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غزة- الرياضية

أجــرت مديرية غــزة قرعة بطولة (بدرى وهنية لموظفي الشــركات الوطنية) 

فــي مقر وزارة الشــباب والرياضة االدارة العامة للمديريات في صالة الشــهيد 

سعد صايل، بحضور مدير عام المديريات عصام الهبيل، وممثل الجهة الراعية 

شركة بدرى وهنية ومدير التسويق بها أحمد البدري، والتي ستقدم لكل فريق 

مشارك زي رياضي كامل، وقد حضر مندوبي الفرق المشاركة البالغ عددها(16) 

فريقا عملية إجراء القرعة، وتمت مناقشــة الالئحة الداخلية للبطولة واالتفاق 

على انطالقها مطلع شــهر مايو بمناســبة يوم العمال.  وتم تقسيم الشركات 

المشاركة في البطولة إلى أربع مجموعات كل مجموعة بها 4 فرق.

وقال أحمد البدري لـ”الرياضية” أن تنظيم هذه البطولة يأتي لتشجيع الرياضة 

فــي الشــركات والتي بحاجة الى نشــاطات رياضيــة. وأضاف البــدري أن أولى 

مباريات البطولة ســتنطلق في تمام الســاعة الرابعة والنصف من مساء يوم 

الخميــس الموافــق 2014/5/1 بالتزامن مع يوم العمــال العالمي وذلك بلقاء 

فريق شركة بدري وهنية الشركة المنظمة والراعية للبطولة مع فريق شركة 

مطاعم زهران ضمن المجموعة االولى، ثم بعدها فريق كل من شركة جوال 

وشركة مشارق ضمن المجموعة الثانية على ارض صالة وملعب الشهيد سعد 

صايل، وتســتكمل المباريات بعدها بمعدل مباراتين يوميا في تمام الســاعة 

الرابعة والنصف مساء على أرض الملعب وتستمر لمدة شهر.
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راية وصّفارة

محمد الشيخ خليل
حكم دولي

المونديال  حكام 
تحت المجهر
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إدارة يتقدم الســيد هاشم الشــوا، الرئيس الفخري لنادي غزة الرياضي، ورئيس مجلس إدارة يتقدم الســيد هاشم الشــوا، الرئيس الفخري لنادي غزة الرياضي، ورئيس مجلس إدارة 
بنك فلسطين والمدير العام، من السيد موسى الوزير، وأنجاله وعموم آل الوزير الكرام، 

بأحر التعازي والمواساة، بوفاة زوجته ووالدتهم وفقيدتهم
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ويلهم ســائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواســع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ســائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواســع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم 

أهلها جميل الصبر وحسن العزاء

ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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أعضــاء مجلس إدارة نادي غزة الرياضــي ولجانه العاملة وفرقه الرياضيــة وعموم الهيئة العامة 
يتقدمون بأحر التعازي والمواســاة لألخ/ موســى احمد الوزيــر رئيس النادي وآل 
أعضــاء مجلس إدارة نادي غزة الرياضــي ولجانه العاملة وفرقه الرياضيــة وعموم الهيئة العامة 
يتقدمون بأحر التعازي والمواســاة لألخ/ موســى احمد الوزيــر رئيس النادي وآل 
أعضــاء مجلس إدارة نادي غزة الرياضــي ولجانه العاملة وفرقه الرياضيــة وعموم الهيئة العامة 

وجمهور العميد 
الوزير الكرام بوفاة زوجته وفقيدتهم فقيدة شعبنا المرحومة بإذن اهللا تعالى:

��������������������������������
عضو المجلس الثوري لحركة فتح ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان 
�������������������������
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تتقــدم رابطة محبي وعشــاق النــادي األهلي المصري في فلســطين بكافة 
كوادرهــا وأعضائها بخالص التعازي والمواســاة من  الســيد/ موســى الوزير 
تتقــدم رابطة محبي وعشــاق النــادي األهلي المصري في فلســطين بكافة 
كوادرهــا وأعضائها بخالص التعازي والمواســاة من  الســيد/ موســى الوزير 
تتقــدم رابطة محبي وعشــاق النــادي األهلي المصري في فلســطين بكافة 

رئيس نادي غزة الرياضي وعموم آل الوزير الكرام بوفاة 
كوادرهــا وأعضائها بخالص التعازي والمواســاة من  الســيد/ موســى الوزير 

رئيس نادي غزة الرياضي وعموم آل الوزير الكرام بوفاة 
كوادرهــا وأعضائها بخالص التعازي والمواســاة من  الســيد/ موســى الوزير 
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سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته 
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ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي”“َيا َأيَّ ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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برئيس مجلس تتقدم جمعية رابطة مشــجعي نادي الزمالك في فلسطين ممثلة برئيس مجلس تتقدم جمعية رابطة مشــجعي نادي الزمالك في فلسطين ممثلة برئيس مجلس 
اإلدارة األستاذ ماهر حميد وأعضاء المجلس والجمعية العمومية وجماهير الزمالك 

تتقدم جمعية رابطة مشــجعي نادي الزمالك في فلسطين ممثلة 
اإلدارة األستاذ ماهر حميد وأعضاء المجلس والجمعية العمومية وجماهير الزمالك 

تتقدم جمعية رابطة مشــجعي نادي الزمالك في فلسطين ممثلة 

بأحر التعازي إلى السيد موسى الوزير رئيس نادي غزة الرياضي بوفاة زوجته 
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ذويها الصبر سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر 
�������������������������والسلوان.

ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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يتقدم رئيــس و أعضاء مجلس إدارة نادي الجمعية االســالمية بأحر التعازي و 
المواســاة من الســيد / موســى الوزير رئيس مجلس إدارة نادي غزة الرياضي 
يتقدم رئيــس و أعضاء مجلس إدارة نادي الجمعية االســالمية بأحر التعازي و 
المواســاة من الســيد / موســى الوزير رئيس مجلس إدارة نادي غزة الرياضي 
يتقدم رئيــس و أعضاء مجلس إدارة نادي الجمعية االســالمية بأحر التعازي و 

بوفاة زوجته المغفور لها باذن اهللا.
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سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته.
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ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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السيد/ يتقدم االتحاد الفلسطيني لكرة القدم بخالص التعازي والمواساة من السيد/ يتقدم االتحاد الفلسطيني لكرة القدم بخالص التعازي والمواساة من السيد/ 

موسى الوزير رئيس مجلس إدارة نادي غزة الرياضي بوفاة زوجته
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ســائلين المولــى عز وجل أن يتغمــد الفقيدة بواســع رحمته ويدخلها 

������������������������فسيح جناته.

ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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تقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها يتقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها يتقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها 
بأحر التعازي والمواســاة من السيد/ موسى الوزير رئيس مجلس إدارة 
تقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها 
بأحر التعازي والمواســاة من السيد/ موسى الوزير رئيس مجلس إدارة 
يتقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها 
بأحر التعازي والمواســاة من السيد/ موسى الوزير رئيس مجلس إدارة 

تقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها يتقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها ي
بأحر التعازي والمواســاة من السيد/ موسى الوزير رئيس مجلس إدارة 
تقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها يتقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها 

غزة الرياضي بوفاة زوجته
���������������������������������������

ذويها الصبر سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر 
�������������������������والسلوان.

ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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يتقــدم رئيس وأعضاء مجلــس إدارة نادي خدمات رفــح بأحر التعازي 
والمواســاة من الســيد/ موســى الوزير رئيس مجلس ادارة نادي غزة 

الرياضي بوفاة زوجته المغفور لها بإذن اهللا
�����������������������������������

سائلين المولى عز وجل  أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته..
�������������������������

قــررت لجنة الحكام في االتحاد الدولي لكرة القدم باجتماعها في مدينة 
زيوريخ تعيين (25) طاقما تحكيما ثالثيا و(8) طواقم ثنائية للمســاعدة 
تمثــل 43 دولة إلدارة مباريات نهائيات مونديــال البرازيل 2014، وكان 
االتحــاد الدولي فيفا قد نفذ برنامجا شــامال لصقل الحكام ليكونوا على 
جاهزيــة االســتعداد إلدارة المباريــات التي ســتنطلق يــوم 12 حزيران 
المقبــل، وتــم االختيار لمجموعة  أولى مكونة مــن 52 طاقما ثالثيا من 
كافة أنحاء العالم في شــهر سبتمبر من سنة 2011 تقوم هذه الطواقم 
بإدارة المباريات وتحضير هذه المجموعة من الحكام المحتملين بشــكل 

مستمر للبرازيل 2014.
ويتضمن البرنامج ورش عملية وتطبيقية للحكام مدة كل منها (5) أيام 
يتــم التركيز فيه على الجانب البدني والمعلومــات الطبية الخاصة لكل 
حكم إلى جانب الشــق النظري وتحليل المباريات، كما أن هناك اهتماما 
اكثر باللياقــة البدنية والتغذيــة، باإلضافة الى كيفية تفــادي االصابة، 
وخضع الحــكام المختارين لحاالت تحكيمية عبر الفيديو ومن ثم فحص 
اختبــار اللياقــة البدنية، وأعطيــت محاضرة في خصوصيات تتســم بها 
مباريات كأس العالم وســوف يتم في االشــهر المقبلة التواصل لمراقبة 
هــؤالء الحكام المختاريــن إلدارة مباريــات المونديــال 2014 من خالل 

اتحاداتهم األهلية.
اعتمد السويسري موسميو بوســاكا رئيس لجنة الحكام الدولية بالفيفا 
ميزانية تقدر بـ 5 ماليين و400 ألف دوالر للحكام المشاركين في نهائيات 

كأس العالم حيث سيكون نصيب كل حكم 60 ألف دوالر
كمــا ســتمنح (10) آالف دوالر لــكل حكــم عــن كل مبــاراة يديرها في 
المونديال، وقائمة الحكام األخيرة بعد تقليصهم ضمت (90) حكما منهم 

(30) حكم ساحة و(60) حكم مساعد باإلضافة لثالثة أطقم احتياطية.

القدس – الرياضية
 استمرارا للحملة الهمجية العنصرية اإلسرائيلية بحق الرياضة 
والرياضيين في دولة فلســطين، قامت ســلطات االحتالل، في 
ساعة متأخرة من مساء اإلثنين، باعتقال العبي نادي أبو ديس، 
والرياضيين في دولة فلســطين، قامت ســلطات االحتالل، في 
ساعة متأخرة من مساء اإلثنين، باعتقال العبي نادي أبو ديس، 
والرياضيين في دولة فلســطين، قامت ســلطات االحتالل، في 

جوهــر وآدم حلبية، بعد اســتجوابهم لعدة ســاعات، وذلك في 
ساعة متأخرة من مساء اإلثنين، باعتقال العبي نادي أبو ديس، 
جوهــر وآدم حلبية، بعد اســتجوابهم لعدة ســاعات، وذلك في 
ساعة متأخرة من مساء اإلثنين، باعتقال العبي نادي أبو ديس، 

طريق عودتهما الى أرض الوطن، بعد استكمال فترة عالجهما 
جوهــر وآدم حلبية، بعد اســتجوابهم لعدة ســاعات، وذلك في 
طريق عودتهما الى أرض الوطن، بعد استكمال فترة عالجهما 
جوهــر وآدم حلبية، بعد اســتجوابهم لعدة ســاعات، وذلك في 

في المملكة االردنية الهاشمية.
وكان الالعبــان، قــد تعرضا أواخــر شــهر آذار الماضي إلطالق 

في المملكة االردنية الهاشمية.
وكان الالعبــان، قــد تعرضا أواخــر شــهر آذار الماضي إلطالق 

في المملكة االردنية الهاشمية.

نــاٍر من مســافة الصفر، واعتداء وحشــي بالكالب البوليســية 
واالعتقال، من قبل قوة من الجيش اإلسرائيلي، بعد انتهائهما 
نــاٍر من مســافة الصفر، واعتداء وحشــي بالكالب البوليســية 
واالعتقال، من قبل قوة من الجيش اإلسرائيلي، بعد انتهائهما 
نــاٍر من مســافة الصفر، واعتداء وحشــي بالكالب البوليســية 

مــن أحد التمرينات الرســمية مع الفريق على إســتاد الشــهيد 
واالعتقال، من قبل قوة من الجيش اإلسرائيلي، بعد انتهائهما 
مــن أحد التمرينات الرســمية مع الفريق على إســتاد الشــهيد 
واالعتقال، من قبل قوة من الجيش اإلسرائيلي، بعد انتهائهما 

فيصل الحســيني بالــرام، تم نقلهــم على اثرهــا للعالج في 
األردن، بعــد تدخــل من ســمو االمير علي بن الحســين، نائب 
فيصل الحســيني بالــرام، تم نقلهــم على اثرهــا للعالج في 
األردن، بعــد تدخــل من ســمو االمير علي بن الحســين، نائب 
فيصل الحســيني بالــرام، تم نقلهــم على اثرهــا للعالج في 

رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ليتم اعتقالهم مجددًا، 
األردن، بعــد تدخــل من ســمو االمير علي بن الحســين، نائب 
رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ليتم اعتقالهم مجددًا، 
األردن، بعــد تدخــل من ســمو االمير علي بن الحســين، نائب 

وهم في طريق العودة على معبر الكرامة الحدودي.
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ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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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

35 84 خيتافي برشلونة 1
22 33 ريال بيتيس ألميريا 2
88 3 ليفاتني أتلتيكو مدريد 42
52 59 فياريال أشبيلية 4
45 82 فالنسيا 5 ريال مدريد

الدوري اإلنجليزي

66 37 توتنهام وست هام يونايتد 6
32 60 7 مانشستر يونايتد سندرالند
77 69 مانشستر سيتي ايفرتون 8
36 يتش ألبيونوست بروميتش ألبيونوست بروميتش ألبيون 73 أرسنال 9
32 78 تشلسي نوريتش سيتي 10

الدوري اإليطالي
52 30 تورينو يفو فيروناكييفو فيروناكييفو فيرونا 11
44 51 سامبدوريا بارما 12
25 39 ليفورنو أودينيزي 13
85 23 روما كاتانيا 14
57 51 انترميالن ميالن 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من حصل على جائزة أفضل العب في الدوري اإلنجليزي لهذا الموسم؟���������������

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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1. حنان  قشطة - رفح
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في حال حصول المتسابق على 15 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 14 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية، وقيمتها 300 شيكل. 
في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 200 شيكل. 

في حال حصول المتسابق على  جميع االجابات خطأ يحصل على جائزة  وقيمتها 100 شيكل. 

3.   حسام النجار - خانيونس
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ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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جامعة غزة ممثلة برئيســها ومجلس اإلدارة واألمنــاء وجميع العاملين فيها 
تتقدم بأحر التعازي والمواساة من معالي الدكتور/ جهاد خليل الوزير والسيد 

موسى الوزير وعموم آل الوزير الكرام بوفاة فقيدتهم المرحومة بإذن اهللا. 
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سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و يدخلها فسيح جناته.
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ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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مجلس ادارة مؤسســة أمواج الرياضية ممثلة برئيســها عبد الســالم 
هنية يشاطرون السيد/ موســى الوزير رئيس مجلس ادارة نادي غزة 
مجلس ادارة مؤسســة أمواج الرياضية ممثلة برئيســها عبد الســالم 
هنية يشاطرون السيد/ موســى الوزير رئيس مجلس ادارة نادي غزة 
مجلس ادارة مؤسســة أمواج الرياضية ممثلة برئيســها عبد الســالم 

الرياضي وآل الوزير الكرام بوفاة 
�������������������������������������

ذويها الصبر سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر 
�������������������������والسلوان.

ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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يتقدم محمــد النحال "أبو جودة" عضو المجلس الثوري و مســؤول الحركية 
و المواســاة من السيد/موســى الوزير 
الثوري و مســؤول الحركية 
و المواســاة من السيد/موســى الوزير 
الثوري و مســؤول الحركية 

الرياضيــة لحركة فتح، بأحر التعازي 
رئيس مجلس إدارة نادي غزة الرياضي بوفاة زوجته المغفور لها بإذن اهللا
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سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
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ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ

�������������
النائب أحمد أبو هولي عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح يشاطر 
الســيد موسى الوزير و عموم آل الوزير الكرام األحزان بوفاة فقيدتهم 

المرحومة بإذن اهللا.
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سائلين المولى عز وجل  أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته..
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ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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يتقدم رئيس و أعضاء مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية بأحر التعازي 
و المواســاة من السيد/موســى الوزير رئيس مجلــس إدارة نادي غزة 

الرياضي بوفاة زوجته المغفور لها بإذن اهللا
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سائلين المولى عز وجل  أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته..
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ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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يتقدم وزير الشــباب و الرياضة الدكتور محمد المدهون بأحر التعازي 
والمواســاة من الســيد/ موســى الوزير رئيس مجلس إدارة نادي غزة 
يتقدم وزير الشــباب و الرياضة الدكتور محمد المدهون بأحر التعازي 
والمواســاة من الســيد/ موســى الوزير رئيس مجلس إدارة نادي غزة 
يتقدم وزير الشــباب و الرياضة الدكتور محمد المدهون بأحر التعازي 

الرياضي وعموم آل الوزير الكرام بوفاة فقيدتهم
والمواســاة من الســيد/ موســى الوزير رئيس مجلس إدارة نادي غزة 

الرياضي وعموم آل الوزير الكرام بوفاة فقيدتهم
والمواســاة من الســيد/ موســى الوزير رئيس مجلس إدارة نادي غزة 
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سائلين المولى عز وجل  أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته..
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ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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تتقدم أسرة التحرير بصحيفة الرياضية ممثلة بمديرها العام األستاذ 
نعمان اشــتيوي وكافة العاملين بالصحيفة من الســيد/ موســى أحمد 
الوزير رئيس نادي غزة الرياضي وعموم آل الوزير في الوطن والشتات 

بأحر التعازي والمواساة بوفاة زوجته
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سائلين المولى عز وجل  أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته..
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2. منار النمروطي -خانيونس

الفائز بجائزة االجابات الخاطئة : سالم مشايخ - رفح

الرياضية- خيري أبو زايد 
وافق اتحاد كــرة القدم من حيــث المبدأ على 
طلب أندية الوســطى والجنــوب بإقامة دوري 
الدرجة الثالثة منتصف شــهر مايو آيار المقبل 
في حال توفرت المالعب الجاهزة إلقامة هذه 
البطولة عليها, جاء ذلك خالل لقاء جمع ممثلي 
هذه االندية مع ادارة اتحاد الكرة بغزة بحضور 
ابراهيم ابو سليم نائب رئيس االتحاد وبعضا 
من اعضاء االتحاد, وســبق هــذا االجتماع لقاء 
آخر في مقر نــادي الزوايدة ألندية الوســطى 

والجنوب رفعوا من خاللــه توصية طالبوا من 
خاللهــا االتحــاد اقامــة دوري الدرجــة الثالثة 
فــي اقرب فرصــة ممكنــه اســوه بالبطوالت 
المنتهيه واقترحــوا على االتحاد ثالثة مالعب 
لهــذه البطولة بعد المعاينة وهي ملعب بلدية 
النصيــرات وملعبــي القادســية واالســتقالل 
برفح ، علما ان عدد اندية الوســطى والجنوب 
عشــرة انديــة هي الزوايــدة, المصــدر, اهلي 
البريــج, الربــاط, الترابــط, شــباب المغازي, 
االمل, الشوكة, معن وعطاء, وستكون الفرصة 

ســانحه من خالل هذا الــدوري لصعود ثالثة 
انديــة لدوري الدرجــة الثانية علــى اعتبار ان 
خمســة اندية بانتظارهم فــي الدرجة الثانية 
ليصبح العــدد االجمالي ثمانية فرق هي قوام 
دوري الدرجــة الثانية المقبل, ونفس الشــيء 
ســينطبق على اندية غزة والشــمال الكتمال 
عدد اندية الدرجة الثانية الى ثمانية فرق لكن 
موعد اقامــة دوري هذه المجموعــة لم يحدد 
بعــد لعدم جاهزية مالعب غزة والشــمال في 

الوقت الراهن.
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غزة- الرياضية

أجــرت مديرية غــزة قرعة بطولة (بدرى وهنية لموظفي الشــركات الوطنية) 

فــي مقر وزارة الشــباب والرياضة االدارة العامة للمديريات في صالة الشــهيد 

سعد صايل، بحضور مدير عام المديريات عصام الهبيل، وممثل الجهة الراعية 

شركة بدرى وهنية ومدير التسويق بها أحمد البدري، والتي ستقدم لكل فريق 

مشارك زي رياضي كامل، وقد حضر مندوبي الفرق المشاركة البالغ عددها(16) 

فريقا عملية إجراء القرعة، وتمت مناقشــة الالئحة الداخلية للبطولة واالتفاق 

على انطالقها مطلع شــهر مايو بمناســبة يوم العمال.  وتم تقسيم الشركات 

المشاركة في البطولة إلى أربع مجموعات كل مجموعة بها 4 فرق.

وقال أحمد البدري لـ”الرياضية” أن تنظيم هذه البطولة يأتي لتشجيع الرياضة 

فــي الشــركات والتي بحاجة الى نشــاطات رياضيــة. وأضاف البــدري أن أولى 

مباريات البطولة ســتنطلق في تمام الســاعة الرابعة والنصف من مساء يوم 

الخميــس الموافــق 2014/5/1 بالتزامن مع يوم العمــال العالمي وذلك بلقاء 

فريق شركة بدري وهنية الشركة المنظمة والراعية للبطولة مع فريق شركة 

مطاعم زهران ضمن المجموعة االولى، ثم بعدها فريق كل من شركة جوال 

وشركة مشارق ضمن المجموعة الثانية على ارض صالة وملعب الشهيد سعد 

صايل، وتســتكمل المباريات بعدها بمعدل مباراتين يوميا في تمام الســاعة 

الرابعة والنصف مساء على أرض الملعب وتستمر لمدة شهر.
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راية وصّفارة

محمد الشيخ خليل
حكم دولي

المونديال  حكام 
تحت المجهر

�������������
إدارة يتقدم الســيد هاشم الشــوا، الرئيس الفخري لنادي غزة الرياضي، ورئيس مجلس إدارة يتقدم الســيد هاشم الشــوا، الرئيس الفخري لنادي غزة الرياضي، ورئيس مجلس إدارة 
بنك فلسطين والمدير العام، من السيد موسى الوزير، وأنجاله وعموم آل الوزير الكرام، 

بأحر التعازي والمواساة، بوفاة زوجته ووالدتهم وفقيدتهم

�����������������������������������������
ويلهم ســائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواســع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ســائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواســع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم 

أهلها جميل الصبر وحسن العزاء

ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ

�������������
أعضــاء مجلس إدارة نادي غزة الرياضــي ولجانه العاملة وفرقه الرياضيــة وعموم الهيئة العامة 
يتقدمون بأحر التعازي والمواســاة لألخ/ موســى احمد الوزيــر رئيس النادي وآل 
أعضــاء مجلس إدارة نادي غزة الرياضــي ولجانه العاملة وفرقه الرياضيــة وعموم الهيئة العامة 
يتقدمون بأحر التعازي والمواســاة لألخ/ موســى احمد الوزيــر رئيس النادي وآل 
أعضــاء مجلس إدارة نادي غزة الرياضــي ولجانه العاملة وفرقه الرياضيــة وعموم الهيئة العامة 

وجمهور العميد 
الوزير الكرام بوفاة زوجته وفقيدتهم فقيدة شعبنا المرحومة بإذن اهللا تعالى:

��������������������������������
عضو المجلس الثوري لحركة فتح ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان 
�������������������������

�������������
تتقــدم رابطة محبي وعشــاق النــادي األهلي المصري في فلســطين بكافة 
كوادرهــا وأعضائها بخالص التعازي والمواســاة من  الســيد/ موســى الوزير 
تتقــدم رابطة محبي وعشــاق النــادي األهلي المصري في فلســطين بكافة 
كوادرهــا وأعضائها بخالص التعازي والمواســاة من  الســيد/ موســى الوزير 
تتقــدم رابطة محبي وعشــاق النــادي األهلي المصري في فلســطين بكافة 

رئيس نادي غزة الرياضي وعموم آل الوزير الكرام بوفاة 
كوادرهــا وأعضائها بخالص التعازي والمواســاة من  الســيد/ موســى الوزير 

رئيس نادي غزة الرياضي وعموم آل الوزير الكرام بوفاة 
كوادرهــا وأعضائها بخالص التعازي والمواســاة من  الســيد/ موســى الوزير 

�������������������������������������������������
سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته 

������������������������

ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي”“َيا َأيَّ ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ

�������������
برئيس مجلس تتقدم جمعية رابطة مشــجعي نادي الزمالك في فلسطين ممثلة برئيس مجلس تتقدم جمعية رابطة مشــجعي نادي الزمالك في فلسطين ممثلة برئيس مجلس 
اإلدارة األستاذ ماهر حميد وأعضاء المجلس والجمعية العمومية وجماهير الزمالك 

تتقدم جمعية رابطة مشــجعي نادي الزمالك في فلسطين ممثلة 
اإلدارة األستاذ ماهر حميد وأعضاء المجلس والجمعية العمومية وجماهير الزمالك 

تتقدم جمعية رابطة مشــجعي نادي الزمالك في فلسطين ممثلة 

بأحر التعازي إلى السيد موسى الوزير رئيس نادي غزة الرياضي بوفاة زوجته 
�������������������������������������

ذويها الصبر سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر 
�������������������������والسلوان.

ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ

�������������
يتقدم رئيــس و أعضاء مجلس إدارة نادي الجمعية االســالمية بأحر التعازي و 
المواســاة من الســيد / موســى الوزير رئيس مجلس إدارة نادي غزة الرياضي 
يتقدم رئيــس و أعضاء مجلس إدارة نادي الجمعية االســالمية بأحر التعازي و 
المواســاة من الســيد / موســى الوزير رئيس مجلس إدارة نادي غزة الرياضي 
يتقدم رئيــس و أعضاء مجلس إدارة نادي الجمعية االســالمية بأحر التعازي و 

بوفاة زوجته المغفور لها باذن اهللا.
�����������������������������

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته.
�������������������������

ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ

��������������
السيد/ يتقدم االتحاد الفلسطيني لكرة القدم بخالص التعازي والمواساة من السيد/ يتقدم االتحاد الفلسطيني لكرة القدم بخالص التعازي والمواساة من السيد/ 

موسى الوزير رئيس مجلس إدارة نادي غزة الرياضي بوفاة زوجته

���������������������������������������
ســائلين المولــى عز وجل أن يتغمــد الفقيدة بواســع رحمته ويدخلها 

������������������������فسيح جناته.

ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ

�������������
تقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها يتقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها يتقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها 
بأحر التعازي والمواســاة من السيد/ موسى الوزير رئيس مجلس إدارة 
تقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها 
بأحر التعازي والمواســاة من السيد/ موسى الوزير رئيس مجلس إدارة 
يتقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها 
بأحر التعازي والمواســاة من السيد/ موسى الوزير رئيس مجلس إدارة 

تقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها يتقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها ي
بأحر التعازي والمواســاة من السيد/ موسى الوزير رئيس مجلس إدارة 
تقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها يتقدم مجلس إدارة رابطة الصحفيين الرياضيين و كافة العاملين فيها 

غزة الرياضي بوفاة زوجته
���������������������������������������

ذويها الصبر سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر 
�������������������������والسلوان.

ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ

�������������
يتقــدم رئيس وأعضاء مجلــس إدارة نادي خدمات رفــح بأحر التعازي 
والمواســاة من الســيد/ موســى الوزير رئيس مجلس ادارة نادي غزة 

الرياضي بوفاة زوجته المغفور لها بإذن اهللا
�����������������������������������

سائلين المولى عز وجل  أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته..
�������������������������

قــررت لجنة الحكام في االتحاد الدولي لكرة القدم باجتماعها في مدينة 
زيوريخ تعيين (25) طاقما تحكيما ثالثيا و(8) طواقم ثنائية للمســاعدة 
تمثــل 43 دولة إلدارة مباريات نهائيات مونديــال البرازيل 2014، وكان 
االتحــاد الدولي فيفا قد نفذ برنامجا شــامال لصقل الحكام ليكونوا على 
جاهزيــة االســتعداد إلدارة المباريــات التي ســتنطلق يــوم 12 حزيران 
المقبــل، وتــم االختيار لمجموعة  أولى مكونة مــن 52 طاقما ثالثيا من 
كافة أنحاء العالم في شــهر سبتمبر من سنة 2011 تقوم هذه الطواقم 
بإدارة المباريات وتحضير هذه المجموعة من الحكام المحتملين بشــكل 

مستمر للبرازيل 2014.
ويتضمن البرنامج ورش عملية وتطبيقية للحكام مدة كل منها (5) أيام 
يتــم التركيز فيه على الجانب البدني والمعلومــات الطبية الخاصة لكل 
حكم إلى جانب الشــق النظري وتحليل المباريات، كما أن هناك اهتماما 
اكثر باللياقــة البدنية والتغذيــة، باإلضافة الى كيفية تفــادي االصابة، 
وخضع الحــكام المختارين لحاالت تحكيمية عبر الفيديو ومن ثم فحص 
اختبــار اللياقــة البدنية، وأعطيــت محاضرة في خصوصيات تتســم بها 
مباريات كأس العالم وســوف يتم في االشــهر المقبلة التواصل لمراقبة 
هــؤالء الحكام المختاريــن إلدارة مباريــات المونديــال 2014 من خالل 

اتحاداتهم األهلية.
اعتمد السويسري موسميو بوســاكا رئيس لجنة الحكام الدولية بالفيفا 
ميزانية تقدر بـ 5 ماليين و400 ألف دوالر للحكام المشاركين في نهائيات 

كأس العالم حيث سيكون نصيب كل حكم 60 ألف دوالر
كمــا ســتمنح (10) آالف دوالر لــكل حكــم عــن كل مبــاراة يديرها في 
المونديال، وقائمة الحكام األخيرة بعد تقليصهم ضمت (90) حكما منهم 

(30) حكم ساحة و(60) حكم مساعد باإلضافة لثالثة أطقم احتياطية.

القدس – الرياضية
 استمرارا للحملة الهمجية العنصرية اإلسرائيلية بحق الرياضة 
والرياضيين في دولة فلســطين، قامت ســلطات االحتالل، في 
ساعة متأخرة من مساء اإلثنين، باعتقال العبي نادي أبو ديس، 
والرياضيين في دولة فلســطين، قامت ســلطات االحتالل، في 
ساعة متأخرة من مساء اإلثنين، باعتقال العبي نادي أبو ديس، 
والرياضيين في دولة فلســطين، قامت ســلطات االحتالل، في 

جوهــر وآدم حلبية، بعد اســتجوابهم لعدة ســاعات، وذلك في 
ساعة متأخرة من مساء اإلثنين، باعتقال العبي نادي أبو ديس، 
جوهــر وآدم حلبية، بعد اســتجوابهم لعدة ســاعات، وذلك في 
ساعة متأخرة من مساء اإلثنين، باعتقال العبي نادي أبو ديس، 

طريق عودتهما الى أرض الوطن، بعد استكمال فترة عالجهما 
جوهــر وآدم حلبية، بعد اســتجوابهم لعدة ســاعات، وذلك في 
طريق عودتهما الى أرض الوطن، بعد استكمال فترة عالجهما 
جوهــر وآدم حلبية، بعد اســتجوابهم لعدة ســاعات، وذلك في 

في المملكة االردنية الهاشمية.
وكان الالعبــان، قــد تعرضا أواخــر شــهر آذار الماضي إلطالق 

في المملكة االردنية الهاشمية.
وكان الالعبــان، قــد تعرضا أواخــر شــهر آذار الماضي إلطالق 

في المملكة االردنية الهاشمية.

نــاٍر من مســافة الصفر، واعتداء وحشــي بالكالب البوليســية 
واالعتقال، من قبل قوة من الجيش اإلسرائيلي، بعد انتهائهما 
نــاٍر من مســافة الصفر، واعتداء وحشــي بالكالب البوليســية 
واالعتقال، من قبل قوة من الجيش اإلسرائيلي، بعد انتهائهما 
نــاٍر من مســافة الصفر، واعتداء وحشــي بالكالب البوليســية 

مــن أحد التمرينات الرســمية مع الفريق على إســتاد الشــهيد 
واالعتقال، من قبل قوة من الجيش اإلسرائيلي، بعد انتهائهما 
مــن أحد التمرينات الرســمية مع الفريق على إســتاد الشــهيد 
واالعتقال، من قبل قوة من الجيش اإلسرائيلي، بعد انتهائهما 

فيصل الحســيني بالــرام، تم نقلهــم على اثرهــا للعالج في 
األردن، بعــد تدخــل من ســمو االمير علي بن الحســين، نائب 
فيصل الحســيني بالــرام، تم نقلهــم على اثرهــا للعالج في 
األردن، بعــد تدخــل من ســمو االمير علي بن الحســين، نائب 
فيصل الحســيني بالــرام، تم نقلهــم على اثرهــا للعالج في 

رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ليتم اعتقالهم مجددًا، 
األردن، بعــد تدخــل من ســمو االمير علي بن الحســين، نائب 
رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ليتم اعتقالهم مجددًا، 
األردن، بعــد تدخــل من ســمو االمير علي بن الحســين، نائب 

وهم في طريق العودة على معبر الكرامة الحدودي.
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ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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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

35 84 خيتافي برشلونة 1
22 33 ريال بيتيس ألميريا 2
88 3 ليفاتني أتلتيكو مدريد 42
52 59 فياريال أشبيلية 4
45 82 فالنسيا 5 ريال مدريد

الدوري اإلنجليزي

66 37 توتنهام وست هام يونايتد 6
32 60 7 مانشستر يونايتد سندرالند
77 69 مانشستر سيتي ايفرتون 8
36 يتش ألبيونوست بروميتش ألبيونوست بروميتش ألبيون 73 أرسنال 9
32 78 تشلسي نوريتش سيتي 10

الدوري اإليطالي
52 30 تورينو يفو فيروناكييفو فيروناكييفو فيرونا 11
44 51 سامبدوريا بارما 12
25 39 ليفورنو أودينيزي 13
85 23 روما كاتانيا 14
57 51 انترميالن ميالن 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من حصل على جائزة أفضل العب في الدوري اإلنجليزي لهذا الموسم؟���������������

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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1. حنان  قشطة - رفح
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في حال حصول المتسابق على 15 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 14 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية، وقيمتها 300 شيكل. 
في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 200 شيكل. 

في حال حصول المتسابق على  جميع االجابات خطأ يحصل على جائزة  وقيمتها 100 شيكل. 

3.   حسام النجار - خانيونس
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ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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جامعة غزة ممثلة برئيســها ومجلس اإلدارة واألمنــاء وجميع العاملين فيها 
تتقدم بأحر التعازي والمواساة من معالي الدكتور/ جهاد خليل الوزير والسيد 

موسى الوزير وعموم آل الوزير الكرام بوفاة فقيدتهم المرحومة بإذن اهللا. 
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سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و يدخلها فسيح جناته.
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ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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مجلس ادارة مؤسســة أمواج الرياضية ممثلة برئيســها عبد الســالم 
هنية يشاطرون السيد/ موســى الوزير رئيس مجلس ادارة نادي غزة 
مجلس ادارة مؤسســة أمواج الرياضية ممثلة برئيســها عبد الســالم 
هنية يشاطرون السيد/ موســى الوزير رئيس مجلس ادارة نادي غزة 
مجلس ادارة مؤسســة أمواج الرياضية ممثلة برئيســها عبد الســالم 

الرياضي وآل الوزير الكرام بوفاة 
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ذويها الصبر سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر 
�������������������������والسلوان.

ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ
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يتقدم محمــد النحال "أبو جودة" عضو المجلس الثوري و مســؤول الحركية 
و المواســاة من السيد/موســى الوزير 
الثوري و مســؤول الحركية 
و المواســاة من السيد/موســى الوزير 
الثوري و مســؤول الحركية 

الرياضيــة لحركة فتح، بأحر التعازي 
رئيس مجلس إدارة نادي غزة الرياضي بوفاة زوجته المغفور لها بإذن اهللا
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سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
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النائب أحمد أبو هولي عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح يشاطر 
الســيد موسى الوزير و عموم آل الوزير الكرام األحزان بوفاة فقيدتهم 

المرحومة بإذن اهللا.
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سائلين المولى عز وجل  أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته..
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يتقدم رئيس و أعضاء مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية بأحر التعازي 
و المواســاة من السيد/موســى الوزير رئيس مجلــس إدارة نادي غزة 

الرياضي بوفاة زوجته المغفور لها بإذن اهللا
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سائلين المولى عز وجل  أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته..
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ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي” ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ “َيا َأيَّ

�������������
يتقدم وزير الشــباب و الرياضة الدكتور محمد المدهون بأحر التعازي 
والمواســاة من الســيد/ موســى الوزير رئيس مجلس إدارة نادي غزة 
يتقدم وزير الشــباب و الرياضة الدكتور محمد المدهون بأحر التعازي 
والمواســاة من الســيد/ موســى الوزير رئيس مجلس إدارة نادي غزة 
يتقدم وزير الشــباب و الرياضة الدكتور محمد المدهون بأحر التعازي 

الرياضي وعموم آل الوزير الكرام بوفاة فقيدتهم
والمواســاة من الســيد/ موســى الوزير رئيس مجلس إدارة نادي غزة 

الرياضي وعموم آل الوزير الكرام بوفاة فقيدتهم
والمواســاة من الســيد/ موســى الوزير رئيس مجلس إدارة نادي غزة 
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سائلين المولى عز وجل  أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته..
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تتقدم أسرة التحرير بصحيفة الرياضية ممثلة بمديرها العام األستاذ 
نعمان اشــتيوي وكافة العاملين بالصحيفة من الســيد/ موســى أحمد 
الوزير رئيس نادي غزة الرياضي وعموم آل الوزير في الوطن والشتات 

بأحر التعازي والمواساة بوفاة زوجته
����������������������������������������

سائلين المولى عز وجل  أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته..
�������������������������

2. منار النمروطي -خانيونس

الفائز بجائزة االجابات الخاطئة : سالم مشايخ - رفح

الرياضية- خيري أبو زايد 
وافق اتحاد كــرة القدم من حيــث المبدأ على 
طلب أندية الوســطى والجنــوب بإقامة دوري 
الدرجة الثالثة منتصف شــهر مايو آيار المقبل 
في حال توفرت المالعب الجاهزة إلقامة هذه 
البطولة عليها, جاء ذلك خالل لقاء جمع ممثلي 
هذه االندية مع ادارة اتحاد الكرة بغزة بحضور 
ابراهيم ابو سليم نائب رئيس االتحاد وبعضا 
من اعضاء االتحاد, وســبق هــذا االجتماع لقاء 
آخر في مقر نــادي الزوايدة ألندية الوســطى 

والجنوب رفعوا من خاللــه توصية طالبوا من 
خاللهــا االتحــاد اقامــة دوري الدرجــة الثالثة 
فــي اقرب فرصــة ممكنــه اســوه بالبطوالت 
المنتهيه واقترحــوا على االتحاد ثالثة مالعب 
لهــذه البطولة بعد المعاينة وهي ملعب بلدية 
النصيــرات وملعبــي القادســية واالســتقالل 
برفح ، علما ان عدد اندية الوســطى والجنوب 
عشــرة انديــة هي الزوايــدة, المصــدر, اهلي 
البريــج, الربــاط, الترابــط, شــباب المغازي, 
االمل, الشوكة, معن وعطاء, وستكون الفرصة 

ســانحه من خالل هذا الــدوري لصعود ثالثة 
انديــة لدوري الدرجــة الثانية علــى اعتبار ان 
خمســة اندية بانتظارهم فــي الدرجة الثانية 
ليصبح العــدد االجمالي ثمانية فرق هي قوام 
دوري الدرجــة الثانية المقبل, ونفس الشــيء 
ســينطبق على اندية غزة والشــمال الكتمال 
عدد اندية الدرجة الثانية الى ثمانية فرق لكن 
موعد اقامــة دوري هذه المجموعــة لم يحدد 
بعــد لعدم جاهزية مالعب غزة والشــمال في 

الوقت الراهن.
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حوار

نحث الخطى

محمود السقا
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الرياضية-منتصر إسليم
أكــد إبراهيــم أبو ســليم نائــب رئيــس االتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم أن الوسط الرياضي في 
قطاع غزة من أكثر المتفائلين باتمام المصالحة 
الفلســطينية متمنيــا نجاحهــا فــي مواجهة كل 
المعيقــات، واصفا خطاب الرئيس محمود عباس 
باإليجابــي لفتح صفحــة جديدة توحد شــطري 
الوطن وينعكس بالتالي على الرياضة في قطاع 

غزة.

حق مشروع
وبخصــوص اجتماع الجمعيــة العمومية لالتحاد 
الدولــي لكرة القــدم “فيفا” المقــررة في مدينة 
المقبــل  يونيــو  فــي  البرازيليــة  “ســاوباولو” 
أوضح:”إزالــة العقبات والحصار اإلســرائيلي هو 
من واجبات المؤسسات الدولية ومن حقنا العمل 
بحرية من أجل خدمة الشــباب الفلسطيني الذي 
هو بحاجــة للتطويــر رياضيا، وهــذا ما يضمنه 
الميثــاق األولمبــي الدولــي، فمبــررات الجهــات 
اإلســرائيلية األمنية تجــاه الالعبييــن و الوفود 
القادمة لفلســطين هو ظلم واضــح أمام العالم 
بأســره و نحن واثقــون أن الرياضيين في العالم 

سيقفون في صف االتحاد الفلسطيني”.

نجاح بامتياز

وأشــار أبو ســليم في حواره مــع “الرياضية” إلى 
عدم جاهزية البنية التحتية الرياضية في قطاع 
غزة خاصة قلة المالعب وضيق مساحة المدرجات 
الموجود منها التي لم تستوعب أعداد الجماهير 

الضخمة في المباريات الحساسة.
واعتبر أبو سليم الموسم الرياضي 2014-2013 
ناجحا بامتياز لعدة عوامــل أهمها التزام االتحاد 
باألجنــدة منذ انطالق الموســم الرياضي وعمل 
جميــع اللجــان المختلفة بــكل طاقاتهــا مؤكدا 
على دور اإلعالم الرياضي الكبير ودور الشــرطة 
الفلسطينية التي أمنت المباريات ووصلت بها لبر 

األمان.

و كان االتحاد أطلق الموسم الماضي العديد من 
البطوالت منهــا دوري الدرجة الممتــازة واألولى 
والثانية والرابعة وكأس القطاع وبطولة الناشئين 
مواليد 1997 وأخيرا بطولة الكرة الشاطئية، حيث 
أكد المراقبون أنه الموســم الكروي األكثر نجاحا 

منذ فترة طويلة  . 

اعطاء الفرصة

وحول قيام االتحاد بإلغــاء بعض العقوبات على 
بعض األندية في نهاية الموســم قال أبو سليم 
:”الظــروف المالية لألندية صعبة في ظل قيامها 
بالمشاركة في البطوالت لذلك قام االتحاد بإلغاء 
وخفــض بعض هــذه العقوبات لبعــض األندية 
الجماهيرية بشرط عدم تكرار هذه المخالفات”، 
وكان االتحــاد ألغى عقوبة نقــل مبارتين التحاد 
الشــجاعية بعدمــا وقعها عليه بســبب الشــغب 
الجماهيــري في نهائي الكأس أمام خدمات رفح، 
مــع تنفيــذ نفس العقوبــة على ناديــي خدمات 
الشــاطئ وشــباب جباليا نهاية الموسم 2012-

.2013
وأشــاد أبو ســليم بالحكام واصفا اياهم بالعمود 
الفقــري للعبة وقال “هنــاك ضائقــة مالية يمر 
بها االتحاد في المحافظات الشــمالية والجنوبية 
ومن المفترض أن يتم صرف مكافأتهم المتأخرة 
باإلضافــة لمكافــآت باقــي اللجــان قبــل بداية 

الموسم المقبل”.

الممتازة دون تغيير

وأشــار إلى عدد أندية الدرجة الممتازة قائال “لن 
يتــم زيادته أو خفضه في الوقت الحالي بســبب 
قلــة اإلمكانيات”، موضحــا أن االتحاد يطمح إلى 
االحتراف كما هو الحال في الضفة حيث يتطابق 

العدد.
أما بخصوص إمكانية إنشــاء ملعب تابع لالتحاد 
فأكــد أبــو ســليم أنــه تــم التواصل مــع الفيفا 
واالتحادين اآلسيوي والعربي إلنشاء ملعب خاص 
باالتحاد كما هو استاد فيصل الحسيني بالقدس 

وإعطاء قطاع غزة ما تستحقه في البنية التحتية 
الرياضية.

التمثيل الخارجي لغزة

وبالحديث عن التمثيل الخارجي لألبطال من فرق 
التمثيل الخارجي لغزة

وبالحديث عن التمثيل الخارجي لألبطال من فرق 
التمثيل الخارجي لغزة

قطاع غزة فقال :”يوجد قرار من االتحاد المركزي 
بإقامــة مبــاراة فاصلة بيــن بطلي الــدوري في 

المحافظات الشــمالية والجنوبيــة وكذلك بطلي 

الكأس من أجل التمثيل الخارجي لفلســطين في 

البطوالت اآلسيوية والعربية إال أن الحصار ورفض 

االحتالل إخراج تصاريح لفــرق القطاع حال دون 

ذلــك، وتم رفع هذه القضيــة إلى الفيفا لعالجها 
ونأمل أن نستطيع تخطي هذا األمر قريبا”.

موافقة النادي األم

وبشأن تسجيل الالعبين الغزيين من قبل أندية 
الضفــة الغربية بعــد خروجهم مــع المنتخب أو 

بدون علم أنديتهم أوضح أبو سليم بأن “االتحاد 

قــرر عــدم تســجيل أي العــب فــي المحافظات 
الشمالية إال بعد الموافقة الخطية من ناديه األم 

ولالعب حرية اللعب في أي ناٍد ألنه هو من يعرف 
مصلحته جيدا، ففي الضفة الوضع المادي أفضل 
بكثير من غزة لذلك يخرج الالعبون هناك ونحن 

النملك شيئا أمام هذا األمر بالنهاية األندية تأخذ 
حقوقها والالعبون يحصلون على أوضاع معيشية 

أفضل”.

شكر و إشادة
و فــي نهاية حديثه وجه شــكره لشــركة جوال و 
طالب الشــركات والمؤسســات أن تحــذو حذوها 
في تقديم الدعم الالزم لرفعة الرياضة المحلية 
مؤكدا أن شركة جوال ترفع قيمة الرعاية سنويا 

بسبب زيادة التكاليف على اتحاد الكرة.

وأشــاد أبو ســليم ببطولة الكرة الشاطئية التي 
أقيمت مؤخرا بغزة و بّين أن االتحاد يدرس اقامة 

بطولة سنوية وحث األندية على المشاركة فيها 

والعمل على إنشاء مالعب خاصة بها على األقل 
في كل محافظة للعمل على انتشار اللعبة.
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يرتكبهــا  التــي  االنتهــاكات، 
االحتالل، صباح مســاء، بحق كل 
ما هو فلسطيني، ما هي إال عبارة 
عن مسلســل ذي حلقات متصلة، 
ولن ينتهي، ولن يتوقف إال بانتهاء 
وتوقــف االحتــالل، باقتالعه من 
جــذوره، والتخلص مــن اجراءاته 
وظلمــه  وعبثــه  وممارســاته 

وعسفه.
باألمــس انتظر االحتــالل الالعب 
ســامح  الدولــي،  الفلســطيني 
مراعبــة، علــى معبــر الكرامــة، 
ولمجــرد ان وطأت اقدامه األرض، 
أمســك به واقتاده إلــى المعتقل، 

دون أن يعلم أحد أين هو؟
ســافرة،  هــل هنــاك عنصريــة 
تضاهي عنصرية االحتالل؟ وهل 
هناك قهر وعبث يفوق قهر وعبث 

االحتالل؟
ســامح مراعبــة عندمــا وقع في 
قبضــة االحتالل، األشــر، لم يكن 
ُممســكًا ببندقية وال حتى بحجر، 
قبضــة االحتالل، األشــر، لم يكن 
ُممســكًا ببندقية وال حتى بحجر، 
قبضــة االحتالل، األشــر، لم يكن 

بل كان عائدًا من معسكر تدريبي 
لمنتخب الكرة الوطني، أقيم على 
مدار عشــرة أيــام فــي العاصمة 
القطريــة الدوحــة، وكان يترقــب 
العودة إلــى أرض الوطــن بلهفة 
ُحّبــًا بفلســطين، األرض الغالية، 
وترابها الطهور، واشــتياقًا لألهل 
واألحبة واألصدقاء واألتراب، لكن 
االحتــالل، الكريــه كدأبــه، يتلذذ 
وهو يصادر االبتسامات من أفواه 
الفلســطينيين، عاجله باالعتقال، 
وقــد أصــاب اتحــاد الكــرة عندما 
أصــدر بيانًا متوقعًا جــاء فيه: “إن 
اعتقــال الالعــب ســامح مراعبة 
جريمة بكل مــا للكلمة من معنى 
ومغــزى”، وهــي بالفعــل كذلك، 
ومن المهم، بل من الضروري، أن 
يطلــع العالم علــى تفاصيل هذه 
الجريمة، كي يقف، عن كثب، على 
حجم الطغيان والعربدة الواقعتين 
ال  الفلســطينية  الرياضــة  علــى 
لشيء إال من أجل اجهاضها واعاقة 
مسيرتها، وإبقائها حبيسة لدائرة 
المراوحــة في المــكان، بعيدًا عن 
والتقــدم واالرتقاء  النهوض  آفاق 

واالزدهار.
االنتهــاكات  أصبحــت  لقــد 
الرياضييــن  تجــاه  االســرائيلية 
والشباب الفلسطيني بحجم جبل، 
ولن ترتــدع اســرائيل، ولن تقلع 
عــن عبثهــا وغّيهــا واســتخفافها 
بالمواثيق واالعراف الدولية ما لم 
يتم وضع حد حاســم لها في كافة 
المنابــر والهيئــات الدوليــة، وفي 
مقدمتها اللجنة االولمبية الدولية 
و”الفيفا”، ليس من المقبول ترك 
االنفالت االحتاللي يعبث ويبطش 
ويعيــث فســادًا في الوقــت الذي 
االنفالت االحتاللي يعبث ويبطش 
ويعيــث فســادًا في الوقــت الذي 
االنفالت االحتاللي يعبث ويبطش 

يشاء ويحلو له.

newsaqa@hotmail.com
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تقرير

بهــدووء

أمجد الضابوس 
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الرياضية- أحمد حجازي
في خطــوة هي األولى من نوعها فــى قطاع غزة، 
أقامت األكاديمية الرياضية الفلســطينية بالتعاون 
مع االتحاد الفلســطيني لكرة القــدم دورة تأهيلية 
إلعــداد مدربات متخصصات فى رياضة كرة القدم 
النسائية، بمشاركة 25 طالبة من طالبات جامعات 
غزة، والتــي امتدت من تاريخ 10 حتــى 24 إبريل 
الجاري، كاســرين بذلــك كل الحواجــز التى كانت 
تحــول دون مشــاركة النســاء فــى ممارســة هذه 
الرياضــة والعمــل علــى تطوير أنفســهن وصقل 
مواهبهــن من خاللها، وليؤكدوا على أن كرة القدم 
حق مشروع لكال الجنسين وأنه ال مانع من ممارسة 
النســاء لهذه الرياضة والتي تعتبر الرياضة األكثر 

شعبية في العالم.

الخطوة األولى 
أســباب عديدة تضافرت من أجل إقامة هذه الدورة 
الفريدة مــن نوعها والتي أحدثــت نقلة نوعية فى 
عالــم كــرة القدم فــى قطاع غــزة علــى الصعيد 
النســوي، فقــد كانــت الرغبة الشــديدة مــن قبل 
األكاديمية الرياضية الفلســطينية فى نشــر ثقافة 
كــرة القدم النســائية وحرصهــا على إبــراز القدرة 
الكبيرة للنساء الفلسطينيات فى ممارسة هذه اللعبة 
الشعبية، وحيازة األكاديمية على مدربات ذي كفاءة 
وأصحاب خبرة فى عالــم تدريب كرة القدم، فضال 
عــن وجود حافز كبير لدى فتيات غزة فى ممارســة 
هذه الرياضة، دفع األكاديمية إلى التفكير جديا في 
إقامة هذه الدورة لتكون باكورة الدورات التي سوف 
يتم إقامتها والتي تندرج تحت سلسلة من الدورات 

المتخصصة فى عالم كرة القدم النسائية.      

نقل الخبرة
 مدربتــا الــدورة “رجاء الشــافعي” و”مريــم نصار” 
اللتــان تعمالن فى مهنة تدريس التربية الرياضية 
فى مــدارس القطــاع، بدأتا مشــوارهن فى عالم 
التدريب بعد أن تمكنتا من المشــاركة فى مشروع 
“اركل الكــرة واحصل على الدعم النفســي”، وهو 
مشروع مشترك بين وكالة الغوث والصحة النفسية 
بالشراكة مع اإلتحاد األلمانى لكرة القدم تم تنفيذه 
فى العام 2011، عادتا إلى القطاع بعد مشاركتهما 
فى المشــروع وســفرهما إلى ألمانيا برفقة العديد 
من المدربين والمدربات، تمكنتا من الحصول على 
شــهادة مدرب درجة “C” فى كرة القدم، فضال عن 
حصولهما على شــهادة في علم النفس من جامعة 
برلين، لتعودا بعد ذلك إلى القطاع حاملتين معهما 
أمــال كبيرا فى نشــر العلم الــذى حصلتا عليه من 
خالل تجربتهمــا التي خاضتهما فــى عالم تدريب 
كرة القدم، حيث أكدتا على أنهما ســتقومان بنقل 
الخبــرة التي اكتســبتاها  للفتيــات اللواتي يرغبن 
في ممارســة رياضة كرة القدم ولديهن الرغبة فى 

جعلها جزءا من حياتهن.

حق مشروع
ســها وعبيــر من الفتيــات اللواتــي انضممن إلى 
هذه الــدورة والتى تقام ألول مرة فى قطاع غزة، 
أكدتا “للرياضية” على أنهما شــغوفتان جدا بهذه 
الرياضــة وأنهما من المهتميــن والمتابعين لكرة 
القدم منذ الطفولة، حيث كانتا تحلمان بممارسة 
هــذه اللعبة بــل وتدريبها أيضا، وقالتــا أن “هذه 
الرياضــة لن تصبح بعد اليــوم حكرا على الذكور 
ومن حق اإلناث أن يمارسنها خصوصا أنها رياضة 

تعمل على تخفيف الضغط النفســي الواقع على 
الفتاة، وتقدم الدعم النفسي”. 

الهدف النبيل
“إياد ظاهر” مســئول األكاديمية أكد “للرياضية” 
أن الهــدف مــن إقامة هــذه الدورة هــو االهتمام 
بالناشــئات في كرة القدم النسوية، والعمل على 
نشــر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى 
أن رغبة الفتيات فى االلتحاق بهذه الدورة ووجود 
المدربات أصحاب الكفاءة سهل كثيرا هذه المهمة 
والتــي القت ترحيبا كبيرا من ذوي الفتيات، وتابع 
قائال: “ إن هدفنــا من وراء هذه الدورة هو تعزيز 
ثقة الفتيات بأنفســهم من خالل ممارسة رياضة 
كرة القدم، وتخريج فتيات قادرات على ممارســة 
رياضة كرة القدم وخاليات من أي مشاكل نفسية 
قــد تكون عائق أمام مشــاركتهن فــي الرياضة، 
وسوف تكون المدربات القائمات على هذه الدورة 

بمثابة الطبيب النفسي لكل فتاة”. 

خصوصية الفتاة
واختتــم ظاهــر حديثــه بقولــه: “إن مجتمعنــا 
الفلســطيني مجتمــع محافــظ ولــه خصوصيات 
وعــادات وتقاليد قــد تمنع الفتيات من ممارســة 
الرياضــات المختلفــة، وفى بداية الفكــرة قوبلنا 
بالرفــض الشــديد مــن الجميــع، ولكننــا فــى 
األكاديمية الرياضية الفلســطينية كســرنا هذه 
اإلشــكالية من خالل توفير مالعب مغلقة خاصة 
بالفتيــات وتوفير مدربات أصحاب خبرة مما عمل 
على خلق جو من الراحة والطمأنينة من قبل أهل 

وذوي المتدربات”. 
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مــن حــق جماهيــر الكــرة الرفحيــة 
االفتخار واالحتفال بأنديتها، الشــباب 
بعد فوزه بلقب الدوري، والخدمات بعد 
فوزه بلقب الكأس. ودائمًا يعد التتويج 
بعد فوزه بلقب الدوري، والخدمات بعد 
فوزه بلقب الكأس. ودائمًا يعد التتويج 
بعد فوزه بلقب الدوري، والخدمات بعد 

باأللقاب أكبر جالب للسعادة في عالم 
الرياضة، وال يمكــن أن تجاريه فرحة 
البقــاء، وال يمكــن أن تعكــر صفــوه 
هزيمة عابرة بين سلســلة انتصارات 

تنتهي بإحراز البطوالت.
لكــن احتــكار الفــرق الرفحيــة ألهم 
لقبين في كرتنــا المحلية، ال يجب أن 
يؤخــذ علــى محمل غيــر محمله، بل 
يجب أن يوضع في ســياقه الطبيعي، 
الذي يقول: إن التتويج بلقبي الدوري 
والكأس، تحقــق ألن قطبي المدينة، 
أخــذا بأســباب الفــوز؛ فــكان لهما ما 
أرادا من طموحات مشــروعة وأهداف 

مرسومة.
ومعروف أن التتويج بلقب، يأتي نتاج 
عمــل، لمنظومــة متكاملــة، إداريــة 
وفنيــة وجماهيريــة، وليــس الســم 
المــكان أي اعتبار في هــذه المعادلة، 
أقــول ذلك، بمناســبة الحديث الكبير 
الذي دار مؤخرًا، حول أســباب تســّيد 

الكرة الرفحية لزعامة الكرة في غزة!
وحتــى نكون أكثر وضوحــًا، فقد كان 

الكرة الرفحية لزعامة الكرة في غزة!
وحتــى نكون أكثر وضوحــًا، فقد كان 

الكرة الرفحية لزعامة الكرة في غزة!

بيــن األندية المنافســة للشــباب في 
الدوري، والخدمات فــي الكأس، فرق 
تفوقهما مــن حيث اإلمكانيــات، كما 
تضــم أســماء العبيــن يفوقــون في 
شــهرتهم ورواتبهم، شــهرة ورواتب 
العبــي األزرق واألخضــر، ولكن هذه 
األندية صاحبــة اإلمكانيــات العالية، 
افتقدت لالســتقرار والثقــة واالنتماء 
والبناء، أهم أســباب الفوز التي تسلح 

بها قطبا قلعة الجنوب.
ولــك أن تتخيل، لو أن فريقًا من خارج 
مدينة رفح، أسس بناءه معتمدًا على 
ولــك أن تتخيل، لو أن فريقًا من خارج 
مدينة رفح، أسس بناءه معتمدًا على 
ولــك أن تتخيل، لو أن فريقًا من خارج 

مواهبه الشــاّبة، ولم يركن كليًا على 
مدينة رفح، أسس بناءه معتمدًا على 
مواهبه الشــاّبة، ولم يركن كليًا على 
مدينة رفح، أسس بناءه معتمدًا على 

سياسة اســتقدام الالعبين، أو أعطى 
الثقــة المطلوبة لجهــازه الفني، ولم 
يعاملــه بالقطعة، على رأي أشــقائنا 
المصريين، هل ســنكون أمام زعامة 
إن  متعــددة؟!  زعامــات  أم  رفحيــة، 
معانقــة الخدمات لتاج الــكأس، أكبر 
شــاهد على ما نقــول، فالفريق الذي 
غــاب عن المنصــات ألكثر من ســبع 
ســنوات، عانــى خاللها من مشــاكل 
وأزمات مــع المدربين والالعبين، عاد 
إليها، بعدمــا عرف قيمة االســتقرار، 
واعتمــد على ناشــئيه، ومنــح الثقة 
الكاملة لجهازه الطموح بقيادة الكابتن 
ناهض األشــقر، رغم بعض الكبوات 

في الدوري.
كذلــك فــإن فرحــة االحتــكار الحالل 
لبطــوالت القــدم، ال يجب أن تنســي 
األنديــة الرفحية، االهتمــام باللعبات 
الجماعية األخرى، مثــل كرة الطائرة 
واليد والســلة. فــإذا كان الفوز بألقاب 
كــرة القــدم نجاحــًا، فإن عــدم الفوز 
بألقاب األلعاب األخرى فشل، والمنطق 
يقر أن مــن يريد أن يبقى كبيرًا عليه 
أن يتحمل كثيرًا من مشقات الرياضة، 

حتى يكتمل النجاح.
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الرياضية-منتصر إسليم
أكــد إبراهيــم أبو ســليم نائــب رئيــس االتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم أن الوسط الرياضي في 
قطاع غزة من أكثر المتفائلين باتمام المصالحة 
الفلســطينية متمنيــا نجاحهــا فــي مواجهة كل 
المعيقــات، واصفا خطاب الرئيس محمود عباس 
باإليجابــي لفتح صفحــة جديدة توحد شــطري 
الوطن وينعكس بالتالي على الرياضة في قطاع 

غزة.

حق مشروع
وبخصــوص اجتماع الجمعيــة العمومية لالتحاد 
الدولــي لكرة القــدم “فيفا” المقــررة في مدينة 
المقبــل  يونيــو  فــي  البرازيليــة  “ســاوباولو” 
أوضح:”إزالــة العقبات والحصار اإلســرائيلي هو 
من واجبات المؤسسات الدولية ومن حقنا العمل 
بحرية من أجل خدمة الشــباب الفلسطيني الذي 
هو بحاجــة للتطويــر رياضيا، وهــذا ما يضمنه 
الميثــاق األولمبــي الدولــي، فمبــررات الجهــات 
اإلســرائيلية األمنية تجــاه الالعبييــن و الوفود 
القادمة لفلســطين هو ظلم واضــح أمام العالم 
بأســره و نحن واثقــون أن الرياضيين في العالم 

سيقفون في صف االتحاد الفلسطيني”.

نجاح بامتياز

وأشــار أبو ســليم في حواره مــع “الرياضية” إلى 
عدم جاهزية البنية التحتية الرياضية في قطاع 
غزة خاصة قلة المالعب وضيق مساحة المدرجات 
الموجود منها التي لم تستوعب أعداد الجماهير 

الضخمة في المباريات الحساسة.
واعتبر أبو سليم الموسم الرياضي 2014-2013 
ناجحا بامتياز لعدة عوامــل أهمها التزام االتحاد 
باألجنــدة منذ انطالق الموســم الرياضي وعمل 
جميــع اللجــان المختلفة بــكل طاقاتهــا مؤكدا 
على دور اإلعالم الرياضي الكبير ودور الشــرطة 
الفلسطينية التي أمنت المباريات ووصلت بها لبر 

األمان.

و كان االتحاد أطلق الموسم الماضي العديد من 
البطوالت منهــا دوري الدرجة الممتــازة واألولى 
والثانية والرابعة وكأس القطاع وبطولة الناشئين 
مواليد 1997 وأخيرا بطولة الكرة الشاطئية، حيث 
أكد المراقبون أنه الموســم الكروي األكثر نجاحا 

منذ فترة طويلة  . 

اعطاء الفرصة

وحول قيام االتحاد بإلغــاء بعض العقوبات على 
بعض األندية في نهاية الموســم قال أبو سليم 
:”الظــروف المالية لألندية صعبة في ظل قيامها 
بالمشاركة في البطوالت لذلك قام االتحاد بإلغاء 
وخفــض بعض هــذه العقوبات لبعــض األندية 
الجماهيرية بشرط عدم تكرار هذه المخالفات”، 
وكان االتحــاد ألغى عقوبة نقــل مبارتين التحاد 
الشــجاعية بعدمــا وقعها عليه بســبب الشــغب 
الجماهيــري في نهائي الكأس أمام خدمات رفح، 
مــع تنفيــذ نفس العقوبــة على ناديــي خدمات 
الشــاطئ وشــباب جباليا نهاية الموسم 2012-

.2013
وأشــاد أبو ســليم بالحكام واصفا اياهم بالعمود 
الفقــري للعبة وقال “هنــاك ضائقــة مالية يمر 
بها االتحاد في المحافظات الشــمالية والجنوبية 
ومن المفترض أن يتم صرف مكافأتهم المتأخرة 
باإلضافــة لمكافــآت باقــي اللجــان قبــل بداية 

الموسم المقبل”.

الممتازة دون تغيير

وأشــار إلى عدد أندية الدرجة الممتازة قائال “لن 
يتــم زيادته أو خفضه في الوقت الحالي بســبب 
قلــة اإلمكانيات”، موضحــا أن االتحاد يطمح إلى 
االحتراف كما هو الحال في الضفة حيث يتطابق 

العدد.
أما بخصوص إمكانية إنشــاء ملعب تابع لالتحاد 
فأكــد أبــو ســليم أنــه تــم التواصل مــع الفيفا 
واالتحادين اآلسيوي والعربي إلنشاء ملعب خاص 
باالتحاد كما هو استاد فيصل الحسيني بالقدس 

وإعطاء قطاع غزة ما تستحقه في البنية التحتية 
الرياضية.

التمثيل الخارجي لغزة

وبالحديث عن التمثيل الخارجي لألبطال من فرق 
التمثيل الخارجي لغزة

وبالحديث عن التمثيل الخارجي لألبطال من فرق 
التمثيل الخارجي لغزة

قطاع غزة فقال :”يوجد قرار من االتحاد المركزي 
بإقامــة مبــاراة فاصلة بيــن بطلي الــدوري في 

المحافظات الشــمالية والجنوبيــة وكذلك بطلي 

الكأس من أجل التمثيل الخارجي لفلســطين في 

البطوالت اآلسيوية والعربية إال أن الحصار ورفض 

االحتالل إخراج تصاريح لفــرق القطاع حال دون 

ذلــك، وتم رفع هذه القضيــة إلى الفيفا لعالجها 
ونأمل أن نستطيع تخطي هذا األمر قريبا”.

موافقة النادي األم

وبشأن تسجيل الالعبين الغزيين من قبل أندية 
الضفــة الغربية بعــد خروجهم مــع المنتخب أو 

بدون علم أنديتهم أوضح أبو سليم بأن “االتحاد 

قــرر عــدم تســجيل أي العــب فــي المحافظات 
الشمالية إال بعد الموافقة الخطية من ناديه األم 

ولالعب حرية اللعب في أي ناٍد ألنه هو من يعرف 
مصلحته جيدا، ففي الضفة الوضع المادي أفضل 
بكثير من غزة لذلك يخرج الالعبون هناك ونحن 

النملك شيئا أمام هذا األمر بالنهاية األندية تأخذ 
حقوقها والالعبون يحصلون على أوضاع معيشية 

أفضل”.

شكر و إشادة
و فــي نهاية حديثه وجه شــكره لشــركة جوال و 
طالب الشــركات والمؤسســات أن تحــذو حذوها 
في تقديم الدعم الالزم لرفعة الرياضة المحلية 
مؤكدا أن شركة جوال ترفع قيمة الرعاية سنويا 

بسبب زيادة التكاليف على اتحاد الكرة.

وأشــاد أبو ســليم ببطولة الكرة الشاطئية التي 
أقيمت مؤخرا بغزة و بّين أن االتحاد يدرس اقامة 

بطولة سنوية وحث األندية على المشاركة فيها 

والعمل على إنشاء مالعب خاصة بها على األقل 
في كل محافظة للعمل على انتشار اللعبة.
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يرتكبهــا  التــي  االنتهــاكات، 
االحتالل، صباح مســاء، بحق كل 
ما هو فلسطيني، ما هي إال عبارة 
عن مسلســل ذي حلقات متصلة، 
ولن ينتهي، ولن يتوقف إال بانتهاء 
وتوقــف االحتــالل، باقتالعه من 
جــذوره، والتخلص مــن اجراءاته 
وظلمــه  وعبثــه  وممارســاته 

وعسفه.
باألمــس انتظر االحتــالل الالعب 
ســامح  الدولــي،  الفلســطيني 
مراعبــة، علــى معبــر الكرامــة، 
ولمجــرد ان وطأت اقدامه األرض، 
أمســك به واقتاده إلــى المعتقل، 

دون أن يعلم أحد أين هو؟
ســافرة،  هــل هنــاك عنصريــة 
تضاهي عنصرية االحتالل؟ وهل 
هناك قهر وعبث يفوق قهر وعبث 

االحتالل؟
ســامح مراعبــة عندمــا وقع في 
قبضــة االحتالل، األشــر، لم يكن 
ُممســكًا ببندقية وال حتى بحجر، 
قبضــة االحتالل، األشــر، لم يكن 
ُممســكًا ببندقية وال حتى بحجر، 
قبضــة االحتالل، األشــر، لم يكن 

بل كان عائدًا من معسكر تدريبي 
لمنتخب الكرة الوطني، أقيم على 
مدار عشــرة أيــام فــي العاصمة 
القطريــة الدوحــة، وكان يترقــب 
العودة إلــى أرض الوطــن بلهفة 
ُحّبــًا بفلســطين، األرض الغالية، 
وترابها الطهور، واشــتياقًا لألهل 
واألحبة واألصدقاء واألتراب، لكن 
االحتــالل، الكريــه كدأبــه، يتلذذ 
وهو يصادر االبتسامات من أفواه 
الفلســطينيين، عاجله باالعتقال، 
وقــد أصــاب اتحــاد الكــرة عندما 
أصــدر بيانًا متوقعًا جــاء فيه: “إن 
اعتقــال الالعــب ســامح مراعبة 
جريمة بكل مــا للكلمة من معنى 
ومغــزى”، وهــي بالفعــل كذلك، 
ومن المهم، بل من الضروري، أن 
يطلــع العالم علــى تفاصيل هذه 
الجريمة، كي يقف، عن كثب، على 
حجم الطغيان والعربدة الواقعتين 
ال  الفلســطينية  الرياضــة  علــى 
لشيء إال من أجل اجهاضها واعاقة 
مسيرتها، وإبقائها حبيسة لدائرة 
المراوحــة في المــكان، بعيدًا عن 
والتقــدم واالرتقاء  النهوض  آفاق 

واالزدهار.
االنتهــاكات  أصبحــت  لقــد 
الرياضييــن  تجــاه  االســرائيلية 
والشباب الفلسطيني بحجم جبل، 
ولن ترتــدع اســرائيل، ولن تقلع 
عــن عبثهــا وغّيهــا واســتخفافها 
بالمواثيق واالعراف الدولية ما لم 
يتم وضع حد حاســم لها في كافة 
المنابــر والهيئــات الدوليــة، وفي 
مقدمتها اللجنة االولمبية الدولية 
و”الفيفا”، ليس من المقبول ترك 
االنفالت االحتاللي يعبث ويبطش 
ويعيــث فســادًا في الوقــت الذي 
االنفالت االحتاللي يعبث ويبطش 
ويعيــث فســادًا في الوقــت الذي 
االنفالت االحتاللي يعبث ويبطش 

يشاء ويحلو له.

newsaqa@hotmail.com
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تقرير

بهــدووء

أمجد الضابوس 
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الرياضية- أحمد حجازي
في خطــوة هي األولى من نوعها فــى قطاع غزة، 
أقامت األكاديمية الرياضية الفلســطينية بالتعاون 
مع االتحاد الفلســطيني لكرة القــدم دورة تأهيلية 
إلعــداد مدربات متخصصات فى رياضة كرة القدم 
النسائية، بمشاركة 25 طالبة من طالبات جامعات 
غزة، والتــي امتدت من تاريخ 10 حتــى 24 إبريل 
الجاري، كاســرين بذلــك كل الحواجــز التى كانت 
تحــول دون مشــاركة النســاء فــى ممارســة هذه 
الرياضــة والعمــل علــى تطوير أنفســهن وصقل 
مواهبهــن من خاللها، وليؤكدوا على أن كرة القدم 
حق مشروع لكال الجنسين وأنه ال مانع من ممارسة 
النســاء لهذه الرياضة والتي تعتبر الرياضة األكثر 

شعبية في العالم.

الخطوة األولى 
أســباب عديدة تضافرت من أجل إقامة هذه الدورة 
الفريدة مــن نوعها والتي أحدثــت نقلة نوعية فى 
عالــم كــرة القدم فــى قطاع غــزة علــى الصعيد 
النســوي، فقــد كانــت الرغبة الشــديدة مــن قبل 
األكاديمية الرياضية الفلســطينية فى نشــر ثقافة 
كــرة القدم النســائية وحرصهــا على إبــراز القدرة 
الكبيرة للنساء الفلسطينيات فى ممارسة هذه اللعبة 
الشعبية، وحيازة األكاديمية على مدربات ذي كفاءة 
وأصحاب خبرة فى عالــم تدريب كرة القدم، فضال 
عــن وجود حافز كبير لدى فتيات غزة فى ممارســة 
هذه الرياضة، دفع األكاديمية إلى التفكير جديا في 
إقامة هذه الدورة لتكون باكورة الدورات التي سوف 
يتم إقامتها والتي تندرج تحت سلسلة من الدورات 

المتخصصة فى عالم كرة القدم النسائية.      

نقل الخبرة
 مدربتــا الــدورة “رجاء الشــافعي” و”مريــم نصار” 
اللتــان تعمالن فى مهنة تدريس التربية الرياضية 
فى مــدارس القطــاع، بدأتا مشــوارهن فى عالم 
التدريب بعد أن تمكنتا من المشــاركة فى مشروع 
“اركل الكــرة واحصل على الدعم النفســي”، وهو 
مشروع مشترك بين وكالة الغوث والصحة النفسية 
بالشراكة مع اإلتحاد األلمانى لكرة القدم تم تنفيذه 
فى العام 2011، عادتا إلى القطاع بعد مشاركتهما 
فى المشــروع وســفرهما إلى ألمانيا برفقة العديد 
من المدربين والمدربات، تمكنتا من الحصول على 
شــهادة مدرب درجة “C” فى كرة القدم، فضال عن 
حصولهما على شــهادة في علم النفس من جامعة 
برلين، لتعودا بعد ذلك إلى القطاع حاملتين معهما 
أمــال كبيرا فى نشــر العلم الــذى حصلتا عليه من 
خالل تجربتهمــا التي خاضتهما فــى عالم تدريب 
كرة القدم، حيث أكدتا على أنهما ســتقومان بنقل 
الخبــرة التي اكتســبتاها  للفتيــات اللواتي يرغبن 
في ممارســة رياضة كرة القدم ولديهن الرغبة فى 

جعلها جزءا من حياتهن.

حق مشروع
ســها وعبيــر من الفتيــات اللواتــي انضممن إلى 
هذه الــدورة والتى تقام ألول مرة فى قطاع غزة، 
أكدتا “للرياضية” على أنهما شــغوفتان جدا بهذه 
الرياضــة وأنهما من المهتميــن والمتابعين لكرة 
القدم منذ الطفولة، حيث كانتا تحلمان بممارسة 
هــذه اللعبة بــل وتدريبها أيضا، وقالتــا أن “هذه 
الرياضــة لن تصبح بعد اليــوم حكرا على الذكور 
ومن حق اإلناث أن يمارسنها خصوصا أنها رياضة 

تعمل على تخفيف الضغط النفســي الواقع على 
الفتاة، وتقدم الدعم النفسي”. 

الهدف النبيل
“إياد ظاهر” مســئول األكاديمية أكد “للرياضية” 
أن الهــدف مــن إقامة هــذه الدورة هــو االهتمام 
بالناشــئات في كرة القدم النسوية، والعمل على 
نشــر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى 
أن رغبة الفتيات فى االلتحاق بهذه الدورة ووجود 
المدربات أصحاب الكفاءة سهل كثيرا هذه المهمة 
والتــي القت ترحيبا كبيرا من ذوي الفتيات، وتابع 
قائال: “ إن هدفنــا من وراء هذه الدورة هو تعزيز 
ثقة الفتيات بأنفســهم من خالل ممارسة رياضة 
كرة القدم، وتخريج فتيات قادرات على ممارســة 
رياضة كرة القدم وخاليات من أي مشاكل نفسية 
قــد تكون عائق أمام مشــاركتهن فــي الرياضة، 
وسوف تكون المدربات القائمات على هذه الدورة 

بمثابة الطبيب النفسي لكل فتاة”. 

خصوصية الفتاة
واختتــم ظاهــر حديثــه بقولــه: “إن مجتمعنــا 
الفلســطيني مجتمــع محافــظ ولــه خصوصيات 
وعــادات وتقاليد قــد تمنع الفتيات من ممارســة 
الرياضــات المختلفــة، وفى بداية الفكــرة قوبلنا 
بالرفــض الشــديد مــن الجميــع، ولكننــا فــى 
األكاديمية الرياضية الفلســطينية كســرنا هذه 
اإلشــكالية من خالل توفير مالعب مغلقة خاصة 
بالفتيــات وتوفير مدربات أصحاب خبرة مما عمل 
على خلق جو من الراحة والطمأنينة من قبل أهل 

وذوي المتدربات”. 
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مــن حــق جماهيــر الكــرة الرفحيــة 
االفتخار واالحتفال بأنديتها، الشــباب 
بعد فوزه بلقب الدوري، والخدمات بعد 
فوزه بلقب الكأس. ودائمًا يعد التتويج 
بعد فوزه بلقب الدوري، والخدمات بعد 
فوزه بلقب الكأس. ودائمًا يعد التتويج 
بعد فوزه بلقب الدوري، والخدمات بعد 

باأللقاب أكبر جالب للسعادة في عالم 
الرياضة، وال يمكــن أن تجاريه فرحة 
البقــاء، وال يمكــن أن تعكــر صفــوه 
هزيمة عابرة بين سلســلة انتصارات 

تنتهي بإحراز البطوالت.
لكــن احتــكار الفــرق الرفحيــة ألهم 
لقبين في كرتنــا المحلية، ال يجب أن 
يؤخــذ علــى محمل غيــر محمله، بل 
يجب أن يوضع في ســياقه الطبيعي، 
الذي يقول: إن التتويج بلقبي الدوري 
والكأس، تحقــق ألن قطبي المدينة، 
أخــذا بأســباب الفــوز؛ فــكان لهما ما 
أرادا من طموحات مشــروعة وأهداف 

مرسومة.
ومعروف أن التتويج بلقب، يأتي نتاج 
عمــل، لمنظومــة متكاملــة، إداريــة 
وفنيــة وجماهيريــة، وليــس الســم 
المــكان أي اعتبار في هــذه المعادلة، 
أقــول ذلك، بمناســبة الحديث الكبير 
الذي دار مؤخرًا، حول أســباب تســّيد 

الكرة الرفحية لزعامة الكرة في غزة!
وحتــى نكون أكثر وضوحــًا، فقد كان 

الكرة الرفحية لزعامة الكرة في غزة!
وحتــى نكون أكثر وضوحــًا، فقد كان 

الكرة الرفحية لزعامة الكرة في غزة!

بيــن األندية المنافســة للشــباب في 
الدوري، والخدمات فــي الكأس، فرق 
تفوقهما مــن حيث اإلمكانيــات، كما 
تضــم أســماء العبيــن يفوقــون في 
شــهرتهم ورواتبهم، شــهرة ورواتب 
العبــي األزرق واألخضــر، ولكن هذه 
األندية صاحبــة اإلمكانيــات العالية، 
افتقدت لالســتقرار والثقــة واالنتماء 
والبناء، أهم أســباب الفوز التي تسلح 

بها قطبا قلعة الجنوب.
ولــك أن تتخيل، لو أن فريقًا من خارج 
مدينة رفح، أسس بناءه معتمدًا على 
ولــك أن تتخيل، لو أن فريقًا من خارج 
مدينة رفح، أسس بناءه معتمدًا على 
ولــك أن تتخيل، لو أن فريقًا من خارج 

مواهبه الشــاّبة، ولم يركن كليًا على 
مدينة رفح، أسس بناءه معتمدًا على 
مواهبه الشــاّبة، ولم يركن كليًا على 
مدينة رفح، أسس بناءه معتمدًا على 

سياسة اســتقدام الالعبين، أو أعطى 
الثقــة المطلوبة لجهــازه الفني، ولم 
يعاملــه بالقطعة، على رأي أشــقائنا 
المصريين، هل ســنكون أمام زعامة 
إن  متعــددة؟!  زعامــات  أم  رفحيــة، 
معانقــة الخدمات لتاج الــكأس، أكبر 
شــاهد على ما نقــول، فالفريق الذي 
غــاب عن المنصــات ألكثر من ســبع 
ســنوات، عانــى خاللها من مشــاكل 
وأزمات مــع المدربين والالعبين، عاد 
إليها، بعدمــا عرف قيمة االســتقرار، 
واعتمــد على ناشــئيه، ومنــح الثقة 
الكاملة لجهازه الطموح بقيادة الكابتن 
ناهض األشــقر، رغم بعض الكبوات 

في الدوري.
كذلــك فــإن فرحــة االحتــكار الحالل 
لبطــوالت القــدم، ال يجب أن تنســي 
األنديــة الرفحية، االهتمــام باللعبات 
الجماعية األخرى، مثــل كرة الطائرة 
واليد والســلة. فــإذا كان الفوز بألقاب 
كــرة القــدم نجاحــًا، فإن عــدم الفوز 
بألقاب األلعاب األخرى فشل، والمنطق 
يقر أن مــن يريد أن يبقى كبيرًا عليه 
أن يتحمل كثيرًا من مشقات الرياضة، 

حتى يكتمل النجاح.
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الرياضية- مصطفى جبر 
ال شيء يعوق ويؤخر األندية الرياضية من 
تحقيق أهدافها االســتراتيجية المرسومة 
وتطلعاتها المستقبلية والنجاحات الرياضية 
على كافة المجاالت ، مثل الصراع اإلداري 
الداخلــي في المنشــأة، فهذه اآلفــة ما إن 
تدخل في المنشــأة إال وتتسبب في تآكل 
داخلي تتشــتت معه وحدة جهود العاملين 
بالمؤسســة فــي تحقيق النبــوغ والتفوق 

اإلداري.
 كمــا ويبث هــذا الصــراع اإلداري متى ما 
وجــد روح العــداوة والبغضاء بيــن أعضاء 
اإلدارات ليصــل في كثيــر من األحيان إلى 
حد المقاطعة ، وقد يصل األمر إلى تكوين 
تكتالت وأجنحة ومراكز قوى ال تسعى إلى 
تحقيــق أهداف المنشــأة بقدر ما تســعى 
إلى تحقيــق مصالح المنتمين لها من هذا 
الجناح أو ذلك. وقد يصل األمر في أقصى 
حاالتــه إلى حد ممارســة التآمر والتضليل 
بين أطراف الصراع تتدمر معه وحدة النادي 
ومشــاعر جمعيتــه العموميــة ، وتتحطم 
بسببه تناغم الجهود وتتشتت معه األفكار 
واألهــداف ، وبذلــك تفشــل األنديــة في 
تحقيق التقدم والنبوغ واالزدهار وتحقيق 
البطوالت ، وقد يتعدى األمر ذلك فيتراجع 
األداء بحدة يصل في محصلته إلى تشويه 

في السمعة.
وتتعدد أسباب نشوء مثل هذه الصراعات، 
ويأتي في مقدمتها ضعف اإلدارة العليا في 
النادي (الرئيس)، يتنافس بســبب ضعفه 
العاملــون لمحاولــة التأثيــر واالســتحواذ 
علــى قراراته بما يخــدم مصالح األطراف 
المتنافســة. وهذا النوع من الصراع يتولد 
نتيجة تولي الشخص غير الكفؤ للمنصب 

المهم في المِنشأة. 
“صحيفــة الرياضية” تفتح ملف الصراعات 
الداخليــة داخل مجالس أندية قطاع غزة ، 
والتي أصبحت حالة مزعجة في العديد من 

أندية قطاع غزة بل في الغالبية منها.. 

تقنين الجمعيات العمومية
إيهاب األغا عضــو مجلس إدارة اتحاد خان 
يونس السابق يرى أن الصراع الداخلي في 
اإلدارات يرجــع لالختيــارات الغير رياضية 
بعيــدا عن جمعية عموميــة حيادية، الفتا 
إلى أنهــا موجــودة فعال ولكنهــا ال تعرف 
حدود صالحياتهــا وواجباتها وتهدف فقط 
إلبــراز ذاتهــم وشــخصياتهم بعيــدا عن 

المصلحة العامة.
وشــدد األغا على ضرورة تقنين الجمعيات 
العمومية لألندية وعدم الســماح لكل من 
“هب ودب” للحصول علــى العضوية، وأن 
يكون هنــاك لوائح وشــروط للدخول في 

الجمعية العمومية ورفع رسومها.

اختيارات تنظيمية
وأضاف األغــا قائال:” لالنقســام دور كبير 
لمــا جري ويجــري في األنديــة خاصة بما 
يعرف بالوفاق الرياضي واألصح هو وفاق 
تنظيمي لتقاســم الســيطرة علي الساحة 
الرياضية علي حســاب الرياضيين أصحاب 
الحق في إدارة شؤون األندية والمؤسسات 

الرياضيــة، والمصيبــة أن أعضــاء إدارات 
األندية التوافقية وأنا كنت احدهم لألسف 
تم اختيارهم بناء على قرار تنظيمي بعيد 
كل البعد عن الرياضة دون أن يكون الهدف 
المؤسســة الرياضية، وأعتقــد أن ما جرى 
في جماعي رفح واألهلي وأندية أخرى خير 
دليل على ذلك لهذه االندية التي ال تمتلك 

جمعيات عمومية أو جهات رقابية”.

عشوائية وأهواء شخصية
مــن جانبه أكد علــي الكرنــز مدير موقع 
الهــدف الرياضي أن أغلب إدارات األندية ال 
تلتزم بالمهنية والمسئولية والعمل بشكل 
جماعي، مشيرا إلى أن هذه األسباب تخلق 
مساحة للصراعات والخالفات واالنقسامات 
داخل المجلس الواحد والدخول في معمعة 
التعصب والتجييش حتى تتحول الخالفات 
بشكل شخصي تؤثر سلبا على المؤسسة 
المؤسســاتي  التــي تخــرج عــن عملهــا 

الصحيح.
وأوضح الكرنز أن األندية ُتعاني من انفراد 
رئيــس النــادي وبعــض أعضــاء مجالس 
اإلدارات بالقــرارات، مؤكدا أن سياســيات 
األندية تخضع لألهواء الشخصية لألعضاء 
دون النظــر للمصلحــة العليا للمؤسســة 

الرياضية.

وفاق بال اتفاق
وأضاف الكرنز للرياضية :” مجالس إدارات 
الوفاق الرياضي تتبع تنظيماتها وأحزابها 
وقرارتها متأثــرة بذلك بعيدا عن مصلحة 
النــادي، وهذا كان واضحــا في العديد من 
األنديــة التي تضم في إداراتها أعضاء من 
حركتــي فتح وحمــاس، والحقيقة أن هذه 
اإلشــكاليات االدارية واالنقســامات سبب 
دمــار أي مؤسســة بفرقهــا الرياضية ألن 
تأثيرهــا ينصب مباشــرة علــى الالعبين 
واألجهزة الفنية ما يجعل الفريق الرياضي 
الواحــد منقســم كما هو الحــال في أعلى 

الهرم الرياضي”.

الشكل القانوني
بدوره أكد أحمد محيســن مدير عام وزارة 
الشــباب والرياضة أن الــوزارة لم تتلق أي 
شكاوى تخص خالفات جوهرية في إدارات 
األندية والتي لم تتجاوز اإلشكاليات الثانوية 
والتي تم حلها بشــكل سريع، مؤكدا على 
أن الوزارة ال تتدخل في الشــئون الداخلية 
إلدارات األنديــة إال في حال الطلب منها أو 

اذا خالفت القوانين واللوائح الخاصة بها.
وأشاد محيســن باالســتقرار الذي يشهده 
الوســط الرياضــي ســواء على مســتوى 
األندية واالتحادات وانتظام البطوالت في 
معظمها، مشــيرا إلي ان التوافق الرياضي 
أحــدث نقلــة نوعية فــي بعــض االندية 
واالتحــادات بعيــدا عــن بعض الشــوائب 

والخلل في البعض اآلخر. 

تغييب الكوادر 
حسام حرب عضو المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة أكــد أن إدارات االندية في غزة 
تضم نخبة الرياضييــن المؤهلين لقيادة 

المؤسسات ، الفتا إلى أن هذه  النخب يتم 
تغييبهــا وعدم اشــراكها في صنــع القرار 
الرياضي الذي من شــأنه أن يســاهم في 

بناء رياضة فلسطينية مميزة.
وأضــاف :”أعتقد بــأن الكثير مــن الكوادر 
يتم تغييبها وعدم االســتفادة منها وذلك 
لمصالــح شــخصية مــن خــالل تشــكيل 
“كوتــات” معينــة يصــب لهــا الجميع في 
االنتخابــات دون األخذ باالعتبــار الخبرات 

والتاريخ الذي يتمتع به هذا الشخص”.
وعــن ســبب الصــراع  الجاري بيــن أغلب 
أعضــاء مجالــس اإلدارات ، قــال حــرب:” 
أعتقد جازمــًا بــأن الصراع حالــة إيجابية 
وصحية في أي مكان ومن شأنها أن تذهب 
بالمؤسســة نحو األفضل إذا ما كان الهدف 
من الصراع واختالف وجهات النظر التطور 
والرؤية المستقبلية األفضل ولكن الحاصل 
اليوم هو أن الغالبيــة العظمى من إدارات 
األندية تمر بصراع إما من ناحية تنظيمية 
أو ناحيــة فنية أو مشــاكل إداريــة أو عدم 
انســجام بين أعضــاء المجلــس وهذا من 
شأنه أن يصل بالمؤسسة إلى الهاوية، ولنا 
في ذلــك مثل بأن جميع مشــاكل األندية 
تأتــي مــن اإلدارات فمتــى كان هنالــك 
انســجام جاءت النتائج اإليجابية، وال أريد 
أن نتحدث عن المشــاكل اإلدارية في جل 
األندية في قطاع غزة والتي جاءت بنتائج 
ســلبية ألندية كبيرة وكذلك هبوط أندية 

ذات تاريخ كبير”.
واقتــرح حــرب علــى األنديــة أن تقــوم 
بتأســيس مجالس استشــارية أو مجالس 
أمناء من خيرة الرياضيين بعيدة كل البعد 
عن األفكار الضيقة، ويكون دورها الداعم 
والمتابعــة لعمــل اإلدارات لما تمتلكه من 

خبرات في العمل الرياضي واإلداري.

مصالح شخصية 
من جانبــه أوضح اإلعالمي أحمد أبو دياب 
أن غالبيــة اإلدارات التي تتكون من (9) أو 
(12) عضوا  تشهد عمل شخصين أو ثالثة 
بشــكل فعلى ووجود شكلي لباقي أعضاء 
المجلس، مؤكدا أن الخالفات داخل األندية 
سببها المصالح الشــخصية الذاتية والتي 

تحقق لهم فوائد خاصة. 
وأشار أبو دياب إلى أن القوة تفرض نفسها 
في األنديــة، مؤكدا أن األقــوى يحاول أن 
يتولى منصب المشرف الرياضي دائما في 
األنديــة ، الفتــا إلى ضــرورة وجود عنصر 
التناغــم والتفاهــم داخــل ادارات األندية 
من أجل تجــاوز كافة العقبات والشــوائب 
التي من شــأنها أن تخلق حالة من الصراع 

والخالف بين األعضاء.

غياب الكفاءات األكاديمية
وحول كفاءة اإلدارات قال أبو دياب : “غياب 
التخصص والنظر لتاريخ الشــخص سبب 
رئيســى في خلــل المجالس، فــال بد من 
النظر لالكاديميين وأصحاب التخصص ذو 
التخصصات اإلداريــة القادرين على قيادة 
المؤسسة وقياس ذلك على كافة المجاالت 
الرياضية فــي األندية من مــدرب وإداري 

ومعالج”.
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الرياضية- منتصر إسليم
بالرغم مــن تنظيمها للمرة األولى في فلســطين 
ومع غياب المعرفة بقوانينها من قبل الكثيرين إال 
أنها جذبت األنظار وأصبحت الشغل الشاغل لجميع 
وسائل اإلعالم المحلية بكافة أشكالها، إنها بطولة وسائل اإلعالم المحلية بكافة أشكالها، إنها بطولة 
الكرة الشــاطئية التي نظمها االتحاد الفلســطيني 
لكــرة القدم بالتعاون مع الجامعة اإلســالمية التي 
احتضنت جميــع المباريات على ملعبها الوحيد في 
القطــاع، و توج بها منتخب غرب غزة على حســاب 

منتخب محافظة خانيونس.
البطولة شــهدت حضورا رسميا من أعضاء االتحاد 
وطلبــة  الرياضيــة  والشــخصيات  الفلســطيني 
الجامعــات حيث شــارك فيهــا 8 منتخبــات موزعة 
على محافظات القطاع الخمسة باإلضافة لمنتخبي 

الشرطة والجامعة اإلسالمية.

تنظيم سنوي
 وأشاد فتحي أبو العال رئيس لجنة التطوير باتحاد 
الكــرة بالبطولة التي اعتبرها ناجحة بكل النواحي 
الفنيــة واإلداريــة والتحكيمية وظهــور العديد من 

الوجوه الجديدة لدعم المنتخب الوطني.
وأضاف “نأمل أن يتم تنظيم بطولة سنوية وبشكل 
دوري فــي حال توفرت البنيــة التحتية في القطاع 

وخاصــة المالعــب وســيكون الباب مفتوحــا أمام 
األندية لمن يرغب في المشــاركة فــي البطوالت 

القادمة”.

تحقيق األهداف
وعلق عماد هاشــم مدرب المنتخب الوطني للكرة 
الشــاطئية علــى البطولــة بالقول:” إنهــا أدت كل 
االهــداف المرجــوة منها ومن أهم مــا كنت أطمح 
إليــه هو تعريــف النــاس والالعبين بها ونشــرها 
جماهيريا، والصورة التي خرجت بها رائعة”، مضيفا 
“هي اســتعداد جيد للبطولة اآلسيوية في تايالند 
فــي نوفمبــر المقبل للمحافظــة علــى الميدالية 
البرونزية التي حققتها فلســطين العام الماضي ، 
باإلضافة إلى أن بطولة شــرم الشيخ ستكون خير 

استعداد لذلك”.

قوام المنتخب 
وأكــد هاشــم علــى تمســكه بالقــوام األساســي 
للمنتخب والذي يضم 8 العبيــن باإلضافة لتغيير 
بســيط، معبــرا عن إعجابــه بعدد مــن الالعبيين 
ممن شــاركوا بالبطولة، حيث قال “شاهدت نجوما 
حقيقييــن اســتحق معظمهم اإلشــادة كالالعبين 
(أدهــم المقادمة وإياد النبريص وباســل األشــقر 
وشــادي أبو العراج وخالد الصيداوي وأحمد حميدة 

وأحمــد اللولحــي وجــالل الفيومــي) والعديد من 
الالعبين.

وعن اختياره لعبداهللا سالمة كحارس مرمى بديل 
قال “محدودية عدد الالعبين تجبر المدربين على 
اختيــار العب لديــه القدرة على الحراســة والدفاع اختيــار العب لديــه القدرة على الحراســة والدفاع 
في نفس الوقت وهذا ما وجدته في ســالمة، وقد 
نصحني بذلك العديد من المدربين األجانب للقيام 
بهذه الفكرة، مع احترامي الشــديد لجميع الحراس 

الذين شاركوا في البطولة”.

الصافرة والرمال الصفراء
وعبــر الحكــم محمود أبــو مصطفى عن شــعوره 
بالمتعــة الكبيرة من خالل قيامــه بتحكيم العديد 
مــن مباريــات البطولــة التي تقــام علــى الرمال 
الصفــراء ألول مــرة في البــالد، قائال “المســتوى 
التحكيمي للبطولة كان جيدا وفوق المتوقع خاصة 
وأن قوانينها تختلف عن كرة القدم التقليدية وكان 
هناك أخطاء بســيطة اســتطعنا التغلب عليها مع 
مرور الوقت”. وكشف أبو مصطفى عن نيته التوجه 
لجمهورية مصر العربية مع وفد المنتخب المشارك 
فــي البطولة العربية بشــرم الشــيخ لالســتفادة 
واإلطــالع عن قرب علــى التعديــالت والتحديثات 

والحاالت التحكيمية للعبة.

لعبة اإلثارة والمتعة 
من جهته أبدى أدهم المقادمة العب منتخب غرب 

لعبة اإلثارة والمتعة 
من جهته أبدى أدهم المقادمة العب منتخب غرب 

لعبة اإلثارة والمتعة 

غزة عن ســعادته للمشــاركة ألول مرة في بطولة 
الكرة الشــاطئية، مشــيرا إلى أن اللعبة تجمع بين 

القوة واللياقة البدنية الكبيرة والتسلية والمتعة.القوة واللياقة البدنية الكبيرة والتسلية والمتعة.
وعن القوانيــن أوضح المقادمــة أن مدرب الفريق 
سامي ســالم شــرح لهم القوانين الخاصة باللعبة 
وأهم الواجبات والمواصفــات الواجب توافرها في 
العــب كرة القــدم الشــاطئية من الناحيــة الفنية 

والبدنية. 

الجمهور أكثر المستفيدين
ربمــا من أكثر مالمــح البطولــة الجمالية الحضور 
الجماهيري خاصة طلبة الجامعات الذين عبروا عن  
استمتاعهم بمشــاهدة اللعبة التي اعُتبرت مثيرة 
الجماهيري خاصة طلبة الجامعات الذين عبروا عن  
استمتاعهم بمشــاهدة اللعبة التي اعُتبرت مثيرة 
الجماهيري خاصة طلبة الجامعات الذين عبروا عن  

بالنســبة لهم، وأبدى الطالب الجامعي نعيم بدوي 
الذي تابع معظم مباريات البطولة سعادته إلقامة 
أول بطولة للكرة الشاطئية في غزة، وأشار أنه جهد 
رائع في تعريف الناس باللعبة ألنها لعبة تجمع بين 
المتعة واللياقــة الكبيرة، مطالبــا بوجود بطوالت 
بشكل دوري و منتظم على مستوى األندية ويكون 

ملعبا خاصا لها في كل محافظة.
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الرياضية- مصطفى جبر 
ال شيء يعوق ويؤخر األندية الرياضية من 
تحقيق أهدافها االســتراتيجية المرسومة 
وتطلعاتها المستقبلية والنجاحات الرياضية 
على كافة المجاالت ، مثل الصراع اإلداري 
الداخلــي في المنشــأة، فهذه اآلفــة ما إن 
تدخل في المنشــأة إال وتتسبب في تآكل 
داخلي تتشــتت معه وحدة جهود العاملين 
بالمؤسســة فــي تحقيق النبــوغ والتفوق 

اإلداري.
 كمــا ويبث هــذا الصــراع اإلداري متى ما 
وجــد روح العــداوة والبغضاء بيــن أعضاء 
اإلدارات ليصــل في كثيــر من األحيان إلى 
حد المقاطعة ، وقد يصل األمر إلى تكوين 
تكتالت وأجنحة ومراكز قوى ال تسعى إلى 
تحقيــق أهداف المنشــأة بقدر ما تســعى 
إلى تحقيــق مصالح المنتمين لها من هذا 
الجناح أو ذلك. وقد يصل األمر في أقصى 
حاالتــه إلى حد ممارســة التآمر والتضليل 
بين أطراف الصراع تتدمر معه وحدة النادي 
ومشــاعر جمعيتــه العموميــة ، وتتحطم 
بسببه تناغم الجهود وتتشتت معه األفكار 
واألهــداف ، وبذلــك تفشــل األنديــة في 
تحقيق التقدم والنبوغ واالزدهار وتحقيق 
البطوالت ، وقد يتعدى األمر ذلك فيتراجع 
األداء بحدة يصل في محصلته إلى تشويه 

في السمعة.
وتتعدد أسباب نشوء مثل هذه الصراعات، 
ويأتي في مقدمتها ضعف اإلدارة العليا في 
النادي (الرئيس)، يتنافس بســبب ضعفه 
العاملــون لمحاولــة التأثيــر واالســتحواذ 
علــى قراراته بما يخــدم مصالح األطراف 
المتنافســة. وهذا النوع من الصراع يتولد 
نتيجة تولي الشخص غير الكفؤ للمنصب 

المهم في المِنشأة. 
“صحيفــة الرياضية” تفتح ملف الصراعات 
الداخليــة داخل مجالس أندية قطاع غزة ، 
والتي أصبحت حالة مزعجة في العديد من 

أندية قطاع غزة بل في الغالبية منها.. 

تقنين الجمعيات العمومية
إيهاب األغا عضــو مجلس إدارة اتحاد خان 
يونس السابق يرى أن الصراع الداخلي في 
اإلدارات يرجــع لالختيــارات الغير رياضية 
بعيــدا عن جمعية عموميــة حيادية، الفتا 
إلى أنهــا موجــودة فعال ولكنهــا ال تعرف 
حدود صالحياتهــا وواجباتها وتهدف فقط 
إلبــراز ذاتهــم وشــخصياتهم بعيــدا عن 

المصلحة العامة.
وشــدد األغا على ضرورة تقنين الجمعيات 
العمومية لألندية وعدم الســماح لكل من 
“هب ودب” للحصول علــى العضوية، وأن 
يكون هنــاك لوائح وشــروط للدخول في 

الجمعية العمومية ورفع رسومها.

اختيارات تنظيمية
وأضاف األغــا قائال:” لالنقســام دور كبير 
لمــا جري ويجــري في األنديــة خاصة بما 
يعرف بالوفاق الرياضي واألصح هو وفاق 
تنظيمي لتقاســم الســيطرة علي الساحة 
الرياضية علي حســاب الرياضيين أصحاب 
الحق في إدارة شؤون األندية والمؤسسات 

الرياضيــة، والمصيبــة أن أعضــاء إدارات 
األندية التوافقية وأنا كنت احدهم لألسف 
تم اختيارهم بناء على قرار تنظيمي بعيد 
كل البعد عن الرياضة دون أن يكون الهدف 
المؤسســة الرياضية، وأعتقــد أن ما جرى 
في جماعي رفح واألهلي وأندية أخرى خير 
دليل على ذلك لهذه االندية التي ال تمتلك 

جمعيات عمومية أو جهات رقابية”.

عشوائية وأهواء شخصية
مــن جانبه أكد علــي الكرنــز مدير موقع 
الهــدف الرياضي أن أغلب إدارات األندية ال 
تلتزم بالمهنية والمسئولية والعمل بشكل 
جماعي، مشيرا إلى أن هذه األسباب تخلق 
مساحة للصراعات والخالفات واالنقسامات 
داخل المجلس الواحد والدخول في معمعة 
التعصب والتجييش حتى تتحول الخالفات 
بشكل شخصي تؤثر سلبا على المؤسسة 
المؤسســاتي  التــي تخــرج عــن عملهــا 

الصحيح.
وأوضح الكرنز أن األندية ُتعاني من انفراد 
رئيــس النــادي وبعــض أعضــاء مجالس 
اإلدارات بالقــرارات، مؤكدا أن سياســيات 
األندية تخضع لألهواء الشخصية لألعضاء 
دون النظــر للمصلحــة العليا للمؤسســة 

الرياضية.

وفاق بال اتفاق
وأضاف الكرنز للرياضية :” مجالس إدارات 
الوفاق الرياضي تتبع تنظيماتها وأحزابها 
وقرارتها متأثــرة بذلك بعيدا عن مصلحة 
النــادي، وهذا كان واضحــا في العديد من 
األنديــة التي تضم في إداراتها أعضاء من 
حركتــي فتح وحمــاس، والحقيقة أن هذه 
اإلشــكاليات االدارية واالنقســامات سبب 
دمــار أي مؤسســة بفرقهــا الرياضية ألن 
تأثيرهــا ينصب مباشــرة علــى الالعبين 
واألجهزة الفنية ما يجعل الفريق الرياضي 
الواحــد منقســم كما هو الحــال في أعلى 

الهرم الرياضي”.

الشكل القانوني
بدوره أكد أحمد محيســن مدير عام وزارة 
الشــباب والرياضة أن الــوزارة لم تتلق أي 
شكاوى تخص خالفات جوهرية في إدارات 
األندية والتي لم تتجاوز اإلشكاليات الثانوية 
والتي تم حلها بشــكل سريع، مؤكدا على 
أن الوزارة ال تتدخل في الشــئون الداخلية 
إلدارات األنديــة إال في حال الطلب منها أو 

اذا خالفت القوانين واللوائح الخاصة بها.
وأشاد محيســن باالســتقرار الذي يشهده 
الوســط الرياضــي ســواء على مســتوى 
األندية واالتحادات وانتظام البطوالت في 
معظمها، مشــيرا إلي ان التوافق الرياضي 
أحــدث نقلــة نوعية فــي بعــض االندية 
واالتحــادات بعيــدا عــن بعض الشــوائب 

والخلل في البعض اآلخر. 

تغييب الكوادر 
حسام حرب عضو المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة أكــد أن إدارات االندية في غزة 
تضم نخبة الرياضييــن المؤهلين لقيادة 

المؤسسات ، الفتا إلى أن هذه  النخب يتم 
تغييبهــا وعدم اشــراكها في صنــع القرار 
الرياضي الذي من شــأنه أن يســاهم في 

بناء رياضة فلسطينية مميزة.
وأضــاف :”أعتقد بــأن الكثير مــن الكوادر 
يتم تغييبها وعدم االســتفادة منها وذلك 
لمصالــح شــخصية مــن خــالل تشــكيل 
“كوتــات” معينــة يصــب لهــا الجميع في 
االنتخابــات دون األخذ باالعتبــار الخبرات 

والتاريخ الذي يتمتع به هذا الشخص”.
وعــن ســبب الصــراع  الجاري بيــن أغلب 
أعضــاء مجالــس اإلدارات ، قــال حــرب:” 
أعتقد جازمــًا بــأن الصراع حالــة إيجابية 
وصحية في أي مكان ومن شأنها أن تذهب 
بالمؤسســة نحو األفضل إذا ما كان الهدف 
من الصراع واختالف وجهات النظر التطور 
والرؤية المستقبلية األفضل ولكن الحاصل 
اليوم هو أن الغالبيــة العظمى من إدارات 
األندية تمر بصراع إما من ناحية تنظيمية 
أو ناحيــة فنية أو مشــاكل إداريــة أو عدم 
انســجام بين أعضــاء المجلــس وهذا من 
شأنه أن يصل بالمؤسسة إلى الهاوية، ولنا 
في ذلــك مثل بأن جميع مشــاكل األندية 
تأتــي مــن اإلدارات فمتــى كان هنالــك 
انســجام جاءت النتائج اإليجابية، وال أريد 
أن نتحدث عن المشــاكل اإلدارية في جل 
األندية في قطاع غزة والتي جاءت بنتائج 
ســلبية ألندية كبيرة وكذلك هبوط أندية 

ذات تاريخ كبير”.
واقتــرح حــرب علــى األنديــة أن تقــوم 
بتأســيس مجالس استشــارية أو مجالس 
أمناء من خيرة الرياضيين بعيدة كل البعد 
عن األفكار الضيقة، ويكون دورها الداعم 
والمتابعــة لعمــل اإلدارات لما تمتلكه من 

خبرات في العمل الرياضي واإلداري.

مصالح شخصية 
من جانبــه أوضح اإلعالمي أحمد أبو دياب 
أن غالبيــة اإلدارات التي تتكون من (9) أو 
(12) عضوا  تشهد عمل شخصين أو ثالثة 
بشــكل فعلى ووجود شكلي لباقي أعضاء 
المجلس، مؤكدا أن الخالفات داخل األندية 
سببها المصالح الشــخصية الذاتية والتي 

تحقق لهم فوائد خاصة. 
وأشار أبو دياب إلى أن القوة تفرض نفسها 
في األنديــة، مؤكدا أن األقــوى يحاول أن 
يتولى منصب المشرف الرياضي دائما في 
األنديــة ، الفتــا إلى ضــرورة وجود عنصر 
التناغــم والتفاهــم داخــل ادارات األندية 
من أجل تجــاوز كافة العقبات والشــوائب 
التي من شــأنها أن تخلق حالة من الصراع 

والخالف بين األعضاء.

غياب الكفاءات األكاديمية
وحول كفاءة اإلدارات قال أبو دياب : “غياب 
التخصص والنظر لتاريخ الشــخص سبب 
رئيســى في خلــل المجالس، فــال بد من 
النظر لالكاديميين وأصحاب التخصص ذو 
التخصصات اإلداريــة القادرين على قيادة 
المؤسسة وقياس ذلك على كافة المجاالت 
الرياضية فــي األندية من مــدرب وإداري 

ومعالج”.
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الرياضية- منتصر إسليم
بالرغم مــن تنظيمها للمرة األولى في فلســطين 
ومع غياب المعرفة بقوانينها من قبل الكثيرين إال 
أنها جذبت األنظار وأصبحت الشغل الشاغل لجميع 
وسائل اإلعالم المحلية بكافة أشكالها، إنها بطولة وسائل اإلعالم المحلية بكافة أشكالها، إنها بطولة 
الكرة الشــاطئية التي نظمها االتحاد الفلســطيني 
لكــرة القدم بالتعاون مع الجامعة اإلســالمية التي 
احتضنت جميــع المباريات على ملعبها الوحيد في 
القطــاع، و توج بها منتخب غرب غزة على حســاب 

منتخب محافظة خانيونس.
البطولة شــهدت حضورا رسميا من أعضاء االتحاد 
وطلبــة  الرياضيــة  والشــخصيات  الفلســطيني 
الجامعــات حيث شــارك فيهــا 8 منتخبــات موزعة 
على محافظات القطاع الخمسة باإلضافة لمنتخبي 

الشرطة والجامعة اإلسالمية.

تنظيم سنوي
 وأشاد فتحي أبو العال رئيس لجنة التطوير باتحاد 
الكــرة بالبطولة التي اعتبرها ناجحة بكل النواحي 
الفنيــة واإلداريــة والتحكيمية وظهــور العديد من 

الوجوه الجديدة لدعم المنتخب الوطني.
وأضاف “نأمل أن يتم تنظيم بطولة سنوية وبشكل 
دوري فــي حال توفرت البنيــة التحتية في القطاع 

وخاصــة المالعــب وســيكون الباب مفتوحــا أمام 
األندية لمن يرغب في المشــاركة فــي البطوالت 

القادمة”.

تحقيق األهداف
وعلق عماد هاشــم مدرب المنتخب الوطني للكرة 
الشــاطئية علــى البطولــة بالقول:” إنهــا أدت كل 
االهــداف المرجــوة منها ومن أهم مــا كنت أطمح 
إليــه هو تعريــف النــاس والالعبين بها ونشــرها 
جماهيريا، والصورة التي خرجت بها رائعة”، مضيفا 
“هي اســتعداد جيد للبطولة اآلسيوية في تايالند 
فــي نوفمبــر المقبل للمحافظــة علــى الميدالية 
البرونزية التي حققتها فلســطين العام الماضي ، 
باإلضافة إلى أن بطولة شــرم الشيخ ستكون خير 

استعداد لذلك”.

قوام المنتخب 
وأكــد هاشــم علــى تمســكه بالقــوام األساســي 
للمنتخب والذي يضم 8 العبيــن باإلضافة لتغيير 
بســيط، معبــرا عن إعجابــه بعدد مــن الالعبيين 
ممن شــاركوا بالبطولة، حيث قال “شاهدت نجوما 
حقيقييــن اســتحق معظمهم اإلشــادة كالالعبين 
(أدهــم المقادمة وإياد النبريص وباســل األشــقر 
وشــادي أبو العراج وخالد الصيداوي وأحمد حميدة 

وأحمــد اللولحــي وجــالل الفيومــي) والعديد من 
الالعبين.

وعن اختياره لعبداهللا سالمة كحارس مرمى بديل 
قال “محدودية عدد الالعبين تجبر المدربين على 
اختيــار العب لديــه القدرة على الحراســة والدفاع اختيــار العب لديــه القدرة على الحراســة والدفاع 
في نفس الوقت وهذا ما وجدته في ســالمة، وقد 
نصحني بذلك العديد من المدربين األجانب للقيام 
بهذه الفكرة، مع احترامي الشــديد لجميع الحراس 

الذين شاركوا في البطولة”.

الصافرة والرمال الصفراء
وعبــر الحكــم محمود أبــو مصطفى عن شــعوره 
بالمتعــة الكبيرة من خالل قيامــه بتحكيم العديد 
مــن مباريــات البطولــة التي تقــام علــى الرمال 
الصفــراء ألول مــرة في البــالد، قائال “المســتوى 
التحكيمي للبطولة كان جيدا وفوق المتوقع خاصة 
وأن قوانينها تختلف عن كرة القدم التقليدية وكان 
هناك أخطاء بســيطة اســتطعنا التغلب عليها مع 
مرور الوقت”. وكشف أبو مصطفى عن نيته التوجه 
لجمهورية مصر العربية مع وفد المنتخب المشارك 
فــي البطولة العربية بشــرم الشــيخ لالســتفادة 
واإلطــالع عن قرب علــى التعديــالت والتحديثات 

والحاالت التحكيمية للعبة.

لعبة اإلثارة والمتعة 
من جهته أبدى أدهم المقادمة العب منتخب غرب 

لعبة اإلثارة والمتعة 
من جهته أبدى أدهم المقادمة العب منتخب غرب 

لعبة اإلثارة والمتعة 

غزة عن ســعادته للمشــاركة ألول مرة في بطولة 
الكرة الشــاطئية، مشــيرا إلى أن اللعبة تجمع بين 

القوة واللياقة البدنية الكبيرة والتسلية والمتعة.القوة واللياقة البدنية الكبيرة والتسلية والمتعة.
وعن القوانيــن أوضح المقادمــة أن مدرب الفريق 
سامي ســالم شــرح لهم القوانين الخاصة باللعبة 
وأهم الواجبات والمواصفــات الواجب توافرها في 
العــب كرة القــدم الشــاطئية من الناحيــة الفنية 

والبدنية. 

الجمهور أكثر المستفيدين
ربمــا من أكثر مالمــح البطولــة الجمالية الحضور 
الجماهيري خاصة طلبة الجامعات الذين عبروا عن  
استمتاعهم بمشــاهدة اللعبة التي اعُتبرت مثيرة 
الجماهيري خاصة طلبة الجامعات الذين عبروا عن  
استمتاعهم بمشــاهدة اللعبة التي اعُتبرت مثيرة 
الجماهيري خاصة طلبة الجامعات الذين عبروا عن  

بالنســبة لهم، وأبدى الطالب الجامعي نعيم بدوي 
الذي تابع معظم مباريات البطولة سعادته إلقامة 
أول بطولة للكرة الشاطئية في غزة، وأشار أنه جهد 
رائع في تعريف الناس باللعبة ألنها لعبة تجمع بين 
المتعة واللياقــة الكبيرة، مطالبــا بوجود بطوالت 
بشكل دوري و منتظم على مستوى األندية ويكون 

ملعبا خاصا لها في كل محافظة.
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حسام الدين حرب

الشــارع  تنتــاب  الترقــب  مــن  حالــة 
الفلسطينيى بعد توقيع اتفاق المصالحة 
بيــن اإلخــوة فــي حركتي فتــح وحماس 
وانتظار الخطوات الحقيقة والبدء الرسمي 
بتطبيــق اتفــاق المصالحــة الــذي طال 

انتظاره منذ فترة طويلة.
ال شــك فــي أن التوقيــع أثلــج صــدور 
الفلسطينيين وخاصة بأن الخالف بين فتح 
وحماس كان لمصلحة الوطن وللمصلحة 
العامة، واآلن وبعد توقيع االتفاق النهائي 
للمصالحة الجميع من أبناء شــعبكم في 
الداخــل والخــارج ينتظركــم ألن تكونوا 
على قدر المســؤولية وال تخذلوا شعبكم 
الذي طالما وقف خلفكم في كل الظروف 
وأصعبهــا، وثقوا تمامًا بأن توقيع االتفاق 
الذي طالما وقف خلفكم في كل الظروف 
وأصعبهــا، وثقوا تمامًا بأن توقيع االتفاق 
الذي طالما وقف خلفكم في كل الظروف 

أزعج الكثير من العالم ولعل أهمهم العدو 
اإلســرائيلي الذي دعا السيد الرئيس إلى 
تمزيق اتفــاق المصالحــة وكذلك تلويح 
عــن  الدعــم  بوقــف  األمريكيــة  اإلدارة 
السلطة الفلســطينية، ولذلك فإن الخيار 
الوحيد لشعبنا في هذه الظروف التوحد و 
أن نكون على قلب رجل واحد ألن القضية 
الفلسطينية أكبر بكثير من الخالفات بين 

اإلخوة.
ومــا من شــك فيــه أن اتفــاق المصالحة 
ســيؤتي بثماره علــى الجانــب الرياضي 
وإن كان المجتمــع الرياضي أول من طبق 
الوحدة الرياضية فــي العديد من األندية 
واالتحــادات التي تعمــل لمصلحة الوطن 
وليس لمصلحة حزبية أو فصائلية، ولهذا 
فــإن المجتمع واألســرة الرياضيــة عليها 
عمل كبير بــأن تدعم اتفــاق المصالحة 
وتدعم توجهــات القيادات الفلســطينية 
وتلزمهم بأن الوطن والشــباب الرياضي 
الفلسطيني ينتظر منهم الكثير في هذه 
األوقات الصعبة التي نحن بأمس الحاجة 
بهــا لوحــدة وطنيــة سياســية ورياضية 
وثقافيــة واجتماعيــة مــن أجــل ســيادة 
فلســطينية بألــوان العلم الفلســطيني 
بعيــدًا عن شــعارات األحــزاب والفصائل 
فلســطينية بألــوان العلم الفلســطيني 
بعيــدًا عن شــعارات األحــزاب والفصائل 
فلســطينية بألــوان العلم الفلســطيني 

المختلفة.
 ومن هنا فإننــي أتقدم بهذه المقترحات 
واألفكار لألسرة الرياضية لضمان حماية 
المصالحــة بين اإلخوة فــي حركتي فتح 

وحماس:
1.   إقامــة العديد من الفعاليات الرياضية 
مــن قبل األندية واالتحــادات التي تدعم 
توجه المصالحة والتأكيد على أنها البديل 

األوحد لشعبنا الفلسطيني.
2.  تشــكيل لجنــة مــن الرياضيين تحت 
عنــوان “الرياضيــون يدعمــون الوحدة” 
وتعمل على حمايــة اتفاق المصالحة من 
خــالل زيــارات متواصلة لجميــع فصائل 
المدنــي  والمجتمــع  التحريــر  منظمــة 

والمستقلين.
3.  العمل على اســتغالل وسائل اإلعالم 
المختلفــة وإطــالق حملــة تحــت عنوان 
“المصالحــة خيار الرياضييــن” تبث على 
مدار الســاعة عبر اإلذاعــات وكذلك على 

المواقع اإللكترونية والصحف اليومية.
4.  عقد الندوات وورش العمل التي تظهر 
الجوانــب اإليجابيــة التفــاق المصالحــة 
بمشاركة كافة الجهات الرياضية صاحبة 
الشــأن وكذلك المنظمات الشــبابية ذات 

العالقة.
وفي النهاية أتمنى أن يكون هذا االتفاق 
خطوة نحــو إقامــة الدولة الفلســطينية 

وعاصمتها القدس الشريف.
وللحديث بقية طالما في العمر بقية

hoss1983@gmail.com
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الرياضية- عدي جعار/ ورد رداد
موسم عصيب، مليء بالمفاجآت على الساحة الكروية 
الفلسطينية، ســرق به دوري االحتراف الجزئي بعض 
األضواء مــن دوري المحترفين، حيــث أظهرت معظم 
الفرق صراعــا وندية غير متناهيتين، وهذا ما زاد من 
متعة الدوري ورفع من أسهمه، حتى أن البعض طالب 
بضرورة استدعاء بعض العبي دوري االحتراف الجزئي 
إلــى المنتخب األول على غرار إســالم البطران هداف 

الدوري. 
فمــا لبثت منافســات البطولة أن انتهــت حتى أفرزت 
لــدوري المحترفيــن فريقيــن كبيريــن، والممتــع أن 
االثنين مــن أندية محافظة الخليل وهما شــباب يطا 
وشباب دورا، وبهذا تصبح محافظة الخليل هي األكثر 
تمثيــًال في دوري جوال بخمســة فرق وهم : “ شــباب 
وشباب دورا، وبهذا تصبح محافظة الخليل هي األكثر 
تمثيــًال في دوري جوال بخمســة فرق وهم : “ شــباب 
وشباب دورا، وبهذا تصبح محافظة الخليل هي األكثر 

الخليل وأهلي الخليل وشــباب الظاهرية وشــباب يطا 
وشباب دورا “.

أسئلة مشروعة
وبعــد أن أصبحنا أمام هــذا الواقع، تــدور العديد من 
األســئلة، فهــل وجود خمســة فرق لمحافظــة واحدة 
ســيزيد من إثارة وندية الــدوري؟!، وهل على االتحاد 
الفلســطيني زيادة عدد الفرق فــي دوري المحترفين 
حتى يكــون التوزيــع الجغرافي لتمثيــل المحافظات 
عادًال ؟!، وهل سيشــهد الموســم القــادم هبوط أحد 
حتى يكــون التوزيــع الجغرافي لتمثيــل المحافظات 
عادًال ؟!، وهل سيشــهد الموســم القــادم هبوط أحد 
حتى يكــون التوزيــع الجغرافي لتمثيــل المحافظات 

فــرق الخليل إلى االحتــراف الجزئي ؟!، وهل ســتفرز 
لنا منافســات االحتراف للموســم القادم صعود فريق 
السموع الذي كان (قاب قوسين أو أدنى) من الصعود، 

وبذلك يصبح عدد فرق الخليل ستة فرق مناصفًة مع 
باقي محافظات الضفة ؟!.

سيطرة الخليل
محمد بشــارة , العب نادي الســموع الــذي لم يحالفه 
الحــظ في الصعــود  قــال : “تعد مدينــة الخليل هي 
المدينة األكثــر اهتمامًا بكرة القــدم من حيث الزخم 
الحــظ في الصعــود  قــال : “تعد مدينــة الخليل هي 
المدينة األكثــر اهتمامًا بكرة القــدم من حيث الزخم 
الحــظ في الصعــود  قــال : “تعد مدينــة الخليل هي 

الجماهيــري والميزانيــات الهائلة لألنديــة األمر الذي 
ساهم بهجرة الالعبين سواء من الضفة أو غزه أو حتى 
الداخل الفلسطيني للعب في مدينة الخليل, وبالتالي 
يعتبر شــيئا طبيعيا أن تتكرس ســيطرة الخليل على 
الكــرة الفلســطينية بمختلــف درجاتها , أما بالنســبة 
لنادي الســموع أتمنــى مــن اهللا أن يوفقهم للصعود 
لــدوري المحترفيــن مــع دق ناقــوس الخطــر ألندية 
الشمال بهبوط اإلسالمي وعدم صعود مركز طولكرم 

وترنح الثقافي الكرمي”.

زيادة المنافسة
مدرب نادي هالل القدس , والمتوج بكأس فلســطين 
سمير عيســى , أكد أن هذا شيء ســيزيد المنافسة , 
واعتبر أن “زيادة عدد مباريات الديربي بالتأكيد ستؤثر 
على اهتمام المشــجعين وســتحفزهم علــى متابعة 

أنديتهم وهذا ما نرنو إليه” .
أمــا من الناحية الفنية قــال : “ ال أعتقد أن هناك تأثيرا 
على الناحية الفنية , فهناك تشابه كبير بطرق وأساليب 
اللعــب عند معظــم الفرق , وما نعانيــه نحن هو العقم 
التكتيكــي المهاري والبدنــي , هذا واقــع ومن منطلق 

االنتقاد الهادف أقول ذلك “.

الفرق األفضل
مهاجــم نــادي شــباب الخليــل فهــد العتــال أوضح : 
“هذا يدل علــى مدى اهتمام أنديــه محافظه الخليل 
بالرياضة بشكل عام وكره القدم بشكل خاص، ووجود 
5 فــرق في الدوري من محافظــه الخليل دليل واضح 
علــى التفاف جميع أركان اللعبة للصعود والدخول في 

أجواء المنافسة”.
إسالم البطران , هداف االحتراف الجزئي , كان له كلمة 
بمناســبة صعود فريقه يطــا إلــى دوري المحترفين، 
وحصوله على لقب الهــداف حيث قال: “الفرق األفضل 
هي من تأهلت, وبالتأكيد نادي يطا ســيكون ندًا قويًا  

وسينافس بكل تأكيد “.

مجهود كبير
أما هداف دوري المحترفين محمد نديم فقال: “محافظة 
الخليل األكثر تعدادا سكانيا وكل االحترام لهم ألنهم 
يبذلون مجهودا كبيرا ســواء جمهورا أو إدارة، وبالتالي 

يستحقون أن يكونوا من أكثر األندية بالمحترفين”.
حمزة وهدان العب ســابق بمؤسســة البيرة أشار إلى 
أن هذا يدل على نشــاط أنديــة الجنوب ووضع خطط 

لصعود أنديتها ألعلى مرتبة. 
بهجت ربعي العب خط وســط نادي شــباب يطا فأكد 
أن هذا فخر للكرة الفلســطينية وللجنوب خاصة حيث 
ســتكون المنافســة أقوى وأكبر وأكثر ندية وستكون 
جميع المباريات بمثابة ديربي، متمنيا التوفيق لجميع 

األندية.
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 غزة- الرياضية 
أكــد الدكتور محمــد المدهون وزير الشــباب 
والرياضــة والثقافــة على أن البنيــة التحتية 
الرياضيــة ما زالت ال تتناســب مــع احتياجات 
الرياضييــن فــي قطاع غــزة, مشــيرا إلى أن 
وزارته تعكف على تجهيز مخططات لسلسلة 
من مشاريع البنية التحتية الرياضية بتمويل 

من دولة قطر الشقيقة.
وجــاءت تصريحات المدهون خالل كلمته في 
المؤتمــر الصحفي الــذي أقيم صبــاح أمس 
الثالثاء على أرضية ملعب فلســطين المدمر 

بفعل العدوان االسرائيلي اواخر العام م2012 
بمناسبة وضع حجر األساس النطالق المرحلة 

األولى من إعادة اعماره.
من ناحيته أكد م. أحمد أبو راس المدير الفني 
لمشــاريع اللجنة القطرية إلعــادة إعمار غزة 
على أن المنحــة القطرية غطــت العديد من 
القطاعات المختلفة باإلضافة للرياضة، حيث 
رصفت الصاالت الرياضية ومالعب الباركيت 
في غالبية محافظات القطاع، مضيفا أن هذا 
المشــروع هو تكملة لسلســة من المشــاريع 
الرياضيــة باإلضافــة إلى ازالة وإعــادة اعمار 

المدرج الشرقي لملعب فلسطين.
وعلى هامش المؤتمر قال  فكرى جودة مدير 
عام تخطيــط المشــاريع في وزارة الشــباب 
والرياضــة لـ”الرياضيــة”: “إن هذا المشــروع 
ســيكلف بشــكل متكامل حوالــى 10 مليون 
و400 ألف دوالر,ســيتم توزيعهــا على ثالث 
مراحل وسيتم تخصيص 3 مليون و600 ألف 
دوالر للمرحلة األولى من هذا المشــروع، في 
حين سيتم صرف باقي المبلغ على المرحلتين 
الثانية والثالثة, والملعب سيكون جاهزا بشكل 

كامل مع بداية الموسم الرياضي القادم”.
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غزة- الرياضية
اعتقلــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، أول أمــس اإلثنين، العب 
المنتخب الوطني الفلسطيني األول لكرة القدم، سامح مراعبة، خالل 
عودته من معسكر المنتخب من دولة قطر، وذلك على معبر الكرامة 

الحدودي مع األردن الشقيق.
وكان الالعــب مراعبة، قد خاض مع المنتخب األول معســكرًا تدريبيا 
بالدوحــة خالل الفتــرة بين 13 حتى 27 من الشــهر الحالي، في إطار 
االســتعدادات لخوض نهائيــات كأس التحدي الُمقــررة في المالديف 

الشهر المقبل. و في سياق متصل منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
9 مــن مدربي قطاع غــزة لاللتحاق بدورة المدربين التي ســينظمها 
االتحاد الفلســطيني لكرة القدم بالتعاون مع االتحاد اآلســيوي للعبة 

مطلع شهر مايو القادم في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة.
و تأتــي تلك الممارســات العنجهية لُتحتم على االتحاد الفلســطيني 
مواصلــة حملته الدولية من أجل المطالبة بطرد إســرائيل من الفيفا 
خــالل الكونجــرس القــادم في يونيــو المقبــل بمدينة “ســاوباولو” 

البرازيلية.
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غزة- الرياضية 
حصل الزمــالء العاملون فــي صحيفة 
الرياضية مصطفى جبر وأشــرف نصر 
ومحمود فرج علــى الجوائز األولى في 
المســابقة اإلعالميــة الرياضيــة التي 
نظمتها مؤسســة أمواج اإلعالمية عن 

أفضل تقرير وصورة.
وفــاز تقريــر الزميــل مصطفــى جبر 
بجائــزة أفضل تقريــر صحفي رياضي 
لموســم 2014/2013، وفــاز التقريــر 
الــذي يحمــل عنــوان “وراء كل العــب 
موهــوب أم.. اهللا يرضــى عليــك يما” 
بجائــزة األفضل في هذا الموســم لما 

يحملــه مــن رســالة هادفــة وصادقة 
فــي الرياضة الفلســطينية، كما حصد 
الزميالن وائل الحلبي ومعين حســونة 

جائزتي أفضل ثان وثالث تقرير.
وفي ســياق متصل فاز الزميل اشــرف 
نصر بجائزة أفضل صورة رياضية لهذا 
الموسم فيما حصل الزمالء محمود فرج 
وعالء شــمالي على المركزيــن الثاني 

والثالث في نفس المسابقة.
صحيفــة  تتقــدم  المناســبة  وبهــذه 
الرياضية بأحر التهاني والتبريكات إلى 
كافــة الزمالء متمنية لهــم المزيد من 

التقدم والنجاح.
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 غزة- الرياضية 
أكــد الدكتور محمــد المدهون وزير الشــباب 
والرياضــة والثقافــة على أن البنيــة التحتية 
الرياضيــة ما زالت ال تتناســب مــع احتياجات 
الرياضييــن فــي قطاع غــزة, مشــيرا إلى أن 
وزارته تعكف على تجهيز مخططات لسلسلة 
من مشاريع البنية التحتية الرياضية بتمويل 

من دولة قطر الشقيقة.
وجــاءت تصريحات المدهون خالل كلمته في 
المؤتمــر الصحفي الــذي أقيم صبــاح أمس 
الثالثاء على أرضية ملعب فلســطين المدمر 

بفعل العدوان االسرائيلي اواخر العام م2012 
بمناسبة وضع حجر األساس النطالق المرحلة 

األولى من إعادة اعماره.
من ناحيته أكد م. أحمد أبو راس المدير الفني 
لمشــاريع اللجنة القطرية إلعــادة إعمار غزة 
على أن المنحــة القطرية غطــت العديد من 
القطاعات المختلفة باإلضافة للرياضة، حيث 
رصفت الصاالت الرياضية ومالعب الباركيت 
في غالبية محافظات القطاع، مضيفا أن هذا 
المشــروع هو تكملة لسلســة من المشــاريع 
الرياضيــة باإلضافــة إلى ازالة وإعــادة اعمار 

المدرج الشرقي لملعب فلسطين.
وعلى هامش المؤتمر قال  فكرى جودة مدير 
عام تخطيــط المشــاريع في وزارة الشــباب 
والرياضــة لـ”الرياضيــة”: “إن هذا المشــروع 
ســيكلف بشــكل متكامل حوالــى 10 مليون 
و400 ألف دوالر,ســيتم توزيعهــا على ثالث 
مراحل وسيتم تخصيص 3 مليون و600 ألف 
دوالر للمرحلة األولى من هذا المشــروع، في 
حين سيتم صرف باقي المبلغ على المرحلتين 
الثانية والثالثة, والملعب سيكون جاهزا بشكل 

كامل مع بداية الموسم الرياضي القادم”.
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غزة- الرياضية
اعتقلــت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، أول أمــس اإلثنين، العب 
المنتخب الوطني الفلسطيني األول لكرة القدم، سامح مراعبة، خالل 
عودته من معسكر المنتخب من دولة قطر، وذلك على معبر الكرامة 

الحدودي مع األردن الشقيق.
وكان الالعــب مراعبة، قد خاض مع المنتخب األول معســكرًا تدريبيا 
بالدوحــة خالل الفتــرة بين 13 حتى 27 من الشــهر الحالي، في إطار 
االســتعدادات لخوض نهائيــات كأس التحدي الُمقــررة في المالديف 

الشهر المقبل. و في سياق متصل منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
9 مــن مدربي قطاع غــزة لاللتحاق بدورة المدربين التي ســينظمها 
االتحاد الفلســطيني لكرة القدم بالتعاون مع االتحاد اآلســيوي للعبة 

مطلع شهر مايو القادم في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة.
و تأتــي تلك الممارســات العنجهية لُتحتم على االتحاد الفلســطيني 
مواصلــة حملته الدولية من أجل المطالبة بطرد إســرائيل من الفيفا 
خــالل الكونجــرس القــادم في يونيــو المقبــل بمدينة “ســاوباولو” 

البرازيلية.

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

غزة- الرياضية 
حصل الزمــالء العاملون فــي صحيفة 
الرياضية مصطفى جبر وأشــرف نصر 
ومحمود فرج علــى الجوائز األولى في 
المســابقة اإلعالميــة الرياضيــة التي 
نظمتها مؤسســة أمواج اإلعالمية عن 

أفضل تقرير وصورة.
وفــاز تقريــر الزميــل مصطفــى جبر 
بجائــزة أفضل تقريــر صحفي رياضي 
لموســم 2014/2013، وفــاز التقريــر 
الــذي يحمــل عنــوان “وراء كل العــب 
موهــوب أم.. اهللا يرضــى عليــك يما” 
بجائــزة األفضل في هذا الموســم لما 

يحملــه مــن رســالة هادفــة وصادقة 
فــي الرياضة الفلســطينية، كما حصد 
الزميالن وائل الحلبي ومعين حســونة 

جائزتي أفضل ثان وثالث تقرير.
وفي ســياق متصل فاز الزميل اشــرف 
نصر بجائزة أفضل صورة رياضية لهذا 
الموسم فيما حصل الزمالء محمود فرج 
وعالء شــمالي على المركزيــن الثاني 

والثالث في نفس المسابقة.
صحيفــة  تتقــدم  المناســبة  وبهــذه 
الرياضية بأحر التهاني والتبريكات إلى 
كافــة الزمالء متمنية لهــم المزيد من 

التقدم والنجاح.
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تقرير

الرياضية - محمود فرج/ حسين الهندي

“عالقتي مع الخيل عالقة الروح بالجسد، وأشعر كأنني 

أطيــر في الهواء مع الســحاب عندمــا أكون على ظهر 

جوادي، وحلمي أن أمثل فلســطين فــي محفل دولي 
ألرفع علم بالدي”. 

بهــذه الكلمات وصفت نجاح زعــرب (14 عاما) مالمح 

حياتها المستقبلية التي تحلم بها في عالم الفروسية 

بعد انضمامها منذ أشــهر قليلة إلــى ناد مختص في 

مدينة غزة، لكن الطموح المنشــود ربما ســيصطدم 

بالواقــع المجتمعــي الرافــض لفكرة ركــوب الفتيات 

لألحصنة باالضافة لتجاهــل من قبل االتحاد واللجنة 
االولمبية.

الدعم النفسي 

يقــول والدها زيــاد زعــرب 45 عاما: “إنهــا من أرقى 
الدعم النفسي 

يقــول والدها زيــاد زعــرب 45 عاما: “إنهــا من أرقى 
الدعم النفسي 

الرياضــات فــي العالــم، وتلقــى خارجيا دعمــًا كبيرًا 

80  شخصا بين فتيات وفتية يتدربون على حوالي 15 

حصانا، ويقدم الكثير منهم عروضا جيدة بالرغم من 

قلة االمكانيات، مما يدفعنا للتســاؤل عن دور االتحاد 

فــي رعاية هذه المواهب، فلعبــة قفز الحواجز تجذب 
الكثير منهم”. 

ويوضح المدرب الرفاتي: “أخاف أن يفقد هؤالء الشباب 

حماستهم بسبب عدم وجود بطوالت تنافسية يبرزون 

من خاللها قدراتهم ومواهبهــم الفذة، بالتأكيد لدينا 

في فلسطين أرض خصبة ينبت فيها فوراس وفارسات 

بإمكانهم رفع راية الوطــن في المحافل الدولية بكل 
اقتدار وجدارة”. 

وتؤكد نجاح على حبها لما تقوم به وتتمنى أن تنتشر 

هــذه الرياضة ليصبح االهتمــام فيها على أكمل وجه 

مــن قبل كل أصحــاب االختصاص، وختمــت: “أطالب 

اإلعالم أن يقف بجانبنا حتى تصل هذه الرســالة إلى 
الجميع”. 
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بعكــس ما يحدث فــي مجتمعنا، فالمجتمــع ال يقبلها بعكــس ما يحدث فــي مجتمعنا، فالمجتمــع ال يقبلها 

للفتيات ألســباب غيــر منطقية”، وأضــاف “أصطحب 

ابنتي الكبرى نجاح وإخوتها دانة ومجد دائما إلى نادي 

الفروســية وأقــدم لهن الدعم النفســي وأعزز ثقتهم 
بأنفسهم وأحثهم على المثابرة و تكثيف التدريب”.بأنفسهم وأحثهم على المثابرة و تكثيف التدريب”.

ويعتبــر قطاع غزة من المجتمعات المحافظة حيث لم 

يتعود فيــه المواطن على مشــاهدة الفتيات تمتطي 

الخيــول، إال أنه فــي األعوام القليلــة الماضية لوحظ 

إقبال الفتيات على ارتياد أندية الفروسية في القطاع، 

ليمارســن هوايتهــن بــكل حريــة دون االلتفــات إلى 
العادات والتقاليد. 

تمسك نجاح بالفروسية 

وتضيف نجاح: “بالتأكيد ليس كل المجتمع ســيتقبل 

أن يــرى فتاة تركب خيال وأنا عن نفســي هذا ال يعني 

لي شــيئا، فهذه حرية شخصية يدعمها اإلسالم حيث 

أكــد وقال: “علموا أوالدكم الرماية والســباحة وركوب 
الخيل”. 

ويشيد المدرب محمد الرفاتي بالطريقة التي تتعامل 

فيها نجــاح مع الخيل فيقــول: “إنها تصــور لي أرقى 

مشاهد التواصل بين المخلوقات فطريقتها اإلنسانية 

الرائعــه مع الخيل تختلف عن الكثيرين ممن يرتادون 

الرائعــه مع الخيل تختلف عن الكثيرين ممن يرتادون النادي وهذا ســاعدها كثيرًا لتصبح فارســة في فترة 

الرائعــه مع الخيل تختلف عن الكثيرين ممن يرتادون النادي وهذا ســاعدها كثيرًا لتصبح فارســة في فترة 

وجيزة تســيطر بشــكل غريب علــى األحصنة وتقدم 

في كل يوم مفاجأة جديدة عندما تجتاز بسرعة الريح 
مراحل تعلم الفروسية”.

مواهب غير مدعومة  

ويشير والد نجاح “بإمكان هؤالء الفتيات أن يدخلن في 

تنافس حقيقي في بطوالت داخلية أو خارجية ليؤكدن 

أن الشــعب الفلســطيني يمكنه أن يخلق األمل بأقل 

أن الشــعب الفلســطيني يمكنه أن يخلق األمل بأقل اإلمكانيات، فبالرغم من الوضع المحيط بهن إجتماعيًا 

أن الشــعب الفلســطيني يمكنه أن يخلق األمل بأقل اإلمكانيات، فبالرغم من الوضع المحيط بهن إجتماعيًا 

واقتصاديــا إال أننــي أرى في وجوه نجــاح وصديقاتها 

إصرارا كبيرا على اثبات الذات وتحقيق األهداف، لذلك 

يجب دعم فروســية الفتيــات اللواتي يمتلكن موهبة 
يجب دعم فروســية الفتيــات اللواتي يمتلكن موهبة وقدرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا”. 
يجب دعم فروســية الفتيــات اللواتي يمتلكن موهبة وقدرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا”. 

ويتزايد عدد المقبلين من الشــباب علــى هذه اللعبة 

خاصــة فــي الســنوات األخيــرة، فاألنديــة والمراكز 

المتخصصة في التدريب على ركوب الخيل في قطاع 

غــزة على قلتهــا وتواضــع إمكانياتهــا، إال أنها تغذي 

القليــل من طموحهم فــي الوقت الــذي ال تلقى فيه 

أي اهتمام على المســتوى الرسمي فيغيب دور اتحاد 

أي اهتمام على المســتوى الرسمي فيغيب دور اتحاد الفروســية تمامًا عــن المشــهد دون أن يقوم بمهامه 

أي اهتمام على المســتوى الرسمي فيغيب دور اتحاد الفروســية تمامًا عــن المشــهد دون أن يقوم بمهامه 

كتنظيم البطوالت وصقل المهارات. 

إمكانيات الفروسية 

ويشــير أسعد شملخ وهو أحد شــركاء نادي األصدقاء 
إمكانيات الفروسية 

ويشــير أسعد شملخ وهو أحد شــركاء نادي األصدقاء 
إمكانيات الفروسية 

للفروســية لعدد الفرسان المنضمين للنادي في فترة 

وجيزة فيقول : “في أقل من عام سجل لدينا أكثر من 
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بالفلسطيني

سعيد حسنين
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فصــل آخر من فصــول الجرائم التــي تقترفها 
دولــة االحتــالل بحق فلســطين أرضا وشــعبا، 
إســرائيل تأبــى إال أن تثبت للعالــم بأنها دولة 
إرهاب بامتياز، فاعتقال العب المنتخب الوطني 
الفلســطيني لكــرة القدم، ســامح مراعبة على 
معبر الكرامة وهو في طريق عودته من معسكر 
الفدائي فــي قطر جريمة احتالليــة أخرى بحق 
الرياضة الفلسطينية، الكيان االسرائيلي يسجل 
مرة أخــرى صاروخا عنصريا في الميثاق الدولي 
وقوانين الفيفا، الكيان االســرائيلي يتحدث عن 
كوابيس اإلرهاب التي تطارده جراء إرهابه بحق 
االنسان الفلسطيني، إســرائيل تتصرف وكأنها 
فوق القانون الدولي الغائب عن الســاحة أصال، 
إســرائيل هي الصبي األزعر، تمــارس زعرنتها 
بــدون رقيب أو حســيب، والســؤال مــاذا فعلنا 
نحن كفلسطينيين من أجل الدفاع عن كرامتنا 
وعزتنا ومنعتنا في وجه هذا االحتالل الغاصب؟ 
وهل يكتفي االتحاد الفلسطيني باالستغراب من 
هذا التصرف المعادي لإلنسانية والخرق الفاضح 
للقوانيــن الدوليــة؟ ال يا ســيادة اللــواء جبريل 
الرجوب لماذا االستغراب وانت تعلم علم اليقين 
النزعــة العدوانيــة لهذا االحتــالل ولقيادته من 
سياسيين وعسكريين!! نحن نعلم، وليس غريبا 
علينا بأن الكيــان الصهيوني يعمل على ضربنا 
في مختلــف مناحي حياتنا، فعالم االســتغراب؟ 
ولمــاذا لم ينبــس الرئيس الفلســطيني ببنت 
شــفة إزاء هــذا االعتقال التعســفي لالعب كرة 
قــدم يلعب فــي صفوف المنتخب الفلســطيني 
وال يحمل البندقية؟ هــذه الجريمة غير المبررة 
تندرج في إطار القمع االســرائيلي واســتهدافنا 
فــي مالعبنا وفي منازلنا، وهــي انتهاك لحرمة 
الميثــاق االولمبــي الدولــي ولقوانيــن الفيفــا 
الملزمة تجاه عناصر اللعبة في فلسطين، فأين 
رئيس االتحــاد الدولي لكرة القدم؟ وأين رئيس 
اللجنــة االولمبية العالمية؟ عندمــا يتعلق االمر 
بمســتوطن صهيوني طــارئ  وغاصب لألرض 
الفلسطينية تقوم الدنيا وال تقعد ويتجند العالم 
باســره لمناصرة طغــاة األرض، وعندما يتعلق 
األمر باإلنســان الفلســطيني يصمت كل هؤالء 

صمت أهل القبور!
 ال يــا ســادة يــا كــرام علينــا أن نســتنفر كل 
المنظمــات واالتحادات والمؤسســات والقيادات 
هــذه  لفضــح  والدوليــة  والقاريــة  االقليميــة 
الممارسات واجبار سلطات االحتالل على إطالق 
ســراح نجمنا والعبنا سامح مراعبة، الذي أرعب 
كيانــا بكامله من خــالل مداعبته لكــرة القدم 
داخل المســطح األخضر. المطلوب اليوم وليس 
غدا الضغــط في كل االتجاهات من أجل إطالق 
سراح ســامح دون قيد أو شرط، وواجب السلطة 
الفلسطينية واالتحاد الفلســطيني للعبة الكرة 
اجبار المؤسسات الدولية على مقاطعة ما تسمى 
بإسرائيل لتلقينها درسا ردا على ما ترتكبه من 
جرائم بحقنا وبحق ناسنا وارضنا ومبدعينا، من 
العبي كرة وفنانين وأدباء وكتاب وغيرهم. فقد 
سبق اعتقال سامح منع تسعة مدربين من أبناء 
القطاع االلتحاق بالــدورة االولى للمدربين التي 
ينظمها االتحاد االسيوي في الضفة مطلع ايار، 
ألم نقل لكم بأن غطرســة الكيــان الصهيوني 
المعتــدي فاقــت كل تصــور وآن األوان لوضــع 
النقــاط على الحروف، ال يعقل أن نســلم باألمر 
وأن نكتفي ببيانات الشــجب واالستنكار. الحرية 
لسامح  وخسئت اسرائيل وسياسيها وعسكرها 

ونحن هنا باقون. 
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حافــظ فريق اتلتيكو مدريد علــى صدارته لليغا 
اإلســبانية بواقــع 88 نقطــة، فــي حيــن تقدم 
برشلونة إلى المركز الثاني مؤقتا بعد فوزه على 
فياريال بواقع 84 نقطة متقدما على ريال مدريد 

في المركز الثالث والذي يملك مباراة مؤجلة.في المركز الثالث والذي يملك مباراة مؤجلة.

تعــرض فريق ليفربــول اإلنجليزي إلى 
خسارة في المباراة التي جمعته مع فريق 
تشلسي بهدفين مقابل ال شيء ليتجمد 
رصيد نقاطه عند النقطة 80، في حين 
ارتفع رصيد تشلســي إلــى النقطة78، 

في المركز الثاني.
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واصــل فريــق يوفنتــوس اإليطالي 
تحليقه بالصــدارة بعيدا عن مطارده 
روما، حيث حســم الفريقان تأهلهما 
المباشــر إلىدوري األبطال،في حين 
انتهت مباراة القمة التي جمعت روما 
والميالن بفوز األول بهدفين دون رد.
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صبــاح يوم جديد آخر بعد اإلجــازة، كالكيت آخر جديد، 
هناك من يشــتاق لقراءته كالعــادة، وهناك من ال يريد 
النظــر إليه أو حتى النظر إلى صاحبه، ال أعلم الســبب، 
لربمــا ألنني أهاجــم الجميع وانتقــد الجميع بطريقة 
عشوائية، هذا اليوم استيقظت ألتناول فطوري الذي 
تعــده والدتي كالعــادة، وبعدها قدمت إلــي” موزة” 
ألكلها اعتقادا منها أنهــا قد تزيد تركيزي في العمل، 
طــوال عمري أســمع بالصبــاح الفيروزي، ولم أســمع 
يومــا بالصباح الموزة، على كل حال أعتقد أن والدتي 
كانت على علم بما فعله داني ألفيش باألمس بأكله 
بالموزة في المباراة التي جمعت فريقه مع فياريال، 
بعــد أن رمتــه الجماهيــر بالموزة وقلــدوا صوت 
القرد، فمــا كان من الالعــب إال أن أكل الموزة، 
ليســجل فياريال أربعة أهداف ويفوز برشلونة 

بثالثة أهــداف مقابل هدفين، هل كان الموز هو ســر الفوز 
الغريب لبرشلونة، أم أنها كانت شعوذة من أحد الجماهير وما 

أن أكلها ألفيش حتى فاز برشلونة.
تخيلــوا لو أن أحدا ألقــى بعلبة “ريد بول”، هــل كان ألفيش 
ليطيــر وقتها، علــى تاتا مارتينو أن يلــزم العبيه بالمواظبة 

على أكل الموز كما تفعل والدتي.

مكافأة نهاية الخدمة!
وبنفس الصباح، نشرت صور لـ “مويس” مدرب فريق مانشستر 
يونايتد السابق يتمشى على شواطئ ميامي، ليتناسى جراحه، 
أتساءل من سينسي “الشياطين” وجماهيرهم جراحهم، هل 
كانت هذه الرحلة هي مكافأة نهاية الخدمة من إدارة الفريق؟ 
هذا الرجل كارثي بمعنى الكلمة، فمن سيكون بموقفه سوف 
يذهب ليتمشــى على شواطئ ميامي، لو كنت مكانه لذهبت 
إلي طبيب نفسي أثق فيه، أو وجدت أي مهنة أخرى ال تتعلق 

بكرة القدم حتى ال يقوم بهدم ماضي وتاريخ أندية أخرى.
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الموز سر الفوز !
صبــاح يوم جديد آخر بعد اإلجــازة، كالكيت آخر جديد، 
هناك من يشــتاق لقراءته كالعــادة، وهناك من ال يريد 
النظــر إليه أو حتى النظر إلى صاحبه، ال أعلم الســبب، 
لربمــا ألنني أهاجــم الجميع وانتقــد الجميع بطريقة 
عشوائية، هذا اليوم استيقظت ألتناول فطوري الذي 
تعــده والدتي كالعــادة، وبعدها قدمت إلــي” موزة” 
ألكلها اعتقادا منها أنهــا قد تزيد تركيزي في العمل، 
طــوال عمري أســمع بالصبــاح الفيروزي، ولم أســمع 
يومــا بالصباح الموزة، على كل حال أعتقد أن والدتي 
كانت على علم بما فعله داني ألفيش باألمس بأكله 
بالموزة في المباراة التي جمعت فريقه مع فياريال، 
بعــد أن رمتــه الجماهيــر بالموزة وقلــدوا صوت 
القرد، فمــا كان من الالعــب إال أن أكل الموزة، 
ليســجل فياريال أربعة أهداف ويفوز برشلونة 
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أوقعت قرعــة دوري المجموعات بدوري أبطــال أفريقيا فريق الزمالك في 
المجموعة األولى التي تضم كال من مازيمبي الكونغولي والهالل السوادني 

وفيتا كلوب الكونغولي.
أمــا المجموعة الثانية فهي مجموعة عربية خالصة وتضم كل من الترجي 
التونســي ومواطنه الصفاقســي ووفاق ســطيف الجزائري وأهلي بنغازي 
الليبي. وفي قرعة دور الثمانية لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية 
األفريقية، جــاء النادي األهلي في المجموعة الثانيــة والتي يصطدم فيها 
بفريق النجم الساحلي التونسي وسيوي سبورت اإليفواري ونكانا الزامبي. 
أما المجموعة األولي، فتضم كل من القطن الكاميروني وليوبار الكونجولي 

واسيك اإليفواري وريال باماكو المالي.
وأجريــت القرعة صباح الثالثاء بمقر اإلتحــاد األفريقي لكرة القدم “الكاف” 
وشــهدت حضور محمد أبوتريكة نجم األهلي والذي قام بســحب  القرعة، 

وحضور أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك.
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يترقب محبو الكرة الســعودية، انطالق المباراة النهائية لبطولة 
كأس الملك لألبطال، بين فريقي األهلي والشباب، غدًا الخميس، 
والتي ستكون افتتاحية الستاد مدينة الملك عبداهللا بمدينة جدة. 
وتأهل األهلــي للنهائي بفوزه في إياب قبــل النهائي على جاره 
االتحاد 2/3 بعد فوزه ذهابًا 1/2، بينما تأهل الشباب بفوزه على 
وتأهل األهلــي للنهائي بفوزه في إياب قبــل النهائي على جاره 
االتحاد 2/3 بعد فوزه ذهابًا 1/2، بينما تأهل الشباب بفوزه على 
وتأهل األهلــي للنهائي بفوزه في إياب قبــل النهائي على جاره 

االتفاق 1/صفر، وكان الفريقان تعادال ذهابًا 2/2.
وبذلك بلغ األهلي النهائي للمرة الثالثة منذ تغيير مسمى ونظام 
المســابقة موســم 2008، إذ نجح في تحقيــق اللقب مرتين في 
موسمي 2011 و2012. أما الشباب، فنجح بالوصول الى النهائي 

للمرة الرابعة، إذ كان بطًال لموسمي 2008 و2009.
موسمي 2011 و2012. أما الشباب، فنجح بالوصول الى النهائي 

للمرة الرابعة، إذ كان بطًال لموسمي 2008 و2009.
موسمي 2011 و2012. أما الشباب، فنجح بالوصول الى النهائي 
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محمد عدوانمحمد عدوان

في إحــدى كنائس مدينة برشــلونة، في إحــدى كنائس مدينة برشــلونة، 
خرجت جنازة مدرب برشــلونة السابق 
تيتو فيالنوفــا صاحب أفضل انطالقة 
للفريــق فــي التاريخ، بعد صــراع مع للفريــق فــي التاريخ، بعد صــراع مع 
المــرض، وحضــر الجنــازة الكثير من 
الالعبيــن األســبان وغيرهــم وكذلك 
المدربيــن العالميين في كل الدوريات 
هــذا  بينهــم  وحصــل  هــذا األوروبيــة  بينهــم  وحصــل  األوروبيــة 

السيناريو..السيناريو..
ماســكيرانو: أنا حزين جــدا، لقد رحل ماســكيرانو: أنا حزين جــدا، لقد رحل 
فيالنوفا هذه المرة إلى األبد، لقد كان فيالنوفا هذه المرة إلى األبد، لقد كان 

مدربا جيدا ومعلما رائعا.مدربا جيدا ومعلما رائعا.
ميســي: ال تبكي يا صديقــي، فأعتقد ميســي: ال تبكي يا صديقــي، فأعتقد 

أنه قد ارتاح اآلن، فليرقد بسالم.أنه قد ارتاح اآلن، فليرقد بسالم.
رامــوس: بالفعل لقــد كان رجل رائع، 
لكنكم لــم تحترموه، وقــد أهملتموه 
بعد إصابتــه بالمرض، أنتــم فريق ال بعد إصابتــه بالمرض، أنتــم فريق ال 

يستحق أن يملك رجال مثل تيتو.يستحق أن يملك رجال مثل تيتو.
بيكيه: ما هــذا الذي تقوله يا راموس، بيكيه: ما هــذا الذي تقوله يا راموس، 
نحــن لم نحتــرم هذا تيتــو!، لقد كان نحــن لم نحتــرم هذا تيتــو!، لقد كان 
قدوة لنا جميعا، أنظر إلى عيوننا نحن قدوة لنا جميعا، أنظر إلى عيوننا نحن 
لم ننم طــوال الليل ونحن نبكي على لم ننم طــوال الليل ونحن نبكي على 

رحيله.
أربيلــوا: لربما لم تنامــوا ألنكم كنتم أربيلــوا: لربما لم تنامــوا ألنكم كنتم 
تبكون على أيامه وعلــى ضياع الليغا 
منكم هذا الموســم وخرجوكم بال أي منكم هذا الموســم وخرجوكم بال أي 

لقب؟
بويــول: مــا المانــع أن نخــرج بــال أي بويــول: مــا المانــع أن نخــرج بــال أي 
بطولــة، ألــم تخرجــوا أنتم الموســم 
الماضــي بــال أي بطولة، ولقــد كنتم الماضــي بــال أي بطولة، ولقــد كنتم 

تملكون “السبشل وان” كما تدعونه؟
بيبي: ما األمر يا شباب، نحن هنا ليس بيبي: ما األمر يا شباب، نحن هنا ليس 
لكي نفتعل المشــاكل، نحــن هنا في لكي نفتعل المشــاكل، نحــن هنا في 
تأبيــن رجل عظيم مثل تيتو، ال داعي تأبيــن رجل عظيم مثل تيتو، ال داعي 
لهذه الخالفــات أن تظهر هنا، لنبقيها لهذه الخالفــات أن تظهر هنا، لنبقيها 

فقط على أرض الملعب.فقط على أرض الملعب.

بوســكيتس: أنظروا من يتكلم، ألست بوســكيتس: أنظروا من يتكلم، ألست 
أنــت من يفتعــل دائما المشــاكل، لم أنــت من يفتعــل دائما المشــاكل، لم 
أعرفك أيها الرجل ظننتك أحد الدعاة!أعرفك أيها الرجل ظننتك أحد الدعاة!

بيبي بضحكة ســاخرة: ولكنني لســت 
كذلــك على األقــل لم أبــك على هذا كذلــك على األقــل لم أبــك على هذا 
الرجل بدموع تماســيح كمــا تفعلون 
أنتم، ألســتم أنتم من تخلى عنه وهو أنتم، ألســتم أنتم من تخلى عنه وهو 
في أشــد أيام مرضه، ليس هو فقط، في أشــد أيام مرضه، ليس هو فقط، 

بل تخليتم أيضا عن أبيدال.بل تخليتم أيضا عن أبيدال.
تشــافي: ولكنكم أنتم يــا من تدعون تشــافي: ولكنكم أنتم يــا من تدعون 
األخالق، أليس مدربكم الغبي السابق، األخالق، أليس مدربكم الغبي السابق، 
هــو من وضع يده فــي عين فيالنوفا، 
هل نسيتم تلك المباراة أم تريدون أن 

نذكركم بها؟
رونالدو قادما من بعيد: ال لم ننس ذلك 
ولكننا هزمناكم في الســنة الماضية ولكننا هزمناكم في الســنة الماضية 
أكثــر مــن مــرة، وكذلــك هزمناكــم أكثــر مــن مــرة، وكذلــك هزمناكــم 

باالحتياط هل نسيتم ذلك؟باالحتياط هل نسيتم ذلك؟
المــدرب مارتينو: ال لم ننس، ولكنكم 
هزمتــم برشــلونة وقــد كان يدربهــا هزمتــم برشــلونة وقــد كان يدربهــا 
الغبي رورا، وهو ال يصلح إال ألن يكون الغبي رورا، وهو ال يصلح إال ألن يكون 

بائع شطائر على بوابة الكامب نو.بائع شطائر على بوابة الكامب نو.
رورا يظهر فجــأة: حتى وان كنت غبيا، 
فقــد حققــت أنا وتيتــو الليغا ســوية،  فقــد حققــت أنا وتيتــو الليغا ســوية،  
واآلن جــاء األبلــه مارتينو ولــم يحرز 

معكم أي لقب.

www.facebook.com/mmatt.edwww.facebook.com/mmatt.ed
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���������� عّوض برشــلونة إخفاقــه في دوري األبطــال بعد الخروج 

على يــد اتليتكو مدريد في ربع النهائــي، من خالل فوزه 
بلقب كأس أوروبا للصاالت بعد الفوز على دينامو موسكو 
الروسي 2/5 في المباراة النهائية. وهي المرة الثانية التي 
يتوج فيها الفريق الكاتالوني بالبطولة على حساب الفريق 
الروسي. ويأتي هذا التتويج بعد أسبوعين من تتويج آخر 
للفريــق الكاتالوني، حينما أحرز لقب أول نســخة لبطولة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للشباب عقب فوزه بالمباراة 
النهائيــة على بنفيكا البرتغالي 3/صفــر، في مباراة تألق 
فيها الالعب اإلســباني من أصول مغربية، منير الحدادي، 
الذي ســجل هدفين وصنع الثالث، ليتصدر قائمة هدافي 
المســابقة بـ11 هدًفا. علمــًا أن الفرق التي شــاركت في 
الذي ســجل هدفين وصنع الثالث، ليتصدر قائمة هدافي 
المســابقة بـ11 هدًفا. علمــًا أن الفرق التي شــاركت في 
الذي ســجل هدفين وصنع الثالث، ليتصدر قائمة هدافي 

هذه البطولة هي فرق الشــباب باألندية التي تأهلت لدور 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا للكبار لهذا الموسم.
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عــادت لغة األرقام لتفرض نفســها هذا عــادت لغة األرقام لتفرض نفســها هذا عــادت لغة األرقام لتفرض نفســها هذا 
األســبوع، وكان بطلهــا نجــم المرحلة األســبوع، وكان بطلهــا نجــم المرحلة األســبوع، وكان بطلهــا نجــم المرحلة 
البرتغالــي كرســتيانو رونالــدو، الــذي البرتغالــي كرســتيانو رونالــدو، الــذي البرتغالــي كرســتيانو رونالــدو، الــذي 
تمكن مــن معادلة الرقم القياســي تمكن مــن معادلة الرقم القياســي تمكن مــن معادلة الرقم القياســي 
لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي 
بتســجيل أكثر مــن 30 هدفًا في بتســجيل أكثر مــن 30 هدفًا في بتســجيل أكثر مــن 30 هدفًا في 
لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي 
بتســجيل أكثر مــن 30 هدفًا في 
لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي 
بتســجيل أكثر مــن 30 هدفًا في 
لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي 
بتســجيل أكثر مــن 30 هدفًا في 
لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي 

أربعة مواســم متتالية في الليجا، أربعة مواســم متتالية في الليجا، أربعة مواســم متتالية في الليجا، 

وذلــك بعدما ســجل ثنائية فــي مرمى 
أوساســونا ضمن الجولة 35. يشــار إلى 
أن ميسي ســجل في المواســم األربعة 
الســابقة بــدءًا مــن 2010/2009 إلــى 
أن ميسي ســجل في المواســم األربعة 
الســابقة بــدءًا مــن 2010/2009 إلــى 
أن ميسي ســجل في المواســم األربعة 

موسم 2013/2012 (34، 31 ، 50 ، 46 
هدفًا على التوالي). أما رونالدو فســجل 
موسم 2013/2012 (34، 31 ، 50 ، 46 
هدفًا على التوالي). أما رونالدو فســجل 
موسم 2013/2012 (34، 31 ، 50 ، 46 

خالل هذه المواســم على الترتيب (40، 

.(30 ،34 ،46
من جانب آخر، تمكن رونالدو من معادلة 
عدد أهــداف مهاجم ليفربول اإلنجليزي 
األورغوياني لويس ســواريز الذي سجل 
30 هدفًا هذا الموسم، ليتشارك النجمان 
األورغوياني لويس ســواريز الذي سجل 
30 هدفًا هذا الموسم، ليتشارك النجمان 
األورغوياني لويس ســواريز الذي سجل 

في صدارة هدافــي البطوالت األوروبية 
الكبيرة.

يبــدو أن مهاجم ليفربول اإلنجليــزي، اُألورغوياني 
لويس ســواريز، ســيكون الصفقة التي ستشــعل 

موســم االنتقاالت المقبل، وذلك بعد األخبار 
التي رددتها شــبكة ديفينســا ســنترال 
إن  فيهــا  وقالــت  االســبانية، 
رئيس ريــال مدريد اإلســباني 

يريــد  بيريــز،  فلورينتينــو 

قــد  لتعا ا
مع العب واحد 

ســواريز.  هــو  فقــط 
وبحسب الشبكة، فإن الملكي أنهى بشكل 

شــبه رســمي صفقــة التعاقد مــع الالعب 
مقابل 80 مليون يورو. يأتي ذلك بعد ساعات 
من اختيار “لويستو” كأفضل العب هذا العام 
في إنجلترا وفقًا الستفتاء رابطة العبي كرة 
من اختيار “لويستو” كأفضل العب هذا العام 
في إنجلترا وفقًا الستفتاء رابطة العبي كرة 
من اختيار “لويستو” كأفضل العب هذا العام 

القــدم االنجليزية للمحترفيــن. وتم اختيار 
ســواريز بعد تألقه الالفت، حيث ســجل 30 
هدفــا وصنع 12 هذا الموســم. ومن شــأن 
هذه الصفقة إن تمت، أن تعيد إلى األذهان 
صفقة انتقال الويلزي غاريث بيل إلى ريال 
مدريد الموســم الماضي بعد حصوله على 
جميع الجوائــز الفردية ألفضل العب في 

إنجلترا قبل انتقاله للملكي.
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تأكد بشــكل رسمي أن ُيحســم لقب الدوري تأكد بشــكل رسمي أن ُيحســم لقب الدوري تأكد بشــكل رسمي أن ُيحســم لقب الدوري تأكد بشــكل رسمي أن ُيحســم لقب الدوري تأكد بشــكل رسمي أن ُيحســم لقب الدوري 
اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القدم فــي الجولة اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القدم فــي الجولة اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القدم فــي الجولة اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القدم فــي الجولة اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القدم فــي الجولة 
ال38 واألخيــرة مــن المســابقة، وذلــك بعد ال38 واألخيــرة مــن المســابقة، وذلــك بعد ال38 واألخيــرة مــن المســابقة، وذلــك بعد ال38 واألخيــرة مــن المســابقة، وذلــك بعد ال38 واألخيــرة مــن المســابقة، وذلــك بعد 
أن تعقّدت األمور مرة جديدة بفوز تشلســي أن تعقّدت األمور مرة جديدة بفوز تشلســي أن تعقّدت األمور مرة جديدة بفوز تشلســي أن تعقّدت األمور مرة جديدة بفوز تشلســي ت األمور مرة جديدة بفوز تشلســي 
علــى ليفربول 2/صفر، ومانشســتر ســيتي علــى ليفربول 2/صفر، ومانشســتر ســيتي علــى ليفربول 2/صفر، ومانشســتر ســيتي علــى ليفربول 2/صفر، ومانشســتر ســيتي علــى ليفربول 2/صفر، ومانشســتر ســيتي 
على كريســتال بــاالس بالنتيجــة ذاتها في على كريســتال بــاالس بالنتيجــة ذاتها في على كريســتال بــاالس بالنتيجــة ذاتها في على كريســتال بــاالس بالنتيجــة ذاتها في على كريســتال بــاالس بالنتيجــة ذاتها في 
الجولــة 36. وأحيــت هزيمة المتصــدر الليفر الجولــة 36. وأحيــت هزيمة المتصــدر الليفر الجولــة 36. وأحيــت هزيمة المتصــدر الليفر الجولــة 36. وأحيــت هزيمة المتصــدر الليفر الجولــة 36. وأحيــت هزيمة المتصــدر الليفر 
آمال تشلسي في الفوز باللقب بعد أن تقلص آمال تشلسي في الفوز باللقب بعد أن تقلص آمال تشلسي في الفوز باللقب بعد أن تقلص آمال تشلسي في الفوز باللقب بعد أن تقلص آمال تشلسي في الفوز باللقب بعد أن تقلص 
الفــارق بينهمــا إلــى نقطتين، لكــّن فرصة الفــارق بينهمــا إلــى نقطتين، لكــّن فرصة الفــارق بينهمــا إلــى نقطتين، لكــّن فرصة الفــارق بينهمــا إلــى نقطتين، لكــّن فرصة الفــارق بينهمــا إلــى نقطتين، لكــّن فرصة 
الســيتي في الفوز أكبر ألنه نجح في تقليص الســيتي في الفوز أكبر ألنه نجح في تقليص الســيتي في الفوز أكبر ألنه نجح في تقليص الســيتي في الفوز أكبر ألنه نجح في تقليص الســيتي في الفوز أكبر ألنه نجح في تقليص 
الفارق مع ليفربول إلى ثالث نقاط، وبإمكانه الفارق مع ليفربول إلى ثالث نقاط، وبإمكانه الفارق مع ليفربول إلى ثالث نقاط، وبإمكانه الفارق مع ليفربول إلى ثالث نقاط، وبإمكانه الفارق مع ليفربول إلى ثالث نقاط، وبإمكانه 
الفوز في مبارياته الثالث، ومنها واحدة مؤجلة، الفوز في مبارياته الثالث، ومنها واحدة مؤجلة، الفوز في مبارياته الثالث، ومنها واحدة مؤجلة، الفوز في مبارياته الثالث، ومنها واحدة مؤجلة، الفوز في مبارياته الثالث، ومنها واحدة مؤجلة، 
مع الحفاظ على فارق األهداف الذي يمكنه من مع الحفاظ على فارق األهداف الذي يمكنه من مع الحفاظ على فارق األهداف الذي يمكنه من مع الحفاظ على فارق األهداف الذي يمكنه من مع الحفاظ على فارق األهداف الذي يمكنه من 
حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع 
المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون 
حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع 
المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون 
حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع 
المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون 
حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع 
المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون 
حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع 
المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون 
حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع 
المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون 
حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع 

الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي 
األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال 
الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي 
األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال 
الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي 
األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال 
الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي 
األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال 
الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي 
األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال 
الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي 
األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال 
الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي 

باالس االثنين.باالس االثنين.باالس االثنين.
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سحق ريال مدريد منافسه بايرن ميونيخ على ملعبه ووسط جماهيره 
بأربعة أهداف نظيفة في مباراة العودة من نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا والتي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا” في ألمانيا.
ســجل أهداف الريال كال من المدافع سيرجيو راموس في الدقيقتين 
16 و20 وكريســتيانو رونالــدو في الدقيقتيــن 34 و 90 من المباراة، 
محققا رقما قياســيا جديــدا في دوري أبطال أوروبا بعد تســجيله 16 
هدفا متجاوزا رقمي ميسي ونيستلروي اللذان كانا قد سجال 14 هدفا 

في هذه البطولة.
وكان الريال قد فاز ذهابا بهدف نظيف سجله كريم بنزيمة.

وبهــذه النتيجة يصعد ريال مدريد الى نهائــي دوري األبطال منتظرا 
الفائــز من لقاء تشيلســي واتلتيكو مدريد الذي ســيقام مســاء اليوم 
األربعاء على ملعب ســتامفورد بريدج في العاصمة االنجليزية لندن، 

والذي انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.
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أخبار دولية

محمد عدوانمحمد عدوان

في إحــدى كنائس مدينة برشــلونة، في إحــدى كنائس مدينة برشــلونة، 
خرجت جنازة مدرب برشــلونة السابق 
تيتو فيالنوفــا صاحب أفضل انطالقة 
للفريــق فــي التاريخ، بعد صــراع مع للفريــق فــي التاريخ، بعد صــراع مع 
المــرض، وحضــر الجنــازة الكثير من 
الالعبيــن األســبان وغيرهــم وكذلك 
المدربيــن العالميين في كل الدوريات 
هــذا  بينهــم  وحصــل  هــذا األوروبيــة  بينهــم  وحصــل  األوروبيــة 

السيناريو..السيناريو..
ماســكيرانو: أنا حزين جــدا، لقد رحل ماســكيرانو: أنا حزين جــدا، لقد رحل 
فيالنوفا هذه المرة إلى األبد، لقد كان فيالنوفا هذه المرة إلى األبد، لقد كان 

مدربا جيدا ومعلما رائعا.مدربا جيدا ومعلما رائعا.
ميســي: ال تبكي يا صديقــي، فأعتقد ميســي: ال تبكي يا صديقــي، فأعتقد 

أنه قد ارتاح اآلن، فليرقد بسالم.أنه قد ارتاح اآلن، فليرقد بسالم.
رامــوس: بالفعل لقــد كان رجل رائع، 
لكنكم لــم تحترموه، وقــد أهملتموه 
بعد إصابتــه بالمرض، أنتــم فريق ال بعد إصابتــه بالمرض، أنتــم فريق ال 

يستحق أن يملك رجال مثل تيتو.يستحق أن يملك رجال مثل تيتو.
بيكيه: ما هــذا الذي تقوله يا راموس، بيكيه: ما هــذا الذي تقوله يا راموس، 
نحــن لم نحتــرم هذا تيتــو!، لقد كان نحــن لم نحتــرم هذا تيتــو!، لقد كان 
قدوة لنا جميعا، أنظر إلى عيوننا نحن قدوة لنا جميعا، أنظر إلى عيوننا نحن 
لم ننم طــوال الليل ونحن نبكي على لم ننم طــوال الليل ونحن نبكي على 

رحيله.
أربيلــوا: لربما لم تنامــوا ألنكم كنتم أربيلــوا: لربما لم تنامــوا ألنكم كنتم 
تبكون على أيامه وعلــى ضياع الليغا 
منكم هذا الموســم وخرجوكم بال أي منكم هذا الموســم وخرجوكم بال أي 

لقب؟
بويــول: مــا المانــع أن نخــرج بــال أي بويــول: مــا المانــع أن نخــرج بــال أي 
بطولــة، ألــم تخرجــوا أنتم الموســم 
الماضــي بــال أي بطولة، ولقــد كنتم الماضــي بــال أي بطولة، ولقــد كنتم 

تملكون “السبشل وان” كما تدعونه؟
بيبي: ما األمر يا شباب، نحن هنا ليس بيبي: ما األمر يا شباب، نحن هنا ليس 
لكي نفتعل المشــاكل، نحــن هنا في لكي نفتعل المشــاكل، نحــن هنا في 
تأبيــن رجل عظيم مثل تيتو، ال داعي تأبيــن رجل عظيم مثل تيتو، ال داعي 
لهذه الخالفــات أن تظهر هنا، لنبقيها لهذه الخالفــات أن تظهر هنا، لنبقيها 

فقط على أرض الملعب.فقط على أرض الملعب.

بوســكيتس: أنظروا من يتكلم، ألست بوســكيتس: أنظروا من يتكلم، ألست 
أنــت من يفتعــل دائما المشــاكل، لم أنــت من يفتعــل دائما المشــاكل، لم 
أعرفك أيها الرجل ظننتك أحد الدعاة!أعرفك أيها الرجل ظننتك أحد الدعاة!

بيبي بضحكة ســاخرة: ولكنني لســت 
كذلــك على األقــل لم أبــك على هذا كذلــك على األقــل لم أبــك على هذا 
الرجل بدموع تماســيح كمــا تفعلون 
أنتم، ألســتم أنتم من تخلى عنه وهو أنتم، ألســتم أنتم من تخلى عنه وهو 
في أشــد أيام مرضه، ليس هو فقط، في أشــد أيام مرضه، ليس هو فقط، 

بل تخليتم أيضا عن أبيدال.بل تخليتم أيضا عن أبيدال.
تشــافي: ولكنكم أنتم يــا من تدعون تشــافي: ولكنكم أنتم يــا من تدعون 
األخالق، أليس مدربكم الغبي السابق، األخالق، أليس مدربكم الغبي السابق، 
هــو من وضع يده فــي عين فيالنوفا، 
هل نسيتم تلك المباراة أم تريدون أن 

نذكركم بها؟
رونالدو قادما من بعيد: ال لم ننس ذلك 
ولكننا هزمناكم في الســنة الماضية ولكننا هزمناكم في الســنة الماضية 
أكثــر مــن مــرة، وكذلــك هزمناكــم أكثــر مــن مــرة، وكذلــك هزمناكــم 

باالحتياط هل نسيتم ذلك؟باالحتياط هل نسيتم ذلك؟
المــدرب مارتينو: ال لم ننس، ولكنكم 
هزمتــم برشــلونة وقــد كان يدربهــا هزمتــم برشــلونة وقــد كان يدربهــا 
الغبي رورا، وهو ال يصلح إال ألن يكون الغبي رورا، وهو ال يصلح إال ألن يكون 

بائع شطائر على بوابة الكامب نو.بائع شطائر على بوابة الكامب نو.
رورا يظهر فجــأة: حتى وان كنت غبيا، 
فقــد حققــت أنا وتيتــو الليغا ســوية،  فقــد حققــت أنا وتيتــو الليغا ســوية،  
واآلن جــاء األبلــه مارتينو ولــم يحرز 

معكم أي لقب.

www.facebook.com/mmatt.edwww.facebook.com/mmatt.ed
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على يــد اتليتكو مدريد في ربع النهائــي، من خالل فوزه 
بلقب كأس أوروبا للصاالت بعد الفوز على دينامو موسكو 
الروسي 2/5 في المباراة النهائية. وهي المرة الثانية التي 
يتوج فيها الفريق الكاتالوني بالبطولة على حساب الفريق 
الروسي. ويأتي هذا التتويج بعد أسبوعين من تتويج آخر 
للفريــق الكاتالوني، حينما أحرز لقب أول نســخة لبطولة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للشباب عقب فوزه بالمباراة 
النهائيــة على بنفيكا البرتغالي 3/صفــر، في مباراة تألق 
فيها الالعب اإلســباني من أصول مغربية، منير الحدادي، 
الذي ســجل هدفين وصنع الثالث، ليتصدر قائمة هدافي 
المســابقة بـ11 هدًفا. علمــًا أن الفرق التي شــاركت في 
الذي ســجل هدفين وصنع الثالث، ليتصدر قائمة هدافي 
المســابقة بـ11 هدًفا. علمــًا أن الفرق التي شــاركت في 
الذي ســجل هدفين وصنع الثالث، ليتصدر قائمة هدافي 

هذه البطولة هي فرق الشــباب باألندية التي تأهلت لدور 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا للكبار لهذا الموسم.
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عــادت لغة األرقام لتفرض نفســها هذا عــادت لغة األرقام لتفرض نفســها هذا عــادت لغة األرقام لتفرض نفســها هذا 
األســبوع، وكان بطلهــا نجــم المرحلة األســبوع، وكان بطلهــا نجــم المرحلة األســبوع، وكان بطلهــا نجــم المرحلة 
البرتغالــي كرســتيانو رونالــدو، الــذي البرتغالــي كرســتيانو رونالــدو، الــذي البرتغالــي كرســتيانو رونالــدو، الــذي 
تمكن مــن معادلة الرقم القياســي تمكن مــن معادلة الرقم القياســي تمكن مــن معادلة الرقم القياســي 
لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي 
بتســجيل أكثر مــن 30 هدفًا في بتســجيل أكثر مــن 30 هدفًا في بتســجيل أكثر مــن 30 هدفًا في 
لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي 
بتســجيل أكثر مــن 30 هدفًا في 
لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي 
بتســجيل أكثر مــن 30 هدفًا في 
لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي 
بتســجيل أكثر مــن 30 هدفًا في 
لغريمه األرجنتيني ليونيل ميسي 

أربعة مواســم متتالية في الليجا، أربعة مواســم متتالية في الليجا، أربعة مواســم متتالية في الليجا، 

وذلــك بعدما ســجل ثنائية فــي مرمى 
أوساســونا ضمن الجولة 35. يشــار إلى 
أن ميسي ســجل في المواســم األربعة 
الســابقة بــدءًا مــن 2010/2009 إلــى 
أن ميسي ســجل في المواســم األربعة 
الســابقة بــدءًا مــن 2010/2009 إلــى 
أن ميسي ســجل في المواســم األربعة 

موسم 2013/2012 (34، 31 ، 50 ، 46 
هدفًا على التوالي). أما رونالدو فســجل 
موسم 2013/2012 (34، 31 ، 50 ، 46 
هدفًا على التوالي). أما رونالدو فســجل 
موسم 2013/2012 (34، 31 ، 50 ، 46 

خالل هذه المواســم على الترتيب (40، 

.(30 ،34 ،46
من جانب آخر، تمكن رونالدو من معادلة 
عدد أهــداف مهاجم ليفربول اإلنجليزي 
األورغوياني لويس ســواريز الذي سجل 
30 هدفًا هذا الموسم، ليتشارك النجمان 
األورغوياني لويس ســواريز الذي سجل 
30 هدفًا هذا الموسم، ليتشارك النجمان 
األورغوياني لويس ســواريز الذي سجل 

في صدارة هدافــي البطوالت األوروبية 
الكبيرة.

يبــدو أن مهاجم ليفربول اإلنجليــزي، اُألورغوياني 
لويس ســواريز، ســيكون الصفقة التي ستشــعل 

موســم االنتقاالت المقبل، وذلك بعد األخبار 
التي رددتها شــبكة ديفينســا ســنترال 
إن  فيهــا  وقالــت  االســبانية، 
رئيس ريــال مدريد اإلســباني 

يريــد  بيريــز،  فلورينتينــو 

قــد  لتعا ا
مع العب واحد 

ســواريز.  هــو  فقــط 
وبحسب الشبكة، فإن الملكي أنهى بشكل 

شــبه رســمي صفقــة التعاقد مــع الالعب 
مقابل 80 مليون يورو. يأتي ذلك بعد ساعات 
من اختيار “لويستو” كأفضل العب هذا العام 
في إنجلترا وفقًا الستفتاء رابطة العبي كرة 
من اختيار “لويستو” كأفضل العب هذا العام 
في إنجلترا وفقًا الستفتاء رابطة العبي كرة 
من اختيار “لويستو” كأفضل العب هذا العام 

القــدم االنجليزية للمحترفيــن. وتم اختيار 
ســواريز بعد تألقه الالفت، حيث ســجل 30 
هدفــا وصنع 12 هذا الموســم. ومن شــأن 
هذه الصفقة إن تمت، أن تعيد إلى األذهان 
صفقة انتقال الويلزي غاريث بيل إلى ريال 
مدريد الموســم الماضي بعد حصوله على 
جميع الجوائــز الفردية ألفضل العب في 

إنجلترا قبل انتقاله للملكي.
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تأكد بشــكل رسمي أن ُيحســم لقب الدوري تأكد بشــكل رسمي أن ُيحســم لقب الدوري تأكد بشــكل رسمي أن ُيحســم لقب الدوري تأكد بشــكل رسمي أن ُيحســم لقب الدوري تأكد بشــكل رسمي أن ُيحســم لقب الدوري 
اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القدم فــي الجولة اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القدم فــي الجولة اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القدم فــي الجولة اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القدم فــي الجولة اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القدم فــي الجولة 
ال38 واألخيــرة مــن المســابقة، وذلــك بعد ال38 واألخيــرة مــن المســابقة، وذلــك بعد ال38 واألخيــرة مــن المســابقة، وذلــك بعد ال38 واألخيــرة مــن المســابقة، وذلــك بعد ال38 واألخيــرة مــن المســابقة، وذلــك بعد 
أن تعقّدت األمور مرة جديدة بفوز تشلســي أن تعقّدت األمور مرة جديدة بفوز تشلســي أن تعقّدت األمور مرة جديدة بفوز تشلســي أن تعقّدت األمور مرة جديدة بفوز تشلســي ت األمور مرة جديدة بفوز تشلســي 
علــى ليفربول 2/صفر، ومانشســتر ســيتي علــى ليفربول 2/صفر، ومانشســتر ســيتي علــى ليفربول 2/صفر، ومانشســتر ســيتي علــى ليفربول 2/صفر، ومانشســتر ســيتي علــى ليفربول 2/صفر، ومانشســتر ســيتي 
على كريســتال بــاالس بالنتيجــة ذاتها في على كريســتال بــاالس بالنتيجــة ذاتها في على كريســتال بــاالس بالنتيجــة ذاتها في على كريســتال بــاالس بالنتيجــة ذاتها في على كريســتال بــاالس بالنتيجــة ذاتها في 
الجولــة 36. وأحيــت هزيمة المتصــدر الليفر الجولــة 36. وأحيــت هزيمة المتصــدر الليفر الجولــة 36. وأحيــت هزيمة المتصــدر الليفر الجولــة 36. وأحيــت هزيمة المتصــدر الليفر الجولــة 36. وأحيــت هزيمة المتصــدر الليفر 
آمال تشلسي في الفوز باللقب بعد أن تقلص آمال تشلسي في الفوز باللقب بعد أن تقلص آمال تشلسي في الفوز باللقب بعد أن تقلص آمال تشلسي في الفوز باللقب بعد أن تقلص آمال تشلسي في الفوز باللقب بعد أن تقلص 
الفــارق بينهمــا إلــى نقطتين، لكــّن فرصة الفــارق بينهمــا إلــى نقطتين، لكــّن فرصة الفــارق بينهمــا إلــى نقطتين، لكــّن فرصة الفــارق بينهمــا إلــى نقطتين، لكــّن فرصة الفــارق بينهمــا إلــى نقطتين، لكــّن فرصة 
الســيتي في الفوز أكبر ألنه نجح في تقليص الســيتي في الفوز أكبر ألنه نجح في تقليص الســيتي في الفوز أكبر ألنه نجح في تقليص الســيتي في الفوز أكبر ألنه نجح في تقليص الســيتي في الفوز أكبر ألنه نجح في تقليص 
الفارق مع ليفربول إلى ثالث نقاط، وبإمكانه الفارق مع ليفربول إلى ثالث نقاط، وبإمكانه الفارق مع ليفربول إلى ثالث نقاط، وبإمكانه الفارق مع ليفربول إلى ثالث نقاط، وبإمكانه الفارق مع ليفربول إلى ثالث نقاط، وبإمكانه 
الفوز في مبارياته الثالث، ومنها واحدة مؤجلة، الفوز في مبارياته الثالث، ومنها واحدة مؤجلة، الفوز في مبارياته الثالث، ومنها واحدة مؤجلة، الفوز في مبارياته الثالث، ومنها واحدة مؤجلة، الفوز في مبارياته الثالث، ومنها واحدة مؤجلة، 
مع الحفاظ على فارق األهداف الذي يمكنه من مع الحفاظ على فارق األهداف الذي يمكنه من مع الحفاظ على فارق األهداف الذي يمكنه من مع الحفاظ على فارق األهداف الذي يمكنه من مع الحفاظ على فارق األهداف الذي يمكنه من 
حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع 
المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون 
حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع 
المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون 
حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع 
المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون 
حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع 
المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون 
حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع 
المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون 
حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع 
المقبل، حين يحل ســيتي ضيفــًا على إيفرتون 
حســم اللقب. مالمــح البطل تتضح األســبوع 

الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي 
األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال 
الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي 
األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال 
الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي 
األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال 
الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي 
األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال 
الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي 
األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال 
الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي 
األحد، ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال 
الســبت، ويســتقبل تشلســي نوريتش سيتي 

باالس االثنين.باالس االثنين.باالس االثنين.
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سحق ريال مدريد منافسه بايرن ميونيخ على ملعبه ووسط جماهيره 
بأربعة أهداف نظيفة في مباراة العودة من نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا والتي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا” في ألمانيا.
ســجل أهداف الريال كال من المدافع سيرجيو راموس في الدقيقتين 
16 و20 وكريســتيانو رونالــدو في الدقيقتيــن 34 و 90 من المباراة، 
محققا رقما قياســيا جديــدا في دوري أبطال أوروبا بعد تســجيله 16 
هدفا متجاوزا رقمي ميسي ونيستلروي اللذان كانا قد سجال 14 هدفا 

في هذه البطولة.
وكان الريال قد فاز ذهابا بهدف نظيف سجله كريم بنزيمة.

وبهــذه النتيجة يصعد ريال مدريد الى نهائــي دوري األبطال منتظرا 
الفائــز من لقاء تشيلســي واتلتيكو مدريد الذي ســيقام مســاء اليوم 
األربعاء على ملعب ســتامفورد بريدج في العاصمة االنجليزية لندن، 

والذي انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.
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