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هيئة استشاريةرئيس مجلس اإلدارة
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مدير التحرير
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مستشار التسويق 

محمد خالد أبو جياب
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أكد المجلس التشــريعي "البورد" باالتحــاد الدولي لكرة القدم 
"الفيفــا" على ضــرورة أن تبقــى المنطقة الفنيــة واقعة تحت 
سيطرة الحكم، فهي مخصصة لمقاعد جلوس الجهازين الفني 
واإلداري والبدالء  والطاقم الطبي والمعالج، ويوصي باستخدام 
عالمات لتحديدها وعدد األشــخاص الذين يشغلونها قبل بدء 
المبــاراة طبقــا لقواعد المســابقة، ويحق لشــخص واحد فقط 
إعطــاء التعليمات الفنيــة والتكتيكية داخلها، وفــرض "البورد" 
قيودا علــى من يجلس على مقاعدها عنــد ارتكابهم مخالفة، 
كما سمح فقط للطبيب والمعالج بالدخول إلى الملعب بإذن من 
الحكم لنقل الالعب المصاب، وأكد على المتواجدين أن يتحلوا  
بالســلوك  الجيد، ومــن يخالف باالعتراض بالقــول او الفعل أو 
االشــارة أو الســب والشــتم فيقوم الحكم بالتنبيه والتحذير أو 

الطرد حسب حجم المخالفة. 
نص القانون في المادة "4" (ال يسمح باستخدام أنظمة اتصال 
الســلكية بيــن الالعبيــن و/أو الطاقم الفني) بمعنــى ال يجوز 
للمدربين أو اإلداريين بحمل أي نوع من أجهزة االتصال إلعطاء 

التعليمات لالعبين داخل الملعب أو من خالل سماعات األذن.
والظاهرة األكثر غرابة وانتشــارا نشاهدها بمالعبنا هذه األيام 
هي اســتخدام الالعبيــن البدالء واألجهزة االداريــة والمعالجين 
أجهزة (الجــوال) وهم على مقاعد االحتيــاط، فمنهم من يقوم 
بالتصوير بالفيديــو لبعض لقطات المبــاراة أو أي حدث معين، 
وآخر يستمع إلذاعات رياضية تقوم بنقل نتائج مباريات بنفس 
الســاعة من جميع المالعب المحلية والدولية، فهل هذا المشهد 
ينطبق علــى المعــدات المخصصة لالعبين وهــي (القميص- 
الشــورت – الجوارب – الشــنكار – األحذية) وبعض األلبسة التي 
نص عليها القانون وسمح بها كغطاء وواقي الرأس أو النظارات 
الطبية  بشرط ال تشكل خطرا على الالعب نفسه والمنافسين.

القانــون وضح فــي المادة "5" (عدم الســماح ألي شــخص بما 
في ذلك إداريو الملعــب أو رجال األمن أو المصورين  أو ممثلي 
االعالم  بالتواجد بجوار الملعب) بمعنى أن يكونوا في األماكن 
المخصصة لهــم وعدم االقتــراب من المنطقة الفنيــة وإجراء 
األحاديــث الصحفية الســريعة مع الالعبين البــدالء واإلداريين 
وكذلــك الالعبين وطردهم من الملعــب، فهل من المنطق أن 
يكون تركيز الالعب والمدرب واإلداري بعيدا عن العبيه ونتيجة 
مباراته ويتابع نتائج الغير ويفقد التركيز لقيادة فريقه، نتمنى 

من الجميع االلتزام بمواد القانون.

كتب- سلطان عدوان

االختالف في الرأي ال يفسد للود قضية، لكنه 

فــي دوري جوال الممتاز الــذي اختتم جولته 

التاســعة عشــرة مطلوب من أجل القفز إلى 

مراكز المقدمة أو الهروب من شبح الهبوط.

وقد جاء ســيناريو مسيرة كل من اتحاد خان 

يونس والجمعية اإلسالمية متشابهًا من حيث 

عدد االنتصارات والتعادالت والهزائم، إال أن 

فارق األهداف منح األفضلية للطواحين في 
الئحة الترتيب.

االتحاد والجمعية (9�4-6)

وصــل االتحاد للنقطــة 33 خلــف المتصدر 

شــباب رفح بفارق ثالث نقــاط بعد أن فاز 9 

مرات وتعادل 6 وخسر 4 وهو نفس السيناريو 

الذي مر به مطارده الجمعية اإلسالمية الذي 

يمتلك في جعبتــه رصيد مماثل من النقاط 

التي وضعته في المركز الثالث بســبب فارق 

األهداف. وتعادل الفريقين سلبيًا في مباراة 

الذهــاب، لكن األمر اختلف في اإلياب لصالح 
الجمعية بهدف نظيف. 

القوتان الهجومية والدفاعية

إلــى معاقــل  وصــل اتحــاد خــان يونــس 

المنافســين 27 مــرة ليصنــف أقــوى خــط 

هجومــي، في حين هز الجمعية اإلســالمية 
الشباك 15 مرة ليصنف عاشرًا.

وجاء دفاع الجمعية االســالمية في المقدمة 

بعد أن اهتزت شــباكه 9 مــرات فقط، بينما 

فشــلت حصــون الطواحيــن فــي صــد 18 

هجمة ليصنف بذلك ســابعًا من حيث القوة 
الدفاعية. 

اتحاد خان يونس والجمعية اإلسالمية 
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الدفاعية. 

غزة- الرياضية

أعلن مأمون ســاق اهللا وكيل قناة بي إن ســبورت في فلســطين عن 

أســعار االشــتراكات الخاصة بالقناة، خاصة مع إعالن إدارة القناة عن 

إصدارها جهاز خاص بها. وأوضح ســاق اهللا في لقاء مع "الرياضية" أن 

االشــتراكات تنقسم الى نوعين، النوع األول عبارة عن اشتراك الباقة 

كاملة لمدة عام إضافة الى قنوات كأس العالم ويبلغ سعره 250 دوالر، 

بينمــا النوع الثاني هو اشــتراك الباقة كاملة لمدة عــام بدون قنوات 

كأس العالم بسعر 155 دوالر.

وأشــار الى أنه ســيكون هناك عدة عروض على االشتراكات وإمكانية 

التقســيط، مؤكــدا أن هذه األســعار معتمدة من إدارة قنــوات بي إن 

سبورت ووصلتنا رسالة رسمية بذلك.

وأضاف ساق اهللا أن سعر الجهاز الخاص بالقناة سيكون في متناول 

الجميع، معتبرا أن األســعار الموجودة في الســوق حاليا ال تعبر عن 

الســعر الحقيقي للجهاز، الفتا إلى أن الذين يقومون بشــراء أجهزة 

غير رســمية ال تتوفر لديهم إمكانية صيانتهــا لدى مركز الصيانة 
المعتمد.

إمكانية التقسيط متوفرة
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يفتتح مايو القادم
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بها سوى ملعب الدرة بمدينة دير البلح.هذا الملعب في التخفيف من معاناة أندية المنطقة الوسطى التي ال يوجد شــهر مايو آيار المقبل بحضور شخصيات رياضية واعتبارية، وسيساهم العشــب الطبيعي، ومن المقرر أن يتم افتتــاح هذا الملعب الخاص مطلع علــى جوانبه األربعة، وجــاري العمل في هذه اآلونة على وضع فرشــات بالكامل واالنتهاء من شــبكات اإلنارة حول الملعب وسور الشبك الحديدي من النصيرات ودير البلح . هذا وقد تم تجهيز شبكات المياه في األرضية الزوايدة مقابل مقر البلدية على الشــارع الرئيسي الواصل الزوايدة بكل بكلفة إجمالية تبلغ المائة ألف دوالر أمريكي، ويقع الملعب في قلب مدينة الزوايدة تعود ملكيته لرئيس نادي شباب الزوايدة "محمد أحمد أبو زايد"، تجــري في هــذه اآلونة عملية إنشــاء ملعب جديد لكرة القــدم في قرية الرياضية- خيري أبو زايد 

غزة- الرياضية

أعلنت لجنة المســابقات باالتحاد الفلســطيني لكــرة اليد عن 

جدولــة لقــاءات األســبوع األول من بطولة الــدوري التصنيفي 

'المحافظات الجنوبية'، المنتظر أن ينطلق السبت المقبل.

وستقام البطولة بنظام دوري ذهاب وإياب, بمشاركة 14 فريقا 

من مختلف محافظات القطاع تم تقســيمهما على مجموعتين، 

وجاء الجدول على النحو التالي:
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غزة-الرياضية
عقــد االتحــاد الفلســطيني لكــرة الطاولة في 
المحافظــات الجنوبية اجتماعــا خاصا مع حكام 
الدرجــة الممتازة البالغ عددهــم 8 حكام وذلك 
قبل انطالق منافسات دور اإلياب المقررة مساء 

الخميس 6-3 وبحضور رئيس وأعضاء االتحاد, 
وتخلل اللقاء شــرحا وافيا قدمــه الحكم الدولي 
وتخلل اللقاء شــرحا وافيا قدمــه الحكم الدولي أديــب أبو غزال حــول آخر التعديــالت الخاصة 
وتخلل اللقاء شــرحا وافيا قدمــه الحكم الدولي أديــب أبو غزال حــول آخر التعديــالت الخاصة 

بالقانون الدولي للعبة وخاصة اإلشارات المتعلقة 
بالقانون الدولي للعبة وخاصة اإلشارات المتعلقة باللعبة من جهة أخرى من المقرر أن ينطلق يوم 
بالقانون الدولي للعبة وخاصة اإلشارات المتعلقة باللعبة من جهة أخرى من المقرر أن ينطلق يوم 

الحادي عشر من مارس الجاري منافسات بطولة 
دوري الدرجــة الثالثة لكرة الطاولة، بمشــاركة 
ســتة عشــر ناديا مــن مختلف محافظــات غزة 
على أن يتم تقســيم الفرق المشاركة إلى أربع 

مجموعات تتوزع على المحافظات الجنوبية.
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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 مباريــات الدوري الممتــاز  ، 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)

29 21 غزة الرياضي خدمات الشاطيء 1
17 36 اتحاد الشجاعية    شباب رفح 2
33 22 اتحاد خان يونس الهالل 3
16 28 شباب جباليا  خدمات رفح  4
12 33 األهلي الفلسطيني 5 الجمعية االسالمية
26 22 شباب خان يونس خدمات النصيرات  6

دوري الدرجة األولى (محلي)

21 19 بيت الهيا الزيتون 7
37 26 خدمات خان يونس خدمات المغازي 8
25 16 بيت حانون األهلي خدمات جباليا 9
16 20 القادسية جمعية الصالح 10
23 33 أهلي النصيرات  خدمات البريج 11

الدوري االسباني
63 23 بلد الوليد برشلونة 12
61 30 سيلتا فيغو أتلتيكو مدريد  13
36 64 ريال مدريد ليفانتي 14
50 35 التلتيك بيلباو  فالنسيا 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو متصدر هدافي دوري  غزة الممتاز لهذا الموسم؟���������������
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء

������������������������������������������������
 طارق أسامة أبو عرقوب - خان يونس
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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. 

إبحث عن االجابة داخل صفحات الجريدة

كأس الضفة
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غزة- الرياضية
اقترب شباب الظاهرية من الوصول الى المباراة 
"المحافظــات  فلســطين  كأس  مــن  النهائيــة 
الشــمالية" بعد فــوزه الكبير خــارج ملعبه على 
ثقافــي طولكــرم بأربعــة أهداف نظيفــة، في 
المباراة التي جمعتهما مساء الثالثاء على ملعب 

الشهيد جمال غانم.
وســجل رباعيــة الظاهرية كل مــن أحمد ماهر 
ووســيم هلون ومجــد يونس ومحمــد كبها من 

ضربة جزاء.
وفي المباراة الثانية حقق الهالل المقدسي فوزا 
ثمينا خارج أرضه بهدف يتيم على حساب مركز 

بالطة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نابلس.
ويدين الهالل بالفضــل لالعبه روبيرتو كاتلون 

الذي سجل هدف الفوز في الشوط الثاني.
هــذا وقد قرر اتحاد الكــرة اقامة مباراتي اإلياب 
لنصف نهائي الكأس في الثامن عشر من الشهر 

الجاري.

غزة- الرياضية

أعرب أحمد العمري الفائز بالجائرة الكبرى لمسابقة "الرياضية وينر" عن سعادته الكبيرة بفوزه 

في المسابقة األسبوعية التي تنظمها صحيفة الرياضية وحصوله على شاشة 32 بوصة.

وأضاف العمري الذي توقع نتائج جميع المباريات الخمسة عشر المدرجة في المسابقة أنه بنى 

توقعاته على متابعته المســتمرة للدوريات األوروبية، والتي استطاع من خاللها تحديد الفرق 

الفائزة والمتعادلة مما مكنه من الفوز.

ووجه العمري شكره إلى إدارة صحيفة الرياضية ومجموعة مسلماني لألجهزة الكهربائية على 

هذه المســابقة التــي صنعت حراكا جميال في الوســط الرياضي وخاصة بيــن الجماهير التي 

تحرص على المشاركة فيها، مما عمل على وجود حالة تنافس كبيرة فيما بينهم.

الجدير ذكره أن العمري استلم الجائزة الكبرى السبت الماضي في ملعب اليرموك بين شوطي 

لقاء اتحاد الشجاعية والهالل ضمن لقاءات دوري غزة الممتاز.

 كتب- محمد النخالة
فــي حياة كل مجتمــع مصطلحات خاصة متعارف عليها غالبا ما تكون مســتوحاة من واقع 
الحياة، ولعل كلمة (زنَّانة) من بين الكلمات التي يتفرد فيها أهل غزة في إشارة منهم إلى 
فــي حياة كل مجتمــع مصطلحات خاصة متعارف عليها غالبا ما تكون مســتوحاة من واقع 
الحياة، ولعل كلمة (زنَّانة) من بين الكلمات التي يتفرد فيها أهل غزة في إشارة منهم إلى 
فــي حياة كل مجتمــع مصطلحات خاصة متعارف عليها غالبا ما تكون مســتوحاة من واقع 

طائرات االســتطالع اإلســرائيلية التي (َتِزن) ليل نهار فوق رؤوسهم محدثة صوت طنين 
الحياة، ولعل كلمة (زنَّانة) من بين الكلمات التي يتفرد فيها أهل غزة في إشارة منهم إلى 
طائرات االســتطالع اإلســرائيلية التي (َتِزن) ليل نهار فوق رؤوسهم محدثة صوت طنين 
الحياة، ولعل كلمة (زنَّانة) من بين الكلمات التي يتفرد فيها أهل غزة في إشارة منهم إلى 

مزعج يشبه صوت الذباب لكنه بالطبع أعلى صوتا وأكثر إزعاجا.
طائرات االســتطالع اإلســرائيلية التي (َتِزن) ليل نهار فوق رؤوسهم محدثة صوت طنين 

مزعج يشبه صوت الذباب لكنه بالطبع أعلى صوتا وأكثر إزعاجا.
طائرات االســتطالع اإلســرائيلية التي (َتِزن) ليل نهار فوق رؤوسهم محدثة صوت طنين 

ولزنانــة االحتــالل مهام وتأثيرات عديــدة فهي تعمل على تصوير األهداف الفلســطينية 
ورصد الحركة على األرض كما أنها تكون محملة بصواريخ لالستهداف المباشر، وقد طالت 
هذه األداة ببراثنها تدميرا وقتال الرياضة والرياضيين، باإلضافة إلى تشويشــها المســتمر 
على البث التلفزيوني، وتعكيرها لصفو مشاهدة الغزيين لمباريات برشلونة والريال اللذان 

يتمتعان بشعبية جارفة في القطاع.
وعلى النقيض من ذلك أطل مجموعة من الشباب على الشارع الرياضة الفلسطيني بطائرة 

استطالع فلسطينية، ولكن شتان بين هذه التي نستخدمها وتلك التي يستخدمون!
فطائرتنــا تصور كرة القدم والرياضة وتزرع الفرح والســرور أمــا طائراتهم فتزرع الموت 

والدمار، فما هو رأي العالم الحر بطائرتنا وطائرتهم !؟

الفائز بالجائزة الكبرى

�������������������������������

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

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

في الزاوية التسعين 
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مدير التحرير
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مستشار التسويق 

محمد خالد أبو جياب
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أكد المجلس التشــريعي "البورد" باالتحــاد الدولي لكرة القدم 
"الفيفــا" على ضــرورة أن تبقــى المنطقة الفنيــة واقعة تحت 
سيطرة الحكم، فهي مخصصة لمقاعد جلوس الجهازين الفني 
واإلداري والبدالء  والطاقم الطبي والمعالج، ويوصي باستخدام 
عالمات لتحديدها وعدد األشــخاص الذين يشغلونها قبل بدء 
المبــاراة طبقــا لقواعد المســابقة، ويحق لشــخص واحد فقط 
إعطــاء التعليمات الفنيــة والتكتيكية داخلها، وفــرض "البورد" 
قيودا علــى من يجلس على مقاعدها عنــد ارتكابهم مخالفة، 
كما سمح فقط للطبيب والمعالج بالدخول إلى الملعب بإذن من 
الحكم لنقل الالعب المصاب، وأكد على المتواجدين أن يتحلوا  
بالســلوك  الجيد، ومــن يخالف باالعتراض بالقــول او الفعل أو 
االشــارة أو الســب والشــتم فيقوم الحكم بالتنبيه والتحذير أو 

الطرد حسب حجم المخالفة. 
نص القانون في المادة "4" (ال يسمح باستخدام أنظمة اتصال 
الســلكية بيــن الالعبيــن و/أو الطاقم الفني) بمعنــى ال يجوز 
للمدربين أو اإلداريين بحمل أي نوع من أجهزة االتصال إلعطاء 

التعليمات لالعبين داخل الملعب أو من خالل سماعات األذن.
والظاهرة األكثر غرابة وانتشــارا نشاهدها بمالعبنا هذه األيام 
هي اســتخدام الالعبيــن البدالء واألجهزة االداريــة والمعالجين 
أجهزة (الجــوال) وهم على مقاعد االحتيــاط، فمنهم من يقوم 
بالتصوير بالفيديــو لبعض لقطات المبــاراة أو أي حدث معين، 
وآخر يستمع إلذاعات رياضية تقوم بنقل نتائج مباريات بنفس 
الســاعة من جميع المالعب المحلية والدولية، فهل هذا المشهد 
ينطبق علــى المعــدات المخصصة لالعبين وهــي (القميص- 
الشــورت – الجوارب – الشــنكار – األحذية) وبعض األلبسة التي 
نص عليها القانون وسمح بها كغطاء وواقي الرأس أو النظارات 
الطبية  بشرط ال تشكل خطرا على الالعب نفسه والمنافسين.

القانــون وضح فــي المادة "5" (عدم الســماح ألي شــخص بما 
في ذلك إداريو الملعــب أو رجال األمن أو المصورين  أو ممثلي 
االعالم  بالتواجد بجوار الملعب) بمعنى أن يكونوا في األماكن 
المخصصة لهــم وعدم االقتــراب من المنطقة الفنيــة وإجراء 
األحاديــث الصحفية الســريعة مع الالعبين البــدالء واإلداريين 
وكذلــك الالعبين وطردهم من الملعــب، فهل من المنطق أن 
يكون تركيز الالعب والمدرب واإلداري بعيدا عن العبيه ونتيجة 
مباراته ويتابع نتائج الغير ويفقد التركيز لقيادة فريقه، نتمنى 

من الجميع االلتزام بمواد القانون.

كتب- سلطان عدوان

االختالف في الرأي ال يفسد للود قضية، لكنه 

فــي دوري جوال الممتاز الــذي اختتم جولته 

التاســعة عشــرة مطلوب من أجل القفز إلى 

مراكز المقدمة أو الهروب من شبح الهبوط.

وقد جاء ســيناريو مسيرة كل من اتحاد خان 

يونس والجمعية اإلسالمية متشابهًا من حيث 

عدد االنتصارات والتعادالت والهزائم، إال أن 

فارق األهداف منح األفضلية للطواحين في 
الئحة الترتيب.

االتحاد والجمعية (9�4-6)

وصــل االتحاد للنقطــة 33 خلــف المتصدر 

شــباب رفح بفارق ثالث نقــاط بعد أن فاز 9 

مرات وتعادل 6 وخسر 4 وهو نفس السيناريو 

الذي مر به مطارده الجمعية اإلسالمية الذي 

يمتلك في جعبتــه رصيد مماثل من النقاط 

التي وضعته في المركز الثالث بســبب فارق 

األهداف. وتعادل الفريقين سلبيًا في مباراة 

الذهــاب، لكن األمر اختلف في اإلياب لصالح 
الجمعية بهدف نظيف. 

القوتان الهجومية والدفاعية

إلــى معاقــل  وصــل اتحــاد خــان يونــس 

المنافســين 27 مــرة ليصنــف أقــوى خــط 

هجومــي، في حين هز الجمعية اإلســالمية 
الشباك 15 مرة ليصنف عاشرًا.

وجاء دفاع الجمعية االســالمية في المقدمة 

بعد أن اهتزت شــباكه 9 مــرات فقط، بينما 

فشــلت حصــون الطواحيــن فــي صــد 18 

هجمة ليصنف بذلك ســابعًا من حيث القوة 
الدفاعية. 

اتحاد خان يونس والجمعية اإلسالمية 
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الدفاعية. 

غزة- الرياضية

أعلن مأمون ســاق اهللا وكيل قناة بي إن ســبورت في فلســطين عن 

أســعار االشــتراكات الخاصة بالقناة، خاصة مع إعالن إدارة القناة عن 

إصدارها جهاز خاص بها. وأوضح ســاق اهللا في لقاء مع "الرياضية" أن 

االشــتراكات تنقسم الى نوعين، النوع األول عبارة عن اشتراك الباقة 

كاملة لمدة عام إضافة الى قنوات كأس العالم ويبلغ سعره 250 دوالر، 

بينمــا النوع الثاني هو اشــتراك الباقة كاملة لمدة عــام بدون قنوات 

كأس العالم بسعر 155 دوالر.

وأشــار الى أنه ســيكون هناك عدة عروض على االشتراكات وإمكانية 

التقســيط، مؤكــدا أن هذه األســعار معتمدة من إدارة قنــوات بي إن 

سبورت ووصلتنا رسالة رسمية بذلك.

وأضاف ساق اهللا أن سعر الجهاز الخاص بالقناة سيكون في متناول 

الجميع، معتبرا أن األســعار الموجودة في الســوق حاليا ال تعبر عن 

الســعر الحقيقي للجهاز، الفتا إلى أن الذين يقومون بشــراء أجهزة 

غير رســمية ال تتوفر لديهم إمكانية صيانتهــا لدى مركز الصيانة 
المعتمد.

إمكانية التقسيط متوفرة
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بها سوى ملعب الدرة بمدينة دير البلح.هذا الملعب في التخفيف من معاناة أندية المنطقة الوسطى التي ال يوجد شــهر مايو آيار المقبل بحضور شخصيات رياضية واعتبارية، وسيساهم العشــب الطبيعي، ومن المقرر أن يتم افتتــاح هذا الملعب الخاص مطلع علــى جوانبه األربعة، وجــاري العمل في هذه اآلونة على وضع فرشــات بالكامل واالنتهاء من شــبكات اإلنارة حول الملعب وسور الشبك الحديدي من النصيرات ودير البلح . هذا وقد تم تجهيز شبكات المياه في األرضية الزوايدة مقابل مقر البلدية على الشــارع الرئيسي الواصل الزوايدة بكل بكلفة إجمالية تبلغ المائة ألف دوالر أمريكي، ويقع الملعب في قلب مدينة الزوايدة تعود ملكيته لرئيس نادي شباب الزوايدة "محمد أحمد أبو زايد"، تجــري في هــذه اآلونة عملية إنشــاء ملعب جديد لكرة القــدم في قرية الرياضية- خيري أبو زايد 

غزة- الرياضية

أعلنت لجنة المســابقات باالتحاد الفلســطيني لكــرة اليد عن 

جدولــة لقــاءات األســبوع األول من بطولة الــدوري التصنيفي 

'المحافظات الجنوبية'، المنتظر أن ينطلق السبت المقبل.

وستقام البطولة بنظام دوري ذهاب وإياب, بمشاركة 14 فريقا 

من مختلف محافظات القطاع تم تقســيمهما على مجموعتين، 

وجاء الجدول على النحو التالي:
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غزة-الرياضية
عقــد االتحــاد الفلســطيني لكــرة الطاولة في 
المحافظــات الجنوبية اجتماعــا خاصا مع حكام 
الدرجــة الممتازة البالغ عددهــم 8 حكام وذلك 
قبل انطالق منافسات دور اإلياب المقررة مساء 

الخميس 6-3 وبحضور رئيس وأعضاء االتحاد, 
وتخلل اللقاء شــرحا وافيا قدمــه الحكم الدولي 
وتخلل اللقاء شــرحا وافيا قدمــه الحكم الدولي أديــب أبو غزال حــول آخر التعديــالت الخاصة 
وتخلل اللقاء شــرحا وافيا قدمــه الحكم الدولي أديــب أبو غزال حــول آخر التعديــالت الخاصة 

بالقانون الدولي للعبة وخاصة اإلشارات المتعلقة 
بالقانون الدولي للعبة وخاصة اإلشارات المتعلقة باللعبة من جهة أخرى من المقرر أن ينطلق يوم 
بالقانون الدولي للعبة وخاصة اإلشارات المتعلقة باللعبة من جهة أخرى من المقرر أن ينطلق يوم 

الحادي عشر من مارس الجاري منافسات بطولة 
دوري الدرجــة الثالثة لكرة الطاولة، بمشــاركة 
ســتة عشــر ناديا مــن مختلف محافظــات غزة 
على أن يتم تقســيم الفرق المشاركة إلى أربع 

مجموعات تتوزع على المحافظات الجنوبية.
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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 مباريــات الدوري الممتــاز  ، 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)

29 21 غزة الرياضي خدمات الشاطيء 1
17 36 اتحاد الشجاعية    شباب رفح 2
33 22 اتحاد خان يونس الهالل 3
16 28 شباب جباليا  خدمات رفح  4
12 33 األهلي الفلسطيني 5 الجمعية االسالمية
26 22 شباب خان يونس خدمات النصيرات  6

دوري الدرجة األولى (محلي)

21 19 بيت الهيا الزيتون 7
37 26 خدمات خان يونس خدمات المغازي 8
25 16 بيت حانون األهلي خدمات جباليا 9
16 20 القادسية جمعية الصالح 10
23 33 أهلي النصيرات  خدمات البريج 11

الدوري االسباني
63 23 بلد الوليد برشلونة 12
61 30 سيلتا فيغو أتلتيكو مدريد  13
36 64 ريال مدريد ليفانتي 14
50 35 التلتيك بيلباو  فالنسيا 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو متصدر هدافي دوري  غزة الممتاز لهذا الموسم؟���������������
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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 طارق أسامة أبو عرقوب - خان يونس
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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. 

إبحث عن االجابة داخل صفحات الجريدة

كأس الضفة
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غزة- الرياضية
اقترب شباب الظاهرية من الوصول الى المباراة 
"المحافظــات  فلســطين  كأس  مــن  النهائيــة 
الشــمالية" بعد فــوزه الكبير خــارج ملعبه على 
ثقافــي طولكــرم بأربعــة أهداف نظيفــة، في 
المباراة التي جمعتهما مساء الثالثاء على ملعب 

الشهيد جمال غانم.
وســجل رباعيــة الظاهرية كل مــن أحمد ماهر 
ووســيم هلون ومجــد يونس ومحمــد كبها من 

ضربة جزاء.
وفي المباراة الثانية حقق الهالل المقدسي فوزا 
ثمينا خارج أرضه بهدف يتيم على حساب مركز 

بالطة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نابلس.
ويدين الهالل بالفضــل لالعبه روبيرتو كاتلون 

الذي سجل هدف الفوز في الشوط الثاني.
هــذا وقد قرر اتحاد الكــرة اقامة مباراتي اإلياب 
لنصف نهائي الكأس في الثامن عشر من الشهر 

الجاري.

غزة- الرياضية

أعرب أحمد العمري الفائز بالجائرة الكبرى لمسابقة "الرياضية وينر" عن سعادته الكبيرة بفوزه 

في المسابقة األسبوعية التي تنظمها صحيفة الرياضية وحصوله على شاشة 32 بوصة.

وأضاف العمري الذي توقع نتائج جميع المباريات الخمسة عشر المدرجة في المسابقة أنه بنى 

توقعاته على متابعته المســتمرة للدوريات األوروبية، والتي استطاع من خاللها تحديد الفرق 

الفائزة والمتعادلة مما مكنه من الفوز.

ووجه العمري شكره إلى إدارة صحيفة الرياضية ومجموعة مسلماني لألجهزة الكهربائية على 

هذه المســابقة التــي صنعت حراكا جميال في الوســط الرياضي وخاصة بيــن الجماهير التي 

تحرص على المشاركة فيها، مما عمل على وجود حالة تنافس كبيرة فيما بينهم.

الجدير ذكره أن العمري استلم الجائزة الكبرى السبت الماضي في ملعب اليرموك بين شوطي 

لقاء اتحاد الشجاعية والهالل ضمن لقاءات دوري غزة الممتاز.

 كتب- محمد النخالة
فــي حياة كل مجتمــع مصطلحات خاصة متعارف عليها غالبا ما تكون مســتوحاة من واقع 
الحياة، ولعل كلمة (زنَّانة) من بين الكلمات التي يتفرد فيها أهل غزة في إشارة منهم إلى 
فــي حياة كل مجتمــع مصطلحات خاصة متعارف عليها غالبا ما تكون مســتوحاة من واقع 
الحياة، ولعل كلمة (زنَّانة) من بين الكلمات التي يتفرد فيها أهل غزة في إشارة منهم إلى 
فــي حياة كل مجتمــع مصطلحات خاصة متعارف عليها غالبا ما تكون مســتوحاة من واقع 

طائرات االســتطالع اإلســرائيلية التي (َتِزن) ليل نهار فوق رؤوسهم محدثة صوت طنين 
الحياة، ولعل كلمة (زنَّانة) من بين الكلمات التي يتفرد فيها أهل غزة في إشارة منهم إلى 
طائرات االســتطالع اإلســرائيلية التي (َتِزن) ليل نهار فوق رؤوسهم محدثة صوت طنين 
الحياة، ولعل كلمة (زنَّانة) من بين الكلمات التي يتفرد فيها أهل غزة في إشارة منهم إلى 

مزعج يشبه صوت الذباب لكنه بالطبع أعلى صوتا وأكثر إزعاجا.
طائرات االســتطالع اإلســرائيلية التي (َتِزن) ليل نهار فوق رؤوسهم محدثة صوت طنين 

مزعج يشبه صوت الذباب لكنه بالطبع أعلى صوتا وأكثر إزعاجا.
طائرات االســتطالع اإلســرائيلية التي (َتِزن) ليل نهار فوق رؤوسهم محدثة صوت طنين 

ولزنانــة االحتــالل مهام وتأثيرات عديــدة فهي تعمل على تصوير األهداف الفلســطينية 
ورصد الحركة على األرض كما أنها تكون محملة بصواريخ لالستهداف المباشر، وقد طالت 
هذه األداة ببراثنها تدميرا وقتال الرياضة والرياضيين، باإلضافة إلى تشويشــها المســتمر 
على البث التلفزيوني، وتعكيرها لصفو مشاهدة الغزيين لمباريات برشلونة والريال اللذان 

يتمتعان بشعبية جارفة في القطاع.
وعلى النقيض من ذلك أطل مجموعة من الشباب على الشارع الرياضة الفلسطيني بطائرة 

استطالع فلسطينية، ولكن شتان بين هذه التي نستخدمها وتلك التي يستخدمون!
فطائرتنــا تصور كرة القدم والرياضة وتزرع الفرح والســرور أمــا طائراتهم فتزرع الموت 

والدمار، فما هو رأي العالم الحر بطائرتنا وطائرتهم !؟

الفائز بالجائزة الكبرى
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في الزاوية التسعين 
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نحث الخطى

محمود السقا

تقرير

الرياضية- عاهد فروانة
طالبــت عدد من أندية الدرجــة الممتازة في المحافظات 
الجنوبية لجنة المســابقات في اتحاد كرة القدم بضرورة 
تأجيــل مباريات دور الثمانية مــن بطولة كأس غزة الى 
ما بعد نهاية بطولة الدوري، خاصة وأنه لم يتبق ســوى 
ثالث جوالت من بطولة الــدروي التي ازدادت قوة واثارة 
بفعل المنافســة ســواء في الصدارة او صــراع الهبوط، 
خاصة مع تنافس ثالثة أندية على الصدارة، ومثلها على 

البطاقتين المؤديتين الى الدرجة األولى.
وكان اتحــاد كــرة القدم قــد أعلــن أن دور الثمانية من 
بطولــة الكأس ســيلعب يومي 14 و 15 مــارس الحالي، 
بعد أداء الجولة 20 من بطولة الدوري، ومن ثم ستشارك 
سبعة من أندية الممتازة في دور الثمانية، لتعود بعدها 
للمشــاركة في الجولتين األخيرتين من بطولة الدوري، 
مما يشــكل ضغطا كبيرا على هذه االندية التي تخشى 
من االصابات واالنــذارات واإليقافات اضافة الى االرهاق 
البدني الذي ســتعانيه، خاصة وأن بعضها سيواجه فرقا 

خرجت من بطولة الكأس وستكون أكثر راحة.

تكافؤ الفرص
وقال ياسر اليازجي المشرف الرياضي في نادي اتحاد 
الشجاعية أنه من األفضل أن تستكمل بطولة الدوري 
حتــى نهايتها خاصة وأنه لم يتبق من الدوري ســوى 
ثالثة أســابيع، ويمكن بعدها أن تلعب بطولة الكأس 

بكل أريحية.
وأشــار اليازجي أنه ومن خالل مشــاركة سبعة فرق من 
أنديــة الممتــازة فــي دور الثمانية من الــكأس فإن هذا 
يحرمهــا مــن مبدأ تكافــؤ الفــرص مع الفرق الخمســة 
األخــرى التي خرجت من البطولــة، ألنه يعطيها أفضلية 
على الفرق األخرى من خــالل عدم لعبها في هذا الدور، 
بينما الفرق التي ستشارك فربما تتعرض الصابة بعض 
العبيها أو ايقافهم مما يحرمهم من المشاركة مع فرقهم 

في مبايات الدوري المتبقية.
وضرب اليازجي مثال بفريقه الشــجاعية الذي سيخوض 
األسبوع القادم مباراة قوية في بطولة الدوري أمام شباب 
رفح، ومن ثم ســيلعب في الكأس أمــام فريق الجمعية 
اإلســالمية، ليعود بعدها ليلعب أمام شباب جباليا الذي 
ســيكون مرتاحا لمدة أســبوع كامل لخروجه من الكأس 
مما يعطيه أفضلية على الشــجاعية الذي يصارعه على 

النجاة من شبح الهبوط.

ترحيل الكأس
من جانبه أكد إسماعيل أبو النجا المشرف الرياضي لنادي 
شباب رفح أن المباريات القادمة في الدوري حساسة جدا 
وال تحتمــل أي توقف، موضحا أن األولويــة لدى األندية 
هو بطولة الدوري خاصة مع اشتداد المنافسة سواء في 

الصدارة أو الهبوط.
وطالــب أبو النجــا اتحــاد كرة القــدم بضــرورة ترحيل 

بطولة الكأس إلى ما بعــد نهاية الدوري، حيث أن هناك 
وقتًا طويًال بعد نهايــة الدوري يمكن خاللها لعب األدوار 
بطولة الكأس إلى ما بعــد نهاية الدوري، حيث أن هناك 
وقتًا طويًال بعد نهايــة الدوري يمكن خاللها لعب األدوار 
بطولة الكأس إلى ما بعــد نهاية الدوري، حيث أن هناك 

المتبقية من الكأس دون أية ضغوطات.
وأشــار الــى أنه لم يحــدث أي تواصــل مع اتحــاد الكرة 
بخصوص هذا الموضوع إال أنه تم مناقشته في مجلس 
إدارة النــادي ومع الجهاز الفني مــن أجل الخروج بصورة 
كاملة حول هذا الوضع، خاصة أن شباب رفح مقبل على 
مبــاراة قوية في الدوري أمام الشــجاعية وكال الفريقين 
محتاج للثالث نقاط بشــدة، ســيتبعها مبــاراة قمة أمام 
خدمات رفح في بطولة الكأس ومن ثم يعود الى بطولة 
الدوري وهذا يشكل حمال كبيرا على الالعبين خاصة في 
مباراة بحجم ديربي رفح، وما قد ينتج عنها من إصابات 

أو ايقافات قد تحرم الفريق من جهود بعض العبيه.

العدالة
بــدوره قال زكي بارود عضو مجلس إدارة نادي الجمعية 
اإلســالمية أنه من المفترض أن تكون هناك عدالة بين 
الفــرق، مضيفا “رغــم أن فريق الجمعيــة يخوض كافة 
المباريــات ســواء في الدوري أو الــكأس من أجل تحقيق 
الفــوز بغض النظر عــن المنافس، إال أنــه من األفضل 
على اتحاد الكرة أن يراعي ظروف األندية المنافسة التي 
تتعرض لضغط كبير في المباريات، فما بالك في االنتقال 
من بطولة إلى أخرى ومن ثم الرجوع إلى البطولة األولى 

مما يؤثر على تركيز واستعدادات الفريق”.
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اليازجي: نطالب بتكافؤ الفرص بين كافة األندية

أبو النجا: مباريات الدوري حساسة جدا وال تحتمل أي توقف

بارود: االنتقال من بطولة إلى أخرى يفقد الفريق التركيز 
يروي الطفالن: محمد كامل ومعروف 
عبــد، وهمــا مــن بلــدة كفــر صور 
بمحافظــة طولكرم كيــف أن جيش 
اســتكثر عليهم  البائس،  االحتــالل 
أن يســتمتعوا وُيروحوا عن أنفسهم 
بلعب الكرة على قطعة أرض ترابية، 
فتحّيــن أفراده ســقوط الكــرة خلف 
األسالك الشــائكة، التي زرعها، من 
أجل زيادة منســوب البؤس والشقاء 
والحرمان والقهر لدى الفلسطينيين، 
أكانوا اطفاًال أم من سواهم، فاحتجز 
الجنود الكرة، وعندمــا هّم األطفال 
باسترجاعها، غير عابئين بما ُيسمى 
الجيش، الذي ال ُيقهر، عاجلهم الجنود 

بقنابل الغاز المسيلة للدموع.
الُمشــين والحافل  ســلوك االحتالل 
باالنفالت والهمجية والغلو واإلصرار 
على سرقة الفرح من عيون األطفال، 
ليس األول، وحتما فلن يكون األخير، 
فهــو عبــارة عــن سلســلة متصلة 
ومتعددة الحلقات، سبق وأن كّرسها 
وجسدها، بكل ما أوتي من غطرسة 

ولؤم وخبث.
ألــم يقتحم جنود االحتــالل، بكامل 
عتادهــم وســالحهم، أرض ملعــب 
جبل الزيتون في القدس، ومارســوا 
كل ألــوان العربدة واالســتقواء بحق 
أطفال كانوا يتنافسون، ضمن دوري 
الناشــئين، وفرملوا اللقــاء، وأجبروا 
االطفــال، عنــوة وباإلكــراه، علــى 

مغادرة الملعب؟
أســاليب االحتــالل، الحافلــة بــكل 
أطياف الســادية والخســة، هي التي 
دفعــت الصحافيــة األســبانية “آنــا 
البــا”، وهــي من مقاطعــة كتالونيا، 
معقل نادي برشــلونة، إلى االنتصار 
احترفتهــا،  التــي  المهنــة،  لشــرف 
وأخلصــت لهــا وألدبياتهــا، القائمة 
علــى الصــدق والموضوعيــة وقول 
كلمــة الحــق حتى في ظل ســلطان 
جائــر، فســارعت إلى كتابــة عمود 
صحافي، يتضمن كيف يغتال الجنود 
اإلســرائيليون براءة األطفال؟ وكيف 
ُيصرون على مطاردتهم في محاولة 
خسيسة النتزاع البسمة والُمتعة من 
أفواههــم؟ ودعمت رأيهــا بما حدث 
في بلــدة كفر صــور، فمــا كان من 
المســؤولين في نادي برشــلونة إال 
أن تجاوبــوا مع “آنا البــا”، فقرروا أن 
الفلسطينيين عن  ُيعوضوا األطفال 
حالة الشــقاء والحرمان بإرســال كّم 
من الكرات، بألوان فريق برشــلونة 
وممهــورة بتواقيــع العبــي الفريق 

األول.
فعلة االحتالل الشــنيعة، تســتوجب 
انتاج فيلم وثائقي، ُيجســد بشــاعة 
أسالك االحتالل الشوكية والُمدمية، 
وجداره العنصري، على أن يتضمن، 
أيضًا، لقاًء مع الصحافية األســبانية، 
وجداره العنصري، على أن يتضمن، 
أيضًا، لقاًء مع الصحافية األســبانية، 
وجداره العنصري، على أن يتضمن، 

كــي  برشــلونة  نــادي  ومســؤولي 
يتحدثوا فــي واقعة أطفال بلدة كفر 
صور، على أن يتم تعميم الفيلم كي 
يقف العالم على حالة الُســعار، التي 

يمارسها جيش االحتالل.

newsaqa@hotmail.com
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تبخــر حلم جهــاد خضر الملقــب بـ “دعبــس” وأحد 
أبرز مشــجعى خدمات رفح بفوز فريقه المحبب في 
مباراة الديربي أمام جاره الشباب، ونشرت الجماهير 
المتابعــة للقاء القمة قبــل انطالقه بيومين “مقطع 
فيديــو” على شــبكة الفيــس بوك يقــول خالله “ يا 
رب مــا بــدى وظيفة وال شــي بدى شــغلة وحدة أنه 
الخدمات يفوز على الشــباب”،  وحرص دعبس على 
تبخير الملعب قبل اللقاء في رغبة منه لفك النحس 
الذي يــالزم الفريق في مباريــات الديربي منذ أكثر 
مــن “10” أعوام  إال أنه وبالرغم من كل ذلك خســر 

الخدمات وتبخر حلم “دعبس”.
ويتمنــى “دعبس” أن يحقق خدمــات رفح  الفوز في 
المباراة القادمة بأمام شــباب رفح في الدور “8” من 

بطولة الكأس. 

سر الرقم “ ��”
عاشت جماهير شباب رفح حالة هستيرية بعد الفوز 
الغالي علــى خدمات رفــح (1/3)، ورفعت الجماهير 

شــعار الرقم “3” في إشارة منها إلى الثالثية الغالية 
التي سجلها العبو الشباب في مرمى الخدمات.

وظهر الرقم “3” في الرياضة العالمية في األسبوعين 
الماضييــن، ولكنه ارتبــط ارتباطا كبيــرا في نتائج 
شــباب رفح الذي حقق الفوز على الرياضي بثالثية 
وخدمات رفح بثالثية مماثلة، وتصدر الدوري بفارق 

“3” نقاط. 

جدل الالفتات
اثارت الفتة رفعها جمهور الخدمات قبل اللقاء حفيظة 
جمهور الشــباب والتي كتب عليها “ برا جئتم.. بحرا 
جئتم.. ستهزمون ستهزمون”، والتي اعتبرها جمهور 
الزعيم بمثابة إهانة له، وعلى الجهة المقابلة رفعت 
جماهير الشــباب الفتــة كتب عليها “ عاجــل: اتحاد 
الكرة يقرر وقف شــباب رفح لحيــن وجود منافس”.. 
وبالرغــم من هــذه الطقوس الجماهيريــة ومحاولة 
البعــض لتوتير األجــواء إال أن القمة انتهت بشــكل 

طبيعي دون أي اشكاليات. 

���������
صحيفة الرياضيــة حرصت على تحليل 
مباراة القمــة فنية، والتوغــل أكثر في 
تفاصيل أداء الالعبين وخطط المدربين 
داخــل أرضية الملعب، فــي زاوية” رؤية 
فنية” التي تكشف تفاصيل فوز الشباب 

على الخدمات.
الدافعيــة: ظهــرت دافعية شــباب رفح 
للفوز أكثر من الخدمات، نظرا لوضعية 
الفريــق الــذي تصــدر الــدوري ويريــد 

الحفاظ على اللقب.
التغيير االضطراري: شكل تغيير محمود 
أبو عطوان العب خدمات رفح ارباكا في 

حسابات الخدمات وجهازه الفني.
الشــباب  اســتطاع  األهــداف:  توقيــت 
افتتاح النتيجــة وهو ما أثر معنويا على 

الخدمات.
الهــدف الثانــي: شــكل الهــدف الثاني 
للشــباب صفعــة للخدمــات الــذي كان 

األفضل في هذه الفترة، ولكن الشــباب 
اســتطاع أن يســتغل الفرص بالشــكل 

المطلوب.
اللياقة البدنية: ظهر الشــباب أكثر قوة 
فــي االلتحامات المباشــرة واالنطالقات 
والتــي اوضحــت قــوة الفريــق بدنيــا 

ومساهمة ذلك في حسم المباراة.
أفضليــة ولكن: قــدم الخدمــات مباراة 
مميزة في بعض أوقات المباراة وخاصة 
فــي بعض أوقات الشــوط األول وبداية 
الشــوط الثانــي، ولكنــه لــم يســتغل 
الفرص ولم يســتطع هز شباك الشباب 

إال في مناسبة واحدة.
البديل الســحري: شــكل دخول مهاجم 
الشباب محمد موسى “جدو” نقط تحول 
في المباراة بعدما ســجل الهدف الثاني 
والثالــث اثر دخوله مباشــرة، كما يفعل 

دائما.
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تواصلت عقدة شــباب رفح لجاره الخدمات 
للعــام “11” علــى التوالــي فــي حقيقــة 
إحصائيــة ربمــا تكــون مؤلمــة لجماهير 
الخدمات التــي انتظرت فوزا بالديربي في 
االعوام األخيرة، فالشباب الزال متزعما في 

المواجهات المباشرة منذ عام “2004”.
فريــق خدمات رفح لم يتــذوق طعم الفوز 
علــى غريمــه التقليدي شــباب رفــح منذ 
10 أعــوام أي منــذ المواجهــة التي ألتقى 
فيهــا الفريقان في عــام ‘2004’ بالبطولة 
الرمضانيــة التــي جــرت في مدينــة خان 
يونس، والتي حصل عليها الخدمات بعدما 

تفوق على الشــباب بثالثيــة مقابل هدف 
وحيد في المباراة النهائية.

والتقى الفريقــان بعدها في “8” مواجهات 
ُمباشــرة منذ عام ‘2004’ لغاية يومنا هذا، 
إذ شــهدت تفوقا كاســحًا لألزرق الرفحي، 
ُمباشــرة منذ عام ‘2004’ لغاية يومنا هذا، 
إذ شــهدت تفوقا كاســحًا لألزرق الرفحي، 
ُمباشــرة منذ عام ‘2004’ لغاية يومنا هذا، 

حيــث فاز الزعيــم فــي ‘5’ مواجهات، فيما 
فــرض التعــادل اإليجابي نفســه على ‘3’ 

لقاءات. 
وجدد شــباب رفح فوزه على الخدمات في 
عام ‘2009’ بعد عودة النشــاط الرياضي، 
عندما حصل على بطولة الوحدة الرياضية 
التي نظمها نادي خدمات الشاطئ، محققًا 

الفوز على جاره الخدمــات بضربات الجزاء 
بعد انتهاء وقــت المباراة األصلي بالتعادل 
الشــباب  وواصــل   ،(1)–  (1) اإليجابــي 
أفضليتــه وأنتزع بطولة ‘بلديــة رفح’ في 
المبــاراة النهائية من فكي الخدمات بهدف 

وحيد في عام ‘2010.
وشهد عام “2012” فوزا جديدا لألزرق في 
بطولة كأس القطاع بهدفين مقابل هدف 
وحيــد للخدمات تالهــا فوز يــوم الجمعة 
الماضــي بثالثية مقابل هدف وحيد ضمن 
مرحلة ذهــاب بطولة دوري “جــوال” لهذا 

الموسم.

وتواصلــت مباريات الفريقيــن وصراعهما 
الدائم على الفوز وجــاءت النتائج كالتالي 

منذ عام 2004 إلي 2014. 
شــباب رفــح (1) – (1) خدمات رفح، ذهاب 

دوري ‘ جوال ‘ 2010 . 
شــباب رفــح (0) – (0) خدمــات رفح، إياب 

دوري ‘ جوال ‘ 2010 ‘ .
شباب رفح (3) – (2) خدمات رفح، بطولة ‘ 

شهداء رفح ‘ 2012 . 
شــباب رفح (2) –(1) خدمــات رفح، كأس 

القطاع 2012.
شــباب رفــح (1) – (1) خدمات رفح، ذهاب 

دوري ‘جوال ‘ 2013-2012’.
شــباب رفــح (3) – (0) خدمــات رفح، إياب 

دوري ‘ جوال ‘2013-2012’ .
شــباب رفح (0)-(0) خدمــات رفح، ذهاب 

دوري جوال “2014-2013”.
شــباب رفــح (3)-(1) خدمــات رفــح، اياب 

دوري جوال”2014-2013” 
وتعــد هــذه االحصائية لكافــة المواجهات 
المباشرة الرسمية والغير رسمية منذ عام 
“2004” حتــى هــذا الموســم، فهــل يفك 
الخدمات هذه العقدة في المواجهة القادمة 

في الدور “8” من الكأس؟.
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بهــدووء

أمجد الضابوس 

* انتهت مباريات المرحلة التاسعة عشرة 
في دورينــا الممتاز لكرة القــدم، ورغم 
عديــد الظواهــر التــي شــهدتها، إال أن 
أكثر شــيء أســعدنا فيها، احتكام الفرق 
المتبارية إلى الروح التنافســية الشريفة 
التــي كانت محل شــك، عنــد البعض، 
قبل انطــالق المرحلة، فتعــادل االتحاد 
والشــباب 1/1 في ديربي خــان يونس، 
وفاز الشباب على جاره الخدمات 1/3 في 

ديربي رفح.
وقّدم الالعبــون خــالل المباراتين، أداء 
رجوليــًا، فلم يتهاون الشــباب لمصلحة 
وقّدم الالعبــون خــالل المباراتين، أداء 
رجوليــًا، فلم يتهاون الشــباب لمصلحة 
وقّدم الالعبــون خــالل المباراتين، أداء 

االتحاد الباحث عن فوز عزيز في ديربي 
خانيونس، وقاتل الخدمات أمام الشباب 
وخســر بشــرف فــي الديربــي الرفحي، 

ليستحق الجميع التحية.
وإذ نفتخر بهذه الروح التنافســية، التي 
تفتك بنظرية المؤامــرة، وتؤكد انحياز 
الالعبين لقيــم الرياضة النبيلــة، فإننا 
نتمنى أن تنتقل هذه الروح، إلى نفوس 
مدرجــات  فــي  المحتشــدة  الجماهيــر 
المالعب، خاصــة وأن بينها، من ال يزال 

يردد الشعارات المناطقية المقيتة.
* إذا كان تخوين األمين، وتأمين الخائن، 
مــن أكثر األمــور التي تحز فــي نفوس 
الصادقين والمخلصين، فإن أكثر ما يؤلم 
التشــكيك في  والمتميزين،  المتفوقين 
نجاحاتهم وبطوالتهــم، كما صدر أخيرًا 
التشــكيك في  والمتميزين،  المتفوقين 
نجاحاتهم وبطوالتهــم، كما صدر أخيرًا 
التشــكيك في  والمتميزين،  المتفوقين 

من مواقــف زملكاوية بعد إعالن االتحاد 
اإلفريقي لكرة القدم، أن عدد البطوالت 
القاريــة التــي حققها األهلــي المصري 
ارتفع إلى 19 لقبًا، آخرها كأس الســوبر 
القاريــة التــي حققها األهلــي المصري 
ارتفع إلى 19 لقبًا، آخرها كأس الســوبر 
القاريــة التــي حققها األهلــي المصري 

اإلفريقي، وهو رقــم كان كفيًال بإعالن 
ارتفع إلى 19 لقبًا، آخرها كأس الســوبر 
اإلفريقي، وهو رقــم كان كفيًال بإعالن 
ارتفع إلى 19 لقبًا، آخرها كأس الســوبر 

األهلي رسميًا، كأكثر فرق العالم إحرازًا 
اإلفريقي، وهو رقــم كان كفيًال بإعالن 
األهلي رسميًا، كأكثر فرق العالم إحرازًا 
اإلفريقي، وهو رقــم كان كفيًال بإعالن 

لأللقاب القارية، بعدما تجاوز بفارق لقب 
واحد، ميــالن اإليطالــي وبوكاجونيورز 

األرجنتيني.
وقد كتــب، المفكرة المصريــة، الدكتور 
عــالء صــادق، مقاًال فّنــد فيــه احتجاج 
الزمالــك علــى قــرار “الكاف” الــذي عّد 
لقب الكأس األفروآســيوية، ِضمن ألقاب 
األهلــي، وطالبــه بالتراجع عــن اعتبار 
األهلي نــادي القرن في إفريقيا، ومنحه 
للزمالــك، الــذي لــه لقبــان فــي نفس 
المســابقة. وأثبــت صــادق باألرقام، أن 
األهلــي ســيظل األفضــل، حتــى فــي 
حــال إضافة نقــاط لقبي األفروآســيوي 
للزمالك، اعتمادًا إلى معايير الكاف التي 
حــال إضافة نقــاط لقبي األفروآســيوي 
للزمالك، اعتمادًا إلى معايير الكاف التي 
حــال إضافة نقــاط لقبي األفروآســيوي 

وضعها الختيار نادي القرن.
لقد كان األولــى بإدارة القلعــة البيضاء 
تهنئة شــقيقتها الحمــراء، بنفس الروح 
الرياضيــة العالية، التــي تحّلت بها إدارة 
نادي ميالن اإليطالي، رغم أنها خســرت 
شــعار “أكثر أنديــة العالم نجاحــًا” الذي 
نادي ميالن اإليطالي، رغم أنها خســرت 
شــعار “أكثر أنديــة العالم نجاحــًا” الذي 
نادي ميالن اإليطالي، رغم أنها خســرت 

افتخــرت بــه ســنوات، ووضعتــه علــى 
قمصان الالعبين.

إنجاز األهلي إنجاز لمصر، وليس مقبوًال 
أن تنفجر ثورة الغضب الزملكاوية بسبب 
اإلنجاز األهالوي العالمي، بينما المتضرر 
اإليطالــي يبــادر إلى التهنئــة واإلعالن 
عــن إزالة شــعار النجاح نهاية الموســم 
دون طلب من أحد، تأكيــدًا على احترام 
عــن إزالة شــعار النجاح نهاية الموســم 
دون طلب من أحد، تأكيــدًا على احترام 
عــن إزالة شــعار النجاح نهاية الموســم 

األهلــي، وانحيــازًا للمعانــي الحقيقيــة 
دون طلب من أحد، تأكيــدًا على احترام 
األهلــي، وانحيــازًا للمعانــي الحقيقيــة 
دون طلب من أحد، تأكيــدًا على احترام 

للروح الرياضية!!
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دوري جوال 
للمحترفين   دوري جوال 

��������������������������������
الرياضية - سلطان عدوان

لم تعلن نتائج الجولة السابعة عشر من دوري جوال للمحترفين 

عن تغييرات مؤثرة على الئحة الترتيب، لكنها أشعلت المنافسة 
ووضعت 252 هدفًا في الشباك.

الترجي يتعثر والعميد يقترب

تعثر ترجي واد النيص بعد تعادله مع بالطة بهدف لكل فريق، 

تعثر ترجي واد النيص بعد تعادله مع بالطة بهدف لكل فريق، ليهتز عرشــه مجددًا بعــد أن رفع رصيده للنقطــة 35، بفارق 

تعثر ترجي واد النيص بعد تعادله مع بالطة بهدف لكل فريق، ليهتز عرشــه مجددًا بعــد أن رفع رصيده للنقطــة 35، بفارق 

ثالث نقاط فقط عن شباب الخليل صاحب المركز الثاني الذي 

حســم موقعة البيرة بثالثية نظيفة وواصل المطاردة من أجل 
االنقضاض على كرسي الزعامة.

الظاهرية والخضر ينتصران 

الظاهرية والخضر ينتصران وحقق شــباب الخضر فــوزًا ثمينًا على ثقافــي طولكرم بهدف 

الظاهرية والخضر ينتصران وحقق شــباب الخضر فــوزًا ثمينًا على ثقافــي طولكرم بهدف 

نظيف ليرفع رصيــده للنقطة 31 ويقترب هو اآلخر من 

المقدمــة وهــو ذات الرصيد الــذي ثبت الظاهريــة في المركز 

الرابع بعد تخطيه عقبة األمعري بهدفين نظيفين.

المكبر ينتصر

وعــاد جبل المكبــر لســكة االنتصــارات وحافظ علــى مركزه 

الخامس برصيد 27 بفوزه على اسالمي قلقيلية بثالثة أهداف 

مقابــل واحــد. ولم يتغير الحال بالنســبة ألهلــي الخليل الذي 

تعــادل مع هالل القدس بهدف لكل فريق واســتقر في المركز 

الســادس برصيــد 23 نقطــة، لكن اســود العاصمة اســتفادوا 

وتقدموا للمركز الثامن برصيد 19 نقطة.

ثقافي طولكرم يتراجع

ورفع بالطة رصيده للنقطة 23 في المركز الســابع بتعادله مع 

المتصدر ليضمن بذلك التواجد على نفس المقعد لجولة أخرى، 

لكن ذلك ربما يتغير إذا فقد المزيد من النقاط. 

األمعري في حرج

ولم يحافظ ثقافي طولكرم على تقدمه وتراجع للمركز التاسع 

برصيد 19 نقطة بعد خسارته من شباب الخضر، في حين فرط 

األمعري في اســتغالل نتائج منافســيه ووضع نفسه في حرج 

األمعري في اســتغالل نتائج منافســيه ووضع نفسه في حرج مجددًا بعد خسارته من الظاهرية ليتجمد رصيده عند النقطة 

األمعري في اســتغالل نتائج منافســيه ووضع نفسه في حرج مجددًا بعد خسارته من الظاهرية ليتجمد رصيده عند النقطة 

18 في المركز العاشر. 

البيرة و اإلسالمي في خطر

البيرة و اإلسالمي في خطرخســارة البيرة من شــباب الخليــل وضعت مســمارًا جديدًا في 

البيرة و اإلسالمي في خطرخســارة البيرة من شــباب الخليــل وضعت مســمارًا جديدًا في 

نعــش بقائه مع الكبار بعد أن تجمد رصيــده عند النقطة 13، 

نعــش بقائه مع الكبار بعد أن تجمد رصيــده عند النقطة 13، ليظل محاصرًا في منطقة الخطر لجولتين مقبلتين.

نعــش بقائه مع الكبار بعد أن تجمد رصيــده عند النقطة 13، ليظل محاصرًا في منطقة الخطر لجولتين مقبلتين.

وواصــل إســالمي قلقيلية نتائجــه المخيبة بعد خســارته من 

المكبر ما جعله في قاع الترتيب برصيد 7 نقاط لن تكون ذات 
فائدة وستكتب سطور نهايته.
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الدرجة األولىالدرجة األولى

غزة- الرياضية
صعد فريق خدمات خان يونس الى الدرجة 
الممتازة بعــد فوزه على القادســية بهدف 
نظيــف، مما رفــع رصيده إلــى النقطة 37 
في الصدارة، ليستعيد هذا الفريق العريق 
أمجاده، بعد فترة معاناة في الدرجة األولى 
اقترب خاللها من الصعود عدة مرات إال أنه 

لم يفلح سوى هذا الموسم.
واقترب خدمات البريج من استالم البطاقة 
الثانيــة بفــوزه علــى الزيتــون ليصل الى 
النقطة 33 في المركز الثاني مبتعدا بفارق 
7 نقــاط كاملة عن خدمــات المغازي الذي 
لــم يلعب في هذه الجولة نتيجة انســحاب 
جماعي رفح، فيما لم يســتطع بيت حانون 
األهلــي مواصلــة انتصاراته وســقط في 
فخ التعادل مع جــاره بيت الهيا ليظل في 

المركز الرابع.

رباعي المنطقة الدافئة
صعد أهلي النصيرات الى المركز الخامس 

رباعي المنطقة الدافئة
صعد أهلي النصيرات الى المركز الخامس 

رباعي المنطقة الدافئة

بفوزه على المشتل ليصل الى النقطة 23 
مبتعــدا عن منطقــة الخطر التــي الزمته 
لفتــرة طويلــة، فيما ظل القادســية وبيت 
الهيا في نفس المنطقة رغم خسارة األول 

أمام المتصــدر، وتعادل الثانــي أمام بيت 
حانون األهلي، ليشتركان في النقطة 21.

الخطر يداهم
قفــز جمعية الصــالح  من المركز العاشــر 
الى المركز الثامن بعــد فوزه على خدمات 
جباليا األخير الــذي ازدادت وضعيته حرجا، 
وظل الزيتون والمشتل يعانيان في منطقة 
الخطــر بعــد هزيمــة األول أمــام خدمات 

البريج، والثاني أمام أهلي النصيرات.
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كواليس الديربي..
األربعاء 4 جمادى األولى  1435هـ   5  مارس  2014  06

تقرير
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تبخــر حلم جهــاد خضر الملقــب بـ “دعبــس” وأحد 
أبرز مشــجعى خدمات رفح بفوز فريقه المحبب في 
مباراة الديربي أمام جاره الشباب، ونشرت الجماهير 
المتابعــة للقاء القمة قبــل انطالقه بيومين “مقطع 
فيديــو” على شــبكة الفيــس بوك يقــول خالله “ يا 
رب مــا بــدى وظيفة وال شــي بدى شــغلة وحدة أنه 
الخدمات يفوز على الشــباب”،  وحرص دعبس على 
تبخير الملعب قبل اللقاء في رغبة منه لفك النحس 
الذي يــالزم الفريق في مباريــات الديربي منذ أكثر 
مــن “10” أعوام  إال أنه وبالرغم من كل ذلك خســر 

الخدمات وتبخر حلم “دعبس”.
ويتمنــى “دعبس” أن يحقق خدمــات رفح  الفوز في 
المباراة القادمة بأمام شــباب رفح في الدور “8” من 

بطولة الكأس. 

سر الرقم “ ��”
عاشت جماهير شباب رفح حالة هستيرية بعد الفوز 
الغالي علــى خدمات رفــح (1/3)، ورفعت الجماهير 

شــعار الرقم “3” في إشارة منها إلى الثالثية الغالية 
التي سجلها العبو الشباب في مرمى الخدمات.

وظهر الرقم “3” في الرياضة العالمية في األسبوعين 
الماضييــن، ولكنه ارتبــط ارتباطا كبيــرا في نتائج 
شــباب رفح الذي حقق الفوز على الرياضي بثالثية 
وخدمات رفح بثالثية مماثلة، وتصدر الدوري بفارق 

“3” نقاط. 

جدل الالفتات
اثارت الفتة رفعها جمهور الخدمات قبل اللقاء حفيظة 
جمهور الشــباب والتي كتب عليها “ برا جئتم.. بحرا 
جئتم.. ستهزمون ستهزمون”، والتي اعتبرها جمهور 
الزعيم بمثابة إهانة له، وعلى الجهة المقابلة رفعت 
جماهير الشــباب الفتــة كتب عليها “ عاجــل: اتحاد 
الكرة يقرر وقف شــباب رفح لحيــن وجود منافس”.. 
وبالرغــم من هــذه الطقوس الجماهيريــة ومحاولة 
البعــض لتوتير األجــواء إال أن القمة انتهت بشــكل 

طبيعي دون أي اشكاليات. 

���������
صحيفة الرياضيــة حرصت على تحليل 
مباراة القمــة فنية، والتوغــل أكثر في 
تفاصيل أداء الالعبين وخطط المدربين 
داخــل أرضية الملعب، فــي زاوية” رؤية 
فنية” التي تكشف تفاصيل فوز الشباب 

على الخدمات.
الدافعيــة: ظهــرت دافعية شــباب رفح 
للفوز أكثر من الخدمات، نظرا لوضعية 
الفريــق الــذي تصــدر الــدوري ويريــد 

الحفاظ على اللقب.
التغيير االضطراري: شكل تغيير محمود 
أبو عطوان العب خدمات رفح ارباكا في 

حسابات الخدمات وجهازه الفني.
الشــباب  اســتطاع  األهــداف:  توقيــت 
افتتاح النتيجــة وهو ما أثر معنويا على 

الخدمات.
الهــدف الثانــي: شــكل الهــدف الثاني 
للشــباب صفعــة للخدمــات الــذي كان 

األفضل في هذه الفترة، ولكن الشــباب 
اســتطاع أن يســتغل الفرص بالشــكل 

المطلوب.
اللياقة البدنية: ظهر الشــباب أكثر قوة 
فــي االلتحامات المباشــرة واالنطالقات 
والتــي اوضحــت قــوة الفريــق بدنيــا 

ومساهمة ذلك في حسم المباراة.
أفضليــة ولكن: قــدم الخدمــات مباراة 
مميزة في بعض أوقات المباراة وخاصة 
فــي بعض أوقات الشــوط األول وبداية 
الشــوط الثانــي، ولكنــه لــم يســتغل 
الفرص ولم يســتطع هز شباك الشباب 

إال في مناسبة واحدة.
البديل الســحري: شــكل دخول مهاجم 
الشباب محمد موسى “جدو” نقط تحول 
في المباراة بعدما ســجل الهدف الثاني 
والثالــث اثر دخوله مباشــرة، كما يفعل 

دائما.
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تواصلت عقدة شــباب رفح لجاره الخدمات 
للعــام “11” علــى التوالــي فــي حقيقــة 
إحصائيــة ربمــا تكــون مؤلمــة لجماهير 
الخدمات التــي انتظرت فوزا بالديربي في 
االعوام األخيرة، فالشباب الزال متزعما في 

المواجهات المباشرة منذ عام “2004”.
فريــق خدمات رفح لم يتــذوق طعم الفوز 
علــى غريمــه التقليدي شــباب رفــح منذ 
10 أعــوام أي منــذ المواجهــة التي ألتقى 
فيهــا الفريقان في عــام ‘2004’ بالبطولة 
الرمضانيــة التــي جــرت في مدينــة خان 
يونس، والتي حصل عليها الخدمات بعدما 

تفوق على الشــباب بثالثيــة مقابل هدف 
وحيد في المباراة النهائية.

والتقى الفريقــان بعدها في “8” مواجهات 
ُمباشــرة منذ عام ‘2004’ لغاية يومنا هذا، 
إذ شــهدت تفوقا كاســحًا لألزرق الرفحي، 
ُمباشــرة منذ عام ‘2004’ لغاية يومنا هذا، 
إذ شــهدت تفوقا كاســحًا لألزرق الرفحي، 
ُمباشــرة منذ عام ‘2004’ لغاية يومنا هذا، 

حيــث فاز الزعيــم فــي ‘5’ مواجهات، فيما 
فــرض التعــادل اإليجابي نفســه على ‘3’ 

لقاءات. 
وجدد شــباب رفح فوزه على الخدمات في 
عام ‘2009’ بعد عودة النشــاط الرياضي، 
عندما حصل على بطولة الوحدة الرياضية 
التي نظمها نادي خدمات الشاطئ، محققًا 

الفوز على جاره الخدمــات بضربات الجزاء 
بعد انتهاء وقــت المباراة األصلي بالتعادل 
الشــباب  وواصــل   ،(1)–  (1) اإليجابــي 
أفضليتــه وأنتزع بطولة ‘بلديــة رفح’ في 
المبــاراة النهائية من فكي الخدمات بهدف 

وحيد في عام ‘2010.
وشهد عام “2012” فوزا جديدا لألزرق في 
بطولة كأس القطاع بهدفين مقابل هدف 
وحيــد للخدمات تالهــا فوز يــوم الجمعة 
الماضــي بثالثية مقابل هدف وحيد ضمن 
مرحلة ذهــاب بطولة دوري “جــوال” لهذا 

الموسم.

وتواصلــت مباريات الفريقيــن وصراعهما 
الدائم على الفوز وجــاءت النتائج كالتالي 

منذ عام 2004 إلي 2014. 
شــباب رفــح (1) – (1) خدمات رفح، ذهاب 

دوري ‘ جوال ‘ 2010 . 
شــباب رفــح (0) – (0) خدمــات رفح، إياب 

دوري ‘ جوال ‘ 2010 ‘ .
شباب رفح (3) – (2) خدمات رفح، بطولة ‘ 

شهداء رفح ‘ 2012 . 
شــباب رفح (2) –(1) خدمــات رفح، كأس 

القطاع 2012.
شــباب رفــح (1) – (1) خدمات رفح، ذهاب 

دوري ‘جوال ‘ 2013-2012’.
شــباب رفــح (3) – (0) خدمــات رفح، إياب 

دوري ‘ جوال ‘2013-2012’ .
شــباب رفح (0)-(0) خدمــات رفح، ذهاب 

دوري جوال “2014-2013”.
شــباب رفــح (3)-(1) خدمــات رفــح، اياب 

دوري جوال”2014-2013” 
وتعــد هــذه االحصائية لكافــة المواجهات 
المباشرة الرسمية والغير رسمية منذ عام 
“2004” حتــى هــذا الموســم، فهــل يفك 
الخدمات هذه العقدة في المواجهة القادمة 

في الدور “8” من الكأس؟.
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تقارير

بهــدووء

أمجد الضابوس 

* انتهت مباريات المرحلة التاسعة عشرة 
في دورينــا الممتاز لكرة القــدم، ورغم 
عديــد الظواهــر التــي شــهدتها، إال أن 
أكثر شــيء أســعدنا فيها، احتكام الفرق 
المتبارية إلى الروح التنافســية الشريفة 
التــي كانت محل شــك، عنــد البعض، 
قبل انطــالق المرحلة، فتعــادل االتحاد 
والشــباب 1/1 في ديربي خــان يونس، 
وفاز الشباب على جاره الخدمات 1/3 في 

ديربي رفح.
وقّدم الالعبــون خــالل المباراتين، أداء 
رجوليــًا، فلم يتهاون الشــباب لمصلحة 
وقّدم الالعبــون خــالل المباراتين، أداء 
رجوليــًا، فلم يتهاون الشــباب لمصلحة 
وقّدم الالعبــون خــالل المباراتين، أداء 

االتحاد الباحث عن فوز عزيز في ديربي 
خانيونس، وقاتل الخدمات أمام الشباب 
وخســر بشــرف فــي الديربــي الرفحي، 

ليستحق الجميع التحية.
وإذ نفتخر بهذه الروح التنافســية، التي 
تفتك بنظرية المؤامــرة، وتؤكد انحياز 
الالعبين لقيــم الرياضة النبيلــة، فإننا 
نتمنى أن تنتقل هذه الروح، إلى نفوس 
مدرجــات  فــي  المحتشــدة  الجماهيــر 
المالعب، خاصــة وأن بينها، من ال يزال 

يردد الشعارات المناطقية المقيتة.
* إذا كان تخوين األمين، وتأمين الخائن، 
مــن أكثر األمــور التي تحز فــي نفوس 
الصادقين والمخلصين، فإن أكثر ما يؤلم 
التشــكيك في  والمتميزين،  المتفوقين 
نجاحاتهم وبطوالتهــم، كما صدر أخيرًا 
التشــكيك في  والمتميزين،  المتفوقين 
نجاحاتهم وبطوالتهــم، كما صدر أخيرًا 
التشــكيك في  والمتميزين،  المتفوقين 

من مواقــف زملكاوية بعد إعالن االتحاد 
اإلفريقي لكرة القدم، أن عدد البطوالت 
القاريــة التــي حققها األهلــي المصري 
ارتفع إلى 19 لقبًا، آخرها كأس الســوبر 
القاريــة التــي حققها األهلــي المصري 
ارتفع إلى 19 لقبًا، آخرها كأس الســوبر 
القاريــة التــي حققها األهلــي المصري 

اإلفريقي، وهو رقــم كان كفيًال بإعالن 
ارتفع إلى 19 لقبًا، آخرها كأس الســوبر 
اإلفريقي، وهو رقــم كان كفيًال بإعالن 
ارتفع إلى 19 لقبًا، آخرها كأس الســوبر 

األهلي رسميًا، كأكثر فرق العالم إحرازًا 
اإلفريقي، وهو رقــم كان كفيًال بإعالن 
األهلي رسميًا، كأكثر فرق العالم إحرازًا 
اإلفريقي، وهو رقــم كان كفيًال بإعالن 

لأللقاب القارية، بعدما تجاوز بفارق لقب 
واحد، ميــالن اإليطالــي وبوكاجونيورز 

األرجنتيني.
وقد كتــب، المفكرة المصريــة، الدكتور 
عــالء صــادق، مقاًال فّنــد فيــه احتجاج 
الزمالــك علــى قــرار “الكاف” الــذي عّد 
لقب الكأس األفروآســيوية، ِضمن ألقاب 
األهلــي، وطالبــه بالتراجع عــن اعتبار 
األهلي نــادي القرن في إفريقيا، ومنحه 
للزمالــك، الــذي لــه لقبــان فــي نفس 
المســابقة. وأثبــت صــادق باألرقام، أن 
األهلــي ســيظل األفضــل، حتــى فــي 
حــال إضافة نقــاط لقبي األفروآســيوي 
للزمالك، اعتمادًا إلى معايير الكاف التي 
حــال إضافة نقــاط لقبي األفروآســيوي 
للزمالك، اعتمادًا إلى معايير الكاف التي 
حــال إضافة نقــاط لقبي األفروآســيوي 

وضعها الختيار نادي القرن.
لقد كان األولــى بإدارة القلعــة البيضاء 
تهنئة شــقيقتها الحمــراء، بنفس الروح 
الرياضيــة العالية، التــي تحّلت بها إدارة 
نادي ميالن اإليطالي، رغم أنها خســرت 
شــعار “أكثر أنديــة العالم نجاحــًا” الذي 
نادي ميالن اإليطالي، رغم أنها خســرت 
شــعار “أكثر أنديــة العالم نجاحــًا” الذي 
نادي ميالن اإليطالي، رغم أنها خســرت 

افتخــرت بــه ســنوات، ووضعتــه علــى 
قمصان الالعبين.

إنجاز األهلي إنجاز لمصر، وليس مقبوًال 
أن تنفجر ثورة الغضب الزملكاوية بسبب 
اإلنجاز األهالوي العالمي، بينما المتضرر 
اإليطالــي يبــادر إلى التهنئــة واإلعالن 
عــن إزالة شــعار النجاح نهاية الموســم 
دون طلب من أحد، تأكيــدًا على احترام 
عــن إزالة شــعار النجاح نهاية الموســم 
دون طلب من أحد، تأكيــدًا على احترام 
عــن إزالة شــعار النجاح نهاية الموســم 

األهلــي، وانحيــازًا للمعانــي الحقيقيــة 
دون طلب من أحد، تأكيــدًا على احترام 
األهلــي، وانحيــازًا للمعانــي الحقيقيــة 
دون طلب من أحد، تأكيــدًا على احترام 

للروح الرياضية!!
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الرياضية - سلطان عدوان

لم تعلن نتائج الجولة السابعة عشر من دوري جوال للمحترفين 

عن تغييرات مؤثرة على الئحة الترتيب، لكنها أشعلت المنافسة 
ووضعت 252 هدفًا في الشباك.

الترجي يتعثر والعميد يقترب

تعثر ترجي واد النيص بعد تعادله مع بالطة بهدف لكل فريق، 

تعثر ترجي واد النيص بعد تعادله مع بالطة بهدف لكل فريق، ليهتز عرشــه مجددًا بعــد أن رفع رصيده للنقطــة 35، بفارق 

تعثر ترجي واد النيص بعد تعادله مع بالطة بهدف لكل فريق، ليهتز عرشــه مجددًا بعــد أن رفع رصيده للنقطــة 35، بفارق 

ثالث نقاط فقط عن شباب الخليل صاحب المركز الثاني الذي 

حســم موقعة البيرة بثالثية نظيفة وواصل المطاردة من أجل 
االنقضاض على كرسي الزعامة.

الظاهرية والخضر ينتصران 

الظاهرية والخضر ينتصران وحقق شــباب الخضر فــوزًا ثمينًا على ثقافــي طولكرم بهدف 

الظاهرية والخضر ينتصران وحقق شــباب الخضر فــوزًا ثمينًا على ثقافــي طولكرم بهدف 

نظيف ليرفع رصيــده للنقطة 31 ويقترب هو اآلخر من 

المقدمــة وهــو ذات الرصيد الــذي ثبت الظاهريــة في المركز 

الرابع بعد تخطيه عقبة األمعري بهدفين نظيفين.

المكبر ينتصر

وعــاد جبل المكبــر لســكة االنتصــارات وحافظ علــى مركزه 

الخامس برصيد 27 بفوزه على اسالمي قلقيلية بثالثة أهداف 

مقابــل واحــد. ولم يتغير الحال بالنســبة ألهلــي الخليل الذي 

تعــادل مع هالل القدس بهدف لكل فريق واســتقر في المركز 

الســادس برصيــد 23 نقطــة، لكن اســود العاصمة اســتفادوا 

وتقدموا للمركز الثامن برصيد 19 نقطة.

ثقافي طولكرم يتراجع

ورفع بالطة رصيده للنقطة 23 في المركز الســابع بتعادله مع 

المتصدر ليضمن بذلك التواجد على نفس المقعد لجولة أخرى، 

لكن ذلك ربما يتغير إذا فقد المزيد من النقاط. 

األمعري في حرج

ولم يحافظ ثقافي طولكرم على تقدمه وتراجع للمركز التاسع 

برصيد 19 نقطة بعد خسارته من شباب الخضر، في حين فرط 

األمعري في اســتغالل نتائج منافســيه ووضع نفسه في حرج 

األمعري في اســتغالل نتائج منافســيه ووضع نفسه في حرج مجددًا بعد خسارته من الظاهرية ليتجمد رصيده عند النقطة 

األمعري في اســتغالل نتائج منافســيه ووضع نفسه في حرج مجددًا بعد خسارته من الظاهرية ليتجمد رصيده عند النقطة 

18 في المركز العاشر. 

البيرة و اإلسالمي في خطر

البيرة و اإلسالمي في خطرخســارة البيرة من شــباب الخليــل وضعت مســمارًا جديدًا في 

البيرة و اإلسالمي في خطرخســارة البيرة من شــباب الخليــل وضعت مســمارًا جديدًا في 

نعــش بقائه مع الكبار بعد أن تجمد رصيــده عند النقطة 13، 

نعــش بقائه مع الكبار بعد أن تجمد رصيــده عند النقطة 13، ليظل محاصرًا في منطقة الخطر لجولتين مقبلتين.

نعــش بقائه مع الكبار بعد أن تجمد رصيــده عند النقطة 13، ليظل محاصرًا في منطقة الخطر لجولتين مقبلتين.

وواصــل إســالمي قلقيلية نتائجــه المخيبة بعد خســارته من 

المكبر ما جعله في قاع الترتيب برصيد 7 نقاط لن تكون ذات 
فائدة وستكتب سطور نهايته.
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الدرجة األولىالدرجة األولى

غزة- الرياضية
صعد فريق خدمات خان يونس الى الدرجة 
الممتازة بعــد فوزه على القادســية بهدف 
نظيــف، مما رفــع رصيده إلــى النقطة 37 
في الصدارة، ليستعيد هذا الفريق العريق 
أمجاده، بعد فترة معاناة في الدرجة األولى 
اقترب خاللها من الصعود عدة مرات إال أنه 

لم يفلح سوى هذا الموسم.
واقترب خدمات البريج من استالم البطاقة 
الثانيــة بفــوزه علــى الزيتــون ليصل الى 
النقطة 33 في المركز الثاني مبتعدا بفارق 
7 نقــاط كاملة عن خدمــات المغازي الذي 
لــم يلعب في هذه الجولة نتيجة انســحاب 
جماعي رفح، فيما لم يســتطع بيت حانون 
األهلــي مواصلــة انتصاراته وســقط في 
فخ التعادل مع جــاره بيت الهيا ليظل في 

المركز الرابع.

رباعي المنطقة الدافئة
صعد أهلي النصيرات الى المركز الخامس 

رباعي المنطقة الدافئة
صعد أهلي النصيرات الى المركز الخامس 

رباعي المنطقة الدافئة

بفوزه على المشتل ليصل الى النقطة 23 
مبتعــدا عن منطقــة الخطر التــي الزمته 
لفتــرة طويلــة، فيما ظل القادســية وبيت 
الهيا في نفس المنطقة رغم خسارة األول 

أمام المتصــدر، وتعادل الثانــي أمام بيت 
حانون األهلي، ليشتركان في النقطة 21.

الخطر يداهم
قفــز جمعية الصــالح  من المركز العاشــر 
الى المركز الثامن بعــد فوزه على خدمات 
جباليا األخير الــذي ازدادت وضعيته حرجا، 
وظل الزيتون والمشتل يعانيان في منطقة 
الخطــر بعــد هزيمــة األول أمــام خدمات 

البريج، والثاني أمام أهلي النصيرات.
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الدوري الممتاز
األهداف : شهدت الجولة “19” تسجيل “13” هدفا في 

“6” مباريات.
الهدافون: محمد بركات “13” هدفا.

األقل فوزا: أهلي غزة “فوزان”.
األكثر فوزا: شباب رفح واتحاد خان يونس والجمعية 

اإلسالمية “9”مباريات.
أقوي هجوم: اتحاد خان يونس برصيد “27” هدفا.

أقوي دفاع: الجمعية اإلسالمية “9” أهداف.
أضعف هجوم: الشجاعية والهالل “13” هدفا.

أضعف دفاع: أهلي غزة “32” هدفا.
أعلى نتيجة: شباب رفح (3)-(1) خدمات رفح، أهلي غزة 

(3)-(1) الشاطئ.
تعادالن: أقيمت هذا األسبوع “6” لقاءات، شهدت”4” 

حاالت فوز وتعادلين.
األكثر تعادال: شباب خان يونس”11” تعادال.

البطاقات: شهدت الجولة الرابعة إشهار “16” بطاقة، منها 
“14”  صفراء وبطاقتين حمراوين.
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قلــب شــباب رفــح موازيــن الــدوري بعدما 
حقــق فوزا جديــدا على جــاره الخدمات في 
قمــة مباريــات الجولة “19” ليكشــر الفريق 
عن أنيابه متمســكا بالصــدارة والتي تعتبر 
مفتــاح الحفاظ علــى اللقب الغالــي، وتعثر 
اتحاد خان يونس في هذه الجولة ليبتعد عن 
المتصدر بفارق “3” نقاط، بينما عاد الجمعية 
اإلســالمية وأحيــا أمل منافســته وبقوة من 

بوابة النصيرات. 
وكانت هــذه الجولة بمثابــة الكابوس على 
خدمــات رفــح وغــزة الرياضي اللــذان فقدا 
حظوظهــم بالمنافســة، واتحاد الشــجاعية 

الذي انحدر إلى منطقة الخطر.

عز الشباب
اقترب شباب رفح من تحقيق حلم جماهيره 
بالفوز بلقب الدوري بعدمــا مر بنجاح حاجز 
الخدمــات بثالثيــة مقابل هــدف وحيد في 
ديربى الدوري، واســتفاد الشــباب من هذه 
الجولة بابتعــاد االتحاد عنه بفارق “3” نقاط 
وظل الفريق على القمة برصيد”36” نقطة، 
ويبــدو أن الزعيم الذي يمــر بأفضل حاالته 
يعتبر األقرب من بين الفرق الثالثة لتحقيق 

لــة  لبطو ا

بعدما نجح في قلب المعطيات وخطف القمة 
من االتحاد.

منافسة ثالثية
تقلصت الفرق المنافسة على اللقب في هذه 
الجولة إلي “3” فرق هي شــباب رفح واتحاد 
خان يونس والجمعية اإلسالمية بعد خسارة 
الخدمات والرياضي، ولكن االتحاد والجمعية 
الزاال منافســين وتفصلهــم “3” نقــاط عن 
القمة الزرقــاء، فالجمعية عاد لينافس على 
البطولــة بعدما خرج بأمان من ملعب الدرة، 
أما االتحــاد وبرغم تعثره أمام جاره شــباب 
خــان يونس فــي ديربى المحافظــة إال أنه 
ظل منافسًا برصيد “33” نقطة في المركز 
خــان يونس فــي ديربى المحافظــة إال أنه 
ظل منافسًا برصيد “33” نقطة في المركز 
خــان يونس فــي ديربى المحافظــة إال أنه 

الثانــي وبفارق األهداف عــن الجمعية الذي 
يحمل نفس النقاط في المركز الثالث. 

نهاية المشوار
وخلفهم اصطف غزة الرياضي وخدمات رفح وخلفهم اصطف غزة الرياضي وخدمات رفح وخلفهم 
شــباب خــان يونــس فــي المراكــز الرابــع 
والخامــس والســادس بعــد نهاية مشــواره 
منافستهم على البطولة، فالرياضي بـ”29” 
نقطة ســيكون هدفه فــي المرحلة القادمة 
العودة لسكة االنتصارات والتقدم على سلم 
الترتيــب، ويتشــابه هدف الخدمــات بـ”28” 
نقطة الــذي أصبــح يفكر أكثر فــي بطولة 
الــكاس والديربى القادم أمام جاره الشــباب 
بعــد هذه الجولة، أما شــباب خــان يونس 
الــذي عرقل جــاره االتحاد 
فيحاول أن يخرج 

بمعنويات عالية من البطولة من أجل االستعداد بمعنويات عالية من البطولة من أجل االستعداد بمعنويات عالية من البطولة من أجل االستعداد 
الجيد لالستحقاقات القادمة.الجيد لالستحقاقات القادمة.الجيد لالستحقاقات القادمة.

استقرار دافئ
اســتقر الهالل وخدمات النصيرات ومن خلفهم اســتقر الهالل وخدمات النصيرات ومن خلفهم اســتقر الهالل وخدمات النصيرات ومن خلفهم 
الشــاطئ في المنطقــة الدافئة، فــاألول حقق الشــاطئ في المنطقــة الدافئة، فــاألول حقق الشــاطئ في المنطقــة الدافئة، فــاألول حقق 
فــوزا هامــا ووصل للنقطــة “22” فــي المركز فــوزا هامــا ووصل للنقطــة “22” فــي المركز فــوزا هامــا ووصل للنقطــة “22” فــي المركز 
السابع، والثاني خسر وتراجع إلى المركز الثامن السابع، والثاني خسر وتراجع إلى المركز الثامن السابع، والثاني خسر وتراجع إلى المركز الثامن 
برصيد “22” نقطة وبفارق األهداف عن الهالل، برصيد “22” نقطة وبفارق األهداف عن الهالل، برصيد “22” نقطة وبفارق األهداف عن الهالل، 

أما الشــاطئ وبالرغم من خسارته الموجعة أما الشــاطئ وبالرغم من خسارته الموجعة أما الشــاطئ وبالرغم من خسارته الموجعة 
أمام أهلى غزة الزال في المركز التاسع أمام أهلى غزة الزال في المركز التاسع أمام أهلى غزة الزال في المركز التاسع 

بـ”21” نقطة.بـ”21” نقطة.

غرق ثالثةغرق ثالثة
اشتعلت صراع منطقة الهبوط اشتعلت صراع منطقة الهبوط اشتعلت صراع منطقة الهبوط 
بمنافســة ثالثيــة مــن أجل بمنافســة ثالثيــة مــن أجل بمنافســة ثالثيــة مــن أجل 

النجاة مــن الغــرق في بحر النجاة مــن الغــرق في بحر النجاة مــن الغــرق في بحر 
الدرجــة األولى وتأزم وضع الدرجــة األولى وتأزم وضع الدرجــة األولى وتأزم وضع 
بعــد  الشــجاعية  بعــد اتحــاد  الشــجاعية  بعــد اتحــاد  الشــجاعية  اتحــاد 
خسارته من الهالل بهدف خسارته من الهالل بهدف خسارته من الهالل بهدف 
وتجمد رصيده عن النقطة وتجمد رصيده عن النقطة وتجمد رصيده عن النقطة 
“17” وبفارق نقطة واحدة “17” وبفارق نقطة واحدة “17” وبفارق نقطة واحدة 
عن شــباب جباليــا الذي عن شــباب جباليــا الذي عن شــباب جباليــا الذي 
تعادل فــي هذه الجولة، تعادل فــي هذه الجولة، تعادل فــي هذه الجولة، 
بينما يحلــم األهلي في بينما يحلــم األهلي في بينما يحلــم األهلي في 

مبارياته  بباقي  مبارياته الفوز  بباقي  مبارياته الفوز  بباقي  الفوز 
المعجــزة  المعجــزة وتحقيــق  المعجــزة وتحقيــق  وتحقيــق 
بخسارة  بخسارة المرتبطة  بخسارة المرتبطة  المرتبطة 
باقي  باقي الشــجاعية  باقي الشــجاعية  الشــجاعية 

مبارياتــه والتي مبارياتــه والتي مبارياتــه والتي 
ستضمن البقاء ستضمن البقاء ستضمن البقاء 

للفريق.
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الدوري الممتاز
: شهدت الجولة “19” تسجيل “13” هدفا في 

الهدافون: محمد بركات “13” هدفا.
األقل فوزا: أهلي غزة “فوزان”.

األكثر فوزا: شباب رفح واتحاد خان يونس والجمعية 
اإلسالمية “9”مباريات.

أقوي هجوم: اتحاد خان يونس برصيد “27” هدفا.
أقوي دفاع: الجمعية اإلسالمية “9” أهداف.

أضعف هجوم: الشجاعية والهالل “13” هدفا.
أضعف دفاع: أهلي غزة “32” هدفا.

أعلى نتيجة: شباب رفح (3)-(1) خدمات رفح، أهلي غزة 

تعادالن: أقيمت هذا األسبوع “6” لقاءات، شهدت”4” 
حاالت فوز وتعادلين.

األكثر تعادال: شباب خان يونس”11” تعادال.
البطاقات: شهدت الجولة الرابعة إشهار “16” بطاقة، منها 

“14”  صفراء وبطاقتين حمراوين.
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يفتتح شــباب رفــح واتحاد الشــجاعية وغزة يفتتح شــباب رفــح واتحاد الشــجاعية وغزة يفتتح شــباب رفــح واتحاد الشــجاعية وغزة 
الرياضي وخدمات الشاطئ مباريات الجولة الرياضي وخدمات الشاطئ مباريات الجولة الرياضي وخدمات الشاطئ مباريات الجولة 
“20”، والتــي تعتبــر حاســمة ومصيرية “20”، والتــي تعتبــر حاســمة ومصيرية “20”، والتــي تعتبــر حاســمة ومصيرية 
للفرق الثالثــة المتنافســة على اللقب للفرق الثالثــة المتنافســة على اللقب للفرق الثالثــة المتنافســة على اللقب 

والمتصارعة على الهبوط.
شباب رفح- اتحاد الشجاعية

يحل اتحاد الشــجاعية “17” نقطة ضيفا يحل اتحاد الشــجاعية “17” نقطة ضيفا يحل اتحاد الشــجاعية “17” نقطة ضيفا 
جريحا على شــباب رفح “36” نقطة في جريحا على شــباب رفح “36” نقطة في جريحا على شــباب رفح “36” نقطة في 
مباراة مصيرية لكال الفريقين بالرغم مباراة مصيرية لكال الفريقين بالرغم مباراة مصيرية لكال الفريقين بالرغم 
من اختالف ظروفهم، فالشــباب الذي من اختالف ظروفهم، فالشــباب الذي من اختالف ظروفهم، فالشــباب الذي 
قفز للقمة بقــوة يدخل هذه المباراة قفز للقمة بقــوة يدخل هذه المباراة قفز للقمة بقــوة يدخل هذه المباراة 
بمعنويــات عاليــة إثر فــوزه األخير بمعنويــات عاليــة إثر فــوزه األخير بمعنويــات عاليــة إثر فــوزه األخير 
على خدمات رفح في مباراة الديربي على خدمات رفح في مباراة الديربي على خدمات رفح في مباراة الديربي 

واعتالئه للصدارة.
جاهزيــة  علــى  الفريــق  جاهزيــة ويعــول  علــى  الفريــق  جاهزيــة ويعــول  علــى  الفريــق  ويعــول 
العبيــه البدنية والفنية والمســاندة العبيــه البدنية والفنية والمســاندة العبيــه البدنية والفنية والمســاندة 
الجماهيريــة التــي تعتبــر األبــرز في الجماهيريــة التــي تعتبــر األبــرز في الجماهيريــة التــي تعتبــر األبــرز في 
الجوالت األخيرة، بينما يدخل الشــجاعية الجوالت األخيرة، بينما يدخل الشــجاعية الجوالت األخيرة، بينما يدخل الشــجاعية 
هذه المبــاراة من أجل الحصول على نقاط هذه المبــاراة من أجل الحصول على نقاط هذه المبــاراة من أجل الحصول على نقاط 
النجاة من فخ الهبوط واالبتعاد عن شباب النجاة من فخ الهبوط واالبتعاد عن شباب النجاة من فخ الهبوط واالبتعاد عن شباب 

جباليا.

غزة الرياضي- خدمات الشاطئغزة الرياضي- خدمات الشاطئغزة الرياضي- خدمات الشاطئ
وتعتبر مباراة الشــاطئ والعميــد بمثابة وتعتبر مباراة الشــاطئ والعميــد بمثابة وتعتبر مباراة الشــاطئ والعميــد بمثابة 
تحســين لوضعية الفريقيــن وخاصة غزة تحســين لوضعية الفريقيــن وخاصة غزة تحســين لوضعية الفريقيــن وخاصة غزة 
الرياضي الــذي يمني النفــس بالمزاحمة الرياضي الــذي يمني النفــس بالمزاحمة الرياضي الــذي يمني النفــس بالمزاحمة 
علــى الوصافة وانتظار تعثر المنافســين علــى الوصافة وانتظار تعثر المنافســين علــى الوصافة وانتظار تعثر المنافســين 
بعدما تضاءلت آماله في المنافســة بعد بعدما تضاءلت آماله في المنافســة بعد بعدما تضاءلت آماله في المنافســة بعد 
التعادل األخير مع شباب جباليا وارتفاع التعادل األخير مع شباب جباليا وارتفاع التعادل األخير مع شباب جباليا وارتفاع 
رصيد الفريق للنقطة “29” في المركز رصيد الفريق للنقطة “29” في المركز رصيد الفريق للنقطة “29” في المركز 
الرابــع، بينمــا يدخــل الشــاطئ هذه الرابــع، بينمــا يدخــل الشــاطئ هذه الرابــع، بينمــا يدخــل الشــاطئ هذه 
المبــاراة لتأمين نفســه أكثر وكســب المبــاراة لتأمين نفســه أكثر وكســب المبــاراة لتأمين نفســه أكثر وكســب 
النقــاط الثــالث والتعــادل فــي أســوأ النقــاط الثــالث والتعــادل فــي أســوأ النقــاط الثــالث والتعــادل فــي أســوأ 

األحوال. 

الهالل- اتحاد خان يونس
يســعى اتحاد خــان يونــس لمواصلة مشــوار 
المنافســة على اللقب عندما يحل ضيفا ثقيال 
علــى الهالل، فصاحــب المركــز الثاني برصيد 
“33” نقطــة سيســعى جاهــدا مــن أجل حصد 
نقاط المباراة وانتظار أي توقع لمنافسيه شباب 

رفح والجمعية اإلسالمية.
وتعتبر هذه المباراة مصيرية لالتحاد الذي يمر 
بظروف صعبة ونتائج ســيئة في اآلونة األخيرة 
بعدمــا كان متصدرا للبطولة من الجولة األولى 
حتي الجولة “17”، ويتطلع االتحاد لتسجيل عدد 
من األهداف حتى يعول عليها في حال استمرار 
فوزه وتحقيق االنتصار في المواجهة الحاســمة 

بينه وبين شباب رفح.
علــى الجهــة المقابلة يعيــش الهــالل ظروفا 
جيــدة بعد سلســة مــن النتائــج اإليجابية في 
مرحلــة اإلياب، إذ يمتلك الفريق عناصر شــابة 
وإمكانيــات تمكنه من عرقلــة االتحاد وتقديم 

الهدايا للزعيم والجمعية.

خدمات رفح- شباب جباليا
علــى ملعب رفح البلدي يســتقبل خدمات رفح 
فريق شــباب جباليا في مباراة يســعى األخضر 
من خاللها العودة لسكة االنتصارات والمزاحمة 
نحو الوصافة، والتجهيز من بوابة شباب جباليا 
للديربي القادم أمام شباب رفح في دور “8” من 

كأس غزة، 
ويعول الخدمــات صاحب المركــز الخامس 

بـ”28” نقطة  في هذه المباراة 
جماهيــره  علــى 

يــة  هز جا و

العبيه، والرغبة في تعويض االخفاقات التي الزمت 
الفريق في آخر جولتين.  وتعتبر هذه المباراة هامة 
لشــباب جباليا الذي يخطط لخطــف الفوز من أجل 
الهــروب من منطقــة الهبــوط، إذ يمنــي الفريق 
النفس بتعثر الشــجاعية والذي يضمن له الهروب 

للمركز العاشر في حال نجاحه بتحقيق الفوز.

الجمعية اإلسالمية- أهلي غزة
وال تقل مواجهة الجمعية اإلسالمية وأهلى غزة عن 

الجمعية اإلسالمية- أهلي غزة
وال تقل مواجهة الجمعية اإلسالمية وأهلى غزة عن 

الجمعية اإلسالمية- أهلي غزة

المواجهــات القوية، حيث يتطلع الجمعية لمواصلة 
منافســته على اللقــب حتى اخر لحظة والتشــبث 
باألمــل القريب مــن الفريق في حال فــوزه وتعثر 
منافسيه. ولكن الجمعية اإلسالمية صاحب المركز 
الثالث بـ”33” نقاط سيواجه فريقا يبحث هو اآلخر 

عن أمل البقاء وتحقيق المعجزة. 

خدمات النصيرات- شباب خان يونس
يلتقي خدمات النصيرات فريق شــباب خان يونس 
علــى ملعب الــدرة في ختام مباريــات الجولة، في 
مبــاراة تعتبــر األقــل أهميــة على صعيــد باقى 
المباريات نظرا للمنطقة الدافئة التي يقبع فيها كال 
الفريقين، حيث تتشابه وضعية الفريقين.  فخدمات 
النصيرات ســيبحث عن الفوز أو التعادل في أســوا 
االحوال كما فعل دائما امام الفرق المضيفة، بينما 
يطمح شباب خان يونس صاحب أكثر تعادالت في 
الدوري للتقدم إلى المربع الذهبى واالستفادة من 

باقى المباراة معنويا.
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الدوري الممتاز
: شهدت الجولة “19” تسجيل “13” هدفا في 

الهدافون: محمد بركات “13” هدفا.
األقل فوزا: أهلي غزة “فوزان”.

األكثر فوزا: شباب رفح واتحاد خان يونس والجمعية 
اإلسالمية “9”مباريات.

أقوي هجوم: اتحاد خان يونس برصيد “27” هدفا.
أقوي دفاع: الجمعية اإلسالمية “9” أهداف.

أضعف هجوم: الشجاعية والهالل “13” هدفا.
أضعف دفاع: أهلي غزة “32” هدفا.

أعلى نتيجة: شباب رفح (3)-(1) خدمات رفح، أهلي غزة 

تعادالن: أقيمت هذا األسبوع “6” لقاءات، شهدت”4” 
حاالت فوز وتعادلين.

األكثر تعادال: شباب خان يونس”11” تعادال.
البطاقات: شهدت الجولة الرابعة إشهار “16” بطاقة، منها 

“14”  صفراء وبطاقتين حمراوين.
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يفتتح شــباب رفــح واتحاد الشــجاعية وغزة يفتتح شــباب رفــح واتحاد الشــجاعية وغزة يفتتح شــباب رفــح واتحاد الشــجاعية وغزة 
الرياضي وخدمات الشاطئ مباريات الجولة الرياضي وخدمات الشاطئ مباريات الجولة الرياضي وخدمات الشاطئ مباريات الجولة 
“20”، والتــي تعتبــر حاســمة ومصيرية “20”، والتــي تعتبــر حاســمة ومصيرية “20”، والتــي تعتبــر حاســمة ومصيرية 
للفرق الثالثــة المتنافســة على اللقب للفرق الثالثــة المتنافســة على اللقب للفرق الثالثــة المتنافســة على اللقب 

والمتصارعة على الهبوط.
شباب رفح- اتحاد الشجاعية

يحل اتحاد الشــجاعية “17” نقطة ضيفا يحل اتحاد الشــجاعية “17” نقطة ضيفا يحل اتحاد الشــجاعية “17” نقطة ضيفا 
جريحا على شــباب رفح “36” نقطة في جريحا على شــباب رفح “36” نقطة في جريحا على شــباب رفح “36” نقطة في 
مباراة مصيرية لكال الفريقين بالرغم مباراة مصيرية لكال الفريقين بالرغم مباراة مصيرية لكال الفريقين بالرغم 
من اختالف ظروفهم، فالشــباب الذي من اختالف ظروفهم، فالشــباب الذي من اختالف ظروفهم، فالشــباب الذي 
قفز للقمة بقــوة يدخل هذه المباراة قفز للقمة بقــوة يدخل هذه المباراة قفز للقمة بقــوة يدخل هذه المباراة 
بمعنويــات عاليــة إثر فــوزه األخير بمعنويــات عاليــة إثر فــوزه األخير بمعنويــات عاليــة إثر فــوزه األخير 
على خدمات رفح في مباراة الديربي على خدمات رفح في مباراة الديربي على خدمات رفح في مباراة الديربي 

واعتالئه للصدارة.
جاهزيــة  علــى  الفريــق  جاهزيــة ويعــول  علــى  الفريــق  جاهزيــة ويعــول  علــى  الفريــق  ويعــول 
العبيــه البدنية والفنية والمســاندة العبيــه البدنية والفنية والمســاندة العبيــه البدنية والفنية والمســاندة 
الجماهيريــة التــي تعتبــر األبــرز في الجماهيريــة التــي تعتبــر األبــرز في الجماهيريــة التــي تعتبــر األبــرز في 
الجوالت األخيرة، بينما يدخل الشــجاعية الجوالت األخيرة، بينما يدخل الشــجاعية الجوالت األخيرة، بينما يدخل الشــجاعية 
هذه المبــاراة من أجل الحصول على نقاط هذه المبــاراة من أجل الحصول على نقاط هذه المبــاراة من أجل الحصول على نقاط 
النجاة من فخ الهبوط واالبتعاد عن شباب النجاة من فخ الهبوط واالبتعاد عن شباب النجاة من فخ الهبوط واالبتعاد عن شباب 

جباليا.

غزة الرياضي- خدمات الشاطئغزة الرياضي- خدمات الشاطئغزة الرياضي- خدمات الشاطئ
وتعتبر مباراة الشــاطئ والعميــد بمثابة وتعتبر مباراة الشــاطئ والعميــد بمثابة وتعتبر مباراة الشــاطئ والعميــد بمثابة 
تحســين لوضعية الفريقيــن وخاصة غزة تحســين لوضعية الفريقيــن وخاصة غزة تحســين لوضعية الفريقيــن وخاصة غزة 
الرياضي الــذي يمني النفــس بالمزاحمة الرياضي الــذي يمني النفــس بالمزاحمة الرياضي الــذي يمني النفــس بالمزاحمة 
علــى الوصافة وانتظار تعثر المنافســين علــى الوصافة وانتظار تعثر المنافســين علــى الوصافة وانتظار تعثر المنافســين 
بعدما تضاءلت آماله في المنافســة بعد بعدما تضاءلت آماله في المنافســة بعد بعدما تضاءلت آماله في المنافســة بعد 
التعادل األخير مع شباب جباليا وارتفاع التعادل األخير مع شباب جباليا وارتفاع التعادل األخير مع شباب جباليا وارتفاع 
رصيد الفريق للنقطة “29” في المركز رصيد الفريق للنقطة “29” في المركز رصيد الفريق للنقطة “29” في المركز 
الرابــع، بينمــا يدخــل الشــاطئ هذه الرابــع، بينمــا يدخــل الشــاطئ هذه الرابــع، بينمــا يدخــل الشــاطئ هذه 
المبــاراة لتأمين نفســه أكثر وكســب المبــاراة لتأمين نفســه أكثر وكســب المبــاراة لتأمين نفســه أكثر وكســب 
النقــاط الثــالث والتعــادل فــي أســوأ النقــاط الثــالث والتعــادل فــي أســوأ النقــاط الثــالث والتعــادل فــي أســوأ 

األحوال. 

الهالل- اتحاد خان يونس
يســعى اتحاد خــان يونــس لمواصلة مشــوار 
المنافســة على اللقب عندما يحل ضيفا ثقيال 
علــى الهالل، فصاحــب المركــز الثاني برصيد 
“33” نقطــة سيســعى جاهــدا مــن أجل حصد 
نقاط المباراة وانتظار أي توقع لمنافسيه شباب 

رفح والجمعية اإلسالمية.
وتعتبر هذه المباراة مصيرية لالتحاد الذي يمر 
بظروف صعبة ونتائج ســيئة في اآلونة األخيرة 
بعدمــا كان متصدرا للبطولة من الجولة األولى 
حتي الجولة “17”، ويتطلع االتحاد لتسجيل عدد 
من األهداف حتى يعول عليها في حال استمرار 
فوزه وتحقيق االنتصار في المواجهة الحاســمة 

بينه وبين شباب رفح.
علــى الجهــة المقابلة يعيــش الهــالل ظروفا 
جيــدة بعد سلســة مــن النتائــج اإليجابية في 
مرحلــة اإلياب، إذ يمتلك الفريق عناصر شــابة 
وإمكانيــات تمكنه من عرقلــة االتحاد وتقديم 

الهدايا للزعيم والجمعية.

خدمات رفح- شباب جباليا
علــى ملعب رفح البلدي يســتقبل خدمات رفح 
فريق شــباب جباليا في مباراة يســعى األخضر 
من خاللها العودة لسكة االنتصارات والمزاحمة 
نحو الوصافة، والتجهيز من بوابة شباب جباليا 
للديربي القادم أمام شباب رفح في دور “8” من 

كأس غزة، 
ويعول الخدمــات صاحب المركــز الخامس 

بـ”28” نقطة  في هذه المباراة 
جماهيــره  علــى 

يــة  هز جا و

العبيه، والرغبة في تعويض االخفاقات التي الزمت 
الفريق في آخر جولتين.  وتعتبر هذه المباراة هامة 
لشــباب جباليا الذي يخطط لخطــف الفوز من أجل 
الهــروب من منطقــة الهبــوط، إذ يمنــي الفريق 
النفس بتعثر الشــجاعية والذي يضمن له الهروب 

للمركز العاشر في حال نجاحه بتحقيق الفوز.

الجمعية اإلسالمية- أهلي غزة
وال تقل مواجهة الجمعية اإلسالمية وأهلى غزة عن 

الجمعية اإلسالمية- أهلي غزة
وال تقل مواجهة الجمعية اإلسالمية وأهلى غزة عن 

الجمعية اإلسالمية- أهلي غزة

المواجهــات القوية، حيث يتطلع الجمعية لمواصلة 
منافســته على اللقــب حتى اخر لحظة والتشــبث 
باألمــل القريب مــن الفريق في حال فــوزه وتعثر 
منافسيه. ولكن الجمعية اإلسالمية صاحب المركز 
الثالث بـ”33” نقاط سيواجه فريقا يبحث هو اآلخر 

عن أمل البقاء وتحقيق المعجزة. 

خدمات النصيرات- شباب خان يونس
يلتقي خدمات النصيرات فريق شــباب خان يونس 
علــى ملعب الــدرة في ختام مباريــات الجولة، في 
مبــاراة تعتبــر األقــل أهميــة على صعيــد باقى 
المباريات نظرا للمنطقة الدافئة التي يقبع فيها كال 
الفريقين، حيث تتشابه وضعية الفريقين.  فخدمات 
النصيرات ســيبحث عن الفوز أو التعادل في أســوا 
االحوال كما فعل دائما امام الفرق المضيفة، بينما 
يطمح شباب خان يونس صاحب أكثر تعادالت في 
الدوري للتقدم إلى المربع الذهبى واالستفادة من 

باقى المباراة معنويا.
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فــي ســهرة كرويــة جديــدة حلت 
الرياضيــة ضيفــًا علــى الكابتــن 
فــي ســهرة كرويــة جديــدة حلت 
الرياضيــة ضيفــًا علــى الكابتــن 
فــي ســهرة كرويــة جديــدة حلت 

خضــر الرنتيســي “50” عامًا، نجم 
خط وســط خدمات رفح في منزله 
الكائــن في الحي الســعودي برفح  
بحضور رفيق دربه الحارس محمود 

نصار.

مسيرة من ذهب 
من أبــرز العبــي خط الوســط في 
فلســطين، تميــز بــاألداء المثالــي 
والخلق الرفيع، بدأ مسيرته مع فرق 
الساحات الشــعبية في السبعينيات، 
وســرعان مــا انتقــل للفريــق األول 
لخدمــات رفــح وهو في ســن الثالثة 
عشرة  ليفرض نفسه ملكًا لمنتصف 
لخدمــات رفــح وهو في ســن الثالثة 
عشرة  ليفرض نفسه ملكًا لمنتصف 
لخدمــات رفــح وهو في ســن الثالثة 

الميدان.
شــارك مــع األخضــر فــي العديد من 

المناســبات الوديــة وخــاض معــه الدوري 
التصنيفي للمناطق في عــام 1979م الذي 
نظم تحت لواء رابطــة األندية، ودوري عام 
1986م غير المكتمل، وضع حدًا لمســيرته 
نظم تحت لواء رابطــة األندية، ودوري عام 
1986م غير المكتمل، وضع حدًا لمســيرته 
نظم تحت لواء رابطــة األندية، ودوري عام 

الرياضية في العام 1987م.

أهم اإلنجازات

توج مع فريق خدمات رفح بلقب ســباعيات 
كرة القدم لمراكز الخدمــات في قطاع غزة 
فــي العــام 1987م، وحصــل وهــو مدرب 
لألخضــر تحت ســن 19 عامًا علــى بطولة 
فــي العــام 1987م، وحصــل وهــو مدرب 
لألخضــر تحت ســن 19 عامًا علــى بطولة 
فــي العــام 1987م، وحصــل وهــو مدرب 

شهداء األقصى في العام 1999م.

القيادة الفنية

حاصــل علــى دورة تدريبيــة معتمــدة من 
األكاديميــة األولمبية المصريــة وأخرى من 
الفيفــا أقيمت في غــزة، وكانــت تعليماته 
حاضرة عندما كان على رأس األجهزة الفنية 
لكل من خدمات دير البلح، اتحاد دير البلح، 

أهلي النصيرات، خدمات رفح.

الركلة األولى

بــدأت حكايته مع المســتطيل األخضر أمام 
شــباب بيت حانــون في العــام 1977م بعد 
أن حل وقتها بديال للكابتن فتحي أبو العال، 
في حين كتب الســطور األخيــرة في نهائي 
ســباعيات مراكــز الخدمــات التي تــوج بها 

الفريق على حساب خدمات الشاطئ.

في الذاكرة 
هناك العديد من المباريات 
العالقة فــي أذهانه، أبرزها 
مواجهــة ودية علــى كأس 
العمــال مع ثقافي طولكرم 
العــام 1984م وانتهت  في 
بهدفيــن لهــدف، حيث وقع 
علــى هــدف التعــادل قبل 
أن يمنــح زميلــه رأفت أبو 
الفرحــة لجماهير  الســعيد 

األخضر. 

فوز تأخر كثيراً
ويمر شــريط ذكرياته على 
محطــة الجــار شــباب رفح 
في العــام 1979م، إذ قدم 
عرضــًا مميــزًا تــوج بفــوز 
في العــام 1979م، إذ قدم 
عرضــًا مميــزًا تــوج بفــوز 
في العــام 1979م، إذ قدم 

الخدمات بهدف عبد السالم 
أبو الســعيد، وتــذوق طعم 
االنتصار على حساب الجيل 
الذهبي لغزة الرياضي ألول 

مــرة بهدفيــن لهــدف بداية 
الثمانينيات.

مبــاراة قاســية وصــف هزيمــة فريقه من 
شــباب خان يونس بهدف نظيف في الدوري 
التصنيفي عام  1979 م بالقاسية، ولم ينس 
التصنيفي عام  1979 م بالقاسية، ولم ينس أيضًا الخسارة من شباب رفح في دوري عام 
التصنيفي عام  1979 م بالقاسية، ولم ينس أيضًا الخسارة من شباب رفح في دوري عام 

1986م برأسية خالد كويك التي هزت شباك 

سهيل الغول.

دوري المدارس
المــدارس  ولــدوري 
ذلــك  فــي  الشــرس 
حيث  حكايــة،  الوقت 
خســر فريق مدرسته 
“بئر الســبع الثانوية” 
“يافــا”  نظيــره  مــن 
بــركالت الترجيح في 
نهائي عــام 1980م، 
الرنتيســي  ويشــير 
بأنــه كان على موعد 
التتويج  منصــة  مــع 
في حال سجل الركلة 
األخيرة، إال أنه أضاعها 
ليتعادل الفريقان في 
عدد الكرات المسجلة.

أهداف في الميدان
أهــداف كثيرة تنعش 

أهداف في الميدان
أهــداف كثيرة تنعش 

أهداف في الميدان

خــط  نجــم  ذاكــرة 
الوســط أبرزها هدفه 
الذي هز شــباك محمد شــلح حارس التفاح  

ومنح األخضر الصدارة.
ووضــع الرنتيســي هدفه فــي جماعي رفح 
فــي دوري 1984م علــى القائمــة، ذلك أنه 
قاد فريقه للفوز برباعية، وكذلك هدفه في 
شــباك خدمات دير البلح فــي مواجهة ودية 

حسمها األخضر بثالثية.
وســجل أيضــًا هدفيــن لصالــح 
مدرسة بئر الســبع الثانوية في 
نصف نهائي دوري المدارس عام 
1980م، بعــد أن لعب في مركز 
رأس الحربــة وناب عن المهاجم 
محمــد الشــخريت الــذي غــاب 

لإلصابة.

قفشات
يقــول الرنتيســي “ لعبــت في 
الجنــاح  مركــز  فــي  البدايــة 
وارتديت القميص رقم 7 تيمنًا 
الجنــاح  مركــز  فــي  البدايــة 
وارتديت القميص رقم 7 تيمنًا 
الجنــاح  مركــز  فــي  البدايــة 

بالعب األهلي مصطفى عبده، 
ومن ثم لعبت متوسط ميدان 
الرقم 14  وارتديــت  وتألقــت 
وهو رقم العــب األهلي خالد 

جاد اهللا”.
ويضيف “لن أنســى زيارة الحــارس محمود 
نصار لبيتي بعد حفل زفافي بيومين وطلبه 
بأن أخوض مواجهــة الظاهرية الودية على 
ملعب رفح البلدي في العام 1986م، وافقت 
ولكن المدير الفني جميل أبو السعيد رفض 

ذلك”.

أين الكرة؟
ومن المواقف الطريفة التي يذكرها “في دور 
8 لكأس القطاع 1984م، انتهت مباراتنا مع 
الشــجاعية بالتعادل، لنلجأ لركالت الترجيح 
وعندمــا تهيــأت لتســديد الركلــة األخيــرة 
الكفيلة بصعودنا دخــل بعض من جماهير 
الشجاعية وفروا هاربين بالكرة، لكن الحكم 
كتــب فــي تقريــره بــأن الظالم حــال دون 

كتــب فــي تقريــره بــأن الظالم حــال دون استكمال المباراة لُتعاد ونودع البطولة”.

كتــب فــي تقريــره بــأن الظالم حــال دون استكمال المباراة لُتعاد ونودع البطولة”.

الرنتيسي يؤكد

أشاد الرنتيسي بنجوم الزمن الجميل، وقال 
الرنتيسي يؤكد

أشاد الرنتيسي بنجوم الزمن الجميل، وقال 
الرنتيسي يؤكد

“جيل التســعينيات لخدمات رفح تفوق على 
نظرائــه بحكم احتكاكه مع العبين مميزين 

من جيل الثمانينيات”.

خارج الخطوط 
عندما سألناه عن فرقه المفضلة، لم يتردد 
“األهلي المصري وبرشلونة ، وأضاف فتحي 
أبــو العال وســعيد موســى ومحمــود نصار 
وخالد جاد اهللا وزيدان لهم مكانة خاصة في 

قلبي”. 

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

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

11 األربعاء 4 جمادى األولى  1435هـ   5  مارس  2014  

تقارير

بالفلسطيني

سعيد حسنين

الرياضية- محمود فرج 
أكد أشــرف المشهراوي  صاحب شركة ميديا تاون 
اإلعالميــة أنه يســعى لخدمــة الرياضــة بإدخال 
أنظمة متطــوره في مجال التصويــر، مضيفا أن 
الكاميــرا الطائرة التــي شــاهدتها الجماهير في 

ملعب اليرموك كانت في مهمه تجريبية. 
وقــال المشــهراوي للرياضية: “ نبحــث عن إيجاد 
وســائل تعكــس الوجــه الحضــاري لقطــاع غزة 
وأعتقد أن الرياضة أحد هــذه األوجه، لذلك لدينا 
العديــد من الكاميرات المنوعة كالكاميرا الطائرة 
التــي تلتقط وتســجل صورا ممتــازة للعديد من 
األلعــاب الرياضية كســباقات الجــري والماراثون 
وأيضــا مباريات كرة القــدم كما لدينــا كاميرات  

تصور داخل الماء لرياضة السباحة “.     
ولم يســتغرب المشــهراوي قيام المسؤولين في 
ملعب اليرمــوك باالعتراض علــى الطائرة وقال 
:” كنــا نعلم أن الجميع ســيتفاجأ من وجودها في 
الملعــب وبالتأكيــد الالعبيــن لم يعتــادوا عليها 
فهــي بالنســبة لهــم مصــدر قلق كونهــا تحوم 
فوق رؤوســهم، كمــا أنهــم بحاجه إلــى التركيز 
فــي الملعب “.   وكانــت الجماهير قد تفاجأت من 

ظهور جســم غريب يحوم في 
فضاء ملعب اليرمــوك فوق رؤوس الالعبين أثناء 
مباراة (غزة الرياضي  وشــباب جباليا) التي انتهت 
بالتعادل الســلبي، وأتضح أنهــا عبارة عن كاميرا 
طائرة تســتخدم للتصوير من أعلى، ومع مكوثها 
فــي الجــو ألكثر من ســبع دقائق أثــارت حفيظة 
الالعبين الذين لم يتعودوا على وجودها فوقهم، 
مما اســتدعى مراقب المبــارة (زكريــا الكفارنة) 
إجبار المتحكمين في الطائرة بإخراجها من أجواء 

الملعب ومن ثم طلب منهم المغادرة. 
وبرر الكفارنة موقفــه لصحيفة الرياضية بالقول 
:” نحتــرم كل مــن يســاهم في خدمــة الرياضة 
الفلسطينية ولكن أرضية الملعب خالل المباريات 
الرسمية  ليست مســرحا للتجريب كان بإمكانهم 
ان يقومــوا بذلــك خــالل تمرينات الفــرق أو في 
الســاعات الذي يكون فيه الملعب غير مشغول”، 
ويضيــف “الحظنــا جميعــا ارتبــاك االالعبين من 
اقتراب الطائرة فوقهم وخوفا على المباراة طلبت 

منهم إخراجها من الملعب”. 
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“عين الطائر” في سماء غزة !
“عين الطائر” في سماء غزة !
“عين الطائر” في سماء غزة !
“عين الطائر” في سماء غزة !
“عين الطائر” في سماء غزة !

 الرياضية- محمد النخالة
نسب مدرب نادي خدمات خانيونس شادي أبو عرمانة التأهل التاريخي 
لفريقــه الى مصاف الدرجة الممتازة الموســم المقبل لمجهود االدارة 
ودعــم الجماهير ورجولة العبيه. وقال أبــو عرمانة على هامش فوز 
فريقه على القادســية وضمان التأهل للدرجة الممتازة ألول مرة منذ 
موســم 1995-1996 أن هــذا االنجاز جاء بدعم كبير من كافة أهالي 
محافظة خانيونس وخص بالفضل األكبر أعضاء مجلس إدارة النادي 

وعلى رأسهم رئيسه أبو عمر صرصور.
ولم يتناس أبو عرمانة جمهور فريقه فقال : “لم يكن هذا االنجاز 
ليأتي أيضًا لوال دعم جماهير 

النادي العريضة التي وقفت خلف الالعبين “ .
وأضاف أبو عرمانة مهنئًا العبيه : “أثبت العبو فريقي أنهم رجال بحق 

وحقيق وأن هذا هو جيل الصعود والعودة الى الممتازة” .
ووجــه مدرب الفريــق الذي يتصــدر الدرجة األولى تحذيــرا الى فرق 
الدرجــة الممتازة،  قائــًال : “ أعلن للجميع أننا فــي الممتازة لن نكون 

ضيفًا خفيفًا بل سنكون حمًال ثقيًال على جميع الفرق “ .
الجدير ذكــره أن فريق الخدمات ضمن صعــوده للدرجة الممتازة من 
خــالل تصدره لــدوري الدرجــة األولى بعدمــا حقق 11 انتصــارًا و 4 
تعادالت وخسر مرتين فقط خالل 17 مباراة خاضها هذا الموسم قبل 
5 جــوالت على النهاية حيث يبعد عن مطــارده خدمات البريج بفارق 

4 نقاط .

�������������������������������������� بعد إنجاز 
طال 
انتظاره 
18 عامًا

كثيــرة هــي الطاقــات المهــدورة التــي 
بإمكانها رفع مكانة الرياضة العربية فيما 
يســمى بالداخل الفلســطيني (فلسطين 
التاريخية) وحتى فــي غزة والضفة لكنها 
مهملة، هناك مدربون بارزون لهم بصمات 
في الميادين الخضراء وبينهم رفعت ترك 
وســمير عيســى وســعيد طاهر وهشام 
زعبــي وغيرهــم الكثير، لهــم تجربتهم 
كالعبين وكمدربين، الفــرق اليهودية ال 
تعيرهم االهتمــام ألنهم عرب، وبالطبع 
لن تجــد فريقــا يهوديا  يعطــي مفاتيح 
القيــادة للعربــي، أما الفــرق العربية فال 
ُتسند إليهم مهمة التدريب، فرفعت ترك 
القيــادة للعربــي، أما الفــرق العربية فال 
ُتسند إليهم مهمة التدريب، فرفعت ترك 
القيــادة للعربــي، أما الفــرق العربية فال 

ابن مدينة يافــا برز كالعب في هبوعيل 
تل أبيــب ودرب في هذا الفريق، ثم درب 
في الطيبة والناصرة وكفر كنا لكنه أزيح 
جانبا. وســمير عيســى يعتبر بنظري من 
أفضل المدربين بين العرب واليهود، سطر 
أمجــادا كالعب وكمدرب في صفوف فرق 
عربية عديدة منها: سخنين ومجد الكروم 
وعرابــة والناصرة وشــفاعمرو وكفر كنا، 
وعندما لم يجــد من يقدر قدراته الفائقة 
انتقــل إلــى حقــل التدريب فــي الدوري 
الفلسطيني وترك بصماته في جبل الكبر 
وشباب الخليل، واليوم في هالل القدس، 
عيسى يعرف التفاصيل الكروية من األلف 
إلى الياء وكان األجدر بإدارة اتحاد سخنين 
أن تختــاره مدربــا، ألنــه عربــي ويملك 
القدرة على قيــادة الفريق، ففريق اتحاد 
ســخنين هو الفريق العربي الوحيد الذي 
يلعب في الدرجة العليا (الدوري األول في 
دولــة االحتالل) وهو مســتهدف من قبل 
المسؤولين وانصار الفرق، وال أدري لماذا 
هذا التصرف بحــق مدربينا؟ نحن نعيش 
فــي دولة تناصبنا العداء وتعتبرنا طابورا 
خامسا رغم إدراكهم بأننا  أصحاب األرض 
األصلييــن، وعلينا أن نعتمد على طاقاتنا 
ومدربينــا والعبينا، فهــم الذين يفهمون 
العقليــة العربيــة الفلســطينية وطبيعة 
الالعب العربي ونفسية المشجع العربي، 
أمــا أن تبقــى غالبية فرقنــا تراهن على 
شــخص اليهودي ألنه يهــودي ففي ذلك 
الكثيــر من التجني علــى النفس ونكران 
للــذات وينبغــي تغيير هــذا المنحى غير 
الالئــق. وأنا شــخصيا وبحكــم معرفتي 
بسمير عيسى وقدراته الهائلة على إحداث 
التغييــر وإدخــال التحديــث لرياضة كرة 
القدم فإنني أراهن عليه مدربا للمنتخب 
الوطني الفلســطيني، فهو ابن فلسطين 
ويفهم بالفلســطيني وعارك الكرة العبا 
ومدربــا فــي المالعب الصهيونيــة وذاق 
على جلــده طعــم عنصريتهــم، ثم في 
مالعــب فلســطين، مــن الخليــل جنوبا 
حتى جنين شــماال، مــا يعني أنــه يدرك 
خصوصيــات الكرة الفلســطينية ويملك 
ما يكفــي من التجربــة والحنكــة لقيادة 
دفــة الوطنــي الفلســطيني، آن األون أن 
نتعامــل مع رياضتنا مــن منطلق: نلعب 
بالفلســطيني  ونــدرب  بالفلســطيني 
وخيرنا منا وفينا. تعالوا بنا نطور قدراتنا 
باإلنســان الفلسطيني فهو مبدع في كل 
الميادين، فالذي يقــاوم االحتالل ويقهره 
في ســاحات النضال قادر على رفع مكانة 

شعبه رياضيا. 

������������
������������



األربعاء 4 جمادى األولى  1435هـ   5  مارس  2014  10

حوار
�������������������

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

��������������������

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

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

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

فــي ســهرة كرويــة جديــدة حلت 
الرياضيــة ضيفــًا علــى الكابتــن 
فــي ســهرة كرويــة جديــدة حلت 
الرياضيــة ضيفــًا علــى الكابتــن 
فــي ســهرة كرويــة جديــدة حلت 

خضــر الرنتيســي “50” عامًا، نجم 
خط وســط خدمات رفح في منزله 
الكائــن في الحي الســعودي برفح  
بحضور رفيق دربه الحارس محمود 

نصار.

مسيرة من ذهب 
من أبــرز العبــي خط الوســط في 
فلســطين، تميــز بــاألداء المثالــي 
والخلق الرفيع، بدأ مسيرته مع فرق 
الساحات الشــعبية في السبعينيات، 
وســرعان مــا انتقــل للفريــق األول 
لخدمــات رفــح وهو في ســن الثالثة 
عشرة  ليفرض نفسه ملكًا لمنتصف 
لخدمــات رفــح وهو في ســن الثالثة 
عشرة  ليفرض نفسه ملكًا لمنتصف 
لخدمــات رفــح وهو في ســن الثالثة 

الميدان.
شــارك مــع األخضــر فــي العديد من 

المناســبات الوديــة وخــاض معــه الدوري 
التصنيفي للمناطق في عــام 1979م الذي 
نظم تحت لواء رابطــة األندية، ودوري عام 
1986م غير المكتمل، وضع حدًا لمســيرته 
نظم تحت لواء رابطــة األندية، ودوري عام 
1986م غير المكتمل، وضع حدًا لمســيرته 
نظم تحت لواء رابطــة األندية، ودوري عام 

الرياضية في العام 1987م.

أهم اإلنجازات

توج مع فريق خدمات رفح بلقب ســباعيات 
كرة القدم لمراكز الخدمــات في قطاع غزة 
فــي العــام 1987م، وحصــل وهــو مدرب 
لألخضــر تحت ســن 19 عامًا علــى بطولة 
فــي العــام 1987م، وحصــل وهــو مدرب 
لألخضــر تحت ســن 19 عامًا علــى بطولة 
فــي العــام 1987م، وحصــل وهــو مدرب 

شهداء األقصى في العام 1999م.

القيادة الفنية

حاصــل علــى دورة تدريبيــة معتمــدة من 
األكاديميــة األولمبية المصريــة وأخرى من 
الفيفــا أقيمت في غــزة، وكانــت تعليماته 
حاضرة عندما كان على رأس األجهزة الفنية 
لكل من خدمات دير البلح، اتحاد دير البلح، 

أهلي النصيرات، خدمات رفح.

الركلة األولى

بــدأت حكايته مع المســتطيل األخضر أمام 
شــباب بيت حانــون في العــام 1977م بعد 
أن حل وقتها بديال للكابتن فتحي أبو العال، 
في حين كتب الســطور األخيــرة في نهائي 
ســباعيات مراكــز الخدمــات التي تــوج بها 

الفريق على حساب خدمات الشاطئ.

في الذاكرة 
هناك العديد من المباريات 
العالقة فــي أذهانه، أبرزها 
مواجهــة ودية علــى كأس 
العمــال مع ثقافي طولكرم 
العــام 1984م وانتهت  في 
بهدفيــن لهــدف، حيث وقع 
علــى هــدف التعــادل قبل 
أن يمنــح زميلــه رأفت أبو 
الفرحــة لجماهير  الســعيد 

األخضر. 

فوز تأخر كثيراً
ويمر شــريط ذكرياته على 
محطــة الجــار شــباب رفح 
في العــام 1979م، إذ قدم 
عرضــًا مميــزًا تــوج بفــوز 
في العــام 1979م، إذ قدم 
عرضــًا مميــزًا تــوج بفــوز 
في العــام 1979م، إذ قدم 

الخدمات بهدف عبد السالم 
أبو الســعيد، وتــذوق طعم 
االنتصار على حساب الجيل 
الذهبي لغزة الرياضي ألول 

مــرة بهدفيــن لهــدف بداية 
الثمانينيات.

مبــاراة قاســية وصــف هزيمــة فريقه من 
شــباب خان يونس بهدف نظيف في الدوري 
التصنيفي عام  1979 م بالقاسية، ولم ينس 
التصنيفي عام  1979 م بالقاسية، ولم ينس أيضًا الخسارة من شباب رفح في دوري عام 
التصنيفي عام  1979 م بالقاسية، ولم ينس أيضًا الخسارة من شباب رفح في دوري عام 

1986م برأسية خالد كويك التي هزت شباك 

سهيل الغول.

دوري المدارس
المــدارس  ولــدوري 
ذلــك  فــي  الشــرس 
حيث  حكايــة،  الوقت 
خســر فريق مدرسته 
“بئر الســبع الثانوية” 
“يافــا”  نظيــره  مــن 
بــركالت الترجيح في 
نهائي عــام 1980م، 
الرنتيســي  ويشــير 
بأنــه كان على موعد 
التتويج  منصــة  مــع 
في حال سجل الركلة 
األخيرة، إال أنه أضاعها 
ليتعادل الفريقان في 
عدد الكرات المسجلة.

أهداف في الميدان
أهــداف كثيرة تنعش 

أهداف في الميدان
أهــداف كثيرة تنعش 

أهداف في الميدان

خــط  نجــم  ذاكــرة 
الوســط أبرزها هدفه 
الذي هز شــباك محمد شــلح حارس التفاح  

ومنح األخضر الصدارة.
ووضــع الرنتيســي هدفه فــي جماعي رفح 
فــي دوري 1984م علــى القائمــة، ذلك أنه 
قاد فريقه للفوز برباعية، وكذلك هدفه في 
شــباك خدمات دير البلح فــي مواجهة ودية 

حسمها األخضر بثالثية.
وســجل أيضــًا هدفيــن لصالــح 
مدرسة بئر الســبع الثانوية في 
نصف نهائي دوري المدارس عام 
1980م، بعــد أن لعب في مركز 
رأس الحربــة وناب عن المهاجم 
محمــد الشــخريت الــذي غــاب 

لإلصابة.

قفشات
يقــول الرنتيســي “ لعبــت في 
الجنــاح  مركــز  فــي  البدايــة 
وارتديت القميص رقم 7 تيمنًا 
الجنــاح  مركــز  فــي  البدايــة 
وارتديت القميص رقم 7 تيمنًا 
الجنــاح  مركــز  فــي  البدايــة 

بالعب األهلي مصطفى عبده، 
ومن ثم لعبت متوسط ميدان 
الرقم 14  وارتديــت  وتألقــت 
وهو رقم العــب األهلي خالد 

جاد اهللا”.
ويضيف “لن أنســى زيارة الحــارس محمود 
نصار لبيتي بعد حفل زفافي بيومين وطلبه 
بأن أخوض مواجهــة الظاهرية الودية على 
ملعب رفح البلدي في العام 1986م، وافقت 
ولكن المدير الفني جميل أبو السعيد رفض 

ذلك”.

أين الكرة؟
ومن المواقف الطريفة التي يذكرها “في دور 
8 لكأس القطاع 1984م، انتهت مباراتنا مع 
الشــجاعية بالتعادل، لنلجأ لركالت الترجيح 
وعندمــا تهيــأت لتســديد الركلــة األخيــرة 
الكفيلة بصعودنا دخــل بعض من جماهير 
الشجاعية وفروا هاربين بالكرة، لكن الحكم 
كتــب فــي تقريــره بــأن الظالم حــال دون 

كتــب فــي تقريــره بــأن الظالم حــال دون استكمال المباراة لُتعاد ونودع البطولة”.

كتــب فــي تقريــره بــأن الظالم حــال دون استكمال المباراة لُتعاد ونودع البطولة”.

الرنتيسي يؤكد

أشاد الرنتيسي بنجوم الزمن الجميل، وقال 
الرنتيسي يؤكد

أشاد الرنتيسي بنجوم الزمن الجميل، وقال 
الرنتيسي يؤكد

“جيل التســعينيات لخدمات رفح تفوق على 
نظرائــه بحكم احتكاكه مع العبين مميزين 

من جيل الثمانينيات”.

خارج الخطوط 
عندما سألناه عن فرقه المفضلة، لم يتردد 
“األهلي المصري وبرشلونة ، وأضاف فتحي 
أبــو العال وســعيد موســى ومحمــود نصار 
وخالد جاد اهللا وزيدان لهم مكانة خاصة في 

قلبي”. 
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تقارير

بالفلسطيني

سعيد حسنين

الرياضية- محمود فرج 
أكد أشــرف المشهراوي  صاحب شركة ميديا تاون 
اإلعالميــة أنه يســعى لخدمــة الرياضــة بإدخال 
أنظمة متطــوره في مجال التصويــر، مضيفا أن 
الكاميــرا الطائرة التــي شــاهدتها الجماهير في 

ملعب اليرموك كانت في مهمه تجريبية. 
وقــال المشــهراوي للرياضية: “ نبحــث عن إيجاد 
وســائل تعكــس الوجــه الحضــاري لقطــاع غزة 
وأعتقد أن الرياضة أحد هــذه األوجه، لذلك لدينا 
العديــد من الكاميرات المنوعة كالكاميرا الطائرة 
التــي تلتقط وتســجل صورا ممتــازة للعديد من 
األلعــاب الرياضية كســباقات الجــري والماراثون 
وأيضــا مباريات كرة القــدم كما لدينــا كاميرات  

تصور داخل الماء لرياضة السباحة “.     
ولم يســتغرب المشــهراوي قيام المسؤولين في 
ملعب اليرمــوك باالعتراض علــى الطائرة وقال 
:” كنــا نعلم أن الجميع ســيتفاجأ من وجودها في 
الملعــب وبالتأكيــد الالعبيــن لم يعتــادوا عليها 
فهــي بالنســبة لهــم مصــدر قلق كونهــا تحوم 
فوق رؤوســهم، كمــا أنهــم بحاجه إلــى التركيز 
فــي الملعب “.   وكانــت الجماهير قد تفاجأت من 

ظهور جســم غريب يحوم في 
فضاء ملعب اليرمــوك فوق رؤوس الالعبين أثناء 
مباراة (غزة الرياضي  وشــباب جباليا) التي انتهت 
بالتعادل الســلبي، وأتضح أنهــا عبارة عن كاميرا 
طائرة تســتخدم للتصوير من أعلى، ومع مكوثها 
فــي الجــو ألكثر من ســبع دقائق أثــارت حفيظة 
الالعبين الذين لم يتعودوا على وجودها فوقهم، 
مما اســتدعى مراقب المبــارة (زكريــا الكفارنة) 
إجبار المتحكمين في الطائرة بإخراجها من أجواء 

الملعب ومن ثم طلب منهم المغادرة. 
وبرر الكفارنة موقفــه لصحيفة الرياضية بالقول 
:” نحتــرم كل مــن يســاهم في خدمــة الرياضة 
الفلسطينية ولكن أرضية الملعب خالل المباريات 
الرسمية  ليست مســرحا للتجريب كان بإمكانهم 
ان يقومــوا بذلــك خــالل تمرينات الفــرق أو في 
الســاعات الذي يكون فيه الملعب غير مشغول”، 
ويضيــف “الحظنــا جميعــا ارتبــاك االالعبين من 
اقتراب الطائرة فوقهم وخوفا على المباراة طلبت 

منهم إخراجها من الملعب”. 
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“عين الطائر” في سماء غزة !
“عين الطائر” في سماء غزة !
“عين الطائر” في سماء غزة !
“عين الطائر” في سماء غزة !
“عين الطائر” في سماء غزة !

 الرياضية- محمد النخالة
نسب مدرب نادي خدمات خانيونس شادي أبو عرمانة التأهل التاريخي 
لفريقــه الى مصاف الدرجة الممتازة الموســم المقبل لمجهود االدارة 
ودعــم الجماهير ورجولة العبيه. وقال أبــو عرمانة على هامش فوز 
فريقه على القادســية وضمان التأهل للدرجة الممتازة ألول مرة منذ 
موســم 1995-1996 أن هــذا االنجاز جاء بدعم كبير من كافة أهالي 
محافظة خانيونس وخص بالفضل األكبر أعضاء مجلس إدارة النادي 

وعلى رأسهم رئيسه أبو عمر صرصور.
ولم يتناس أبو عرمانة جمهور فريقه فقال : “لم يكن هذا االنجاز 
ليأتي أيضًا لوال دعم جماهير 

النادي العريضة التي وقفت خلف الالعبين “ .
وأضاف أبو عرمانة مهنئًا العبيه : “أثبت العبو فريقي أنهم رجال بحق 

وحقيق وأن هذا هو جيل الصعود والعودة الى الممتازة” .
ووجــه مدرب الفريــق الذي يتصــدر الدرجة األولى تحذيــرا الى فرق 
الدرجــة الممتازة،  قائــًال : “ أعلن للجميع أننا فــي الممتازة لن نكون 

ضيفًا خفيفًا بل سنكون حمًال ثقيًال على جميع الفرق “ .
الجدير ذكــره أن فريق الخدمات ضمن صعــوده للدرجة الممتازة من 
خــالل تصدره لــدوري الدرجــة األولى بعدمــا حقق 11 انتصــارًا و 4 
تعادالت وخسر مرتين فقط خالل 17 مباراة خاضها هذا الموسم قبل 
5 جــوالت على النهاية حيث يبعد عن مطــارده خدمات البريج بفارق 

4 نقاط .

�������������������������������������� بعد إنجاز 
طال 
انتظاره 
18 عامًا

كثيــرة هــي الطاقــات المهــدورة التــي 
بإمكانها رفع مكانة الرياضة العربية فيما 
يســمى بالداخل الفلســطيني (فلسطين 
التاريخية) وحتى فــي غزة والضفة لكنها 
مهملة، هناك مدربون بارزون لهم بصمات 
في الميادين الخضراء وبينهم رفعت ترك 
وســمير عيســى وســعيد طاهر وهشام 
زعبــي وغيرهــم الكثير، لهــم تجربتهم 
كالعبين وكمدربين، الفــرق اليهودية ال 
تعيرهم االهتمــام ألنهم عرب، وبالطبع 
لن تجــد فريقــا يهوديا  يعطــي مفاتيح 
القيــادة للعربــي، أما الفــرق العربية فال 
ُتسند إليهم مهمة التدريب، فرفعت ترك 
القيــادة للعربــي، أما الفــرق العربية فال 
ُتسند إليهم مهمة التدريب، فرفعت ترك 
القيــادة للعربــي، أما الفــرق العربية فال 

ابن مدينة يافــا برز كالعب في هبوعيل 
تل أبيــب ودرب في هذا الفريق، ثم درب 
في الطيبة والناصرة وكفر كنا لكنه أزيح 
جانبا. وســمير عيســى يعتبر بنظري من 
أفضل المدربين بين العرب واليهود، سطر 
أمجــادا كالعب وكمدرب في صفوف فرق 
عربية عديدة منها: سخنين ومجد الكروم 
وعرابــة والناصرة وشــفاعمرو وكفر كنا، 
وعندما لم يجــد من يقدر قدراته الفائقة 
انتقــل إلــى حقــل التدريب فــي الدوري 
الفلسطيني وترك بصماته في جبل الكبر 
وشباب الخليل، واليوم في هالل القدس، 
عيسى يعرف التفاصيل الكروية من األلف 
إلى الياء وكان األجدر بإدارة اتحاد سخنين 
أن تختــاره مدربــا، ألنــه عربــي ويملك 
القدرة على قيــادة الفريق، ففريق اتحاد 
ســخنين هو الفريق العربي الوحيد الذي 
يلعب في الدرجة العليا (الدوري األول في 
دولــة االحتالل) وهو مســتهدف من قبل 
المسؤولين وانصار الفرق، وال أدري لماذا 
هذا التصرف بحــق مدربينا؟ نحن نعيش 
فــي دولة تناصبنا العداء وتعتبرنا طابورا 
خامسا رغم إدراكهم بأننا  أصحاب األرض 
األصلييــن، وعلينا أن نعتمد على طاقاتنا 
ومدربينــا والعبينا، فهــم الذين يفهمون 
العقليــة العربيــة الفلســطينية وطبيعة 
الالعب العربي ونفسية المشجع العربي، 
أمــا أن تبقــى غالبية فرقنــا تراهن على 
شــخص اليهودي ألنه يهــودي ففي ذلك 
الكثيــر من التجني علــى النفس ونكران 
للــذات وينبغــي تغيير هــذا المنحى غير 
الالئــق. وأنا شــخصيا وبحكــم معرفتي 
بسمير عيسى وقدراته الهائلة على إحداث 
التغييــر وإدخــال التحديــث لرياضة كرة 
القدم فإنني أراهن عليه مدربا للمنتخب 
الوطني الفلســطيني، فهو ابن فلسطين 
ويفهم بالفلســطيني وعارك الكرة العبا 
ومدربــا فــي المالعب الصهيونيــة وذاق 
على جلــده طعــم عنصريتهــم، ثم في 
مالعــب فلســطين، مــن الخليــل جنوبا 
حتى جنين شــماال، مــا يعني أنــه يدرك 
خصوصيــات الكرة الفلســطينية ويملك 
ما يكفــي من التجربــة والحنكــة لقيادة 
دفــة الوطنــي الفلســطيني، آن األون أن 
نتعامــل مع رياضتنا مــن منطلق: نلعب 
بالفلســطيني  ونــدرب  بالفلســطيني 
وخيرنا منا وفينا. تعالوا بنا نطور قدراتنا 
باإلنســان الفلسطيني فهو مبدع في كل 
الميادين، فالذي يقــاوم االحتالل ويقهره 
في ســاحات النضال قادر على رفع مكانة 

شعبه رياضيا. 
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غزة- الرياضية

واصــل فريق الجمعية االســالمية تصدره مســابقة دوري 

الدرجــة الممتازة لكرة الطائرة بعد فوزه على األمل بثالثة 

أشــواط نظيفة، ضمن منافسات األسبوع الحادي عشر من 

المســابقة وجاءت نتائج األشواط على الشكل التالي: (25-
14) و(25-19) و(4-25). 

ورفــع الجمعية رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة في حين 

بقي األمل في المركز التاسع واألخير برصيد نقطة واحدة.

وشــارك شــباب جباليا في الصــدارة بعد فــوزه على اتحاد 

الشــجاعية بثالثة أشــواط نظيفة، وجاءت نتائج األشواط 

على الشكل التالي: (25-22) و(25-20) و(16-25).

وبهــذا الفوز رفع شــباب جباليا رصيده إلــى 27 نقطة في 

المركز الثاني، بفارق األشــواط خلف الجمعية اإلســالمية، 

في حين تجمد رصيد الشــجاعية عند 18 نقطة في المركز 
الرابع.

واقتنــص المجمع اإلســالمي فــوزا مثيرا من بيــت حانون 

الرياضــي بثالثــة أشــواط مقابــل شــوطين، ورغــم أن 

“الحوانين” كان السّباق للفوز باألشواط، إال أن المجمع كتب 

كلمة النهاية لمصلحته، وجاءت نتائج األشواط على الشكل 

التالي: (25-20) و(19-25) و(25-13) و(17-25) و(15-9).

ورفع المجمع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما 

بقي “الحوانين” في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

وحقق خدمات جباليا فوزا غاليا على شباب بيت الهيا بثالثة 

أشــواط نظيفة، وجاءت نتائج األشواط على الشكل التالي: 

(25-21) و(25-14) و(25-18)، ليرفع الخدمات رصيده إلى 

24 نقطة فــي المركز الثالث، بينما تجمد رصيد “اللهاونة” 
عند 8 نقاط في المركز السادس.

نظمها معهد األمل لأليتام
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الرياضية- حسين الهندي
أقيمت علــى أرض معهد األمل لأليتام المباراة 
الختاميــة لبطولة الراحــل بكر الخزنــدار بين 
فريقي (التســامح و األخوة) والتي انتهت بفوز 
فريق األخوة، وذلك في ختام البطولة الكروية 
التــي بدأت فعاليتها يوم االثنين من األســبوع 
المنصــرم واســتمرت أربعــة أيام، حيث ســاد 
التعــادل اإليجابــي بيــن الفريقيــن (4-4) في 
الشــوطين األول والثاني،  ليلجــأ الفريقان إلى 
الركالت الترجيحية، واستمرت األهداف تتوالى 
في شــباك الفريقين من نقطة الجــزاء إلى أن 
أضــاع أحــد العبي التســامح ركلــة ترجيحية، 

ليعلن فوز فريق األخوة بالبطولة. 

فرصة كبيرة
وفي لقاء أجرته “الرياضية” مع موســى شحادة 
منســق البطولة في معهد األمــل لأليتام  قال 
“إن هــذه البطولــة ركــزت على أهميــة خلق 
فرصة كبير ألبنائنا األيتــام ليجدوا ذاتهم في 
كافــة النشــاطات من بينهــا الرياضية،  فنحن 
في المعهد نعمل أقصى جهدنا إليجاد الســبل 

والوسائل التي يستفيد منها أبناء المؤسسة”. 
وأضاف شــحادة “إننا ســنكرم الفائز بالبطولة 
بحضور مجموعــة من الشــخصيات الرياضية  
وممثلين عن المؤسسات الداعمة لهذه البطولة 
وأهالي الالعبين، كما أننا سنقوم بتكريم رعاة 
البطولة والمشــاركين أبرزهم أبناء الحاج بكر 

الخزنــدار ومجموعــة 
اليازجــي  شــركات 
الخفيفة    للمشروبات 
الرياضية  وصحيفــة 

واذاعة أمواج”. 

جوائز الالعبين
وختم شــحادة حديثه 
“ســنقوم  بالقــول 
بتقديم جوائز لبعض 
الالعبين الذين قدموا 
أداء جيدا في البطولة 
أبرزهــم  الرياضيــة، 
بشير محمد أبو القرايا 
الفائــز بجائزة أفضل 

العب، والذي أحرز خمســة أهداف في البطولة، 
ومحمــد اللوح كأفضل حــارس مرمى، وفراس 
الصفدي صاحب أجمل هدف، إضافة إلى تكريم 
أفضل الالعبين أخالقا وهم (محمود الكحلوت، 
عمر حمدان، سيد رزق فلفل، نسيم السرسك، 
السيد احمد فلفل)، ومعلق البطولة خالد ناجي 

(14 عاما) وهو من أبناء المعهد”.
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الرياضية- أحمد حجازي

دخلت لعبة الشــطرنج إلى فلســطين بعد أن 
انتشــرت في األقطــار العربية، حيــث أن هذه 
اللعبــة كانت مــن أوائل األلعــاب الفردية في 
البالد، وفى بداية القرن العشرين وتحديدا في 
العام 1932 تم تأســيس االتحاد الفلسطيني 
للشــطرنج، وكان مقــره الرئيس فــي مدينة 
القدس، وبعد ذلك انتسب االتحاد الفلسطيني 
لالتحــادات العربية في العــام 1933، وحصل 

على العضوية الكاملة في العام 1982. 

تفوق األسرى
بعد دخولها الى فلسطين نمت وتطورت رياضة 
الشطرنج بشكل كبير، وشهدت اقباال ملحوظا 
من قبل الشــباب الفلسطيني وخصوصا الفئة 
المثقفة منهم، وكان لألســرى الفلســطينيين 
الباع األكبر في هذه اللعبة، حيث أنهم تفوقوا 
وأبدعــوا فيها وكانوا دائمــا يحصدون المراكز 
األولى في البطوالت التي كان يقيمها االتحاد. 

ومنذ تأســيس االتحــاد الفلســطيني الخاص 
بلعبة الشــطرنج لم يتوقــف االتحاد عن عقد 
البطوالت والمباريات الدورية على المســتوى 
الداخلي، وكانت المباريــات تعقد بين األندية 
المختلفة والمراكز الشبابية والجامعات، وكان 
لهذه البطوالت والنشــاطات األثــر الكبير في 
تطور هــذه اللعبــة وانتشــارها بين أواســط 
الشباب خصوصا المثقفين منهم، ألنها رياضة 
تعتمــد باألســاس علــى قــوة العقــل وصفاء 

الذهن. 

تنمية المهارات
“الرياضية” التقت الدكتور “وائل المصري” نائب 
رئيس اتحاد الشــطرنج والذى أكد بدوره على 
أهميــة هذه اللعبة وكمية الفائــدة التي تعود 
على الفرد الممارس لهذه اللعبة بشكل مباشر، 
فهــي تعمل علــى تمنيــة المهــارات الذهنية 
والقدرات العقلية، وأشــار إلى أن االتحاد حاليا 
بصدد إطالق العديد من البطوالت والمباريات 

المختلفــة في العديد مــن مناطق قطاع غزة، 
وذلك من أجل تطوير هذه اللعبة ونشرها بين 
أوساط الشباب الفلسطيني، مضيفا أن االتحاد 
يقوم بإجراء الترتيبات الالزمة من أجل اطالق 

البطوالت والمباريات في أقرب وقت ممكن. 

صعوبات 
وأوضــح المصري: “إن الصعوبــات التي تواجه 
االتحــاد هي صعوبات ماديــة بالدرجة األولى، 
ولكن الثقافة الشــعبية الفلسطينية هي التي 
تنيــر لنا الطريق الســتكمال المســيرة، ولكن 
المــورد المــادي هــو المعيق لــكل الرياضات 
وااللعــاب المختلفــة، ولعبة الشــطرنج تواجه 
صعوبــات كبيرة فــي إيجاد الدعم لهــا، ألنها 
رياضــة ال تقــام اال في أماكــن مغلقة وبعيدة 
عن االعــالم”، وختم المصــري حديثه بالقول 
“نحن علــى أمل في الحصول على موازنة من 
اللجنة األولمبية لكل االتحادات بما فيها اتحاد 

الشطرنج”.
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رونالدو يحمي رأسه 
انتهــى ديربــي الغضب ديربــي مدريــد بالتعادل 
اإليجابي بين الطرفين، وشــهد اللقــاء العديد من 
االحتكاكات القويــة بين العبــي الفريقين، وخرج 
العبو  اتلتيكو مدريــد بعدها بتصريحات صحفية 
عن أن المخالفات التــي يقوم بها ريال مدريد ضد 
القطب اآلخر للعاصمة كانت عنيفة جدا، ولنتوقف 
هنا قليال، هل ما قام به مساعد المدرب سيميوني 
من اعتداء على حكم الســاحة ال يعتبر مخالفة في 
نظر العبــي الفريــق واإلدارة الفنية، لم يشــاهد 
مشجعو الروخ بالنكوس كيف خرج رونالدو يحمي 
رأسه خوفا من “قداحة” أخرى قد تصيبه ولكن هذه 
المرة قد تقوم بحرق شــعره الذي تعب عليه كثيرا 
صاحب الكــرة الذهبيــة حتى كان بهــذا الترتيب، 
“يا جماعة على األقل راعــوا أنه الراجل تعب على 

الشــعرات ودفع مبلــغ وقدره علــى “الميش” عند 
صبحي الحالق”!.

ارسم يا حج “مويس”
وبعيــدا عــن الحالقــة والميــك أب و” المونكيــر 
والبوتكير”، ال يوجد أحــد في العالم ال يعرف دفتر 
مورينيــو الذي يســجل عليــه بعض أفــكاره أثناء 
المباريات والــذي ال يفارقه بتاتا حتى ظن البعض 
منا أنه جزء ال يتجزأ من يده، األمر الملفت هنا ليس 
دفتر مورينيو بل ما أصبح يقوم به مويس مدرب 
الشياطين الحمر من استخدامه لتوأم ذلك الدفتر، 
ولكنني أؤكد لكم أنه ليس توأم إال بالشكل فقط، 
أما المضمون فــال أظن ذلــك، فبالرغم من وجود 
الدفتر معه إال أنه ال يوجد أي تطور على أداء كتيبة 
مدينــة مانشســتر، “التقليد صعب يــا صديقي”، 

أنا شــخصيا أتخيــل أن مويس يقوم برســم صور 
كرتونية ملونة لطفلته الصغيرة.  

مورينيو.. بين الحذاء والظهر
خرج الثعلب جوزيه مورينيو بتصريح ناري آخر مؤكدا 
أنــه يفضل أن يكــون متواجدا في حــذاء بليغريني 
علــى أن يتصدر الــدوري، موضحا أن الســيتي هو 
بطــل الدوري اإلنجليزي بســبب المباريات المؤجلة 
وفارق األهداف، وأنه يشــك أن فريقه قادر على أن 
يفوز بكل مبارياته القادمــة، لماذا يقول ذلك وهو 
السبشــل وان، هل استســلم أم هي حرب إعالمية 
أخرى من المكير مورينيو، وإن كان يفضل أن يكون 
ملتصقــا هكذا ببيلغريني، فأنــا أعتقد أن مصطلح 
“في ظهــر بيلغريني” أفضل مــن تواجده في حذاء 

بيلغريني فهو على األقل يضمن الوصافة.
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ارتفعت أسهم الالعبين المغربيين المحترفين في الدوري اإليطالي لكرة القدم، 
مهدي بن عطية مدافع روما، وعادل تاعرابت مهاجم اسي ميالن، في اآلونة 

األخيرة لدرجة دفعت مدرب مانشستر يونايتد اإلنجليزي ديفيد مويس لرصد 
المدافع بن عطية صاحب الخمسة أهداف مع روما هذا الموسم، تمهيدًا لضمه في 

األخيرة لدرجة دفعت مدرب مانشستر يونايتد اإلنجليزي ديفيد مويس لرصد 
المدافع بن عطية صاحب الخمسة أهداف مع روما هذا الموسم، تمهيدًا لضمه في 

األخيرة لدرجة دفعت مدرب مانشستر يونايتد اإلنجليزي ديفيد مويس لرصد 

موسم االنتقاالت الصيفية المقبل، لتعويض غياب الصربي فيديتش الذي سيرحل 
إلى انتر ميالن الموسم المقبل.

بدوره، ُيقدم المهاجم تاعرابت الذي انضم إلى صفوف ميالن قادمًا على سبيل 
إلى انتر ميالن الموسم المقبل.

بدوره، ُيقدم المهاجم تاعرابت الذي انضم إلى صفوف ميالن قادمًا على سبيل 
إلى انتر ميالن الموسم المقبل.

اإلعارة من فريق كوينز بارك رينجرز اإلنجليزي في موسم االنتقاالت الشتوية أداء 
مميزًا مع ميالن، وسجل هدفين مع الفريق في الدوري لحد اآلن، واستطاع حجز 

اإلعارة من فريق كوينز بارك رينجرز اإلنجليزي في موسم االنتقاالت الشتوية أداء 
مميزًا مع ميالن، وسجل هدفين مع الفريق في الدوري لحد اآلن، واستطاع حجز 

اإلعارة من فريق كوينز بارك رينجرز اإلنجليزي في موسم االنتقاالت الشتوية أداء 

مكان ثابت لنفسه في تشكيلة الفريق المدجج بالنجوم، ودفع ذلك إدارة النادي 
للتفكير جديًا في الحصول على خدمات الالعب بصفقة رسمية، بدًال من عقد 

مكان ثابت لنفسه في تشكيلة الفريق المدجج بالنجوم، ودفع ذلك إدارة النادي 
للتفكير جديًا في الحصول على خدمات الالعب بصفقة رسمية، بدًال من عقد 

مكان ثابت لنفسه في تشكيلة الفريق المدجج بالنجوم، ودفع ذلك إدارة النادي 

اإلعارة الذي يلعب به.

أصبح ممثال الكرة التونسية في 
مسابقة دوري أبطال إفريقيا على 

أعتاب التأهل لدور ال16 بعد فوزهما 
خارج أرضهما في ذهاب دور ال32 

للمسابقة. فبدوره، فاز الترجي على 
جورماهيا الكيني 2/3، والصفاقسي 
على ديديبيت اإلثيوبي 1/2، لتصبح 

مهمتها في مباراتي اإلياب األسبوع 
المقبل أقل سهولة، مقارنة بمهمتي 

ممثلي الكرة المصرية األهلي 
والزمالك، فاألحمر خسر أمام افريكانز 

التنزاني بهدف، واألبيض فاز على 
كابو األنغولي بهدف، ما يحتم على 
قطبي القاهرة الحذر خالل مباراتي 

اإلياب، حيث يلعب الزمالك يوم 
السبت واألهلي يوم األحد المقبلين.

وسار على خطى الفرق التونسية 
ممثل الجزائر وفاق سطيف الذي 

اكتسح أسفا البوركيني بخماسية 
نظيفة، بينما سيخوض الرجاء 

المغربي تحديًا صعبًا، حيث سيكون 
مطالبًا بتعويض هزيمته بهدف امام 
المغربي تحديًا صعبًا، حيث سيكون 

مطالبًا بتعويض هزيمته بهدف امام 
المغربي تحديًا صعبًا، حيث سيكون 

حوريا الغيني في مباراة اإلياب يوم 
السبت المقبل.
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عــاد صــراع الليغــا اإلســبانية إلــي نقطة 
الصفر بعد تعادل ريــال مدريد مع اتلتيكو 
مدريــد بهدفيــن لمثلهمــا فــي الجولة 26 
من منافســات الدوري اإلســباني، ولينفرد 
برشــلونة بالوصافة بعد فــوزه على فريق 
ألميريا برباعية واصال للنقطة 63 على بعد 

نقطة وحيدة من المتصدر ريال مدريد.

اســتمر فريــق بايــرن ميونــخ بتحليقه في 
صدارة الــدوري األلماني برصيــد 65 نقطة 
بعد فــوزه علــى فريق شــالكه بخماســية، 
وليبتعد عن الوصيف بروسيا دورتموند بـ 20 

نقطة كاملة، واضعا يدا على لقب الدوري .

واصــل فريق يوفنتوس االيطالي تحليقه في 
الصدارة بواقع 69 نقطــة بعد اطاحته بعدوه 
اللــدود فريــق ميالن فــي كالســيكو إيطاليا 
بهدفيــن دون رد، ليتراجــع األخير إلي المركز 
العاشــر بواقــع 35 ، فــي حين سيســتضيف 
نابولــي نادي روما فــي إطار الجولــة 27 في 
مباراة ثأرية حيث كان قد فاز روما على نابولي 

في مباريات الذهاب بهدفين نظيفين .
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رونالدو يحمي رأسه 
انتهــى ديربــي الغضب ديربــي مدريــد بالتعادل 
اإليجابي بين الطرفين، وشــهد اللقــاء العديد من 
االحتكاكات القويــة بين العبــي الفريقين، وخرج 
العبو  اتلتيكو مدريــد بعدها بتصريحات صحفية 
عن أن المخالفات التــي يقوم بها ريال مدريد ضد 
القطب اآلخر للعاصمة كانت عنيفة جدا، ولنتوقف 
هنا قليال، هل ما قام به مساعد المدرب سيميوني 
من اعتداء على حكم الســاحة ال يعتبر مخالفة في 
نظر العبــي الفريــق واإلدارة الفنية، لم يشــاهد 
مشجعو الروخ بالنكوس كيف خرج رونالدو يحمي 
رأسه خوفا من “قداحة” أخرى قد تصيبه ولكن هذه 
المرة قد تقوم بحرق شــعره الذي تعب عليه كثيرا 
صاحب الكــرة الذهبيــة حتى كان بهــذا الترتيب، 
“يا جماعة على األقل راعــوا أنه الراجل تعب على 

الشــعرات ودفع مبلــغ وقدره علــى “الميش” عند 
صبحي الحالق”!.

ارسم يا حج “مويس”
وبعيــدا عــن الحالقــة والميــك أب و” المونكيــر 
والبوتكير”، ال يوجد أحــد في العالم ال يعرف دفتر 
مورينيــو الذي يســجل عليــه بعض أفــكاره أثناء 
المباريات والــذي ال يفارقه بتاتا حتى ظن البعض 
منا أنه جزء ال يتجزأ من يده، األمر الملفت هنا ليس 
دفتر مورينيو بل ما أصبح يقوم به مويس مدرب 
الشياطين الحمر من استخدامه لتوأم ذلك الدفتر، 
ولكنني أؤكد لكم أنه ليس توأم إال بالشكل فقط، 
أما المضمون فــال أظن ذلــك، فبالرغم من وجود 
الدفتر معه إال أنه ال يوجد أي تطور على أداء كتيبة 
مدينــة مانشســتر، “التقليد صعب يــا صديقي”، 

أنا شــخصيا أتخيــل أن مويس يقوم برســم صور 
كرتونية ملونة لطفلته الصغيرة.  

مورينيو.. بين الحذاء والظهر
خرج الثعلب جوزيه مورينيو بتصريح ناري آخر مؤكدا 
أنــه يفضل أن يكــون متواجدا في حــذاء بليغريني 
علــى أن يتصدر الــدوري، موضحا أن الســيتي هو 
بطــل الدوري اإلنجليزي بســبب المباريات المؤجلة 
وفارق األهداف، وأنه يشــك أن فريقه قادر على أن 
يفوز بكل مبارياته القادمــة، لماذا يقول ذلك وهو 
السبشــل وان، هل استســلم أم هي حرب إعالمية 
أخرى من المكير مورينيو، وإن كان يفضل أن يكون 
ملتصقــا هكذا ببيلغريني، فأنــا أعتقد أن مصطلح 
“في ظهــر بيلغريني” أفضل مــن تواجده في حذاء 

بيلغريني فهو على األقل يضمن الوصافة.

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

ارتفعت أسهم الالعبين المغربيين المحترفين في الدوري اإليطالي لكرة القدم، 
مهدي بن عطية مدافع روما، وعادل تاعرابت مهاجم اسي ميالن، في اآلونة 

األخيرة لدرجة دفعت مدرب مانشستر يونايتد اإلنجليزي ديفيد مويس لرصد 
المدافع بن عطية صاحب الخمسة أهداف مع روما هذا الموسم، تمهيدًا لضمه في 

األخيرة لدرجة دفعت مدرب مانشستر يونايتد اإلنجليزي ديفيد مويس لرصد 
المدافع بن عطية صاحب الخمسة أهداف مع روما هذا الموسم، تمهيدًا لضمه في 

األخيرة لدرجة دفعت مدرب مانشستر يونايتد اإلنجليزي ديفيد مويس لرصد 

موسم االنتقاالت الصيفية المقبل، لتعويض غياب الصربي فيديتش الذي سيرحل 
إلى انتر ميالن الموسم المقبل.

بدوره، ُيقدم المهاجم تاعرابت الذي انضم إلى صفوف ميالن قادمًا على سبيل 
إلى انتر ميالن الموسم المقبل.

بدوره، ُيقدم المهاجم تاعرابت الذي انضم إلى صفوف ميالن قادمًا على سبيل 
إلى انتر ميالن الموسم المقبل.

اإلعارة من فريق كوينز بارك رينجرز اإلنجليزي في موسم االنتقاالت الشتوية أداء 
مميزًا مع ميالن، وسجل هدفين مع الفريق في الدوري لحد اآلن، واستطاع حجز 

اإلعارة من فريق كوينز بارك رينجرز اإلنجليزي في موسم االنتقاالت الشتوية أداء 
مميزًا مع ميالن، وسجل هدفين مع الفريق في الدوري لحد اآلن، واستطاع حجز 

اإلعارة من فريق كوينز بارك رينجرز اإلنجليزي في موسم االنتقاالت الشتوية أداء 

مكان ثابت لنفسه في تشكيلة الفريق المدجج بالنجوم، ودفع ذلك إدارة النادي 
للتفكير جديًا في الحصول على خدمات الالعب بصفقة رسمية، بدًال من عقد 

مكان ثابت لنفسه في تشكيلة الفريق المدجج بالنجوم، ودفع ذلك إدارة النادي 
للتفكير جديًا في الحصول على خدمات الالعب بصفقة رسمية، بدًال من عقد 

مكان ثابت لنفسه في تشكيلة الفريق المدجج بالنجوم، ودفع ذلك إدارة النادي 

اإلعارة الذي يلعب به.

أصبح ممثال الكرة التونسية في 
مسابقة دوري أبطال إفريقيا على 

أعتاب التأهل لدور ال16 بعد فوزهما 
خارج أرضهما في ذهاب دور ال32 

للمسابقة. فبدوره، فاز الترجي على 
جورماهيا الكيني 2/3، والصفاقسي 
على ديديبيت اإلثيوبي 1/2، لتصبح 

مهمتها في مباراتي اإلياب األسبوع 
المقبل أقل سهولة، مقارنة بمهمتي 

ممثلي الكرة المصرية األهلي 
والزمالك، فاألحمر خسر أمام افريكانز 

التنزاني بهدف، واألبيض فاز على 
كابو األنغولي بهدف، ما يحتم على 
قطبي القاهرة الحذر خالل مباراتي 

اإلياب، حيث يلعب الزمالك يوم 
السبت واألهلي يوم األحد المقبلين.

وسار على خطى الفرق التونسية 
ممثل الجزائر وفاق سطيف الذي 

اكتسح أسفا البوركيني بخماسية 
نظيفة، بينما سيخوض الرجاء 

المغربي تحديًا صعبًا، حيث سيكون 
مطالبًا بتعويض هزيمته بهدف امام 
المغربي تحديًا صعبًا، حيث سيكون 

مطالبًا بتعويض هزيمته بهدف امام 
المغربي تحديًا صعبًا، حيث سيكون 

حوريا الغيني في مباراة اإلياب يوم 
السبت المقبل.
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عــاد صــراع الليغــا اإلســبانية إلــي نقطة 
الصفر بعد تعادل ريــال مدريد مع اتلتيكو 
مدريــد بهدفيــن لمثلهمــا فــي الجولة 26 
من منافســات الدوري اإلســباني، ولينفرد 
برشــلونة بالوصافة بعد فــوزه على فريق 
ألميريا برباعية واصال للنقطة 63 على بعد 

نقطة وحيدة من المتصدر ريال مدريد.

اســتمر فريــق بايــرن ميونــخ بتحليقه في 
صدارة الــدوري األلماني برصيــد 65 نقطة 
بعد فــوزه علــى فريق شــالكه بخماســية، 
وليبتعد عن الوصيف بروسيا دورتموند بـ 20 

نقطة كاملة، واضعا يدا على لقب الدوري .

واصــل فريق يوفنتوس االيطالي تحليقه في 
الصدارة بواقع 69 نقطــة بعد اطاحته بعدوه 
اللــدود فريــق ميالن فــي كالســيكو إيطاليا 
بهدفيــن دون رد، ليتراجــع األخير إلي المركز 
العاشــر بواقــع 35 ، فــي حين سيســتضيف 
نابولــي نادي روما فــي إطار الجولــة 27 في 
مباراة ثأرية حيث كان قد فاز روما على نابولي 

في مباريات الذهاب بهدفين نظيفين .
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رياضة دولي
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محمد عدوانمحمد عدوان

ومهاجــم  البرازيلــي  الالعــب  عــاد 
برشــلونة نيمــار إلي المشــاركة في 
مباريات الدوري اإلسباني، بعد غياب مباريات الدوري اإلسباني، بعد غياب 
دام أكثر من شهرين بسبب اإلصابة، 
وكان يأمل مشــجعو النادي الكتلوني 
وكذلك إدارة النــادي أن تقدم عودته وكذلك إدارة النــادي أن تقدم عودته 
اإلضافة الجيدة للفريق ولكن ذلك لم 

يحصل !! 
يتحــدث  هذا الســيناريو عن مكالمة يتحــدث  هذا الســيناريو عن مكالمة 

بين تاتا ووالدة نيمار..بين تاتا ووالدة نيمار..
تاتــا: مرحبــا ســيدة جونيــور، كيف تاتــا: مرحبــا ســيدة جونيــور، كيف 

أحوالك ؟أحوالك ؟
الســيدة جونيور: أنا بخير يا عزيزي، الســيدة جونيور: أنا بخير يا عزيزي، 
كيــف أحوالــك أنت والنــادي وما هي كيــف أحوالــك أنت والنــادي وما هي 

أحوال صغيري نيمار هل هو بخير؟أحوال صغيري نيمار هل هو بخير؟
تاتا: أجل انه بخير ويتعافى ســريعا، تاتا: أجل انه بخير ويتعافى ســريعا، 
لكــن هناك موضوعًا خطيــرًا أريد أن لكــن هناك موضوعًا خطيــرًا أريد أن 

أحادثك به بخصوص نيمار!
السيدة جونيور: اقلقتني أيها المدرب، السيدة جونيور: اقلقتني أيها المدرب، 

ما األمر؟
تاتا: ليس بالشيء الكبير، ولكن نيمار تاتا: ليس بالشيء الكبير، ولكن نيمار 
لــم يعد كما كان، لقد تغير كثيرا بعد لــم يعد كما كان، لقد تغير كثيرا بعد 
عودته من اإلصابة، لم يعد يستطيع عودته من اإلصابة، لم يعد يستطيع 
وال  التهديــف  وال  كان،  كمــا  وال اللعــب  التهديــف  وال  كان،  كمــا  اللعــب 
يعطــي اإلضافة المطلوبــة للفريق، 

فهل حصل شيء معه؟
السيدة جونيور: ال أعلم يا تاتا، ولكنه 
كمــا تعلم يمــر بظــروف صعبة بعد كمــا تعلم يمــر بظــروف صعبة بعد 
قضيــة عقــده معكم، وال تنســى أن قضيــة عقــده معكم، وال تنســى أن 
حبيبتــه قد تركته منــذ فترة قصيرة حبيبتــه قد تركته منــذ فترة قصيرة 
وهــو متأثر عاطفيا، إنه يحادثني كل 

ليلة وهو يبكي!!
تاتا: ولكــن هذا ال يجوز يا ســيدتي، 

نحن بحاجة إليه كثيرا مع الفريق.نحن بحاجة إليه كثيرا مع الفريق.
السيدة جونيور: إنه ال ينام يا سيدي، السيدة جونيور: إنه ال ينام يا سيدي، 
فهــو يخبرني أنه يعاني من كوابيس فهــو يخبرني أنه يعاني من كوابيس 
مخيفة كل يوم بســبب انفصاله عن مخيفة كل يوم بســبب انفصاله عن 
حبيبته، لقــد كانت “بنت حــرام”، ما حبيبته، لقــد كانت “بنت حــرام”، ما 
انفصلت عنه حتى ســارعت لتصاحب 
غيــره، وتغيظه بصورهــا مع حبيبها غيــره، وتغيظه بصورهــا مع حبيبها 

العجوز.العجوز.
تاتــا: وهل ســيبقى على هــذا الحال تاتــا: وهل ســيبقى على هــذا الحال 

طويال؟
الســيدة جونيور: ال أعلم، إني أحاول الســيدة جونيور: ال أعلم، إني أحاول 
أن أقنعه بالزواج، حتى أطمئن عليه، 
هل يوجد لديك “بنــت حالل” نزوجه هل يوجد لديك “بنــت حالل” نزوجه 

إياها ونرتاح جميعا؟
تاتا: يا ســيدتي أنا مــدرب كرة قدم، تاتا: يا ســيدتي أنا مــدرب كرة قدم، 
ولســت “خطابــة “، ولكــن إن كنــِت ولســت “خطابــة “، ولكــن إن كنــِت 
تبحثيــن عــن فتــاة جيــدة لتزويجه، تبحثيــن عــن فتــاة جيــدة لتزويجه، 
بإمكانــك أن تســأليه هــو وليس أنا، 
ولكنني سمعت أن بيرلسكوني يبحث 

عن عريس البنته باربرا، فما رأيك ؟عن عريس البنته باربرا، فما رأيك ؟
السيدة جونيور: ال يا عزيزي، ال تخبره 
بهــذه الفتــاة، إنها فتــاة كل يوم مع بهــذه الفتــاة، إنها فتــاة كل يوم مع 
رجــل، وال أريدها أن تــؤذي صغيري رجــل، وال أريدها أن تــؤذي صغيري 
نيمــار فقلبه الصغيــر ال يحتمل جرح نيمــار فقلبه الصغيــر ال يحتمل جرح 
آخــر، فأنــت تعلم مؤخــرا أنهــا فتاة 
متســلطة لقــد لغت حفــالت البونجا متســلطة لقــد لغت حفــالت البونجا 
بونجــا الخاصــة بغاليانــي، إنها فتاة بونجــا الخاصــة بغاليانــي، إنها فتاة 

مرعبة.مرعبة.
تاتا: معــك حق، إنها أشــبه ما تكون 
بالرجال وليست بفتاة، ال تملك الرحمة بالرجال وليست بفتاة، ال تملك الرحمة 
فــي قلبهــا، إذن علينــا أن نبحث عن 
خطابة لحل هذه المشكلة، لربما نجد خطابة لحل هذه المشكلة، لربما نجد 
فتاة عند أنشــيلوتي فمؤخرا سمعت فتاة عند أنشــيلوتي فمؤخرا سمعت 

أنه قد وجد صديقًا جديدًاأنه قد وجد صديقًا جديدًا البنته!!
فتاة عند أنشــيلوتي فمؤخرا سمعت 

أنه قد وجد صديقًا جديدًا البنته!!
فتاة عند أنشــيلوتي فمؤخرا سمعت فتاة عند أنشــيلوتي فمؤخرا سمعت 

أنه قد وجد صديقًا جديدًا البنته!!
فتاة عند أنشــيلوتي فمؤخرا سمعت 

وّجــه االتحــاد الفلســطيني لكــرة القدم، 
الشــكر لنــادي برشــلونة اإلســباني على 
بادرته اإلنســانية تجاه أطفــال قرية كفر 
صور بالضفــة الغربية. وأهدى برشــلونة 
عشر كرات مزينة بألوانه الحمراء والزرقاء 
إلــى مجموعة من األطفال الفلســطينيين 
بالقريــة القريبة من مدينــة طولكرم في 
بــادرة تضامــن معهم، بعــد معرفة قصة 
ضيــاع كــرة كان يلعب بهــا مجموعة من 
االطفال بعد أن تجاوزت جدارًا عازًال أقامته 
القوات اإلسرائيلية، وعجزوا عن استردادها 
بسبب االسالك الشــائكة. وأرسل األطفال 
برقية لألمم المتحدة عبر مواقع التواصل 
االجتماعي تطالب المنظمــة بإعادة الكرة 
لهم. وســاهمت الصحفيــة الكتالونية “أنا 
ألبا” في إيصال الرســالة لمســئولي نادي 
برشــلونة الــذي كلــف الصحفيــة بتوزيع 
هداياه على األطفال، وهو ما حدث بالفعل 
اإلثنيــن الماضــي بعــد نحو شــهرين من 

انتشار الخبر.
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مــن  كثيــرًا  اقتــرب  أن  بعــد 
االحتفاظ بلقب الدوري األلماني 
لكرة القدم، تفّرغ بايرن ميونيخ 
القياســية.  األرقــام  لتحطيــم 
فالفوز األخير على شــالكة 1/5 
في البوندسليجا يعد ال15 على 
التوالي لفريق المدرب جوسيب 
بالتالــي  فحّطــم  غوارديــوال، 
التوالي لفريق المدرب جوسيب 
بالتالــي  فحّطــم  غوارديــوال، 
التوالي لفريق المدرب جوسيب 

الرقم القياســي مــن حيث عدد 
االنتصارات المتتالية في موسم 

واحد (14) والذي حققه الموسم 
الماضي.

كما حطم بايرن الرقم القياسي 
من حيث عــدد النقاط (65) بعد 
23 مرحلة على انطالق الموسم 
الذي يمكن ان يحســم لقبه في 
نهايــة آذار/مارس الحالي (انجاز 
قياســي اخــر) وقبــل 6 مراحل 

على الختام.
كما عزز البافاري رقمه القياسي 

من حيث عدد المباريات المتتالية 
مــن دون هزيمة (48 مبــاراة)، 
وعادل ايضًا الرقم القياسي من 
حيث عــدد االنتصارات المتتالية 
بالمجمــل وليــس في موســم 
واحــد وقــدره 15 مباراة ســجله 
السادسة  المرحلة  بنفســه بين 
عشرة من موسم 2005-2004 
والمرحلة السادســة من موسم 

.2006-2005
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بعد تســجيله الهــدف األول في 
المباراة التي فاز فيها برشــلونة 
على الميريا 4-1، أصبح التشيلي 
اليكسس سانشيز هداف الدوري 
االســباني في عام 2014، حيث 
رفع عــدد أهدافــه إلــى ثمانية 
خالل ثمانــي جوالت خاضها هذا 

العام.
ويأتي بعد سانشيز نجم برشلونة 
ليونيل ميسي الذي سجل سبعة 
مباريــات  ســبع  خــالل  اهــداف 
مشتركًا مع كريم بنزيمة مهاجم 
مباريــات  ســبع  خــالل  اهــداف 
مشتركًا مع كريم بنزيمة مهاجم 
مباريــات  ســبع  خــالل  اهــداف 

ريال مدريد الذي وبعد تســجيله 
هدفــًا فــي ديربــي مدريــد في 
ريال مدريد الذي وبعد تســجيله 
هدفــًا فــي ديربــي مدريــد في 
ريال مدريد الذي وبعد تســجيله 

مرمى كورتوا اصبــح بجعبته 7 
اهداف في المركز الثاني.
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بعــد أن ظل اســمه يتردد كأحــد أبرز 
الراحليــن عــن صفــوف ريــال مدريد 
في اآلونــة األخيرة، بســبب غيابه عن 
التهديف، عاد الفرنســي كريم بنزيمة 
ليظهر قدراته الحقيقيــة مؤخرًا، حتى 
التهديف، عاد الفرنســي كريم بنزيمة 
ليظهر قدراته الحقيقيــة مؤخرًا، حتى 
التهديف، عاد الفرنســي كريم بنزيمة 

بــات أول هدافــي الملكي في موســم 
2014 برصيد 7 اهداف كان آخرها في 
مبــاراة الديربي أمام أتليتكــو مدريد، 
في المباراة التــي انتهت بالتعادل 2/2 
وافتتــح خاللهــا كريــم تســجيل أول 
األهداف بعد مرور دقيقتين و14 ثانية، 
وهو أســرع هدف للملكي في الموسم 
الحالي. كذلك فإن كريم بنزيمة، وبهذا 
الهدف السريع، فّك النحس الذي الزمه 
الحالي. كذلك فإن كريم بنزيمة، وبهذا 
الهدف السريع، فّك النحس الذي الزمه 
الحالي. كذلك فإن كريم بنزيمة، وبهذا 

فــي مواجهــة حــارس مرمــى أتلتيكو 
مدريــد، البلجيكي تيبــو كورتوا، الذي 
عجز عن الوصول إلى شــباكه في آخر 
6 مواجهــات جمعــت قطبــي العاصمة 

مدريد.
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كســر مانشســتر ســيتي، مقولة “الثالثة 
ثابتة”، بتتويجه بلقب كأس رابطة األندية 
اإلنجليزية المحترفة لكرة القدم، من ثاني 
مباراة نهائية يخوضهــا على التوالي في 
البطولة، وذلك بعد فوزه على ســندرالند 
1/3 في نهائي بطولة الموســم الحالي.. 
وكان سيتي خسر نهائي الموسم الماضي 
أمام ويجان بهدف نظيف، لكّنه تمكن من 
تعويض خيبتــه، بفضل ثالثية ســجلها 
اإليفواري توريه والفرنسي سمير نصري 
واإلســباني خيســوس نافاس قلبــوا بها 
تخلف السيتزن بهدف ســجله لسندرالند 

اإليطالي فابيو بوريني.
واللقب هو الثالث لمانشســتر سيتي في 
المســابقة بعد عامي 1970 و1976، كما 
هــو اللقب األول لمانشســتر ســيتي هذا 
الموســم تحــت قيــادة مدربه التشــيلي 

مانويل بيلغريني.
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أعلــن قلــب دفــاع برشــلونة اإلســباني، 
كارليس بويول (35 عاما) نيته الرحيل عن 

الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.
وكان قائد برشلونة اإلسباني وقلب دفاعه 
قــد دعــا الصحفييــن إلى مؤتمــر صحفي 
الثالثاء دون أن يكشــف عن الســبب، فيما 
كانت تشير التكهنات إلى إمكانية أن يعلن 
اعتزاله لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

ومــن المعــروف أن بويول، الذي ســيكمل 
الشــهر المقبــل 36 عامــا، لم يشــارك مع 
برشــلونة في الليجا خالل الموسم الحالي 
ســوى فــي خمــس مباريــات، كان آخرها 
أمام ألميريا أول أمس األحد وســجل خاللها 

هدفا.



تصفح الرياضية عبر.. الموقع االلكتروني
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