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الرياضية- عاهد فروانة
قال الالعب احمد غزال الشــهير بـ(روني) أنه اعتزل كرة القدم واتجه 
إلى العمل الخاص في دولة االمارات العربية من اجل تأمين مستقبله، 
نافيا انضمامه الى احد االندية االماراتية. وأضاف غزال (24 عاما) في 
تصريــح خاص لـ "الرياضية" أنه اتجه الى االمارات قبل شــهرين بعد 
ان لعب في صفوف الجمعية االســالمية معارا من نادي التفاح، مشيرا 
الى ان ممارسة كرة القدم في غزة صعبة، ألن االندية تدمر الالعبين 
حسب قوله. وأكد انه يشعر بالحنين الى غزة وكرة القدم اال ان الظروف 
االقتصادية الصعبة جعلته يفكر بواقعية من اجل ان يبني حياته، الفتا 
الى ان دوامه فترتين صباحية ومسائية حرمه من ممارسة كرة القدم 
حتــى كهواية. الجدير ذكره ان احمد غزال يعتبر من ابناء نادي التفاح 
ولعب في صفوفه فترة طويلة قبل ان ينتقل الى الجمعية االسالمية 
لفترة قصيرة، وتم اطالق لقب (روني) عليه نظرا للشــبه الكبير بينه 

وبين نجم الكرة االنجليزية واين روني.

قدير، لذلك لم أعد أحتمل التعليقات من أصدقائي والمشجعين عند مقابلتهم لي يعيشــه بسبب هذه العقوبة الظالمة حيث انتشر الخبر بأنني اعتديت على حكم قيامنا باستقالل الحافلة". ويشير لولو (23 عاما) إلى الضغط النفسي الكبير الذي وكل مــا حدث هو أنني نعتــه بالظالم فقط وكان هذا خارج أســوار الملعب عند محمد الشيخ خليل وهذا الذي لم يحدث إطالقا، مضيفا أن الشهود على ذلك كثر بصدمة كبيرة خاصة وان القرار جاء على أساس أنني قمت باالعتداء على الحكم حديث للرياضية: "تلقيت خبر اإليقاف من قبل لجنة االنضباط باتحاد كرة القدم القدم مؤكدا انه وقع ضحية لسوء فهم ومغالطات ال دخل له فيها. وقال لولو في خالل العام والنصف القادمين بسبب العقوبة التي وقعت عليه من قبل اتحاد كرة عبر صادق لولو العب نادي التفاح الرياضي عن حزنه الشديد البتعاده عن فريقه الرياضية- محمود فرج
قلتها ســتلفت نظر الجمهــور للكابتن محمد لما فعلت لذلــك، انا اعتذر عن ذلك عــن المكان ولم اكن اتوقــع ان يحدث هذا". ويضيف: "لــو علمت ان الكلمة التي الحكم وجاءت الشرطة وقامت بتفريق الناس وانا ما زلت اقف مكاني بل ابتعدت عليــه الحكم بانفعال، وعندها هجم الجمهــور الغاضب وتزاحم الموجودون على الجماهير المتواجدين داخل الحافلة بالسب والشتم على الحكم الشيخ خليل، فرد منفعل من نتيجة المباراة خرجت من كلمة "ال آتي لواحد ظالم"، وبعدها قام أحد وفوجئت أن أحد اصدقائي يســير معه ويناديني لكي أســلم على الحكم، وألنني التــي ســتقل جماهيرنا لبيوتهم ومــّر من أمامنــا الكابتن محمد الشــيخ خليل، وتحدث عن الواقعة بإســهاب فقال: "ما حدث هــو أنني كنت أقف بجانب الحافلة في الشارع و يؤنبوني على فعل لم اقترفه.

ولكنني لم ارتكب خطأ يقتضي هذه العقوبة".

غزة – الرياضية

حــاز البطل الفلســطيني معتصم أبو كــرش العب نادي الســالم على 

المركز االول في بطولة تسلق جبل كلمنجارو البالغ ارتفاعه 5900 متر 

فــي جنوب افريقيا. واســتطاع الالعب أبو كرش وهو مــن ذوي اإلعاقة 

فــي جنوب افريقيا. واســتطاع الالعب أبو كرش وهو مــن ذوي اإلعاقة والبالــغ من العمر 16 عامــًا الوصول إلى قمة الجبل فــي 5 أيام صعودًا 

فــي جنوب افريقيا. واســتطاع الالعب أبو كرش وهو مــن ذوي اإلعاقة والبالــغ من العمر 16 عامــًا الوصول إلى قمة الجبل فــي 5 أيام صعودًا 

والبالــغ من العمر 16 عامــًا الوصول إلى قمة الجبل فــي 5 أيام صعوداوثالثة أيام نزوًال متفوقًا على جميع المتنافسين .

والبالــغ من العمر 16 عامــًا الوصول إلى قمة الجبل فــي 5 أيام صعوداوثالثة أيام نزوًال متفوقًا على جميع المتنافسين .

واســتقبل الرئيس محمود عباس البطل معتصم أبو كرش في رام اهللا 

واســتقبل الرئيس محمود عباس البطل معتصم أبو كرش في رام اهللا وقام بتكريمه تكريمًا رســميًا ومنحه مكافأة مالية تقديرًا لجهده ورفعه 

واســتقبل الرئيس محمود عباس البطل معتصم أبو كرش في رام اهللا وقام بتكريمه تكريمًا رســميًا ومنحه مكافأة مالية تقديراً لجهده ورفعه 

علم فلسطين في جنوب أفريقيا .

هــذا واســتقبلت إدارة والعبيــن نادي الســالم الرياضي لــذوي اإلعاقة 

البطل معتصــم أبو كرش على معبر بيت حانون بعد عودته من جنوب 

أفريقيا. والقى فوز أبو كرش فرحة بين أوساط أبناء الشعب الفلسطيني 

وبالذات األشــخاص ذوي اإلعاقة اللذين شــاركوا في استقباله مؤكدين 

أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال زالــوا قادرين على المنافســة ورفع علم 

فلسطين في المحافل الدولية.

غزة- الرياضية
اطلقت شــركة جوال تطبيقا جديدا الى عشــاق كرة 
القــدم ومشــجعي فــرق الــدوري الفلســطيني في 
المحافظتين الشمالية والجنوبية. واعلنت جوال بأنه 
وألول مرة في فلســطين يســتطيع المشجع الكروي 
تحميــل تطبيــق "دوري جــوال" مجانا، وهــو متوفر 
لحاملــي األجهزة الخلوية الذكية التي تعمل بنظامي 
Android وIOS. وأضافت جوال على موقعها الرسمي 
ان هــذا التطبيق يمكن مــن خالله معرفــة مواعيد 
ونتائــج المباريــات ومعلومات عن الفرق المشــاركة 
وترتيبها، ومعلومات عن الالعبين والمالعب، واختيار 
فريقك المفضل واستالم تنبيهات في حال كان هناك 
مباراة لهذا الفريق. واشارت إلى أن هذا التطبيق يضم 
دوري جــوال للمحترفين في الضفة الغربية والدوري 
الممتاز برعاية جوال في غزة، الفتة الى أنه من أجل 
التمتع بآخر األخبار والتحديثات الخاصة بالدوري يجب 

أن يكون الجهاز الخلوي الذكي متصًال باإلنترنت.
التمتع بآخر األخبار والتحديثات الخاصة بالدوري يجب 

أن يكون الجهاز الخلوي الذكي متصًال باإلنترنت.
التمتع بآخر األخبار والتحديثات الخاصة بالدوري يجب 

تتعدد التساؤالت واالختالفات عند الجماهير الكروية لدور الحكم 
المســاعد في احتســاب ركلة جــزاء، فالصالحية لحكم الســاحة 
ولكن واجباته األخذ بنصيحة حكامه المســاعدين من أجل العمل 
كفريق متعاون إلدارة المباراة، ومنح قانون اللعبة الحكم المساعد 
احتســاب األخطاء التي ال يراها الحكم سواء داخل أوخارج منطقة 

الجزاء، والسؤال هنا: كيف ومتى في ظل وجود حكم الساحة؟.
وأكــد القانون فــي المادة "5" مهمــة الحكام المســاعدين وهي: 
مســاعدة الحكم بقيــادة المبــاراة طبقا للقانون، فــرض عليهم 
واجبــات تتمثــل في متى تكــون الكــرة بكاملها تجــاوزت حدود 
الملعب، وأي فريق له الحق في الركلة الركنية أو المرمى أو رمية 
التمــاس، ومتى يعاقــب الالعب عندما يكون في موقف تســلل، 
ويســاعد الحكم والحكم الرابع في إجــراء عملية التبديل، وإبالغ 
الحكــم عن حدوث ســوء ســلوك أو حادثة لم يتمكــن الحكم من 
رؤيتها، وإذا تحرك حارس المرمى لألمام من على خط مرماه قبل 
تنفيذ ركلــة الجزاء، ومنحه القرار عند حــدوث مخالفة تكون في 
مجال رؤيته وتكون أفضل من رؤية الحكم، وهذا يشمل األخطاء 

داخل منطقة الجزاء.
منح القانون الحكام المساعدين اتخاذ القرارات باحتساب األخطاء 
وان يحدد للحكم اذا كان الحادث خارج أو داخل منطقة الجزاء، وانه 
قــد تم حجب الرؤيا عنه، وعندمــا يتم ارتكاب خطأ خارج أو داخل 
منطقة الجزاء على الحكم أن يتواصل بصريا مع الحكم  المساعد 
مــن أجل التأكيد  واتخاذ القــرار، وكذلك في حال الهجوم المرتد، 
على الحكم المساعد أن يكون  قادرا على إعطاء المعلومة والقرار 

الصحيح في تحديد المكان.
الحكم المســاعد له دور مهم في احتســاب األخطاء داخل منطقة 
الجــزاء وخاصة التي يقع بها المدافع ويحتســب ركلة جزاء، وهنا 
يجب على الحكم المساعد اتباع اآلتي: التواصل البصري مع حكم 
الســاحة والتأكد من موقعه وتمركزه إذا لــم يتخذ القرار، ويتأكد 
مــن أن رؤيته أفضل مــن رؤية الحكم، ويــدرك أن الحكم يطلب 
مســاعدته من خالل التواصل البصري، ويعلم جيدا أنه لم يحدث 
أي خطأ من المهاجم قبــل اتخاذ القرار، وعليه أن يرفع رايته أوال  
ليشــاهدها الحكم  وبعد أن تصدر الصافرة  يقوم بالجري باتجاه 
الراية الركنية، ويلف ليقف بالمكان المخصص له عند التقاء خط 

منطقة الجزاء مع خط المرمى حسب ما نص عليه القانون.
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الرئيس يكرمه
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الرياضية- عبد الرحمن أبو النصر:
عاد فريق الجالء إلى صدارة دوري الدرجة الثانية "فرع غزة 
والشــمال" بعد فوزه على الجزيرة بهدف نظيف، مســتثمرا 
سقوط منافسه الرضوان أمام بيت حانون الرياضي بهدفين 
مقابل هدف واحد في منافســات األسبوع العاشر، ليتصدر 

الجالء برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن الرضوان الثاني.
ولم يفلح المجمع اإلســالمي في المشــاركة فــي الصدارة 
بعد هزيمته أمام فريق فلســطين بهدف نظيف، ليظل في 

المركز الثالث برصيد 15 نقطة.
االستقالل يدق أبواب الدرجة األولى 

وفي فرع الوســطى والجنوب بات فريق االستقالل الرفحي 
علــى ُبعد نقطة واحدة لتحقيق حلم الصعود لدوري الدرجة 
األولــى, بعدما حقق فوزا كبيرا على العــودة بثالثة أهداف 

مقابل هدف, ضمن مباريات األسبوع الثامن.
بهذا الفوز رفع االســتقالل رصيده إلى 22 نقطة بالصدارة, 

بينما بقى العودة عند 12 نقطة بالمركز الثالث.
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دوري الدرجة الثانية

03 األربعاء 05 ربيع آخر  1435هـ   05  فبراير  2014  

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  والدرجة األولى  
والدوري االسباني  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

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

 دوري الدرجة الممتازة (محلي)

16 20 اتحاد الشجاعية خدمات النصيرات 1
27 6 شباب رفح   األهلي 2
25 18 غزة الرياضي الهالل 3
22 24 شباب خان يونس خدمات رفح  4
31 27 اتحاد خان يونس الجمعية االسالمية 5
17 14 خدمات الشاطيء شباب جباليا 6

دوري الدرجة األولى (محلي)

16 18 الزيتون 7 القادسية 
28 15 خدمات خانيونس بيت حانون 8
15 15 أهلي النصيرات  خدمات جباليا 9
15 24 بيت الهيا     خدمات المغازي 10
13 27 المشتل  خدمات البريج 11

الدوري االسباني
40 54 ريال مدريد فياريال 12
57 22 أتلتيكو مدريد 13 ألميريا
54 31 برشلونة إشبيلية 14
14 28 ريال بيتيس فالنسيا 15

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

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

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

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

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

؟��������������� في أي دولة سيقام كأس العالم 2014م
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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محمد صيام - شمال قطاع غزة
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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. 

غزة – الرياضية 
صــادق اتحاد الكرة علــى عقوبات لجنة االنضبــاط التي اتخذتها بحق مبــاراة اتحاد خان 
يونس واتحاد الشجاعية والتي أقيمت يوم السبت الموافق 2014/2/1 على ملعب المدينة 
الرياضيــة، حيث تقرر نقل مبارتين رســميتين لنادي اتحاد خــان يونس من ملعبه لتقام 
على ملعب آخر، وفرض غرامة مالية قدرها (500) دينار وذلك حسب المادة (25) بند (2)، 
لقيامه جماهيره بالســب والشــتم ورمى الزجاجات الفارغة على الملعب أثناء وبعد انتهاء 
المباراة .  من جهة ثانية رفضت لجنة االســتئناف تظلم وكتاب اســتئناف نادي اتحاد خان 
يونس الذي جاء بعد اتخاذ لجنة االنضباط قرارًا بمعاقبة الالعب أنور عمران أربع مباريات 
رســمية باإلضافة إلى عقوبة الطرد وتغريم النــادي (200) دينار بعد قيامه بدفع الحكم 

براحتي يديه في كتفه في مباراة ناديه أمام خدمات رفح، ليتم تثبيت العقوبة.
وتعد هذه القرارات ضربة قوية التحاد خان يونس الذي يتصدر ترتيب دوري غزة الممتاز 

ويسعى لحصد اللقب للمرة االولى في تاريخه.

غزة – الرياضية

يقوم نجم المالكمة العالمية احمد الرفاعي الذي يحمل الجنسية الفرنسية بجهود كبيرة 

من اجل تشكيل منتخب فلسطيني للمالكمة، ليقوم برعايته هو ومجموعة من اصدقائه 

الفرنسيين. ويهتم الرفاعي ذو االصول اللبنانية بالعبي المالكمة الفلسطينيين سواء 

في الضفة او القطاع، ويرى ان  هناك مجموعة من المواهب الفلسطينية في هذه اللعبة 

بإمكانها تحقيق انجازات ولكن ينقصها التدريب الجيد.

ويعمل الرفاعي على اقامة معســكر خارجي لالعبي المالكمة الفلسطينيين بالتنسيق 

مع اتحاد المالكمة وبدعم من االتحاد الفرنســي للمالكمــة، ناصحا بضرورة االحتكاك 

الخارجي.  الجدير بالذكر ان المالكم احمد الرفاعي مصنف عالميا في مالكمة المحترفين 

وحائز على التصنيف الرابع عالميًا بمالكمة الوزن المتوسط.

 غزة- الرياضية
 قام عدد من نجوم لعبة كرة القدم في أندية مدينة 
األولمبية عبد الســالم هنية والرياضي مأمون ساق غزة، يرافقهم عدد مــن حكام اللعبة وعضو اللجنة 

األولمبية عبد الســالم هنية والرياضي مأمون ساق غزة، يرافقهم عدد مــن حكام اللعبة وعضو اللجنة 

اهللا وكيــل قنــواتbeIN Sport  وبعض االعالميين غزة، يرافقهم عدد مــن حكام اللعبة وعضو اللجنة 

األولمبية عبد الســالم هنية والرياضي مأمون ساق 
اهللا وكيــل قنــواتbeIN Sport  وبعض االعالميين 

بزيارة قســم األورام الســرطانية بمستشــفي عبد األولمبية عبد الســالم هنية والرياضي مأمون ساق 
العزيز الرنتيســي لألطفال أمس الــذي صادف يوم 

بزيارة قســم األورام الســرطانية بمستشــفي عبد 
العزيز الرنتيســي لألطفال أمس الــذي صادف يوم 

بزيارة قســم األورام الســرطانية بمستشــفي عبد 
السرطان العالمي.

وأكد عبد السالم هنية خالل حديثه بإسم الرياضيين 
السرطان العالمي.

وأكد عبد السالم هنية خالل حديثه بإسم الرياضيين 
حرصهم علــى التواصل مــع كافة أبنــاء المجتمع، السرطان العالمي.

وأكد عبد السالم هنية خالل حديثه بإسم الرياضيين 
حرصهم علــى التواصل مــع كافة أبنــاء المجتمع، 

وسيكون الرياضيون دائما متواجدين لرسم البسمة وأكد عبد السالم هنية خالل حديثه بإسم الرياضيين 
رســالة وجزء من مكونات المجتمــع تتحد مع باقي على شفاه األطفال، مشيرا الى أن كرة القدم أصبحت 

مفرداته لتقدم نموذجًا راقيــًا.  الزيارة كان لها بالغ 

رســالة وجزء من مكونات المجتمــع تتحد مع باقي 
مفرداته لتقدم نموذجًا راقيــًا.  الزيارة كان لها بالغ 

األثــر، فاألطفال المرضى كانوا في غاية الســعادة، رســالة وجزء من مكونات المجتمــع تتحد مع باقي 

األثــر، فاألطفال المرضى كانوا في غاية الســعادة، مفرداته لتقدم نموذجًا راقيــًا.  الزيارة كان لها بالغ 

لحظات غلبت عليها المشاعر الكبيرة.والتقاط الصــور التذكارية مع نجــوم الرياضة، فى مفرداته لتقدم نموذجًا راقيــًا.  الزيارة كان لها بالغ 
 إدارة المستشــفى وأهالــي األطفال ثمنــوا الزيارة 
مؤكديــن على أن كرة القــدم، حينما تجمع وتؤلف، 

 إدارة المستشــفى وأهالــي األطفال ثمنــوا الزيارة 
مؤكديــن على أن كرة القــدم، حينما تجمع وتؤلف، 

ُتقرب وُتســعد، وُترســم البسمة على شــفاٍه آلمتها  إدارة المستشــفى وأهالــي األطفال ثمنــوا الزيارة 

ُتقرب وُتســعد، وُترســم البسمة على شــفاٍه آلمتها مؤكديــن على أن كرة القــدم، حينما تجمع وتؤلف، 

أوجاع الحيــاة ، فالكــرة باتت صناعًة ومتعــًة ولقاًء مؤكديــن على أن كرة القــدم، حينما تجمع وتؤلف، 

ُتقرب وُتســعد، وُترســم البسمة على شــفاٍه آلمتها 
أوجاع الحيــاة ، فالكــرة باتت صناعًة ومتعــًة ولقاًء 

بــل وحيــاة . وفى نهايــة الزيارة قدم مأمون ســاق ُتقرب وُتســعد، وُترســم البسمة على شــفاٍه آلمتها 
اهللا بعــض الهدايا لألطفال المرضى، فيما قدم عبد 

بــل وحيــاة . وفى نهايــة الزيارة قدم مأمون ســاق 
اهللا بعــض الهدايا لألطفال المرضى، فيما قدم عبد 

رسمت خالله البسمة على شفاه األطفال.السالم هنية مبلغا ماليا لكل طفل، في حفل بسيط بــل وحيــاة . وفى نهايــة الزيارة قدم مأمون ســاق 

رسمت خالله البسمة على شفاه األطفال.السالم هنية مبلغا ماليا لكل طفل، في حفل بسيط 

السالم هنية مبلغا ماليا لكل طفل، في حفل بسيط 
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الرياضية- عاهد فروانة
قال الالعب احمد غزال الشــهير بـ(روني) أنه اعتزل كرة القدم واتجه 
إلى العمل الخاص في دولة االمارات العربية من اجل تأمين مستقبله، 
نافيا انضمامه الى احد االندية االماراتية. وأضاف غزال (24 عاما) في 
تصريــح خاص لـ "الرياضية" أنه اتجه الى االمارات قبل شــهرين بعد 
ان لعب في صفوف الجمعية االســالمية معارا من نادي التفاح، مشيرا 
الى ان ممارسة كرة القدم في غزة صعبة، ألن االندية تدمر الالعبين 
حسب قوله. وأكد انه يشعر بالحنين الى غزة وكرة القدم اال ان الظروف 
االقتصادية الصعبة جعلته يفكر بواقعية من اجل ان يبني حياته، الفتا 
الى ان دوامه فترتين صباحية ومسائية حرمه من ممارسة كرة القدم 
حتــى كهواية. الجدير ذكره ان احمد غزال يعتبر من ابناء نادي التفاح 
ولعب في صفوفه فترة طويلة قبل ان ينتقل الى الجمعية االسالمية 
لفترة قصيرة، وتم اطالق لقب (روني) عليه نظرا للشــبه الكبير بينه 

وبين نجم الكرة االنجليزية واين روني.

قدير، لذلك لم أعد أحتمل التعليقات من أصدقائي والمشجعين عند مقابلتهم لي يعيشــه بسبب هذه العقوبة الظالمة حيث انتشر الخبر بأنني اعتديت على حكم قيامنا باستقالل الحافلة". ويشير لولو (23 عاما) إلى الضغط النفسي الكبير الذي وكل مــا حدث هو أنني نعتــه بالظالم فقط وكان هذا خارج أســوار الملعب عند محمد الشيخ خليل وهذا الذي لم يحدث إطالقا، مضيفا أن الشهود على ذلك كثر بصدمة كبيرة خاصة وان القرار جاء على أساس أنني قمت باالعتداء على الحكم حديث للرياضية: "تلقيت خبر اإليقاف من قبل لجنة االنضباط باتحاد كرة القدم القدم مؤكدا انه وقع ضحية لسوء فهم ومغالطات ال دخل له فيها. وقال لولو في خالل العام والنصف القادمين بسبب العقوبة التي وقعت عليه من قبل اتحاد كرة عبر صادق لولو العب نادي التفاح الرياضي عن حزنه الشديد البتعاده عن فريقه الرياضية- محمود فرج
قلتها ســتلفت نظر الجمهــور للكابتن محمد لما فعلت لذلــك، انا اعتذر عن ذلك عــن المكان ولم اكن اتوقــع ان يحدث هذا". ويضيف: "لــو علمت ان الكلمة التي الحكم وجاءت الشرطة وقامت بتفريق الناس وانا ما زلت اقف مكاني بل ابتعدت عليــه الحكم بانفعال، وعندها هجم الجمهــور الغاضب وتزاحم الموجودون على الجماهير المتواجدين داخل الحافلة بالسب والشتم على الحكم الشيخ خليل، فرد منفعل من نتيجة المباراة خرجت من كلمة "ال آتي لواحد ظالم"، وبعدها قام أحد وفوجئت أن أحد اصدقائي يســير معه ويناديني لكي أســلم على الحكم، وألنني التــي ســتقل جماهيرنا لبيوتهم ومــّر من أمامنــا الكابتن محمد الشــيخ خليل، وتحدث عن الواقعة بإســهاب فقال: "ما حدث هــو أنني كنت أقف بجانب الحافلة في الشارع و يؤنبوني على فعل لم اقترفه.

ولكنني لم ارتكب خطأ يقتضي هذه العقوبة".

غزة – الرياضية

حــاز البطل الفلســطيني معتصم أبو كــرش العب نادي الســالم على 

المركز االول في بطولة تسلق جبل كلمنجارو البالغ ارتفاعه 5900 متر 

فــي جنوب افريقيا. واســتطاع الالعب أبو كرش وهو مــن ذوي اإلعاقة 

فــي جنوب افريقيا. واســتطاع الالعب أبو كرش وهو مــن ذوي اإلعاقة والبالــغ من العمر 16 عامــًا الوصول إلى قمة الجبل فــي 5 أيام صعودًا 

فــي جنوب افريقيا. واســتطاع الالعب أبو كرش وهو مــن ذوي اإلعاقة والبالــغ من العمر 16 عامــًا الوصول إلى قمة الجبل فــي 5 أيام صعودًا 

والبالــغ من العمر 16 عامــًا الوصول إلى قمة الجبل فــي 5 أيام صعوداوثالثة أيام نزوًال متفوقًا على جميع المتنافسين .

والبالــغ من العمر 16 عامــًا الوصول إلى قمة الجبل فــي 5 أيام صعوداوثالثة أيام نزوًال متفوقًا على جميع المتنافسين .

واســتقبل الرئيس محمود عباس البطل معتصم أبو كرش في رام اهللا 

واســتقبل الرئيس محمود عباس البطل معتصم أبو كرش في رام اهللا وقام بتكريمه تكريمًا رســميًا ومنحه مكافأة مالية تقديرًا لجهده ورفعه 

واســتقبل الرئيس محمود عباس البطل معتصم أبو كرش في رام اهللا وقام بتكريمه تكريمًا رســميًا ومنحه مكافأة مالية تقديراً لجهده ورفعه 

علم فلسطين في جنوب أفريقيا .

هــذا واســتقبلت إدارة والعبيــن نادي الســالم الرياضي لــذوي اإلعاقة 

البطل معتصــم أبو كرش على معبر بيت حانون بعد عودته من جنوب 

أفريقيا. والقى فوز أبو كرش فرحة بين أوساط أبناء الشعب الفلسطيني 

وبالذات األشــخاص ذوي اإلعاقة اللذين شــاركوا في استقباله مؤكدين 

أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال زالــوا قادرين على المنافســة ورفع علم 

فلسطين في المحافل الدولية.

غزة- الرياضية
اطلقت شــركة جوال تطبيقا جديدا الى عشــاق كرة 
القــدم ومشــجعي فــرق الــدوري الفلســطيني في 
المحافظتين الشمالية والجنوبية. واعلنت جوال بأنه 
وألول مرة في فلســطين يســتطيع المشجع الكروي 
تحميــل تطبيــق "دوري جــوال" مجانا، وهــو متوفر 
لحاملــي األجهزة الخلوية الذكية التي تعمل بنظامي 
Android وIOS. وأضافت جوال على موقعها الرسمي 
ان هــذا التطبيق يمكن مــن خالله معرفــة مواعيد 
ونتائــج المباريــات ومعلومات عن الفرق المشــاركة 
وترتيبها، ومعلومات عن الالعبين والمالعب، واختيار 
فريقك المفضل واستالم تنبيهات في حال كان هناك 
مباراة لهذا الفريق. واشارت إلى أن هذا التطبيق يضم 
دوري جــوال للمحترفين في الضفة الغربية والدوري 
الممتاز برعاية جوال في غزة، الفتة الى أنه من أجل 
التمتع بآخر األخبار والتحديثات الخاصة بالدوري يجب 

أن يكون الجهاز الخلوي الذكي متصًال باإلنترنت.
التمتع بآخر األخبار والتحديثات الخاصة بالدوري يجب 

أن يكون الجهاز الخلوي الذكي متصًال باإلنترنت.
التمتع بآخر األخبار والتحديثات الخاصة بالدوري يجب 

تتعدد التساؤالت واالختالفات عند الجماهير الكروية لدور الحكم 
المســاعد في احتســاب ركلة جــزاء، فالصالحية لحكم الســاحة 
ولكن واجباته األخذ بنصيحة حكامه المســاعدين من أجل العمل 
كفريق متعاون إلدارة المباراة، ومنح قانون اللعبة الحكم المساعد 
احتســاب األخطاء التي ال يراها الحكم سواء داخل أوخارج منطقة 

الجزاء، والسؤال هنا: كيف ومتى في ظل وجود حكم الساحة؟.
وأكــد القانون فــي المادة "5" مهمــة الحكام المســاعدين وهي: 
مســاعدة الحكم بقيــادة المبــاراة طبقا للقانون، فــرض عليهم 
واجبــات تتمثــل في متى تكــون الكــرة بكاملها تجــاوزت حدود 
الملعب، وأي فريق له الحق في الركلة الركنية أو المرمى أو رمية 
التمــاس، ومتى يعاقــب الالعب عندما يكون في موقف تســلل، 
ويســاعد الحكم والحكم الرابع في إجــراء عملية التبديل، وإبالغ 
الحكــم عن حدوث ســوء ســلوك أو حادثة لم يتمكــن الحكم من 
رؤيتها، وإذا تحرك حارس المرمى لألمام من على خط مرماه قبل 
تنفيذ ركلــة الجزاء، ومنحه القرار عند حــدوث مخالفة تكون في 
مجال رؤيته وتكون أفضل من رؤية الحكم، وهذا يشمل األخطاء 

داخل منطقة الجزاء.
منح القانون الحكام المساعدين اتخاذ القرارات باحتساب األخطاء 
وان يحدد للحكم اذا كان الحادث خارج أو داخل منطقة الجزاء، وانه 
قــد تم حجب الرؤيا عنه، وعندمــا يتم ارتكاب خطأ خارج أو داخل 
منطقة الجزاء على الحكم أن يتواصل بصريا مع الحكم  المساعد 
مــن أجل التأكيد  واتخاذ القــرار، وكذلك في حال الهجوم المرتد، 
على الحكم المساعد أن يكون  قادرا على إعطاء المعلومة والقرار 

الصحيح في تحديد المكان.
الحكم المســاعد له دور مهم في احتســاب األخطاء داخل منطقة 
الجــزاء وخاصة التي يقع بها المدافع ويحتســب ركلة جزاء، وهنا 
يجب على الحكم المساعد اتباع اآلتي: التواصل البصري مع حكم 
الســاحة والتأكد من موقعه وتمركزه إذا لــم يتخذ القرار، ويتأكد 
مــن أن رؤيته أفضل مــن رؤية الحكم، ويــدرك أن الحكم يطلب 
مســاعدته من خالل التواصل البصري، ويعلم جيدا أنه لم يحدث 
أي خطأ من المهاجم قبــل اتخاذ القرار، وعليه أن يرفع رايته أوال  
ليشــاهدها الحكم  وبعد أن تصدر الصافرة  يقوم بالجري باتجاه 
الراية الركنية، ويلف ليقف بالمكان المخصص له عند التقاء خط 

منطقة الجزاء مع خط المرمى حسب ما نص عليه القانون.
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الرئيس يكرمه
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الرياضية- عبد الرحمن أبو النصر:
عاد فريق الجالء إلى صدارة دوري الدرجة الثانية "فرع غزة 
والشــمال" بعد فوزه على الجزيرة بهدف نظيف، مســتثمرا 
سقوط منافسه الرضوان أمام بيت حانون الرياضي بهدفين 
مقابل هدف واحد في منافســات األسبوع العاشر، ليتصدر 

الجالء برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن الرضوان الثاني.
ولم يفلح المجمع اإلســالمي في المشــاركة فــي الصدارة 
بعد هزيمته أمام فريق فلســطين بهدف نظيف، ليظل في 

المركز الثالث برصيد 15 نقطة.
االستقالل يدق أبواب الدرجة األولى 

وفي فرع الوســطى والجنوب بات فريق االستقالل الرفحي 
علــى ُبعد نقطة واحدة لتحقيق حلم الصعود لدوري الدرجة 
األولــى, بعدما حقق فوزا كبيرا على العــودة بثالثة أهداف 

مقابل هدف, ضمن مباريات األسبوع الثامن.
بهذا الفوز رفع االســتقالل رصيده إلى 22 نقطة بالصدارة, 

بينما بقى العودة عند 12 نقطة بالمركز الثالث.
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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  والدرجة األولى  
والدوري االسباني  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

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

 دوري الدرجة الممتازة (محلي)

16 20 اتحاد الشجاعية خدمات النصيرات 1
27 6 شباب رفح   األهلي 2
25 18 غزة الرياضي الهالل 3
22 24 شباب خان يونس خدمات رفح  4
31 27 اتحاد خان يونس الجمعية االسالمية 5
17 14 خدمات الشاطيء شباب جباليا 6

دوري الدرجة األولى (محلي)

16 18 الزيتون 7 القادسية 
28 15 خدمات خانيونس بيت حانون 8
15 15 أهلي النصيرات  خدمات جباليا 9
15 24 بيت الهيا     خدمات المغازي 10
13 27 المشتل  خدمات البريج 11

الدوري االسباني
40 54 ريال مدريد فياريال 12
57 22 أتلتيكو مدريد 13 ألميريا
54 31 برشلونة إشبيلية 14
14 28 ريال بيتيس فالنسيا 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

؟��������������� في أي دولة سيقام كأس العالم 2014م
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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محمد صيام - شمال قطاع غزة
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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. 

غزة – الرياضية 
صــادق اتحاد الكرة علــى عقوبات لجنة االنضبــاط التي اتخذتها بحق مبــاراة اتحاد خان 
يونس واتحاد الشجاعية والتي أقيمت يوم السبت الموافق 2014/2/1 على ملعب المدينة 
الرياضيــة، حيث تقرر نقل مبارتين رســميتين لنادي اتحاد خــان يونس من ملعبه لتقام 
على ملعب آخر، وفرض غرامة مالية قدرها (500) دينار وذلك حسب المادة (25) بند (2)، 
لقيامه جماهيره بالســب والشــتم ورمى الزجاجات الفارغة على الملعب أثناء وبعد انتهاء 
المباراة .  من جهة ثانية رفضت لجنة االســتئناف تظلم وكتاب اســتئناف نادي اتحاد خان 
يونس الذي جاء بعد اتخاذ لجنة االنضباط قرارًا بمعاقبة الالعب أنور عمران أربع مباريات 
رســمية باإلضافة إلى عقوبة الطرد وتغريم النــادي (200) دينار بعد قيامه بدفع الحكم 

براحتي يديه في كتفه في مباراة ناديه أمام خدمات رفح، ليتم تثبيت العقوبة.
وتعد هذه القرارات ضربة قوية التحاد خان يونس الذي يتصدر ترتيب دوري غزة الممتاز 

ويسعى لحصد اللقب للمرة االولى في تاريخه.

غزة – الرياضية

يقوم نجم المالكمة العالمية احمد الرفاعي الذي يحمل الجنسية الفرنسية بجهود كبيرة 

من اجل تشكيل منتخب فلسطيني للمالكمة، ليقوم برعايته هو ومجموعة من اصدقائه 

الفرنسيين. ويهتم الرفاعي ذو االصول اللبنانية بالعبي المالكمة الفلسطينيين سواء 

في الضفة او القطاع، ويرى ان  هناك مجموعة من المواهب الفلسطينية في هذه اللعبة 

بإمكانها تحقيق انجازات ولكن ينقصها التدريب الجيد.

ويعمل الرفاعي على اقامة معســكر خارجي لالعبي المالكمة الفلسطينيين بالتنسيق 

مع اتحاد المالكمة وبدعم من االتحاد الفرنســي للمالكمــة، ناصحا بضرورة االحتكاك 

الخارجي.  الجدير بالذكر ان المالكم احمد الرفاعي مصنف عالميا في مالكمة المحترفين 

وحائز على التصنيف الرابع عالميًا بمالكمة الوزن المتوسط.

 غزة- الرياضية
 قام عدد من نجوم لعبة كرة القدم في أندية مدينة 
األولمبية عبد الســالم هنية والرياضي مأمون ساق غزة، يرافقهم عدد مــن حكام اللعبة وعضو اللجنة 

األولمبية عبد الســالم هنية والرياضي مأمون ساق غزة، يرافقهم عدد مــن حكام اللعبة وعضو اللجنة 

اهللا وكيــل قنــواتbeIN Sport  وبعض االعالميين غزة، يرافقهم عدد مــن حكام اللعبة وعضو اللجنة 

األولمبية عبد الســالم هنية والرياضي مأمون ساق 
اهللا وكيــل قنــواتbeIN Sport  وبعض االعالميين 

بزيارة قســم األورام الســرطانية بمستشــفي عبد األولمبية عبد الســالم هنية والرياضي مأمون ساق 
العزيز الرنتيســي لألطفال أمس الــذي صادف يوم 

بزيارة قســم األورام الســرطانية بمستشــفي عبد 
العزيز الرنتيســي لألطفال أمس الــذي صادف يوم 

بزيارة قســم األورام الســرطانية بمستشــفي عبد 
السرطان العالمي.

وأكد عبد السالم هنية خالل حديثه بإسم الرياضيين 
السرطان العالمي.

وأكد عبد السالم هنية خالل حديثه بإسم الرياضيين 
حرصهم علــى التواصل مــع كافة أبنــاء المجتمع، السرطان العالمي.

وأكد عبد السالم هنية خالل حديثه بإسم الرياضيين 
حرصهم علــى التواصل مــع كافة أبنــاء المجتمع، 

وسيكون الرياضيون دائما متواجدين لرسم البسمة وأكد عبد السالم هنية خالل حديثه بإسم الرياضيين 
رســالة وجزء من مكونات المجتمــع تتحد مع باقي على شفاه األطفال، مشيرا الى أن كرة القدم أصبحت 

مفرداته لتقدم نموذجًا راقيــًا.  الزيارة كان لها بالغ 

رســالة وجزء من مكونات المجتمــع تتحد مع باقي 
مفرداته لتقدم نموذجًا راقيــًا.  الزيارة كان لها بالغ 

األثــر، فاألطفال المرضى كانوا في غاية الســعادة، رســالة وجزء من مكونات المجتمــع تتحد مع باقي 

األثــر، فاألطفال المرضى كانوا في غاية الســعادة، مفرداته لتقدم نموذجًا راقيــًا.  الزيارة كان لها بالغ 

لحظات غلبت عليها المشاعر الكبيرة.والتقاط الصــور التذكارية مع نجــوم الرياضة، فى مفرداته لتقدم نموذجًا راقيــًا.  الزيارة كان لها بالغ 
 إدارة المستشــفى وأهالــي األطفال ثمنــوا الزيارة 
مؤكديــن على أن كرة القــدم، حينما تجمع وتؤلف، 

 إدارة المستشــفى وأهالــي األطفال ثمنــوا الزيارة 
مؤكديــن على أن كرة القــدم، حينما تجمع وتؤلف، 

ُتقرب وُتســعد، وُترســم البسمة على شــفاٍه آلمتها  إدارة المستشــفى وأهالــي األطفال ثمنــوا الزيارة 

ُتقرب وُتســعد، وُترســم البسمة على شــفاٍه آلمتها مؤكديــن على أن كرة القــدم، حينما تجمع وتؤلف، 

أوجاع الحيــاة ، فالكــرة باتت صناعًة ومتعــًة ولقاًء مؤكديــن على أن كرة القــدم، حينما تجمع وتؤلف، 

ُتقرب وُتســعد، وُترســم البسمة على شــفاٍه آلمتها 
أوجاع الحيــاة ، فالكــرة باتت صناعًة ومتعــًة ولقاًء 

بــل وحيــاة . وفى نهايــة الزيارة قدم مأمون ســاق ُتقرب وُتســعد، وُترســم البسمة على شــفاٍه آلمتها 
اهللا بعــض الهدايا لألطفال المرضى، فيما قدم عبد 

بــل وحيــاة . وفى نهايــة الزيارة قدم مأمون ســاق 
اهللا بعــض الهدايا لألطفال المرضى، فيما قدم عبد 

رسمت خالله البسمة على شفاه األطفال.السالم هنية مبلغا ماليا لكل طفل، في حفل بسيط بــل وحيــاة . وفى نهايــة الزيارة قدم مأمون ســاق 

رسمت خالله البسمة على شفاه األطفال.السالم هنية مبلغا ماليا لكل طفل، في حفل بسيط 

السالم هنية مبلغا ماليا لكل طفل، في حفل بسيط 
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نحث الخطى

تقرير

طبقًا لصحيفة الغــد األردنية، 
فــإن المديــر الفنــي لمنتخب 
األول،  الفلســطيني  الكــرة 
جمــال محمــود، ســوف يغادر 
موقعــه، خصوصًا فــي أعقاب 
انتهاء منافسات كأس التحدي، 
أيــار  شــهر  مطلــع  المقــررة 

المقبل.
المتواضعة،  الصحافية  خبرتي 
التــي اســتقيتها، علــى مــدار 
سنوات طوال تقول: إن فحوى 
الخبــر ومضمونــه صحيحــان، 
وأنــه ال يندرج تحت بند الحس 
الصحافــي، ما يعنــي أن جمال 
محمود، نفســه، هو َمــْن قام 
بتمرير الخبر للصحيفة، تمهيدًا 
محمود، نفســه، هو َمــْن قام 
بتمرير الخبر للصحيفة، تمهيدًا 
محمود، نفســه، هو َمــْن قام 

لنشره وهذا ما حصل.
ال نحظــر علــى المديــر الفني 
لمنتخــب فلســطين أن ُيصرح 
لوســائل االعــالم المختلفــة، 
مــا ينوي عملــه أو القيــام به، 
فهذا حقه الطبيعــي، وهو أوًال 
مــا ينوي عملــه أو القيــام به، 
فهذا حقه الطبيعــي، وهو أوًال 
مــا ينوي عملــه أو القيــام به، 

وأخيرًا قراره، لكن كنت أتمنى 
فهذا حقه الطبيعــي، وهو أوًال 
وأخيرًا قراره، لكن كنت أتمنى 
فهذا حقه الطبيعــي، وهو أوًال 

عليــه لو أنه تأخــر قليًال لحين 
االنتهــاء من منافســات كأس 
التحــدي، خصوصــًا وأن هــذه 
المنافســات تشــكل بالنســبة 
لنا، كفلسطينيين، وكمتابعين 
الكثيــر.. الشــيء  ومراقبيــن، 

الكثيــر، وُنعول عليهــا، بحيث 
الكثيــر.. الشــيء  ومراقبيــن، 

الكثيــر، وُنعول عليهــا، بحيث 
الكثيــر.. الشــيء  ومراقبيــن، 

تكون البوابة، التي يمر عبرها 
منتخبنا فــي طريقه إلى حيث 
نهائيات كأس أمم آسيا 2015، 

التي تحتضنها استراليا.
ال أدري ما هي حسابات، جمال 
محمود، عندما سارع الى نشر 
الخبر في صحيفة الغد األردنية؟ 
وما هي الرســائل، التي يرغب 
ومــا  تمريرهــا؟  أو  بإيصالهــا 
الهدف منها، خصوصًا في هذا 

التوقيت بالذات؟
التســاؤالت ال أجــد  كل هــذه 
إجابات وافية وال شافية عليها، 
الصعيــد  علــى  األقــل  علــى 
الشخصي، وقد زاد من غموض 
الموقــف والتباســه أن أحدًا لم 
الشخصي، وقد زاد من غموض 
الموقــف والتباســه أن أحدًا لم 
الشخصي، وقد زاد من غموض 

يتوقــف عند الخبــر، ولم َيعره 
اهتمامــًا، مــن خــالل التفاعل 
يتوقــف عند الخبــر، ولم َيعره 
اهتمامــًا، مــن خــالل التفاعل 
يتوقــف عند الخبــر، ولم َيعره 

أو التعاطــي معه، مــع أنه خبر 
يالمس عصبًا مهما وحساســًا، 
أو التعاطــي معه، مــع أنه خبر 
يالمس عصبًا مهما وحساســًا، 
أو التعاطــي معه، مــع أنه خبر 

الفلســطينية،  الكرة  في كيان 
وكنت افتــرض ان اتحاد الكرة 
ســوف يكــون لــه تعقيــب او 
توضيــح حــول مســألة مصير 
المدير الفنــي للمنتخب، وهل 
ما جاء في الخبر، الُمشــار إليه 
أعاله، أمر متفق عليه أم مجرد 
مبــادرة شــخصية مــن جمال 

محمود.؟
newsaqa@hotmail.com

محمود السقا
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لم يعــد االنقضاض على منصات تتويج دوري جوال الممتاز 

في قاموس فريق الشجاعية الذي يضع في جعبته “16” نقطة 

جعلته يحتل المركز العاشــر على الئحة الترتيب، إذ تنتظره 

مهمة ثقيلة تتمثل في الحفاظ على كبريائه واستعادة هيبته 

بعد أن بات في وقت حرج أمام تاريخه العريق.

مسيرة الشجعان

حقــق الفريــق 3 انتصارات فقط وتعادل فــي 7 مواجهات 

وخسر 6، ونجحت قوته الهجومية في الوصول إلى معاقل 

المنافســين 12 مــرة فقط، وهــو ذات العــدد التي تلقته 

شباكه، لُيصنف أضعف خط هجوم وثالث أقوى خط دفاع.

نتائج ومأزق

بغــض النظر عــن عــروض الفريــق القوية فــي معظم 

المناسبات، إال أنه يفشــل في الحفاظ على تقدمه وينزف 

النقــاط في الرمــق األخير، لذلك لم يقــدم أوراق اعتماده 

النقــاط في الرمــق األخير، لذلك لم يقــدم أوراق اعتماده منافســًا علــى اللقب، وربما تقــوده النتائج الســلبية إلى 

النقــاط في الرمــق األخير، لذلك لم يقــدم أوراق اعتماده منافســًا علــى اللقب، وربما تقــوده النتائج الســلبية إلى 

منطقــة الخطــر فــي حال حقــق منافســه شــباب جباليا 

االنتصارات، وإن حدث ذلك ســتكون 
الصدمة الكبيرة.

بداية متعثرة

لم تكن البداية مبشــرة للشــجعان 

بعــد تعادلهم في ثــالث مواجهات 

متتالية، لكن الفريق صوب أوضاعه 

وتذوق طعم االنتصار على حساب 

وعندمــا  اإلســالمية،  الجمعيــة 

ظــن الجميــع بــأن الرياح تســير 

بمــا تشــتهي الكتيبــة الخضراء 

بمــا تشــتهي الكتيبــة الخضراء عادت وتعثرت الســفينة مجددًا، 

بمــا تشــتهي الكتيبــة الخضراء عادت وتعثرت الســفينة مجددًا، 

لُتنســج خيوط الصدمــة بعد أن 

ختم مرحلة الذهاب في المركز 

العاشر برصيد 12 نقطة.

غيابات مؤثرة

ربما يكــون غياب أبــرز العبي 

الفريــق عن صفــوف الشــجاعية عامال 

رئيســيًا في تراجع نتائجــه، بعد اعتزال 

القائــد صائب جندية الذي يمثل الميزان 

الحقيقــي للشــجعان، وكذلــك اعتــزال 

محمد أبــو حليمة، ورحيل فؤاد وأحمد أبو 

العطا ووزيري الدفاع خليل وفرج وجندية 

العطا ووزيري الدفاع خليل وفرج وجندية ومحمود الصواف، فضًال عن عودة حســام 

العطا ووزيري الدفاع خليل وفرج وجندية ومحمود الصواف، فضًال عن عودة حســام 

وادي للمحافظات الشمالية.

لعنة اإلصابات

الرحيل لم يرسم اللوحة لوحده، فكانت لعنة 

اإلصابات حاضــرة،  لتهتز أركان الفريق، الذي خاض معظم 

مواجهاته منقوص العدد، ذلك أن الكتيبة الخضراء افتقدت 

لخدمــات القناص عالء عطية ومحمد ســكر وإبراهيم وادي 
والحارس إياد دويمة.

الدقائق األخيرة 

شــكلت الدقائق األخيرة مــن زمن المواجهــات التي خاضها 

الفريق أزمة حقيقية، ولنبدأ الرواية من اللقاء الذي جمعه مع 

خدمات رفح وانتهى بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله، إذ تلقت 

خدمات رفح وانتهى بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله، إذ تلقت شباكه هدفًا في الدقيقة 97.

خدمات رفح وانتهى بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله، إذ تلقت شباكه هدفًا في الدقيقة 97.

وخسر من اتحاد خان يونس في مرحلة الذهاب بهدف قاس 

في الدقيقة 93، وعاد وكرر السيناريو أمام الطواحين بعد أن 

فشل في الحفاظ على تقدمه وتلقى هدف التعادل ومن ثم 

الضربة القاضية في الدقيقة 94، لتنتهي المواجهة بثالثية 
مقابل هدفين .

وفعلها هالل غزة وعمق جراح الشجاعية بهدف نظيف سجله 

وفعلها هالل غزة وعمق جراح الشجاعية بهدف نظيف سجله في الدقيقة 90، كما تلقى هدفًا قاتًال من الجمعية االسالمية 

وفعلها هالل غزة وعمق جراح الشجاعية بهدف نظيف سجله في الدقيقة 90، كما تلقى هدفًا قاتًال من الجمعية االسالمية 

في الدقيقة األخيرة.  

صفقات 

اتحاد الشــجاعية، الذي اختتم الــدوري المنصرم في المركز 

الســادس، أعلن مع بداية الموســم الجديد عن تعيين جهاز 

فني بقيادة الكابتن هيثم حجاج و التعاقد مع سبعة العبين، 

ووافق على رحيل عدد من نجومه.

الفريــق ضم فريــد الحواجرى وإبراهيم العمــور وهيثم أبو 

ظاهــر ومصطفى الداعور وســامح حتحــت وهيثم ادعيس 

ونضــال حجــاج، لكــن الثوب الجديــد لم يزين المســتطيل 
األخضر.

صعوبة المهمة

صعوبة المهمةالمــدرب العــام حاليــًا هيثم حجــاج اعترف فــي تصريحات 

صعوبة المهمةالمــدرب العــام حاليــًا هيثم حجــاج اعترف فــي تصريحات 

سابقة بصعوبة المهمة، وأكد بأن الجهاز الفني يسعى بقوة 

الستعادة هيبة الفريق عن طريق االستعداد الجيد للموسم 

الجديد والحصــص التدريبية المكثفة التــي تهدف إلى رفع 

منسوب اللياقة البدنية ووضع الخطط الفنية المالئمة، لكن 
ذلك لم يتحقق بعد. 

السويركي .. هل ينقذ الكتيبة الخضراء ؟

السويركي .. هل ينقذ الكتيبة الخضراء ؟قبــل انطــالق مرحلــة االيــاب بقليــل أعلنــت إدارة نادي 

السويركي .. هل ينقذ الكتيبة الخضراء ؟قبــل انطــالق مرحلــة االيــاب بقليــل أعلنــت إدارة نادي 

الشــجاعية عن تعيين نعيم السويركي مديرا فنيا جديدا، 

الشــجاعية عن تعيين نعيم السويركي مديرا فنيا جديدا، لكن النتائج أيضًا لم تلب طموح الفريق الذي جمع  4 نقاط 

الشــجاعية عن تعيين نعيم السويركي مديرا فنيا جديدا، لكن النتائج أيضًا لم تلب طموح الفريق الذي جمع  4 نقاط 

من 4 مواجهات، بعد فوزه على األهلي وتعادله مع الرياضي 

وخسارته من الجمعية اإلسالمية واتحاد خان يونس.

ولنعود للــوراء قليًال فقد قال الســويركي فــي أول حصة 

تدريبية إلحدى الصحــف المحلية أن الفريق يفتقد لبعض 

المراكــز الهامة كحارس المرمى وصانــع األلعاب والليبرو، 

وأضاف بأنه وجد روح الحماس لدى الالعبين واإلصرار على 
الخــروج مــن الكبوة 

وتحســين وضعه في مرحلة 
اإلياب.

ويبقى السؤال.. هل تحمل 

المواجهات المقبلة الفرحة 

الفريق  للجماهير ويخرج 

الزجاجــة  عنــق  مــن 
ويتجاوز األزمة ؟!! 

بــكل تأكيــد ســتكون 

حصريــة  اإلجابــة 

فــي أروقــة الجوالت 
التي تشكل  المقبلة 
األخيــرة  الفرصــة 

الستعادة الهيبة.
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العبون تألقوا في دنيا كرة القدم، يغرسون اليوم فرعاً لهم في ذات المستطيل األخضر، 

أبناء اقتفوا آثار آبائهم في عالم كرة القدم، يصولون اليوم تماماً، كما صال آباؤهم 

في األمس، يحلمون بتحقيق أكثر مما حقق اآلباء، يلعبون في ذات مراكز اللعب أو 

تختلف قليًال..  فصوٌل جميلة، من حكايا أجمل، سطورها ال تنتهي مع اإلبداع لنجوٍم ُجدد، 

يحملون مشاعل النجومية في المستقبل القريب..

“الرياضية” فتحت ملف عدد من الالعبين الذين ساروا على خطى آبائهم في كرة القدم 

عبر التقرير التالي:

الرياضية-  إسالم سالمة:
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حارس واعد..

“شــحدة ياســر أبو حســنين” نجل حارس الشــاطئ 

العمالق ياســر أبو حســنين يقول إنــه انضم لنادي 

الشاطئ من شــدة حبه، وحب والده لهذا النادي الذي 

ترعــرع فيه، وظــّل وفيًا له حتى اعتــزل كرة القدم، 
الشاطئ من شــدة حبه، وحب والده لهذا النادي الذي 

ترعــرع فيه، وظــّل وفيًا له حتى اعتــزل كرة القدم، 
الشاطئ من شــدة حبه، وحب والده لهذا النادي الذي 

وأضاف: “أتمنــى أن أدافع عن عرين الفريق كما كان 

والدي، وان أحصل على البطوالت الغائبة عن خزائن 

النادي منذ سنوات طويلة”. 

النادي منذ سنوات طويلة”. وتابع أبو حســنين (16 عامًا): “أعمــل دائمًا باجتهاد 

النادي منذ سنوات طويلة”. وتابع أبو حســنين (16 عامًا): “أعمــل دائمًا باجتهاد 

خــالل التدريبــات، وأســتمع لتوجيهــات مدربي كما 

يطلب مني تمامًا، وأهتم أيضًا بنصائح والدي كونه 
خــالل التدريبــات، وأســتمع لتوجيهــات مدربي كما 

يطلب مني تمامًا، وأهتم أيضًا بنصائح والدي كونه 
خــالل التدريبــات، وأســتمع لتوجيهــات مدربي كما 

المثل األعلى، وأنتظر لحظة انضمامي للفريق األول 

بفــارغ الصبر كي أدافــع عن قميــص البحرية الذي 

عانى األمرين خالل العامين الماضيين”.

نصف الفريق

ولــم يخف أبو حســنين األب إعجابه بنجله الذي يرى 

نفسه فيه تمامًا، ويهتم به ليكون حارس المستقبل 
ولــم يخف أبو حســنين األب إعجابه بنجله الذي يرى 

نفسه فيه تمامًا، ويهتم به ليكون حارس المستقبل 
ولــم يخف أبو حســنين األب إعجابه بنجله الذي يرى 

لفريق الشــاطئ والمنتخب الوطني، في إشــارة منه 

إلى أن الحارس المميز أحيانًا يســاوي أكثر من نصف 
لفريق الشــاطئ والمنتخب الوطني، في إشــارة منه 

إلى أن الحارس المميز أحيانًا يســاوي أكثر من نصف 
لفريق الشــاطئ والمنتخب الوطني، في إشــارة منه 

الفريق، مشــيراً إلى أنه في ظل ندرة حراس المرمى 
إلى أن الحارس المميز أحيانًا يســاوي أكثر من نصف 

الفريق، مشــيراً إلى أنه في ظل ندرة حراس المرمى 
إلى أن الحارس المميز أحيانًا يســاوي أكثر من نصف 

المميزيــن في قطاع غزة فإنه يقوم بتشــجيع نجله 

ويحثه على تقديم األفضل دائمًا سواء في التدريبات 
المميزيــن في قطاع غزة فإنه يقوم بتشــجيع نجله 

ويحثه على تقديم األفضل دائمًا سواء في التدريبات 
المميزيــن في قطاع غزة فإنه يقوم بتشــجيع نجله 

أو المباريات.

ابن البط عّوام..

ابن البط عّوام..تشــابه كبير جداً رسخه الفتى “طالل صائب جندية” 

ابن البط عّوام..تشــابه كبير جداً رسخه الفتى “طالل صائب جندية” 

نجل قائد المنتخب الوطني وفريق الشجاعية سابقًا 

صائب جندية، حيث لم يترك شيئًا من والده بالمطلق، 
نجل قائد المنتخب الوطني وفريق الشجاعية سابقًا 

صائب جندية، حيث لم يترك شيئًا من والده بالمطلق، 
نجل قائد المنتخب الوطني وفريق الشجاعية سابقًا 

كونــه يحمل الرقم (5) وهو نفس الرقم الذي ارتداه 

والده طوال مشــواره مع الســاحرة المســتديرة، كما 

أنه يلعب في مركز قلب الدفاع، ويحمل شــارة قيادة 

منتخب فلسطين للناشئين..

يؤكــد جندية االبن، أنه يتناقش دومــًا مع والده في 

مســتقبل كرة القدم والقضايــا التي تخص الرياضة 

الفلســطينية، كي يستفيد من تجربة والده الطويلة 

في المالعــب، من خالل النصائــح والتوجيهات التي 

يســتمع إليها منه دومــًا. وأضاف جنديــة (15 عامًا): 
في المالعــب، من خالل النصائــح والتوجيهات التي 

يســتمع إليها منه دومــًا. وأضاف جنديــة (15 عامًا): 
في المالعــب، من خالل النصائــح والتوجيهات التي 

“أشــعر بســعادة كبيرة حين ُيقال أنني خليفة والدي 

في المالعب، رغم أن ذلك ُيشــكل حمًال ثقيًال علّي، 

لكني ال أوجه تركيزي إال داخل المســتطيل األخضر، 

وأتمنــى أن أكمل مســيرة والدي علــى صعيد فريق 

الشجاعية والمنتخب”.

درب أبيه..

لم ُيخيب “نهرو محمد الجيش” نجم فريق الشــاطئ 

الواعد أمل والده فيه، وأصبح حديث الشارع الرياضي 

لموهبته الكبيرة التي تفوق موهبة والده كثيرًا، فهو 
الواعد أمل والده فيه، وأصبح حديث الشارع الرياضي 

لموهبته الكبيرة التي تفوق موهبة والده كثيرًا، فهو 
الواعد أمل والده فيه، وأصبح حديث الشارع الرياضي 

يجمع بين المهارة والقوة والسرعة، والقدرات الفردية 

أيضــًا، وتنظر إليــه جماهير البحرية بأنه مســتقبل 
يجمع بين المهارة والقوة والسرعة، والقدرات الفردية 

أيضــًا، وتنظر إليــه جماهير البحرية بأنه مســتقبل 
يجمع بين المهارة والقوة والسرعة، والقدرات الفردية 

الفريق في الفترة المقبلة..

الفريق في الفترة المقبلة..يقول الجيش (16 عامًا) إن مشواره الحقيقي مع كرة 

الفريق في الفترة المقبلة..يقول الجيش (16 عامًا) إن مشواره الحقيقي مع كرة 

القدم بدأ فــي العالم 2006، حين ســافر مع عائلته 

إلــى الســويد، والتحق بفريق “فاكســاال” الســويدي 

للناشئين، حيث بدأت موهبته تتفجر وتتطور بشكل 

ملحــوظ بفعل اإلمكانات والتدريبــات المميزة هناك 

والتي تختلف كثيراً عن التدريبات في قطاع غزة.

بطوالت مبكرة..

 وبالرغــم مــن حداثة انضمام الجيــش االبن لفريق 

الناشئين بالشاطئ، إال أنه حقق ثالث بطوالت أظهر 

خاللهــا قدرات كبيرة وإمكانــات عالية تؤهله ليكون 

نجمًا ُيشــار له بالبنان، فقد شارك في ثالث بطوالت 

“حجــارة الســجيل” و”آمال هنيــة “ و”ســوبر حجارة 

السجيل” أحرز مع 

فريقــه بطولتــي 

“آمال وسوبر” نال 

جائــزة  خاللهمــا 

أفضل العب وكان 
هدافًا لهما.

الجيــش  وأشــار 

أن  أنه يتمنى  إلى 

يحقق مــع النادي 

مــا  والمنتخــب 

لــم يحققــه والده 

رغــم  كالعــب 

الكبيرة  النجومية 

اكتســبها  التــي 

مشــواره  خــالل 

إلى  الفتًا  الكروي، 

أن حلــم االحتراف 

الخارجي ســيبقى 

طموحه األول الذي 

لتحقيقه  سيسعى 

في الفترة المقبلة 

على اعتبار أنه قد 

كونه  سهًال  يكون 

يحمــل الجنســية 
السويدية.
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تقارير

بهــدووء

أمجد الضابوس 

فقــدت كــرة القــدم العالميــة لويس 
الســابق  الفنــي  المديــر  أراجونيــس 
الســبت  يــوم  اإلســباني،  للمنتخــب 
الماضــي، وقــد ســيطر الحــزن علــى 
كثير من أوســاط اللعبة الشعبية، في 
إســبانيا والعالم، وبدا ذلــك من خالل 
كــم التعليقــات التي صــدرت من أبرز 
مســئولي اللعبة ونجومهــا، ومن َقبل، 
كــم التعليقــات التي صــدرت من أبرز 
مســئولي اللعبة ونجومهــا، ومن َقبل، 
كــم التعليقــات التي صــدرت من أبرز 

وّدع العالم بحزن شديد، أسطورة الكرة 
البرتغالية أوزيبيو، كما شــّكلت إصابة 
وّدع العالم بحزن شديد، أسطورة الكرة 
البرتغالية أوزيبيو، كما شــّكلت إصابة 
وّدع العالم بحزن شديد، أسطورة الكرة 

النجم الكولومبي راداميل فالكاو بقطع 
في الربــاط الصليبي صدمة للشــعب 
الكولومبــي ومحبــي الكــرة العالمية، 
ألنها ســُتبعد النمر عن المشــاركة في 
الكولومبــي ومحبــي الكــرة العالمية، 
ألنها ســُتبعد النمر عن المشــاركة في 
الكولومبــي ومحبــي الكــرة العالمية، 

مونديال البرازيل.
فلمــاذا كل هذا الحزن غير المســبوق، 
رغم أن عالم الساحرة المستديرة ودع 
كثيرًا من المدربيــن والالعبين، ورغم 
رغم أن عالم الساحرة المستديرة ودع 
كثيرًا من المدربيــن والالعبين، ورغم 
رغم أن عالم الساحرة المستديرة ودع 

أن مونديال السامبا، سيفتقد كثيرًا من 
كثيرًا من المدربيــن والالعبين، ورغم 
أن مونديال السامبا، سيفتقد كثيرًا من 
كثيرًا من المدربيــن والالعبين، ورغم 

الالعبين الذيــن تبارت تقارير إعالمية 
في إعداد أبرز أسمائهم؟

باختصــار، ألنهم عظمــاء، ويدل على 
عظمتهم األثر الواضح الذي تركوه في 
مســيرتهم الكروية. فهذا أراجونيس، 
بنيــان  أســس  مــن  أول  يعــد  الــذي 
الثالثية  الذهبي صاحــب  “الماتــادور” 
التاريخيــة من خالل فــوزه بلقبين في 
أمــم أوروبــا 2008 و2012، وبينهمــا 

كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.
إال أن أكثر ما يحتاج الباحثون عن المجد 
الكروي، تعلمه من تجربة أراجونيس، 
هو الكيفية التي تمّكن من خاللها بناء 
الكروي، تعلمه من تجربة أراجونيس، 
هو الكيفية التي تمّكن من خاللها بناء 
الكروي، تعلمه من تجربة أراجونيس، 

المنتخب الفائــز بأمم أوروبــا 2008.. 
وكان الراحل قد شرح ذلك، وقال إنه بدأ 
باستبعاد األسماء التي مثّلت المنتخب 
ســنوات ولــم تفعل لــه شــيئًا، أمثال 
باستبعاد األسماء التي مثّلت المنتخب 
ســنوات ولــم تفعل لــه شــيئًا، أمثال 
باستبعاد األسماء التي مثّلت المنتخب 

راؤول وخواكيــن وألبيــدا، واســتعاض 
بدًال عنهم، العبين متعطشــين للعب 
وتحقيــق االنتصــارات أمثــال توريس 

وماركوس سيينا. 
ويدهشــك رغم ذلك، أن يبادر راؤول، 
أكبــر ضحايــا  مــن  كان  الــذي  وهــو 
االستبعاد من قائمة “الفورياروخا” في 
أمم أوروبا 2008، إلى وصف أراجونيس 
بأنــه مرجعية كبيرة لكــرة القدم، هذا 
لمن أراد أن يتعلم ُأسس البناء، حتى لو 
بأنــه مرجعية كبيرة لكــرة القدم، هذا 
لمن أراد أن يتعلم ُأسس البناء، حتى لو 
بأنــه مرجعية كبيرة لكــرة القدم، هذا 

كانت على حساب األسماء الرنانة!
أما فالــكاو، الذي يعد ثــروة كولومبية 
شــهد لها، زيارة الرئيس الكولومبي له 
في المستشفى الذي أجرى فيه العملية 
الجراحية بالبرتغال، ومسارعته لطمأنة 
الشــعب، فرغم األســى الذي سيخّلفه 
غيــاب النمر عــن مونديــال البرازيل، 
ورغــم الغضب الــذي انتاب مشــجعي 
المنتخــب الكولومبي ومحبــي الهداف 
الكبير إلى درجــة، تحدثت فيها تقارير 
إعالمية، عن تهديد الالعب الفرنســي 
“أرتيــك” بالقتل، ســارع فالكاو إلعالن 
عفوه عن هــذا الالعب، باعتبار أن كل 
الالعبين معرضــون إلصابات مختلفة 
الخطــورة.. فهــل رأيتم كيف تتجّســد 

أخالق الفرسان؟!
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الرياضية - سلطان عدوان

أعلنــت نتائــج الجولــة الثالثــة عشــرة مــن دوري جوال 

للمحترفين عن تغييــرات مؤثرة بعثــرت أوراق الترتيب، 

حيث نجحــت ثالثة فــرق في التقــدم وتراجعــت أربعة، 

واستقرت خمســة على مقاعدها، ووضعت الشباك “200” 

هدف فــي جعبتها، مع األخذ باالعتبار تأجيل لقاء شــباب 

الخليل والظاهرية بســبب مشاركة الغزالن في تصفيات 

كأس االتحاد اآلسيوي.

الترجي.. صدارة محصنة 

حصن ترجــي واد النيص صدارته لالئحة الترتيب برصيد 

حصن ترجــي واد النيص صدارته لالئحة الترتيب برصيد 31 نقطة وحلق بعيدًا في أجواء المنافســة أمًال في اعتالء 

حصن ترجــي واد النيص صدارته لالئحة الترتيب برصيد 31 نقطة وحلق بعيدًا في أجواء المنافســة أمًال في اعتالء 

منصات التتويج بعد أن حسم موقعة جبل المكبر بهدفين 

نظيفين، بينما تراجع النسور للمركز السادس برصيد 20 
نقطة.

الخضر يقفز للوصافة

وقفز شــباب الخضر للمركــز الثاني 

برصيد 23 نقطة مســتفيدًا من الفــوز على األمعري الذي 

اســتقر في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بثالثة أهداف 

مقابــل هدف، لكنه قــد يفقــد وصافته بناء علــى نتيجة 

المواجهــة المؤجلــة التي تجمع الظاهريــة صاحب المركز 

المواجهــة المؤجلــة التي تجمع الظاهريــة صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة وشــباب الخليل الــذي يحل رابعًا 

المواجهــة المؤجلــة التي تجمع الظاهريــة صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة وشــباب الخليل الــذي يحل رابعًا 

برصيد 21 نقطة.

الهالل في مأزق 

وتقــدم بالطــة للمركز الخامــس برصيــد 21 نقطة رغم 

تعادله مع هالل القدس بهدف لكل فريق، في حين تراجع 

فريــق العاصمة للمركز العاشــر برصيــد 13 نقطة وبات 

مهددًا للدخول في منطقة الخطر.

الثقافي يتقدم

الثقافي يتقدمواســتقر أهلي الخليل في المركز السابع برصيد 15 نقطة 

الثقافي يتقدمواســتقر أهلي الخليل في المركز السابع برصيد 15 نقطة 

رغم خســارته من ثقافي طولكرم بهدفين 

لهدف، بينما تقدم الفائز للمركز التاسع برصيد 14 نقطة، 

لكنه ليس في مأمــن في حال تعثر في الجوالت المقبلة 

وحقــق منافســوه االنتصــارات وهــو أمــر ينطبق على 

أصحاب المراكز األخيرة. 

منطقة الخطر

ما زالت منطقة الخطر تحتضن فريقي البيرة صاحب 

المركز قبل األخير برصيد 12 نقطة وإسالمي قلقيلية 

متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط. ولم يحمل تعادلهما 

بهدف لكل منهما أي جديد، لكن الفرســان قادرون 

على تجــاوز األزمــة والصعود ألحضــان المنطقة 

الدافئة في ظل فارق النقاط مع منافســيه، بينما 

تبدو المهمة صعبة على إســالمي قلقيلية الذي 

بات بقاؤه مع الكبار مسألة وقت.
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غزة- الرياضية

لم يستثمر فريق خدمات البريج غياب المتصدر خدمات 

خان يونــس عن مباريــات الجولة 15 مــن دوري االولى 

وســقط في فــخ التعــادل االيجابي مع منافســه العنيد 

خدمــات المغازي، ما حرمه تصدر المســابقة، ليظل في 

المركــز الثانــي بفارق نقطــة عن المتصــدر، فيما بقي 

المغــازي فــي المركز الثالث حارما نفســه مــن مزاحمة 

البريج على المركز الثاني المؤهل للدرجة الممتازة.

أكبر المستفيدين

كان القادســية اكبر المســتفيدين من هــذه الجولة بعد 

فــوزه على بيت الهيا ودخوله المربع الذهبي، مســتغال 

ســقوط جمعية الصالح والزيتون أمــام اهلي النصيرات 
وخدمات جباليا على التوالي.

رباعي النقطة ��

رباعي النقطة ربعــة فرق تشــاركت في رصيد النقطــة 15 وهم بيت 

رباعي النقطة ربعــة فرق تشــاركت في رصيد النقطــة 15 وهم بيت 
أ

ربعــة فرق تشــاركت في رصيد النقطــة 15 وهم بيت الهيا عقب هزيمته على ارضه من القادسية، وأهلي بيت 

ربعــة فرق تشــاركت في رصيد النقطــة 15 وهم بيت الهيا عقب هزيمته على ارضه من القادسية، وأهلي بيت 

حانون بفوزه على المشــتل، وخدمات جباليا بفوزه على 

الزيتــون، إضافة الى أهلي النصيــرات المنتعش بالفوز 
على جمعية الصالح.

األخير

عــاد فريق المشــتل الى مؤخــرة الترتيب بعــد هزيمته 

أمــام أهلي بيت حانون، ليتوقف رصيده عند النقطة 13 

لتتعقــد وضعيته في دوري الدرجــة االولى، ويقترب من 

مرافقــة جماعي رفح الى الدرجــة الثانية بعد هبوطهما 

الموسم الماضي من الدرجة الممتازة.

مباريات متوسطة

يخوض ثالثــي القمة مواجهات متوســطة فــي الجولة 

16، حيــث يتجــه خدمات خــان يونس شــماال لمواجهة 

بيت حانون االهلي، فيما يســتقبل خدمات البريج فريق 

بيت حانون االهلي، فيما يســتقبل خدمات البريج فريق المشتل، وهو نفس األمر لخدمات المغازي الذي يستقبل 

بيت حانون االهلي، فيما يســتقبل خدمات البريج فريق المشتل، وهو نفس األمر لخدمات المغازي الذي يستقبل 

بدوره بيت الهيا.
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العبون تألقوا في دنيا كرة القدم، يغرسون اليوم فرعاً لهم في ذات المستطيل األخضر، 

أبناء اقتفوا آثار آبائهم في عالم كرة القدم، يصولون اليوم تماماً، كما صال آباؤهم 

في األمس، يحلمون بتحقيق أكثر مما حقق اآلباء، يلعبون في ذات مراكز اللعب أو 

تختلف قليًال..  فصوٌل جميلة، من حكايا أجمل، سطورها ال تنتهي مع اإلبداع لنجوٍم ُجدد، 

يحملون مشاعل النجومية في المستقبل القريب..

“الرياضية” فتحت ملف عدد من الالعبين الذين ساروا على خطى آبائهم في كرة القدم 

عبر التقرير التالي:

الرياضية-  إسالم سالمة:

��������������
�������������

�

حارس واعد..

“شــحدة ياســر أبو حســنين” نجل حارس الشــاطئ 

العمالق ياســر أبو حســنين يقول إنــه انضم لنادي 

الشاطئ من شــدة حبه، وحب والده لهذا النادي الذي 

ترعــرع فيه، وظــّل وفيًا له حتى اعتــزل كرة القدم، 
الشاطئ من شــدة حبه، وحب والده لهذا النادي الذي 

ترعــرع فيه، وظــّل وفيًا له حتى اعتــزل كرة القدم، 
الشاطئ من شــدة حبه، وحب والده لهذا النادي الذي 

وأضاف: “أتمنــى أن أدافع عن عرين الفريق كما كان 

والدي، وان أحصل على البطوالت الغائبة عن خزائن 

النادي منذ سنوات طويلة”. 

النادي منذ سنوات طويلة”. وتابع أبو حســنين (16 عامًا): “أعمــل دائمًا باجتهاد 

النادي منذ سنوات طويلة”. وتابع أبو حســنين (16 عامًا): “أعمــل دائمًا باجتهاد 

خــالل التدريبــات، وأســتمع لتوجيهــات مدربي كما 

يطلب مني تمامًا، وأهتم أيضًا بنصائح والدي كونه 
خــالل التدريبــات، وأســتمع لتوجيهــات مدربي كما 

يطلب مني تمامًا، وأهتم أيضًا بنصائح والدي كونه 
خــالل التدريبــات، وأســتمع لتوجيهــات مدربي كما 

المثل األعلى، وأنتظر لحظة انضمامي للفريق األول 

بفــارغ الصبر كي أدافــع عن قميــص البحرية الذي 

عانى األمرين خالل العامين الماضيين”.

نصف الفريق

ولــم يخف أبو حســنين األب إعجابه بنجله الذي يرى 

نفسه فيه تمامًا، ويهتم به ليكون حارس المستقبل 
ولــم يخف أبو حســنين األب إعجابه بنجله الذي يرى 

نفسه فيه تمامًا، ويهتم به ليكون حارس المستقبل 
ولــم يخف أبو حســنين األب إعجابه بنجله الذي يرى 

لفريق الشــاطئ والمنتخب الوطني، في إشــارة منه 

إلى أن الحارس المميز أحيانًا يســاوي أكثر من نصف 
لفريق الشــاطئ والمنتخب الوطني، في إشــارة منه 

إلى أن الحارس المميز أحيانًا يســاوي أكثر من نصف 
لفريق الشــاطئ والمنتخب الوطني، في إشــارة منه 

الفريق، مشــيراً إلى أنه في ظل ندرة حراس المرمى 
إلى أن الحارس المميز أحيانًا يســاوي أكثر من نصف 

الفريق، مشــيراً إلى أنه في ظل ندرة حراس المرمى 
إلى أن الحارس المميز أحيانًا يســاوي أكثر من نصف 

المميزيــن في قطاع غزة فإنه يقوم بتشــجيع نجله 

ويحثه على تقديم األفضل دائمًا سواء في التدريبات 
المميزيــن في قطاع غزة فإنه يقوم بتشــجيع نجله 

ويحثه على تقديم األفضل دائمًا سواء في التدريبات 
المميزيــن في قطاع غزة فإنه يقوم بتشــجيع نجله 

أو المباريات.

ابن البط عّوام..

ابن البط عّوام..تشــابه كبير جداً رسخه الفتى “طالل صائب جندية” 

ابن البط عّوام..تشــابه كبير جداً رسخه الفتى “طالل صائب جندية” 

نجل قائد المنتخب الوطني وفريق الشجاعية سابقًا 

صائب جندية، حيث لم يترك شيئًا من والده بالمطلق، 
نجل قائد المنتخب الوطني وفريق الشجاعية سابقًا 

صائب جندية، حيث لم يترك شيئًا من والده بالمطلق، 
نجل قائد المنتخب الوطني وفريق الشجاعية سابقًا 

كونــه يحمل الرقم (5) وهو نفس الرقم الذي ارتداه 

والده طوال مشــواره مع الســاحرة المســتديرة، كما 

أنه يلعب في مركز قلب الدفاع، ويحمل شــارة قيادة 

منتخب فلسطين للناشئين..

يؤكــد جندية االبن، أنه يتناقش دومــًا مع والده في 

مســتقبل كرة القدم والقضايــا التي تخص الرياضة 

الفلســطينية، كي يستفيد من تجربة والده الطويلة 

في المالعــب، من خالل النصائــح والتوجيهات التي 

يســتمع إليها منه دومــًا. وأضاف جنديــة (15 عامًا): 
في المالعــب، من خالل النصائــح والتوجيهات التي 

يســتمع إليها منه دومــًا. وأضاف جنديــة (15 عامًا): 
في المالعــب، من خالل النصائــح والتوجيهات التي 

“أشــعر بســعادة كبيرة حين ُيقال أنني خليفة والدي 

في المالعب، رغم أن ذلك ُيشــكل حمًال ثقيًال علّي، 

لكني ال أوجه تركيزي إال داخل المســتطيل األخضر، 

وأتمنــى أن أكمل مســيرة والدي علــى صعيد فريق 

الشجاعية والمنتخب”.

درب أبيه..

لم ُيخيب “نهرو محمد الجيش” نجم فريق الشــاطئ 

الواعد أمل والده فيه، وأصبح حديث الشارع الرياضي 

لموهبته الكبيرة التي تفوق موهبة والده كثيرًا، فهو 
الواعد أمل والده فيه، وأصبح حديث الشارع الرياضي 

لموهبته الكبيرة التي تفوق موهبة والده كثيرًا، فهو 
الواعد أمل والده فيه، وأصبح حديث الشارع الرياضي 

يجمع بين المهارة والقوة والسرعة، والقدرات الفردية 

أيضــًا، وتنظر إليــه جماهير البحرية بأنه مســتقبل 
يجمع بين المهارة والقوة والسرعة، والقدرات الفردية 

أيضــًا، وتنظر إليــه جماهير البحرية بأنه مســتقبل 
يجمع بين المهارة والقوة والسرعة، والقدرات الفردية 

الفريق في الفترة المقبلة..

الفريق في الفترة المقبلة..يقول الجيش (16 عامًا) إن مشواره الحقيقي مع كرة 

الفريق في الفترة المقبلة..يقول الجيش (16 عامًا) إن مشواره الحقيقي مع كرة 

القدم بدأ فــي العالم 2006، حين ســافر مع عائلته 

إلــى الســويد، والتحق بفريق “فاكســاال” الســويدي 

للناشئين، حيث بدأت موهبته تتفجر وتتطور بشكل 

ملحــوظ بفعل اإلمكانات والتدريبــات المميزة هناك 

والتي تختلف كثيراً عن التدريبات في قطاع غزة.

بطوالت مبكرة..

 وبالرغــم مــن حداثة انضمام الجيــش االبن لفريق 

الناشئين بالشاطئ، إال أنه حقق ثالث بطوالت أظهر 

خاللهــا قدرات كبيرة وإمكانــات عالية تؤهله ليكون 

نجمًا ُيشــار له بالبنان، فقد شارك في ثالث بطوالت 

“حجــارة الســجيل” و”آمال هنيــة “ و”ســوبر حجارة 

السجيل” أحرز مع 

فريقــه بطولتــي 

“آمال وسوبر” نال 

جائــزة  خاللهمــا 

أفضل العب وكان 
هدافًا لهما.

الجيــش  وأشــار 

أن  أنه يتمنى  إلى 

يحقق مــع النادي 

مــا  والمنتخــب 

لــم يحققــه والده 

رغــم  كالعــب 

الكبيرة  النجومية 

اكتســبها  التــي 

مشــواره  خــالل 

إلى  الفتًا  الكروي، 

أن حلــم االحتراف 

الخارجي ســيبقى 

طموحه األول الذي 

لتحقيقه  سيسعى 

في الفترة المقبلة 

على اعتبار أنه قد 

كونه  سهًال  يكون 

يحمــل الجنســية 
السويدية.
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بهــدووء

أمجد الضابوس 

فقــدت كــرة القــدم العالميــة لويس 
الســابق  الفنــي  المديــر  أراجونيــس 
الســبت  يــوم  اإلســباني،  للمنتخــب 
الماضــي، وقــد ســيطر الحــزن علــى 
كثير من أوســاط اللعبة الشعبية، في 
إســبانيا والعالم، وبدا ذلــك من خالل 
كــم التعليقــات التي صــدرت من أبرز 
مســئولي اللعبة ونجومهــا، ومن َقبل، 
كــم التعليقــات التي صــدرت من أبرز 
مســئولي اللعبة ونجومهــا، ومن َقبل، 
كــم التعليقــات التي صــدرت من أبرز 

وّدع العالم بحزن شديد، أسطورة الكرة 
البرتغالية أوزيبيو، كما شــّكلت إصابة 
وّدع العالم بحزن شديد، أسطورة الكرة 
البرتغالية أوزيبيو، كما شــّكلت إصابة 
وّدع العالم بحزن شديد، أسطورة الكرة 

النجم الكولومبي راداميل فالكاو بقطع 
في الربــاط الصليبي صدمة للشــعب 
الكولومبــي ومحبــي الكــرة العالمية، 
ألنها ســُتبعد النمر عن المشــاركة في 
الكولومبــي ومحبــي الكــرة العالمية، 
ألنها ســُتبعد النمر عن المشــاركة في 
الكولومبــي ومحبــي الكــرة العالمية، 

مونديال البرازيل.
فلمــاذا كل هذا الحزن غير المســبوق، 
رغم أن عالم الساحرة المستديرة ودع 
كثيرًا من المدربيــن والالعبين، ورغم 
رغم أن عالم الساحرة المستديرة ودع 
كثيرًا من المدربيــن والالعبين، ورغم 
رغم أن عالم الساحرة المستديرة ودع 

أن مونديال السامبا، سيفتقد كثيرًا من 
كثيرًا من المدربيــن والالعبين، ورغم 
أن مونديال السامبا، سيفتقد كثيرًا من 
كثيرًا من المدربيــن والالعبين، ورغم 

الالعبين الذيــن تبارت تقارير إعالمية 
في إعداد أبرز أسمائهم؟

باختصــار، ألنهم عظمــاء، ويدل على 
عظمتهم األثر الواضح الذي تركوه في 
مســيرتهم الكروية. فهذا أراجونيس، 
بنيــان  أســس  مــن  أول  يعــد  الــذي 
الثالثية  الذهبي صاحــب  “الماتــادور” 
التاريخيــة من خالل فــوزه بلقبين في 
أمــم أوروبــا 2008 و2012، وبينهمــا 

كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.
إال أن أكثر ما يحتاج الباحثون عن المجد 
الكروي، تعلمه من تجربة أراجونيس، 
هو الكيفية التي تمّكن من خاللها بناء 
الكروي، تعلمه من تجربة أراجونيس، 
هو الكيفية التي تمّكن من خاللها بناء 
الكروي، تعلمه من تجربة أراجونيس، 

المنتخب الفائــز بأمم أوروبــا 2008.. 
وكان الراحل قد شرح ذلك، وقال إنه بدأ 
باستبعاد األسماء التي مثّلت المنتخب 
ســنوات ولــم تفعل لــه شــيئًا، أمثال 
باستبعاد األسماء التي مثّلت المنتخب 
ســنوات ولــم تفعل لــه شــيئًا، أمثال 
باستبعاد األسماء التي مثّلت المنتخب 

راؤول وخواكيــن وألبيــدا، واســتعاض 
بدًال عنهم، العبين متعطشــين للعب 
وتحقيــق االنتصــارات أمثــال توريس 

وماركوس سيينا. 
ويدهشــك رغم ذلك، أن يبادر راؤول، 
أكبــر ضحايــا  مــن  كان  الــذي  وهــو 
االستبعاد من قائمة “الفورياروخا” في 
أمم أوروبا 2008، إلى وصف أراجونيس 
بأنــه مرجعية كبيرة لكــرة القدم، هذا 
لمن أراد أن يتعلم ُأسس البناء، حتى لو 
بأنــه مرجعية كبيرة لكــرة القدم، هذا 
لمن أراد أن يتعلم ُأسس البناء، حتى لو 
بأنــه مرجعية كبيرة لكــرة القدم، هذا 

كانت على حساب األسماء الرنانة!
أما فالــكاو، الذي يعد ثــروة كولومبية 
شــهد لها، زيارة الرئيس الكولومبي له 
في المستشفى الذي أجرى فيه العملية 
الجراحية بالبرتغال، ومسارعته لطمأنة 
الشــعب، فرغم األســى الذي سيخّلفه 
غيــاب النمر عــن مونديــال البرازيل، 
ورغــم الغضب الــذي انتاب مشــجعي 
المنتخــب الكولومبي ومحبــي الهداف 
الكبير إلى درجــة، تحدثت فيها تقارير 
إعالمية، عن تهديد الالعب الفرنســي 
“أرتيــك” بالقتل، ســارع فالكاو إلعالن 
عفوه عن هــذا الالعب، باعتبار أن كل 
الالعبين معرضــون إلصابات مختلفة 
الخطــورة.. فهــل رأيتم كيف تتجّســد 

أخالق الفرسان؟!
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الرياضية - سلطان عدوان

أعلنــت نتائــج الجولــة الثالثــة عشــرة مــن دوري جوال 

للمحترفين عن تغييــرات مؤثرة بعثــرت أوراق الترتيب، 

حيث نجحــت ثالثة فــرق في التقــدم وتراجعــت أربعة، 

واستقرت خمســة على مقاعدها، ووضعت الشباك “200” 

هدف فــي جعبتها، مع األخذ باالعتبار تأجيل لقاء شــباب 

الخليل والظاهرية بســبب مشاركة الغزالن في تصفيات 

كأس االتحاد اآلسيوي.

الترجي.. صدارة محصنة 

حصن ترجــي واد النيص صدارته لالئحة الترتيب برصيد 

حصن ترجــي واد النيص صدارته لالئحة الترتيب برصيد 31 نقطة وحلق بعيدًا في أجواء المنافســة أمًال في اعتالء 

حصن ترجــي واد النيص صدارته لالئحة الترتيب برصيد 31 نقطة وحلق بعيدًا في أجواء المنافســة أمًال في اعتالء 

منصات التتويج بعد أن حسم موقعة جبل المكبر بهدفين 

نظيفين، بينما تراجع النسور للمركز السادس برصيد 20 
نقطة.

الخضر يقفز للوصافة

وقفز شــباب الخضر للمركــز الثاني 

برصيد 23 نقطة مســتفيدًا من الفــوز على األمعري الذي 

اســتقر في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بثالثة أهداف 

مقابــل هدف، لكنه قــد يفقــد وصافته بناء علــى نتيجة 

المواجهــة المؤجلــة التي تجمع الظاهريــة صاحب المركز 

المواجهــة المؤجلــة التي تجمع الظاهريــة صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة وشــباب الخليل الــذي يحل رابعًا 

المواجهــة المؤجلــة التي تجمع الظاهريــة صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة وشــباب الخليل الــذي يحل رابعًا 

برصيد 21 نقطة.

الهالل في مأزق 

وتقــدم بالطــة للمركز الخامــس برصيــد 21 نقطة رغم 

تعادله مع هالل القدس بهدف لكل فريق، في حين تراجع 

فريــق العاصمة للمركز العاشــر برصيــد 13 نقطة وبات 

مهددًا للدخول في منطقة الخطر.

الثقافي يتقدم

الثقافي يتقدمواســتقر أهلي الخليل في المركز السابع برصيد 15 نقطة 

الثقافي يتقدمواســتقر أهلي الخليل في المركز السابع برصيد 15 نقطة 

رغم خســارته من ثقافي طولكرم بهدفين 

لهدف، بينما تقدم الفائز للمركز التاسع برصيد 14 نقطة، 

لكنه ليس في مأمــن في حال تعثر في الجوالت المقبلة 

وحقــق منافســوه االنتصــارات وهــو أمــر ينطبق على 

أصحاب المراكز األخيرة. 

منطقة الخطر

ما زالت منطقة الخطر تحتضن فريقي البيرة صاحب 

المركز قبل األخير برصيد 12 نقطة وإسالمي قلقيلية 

متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط. ولم يحمل تعادلهما 

بهدف لكل منهما أي جديد، لكن الفرســان قادرون 

على تجــاوز األزمــة والصعود ألحضــان المنطقة 

الدافئة في ظل فارق النقاط مع منافســيه، بينما 

تبدو المهمة صعبة على إســالمي قلقيلية الذي 

بات بقاؤه مع الكبار مسألة وقت.
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غزة- الرياضية

لم يستثمر فريق خدمات البريج غياب المتصدر خدمات 

خان يونــس عن مباريــات الجولة 15 مــن دوري االولى 

وســقط في فــخ التعــادل االيجابي مع منافســه العنيد 

خدمــات المغازي، ما حرمه تصدر المســابقة، ليظل في 

المركــز الثانــي بفارق نقطــة عن المتصــدر، فيما بقي 

المغــازي فــي المركز الثالث حارما نفســه مــن مزاحمة 

البريج على المركز الثاني المؤهل للدرجة الممتازة.

أكبر المستفيدين

كان القادســية اكبر المســتفيدين من هــذه الجولة بعد 

فــوزه على بيت الهيا ودخوله المربع الذهبي، مســتغال 

ســقوط جمعية الصالح والزيتون أمــام اهلي النصيرات 
وخدمات جباليا على التوالي.

رباعي النقطة ��

رباعي النقطة ربعــة فرق تشــاركت في رصيد النقطــة 15 وهم بيت 

رباعي النقطة ربعــة فرق تشــاركت في رصيد النقطــة 15 وهم بيت 
أ

ربعــة فرق تشــاركت في رصيد النقطــة 15 وهم بيت الهيا عقب هزيمته على ارضه من القادسية، وأهلي بيت 

ربعــة فرق تشــاركت في رصيد النقطــة 15 وهم بيت الهيا عقب هزيمته على ارضه من القادسية، وأهلي بيت 

حانون بفوزه على المشــتل، وخدمات جباليا بفوزه على 

الزيتــون، إضافة الى أهلي النصيــرات المنتعش بالفوز 
على جمعية الصالح.

األخير

عــاد فريق المشــتل الى مؤخــرة الترتيب بعــد هزيمته 

أمــام أهلي بيت حانون، ليتوقف رصيده عند النقطة 13 

لتتعقــد وضعيته في دوري الدرجــة االولى، ويقترب من 

مرافقــة جماعي رفح الى الدرجــة الثانية بعد هبوطهما 

الموسم الماضي من الدرجة الممتازة.

مباريات متوسطة

يخوض ثالثــي القمة مواجهات متوســطة فــي الجولة 

16، حيــث يتجــه خدمات خــان يونس شــماال لمواجهة 

بيت حانون االهلي، فيما يســتقبل خدمات البريج فريق 

بيت حانون االهلي، فيما يســتقبل خدمات البريج فريق المشتل، وهو نفس األمر لخدمات المغازي الذي يستقبل 

بيت حانون االهلي، فيما يســتقبل خدمات البريج فريق المشتل، وهو نفس األمر لخدمات المغازي الذي يستقبل 

بدوره بيت الهيا.
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الرياضية/ مصطفى جبر 

الزال اتحــاد خان يونس يقترب مع مرور الوقت 
من اللقب، رافضا أي فرصة للتخلي عن الصدارة 
البرتقالية التي أصبحت ماركة للطواحين الذين 
اعتلوا القمــة منذ بداية الــدوري، بينما واصل 
المطــاردون رحلتهم ومحاوالتهم لالقتراب من 
المتصدر وإسقاطه ولكنهم فشلوا في ذلك كما 
فشــلوا في العديد من المرات في تغيير معالم 

القمة.  
وأتــاح تعثر الجمعيــة اإلســالمية وخدمات رفح 
وشــباب خان يونــس والرياضي فرصة لشــباب 
رفــح للتقــدم وتقليص الفــارق مــع المتصدر 
لـ”4” نقاط والوصــول للمركز الثاني، فيما تأزم 
وضع شــباب جباليا والشــجاعية والشاطئ نظرا 
للوضعيــة الحرجــة ودائرة الهبــوط التي تحيط 

بهم بعد األهلي. 

خطوة أخرى 
عــاد المتصــدر اتحــاد خــان يونــس لمشــوار 
انتصاراته المســجل باســمه في هذه البطولة 
بعدما ألحق بالشجاعية الهزيمة بصعوبة، رافعا 
رصيده إلي النقطة”31”، واســتعاد الفريق في 
هذه المباراة روحه القتالية العالية ونغمة الفوز، 
إضافة إلي فارق الـــ”4” نقاط الذي أراح الفريق 
قليال بعدما سقط في الجولة الماضية وتقلص 

الفارق مع أقرب منافسيه.
ويعتبر هذا الفوز الغالــي بمثابة خطوة جديدة 
نحو اللقب، ال سيما استفادته من تعثر الجمعية 
الرياضــي  وغــزة  رفــح  وخدمــات  اإلســالمية 
وشــباب خــان يونس بخالف شــباب رفــح أحد 
أبرز المســتفيدين من هذه الجولة بعدما ألحق 
بالشــاطئ هزيمــة بثنائية وخطــف منه نقاط 
غالية وضعته في المركز الثاني وبفارق األهداف 
عــن الجمعية الذي ســقط في فــخ التعادل مع 
شــباب جباليا وتراجع إلي المركز الثالث بنفس 

رصيد نقاط شباب رفح.

تعثر وتراجع
تعثرت فرق غــزة الرياضي 
رفــح  وخدمــات 
إلــي  وتراجعــت 
يــن  كز لمر ا
بــع  ا لر ا

والخامــس، اثــر تعــادل األول مع شــباب خان 
يونس والثاني مع خدمات النصيرات.

وبات الرياضي مرشــحا أقل من الســابق على 
اللقــب بعدما أنهى مرحلــة الذهاب في المركز  
الثانــي ولكنــه لم يحافــظ على ذلــك وتراجع 
للمركز الرابع برصيد”25” نقطة، بينما ســقط 
خدمات رفح في فخ ملعب الدرة على يد خدمات 
النصيرات، ولم يستطع الفريق مواصلة نتائجه 
المميزة التي حققها في آخر جولتين ليفرط في 
فرصة التقدم نحو القمة، وتوقف رصيد الفريق 

عند النقطة “24” في المركز الخامس.

دفء المنطقة
اســتقر شــباب خان يونس وخدمات النصيرات 
والهالل في المنطقة الدافئة اثر النقطة الوحيدة 

التي أكتسبها كال منهم في هذه الجولة.
شــباب خان يونس صاحــب المركز الســادس 
بـــ “22” نقطة ابتعد عن المنافســة اثر تعادله 
مع الرياضي إيجابيــا ليصبح الفارق بينه وبين 
المتصــدر”9” نقــاط، ولم يســتطع النصيرات 
التقــدم أكثر نحــو المقدمة بعدمــا تعادل مع 
خدمات رفــح رافعا رصيــده إلــي النقطة”20” 

سابعا على سلم الترتيب.
الهالل  واســتفاد 
مــن 

هــذه الجولة بنقطــة واحدة أبقته فــي المركز 
الثامــن برصيد “18” نقطة بعيــدا عن منطقة 
الخطــر والتــي كانــت تحيــق بالفريــق قبــل 

جولتين. 

دائرة الهبوط 
تتصــارع فرق الشــاطئ والشــجاعية وشــباب 
جباليــا على الهــروب مــن دائرة الهبــوط، مع 
أفضلية للشاطئ صاحب المركز التاسع برصيد 
“17” نقطة وخلفه الشجاعية بـ”16” نقطة في 
وضعية مشــابهة، وشــباب جباليا برصيد”14” 
نقطــة والذي يعيش الظــروف األصعب ما بين 
الفرق التي تسعى لالبتعاد عن بطاقة الهبوط 
الثانيــة، بعد اســتالم األهلي بطاقــة الهبوط 

األولى.

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

����������

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

تتصــارع فرق الشــاطئ والشــجاعية وشــباب 
جباليــا على الهــروب مــن دائرة الهبــوط، مع 
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جباليــا على الهــروب مــن دائرة الهبــوط، مع 
أفضلية للشاطئ صاحب المركز التاسع برصيد 
“17” نقطة وخلفه الشجاعية بـ”16” نقطة في 
وضعية مشــابهة، وشــباب جباليا برصيد”14” 
نقطــة والذي يعيش الظــروف األصعب ما بين 
الفرق التي تسعى لالبتعاد عن بطاقة الهبوط 
الثانيــة، بعد اســتالم األهلي بطاقــة الهبوط 
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جباليــا على الهــروب مــن دائرة الهبــوط، مع 
أفضلية للشاطئ صاحب المركز التاسع برصيد 
“17” نقطة وخلفه الشجاعية بـ”16” نقطة في 
وضعية مشــابهة، وشــباب جباليا برصيد”14” 
نقطــة والذي يعيش الظــروف األصعب ما بين 
الفرق التي تسعى لالبتعاد عن بطاقة الهبوط 
الثانيــة، بعد اســتالم األهلي بطاقــة الهبوط 

إحصاءات
األهداف: شهدت الجولة “16” تسجيل “13” هدفا في 

“6” مباريات.
الهدافــون : محمد بــركات “12” هدفــا، وطارق أبو 

غنيمة وسعيد السباخي “9” أهداف.
مرارة الهزائــم: أهلي غزة الفريــق الوحيد الذي لم 

يتذوق طعم الفوز لغاية الجولة “16”.
أقوي هجوم : اتحاد خان يونس برصيد “24” هدفا.

أقوي دفاع : الجمعية اإلسالمية “6” أهداف.
أضعف هجوم : الشــجاعية والجمعيــة والهالل “12” 

هدفا.
أضعف دفاع : أهلي غزة “28” هدفا .

أعلــى نتيجــة : اتحــاد خــان يونــس (3)-(2) اتحاد 
الشجاعية.

األكثر تعادال : شباب خان يونس “10” تعادالت .
األكثــر فــوزًا: المتصــدر اتحــاد خــان يونــس “9” 

مباريات.
البطاقات : شــهدت الجولة السادســة عشــرة إشهار 

“20” بطاقة صفراء وغياب للبطاقات الحمراء.“20” بطاقة صفراء وغياب للبطاقات الحمراء.

عدسة /  أشرف نصر  - عبد المجيد أبو النصر
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جولة تنتهي وأخرى تبــدأ، ومعالم تتغير من 
أســبوع آلخر فــي دوري يمكــن أن يعتبر من 
أقوى البطوالت المحلية في الســنوات العشر 
األخيرة نظرا لكثرة الفرق المنافســة وصراع 

الهبوط الشرس.
وتعتبر الجولة السابعة عشرة حاسمة للجمعية 
واالتحاد ومباراة بطولة لكال منهما، ولن تقل 
مبــاراة أهلي غزة وشــباب رفــح أهمية على 
ســابقتها وخاصة لألخير الذي يســعى لتكرار 
ســيناريو الموســم الماضي، بينما يصطدم 

خدمات رفح بشباب خان يونس.

الجمعية اإلسالمية- اتحاد خان يونس
فــي أقــوى مباريــات الجولة يحــل المتصدر 

الجمعية اإلسالمية- اتحاد خان يونس
فــي أقــوى مباريــات الجولة يحــل المتصدر 

الجمعية اإلسالمية- اتحاد خان يونس

اتحاد خان يونس ضيفــا ثقيال على الجمعية 
اإلسالمية على ملعب اليرموك بغزة في مباراة 

ستكون شبه حاســمة بين الفريقين، 
لما تمثله من أفضلية للفريق الفائز وقوة 
النقاط الثالث التي تعتبر بمثابة “6” نقاط في 
حسابات المدربين، ففوز اإلتحاد يعني أنه بدأ 
الصعود على درجات منصة التتويج واالبتعاد 

بالصدارة والتخلص من أحد مطارديه.
اللقــاء  ويدخــل الجمعيــة اإلســالمية هــذا 
بمعنويــات عالية ورغبة كبيــرة في تقليص 
الفــارق مــع االتحــاد لنقطة واحــدة ومن ثم 
االستفادة من نتائج المباراة األخرى لالتحاد. 

خدمات رفح- شباب خان يونس
على ملعب رفح البلدي يســتضيف خدمات 

رفح فريق شباب خان يونس في مباراة 
ستحدد آمال الخدمات في المنافسة 

أم ال، فاألخضر الرفحي ســيحاول 
االســتفادة مــن عاملي األرض 

والجمهور وحنكة مدربه ناهض األشقر والذي 
يعرف خبايا النشامى جيدا.

ويسعى شباب خان يونس لتعويض إخفاقاته 
في الجوالت األخيرة، من أجل تحسين وضعيته 
والتقــدم مــن المركز الســادس إلــى األمام، 
وســيعتمد الفريق بشــكل كبير على هدافه 
وهداف الدوري محمد بركات لما يشــكله من 

قوة هجومية كبيرة ترعب الخصوم.

األهلي- شباب رفح
يتطلــع األزرق الرفحي لمواصلــة انتصاراته 

األهلي- شباب رفح
يتطلــع األزرق الرفحي لمواصلــة انتصاراته 

األهلي- شباب رفح

وتقدمه على سلم الترتيب عندما يحل ضيفا 
على الجريح أهلي غزة صاحب المركز األخير 

بـ “5” نقاط.
ويدخل جمال الحولي مدرب شــباب رفح هذه 
المبــاراة معتمدا علي جاهزية العبيه والحالة 
المعنويــة المميزة التي يمر بهــا الفريق من 
أجل تشــديد الخناق علــى المتصدر ومحاولة 
تكرار ســيناريو الموســم الماضــي لصاحب 
اللقب، ويتطلع الشباب لالستفادة من نتيجة 
مبــاراة اتحــاد خــان يونس والجمعيــة والتي 
ستكون نتيجة التعادل بينهما مثالية للزعيم.

وعلى الجهة المقابلة ستكون المواجهة صعبة 
علــى أهلي غــزة الذي بات علــى بعد خطوة 

دوري  مغــادرة  من 
األضواء.

الهالل ��غزة الرياضي
سيكون فريق غزة الرياضي مع فرصة للعودة 
بقوة إلي المنافسة عندما يواجه فريق الهالل 
الذي يطمح هو األخر للتشــبث في المنطقة 
الدافئة واقتنــاص نقاط المبــاراة أو التعادل 
علــى أقل تقدير من أجل تفــادى العودة إلى 

منطقة الهبوط.
وســتكون المبــاراة متكافئــة نوعــا مــا بين 
الفريقين مع أفضلية نســبية لغزة الرياضي 
نظــرا لفــارق اإلمكانيــات بيــن الفريقيــن، 
فصاحب المركز الرابع بـــ”25” نقطة، يواجه 
ثامن الترتيب في مبــاراة يهدف األول خاللها 

عن المنافسة والثاني عن االستقرار.

شباب جباليا ��خدمات الشاطىء
يشــهد ملعــب بيــت الهيــا مواجهــة قويــة 
ومصيرية لفريق شباب جباليا والشاطئ عندما 
يتقابال وجها لوجه، إذ يهدف الفريقان للهروب 
من منقطة الهبوط وخاصة شباب جباليا الذي 
يحتاج إلي ثالث نقاط ستكون كفيلة بانتشاله 

من المركز قبل األخير إلي األمام، 
بينما يدخل الشاطئ مدعما 

وجاهزيــة  بنجومــه 
أجل  مــن  العبيه 

مسار  تعديل 
ئــج  لنتا ا

المتواضعة للفريــق الذي تذوق طعم المرارة 
فــي أخر أربــع مواجهــات تراجع علــى أثرها 

للمركز التاسع برصيد “17” نقطة. 

خدمات النصيرات- الشجاعية
ويخشى اتحاد الشجاعية الوقوع في فخ ملعب 

الدرة عندما يواجه فريق خدمات النصيرات. 
أهــداف الشــجاعية أصبحــت واضحــة وهي 
تحسين وضعيته على سلم الترتيب واالبتعاد 
عن فــخ الهبوط من بوابــة النصيرات، ففوز 
الشــجاعية ســتضمن لــه التقــدم مركــز أو 

مركزين إلي األمام على أقل تقدير. 
وعلى الجهة المقابلة يتطلع خدمات النصيرات 
صاحب المركز الســابع بـــ20” نقطة إلحراج 
الشــجاعية صاحــب المركــز التاســع برصيد 
“16”والتقــدم من خالل هــذه المباراة لألمام 
بين الكبار، وضمان نقطة في أســوأ األحوال 
كما يفعــل الفريق دائما على ملعبه، وخاصة 

أمام الكبار.

وتعتبر الجولة السابعة عشرة حاسمة للجمعية 
واالتحاد ومباراة بطولة لكال منهما، ولن تقل 

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

واالتحاد ومباراة بطولة لكال منهما، ولن تقل 
مبــاراة أهلي غزة وشــباب رفــح أهمية على 
ســابقتها وخاصة لألخير الذي يســعى لتكرار 
ســيناريو الموســم الماضي، بينما يصطدم 

خدمات رفح بشباب خان يونس.

الجمعية اإلسالمية- اتحاد خان يونس
فــي أقــوى مباريــات الجولة يحــل المتصدر 

الجمعية اإلسالمية- اتحاد خان يونس
فــي أقــوى مباريــات الجولة يحــل المتصدر 

الجمعية اإلسالمية- اتحاد خان يونس

اتحاد خان يونس ضيفــا ثقيال على الجمعية 
اإلسالمية على ملعب اليرموك بغزة في مباراة 

ستكون شبه حاســمة بين الفريقين، 
لما تمثله من أفضلية للفريق الفائز وقوة 
النقاط الثالث التي تعتبر بمثابة “6” نقاط في 
حسابات المدربين، ففوز اإلتحاد يعني أنه بدأ 
الصعود على درجات منصة التتويج واالبتعاد 

بالصدارة والتخلص من أحد مطارديه.
اللقــاء  ويدخــل الجمعيــة اإلســالمية هــذا 
بمعنويــات عالية ورغبة كبيــرة في تقليص 
الفــارق مــع االتحــاد لنقطة واحــدة ومن ثم 
االستفادة من نتائج المباراة األخرى لالتحاد. 

خدمات رفح- شباب خان يونس
على ملعب رفح البلدي يســتضيف خدمات 

رفح فريق شباب خان يونس في مباراة 
ستحدد آمال الخدمات في المنافسة 

أم ال، فاألخضر الرفحي ســيحاول 
االســتفادة مــن عاملي األرض 
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واالتحاد ومباراة بطولة لكال منهما، ولن تقل 
مبــاراة أهلي غزة وشــباب رفــح أهمية على 
ســابقتها وخاصة لألخير الذي يســعى لتكرار 
ســيناريو الموســم الماضي، بينما يصطدم 

خدمات رفح بشباب خان يونس.

الجمعية اإلسالمية- اتحاد خان يونس
فــي أقــوى مباريــات الجولة يحــل المتصدر 

الجمعية اإلسالمية- اتحاد خان يونس
فــي أقــوى مباريــات الجولة يحــل المتصدر 

الجمعية اإلسالمية- اتحاد خان يونس

اتحاد خان يونس ضيفــا ثقيال على الجمعية 
اإلسالمية على ملعب اليرموك بغزة في مباراة 

ستكون شبه حاســمة بين الفريقين، 
لما تمثله من أفضلية للفريق الفائز وقوة 
النقاط الثالث التي تعتبر بمثابة “6” نقاط في 
حسابات المدربين، ففوز اإلتحاد يعني أنه بدأ 
الصعود على درجات منصة التتويج واالبتعاد 

بالصدارة والتخلص من أحد مطارديه.
اللقــاء  ويدخــل الجمعيــة اإلســالمية هــذا 
بمعنويــات عالية ورغبة كبيــرة في تقليص 
الفــارق مــع االتحــاد لنقطة واحــدة ومن ثم 
االستفادة من نتائج المباراة األخرى لالتحاد. 

خدمات رفح- شباب خان يونس
على ملعب رفح البلدي يســتضيف خدمات 

رفح فريق شباب خان يونس في مباراة 
ستحدد آمال الخدمات في المنافسة 

أم ال، فاألخضر الرفحي ســيحاول 
االســتفادة مــن عاملي األرض 

إحصاءات
األهداف: شهدت الجولة “16” تسجيل “13” هدفا في 

الهدافــون : محمد بــركات “12” هدفــا، وطارق أبو 
غنيمة وسعيد السباخي “9” أهداف.

مرارة الهزائــم: أهلي غزة الفريــق الوحيد الذي لم 
يتذوق طعم الفوز لغاية الجولة “16”.

أقوي هجوم : اتحاد خان يونس برصيد “24” هدفا.
أقوي دفاع : الجمعية اإلسالمية “6” أهداف.

أضعف هجوم : الشــجاعية والجمعيــة والهالل “12” 

أضعف دفاع : أهلي غزة “28” هدفا .
أعلــى نتيجــة : اتحــاد خــان يونــس (3)-(2) اتحاد 

األكثر تعادال : شباب خان يونس “10” تعادالت .
: المتصــدر اتحــاد خــان يونــس “9” 

البطاقات : شــهدت الجولة السادســة عشــرة إشهار 
“20” بطاقة صفراء وغياب للبطاقات الحمراء.“20” بطاقة صفراء وغياب للبطاقات الحمراء.
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جولة تنتهي وأخرى تبــدأ، ومعالم تتغير من 
أســبوع آلخر فــي دوري يمكــن أن يعتبر من 
أقوى البطوالت المحلية في الســنوات العشر 
األخيرة نظرا لكثرة الفرق المنافســة وصراع 

الهبوط الشرس.
وتعتبر الجولة السابعة عشرة حاسمة للجمعية 
واالتحاد ومباراة بطولة لكال منهما، ولن تقل 
مبــاراة أهلي غزة وشــباب رفــح أهمية على 
ســابقتها وخاصة لألخير الذي يســعى لتكرار 
ســيناريو الموســم الماضي، بينما يصطدم 

خدمات رفح بشباب خان يونس.

الجمعية اإلسالمية- اتحاد خان يونس
فــي أقــوى مباريــات الجولة يحــل المتصدر 

الجمعية اإلسالمية- اتحاد خان يونس
فــي أقــوى مباريــات الجولة يحــل المتصدر 

الجمعية اإلسالمية- اتحاد خان يونس

اتحاد خان يونس ضيفــا ثقيال على الجمعية 
اإلسالمية على ملعب اليرموك بغزة في مباراة 

ستكون شبه حاســمة بين الفريقين، 
لما تمثله من أفضلية للفريق الفائز وقوة 
النقاط الثالث التي تعتبر بمثابة “6” نقاط في 
حسابات المدربين، ففوز اإلتحاد يعني أنه بدأ 
الصعود على درجات منصة التتويج واالبتعاد 

بالصدارة والتخلص من أحد مطارديه.
اللقــاء  ويدخــل الجمعيــة اإلســالمية هــذا 
بمعنويــات عالية ورغبة كبيــرة في تقليص 
الفــارق مــع االتحــاد لنقطة واحــدة ومن ثم 
االستفادة من نتائج المباراة األخرى لالتحاد. 

خدمات رفح- شباب خان يونس
على ملعب رفح البلدي يســتضيف خدمات 

رفح فريق شباب خان يونس في مباراة 
ستحدد آمال الخدمات في المنافسة 

أم ال، فاألخضر الرفحي ســيحاول 
االســتفادة مــن عاملي األرض 

والجمهور وحنكة مدربه ناهض األشقر والذي 
يعرف خبايا النشامى جيدا.

ويسعى شباب خان يونس لتعويض إخفاقاته 
في الجوالت األخيرة، من أجل تحسين وضعيته 
والتقــدم مــن المركز الســادس إلــى األمام، 
وســيعتمد الفريق بشــكل كبير على هدافه 
وهداف الدوري محمد بركات لما يشــكله من 

قوة هجومية كبيرة ترعب الخصوم.

األهلي- شباب رفح
يتطلــع األزرق الرفحي لمواصلــة انتصاراته 

األهلي- شباب رفح
يتطلــع األزرق الرفحي لمواصلــة انتصاراته 

األهلي- شباب رفح

وتقدمه على سلم الترتيب عندما يحل ضيفا 
على الجريح أهلي غزة صاحب المركز األخير 

بـ “5” نقاط.
ويدخل جمال الحولي مدرب شــباب رفح هذه 
المبــاراة معتمدا علي جاهزية العبيه والحالة 
المعنويــة المميزة التي يمر بهــا الفريق من 
أجل تشــديد الخناق علــى المتصدر ومحاولة 
تكرار ســيناريو الموســم الماضــي لصاحب 
اللقب، ويتطلع الشباب لالستفادة من نتيجة 
مبــاراة اتحــاد خــان يونس والجمعيــة والتي 
ستكون نتيجة التعادل بينهما مثالية للزعيم.

وعلى الجهة المقابلة ستكون المواجهة صعبة 
علــى أهلي غــزة الذي بات علــى بعد خطوة 

دوري  مغــادرة  من 
األضواء.

الهالل ��غزة الرياضي
سيكون فريق غزة الرياضي مع فرصة للعودة 
بقوة إلي المنافسة عندما يواجه فريق الهالل 
الذي يطمح هو األخر للتشــبث في المنطقة 
الدافئة واقتنــاص نقاط المبــاراة أو التعادل 
علــى أقل تقدير من أجل تفــادى العودة إلى 

منطقة الهبوط.
وســتكون المبــاراة متكافئــة نوعــا مــا بين 
الفريقين مع أفضلية نســبية لغزة الرياضي 
نظــرا لفــارق اإلمكانيــات بيــن الفريقيــن، 
فصاحب المركز الرابع بـــ”25” نقطة، يواجه 
ثامن الترتيب في مبــاراة يهدف األول خاللها 

عن المنافسة والثاني عن االستقرار.

شباب جباليا ��خدمات الشاطىء
يشــهد ملعــب بيــت الهيــا مواجهــة قويــة 
ومصيرية لفريق شباب جباليا والشاطئ عندما 
يتقابال وجها لوجه، إذ يهدف الفريقان للهروب 
من منقطة الهبوط وخاصة شباب جباليا الذي 
يحتاج إلي ثالث نقاط ستكون كفيلة بانتشاله 

من المركز قبل األخير إلي األمام، 
بينما يدخل الشاطئ مدعما 

وجاهزيــة  بنجومــه 
أجل  مــن  العبيه 

مسار  تعديل 
ئــج  لنتا ا

المتواضعة للفريــق الذي تذوق طعم المرارة 
فــي أخر أربــع مواجهــات تراجع علــى أثرها 

للمركز التاسع برصيد “17” نقطة. 

خدمات النصيرات- الشجاعية
ويخشى اتحاد الشجاعية الوقوع في فخ ملعب 

الدرة عندما يواجه فريق خدمات النصيرات. 
أهــداف الشــجاعية أصبحــت واضحــة وهي 
تحسين وضعيته على سلم الترتيب واالبتعاد 
عن فــخ الهبوط من بوابــة النصيرات، ففوز 
الشــجاعية ســتضمن لــه التقــدم مركــز أو 

مركزين إلي األمام على أقل تقدير. 
وعلى الجهة المقابلة يتطلع خدمات النصيرات 
صاحب المركز الســابع بـــ20” نقطة إلحراج 
الشــجاعية صاحــب المركــز التاســع برصيد 
“16”والتقــدم من خالل هــذه المباراة لألمام 
بين الكبار، وضمان نقطة في أســوأ األحوال 
كما يفعــل الفريق دائما على ملعبه، وخاصة 

أمام الكبار.

وتعتبر الجولة السابعة عشرة حاسمة للجمعية 
واالتحاد ومباراة بطولة لكال منهما، ولن تقل 
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واالتحاد ومباراة بطولة لكال منهما، ولن تقل 
مبــاراة أهلي غزة وشــباب رفــح أهمية على 
ســابقتها وخاصة لألخير الذي يســعى لتكرار 
ســيناريو الموســم الماضي، بينما يصطدم 

خدمات رفح بشباب خان يونس.

الجمعية اإلسالمية- اتحاد خان يونس
فــي أقــوى مباريــات الجولة يحــل المتصدر 

الجمعية اإلسالمية- اتحاد خان يونس
فــي أقــوى مباريــات الجولة يحــل المتصدر 

الجمعية اإلسالمية- اتحاد خان يونس

اتحاد خان يونس ضيفــا ثقيال على الجمعية 
اإلسالمية على ملعب اليرموك بغزة في مباراة 

ستكون شبه حاســمة بين الفريقين، 
لما تمثله من أفضلية للفريق الفائز وقوة 
النقاط الثالث التي تعتبر بمثابة “6” نقاط في 
حسابات المدربين، ففوز اإلتحاد يعني أنه بدأ 
الصعود على درجات منصة التتويج واالبتعاد 

بالصدارة والتخلص من أحد مطارديه.
اللقــاء  ويدخــل الجمعيــة اإلســالمية هــذا 
بمعنويــات عالية ورغبة كبيــرة في تقليص 
الفــارق مــع االتحــاد لنقطة واحــدة ومن ثم 
االستفادة من نتائج المباراة األخرى لالتحاد. 

خدمات رفح- شباب خان يونس
على ملعب رفح البلدي يســتضيف خدمات 

رفح فريق شباب خان يونس في مباراة 
ستحدد آمال الخدمات في المنافسة 

أم ال، فاألخضر الرفحي ســيحاول 
االســتفادة مــن عاملي األرض 
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ستكون شبه حاســمة بين الفريقين، 
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إحصاءات
األهداف: شهدت الجولة “16” تسجيل “13” هدفا في 

الهدافــون : محمد بــركات “12” هدفــا، وطارق أبو 
غنيمة وسعيد السباخي “9” أهداف.

مرارة الهزائــم: أهلي غزة الفريــق الوحيد الذي لم 
يتذوق طعم الفوز لغاية الجولة “16”.

أقوي هجوم : اتحاد خان يونس برصيد “24” هدفا.
أقوي دفاع : الجمعية اإلسالمية “6” أهداف.

أضعف هجوم : الشــجاعية والجمعيــة والهالل “12” 

أضعف دفاع : أهلي غزة “28” هدفا .
أعلــى نتيجــة : اتحــاد خــان يونــس (3)-(2) اتحاد 

األكثر تعادال : شباب خان يونس “10” تعادالت .
: المتصــدر اتحــاد خــان يونــس “9” 

البطاقات : شــهدت الجولة السادســة عشــرة إشهار 
“20” بطاقة صفراء وغياب للبطاقات الحمراء.“20” بطاقة صفراء وغياب للبطاقات الحمراء.
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في ســهرة كروية جديدة حلت الرياضيــة ضيفًا على الكابتن 
ناهــض األشــقر “42 عامــًا” مايســترو شــباب خــان يونس 
في ســهرة كروية جديدة حلت الرياضيــة ضيفًا على الكابتن 
ناهــض األشــقر “42 عامــًا” مايســترو شــباب خــان يونس 
في ســهرة كروية جديدة حلت الرياضيــة ضيفًا على الكابتن 

والمنتخب الوطني في منزله بحضور شــقيقيه ماجد ومجدي 
ورفيقي دربه النجمين محمود البيطار ونادر النمس.

مسيرة من ذهب 
من أبرز العبي فلسطين، تميز باألداء المثالي والخلق الرفيع، 
ُمنــح أول شــارة قيــادة للمنتخــب الوطني في ظل الســلطة نــح أول شــارة قيــادة للمنتخــب الوطني في ظل الســلطة 
الوطنية الفلســطينية، لعب دورًا فاعًال مع شباب خان يونس الوطنية الفلســطينية، لعب دورًا فاعًال مع شباب خان يونس 
نــح أول شــارة قيــادة للمنتخــب الوطني في ظل الســلطة 
الوطنية الفلســطينية، لعب دورًا فاعًال مع شباب خان يونس 
ُمنــح أول شــارة قيــادة للمنتخــب الوطني في ظل الســلطة نــح أول شــارة قيــادة للمنتخــب الوطني في ظل الســلطة 
الوطنية الفلســطينية، لعب دورًا فاعًال مع شباب خان يونس 
ُمنــح أول شــارة قيــادة للمنتخــب الوطني في ظل الســلطة 

وقادهم للصعود للدوري الممتاز عام 1996م.وقادهم للصعود للدوري الممتاز عام 1996م.
كان حاضرًا في معظم المناســبات الرياضية التي شارك فيها كان حاضرًا في معظم المناســبات الرياضية التي شارك فيها 

وقادهم للصعود للدوري الممتاز عام 1996م.
كان حاضرًا في معظم المناســبات الرياضية التي شارك فيها 

وقادهم للصعود للدوري الممتاز عام 1996م.وقادهم للصعود للدوري الممتاز عام 1996م.
كان حاضرًا في معظم المناســبات الرياضية التي شارك فيها 

وقادهم للصعود للدوري الممتاز عام 1996م.

الفدائي، أبرزها افتتاح ستاد أريحا في العام 1997م وتصفيات الفدائي، أبرزها افتتاح ستاد أريحا في العام 1997م وتصفيات 
كأس العــرب فــي نفس العــام، عزز صفوف شــباب رفح في 
البطولة العربية 1995م التي أقيمت في الســعودية، وكذلك 
خدمات رفح في بطولة األندية أبطال الدوري التي احتضنتها 

العراق في العام 1998م. 

أهم اإلنجازات
تّوج مع المنتخب الوطني ببرونزية البطولة العربية التي أقيمت 

أهم اإلنجازات
تّوج مع المنتخب الوطني ببرونزية البطولة العربية التي أقيمت 

أهم اإلنجازات

فــي عمان 1999م، وحصد لقبي كأس غزة وكأس فلســطين 
في العام  2000م، كما قاد النشــامى للفــوز ببطولة الدوري 

موسم 2010 – 2011م. 

ركلة البداية
مشــواره  األشــقر  اســتهل 
مرتديًا قميص النشامى أمام 
الشجاعية في العام 1992م، 
في حيــن توقفت مســيرته 
كالعــب بعــد مبــاراة هالل 
غزة في الدوري الذي حسمه 

النشامى.
أمــا حكايتــه مــع المنتخب 
حروفها  فســطرت  الوطني 
فــي العــام 1993م، إذ تم 
التشــكيلة  اختيــاره ضمن 
التي واجهت قدامى فرنسا 
بقيادة بالتيني على ستاد 
أريحا الترابي آنذاك، بينما 
ودع رايــة الفدائــي فــي 
العالــم  كأس  تصفيــات 

2006م.

أهداف هزت الشباك
وّقــع األشــقر علــى أول 
المبــاراة  فــي  أهدافــه 
التــي  الوديــة 

جمعت النشــامى والزيتون فــي أوائل التســعينيات، وانتهت 
عالقته مع الشــباك بعد هدفه في مرمى غــزة الرياضي في 

الدوري الممتاز عام 2006م.

شارة القيادة
تفاجــأ الكابتن ناهض األشــقر عندما كلفــه الراحل ريكاردو 
المدير الفني للمنتخب آنذاك بحمل شــارة القيادة في المباراة 
التي جمعت فلســطين واألردن في افتتاح ستاد أريحا، ووصف 
تلك اللحظات بأنها تاريخية في حياته باعتباره أول العب يقود 

كتيبة المنتخب الوطني.
وعرج على ســحب شــارة القيادة منه في عهد الراحل عزمي 
نصــار الذي تولــى المهمة في العــام 1999م، مؤكدًا بأنه لم 
وعرج على ســحب شــارة القيادة منه في عهد الراحل عزمي 
نصــار الذي تولــى المهمة في العــام 1999م، مؤكدًا بأنه لم 
وعرج على ســحب شــارة القيادة منه في عهد الراحل عزمي 

يتأثر بقراره واحترم وجهة نظر القيادة الفنية، كما أشاد بدور 
نصار الذي حقق نتائج ايجابية مع الفريق في تلك الفترة.

محطات هامة 
تأثر األشــقر ببكاء الجماهير التــي خرجت من ملعب اليرموك 
كالموج مبتهجة بتتويــج الفريق بكأس غزة، وتكرر ذلك عند 
حســم موقعة ترجي واد النيص واعتالء منصات تتويج كأس 
فلسطين، وكان المشــهد حاضرًا في ملعب رفح البلدي الذي 
حســم موقعة ترجي واد النيص واعتالء منصات تتويج كأس 
فلسطين، وكان المشــهد حاضرًا في ملعب رفح البلدي الذي 
حســم موقعة ترجي واد النيص واعتالء منصات تتويج كأس 

شــهد االنقضاض علــى لقــب الدوري 
الممتــاز، وقــال “أحداث مــن الصعب الممتــاز، وقــال “أحداث مــن الصعب 
نسيانها وما أجمل أن ترسم االبتسامة 

على وجوه عشاق النشامى”.

مباريات في الذاكرة 
هنــاك العديد مــن المباريات العالقة 

في أذهانه، تتصدرها المباراة التي 
جمعت شباب رفح والهالل السعودي 
في البطولة العربية وشــارك حينها 

مع الزعيــم كالعب تعزيــز، والمباراة 
التــي جمعت النشــامى والشــاطئ 

على كأس شهداء مجزرة األحد 
األســود في العــام 1997م، 

حيث ســجل هدفيــن وقاد 
فريقه للفوز بثالثية مقابل 

هدف.
ذكرياته  شــريط  ويتوقف 
عند محطة المباراة النهائية 
لكأس غزة في العام 2000 
م والتــي حســمها الفريق 
أمام شــباب رفح بهدفين 

نظيفين.

مباراة قاسية
ال زالت مواجهة شباب 

خــان يونس وخدمــات رفح في إياب نصــف نهائي كأس غزة خــان يونس وخدمــات رفح في إياب نصــف نهائي كأس غزة 
2003، عالقة في أذهانه، ورغم نهايتها بهدفين لهدف لصالح 2003، عالقة في أذهانه، ورغم نهايتها بهدفين لهدف لصالح 
فريقــه، إال أنه ودع البطولة بعد انتهــاء مباراة الذهاب بهدف 

نظيف لصالح الخدمات الرفحي.
ويؤكد األشقر بأن الهدف الذي سجله مهاجم الخدمات الرفحي 
صابر حجــاج جاء قاتًال ومبددًا ألحالم العبي النشــامى الذين 
ويؤكد األشقر بأن الهدف الذي سجله مهاجم الخدمات الرفحي 
صابر حجــاج جاء قاتًال ومبددًا ألحالم العبي النشــامى الذين 
ويؤكد األشقر بأن الهدف الذي سجله مهاجم الخدمات الرفحي 

تأثروا بشدة عقب صافرة الحكم. 

لماذا بكى ريكاردو ؟
فــي تصفيــات كأس العرب التــي احتضنتها لبنــان في العام 
1997م انهار الراحل ريكاردو المدير الفني وبكى بكاء شديدًا 
فــي تصفيــات كأس العرب التــي احتضنتها لبنــان في العام 
1997م انهار الراحل ريكاردو المدير الفني وبكى بكاء شديدًا 
فــي تصفيــات كأس العرب التــي احتضنتها لبنــان في العام 

وهــو ما حدث أيضــًا مع الالعبين، لمــاذا ؟؟ ألن النتيجة كانت 
1997م انهار الراحل ريكاردو المدير الفني وبكى بكاء شديدًا 
وهــو ما حدث أيضــًا مع الالعبين، لمــاذا ؟؟ ألن النتيجة كانت 
1997م انهار الراحل ريكاردو المدير الفني وبكى بكاء شديدًا 

تشير إلى تقدم منتخب فلســطين على األردن حتى الدقيقة 
88، لكــن ركلة الجــزاء الظالمة التي احتســبها الحكم منحت 
المنافس تعادًال غير مســتحق، حسب وصف األشقر، ووضعت 
88، لكــن ركلة الجــزاء الظالمة التي احتســبها الحكم منحت 
المنافس تعادًال غير مســتحق، حسب وصف األشقر، ووضعت 
88، لكــن ركلة الجــزاء الظالمة التي احتســبها الحكم منحت 

حدًا لطموح الفدائي.

خارج الخطوط 
عندمــا ســألناه عن فرقه المفضلــة، لم يتردد “ريــال مدريد 
واألهلــي المصــري، وأضاف هادي خشــبة واألهلــي المصــري، وأضاف هادي خشــبة 
وزيــدان ودونجــا مــن أبــرز الالعبيــن وزيــدان ودونجــا مــن أبــرز الالعبيــن 
المفضلين لدي، ومحمــود البيطار له المفضلين لدي، ومحمــود البيطار له 

مكانة خاصة في قلبي”.
وأكد المدير الفني الحالي للخدمات وأكد المدير الفني الحالي للخدمات وأكد المدير الفني الحالي للخدمات وأكد المدير الفني الحالي للخدمات 
الرفحي، بأنه تأثر خالل مسيرته الرفحي، بأنه تأثر خالل مسيرته الرفحي، بأنه تأثر خالل مسيرته 
الرياضية بالعديد مــن المدربين الرياضية بالعديد مــن المدربين الرياضية بالعديد مــن المدربين 
أصحاب الفضــل عليه وذكر منهم أصحاب الفضــل عليه وذكر منهم أصحاب الفضــل عليه وذكر منهم 
وليــد الصالحــي وتيســير وصالــح وليــد الصالحــي وتيســير وصالــح وليــد الصالحــي وتيســير وصالــح 
شقورة وعواد خطاب، وتمنى شقورة وعواد خطاب، وتمنى شقورة وعواد خطاب، وتمنى 
أن تعــود كــرة الزمــن أن تعــود كــرة الزمــن أن تعــود كــرة الزمــن 
الجميل للمالعب الجميل للمالعب الجميل للمالعب 
الفلسطينية.الفلسطينية.الفلسطينية.
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11 األربعاء 05 ربيع آخر  1435هـ   05  فبراير  2014  

حوار

فاجأ الالعب محمود وادي متابعي دوري غزة الممتاز عندما أظهر موهبته الكروية مع فريق اتحاد خان يونس، حتى 

أصبح أحد أبرز العبي الفريق والدوري، باإلضافة  إلى سرعة ظهور هذه الموهبة التهديفية وخاصة أمام الفرق الكبرى 

فاجأ الالعب محمود وادي متابعي دوري غزة الممتاز عندما أظهر موهبته الكروية مع فريق اتحاد خان يونس، حتى 

أصبح أحد أبرز العبي الفريق والدوري، باإلضافة  إلى سرعة ظهور هذه الموهبة التهديفية وخاصة أمام الفرق الكبرى 

فاجأ الالعب محمود وادي متابعي دوري غزة الممتاز عندما أظهر موهبته الكروية مع فريق اتحاد خان يونس، حتى 

إلى أن وصل إلى حجز مكانه أساسيا في صفوف “الطواحين” حامال على عاتقه مهمة تحقيق حلم التتويج بالدوري 

أصبح أحد أبرز العبي الفريق والدوري، باإلضافة  إلى سرعة ظهور هذه الموهبة التهديفية وخاصة أمام الفرق الكبرى 

إلى أن وصل إلى حجز مكانه أساسيا في صفوف “الطواحين” حامال على عاتقه مهمة تحقيق حلم التتويج بالدوري 

أصبح أحد أبرز العبي الفريق والدوري، باإلضافة  إلى سرعة ظهور هذه الموهبة التهديفية وخاصة أمام الفرق الكبرى 

بجانب زمالئه الالعبين. 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

صاحب الـ”��” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

بعدما انتقل لصفوف الطواحين من فريق معن أحد فرق الدرجة الرابعة، يتميز بالضربات الرأسية، يزعج المدافعين 

بعدما انتقل لصفوف الطواحين من فريق معن أحد فرق الدرجة الرابعة، يتميز بالضربات الرأسية، يزعج المدافعين 

بعدما انتقل لصفوف الطواحين من فريق معن أحد فرق الدرجة الرابعة، يتميز بالضربات الرأسية، يزعج المدافعين 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

بعدما انتقل لصفوف الطواحين من فريق معن أحد فرق الدرجة الرابعة، يتميز بالضربات الرأسية، يزعج المدافعين 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

بعدما انتقل لصفوف الطواحين من فريق معن أحد فرق الدرجة الرابعة، يتميز بالضربات الرأسية، يزعج المدافعين 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

بعدما انتقل لصفوف الطواحين من فريق معن أحد فرق الدرجة الرابعة، يتميز بالضربات الرأسية، يزعج المدافعين 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

في صفوفه فترة قصيرة، وعاد بعدها ليمارس هوايته بعيدا عن األندية في المكان الذي كان يشعر بحريته 

في صفوفه فترة قصيرة، وعاد بعدها ليمارس هوايته بعيدا عن األندية في المكان الذي كان يشعر بحريته 

في صفوفه فترة قصيرة، وعاد بعدها ليمارس هوايته بعيدا عن األندية في المكان الذي كان يشعر بحريته 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

في صفوفه فترة قصيرة، وعاد بعدها ليمارس هوايته بعيدا عن األندية في المكان الذي كان يشعر بحريته 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

في صفوفه فترة قصيرة، وعاد بعدها ليمارس هوايته بعيدا عن األندية في المكان الذي كان يشعر بحريته 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

في صفوفه فترة قصيرة، وعاد بعدها ليمارس هوايته بعيدا عن األندية في المكان الذي كان يشعر بحريته 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

وبقيمته الكروية “الساحات الشعبية” على حد قوله.
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الرياضية- مصطفى جبر / عدسة أشرف نصر
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بداية الحكاية
ويقــول وادي لـــ الرياضيــة: “كنــت ال أرغــب 
فــي االنضمام إلــى األندية، وكانــت وجهتي 
دائما إلى الســاحات الشعبية، ألني أشعر فيها 
بقيمتي الكروية وموهبتي بعيدا عن األندية، 
وكان مدربــي في ذلك الوقت الكابتن وســام 
أبــو رزق، في هذه الفتــرة كنت أحلم بخوض 
االختبارات واالنضمام إلى صفوف أحد األندية 
المصريــة الكبرى، وحدث ذلك في عام 2013 
عندما غادرت إلى مصر وأجريت اختبارات في 
نادي الزمالك المصــري تحت قيادة المدربين 
“محمــود ســعد، ومجــدى الخواجــة، ومجدى 
الســيد وأحمد صالح”، وظهرت بمســتًو مميز 
ونجحت في االختبارات ووقعت على اســتمارة 
انضمام لنادي الزمالك، ولم يتبق سوى خطوة 
على تحقيق حلمي من خالل خوضي المرحلة 
النهائيــة والتي تتمثــل في المبــاراة الودية، 
ولكن ذلك لم يكتمــل عندما عدت إلى قطاع 
غــزة لتوديع األهل مــن أجل االســتقرار في 
مصر ولكن الظروف السياســية هناك أوقفت 

حلمي”.

الظهور األول
وبعــد عودته إلــي قطاع غزة اضطــر “وادي” 
االنضمــام الى صفوف نــادي “معن” أحد فرق 
الدرجــة الرابعــة، والثالثة حاليــا بعدما أقنعه 
بذلــك مدرب الفريــق “صالح النجــار”، ولعب 
خالل تلك الفتــرة “8” مباريات من أصل “10” 
ســجل خاللهــا”8” أهــداف ليتربــع على قمة 
هدافي الدرجة الرابعة وســاهم بشكل كبير 

مع زمالئه في صعود الفريق للدرجة الثالثة.

عروض بالجملة
تلقــى النجــم “وادي” بعد ظهور فــي الدرجة 
الرابعــة “7” عروض من أندية غــزة “5” منها 
تلعــب في “الممتــازة”، وفريقين مــن الدرجة 
األولــى والثانية للحصول على خدماته، ولكنه 
اتفق مع مدير التسويق الكابتن “عالء عيسى” 
على أن يكــون وكيله، واســتطاع أن يختار ما 
بين العــروض فريق اتحاد خــان يونس الذي 

يظهر فيه الالعب بقوة وبشكل مثالي.

أسباب التميز
وحول أســباب تألقه أوضــح وادي: “لم أتوقع 

الظهور بهذا الشكل مع اتحاد الظهور بهذا الشكل مع اتحاد الظهور بهذا الشكل مع اتحاد 
خان يونــس، ولكــن فعلت خان يونــس، ولكــن فعلت خان يونــس، ولكــن فعلت 
الكثير من أجل الوصول إلى الكثير من أجل الوصول إلى الكثير من أجل الوصول إلى 
هذه المرحلة التي ســتكون هذه المرحلة التي ســتكون هذه المرحلة التي ســتكون 
البدايــة مــن أجــل تحقيق البدايــة مــن أجــل تحقيق البدايــة مــن أجــل تحقيق 

حلمي، فثقة المدرب حميدان حلمي، فثقة المدرب حميدان حلمي، فثقة المدرب حميدان 
بربــخ ونصائحــه وتوجيهات بربــخ ونصائحــه وتوجيهات بربــخ ونصائحــه وتوجيهات 

الالعبين  الزمــالء  الالعبين ومســاعدة  الزمــالء  الالعبين ومســاعدة  الزمــالء  ومســاعدة 
ودعــاء الوالديــن وتوفيق اهللا ودعــاء الوالديــن وتوفيق اهللا ودعــاء الوالديــن وتوفيق اهللا 
التدريبــات  فــي  التدريبــات واجتهــادي  فــي  التدريبــات واجتهــادي  فــي  واجتهــادي 

كانوا ســببا لظهوري وتسجيلي كانوا ســببا لظهوري وتسجيلي كانوا ســببا لظهوري وتسجيلي 
األهداف، باإلضافة إلى الجماهير األهداف، باإلضافة إلى الجماهير األهداف، باإلضافة إلى الجماهير 
الوفية التي تساندني دائما في الوفية التي تساندني دائما في الوفية التي تساندني دائما في 
الملعب وخارجه وخاصة رئيس الملعب وخارجه وخاصة رئيس الملعب وخارجه وخاصة رئيس 

الرابطــة ريــاض المصــري، الرابطــة ريــاض المصــري، الرابطــة ريــاض المصــري، 
وبالفعل شــعرت فــي نادي وبالفعل شــعرت فــي نادي وبالفعل شــعرت فــي نادي 

اتحاد خان يونس بقيمتي اتحاد خان يونس بقيمتي اتحاد خان يونس بقيمتي 
الكروية من خــالل الدعم الكروية من خــالل الدعم الكروية من خــالل الدعم 

المتواصل لي”.

الحلم البرتقالي
وأشــار إلــى أن تركيــزه فــي هذه وأشــار إلــى أن تركيــزه فــي هذه وأشــار إلــى أن تركيــزه فــي هذه 

الحلم البرتقالي
وأشــار إلــى أن تركيــزه فــي هذه 

الحلم البرتقالي

الفترة الفوز بلقب الــدوري، الفتا إلى أن ذلك الفترة الفوز بلقب الــدوري، الفتا إلى أن ذلك الفترة الفوز بلقب الــدوري، الفتا إلى أن ذلك 
يعتبــر مهمــة يحملها هــو وزمــالؤه من أجل يعتبــر مهمــة يحملها هــو وزمــالؤه من أجل يعتبــر مهمــة يحملها هــو وزمــالؤه من أجل 
تحقيق هــذا الحلم، متمنيــا ان يكون إضافة تحقيق هــذا الحلم، متمنيــا ان يكون إضافة تحقيق هــذا الحلم، متمنيــا ان يكون إضافة 
للفريق وأن يساهم بشكل فعال في المرحلة للفريق وأن يساهم بشكل فعال في المرحلة للفريق وأن يساهم بشكل فعال في المرحلة 

القادمة من أجل احراز مزيد من األهداف.القادمة من أجل احراز مزيد من األهداف.القادمة من أجل احراز مزيد من األهداف.
ووّجــه “وادي” رســالة إلــى منافســي الفريق ووّجــه “وادي” رســالة إلــى منافســي الفريق ووّجــه “وادي” رســالة إلــى منافســي الفريق 
مفادهــا بــأن االتحاد لــن يفرط فــي النقاط مفادهــا بــأن االتحاد لــن يفرط فــي النقاط مفادهــا بــأن االتحاد لــن يفرط فــي النقاط 
القادمة وســيقاتل من أجل ذلك، مشــيرا إلى القادمة وســيقاتل من أجل ذلك، مشــيرا إلى القادمة وســيقاتل من أجل ذلك، مشــيرا إلى 
ان الجماهيــر تجعل الالعبين يبذلون قصارى ان الجماهيــر تجعل الالعبين يبذلون قصارى ان الجماهيــر تجعل الالعبين يبذلون قصارى 
جهدهم طوال الـ “90” دقيقة دون تراخى ولو جهدهم طوال الـ “90” دقيقة دون تراخى ولو جهدهم طوال الـ “90” دقيقة دون تراخى ولو 

للحظات. 

هدف شخصيهدف شخصيهدف شخصي
ولم يخــف هــداف االتحاد عن هدفــه وحلمه ولم يخــف هــداف االتحاد عن هدفــه وحلمه ولم يخــف هــداف االتحاد عن هدفــه وحلمه 
الشخصي، مشيرا إلى انه يتمنى أن يكون أول الشخصي، مشيرا إلى انه يتمنى أن يكون أول الشخصي، مشيرا إلى انه يتمنى أن يكون أول 
العب فلسطيني يحترف في اوروبا، مؤكدا أن العب فلسطيني يحترف في اوروبا، مؤكدا أن العب فلسطيني يحترف في اوروبا، مؤكدا أن 

ذلك ليس مستحيال.
وأبــدى الالعــب رغبتــه الكبيرة فــي تمثيل وأبــدى الالعــب رغبتــه الكبيرة فــي تمثيل وأبــدى الالعــب رغبتــه الكبيرة فــي تمثيل 
المنتخــب الوطني من أجل الدفــاع عن ألوان المنتخــب الوطني من أجل الدفــاع عن ألوان المنتخــب الوطني من أجل الدفــاع عن ألوان 
العلــم الفلســطيني مــن خــالل “الرياضة”، العلــم الفلســطيني مــن خــالل “الرياضة”، العلــم الفلســطيني مــن خــالل “الرياضة”، 
مشيرا إلى انه يهدف لتقديم شيء كبير على مشيرا إلى انه يهدف لتقديم شيء كبير على مشيرا إلى انه يهدف لتقديم شيء كبير على 

المستوى الرياضي الفلسطيني.المستوى الرياضي الفلسطيني.المستوى الرياضي الفلسطيني.
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في ســهرة كروية جديدة حلت الرياضيــة ضيفًا على الكابتن 
ناهــض األشــقر “42 عامــًا” مايســترو شــباب خــان يونس 
في ســهرة كروية جديدة حلت الرياضيــة ضيفًا على الكابتن 
ناهــض األشــقر “42 عامــًا” مايســترو شــباب خــان يونس 
في ســهرة كروية جديدة حلت الرياضيــة ضيفًا على الكابتن 

والمنتخب الوطني في منزله بحضور شــقيقيه ماجد ومجدي 
ورفيقي دربه النجمين محمود البيطار ونادر النمس.

مسيرة من ذهب 
من أبرز العبي فلسطين، تميز باألداء المثالي والخلق الرفيع، 
ُمنــح أول شــارة قيــادة للمنتخــب الوطني في ظل الســلطة نــح أول شــارة قيــادة للمنتخــب الوطني في ظل الســلطة 
الوطنية الفلســطينية، لعب دورًا فاعًال مع شباب خان يونس الوطنية الفلســطينية، لعب دورًا فاعًال مع شباب خان يونس 
نــح أول شــارة قيــادة للمنتخــب الوطني في ظل الســلطة 
الوطنية الفلســطينية، لعب دورًا فاعًال مع شباب خان يونس 
ُمنــح أول شــارة قيــادة للمنتخــب الوطني في ظل الســلطة نــح أول شــارة قيــادة للمنتخــب الوطني في ظل الســلطة 
الوطنية الفلســطينية، لعب دورًا فاعًال مع شباب خان يونس 
ُمنــح أول شــارة قيــادة للمنتخــب الوطني في ظل الســلطة 

وقادهم للصعود للدوري الممتاز عام 1996م.وقادهم للصعود للدوري الممتاز عام 1996م.
كان حاضرًا في معظم المناســبات الرياضية التي شارك فيها كان حاضرًا في معظم المناســبات الرياضية التي شارك فيها 

وقادهم للصعود للدوري الممتاز عام 1996م.
كان حاضرًا في معظم المناســبات الرياضية التي شارك فيها 

وقادهم للصعود للدوري الممتاز عام 1996م.وقادهم للصعود للدوري الممتاز عام 1996م.
كان حاضرًا في معظم المناســبات الرياضية التي شارك فيها 

وقادهم للصعود للدوري الممتاز عام 1996م.

الفدائي، أبرزها افتتاح ستاد أريحا في العام 1997م وتصفيات الفدائي، أبرزها افتتاح ستاد أريحا في العام 1997م وتصفيات 
كأس العــرب فــي نفس العــام، عزز صفوف شــباب رفح في 
البطولة العربية 1995م التي أقيمت في الســعودية، وكذلك 
خدمات رفح في بطولة األندية أبطال الدوري التي احتضنتها 

العراق في العام 1998م. 

أهم اإلنجازات
تّوج مع المنتخب الوطني ببرونزية البطولة العربية التي أقيمت 

أهم اإلنجازات
تّوج مع المنتخب الوطني ببرونزية البطولة العربية التي أقيمت 

أهم اإلنجازات

فــي عمان 1999م، وحصد لقبي كأس غزة وكأس فلســطين 
في العام  2000م، كما قاد النشــامى للفــوز ببطولة الدوري 

موسم 2010 – 2011م. 

ركلة البداية
مشــواره  األشــقر  اســتهل 
مرتديًا قميص النشامى أمام 
الشجاعية في العام 1992م، 
في حيــن توقفت مســيرته 
كالعــب بعــد مبــاراة هالل 
غزة في الدوري الذي حسمه 

النشامى.
أمــا حكايتــه مــع المنتخب 
حروفها  فســطرت  الوطني 
فــي العــام 1993م، إذ تم 
التشــكيلة  اختيــاره ضمن 
التي واجهت قدامى فرنسا 
بقيادة بالتيني على ستاد 
أريحا الترابي آنذاك، بينما 
ودع رايــة الفدائــي فــي 
العالــم  كأس  تصفيــات 

2006م.

أهداف هزت الشباك
وّقــع األشــقر علــى أول 
المبــاراة  فــي  أهدافــه 
التــي  الوديــة 

جمعت النشــامى والزيتون فــي أوائل التســعينيات، وانتهت 
عالقته مع الشــباك بعد هدفه في مرمى غــزة الرياضي في 

الدوري الممتاز عام 2006م.

شارة القيادة
تفاجــأ الكابتن ناهض األشــقر عندما كلفــه الراحل ريكاردو 
المدير الفني للمنتخب آنذاك بحمل شــارة القيادة في المباراة 
التي جمعت فلســطين واألردن في افتتاح ستاد أريحا، ووصف 
تلك اللحظات بأنها تاريخية في حياته باعتباره أول العب يقود 

كتيبة المنتخب الوطني.
وعرج على ســحب شــارة القيادة منه في عهد الراحل عزمي 
نصــار الذي تولــى المهمة في العــام 1999م، مؤكدًا بأنه لم 
وعرج على ســحب شــارة القيادة منه في عهد الراحل عزمي 
نصــار الذي تولــى المهمة في العــام 1999م، مؤكدًا بأنه لم 
وعرج على ســحب شــارة القيادة منه في عهد الراحل عزمي 

يتأثر بقراره واحترم وجهة نظر القيادة الفنية، كما أشاد بدور 
نصار الذي حقق نتائج ايجابية مع الفريق في تلك الفترة.

محطات هامة 
تأثر األشــقر ببكاء الجماهير التــي خرجت من ملعب اليرموك 
كالموج مبتهجة بتتويــج الفريق بكأس غزة، وتكرر ذلك عند 
حســم موقعة ترجي واد النيص واعتالء منصات تتويج كأس 
فلسطين، وكان المشــهد حاضرًا في ملعب رفح البلدي الذي 
حســم موقعة ترجي واد النيص واعتالء منصات تتويج كأس 
فلسطين، وكان المشــهد حاضرًا في ملعب رفح البلدي الذي 
حســم موقعة ترجي واد النيص واعتالء منصات تتويج كأس 

شــهد االنقضاض علــى لقــب الدوري 
الممتــاز، وقــال “أحداث مــن الصعب الممتــاز، وقــال “أحداث مــن الصعب 
نسيانها وما أجمل أن ترسم االبتسامة 

على وجوه عشاق النشامى”.

مباريات في الذاكرة 
هنــاك العديد مــن المباريات العالقة 

في أذهانه، تتصدرها المباراة التي 
جمعت شباب رفح والهالل السعودي 
في البطولة العربية وشــارك حينها 

مع الزعيــم كالعب تعزيــز، والمباراة 
التــي جمعت النشــامى والشــاطئ 

على كأس شهداء مجزرة األحد 
األســود في العــام 1997م، 

حيث ســجل هدفيــن وقاد 
فريقه للفوز بثالثية مقابل 

هدف.
ذكرياته  شــريط  ويتوقف 
عند محطة المباراة النهائية 
لكأس غزة في العام 2000 
م والتــي حســمها الفريق 
أمام شــباب رفح بهدفين 

نظيفين.

مباراة قاسية
ال زالت مواجهة شباب 

خــان يونس وخدمــات رفح في إياب نصــف نهائي كأس غزة خــان يونس وخدمــات رفح في إياب نصــف نهائي كأس غزة 
2003، عالقة في أذهانه، ورغم نهايتها بهدفين لهدف لصالح 2003، عالقة في أذهانه، ورغم نهايتها بهدفين لهدف لصالح 
فريقــه، إال أنه ودع البطولة بعد انتهــاء مباراة الذهاب بهدف 

نظيف لصالح الخدمات الرفحي.
ويؤكد األشقر بأن الهدف الذي سجله مهاجم الخدمات الرفحي 
صابر حجــاج جاء قاتًال ومبددًا ألحالم العبي النشــامى الذين 
ويؤكد األشقر بأن الهدف الذي سجله مهاجم الخدمات الرفحي 
صابر حجــاج جاء قاتًال ومبددًا ألحالم العبي النشــامى الذين 
ويؤكد األشقر بأن الهدف الذي سجله مهاجم الخدمات الرفحي 

تأثروا بشدة عقب صافرة الحكم. 

لماذا بكى ريكاردو ؟
فــي تصفيــات كأس العرب التــي احتضنتها لبنــان في العام 
1997م انهار الراحل ريكاردو المدير الفني وبكى بكاء شديدًا 
فــي تصفيــات كأس العرب التــي احتضنتها لبنــان في العام 
1997م انهار الراحل ريكاردو المدير الفني وبكى بكاء شديدًا 
فــي تصفيــات كأس العرب التــي احتضنتها لبنــان في العام 

وهــو ما حدث أيضــًا مع الالعبين، لمــاذا ؟؟ ألن النتيجة كانت 
1997م انهار الراحل ريكاردو المدير الفني وبكى بكاء شديدًا 
وهــو ما حدث أيضــًا مع الالعبين، لمــاذا ؟؟ ألن النتيجة كانت 
1997م انهار الراحل ريكاردو المدير الفني وبكى بكاء شديدًا 

تشير إلى تقدم منتخب فلســطين على األردن حتى الدقيقة 
88، لكــن ركلة الجــزاء الظالمة التي احتســبها الحكم منحت 
المنافس تعادًال غير مســتحق، حسب وصف األشقر، ووضعت 
88، لكــن ركلة الجــزاء الظالمة التي احتســبها الحكم منحت 
المنافس تعادًال غير مســتحق، حسب وصف األشقر، ووضعت 
88، لكــن ركلة الجــزاء الظالمة التي احتســبها الحكم منحت 

حدًا لطموح الفدائي.

خارج الخطوط 
عندمــا ســألناه عن فرقه المفضلــة، لم يتردد “ريــال مدريد 
واألهلــي المصــري، وأضاف هادي خشــبة واألهلــي المصــري، وأضاف هادي خشــبة 
وزيــدان ودونجــا مــن أبــرز الالعبيــن وزيــدان ودونجــا مــن أبــرز الالعبيــن 
المفضلين لدي، ومحمــود البيطار له المفضلين لدي، ومحمــود البيطار له 

مكانة خاصة في قلبي”.
وأكد المدير الفني الحالي للخدمات وأكد المدير الفني الحالي للخدمات وأكد المدير الفني الحالي للخدمات وأكد المدير الفني الحالي للخدمات 
الرفحي، بأنه تأثر خالل مسيرته الرفحي، بأنه تأثر خالل مسيرته الرفحي، بأنه تأثر خالل مسيرته 
الرياضية بالعديد مــن المدربين الرياضية بالعديد مــن المدربين الرياضية بالعديد مــن المدربين 
أصحاب الفضــل عليه وذكر منهم أصحاب الفضــل عليه وذكر منهم أصحاب الفضــل عليه وذكر منهم 
وليــد الصالحــي وتيســير وصالــح وليــد الصالحــي وتيســير وصالــح وليــد الصالحــي وتيســير وصالــح 
شقورة وعواد خطاب، وتمنى شقورة وعواد خطاب، وتمنى شقورة وعواد خطاب، وتمنى 
أن تعــود كــرة الزمــن أن تعــود كــرة الزمــن أن تعــود كــرة الزمــن 
الجميل للمالعب الجميل للمالعب الجميل للمالعب 
الفلسطينية.الفلسطينية.الفلسطينية.
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11 األربعاء 05 ربيع آخر  1435هـ   05  فبراير  2014  

حوار

فاجأ الالعب محمود وادي متابعي دوري غزة الممتاز عندما أظهر موهبته الكروية مع فريق اتحاد خان يونس، حتى 

أصبح أحد أبرز العبي الفريق والدوري، باإلضافة  إلى سرعة ظهور هذه الموهبة التهديفية وخاصة أمام الفرق الكبرى 

فاجأ الالعب محمود وادي متابعي دوري غزة الممتاز عندما أظهر موهبته الكروية مع فريق اتحاد خان يونس، حتى 

أصبح أحد أبرز العبي الفريق والدوري، باإلضافة  إلى سرعة ظهور هذه الموهبة التهديفية وخاصة أمام الفرق الكبرى 

فاجأ الالعب محمود وادي متابعي دوري غزة الممتاز عندما أظهر موهبته الكروية مع فريق اتحاد خان يونس، حتى 

إلى أن وصل إلى حجز مكانه أساسيا في صفوف “الطواحين” حامال على عاتقه مهمة تحقيق حلم التتويج بالدوري 

أصبح أحد أبرز العبي الفريق والدوري، باإلضافة  إلى سرعة ظهور هذه الموهبة التهديفية وخاصة أمام الفرق الكبرى 

إلى أن وصل إلى حجز مكانه أساسيا في صفوف “الطواحين” حامال على عاتقه مهمة تحقيق حلم التتويج بالدوري 

أصبح أحد أبرز العبي الفريق والدوري، باإلضافة  إلى سرعة ظهور هذه الموهبة التهديفية وخاصة أمام الفرق الكبرى 

بجانب زمالئه الالعبين. 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

صاحب الـ”��” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

بعدما انتقل لصفوف الطواحين من فريق معن أحد فرق الدرجة الرابعة، يتميز بالضربات الرأسية، يزعج المدافعين 

بعدما انتقل لصفوف الطواحين من فريق معن أحد فرق الدرجة الرابعة، يتميز بالضربات الرأسية، يزعج المدافعين 

بعدما انتقل لصفوف الطواحين من فريق معن أحد فرق الدرجة الرابعة، يتميز بالضربات الرأسية، يزعج المدافعين 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

بعدما انتقل لصفوف الطواحين من فريق معن أحد فرق الدرجة الرابعة، يتميز بالضربات الرأسية، يزعج المدافعين 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

بعدما انتقل لصفوف الطواحين من فريق معن أحد فرق الدرجة الرابعة، يتميز بالضربات الرأسية، يزعج المدافعين 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

بعدما انتقل لصفوف الطواحين من فريق معن أحد فرق الدرجة الرابعة، يتميز بالضربات الرأسية، يزعج المدافعين 

” عاما يمتلك قدرات بدنية كبيرة بالرغم من صغر سنه، اقتحم أبواب دوري الدرجة الممتازة بقوة 

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

عندما يقتحم منطقة الجزاء، حلمه كبير وطموحاته ال تتوقف، وقصته مع الطواحين تشبه قصة األب مع ابنه.

في صفوفه فترة قصيرة، وعاد بعدها ليمارس هوايته بعيدا عن األندية في المكان الذي كان يشعر بحريته 

في صفوفه فترة قصيرة، وعاد بعدها ليمارس هوايته بعيدا عن األندية في المكان الذي كان يشعر بحريته 

في صفوفه فترة قصيرة، وعاد بعدها ليمارس هوايته بعيدا عن األندية في المكان الذي كان يشعر بحريته 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

في صفوفه فترة قصيرة، وعاد بعدها ليمارس هوايته بعيدا عن األندية في المكان الذي كان يشعر بحريته 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

في صفوفه فترة قصيرة، وعاد بعدها ليمارس هوايته بعيدا عن األندية في المكان الذي كان يشعر بحريته 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

في صفوفه فترة قصيرة، وعاد بعدها ليمارس هوايته بعيدا عن األندية في المكان الذي كان يشعر بحريته 

بدأ “وادى” حياته الكروية في الساحات الشعبية ومن ثم انضم إلى صفوف ناشئي خدمات خان يونس، ولعب 

وبقيمته الكروية “الساحات الشعبية” على حد قوله.
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الرياضية- مصطفى جبر / عدسة أشرف نصر
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بداية الحكاية
ويقــول وادي لـــ الرياضيــة: “كنــت ال أرغــب 
فــي االنضمام إلــى األندية، وكانــت وجهتي 
دائما إلى الســاحات الشعبية، ألني أشعر فيها 
بقيمتي الكروية وموهبتي بعيدا عن األندية، 
وكان مدربــي في ذلك الوقت الكابتن وســام 
أبــو رزق، في هذه الفتــرة كنت أحلم بخوض 
االختبارات واالنضمام إلى صفوف أحد األندية 
المصريــة الكبرى، وحدث ذلك في عام 2013 
عندما غادرت إلى مصر وأجريت اختبارات في 
نادي الزمالك المصــري تحت قيادة المدربين 
“محمــود ســعد، ومجــدى الخواجــة، ومجدى 
الســيد وأحمد صالح”، وظهرت بمســتًو مميز 
ونجحت في االختبارات ووقعت على اســتمارة 
انضمام لنادي الزمالك، ولم يتبق سوى خطوة 
على تحقيق حلمي من خالل خوضي المرحلة 
النهائيــة والتي تتمثــل في المبــاراة الودية، 
ولكن ذلك لم يكتمــل عندما عدت إلى قطاع 
غــزة لتوديع األهل مــن أجل االســتقرار في 
مصر ولكن الظروف السياســية هناك أوقفت 

حلمي”.

الظهور األول
وبعــد عودته إلــي قطاع غزة اضطــر “وادي” 
االنضمــام الى صفوف نــادي “معن” أحد فرق 
الدرجــة الرابعــة، والثالثة حاليــا بعدما أقنعه 
بذلــك مدرب الفريــق “صالح النجــار”، ولعب 
خالل تلك الفتــرة “8” مباريات من أصل “10” 
ســجل خاللهــا”8” أهــداف ليتربــع على قمة 
هدافي الدرجة الرابعة وســاهم بشكل كبير 

مع زمالئه في صعود الفريق للدرجة الثالثة.

عروض بالجملة
تلقــى النجــم “وادي” بعد ظهور فــي الدرجة 
الرابعــة “7” عروض من أندية غــزة “5” منها 
تلعــب في “الممتــازة”، وفريقين مــن الدرجة 
األولــى والثانية للحصول على خدماته، ولكنه 
اتفق مع مدير التسويق الكابتن “عالء عيسى” 
على أن يكــون وكيله، واســتطاع أن يختار ما 
بين العــروض فريق اتحاد خــان يونس الذي 

يظهر فيه الالعب بقوة وبشكل مثالي.

أسباب التميز
وحول أســباب تألقه أوضــح وادي: “لم أتوقع 

الظهور بهذا الشكل مع اتحاد الظهور بهذا الشكل مع اتحاد الظهور بهذا الشكل مع اتحاد 
خان يونــس، ولكــن فعلت خان يونــس، ولكــن فعلت خان يونــس، ولكــن فعلت 
الكثير من أجل الوصول إلى الكثير من أجل الوصول إلى الكثير من أجل الوصول إلى 
هذه المرحلة التي ســتكون هذه المرحلة التي ســتكون هذه المرحلة التي ســتكون 
البدايــة مــن أجــل تحقيق البدايــة مــن أجــل تحقيق البدايــة مــن أجــل تحقيق 

حلمي، فثقة المدرب حميدان حلمي، فثقة المدرب حميدان حلمي، فثقة المدرب حميدان 
بربــخ ونصائحــه وتوجيهات بربــخ ونصائحــه وتوجيهات بربــخ ونصائحــه وتوجيهات 

الالعبين  الزمــالء  الالعبين ومســاعدة  الزمــالء  الالعبين ومســاعدة  الزمــالء  ومســاعدة 
ودعــاء الوالديــن وتوفيق اهللا ودعــاء الوالديــن وتوفيق اهللا ودعــاء الوالديــن وتوفيق اهللا 
التدريبــات  فــي  التدريبــات واجتهــادي  فــي  التدريبــات واجتهــادي  فــي  واجتهــادي 

كانوا ســببا لظهوري وتسجيلي كانوا ســببا لظهوري وتسجيلي كانوا ســببا لظهوري وتسجيلي 
األهداف، باإلضافة إلى الجماهير األهداف، باإلضافة إلى الجماهير األهداف، باإلضافة إلى الجماهير 
الوفية التي تساندني دائما في الوفية التي تساندني دائما في الوفية التي تساندني دائما في 
الملعب وخارجه وخاصة رئيس الملعب وخارجه وخاصة رئيس الملعب وخارجه وخاصة رئيس 

الرابطــة ريــاض المصــري، الرابطــة ريــاض المصــري، الرابطــة ريــاض المصــري، 
وبالفعل شــعرت فــي نادي وبالفعل شــعرت فــي نادي وبالفعل شــعرت فــي نادي 

اتحاد خان يونس بقيمتي اتحاد خان يونس بقيمتي اتحاد خان يونس بقيمتي 
الكروية من خــالل الدعم الكروية من خــالل الدعم الكروية من خــالل الدعم 

المتواصل لي”.

الحلم البرتقالي
وأشــار إلــى أن تركيــزه فــي هذه وأشــار إلــى أن تركيــزه فــي هذه وأشــار إلــى أن تركيــزه فــي هذه 

الحلم البرتقالي
وأشــار إلــى أن تركيــزه فــي هذه 

الحلم البرتقالي

الفترة الفوز بلقب الــدوري، الفتا إلى أن ذلك الفترة الفوز بلقب الــدوري، الفتا إلى أن ذلك الفترة الفوز بلقب الــدوري، الفتا إلى أن ذلك 
يعتبــر مهمــة يحملها هــو وزمــالؤه من أجل يعتبــر مهمــة يحملها هــو وزمــالؤه من أجل يعتبــر مهمــة يحملها هــو وزمــالؤه من أجل 
تحقيق هــذا الحلم، متمنيــا ان يكون إضافة تحقيق هــذا الحلم، متمنيــا ان يكون إضافة تحقيق هــذا الحلم، متمنيــا ان يكون إضافة 
للفريق وأن يساهم بشكل فعال في المرحلة للفريق وأن يساهم بشكل فعال في المرحلة للفريق وأن يساهم بشكل فعال في المرحلة 

القادمة من أجل احراز مزيد من األهداف.القادمة من أجل احراز مزيد من األهداف.القادمة من أجل احراز مزيد من األهداف.
ووّجــه “وادي” رســالة إلــى منافســي الفريق ووّجــه “وادي” رســالة إلــى منافســي الفريق ووّجــه “وادي” رســالة إلــى منافســي الفريق 
مفادهــا بــأن االتحاد لــن يفرط فــي النقاط مفادهــا بــأن االتحاد لــن يفرط فــي النقاط مفادهــا بــأن االتحاد لــن يفرط فــي النقاط 
القادمة وســيقاتل من أجل ذلك، مشــيرا إلى القادمة وســيقاتل من أجل ذلك، مشــيرا إلى القادمة وســيقاتل من أجل ذلك، مشــيرا إلى 
ان الجماهيــر تجعل الالعبين يبذلون قصارى ان الجماهيــر تجعل الالعبين يبذلون قصارى ان الجماهيــر تجعل الالعبين يبذلون قصارى 
جهدهم طوال الـ “90” دقيقة دون تراخى ولو جهدهم طوال الـ “90” دقيقة دون تراخى ولو جهدهم طوال الـ “90” دقيقة دون تراخى ولو 

للحظات. 

هدف شخصيهدف شخصيهدف شخصي
ولم يخــف هــداف االتحاد عن هدفــه وحلمه ولم يخــف هــداف االتحاد عن هدفــه وحلمه ولم يخــف هــداف االتحاد عن هدفــه وحلمه 
الشخصي، مشيرا إلى انه يتمنى أن يكون أول الشخصي، مشيرا إلى انه يتمنى أن يكون أول الشخصي، مشيرا إلى انه يتمنى أن يكون أول 
العب فلسطيني يحترف في اوروبا، مؤكدا أن العب فلسطيني يحترف في اوروبا، مؤكدا أن العب فلسطيني يحترف في اوروبا، مؤكدا أن 

ذلك ليس مستحيال.
وأبــدى الالعــب رغبتــه الكبيرة فــي تمثيل وأبــدى الالعــب رغبتــه الكبيرة فــي تمثيل وأبــدى الالعــب رغبتــه الكبيرة فــي تمثيل 
المنتخــب الوطني من أجل الدفــاع عن ألوان المنتخــب الوطني من أجل الدفــاع عن ألوان المنتخــب الوطني من أجل الدفــاع عن ألوان 
العلــم الفلســطيني مــن خــالل “الرياضة”، العلــم الفلســطيني مــن خــالل “الرياضة”، العلــم الفلســطيني مــن خــالل “الرياضة”، 
مشيرا إلى انه يهدف لتقديم شيء كبير على مشيرا إلى انه يهدف لتقديم شيء كبير على مشيرا إلى انه يهدف لتقديم شيء كبير على 

المستوى الرياضي الفلسطيني.المستوى الرياضي الفلسطيني.المستوى الرياضي الفلسطيني.
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عبد الرحيم مهنا في جولة مصارحة: 
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خالف على اللوائح

علــى  “الخــالف  مهنــا  وأوضــح 

تطبيق اللوائح بخصوص قضية 

الالعب النباهين الــذي انتقل من 

شباب البريج الى خدمات البريج في 
شباب البريج الى خدمات البريج في 

نفس الموســم جاء بســبب الغموض 
نفس الموســم جاء بســبب الغموض 

فــي المــادة 3/3، اال ان الئحــة بطولة 
فــي المــادة 3/3، اال ان الئحــة بطولة 

الناشــئين واضحة وتمنع تسجيل العب 
الناشــئين واضحة وتمنع تسجيل العب 

في كشوفات نادي ما دام لعب في صفوف 
في كشوفات نادي ما دام لعب في صفوف 

نادي اخر خالل الموسم”.

نادي اخر خالل الموسم”.

وكشــف مهنا ان الالعب باسل النباهين 
وكشــف مهنا ان الالعب باسل النباهين 

“تم تسجيله في صفوف خدمات البريج 
“تم تسجيله في صفوف خدمات البريج 

رغم عدم وجود كتاب استغناء من نادي 
رغم عدم وجود كتاب استغناء من نادي 

شــباب البريج، وهــذه مخالفة 
شــباب البريج، وهــذه مخالفة 

كبيــرة، وتــم اكتشــاف الخطأ 
كبيــرة، وتــم اكتشــاف الخطأ 

بعد المشــاركة االولى لالعب 

البريــج، وتتحمل  مع خدمات 

أرأسها  التي  لجنة المسابقات 

هذا الخطأ لقيامها بتســجيل 

ايضــا  وتتحمــل  الالعــب 

مسؤولية التصحيح، والقرار في هذه الحالة هو 

خسارة خدمات البريج، اال انه ونتيجة أن لجنة 

المسابقات تتحمل المسؤولية فقد طرحت ان 

���������يتم اعتماد النتيجة وعدم مشاركة 
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الالعب في باقي مباريات البطولة”.

تدخل سافر

وتابــع مهنــا “مجلــس االتحــاد رفــض هــذا األمر، 

وقرر اســتمرار مشــاركة الالعب مع خدمات البريج، 

وكان مــن الممكــن ان نتجاوز القضيــة لوال وصول 

اعتراضــات مــن بعض االنديــة وخاصة نــادي غزة 

الرياضي على مشــاركة الالعب، لذا طلبت من لجنة 

المسابقات سحب بطاقة الالعب، اال ان نائب رئيس 

االتحــاد جمال البحيصي أصر على تســجيل الالعب 

في المباراة الثانية، لذا قررت تقديم اســتقالتي الى 

رئيس االتحاد المركــزي خضر دياب ألن هذا تدخل 

سافر في عمل لجنة المسابقات التي أرأسها”.

تجميد االستقالة

وفــي رده علــى ســؤال حول مــا حدث فــي اللجنة 

االولمبية اوضح” تم اســتدعائي من الدكتور أســعد 

المجدالوي، وفوجئت اثناء الجلسة بوجود شخصيات 

اخرى، ونزوال عند رغبــة االخوة وافقت على تجميد 

االستقالة وليس سحبها حتى انتهاء الدور الثاني من 

مسابقة دوري السلة، ولكن فوجئت في االعالم انني 

ســحبت االســتقالة، فاتصلت بالدكتــور المجدالوي 

وقلت باننــي وافقت على تجميد 
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وقلت باننــي وافقت على تجميد 
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االســتقالة وليس ســحبها، ولكنه أصر أنني وافقت 
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االســتقالة وليس ســحبها، ولكنه أصر أنني وافقت 
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على سحبها”.

وتابع مهنا “ كيف اســحب اســتقالتي والخطأ ال زال 

قائما، فلماذا اذن اثرت كل هذه الضجة وهذا اللغط 

مــا دام لــم يتم حل المشــكلة، وانــا اعتبر موقفي 

قانونــي تمامــا وهم قفــزوا عن اللوائــح المنظمة 

للبطولــة، ومــا دامــت المبــاراة النهائيــة لبطولة 

الناشــئين قد اقيمت بنفس الخطأ فأنا ال اســتطيع 
االستمرار أبدا”.

خالفات قانونية

وعــن االتهامــات بأنه محســوب على اتحاد الســلة 

الســابق لذلك افتعل هذه األزمة قال “ليس لي أية 

خالفات شــخصية مــع أي عضو فــي االتحاد ولكن 

خالفي قانوني حــول اللوائح وتطبيقها، وانا خالل 

العام الماضي حملت االتحاد على اكتافي حيث كنت 

أمينا للســر ورئيسا للجنة المسابقات، وخالل العام 

الماضــي حدثت أخطــاء ولكن كان يتــم معالجتها 

داخل االتحــاد، واذا حولوا الخالفــات القانونية إلى 

شخصية فهذا اعتبره “قصر ديل”.

الرياضية- عاهد فروانة
أكد عبد الرحيم مهنا عضو اتحاد أكد عبد الرحيم مهنا عضو اتحاد 

الرياضية- عاهد فروانة
أكد عبد الرحيم مهنا عضو اتحاد 

الرياضية- عاهد فروانة

السلة ورئيس لجنة المسابقات 
ان عالقته بكرة السلة انتهت 

تماما من 

الناحية اإلدارية الناحية اإلدارية 
سواء في االتحاد او االندية، مشيرا سواء في االتحاد او االندية، مشيرا 

الناحية اإلدارية 
سواء في االتحاد او االندية، مشيرا 

الناحية اإلدارية الناحية اإلدارية 
سواء في االتحاد او االندية، مشيرا 

الناحية اإلدارية 

الى انه سيكون مشجعا فقط لهذه الى انه سيكون مشجعا فقط لهذه 
سواء في االتحاد او االندية، مشيرا 
الى انه سيكون مشجعا فقط لهذه 
سواء في االتحاد او االندية، مشيرا سواء في االتحاد او االندية، مشيرا 
الى انه سيكون مشجعا فقط لهذه 
سواء في االتحاد او االندية، مشيرا 

اللعبة التي يعشقها. وقال مهنا اللعبة التي يعشقها. وقال مهنا 
في لقاء خاص مع “الرياضية” إن 

اللعبة التي يعشقها. وقال مهنا 
في لقاء خاص مع “الرياضية” إن 

اللعبة التي يعشقها. وقال مهنا اللعبة التي يعشقها. وقال مهنا 
في لقاء خاص مع “الرياضية” إن 

اللعبة التي يعشقها. وقال مهنا 

اإلصرار على الخطأ واقامة نهائي اإلصرار على الخطأ واقامة نهائي اإلصرار على الخطأ واقامة نهائي 
في لقاء خاص مع “الرياضية” إن 

اإلصرار على الخطأ واقامة نهائي 
في لقاء خاص مع “الرياضية” إن في لقاء خاص مع “الرياضية” إن 

اإلصرار على الخطأ واقامة نهائي 
في لقاء خاص مع “الرياضية” إن 

بطولة الناشئين بين خدمات البريج 
اإلصرار على الخطأ واقامة نهائي 

بطولة الناشئين بين خدمات البريج 
اإلصرار على الخطأ واقامة نهائي 

وخدمات رفح ومشاركة الالعب وخدمات رفح ومشاركة الالعب 
باسل النباهين، جعلته يقرر إنهاء باسل النباهين، جعلته يقرر إنهاء 

عالقته بكرة السلة بشكل كامل.
باسل النباهين، جعلته يقرر إنهاء 

عالقته بكرة السلة بشكل كامل.
باسل النباهين، جعلته يقرر إنهاء 

كل األلعاب

غزة- الرياضية

تّوج نــادي النصر العربي بلقب بطولة النخبة للمالكمة التي نظمها االتحاد الفلســطيني 

تّوج نــادي النصر العربي بلقب بطولة النخبة للمالكمة التي نظمها االتحاد الفلســطيني للمالكمة في نادي النصر العربي، فيما حّل نادي األهلي الفلســطيني وصيفًا له، كما توج 

تّوج نــادي النصر العربي بلقب بطولة النخبة للمالكمة التي نظمها االتحاد الفلســطيني للمالكمة في نادي النصر العربي، فيما حّل نادي األهلي الفلســطيني وصيفًا له، كما توج 

للمالكمة في نادي النصر العربي، فيما حّل نادي األهلي الفلســطيني وصيفًا له، كما توج نادي غزة الرياضي بلقب كأس الناشئين وحل نادي فلسطين الرياضي وصيفًا له. 

للمالكمة في نادي النصر العربي، فيما حّل نادي األهلي الفلســطيني وصيفًا له، كما توج نادي غزة الرياضي بلقب كأس الناشئين وحل نادي فلسطين الرياضي وصيفًا له. 

نادي غزة الرياضي بلقب كأس الناشئين وحل نادي فلسطين الرياضي وصيفًا له. وفي ختام الحفل تم تكريم المدرب أيمن وادي بكأس المركز األول من نادي النصر العربي 

نادي غزة الرياضي بلقب كأس الناشئين وحل نادي فلسطين الرياضي وصيفًا له. وفي ختام الحفل تم تكريم المدرب أيمن وادي بكأس المركز األول من نادي النصر العربي 

وفي ختام الحفل تم تكريم المدرب أيمن وادي بكأس المركز األول من نادي النصر العربي والمدرب محمود ســرور من نادي األهلي الفلسطيني بالمركز الثاني فيما نال لقب أفضل 

وفي ختام الحفل تم تكريم المدرب أيمن وادي بكأس المركز األول من نادي النصر العربي والمدرب محمود ســرور من نادي األهلي الفلسطيني بالمركز الثاني فيما نال لقب أفضل 

والمدرب محمود ســرور من نادي األهلي الفلسطيني بالمركز الثاني فيما نال لقب أفضل العب في البطولة المالكم أحمد حرارة.

والمدرب محمود ســرور من نادي األهلي الفلسطيني بالمركز الثاني فيما نال لقب أفضل العب في البطولة المالكم أحمد حرارة.

للرجال والناشئين

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

غزة- الرياضية
اســتثمرت فرق شــباب كندا وشــباب خان يونس والجمعية اإلســالمية تأجيل مباراة 
المتصدر المجمع اإلسالمي مع خدمات المغازي في االسبوع 12 من دوري كرة الطاولة 
الممتاز، وقلصت الفارق معه، حيث فاز شباب كندا على غزة الرياضي 3-2، وفاز شباب 

خان يونس على خدمات رفح 3-1 والجمعية اإلسالمية على الجزيرة 0-3.

غزة- الرياضية
تمكــن فريــق الجمعية اإلســالمية من تصدر 
بطولــة الــدوري العام لكــرة الطائــرة برصيد 
(18) نقطة، بعد فوزه على المجمع اإلســالمي 
(3_0)، مستفيدًا من خسارة خدمات جباليا أمام 
(18) نقطة، بعد فوزه على المجمع اإلســالمي 
(3_0)، مستفيدًا من خسارة خدمات جباليا أمام 
(18) نقطة، بعد فوزه على المجمع اإلســالمي 

جاره الشباب في ديربي الشمال (3_1).
وتمكــن بيــت حانــون الرياضــي مــن حســم 
مباراتهم القوية أمام األهلي بالشوط الفاصل، 
بعدمــا تقــدم األهلــي فــي الشــوطين األول 
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اعالنات

العنوان  نقطة البيع

محافظة رفح

دوار العودة  مكتبه روحي صبح

 مكتبة المنار دوار العودة بناية نادي الخدمات 

ستوديو بيسان تل السلطان 

محافظة خانيونس

نهاية شارع بنك فلسطين مكتب االيام

خانيونس البلد سوبر ماركت الخزندار

منطقه االوروبي- مستشفي االوروبي سوبر ماركت القدره 1

عبسان الكبيرة- الشارع العام سوبر ماركت طبش

بني سهيال - البلد  مكتبه بيسان

بني سهيال قرب الجندي المجهول سوبر ماركت الشوا

خانيونس مقابل مسجد اهل السنه ىقصىقصى مكتبه األ

محافظة الوسطى

دير البلح - الموقف حسين العطار

سوبر ماركت ابودالل النصيرات

 مكتبة ابو الروس النصيرات

مكتبة الزهراء النصيرات

مكتبة المتفوق النصيرات

مكتبة الكرم النصيرات

البريج سوبرماركت البابا

البريج مكتبة الفاروق

المغازي سوبرماركت محمد عبدالعال

المغازي مكتبة البيان

محافظة غزة

سوق فراس محل مشتهي

شارع الوحدة- مفترق فلسطين مكتبة اجيال

الجالء رمزون ضبيط سوبر ماركت حسنية

النصر - مفترق بهلول سوبر ماركت عودة

موقف الزهراء مكتبة الدرج

دوار عسقولة شارع النديم مكتبة القدس

زيتونالزيتونالزيتون شارع صالح الدين -  سوبر ماركت االحالم

دوار الدحدوح - نادي الشمس الرياضي سوبر ماركت البراء

سوبر ماركت وطني منتزه برشلونة - اسعافات الهالل

منتزه برشلونة سوبر ماركت االصدقاء

محافظة الشمال

دوار الحلبي جباليا البلد مكتبة الحلبي

معسكر جباليا مكتبة البيان

معسكر جباليا مكتبة العجرمي

دوار الصفطاوي سوبر ماركت االيام

الفالوجا مكتبة ابوسيف

جباليا البلد مكتبة راما

جباليا البلد مكتبة المستقبل

مشروع بيت الهيا سوبر ماركت الحرمين

شارع السكه بيت حانون فادي الزعنين
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شــهدت الجولــة 22 مــن الليغا اإلســبانية 
انقــالب فــي الموازين، حيث تصــدر فريق 
اتلتيكــو مدريــد ب 57 نقطــة، فيما تراجع 
فريق برشــلونة إلي المركــز الثاني ب 54 
بعد خسارته على أرضه من فالنسيا بثالثة بعد خسارته على أرضه من فالنسيا بثالثة 
أهــداف لهدفين، فيما بقي ريال مدريد في أهــداف لهدفين، فيما بقي ريال مدريد في 
المركز الثالــث ب 54 نقطة بعد تعادله مع 

بلباو وبفارق األهداف عن برشلونة .

تشهد الجولة 25 من الدوري اإلنجليزي 
مبــاراة قمــة تجمــع بيــن األرســنال 
وليفربــول علــى أرض األخيــر ، حيث 
كانت قــد انتهت مباراة الذهاب لصالح 

المدفعجية بهدفين دون رد.

انهــى فريــق يوفنتــوس ديربــي 
إيطاليــا بثالثيــة فــي مرمــى انتر 
ميالن ليحلق بالصدارة وحيدا واصال 
إلي النقطــة 59، فيما تجمد رصيد 
االنتــر عند النقطــة 33 في المركز 
السادس تاركا مركزه لفيرونا ب 35 

في المركز الخامس.
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مويس رجل اإلنجازات

كســر مويس مدرب مانشســتر يونايتــد كل األرقام القياســية التــي حصل عليها 
الفريق مع المدرب الســابق فيرغســون، ولكن بطريقة عكســية، فالفريق الذي لم 
يتلق 3 خسائر متتالية، فعلها هذا الرجل، وخسر الفريق تحت قيادته ألول مرة أمام 
سوانســي، باإلضافة إلي الهزيمة األولى للشــياطين أمام ستوك سيتي في المباراة 
األخيــرة منذ عام 1984م، ما الذي تنتظره إدارة النادي، على األقل يا مويس احترم 
مــا فعله الرجــل العجوز للفريــق، بصراحة “ اهللا يكــون بعون مشــجعي اليونايتد، 

وبعوني أنا شخصيا.

بغبغة فينغر 
جذبني قبل أيام تصريح الرســين فينغر مدرب فريق األرسنال، حيث قال أن فريق 
مانشســتر سيتي فريق ضعيف وال يمكنه الفوز بالدوري، وأنه لن يصمد حتى نهاية 
الــدوري، واعدا الجميع بأن اللقب ســيكون من نصيب المدفعجية هذا الموســم. ال 
أعلم مــن أين جاء بهذه األفــكار والمعتقدات، هل ينكر فينغر أن فريق مانشســتر 

سيتي أقوى هجوم في الدوري اإلنجليزي، وقد انتصر على فريقه بنصف دستة من 
األهداف، وكذلك فعل مع توتنهام ، وأعاد الّكرة على توتنهام بخماسية طاحنة .

رسالتي لفينغر أن يهتم بحال فريقه، أفضل من أن ينتقد غيره فهو لم يشتم رائحة 
اللقب منذ زمن طويل، أو بلغة أخرى من تدخل فيما ال يعنيه لقي ما ال يرضيه، فأنت 

تذكرني بالمثل القائل “واحد حامل دقنه والثاني تعبان منها”.

رونالدو ���
شــهدت مباراة ريال مدريد واتلتيكو بلباو طرد البرتغالي رونالدو والحاصل على لقب 
أفضل العب لعام 2013م، وكثرت األحاديث عن العقوبة التي سيحصل عليها رونالدو، 
فمن المتوقع أن يتوقف البرتغالي عن اللعب من 4-12 مباراة كحد أقصى، ولكن بهذه 
الطريقة سيفقد ريال مدريد كلمة السر والمخلص والمنقذ لهم، إذا استمر انشيلوتي 
بهذه الطريقة في اللعب فإنه على حافة الهاوية ولن يحصد أي ألقاب، فعليه أن يحكم 
السيطرة على العبيه، فال ليغا وال كأس وال أبطال مصيبة، وتخيلوا أن يخسر رونالدو 

سباق الهدافين لصالح كوستا أو غيره، “اهللا يستر من الي جاي يا ريال “
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“النصر عاد لحجمه الطبيعي”، بهذه الكلمات 

عّبر رئيس نادي النصر السعودي األمير 

فيصل بن تركي، عقب تتويج الفريق بلقب 

كأس ولي العهد بفوزه على غريمه الدائم 

الهالل 1/2 في المباراة النهائية للبطولة. 

وكان النصر، مر بسنوات عجاف، لم يذق 

وكان النصر، مر بسنوات عجاف، لم يذق خاللها طعمًا لأللقاب المحلية والقارية، وظل 

وكان النصر، مر بسنوات عجاف، لم يذق خاللها طعمًا لأللقاب المحلية والقارية، وظل 

يتابع بأسى تألق الهالل، الفائز بلقب الكأس 

في الست نسخ الماضية. وينتظر محبو 

العالمي تأكيد صحوة فريقهم من خالل فوزه 

بلقب الدوري الذي يتربع على صدارته عن 

جدارة واستحقاق، وعدم الوقوف عند اللقب 
الثالث في مسابقة الكأس. 
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تنطلق اليوم (األربعاء) منافسات الجولة الثامنة في الدوري المصري لكرة القدم، 

حيث يلتقي القناة والزمالك، وادي دجلة وتليفونات بني سويف، طالئع الجيش 

حيث يلتقي القناة والزمالك، وادي دجلة وتليفونات بني سويف، طالئع الجيش واإلسماعيلي، وغدًا يلتقي: االتحاد وُسموحة، بتروجيت واتحاد الشرطة، مصر 

حيث يلتقي القناة والزمالك، وادي دجلة وتليفونات بني سويف، طالئع الجيش واإلسماعيلي، وغدًا يلتقي: االتحاد وُسموحة، بتروجيت واتحاد الشرطة، مصر 

المقاصة والمقاولون العرب، األهلي وغزل المحلة، ويوم السبت المقبل يلتقي: المنيا 

والمصري، الداخلية وإنبي، اإلنتاج الحربي والرجاء.

والمصري، الداخلية وإنبي، اإلنتاج الحربي والرجاء.وُتقام هذه المباريات على وقع النتائج المخيبة التي يحققها األهلي، إذ خسر في 

والمصري، الداخلية وإنبي، اإلنتاج الحربي والرجاء.وُتقام هذه المباريات على وقع النتائج المخيبة التي يحققها األهلي، إذ خسر في 

وُتقام هذه المباريات على وقع النتائج المخيبة التي يحققها األهلي، إذ خسر في الجولتين األخيرتين أمام المقاولون 2/1، والداخلية 1/صفر، في حالة نادرًا ما يمر 

وُتقام هذه المباريات على وقع النتائج المخيبة التي يحققها األهلي، إذ خسر في الجولتين األخيرتين أمام المقاولون 2/1، والداخلية 1/صفر، في حالة نادرًا ما يمر 

بها العمالق القاهري، الذي كانت آخر مرة يتلقى فيها هزيمتين متتاليتين موسم 

بها العمالق القاهري، الذي كانت آخر مرة يتلقى فيها هزيمتين متتاليتين موسم 2008/2007، علمًا أن الفوز يعد األول للداخلية على األهلي منذ إنشاء الفريق. 

بها العمالق القاهري، الذي كانت آخر مرة يتلقى فيها هزيمتين متتاليتين موسم 2008/2007، علمًا أن الفوز يعد األول للداخلية على األهلي منذ إنشاء الفريق. 
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حيث يلتقي القناة والزمالك، وادي دجلة وتليفونات بني سويف، طالئع الجيش 

حيث يلتقي القناة والزمالك، وادي دجلة وتليفونات بني سويف، طالئع الجيش واإلسماعيلي، وغدًا يلتقي: االتحاد وُسموحة، بتروجيت واتحاد الشرطة، مصر 

حيث يلتقي القناة والزمالك، وادي دجلة وتليفونات بني سويف، طالئع الجيش واإلسماعيلي، وغدًا يلتقي: االتحاد وُسموحة، بتروجيت واتحاد الشرطة، مصر 

المقاصة والمقاولون العرب، األهلي وغزل المحلة، ويوم السبت المقبل يلتقي: المنيا 

والمصري، الداخلية وإنبي، اإلنتاج الحربي والرجاء.

والمصري، الداخلية وإنبي، اإلنتاج الحربي والرجاء.وُتقام هذه المباريات على وقع النتائج المخيبة التي يحققها األهلي، إذ خسر في 

والمصري، الداخلية وإنبي، اإلنتاج الحربي والرجاء.وُتقام هذه المباريات على وقع النتائج المخيبة التي يحققها األهلي، إذ خسر في 

وُتقام هذه المباريات على وقع النتائج المخيبة التي يحققها األهلي، إذ خسر في الجولتين األخيرتين أمام المقاولون 2/1، والداخلية 1/صفر، في حالة نادرًا ما يمر 

وُتقام هذه المباريات على وقع النتائج المخيبة التي يحققها األهلي، إذ خسر في الجولتين األخيرتين أمام المقاولون 2/1، والداخلية 1/صفر، في حالة نادرًا ما يمر 

بها العمالق القاهري، الذي كانت آخر مرة يتلقى فيها هزيمتين متتاليتين موسم 

بها العمالق القاهري، الذي كانت آخر مرة يتلقى فيها هزيمتين متتاليتين موسم 2008/2007، علمًا أن الفوز يعد األول للداخلية على األهلي منذ إنشاء الفريق. 

بها العمالق القاهري، الذي كانت آخر مرة يتلقى فيها هزيمتين متتاليتين موسم 2008/2007، علمًا أن الفوز يعد األول للداخلية على األهلي منذ إنشاء الفريق. 
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15 األربعاء 05 ربيع آخر  1435هـ   05  فبراير  2014  

رياضة دولية
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محمد عدوانمحمد عدوان

فاز فريق تشلسي على فريق مانشستر فاز فريق تشلسي على فريق مانشستر 
ســيتي في مباريات الدوري اإلنجليزي 
بنتيجة هدف مقابل ال شيء، واستطاع بنتيجة هدف مقابل ال شيء، واستطاع 
تشلسي بقيادة مورينيو معادلة نقاط  تشلسي بقيادة مورينيو معادلة نقاط  
الســيتي ب 53 نقطــة مقدمــا خدمة 
لألرسنال المتصدر بفارق نقطتين عن 

الفريقين السابقين .
يحدث هنــا هذا الحــوار بين مدربي 
بعــد  الكبيــرة  اإلنجليزيــة  بعــد األنديــة  الكبيــرة  اإلنجليزيــة  األنديــة 

المباراة ...
فينغر: لقد عاد هذا الرجل ليعذبنا من فينغر: لقد عاد هذا الرجل ليعذبنا من 
جديــد، لقد كنا بســعادة كبيرة عندما جديــد، لقد كنا بســعادة كبيرة عندما 

كان في إسبانيا.كان في إسبانيا.
بيلغرينــي: لم أتوقــع أن أهزم أمامه، بيلغرينــي: لم أتوقــع أن أهزم أمامه، 
هذا الرجل داهية، لقد كان العبيه في 

كل مكان لم نستطع أن نفعل شيئًا.كل مكان لم نستطع أن نفعل شيئا
هذا الرجل داهية، لقد كان العبيه في 

كل مكان لم نستطع أن نفعل شيئًا.
هذا الرجل داهية، لقد كان العبيه في 

فينغــر: أجل أنه مثــل الزئبق، ال يكل فينغــر: أجل أنه مثــل الزئبق، ال يكل 
وال يمل.

رودجــرز (مدرب ليفربول): هو بالفعل رودجــرز (مدرب ليفربول): هو بالفعل 
مثل الشــوكة في الحلق، ويمتلك فكر مثل الشــوكة في الحلق، ويمتلك فكر 
عظيم، الشك بأنه السبشل وان فعال.عظيم، الشك بأنه السبشل وان فعال.

بيلغريني: أظن أنه ليــس علّي القلق بيلغريني: أظن أنه ليــس علّي القلق 
من الصحافة بعد خسارتي هذه.من الصحافة بعد خسارتي هذه.

فينغــر باســتغراب: لماذا لقد خســرت 
على أرضك.

بيلغريني: أجل ولكنني خسرت بنتيجة بيلغريني: أجل ولكنني خسرت بنتيجة 
مقبولة نوعا ما، والدور الباقي عليكم، 
أظــن أنه ســوف يذيقكم عــذاب اكبر 

خاصة انت يا فينغر.خاصة انت يا فينغر.
فينغر بغضب: لماذا ؟

بيلغريني: ألنكما تكرهــان بعضكما، بيلغريني: ألنكما تكرهــان بعضكما، 
وبينكما تحٍد منذ زمن بعيد .

رودجرز: أنا شــخصيا ال أظــن أنه قادر رودجرز: أنا شــخصيا ال أظــن أنه قادر 
علــى هزيمتنــا، فنحن نمتلــك فريقا علــى هزيمتنــا، فنحن نمتلــك فريقا 

جيدا ومنظما على عكسكم أنتم.جيدا ومنظما على عكسكم أنتم.
فينغــر يضحك ويــرد باســتهزاء: أنت فينغــر يضحك ويــرد باســتهزاء: أنت 
خارج المنافسة يا صديقي العزيز، حتى خارج المنافسة يا صديقي العزيز، حتى 
نحن قد هزمناكم في السابق، ال أظن 

أنك تستطيع منافسة أي فريق منا.أنك تستطيع منافسة أي فريق منا.
رودجرز بغضب شديد: ماذا تقصد بأننا 
خارج المنافســة، مازلنا رابع الترتيب، خارج المنافســة، مازلنا رابع الترتيب، 
ونستطيع المنافســة وهزيمة الجميع ونستطيع المنافســة وهزيمة الجميع 

أنت تعلم هذا يا فينغر.أنت تعلم هذا يا فينغر.
بيلغريني: ال تتشــاجرا، فالجميع يعلم بيلغريني: ال تتشــاجرا، فالجميع يعلم 
أنكما فريقان ضعيفان، فمنذ ســنوات أنكما فريقان ضعيفان، فمنذ ســنوات 
لم أســمع يا فينغر أنك ضممت كأســا لم أســمع يا فينغر أنك ضممت كأســا 
إلي خزانة النادي وكذلك األمر بالنسبة إلي خزانة النادي وكذلك األمر بالنسبة 

لفريقك يا رودجرز .لفريقك يا رودجرز .
فينغر ورودجرز بصوت عال: ماذا تقصد فينغر ورودجرز بصوت عال: ماذا تقصد 
أيهــا اللعين، ســنريكم ماذا ســيحدث 

عندما نواجهكم المرة المقبلة.عندما نواجهكم المرة المقبلة.
بيلغريني يضحك: لقد هزمتكم أنتما 
االثنــان وأنا قادر علــى فعل ذلك مرة االثنــان وأنا قادر علــى فعل ذلك مرة 

أخرى.
ينظــر الجميع فــي بعضهــم البعض ينظــر الجميع فــي بعضهــم البعض 
وفجأة يتذكرون أن هناك شــخصا أخر 
كان معهم أنه مويس مدرب مانشستر كان معهم أنه مويس مدرب مانشستر 

يونايتد.
فينغر: ما بك يا مويس لماذا لم نسمع فينغر: ما بك يا مويس لماذا لم نسمع 

رأيك، لماذا أنت بارد األعصاب هكذا؟
مويــس: أنتم تتحدثون عــن مورينو، مويــس: أنتم تتحدثون عــن مورينو، 

وهو ليس همي اآلن !.وهو ليس همي اآلن !.
بيلغريني: ولكن ماذا هّمك، ألم يهزمك بيلغريني: ولكن ماذا هّمك، ألم يهزمك 

هذا الرجل هزيمة ساحقة ومذلة.
مويس بانفعال شديد: ليس مورينيو 
فقط من هزمني أيها األغبياء، لم يبق فقط من هزمني أيها األغبياء، لم يبق 
فريق في الــدوري اإلنجليــزي اال وقد فريق في الــدوري اإلنجليــزي اال وقد 

هزمني، ال أعلم ماذا أفعل ؟!.هزمني، ال أعلم ماذا أفعل ؟!.
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وصل بايرن ميونيخ إلى رقم قياســي أوروبي 
وصل بايرن ميونيخ إلى رقم قياســي أوروبي 

جديد على صعيد البطوالت األوروبية الخمس 

الكبــرى في المباراة التي فــاز بها على ضيفه 

أينتراخــت فرانكفــورت 5/صفــر. فقد تمكن 

النــادي البافــاري من التســجيل فــي المباراة 

النــادي البافــاري من التســجيل فــي المباراة الـــ 56 علــى التوالــي متخطيًا رقم أرســنال 

النــادي البافــاري من التســجيل فــي المباراة الـــ 56 علــى التوالــي متخطيًا رقم أرســنال 

اإلنكليزي في 2001 بتســجيله في 55 مباراة 
اإلنكليزي في 2001 بتســجيله في 55 مباراة 

على التوالي.

يذكر أن بايرن ميونيخ لم يعرف طعم الخسارة 

في 44 مباراة على التوالي في الدوري األلماني، 

كما أنه وصل في المباراة أمام فرانكفورت إلى 

فوزه الـ 11 على التوالي.
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جولة لعب فقط في الكالتشيو هذا الموسم.وصل إلى 30 نقطــة بواقع 59 لليوفي و29 للميالن وذلك بعد 22 العجوز المتصدر وبين العمالق ميالن صاحب المركز العاشر، حيث يثير الدهشة، هو الفارق الكبير جدًا الذي يفصل بين فريق السيدة هدفًا، وأكثر الفرق تحقيقًا للفوز برصيد 19 انتصارًا. إال أن أكثر ما الموسم، ومحققًا أرقامًا مذهلة أبرزها: أقوى هجوم برصيد 54 انتصــاره الحادي عشــر علــى التوالي في ملعبه بالــدوري هذا القــدم، فالفريق وبعد فوزه على انترناســيونالي 1/3، ســجل واصل يوفنتوس مســيرته الرائعة في الــدوري اإليطالي لكرة 

لم يفقد برشلونة بخسارته أمام فالنسيا 3/2 السبت 
الماضــي، صدارة الليجا هذا الموســم فقــط، وإنما 
حرمــه من الوصول إلى الرقــم 60 جولة في صدارة 
الــدوري، وليتوقف الرقم عنــد 59 جولة.. وكان هذا 
الرقم بدأ منذ بداية الموسم الماضي 2013/2012 
ب38 جولــة في الصــدارة، باإلضافة إلــى 21 جولًة 
الرقم بدأ منذ بداية الموسم الماضي 2013/2012 
ب38 جولــة في الصــدارة، باإلضافة إلــى 21 جولًة 
الرقم بدأ منذ بداية الموسم الماضي 2013/2012 

في الموســم الحالي قبل أن ينتــزع أتلتيكو مدريد 
الصدارة بفوزه على ريال سوسييداد 4/صفر. المثير 
في األمر، أن الالعب األرجنتيني بابلو بياتي صاحب 
الثنائية في ثالثية فالنسيا يعتبر أقصر العبي الليجا 
فطولــه ال يتجــاوز 163 ســنتيمترًا، علمــًا أن نفس 
الثنائية في ثالثية فالنسيا يعتبر أقصر العبي الليجا 
فطولــه ال يتجــاوز 163 ســنتيمترًا، علمــًا أن نفس 
الثنائية في ثالثية فالنسيا يعتبر أقصر العبي الليجا 

الالعب نجح في تســجيل هدفين بالرأس أيضًا في 
شباك ريال مدريد في الجولة السابعة عشرة.شباك ريال مدريد في الجولة السابعة عشرة.
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ليس كرستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي، 
ليس كرستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي، 

بل ايدين هازارد، هو أفضل العب في 
بل ايدين هازارد، هو أفضل العب في 

العالم، بحسب وجهة نظر مدرب تشلسي 
العالم، بحسب وجهة نظر مدرب تشلسي 

اإلنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو. 
اإلنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو. 

ر مورينيو عن رأيه هذا، مباشرة عقب 
وعّبر مورينيو عن رأيه هذا، مباشرة عقب 

المباراة الكبيرة التي فاز بها فريقه على 
المباراة الكبيرة التي فاز بها فريقه على 

مانشستر سيتي بهدف، قلب به الطاولة 
مانشستر سيتي بهدف، قلب به الطاولة 

على رجال المدرب مانويل بلجريني الذين 
على رجال المدرب مانويل بلجريني الذين 

تراجعوا للمركز الثاني بفارق األهداف أمام 
تراجعوا للمركز الثاني بفارق األهداف أمام 

تشلسي الثالث، وبفارق نقطتين خلف 
تشلسي الثالث، وبفارق نقطتين خلف 

آرسنال المتصدر. وقال مورينيو: “هازارد 
آرسنال المتصدر. وقال مورينيو: “هازارد 
آرسنال المتصدر. وقال مورينيو: “هازارد 
آرسنال المتصدر. وقال مورينيو: “هازارد 

من وجهة نظري أفضل العب في العالم”. 
من وجهة نظري أفضل العب في العالم”. 
من وجهة نظري أفضل العب في العالم”. 
من وجهة نظري أفضل العب في العالم”. 

وأضاف: “هازارد يحتاج بعض الوقت 
وأضاف: “هازارد يحتاج بعض الوقت 

وسيتخطى الجميع بمستواه المذهل، عليه 
وسيتخطى الجميع بمستواه المذهل، عليه 
وسيتخطى الجميع بمستواه المذهل، عليه 

أن يواصل التطور والتركيز”.

يشار إلى أن فوز تشلسي حرم سيتي 
يشار إلى أن فوز تشلسي حرم سيتي 

من تحقيق فوزه التاسع على التوالي في 
من تحقيق فوزه التاسع على التوالي في 
من تحقيق فوزه التاسع على التوالي في 

“البريميير ليج” هذا الموسم، ومن تحطيم 
“البريميير ليج” هذا الموسم، ومن تحطيم 
“البريميير ليج” هذا الموسم، ومن تحطيم 

نفس اإلنجاز الذي حققه عام 1912.

نفس اإلنجاز الذي حققه عام 1912.
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أفســدت البطاقة الحمراء التي نالها البرتغالي كرســتيانو خالل أفســدت البطاقة الحمراء التي نالها البرتغالي كرســتيانو خالل 
مبــاراة ريــال مدريد ضد اتليتك بلباو في المرحلــة 22 من الليجا، مبــاراة ريــال مدريد ضد اتليتك بلباو في المرحلــة 22 من الليجا، 

مســيرة رونالــدو الذهبية، فهــذه البطاقة تعد الرابعة في مشــوار مســيرة رونالــدو الذهبية، فهــذه البطاقة تعد الرابعة في مشــوار 
الالعب خالل الدوري اإلسباني ليرتفع عدد البطاقات الحمراء التي نالها الالعب خالل الدوري اإلسباني ليرتفع عدد البطاقات الحمراء التي نالها 
في تاريخه إلى ثمانية، حيث سبق وأن نال أربعة سابقة أثناء لعبه في في تاريخه إلى ثمانية، حيث سبق وأن نال أربعة سابقة أثناء لعبه في 

صفوف مانشســتر يونايتد اإلنجليزي. من جانب آخر، أنهى العب وسط صفوف مانشســتر يونايتد اإلنجليزي. من جانب آخر، أنهى العب وسط 
بلباو “إيبــاي جوميز” صاحب هدف التعادل، الرقم القياســي الذي حققه بلباو “إيبــاي جوميز” صاحب هدف التعادل، الرقم القياســي الذي حققه 
الملكي في الحفاظ على نظافة شباكه لمدة ثماني مباريات متتالية، على الملكي في الحفاظ على نظافة شباكه لمدة ثماني مباريات متتالية، على 

مــدار 821 دقيقة. كما أنهى إيباي، الرقم القياســي لحارس الريال دييجو مــدار 821 دقيقة. كما أنهى إيباي، الرقم القياســي لحارس الريال دييجو 
لوبيز، الذي حققه في حفاظه على نظافة شباكه لمدة 462 دقيقة.لوبيز، الذي حققه في حفاظه على نظافة شباكه لمدة 462 دقيقة.
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ال يزال أتليتكو مدريد يؤكد مرة تلو األخرى، ال يزال أتليتكو مدريد يؤكد مرة تلو األخرى، 
قدرته على مجاراة قطبي الكرة اإلسبانية قدرته على مجاراة قطبي الكرة اإلسبانية 
برشلونة وريال مدريد، فالفريق وبعد برشلونة وريال مدريد، فالفريق وبعد 
انتزاعه صدارة الليجا في األســبوع انتزاعه صدارة الليجا في األســبوع 
ال22 ، يتأهــب ال”روخبالنكوس” ال22 ، يتأهــب ال”روخبالنكوس” 
إلنجاز مهمة جديدة ولكنها كبيرة إلنجاز مهمة جديدة ولكنها كبيرة 
عندمــا يحــل ضيفًا علــى جاره عندمــا يحــل ضيفًا علــى جاره 
ريــال مدريــد علــى ملعب ريــال مدريــد علــى ملعب 
بيرنابيــو في  بيرنابيــو في ســانتياغو  ســانتياغو 
نهائــي  نصــف  نهائــي ذهــاب  نصــف  ذهــاب 
الــكأس،  الــكأس، مســابقة  مســابقة 
وستبدأ المباراة الساعة وستبدأ المباراة الساعة 
التاسعة مساًء، ويعقبها التاسعة مساًء، ويعقبها 
مباراة برشــلونة أمام مباراة برشــلونة أمام 
سوســييداد  سوســييداد ريــال  ريــال 
الحادية  الحادية الساعة  الساعة 
عشرة مساء.عشرة مساء.
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