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أخبار×أخبار

راية وصّفارة

محمد الشيخ خليل
حكم دولي

��������������
��������������

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

مستشار قانوني

بكر التركماني

هيئة استشاريةرئيس مجلس اإلدارة

محمد العمصي  - د. نادر حالوة  نعمان عمر إشتيوي

مدير التحرير

عوني فروانةعاهد عوني فروانةعاهد عوني فروانة

مستشار التسويق 

محمد خالد أبو جياب

جريدة

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

مستشار إداري 

سليمان حسن الديراوي

انتهت مسابقة الدوري العام دون أي عوائق أو مشاكل تخص 
حكام كرة القدم  فكانوا هم األبطال في جميع المباريات التي 
أداروها ونجحوا بها وظهروا بشجاعة ولدت الثقة لديهم فكانت 
قرارتهم عادلة مقياســا بما نشاهده خالل المباريات الدولية، 
فتذكــرت مقولة أفالطون الشــهيرة: "الفضائــل األربعة هي 
الحكمة، العدالة، الشــجاعة، االعتــدال".. واذا نظرنا للكلمات 
نجدها تعطي مؤشــرًا لمــا اتخذه حكامنا بتلــك الصفات في 
اتخــاذ القــرارات، ولم يتأثــروا بما يتعرضون لــه من ضغوط 

نفسية وعصبية.
فالشــجاعة تعتبــر إحدى أهــم الصفات اإلنســانية ألنها هي 
التي تضمن وجود بقية الصفات الحميدة، فاألهم أن يكســب 
الحكام إعجاب الجماهير قبل أن تفوز الفرق وأجهزتها الفنية، 
وبعض األندية يضع مسببات قبل المباريات بهدف االستفادة 
من أخطاء الحكام، وهذا ناتج عن الضغوط  النفسية ألنه في 
اعتقــادي أن الحكــم ال ينــوي أن يضر فريقــا دون آخر، ولكن 
الضغــوط التــي تمارس عليــه تجعله يفقد جزء مــن تركيزه 
داخــل الملعب، ألن الجمهور قد وضع في مخيلته أنه في حال 
الخســارة البد أن الحكم هو المتســبب في ذلك، تماشــيًا مع 
داخــل الملعب، ألن الجمهور قد وضع في مخيلته أنه في حال 
الخســارة البد أن الحكم هو المتســبب في ذلك، تماشــيًا مع 
داخــل الملعب، ألن الجمهور قد وضع في مخيلته أنه في حال 

تصريحات المســؤولين قبل المباريات بوضع الحكم شــماعة 
في حال الفشل في تحقيق نتيجة إيجابية داخل الملعب، لكن 

حكامنا نجحوا بإثبات العكس وتحملوا كل الضغوطات .
واعتقد أن اإلعالم قد يكون المتســبب الرئيسي في الضغوط 
والمشكالت التي تواجه التحكيم، ألن االعالم مهمته األساسية 
متمثلــة في النقد الهادف البّناء الذي يقدم الحقيقة كما تجب، 
والمشكالت التي تواجه التحكيم، ألن االعالم مهمته األساسية 
متمثلــة في النقد الهادف البّناء الذي يقدم الحقيقة كما تجب، 
والمشكالت التي تواجه التحكيم، ألن االعالم مهمته األساسية 

ولكنه في بعض األحيان يمارس الضغوط عليهم والتي أثرت 
بشــكل بســيط في أدائهم دون أن يكونوا ســببا في خسارة 
أي فريــق، فهم تحدوا بنجاح الضغوط التي مورســت عليهم 
ألنهــا جزء مــن اللعبة، فالحكــم مثله مثل الالعــب والمدرب 
يواجــه ضغوطا، ولكن تختلف من فريق آلخر فهناك فرق ذات 
نفــوذ إعالمي يحــاول التأثير في الحكــم، وتختلف من مباراة 
إلى أخــرى، فكل مباراة تحتاج من الحكــم لـ (كاريزما) معينة 
يستطيع من خاللها إخراج المباراة بنجاح، وامتالك الشخصية 
القويــة والصارمة التي ال تتأثر بما حولهــا، فهم ملمون جيدا 
بالقانــون، ولديهــم لياقــة عالية، لكن الضغط  لــم يؤثر في 
هــذه المعطيات لذلك نجد أنهم يعتمــدون على التغلب على 
الضغط النفســي من خالل الخبــرات التحكيمية المعطاة لهم 
من القائمين لتذليل جميع العقبات لديهم في قيادة المباراة، 
وابعاد الحكام عما يطرح في وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي ومنحهم الثقة بقيادة المباريات مهما كانت قوتها 

وعدم التأثر بما يطرح إعالميًا".
االجتماعي ومنحهم الثقة بقيادة المباريات مهما كانت قوتها 

وعدم التأثر بما يطرح إعالميًا".
االجتماعي ومنحهم الثقة بقيادة المباريات مهما كانت قوتها 

فالتحيــة واالحترام للمنظومــة التحكيمية التي كانت ســندا 
لجميــع حكامهــا حتــى يكونــوا دومــا العمود الفقــري ضمن 

المؤسسة الرياضية وانجاح بطوالت اتحاد كرة القدم.
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نراهم يتســلقون الطريق تلــو الطريق ويركضون بيــن طيات المالعب 
مدركيــن أنهــم ُمقبلين على معمعــِة مبــاراة جديدة يمألهــا الحب من 
الكثيرين.. ولكن الكثيرين أيضا يضغطون على زناد ألســنتهم متأهبين 
لســيل من الشــتائم المهينة التي تنتهك شــرف أخالق اللعبة متخطين 
بذلــك كل الخطوط الحمراء.. ليطلقوا زخات من األلفاظ البذيئة على من 
يهبوا أنفسهم ليرســموا لوحة رياضية رائعة ريشتها الصافرة وببطاقات 
هي ألوناها.. هدفها تطبيق سيادة القانون مع هامش بسيط من األخطاء 
البشرية لعلها بذلك تضفي لنا المتعة واإلثارة في دوري كرة قدم أقل ما 

يوصف بأنه يتسم بكل الشراسة.   

أال يتذكــر هؤالء الغافلــون أن قضاة مالعبنا هم من أبناء جلدتنا وبشــر 
مثلنا، فما ذنب أحدهم حينما تشتم أمه أو يهان أبوه أو يطعن في شرفه 
أو حتى تنتهك حرمات بيته.. من أجل خطأ بسيط هنا أو خطأ غير بسيط 
هنــاك.. فأنا مؤمن أنهم يخطئون وربما أن هناك أخطاء ال تغتفر، ولكني 
مؤمــُن أيضا أنهم ال يقصدون أو يتعمدون.. وإنما يجتهدون ويثابرون في 
هنــاك.. فأنا مؤمن أنهم يخطئون وربما أن هناك أخطاء ال تغتفر، ولكني 
مؤمــُن أيضا أنهم ال يقصدون أو يتعمدون.. وإنما يجتهدون ويثابرون في 
هنــاك.. فأنا مؤمن أنهم يخطئون وربما أن هناك أخطاء ال تغتفر، ولكني 

محاولة تطبيق العدالة.. لعلهم بذلك يفلحون.
فيا أيها المشــجع أرجــو منك أن تراجع نفســك وتركز فقــط مع فريقك 
الذي تشــجعه، فتراه في الملعب يطيح بالكرة يمينا ويســارا ويســددها 
تــارة بعيدة عن المرمى وتارة ربما من ُعلو تســديدته ُتســقط طيرا من 
الذي تشــجعه، فتراه في الملعب يطيح بالكرة يمينا ويســارا ويســددها 
تــارة بعيدة عن المرمى وتارة ربما من ُعلو تســديدته ُتســقط طيرا من 
الذي تشــجعه، فتراه في الملعب يطيح بالكرة يمينا ويســارا ويســددها 

الســماء.. فما ذنب الحكم من كل هذا..!! أتمنى من كل قلبي أن يضاهي 
وعينا الرياضي وعينا الوطنــي.. وأن تتطور المنظومة الرياضية بكاملها 
بما يليق بشعبنا الفلسطيني وأتمنى من مشجعينا أن يلتفتوا إلى فرقهم 
ومســتواها وأن يؤازروها في الســراء والضراء.. ولعلي لم أكن أفهم لماذا 
هذا السكوت الرهيب من الحكام رغم كيل الشتائم واالهانات واالتهامات 
ولكنــي أدركت مؤخــرا أن صمتهم هــو قمة الثقة عندما يســتهزئ بهم 

اآلخرون.. فهم يعرفون من هم.. ويعرفون من هؤالء.
فتحيــة كل التحية إلى رجاالت التحكيم ولجــان الحكام في كل االتحادات 

الرياضية 
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الرياضية- صهيب مرتجى

انتــزع فريــق كرة الســلة في نــادي خدمات 
المغازي لقب بطولة الدوري الغزي لكرة السلة 
من منافســه خدمــات البريج حامــل اللقب، 
بعدما حقق فوزا جديــدا وثانيا عليه بنتيجة 
70/81 في ثاني لقاءات “البالي أوف” لنهائي 
دوري السلة في المحافظات الجنوبية والذي 
جمع الفريقين على صالة أبو يوســف النجار 

بخان يونس.  وجاءت نتائج االشواط األربعة: 
الربــع االول 20/28 لمصلحة المغازي/ الربع 
الثاني 9/19  لمصلحــة البريج/ الربع الثالث 

19/23 لمصلحة المغازي.
وفــي الربع األخير انســحب البريــج في آخر 
دقيقة والنتيجة تشير لصالح المغازي 66/80 
بسبب إلقاء قنبلة غاز علي أرض الملعب من 
احد الجماهير مما أدى إلى اصابة 50 شخصا 

داخل الصالة، وبعد توقف دام دقائق استؤنف 
اللعب حتــى انتهت المبــاراة بفــوز المغازي 
70/81 ليتوج ببطولة الدوري الممتاز وســط 

فرحة جماهيره .
وكان خدمات المغازي قد فاز في اللقاء األول 
لمرحلــة البــالي أوف علــى خدمــات البريج 
بنتيجة 83-73، وعاد وكرر الفوز ليتوج بطال 

للدوري.
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الرياضية- مهند دلولالرياضية- مهند دلول

قال جمال الحولي المدير الفني لفريق شــباب رفح المتوج بدوري قال جمال الحولي المدير الفني لفريق شــباب رفح المتوج بدوري 
غزة الممتاز أن وجهته القادمة في عالم التدريب قد تكون مع أحد غزة الممتاز أن وجهته القادمة في عالم التدريب قد تكون مع أحد 

فرق دوري المحترفين في المحافظات الشمالية.فرق دوري المحترفين في المحافظات الشمالية.
وأوضــح الحولــي أنه ومــع نهاية الشــهر الجــاري ســيتوجه إلى وأوضــح الحولــي أنه ومــع نهاية الشــهر الجــاري ســيتوجه إلى 
المحافظــات الشــمالية مــن أجــل الحصــول على شــهادة A في المحافظــات الشــمالية مــن أجــل الحصــول على شــهادة A في 
التدريب والتي ينظمها االتحاد الفلســطيني لكرة القدم، مشــيرا التدريب والتي ينظمها االتحاد الفلســطيني لكرة القدم، مشــيرا 
إلى أن أحد الفرق هناك تحدثت معه بين مرحلتي الذهاب واالياب إلى أن أحد الفرق هناك تحدثت معه بين مرحلتي الذهاب واالياب 

من الدوري، إال أنه أبلغهم بنيته اســتكمال الدوري مع شــباب من الدوري، إال أنه أبلغهم بنيته اســتكمال الدوري مع شــباب 
رفح.

وأشــار الحولي إلى أنه إذا لم يتمكن من التعاقد مع وأشــار الحولي إلى أنه إذا لم يتمكن من التعاقد مع 
نادي مــن المحترفين فإنه بكل تأكيد ســيظل نادي مــن المحترفين فإنه بكل تأكيد ســيظل 

مع فريقه شــباب رفح من أجل قيادته في مع فريقه شــباب رفح من أجل قيادته في 
البطوالت القادمة.البطوالت القادمة.
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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 

توقع معنا  نتائج مباريات الدور الـ 16 من كأس غزة ، 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

 دور الـ 4 من كأس غزة

الهالل خدمات رفح 1
خدمات النصيرات   اتحاد الشجاعية 2

الدوري االسباني

49 76 فياريال 3 أتلتيكو مدريد 
22 75 ريال بيتيس برشلونة 4
73 50 ريال مدريد  ريال سوسيداد 5
40 50 اسبانيول     اشبيلية 6

الدوري االنجليزي
48 67 مانشتر سيتي ساوثهامتون 7
54 46 ونايتدستر ويونايتدستر ويونايتد ستر ويمانشستر ويمانش نيوكاسل يونايتد 8
40 69 ستوك سيتي تشلسي  9
64 60 ارسنال ايفرتون 10
71 37 ليفربول وست هام يونايتد 11

الدوري االيطالي
26 49 انتر ميالن بولونيا 12
70 32 روما كالياري 13
38 52 اودينيزي فيورنتينا 14
64 47 نابولي بارما  15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو الفريق الذي هبط مع أهلي غزة ���������������
من الدرجة الممتازة إلى األولى؟
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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عز الدين النحال - غزة
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في حال حصول المتسابق على 15 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 14 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية، وقيمتها 300 شيكل. 
في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 200 شيكل. 

في حال حصول المتسابق على  جميع االجابات خطأ يحصل على جائزة  وقيمتها 100 شيكل. 
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رفح- الرياضية 
قدمــت مكتبة المنــار طقم رياضي تدريبــي لفريق خدمات رفــح، في إطار 
دعمهــا للفرق الرياضية، إذا يســتعد األخضر الرفحــي للمواجهة الهامة أمام 

الهالل الغزي في دور “4” من كأس غزة الجمعة القادم على ملعب الدرة.
وذكر محمود عبيد مدير المكتبــة أن تقديم طقم رياضي تدريبي للخدمات 
يأتــي في اطار الدعــم المتواصل الذي تقدمه المكتبة علــى كافة األصعدة 
االجتماعيــة والرياضية والتعليمية وغيرها، متمنيا حصول الفريق على لقب 

الكأس.
وهنأ عبيد باسمه والعاملين بالمكتبة الشهيرة نادي شباب رفح بحصوله على 
لقب بطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن هذا التتويج جاء 

بعد جهد كبير بذله الفريق في الموسم الحالي.
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الرياضية – منتصر إسليمالرياضية – منتصر إسليم
أكد الالعب عيــد العكاوي مهاجم فريق أكد الالعب عيــد العكاوي مهاجم فريق 
هــالل القــدس أنه مســتمر فــي دوري هــالل القــدس أنه مســتمر فــي دوري 
المحترفين بالمحافظات الشمالية ولكني المحترفين بالمحافظات الشمالية ولكني 
لن ألعب للفريق المقدسي في الموسم لن ألعب للفريق المقدسي في الموسم 

المقبل.
العــكاوي فــي حديــث خــاص  قــال  و 
للرياضيــة: “وصلتني عــدة عروض من 
أنديــة الضفة الغربيــة و لم أقــرر بعد 
اللعب في أي فريق وسيكون اتخاذ القرار 
بعد نهائي الكأس أمام الظاهرية بنهاية 

الشــهر الحالي بإذن اهللا”. وهنأ العكاوي 
ناديه السابق اتحاد خان يونس بحصوله 
على المركز الثاني بدوري جوال الممتاز 
للمحافظــات الجنوبية، معبــرا عن حبه 
واحترامــه للطواحيــن، وتمنى أن يكون 

موجودا في غزة لمشاركتهم أفراحهم.
وخاطــب فريقــه الســابق قائــال “أنتم 
أبطــال الدوري حتــى وإن لم تفوزوا به، 
وفرضتم احتــرام الجميع لكم، والمركز 
الثاني شيء كبير في ظل وجود العديد 

من الفرق الكبيرة في قطاع غزة “.
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راية وصّفارة

محمد الشيخ خليل
حكم دولي
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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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مستشار إداري 

سليمان حسن الديراوي

انتهت مسابقة الدوري العام دون أي عوائق أو مشاكل تخص 
حكام كرة القدم  فكانوا هم األبطال في جميع المباريات التي 
أداروها ونجحوا بها وظهروا بشجاعة ولدت الثقة لديهم فكانت 
قرارتهم عادلة مقياســا بما نشاهده خالل المباريات الدولية، 
فتذكــرت مقولة أفالطون الشــهيرة: "الفضائــل األربعة هي 
الحكمة، العدالة، الشــجاعة، االعتــدال".. واذا نظرنا للكلمات 
نجدها تعطي مؤشــرًا لمــا اتخذه حكامنا بتلــك الصفات في 
اتخــاذ القــرارات، ولم يتأثــروا بما يتعرضون لــه من ضغوط 

نفسية وعصبية.
فالشــجاعة تعتبــر إحدى أهــم الصفات اإلنســانية ألنها هي 
التي تضمن وجود بقية الصفات الحميدة، فاألهم أن يكســب 
الحكام إعجاب الجماهير قبل أن تفوز الفرق وأجهزتها الفنية، 
وبعض األندية يضع مسببات قبل المباريات بهدف االستفادة 
من أخطاء الحكام، وهذا ناتج عن الضغوط  النفسية ألنه في 
اعتقــادي أن الحكــم ال ينــوي أن يضر فريقــا دون آخر، ولكن 
الضغــوط التــي تمارس عليــه تجعله يفقد جزء مــن تركيزه 
داخــل الملعب، ألن الجمهور قد وضع في مخيلته أنه في حال 
الخســارة البد أن الحكم هو المتســبب في ذلك، تماشــيًا مع 
داخــل الملعب، ألن الجمهور قد وضع في مخيلته أنه في حال 
الخســارة البد أن الحكم هو المتســبب في ذلك، تماشــيًا مع 
داخــل الملعب، ألن الجمهور قد وضع في مخيلته أنه في حال 

تصريحات المســؤولين قبل المباريات بوضع الحكم شــماعة 
في حال الفشل في تحقيق نتيجة إيجابية داخل الملعب، لكن 

حكامنا نجحوا بإثبات العكس وتحملوا كل الضغوطات .
واعتقد أن اإلعالم قد يكون المتســبب الرئيسي في الضغوط 
والمشكالت التي تواجه التحكيم، ألن االعالم مهمته األساسية 
متمثلــة في النقد الهادف البّناء الذي يقدم الحقيقة كما تجب، 
والمشكالت التي تواجه التحكيم، ألن االعالم مهمته األساسية 
متمثلــة في النقد الهادف البّناء الذي يقدم الحقيقة كما تجب، 
والمشكالت التي تواجه التحكيم، ألن االعالم مهمته األساسية 

ولكنه في بعض األحيان يمارس الضغوط عليهم والتي أثرت 
بشــكل بســيط في أدائهم دون أن يكونوا ســببا في خسارة 
أي فريــق، فهم تحدوا بنجاح الضغوط التي مورســت عليهم 
ألنهــا جزء مــن اللعبة، فالحكــم مثله مثل الالعــب والمدرب 
يواجــه ضغوطا، ولكن تختلف من فريق آلخر فهناك فرق ذات 
نفــوذ إعالمي يحــاول التأثير في الحكــم، وتختلف من مباراة 
إلى أخــرى، فكل مباراة تحتاج من الحكــم لـ (كاريزما) معينة 
يستطيع من خاللها إخراج المباراة بنجاح، وامتالك الشخصية 
القويــة والصارمة التي ال تتأثر بما حولهــا، فهم ملمون جيدا 
بالقانــون، ولديهــم لياقــة عالية، لكن الضغط  لــم يؤثر في 
هــذه المعطيات لذلك نجد أنهم يعتمــدون على التغلب على 
الضغط النفســي من خالل الخبــرات التحكيمية المعطاة لهم 
من القائمين لتذليل جميع العقبات لديهم في قيادة المباراة، 
وابعاد الحكام عما يطرح في وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي ومنحهم الثقة بقيادة المباريات مهما كانت قوتها 

وعدم التأثر بما يطرح إعالميًا".
االجتماعي ومنحهم الثقة بقيادة المباريات مهما كانت قوتها 

وعدم التأثر بما يطرح إعالميًا".
االجتماعي ومنحهم الثقة بقيادة المباريات مهما كانت قوتها 

فالتحيــة واالحترام للمنظومــة التحكيمية التي كانت ســندا 
لجميــع حكامهــا حتــى يكونــوا دومــا العمود الفقــري ضمن 

المؤسسة الرياضية وانجاح بطوالت اتحاد كرة القدم.
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نراهم يتســلقون الطريق تلــو الطريق ويركضون بيــن طيات المالعب 
مدركيــن أنهــم ُمقبلين على معمعــِة مبــاراة جديدة يمألهــا الحب من 
الكثيرين.. ولكن الكثيرين أيضا يضغطون على زناد ألســنتهم متأهبين 
لســيل من الشــتائم المهينة التي تنتهك شــرف أخالق اللعبة متخطين 
بذلــك كل الخطوط الحمراء.. ليطلقوا زخات من األلفاظ البذيئة على من 
يهبوا أنفسهم ليرســموا لوحة رياضية رائعة ريشتها الصافرة وببطاقات 
هي ألوناها.. هدفها تطبيق سيادة القانون مع هامش بسيط من األخطاء 
البشرية لعلها بذلك تضفي لنا المتعة واإلثارة في دوري كرة قدم أقل ما 

يوصف بأنه يتسم بكل الشراسة.   

أال يتذكــر هؤالء الغافلــون أن قضاة مالعبنا هم من أبناء جلدتنا وبشــر 
مثلنا، فما ذنب أحدهم حينما تشتم أمه أو يهان أبوه أو يطعن في شرفه 
أو حتى تنتهك حرمات بيته.. من أجل خطأ بسيط هنا أو خطأ غير بسيط 
هنــاك.. فأنا مؤمن أنهم يخطئون وربما أن هناك أخطاء ال تغتفر، ولكني 
مؤمــُن أيضا أنهم ال يقصدون أو يتعمدون.. وإنما يجتهدون ويثابرون في 
هنــاك.. فأنا مؤمن أنهم يخطئون وربما أن هناك أخطاء ال تغتفر، ولكني 
مؤمــُن أيضا أنهم ال يقصدون أو يتعمدون.. وإنما يجتهدون ويثابرون في 
هنــاك.. فأنا مؤمن أنهم يخطئون وربما أن هناك أخطاء ال تغتفر، ولكني 

محاولة تطبيق العدالة.. لعلهم بذلك يفلحون.
فيا أيها المشــجع أرجــو منك أن تراجع نفســك وتركز فقــط مع فريقك 
الذي تشــجعه، فتراه في الملعب يطيح بالكرة يمينا ويســارا ويســددها 
تــارة بعيدة عن المرمى وتارة ربما من ُعلو تســديدته ُتســقط طيرا من 
الذي تشــجعه، فتراه في الملعب يطيح بالكرة يمينا ويســارا ويســددها 
تــارة بعيدة عن المرمى وتارة ربما من ُعلو تســديدته ُتســقط طيرا من 
الذي تشــجعه، فتراه في الملعب يطيح بالكرة يمينا ويســارا ويســددها 

الســماء.. فما ذنب الحكم من كل هذا..!! أتمنى من كل قلبي أن يضاهي 
وعينا الرياضي وعينا الوطنــي.. وأن تتطور المنظومة الرياضية بكاملها 
بما يليق بشعبنا الفلسطيني وأتمنى من مشجعينا أن يلتفتوا إلى فرقهم 
ومســتواها وأن يؤازروها في الســراء والضراء.. ولعلي لم أكن أفهم لماذا 
هذا السكوت الرهيب من الحكام رغم كيل الشتائم واالهانات واالتهامات 
ولكنــي أدركت مؤخــرا أن صمتهم هــو قمة الثقة عندما يســتهزئ بهم 

اآلخرون.. فهم يعرفون من هم.. ويعرفون من هؤالء.
فتحيــة كل التحية إلى رجاالت التحكيم ولجــان الحكام في كل االتحادات 

الرياضية 
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الرياضية- صهيب مرتجى

انتــزع فريــق كرة الســلة في نــادي خدمات 
المغازي لقب بطولة الدوري الغزي لكرة السلة 
من منافســه خدمــات البريج حامــل اللقب، 
بعدما حقق فوزا جديــدا وثانيا عليه بنتيجة 
70/81 في ثاني لقاءات “البالي أوف” لنهائي 
دوري السلة في المحافظات الجنوبية والذي 
جمع الفريقين على صالة أبو يوســف النجار 

بخان يونس.  وجاءت نتائج االشواط األربعة: 
الربــع االول 20/28 لمصلحة المغازي/ الربع 
الثاني 9/19  لمصلحــة البريج/ الربع الثالث 

19/23 لمصلحة المغازي.
وفــي الربع األخير انســحب البريــج في آخر 
دقيقة والنتيجة تشير لصالح المغازي 66/80 
بسبب إلقاء قنبلة غاز علي أرض الملعب من 
احد الجماهير مما أدى إلى اصابة 50 شخصا 

داخل الصالة، وبعد توقف دام دقائق استؤنف 
اللعب حتــى انتهت المبــاراة بفــوز المغازي 
70/81 ليتوج ببطولة الدوري الممتاز وســط 

فرحة جماهيره .
وكان خدمات المغازي قد فاز في اللقاء األول 
لمرحلــة البــالي أوف علــى خدمــات البريج 
بنتيجة 83-73، وعاد وكرر الفوز ليتوج بطال 

للدوري.

�����������������������������������������������
الرياضية- مهند دلولالرياضية- مهند دلول

قال جمال الحولي المدير الفني لفريق شــباب رفح المتوج بدوري قال جمال الحولي المدير الفني لفريق شــباب رفح المتوج بدوري 
غزة الممتاز أن وجهته القادمة في عالم التدريب قد تكون مع أحد غزة الممتاز أن وجهته القادمة في عالم التدريب قد تكون مع أحد 

فرق دوري المحترفين في المحافظات الشمالية.فرق دوري المحترفين في المحافظات الشمالية.
وأوضــح الحولــي أنه ومــع نهاية الشــهر الجــاري ســيتوجه إلى وأوضــح الحولــي أنه ومــع نهاية الشــهر الجــاري ســيتوجه إلى 
المحافظــات الشــمالية مــن أجــل الحصــول على شــهادة A في المحافظــات الشــمالية مــن أجــل الحصــول على شــهادة A في 
التدريب والتي ينظمها االتحاد الفلســطيني لكرة القدم، مشــيرا التدريب والتي ينظمها االتحاد الفلســطيني لكرة القدم، مشــيرا 
إلى أن أحد الفرق هناك تحدثت معه بين مرحلتي الذهاب واالياب إلى أن أحد الفرق هناك تحدثت معه بين مرحلتي الذهاب واالياب 

من الدوري، إال أنه أبلغهم بنيته اســتكمال الدوري مع شــباب من الدوري، إال أنه أبلغهم بنيته اســتكمال الدوري مع شــباب 
رفح.

وأشــار الحولي إلى أنه إذا لم يتمكن من التعاقد مع وأشــار الحولي إلى أنه إذا لم يتمكن من التعاقد مع 
نادي مــن المحترفين فإنه بكل تأكيد ســيظل نادي مــن المحترفين فإنه بكل تأكيد ســيظل 

مع فريقه شــباب رفح من أجل قيادته في مع فريقه شــباب رفح من أجل قيادته في 
البطوالت القادمة.البطوالت القادمة.
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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 

توقع معنا  نتائج مباريات الدور الـ 16 من كأس غزة ، 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

 دور الـ 4 من كأس غزة

الهالل خدمات رفح 1
خدمات النصيرات   اتحاد الشجاعية 2

الدوري االسباني

49 76 فياريال 3 أتلتيكو مدريد 
22 75 ريال بيتيس برشلونة 4
73 50 ريال مدريد  ريال سوسيداد 5
40 50 اسبانيول     اشبيلية 6

الدوري االنجليزي
48 67 مانشتر سيتي ساوثهامتون 7
54 46 ونايتدستر ويونايتدستر ويونايتد ستر ويمانشستر ويمانش نيوكاسل يونايتد 8
40 69 ستوك سيتي تشلسي  9
64 60 ارسنال ايفرتون 10
71 37 ليفربول وست هام يونايتد 11

الدوري االيطالي
26 49 انتر ميالن بولونيا 12
70 32 روما كالياري 13
38 52 اودينيزي فيورنتينا 14
64 47 نابولي بارما  15

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

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

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو الفريق الذي هبط مع أهلي غزة ���������������
من الدرجة الممتازة إلى األولى؟

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

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء

������������������������������������������������
عز الدين النحال - غزة

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

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. 

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

رفح- الرياضية 
قدمــت مكتبة المنــار طقم رياضي تدريبــي لفريق خدمات رفــح، في إطار 
دعمهــا للفرق الرياضية، إذا يســتعد األخضر الرفحــي للمواجهة الهامة أمام 

الهالل الغزي في دور “4” من كأس غزة الجمعة القادم على ملعب الدرة.
وذكر محمود عبيد مدير المكتبــة أن تقديم طقم رياضي تدريبي للخدمات 
يأتــي في اطار الدعــم المتواصل الذي تقدمه المكتبة علــى كافة األصعدة 
االجتماعيــة والرياضية والتعليمية وغيرها، متمنيا حصول الفريق على لقب 

الكأس.
وهنأ عبيد باسمه والعاملين بالمكتبة الشهيرة نادي شباب رفح بحصوله على 
لقب بطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن هذا التتويج جاء 

بعد جهد كبير بذله الفريق في الموسم الحالي.
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الرياضية – منتصر إسليمالرياضية – منتصر إسليم
أكد الالعب عيــد العكاوي مهاجم فريق أكد الالعب عيــد العكاوي مهاجم فريق 
هــالل القــدس أنه مســتمر فــي دوري هــالل القــدس أنه مســتمر فــي دوري 
المحترفين بالمحافظات الشمالية ولكني المحترفين بالمحافظات الشمالية ولكني 
لن ألعب للفريق المقدسي في الموسم لن ألعب للفريق المقدسي في الموسم 

المقبل.
العــكاوي فــي حديــث خــاص  قــال  و 
للرياضيــة: “وصلتني عــدة عروض من 
أنديــة الضفة الغربيــة و لم أقــرر بعد 
اللعب في أي فريق وسيكون اتخاذ القرار 
بعد نهائي الكأس أمام الظاهرية بنهاية 

الشــهر الحالي بإذن اهللا”. وهنأ العكاوي 
ناديه السابق اتحاد خان يونس بحصوله 
على المركز الثاني بدوري جوال الممتاز 
للمحافظــات الجنوبية، معبــرا عن حبه 
واحترامــه للطواحيــن، وتمنى أن يكون 

موجودا في غزة لمشاركتهم أفراحهم.
وخاطــب فريقــه الســابق قائــال “أنتم 
أبطــال الدوري حتــى وإن لم تفوزوا به، 
وفرضتم احتــرام الجميع لكم، والمركز 
الثاني شيء كبير في ظل وجود العديد 

من الفرق الكبيرة في قطاع غزة “.
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نحث الخطى

محمود السقا

تقرير

��������������������������������������������������
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الرياضية- عدي جعار/ ورد رداد 
لم يكن يعلم المزارع الفلســطيني يوســف أبو حماد 

الرياضية- عدي جعار/ ورد رداد 
لم يكن يعلم المزارع الفلســطيني يوســف أبو حماد 

الرياضية- عدي جعار/ ورد رداد 

أنه أنجب من األبناء من ســَيكّونون الحقًا فريقًا لكرة 
لم يكن يعلم المزارع الفلســطيني يوســف أبو حماد 
أنه أنجب من األبناء من ســَيكّونون الحقًا فريقًا لكرة 
لم يكن يعلم المزارع الفلســطيني يوســف أبو حماد 

القدم, حيث أنجب اثنا عشــر ولدًا, يلعب منهم حاليًا 
ســتة في الفريق برفقة ثالثة من أحفاده، وخمســة 

العبين من األقرباء.
يقول ســليم ابو حماد رئيس نادي ترجي واد النيص 
بطل دوري المحترفين، أن السبب الرئيسي لتأسيس 
النادي هو وضع هذه القرية الصغيرة، التي ال يتجاوز 
عدد ســكانها 900 نسمة على الخارطة الفلسطينية، 
حيث ال وجود للماء وال للكهرباء، مع حياة بدائية بكل 
ما تحمل الكلمة من معنى، حتى أنهم لم يحظوا بحق 
التعليم في قريتهم حتى تأسيس هذا الفريق والبدء 
بحصــد البطــوالت فقد بدأت تصلهــم  الخدمات في 

أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.

العائلة الواحدة
ويعتبر فريــق قرية النيص التي تقــع في بيت لحم 
جنــوب الضفــة الغربيــة األكثــر غرابــة بيــن أندية 
المحترفين، حيث يضم 21 العبا من عائلة أبو حماد، 

باإلضافة إلى رئيس النادي األستاذ سليم أبو حماد. 
ويلعب في الفريق أبناء يوسف أبو حماد وهم: خضر، 
وحســن، وغالب، ومحمد، وعامر، وســميح، باإلضافة 
ألبناء أشــقائهم الحــارس توفيق علــي، ووليد عمر، 
وحــازم عبــد اهللا، كما يتواجد األشــقاء الثالثة أحمد، 

وخضر، وسمير جمال في تشكيلة النادي.
ويمّثــل نادي قرية النيص أبنــاء العمومة أيضًا وهم: 

وخضر، وسمير جمال في تشكيلة النادي.
ويمّثــل نادي قرية النيص أبنــاء العمومة أيضًا وهم: 

وخضر، وسمير جمال في تشكيلة النادي.

محمــد صالح، وحمــزة عدنان، وريــاض نايف، وأمجد 
زيدان، وجهــاد صقر، ويعقوب أحمد، بجانب األشــقاء 
الثالثة فراس، وتوفيق، وأشــرف نعمان، بينما يعمل 
عبد اهللا يوسف مشرفا رياضيا، وزيدان عثمان مساعدا 
للمدير الفني عبد الفتاح عرار (الوحيد من خارج عائلة 

أبو حماد).   

المهمة المستحيلة
وبإحرازه لقب دوري المحترفين دخل نادي وادي النيص 
تاريخ الكرة الفلســطينية من أوسع أبوابها، كونه بدأ 
المســابقة بنفس العبي العائلة الواحدة التي تنتمي 
للنــادي منذ فترة طويلة, وبدكة شــبه فارغة، لينجح 
في مخالفة التوقعات بإزاحة الكبار من طريقه وتمكنه 

من اعتالء الصدارة بجدارة واستحقاق                 .

مقومات الفريق البطل
عندمــا تريــد أن تتحدث عــن مقومات فريــق بطل، 
فمن األهمية أن تبدأ بتعداد ما يملكه هذا النادي من 
إمكانيات تؤهله للمنافسة على البطوالت، من ملعب 
بيتــي, ومعــدات تدريبيه، ورواتب ضخمــه يتقاضاها 
الالعبــون واإلداريون, ولكن ربما ال يخطر على ذهنك 
أن نادي واد النيص يتخذ من ســاحة مدرســة مسرحًا 
لتدريباتــه الخاصــة، أضــف إلــى ذلــك كالم رئيــس 
النــادي بعد التتويج بالبطولة حيث قــال: أن المدرب 

“عبدالفتاح عــرار” ال يحصل على مقابل مادي نظير 
قيادتــه الفنيــة للفريق، ويعمــل بإخــالص والتزام 
شــديدين، إضافــة إلى امتالكــه فكر تدريبــي عاٍل 
ساهم بشكل كبير للغاية في معانقة أبناء الواد لدرع 
شــديدين، إضافــة إلى امتالكــه فكر تدريبــي عاٍل 
ساهم بشكل كبير للغاية في معانقة أبناء الواد لدرع 
شــديدين، إضافــة إلى امتالكــه فكر تدريبــي عاٍل 

الدوري                          . 
هــذا ويصر الكابتن عبد الفتاح عرار على البقاء رفقة 
عائلة نادي الواد، على الرغــم من المغريات المادية 
الكبيرة التي تعرض عليه، ومنها عرض راتب شهري 
يقــارب 4 آالف دوالر شــهريًا على حــد تعبير رئيس 
الكبيرة التي تعرض عليه، ومنها عرض راتب شهري 
يقــارب 4 آالف دوالر شــهريًا على حــد تعبير رئيس 
الكبيرة التي تعرض عليه، ومنها عرض راتب شهري 

النادي أبو حماد.                            

ردود أفعال
مــن جانبه عبر نجم الفريق األول أشــرف نعمان عن 
ســعادته البالغة بهذا اإلنجاز وتمنى من اهللا أن يتوج 
بلقب بطولة كأس التحدي رفقة المنتخب مثلما رفع 
كأس دوري جــوال للمحترفيــن، وأكــد أن المنتخــب 
الفلسطيني سيكون له دور فعال في حال تأهله إلى 

بطولة كأس آسيا في أستراليا.
بــدوره قال مدرب النادي عبد الفتاح عرار “يشــرفني 
أن أكــرس وقتي وعملــي لتدريب الفريــق ولو كنت 
أملك المال لسخرته له، فهو فخر لكل فلسطين، وأنا 
على قناعــة تامة بما أقوم به مع هــذه العائلة التي 
التحقت بها، وهذا شرف ووسام على صدري أن انتمي 
لهذه األســرة الوطنية والفاعلة وأن نفتخر بهم أمام 

العالم”.

��������������������������������������������������
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اذا كانت منافســات دوري جوال 
ُأســدلت  التــي  للمحترفيــن، 
اذا كانت منافســات دوري جوال 
ُأســدلت  التــي  للمحترفيــن، 
اذا كانت منافســات دوري جوال 

ســتائرها بفوز ابناء واد النيص، 
قد تسربلت أثواب االثارة والندية 
والُمتعــة فــي بعــض االحيــان، 
وتدثــرت بأردية القوة، بدليل أن 
هوية البطل لم تتحدد سوى في 
األسبوع الحادي والعشرين، فإن 
منافســات دوري أنديــة الدرجة 
األولى، يسير على نفس النسق، 
وتزيــد قليال، آية ذلــك أن أربعة 
فرق تتصارع على التأهل وهي: 
يطا، حامل لــواء الصدارة، ودورا 

والسموع ومركز طولكرم.
إذًا،  ســيكون،  الجمعــة  يــوم 

والسموع ومركز طولكرم.
إذًا،  ســيكون،  الجمعــة  يــوم 

والسموع ومركز طولكرم.

مشــهودًا، هكذا أحــدس، وربما 
إذًا،  ســيكون،  الجمعــة  يــوم 
مشــهودًا، هكذا أحــدس، وربما 
إذًا،  ســيكون،  الجمعــة  يــوم 

الكــرة  ذاكــرة  فــي  ســُيخلد 
أنــه  خصوصــًا  الفلســطينية، 
الكــرة  ذاكــرة  فــي  ســُيخلد 
أنــه  خصوصــًا  الفلســطينية، 
الكــرة  ذاكــرة  فــي  ســُيخلد 

سيشــهد “دربي” جبــل الخليل، 
حينما يلعب الجاران والشــقيقان 
وأبنــاء العمومــة الواحــدة، يطا 

ودورا.
خيارات يطــا هي األســهل، ألن 
تعادًال يكفيه لخطــب وّد بطاقة 
خيارات يطــا هي األســهل، ألن 
تعادًال يكفيه لخطــب وّد بطاقة 
خيارات يطــا هي األســهل، ألن 

التأهــل لــدوري األضــواء، بينما 
الخســارة ســوف تخلط األوراق، 
وسوف ُتجدد اآلمال لدى البعض 
الُمتلهف، ما يعنــي عودة االثارة 

الى مربعها االول.
ما يهم المســؤولون والمتابعون 
والمراقبــون أن يالمــس اللقــاء 
بمصافحــة  فينتهــي  النجــاح، 
الالعبيــن بعضهم بعضــًا، وهو 
بمصافحــة  فينتهــي  النجــاح، 
الالعبيــن بعضهم بعضــًا، وهو 
بمصافحــة  فينتهــي  النجــاح، 

مــا يفعلــه الالعبــون االجانــب، 
خصوصًا فــي الغــرب االوروبي، 
فكلنا شاهد كيف ان “كالسيكو” 
وريــال  برشــلونة  بيــن  األرض 
مدريد كان فريدًا واستثنائيًا في 
كل شــيء، فــي شــدة التنافس 
وقوة األداء واالصرار على انتزاع 
الفوز بطرق مشــروعة، وليست 
ُمحرمة، وقد كنا نتوقع أن يعقب 
اللقاء التالســن أو حتى االعتداء 
بيــن الالعبيــن، لفظيــًا وبدنيًا، 
لكــن كــم كان المشــهد رائعــًا 
وزاهيًا وراقيــًا وحضاريًا وُمفعما 
لكــن كــم كان المشــهد رائعــًا 
وزاهيًا وراقيــًا وحضاريًا وُمفعما 
لكــن كــم كان المشــهد رائعــًا 

بــكل مفــردات الُرقي والســمو، 
فقد تصافح الالعبون وتضاحك 
البعض، وكأن شيئًا لم يكن، مع 
فقد تصافح الالعبون وتضاحك 
البعض، وكأن شيئًا لم يكن، مع 
فقد تصافح الالعبون وتضاحك 

أن أرض استاد “سنتياغو برنابيو” 
كانت تغلي، وكانت أشبه بساحة 

نزال ووغى حقيقيين.
ما نريــده من “كالســيكو” جبل 
ان  التعبيــر،  جــاز  اذا  الخليــل، 
يترسم خطى “كالسيكو االرض” 
االســباني ال ســيما فــي فاصله 
االخير، فالفوز من نصيب األفضل 
لألخــالق  واالنتصــار  واألكفــأ، 
وتعزيزها وترسيخها في نفوس 
األجيال أهم بكثير من االنتصار 
فوق العشب االخضر مع أنه حق 

طبيعي لكل مجتهد.

newsaqa@hotmail.com
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الدوري الممتاز
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الدرجــة األولى، وحل بدال منهما خدمات خان يونس الترتيــب هبــط أهلي غزة وشــباب جباليــا لمصاف منــذ الجولة األولــي حتى الجولة “17”، وفي أســفل قوى بالمنافسة على البطولة التي تربع على قمتها وحل “اتحاد خان يونس” وصيفا للبطولة بعد مشوار على فريق اتحاد خان يونس في مباراة الحسم. بدأها عشــاق الزعيم منذ الجولة الماضية أثر الفوز التوالي، إذ شهد ملعب الدرة مواصلة االحتفاالت التي األزرق الرفحــي أوقاتا ســعيدة باللقــب الثاني على األقوى من بين البطوالت المحلية، وعاشت جماهير صراع قوي ومنافسة شرسة على اللقب الذي يعتبر بعدما حسم البطولة رسميا في الجولة األخيرة بعد سجل شباب رفح نفسه في تاريخ البطوالت الرسمية الرياضية- تحليل مصطفى جبر 
وخدمات البريج.

أعاد الزعيم شــباب رفح سيناريو الموسم الماضي كالكيت ثاني مرة

أعاد الزعيم شــباب رفح سيناريو الموسم الماضي كالكيت ثاني مرة

كالكيت ثاني مرة

التي أعطته أفضلية الفوز بالبطولة.في الفوز على أغلب منافسيه وهو النقطة الفاصلة خلفهم غزة الرياضي وخدمات رفح، إذ نجح الفريق وخاصة من فرق اتحاد خــان يونس والجمعية ومن واستطاع حسم البطولة في ظل منافسة قوية جدا وصل للقمة التي تشبث بها أهدى الدرع لجماهيره في المركز الســابع، إذ زحف الفريق تصاعديا حتى وحقق البطولة بعدما كان متأخرا في مرحلة الذهاب 
المركز الجمعية اإلســالمية بالتعادل الســلبي أمام على شــباب جباليا بهدف، وتعثر منافسه على هذا حل اتحاد خان يونس فــي المركز الثاني بعد فوزه وصافة برتقالية

نفسه كأقوى هجوم مع شباب رفح بـ”29” هدفا.في “6” وتلقي الخســارة”5” مرات، وســجل الفريق مــن “22” مباراة حقق الفوز فــي “11” منها وتعادل اســتثنائيا في المركز الثاني برصيد “39”، حصدها الرياضــي، وبهــذه النتائج أنهى البرتقالي موســما 
“10” أهداف فقط جعلته األقوى دفاعيا.الفريق دفاعيا في هذا الموسم بعدما تلقت شباكه في “10” حاالت و”8” تعادالت و”4” خســائر، إذ تميز رصيــد الفريق عنــد النقطة “38” جمعهــا من فوز وصافــة البطولة بعد تعادله مــع الرياضي ليتوقف خســر الجمعية اإلســالمية رهــان المنافســة على حصون دفاعية

مغامرة
ِشــباب رفح واتحــاد خان يونس “5” جــوالت مــن نهايــة البطولــة بعدمــا كانــا مع وانتهت مغامــرة خدمات رفح وغــزة الرياضي قبل 

والجمعيــة” ولكن هزيمــة العميد والخدمــات أمام ركب المنافســين “
مسيرتهما  أوقف  الشــباب 
وبهــذه  المنافســة،  فــي 
النتائــج أنهــى الخدمــات 
البطولة في المركز الرابع 
بـــ”32” نقطــة والرياضي 
بنفس رصيــد النقاط في 

المركز الخامس. 
المنطقة الدافئة

استقر شــباب خان يونس 
المنطقــة  فــي  والهــالل 
الدافئة على سلم الترتيب، 

تعادل و”4” خســائر وهو موســم غير جيد للفريق “28” نقطــة تحصل عليها من “5” حاالت فوز و”13” إذ أنهى النشــامى مشــواره في المركز السادس بـ 
نقطــة من فوز فــي “5” مواجهات وتعــادل في “8” الــدور األول، إذ أنهى الفريــق البطولة برصيد”26” وكان المركز السابع للهالل جيد مقارنة بنتائجه في المنافس دائما على البطوالت.

المركز بعدما كان على مشارف منطقة الهبوط. حيث أمن الفريق نفســه في آخر الجوالت وقفز لهذا وجاء الشاطئ ثامنا على سلم الترتيب بـ “24” نقطة، وخسارة في مثلهما. 
مباريات والتعادل في “11” والخسارة في”7”.علــى مكانتــه، حيــث حقق الفريــق الفــوز في “4” المتواضعة في اآلونة األخيرة لم تسعفه بالمحافظة المركــز الخامــس قبــل “4” جوالت، ولكــن نتائجه نزح النصيرات حتى المركز التاســع بعدما كان في نزوح لألسفل

موسم للنسيان
مر هذا الموسم بشكل 
اتحاد  سيء على فريق 
الذي هرب  الشــجاعية 
الهبوط  منطقــة  مــن 
بعد سلسلة من النتائج 
الســلبية التــي الزمته 
أثر خســارته فــي “8” 
في  وتعادل  مواجهات، 
وحقــق  مبــاراة   ”10“

الفوز في “4” حاالت.

ولكنــه لم ينجح فــي الهروب في رهان كســبه الدوري، بينما قاتل شــباب جباليــا حتى النهاية كان واضحــا عليه معالم الهبوط منذ بداية إياب وجباليــا من أجل البقاء وخاصــة أهلي غزة الذي وخدمــات البريــج، ولم تســعف نتائــج األهلي قادميــن لألضــواء همــا خدمــات خــان يونس الدرجــة األولى التــي أفرزت فريقيــن جديدين الهبوط بعد تأكد مغادرتهما دوري األضواء نحو تذوق فريقا أهلي غزة وشباب جباليا مرارة علقم علقم الهبوط
اتحاد الشجاعية. 

إحصاءات
األهــداف: شــهدت الجولة االخيرة تســجيل “9” 

إحصاءات
األهــداف: شــهدت الجولة االخيرة تســجيل “9” 

إحصاءات

أقوى هجــوم: شــباب رفح واتحاد خــان يونس السباخي وطارق أبو غنيمة “9” أهداف.الهدافــون: محمد بــركات “13” هدفا، وســعيد أهداف في “6” مباريات.
األكثر فوزًا: اتحاد خان يونس وشباب رفح “11” األكثر تعادال: شباب خان يونس “13” تعادال.أعلى نتيجة: خدمات رفح (4)-(0) الهالل.أضعف دفاع: أهلي غزة “37” هدفا.أضعف هجوم: الهالل “15” هدفا.أقوي دفاع: الجمعية اإلسالمية “10” أهداف.برصيد “29” هدفا.

البطاقات، وتدل على انتهاء المنافسة مع الجولة الصفراء 4 مرات فقط وهي أقل جولة ترفع فيها بطاقــات: شــهدت الجولة “22” اشــهار البطاقة مباراة.
األخيرة.
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كأس غزة

بهــدووء

أمجد الضابوس 
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الرياضية- تقديم مصطفى جبر 

تتجــه األنظار الكرويــة إلى الدور نصــف النهائي من 

كأس غــزة بعد نهايــة دوري غزة الممتــاز، إذ تتطلع 

“4” فــرق في هذا الدور للوصول إلى المباراة النهائية 

لتحقيق إنجاز ُيســجل فــي تاريخ هــذه األندية التي 

عاشــت ظروفا مختلفة وضياعــا ألهدافها في بطولة 

الــدوري. ويحتضــن ملعب الــدرة بالوســطى المباراة 

األولي بين خدمات رفح والهالل، بينما يلتقي خدمات 

النصيرات مع اتحاد الشجاعية على ملعب رفح البلدي 
في مواجهتين شبه متكافئة.

عامل مشترك

ولعــل أبرز مــا يميز الفــرق المتأهلة لهذا الــدور أنها 

أقصــت فرق قوية بداية من خدمــات رفح الذي أخرج 

جاره الشــباب من دور الـ”8”، واتحاد الشــجاعية الذي 

خطــف بطاقة التأهــل من أنياب الجمعية اإلســالمية 

حامل اللقب، بينما تفوق الهالل على الشاطئ وأنهى 

مشواره في بطولة الكأس من نقطة الجزاء، أما مهمة 

خدمات النصيرات الطرف الرابع فكانت األســهل بعد 

تفوقه على مفاجأة البطولة فريق العودة بهدف وحيد، 
إذ لم يواجه أي من الفرق القوية المرشحة.

خدمات رفح ��الهالل

يتطلــع خدمــات رفــح لتحقيق إنجــاز طــال انتظاره 
بالتأهــل للمبــاراة النهائيــة 
والمنافسة على لقب البطولة 
التي تتعطــش لها جماهيره 
عــن  الفريــق  لُبعــد  نظــرا 
منصــات التتويــج ألكثر من 

“8” ســنوات، ولكن مهمة ورغبــة الخدمات وجماهيره 

ستكون غير سهلة عندما يواجه األخضر فريق الهالل 

الذي يمر بحالة جيدة جدا من النتائج والتحســن على 

صعيد مركز الترتيب في الــدوري والتأهل لهذا الدور 
في الكأس. 

معنويات عالية

ويدخل الخدمات هذه المباراة بمعنويات عالية بفضل 

التأهل الغالي على حساب شباب رفح والفوز برباعية 

فــي الجولة األخيرة من الدوري، إذ يعتمد الفريق على 

جماهيره التي ستكون حاضرة وبقوة في ملعب الدرة 

من أجل تقديم التشــجيع لفريقها الذي يمني النفس 
بالتأهل للمباراة النهائية في الكأس.

ويعتمد الخدمات بشكل أساسي على نجمه األول سعيد 

السباخي وجناحه األيمن معتز النحال ومحمود النيرب 

ومحمــد حجــاج وجهاد أبو ريــاش وأحمــد جربوع في 

منتصف الملعب، بقيادة المدرب ناهض األشــقر الذي 
يأمل بتحقيق إنجاز حقيقي داخل أروقة الخدمات.

خصم صعب

على الجهة المقابلة لن يكون الهالل إال خصما صعبا، 

إذ يســعى الفريــق للفــوز والتأهل للمبــاراة النهائية 

وإقصــاء الخدمــات، ويمتلــك الفريــق مجموعــة من 
الالعبين المميزين القادرين على تحقيق ذلك. 

وســيحاول الهالل مباغتة الخدمات فــي “90” دقيقة، 

ولكنهــا أيضــا مهمــة غيــر ســهلة فــي مباراة شــبه 

متكافئة مع أفضلية نسبية لخدمات رفح بسبب فارق 
اإلمكانيات والخبرات.

اتحاد الشجاعية ��خدمات النصيرات

يبحث اتحاد الشــجاعية عــن عودة بريقــه من بوابة 

كأس غــزة، بعــد الفتــرة الصعبــة وانحبــاس أنفاس 

الفريــق في بطولــة الــدوري التي هددتــه بالهبوط 

بسبب نتائجه الســلبية هذا الموسم، ولكن جماهيره 

الغفيرة أعطت التوزان للفريق الذي أّمن بقائه بشكل 

رسمي في الدوري وحقق فوزا هاما على شباب جباليا 

وتعادل ُمرضي أمام الشاطئ، كما حقق الفريق أفضل 

فوز في الكأس وتأهل على حساب الجمعية اإلسالمية 
حامل اللقب.

الفريق العنيد

ويواجه الشــجاعية خدمات النصيــرات الفريق العنيد 

والطموح الذي عودنا دائما على إزعاج الكبار والوقوف 

فــي طريقهم فــي كافة البطــوالت المحليــة، ويأمل 

األصفر إسعاد جماهير المخيم من خالل تحقيق حلم 

البطولة بعدما وصل لهذا الدور بمواجهات متوســطة 
جنبته االصطدام بالفرق القوية. 

ويبــدو أن تكافؤ فــرص التأهل ســتكون حاضرة في 

هــذه المباراة كما هو الحال في 
المبــاراة األولى بانتظــار “90” 
دقيقــة فقــط ســيقدم خاللها 
الفريقان أداء استثنائيا للفرصة 

الواحدة الغير قابلة للتعويض. 
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ليســت مصادفــة، أن يتوَّج شــباب 
رفح بطًال للــدوري، بنفس الكيفية 
ليســت مصادفــة، أن يتوَّج شــباب 
رفح بطًال للــدوري، بنفس الكيفية 
ليســت مصادفــة، أن يتوَّج شــباب 

التي أحرز فيها اللقب في الموســم 
الماضــي. فالفريق الــذي تأخر عن 
مراكــز المقدمــة فــي الــدور األول 
بالبطولــة الفائتــة، قبــل أن يتربع 
علــى قمة الجــدول، ويحــرز اللقب، 
كرر المشــهد ذاتــه هذا الموســم، 

وأمام منافس آخر.
لكّن الالفــت في الحالتيــن، أن من 
تمســك بالصــدارة أغلــب الفترات، 
دوري  فــي  اإلســالمية  الجمعيــة 
خــان  واتحــاد  الماضــي،  الموســم 
يونــس في دوري الموســم الحالي، 
لــم يتمّكنا من إكمال المشــوار كما 
يونــس في دوري الموســم الحالي، 
لــم يتمّكنا من إكمال المشــوار كما 
يونــس في دوري الموســم الحالي، 

بــدآه، وســقط كالهما فــي األمتار 
األخيــرة، التي كان فيهــا “الزعيم”، 

يحضر لالنقضاض على اللقب.
فمــا الخلطة الســحرية التي قدمها 
الشــباب الرفحــي، ومّكنته من قلب 
فمــا الخلطة الســحرية التي قدمها 
الشــباب الرفحــي، ومّكنته من قلب 
فمــا الخلطة الســحرية التي قدمها 

الموازيــن، ولماذا فشــل اتحاد خان 
يونس فــي الحفاظ علــى صدارته 

لمعظم جوالت الدوري؟
ســؤاالن، يعرف جيدًا، العبو ومدربو 

لمعظم جوالت الدوري؟
ســؤاالن، يعرف جيدًا، العبو ومدربو 

لمعظم جوالت الدوري؟

الفريقين، اإلجابة  وإدارتا وجمهــور 
عنها، وهــي في مجملهــا، ال تخرج 
عــن أبجديــات، يجب علــى كل من 
يأمــل بالتتويــج، تطبيقهــا، واحدة 
تلــو األخــرى. فاأللقــاب تعانق من 

يستحقها، وتجافي من يرفضها. 
والواقــع، أن أبنــاء جمــال الحولي، 
طــوال  والثقــة  باألمــل  تمســكوا 
الــدوري، وكان تركيزهــم منصبــًا 
علــى الحفــاظ علــى اللقــب، رغم 
المطبات التــي صادفت الفريق في 
بدايــة المشــوار، عندما فشــل في 
جمع نقاط؛ فحل في وسط القائمة. 
وظهر التركيز جليًا، مع بدء مباريات 
جمع نقاط؛ فحل في وسط القائمة. 
وظهر التركيز جليًا، مع بدء مباريات 
جمع نقاط؛ فحل في وسط القائمة. 

مرحلة اإلياب في الدوري، حيث ظهر 
“الزعيــم” بثوب البطــل من جديد، 
مشفوعًا بأداء ثابت، قاده إلى متابعة 
“الزعيــم” بثوب البطــل من جديد، 
مشفوعًا بأداء ثابت، قاده إلى متابعة 
“الزعيــم” بثوب البطــل من جديد، 

االنتصارات، وجمع النقاط الثمينة.
وفي اإلياب، وضح التركيز الشبابي، 
من خالل ارتفــاع درجات االنضباط 
وااللتــزام لدى الالعبيــن، الذين لم 
يســجل بحقهــم أي خروقــات، من 
التــي تــؤدي إلى فــرض العقوبات، 
ســواء بحقهــم كأفــراد، أو كفريق، 
وهو الشيء الذي وقع فيه اتحاد خان 
يونس، الذي ســجل مشــوارًا قويًا، 
وهو الشيء الذي وقع فيه اتحاد خان 
يونس، الذي ســجل مشــوارًا قويًا، 
وهو الشيء الذي وقع فيه اتحاد خان 

كان مــن الممكن أن يجعلــه بطًال، 
يونس، الذي ســجل مشــوارًا قويًا، 
كان مــن الممكن أن يجعلــه بطًال، 
يونس، الذي ســجل مشــوارًا قويًا، 

لكنــه ارتكب أخطــاًء، فــي توقيت 
قاتل من عمر البطولة، كّلفته نقل 
لكنــه ارتكب أخطــاًء، فــي توقيت 
قاتل من عمر البطولة، كّلفته نقل 
لكنــه ارتكب أخطــاًء، فــي توقيت 

مباريــات بيتية خارج ملعبه، وإيقاف 
أبرز نجومه المؤثرين.

وباعتقادنا أن نجاح شــباب رفح في 
االحتفــاظ باللقــب، تجربــة جديرة 
كل  علــى  وينبغــي  باالهتمــام، 
الطامحين للفوز باأللقاب، محاكاتها 
والتعمــق في دالالتهــا، ألنها تقدم 

نموذجًا، لكيفية صناعة البطل! 
والتعمــق في دالالتهــا، ألنها تقدم 

نموذجًا، لكيفية صناعة البطل! 
والتعمــق في دالالتهــا، ألنها تقدم 

البطوالت كالعلــم، تؤتى وال تأتي، 
وشــباب رفح عرف كيــف يحصدها 
رغــم صعوبة الحفاظ علــى القمة، 

فهنيئًا اللقب، يا أبناء قلعة الجنوب!
رغــم صعوبة الحفاظ علــى القمة، 

فهنيئًا اللقب، يا أبناء قلعة الجنوب!
رغــم صعوبة الحفاظ علــى القمة، 
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الدوري الممتاز
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الدرجــة األولى، وحل بدال منهما خدمات خان يونس الترتيــب هبــط أهلي غزة وشــباب جباليــا لمصاف منــذ الجولة األولــي حتى الجولة “17”، وفي أســفل قوى بالمنافسة على البطولة التي تربع على قمتها وحل “اتحاد خان يونس” وصيفا للبطولة بعد مشوار على فريق اتحاد خان يونس في مباراة الحسم. بدأها عشــاق الزعيم منذ الجولة الماضية أثر الفوز التوالي، إذ شهد ملعب الدرة مواصلة االحتفاالت التي األزرق الرفحــي أوقاتا ســعيدة باللقــب الثاني على األقوى من بين البطوالت المحلية، وعاشت جماهير صراع قوي ومنافسة شرسة على اللقب الذي يعتبر بعدما حسم البطولة رسميا في الجولة األخيرة بعد سجل شباب رفح نفسه في تاريخ البطوالت الرسمية الرياضية- تحليل مصطفى جبر 
وخدمات البريج.

أعاد الزعيم شــباب رفح سيناريو الموسم الماضي كالكيت ثاني مرة

أعاد الزعيم شــباب رفح سيناريو الموسم الماضي كالكيت ثاني مرة

كالكيت ثاني مرة

التي أعطته أفضلية الفوز بالبطولة.في الفوز على أغلب منافسيه وهو النقطة الفاصلة خلفهم غزة الرياضي وخدمات رفح، إذ نجح الفريق وخاصة من فرق اتحاد خــان يونس والجمعية ومن واستطاع حسم البطولة في ظل منافسة قوية جدا وصل للقمة التي تشبث بها أهدى الدرع لجماهيره في المركز الســابع، إذ زحف الفريق تصاعديا حتى وحقق البطولة بعدما كان متأخرا في مرحلة الذهاب 
المركز الجمعية اإلســالمية بالتعادل الســلبي أمام على شــباب جباليا بهدف، وتعثر منافسه على هذا حل اتحاد خان يونس فــي المركز الثاني بعد فوزه وصافة برتقالية

نفسه كأقوى هجوم مع شباب رفح بـ”29” هدفا.في “6” وتلقي الخســارة”5” مرات، وســجل الفريق مــن “22” مباراة حقق الفوز فــي “11” منها وتعادل اســتثنائيا في المركز الثاني برصيد “39”، حصدها الرياضــي، وبهــذه النتائج أنهى البرتقالي موســما 
“10” أهداف فقط جعلته األقوى دفاعيا.الفريق دفاعيا في هذا الموسم بعدما تلقت شباكه في “10” حاالت و”8” تعادالت و”4” خســائر، إذ تميز رصيــد الفريق عنــد النقطة “38” جمعهــا من فوز وصافــة البطولة بعد تعادله مــع الرياضي ليتوقف خســر الجمعية اإلســالمية رهــان المنافســة على حصون دفاعية

مغامرة
ِشــباب رفح واتحــاد خان يونس “5” جــوالت مــن نهايــة البطولــة بعدمــا كانــا مع وانتهت مغامــرة خدمات رفح وغــزة الرياضي قبل 

والجمعيــة” ولكن هزيمــة العميد والخدمــات أمام ركب المنافســين “
مسيرتهما  أوقف  الشــباب 
وبهــذه  المنافســة،  فــي 
النتائــج أنهــى الخدمــات 
البطولة في المركز الرابع 
بـــ”32” نقطــة والرياضي 
بنفس رصيــد النقاط في 

المركز الخامس. 
المنطقة الدافئة

استقر شــباب خان يونس 
المنطقــة  فــي  والهــالل 
الدافئة على سلم الترتيب، 

تعادل و”4” خســائر وهو موســم غير جيد للفريق “28” نقطــة تحصل عليها من “5” حاالت فوز و”13” إذ أنهى النشــامى مشــواره في المركز السادس بـ 
نقطــة من فوز فــي “5” مواجهات وتعــادل في “8” الــدور األول، إذ أنهى الفريــق البطولة برصيد”26” وكان المركز السابع للهالل جيد مقارنة بنتائجه في المنافس دائما على البطوالت.

المركز بعدما كان على مشارف منطقة الهبوط. حيث أمن الفريق نفســه في آخر الجوالت وقفز لهذا وجاء الشاطئ ثامنا على سلم الترتيب بـ “24” نقطة، وخسارة في مثلهما. 
مباريات والتعادل في “11” والخسارة في”7”.علــى مكانتــه، حيــث حقق الفريــق الفــوز في “4” المتواضعة في اآلونة األخيرة لم تسعفه بالمحافظة المركــز الخامــس قبــل “4” جوالت، ولكــن نتائجه نزح النصيرات حتى المركز التاســع بعدما كان في نزوح لألسفل

موسم للنسيان
مر هذا الموسم بشكل 
اتحاد  سيء على فريق 
الذي هرب  الشــجاعية 
الهبوط  منطقــة  مــن 
بعد سلسلة من النتائج 
الســلبية التــي الزمته 
أثر خســارته فــي “8” 
في  وتعادل  مواجهات، 
وحقــق  مبــاراة   ”10“

الفوز في “4” حاالت.

ولكنــه لم ينجح فــي الهروب في رهان كســبه الدوري، بينما قاتل شــباب جباليــا حتى النهاية كان واضحــا عليه معالم الهبوط منذ بداية إياب وجباليــا من أجل البقاء وخاصــة أهلي غزة الذي وخدمــات البريــج، ولم تســعف نتائــج األهلي قادميــن لألضــواء همــا خدمــات خــان يونس الدرجــة األولى التــي أفرزت فريقيــن جديدين الهبوط بعد تأكد مغادرتهما دوري األضواء نحو تذوق فريقا أهلي غزة وشباب جباليا مرارة علقم علقم الهبوط
اتحاد الشجاعية. 

إحصاءات
األهــداف: شــهدت الجولة االخيرة تســجيل “9” 

إحصاءات
األهــداف: شــهدت الجولة االخيرة تســجيل “9” 

إحصاءات

أقوى هجــوم: شــباب رفح واتحاد خــان يونس السباخي وطارق أبو غنيمة “9” أهداف.الهدافــون: محمد بــركات “13” هدفا، وســعيد أهداف في “6” مباريات.
األكثر فوزًا: اتحاد خان يونس وشباب رفح “11” األكثر تعادال: شباب خان يونس “13” تعادال.أعلى نتيجة: خدمات رفح (4)-(0) الهالل.أضعف دفاع: أهلي غزة “37” هدفا.أضعف هجوم: الهالل “15” هدفا.أقوي دفاع: الجمعية اإلسالمية “10” أهداف.برصيد “29” هدفا.

البطاقات، وتدل على انتهاء المنافسة مع الجولة الصفراء 4 مرات فقط وهي أقل جولة ترفع فيها بطاقــات: شــهدت الجولة “22” اشــهار البطاقة مباراة.
األخيرة.
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كأس غزة

بهــدووء

أمجد الضابوس 
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الرياضية- تقديم مصطفى جبر 

تتجــه األنظار الكرويــة إلى الدور نصــف النهائي من 

كأس غــزة بعد نهايــة دوري غزة الممتــاز، إذ تتطلع 

“4” فــرق في هذا الدور للوصول إلى المباراة النهائية 

لتحقيق إنجاز ُيســجل فــي تاريخ هــذه األندية التي 

عاشــت ظروفا مختلفة وضياعــا ألهدافها في بطولة 

الــدوري. ويحتضــن ملعب الــدرة بالوســطى المباراة 

األولي بين خدمات رفح والهالل، بينما يلتقي خدمات 

النصيرات مع اتحاد الشجاعية على ملعب رفح البلدي 
في مواجهتين شبه متكافئة.

عامل مشترك

ولعــل أبرز مــا يميز الفــرق المتأهلة لهذا الــدور أنها 

أقصــت فرق قوية بداية من خدمــات رفح الذي أخرج 

جاره الشــباب من دور الـ”8”، واتحاد الشــجاعية الذي 

خطــف بطاقة التأهــل من أنياب الجمعية اإلســالمية 

حامل اللقب، بينما تفوق الهالل على الشاطئ وأنهى 

مشواره في بطولة الكأس من نقطة الجزاء، أما مهمة 

خدمات النصيرات الطرف الرابع فكانت األســهل بعد 

تفوقه على مفاجأة البطولة فريق العودة بهدف وحيد، 
إذ لم يواجه أي من الفرق القوية المرشحة.

خدمات رفح ��الهالل

يتطلــع خدمــات رفــح لتحقيق إنجــاز طــال انتظاره 
بالتأهــل للمبــاراة النهائيــة 
والمنافسة على لقب البطولة 
التي تتعطــش لها جماهيره 
عــن  الفريــق  لُبعــد  نظــرا 
منصــات التتويــج ألكثر من 

“8” ســنوات، ولكن مهمة ورغبــة الخدمات وجماهيره 

ستكون غير سهلة عندما يواجه األخضر فريق الهالل 

الذي يمر بحالة جيدة جدا من النتائج والتحســن على 

صعيد مركز الترتيب في الــدوري والتأهل لهذا الدور 
في الكأس. 

معنويات عالية

ويدخل الخدمات هذه المباراة بمعنويات عالية بفضل 

التأهل الغالي على حساب شباب رفح والفوز برباعية 

فــي الجولة األخيرة من الدوري، إذ يعتمد الفريق على 

جماهيره التي ستكون حاضرة وبقوة في ملعب الدرة 

من أجل تقديم التشــجيع لفريقها الذي يمني النفس 
بالتأهل للمباراة النهائية في الكأس.

ويعتمد الخدمات بشكل أساسي على نجمه األول سعيد 

السباخي وجناحه األيمن معتز النحال ومحمود النيرب 

ومحمــد حجــاج وجهاد أبو ريــاش وأحمــد جربوع في 

منتصف الملعب، بقيادة المدرب ناهض األشــقر الذي 
يأمل بتحقيق إنجاز حقيقي داخل أروقة الخدمات.

خصم صعب

على الجهة المقابلة لن يكون الهالل إال خصما صعبا، 

إذ يســعى الفريــق للفــوز والتأهل للمبــاراة النهائية 

وإقصــاء الخدمــات، ويمتلــك الفريــق مجموعــة من 
الالعبين المميزين القادرين على تحقيق ذلك. 

وســيحاول الهالل مباغتة الخدمات فــي “90” دقيقة، 

ولكنهــا أيضــا مهمــة غيــر ســهلة فــي مباراة شــبه 

متكافئة مع أفضلية نسبية لخدمات رفح بسبب فارق 
اإلمكانيات والخبرات.

اتحاد الشجاعية ��خدمات النصيرات

يبحث اتحاد الشــجاعية عــن عودة بريقــه من بوابة 

كأس غــزة، بعــد الفتــرة الصعبــة وانحبــاس أنفاس 

الفريــق في بطولــة الــدوري التي هددتــه بالهبوط 

بسبب نتائجه الســلبية هذا الموسم، ولكن جماهيره 

الغفيرة أعطت التوزان للفريق الذي أّمن بقائه بشكل 

رسمي في الدوري وحقق فوزا هاما على شباب جباليا 

وتعادل ُمرضي أمام الشاطئ، كما حقق الفريق أفضل 

فوز في الكأس وتأهل على حساب الجمعية اإلسالمية 
حامل اللقب.

الفريق العنيد

ويواجه الشــجاعية خدمات النصيــرات الفريق العنيد 

والطموح الذي عودنا دائما على إزعاج الكبار والوقوف 

فــي طريقهم فــي كافة البطــوالت المحليــة، ويأمل 

األصفر إسعاد جماهير المخيم من خالل تحقيق حلم 

البطولة بعدما وصل لهذا الدور بمواجهات متوســطة 
جنبته االصطدام بالفرق القوية. 

ويبــدو أن تكافؤ فــرص التأهل ســتكون حاضرة في 

هــذه المباراة كما هو الحال في 
المبــاراة األولى بانتظــار “90” 
دقيقــة فقــط ســيقدم خاللها 
الفريقان أداء استثنائيا للفرصة 

الواحدة الغير قابلة للتعويض. 
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ليســت مصادفــة، أن يتوَّج شــباب 
رفح بطًال للــدوري، بنفس الكيفية 
ليســت مصادفــة، أن يتوَّج شــباب 
رفح بطًال للــدوري، بنفس الكيفية 
ليســت مصادفــة، أن يتوَّج شــباب 

التي أحرز فيها اللقب في الموســم 
الماضــي. فالفريق الــذي تأخر عن 
مراكــز المقدمــة فــي الــدور األول 
بالبطولــة الفائتــة، قبــل أن يتربع 
علــى قمة الجــدول، ويحــرز اللقب، 
كرر المشــهد ذاتــه هذا الموســم، 

وأمام منافس آخر.
لكّن الالفــت في الحالتيــن، أن من 
تمســك بالصــدارة أغلــب الفترات، 
دوري  فــي  اإلســالمية  الجمعيــة 
خــان  واتحــاد  الماضــي،  الموســم 
يونــس في دوري الموســم الحالي، 
لــم يتمّكنا من إكمال المشــوار كما 
يونــس في دوري الموســم الحالي، 
لــم يتمّكنا من إكمال المشــوار كما 
يونــس في دوري الموســم الحالي، 

بــدآه، وســقط كالهما فــي األمتار 
األخيــرة، التي كان فيهــا “الزعيم”، 

يحضر لالنقضاض على اللقب.
فمــا الخلطة الســحرية التي قدمها 
الشــباب الرفحــي، ومّكنته من قلب 
فمــا الخلطة الســحرية التي قدمها 
الشــباب الرفحــي، ومّكنته من قلب 
فمــا الخلطة الســحرية التي قدمها 

الموازيــن، ولماذا فشــل اتحاد خان 
يونس فــي الحفاظ علــى صدارته 

لمعظم جوالت الدوري؟
ســؤاالن، يعرف جيدًا، العبو ومدربو 

لمعظم جوالت الدوري؟
ســؤاالن، يعرف جيدًا، العبو ومدربو 

لمعظم جوالت الدوري؟

الفريقين، اإلجابة  وإدارتا وجمهــور 
عنها، وهــي في مجملهــا، ال تخرج 
عــن أبجديــات، يجب علــى كل من 
يأمــل بالتتويــج، تطبيقهــا، واحدة 
تلــو األخــرى. فاأللقــاب تعانق من 

يستحقها، وتجافي من يرفضها. 
والواقــع، أن أبنــاء جمــال الحولي، 
طــوال  والثقــة  باألمــل  تمســكوا 
الــدوري، وكان تركيزهــم منصبــًا 
علــى الحفــاظ علــى اللقــب، رغم 
المطبات التــي صادفت الفريق في 
بدايــة المشــوار، عندما فشــل في 
جمع نقاط؛ فحل في وسط القائمة. 
وظهر التركيز جليًا، مع بدء مباريات 
جمع نقاط؛ فحل في وسط القائمة. 
وظهر التركيز جليًا، مع بدء مباريات 
جمع نقاط؛ فحل في وسط القائمة. 

مرحلة اإلياب في الدوري، حيث ظهر 
“الزعيــم” بثوب البطــل من جديد، 
مشفوعًا بأداء ثابت، قاده إلى متابعة 
“الزعيــم” بثوب البطــل من جديد، 
مشفوعًا بأداء ثابت، قاده إلى متابعة 
“الزعيــم” بثوب البطــل من جديد، 

االنتصارات، وجمع النقاط الثمينة.
وفي اإلياب، وضح التركيز الشبابي، 
من خالل ارتفــاع درجات االنضباط 
وااللتــزام لدى الالعبيــن، الذين لم 
يســجل بحقهــم أي خروقــات، من 
التــي تــؤدي إلى فــرض العقوبات، 
ســواء بحقهــم كأفــراد، أو كفريق، 
وهو الشيء الذي وقع فيه اتحاد خان 
يونس، الذي ســجل مشــوارًا قويًا، 
وهو الشيء الذي وقع فيه اتحاد خان 
يونس، الذي ســجل مشــوارًا قويًا، 
وهو الشيء الذي وقع فيه اتحاد خان 

كان مــن الممكن أن يجعلــه بطًال، 
يونس، الذي ســجل مشــوارًا قويًا، 
كان مــن الممكن أن يجعلــه بطًال، 
يونس، الذي ســجل مشــوارًا قويًا، 

لكنــه ارتكب أخطــاًء، فــي توقيت 
قاتل من عمر البطولة، كّلفته نقل 
لكنــه ارتكب أخطــاًء، فــي توقيت 
قاتل من عمر البطولة، كّلفته نقل 
لكنــه ارتكب أخطــاًء، فــي توقيت 

مباريــات بيتية خارج ملعبه، وإيقاف 
أبرز نجومه المؤثرين.

وباعتقادنا أن نجاح شــباب رفح في 
االحتفــاظ باللقــب، تجربــة جديرة 
كل  علــى  وينبغــي  باالهتمــام، 
الطامحين للفوز باأللقاب، محاكاتها 
والتعمــق في دالالتهــا، ألنها تقدم 

نموذجًا، لكيفية صناعة البطل! 
والتعمــق في دالالتهــا، ألنها تقدم 

نموذجًا، لكيفية صناعة البطل! 
والتعمــق في دالالتهــا، ألنها تقدم 

البطوالت كالعلــم، تؤتى وال تأتي، 
وشــباب رفح عرف كيــف يحصدها 
رغــم صعوبة الحفاظ علــى القمة، 

فهنيئًا اللقب، يا أبناء قلعة الجنوب!
رغــم صعوبة الحفاظ علــى القمة، 

فهنيئًا اللقب، يا أبناء قلعة الجنوب!
رغــم صعوبة الحفاظ علــى القمة، 
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“الرياضية” تكشف سمات الفرق من توقيت األهداف
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الرياضية- كتب مصطفى جبر الرياضية- كتب مصطفى جبر الرياضية- كتب مصطفى جبر 

تعتبر األهداف الوسيلة الوحيدة لتحقيق تعتبر األهداف الوسيلة الوحيدة لتحقيق تعتبر األهداف الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
الفــوز في طريق البحث عن البطوالت، الفــوز في طريق البحث عن البطوالت، الفــوز في طريق البحث عن البطوالت، 
وال تقف األهداف عند هذا الحد بل أنها وال تقف األهداف عند هذا الحد بل أنها وال تقف األهداف عند هذا الحد بل أنها 
الروح الحقيقة لكرة القدم والمسابقات الروح الحقيقة لكرة القدم والمسابقات الروح الحقيقة لكرة القدم والمسابقات 
الكروية ومتعة اللعبة األكثر جماهيرية الكروية ومتعة اللعبة األكثر جماهيرية الكروية ومتعة اللعبة األكثر جماهيرية 

مستوى العالم.
توقيت تسجيل األهداف يرتبط دائما توقيت تسجيل األهداف يرتبط دائما توقيت تسجيل األهداف يرتبط دائما 
بظــروف الفــرق وســماتها الٌمتغيرة بظــروف الفــرق وســماتها الٌمتغيرة بظــروف الفــرق وســماتها الٌمتغيرة 
فــي االندفــاع والتحكــم والتــوازن فــي االندفــاع والتحكــم والتــوازن فــي االندفــاع والتحكــم والتــوازن 
والسيطرة، فهناك من يمتلك قدرة والسيطرة، فهناك من يمتلك قدرة والسيطرة، فهناك من يمتلك قدرة 
التسجيل في أولى الدقائق أو أخرها، التسجيل في أولى الدقائق أو أخرها، التسجيل في أولى الدقائق أو أخرها، 
وهنــاك مــن يمســك العصــا من وهنــاك مــن يمســك العصــا من وهنــاك مــن يمســك العصــا من 
المنتصــف ليحافظ علــى توازنه المنتصــف ليحافظ علــى توازنه المنتصــف ليحافظ علــى توازنه 
ويدير المباراة كيفما يشــاء وهو ويدير المباراة كيفما يشــاء وهو ويدير المباراة كيفما يشــاء وهو 
يختلــف من فريق ألخر حســب يختلــف من فريق ألخر حســب يختلــف من فريق ألخر حســب 
امكانيــات الالعبيــن ونجاعــة امكانيــات الالعبيــن ونجاعــة امكانيــات الالعبيــن ونجاعــة 

المدربين.
مــع  الرياضيــة”  مــع “صحيفــة  الرياضيــة”  مــع “صحيفــة  الرياضيــة”  “صحيفــة 
الــدوري  بطولــة  الــدوري انتهــاء  بطولــة  الــدوري انتهــاء  بطولــة  انتهــاء 
تقدم أكبــر احصاء وأرقام تقدم أكبــر احصاء وأرقام تقدم أكبــر احصاء وأرقام 
لألهداف بشكل تفصيلى لألهداف بشكل تفصيلى لألهداف بشكل تفصيلى 
للكشــف عــن ســمات للكشــف عــن ســمات للكشــف عــن ســمات 
وخصائص الفرق التي وخصائص الفرق التي وخصائص الفرق التي 
شرســا  موســما  شرســا أنهت  موســما  شرســا أنهت  موســما  أنهت 
بالمنافســة علــى اللقب بالمنافســة علــى اللقب بالمنافســة علــى اللقب 
علــى  الكبيــر  الصــراع  علــى أو  الكبيــر  الصــراع  علــى أو  الكبيــر  الصــراع  أو 

الهبوط. 

(8) دقائق بيضاء(8) دقائق بيضاء(8) دقائق بيضاء
اســتطاعت الفرق أن ُتســجل في كافة اســتطاعت الفرق أن ُتســجل في كافة اســتطاعت الفرق أن ُتســجل في كافة 

(8) دقائق بيضاء
اســتطاعت الفرق أن ُتســجل في كافة 

(8) دقائق بيضاء(8) دقائق بيضاء
اســتطاعت الفرق أن ُتســجل في كافة 

(8) دقائق بيضاء(8) دقائق بيضاء
اســتطاعت الفرق أن ُتســجل في كافة 

(8) دقائق بيضاء

أوقــات المباريات منذ الدقيقة “1” حتى أوقــات المباريات منذ الدقيقة “1” حتى أوقــات المباريات منذ الدقيقة “1” حتى 
الدقيقــة “97”، ماعــدا (8) دقائــق من الدقيقــة “97”، ماعــدا (8) دقائــق من الدقيقــة “97”، ماعــدا (8) دقائــق من 
زمن المباريات وهي (8،18،26،51،52زمن المباريات وهي (8،18،26،51،52زمن المباريات وهي (8،18،26،51،52

54،58،95،)، واكتظــت بعض الدقائق 54،58،95،)، واكتظــت بعض الدقائق 54،58،95،)، واكتظــت بعض الدقائق 
باألهداف كالدقيقة “80” التي سجلت باألهداف كالدقيقة “80” التي سجلت باألهداف كالدقيقة “80” التي سجلت 
الفرق خاللهــا (7) اهــداف، والدقائق الفرق خاللهــا (7) اهــداف، والدقائق الفرق خاللهــا (7) اهــداف، والدقائق 
“32،45،55،81،82،83” والتي سجلت “32،45،55،81،82،83” والتي سجلت “32،45،55،81،82،83” والتي سجلت 
الفرق خاللهــا (6) أهــداف وهم عدد الفرق خاللهــا (6) أهــداف وهم عدد الفرق خاللهــا (6) أهــداف وهم عدد 

الدقائق األكثر تسجيال في الدوري.الدقائق األكثر تسجيال في الدوري.الدقائق األكثر تسجيال في الدوري.

رزمة األهدافرزمة األهداف
اهتزت شــباك الفرق فــي “22” جولة اهتزت شــباك الفرق فــي “22” جولة اهتزت شــباك الفرق فــي “22” جولة 
“256” مرة، ولكن األرقام واإلحصاءات “256” مرة، ولكن األرقام واإلحصاءات “256” مرة، ولكن األرقام واإلحصاءات 

أظهرت تســجيل الفرق “33” هدفا في 
بداية المباريــات منذ الدقيقة “20-1”، 
كما شــهد القســم الثاني من الشــوط 
األول منذ الدقيقة”20حتى 45” تسجيل 
“71” هدفا، إذ شــهد الشوط األول في 
كافة المباريات تســجيل (104) اهداف 

من أصل “256”.
وفــي الشــوط الثانــي ســجلت الفرق 
(152) هــدف، مقســمة علــى شــقين 
،الشــق األول مــن الشــوط الثاني منذ 
الدقيقــة “45حتــى65” تســجيل “49” 
هدف، و”103” أهداف من الدقيقة “65 
حتى 97” وهي األوقات األكثر تســجيال 

لألهداف في مباريات الدوري.

هدفان في كل مباراة
لعبــت “123” مباراة ضمــن “22” جولة 
للدوري، وشهدت هذه المباريات تسجيل 
(256) هدفــا بواقــع هدفين وأكثر في 

كل مباراة وهو متوسط جيد.

أسرع هدف
ســجل الالعــب محمد القاضــي العب 
خدمات الشاطئ أسرع هدف بالبطولة 
فــي الدقيقــة”1”، بينما ســجل العب 
خدمــات رفح حســام الكــرد هدف في 

الوقت الضائع د”97”.
الالعب األكثر تسجيال

أعتلى محمد بركات مهاجم شباب خان 
يونس صــدارة هدافــي الــدوري لهذا 
الموســم بعدما اســتطاع الوصول إلي 
الشباك “13” مرة، يليه سعيد السباخي 

وطارق أبو غنيمة برصيد “9” أهداف.

عنفوان الشباب لم يشفع 
أظهرت أرقام “شــباب جباليا” الذي ودع 
دوري األضواء ســمة الفريــق بالدخول 
بقوة في بداية المباريــات، فهو األكثر 
تســجيال لألهداف فــي الدقائق األولي 

من المباريات، إذ اســتطاع تسجيل (7) 
أهداف في الفترة ما بين د”1حتى20”، 
وهــو دليل على عنفوان شــباب جباليا 
المرتبط بمتوســط أعمار العبيه الذي 
لــم يتجــاوز “22” ســنة، كمــا أظهرت 
األرقام قــدرة الفريق علــى المحافظة 
على توازنه إذ سجل في البطولة “22” 
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هدفا منها “7” في الدقائق األولي و”5” 
في الجزء الثاني من الشوط األول ،و”5” 
أهداف فــي بداية الشــوط الثاني و”6” 
أهــداف في الجــزء األخير من الشــوط 

الثاني. 

ثورة الدقائق األخيرة
ســجل الوصيف اتحاد خان يونس “15” 

هدفا في الدقائق األخيرة للمباريات من 
أصل “29” هدف في “22” جولة كأقوى 
هجوم مع صاحب اللقب، ويكشــف هذا 
الرقم الثورة الحقيقــة للفريق في أخر 
دقائــق الشــوط الثانــي منــذ الدقيقة 

“65حتى 95”.
وكشــفت األرقــام ضعــف الفريق في 
بداية الشــوط األول والثاني من الفترة 

“1 حتى 20” والتي لم يستطيع الفريق 
خاللها إال تســجيل هدف وحيد كما هو 
الحال مع الهالل والشجاعية، واستطاع 
البرتقالي تسجيل “3” أهداف في بداية 
الشوط الثاني من الفترة “45حتى 65”، 
بينما كانت القوة في الشــق الثاني من 
الشــوط األول إذ ســجل الفريــق “20” 
هدفا مــن أصل “29”، فــي الدقائق ما 
بين “20- 45” والدقائق األخيرة ما بين 
الدقيقــة “65- 96” ، وهو دليل على أن 
الفريق يحتــاج للوقت من أجل الدخول 

في أجواء المباراة تدريجيا. 

أرقام غريبة للجمعية
أبــرز مــا ُيثير الدهشــة عنــد الخوض 
أكثر باألرقام التهديفيــة هي الدقائق 
التي ســجل بها “الجمعية اإلسالمية” ، 
فبالرغم من تواجد الفريق في المركز 
الثالــث إال أنه لم يســجل في الشــوط 
األول كامال من كافــة مباريات الدوري 
ســوى “3” أهــداف فــي البطولــة، كما 
ســجل الفريق “14” هدفا في الشــوط 
الثانــي، وهــو دليل علــى أن الفريق ال 
يقدم المســتوى المطلوب في الشوط 
األول ويتميز في الشوط الثاني دائما.  

نهاية متناقضة وعامل مشترك
وكشــفت األرقــام الفــرق األكثــر التي 
استطاعت التسجيل في بداية المباريات 
مــن الدقيقة “1حتى 20” وهى شــباب 
رفح المتــوج بالبطولة وشــباب جباليا 
وأهلــي غزة المغادرين لــدوري الدرجة 
الممتــازة فاألهــداف والنهايــة تختلف 
تماما بين الفــرق الثالثة ولكن األرقام 

ُمشــترك،  بعامل  ُمشــترك، جمعتهم  بعامل  ُمشــترك، جمعتهم  بعامل  جمعتهم 
إذ اســتطاع شباب جباليا إذ اســتطاع شباب جباليا إذ اســتطاع شباب جباليا 

من مباغتــة الفرق في من مباغتــة الفرق في من مباغتــة الفرق في 
يليــه  أهــداف،  يليــه “7”  أهــداف،  يليــه “7”  أهــداف،   ”7“

وشباب  غزة  وشباب أهلي  غزة  وشباب أهلي  غزة  أهلي 
رفح برصيد “5” رفح برصيد “5” رفح برصيد “5” 

أهداف. 

أوقات أوقات 

سعيدة سعيدة 

ودقائق ودقائق 

حظ 
مــت  ز مــت ال ز مــت ال ز ال
 ”45“ “45” الدقيقة  “45” الدقيقة  الدقيقة 
مباريات  مباريات مــن  مباريات مــن  مــن 
فريق  فريق الدوري  فريق الدوري  الدوري 
غــزة  غــزة أهلــي  غــزة أهلــي  أهلــي 

التي تعتبر أكثر التي تعتبر أكثر التي تعتبر أكثر 
التســجيل  التســجيل أوقات  التســجيل أوقات  أوقات 

 ”3“ فــي  “3” للفريــق  فــي  “3” للفريــق  فــي  للفريــق 
الدقيقة،  بنفــس  الدقيقة، مناســبات  بنفــس  الدقيقة، مناســبات  بنفــس  مناســبات 

وتشــابه الحال  إتحاد خــان يونس في وتشــابه الحال  إتحاد خــان يونس في وتشــابه الحال  إتحاد خــان يونس في 
الدقيقة “42” ثالث مرات.الدقيقة “42” ثالث مرات.الدقيقة “42” ثالث مرات.

لمسة المدربينلمسة المدربين
لمســة المدربيــن كانــت واضحة على لمســة المدربيــن كانــت واضحة على لمســة المدربيــن كانــت واضحة على 
توقيت تسجيل األهداف مطلع الشوط توقيت تسجيل األهداف مطلع الشوط توقيت تسجيل األهداف مطلع الشوط 
الثاني لفرق” شــباب رفح” الذي ســجل الثاني لفرق” شــباب رفح” الذي ســجل الثاني لفرق” شــباب رفح” الذي ســجل 
“11” هدفا من أصل “29” كأكثر الفرق “11” هدفا من أصل “29” كأكثر الفرق “11” هدفا من أصل “29” كأكثر الفرق 
تســجيال في هذا التوقيت المحدد من تســجيال في هذا التوقيت المحدد من تســجيال في هذا التوقيت المحدد من 
الدقيقة “45 حتى 65”، فيما حل “اتحاد الدقيقة “45 حتى 65”، فيما حل “اتحاد الدقيقة “45 حتى 65”، فيما حل “اتحاد 
خان يونس” ثالثا مســجال “10” أهداف خان يونس” ثالثا مســجال “10” أهداف خان يونس” ثالثا مســجال “10” أهداف 
مــن أصــل “29”، وخدمــات رفــح ثالثا مــن أصــل “29”، وخدمــات رفــح ثالثا مــن أصــل “29”، وخدمــات رفــح ثالثا 
بعدما سجل “8” أهداف من أصل “25” بعدما سجل “8” أهداف من أصل “25” بعدما سجل “8” أهداف من أصل “25” 

في هذا التوقيت.في هذا التوقيت.في هذا التوقيت.
ودور  فعاليــة  ُتظهــر  األرقــام  ودور هــذه  فعاليــة  ُتظهــر  األرقــام  ودور هــذه  فعاليــة  ُتظهــر  األرقــام  هــذه 

في هذا التوقيت.
ودور  فعاليــة  ُتظهــر  األرقــام  هــذه 

في هذا التوقيت.في هذا التوقيت.
ودور  فعاليــة  ُتظهــر  األرقــام  هــذه 

في هذا التوقيت.في هذا التوقيت.
ودور  فعاليــة  ُتظهــر  األرقــام  هــذه 

في هذا التوقيت.

ومــدى  الشــوطين  بيــن  ومــدى المدربيــن  الشــوطين  بيــن  ومــدى المدربيــن  الشــوطين  بيــن  المدربيــن 
تأثيرهم على الالعبين بشكل إيجابى تأثيرهم على الالعبين بشكل إيجابى تأثيرهم على الالعبين بشكل إيجابى 
في الملعــب والتي تترجــم إلى أهداف في الملعــب والتي تترجــم إلى أهداف في الملعــب والتي تترجــم إلى أهداف 
والدخول بقوة في الشوط الثاني والتي والدخول بقوة في الشوط الثاني والتي والدخول بقوة في الشوط الثاني والتي 
أظهرتها أرقام توقيت تسجيل األهداف أظهرتها أرقام توقيت تسجيل األهداف أظهرتها أرقام توقيت تسجيل األهداف 

لهذه الفرق.لهذه الفرق.
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هدفا منها “7” في الدقائق األولي و”5” 
في الجزء الثاني من الشوط األول ،و”5” 
أهداف فــي بداية الشــوط الثاني و”6” 
أهــداف في الجــزء األخير من الشــوط 

الثاني. 

ثورة الدقائق األخيرة
ســجل الوصيف اتحاد خان يونس “15” 

هدفا في الدقائق األخيرة للمباريات من 
أصل “29” هدف في “22” جولة كأقوى 
هجوم مع صاحب اللقب، ويكشــف هذا 
الرقم الثورة الحقيقــة للفريق في أخر 
دقائــق الشــوط الثانــي منــذ الدقيقة 

“65حتى 95”.
وكشــفت األرقــام ضعــف الفريق في 
بداية الشــوط األول والثاني من الفترة 

“1 حتى 20” والتي لم يستطيع الفريق 
خاللها إال تســجيل هدف وحيد كما هو 
الحال مع الهالل والشجاعية، واستطاع 
البرتقالي تسجيل “3” أهداف في بداية 
الشوط الثاني من الفترة “45حتى 65”، 
بينما كانت القوة في الشــق الثاني من 
الشــوط األول إذ ســجل الفريــق “20” 
هدفا مــن أصل “29”، فــي الدقائق ما 
بين “20- 45” والدقائق األخيرة ما بين 
الدقيقــة “65- 96” ، وهو دليل على أن 
الفريق يحتــاج للوقت من أجل الدخول 

في أجواء المباراة تدريجيا. 

أرقام غريبة للجمعية
أبــرز مــا ُيثير الدهشــة عنــد الخوض 
أكثر باألرقام التهديفيــة هي الدقائق 
التي ســجل بها “الجمعية اإلسالمية” ، 
فبالرغم من تواجد الفريق في المركز 
الثالــث إال أنه لم يســجل في الشــوط 
األول كامال من كافــة مباريات الدوري 
ســوى “3” أهــداف فــي البطولــة، كما 
ســجل الفريق “14” هدفا في الشــوط 
الثانــي، وهــو دليل علــى أن الفريق ال 
يقدم المســتوى المطلوب في الشوط 
األول ويتميز في الشوط الثاني دائما.  

نهاية متناقضة وعامل مشترك
وكشــفت األرقــام الفــرق األكثــر التي 
استطاعت التسجيل في بداية المباريات 
مــن الدقيقة “1حتى 20” وهى شــباب 
رفح المتــوج بالبطولة وشــباب جباليا 
وأهلــي غزة المغادرين لــدوري الدرجة 
الممتــازة فاألهــداف والنهايــة تختلف 
تماما بين الفــرق الثالثة ولكن األرقام 

ُمشــترك،  بعامل  ُمشــترك، جمعتهم  بعامل  ُمشــترك، جمعتهم  بعامل  جمعتهم 
إذ اســتطاع شباب جباليا إذ اســتطاع شباب جباليا إذ اســتطاع شباب جباليا 

من مباغتــة الفرق في من مباغتــة الفرق في من مباغتــة الفرق في 
يليــه  أهــداف،  يليــه “7”  أهــداف،  يليــه “7”  أهــداف،   ”7“

وشباب  غزة  وشباب أهلي  غزة  وشباب أهلي  غزة  أهلي 
رفح برصيد “5” رفح برصيد “5” رفح برصيد “5” 

أهداف. 

أوقات أوقات 

سعيدة سعيدة 

ودقائق ودقائق 

حظ 
مــت  ز مــت ال ز مــت ال ز ال
 ”45“ “45” الدقيقة  “45” الدقيقة  الدقيقة 
مباريات  مباريات مــن  مباريات مــن  مــن 
فريق  فريق الدوري  فريق الدوري  الدوري 
غــزة  غــزة أهلــي  غــزة أهلــي  أهلــي 

التي تعتبر أكثر التي تعتبر أكثر التي تعتبر أكثر 
التســجيل  التســجيل أوقات  التســجيل أوقات  أوقات 

 ”3“ فــي  “3” للفريــق  فــي  “3” للفريــق  فــي  للفريــق 
الدقيقة،  بنفــس  الدقيقة، مناســبات  بنفــس  الدقيقة، مناســبات  بنفــس  مناســبات 

وتشــابه الحال  إتحاد خــان يونس في وتشــابه الحال  إتحاد خــان يونس في وتشــابه الحال  إتحاد خــان يونس في 
الدقيقة “42” ثالث مرات.الدقيقة “42” ثالث مرات.الدقيقة “42” ثالث مرات.

لمسة المدربينلمسة المدربين
لمســة المدربيــن كانــت واضحة على لمســة المدربيــن كانــت واضحة على لمســة المدربيــن كانــت واضحة على 
توقيت تسجيل األهداف مطلع الشوط توقيت تسجيل األهداف مطلع الشوط توقيت تسجيل األهداف مطلع الشوط 
الثاني لفرق” شــباب رفح” الذي ســجل الثاني لفرق” شــباب رفح” الذي ســجل الثاني لفرق” شــباب رفح” الذي ســجل 
“11” هدفا من أصل “29” كأكثر الفرق “11” هدفا من أصل “29” كأكثر الفرق “11” هدفا من أصل “29” كأكثر الفرق 
تســجيال في هذا التوقيت المحدد من تســجيال في هذا التوقيت المحدد من تســجيال في هذا التوقيت المحدد من 
الدقيقة “45 حتى 65”، فيما حل “اتحاد الدقيقة “45 حتى 65”، فيما حل “اتحاد الدقيقة “45 حتى 65”، فيما حل “اتحاد 
خان يونس” ثالثا مســجال “10” أهداف خان يونس” ثالثا مســجال “10” أهداف خان يونس” ثالثا مســجال “10” أهداف 
مــن أصــل “29”، وخدمــات رفــح ثالثا مــن أصــل “29”، وخدمــات رفــح ثالثا مــن أصــل “29”، وخدمــات رفــح ثالثا 
بعدما سجل “8” أهداف من أصل “25” بعدما سجل “8” أهداف من أصل “25” بعدما سجل “8” أهداف من أصل “25” 

في هذا التوقيت.في هذا التوقيت.في هذا التوقيت.
ودور  فعاليــة  ُتظهــر  األرقــام  ودور هــذه  فعاليــة  ُتظهــر  األرقــام  ودور هــذه  فعاليــة  ُتظهــر  األرقــام  هــذه 

في هذا التوقيت.
ودور  فعاليــة  ُتظهــر  األرقــام  هــذه 

في هذا التوقيت.في هذا التوقيت.
ودور  فعاليــة  ُتظهــر  األرقــام  هــذه 

في هذا التوقيت.في هذا التوقيت.
ودور  فعاليــة  ُتظهــر  األرقــام  هــذه 

في هذا التوقيت.

ومــدى  الشــوطين  بيــن  ومــدى المدربيــن  الشــوطين  بيــن  ومــدى المدربيــن  الشــوطين  بيــن  المدربيــن 
تأثيرهم على الالعبين بشكل إيجابى تأثيرهم على الالعبين بشكل إيجابى تأثيرهم على الالعبين بشكل إيجابى 
في الملعــب والتي تترجــم إلى أهداف في الملعــب والتي تترجــم إلى أهداف في الملعــب والتي تترجــم إلى أهداف 
والدخول بقوة في الشوط الثاني والتي والدخول بقوة في الشوط الثاني والتي والدخول بقوة في الشوط الثاني والتي 
أظهرتها أرقام توقيت تسجيل األهداف أظهرتها أرقام توقيت تسجيل األهداف أظهرتها أرقام توقيت تسجيل األهداف 

لهذه الفرق.لهذه الفرق.
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في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على الكابتن 
محمد أبو شــرخ “ 47 “ عامًا، مايســترو جماعي رفح وأهلي 
في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على الكابتن 
محمد أبو شــرخ “ 47 “ عامًا، مايســترو جماعي رفح وأهلي 
في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على الكابتن 

غزة في منزله بحضور رفقاء دربه توفيق المشــوخي، عبد 
الفتاح أبو شعر، إياد عدوان، طلعت طباسي.

مسيرة حافلة 
من أبرز العبي خط الوســط في فلسطين، بدأ مسيرته مع 
فرق الســاحات الشعبية، وســرعان ما انتقل للفريق الثاني فرق الســاحات الشعبية، وســرعان ما انتقل للفريق الثاني 
لشــباب رفح لموســم واحد، ثم إلى الفريق األول لجماعي لشــباب رفح لموســم واحد، ثم إلى الفريق األول لجماعي لشــباب رفح لموســم واحد، ثم إلى الفريق األول لجماعي 
رفح ليفرض نفســه بقوة، قبل أن يختتم مسيرته الكروية رفح ليفرض نفســه بقوة، قبل أن يختتم مسيرته الكروية رفح ليفرض نفســه بقوة، قبل أن يختتم مسيرته الكروية 

مع أهلي غزة.
شــارك مع فريقيه في جميع المناســبات الرياضية، وخاض شــارك مع فريقيه في جميع المناســبات الرياضية، وخاض شــارك مع فريقيه في جميع المناســبات الرياضية، وخاض 
المســابقات الرســمية التي نظمت في ذلك الوقت، أبرزها المســابقات الرســمية التي نظمت في ذلك الوقت، أبرزها المســابقات الرســمية التي نظمت في ذلك الوقت، أبرزها 
الدوري التصنيفي 1983م، دوري 1987م الذي لم يكتمل، الدوري التصنيفي 1983م، دوري 1987م الذي لم يكتمل، الدوري التصنيفي 1983م، دوري 1987م الذي لم يكتمل، 

دوري عام 1996م.

الركلة األولى
شــهدت مباراة جماعي رفــح وغزة الرياضي التي حســمها شــهدت مباراة جماعي رفــح وغزة الرياضي التي حســمها شــهدت مباراة جماعي رفــح وغزة الرياضي التي حســمها 
العميد بثالثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري العميد بثالثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري العميد بثالثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري 
التصنيفي 1983 م المشاركة األولى له وكان وقتها عمره ال التصنيفي 1983 م المشاركة األولى له وكان وقتها عمره ال التصنيفي 1983 م المشاركة األولى له وكان وقتها عمره ال 

يتجاوز 16 عامًا.
التصنيفي 1983 م المشاركة األولى له وكان وقتها عمره ال 

يتجاوز 16 عامًا.
التصنيفي 1983 م المشاركة األولى له وكان وقتها عمره ال 

ووضع حدًا لمســيرته الرياضية بعد انتهــاء المواجهة التي ووضع حدًا لمســيرته الرياضية بعد انتهــاء المواجهة التي ووضع حدًا لمســيرته الرياضية بعد انتهــاء المواجهة التي 
جمعــت فريقه الســابق جماعي رفح مع فريقــه أهلي غزة جمعــت فريقه الســابق جماعي رفح مع فريقــه أهلي غزة جمعــت فريقه الســابق جماعي رفح مع فريقــه أهلي غزة 
فــي كأس القطاع عام 1997م، وفــاز وقتها األخير بركالت فــي كأس القطاع عام 1997م، وفــاز وقتها األخير بركالت فــي كأس القطاع عام 1997م، وفــاز وقتها األخير بركالت 

الترجيح.

مباريات في الذاكرة 
يقول أبو شــرخ “ في عام 1987م شــاركت مع خدمات رفح يقول أبو شــرخ “ في عام 1987م شــاركت مع خدمات رفح يقول أبو شــرخ “ في عام 1987م شــاركت مع خدمات رفح 

مباريات في الذاكرة 
يقول أبو شــرخ “ في عام 1987م شــاركت مع خدمات رفح 

مباريات في الذاكرة 

كالعــب تعزيز أمام أصحاب األرض شــباب الخليل وانتهت كالعــب تعزيز أمام أصحاب األرض شــباب الخليل وانتهت كالعــب تعزيز أمام أصحاب األرض شــباب الخليل وانتهت 
المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى 
أيضًا المباراة التي حققنا فيها فوزًا عريضًا على شباب رفح أيضًا المباراة التي حققنا فيها فوزًا عريضًا على شباب رفح أيضًا المباراة التي حققنا فيها فوزًا عريضًا على شباب رفح 
المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى 
أيضًا المباراة التي حققنا فيها فوزًا عريضًا على شباب رفح 
المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى 
أيضًا المباراة التي حققنا فيها فوزًا عريضًا على شباب رفح 
المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى 
أيضًا المباراة التي حققنا فيها فوزًا عريضًا على شباب رفح 
المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى 

برباعية لهدف في الدوري الذي أقيم في نفس العام”.برباعية لهدف في الدوري الذي أقيم في نفس العام”.برباعية لهدف في الدوري الذي أقيم في نفس العام”.
ويذكــر المواجهة التي تفوق فيها الجماعــي الرفحي، الذي ويذكــر المواجهة التي تفوق فيها الجماعــي الرفحي، الذي ويذكــر المواجهة التي تفوق فيها الجماعــي الرفحي، الذي 
كان يضــم نخبــة من النجــوم، على خدمات خــان يونس كان يضــم نخبــة من النجــوم، على خدمات خــان يونس كان يضــم نخبــة من النجــوم، على خدمات خــان يونس 

بهدف نظيف في نفس العام.
ويتوقــف عند محطة أهلــي غزة الذي خســر من فريقه ويتوقــف عند محطة أهلــي غزة الذي خســر من فريقه ويتوقــف عند محطة أهلــي غزة الذي خســر من فريقه 
الجماعــي الرفحي بثالثيــة نظيفة فــي دوري 1996م، الجماعــي الرفحي بثالثيــة نظيفة فــي دوري 1996م، الجماعــي الرفحي بثالثيــة نظيفة فــي دوري 1996م، 
وكانت المواجهة الودية التــي جمعت فريقه أهلي غزة وكانت المواجهة الودية التــي جمعت فريقه أهلي غزة وكانت المواجهة الودية التــي جمعت فريقه أهلي غزة 
وشــباب رفح وانتهت بثالثة أهداف لكل منهما في عام وشــباب رفح وانتهت بثالثة أهداف لكل منهما في عام وشــباب رفح وانتهت بثالثة أهداف لكل منهما في عام 

1997 م حاضرة بقوة.

مباريات قاسية
وصف المباراة التي خســر فيها الجماعي الرفحي من وصف المباراة التي خســر فيها الجماعي الرفحي من وصف المباراة التي خســر فيها الجماعي الرفحي من 
جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 
بالقاســية، ولن ينسى أيضًا الخســارة من أهلي غزة بالقاســية، ولن ينسى أيضًا الخســارة من أهلي غزة بالقاســية، ولن ينسى أيضًا الخســارة من أهلي غزة 
جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 
بالقاســية، ولن ينسى أيضًا الخســارة من أهلي غزة 
جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 
بالقاســية، ولن ينسى أيضًا الخســارة من أهلي غزة 
جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 
بالقاســية، ولن ينسى أيضًا الخســارة من أهلي غزة 
جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 

بنفــس النتيجة ليتأخر وقتها على الئحــة الترتيب ما جعله 
يبكي بحرارة كون فريقه كان األحق بالفوز.

والحكايــة لم تنته عندمــا كان العبًا مع أهلي غزة وخســر 
يبكي بحرارة كون فريقه كان األحق بالفوز.

والحكايــة لم تنته عندمــا كان العبًا مع أهلي غزة وخســر 
يبكي بحرارة كون فريقه كان األحق بالفوز.

بركالت الترجيح من نادي فلســطين فــي إحدى البطوالت 
الرمضانية عام 1997م.

أهداف في الميدان 
ألنه ثعلــب المالعب فقد كانت تمريراته الســحرية طريقًا ألنه ثعلــب المالعب فقد كانت تمريراته الســحرية طريقًا 

أهداف في الميدان 
ألنه ثعلــب المالعب فقد كانت تمريراته الســحرية طريقًا 

أهداف في الميدان 

ممهدًا لتسجيل األهداف بأقدام المهاجمين، لكنه كان أيضًا ممهدًا لتسجيل األهداف بأقدام المهاجمين، لكنه كان أيضًا 
عاشقًا للشــباك نظرًا ألنه يتمتع 

ممهدًا لتسجيل األهداف بأقدام المهاجمين، لكنه كان أيضًا 
عاشقًا للشــباك نظرًا ألنه يتمتع 

ممهدًا لتسجيل األهداف بأقدام المهاجمين، لكنه كان أيضًا 

بمهارة عالية.
يقــول “لعبنــا مــع غزة 

فــي  وديــًا  الرياضــي 
يقــول “لعبنــا مــع غزة 

فــي  وديــًا  الرياضــي 
يقــول “لعبنــا مــع غزة 

1987م  العــام 
برباعيــة  وتفوقنــا 
ُتنســى  لن  نظيفــة 
ووقعت علــى الهدف 
الثاني، وسجلت أيضًا 

فــي شــباك الجامعــة 
اإلســالمية قبلها بعام 

وخرجنــا فائزين بهدف 
وقتهــا  وكان  نظيــف، 
فريــق الجامعــة يضــم 

عناصر مميزة على مستوى 
قطاع غزة “.

مواجهة  فــي  وتمكــن 
مــن  وديــة 

تســجيل هدف في شــباك أهلي بيت حانون ويقود فريقه 
للفوز برباعية مقابل هدف في نفس العام. 

نجوم الجماعي
أكد أبو شرخ بأن التاريخ لن ينسى الجيل الذهبي للجماعي 

نجوم الجماعي
أكد أبو شرخ بأن التاريخ لن ينسى الجيل الذهبي للجماعي 

نجوم الجماعي

الرفحي الذي ظهر بقوة خالل فترة الثمانينات وتفوق على 
العديد من الفرق الشرســة وجعل الجماهيــر الذواقة لكرة 
القــدم تلتف حوله، وأبرق بتحياته إلى روح شــهداء الفريق القــدم تلتف حوله، وأبرق بتحياته إلى روح شــهداء الفريق 

إسماعيل المشوخي وموسى غريز ومحمد النواجحة.إسماعيل المشوخي وموسى غريز ومحمد النواجحة.
وقــال “أهم ما يميــز تلك الفترة، االنتمــاء واللعب من اجل 
المتعــة، والعالقــات االجتماعيــة القوية التي ســادت بين 
الالعبيــن وهــو ما انعكس علــى األداء وصنــع نجومًا لن 
المتعــة، والعالقــات االجتماعيــة القوية التي ســادت بين 
الالعبيــن وهــو ما انعكس علــى األداء وصنــع نجومًا لن 
المتعــة، والعالقــات االجتماعيــة القوية التي ســادت بين 

تتكرر”.
ولــم يخــف تأثره الشــديد بهبــوط فريقــي أهلي غزة 
وجماعي رفح للدرجتين األولــى والثانية بعد أن ارتدى 

قميصيهما لفترة طويلة.  

خارج الخطوط 
عندما سألناه عن فرقه المفضلة، لم يتردد الزمالك 
وريال مدريــد، وأضاف حازم إمــام وكزافي وكيجن 
عالميــًا، وعادل أبو خســاير ومعيــن المالحي وعبد 
وريال مدريــد، وأضاف حازم إمــام وكزافي وكيجن 
عالميــًا، وعادل أبو خســاير ومعيــن المالحي وعبد 
وريال مدريــد، وأضاف حازم إمــام وكزافي وكيجن 

الحميد موســى وسعيد حمد وســعيد الشخريت من 
الجماعــي وزياد الكــرد وتوفيق الهنــدي من األهلي 
وغيرهم من الالعبين، والكابتن إسماعيل المشوخي 
“الشــنب” ومحمد صالح قشطة المشرف 
الرياضي السابق في شباب 
رفح وصاحب الفضل 
علي، لهم مكانة 
فــي  خاصــة 

قلبي.
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غزة- الرياضية
الجولــة األخيــرة مــن دوري  حملــت 
الدرجــة األولــى أنبــاء ســيئة لفريق 
المشتل، الذي هبط إلى دوري الدرجة 
الثانية رغم فوزه على جمعية الصالح 
بهدفين مقابل هــدف، وذلك اثر فوز 
خدمــات جباليا على خدمــات المغازي 
بهدفين نظيفين، ليضمن جباليا البقاء 
فــي دوري الدرجة األولــى دون النظر 
إلــى نتائج اآلخرين بعدمــا وصل الى 
النقطة 22، تاركا المشتل في المركز 
قبل األخير برصيد 21 نقطة، ليرافق 

فريق جماعي رفح في الهبوط.

فريقان من الممتازة
والالفــت فــي دوري الدرجــة األولــى 
هــو أن الفريقين الهابطان (المشــتل 
وجماعي رفح) كانا قبل موســم واحد 
مــن فرق الدرجــة الممتــازة، إال أنهما 
هبطــا إلــى الدرجة األولــى، وها هما 
يواصــالن الســقوط وينحــدران إلــى 
الدرجــة الثانيــة، لترتســم عالمــات 
االســتفهام الكبيــرة حــول األســباب 
التي أدت بهذيــن الفريقين إلى هذا 

المصير الصعب.

تأكيد الصدارة
ونجح خدمات خــان يونس في تحقيق 

الفــوز علــى وصيفــه خدمــات البريج 
بهدفيــن مقابــل هــدف، ليصــل الى 
النقطــة 44، ليؤكــد أحقيته في الظفر 
بلقــب الدرجــة األولى والصعــود بكل 
جدارة الى الدرجــة الممتازة بعد غياب 
19 عاما، برفقة منافسه خدمات البريج 

الذي صعد للمرة األولى في تاريخه.

نوايا مبيتة
وأنهــى فريقــا بيــت حانــون األهلــي 
دوري  فــي  منافســاتهما  والقادســية 
الدرجة األولــى باحتاللهمــا المركزين 
الثالــث والرابــع علــى التوالــي، وذلك 
عقب تعادلهما االيجابي، ليكشــفا عن 
نواياهمــا فــي الصعــود إلــى الدرجة 

الممتازة في الموسم المقبل.

الزيتون المستفيد
الزيتــون  فريــق  وصعــد 
الســادس  المركــز  إلــى 
بعــد فــوزه علــى أهلي 
ختــام  فــي  النصيــرات 
األولى،  دوري  مباريــات 
الى  النصيــرات  وتراجع 
الســابع، فيما  المركــز 
حافــظ فريقــا الصالح 
علــى  الهيــا  وبيــت 
المنطقة  مركزيها في 

اآلمنة.
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الضفة- عدي جعار/ ورد رداد

أكــد المدير الفنــي للمنتخب الوطني جمــال محمود أن 

“جميع المنتخبات المشــاركة في كأس التحدي يمتلكون 

نفس الحظوظ للفوز بالبطولة، فجميعها لها دوري جيد، 

وأنديتها مشاركه بكأس االتحاد اآلسيوي، وهذا يدل على 

التطور لديهم، ونحن بإذن اهللا نتسلح بالعزيمة واإلصرار 

وعلينــا العمل جيدا، وآمل بحضــور جميع الالعبين بمن 

فيهــم المحترفين الذين ننتظــر رد أنديتهم على طلبنا 

بمشــاركتهم، حتــى تكــون فرصتنا قويــه ونرجو دعم 

ومؤازرة المنتخب واالبتعاد عن التعصب الجماهيري”. 

صفوف المنتخب

وحــول انضمام العبين جــدد للمنتخــب الوطني أوضح 

محمود للرياضيــة “باب المنتخب مفتــوح للجميع، ومن 

يثبت جدارته ســيكون مرحب به بين صفــوف الفدائي، 

ولكــن الدوري في هذا العام لم يصل لمســتوى الطموح 

خاصة بعــد أربعة مواســم احتــراف، أتمنــى أن يرتقي 

المســتوى الفني في السنوات القادمة، وفلسطين زاخرة 

بالمواهب ولكنهم بحاجه لفرص داخل أنديتهم وبحاجه 
لكسب مزيد من الخبرة”.

وحول قرعة أمم آســيا التي وضعت الفائز بكأس التحدي 

في مجموعــة نارية إلى جانب اليابــان واألردن والعراق، 

قال محمود: “بال شــك أن القرعة أوقعت المتأهل والذي 

أتمنــى أن يكون الفدائي، في مجموعه صعبه جدا ولكن 
لكل مقام مقال”.

مجموعة حديدية

أمــا المــدرب الفلســطيني محمــد نعالــوة والعامل في 

أكاديميــة نــادي الجيش القطــري، فاعتبــر أن  القرعة 

وضعــت الفدائي -فــي حال تأهلــه- إلى جانــب أفضل 

منتخبات آسيا وخصوصًا اليابان المتأهل إلى كأس العالم 

عن جدارة واستحقاق، وأعتبر أن العبي اليابان يمارسون 

كرة قدم مدروسة ومبنيٍة على أسس منذ الصغر، وكذلك 

العراق منتخب لديه تاريخ، وهو بطل ســابق لكأس أمم 

آســيا، ولديه منتخبــات رديفة متميزة جدًا تســند الفرق 

األول، أما األردن فالنتائج المتميزة التي حققها في ملحق 

كأس العالم والمركز الثاني في بطولة غرب آسيا تجعل 
طموحه عالي في محاولة مفاجأة الخصوم.

فرصة حقيقية

وبخصــوص الفدائي قــال نعالوة للرياضيــة: “المنتخب 

لديــه فرصه حقيقية للفــوز بكأس التحــدي، وأتوقع أن 

ذلك هــو الهدف الوحيــد للجهاز الفنــي وكذلك الطموح 

األكبر للشــارع الرياضي الفلسطيني وجماهير الفدائي، 

وأتوقع في حال العمل أكثر على الشــق الهجومي وإنهاء 

الهجمات لسد النقص الذي ظهر عليه المنتخب هجوميا 

فــي بطولة غرب آســيا األخيرة، ســتكون هنــاك فرصة 
حقيقة للتأهل”.
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في ظل تصاعــد وتيرة التحريض األرعن 
ضــد الجماهير العربية الفلســطينية في 
فلســطين التاريخية، والمناداة بطردهم 
مــن وطنهــم، بات مــن الضروري ســلك 
طرق مغايرة عمــا هو عليه اليوم، فليس 
مــن المســتحيل العيش بدون كــرة قدم 
في دوري  الهــدف منه تبييض وجه دولة 
االحتــالل القبيح أمام األمــم المتحضرة، 
كــي يبينــوا للعالــم أنهــم ديمقراطيون 
وأن العــرب الفلســطينيين اصبحوا عرب 
اســرائيل ويعيشــون فــي بحبوحــة وال 

ينقصهم سوى رحمة ربهم.
 فهــذا وزيــر خارجيتهم األرعــن، المدعو 
افيغدور ليبرمان، القادم من مولدافيا عام 
1978 يدعو إلى طــرد الفرق العربية من 
الدوري االســرائيلي، وأن من يريد اللعب 
فــي هذا الــدوري علــى مختلــف درجاته 
عليــه أن يعلــن والءه للدولــة العبريــة، 
وهنــاك تفكير بفــرض النشــيد الوطني 
الصهيونــي علــى كل المالعــب، وهــذا 
المنحى الهزيل يتبناه معظم السياسيين 
الصهاينــة الذين يــرون بالفــرق العربية 
ســرطانا في جســد دولتهم، وأنه ينبغي 
التخلص مــن هــذا الســرطان باجتثاثه. 
هذه المحاوالت البائسة تدل على إفالس 
السياسة االسرائيلية، بحيث يعتقد روادها 
بأنهم بشــروطهم هــذه ســينزعون منا 
هويتنا الفلســطينية والعربية. وإزاء هذه 
المحاوالت الرخيصة اعتقــد أنه آن األوان 
ألن نغيــر مــن نهجنا ونخلع هــذا الدوري 
عنا، فباإلمكان أن نؤسس ألندية رياضية 
تمارس اللعبة بشكل مستقل وبعيدا عن 
امــالءات الدولة العبرية، وبذلك نضع حدا 
الستعمالنا شماعة يعلقون عليها كذبتهم 
الديمقراطيــة التي ال أســاس لهــا، وعلى 
لجنــة المتابعــة العليا لشــؤون الجماهير 
الفلســطينية في فلســطين التاريخية أن 
تتبنى معالجة الرياضة إلى جانب المسائل 
السياسية التي تعالجها، وأن تفرض على 
مســؤولي الرياضة الشــروط التــي نراها 
مناســبة من وجهة نظرنا كفلسطينيين، 
وآن األوان ألن يفهم الغاصب المحتل أننا 
فلسطينيون ولسنا عرب اسرائيل كما يحلو 
لهم تســميتنا، وإذا ُفرض علينا ممارسة 
حياتنا في بعض األطر اإلســرائيلية، هذا 
ال يعنــي أننــا تخلينــا عن قضيتنــا وفي 
صلبهــا إقامــة الدولة الفلســطينية على 
كامل تــراب الوطن الفلســطيني وعودة 
الالجئين إلى ديارهم دون قيد أو شــرط، 
هــم يدركون أن كل محاوالتهم ألســرلة 
العرب باءت بالفشل فلجأوا إلى الرياضة، 
وإذا كانت رياضتهم مجبولة بعنصريتهم 
فبئس الرياضــة وكرة القــدم، وفي حال 
أصروا على عزف نشــيدهم الوطني فإن 
جمهورنا ســيردد موطني وفدائي فدائي 
وبالد العرب أوطاني، فلسطين قطعة من 
العالــم العربي واالســالمي وما كانت في 
يوم من األيام صهيونية، وتشهد مالعب 
كرة القدم على فلســطينية وعروبة هذه 
البالد، ومنهــا ملعب المطران في القدس 
وملعــب يافا وحيفــا وعــكا وغيرها، نحن 
نــدرك أن وباء التطــرف العنصري متجذر 
في عقول هؤالء ولن يشــفوا منه، ونحن 
سنبقى على حالنا نردد بأننا فلسطينيون 

وأننا ننتظر الفرج القادم ال محالة.  
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في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على الكابتن 
محمد أبو شــرخ “ 47 “ عامًا، مايســترو جماعي رفح وأهلي 
في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على الكابتن 
محمد أبو شــرخ “ 47 “ عامًا، مايســترو جماعي رفح وأهلي 
في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على الكابتن 

غزة في منزله بحضور رفقاء دربه توفيق المشــوخي، عبد 
الفتاح أبو شعر، إياد عدوان، طلعت طباسي.

مسيرة حافلة 
من أبرز العبي خط الوســط في فلسطين، بدأ مسيرته مع 
فرق الســاحات الشعبية، وســرعان ما انتقل للفريق الثاني فرق الســاحات الشعبية، وســرعان ما انتقل للفريق الثاني 
لشــباب رفح لموســم واحد، ثم إلى الفريق األول لجماعي لشــباب رفح لموســم واحد، ثم إلى الفريق األول لجماعي لشــباب رفح لموســم واحد، ثم إلى الفريق األول لجماعي 
رفح ليفرض نفســه بقوة، قبل أن يختتم مسيرته الكروية رفح ليفرض نفســه بقوة، قبل أن يختتم مسيرته الكروية رفح ليفرض نفســه بقوة، قبل أن يختتم مسيرته الكروية 

مع أهلي غزة.
شــارك مع فريقيه في جميع المناســبات الرياضية، وخاض شــارك مع فريقيه في جميع المناســبات الرياضية، وخاض شــارك مع فريقيه في جميع المناســبات الرياضية، وخاض 
المســابقات الرســمية التي نظمت في ذلك الوقت، أبرزها المســابقات الرســمية التي نظمت في ذلك الوقت، أبرزها المســابقات الرســمية التي نظمت في ذلك الوقت، أبرزها 
الدوري التصنيفي 1983م، دوري 1987م الذي لم يكتمل، الدوري التصنيفي 1983م، دوري 1987م الذي لم يكتمل، الدوري التصنيفي 1983م، دوري 1987م الذي لم يكتمل، 

دوري عام 1996م.

الركلة األولى
شــهدت مباراة جماعي رفــح وغزة الرياضي التي حســمها شــهدت مباراة جماعي رفــح وغزة الرياضي التي حســمها شــهدت مباراة جماعي رفــح وغزة الرياضي التي حســمها 
العميد بثالثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري العميد بثالثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري العميد بثالثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري 
التصنيفي 1983 م المشاركة األولى له وكان وقتها عمره ال التصنيفي 1983 م المشاركة األولى له وكان وقتها عمره ال التصنيفي 1983 م المشاركة األولى له وكان وقتها عمره ال 

يتجاوز 16 عامًا.
التصنيفي 1983 م المشاركة األولى له وكان وقتها عمره ال 

يتجاوز 16 عامًا.
التصنيفي 1983 م المشاركة األولى له وكان وقتها عمره ال 

ووضع حدًا لمســيرته الرياضية بعد انتهــاء المواجهة التي ووضع حدًا لمســيرته الرياضية بعد انتهــاء المواجهة التي ووضع حدًا لمســيرته الرياضية بعد انتهــاء المواجهة التي 
جمعــت فريقه الســابق جماعي رفح مع فريقــه أهلي غزة جمعــت فريقه الســابق جماعي رفح مع فريقــه أهلي غزة جمعــت فريقه الســابق جماعي رفح مع فريقــه أهلي غزة 
فــي كأس القطاع عام 1997م، وفــاز وقتها األخير بركالت فــي كأس القطاع عام 1997م، وفــاز وقتها األخير بركالت فــي كأس القطاع عام 1997م، وفــاز وقتها األخير بركالت 

الترجيح.

مباريات في الذاكرة 
يقول أبو شــرخ “ في عام 1987م شــاركت مع خدمات رفح يقول أبو شــرخ “ في عام 1987م شــاركت مع خدمات رفح يقول أبو شــرخ “ في عام 1987م شــاركت مع خدمات رفح 

مباريات في الذاكرة 
يقول أبو شــرخ “ في عام 1987م شــاركت مع خدمات رفح 

مباريات في الذاكرة 

كالعــب تعزيز أمام أصحاب األرض شــباب الخليل وانتهت كالعــب تعزيز أمام أصحاب األرض شــباب الخليل وانتهت كالعــب تعزيز أمام أصحاب األرض شــباب الخليل وانتهت 
المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى 
أيضًا المباراة التي حققنا فيها فوزًا عريضًا على شباب رفح أيضًا المباراة التي حققنا فيها فوزًا عريضًا على شباب رفح أيضًا المباراة التي حققنا فيها فوزًا عريضًا على شباب رفح 
المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى 
أيضًا المباراة التي حققنا فيها فوزًا عريضًا على شباب رفح 
المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى 
أيضًا المباراة التي حققنا فيها فوزًا عريضًا على شباب رفح 
المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى 
أيضًا المباراة التي حققنا فيها فوزًا عريضًا على شباب رفح 
المواجهة لصالح الفريق المنافس بهدف نظيف، ولن أنسى 

برباعية لهدف في الدوري الذي أقيم في نفس العام”.برباعية لهدف في الدوري الذي أقيم في نفس العام”.برباعية لهدف في الدوري الذي أقيم في نفس العام”.
ويذكــر المواجهة التي تفوق فيها الجماعــي الرفحي، الذي ويذكــر المواجهة التي تفوق فيها الجماعــي الرفحي، الذي ويذكــر المواجهة التي تفوق فيها الجماعــي الرفحي، الذي 
كان يضــم نخبــة من النجــوم، على خدمات خــان يونس كان يضــم نخبــة من النجــوم، على خدمات خــان يونس كان يضــم نخبــة من النجــوم، على خدمات خــان يونس 

بهدف نظيف في نفس العام.
ويتوقــف عند محطة أهلــي غزة الذي خســر من فريقه ويتوقــف عند محطة أهلــي غزة الذي خســر من فريقه ويتوقــف عند محطة أهلــي غزة الذي خســر من فريقه 
الجماعــي الرفحي بثالثيــة نظيفة فــي دوري 1996م، الجماعــي الرفحي بثالثيــة نظيفة فــي دوري 1996م، الجماعــي الرفحي بثالثيــة نظيفة فــي دوري 1996م، 
وكانت المواجهة الودية التــي جمعت فريقه أهلي غزة وكانت المواجهة الودية التــي جمعت فريقه أهلي غزة وكانت المواجهة الودية التــي جمعت فريقه أهلي غزة 
وشــباب رفح وانتهت بثالثة أهداف لكل منهما في عام وشــباب رفح وانتهت بثالثة أهداف لكل منهما في عام وشــباب رفح وانتهت بثالثة أهداف لكل منهما في عام 

1997 م حاضرة بقوة.

مباريات قاسية
وصف المباراة التي خســر فيها الجماعي الرفحي من وصف المباراة التي خســر فيها الجماعي الرفحي من وصف المباراة التي خســر فيها الجماعي الرفحي من 
جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 
بالقاســية، ولن ينسى أيضًا الخســارة من أهلي غزة بالقاســية، ولن ينسى أيضًا الخســارة من أهلي غزة بالقاســية، ولن ينسى أيضًا الخســارة من أهلي غزة 
جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 
بالقاســية، ولن ينسى أيضًا الخســارة من أهلي غزة 
جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 
بالقاســية، ولن ينسى أيضًا الخســارة من أهلي غزة 
جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 
بالقاســية، ولن ينسى أيضًا الخســارة من أهلي غزة 
جاره الشــباب بهــدف نظيف فــي إيــاب دوري 1987 

بنفــس النتيجة ليتأخر وقتها على الئحــة الترتيب ما جعله 
يبكي بحرارة كون فريقه كان األحق بالفوز.

والحكايــة لم تنته عندمــا كان العبًا مع أهلي غزة وخســر 
يبكي بحرارة كون فريقه كان األحق بالفوز.

والحكايــة لم تنته عندمــا كان العبًا مع أهلي غزة وخســر 
يبكي بحرارة كون فريقه كان األحق بالفوز.

بركالت الترجيح من نادي فلســطين فــي إحدى البطوالت 
الرمضانية عام 1997م.

أهداف في الميدان 
ألنه ثعلــب المالعب فقد كانت تمريراته الســحرية طريقًا ألنه ثعلــب المالعب فقد كانت تمريراته الســحرية طريقًا 

أهداف في الميدان 
ألنه ثعلــب المالعب فقد كانت تمريراته الســحرية طريقًا 

أهداف في الميدان 

ممهدًا لتسجيل األهداف بأقدام المهاجمين، لكنه كان أيضًا ممهدًا لتسجيل األهداف بأقدام المهاجمين، لكنه كان أيضًا 
عاشقًا للشــباك نظرًا ألنه يتمتع 

ممهدًا لتسجيل األهداف بأقدام المهاجمين، لكنه كان أيضًا 
عاشقًا للشــباك نظرًا ألنه يتمتع 

ممهدًا لتسجيل األهداف بأقدام المهاجمين، لكنه كان أيضًا 

بمهارة عالية.
يقــول “لعبنــا مــع غزة 

فــي  وديــًا  الرياضــي 
يقــول “لعبنــا مــع غزة 

فــي  وديــًا  الرياضــي 
يقــول “لعبنــا مــع غزة 

1987م  العــام 
برباعيــة  وتفوقنــا 
ُتنســى  لن  نظيفــة 
ووقعت علــى الهدف 
الثاني، وسجلت أيضًا 

فــي شــباك الجامعــة 
اإلســالمية قبلها بعام 

وخرجنــا فائزين بهدف 
وقتهــا  وكان  نظيــف، 
فريــق الجامعــة يضــم 

عناصر مميزة على مستوى 
قطاع غزة “.

مواجهة  فــي  وتمكــن 
مــن  وديــة 

تســجيل هدف في شــباك أهلي بيت حانون ويقود فريقه 
للفوز برباعية مقابل هدف في نفس العام. 

نجوم الجماعي
أكد أبو شرخ بأن التاريخ لن ينسى الجيل الذهبي للجماعي 

نجوم الجماعي
أكد أبو شرخ بأن التاريخ لن ينسى الجيل الذهبي للجماعي 

نجوم الجماعي

الرفحي الذي ظهر بقوة خالل فترة الثمانينات وتفوق على 
العديد من الفرق الشرســة وجعل الجماهيــر الذواقة لكرة 
القــدم تلتف حوله، وأبرق بتحياته إلى روح شــهداء الفريق القــدم تلتف حوله، وأبرق بتحياته إلى روح شــهداء الفريق 

إسماعيل المشوخي وموسى غريز ومحمد النواجحة.إسماعيل المشوخي وموسى غريز ومحمد النواجحة.
وقــال “أهم ما يميــز تلك الفترة، االنتمــاء واللعب من اجل 
المتعــة، والعالقــات االجتماعيــة القوية التي ســادت بين 
الالعبيــن وهــو ما انعكس علــى األداء وصنــع نجومًا لن 
المتعــة، والعالقــات االجتماعيــة القوية التي ســادت بين 
الالعبيــن وهــو ما انعكس علــى األداء وصنــع نجومًا لن 
المتعــة، والعالقــات االجتماعيــة القوية التي ســادت بين 

تتكرر”.
ولــم يخــف تأثره الشــديد بهبــوط فريقــي أهلي غزة 
وجماعي رفح للدرجتين األولــى والثانية بعد أن ارتدى 

قميصيهما لفترة طويلة.  

خارج الخطوط 
عندما سألناه عن فرقه المفضلة، لم يتردد الزمالك 
وريال مدريــد، وأضاف حازم إمــام وكزافي وكيجن 
عالميــًا، وعادل أبو خســاير ومعيــن المالحي وعبد 
وريال مدريــد، وأضاف حازم إمــام وكزافي وكيجن 
عالميــًا، وعادل أبو خســاير ومعيــن المالحي وعبد 
وريال مدريــد، وأضاف حازم إمــام وكزافي وكيجن 

الحميد موســى وسعيد حمد وســعيد الشخريت من 
الجماعــي وزياد الكــرد وتوفيق الهنــدي من األهلي 
وغيرهم من الالعبين، والكابتن إسماعيل المشوخي 
“الشــنب” ومحمد صالح قشطة المشرف 
الرياضي السابق في شباب 
رفح وصاحب الفضل 
علي، لهم مكانة 
فــي  خاصــة 

قلبي.
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أخبار

بالفلسطيني

سعيد حسنين
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غزة- الرياضية
الجولــة األخيــرة مــن دوري  حملــت 
الدرجــة األولــى أنبــاء ســيئة لفريق 
المشتل، الذي هبط إلى دوري الدرجة 
الثانية رغم فوزه على جمعية الصالح 
بهدفين مقابل هــدف، وذلك اثر فوز 
خدمــات جباليا على خدمــات المغازي 
بهدفين نظيفين، ليضمن جباليا البقاء 
فــي دوري الدرجة األولــى دون النظر 
إلــى نتائج اآلخرين بعدمــا وصل الى 
النقطة 22، تاركا المشتل في المركز 
قبل األخير برصيد 21 نقطة، ليرافق 

فريق جماعي رفح في الهبوط.

فريقان من الممتازة
والالفــت فــي دوري الدرجــة األولــى 
هــو أن الفريقين الهابطان (المشــتل 
وجماعي رفح) كانا قبل موســم واحد 
مــن فرق الدرجــة الممتــازة، إال أنهما 
هبطــا إلــى الدرجة األولــى، وها هما 
يواصــالن الســقوط وينحــدران إلــى 
الدرجــة الثانيــة، لترتســم عالمــات 
االســتفهام الكبيــرة حــول األســباب 
التي أدت بهذيــن الفريقين إلى هذا 

المصير الصعب.

تأكيد الصدارة
ونجح خدمات خــان يونس في تحقيق 

الفــوز علــى وصيفــه خدمــات البريج 
بهدفيــن مقابــل هــدف، ليصــل الى 
النقطــة 44، ليؤكــد أحقيته في الظفر 
بلقــب الدرجــة األولى والصعــود بكل 
جدارة الى الدرجــة الممتازة بعد غياب 
19 عاما، برفقة منافسه خدمات البريج 

الذي صعد للمرة األولى في تاريخه.

نوايا مبيتة
وأنهــى فريقــا بيــت حانــون األهلــي 
دوري  فــي  منافســاتهما  والقادســية 
الدرجة األولــى باحتاللهمــا المركزين 
الثالــث والرابــع علــى التوالــي، وذلك 
عقب تعادلهما االيجابي، ليكشــفا عن 
نواياهمــا فــي الصعــود إلــى الدرجة 

الممتازة في الموسم المقبل.

الزيتون المستفيد
الزيتــون  فريــق  وصعــد 
الســادس  المركــز  إلــى 
بعــد فــوزه علــى أهلي 
ختــام  فــي  النصيــرات 
األولى،  دوري  مباريــات 
الى  النصيــرات  وتراجع 
الســابع، فيما  المركــز 
حافــظ فريقــا الصالح 
علــى  الهيــا  وبيــت 
المنطقة  مركزيها في 

اآلمنة.
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الضفة- عدي جعار/ ورد رداد

أكــد المدير الفنــي للمنتخب الوطني جمــال محمود أن 

“جميع المنتخبات المشــاركة في كأس التحدي يمتلكون 

نفس الحظوظ للفوز بالبطولة، فجميعها لها دوري جيد، 

وأنديتها مشاركه بكأس االتحاد اآلسيوي، وهذا يدل على 

التطور لديهم، ونحن بإذن اهللا نتسلح بالعزيمة واإلصرار 

وعلينــا العمل جيدا، وآمل بحضــور جميع الالعبين بمن 

فيهــم المحترفين الذين ننتظــر رد أنديتهم على طلبنا 

بمشــاركتهم، حتــى تكــون فرصتنا قويــه ونرجو دعم 

ومؤازرة المنتخب واالبتعاد عن التعصب الجماهيري”. 

صفوف المنتخب

وحــول انضمام العبين جــدد للمنتخــب الوطني أوضح 

محمود للرياضيــة “باب المنتخب مفتــوح للجميع، ومن 

يثبت جدارته ســيكون مرحب به بين صفــوف الفدائي، 

ولكــن الدوري في هذا العام لم يصل لمســتوى الطموح 

خاصة بعــد أربعة مواســم احتــراف، أتمنــى أن يرتقي 

المســتوى الفني في السنوات القادمة، وفلسطين زاخرة 

بالمواهب ولكنهم بحاجه لفرص داخل أنديتهم وبحاجه 
لكسب مزيد من الخبرة”.

وحول قرعة أمم آســيا التي وضعت الفائز بكأس التحدي 

في مجموعــة نارية إلى جانب اليابــان واألردن والعراق، 

قال محمود: “بال شــك أن القرعة أوقعت المتأهل والذي 

أتمنــى أن يكون الفدائي، في مجموعه صعبه جدا ولكن 
لكل مقام مقال”.

مجموعة حديدية

أمــا المــدرب الفلســطيني محمــد نعالــوة والعامل في 

أكاديميــة نــادي الجيش القطــري، فاعتبــر أن  القرعة 

وضعــت الفدائي -فــي حال تأهلــه- إلى جانــب أفضل 

منتخبات آسيا وخصوصًا اليابان المتأهل إلى كأس العالم 

عن جدارة واستحقاق، وأعتبر أن العبي اليابان يمارسون 

كرة قدم مدروسة ومبنيٍة على أسس منذ الصغر، وكذلك 

العراق منتخب لديه تاريخ، وهو بطل ســابق لكأس أمم 

آســيا، ولديه منتخبــات رديفة متميزة جدًا تســند الفرق 

األول، أما األردن فالنتائج المتميزة التي حققها في ملحق 

كأس العالم والمركز الثاني في بطولة غرب آسيا تجعل 
طموحه عالي في محاولة مفاجأة الخصوم.

فرصة حقيقية

وبخصــوص الفدائي قــال نعالوة للرياضيــة: “المنتخب 

لديــه فرصه حقيقية للفــوز بكأس التحــدي، وأتوقع أن 

ذلك هــو الهدف الوحيــد للجهاز الفنــي وكذلك الطموح 

األكبر للشــارع الرياضي الفلسطيني وجماهير الفدائي، 

وأتوقع في حال العمل أكثر على الشــق الهجومي وإنهاء 

الهجمات لسد النقص الذي ظهر عليه المنتخب هجوميا 

فــي بطولة غرب آســيا األخيرة، ســتكون هنــاك فرصة 
حقيقة للتأهل”.

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

�������������������

���������������������������������

��������������
���������

في ظل تصاعــد وتيرة التحريض األرعن 
ضــد الجماهير العربية الفلســطينية في 
فلســطين التاريخية، والمناداة بطردهم 
مــن وطنهــم، بات مــن الضروري ســلك 
طرق مغايرة عمــا هو عليه اليوم، فليس 
مــن المســتحيل العيش بدون كــرة قدم 
في دوري  الهــدف منه تبييض وجه دولة 
االحتــالل القبيح أمام األمــم المتحضرة، 
كــي يبينــوا للعالــم أنهــم ديمقراطيون 
وأن العــرب الفلســطينيين اصبحوا عرب 
اســرائيل ويعيشــون فــي بحبوحــة وال 

ينقصهم سوى رحمة ربهم.
 فهــذا وزيــر خارجيتهم األرعــن، المدعو 
افيغدور ليبرمان، القادم من مولدافيا عام 
1978 يدعو إلى طــرد الفرق العربية من 
الدوري االســرائيلي، وأن من يريد اللعب 
فــي هذا الــدوري علــى مختلــف درجاته 
عليــه أن يعلــن والءه للدولــة العبريــة، 
وهنــاك تفكير بفــرض النشــيد الوطني 
الصهيونــي علــى كل المالعــب، وهــذا 
المنحى الهزيل يتبناه معظم السياسيين 
الصهاينــة الذين يــرون بالفــرق العربية 
ســرطانا في جســد دولتهم، وأنه ينبغي 
التخلص مــن هــذا الســرطان باجتثاثه. 
هذه المحاوالت البائسة تدل على إفالس 
السياسة االسرائيلية، بحيث يعتقد روادها 
بأنهم بشــروطهم هــذه ســينزعون منا 
هويتنا الفلســطينية والعربية. وإزاء هذه 
المحاوالت الرخيصة اعتقــد أنه آن األوان 
ألن نغيــر مــن نهجنا ونخلع هــذا الدوري 
عنا، فباإلمكان أن نؤسس ألندية رياضية 
تمارس اللعبة بشكل مستقل وبعيدا عن 
امــالءات الدولة العبرية، وبذلك نضع حدا 
الستعمالنا شماعة يعلقون عليها كذبتهم 
الديمقراطيــة التي ال أســاس لهــا، وعلى 
لجنــة المتابعــة العليا لشــؤون الجماهير 
الفلســطينية في فلســطين التاريخية أن 
تتبنى معالجة الرياضة إلى جانب المسائل 
السياسية التي تعالجها، وأن تفرض على 
مســؤولي الرياضة الشــروط التــي نراها 
مناســبة من وجهة نظرنا كفلسطينيين، 
وآن األوان ألن يفهم الغاصب المحتل أننا 
فلسطينيون ولسنا عرب اسرائيل كما يحلو 
لهم تســميتنا، وإذا ُفرض علينا ممارسة 
حياتنا في بعض األطر اإلســرائيلية، هذا 
ال يعنــي أننــا تخلينــا عن قضيتنــا وفي 
صلبهــا إقامــة الدولة الفلســطينية على 
كامل تــراب الوطن الفلســطيني وعودة 
الالجئين إلى ديارهم دون قيد أو شــرط، 
هــم يدركون أن كل محاوالتهم ألســرلة 
العرب باءت بالفشل فلجأوا إلى الرياضة، 
وإذا كانت رياضتهم مجبولة بعنصريتهم 
فبئس الرياضــة وكرة القــدم، وفي حال 
أصروا على عزف نشــيدهم الوطني فإن 
جمهورنا ســيردد موطني وفدائي فدائي 
وبالد العرب أوطاني، فلسطين قطعة من 
العالــم العربي واالســالمي وما كانت في 
يوم من األيام صهيونية، وتشهد مالعب 
كرة القدم على فلســطينية وعروبة هذه 
البالد، ومنهــا ملعب المطران في القدس 
وملعــب يافا وحيفــا وعــكا وغيرها، نحن 
نــدرك أن وباء التطــرف العنصري متجذر 
في عقول هؤالء ولن يشــفوا منه، ونحن 
سنبقى على حالنا نردد بأننا فلسطينيون 

وأننا ننتظر الفرج القادم ال محالة.  
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كل األلعاب
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حسام الدين حرب

ال يختلف اثنان على أن اإلتحاد الفلســطيني لكرة القدم اســتطاع في 
هذا الموســم أن ينجز البطوالت الرياضيــة المختلفة ولكافة الدرجات 
وأيضًا للفئات العمرية، بشكل مميز وأكثر من رائع، بالرغم من وجود 
هذا الموســم أن ينجز البطوالت الرياضيــة المختلفة ولكافة الدرجات 
وأيضًا للفئات العمرية، بشكل مميز وأكثر من رائع، بالرغم من وجود 
هذا الموســم أن ينجز البطوالت الرياضيــة المختلفة ولكافة الدرجات 

الكثير من المعوقات ولعل أهمها البنية التحتية والحالة األمنية لقطاع 
غــزة وغيرها، وهذا النجاح ما كان لوال وجود الفكر اإلداري الناجح من 
خالل وضع أجندة واضحة من بداية الموســم لجميع الفرق الرياضية، 
واألمل موجود بنهاية الموســم الكروي على الوجه األفضل من خالل 

ختام بطولة الكأس خالل الفترة القادمة.
وإن ُســمح لي أن أتقدم إلى اإلتحاد الفلســطيني لكرة القدم باقتراح، 
أعتقد أنه من شأنه أن يضفي الجمالية والمنافسة األخوية بين الفرق 
الرياضية، ويتمثل باعتماد بطولة مصغرة تحمل اســم “ كأس رئيس 
الدولة، أو كأس رئيس الوزراء” وتكون مخصصة للفرق التي تصل إلى 
المربــع الذهبي من بطولة الدوري قياســًا بالعديد من الدول العربية 
الدولة، أو كأس رئيس الوزراء” وتكون مخصصة للفرق التي تصل إلى 
المربــع الذهبي من بطولة الدوري قياســًا بالعديد من الدول العربية 
الدولة، أو كأس رئيس الوزراء” وتكون مخصصة للفرق التي تصل إلى 

التي تتبع هذا النظام.
وأعتقد جازمًا إن فكر اإلتحاد بهذا الطرح فلن يخســر كثيرًا وذلك ألن 

التي تتبع هذا النظام.
وأعتقد جازمًا إن فكر اإلتحاد بهذا الطرح فلن يخســر كثيرًا وذلك ألن 

التي تتبع هذا النظام.

عدد المباريات لن يتجاوز ثالث مباريات وذلك من خالل إقامة مباريات 
البطولــة بنظام خروج المغلــوب من مرة واحدة علــى أن يتم تحديد 
الفريقين الذين ســيلعبا ســويًا بشكل مســبق من خالل قرعة تحدد 
البطولــة بنظام خروج المغلــوب من مرة واحدة علــى أن يتم تحديد 
الفريقين الذين ســيلعبا ســويًا بشكل مســبق من خالل قرعة تحدد 
البطولــة بنظام خروج المغلــوب من مرة واحدة علــى أن يتم تحديد 

المــكان والزمان، وهذا األمر لــن يرهق كاهل االتحاد ســواء ماديًا أو 
معنويًا ولكنه سيفتح المجال للفرق التي حصلت على المراكز “الثاني 
والثالــث والرابع” للمنافســة على بطولة أخرى وعــدم خروجها خالية 

الوفاض في موسمها الرياضي.
وفــي النهاية أبــارك لإلتحاد الفلســطيني لكرة القــدم وجميع لجانه 
“المســابقات والحكام واالنضباط” على نجاح بطوالته لهذا الموســم، 
والمباركــة موصولة لجميع الفــرق الرياضية التي ســاهمت في هذا 
النجاح، وال ننسى رجال اإلعالم أصحاب القلم والصوت الهادف، ورجال 
الشــرطة الذين ســاهموا في وصــل البطولة لبر األمــان في أصعب 

الظروف واألوقات.
مبارك للشباب ... الدوري شبابي

مــرة أخرى يظهــر البطل ويحصل على لقب بطولة الدوري للموســم 
مبارك للشباب ... الدوري شبابي

مــرة أخرى يظهــر البطل ويحصل على لقب بطولة الدوري للموســم 
مبارك للشباب ... الدوري شبابي

الثاني على التوالي وبنفس ســيناريو العام الماضي، وهذا األمر يؤكد 
بأن الفرق الكبيرة ال تعرف اليأس أو المستحيل، وكذلك هذا االنجاز جاء 
من خالل وجود إدارة واعية وصاحبة فكر كبير يشار لها بالبنان، إضافة 
إلــى الجهاز الفني واإلداري صاحب الخبرات في المالعب باإلضافة إلى 
كتيبــة ال تعــرف إال مفهوم الفوز من خــالل الروح القتاليــة واإلصرار 
والتحدي وقبل ذلك كله جماهير وضعت ثقتها في فريقها ولم تفارقه 

طوال مباريات البطولة وفي النهاية مبارك الدوري للشباب.
وللحديث بقية طالما في العمر بقية...

hoss1983@gmail.com
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الرياضية- حسين الهندي

أعــرب محمــد أبو زايد رئيس نادي شــباب الزوايــدة عن فرحته 

الكبيــرة بقرب االنتهاء من تشــييد ملعب جديــد في المحافظة 

الوسطى، ألنه أعاد للوسطى أهميتها الرياضية التي كانت عليها 

أيام التســعينيات، خاصة مع عدم وجود ســوى ملعب وحيد في 
هذه المحافظة هو ملعب الشهيد محمد الدرة.

فكرة االنشاء

وأوضــح أبــو زايد أن فكــرة إنشــاء الملعب جاءت بعد دراســة 

معمقة وفاحصة ألحوال الكرة في الوســطى، ليجد أن المنطقة 

الوســطى لم تحتضن ســوى مباريات قوية قليلــة فيها، نظرا 

لعــدم وجود ملعب كبير بجوار الدرة يحتضــن مباريات الدوري 

الممتاز أو دوري الدرجة األولى، مشيرا إلى أن اغالق ملعب الدرة 

في النصف األول من الموســم الحالي حرم أندية الوسطى من 
اللعب على أرضها لفترة طويلة.

وفّســر محمد أبــو زايد ســبب اهتمامه بإنشــاء الملعب على 

حسابه الخاص بأنه كان العبا قديما في نادي خدمات البريج، 

مضيفا “أنا أشــعر بمــدى حاجة المنطقة الوســطى للمالعب 

الكروية، وإن شاء اهللا لن يكون هذا المشروع األخير في مجال  

الرياضة، وســأعمل على انشــاء مراكز رياضيــة أخرى لدعم 

الرياضة و إخراج كوادر رياضية جديدة “ . 

مفاجأة رياضية

وأضــاف أن افتتــاح ملعب الزوايدة ســيكون مفاجــأة رياضية لم 

تحدث من قبل في المحافظة الوسطى من خالل فعالية كبيرة، 

بمشــاركة من الرياضييــن القدامى في كرة القــدم، إضافة إلى 

مشــاركة لألنديــة الرياضية مــن الدرجتين الممتــازة واألولى، 
ليشارك في االفتتاح جميع فئات الرياضيين. 

ووجه أبو زايد كلمة للمسئولين القائمين على الشؤون الرياضية 

بضرورة أن يكونوا داعمين للرياضــة في كافة مناطق القطاع، 

ألن الشباب بحاجة لمثل هذه المشاريع، وعليهم المبادرة بوضع 

مخططــات لدعم المشــاريع الرياضيــة، وطالب رجــال األعمال 

بدعــم الرياضة والرياضيين إلخراج جيــل قادر على صنع أمجاد 
للرياضة. 

الجدير ذكره أن ملعب الزوايدة يقع بين مخيم النصيرات ومدينة 

دير البلح ليربط بينهما في منطقــة الزوايدة، أمام مبنى بلدية 

الزوايدة، حيث بلغت تكلفة إنشاء الملعب االجمالية مئة ألف دوالر  

على مســاحة تقدر بـ 6 آالف متر مربع ومن المتوقع افتتاحه في 

شهر مايو القادم، ويعد الوصول إلى الملعب سهال ألنه يربط بين 
ثالث مناطق في المحافظة الوسطى.  

أبو زايد: فكرة إنشاء الملعب جاءت بعد دراسة معمقة

غزة-الرياضية
غادر العداء الفلسطيني محمد أبو خوصة بطل سباق 100متر 
صباح يوم األحد عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة إلقامة 
معســكر خارجي في جزيرة موريشيوس يستمر لمدة 6 شهور 

استعدادًا للمشاركة في بطولة األلعاب األسيوية في كوريا .
وأوضح د.نادر حالوة رئيس اإلتحاد الفلسطيني أللعاب القوى 
أن مغــادرة أبــو خوصة القطاع تأتــي في إطار خطــة اإلتحاد 
لتجهيز الالعبين لالســتحقاقات المقبلــة على الصعيد الدولي 
والعربي اإلقليمي من خالل مشاركتهم في معسكرات خارجية 

تم التنسيق لها مسبقًا من قبل اإلتحاد مع عدد من الدول.
وأضــاف حالوة أن األيام المقبلة ستشــهد مغــادرة العديد من 
الالعبين لمعســكرات خارجية ســتقام في ُعمان والســعودية 
وقطــر والبحريــن، مشــيرًا أن الالعبيــن المرشــحين لهــذه 
المعســكرات هــم :مأمــون بالي ووســام المصــري وعمر أبو 
ســعيدي وبهاء الفرا ومحمود اللوح ومرسيل أبو شدق ويوسف 

عبيد وعبد الرؤوف حمودة.
وتمنى د.حالوة في نهاية حديثه التوفيق لالعبي المنتخب في 
معسكراتهم الخارجية وأن يتمكنوا من تحسين أرقامهم التي 
ســجلوها مؤخرًا ليحققوا نتائج مميزة خالل مشــاركتهم في 

االستحقاقات المقبلة.

بعد مغادرة 
أبو خوصة
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غزة- الرياضية
واصــل فريــق الصــالح الرياضــي صدارتــه لمجموعتــه فــي الدوري 
التصنيفي لكرة اليد في المحافظات الجنوبية بعدما عاد من رفح بفوز 
على خدمات رفح بنتيجة 25/39 ضمن لقاءات االسبوع الرابع من عمر 
المســابقة، ليرتفع رصيــد الصالح في الصدارة برصيــد 9 نقاط بينما 

توقف رصيد خدمات رفح عند ثالث نقاط.
وفــي مباراة ثانية على صالة خدمات النصيرات واصل خدمات المغازي 
انتصاراتــه وظــل متصــدرا برفقــة الصالح بعــد فوزه علــى األقصى 
الرياضي 14/31 في مباراة تفوق فيها نجوم المغازي من بدايتها حتي 

نهايتها ليرتفع رصيد المغازي ل9 نقاط وظل األقصى بدون نقاط.
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دوري اليد

غزة- الرياضية
اقتــرب فريق الجمعية االســالمية من تحقيق 
لقب الــدوري الممتاز لكرة الطائــرة بعد فوزه 
على منافســه شــباب جباليــا بثالثة أشــواط 
نظيفــة، جــاءت نتيجتها على الشــكل التالي: 
وبهــذا  و(20-25).  و(22-25),   ,(20-25)
الفوز رفع الجمعية رصيــده إلى 39 نقطة في 
الصدارة, بينما تجمد رصيد شــباب جباليا عند 

النقطة 33 في المركز الثاني.
وحافــظ فريق اتحاد الشــجاعية علــى مركزه 

الرابع بعد فوزه على شــباب بيت الهيا بثالثة 
أشــواط، جاءت نتيجتهــا (25-22), و(25-27), 
و(25-15). ورفع اتحاد الشــجاعية رصيده إلى 
27 نقطــة في المركز الرابــع، بينما بقي بيت 

الهيا في المركز السادس برصيد 9 نقاط.
وحقق فريق أهلــي غزة فوزًا صعبًا على نظيره 

الهيا في المركز السادس برصيد 9 نقاط.
وحقق فريق أهلــي غزة فوزًا صعبًا على نظيره 

الهيا في المركز السادس برصيد 9 نقاط.

المجمع اإلسالمي بثالثة أشواط مقابل شوطين، 
وجاءت نتائج األشواط على الشكل التالي األول 
والرابــع لصالــح المجمــع: (25-23) و(33-35) 
والثاني والثالث والخامــس(25-20) و (20-25) 

و (15-12) لصالح األهلي. ورفع األهلي رصيده 
إلى 13 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد 

رصيد الخاسر عند 10 نقاط في المركز الثامن.
وفــاز بيــت حانون علــى فريق األمــل بثالثة 
أشــواط مقابل شــوط، وجاءت نتائج األشواط 
علــى الشــكل التالــي: (25-18), و(23-25), 
حانــون  بيــت  ورفــع   .(23-25) و  و(25-21) 
رصيــده إلــى 14 نقطة في المركــز الخامس, 
فيما بقي رصيد األمل نقطة واحدة في المركز 

التاسع واألخير.
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دوري الطائرة
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أخبار عربية ودولية

استمر فريق اتلتيكو مدريد منفردا بصدراة 
الليغا اإلســبانية بواقــع 76 نقطة على بعد 
نقطة واحدة من الوصيف برشلونة، في حين 
اســتقر وضع ريال مدريد في المركز الثالث اســتقر وضع ريال مدريد في المركز الثالث 
بواقــع 73 نقطــة خلــف كل من برشــلونة بواقــع 73 نقطــة خلــف كل من برشــلونة 

واتلتيكو مدريد.واتلتيكو مدريد.

خســر فريق تشلسي مركز الصدارة في 
الــدوري اإلنجليزي بعــد هزيمته بهدف 
وحيــد على يد كريســتال بــاالس تاركا 
الصــدارة لفريــق ليفربــول برصيد 71 
نقطة مبتعــدا بنقطتين عن تشلســي 
الوصيــف، فــي حيــن اكتفى األرســنال 
والســيتي بالتعــادل اإليجابــي بهــدف 
لمثله، وتقدم فريق إيفرتون إلى المركز 

الخامس بواقع 60  نقطة.

اســتمر فريق يوفنتــوس اإليطالي 
بتحليقــه بالصــدارة بـــ 81 نقطة 
مبتعــدا عن رومــا الوصيف صاحب 
70 نقطــة والــذي يملــك مبــاراة 
مؤجلــة، فيمــا يحــل نابولــي ثالثا 

بواقع 64 نقطة.
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علكة أنشيلوتي أضاعت الليغا

جميعنا يذكر السير أليكس فيرغسون وعلكته 

الشــهيرة، التــي كانــت ال تفارق فمــه طوال 

دقائق المباريات، البعض قال أن فيرغســون 

كان يســتخدمها من أجل امتصاص حماسته 

وغضبــه أثناء المبــاراة، والبعــض اآلخر قال 

إنه كان يمضغها باســتمرار مــن أجل تفادي 

تجاعيد الوجه ومظاهر الشيخوخة، المفاجئ 

في األمر هو مدرب ريال مدريد الحالي كارلو 

أنشيلوتي الذي استطاع أن يصل إلى مقدمة 

ترتيب الليغــا في أســبوع، وأضاعتها علكته 

في األســبوع اآلخر بخســارتين من برشلونة 

وإشــبيلية على التوالي، أعتقــد أن آثار علكة 

الســيد اإليطالي جاءت عكسية، فمن شاهده 

يمضــغ العلكة بغضب في مبــاراة فريقه مع 

إشــبيلية ويهز برأســه خارج الملعــب، يعلم 

تمامــا أن العلكة أتت بمفعول عكســي، فقد 

أصبح وجــه الرجل أحمر وتجاعيــد وجهه قد 

برزت أكثر ممــا كانت، لربما لو تركت العلكة 

وتوجهت إلى “ الشيشة “ قد تحرز لقب الليغا 

أو علــى األقل تحصــل على المركــز الثاني، 

- “بيصير أنشــيلوتي وهو  قاعد في الملعب 

ينادي على الفتى الذي يلم الكرات في الملعب 
“باهللا هات فحم هان يا كبير”.

مورينيو مستاء من وضع الريال

بعد تراجع ريال مدريد اإلســباني إلى المركز 

الثالث خرج مورينيــو كعادته في تصريحاته 

المثيرة للجدل ليقول أنه مســتاء من ترتيب 

الريال في الليغا اإلســبانية، وليشــن هجوما 

“مبطن” على انشــيلوتي متهما إياه بأنه غير 

جديــر بقيادة دفة ريال مدريــد، ولكن اعتقد 

أن أنشــيلوتي أيضا مستاء من وضع تشلسي 

حاليا وهو يخســر من متذيل الترتيب، وكان 

أنشــيلوتي قــد أحرز مــع تشلســي بطولتي 

الدوري والــكأس، مورينيــو ال يكفيه فينغر، 

بل عاد ليهاجم أنشيلوتي بعد سنوات عديدة 

من نسيانه، ولكن “ المو “ لم يتوقف عند هذا 

الحد، بل كان قــد دار حوارا بينه وبين الفتى 

جامع الكرات في المباراة مع كريستال باالس 

ألنه تأخر في إرجاع الكرة إلى العبي تشلسي، 

وليــس عند هــذا الحد بل أجاب على ســؤال 

الصحفي بالكتابة له على الورقة، عندما سأله 

عن تدعيم صفــوف البلوز الموســم المقبل 

بكتابة كلمــة “ BALLS “ وأفضل أن ال أعلق 

عما كان يقصد به مورينيو، ولكن أنشيلوتي 

ماشي زي المثل اللي بقول “واحد حامل دقنه 
والثاني تعبان”.

 برشلونة .. وفي

قرر فريق برشلونة أن يمدد لحارسه فيكتور 

فالديــس فــي حــال ســحبت كل العــروض 

المقدمــة له خاصــة بعد إصابتــه بقطع في 

الرباط الصليبي في مباراة فريقه أمام فريق 

أوساســونا، الــكل أو البعــض اعتبــر أن هذا 

الشــيء من باب الوفاء من فريق كبير ووفي 

مثل برشلونة لالعبيه، ولكن من سيدفع في 

العــب مصاب لمــدة 6 أو 8 شــهور، وإذا كان 

برشــلونة وفّي لماذا ترك أبيدال يتعالج على 

نفقته الخاصة عندما كان مصابا بالسرطان، 

ولم يصرف راتبه في فترة غيابه عن الفريق 
للعالج؟
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رغم سجله الحافل مع الساحرة 
المستديرة، والتي داعبها لمدة 26 
عامًا، ذاق قائد النصر السعودي 
المستديرة، والتي داعبها لمدة 26 
عامًا، ذاق قائد النصر السعودي 
المستديرة، والتي داعبها لمدة 26 

حسين عبد الغني، حالوة الفوز 
بأول لقب دوري في مشواره 
االحترافي، وذلك من خالل 
قيادته “العالمي” لتحقيق لقب 
الدوري السعودي هذا الموسم 
إثر التعادل مع فريق الشباب 1-1 
ضمن الجولة 25. لكن مشوار 
عبد الغني مع األلقاب لم يتوقف 
عند هذا اللقب، فالالعب سبق له 
التتويج مع األهلي بلقب كأس 
ولي العهد ثالث مرات، وبطولة 
عربية وأخرى خليجية، كما سبق 
له تمثيل المنتخب السعودي في 
132 مباراة دولية، وحقق كأس 
أمم آسيا في عام 96، بينما شارك 
ضمن ثالث بطوالت كأس العالم 
98 و2002، و2006.
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أخبار عربية ودولية

استمر فريق اتلتيكو مدريد منفردا بصدراة 
الليغا اإلســبانية بواقــع 76 نقطة على بعد 
نقطة واحدة من الوصيف برشلونة، في حين 
اســتقر وضع ريال مدريد في المركز الثالث اســتقر وضع ريال مدريد في المركز الثالث 
بواقــع 73 نقطــة خلــف كل من برشــلونة بواقــع 73 نقطــة خلــف كل من برشــلونة 

واتلتيكو مدريد.واتلتيكو مدريد.

خســر فريق تشلسي مركز الصدارة في 
الــدوري اإلنجليزي بعــد هزيمته بهدف 
وحيــد على يد كريســتال بــاالس تاركا 
الصــدارة لفريــق ليفربــول برصيد 71 
نقطة مبتعــدا بنقطتين عن تشلســي 
الوصيــف، فــي حيــن اكتفى األرســنال 
والســيتي بالتعــادل اإليجابــي بهــدف 
لمثله، وتقدم فريق إيفرتون إلى المركز 

الخامس بواقع 60  نقطة.

اســتمر فريق يوفنتــوس اإليطالي 
بتحليقــه بالصــدارة بـــ 81 نقطة 
مبتعــدا عن رومــا الوصيف صاحب 
70 نقطــة والــذي يملــك مبــاراة 
مؤجلــة، فيمــا يحــل نابولــي ثالثا 

بواقع 64 نقطة.
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علكة أنشيلوتي أضاعت الليغا

جميعنا يذكر السير أليكس فيرغسون وعلكته 

الشــهيرة، التــي كانــت ال تفارق فمــه طوال 

دقائق المباريات، البعض قال أن فيرغســون 

كان يســتخدمها من أجل امتصاص حماسته 

وغضبــه أثناء المبــاراة، والبعــض اآلخر قال 

إنه كان يمضغها باســتمرار مــن أجل تفادي 

تجاعيد الوجه ومظاهر الشيخوخة، المفاجئ 

في األمر هو مدرب ريال مدريد الحالي كارلو 

أنشيلوتي الذي استطاع أن يصل إلى مقدمة 

ترتيب الليغــا في أســبوع، وأضاعتها علكته 

في األســبوع اآلخر بخســارتين من برشلونة 

وإشــبيلية على التوالي، أعتقــد أن آثار علكة 

الســيد اإليطالي جاءت عكسية، فمن شاهده 

يمضــغ العلكة بغضب في مبــاراة فريقه مع 

إشــبيلية ويهز برأســه خارج الملعــب، يعلم 

تمامــا أن العلكة أتت بمفعول عكســي، فقد 

أصبح وجــه الرجل أحمر وتجاعيــد وجهه قد 

برزت أكثر ممــا كانت، لربما لو تركت العلكة 

وتوجهت إلى “ الشيشة “ قد تحرز لقب الليغا 

أو علــى األقل تحصــل على المركــز الثاني، 

- “بيصير أنشــيلوتي وهو  قاعد في الملعب 

ينادي على الفتى الذي يلم الكرات في الملعب 
“باهللا هات فحم هان يا كبير”.

مورينيو مستاء من وضع الريال

بعد تراجع ريال مدريد اإلســباني إلى المركز 

الثالث خرج مورينيــو كعادته في تصريحاته 

المثيرة للجدل ليقول أنه مســتاء من ترتيب 

الريال في الليغا اإلســبانية، وليشــن هجوما 

“مبطن” على انشــيلوتي متهما إياه بأنه غير 

جديــر بقيادة دفة ريال مدريــد، ولكن اعتقد 

أن أنشــيلوتي أيضا مستاء من وضع تشلسي 

حاليا وهو يخســر من متذيل الترتيب، وكان 

أنشــيلوتي قــد أحرز مــع تشلســي بطولتي 

الدوري والــكأس، مورينيــو ال يكفيه فينغر، 

بل عاد ليهاجم أنشيلوتي بعد سنوات عديدة 

من نسيانه، ولكن “ المو “ لم يتوقف عند هذا 

الحد، بل كان قــد دار حوارا بينه وبين الفتى 

جامع الكرات في المباراة مع كريستال باالس 

ألنه تأخر في إرجاع الكرة إلى العبي تشلسي، 

وليــس عند هــذا الحد بل أجاب على ســؤال 

الصحفي بالكتابة له على الورقة، عندما سأله 

عن تدعيم صفــوف البلوز الموســم المقبل 

بكتابة كلمــة “ BALLS “ وأفضل أن ال أعلق 

عما كان يقصد به مورينيو، ولكن أنشيلوتي 

ماشي زي المثل اللي بقول “واحد حامل دقنه 
والثاني تعبان”.

 برشلونة .. وفي

قرر فريق برشلونة أن يمدد لحارسه فيكتور 

فالديــس فــي حــال ســحبت كل العــروض 

المقدمــة له خاصــة بعد إصابتــه بقطع في 

الرباط الصليبي في مباراة فريقه أمام فريق 

أوساســونا، الــكل أو البعــض اعتبــر أن هذا 

الشــيء من باب الوفاء من فريق كبير ووفي 

مثل برشلونة لالعبيه، ولكن من سيدفع في 

العــب مصاب لمــدة 6 أو 8 شــهور، وإذا كان 

برشــلونة وفّي لماذا ترك أبيدال يتعالج على 

نفقته الخاصة عندما كان مصابا بالسرطان، 

ولم يصرف راتبه في فترة غيابه عن الفريق 
للعالج؟
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رغم سجله الحافل مع الساحرة 
المستديرة، والتي داعبها لمدة 26 
عامًا، ذاق قائد النصر السعودي 
المستديرة، والتي داعبها لمدة 26 
عامًا، ذاق قائد النصر السعودي 
المستديرة، والتي داعبها لمدة 26 

حسين عبد الغني، حالوة الفوز 
بأول لقب دوري في مشواره 
االحترافي، وذلك من خالل 
قيادته “العالمي” لتحقيق لقب 
الدوري السعودي هذا الموسم 
إثر التعادل مع فريق الشباب 1-1 
ضمن الجولة 25. لكن مشوار 
عبد الغني مع األلقاب لم يتوقف 
عند هذا اللقب، فالالعب سبق له 
التتويج مع األهلي بلقب كأس 
ولي العهد ثالث مرات، وبطولة 
عربية وأخرى خليجية، كما سبق 
له تمثيل المنتخب السعودي في 
132 مباراة دولية، وحقق كأس 
أمم آسيا في عام 96، بينما شارك 
ضمن ثالث بطوالت كأس العالم 
98 و2002، و2006.
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واصل المهاجم األورغوياني لويس سواريز صدارته لقائمة هدافي الدوري اإلنجليزي 
برصيد 29 هدفًا، سجل آخرها في المباراة التي انتصر فيها فريقه ليفربول على توتنهام 

واصل المهاجم األورغوياني لويس سواريز صدارته لقائمة هدافي الدوري اإلنجليزي 
برصيد 29 هدفًا، سجل آخرها في المباراة التي انتصر فيها فريقه ليفربول على توتنهام 

واصل المهاجم األورغوياني لويس سواريز صدارته لقائمة هدافي الدوري اإلنجليزي 

برباعية نظيفة. وعلى الفور حصل سواريز الرائع على إشادة من مدربه بريندان رودجرز 
الذي قّدر سعره في الفترة الحالية بقرابة 100 مليون يورو. ورأي “رودجرز” أن سواريز ال 

يقل عن ميسي ورونالدو من حيث االداء والشهرة.
وتأمل جماهير ليفربول االستفادة من زخم سواريز التهديفي ليقرب فريقها من الفوز 

باللقب األول منذ عام 1990. خاصة وأن فوز “الريدز” على توتنهام هو الثامن على التوالي 
والثاني والعشرون هذا الموسم، فرفع رصيده إلى (71 نقطة) مّكنته من انتزاع الصدارة 

باللقب األول منذ عام 1990. خاصة وأن فوز “الريدز” على توتنهام هو الثامن على التوالي 
والثاني والعشرون هذا الموسم، فرفع رصيده إلى (71 نقطة) مّكنته من انتزاع الصدارة 

باللقب األول منذ عام 1990. خاصة وأن فوز “الريدز” على توتنهام هو الثامن على التوالي 

 (69 نقطة). علمًا بأن ليفربول سيستضيف مانشستر سيتي 
والثاني والعشرون هذا الموسم، فرفع رصيده إلى (71 نقطة) مّكنته من انتزاع الصدارة 

أمام تشيلسي الذي أصبح ثانيًا (69 نقطة). علمًا بأن ليفربول سيستضيف مانشستر سيتي 
والثاني والعشرون هذا الموسم، فرفع رصيده إلى (71 نقطة) مّكنته من انتزاع الصدارة 

وتشيلسي على ملعب أنفيلد في المرحلتين 34 و36 في 13 و27 نيسان/أبريل المقبل.

15 األربعاء 02 جمادى اآلخرة  1435هـ   02  ابريل  2014  

رياضة دولية
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محمد عدوانمحمد عدوان

بعد أن تصدر ريال مدريد الليغا اإلسبانية 
بفــارق 4 نقاط عن غريمه برشــلونة، و3 
نقاط عــن ابن مدينتــه اتلتيكــو مدريد نقاط عــن ابن مدينتــه اتلتيكــو مدريد 
في أســبوع واحد، عاد في األسبوع التالي 
ليتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارتين 

من برشلونة واشبيلية.من برشلونة واشبيلية.
يحدث هذا الســيناريو بيــن بيريز رئيس 
النادي وأنشــيلوتي المدير الفني للفريق 

الملكي... 
في غرفــة اجتماعات البيت الملكي وعلى في غرفــة اجتماعات البيت الملكي وعلى 
دقة عقــارب الســاعة الخامســة صباحا، دقة عقــارب الســاعة الخامســة صباحا، 
اســتدعى بيريز أنشــيلوتي بعد خسارته اســتدعى بيريز أنشــيلوتي بعد خسارته 
الثانية من فريق اشبيلية بهدفين لهدف، الثانية من فريق اشبيلية بهدفين لهدف، 

وتراجع الريال للمركز الثالث.وتراجع الريال للمركز الثالث.
كارلو: مرحبا أيها الزعيم، لقد استدعيتني كارلو: مرحبا أيها الزعيم، لقد استدعيتني 
وقلت لي أن األمر مهم وضروري، ما األمر وقلت لي أن األمر مهم وضروري، ما األمر 
الذي جعلك توقظني مــن النوم في هذا 

الوقت المبكر؟
بيريز: ال أعلم كيف لك القدرة على النوم بيريز: ال أعلم كيف لك القدرة على النوم 

وقد أضعت منا الليغا في ظرف أسبوع.وقد أضعت منا الليغا في ظرف أسبوع.
أنشــيلوتي: وهل أنا من أضاع الليغا أيها أنشــيلوتي: وهل أنا من أضاع الليغا أيها 
الزعيم، أليــس الالعبون هم من تهاونوا الزعيم، أليــس الالعبون هم من تهاونوا 
أمام اشــبيلية، وكذلك مــا زلنا نعاني من أمام اشــبيلية، وكذلك مــا زلنا نعاني من 

ظلم الحكام؟.
بيريز: كفانا ســخافة، أنــت تعلم أننا من 
اخترعنا قصة الحــكام بين أركان الملعب اخترعنا قصة الحــكام بين أركان الملعب 
من أجــل أن نتهرب من الهزائم المتكررة 
أمام برشــلونة، فال تتحاذق بشيء أنا من أمام برشــلونة، فال تتحاذق بشيء أنا من 

اخترعه هنا، “كذبنا الكذبة وصدقناها”.اخترعه هنا، “كذبنا الكذبة وصدقناها”.
أنشــيلوتي: إذا كنــت قد كذبــت الكذبة أنشــيلوتي: إذا كنــت قد كذبــت الكذبة 
وصدقتهــا، لمــاذا تحملني المســؤولية، 
الالعبون ال يلعبون جيدا، وغير مهتمين، الالعبون ال يلعبون جيدا، وغير مهتمين، 
كالجماهيــر  ليســت  الريــال  وجماهيــر 
األخرى، وكأنها عندمــا تهتف تخاف على األخرى، وكأنها عندمــا تهتف تخاف على 

صوتها من البحة.صوتها من البحة.
بيريــز: وهــل تعاقــدت معــك لتخبرني بيريــز: وهــل تعاقــدت معــك لتخبرني 
بمشــاكلك التافهة، أنت هنــا لتحل هذه بمشــاكلك التافهة، أنت هنــا لتحل هذه 
المشــاكل، ال لتخبرنــي أن الالعبين غير المشــاكل، ال لتخبرنــي أن الالعبين غير 

قادرين على اللعب أو عن الجماهير.
أنشــيلوتي: إذن ومــا الحــل برأيــك أيها أنشــيلوتي: إذن ومــا الحــل برأيــك أيها 

الزعيم؟الزعيم؟
بيريز: لقــد أحضرتك إلي هنــا لتخبرني بيريز: لقــد أحضرتك إلي هنــا لتخبرني 

بالحل، ال أن تسألني!!.
كارلو: حســنا، أعتقد أن أفضل شيء اآلن كارلو: حســنا، أعتقد أن أفضل شيء اآلن 
أن نفكــر في دوري األبطــال، وأن نحاول أن نفكــر في دوري األبطــال، وأن نحاول 
الحصــول على العاشــرة التــي ينتظرها الحصــول على العاشــرة التــي ينتظرها 

الفريق منذ زمن طويل.
بيريــز: نحن منــذ 13 عامــا ونحن نقول بيريــز: نحن منــذ 13 عامــا ونحن نقول 
ســنفكر باألبطال من أجل العاشــرة، ألن ســنفكر باألبطال من أجل العاشــرة، ألن 

الدوري غير مهم.الدوري غير مهم.
أنشــيلوتي: هذا هو الخيار الوحيد أمامنا 
هذه األيــام، وإن لم نفعل ذلك ســنخرج 

من غير أي لقب هذا الموسم.من غير أي لقب هذا الموسم.
بيريز: ماذا قلت، وماذا بشأن كأس الملك؟، 
هل ســتهزم مرة أخرى أمام برشلونة، أنا هل ســتهزم مرة أخرى أمام برشلونة، أنا 

أحلم بالثالثية منذ زمن طويل.
أنشــيلوتي يتلعثــم ويحمر وجهــه: ال لم أنشــيلوتي يتلعثــم ويحمر وجهــه: ال لم 
أقصــد ذلــك، أنا أعدك بــأن نحصل على 
كأس الملــك والعاشــرة معــا وأن نحاول كأس الملــك والعاشــرة معــا وأن نحاول 

جاهدين حصد لقب الليغا.جاهدين حصد لقب الليغا.
بيريــز: “بكرة نقف على الحيطة ونســمع بيريــز: “بكرة نقف على الحيطة ونســمع 
الزيطــة”، ولكن أرجــو المــرة القادمة أن 
تبتعــد عــن العلكة فــي المباريــات ألن تبتعــد عــن العلكة فــي المباريــات ألن 
الظاهــر أنهــا تنســيك كيف تلعــب كرة 

القدم.

www.facebook.com/mmatt.edwww.facebook.com/mmatt.ed
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تجدد النقاش في أوساط محبي ريال مدريد 
حول أحقية كل من: ايكر كاســياس ودييجو 
لوبيــز بحراســة عرين الملكي فــي المرحلة 
المقبلة.. وظهر ذلك خــالل مباراة الميرنغي 
األخيــرة فــي الليجا أمــام فاليكانــو، فرغم 
االنتصار الكاســح بخماســية وعــدم اهتزاز 
شــباك لوبيز إال أن الجماهيــر الملكية صبت 
جــام غضبها على الحــارس لوبيــز، بدعوى 
تحميلــه مســئولية الهزيمة أمام برشــلونة 
واشــبيلية. كمــا طالــت صفارات اســتهجان 

جماهيــر الملكي، نجمها البرتغالــي رونالدو 
ألنه تعامــل بأنانية مع زميله الشــاب ألفارو 
موراتا عندما رفض تمريــر إحدى الكرات له 
رغم أن الالعب الشاب كان في موقف أفضل 

للتسجيل.
تأتــي هذه التطورات، فــي وقت أظهرت فيه 
إحصائية أن شــباك الريال اهتزت خالل هذا 
الموســم ب32 هدفا بعد مرور 31 جولة من 
عمــر الليجا، وهــو العدد األكبر الــذي يتلقاه 

مرمى الفريق الملكي منذ 10 سنوات.
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والثاني والعشرون هذا الموسم، فرفع رصيده إلى (71 نقطة) مّكنته من انتزاع الصدارة 

أمام تشيلسي الذي أصبح ثانيًا (69 نقطة). علمًا بأن ليفربول سيستضيف مانشستر سيتي 
والثاني والعشرون هذا الموسم، فرفع رصيده إلى (71 نقطة) مّكنته من انتزاع الصدارة 

أمام تشيلسي الذي أصبح ثانيًا (69 نقطة). علمًا بأن ليفربول سيستضيف مانشستر سيتي 
والثاني والعشرون هذا الموسم، فرفع رصيده إلى (71 نقطة) مّكنته من انتزاع الصدارة 

وتشيلسي على ملعب أنفيلد في المرحلتين 34 و36 في 13 و27 نيسان/أبريل المقبل. أمام تشيلسي الذي أصبح ثانيًا (69 نقطة). علمًا بأن ليفربول سيستضيف مانشستر سيتي �����������

وتشيلسي على ملعب أنفيلد في المرحلتين 34 و36 في 13 و27 نيسان/أبريل المقبل.
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الغائبين عــن مونديال البرازيــل الذي ينطلق في 
شهر يونيو المقبل، بعدما تأكد غيابه عن المالعب 
لمدة ســبعة أشــهر بعد إجرائه عملية جراحية في 
الرباط الصليبي في أوغســبورغ األلمانية، بحسب 
ما أكد النــادي الكاتالونــي. وكان فالديس تعرض 
لإلصابة خالل مباراة فريقه ضد سلتا فيغو األسبوع 

الماضي.
من جهة أخرى، منح الجــراح البرتغالي الذي أجرى 
جراحة الرباط الصليبي للمهاجم الكولومبي فالكاو 
الضــوء األخضر للنمر، للمشــاركة فــي التدريبات 
أواخــر شــهر مايو المقبــل، مما يعــزز فرصته في 

المشاركة بالمونديال.
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عندمــا يلتقي روما مع بارما 
الليلــة فــي مبــاراة مؤجلــة 
للــدوري  ال22  المرحلــة  مــن 
اإليطالــي لكرة القــدم، ال يفكر 
ذئــاب روما ســوى بتحقيق فوز، 
لتجديــد اآلمال بالمنافســة على 
اللقب، خاصة بعد أن أهدى نابولي 
رفــاق توتــي، فوزًا علــى يوفنتوس 
اللقب، خاصة بعد أن أهدى نابولي 
رفــاق توتــي، فوزًا علــى يوفنتوس 
اللقب، خاصة بعد أن أهدى نابولي 

بهدفين نظيفيــن في المرحلة 31 من 

الكالتشيو. ومن شأن تحقيق روما الفوز الكالتشيو. ومن شأن تحقيق روما الفوز الكالتشيو. ومن شأن تحقيق روما الفوز 
على بارما هذا المســاء تقليص الفارق على بارما هذا المســاء تقليص الفارق على بارما هذا المســاء تقليص الفارق 
مع السيدة العجوز إلى 8 نقاط قبل سبع مع السيدة العجوز إلى 8 نقاط قبل سبع مع السيدة العجوز إلى 8 نقاط قبل سبع 
جــوالت على نهاية المســابقة. علمًا أن جــوالت على نهاية المســابقة. علمًا أن  أن 
مع السيدة العجوز إلى 8 نقاط قبل سبع 
جــوالت على نهاية المســابقة. علمًا أن 
مع السيدة العجوز إلى 8 نقاط قبل سبع مع السيدة العجوز إلى 8 نقاط قبل سبع 
جــوالت على نهاية المســابقة. علمًا أن 
مع السيدة العجوز إلى 8 نقاط قبل سبع مع السيدة العجوز إلى 8 نقاط قبل سبع 
جــوالت على نهاية المســابقة. علمًا أن 
مع السيدة العجوز إلى 8 نقاط قبل سبع 

خســارة يوفي أمام نابولي تعد الثانية خســارة يوفي أمام نابولي تعد الثانية خســارة يوفي أمام نابولي تعد الثانية 
ألبناء المدرب كونتي هذا الموسم بعد ألبناء المدرب كونتي هذا الموسم بعد ألبناء المدرب كونتي هذا الموسم بعد 
األولى أمــام مضيفــه فيورنتينا (2-4) األولى أمــام مضيفــه فيورنتينا (2-4) األولى أمــام مضيفــه فيورنتينا (4-2) 
في المرحلة الثامنة، كما أنها تعد األول في المرحلة الثامنة، كما أنها تعد األول في المرحلة الثامنة، كما أنها تعد األول 

للمتصدر في عام 2014.
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تــردد فــي وســائل إعــالم بريطانية، 
أن المديــر الفني لتشلســي، البرتغالي 
جوزيــه مورينيــو، يجهــز لمذبحــة في 
صفوف فريقه، مستندين إلى تصريحات 
المدرب التي أكد فيها رغبته في التخلص 
مــن بعض العبيــه في الموســم المقبل، 
ألنهم يفتقدون الشــخصية الالزمة للعب. 
وعلى الفور تكهنت “ديلي ميل”، بأن يكون 

الثالثــي الهجومي: إيتو وتوريــس وديمبا با، في الثالثــي الهجومي: إيتو وتوريــس وديمبا با، في الثالثــي الهجومي: إيتو وتوريــس وديمبا با، في الثالثــي الهجومي: إيتو وتوريــس وديمبا با، في الثالثــي الهجومي: إيتو وتوريــس وديمبا با، في 
مقدمة المغادرين لقلعة البلوز. وبحسب الصحيفة، مقدمة المغادرين لقلعة البلوز. وبحسب الصحيفة، مقدمة المغادرين لقلعة البلوز. وبحسب الصحيفة، مقدمة المغادرين لقلعة البلوز. وبحسب الصحيفة، مقدمة المغادرين لقلعة البلوز. وبحسب الصحيفة، 
من المنتظر أيضا اإلطاحة  بأربعة العبين آخرين من المنتظر أيضا اإلطاحة  بأربعة العبين آخرين من المنتظر أيضا اإلطاحة  بأربعة العبين آخرين من المنتظر أيضا اإلطاحة  بأربعة العبين آخرين من المنتظر أيضا اإلطاحة  بأربعة العبين آخرين 
هــم: لوكاكا الذي ســيعود إليفرتــون والنيجيري هــم: لوكاكا الذي ســيعود إليفرتــون والنيجيري هــم: لوكاكا الذي ســيعود إليفرتــون والنيجيري هــم: لوكاكا الذي ســيعود إليفرتــون والنيجيري هــم: لوكاكا الذي ســيعود إليفرتــون والنيجيري 
جون أوبي ميكيل، واشــلي كول والبرازيلي دافيد جون أوبي ميكيل، واشــلي كول والبرازيلي دافيد جون أوبي ميكيل، واشــلي كول والبرازيلي دافيد جون أوبي ميكيل، واشــلي كول والبرازيلي دافيد جون أوبي ميكيل، واشــلي كول والبرازيلي دافيد 
لويز. وفي المقابل، أعلن مورينيو عن هدفه األول لويز. وفي المقابل، أعلن مورينيو عن هدفه األول لويز. وفي المقابل، أعلن مورينيو عن هدفه األول لويز. وفي المقابل، أعلن مورينيو عن هدفه األول لويز. وفي المقابل، أعلن مورينيو عن هدفه األول 
الموسم المقبل، وســيكون دييجو كوستا مهاجم الموسم المقبل، وســيكون دييجو كوستا مهاجم الموسم المقبل، وســيكون دييجو كوستا مهاجم الموسم المقبل، وســيكون دييجو كوستا مهاجم الموسم المقبل، وســيكون دييجو كوستا مهاجم 

أتليتكو مدريد اإلسباني.أتليتكو مدريد اإلسباني.
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إعالن


