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أخبار×أخبار

لإلنتاج اإلعالمي شركة بـروافينت لإلنتاج اإلعالمي شركة بـروافينت لإلنتاج اإلعالمي  شركة بـروافينت  / شركة بـروافينت  /  تصدر عن
ترخيص رقم  13/2/ج

مستشار قانوني

بكر التركماني

هيئة استشاريةرئيس مجلس اإلدارة

محمد العمصي  - د. نادر حالوة  نعمان عمر إشتيوي

مدير التحرير

عوني فروانةعاهد عوني فروانةعاهد عوني فروانة

مستشار التسويق 

محمد خالد أبو جياب

جريدة

راية وصّفارة

محمد الشيخ خليل
حكم دولي نصائح للحكام

E-mail:  info@riyadiyah.ps  - edit@riyadiyah.ps        2845143  العنوان: غزة – الرمال- برج الجوهرة- الدور الرابع        شقة 46         هاتفwww.facebook.com/riyadiyah

الرام- الرياضية
عقد اإلتحاد الفلســطيني لكرة القدم اجتماعا مشــتركا بين هيئة إدارة الدوري ورؤســاء أندية المحترفين 
واالحتــراف الجزئي بالرام، بحضور اللــواء جبريل الرجوب رئيس اإلتحاد الفلســطيني لكرة القدم، وذلك 
للوقوف على أهم القضايا التي تهم األندية والالعبين، وتطبيقات األنظمة واللوائح والقوانين عبر مرحلة 
الذهــاب، وكيفية االســتعداد بالطريقة األنســب لخوض مرحلة اإلياب، بما يســاهم فــي مراكمة اإلنجاز 

وتطوير مسيرة العمل من خالل تعزيز اإليجابيات وتالفي السلبيات.
وقال اللواء الرجوب إن الرياضة الفلسطينية قطعت شوطا كبيرا من التطور واالزدهار على جميع األصعدة، 
مشــددا على أن اإلتحاد الفلســطيني ســيواصل جهده من أجل الحصول على حقوقه المشروعة في إطار 
لوائح وقوانين اإلتحاد الدولي لكرة القدم 'الفيفا'، مشيرا إلى أن اإلتحاد الفلسطيني سيطالب خالل اجتماع 
كونجــرس الفيفــا القادم بفرض عقوبات صارمة بحق اإلتحاد اإلســرائيلي في حال اســتمرت الســلطات 

اإلسرائيلية بممارساتها العنصرية اتجاه الرياضية الفلسطينية.
وأكد اللواء الرجوب أن اجتماعا مفصليا سيعقد في الثالث من فبراير القادم في مقر الفيفا لتقييم آلية ما 
تم االتفاق عليه خالل اجتماعات ســابقة من أجل تســهيل حركة الالعبين الفلسطينيين ودخول المعدات 
الرياضية وبناء المنشــآت الرياضية، التي تفرض الســلطات اإلسرائيلية من ناحيتها العديد من المعيقات 
والصعوبات في هذا الشــأن، مشــيرا إلى أنه ســيكون هناك محاوالت لتوقيع مذكرة تفاهم، لكن ذلك لن 

يحصل مطلقاً  ما لم تتحقق المطالب الموضوعة من اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
وأضاف اللواء الرجوبً :'لن يكون هناك أي نشــاط شــبابي أو رياضي مع الجانب اإلسرائيلي بأي شكل من 

األشكال، ولن نتراجع عن هدفنا في بناء الكيان الرياضي الوطني الحر والمستقل'.

 الرياضية - فهد محمد
أحدثت ضربــة الجزاء التي احتســبها حكم 
مباراة النشــامى وشباب جباليا في الدقائق 
األخيــرة من عمر اللقاء  فــي الجولة الثالثة 
عشــرة من دوري غزة الممتــاز لكرة القدم 
جدال واســعا وردود فعل غاضبة من  العبي 
فريق شــباب جباليا بعدما حرمت فريقهم 
اغتنام ثــالث نقاط مهمــة خاصة في ظل 
حاجــة الفريــق لها لوجــوده ضمــن دائرة 
الهبوط فــي المركز قبل األخير برصيد 10 

نقاط.
العب شــباب جباليــا عبد اهللا عكاشــة قال 
للرياضية: "لم أشعر بالكرة تصطدم بيدي 
فقد أحسست بشيء ثقيل يرتطم بالمنطقة 
الحساسة من جسدي  وإثرها افتقدت الوعي 

ولم أعلم ماذا حدث بعدها".
وأضاف عكاشة: "احتسبت ضدي ضربة جزاء 
وبدال من انصافي تم معاقبتي"، مشيرا إلى 
أن معالــج الفريق أخبره بتعادل فريقه بعد 
تعافيه من اإلصابة، لتسيطر عليه حالة من 
الذهول واالستغراب من احتساب ركلة جزاء 

و ضياع فرصة الفوز المهمة للفريق.
وأشار عكاشــة إلى أن الصعوبات والعقبات 
التي تواجه مســيرة الفريق لــن تثنيه عن  
اللعب برجولــة وروح عالية من أجل ضمان 
الوجــود لموســم آخر فــي دوري الشــهرة 
واألضــواء، متمنيا العدل وإنصــاف الفريق 

وإعطاءه حقه في اللقاءات المقبلة.

تتساءل الجماهير الكروية: هل يحق للحكم أن يغير قرار اتخذه؟، 
نجيب عــن ذلك بأن قانون اللعبة نص على ذلــك في المادة "5" 
بأنــه (يمكن للحكم أن يغير من قراره فقط إذا تحقق انه مخطئ 
فيه وغير صحيح وذلك بناء على نصيحة الحكم المساعد أو الحكم 

الرابع طالما لم يستأنف اللعب أو أنهى المباراة).
وكثيرا ما نشاهد في مالعبنا احتساب هدف ويقوم الالعب تعبيرا 
عــن فرحته بخلع قميصــه ويجد الحكم أن راية الحكم المســاعد 
تشــير لوجود تســلل، هنا يلغــي الحكم الهــدف ويعطي الالعب 
البطاقة الصفراء لسوء السلوك الذي صدر منه، وحالة أخرى وهي 
احتســاب ركلــة جزاء أو ركلة حــرة وإعطاء بطاقة صفــراء، ويرى 
الحكم انه يوجد راية تشــير لوجود تســلل قبل اتخاذ قراره، فهنا 

يجب على الحكم أن يأخذ بقرار حكمه المساعد وإلغاء الحادثة.
وعندما ينتج ســوء ســلوك رياضي أو مشــين كالضرب أو البصق 
أو االعتراض غير الالئق أو الشــتم، هنا ال يمكن للحكم أن يلغي 
البطاقــات الصفر أو الحمر، أمــا إذا كان رأي الحكــم تقديريا وأن 
الالعــب نتيجة احتكاك اســتخدم  اإلهمال أو التهور  فهنا يحق له 
إلغــاء البطاقات ألن هناك راية تشــير لتوقــف اللعب وأصبح غير 
شــرعي، أما إذا نتج سوء سلوك بأنواعه بعد الصفارة فيجب عليه 
تثبيت إعطاء البطاقات بما يتناســب مــع حجم الحدث، بالمثل إذا 
توقف اللعب ونتج سوء سلوك يحق للحكم إعطاء العقوبة اإلدارية 

بما يناسبها من بطاقات.
يجب على الحكــم أن يطبق القانون  ويكــون متعاونا مع زمالئه 
الحكام المساعدين والحكم الرابع  واألخذ بنصائحهم فيما يتعلق 
باألحــداث التــي ال يراها، لذا يجــب على الجماهيــر الرياضية أال 
تنزعــج عندما يغير الحكم قــراره وان تكون علــى قدر عال من 

الثقافة  الرياضية كي نرتقي برياضتنا لألفضل. 
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المتصدرالمتصدر

الرياضية - حسين لبد
قــاد الحــارس البديل لخدمــات خان يونــس أمين 
الهسي فريقه إلى الخروج بنقطة ثمينة بعد تعادل 
الفريــق مع بيــت الهيا في معقله وبيــن جماهيره 

بدوري الدرجة األولى.
ودخل الهســي أرض الملعب في الدقيقة الـسابعة 
مــن عمر اللقاء بعد طرد الحارس شــادي أبو العراج 
بالبطاقة الحمراء المباشــرة بعد عرقلته العب بيت 

الهيا شريف الرضيع في منطقة الجزاء.
بعــد دخــول الهســي مباشــرة تمكــن ببراعة من 
التصدي لركلة الجزاء التي نفذها الالعب تحســين 

الحبل.
مع النقص العددي لفريق خدمات خانيونس تمكن 
فريق بيــت الهيا من الســيطرة على أجــواء اللقاء 
وتشــكيل خطورة كبيرة على مرمى الخدمات، لكن 
كل الفــرص كانــت تتكســر عند الحارس الهســي  

أبرزها تصديه لثالثة انفرادت.
وأكد الهســي لـ"الرياضية" أن عامــل التوفيق وقف 
إلى جانب الفريق، مضيفا ان الخروج بنتيجة التعادل 

في ظل ظروف المباراة الصعبة كان إنجازا كبيرا.
وتميز الهسي بارتدائه نظارات طبية أثناء مشاركته 
في المباراة، وهو االمر الغريب عن المالعب خاصة 

في مركز حراسة المرمى.

غزة- مصطفي جبر 
أهــدى عبد الســالم هنية عضو اللجنة األولمبية الفلســطينية وعضو المجلس األعلى للشــباب أهــدى عبد الســالم هنية عضو اللجنة األولمبية الفلســطينية وعضو المجلس األعلى للشــباب 

غزة- مصطفي جبر 
أهــدى عبد الســالم هنية عضو اللجنة األولمبية الفلســطينية وعضو المجلس األعلى للشــباب 

غزة- مصطفي جبر 

والرياضيــة لقب حصوله على أفضل شــخصية رياضية فلســطينية لعــام 2013، إلى الالجئين 
أهــدى عبد الســالم هنية عضو اللجنة األولمبية الفلســطينية وعضو المجلس األعلى للشــباب 
والرياضيــة لقب حصوله على أفضل شــخصية رياضية فلســطينية لعــام 2013، إلى الالجئين 
أهــدى عبد الســالم هنية عضو اللجنة األولمبية الفلســطينية وعضو المجلس األعلى للشــباب 

الفلســطينيين في األردن والشــتات عامة، وجماهير نادي الوحدات خاصة، وسمو األمير علي بن 
والرياضيــة لقب حصوله على أفضل شــخصية رياضية فلســطينية لعــام 2013، إلى الالجئين 
الفلســطينيين في األردن والشــتات عامة، وجماهير نادي الوحدات خاصة، وسمو األمير علي بن 
والرياضيــة لقب حصوله على أفضل شــخصية رياضية فلســطينية لعــام 2013، إلى الالجئين 

الحسين نائب رئيس اإلتحاد الدولي لكرة القدم، وروح الراحل سليم حمدان.
وقال هنية إن حصوله على جائزة أفضل شخصية رياضية في عام 2013 وسام شرف على صدره 

الحسين نائب رئيس اإلتحاد الدولي لكرة القدم، وروح الراحل سليم حمدان.
وقال هنية إن حصوله على جائزة أفضل شخصية رياضية في عام 2013 وسام شرف على صدره 

الحسين نائب رئيس اإلتحاد الدولي لكرة القدم، وروح الراحل سليم حمدان.

بعد عام حافل باإلنجازات شهدتها الرياضة الفلسطينية خاصة في قطاع غزة.
وأكد هنية أن نادي الوحدات عشق لكل فلسطيني، مشيرًا إلى أن متابعة الجماهير الفلسطينية 

بعد عام حافل باإلنجازات شهدتها الرياضة الفلسطينية خاصة في قطاع غزة.
وأكد هنية أن نادي الوحدات عشق لكل فلسطيني، مشيرًا إلى أن متابعة الجماهير الفلسطينية 

بعد عام حافل باإلنجازات شهدتها الرياضة الفلسطينية خاصة في قطاع غزة.

ال تنقطع عن الفريق األخضر الذي يمتلك مســاحة كبيرة في قلوب كل أبناء الوطن، منوهًا إلى 
وأكد هنية أن نادي الوحدات عشق لكل فلسطيني، مشيرًا إلى أن متابعة الجماهير الفلسطينية 
ال تنقطع عن الفريق األخضر الذي يمتلك مســاحة كبيرة في قلوب كل أبناء الوطن، منوهًا إلى 
وأكد هنية أن نادي الوحدات عشق لكل فلسطيني، مشيرًا إلى أن متابعة الجماهير الفلسطينية 

أن العودة إلى أرضنا المحتلة باتت قريبة.   وحصل عبد الســالم هنية على لقب أفضل شخصية 
ال تنقطع عن الفريق األخضر الذي يمتلك مســاحة كبيرة في قلوب كل أبناء الوطن، منوهًا إلى 
أن العودة إلى أرضنا المحتلة باتت قريبة.   وحصل عبد الســالم هنية على لقب أفضل شخصية 
ال تنقطع عن الفريق األخضر الذي يمتلك مســاحة كبيرة في قلوب كل أبناء الوطن، منوهًا إلى 

رياضية في عام 2013، في اســتفتاء شــبكة دنيــا الوطن اإلخبارية التي نظمــت قبل أيام أكبر 
أن العودة إلى أرضنا المحتلة باتت قريبة.   وحصل عبد الســالم هنية على لقب أفضل شخصية 
رياضية في عام 2013، في اســتفتاء شــبكة دنيــا الوطن اإلخبارية التي نظمــت قبل أيام أكبر 
أن العودة إلى أرضنا المحتلة باتت قريبة.   وحصل عبد الســالم هنية على لقب أفضل شخصية 

استفتاء محلي وعربي. وحصد "هنية"" 49088" صوتا في المركز األول بنسبة 55.9%، فيما حل 
رياضية في عام 2013، في اســتفتاء شــبكة دنيــا الوطن اإلخبارية التي نظمــت قبل أيام أكبر 
استفتاء محلي وعربي. وحصد "هنية"" 49088" صوتا في المركز األول بنسبة 55.9%، فيما حل 
رياضية في عام 2013، في اســتفتاء شــبكة دنيــا الوطن اإلخبارية التي نظمــت قبل أيام أكبر 

معاوية القواسمي رئيس نادي شباب الخليل في المركز الثاني بـ%13.5.
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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 

توقــع معنا  نتائج مباريات دوري غــزة الممتاز  ودوري  الدرجة  
األولى  والدوري األسباني  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

اسم المشارك/..................................... 
جوال/..............................المحافظة/...........................................

هوية/..............................

نقاط فوز تعادل فوز
ثاني أول فريق ثاني 2 × 1 فريق أول م

الدوري الممتاز (محلي)

27 20 خانيونسد خانيونسد خانيونس اتحا 1 غزة الرياضي
14 10 الهالل شباب جباليا 2
17 16 خدمات رفح اتحاد الشجاعية 3
3 18 األهلي خدمات النصيرات 4

17 17 خدمات الشاطيء شباب خانيونس 5
20 22 شباب رفح الجمعية االسالمية 6

دوري الدرجة األولى (محلي)

9 15 المشتل القادسية 7
12 19 بيت حانون األهلي خدمات المغازي 8
24 15 خدمات خان يونس الزيتون 9
11 20 خدمات جباليا    خدمات البريج 10
13 15 بيت الهيا  جمعية الصالح 11

الدوري األسباني
19 33 12 أتلتيك بيلباو ألميريا
23 16 فالنسيا 13 سيلتا فيغو
49 49 برشلونة أتلتيكو مدريد 14
17 29 إشبيلية إلتش 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

في حال حصول المتسابق على 15 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 14 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية، وقيمتها 300 شيكل. 
في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 200 شيكل. 

في حال حصول المتسابق على  جميع االجابات خطأ يحصل على جائزة  وقيمتها 100 شيكل. 

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو  المنتخب األكثر فوزا بكأس العالم؟���������������
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 5 مساًء
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الرياضية- فهد محمد
تمكــن فريق الجمعية اإلســالمية من الدخــول بقوة في 
أتون المنافســة على بطولة دوري غــزة الممتاز باحتالله 
مركز الوصافــة برصيد 22 نقطة علــى بعد 5 نقاط من 
المتصدر اتحاد خان يونــس.  ويرى الكثير من المتابعين 
والمراقبيــن أن حراســة مرمى الفريــق ودفاعاته القوية 
كانت لها كلمة عليا فيما وصل إليه الفريق لهذا الموسم، 
والسيما أن شباكه لم تســتقبل سوى 6 أهداف فقط في 
13 مبــاراة بالرغم من تناوب ثالثــة مدربين على إدارته 

الفنية، واهتزاز أدائه في بعض الجوالت السابقة. 
ســامي ســالم كابتن وقائد دفاعات الجمعية اإلســالمية 
أكد أن فريقه اســتحق مركز الوصافة في األسبوع الثالث 
عشــر من دوري جوال الممتاز لكرة القدم بعد الفوز خارج 

قواعده على فريق خدمات رفح بهدف نظيف. 
وقال سالم في حديث لــ”الرياضية”: “نجحنا في اقتناص 

أغلى ثالث نقاط في مشــوار الفريق لهذا الموســم ألنها 
جاءت على حســاب فريــق عريق متمرس وخــارج الديار، 
وصلنــا المركز الثاني وذلك من خــالل التنظيم الدفاعي 

والتكتيك الهجومي الذي وضعه المدرب نعيم سالمة”.
وعن مدى اســتفادة الجمعية من نتائج الفرق األخرى قال 
ســالم: “خدمنا انفسنا ثم استفدنا من نتائج اآلخرين في 
هذه الجولة، وتعلمنا كثيرا من الموسم الماضي كالصبر 
والتريث واللعب تحت الضغط واألجواء المشحونة وتحمل 
المسؤولية، ونمتلك دكة بدالء على مستوى عال بشهادة 
الجميــع، ولقــب الــدوري لن يحســم إال فــي الجولة قبل 

األخيرة من البطولة”.
وختم ســالم حديثــه بالتأكيد أن فريــق والعبي الجمعية 
محظوظون بتعاقــب مدربين كبار أضافوا بصمة واضحة 
علــى أداء الفريق، معتقدا أن تنــاوب ثالثة مدربين على 

الفريق هذا الموسم لم يكن له تأثير سلبي.

ما يهمنا حصد النقاط 
ما يهمنا حصد النقاط 
ما يهمنا حصد النقاط 
ما يهمنا حصد النقاط 
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الرياضية- مصطفى جبر 

شــهدت مبــاراة خدمات رفــح والجمعية اإلســالمية 

التي انتهت بفوز األخير، دخلة جماهيرية األولى من 

التي انتهت بفوز األخير، دخلة جماهيرية األولى من نوعها لرابطة مشــجعي الخدمات التي أرســلت من 

التي انتهت بفوز األخير، دخلة جماهيرية األولى من نوعها لرابطة مشــجعي الخدمات التي أرســلت من 

خاللها برقية رياضية تتمنى فيها التوفيق لمنتخب 

الجزائر الشــقيق ممثل العــرب الوحيد في مونديال 
"البرازيل 2014".

وتخللت هذه الدخلة الرياضية رفع لوحة كبيرة رسم 

عليها أعــالم الدولتين، وعنوان كبيــر "الجزائر حلم 
العرب في المونديال".

وتشــهد المالعب الجزائرية حاالت من التضامن مع 

الشــعب الفلســطيني بشكل مســتمر في بطوالت 

دوري كــرة القدم للدرجة الممتازة، وعمدت جماهير 

خدمــات رفــح الفلســطينية إلــى مســاندة الجزائر 

ورد جزء بســيط لمــا قامت به الجماهيــر الجزائرية 

الرياضية في العديد من المناسبات.

غزة- الرياضية
حافظ نادي الجالء الرياضي على صدارة فرع غزة 
والشمال من الدرجة الثانية بعد تعادله مع التفاح 
بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما 
على ملعب بيت حانون في ختام مباريات األسبوع 
بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما 
على ملعب بيت حانون في ختام مباريات األسبوع 
بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما 

الســابع واألخير من مرحلة الذهاب، ليصل رصيد 
على ملعب بيت حانون في ختام مباريات األسبوع 
الســابع واألخير من مرحلة الذهاب، ليصل رصيد 
على ملعب بيت حانون في ختام مباريات األسبوع 

الجــالء للنقطــة 14 فــي المركــز األول، والتفاح 
للنقطة 8 في المركز السادس.

وحقق فلســطين فوزا غاليا على حساب الشمس 
بثالثة أهداف مقابــل هدفين, على ملعب التفاح 
شرق غزة. وبهذا الفوز رفع فلسطين رصيده إلى 
7 نقــاط في المركز الســابع وقبــل األخير، تاركا 

المركز الثامن واألخير للشمس برصيد 6 نقاط.
7 نقــاط في المركز الســابع وقبــل األخير، تاركا 

المركز الثامن واألخير للشمس برصيد 6 نقاط.
7 نقــاط في المركز الســابع وقبــل األخير، تاركا 

وكان فريق الرضوان قد حقق مساء اإلثنين فوزا 
مهما على المجمع اإلسالمي بهدفين دون رد على 

ملعب التفاح شرق مدينة غزة.

ورفــع الرضــوان رصيده إلــى 11 نقطــة وتقدم 
للمركــز الثالث بفارق األهــداف خلف بيت حانون 
ورفــع الرضــوان رصيده إلــى 11 نقطــة وتقدم 
للمركــز الثالث بفارق األهــداف خلف بيت حانون 
ورفــع الرضــوان رصيده إلــى 11 نقطــة وتقدم 

الرياضي، والمجمع اإلســالمي.  وعلى ملعب بيت 
حانون البلدي شمال قطاع غزة، فاز الجزيرة على 

بيت حانون الرياضي بثالثية مقابل هدف واحد.
وبقــي بيت حانون في المركــز الثاني برصيد 11 
نقطــة، أمــا الجزيرة فرفــع رصيده إلــى 9 نقاط 
وبقــي بيت حانون في المركــز الثاني برصيد 11 
نقطــة، أمــا الجزيرة فرفــع رصيده إلــى 9 نقاط 
وبقــي بيت حانون في المركــز الثاني برصيد 11 

ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

فرع غزة والشمال
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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 

توقــع معنا  نتائج مباريات دوري غــزة الممتاز  ودوري  الدرجة  
األولى  والدوري األسباني  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

اسم المشارك/..................................... 
جوال/..............................المحافظة/...........................................

هوية/..............................

نقاط فوز تعادل فوز
ثاني أول فريق ثاني 2 × 1 فريق أول م

الدوري الممتاز (محلي)

27 20 خانيونسد خانيونسد خانيونس اتحا 1 غزة الرياضي
14 10 الهالل شباب جباليا 2
17 16 خدمات رفح اتحاد الشجاعية 3
3 18 األهلي خدمات النصيرات 4

17 17 خدمات الشاطيء شباب خانيونس 5
20 22 شباب رفح الجمعية االسالمية 6

دوري الدرجة األولى (محلي)

9 15 المشتل القادسية 7
12 19 بيت حانون األهلي خدمات المغازي 8
24 15 خدمات خان يونس الزيتون 9
11 20 خدمات جباليا    خدمات البريج 10
13 15 بيت الهيا  جمعية الصالح 11

الدوري األسباني
19 33 12 أتلتيك بيلباو ألميريا
23 16 فالنسيا 13 سيلتا فيغو
49 49 برشلونة أتلتيكو مدريد 14
17 29 إشبيلية إلتش 15

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

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

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

��������������������
Samsung LCD 32 بوصة شاشة

في حال حصول المتسابق على 15 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 14 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية، وقيمتها 300 شيكل. 
في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 200 شيكل. 

في حال حصول المتسابق على  جميع االجابات خطأ يحصل على جائزة  وقيمتها 100 شيكل. 

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو  المنتخب األكثر فوزا بكأس العالم؟���������������
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 5 مساًء
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الرياضية- فهد محمد
تمكــن فريق الجمعية اإلســالمية من الدخــول بقوة في 
أتون المنافســة على بطولة دوري غــزة الممتاز باحتالله 
مركز الوصافــة برصيد 22 نقطة علــى بعد 5 نقاط من 
المتصدر اتحاد خان يونــس.  ويرى الكثير من المتابعين 
والمراقبيــن أن حراســة مرمى الفريــق ودفاعاته القوية 
كانت لها كلمة عليا فيما وصل إليه الفريق لهذا الموسم، 
والسيما أن شباكه لم تســتقبل سوى 6 أهداف فقط في 
13 مبــاراة بالرغم من تناوب ثالثــة مدربين على إدارته 

الفنية، واهتزاز أدائه في بعض الجوالت السابقة. 
ســامي ســالم كابتن وقائد دفاعات الجمعية اإلســالمية 
أكد أن فريقه اســتحق مركز الوصافة في األسبوع الثالث 
عشــر من دوري جوال الممتاز لكرة القدم بعد الفوز خارج 

قواعده على فريق خدمات رفح بهدف نظيف. 
وقال سالم في حديث لــ”الرياضية”: “نجحنا في اقتناص 

أغلى ثالث نقاط في مشــوار الفريق لهذا الموســم ألنها 
جاءت على حســاب فريــق عريق متمرس وخــارج الديار، 
وصلنــا المركز الثاني وذلك من خــالل التنظيم الدفاعي 

والتكتيك الهجومي الذي وضعه المدرب نعيم سالمة”.
وعن مدى اســتفادة الجمعية من نتائج الفرق األخرى قال 
ســالم: “خدمنا انفسنا ثم استفدنا من نتائج اآلخرين في 
هذه الجولة، وتعلمنا كثيرا من الموسم الماضي كالصبر 
والتريث واللعب تحت الضغط واألجواء المشحونة وتحمل 
المسؤولية، ونمتلك دكة بدالء على مستوى عال بشهادة 
الجميــع، ولقــب الــدوري لن يحســم إال فــي الجولة قبل 

األخيرة من البطولة”.
وختم ســالم حديثــه بالتأكيد أن فريــق والعبي الجمعية 
محظوظون بتعاقــب مدربين كبار أضافوا بصمة واضحة 
علــى أداء الفريق، معتقدا أن تنــاوب ثالثة مدربين على 

الفريق هذا الموسم لم يكن له تأثير سلبي.

ما يهمنا حصد النقاط 
ما يهمنا حصد النقاط 
ما يهمنا حصد النقاط 
ما يهمنا حصد النقاط 
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الرياضية- مصطفى جبر 

شــهدت مبــاراة خدمات رفــح والجمعية اإلســالمية 

التي انتهت بفوز األخير، دخلة جماهيرية األولى من 

التي انتهت بفوز األخير، دخلة جماهيرية األولى من نوعها لرابطة مشــجعي الخدمات التي أرســلت من 

التي انتهت بفوز األخير، دخلة جماهيرية األولى من نوعها لرابطة مشــجعي الخدمات التي أرســلت من 

خاللها برقية رياضية تتمنى فيها التوفيق لمنتخب 

الجزائر الشــقيق ممثل العــرب الوحيد في مونديال 
"البرازيل 2014".

وتخللت هذه الدخلة الرياضية رفع لوحة كبيرة رسم 

عليها أعــالم الدولتين، وعنوان كبيــر "الجزائر حلم 
العرب في المونديال".

وتشــهد المالعب الجزائرية حاالت من التضامن مع 

الشــعب الفلســطيني بشكل مســتمر في بطوالت 

دوري كــرة القدم للدرجة الممتازة، وعمدت جماهير 

خدمــات رفــح الفلســطينية إلــى مســاندة الجزائر 

ورد جزء بســيط لمــا قامت به الجماهيــر الجزائرية 

الرياضية في العديد من المناسبات.

غزة- الرياضية
حافظ نادي الجالء الرياضي على صدارة فرع غزة 
والشمال من الدرجة الثانية بعد تعادله مع التفاح 
بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما 
على ملعب بيت حانون في ختام مباريات األسبوع 
بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما 
على ملعب بيت حانون في ختام مباريات األسبوع 
بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما 

الســابع واألخير من مرحلة الذهاب، ليصل رصيد 
على ملعب بيت حانون في ختام مباريات األسبوع 
الســابع واألخير من مرحلة الذهاب، ليصل رصيد 
على ملعب بيت حانون في ختام مباريات األسبوع 

الجــالء للنقطــة 14 فــي المركــز األول، والتفاح 
للنقطة 8 في المركز السادس.

وحقق فلســطين فوزا غاليا على حساب الشمس 
بثالثة أهداف مقابــل هدفين, على ملعب التفاح 
شرق غزة. وبهذا الفوز رفع فلسطين رصيده إلى 
7 نقــاط في المركز الســابع وقبــل األخير، تاركا 

المركز الثامن واألخير للشمس برصيد 6 نقاط.
7 نقــاط في المركز الســابع وقبــل األخير، تاركا 

المركز الثامن واألخير للشمس برصيد 6 نقاط.
7 نقــاط في المركز الســابع وقبــل األخير، تاركا 

وكان فريق الرضوان قد حقق مساء اإلثنين فوزا 
مهما على المجمع اإلسالمي بهدفين دون رد على 

ملعب التفاح شرق مدينة غزة.

ورفــع الرضــوان رصيده إلــى 11 نقطــة وتقدم 
للمركــز الثالث بفارق األهــداف خلف بيت حانون 
ورفــع الرضــوان رصيده إلــى 11 نقطــة وتقدم 
للمركــز الثالث بفارق األهــداف خلف بيت حانون 
ورفــع الرضــوان رصيده إلــى 11 نقطــة وتقدم 

الرياضي، والمجمع اإلســالمي.  وعلى ملعب بيت 
حانون البلدي شمال قطاع غزة، فاز الجزيرة على 

بيت حانون الرياضي بثالثية مقابل هدف واحد.
وبقــي بيت حانون في المركــز الثاني برصيد 11 
نقطــة، أمــا الجزيرة فرفــع رصيده إلــى 9 نقاط 
وبقــي بيت حانون في المركــز الثاني برصيد 11 
نقطــة، أمــا الجزيرة فرفــع رصيده إلــى 9 نقاط 
وبقــي بيت حانون في المركــز الثاني برصيد 11 

ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

فرع غزة والشمال
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نحث الخطى

محمود السقا

حوار

األداء والتأهل
كانت البداية بســؤاله عن مشــاركة المنتخب في بطولة غرب آســيا األخيرة 
فقــال: “جاءت مشــاركة المنتخب فــي البطولة الثامنة أمــام منتخبين لهما 
اســمهما في القارة اآلســيوية هما المنتخبيــن القطري والســعودي، ورغم 
مشــاركتهما بالمنتخبات االولمبيــة أو الرديفة فإنهما  قويان، وأنا شــخصيا 
راض عــن المســتوى الفني وغير راض عــن عدم التأهل الــذي كان ممكنا 
بالنظر إلى الفرص العديدة التي أهدرت لغياب المهاجم الهداف، ولكن غياب 
عدة عناصر مؤثرة مثل فهد العتال وإسماعيل العمور وعبد الحميد أبو حبيب 

أثر على الجانب الهجومي”.
اعتذارات

وأشــار جندية إلى أن اتحاد كرة القدم برئاســة اللواء جبريل الرجوب لم يقصر 
مع المنتخب، مضيفا: “معسكر اإلمارات كان جيدا والالعبون المحترفون توافدوا 
تباعا على المعســكر، ولكن المشــكلة كانت في اعتذار منتخب األردن عن لعب 
مبــاراة ودية معنا رغم أنهم يقيمون معنا في نفس المعســكر، وهذا ما أثر على 
فترة االستعداد، وحاولنا اللعب مع أندية الدرجة الممتازة في اإلمارات لكن خوضها 

مباريات الدوري حرمنا ذلك”.
عوامل أخرى

وواصل حديثه حول أســباب اإلخفاق: “لعبنا مباراة قطــر وأدينا جيدا ولكن إهدار الفرص 
حرمنا الفوز وتلقت شباكنا هدفا مع نهاية المباراة خالفا لمجريات اللعب نتيجة فقدان التركيز 
للحظــات، وهو ما أثــر علينا كثيرا في مباراة الســعودية التي خضناها بعــد يومين فيما كان 
المنتخب الســعودي مرتاحــا، وحاولنا إخراج الالعبين من هذه األجــواء الصعبة لكنهم لم 
يستعيدوا تركيزهم سوى في الشــوط الثاني، وحاولنا المجازفة ولعبنا بثالثة مهاجمين 
حتى تم الدفع بالمدافع (مصطفى كبير) في الجانب الهجومي من اجل اســتغالل الكرات 

العالية، ولكن لم يكن هناك توفيق”.
تجانس

وأردف جنديــة: “رغــم هــذه الظــروف المعاكســة فــإن المنتخب أدى جيــدا واســتفاد من هذه 
المشــاركة اســتعدادا للبطولة األهم وهي كأس التحدي التي يسعى للفوز بها من أجل تحقيق 
حلــم الـتأهل لكأس األمم اآلســيوية للمرة األولى فــي تاريخه، وزاد التجانــس بين الالعبين 
المحليين والمحترفين، ولدينا مســاحة واسعة لالستعداد للبطولة القادمة ومعالجة السلبيات 
وتطوير االيجابيات، وســيظل باب المنتخب مفتوحا لجميع الالعبين في كل أماكن وجودهم، 
لذا أطالبهم باألداء بكل قوة والمحافظة على أنفســهم من اجل كســب فرصة االنضمام إلى 

المنتخب الوطني”.
اختيار العناصر

وحول آلية اختيار العناصر المنضمة للمنتخب أوضح: “المدير الفني جمال محمود متابع لدوري 
المحترفين وقام باختيار الالعبين الذين يعرفهم من قبل وحتى عناصر جديدة وتم تجميعهم 
في معســكر المحافظات الشــمالية الذي بناء عليه تم اختيار المجموعة التي التحقت بمعسكر 
اإلمارات، والعبو غزة المختارون لم يتمكنوا من الحضور إلى المعسكر لذلك لم يستطع التعرف 

على مستواهم، باستثناء حسام وادي الذي شارك معه في عدة بطوالت”.
خطأ حسام

وبالتركيز على موضوع حسام وادي أشار إلى أن األخير أخطأ باعتذاره عن المنتخب، “وأنا شخصيا 
فوجئت برســالة اعتــذاره إلى المدير الفني بأنه غير جاهز، ألنــه كان من األفضل أن ينضم إلى 
معسكر اإلمارات وهناك يحدد المدير الفني هل هو جاهز أم ال، وأنا دربت الالعبين الذين حضروا 
مــن غزة ومعهم حســام عدة مــرات في صالة رياضية وحتــى صالة أفراح داخــل الفندق من اجل 

المحافظة على لياقتهم البدنية ليكونوا جاهزين إذا ما صدرت تصاريح التحاقهم بمعسكر دبي”.
خطوة كبيرة

وبالحديث عن توليه مهمة المدرب المســاعد للوطني قال: “اعتزلت كــرة القدم، وجاء انضمامي 
للجهــاز الفنــي للمنتخب كخطوة كبيرة فــي حياتي التدريبيــة التي لدي طموحــات كبيرة فيها، 
وعالقتي الســابقة مع الكابتن جمال محمود ســهلت المهمة، وكان التعاون معه ممتاز في معسكر 
اإلمارات أو خالل المشــاركة في البطولة، إضافة إلى كوني قائد المنتخب الوطني لســنوات طويلة 

سهلت مهمتي مع الالعبين الذين أعرفهم جيدا”.
طموحات

وختــم جنديــة اللقــاء بالقول” أدعو الجميــع أندية أو العبيــن أو إعالما إلى التكاتــف حول المنتخب 
وخصوصا خالل المرحلة القادمة التي تســبق بطولة التحدي، خاصة أن االتحاد لم يقصر ولن يقصر 
خالل االســتعداد للبطولة وســيعمل على إقامة معســكرات داخلية وخارجية ومباريات ودية قوية، 
والمدير الفني ســيقوم بمتابعة الدوري من اجــل اختيار األفضل حتى نحقق حلم الفوز ببطولة 

التحدي والتأهل لكأس األمم اآلسيوية”.

جندية بعد عودته من قطر:
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الرياضية- أسرة التحرير

قاد المنتخب الوطني لسنوات عديدة، حقق خاللها أهم انجازات الكرة الفلسطينية حتى 
قاد المنتخب الوطني لسنوات عديدة، حقق خاللها أهم انجازات الكرة الفلسطينية حتى 

اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته 
قاد المنتخب الوطني لسنوات عديدة، حقق خاللها أهم انجازات الكرة الفلسطينية حتى اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته 

قاد المنتخب الوطني لسنوات عديدة، حقق خاللها أهم انجازات الكرة الفلسطينية حتى اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته 
قاد المنتخب الوطني لسنوات عديدة، حقق خاللها أهم انجازات الكرة الفلسطينية حتى 

قاد المنتخب الوطني لسنوات عديدة، حقق خاللها أهم انجازات الكرة الفلسطينية حتى اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته 

خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في 
خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في 
اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في 

اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في 
اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته 

اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في 

األردن ليتبوأ منصب المدرب المساعد للمنتخب بمجرد إعالنه اعتزال كرة القدم، هو 
األردن ليتبوأ منصب المدرب المساعد للمنتخب بمجرد إعالنه اعتزال كرة القدم، هو 
خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في األردن ليتبوأ منصب المدرب المساعد للمنتخب بمجرد إعالنه اعتزال كرة القدم، هو 

خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في األردن ليتبوأ منصب المدرب المساعد للمنتخب بمجرد إعالنه اعتزال كرة القدم، هو 
خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في 

خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في األردن ليتبوأ منصب المدرب المساعد للمنتخب بمجرد إعالنه اعتزال كرة القدم، هو 

الكابتن صائب جندية، الذي كان لـ“الرياضية” هذا الحوار معه عقب عودته من بطولة 
الكابتن صائب جندية، الذي كان لـ“الرياضية” هذا الحوار معه عقب عودته من بطولة 

غرب آسيا.
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صحيــح ان الموهبــة مهمــة لدى 
العب الكرة وسواه من الرياضيين، 
اال ان األصــح واألهــم ان االخالق 
والوّد في التعامل، والتواضع أهم 
بكثير مــن الموهبة مهمــا كانت 

عظيمة الشأن والقيمة والفائدة.
األمثلــة كثيــرة، ال ســيما، التــي 
تعــزز من ســالمة هــذا المنطق، 
وربما ابرزها: البون الشاســع بين 
االسطورة “بيليه” و”الولد الشقي”، 
وهذا هــو اللقــب، الــذي اطلقته 
الصحافة على الالعب االرجنتيني 
“مارادونا” بســبب مشــاكله  الفذ 

ومغامراته الشقّية.
االول اعتصــم بفضيلــة االخالق 
الحســنة والحميدة، وتســلح بها، 
في حيــن ان فضائح الثاني بلغت 
اآلفاق، حتى السياســة فقد حشر 
“مارادونــا” أنفــه فــي كواليســها 
ودهاليزهــا، مــن خــالل انحيازه 
للرئيــس الكوبي الســابق “فيدل 
كاســترو”، وهو ما دفــع الواليات 
المتحــدة االميركيــة الــى رفض 
منح “مارادونا” تأشيرة دخول الى 

اراضيها.
باألمــس القريــب، وتحديــدًا في 
لقــاء ريــال مدريد و”ســلتا فيغو” 
فــي الــدوري االســباني، والــذي 
انتهــى ملكيــًا بثالثيــة متأخــرة، 
فــي الــدوري االســباني، والــذي 
انتهــى ملكيــًا بثالثيــة متأخــرة، 
فــي الــدوري االســباني، والــذي 

صدرت اشــارة بذيئة عن الالعب 
المرمــوق والموهــب “دي ماريــا” 
تجــاه الجماهير، وقد حــدث ذلك 
عندما قــام المدرب “انشــيلوتي” 
بتغييره، ليحّل بــدًال منه الويلزي 
عندما قــام المدرب “انشــيلوتي” 
بتغييره، ليحّل بــدًال منه الويلزي 
عندما قــام المدرب “انشــيلوتي” 

“غاريث بيل”.
االشــارة البذيئــة، التــي صــدرت 
عــن “دي ماريــا” تجــاه جماهيــر 
“الريــال” فــي ملعــب “البرنابيو” 
وصفتهــا الصحــف االســبانية بـــ 
“العمل الفاضح”، وقد أفاضت في 
الحديث عن ســوء سلوك الالعب، 
وصّبت جام غضبها عليه، بســبب 
اســتخفافه بجماهير “الملكي” ما 
دفــع رئيــس النــادي “فلورنتينو 
بيريــز” الى دعــوة محامي النادي 
الجتماع عاجل، من اجل استمزاج 
ارائهــم في اتخــاذ قــرار يقضي 
طريــق  عــن  الالعــب  بمعاقبــة 
ايقافه، او إنزال اقســى العقوبات 
بحقــه جــراء اشــارته ذات االيحاء 

الجنسي.
“الريــال”  رئيــس  قــرر   عندمــا 
معاقبــة الالعب، فانــه لم يلتفت 
الى امكانياتــه المذهلة ومواهبه 
المتعددة، وحاجــة الفريق له، بل 
توقف عند سلوكه وكيفية تعاطيه 
مع الجماهير، فصدور فعل فاضح 
وُمشين من العب بحجم “دي ماريا” 
وتركه من دون عقاب او حتى زجز، 
علــى اقل تقديــر، معنــاه: غّض 
الطرف عن تصرفات وســلوكيات 
ُمشــينة، وتركهــا تتغلغــل فــي 
اوســاط االجيال والناشــئة، وهذه 

هي الكارثة بعينها.

newsaqa@hotmail.com
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نحث الخطى

محمود السقا

حوار

األداء والتأهل
كانت البداية بســؤاله عن مشــاركة المنتخب في بطولة غرب آســيا األخيرة 
فقــال: “جاءت مشــاركة المنتخب فــي البطولة الثامنة أمــام منتخبين لهما 
اســمهما في القارة اآلســيوية هما المنتخبيــن القطري والســعودي، ورغم 
مشــاركتهما بالمنتخبات االولمبيــة أو الرديفة فإنهما  قويان، وأنا شــخصيا 
راض عــن المســتوى الفني وغير راض عــن عدم التأهل الــذي كان ممكنا 
بالنظر إلى الفرص العديدة التي أهدرت لغياب المهاجم الهداف، ولكن غياب 
عدة عناصر مؤثرة مثل فهد العتال وإسماعيل العمور وعبد الحميد أبو حبيب 

أثر على الجانب الهجومي”.
اعتذارات

وأشــار جندية إلى أن اتحاد كرة القدم برئاســة اللواء جبريل الرجوب لم يقصر 
مع المنتخب، مضيفا: “معسكر اإلمارات كان جيدا والالعبون المحترفون توافدوا 
تباعا على المعســكر، ولكن المشــكلة كانت في اعتذار منتخب األردن عن لعب 
مبــاراة ودية معنا رغم أنهم يقيمون معنا في نفس المعســكر، وهذا ما أثر على 
فترة االستعداد، وحاولنا اللعب مع أندية الدرجة الممتازة في اإلمارات لكن خوضها 

مباريات الدوري حرمنا ذلك”.
عوامل أخرى

وواصل حديثه حول أســباب اإلخفاق: “لعبنا مباراة قطــر وأدينا جيدا ولكن إهدار الفرص 
حرمنا الفوز وتلقت شباكنا هدفا مع نهاية المباراة خالفا لمجريات اللعب نتيجة فقدان التركيز 
للحظــات، وهو ما أثــر علينا كثيرا في مباراة الســعودية التي خضناها بعــد يومين فيما كان 
المنتخب الســعودي مرتاحــا، وحاولنا إخراج الالعبين من هذه األجــواء الصعبة لكنهم لم 
يستعيدوا تركيزهم سوى في الشــوط الثاني، وحاولنا المجازفة ولعبنا بثالثة مهاجمين 
حتى تم الدفع بالمدافع (مصطفى كبير) في الجانب الهجومي من اجل اســتغالل الكرات 

العالية، ولكن لم يكن هناك توفيق”.
تجانس

وأردف جنديــة: “رغــم هــذه الظــروف المعاكســة فــإن المنتخب أدى جيــدا واســتفاد من هذه 
المشــاركة اســتعدادا للبطولة األهم وهي كأس التحدي التي يسعى للفوز بها من أجل تحقيق 
حلــم الـتأهل لكأس األمم اآلســيوية للمرة األولى فــي تاريخه، وزاد التجانــس بين الالعبين 
المحليين والمحترفين، ولدينا مســاحة واسعة لالستعداد للبطولة القادمة ومعالجة السلبيات 
وتطوير االيجابيات، وســيظل باب المنتخب مفتوحا لجميع الالعبين في كل أماكن وجودهم، 
لذا أطالبهم باألداء بكل قوة والمحافظة على أنفســهم من اجل كســب فرصة االنضمام إلى 

المنتخب الوطني”.
اختيار العناصر

وحول آلية اختيار العناصر المنضمة للمنتخب أوضح: “المدير الفني جمال محمود متابع لدوري 
المحترفين وقام باختيار الالعبين الذين يعرفهم من قبل وحتى عناصر جديدة وتم تجميعهم 
في معســكر المحافظات الشــمالية الذي بناء عليه تم اختيار المجموعة التي التحقت بمعسكر 
اإلمارات، والعبو غزة المختارون لم يتمكنوا من الحضور إلى المعسكر لذلك لم يستطع التعرف 

على مستواهم، باستثناء حسام وادي الذي شارك معه في عدة بطوالت”.
خطأ حسام

وبالتركيز على موضوع حسام وادي أشار إلى أن األخير أخطأ باعتذاره عن المنتخب، “وأنا شخصيا 
فوجئت برســالة اعتــذاره إلى المدير الفني بأنه غير جاهز، ألنــه كان من األفضل أن ينضم إلى 
معسكر اإلمارات وهناك يحدد المدير الفني هل هو جاهز أم ال، وأنا دربت الالعبين الذين حضروا 
مــن غزة ومعهم حســام عدة مــرات في صالة رياضية وحتــى صالة أفراح داخــل الفندق من اجل 

المحافظة على لياقتهم البدنية ليكونوا جاهزين إذا ما صدرت تصاريح التحاقهم بمعسكر دبي”.
خطوة كبيرة

وبالحديث عن توليه مهمة المدرب المســاعد للوطني قال: “اعتزلت كــرة القدم، وجاء انضمامي 
للجهــاز الفنــي للمنتخب كخطوة كبيرة فــي حياتي التدريبيــة التي لدي طموحــات كبيرة فيها، 
وعالقتي الســابقة مع الكابتن جمال محمود ســهلت المهمة، وكان التعاون معه ممتاز في معسكر 
اإلمارات أو خالل المشــاركة في البطولة، إضافة إلى كوني قائد المنتخب الوطني لســنوات طويلة 

سهلت مهمتي مع الالعبين الذين أعرفهم جيدا”.
طموحات

وختــم جنديــة اللقــاء بالقول” أدعو الجميــع أندية أو العبيــن أو إعالما إلى التكاتــف حول المنتخب 
وخصوصا خالل المرحلة القادمة التي تســبق بطولة التحدي، خاصة أن االتحاد لم يقصر ولن يقصر 
خالل االســتعداد للبطولة وســيعمل على إقامة معســكرات داخلية وخارجية ومباريات ودية قوية، 
والمدير الفني ســيقوم بمتابعة الدوري من اجــل اختيار األفضل حتى نحقق حلم الفوز ببطولة 

التحدي والتأهل لكأس األمم اآلسيوية”.

جندية بعد عودته من قطر:
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الرياضية- أسرة التحرير

قاد المنتخب الوطني لسنوات عديدة، حقق خاللها أهم انجازات الكرة الفلسطينية حتى 
قاد المنتخب الوطني لسنوات عديدة، حقق خاللها أهم انجازات الكرة الفلسطينية حتى 

اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته 
قاد المنتخب الوطني لسنوات عديدة، حقق خاللها أهم انجازات الكرة الفلسطينية حتى اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته 

قاد المنتخب الوطني لسنوات عديدة، حقق خاللها أهم انجازات الكرة الفلسطينية حتى اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته 
قاد المنتخب الوطني لسنوات عديدة، حقق خاللها أهم انجازات الكرة الفلسطينية حتى 

قاد المنتخب الوطني لسنوات عديدة، حقق خاللها أهم انجازات الكرة الفلسطينية حتى اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته 

خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في 
خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في 
اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في 

اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في 
اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته 

اآلن، بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية باألردن عام 1999م. أهلته خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في 

األردن ليتبوأ منصب المدرب المساعد للمنتخب بمجرد إعالنه اعتزال كرة القدم، هو 
األردن ليتبوأ منصب المدرب المساعد للمنتخب بمجرد إعالنه اعتزال كرة القدم، هو 
خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في األردن ليتبوأ منصب المدرب المساعد للمنتخب بمجرد إعالنه اعتزال كرة القدم، هو 

خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في األردن ليتبوأ منصب المدرب المساعد للمنتخب بمجرد إعالنه اعتزال كرة القدم، هو 
خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في 

خبرته الطويلة في المالعب مع ناديه الشجاعية أو المنتخب وحتى فترة احترافه في األردن ليتبوأ منصب المدرب المساعد للمنتخب بمجرد إعالنه اعتزال كرة القدم، هو 

الكابتن صائب جندية، الذي كان لـ“الرياضية” هذا الحوار معه عقب عودته من بطولة 
الكابتن صائب جندية، الذي كان لـ“الرياضية” هذا الحوار معه عقب عودته من بطولة 

غرب آسيا.
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صحيــح ان الموهبــة مهمــة لدى 
العب الكرة وسواه من الرياضيين، 
اال ان األصــح واألهــم ان االخالق 
والوّد في التعامل، والتواضع أهم 
بكثير مــن الموهبة مهمــا كانت 

عظيمة الشأن والقيمة والفائدة.
األمثلــة كثيــرة، ال ســيما، التــي 
تعــزز من ســالمة هــذا المنطق، 
وربما ابرزها: البون الشاســع بين 
االسطورة “بيليه” و”الولد الشقي”، 
وهذا هــو اللقــب، الــذي اطلقته 
الصحافة على الالعب االرجنتيني 
“مارادونا” بســبب مشــاكله  الفذ 

ومغامراته الشقّية.
االول اعتصــم بفضيلــة االخالق 
الحســنة والحميدة، وتســلح بها، 
في حيــن ان فضائح الثاني بلغت 
اآلفاق، حتى السياســة فقد حشر 
“مارادونــا” أنفــه فــي كواليســها 
ودهاليزهــا، مــن خــالل انحيازه 
للرئيــس الكوبي الســابق “فيدل 
كاســترو”، وهو ما دفــع الواليات 
المتحــدة االميركيــة الــى رفض 
منح “مارادونا” تأشيرة دخول الى 

اراضيها.
باألمــس القريــب، وتحديــدًا في 
لقــاء ريــال مدريد و”ســلتا فيغو” 
فــي الــدوري االســباني، والــذي 
انتهــى ملكيــًا بثالثيــة متأخــرة، 
فــي الــدوري االســباني، والــذي 
انتهــى ملكيــًا بثالثيــة متأخــرة، 
فــي الــدوري االســباني، والــذي 

صدرت اشــارة بذيئة عن الالعب 
المرمــوق والموهــب “دي ماريــا” 
تجــاه الجماهير، وقد حــدث ذلك 
عندما قــام المدرب “انشــيلوتي” 
بتغييره، ليحّل بــدًال منه الويلزي 
عندما قــام المدرب “انشــيلوتي” 
بتغييره، ليحّل بــدًال منه الويلزي 
عندما قــام المدرب “انشــيلوتي” 

“غاريث بيل”.
االشــارة البذيئــة، التــي صــدرت 
عــن “دي ماريــا” تجــاه جماهيــر 
“الريــال” فــي ملعــب “البرنابيو” 
وصفتهــا الصحــف االســبانية بـــ 
“العمل الفاضح”، وقد أفاضت في 
الحديث عن ســوء سلوك الالعب، 
وصّبت جام غضبها عليه، بســبب 
اســتخفافه بجماهير “الملكي” ما 
دفــع رئيــس النــادي “فلورنتينو 
بيريــز” الى دعــوة محامي النادي 
الجتماع عاجل، من اجل استمزاج 
ارائهــم في اتخــاذ قــرار يقضي 
طريــق  عــن  الالعــب  بمعاقبــة 
ايقافه، او إنزال اقســى العقوبات 
بحقــه جــراء اشــارته ذات االيحاء 

الجنسي.
“الريــال”  رئيــس  قــرر   عندمــا 
معاقبــة الالعب، فانــه لم يلتفت 
الى امكانياتــه المذهلة ومواهبه 
المتعددة، وحاجــة الفريق له، بل 
توقف عند سلوكه وكيفية تعاطيه 
مع الجماهير، فصدور فعل فاضح 
وُمشين من العب بحجم “دي ماريا” 
وتركه من دون عقاب او حتى زجز، 
علــى اقل تقديــر، معنــاه: غّض 
الطرف عن تصرفات وســلوكيات 
ُمشــينة، وتركهــا تتغلغــل فــي 
اوســاط االجيال والناشــئة، وهذه 

هي الكارثة بعينها.

newsaqa@hotmail.com
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غزة- الرياضية
عاد دوري الدرجــة األولى إلى االنطالق 
من جديــد بعــد توقف طويل، وشــهد 
جدول الترتيب تغيــرات طفيفة أبرزها 
وصــول البريــج إلــى المركــز الثانــي، 
ودخول القادســية إلى المربع الذهبي، 
وكانــت لغة التعادالت هي المســيطرة 

على ثالثة لقاءات من أصل خمسة.

ثالثي المقدمة
دخــل خدمــات البريج أجواء المنافســة 

ثالثي المقدمة
دخــل خدمــات البريج أجواء المنافســة 

ثالثي المقدمة

بكل قوة على إحــدى بطاقتي الصعود 
إلــى الدرجــة الممتازة بعد فــوزه خارج 
قواعــده على جمعيــة الصــالح بهدف 
نظيف ووصل إلى النقطة 20، مستثمرا 
خسارة الوصيف السابق خدمات المغازي 
أمام القادسية، فيما حافظ خدمات خان 
يونس على الصــدارة بفارق أربع نقاط 
عن اقرب مالحقيه بعد تعادله الســلبي 

مع بيت الهيا.

تعادالت 
أكبر المســتفيدين في منطقــة األمان 
كان القادســية الــذي أســقط خدمــات 
المغازي ودخل المربع الذهبي، لتتوسع 
ويتســاوى  المنافســة،  إلى  طموحاتــه 
رصيده (15 نقطة) مع الزيتون الذي لم 

يلعب في هذه الجولة نتيجة انســحاب 
جماعــي رفح، وهو نفس رصيد جمعية 
الصالح الذي خســر من خدمات البريج، 
فــي حين رفع بيــت الهيا رصيــده إلى 

النقطة 13 بعد تعادله مع المتصدر.

رباعي الخطر
أبقت الفرق األربعة التي تحتل المراكز 

رباعي الخطر
أبقت الفرق األربعة التي تحتل المراكز 

رباعي الخطر

األخيــرة على نفــس الترتيب الســابق 
وأضيفت نقطة إلى رصيدها. 

وتعادل أهلي النصيرات مع بيت حانون 
األهلي، وهو ما حــدث أيضا في مباراة 
خدمات جباليا والمشتل. هذه التعادالت 

لم تخدم الفرق األربعة كثيرا.

إحصاءات:
األهداف: تم تسجيل خمسة أهداف 

إحصاءات:
األهداف: تم تسجيل خمسة أهداف 

إحصاءات:

فقط في الجولة
هداف الدوري: محمود فحجان 11 هدفا

أقوى هجوم: خدمات خان يونس 25 
هدفا

أضعف هجوم: أهلي النصيرات 8 
أهداف

أقوى دفاع: خدمات خان يونس 7 
أهداف

أضعف دفاع: أهلي النصيرات 26 هدفا

ترتيب دوري األولى بعد الجولة 12

كالكيت متكرر

فــي هــذه الســطور لن نناشــد أحــدا ولــن نكرر 

الكالكيــت الــذي ربمــا وصــل الحلقــة “20”، في 

سلسلة حلقات الالعبين وسالمتهم في المالعب، 

وهو مسلسل يدق ناقوس الخطر نظرا إلى تكرار 

حاالت بلع اللســان على أرضية المالعب في ظل 

وجود متقطع لســيارات اإلسعاف أجبر الفرق على 

نقل المصابين في سيارات الشرطة ووسائل نقل 

أخرى من شــأنها أن تؤثر على ســالمة الالعبين، 

فالمطلوب باختصــار حالة “تمرد” مــن الالعبين 
لضمان سالمتهم بأيديهم. 

وتتمثــل هــذه الحالــة بعــدم الســماح بانطالق 

المبــاراة من الالعبين بالتعاون مع بعضهم بعضا 

وأجهزتهم الفنية إال بوجود سيارة إسعاف من أجل 

ضمان سالمتهم قبل أي حدث طارئ، وربط ذلك 

بشــكل دوري كما يحــدث مع مراقبــي المباريات 

والحكام الذين يرهنون انطالق المباريات بوجود 
الشرطة من أجل تأمين اللقاء.

خطوات عملية

وتتمثــل الخطــوات العمليــة من أجــل وجود حل 

جــذري لهــذه الظاهــرة توقيــع الالعبيــن علــى 

وثيقة تنص على عــدم قبولهم بانطالق صافرة 

المباريات إال بوجود ســيارة إسعاف وتطبيق ذلك 
فعليا في المباريات.

في هذه الحالة ســترتفع مسؤولية وجود سيارات 

اإلسعاف في الملعب بشكل كبير جدا، وستتحرك 

كل الجهات المعنية على توفير ذلك مما من شأنه 

أن يوفــر عامال مــن عوامل األمن والســالمة في 

مالعبنا في خطوة عملية داخل المالعب يقودها 

الالعبون حفاظا على حياتهم وأرواحهم وسالمتهم 

في ظل المنافسة الشرسة في الدوري.

الرياضية- كتب مصطفى جبر 

أصبح الحديث عن وجود اإلسعافات في المالعب خاصة في بطوالت كرة القدم قضية مملة 

للجميع من عناصر المنظومة الرياضية التي أزعجتها كثيراً صورة مكوث الالعبين لدقائق 

طويلة بانتظار النقل إلى المستشفى عن طريق اإلسعافات خاصة الالعبين الذين يتعرضوا 

إلصابات قوية وحاالت بلع اللسان من شأنها أن تهدد حياة الالعبين إذا لم يتم تقديم 

اإلسعافات األولية لهم بأقرب وقت.

من أجل سالمتكم
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بهــدووء

أمجد الضابوس 

كنت، وزميَلّي، عالء سالمة وخميس 
أبــو حصيــرة، في ضيافــة اإلعالمي 
المتألق، إســالم صقر، فــي برنامج 
“مســاء الرياضة”، الــذي يقدمه عبر 
أثيــر إذاعة أمــواج. وقد أثــار الزميل 
إســالم خالل البرنامج، الذي اســتمر 
قرابة الســاعتين ونصف، الكثير من 
الوســط  التي تشــغل  الموضوعات، 
الرياضي، سواء ما كان منها، محليًا أو 
الوســط  التي تشــغل  الموضوعات، 
الرياضي، سواء ما كان منها، محليًا أو 
الوســط  التي تشــغل  الموضوعات، 

عربيًا أو دوليًا.
الرياضي، سواء ما كان منها، محليا

عربيًا أو دوليًا.
الرياضي، سواء ما كان منها، محليا

خــالل  اســتوقفني  مــا  أكثــر  وكان 
البرنامج، موضــوع المصالحة، التي 
تمت بين إدارتي األزرقين، شباب رفح 
وخدمات الشــاطئ، بعد المشاحنات، 
التــي وقعت بين جمهوري الفريقين، 
فــي مباريــات الــدور األول للــدوري 

الممتاز لكرة القدم.
والحقيقــة، أن أي عمليــة تغيير ألمر 
ســلبي في الحياة، تتم وفق منهجية 
معلومــة، وهي كانــت محط اهتمام 
الكثيــر مــن المفكرين والفالســفة، 
ويقينــي أن آخر شــيء يمكن وضعه 
في الحســبان عند معالجة أزمة بين 
نادييــن تكمن فــي التقــاء مجالس 

اإلدارات، رغم ضرورتها.
هناك ما هو أهم، وهي أشياء تتعلق 
بصدق النوايا لتغيير ما في النفوس، 
مــع ربط ذلك بمواقف من يتواجدون 
في أرضية الميدان. فأســاس األزمة 
يكمن في سلوكيات بعض المدربين 
والالعبيــن التي تثيــر الجماهير في 
المدرجات، ولكي نساعد المشجع على 
تغيير سلوكه، يجب أوًال على الالعب 
المدرجات، ولكي نساعد المشجع على 
تغيير سلوكه، يجب أوًال على الالعب 
المدرجات، ولكي نساعد المشجع على 

واإلداري أن يضبط تصرفاته، فَيُكف 
عن االعتراض والتمثيل واالستفزاز.

مما هو مشهور، أن عملية التغيير تبدأ 
بالنفس أوًال، غّير نفسك ُتغير التاريخ، 
وقد قال رب العزة: “إن اهللا ال يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”. ومما 
يؤســف له، أن ما في النفوس، يحتاج 
إلــى إصالح جــذري، يتطلب نزع كل 
نعرات الريادة والســيادة، ولن أصدق 
أن مصالحــة اإلدارات آتت أوكلها، إال 
بتغّير سلوكيات الالعبين والمدربين 

والجماهير.
لالحترام قيمة كبيرة في الحياة، وفي 
الرياضة، يجب احترام الفائز والبطل 
وكل مثابــر، ألنــه اجتهــد فحصــد، 
وحصــاده ال يعنــي أنه وحــده الملك 
وبقية منافســيه بال منزلة أو مكانة، 
بالعكس، لكل فريق تاريخ ال يشطب 

بجرة قلم، أو هوى متعصب. 
عندمــا يضبــط المــدرب انفعاالته، 
ويحتــرم الالعب القــرارات بكل روح 
رياضيــة، ويكف المشــجع المتعصب 
عن إطــالق الهتافات العدائية، والتي 
تحط مــن قيمة المنافس، ســأقتنع 
بــأن التغيير قد حصــل، والمصالحة 

أثمرت!
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الخدمات الرفحي 
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أسباب التراجع والحلول.. والالعبون يردون

“ األشقر “.. مهمة صعبة الستعادة هيبة الكتيبة الخضراء !

الرياضية ��سلطان عدوان

حالة من الغليان تشهدها القلعة الخضراء بعد نتائج الفريق 

المخيبــة لآلمال التي جعلته يحتل المركز الثامن على الئحة 

ترتيــب دوري جــوال الممتــاز، لتتضاءل معها أحــالم اللقب 

الرابع. لكن اآلمال معلقة على ســيناريو المواجهات المقبلة 

وعودة الروح للكتيبة الخضراء التي تسعى جاهدة للبحث عن 
النقاط التي تؤمن الصعود للقمة.

األشقر بديًال للرنتيسي 

إدارة نــادي خدمــات رفــح قبلــت اســتقالة الكابتــن خضر 

الرنتيســي الذي حــل في األصل بديال عــن الكابتن محمود 

المزيــن، وعينــت ناهض األشــقر مديرا فنيا جديــدا لقيادة 

السفينة وتصحيح مسارها قبل فوات األوان، ووعدت بتقديم 
كل اإلمكانات لنجاح المهمة.

وقد أبدى األشقر، وهو أول مدير فني من خارج محافظة رفح 

يقود األخضر، ثقته بقدرة الفريق على المنافسة على اللقب، 

مشيرًا إلى أنه ال ينقصه سوى التوفيق بدليل عروضه القوية 
في الجوالت الماضية.

تصريحــات األشــقر بعثــت الطمأنينة لدى عشــاق األخضر 

الذين يتمنون تحقيق ذلك واستعادة األمجاد، لكنها ما زالت 
متخوفة من المجهول.

أسباب التراجع !

المدير الفني الســابق خضر الرنتيســي وجه رســالة شديدة 

اللهجة إلى الالعبين وطالبهم بمحاســبة الذات، مؤكدا أن ما 

يقدمه الالعبون بعيد عمــا ُيطلب منهم خالل اللقاءات، في 

حين أرجع مســاعده نــادر النمس تراجع النتائــج إلى غياب 

ثقافــة الفوز وتغييــر األجهزة الفنية وعدم ثبات التشــكيل، 

فضال على تغيب العبيــن مؤثرين عن الحصص التدريبية، 
األمر الذي أثر على مستواهم البدني.

                إحباط شديد

بدوره كشف عادل أبو خساير عضو اللجنة الرياضية في نادي 
                إحباط شديد

بدوره كشف عادل أبو خساير عضو اللجنة الرياضية في نادي 
                إحباط شديد

خدمات رفح النقاب عن أســباب مالية تقف وراء التراجع، إلى 

جانب ســوء التوفيق وعدم التزام بعــض الالعبين وطريقة 
اللعب التي يعتمدها المنافسون.

وأشــار إلــى أن الالعبيــن يشــعرون بإحبــاط شــديد نتيجة 

تراجعهــم علــى الئحــة الترتيــب، ما وضعهــم تحت ضغط 
مستمر، لكنه نوه إلى أن ذلك ليس مبررا.

أمــا بهاء أبو طه، أحــد كوادر النادي، فقد حمــل التراجع إلى 

عناصــر المنظومــة الرياضيــة بكاملها داخل أســوار القلعة 

الخضراء، وشــدد على أن هناك تقصيرا مــن مجلس اإلدارة 
لعدم متابعة األجهزة الفنية.

وأشــار إلى أن الالعبين ال ينفذون المطلوب ويعتمدون على 
اللعب الفردي ما أضعف حلقة التواصل بين الخطوط.

صفقات غير مثمرة 

وعــن الصفقــات التي ابرمهــا النادي قبل انطالق مســابقة 

الــدوري، قال أبو خســاير إنهــا لم تقدم المطلوب ، بســبب 

قصر فترة اإلعداد وعدم تحقيق االنسجام، في حين وصفها 

النمــس بأنها غير مثمرة، وقــال إن خدمات رفح فريق بطل 

يحتاج إلى العب ســوبر وهذا ما ســّرع فســخ تعاقد البعض 
يحتاج إلى العب ســوبر وهذا ما ســّرع فســخ تعاقد البعض وكان عائقًا لمشاركة آخرين في التشكيلة األساسية. 
يحتاج إلى العب ســوبر وهذا ما ســّرع فســخ تعاقد البعض وكان عائقًا لمشاركة آخرين في التشكيلة األساسية. 

الالعبون يردون

محمود النيرب نجم خط وسط الفريق رفض اتهام الالعبين 

بالتقصيــر، وقال: “ال يوجد العب يريد الخســارة، لكن هناك 

حالــة من اليــأس أصابت الفريق في العديد من المناســبات 
ونحس ضرب أركانه منذ البداية”.

 وأشــار إلى أن الالعبين غير مقصرين بدليل أنهم يقدمون 

 وأشــار إلى أن الالعبين غير مقصرين بدليل أنهم يقدمون عروضــًا قويــة ويصلون إلى مرمــى المنافســين، لكنهم ال 

 وأشــار إلى أن الالعبين غير مقصرين بدليل أنهم يقدمون عروضــًا قويــة ويصلون إلى مرمــى المنافســين، لكنهم ال 

يوفقون في التســجيل، مضيفا أن اعتــالء منصات التتويج 
صعب للغاية، لكنه غير مستحيل.

بداية غير موفقة

وعزا مايســترو الفريــق محمد حجاج حالــة التراجع إلى عدة 

أســباب من بينها بداية الفريق غير الموفقة التي أثرت على 

أســباب من بينها بداية الفريق غير الموفقة التي أثرت على مسيرته ومعنوياته، وتغيير األجهزة الفنية، فضًال عن نقص 

أســباب من بينها بداية الفريق غير الموفقة التي أثرت على مسيرته ومعنوياته، وتغيير األجهزة الفنية، فضًال عن نقص 

خبــرة بعض الالعبيــن والحاجة لعناصر جديــدة في مراكز 

معينــة. وقال إن تعديل مســار الفريق ممكــن تحت قيادة 

الكابتن ناهض األشقر الذي وصفه بأنه قريب من الالعبين 

ويحمل فكــرا جديدا، لكنه شــدد على أن ذلــك يحتاج بذل 
المزيد من الجهد لضمان استعادة الهيبة.

حلول وآمال ..

فايــز عفانــة رئيــس رابطة مشــجعي الفريــق أعلن دعم 

الجماهيــر الكامــل لألخضــر فــي كل المناســبات وطالب 

بعودته إلــى الطريق الصحيح وتعامل اإلدارة بحزم مع من 
يثبت تخاذله.

أمــا النمــس فقــال إن تحقيق بطولــة الدوري يحتــاج إلى 

معجزة، إال إذا استعاد الفريق العافية وثقافة الفوز المفقودة 

واستعان بمهاجم على أعلى مستوى، مع ضرورة االهتمام 

بقطاع الناشئين، بينما اختصر أبو خساير الحلول في ثالث 
كلمات “ نحتاج ضبط وربط “ .

فــي حين أكد أبــو طه أن الفريــق ليس بحاجــة إلى مدير 

فني جديد، والســيما أن الموسم قارب على االنتهاء، بغض 

النظر عن هويته وقال “كان من المفترض بقاء الرنتيســي 

أو تكليف النمس باســتكمال المهمة”، مشيرا إلى أن النادي 

بحاجة إلى لجنــة تدريب متكاملة تراقــب العناصر وتجدد 
الدماء لتكون ذخيرة للمواسم المقبلة .
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تقرير

بهــدووء

أمجد الضابوس 

كنت، وزميَلّي، عالء سالمة وخميس 
أبــو حصيــرة، في ضيافــة اإلعالمي 
المتألق، إســالم صقر، فــي برنامج 
“مســاء الرياضة”، الــذي يقدمه عبر 
أثيــر إذاعة أمــواج. وقد أثــار الزميل 
إســالم خالل البرنامج، الذي اســتمر 
قرابة الســاعتين ونصف، الكثير من 
الوســط  التي تشــغل  الموضوعات، 
الرياضي، سواء ما كان منها، محليًا أو 
الوســط  التي تشــغل  الموضوعات، 
الرياضي، سواء ما كان منها، محليًا أو 
الوســط  التي تشــغل  الموضوعات، 

عربيًا أو دوليًا.
الرياضي، سواء ما كان منها، محليا

عربيًا أو دوليًا.
الرياضي، سواء ما كان منها، محليا

خــالل  اســتوقفني  مــا  أكثــر  وكان 
البرنامج، موضــوع المصالحة، التي 
تمت بين إدارتي األزرقين، شباب رفح 
وخدمات الشــاطئ، بعد المشاحنات، 
التــي وقعت بين جمهوري الفريقين، 
فــي مباريــات الــدور األول للــدوري 

الممتاز لكرة القدم.
والحقيقــة، أن أي عمليــة تغيير ألمر 
ســلبي في الحياة، تتم وفق منهجية 
معلومــة، وهي كانــت محط اهتمام 
الكثيــر مــن المفكرين والفالســفة، 
ويقينــي أن آخر شــيء يمكن وضعه 
في الحســبان عند معالجة أزمة بين 
نادييــن تكمن فــي التقــاء مجالس 

اإلدارات، رغم ضرورتها.
هناك ما هو أهم، وهي أشياء تتعلق 
بصدق النوايا لتغيير ما في النفوس، 
مــع ربط ذلك بمواقف من يتواجدون 
في أرضية الميدان. فأســاس األزمة 
يكمن في سلوكيات بعض المدربين 
والالعبيــن التي تثيــر الجماهير في 
المدرجات، ولكي نساعد المشجع على 
تغيير سلوكه، يجب أوًال على الالعب 
المدرجات، ولكي نساعد المشجع على 
تغيير سلوكه، يجب أوًال على الالعب 
المدرجات، ولكي نساعد المشجع على 

واإلداري أن يضبط تصرفاته، فَيُكف 
عن االعتراض والتمثيل واالستفزاز.

مما هو مشهور، أن عملية التغيير تبدأ 
بالنفس أوًال، غّير نفسك ُتغير التاريخ، 
وقد قال رب العزة: “إن اهللا ال يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”. ومما 
يؤســف له، أن ما في النفوس، يحتاج 
إلــى إصالح جــذري، يتطلب نزع كل 
نعرات الريادة والســيادة، ولن أصدق 
أن مصالحــة اإلدارات آتت أوكلها، إال 
بتغّير سلوكيات الالعبين والمدربين 

والجماهير.
لالحترام قيمة كبيرة في الحياة، وفي 
الرياضة، يجب احترام الفائز والبطل 
وكل مثابــر، ألنــه اجتهــد فحصــد، 
وحصــاده ال يعنــي أنه وحــده الملك 
وبقية منافســيه بال منزلة أو مكانة، 
بالعكس، لكل فريق تاريخ ال يشطب 

بجرة قلم، أو هوى متعصب. 
عندمــا يضبــط المــدرب انفعاالته، 
ويحتــرم الالعب القــرارات بكل روح 
رياضيــة، ويكف المشــجع المتعصب 
عن إطــالق الهتافات العدائية، والتي 
تحط مــن قيمة المنافس، ســأقتنع 
بــأن التغيير قد حصــل، والمصالحة 

أثمرت!
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الخدمات الرفحي 
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أسباب التراجع والحلول.. والالعبون يردون

“ األشقر “.. مهمة صعبة الستعادة هيبة الكتيبة الخضراء !

الرياضية ��سلطان عدوان

حالة من الغليان تشهدها القلعة الخضراء بعد نتائج الفريق 

المخيبــة لآلمال التي جعلته يحتل المركز الثامن على الئحة 

ترتيــب دوري جــوال الممتــاز، لتتضاءل معها أحــالم اللقب 

الرابع. لكن اآلمال معلقة على ســيناريو المواجهات المقبلة 

وعودة الروح للكتيبة الخضراء التي تسعى جاهدة للبحث عن 
النقاط التي تؤمن الصعود للقمة.

األشقر بديًال للرنتيسي 

إدارة نــادي خدمــات رفــح قبلــت اســتقالة الكابتــن خضر 

الرنتيســي الذي حــل في األصل بديال عــن الكابتن محمود 

المزيــن، وعينــت ناهض األشــقر مديرا فنيا جديــدا لقيادة 

السفينة وتصحيح مسارها قبل فوات األوان، ووعدت بتقديم 
كل اإلمكانات لنجاح المهمة.

وقد أبدى األشقر، وهو أول مدير فني من خارج محافظة رفح 

يقود األخضر، ثقته بقدرة الفريق على المنافسة على اللقب، 

مشيرًا إلى أنه ال ينقصه سوى التوفيق بدليل عروضه القوية 
في الجوالت الماضية.

تصريحــات األشــقر بعثــت الطمأنينة لدى عشــاق األخضر 

الذين يتمنون تحقيق ذلك واستعادة األمجاد، لكنها ما زالت 
متخوفة من المجهول.

أسباب التراجع !

المدير الفني الســابق خضر الرنتيســي وجه رســالة شديدة 

اللهجة إلى الالعبين وطالبهم بمحاســبة الذات، مؤكدا أن ما 

يقدمه الالعبون بعيد عمــا ُيطلب منهم خالل اللقاءات، في 

حين أرجع مســاعده نــادر النمس تراجع النتائــج إلى غياب 

ثقافــة الفوز وتغييــر األجهزة الفنية وعدم ثبات التشــكيل، 

فضال على تغيب العبيــن مؤثرين عن الحصص التدريبية، 
األمر الذي أثر على مستواهم البدني.

                إحباط شديد

بدوره كشف عادل أبو خساير عضو اللجنة الرياضية في نادي 
                إحباط شديد

بدوره كشف عادل أبو خساير عضو اللجنة الرياضية في نادي 
                إحباط شديد

خدمات رفح النقاب عن أســباب مالية تقف وراء التراجع، إلى 

جانب ســوء التوفيق وعدم التزام بعــض الالعبين وطريقة 
اللعب التي يعتمدها المنافسون.

وأشــار إلــى أن الالعبيــن يشــعرون بإحبــاط شــديد نتيجة 

تراجعهــم علــى الئحــة الترتيــب، ما وضعهــم تحت ضغط 
مستمر، لكنه نوه إلى أن ذلك ليس مبررا.

أمــا بهاء أبو طه، أحــد كوادر النادي، فقد حمــل التراجع إلى 

عناصــر المنظومــة الرياضيــة بكاملها داخل أســوار القلعة 

الخضراء، وشــدد على أن هناك تقصيرا مــن مجلس اإلدارة 
لعدم متابعة األجهزة الفنية.

وأشــار إلى أن الالعبين ال ينفذون المطلوب ويعتمدون على 
اللعب الفردي ما أضعف حلقة التواصل بين الخطوط.

صفقات غير مثمرة 

وعــن الصفقــات التي ابرمهــا النادي قبل انطالق مســابقة 

الــدوري، قال أبو خســاير إنهــا لم تقدم المطلوب ، بســبب 

قصر فترة اإلعداد وعدم تحقيق االنسجام، في حين وصفها 

النمــس بأنها غير مثمرة، وقــال إن خدمات رفح فريق بطل 

يحتاج إلى العب ســوبر وهذا ما ســّرع فســخ تعاقد البعض 
يحتاج إلى العب ســوبر وهذا ما ســّرع فســخ تعاقد البعض وكان عائقًا لمشاركة آخرين في التشكيلة األساسية. 
يحتاج إلى العب ســوبر وهذا ما ســّرع فســخ تعاقد البعض وكان عائقًا لمشاركة آخرين في التشكيلة األساسية. 

الالعبون يردون

محمود النيرب نجم خط وسط الفريق رفض اتهام الالعبين 

بالتقصيــر، وقال: “ال يوجد العب يريد الخســارة، لكن هناك 

حالــة من اليــأس أصابت الفريق في العديد من المناســبات 
ونحس ضرب أركانه منذ البداية”.

 وأشــار إلى أن الالعبين غير مقصرين بدليل أنهم يقدمون 

 وأشــار إلى أن الالعبين غير مقصرين بدليل أنهم يقدمون عروضــًا قويــة ويصلون إلى مرمــى المنافســين، لكنهم ال 

 وأشــار إلى أن الالعبين غير مقصرين بدليل أنهم يقدمون عروضــًا قويــة ويصلون إلى مرمــى المنافســين، لكنهم ال 

يوفقون في التســجيل، مضيفا أن اعتــالء منصات التتويج 
صعب للغاية، لكنه غير مستحيل.

بداية غير موفقة

وعزا مايســترو الفريــق محمد حجاج حالــة التراجع إلى عدة 

أســباب من بينها بداية الفريق غير الموفقة التي أثرت على 

أســباب من بينها بداية الفريق غير الموفقة التي أثرت على مسيرته ومعنوياته، وتغيير األجهزة الفنية، فضًال عن نقص 

أســباب من بينها بداية الفريق غير الموفقة التي أثرت على مسيرته ومعنوياته، وتغيير األجهزة الفنية، فضًال عن نقص 

خبــرة بعض الالعبيــن والحاجة لعناصر جديــدة في مراكز 

معينــة. وقال إن تعديل مســار الفريق ممكــن تحت قيادة 

الكابتن ناهض األشقر الذي وصفه بأنه قريب من الالعبين 

ويحمل فكــرا جديدا، لكنه شــدد على أن ذلــك يحتاج بذل 
المزيد من الجهد لضمان استعادة الهيبة.

حلول وآمال ..

فايــز عفانــة رئيــس رابطة مشــجعي الفريــق أعلن دعم 

الجماهيــر الكامــل لألخضــر فــي كل المناســبات وطالب 

بعودته إلــى الطريق الصحيح وتعامل اإلدارة بحزم مع من 
يثبت تخاذله.

أمــا النمــس فقــال إن تحقيق بطولــة الدوري يحتــاج إلى 

معجزة، إال إذا استعاد الفريق العافية وثقافة الفوز المفقودة 

واستعان بمهاجم على أعلى مستوى، مع ضرورة االهتمام 

بقطاع الناشئين، بينما اختصر أبو خساير الحلول في ثالث 
كلمات “ نحتاج ضبط وربط “ .

فــي حين أكد أبــو طه أن الفريــق ليس بحاجــة إلى مدير 

فني جديد، والســيما أن الموسم قارب على االنتهاء، بغض 

النظر عن هويته وقال “كان من المفترض بقاء الرنتيســي 

أو تكليف النمس باســتكمال المهمة”، مشيرا إلى أن النادي 

بحاجة إلى لجنــة تدريب متكاملة تراقــب العناصر وتجدد 
الدماء لتكون ذخيرة للمواسم المقبلة .
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الدوري الممتاز

الفريقان
غزة الرياضي + اتحاد خان يونسغزة الرياضي + اتحاد خان يونس
شباب جباليا + الهالل
اتحاد الشجاعية + خدمات رفح
خدمات النصيرات + األهلي
شباب خان يونس + خدمات الشاطئ
الجمعية اإلسالمية + شباب رفح

اليوم
الجمعة
الجمعة
السبت
السبت

األحداألحد
األحد

التاريخ
10/1
10/1
11/1
11/1
12/1
12/1

الملعب
اليرموك

بيت الهيا
اليرموك

الدرة
ستاد خانيونس

اليرموك
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حلق إتحاد خان يونس في صــدارة دوري الدرجة الممتازة برصيد”27” 
نقطة، وواصل مشــواره النموذجي في رحلــة الطريق إلى اللقب، بعد 
نهاية الجولة الثالثة عشر التي استفاد منها الفريق بشكل كبير بجانب 
الجمعية اإلسالمية الذي انقض على المركز الثاني ورفع رصيده للنقطة 
“22” منتظرًا أي تعثر للمتصدر، كما استفاد النصيرات من هذه الجولة 
الجمعية اإلسالمية الذي انقض على المركز الثاني ورفع رصيده للنقطة 
“22” منتظرًا أي تعثر للمتصدر، كما استفاد النصيرات من هذه الجولة 
الجمعية اإلسالمية الذي انقض على المركز الثاني ورفع رصيده للنقطة 

وقفز “4” مراكز دفعة واحدة بعد فوزه على الشاطئ، فيما تراجعت فرق 
غزة الرياضي والشاطئ وخدمات رفح مركزًا للخلف.

وكانــت الجولــة “13” رصاصة الرحمة لفريق أهلي غزة الذي ســيكون 
هبوطــه للدرجــة األولى مجرد وقت، وكاد شــباب جباليا أن يقترب من 
الهــالل ويجبــره على مشــاركته في المنافســة على بطاقــة الهبوط 

الثانية.

متنافسون ..
جولة قوية تبدلت فيها المراكز بعد األداء المخيب للمتنافســين بخالف 
اإلتحــاد والجمعية، وظهــرت فيها نيــات جديدة في معركــة الصدارة 
وصراع الهبوط. وشــهدت المباريات الـســتة التي لعبت هذا األســبوع 
تســجيل “12” هدفــا نصفها في مبــاراة اإلتحاد واألهلــي، كما رفعت 
البطاقــات الملونة “26” مرة، “24” صفــراء، وبطاقتين حمراوين، فيما 

سيطرت حالة التعادل على “3” مباريات و”3” حاالت فوز.

صامدون ..
حافــظ إتحاد خان يونس على مكانته في صــدارة الدوري برصيد”27” 
نقطــة بعدما حقق فوزًا كاســحًا بخماســية مقابل هدف على حســاب 
حافــظ إتحاد خان يونس على مكانته في صــدارة الدوري برصيد”27” 
نقطــة بعدما حقق فوزًا كاســحًا بخماســية مقابل هدف على حســاب 
حافــظ إتحاد خان يونس على مكانته في صــدارة الدوري برصيد”27” 

الجريح أهلي غــزة، في مباراة أثبت فيها 

الفريــق أنه يمتلك كل مقومات البطل ورغبــة متواصلة في الحصول 
علــى اللقب وعــدم تأثره بغياب نجمــه األول عيد العــكاوي، فالوتيرة 
التصاعديــة للنتائج ظاهرة، حيث لــم يتلق الفريق أي هزيمة منذ “6” 
جــوالت ماضية، إضافة إلــى تصدره قائمة أقوى خــط هجوم بـرصيد 

“20” هدفا.
ولعل هــذا اإلصرار والصمود فــي قمة الترتيب التــي اعتالها الفريق 
منذ الجولة األولى يقف خلفه العديد من األســباب أهمها روح الشــباب 
ومســاندة جماهير الطواحين الكبيرة التي تشكل درعا يحمي الصدارة 

لتحقيق حلم إتحاد خان يونس.

قادمون ..
أظهر الجمعية اإلســالمية فــي هذه الجولة نواياه الحقيقة للمنافســة 
وبقوة على اللقب بعدما تقدم على سلم الترتيب وانقض على المركز 
الثاني، عقب فوزه الغالي على خدمات رفح الذي رفع رصيد الفريق إلى 

النقطة”22”، مستغًال تعثر الرياضي. 
الثاني، عقب فوزه الغالي على خدمات رفح الذي رفع رصيد الفريق إلى 

النقطة”22”، مستغًال تعثر الرياضي. 
الثاني، عقب فوزه الغالي على خدمات رفح الذي رفع رصيد الفريق إلى 

ويتميز الجمعية بالقوة الدفاعية وحراسة المرمي التي تلقت “6” أهداف 
فقط في”13” جولة وهو رقم رائع للفريق.

ينتظرون ..
تراجــع فريق غزة الرياضي مركزًا للخلف بعد تعادله أمام الشــجاعية، 

ينتظرون ..
تراجــع فريق غزة الرياضي مركزًا للخلف بعد تعادله أمام الشــجاعية، 

ينتظرون ..

ولم يســتطع الحفاظ على المركز الثاني ومواصلــة انتصاراته وزحفه 
نحو المقدمة، ووصل إلى النقطة “20”، ورصيد وافر من األهداف التي 
جعلته ثاني أفضل خط هجوم بـ”18” هدفا، حيث تأثر الفريق في هذه 

الجولة بغياب أبرز عناصره الهجومية.
وفرط شــباب رفح في فرصة االقتراب من المتصــدر والتقدم للمركز 
الثاني بعدما ســقط في فخ التعادل أمام الهالل وظهر بمســتوى أقل 
من الجولة الماضية، وبقــي الفريق رابعًا بنفس رصيد الرياضي، وهو 
الثاني بعدما ســقط في فخ التعادل أمام الهالل وظهر بمســتوى أقل 
من الجولة الماضية، وبقــي الفريق رابعًا بنفس رصيد الرياضي، وهو 
الثاني بعدما ســقط في فخ التعادل أمام الهالل وظهر بمســتوى أقل 

الفريــق الوحيد الــذي تلقى هزيمة واحــدة ولكنه األكثر تعــادًال بـ”8” 
من الجولة الماضية، وبقــي الفريق رابعًا بنفس رصيد الرياضي، وهو 
الفريــق الوحيد الــذي تلقى هزيمة واحــدة ولكنه األكثر تعــادًال بـ”8” 
من الجولة الماضية، وبقــي الفريق رابعًا بنفس رصيد الرياضي، وهو 

مباريات مع شباب خان يونس. 

ثائرون
ثار خدمات النصيرات وحقق فوزًا غاليًا على حساب خدمات الشاطئ 

ثائرون
ثار خدمات النصيرات وحقق فوزًا غاليًا على حساب خدمات الشاطئ 

ثائرون

أعطاه بطاقة التقدم من المركز التاســع حتى الخامس، بعدما 
رفــع رصيده إلــى النقطــة “18”، ويتطلع مزعــج الكبار 
للدخول في المربع الذهبي واالســتفادة من عاملي 

األرض والجمهور في المباريات القادمة.

متراجعون
تراجــع خدمــات الشــاطئ وخدمــات 
رفح مركزًا للخلــف بعد هزيمتهم 
تراجــع خدمــات الشــاطئ وخدمــات 
رفح مركزًا للخلــف بعد هزيمتهم 
تراجــع خدمــات الشــاطئ وخدمــات 

فــي هــذه الجولة، حيــث تجمد 
رصيد الشــاطئ عند النقطة 
غيــر  هزيمــة  بعــد   ”17“
متوقعــة لــه، حيث كان 
لهــذه الهزيمــة أثرها 
المعنوي على الفريق 
يمنــى  كان  يمنــى الــذي  كان  الــذي 
للتقــدم  للتقــدم النفــس  النفــس 
أكثر ومشــاركة أكثر ومشــاركة 
ضــي  يــــا لر ضــي ا يــــا لر ا
رفح  رفح وشــباب  وشــباب 
لنقطــة  لنقطــة بـــــا بـــــا
ولكنه  ولكنه “20”،   ،”20“
فــي  فــي فشــل  فشــل 

ذلك.ذلك.
نفس  وعلى 

ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد ســار خدمات رفح الــذي تراجع أيضًا للمركز الثامن بـــ”17” نقطة بعد 
هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج 

متواضعــة، وحالة من الصخب الجماهيري اعتراضًا على متواضعــة، وحالة من الصخب الجماهيري اعتراضًا على متواضعــة، وحالة من الصخب الجماهيري اعتراضًا على متواضعــة، وحالة من الصخب الجماهيري اعتراضًا على متواضعــة، وحالة من الصخب الجماهيري اعتراضًا على متواضعــة، وحالة من الصخب الجماهيري اعتراضًا على متواضعــة، وحالة من الصخب الجماهيري اعتراضًا على 
هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج 

متواضعــة، وحالة من الصخب الجماهيري اعتراضًا على 
هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج 

متواضعــة، وحالة من الصخب الجماهيري اعتراضًا على 
هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج 

متواضعــة، وحالة من الصخب الجماهيري اعتراضًا على 
هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج 

متواضعــة، وحالة من الصخب الجماهيري اعتراضًا على 
هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج 

متواضعــة، وحالة من الصخب الجماهيري اعتراضًا على 
هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج 

متواضعــة، وحالة من الصخب الجماهيري اعتراضًا على 
هزيمته على أرضه من الجمعية، إذ يعيش الفريق فترة صعبة ونتائج 

وضعية فريقهم.وضعية فريقهم.وضعية فريقهم.

مستقرونمستقرون
حافظت فرق شــباب خان يونس والشجاعية حافظت فرق شــباب خان يونس والشجاعية حافظت فرق شــباب خان يونس والشجاعية حافظت فرق شــباب خان يونس والشجاعية حافظت فرق شــباب خان يونس والشجاعية حافظت فرق شــباب خان يونس والشجاعية 

والهالل على مراكزهم بالرغم من تعادل والهالل على مراكزهم بالرغم من تعادل والهالل على مراكزهم بالرغم من تعادل والهالل على مراكزهم بالرغم من تعادل والهالل على مراكزهم بالرغم من تعادل والهالل على مراكزهم بالرغم من تعادل 
الفرق الثالثة فــي الجولة “13”، حيث بقي الفرق الثالثة فــي الجولة “13”، حيث بقي الفرق الثالثة فــي الجولة “13”، حيث بقي الفرق الثالثة فــي الجولة “13”، حيث بقي الفرق الثالثة فــي الجولة “13”، حيث بقي الفرق الثالثة فــي الجولة “13”، حيث بقي 
شــباب خان يونس فــي المركز الســادس شــباب خان يونس فــي المركز الســادس شــباب خان يونس فــي المركز الســادس شــباب خان يونس فــي المركز الســادس شــباب خان يونس فــي المركز الســادس شــباب خان يونس فــي المركز الســادس 

برصيد “17” نقطة.برصيد “17” نقطة.برصيد “17” نقطة.
ولم يســتطع الشــجاعية التقدم لألمام والتوغل ولم يســتطع الشــجاعية التقدم لألمام والتوغل ولم يســتطع الشــجاعية التقدم لألمام والتوغل ولم يســتطع الشــجاعية التقدم لألمام والتوغل ولم يســتطع الشــجاعية التقدم لألمام والتوغل ولم يســتطع الشــجاعية التقدم لألمام والتوغل ولم يســتطع الشــجاعية التقدم لألمام والتوغل 
أكثــر نحو المقدمــة بعــد تعادله مــع الرياضي، أكثــر نحو المقدمــة بعــد تعادله مــع الرياضي، أكثــر نحو المقدمــة بعــد تعادله مــع الرياضي، أكثــر نحو المقدمــة بعــد تعادله مــع الرياضي، أكثــر نحو المقدمــة بعــد تعادله مــع الرياضي، أكثــر نحو المقدمــة بعــد تعادله مــع الرياضي، أكثــر نحو المقدمــة بعــد تعادله مــع الرياضي، 

وأضــاف الفريق نقطة لرصيــده الذي وصل وأضــاف الفريق نقطة لرصيــده الذي وصل وأضــاف الفريق نقطة لرصيــده الذي وصل وأضــاف الفريق نقطة لرصيــده الذي وصل وأضــاف الفريق نقطة لرصيــده الذي وصل وأضــاف الفريق نقطة لرصيــده الذي وصل 
للنقطة “16” وبقي تاسعًا.للنقطة “16” وبقي تاسعًا.للنقطة “16” وبقي تاسعًا.للنقطة “16” وبقي تاسعًا.

وأضــاف الفريق نقطة لرصيــده الذي وصل 
للنقطة “16” وبقي تاسعًا.

وأضــاف الفريق نقطة لرصيــده الذي وصل وأضــاف الفريق نقطة لرصيــده الذي وصل 
للنقطة “16” وبقي تاسعًا.

وأضــاف الفريق نقطة لرصيــده الذي وصل وأضــاف الفريق نقطة لرصيــده الذي وصل 
للنقطة “16” وبقي تاسعًا.

وأضــاف الفريق نقطة لرصيــده الذي وصل وأضــاف الفريق نقطة لرصيــده الذي وصل 
للنقطة “16” وبقي تاسعًا.

وأضــاف الفريق نقطة لرصيــده الذي وصل 

وتشابه الحال مع فريق الهالل صاحب وتشابه الحال مع فريق الهالل صاحب وتشابه الحال مع فريق الهالل صاحب وتشابه الحال مع فريق الهالل صاحب وتشابه الحال مع فريق الهالل صاحب وتشابه الحال مع فريق الهالل صاحب وتشابه الحال مع فريق الهالل صاحب 
المركــز العاشــر الذي يحــاول أن المركــز العاشــر الذي يحــاول أن المركــز العاشــر الذي يحــاول أن المركــز العاشــر الذي يحــاول أن المركــز العاشــر الذي يحــاول أن المركــز العاشــر الذي يحــاول أن المركــز العاشــر الذي يحــاول أن 

منطقــة  عــن  أكثــر  منطقــة يبتعــد  عــن  أكثــر  منطقــة يبتعــد  عــن  أكثــر  منطقــة يبتعــد  عــن  أكثــر  منطقــة يبتعــد  عــن  أكثــر  يبتعــد 
الهبــوط فــي ظــل رغبــة الهبــوط فــي ظــل رغبــة الهبــوط فــي ظــل رغبــة الهبــوط فــي ظــل رغبــة الهبــوط فــي ظــل رغبــة 
شباب جباليا في التقدم، إذ شباب جباليا في التقدم، إذ شباب جباليا في التقدم، إذ شباب جباليا في التقدم، إذ شباب جباليا في التقدم، إذ 
رفع رصيده للنقطة “14” رفع رصيده للنقطة “14” رفع رصيده للنقطة “14” رفع رصيده للنقطة “14” رفع رصيده للنقطة “14” 
وبفــارق “4” نقــاط عــن وبفــارق “4” نقــاط عــن وبفــارق “4” نقــاط عــن وبفــارق “4” نقــاط عــن وبفــارق “4” نقــاط عــن 

شباب جباليا.شباب جباليا.شباب جباليا.شباب جباليا.

مرشحون ..مرشحون ..
بقي شــباب جباليا وأهلي غزة في آخر مركزين بقي شــباب جباليا وأهلي غزة في آخر مركزين بقي شــباب جباليا وأهلي غزة في آخر مركزين بقي شــباب جباليا وأهلي غزة في آخر مركزين بقي شــباب جباليا وأهلي غزة في آخر مركزين بقي شــباب جباليا وأهلي غزة في آخر مركزين بقي شــباب جباليا وأهلي غزة في آخر مركزين بقي شــباب جباليا وأهلي غزة في آخر مركزين 

على ســلم الترتيب وهما أبرز المرشــحين للهبوط كما على ســلم الترتيب وهما أبرز المرشــحين للهبوط كما على ســلم الترتيب وهما أبرز المرشــحين للهبوط كما على ســلم الترتيب وهما أبرز المرشــحين للهبوط كما على ســلم الترتيب وهما أبرز المرشــحين للهبوط كما على ســلم الترتيب وهما أبرز المرشــحين للهبوط كما 
يظهــر في جدول الترتيب، ففريق شــباب جباليا كاد أن يظهــر في جدول الترتيب، ففريق شــباب جباليا كاد أن يظهــر في جدول الترتيب، ففريق شــباب جباليا كاد أن يظهــر في جدول الترتيب، ففريق شــباب جباليا كاد أن يظهــر في جدول الترتيب، ففريق شــباب جباليا كاد أن يظهــر في جدول الترتيب، ففريق شــباب جباليا كاد أن 

يقترب من صاحب المركز العاشر هالل غزة في هذه يقترب من صاحب المركز العاشر هالل غزة في هذه يقترب من صاحب المركز العاشر هالل غزة في هذه يقترب من صاحب المركز العاشر هالل غزة في هذه يقترب من صاحب المركز العاشر هالل غزة في هذه يقترب من صاحب المركز العاشر هالل غزة في هذه 
الجولة ولكنه فشــل في ذلك اثر تعادله مع شباب الجولة ولكنه فشــل في ذلك اثر تعادله مع شباب الجولة ولكنه فشــل في ذلك اثر تعادله مع شباب الجولة ولكنه فشــل في ذلك اثر تعادله مع شباب الجولة ولكنه فشــل في ذلك اثر تعادله مع شباب 
خان يونــس في آخر اللحظــات، وينتظر الفريق خان يونــس في آخر اللحظــات، وينتظر الفريق خان يونــس في آخر اللحظــات، وينتظر الفريق خان يونــس في آخر اللحظــات، وينتظر الفريق خان يونــس في آخر اللحظــات، وينتظر الفريق خان يونــس في آخر اللحظــات، وينتظر الفريق 
جولــة قادمة يحقق فيهــا الفوز، ويخســر فيها جولــة قادمة يحقق فيهــا الفوز، ويخســر فيها جولــة قادمة يحقق فيهــا الفوز، ويخســر فيها جولــة قادمة يحقق فيهــا الفوز، ويخســر فيها جولــة قادمة يحقق فيهــا الفوز، ويخســر فيها 

الهالل.
وبقي هبوط األهلــي  صاحب المركز وبقي هبوط األهلــي  صاحب المركز وبقي هبوط األهلــي  صاحب المركز وبقي هبوط األهلــي  صاحب المركز 

األخير مســألة وقــت ال أكثر بعدما األخير مســألة وقــت ال أكثر بعدما األخير مســألة وقــت ال أكثر بعدما األخير مســألة وقــت ال أكثر بعدما 
تحطمــت آخــر آماله أمــام إتحاد تحطمــت آخــر آماله أمــام إتحاد تحطمــت آخــر آماله أمــام إتحاد تحطمــت آخــر آماله أمــام إتحاد 
خان يونــس الذي مزق شــباكه خان يونــس الذي مزق شــباكه خان يونــس الذي مزق شــباكه خان يونــس الذي مزق شــباكه 
بخماســية قتلت أحــالم الفريق بخماســية قتلت أحــالم الفريق بخماســية قتلت أحــالم الفريق بخماســية قتلت أحــالم الفريق 
في البقاء فــي الدرجة الممتازة في البقاء فــي الدرجة الممتازة في البقاء فــي الدرجة الممتازة 
نظرا لعدد النقــاط الثالث التي نظرا لعدد النقــاط الثالث التي نظرا لعدد النقــاط الثالث التي 

لم تتحرك. 

تحليل وتقديم :  مصطفى جبر 
عدسة : أشرف نصر ومحمود فرج
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“12” هدفا : شــهدت الجولة الـ“13” تســجيل “12” 
هدفا في “6” مباريات.

الهدافــون : طــارق أبو غنيمة ومحمــد بركات “8” 
أهداف، ومحمد الهور وسعيد السباخي “7” أهداف.

مــرارة الهزائم: أهلي غزة الفريــق الوحيد الذي لم 
يتذوق طعم الفوز لغاية هذه الجولة 

أقوى هجوم : اتحاد خان يونس بـ “20” هدفا.
أقوى دفاع : الجمعية اإلسالمية “6” أهداف.

أقوى هجوم :
أقوى دفاع :

أقوى هجوم :

أضعف هجوم : الهالل “8” أهداف.
أضعف دفاع : أهلي غزة “17” هدفا .

أضعف هجوم :
أضعف دفاع :

أضعف هجوم :

أعلى نتيجة: إتحاد خان يونس (5)-(1) أهلي غزة.
 3تعادالت: أقيمت هذا األســبوع “6” لقاءات انتهت 

“3” بالتعادل و”3” بنتيجة الفوز.
أكثر تعادالت: شــباب خان يونس وشباب رفح “8” 

تعادالت .
المتصــدر إتحــاد خــان يونــس “8”  األكثــر فــوزا:

مباريات.
البطاقات : شهدت الجولة إشهار “26” بطاقة، منها 

“24” صفراء وبطاقتين حمراوين.
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“ االتحاد” ُيغرد.. و”الجمعية” ُيهدد“ االتحاد” ُيغرد.. و”الجمعية” ُيهدد
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في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية 
لالقتــراب، والعميد والزعيــم للتعويض، لالقتــراب، والعميد والزعيــم للتعويض، لالقتــراب، والعميد والزعيــم للتعويض، لالقتــراب، والعميد والزعيــم للتعويض، لالقتــراب، والعميد والزعيــم للتعويض، لالقتــراب، والعميد والزعيــم للتعويض، لالقتــراب، والعميد والزعيــم للتعويض، 
فيمــا تطمــح فــرق أخــرى بتعديــل فيمــا تطمــح فــرق أخــرى بتعديــل فيمــا تطمــح فــرق أخــرى بتعديــل فيمــا تطمــح فــرق أخــرى بتعديــل فيمــا تطمــح فــرق أخــرى بتعديــل فيمــا تطمــح فــرق أخــرى بتعديــل فيمــا تطمــح فــرق أخــرى بتعديــل 
مســارها وتحســين موقفهــا علــى مســارها وتحســين موقفهــا علــى مســارها وتحســين موقفهــا علــى مســارها وتحســين موقفهــا علــى مســارها وتحســين موقفهــا علــى مســارها وتحســين موقفهــا علــى مســارها وتحســين موقفهــا علــى مســارها وتحســين موقفهــا علــى 
جدول الترتيب، في جولة أقل جدول الترتيب، في جولة أقل جدول الترتيب، في جولة أقل جدول الترتيب، في جولة أقل جدول الترتيب، في جولة أقل جدول الترتيب، في جولة أقل جدول الترتيب، في جولة أقل جدول الترتيب، في جولة أقل 
ما يطلــق عليهــا “صدام ما يطلــق عليهــا “صدام ما يطلــق عليهــا “صدام ما يطلــق عليهــا “صدام ما يطلــق عليهــا “صدام ما يطلــق عليهــا “صدام ما يطلــق عليهــا “صدام ما يطلــق عليهــا “صدام 

الكبار”.الكبار”.

الرياضي الرياضي الرياضي الرياضي ��اتحاد اتحاد اتحاد اتحاد 

خانيونسخانيونسخانيونسخانيونسخانيونسخانيونسخانيونس
يستقبل غزة الرياضي يستقبل غزة الرياضي يستقبل غزة الرياضي يستقبل غزة الرياضي يستقبل غزة الرياضي يستقبل غزة الرياضي يستقبل غزة الرياضي 
صاحب المركز الثالث صاحب المركز الثالث صاحب المركز الثالث صاحب المركز الثالث صاحب المركز الثالث صاحب المركز الثالث صاحب المركز الثالث 
بـــ”20” نقطــة على بـــ”20” نقطــة على بـــ”20” نقطــة على بـــ”20” نقطــة على بـــ”20” نقطــة على بـــ”20” نقطــة على بـــ”20” نقطــة على 
أرضــه فــي ملعــب أرضــه فــي ملعــب أرضــه فــي ملعــب أرضــه فــي ملعــب أرضــه فــي ملعــب أرضــه فــي ملعــب أرضــه فــي ملعــب 
بغــزة  بغــزة اليرمــوك  بغــزة اليرمــوك  بغــزة اليرمــوك  بغــزة اليرمــوك  بغــزة اليرمــوك  اليرمــوك 
المتصدر إتحاد خان المتصدر إتحاد خان المتصدر إتحاد خان المتصدر إتحاد خان المتصدر إتحاد خان 
يونــس الذي يحلق يونــس الذي يحلق يونــس الذي يحلق يونــس الذي يحلق يونــس الذي يحلق 
في القمــة برصيد في القمــة برصيد في القمــة برصيد في القمــة برصيد 
“27” نقطــة، فــي “27” نقطــة، فــي “27” نقطــة، فــي “27” نقطــة، فــي 
قمة كبيرة يســعى قمة كبيرة يســعى قمة كبيرة يســعى قمة كبيرة يســعى 
مــن  مــن الطواحيــن  مــن الطواحيــن  مــن الطواحيــن  الطواحيــن 
للمحافظة  للمحافظة خاللهــا  للمحافظة خاللهــا  للمحافظة خاللهــا  خاللهــا 
الصــدارة  الصــدارة علــى  الصــدارة علــى  الصــدارة علــى  علــى 
عن  النقاط  عن وفــارق  النقاط  عن وفــارق  النقاط  عن وفــارق  النقاط  وفــارق 
المنافسين، فيما  المنافسين، فيما أقرب  المنافسين، فيما أقرب  المنافسين، فيما أقرب  المنافسين، فيما أقرب  أقرب 

يطمح العميد غزة الرياضي لتعويض تعادالته األخيرة وشــد 
المتصدر لألســفل من أجل تقليص فارق الـ”7” نقاط بينهما، 
ويمتلــك الفريقان أفضــل خط هجوم لإلتحاد بـــ”20” هدف، 
وثاني أفضل هجوم للرياضي بـ”18” هدف وهو ما يؤشــر أن 

تكون مباراة هجومية بحتة للبحث عن الفوز.

الشجاعية ��خدمات رفح
يلتقي فريق الشــجاعية مع خدمات رفح على ملعب اليرموك 
في مباراة ال تقل أهمية وإثارة عن المباراة األولى حيث تعتبر 
قمة كروية كبيرة بين صاحب المركز الثامن والتاسع، وتتشابه 
األهــداف في هــذه المباراة حيث يســعى األخضــران الرفحي 
والشجاعي للخروج من النفق المظلم لكال الفريقين بعد مرحلة 
متواضعة على صعيد النتائج والترتيب والحظوظ المتوسطة 
في المنافسة على اللقب، حيث يدخل الخدمات بمدربه الجديد 
ناهض األشــقر الذي سيســعى جاهدا لتحقيق نتيجة تعطي 

الفريق أمل في تحسين مركزهم على سلم الترتيب.

شباب جباليا- الهالل
ويســتقبل شــباب جباليا صاحب المركز العاشــر برصيد “10” 
نقــاط على أرضه وبين جمهوره فريــق الهالل صاحب المركز 
التاسع بـ”14” نقطة ، في مباراة تعتبر من أهم المباريات في 
هــذه البطولة لصاحب األرض الذي يتطلع إلى نقاطها الثالثة 
مــن أجل تقليص الفارق مع خصمه إلي نقطة واحدة، في ظل 
رغبة قوية لســحب الهــالل إلى هاوية الهبــوط وقلب معادلة 

تذكرة المغادرة الثانية.
وعلى الجهة المقابلة لن يكون الهالل إال خصمًا شرســاً وقويًا 
فــي هذا اللقاء الــذي يمثل بوابة للهروب مــن منطقة الخطر 
وتوسيع الفارق واالبتعاد عن شباب جباليا بالنقاط، حيث تعتبر 

هذه المباراة مفترقا مهما لكال الفريقين ومباراة بـ “6” نقاط.

خدمات النصيرات ��اهلي غزة
سيكون لخدمات النصيرات فرصة من أجل الدخول 

اهلي غزة
سيكون لخدمات النصيرات فرصة من أجل الدخول 

اهلي غزة

في “معمعة” المنافســة مع الكبــار في المربع 
الذهبــي مــن بوابــة الجريح أهلــي غزة 

فخدمــات  األخيــر،  المركــز  صاحــب 
النصيــرات الذي قفــز قفزة كبيرة 

حتــى  التاســع  المركــز  مــن 
الخامس يطمــع في التقدم 

أكثر بين الكبار واستغالل 
الحالة المعنوية السيئة 

غزة  أهلــي  لالعبي 
األبــرز  المرشــح 

للهبوط.

شباب خان يونس- الشاطئ
وفي قمة جماهيرية أخرى يصطدم فريق شــباب خان يونس 
ســادس الترتيب بـ”17” نقطة بفريق خدمات الشاطئ صاحب 
المركز الســابع بنفس رصيد النقاط وبفارق األهداف بينهم، 
فــي مباراة متكافئة على صعيد إمكانات الالعبين مع أفضلية 

نسبية لصاحب األرض والجمهور شباب خان يونس.
ويطمح صاحب األرض في تعديل مســاره وتعويض إخفاقاته 
في الجوالت الماضية واالستفادة من المساندة الجماهيرية له، 
وعلى الجهة المقابلة ســتحظى كتيبة البحرية أيضًا بمساندة 
في الجوالت الماضية واالستفادة من المساندة الجماهيرية له، 
وعلى الجهة المقابلة ســتحظى كتيبة البحرية أيضًا بمساندة 
في الجوالت الماضية واالستفادة من المساندة الجماهيرية له، 

قوية من جماهيره الوفية التي تقف خلف الفريق أينما ذهب.

الجمعية اإلسالمية ��شباب رفح
يواجــه الجمعيــة اإلســالمية على أرضــه فريق شــباب رفح 

الجمعية اإلسالمية 
يواجــه الجمعيــة اإلســالمية على أرضــه فريق شــباب رفح 

الجمعية اإلسالمية 

بمعنويات عالية وبمركز متقــدم بعد الفوز الغالي في الجولة 
الماضية على خدمات رفح، حيث يســتعد الجمعية لرد اعتباره 
بعد هزيمته من شــباب رفح في ذهــاب البطولة، إضافة إلى 
الحصول على النقاط الثالثة التي تمنحه فرصة أكبر لالقتراب 
من الصدارة في حال تعثر المتصدر، ويعتمد الجمعية في هذه 
المباراة على قوته الدفاعية وهجماته المرتدة التي تعتبر أبرز 

أسلحة الفريق.
أما الشــباب الرفحي فيدخل هذا اللقاء تحــت عنوان الفوز وال 
شــيء غيره بعد التعثر الماضي أمام الهالل، إذ يسعى المدرب 
جمــال الحولي للدخول بأفضل تشــكيلة له مــن أجل النقاط 
الثالثة ومواصلــة المزاحمة على الصدارة وعدم االبتعاد عنها 

من أجل مواصلــة رحلة الحفاظ 
على اللقب.

 شــهدت الجولة الـ“13” تســجيل “12” 

 طــارق أبو غنيمة ومحمــد بركات “8” 
أهداف، ومحمد الهور وسعيد السباخي “7” أهداف.

 أهلي غزة الفريــق الوحيد الذي لم 
يتذوق طعم الفوز لغاية هذه الجولة 

 اتحاد خان يونس بـ “20” هدفا.
 الجمعية اإلسالمية “6” أهداف.

 الهالل “8” أهداف.
 أهلي غزة “17” هدفا .

 إتحاد خان يونس (5)-(1) أهلي غزة.
 أقيمت هذا األســبوع “6” لقاءات انتهت 

“3” بالتعادل و”3” بنتيجة الفوز.
 شــباب خان يونس وشباب رفح “8” 

المتصــدر إتحــاد خــان يونــس “8” 

 شهدت الجولة إشهار “26” بطاقة، منها 
“24” صفراء وبطاقتين حمراوين.
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في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية في الجولة “14” يسعى اإلتحاد لالبتعاد والجمعية 
لالقتــراب، والعميد والزعيــم للتعويض، لالقتــراب، والعميد والزعيــم للتعويض، لالقتــراب، والعميد والزعيــم للتعويض، لالقتــراب، والعميد والزعيــم للتعويض، لالقتــراب، والعميد والزعيــم للتعويض، لالقتــراب، والعميد والزعيــم للتعويض، لالقتــراب، والعميد والزعيــم للتعويض، 
فيمــا تطمــح فــرق أخــرى بتعديــل فيمــا تطمــح فــرق أخــرى بتعديــل فيمــا تطمــح فــرق أخــرى بتعديــل فيمــا تطمــح فــرق أخــرى بتعديــل فيمــا تطمــح فــرق أخــرى بتعديــل فيمــا تطمــح فــرق أخــرى بتعديــل فيمــا تطمــح فــرق أخــرى بتعديــل 
مســارها وتحســين موقفهــا علــى مســارها وتحســين موقفهــا علــى مســارها وتحســين موقفهــا علــى مســارها وتحســين موقفهــا علــى مســارها وتحســين موقفهــا علــى مســارها وتحســين موقفهــا علــى مســارها وتحســين موقفهــا علــى مســارها وتحســين موقفهــا علــى 
جدول الترتيب، في جولة أقل جدول الترتيب، في جولة أقل جدول الترتيب، في جولة أقل جدول الترتيب، في جولة أقل جدول الترتيب، في جولة أقل جدول الترتيب، في جولة أقل جدول الترتيب، في جولة أقل جدول الترتيب، في جولة أقل 
ما يطلــق عليهــا “صدام ما يطلــق عليهــا “صدام ما يطلــق عليهــا “صدام ما يطلــق عليهــا “صدام ما يطلــق عليهــا “صدام ما يطلــق عليهــا “صدام ما يطلــق عليهــا “صدام ما يطلــق عليهــا “صدام 

الكبار”.الكبار”.

الرياضي الرياضي الرياضي الرياضي ��اتحاد اتحاد اتحاد اتحاد 

خانيونسخانيونسخانيونسخانيونسخانيونسخانيونسخانيونس
يستقبل غزة الرياضي يستقبل غزة الرياضي يستقبل غزة الرياضي يستقبل غزة الرياضي يستقبل غزة الرياضي يستقبل غزة الرياضي يستقبل غزة الرياضي 
صاحب المركز الثالث صاحب المركز الثالث صاحب المركز الثالث صاحب المركز الثالث صاحب المركز الثالث صاحب المركز الثالث صاحب المركز الثالث 
بـــ”20” نقطــة على بـــ”20” نقطــة على بـــ”20” نقطــة على بـــ”20” نقطــة على بـــ”20” نقطــة على بـــ”20” نقطــة على بـــ”20” نقطــة على 
أرضــه فــي ملعــب أرضــه فــي ملعــب أرضــه فــي ملعــب أرضــه فــي ملعــب أرضــه فــي ملعــب أرضــه فــي ملعــب أرضــه فــي ملعــب 
بغــزة  بغــزة اليرمــوك  بغــزة اليرمــوك  بغــزة اليرمــوك  بغــزة اليرمــوك  بغــزة اليرمــوك  اليرمــوك 
المتصدر إتحاد خان المتصدر إتحاد خان المتصدر إتحاد خان المتصدر إتحاد خان المتصدر إتحاد خان 
يونــس الذي يحلق يونــس الذي يحلق يونــس الذي يحلق يونــس الذي يحلق يونــس الذي يحلق 
في القمــة برصيد في القمــة برصيد في القمــة برصيد في القمــة برصيد 
“27” نقطــة، فــي “27” نقطــة، فــي “27” نقطــة، فــي “27” نقطــة، فــي 
قمة كبيرة يســعى قمة كبيرة يســعى قمة كبيرة يســعى قمة كبيرة يســعى 
مــن  مــن الطواحيــن  مــن الطواحيــن  مــن الطواحيــن  الطواحيــن 
للمحافظة  للمحافظة خاللهــا  للمحافظة خاللهــا  للمحافظة خاللهــا  خاللهــا 
الصــدارة  الصــدارة علــى  الصــدارة علــى  الصــدارة علــى  علــى 
عن  النقاط  عن وفــارق  النقاط  عن وفــارق  النقاط  عن وفــارق  النقاط  وفــارق 
المنافسين، فيما  المنافسين، فيما أقرب  المنافسين، فيما أقرب  المنافسين، فيما أقرب  المنافسين، فيما أقرب  أقرب 

يطمح العميد غزة الرياضي لتعويض تعادالته األخيرة وشــد 
المتصدر لألســفل من أجل تقليص فارق الـ”7” نقاط بينهما، 
ويمتلــك الفريقان أفضــل خط هجوم لإلتحاد بـــ”20” هدف، 
وثاني أفضل هجوم للرياضي بـ”18” هدف وهو ما يؤشــر أن 

تكون مباراة هجومية بحتة للبحث عن الفوز.

الشجاعية ��خدمات رفح
يلتقي فريق الشــجاعية مع خدمات رفح على ملعب اليرموك 
في مباراة ال تقل أهمية وإثارة عن المباراة األولى حيث تعتبر 
قمة كروية كبيرة بين صاحب المركز الثامن والتاسع، وتتشابه 
األهــداف في هــذه المباراة حيث يســعى األخضــران الرفحي 
والشجاعي للخروج من النفق المظلم لكال الفريقين بعد مرحلة 
متواضعة على صعيد النتائج والترتيب والحظوظ المتوسطة 
في المنافسة على اللقب، حيث يدخل الخدمات بمدربه الجديد 
ناهض األشــقر الذي سيســعى جاهدا لتحقيق نتيجة تعطي 

الفريق أمل في تحسين مركزهم على سلم الترتيب.

شباب جباليا- الهالل
ويســتقبل شــباب جباليا صاحب المركز العاشــر برصيد “10” 
نقــاط على أرضه وبين جمهوره فريــق الهالل صاحب المركز 
التاسع بـ”14” نقطة ، في مباراة تعتبر من أهم المباريات في 
هــذه البطولة لصاحب األرض الذي يتطلع إلى نقاطها الثالثة 
مــن أجل تقليص الفارق مع خصمه إلي نقطة واحدة، في ظل 
رغبة قوية لســحب الهــالل إلى هاوية الهبــوط وقلب معادلة 

تذكرة المغادرة الثانية.
وعلى الجهة المقابلة لن يكون الهالل إال خصمًا شرســاً وقويًا 
فــي هذا اللقاء الــذي يمثل بوابة للهروب مــن منطقة الخطر 
وتوسيع الفارق واالبتعاد عن شباب جباليا بالنقاط، حيث تعتبر 

هذه المباراة مفترقا مهما لكال الفريقين ومباراة بـ “6” نقاط.

خدمات النصيرات ��اهلي غزة
سيكون لخدمات النصيرات فرصة من أجل الدخول 

اهلي غزة
سيكون لخدمات النصيرات فرصة من أجل الدخول 

اهلي غزة

في “معمعة” المنافســة مع الكبــار في المربع 
الذهبــي مــن بوابــة الجريح أهلــي غزة 

فخدمــات  األخيــر،  المركــز  صاحــب 
النصيــرات الذي قفــز قفزة كبيرة 

حتــى  التاســع  المركــز  مــن 
الخامس يطمــع في التقدم 

أكثر بين الكبار واستغالل 
الحالة المعنوية السيئة 

غزة  أهلــي  لالعبي 
األبــرز  المرشــح 

للهبوط.

شباب خان يونس- الشاطئ
وفي قمة جماهيرية أخرى يصطدم فريق شــباب خان يونس 
ســادس الترتيب بـ”17” نقطة بفريق خدمات الشاطئ صاحب 
المركز الســابع بنفس رصيد النقاط وبفارق األهداف بينهم، 
فــي مباراة متكافئة على صعيد إمكانات الالعبين مع أفضلية 

نسبية لصاحب األرض والجمهور شباب خان يونس.
ويطمح صاحب األرض في تعديل مســاره وتعويض إخفاقاته 
في الجوالت الماضية واالستفادة من المساندة الجماهيرية له، 
وعلى الجهة المقابلة ســتحظى كتيبة البحرية أيضًا بمساندة 
في الجوالت الماضية واالستفادة من المساندة الجماهيرية له، 
وعلى الجهة المقابلة ســتحظى كتيبة البحرية أيضًا بمساندة 
في الجوالت الماضية واالستفادة من المساندة الجماهيرية له، 

قوية من جماهيره الوفية التي تقف خلف الفريق أينما ذهب.

الجمعية اإلسالمية ��شباب رفح
يواجــه الجمعيــة اإلســالمية على أرضــه فريق شــباب رفح 

الجمعية اإلسالمية 
يواجــه الجمعيــة اإلســالمية على أرضــه فريق شــباب رفح 

الجمعية اإلسالمية 

بمعنويات عالية وبمركز متقــدم بعد الفوز الغالي في الجولة 
الماضية على خدمات رفح، حيث يســتعد الجمعية لرد اعتباره 
بعد هزيمته من شــباب رفح في ذهــاب البطولة، إضافة إلى 
الحصول على النقاط الثالثة التي تمنحه فرصة أكبر لالقتراب 
من الصدارة في حال تعثر المتصدر، ويعتمد الجمعية في هذه 
المباراة على قوته الدفاعية وهجماته المرتدة التي تعتبر أبرز 

أسلحة الفريق.
أما الشــباب الرفحي فيدخل هذا اللقاء تحــت عنوان الفوز وال 
شــيء غيره بعد التعثر الماضي أمام الهالل، إذ يسعى المدرب 
جمــال الحولي للدخول بأفضل تشــكيلة له مــن أجل النقاط 
الثالثة ومواصلــة المزاحمة على الصدارة وعدم االبتعاد عنها 

من أجل مواصلــة رحلة الحفاظ 
على اللقب.

 شــهدت الجولة الـ“13” تســجيل “12” 

 طــارق أبو غنيمة ومحمــد بركات “8” 
أهداف، ومحمد الهور وسعيد السباخي “7” أهداف.

 أهلي غزة الفريــق الوحيد الذي لم 
يتذوق طعم الفوز لغاية هذه الجولة 

 اتحاد خان يونس بـ “20” هدفا.
 الجمعية اإلسالمية “6” أهداف.

 الهالل “8” أهداف.
 أهلي غزة “17” هدفا .

 إتحاد خان يونس (5)-(1) أهلي غزة.
 أقيمت هذا األســبوع “6” لقاءات انتهت 

“3” بالتعادل و”3” بنتيجة الفوز.
 شــباب خان يونس وشباب رفح “8” 

المتصــدر إتحــاد خــان يونــس “8” 

 شهدت الجولة إشهار “26” بطاقة، منها 
“24” صفراء وبطاقتين حمراوين.
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خطورة دائمة
هذه المدرجات المتهالكة تمتلئ بالجماهير 
العاشقة لكرة القدم التي ال تجد لها متسعا 
في المــدرج الغربــي، ما يجعلهــا تتجاهل 
التحذيرات المتكررة من بلدية غزة المسؤولة 
عــن الملعــب أو اتحــاد الكــرة أو الشــرطة 
الفلســطينية وتصر على الجلوس على هذه 
المدرجات التي مــن الممكن أن تنهار بهم ما 

يؤدي إلى حدوث كارثة كبيرة.
لم تتوقف الخطورة عند ذلك بل ُيشــاهد عدد 
كبير مــن الجماهير تحت المدرجات الشــرقية 
لمتابعة المباريات وهو ما يزيد خطورة الموقف، 
ألن األساسات الخرسانية لهذه المدرجات مدمرة 
تماما، ما يجعل هــذه المدرجات معلقة 

في الهواء وقد تنهار في أي لحظة.

إزالة المدرجات
إبراهيم أبو ســليم نائــب رئيس اتحاد 
كرة القــدم أعرب عن اســتهجانه لعدم 
قيــام بلدية غــزة المســؤولة عن ملعب 
اليرمــوك بإزالة هــذه المدرجــات اآليلة 
للســقوط، رغم قيام األشــقاء القطريين 
بتخصيص مبلغ 350 ألــف دوالر من أجل 
إزالة هذه المدرجات وبناء مدرجات جديدة.

وقال أبو سليم في حديث مع “الرياضية” إن 
اتحاد كرة القدم حذر الجماهير مرارا وتكرارا 
من الجلوس على المدرجات الشرقية بوضع 
يافطات على المدرج والتحدث مع الشــرطة 
من أجل عدم الســماح للجماهيــر بالجلوس 
على المدرج، “لكن في المباريات الكبيرة تقوم 
الجماهير بتجاهل كل ذلك والجلوس على هذه 

المدرجات”.
وتابــع أبــو ســليم أن المالحــظ في األســابيع 
األخيرة هو جلوس الجماهير في منتصف المدرج 
الشرقي وهو المكان األكثر أمانا وهذا يدل على 
وعيهم، مشــددا أن ذلك ال يبــرر التأخر في إزالة 
المدرج بكامله ألنه معرض لالنهيار في أي وقت.

عدم مسؤولية
من جانبــه رفــض هانــي الطناني مديــر ملعب 
اليرموك التابع لبلدية غزة االتهامات بالتقصير في 
إزالة المدرج الشرقي، مؤكدا أن بلدية غزة أعلنت 
عدم مسؤوليتها عن المدرج الشرقي بشكل كامل، 

ألنه آيل للسقوط وال يتحمل تدافع الجماهير.
وأضاف الطناني لـ”الرياضيــة”: “حاولنا عدة مرات 
منع اللعب علــى ملعب اليرموك وعدم اســتقبال 
المباريات حتى إزالة المدرج الشــرقي وبناء مدرج 
جديد، لكن قلة المالعب في غزة خاصة بعد تدمير 
ملعب فلســطين وضغــوط اتحاد الكــرة واألندية 
وافقنا على فتحه مجددا مع إخالء مســؤوليتنا عن 

المدرج الشرقي”.
وحول من يتحمل المسؤولية عن جلوس الجماهير 
على هذه المدرجات أوضح الطناني أن المسؤولية 
تقــع علــى كاهــل اتحــاد كــرة القدم والشــرطة 
الفلسطينية، ألن الشرط األساسي لبلدية غزة أن 
يعود النشــاط الرياضي لملعب اليرموك بعد إزالة 

المدرج كليا.

مدرج جديد
وقــال الطناني إن عملية إزالة المدرج ســتتم في 
فتــرة قريبة بعد أن تــم اعتماد المشــروع ضمن 
المشاريع القطرية، مضيفا أن الطواقم الهندسية 
حضــرت إلى الملعــب ووضعت تصــورا كامال عن 
شكل المدرج الجديد الذي سيحتوي غرفا لالعبين 
واألجهزة الفنيــة واإلدارية والحكام، وســيكون له 

سقف لحماية الجماهير من األمطار.

مطالبات متكررة
وكان رئيس حكومة غزة إســماعيل هنية قد دعا 
في شهر يوليو تموز الماضي إلى ضرورة اإلسراع 
في إزالة المدرج الشــرقي لملعب اليرموك حفاظا 
على أرواح الجماهير، وطالب وزير الشباب والرياضة 
بالتنسيق مع بلدية غزة من أجل اإلسراع في إزالة 
المدرج، لكن منذ ذلك الوقت تخلي جميع األطراف 
مسؤوليتها عن هذا المدرج الذي بات كابوسا يؤرق 
الجميع خشية حدوث كارثة كبيرة خالل المباريات 

التي يستضيفها هذا الملعب التاريخي.

الرياضية- عاهد فروانة
أدى تدافع بعض الجماهير على مدرجات ملعب الدرة خالل مباراة 

فريقي خدمات النصيرات وخدمات الشاطئ ضمن مباريات دوري غزة 
الممتاز إلى انهيار سور حديدي على المدرج ما أدى إلى إصابة خمسة 

من مشجعي الشاطئ إصابات مختلفة.
هذا الحادث األليم دق جرس إنذار  أمام كل المسؤولين عن الرياضة 

الفلسطينية خشية تكرار هذه الحادثة بصورة أصعب خاصة مع 
وجود مدرجات آيلة للسقوط في ملعب اليرموك نتيجة قصف قوات 

االحتالل قبل أكثر من عام.
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المدرج الشرقي في ملعب اليرموك لم يرمم منذ قصفه حتى اللحظة

المدرج الشرقي في ملعب اليرموك لم يرمم منذ قصفه حتى اللحظة

 اإلصابات الناتجة عن سقوط  سور حديدي على المشجعين

 اإلصابات الناتجة عن سقوط  سور حديدي على المشجعين
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أخبار

بالفلسطيني

سعيد حسنين

اتحاد الكرة في ضيافة الصحيفة

غزة- الرياضية 
اســتقبلت صحيفة الرياضية داخل مقرها فــي مدينة غزة وفد 
اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وذلك لتقديم التهنئة للصحيفة 
األسبوعية بعد مرور “13” عددا على إصدارها، ومناقشة العديد 
اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وذلك لتقديم التهنئة للصحيفة 
األسبوعية بعد مرور “13” عددا على إصدارها، ومناقشة العديد 
اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وذلك لتقديم التهنئة للصحيفة 

من القضايا الرياضية واإلعالمية الشائعة على الساحة الرياضية.
وضم الوفد إبراهيم أبو سليم نائب رئيس إتحاد الكرة، وأعضاء 
اإلتحاد فتحي أبو العال، ويوســف صرصــور ومحمد الدلو وعمرو 
العماوي وســعد حاكورة ومحمد العمصي األمين العام لإلتحاد، 
اإلتحاد فتحي أبو العال، ويوســف صرصــور ومحمد الدلو وعمرو 
العماوي وســعد حاكورة ومحمد العمصي األمين العام لإلتحاد، 
اإلتحاد فتحي أبو العال، ويوســف صرصــور ومحمد الدلو وعمرو 

وكان فــي االســتقبال نعمــان اشــتيوي رئيــس مجلــس إدارة 
الصحيفة، وعاهد فروانة مدير التحرير وطاقم “الرياضية”.

منبر حر
ورحب نعمــان اشــتيوي رئيــس مجلــس إدارة الصحيفة بوفد 
اإلتحاد، مهنئًا الوســط الرياضي بالعام الجديــد الذي تمنى أن 
ورحب نعمــان اشــتيوي رئيــس مجلــس إدارة الصحيفة بوفد 
اإلتحاد، مهنئًا الوســط الرياضي بالعام الجديــد الذي تمنى أن 
ورحب نعمــان اشــتيوي رئيــس مجلــس إدارة الصحيفة بوفد 

يكون عام اإلنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والدولي.
وأشــاد اشــتيوي باإلنجازات الكبيــرة التي يقدمهــا اإلتحاد بعد 

يكون عام اإلنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والدولي.
وأشــاد اشــتيوي باإلنجازات الكبيــرة التي يقدمهــا اإلتحاد بعد 

يكون عام اإلنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والدولي.

انتخابه خاصة هذا الموســم، مؤكدا أن الجريدة ســتكون منبرا 
وأشــاد اشــتيوي باإلنجازات الكبيــرة التي يقدمهــا اإلتحاد بعد 
انتخابه خاصة هذا الموســم، مؤكدا أن الجريدة ســتكون منبرا 
وأشــاد اشــتيوي باإلنجازات الكبيــرة التي يقدمهــا اإلتحاد بعد 

حرا للوســط الرياضي، معربا عن اســتعداد الصحيفة لنشر كل 
المواد اإلعالمية الصادرة عن اإلتحاد.

إضافة نوعيةإضافة نوعية
من جانبه أشــاد إبراهيم أبو ســليم بصحيفة الرياضية، مشيرامن جانبه أشــاد إبراهيم أبو ســليم بصحيفة الرياضية، مشيرًا 

إضافة نوعية
من جانبه أشــاد إبراهيم أبو ســليم بصحيفة الرياضية، مشيرًا 

إضافة نوعيةإضافة نوعية
من جانبه أشــاد إبراهيم أبو ســليم بصحيفة الرياضية، مشيرًا 

إضافة نوعية

إلى أنها إضافة نوعية على اإلعالم الرياضي لما تقدمه من مواد 
مميــزة تختلف عن باقي الوســائل، متمنيــًا أن تكون الصحيفة 
إلى أنها إضافة نوعية على اإلعالم الرياضي لما تقدمه من مواد 
مميــزة تختلف عن باقي الوســائل، متمنيــًا أن تكون الصحيفة 
إلى أنها إضافة نوعية على اإلعالم الرياضي لما تقدمه من مواد 

منبرًا لتوجيه الجماهير الرياضية نحو الثقافة الكروية الصحيحة.
مميــزة تختلف عن باقي الوســائل، متمنيــًا أن تكون الصحيفة 
منبرًا لتوجيه الجماهير الرياضية نحو الثقافة الكروية الصحيحة.

مميــزة تختلف عن باقي الوســائل، متمنيــًا أن تكون الصحيفة 

وقدم أبو ســليم تهنئته ألســرة الرياضية، متمنيًا االستمرارية 
منبرًا لتوجيه الجماهير الرياضية نحو الثقافة الكروية الصحيحة.
وقدم أبو ســليم تهنئته ألســرة الرياضية، متمنيًا االستمرارية 
منبرًا لتوجيه الجماهير الرياضية نحو الثقافة الكروية الصحيحة.

والتقــدم على صعيد اإلعالم الرياضي، مشــيرًا إلى أن الجريدة 
وقدم أبو ســليم تهنئته ألســرة الرياضية، متمنيًا االستمرارية 
والتقــدم على صعيد اإلعالم الرياضي، مشــيرًا إلى أن الجريدة 
وقدم أبو ســليم تهنئته ألســرة الرياضية، متمنيًا االستمرارية 

انطلقت بشكل مميز وفرضت نفسها بقوة في الوسط اإلعالمي 
رغم الظروف الصعبة التي أحاطت انطالقتها.

انطلقت بشكل مميز وفرضت نفسها بقوة في الوسط اإلعالمي 
رغم الظروف الصعبة التي أحاطت انطالقتها.

انطلقت بشكل مميز وفرضت نفسها بقوة في الوسط اإلعالمي 

الوسائل المتاحة
وأكد عمرو العماوي عضو إتحاد الكرة أهمية الصحفي الرياضي 

الوسائل المتاحة
وأكد عمرو العماوي عضو إتحاد الكرة أهمية الصحفي الرياضي 

الوسائل المتاحة

لمــا يواجهه من صعوبــة كبيرة في عمله، فــي ظل عدم توفر 
اإلمكانات والوسائل المتاحة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم 
بهــا “الرياضيــة” في تغطيــة كل الفعاليــات الرياضية المحلية 

وتقديمها برقي إلى الوسط الرياضي.

مفخرة إعالمية
بدوره أشــاد ســعد حاكورة عضو إتحاد الكرة باالنطالقة القوية 

مفخرة إعالمية
بدوره أشــاد ســعد حاكورة عضو إتحاد الكرة باالنطالقة القوية 

مفخرة إعالمية

للصحيفة، الفتا إلى أنها شكلت إضافة نوعية لإلعالم الرياضي للصحيفة، الفتا إلى أنها شكلت إضافة نوعية لإلعالم الرياضي 
خاصــة المقــروء. وأكــد أن الرياضيــة هــي مفخــرة للرياضــة 
للصحيفة، الفتا إلى أنها شكلت إضافة نوعية لإلعالم الرياضي 
خاصــة المقــروء. وأكــد أن الرياضيــة هــي مفخــرة للرياضــة 
للصحيفة، الفتا إلى أنها شكلت إضافة نوعية لإلعالم الرياضي 

الفلسطينية لما تحمله من رسائل هادفة من شأنها أن ُتساهم 
خاصــة المقــروء. وأكــد أن الرياضيــة هــي مفخــرة للرياضــة 
الفلسطينية لما تحمله من رسائل هادفة من شأنها أن ُتساهم 
خاصــة المقــروء. وأكــد أن الرياضيــة هــي مفخــرة للرياضــة 

في تطوير الرياضة. 

أرشيف رياضي
ولفــت فتحي أبو العال رئيــس لجنة التطوير بإتحــاد الكرة إلى 

أرشيف رياضي
ولفــت فتحي أبو العال رئيــس لجنة التطوير بإتحــاد الكرة إلى 

أرشيف رياضي

ضــرورة االهتمام بكل المواضيــع الخاصة في األندية والتطرق 
ولفــت فتحي أبو العال رئيــس لجنة التطوير بإتحــاد الكرة إلى 
ضــرورة االهتمام بكل المواضيــع الخاصة في األندية والتطرق 
ولفــت فتحي أبو العال رئيــس لجنة التطوير بإتحــاد الكرة إلى 

إليهــا مهنيــا، متمنيــا دعــم الرياضيــة مــن أجل اســتمرارها 
ضــرورة االهتمام بكل المواضيــع الخاصة في األندية والتطرق 
إليهــا مهنيــا، متمنيــا دعــم الرياضيــة مــن أجل اســتمرارها 
ضــرورة االهتمام بكل المواضيــع الخاصة في األندية والتطرق 

وتطويرها.
وأكد أبو العال أن الصحافة المقروءة تمثل أرشيفا لكل المسابقات 

واألحداث الرياضية.
وناقش وفد اإلتحاد وطاقم تحرير الرياضية العديد من القضايا 
الرياضيــة ودور اإلعالم فــي أن يكون منبــرا لتوجيه الجماهير 
ومســاعدة اإلتحاد في توعيتهم، والتطرق بمهنية إلى القضايا 

التي تؤثر سلبيا على البطوالت.
في نهاية اللقاء قدم إتحاد الكرة درعه للرياضية ممثلة برئيس 

مجلس إدارتها.

رؤية فنية (2)
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الرياضية- مصطفى جبر:
اقتنص فريــق الجمعية اإلســالمية “3” نقاط غالية 
من بين أنياب خدمات رفح على أرضه، وارتقى إثرها 
مباشــرة إلى المركز الثانــي بـ”22” نقطــة، وتراجع 

الخدمات للمركز الثامن بـ”17”. 
رؤية فنية نستعرض خاللها أسباب الفوز والخسارة.

1. الســيطرة ال تكفي: فرض خدمات رفح ســيطرته 
واســتحوذ على الكرة فــي الشــوط األول، ولكنه لم 
1. الســيطرة ال تكفي: فرض خدمات رفح ســيطرته 
واســتحوذ على الكرة فــي الشــوط األول، ولكنه لم 
1. الســيطرة ال تكفي: فرض خدمات رفح ســيطرته 

يترجم الفرص إلى أهداف.
واســتحوذ على الكرة فــي الشــوط األول، ولكنه لم 

يترجم الفرص إلى أهداف.
واســتحوذ على الكرة فــي الشــوط األول، ولكنه لم 

2. التكتــل الدفاعي: أثبت الجمعية أنه أقوى دفاعات 
الــدوري بـــ”6” أهــداف، وظهــر ذلــك واضحــا خالل 
2. التكتــل الدفاعي: أثبت الجمعية أنه أقوى دفاعات 
الــدوري بـــ”6” أهــداف، وظهــر ذلــك واضحــا خالل 
2. التكتــل الدفاعي: أثبت الجمعية أنه أقوى دفاعات 

المباراة.المباراة.

3.اســتغالل الفــرص: اســتغل الجمعية اإلســالمية 
فرصه بمثالية واستطاع أن يسجل هدف المباراة من 

ثاني فرصة له، بعكس الخدمات.
4. تعليمات المدربين: ظهرت تعليمات المدربين في 
الشــوط الثاني ولكنها كانت لمصلحة الجمعية الذي 
حســن أداءه وعمل على إغالق المساحات خاصة في 
الشــوط الثاني ولكنها كانت لمصلحة الجمعية الذي 
حســن أداءه وعمل على إغالق المساحات خاصة في 
الشــوط الثاني ولكنها كانت لمصلحة الجمعية الذي 

منتصف الملعب، ما انعكس سلبيا على الخدمات.
5. التبديالت: أجرى كال الفريقين تبديلين في الشوط 
الثانــي ولكــن الخدمات لم يســتفد منهمــا بعكس 
الجمعية الــذي قلب موازين اللقاء بهمــا بعد القراءة 

المميزة من مدربه نعيم سالمة لمجريات اللقاء.
6. الروح المعنوية: أظهر الجمعية اإلســالمية رغبته 6. الروح المعنوية: أظهر الجمعية اإلســالمية رغبته 

الجامحــة في الفــوز من خالل 
األداء الرجولي، والروح المعنوية 
الجامحــة في الفــوز من خالل 

األداء الرجولي، والروح المعنوية 
الجامحــة في الفــوز من خالل 

العاليــة التي طغت على العبيه 
وكانت أحد أبرز أسباب الفوز.

العاليــة التي طغت على العبيه 
وكانت أحد أبرز أسباب الفوز.

العاليــة التي طغت على العبيه 

اللقــاء: شــكل هــدف  7. هــدف 
اللقاء الوحيــد للجمعيــة نقطة تحول 

في المباراة، وتأثــر الخدمات معنويا 
ولعــب تحــت الضغــط وهــو غير 

معتــاد لذلــك، فــي حيــن أخــذ 
الجمعية دفعــة معنوية  العبــو 

واســتطاعوا أن يحافظــوا علــى 
النتيجة إلى آخر دقيقة.النتيجة إلى آخر دقيقة.
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بعــد الزوبعــة التــي أثارهــا قــادة دولــة 
االحتــالل ضد أنصار فريق اتحاد ســخنين 
والتحريض األرعن ضدهم بسبب رفعهم 
للعلــم الفلســطيني فــي مدرجات اســتاد 
الدوحــة فــي ســخنين، انتشــرت ظاهرة 
رفــع العلــم لتطــال الكثير مــن المالعب 
العربيــة، فانضــم إلى جوقــة المحرضين 
اإلعالم الصهيوني بشــكل عــام واإلعالم 
الرياضي بشــكل خاص، وبلغت التحليالت 
حد التحريض بهــدر دم المواطنين العرب 
الفلسطينيين فيما يسمى بالداخل، فمنهم 
من طالب بإبعاد الفرق العربية عن الدوري 
اإلســرائيلي، ومنهــم من طالــب باعتقال 
من ُيقدم على رفــع العلم، وهذا ما حصل 
يوم الســبت األخير، حيث تم اعتقال ثالثة 
شبان من منطقة سخنين بتهمة التحريض 
ضــد الكيــان الصهيونــي، أحــد المحللين 
الرياضيين ذهب بعيدا في تحليالته وبات 
يــرى باللــون األخضــر خطــرا داهما على 
كيانه، فعندما رأى العلم األخضر منقوش 
عليه: ال اله إال اهللا محمد رســول اهللا، صاح 
بأعلــى صوتــه: “ها هم العــرب يّصعدون 
مــن خطواتهم ويرفعــون علم حماس في 
المدرجــات”، فرد عليه آخــر بالقول: ليس 
بعيــدا أن نرى علم حــزب اهللا في مدرجات 
الفرق العربية. المأفون ليبرمان، وهو وزير 
خارجيــة االحتالل بث ســموم حقده وقال: 
فليذهبوا إلى نابلس أو غزة، باإلشــارة إلى 
الفرق العربية، ذلك ألنهم جسم غريب في 
جسد الدولة، وهو يدري بان السرطان في 
الشرق الوسط هي دولة االحتالل الغاصبة 
التي اغتصبت ارض فلسطين وأقام دولته 
على ارض عربية وهــو غير المرغوب فيه 
وعليه أن يرحل. ليبرمان جاء في ســنوات 
السبعين من روسيا البيضاء وحتى اليوم ال 
يتقن (اللغة العبرية)، ولكن من المؤســف 
أن يصمت أعضاء الكنيست العرب ورؤساء 
الســلطات المحليــة العربيــة علــى هــذه 
التصريحات المســمومة، ال بــل أن يطالب 
البعض منهــم بالكف عن رفــع العلم في 
مدرجــات المالعــب، ويكتفــون بالشــجب 
واالستنكار لتمزيق القرآن الكريم من قبل 
أنصــار بيتار القدس. وخالصــة األمر إنني 
علــى يقين بأنه بات من الملح االنســحاب 
مــن دوري االحتــالل، وبات مــن الضروري 
انتقال الالعبين العرب الفلسطينيين للعب 
في الدوري الفلسطيني، وبات من المهم أن 
نرفع فوق كل بيت وتلة العلم الفلسطيني، 
ليس لتأكيد فلســطينيتنا بل للتأكيد لكل 
من تسول له نفســه العبث بفلسطينيتنا، 
لنؤكد بأننا فلسطينيون حتى النخاع، وأننا 
ال نطالــب بدولة ضمن حــدود عام 67 بل 
على كامــل التراب الفلســطيني، وإذا أراد 
اليهــود العيش معنا علــى أرضنا فليقبلوا 
بحكم عربي فلســطيني. لن نسقط الراية 
الفلســطينية من أيدينا وســتبقى ترفرف 
فوق أســطح منازلنا وفوق تاللنا وفي كل 
بقعــة من هذه األرض الطاهــرة، ولينتحر 
المحرضــون ليموتــوا فــي حقدهــم، لن 
يســتطيع احد فــي الدنيا مهمــا كان جبارا 
نزع اليقين منا، فاليقين هو أن هذا الكيان 
إلــى زوال، وان الحق ســيعود إلى أصحابه 
وليذهــب كل مــن ال يؤمــن بذلــك إلــى 

الجحيم.   

لن نسقط 
الراية 

الفلسطينية



11 األربعاء 07 ربيع األول  1435هـ   08  يناير  2014  

أخبار

بالفلسطيني

سعيد حسنين

اتحاد الكرة في ضيافة الصحيفة

غزة- الرياضية 
اســتقبلت صحيفة الرياضية داخل مقرها فــي مدينة غزة وفد 
اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وذلك لتقديم التهنئة للصحيفة 
األسبوعية بعد مرور “13” عددا على إصدارها، ومناقشة العديد 
اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وذلك لتقديم التهنئة للصحيفة 
األسبوعية بعد مرور “13” عددا على إصدارها، ومناقشة العديد 
اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وذلك لتقديم التهنئة للصحيفة 

من القضايا الرياضية واإلعالمية الشائعة على الساحة الرياضية.
وضم الوفد إبراهيم أبو سليم نائب رئيس إتحاد الكرة، وأعضاء 
اإلتحاد فتحي أبو العال، ويوســف صرصــور ومحمد الدلو وعمرو 
العماوي وســعد حاكورة ومحمد العمصي األمين العام لإلتحاد، 
اإلتحاد فتحي أبو العال، ويوســف صرصــور ومحمد الدلو وعمرو 
العماوي وســعد حاكورة ومحمد العمصي األمين العام لإلتحاد، 
اإلتحاد فتحي أبو العال، ويوســف صرصــور ومحمد الدلو وعمرو 

وكان فــي االســتقبال نعمــان اشــتيوي رئيــس مجلــس إدارة 
الصحيفة، وعاهد فروانة مدير التحرير وطاقم “الرياضية”.

منبر حر
ورحب نعمــان اشــتيوي رئيــس مجلــس إدارة الصحيفة بوفد 
اإلتحاد، مهنئًا الوســط الرياضي بالعام الجديــد الذي تمنى أن 
ورحب نعمــان اشــتيوي رئيــس مجلــس إدارة الصحيفة بوفد 
اإلتحاد، مهنئًا الوســط الرياضي بالعام الجديــد الذي تمنى أن 
ورحب نعمــان اشــتيوي رئيــس مجلــس إدارة الصحيفة بوفد 

يكون عام اإلنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والدولي.
وأشــاد اشــتيوي باإلنجازات الكبيــرة التي يقدمهــا اإلتحاد بعد 

يكون عام اإلنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والدولي.
وأشــاد اشــتيوي باإلنجازات الكبيــرة التي يقدمهــا اإلتحاد بعد 

يكون عام اإلنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والدولي.

انتخابه خاصة هذا الموســم، مؤكدا أن الجريدة ســتكون منبرا 
وأشــاد اشــتيوي باإلنجازات الكبيــرة التي يقدمهــا اإلتحاد بعد 
انتخابه خاصة هذا الموســم، مؤكدا أن الجريدة ســتكون منبرا 
وأشــاد اشــتيوي باإلنجازات الكبيــرة التي يقدمهــا اإلتحاد بعد 

حرا للوســط الرياضي، معربا عن اســتعداد الصحيفة لنشر كل 
المواد اإلعالمية الصادرة عن اإلتحاد.

إضافة نوعيةإضافة نوعية
من جانبه أشــاد إبراهيم أبو ســليم بصحيفة الرياضية، مشيرامن جانبه أشــاد إبراهيم أبو ســليم بصحيفة الرياضية، مشيرًا 

إضافة نوعية
من جانبه أشــاد إبراهيم أبو ســليم بصحيفة الرياضية، مشيرًا 

إضافة نوعيةإضافة نوعية
من جانبه أشــاد إبراهيم أبو ســليم بصحيفة الرياضية، مشيرًا 

إضافة نوعية

إلى أنها إضافة نوعية على اإلعالم الرياضي لما تقدمه من مواد 
مميــزة تختلف عن باقي الوســائل، متمنيــًا أن تكون الصحيفة 
إلى أنها إضافة نوعية على اإلعالم الرياضي لما تقدمه من مواد 
مميــزة تختلف عن باقي الوســائل، متمنيــًا أن تكون الصحيفة 
إلى أنها إضافة نوعية على اإلعالم الرياضي لما تقدمه من مواد 

منبرًا لتوجيه الجماهير الرياضية نحو الثقافة الكروية الصحيحة.
مميــزة تختلف عن باقي الوســائل، متمنيــًا أن تكون الصحيفة 
منبرًا لتوجيه الجماهير الرياضية نحو الثقافة الكروية الصحيحة.

مميــزة تختلف عن باقي الوســائل، متمنيــًا أن تكون الصحيفة 

وقدم أبو ســليم تهنئته ألســرة الرياضية، متمنيًا االستمرارية 
منبرًا لتوجيه الجماهير الرياضية نحو الثقافة الكروية الصحيحة.
وقدم أبو ســليم تهنئته ألســرة الرياضية، متمنيًا االستمرارية 
منبرًا لتوجيه الجماهير الرياضية نحو الثقافة الكروية الصحيحة.

والتقــدم على صعيد اإلعالم الرياضي، مشــيرًا إلى أن الجريدة 
وقدم أبو ســليم تهنئته ألســرة الرياضية، متمنيًا االستمرارية 
والتقــدم على صعيد اإلعالم الرياضي، مشــيرًا إلى أن الجريدة 
وقدم أبو ســليم تهنئته ألســرة الرياضية، متمنيًا االستمرارية 

انطلقت بشكل مميز وفرضت نفسها بقوة في الوسط اإلعالمي 
رغم الظروف الصعبة التي أحاطت انطالقتها.

انطلقت بشكل مميز وفرضت نفسها بقوة في الوسط اإلعالمي 
رغم الظروف الصعبة التي أحاطت انطالقتها.

انطلقت بشكل مميز وفرضت نفسها بقوة في الوسط اإلعالمي 

الوسائل المتاحة
وأكد عمرو العماوي عضو إتحاد الكرة أهمية الصحفي الرياضي 

الوسائل المتاحة
وأكد عمرو العماوي عضو إتحاد الكرة أهمية الصحفي الرياضي 

الوسائل المتاحة

لمــا يواجهه من صعوبــة كبيرة في عمله، فــي ظل عدم توفر 
اإلمكانات والوسائل المتاحة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم 
بهــا “الرياضيــة” في تغطيــة كل الفعاليــات الرياضية المحلية 

وتقديمها برقي إلى الوسط الرياضي.

مفخرة إعالمية
بدوره أشــاد ســعد حاكورة عضو إتحاد الكرة باالنطالقة القوية 

مفخرة إعالمية
بدوره أشــاد ســعد حاكورة عضو إتحاد الكرة باالنطالقة القوية 

مفخرة إعالمية

للصحيفة، الفتا إلى أنها شكلت إضافة نوعية لإلعالم الرياضي للصحيفة، الفتا إلى أنها شكلت إضافة نوعية لإلعالم الرياضي 
خاصــة المقــروء. وأكــد أن الرياضيــة هــي مفخــرة للرياضــة 
للصحيفة، الفتا إلى أنها شكلت إضافة نوعية لإلعالم الرياضي 
خاصــة المقــروء. وأكــد أن الرياضيــة هــي مفخــرة للرياضــة 
للصحيفة، الفتا إلى أنها شكلت إضافة نوعية لإلعالم الرياضي 

الفلسطينية لما تحمله من رسائل هادفة من شأنها أن ُتساهم 
خاصــة المقــروء. وأكــد أن الرياضيــة هــي مفخــرة للرياضــة 
الفلسطينية لما تحمله من رسائل هادفة من شأنها أن ُتساهم 
خاصــة المقــروء. وأكــد أن الرياضيــة هــي مفخــرة للرياضــة 

في تطوير الرياضة. 

أرشيف رياضي
ولفــت فتحي أبو العال رئيــس لجنة التطوير بإتحــاد الكرة إلى 

أرشيف رياضي
ولفــت فتحي أبو العال رئيــس لجنة التطوير بإتحــاد الكرة إلى 

أرشيف رياضي

ضــرورة االهتمام بكل المواضيــع الخاصة في األندية والتطرق 
ولفــت فتحي أبو العال رئيــس لجنة التطوير بإتحــاد الكرة إلى 
ضــرورة االهتمام بكل المواضيــع الخاصة في األندية والتطرق 
ولفــت فتحي أبو العال رئيــس لجنة التطوير بإتحــاد الكرة إلى 

إليهــا مهنيــا، متمنيــا دعــم الرياضيــة مــن أجل اســتمرارها 
ضــرورة االهتمام بكل المواضيــع الخاصة في األندية والتطرق 
إليهــا مهنيــا، متمنيــا دعــم الرياضيــة مــن أجل اســتمرارها 
ضــرورة االهتمام بكل المواضيــع الخاصة في األندية والتطرق 

وتطويرها.
وأكد أبو العال أن الصحافة المقروءة تمثل أرشيفا لكل المسابقات 

واألحداث الرياضية.
وناقش وفد اإلتحاد وطاقم تحرير الرياضية العديد من القضايا 
الرياضيــة ودور اإلعالم فــي أن يكون منبــرا لتوجيه الجماهير 
ومســاعدة اإلتحاد في توعيتهم، والتطرق بمهنية إلى القضايا 

التي تؤثر سلبيا على البطوالت.
في نهاية اللقاء قدم إتحاد الكرة درعه للرياضية ممثلة برئيس 

مجلس إدارتها.

رؤية فنية (2)
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الرياضية- مصطفى جبر:
اقتنص فريــق الجمعية اإلســالمية “3” نقاط غالية 
من بين أنياب خدمات رفح على أرضه، وارتقى إثرها 
مباشــرة إلى المركز الثانــي بـ”22” نقطــة، وتراجع 

الخدمات للمركز الثامن بـ”17”. 
رؤية فنية نستعرض خاللها أسباب الفوز والخسارة.

1. الســيطرة ال تكفي: فرض خدمات رفح ســيطرته 
واســتحوذ على الكرة فــي الشــوط األول، ولكنه لم 
1. الســيطرة ال تكفي: فرض خدمات رفح ســيطرته 
واســتحوذ على الكرة فــي الشــوط األول، ولكنه لم 
1. الســيطرة ال تكفي: فرض خدمات رفح ســيطرته 

يترجم الفرص إلى أهداف.
واســتحوذ على الكرة فــي الشــوط األول، ولكنه لم 

يترجم الفرص إلى أهداف.
واســتحوذ على الكرة فــي الشــوط األول، ولكنه لم 

2. التكتــل الدفاعي: أثبت الجمعية أنه أقوى دفاعات 
الــدوري بـــ”6” أهــداف، وظهــر ذلــك واضحــا خالل 
2. التكتــل الدفاعي: أثبت الجمعية أنه أقوى دفاعات 
الــدوري بـــ”6” أهــداف، وظهــر ذلــك واضحــا خالل 
2. التكتــل الدفاعي: أثبت الجمعية أنه أقوى دفاعات 

المباراة.المباراة.

3.اســتغالل الفــرص: اســتغل الجمعية اإلســالمية 
فرصه بمثالية واستطاع أن يسجل هدف المباراة من 

ثاني فرصة له، بعكس الخدمات.
4. تعليمات المدربين: ظهرت تعليمات المدربين في 
الشــوط الثاني ولكنها كانت لمصلحة الجمعية الذي 
حســن أداءه وعمل على إغالق المساحات خاصة في 
الشــوط الثاني ولكنها كانت لمصلحة الجمعية الذي 
حســن أداءه وعمل على إغالق المساحات خاصة في 
الشــوط الثاني ولكنها كانت لمصلحة الجمعية الذي 

منتصف الملعب، ما انعكس سلبيا على الخدمات.
5. التبديالت: أجرى كال الفريقين تبديلين في الشوط 
الثانــي ولكــن الخدمات لم يســتفد منهمــا بعكس 
الجمعية الــذي قلب موازين اللقاء بهمــا بعد القراءة 

المميزة من مدربه نعيم سالمة لمجريات اللقاء.
6. الروح المعنوية: أظهر الجمعية اإلســالمية رغبته 6. الروح المعنوية: أظهر الجمعية اإلســالمية رغبته 

الجامحــة في الفــوز من خالل 
األداء الرجولي، والروح المعنوية 
الجامحــة في الفــوز من خالل 

األداء الرجولي، والروح المعنوية 
الجامحــة في الفــوز من خالل 

العاليــة التي طغت على العبيه 
وكانت أحد أبرز أسباب الفوز.

العاليــة التي طغت على العبيه 
وكانت أحد أبرز أسباب الفوز.

العاليــة التي طغت على العبيه 

اللقــاء: شــكل هــدف  7. هــدف 
اللقاء الوحيــد للجمعيــة نقطة تحول 

في المباراة، وتأثــر الخدمات معنويا 
ولعــب تحــت الضغــط وهــو غير 

معتــاد لذلــك، فــي حيــن أخــذ 
الجمعية دفعــة معنوية  العبــو 

واســتطاعوا أن يحافظــوا علــى 
النتيجة إلى آخر دقيقة.النتيجة إلى آخر دقيقة.
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بعــد الزوبعــة التــي أثارهــا قــادة دولــة 
االحتــالل ضد أنصار فريق اتحاد ســخنين 
والتحريض األرعن ضدهم بسبب رفعهم 
للعلــم الفلســطيني فــي مدرجات اســتاد 
الدوحــة فــي ســخنين، انتشــرت ظاهرة 
رفــع العلــم لتطــال الكثير مــن المالعب 
العربيــة، فانضــم إلى جوقــة المحرضين 
اإلعالم الصهيوني بشــكل عــام واإلعالم 
الرياضي بشــكل خاص، وبلغت التحليالت 
حد التحريض بهــدر دم المواطنين العرب 
الفلسطينيين فيما يسمى بالداخل، فمنهم 
من طالب بإبعاد الفرق العربية عن الدوري 
اإلســرائيلي، ومنهــم من طالــب باعتقال 
من ُيقدم على رفــع العلم، وهذا ما حصل 
يوم الســبت األخير، حيث تم اعتقال ثالثة 
شبان من منطقة سخنين بتهمة التحريض 
ضــد الكيــان الصهيونــي، أحــد المحللين 
الرياضيين ذهب بعيدا في تحليالته وبات 
يــرى باللــون األخضــر خطــرا داهما على 
كيانه، فعندما رأى العلم األخضر منقوش 
عليه: ال اله إال اهللا محمد رســول اهللا، صاح 
بأعلــى صوتــه: “ها هم العــرب يّصعدون 
مــن خطواتهم ويرفعــون علم حماس في 
المدرجــات”، فرد عليه آخــر بالقول: ليس 
بعيــدا أن نرى علم حــزب اهللا في مدرجات 
الفرق العربية. المأفون ليبرمان، وهو وزير 
خارجيــة االحتالل بث ســموم حقده وقال: 
فليذهبوا إلى نابلس أو غزة، باإلشــارة إلى 
الفرق العربية، ذلك ألنهم جسم غريب في 
جسد الدولة، وهو يدري بان السرطان في 
الشرق الوسط هي دولة االحتالل الغاصبة 
التي اغتصبت ارض فلسطين وأقام دولته 
على ارض عربية وهــو غير المرغوب فيه 
وعليه أن يرحل. ليبرمان جاء في ســنوات 
السبعين من روسيا البيضاء وحتى اليوم ال 
يتقن (اللغة العبرية)، ولكن من المؤســف 
أن يصمت أعضاء الكنيست العرب ورؤساء 
الســلطات المحليــة العربيــة علــى هــذه 
التصريحات المســمومة، ال بــل أن يطالب 
البعض منهــم بالكف عن رفــع العلم في 
مدرجــات المالعــب، ويكتفــون بالشــجب 
واالستنكار لتمزيق القرآن الكريم من قبل 
أنصــار بيتار القدس. وخالصــة األمر إنني 
علــى يقين بأنه بات من الملح االنســحاب 
مــن دوري االحتــالل، وبات مــن الضروري 
انتقال الالعبين العرب الفلسطينيين للعب 
في الدوري الفلسطيني، وبات من المهم أن 
نرفع فوق كل بيت وتلة العلم الفلسطيني، 
ليس لتأكيد فلســطينيتنا بل للتأكيد لكل 
من تسول له نفســه العبث بفلسطينيتنا، 
لنؤكد بأننا فلسطينيون حتى النخاع، وأننا 
ال نطالــب بدولة ضمن حــدود عام 67 بل 
على كامــل التراب الفلســطيني، وإذا أراد 
اليهــود العيش معنا علــى أرضنا فليقبلوا 
بحكم عربي فلســطيني. لن نسقط الراية 
الفلســطينية من أيدينا وســتبقى ترفرف 
فوق أســطح منازلنا وفوق تاللنا وفي كل 
بقعــة من هذه األرض الطاهــرة، ولينتحر 
المحرضــون ليموتــوا فــي حقدهــم، لن 
يســتطيع احد فــي الدنيا مهمــا كان جبارا 
نزع اليقين منا، فاليقين هو أن هذا الكيان 
إلــى زوال، وان الحق ســيعود إلى أصحابه 
وليذهــب كل مــن ال يؤمــن بذلــك إلــى 

الجحيم.   

لن نسقط 
الراية 

الفلسطينية
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كل األلعاب

الرياضية - محمد عدوان

أكد بهاء الدين العشــي أمين ســر اتحاد رفع األثقال أن االتحاد حقق 

العديد مــن اإلنجازات على المســتوى المحلي والدولــي في أقل من 

سنة على تعيينه. وقد أقام االتحاد الجديد برئاسة عزام الشوا بطولة 

محلية ألول مرة على مستوى عال من الترتيب والتنظيم وهي بطولة 

كأس القطــاع، ووصل عدد الالعبين المشــاركين فيها إلى 41 العبا، 

وحصل االتحاد على عضوية المكتب التنفيذي في اتحاد غرب آســيا، 

وقام بعمل أرشفة كاملة لألندية والالعبين وضبط أمورهم اإلدارية، 

والمشاركة في البطولة العربية اآلسيوية لرفع األثقال في الدوحة إلى 

جانب حصول فلسطين على المركز العاشر.

وأضاف العشــي في حديث مع “الرياضيــة” أن هذه االنجازات تحققت 

بالرغــم من ضعــف اإلمكانات المتوافرة وقلة المعــدات الالزمة لهذه 

الرياضــة، إلــى جانــب ضعف الدعــم المــادي والمعنوي مــن اللجنة 

األولمبيــة، واعتمــاد معظــم الالعبيــن وكذلك أعضــاء االتحاد على 
مجهوداتهم الذاتية.

وقــال العشــي إن لعبة رفع األثقــال كباقي األلعــاب الفردية ال تلقى 

أي اهتمام من الجهات الداعمة، رغم أنها رفعت اســم فلســطين في 

المحافل والمشــاركات الدولية، وكذلــك ال تلقى اهتماما من األندية، 

فــال يوجد فــي القطاع ســوى ثالثــة أندية تمــارس هــذه الرياضة 

وهي غــزة الرياضي والنصــر العربي وفلســطين الرياضي، مضيفا: 

“في الماضي كانت هذه اللعبة أكثر نشــاطا، ولكن بســبب الخالفات 

السياســية والوضع االقتصادي الصعب تراجعت المشاركات الخارجية 

وال يجد الالعب أي جدوى من ممارسة هذه اللعبة”.  

ودعــا العشــي إلي ضــرورة اهتمام األنديــة واحتضانهــا رياضة رفع 

األثقــال، وكذلك توفير المعدات الالزمة، موضحــا أنه ال بد أن يكون 

هنــاك دور لإلعالم في تســليط الضــوء على هــذه الرياضة وباقي 

األلعاب الفردية، ألنه إن لم تتم رعايتها ستذبل وستؤول إلى مستقبل 

غامض، فالرياضــات الفردية زهرة تحتاج رعايــة جيدة، فيجب على 

األندية التي تخصص جزءا من دعمها الكبير لكرة القدم أن تتوجه به 

إلى دعم الرياضات الفردية.

غزة- الرياضية
تصدر نادي المجمع اإلســالمي دوري كرة الطاولة بعد انتهاء مباريات األســبوع الثامن بعد 
فوزه على شباب خان يونس. مباراة المجمع و شباب خان يونس كانت أقوى لقاءات األسبوع، 
واستطاع المجمع الفوز على نادي شباب خان يونس 3-1 في صالة نادي شباب خان  يونس.

جاء اللقاء القوي والصعب بين بطل القطاع الالعب حاتم وادي والوصيف الالعب يسري أبو 
سيف، واستطاع أبو سيف الفوز على حاتم وادي 1-3 .

غزة - الرياضية
واصلــت بطولــة “مــرج الزهــور” إقالعها في 
منافسات األســبوع الثالث من الدوري الممتاز 
واصلــت بطولــة “مــرج الزهــور” إقالعها في 
منافسات األســبوع الثالث من الدوري الممتاز 
واصلــت بطولــة “مــرج الزهــور” إقالعها في 

للكرة الطائرة بأربعة لقاءات على صالة الشهيد 
منافسات األســبوع الثالث من الدوري الممتاز 
للكرة الطائرة بأربعة لقاءات على صالة الشهيد 
منافسات األســبوع الثالث من الدوري الممتاز 

سعد صايل بمدينة غزة.
واستثمر خدمات جباليا عدم لعب شقيقه شباب 
جباليا في هــذه المرحلة ليتربــع على صدارة 
الترتيــب بعــد فوزه علــى المجمع اإلســالمي 
 (19/25) نتائجهــا  جــاءت  أشــواط  بثالثــة 
الترتيــب بعــد فوزه علــى المجمع اإلســالمي 
 (19/25) نتائجهــا  جــاءت  أشــواط  بثالثــة 
الترتيــب بعــد فوزه علــى المجمع اإلســالمي 

و(20/25) و(19/25 )، ليصبح رصيده 9 نقاط 
متربعًا على صدارة الــدوري. وواصل الجمعية 
و(20/25) و(19/25 )، ليصبح رصيده 9 نقاط 
متربعًا على صدارة الــدوري. وواصل الجمعية 
و(20/25) و(19/25 )، ليصبح رصيده 9 نقاط 

اإلســالمية انطالقته بفوزه علــى بيت حانون 
الرياضي بثالثة أشواط جاءت نتائجها (14/25) 

و (21/25) و(9/25 )، ليصبــح رصيده 6 نقاط، 
وعاد اتحاد الشجاعية لسكة االنتصارات بفوزه 
على األهلي بثالثة أشواط مقابل شوط، وفاز 
الشجاعية في الشــوط األول (17/25) وتعادل 
على األهلي بثالثة أشواط مقابل شوط، وفاز 
الشجاعية في الشــوط األول (17/25) وتعادل 
على األهلي بثالثة أشواط مقابل شوط، وفاز 

المجمــع في الشــوط الثانــي (22/25) ثم فاز 
الشجاعية في الشــوط األول (17/25) وتعادل 
المجمــع في الشــوط الثانــي (22/25) ثم فاز 
الشجاعية في الشــوط األول (17/25) وتعادل 

الشــجاعية في الشوط الثالث والرابع (17/25) 
المجمــع في الشــوط الثانــي (22/25) ثم فاز 
الشــجاعية في الشوط الثالث والرابع (17/25) 
المجمــع في الشــوط الثانــي (22/25) ثم فاز 

و (19/25) ليحســم المباراة ويقتنص 3 نقاط 
الشــجاعية في الشوط الثالث والرابع (17/25) 
و (19/25) ليحســم المباراة ويقتنص 3 نقاط 
الشــجاعية في الشوط الثالث والرابع (17/25) 

غالية، ليصبح رصيده 6 نقاط. 
وفاز شــباب بيــت الهيا على األمــل الرياضي 
بثالثة أشــواط جــاءت نتائجهــا لمصلحة بيت 
وفاز شــباب بيــت الهيا على األمــل الرياضي 
بثالثة أشــواط جــاءت نتائجهــا لمصلحة بيت 
وفاز شــباب بيــت الهيا على األمــل الرياضي 

الهيا (15/25) و (25/27) و (19/25) ليحســم 
المباراة ويقتنص 3 نقاط غالية.

بيت لحم - الرياضية
 توج فريق دالسال القدس بكأس فلسطين لكرة السلة بعد 
فوزه على أرثوذكســي رام اهللا بنتيجة 74-71، في المباراة 
النهائية التي جمعتهما على صالة العمل الكاثوليكي في بيت 
لحم. واستطاع سري عامر قيادة فريقه دالسال للفوز باللقب 
عندما كانت المباراة تتجه لوقت إضافي، فدون اسمه بأحرف من 

ذهــب بثالثية قبل النهايــة بثالث ثوان.   المباراة لم ترتق لمســتوى 
نهائــي في ظل الشــد العصبــي وغيــاب التركيز خاصة فــي الربعين 
األوليــن، قبل الدخول في األجواء وارتفاع منســوب األداء والفنيات من 
الالعبين، لتحمل معها اإلثارة تحديدا في الربع األخير الذي حسمت فيه 
النتيجة. حكم المباراة للساحة عنان ضراغمه وعقل مفلح، وللتسجيل 

فؤاد كنعان، ميقاتي جوزيف حزبون و24 ثانية جوني حزبون.
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الرياضية- إسالم سالمةالرياضية- إسالم سالمة
أصبح أحمد أبو مطر بطال في رياضة المالكمة بعد ممارســتها لثالثة شهور أصبح أحمد أبو مطر بطال في رياضة المالكمة بعد ممارســتها لثالثة شهور أصبح أحمد أبو مطر بطال في رياضة المالكمة بعد ممارســتها لثالثة شهور أصبح أحمد أبو مطر بطال في رياضة المالكمة بعد ممارســتها لثالثة شهور 

الرياضية- إسالم سالمة
أصبح أحمد أبو مطر بطال في رياضة المالكمة بعد ممارســتها لثالثة شهور 

الرياضية- إسالم سالمةالرياضية- إسالم سالمة
أصبح أحمد أبو مطر بطال في رياضة المالكمة بعد ممارســتها لثالثة شهور 

الرياضية- إسالم سالمة

فقط، وقد بدأ حياته الرياضية بالتدرب في النادي األهلي الفلســطيني على فقط، وقد بدأ حياته الرياضية بالتدرب في النادي األهلي الفلســطيني على 
أصبح أحمد أبو مطر بطال في رياضة المالكمة بعد ممارســتها لثالثة شهور 
فقط، وقد بدأ حياته الرياضية بالتدرب في النادي األهلي الفلســطيني على 
أصبح أحمد أبو مطر بطال في رياضة المالكمة بعد ممارســتها لثالثة شهور أصبح أحمد أبو مطر بطال في رياضة المالكمة بعد ممارســتها لثالثة شهور 
فقط، وقد بدأ حياته الرياضية بالتدرب في النادي األهلي الفلســطيني على 
أصبح أحمد أبو مطر بطال في رياضة المالكمة بعد ممارســتها لثالثة شهور 

يدي محمود ســرور وحمادة الشــيخ خليل، اللذين رأيا فيه القدرة على النجاح 
فقط، وقد بدأ حياته الرياضية بالتدرب في النادي األهلي الفلســطيني على 
يدي محمود ســرور وحمادة الشــيخ خليل، اللذين رأيا فيه القدرة على النجاح 
فقط، وقد بدأ حياته الرياضية بالتدرب في النادي األهلي الفلســطيني على 

في رياضة المالكمة، وبعد 3 شــهور مــن التدريب خاض لقاء وديا بينه وبين 
بطــل نادي غزة الرياضي للوزن الثقيــل +91 وانتهى اللقاء بعد قرار الحكم 
بالتعادل.  اشــترك في بطولة فلســطين عام2011 ألندية قطــاع غزة وحاز 
بطــل نادي غزة الرياضي للوزن الثقيــل +91 وانتهى اللقاء بعد قرار الحكم 
بالتعادل.  اشــترك في بطولة فلســطين عام2011 ألندية قطــاع غزة وحاز 
بطــل نادي غزة الرياضي للوزن الثقيــل +91 وانتهى اللقاء بعد قرار الحكم 

المركز األول. وخاض منافســات بطولة فلسطين ألندية القطاع التي أقيمت 
بالتعادل.  اشــترك في بطولة فلســطين عام2011 ألندية قطــاع غزة وحاز 
المركز األول. وخاض منافســات بطولة فلسطين ألندية القطاع التي أقيمت 
بالتعادل.  اشــترك في بطولة فلســطين عام2011 ألندية قطــاع غزة وحاز 

على صالة ســعد صايل وحاز المركز األول، وكانت البطولة األولى األغلى في 
المركز األول. وخاض منافســات بطولة فلسطين ألندية القطاع التي أقيمت 
على صالة ســعد صايل وحاز المركز األول، وكانت البطولة األولى األغلى في 
المركز األول. وخاض منافســات بطولة فلسطين ألندية القطاع التي أقيمت 

مشواره عندما حاز المركز األول وأفضل العب في بطولة األسرى التي أقيمت 
على صالة ســعد صايل وحاز المركز األول، وكانت البطولة األولى األغلى في 
مشواره عندما حاز المركز األول وأفضل العب في بطولة األسرى التي أقيمت 
على صالة ســعد صايل وحاز المركز األول، وكانت البطولة األولى األغلى في 

على صالة ســعد صايل.  وسيشــارك أبو مطر في بطولة النخبة التي ستقام 
مشواره عندما حاز المركز األول وأفضل العب في بطولة األسرى التي أقيمت 
على صالة ســعد صايل.  وسيشــارك أبو مطر في بطولة النخبة التي ستقام 
مشواره عندما حاز المركز األول وأفضل العب في بطولة األسرى التي أقيمت 

على مستوى قطاع غزة في الـ24 من شهر يناير الجاري.
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في نــزاع الصــدارة علــى الدوري 
اإلسباني يســتضيف نادي أتلتيكو 
مدريــد فريق برشــلونة في إطار 

الجولة الـ19

في إطار الجولة الـ21 من منافسات 
الدوري اإلنجليزي الممتاز يستضيف 
نــادي نيوكاســل يونايتــد فريــق 
المركز  مانشســتر ســيتي صاحب 

الثاني في قمة نارية.

ابتعد فريق يوفنتوس اإليطالي عن 
نادي روما بفارق 8  نقاط كاملة 
بعد فوزه على األخير بـ3  أهداف 
نظيفة لينفرد في الصدارة بعد 
المباراة التــي جمعتهما في إطار 

الجولة الـ18.

* مواعيد المباريات حسب توقيت فلسطين.
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الدوري اإلنجليزي الممتاز يستضيف 
نــادي نيوكاســل يونايتــد فريــق 
المركز  مانشســتر ســيتي صاحب 

الثاني في قمة نارية.

هناك العبــون يفرضون عليــك احترامهم حتى لو 
كانــوا من الفريــق المنافس، وهنــاك آخرون تجبر 
على أن تحبهم ألنهم يرتدون “تي شيرت فريقك”، 
ولكن بعض الالعبين يكسرون كل القواعد وال تجد 
أمامك إال أن تكرههم. من الصحيح أن لهم محبين، 

ولكنهم اكتسبوا أعداء أكثر.

قاتل أفريقيا
نبدأ هنا مع لويس سواريز قاتل آمال القارة السوداء 
كمــا يطلــق عليه بعضهــم في جماهيــر المنتخب 
الغانــي، فهو من قــام بإخراج الكــرة بيده من على 
خط المرمى، أثناء مبــاراة منتخب بالده (أوراغواي) 
أمام منتخب غانا في ربع نهائي كأس العالم 2010، 
ما تســبب في طــرده وضياع آمــال منتخب النجوم 

السود.

المشاغب
ال تخلو هــذه القائمة من الالعب المشــاغب ماريو 
بالوتيلــي الالعــب اإليطالي. هو شــخصية غريبة 
األطوار، فرغم مهاراته المميزة وبنيانه القوي فإنه 
لم ينجــح بعد، فهو صاحب تعليقــات غير مفهومة 
وتصرفــات أكثر دعوة للتســاؤل عن مدى ســالمة 

عقله. 

األموال
الظهير األيســر اإلنكليزي اشــلي كــول مكروه من 
معظــم جماهيــر إنكلتــرا بســبب حياتــه الكروية 
والشــخصية، فهو من ترك أرسنال بســهولة ذاهبًا 
معظــم جماهيــر إنكلتــرا بســبب حياتــه الكروية 
والشــخصية، فهو من ترك أرسنال بســهولة ذاهبًا 
معظــم جماهيــر إنكلتــرا بســبب حياتــه الكروية 

إلى تشيلســي عام 2006 بسبب عرض مادي كبير 
مــن البلوز، وهو أيضًا المعروف بعالقاته النســائية 
إلى تشيلســي عام 2006 بسبب عرض مادي كبير 
مــن البلوز، وهو أيضًا المعروف بعالقاته النســائية 
إلى تشيلســي عام 2006 بسبب عرض مادي كبير 

المتعددة التــي دفعت زوجته “شــيريل” لالنفصال 
عنه.

الخيانة
 ال ننســى زميله في الفريــق والمنتخب جون تيري 
والعنصريــة،  الوفــاء  وعــدم  بالخيانــة  المعــروف 
وهو صاحــب فضيحة كبــرى هزت أرجــاء المملكة 
البريطانية، عندما تم فضح عالقته بصديقة زميله 
“واين بريدج”، كما تم اتهامه في قضية رشــوة في 
نفس العام، وفي النهاية تم اتهامه بالعنصرية ضد 

أعضاء الفرق المنافسة. 

الدون
نعود فــي هذه القائمة لطرح اســم كبيــر آخر مكروه 
من الجماهير هو الدون البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
والعب ريــال مدريد اإلســباني وصاحــب الجماهيرية 
الواســعة والمعارضــة األوســع، نظــرا إلى شــخصيته 
المثيرة وطريقته في الغوص في الملعب التي ال تعجب 

الجماهير رغم كونه العبا مميزا. 
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الرياضية- محمد عدوان

المســتديرة هي من أكثر الرياضــات جنيا لألرباح، 
ولكن دورة حياتها قصيرة جدا، فالالعب المحظوظ 
من يســتمر في المالعب أكثر مــن 15  عاما، لذلك 
يتجه معظم الالعبين إلى البحث عن عمل آخر  في 
المجال الرياضي أو غيره، لذلك ليس من المستغرب 
أن يتجه بعضهم إلى فتح مشاريعهم الخاصة بهم.

عارض أزياء
كريســتيانو رونالــدو نجــم ريــال مدريد 

يســتعد  البرتغالــي  والمنتخــب 
للدخــول إلى عالــم الموضة من 

خالل طرح مجموعة أزياء داخلية مخصصة للشــباب 
والبالغيــن بالتعــاون مع شــركة جيبي إستكســتيل 
جروب” الدنماركية، ويقوم الالعب بنفســه بالترويج 

لمنتجات الشركة.

شركة اتصاالت
من جانب آخر الالعب الكاميروني صاموئيل إيتو نجم 
برشــلونة السابق وتشلســي الحالي رغم أنه ما زال 
يمارس اللعبة، فإنه اتجه إلى عالم األعمال من خالل 
إنشائه شركة اتصاالت في الكاميرون، احتلت في 
وقت قصير من إطالقها المركز الثالث، وتستمر 
شــركته في االزدهــار والتقــدم ووصل عدد 

مشتركيها إلى 50  ألف مشترك.

بائع خمور
أما نجم خط وسط برشــلونة والمنتخب اإلسباني 
اندرياس انيســتا قال في تصريحاتــه األخيرة إنه 
يســعى إلــى فتح مصنــع خمور خاص بــه، ويدير 
اآلن وفي أوقات إجازته مصنع الخمور الذي أقامته 
عائلته منذ سنتين، ويقوم الالعب بزيارة تامصنع 
مــن وقت آلخر ويشــرف على ســير العمل، وحجم 
اإلنتــاج والمصاريف واألرباح، كما يحرص انيســتا 

على التقاط الصور التذكارية مع العاملين.
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محمد عدوانمحمد عدوان

مــع اقتراب ســوق االنتقاالت الشــتوية 
مــن  العديــد  تســعى  (الميركاتــو)، 
األنديــة لتعزيــز صفوفهــا، وذلــك من 
أجل المنافســة علــى األلقــاب المحلية أجل المنافســة علــى األلقــاب المحلية 
واألوروبية، ويعاني فريق برشلونة منذ واألوروبية، ويعاني فريق برشلونة منذ 
حقبــة جوارديوال من خلل في خط ظهر 
الفريق (دفاعه)، ويسعى إلي العديد من الفريق (دفاعه)، ويسعى إلي العديد من 
التعاقــدات لتحســينه، ويعاني راموس 
العديد من المشكالت حاليا مع الريال قد 
تكون سببا في مغادرته البيت الملكي، تكون سببا في مغادرته البيت الملكي، 
والمطروح اســمه علــى طاولة انتقاالت والمطروح اســمه علــى طاولة انتقاالت 

الفريق الكتلوني.
فــي مبنــى إدارة نادي برشــلونة، يحل فــي مبنــى إدارة نادي برشــلونة، يحل 
النــادي  إدارة  علــى  ضيفــا  النــادي رامــوس  إدارة  علــى  ضيفــا  رامــوس 
الكتلوني، وفي اســتقباله كان روســيل الكتلوني، وفي اســتقباله كان روســيل 
بينهمــا هــذا  وحــدث  النــادي،  مالــك 

السيناريو.
روســيل: أهال بــك هنا يا رامــوس، أنا روســيل: أهال بــك هنا يا رامــوس، أنا 
ســعيد جــدا بلقائــك فــي إدارة نــادي 

برشلونة.
راموس : شكرا جزيال، وأنا سعيد أيضا، راموس : شكرا جزيال، وأنا سعيد أيضا، 

كيف أحوال النادي عندكم.
روســيل: إنها جيدة، أنت تعلم أننا منذ روســيل: إنها جيدة، أنت تعلم أننا منذ 
زمن نتمنى أن ترتدي زي فريقنا، فأنت زمن نتمنى أن ترتدي زي فريقنا، فأنت 
مــن أفضل مدافعي العالم، ونحن نعلم مــن أفضل مدافعي العالم، ونحن نعلم 
أنــك تعاني بعض المشــكالت مع إدارة 
نــادي ريال مدريد، ونســعى إلى ضمك نــادي ريال مدريد، ونســعى إلى ضمك 
إلــى نادينــا لنعطيــك حقــك ومكانتك 

المعروفة.
راموس : حسنا، ال بأس ولكنني سمعت راموس : حسنا، ال بأس ولكنني سمعت 
أنكــم تريــدون ضــم ديفيــد لويز من أنكــم تريــدون ضــم ديفيــد لويز من 
تشلســي، وأنا كنت لديكم خيــارا ثانيا تشلســي، وأنا كنت لديكم خيــارا ثانيا 

وليس أوال.
روسيل : هذا الكالم غير صحيح، فنحن روسيل : هذا الكالم غير صحيح، فنحن 
نعانــي مشــكالت كثيــرة فــي الدفاع، نعانــي مشــكالت كثيــرة فــي الدفاع، 
وتراجــع  المســتمرة  بويــول  وتراجــع فإصابــة  المســتمرة  بويــول  فإصابــة 
مســتوى بيكيه جعالنا نفكــر جديا في مســتوى بيكيه جعالنا نفكــر جديا في 

ضمك إلى النادي.
راموس: لكنني سعيد هناك في مدريد، 
وهذه المشــكالت تحدث في كل فريق، وهذه المشــكالت تحدث في كل فريق، 
وال أريــد الخروج من ريال مدريد إلى أي وال أريــد الخروج من ريال مدريد إلى أي 

فريق آخر.
روسيل: لكننا سوف نقوم بزيادة راتبك روسيل: لكننا سوف نقوم بزيادة راتبك 
بنسبة 5% وســوف تكون نسبة أرباحك 
من اإلعالنات 100% فنحن ال نريد شيئا من اإلعالنات 100% فنحن ال نريد شيئا 

سوى أن تلعب مع برشلونة.
مــع هذا اإلغراء المــادي الكبير، يصمت مــع هذا اإلغراء المــادي الكبير، يصمت 
رامــوس لدقيقــة، مــع ظهــور ضحكة رامــوس لدقيقــة، مــع ظهــور ضحكة 
صفراء على وجه روسيل ، كأنه تأكد أن صفراء على وجه روسيل ، كأنه تأكد أن 
راموس لن يخرج من مكتبه إال وقد وقع راموس لن يخرج من مكتبه إال وقد وقع 

على عقد ليلعب لتاتا وكتيبته.
يقاطــع راموس بكالمه أحــالم اليقظة يقاطــع راموس بكالمه أحــالم اليقظة 

الخاصة بروسيل ..
راموس: لكنني ما زلت غير موافق، ولن راموس: لكنني ما زلت غير موافق، ولن 

أخرج من ريال مدريد ألي سبب كان.
روسيل بغضب : لماذا؟روسيل بغضب : لماذا؟

راموس: ألنني ال أود أن يصيبني يوما ما 
أصاب أبيدال، فأنا أعلم أن النادي تخلى أصاب أبيدال، فأنا أعلم أن النادي تخلى 

عنه وتركه يتعالج على نفقته الخاصة.عنه وتركه يتعالج على نفقته الخاصة.
 ويخــرج رامــوس غاضبا بعــد أن أغلق  ويخــرج رامــوس غاضبا بعــد أن أغلق 

الباب بقوة.الباب بقوة.
دقائق مرت على روسيل وهو مصعوق دقائق مرت على روسيل وهو مصعوق 
مــن رد فعــل رامــوس، ليرفــع بعدها مــن رد فعــل رامــوس، ليرفــع بعدها 

سماعة الهاتف.
روسيل: تاتا اجلب لي مدافعا ناشئا من 

الفريق الثاني، فنحن لن نجري
أي صفقات.
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ســجل التشيلي أليكسيس سانشــيز اسمه في 
ســجالت هدافي الهاتريك فــي صفوف فريقه 
برشــلونة، وذلك بعد أن أحرز ثالثة أهداف من 
أصــل أربعة فاز بها البرشــا علــى إليتش في 
المرحلة الـ18 من الليجا. وأصبح رصيد سانشيز 
11 هدفا هذا الموسم وهو نفس رصيد بيدرو 
الذي أضاف الهــدف الرابع في مبــاراة إليتش. 
وقــد ســئل سانشــيز عمــا إذا كان ســيواجه 
صعوبات الســتعادة مكانه بالفريق بعد عودة 
النجــم األول للفريــق والعائــد مــن اإلصابة، النجــم األول للفريــق والعائــد مــن اإلصابة، 
األرجنتيني ليونيل ميسي، ابتسم أليكسيس األرجنتيني ليونيل ميسي، ابتسم أليكسيس 
وقال: “ميســي هو من يركل الضربات الحرة وقال: “ميســي هو من يركل الضربات الحرة 

ومن يقوم بكل شيء”.ومن يقوم بكل شيء”.

شــهدت مباراة برشــلونة وإليتش التي أقيمت  األحد الماضي 1/5/

2014 وانتهت بفوز البرشا برباعية نظيفة مفارقة غريبة، تمثلت في 

إضاعة نجم الوسط تشــافي ركلة جزاء عندما كان فريقه برشلونة 

متقدما بهدفين.  والغريب أن تشــافي سبق أن أضاع ركلة جزاء في 

نفــس اليوم لكــن في عام 2003 خــالل مبــاراة ريكرياتيفو عندما 

ارتطمت كرته بالقائم، في أول ركلة جزاء يهدرها تشافي.
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أعربت الجالية اليهودية في تشــيلي، عن 

شــعورها بالـغضب من نادي «بالستينو»، 
شــعورها بالـغضب من نادي «بالستينو»، 

«فلســطين»،  باإلســبانية  يعنــي  الــذي 

بسبب قميصه الجديد الذي يضم خريطة 

لألراضي الفلسطينية المحتلة ال تظهرفيها 
( إسرائيل).

ويلعــب نــادي «بالســتينو» الــذي تحمل 

مالبســه ألوان العلــم الفلســطيني، في 

دوري الدرجة األولى التشيلي، وهو الفريق 

الوحيد في العالم الذي يحمل هذا االسم.

يشــار إلى أن االتحاد التشيلي لكرة القدم 

رئيســه مــن أصــل فلســطيني والنــادي 

لم يصــدر أي فعل بخصــوص الموضوع 

الذي أثار موجة من الجدل على الشــبكات 
االجتماعية.
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تــوج المنتخب القطــري ببطولة غرب آســيا 
الثامنة بعد فوزه على نظيره األردني بهدفين 
نظيفين فــي المباراة النهائية التي جمعتهما 
على اســتاد جاســم بن حمد بنادي السد في 

العاصمة القطرية الدوحة مساء الثالثاء.
أحرز هدفي المنتخب القطري الالعب خوخي 

بوعالم في الدقيقتين 50، 81 من اللقاء.
وتعتبر هــذه المــرة األولى التي يحــرز فيها 

المنتخب القطري لقب البطولة رغم انه لعب 
بالمنتخب الرديف، فيما لم يستطع المنتخب 
األردنــي إحراز اللقــب األول في تاريخه رغم 

وصوله للمباراة النهائية للمرة الثانية.
وحصل منتخــب البحرين على المركز الثالث 
بتجاوزه منافســه الكويتي بــركالت الترجيح 
2/3 التــي لجأ إليها المنتخبان عقب تعادلهما 

في الوقت األصلي بدون أهداف. 
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مــع اقتراب ســوق االنتقاالت الشــتوية 
مــن  العديــد  تســعى  (الميركاتــو)، 
األنديــة لتعزيــز صفوفهــا، وذلــك من 
أجل المنافســة علــى األلقــاب المحلية أجل المنافســة علــى األلقــاب المحلية 
واألوروبية، ويعاني فريق برشلونة منذ واألوروبية، ويعاني فريق برشلونة منذ 
حقبــة جوارديوال من خلل في خط ظهر 
الفريق (دفاعه)، ويسعى إلي العديد من الفريق (دفاعه)، ويسعى إلي العديد من 
التعاقــدات لتحســينه، ويعاني راموس 
العديد من المشكالت حاليا مع الريال قد 
تكون سببا في مغادرته البيت الملكي، تكون سببا في مغادرته البيت الملكي، 
والمطروح اســمه علــى طاولة انتقاالت والمطروح اســمه علــى طاولة انتقاالت 

الفريق الكتلوني.
فــي مبنــى إدارة نادي برشــلونة، يحل فــي مبنــى إدارة نادي برشــلونة، يحل 
النــادي  إدارة  علــى  ضيفــا  النــادي رامــوس  إدارة  علــى  ضيفــا  رامــوس 
الكتلوني، وفي اســتقباله كان روســيل الكتلوني، وفي اســتقباله كان روســيل 
بينهمــا هــذا  وحــدث  النــادي،  مالــك 

السيناريو.
روســيل: أهال بــك هنا يا رامــوس، أنا روســيل: أهال بــك هنا يا رامــوس، أنا 
ســعيد جــدا بلقائــك فــي إدارة نــادي 

برشلونة.
راموس : شكرا جزيال، وأنا سعيد أيضا، راموس : شكرا جزيال، وأنا سعيد أيضا، 

كيف أحوال النادي عندكم.
روســيل: إنها جيدة، أنت تعلم أننا منذ روســيل: إنها جيدة، أنت تعلم أننا منذ 
زمن نتمنى أن ترتدي زي فريقنا، فأنت زمن نتمنى أن ترتدي زي فريقنا، فأنت 
مــن أفضل مدافعي العالم، ونحن نعلم مــن أفضل مدافعي العالم، ونحن نعلم 
أنــك تعاني بعض المشــكالت مع إدارة 
نــادي ريال مدريد، ونســعى إلى ضمك نــادي ريال مدريد، ونســعى إلى ضمك 
إلــى نادينــا لنعطيــك حقــك ومكانتك 

المعروفة.
راموس : حسنا، ال بأس ولكنني سمعت راموس : حسنا، ال بأس ولكنني سمعت 
أنكــم تريــدون ضــم ديفيــد لويز من أنكــم تريــدون ضــم ديفيــد لويز من 
تشلســي، وأنا كنت لديكم خيــارا ثانيا تشلســي، وأنا كنت لديكم خيــارا ثانيا 

وليس أوال.
روسيل : هذا الكالم غير صحيح، فنحن روسيل : هذا الكالم غير صحيح، فنحن 
نعانــي مشــكالت كثيــرة فــي الدفاع، نعانــي مشــكالت كثيــرة فــي الدفاع، 
وتراجــع  المســتمرة  بويــول  وتراجــع فإصابــة  المســتمرة  بويــول  فإصابــة 
مســتوى بيكيه جعالنا نفكــر جديا في مســتوى بيكيه جعالنا نفكــر جديا في 

ضمك إلى النادي.
راموس: لكنني سعيد هناك في مدريد، 
وهذه المشــكالت تحدث في كل فريق، وهذه المشــكالت تحدث في كل فريق، 
وال أريــد الخروج من ريال مدريد إلى أي وال أريــد الخروج من ريال مدريد إلى أي 

فريق آخر.
روسيل: لكننا سوف نقوم بزيادة راتبك روسيل: لكننا سوف نقوم بزيادة راتبك 
بنسبة 5% وســوف تكون نسبة أرباحك 
من اإلعالنات 100% فنحن ال نريد شيئا من اإلعالنات 100% فنحن ال نريد شيئا 

سوى أن تلعب مع برشلونة.
مــع هذا اإلغراء المــادي الكبير، يصمت مــع هذا اإلغراء المــادي الكبير، يصمت 
رامــوس لدقيقــة، مــع ظهــور ضحكة رامــوس لدقيقــة، مــع ظهــور ضحكة 
صفراء على وجه روسيل ، كأنه تأكد أن صفراء على وجه روسيل ، كأنه تأكد أن 
راموس لن يخرج من مكتبه إال وقد وقع راموس لن يخرج من مكتبه إال وقد وقع 

على عقد ليلعب لتاتا وكتيبته.
يقاطــع راموس بكالمه أحــالم اليقظة يقاطــع راموس بكالمه أحــالم اليقظة 

الخاصة بروسيل ..
راموس: لكنني ما زلت غير موافق، ولن راموس: لكنني ما زلت غير موافق، ولن 

أخرج من ريال مدريد ألي سبب كان.
روسيل بغضب : لماذا؟روسيل بغضب : لماذا؟

راموس: ألنني ال أود أن يصيبني يوما ما 
أصاب أبيدال، فأنا أعلم أن النادي تخلى أصاب أبيدال، فأنا أعلم أن النادي تخلى 

عنه وتركه يتعالج على نفقته الخاصة.عنه وتركه يتعالج على نفقته الخاصة.
 ويخــرج رامــوس غاضبا بعــد أن أغلق  ويخــرج رامــوس غاضبا بعــد أن أغلق 

الباب بقوة.الباب بقوة.
دقائق مرت على روسيل وهو مصعوق دقائق مرت على روسيل وهو مصعوق 
مــن رد فعــل رامــوس، ليرفــع بعدها مــن رد فعــل رامــوس، ليرفــع بعدها 

سماعة الهاتف.
روسيل: تاتا اجلب لي مدافعا ناشئا من 

الفريق الثاني، فنحن لن نجري
أي صفقات.
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ســجل التشيلي أليكسيس سانشــيز اسمه في 
ســجالت هدافي الهاتريك فــي صفوف فريقه 
برشــلونة، وذلك بعد أن أحرز ثالثة أهداف من 
أصــل أربعة فاز بها البرشــا علــى إليتش في 
المرحلة الـ18 من الليجا. وأصبح رصيد سانشيز 
11 هدفا هذا الموسم وهو نفس رصيد بيدرو 
الذي أضاف الهــدف الرابع في مبــاراة إليتش. 
وقــد ســئل سانشــيز عمــا إذا كان ســيواجه 
صعوبات الســتعادة مكانه بالفريق بعد عودة 
النجــم األول للفريــق والعائــد مــن اإلصابة، النجــم األول للفريــق والعائــد مــن اإلصابة، 
األرجنتيني ليونيل ميسي، ابتسم أليكسيس األرجنتيني ليونيل ميسي، ابتسم أليكسيس 
وقال: “ميســي هو من يركل الضربات الحرة وقال: “ميســي هو من يركل الضربات الحرة 

ومن يقوم بكل شيء”.ومن يقوم بكل شيء”.

شــهدت مباراة برشــلونة وإليتش التي أقيمت  األحد الماضي 1/5/

2014 وانتهت بفوز البرشا برباعية نظيفة مفارقة غريبة، تمثلت في 

إضاعة نجم الوسط تشــافي ركلة جزاء عندما كان فريقه برشلونة 

متقدما بهدفين.  والغريب أن تشــافي سبق أن أضاع ركلة جزاء في 

نفــس اليوم لكــن في عام 2003 خــالل مبــاراة ريكرياتيفو عندما 

ارتطمت كرته بالقائم، في أول ركلة جزاء يهدرها تشافي.
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أعربت الجالية اليهودية في تشــيلي، عن 

شــعورها بالـغضب من نادي «بالستينو»، 
شــعورها بالـغضب من نادي «بالستينو»، 

«فلســطين»،  باإلســبانية  يعنــي  الــذي 

بسبب قميصه الجديد الذي يضم خريطة 

لألراضي الفلسطينية المحتلة ال تظهرفيها 
( إسرائيل).

ويلعــب نــادي «بالســتينو» الــذي تحمل 

مالبســه ألوان العلــم الفلســطيني، في 

دوري الدرجة األولى التشيلي، وهو الفريق 

الوحيد في العالم الذي يحمل هذا االسم.

يشــار إلى أن االتحاد التشيلي لكرة القدم 

رئيســه مــن أصــل فلســطيني والنــادي 

لم يصــدر أي فعل بخصــوص الموضوع 

الذي أثار موجة من الجدل على الشــبكات 
االجتماعية.
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تــوج المنتخب القطــري ببطولة غرب آســيا 
الثامنة بعد فوزه على نظيره األردني بهدفين 
نظيفين فــي المباراة النهائية التي جمعتهما 
على اســتاد جاســم بن حمد بنادي السد في 

العاصمة القطرية الدوحة مساء الثالثاء.
أحرز هدفي المنتخب القطري الالعب خوخي 

بوعالم في الدقيقتين 50، 81 من اللقاء.
وتعتبر هــذه المــرة األولى التي يحــرز فيها 

المنتخب القطري لقب البطولة رغم انه لعب 
بالمنتخب الرديف، فيما لم يستطع المنتخب 
األردنــي إحراز اللقــب األول في تاريخه رغم 

وصوله للمباراة النهائية للمرة الثانية.
وحصل منتخــب البحرين على المركز الثالث 
بتجاوزه منافســه الكويتي بــركالت الترجيح 
2/3 التــي لجأ إليها المنتخبان عقب تعادلهما 

في الوقت األصلي بدون أهداف. 
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