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أخبار×أخبار

راية وصّفارة

محمد الشيخ خليل
حكم دولي

ثورة تكنولوجيا خط 
المرمى في المونديال 

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

سليمان حسن الديراوي

الرياضية- منتصر سليم
القت بطولة الكرة الشاطئية التي أطلقها االتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم ألول مرة في قطاع غزة، استحسان وتشجيع عدد 

كبير من الجماهير والكادر الرياضي خاصة الشباب، وتقام 
البطولة التي انطلقت يوم االثنين 20 الجاري، على ملعب 

الجامعة اإلسالمية بمدينة غزة، بمشاركة ثماني فرق مختلفة 
من محافظات قطاع غزة الخمس، إضافة إلى فريقي الجامعة 

اإلسالمية والشرطة.
وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين، ضمت المجموعة 

األولى منتخبات رفح وشرق غزة ومحافظة الشمال والجامعة 
اإلسالمية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات خان يونس 

وغرب غزة والوسطى والشرطة.
وتعتبر هذه البطولة بمثابة فرصة كبيرة أمام عماد هاشم 
المدير الفني للمنتخب الوطني للشاطئية الختيار العناصر 

المناسبة للمشاركة في البطولة العربية الثالثة التي ستقام 
في منتصف مايو القادم في شرم الشيخ المصرية.
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بطولة غرب آسيا
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غزة- الرياضية

تعــرض المنتخب النســوي الفلســطيني إلى 
هزيمة قاســية أمــام نظيره األردني بعشــرة 
أهــداف نظيفة فــي بطولــة غرب آســيا التي 

أقيمت في المملكة األردنية.
ورغم الهزيمة الكبيرة إال أن المنتخب النســوي 
استطاع الحصول على وصافة البطولة بفضل 
فوزه على منتخبي قطر والبحرين بذات النتيجة 

والتي كانت قوامها أربعة أهداف.

وحصــد المنتخــب النســوي األردنــي كامــل 
نقــاط مبارياتــه الثــالث وجمــع "9" نقاط من 
ثالثــة انتصارات على كل مــن البحرين وقطر 
وفلسطين واحتل المنتخب الفلسطيني المركز 
الثاني برصيد "6" نقاط وبذلك استعاد المنتخب 

األردني اللقب للمرة الثالثة.

الرهبة
وحــول الهزيمة الكبيرة قالت ســامية شــعبان 
رئيســة نادي شابات العاصمة لـ "الرياضية" إن 

"المنتخب األردني أقوى مــن منتخبنا بمراحل 
كثيــرة، إال أنــه وبعد فوز المنتخــب على قطر 
والبحريــن اعتقدنــا أنــه يمكن أن يقــدم أداءا 
أفضل وأن تزول الرهبة لتحقيق نتيجة جيدة".

وأضافت "ربما أثر اإلرهاق والتعب ولم تسعفهم 
اللياقة البدنية لخوض ثالث مباريات في وقت 
قصير، إضافة إلى وجود جهاز فني جديد بقيادة 
ناصر دحبور، والذي استلم المنتخب قبل فترة 

قصيرة خلفا للمدرب السابق هاني أبو الليل".

يبحث االتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا “ من خالل اجتماعات مجلسه 
التشــريعي “ البورد “ القضاء على الجــدل المثير في حاالت تخطي 
الكرة خط المرمى والتي تحرم الفرق من أهداف محققة،  وأشهرها 
تلك الحالة التي حدثت فــي مونديال جنوب أفريقيا الماضي خالل 
مبــاراة إنجلترا وألمانيا حينما ُحرم االنجليز من هدف محّقق،  لذلك 
تلك الحالة التي حدثت فــي مونديال جنوب أفريقيا الماضي خالل 
مبــاراة إنجلترا وألمانيا حينما ُحرم االنجليز من هدف محّقق،  لذلك 
تلك الحالة التي حدثت فــي مونديال جنوب أفريقيا الماضي خالل 

تتبنى “الفيفا “ فكرة  إدخال التقنية الحديثة  ألول مرة في نهائيات 
كاس العالــم المقامة في البرازيل، لتكون داعمة لحكام كرة القدم 
 ( Goal Control GmbH) بعــد تم التأكيــد واإلعالن  ســابقا عــن

كمزود رسمي للبطولة في مجال تكنولوجيا خط المرمى.
وســيتم اســتخدام هــذا النظــام (Goal Control ) فــي كل ملعب 
رئيســي مــن المالعب الـــ “ 12 “، وتمت العديد مــن التجارب على 
هــذا النظام الجديد وتحديد مــدي دقته حيث اثبت نجاحه، وقد تم 
تجهيز ( 14 ) كاميرا عالية الســرعة فــي جميع زوايا وأنحاء الملعب 
مــع التركيز علــى (7 ) كاميرات خلف المرمى وأخــري أمامه إليجاد 
زاويــة (360) درجة، وفي كل جوانب الملعب  اللتقاط الصور لوضع 
الكرة باستمرار وتلقائي وفق نظام (3d)، ليتم التأكيد على تسجيل 
الهــدف من عــدة زوايا في غضــون ثانية واحدة من خالل ســاعات 
يرتديها حكم المبــاراة ، وتمت التجربة خالل كاس القارات االخيرة  
ونجحــت في رصــد تســجيل (68 ) هدفا، وخضع حــكام المباريات 
للتدريب الجيد ليعرفوا كيفية استخدامه، وبناء عليه يتخذون القرار 

النهائي الستخدامه.
وتهدف تقنية GLT، التي تم تزويد جميع المالعب التي تجري عليها 
المباريات إلى عدم  الوقوع في أخطاء من جانب الحكام في احتساب 
أو عدم احتســاب األهداف، التي أثارت كثيرًا من الجدل في عدد من 
المباريات إلى عدم  الوقوع في أخطاء من جانب الحكام في احتساب 
أو عدم احتســاب األهداف، التي أثارت كثيرًا من الجدل في عدد من 
المباريات إلى عدم  الوقوع في أخطاء من جانب الحكام في احتساب 

البطوالت السابقة، فبعد تبنيها من طرف الفيفا ستكون هذه التقنية 
آداه تساعد الحكام في التأكيد على تخطي الكرة لخط المرمى من 
عدمه ويعود القرار االخيــر للحكم وبذلك لن تغير التكنولوجيا من 

سرعة أو قيمة أو روح المباراة .
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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  الدوريات األوروبية  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

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

الدوري االسباني

41 32 ماالجا 1 خيتافي
35 ريال مدريد أوساسونا 79 2
85 3 فالنسيا أتلتيكو مدريد 45
59 62 إشبيلية أتلتيك بيلباو 4
81 52 برشلونة 5 فياريال

الدوري اإلنجليزي

69 49 إيفرتون 6 ساوثهامتون
32 57 7 مانشستر يونايتد نوريتش سيتي
30 كارديف سيتي 29 8 سندرالند
75 تشلسي 80 ليفربول 9
74 43 كريستال باالس مانشستر سيتي 10

الدوري اإليطالي
51 82 ميالن وماروماروما 11
58 28 فيورنتينا  بولونيا 12
68 56 نابولي  انتر ميالن 13
39 49 أودينيزي  تورينو 14
49 25 التسيو ليفورنو 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

كم مرة حصل فريق بايرن ميونيخ على دوري أبطال أوروبا؟���������������

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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1.   سامر محمد وهبة - 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. 

2.   بدر شكر - الوسطى
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تتقدم أسرة تحرير صحيفة الرياضية بأحر التهاني إلى
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بمناسبة زفاف نجله “وسام”

متمنين له حياة سعيدة

غزة- الرياضية
اســتطاع نادي الجزيرة من غزة تحطيم 
الرقم القياســي العالمي ويدخل رسميا 
موسوعة جينيس لألرقام القياسية من 
خالل تنظيمه لسباق رياضي  بالتنسيق 
مع IF Charity “  البريطانية، حيث اجتاز 
الســباق 2400 متســابق على مدار 12 
ســاعة دون توقف وبذلــك  يكون نادي 
الجزيرة قد حطم الرقم السابق في كل 
من بريطانيا وأمريكا وايرلندا والذي لم 

�������������������
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يتجاوز ألفي مشارك.
وقــال علي النزلي رئيــس مجلس إدارة 
النادي إن دخول ناديه رســميا موسوعة 
جينيــس يعد انجازا كبيــرا ليس للنادي  
أو لغــزة فقــط  بــل لكافة أبناء شــعبنا 
الفلســطيني الــذي يفخر بهــذا االنجاز 
العالمي رغم كل الظروف التي يتعرض 
لهــا مــن مضايقــات واعتــداءات مــن 
االحتالل االســرائيلي إال أن شعبنا قادر 

على مواجهة كل هذه التحديات.

���������������������������������������������
أبو القمصان: الفريق بحاجة إلى خبرته

الرياضية- حسين الهندي
أكــد خالــد العرقــان نجــم فريــق الجمعيــة 
اإلســالمية لكــرة الطائــرة أن قــرار اعتزاله 
وتوقفــه عن لعب الطائرة بشــكل نهائي جاء 

بسبب الظروف الصحية التي يمر بها. 
وقال العرقــان لـ”الرياضية”: “يجب على إدارة 
النادي أن تراعي ظروفي الصحية التي أعاني 
منها منــذ فترة طويلة، خاصة وأن لديها علم 

بها”. 
وأضــاف العرقــان: “لــم أقدم طلــب اعتزالي 
إلدارة النــادي إال وأنا واثق بأنني تركت فريقا 
قادرا علــى إحــراز البطوالت، وكلــي أمل أن 
يحــرز النادي المزيد من االنجــازات واأللقاب، 
وأن يمثل فلســطين فــي المحافــل العربية 

والدولية”. 
مــن جهته قــال مــدرب الجمعيــة خالــد أبو 

القصمــان بأن طلــب اعتــزال العرقــان كان 
مفاجئــا له، مضيفا “لم يخبرنــا الكابتن خالد 
بهذا القــرار من قبل، إال أننــي واثق بقدراته 
وأنه قادر على تقديم المزيد للفريق، كما أنه 
لــه دور كبير في تحفيــز الالعبين على األداء 

المتميز في دوريات الطائرة”. 
وتابــع “أرجــو مــن إدارة النــادي أال يوافقــوا 
على قرار االعتــزال، وعليهم النظر في طلب 
االعتزال مــرة أخرى، لما للكابتن العرقان من 
دور فعال في مواجهات الفريق، حيث يعطيهم 
الخبــرات والقــدرات التي اكتســبها من خالل 

مشاركاته المتعددة”. 
وكان مجلس إدارة نادي الجمعية اإلســالمية 
قــد أعلن رفضه طلب االعتزال الذي تقدم به 
العب كرة الطائرة خالد العرقان، مؤكدين أنه 

ما زال يملك الكثير ليقدمه في المالعب.
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سليمان حسن الديراوي

الرياضية- منتصر سليم
القت بطولة الكرة الشاطئية التي أطلقها االتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم ألول مرة في قطاع غزة، استحسان وتشجيع عدد 

كبير من الجماهير والكادر الرياضي خاصة الشباب، وتقام 
البطولة التي انطلقت يوم االثنين 20 الجاري، على ملعب 

الجامعة اإلسالمية بمدينة غزة، بمشاركة ثماني فرق مختلفة 
من محافظات قطاع غزة الخمس، إضافة إلى فريقي الجامعة 

اإلسالمية والشرطة.
وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين، ضمت المجموعة 

األولى منتخبات رفح وشرق غزة ومحافظة الشمال والجامعة 
اإلسالمية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات خان يونس 

وغرب غزة والوسطى والشرطة.
وتعتبر هذه البطولة بمثابة فرصة كبيرة أمام عماد هاشم 
المدير الفني للمنتخب الوطني للشاطئية الختيار العناصر 

المناسبة للمشاركة في البطولة العربية الثالثة التي ستقام 
في منتصف مايو القادم في شرم الشيخ المصرية.
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بطولة غرب آسيا
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غزة- الرياضية

تعــرض المنتخب النســوي الفلســطيني إلى 
هزيمة قاســية أمــام نظيره األردني بعشــرة 
أهــداف نظيفة فــي بطولــة غرب آســيا التي 

أقيمت في المملكة األردنية.
ورغم الهزيمة الكبيرة إال أن المنتخب النســوي 
استطاع الحصول على وصافة البطولة بفضل 
فوزه على منتخبي قطر والبحرين بذات النتيجة 

والتي كانت قوامها أربعة أهداف.

وحصــد المنتخــب النســوي األردنــي كامــل 
نقــاط مبارياتــه الثــالث وجمــع "9" نقاط من 
ثالثــة انتصارات على كل مــن البحرين وقطر 
وفلسطين واحتل المنتخب الفلسطيني المركز 
الثاني برصيد "6" نقاط وبذلك استعاد المنتخب 

األردني اللقب للمرة الثالثة.

الرهبة
وحــول الهزيمة الكبيرة قالت ســامية شــعبان 
رئيســة نادي شابات العاصمة لـ "الرياضية" إن 

"المنتخب األردني أقوى مــن منتخبنا بمراحل 
كثيــرة، إال أنــه وبعد فوز المنتخــب على قطر 
والبحريــن اعتقدنــا أنــه يمكن أن يقــدم أداءا 
أفضل وأن تزول الرهبة لتحقيق نتيجة جيدة".

وأضافت "ربما أثر اإلرهاق والتعب ولم تسعفهم 
اللياقة البدنية لخوض ثالث مباريات في وقت 
قصير، إضافة إلى وجود جهاز فني جديد بقيادة 
ناصر دحبور، والذي استلم المنتخب قبل فترة 

قصيرة خلفا للمدرب السابق هاني أبو الليل".

يبحث االتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا “ من خالل اجتماعات مجلسه 
التشــريعي “ البورد “ القضاء على الجــدل المثير في حاالت تخطي 
الكرة خط المرمى والتي تحرم الفرق من أهداف محققة،  وأشهرها 
تلك الحالة التي حدثت فــي مونديال جنوب أفريقيا الماضي خالل 
مبــاراة إنجلترا وألمانيا حينما ُحرم االنجليز من هدف محّقق،  لذلك 
تلك الحالة التي حدثت فــي مونديال جنوب أفريقيا الماضي خالل 
مبــاراة إنجلترا وألمانيا حينما ُحرم االنجليز من هدف محّقق،  لذلك 
تلك الحالة التي حدثت فــي مونديال جنوب أفريقيا الماضي خالل 

تتبنى “الفيفا “ فكرة  إدخال التقنية الحديثة  ألول مرة في نهائيات 
كاس العالــم المقامة في البرازيل، لتكون داعمة لحكام كرة القدم 
 ( Goal Control GmbH) بعــد تم التأكيــد واإلعالن  ســابقا عــن

كمزود رسمي للبطولة في مجال تكنولوجيا خط المرمى.
وســيتم اســتخدام هــذا النظــام (Goal Control ) فــي كل ملعب 
رئيســي مــن المالعب الـــ “ 12 “، وتمت العديد مــن التجارب على 
هــذا النظام الجديد وتحديد مــدي دقته حيث اثبت نجاحه، وقد تم 
تجهيز ( 14 ) كاميرا عالية الســرعة فــي جميع زوايا وأنحاء الملعب 
مــع التركيز علــى (7 ) كاميرات خلف المرمى وأخــري أمامه إليجاد 
زاويــة (360) درجة، وفي كل جوانب الملعب  اللتقاط الصور لوضع 
الكرة باستمرار وتلقائي وفق نظام (3d)، ليتم التأكيد على تسجيل 
الهــدف من عــدة زوايا في غضــون ثانية واحدة من خالل ســاعات 
يرتديها حكم المبــاراة ، وتمت التجربة خالل كاس القارات االخيرة  
ونجحــت في رصــد تســجيل (68 ) هدفا، وخضع حــكام المباريات 
للتدريب الجيد ليعرفوا كيفية استخدامه، وبناء عليه يتخذون القرار 

النهائي الستخدامه.
وتهدف تقنية GLT، التي تم تزويد جميع المالعب التي تجري عليها 
المباريات إلى عدم  الوقوع في أخطاء من جانب الحكام في احتساب 
أو عدم احتســاب األهداف، التي أثارت كثيرًا من الجدل في عدد من 
المباريات إلى عدم  الوقوع في أخطاء من جانب الحكام في احتساب 
أو عدم احتســاب األهداف، التي أثارت كثيرًا من الجدل في عدد من 
المباريات إلى عدم  الوقوع في أخطاء من جانب الحكام في احتساب 

البطوالت السابقة، فبعد تبنيها من طرف الفيفا ستكون هذه التقنية 
آداه تساعد الحكام في التأكيد على تخطي الكرة لخط المرمى من 
عدمه ويعود القرار االخيــر للحكم وبذلك لن تغير التكنولوجيا من 

سرعة أو قيمة أو روح المباراة .
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أخبار×أخبار

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

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

توقع معنا  نتائج مباريات  الدوريات األوروبية  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

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

الدوري االسباني

41 32 ماالجا 1 خيتافي
35 ريال مدريد أوساسونا 79 2
85 3 فالنسيا أتلتيكو مدريد 45
59 62 إشبيلية أتلتيك بيلباو 4
81 52 برشلونة 5 فياريال

الدوري اإلنجليزي

69 49 إيفرتون 6 ساوثهامتون
32 57 7 مانشستر يونايتد نوريتش سيتي
30 كارديف سيتي 29 8 سندرالند
75 تشلسي 80 ليفربول 9
74 43 كريستال باالس مانشستر سيتي 10

الدوري اإليطالي
51 82 ميالن وماروماروما 11
58 28 فيورنتينا  بولونيا 12
68 56 نابولي  انتر ميالن 13
39 49 أودينيزي  تورينو 14
49 25 التسيو ليفورنو 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

كم مرة حصل فريق بايرن ميونيخ على دوري أبطال أوروبا؟���������������

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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1.   سامر محمد وهبة - 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. 

2.   بدر شكر - الوسطى
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تتقدم أسرة تحرير صحيفة الرياضية بأحر التهاني إلى
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بمناسبة زفاف نجله “وسام”

متمنين له حياة سعيدة

غزة- الرياضية
اســتطاع نادي الجزيرة من غزة تحطيم 
الرقم القياســي العالمي ويدخل رسميا 
موسوعة جينيس لألرقام القياسية من 
خالل تنظيمه لسباق رياضي  بالتنسيق 
مع IF Charity “  البريطانية، حيث اجتاز 
الســباق 2400 متســابق على مدار 12 
ســاعة دون توقف وبذلــك  يكون نادي 
الجزيرة قد حطم الرقم السابق في كل 
من بريطانيا وأمريكا وايرلندا والذي لم 
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يتجاوز ألفي مشارك.
وقــال علي النزلي رئيــس مجلس إدارة 
النادي إن دخول ناديه رســميا موسوعة 
جينيــس يعد انجازا كبيــرا ليس للنادي  
أو لغــزة فقــط  بــل لكافة أبناء شــعبنا 
الفلســطيني الــذي يفخر بهــذا االنجاز 
العالمي رغم كل الظروف التي يتعرض 
لهــا مــن مضايقــات واعتــداءات مــن 
االحتالل االســرائيلي إال أن شعبنا قادر 

على مواجهة كل هذه التحديات.
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أبو القمصان: الفريق بحاجة إلى خبرته

الرياضية- حسين الهندي
أكــد خالــد العرقــان نجــم فريــق الجمعيــة 
اإلســالمية لكــرة الطائــرة أن قــرار اعتزاله 
وتوقفــه عن لعب الطائرة بشــكل نهائي جاء 

بسبب الظروف الصحية التي يمر بها. 
وقال العرقــان لـ”الرياضية”: “يجب على إدارة 
النادي أن تراعي ظروفي الصحية التي أعاني 
منها منــذ فترة طويلة، خاصة وأن لديها علم 

بها”. 
وأضــاف العرقــان: “لــم أقدم طلــب اعتزالي 
إلدارة النــادي إال وأنا واثق بأنني تركت فريقا 
قادرا علــى إحــراز البطوالت، وكلــي أمل أن 
يحــرز النادي المزيد من االنجــازات واأللقاب، 
وأن يمثل فلســطين فــي المحافــل العربية 

والدولية”. 
مــن جهته قــال مــدرب الجمعيــة خالــد أبو 

القصمــان بأن طلــب اعتــزال العرقــان كان 
مفاجئــا له، مضيفا “لم يخبرنــا الكابتن خالد 
بهذا القــرار من قبل، إال أننــي واثق بقدراته 
وأنه قادر على تقديم المزيد للفريق، كما أنه 
لــه دور كبير في تحفيــز الالعبين على األداء 

المتميز في دوريات الطائرة”. 
وتابــع “أرجــو مــن إدارة النــادي أال يوافقــوا 
على قرار االعتــزال، وعليهم النظر في طلب 
االعتزال مــرة أخرى، لما للكابتن العرقان من 
دور فعال في مواجهات الفريق، حيث يعطيهم 
الخبــرات والقــدرات التي اكتســبها من خالل 

مشاركاته المتعددة”. 
وكان مجلس إدارة نادي الجمعية اإلســالمية 
قــد أعلن رفضه طلب االعتزال الذي تقدم به 
العب كرة الطائرة خالد العرقان، مؤكدين أنه 

ما زال يملك الكثير ليقدمه في المالعب.
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العديــد من الفــرق واألكثر حصــوًال على 
البطوالت معها إلى أن نســبة (60 % ) من 
قــدرات العبينا هم من يــؤدون الواجبات 
الملقاة عليهم، والسبب يرجع لعدم ثقافة 
الالعبين وفقدان المهارة والقدرات الفنية، 
وهذا يرجــع إلى ضعــف اللياقــة البدنية 

لمعظم العبي األندية نتيجة الحمل الزائد 
أو قلة الحمل، مما يــؤدي لهبوط حاد في 
مســتوى الالعبين أثناء فتــرات المباراة، 
وعلى اللياقة التخصصية التي تبنى عليها 
المهــارة بصورة جيــدة وبالتالي يفقدهم 
األداء للعب الجماعي واالبتعاد عن التنفيذ 

الرياضية- محمد الشيخ خليل
بدون مجامالت كاذبة.. وبال تدليس.. يعتبر 
الموســم الكروي 2013-2014م هو األسوأ 
علــى صعيــد المســتوى الفني لــألداء منذ 
سنوات طويلة، بغض النظر عن المنافسة 
التي استمرت حتى الرمق األخير من بطولة 

الدوري.. 
َمن ُتبهره األرقام والنتائج بتقارب المسافة 

الدوري.. 
َمن ُتبهره األرقام والنتائج بتقارب المسافة 

الدوري.. 

بيــن معظم أنديــة الدوري علــى الصدارة 
والمزاحمة غير المســبوقة في صراع القمة 
والقاع، عليه النظر بتروي إلى سوء المستوى 
الفنــي غيــر المبرر فــي معظــم مباريات 
الدوري، والتي شــهدت حــاالت تعادل يجب 
أن ُتســجل في موسوعة “جينيس” لألرقام 
الدوري، والتي شــهدت حــاالت تعادل يجب 
أن ُتســجل في موسوعة “جينيس” لألرقام 
الدوري، والتي شــهدت حــاالت تعادل يجب 

القياســية . قــد يعتقــد البعض أن اتســاع 
المنافسة يعكس تصاعد المستوى الفني، 
بل على النقيض تمامًا، فتذبذب مستويات 
المنافسة يعكس تصاعد المستوى الفني، 
بل على النقيض تمامًا، فتذبذب مستويات 
المنافسة يعكس تصاعد المستوى الفني، 

الِفرق المرشحة دومًا للقب دفع إلى تضييق 
فــوارق النقاط على ســلم الترتيب!. فلماذا 
شهد المســتوى الفني لبطولة الدوري هذا 

التراجع المخيف؟

د. المجدالوي: االنتشار األفقي
يقــول الدكتــور أســعد المجــدالوي عميد 

د. المجدالوي: االنتشار األفقي
يقــول الدكتــور أســعد المجــدالوي عميد 

د. المجدالوي: االنتشار األفقي

كليــة التربية الرياضية بجامعة األقصى أن 
تراجع المستوى الفني لمعظم األندية يعود 
ألســباب مختلفــة أهمها ضعف المســتوي 
الفنــي والبدنــي والخططــي والتكتيكــي، 
إضافــة النقطــاع البطــوالت لمــدة أربعة 
ســنوات متتالية، والتي أدت إلى تغير أجيال 

كاملة سواء باالعتزال، أو ترك الكرة نهائيًا، 
مما أفقد األندية الكثير من عناصر الخبرة، 
ناهيك عن زيادة عدد األندية الذي أدى إلى 
توزيع الالعبين أفقيًا، بدًال من تركيزها في 
ناهيك عن زيادة عدد األندية الذي أدى إلى 
توزيع الالعبين أفقيًا، بدًال من تركيزها في 
ناهيك عن زيادة عدد األندية الذي أدى إلى 

أندية قليلة، مما انعكس بالسلب على األداء 
الفني والخططي.

وأوضــح المجــدالوي أن شــح المالعب في 
ظــل الظــروف الصعبــة التي تعانــي منها 
األنديــة فــي قطاع غــزة زاد مــن صعوبة 
توفير البيئة المناســبة للجرعات التدريبية 
المطلوبة والتي تتضمن ارتفاع المنســوب 
البدني بجميع عناصره التي تؤهل الالعبين 
لتقديم أداء جيــد وتخلق نوعا من التفاهم 
فــي تنفيذ الجانب الفني من خطة المدرب، 
رغــم أن معظم المدربين قليلي خبرة، مما 
جعل القدرة االستيعابية لألندية أكبر بكثير 
من عدد المدربين المؤهليــن مما أدى إلى 
تذبذب المســتوي لدى الِفرق الرياضية في 

النواحي البدنية والفنية الخططية.
المســتوي  “تدنــي  المجــدالوي:  وأضــاف 
الثقافي لدي الالعبين حول أهمية (التغذية 
الرياضيــة  للحيــاة  اليومــي  الريجيــم   –
– وااللتــزام – الواجبــات  الفنيــة) في فترة 
اإلعداد مــا قبل بدايــة المنافســة وكذلك 
أثنــاء وبعــد كل مباراة أو جرعــات التدريب 
اليومية مما انعكس سلبًا على الالعب لعدم 
قدرته االستيعابية لالستفادة من التدريبات 

وتقديم الجهد المطلوب منه”.

البلعاوي: الطريقة الدفاعية 
ويؤكــد الكابتن غســان البلعــاوي المحلل 

لــألداء الفني  لمباريات الــدوري العام لكرة 
القدم  بقناة الكتاب أن األســلوب الخططي 
الــذي يعتمــد عليه أغلــب مدربــي األندية 
بشــكل واضح هو طريقة 3-5-2 باختالف 
بعــض المباريــات الهامة والصعبــة، وهذه 
الطريقة لم تتناسب كثيرا مع غياب العنصر 
األساسي عنها “صانع االلعاب” مما أثر سلبًا 
الطريقة لم تتناسب كثيرا مع غياب العنصر 
األساسي عنها “صانع االلعاب” مما أثر سلبًا 
الطريقة لم تتناسب كثيرا مع غياب العنصر 

على بناء الهجمــات، وبالتالي انعكس على 
نســبة التهديف، وخروج غالبيــة المباريات 

بالتعادل االيجابي أو السلبي.
ويتابع البلعاوي أن غالبيــة المدربين كانوا 
يبحثون عن النقطة واللجوء بإتقان للخطط 
الدفاعية بســبب قلة المهارات وعدم وجود 
المهاجم المميــز الذي يســجل من أنصاف 
الفــرص، مشــيرًا إلــى أن عــدم تجانــس 
المهاجم المميــز الذي يســجل من أنصاف 
الفــرص، مشــيرًا إلــى أن عــدم تجانــس 
المهاجم المميــز الذي يســجل من أنصاف 

الالعبين واالبتعاد عن اللعب الجماعي وعدم 
إسناد الهجمات بالشكل الصحيح أضعف من 
التكتيــك الفني، وهذا يرجع لســبب واضح 
في ضعف اللياقة البدنية عند أغلب العبي 
الفرق وخاصة في الشوط الثاني وأحيانا في 
آخر 20 دقيقة مــن المباراة، بدليل أن كثير 
مــن المباريات انتهت فــي الدقائق األخيرة 
من الوقــت األصلــي، مما يــدل على عدم 
اكتمــال الجانب البدني عنــد الالعبين في 
فتــرة اإلعداد ما قبل بدء المســابقة وعدم 
الحفــاظ على مســتوى هذا المنســوب من 

المجهود البدني.

عبد الهادي: عدم التوازن 
وأشــار الكابتن نايف عبد الهــادي المدير 
الفنــي لفريــق أهلي غــزة والــذي تولي 
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كل االحترام لمؤسســة أمواج لرعايتها 
حفــل تكريم أبطال اللعبــات الجماعية 
في مركز رشــاد الشــوا الثقافي: شباب 
رفح واتحاد خانيونس أول وثاني الدوري 
الممتــاز، خدمــات خانيونــس وخدمات 
البريج الصاعدان للممتازة، خدمات رفح 
واتحاد الشجاعية بطل ووصيف مسابقة 
المغــازي وخدمــات  الــكأس، خدمــات 
البريج بطل ووصيف دوري كرة السلة، 
الجمعية اإلسالمية وشباب جباليا بطل 

ووصيف دوري الطائرة.
إن تكريم األبطال أمــر ضروري للفرق 
المتوجة، ألنه اعتــراف بجهود مبذولة، 
ومجبولة بعرق أصحابهــا، الذين أعدوا 
العــدة مــن أجــل أفضــل نهايــة، ولم 
تتوقف طموحاتهــم عند تحقيق أحالم 
صغيرة.. وفي تكريــم األبطال، تعزيز 
لروح المنافســة، والوصــول إلى القمة 
إلثبات الذات، والحفاظ على إرث وتاريخ 
الفريــق الذي ال يعــرف إال لغة االنتصار 

إلسعاد األنصار.
إلدارات  كذلــك،  موصــول  واالحتــرام 
األندية التي تواجدت فرقها على منصة 
االحتفــال، فلوالهــا لمــا كان لفرقهــا 
شأن، وألن صعودها، يظهر الفرق بين 
اإلدارات الواعية التي تخطط للبطولة، 
إال  تفكــر  ال  التــي  النائمــة  واإلدارات 

بمقعدها اإلداري وكفى.
لقد كان الفتًا، تواجد شباب رفح كبطل 

بمقعدها اإلداري وكفى.
لقد كان الفتًا، تواجد شباب رفح كبطل 

بمقعدها اإلداري وكفى.

للدوري الكــروي الممتاز للعــام الثاني 
علــى التوالي، في داللــة على قوة هذا 
الفريق، الذي عاش الصعاب والتحديات، 
ورغم ذلك كنا نســمع دائمًا من أقطاب 
الفريق، الذي عاش الصعاب والتحديات، 
ورغم ذلك كنا نســمع دائمًا من أقطاب 
الفريق، الذي عاش الصعاب والتحديات، 

مقربة من النادي، بأن اللقب محســوم 
لزعيمهــا، فــال داعي للخــوف أو القلق. 
كذلــك فإن تواجــد خدمات رفــح، بعد 
ســنوات عجــاف غابت فيهــا البطوالت 
وكثــرت فيهــا األزمــات، يؤكــد معدن 
هــذا الفريق الذي كانت لــه الريادة في 

بطوالت البداية.
وال يمكن أن ننسى الجمعية اإلسالمية، 
كبير الطائرة الفلسطينية، فهذا الفريق 
الــذي يحافظ علــى زعامته للموســم 
التاســع على التوالي، ليــس من فراغ، 
وإنما نتاج عمل دؤوب، واستقرار إداري 
وفني قاد إلى هــذه النجاحات الباهرة، 
وهو بحــق، أفضــل نمــوذج للباحثين 
عن الوصــول إلى القمــة ومعانقة تاج 

البطولة.
وليس غريبــًا أن يتربع خدمات المغازي 
على عرش السلة، فللفريق باع طويل 
في هــذه اللعبة وهو من يعطيها نكهة 
خاصة مع جــاره خدمــات البريج، الذي 
يســتحق وقفــة خاصة من بيــن جميع 
المكرمين، ألنه اعتلى منصة االحتفال 
مرتين، فبخــالف حلوله ثانيًا في دوري 
الســلة، صعــد فريقــه الكــروي األول 
إلــى دوري الدرجة الممتــازة، ونظن أن 
هذين اإلنجازين لم يتحققا لوال حماس 
العبيــه وإخــالص جماهيــره الوفيــة، 
وفــوق ذلك عمــل إداري متكامل يتابع 
أهــم األلعاب، رغم ما يتطلبه الفريقان 
الكروي والســلوي، من إمكانيات نجحت 
إدارة النادي في توفيرها، لتحصد الزرع 

الوفير.
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الخططــي، واللجوء للعــب الفردي، هذا 
يؤثر ســلبًا على مواصلة بذل المجهود 
الخططــي، واللجوء للعــب الفردي، هذا 
يؤثر ســلبًا على مواصلة بذل المجهود 
الخططــي، واللجوء للعــب الفردي، هذا 

البدنــي وبالتالــي نجد أن نســبة الخطأ 
كبيرة جدا في التمرير بين الالعبين.

وأكــد عبد الهــادي أن الالعبين يتقنون 
بحرفيــة تامــة اللعــب المبنــي علــى 

الخطط الدفاعية أكثر منه على الخطط 
الهجومية، ويرجع السبب لقلة المواهب، 
والمهارة، والالعب الهداف، ولكن المدرب 
الواعــي والذي لديــه اإلمكانيــة لقراءة 
اللعب يدرك ما هو المطلوب من المباراة 
وما الذي يمكن تحقيقه وكيفية التوازن 

ما بين الخطط الدفاعية والهجومية.

السويركي: اإلعالم الرياضي 
واعتبر “نعيم السويركي” المدير الفني 
لفريــق اتحــاد الشــجاعية أن الســبب 
الرئيسي في ابتعاد الالعبين عن أدائهم 
داخــل الملعــب هــو اإلعــالم الرياضي 
الذي أثر كثيرًا في نفوســهم مما سبب 
داخــل الملعــب هــو اإلعــالم الرياضي 
الذي أثر كثيرًا في نفوســهم مما سبب 
داخــل الملعــب هــو اإلعــالم الرياضي 

لهم الضغــط العصبي والقلــق والتوتر 
قبل المنافسة، باإلضافة  للتعب الناتج 
عن الســهر من خــالل متابعــة المواقع 
الرياضيــة مما انعكس ســلبًا على عدم 
عن الســهر من خــالل متابعــة المواقع 
الرياضيــة مما انعكس ســلبًا على عدم 
عن الســهر من خــالل متابعــة المواقع 

القــدرة على مواصلة المجهــود البدني 
خــالل التدريبات، وعــدم مواصلة األداء 
أثناء فترات المباراة، فيظهر التعب ويقل 
المجهــود ويبعــد الالعبين عــن تنفيذ 

الخطة واألداء التكتيكي.
واتفق السويركي مع البلعاوي بأن عدم 
وجود الالعب الهداف في مالعبنا أثر على 
سوء النتائج وخروج المباريات بالتعادل 
الســلبي وإهدار الفرص، باإلضافة إلى 
أن سوء أرضيات المالعب أفقد الالعبين 

التمرير الصحيح وعدم بناء الهجمات.

الحولي: العبو الخبرة
بدوره قال “جمال الحولي” المدير الفني 
لنادي شــباب رفح أن الغالبية العظمي 
للِفرق بأنديتنا تلعب بطريقة (2-5-3) 
والالعبــون ال ينفــذون المطلوب منهم 
وخاصة في الشوط الثاني نتيجة ضعف 
المنسوب البدني باإلضافة لعدم وجود 
الالعــب المهاجــم الــذي يجيــد اللعب 

تحــت رؤوس الحربــة، مشــيرًا إلــى أن 
اللياقــة البدنية كانــت غائبة عن جميع 
األنديــة خــالل بطولة الــدوري وخاصة 
فــي النصف األول من المســابقة، لعدم 
أخــذ الراحــة الكافية وتالحم المواســم 
الرياضيــة وقصر فترة اإلعــداد البدني 
العام والخاص. وتحدث الكابتن الحولي 
عــن كيفيــة معالجــة نقــص المجهود 
البدني بأنه باالتفاق مع جهازه المعاون 
الفني واإلداري خاض معسكر في الفترة 
االنتقاليــة بيــن النصــف األول والثاني  
لرفع المنســوب البدني وزيــادة اللياقة 
التخصصية لكل العــب وخاصة تأهيل 
المصابين، فكان التدريب صباحًا ومساًء، 
ممــا أثر بشــكل ملحــوظ علــى ارتفاع 
المستوى الفني والبدني وتنفيذ الخطة 
بالشــكل الجيد واالتــزان بيــن الجانب 
الخططي والفني وساعد الالعبين على 

األداء الجماعي.
وشــدد الحولي على أن أهم أسباب سوء 
األداء والنتائج هو غياب الالعب الهداف 
عن المالعب عامة والقليل من الموجود 
أصحاب خبرة قليلة في مداعبة الشباك 
فالكثيــر، من الفرق تعتمــد على العب 
معيــن في التهديــف دون االعتماد على 

باقي الخطوط. 
وختــم الحولــي حديثــه بأن اســتقاالت 
المدربين أضرت كثيــرًا بالفرق، وأثرت 
وختــم الحولــي حديثــه بأن اســتقاالت 
المدربين أضرت كثيــرًا بالفرق، وأثرت 
وختــم الحولــي حديثــه بأن اســتقاالت 

على المستوى العام، فثبات المدربين له 
أهمية كبيرة في نفوس الالعبين وثبات 

التشكيل الدائم للفريق.
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العديــد من الفــرق واألكثر حصــوًال على 
البطوالت معها إلى أن نســبة (60 % ) من 
قــدرات العبينا هم من يــؤدون الواجبات 
الملقاة عليهم، والسبب يرجع لعدم ثقافة 
الالعبين وفقدان المهارة والقدرات الفنية، 
وهذا يرجــع إلى ضعــف اللياقــة البدنية 

لمعظم العبي األندية نتيجة الحمل الزائد 
أو قلة الحمل، مما يــؤدي لهبوط حاد في 
مســتوى الالعبين أثناء فتــرات المباراة، 
وعلى اللياقة التخصصية التي تبنى عليها 
المهــارة بصورة جيــدة وبالتالي يفقدهم 
األداء للعب الجماعي واالبتعاد عن التنفيذ 

الرياضية- محمد الشيخ خليل
بدون مجامالت كاذبة.. وبال تدليس.. يعتبر 
الموســم الكروي 2013-2014م هو األسوأ 
علــى صعيــد المســتوى الفني لــألداء منذ 
سنوات طويلة، بغض النظر عن المنافسة 
التي استمرت حتى الرمق األخير من بطولة 

الدوري.. 
َمن ُتبهره األرقام والنتائج بتقارب المسافة 

الدوري.. 
َمن ُتبهره األرقام والنتائج بتقارب المسافة 

الدوري.. 

بيــن معظم أنديــة الدوري علــى الصدارة 
والمزاحمة غير المســبوقة في صراع القمة 
والقاع، عليه النظر بتروي إلى سوء المستوى 
الفنــي غيــر المبرر فــي معظــم مباريات 
الدوري، والتي شــهدت حــاالت تعادل يجب 
أن ُتســجل في موسوعة “جينيس” لألرقام 
الدوري، والتي شــهدت حــاالت تعادل يجب 
أن ُتســجل في موسوعة “جينيس” لألرقام 
الدوري، والتي شــهدت حــاالت تعادل يجب 

القياســية . قــد يعتقــد البعض أن اتســاع 
المنافسة يعكس تصاعد المستوى الفني، 
بل على النقيض تمامًا، فتذبذب مستويات 
المنافسة يعكس تصاعد المستوى الفني، 
بل على النقيض تمامًا، فتذبذب مستويات 
المنافسة يعكس تصاعد المستوى الفني، 

الِفرق المرشحة دومًا للقب دفع إلى تضييق 
فــوارق النقاط على ســلم الترتيب!. فلماذا 
شهد المســتوى الفني لبطولة الدوري هذا 

التراجع المخيف؟

د. المجدالوي: االنتشار األفقي
يقــول الدكتــور أســعد المجــدالوي عميد 

د. المجدالوي: االنتشار األفقي
يقــول الدكتــور أســعد المجــدالوي عميد 

د. المجدالوي: االنتشار األفقي

كليــة التربية الرياضية بجامعة األقصى أن 
تراجع المستوى الفني لمعظم األندية يعود 
ألســباب مختلفــة أهمها ضعف المســتوي 
الفنــي والبدنــي والخططــي والتكتيكــي، 
إضافــة النقطــاع البطــوالت لمــدة أربعة 
ســنوات متتالية، والتي أدت إلى تغير أجيال 

كاملة سواء باالعتزال، أو ترك الكرة نهائيًا، 
مما أفقد األندية الكثير من عناصر الخبرة، 
ناهيك عن زيادة عدد األندية الذي أدى إلى 
توزيع الالعبين أفقيًا، بدًال من تركيزها في 
ناهيك عن زيادة عدد األندية الذي أدى إلى 
توزيع الالعبين أفقيًا، بدًال من تركيزها في 
ناهيك عن زيادة عدد األندية الذي أدى إلى 

أندية قليلة، مما انعكس بالسلب على األداء 
الفني والخططي.

وأوضــح المجــدالوي أن شــح المالعب في 
ظــل الظــروف الصعبــة التي تعانــي منها 
األنديــة فــي قطاع غــزة زاد مــن صعوبة 
توفير البيئة المناســبة للجرعات التدريبية 
المطلوبة والتي تتضمن ارتفاع المنســوب 
البدني بجميع عناصره التي تؤهل الالعبين 
لتقديم أداء جيــد وتخلق نوعا من التفاهم 
فــي تنفيذ الجانب الفني من خطة المدرب، 
رغــم أن معظم المدربين قليلي خبرة، مما 
جعل القدرة االستيعابية لألندية أكبر بكثير 
من عدد المدربين المؤهليــن مما أدى إلى 
تذبذب المســتوي لدى الِفرق الرياضية في 

النواحي البدنية والفنية الخططية.
المســتوي  “تدنــي  المجــدالوي:  وأضــاف 
الثقافي لدي الالعبين حول أهمية (التغذية 
الرياضيــة  للحيــاة  اليومــي  الريجيــم   –
– وااللتــزام – الواجبــات  الفنيــة) في فترة 
اإلعداد مــا قبل بدايــة المنافســة وكذلك 
أثنــاء وبعــد كل مباراة أو جرعــات التدريب 
اليومية مما انعكس سلبًا على الالعب لعدم 
قدرته االستيعابية لالستفادة من التدريبات 

وتقديم الجهد المطلوب منه”.

البلعاوي: الطريقة الدفاعية 
ويؤكــد الكابتن غســان البلعــاوي المحلل 

لــألداء الفني  لمباريات الــدوري العام لكرة 
القدم  بقناة الكتاب أن األســلوب الخططي 
الــذي يعتمــد عليه أغلــب مدربــي األندية 
بشــكل واضح هو طريقة 3-5-2 باختالف 
بعــض المباريــات الهامة والصعبــة، وهذه 
الطريقة لم تتناسب كثيرا مع غياب العنصر 
األساسي عنها “صانع االلعاب” مما أثر سلبًا 
الطريقة لم تتناسب كثيرا مع غياب العنصر 
األساسي عنها “صانع االلعاب” مما أثر سلبًا 
الطريقة لم تتناسب كثيرا مع غياب العنصر 

على بناء الهجمــات، وبالتالي انعكس على 
نســبة التهديف، وخروج غالبيــة المباريات 

بالتعادل االيجابي أو السلبي.
ويتابع البلعاوي أن غالبيــة المدربين كانوا 
يبحثون عن النقطة واللجوء بإتقان للخطط 
الدفاعية بســبب قلة المهارات وعدم وجود 
المهاجم المميــز الذي يســجل من أنصاف 
الفــرص، مشــيرًا إلــى أن عــدم تجانــس 
المهاجم المميــز الذي يســجل من أنصاف 
الفــرص، مشــيرًا إلــى أن عــدم تجانــس 
المهاجم المميــز الذي يســجل من أنصاف 

الالعبين واالبتعاد عن اللعب الجماعي وعدم 
إسناد الهجمات بالشكل الصحيح أضعف من 
التكتيــك الفني، وهذا يرجع لســبب واضح 
في ضعف اللياقة البدنية عند أغلب العبي 
الفرق وخاصة في الشوط الثاني وأحيانا في 
آخر 20 دقيقة مــن المباراة، بدليل أن كثير 
مــن المباريات انتهت فــي الدقائق األخيرة 
من الوقــت األصلــي، مما يــدل على عدم 
اكتمــال الجانب البدني عنــد الالعبين في 
فتــرة اإلعداد ما قبل بدء المســابقة وعدم 
الحفــاظ على مســتوى هذا المنســوب من 

المجهود البدني.

عبد الهادي: عدم التوازن 
وأشــار الكابتن نايف عبد الهــادي المدير 
الفنــي لفريــق أهلي غــزة والــذي تولي 
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كل االحترام لمؤسســة أمواج لرعايتها 
حفــل تكريم أبطال اللعبــات الجماعية 
في مركز رشــاد الشــوا الثقافي: شباب 
رفح واتحاد خانيونس أول وثاني الدوري 
الممتــاز، خدمــات خانيونــس وخدمات 
البريج الصاعدان للممتازة، خدمات رفح 
واتحاد الشجاعية بطل ووصيف مسابقة 
المغــازي وخدمــات  الــكأس، خدمــات 
البريج بطل ووصيف دوري كرة السلة، 
الجمعية اإلسالمية وشباب جباليا بطل 

ووصيف دوري الطائرة.
إن تكريم األبطال أمــر ضروري للفرق 
المتوجة، ألنه اعتــراف بجهود مبذولة، 
ومجبولة بعرق أصحابهــا، الذين أعدوا 
العــدة مــن أجــل أفضــل نهايــة، ولم 
تتوقف طموحاتهــم عند تحقيق أحالم 
صغيرة.. وفي تكريــم األبطال، تعزيز 
لروح المنافســة، والوصــول إلى القمة 
إلثبات الذات، والحفاظ على إرث وتاريخ 
الفريــق الذي ال يعــرف إال لغة االنتصار 

إلسعاد األنصار.
إلدارات  كذلــك،  موصــول  واالحتــرام 
األندية التي تواجدت فرقها على منصة 
االحتفــال، فلوالهــا لمــا كان لفرقهــا 
شأن، وألن صعودها، يظهر الفرق بين 
اإلدارات الواعية التي تخطط للبطولة، 
إال  تفكــر  ال  التــي  النائمــة  واإلدارات 

بمقعدها اإلداري وكفى.
لقد كان الفتًا، تواجد شباب رفح كبطل 

بمقعدها اإلداري وكفى.
لقد كان الفتًا، تواجد شباب رفح كبطل 

بمقعدها اإلداري وكفى.

للدوري الكــروي الممتاز للعــام الثاني 
علــى التوالي، في داللــة على قوة هذا 
الفريق، الذي عاش الصعاب والتحديات، 
ورغم ذلك كنا نســمع دائمًا من أقطاب 
الفريق، الذي عاش الصعاب والتحديات، 
ورغم ذلك كنا نســمع دائمًا من أقطاب 
الفريق، الذي عاش الصعاب والتحديات، 

مقربة من النادي، بأن اللقب محســوم 
لزعيمهــا، فــال داعي للخــوف أو القلق. 
كذلــك فإن تواجــد خدمات رفــح، بعد 
ســنوات عجــاف غابت فيهــا البطوالت 
وكثــرت فيهــا األزمــات، يؤكــد معدن 
هــذا الفريق الذي كانت لــه الريادة في 

بطوالت البداية.
وال يمكن أن ننسى الجمعية اإلسالمية، 
كبير الطائرة الفلسطينية، فهذا الفريق 
الــذي يحافظ علــى زعامته للموســم 
التاســع على التوالي، ليــس من فراغ، 
وإنما نتاج عمل دؤوب، واستقرار إداري 
وفني قاد إلى هــذه النجاحات الباهرة، 
وهو بحــق، أفضــل نمــوذج للباحثين 
عن الوصــول إلى القمــة ومعانقة تاج 

البطولة.
وليس غريبــًا أن يتربع خدمات المغازي 
على عرش السلة، فللفريق باع طويل 
في هــذه اللعبة وهو من يعطيها نكهة 
خاصة مع جــاره خدمــات البريج، الذي 
يســتحق وقفــة خاصة من بيــن جميع 
المكرمين، ألنه اعتلى منصة االحتفال 
مرتين، فبخــالف حلوله ثانيًا في دوري 
الســلة، صعــد فريقــه الكــروي األول 
إلــى دوري الدرجة الممتــازة، ونظن أن 
هذين اإلنجازين لم يتحققا لوال حماس 
العبيــه وإخــالص جماهيــره الوفيــة، 
وفــوق ذلك عمــل إداري متكامل يتابع 
أهــم األلعاب، رغم ما يتطلبه الفريقان 
الكروي والســلوي، من إمكانيات نجحت 
إدارة النادي في توفيرها، لتحصد الزرع 

الوفير.
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الخططــي، واللجوء للعــب الفردي، هذا 
يؤثر ســلبًا على مواصلة بذل المجهود 
الخططــي، واللجوء للعــب الفردي، هذا 
يؤثر ســلبًا على مواصلة بذل المجهود 
الخططــي، واللجوء للعــب الفردي، هذا 

البدنــي وبالتالــي نجد أن نســبة الخطأ 
كبيرة جدا في التمرير بين الالعبين.

وأكــد عبد الهــادي أن الالعبين يتقنون 
بحرفيــة تامــة اللعــب المبنــي علــى 

الخطط الدفاعية أكثر منه على الخطط 
الهجومية، ويرجع السبب لقلة المواهب، 
والمهارة، والالعب الهداف، ولكن المدرب 
الواعــي والذي لديــه اإلمكانيــة لقراءة 
اللعب يدرك ما هو المطلوب من المباراة 
وما الذي يمكن تحقيقه وكيفية التوازن 

ما بين الخطط الدفاعية والهجومية.

السويركي: اإلعالم الرياضي 
واعتبر “نعيم السويركي” المدير الفني 
لفريــق اتحــاد الشــجاعية أن الســبب 
الرئيسي في ابتعاد الالعبين عن أدائهم 
داخــل الملعــب هــو اإلعــالم الرياضي 
الذي أثر كثيرًا في نفوســهم مما سبب 
داخــل الملعــب هــو اإلعــالم الرياضي 
الذي أثر كثيرًا في نفوســهم مما سبب 
داخــل الملعــب هــو اإلعــالم الرياضي 

لهم الضغــط العصبي والقلــق والتوتر 
قبل المنافسة، باإلضافة  للتعب الناتج 
عن الســهر من خــالل متابعــة المواقع 
الرياضيــة مما انعكس ســلبًا على عدم 
عن الســهر من خــالل متابعــة المواقع 
الرياضيــة مما انعكس ســلبًا على عدم 
عن الســهر من خــالل متابعــة المواقع 

القــدرة على مواصلة المجهــود البدني 
خــالل التدريبات، وعــدم مواصلة األداء 
أثناء فترات المباراة، فيظهر التعب ويقل 
المجهــود ويبعــد الالعبين عــن تنفيذ 

الخطة واألداء التكتيكي.
واتفق السويركي مع البلعاوي بأن عدم 
وجود الالعب الهداف في مالعبنا أثر على 
سوء النتائج وخروج المباريات بالتعادل 
الســلبي وإهدار الفرص، باإلضافة إلى 
أن سوء أرضيات المالعب أفقد الالعبين 

التمرير الصحيح وعدم بناء الهجمات.

الحولي: العبو الخبرة
بدوره قال “جمال الحولي” المدير الفني 
لنادي شــباب رفح أن الغالبية العظمي 
للِفرق بأنديتنا تلعب بطريقة (2-5-3) 
والالعبــون ال ينفــذون المطلوب منهم 
وخاصة في الشوط الثاني نتيجة ضعف 
المنسوب البدني باإلضافة لعدم وجود 
الالعــب المهاجــم الــذي يجيــد اللعب 

تحــت رؤوس الحربــة، مشــيرًا إلــى أن 
اللياقــة البدنية كانــت غائبة عن جميع 
األنديــة خــالل بطولة الــدوري وخاصة 
فــي النصف األول من المســابقة، لعدم 
أخــذ الراحــة الكافية وتالحم المواســم 
الرياضيــة وقصر فترة اإلعــداد البدني 
العام والخاص. وتحدث الكابتن الحولي 
عــن كيفيــة معالجــة نقــص المجهود 
البدني بأنه باالتفاق مع جهازه المعاون 
الفني واإلداري خاض معسكر في الفترة 
االنتقاليــة بيــن النصــف األول والثاني  
لرفع المنســوب البدني وزيــادة اللياقة 
التخصصية لكل العــب وخاصة تأهيل 
المصابين، فكان التدريب صباحًا ومساًء، 
ممــا أثر بشــكل ملحــوظ علــى ارتفاع 
المستوى الفني والبدني وتنفيذ الخطة 
بالشــكل الجيد واالتــزان بيــن الجانب 
الخططي والفني وساعد الالعبين على 

األداء الجماعي.
وشــدد الحولي على أن أهم أسباب سوء 
األداء والنتائج هو غياب الالعب الهداف 
عن المالعب عامة والقليل من الموجود 
أصحاب خبرة قليلة في مداعبة الشباك 
فالكثيــر، من الفرق تعتمــد على العب 
معيــن في التهديــف دون االعتماد على 

باقي الخطوط. 
وختــم الحولــي حديثــه بأن اســتقاالت 
المدربين أضرت كثيــرًا بالفرق، وأثرت 
وختــم الحولــي حديثــه بأن اســتقاالت 
المدربين أضرت كثيــرًا بالفرق، وأثرت 
وختــم الحولــي حديثــه بأن اســتقاالت 

على المستوى العام، فثبات المدربين له 
أهمية كبيرة في نفوس الالعبين وثبات 

التشكيل الدائم للفريق.
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زاوية حادة

حسام حرب

أيام قليلة تفصلنا عن مشاركة منتخبنا 
الوطني في بطولة كأس التحدي والتي 
اآلمــال  وكل  المالديــف،  تســتضيفها 
الفلســطينية بأن يحقق منتخبنا المراد 
من هذه البطولة والوصول ألول مرة إلى 

نهائيات آسيا التي ستقام في استراليا.
العمــل مطلــوب والجد مطلــوب ولهذا 
ثقــوا تمامــًا بأن خلفكم كل فلســطين 
ســنؤازركم وســنكون جنبــًا إلــى جنب 
ثقــوا تمامــًا بأن خلفكم كل فلســطين 
ســنؤازركم وســنكون جنبــًا إلــى جنب 
ثقــوا تمامــًا بأن خلفكم كل فلســطين 

معكــم واألمــل معقود عليكــم بإدخال 
الفرحة المسلوبة من شعبنا الفلسطيني 

بالتأهل التاريخي.
ومــن هنا أوجــه نداء إلى الجهــاز الفني 
واإلداري والالعبيــن أنتــم خرجتــم من 
المعانــاة الفلســطينية لترســموا حدود 
خارطــة الدولة الفلســطينية من خالل 
ترســيم قواعــد للقــادم الفلســطيني 
وبالتالي حلمنا بتأهلكم الذي ســيكون 
رســالة لتوحدنــا وتجميــع الوطن على 
قاعدة “كل فلســطين لنا” ولهذا قدموا 
ما عندكم ونحن نثــق بعزيمة األبطال 
وبهمة الفلسطيني الفدائي الذي أذهل 
العالم بصمــوده التاريخي.. واســتراليا 

تناديكم.

بطولة الكرة الشاطئية .. انجاز 
جديد

إن جــاز لــي أن أطلــق على هــذا العام، 
عــام اإلنجازات الرياضية التي اســتطاع 
فيها اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم من 
إطالق العديد من البطــوالت الرياضية 
والتي كان أخرها بطولة الكرة الشاطئية 
التــي تطلــق ألول مرة في قطــاع غزة 
بشــكل خاص وفلسطين بشــكل عام، 
وهــذا األمر جاء بعــد التميز الكبير الذي 
حققه أبطالنا في العديد من المشاركات 

الخارجية.
وبالتالــي األمــل من خــالل إطالق هذه 
البطولة معقود على تقديم نتائج أفضل 
فــي البطــوالت والمشــاركات القادمــة 
وخاصــة بــأن االختيــارات هــذه المــرة 
ســتكون من واقع التمييز في البطولة.. 

مع دعائي بالتوفيق للجميع.

الشيخ خليل.. سنفتقد المتعة
إذا كانــت المتعة تفتقــد باعتزال نجوم 
الرياضة كــرة القدم، فإن المتعة تذهب 
أيضًا باعتزال بعض الحكام لعملهم في 
الرياضة كــرة القدم، فإن المتعة تذهب 
أيضًا باعتزال بعض الحكام لعملهم في 
الرياضة كــرة القدم، فإن المتعة تذهب 

إدارة المباريــات وهنا أتحدث عن “رادار” 
العــرب الحكــم الدولــي محمد الشــيخ 
خليل، الذي اعتــزل التحكيم نهائيًا بعد 
العــرب الحكــم الدولــي محمد الشــيخ 
خليل، الذي اعتــزل التحكيم نهائيًا بعد 
العــرب الحكــم الدولــي محمد الشــيخ 

22 عامًا من الجد والعطاء.
خليل، الذي اعتــزل التحكيم نهائيًا بعد 

22 عامًا من الجد والعطاء.
خليل، الذي اعتــزل التحكيم نهائيًا بعد 

أعرفــه جيــدًا وأعــرف حرصه الشــديد 
بالمحافظــة على لياقتــه البدنية طوال 
األســبوع من خالل االلتزام بالتدريبات، 
هو قاطرة بشــرية ال تتوقف عن العمل 
والمتابعة المســتمرة لــكل ما هو جديد 

في عالم التحكيم.
أملي كبير بأن يتم االســتفادة من هذه 
الثــروة البشــرية وتوظيفهــا بالشــكل 
الصحيح من أجل ضخ دماء على شاكلة 
الشــيخ خليــل لتكــون نــواة التحكيــم 
الفلســطيني فــي البطــوالت المحليــة 

والدولية.

وللحديث بقية طالما في العمر بقية
hoss1983@gmail.com
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الرياضية- مصطفى جبر
تعيــش الكرة الرفحية علــى واقع إنجازات 
الماضــي والحاضــر وتاريخهــا الرياضــي 
الناصــع الملــيء بالبطــوالت، إذ تتغنــي 
المدينــة هذه األيام بفرحة أبنائها أصحاب 
بطوالت الدوري والكأس والتي يحتكرهما 
الشــباب وجــاره الخدمــات كأكثــر الفــرق 
حصوال علــى هاتين البطولتيــن من بين 

البطوالت المحلية منذ انطالقها.
ولم تكــن هــذه اإلنجــازات الكبيــرة على 
مســتوى كرة القدم على مــدار أربع عقود 
متتاليــة وليــدة الصدفــة، بــل كان خلفها 
العديد من األسباب واألسرار التي تتميز بها 
هذه المحافظة والتي نطلق عليها بحق اسم 
“عاصمة كرة القدم”، وذلك لحصول الشباب 
والخدمات على “14” بطولة ما بين الدوري 
والــكأس، وهــذا يعنى أن فــرق المحافظة 
حصلت على نصيب األسد من بطوالت كرة 
القــدم، إضافة إلى تصنيف الخدمات األكثر 
حصوال علــى الدوري ب”3” مرات، وشــباب 
رفح األكثر حصوال على الكأس بـ”5” مرات.

“صحيفــة الرياضيــة” بحثــت فــي تاريخ 
ورياضييهــا  كوادرهمــا  عبــر  النادييــن 
وإعالمييهــا للكشــف عــن أســرار تفــوق 
المحافظــة كرويــا ورياضيــا علــى مــدار 

السنوات الماضية والحالية.

لكل بناية أساس
اإلعالمي غــازي الغريب أحــد الرياضيين 
اللذيــن عاصــروا تاريــخ هــذه المدينــة 
الرياضية، يسرد تاريخها من البداية حتي 
النهاية، وقال:”لكل بناية أساس، واألعمال 
واإلنجــازات الجماعية ال تأتي طفرة ولكن 
بخبــرات يصنعهــا تتابع األجيال، واســم 
مدينة رفــح المكان وليس اإلنســان كان 
أول من ارتبط بكرة القدم في فلســطين 
وهذه حقيقة تاريخيــة، والمعروف أن كرة 
القدم دخلت مصر ومن بعدها فلســطين 
على يد االنتداب البريطاني الذي حرصت 
قيــادات جيوشــه الميدانيــة على إنشــاء 
مالعب كروية في معســكراتها الضخمة، 
فأقيم أول ملعــب لكرة القدم في منطقة 
“الوير هاوس” مخازن اإلعاشــة في رفح، 
وهــو أول ملعــب معشــب في فلســطين 
شــاهدته عندمــا اصطحبني والــدى إليه 
فــي عام 1963، وأصبــح مهبطا لطائرات 
الهليكوبتر أثناء االحتالل اإلسرائيلي بعد 

عام “1967”.

أول ملعب
ويتابع الغريب :”مدينــة رفح التي عرفت 
كــرة القدم مع هجــرة الالجئين القادمين 
من قرانا ومدننا المنكوبة في فلســطين 
ومــن أبرزهم عائلة أبــو عرمانة الكروية 

المهاجرة مــن وادى جنيــن، والتي وجدت 
أمامها ملعب الجيش الذي أنشــأه الجيش 
المصرى فــي منطقة البرازيل، وتشــكل 
فريــق االتحاد القومي فــي العام “1954” 
والذي تطور الى “شباب رفح” اليوم، وبعد 
عدوان “1956” جــاء ملعب الجيش ضمن 
حدود معســكر القــوات البرازيلية الدولية 
وانتقل اللعب إلى الملعب الذي مكانه اآلن 
مدرسة القدس الثانوية للبنات، وفي العام 
“1960” أقامــت مؤسســة رعاية الشــباب 
المصريــة ثالثــة مالعــب رئيســية فــي 
القطــاع وهي ملعــب الجمهورية “الملعب 
البلــدي برفح حاليا”، واســتاد خان يونس 
واليرموك، وانطلقت معها شــرارة نهضة 

كروية شاملة في غزة.

الجيل الثاني
ويضيف:”امتازت رفح بالســاحات الشعبية 
والفرق المدرسية الكروية حتى أثناء توقف 
النشــاط الكروي بعد االحتالل اإلسرائيلي 
عام “1967” واســتمرت مباريات الساحات 
وأشــهرها ســاحة خدمــات رفح مــع فرق 
من العريش، فــي حين ذهب نجوم الكرة 
الرفحيــة للعــب في صفوف فــرق الضفة 
الغربيــة ثم عادوا إلكمال مســيرتهم في 
نادي شباب رفح بعد العام “1973”، وكان 
واإلبتدائيــة  اإلعداديــة  المدرســة  دوري 

هــو من خلف الجيل الثانــي ألجيال الرواد 
ومعظمهم لعبوا في سنوات الثمانينات.

أسرار التفوق
الكرويــة  الخبــرات  أن  “الغريــب”  ويــرى 
الرياضيــة  األجيــال  وتتابــع  التراكميــة، 
والمسابقات الكروية المدرسية والساحات 
الشــعبية صانعة المواهب الكروية وهذه 
جميعها ُتشكل حالة كروية خاصة وثقافة 
كروية من نوع خاص مبنية على االعجاب 
بالــرواد الســابقين عند األبنــاء الالحقين 
عبر عشرات الســنين، مشيرا إلى أن ذلك 
ينطبــق على كل المحافظــات ولكن رفح 

حالة كروية خاصة بكل أبجدياتها.

الحفاظ على التاريخ
وُيشــير المعلق الرياضي عــارف ربيع إلى 
ان تفــوق الكــرة الرفحيــة يرجــع لرغبة 
الالعبيــن بالحفاظ على تاريخهم والدفاع 
عنه من خالل البطوالت المحلية، والرغبة 
في التفوق والفوز دائما وحصد البطوالت 

استكماال لألجيال الكروية السابقة.
ولم يخف “ربيع” دور الســاحات الشــعبية 
فــي تفريخ النجــوم واكتشــاف المواهب 
واشتداد المنافسة بين فرق المناطق مما 
ينعكس إيجابيا علــى األندية التي تراقب 

هذه البطوالت.
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نحث الخطى

محمود السقا

تاريخ حافل 
وكانــت أندية محافظــة رفح حصلت على 
“14” بطولــة “، إذ تــوج الشــباب بلقــب 
الــدوري مرتيــن متتاليتيــن فــي عامــي 
الفريــق  يعتبــر  كمــا  “2013”و”2014”، 
الملقب بالزعيم األكثر فوزا ببطولة الكأس 
بـ”5” مرات، (1995، 2003, 2005 ,2007 
,2012)، وبطولــة كأس الســوبر “2013”، 
وحصــل الخدمات علــى لقب الــدوري “3” 
مرات وهو األكثر تتويجا بهذه البطولة في 
أعوام (1996، 1998،2006)، وحصل على 
الكأس مرتين فــي عامي (1996، 2014)، 
بخــالف بطولــة كأس ســوبر فلســطين 

ألبطال الدوري (1998).

خصائص كروية
وقال عبد الغني أيوب الشيخ مدير مديرية 
وزارة الشــباب والرياضة بمحافظة رفح إن 
ما يميز محافظة الجنوب الثقافة الرياضية 
الســائدة بين الكبار والصغــار، إضافة إلى 
العمل المؤسساتي في األندية التي تتربع 

على عرش البطوالت المحلية.
وأضاف: “هناك احتضان للنشاط الرياضي 
فــي المحافظــة وخاصــة كرة القــدم من 
والمســابقات  البطــوالت  تنظيــم  خــالل 
بشــكل مســتمر دون توقف وخاصة لفئة 
الناشــئين، فتجــد الفــرق الشــعبية فــي 

الســاحات واألندية والمؤسسات والبلديات 
ولجــان األحياء والمدارس، إضافة إلى ربط 
البطوالت والمسابقات بالفعاليات الوطنية 

والشعبية”.

مدارس الكرة
وكشف “الشيخ” أن االهتمام بمدارس الكرة 
فــي أندية الخدمــات والشــباب والتنافس 
المستمر فيما بينهما ينعكس على الفرق 
الرياضيــة وُيخــرج أجيال ومواهــب قادرة 
على مواصلة المنافســة علــى البطوالت، 
ُمشــيرا إلى أنه يلمس ذلــك في بطوالت 
الناشئين التي تنظمها مديرية رفح، الفتا 
إلــى أن تاريــخ المحافظــة الرياضي يضع 
الجميــع تحت ضغــط المحافظة على هذا 

اإلنجاز.

وحدة جماهيرية
مــن جهة أخرى يرى رمضــان أبو جزر أحد 
كــوادر نــادي خدمات رفح أن ســر التفوق 
نابع من اعتماد األندية على العبيها وعدم 
االهتمام بالصفقات الموسمية، مشيرا إلى 
أن ذلــك يعــزز الحافــز وروح االنتماء لدى 
الالعبين المطالبين بالفوز دائما من أبناء 
المحافظــة، موضحــا أن تواصــل األجيال 
الكرويــة مــن خــالل االهتمــام بالفئــات 
العمرية المختلفة ُيســاهم في المحافظة 

علــى تاريــخ األنديــة والتطلــع دائما إلى 
منصات التتويج.

وأشار إلى أن القاعدة الجماهيرية للناديين 
تساهم دائما في وضع الفرق تحت ضغط 
المنافســة علــى البطــوالت وعــدم تقبل 
الهزيمة، الفتا إلى أن المدينة تعشــق كرة 

القدم.
ولــم يخف أبو جزر ســالح تتويج الشــباب 
والخدمات بالدوري والــكأس، الفتا إلى أن 
مســاندة جمهــوري الفريقين فــي اآلونة 
األخيرة مــع بعضهما البعض ســاهم في 
التتويج باأللقاب. منوهــا إلى أن قوة رفح 

باتحاد جماهير األخضر واألزرق. 

تقدير الالعبين
أما اإلعالمي مهند دلول فأشار إلى أن أندية 
محافظة رفــح تقدر العبيها أبنــاء النادي 
وتعطيهــم الفرصة الكاملة والمســئولية 
بالدفاع عن اسم وتاريخ الفريق، الفتا إلى 
أن الروح القتالية واإلرادة هما أبرز ما يميز 
الخدمات والشــباب، إضافة إلى امتالكهما 
شخصية البطل التي تظهر دائما على أداء 

الفريقين في المواجهات الصعبة.
وأشــار إلــى أن عطــاء الالعــب ال يقــارن 
بالمبالــغ المتواضعة التــي يحصل عليها 
العبو أنديــة المحافظة والتي ال تقارن مع 

مكافآت ورواتب مع أندية أخرى.

وقال دلول إن االستقرار الفني ُيساهم في 
التتويج بالبطوالت وخاصة في نادي شباب 
رفــح، مدلــال بذلك مــا حدث مــع المدرب 
جمــال الحولــى الذي عــاش ظروفا صعبة 
ونتائــج متواضعة في الــدور األول ولكنه 
توج بالدوري نتيجة صبر اإلدارة وإعطائها 

الثقة له.

الروح القتالية 
وكشــف إســماعيل أبــو النجــا المشــرف 
الرياضي لنادي شاب رفح أن الروح القتالية 
هي الفيصل في حســم البطوالت، مشيرا 
إلــى أن هذه الســمة متواجــدة في العبي 

أندية رفح. 
واشــاد أبو النجا بنوعية العبي المحافظة، 
الفتا إلى أن أندية القطاع تخطب دائما ود 
هؤالء الالعبين لعلمها بتميزهم وروحهم 
العالية في كرة القدم، مشيرا إلى أن ناديه 
ال يعتمد على الصفقات وإنما توفير العامل 
النفســي والمعنــوي لدى العبيــه لتقديم 
أفضــل مــا لديهــم والتســلح بالجماهير 
وســمة شــخصية البطل. وقــال إن ناديه 
يســعى لتوفير مكافآت مادية من شــأنها 
أن تساهم في توفير مستلزمات الالعبين 
لكــي يكونوا قادرين علــى العطاء بنفس 
المستوى المعهود، واختتم أبو النجا حديثه 

قائال “األرض ما بيحرثها غير عجولها”.
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الصبر والوقت عنصران أساســيان 
كــرة  عالــم  فــي  واســتراتيجيان 
القدم، وتقديري أن األمر نفســه، 
يندرج على كل َمْن ينشــد النجاح 
والنهــوض والســمو، أكان فردًا أم 

مؤسسة.
فريق “ليستر ســيتي” اإلنكليزي، 
الوقت والصبر،  تســلح بعنصري: 
ولم يتسرب اليأس وال القنوط إلى 
نفسيات القائمين عليه والمنتسبين 
إليه، ومــا زاده ثباتــا وصالبة قوة 
جماهيــره الوفيــة، فقــد صبــرت 
عليــه، من خالل توفير المســاندة 
العــون  والمــؤازرة، وتقديــم يــد 
والمســاندة، وقــد حقــق المبتغى 
والمراد، في نهايــة المطاف، وعاد 
دوري  إلــى  ســنوات  عشــر  بعــد 
األضــواء، أو الممتاز، ُمطوقًا أعناق 
دوري  إلــى  ســنوات  عشــر  بعــد 
األضــواء، أو الممتاز، ُمطوقًا أعناق 
دوري  إلــى  ســنوات  عشــر  بعــد 

العبيه بأكاليل الغار.
اإلدارة وحنكتها  التخطيط وحكمة 
ومهنيتهــا كان لها كبيــر األثر في 
العودة الميمونــة لفريق مخضرم 
وعريق مثل ليستر سيتي، تأسس 

العام 1884.
قصة نجاح الفريق اإلنكليزي، سار 
على خطاها وهديها فريق سلوان 
المقدســي، فقــد عاد مــن بعيد، 
الذي  الطبيعــي،  المكان  ُملتمســًا 
المقدســي، فقــد عاد مــن بعيد، 
الذي  الطبيعــي،  المكان  ُملتمســًا 
المقدســي، فقــد عاد مــن بعيد، 

ُيفترض أن يتواجد فيه، وبالطبع ال 
يخرج عن االصطفاف بين الصفوة، 
والمقصود، هنا، فرق دوري جوال 
للمحترفيــن، وقــد خطــا صاحــب 
“الــرداء المقدس” الخطــوة األولى 
على هذا الطريق الحافل بالصعوبة 
عندما نزع عن كاهله أردية الحزن 
جراء تدحرجه واستقراره في درجة 
ال يمكــن أن تليق بــه وال بتاريخه 
الضــارب الجذور، وال بمكانته كناد 
عريــق ومخضــرم، كان حتى أمد 
قريب عنصــرًا مؤثــرًا وفاعًال في 
عريــق ومخضــرم، كان حتى أمد 
قريب عنصــرًا مؤثــرًا وفاعًال في 
عريــق ومخضــرم، كان حتى أمد 

معادلة الكرة الفلسطينية، قديمها 
وحديثها.

ســلوان تأهل إلى مصــادف أندية 
الدرجة األولــى قادمًا مــن الثانية 
بصحبة فريق القوات الفلسطينية، 
العودة الميمونة لفريق “السالونة”، 
إذا جاز التعبيــر، لم تأت بالصدفة 
وال بالعونــة وال بدعــاء الوالديــن 
وبركاتهم، مع أنها شديدة األهمية 
والقيمة واالعتبار، بل جاءت بفضل 
إدارة واعدة، اتخذت من التخطيط 
والحكمة واستعادة جماهير النادي 
هدفــًا اســتراتيجيًا لها فــكان من 
والحكمة واستعادة جماهير النادي 
هدفــًا اســتراتيجيًا لها فــكان من 
والحكمة واستعادة جماهير النادي 

الطبيعــي أن تصيب النجــاح، وأن 
ترســم فيضــًا مــن االبتســامات 
الطبيعــي أن تصيب النجــاح، وأن 
ترســم فيضــًا مــن االبتســامات 
الطبيعــي أن تصيب النجــاح، وأن 

والضحــكات العميقــة علــى أفواه 
اآلالف المؤلفــة من أنصــار عميد 

األندية المقدسية.

newsaqa@hotmail.com
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تقرير

نحث الخطى

محمود السقا

تاريخ حافل 
وكانــت أندية محافظــة رفح حصلت على 
“14” بطولــة “، إذ تــوج الشــباب بلقــب 
الــدوري مرتيــن متتاليتيــن فــي عامــي 
الفريــق  يعتبــر  كمــا  “2013”و”2014”، 
الملقب بالزعيم األكثر فوزا ببطولة الكأس 
بـ”5” مرات، (1995، 2003, 2005 ,2007 
,2012)، وبطولــة كأس الســوبر “2013”، 
وحصــل الخدمات علــى لقب الــدوري “3” 
مرات وهو األكثر تتويجا بهذه البطولة في 
أعوام (1996، 1998،2006)، وحصل على 
الكأس مرتين فــي عامي (1996، 2014)، 
بخــالف بطولــة كأس ســوبر فلســطين 

ألبطال الدوري (1998).

خصائص كروية
وقال عبد الغني أيوب الشيخ مدير مديرية 
وزارة الشــباب والرياضة بمحافظة رفح إن 
ما يميز محافظة الجنوب الثقافة الرياضية 
الســائدة بين الكبار والصغــار، إضافة إلى 
العمل المؤسساتي في األندية التي تتربع 

على عرش البطوالت المحلية.
وأضاف: “هناك احتضان للنشاط الرياضي 
فــي المحافظــة وخاصــة كرة القــدم من 
والمســابقات  البطــوالت  تنظيــم  خــالل 
بشــكل مســتمر دون توقف وخاصة لفئة 
الناشــئين، فتجــد الفــرق الشــعبية فــي 

الســاحات واألندية والمؤسسات والبلديات 
ولجــان األحياء والمدارس، إضافة إلى ربط 
البطوالت والمسابقات بالفعاليات الوطنية 

والشعبية”.

مدارس الكرة
وكشف “الشيخ” أن االهتمام بمدارس الكرة 
فــي أندية الخدمــات والشــباب والتنافس 
المستمر فيما بينهما ينعكس على الفرق 
الرياضيــة وُيخــرج أجيال ومواهــب قادرة 
على مواصلة المنافســة علــى البطوالت، 
ُمشــيرا إلى أنه يلمس ذلــك في بطوالت 
الناشئين التي تنظمها مديرية رفح، الفتا 
إلــى أن تاريــخ المحافظــة الرياضي يضع 
الجميــع تحت ضغــط المحافظة على هذا 

اإلنجاز.

وحدة جماهيرية
مــن جهة أخرى يرى رمضــان أبو جزر أحد 
كــوادر نــادي خدمات رفح أن ســر التفوق 
نابع من اعتماد األندية على العبيها وعدم 
االهتمام بالصفقات الموسمية، مشيرا إلى 
أن ذلــك يعــزز الحافــز وروح االنتماء لدى 
الالعبين المطالبين بالفوز دائما من أبناء 
المحافظــة، موضحــا أن تواصــل األجيال 
الكرويــة مــن خــالل االهتمــام بالفئــات 
العمرية المختلفة ُيســاهم في المحافظة 

علــى تاريــخ األنديــة والتطلــع دائما إلى 
منصات التتويج.

وأشار إلى أن القاعدة الجماهيرية للناديين 
تساهم دائما في وضع الفرق تحت ضغط 
المنافســة علــى البطــوالت وعــدم تقبل 
الهزيمة، الفتا إلى أن المدينة تعشــق كرة 

القدم.
ولــم يخف أبو جزر ســالح تتويج الشــباب 
والخدمات بالدوري والــكأس، الفتا إلى أن 
مســاندة جمهــوري الفريقين فــي اآلونة 
األخيرة مــع بعضهما البعض ســاهم في 
التتويج باأللقاب. منوهــا إلى أن قوة رفح 

باتحاد جماهير األخضر واألزرق. 

تقدير الالعبين
أما اإلعالمي مهند دلول فأشار إلى أن أندية 
محافظة رفــح تقدر العبيها أبنــاء النادي 
وتعطيهــم الفرصة الكاملة والمســئولية 
بالدفاع عن اسم وتاريخ الفريق، الفتا إلى 
أن الروح القتالية واإلرادة هما أبرز ما يميز 
الخدمات والشــباب، إضافة إلى امتالكهما 
شخصية البطل التي تظهر دائما على أداء 

الفريقين في المواجهات الصعبة.
وأشــار إلــى أن عطــاء الالعــب ال يقــارن 
بالمبالــغ المتواضعة التــي يحصل عليها 
العبو أنديــة المحافظة والتي ال تقارن مع 

مكافآت ورواتب مع أندية أخرى.

وقال دلول إن االستقرار الفني ُيساهم في 
التتويج بالبطوالت وخاصة في نادي شباب 
رفــح، مدلــال بذلك مــا حدث مــع المدرب 
جمــال الحولــى الذي عــاش ظروفا صعبة 
ونتائــج متواضعة في الــدور األول ولكنه 
توج بالدوري نتيجة صبر اإلدارة وإعطائها 

الثقة له.

الروح القتالية 
وكشــف إســماعيل أبــو النجــا المشــرف 
الرياضي لنادي شاب رفح أن الروح القتالية 
هي الفيصل في حســم البطوالت، مشيرا 
إلــى أن هذه الســمة متواجــدة في العبي 

أندية رفح. 
واشــاد أبو النجا بنوعية العبي المحافظة، 
الفتا إلى أن أندية القطاع تخطب دائما ود 
هؤالء الالعبين لعلمها بتميزهم وروحهم 
العالية في كرة القدم، مشيرا إلى أن ناديه 
ال يعتمد على الصفقات وإنما توفير العامل 
النفســي والمعنــوي لدى العبيــه لتقديم 
أفضــل مــا لديهــم والتســلح بالجماهير 
وســمة شــخصية البطل. وقــال إن ناديه 
يســعى لتوفير مكافآت مادية من شــأنها 
أن تساهم في توفير مستلزمات الالعبين 
لكــي يكونوا قادرين علــى العطاء بنفس 
المستوى المعهود، واختتم أبو النجا حديثه 

قائال “األرض ما بيحرثها غير عجولها”.
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الصبر والوقت عنصران أساســيان 
كــرة  عالــم  فــي  واســتراتيجيان 
القدم، وتقديري أن األمر نفســه، 
يندرج على كل َمْن ينشــد النجاح 
والنهــوض والســمو، أكان فردًا أم 

مؤسسة.
فريق “ليستر ســيتي” اإلنكليزي، 
الوقت والصبر،  تســلح بعنصري: 
ولم يتسرب اليأس وال القنوط إلى 
نفسيات القائمين عليه والمنتسبين 
إليه، ومــا زاده ثباتــا وصالبة قوة 
جماهيــره الوفيــة، فقــد صبــرت 
عليــه، من خالل توفير المســاندة 
العــون  والمــؤازرة، وتقديــم يــد 
والمســاندة، وقــد حقــق المبتغى 
والمراد، في نهايــة المطاف، وعاد 
دوري  إلــى  ســنوات  عشــر  بعــد 
األضــواء، أو الممتاز، ُمطوقًا أعناق 
دوري  إلــى  ســنوات  عشــر  بعــد 
األضــواء، أو الممتاز، ُمطوقًا أعناق 
دوري  إلــى  ســنوات  عشــر  بعــد 

العبيه بأكاليل الغار.
اإلدارة وحنكتها  التخطيط وحكمة 
ومهنيتهــا كان لها كبيــر األثر في 
العودة الميمونــة لفريق مخضرم 
وعريق مثل ليستر سيتي، تأسس 

العام 1884.
قصة نجاح الفريق اإلنكليزي، سار 
على خطاها وهديها فريق سلوان 
المقدســي، فقــد عاد مــن بعيد، 
الذي  الطبيعــي،  المكان  ُملتمســًا 
المقدســي، فقــد عاد مــن بعيد، 
الذي  الطبيعــي،  المكان  ُملتمســًا 
المقدســي، فقــد عاد مــن بعيد، 

ُيفترض أن يتواجد فيه، وبالطبع ال 
يخرج عن االصطفاف بين الصفوة، 
والمقصود، هنا، فرق دوري جوال 
للمحترفيــن، وقــد خطــا صاحــب 
“الــرداء المقدس” الخطــوة األولى 
على هذا الطريق الحافل بالصعوبة 
عندما نزع عن كاهله أردية الحزن 
جراء تدحرجه واستقراره في درجة 
ال يمكــن أن تليق بــه وال بتاريخه 
الضــارب الجذور، وال بمكانته كناد 
عريــق ومخضــرم، كان حتى أمد 
قريب عنصــرًا مؤثــرًا وفاعًال في 
عريــق ومخضــرم، كان حتى أمد 
قريب عنصــرًا مؤثــرًا وفاعًال في 
عريــق ومخضــرم، كان حتى أمد 

معادلة الكرة الفلسطينية، قديمها 
وحديثها.

ســلوان تأهل إلى مصــادف أندية 
الدرجة األولــى قادمًا مــن الثانية 
بصحبة فريق القوات الفلسطينية، 
العودة الميمونة لفريق “السالونة”، 
إذا جاز التعبيــر، لم تأت بالصدفة 
وال بالعونــة وال بدعــاء الوالديــن 
وبركاتهم، مع أنها شديدة األهمية 
والقيمة واالعتبار، بل جاءت بفضل 
إدارة واعدة، اتخذت من التخطيط 
والحكمة واستعادة جماهير النادي 
هدفــًا اســتراتيجيًا لها فــكان من 
والحكمة واستعادة جماهير النادي 
هدفــًا اســتراتيجيًا لها فــكان من 
والحكمة واستعادة جماهير النادي 

الطبيعــي أن تصيب النجــاح، وأن 
ترســم فيضــًا مــن االبتســامات 
الطبيعــي أن تصيب النجــاح، وأن 
ترســم فيضــًا مــن االبتســامات 
الطبيعــي أن تصيب النجــاح، وأن 

والضحــكات العميقــة علــى أفواه 
اآلالف المؤلفــة من أنصــار عميد 

األندية المقدسية.

newsaqa@hotmail.com
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في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية 
ضيفًا على الكابتن توفيق الهندي “47” 
في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية 
ضيفًا على الكابتن توفيق الهندي “47” 
في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية 

عامًا، صخرة دفاع أهلي غزة والمنتخب 
ضيفًا على الكابتن توفيق الهندي “47” 
عامًا، صخرة دفاع أهلي غزة والمنتخب 
ضيفًا على الكابتن توفيق الهندي “47” 

الوطني، في منزله الكائن بغزة بحضور 
رفيق دربه الكابتن زياد الكرد.

مسيرة من ذهب 

مــن أبــرز المدافعيــن في فلســطين، 
تميــز باألداء المثالي والخلق الرفيع، بدأ 
مســيرته مع أهلي غزة في سن مبكرة 

مســيرته مع أهلي غزة في سن مبكرة متسلحًا بأداء الفت ومقنع.

مســيرته مع أهلي غزة في سن مبكرة متسلحًا بأداء الفت ومقنع.

شــارك مع فريقه في جميــع البطوالت 
الودية والرسمية وهو في سن السادسة 
عشرة، وكان نجمًا في فريق نجوم غزة 
الودية والرسمية وهو في سن السادسة 
عشرة، وكان نجمًا في فريق نجوم غزة 
الودية والرسمية وهو في سن السادسة 

الــذي شــارك فــي بطولــة صيفية في 
االسكندرية في العام 1987م. 

شــارك مع الزعيم شــباب رفح كالعب 
تعزيز في بطولة األندية أبطال الدوري 

في السعودية 1994م.
لعب لمنتخب الشرطة في بطولة األندية 
أبطــال الدوري 1996م، وفرض نفســه 
بقوة مع الفدائي في افتتاح ســتاد أريحا 
عــام 1997م، وبطولة الصداقة الدولية 
فــي الســعودية 2000م، ووضــع حــدًا 
عــام 1997م، وبطولة الصداقة الدولية 
فــي الســعودية 2000م، ووضــع حــدًا 
عــام 1997م، وبطولة الصداقة الدولية 

لمسيرته الكروية في العام 2010م.

القيادة الفنية

حاصل على دورات تدريبية متخصصة 
وكانت تعليماتــه حاضرة عندما كان 
علــى رأس األجهزة الفنيــة لكل من 
أهلي غزة، هالل غزة، شــباب جباليا، 

خدمات جباليا، التفاح، المشتل. 

الركلة األولى

بدأت حكايته مع المستطيل األخضر 
بدأت حكايته مع المستطيل األخضر مرتديًا القميص األحمــر في الدوري 
بدأت حكايته مع المستطيل األخضر مرتديًا القميص األحمــر في الدوري 

التصنيفــي عــام 1983م، وكان ذلك 

أمام الشاطئ في المباراة التي انتهت 

بهدف لــكل فريق، في حيــن اختتم 
مشواره مع فريقه أمام الصداقة في 

دورة تنشيطية عام 2002م.
واســتهل مشــواره مــع الفدائي في 
افتتاح ســتاد أريحا في العام 1997م 

أمام األردن، وكتب سطور الوداع في 

سجالت بطولة الصداقة الدولية عام 
2000م في السعودية.

على الدرب

أكــد الهندي بــأن نجله ســيف، الذي 

يلعــب لنادي الشــمس، ســيكون له 
شأن مع الفرق الغزية في حال واصل 

تدريباته بجدية.

في الذاكرة 

مباريات كثيرة في ذاكرة الهندي من 
بينهــا، المبــاراة التي جمعــت فريقه 
مع شــباب رفــح فــي دوري 1996م 
وانتهت بهدفين لهدف لصالح الكتيبة 
الحمراء، وكذلك المباراة التي حسمها 
فريقه ضد غــزة الرياضــي برباعية 

مقابل هدفين في ذات البطولة.
ويتوقف شــريط ذكرياته عند إحدى 
البطــوالت الرمضانية والتي فاز فيها 
الفريق على الشجاعية بهدفين لهدف 

في عام 1988م.
ولم ينس بالطبع مباراة افتتاح ستاد 
أريحا أمام األردن فــي العام 1997م 
والتي انتهت ســلبية، وبطولة بطولة 
الشهيد خالد أبو سلمية التي حسمها 
وتفوق فيها على الشجاعية في العام 

2002م.

مباريات قاسية

وصف المباراة التي خسرها أهلي غزة 
من خدمات رفــح بثالثية نظيفة في 

دوري 1996م بالقاسية.
وتأثر بهزيمة أهلي غزة من الشاطئ 
في دوري 1998م، حيث تقدم البحرية 

عــن طريــق مــروان أبو عبــدو، وفي 
الشــوط الثاني عــادل توفيق الهندي 
النتيجة من ركلة جزاء شــحنت أجواء 
اللقاء، لكن محمــد الجيش وضع حدًا 

للتعادل بهدف قاتل في الدقيقة 80.
وما زالت الخسارة من نادي فلسطين 
بركالت الترجيح، في إحدى البطوالت 
الرمضانية، حاضرة في ذاكرته، بعد 
انتهاء الوقت األصلي للمباراة بهدفين 
انتهاء الوقت األصلي للمباراة بهدفين لكل فريق، فضًال عن خسارة األهلي 
انتهاء الوقت األصلي للمباراة بهدفين لكل فريق، فضًال عن خسارة األهلي 

من شــباب جباليا بهــدف نظيف في 
كأس 1995م.

أهداف في الميدان

يقــول الهندي “فــاز فريقنا على غزة 
الرياضــي برباعية مقابــل هدفين، 
ووقعــت علــى الهــدف األول والثالث 

وقتها في دوري 1996م”.
ويضيــف “فعلتها أمــام خدمات خان 
يونس في كأس عام 1995م وهدفي 
وضع األهلــي في األدوار المقبلة، وال 
أنسى الهدف الذي سجلته في خدمات 
الشاطئ في الدقيقة 90، بعد أن كان 
الشاطئ في الدقيقة 90، بعد أن كان فريقنا متأخرًا بهدف ضمن منافسات 
الشاطئ في الدقيقة 90، بعد أن كان فريقنا متأخرًا بهدف ضمن منافسات 

الدوري التصنيفي 1983م”.

الرقم �
وقال بأنه يتفاءل بالرقم 5، لذلك كان 
وقال بأنه يتفاءل بالرقم 5، لذلك كان مالزمًا له طوال مســيرته الرياضية، 
وقال بأنه يتفاءل بالرقم 5، لذلك كان مالزمًا له طوال مســيرته الرياضية، 

وأعرب عن حزنه الشديد لهبوط فريق 
أهلي غزة لدوري الدرجة األولى.

وأكــد بأن الجيل الســابق يختلف عن 
الحالي لعدة أســباب، أبرزها االنتماء 
واللعــب مــن أجل كــرة القــدم وهو 
ما يعانــي منــه البعض فــي الوقت 

الراهن”.

خارج الخطوط 

عندما سألناه عن فرقه المفضلة، لم 
يتــردد “أهلي مصر وبايــرن ميونيخ 
وريــال مدريد” وأبــو الذهب وكمونة 
العبــي األهلــي المصــري، والكابتن 
زياد الكرد والكابتن ســعيد الحسيني 
وناجي عجور لهــم مكانة خاصة في 
قلبي، باإلضافــة إلى جميع الالعبين 

والمدربين.
وأشــار بــأن المدافع عليــه أن يتمتع 
بصفــات خاصــة، مــن بينهــا الثقــة 
والقوة، ليصل إلى أعلى المســتويات 
ويكــون حصنــًا منيعًا أمــام هجمات 

المنافسين.
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تقارير

بالفلسطيني

سعيد حسنين
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الرياضية- عدي جعار/ ورد رداد
بعد موســم عصيــب، ترنح به نادي هــالل العاصمة، 
وكان قد قاب قوســين أو أدنى من الهبوط، عاد ليثبت 
أنه الرقم الصعب، وخرج من عنق الزجاجة، وذلك بعد 
تتويجه ببطولة الكأس وبقائه في دوري األضواء، ولكن 
ال شــك أن وراء هذا اإلنقالب ربان ماهر، اســتطاع أن 
يتخطى األمــواج العاتية ليصل بالهالل إلى بر األمان، 

إنه الكابتن سمير عيسى المدير الفني لهالل القدس.

نقلة نوعية 
يقــول عيســى لـ”الرياضيــة”:  “اســتلمت الهالل قبل 
شــهرين وطلبت مني اإلدارة ضمان بقاء الهالل ضمن 
المحترفين ألن خطر الهبوط كان يهدده، أنجزنا المهمة 
خــالل أربعة مباريــات وقدمنــا أداءا جيدا واســتطعنا 
الوصول إلى نهائي الكأس والتتويج به، وأعتبر تحقيق 

الهدف الموكل إلي بحد ذاته نجاح”.

الكأس الغالية 
وحــول الظفر بكأس فلســطين يوضح: “الظفر بكأس 
فلســطين يثبت أن الفريــق كان بإمكانه حصد نتائج 
أفضل، وحققنا ذلك بالتكتيك الســليم، وإلغاء مفاتيح 

اللعــب عند الخصم، ومباغتة الخصــم بلعب هجومي 
علــى الرغــم من اعتقــاد الجميــع أننا ســنعتمد على 
التكتالت الدفاعية، واإلســتغالل الجيد للحاالت الثابتة 
دفاعيــا وهجوميا، وإجبار الخصــم على اعتماد الكرات 
الطويلة، والتمريرات القصيرة والســيطرة على وسط 

الملعب، والتحضير النفسي السليم”.

الصورة الجديدة
وعن أسباب تراجع الهالل هذا الموسم قال “الفريق 
لم يبن ولم يعد بشكل جيد، وسأعمل كل ما بوسعي 
إلعــداده وتجهيزه مهنيــًا وبدنيًا وتكتيكيًا بشــكل 
لم يبن ولم يعد بشكل جيد، وسأعمل كل ما بوسعي 
إلعــداده وتجهيزه مهنيــًا وبدنيًا وتكتيكيًا بشــكل 
لم يبن ولم يعد بشكل جيد، وسأعمل كل ما بوسعي 

حديــث ومتطور لكي نكــون خصمًا عنيدًا وشرســًا 
بالــدوري وذلك ألنه المركز الــذي يليق بالهالل هو 
الصــدارة وال غير، وقادر على إعــادة هيبة وهيمنة 

الهالل ولكنه يحتاج للهدوء فقط”. 

عادة رائعة 
يقول المدير الفنــي لفريق العاصمة أنه ليس لديه 
أي طقــوس قبيل أية مبــاراة مهما كانــت أهميتها 
ولكنه اعتــاد أن يزور والدته قبل الذهاب إلى ملعب 
المواجهــة وتقبيــل يديهــا ومن ثــم الذهــاب إلى 

المباراة.

المنتخب 
خــالل الموســم الماضي كانــت هنــاك الكثير من 
المطالبــات بأن يســتلم أبو لؤي تدريــب المنتخب 
وعــن ذلك قــال: “أتمنــى النجــاح للكابتــن القدير 
جمال محمود أخــي وزميلي، وبالتأكيد أتمنى قيادة 
المنتخب الفلســطيني ليرفرف العلم الفلســطيني 
فــوق رأســي، وخدمــة المنتخب هي واجــب وطني 

ويشرف كل مدرب”.
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الرياضية- عدي جعار/ ورد رداد 
توج فريق شباب يطا “فرسان الجنوب” بلقب 
بطولــة دوري االحتــراف الجزئــي، وذلك بعد 
اللجوء إلى الدوري الفاصل، بعد أن تعادل هو 
ودورا والســموع بنفس الرصيــد من النقاط، 
وبفوز “اليطاطوة” على دورا برباعية وتعادله 
مع الســموع، توج بطــًال لالحتــراف الجزئي 
وأصبح رسميًا بين الكبار، ويعتبر هذا اإلنجاز 
هو األفضل للفريــق األصفر في تاريخه منذ 
تأسيسه عام 1982، ليصعد برفقة جاره دورا 
إلــى دوري المحترفيــن، بعد فــوز دورا على 

السموع بهدف نظيف.
مشوار مميز 

خاض الفرسان 22 مباراة في البطولة،  فازوا 

فــي 16 منها وتعادلــوا في واحدة, وخســروا 
هدفــا،   45 مســجلين  مواجهــات،  خمــس 
كان إلســالم البطــران نصيــب األســد منها 
بـ19هدفا،  حاصدا لقب هداف الدوري، ودخل 
في مرماهــم 14 هدفا كأفضل خط دفاعي، 
بمعــدل 0.6 هدفــا في كل مبــاراة وهو رقم 
يحسب للخط الدفاعي الحديدي لرجال وسام 

اغبارية.
تحضير وإعداد

يواصل المارد األصفــر تحضيراته على قدم 
وساق، بقيادة ربان السفينة المهندس عدنان 
جبور الرئيس الفخري للنادي، حيث أن هناك 
جهود تبذل إلعادة ترميم ملعب يطا الدولي، 
ليكون ملعبهم البيتي  في الموســم القادم، 

والذي يعتبر الملعب األقدم في فلسطين، وال 
يستبعد المتتبعين أن يبرم الفرسان صفقات 
كبيــرة لتدعيم صفوفــه ليكون قــادرًا على 

مواجهة الكبار.
إضافة قوية

يعتبر وجود الفرســان في مصاف فرق النخبة 
إضافة كبيرة للبطولــة، فقد أظهر علو كعبه 
على معظم مــن واجههم، وأثبــت أنه فريق 
تشــتاق له األضواء ليكــون في ظلها، ويتمتع 
مارد الجنوب بقاعدة جماهيرية كبيرة، يتوقع 

أن تكون إضافة كبيرة لبطولة المحترفين. 
خاليلة وربعي

خاليلــة  أميــر  الفرســان  حــارس  وقــال 

لـ”الرياضية: “أهدي هذا اإلنجاز لجميع أهل 
يطا، وأشكر جميع اإلداريين والالعبين على 
األداء الراقي الذي بدوره أدى لصعود الفريق 
للمحترفين، نعم اليوم جميعكم أثبتم أنكم 
فرســان قادمون”. وأضاف خاليلة: “بال شك 
ســأبقى رفقة هذا النادي إن أراد، والجمهور 

كذلك”.
فيما قــال العب خط الوســط بهجت ربعي: 
“أحمد اهللا على فوزنا على الجار ورد االعتبار، 
ونعد الجماهير بمواصلة المنافسة الموسم 
القادم على بطولتي الدوري والكأس”. وأشار 
إلــى أن يطا قــادر على أن يكــون من ضمن 
األربعة الكبار في دوري المحترفين من دون 

أي إضافات!”.
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جميــل أن ننشــغل بعــض الوقت في 
متابعــة مباريات كــر القــدم العالمية، 
يعني كمباراة الكالســيكو في إسبانيا، 
لكن أن تتحول هذه المباراة إلى شغلنا 
الشــاغل وأن يتحول الجــدل بيننا إلى 
“طوشــات” عموميــة، فهذا هــو الغباء 
بعينيــه، وهذه هــي الجاهلية الجديدة 
التي عادت لتتحكم فــي حياتنا. ونحن 
على أبواب المونديال يترقب شعبنا كما 
باقي شعوب األرض هذه البطولة التي 
تعتبر رقم واحد في مجــال كرة القدم 
وصفوة المباريات، لقد نســي الكثيرون  
قضيته األساس، نســينا بأن فلسطين 
مغتصبة وأن االحتالل الصهيوني ماض 
في غطرسته في قمع شعبنا في الضفة 
والقطاع وانشغلنا في أمور الدنيا، ومرة 
أخرى أنا ال أطلب عدم متابعة المباريات، 
كجزء من الترفيه والترويح عن النفس 
ومواصلة العيش الحر الكريم، لكن أن ال 
تتحول هذه االلعاب إلى نقمة، فعندنا( 
ما يسمى بالداخل) وكما تعلمون نعاني 
من بطــش االحتالل، ســواء كان على 
صعيد مصادرة األراضي وهدم البيوت 
وتهويد للمناطــق العربية، هذا ناهيك 
عــن الضائقة االقتصاديــة التي نعاني 
منها، وبالتالي جميــل أن نتابع األلعاب 
دون أن ننســى الفصــل النضالــي في 
حياتنــا، ففي الماضي غيــر البعيد كنا 
نسأل بعضنا أهالوي أم زملكاوي؟ وفي 
الضفة تردد السؤال: خليلي أم ريحاوي 
أم مقدســي، واليوم وفي كل بقعة من 
بقاع فلسطين يسألونك: برشلوني أم 
مدريــدي؟ وكأن اهللا لم يخلق في عالم 
كرة القدم سوى برشلونة وريال مدريد، 
ميســي ورونالدو؟ عجيب أمرنا وغريب 
تصرفنــا، فالعصبيــة القبليــة وصفها 
النبــي صلــى اهللا عليه وســلم بالنتنة 
ونحــن نتعصــب لغيرنــا ونتقاتــل مع 
بعضنا ألجل غيرنا، مع العلم بأن نادي 
برشــلونة زار اســرائيل وأبدى العبوه 
تعاطفهم مع دولــة االحتالل من خالل 
زيارتهــم لحائط البراق المســمى زورا 
وبهتانا حائط المبكــى، وبلقاء تم بين 
شــمعون بيرس وعميد النــادي، ونادي 
ريال مدريد لم يعلن تعاطفه مع شعبنا، 
فعالم نشجعهم بحرارة وننسى أنفسنا؟ 
هذا مــا يحصل فــي غالــب المباريات 
والبطوالت األوروبية والعالمية، ينقسم 
مجتمعنا ويتناحر أبناؤه بسبب العصبية 
الكرويــة التي باتت كريهة للغاية. وبما 
أننا علــى أبواب المونديــال فإن وتيرة 
التشــجيع ســتزداد، هذا مع األرجنتين 
وذاك مــع البرازيل وآخر مع اســبانيا أو 
المانيــا، وبدأت ظاهــرة ارتفاع األعالم 
علــى اســطح المنــازل، وعليــه فإنني 
ألوم الكبار على هذا المنحى المنفلت، 
واحتجاجا على ذلك وتأكيدا على صيانة 
القضية الفلسطينية أرفع علم فلسطين 
علــى ســطح منزلي، هــذا علمي الذي 
اعتز به، وأتابــع األلعاب العالمية بدون 
عصبية قبلية وفي بطولة كأس العالم 
أعلن عــن تأييــد للمنتخبــات العربية 
واالســالمية المشــاركة وهــذه المــرة 
الجزائــر وإيــران أوال، وليــس البرازيل 
واألرجنتين وااللمان. يعني شوية حس 

قومي ووطني يا إخوان. 



األربعاء 23 جمادى اآلخرة  1435هـ   23  ابريل  2014  10

حوار
������������������������������������ ��������������������

�����������������������������

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

���

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

في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية 
ضيفًا على الكابتن توفيق الهندي “47” 
في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية 
ضيفًا على الكابتن توفيق الهندي “47” 
في سهرة كروية جديدة حلت الرياضية 

عامًا، صخرة دفاع أهلي غزة والمنتخب 
ضيفًا على الكابتن توفيق الهندي “47” 
عامًا، صخرة دفاع أهلي غزة والمنتخب 
ضيفًا على الكابتن توفيق الهندي “47” 

الوطني، في منزله الكائن بغزة بحضور 
رفيق دربه الكابتن زياد الكرد.

مسيرة من ذهب 

مــن أبــرز المدافعيــن في فلســطين، 
تميــز باألداء المثالي والخلق الرفيع، بدأ 
مســيرته مع أهلي غزة في سن مبكرة 

مســيرته مع أهلي غزة في سن مبكرة متسلحًا بأداء الفت ومقنع.

مســيرته مع أهلي غزة في سن مبكرة متسلحًا بأداء الفت ومقنع.

شــارك مع فريقه في جميــع البطوالت 
الودية والرسمية وهو في سن السادسة 
عشرة، وكان نجمًا في فريق نجوم غزة 
الودية والرسمية وهو في سن السادسة 
عشرة، وكان نجمًا في فريق نجوم غزة 
الودية والرسمية وهو في سن السادسة 

الــذي شــارك فــي بطولــة صيفية في 
االسكندرية في العام 1987م. 

شــارك مع الزعيم شــباب رفح كالعب 
تعزيز في بطولة األندية أبطال الدوري 

في السعودية 1994م.
لعب لمنتخب الشرطة في بطولة األندية 
أبطــال الدوري 1996م، وفرض نفســه 
بقوة مع الفدائي في افتتاح ســتاد أريحا 
عــام 1997م، وبطولة الصداقة الدولية 
فــي الســعودية 2000م، ووضــع حــدًا 
عــام 1997م، وبطولة الصداقة الدولية 
فــي الســعودية 2000م، ووضــع حــدًا 
عــام 1997م، وبطولة الصداقة الدولية 

لمسيرته الكروية في العام 2010م.

القيادة الفنية

حاصل على دورات تدريبية متخصصة 
وكانت تعليماتــه حاضرة عندما كان 
علــى رأس األجهزة الفنيــة لكل من 
أهلي غزة، هالل غزة، شــباب جباليا، 

خدمات جباليا، التفاح، المشتل. 

الركلة األولى

بدأت حكايته مع المستطيل األخضر 
بدأت حكايته مع المستطيل األخضر مرتديًا القميص األحمــر في الدوري 
بدأت حكايته مع المستطيل األخضر مرتديًا القميص األحمــر في الدوري 

التصنيفــي عــام 1983م، وكان ذلك 

أمام الشاطئ في المباراة التي انتهت 

بهدف لــكل فريق، في حيــن اختتم 
مشواره مع فريقه أمام الصداقة في 

دورة تنشيطية عام 2002م.
واســتهل مشــواره مــع الفدائي في 
افتتاح ســتاد أريحا في العام 1997م 

أمام األردن، وكتب سطور الوداع في 

سجالت بطولة الصداقة الدولية عام 
2000م في السعودية.

على الدرب

أكــد الهندي بــأن نجله ســيف، الذي 

يلعــب لنادي الشــمس، ســيكون له 
شأن مع الفرق الغزية في حال واصل 

تدريباته بجدية.

في الذاكرة 

مباريات كثيرة في ذاكرة الهندي من 
بينهــا، المبــاراة التي جمعــت فريقه 
مع شــباب رفــح فــي دوري 1996م 
وانتهت بهدفين لهدف لصالح الكتيبة 
الحمراء، وكذلك المباراة التي حسمها 
فريقه ضد غــزة الرياضــي برباعية 

مقابل هدفين في ذات البطولة.
ويتوقف شــريط ذكرياته عند إحدى 
البطــوالت الرمضانية والتي فاز فيها 
الفريق على الشجاعية بهدفين لهدف 

في عام 1988م.
ولم ينس بالطبع مباراة افتتاح ستاد 
أريحا أمام األردن فــي العام 1997م 
والتي انتهت ســلبية، وبطولة بطولة 
الشهيد خالد أبو سلمية التي حسمها 
وتفوق فيها على الشجاعية في العام 

2002م.

مباريات قاسية

وصف المباراة التي خسرها أهلي غزة 
من خدمات رفــح بثالثية نظيفة في 

دوري 1996م بالقاسية.
وتأثر بهزيمة أهلي غزة من الشاطئ 
في دوري 1998م، حيث تقدم البحرية 

عــن طريــق مــروان أبو عبــدو، وفي 
الشــوط الثاني عــادل توفيق الهندي 
النتيجة من ركلة جزاء شــحنت أجواء 
اللقاء، لكن محمــد الجيش وضع حدًا 

للتعادل بهدف قاتل في الدقيقة 80.
وما زالت الخسارة من نادي فلسطين 
بركالت الترجيح، في إحدى البطوالت 
الرمضانية، حاضرة في ذاكرته، بعد 
انتهاء الوقت األصلي للمباراة بهدفين 
انتهاء الوقت األصلي للمباراة بهدفين لكل فريق، فضًال عن خسارة األهلي 
انتهاء الوقت األصلي للمباراة بهدفين لكل فريق، فضًال عن خسارة األهلي 

من شــباب جباليا بهــدف نظيف في 
كأس 1995م.

أهداف في الميدان

يقــول الهندي “فــاز فريقنا على غزة 
الرياضــي برباعية مقابــل هدفين، 
ووقعــت علــى الهــدف األول والثالث 

وقتها في دوري 1996م”.
ويضيــف “فعلتها أمــام خدمات خان 
يونس في كأس عام 1995م وهدفي 
وضع األهلــي في األدوار المقبلة، وال 
أنسى الهدف الذي سجلته في خدمات 
الشاطئ في الدقيقة 90، بعد أن كان 
الشاطئ في الدقيقة 90، بعد أن كان فريقنا متأخرًا بهدف ضمن منافسات 
الشاطئ في الدقيقة 90، بعد أن كان فريقنا متأخرًا بهدف ضمن منافسات 

الدوري التصنيفي 1983م”.

الرقم �
وقال بأنه يتفاءل بالرقم 5، لذلك كان 
وقال بأنه يتفاءل بالرقم 5، لذلك كان مالزمًا له طوال مســيرته الرياضية، 
وقال بأنه يتفاءل بالرقم 5، لذلك كان مالزمًا له طوال مســيرته الرياضية، 

وأعرب عن حزنه الشديد لهبوط فريق 
أهلي غزة لدوري الدرجة األولى.

وأكــد بأن الجيل الســابق يختلف عن 
الحالي لعدة أســباب، أبرزها االنتماء 
واللعــب مــن أجل كــرة القــدم وهو 
ما يعانــي منــه البعض فــي الوقت 

الراهن”.

خارج الخطوط 

عندما سألناه عن فرقه المفضلة، لم 
يتــردد “أهلي مصر وبايــرن ميونيخ 
وريــال مدريد” وأبــو الذهب وكمونة 
العبــي األهلــي المصــري، والكابتن 
زياد الكرد والكابتن ســعيد الحسيني 
وناجي عجور لهــم مكانة خاصة في 
قلبي، باإلضافــة إلى جميع الالعبين 

والمدربين.
وأشــار بــأن المدافع عليــه أن يتمتع 
بصفــات خاصــة، مــن بينهــا الثقــة 
والقوة، ليصل إلى أعلى المســتويات 
ويكــون حصنــًا منيعًا أمــام هجمات 

المنافسين.
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تقارير

بالفلسطيني

سعيد حسنين
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الرياضية- عدي جعار/ ورد رداد
بعد موســم عصيــب، ترنح به نادي هــالل العاصمة، 
وكان قد قاب قوســين أو أدنى من الهبوط، عاد ليثبت 
أنه الرقم الصعب، وخرج من عنق الزجاجة، وذلك بعد 
تتويجه ببطولة الكأس وبقائه في دوري األضواء، ولكن 
ال شــك أن وراء هذا اإلنقالب ربان ماهر، اســتطاع أن 
يتخطى األمــواج العاتية ليصل بالهالل إلى بر األمان، 

إنه الكابتن سمير عيسى المدير الفني لهالل القدس.

نقلة نوعية 
يقــول عيســى لـ”الرياضيــة”:  “اســتلمت الهالل قبل 
شــهرين وطلبت مني اإلدارة ضمان بقاء الهالل ضمن 
المحترفين ألن خطر الهبوط كان يهدده، أنجزنا المهمة 
خــالل أربعة مباريــات وقدمنــا أداءا جيدا واســتطعنا 
الوصول إلى نهائي الكأس والتتويج به، وأعتبر تحقيق 

الهدف الموكل إلي بحد ذاته نجاح”.

الكأس الغالية 
وحــول الظفر بكأس فلســطين يوضح: “الظفر بكأس 
فلســطين يثبت أن الفريــق كان بإمكانه حصد نتائج 
أفضل، وحققنا ذلك بالتكتيك الســليم، وإلغاء مفاتيح 

اللعــب عند الخصم، ومباغتة الخصــم بلعب هجومي 
علــى الرغــم من اعتقــاد الجميــع أننا ســنعتمد على 
التكتالت الدفاعية، واإلســتغالل الجيد للحاالت الثابتة 
دفاعيــا وهجوميا، وإجبار الخصــم على اعتماد الكرات 
الطويلة، والتمريرات القصيرة والســيطرة على وسط 

الملعب، والتحضير النفسي السليم”.

الصورة الجديدة
وعن أسباب تراجع الهالل هذا الموسم قال “الفريق 
لم يبن ولم يعد بشكل جيد، وسأعمل كل ما بوسعي 
إلعــداده وتجهيزه مهنيــًا وبدنيًا وتكتيكيًا بشــكل 
لم يبن ولم يعد بشكل جيد، وسأعمل كل ما بوسعي 
إلعــداده وتجهيزه مهنيــًا وبدنيًا وتكتيكيًا بشــكل 
لم يبن ولم يعد بشكل جيد، وسأعمل كل ما بوسعي 

حديــث ومتطور لكي نكــون خصمًا عنيدًا وشرســًا 
بالــدوري وذلك ألنه المركز الــذي يليق بالهالل هو 
الصــدارة وال غير، وقادر على إعــادة هيبة وهيمنة 

الهالل ولكنه يحتاج للهدوء فقط”. 

عادة رائعة 
يقول المدير الفنــي لفريق العاصمة أنه ليس لديه 
أي طقــوس قبيل أية مبــاراة مهما كانــت أهميتها 
ولكنه اعتــاد أن يزور والدته قبل الذهاب إلى ملعب 
المواجهــة وتقبيــل يديهــا ومن ثــم الذهــاب إلى 

المباراة.

المنتخب 
خــالل الموســم الماضي كانــت هنــاك الكثير من 
المطالبــات بأن يســتلم أبو لؤي تدريــب المنتخب 
وعــن ذلك قــال: “أتمنــى النجــاح للكابتــن القدير 
جمال محمود أخــي وزميلي، وبالتأكيد أتمنى قيادة 
المنتخب الفلســطيني ليرفرف العلم الفلســطيني 
فــوق رأســي، وخدمــة المنتخب هي واجــب وطني 

ويشرف كل مدرب”.
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الرياضية- عدي جعار/ ورد رداد 
توج فريق شباب يطا “فرسان الجنوب” بلقب 
بطولــة دوري االحتــراف الجزئــي، وذلك بعد 
اللجوء إلى الدوري الفاصل، بعد أن تعادل هو 
ودورا والســموع بنفس الرصيــد من النقاط، 
وبفوز “اليطاطوة” على دورا برباعية وتعادله 
مع الســموع، توج بطــًال لالحتــراف الجزئي 
وأصبح رسميًا بين الكبار، ويعتبر هذا اإلنجاز 
هو األفضل للفريــق األصفر في تاريخه منذ 
تأسيسه عام 1982، ليصعد برفقة جاره دورا 
إلــى دوري المحترفيــن، بعد فــوز دورا على 

السموع بهدف نظيف.
مشوار مميز 

خاض الفرسان 22 مباراة في البطولة،  فازوا 

فــي 16 منها وتعادلــوا في واحدة, وخســروا 
هدفــا،   45 مســجلين  مواجهــات،  خمــس 
كان إلســالم البطــران نصيــب األســد منها 
بـ19هدفا،  حاصدا لقب هداف الدوري، ودخل 
في مرماهــم 14 هدفا كأفضل خط دفاعي، 
بمعــدل 0.6 هدفــا في كل مبــاراة وهو رقم 
يحسب للخط الدفاعي الحديدي لرجال وسام 

اغبارية.
تحضير وإعداد

يواصل المارد األصفــر تحضيراته على قدم 
وساق، بقيادة ربان السفينة المهندس عدنان 
جبور الرئيس الفخري للنادي، حيث أن هناك 
جهود تبذل إلعادة ترميم ملعب يطا الدولي، 
ليكون ملعبهم البيتي  في الموســم القادم، 

والذي يعتبر الملعب األقدم في فلسطين، وال 
يستبعد المتتبعين أن يبرم الفرسان صفقات 
كبيــرة لتدعيم صفوفــه ليكون قــادرًا على 

مواجهة الكبار.
إضافة قوية

يعتبر وجود الفرســان في مصاف فرق النخبة 
إضافة كبيرة للبطولــة، فقد أظهر علو كعبه 
على معظم مــن واجههم، وأثبــت أنه فريق 
تشــتاق له األضواء ليكــون في ظلها، ويتمتع 
مارد الجنوب بقاعدة جماهيرية كبيرة، يتوقع 

أن تكون إضافة كبيرة لبطولة المحترفين. 
خاليلة وربعي

خاليلــة  أميــر  الفرســان  حــارس  وقــال 

لـ”الرياضية: “أهدي هذا اإلنجاز لجميع أهل 
يطا، وأشكر جميع اإلداريين والالعبين على 
األداء الراقي الذي بدوره أدى لصعود الفريق 
للمحترفين، نعم اليوم جميعكم أثبتم أنكم 
فرســان قادمون”. وأضاف خاليلة: “بال شك 
ســأبقى رفقة هذا النادي إن أراد، والجمهور 

كذلك”.
فيما قــال العب خط الوســط بهجت ربعي: 
“أحمد اهللا على فوزنا على الجار ورد االعتبار، 
ونعد الجماهير بمواصلة المنافسة الموسم 
القادم على بطولتي الدوري والكأس”. وأشار 
إلــى أن يطا قــادر على أن يكــون من ضمن 
األربعة الكبار في دوري المحترفين من دون 

أي إضافات!”.
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جميــل أن ننشــغل بعــض الوقت في 
متابعــة مباريات كــر القــدم العالمية، 
يعني كمباراة الكالســيكو في إسبانيا، 
لكن أن تتحول هذه المباراة إلى شغلنا 
الشــاغل وأن يتحول الجــدل بيننا إلى 
“طوشــات” عموميــة، فهذا هــو الغباء 
بعينيــه، وهذه هــي الجاهلية الجديدة 
التي عادت لتتحكم فــي حياتنا. ونحن 
على أبواب المونديال يترقب شعبنا كما 
باقي شعوب األرض هذه البطولة التي 
تعتبر رقم واحد في مجــال كرة القدم 
وصفوة المباريات، لقد نســي الكثيرون  
قضيته األساس، نســينا بأن فلسطين 
مغتصبة وأن االحتالل الصهيوني ماض 
في غطرسته في قمع شعبنا في الضفة 
والقطاع وانشغلنا في أمور الدنيا، ومرة 
أخرى أنا ال أطلب عدم متابعة المباريات، 
كجزء من الترفيه والترويح عن النفس 
ومواصلة العيش الحر الكريم، لكن أن ال 
تتحول هذه االلعاب إلى نقمة، فعندنا( 
ما يسمى بالداخل) وكما تعلمون نعاني 
من بطــش االحتالل، ســواء كان على 
صعيد مصادرة األراضي وهدم البيوت 
وتهويد للمناطــق العربية، هذا ناهيك 
عــن الضائقة االقتصاديــة التي نعاني 
منها، وبالتالي جميــل أن نتابع األلعاب 
دون أن ننســى الفصــل النضالــي في 
حياتنــا، ففي الماضي غيــر البعيد كنا 
نسأل بعضنا أهالوي أم زملكاوي؟ وفي 
الضفة تردد السؤال: خليلي أم ريحاوي 
أم مقدســي، واليوم وفي كل بقعة من 
بقاع فلسطين يسألونك: برشلوني أم 
مدريــدي؟ وكأن اهللا لم يخلق في عالم 
كرة القدم سوى برشلونة وريال مدريد، 
ميســي ورونالدو؟ عجيب أمرنا وغريب 
تصرفنــا، فالعصبيــة القبليــة وصفها 
النبــي صلــى اهللا عليه وســلم بالنتنة 
ونحــن نتعصــب لغيرنــا ونتقاتــل مع 
بعضنا ألجل غيرنا، مع العلم بأن نادي 
برشــلونة زار اســرائيل وأبدى العبوه 
تعاطفهم مع دولــة االحتالل من خالل 
زيارتهــم لحائط البراق المســمى زورا 
وبهتانا حائط المبكــى، وبلقاء تم بين 
شــمعون بيرس وعميد النــادي، ونادي 
ريال مدريد لم يعلن تعاطفه مع شعبنا، 
فعالم نشجعهم بحرارة وننسى أنفسنا؟ 
هذا مــا يحصل فــي غالــب المباريات 
والبطوالت األوروبية والعالمية، ينقسم 
مجتمعنا ويتناحر أبناؤه بسبب العصبية 
الكرويــة التي باتت كريهة للغاية. وبما 
أننا علــى أبواب المونديــال فإن وتيرة 
التشــجيع ســتزداد، هذا مع األرجنتين 
وذاك مــع البرازيل وآخر مع اســبانيا أو 
المانيــا، وبدأت ظاهــرة ارتفاع األعالم 
علــى اســطح المنــازل، وعليــه فإنني 
ألوم الكبار على هذا المنحى المنفلت، 
واحتجاجا على ذلك وتأكيدا على صيانة 
القضية الفلسطينية أرفع علم فلسطين 
علــى ســطح منزلي، هــذا علمي الذي 
اعتز به، وأتابــع األلعاب العالمية بدون 
عصبية قبلية وفي بطولة كأس العالم 
أعلن عــن تأييــد للمنتخبــات العربية 
واالســالمية المشــاركة وهــذه المــرة 
الجزائــر وإيــران أوال، وليــس البرازيل 
واألرجنتين وااللمان. يعني شوية حس 

قومي ووطني يا إخوان. 
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أخبار عربية ودولية

حافظ فريق اتلتيكو مدريد على صدارته لليغا 
اإلســبانية بواقــع 85 نقطة، فــي حين تقدم 
برشــلونة إلي المركز الثانــي مؤقتا بعد فوزه 
على اتلتيك بلباو، بســبب تأجيــل مباراة ريال 

مدريد مع بلد الوليد.مدريد مع بلد الوليد.

حافــظ فريق ليفربــول اإلنجليزي على 
صدارته للدوري اإلنجليــزي قبل انتهاء 
الموســم بثالث جوالت ليضمن التأهل 
المباشر لدوري أبطال أوروبا في الموسم 
القــادم، فــي حيــن بقي تشلســي في 
المركز الثاني بعد هزيمته من سندرالند 

بهدفين لهدف، بواقع 75 نقطة.
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تأهــل فريقي يوفنتــوس وروما إلى 
دوري أبطال أوروبا  مباشــرة، خاصة 
صدارتــه  علــى  األول  حفــاظ  بعــد 
والثانــي علــى الوصافة قبــل انتهاء 

الكاليشو بجوالت أربع.

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

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

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

������������������������������

بعــد الغيــاب لمدة أســبوع، عدت ألطل عليكــم بكالكيت بعــد الغيــاب لمدة أســبوع، عدت ألطل عليكــم بكالكيت 
جديد، وال يســعني هنا إال أن أتحدث قليال عن كالســيكو جديد، وال يســعني هنا إال أن أتحدث قليال عن كالســيكو 
كأس ملك إســبانيا، ومن منا لم يتابع الملحمة اإلســبانية، كأس ملك إســبانيا، ومن منا لم يتابع الملحمة اإلســبانية، 
وهــدف جاريث بيــل، الذي وصف بأنه قطار يســير، حتى أن وهــدف جاريث بيــل، الذي وصف بأنه قطار يســير، حتى أن 
بعض مناصري برشــلونة طالبوا االتحاد اإلسباني بمعاقبة بعض مناصري برشــلونة طالبوا االتحاد اإلسباني بمعاقبة 
بيل ألنه تجاوز الســرعة المسموح بها، -خدوا الكبيرة بقى– بيل ألنه تجاوز الســرعة المسموح بها، -خدوا الكبيرة بقى– 
على قولة اخوتنا المصريين، إنه إدارة برشــلونة على قولة اخوتنا المصريين، إنه إدارة برشــلونة 
طالبت االتحاد اإلســباني بإعادة المباراة ألن طالبت االتحاد اإلســباني بإعادة المباراة ألن 
بيــل تجــاوز الســرعة المســموح بها على بيــل تجــاوز الســرعة المســموح بها على 
األراضي الكتلونية وهي 30 كم/ســاعة، األراضي الكتلونية وهي 30 كم/ســاعة، 
حيــث انطلــق القطار الويلزي بســرعة حيــث انطلــق القطار الويلزي بســرعة 
32 كم\ســاعة، ليــس هــذا فحســب، 32 كم\ســاعة، ليــس هــذا فحســب، 
لربما السياســة لعبــت دور أيضا في لربما السياســة لعبــت دور أيضا في 
الســرعات المروريــة في إســبانيا، الســرعات المروريــة في إســبانيا، 
حيــث أن الجميع يعلــم أن إقليم حيــث أن الجميع يعلــم أن إقليم 
كتالونيــا يطالــب باالنفصال كتالونيــا يطالــب باالنفصال 

عن إسبانيا.عن إسبانيا.
المجاملــة  ســبيل  المجاملــة وعلــى  ســبيل  وعلــى 
ليــس إال، فأنــا ال أعتقــد أن ليــس إال، فأنــا ال أعتقــد أن 
تاتــا مارتينو هو المســئول تاتــا مارتينو هو المســئول 
عــن الخســارة أمــام الريــال، عــن الخســارة أمــام الريــال، 
مــع اختالفــي معــه فــي موضــوع مــع اختالفــي معــه فــي موضــوع 
فابريغــاس، األمــر الــذي يجعلني أشــك فابريغــاس، األمــر الــذي يجعلني أشــك 
أن فابريغــاس بالبلــدي –ماســك ع تاتا أن فابريغــاس بالبلــدي –ماســك ع تاتا 
ممســك– يا أخي فابريغاس ما بضيف أي ممســك– يا أخي فابريغاس ما بضيف أي 
نقلة نوعية ال لوســط الملعــب وال حتى نقلة نوعية ال لوســط الملعــب وال حتى 
للهجوم، لماذا تدفع به أساســيا، الواضح للهجوم، لماذا تدفع به أساســيا، الواضح 
أن كل العبي برشلونة لم يقدموا شيء أن كل العبي برشلونة لم يقدموا شيء 
في المباراة، وال حتى ميســي، الذي كان في المباراة، وال حتى ميســي، الذي كان 

يظهر عليه منذ بداية المباراة وأنه يريد أن يتقيأ.يظهر عليه منذ بداية المباراة وأنه يريد أن يتقيأ.

عارض أزياءعارض أزياء
و بعيدا عن المجاملة، نيمار يااه، اســم مزيكا، كان  بعيدا عن المجاملة، نيمار يااه، اســم مزيكا، كان 

مــن المفترض عليــه أن يكون عــارض أزياء مــن المفترض عليــه أن يكون عــارض أزياء 
وليــس العب كــرة قــدم، وما زال الســؤال وليــس العب كــرة قــدم، وما زال الســؤال 
يراودنــي، لمــاذا لــم يقم بعــرض لثيابه يراودنــي، لمــاذا لــم يقم بعــرض لثيابه 
الداخلية في مباراة الكالســيكو كما فعل الداخلية في مباراة الكالســيكو كما فعل 
فــي مباراة فريقــه أمام اتلتيكــو مدريد فــي مباراة فريقــه أمام اتلتيكــو مدريد 
فــي إيــاب دوري األبطال، وعلــق النجم فــي إيــاب دوري األبطال، وعلــق النجم 
البرازيلي أن ما حدث كان عفويا وبشكل البرازيلي أن ما حدث كان عفويا وبشكل 
طبيعي، يا سالم، -عذر أقبح من ذنب-.طبيعي، يا سالم، -عذر أقبح من ذنب-.
ال أريــد اإلطالة، حتى ال يعتقد البعض ال أريــد اإلطالة، حتى ال يعتقد البعض 

أننــي أهاجــم برشــلونة و”خلص”، أننــي أهاجــم برشــلونة و”خلص”، 
وســألخص لكــم مــا هو الســر في وســألخص لكــم مــا هو الســر في 
الســقوط المتواصــل لبرشــلونة، الســقوط المتواصــل لبرشــلونة، 
كلمــة الســر هــي روســيل، أجل كلمــة الســر هــي روســيل، أجل 
ال تســتغربوا، صفقــات روســيل ال تســتغربوا، صفقــات روســيل 

المبهمة والغامضة والمشبوهة، المبهمة والغامضة والمشبوهة، 
كان  التــي  الرشــاوى  كان وأيضــا  التــي  الرشــاوى  وأيضــا 
يقدمهــا، وآخرهــا كانــت مــا يقدمهــا، وآخرهــا كانــت مــا 

قــام بدفعــه البنــة رئيس 
اتحاد كرة القــدم البرازيلي 

الســابق، وذلــك مــن أجــل 
الســتضافة  لقطــر  الســتضافة التصويــت  لقطــر  التصويــت 

مونديــال كأس العالــم 2022، خاصة أن برشــلونة مونديــال كأس العالــم 2022، خاصة أن برشــلونة 
مدعوم ومقرب كثيرا من قطر، وهي التي كانت تنقذ مدعوم ومقرب كثيرا من قطر، وهي التي كانت تنقذ 

برشلونة دائما من السقوط. ما أريد إيضاحه هنا، أن ما برشلونة دائما من السقوط. ما أريد إيضاحه هنا، أن ما 
طار طير وارتفع إال كما حلق وقع !!طار طير وارتفع إال كما حلق وقع !!

نفت قنــاة “ZDF” األلمانية، عزمها 
العالــم فــي  بــث مباريــات كأس 
البرازيل الصيف المقبل، عبر “نايل 
سات” و”هوت بيرد”، بالمجان، كما 
زعمــت بعــض األخبار فــي مواقع 
عربية علــى الشــبكة العنكبوتية. 
وأكدت القناة في حســابها الرسمي 
على موقع تويتر، ردًا على أســئلة 
وصلــت إليهــا حــول حقيقــة بــث 
بالمجــان،  المونديــال  مباريــات 
بشكل واضح وســريع: أنها ستذيع 
المونديال بشكل مجاني في ألمانيا 
فقــط، دون التحدث عن أي شــيء 

يخص القمر األوروبي. 
وبذلك، تنحصر مشــاهدة مباريات 
كأس العالــم عبــر قنــاة ‘بــي إن 
ســبورتس’ التــي تملــك الحقــوق 
الحصرية لنقل مباريات المونديال 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، مــا يجعل أي قنــاة تخرق 
هذه الحصرية معرضــة للمالحقة 

القضائية وغرامات طائلة.
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ســحق فريــق بتروجيت نظيــره الزمالك 
بأربعــة أهــداف مقابل هدفيــن في قمة 
مباريــات الجولة رقم 18 من عمر الدوري 
المصري الممتاز ضمن المجموعة الثانية.

مصطفــى  بتروجيــت:  أهــداف  وســجل 
شــبيطة وأحمــد مجــدي من ركلــة جزاء 
ومــروان محســن من ركلــة جــزاء ايضا 
وجيمــس تيبــي، بينمــا ســجل للزمالك 
دومينيك دا ســيلفا ومحمــد إبراهيم من دومينيك دا ســيلفا ومحمــد إبراهيم من 

ركلة جزاء.
وجاء الفوز ليكون األول في تاريخ بتروجيت 
على الزمالك بأربعة أهداف في مســيرته 
بينمــا كان أكبر فوز للفريق البترولي من 

قبل 3-1 في 22 مايو 2008.
بهــذه النتيجة يواصــل بتروجيت تصدره 
للمجموعة الثانية برصيد 33 نقطة، فيما 
توقف رصيد الزمالــك عند 25 نقطة في 

المركز الثالث مؤقتا.
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أخبار عربية ودولية

حافظ فريق اتلتيكو مدريد على صدارته لليغا 
اإلســبانية بواقــع 85 نقطة، فــي حين تقدم 
برشــلونة إلي المركز الثانــي مؤقتا بعد فوزه 
على اتلتيك بلباو، بســبب تأجيــل مباراة ريال 

مدريد مع بلد الوليد.مدريد مع بلد الوليد.

حافــظ فريق ليفربــول اإلنجليزي على 
صدارته للدوري اإلنجليــزي قبل انتهاء 
الموســم بثالث جوالت ليضمن التأهل 
المباشر لدوري أبطال أوروبا في الموسم 
القــادم، فــي حيــن بقي تشلســي في 
المركز الثاني بعد هزيمته من سندرالند 

بهدفين لهدف، بواقع 75 نقطة.
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تأهــل فريقي يوفنتــوس وروما إلى 
دوري أبطال أوروبا  مباشــرة، خاصة 
صدارتــه  علــى  األول  حفــاظ  بعــد 
والثانــي علــى الوصافة قبــل انتهاء 

الكاليشو بجوالت أربع.
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بعــد الغيــاب لمدة أســبوع، عدت ألطل عليكــم بكالكيت بعــد الغيــاب لمدة أســبوع، عدت ألطل عليكــم بكالكيت 
جديد، وال يســعني هنا إال أن أتحدث قليال عن كالســيكو جديد، وال يســعني هنا إال أن أتحدث قليال عن كالســيكو 
كأس ملك إســبانيا، ومن منا لم يتابع الملحمة اإلســبانية، كأس ملك إســبانيا، ومن منا لم يتابع الملحمة اإلســبانية، 
وهــدف جاريث بيــل، الذي وصف بأنه قطار يســير، حتى أن وهــدف جاريث بيــل، الذي وصف بأنه قطار يســير، حتى أن 
بعض مناصري برشــلونة طالبوا االتحاد اإلسباني بمعاقبة بعض مناصري برشــلونة طالبوا االتحاد اإلسباني بمعاقبة 
بيل ألنه تجاوز الســرعة المسموح بها، -خدوا الكبيرة بقى– بيل ألنه تجاوز الســرعة المسموح بها، -خدوا الكبيرة بقى– 
على قولة اخوتنا المصريين، إنه إدارة برشــلونة على قولة اخوتنا المصريين، إنه إدارة برشــلونة 
طالبت االتحاد اإلســباني بإعادة المباراة ألن طالبت االتحاد اإلســباني بإعادة المباراة ألن 
بيــل تجــاوز الســرعة المســموح بها على بيــل تجــاوز الســرعة المســموح بها على 
األراضي الكتلونية وهي 30 كم/ســاعة، األراضي الكتلونية وهي 30 كم/ســاعة، 
حيــث انطلــق القطار الويلزي بســرعة حيــث انطلــق القطار الويلزي بســرعة 
32 كم\ســاعة، ليــس هــذا فحســب، 32 كم\ســاعة، ليــس هــذا فحســب، 
لربما السياســة لعبــت دور أيضا في لربما السياســة لعبــت دور أيضا في 
الســرعات المروريــة في إســبانيا، الســرعات المروريــة في إســبانيا، 
حيــث أن الجميع يعلــم أن إقليم حيــث أن الجميع يعلــم أن إقليم 
كتالونيــا يطالــب باالنفصال كتالونيــا يطالــب باالنفصال 

عن إسبانيا.عن إسبانيا.
المجاملــة  ســبيل  المجاملــة وعلــى  ســبيل  وعلــى 
ليــس إال، فأنــا ال أعتقــد أن ليــس إال، فأنــا ال أعتقــد أن 
تاتــا مارتينو هو المســئول تاتــا مارتينو هو المســئول 
عــن الخســارة أمــام الريــال، عــن الخســارة أمــام الريــال، 
مــع اختالفــي معــه فــي موضــوع مــع اختالفــي معــه فــي موضــوع 
فابريغــاس، األمــر الــذي يجعلني أشــك فابريغــاس، األمــر الــذي يجعلني أشــك 
أن فابريغــاس بالبلــدي –ماســك ع تاتا أن فابريغــاس بالبلــدي –ماســك ع تاتا 
ممســك– يا أخي فابريغاس ما بضيف أي ممســك– يا أخي فابريغاس ما بضيف أي 
نقلة نوعية ال لوســط الملعــب وال حتى نقلة نوعية ال لوســط الملعــب وال حتى 
للهجوم، لماذا تدفع به أساســيا، الواضح للهجوم، لماذا تدفع به أساســيا، الواضح 
أن كل العبي برشلونة لم يقدموا شيء أن كل العبي برشلونة لم يقدموا شيء 
في المباراة، وال حتى ميســي، الذي كان في المباراة، وال حتى ميســي، الذي كان 

يظهر عليه منذ بداية المباراة وأنه يريد أن يتقيأ.يظهر عليه منذ بداية المباراة وأنه يريد أن يتقيأ.

عارض أزياءعارض أزياء
و بعيدا عن المجاملة، نيمار يااه، اســم مزيكا، كان  بعيدا عن المجاملة، نيمار يااه، اســم مزيكا، كان 

مــن المفترض عليــه أن يكون عــارض أزياء مــن المفترض عليــه أن يكون عــارض أزياء 
وليــس العب كــرة قــدم، وما زال الســؤال وليــس العب كــرة قــدم، وما زال الســؤال 
يراودنــي، لمــاذا لــم يقم بعــرض لثيابه يراودنــي، لمــاذا لــم يقم بعــرض لثيابه 
الداخلية في مباراة الكالســيكو كما فعل الداخلية في مباراة الكالســيكو كما فعل 
فــي مباراة فريقــه أمام اتلتيكــو مدريد فــي مباراة فريقــه أمام اتلتيكــو مدريد 
فــي إيــاب دوري األبطال، وعلــق النجم فــي إيــاب دوري األبطال، وعلــق النجم 
البرازيلي أن ما حدث كان عفويا وبشكل البرازيلي أن ما حدث كان عفويا وبشكل 
طبيعي، يا سالم، -عذر أقبح من ذنب-.طبيعي، يا سالم، -عذر أقبح من ذنب-.
ال أريــد اإلطالة، حتى ال يعتقد البعض ال أريــد اإلطالة، حتى ال يعتقد البعض 

أننــي أهاجــم برشــلونة و”خلص”، أننــي أهاجــم برشــلونة و”خلص”، 
وســألخص لكــم مــا هو الســر في وســألخص لكــم مــا هو الســر في 
الســقوط المتواصــل لبرشــلونة، الســقوط المتواصــل لبرشــلونة، 
كلمــة الســر هــي روســيل، أجل كلمــة الســر هــي روســيل، أجل 
ال تســتغربوا، صفقــات روســيل ال تســتغربوا، صفقــات روســيل 

المبهمة والغامضة والمشبوهة، المبهمة والغامضة والمشبوهة، 
كان  التــي  الرشــاوى  كان وأيضــا  التــي  الرشــاوى  وأيضــا 
يقدمهــا، وآخرهــا كانــت مــا يقدمهــا، وآخرهــا كانــت مــا 

قــام بدفعــه البنــة رئيس 
اتحاد كرة القــدم البرازيلي 

الســابق، وذلــك مــن أجــل 
الســتضافة  لقطــر  الســتضافة التصويــت  لقطــر  التصويــت 

مونديــال كأس العالــم 2022، خاصة أن برشــلونة مونديــال كأس العالــم 2022، خاصة أن برشــلونة 
مدعوم ومقرب كثيرا من قطر، وهي التي كانت تنقذ مدعوم ومقرب كثيرا من قطر، وهي التي كانت تنقذ 

برشلونة دائما من السقوط. ما أريد إيضاحه هنا، أن ما برشلونة دائما من السقوط. ما أريد إيضاحه هنا، أن ما 
طار طير وارتفع إال كما حلق وقع !!طار طير وارتفع إال كما حلق وقع !!

نفت قنــاة “ZDF” األلمانية، عزمها 
العالــم فــي  بــث مباريــات كأس 
البرازيل الصيف المقبل، عبر “نايل 
سات” و”هوت بيرد”، بالمجان، كما 
زعمــت بعــض األخبار فــي مواقع 
عربية علــى الشــبكة العنكبوتية. 
وأكدت القناة في حســابها الرسمي 
على موقع تويتر، ردًا على أســئلة 
وصلــت إليهــا حــول حقيقــة بــث 
بالمجــان،  المونديــال  مباريــات 
بشكل واضح وســريع: أنها ستذيع 
المونديال بشكل مجاني في ألمانيا 
فقــط، دون التحدث عن أي شــيء 

يخص القمر األوروبي. 
وبذلك، تنحصر مشــاهدة مباريات 
كأس العالــم عبــر قنــاة ‘بــي إن 
ســبورتس’ التــي تملــك الحقــوق 
الحصرية لنقل مباريات المونديال 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، مــا يجعل أي قنــاة تخرق 
هذه الحصرية معرضــة للمالحقة 

القضائية وغرامات طائلة.
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ســحق فريــق بتروجيت نظيــره الزمالك 
بأربعــة أهــداف مقابل هدفيــن في قمة 
مباريــات الجولة رقم 18 من عمر الدوري 
المصري الممتاز ضمن المجموعة الثانية.

مصطفــى  بتروجيــت:  أهــداف  وســجل 
شــبيطة وأحمــد مجــدي من ركلــة جزاء 
ومــروان محســن من ركلــة جــزاء ايضا 
وجيمــس تيبــي، بينمــا ســجل للزمالك 
دومينيك دا ســيلفا ومحمــد إبراهيم من دومينيك دا ســيلفا ومحمــد إبراهيم من 

ركلة جزاء.
وجاء الفوز ليكون األول في تاريخ بتروجيت 
على الزمالك بأربعة أهداف في مســيرته 
بينمــا كان أكبر فوز للفريق البترولي من 

قبل 3-1 في 22 مايو 2008.
بهــذه النتيجة يواصــل بتروجيت تصدره 
للمجموعة الثانية برصيد 33 نقطة، فيما 
توقف رصيد الزمالــك عند 25 نقطة في 

المركز الثالث مؤقتا.
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يترقب العالم ما ستســفر عنه مواجهة الليلة بين 

ريال مدريد اإلسباني وبايرن ميونيخ األلماني على 

معقل الملكي “سانتياغو بيرنابيو” في ذهاب الدور 

نصف النهائي لمســابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم. وما بين وصف اللقــاء ب”معركة الوحوش 

الســوداء”، واإلشادة بمدربي الفريقين أنشيلوتي 

أفــكارًا تدريبيــة  اللذيــن يملــكان  وغوارديــوال 

مختلفــة، يعلم الجميع الســرعة التــي يتمتع بها 

نجما الملكــي رونالدو وبيل، لذلك تبارت التقارير 

التي تكشــف عــن الكيفية 
ســيتبعها  التــي 

مدرب البافاري غوارديوال للحد من خطورة سرعة 

النجميــن. وعلــى ذمــة “مــاركا” المدريدية فإن 

غوارديوال ســيعمد إلى مطالبة العبيه باالحتكاك 

البدني مع النجمين السريعين، خاصة مع رونالدو 

الذي يخشــى االلتحامات بعد عودته من اإلصابة، 

وأن االحتكاك البدني في بداية المباراة قد يجعله 

يصاب بالخوف والتردد أثناء المواجهة. هذا وقد 

أسندت لجنة الحكام باالتحاد األوروبي لكرة 

القــدم إدارة المباراة إلــى الحكم الدولي 

اإلنجليزي هاورد ويب.
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أجمعت الصحف الرياضية اإلســبانية على أن حارس 
مرمى أتليتكو مدريد، البلجيكــي تيبو كورتوا، لعب 
دورًا محوريــًا في اعتالء فريقه صــدارة الليجا، ولوال 
العديــد من تدخالته لــكان الدوري مختلفــًا. ودللت 
الصحــف على صحــة ذلك باإلشــارة إلى 
بعــض اإلحصائيات ومنهــا: أن دفاع 
حيــث  األقــوى  هــو  االتليتكــو 
استقبلت شباك كورتوا 22 هدفًا 
ليعوض بذلــك القوة الهجومية 
للفريــق الذي ســجل 74 هدفًا 
أقــل  رقــم  وهــو  اآلن  حتــى 
بكثير مما ســجله ريال مدريد 
وبرشــلونة اللذين سجل كٌل 

منهما 94 هدفًا.
كما حافظ كورتوا على شــباكه 
نظيفة فــي 19 مبــاراة، وهو رقم 
كبيــر جدًا مقارنة ببقية حراس الدوري. 
إضافة إلى أن كورتوا يمتلك نســبة نجاح 
فــي التصدي هــذا الموســم وصلت ل 
75.6% بتصديــه ل 62 كــرة من أصل 
80 تسديدة، ليصبح العالمة الفارقة 
فــي مســيرة أتلتيكــو مدريــد حتى 

اللحظة من الموسم الحالي.

انفجرت مشــاعر غضب جماهير برشلونة اإلسباني بعد 
خســارة فريقهم لقب الكأس بالهزيمة أمام ريال مدريد 
2/1 فــي النهائي بعد أيام قليلــة على خروج الفريق من 
ربــع نهائــي دوري األبطــال. وقــد أظهر اســتطالع رأي ربــع نهائــي دوري األبطــال. وقــد أظهر اســتطالع رأي 
أجرتــه صحيفة ماركا حجم مشــاعر الغضــب في صفوف أجرتــه صحيفة ماركا حجم مشــاعر الغضــب في صفوف 
الجماهيــر الكاتالونيــة التي أجمعت على ضــرورة رحيل الجماهيــر الكاتالونيــة التي أجمعت على ضــرورة رحيل 
الظهيــر البرازيلي داني الفيش، وصــّوت لذلك 68 بالمئة الظهيــر البرازيلي داني الفيش، وصــّوت لذلك 68 بالمئة 
من مشــجعي برشــلونة، بينما أبــدى 50 بالمئة رغبتهم من مشــجعي برشــلونة، بينما أبــدى 50 بالمئة رغبتهم 
فــي رحيل فابريجــاس مقابل تصويــت 47 بالمئة لصالح فــي رحيل فابريجــاس مقابل تصويــت 47 بالمئة لصالح 
رحيل ماســكيرانو. وأعرب 52 بالمئة عن رغبتهم في بقاء رحيل ماســكيرانو. وأعرب 52 بالمئة عن رغبتهم في بقاء 
التشــيلي سانشــيز، فيما أعرب 80 بالمئة عن رغبتهم في التشــيلي سانشــيز، فيما أعرب 80 بالمئة عن رغبتهم في 

رحيل الكاميروني اليكس سونج.رحيل الكاميروني اليكس سونج.
كما أظهر االســتطالع  تراجــع شــعبية األرجنتيني ليونيل كما أظهر االســتطالع  تراجــع شــعبية األرجنتيني ليونيل 

ميســي، حيــث صــوت 66 بالمئة لبقــاء الالعــب، غير أن ميســي، حيــث صــوت 66 بالمئة لبقــاء الالعــب، غير أن 
خوســيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشــلونة، أكد خوســيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشــلونة، أكد خوســيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشــلونة، أكد خوســيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشــلونة، أكد 

أن ميســي سيســتمر فــي قيــادة الفريق في أن ميســي سيســتمر فــي قيــادة الفريق في 
المستقبل رغم االنتقادات التي يتعرض المستقبل رغم االنتقادات التي يتعرض 

لهــا. وقال بارتوميــو: “يمتد عقده لهــا. وقال بارتوميــو: “يمتد عقده 
(ميســي) معنا حتى 2018، (ميســي) معنا حتى 2018، 

لكننا ســنقدم له عرضا لكننا ســنقدم له عرضا 
جديدا”.
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يخوض ليفربول أمام ضيفه تشلسي مباراة مصيرية في المرحلة ال36 من يخوض ليفربول أمام ضيفه تشلسي مباراة مصيرية في المرحلة ال36 من 
الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب أنفيلد، يوم األحد المقبل، ويدخل الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب أنفيلد، يوم األحد المقبل، ويدخل 

“الريدز” اللقاء متصدرًا الترتيب ب80 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام تشلسي الثاني. “الريدز” اللقاء متصدرًا الترتيب ب80 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام تشلسي الثاني. 
الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب أنفيلد، يوم األحد المقبل، ويدخل 

“الريدز” اللقاء متصدرًا الترتيب ب80 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام تشلسي الثاني. 
الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب أنفيلد، يوم األحد المقبل، ويدخل الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب أنفيلد، يوم األحد المقبل، ويدخل 

“الريدز” اللقاء متصدرًا الترتيب ب80 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام تشلسي الثاني. 
الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب أنفيلد، يوم األحد المقبل، ويدخل 

وتأتي هذه التغيرات المهمة بعدما استقبل ليفربول أجمل هدية من سندرالند وتأتي هذه التغيرات المهمة بعدما استقبل ليفربول أجمل هدية من سندرالند 
الذي فاز على “البلوز” 1/2 في الجولة 35، ليحقق رفاق القائد ستيفن جيرارد فوزًا الذي فاز على “البلوز” 1/2 في الجولة 35، ليحقق رفاق القائد ستيفن جيرارد فوزًا 

وتأتي هذه التغيرات المهمة بعدما استقبل ليفربول أجمل هدية من سندرالند 
الذي فاز على “البلوز” 1/2 في الجولة 35، ليحقق رفاق القائد ستيفن جيرارد فوزًا 

وتأتي هذه التغيرات المهمة بعدما استقبل ليفربول أجمل هدية من سندرالند وتأتي هذه التغيرات المهمة بعدما استقبل ليفربول أجمل هدية من سندرالند 
الذي فاز على “البلوز” 1/2 في الجولة 35، ليحقق رفاق القائد ستيفن جيرارد فوزًا 

وتأتي هذه التغيرات المهمة بعدما استقبل ليفربول أجمل هدية من سندرالند 

غاليًا على نوريتش سيتي 2/3. على نوريتش سيتي 2/3.
الذي فاز على “البلوز” 1/2 في الجولة 35، ليحقق رفاق القائد ستيفن جيرارد فوزا

غاليًا على نوريتش سيتي 2/3.
الذي فاز على “البلوز” 1/2 في الجولة 35، ليحقق رفاق القائد ستيفن جيرارد فوزًا الذي فاز على “البلوز” 1/2 في الجولة 35، ليحقق رفاق القائد ستيفن جيرارد فوزا

غاليًا على نوريتش سيتي 2/3.
الذي فاز على “البلوز” 1/2 في الجولة 35، ليحقق رفاق القائد ستيفن جيرارد فوزًا 

وفي حال أحرز ليفربول اللقب سيكون األول له منذ 24 عامًا. علمًا أن الهدفين وفي حال أحرز ليفربول اللقب سيكون األول له منذ 24 عامًا. علمًا أن الهدفين 
 على نوريتش سيتي 2/3.

وفي حال أحرز ليفربول اللقب سيكون األول له منذ 24 عامًا. علمًا أن الهدفين 
غاليًا على نوريتش سيتي 2/3. على نوريتش سيتي 2/3.

وفي حال أحرز ليفربول اللقب سيكون األول له منذ 24 عامًا. علمًا أن الهدفين 
غاليًا على نوريتش سيتي 2/3.

اللذين سجلهما رحيم سترلينج والهدف 30 للويس سواريز هذا الموسم، ضد اللذين سجلهما رحيم سترلينج والهدف 30 للويس سواريز هذا الموسم، ضد 
نوريتش، ساعدوا ليفربول على تحقيق انتصاره 11 على التوالي في الدوري. كما نوريتش، ساعدوا ليفربول على تحقيق انتصاره 11 على التوالي في الدوري. كما 

َضمن إنهاء الموسم ضمن المراكز االربعة األولى واللعب في دور المجموعات بدوري من إنهاء الموسم ضمن المراكز االربعة األولى واللعب في دور المجموعات بدوري 
نوريتش، ساعدوا ليفربول على تحقيق انتصاره 11 على التوالي في الدوري. كما 

َضمن إنهاء الموسم ضمن المراكز االربعة األولى واللعب في دور المجموعات بدوري 
نوريتش، ساعدوا ليفربول على تحقيق انتصاره 11 على التوالي في الدوري. كما نوريتش، ساعدوا ليفربول على تحقيق انتصاره 11 على التوالي في الدوري. كما 

َضمن إنهاء الموسم ضمن المراكز االربعة األولى واللعب في دور المجموعات بدوري 
نوريتش، ساعدوا ليفربول على تحقيق انتصاره 11 على التوالي في الدوري. كما 

أبطال اوروبا الموسم القادم ألول مرة منذ موسم 2009-2010.أبطال اوروبا الموسم القادم ألول مرة منذ موسم 2010-2009.
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مع اقتراب يوفنتوس من االحتفاظ بلقب الدوري اإليطالي للعام الثالث على التوالي، مع اقتراب يوفنتوس من االحتفاظ بلقب الدوري اإليطالي للعام الثالث على التوالي، 
حيث يتصدر بفارق 8 نقاط أمام روما الثاني قبل أربع جوالت على نهاية الكالتشيو، حيث يتصدر بفارق 8 نقاط أمام روما الثاني قبل أربع جوالت على نهاية الكالتشيو، 

يتأكد مجددًا نجاح السياسة التي تتبعها إدارة “السيدة العجوز”، في استقدام الالعبين  نجاح السياسة التي تتبعها إدارة “السيدة العجوز”، في استقدام الالعبين 
حيث يتصدر بفارق 8 نقاط أمام روما الثاني قبل أربع جوالت على نهاية الكالتشيو، 

يتأكد مجددًا نجاح السياسة التي تتبعها إدارة “السيدة العجوز”، في استقدام الالعبين 
حيث يتصدر بفارق 8 نقاط أمام روما الثاني قبل أربع جوالت على نهاية الكالتشيو، حيث يتصدر بفارق 8 نقاط أمام روما الثاني قبل أربع جوالت على نهاية الكالتشيو، 

يتأكد مجددًا نجاح السياسة التي تتبعها إدارة “السيدة العجوز”، في استقدام الالعبين 
حيث يتصدر بفارق 8 نقاط أمام روما الثاني قبل أربع جوالت على نهاية الكالتشيو، 

المؤثرين بأقل تكلفة، كما حصل عند التعاقد مع الالعب التشيلي أرتورو فيدال المؤثرين بأقل تكلفة، كما حصل عند التعاقد مع الالعب التشيلي أرتورو فيدال 
ب11 مليون يورو، وبنفس السعر تقريبًا األرجنتيني كارلوس تيفيز، في حين كانت ب11 مليون يورو، وبنفس السعر تقريبًا األرجنتيني كارلوس تيفيز، في حين كانت 

المؤثرين بأقل تكلفة، كما حصل عند التعاقد مع الالعب التشيلي أرتورو فيدال 
ب11 مليون يورو، وبنفس السعر تقريبًا األرجنتيني كارلوس تيفيز، في حين كانت 

المؤثرين بأقل تكلفة، كما حصل عند التعاقد مع الالعب التشيلي أرتورو فيدال المؤثرين بأقل تكلفة، كما حصل عند التعاقد مع الالعب التشيلي أرتورو فيدال 
ب11 مليون يورو، وبنفس السعر تقريبًا األرجنتيني كارلوس تيفيز، في حين كانت 

المؤثرين بأقل تكلفة، كما حصل عند التعاقد مع الالعب التشيلي أرتورو فيدال 

الصفقات المجانية إعالنًا واضحًا لنجاح مدير التعاقدات بالنادي جوسيبي ماروتا مع كل الصفقات المجانية إعالنًا واضحًا لنجاح مدير التعاقدات بالنادي جوسيبي ماروتا مع كل 
ب11 مليون يورو، وبنفس السعر تقريبًا األرجنتيني كارلوس تيفيز، في حين كانت 

الصفقات المجانية إعالنًا واضحًا لنجاح مدير التعاقدات بالنادي جوسيبي ماروتا مع كل 
ب11 مليون يورو، وبنفس السعر تقريبًا األرجنتيني كارلوس تيفيز، في حين كانت ب11 مليون يورو، وبنفس السعر تقريبًا األرجنتيني كارلوس تيفيز، في حين كانت 

الصفقات المجانية إعالنًا واضحًا لنجاح مدير التعاقدات بالنادي جوسيبي ماروتا مع كل 
ب11 مليون يورو، وبنفس السعر تقريبًا األرجنتيني كارلوس تيفيز، في حين كانت 

من: بول بوجبا وأندريا بيرلو وفرناندو لورينتي. علمًا أن هؤالء الالعبين هم أفضل من: بول بوجبا وأندريا بيرلو وفرناندو لورينتي. علمًا أن هؤالء الالعبين هم أفضل 
الصفقات المجانية إعالنًا واضحًا لنجاح مدير التعاقدات بالنادي جوسيبي ماروتا مع كل 

من: بول بوجبا وأندريا بيرلو وفرناندو لورينتي. علمًا أن هؤالء الالعبين هم أفضل 
الصفقات المجانية إعالنًا واضحًا لنجاح مدير التعاقدات بالنادي جوسيبي ماروتا مع كل الصفقات المجانية إعالنًا واضحًا لنجاح مدير التعاقدات بالنادي جوسيبي ماروتا مع كل 

من: بول بوجبا وأندريا بيرلو وفرناندو لورينتي. علمًا أن هؤالء الالعبين هم أفضل 
الصفقات المجانية إعالنًا واضحًا لنجاح مدير التعاقدات بالنادي جوسيبي ماروتا مع كل 

5 هدافين في اليوفي هذا الموسم، ويأتون ِضمن أفضل 6 صانعين لألهداف. وفي 5 هدافين في اليوفي هذا الموسم، ويأتون ِضمن أفضل 6 صانعين لألهداف. وفي 
مقارنة سريعة تؤكد نجاح سياسة التعاقدات، فإن صفقات انتقال الالعبين الخمسة لم مقارنة سريعة تؤكد نجاح سياسة التعاقدات، فإن صفقات انتقال الالعبين الخمسة لم 

تكلف يوفنتوس سوى 22 مليون يورو، أي ما يقارب نصف سعر جونزالو هيغواين العب تكلف يوفنتوس سوى 22 مليون يورو، أي ما يقارب نصف سعر جونزالو هيغواين العب 
نابولي صاحب المركز الثالث.نابولي صاحب المركز الثالث.
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رياضة دولية

محمد عدوانمحمد عدوان

في هذا السيناريو الجديد أعود ألتحدث في هذا السيناريو الجديد أعود ألتحدث 
عن أشــياء ال تحــدث في الواقــع، وهنا 
أتحدث عن أهــواء الالعبين وهواياتهم أتحدث عن أهــواء الالعبين وهواياتهم 

خارج إطار الملعب وكرة القدم..خارج إطار الملعب وكرة القدم..
فــي حفل خيــري قام به حــارس مرمى 
برشــلونة خوســيه مانويــل بينتــو في 
إحــدى الجمعيــات الخيريــة التقى عدد إحــدى الجمعيــات الخيريــة التقى عدد 
من الالعبين ليقدمــوا تبرعاتهم وجرى 

بينهم هذا الحوار:بينهم هذا الحوار:
رونالدو: مرحبا يا أصدقاء كيف أحوالكم، 
ما الذي جئتم تتبرعون فيه اليوم لهؤالء ما الذي جئتم تتبرعون فيه اليوم لهؤالء 

األطفال.األطفال.
ميســي: أهال يا كريس، لقد جئت أتبرع ميســي: أهال يا كريس، لقد جئت أتبرع 
بالغيثــار الخــاص بي، فأنا أحــب العزف بالغيثــار الخــاص بي، فأنا أحــب العزف 
عليه من أجل أن أخرج األشــياء الغريبة عليه من أجل أن أخرج األشــياء الغريبة 

من رأسي، وأنت بماذا سوف تتبرع؟من رأسي، وأنت بماذا سوف تتبرع؟
رونالــدو: ماذا؟ لم أكــن أعلم أنك تحب رونالــدو: ماذا؟ لم أكــن أعلم أنك تحب 
العــزف يا عزيــزي، أنا هنا مــن أجل أن 
أتبــرع لهــؤالء األطفال بشــاحنة مليئة 

بشامبو “هيد آند شولدزر”.بشامبو “هيد آند شولدزر”.
بينتــو بضحكــة ســاخرة: ولكــن بماذا بينتــو بضحكــة ســاخرة: ولكــن بماذا 

سيفيدهم الشامبو يا كريس؟سيفيدهم الشامبو يا كريس؟
رونالدو: وبماذا ســوف تتبرع لهم أنت يا رونالدو: وبماذا ســوف تتبرع لهم أنت يا 
بينتو، هل ستتبرع لهم بجلسة “حالقة 
خاصــة” ليحظوا بشــعر مثــل ظفائرك خاصــة” ليحظوا بشــعر مثــل ظفائرك 

الجميلة.
بينتو: ال، ال فأنا سوف أتبرع لهم بشرائط بينتو: ال، ال فأنا سوف أتبرع لهم بشرائط 

فيديو مضحكة لمبارياتكم!!
رونالدو: ههه، ولكن ال تنســى أن تظهر رونالدو: ههه، ولكن ال تنســى أن تظهر 
بعض مقاطــع المباريات التي تشــارك بعض مقاطــع المباريات التي تشــارك 
فيها، فأنا أحضر المباريات التي تشــارك فيها، فأنا أحضر المباريات التي تشــارك 

فيها فقط من أجل التسلية.
بيكيه: ما األمر أيها األصدقاء، نحن لسنا بيكيه: ما األمر أيها األصدقاء، نحن لسنا 
هنــا من أجــل الحديث عن كــرة القدم، هنــا من أجــل الحديث عن كــرة القدم، 
نحــن هنــا مــن أجــل أن نســعد هؤالء نحــن هنــا مــن أجــل أن نســعد هؤالء 
األطفال، فبالنســبة لي أنا ســوف أقدم األطفال، فبالنســبة لي أنا ســوف أقدم 
لهم مقاعــد خاصة ومجانيــة في حفلة لهم مقاعــد خاصة ومجانيــة في حفلة 

شاكيرا القادمة.
بالوتيلــي: هــل بإمكانــك أن تحجز لي بالوتيلــي: هــل بإمكانــك أن تحجز لي 
مقعدا مع هؤالء األطفال، فأنا أحب كثيرا 
أن أتفرج على شــاكيرا، خاصة لو كانت أن أتفرج على شــاكيرا، خاصة لو كانت 
الحفلة سيعرض فيها أغنيتها مع ريهانا.الحفلة سيعرض فيها أغنيتها مع ريهانا.

نيمــار: بالوتيلــي، يــا لــك من شــقي، نيمــار: بالوتيلــي، يــا لــك من شــقي، 
كيف أحوالــك مع باربــرا، إذا أردت منها 
أي خدمــة فأنــا على اســتعداد تام لكي أي خدمــة فأنــا على اســتعداد تام لكي 

أخدمك يا صديقي.أخدمك يا صديقي.
بالوتيلي: شــكرا لــك يا نيمــار، ولكنك بالوتيلي: شــكرا لــك يا نيمــار، ولكنك 
لــم تخبرنــا بماذا ســوف تتبــرع لهؤالء لــم تخبرنــا بماذا ســوف تتبــرع لهؤالء 
المساكين، هل ســتتبرع لهم بمالبس المساكين، هل ســتتبرع لهم بمالبس 
داخليــة كتلــك التي كنــت تعرضها في 
مباراتكم التي خســرتوها أمام اتلتيكو مباراتكم التي خســرتوها أمام اتلتيكو 

مدريد؟
نيمــار بعصبية: أيها األبلــه، لقد أخبرت نيمــار بعصبية: أيها األبلــه، لقد أخبرت 
الجميــع أنها لم تكن مقصــودة، عموما 
أقــدم لهــؤالء األطفــال زيــارة  ســوف 
للبرازيل مــن أجل االســتمتاع بمهارات للبرازيل مــن أجل االســتمتاع بمهارات 

كرة القدم الحقيقية.
انيســتا: أما أنا عن نفســي فسوف أقوم انيســتا: أما أنا عن نفســي فسوف أقوم 
بأخذهــم رحلــة ميدانيــة علــى مزارع بأخذهــم رحلــة ميدانيــة علــى مزارع 

العائلة لتعليمهم كيفية صناعة الخمر.
بينتو: ولكنك لم تخبرنا يا بالوتيلي، ما بينتو: ولكنك لم تخبرنا يا بالوتيلي، ما 

الشيء الذي ستقدمه لألطفال الصغار.الشيء الذي ستقدمه لألطفال الصغار.
بالوتيلــي يضحــك: أمــا أنا عن نفســي بالوتيلــي يضحــك: أمــا أنا عن نفســي 
فسوف أعرفهم على المعلم بيرلسكوني، 
وسوف أرســلهم لمشــاهدة حفالت من 

البونجا البونجا لدينا في إيطاليا.البونجا البونجا لدينا في إيطاليا.

www.facebook.com/mmatt.edwww.facebook.com/mmatt.ed
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إعالن


