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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
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تعتبر رمية التماس وسيلة الستئناف اللعب،وتمنح للفريق المنافس 
علــى الالعب الــذي كان اخر من لمس الكرة قبــل ان تتجاوز بكامل 
محيطها سواء على االرض او في الهواء، ووضح القانون متى تصبح 
الكــرة فــي اللعب فور دخولهــا الملعب واي مخالفة إلعاقــة او ارباك 
الالعب المنفذ لرمية التماس ، فقد اوصى القانون الحكم في المادة 
"15 " كمــا في النص (بأن يقف المنافس على مســافة ال تقل عن 2 
متر من نقطة تنفيذ رميــة التماس، وعلى الحكم تنبيه الالعب بأن 
يلتزم بهذه المســافة ويعاقب اذا خالف المسافة القانونية الصحيحة 

بالبطاقة الصفراء لسوء السلوك الغير رياضي ).
ووضــح القانــون عندما يســتخدم الالعــب الكــرة كأداة يضرب بها 
منافســيه وتســبب خطورة في حال تنفيذ رمية التماس فقد فســر 
للحكــم كيفيــة االجراءات عند اســتئنافها كما في النــص (اذا تعمد 
الالعب اثنــاء تنفيذه رمية تماس بصورة صحيحــة رمي الكرة على 
منافســه من اجــل ان يلعب الكرة مرة ثانية ولــم يكن هناك اهمال 
او تهور او اســتخدام قوة زائدة فيجب على الحكم الســماح باستمرار 
اللعب ) هنا لم تتوفر الشروط الثالث حول ايذاء الالعب وحدوث سوء 

سلوك غير رياضي او لعب عنيف .
ووضــح القانون ما هــي القوة الزائــدة، "وتعني ان الالعــب قد بالغ 
لدرجــة كبيرة في اســتخدام القوة الزائدة التي ســببت خطورة على 
سالمة الالعب المنافس " بمعنى ان الالعب قام بضرب الكرة بشدة 
في منافســه مما احدثت له اصابة بالغة فيجب على الحكم احتساب 
ركلة حرة مباشــرة مــكان الحدث "وقوف الالعب المنافس "واشــهار 
البطاقة الحمراء لالعب بســبب السلوك المشين ،اما ان حدث التهور 
والذي تم توضيحــه "ان الالعب قد تصرف دون اعتبار على االطالق 
لدرجة ايذاء منافســه "هنا يستوجب على الحكم احتساب ركلة حرة 

مباشرة واشهار البطاقة الصفراء.
واكــد القانون في المــادة "12" في المخالفات بقذف جســم او الكرة 
كالتالــي (اذا قــام العب يقف خــارج ميدان اللعب بقذف جســم على 
منافســه الذي يقــف داخل ميدان اللعب فيســتأنف الحكم ركلة حرة 
مباشــرة للفريق المنافس يتم تنفيذها من المكان الذي اصاب فيه 
الجســم المنافــس او كاد يصيبه او بركلة جــزاء اذا تم الحدث داخل 
منطقــة الجزاء ) فال يجوز لالعب الرامي اســتخدام الكرة لتكون اداة 
تسبب اصاب خطرة للمنافسين واكد على الحكم ان ال يهمل اجراءات 
التنفيــذ لرمية التماس ومخالفتها حتى ال تثير جدال واســعا بين اراء 

وافكار الجماهير الكروية التي تداوم على حضور المباريات .

بقلم- خيري أبو زايدإلى أن نلتقي �����������������������������

شكلت عودة فريق خدمات خان يونس الكروي إلى مصاف 
فرق الدرجة الممتازة األحدث األبرز واألهم على الســاحة 
الرياضيــة في قطاعنــا المحاصر الصامــد،  كيف ال وهو 
الحدث الذي أخذني على حين غرة وأنهضني من ســباتي 
وعزوفي عن الكتابة منذ فترة طويلة مرت سريعًا بحلوها 
الحدث الذي أخذني على حين غرة وأنهضني من ســباتي 
وعزوفي عن الكتابة منذ فترة طويلة مرت سريعًا بحلوها 
الحدث الذي أخذني على حين غرة وأنهضني من ســباتي 

ومرهــا إلى أن جاءت هذه اللحظة والمناســبة الســعيدة 
كــي أحط هذه الســطور من خالل إصــدار رياضي مميز 

ومتخصص طال انتظاره.
أكتب هذه الكلمات علها تكون االنطالقة الحقيقية لواحد 
من أعرق األندية الفلسطينية قاطبة، فريق أثرى مالعبنا 
المحليــة بإبداعاتــه وضم فــي وهجة الكــروي الموهبة 
التي لن تتكــرر في مالعبنا وقتها المرحوم النجم الكبير 

“مرســي الفقعــاوي”، على الرغــم من أن هــذه المدينة 
الباســلة خان يونس ال زالت والدة بالمواهب الفذة طالما 
بها النجوم محمد بــركات” ومحمود فحجانومحمود وادي 
وعيد العكاوي وغيرهم الكثير، فعودة خدمات خان يونس 
الى مكانتــه الطبيعية أثلجت صدور الكثيرين ليس على 
صعيد محافظة خان يونس وحدها، بل شــملت كل أبناء 
الحركة الرياضية في قطاع غزة وأنا واحد منهم، فالتاريخ 
الزال يسجل في صفحاته الناصعة انجازات كبيرة وكثيرة 
ال حصر لها لهذا النادي العريق، ولكي يعلم أخوتنا وأحبتنا 
مــن الالعبين الصاعدين في كل أنديتنــا الغزية أن هذا 
النادي هو األقدم على صعيد محافظة خان يونس ال بل 
وعلى صعيــد محافظات الوطن الذي شــهدت له مالعب 

الضفــة والقطاع صوالت وجوالت لن تنســى من الذاكرة 
في زمن المرحــوم الموهبة “موســى الفقعاوي” والجيل 
الذهبــي المرعــب لخدمــات خــان يونس حســين الحاج 
وحسين الترابين وأشرف أبو خضرة والشقيقين إسماعيل 

وعلي صرصور والقائمة تطول أن لم تخن الذاكرة.
وبعــد عقدين من الزمن يعود نــادي خدمات خان يونس 
إلى مكانته الطبيعية “كبيرًا للعب مع الكبار بإقتدار” في 
وبعــد عقدين من الزمن يعود نــادي خدمات خان يونس 
إلى مكانته الطبيعية “كبيرًا للعب مع الكبار بإقتدار” في 
وبعــد عقدين من الزمن يعود نــادي خدمات خان يونس 

دوري األضواء والشهرة في ظل دعم إداري وجماهيري ال 
يوصف وقيادة فنية حكيمة تركت بصمة واضحة وكبيرة 
على شكل وأداء الفريق الراقي على مدار الموسم الكروي 
بقيــادة المدرب القدير الخلوق شــادي أبــو عرمانه  الذي 

أوصله الى بر األمان بتكتيك فني عالي.

فعــودة خدمــات خــان يونس إلــى مصاف فــرق الدرجة 
الممتــازة بمثابة عــودة الروح إلى الجســد وإضافة هامة 
وقوية إلى ثنائي خان يونس الشقيقين الشباب واالتحاد 
على طريق المنافســة الشــريفة وحصد البطوالت بإذن 
المولــى، وهذا الشــيء ليــس بالكثير علــى فريق يملك 
مقومــات الفوز ويضــم بين صفوفه مجموعــة من أميز 
الالعبيــن المهارييــن بقيــادة الثنائي “محمــود فحجان 
ومحمــود البراغيثي” وآخريــن لهو قادر على المنافســة 
في دوري األضواء والشــهرة، وختامًا نبارك إلدارة والعبي 
ومحمــود البراغيثي” وآخريــن لهو قادر على المنافســة 
في دوري األضواء والشــهرة، وختامًا نبارك إلدارة والعبي 
ومحمــود البراغيثي” وآخريــن لهو قادر على المنافســة 

وجماهيــر خدمــات خــان يونــس ولكافــة أبنــاء الحركة 
الرياضيــة في وطننا الحبيب بعودة هــذا الفريق العريق 

إلى المكانة التي يستحقها.
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الرياضية- أحمد حجازي

وصل قطار دوري الســلة في قطــاع غزة الى 
محطتــه األخيرة من خالل اللقاء المرتقب بين 
فريقي خدمات البريج وخدمات المغازي مساء 
الخميس، في أولى مباريات “البالي اوف” والتي 

سيتحدد على ضوئها بطل الدوري. 

حجر األساس
وأكد أحمد موســى مدرب نادى خدمات البريج 
علــى أهمية هــذه المباراة التي ســوف تكون 
الحجر األســاس لالنطالق إلــى مرحلة جديدة 
للنادي وهى مرحلة البطوالت واالنجازات التي 
يســعى الفريق للوصــول اليها وســوف تكون 
تتويجا للخطط التــي وضعها الفريق من أجل 
الوصول الى عرش كرة السلة في قطاع غزة .

وعن االســتعدادات قال موسى إن الفريق بات 
على أهبة االســتعداد من أجل خوض المباراة 
النهائية ، مضيفا: “نحن اجتهدنا بشــكل  كبير 
مــن أجل خوض هذه المبــاراة والظفر باللقب 
ونعلم أنــه يجب علينا أال نســتهين بالخصم، 
ولدينا نقاط قوة كثيرة ســوف تســاعدنا على 

خوض هذه المباراة والفوز بها بإذن اهللا”.

مباراة حاسمة
مــن جهة اخــرى أوضح مــدرب نــادى خدمات 
المغــازي محمد ريــان أن هذه المبــاراة تكمن 
أهميتهــا في كونهــا المباراة الحاســمة والتي 
ينتظرها أهل المخيم والفريق واإلدارة، مؤكدا 
علــى أن فريقه ســيكون الطــرف األقوى في 
المبــاراة نظرا لالســتعدادات الكبيرة من قبل 

الفريــق واالدارة وتجهيــز كافة اللــوازم التي 
سوف تساعد الفريق على الفوز، وأكمل قائال:” 
الفريق بحمــد اهللا متكامل والوضع النفســي 
والمعنوي لالعبيــن أكتر من رائع ونحن فريق 
بطل وجاهزين لنكــون األبطال، خصوصا اننا 

الفريق األقل خسارة في الدوري”. 
وفــى الختام اتفــق المدربان علــى أن الدوري 
العــام لهذه الســنة كان متوســط المســتوى، 
وأن االزمات الماديــة الكبيرة التي يعانى منها 
اتحاد الســلة واالندية بشــكل عام أثرت سلبا 
على ســير البطولة، وأكدا على أن الدوري في 
هذه الســنة أخد وقتا أطول من الالزم وأرهق 
الالعبين والمدربين واالندية، وأن “البالى اوف” 

استنزف كثيرا من المجهود البدني لالعبين.
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غزة- الرياضية
حصل نادي خدمات البريــج على جائزة أفضل نادي في 
قطــاع غزة عن العــام 2013 في االحتفــال الذي اقامته 
وزارة الشــباب والرياضة في حكومــة غزة صباح الثالثاء 
في قاعة رشــاد الشــوا برعاية مؤسســة أمان فلسطين 

الماليزية.
وحــّل نادي غــزة الرياضي في المركــز الثاني والجمعية 

االســالمية ثالثا ونــادي خدمات رفح فــي المركز الرابع 
ونادي السالم للمعاقين في المركز الخامس.

وجاء اختيار نادي خدمات البريج لنجاحه االداري والرياضي 
والثقافي ، وحصل علي ألفي دوالر قيمة الجائزة األولى، 
بينما حصل صاحب المركز الثاني على ألف وخمســمائة 
دوالر وصاحب المركز الثالث على ألف دوالر وحصل الرابع 

على ستمائة دوالر والخامس على خمسمائة دوالر.
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أدخل توقعاتك بوضع إشارة × في المربع الذي يمثل توقعك، ثم قص كوبون المسابقة 
وأرسله إلى مكتب الصحيفة الكائن في : غزة- الرمال برج الجوهرة الدور الرابع شقة 46 

-أو مركز توزيع الصحيفة في محافظتك - لالستفسار تلفون :2845143 

توقــع معنا  نتائج مباريــات الدوري الممتــاز  ، والدرجة األولى  
والدوري االسباني  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

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

دوري الدرجة  الممتازة (محلي)

29 14 خدمات رفح 1 األهلي
25 27 شباب خان يونس الهالل    2
23 21 خدمات الشاطيء اتحاد الشجاعية 3
36 19 اتحاد خان يونس  شباب جباليا 4
37 31 الجمعية االسالمية 5 غزة الرياضي
40 23 شباب رفح خدمات النصيرات  6

دوري الدرجة األولى (محلي)

41 36 خدمات خان يونس خدمات البريج 7
19 26 خدمات جباليا خدمات المغازي 8
17 23 المشتل جمعية الصالح  9
28 27 بيت حانون االهلي القادسية 10
22 24 الزيتون  أهلي النصيرات 11

الدوري االسباني
69 37 إسبانيول برشلونة 12
70 55 تيكو مدريداتلتيكو مدريداتلتيكو مدريد أتلتيك بلباو 13
30 70 ريال مدريد  ريايو فاليكانو 14
47 33 سيلتا فيغو إشبيلية  15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو الفريق الحائز على بطولة الدوري الممتاز للموسم الماضي؟���������������

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

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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مصطفى ابو قريبة - 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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الضفة- الرياضية
توج فريق ترجي وادي النيص بطال لدوري 
جوال للمحترفين في المحافظات الشمالية 
للموســم الحالــي بعد فــوزه الصعب على 
فريق أهلي الخليــل بهدفين مقابل هدف 
ضمــن مباريات الجولــة 21 وقبل األخيرة، 
ووصل الترجي إلى النقطة 45 في الصدارة 
وبفارق خمــس نقاط عن مالحقه شــباب 
الظاهريــة، الذي فاز على مؤسســة البيرة 

بهدفين نظيفين.
وفي باقي النتائج تعادل شباب الخضر مع 

هالل القــدس بهدفين لــكل فريق، فيما 
حقق األمعري الفــوز على ثقافي طولكرم 
بهدفين نظيفين، واســتطاع مركز بالطة 
الفوز على اسالمي قلقيلية بأربعة اهداف 
مقابــل ثالثة، وتعادل شــباب الخليل مع 

جبل المكبر سلبيا.
وكان شــباب األمعــري أول من توج بلقب 
دوري المحترفيــن موســم 2011-2010 
ثم هــالل القدس موســم 2012-2011 
قبل أن يحسم شباب الظاهرية اللقب في 

الموسم الثالث موسم 2013-2012.

الرياضية- تغريد العمور
أكــدت إدارة البرامــج في إذاعة ألــوان الرياضية حرصها على االســتمرار في متابعة 
األحداث الرياضية من مختلف المالعب منذ انطالق البطوالت الرســمية وحتى موعد 

نهايتها.
وقالت اإلدارة بأن ترتيبات خاصة ســُتجرى لنقل وقائع أحداث مباريات الجولة األخيرة 
للــدوري الممتاز إلى جانب مباريــات الدورين نصف نهائي ونهائــي الكأس الذي قرر 

االتحاد إقامته في الحادي عشر من الشهر القادم.
وأضافت أن المستمع سيتابع كافة اللقاءات عبر االثير ضمن استديو تحليلي سيرافق 
كافة اللقاءات أيام (الجمعة والســبت واالحد) حســب التوقيت الصيفــي الجديد الذي 

سيسري مفعوله في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وأوضحت االدارة أن المعلق هشام معمر سُيعلق على مباراة اتحاد الشجاعية والشاطئ 
من ملعب اليرموك, والمعلق عارف ربيع، على مباراة شــباب رفح وخدمات النصيرات 
من ملعب الدرة. وتستكمل إذاعة ألوان الرياضية وضع المستمعين مع كافة االحداث 
والبطــوالت الرياضية بمتابعــة مباريات دور األربعة لبطولــة كأس غزة الُمقررة يوم 

الجمعة الموافق 4 إبريل والنهائي 11 من نفس الشهر.
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تعتبر رمية التماس وسيلة الستئناف اللعب،وتمنح للفريق المنافس 
علــى الالعب الــذي كان اخر من لمس الكرة قبــل ان تتجاوز بكامل 
محيطها سواء على االرض او في الهواء، ووضح القانون متى تصبح 
الكــرة فــي اللعب فور دخولهــا الملعب واي مخالفة إلعاقــة او ارباك 
الالعب المنفذ لرمية التماس ، فقد اوصى القانون الحكم في المادة 
"15 " كمــا في النص (بأن يقف المنافس على مســافة ال تقل عن 2 
متر من نقطة تنفيذ رميــة التماس، وعلى الحكم تنبيه الالعب بأن 
يلتزم بهذه المســافة ويعاقب اذا خالف المسافة القانونية الصحيحة 

بالبطاقة الصفراء لسوء السلوك الغير رياضي ).
ووضــح القانــون عندما يســتخدم الالعــب الكــرة كأداة يضرب بها 
منافســيه وتســبب خطورة في حال تنفيذ رمية التماس فقد فســر 
للحكــم كيفيــة االجراءات عند اســتئنافها كما في النــص (اذا تعمد 
الالعب اثنــاء تنفيذه رمية تماس بصورة صحيحــة رمي الكرة على 
منافســه من اجــل ان يلعب الكرة مرة ثانية ولــم يكن هناك اهمال 
او تهور او اســتخدام قوة زائدة فيجب على الحكم الســماح باستمرار 
اللعب ) هنا لم تتوفر الشروط الثالث حول ايذاء الالعب وحدوث سوء 

سلوك غير رياضي او لعب عنيف .
ووضــح القانون ما هــي القوة الزائــدة، "وتعني ان الالعــب قد بالغ 
لدرجــة كبيرة في اســتخدام القوة الزائدة التي ســببت خطورة على 
سالمة الالعب المنافس " بمعنى ان الالعب قام بضرب الكرة بشدة 
في منافســه مما احدثت له اصابة بالغة فيجب على الحكم احتساب 
ركلة حرة مباشــرة مــكان الحدث "وقوف الالعب المنافس "واشــهار 
البطاقة الحمراء لالعب بســبب السلوك المشين ،اما ان حدث التهور 
والذي تم توضيحــه "ان الالعب قد تصرف دون اعتبار على االطالق 
لدرجة ايذاء منافســه "هنا يستوجب على الحكم احتساب ركلة حرة 

مباشرة واشهار البطاقة الصفراء.
واكــد القانون في المــادة "12" في المخالفات بقذف جســم او الكرة 
كالتالــي (اذا قــام العب يقف خــارج ميدان اللعب بقذف جســم على 
منافســه الذي يقــف داخل ميدان اللعب فيســتأنف الحكم ركلة حرة 
مباشــرة للفريق المنافس يتم تنفيذها من المكان الذي اصاب فيه 
الجســم المنافــس او كاد يصيبه او بركلة جــزاء اذا تم الحدث داخل 
منطقــة الجزاء ) فال يجوز لالعب الرامي اســتخدام الكرة لتكون اداة 
تسبب اصاب خطرة للمنافسين واكد على الحكم ان ال يهمل اجراءات 
التنفيــذ لرمية التماس ومخالفتها حتى ال تثير جدال واســعا بين اراء 

وافكار الجماهير الكروية التي تداوم على حضور المباريات .

بقلم- خيري أبو زايدإلى أن نلتقي �����������������������������

شكلت عودة فريق خدمات خان يونس الكروي إلى مصاف 
فرق الدرجة الممتازة األحدث األبرز واألهم على الســاحة 
الرياضيــة في قطاعنــا المحاصر الصامــد،  كيف ال وهو 
الحدث الذي أخذني على حين غرة وأنهضني من ســباتي 
وعزوفي عن الكتابة منذ فترة طويلة مرت سريعًا بحلوها 
الحدث الذي أخذني على حين غرة وأنهضني من ســباتي 
وعزوفي عن الكتابة منذ فترة طويلة مرت سريعًا بحلوها 
الحدث الذي أخذني على حين غرة وأنهضني من ســباتي 

ومرهــا إلى أن جاءت هذه اللحظة والمناســبة الســعيدة 
كــي أحط هذه الســطور من خالل إصــدار رياضي مميز 

ومتخصص طال انتظاره.
أكتب هذه الكلمات علها تكون االنطالقة الحقيقية لواحد 
من أعرق األندية الفلسطينية قاطبة، فريق أثرى مالعبنا 
المحليــة بإبداعاتــه وضم فــي وهجة الكــروي الموهبة 
التي لن تتكــرر في مالعبنا وقتها المرحوم النجم الكبير 

“مرســي الفقعــاوي”، على الرغــم من أن هــذه المدينة 
الباســلة خان يونس ال زالت والدة بالمواهب الفذة طالما 
بها النجوم محمد بــركات” ومحمود فحجانومحمود وادي 
وعيد العكاوي وغيرهم الكثير، فعودة خدمات خان يونس 
الى مكانتــه الطبيعية أثلجت صدور الكثيرين ليس على 
صعيد محافظة خان يونس وحدها، بل شــملت كل أبناء 
الحركة الرياضية في قطاع غزة وأنا واحد منهم، فالتاريخ 
الزال يسجل في صفحاته الناصعة انجازات كبيرة وكثيرة 
ال حصر لها لهذا النادي العريق، ولكي يعلم أخوتنا وأحبتنا 
مــن الالعبين الصاعدين في كل أنديتنــا الغزية أن هذا 
النادي هو األقدم على صعيد محافظة خان يونس ال بل 
وعلى صعيــد محافظات الوطن الذي شــهدت له مالعب 

الضفــة والقطاع صوالت وجوالت لن تنســى من الذاكرة 
في زمن المرحــوم الموهبة “موســى الفقعاوي” والجيل 
الذهبــي المرعــب لخدمــات خــان يونس حســين الحاج 
وحسين الترابين وأشرف أبو خضرة والشقيقين إسماعيل 

وعلي صرصور والقائمة تطول أن لم تخن الذاكرة.
وبعــد عقدين من الزمن يعود نــادي خدمات خان يونس 
إلى مكانته الطبيعية “كبيرًا للعب مع الكبار بإقتدار” في 
وبعــد عقدين من الزمن يعود نــادي خدمات خان يونس 
إلى مكانته الطبيعية “كبيرًا للعب مع الكبار بإقتدار” في 
وبعــد عقدين من الزمن يعود نــادي خدمات خان يونس 

دوري األضواء والشهرة في ظل دعم إداري وجماهيري ال 
يوصف وقيادة فنية حكيمة تركت بصمة واضحة وكبيرة 
على شكل وأداء الفريق الراقي على مدار الموسم الكروي 
بقيــادة المدرب القدير الخلوق شــادي أبــو عرمانه  الذي 

أوصله الى بر األمان بتكتيك فني عالي.

فعــودة خدمــات خــان يونس إلــى مصاف فــرق الدرجة 
الممتــازة بمثابة عــودة الروح إلى الجســد وإضافة هامة 
وقوية إلى ثنائي خان يونس الشقيقين الشباب واالتحاد 
على طريق المنافســة الشــريفة وحصد البطوالت بإذن 
المولــى، وهذا الشــيء ليــس بالكثير علــى فريق يملك 
مقومــات الفوز ويضــم بين صفوفه مجموعــة من أميز 
الالعبيــن المهارييــن بقيــادة الثنائي “محمــود فحجان 
ومحمــود البراغيثي” وآخريــن لهو قادر على المنافســة 
في دوري األضواء والشــهرة، وختامًا نبارك إلدارة والعبي 
ومحمــود البراغيثي” وآخريــن لهو قادر على المنافســة 
في دوري األضواء والشــهرة، وختامًا نبارك إلدارة والعبي 
ومحمــود البراغيثي” وآخريــن لهو قادر على المنافســة 

وجماهيــر خدمــات خــان يونــس ولكافــة أبنــاء الحركة 
الرياضيــة في وطننا الحبيب بعودة هــذا الفريق العريق 

إلى المكانة التي يستحقها.
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الرياضية- أحمد حجازي

وصل قطار دوري الســلة في قطــاع غزة الى 
محطتــه األخيرة من خالل اللقاء المرتقب بين 
فريقي خدمات البريج وخدمات المغازي مساء 
الخميس، في أولى مباريات “البالي اوف” والتي 

سيتحدد على ضوئها بطل الدوري. 

حجر األساس
وأكد أحمد موســى مدرب نادى خدمات البريج 
علــى أهمية هــذه المباراة التي ســوف تكون 
الحجر األســاس لالنطالق إلــى مرحلة جديدة 
للنادي وهى مرحلة البطوالت واالنجازات التي 
يســعى الفريق للوصــول اليها وســوف تكون 
تتويجا للخطط التــي وضعها الفريق من أجل 
الوصول الى عرش كرة السلة في قطاع غزة .

وعن االســتعدادات قال موسى إن الفريق بات 
على أهبة االســتعداد من أجل خوض المباراة 
النهائية ، مضيفا: “نحن اجتهدنا بشــكل  كبير 
مــن أجل خوض هذه المبــاراة والظفر باللقب 
ونعلم أنــه يجب علينا أال نســتهين بالخصم، 
ولدينا نقاط قوة كثيرة ســوف تســاعدنا على 

خوض هذه المباراة والفوز بها بإذن اهللا”.

مباراة حاسمة
مــن جهة اخــرى أوضح مــدرب نــادى خدمات 
المغــازي محمد ريــان أن هذه المبــاراة تكمن 
أهميتهــا في كونهــا المباراة الحاســمة والتي 
ينتظرها أهل المخيم والفريق واإلدارة، مؤكدا 
علــى أن فريقه ســيكون الطــرف األقوى في 
المبــاراة نظرا لالســتعدادات الكبيرة من قبل 

الفريــق واالدارة وتجهيــز كافة اللــوازم التي 
سوف تساعد الفريق على الفوز، وأكمل قائال:” 
الفريق بحمــد اهللا متكامل والوضع النفســي 
والمعنوي لالعبيــن أكتر من رائع ونحن فريق 
بطل وجاهزين لنكــون األبطال، خصوصا اننا 

الفريق األقل خسارة في الدوري”. 
وفــى الختام اتفــق المدربان علــى أن الدوري 
العــام لهذه الســنة كان متوســط المســتوى، 
وأن االزمات الماديــة الكبيرة التي يعانى منها 
اتحاد الســلة واالندية بشــكل عام أثرت سلبا 
على ســير البطولة، وأكدا على أن الدوري في 
هذه الســنة أخد وقتا أطول من الالزم وأرهق 
الالعبين والمدربين واالندية، وأن “البالى اوف” 

استنزف كثيرا من المجهود البدني لالعبين.
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غزة- الرياضية
حصل نادي خدمات البريــج على جائزة أفضل نادي في 
قطــاع غزة عن العــام 2013 في االحتفــال الذي اقامته 
وزارة الشــباب والرياضة في حكومــة غزة صباح الثالثاء 
في قاعة رشــاد الشــوا برعاية مؤسســة أمان فلسطين 

الماليزية.
وحــّل نادي غــزة الرياضي في المركــز الثاني والجمعية 

االســالمية ثالثا ونــادي خدمات رفح فــي المركز الرابع 
ونادي السالم للمعاقين في المركز الخامس.

وجاء اختيار نادي خدمات البريج لنجاحه االداري والرياضي 
والثقافي ، وحصل علي ألفي دوالر قيمة الجائزة األولى، 
بينما حصل صاحب المركز الثاني على ألف وخمســمائة 
دوالر وصاحب المركز الثالث على ألف دوالر وحصل الرابع 

على ستمائة دوالر والخامس على خمسمائة دوالر.
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أخبار×أخبار

أدخل توقعاتك بوضع إشارة × في المربع الذي يمثل توقعك، ثم قص كوبون المسابقة 
وأرسله إلى مكتب الصحيفة الكائن في : غزة- الرمال برج الجوهرة الدور الرابع شقة 46 

-أو مركز توزيع الصحيفة في محافظتك - لالستفسار تلفون :2845143 

توقــع معنا  نتائج مباريــات الدوري الممتــاز  ، والدرجة األولى  
والدوري االسباني  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

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

دوري الدرجة  الممتازة (محلي)

29 14 خدمات رفح 1 األهلي
25 27 شباب خان يونس الهالل    2
23 21 خدمات الشاطيء اتحاد الشجاعية 3
36 19 اتحاد خان يونس  شباب جباليا 4
37 31 الجمعية االسالمية 5 غزة الرياضي
40 23 شباب رفح خدمات النصيرات  6

دوري الدرجة األولى (محلي)

41 36 خدمات خان يونس خدمات البريج 7
19 26 خدمات جباليا خدمات المغازي 8
17 23 المشتل جمعية الصالح  9
28 27 بيت حانون االهلي القادسية 10
22 24 الزيتون  أهلي النصيرات 11

الدوري االسباني
69 37 إسبانيول برشلونة 12
70 55 تيكو مدريداتلتيكو مدريداتلتيكو مدريد أتلتيك بلباو 13
30 70 ريال مدريد  ريايو فاليكانو 14
47 33 سيلتا فيغو إشبيلية  15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو الفريق الحائز على بطولة الدوري الممتاز للموسم الماضي؟���������������
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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مصطفى ابو قريبة - 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

���������������

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

الضفة- الرياضية
توج فريق ترجي وادي النيص بطال لدوري 
جوال للمحترفين في المحافظات الشمالية 
للموســم الحالــي بعد فــوزه الصعب على 
فريق أهلي الخليــل بهدفين مقابل هدف 
ضمــن مباريات الجولــة 21 وقبل األخيرة، 
ووصل الترجي إلى النقطة 45 في الصدارة 
وبفارق خمــس نقاط عن مالحقه شــباب 
الظاهريــة، الذي فاز على مؤسســة البيرة 

بهدفين نظيفين.
وفي باقي النتائج تعادل شباب الخضر مع 

هالل القــدس بهدفين لــكل فريق، فيما 
حقق األمعري الفــوز على ثقافي طولكرم 
بهدفين نظيفين، واســتطاع مركز بالطة 
الفوز على اسالمي قلقيلية بأربعة اهداف 
مقابــل ثالثة، وتعادل شــباب الخليل مع 

جبل المكبر سلبيا.
وكان شــباب األمعــري أول من توج بلقب 
دوري المحترفيــن موســم 2011-2010 
ثم هــالل القدس موســم 2012-2011 
قبل أن يحسم شباب الظاهرية اللقب في 

الموسم الثالث موسم 2013-2012.

الرياضية- تغريد العمور
أكــدت إدارة البرامــج في إذاعة ألــوان الرياضية حرصها على االســتمرار في متابعة 
األحداث الرياضية من مختلف المالعب منذ انطالق البطوالت الرســمية وحتى موعد 

نهايتها.
وقالت اإلدارة بأن ترتيبات خاصة ســُتجرى لنقل وقائع أحداث مباريات الجولة األخيرة 
للــدوري الممتاز إلى جانب مباريــات الدورين نصف نهائي ونهائــي الكأس الذي قرر 

االتحاد إقامته في الحادي عشر من الشهر القادم.
وأضافت أن المستمع سيتابع كافة اللقاءات عبر االثير ضمن استديو تحليلي سيرافق 
كافة اللقاءات أيام (الجمعة والســبت واالحد) حســب التوقيت الصيفــي الجديد الذي 

سيسري مفعوله في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وأوضحت االدارة أن المعلق هشام معمر سُيعلق على مباراة اتحاد الشجاعية والشاطئ 
من ملعب اليرموك, والمعلق عارف ربيع، على مباراة شــباب رفح وخدمات النصيرات 
من ملعب الدرة. وتستكمل إذاعة ألوان الرياضية وضع المستمعين مع كافة االحداث 
والبطــوالت الرياضية بمتابعــة مباريات دور األربعة لبطولــة كأس غزة الُمقررة يوم 

الجمعة الموافق 4 إبريل والنهائي 11 من نفس الشهر.
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نحث الخطى

محمود السقا

تقرير
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الرياضية- محمود فرج

لوحات جديدة ُترســم على أرض المســتطيل االخضر وسط مدينة 

غزة، فاآلمال تعيدها الوجوه المشــرقة صاحبة االبتسامات الخالقة 

والقلوب الطيبة التي تنبض حبا وحنانا تبث في االبدان عافيتها. 

امنيات النصر

في احدى الزوايا جلست تراقب من بعيد كل ما يدور في أرجاء ملعب 

اليرموك، ربما هي المرة األولى، فهي لم تعتد على صخب المالعب 

وربما ال تعرف حقيقة كرة القدم واألسباب التي تدعو هؤالء الشباب 

إلى بذل كل هذه المعاناة على أرضية الملعب أو كل هذا الصراخ من 

فوق المدرجات، لكنها تعرف عند نهاية اللقاء سيكون أحد الفريقين 

فرحا منتشــيا بالنصر، وألنهــا أم تمنت أن ينتهــي كل ما ال تعرفه 
بفرحة نجلها.

قلب األم

أم يوســف قنيطة فــي العقد الســادس من عمرها، جــاءت لملعب 

اليرموك حيث مواجهة الحسم لتؤازر نجلها فضل ورفقاؤه في نادي 

المنطــار في ظروفهم الصعبة واقترابهم من حافة الســقوط، وكل 

جوارحها تشاركهم التوتر والقلق وتدعو اهللا أن يكون النصر حليفهم 
في مواجهتهم أمام ثوار الشمال.

ألوان الفرحة

مــع اقتراب انتهاء الدوري الغزي ووصولــه إلى المرحلة قبل االخيرة 

استطاع شباب رفح يوم االثنين أن يحسم لنفسه لقب الدوري للمرة 

الثانية على التوالي بعد تغلبه على اكبر منافســيه اتحاد خانيونس 

لتعيش قلعــة الجنوب اجواًء عارمة من الفــرح بظفرهم بالبطولة، 

وفــي نفس اليوم الفرحــة أيضا دخلت بيوت أهالي حي الشــجاعية 

وبنفس الســبب ــ أي الفوزــــ ولكن الهدف مختلف بالنســبة التحاد 

الشجاعية فهو يســعى للهروب من شــبح الهبوط بعد مروره 

بكبوة صعبة خالل مرحلة االياب من دوري المحافظات 
الجنوبية .

الوصول إلى بر االمان

وشــهد ملعب اليرموك خالل مباراة الشجاعية 
وشباب جباليا في االسبوع 21 التي 
انتهت بفوز الشجاعية بهدف 

وحيد حشد جماهيري 
كل  فــاق  كبيــر 

مما  التوقعــات 
تطلب العديد 
من االجراءات 
منيــة  ال ا

واالداريــة للخروج بالمبــاراة الى بر االمــان وبالفعل نجحت هذه 

المحــاوالت ليخــرج الجميع من أرضية الملعــب راضين عن االداء 
والنتيجة.

القلب الحنون

قطاع غــزة المحافظ بطبعــه تندر فيه المشــاهد االنثوية على 

المســتوى الرياضي ولكــن يبدو ان لألمهــات رأي اخر هذا العام، 

فشــاهدنا العديد منهن كوالــدة العبي اتحــاد خانيونس محمد 

ونبيل صيدم التي آزرت نجليها من ارضية الملعب وأيضا شاهدنا 

خــالل الدور األول حضور أم و زوجة وحمــاة الالعب حازم البيوك 

الذي أحرز هدف الفوز في ذلك اللقاء أمام اتحاد الشجاعية وأيضا 

في نفس الدور ظهرت والدة الالعب ياســر الغول في ملعب رفح 
البلدي .

خط الدفاع االول

نادي اتحاد الشــجاعية من المؤسسات الهامة في حي الشجاعية 

وهو من المراكز الشــبابية في الحي الشعبي الواقع شرق مدينة 

غــزة بجانــب تلة المنطار الشــهيرة و يقطنه اكثر مــن 100 الف 

نسمة و يعتبر الحي خط الدفاع األول عن مدينة غزة من الناحية 

الشرقية حيث قدم مئات الشهداء  في مواجهة المحتل .

كلمة السر
بعد انتهاء المباراة سارع فضل للذهاب ألمه التي 

بقيت تجلس تشــاهد ابناء المنطار يعبرون عن 
فرحتهم واحتضنها ليؤكد أن وجودها اليوم معه 

كان من أهم أسباب الفوز .
و يلعب فضل قنيطة 25 عاما في صفوف نادي 

اتحــاد الشــجاعية منذ صغــره ويعتبر مــن ابرز 

العبي خــط الدفاع وحمل شــارة الكابتن في اكثر 
من مناسبة باإلضافة إلى أنه من الالعبين 

الذيــن يجيدون تســديد ضربات 
الجزاء وقال للرياضية بعد 

انتهاء اللقاء امي كانت 
وجــه الســعد علينا  

اليوم .
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مــا زالت أصــداء “كالســيكو األرض”، 
ُتهيمــن على صدر الصفحــات األولى، 
في معظم الصحف الســّيارة، وتحديدًا 
اإلســبانية، فهناك بوح بأســرار مثيرة 
وُمشــوقة اكتنفــت تفاصيــل اللقــاء، 
وهناك غضــب وســخط عارمان على 
الحكم “البرتو اونديانو”، وهذا ما عبر 
عنه صراحــة، وعلى رؤوس األشــهاد 
“رونالدو” و”سيرخيو راموس” وتقديري 
ان تصريحاتهما ذات الطابع الصدامي 
لن تذهــب من دون عقاب او على اقل 
تقديــر مــن دون زجر، ألن مســؤولي 
الكــرة هناك ينحــازون للحــكام حتى 
وإن وقعوا في براثن األخطاء الُكبرى، 
الكــرة هناك ينحــازون للحــكام حتى 
وإن وقعوا في براثن األخطاء الُكبرى، 
الكــرة هناك ينحــازون للحــكام حتى 

ألن الحــكام ركن ركين في اللعبة، وال 
يجوز تركهم نهبًا للعابثين والعاجزين 
ألن الحــكام ركن ركين في اللعبة، وال 
يجوز تركهم نهبًا للعابثين والعاجزين 
ألن الحــكام ركن ركين في اللعبة، وال 

وقة. والُمعتدين والسُّ
توقفت، متأمًال، التصريح الصادر عن 
“رونالــدو” واســتأذن بنقلــه بالنص، 
تمهيدًا للتعليق عليه، ألنني استأنس 
في طياته نوعًا من الوجاهة، خصوصًا 
تمهيدًا للتعليق عليه، ألنني استأنس 
في طياته نوعًا من الوجاهة، خصوصًا 
تمهيدًا للتعليق عليه، ألنني استأنس 

في جزئية بعينها.
يقــول “رونالــدو”: كان الصــراع على 
أشده في لقاء “الكالسيكو”، هناك َمْن 
لم يرغب في فوزنا، وأال يظل برشلونة 
بعيــدًا، فوز “الريــال” يثير حنق وحقد 
لم يرغب في فوزنا، وأال يظل برشلونة 
بعيــدًا، فوز “الريــال” يثير حنق وحقد 
لم يرغب في فوزنا، وأال يظل برشلونة 

اآلخريــن، أعرف ذلــك، ألنني أعيش، 
هنا، منذ فترة طويلة، المعاملة ليست 
بالمثل، يريدون ان يظل “البرسا” في 
الصراع، وقد تحقق مرادهم بالفعل”.

أستأذنكم، يا قراء، إعادة التدقيق في 
الجزئيــة األخيرة مــن كالم “رونالدو” 
والمتضمنة ان المطلوب إبقاء برشلونة 
فــي دائرة الصــراع، أتعرفــون لماذا؟ 

السؤال لي وليس لرونالدو شأن فيه؟
إجابتي على الســؤال تقول: ان الرابح 
الوحيد مــن إبقاء جــذوة الصراع على 
لقــب “الليغــا” مشــتعلة حتــى الرمق 
األخير مــن عمرها المديد هــو اتحاد 
الكرة اإلسباني ألســباب وأغراض لها 
عالقة مباشــرة بالتسويق واإلعالنات 
والرعايــات وهلم جــرا، ولذلك فإنهم 
ُيوجهون القرعة، ويتدخلون في مسار 
اللعبة، ســواء تعلق األمــر بالدوري أم 
الــكأس، كــي ال يكــون هنــاك صدام 
مبكر بيــن الرأســين الكبيرين، وكي 
ال تفقــد البطولــة وهجهــا ورونقهــا، 
وقد ســبق وكتبت متمنيــًا على اتحاد 
الكرة الفلسطيني ان يأخذ بهذا النهج 
الصحــي، من اجــل إضفــاء مزيد من 
التشــويق واإلثارة على مسابقاته من 

مبتدئها وحتى منتهاها.
newsaqa@hotmail.com
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الرياضية- مصطفى جبر/ عدسة شادي العصار

بــدأت جماهير شــباب رفح االحتفــاالت بلقب دوري 

الدرجة الممتازة الغالي والثمين على منافسه اتحاد 

خــان يونس بهدف مهيب أبــو حيش، لُيعلن الزعيم 

خــان يونس بهدف مهيب أبــو حيش، لُيعلن الزعيم نفســه بطــًال لموســم 2014/2013، عــن جــدارة 

خــان يونس بهدف مهيب أبــو حيش، لُيعلن الزعيم نفســه بطــًال لموســم 2014/2013، عــن جــدارة 

واســتحقاق قبل جولة مــن نهاية البطولــة الُمثيرة 

بانتظار الجولة األخيرة حتى يرفع درع البطولة.

صحيفــة الرياضية رصدت كواليــس القمة الكروية 

الكبــرى بين الطواحين والزعيم قبــل وأثناء اللقاء، 

وخاضــت أكثــر فــي تفاصيــل حصرية ســتقدمها 

لمتابعيها عشاق الكرة الفلسطينية.

رؤية فنية.. خبرة الزعيم تفوقت

شــهدت مبــاراة الحســم عمــل تكتيكي مــن خارج 

الخطــوط، وروح قتاليــة عاليــة اختلطــت بتكتيك 

المدربين، لتتفوق خبرة الزعيم على روح وشــجاعة 

االتحاد، رؤية نكشــف من خاللها أسباب فوز الشباب 
على اإلتحاد.

1.األجــواء الطبيعية: عاش فريق شــباب رفح أجواء 

طبيعية قبل المبــاراة وتدرب كالمعتــاد في ملعبه 

ووســط جمهوره ولم ُيحــدث أي تغيير مفاجئ على 

العبيــه، بعكــس االتحاد الــذي فضــل الدخول في 

معســكر مغلق في فندق “المتحف” والتدريب بعيدا 

عن ضغط الجماهير وهو شيء سلبى انعكس على 

الفريــق الذي تغيــرت عليه األجــواء الطبيعية قبل 
اللقاء.

2. الهــدوء والخبرة: بدا واضحا على أداء شــباب رفح 

الهــدوء في أغلــب فترات اللقاء، بعكــس اتحاد خان 

يونس الذي أفتقد للتركيز وترابط الخطوط.

3. أرضيــة الملعــب: ســوء أرضيــة الملعــب صبت 

في صالــح الزعيم الذي تعود علــى اللعب الطويل 

واالعتمــاد علــى الكــرات العرضيــة فــي الحــاالت 

الهجوميــة، بينما وقع االتحاد في فخ العشــب الغير 

مستوي والذي يتعارض مع طريقة لعبه التي تعتمد 

على الكرات القصيرة والسريعة. 

4. المستوى البدني: ظهر الزعيم أكثر قوة من االتحاد 

في االلتحامات المباشــرة بين الالعبين والتفوق في 

إعادة الكرات المقطوعة في أرضية سيئة وهو دليل 

على تفوق الشباب على الصعيد البدني.

-5 وســط الميــدان: شــكلت ســيطرة شــباب رفح 

على وســط الميــدان نقطة هامة في فــوز الزعيم 

الذي بــدا واضحا عليه منذ الدقائــق األولى التركيز 

على منتصف الملعب بوجود بســام قشطة ومحمد 

بــارود وخليل جربوع الذيــن كانوا في يومهم وقمة 

عطائهم، فيما يرجع الفضــل األكبر لمدرب الفريق 

جمال الحولى الذي تحكم في زمام األمور الفنية من 

خارج الخطوط بخبرة السنين في المالعب الكروية.

6.خطأ قاتل: جاء هــدف المباراة الوحيد بخطأ كبير 

من حارس مرمــى اتحاد خان يونس أحمد الشــاعر 

الذي لم يقدر الكرة بالشــكل المطلوب بسبب سوء 

أرضية الملعب والتي خانت الحارس.

فأل خير

كواليــس مثيرة داخل أروقة فريق شــباب رفح لعل 

أبرزهــا كانت القرعــة التي كانت بمثابــة فأل خير 

على فريق شــباب رفح فــي أغلب مباريات شــباب 

رفح، والغريب في القرعة التي يجريها كابتن فريق 

الزعيم إيهاب أبو جزر أنه أستطاع أن يفوز في قرعة 

كافة مباريات دوري الدرجــة الممتازة ما عدا مباراة 

الشجاعية في الدور الثاني، فالفوز في القرعة يعطى 

الفريق راحة وفأل خير قبل المباراة التي يختار فيها 

فريق شــباب رفح الجهة اليسرى في الملعب بشكل 

دائم، وهو الذي حدث أيضا في مباراة الحســم أمام 
اإلتحاد.

“فنكر” الدوري

قبل لقاء الحسم بيوم سقط طائر “فنكر” داخل مقر 

نادي الشــباب، ليقــوم حمادة قشــطة عضو رابطة 

الجماهير بمســاعدته واخراجه إلى الجهة العليا من 

مبنى النادي لكى يتســنى له الطيران من جديد، إال 

أن هذا “الفنكر” الذهبــي عاد ليقف على باب غرفة 

مجلس اإلدارة واســتطاع الدخول إلى الغرفة وبقي 

فيها حتى ســاعات المســاء، مما أعطى روح التفاؤل 

بين الجماهير المتواجدة في النادي بان هذا “الفنكر” 

الذي أصر علــى التواجد في النادي هو فنكر بطولة 
الدوري.

تنظيم ُمحكم ولكن!

وضــع اتحاد الكرة خطة مميزة داخــل وخارج أرضية 

الملعب إلنجاح ختام بطولة الدوري، وكان ذلك واضحا 

من خــالل اســتعانته بكافة لجانه وعناصــره الذين 

عملوا بجد وجهد كبيرين على تنظيم كل ما يتعلق 

بالمباراة، ولكن هــذا التنظيم وكالعادة كان ينقصه 

االهتمــام أكثر بفئة الصحفيين المهمشــين والذين 

يتذوقون مــرارة العمل خالل التغطيــة والتي كانت 

حاضرة في هذه المباراة تحت أشعة الشمس الحارقة 

بيــن الجماهير فــي مــكان يطلق عليــه “مقصورة 

رئيســية”، والتــي عجــت بالجماهيــر وأعاقت عمل 

الصحفيين الذين لم يتمكنوا من التغطية بالشــكل 

المطلوب وخاصة بعد نهاية اللقاء الذي يشهد لقاءات 

وحوارات كانت شاقة على الصحفيين.

دموع مختلطة

اختلطت دموع الفرحة لشباب رفح مع دموع الحسرة 

والحــزن إلتحــاد خــان يونس بعــد نهايــة المباراة، 

فالشــباب عاش لحظات من الفرحة الهســتيرية مع 

جماهيره الســعيدة وســط دموع الفرح. على الجهة 

المقابلة لم يستطع إبراهيم بربخ الملقب بـ”هيما” 

الســيطرة على دموعه التي انهمرت فور نهاية لقاء 

الحســم، دمــوع “هيما” هــزت الملعب فــي صورة 

تدل على الجهد الكبير الــذي بذله ورابطة جماهير 

اتحاد خان يونس طوال الدوري والتي كان تحلم به 

كأول مــرة بتاريخها. كما خيمت أجــواء الحزن على 

العبي وإدارة إتحاد خان يونس الذين قدموا موسما 

استثنائيا استحقوا عليه أكثر من ذلك.

عشق تخطى الحدود

ظهر االبــن األصغر لالعب اتحاد خــان يونس نبيل 

صيــدم عقب نهاية اللقاء وهو يواســي والده كابتن 

صيــدم عقب نهاية اللقاء وهو يواســي والده كابتن الفريق بعد خسارة الدوري في صورة ُتعبر عن الحب 

صيــدم عقب نهاية اللقاء وهو يواســي والده كابتن الفريق بعد خسارة الدوري في صورة ُتعبر عن الحب 

والعشــق الذي دخل في قلــب كل صغير وكبير في 
عشق اتحاد خان يونس.
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بهــدووء

أمجد الضابوس 
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منذ بــدأ االتحاد الدولــي لكرة القدم، 
تقديم جوائزه الفردية الســنوية، لم 
يســبق ألي نجم عربي أن نال شــرف 
الحصــول على أي من هــذه الجوائز، 
التــي يبدو ذهاب بعضهــا لالعب من 
أصحاب لغــة الضــاد، كجائــزة الكرة 

الذهبية، أمرًا من رابع المستحيالت.
غيــر أن الهــدف الــذي ســجله العب 
الوحــدات األردنــي، الســوري معتــز 
صالحاني، في شــباك الرمثا، بالدوري 
األردنــي، بالكعب من خــارج منطقة 
الجــزاء بأمتــار، حيــن اســتغل خروج 
الحارس وصّوب الكــرة بكعبه لتدخل 
المرمــى، ينبغي أن يدخل المنافســة 
على جائزة “بوشــكاش” ألجمل هدف 

في العام 2014.
فالهدف، والذي اعتبر نادر التســجيل، 
بحسب شهادات وسائل إعالم أجنبية، 
مــن أبرزها صحيفــة “أس” الرياضية 
اإلســبانية، يســتحق أن ينــال جائزة 
“بوشكاش” هذا العام، بل إن الصحيفة 
ذهبــت إلى أبعد من ذلك بكثير، حين 
طرحت علــى قرائهــا ســؤاًال إن كان 

الهدف يعتبر األفضل في التاريخ؟
وباعتقادنــا، أن دخول هــدف الالعب 
العربي الســوري، المنافسة، واختياره 
من ِقبل الفيفا ِضمن القائمة النهائية، 
حق شــرعي للصالحانــي. فهل يكون 
الفيفا حياديًا ونزيهًا في نظرته للهدف 
حق شــرعي للصالحانــي. فهل يكون 
الفيفا حياديًا ونزيهًا في نظرته للهدف 
حق شــرعي للصالحانــي. فهل يكون 

الخرافي؟
نقول هذا، لقناعتنا التامة، بأن الفيفا 
يأخذ بالحسبان اعتبارات غير مهنية، 
عنــد اختيــاره لجائــزة “بوشــكاش”، 
تراعــي النجوميــة والشــهرة، بدليل 
تواجد أهداف لالعبين من النخبة في 
العالم، باستمرار، في جوائز كل عام، 
رغم تسجيل أهداف خرافية لالعبين 
آخريــن، ال يتمتعون بنفس الشــهرة 

والنجومية.
كما أن لدينا إيمانــًا كبيرًا، بأن الهدف 
العربــي، لو كان بتوقيــع نجم عالمي 
من طينة، رونالدو او ميسي أو زاالتان، 
لنــال نصيبه من التطبيــل والتزمير، 
وتــم الترويج له منــذ اآلن، للحصول 
على الجائزة فــي نهاية العام. كذلك، 
فإن الــدوري الذي ُســجل فيه الهدف، 
هو الدوري األردني، وليس اإلســباني 

أو اإلنجليزي، ولذلك حكاية أخرى.
حتى وإن شــكك البعض بدقة الهدف، 
وتســجيله بطريق الصدفة المحضة، 
فــإن ذلك ليس مبررًا لتجاهل الهدف، 
لســبب واقعي يؤكد، أن تقييم جمال 
األهداف، ال يأخذ بالحسبان نية الالعب 
عنــد التصويــب، أو هكــذا يجــب أن 
يكون، فاألهداف تحتسب عند معانقة 
الشــباك، ال بحســب نيــات الالعبين، 
الذين ينجحون في مرات، ويفشــلون 
فــي أضعــاف أضعافها، بالتســجيل، 
رغــم أن المراد واحــد، بمعانقة الكرة 

الشباك.
وإلــى أن يقتــرب العــام مــن نهايته، 
سنرى إن كان هدف صالحاني العربي، 
منافســًا على جائزة “بوشــكاش”، أو 
سنرى إن كان هدف صالحاني العربي، 
منافســًا على جائزة “بوشــكاش”، أو 
سنرى إن كان هدف صالحاني العربي، 

جًا بها، أم يكون للفيفا رأي آخر؟! متوَّ

الرياضية- مصطفى جبر 
فــوز انطالق صافرة حكم لقاء شــباب رفح واتحاد 
خــان يونس في لقاء الحســم والــذي انتهى بفوز 
الزعيم بهــدف واقترابه من اللقب، بدأت األحاديث 
هنــا وهناك عن مــكان إقامة اللقــاء األخير والذي 
سيجمع بين شباب رفح وخدمات النصيرات المقرر 

في ملعب الدرة. 
صحيفة الرياضيــة رصدت ردود األفعــال والنوايا 
الحقيقة لإلجراءات التي ستحدد ملعب اللقاء األخير 
والــذي تعتبــره جماهيــر الزعيم مكانــا لالحتفال 
الكبير ببطولة الدوري على غرار الموسم الماضي.

احتفال جديد
ياسر المغربي عضو مجلس إدارة نادي شباب رفح 
أكد أن ناديه سيطلب من اتحاد الكرة نقل المباراة 
األخيــرة على ملعب رفح بعد موافقة نادي خدمات 

النصيــرات لكي يتســنى للجماهيــر االحتفال في 
ملعبها بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

من جانبه أكد إسماعيل أبو النجا المشرف الرياضي 
لشــباب رفــح أن إدارة النادي ستســير على نفس 
خطى الموسم الماضي في توزيع مكافآت البطولة، 
مشــيرا إلى أن المكافأة المالية لبطل الدوري هي 
مــن حق الالعبين الذين بذلوا جهدا كبيرا للتتويج 

بالبطولة.
ثقافة الفوز

وقدم أبو النجا شكره وتقديره لجماهير شباب رفح 
، وقال:” جماهير شباب رفح هي الالعبين رقم”1”، 
وثقافــة الفوز مكنــت الفريق من تكرار ســيناريو 
الموســم الماضي والفوز بالبطولة للموسم الثاني 
على التوالي، فريقنا ونادينا كبير ونتمنى أن نسير 

على درب البطوالت”.

نظرة أخرى
بدوره قال فتحي أبو العال رئيس لجنة التطوير، أن 
اتحاد الكرة ســينظر لهذا الطلــب في حال موافقة 
خدمــات النصيرات على ذلــك. وأكد أبــو العال أن 
البعض ينظر إلي نقل المباراة من ملعب الدرة إلي 
رفح نظرة أخرى، مشــيرا إلى أن االتحاد يقف على 

مسافة واحدة مع كل على األندية.
وقدم أبو العال شكره وتقديره لكل من ساهم في 
خــروج مباراة القمة إلى بر األمــام وخص أبو العال 
الشرطة الفلسطينية ولجان االتحاد وإدارات األندية 

واإلعالميين وكل عناصر المنظومة الرياضية.
احاديــث كثيرة حــول نقــل المبــاراة، ونوايا جادة 
للشــباب في االحتفــال بملعب رفــح ولكن الكلمة 
الفاصلة ستكون التحاد الكرة بعد موافقة خدمات 
النصيــرات الــذي ال توجد لديه أدنى مشــكلة في 
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غزة- الرياضية
انحصر الصراع على بطاقة الهبوط 
الثانية إلى دوري الدرجة الثانية بين 
فريقي خدمات جباليا والمشتل بعد 
خســارة األول من فريق القادســية 
بهدف نظيف وتعادل الثاني ســلبيا 

أمام المتصدر خدمات خان يونس.
منطقة األمان 

الصــالح  جمعيــة  فريقــا  وانضــم 
والزيتون إلى منطقة األمان واطمئنا 
علــى بقائهمــا فــي دوري الدرجــة 
األولى بعد فوز الصالح على خدمات 
المغازي بهدفين نظيفين، وخسارة 
الزيتون أمــام بيت حانــون األهلي 
إال أنه اســتفاد من تعادل المشــتل 
وخســارة خدمات جباليــا ليظل في 
الدوري مبتعدا عن حسابات الهبوط 
نظــرا المتالكه 22 نقطــة. وبذلك 
ينضم الصالح والزيتون إلى فريقي 
أهلي النصيــرات وبيت الهيا اللذان 

ضمنا البقاء.

صعود كبير
الالفــت فــي هــذه الجولــة هــو 
الصعود الكبير لفريق بيت حانون 
االهلــي الــذي أصبــح ثالثا عقب 
فوزه علــى الزيتــون، اضافة إلى 
تقــدم القادســية للمركــز الرابع 
بعد فوزه علــى الزيتون، ليتراجع 
خدمــات المغــازي إلــى المركــز 
الخامس وهــو الذي كان متصدرا 

المسابقة لفترات طويلة.
مباريات الحسم

هذا وتشــهد الجولة 22 واألخيرة 
من دوري الدرجة األولى مباراتان 
اللذيــن  للفريقيــن  حاســمتان 
يتصاراعــان للنجاة مــن الهبوط، 
المبــاراة األولــى تجمــع خدمــات 
جباليــا صاحــب 19 نقطــة مــع 
خدمــات المغــازي، والثانيــة بين 
جمعية الصــالح والمشــتل الذي 

يملك 18 نقطة.
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الرياضية- مصطفى جبر/ عدسة شادي العصار

بــدأت جماهير شــباب رفح االحتفــاالت بلقب دوري 

الدرجة الممتازة الغالي والثمين على منافسه اتحاد 

خــان يونس بهدف مهيب أبــو حيش، لُيعلن الزعيم 

خــان يونس بهدف مهيب أبــو حيش، لُيعلن الزعيم نفســه بطــًال لموســم 2014/2013، عــن جــدارة 

خــان يونس بهدف مهيب أبــو حيش، لُيعلن الزعيم نفســه بطــًال لموســم 2014/2013، عــن جــدارة 

واســتحقاق قبل جولة مــن نهاية البطولــة الُمثيرة 

بانتظار الجولة األخيرة حتى يرفع درع البطولة.

صحيفــة الرياضية رصدت كواليــس القمة الكروية 

الكبــرى بين الطواحين والزعيم قبــل وأثناء اللقاء، 

وخاضــت أكثــر فــي تفاصيــل حصرية ســتقدمها 

لمتابعيها عشاق الكرة الفلسطينية.

رؤية فنية.. خبرة الزعيم تفوقت

شــهدت مبــاراة الحســم عمــل تكتيكي مــن خارج 

الخطــوط، وروح قتاليــة عاليــة اختلطــت بتكتيك 

المدربين، لتتفوق خبرة الزعيم على روح وشــجاعة 

االتحاد، رؤية نكشــف من خاللها أسباب فوز الشباب 
على اإلتحاد.

1.األجــواء الطبيعية: عاش فريق شــباب رفح أجواء 

طبيعية قبل المبــاراة وتدرب كالمعتــاد في ملعبه 

ووســط جمهوره ولم ُيحــدث أي تغيير مفاجئ على 

العبيــه، بعكــس االتحاد الــذي فضــل الدخول في 

معســكر مغلق في فندق “المتحف” والتدريب بعيدا 

عن ضغط الجماهير وهو شيء سلبى انعكس على 

الفريــق الذي تغيــرت عليه األجــواء الطبيعية قبل 
اللقاء.

2. الهــدوء والخبرة: بدا واضحا على أداء شــباب رفح 

الهــدوء في أغلــب فترات اللقاء، بعكــس اتحاد خان 

يونس الذي أفتقد للتركيز وترابط الخطوط.

3. أرضيــة الملعــب: ســوء أرضيــة الملعــب صبت 

في صالــح الزعيم الذي تعود علــى اللعب الطويل 

واالعتمــاد علــى الكــرات العرضيــة فــي الحــاالت 

الهجوميــة، بينما وقع االتحاد في فخ العشــب الغير 

مستوي والذي يتعارض مع طريقة لعبه التي تعتمد 

على الكرات القصيرة والسريعة. 

4. المستوى البدني: ظهر الزعيم أكثر قوة من االتحاد 

في االلتحامات المباشــرة بين الالعبين والتفوق في 

إعادة الكرات المقطوعة في أرضية سيئة وهو دليل 

على تفوق الشباب على الصعيد البدني.

-5 وســط الميــدان: شــكلت ســيطرة شــباب رفح 

على وســط الميــدان نقطة هامة في فــوز الزعيم 

الذي بــدا واضحا عليه منذ الدقائــق األولى التركيز 

على منتصف الملعب بوجود بســام قشطة ومحمد 

بــارود وخليل جربوع الذيــن كانوا في يومهم وقمة 

عطائهم، فيما يرجع الفضــل األكبر لمدرب الفريق 

جمال الحولى الذي تحكم في زمام األمور الفنية من 

خارج الخطوط بخبرة السنين في المالعب الكروية.

6.خطأ قاتل: جاء هــدف المباراة الوحيد بخطأ كبير 

من حارس مرمــى اتحاد خان يونس أحمد الشــاعر 

الذي لم يقدر الكرة بالشــكل المطلوب بسبب سوء 

أرضية الملعب والتي خانت الحارس.

فأل خير

كواليــس مثيرة داخل أروقة فريق شــباب رفح لعل 

أبرزهــا كانت القرعــة التي كانت بمثابــة فأل خير 

على فريق شــباب رفح فــي أغلب مباريات شــباب 

رفح، والغريب في القرعة التي يجريها كابتن فريق 

الزعيم إيهاب أبو جزر أنه أستطاع أن يفوز في قرعة 

كافة مباريات دوري الدرجــة الممتازة ما عدا مباراة 

الشجاعية في الدور الثاني، فالفوز في القرعة يعطى 

الفريق راحة وفأل خير قبل المباراة التي يختار فيها 

فريق شــباب رفح الجهة اليسرى في الملعب بشكل 

دائم، وهو الذي حدث أيضا في مباراة الحســم أمام 
اإلتحاد.

“فنكر” الدوري

قبل لقاء الحسم بيوم سقط طائر “فنكر” داخل مقر 

نادي الشــباب، ليقــوم حمادة قشــطة عضو رابطة 

الجماهير بمســاعدته واخراجه إلى الجهة العليا من 

مبنى النادي لكى يتســنى له الطيران من جديد، إال 

أن هذا “الفنكر” الذهبــي عاد ليقف على باب غرفة 

مجلس اإلدارة واســتطاع الدخول إلى الغرفة وبقي 

فيها حتى ســاعات المســاء، مما أعطى روح التفاؤل 

بين الجماهير المتواجدة في النادي بان هذا “الفنكر” 

الذي أصر علــى التواجد في النادي هو فنكر بطولة 
الدوري.

تنظيم ُمحكم ولكن!

وضــع اتحاد الكرة خطة مميزة داخــل وخارج أرضية 

الملعب إلنجاح ختام بطولة الدوري، وكان ذلك واضحا 

من خــالل اســتعانته بكافة لجانه وعناصــره الذين 

عملوا بجد وجهد كبيرين على تنظيم كل ما يتعلق 

بالمباراة، ولكن هــذا التنظيم وكالعادة كان ينقصه 

االهتمــام أكثر بفئة الصحفيين المهمشــين والذين 

يتذوقون مــرارة العمل خالل التغطيــة والتي كانت 

حاضرة في هذه المباراة تحت أشعة الشمس الحارقة 

بيــن الجماهير فــي مــكان يطلق عليــه “مقصورة 

رئيســية”، والتــي عجــت بالجماهيــر وأعاقت عمل 

الصحفيين الذين لم يتمكنوا من التغطية بالشــكل 

المطلوب وخاصة بعد نهاية اللقاء الذي يشهد لقاءات 

وحوارات كانت شاقة على الصحفيين.

دموع مختلطة

اختلطت دموع الفرحة لشباب رفح مع دموع الحسرة 

والحــزن إلتحــاد خــان يونس بعــد نهايــة المباراة، 

فالشــباب عاش لحظات من الفرحة الهســتيرية مع 

جماهيره الســعيدة وســط دموع الفرح. على الجهة 

المقابلة لم يستطع إبراهيم بربخ الملقب بـ”هيما” 

الســيطرة على دموعه التي انهمرت فور نهاية لقاء 

الحســم، دمــوع “هيما” هــزت الملعب فــي صورة 

تدل على الجهد الكبير الــذي بذله ورابطة جماهير 

اتحاد خان يونس طوال الدوري والتي كان تحلم به 

كأول مــرة بتاريخها. كما خيمت أجــواء الحزن على 

العبي وإدارة إتحاد خان يونس الذين قدموا موسما 

استثنائيا استحقوا عليه أكثر من ذلك.

عشق تخطى الحدود

ظهر االبــن األصغر لالعب اتحاد خــان يونس نبيل 

صيــدم عقب نهاية اللقاء وهو يواســي والده كابتن 

صيــدم عقب نهاية اللقاء وهو يواســي والده كابتن الفريق بعد خسارة الدوري في صورة ُتعبر عن الحب 

صيــدم عقب نهاية اللقاء وهو يواســي والده كابتن الفريق بعد خسارة الدوري في صورة ُتعبر عن الحب 

والعشــق الذي دخل في قلــب كل صغير وكبير في 
عشق اتحاد خان يونس.
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أمجد الضابوس 
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منذ بــدأ االتحاد الدولــي لكرة القدم، 
تقديم جوائزه الفردية الســنوية، لم 
يســبق ألي نجم عربي أن نال شــرف 
الحصــول على أي من هــذه الجوائز، 
التــي يبدو ذهاب بعضهــا لالعب من 
أصحاب لغــة الضــاد، كجائــزة الكرة 

الذهبية، أمرًا من رابع المستحيالت.
غيــر أن الهــدف الــذي ســجله العب 
الوحــدات األردنــي، الســوري معتــز 
صالحاني، في شــباك الرمثا، بالدوري 
األردنــي، بالكعب من خــارج منطقة 
الجــزاء بأمتــار، حيــن اســتغل خروج 
الحارس وصّوب الكــرة بكعبه لتدخل 
المرمــى، ينبغي أن يدخل المنافســة 
على جائزة “بوشــكاش” ألجمل هدف 

في العام 2014.
فالهدف، والذي اعتبر نادر التســجيل، 
بحسب شهادات وسائل إعالم أجنبية، 
مــن أبرزها صحيفــة “أس” الرياضية 
اإلســبانية، يســتحق أن ينــال جائزة 
“بوشكاش” هذا العام، بل إن الصحيفة 
ذهبــت إلى أبعد من ذلك بكثير، حين 
طرحت علــى قرائهــا ســؤاًال إن كان 

الهدف يعتبر األفضل في التاريخ؟
وباعتقادنــا، أن دخول هــدف الالعب 
العربي الســوري، المنافسة، واختياره 
من ِقبل الفيفا ِضمن القائمة النهائية، 
حق شــرعي للصالحانــي. فهل يكون 
الفيفا حياديًا ونزيهًا في نظرته للهدف 
حق شــرعي للصالحانــي. فهل يكون 
الفيفا حياديًا ونزيهًا في نظرته للهدف 
حق شــرعي للصالحانــي. فهل يكون 

الخرافي؟
نقول هذا، لقناعتنا التامة، بأن الفيفا 
يأخذ بالحسبان اعتبارات غير مهنية، 
عنــد اختيــاره لجائــزة “بوشــكاش”، 
تراعــي النجوميــة والشــهرة، بدليل 
تواجد أهداف لالعبين من النخبة في 
العالم، باستمرار، في جوائز كل عام، 
رغم تسجيل أهداف خرافية لالعبين 
آخريــن، ال يتمتعون بنفس الشــهرة 

والنجومية.
كما أن لدينا إيمانــًا كبيرًا، بأن الهدف 
العربــي، لو كان بتوقيــع نجم عالمي 
من طينة، رونالدو او ميسي أو زاالتان، 
لنــال نصيبه من التطبيــل والتزمير، 
وتــم الترويج له منــذ اآلن، للحصول 
على الجائزة فــي نهاية العام. كذلك، 
فإن الــدوري الذي ُســجل فيه الهدف، 
هو الدوري األردني، وليس اإلســباني 

أو اإلنجليزي، ولذلك حكاية أخرى.
حتى وإن شــكك البعض بدقة الهدف، 
وتســجيله بطريق الصدفة المحضة، 
فــإن ذلك ليس مبررًا لتجاهل الهدف، 
لســبب واقعي يؤكد، أن تقييم جمال 
األهداف، ال يأخذ بالحسبان نية الالعب 
عنــد التصويــب، أو هكــذا يجــب أن 
يكون، فاألهداف تحتسب عند معانقة 
الشــباك، ال بحســب نيــات الالعبين، 
الذين ينجحون في مرات، ويفشــلون 
فــي أضعــاف أضعافها، بالتســجيل، 
رغــم أن المراد واحــد، بمعانقة الكرة 

الشباك.
وإلــى أن يقتــرب العــام مــن نهايته، 
سنرى إن كان هدف صالحاني العربي، 
منافســًا على جائزة “بوشــكاش”، أو 
سنرى إن كان هدف صالحاني العربي، 
منافســًا على جائزة “بوشــكاش”، أو 
سنرى إن كان هدف صالحاني العربي، 

جًا بها، أم يكون للفيفا رأي آخر؟! متوَّ

الرياضية- مصطفى جبر 
فــوز انطالق صافرة حكم لقاء شــباب رفح واتحاد 
خــان يونس في لقاء الحســم والــذي انتهى بفوز 
الزعيم بهــدف واقترابه من اللقب، بدأت األحاديث 
هنــا وهناك عن مــكان إقامة اللقــاء األخير والذي 
سيجمع بين شباب رفح وخدمات النصيرات المقرر 

في ملعب الدرة. 
صحيفة الرياضيــة رصدت ردود األفعــال والنوايا 
الحقيقة لإلجراءات التي ستحدد ملعب اللقاء األخير 
والــذي تعتبــره جماهيــر الزعيم مكانــا لالحتفال 
الكبير ببطولة الدوري على غرار الموسم الماضي.

احتفال جديد
ياسر المغربي عضو مجلس إدارة نادي شباب رفح 
أكد أن ناديه سيطلب من اتحاد الكرة نقل المباراة 
األخيــرة على ملعب رفح بعد موافقة نادي خدمات 

النصيــرات لكي يتســنى للجماهيــر االحتفال في 
ملعبها بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

من جانبه أكد إسماعيل أبو النجا المشرف الرياضي 
لشــباب رفــح أن إدارة النادي ستســير على نفس 
خطى الموسم الماضي في توزيع مكافآت البطولة، 
مشــيرا إلى أن المكافأة المالية لبطل الدوري هي 
مــن حق الالعبين الذين بذلوا جهدا كبيرا للتتويج 

بالبطولة.
ثقافة الفوز

وقدم أبو النجا شكره وتقديره لجماهير شباب رفح 
، وقال:” جماهير شباب رفح هي الالعبين رقم”1”، 
وثقافــة الفوز مكنــت الفريق من تكرار ســيناريو 
الموســم الماضي والفوز بالبطولة للموسم الثاني 
على التوالي، فريقنا ونادينا كبير ونتمنى أن نسير 

على درب البطوالت”.

نظرة أخرى
بدوره قال فتحي أبو العال رئيس لجنة التطوير، أن 
اتحاد الكرة ســينظر لهذا الطلــب في حال موافقة 
خدمــات النصيرات على ذلــك. وأكد أبــو العال أن 
البعض ينظر إلي نقل المباراة من ملعب الدرة إلي 
رفح نظرة أخرى، مشــيرا إلى أن االتحاد يقف على 

مسافة واحدة مع كل على األندية.
وقدم أبو العال شكره وتقديره لكل من ساهم في 
خــروج مباراة القمة إلى بر األمــام وخص أبو العال 
الشرطة الفلسطينية ولجان االتحاد وإدارات األندية 

واإلعالميين وكل عناصر المنظومة الرياضية.
احاديــث كثيرة حــول نقــل المبــاراة، ونوايا جادة 
للشــباب في االحتفــال بملعب رفــح ولكن الكلمة 
الفاصلة ستكون التحاد الكرة بعد موافقة خدمات 
النصيــرات الــذي ال توجد لديه أدنى مشــكلة في 
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غزة- الرياضية
انحصر الصراع على بطاقة الهبوط 
الثانية إلى دوري الدرجة الثانية بين 
فريقي خدمات جباليا والمشتل بعد 
خســارة األول من فريق القادســية 
بهدف نظيف وتعادل الثاني ســلبيا 

أمام المتصدر خدمات خان يونس.
منطقة األمان 

الصــالح  جمعيــة  فريقــا  وانضــم 
والزيتون إلى منطقة األمان واطمئنا 
علــى بقائهمــا فــي دوري الدرجــة 
األولى بعد فوز الصالح على خدمات 
المغازي بهدفين نظيفين، وخسارة 
الزيتون أمــام بيت حانــون األهلي 
إال أنه اســتفاد من تعادل المشــتل 
وخســارة خدمات جباليــا ليظل في 
الدوري مبتعدا عن حسابات الهبوط 
نظــرا المتالكه 22 نقطــة. وبذلك 
ينضم الصالح والزيتون إلى فريقي 
أهلي النصيــرات وبيت الهيا اللذان 

ضمنا البقاء.

صعود كبير
الالفــت فــي هــذه الجولــة هــو 
الصعود الكبير لفريق بيت حانون 
االهلــي الــذي أصبــح ثالثا عقب 
فوزه علــى الزيتــون، اضافة إلى 
تقــدم القادســية للمركــز الرابع 
بعد فوزه علــى الزيتون، ليتراجع 
خدمــات المغــازي إلــى المركــز 
الخامس وهــو الذي كان متصدرا 

المسابقة لفترات طويلة.
مباريات الحسم

هذا وتشــهد الجولة 22 واألخيرة 
من دوري الدرجة األولى مباراتان 
اللذيــن  للفريقيــن  حاســمتان 
يتصاراعــان للنجاة مــن الهبوط، 
المبــاراة األولــى تجمــع خدمــات 
جباليــا صاحــب 19 نقطــة مــع 
خدمــات المغــازي، والثانيــة بين 
جمعية الصــالح والمشــتل الذي 

يملك 18 نقطة.
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الرياضية- تحليل مصطفى جبر 
حسم الزعيم شباب رفح لقاء القمة الذي جمعه مع اتحاد خان يونس 
في الجولة “21” من بطولة دوري الدرجة الممتازة، وبات الفريق قريبا 
مــن التتويج بلقــب الدوري للمرة الثانية علــى التوالي نظرا لتصدره 
قمــة البطولة برصيد”40” نقطة وفارق “3” نقاط عن أقرب مالحقيه 
الجمعية اإلســالمية، إذ يحتاج الجمعية لمعجزة كروية للفوز بالدوري 
في الجولة األخيرة، وانتهى رســميا مشــوار اتحاد خان يونس المميز 

بالمنافسة على اللقب بعد هزيمته األخيرة أمام الشباب. 
وفي صراع الهبوط  ظهر الشجاعية بوجهه الحقيقي مدججا بجماهيره 
العريضة، اذ حقق الفريق فوزا غاليا وثمينا على حســاب شباب جباليا 
بهدف غــال، ليبتعد الشــجاعية خطوة عن منطقة الهبــوط بانتظار 
التأميــن النهائى له في حال فوزه في المباراة األخيرة امام الشــاطئ 

دون النظر لنتيجة مباراة منافسه شباب جباليا.

على سلم التتويج
صعد شباب رفح على سلم التتويج ليالمس درع بطولة دوري الدرجة 
الممتازة للعام الثاني على التوالي بعد فوز الفريق الغالي على اتحاد 
خان يونس في مباراة الحســم، إذ يحتــاج الفريق لتعادل أو فوز على 
خدمــات النصيرات فــي المباراة القادمة ليعلن عن نفســه وبشــكل 

رسمى بطال للعام الثاني على التوالي.
ورفع الشــباب رصيــده للنقطة “40” فــي المركــز األول وبفارق “3” 
نقاط عن الجمعية اإلســالمية الــذي حل في المركــز الثاني برصيد 
“37” نقطة، إذ يصب فارق األهداف لصالح األزرق الرفحي بفارق “8” 
لصالحــه وهو ما يعقد األمور تماما أمام الجمعية الذي يأمل في قلب 

المعادلة الصعبة.

ولعل األرقام التي حققها الزعيم تعطيه األحقية بالفوز باللقب، إذ لعب 
الفريق “21” مبــاراة وحقق الفوز في “10” منها والتعادل في مثلهم، 

ولم يخسر الفريق سوى مباراة واحدة أمام فريق غزة الرياضي. 
وقــد أعطى الخــط الهجومي للشــباب الرفحي األمــان للجهاز الفني 
والالعبين والجماهير، حيث ســجل هجوم الفريق “27” هدفا كأقوى 
ثاني هجوم بعد اتحاد خان يونس بهدف، كما يتميز الفريق بالصالبة 
الدفاعية والتي اخترقت في “12” مناسبة فقط، لتصنفه كأقوى ثاني 
خط دفاع وبفارق هدفين عن الجمعية اإلسالمية، فالحصيلة والفارق 

للفريق “15” هدفا وهو شيء لم يسجل إال للشباب الرفحي.

الشجاعية تستعين بقاعدتها
استعان فريق الشجاعية بقاعدته الجماهيريه التي لبت النداء ونشلت 
فريقهــا الذي عاني كثيرا في هذا الموســم، ولكن مهمة الشــجاعية 
لم تنته بعد، فالفوز على شــباب جباليا بهدف وحيد لم يضمن البقاء 
رســميا للفريق الذي هو بحاجة للفوز فــي المباراة األخيرة له لتأمين 

وضعيته والبقاء واعتبار هذا الموسم “صفحة للنسيان”.
ونجح الشــجاعية في اجتياز منافسه شباب جباليا بهدف وحيد، ليرفع 

الفريق رصيده للنقطة “21” قفز على إثرها للمركز العاشــر 
فــي  كان  بعدمــا 
المركز الحادي عشر 
مباشــرة  المــؤدي 
إلــى الدرجة األولي، 
يحتــاج  فالتأميــن 
النظر  لفوز آخر دون 

لنتائج شباب جباليا.

تمســك الجمعية اإلســالمية برائحــة األمل 
المتبقية له بشكل نظري، إذ حقق الفوز علي 

شــباب خان يونس بهدف وحيــد ورفع رصيده 
للنقطــة “37” حيــث يتمنــى الفريــق حصول 

معجزة كروية بهزيمة الشباب وفوزه في المباراة 
القادمة بفارق “8” أهداف، ولكن الفريق يبدو أنه سيلعب لهدف 
ممكــن تحقيقه وهو البقاء في المركز الثاني كوصيف للبطولة 

التي نافس عليها.

ولعبت باقي مباريات الجولة “21” كتحصيل حاصل للفريق التي 
خرجت من المنافســة وفرق المنطقة الدافئة، إذ سيطر التعادل 

الســلبى على مباراة خدمات رفح والشاطئ، وساد الموقف نفسه 
في مبــاراة غــزة الرياضي وأهلي غــزة، بينما تمكــن الهالل من 
مواصلة نتائجه اإليجابية وحقق فوزا معنويا على حســاب خدمات 

النصيرات بهدفين لهدف.
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رائحة أمل
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تحصيل حاصل
ولعبت باقي مباريات الجولة “21” كتحصيل حاصل للفريق التي 
خرجت من المنافســة وفرق المنطقة الدافئة، إذ سيطر التعادل 

الســلبى على مباراة خدمات رفح والشاطئ، وساد الموقف نفسه 
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مواصلة نتائجه اإليجابية وحقق فوزا معنويا على حســاب خدمات 

النصيرات بهدفين لهدف.
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وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 
علن رسميا عن الفائز بلقب 
وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 
“22” األخيرة والتي سُتعلن رسميا عن الفائز بلقب 
وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 

الدوري وهو الشــباب الرفحي بنسبة تتجاوز الـ “90” %، 
سم رســميا هبوط أهلي غزة وانتظار من سيحصل 
على بطاقــة الهبوط الثانية، فيما ســتكون باقي المباريات 

تتجه جماهير الكرة الغزية والرفحية خاصة إلى ملعب الدرة 
حيث اللقاء الذي سيجمع بين شباب رفح وخدمات النصيرات 
في مبــاراة تعتبر احتفالية للزعيم فــي حالة تحقيقه الفوز 
أو التعادل، إذ يعنى ذلــك تتويج الفريق كبطل لدوري هذا 
الموســم للمرة الثانية على التوالي.  ويبدو أن الشــباب في 
طريقه لالحتفــال بالبطولة نظــرا للحســابات الصعبة على 
الــورق والتي تصب أغلبها في صالــح الزعيم الذي يمتلك في 
جعبته “40” نقطة وهو بحاجة إلى فوز أو تعادل الستالم الدرع 

علــى ملعــب اليرموك بغــزة يلتقي غــزة الرياضي مــع الجمعية 
اإلســالمية في مباراة يســعى الجمعية للفوز بـــ “7” أهداف على 
األقل مقابل خسارة شباب رفح بهدف أمام النصيرات وهي حالة 
شبه مســتحيلة عمليا، فهي الحالة الوحيدة التي من الممكن أن 

ولكــن األمور المنطقية تشــير إلــي الهدف الواضــح والممكن 

تحقيقــه وهــو محافظة الجمعية علــى مركز الوصيــف المرتبط 
بتحقيقــه الفــوز على الرياضــي دون النظر لنتيجة مبــاراة اتحاد 
خان يونس وشباب جباليا، أما خسارة الجمعية وفوز اإلتحاد يعنى 

ارتقاء الطواحين للمركز الثاني في حال حقق الفوز.

شباب جباليا ��اتحاد خان يونس
يمنى شــباب جباليا النفس بالبقاء في دورى الدرجة الممتازة من 
خالل بوابة اتحاد خان يونس، وهزيمة الشــجاعية امام الشــاطئ 
وهي الحالــة التي تضمن للفريق البقاء، ولكنهــا مهمة يبدو أنها 

ستكون صعبة ولكنها غير مستحيلة. 
ويصطدم شــباب جباليا صاحب المركز قبل األخير بـ “19” نقطة 
بالجريــح اتحاد خان يونــس صاحب المركز الثالــث بـ”36” نقطة 
الــذي ودع المنافســة علــى اللقب ويســعى للوصافــة على اقل 

تقدير. 
الشجاعية ��خدمات الشاطئ

يتطلع اتحاد الشــجاعية لتأمين نفســه بالبقاء فــي دوري الدرجة 
الممتازة من بوابة خدمات الشــاطئ، إذ يطمح الفريق لتفادى أي 

مفاجآت قد تكلفه الكثير وتسقطه للدرجة األولي. 
الشــجاعية الذي حقق فوزا غاليا على شــباب جباليــا في المباراة 
الماضية ســيكون مع مبــاراة ال تقل أهمية عنها أمام الشــاطئ، 
فالفــوز أو التعــادل يمكنه من البقــاء دون النظــر لنتيجة مباراة 

شباب جباليا واتحاد خان يونس المرتبطة به.

أهلي غزة - خدمات رفح 
يســتضيف أهلي غزة على أرضه فريق خدمــات رفح على ملعب 

أهلي غزة - خدمات رفح 
يســتضيف أهلي غزة على أرضه فريق خدمــات رفح على ملعب 

أهلي غزة - خدمات رفح 

بغــزة،  اليرمــوك 
حيث ســتكون هذه 
األخيــرة  المبــاراة 
دوري  فــي  لألهلي 

الدرجــة الممتــازة بعد اعــالن هبوطه 
بشــكل رسمي، إذ يتطلع مدرب الفريق نايف عبد الهادي لتحقيق 
فوز معنوي يعطى الفريق أمل المنافســة بقوة في دورى الدرجة 

األولى والعودة من جديد لدوري األضواء.
وعلى الجهة المقابلة سُيتيح خدمات رفح فرصة للبدالء بالمشاركة 
فــي هذه المباراة وتجهيز عناصره بشــكل جيد لما تبقى للفريق 
من بطولة كأس غزة، ويسعى الخدمات لتحقيق فوز معنوي قبل 
المواجهــة القادمة أمام هالل غزة بعــد نهاية الدوري في الدوري 

“4” من البطولة.

شباب خان يونس ��الهالل
ويتشــابه حــال مباراة خدمات رفــح مع األهلي بلقاء شــباب خان 
يونــس بـ”27” نقطة مــع الهالل صاحب المركز الســابع ب” 25” 

نقطة.
ويتطلع الهالل من خــالل هذه المواجهة مواصلة نتائجه المميزة 
والتحضير للمواجهة القادمة في الكأس، كما يسعى الفريق للقفز 

للمركز السادس في حال فوزه على النشامى.
على الجهة المقابلة يدخل شباب خان يونس هذه المباراة إلتاحة 
الفرصة امام البدالء بالمشــاركة في اخر جولة من بطولة الدوري 

هذا الموسم والمحافظة على المركز السادس.
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وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 
“22” األخيرة والتي سُتعلن رسميا عن الفائز بلقب 
وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 
“22” األخيرة والتي سُتعلن رسميا عن الفائز بلقب 
وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 

الدوري وهو الشــباب الرفحي بنسبة تتجاوز الـ “90” %، 
فيما ُحسم رســميا هبوط أهلي غزة وانتظار من سيحصل 
على بطاقــة الهبوط الثانية، فيما ســتكون باقي المباريات 

الثالث بمثابة تحصيل حاصل وفرصة للبدالء للمشاركة.

تتجه جماهير الكرة الغزية والرفحية خاصة إلى ملعب الدرة 
حيث اللقاء الذي سيجمع بين شباب رفح وخدمات النصيرات 
في مبــاراة تعتبر احتفالية للزعيم فــي حالة تحقيقه الفوز 
أو التعادل، إذ يعنى ذلــك تتويج الفريق كبطل لدوري هذا 
الموســم للمرة الثانية على التوالي.  ويبدو أن الشــباب في 
طريقه لالحتفــال بالبطولة نظــرا للحســابات الصعبة على 
الــورق والتي تصب أغلبها في صالــح الزعيم الذي يمتلك في 
جعبته “40” نقطة وهو بحاجة إلى فوز أو تعادل الستالم الدرع 

علــى ملعــب اليرموك بغــزة يلتقي غــزة الرياضي مــع الجمعية 
اإلســالمية في مباراة يســعى الجمعية للفوز بـــ “7” أهداف على 
األقل مقابل خسارة شباب رفح بهدف أمام النصيرات وهي حالة 
شبه مســتحيلة عمليا، فهي الحالة الوحيدة التي من الممكن أن 

ولكــن األمور المنطقية تشــير إلــي الهدف الواضــح والممكن 
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وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 
“22” األخيرة والتي سُتعلن رسميا عن الفائز بلقب 
وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 
“22” األخيرة والتي سُتعلن رسميا عن الفائز بلقب 
وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 

الدوري وهو الشــباب الرفحي بنسبة تتجاوز الـ “90” %، 
فيما ُحسم رســميا هبوط أهلي غزة وانتظار من سيحصل 
على بطاقــة الهبوط الثانية، فيما ســتكون باقي المباريات 

الثالث بمثابة تحصيل حاصل وفرصة للبدالء للمشاركة.

شباب رفح ��خدمات النصيرات
تتجه جماهير الكرة الغزية والرفحية خاصة إلى ملعب الدرة 
حيث اللقاء الذي سيجمع بين شباب رفح وخدمات النصيرات 
في مبــاراة تعتبر احتفالية للزعيم فــي حالة تحقيقه الفوز 
أو التعادل، إذ يعنى ذلــك تتويج الفريق كبطل لدوري هذا 
الموســم للمرة الثانية على التوالي.  ويبدو أن الشــباب في 
طريقه لالحتفــال بالبطولة نظــرا للحســابات الصعبة على 
الــورق والتي تصب أغلبها في صالــح الزعيم الذي يمتلك في 
جعبته “40” نقطة وهو بحاجة إلى فوز أو تعادل الستالم الدرع 

دون النظر لنتائج المباريات األخرى.

الجمعية اإلسالمية- غزة الرياضي
علــى ملعــب اليرموك بغــزة يلتقي غــزة الرياضي مــع الجمعية 
اإلســالمية في مباراة يســعى الجمعية للفوز بـــ “7” أهداف على 
األقل مقابل خسارة شباب رفح بهدف أمام النصيرات وهي حالة 
شبه مســتحيلة عمليا، فهي الحالة الوحيدة التي من الممكن أن 

تقلب الموازين وتتوج الجمعية اإلسالمية باللقب.
ولكــن األمور المنطقية تشــير إلــي الهدف الواضــح والممكن 
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وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 
علن رسميا عن الفائز بلقب 
وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 
“22” األخيرة والتي سُتعلن رسميا عن الفائز بلقب 
وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 

الدوري وهو الشــباب الرفحي بنسبة تتجاوز الـ “90” %، 
سم رســميا هبوط أهلي غزة وانتظار من سيحصل 
على بطاقــة الهبوط الثانية، فيما ســتكون باقي المباريات 

تتجه جماهير الكرة الغزية والرفحية خاصة إلى ملعب الدرة 
حيث اللقاء الذي سيجمع بين شباب رفح وخدمات النصيرات 
في مبــاراة تعتبر احتفالية للزعيم فــي حالة تحقيقه الفوز 
أو التعادل، إذ يعنى ذلــك تتويج الفريق كبطل لدوري هذا 
الموســم للمرة الثانية على التوالي.  ويبدو أن الشــباب في 
طريقه لالحتفــال بالبطولة نظــرا للحســابات الصعبة على 
الــورق والتي تصب أغلبها في صالــح الزعيم الذي يمتلك في 
جعبته “40” نقطة وهو بحاجة إلى فوز أو تعادل الستالم الدرع 

علــى ملعــب اليرموك بغــزة يلتقي غــزة الرياضي مــع الجمعية 
اإلســالمية في مباراة يســعى الجمعية للفوز بـــ “7” أهداف على 
األقل مقابل خسارة شباب رفح بهدف أمام النصيرات وهي حالة 
شبه مســتحيلة عمليا، فهي الحالة الوحيدة التي من الممكن أن 

ولكــن األمور المنطقية تشــير إلــي الهدف الواضــح والممكن 

تحقيقــه وهــو محافظة الجمعية علــى مركز الوصيــف المرتبط 
بتحقيقــه الفــوز على الرياضــي دون النظر لنتيجة مبــاراة اتحاد 
خان يونس وشباب جباليا، أما خسارة الجمعية وفوز اإلتحاد يعنى 

ارتقاء الطواحين للمركز الثاني في حال حقق الفوز.

شباب جباليا ��اتحاد خان يونس
يمنى شــباب جباليا النفس بالبقاء في دورى الدرجة الممتازة من 
خالل بوابة اتحاد خان يونس، وهزيمة الشــجاعية امام الشــاطئ 
وهي الحالــة التي تضمن للفريق البقاء، ولكنهــا مهمة يبدو أنها 

ستكون صعبة ولكنها غير مستحيلة. 
ويصطدم شــباب جباليا صاحب المركز قبل األخير بـ “19” نقطة 
بالجريــح اتحاد خان يونــس صاحب المركز الثالــث بـ”36” نقطة 
الــذي ودع المنافســة علــى اللقب ويســعى للوصافــة على اقل 

تقدير. 
الشجاعية ��خدمات الشاطئ

يتطلع اتحاد الشــجاعية لتأمين نفســه بالبقاء فــي دوري الدرجة 
الممتازة من بوابة خدمات الشــاطئ، إذ يطمح الفريق لتفادى أي 

مفاجآت قد تكلفه الكثير وتسقطه للدرجة األولي. 
الشــجاعية الذي حقق فوزا غاليا على شــباب جباليــا في المباراة 
الماضية ســيكون مع مبــاراة ال تقل أهمية عنها أمام الشــاطئ، 
فالفــوز أو التعــادل يمكنه من البقــاء دون النظــر لنتيجة مباراة 

شباب جباليا واتحاد خان يونس المرتبطة به.

أهلي غزة - خدمات رفح 
يســتضيف أهلي غزة على أرضه فريق خدمــات رفح على ملعب 

أهلي غزة - خدمات رفح 
يســتضيف أهلي غزة على أرضه فريق خدمــات رفح على ملعب 

أهلي غزة - خدمات رفح 

بغــزة،  اليرمــوك 
حيث ســتكون هذه 
األخيــرة  المبــاراة 
دوري  فــي  لألهلي 

الدرجــة الممتــازة بعد اعــالن هبوطه 
بشــكل رسمي، إذ يتطلع مدرب الفريق نايف عبد الهادي لتحقيق 
فوز معنوي يعطى الفريق أمل المنافســة بقوة في دورى الدرجة 

األولى والعودة من جديد لدوري األضواء.
وعلى الجهة المقابلة سُيتيح خدمات رفح فرصة للبدالء بالمشاركة 
فــي هذه المباراة وتجهيز عناصره بشــكل جيد لما تبقى للفريق 
من بطولة كأس غزة، ويسعى الخدمات لتحقيق فوز معنوي قبل 
المواجهــة القادمة أمام هالل غزة بعــد نهاية الدوري في الدوري 

“4” من البطولة.

شباب خان يونس ��الهالل
ويتشــابه حــال مباراة خدمات رفــح مع األهلي بلقاء شــباب خان 
يونــس بـ”27” نقطة مــع الهالل صاحب المركز الســابع ب” 25” 

نقطة.
ويتطلع الهالل من خــالل هذه المواجهة مواصلة نتائجه المميزة 
والتحضير للمواجهة القادمة في الكأس، كما يسعى الفريق للقفز 

للمركز السادس في حال فوزه على النشامى.
على الجهة المقابلة يدخل شباب خان يونس هذه المباراة إلتاحة 
الفرصة امام البدالء بالمشــاركة في اخر جولة من بطولة الدوري 

هذا الموسم والمحافظة على المركز السادس.
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وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 
“22” األخيرة والتي سُتعلن رسميا عن الفائز بلقب 
وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 
“22” األخيرة والتي سُتعلن رسميا عن الفائز بلقب 
وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 

الدوري وهو الشــباب الرفحي بنسبة تتجاوز الـ “90” %، 
فيما ُحسم رســميا هبوط أهلي غزة وانتظار من سيحصل 
على بطاقــة الهبوط الثانية، فيما ســتكون باقي المباريات 

الثالث بمثابة تحصيل حاصل وفرصة للبدالء للمشاركة.

تتجه جماهير الكرة الغزية والرفحية خاصة إلى ملعب الدرة 
حيث اللقاء الذي سيجمع بين شباب رفح وخدمات النصيرات 
في مبــاراة تعتبر احتفالية للزعيم فــي حالة تحقيقه الفوز 
أو التعادل، إذ يعنى ذلــك تتويج الفريق كبطل لدوري هذا 
الموســم للمرة الثانية على التوالي.  ويبدو أن الشــباب في 
طريقه لالحتفــال بالبطولة نظــرا للحســابات الصعبة على 
الــورق والتي تصب أغلبها في صالــح الزعيم الذي يمتلك في 
جعبته “40” نقطة وهو بحاجة إلى فوز أو تعادل الستالم الدرع 

علــى ملعــب اليرموك بغــزة يلتقي غــزة الرياضي مــع الجمعية 
اإلســالمية في مباراة يســعى الجمعية للفوز بـــ “7” أهداف على 
األقل مقابل خسارة شباب رفح بهدف أمام النصيرات وهي حالة 
شبه مســتحيلة عمليا، فهي الحالة الوحيدة التي من الممكن أن 

ولكــن األمور المنطقية تشــير إلــي الهدف الواضــح والممكن 
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وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 
“22” األخيرة والتي سُتعلن رسميا عن الفائز بلقب 
وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 
“22” األخيرة والتي سُتعلن رسميا عن الفائز بلقب 
وصلــت بطولــة دوري الدرجة الممتــازة للجولة 

الدوري وهو الشــباب الرفحي بنسبة تتجاوز الـ “90” %، 
فيما ُحسم رســميا هبوط أهلي غزة وانتظار من سيحصل 
على بطاقــة الهبوط الثانية، فيما ســتكون باقي المباريات 

الثالث بمثابة تحصيل حاصل وفرصة للبدالء للمشاركة.

شباب رفح ��خدمات النصيرات
تتجه جماهير الكرة الغزية والرفحية خاصة إلى ملعب الدرة 
حيث اللقاء الذي سيجمع بين شباب رفح وخدمات النصيرات 
في مبــاراة تعتبر احتفالية للزعيم فــي حالة تحقيقه الفوز 
أو التعادل، إذ يعنى ذلــك تتويج الفريق كبطل لدوري هذا 
الموســم للمرة الثانية على التوالي.  ويبدو أن الشــباب في 
طريقه لالحتفــال بالبطولة نظــرا للحســابات الصعبة على 
الــورق والتي تصب أغلبها في صالــح الزعيم الذي يمتلك في 
جعبته “40” نقطة وهو بحاجة إلى فوز أو تعادل الستالم الدرع 

دون النظر لنتائج المباريات األخرى.

الجمعية اإلسالمية- غزة الرياضي
علــى ملعــب اليرموك بغــزة يلتقي غــزة الرياضي مــع الجمعية 
اإلســالمية في مباراة يســعى الجمعية للفوز بـــ “7” أهداف على 
األقل مقابل خسارة شباب رفح بهدف أمام النصيرات وهي حالة 
شبه مســتحيلة عمليا، فهي الحالة الوحيدة التي من الممكن أن 

تقلب الموازين وتتوج الجمعية اإلسالمية باللقب.
ولكــن األمور المنطقية تشــير إلــي الهدف الواضــح والممكن 
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قناص الشباب الرفحي
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في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على الكابتن 
أمين عبد العال  “47” عامًا، قناص شباب رفح في منزله 
في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على الكابتن 
أمين عبد العال  “47” عامًا، قناص شباب رفح في منزله 
في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على الكابتن 

بحضور رفيقي دربه نائل أبو عرمانة وسعيد أبو جزر.

مسيرة من ذهب 
من أبرز العبي خط المقدمة في فلســطين، بدأ مســيرته 
مع فرق الساحات الشعبية، وسرعان ما انتقل للفريق األول 

لشباب رفح في أوائل الثمانينيات ليفرض نفسه بقوة.
شــارك مع الزعيم فــي جميع المناســبات الرســمية، أبرزها 
بطــوالت الــدوري والــكأس حتى عــام 2010م الذي وضــع حدًا 
شــارك مع الزعيم فــي جميع المناســبات الرســمية، أبرزها 
بطــوالت الــدوري والــكأس حتى عــام 2010م الذي وضــع حدًا 
شــارك مع الزعيم فــي جميع المناســبات الرســمية، أبرزها 

لمســيرته الرياضيــة، فضًال عــن البطوالت الخارجيــة، وتمثيله 
بطــوالت الــدوري والــكأس حتى عــام 2010م الذي وضــع حدًا 
لمســيرته الرياضيــة، فضًال عــن البطوالت الخارجيــة، وتمثيله 
بطــوالت الــدوري والــكأس حتى عــام 2010م الذي وضــع حدًا 

لمنتخب الشرطة في البطولة العسكرية التي احتضنتها 
األردن 1998م.

أهم اإلنجازات
توج مــع الزعيم بجميــع األلقاب التي 

أهم اإلنجازات
توج مــع الزعيم بجميــع األلقاب التي 

أهم اإلنجازات

حصدهــا حتــى عــام 2010، منهــا 
بطولــة  غــزة،  كأس  بطــوالت   4
قلقيلية في العام 1999م، كأس 
عون الشوا التنشيطية في العام  
الوطنية  الوحدة  2002م، كأس 
2009م، كأس العالم الذي أقيم 
في العام 2010م وشــارك فيه 

الشباب بقميص فرنسا. 

السوبر  
كما حصل مع شباب خان يونس على لقب كأس كما حصل مع شباب خان يونس على لقب كأس 
غزة وكأس الســوبر في العام 2000م، وشــارك غزة وكأس الســوبر في العام 2000م، وشــارك 

معه في تصفيات آسيا.معه في تصفيات آسيا.

هداف العرب 
يؤكد عبد العال بأن هز شــباك المنافسين متعة يؤكد عبد العال بأن هز شــباك المنافسين متعة 
يجيدهــا القناصــون، وذلك ما جعلــه ينال لقب يجيدهــا القناصــون، وذلك ما جعلــه ينال لقب 
هــداف دوري عــام 1996م برصيــد 29 هدفــا هــداف دوري عــام 1996م برصيــد 29 هدفــا 
وهداف العرب في العام 1997م وفقًا الســتفتاء وهداف العرب في العام 1997م وفقًا الســتفتاء 
هــداف دوري عــام 1996م برصيــد 29 هدفــا 
وهداف العرب في العام 1997م وفقًا الســتفتاء 
هــداف دوري عــام 1996م برصيــد 29 هدفــا هــداف دوري عــام 1996م برصيــد 29 هدفــا 
وهداف العرب في العام 1997م وفقًا الســتفتاء 
هــداف دوري عــام 1996م برصيــد 29 هدفــا 

إحدى الصحف اللبنانية، واعتلى عرش الهدافين إحدى الصحف اللبنانية، واعتلى عرش الهدافين 
في العديد من المناسبات.في العديد من المناسبات.

العبًا ومدربًا
قــاد الزعيم للتتويج بكأس غزة 2006م برفقة الكابتن خالد كويك عندما قــاد الزعيم للتتويج بكأس غزة 2006م برفقة الكابتن خالد كويك عندما 
كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة 
قــاد الزعيم للتتويج بكأس غزة 2006م برفقة الكابتن خالد كويك عندما 
كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة 
قــاد الزعيم للتتويج بكأس غزة 2006م برفقة الكابتن خالد كويك عندما قــاد الزعيم للتتويج بكأس غزة 2006م برفقة الكابتن خالد كويك عندما 
كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة 
قــاد الزعيم للتتويج بكأس غزة 2006م برفقة الكابتن خالد كويك عندما 

الجامعات العربية في مصر عام 2010م، فضًال عن تتويجه ببطوالت عدة الجامعات العربية في مصر عام 2010م، فضًال عن تتويجه ببطوالت عدة 
كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة 
الجامعات العربية في مصر عام 2010م، فضًال عن تتويجه ببطوالت عدة 
كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة 
الجامعات العربية في مصر عام 2010م، فضًال عن تتويجه ببطوالت عدة 
كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة 

على مستوى الجامعات المحلية.  على مستوى الجامعات المحلية.  

القيادة الفنية
حاصــل على دورات  تدريبية معتمدة، وكانت تعليماته حاضرة عندما كان حاصــل على دورات  تدريبية معتمدة، وكانت تعليماته حاضرة عندما كان 
علــى رأس األجهزة الفنية لكل من شــباب رفح وأهلي النصيرات وخدمات علــى رأس األجهزة الفنية لكل من شــباب رفح وأهلي النصيرات وخدمات 

المغازي والوحدة الرفحي وخدمات البريج والمشتل وجامعة األزهر.المغازي والوحدة الرفحي وخدمات البريج والمشتل وجامعة األزهر.

مباريات في الذاكرة 
يقول عبد العال “لن أنسى مواجهة خدمات المغازي والتي انتهت بخمسة 

مباريات في الذاكرة 
يقول عبد العال “لن أنسى مواجهة خدمات المغازي والتي انتهت بخمسة 

مباريات في الذاكرة 

أهــداف مقابل اثنين، ألن فرحتنا لم تدم بعد مشــاركة الالعب أشــرف 
السطري ولديه إنذارين، ليحسم اللقاء بعد ذلك إداريًا”.السطري ولديه إنذارين، ليحسم اللقاء بعد ذلك إداريًا”.

أهــداف مقابل اثنين، ألن فرحتنا لم تدم بعد مشــاركة الالعب أشــرف 
السطري ولديه إنذارين، ليحسم اللقاء بعد ذلك إداريًا”.

أهــداف مقابل اثنين، ألن فرحتنا لم تدم بعد مشــاركة الالعب أشــرف 

ووصف الخســارة من غزة الرياضي في نهائي كأس غزة 2003م بالقاسية ووصف الخســارة من غزة الرياضي في نهائي كأس غزة 2003م بالقاسية 
بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه 
ووصف الخســارة من غزة الرياضي في نهائي كأس غزة 2003م بالقاسية 
بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه 
ووصف الخســارة من غزة الرياضي في نهائي كأس غزة 2003م بالقاسية ووصف الخســارة من غزة الرياضي في نهائي كأس غزة 2003م بالقاسية 
بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه 
ووصف الخســارة من غزة الرياضي في نهائي كأس غزة 2003م بالقاسية 

األم في نهائي كأس 2000م عندما كان العبًا مع النشامى.األم في نهائي كأس 2000م عندما كان العبًا مع النشامى.
بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه 

األم في نهائي كأس 2000م عندما كان العبًا مع النشامى.
بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه 

األم في نهائي كأس 2000م عندما كان العبًا مع النشامى.
بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه 

وأضــاف “فــي الرابع من يناير حصلنــا على لقب كأس غــزة 2003م على وأضــاف “فــي الرابع من يناير حصلنــا على لقب كأس غــزة 2003م على 
حساب الخدمات، لكنني لم أفرح كثيرًا، حيث تلقيت خبرًا بهدم بيتي الكائن حساب الخدمات، لكنني لم أفرح كثيرًا، حيث تلقيت خبرًا بهدم بيتي الكائن 
وأضــاف “فــي الرابع من يناير حصلنــا على لقب كأس غــزة 2003م على 
حساب الخدمات، لكنني لم أفرح كثيرًا، حيث تلقيت خبرًا بهدم بيتي الكائن 
وأضــاف “فــي الرابع من يناير حصلنــا على لقب كأس غــزة 2003م على وأضــاف “فــي الرابع من يناير حصلنــا على لقب كأس غــزة 2003م على 
حساب الخدمات، لكنني لم أفرح كثيرًا، حيث تلقيت خبرًا بهدم بيتي الكائن 
وأضــاف “فــي الرابع من يناير حصلنــا على لقب كأس غــزة 2003م على 

في حي السالم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي التي توغلت وقتها في في حي السالم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي التي توغلت وقتها في 
المنطقة وهدمت عددًا آخر من المنازل”.  المنطقة وهدمت عددًا آخر من المنازل”.  

في حي السالم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي التي توغلت وقتها في 
المنطقة وهدمت عددًا آخر من المنازل”.  

في حي السالم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي التي توغلت وقتها في في حي السالم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي التي توغلت وقتها في 
المنطقة وهدمت عددًا آخر من المنازل”.  

في حي السالم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي التي توغلت وقتها في 

أهداف في الميدان
أهداف عبد العال ال تعد وال تحصى، لكن هدف الفوز الذي ســجله في شباك أهداف عبد العال ال تعد وال تحصى، لكن هدف الفوز الذي ســجله في شباك 

أهداف في الميدان
أهداف عبد العال ال تعد وال تحصى، لكن هدف الفوز الذي ســجله في شباك 

أهداف في الميدان

سلوان المقدسي في العام 1986م ما زال عالقًا في أذهانه كونه الهدف الذي 
كتب مسيرته الرياضة بعد صعوده إلى الفريق األول بنادي شباب رفح.

منصات التتويج
ويتوقف عبد العال عند محطة منصات تتويج كأس غزة في العام 1995م 

بعد أن سجل هدف الفوز ونال اللقب على حساب جاره الخدمات.
ويذكر هدف التقدم الذي سجله في شباك االتحاد السوري ضمن التصفيات 
التمهيدية لكأس األندية اآلسيوية، رغم أنه لم يمنح الزعيم بطاقة التأهل 

بعد تعادل المنافس.

هاتريك وُثمانية
ويعتز بهدفيه في شــباك غزة الرياضي بعد أن كان الشــباب متأخرًا بهدف 

هاتريك وُثمانية
ويعتز بهدفيه في شــباك غزة الرياضي بعد أن كان الشــباب متأخرًا بهدف 

هاتريك وُثمانية

فــي دوري 1996م، ويذكر الهاتريك الذي ســجله فــي الجماعي في دوري 
1998م، فضًال عن 8 أهداف حاضرة في شباك الزوايدة، وهدفان في شباك 
فــي دوري 1996م، ويذكر الهاتريك الذي ســجله فــي الجماعي في دوري 
1998م، فضًال عن 8 أهداف حاضرة في شباك الزوايدة، وهدفان في شباك 
فــي دوري 1996م، ويذكر الهاتريك الذي ســجله فــي الجماعي في دوري 

الزيتون في نفس الدوري.

حكاية ال تنتهي
وألن الحكاية ال تنتهي عند عاشق الشباك وقع على هدفين من أصل أربعة 

حكاية ال تنتهي
وألن الحكاية ال تنتهي عند عاشق الشباك وقع على هدفين من أصل أربعة 

حكاية ال تنتهي

في شباك ترجي واد النيص عندما كان يدافع عن ألوان شباب خان يونس، 
ليتــوج الفريــق بكأس الســوبر، قبــل أن يوقع على هدف آخر في شــباك 

الوحدات في اللقاء الذي انتهى ايجابيًا في تصفيات آسيا 2000م.
ليتــوج الفريــق بكأس الســوبر، قبــل أن يوقع على هدف آخر في شــباك 

الوحدات في اللقاء الذي انتهى ايجابيًا في تصفيات آسيا 2000م.
ليتــوج الفريــق بكأس الســوبر، قبــل أن يوقع على هدف آخر في شــباك 

خارج الخطوط 
عندما ســألناه عن فرقه المفضلة، لم يتردد “األهلي المصري وبرشــلونة 
والبرازيل”، وأضاف “خالد كويك وجمال الحولي ونائل أبو عرمانة وحسني 
جربوع وسعيد أبو جزر وغيرهم من الالعبين والقدير عمر أبو زيد وجميع 

المدربين لهم مكانة خاصة في قلبي”.
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الرياضية- عدي جعارة
فهد العتال اســم غني عن التعريــف يكفيك أن تعرف أنه 
أفضــل هداف في تاريخ المنتخب الفلســطيني، موهبته 
الفطريــة باإلضافة إلــى عزيمته القويــة، وعمله الدؤوب 
أســهما في إخراج العب رائع بلعبه وأخالقه، فعلى الرغم 
مــن أنه لم يتجاوز الـ28 عامــا  إّال أن فهد العتال أثبت أنه 
أســهما في إخراج العب رائع بلعبه وأخالقه، فعلى الرغم 
مــن أنه لم يتجاوز الـ28 عامــا  إّال أن فهد العتال أثبت أنه 
أســهما في إخراج العب رائع بلعبه وأخالقه، فعلى الرغم 

مهاجم من طينة الكبار.

بداية واحتراف
وعــن بدايته مع كرة القدم قال العتــال “بدأُت كره القدم 
كأي العــب فــي الحــارات الشــعبية وانتقلــت بعدها إلى 
إســالمي قلقيلية وتدرجــت في الفئات الســنية ومن ثم 
التحقت بصفــوف المنتخب الفلســطيني وشــاركت معه 
في العديد من البطــوالت، واحترفت في الجزيرة األردني 
لمده أربع ســنوات وبعدها انتقلت للوحدات األردني لمدة 
موسم، وأنا اآلن للموسم الثالث في نادي شباب الخليل”.

وتابع “عشت لحظات رائعة مع الفرق التي لعبت لها سواء 
فــي الدوري الفلســطيني أو فــي األردن أو مــع المنتخب 
الوطني، واجمل لحظة عشتها هي تسجيل الهدف الوحيد 
في تصفيات آســيا ضد ســنغافورة وفزنا فــي هذا اللقاء 
والذكــرى الثانية هي لعب أول مباراة رســميه على أرض 

فلسطين ضد األردن.”

ما يحتاجه المنتخب
وحول رؤيته للدوري الفلســطيني أوضح “يعيش الدوري 
في ظل تطور مســتمر ونجاح وأصبح لنــا قاعدة رياضية 

ننطلق فيها نحو العالــم الرياضي والدوري رفد المنتخب 
بالعبين جدد، ولكن يظل االحتالل هو العائق األكبر أمام 

تطور الرياضة الفلسطينية”.
وبســؤاله عن المنتخب الوطني أكــد أن المنتخب بحاجة 
للكثيــر ليكــون منافســا، أهمها اســتقرار األوضــاع في 
فلســطين ولعب دوري موحد بين الضفــة وغزه وتطبيق 
االحتــراف بشــكل كامــل ووضع خطــط واســتراتيجيات 
للنهوض بالمنتخــب واالهتمام بالفئات العمرية وإنشــاء 
األكاديميات وصقل المدربيــن وارتقاء الالعب بفكره بما 

يتناسب مع االحتراف.
وبخصوص مشــاركة المنتخب في كأس التحدي القادمة، 
قال العتال إن الفدائي مقبل على انجاز، لذلك يجب العمل 
بشــكل جدي ومدروس ووضع كافه اإلمكانيات للفوز في 
هــذه البطولة ألنها ســتحقق انجاز ألول مــرة هو التأهل 

لكاس آسيا.

جندية األفضل
وبالعــودة إلــى الحديث حول الكابتن العتال الذي يشــجع 
ريال مدريد واألهلي المصري ويعشق رونالدو وأبو تريكة، 
أشــار الى أن االصابة التــي لحقت به لن تثنيه عن العودة 
إلى صفوف المنتخب بكل قــوة ألنه يمتلك االرادة والقوة 

التي تساعده على تجاوز كافة الصعوبات.
وختم العتــال لقاءه مع الرياضية باختيــار الكابتن صائب 
جنديــة للحصول على جائــزة أفضل العــب في منتخب 
فلســطين تقديرا لجهــوده وخدمته للمنتخــب والرياضة 

الفلسطينية.
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لقاءات

بالفلسطيني

سعيد حسنين
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متنفس وحيد
وعن ســر ممارســته لكرة القدم حتى وصل إلى هذه 
السن الكبيرة أوضح بريك: “منذ صغرى كنت شغوفا 
جدا بلعب كرة القدم وكانت ممارســتها بالنســبة لي 
هي كل شــيء، ففي صغرى تركت الدراســة بسبب 
األوضاع االقتصادية التي كنا نعيشــها ولجأت للعمل 
من أجــل توفير الرزق، لكنى لم أفكــر يوما في ترك 
كرة القدم”، وتابع “لقد تركت إدارة نادى الزوايدة من 
أجــل أن أظل ممارســا لهذه الرياضــة والتي اعتبرها 
بمثابة المتنفس الوحيد بالنســبة لي، وسأظل ألعب 

كرة القدم إلى أن أصبح غير قادر على ممارستها”. 

لحظات ال تنسى
وعــن أجمــل اللحظــات التــي قضاهــا بريــك فــي 
المستطيل األخضر، قال “هي تتويج فريقي الزوايدة 
ببطولــة دوري الدرجــة األولى وصعــوده إلى الدورى 
الممتــاز، وكانــت أجمل مباراة خضتها في مســيرتي 
الكروية هي تلك المباراة الى جمعت فريقي مع نادى الكروية هي تلك المباراة الى جمعت فريقي مع نادى 
خدمات الشاطىء، حيث أقيمت هذه المباراة بعد فوز خدمات الشاطىء، حيث أقيمت هذه المباراة بعد فوز 

فريق البحرية بكأس القطاع في ذلك الوقت فريق البحرية بكأس القطاع في ذلك الوقت 
وتتويــج الزوايدة بــدوري الدرجــة األولى، وتتويــج الزوايدة بــدوري الدرجــة األولى، 
وتمكنــت مــن تســجيل هدفين فــي تلك وتمكنــت مــن تســجيل هدفين فــي تلك 

المباراة مساعدا فريقي في الفوز بنتيجة 
 .”2-3

جيل ذهبي
واختتــم بريــك حديثــه: “إن الجيــل الجديــد واختتــم بريــك حديثــه: “إن الجيــل الجديــد 

لكــرة القدم في قطــاع غزة يملــك العديد من لكــرة القدم في قطــاع غزة يملــك العديد من 
المهارات والمقومات التي تســاعده على التألق المهارات والمقومات التي تســاعده على التألق 
في المالعب على المستويين المحلى والعربي، في المالعب على المستويين المحلى والعربي، 
ولكنهم وبكل أســف ال يقدمون كل امكانياتهم ولكنهم وبكل أســف ال يقدمون كل امكانياتهم 
وال يعطــون الكرة حقها، علــى الرغم من وجود وال يعطــون الكرة حقها، علــى الرغم من وجود 
الدعم المادي والنفســي والمحفزات المختلفة، الدعم المادي والنفســي والمحفزات المختلفة، 
ولكن في المقابل نحــن كجيل قديم كنا نقدم ولكن في المقابل نحــن كجيل قديم كنا نقدم 
كل ما بوسعنا من أجل خدمة فرقنا، على الرغم كل ما بوسعنا من أجل خدمة فرقنا، على الرغم 
من عدم وجــود الحوافز واالمكانيات الموجودة  من عدم وجــود الحوافز واالمكانيات الموجودة  
في الوقت األحلى، وبكل أســف الجيل الذهبي في الوقت األحلى، وبكل أســف الجيل الذهبي 

لكرة القدم في غزة ذهب ولن يعود”.!!

الرياضية- أحمد حجازي
بدأ الالعب رياض بريك (48عاما) مسيرته الكروية منذ نعومة أظافره في الساحات الشعبية لبلدة بدأ الالعب رياض بريك (48عاما) مسيرته الكروية منذ نعومة أظافره في الساحات الشعبية لبلدة 

الرياضية- أحمد حجازي
بدأ الالعب رياض بريك (48عاما) مسيرته الكروية منذ نعومة أظافره في الساحات الشعبية لبلدة 

الرياضية- أحمد حجازي

الزوايدة وسط قطاع غزة، ومن ثم تدرج في اللعب إلى أن التحق بصفوف فريق اتحاد دير البلح في الزوايدة وسط قطاع غزة، ومن ثم تدرج في اللعب إلى أن التحق بصفوف فريق اتحاد دير البلح في 
بدأ الالعب رياض بريك (48عاما) مسيرته الكروية منذ نعومة أظافره في الساحات الشعبية لبلدة 

الزوايدة وسط قطاع غزة، ومن ثم تدرج في اللعب إلى أن التحق بصفوف فريق اتحاد دير البلح في 
بدأ الالعب رياض بريك (48عاما) مسيرته الكروية منذ نعومة أظافره في الساحات الشعبية لبلدة بدأ الالعب رياض بريك (48عاما) مسيرته الكروية منذ نعومة أظافره في الساحات الشعبية لبلدة 

الزوايدة وسط قطاع غزة، ومن ثم تدرج في اللعب إلى أن التحق بصفوف فريق اتحاد دير البلح في 
بدأ الالعب رياض بريك (48عاما) مسيرته الكروية منذ نعومة أظافره في الساحات الشعبية لبلدة 

موسم 1983-1984، لينتقل بعد ذلك للعب مع فريق الزوايدة، وكانت بدايته مع هذا النادي منذ موسم 1983-1984، لينتقل بعد ذلك للعب مع فريق الزوايدة، وكانت بدايته مع هذا النادي منذ 
تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة 

موسم 1983-1984، لينتقل بعد ذلك للعب مع فريق الزوايدة، وكانت بدايته مع هذا النادي منذ 
تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة 

موسم 1983-1984، لينتقل بعد ذلك للعب مع فريق الزوايدة، وكانت بدايته مع هذا النادي منذ موسم 1983-1984، لينتقل بعد ذلك للعب مع فريق الزوايدة، وكانت بدايته مع هذا النادي منذ 
تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة 

موسم 1983-1984، لينتقل بعد ذلك للعب مع فريق الزوايدة، وكانت بدايته مع هذا النادي منذ 

نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما 
تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة 

نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما 
تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة 

نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما 
تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة 

في تدريباته مع فريقه الجديد حيث يسعى جاهدا إلى مساعدته في الصعود لدوري الدرجة األولى. في تدريباته مع فريقه الجديد حيث يسعى جاهدا إلى مساعدته في الصعود لدوري الدرجة األولى. 
نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما 
في تدريباته مع فريقه الجديد حيث يسعى جاهدا إلى مساعدته في الصعود لدوري الدرجة األولى. 
نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما 
في تدريباته مع فريقه الجديد حيث يسعى جاهدا إلى مساعدته في الصعود لدوري الدرجة األولى. 
نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما 
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يعمل المستوى السياسي في الدولة العبرية، 
بالتنسيق مع مسؤولين اوروبيين على فتح 
منفذ لتسلل اسرائيل إلى مونديال البرازيل 
المزمع اجراؤه هذا الصيف، وسائل االعالم 
االسرائيلية طنطنت إلمكانية مشاركة دولة 
االحتالل في البطولة بدال من روسيا، نتيجة 
للعقوبــات التي فرضت عليهــا  بالتآمر من 
قبل الطاغية االمريكي، وبمساعدة اذنابها 
االوروبيين وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا. 
روســيا على حد وصف علوج الغرب ارتكبت 
جريمة نكراء بحق شــبه جزيــرة القرم، مع 
العلم أن استفتاء في شبه الجزيرة أيد ضمها 
إلى روســيا، وأنا هنا لســت بصــدد الدفاع 
عن روسيا وسياســتها، بل للتوضيح فقط 
مقارنة مع ما يقوم به االحتالل بحق شعبنا 
الفلســطيني في الضفة وغزة ، وما يرتكب 
من عدوان بحق لبنان وســورية، اضف إلى 
ذلك عمليات التصفية المنهجية بحق القادة 
الفلســطينيين. روســيا لم تقتــل أحدا في 
شبه الجزيرة ولم تهدم البيوت على رؤوس 
ساكنيها ولم تنهب ولم تحرق ولم تستعمل 
األسلحة المحرمة دوليا، كالفسفور االبيض 
الذي استعملته ضد شعبنا في غزة، روسيا 
لم تحاصر ال اوكرانيا وال شبه جزيرة القرم 
ولم تجوع ولم تمنع المعونات االنســانية، 
كما فعلت وتفعــل دولة االحتالل، ومع هذا 
لم تتعــرض لعقوبات دولية، بينما روســيا 
فــي مرمى هــذه العقوبات وبات مســؤولو 
الكــرة فــي العالــم يتحدثون عــن حرمان الكــرة فــي العالــم يتحدثون عــن حرمان 
روسيا من المشاركة في كأس العالم، ال بل روسيا من المشاركة في كأس العالم، ال بل 
ابلغوا اسرائيل المدللة أن عليها االستعداد ابلغوا اسرائيل المدللة أن عليها االستعداد 

إلمكانية المشاركة بدال من روسيا!!إلمكانية المشاركة بدال من روسيا!!
 واهللا إنها مســخرة وخيبة للعالــم أجمع إذا 
حصــل مثل هذا الســيناريو، وأنا شــخصيا حصــل مثل هذا الســيناريو، وأنا شــخصيا 
سأقاطع المباريات وسأعتبره مونديال الذل سأقاطع المباريات وسأعتبره مونديال الذل 
والعار، وعلى القيادة الفلسطينية التصدي والعار، وعلى القيادة الفلسطينية التصدي 
لمثل هكذا محاولة بائســة وتمنع اسرائيل لمثل هكذا محاولة بائســة وتمنع اسرائيل 
من المشــاركة، ذلك ألن اسرائيل بجيشها من المشــاركة، ذلك ألن اسرائيل بجيشها 
تحتــل األرض العربية، تحاصر قطاع غزة، تحتــل األرض العربية، تحاصر قطاع غزة، 
تقتــل االطفال والنســاء وتهدم المســاجد تقتــل االطفال والنســاء وتهدم المســاجد 
وتجوع البشر فكيف لكيان عدواني المشاركة وتجوع البشر فكيف لكيان عدواني المشاركة 
في بطولــة عالميــة؟ كيف يســمح العالم في بطولــة عالميــة؟ كيف يســمح العالم 
األعوج بمنح الشــرعية وشــرف المشاركة األعوج بمنح الشــرعية وشــرف المشاركة 
في البطولة العالمية األكثر شعبية؟؟ ينبغي في البطولة العالمية األكثر شعبية؟؟ ينبغي 
وضع النقاط على الحروف ويجب تحريك ما وضع النقاط على الحروف ويجب تحريك ما 
تبقى من جامعة الدول العربية كي تناصرنا تبقى من جامعة الدول العربية كي تناصرنا 
كفلســطينيين لمنع مثل هذه المحاولة، يا كفلســطينيين لمنع مثل هذه المحاولة، يا 
عرب خربوا المونديال إذا شاركت فيه دولة عرب خربوا المونديال إذا شاركت فيه دولة 
االحتــالل، قاطعــوا مونديال الــذل والعار االحتــالل، قاطعــوا مونديال الــذل والعار 
الذي تشــارك فيــه دولة تمــارس االرهاب 
بحق شعب أعزل، بل هي األكثر ممارسة 
لإلرهــاب على مدار أكثر مــن مائة عام. 
أيها الجزائريون الشرفاء.. أيها االيرانيون 
األحرار انسحبوا من المونديال  كي ال تمر 
مشــاركة كيــان غاصب محتل فــي بطولة مشــاركة كيــان غاصب محتل فــي بطولة 
عالميــة، ونحــن وانتــم والعالم يــدرك أن عالميــة، ونحــن وانتــم والعالم يــدرك أن 
من يســتحق العقاب هي اســرائيل وليس من يســتحق العقاب هي اســرائيل وليس 
ســواها، فليكن شــعارنا مونديال البرازيل ســواها، فليكن شــعارنا مونديال البرازيل 
بــدون ارهاب دولــة االحتــالل، وكما نقول بــدون ارهاب دولــة االحتــالل، وكما نقول 
بالفلسطيني الدارج: كثير عليهن يتفرجوا بالفلسطيني الدارج: كثير عليهن يتفرجوا 

على المونديال مش المشاركة فيه. على المونديال مش المشاركة فيه. 
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قناص الشباب الرفحي

����������
�
�������������������

�����������������
�����

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

�

�����������������
�����������

�����������������
�����������

في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على الكابتن 
أمين عبد العال  “47” عامًا، قناص شباب رفح في منزله 
في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على الكابتن 
أمين عبد العال  “47” عامًا، قناص شباب رفح في منزله 
في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على الكابتن 

بحضور رفيقي دربه نائل أبو عرمانة وسعيد أبو جزر.

مسيرة من ذهب 
من أبرز العبي خط المقدمة في فلســطين، بدأ مســيرته 
مع فرق الساحات الشعبية، وسرعان ما انتقل للفريق األول 

لشباب رفح في أوائل الثمانينيات ليفرض نفسه بقوة.
شــارك مع الزعيم فــي جميع المناســبات الرســمية، أبرزها 
بطــوالت الــدوري والــكأس حتى عــام 2010م الذي وضــع حدًا 
شــارك مع الزعيم فــي جميع المناســبات الرســمية، أبرزها 
بطــوالت الــدوري والــكأس حتى عــام 2010م الذي وضــع حدًا 
شــارك مع الزعيم فــي جميع المناســبات الرســمية، أبرزها 

لمســيرته الرياضيــة، فضًال عــن البطوالت الخارجيــة، وتمثيله 
بطــوالت الــدوري والــكأس حتى عــام 2010م الذي وضــع حدًا 
لمســيرته الرياضيــة، فضًال عــن البطوالت الخارجيــة، وتمثيله 
بطــوالت الــدوري والــكأس حتى عــام 2010م الذي وضــع حدًا 

لمنتخب الشرطة في البطولة العسكرية التي احتضنتها 
األردن 1998م.

أهم اإلنجازات
توج مــع الزعيم بجميــع األلقاب التي 

أهم اإلنجازات
توج مــع الزعيم بجميــع األلقاب التي 

أهم اإلنجازات

حصدهــا حتــى عــام 2010، منهــا 
بطولــة  غــزة،  كأس  بطــوالت   4
قلقيلية في العام 1999م، كأس 
عون الشوا التنشيطية في العام  
الوطنية  الوحدة  2002م، كأس 
2009م، كأس العالم الذي أقيم 
في العام 2010م وشــارك فيه 

الشباب بقميص فرنسا. 

السوبر  
كما حصل مع شباب خان يونس على لقب كأس كما حصل مع شباب خان يونس على لقب كأس 
غزة وكأس الســوبر في العام 2000م، وشــارك غزة وكأس الســوبر في العام 2000م، وشــارك 

معه في تصفيات آسيا.معه في تصفيات آسيا.

هداف العرب 
يؤكد عبد العال بأن هز شــباك المنافسين متعة يؤكد عبد العال بأن هز شــباك المنافسين متعة 
يجيدهــا القناصــون، وذلك ما جعلــه ينال لقب يجيدهــا القناصــون، وذلك ما جعلــه ينال لقب 
هــداف دوري عــام 1996م برصيــد 29 هدفــا هــداف دوري عــام 1996م برصيــد 29 هدفــا 
وهداف العرب في العام 1997م وفقًا الســتفتاء وهداف العرب في العام 1997م وفقًا الســتفتاء 
هــداف دوري عــام 1996م برصيــد 29 هدفــا 
وهداف العرب في العام 1997م وفقًا الســتفتاء 
هــداف دوري عــام 1996م برصيــد 29 هدفــا هــداف دوري عــام 1996م برصيــد 29 هدفــا 
وهداف العرب في العام 1997م وفقًا الســتفتاء 
هــداف دوري عــام 1996م برصيــد 29 هدفــا 

إحدى الصحف اللبنانية، واعتلى عرش الهدافين إحدى الصحف اللبنانية، واعتلى عرش الهدافين 
في العديد من المناسبات.في العديد من المناسبات.

العبًا ومدربًا
قــاد الزعيم للتتويج بكأس غزة 2006م برفقة الكابتن خالد كويك عندما قــاد الزعيم للتتويج بكأس غزة 2006م برفقة الكابتن خالد كويك عندما 
كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة 
قــاد الزعيم للتتويج بكأس غزة 2006م برفقة الكابتن خالد كويك عندما 
كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة 
قــاد الزعيم للتتويج بكأس غزة 2006م برفقة الكابتن خالد كويك عندما قــاد الزعيم للتتويج بكأس غزة 2006م برفقة الكابتن خالد كويك عندما 
كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة 
قــاد الزعيم للتتويج بكأس غزة 2006م برفقة الكابتن خالد كويك عندما 

الجامعات العربية في مصر عام 2010م، فضًال عن تتويجه ببطوالت عدة الجامعات العربية في مصر عام 2010م، فضًال عن تتويجه ببطوالت عدة 
كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة 
الجامعات العربية في مصر عام 2010م، فضًال عن تتويجه ببطوالت عدة 
كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة 
الجامعات العربية في مصر عام 2010م، فضًال عن تتويجه ببطوالت عدة 
كان العبــًا ومدربًا، وقاد جامعة األزهر لتحقيــق المركز الثاني في بطولة 

على مستوى الجامعات المحلية.  على مستوى الجامعات المحلية.  

القيادة الفنية
حاصــل على دورات  تدريبية معتمدة، وكانت تعليماته حاضرة عندما كان حاصــل على دورات  تدريبية معتمدة، وكانت تعليماته حاضرة عندما كان 
علــى رأس األجهزة الفنية لكل من شــباب رفح وأهلي النصيرات وخدمات علــى رأس األجهزة الفنية لكل من شــباب رفح وأهلي النصيرات وخدمات 

المغازي والوحدة الرفحي وخدمات البريج والمشتل وجامعة األزهر.المغازي والوحدة الرفحي وخدمات البريج والمشتل وجامعة األزهر.

مباريات في الذاكرة 
يقول عبد العال “لن أنسى مواجهة خدمات المغازي والتي انتهت بخمسة 

مباريات في الذاكرة 
يقول عبد العال “لن أنسى مواجهة خدمات المغازي والتي انتهت بخمسة 

مباريات في الذاكرة 

أهــداف مقابل اثنين، ألن فرحتنا لم تدم بعد مشــاركة الالعب أشــرف 
السطري ولديه إنذارين، ليحسم اللقاء بعد ذلك إداريًا”.السطري ولديه إنذارين، ليحسم اللقاء بعد ذلك إداريًا”.

أهــداف مقابل اثنين، ألن فرحتنا لم تدم بعد مشــاركة الالعب أشــرف 
السطري ولديه إنذارين، ليحسم اللقاء بعد ذلك إداريًا”.

أهــداف مقابل اثنين، ألن فرحتنا لم تدم بعد مشــاركة الالعب أشــرف 

ووصف الخســارة من غزة الرياضي في نهائي كأس غزة 2003م بالقاسية ووصف الخســارة من غزة الرياضي في نهائي كأس غزة 2003م بالقاسية 
بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه 
ووصف الخســارة من غزة الرياضي في نهائي كأس غزة 2003م بالقاسية 
بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه 
ووصف الخســارة من غزة الرياضي في نهائي كأس غزة 2003م بالقاسية ووصف الخســارة من غزة الرياضي في نهائي كأس غزة 2003م بالقاسية 
بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه 
ووصف الخســارة من غزة الرياضي في نهائي كأس غزة 2003م بالقاسية 

األم في نهائي كأس 2000م عندما كان العبًا مع النشامى.األم في نهائي كأس 2000م عندما كان العبًا مع النشامى.
بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه 

األم في نهائي كأس 2000م عندما كان العبًا مع النشامى.
بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه 

األم في نهائي كأس 2000م عندما كان العبًا مع النشامى.
بعد أن أضاع ســيًال من الفرص المحققة، ولم يتخيل قط أن يواجه فريقه 

وأضــاف “فــي الرابع من يناير حصلنــا على لقب كأس غــزة 2003م على وأضــاف “فــي الرابع من يناير حصلنــا على لقب كأس غــزة 2003م على 
حساب الخدمات، لكنني لم أفرح كثيرًا، حيث تلقيت خبرًا بهدم بيتي الكائن حساب الخدمات، لكنني لم أفرح كثيرًا، حيث تلقيت خبرًا بهدم بيتي الكائن 
وأضــاف “فــي الرابع من يناير حصلنــا على لقب كأس غــزة 2003م على 
حساب الخدمات، لكنني لم أفرح كثيرًا، حيث تلقيت خبرًا بهدم بيتي الكائن 
وأضــاف “فــي الرابع من يناير حصلنــا على لقب كأس غــزة 2003م على وأضــاف “فــي الرابع من يناير حصلنــا على لقب كأس غــزة 2003م على 
حساب الخدمات، لكنني لم أفرح كثيرًا، حيث تلقيت خبرًا بهدم بيتي الكائن 
وأضــاف “فــي الرابع من يناير حصلنــا على لقب كأس غــزة 2003م على 

في حي السالم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي التي توغلت وقتها في في حي السالم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي التي توغلت وقتها في 
المنطقة وهدمت عددًا آخر من المنازل”.  المنطقة وهدمت عددًا آخر من المنازل”.  

في حي السالم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي التي توغلت وقتها في 
المنطقة وهدمت عددًا آخر من المنازل”.  

في حي السالم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي التي توغلت وقتها في في حي السالم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي التي توغلت وقتها في 
المنطقة وهدمت عددًا آخر من المنازل”.  

في حي السالم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي التي توغلت وقتها في 

أهداف في الميدان
أهداف عبد العال ال تعد وال تحصى، لكن هدف الفوز الذي ســجله في شباك أهداف عبد العال ال تعد وال تحصى، لكن هدف الفوز الذي ســجله في شباك 

أهداف في الميدان
أهداف عبد العال ال تعد وال تحصى، لكن هدف الفوز الذي ســجله في شباك 

أهداف في الميدان

سلوان المقدسي في العام 1986م ما زال عالقًا في أذهانه كونه الهدف الذي 
كتب مسيرته الرياضة بعد صعوده إلى الفريق األول بنادي شباب رفح.

منصات التتويج
ويتوقف عبد العال عند محطة منصات تتويج كأس غزة في العام 1995م 

بعد أن سجل هدف الفوز ونال اللقب على حساب جاره الخدمات.
ويذكر هدف التقدم الذي سجله في شباك االتحاد السوري ضمن التصفيات 
التمهيدية لكأس األندية اآلسيوية، رغم أنه لم يمنح الزعيم بطاقة التأهل 

بعد تعادل المنافس.

هاتريك وُثمانية
ويعتز بهدفيه في شــباك غزة الرياضي بعد أن كان الشــباب متأخرًا بهدف 

هاتريك وُثمانية
ويعتز بهدفيه في شــباك غزة الرياضي بعد أن كان الشــباب متأخرًا بهدف 

هاتريك وُثمانية

فــي دوري 1996م، ويذكر الهاتريك الذي ســجله فــي الجماعي في دوري 
1998م، فضًال عن 8 أهداف حاضرة في شباك الزوايدة، وهدفان في شباك 
فــي دوري 1996م، ويذكر الهاتريك الذي ســجله فــي الجماعي في دوري 
1998م، فضًال عن 8 أهداف حاضرة في شباك الزوايدة، وهدفان في شباك 
فــي دوري 1996م، ويذكر الهاتريك الذي ســجله فــي الجماعي في دوري 

الزيتون في نفس الدوري.

حكاية ال تنتهي
وألن الحكاية ال تنتهي عند عاشق الشباك وقع على هدفين من أصل أربعة 

حكاية ال تنتهي
وألن الحكاية ال تنتهي عند عاشق الشباك وقع على هدفين من أصل أربعة 

حكاية ال تنتهي

في شباك ترجي واد النيص عندما كان يدافع عن ألوان شباب خان يونس، 
ليتــوج الفريــق بكأس الســوبر، قبــل أن يوقع على هدف آخر في شــباك 

الوحدات في اللقاء الذي انتهى ايجابيًا في تصفيات آسيا 2000م.
ليتــوج الفريــق بكأس الســوبر، قبــل أن يوقع على هدف آخر في شــباك 

الوحدات في اللقاء الذي انتهى ايجابيًا في تصفيات آسيا 2000م.
ليتــوج الفريــق بكأس الســوبر، قبــل أن يوقع على هدف آخر في شــباك 

خارج الخطوط 
عندما ســألناه عن فرقه المفضلة، لم يتردد “األهلي المصري وبرشــلونة 
والبرازيل”، وأضاف “خالد كويك وجمال الحولي ونائل أبو عرمانة وحسني 
جربوع وسعيد أبو جزر وغيرهم من الالعبين والقدير عمر أبو زيد وجميع 

المدربين لهم مكانة خاصة في قلبي”.
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الرياضية- عدي جعارة
فهد العتال اســم غني عن التعريــف يكفيك أن تعرف أنه 
أفضــل هداف في تاريخ المنتخب الفلســطيني، موهبته 
الفطريــة باإلضافة إلــى عزيمته القويــة، وعمله الدؤوب 
أســهما في إخراج العب رائع بلعبه وأخالقه، فعلى الرغم 
مــن أنه لم يتجاوز الـ28 عامــا  إّال أن فهد العتال أثبت أنه 
أســهما في إخراج العب رائع بلعبه وأخالقه، فعلى الرغم 
مــن أنه لم يتجاوز الـ28 عامــا  إّال أن فهد العتال أثبت أنه 
أســهما في إخراج العب رائع بلعبه وأخالقه، فعلى الرغم 

مهاجم من طينة الكبار.

بداية واحتراف
وعــن بدايته مع كرة القدم قال العتــال “بدأُت كره القدم 
كأي العــب فــي الحــارات الشــعبية وانتقلــت بعدها إلى 
إســالمي قلقيلية وتدرجــت في الفئات الســنية ومن ثم 
التحقت بصفــوف المنتخب الفلســطيني وشــاركت معه 
في العديد من البطــوالت، واحترفت في الجزيرة األردني 
لمده أربع ســنوات وبعدها انتقلت للوحدات األردني لمدة 
موسم، وأنا اآلن للموسم الثالث في نادي شباب الخليل”.

وتابع “عشت لحظات رائعة مع الفرق التي لعبت لها سواء 
فــي الدوري الفلســطيني أو فــي األردن أو مــع المنتخب 
الوطني، واجمل لحظة عشتها هي تسجيل الهدف الوحيد 
في تصفيات آســيا ضد ســنغافورة وفزنا فــي هذا اللقاء 
والذكــرى الثانية هي لعب أول مباراة رســميه على أرض 

فلسطين ضد األردن.”

ما يحتاجه المنتخب
وحول رؤيته للدوري الفلســطيني أوضح “يعيش الدوري 
في ظل تطور مســتمر ونجاح وأصبح لنــا قاعدة رياضية 

ننطلق فيها نحو العالــم الرياضي والدوري رفد المنتخب 
بالعبين جدد، ولكن يظل االحتالل هو العائق األكبر أمام 

تطور الرياضة الفلسطينية”.
وبســؤاله عن المنتخب الوطني أكــد أن المنتخب بحاجة 
للكثيــر ليكــون منافســا، أهمها اســتقرار األوضــاع في 
فلســطين ولعب دوري موحد بين الضفــة وغزه وتطبيق 
االحتــراف بشــكل كامــل ووضع خطــط واســتراتيجيات 
للنهوض بالمنتخــب واالهتمام بالفئات العمرية وإنشــاء 
األكاديميات وصقل المدربيــن وارتقاء الالعب بفكره بما 

يتناسب مع االحتراف.
وبخصوص مشــاركة المنتخب في كأس التحدي القادمة، 
قال العتال إن الفدائي مقبل على انجاز، لذلك يجب العمل 
بشــكل جدي ومدروس ووضع كافه اإلمكانيات للفوز في 
هــذه البطولة ألنها ســتحقق انجاز ألول مــرة هو التأهل 

لكاس آسيا.

جندية األفضل
وبالعــودة إلــى الحديث حول الكابتن العتال الذي يشــجع 
ريال مدريد واألهلي المصري ويعشق رونالدو وأبو تريكة، 
أشــار الى أن االصابة التــي لحقت به لن تثنيه عن العودة 
إلى صفوف المنتخب بكل قــوة ألنه يمتلك االرادة والقوة 

التي تساعده على تجاوز كافة الصعوبات.
وختم العتــال لقاءه مع الرياضية باختيــار الكابتن صائب 
جنديــة للحصول على جائــزة أفضل العــب في منتخب 
فلســطين تقديرا لجهــوده وخدمته للمنتخــب والرياضة 

الفلسطينية.
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لقاءات

بالفلسطيني

سعيد حسنين
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متنفس وحيد
وعن ســر ممارســته لكرة القدم حتى وصل إلى هذه 
السن الكبيرة أوضح بريك: “منذ صغرى كنت شغوفا 
جدا بلعب كرة القدم وكانت ممارســتها بالنســبة لي 
هي كل شــيء، ففي صغرى تركت الدراســة بسبب 
األوضاع االقتصادية التي كنا نعيشــها ولجأت للعمل 
من أجــل توفير الرزق، لكنى لم أفكــر يوما في ترك 
كرة القدم”، وتابع “لقد تركت إدارة نادى الزوايدة من 
أجــل أن أظل ممارســا لهذه الرياضــة والتي اعتبرها 
بمثابة المتنفس الوحيد بالنســبة لي، وسأظل ألعب 

كرة القدم إلى أن أصبح غير قادر على ممارستها”. 

لحظات ال تنسى
وعــن أجمــل اللحظــات التــي قضاهــا بريــك فــي 
المستطيل األخضر، قال “هي تتويج فريقي الزوايدة 
ببطولــة دوري الدرجــة األولى وصعــوده إلى الدورى 
الممتــاز، وكانــت أجمل مباراة خضتها في مســيرتي 
الكروية هي تلك المباراة الى جمعت فريقي مع نادى الكروية هي تلك المباراة الى جمعت فريقي مع نادى 
خدمات الشاطىء، حيث أقيمت هذه المباراة بعد فوز خدمات الشاطىء، حيث أقيمت هذه المباراة بعد فوز 

فريق البحرية بكأس القطاع في ذلك الوقت فريق البحرية بكأس القطاع في ذلك الوقت 
وتتويــج الزوايدة بــدوري الدرجــة األولى، وتتويــج الزوايدة بــدوري الدرجــة األولى، 
وتمكنــت مــن تســجيل هدفين فــي تلك وتمكنــت مــن تســجيل هدفين فــي تلك 

المباراة مساعدا فريقي في الفوز بنتيجة 
 .”2-3

جيل ذهبي
واختتــم بريــك حديثــه: “إن الجيــل الجديــد واختتــم بريــك حديثــه: “إن الجيــل الجديــد 

لكــرة القدم في قطــاع غزة يملــك العديد من لكــرة القدم في قطــاع غزة يملــك العديد من 
المهارات والمقومات التي تســاعده على التألق المهارات والمقومات التي تســاعده على التألق 
في المالعب على المستويين المحلى والعربي، في المالعب على المستويين المحلى والعربي، 
ولكنهم وبكل أســف ال يقدمون كل امكانياتهم ولكنهم وبكل أســف ال يقدمون كل امكانياتهم 
وال يعطــون الكرة حقها، علــى الرغم من وجود وال يعطــون الكرة حقها، علــى الرغم من وجود 
الدعم المادي والنفســي والمحفزات المختلفة، الدعم المادي والنفســي والمحفزات المختلفة، 
ولكن في المقابل نحــن كجيل قديم كنا نقدم ولكن في المقابل نحــن كجيل قديم كنا نقدم 
كل ما بوسعنا من أجل خدمة فرقنا، على الرغم كل ما بوسعنا من أجل خدمة فرقنا، على الرغم 
من عدم وجــود الحوافز واالمكانيات الموجودة  من عدم وجــود الحوافز واالمكانيات الموجودة  
في الوقت األحلى، وبكل أســف الجيل الذهبي في الوقت األحلى، وبكل أســف الجيل الذهبي 

لكرة القدم في غزة ذهب ولن يعود”.!!

الرياضية- أحمد حجازي
بدأ الالعب رياض بريك (48عاما) مسيرته الكروية منذ نعومة أظافره في الساحات الشعبية لبلدة بدأ الالعب رياض بريك (48عاما) مسيرته الكروية منذ نعومة أظافره في الساحات الشعبية لبلدة 

الرياضية- أحمد حجازي
بدأ الالعب رياض بريك (48عاما) مسيرته الكروية منذ نعومة أظافره في الساحات الشعبية لبلدة 

الرياضية- أحمد حجازي

الزوايدة وسط قطاع غزة، ومن ثم تدرج في اللعب إلى أن التحق بصفوف فريق اتحاد دير البلح في الزوايدة وسط قطاع غزة، ومن ثم تدرج في اللعب إلى أن التحق بصفوف فريق اتحاد دير البلح في 
بدأ الالعب رياض بريك (48عاما) مسيرته الكروية منذ نعومة أظافره في الساحات الشعبية لبلدة 

الزوايدة وسط قطاع غزة، ومن ثم تدرج في اللعب إلى أن التحق بصفوف فريق اتحاد دير البلح في 
بدأ الالعب رياض بريك (48عاما) مسيرته الكروية منذ نعومة أظافره في الساحات الشعبية لبلدة بدأ الالعب رياض بريك (48عاما) مسيرته الكروية منذ نعومة أظافره في الساحات الشعبية لبلدة 

الزوايدة وسط قطاع غزة، ومن ثم تدرج في اللعب إلى أن التحق بصفوف فريق اتحاد دير البلح في 
بدأ الالعب رياض بريك (48عاما) مسيرته الكروية منذ نعومة أظافره في الساحات الشعبية لبلدة 

موسم 1983-1984، لينتقل بعد ذلك للعب مع فريق الزوايدة، وكانت بدايته مع هذا النادي منذ موسم 1983-1984، لينتقل بعد ذلك للعب مع فريق الزوايدة، وكانت بدايته مع هذا النادي منذ 
تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة 

موسم 1983-1984، لينتقل بعد ذلك للعب مع فريق الزوايدة، وكانت بدايته مع هذا النادي منذ 
تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة 

موسم 1983-1984، لينتقل بعد ذلك للعب مع فريق الزوايدة، وكانت بدايته مع هذا النادي منذ موسم 1983-1984، لينتقل بعد ذلك للعب مع فريق الزوايدة، وكانت بدايته مع هذا النادي منذ 
تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة 

موسم 1983-1984، لينتقل بعد ذلك للعب مع فريق الزوايدة، وكانت بدايته مع هذا النادي منذ 

نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما 
تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة 

نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما 
تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة 

نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما 
تأسيسه في العام 1987 وتدرج من الفريق الثاني إلى األول، وقضى معظم حياته الكروية في خدمة 

في تدريباته مع فريقه الجديد حيث يسعى جاهدا إلى مساعدته في الصعود لدوري الدرجة األولى. في تدريباته مع فريقه الجديد حيث يسعى جاهدا إلى مساعدته في الصعود لدوري الدرجة األولى. 
نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما 
في تدريباته مع فريقه الجديد حيث يسعى جاهدا إلى مساعدته في الصعود لدوري الدرجة األولى. 
نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما 
في تدريباته مع فريقه الجديد حيث يسعى جاهدا إلى مساعدته في الصعود لدوري الدرجة األولى. 
نادى الزوايدة، إلى أن أعلن انتقاله لنادي شباب المصدر، وال يزال “بريك” صاحب ال48 عاما ملتزما 
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يعمل المستوى السياسي في الدولة العبرية، 
بالتنسيق مع مسؤولين اوروبيين على فتح 
منفذ لتسلل اسرائيل إلى مونديال البرازيل 
المزمع اجراؤه هذا الصيف، وسائل االعالم 
االسرائيلية طنطنت إلمكانية مشاركة دولة 
االحتالل في البطولة بدال من روسيا، نتيجة 
للعقوبــات التي فرضت عليهــا  بالتآمر من 
قبل الطاغية االمريكي، وبمساعدة اذنابها 
االوروبيين وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا. 
روســيا على حد وصف علوج الغرب ارتكبت 
جريمة نكراء بحق شــبه جزيــرة القرم، مع 
العلم أن استفتاء في شبه الجزيرة أيد ضمها 
إلى روســيا، وأنا هنا لســت بصــدد الدفاع 
عن روسيا وسياســتها، بل للتوضيح فقط 
مقارنة مع ما يقوم به االحتالل بحق شعبنا 
الفلســطيني في الضفة وغزة ، وما يرتكب 
من عدوان بحق لبنان وســورية، اضف إلى 
ذلك عمليات التصفية المنهجية بحق القادة 
الفلســطينيين. روســيا لم تقتــل أحدا في 
شبه الجزيرة ولم تهدم البيوت على رؤوس 
ساكنيها ولم تنهب ولم تحرق ولم تستعمل 
األسلحة المحرمة دوليا، كالفسفور االبيض 
الذي استعملته ضد شعبنا في غزة، روسيا 
لم تحاصر ال اوكرانيا وال شبه جزيرة القرم 
ولم تجوع ولم تمنع المعونات االنســانية، 
كما فعلت وتفعــل دولة االحتالل، ومع هذا 
لم تتعــرض لعقوبات دولية، بينما روســيا 
فــي مرمى هــذه العقوبات وبات مســؤولو 
الكــرة فــي العالــم يتحدثون عــن حرمان الكــرة فــي العالــم يتحدثون عــن حرمان 
روسيا من المشاركة في كأس العالم، ال بل روسيا من المشاركة في كأس العالم، ال بل 
ابلغوا اسرائيل المدللة أن عليها االستعداد ابلغوا اسرائيل المدللة أن عليها االستعداد 

إلمكانية المشاركة بدال من روسيا!!إلمكانية المشاركة بدال من روسيا!!
 واهللا إنها مســخرة وخيبة للعالــم أجمع إذا 
حصــل مثل هذا الســيناريو، وأنا شــخصيا حصــل مثل هذا الســيناريو، وأنا شــخصيا 
سأقاطع المباريات وسأعتبره مونديال الذل سأقاطع المباريات وسأعتبره مونديال الذل 
والعار، وعلى القيادة الفلسطينية التصدي والعار، وعلى القيادة الفلسطينية التصدي 
لمثل هكذا محاولة بائســة وتمنع اسرائيل لمثل هكذا محاولة بائســة وتمنع اسرائيل 
من المشــاركة، ذلك ألن اسرائيل بجيشها من المشــاركة، ذلك ألن اسرائيل بجيشها 
تحتــل األرض العربية، تحاصر قطاع غزة، تحتــل األرض العربية، تحاصر قطاع غزة، 
تقتــل االطفال والنســاء وتهدم المســاجد تقتــل االطفال والنســاء وتهدم المســاجد 
وتجوع البشر فكيف لكيان عدواني المشاركة وتجوع البشر فكيف لكيان عدواني المشاركة 
في بطولــة عالميــة؟ كيف يســمح العالم في بطولــة عالميــة؟ كيف يســمح العالم 
األعوج بمنح الشــرعية وشــرف المشاركة األعوج بمنح الشــرعية وشــرف المشاركة 
في البطولة العالمية األكثر شعبية؟؟ ينبغي في البطولة العالمية األكثر شعبية؟؟ ينبغي 
وضع النقاط على الحروف ويجب تحريك ما وضع النقاط على الحروف ويجب تحريك ما 
تبقى من جامعة الدول العربية كي تناصرنا تبقى من جامعة الدول العربية كي تناصرنا 
كفلســطينيين لمنع مثل هذه المحاولة، يا كفلســطينيين لمنع مثل هذه المحاولة، يا 
عرب خربوا المونديال إذا شاركت فيه دولة عرب خربوا المونديال إذا شاركت فيه دولة 
االحتــالل، قاطعــوا مونديال الــذل والعار االحتــالل، قاطعــوا مونديال الــذل والعار 
الذي تشــارك فيــه دولة تمــارس االرهاب 
بحق شعب أعزل، بل هي األكثر ممارسة 
لإلرهــاب على مدار أكثر مــن مائة عام. 
أيها الجزائريون الشرفاء.. أيها االيرانيون 
األحرار انسحبوا من المونديال  كي ال تمر 
مشــاركة كيــان غاصب محتل فــي بطولة مشــاركة كيــان غاصب محتل فــي بطولة 
عالميــة، ونحــن وانتــم والعالم يــدرك أن عالميــة، ونحــن وانتــم والعالم يــدرك أن 
من يســتحق العقاب هي اســرائيل وليس من يســتحق العقاب هي اســرائيل وليس 
ســواها، فليكن شــعارنا مونديال البرازيل ســواها، فليكن شــعارنا مونديال البرازيل 
بــدون ارهاب دولــة االحتــالل، وكما نقول بــدون ارهاب دولــة االحتــالل، وكما نقول 
بالفلسطيني الدارج: كثير عليهن يتفرجوا بالفلسطيني الدارج: كثير عليهن يتفرجوا 

على المونديال مش المشاركة فيه. على المونديال مش المشاركة فيه. 
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كل األلعاب
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حسام الدين حرب

فــي العــام 2006، عندما كنت متواجــدًا مع البعثة الفلســطينية في 
بطولة أسياد الدوحة التي اقيمت في قطر كان من الصعوبة التواصل 
ومعرفة مــا يدور في قطاعنا الرياضي وذلك لقلــة الموارد اإلعالمية 
وكذلك وســائل التواصل المحدودة حينها والتي كانت تعيق التواصل 

الدائم مع األهل واألحباب ومعرفة أخبارهم.
ولكــن اليوم ومــع دخولنا عصر العولمــة، أصبح العالــم قرية واحدة 
صغيرة يمكن من خاللها أن تتواصل مع أي شــخص في أي مكان وأي 
زمــان، دون أن تقــوم بعمــل ترتيبات لذلك وهذا األمر ســهل عملية 
التواصل التي مكنت أي شــخص من معرفة كافة األخبار دون الحاجة 

لبذل الكثير من الجهد.
وال يختلــف اثنان على أن تقدم الشــعوب يقاس بقــدرة اإلعالم على 
ايصال رســالة الدولة والسياســة الخاصة بهذه الدولة لشعوب العالم 
المختلقة وهنا أتحدث بشيء من التفصيل عن اإلعالم الرياضي الذي 
أقــف له احترامــا وتقديرًا وارفع لــه القبعة على التطــور الكبير خالل 
المختلقة وهنا أتحدث بشيء من التفصيل عن اإلعالم الرياضي الذي 
أقــف له احترامــا وتقديرًا وارفع لــه القبعة على التطــور الكبير خالل 
المختلقة وهنا أتحدث بشيء من التفصيل عن اإلعالم الرياضي الذي 

السنوات السابقة.
وللحقيقــة التاريخيــة فإنني أكــون على حيــرة عندما أتابــع األخبار 
الرياضيــة الخاصــة بمــا تدور فــي فلســطين وذلك لكثرة الوســائل 
اإلعالمية التي تنافس بعضها منافسة شريفة لتقديم األفضل، ومنها 
المواقــع اإللكترونية المختلفة مثل “ شــبكة أطلس ســبورت، وفيس 
كورة، وكورة بلدنا، والحقيقة ســبورت، ســام سبورت، وشبكة الكأس 
الرياضــي، وشــبكتي األقصى ســبورت واألقصى الرياضــي وغيرها، 
إضافة إلى الصحف اليومية والمتخصصة “ الرياضية، صدى المالعب، 
التي تقوم بنشر أعدادها بصيغة “ PDF” واإلذاعات الرياضية “ إذاعة 
أمواج إذاعة ألوان” التي تبث برامجها على شــبكة االنترنت، والبرامج 
التلفزيونية األكثر مشــاهدة “ برنامج خط الوســط” والذي أقف عنده 
كثيرًا ألنه يجعلك في قلب الحدث وكأنك تشــاهد المباريات بشــكل 
التلفزيونية األكثر مشــاهدة “ برنامج خط الوســط” والذي أقف عنده 
كثيرًا ألنه يجعلك في قلب الحدث وكأنك تشــاهد المباريات بشــكل 
التلفزيونية األكثر مشــاهدة “ برنامج خط الوســط” والذي أقف عنده 

مباشــر، ولهذا فــإن إعالمنــا الرياضي دخــل منظومــة التكنولوجيا 
السريعة وتطور على رياضتنا بمراحل كثيرة.

حقا إعالمنا الرياضي وصل إلى االحترافية واســتطاع أن يضع المتابع 
مــن خارج البالد في التطور الكبير للرياضة الفلســطينية، وهنا أقول 
بان دور اإلعالم الرياضي هام وأساسي في عملية إنجاح االحتراف في 
المجال الرياضي من خالل نشــر ثقافة جديدة فــي المجتمع وبعد أن 
تتوافر لها مجموعة الشــروط والمتطلبات والضرورية التي تسهم في 

زرع الروح الرياضية الحقيقة من محبة وألفة بين صفوف المشجعين.
وفــي النهاية فإن إعالمنا الرياضي ال بــد وأن نقف له تقديرًا واحترامًا 

زرع الروح الرياضية الحقيقة من محبة وألفة بين صفوف المشجعين.
وفــي النهاية فإن إعالمنا الرياضي ال بــد وأن نقف له تقديرًا واحترامًا 

زرع الروح الرياضية الحقيقة من محبة وألفة بين صفوف المشجعين.

على ما يبذله من نقل صورة فلســطين إلى العالــم العربي والقاري، 
ولهذا أفخر أنني جزء من منظومة اإلعالم الرياضي في فلسطين. حقا 

إعالمنا الرياضي عزة وفخر.

ع الماشي
•أبارك لجميــع الفرق التي تأهلت للمربع الذهبــي من بطولة الكأس 

ع الماشي
•أبارك لجميــع الفرق التي تأهلت للمربع الذهبــي من بطولة الكأس 

ع الماشي

وأتمنــى أن تخرج البطولة لبر األمان وبالتوفيق لجميع الفرق “خدمات 
رفح – الهالل – الشجاعية – خدمات النصيرات”.

وللحديث بقية طالما في العمر بقية
hoss1983@gmail.com

الرياضية- أحمد حجازي

قررت مجموعة شــبابية مغرمة بتشــجيع نادى بايرن ميونخ األلماني انشــاء 

رابطة تجمع كل البافاريين تحت سقف واحد، وكان لها ذلك بعد حصولها على 

االعتراف من قبل المجلس األعلى للرياضة الفلسطينية في العام 2010, ليأتي 

هذه االعتراف تتويجا للمجهودات التي بذلها أعضاء الرابطة منذ اعوام عديدة. 

وبعــد االعتــراف المحلى بهــذه الرابطة بــدأت الجهود والمســاعي من أعضاء 

الرابطة للوصول إلى هدفهم المنشــود، وهو حصولهم على اعتراف رســمي 

من قبل نادى بايــرن ميونخ، وكان لهم ذلك بعد ان منحهم األلماني تصريحا 

رســميا للرابطة الخاصة بعشاق البايرن في فلســطين والتي تحمل اسم “ميا 

سان ميا فلســطين”، ويظهر اسم الرابطة على الموقع الرسمي لنادي البايرن 

وذلك بتاريخ 2014-1-28. 

البداية الصعبة 

صحيفة الرياضية التقت برئيس الرابطة في فلسطين حميدو الياسيني والذي 

بــدوره أكــد “أن هذا االنجاز الفلســطيني الذى وصلنا إليه مــا كان ليحصل إال 

بفضل جهود جميع األعضاء في الرابطة سواء كانوا في الضفة الغربية أو قطاع 

غــزة”، موضحا مدى الصعوبة التي واجهتهم في الوصول الى اعتراف من قبل 

النادي البافارى، مشــيرا إلى أن ظهور مواقع التواصــل االجتماع كان لها الدور 

األكبــر في عملية التواصل مع مشــجعي النادي البافــاري في الضفة والقطاع 
وداخل الخط االخضر. 

واردف الياســينى: “إن هذا االنجاز الذى وصلنا اليه هو انجاز فلسطيني بامتياز 

ويخدم القضية الفلســطينية، وبحمد اهللا استطعنا أن نوحد جميع أبناء شعبنا 

تحت مظلة الرابطة، حيث أن الرابطة مفتوحة لجميع االعضاء بغض النظر عن 
االنتماء السياسي”.

تمرد بافارى 

وأكد الياســيني على أن تشــكيل هذه الرابطة هو رســالة تمــرد على الواقع 

الرياضــي الفلســطيني، حيــث ان الســائد فــي الشــارع الفلســطيني هو أن 

المشــجعين منقسمون بين ريال مدريد وبرشــلونة، ونحن كمشجعين للنادي 

البافــاري موجودين قبل هؤالء المشــجعين الذين ظهروا مــع انطالقة قنوات 

الجزيرة الرياضية، ولم يكن انشــاء الرابطة ردة فعل على تجمعات المشجعين 
لألندية المختلفة. 

من جهة اخرى أكد هيثم أبو شعبان عضو مجلس ادارة الرابطة في قطاع غزة 

أن أعضــاء الرابطــة في الضفة وغزة وداخل الخــط األخضر على تواصل دائم 
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الياسيني: تمردنا على مشجعي ريال مدريد وبرشلونة!

زة- الرياضية
حافظ فريق الجمعية االسالمية على صدارته لدوري مرج الزهور لكرة الطائرة 
بعد فوزه في األســبوع الرابع عشر على فريق  األهلي بثالثة أشواط نظيفة، 

وجاءت نتائج األشواط على الشكل التالي: (25-15)، و(25-11)، و(14-25).
ورفــع الفوز رصيــد الجمعية إلــى 36 نقطة في الصدارة، بينمــا تجمد رصيد 

األهلي عند 10 نقاط في المركز السابع.
وواصل فريقا شــباب وخدمات جباليا مالحقتهما للجمعية عقب فوز األول على 
شــباب بيت الهيا بثالثة أشــوط نظيفة على الشــكل التالي: (25-18) و(25-

15) و(28-26)، فيما حقق خدمات جباليا فوزا على فريق األمل بثالثة أشواط 
نظيفة، وجاءت نتائج األشواط على الشــكل التالي: (25-16) و(25-8) و(25-

18)، ليرفــع الفريقان رصيدهما الــى النقطة 33 في المركزين الثاني والثالث 
علــى التوالي، فيما تعقــد وضع فريق األمل في المركــز األخير ليقترب كثيرا 

من الهبوط.
وتمكن اتحاد الشجاعية من تحقيق الفوز على المجمع اإلسالمي بثالثة أشواط 

نظيفة، وجاءت نتائج األشواط: (26-24) و(25-15) و(18-25).
وبهــذا الفوز رفع الشــجاعية رصيده إلى 24 نقطة فــي المركز الرابع، وتوقف 

رصيد الخاسر عند 9 نقاط في المركز الثامن وقبل األخير.

دوري الطائرة
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دوري اليد
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غزة- الرياضية
حقــق فريق خدمات النصيرات لكــرة اليد فوزا صعبا 
علــى حاب منافســه غــزة الرياضي بنتيجــة 20-21 
ضمــن مباريات األســبوع الثالث للــدوري التصنيفي 
علــى حاب منافســه غــزة الرياضي بنتيجــة 20-21 
ضمــن مباريات األســبوع الثالث للــدوري التصنيفي 
علــى حاب منافســه غــزة الرياضي بنتيجــة 20-21 

لكرة اليد في المحافظــات الجنوبية ليواصل تصدره 
للمجموعة الثانية.

من جهة ثانية ســحف فريق خدمات البريج منافســه 
شباب خان يونس بنتيجة 34-50.

وعــاد فريق اتحــاد دير البلح لســكة االنتصارات من 
جديد بعد فوزة السهل على فريق السلطان الرياضي 

بنتيجة 11/28 .
ونجــح خدمــات المغازي فــي خطف الفــوز بالثواني 
األخيرة من أنياب اتحاد الشجاعية بعد ان تغلب علية 
ونجــح خدمــات المغازي فــي خطف الفــوز بالثواني 
األخيرة من أنياب اتحاد الشجاعية بعد ان تغلب علية 
ونجــح خدمــات المغازي فــي خطف الفــوز بالثواني 

بنتيجة 19/20 في مباراة شهدت ثالث بطاقات حمراء 
وتميزت أحداثهــا بالقوة والندية واإلثــارة والعصبية 
بنتيجة 19/20 في مباراة شهدت ثالث بطاقات حمراء 
وتميزت أحداثهــا بالقوة والندية واإلثــارة والعصبية 
بنتيجة 19/20 في مباراة شهدت ثالث بطاقات حمراء 

والحماس.

غزة- الرياضية:
حافظ فريق المجمع اإلســالمي على صدارة الدوري الممتاز لكرة الطاولة 
بفوزه على نادي خدمات النصيرات 3-0 ضمن مباريات االسبوع 18، وجاء 
شباب خانيونس ثانيا بفوزه على نادي فلسطين الرياضي 3-0، وحّل نادي 
بفوزه على نادي خدمات النصيرات 3-0 ضمن مباريات االسبوع 18، وجاء 
شباب خانيونس ثانيا بفوزه على نادي فلسطين الرياضي 3-0، وحّل نادي 
بفوزه على نادي خدمات النصيرات 3-0 ضمن مباريات االسبوع 18، وجاء 

شباب كندا ثالثا بفوزه الصعب على خدمات المغازي 2-3 . 
وجاءت نتائج االسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري العام للدرجة الممتازة 

و ترتيب الفرق على النحو التالي:

كرة الطاولة..

�������������������������



13 األربعاء 25 جمادى األولى  1435هـ   26  مارس  2014  

إعالنات
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أخبار عربية ودولية

انتهى الكالسيكو بفوز فريق برشلونة على 
ريــال مدريد بأربعــة أهداف مقابــل ثالثة، 
ليتراجع بذلك ريال مدريد الى المركز الثاني 
بواقــع 70 نقطة خلف اتلتيكــو مدريد الذي 
يشاركه نفس النقاط ولكن بفارق المواجهات 
المباشرة، في حين بقي برشلونة في المركز المباشرة، في حين بقي برشلونة في المركز 
الثالــث رافعا رصيده إلى 69 نقطة على بعد الثالــث رافعا رصيده إلى 69 نقطة على بعد 

نقطة واحدة من قطبي مدريد.

انهى فريق تشلســي اإلنجليزي ديربي 
لندن بفوزه على فريق ارسنال بسداسية 
نظيفــة ليحافــظ علــى صدارتــه بـ 69 
نقطة، في حين تراجع فريق األرســنال 
إلى المركــز الرابع بواقع 62 نقطة خلف 
ليفربول الوصيف 65 نقطة، ومانشستر 
سيتي ثالث الترتيب العام ب 63  نقطة.

اســتمر فريق يوفنتــوس اإليطالي 
بتحليقه بالصدارة بواقع 78 نقطة 
مبتعــدا عن غريمــه ومالحقه روما 
والــذي يحتل المركــز الثاني بواقع 
64 نقطة بعيدا عن نابولي بفارق 6 
نقاط والذي يقبع في المركز الثالث، 
وتشهد الجولة القادمة مواجهة نارية 

بين يوفنتوس وفريق نابولي.
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رونالدو يغيب.. وفيديو كليب
 آرينا وشاكيرا الجديد 

انتهى كالسيكو األرض أو كالسيكو المريخ، ال يهم 
كثيــرا، األهم مــن ذلك أن برشــلونة عاد ليخطف 
ثــالث نقاط ثمينة من البرنابيــو بعد فوزه بأربعة 
أهداف مقابل ثالثة للريال، شهد الكالسيكو الكثير 
من المتعــة واإلثارة والغــزارة في األهــداف، لكن 
المفاجئ كان غياب البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
عن أجواء المباراة تماما، وتسجيله هدف واحد فقط 
مــن ضربة جزاء، فقــد اكتفى “الــدون” باالحتجاج 
على قــرارات الحكم، كنت أعتقــد لوهلة أنه على 
دكــة البــدالء، أو أنه يجهز إلعالن “شــامبو” جديد 
ولم يســتدع للمباراة، جميعنا يذكر عندما استفزه 
جوزيف بالتر كيف عاقــب رونالدو كل الفرق التي 
لعب ضدهــا، وكيف عاقــب الســويد برباعية في 
مرماهم، أعتقد أنه يجب إعادة استفزازه، قومي يا 

آرينا بالخروج مع ميسي أو مصفف شعره، أو صوري 
فيديو كليب مع شاكيرا، أما عن بيل فلن أعلق فأنا 

أعتقد أن صفقته ما زالت متعثرة مع توتنهام !!

مورينيو سبشل بكل شي إال بالمدام
عــاد مورينيــو، ليــس للبرنابيو كما يحلــم أغلب 

مورينيو سبشل بكل شي إال بالمدام
عــاد مورينيــو، ليــس للبرنابيو كما يحلــم أغلب 

مورينيو سبشل بكل شي إال بالمدام

مشــجعي الريال، وإنمــا عاد لالســتفزاز، وألفعاله 
الشــيطانية، ففي مباراته مع فريق أرسنال والتي 
انتهت بسداسية نظيفة، خرج مورينيو قبل انتهاء 
الوقت بقليل، وعندما ســئل عن ذلك قال أنه خرج 
ليهاتف زوجتــه ويخبرها بالسداســية، عذرا قليال 
أيهــا والسبشــل وان، ما الذي تفعلــه زوجتك حتى 
ال تشــاهد مبــاراة قوية مثل هــذه؟ لربما تكون ال 
تحب كرة القدم، ولكن الواجب عليها أن تســاندك 
في مبارياتك، ال أعلم كيف طبيعة النســاء لديكم، 
لكن الظاهر أنها ليست وفية، فهل لديها شيء أهم 
مــن مشــاهدة مبارياتك ومســاندتك، أم أن األمر 

ليــس إال خدعة منك الســتفزاز “الغلبــان” فينغر، 
صحيح، فينغر!! أخبرني كيــف أحوالك اليوم، هل 
ما زلت تحلم باللقب هذا الموسم، ارحموا جماهير 

المدفعجية، ارحموهم بجد!!.

بونجا بونجا.. عادت إليكم من جديد !!
خرج بيرلسكوني رئيس الميالن بتصريح أكد فيه 

بونجا بونجا.. عادت إليكم من جديد !!
خرج بيرلسكوني رئيس الميالن بتصريح أكد فيه 

بونجا بونجا.. عادت إليكم من جديد !!

أنه سينشــط من أجل النهــوض بالميالن، ال أعلم 
كيف، وخزينة النادي “تصّفر”، والعبي الميالن ثالث 
أرباعهــم قد انتهت صالحيتهم، أم أنك ستنشــط 
وتنشــط الفريــق والالعبيــن في حفــالت البونجا 
بونجــا خاصتك، وكان بيرلســكوني قــد نفى عدة 
مــرات أنه يفكر في بيع النــادي لمالك آخر لينقذه 
من الكارثة المالية، “يا أخي بيعه، بيعه خلي النادي 
يشم نفسه شــوية، أو خلينا نشوف حلقات جديدة 
من حفالت البونجا البونجا يمكن تكون أفضل من 

حفالتك المتكررة”.

واصل األهلي المصري عروضه الضعيفة في دوري أبطال إفريقيا لكرة 

واصل األهلي المصري عروضه الضعيفة في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وخسر مجددًا بهدف، ولكن هذه المرة أمام أهلي بنغازي الليبي 

واصل األهلي المصري عروضه الضعيفة في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وخسر مجددًا بهدف، ولكن هذه المرة أمام أهلي بنغازي الليبي 

في ذهاب دور ال16 للمسابقة، وسيتعين على حامل اللقب تجاوز منافسه 

الليبي بالفوز عليه بفارق هدفين إذا أراد الدفاع عن لقبه القاري حين 
الليبي بالفوز عليه بفارق هدفين إذا أراد الدفاع عن لقبه القاري حين يلتقيه إيابًا يوم السبت المقبل.
الليبي بالفوز عليه بفارق هدفين إذا أراد الدفاع عن لقبه القاري حين يلتقيه إيابًا يوم السبت المقبل.

وتبدو حظوظ الزمالك أوفر ببلوغ دور المجموعات حيث يحتاج للفوز بأية 

نتيجة عندما يستقبل ناكانا الزامبي يوم السبت المقبل. وكان حال ممثلي 

الكرة التونسية أفضل من نظيرتها المصرية، فالترجي يحتاج للتعادل 

الكرة التونسية أفضل من نظيرتها المصرية، فالترجي يحتاج للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة عندما يستقبل باماكو المالي نظرًا لتعادلهما 

الكرة التونسية أفضل من نظيرتها المصرية، فالترجي يحتاج للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة عندما يستقبل باماكو المالي نظرًا لتعادلهما 

السلبي أو الفوز بأي نتيجة عندما يستقبل باماكو المالي نظرًا لتعادلهما 1/1 ذهابًا. أما الصفاقسي فيحتاج للتعادل بأية نتيجة عندما يستقبل 

السلبي أو الفوز بأي نتيجة عندما يستقبل باماكو المالي نظرًا لتعادلهما 1/1 ذهابًا. أما الصفاقسي فيحتاج للتعادل بأية نتيجة عندما يستقبل 

1/1 ذهابًا. أما الصفاقسي فيحتاج للتعادل بأية نتيجة عندما يستقبل كوناكري الغيني السبت المقبل، نظرًا لفوزه ذهابًا بهدف وحيد.

1/1 ذهابًا. أما الصفاقسي فيحتاج للتعادل بأية نتيجة عندما يستقبل كوناكري الغيني السبت المقبل، نظرًا لفوزه ذهابًا بهدف وحيد.

ويبدو الهالل السوداني ووفاق سطيف الجزائري في وضعية مريحة للتأهل 

لدور المجموعات بعدما تعادل الهالل خارج ملعبه مع ليوبار الكونجولي 

1/1، وفاز الوفاق على القطن الكاميروني بهدف وحيد في مباراتي الذهاب.
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اقترب النصر من تحقيق لقب طال انتظاره 
في الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بعد 

الفوز الثمين الذي حققه على اتحاد جدة 
1/3 في المرحلة ال24 من الدوري. وبات 

النصر بحاجة إلى نقطة واحدة من مباراتيه 
المتبقيتين أمام الشباب يوم (3/28) 

والتعاون يوم (4/6) في آخر جوالت البطولة، 
لكي يحسم اللقب الذي استمر البحث عنه 

منذ عام 95 عندما أحرز العالمي آخر ألقابه 
في المسابقة.

ولدى النصر 63 نقطة، بينما بلغ أعلى 
رصيد من النقاط لبطل الدوري 64 نقطة، 

وتكرر في آخر ثالث مواسم مع الفتح 
“2013” والشباب “2012” والهالل “2011”.
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أخبار عربية ودولية

انتهى الكالسيكو بفوز فريق برشلونة على 
ريــال مدريد بأربعــة أهداف مقابــل ثالثة، 
ليتراجع بذلك ريال مدريد الى المركز الثاني 
بواقــع 70 نقطة خلف اتلتيكــو مدريد الذي 
يشاركه نفس النقاط ولكن بفارق المواجهات 
المباشرة، في حين بقي برشلونة في المركز المباشرة، في حين بقي برشلونة في المركز 
الثالــث رافعا رصيده إلى 69 نقطة على بعد الثالــث رافعا رصيده إلى 69 نقطة على بعد 

نقطة واحدة من قطبي مدريد.

انهى فريق تشلســي اإلنجليزي ديربي 
لندن بفوزه على فريق ارسنال بسداسية 
نظيفــة ليحافــظ علــى صدارتــه بـ 69 
نقطة، في حين تراجع فريق األرســنال 
إلى المركــز الرابع بواقع 62 نقطة خلف 
ليفربول الوصيف 65 نقطة، ومانشستر 
سيتي ثالث الترتيب العام ب 63  نقطة.

اســتمر فريق يوفنتــوس اإليطالي 
بتحليقه بالصدارة بواقع 78 نقطة 
مبتعــدا عن غريمــه ومالحقه روما 
والــذي يحتل المركــز الثاني بواقع 
64 نقطة بعيدا عن نابولي بفارق 6 
نقاط والذي يقبع في المركز الثالث، 
وتشهد الجولة القادمة مواجهة نارية 

بين يوفنتوس وفريق نابولي.
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رونالدو يغيب.. وفيديو كليب
 آرينا وشاكيرا الجديد 

انتهى كالسيكو األرض أو كالسيكو المريخ، ال يهم 
كثيــرا، األهم مــن ذلك أن برشــلونة عاد ليخطف 
ثــالث نقاط ثمينة من البرنابيــو بعد فوزه بأربعة 
أهداف مقابل ثالثة للريال، شهد الكالسيكو الكثير 
من المتعــة واإلثارة والغــزارة في األهــداف، لكن 
المفاجئ كان غياب البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
عن أجواء المباراة تماما، وتسجيله هدف واحد فقط 
مــن ضربة جزاء، فقــد اكتفى “الــدون” باالحتجاج 
على قــرارات الحكم، كنت أعتقــد لوهلة أنه على 
دكــة البــدالء، أو أنه يجهز إلعالن “شــامبو” جديد 
ولم يســتدع للمباراة، جميعنا يذكر عندما استفزه 
جوزيف بالتر كيف عاقــب رونالدو كل الفرق التي 
لعب ضدهــا، وكيف عاقــب الســويد برباعية في 
مرماهم، أعتقد أنه يجب إعادة استفزازه، قومي يا 

آرينا بالخروج مع ميسي أو مصفف شعره، أو صوري 
فيديو كليب مع شاكيرا، أما عن بيل فلن أعلق فأنا 

أعتقد أن صفقته ما زالت متعثرة مع توتنهام !!

مورينيو سبشل بكل شي إال بالمدام
عــاد مورينيــو، ليــس للبرنابيو كما يحلــم أغلب 

مورينيو سبشل بكل شي إال بالمدام
عــاد مورينيــو، ليــس للبرنابيو كما يحلــم أغلب 

مورينيو سبشل بكل شي إال بالمدام

مشــجعي الريال، وإنمــا عاد لالســتفزاز، وألفعاله 
الشــيطانية، ففي مباراته مع فريق أرسنال والتي 
انتهت بسداسية نظيفة، خرج مورينيو قبل انتهاء 
الوقت بقليل، وعندما ســئل عن ذلك قال أنه خرج 
ليهاتف زوجتــه ويخبرها بالسداســية، عذرا قليال 
أيهــا والسبشــل وان، ما الذي تفعلــه زوجتك حتى 
ال تشــاهد مبــاراة قوية مثل هــذه؟ لربما تكون ال 
تحب كرة القدم، ولكن الواجب عليها أن تســاندك 
في مبارياتك، ال أعلم كيف طبيعة النســاء لديكم، 
لكن الظاهر أنها ليست وفية، فهل لديها شيء أهم 
مــن مشــاهدة مبارياتك ومســاندتك، أم أن األمر 

ليــس إال خدعة منك الســتفزاز “الغلبــان” فينغر، 
صحيح، فينغر!! أخبرني كيــف أحوالك اليوم، هل 
ما زلت تحلم باللقب هذا الموسم، ارحموا جماهير 

المدفعجية، ارحموهم بجد!!.

بونجا بونجا.. عادت إليكم من جديد !!
خرج بيرلسكوني رئيس الميالن بتصريح أكد فيه 

بونجا بونجا.. عادت إليكم من جديد !!
خرج بيرلسكوني رئيس الميالن بتصريح أكد فيه 

بونجا بونجا.. عادت إليكم من جديد !!

أنه سينشــط من أجل النهــوض بالميالن، ال أعلم 
كيف، وخزينة النادي “تصّفر”، والعبي الميالن ثالث 
أرباعهــم قد انتهت صالحيتهم، أم أنك ستنشــط 
وتنشــط الفريــق والالعبيــن في حفــالت البونجا 
بونجــا خاصتك، وكان بيرلســكوني قــد نفى عدة 
مــرات أنه يفكر في بيع النــادي لمالك آخر لينقذه 
من الكارثة المالية، “يا أخي بيعه، بيعه خلي النادي 
يشم نفسه شــوية، أو خلينا نشوف حلقات جديدة 
من حفالت البونجا البونجا يمكن تكون أفضل من 

حفالتك المتكررة”.

واصل األهلي المصري عروضه الضعيفة في دوري أبطال إفريقيا لكرة 

واصل األهلي المصري عروضه الضعيفة في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وخسر مجددًا بهدف، ولكن هذه المرة أمام أهلي بنغازي الليبي 

واصل األهلي المصري عروضه الضعيفة في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وخسر مجددًا بهدف، ولكن هذه المرة أمام أهلي بنغازي الليبي 

في ذهاب دور ال16 للمسابقة، وسيتعين على حامل اللقب تجاوز منافسه 

الليبي بالفوز عليه بفارق هدفين إذا أراد الدفاع عن لقبه القاري حين 
الليبي بالفوز عليه بفارق هدفين إذا أراد الدفاع عن لقبه القاري حين يلتقيه إيابًا يوم السبت المقبل.
الليبي بالفوز عليه بفارق هدفين إذا أراد الدفاع عن لقبه القاري حين يلتقيه إيابًا يوم السبت المقبل.

وتبدو حظوظ الزمالك أوفر ببلوغ دور المجموعات حيث يحتاج للفوز بأية 

نتيجة عندما يستقبل ناكانا الزامبي يوم السبت المقبل. وكان حال ممثلي 

الكرة التونسية أفضل من نظيرتها المصرية، فالترجي يحتاج للتعادل 

الكرة التونسية أفضل من نظيرتها المصرية، فالترجي يحتاج للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة عندما يستقبل باماكو المالي نظرًا لتعادلهما 

الكرة التونسية أفضل من نظيرتها المصرية، فالترجي يحتاج للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة عندما يستقبل باماكو المالي نظرًا لتعادلهما 

السلبي أو الفوز بأي نتيجة عندما يستقبل باماكو المالي نظرًا لتعادلهما 1/1 ذهابًا. أما الصفاقسي فيحتاج للتعادل بأية نتيجة عندما يستقبل 

السلبي أو الفوز بأي نتيجة عندما يستقبل باماكو المالي نظرًا لتعادلهما 1/1 ذهابًا. أما الصفاقسي فيحتاج للتعادل بأية نتيجة عندما يستقبل 

1/1 ذهابًا. أما الصفاقسي فيحتاج للتعادل بأية نتيجة عندما يستقبل كوناكري الغيني السبت المقبل، نظرًا لفوزه ذهابًا بهدف وحيد.

1/1 ذهابًا. أما الصفاقسي فيحتاج للتعادل بأية نتيجة عندما يستقبل كوناكري الغيني السبت المقبل، نظرًا لفوزه ذهابًا بهدف وحيد.

ويبدو الهالل السوداني ووفاق سطيف الجزائري في وضعية مريحة للتأهل 

لدور المجموعات بعدما تعادل الهالل خارج ملعبه مع ليوبار الكونجولي 

1/1، وفاز الوفاق على القطن الكاميروني بهدف وحيد في مباراتي الذهاب.
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اقترب النصر من تحقيق لقب طال انتظاره 
في الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بعد 

الفوز الثمين الذي حققه على اتحاد جدة 
1/3 في المرحلة ال24 من الدوري. وبات 

النصر بحاجة إلى نقطة واحدة من مباراتيه 
المتبقيتين أمام الشباب يوم (3/28) 

والتعاون يوم (4/6) في آخر جوالت البطولة، 
لكي يحسم اللقب الذي استمر البحث عنه 

منذ عام 95 عندما أحرز العالمي آخر ألقابه 
في المسابقة.

ولدى النصر 63 نقطة، بينما بلغ أعلى 
رصيد من النقاط لبطل الدوري 64 نقطة، 

وتكرر في آخر ثالث مواسم مع الفتح 
“2013” والشباب “2012” والهالل “2011”.
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رياضة دولية

ضرب ميســي عدة عصافير بالهاتريك الذي ســجله وقاد به برشلونة 

للفــوز علــى ريال مدريد 3/4 في كالســيكو الليغــا على ملعبه 

سانتياغو بيرنابيو. حيث حطم رقمين قياسيين جديدين، األول: 

تخطــي رقم هوغو سانشــيز مهاجم ريال مدريــد بعدما أزاحه 

عن وصافــة ترتيب الهدافين التاريخيين لليغــا بعدما وصل إلى 

عدد 237 هدفًا، والثاني: تصدر ميســي قائمة هدافي مباريات 

الكالسيكو عبر التاريخ برصيد 21 هدفًا ليتجاوز الهداف السابق 

أسطورة ريال مدريد دي ســتيفانو صاحب ال18 هدفًا، لكنهما 

–ميسي ودي ستيفانو- يتساويان في عدد األهداف التي ُسجلت 

الكالســيكو  مباريــات  فــي 

ضمن مسابقة الدوري،  فكالهما سجل 14 هدفًا. 

وباإلضافــة لهــذه األرقام 

بات  القياســية  مــن  العــب  أول  ميســي 

نة  شــلو بر يصيب مرمى ريــال مدريد 

بثالثــة أهداف  ســانتياغو  ملعبــه  علــى 

 ، بيــو نا بير بعدما سبق له تسجيل 

هاتريك في كامب  نــو عــام 2007. 

كذلك، فإن هاتريك  ميسي هو 

رقم 26 في مسيرته 
برشلونة  مع 

فــي 
مختلــف 
المســابقات، 

ُيعتبــر  فيمــا 

رقــم  الهاتريــك 

19 له مع برشــلونة 

في الليغا ليعــادل رقم 

أرقام  رونالــدو.  كريســتيانو  هلــة  مذ

للبرغــوث، فمــن هو القــادر على 

تحطيمها وكم من السنوات يحتاج لذلك؟ 
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يصر مدافع ريال مدريد، سرجيو راموس، على 

ممارسة هوايته في الحصول على البطاقات 

الحمراء بعد طرده في “الكالسيكو” أمام 

برشلونة نتيجة خطأ ارتكبه على البرازيلي 

نيمار. فالطرد هو الرقم 19 لراموس في 

صفوف النادي الملكي، وكانت البطاقة الحمراء 

األولى التي تلقاها أمام إسبانيول في مسابقة 

الكأس عام 2005، في حين أن هذا الطرد هو 

الثاني لمدافع ريال مدريد في “الكالسيكو” 

بعد األول موسم 2011-2012. أما البطاقات 
بعد األول موسم 2011-2012. أما البطاقات 

الحمراء التي تلقاها الالعب البالغ 27 عامًا 
بعد األول موسم 2011-2012. أما البطاقات الحمراء التي تلقاها الالعب البالغ 27 عامًا 

بعد األول موسم 2011-2012. أما البطاقات الحمراء التي تلقاها الالعب البالغ 27 عامًا 

فتوزعت على البطوالت على الشكل التالي:

- 14 بطاقة في الدوري 
اإلسباني

- بطاقتان في كأس إسبانيا

- 3 بطاقات في دوري 
أبطال أوروبا.
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أثبت الدوري االنجليزي الممتاز لكرة القدم من جديد 

انه البطولة االكثر اثارة ومتعة على مستوى العالم. 

فقد أضاف فوز تشيلسي على آرسنال 6/صفر رقمًا 
انه البطولة االكثر اثارة ومتعة على مستوى العالم. 

فقد أضاف فوز تشيلسي على آرسنال 6/صفر رقمًا 
انه البطولة االكثر اثارة ومتعة على مستوى العالم. 

قياسيا جديدا للبلوز على مستوى مبارياته التي 

خاضها على ارضه في الدوري المحلي تحت قيادة 

مورينيو دون هزيمة والتي اصبحت 76 مباراة.

كذلك، دخل واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد 

عالم األرقام القياسية، فبعد تسجيله هدفين في 

مرمى وست هام رفع رصيده في قائمة هدافي 

يونايتد طوال تاريخه الى 212 هدفا ليحتل 

المركز الثالث في القائمة بعد بوبي تشارلتون 

(249) ودينيس لو (237). يشار إلى أنه من المرات 

النادرة، التي تسجل فيها ثالثة فرق خمسة أهداف 

أو أكثر في يوم واحد بالبرييميرليغ، بعد تألق 

هدافه األورغوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول 

برصيد 28 هدفًا آخرها “هاتريك” في فوز الريدز 
هدافه األورغوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول 

برصيد 28 هدفًا آخرها “هاتريك” في فوز الريدز 
هدافه األورغوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول 

على كارديف بنتيجة 3/6، كما تألق اإليفواري 

توريه وسجل “هاتريك” في الخماسية التي فاز بها 

مانشستر سيتي على فولهام. 

لن تشــهد مباريات ربع نهائي دوري 
أبطــال أوروبا مواجهــات “نهائي مبكر”، فقد 
جّنبت الفرق المرشحة من مواجهة بعضها. 
لكنهــا في المقابــل، ســتواجه تحديات 
صعبة وستكون مناسبة للثأر والثورة، 
على غرار ريال مدريد اإلسباني الذي 
يســعى للثأر من بروســيا دورتموند 
األلمانــي الــذي أقصــاه مــن قبــل 
نهائــي بطولة الموســم الماضي، 
اإلنجليــزي  يونايتــد  ومانشســتر 
اللذين  األلماني  وبايرن ميونيــخ 
يسعيان للثأر من مواجهات عامي 
99 و2010. كما يســعى باريس 
ســان جيرمان الفرنسي وتشلسي 
اإلنجليزي للثورة على كبار البطولة 
مــن خالل الوصول لقبــل النهائي، وهو 
األمر الذي ينطبق على أتليتكو مدريد اإلسباني 
الذي يســعى للثورة على مواطنة برشــلونة وتأكيد 
تطوره المشــهود تحت قيــادة مدربــه األرجنتيني 

دييغو سيميوني.
وتبــدأ مواجهات ذهاب ربع النهائي الثالثاء المقبل 
4/1 حيــن يلتقــي يونايتــد وميونيخ فــي لندن، 
وبرشــلونة وأتليتكــو فــي ملعــب “كامــب نو”، 
ويــوم األربعــاء المقبل 4/2 يلتقــي ريال مدريد 
مع دورتمونــد في “البيرنابيو”، وســان جيرمان 

وتشلسي في باريس.
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محمد عدوانمحمد عدوان

أسفرت قرعة دوري األبطال عن مواجهة 
بيــن فريقــي بايــرن ميونــخ األلماني 
ومانشســتر يونايتد اإلنجليزي الفريق ومانشســتر يونايتد اإلنجليزي الفريق 
الوحيــد الذي يمثــل األندية اإلنجليزية 
فــي البطولة، ويذكــر أن بايرن ميونخ 
فــي الجولــة الماضيــة قــام باإلطاحة فــي الجولــة الماضيــة قــام باإلطاحة 

بفريق األرسنال من نفس البطولة.
يحدث هذا السيناريو بين فينغر مدرب 
األرســنال، ومويس مدرب مانشســتر األرســنال، ومويس مدرب مانشســتر 

يونايتد.يونايتد.
بعد قرعــة دوري األبطال ووقوع المان بعد قرعــة دوري األبطال ووقوع المان 
يونايتــد فــي مواجهة البايــرن صاحب يونايتــد فــي مواجهة البايــرن صاحب 
النســخة الماضيــة، والمرشــح األقوى النســخة الماضيــة، والمرشــح األقوى 
لهذه النســخة، اجتمع مويــس وفينغر لهذه النســخة، اجتمع مويــس وفينغر 
ليطلــب األول النصائح من فينغر الذي ليطلــب األول النصائح من فينغر الذي 
خرج من نفــس البطولة على يد نفس خرج من نفــس البطولة على يد نفس 

الفريق المنافس.
مويس: فينغر، يــا صديقي، أنا أريد أن 
تنصحني ماذا أفعل أمام ميونخ، انهم تنصحني ماذا أفعل أمام ميونخ، انهم 
فريــق قوي جــدا، وأنا أعلــم أنك كنت فريــق قوي جــدا، وأنا أعلــم أنك كنت 
دائــم الخالف مــع فيرغســون، لكنني دائــم الخالف مــع فيرغســون، لكنني 
أنا ليس لي ذنــب، إننا نتحدث هنا عن أنا ليس لي ذنــب، إننا نتحدث هنا عن 

شرف إنجلترا الكروي.شرف إنجلترا الكروي.
فينغــر: أنــا أكــره كل شــيء يتعلــق فينغــر: أنــا أكــره كل شــيء يتعلــق 
بمانشســتر يونايتد، وكل شيء يتعلق 
بمدينــة مانشســتر، حتــى أننــي قــد بمدينــة مانشســتر، حتــى أننــي قــد 
طلقت زوجتي األولــى ألنها من مدينة 

مانشستر.
مويــس: أنــا أعلــم ذلــك، ولكننــي ال مويــس: أنــا أعلــم ذلــك، ولكننــي ال 
أعرف مــا ذنــب فريقي وذنــب إنجلترا أعرف مــا ذنــب فريقي وذنــب إنجلترا 
كلهــا بكرهــك لفيرغســون ولمدينــة 

مانشستر؟
فينغــر: ذنبك أنك تــدرب فريق مدينة 
مانشســتر، هــل تريدنــي أن أعطــي مانشســتر، هــل تريدنــي أن أعطــي 
النصائــح ألكثــر فريــق أكرهــه فــي النصائــح ألكثــر فريــق أكرهــه فــي 

العالم؟العالم؟
مويــس: ولكن ما ذنبنــا ان كنت دائما مويــس: ولكن ما ذنبنــا ان كنت دائما 
تخســر من فــرق مدينــة مانشســتر، تخســر من فــرق مدينــة مانشســتر، 

و”طقعكوا” مانشستر سيتي بالستة!!.
فينغــر: ما الــذي تقوله أيهــا الغبي، ال فينغــر: ما الــذي تقوله أيهــا الغبي، ال 
تنســى أننا فــي هذا الموســم كنا في تنســى أننا فــي هذا الموســم كنا في 
المركــز األول، وأنت ما زلــت تقبع في المركــز األول، وأنت ما زلــت تقبع في 
المركــز الســادس، وقــد ال تتأهل إلي 

دوري األبطال الموسم المقبل.دوري األبطال الموسم المقبل.
 مويس بســخرية: لقد قلــت “كنا” ولم  مويس بســخرية: لقد قلــت “كنا” ولم 
تقــل أننا فــي المركــز األول، نحن في تقــل أننا فــي المركــز األول، نحن في 
الهوا ســوا يــا عزيزي، لذلــك عليك أن الهوا ســوا يــا عزيزي، لذلــك عليك أن 
تســاعدني في االنتصار على البايرن، تســاعدني في االنتصار على البايرن، 

ونبقي على شرف إنجلترا.ونبقي على شرف إنجلترا.
فينغر وقد اشتاط غضبا: كيف نحن في فينغر وقد اشتاط غضبا: كيف نحن في 
الهوا ســوا أيها المختــل، أنا في المركز 
الرابع، وأنت غير مرشح لدوري األبطال 

حتى، لذلك أنا أفضل منك.حتى، لذلك أنا أفضل منك.
مويــس بضحكة مســتفزة: أعتقد أنك 
نسيت السداسية القاسية قبل أيام من نسيت السداسية القاسية قبل أيام من 
صديقك العزيز”مورينيو”، كيف أحواله صديقك العزيز”مورينيو”، كيف أحواله 

هذه األيام؟
فينغر يتلعثم: حســنا، أنا ال أعرف كيف 
تفوز علــى البايرن، ولكنني ســأخبرك تفوز علــى البايرن، ولكنني ســأخبرك 
شــيء أخر، لقد هاتفك تيتــو فيالنوفا شــيء أخر، لقد هاتفك تيتــو فيالنوفا 
مدرب برشلونة الســابق، وقد أخبرني مدرب برشلونة الســابق، وقد أخبرني 
أنــه ال يوجــد فرصة ال أمامــي وال أمام أنــه ال يوجــد فرصة ال أمامــي وال أمام 
فريقــك المهتــرئ للفوز عليــه، ولكنه فريقــك المهتــرئ للفوز عليــه، ولكنه 
أعطاني بعض النصائح لكي ال أخســر 

بالسبعة منهم!! . 
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