالنشــاط والحب، 
يضرب الحب شــو بذل، وحبــك وجع على يضرب الحب شــو بذل، وحبــك وجع على 
قولة إليسا، وعلى سيرة الحب ، صدمني قولة إليسا، وعلى سيرة الحب ، صدمني 
تصريح ميسي عندما قال أنه سيفكر تصريح ميسي عندما قال أنه سيفكر 
بالرحيــل إذا لــم يجــد الحــب الذي بالرحيــل إذا لــم يجــد الحــب الذي 
كان يشــعر بــه في برشــلونة، كان يشــعر بــه في برشــلونة، 
عــن أي حــب يتكلــم، لقد قام عــن أي حــب يتكلــم، لقد قام 
برشــلونة برفــع راتبــه إلى برشــلونة برفــع راتبــه إلى 
20 مليــون يــورو ســنويا، 20 مليــون يــورو ســنويا، 
أال يكفيــه هذا الحــب، أال أال يكفيــه هذا الحــب، أال 
يكفيــه عديــد الصفقات يكفيــه عديــد الصفقات 
برشــلونة  أقامهــا  برشــلونة التــي  أقامهــا  التــي 
التــي  والصفقــات  التــي ألجلــه،  والصفقــات  ألجلــه، 

فضهــا  ألجله، أال يدخل هذا في إطار الحب، ألجله، أال يدخل هذا في إطار الحب، ر
وأنا لو كنت مكانه ســأطالب بالحب، حب جديد مثل حب وأنا لو كنت مكانه ســأطالب بالحب، حب جديد مثل حب 
بيكيه لشــاكيرا، الثنائي اللطيف، والذي أظهر أكبر أنواع بيكيه لشــاكيرا، الثنائي اللطيف، والذي أظهر أكبر أنواع 
الوفاء للحبيب خاصة بعد خســارة الفريق للبطوالت هذا الوفاء للحبيب خاصة بعد خســارة الفريق للبطوالت هذا 
الموســم، وكيف ذهب بيكيه ليرتمي في حضن شــاكيرا الموســم، وكيف ذهب بيكيه ليرتمي في حضن شــاكيرا 

وكأن شيئا لم يكن!!
والمضحك األكثر هو تصريحات رئيس النادي الكتالوني والمضحك األكثر هو تصريحات رئيس النادي الكتالوني 
بعد خســارة الليغا، بأن على الالعبين تحمل المســئولية بعد خســارة الليغا، بأن على الالعبين تحمل المســئولية 
ويجــب أن يعلموا أنهم ســوف يغادرون، ســؤال صغير يا ويجــب أن يعلموا أنهم ســوف يغادرون، ســؤال صغير يا 
ســيدي، هل هذا الكالم ينطبق على ميسي؟ ولماذا كل ســيدي، هل هذا الكالم ينطبق على ميسي؟ ولماذا كل 
وسائل اإلعالم تتهم ميســي أنه هو السبب وراء خسارة وسائل اإلعالم تتهم ميســي أنه هو السبب وراء خسارة 
في برشلونة كل شيء، الالعب يفكر في مستقبله، يفكر في برشلونة كل شيء، الالعب يفكر في مستقبله، يفكر برشلونة كل شيء، الالعب يفكر في مستقبله، يفكر في 

كأس العالم، وفي حضن آخر يشــبه حضن شــاكيرا لربما كأس العالم، وفي حضن آخر يشــبه حضن شــاكيرا لربما 
يقابله في كأس العالم القادم، من يدري؟!يقابله في كأس العالم القادم، من يدري؟!

لن تسير وحيدا يا فينغر !لن تسير وحيدا يا فينغر !
ولن أنســى هنا أن أتحدث قليال عن فينغر، ذلك الرجل ولن أنســى هنا أن أتحدث قليال عن فينغر، ذلك الرجل 
الذي قدم الكثير لألرسنال، قدم لهم الهزائم المتكررة، الذي قدم الكثير لألرسنال، قدم لهم الهزائم المتكررة، 

والحــروب الكالمية وخســارة العديد مــن الالعبين، والحــروب الكالمية وخســارة العديد مــن الالعبين، 
وأخيــرا قد جلــب لألرســنال بطولــة، هي نفس وأخيــرا قد جلــب لألرســنال بطولــة، هي نفس 

البطولــة التي جلبها فينغــر للفريق عام2005 البطولــة التي جلبها فينغــر للفريق عام2005 
، بطولــة كأس االتحاد، هل تعلمون ما الذي ، بطولــة كأس االتحاد، هل تعلمون ما الذي 

تغير في السنوات التسعة الماضية، اختراع تغير في السنوات التسعة الماضية، اختراع 
“تويتر”، وفينغر مكانك ســر، أصبح باراك “تويتر”، وفينغر مكانك ســر، أصبح باراك 

أوباما أول رئيس أسود في تاريخ الواليات أوباما أول رئيس أسود في تاريخ الواليات 
المتحدة األمريكية، وفينغر ما زال يندب المتحدة األمريكية، وفينغر ما زال يندب 
حظه، اختراع االيفون الذي تستعد شركة حظه، اختراع االيفون الذي تستعد شركة 
“آبل” إلى إطالق الجيل السادس وفينغر “آبل” إلى إطالق الجيل السادس وفينغر 
مــا زال يتغنــى بأمجــاد األرســنال فــي مــا زال يتغنــى بأمجــاد األرســنال فــي 
الماضي، ـ مايكل جوردان تزوج وانفصل الماضي، ـ مايكل جوردان تزوج وانفصل 
ثــالث مرات، 9 مدربين مروا على تدريب ثــالث مرات، 9 مدربين مروا على تدريب 
تشلســي بما فيهم جوزيه مورينيو. فوز تشلســي بما فيهم جوزيه مورينيو. فوز 

ميســي بـــ 4 كــرات ذهبيــة ، و 3 ألقــاب ميســي بـــ 4 كــرات ذهبيــة ، و 3 ألقــاب 
بدوري أبطال أوروبا ، و ستة ألقاب للدوري بدوري أبطال أوروبا ، و ستة ألقاب للدوري 

االســباني ، ولقبين لكأس ملك اســبانيا ، و االســباني ، ولقبين لكأس ملك اســبانيا ، و 
لقبيــن لكأس الســوبر األوروبيــة، وجماهير لقبيــن لكأس الســوبر األوروبيــة، وجماهير 

األرســنال ما زالــت تهتف “لن تســير وحيدا يا األرســنال ما زالــت تهتف “لن تســير وحيدا يا 
فينغــر” وخزائــن النــادي قد بيعت فــي المزاد فينغــر” وخزائــن النــادي قد بيعت فــي المزاد 

العلني.

تشهد مباريات الجولة الثانية من مسابقة 
دوري أبطــال إفريقيا لكرة القدم، مباريات 
في غايــة األهميــة، حيث تســعى بعض 
الفــرق لتعويــض خســارتها فــي الجولة 
األولى. فالزمالك المصري يستقبل الهالل 
السوداني، وأهلي بنغازي الليبي يستقبل 
الترجــي التونســي، يوم الســبت المقبل. 
بينمــا يحل كلوب الكونغولــي ضيفًا على 
الترجــي التونســي، يوم الســبت المقبل. 
بينمــا يحل كلوب الكونغولــي ضيفًا على 
الترجــي التونســي، يوم الســبت المقبل. 

مواطنه مازيمبي، ويستقبل وفاق سطيف 
الجزائري منافســه الصفاقسي التونسي، 
يوم األحد المقبل. وكانت مباريات المرحلة 

األولــى شــهدت انتصارات ثمينــة للهالل 
علــى مازيمبــي 1/صفر، ووفاق ســطيف 
على الترجــي 1/2، وكلوب علــى الزمالك 
1/2، والصفاقســي علــى أهلــي بنغــازي 
1/3.. ومّكنــت هذه النتائج كلوب والهالل 
1/2، والصفاقســي علــى أهلــي بنغــازي 
1/3.. ومّكنــت هذه النتائج كلوب والهالل 
1/2، والصفاقســي علــى أهلــي بنغــازي 

من صــدارة المجموعــة األولــى وخلفهما 
الزمالــك ومازيمبي فــي المركزين الثالث 
والرابــع.. بينمــا دانت صــدارة المجموعة 
والوفــاق، وخلفهما  الثانيــة للصفاقســي 
الترجــي وأهلــي بنغــازي فــي المركزين 

الثالث والرابع.
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بعد أن حقق فــوزًا مهمًا على نكانا 
الزامبــي بهدفيــن نظيفيــن فــي 
المرحلــة األولــى، تنتظــر األهلــي 
المصري مواجهة صعبة أمام النجم 
الســاحلي التونســي يــوم الســبت 
المقبــل، ِضمــن المرحلــة الثانيــة 
لمســابقة كأس االتحــاد اإلفريقي 

لكرة القدم، في مباراة يسعى خاللها 
بطــل مصــر لمواصلــة انطالقتــه 
القوية وتجاوز الضربة الموجعة التي 
تلقاهــا بإصابة نجمه عبد الســعيد 
التي ستبعده عن المالعب 3 أشهر، 
بينما يسعى فريق سوسة لتحقيق 
نصره األول بعد تعادله أمام ســبور 

العاجــي 1/1 في المرحلــة األولى، 
التي عرفت تعادل أسيك العاجي مع 

باماكو المالي 1/1.
ويــوم الســبت أيضــًا يلتقــي نكانا 

باماكو المالي 1/1.
ويــوم الســبت أيضــًا يلتقــي نكانا 

باماكو المالي 1/1.

الزامبي مع ســبور العاجي، والقطن 
الكاميروني مع باماكو، وأســيك مع 

ليوبار الكونغولي.

������������ ����
���������������

����
���������������

����
اعترف أحمد فتحي العب وسط األهلي 
المصري بوجود مفاوضات مع اتحاد جدة 
الســعودي لضمه في فتــرة االنتقاالت 

الصيفية المقبل.
وذكــرت تقارير صحفيــة أن فتحي وقع 
لألهلي لمدة 3 مواسم بقيمة 10 مليون 
جنيــه، علــى أن يلعب الموســم األول 

لفريق اتحاد جدة على سبيل االعارة.
هــذا وينتهــي عقــد فتحي مــع نهاية 
الموســم الرياضــي الحالــي، ويحق له 
التوقيع ألي نــاد دون الرجوع الى إدارة 

األهلي التي تحاول تجديد عقده.
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الرياضية- سمير كنعان

ضــرب اليوفي موعدًا مــع التاريخ عقب نهاية 

موســم 2013-2014 فــي الــدوري اإليطالي  

لكــرة القــدم، فقــد كســر حاجز المئــة نقطة 

المســّجل باسم عمالقْي أســبانيا ريال مدريد 

وبرشــلونة بوصول نادي الســيدة العجوز إلى 

102 نقطــة مــن أصــل 114 ممكنــة بواقــع 

هزيمتْين فقط (روما ونابولي) و3 تعادالت. مع 

هزيمتْين فقط (روما ونابولي) و3 تعادالت. مع خيبة األمل الكبــرى أوروبيًا بخروجه من الدور 

هزيمتْين فقط (روما ونابولي) و3 تعادالت. مع خيبة األمل الكبــرى أوروبيًا بخروجه من الدور 

األول ألبطــال أوروبــا ثم إقصائــه في الدوري 

األوروبي من مربع الذهب أمام نســور بنفيكا، 

األوروبي من مربع الذهب أمام نســور بنفيكا، فقــد واصل بوفــون ورفاقه هيمنتهــم محليًا 

األوروبي من مربع الذهب أمام نســور بنفيكا، فقــد واصل بوفــون ورفاقه هيمنتهــم محليًا 

بلقب ثالــث على التوالي. هو موســم األرقام 

القياســية بال شــك، حيث أصبــح اليوفي هو: 

*الفريق الوحيــد الذي فاز في كل مبارياته ال 

19 علــى ملعبــه بنســبة 100%- *أكثر فريق 

يسجل في مباريات الدوري حيث سجل العبوه 

في 37 مباراة من أصــل 38.- *أكثر من حقق 

الفوز في موسم واحد بواقع 33 جولة.- *أكثر 

الفوز في موسم واحد بواقع 33 جولة.- *أكثر من ُتّوج باللقب وهو صاحــب الهجوم والدفاع 

الفوز في موسم واحد بواقع 33 جولة.- *أكثر من ُتّوج باللقب وهو صاحــب الهجوم والدفاع 

األقوى.- *الفريــق الوحيد في العالم الذي فاز 

بجميــع األلقاب الدوليــة الرســمية.-*الفريق 

بجميــع األلقاب الدوليــة الرســمية.-*الفريق الوحيــد الذي ســّجل كل العبيــه أهدافًا حتى 

بجميــع األلقاب الدوليــة الرســمية.-*الفريق الوحيــد الذي ســّجل كل العبيــه أهدافًا حتى 

البدالء !!.-*أنطونيو كونتي هو المدرب الوحيد 

الفائز بثالث بطوالت “اسكوديتو “ متتالية.

إن مــا فعله كونتــي مع يوفنتــوس هو إعجاز 

حقيقــي علــى الصعيــد المحلي حين اســتلم 

حقيقــي علــى الصعيــد المحلي حين اســتلم الفريق مشــتتًا ينهي موســمْين متتاليين في 

حقيقــي علــى الصعيــد المحلي حين اســتلم الفريق مشــتتًا ينهي موســمْين متتاليين في 

المركــز الســابع، وبعد تعاقده مع المايســترو 

بيرلــو الــذي جدد شــبابه مع الســيدة العجوز 

اســتطاع كونتي بوقــت قصير إيجــاد توليفة 

مناســبة لعــودة اليوفي إلى منصــات التتويج 

مناســبة لعــودة اليوفي إلى منصــات التتويج محليــًا، وبات المطمع األهم اآلن لكل عشــاق 

مناســبة لعــودة اليوفي إلى منصــات التتويج محليــًا، وبات المطمع األهم اآلن لكل عشــاق 

“البيانكونيــري “ هــو لقب أوروبي كــْي يعود 

“البيانكونيــري “ هــو لقب أوروبي كــْي يعود الفريق عمالقًا بين الكبار حيث مكانه الطبيعي 

“البيانكونيــري “ هــو لقب أوروبي كــْي يعود الفريق عمالقًا بين الكبار حيث مكانه الطبيعي 

والمعهود..!!

تتويــج أتليتكــو مدريد بلقــب الليجا للمــرة األولى 

منذ 18 عاما، أظهر لعشــاق كــرة القدم حول العالم 

أن الــدوري االســباني ليس مجرد برشــلونة وريال 

مدريد. وبرهن اشــبيلية على ذلك أيضا، عبر الفوز 

على بنفيــكا البرتغالي بضربات الجــزاء الترجيحية 

يوم األربعاء الماضي في نهائي الدوري األوروبي في 
تورينو اإليطالية.

وهــذه هــي المــرة األولى منذ عشــرة أعــوام التي 

ينجــح فيها فريق آخر غير برشــلونة أو ريال مدريد 

في الفوز بلقب الدوري االســباني. وكشــفت وسائل 

اإلعالم االســبانية عن ظهور منافسة حقيقية أخيرا 

لقطبــي الكرة االســبانية ريــال مدريد وبرشــلونة. 

وتحدثت صحيفة “آس” عن “انتصار أخالقيات العمل 

علــى الترف”، بينمــا ذكرت صحيفــة “ال بايس” أن 

نجاح أتليتكــو “إيجابي لكرة القدم االســبانية ألنها 

تظهر أن الفريق صاحب الميزانية الضئيلة يمكنه أن 

يحقق النصر، وان هناك العديد من الطرق المختلفة 
للعب”.
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الذهبي لويس سواريز، سيكون 

الذهبي لويس سواريز، سيكون صفقة الصيف المقبل، وذلك وفقًا 

الذهبي لويس سواريز، سيكون صفقة الصيف المقبل، وذلك وفقًا 

لصحيفة ديلي ميل البريطانية، 

التي أشارت إلى أن نادي برشلونة 

دخل في صراع جديد مع غريمه 

اللدود ريال مدريد من أجل 

الحصول على خدمات المهاجم 

االوروغواياني. وبعد أن رصد 

الملكي 80 مليون يورو الستقدام 

“السفاح”، دخل البرشا بشكل 

“السفاح”، دخل البرشا بشكل مفاجئ على الخط، موجهًا ضربة 

“السفاح”، دخل البرشا بشكل مفاجئ على الخط، موجهًا ضربة 

موجعة آلمال الميرينغي في 

الحصول على خدمات سواريز، 

بعدما ارتفع سعر الالعب ليصل 

الى 100 مليون يورو. ويستعد 

أيضًا كل من مانشستر سيتي 

االنجليزي وباريس سان جيرمان 

الفرنسي للدخول بقوة في صراع 

الحصول على خدمات سواريز 

وذلك عقب انتهاء مونديال 

البرازيل.
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من جديــد، أثبت الهولنــدي آرين روبن، نجــم بايرن ميونيخ 
األلماني لكــرة القدم، أنه تجاوز فتــرات النحس التي الزمته، 
خاصــة فــي نهائــي مونديــال 2010، ونهائي أبطــال أوروبا 
2012، حينما أهدر فرصــًا كانت كفيلة بتتويج هولندا بلقب 
خاصــة فــي نهائــي مونديــال 2010، ونهائي أبطــال أوروبا 
2012، حينما أهدر فرصــًا كانت كفيلة بتتويج هولندا بلقب 
خاصــة فــي نهائــي مونديــال 2010، ونهائي أبطــال أوروبا 

المونديــال، والبايــرن بلقب األبطــال. فقد عــاد روبن ليقود 
البايــرن لالحتفاظ بلقب كأس ألمانيــا بافتتاحه ثنائية الفوز 
في النهائي على بروســيا دورتموند بهدف في الدقيقة 107، 
قبــل أن يتمكن توماس مولر من تســجيل الهدف الثاني في 
الوقت المحتســب بدل ضائع للشــوط اإلضافي الثاني. وكرر 
روبن ســيناريو نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، 
عندما ســجل هدف الفوز لبايرن (2-1) في مرمى دورتموند 
في الدقيقة 89. كما مسح روبن قليًال من أحزان البايرن بعد 
عندما ســجل هدف الفوز لبايرن (2-1) في مرمى دورتموند 
في الدقيقة 89. كما مسح روبن قليًال من أحزان البايرن بعد 
عندما ســجل هدف الفوز لبايرن (2-1) في مرمى دورتموند 

خروجه المهيــن من قبل نهائي ابطال اوروبــا على يد ريال 
مدريد اإلسباني، علمًا أن لقب الكأس هذا الموسم هو الثالث 
خروجه المهيــن من قبل نهائي ابطال اوروبــا على يد ريال 
مدريد اإلسباني، علمًا أن لقب الكأس هذا الموسم هو الثالث 
خروجه المهيــن من قبل نهائي ابطال اوروبــا على يد ريال 

للبايرن في األعوام الخمســة األخيرة والســابعة عشرة في 
تاريخه (رقم قياســي). كما أن اللقب يعد الرابع في مســيرة 
المدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال مع البافاري، بعد كأس 

السوبر األوروبية وكأس العالم لألندية والدوري المحلي.
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الرياضية- سمير كنعان

ضــرب اليوفي موعدًا مــع التاريخ عقب نهاية 

موســم 2013-2014 فــي الــدوري اإليطالي  

لكــرة القــدم، فقــد كســر حاجز المئــة نقطة 

المســّجل باسم عمالقْي أســبانيا ريال مدريد 

وبرشــلونة بوصول نادي الســيدة العجوز إلى 

102 نقطــة مــن أصــل 114 ممكنــة بواقــع 

هزيمتْين فقط (روما ونابولي) و3 تعادالت. مع 

هزيمتْين فقط (روما ونابولي) و3 تعادالت. مع خيبة األمل الكبــرى أوروبيًا بخروجه من الدور 

هزيمتْين فقط (روما ونابولي) و3 تعادالت. مع خيبة األمل الكبــرى أوروبيًا بخروجه من الدور 

األول ألبطــال أوروبــا ثم إقصائــه في الدوري 

األوروبي من مربع الذهب أمام نســور بنفيكا، 

األوروبي من مربع الذهب أمام نســور بنفيكا، فقــد واصل بوفــون ورفاقه هيمنتهــم محليًا 

األوروبي من مربع الذهب أمام نســور بنفيكا، فقــد واصل بوفــون ورفاقه هيمنتهــم محليًا 

بلقب ثالــث على التوالي. هو موســم األرقام 

القياســية بال شــك، حيث أصبــح اليوفي هو: 

*الفريق الوحيــد الذي فاز في كل مبارياته ال 

19 علــى ملعبــه بنســبة 100%- *أكثر فريق 

يسجل في مباريات الدوري حيث سجل العبوه 

في 37 مباراة من أصــل 38.- *أكثر من حقق 

الفوز في موسم واحد بواقع 33 جولة.- *أكثر 

الفوز في موسم واحد بواقع 33 جولة.- *أكثر من ُتّوج باللقب وهو صاحــب الهجوم والدفاع 

الفوز في موسم واحد بواقع 33 جولة.- *أكثر من ُتّوج باللقب وهو صاحــب الهجوم والدفاع 

األقوى.- *الفريــق الوحيد في العالم الذي فاز 

بجميــع األلقاب الدوليــة الرســمية.-*الفريق 

بجميــع األلقاب الدوليــة الرســمية.-*الفريق الوحيــد الذي ســّجل كل العبيــه أهدافًا حتى 

بجميــع األلقاب الدوليــة الرســمية.-*الفريق الوحيــد الذي ســّجل كل العبيــه أهدافًا حتى 

البدالء !!.-*أنطونيو كونتي هو المدرب الوحيد 

الفائز بثالث بطوالت “اسكوديتو “ متتالية.

إن مــا فعله كونتــي مع يوفنتــوس هو إعجاز 

حقيقــي علــى الصعيــد المحلي حين اســتلم 

حقيقــي علــى الصعيــد المحلي حين اســتلم الفريق مشــتتًا ينهي موســمْين متتاليين في 

حقيقــي علــى الصعيــد المحلي حين اســتلم الفريق مشــتتًا ينهي موســمْين متتاليين في 

المركــز الســابع، وبعد تعاقده مع المايســترو 

بيرلــو الــذي جدد شــبابه مع الســيدة العجوز 

اســتطاع كونتي بوقــت قصير إيجــاد توليفة 

مناســبة لعــودة اليوفي إلى منصــات التتويج 

مناســبة لعــودة اليوفي إلى منصــات التتويج محليــًا، وبات المطمع األهم اآلن لكل عشــاق 

مناســبة لعــودة اليوفي إلى منصــات التتويج محليــًا، وبات المطمع األهم اآلن لكل عشــاق 

“البيانكونيــري “ هــو لقب أوروبي كــْي يعود 

“البيانكونيــري “ هــو لقب أوروبي كــْي يعود الفريق عمالقًا بين الكبار حيث مكانه الطبيعي 

“البيانكونيــري “ هــو لقب أوروبي كــْي يعود الفريق عمالقًا بين الكبار حيث مكانه الطبيعي 

والمعهود..!!

تتويــج أتليتكــو مدريد بلقــب الليجا للمــرة األولى 

منذ 18 عاما، أظهر لعشــاق كــرة القدم حول العالم 

أن الــدوري االســباني ليس مجرد برشــلونة وريال 

مدريد. وبرهن اشــبيلية على ذلك أيضا، عبر الفوز 

على بنفيــكا البرتغالي بضربات الجــزاء الترجيحية 

يوم األربعاء الماضي في نهائي الدوري األوروبي في 
تورينو اإليطالية.

وهــذه هــي المــرة األولى منذ عشــرة أعــوام التي 

ينجــح فيها فريق آخر غير برشــلونة أو ريال مدريد 

في الفوز بلقب الدوري االســباني. وكشــفت وسائل 

اإلعالم االســبانية عن ظهور منافسة حقيقية أخيرا 

لقطبــي الكرة االســبانية ريــال مدريد وبرشــلونة. 

وتحدثت صحيفة “آس” عن “انتصار أخالقيات العمل 

علــى الترف”، بينمــا ذكرت صحيفــة “ال بايس” أن 

نجاح أتليتكــو “إيجابي لكرة القدم االســبانية ألنها 

تظهر أن الفريق صاحب الميزانية الضئيلة يمكنه أن 

يحقق النصر، وان هناك العديد من الطرق المختلفة 
للعب”.
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الذهبي لويس سواريز، سيكون 

الذهبي لويس سواريز، سيكون صفقة الصيف المقبل، وذلك وفقًا 

الذهبي لويس سواريز، سيكون صفقة الصيف المقبل، وذلك وفقًا 

لصحيفة ديلي ميل البريطانية، 

التي أشارت إلى أن نادي برشلونة 

دخل في صراع جديد مع غريمه 

اللدود ريال مدريد من أجل 

الحصول على خدمات المهاجم 

االوروغواياني. وبعد أن رصد 

الملكي 80 مليون يورو الستقدام 

“السفاح”، دخل البرشا بشكل 

“السفاح”، دخل البرشا بشكل مفاجئ على الخط، موجهًا ضربة 

“السفاح”، دخل البرشا بشكل مفاجئ على الخط، موجهًا ضربة 

موجعة آلمال الميرينغي في 

الحصول على خدمات سواريز، 

بعدما ارتفع سعر الالعب ليصل 

الى 100 مليون يورو. ويستعد 

أيضًا كل من مانشستر سيتي 

االنجليزي وباريس سان جيرمان 

الفرنسي للدخول بقوة في صراع 

الحصول على خدمات سواريز 

وذلك عقب انتهاء مونديال 

البرازيل.
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من جديــد، أثبت الهولنــدي آرين روبن، نجــم بايرن ميونيخ 
األلماني لكــرة القدم، أنه تجاوز فتــرات النحس التي الزمته، 
خاصــة فــي نهائــي مونديــال 2010، ونهائي أبطــال أوروبا 
2012، حينما أهدر فرصــًا كانت كفيلة بتتويج هولندا بلقب 
خاصــة فــي نهائــي مونديــال 2010، ونهائي أبطــال أوروبا 
2012، حينما أهدر فرصــًا كانت كفيلة بتتويج هولندا بلقب 
خاصــة فــي نهائــي مونديــال 2010، ونهائي أبطــال أوروبا 

المونديــال، والبايــرن بلقب األبطــال. فقد عــاد روبن ليقود 
البايــرن لالحتفاظ بلقب كأس ألمانيــا بافتتاحه ثنائية الفوز 
في النهائي على بروســيا دورتموند بهدف في الدقيقة 107، 
قبــل أن يتمكن توماس مولر من تســجيل الهدف الثاني في 
الوقت المحتســب بدل ضائع للشــوط اإلضافي الثاني. وكرر 
روبن ســيناريو نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، 
عندما ســجل هدف الفوز لبايرن (2-1) في مرمى دورتموند 
في الدقيقة 89. كما مسح روبن قليًال من أحزان البايرن بعد 
عندما ســجل هدف الفوز لبايرن (2-1) في مرمى دورتموند 
في الدقيقة 89. كما مسح روبن قليًال من أحزان البايرن بعد 
عندما ســجل هدف الفوز لبايرن (2-1) في مرمى دورتموند 

خروجه المهيــن من قبل نهائي ابطال اوروبــا على يد ريال 
مدريد اإلسباني، علمًا أن لقب الكأس هذا الموسم هو الثالث 
خروجه المهيــن من قبل نهائي ابطال اوروبــا على يد ريال 
مدريد اإلسباني، علمًا أن لقب الكأس هذا الموسم هو الثالث 
خروجه المهيــن من قبل نهائي ابطال اوروبــا على يد ريال 

للبايرن في األعوام الخمســة األخيرة والســابعة عشرة في 
تاريخه (رقم قياســي). كما أن اللقب يعد الرابع في مســيرة 
المدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال مع البافاري، بعد كأس 

السوبر األوروبية وكأس العالم لألندية والدوري المحلي.
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إعالن


