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برسا وريال كالسيكو تلهب ٣ أسباب 
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أخبار×أخبار

راية وصّفارة

محمد الشيخ خليل
حكم دولي نصائح للحكام

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

مستشار قانوني

بكر التركماني

هيئة استشاريةرئيس مجلس اإلدارة

محمد العمصي  - د. نادر حالوة  نعمان عمر إشتيوي

مدير التحرير

عوني فروانةعاهد عوني فروانةعاهد عوني فروانة

مستشار التسويق 

محمد خالد أبو جياب

جريدة

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

مستشار إداري 

سليمان حسن الديراوي
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يندهــش البعض من الجماهير الكرويــة عندما يدرك أن أهم 
ركائز لعبة كرة القدم "كالالعب – والكرة، والصافرة التي تعتبر 
أهم وسيلة اتصال للحكم مع الالعبين، قد يعتبروا من العوامل 
الخارجية فــي بعض الحاالت والتي وضحها القانون وفســرها 
للحكم معناها، حســب النص في المــادة "3" من القانون وهو 
(أي شخص لم يشــر إليه في قائمة الفريق كالعب أو بديل أو 
إداري يعتبر عامل خارجي ونفس الحال بالنســبة لالعب الذي 
يتم طرده)، ومنح الحكم الصالحية الكاملة في كيفية التعامل 
معهم إذا دخل أحدهم الملعب ولم يكن له تداخل مباشــر في 
اللعب فيجب على الحكم االستمرار في اللعب وعند أول إيقاف 
يقوم بإبعاده من الملعب أو المناطق المحيطة به، إما إذا تداخل 
باللعب وكان له تأثير فيجب على الحكم إيقاف اللعب وإخراجه 

من الملعب ويستأنف المباراة بإسقاط الكرة مكان توقفها. 
هناك عوامل خارجية طارئــة كالمطر عندما يؤثر على اللعب 
وعدم ســير الكرة وتكون أرضية الملعــب غير صالحة وخطرة 
على الالعبين وكذلك شــدة الريــاح والعواصف إن كانت تعيق 
حركة الالعبين والكرة فيجب على الحكم إيقاف اللعب، وإن لم 
يســتكمل يكتب في تقريره األسباب التي أدت لذلك، وبالمثل 

انقطاع التيار الكهربائي أثناء اللعب ولم يتم إصالحه.
ووضــح القانون رأيه فــي الصافرة التي تعتبر وســيلة اتصال 
للحكــم عندما يكون لها تأثير مباشــر على إيقاف اللعب بدون 
أمــر مــن الحكم فأكد فــي المادة "5" حســب النــص ( إذا قام 
احد المشــجعين بإطالق صافرة واعتبرها الحكم إنها تداخلت 
باللعــب وقام الالعب بالتقــاط الكرة بيديــه متوقعا أن اللعب 
قــد تم إيقافــه) فيجب على الحكم أن يوقف اللعب ويســتأنف 
بإســقاط الكرة في المكان الذي كانت فيه عند إيقاف المباراة ، 
وحتــى ال يندهش البعض إن حدث هذا داخل منطقة الجزاء أو 

أي مكان بالملعب .
ووضــح القانون بأن الالعب أو البديل الذي يتم طرده وإخراجه 
من الملعــب والمناطق المحيطة به  أنــه يعامل مثل العوامل 
الخارجية، فإن تّدخل مرة ثانية وعاد لدخول الملعب يتم إخراجه 
ويكتب الحكم في تقريره بعد انتهاء المباراة، وكذلك إن دخلت 
كرة إضافية الملعب وإن لم تتداخل في اللعب مباشرة يستأنف 
اللعب وإخراجها عند أول توقف، أما إذا كان لها تأثير على اللعب 
فيجب على الحكم إيقاف اللعب وإخراجها ويســتأنف بإســقاط 
الكرة. مالحظة: "إذا كان اإلسقاط بداخل منطقة المرمى يجب 
على  الحكم  أن يسقط الكرة على خط منطقة المرمى الموازي 

لخط المرمى".

غزة- الرياضية
أكد نعيم الســويركي المدير الفني للفريق االول باتحاد الشجاعية أن مباراة فريقه 
القادمــة في دوري غزة الممتاز أمام فريق شــباب جباليــا تعتبر مفصلية في تاريخ 
النــادي، وال يوجــد بديل غير الفوز بها نظــرا لوضعية الفريــق الصعبة في جدول 

الترتيب.
وأعرب الســويركي عن أمله أن يؤدي العبو فريقه بنفــس الروح والثقة التي لعبوا 
بها مباراتهم أمام فريق الجمعية االســالمية ضمن مباريات كأس غزة، والتي صعد 

الفريق فيها إلى المربع الذهبي.
وناشد السويركي جماهير الشجاعية التي عانت طوال الدوري مع الفريق أن تواصل 
تشــجيعها له في هذه المباراة الحاســمة، وعدم الضغط عليهم أو اســتعجال الفوز 

ومساندة الالعبين حتى آخر دقيقة من المباراة.
الجدير ذكره أن مباراة فريقي اتحاد الشجاعية وشباب جباليا من المقرر اقامتها يوم 
اإلثنين القادم على ملعب اليرموك ضمن مباريات الجولة قبل األخيرة من الدوري، 
حيث يحتل اتحاد الشــجاعية المركز 11 برصيد 18 نقطة، فيما يتقدم عليه شباب 

جباليا بنقطة واحدة فقط.
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الرياضية/ مصطفى جبر 

احتفلت محافظة رفح عصر اإلثنين  بتكريم “35” شخصية رياضية 

في المحافظة عرفانا بالجميل وتقديرا للدور الريادي التي قاموا به 

من خدمة للرياضة الفلسطينية  منذ فترة ما قبل عام 1976 حتى 
يومنا هذا.

وحضــر الحفــل العديــد مــن الشــخصيات الرياضيــة واالعتبارية 

والسياسية يتقدمهم النائب اشرف جمعة عضو المجلس التشريعي 

الفلسطيني وعيسى النشار مستشار رئيس الوزراء اسماعيل هنية 

ومحمد النحــال القيادي في فتح واحمد يوســف القيادي في حركة 

حماس الي جانب القيادات الرياضية اســعد المجدالوي نائب رئيس 

اللجنة االولمبية الفلسطينية وإبراهيم ابو سليم نائب رئيس اتحاد 

الكرة وعبد الســالم هنية رئيس مؤسســة امواج الرياضية وحشد 

كبير من ورؤساء االندية الغزية.. 

وشــهد الحفــل العديــد من العــروض الفنيــة والشــعبية وتكريم 

الشــخصيات الرياضية في المحافظة وهم: درويش الحولي وعلى 

مهــدي وحمــاد حمــاد وزهير عــدوان وزكي جــودة ومحمد رشــيد 

البوجي ومحمــد أبو حطب واحمد أبو الخير ويعقوب الهور وحســن 

أبو شــمالة ومحمود عبد الرازق ومحمد أبو شبيكة وسعيد البيومي 

ومحمد الفي وغازي غريب وعمر ابو زيد ومحمد ســبيكة وحســين 

صبح ومحمد نجيب أبو نحلة وسيف الدين المسلمي وجمعة عطية 

وتوفيق عبد العزيز الدرجي وجميل أبو الســعيد وســليمان أبو جزر 

وياســين بهلول وعزات جمعة وعبد اهللا أبــو خاطر وعلي أبو حمدة 

واحمد صالح واحمد أبو هاشم ومحمد صالح قشطة وجميل اللداوي 
ومنصور زنون ونصر الخراز.
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غزة- الرياضية
فرض فريق خدمات خان يونس لكرة السلة 
لقاء فاصال مع فريــق خدمات المغازي بعد 
فوزه عليه في اللقاء الثاني بنتيجة 73-78 
ضمــن مباريات “البــالي أوف” لدوري جوال 

السلوي في المحافظات الجنوبية.
وكان المغــازي قد فــاز باللقــاء األول، مما 
يعني اقامة اللقاء الفاصل والذي من المقرر 
أن يتم مســاء غد الخميس على صالة سعد 
صايل مــن أجل تحديد الفريق الصاعد الى 

المباراة النهائية للدوري. وكان فريق خدمات 
البريج قد وصل الى المبــاراة النهائية بعد 
فــوزه على فريــق غزة الرياضي األســبوع 
الماضي في لقاءين متتاليين، لينتظر الفائز 

من المغازي وخان يونس.

كرة السلة 
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غزة- الرياضية
حصل اإلعالمي الرياضي الُصحافي 
أحمد خليل المشهراوي على شهادة 
الماجستير من كلية اآلداب والعلوم 
اإلنســانية في قســم اللغة العربية 
بجامعــة األزهــر بغــزه عــن بحثه 
المعنــون “علــي عبد الواحــد وافي 
وجهوده في البحث اللغوي- دراســة 

وصفية تحليلية”.
مــن  المناقشــة  لجنــة  وتشــكلت 

األساتذة الدكاترة عبد اهللا إسماعيل 
أســتاذ اللغــة العربيــة فــي جامعة 
األزهر وأحد علماء اللغة العربية في 
فلســطين رئيسًا ومشــرفًا، وفوزي 
األزهر وأحد علماء اللغة العربية في 
فلســطين رئيسًا ومشــرفًا، وفوزي 
األزهر وأحد علماء اللغة العربية في 

أبو فياض أســتاذ اللغة العربية في 
الجامعة اإلســالمية مناقشًا خارجيًا، 
أبو فياض أســتاذ اللغة العربية في 
الجامعة اإلســالمية مناقشًا خارجيًا، 
أبو فياض أســتاذ اللغة العربية في 

وصادق عبد اهللا أبو ســليمان أستاذ 
اللغــة العربيــة في جامعــة االزهر 
وعضو المجمع العربي للغة العربية 

في مصر مناقشًا داخليًا.
وعضو المجمع العربي للغة العربية 

في مصر مناقشًا داخليًا.
وعضو المجمع العربي للغة العربية 
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الرياضية- خيري أبو زايد
أصبح صوت المعلق الرياضي الشهير (حفيظ دراجي) يصدح في مالعبنا المحلية 
الكرويــة فــي دوري الدرجتيــن الممتازة واألولــى، وعلى الرغم مــن أن الدراجي 
صاحب الصوت الجهور يعمل بشــكل رسمي مع قنوات “بي إن سبورت” القطرية 
المتخصصة إال أنه يتحفنا مع كل هدف يسجل في مالعبنا المحلية عبر أثير اذاعة 

أمواج المميزة بإطالق العنان لحنجرته القوية بـ “جوووووووووووووول”. 
وهذا الشــيء كان ال بــد أن نتوقف عنده حالنا في ذلك حال الســواد األعظم من 
جمهورنــا الــذواق الذي تغص بــه مدرجات مالعبنــا المحلية والتــي أثبنت جلها 
علــى دور إذاعــة أمواج الرياضيــة وكل من يقف خلف هذه المؤسســة االعالمية 
الرائــدة خاصة عندما تكــون هناك لقاءات تجري فــي آن واحد، فأصبح جمهورنا 
في المدرجات وكذلك عشــاق اللعبــة المتواجدين في أماكــن عملهم ومنازلهم 
وسياراتهم ال يستغنون عن إذاعة أمواج لمتابعة أحداث مباريات دورينا أوال بأول 
عــالوة على تميز هذه االذاعة في نقل معظم الدوريــات األوربية الهامة وكذلك 
األفريقية واآلســيوية والعربية إضافة إلــى البرامج الرياضية واإلخبارية المنوعة 

والشاملة محليا ودوليا. 
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غزة- الرياضية
تأهل فريقا شــباب الظاهرية وهــالل القدس إلى 
المبــاراة النهائية لكأس فلســطين في المحافظات 
الشــمالية. جاء ذلك عقب اكتساح فريق الظاهرية 
لفريق ثقافي طولكرم بســتة أهداف مقابل هدف 
في مبــاراة العودة التي جمعتهما على ســتاد دورا، 
سجل أهداف الظاهرية مصطفى أبو رحال ويحيى 

الســباخي (هدفان) وفادي زيدان واسالم الزيناتي 
ومحمد صالح، فيما سجل محمد عواد هدف الثقافي 
الوحيــد، وكان الظاهرية قد فاز إيابا بأربعة أهداف 

نظيفة.
من جهة أخــرى جاء تأهل الهالل المقدســي عقب 
تعادله ســلبيا مع مركز بالطــة على ملعب فيصل 

الحسيني مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف نظيف.
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كأس الضفة

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)

30 12 زة الرياضيغزة الرياضيغزة الرياضي األهلي الفلسطيني 1
22 23 خدمات النصيرات الهالل    2
28 22 خدمات رفح خدمات الشاطيء 3
19 18 شباب جباليا  اتحاد الشجاعية  4
37 36 شباب رفح 5 اتحاد خان يونس
34 27 الجمعية االسالمية شباب خان يونس  6

دوري الدرجة األولى (محلي)

22 25 الزيتون بيت حانون األهلي 7
19 24 خدمات جباليا القادسية 8
17 40 المشتل خدمات خان يونس 9
26 20 خدمات المغازي جمعية الصالح 10
21 23 بيت الهيا  أهلي النصيرات 11

الدوري االسباني
66 70 ريال مدريد برشلونة 12
28 25 تافيختافيختافي اتلتيك بلباو 13
67 19 ريال بيتيس اتلتيكو مدريد 14
45 36 فالنسيا فياريال  15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو الفريق الذي هبط من الدوري الممتاز لهذا الموسم؟���������������
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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عيسى محمود النمس - رفح
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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
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راية وصّفارة

محمد الشيخ خليل
حكم دولي نصائح للحكام

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

مستشار قانوني

بكر التركماني

هيئة استشاريةرئيس مجلس اإلدارة

محمد العمصي  - د. نادر حالوة  نعمان عمر إشتيوي

مدير التحرير

عوني فروانةعاهد عوني فروانةعاهد عوني فروانة

مستشار التسويق 

محمد خالد أبو جياب

جريدة

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

مستشار إداري 

سليمان حسن الديراوي
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يندهــش البعض من الجماهير الكرويــة عندما يدرك أن أهم 
ركائز لعبة كرة القدم "كالالعب – والكرة، والصافرة التي تعتبر 
أهم وسيلة اتصال للحكم مع الالعبين، قد يعتبروا من العوامل 
الخارجية فــي بعض الحاالت والتي وضحها القانون وفســرها 
للحكم معناها، حســب النص في المــادة "3" من القانون وهو 
(أي شخص لم يشــر إليه في قائمة الفريق كالعب أو بديل أو 
إداري يعتبر عامل خارجي ونفس الحال بالنســبة لالعب الذي 
يتم طرده)، ومنح الحكم الصالحية الكاملة في كيفية التعامل 
معهم إذا دخل أحدهم الملعب ولم يكن له تداخل مباشــر في 
اللعب فيجب على الحكم االستمرار في اللعب وعند أول إيقاف 
يقوم بإبعاده من الملعب أو المناطق المحيطة به، إما إذا تداخل 
باللعب وكان له تأثير فيجب على الحكم إيقاف اللعب وإخراجه 

من الملعب ويستأنف المباراة بإسقاط الكرة مكان توقفها. 
هناك عوامل خارجية طارئــة كالمطر عندما يؤثر على اللعب 
وعدم ســير الكرة وتكون أرضية الملعــب غير صالحة وخطرة 
على الالعبين وكذلك شــدة الريــاح والعواصف إن كانت تعيق 
حركة الالعبين والكرة فيجب على الحكم إيقاف اللعب، وإن لم 
يســتكمل يكتب في تقريره األسباب التي أدت لذلك، وبالمثل 

انقطاع التيار الكهربائي أثناء اللعب ولم يتم إصالحه.
ووضــح القانون رأيه فــي الصافرة التي تعتبر وســيلة اتصال 
للحكــم عندما يكون لها تأثير مباشــر على إيقاف اللعب بدون 
أمــر مــن الحكم فأكد فــي المادة "5" حســب النــص ( إذا قام 
احد المشــجعين بإطالق صافرة واعتبرها الحكم إنها تداخلت 
باللعــب وقام الالعب بالتقــاط الكرة بيديــه متوقعا أن اللعب 
قــد تم إيقافــه) فيجب على الحكم أن يوقف اللعب ويســتأنف 
بإســقاط الكرة في المكان الذي كانت فيه عند إيقاف المباراة ، 
وحتــى ال يندهش البعض إن حدث هذا داخل منطقة الجزاء أو 

أي مكان بالملعب .
ووضــح القانون بأن الالعب أو البديل الذي يتم طرده وإخراجه 
من الملعــب والمناطق المحيطة به  أنــه يعامل مثل العوامل 
الخارجية، فإن تّدخل مرة ثانية وعاد لدخول الملعب يتم إخراجه 
ويكتب الحكم في تقريره بعد انتهاء المباراة، وكذلك إن دخلت 
كرة إضافية الملعب وإن لم تتداخل في اللعب مباشرة يستأنف 
اللعب وإخراجها عند أول توقف، أما إذا كان لها تأثير على اللعب 
فيجب على الحكم إيقاف اللعب وإخراجها ويســتأنف بإســقاط 
الكرة. مالحظة: "إذا كان اإلسقاط بداخل منطقة المرمى يجب 
على  الحكم  أن يسقط الكرة على خط منطقة المرمى الموازي 

لخط المرمى".

غزة- الرياضية
أكد نعيم الســويركي المدير الفني للفريق االول باتحاد الشجاعية أن مباراة فريقه 
القادمــة في دوري غزة الممتاز أمام فريق شــباب جباليــا تعتبر مفصلية في تاريخ 
النــادي، وال يوجــد بديل غير الفوز بها نظــرا لوضعية الفريــق الصعبة في جدول 

الترتيب.
وأعرب الســويركي عن أمله أن يؤدي العبو فريقه بنفــس الروح والثقة التي لعبوا 
بها مباراتهم أمام فريق الجمعية االســالمية ضمن مباريات كأس غزة، والتي صعد 

الفريق فيها إلى المربع الذهبي.
وناشد السويركي جماهير الشجاعية التي عانت طوال الدوري مع الفريق أن تواصل 
تشــجيعها له في هذه المباراة الحاســمة، وعدم الضغط عليهم أو اســتعجال الفوز 

ومساندة الالعبين حتى آخر دقيقة من المباراة.
الجدير ذكره أن مباراة فريقي اتحاد الشجاعية وشباب جباليا من المقرر اقامتها يوم 
اإلثنين القادم على ملعب اليرموك ضمن مباريات الجولة قبل األخيرة من الدوري، 
حيث يحتل اتحاد الشــجاعية المركز 11 برصيد 18 نقطة، فيما يتقدم عليه شباب 

جباليا بنقطة واحدة فقط.
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الرياضية/ مصطفى جبر 

احتفلت محافظة رفح عصر اإلثنين  بتكريم “35” شخصية رياضية 

في المحافظة عرفانا بالجميل وتقديرا للدور الريادي التي قاموا به 

من خدمة للرياضة الفلسطينية  منذ فترة ما قبل عام 1976 حتى 
يومنا هذا.

وحضــر الحفــل العديــد مــن الشــخصيات الرياضيــة واالعتبارية 

والسياسية يتقدمهم النائب اشرف جمعة عضو المجلس التشريعي 

الفلسطيني وعيسى النشار مستشار رئيس الوزراء اسماعيل هنية 

ومحمد النحــال القيادي في فتح واحمد يوســف القيادي في حركة 

حماس الي جانب القيادات الرياضية اســعد المجدالوي نائب رئيس 

اللجنة االولمبية الفلسطينية وإبراهيم ابو سليم نائب رئيس اتحاد 

الكرة وعبد الســالم هنية رئيس مؤسســة امواج الرياضية وحشد 

كبير من ورؤساء االندية الغزية.. 

وشــهد الحفــل العديــد من العــروض الفنيــة والشــعبية وتكريم 

الشــخصيات الرياضية في المحافظة وهم: درويش الحولي وعلى 

مهــدي وحمــاد حمــاد وزهير عــدوان وزكي جــودة ومحمد رشــيد 

البوجي ومحمــد أبو حطب واحمد أبو الخير ويعقوب الهور وحســن 

أبو شــمالة ومحمود عبد الرازق ومحمد أبو شبيكة وسعيد البيومي 

ومحمد الفي وغازي غريب وعمر ابو زيد ومحمد ســبيكة وحســين 

صبح ومحمد نجيب أبو نحلة وسيف الدين المسلمي وجمعة عطية 

وتوفيق عبد العزيز الدرجي وجميل أبو الســعيد وســليمان أبو جزر 

وياســين بهلول وعزات جمعة وعبد اهللا أبــو خاطر وعلي أبو حمدة 

واحمد صالح واحمد أبو هاشم ومحمد صالح قشطة وجميل اللداوي 
ومنصور زنون ونصر الخراز.
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غزة- الرياضية
فرض فريق خدمات خان يونس لكرة السلة 
لقاء فاصال مع فريــق خدمات المغازي بعد 
فوزه عليه في اللقاء الثاني بنتيجة 73-78 
ضمــن مباريات “البــالي أوف” لدوري جوال 

السلوي في المحافظات الجنوبية.
وكان المغــازي قد فــاز باللقــاء األول، مما 
يعني اقامة اللقاء الفاصل والذي من المقرر 
أن يتم مســاء غد الخميس على صالة سعد 
صايل مــن أجل تحديد الفريق الصاعد الى 

المباراة النهائية للدوري. وكان فريق خدمات 
البريج قد وصل الى المبــاراة النهائية بعد 
فــوزه على فريــق غزة الرياضي األســبوع 
الماضي في لقاءين متتاليين، لينتظر الفائز 

من المغازي وخان يونس.

كرة السلة 
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غزة- الرياضية
حصل اإلعالمي الرياضي الُصحافي 
أحمد خليل المشهراوي على شهادة 
الماجستير من كلية اآلداب والعلوم 
اإلنســانية في قســم اللغة العربية 
بجامعــة األزهــر بغــزه عــن بحثه 
المعنــون “علــي عبد الواحــد وافي 
وجهوده في البحث اللغوي- دراســة 

وصفية تحليلية”.
مــن  المناقشــة  لجنــة  وتشــكلت 

األساتذة الدكاترة عبد اهللا إسماعيل 
أســتاذ اللغــة العربيــة فــي جامعة 
األزهر وأحد علماء اللغة العربية في 
فلســطين رئيسًا ومشــرفًا، وفوزي 
األزهر وأحد علماء اللغة العربية في 
فلســطين رئيسًا ومشــرفًا، وفوزي 
األزهر وأحد علماء اللغة العربية في 

أبو فياض أســتاذ اللغة العربية في 
الجامعة اإلســالمية مناقشًا خارجيًا، 
أبو فياض أســتاذ اللغة العربية في 
الجامعة اإلســالمية مناقشًا خارجيًا، 
أبو فياض أســتاذ اللغة العربية في 

وصادق عبد اهللا أبو ســليمان أستاذ 
اللغــة العربيــة في جامعــة االزهر 
وعضو المجمع العربي للغة العربية 

في مصر مناقشًا داخليًا.
وعضو المجمع العربي للغة العربية 

في مصر مناقشًا داخليًا.
وعضو المجمع العربي للغة العربية 
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الرياضية- خيري أبو زايد
أصبح صوت المعلق الرياضي الشهير (حفيظ دراجي) يصدح في مالعبنا المحلية 
الكرويــة فــي دوري الدرجتيــن الممتازة واألولــى، وعلى الرغم مــن أن الدراجي 
صاحب الصوت الجهور يعمل بشــكل رسمي مع قنوات “بي إن سبورت” القطرية 
المتخصصة إال أنه يتحفنا مع كل هدف يسجل في مالعبنا المحلية عبر أثير اذاعة 

أمواج المميزة بإطالق العنان لحنجرته القوية بـ “جوووووووووووووول”. 
وهذا الشــيء كان ال بــد أن نتوقف عنده حالنا في ذلك حال الســواد األعظم من 
جمهورنــا الــذواق الذي تغص بــه مدرجات مالعبنــا المحلية والتــي أثبنت جلها 
علــى دور إذاعــة أمواج الرياضيــة وكل من يقف خلف هذه المؤسســة االعالمية 
الرائــدة خاصة عندما تكــون هناك لقاءات تجري فــي آن واحد، فأصبح جمهورنا 
في المدرجات وكذلك عشــاق اللعبــة المتواجدين في أماكــن عملهم ومنازلهم 
وسياراتهم ال يستغنون عن إذاعة أمواج لمتابعة أحداث مباريات دورينا أوال بأول 
عــالوة على تميز هذه االذاعة في نقل معظم الدوريــات األوربية الهامة وكذلك 
األفريقية واآلســيوية والعربية إضافة إلــى البرامج الرياضية واإلخبارية المنوعة 

والشاملة محليا ودوليا. 
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غزة- الرياضية
تأهل فريقا شــباب الظاهرية وهــالل القدس إلى 
المبــاراة النهائية لكأس فلســطين في المحافظات 
الشــمالية. جاء ذلك عقب اكتساح فريق الظاهرية 
لفريق ثقافي طولكرم بســتة أهداف مقابل هدف 
في مبــاراة العودة التي جمعتهما على ســتاد دورا، 
سجل أهداف الظاهرية مصطفى أبو رحال ويحيى 

الســباخي (هدفان) وفادي زيدان واسالم الزيناتي 
ومحمد صالح، فيما سجل محمد عواد هدف الثقافي 
الوحيــد، وكان الظاهرية قد فاز إيابا بأربعة أهداف 

نظيفة.
من جهة أخــرى جاء تأهل الهالل المقدســي عقب 
تعادله ســلبيا مع مركز بالطــة على ملعب فيصل 

الحسيني مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف نظيف.
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كأس الضفة

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)

30 12 زة الرياضيغزة الرياضيغزة الرياضي األهلي الفلسطيني 1
22 23 خدمات النصيرات الهالل    2
28 22 خدمات رفح خدمات الشاطيء 3
19 18 شباب جباليا  اتحاد الشجاعية  4
37 36 شباب رفح 5 اتحاد خان يونس
34 27 الجمعية االسالمية شباب خان يونس  6

دوري الدرجة األولى (محلي)

22 25 الزيتون بيت حانون األهلي 7
19 24 خدمات جباليا القادسية 8
17 40 المشتل خدمات خان يونس 9
26 20 خدمات المغازي جمعية الصالح 10
21 23 بيت الهيا  أهلي النصيرات 11

الدوري االسباني
66 70 ريال مدريد برشلونة 12
28 25 تافيختافيختافي اتلتيك بلباو 13
67 19 ريال بيتيس اتلتيكو مدريد 14
45 36 فالنسيا فياريال  15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو الفريق الذي هبط من الدوري الممتاز لهذا الموسم؟���������������
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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عيسى محمود النمس - رفح
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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
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غزة- الرياضية
للمنتخــب  االنضمــام  حلــم  أن  شــك  ال 
الوطنــي يراود جميــع الالعبين في الدوري 
الفلسطيني سواء في المحافظات الشمالية 
أو الجنوبيــة، إال أن االختيــارات التــي تتم 
من جانــب الجهاز الفنــي للمنتخب تصدم 
الكثيرين منهم، ألنهم يعتبرونها في كثير 
من األحيان مجحفة بحقهم، بل وصل األمر 
من بعض المتابعين الى اعتبارها بوابة من 
أجل احتراف بعض الالعبين في دوري جوال 
للمحترفين، كما حدث مع الالعبين األربعة 
الذين تم اختيارهم قبل بطولة غرب آسيا، 
وهــم حســام وادي وعيد العــكاوي ومحمد 
الديــري وجهاد عبــد العال والذيــن ذهبوا 
إلى المحافظات الشــمالية ولم يتمكنوا من 
االلتحاق بصفــوف المنتخــب وانضموا الى 
بعض الفــرق هناك، والغريــب انه لم يتم 
استدعاء أي العب منهم لمعسكر المنتخب 
القادم، ليتــم اختيار أربعة جدد بدال منهم، 
لتثار العديد من االسئلة حول هذا الموضوع 

من جديد.

قتل الطموح
أحد الالعبين الذي رفض الكشف عن اسمه 
قال بأن عدم اختياره للمنتخب رغم شهادة 
العديد من المدربين والمتابعين له بأحقيته 
فــي االنضمــام ســبب لــه االحبــاط وقتل 
الطموح، ألن أي العب يتمنى ارتداء قميص 

منتخب وطنه.
وتساءل الالعب كيف سيؤدي في المباريات 
القادمــة بــكل قــوة وهــو وصل الــى قمة 
مســتواه ولــم يتــم اختيــاره، مضيفــا أنه 
يتمنى أن تكون االختيارات وفق مســتويات 

الالعبين وليس مراكزهم.

مصير مماثل
مــن جانبه قــال اإلعالمي الرياضي ياســر 
الحواجــري أنه فوجئ باختيار أربعة العبين 
فقط من غزة لالنضمام لمعسكر المنتخب 
الوطني، مشــيرا الى أنه في المرة السابقة 
تم اســتدعاء حســام وادي وعيــد العكاوي 
ومحمــد الديري وجهاد عبد العال ولكن أين 

هم من المنتخب اآلن.
وأضاف الحواجري أن هناك العديد 
من النجوم الواعدة في غزة والتي 
تنتظر بشــغف كبير االنضمام الى 
المنتخــب الوطنــي، متســائال عن 
الطريقة التي يتم من خاللها اختيار 
الالعبين من غزة لصفوف المنتخب 
وهل أصبح المنتخــب بوابة النتقال 
الالعبين للعب في دوري المحترفين 

كما حدث في المرة السابقة؟.

الطريقة المثلى
بدوره أكــد خالد كويــك المدير الفني 
السابق لشباب رفح أن طريقة االختيار 
المثلى لالعبي المنتخب من محافظات 
غــزة يجــب أن تكــون من خــالل اقامة 
معســكر مغلق لعــدد 20 العبــا مميزا 
بقيادة المدرب المســاعد صائب جندية 
ويختــار المميزيــن من بينهــم ومن ثم 
يتم الحاقهم بمعسكر المنتخب األساسي 

حتى يكونوا تحت نظر المدير الفني.
وأضاف كويك لـــ “الرياضيــة” أن طريقة 
االختيار على أساس نقص بعض المراكز 
لــدى المديــر الفنــي ليقــوم بتعويضهــا 
مــن غزة غيــر مناســبة، ألنه يوجــد لدينا 
دوري متواصل ويضم عــددا من الالعبين 

المميزين في كافة المراكز.

انضمام للمحترفين
وأرجــع كويك الجــدل الذي يثــار دائما حول 
طريقــة اختيــار الالعبين من غــزة إلى عدم 

قــدوم المدير الفنــي للمنتخــب الوطني جمال 
محمــود الى غزة، ألنــه صاحب القــرار النهائي 
فــي عملية االختيــار، ومن األفضل أن يشــاهد 

الالعبين على أرض الملعب.
وأشار كويك إلى أن الالعبين الذين وقع االختيار 
عليهــم إذا ما وصلوا الى المحافظات الشــمالية 
فإنهــم بالتأكيــد ســينضمون لعدد مــن فرق 
دوري المحترفيــن، مردفا أن هذا ســيكون في 
مصلحة الالعب وكذلك المنتخب، ألنه سيكون 
تحت نظــر المدير الفنــي، معربا عــن أمله أال 
يكون مصيرهم مثل الالعبين السابقين الذين 

التحقوا بدوري المحترفين ولم يتم اختيارهم.

ظاهرة صحية
وختم كويــك حديثه بالتأكيد أن احتراف العبي 
غــزة فــي دوري المحترفيــن ظاهــرة صحية 
ألن ذلــك سيكســبهم المزيــد مــن الخبــرات 
واالحتكاك مع مســتويات قويــة وبالتالي تزيد 
فرصة انضمامهم للمنتخب، ألن المدير الفني 
لــن يســتطيع الحكم علــى العب مــن تدريب 
أو تدريبيــن بل من خالل مشــاهدته في عدة 

مباريات.
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بحّس الصحافي، الموهوب 
والُمرهف، طرح الزميل أحمد 

العلي، سؤاًال على المدير الفني 
والُمرهف، طرح الزميل أحمد 

العلي، سؤاًال على المدير الفني 
والُمرهف، طرح الزميل أحمد 

لمنتخب الكرة الوطني، جمال 
محمود قوامه: كيف تجد إمكانيات 

وقدرات الالعبين على الصعيد 
البدني، ال سيما وأن دوري جوال 
للمحترفين شارف على محطته 

النهائية ولم يبق أمامه سوى 
ثالث محطات فحسب، علمًا أن 

النهائية ولم يبق أمامه سوى 
ثالث محطات فحسب، علمًا أن 

النهائية ولم يبق أمامه سوى 

الزميل أحمد العلي سبق وأن طرح 
نفس السؤال، ولكن عندما كان 

الدوري في محطته السابعة، وقد 
بنى سؤاله الثاني على األول كي 

ُيبين الفرق بين واقع الالعبين 
البدني عندما كان الدوري في 

بداياته، وحتى موعد اسدال 
ستائره.

رد المدير الفني كان واضحًا 
وحاسمًا وهو أن الجانب البدني 

رد المدير الفني كان واضحًا 
وحاسمًا وهو أن الجانب البدني 

رد المدير الفني كان واضحًا 

ليس بمستوى الطموح، أي دون 
المطلوب، ما يستوجب معسكرين 

تدريبيين، األول لرفع وتائر 
اللياقة البدنية باعتبارها األبرز 
واألهم في المنافسة بتصفيات 

سوف تفرز منتخبًا واحدًا سيتأهل 
واألهم في المنافسة بتصفيات 

سوف تفرز منتخبًا واحدًا سيتأهل 
واألهم في المنافسة بتصفيات 

الى نهائيات امم آسيا 2015 
في استراليا، والمقصود، هنا، 

بالتصفيات كأس التحدي، المقرر 
في شهر أيار المقبل في جزر 

المالديف، في حين سيتم تكريس 
المعسكر التدريبي الثاني، من 

اجل االنسجام ورفع الجانب 
المهاري والخططي.

االستخالص، الذي استقر عليه 
جمال محمود ال ُيرضي طموحنا، 
خصوصًا وأننا كنا نحسب، حتى 

جمال محمود ال ُيرضي طموحنا، 
خصوصًا وأننا كنا نحسب، حتى 

جمال محمود ال ُيرضي طموحنا، 

عهد قريب، أن دوري جوال 
للمحترفين كفيل بتجهيز العبين 

ال ينقصهم شيء سوى حقنهم 
بالخطط التكتيكية، وتعزيز 
عنصر االنسجام، ألن الشق 

البدني ُيفترض أن يكون حاضرًا، 
عنصر االنسجام، ألن الشق 

البدني ُيفترض أن يكون حاضرًا، 
عنصر االنسجام، ألن الشق 

وبقوة، بعد واحد وعشرين أسبوعًا 
البدني ُيفترض أن يكون حاضرًا، 

وبقوة، بعد واحد وعشرين أسبوعًا 
البدني ُيفترض أن يكون حاضرًا، 

هي عمر الدوري المديد.
السؤال الذي يطرح نفسه، اآلن، 

ما العمل؟ وكيف يمكن معالجة 
هذه القصور، غير البسيطة؟ 

فنحن ال نريد أن ُيعرقل التواضع 
في عنصر اللياقة البدنية على 

الهدف األسمى واألكبر والمتمثل 
باالنضمام إلى كبار آسيا عبر 

بوابة كأس التحدي.
لقد سبق وكتبت، غير مرة، وقلت 

أن دور المدير الفني لمنتخب 
الكرة األول ُيفترض أن يتجاوز 
التدريب بحيث يطال اللقاءات 
الدورية مع مدربي الفرق، من 

أجل تبصيرهم بكل ما من شأنه 
أن يساهم في اصابة االنتصارات 

المفضية، حتمًا، إلى االنجازات.
أن يساهم في اصابة االنتصارات 

المفضية، حتمًا، إلى االنجازات.
أن يساهم في اصابة االنتصارات 

newsaqa@hotmail.com



الرياضية- مصطفى جبر
 عدسة أشرف نصر 

أكمل فريــق خدمات رفح عقد الفــرق األربعة 
المتأهلة للدور قبل النهائي بعدما حقق فوزا غاليا 
وثمينا على حساب شباب رفح بهدف نظيف سجله 
الالعب ســعيد السباخي في الدقيقة “28”، وفشل 
الشباب في تعديل النتيجة في ظل صمود الخدمات 
لنهايــة المباراة التي شــهدت تفوقا للخدمات في 
الشــوط األول وللشباب في الشوط الثاني.  وبهذا 
الفــوز يقابــل خدمات رفح فريق الهــالل في دور 
“4” في مواجهة قويــة بين الفريقين مع أفضلية 

بــكل روح رياضية علــى التأهل، كما قــام بقيادة 
العبي الخدمات لتحية جمهور الشــباب في صورة 
حضارية تــدل على الــروح الرياضيــة والكاريزما 
العالية التي يمتلكها الالعب الكبير إيهاب أبو جزر 

الذي ال يمكن وصفه باقل من “كابيتانو رفح”.

رؤية فنية.. كيف تأهل الخدمات
تأهل الخدمات بهدف وحيد في الدقيقة “28” وهو 
التأهل الثانــي في البطولة مــن الوقت األصلي، 
نقاط فنية عديدة أعطت الفريق أفضلية للتأهل:

هــدف مثالي: اســتطاع الخدمات تســجيل هدف 
المباراة الوحيد في وقت مثالي، إذ جاء هذا الهدف 
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“4” في مواجهة قويــة بين الفريقين مع أفضلية 
المباراة الوحيد في وقت مثالي، إذ جاء هذا الهدف 
بعــد دقائق مــن أفضلية الفريــق والتي ترجمها  “4” في مواجهة قويــة بين الفريقين مع أفضلية 

نســبية لخدمــات رفــح المتفرغ لبطولــة الكأس 
والمتأهل بفوز معنوي وثمين على حساب شباب 
رفــح بعد “10” ســنوات من تفــوق الزعيم عليه 
في المواجهات المباشــرة، حيث كان الفوز األخير 
للخدمات في عــام”2004” بثالثية مقابل هدف. 
صحيفة الرياضية رصدت كواليس هذه المباراة 
وتفاصيلهــا المثيرة قبل وأثناء وبعــد اللقاء من 
الجوانب الفنيــة والمعنوية والتكتيكيــة، وردود 

األفعال بعد تأهل خدمات رفح.

“ايد وحدة”
طغت أجواء المنافســة الشريفة على الفريقين 
في هذه المباراة التي شهدت عدة فعاليات بين 
الجمهورين تمهيدا لمباراة نظيفة خالية من أي 
شوائب تعكر متعة الديربي، حيث قامت رابطتا 
الناديين والالعبين بالتصافح وتحية الجماهير 
ورفــع يافطــات تؤكد على عمــق العالقة بين 

أبناء المحافظة.

دعم على الورق 
في ســيناريو متكرر في مباراة الديربي وقفت 
الجماهير العاشــقة لكرة القدم على المباني، 
وتســلق األطفال األســالك المحيطة للملعب، 
فيمــا ظــل البعــض بعيــدا وغير قــادر على 
الدخــول إلــى الملعب مع اكتظــاظ المدرجات 
المتواضعــة بالجماهير التــي زحفت من كل 

أنحاء المحافظة.
هــذه الجماهير العاشــقة مــن كال الفريقين 
والتــي تتجــه للمالعــب مــن أجــل التفريــغ 
عــن كبتهــا فــي ظــل االوضــاع المعيشــية 
واالقتصادية الصعبة والحصار الغاشــم على 
قطــاع غزة، يظلمها ملعب رفــح الذي يفتقر 
ألماكن وافية للجماهير والتــي طالبت مرارا 

بإصالح الملعب الذي دمرته 
منذ  االسرائيلية  الطائرات 
حرب “2008”، والغريب في 
ذلك ان ملعب رفح رصد له 
مبلغ “80” الف دوالر لإلنارة 

ألــف دوالر إلعــادة  و”250” 
ترميــم المــدرج الجنوبــي، و 

الزالت الجماهير تعاني.

حلم سامر 

يتحقق
حلــم  تحقــق 
ســامر  الطفل 

نجل  جــودة 

عب  لال ا
الســابق  والمــدرب 
لخدمات رفح بشير 
بفوز خدمات  جودة 
رفح بهــدف وحيد، 
وقال المدرب جودة 

ســامر  نجلــه  “إن 
أخبــره صبــاح يــوم 

المبــاراة أنه حلم في 
بهدف  الخدمــات  فوز 

وأشار  السباخي،  سعيد 
إلــى أنه وعــده في حال 

تحقيــق 

الحلم مكافئته بمبلــغ “100” دوالر، وفور نهاية 
المباراة وســط فرحــة جماهير الخدمات كســب 
ســامر الرهــان مــع والــده وتحقق حلمــه بفوز 

الخدمات.

رقصة األفعى
فاجأ الالعب أحمد البهــداري صمام أمان دفاع 
الخدمات الجماهيــر الخضراء برقصة األفعى 
عقــب نهايــة اللقــاء والذي شــهد فرحة 
هستيرية بين الالعبين والجماهير التي 
انتظــرت هذا الفوز لســنوات عشــرة 
ماضيــة، واشــعل البهــدارى الملقب 
بـــ “عكيــرم” مدرجــات الخدمــات 
فــي هــذه الرقصة فوق شــباك 

الملعب. 

“كابيتانو” المدينة
أثبت الالعب إيهاب أبو جزر كابتن فريق 
شباب رفح أنه “كابيتانو” المدينة للدور 
الكبير الذي يلعبه في توجيه الجماهير 
والالعبين داخل أرضية الملعب نحو 
اللعب النظيف والتشجيع الحضاري، 
الفلســطيني  المنتخــب  فالعــب 
السابق ظهر في مباراة الديربي 

بشخصية الكابيتانو الرفحي.
وتوجــه أبــو جــزر إلــى العبي 
خدمــات رفــح عقــب اللقــاء 

وهنأهــم 

بعــد دقائق مــن أفضلية الفريــق والتي ترجمها 
الســباخي بهدف فــي مرمي الشــباب من نقطة 
الجــزاء. تصاعد األداء: تصاعــد أداء خدمات رفح 
بعد الهدف، حيث اكتســب الفريــق روحا معنوية 
عالية وبدأ بإرباك حسابات الشباب الذي غاب عن 

مستواه الحقيقي تماما في هذا الشوط.
اللعب الطولي: أجبــرت ظروف االصابات خدمات 
رفح على االعتماد علــى اللعب الطولي األمامي 
وعــدم االعتمــاد على األطراف، حيــث كان هذه 

النقطة الفنية نقطة ايجابية للخدمات.
صحوة الشــباب: شــهد الشــوط الثانــي صحوة 
وأفضليــة واضحــة لشــباب رفح الذي عــاد إلي 
المباراة ولكنه واجه صمــودا من دفاع الخدمات 
وتألق من قبل حارســه. عدم استغالل الفرص: 
لم يستغل الشــباب الفرصة المتاحة له من 
الكرات الثابتة من علي مشــارف منقطة 
الجــزاء والكــرات الركنيــة والتي تعتبر 
أبرز ســالح للزعيــم، إذ تعــدت الكرات 
أكثر من”10” فشل الفريق في ترجمتها 

ألهداف مع خطوة بعضها.
الضغــط النفســي: ظهــر جليا علــى العبي 
الشــباب الضغط النفســي الكبير الملقي على 
عاتقهم فالفريق لعب مبــاراة قوية في اآلونة 
األخيرة بدءا بالرياضي والخدمات والشــجاعية، 
والعودة للعب مع الخدمات في الكأس وانتظار 
المبــاراة الحاســمة في الــدوري أمــام االتحاد 
األســبوع المقبــل، وهــي عوامل من شــأنها 
أن ترهــق الالعبيــن بدنيــا وذهنيــا وخاصة 
أن الفريــق أراح صمام أمــان الفريق عبد اهللا 

سالمة لتجنب الورقة الصفراء الثالثة.
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تقارير

بهــدووء

أمجد الضابوس 
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الرياضية- كتب سفيان صيام
أيام قليلــة تفصلنا عن لقاء اإلثارة  والحســم 
الــذي يجمــع بين ثــوار شــباب جباليــا ورجال 
المنطــار اتحــاد الشــجاعية، وتتجلــى أهمية 
اللقاء في كونه حاســما بشــكل كبير جدا، مع 
مراعاة أن فوز شــباب جباليا _الذي يتقدم عن 
الشــجاعية بنقطة واحدة_ في هــذه المباراة 
ســيبقيه فــي الدرجــة الممتــازة  دون النظر 
لنتائج األســبوع األخير حيث سيصبح الفارق 
لصالحه أربــع نقاط كاملة لــن تكفي مباراة 
واحدة لتعويضهــا، بينما فوز الشــجاعية لن 
يمنحها األمان للبقاء، و ســنكون أمام أسبوع 

أخير من نار.
 يبــدو فريق الشــجاعية العريــق في موقف 

ال يحســد عليــه مطلقــا، ومــكان غريب في 
جــدول الترتيــب، ولعلي ال أتذكــر يوما كان 
فيه الشــجاعية يعاني من أجــل البقاء بهذه 

الصورة.  
ومــن ناحية أخرى يظهر فريق شــباب جباليا 
بثوب اإلصــرار والعزيمة من أجل إثبات حقه 

في التواجد بين صفوف الكبار. 
والطموح هنا مشروع سواء إلنقاذ تاريخ فريق 
كبير مثل الشجاعية أو إلثبات الذات واألحقية 
بالنسبة لشباب جباليا، ولكن علينا جميعا أن 
نضــع نصب أعيننا عددا مــن االعتبارات من 

أجل الخروج بهذه المباراة لبر لألمان: 
-  علينا أن ندرك أن هذا التنافس مهما بلغت 
شــدته وقوته فهو في إطار تنافس شــريف 

بين فريقين فلســطينيين فــي بطولة لكرة 
القدم، فلن تنتهي الدنيا بانتهائها، وال عالقة 
ليــوم القيامة بنهاية مباراة فــي كرة القدم، 
وإنمــا هي جولــة في إطار بطولــة تقام كل 
عــام، ومن ال يحالفه التوفيق هذا الموســم، 

فقد يحالفه الموسم القادم. 
-  ينبغــي إبعاد شــبح التعصــب القاتل عن 
أجواء المباراة ســواء في ما قبلها وأثنائها وما 
بعدها، وعلى الجماهير أن تتحلى بالتشجيع 
الرياضي المثالي، فمن حق المشجع تشجيع 
فريقــه، ولكن في إطار االحترام وعدم تجاوز 

القواعد األخالقية.
-  يجب علي اتحاد كرة القدم أن يسند تنظيم 
المباراة ألكثر طواقمه خبــرة ودراية وحكمة 

وحزما، وأن يسند تحكيمها لطاقم مميز جدا 
قادر على الخروج بها لبر األمان. 

-  ينبغــي علــى األمــن أن يدرك حساســية 
المبــاراة وأن يوفر من القوات ما يكفل حفظ 
األمن بشــكل كامــل أثناء المبــاراة وبعدها، 

ومن الحكمة ما يخرج بها لبر األمان. 
-  علــى اإلعــالم أن يبتعد فــي تغطيته عن 
عناصر التســخين التــي قد تأتــي بنتائج ال 
تحمد عقباها، ونحن جميعــا ندرك حال كرة 
القــدم لدينا، وربما عشــنا وقائــع يندى لها 

الجبين. 
وفي الختام نستذكر تضحيات الثوار في معبر 
المنطار في بداية انتفاضة األحرار فال تجعلوا 

من مباراة في كرة القدم وصمة للعار!!  
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الرياضية- سلطان عدوان
حافظ الترجي علــى قمة دوري جوال 
للمحترفين مع انتهاء منافسات الجولة 
التاسعة عشرة، في حين ابتعد شباب 
الخليل عن المنافســة وغرد إسالمي 
قلقيلية خارج الســرب مودعــًا دوري 
الخليل عن المنافســة وغرد إسالمي 
قلقيلية خارج الســرب مودعــًا دوري 
الخليل عن المنافســة وغرد إسالمي 

الكبــار، ووضعت الشــباك في جعبتها  
“281” هدفًا.

الكبــار، ووضعت الشــباك في جعبتها  
“281” هدفًا.

الكبــار، ووضعت الشــباك في جعبتها  

الترجي يقترب
عــاد ترجــي واد النيــص إلــى ســكة 
االســالمي  واكتســح  االنتصــارات 
بخماســية ثقيلــة جعلتــه يبتعد في 
الصــدارة برصيــد 39 نقطــة وبفارق 
5 نقــاط عن شــباب الخضر الذي قفز 
للمركز الثاني بعد تفوقه على البيرة.

وتقــدم الظاهريــة للمركــز الثالــث 
برصيد 34 نقطة مســتفيدًا من فوزه 
وتقــدم الظاهريــة للمركــز الثالــث 
برصيد 34 نقطة مســتفيدًا من فوزه 
وتقــدم الظاهريــة للمركــز الثالــث 

على الثقافــي بثالثة أهــداف مقابل 
هدف وحيــد، في حين تراجع شــباب 
الخليل للمركز الرابع بعد أن خسر من 
هالل القدس بهدف نظيف أبعده عن 

المنافسة.

األمعري يعزز موقعه
وحافــظ جبــل المكبــر علــى مركزه 
الخامــس برصيد 29 نقطــة بتعادله 
مع األهلي بهدف لكل فريق، في حين 
اســتقرت الكتيبة الحمراء في المركز 

السابع برصيد 25 نقطة.
واســتقر بالطة في المركز الســادس 
برصيــد 26 نقطة رغم خســارته من 

األمعري بثالثية نظيفة، بينما استفاد 
األخير وعزز موقعه في المركز الثامن 
برصيــد 24 نقطة، مــا يعني إمكانية 

تقدمه أكثر على الالئحة.

الهالل يصحح المسار
وصوب هالل القدس أوضاعه واستعاد 
الثقــة وتقدم للمركز التاســع برصيد 
22 بعــد فــوزه الثميــن على شــباب 
الخليــل، وبالتأكيــد ســيبحث الفريق 
عن المزيد من االنتصارات الســتعادة 
هيبته والتقدم نحــو األمام، في حين 
تراجع ثقافي طولكرم للمركز العاشر 
برصيــد 20 نقطة بعد خســارته من 
الظاهرية، وبــات قريبًا مــن منطقة 

الخطر. 

اإلسالمي يغادر
خســارة البيــرة مــن الخضــر وضعت 
مســمارًا جديــدًا في نعــش بقائه مع 
الكبار بعد أن اســتقر في المركز قبل 
األخيــر برصيــد 14 نقطــة، بفارق 6 
نقــاط عن العنابي، مــا يعني تواجده 
فــي دوري األضواء مرهــون بتحقيق 

نتائج ايجابية وتعثر العنابي.
وكتــب ترجــي واد النيــص ســطور 
النهايــة لبقاء إســالمي قلقيلية الذي 
رفض مغادرة المركــز األخير برصيد 
10 نقــاط لــم تشــفع لــه وجعلتــه 
يغــادر مقاعد الكبار مجبــرًا، رغم أنه 
10 نقــاط لــم تشــفع لــه وجعلتــه 
يغــادر مقاعد الكبار مجبــرًا، رغم أنه 
10 نقــاط لــم تشــفع لــه وجعلتــه 

قدم عروضــًا مقنعة خــالل الجوالت 
يغــادر مقاعد الكبار مجبــرًا، رغم أنه 
قدم عروضــًا مقنعة خــالل الجوالت 
يغــادر مقاعد الكبار مجبــرًا، رغم أنه 

الماضية.
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كان فريقه متأخرًا بالنتيجة، والمباراة 
بيتية أمام جمهــوره، الصراخ والعويل 
يمــآلن المكان، عند كل كــرة لفريقه 
أو الخصــم، وعنــد كل صفــارة لحكم 
اللقاء.. يصرخ من أعماق قلبه متسائًال 
أو الخصــم، وعنــد كل صفــارة لحكم 
اللقاء.. يصرخ من أعماق قلبه متسائًال 
أو الخصــم، وعنــد كل صفــارة لحكم 

متهكمــًا: أهذه رمية تمــاس يا حكم، 
اللقاء.. يصرخ من أعماق قلبه متسائًال 
متهكمــًا: أهذه رمية تمــاس يا حكم، 
اللقاء.. يصرخ من أعماق قلبه متسائًال 

وهــذه فاول، أين أنــت أيها الحكم من 
تنفيــذ الضربــات والرميــات للفريــق 
الخصــم.. ويتعالــى صراخه: احســب 
هــذه الدقائق، انظر ماذا يفعل حارس 
المرمى، إنه ُيمثِّل أيها الحكم، إحسب 
هــذه الدقائق، انظر ماذا يفعل حارس 
المرمى، إنه ُيمثِّل أيها الحكم، إحسب 
هــذه الدقائق، انظر ماذا يفعل حارس 

الدقائــق، ويختمهــا مخاطبــًا الحكام 
المرمى، إنه ُيمثِّل أيها الحكم، إحسب 
الدقائــق، ويختمهــا مخاطبــًا الحكام 
المرمى، إنه ُيمثِّل أيها الحكم، إحسب 

وخــارج  الملعــب  فــي  ومســئوليهم 
الملعــب: من أين أتيتــم واللعنة على 

من منحكم الصفارة!
وفجأة ينقلب المشــهد، ولكن يســتمر 
الصراخ والنحيب، يتعادل فريق الصارخ 
بهدف في وقــت قاتل، يهلل ويركض 
من شــدة الفرحة ال من شدة الغضب، 
الجميع يتطاير فرحًا، في الدكة وعلى 
المدرجات، ولكّنه وحده، ينتبه إلى أمر 
الجميع يتطاير فرحًا، في الدكة وعلى 
المدرجات، ولكّنه وحده، ينتبه إلى أمر 
الجميع يتطاير فرحًا، في الدكة وعلى 

خطير للغايــة، لم يخطــر، حتى على 
بال المدير الفني، سرعان ما يستفيق 
من حالته الهستيرية، ليعاود الصراخ، 
وهــذه المرة، ليســت في وجه الســيد 
الحكم، وال فــي وجه العبي المنافس، 
وال أي أحــد مــن الملعونيــن الضالين 
المضليــن، العامليــن فــي المنظومة 
الكروية، بــل في وجه حــارس مرمى 
فريقه، يطالبه باالنتباه واالستماع إلى 
آخــر التعليمات، ما هــي: اقتل اللعب، 
اّدِع اإلصابة، وخذ وقتًا للتنفيذ إلضاعة 
آخــر التعليمات، ما هــي: اقتل اللعب، 
اّدِع اإلصابة، وخذ وقتًا للتنفيذ إلضاعة 
آخــر التعليمات، ما هــي: اقتل اللعب، 

الوقت، لم يبق ســوى دقائق معدودة، 
إنها َتقل وَتقل. انتهى الوقت األصلي، 
الحكم يعلن أربع دقائق وقت محتسب 
بــدل ضائع، يبهت ويتســاءل: من أين 
أتــى كل هذا الوقت أيهــا الحكم، إنها 
المؤامــرة، طبعــًا المؤامــرة.. انتهــى 
أتــى كل هذا الوقت أيهــا الحكم، إنها 
المؤامــرة، طبعــًا المؤامــرة.. انتهــى 
أتــى كل هذا الوقت أيهــا الحكم، إنها 

الوقت، وأطلق الحكــم صفارته معلنًا 
تعادل الفريقين، لتفشل المؤامرة ثم 

ينتهي الصراخ!!
هذا مشهد في مباراة واحدة، وما تحمله 
مباريات أخرى، ربما يكون أدهى وأّمر.. 
مشهد يعبر بصدق، عن سجايا وطبائع 
كثيرين، من الذين يتحكمون بمصاير 
فرقنــا المحلية، فــال نســتغرب لماذا 
بعــد كل جولة تنافســية فــي دورينا، 
أصبح األمر التالي لها مباشرة، انتظار 
العقوبات والغرامات الصادرة عن لجنة 
االنضباط، في حين ال تجد مثيًال لذلك 

في أقوى الدوريات العالمية.
ألبي األســود بيــٌت معبٌر من الشــعر 

في أقوى الدوريات العالمية.
ألبي األســود بيــٌت معبٌر من الشــعر 

في أقوى الدوريات العالمية.

يقول “ال تنه عن خلق وتأتي مثله عاٌر 
عليــك إذا فعلت عظيم”.. ونظن أن ما 
فعله الصارخ إيــاه، هو تناقض واضح 
بيــن األقوال واألفعــال، وتعبير صارخ 
د مشهدًا  عن ازدواجية المواقف، وُيجسِّ
بيــن األقوال واألفعــال، وتعبير صارخ 
د مشهدًا  عن ازدواجية المواقف، وُيجسِّ
بيــن األقوال واألفعــال، وتعبير صارخ 

حيًا لسلوك العار. ويكفينا قوله تعالى: 
“يا أيهــا الذين آمنوا لــم تقولون ما ال 
تفعلون، َكُبَر مقتــًا عند اهللا أن تقولوا 
“يا أيهــا الذين آمنوا لــم تقولون ما ال 
تفعلون، َكُبَر مقتــًا عند اهللا أن تقولوا 
“يا أيهــا الذين آمنوا لــم تقولون ما ال 

ما ال تفعلون”.. عسى أن تسود أخالق 
الصــدق واألمانة والرجولــة، بدًال من 

حفالت الصراخ والنحيب!!



الرياضية- مصطفى جبر
 عدسة أشرف نصر 

أكمل فريــق خدمات رفح عقد الفــرق األربعة 
المتأهلة للدور قبل النهائي بعدما حقق فوزا غاليا 
وثمينا على حساب شباب رفح بهدف نظيف سجله 
الالعب ســعيد السباخي في الدقيقة “28”، وفشل 
الشباب في تعديل النتيجة في ظل صمود الخدمات 
لنهايــة المباراة التي شــهدت تفوقا للخدمات في 
الشــوط األول وللشباب في الشوط الثاني.  وبهذا 
الفــوز يقابــل خدمات رفح فريق الهــالل في دور 
“4” في مواجهة قويــة بين الفريقين مع أفضلية 

بــكل روح رياضية علــى التأهل، كما قــام بقيادة 
العبي الخدمات لتحية جمهور الشــباب في صورة 
حضارية تــدل على الــروح الرياضيــة والكاريزما 
العالية التي يمتلكها الالعب الكبير إيهاب أبو جزر 

الذي ال يمكن وصفه باقل من “كابيتانو رفح”.

رؤية فنية.. كيف تأهل الخدمات
تأهل الخدمات بهدف وحيد في الدقيقة “28” وهو 
التأهل الثانــي في البطولة مــن الوقت األصلي، 
نقاط فنية عديدة أعطت الفريق أفضلية للتأهل:

هــدف مثالي: اســتطاع الخدمات تســجيل هدف 
المباراة الوحيد في وقت مثالي، إذ جاء هذا الهدف 
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“4” في مواجهة قويــة بين الفريقين مع أفضلية 
المباراة الوحيد في وقت مثالي، إذ جاء هذا الهدف 
بعــد دقائق مــن أفضلية الفريــق والتي ترجمها  “4” في مواجهة قويــة بين الفريقين مع أفضلية 

نســبية لخدمــات رفــح المتفرغ لبطولــة الكأس 
والمتأهل بفوز معنوي وثمين على حساب شباب 
رفــح بعد “10” ســنوات من تفــوق الزعيم عليه 
في المواجهات المباشــرة، حيث كان الفوز األخير 
للخدمات في عــام”2004” بثالثية مقابل هدف. 
صحيفة الرياضية رصدت كواليس هذه المباراة 
وتفاصيلهــا المثيرة قبل وأثناء وبعــد اللقاء من 
الجوانب الفنيــة والمعنوية والتكتيكيــة، وردود 

األفعال بعد تأهل خدمات رفح.

“ايد وحدة”
طغت أجواء المنافســة الشريفة على الفريقين 
في هذه المباراة التي شهدت عدة فعاليات بين 
الجمهورين تمهيدا لمباراة نظيفة خالية من أي 
شوائب تعكر متعة الديربي، حيث قامت رابطتا 
الناديين والالعبين بالتصافح وتحية الجماهير 
ورفــع يافطــات تؤكد على عمــق العالقة بين 

أبناء المحافظة.

دعم على الورق 
في ســيناريو متكرر في مباراة الديربي وقفت 
الجماهير العاشــقة لكرة القدم على المباني، 
وتســلق األطفال األســالك المحيطة للملعب، 
فيمــا ظــل البعــض بعيــدا وغير قــادر على 
الدخــول إلــى الملعب مع اكتظــاظ المدرجات 
المتواضعــة بالجماهير التــي زحفت من كل 

أنحاء المحافظة.
هــذه الجماهير العاشــقة مــن كال الفريقين 
والتــي تتجــه للمالعــب مــن أجــل التفريــغ 
عــن كبتهــا فــي ظــل االوضــاع المعيشــية 
واالقتصادية الصعبة والحصار الغاشــم على 
قطــاع غزة، يظلمها ملعب رفــح الذي يفتقر 
ألماكن وافية للجماهير والتــي طالبت مرارا 

بإصالح الملعب الذي دمرته 
منذ  االسرائيلية  الطائرات 
حرب “2008”، والغريب في 
ذلك ان ملعب رفح رصد له 
مبلغ “80” الف دوالر لإلنارة 

ألــف دوالر إلعــادة  و”250” 
ترميــم المــدرج الجنوبــي، و 

الزالت الجماهير تعاني.

حلم سامر 

يتحقق
حلــم  تحقــق 
ســامر  الطفل 

نجل  جــودة 

عب  لال ا
الســابق  والمــدرب 
لخدمات رفح بشير 
بفوز خدمات  جودة 
رفح بهــدف وحيد، 
وقال المدرب جودة 

ســامر  نجلــه  “إن 
أخبــره صبــاح يــوم 

المبــاراة أنه حلم في 
بهدف  الخدمــات  فوز 

وأشار  السباخي،  سعيد 
إلــى أنه وعــده في حال 

تحقيــق 

الحلم مكافئته بمبلــغ “100” دوالر، وفور نهاية 
المباراة وســط فرحــة جماهير الخدمات كســب 
ســامر الرهــان مــع والــده وتحقق حلمــه بفوز 

الخدمات.

رقصة األفعى
فاجأ الالعب أحمد البهــداري صمام أمان دفاع 
الخدمات الجماهيــر الخضراء برقصة األفعى 
عقــب نهايــة اللقــاء والذي شــهد فرحة 
هستيرية بين الالعبين والجماهير التي 
انتظــرت هذا الفوز لســنوات عشــرة 
ماضيــة، واشــعل البهــدارى الملقب 
بـــ “عكيــرم” مدرجــات الخدمــات 
فــي هــذه الرقصة فوق شــباك 

الملعب. 

“كابيتانو” المدينة
أثبت الالعب إيهاب أبو جزر كابتن فريق 
شباب رفح أنه “كابيتانو” المدينة للدور 
الكبير الذي يلعبه في توجيه الجماهير 
والالعبين داخل أرضية الملعب نحو 
اللعب النظيف والتشجيع الحضاري، 
الفلســطيني  المنتخــب  فالعــب 
السابق ظهر في مباراة الديربي 

بشخصية الكابيتانو الرفحي.
وتوجــه أبــو جــزر إلــى العبي 
خدمــات رفــح عقــب اللقــاء 

وهنأهــم 

بعــد دقائق مــن أفضلية الفريــق والتي ترجمها 
الســباخي بهدف فــي مرمي الشــباب من نقطة 
الجــزاء. تصاعد األداء: تصاعــد أداء خدمات رفح 
بعد الهدف، حيث اكتســب الفريــق روحا معنوية 
عالية وبدأ بإرباك حسابات الشباب الذي غاب عن 

مستواه الحقيقي تماما في هذا الشوط.
اللعب الطولي: أجبــرت ظروف االصابات خدمات 
رفح على االعتماد علــى اللعب الطولي األمامي 
وعــدم االعتمــاد على األطراف، حيــث كان هذه 

النقطة الفنية نقطة ايجابية للخدمات.
صحوة الشــباب: شــهد الشــوط الثانــي صحوة 
وأفضليــة واضحــة لشــباب رفح الذي عــاد إلي 
المباراة ولكنه واجه صمــودا من دفاع الخدمات 
وتألق من قبل حارســه. عدم استغالل الفرص: 
لم يستغل الشــباب الفرصة المتاحة له من 
الكرات الثابتة من علي مشــارف منقطة 
الجــزاء والكــرات الركنيــة والتي تعتبر 
أبرز ســالح للزعيــم، إذ تعــدت الكرات 
أكثر من”10” فشل الفريق في ترجمتها 

ألهداف مع خطوة بعضها.
الضغــط النفســي: ظهــر جليا علــى العبي 
الشــباب الضغط النفســي الكبير الملقي على 
عاتقهم فالفريق لعب مبــاراة قوية في اآلونة 
األخيرة بدءا بالرياضي والخدمات والشــجاعية، 
والعودة للعب مع الخدمات في الكأس وانتظار 
المبــاراة الحاســمة في الــدوري أمــام االتحاد 
األســبوع المقبــل، وهــي عوامل من شــأنها 
أن ترهــق الالعبيــن بدنيــا وذهنيــا وخاصة 
أن الفريــق أراح صمام أمــان الفريق عبد اهللا 

سالمة لتجنب الورقة الصفراء الثالثة.
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بهــدووء

أمجد الضابوس 
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الرياضية- كتب سفيان صيام
أيام قليلــة تفصلنا عن لقاء اإلثارة  والحســم 
الــذي يجمــع بين ثــوار شــباب جباليــا ورجال 
المنطــار اتحــاد الشــجاعية، وتتجلــى أهمية 
اللقاء في كونه حاســما بشــكل كبير جدا، مع 
مراعاة أن فوز شــباب جباليا _الذي يتقدم عن 
الشــجاعية بنقطة واحدة_ في هــذه المباراة 
ســيبقيه فــي الدرجــة الممتــازة  دون النظر 
لنتائج األســبوع األخير حيث سيصبح الفارق 
لصالحه أربــع نقاط كاملة لــن تكفي مباراة 
واحدة لتعويضهــا، بينما فوز الشــجاعية لن 
يمنحها األمان للبقاء، و ســنكون أمام أسبوع 

أخير من نار.
 يبــدو فريق الشــجاعية العريــق في موقف 

ال يحســد عليــه مطلقــا، ومــكان غريب في 
جــدول الترتيــب، ولعلي ال أتذكــر يوما كان 
فيه الشــجاعية يعاني من أجــل البقاء بهذه 

الصورة.  
ومــن ناحية أخرى يظهر فريق شــباب جباليا 
بثوب اإلصــرار والعزيمة من أجل إثبات حقه 

في التواجد بين صفوف الكبار. 
والطموح هنا مشروع سواء إلنقاذ تاريخ فريق 
كبير مثل الشجاعية أو إلثبات الذات واألحقية 
بالنسبة لشباب جباليا، ولكن علينا جميعا أن 
نضــع نصب أعيننا عددا مــن االعتبارات من 

أجل الخروج بهذه المباراة لبر لألمان: 
-  علينا أن ندرك أن هذا التنافس مهما بلغت 
شــدته وقوته فهو في إطار تنافس شــريف 

بين فريقين فلســطينيين فــي بطولة لكرة 
القدم، فلن تنتهي الدنيا بانتهائها، وال عالقة 
ليــوم القيامة بنهاية مباراة فــي كرة القدم، 
وإنمــا هي جولــة في إطار بطولــة تقام كل 
عــام، ومن ال يحالفه التوفيق هذا الموســم، 

فقد يحالفه الموسم القادم. 
-  ينبغــي إبعاد شــبح التعصــب القاتل عن 
أجواء المباراة ســواء في ما قبلها وأثنائها وما 
بعدها، وعلى الجماهير أن تتحلى بالتشجيع 
الرياضي المثالي، فمن حق المشجع تشجيع 
فريقــه، ولكن في إطار االحترام وعدم تجاوز 

القواعد األخالقية.
-  يجب علي اتحاد كرة القدم أن يسند تنظيم 
المباراة ألكثر طواقمه خبــرة ودراية وحكمة 

وحزما، وأن يسند تحكيمها لطاقم مميز جدا 
قادر على الخروج بها لبر األمان. 

-  ينبغــي علــى األمــن أن يدرك حساســية 
المبــاراة وأن يوفر من القوات ما يكفل حفظ 
األمن بشــكل كامــل أثناء المبــاراة وبعدها، 

ومن الحكمة ما يخرج بها لبر األمان. 
-  علــى اإلعــالم أن يبتعد فــي تغطيته عن 
عناصر التســخين التــي قد تأتــي بنتائج ال 
تحمد عقباها، ونحن جميعــا ندرك حال كرة 
القــدم لدينا، وربما عشــنا وقائــع يندى لها 

الجبين. 
وفي الختام نستذكر تضحيات الثوار في معبر 
المنطار في بداية انتفاضة األحرار فال تجعلوا 

من مباراة في كرة القدم وصمة للعار!!  
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الرياضية- سلطان عدوان
حافظ الترجي علــى قمة دوري جوال 
للمحترفين مع انتهاء منافسات الجولة 
التاسعة عشرة، في حين ابتعد شباب 
الخليل عن المنافســة وغرد إسالمي 
قلقيلية خارج الســرب مودعــًا دوري 
الخليل عن المنافســة وغرد إسالمي 
قلقيلية خارج الســرب مودعــًا دوري 
الخليل عن المنافســة وغرد إسالمي 

الكبــار، ووضعت الشــباك في جعبتها  
“281” هدفًا.

الكبــار، ووضعت الشــباك في جعبتها  
“281” هدفًا.

الكبــار، ووضعت الشــباك في جعبتها  

الترجي يقترب
عــاد ترجــي واد النيــص إلــى ســكة 
االســالمي  واكتســح  االنتصــارات 
بخماســية ثقيلــة جعلتــه يبتعد في 
الصــدارة برصيــد 39 نقطــة وبفارق 
5 نقــاط عن شــباب الخضر الذي قفز 
للمركز الثاني بعد تفوقه على البيرة.

وتقــدم الظاهريــة للمركــز الثالــث 
برصيد 34 نقطة مســتفيدًا من فوزه 
وتقــدم الظاهريــة للمركــز الثالــث 
برصيد 34 نقطة مســتفيدًا من فوزه 
وتقــدم الظاهريــة للمركــز الثالــث 

على الثقافــي بثالثة أهــداف مقابل 
هدف وحيــد، في حين تراجع شــباب 
الخليل للمركز الرابع بعد أن خسر من 
هالل القدس بهدف نظيف أبعده عن 

المنافسة.

األمعري يعزز موقعه
وحافــظ جبــل المكبــر علــى مركزه 
الخامــس برصيد 29 نقطــة بتعادله 
مع األهلي بهدف لكل فريق، في حين 
اســتقرت الكتيبة الحمراء في المركز 

السابع برصيد 25 نقطة.
واســتقر بالطة في المركز الســادس 
برصيــد 26 نقطة رغم خســارته من 

األمعري بثالثية نظيفة، بينما استفاد 
األخير وعزز موقعه في المركز الثامن 
برصيــد 24 نقطة، مــا يعني إمكانية 

تقدمه أكثر على الالئحة.

الهالل يصحح المسار
وصوب هالل القدس أوضاعه واستعاد 
الثقــة وتقدم للمركز التاســع برصيد 
22 بعــد فــوزه الثميــن على شــباب 
الخليــل، وبالتأكيــد ســيبحث الفريق 
عن المزيد من االنتصارات الســتعادة 
هيبته والتقدم نحــو األمام، في حين 
تراجع ثقافي طولكرم للمركز العاشر 
برصيــد 20 نقطة بعد خســارته من 
الظاهرية، وبــات قريبًا مــن منطقة 

الخطر. 

اإلسالمي يغادر
خســارة البيــرة مــن الخضــر وضعت 
مســمارًا جديــدًا في نعــش بقائه مع 
الكبار بعد أن اســتقر في المركز قبل 
األخيــر برصيــد 14 نقطــة، بفارق 6 
نقــاط عن العنابي، مــا يعني تواجده 
فــي دوري األضواء مرهــون بتحقيق 

نتائج ايجابية وتعثر العنابي.
وكتــب ترجــي واد النيــص ســطور 
النهايــة لبقاء إســالمي قلقيلية الذي 
رفض مغادرة المركــز األخير برصيد 
10 نقــاط لــم تشــفع لــه وجعلتــه 
يغــادر مقاعد الكبار مجبــرًا، رغم أنه 
10 نقــاط لــم تشــفع لــه وجعلتــه 
يغــادر مقاعد الكبار مجبــرًا، رغم أنه 
10 نقــاط لــم تشــفع لــه وجعلتــه 

قدم عروضــًا مقنعة خــالل الجوالت 
يغــادر مقاعد الكبار مجبــرًا، رغم أنه 
قدم عروضــًا مقنعة خــالل الجوالت 
يغــادر مقاعد الكبار مجبــرًا، رغم أنه 

الماضية.
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كان فريقه متأخرًا بالنتيجة، والمباراة 
بيتية أمام جمهــوره، الصراخ والعويل 
يمــآلن المكان، عند كل كــرة لفريقه 
أو الخصــم، وعنــد كل صفــارة لحكم 
اللقاء.. يصرخ من أعماق قلبه متسائًال 
أو الخصــم، وعنــد كل صفــارة لحكم 
اللقاء.. يصرخ من أعماق قلبه متسائًال 
أو الخصــم، وعنــد كل صفــارة لحكم 

متهكمــًا: أهذه رمية تمــاس يا حكم، 
اللقاء.. يصرخ من أعماق قلبه متسائًال 
متهكمــًا: أهذه رمية تمــاس يا حكم، 
اللقاء.. يصرخ من أعماق قلبه متسائًال 

وهــذه فاول، أين أنــت أيها الحكم من 
تنفيــذ الضربــات والرميــات للفريــق 
الخصــم.. ويتعالــى صراخه: احســب 
هــذه الدقائق، انظر ماذا يفعل حارس 
المرمى، إنه ُيمثِّل أيها الحكم، إحسب 
هــذه الدقائق، انظر ماذا يفعل حارس 
المرمى، إنه ُيمثِّل أيها الحكم، إحسب 
هــذه الدقائق، انظر ماذا يفعل حارس 

الدقائــق، ويختمهــا مخاطبــًا الحكام 
المرمى، إنه ُيمثِّل أيها الحكم، إحسب 
الدقائــق، ويختمهــا مخاطبــًا الحكام 
المرمى، إنه ُيمثِّل أيها الحكم، إحسب 

وخــارج  الملعــب  فــي  ومســئوليهم 
الملعــب: من أين أتيتــم واللعنة على 

من منحكم الصفارة!
وفجأة ينقلب المشــهد، ولكن يســتمر 
الصراخ والنحيب، يتعادل فريق الصارخ 
بهدف في وقــت قاتل، يهلل ويركض 
من شــدة الفرحة ال من شدة الغضب، 
الجميع يتطاير فرحًا، في الدكة وعلى 
المدرجات، ولكّنه وحده، ينتبه إلى أمر 
الجميع يتطاير فرحًا، في الدكة وعلى 
المدرجات، ولكّنه وحده، ينتبه إلى أمر 
الجميع يتطاير فرحًا، في الدكة وعلى 

خطير للغايــة، لم يخطــر، حتى على 
بال المدير الفني، سرعان ما يستفيق 
من حالته الهستيرية، ليعاود الصراخ، 
وهــذه المرة، ليســت في وجه الســيد 
الحكم، وال فــي وجه العبي المنافس، 
وال أي أحــد مــن الملعونيــن الضالين 
المضليــن، العامليــن فــي المنظومة 
الكروية، بــل في وجه حــارس مرمى 
فريقه، يطالبه باالنتباه واالستماع إلى 
آخــر التعليمات، ما هــي: اقتل اللعب، 
اّدِع اإلصابة، وخذ وقتًا للتنفيذ إلضاعة 
آخــر التعليمات، ما هــي: اقتل اللعب، 
اّدِع اإلصابة، وخذ وقتًا للتنفيذ إلضاعة 
آخــر التعليمات، ما هــي: اقتل اللعب، 

الوقت، لم يبق ســوى دقائق معدودة، 
إنها َتقل وَتقل. انتهى الوقت األصلي، 
الحكم يعلن أربع دقائق وقت محتسب 
بــدل ضائع، يبهت ويتســاءل: من أين 
أتــى كل هذا الوقت أيهــا الحكم، إنها 
المؤامــرة، طبعــًا المؤامــرة.. انتهــى 
أتــى كل هذا الوقت أيهــا الحكم، إنها 
المؤامــرة، طبعــًا المؤامــرة.. انتهــى 
أتــى كل هذا الوقت أيهــا الحكم، إنها 

الوقت، وأطلق الحكــم صفارته معلنًا 
تعادل الفريقين، لتفشل المؤامرة ثم 

ينتهي الصراخ!!
هذا مشهد في مباراة واحدة، وما تحمله 
مباريات أخرى، ربما يكون أدهى وأّمر.. 
مشهد يعبر بصدق، عن سجايا وطبائع 
كثيرين، من الذين يتحكمون بمصاير 
فرقنــا المحلية، فــال نســتغرب لماذا 
بعــد كل جولة تنافســية فــي دورينا، 
أصبح األمر التالي لها مباشرة، انتظار 
العقوبات والغرامات الصادرة عن لجنة 
االنضباط، في حين ال تجد مثيًال لذلك 

في أقوى الدوريات العالمية.
ألبي األســود بيــٌت معبٌر من الشــعر 

في أقوى الدوريات العالمية.
ألبي األســود بيــٌت معبٌر من الشــعر 

في أقوى الدوريات العالمية.

يقول “ال تنه عن خلق وتأتي مثله عاٌر 
عليــك إذا فعلت عظيم”.. ونظن أن ما 
فعله الصارخ إيــاه، هو تناقض واضح 
بيــن األقوال واألفعــال، وتعبير صارخ 
د مشهدًا  عن ازدواجية المواقف، وُيجسِّ
بيــن األقوال واألفعــال، وتعبير صارخ 
د مشهدًا  عن ازدواجية المواقف، وُيجسِّ
بيــن األقوال واألفعــال، وتعبير صارخ 

حيًا لسلوك العار. ويكفينا قوله تعالى: 
“يا أيهــا الذين آمنوا لــم تقولون ما ال 
تفعلون، َكُبَر مقتــًا عند اهللا أن تقولوا 
“يا أيهــا الذين آمنوا لــم تقولون ما ال 
تفعلون، َكُبَر مقتــًا عند اهللا أن تقولوا 
“يا أيهــا الذين آمنوا لــم تقولون ما ال 

ما ال تفعلون”.. عسى أن تسود أخالق 
الصــدق واألمانة والرجولــة، بدًال من 

حفالت الصراخ والنحيب!!



األربعاء 18 جمادى األولى  1435هـ   19  مارس  2014  08

الدوري الممتاز

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

شيء غير ذلك. على الجهة المقابلة يمتلك شباب جباليا 
طموح البقاء وروح الشــباب التي يعــول عليها كثير 

مدرب الفريق عماد هاشــم في هــذه المواجهة 
مع االســتعانة ببعــض جماهيــر الفريق في 

هذه المواجهة المصيرية، فالفوز هو شــعار 
الفريقين من أجل البقاء، والتعادل سيخدم 

شــباب جباليــا إذ يبقــى الفريقين على 
وضعهما على سلم الترتيب. 

خدمات الشاطئ- خدمات رفح
يســتضيف خدمات الشــاطئ نظيره 
خدمــات رفح فــي مباراة متوســطة 
المســتوى بين الفريقيــن، إذ يدخل 
الفريقان هذه المواجهة تاركين روح 
المنافســة نظرا البتعادهــم عنها ال 

ســيما خدمات رفح مع بقــاء جولتين 
لنهاية البطولة. ويتطلع كال المدربين 

مــن خــالل هــذه المواجهة لتحســين 
المراكــز وإنهــاء البطولــة بمركــز جيد 

تحضيرا لالستحقاقات المحلية القادمة.

  شباب خان يونس- الجمعية اإلسالمية
 يستضيف شــباب خان يونس على ملعبه فريق 

الجمعية اإلســالمية الباحث عن بصيص من األمل 
والــذي يتمثل بتحقيقه الفوز في هــذه المباراة وتعادل 

شــباب رفح واالتحاد، من أجل انتظار الجولة األخيرة والتي 
يتمنى الفريق أن تتغير المعطيات وأن 
يتســاوى مع باقي الفرق فــي النقاط 
علــى األقــل ولكنــه ســيناريو يتمناه 

الجمعية فقط. 

خدمات النصيرات- الهالل
علــى ملعــب الــدرة يلتقــي خدمــات 
النصيــرات مع الهالل في مبــاراة القفز 
عــن المنطقــة الدافئــة والتي يســعى 
الفريقان للوصول إليهــا واحتالل مركز 
مميز خلــف الكبار، فالهــالل يمر بحالة 
فنية مميزة ونتائج جيدة ال ســيما تأهله 
للــدور “4” مــن بطولة الــكأس واحتالله 

المركز الثامن على سلم الترتيب.
ويتطلــع خدمــات النصيرات علــى تكرار 
الســيناريو المعهود له والذي يتمثل في 

الخصــم  مفاجــأة 
الفــوز  وتحقيــق 
عليــه واللعب على 
التعادل في أســوأ 
وتجنــب  الحــاالت 
الخسارة في أغلب 

األحيان.

شيء غير ذلك. على الجهة المقابلة يمتلك شباب جباليا 
طموح البقاء وروح الشــباب التي يعــول عليها كثير 

مدرب الفريق عماد هاشــم في هــذه المواجهة 
مع االســتعانة ببعــض جماهيــر الفريق في 

هذه المواجهة المصيرية، فالفوز هو شــعار 
الفريقين من أجل البقاء، والتعادل سيخدم 

شــباب جباليــا إذ يبقــى الفريقين على 

يســتضيف خدمات الشــاطئ نظيره 
خدمــات رفح فــي مباراة متوســطة 
المســتوى بين الفريقيــن، إذ يدخل 
الفريقان هذه المواجهة تاركين روح 
المنافســة نظرا البتعادهــم عنها ال 

ســيما خدمات رفح مع بقــاء جولتين 
لنهاية البطولة. ويتطلع كال المدربين 

مــن خــالل هــذه المواجهة لتحســين 
المراكــز وإنهــاء البطولــة بمركــز جيد 

تحضيرا لالستحقاقات المحلية القادمة.

  شباب خان يونس- الجمعية اإلسالمية
 يستضيف شــباب خان يونس على ملعبه فريق 

الجمعية اإلســالمية الباحث عن بصيص من األمل 
والــذي يتمثل بتحقيقه الفوز في هــذه المباراة وتعادل 

شــباب رفح واالتحاد، من أجل انتظار الجولة األخيرة والتي 
يتمنى الفريق أن تتغير المعطيات وأن 
يتســاوى مع باقي الفرق فــي النقاط 
علــى األقــل ولكنــه ســيناريو يتمناه 
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شيء غير ذلك. على الجهة المقابلة يمتلك شباب جباليا 
طموح البقاء وروح الشــباب التي يعــول عليها كثير 
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الفريقين من أجل البقاء، والتعادل سيخدم 

شــباب جباليــا إذ يبقــى الفريقين على 
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علــى ملعــب الــدرة يلتقــي خدمــات 
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الخصــم  مفاجــأة 
الفــوز  وتحقيــق 
عليــه واللعب على 
التعادل في أســوأ 
وتجنــب  الحــاالت 
الخسارة في أغلب 

األحيان.

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

��������������������������

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

وصل قطــار دوري الدرجة الممتــازة للمرحلة 
قبــل األخيــرة والتي ســتحدد بطل النســخة 
الحالية بعد بطولة ســاخنة مــن الجولة األولى 
حتى الجولة قبل األخيرة، والتي ستظهر بشكل 
كبير صاحــب بطاقة الهبــوط الثانيــة للدرجة 
األولى فيما ســتكون باقــي المباريــات األربعة 
بمثابة تحصيل حاصل تســعى من خاللها بعض 
الفرق لنهاية البطولــة بمراكز أفضل من مراكزها 

الحالية.
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الذهبي مــن الكأس في هــذه المباراة التي 

الفريق  الفــوز يحتاج 
فيها وال 
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الرياضية- تحليل مصطفى جبر 
تأهلت فرق الشــجاعية والهالل وخدمات النصيرات 
وخدمات رفح إلــى المربع الذهبي من بطولة “كأس 
غزة” بعد إقصائهم حامل اللقب الجمعية اإلسالمية 
وخدمات الشاطئ والعودة وشباب رفح، وبهذه النتائج 
ســيواجه الشــجاعية فريق خدمات النصيرات، بينما 
يصطدم الهالل بخدمات رفح في مباريات الدور قبل 
النهائــي، وذلك بعد نهاية الجولة األخيرة من بطولة 

الدوري الممتاز.

تجريد اللقب
نجح فريق اتحاد الشــجاعية بالظهور بشــكل مغاير 
في بطولة كأس غزة بعدما جرد الجمعية اإلسالمية 
مــن لقبه وأقصاه مــن البطولة، وبهــذا الفوز ضرب 
الشجاعية عصفورين بحجر واحد، األول التأهل للدور 
“4” من البطولة وفرض نفسه كمنافس قوى عليها، 
والثاني اكتســاب الروح المعنوية التــي كان الفريق 
بأمس الحاجة اليها في هذه الفترة والتي ســتعطيه 
األفضلية فــي لقائــه المصيرى القادم فــي بطولة 

الدوري أمام شباب جباليا.
وســيواجه الشــجاعية في الــدور”4” فريــق خدمات 

النصيرات في مباراة صعبة على الفريقين، اذ يسعى 
كال منهما  للتأهل للمباراة النهائية واالســتفادة من 

بطولة الكأس فى تعويض اخفاق الموسم.

استقرار الهالل
واصل فريق الهالل استقرار مستواه الفني والنتائج 
اإليجابية التي تالزم الفريــق في اآلونة األخيرة في 
بطولتي الــدوري والكأس، حيث حقــق الفريق فوزا 
هاما على خدمات الشــاطئ بضربات الجزاء وفرض 

نفسه وبقوة بين فرق المربع الذهبي.
ويعيــش الفريــق فترة مميــزة نظرا لمركــزه الجيد 
فــي المنطقــة الدافئة على ســلم الترتيــب وتأهله 
لمالقــاة خدمــات رفح في الــدور القــادم، إذ يطمح 
الفريق لتحقيق إنجاز غير مسبوق يسجل في تاريخ 

وصفحات نادي الهالل.

استثمار الفرص
واصــل خدمات النصيرات اســتثمار فرصة ســهولة 
لقاءاتــه فــي بطولة الــكأس، واســتطاع أن يقضى 
على آمال فريق العودة الذي يعتبر مفاجأة البطولة، 
ليتأهــل الفريق عن جدارة واســتحقاق إلــى المربع 

الذهبي بهدف وحيد في المباراة. 
ولم يتح النصيرات أي فرصة للعودة لتحقيق مفاجأة 
جديــدة فى الــكأس واســتطاع تحقيق ذلــك بفارق 
اإلمكانيات بين العبي الفريق والتي صبت في صالح 

خدمات النصيرات.
وسيواجه النصيرات فريق اتحاد الشجاعية  في الدور 
القادم، إذ يمتلــك كال الفريقين نفس الحظوظ في 

التأهل للمباراة النهائية.

أرقام
فــرق: تأهلــت “3” فرق مــن ضربات الجــزاء، بينما 
نجح خدمات النصيرات في التأهل وحيدا من الوقت 

األصلي للمباراة.
أهــداف: شــهد الدور “8” مــن البطولة تســجيل “5” 

أهداف، “4” منها في مباراة الهالل والشاطئ.
حالة طرد: شــهد هذا الدور حالة طرد وحيدة سجلت 

باسم العب الهالل خيرى مهدى.

مباراتا دور األربعة
اتحاد الشجاعية  Xخدمات النصيرات

خدمات رفح X الهالل
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ولد الكابتن زكريــا الكفارنة في العام 1965 م، من 
أبرز العبي أهلي بيت حانــون، تميز باألداء المثالي 
والمثابرة، بدأ مســيرته مع فرق الســاحات الشعبية 
فــي األردن ثم انتقل لنادي صور باهر وقاده لدوري 
الدرجة الممتازة، عاد إلى حضنه الدافئ بيت حانون 

ولعب لألهلي في العام 1994 م.

مشاركات 
شــارك مع فريقــه في جميــع البطوالت الرســمية 
والوديــة ووضع حدًا لمســيرته الرياضيــة في العام 
شــارك مع فريقــه في جميــع البطوالت الرســمية 
والوديــة ووضع حدًا لمســيرته الرياضيــة في العام 
شــارك مع فريقــه في جميــع البطوالت الرســمية 

2005م لتبــدأ رحلته مع فريق قدامــى المحافظة، 
ويشغل حاليًا منصب أمين السر للنادي وعضوًا في 
2005م لتبــدأ رحلته مع فريق قدامــى المحافظة، 
ويشغل حاليًا منصب أمين السر للنادي وعضوًا في 
2005م لتبــدأ رحلته مع فريق قدامــى المحافظة، 

لجنة مسابقات اتحاد كرة القدم. 
أهم االنجازات

قاد فريق صور باهر األردني للدرجة الممتازة، لكنه 
أهم االنجازات

قاد فريق صور باهر األردني للدرجة الممتازة، لكنه 
أهم االنجازات

لم يشــارك معه بسبب عدم حصوله على الجنسية 
التــي تؤهلــه لذلك، كما حجــز لفريقــه أهلي بيت 
حانون مقعدًا في الدرجة الممتازة في العام 1999م 
التــي تؤهلــه لذلك، كما حجــز لفريقــه أهلي بيت 
حانون مقعدًا في الدرجة الممتازة في العام 1999م 
التــي تؤهلــه لذلك، كما حجــز لفريقــه أهلي بيت 

بعد ظهوره بشكل الفت.

الركلة األولى
بدأت حكايته مع المســتطيل األخضر رســميًا أمام 

الركلة األولى
بدأت حكايته مع المســتطيل األخضر رســميًا أمام 

الركلة األولى

أهلي غزة فــي دوري 1995م وخســر وقتها فريقه 
بهدفين لهدف، في حين كتب الســطور األخيرة في 
العام 2005م على ســجالت مباراة خدمات المغازي 

التي انتهت ايجابية بهدف لمثله.

في الذاكرة 
المباريــات  العديــد مــن  هنــاك 

العالقة في أذهانه، أبرزها 
التــي  المواجهــة 

أهلي  جمعت 
بيــت 

حانون مع منتخب الشــرطة، الــذي كان يضم نخبة 
مــن النجوم فــي بطولة بلديــة غزة التنشــيطية، 

وانتهت بهدفين لكل فريق. 
ويذكر أيضًا مباراة غزة الرياضي في دوري 1996م، 
حيث قدم مســتوى متميزا، لكن فريقه خسر بهدف 

نظيف.  
ويتوقف شــريط ذكرياته عنــد محطة جماعي رفح 
التي حســمها الفريــق بهدفين نظيفيــن في دوري 
الدرجــة األولــى عــام 1999م، إذ كان الفــوز بوابة 

التأهل للممتازة.

مباراة قاسية
يقول الكفارنــة “هزيمة الفريق مــن التفاح بثالثة 
أهــداف مقابل هدفين في الــدوري التصنيفي عام  
1996م كانت قاسية، بعد أن ُحرم من معانقة دوري 
األضواء، ووقتها ساد الغضب أرجاء المحافظة وبكى 

الالعبون بشدة “.

أهداف في الميدان
أهداف كثيرة تنعش ذاكرة نجم خط الوسط أبرزها 

أهداف في الميدان
أهداف كثيرة تنعش ذاكرة نجم خط الوسط أبرزها 

أهداف في الميدان

هدفه في شــباك محمد الشخريت حارس الجماعي 
الرفحــي من ضربة ثابتة من خــارج منطقة الجزاء، 

كونه الهدف الذي وضع للفريق قدمًا في الممتازة.
الرفحــي من ضربة ثابتة من خــارج منطقة الجزاء، 

كونه الهدف الذي وضع للفريق قدمًا في الممتازة.
الرفحــي من ضربة ثابتة من خــارج منطقة الجزاء، 

هاتريك
ولــن ينســى مبــاراة خدمــات البريج التي شــهدت 
تســجيل هاتريك بأقدامه بعــد عودته من االصابة 

في دوري الدرجة األولى عام 1999م.
ويبقى هدفه في سموحة المصري في عام 2011م 
عندمــا كان العبــًا في فريــق القدامــى حاضرًا في 
ويبقى هدفه في سموحة المصري في عام 2011م 
عندمــا كان العبــًا في فريــق القدامــى حاضرًا في 
ويبقى هدفه في سموحة المصري في عام 2011م 

الذاكرة، حيث انتهت المباراة بهدفين لكل فريق، إذ 
وقع على أحد األهداف.

قفشات
يقول الكفارنة “ في بطولة بلدية غزة التنشيطية كان 
الجناح األيمن سمير عبد الواحد العب فريق الشرطة الجناح األيمن سمير عبد الواحد العب فريق الشرطة الجناح األيمن سمير عبد الواحد العب فريق الشرطة 
من الالعبين المميزين وُكلف شاهر أبو عودة بإيقافه، من الالعبين المميزين وُكلف شاهر أبو عودة بإيقافه، من الالعبين المميزين وُكلف شاهر أبو عودة بإيقافه، 

ليتلقى عبد الواحد تعليمات من الكابتن اســماعيل ليتلقى عبد الواحد تعليمات من الكابتن اســماعيل ليتلقى عبد الواحد تعليمات من الكابتن اســماعيل 
المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى 

صوتــي “ رامبــو وراه “ ونجــح أيضــًا بذلك، صوتــي “ رامبــو وراه “ ونجــح أيضــًا بذلك، صوتــي “ رامبــو وراه “ ونجــح أيضــا
المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى 

صوتــي “ رامبــو وراه “ ونجــح أيضــًا بذلك، 
المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى 

صوتــي “ رامبــو وراه “ ونجــح أيضــًا بذلك، 
المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى 

صوتــي “ رامبــو وراه “ ونجــح أيضــًا بذلك، 
المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى 

فاستدرك المصري األمر واستبدله”.فاستدرك المصري األمر واستبدله”.فاستدرك المصري األمر واستبدله”.

رامبو
تعرض الكابتن زكريا الكفارنة لكسر في تعرض الكابتن زكريا الكفارنة لكسر في تعرض الكابتن زكريا الكفارنة لكسر في 
يده، في إحدى التدريبات بعد دفعة قوية يده، في إحدى التدريبات بعد دفعة قوية يده، في إحدى التدريبات بعد دفعة قوية 
من زميله شــاهر أبو عودة، حرمه اللعب من زميله شــاهر أبو عودة، حرمه اللعب من زميله شــاهر أبو عودة، حرمه اللعب 
لمــدة 40 يومًا جاءت فــي أوقات عصيبة لمــدة 40 يومًا جاءت فــي أوقات عصيبة لمــدة 40 يومًا جاءت فــي أوقات عصيبة 
لحاجة الفريق له، خاصة لحاجة الفريق له، خاصة لحاجة الفريق له، خاصة 

مع بقاء خمس جوالت في دوري 1999م، لكن العودة 
كانت حميدة بتسجيل ثالثية في شباك البريج.

لحظات ال تنسى
لحظات ال ينساها الكفارنة عندما ُحرم من اللعب مع 
فريقه صور باهر األردني في الدرجة الممتازة لعدم 
حصوله على الجنسية، وعندما زار الوحدات األردني 

غزة وسجد على أرض ملعب اليرموك.

خارج الخطوط 
عشــق الكفارنــة الرقــم 8 تيمنــًا بالنجــم األلماني 

خارج الخطوط 
عشــق الكفارنــة الرقــم 8 تيمنــًا بالنجــم األلماني 

خارج الخطوط 

برايتنر، وعندما سألناه عن فرقه المفضلة، لم يتردد برايتنر، وعندما سألناه عن فرقه المفضلة، لم يتردد 
“ شــباب رفــح، الوحــدات األردني، “ شــباب رفــح، الوحــدات األردني، 
الزمالك المصري، برشلونة 

االسباني”.
وأضــاف أحمد علي 
العيســاوي  وأنور 
األردن  مــن 
عيل  ســما إ و
ونعيم  الكفارنــة 
أصحاب  ســالمة 
فضــل علــي، و 
عودة  أبو  شاهر 
يــن  لمحمد ا و
كي  ير لســو ا
لهم  والجيــش 
مكانــة خاصــة 

في قلبي”.
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تقرير

بالفلسطيني

سعيد حسنين
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انتهــى يوم الســبت األخير فصــل آخر من 
فصــول االعتداء على لفــظ الديمقراطية، 
كنا فيما يســمى اســتاد تيدي في القدس 
المحتلــة، ملعــب يســتعمله فريــق بيتار 
القدس وهو مقام على أرض فلســطينية 
أصــال، وذلــك في لقــاء جمع فريــق اتحاد 
أن  وقبــل  العنصرييــن،  بغــالة  ســخنين 
تنطلــق المباراة عزفــوا النشــيد الوطني 
لدولــة االحتــالل، طبعــا اســتفزازا للعرب 
ومشــاعر العــرب، نحن لــم نقــف احتراما 
وبقينا جالســين في أماكننا ألننا ال نعترف 
أصال بالكيان نفســه، فكيــف لنا أن نحترم 
كلمات نشــيدهم التي تنضح بالعنصرية 
المقيتة؟ وما أن اطلق الحكم صفارته حتى 
أدرك أنصار هذا الفريق الفاشي أن الفريق 
الســخنيني ال يخشــاهم وجــاء ليقهرهم 
في حصنهم وســرعان مــا تفجرت براكين 
حقدهم، عبارات فاشــية مقرفة تدل على 
تدني هؤالء االوباش ومن يســاندهم، من 
قيادة سياســية ورياضيــة، “الموت للعرب” 
و”محمد مات” و”جبل الهيكل بأيدينا”، فجاء 
الرد المؤلم بأن دك الســخنينيون شباكهم 
بصــاروخ رأســي مــن األســباني ابراهيم 
بــاس ليدوي صوت الجماهيــر العربية في 
االســتاد: بالــروح بالدم نفديــك يا أقصى 
وع القــدس رايحيــن شــهداء بالمالييــن.. 
اهللا محمــد القدس عربية، هــذه الهتافات 
هــزت أركانهــم، حتــى شــرطة االحتالل 
فقــدت توازنها وخرجت عن طورها وراحت 
تتصرف بشكل هســتيري وتهدد وتتوعد، 
ال بــل اعتقلــت العديد من أنصــار الفريق 
السخنيني، كشفوا عورتهم مرة تلو المرة 
وبينوا كم هم والديمقراطية اعداء، انتهت 
المباراة بفوز ثمين لفريق العرب على فريق 
اليميــن المتطرف، لم يســتوعبوا الصدمة 
فحاصروا بوابات االستاد سعيا منهم للنيل 
من أنصار فريق العرب، بقينا داخل أســوار 
الملعب ألكثر من ساعتين حتى تم تفريق 
العنصريين الذين مزقوا صفحات المصحف 
الشــريف قبل ثالثة أشهر عندما لعبوا في 
ســخنين. وأنا أكرر  مرة اخــرى وربما هذه 
المــرة المليون التــي اكتب فيهــا متوجها 
لقيــادة الجماهيــر الفلســطينية العربيــة 
فيمــا يســمى بالداخــل الفلســطيني، أن 
انتصروا لعروبتكم ولدينكم، قانون االتحاد 
الدولــي واضــح وضوح الشــمس،  وينص 
علــى أنه مــن يهتف هتافات على أســاس 
عرقي وملي وديني تتــم معاقبته بخصم 
نقاط من رصيده، وإذا تكرر المشــهد يتم 
إنزال الفريق إلــى درجة أدنى، وعليه على 
رؤساء الســلطات المحلية العربية وأعضاء 
الكنيســت العرب التحرك ســريعا والتوجه 
للجهــات المختصة، كما أنني أناشــد قيادة 
الســلطة الفلسطينية التحرك أيضا، وعلى 
وجه الخصــوص اللــواء جبريــل الرجوب، 
ألن القــدس لنا جميعا واألقصــى المبارك 
ما كان يوما جبل الهيكل وهذه فلســطين، 
فإذا لم نتمكن من معاقبة هؤالء الطارئين 
على أرض فلســطين فلُنخرس ألســنتهم 
فإذا لم نتمكن من معاقبة هؤالء الطارئين 
على أرض فلســطين فلُنخرس ألســنتهم 
فإذا لم نتمكن من معاقبة هؤالء الطارئين 

الملوثة.
 وأخيــرا أقول أن االنتصار في معركة بيتار 
الثانيــة هي الخطــوة األولى علــى طريق 
االنتصــارات الكثيــرة التــي ســتتلو هــذا 
االنتصار وعلى مختلف االصعدة. هنا زمن 

الهزائم ولّى وزمن االنتصارات حّل.
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الرياضية – سلطان عدوان

تترقــب الجماهير الغزية لقاء قمــة دوري جوال الممتاز 
الذي يجمع شباب رفح متصدر الئحة الترتيب ووصيفه 
اتحاد خــان يونــس ضمن منافســات الجولــة الواحدة 
والعشــرين، وتتســاءل هل يحقــق الزعيــم المطلوب 
ويتوج باللقــب أم يكون للطواحين رأي آخر ويســتعيد 

الصدارة ويؤجل الحسم للجولة األخيرة.

أحالم اللقب الثاني
هز الشــباك وجمع الغلــة كفيالن بتتويج شــباب رفح 
متصدر الترتيــب برصيد 37 نقطة بلقب الدوري للمرة 
الثانية على التوالي، إذ يضمن توســيع الفارق مع أقرب 
مالحقيه والتمســك بعرش القمة واالحتفال رسميًا مع 
جماهيره وعشاقه، أما التعادل فسيؤجل الحسم للجولة 

األخيرة دون انتظار هدايا من اآلخرين.
الفريق في الموســم الماضي مّر بظروف مشابهة بعد 
أن تعثر في مرحلة الذهاب واســتفاق فــي اإلياب وهو 
ما حــدث مع الكتيبــة الزرقاء التي اســتفادت من تعثر 
المنافســين وصححت مســارها وقفزت علــى الصدارة 

وتمسكت بها.

جبهة الدوري
ويســعى المدير الفنــي للفريق جمال الحولــي لتأكيد 
جدارة وأحقية كتيبته بالتتويج باللقب متســلحًا بجنود 
أوفياء وجماهير غفيرة تحرك الحجر قبل البشــر وإدارة 
مهــدت له الطريــق نحو اللقب وهو قــادر على تحقيق 

ذلك. 
وســيحاول جاهــدًا نســيان صفحة الــكأس التي كتبت 
خروجه على يد الجــار الخدمات وتعزيز الروح المعنوية 
لالعبيــه للقتال بقوة على جبهة الــدوري حتى ال يخرج 

خال الوفاق.

الطواحين 
لن يكون هنــاك خيارات أمام اتحاد خان يونس ســوى 
تحقيــق االنتصار واســتعادة أمجــاد الصــدارة لضمان 
االقتــراب من منصات التتويج تحت قيادة المدير الفني 

حميدان بربخ الذي يدرك أهمية اللقاء.
كتيبة البرتقالي التي تضع في جعبتها 36 نقطة تتشبث 
باألمل لتالمــس اللقب الغالي ألول مــرة وهي تمتلك 
الجنود األوفياء القادرون على تنفيذ المهمة بنجاح، رغم 

أنهم سيصطدمون بهيبة الزعيم وكبريائه.

الفريق اجتهد طوال الموســم واســتحق الوصول لهذه 
المكانة متحديًا كافــة الظروف التي مر بها ليثبت بحق 
انتماءه غير المحدود، متسلحًا بقاعدة جماهيرية كبيرة 

تواجدت وهتف وأبدعت ورسمت أجمل اللوحات.

مشوار الفريقين
وصــل األزرق لكرســي الزعامة واضعًا فــي جعبته 37 
نقطة بعد أن فاز 9 مرات وتعادل 10 وخسر مرة وحيدة 
، فــي حين جمــع البرتقالي 36 نقطة بفــوزه 10 مرات 

وتعادله 6 وخسارته 4.
وتعــادل الفريقان ايجابيًا في مباراة الذهاب بهدف لكل 

فريق، وقع عليهما ايهاب أبو جزر ومحمد صيدم .

القوتان الهجومية والدفاعية
اختــرق اتحاد خــان يونس معاقل المنافســين 28 مرة 
ليصنــف أقوى خط هجومــي في البطولــة حتى اآلن ، 

بفارق هدفين عن شباب رفح الذي حل ثانيًا .
كما حل الزعيم ثانيًا من حيث القوة الدفاعية، إذ فشلت 
حصونه في صد 12 هجمة ، بينما جاء الطواحين خامسًا 

بعد أن اهتزت شباكه 18 مرة .
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ولد الكابتن زكريــا الكفارنة في العام 1965 م، من 
أبرز العبي أهلي بيت حانــون، تميز باألداء المثالي 
والمثابرة، بدأ مســيرته مع فرق الســاحات الشعبية 
فــي األردن ثم انتقل لنادي صور باهر وقاده لدوري 
الدرجة الممتازة، عاد إلى حضنه الدافئ بيت حانون 

ولعب لألهلي في العام 1994 م.

مشاركات 
شــارك مع فريقــه في جميــع البطوالت الرســمية 
والوديــة ووضع حدًا لمســيرته الرياضيــة في العام 
شــارك مع فريقــه في جميــع البطوالت الرســمية 
والوديــة ووضع حدًا لمســيرته الرياضيــة في العام 
شــارك مع فريقــه في جميــع البطوالت الرســمية 

2005م لتبــدأ رحلته مع فريق قدامــى المحافظة، 
ويشغل حاليًا منصب أمين السر للنادي وعضوًا في 
2005م لتبــدأ رحلته مع فريق قدامــى المحافظة، 
ويشغل حاليًا منصب أمين السر للنادي وعضوًا في 
2005م لتبــدأ رحلته مع فريق قدامــى المحافظة، 

لجنة مسابقات اتحاد كرة القدم. 
أهم االنجازات

قاد فريق صور باهر األردني للدرجة الممتازة، لكنه 
أهم االنجازات

قاد فريق صور باهر األردني للدرجة الممتازة، لكنه 
أهم االنجازات

لم يشــارك معه بسبب عدم حصوله على الجنسية 
التــي تؤهلــه لذلك، كما حجــز لفريقــه أهلي بيت 
حانون مقعدًا في الدرجة الممتازة في العام 1999م 
التــي تؤهلــه لذلك، كما حجــز لفريقــه أهلي بيت 
حانون مقعدًا في الدرجة الممتازة في العام 1999م 
التــي تؤهلــه لذلك، كما حجــز لفريقــه أهلي بيت 

بعد ظهوره بشكل الفت.

الركلة األولى
بدأت حكايته مع المســتطيل األخضر رســميًا أمام 

الركلة األولى
بدأت حكايته مع المســتطيل األخضر رســميًا أمام 

الركلة األولى

أهلي غزة فــي دوري 1995م وخســر وقتها فريقه 
بهدفين لهدف، في حين كتب الســطور األخيرة في 
العام 2005م على ســجالت مباراة خدمات المغازي 

التي انتهت ايجابية بهدف لمثله.

في الذاكرة 
المباريــات  العديــد مــن  هنــاك 

العالقة في أذهانه، أبرزها 
التــي  المواجهــة 

أهلي  جمعت 
بيــت 

حانون مع منتخب الشــرطة، الــذي كان يضم نخبة 
مــن النجوم فــي بطولة بلديــة غزة التنشــيطية، 

وانتهت بهدفين لكل فريق. 
ويذكر أيضًا مباراة غزة الرياضي في دوري 1996م، 
حيث قدم مســتوى متميزا، لكن فريقه خسر بهدف 

نظيف.  
ويتوقف شــريط ذكرياته عنــد محطة جماعي رفح 
التي حســمها الفريــق بهدفين نظيفيــن في دوري 
الدرجــة األولــى عــام 1999م، إذ كان الفــوز بوابة 

التأهل للممتازة.

مباراة قاسية
يقول الكفارنــة “هزيمة الفريق مــن التفاح بثالثة 
أهــداف مقابل هدفين في الــدوري التصنيفي عام  
1996م كانت قاسية، بعد أن ُحرم من معانقة دوري 
األضواء، ووقتها ساد الغضب أرجاء المحافظة وبكى 

الالعبون بشدة “.

أهداف في الميدان
أهداف كثيرة تنعش ذاكرة نجم خط الوسط أبرزها 

أهداف في الميدان
أهداف كثيرة تنعش ذاكرة نجم خط الوسط أبرزها 

أهداف في الميدان

هدفه في شــباك محمد الشخريت حارس الجماعي 
الرفحــي من ضربة ثابتة من خــارج منطقة الجزاء، 

كونه الهدف الذي وضع للفريق قدمًا في الممتازة.
الرفحــي من ضربة ثابتة من خــارج منطقة الجزاء، 

كونه الهدف الذي وضع للفريق قدمًا في الممتازة.
الرفحــي من ضربة ثابتة من خــارج منطقة الجزاء، 

هاتريك
ولــن ينســى مبــاراة خدمــات البريج التي شــهدت 
تســجيل هاتريك بأقدامه بعــد عودته من االصابة 

في دوري الدرجة األولى عام 1999م.
ويبقى هدفه في سموحة المصري في عام 2011م 
عندمــا كان العبــًا في فريــق القدامــى حاضرًا في 
ويبقى هدفه في سموحة المصري في عام 2011م 
عندمــا كان العبــًا في فريــق القدامــى حاضرًا في 
ويبقى هدفه في سموحة المصري في عام 2011م 

الذاكرة، حيث انتهت المباراة بهدفين لكل فريق، إذ 
وقع على أحد األهداف.

قفشات
يقول الكفارنة “ في بطولة بلدية غزة التنشيطية كان 
الجناح األيمن سمير عبد الواحد العب فريق الشرطة الجناح األيمن سمير عبد الواحد العب فريق الشرطة الجناح األيمن سمير عبد الواحد العب فريق الشرطة 
من الالعبين المميزين وُكلف شاهر أبو عودة بإيقافه، من الالعبين المميزين وُكلف شاهر أبو عودة بإيقافه، من الالعبين المميزين وُكلف شاهر أبو عودة بإيقافه، 

ليتلقى عبد الواحد تعليمات من الكابتن اســماعيل ليتلقى عبد الواحد تعليمات من الكابتن اســماعيل ليتلقى عبد الواحد تعليمات من الكابتن اســماعيل 
المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى 

صوتــي “ رامبــو وراه “ ونجــح أيضــًا بذلك، صوتــي “ رامبــو وراه “ ونجــح أيضــًا بذلك، صوتــي “ رامبــو وراه “ ونجــح أيضــا
المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى 

صوتــي “ رامبــو وراه “ ونجــح أيضــًا بذلك، 
المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى 

صوتــي “ رامبــو وراه “ ونجــح أيضــًا بذلك، 
المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى 

صوتــي “ رامبــو وراه “ ونجــح أيضــًا بذلك، 
المصــري بتغيير الجهة، وقتهــا صرخت بأعلى 

فاستدرك المصري األمر واستبدله”.فاستدرك المصري األمر واستبدله”.فاستدرك المصري األمر واستبدله”.

رامبو
تعرض الكابتن زكريا الكفارنة لكسر في تعرض الكابتن زكريا الكفارنة لكسر في تعرض الكابتن زكريا الكفارنة لكسر في 
يده، في إحدى التدريبات بعد دفعة قوية يده، في إحدى التدريبات بعد دفعة قوية يده، في إحدى التدريبات بعد دفعة قوية 
من زميله شــاهر أبو عودة، حرمه اللعب من زميله شــاهر أبو عودة، حرمه اللعب من زميله شــاهر أبو عودة، حرمه اللعب 
لمــدة 40 يومًا جاءت فــي أوقات عصيبة لمــدة 40 يومًا جاءت فــي أوقات عصيبة لمــدة 40 يومًا جاءت فــي أوقات عصيبة 
لحاجة الفريق له، خاصة لحاجة الفريق له، خاصة لحاجة الفريق له، خاصة 

مع بقاء خمس جوالت في دوري 1999م، لكن العودة 
كانت حميدة بتسجيل ثالثية في شباك البريج.

لحظات ال تنسى
لحظات ال ينساها الكفارنة عندما ُحرم من اللعب مع 
فريقه صور باهر األردني في الدرجة الممتازة لعدم 
حصوله على الجنسية، وعندما زار الوحدات األردني 

غزة وسجد على أرض ملعب اليرموك.

خارج الخطوط 
عشــق الكفارنــة الرقــم 8 تيمنــًا بالنجــم األلماني 

خارج الخطوط 
عشــق الكفارنــة الرقــم 8 تيمنــًا بالنجــم األلماني 

خارج الخطوط 

برايتنر، وعندما سألناه عن فرقه المفضلة، لم يتردد برايتنر، وعندما سألناه عن فرقه المفضلة، لم يتردد 
“ شــباب رفــح، الوحــدات األردني، “ شــباب رفــح، الوحــدات األردني، 
الزمالك المصري، برشلونة 

االسباني”.
وأضــاف أحمد علي 
العيســاوي  وأنور 
األردن  مــن 
عيل  ســما إ و
ونعيم  الكفارنــة 
أصحاب  ســالمة 
فضــل علــي، و 
عودة  أبو  شاهر 
يــن  لمحمد ا و
كي  ير لســو ا
لهم  والجيــش 
مكانــة خاصــة 

في قلبي”.

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

11 األربعاء 18 جمادى األولى  1435هـ   19  مارس  2014  

تقرير

بالفلسطيني
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انتهــى يوم الســبت األخير فصــل آخر من 
فصــول االعتداء على لفــظ الديمقراطية، 
كنا فيما يســمى اســتاد تيدي في القدس 
المحتلــة، ملعــب يســتعمله فريــق بيتار 
القدس وهو مقام على أرض فلســطينية 
أصــال، وذلــك في لقــاء جمع فريــق اتحاد 
أن  وقبــل  العنصرييــن،  بغــالة  ســخنين 
تنطلــق المباراة عزفــوا النشــيد الوطني 
لدولــة االحتــالل، طبعــا اســتفزازا للعرب 
ومشــاعر العــرب، نحن لــم نقــف احتراما 
وبقينا جالســين في أماكننا ألننا ال نعترف 
أصال بالكيان نفســه، فكيــف لنا أن نحترم 
كلمات نشــيدهم التي تنضح بالعنصرية 
المقيتة؟ وما أن اطلق الحكم صفارته حتى 
أدرك أنصار هذا الفريق الفاشي أن الفريق 
الســخنيني ال يخشــاهم وجــاء ليقهرهم 
في حصنهم وســرعان مــا تفجرت براكين 
حقدهم، عبارات فاشــية مقرفة تدل على 
تدني هؤالء االوباش ومن يســاندهم، من 
قيادة سياســية ورياضيــة، “الموت للعرب” 
و”محمد مات” و”جبل الهيكل بأيدينا”، فجاء 
الرد المؤلم بأن دك الســخنينيون شباكهم 
بصــاروخ رأســي مــن األســباني ابراهيم 
بــاس ليدوي صوت الجماهيــر العربية في 
االســتاد: بالــروح بالدم نفديــك يا أقصى 
وع القــدس رايحيــن شــهداء بالمالييــن.. 
اهللا محمــد القدس عربية، هــذه الهتافات 
هــزت أركانهــم، حتــى شــرطة االحتالل 
فقــدت توازنها وخرجت عن طورها وراحت 
تتصرف بشكل هســتيري وتهدد وتتوعد، 
ال بــل اعتقلــت العديد من أنصــار الفريق 
السخنيني، كشفوا عورتهم مرة تلو المرة 
وبينوا كم هم والديمقراطية اعداء، انتهت 
المباراة بفوز ثمين لفريق العرب على فريق 
اليميــن المتطرف، لم يســتوعبوا الصدمة 
فحاصروا بوابات االستاد سعيا منهم للنيل 
من أنصار فريق العرب، بقينا داخل أســوار 
الملعب ألكثر من ساعتين حتى تم تفريق 
العنصريين الذين مزقوا صفحات المصحف 
الشــريف قبل ثالثة أشهر عندما لعبوا في 
ســخنين. وأنا أكرر  مرة اخــرى وربما هذه 
المــرة المليون التــي اكتب فيهــا متوجها 
لقيــادة الجماهيــر الفلســطينية العربيــة 
فيمــا يســمى بالداخــل الفلســطيني، أن 
انتصروا لعروبتكم ولدينكم، قانون االتحاد 
الدولــي واضــح وضوح الشــمس،  وينص 
علــى أنه مــن يهتف هتافات على أســاس 
عرقي وملي وديني تتــم معاقبته بخصم 
نقاط من رصيده، وإذا تكرر المشــهد يتم 
إنزال الفريق إلــى درجة أدنى، وعليه على 
رؤساء الســلطات المحلية العربية وأعضاء 
الكنيســت العرب التحرك ســريعا والتوجه 
للجهــات المختصة، كما أنني أناشــد قيادة 
الســلطة الفلسطينية التحرك أيضا، وعلى 
وجه الخصــوص اللــواء جبريــل الرجوب، 
ألن القــدس لنا جميعا واألقصــى المبارك 
ما كان يوما جبل الهيكل وهذه فلســطين، 
فإذا لم نتمكن من معاقبة هؤالء الطارئين 
على أرض فلســطين فلُنخرس ألســنتهم 
فإذا لم نتمكن من معاقبة هؤالء الطارئين 
على أرض فلســطين فلُنخرس ألســنتهم 
فإذا لم نتمكن من معاقبة هؤالء الطارئين 

الملوثة.
 وأخيــرا أقول أن االنتصار في معركة بيتار 
الثانيــة هي الخطــوة األولى علــى طريق 
االنتصــارات الكثيــرة التــي ســتتلو هــذا 
االنتصار وعلى مختلف االصعدة. هنا زمن 

الهزائم ولّى وزمن االنتصارات حّل.

��������������������������������
الرياضية – سلطان عدوان

تترقــب الجماهير الغزية لقاء قمــة دوري جوال الممتاز 
الذي يجمع شباب رفح متصدر الئحة الترتيب ووصيفه 
اتحاد خــان يونــس ضمن منافســات الجولــة الواحدة 
والعشــرين، وتتســاءل هل يحقــق الزعيــم المطلوب 
ويتوج باللقــب أم يكون للطواحين رأي آخر ويســتعيد 

الصدارة ويؤجل الحسم للجولة األخيرة.

أحالم اللقب الثاني
هز الشــباك وجمع الغلــة كفيالن بتتويج شــباب رفح 
متصدر الترتيــب برصيد 37 نقطة بلقب الدوري للمرة 
الثانية على التوالي، إذ يضمن توســيع الفارق مع أقرب 
مالحقيه والتمســك بعرش القمة واالحتفال رسميًا مع 
جماهيره وعشاقه، أما التعادل فسيؤجل الحسم للجولة 

األخيرة دون انتظار هدايا من اآلخرين.
الفريق في الموســم الماضي مّر بظروف مشابهة بعد 
أن تعثر في مرحلة الذهاب واســتفاق فــي اإلياب وهو 
ما حــدث مع الكتيبــة الزرقاء التي اســتفادت من تعثر 
المنافســين وصححت مســارها وقفزت علــى الصدارة 

وتمسكت بها.

جبهة الدوري
ويســعى المدير الفنــي للفريق جمال الحولــي لتأكيد 
جدارة وأحقية كتيبته بالتتويج باللقب متســلحًا بجنود 
أوفياء وجماهير غفيرة تحرك الحجر قبل البشــر وإدارة 
مهــدت له الطريــق نحو اللقب وهو قــادر على تحقيق 

ذلك. 
وســيحاول جاهــدًا نســيان صفحة الــكأس التي كتبت 
خروجه على يد الجــار الخدمات وتعزيز الروح المعنوية 
لالعبيــه للقتال بقوة على جبهة الــدوري حتى ال يخرج 

خال الوفاق.

الطواحين 
لن يكون هنــاك خيارات أمام اتحاد خان يونس ســوى 
تحقيــق االنتصار واســتعادة أمجــاد الصــدارة لضمان 
االقتــراب من منصات التتويج تحت قيادة المدير الفني 

حميدان بربخ الذي يدرك أهمية اللقاء.
كتيبة البرتقالي التي تضع في جعبتها 36 نقطة تتشبث 
باألمل لتالمــس اللقب الغالي ألول مــرة وهي تمتلك 
الجنود األوفياء القادرون على تنفيذ المهمة بنجاح، رغم 

أنهم سيصطدمون بهيبة الزعيم وكبريائه.

الفريق اجتهد طوال الموســم واســتحق الوصول لهذه 
المكانة متحديًا كافــة الظروف التي مر بها ليثبت بحق 
انتماءه غير المحدود، متسلحًا بقاعدة جماهيرية كبيرة 

تواجدت وهتف وأبدعت ورسمت أجمل اللوحات.

مشوار الفريقين
وصــل األزرق لكرســي الزعامة واضعًا فــي جعبته 37 
نقطة بعد أن فاز 9 مرات وتعادل 10 وخسر مرة وحيدة 
، فــي حين جمــع البرتقالي 36 نقطة بفــوزه 10 مرات 

وتعادله 6 وخسارته 4.
وتعــادل الفريقان ايجابيًا في مباراة الذهاب بهدف لكل 

فريق، وقع عليهما ايهاب أبو جزر ومحمد صيدم .

القوتان الهجومية والدفاعية
اختــرق اتحاد خــان يونس معاقل المنافســين 28 مرة 
ليصنــف أقوى خط هجومــي في البطولــة حتى اآلن ، 

بفارق هدفين عن شباب رفح الذي حل ثانيًا .
كما حل الزعيم ثانيًا من حيث القوة الدفاعية، إذ فشلت 
حصونه في صد 12 هجمة ، بينما جاء الطواحين خامسًا 

بعد أن اهتزت شباكه 18 مرة .
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كل األلعاب

ينتظر الشارع الفلسطيني الرياضي بكل شغف بطولة كأس التحدي 
التي ســتقام في أوائل مايــو القادم في جزر المالديــف، والتي يعول 
عليها الفلســطينيون لتكــون الفرصة األخيرة للظهــور ألول مرة في 
نهائيات كأس األمم اآلســيوية التي ســتقام في استراليا مطلع العام 

.2015
خمســة عشر منتخبًا حجزوا بطاقة التأهل لهذه البطولة ومن ضمنها 
ثمانية منتخبات عربية وســبعة منتخبات مــن مختلف القارة الصفراء 
ولهــذا فإن الجميــع بانتظار فلســطين لتكمل عقــد المتأهلين لهذه 
البطولــة وخاصة أنها األوفر حظًا بين منتخبات هذه البطولة في ظل 
ولهــذا فإن الجميــع بانتظار فلســطين لتكمل عقــد المتأهلين لهذه 
البطولــة وخاصة أنها األوفر حظًا بين منتخبات هذه البطولة في ظل 
ولهــذا فإن الجميــع بانتظار فلســطين لتكمل عقــد المتأهلين لهذه 

عدم مشاركة كوريا الشمالية التي حصلت على لقب البطولة السابقة 
وبالتالي حجزت لها مكانًا في آسيا 2015.

عدم مشاركة كوريا الشمالية التي حصلت على لقب البطولة السابقة 
وبالتالي حجزت لها مكانًا في آسيا 2015.

عدم مشاركة كوريا الشمالية التي حصلت على لقب البطولة السابقة 

ولهذا فإن الفرصة اآلن لعمل شــيء وإال فال، ألن الكرة الفلســطينية 
فــي هذا العهد إن لــم تتأهل لنهائيات أمم آســيا فإنها من الصعوبة 
في المســتقبل القريب الحصول على فرصــة أفضل من تلك، خاصة 
في ظــل الحديث على أن بطولــة كأس التحدي هــي األخيرة ولذلك 
يجب على الالعبين تحمل مســؤولياتهم الوطنية والعمل على وضع 
فلســطين على بداية المجد الكروي بتواجدها بين افضل 16 منتخبا 

في آسيا.
وإذا مــا ألقينا نظرة ســريعة على تصنيف المنتخبات المشــاركة في 
البطولة فإن منتخبنا الوطني في ترتيب جيد مقارنة بالمنتخبات األخرى 
حيث أنه يحتل المركز 144 عالميًا خلف الفلبين 127، وتركمانســتان 
البطولة فإن منتخبنا الوطني في ترتيب جيد مقارنة بالمنتخبات األخرى 
حيث أنه يحتل المركز 144 عالميًا خلف الفلبين 127، وتركمانســتان 
البطولة فإن منتخبنا الوطني في ترتيب جيد مقارنة بالمنتخبات األخرى 

129، وبورما130، وافغانستان 138، ويتفوق على قيرغيزستان148، 
وجزر المالديف 163، وبنغالديش164، ولهذا فإن فرصة منتخبنا في 
البطولة ليســت مستحيلة ولكن يتطلب ذلك التحضير الجيد للبطولة 

من خالل االحتكاك وعقد المباريات االستعدادية لمثل هذا الحدث.
وأخيرًا أتمنى من كل قلبي التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه البطولة 
وأن يفرح أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل األزمات التي يمر بها شعبنا 
وبالتالــي فإن الجميع ســيكون خلف منتخبنا مســاندين ومشــجعين 
وقلوبنا ســتذهب معكم أينا تواجدتم وثقتنــا فيكم لن تتغير فأنتم 

على قدر المسؤولية.

ع الماشي
•  انقــل تحياتي ألهلــي وأصدقائي في غزة الحبيبيــة وأقول لهم إن 

ع الماشي
•  انقــل تحياتي ألهلــي وأصدقائي في غزة الحبيبيــة وأقول لهم إن 

ع الماشي

شوقي يزداد يومًا بعد يوم وكما قال الشاعر أبو تمام
•  انقــل تحياتي ألهلــي وأصدقائي في غزة الحبيبيــة وأقول لهم إن 

شوقي يزداد يومًا بعد يوم وكما قال الشاعر أبو تمام
•  انقــل تحياتي ألهلــي وأصدقائي في غزة الحبيبيــة وأقول لهم إن 

كم مـنـزل فـي األرض يـعـشـــقـه الـفـتـــى *** و حــنــيــنــه أبـــدا 
ألول مـنــزل

•  ابارك ألخي وصديق الدكتور عمر قشــطه – أستاذ اإلدارة الرياضية 
-  بمناسبة حصوله على درجة استاذ مشارك وأتمنى له الحصول على 

درجة األستاذية عما قريب،
وللحديث بقية طالما في العمر بقية

hoss1983@gmail.com

���������������������
حسام الدين حرب

دوري الطائرة
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غزة- الرياضية
الجمعيــة  فريــق  طائــرة  واصلــت 
االســالمية تحليقها في صدارة الدوري 
بعد تغلبها على فريق اتحاد الشجاعية 
بثالثة أشــواط نظيفة، وجــاءت نتائج 
األشــواط على الشــكل التالــي: (25-
22), و(25-16), و(25-22) وبهذا الفوز 
رفــع الجمعيــة رصيده إلــى 33 نقطة 
فــي الصــدارة, في حين تجمــد رصيد 
الشــجاعية عند 21 نقطــة في المركز 

الرابع.
فيمــا حقق فريق شــباب جباليــا فوزه 
العاشر في بطولة الدوري بعدما تمكن 
من الفوز على نظيره المجمع اإلسالمي 
بثالثة أشــواط نظيفة، وجــاءت نتائج 
األشواط على الشكل التالي: (15-25), 

و(25-16), و(18-25).
ورفع شــباب جباليا رصيده إلى 30 في 
المركز الثاني, بينمــا بقي المجمع في 

دوري اليد
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غزة- الرياضية
حقــق فريق خدمات النصيرات فوزه الثاني على التوالي في بطولة 
دوري اليــد التصنيفــي الغزي، وذلك على حســاب اتحــاد دير البلح 
بنتيجــة 20/34، في اللقاء الذي لعب علــى صالة النصيرات ضمن 

األسبوع الثاني للدوري.
وواصل فريق جمعية الصالح لكرة اليد سلســلة عروضه القوية في 
الــدوري التصنيفي بعدما حقق الفوز على منافســه التفاح بنتيجة 
33-23، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشهيد سعد 

صايل ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة األولي.

المركز السابع برصيد 9 نقاط.
وفاز فريق خدمات جباليا بسهولة على 
بيت حانون الرياضي بثالثة أشــواط 
نظيفة، وجاءت نتائج األشــواط على 
 ,(22-25)  ,(7-25) التالــي:  الشــكل 
و(25-11), ليرفــع الخدمــات رصيده 
إلــى 30 نقطة في المركز الثالث، في 
حين توقف رصيد “الحوانين” عند 11 

نقطة في المركز الخامس.
فيمــا حقق األهلي الفلســطيني فوزا 
هاما علــى نظيره شــباب بيت الهيا 
بثالثــة أشــواط دون رد، حيث انتهى 
الشوط األول بنتيجة ‘25-19’، والثاني 
بنتيجة ‘25- 23’، والثالث بنتيجة ‘25 

.‘ 12-
االهلــي  رصيــد  أصبــح  بذلــك  و   
الفلســطيني 10 نقــاط فــي المركز 
السابع و تجمد رصيد شباب بيت الهيا 
عند النقطة 11 في المركز السادس . 

غزة- الرياضية
تصدر فريق المجمع االســالمي بطولــة دوري كرة الطاولة الممتاز 
بعد فوزه على خدمات رفح ضمن مباريات االسبوع 16، فيما واصل 
شــباب خان يونس مالحقته بعد فوزه على شباب كندا الذي تراجع 
إلى المركز الرابع، وحل فريق الجمعية االسالمية في المركز الثالث 

بعد فوزه الصعب على خدمات خان يونس.

دوري الطاولة
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االتحاد الفلسطيني للننشاكو االتحاد الفلسطيني للننشاكو االتحاد الفلسطيني للننشاكو 
يختتم بطوالت النخبة
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غزة- الرياضية

أقام االتحاد الفلســطيني لرياضة الننشــاكو 
على أرضية النادي األهلي بمدينة غزة البطولة 
الختامية لسلسلة بطوالت النخبة التي أجريت 
على مســتوى أنديــة قطاع غــزة، حيث جاءت 
هذه البطولة بعد فترة إعداد وتحضير كبيرين 
من قبــل األندية والالعبيــن والمدربين نظرا 
ألهميتهــا ولكونهــا البطولة التــي تجمع بين 

أفضل المستويات على مستوى قطاع غزة. 
وشــارك في هــذه البطولة ما يزيــد عن 100 
العب من أمهر الالعبين على مستوى األندية، 
وقد شاركت جميع األندية في كافة المستويات 
واألحزمــة المختلفــة، وقــد بــدأت البطولــة 
بمشــاركة العبــي الحــزام األصفــر وتالهم 
الحزام األخضر فالبني وأخيرا اختتمت البطولة 
مع المنافســة األقوى والتي كانــت دائرة بين 

الالعبين من حملة الحزام األسود. 
وشــكر الدكتور هيثم عايش رئيــس االتحاد 
جميــع الحضــور مــن الالعبيــن والمدربيــن 

والحــكام، وأكد 
علــى أن هــذه البطولــة لــن تكــون البطولة 
األخيــرة وأن االتحــاد في صــدد إقامة بطولة 

أخرى في أقرب وقت ممكن.
وفــي نهايــة البطولــة تــم توزيــع الــدروع 
والميداليــات علــى الفائزيــن، وتكريم جمال 
العقيلــي مؤســس الننشــاكو في فلســطين 
حيث سلمه الدرع رئيس االتحاد، تاله  تكريم 
المدربين والحكام الذين كانوا الركن األساسي 

في هذه البطولة وإنجاحها.



��������������������

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

���
����

���������������������������

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

����������������������������������

���������������������������

�����������������

����������������

� � �� � � � � � � �����

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
��

�
�
��

�
�
�
�
�
�

� ��������������

������� � ��� ��������

������

��������

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

�������� ��������

13 األربعاء 18 جمادى األولى  1435هـ   19  مارس  2014  

إعالنات
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رياضة عربية ودولية
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من النهار ده فش شياطين، في باللين
انتهى كالسيكو انجلترا بفوز فريق ليفربول 
بثالثيــة علــى فريــق مانشســتر يونايتــد، 
وشهدت المباراة احتساب ثالث ركالت جزاء، 
ترجــم جيــرارد اثنتيــن منها في الشــباك، 
فيما رفض القائم زيادة مآســي الشــياطين 
مــن  ويحرمــه  الثالثــة  ركلتــه  ليعتــرض 
الهاتريك، ال يسع العبو مانشستر يونايتد إال 
أن يترحموا على المشاركة في دوري األبطال 
الموســم المقبــل، ألن الســيد مويــس قــد 
حولهم من شياطين إلى “ باللين “، فلم يبق 
في مانشستر أي شياطين، لقد رحلوا جميعا، 
ما يقوم به الســيد الضاحك ما هو إال تطهير 

عرقي لأللقاب واإلنجازات التي حققها فريق 
مدينة مانشســتر في العقديــن الماضيين، 
ماذا كان يرى فيرغسون عندما رشح مويس 
لتولــي أمــور اليونايتد خلفا لــه، “ زغردي يا 

انشراح إلي أجى خرب كل إللي راح “.

سبعة في عين الحاسودة
سحق فريق برشلونة بسباعية نظيفة فريق 
أوساســونا، في مباراة استعراض العضالت 
بعــد هزيمتــه من بلــد الوليد فــي الدوري 
وفوزه على مانشستر سيتي والتأهل للدور 
المقبل مــن دوري األبطال، هــذا الفوز جاء 
ليرفع الروح المعنوية لدى العبي برشلونة 
خاصة قبل الكالســيكو في الجولة المقبلة 

مع الغريــم التقليــدي ريال مدريــد، وكأن 
برشــلونة يوصــل رســالة مفادها مــا زلنا 
موجوديــن وعلى مدريــد أن يرتعب، ولكن 
ما كان عليهــم المبالغة إليصال الرســالة، 
أرحموا عزيز قوم ذل، أنا شخصيا أقول على 
العبي مدريد أن يرتعبوا من أن يتقيأ ميسي 

عليهم.

اسمعوا كالم مورينيو واطردوا الجميع
خســر فريــق تشلســي اإلنجليــزي ثــالث 
نقــاط مهمة بعــد فوز هــال ســيتي عليه 
بهــدف نظيف، وشــهدت المبــاراة طرد كل 
من وليــان وراميريــز وأيضا السبشــل وان 
جوزيه مورينيو، ولكــن مورينيو يقول كان 

يجــب علــى الحكــم أن يطــرد الجميع ألن 
كل مــن كان على الدكة قــد دخل الملعب، 
الظاهر أن مورينيو يريــد أن يبين لإلعالم 
أنــه برئ، ســيدي القاضــي أن موكلي برئ 
براءة الذئــب من دم ابن يعقــوب، يبدو أن 
فلسفة مورينيو وســخريته على المدربين 
قد انعكست عليه، فأنت باألسبوع الماضي 
كنت تريد أن تلتصق بحذاء بيلغريني داللة 
منه على أن الســيتي غير قادر على تحقيق 
لقب الدوري، من منا ينســى عندما حشرت 
أصبعك في عين فيالنوفــا، لكن الراجل ما 
سكت “وسكك بالقلم على قفاك”، يا شماتة 

أبلة فينغر فيك.
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ربما لم يسبق لقطبي الكرة المصرية 
األهلــي والزمالــك أن عاشــا الظروف 
التي يمــران بها في الــدوري المحلي 
هــذا الموســم، فالعمالقــان اللــذان 
اعتادا على التنافس الثنائي على لقب 
الــدوري، ال يحتــالن مراكــز المقدمة 
يحتــل  فالزمالــك  بمجموعتيهمــا، 
الترتيــب الســادس فــي المجموعــة 
األولى، واألهلي يحتــل المركز الرابع 
في المجموعة الثانية. ومن المفارقات 
تلقيــا  القطبيــن  أن  أيضــًا،  النــادرة 
في المجموعة الثانية. ومن المفارقات 
تلقيــا  القطبيــن  أن  أيضــًا،  النــادرة 
في المجموعة الثانية. ومن المفارقات 

هزيمتين في يوم واحد، بعد خســارة 
األبيــض أمام المصــري واألحمر أمام 
الداخلية بنتيجة واحدة هدف دون رد.. 
ودفعت هــذه الوضعية إلثارة عالمات 
اســتفهام كبيرة حول قدرة الفريقين 
علــى االســتمرار في مســابقة دوري 
ابطــال افريقيا عندمــا يلعب األهلي 
أمــام أهلي بنغــازي الليبــي الجمعة 
المقبل، والزمالك أمام ناكانا الزامبي 
يــوم الســبت المقبل في ذهــاب دور 

ال16 للبطولة اإلفريقية. 

اســتمر فريــق ريــال مدريد في الحفــاظ على 
الصــدارة بعد فــوزه الصعب علــى فريق ملقا 
بهــدف وحيــد وقــع عليــه نجمــه كريســتيانو 
رونالدو، فيما استمر قطب مدريد اآلخر اتلتيكو 
مدريد فــي مطاردته بفــارق النقــاط الثالثة، مدريد فــي مطاردته بفــارق النقــاط الثالثة، 
وحافــظ برشــلونة علــى المركــز الثالث خلف وحافــظ برشــلونة علــى المركــز الثالث خلف 
اتلتيكو بنقطة وحيدة، ليواجه الريال في الجولة اتلتيكو بنقطة وحيدة، ليواجه الريال في الجولة 

المقبلة على ملعب البرنابيو.

خسر فريق تشلسي الفرصة في الحفاظ 
على فارق النقطــة مع مالحقيه ليفربول 
وارســنال بعد خســارته من أســتون فيال 
بهدف وحيد وشــهدت المباراة العديد من 
المناوشــات باإلضافــة إلي طــرد ويليان 
وراميريــز مــن فريــق تشلســي والمدير 
الفني االسبشــل وان، ويخوض تشلســي 
في الجولة القادمة مباراة قوية مع فريق 

األرسنال ثالث الترتيب العام.
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اســتمر فريــق يوفنتــوس اإليطالي 
بتحليقه بالصدارة مبتعــدا عن روما 
الوصيف بواقع 61 نقطة والذي يملك 
مباراة مؤجلــة، في حين بقي نابولي 

في المركز الثالث بواقع 55 نقطة .
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من النهار ده فش شياطين، في باللين
انتهى كالسيكو انجلترا بفوز فريق ليفربول 
بثالثيــة علــى فريــق مانشســتر يونايتــد، 
وشهدت المباراة احتساب ثالث ركالت جزاء، 
ترجــم جيــرارد اثنتيــن منها في الشــباك، 
فيما رفض القائم زيادة مآســي الشــياطين 
مــن  ويحرمــه  الثالثــة  ركلتــه  ليعتــرض 
الهاتريك، ال يسع العبو مانشستر يونايتد إال 
أن يترحموا على المشاركة في دوري األبطال 
الموســم المقبــل، ألن الســيد مويــس قــد 
حولهم من شياطين إلى “ باللين “، فلم يبق 
في مانشستر أي شياطين، لقد رحلوا جميعا، 
ما يقوم به الســيد الضاحك ما هو إال تطهير 

عرقي لأللقاب واإلنجازات التي حققها فريق 
مدينة مانشســتر في العقديــن الماضيين، 
ماذا كان يرى فيرغسون عندما رشح مويس 
لتولــي أمــور اليونايتد خلفا لــه، “ زغردي يا 

انشراح إلي أجى خرب كل إللي راح “.

سبعة في عين الحاسودة
سحق فريق برشلونة بسباعية نظيفة فريق 
أوساســونا، في مباراة استعراض العضالت 
بعــد هزيمتــه من بلــد الوليد فــي الدوري 
وفوزه على مانشستر سيتي والتأهل للدور 
المقبل مــن دوري األبطال، هــذا الفوز جاء 
ليرفع الروح المعنوية لدى العبي برشلونة 
خاصة قبل الكالســيكو في الجولة المقبلة 

مع الغريــم التقليــدي ريال مدريــد، وكأن 
برشــلونة يوصــل رســالة مفادها مــا زلنا 
موجوديــن وعلى مدريــد أن يرتعب، ولكن 
ما كان عليهــم المبالغة إليصال الرســالة، 
أرحموا عزيز قوم ذل، أنا شخصيا أقول على 
العبي مدريد أن يرتعبوا من أن يتقيأ ميسي 

عليهم.

اسمعوا كالم مورينيو واطردوا الجميع
خســر فريــق تشلســي اإلنجليــزي ثــالث 
نقــاط مهمة بعــد فوز هــال ســيتي عليه 
بهــدف نظيف، وشــهدت المبــاراة طرد كل 
من وليــان وراميريــز وأيضا السبشــل وان 
جوزيه مورينيو، ولكــن مورينيو يقول كان 

يجــب علــى الحكــم أن يطــرد الجميع ألن 
كل مــن كان على الدكة قــد دخل الملعب، 
الظاهر أن مورينيو يريــد أن يبين لإلعالم 
أنــه برئ، ســيدي القاضــي أن موكلي برئ 
براءة الذئــب من دم ابن يعقــوب، يبدو أن 
فلسفة مورينيو وســخريته على المدربين 
قد انعكست عليه، فأنت باألسبوع الماضي 
كنت تريد أن تلتصق بحذاء بيلغريني داللة 
منه على أن الســيتي غير قادر على تحقيق 
لقب الدوري، من منا ينســى عندما حشرت 
أصبعك في عين فيالنوفــا، لكن الراجل ما 
سكت “وسكك بالقلم على قفاك”، يا شماتة 

أبلة فينغر فيك.
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ربما لم يسبق لقطبي الكرة المصرية 
األهلــي والزمالــك أن عاشــا الظروف 
التي يمــران بها في الــدوري المحلي 
هــذا الموســم، فالعمالقــان اللــذان 
اعتادا على التنافس الثنائي على لقب 
الــدوري، ال يحتــالن مراكــز المقدمة 
يحتــل  فالزمالــك  بمجموعتيهمــا، 
الترتيــب الســادس فــي المجموعــة 
األولى، واألهلي يحتــل المركز الرابع 
في المجموعة الثانية. ومن المفارقات 
تلقيــا  القطبيــن  أن  أيضــًا،  النــادرة 
في المجموعة الثانية. ومن المفارقات 
تلقيــا  القطبيــن  أن  أيضــًا،  النــادرة 
في المجموعة الثانية. ومن المفارقات 

هزيمتين في يوم واحد، بعد خســارة 
األبيــض أمام المصــري واألحمر أمام 
الداخلية بنتيجة واحدة هدف دون رد.. 
ودفعت هــذه الوضعية إلثارة عالمات 
اســتفهام كبيرة حول قدرة الفريقين 
علــى االســتمرار في مســابقة دوري 
ابطــال افريقيا عندمــا يلعب األهلي 
أمــام أهلي بنغــازي الليبــي الجمعة 
المقبل، والزمالك أمام ناكانا الزامبي 
يــوم الســبت المقبل في ذهــاب دور 

ال16 للبطولة اإلفريقية. 

اســتمر فريــق ريــال مدريد في الحفــاظ على 
الصــدارة بعد فــوزه الصعب علــى فريق ملقا 
بهــدف وحيــد وقــع عليــه نجمــه كريســتيانو 
رونالدو، فيما استمر قطب مدريد اآلخر اتلتيكو 
مدريد فــي مطاردته بفــارق النقــاط الثالثة، مدريد فــي مطاردته بفــارق النقــاط الثالثة، 
وحافــظ برشــلونة علــى المركــز الثالث خلف وحافــظ برشــلونة علــى المركــز الثالث خلف 
اتلتيكو بنقطة وحيدة، ليواجه الريال في الجولة اتلتيكو بنقطة وحيدة، ليواجه الريال في الجولة 

المقبلة على ملعب البرنابيو.

خسر فريق تشلسي الفرصة في الحفاظ 
على فارق النقطــة مع مالحقيه ليفربول 
وارســنال بعد خســارته من أســتون فيال 
بهدف وحيد وشــهدت المباراة العديد من 
المناوشــات باإلضافــة إلي طــرد ويليان 
وراميريــز مــن فريــق تشلســي والمدير 
الفني االسبشــل وان، ويخوض تشلســي 
في الجولة القادمة مباراة قوية مع فريق 

األرسنال ثالث الترتيب العام.
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اســتمر فريــق يوفنتــوس اإليطالي 
بتحليقه بالصدارة مبتعــدا عن روما 
الوصيف بواقع 61 نقطة والذي يملك 
مباراة مؤجلــة، في حين بقي نابولي 

في المركز الثالث بواقع 55 نقطة .
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محمد عدوانمحمد عدوان

تلقى فريق مانشســتر يونايتد هزيمة 
جديدة على يد ليفربول بثالثية نظيفة، 
فــي مبــاراة وصفــت بــاألداء المخــزي فــي مبــاراة وصفــت بــاألداء المخــزي 
وغيــاب الروح لــدى العبي مانشســتر 
يونايتــد، خاصة بعــد هزيمته على يد 
أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال 
أوروبــا بهدفيــن دون رد وهــو مهــدد 
بالخــروج من األبطــال وعــدم التأهل 

لألبطال الموسم القادم.لألبطال الموسم القادم.
يحدث هذا السيناريو عن مويس مدرب يحدث هذا السيناريو عن مويس مدرب 

مانشستر يونايتد...مانشستر يونايتد...
بعــد خســارته المباراة أمــام ليفربول، بعــد خســارته المباراة أمــام ليفربول، 
وفي بيته الفاخر في مدينة مانشستر، وفي بيته الفاخر في مدينة مانشستر، 
جلــس مويــس يفكــر ويعاتب نفســه جلــس مويــس يفكــر ويعاتب نفســه 
على األداء الســيء الــذي قدمه فريقه، على األداء الســيء الــذي قدمه فريقه، 
ويســأل نفسه بحسرة، هل سأخرج من ويســأل نفسه بحسرة، هل سأخرج من 
دوري األبطال؟ هل سأفشل في تأهيل 
الفريق إلي األبطال الموســم المقبل؟ 
لمن أشــتكي؟ لو كلمت فيرغســون لن لمن أشــتكي؟ لو كلمت فيرغســون لن 

يفيدني بل سيزيدها علي، ماذا أفعل؟يفيدني بل سيزيدها علي، ماذا أفعل؟
قــرر مويــس أن يذهــب إلــي ســاحرة قــرر مويــس أن يذهــب إلــي ســاحرة 
القادمــة،  المباريــات  فــي  القادمــة، لتســاعده  المباريــات  فــي  لتســاعده 
ولتعطيه “حجاب” يضعه تحت وســادته ولتعطيه “حجاب” يضعه تحت وســادته 
ليفكر في خطط جيدة للفريق ليتخطى ليفكر في خطط جيدة للفريق ليتخطى 

األزمة!.
الســاحرة،  أيتهــا  الســاحرة،   أيتهــا  أرجــوِك  مويــس: 
ســاعديني في تجــاوز محنتــي، الكل 

أصبح يكرهني، أريد الحل؟أصبح يكرهني، أريد الحل؟
الساحرة: مشــكلتك “عويصة” يا بني، الساحرة: مشــكلتك “عويصة” يا بني، 
لقــد دمرت أحالم الفريــق كله، وأحالم لقــد دمرت أحالم الفريــق كله، وأحالم 

اإلدارة.
مويس: أنا أعلم ذلك، لذلك جئت إليِك مويس: أنا أعلم ذلك، لذلك جئت إليك

لتســاعديني في تخطي هــذه المحنة، 
وأنا مستعد أن أدفع لك كل ما تريدين.وأنا مستعد أن أدفع لك كل ما تريدين.

الساحرة: وهل أنت مستعد ألن تفعل ما الساحرة: وهل أنت مستعد ألن تفعل ما 
أطلبه منك؟أطلبه منك؟

مويس: ســأنفذ كل ما تطلبين، وبدون مويس: ســأنفذ كل ما تطلبين، وبدون 
أية أسئلة، صدقيني.أية أسئلة، صدقيني.

الســاحرة: أنت يا عزيزي شــخص رائع 
ومدرب جيــد، ولكن الظاهــر أن هناك ومدرب جيــد، ولكن الظاهــر أن هناك 
من قــام بـ”عمل”  لك، هل تشــك في من قــام بـ”عمل”  لك، هل تشــك في 

أحد ما؟
مويــس: “عمــل “!، ال أعلــم، هــل من 
الممكن أن تكــون زوجتي؟، ألنها كانت الممكن أن تكــون زوجتي؟، ألنها كانت 
رافضة أن أدرب مانشستر يونايتد ألننا 
ســننتقل إلي مدينة مانشستر وهي ال ســننتقل إلي مدينة مانشستر وهي ال 

تحبها.
الســاحرة بضحكــة ســاخرة: زوجتك!، الســاحرة بضحكــة ســاخرة: زوجتك!، 
ال أظــن أيها المدرب أن هــذا من عمل ال أظــن أيها المدرب أن هــذا من عمل 

النساء!!.
مويــس: إذا لم يكن من عمل النســاء، 

عمل من سيكون؟
الساحرة: ال تهتم كثيرا، سأعطيك هذا الساحرة: ال تهتم كثيرا، سأعطيك هذا 
“الحجاب” لتضعه تحت وسادتك يوميا، 

وسترى الفرق.وسترى الفرق.
مويس: وماذا يحتوي هذا “الحجاب”؟مويس: وماذا يحتوي هذا “الحجاب”؟

الســاحرة: إنــه عملــي، ال تهتــم بما ال الســاحرة: إنــه عملــي، ال تهتــم بما ال 
يعنيك، فقط نفذ ما أطلبه منك فقط.

مويس: وهل ســيأتي هــذا “الحجاب “ مويس: وهل ســيأتي هــذا “الحجاب “ 
بفائدة؟بفائدة؟

الساحرة بضحكة هستيرية: اسألني أنا، الساحرة بضحكة هستيرية: اسألني أنا، 
مدوباهم اثنين.

مويس: ومن تقصدين باالثنين؟مويس: ومن تقصدين باالثنين؟
الســاحرة: عندمــا كنت صغيــرة، قبل 
عشرين عام تقريبا، كان يجلس مكانك عشرين عام تقريبا، كان يجلس مكانك 

فيرغسون ومورينيو !!.فيرغسون ومورينيو !!.

www.facebook.com/mmatt.edwww.facebook.com/mmatt.ed
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يترقــب محبو كــرة القدم فــي العالــم، لقاء قمــة الكرة يترقــب محبو كــرة القدم فــي العالــم، لقاء قمــة الكرة 
اإلســبانية بين القطبيــن ريال مدريد وبرشــلونة، ِضمن 
الجولة ال29 يوم األحد المقبل. وسيكون عشاق القطبين 

على موعد مع لقاء ملتهب نظرًا للمقدمات التالية:
الجولة ال29 يوم األحد المقبل. وسيكون عشاق القطبين 

على موعد مع لقاء ملتهب نظرًا للمقدمات التالية:
الجولة ال29 يوم األحد المقبل. وسيكون عشاق القطبين 

�� الرغبة في الفوز:
كال القطبين يدخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز، فالريال 

يريــد النقاط الثالث لتوســيع الفارق مع البرشــا إلى 
7، وإبعــاده نظريــًا عن المنافســة على اللقب 

يريــد النقاط الثالث لتوســيع الفارق مع البرشــا إلى 
7، وإبعــاده نظريــًا عن المنافســة على اللقب 

يريــد النقاط الثالث لتوســيع الفارق مع البرشــا إلى 

والتفرغ للجــار أتليتكو، أما البرشــا فيريد 
النقــاط الثــالث لتقليص الفــارق أمام 

الريــال والضغــط عليــه، علــى أمل 
انتظار كبوة للملكي في ما تبقى 

من جوالت.
��جاهزية النجوم:

نجوم  غالبية 
يقيــن  لفر ا
قمــة  فــي 

ففــي  مســتوياتهم، 
الريــال: النجــم الويلزي 

جاريــث بيــل ثبــت أقدامــه فــي كتيبة جاريــث بيــل ثبــت أقدامــه فــي كتيبة 
أنشــيلوتي، ودي ماريــا ومودريتش 

يقدمــان أفضل أداء لهما 
انضمامهمــا  منــذ 
للقلعــة البيضاء. 

برشــلونة:  وفي 
إنيســتا كمــا 

 ، هــو

واستعاد شــهيته التهديفية بهدف رائع في اوساسونا، وبيدرو واستعاد شــهيته التهديفية بهدف رائع في اوساسونا، وبيدرو 
وسانشيز يواصالن التألق والتسجيل، ويسيران جنبًا إلى جنب  إلى جنب 
واستعاد شــهيته التهديفية بهدف رائع في اوساسونا، وبيدرو 
وسانشيز يواصالن التألق والتسجيل، ويسيران جنبًا إلى جنب 
واستعاد شــهيته التهديفية بهدف رائع في اوساسونا، وبيدرو واستعاد شــهيته التهديفية بهدف رائع في اوساسونا، وبيدرو 
وسانشيز يواصالن التألق والتسجيل، ويسيران جنبًا إلى جنب 
واستعاد شــهيته التهديفية بهدف رائع في اوساسونا، وبيدرو 

ميسي في معدل التسجيل في الليغا. 
�� تعزيز األرقام:

يأمــل النجمــان رونالدو وميســي فــي تعزيــز أرقامهما يأمــل النجمــان رونالدو وميســي فــي تعزيــز أرقامهما 
 تعزيز األرقام:

يأمــل النجمــان رونالدو وميســي فــي تعزيــز أرقامهما 
 تعزيز األرقام:

القياســية، فالــدون يرغــب بزيــاده أهدافــه ال25 القياســية، فالــدون يرغــب بزيــاده أهدافــه ال25 
التي يتصــدر بها قائمة ترتيــب هدافي الليغا، التي يتصــدر بها قائمة ترتيــب هدافي الليغا، 
ويتطلــع إلــى تحطيم رقــم المجــري الراحل ويتطلــع إلــى تحطيم رقــم المجــري الراحل 
فرانك بوشــكاش، الذي سجل للملكي 242 فرانك بوشــكاش، الذي سجل للملكي 242 
هدفًا، ويحتاج رونالدو إلى تسجيل هدفين ، ويحتاج رونالدو إلى تسجيل هدفين 
فرانك بوشــكاش، الذي سجل للملكي 242 
هدفًا، ويحتاج رونالدو إلى تسجيل هدفين 
فرانك بوشــكاش، الذي سجل للملكي 242 فرانك بوشــكاش، الذي سجل للملكي 242 
هدفًا، ويحتاج رونالدو إلى تسجيل هدفين 
فرانك بوشــكاش، الذي سجل للملكي 242 

لمعادلــة هذا الرقــم. أما ميســي، فعاد لمعادلــة هذا الرقــم. أما ميســي، فعاد 
لمزاولــة هوايته المفضلة في تســجيل لمزاولــة هوايته المفضلة في تســجيل 
“الهاتريــك”، وجديــده ضد أوساســونا “الهاتريــك”، وجديــده ضد أوساســونا 
الذي يعد ال25 له مع البرشا في كل الذي يعد ال25 له مع البرشا في كل 
البطوالت. وبعــد أن أصبح الهداف البطوالت. وبعــد أن أصبح الهداف 
الكاتالوني،  للنــادي  الكاتالوني، التاريخــي  للنــادي  التاريخــي 
يتطلع المدهش لتعزيز أهدافه يتطلع المدهش لتعزيز أهدافه 
بتســجيل المزيــد في شــباك بتســجيل المزيــد في شــباك 

الملكي في البيرنابيو. 
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ســمح 

يــك  تر لها ا
هــذا  الثالــث، 

الموسم، لنجم برشلونة 
اإلســباني، األرجنتيني ليونيل ميسي، والذي سجله في اإلســباني، األرجنتيني ليونيل ميسي، والذي سجله في 
شباك اوساسونا في المباراة التي انتهت بسباعية نظيفة، 
بأن يصبح “ليــو” الهداف التاريخي للنــادي الكاتالوني، 
حيث رفع رصيد أهدافه إلى 371 متجاوزًا الهداف السابق 
بأن يصبح “ليــو” الهداف التاريخي للنــادي الكاتالوني، 
حيث رفع رصيد أهدافه إلى 371 متجاوزًا الهداف السابق 
بأن يصبح “ليــو” الهداف التاريخي للنــادي الكاتالوني، 

لينــو  و با
 ، ا ر نتــا لكا أ

لــذي  ســجل 369 ا
هدفًا. وسيكون أمام 

لــذي  ا
هدفًا. وسيكون أمام 

لــذي  ا
 ” هــل لمذ ا “
تحٍد جديد، فيما تبقى من مراحل الليجا، حيث سيحاول تحٍد جديد، فيما تبقى من مراحل الليجا، حيث سيحاول 
تحقيق رقم آخر، نجح بالوصول إليه، غريمه البرتغالي 
كرســتيانو رونالدو، الــذي أصبح أول العــب في تاريخ 
الدوري اإلســباني، يســجل 25 هدفًا في خمسة مواسم 
كرســتيانو رونالدو، الــذي أصبح أول العــب في تاريخ 
الدوري اإلســباني، يســجل 25 هدفًا في خمسة مواسم 
كرســتيانو رونالدو، الــذي أصبح أول العــب في تاريخ 

متتالية، وذلك بعد الهدف األخير الذي سجله لريال 
مدريــد في مرمى ملقا. وخالل المواســم الخمســة 

التــي لعبها “صاروخ ماديرا” بقميص الميرينغي ســجل 
علــى التوالــي 26 و40 و46 و34 و25 هدفًا، وذلك قبل 
التــي لعبها “صاروخ ماديرا” بقميص الميرينغي ســجل 
علــى التوالــي 26 و40 و46 و34 و25 هدفًا، وذلك قبل 
التــي لعبها “صاروخ ماديرا” بقميص الميرينغي ســجل 

10 جوالت على انتهاء الموسم الجاري.10 جوالت على انتهاء الموسم الجاري.
وبإمكان ميسي أن يعادل إنجاز رونالدو في حال سجل 7 
أهداف في ما تبقى من البطولة، حيث ســجل 18 هدفًا 
وبإمكان ميسي أن يعادل إنجاز رونالدو في حال سجل 7 
أهداف في ما تبقى من البطولة، حيث ســجل 18 هدفًا 
وبإمكان ميسي أن يعادل إنجاز رونالدو في حال سجل 7 

حتى اآلن.

هناك رأى أخر يملكه “روجيريو ســينى” المخضرم 41 عاما, حارس مرمى ساو حــارس مرمى في مســيرته, حتما ســيكون من 10 إلى 20 هدفــا على األكثر, الكل ســمع وشــاهد حارسا يســجل, لكن لو تســاءل احدهم كم هدفا يسجله 
صدقوا أو ال تصدقوا أن حصيلة أهدافه بلغت 105 أهداف، إنه الحارس الهداف باولو البرازيلي المولود في 1973-1-22.

ال يخسر أبدا أي مواجهة يسجل فيها “ سيني” على مدار 97 مباراة!!مرمى “كروزيرو” ليدخل موسوعة “ غينيس “لألرقام القياسية. يذكر أن فريقه األســطوري للباراغواى “لويس تشــيالفيرت” 63 هدفا حين ســجل ثنائية في للفريق.  في يوم 12-3-2006 كســر ســينى المستحيل بتجاوزه رقم الحارس وتسجيله 20 هدفا في موسم 2005 و16 هدفا في موسم 2006 ليصبح هدافا بركلة حرة.  وابرز انجازاته اختياره أفضل حارس في الدوري البرازيلي 5 مرات باولو، وكانت أول سهامه في شباك خصومه قبل 17 عاما، ضد نادي “سانجاو” بدأ ســيني مشــواره في عالم المســتديرة موســم 1990 مع ناديه األزلي ساو بال منازع، أسطورة الركالت الحرة وضربات الجزاء .

فريقه ال يخسر عندما يسجل

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

������
�����������������

������������
�����������������

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



األربعاء 18 جمادى األولى  1435هـ   19  مارس  2014  16

إعالن


