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أخبار×أخبار

راية وصّفارة

محمد الشيخ خليل
حكم دولي

واإلرشــاد  التوجيه 
النفسي للحكم

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

مستشار قانوني

بكر التركماني

هيئة استشاريةرئيس مجلس اإلدارة

محمد العمصي  - د. نادر حالوة  نعمان عمر إشتيوي

مدير التحرير

عوني فروانةعاهد عوني فروانةعاهد عوني فروانة

مستشار التسويق 

محمد خالد أبو جياب

جريدة

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

يعتبر الحكم شخصية تربوية تتحمل مسئولية عملية التحكيم، 
ويرتبط عمله خالل المنافســات أو اللقاءات بالعديد من عوامل 
الضغط النفسي تتفاوت من حيث شــدتها وأنواعها، وقد تؤدى 
في النهاية إلــى اإلنهاك الذهني والبدني للحكم؛ األمر الذي قد 
يؤثر على مســتوى قدراته البدنية والفســيولوجية وعلى حالته 
النفسية بشــكل عام وعلى مستوى أدائه في التحكيم، وقدرته 
على اتخاذ القرارات وقد يواجه مشكالت من الجمهور او الالعبين 
او الجهازيــن الفني واالداري، ما يؤثر عليه ســلبيا ويضعف من 

ثقته ويشعر بأنه ليس لديه كفاءة في اتخاذ القرار الصحيح.
وهنا يجب على الحكم االهتمام بالجانب البدني ورفع منســوب 
لياقتــه لتمكنه من اتخاذ القرار وتؤهلــه ليمتلك صفات الحكم 
الناجــح ومنها:  ذو مظهر ليكون مؤثر فــي نفوس االخرين وأن 
يكون مؤهل علميا ليكتســب الخبرات التحكيمية ويســارع في 
تطبيقها، وأن يســعى جاهدا لتحقيق طموحاته  والحفاظ عليها 
جيــدا، وأن يمتلك ضمير قوي ليؤدي جهده، وال يتعرض للعتاب 
النفســي وأن يملــك النزاهة في مواقفه بــدون تحيز من خالل 
العدل، ويتخذ القرار المناســب عند وجــود البدائل المتاحة في 
موقف معين دون التأثير على االخرين،  وأن يكون لديه التركيز 
علــى االحتفاظ باالنتباه على أدائه الفني أثناء المنافســة  حتى 
يتمكن من  التمركز الجيد اثناء فترات اللعب وفي جميع االوقات 
الحرجة مما يجعله يكون مسيطرا على المباراة من خالل الثبات 
في القرار والحيادية في تطبيق القانون ويكســبه صفة التعاون 

مع زمالئه.
يجــب أن تكــون مســئولية الحكم عــن أفعاله وقراراتــه بدون 
إلقائه اللوم على اآلخرين والحكم الناجح الذي يمتلك الشجاعة 
والتغلب على الخوف ليكن واثقا بنفســه ويتكلم بصدق، ولديه 

القدرة على بذل المزيد من الجهد ويواجه الصعوبات بسهوله. 
كما يجب أن يتمتع بالقدرة على توصيل المعلومة بثقة وأن يكون 
منتبها في جميع أوقات المباراة ويواجه الشحن االعالمي وكذلك 
من المدربين والالعبين من خالل فهمه وتطبيقه لقوانين اللعبة 
جيدا وتفسيراتها على ارض الميدان بين الالعبين سواء بالقرار 

الفني او االداري عند اعطاء المخالفة وتوقيع العقوبة عليهم. 
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غزة- الرياضية
أعلن االتحاد الفلســطيني لكــرة القدم عن 
تشكيلة األجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية 
في كافة الفئات الســنية، وجــاء ذلك خالل 
اجتماع جرى في مقر االتحاد بحضور األمين 
العــام لالتحــاد عبدالمجيد حجــة ، والمدير 
الفنــي باالتحــاد أحمد الحســن، وذلك على 

النحو اآلتي:
المنتخب االول: جمال محمــود  مدير فني/ 
فراس ابو رضوان مساعد مدير فني /صائب 
جندية مســاعد مديــر فني/ مكــرم دبوب 
مــدرب حــراس مرمى/عبد اهللا الفــرا مدير 

اداري .
المنتخب األولمبي :عبد الناصر بركات مدير 
فنــي /جمــال حدايده مســاعد مديــر فني 
/رأفــت خليفه مســاعد مدير فني/ حســن 
الشــعار مدرب حراس مرمــى /خالد الصياد 

مدير اداري .
منتخب الشــباب مواليد 97  :أيمن صندوقة 
مدير فني /رائد خضور مســاعد مدير فني 
/جمال الحولي مســاعد مديــر فني /مأمون 
دبدوب مدرب حراس مرمى/أسامة ابو عليا 

مدير اداري .
منتخب الناشئين مواليد 2000  :وليد فارس 

مدير فني /تيســير عامر مساعد مدير فني 
/حسام النجار مساعد مدير فني /عنان وليد 
مدرب حراس مرمى /يوســف وريدات مدير 

اداري.
منتخــب األشــبال مواليــد 2002  :يحيــى 
جاليطــة مدير فنــي /مراد بنورة مســاعد 
مدير فني/عمار العقاد مســاعد مدير فني/
عنان وليد مدرب حراس مرمى/اســالم ابو 

مقدم مدير اداري .
منتخب الكرة الشاطئية :عماد هاشم مدير 
فني/أميــر عطــااهللا مــدرب الحراس/صابر 

حجاج اداري /اسماعيل الهرش معالج .
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غــزة- الرياضيــة : تواصلت فعاليــات دوري جوال لكرة الســلة التي 
ينظمها إتحــاد اللعبة فــي المحافظات الجنوبية، حيث أقيم مســاء 
االثنين لقائين، اســتطاع خدمات خانيونس فــي اللقاء األول تأكيد 
صحوته بفوز هام على خدمات دير البلح وضعه بقوة للمزاحمة على 
مربع الكبار بينما استمر خدمات المغازي في تقديم عروضه القوية 

بفوز جديد على شباب البريج.

���������������خدمات خانيونس ���������������خدمات خانيونس ��������������� خدمات دير البلح

تمكــن خدمات خانيونس صاحــب األرض والجمهور من تحقيق فوز 

هام في مســيرته للدخول في مربع الكبار على حســاب خدمات دير 
البلح في لقــاء مثير انتهى لصالح أبناء خانيونس، والذين حســموا 

النتيجة لصالحهم " 84 / 75 ".

����������������خدمات المغازي ����������������خدمات المغازي ���������������� شباب البريج

ســحق خدمات المغــازي فريق شــباب البريج بفوزه عليــه بنتيجة 
كبيرة بواقع (116) نقطة مقابل (37) نقطة لشباب البريج, ليتصدر 
المغــازي ترتيب الــدوري بعدما رفع رصيد نقاطه إلــى (22), وبقي 

البريج في المركز األخير برصيد (12) نقطة.

رام اهللا- الرياضية
ُأنتخب طارق عباس نجل رئيس الســلطة الوطنية محمود عباس رئيسا لنادي 

رام اهللا- الرياضية
ُأنتخب طارق عباس نجل رئيس الســلطة الوطنية محمود عباس رئيسا لنادي 

رام اهللا- الرياضية

مركز شباب االمعري خلفا للنائب في المجلس التشريعي جهاد طمليه الذي قرر 
عدم الترشــح للــدورة اإلنتخابية الجديدة في النادي، وذلــك لفتح المجال أمام 

وجوه جديدة من الكوادر ورجال األعمال في إدارة المركز.
وتم انتخاب هيئة إدارية جديدة بالتزكية, حيث انحصرت أعداد المرشحين على 
11 عضــوًا ليتم انتخابهم، وهم: طــارق عباس، وجبر عصفور، وعبد اهللا الفرا، 
وتم انتخاب هيئة إدارية جديدة بالتزكية, حيث انحصرت أعداد المرشحين على 
11 عضــوًا ليتم انتخابهم، وهم: طــارق عباس، وجبر عصفور، وعبد اهللا الفرا، 
وتم انتخاب هيئة إدارية جديدة بالتزكية, حيث انحصرت أعداد المرشحين على 

ومحمــد أبو زيد، وفراس عواودة، ونضــال عباس، ورمزي جبر، وحربي طملية، 
وحمد السبع، وأسامة البسط، وخليل عطيوي.
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أدخل توقعاتك بوضع إشارة × في المربع الذي يمثل توقعك، ثم قص كوبون المسابقة 
وأرسله إلى مكتب الصحيفة الكائن في : غزة- الرمال برج الجوهرة الدور الرابع شقة 46 

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

توقــع معنا  نتائج مباريات دوري غــزة الممتاز  والدرجة األولى  
والدوري االسباني  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

هوية/..............................

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

 دوري الدرجة الممتازة (محلي)

23 16 الجمعية االسالمية اتحاد الشجاعية 1
28 20 اتحاد خان يونس خدمات رفح 2
20 4 شباب خان يونس األهلي 3
13 21 شباب جباليا شباب رفح 4
21 19 غزة الرياضي خدمات النصيرات 5
14 17 الهالل خدمات الشاطيء 6

دوري الدرجة األولى (محلي)

27 11 خدمات خان يونس 7 أهلي النصيرات
14 11 بيت الهيا خدمات جباليا 8
12 22 المشتل  خدمات المغازي 9
15 23 القادسية     خدمات البريج 10
15 16 الزيتون  خدمات الصالح 11

الدوري االسباني
24 50 12 ريال مدريد غرناطة
22 36 13 أتلتيكو بلباو أوساسونا
16 51 رايو فاليكانو أتلتيكو مدريد 14
21 51 ملقا برشلونة 15

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

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

كم مرة حصل ميسي على الكرة الذهبية؟���������������

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

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساءًا

����������������������������������������������������
إسماعيل حمدان- رفح        إسالم سالمة - غزة

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

في حال حصول المتسابق على 15 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 14 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية، وقيمتها 300 شيكل. 
في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 200 شيكل. 

في حال حصول المتسابق على  جميع االجابات خطأ يحصل على جائزة  وقيمتها 100 شيكل. 
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غزة- الرياضية
واصــل فريق االســتقالل صدارتــه لدوري 
الدرجــة الثانية (فــرع الوســطى والجنوب) 
رغم تعادله المفاجــيء مع االقصى صاحب 
المركــز االخيــر، هــذا التعادل رفــع رصيد 
االستقالل الى النقطة 16 في المركز االول، 
فــي المقابل قلص اتحاد ديــر البلح الثاني 
الفــارق مع االســتقالل الى ســت نقاط بعد 

فوزه الكبير على الشــافعي الخامس بأربعة 
اهــداف. وفي المباراة الثالثــة تعادل العودة 
مــع خدمات ديــر البلح بهــدف مقابل هدف 
ليحافظان علــى مركزيهما الثالــث والرابع 

على التوالي في منطقة االمان.
أما في فرع غزة والشــمال فقد اشعل فريق 
الرضوان صراع التأهل بفوزه على المتصدر 
الجالء بهدفين لهدف، ليشــاركه الصدارة بـ 

14 نقطة.
وفــي المبــاراة الثانية حرم الشــمس فريق 
المجمع االسالمي من المشاركة في صدارة 
دوري الدرجــة الثانيــة، بعدمــا أجبره على 

الخروج بالتعادل السلبي.
وكان فريق الجزيرة قد حقق فوزا مثيرا على 
فلسطين بعدما قلب تأخره بهدفين الى فوز 

بثالثة اهداف في اخر دقائق اللقاء.

�������������������������������������������
غزة- الرياضية 

قــال الدكتور ماجد أبو رمضــان رئيس نادي الجالء الرياضي، إن مســيرة النادي 
تمثل المســيرة النضالية الفلسطينية، مضيفا أن النادي ُسلب منه مقره وملعبه 
ومــع ذلــك وبفضل العزيمــة واإلخالص مــن الالعبيــن وإدارة النــادي وطاقمه 
اســتطاع أن يتصــدر دوري مجموعته للمرحلة األولى، مضيفــا أن هذا يدل على 
قوة العزيمة الفلســطينية واإلصرار الفلسطيني، وأن تصدر الفريق لدرجته لهو 
فخر لكل من انتسب للنادي وعلى رأسهم الالعبين الذين حققوا النصر . جاء ذلك 
خالل تقديم ابو رمضان مكافــآت مالية لالعبي الفريق االول والطاقم التدريبي 
واالداري لتصدرهــم دوري الدرجــة الثانية (فرع غزة والشــمال)، وذلك في مقر 

النادي المؤقت بمدينة غزة.
وأشــار أبــو رمضان إلــي أن إدارة النادي تبذل كل ما في وســعها من أجل توفير 
مكونات النادي األساسية، خاصة بعد هدم المبنى الرئيسي للنادي، مقدرا الجهد 
المبــذول من الالعبين والطاقم اإلداري والتدريبي في ظل الظروف الصعبة التي 
يعيشها النادي حاليا، مؤكدا أن إدارة النادي ستعمل على توفير كافة اإلمكانيات 
الالزمة لالعبين والجماهير، الفتا الى ان تأهل النادي إلي الدرجة األولى سيكون 

بحد ذاته تكريم وإنجاز كبير يحسب لالعبين ومدربهم وللطاقم اإلداري .

غــزة- الرياضيــة:  اصدر االتحاد الفلســطيني لكــرة القدم قــرارا يقضي 
بمنع المدربيــن واإلداريين من التطاول على الحــكام ومنظومة اتحاد كرة 
القــدم, حيث جاء في قرار االتحاد ما يلي: "بعد تطاول العديد من اإلداريين 
والمدربين باألحاديث على الحكام فان مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر تفعيل 
القــدم, حيث جاء في قرار االتحاد ما يلي: "بعد تطاول العديد من اإلداريين 
والمدربين باألحاديث على الحكام فان مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر تفعيل 
القــدم, حيث جاء في قرار االتحاد ما يلي: "بعد تطاول العديد من اإلداريين 

العديــد العقوبات التي تنــص عليها الئحة االنضباط واالســتئناف (2013-
2014) بحق المدربين واإلداريين ممن يقومون باإلساءة إلى الحكام, وأركان 
العديــد العقوبات التي تنــص عليها الئحة االنضباط واالســتئناف (2013-

2014) بحق المدربين واإلداريين ممن يقومون باإلساءة إلى الحكام, وأركان 
العديــد العقوبات التي تنــص عليها الئحة االنضباط واالســتئناف (2013-

اللعبة عبر وســائل اإلعالم المختلفــة؛ لذلك نتطلع ألخذ هذا األمر بالجدية 
2014) بحق المدربين واإلداريين ممن يقومون باإلساءة إلى الحكام, وأركان 
اللعبة عبر وســائل اإلعالم المختلفــة؛ لذلك نتطلع ألخذ هذا األمر بالجدية 
2014) بحق المدربين واإلداريين ممن يقومون باإلساءة إلى الحكام, وأركان 

والتطبيق بدءا من تاريخه وذلك حسب المواد:-
- مادة(24 بند 25) ومادة(25 بند 22) ومادة (27 بند7).

والتي تنص على" أن من يقوم باإلدالء بأية تصريحات أو النشــر بوســائل 
اإلعالم المختلفة لما من شــأنه اإلســاءة أو التحريــض أو إثارة الخالفات أو 
والتي تنص على" أن من يقوم باإلدالء بأية تصريحات أو النشــر بوســائل 
اإلعالم المختلفة لما من شــأنه اإلســاءة أو التحريــض أو إثارة الخالفات أو 
والتي تنص على" أن من يقوم باإلدالء بأية تصريحات أو النشــر بوســائل 

المســاس باركان اللعبة أو االتحاد أو كــوادره ولجانه فيتم معاقبته بالمنع 
اإلعالم المختلفة لما من شــأنه اإلســاءة أو التحريــض أو إثارة الخالفات أو 
المســاس باركان اللعبة أو االتحاد أو كــوادره ولجانه فيتم معاقبته بالمنع 
اإلعالم المختلفة لما من شــأنه اإلســاءة أو التحريــض أو إثارة الخالفات أو 

من مرافقة فريقه أو أي فريق أخر(4) مباريات كحد أدنى ومنعه من دخول 
المالعب لذات الفترة، وتغريم ناديه (500) دينار أردني ومنعه من مرافقة 
من مرافقة فريقه أو أي فريق أخر(4) مباريات كحد أدنى ومنعه من دخول 
المالعب لذات الفترة، وتغريم ناديه (500) دينار أردني ومنعه من مرافقة 
من مرافقة فريقه أو أي فريق أخر(4) مباريات كحد أدنى ومنعه من دخول 

الفريق قبل تســديد الغرامة، ويتم إيقافه 6 أشــهر ومضاعفة الغرامة في 
المالعب لذات الفترة، وتغريم ناديه (500) دينار أردني ومنعه من مرافقة 
الفريق قبل تســديد الغرامة، ويتم إيقافه 6 أشــهر ومضاعفة الغرامة في 
المالعب لذات الفترة، وتغريم ناديه (500) دينار أردني ومنعه من مرافقة 

التكرار".
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راية وصّفارة

محمد الشيخ خليل
حكم دولي

واإلرشــاد  التوجيه 
النفسي للحكم

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

مستشار قانوني

بكر التركماني

هيئة استشاريةرئيس مجلس اإلدارة

محمد العمصي  - د. نادر حالوة  نعمان عمر إشتيوي

مدير التحرير

عوني فروانةعاهد عوني فروانةعاهد عوني فروانة

مستشار التسويق 

محمد خالد أبو جياب

جريدة
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يعتبر الحكم شخصية تربوية تتحمل مسئولية عملية التحكيم، 
ويرتبط عمله خالل المنافســات أو اللقاءات بالعديد من عوامل 
الضغط النفسي تتفاوت من حيث شــدتها وأنواعها، وقد تؤدى 
في النهاية إلــى اإلنهاك الذهني والبدني للحكم؛ األمر الذي قد 
يؤثر على مســتوى قدراته البدنية والفســيولوجية وعلى حالته 
النفسية بشــكل عام وعلى مستوى أدائه في التحكيم، وقدرته 
على اتخاذ القرارات وقد يواجه مشكالت من الجمهور او الالعبين 
او الجهازيــن الفني واالداري، ما يؤثر عليه ســلبيا ويضعف من 

ثقته ويشعر بأنه ليس لديه كفاءة في اتخاذ القرار الصحيح.
وهنا يجب على الحكم االهتمام بالجانب البدني ورفع منســوب 
لياقتــه لتمكنه من اتخاذ القرار وتؤهلــه ليمتلك صفات الحكم 
الناجــح ومنها:  ذو مظهر ليكون مؤثر فــي نفوس االخرين وأن 
يكون مؤهل علميا ليكتســب الخبرات التحكيمية ويســارع في 
تطبيقها، وأن يســعى جاهدا لتحقيق طموحاته  والحفاظ عليها 
جيــدا، وأن يمتلك ضمير قوي ليؤدي جهده، وال يتعرض للعتاب 
النفســي وأن يملــك النزاهة في مواقفه بــدون تحيز من خالل 
العدل، ويتخذ القرار المناســب عند وجــود البدائل المتاحة في 
موقف معين دون التأثير على االخرين،  وأن يكون لديه التركيز 
علــى االحتفاظ باالنتباه على أدائه الفني أثناء المنافســة  حتى 
يتمكن من  التمركز الجيد اثناء فترات اللعب وفي جميع االوقات 
الحرجة مما يجعله يكون مسيطرا على المباراة من خالل الثبات 
في القرار والحيادية في تطبيق القانون ويكســبه صفة التعاون 

مع زمالئه.
يجــب أن تكــون مســئولية الحكم عــن أفعاله وقراراتــه بدون 
إلقائه اللوم على اآلخرين والحكم الناجح الذي يمتلك الشجاعة 
والتغلب على الخوف ليكن واثقا بنفســه ويتكلم بصدق، ولديه 

القدرة على بذل المزيد من الجهد ويواجه الصعوبات بسهوله. 
كما يجب أن يتمتع بالقدرة على توصيل المعلومة بثقة وأن يكون 
منتبها في جميع أوقات المباراة ويواجه الشحن االعالمي وكذلك 
من المدربين والالعبين من خالل فهمه وتطبيقه لقوانين اللعبة 
جيدا وتفسيراتها على ارض الميدان بين الالعبين سواء بالقرار 

الفني او االداري عند اعطاء المخالفة وتوقيع العقوبة عليهم. 
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غزة- الرياضية
أعلن االتحاد الفلســطيني لكــرة القدم عن 
تشكيلة األجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية 
في كافة الفئات الســنية، وجــاء ذلك خالل 
اجتماع جرى في مقر االتحاد بحضور األمين 
العــام لالتحــاد عبدالمجيد حجــة ، والمدير 
الفنــي باالتحــاد أحمد الحســن، وذلك على 

النحو اآلتي:
المنتخب االول: جمال محمــود  مدير فني/ 
فراس ابو رضوان مساعد مدير فني /صائب 
جندية مســاعد مديــر فني/ مكــرم دبوب 
مــدرب حــراس مرمى/عبد اهللا الفــرا مدير 

اداري .
المنتخب األولمبي :عبد الناصر بركات مدير 
فنــي /جمــال حدايده مســاعد مديــر فني 
/رأفــت خليفه مســاعد مدير فني/ حســن 
الشــعار مدرب حراس مرمــى /خالد الصياد 

مدير اداري .
منتخب الشــباب مواليد 97  :أيمن صندوقة 
مدير فني /رائد خضور مســاعد مدير فني 
/جمال الحولي مســاعد مديــر فني /مأمون 
دبدوب مدرب حراس مرمى/أسامة ابو عليا 

مدير اداري .
منتخب الناشئين مواليد 2000  :وليد فارس 

مدير فني /تيســير عامر مساعد مدير فني 
/حسام النجار مساعد مدير فني /عنان وليد 
مدرب حراس مرمى /يوســف وريدات مدير 

اداري.
منتخــب األشــبال مواليــد 2002  :يحيــى 
جاليطــة مدير فنــي /مراد بنورة مســاعد 
مدير فني/عمار العقاد مســاعد مدير فني/
عنان وليد مدرب حراس مرمى/اســالم ابو 

مقدم مدير اداري .
منتخب الكرة الشاطئية :عماد هاشم مدير 
فني/أميــر عطــااهللا مــدرب الحراس/صابر 

حجاج اداري /اسماعيل الهرش معالج .
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غــزة- الرياضيــة : تواصلت فعاليــات دوري جوال لكرة الســلة التي 
ينظمها إتحــاد اللعبة فــي المحافظات الجنوبية، حيث أقيم مســاء 
االثنين لقائين، اســتطاع خدمات خانيونس فــي اللقاء األول تأكيد 
صحوته بفوز هام على خدمات دير البلح وضعه بقوة للمزاحمة على 
مربع الكبار بينما استمر خدمات المغازي في تقديم عروضه القوية 

بفوز جديد على شباب البريج.

���������������خدمات خانيونس ���������������خدمات خانيونس ��������������� خدمات دير البلح

تمكــن خدمات خانيونس صاحــب األرض والجمهور من تحقيق فوز 

هام في مســيرته للدخول في مربع الكبار على حســاب خدمات دير 
البلح في لقــاء مثير انتهى لصالح أبناء خانيونس، والذين حســموا 

النتيجة لصالحهم " 84 / 75 ".

����������������خدمات المغازي ����������������خدمات المغازي ���������������� شباب البريج

ســحق خدمات المغــازي فريق شــباب البريج بفوزه عليــه بنتيجة 
كبيرة بواقع (116) نقطة مقابل (37) نقطة لشباب البريج, ليتصدر 
المغــازي ترتيب الــدوري بعدما رفع رصيد نقاطه إلــى (22), وبقي 

البريج في المركز األخير برصيد (12) نقطة.

رام اهللا- الرياضية
ُأنتخب طارق عباس نجل رئيس الســلطة الوطنية محمود عباس رئيسا لنادي 

رام اهللا- الرياضية
ُأنتخب طارق عباس نجل رئيس الســلطة الوطنية محمود عباس رئيسا لنادي 

رام اهللا- الرياضية

مركز شباب االمعري خلفا للنائب في المجلس التشريعي جهاد طمليه الذي قرر 
عدم الترشــح للــدورة اإلنتخابية الجديدة في النادي، وذلــك لفتح المجال أمام 

وجوه جديدة من الكوادر ورجال األعمال في إدارة المركز.
وتم انتخاب هيئة إدارية جديدة بالتزكية, حيث انحصرت أعداد المرشحين على 
11 عضــوًا ليتم انتخابهم، وهم: طــارق عباس، وجبر عصفور، وعبد اهللا الفرا، 
وتم انتخاب هيئة إدارية جديدة بالتزكية, حيث انحصرت أعداد المرشحين على 
11 عضــوًا ليتم انتخابهم، وهم: طــارق عباس، وجبر عصفور، وعبد اهللا الفرا، 
وتم انتخاب هيئة إدارية جديدة بالتزكية, حيث انحصرت أعداد المرشحين على 

ومحمــد أبو زيد، وفراس عواودة، ونضــال عباس، ورمزي جبر، وحربي طملية، 
وحمد السبع، وأسامة البسط، وخليل عطيوي.
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أدخل توقعاتك بوضع إشارة × في المربع الذي يمثل توقعك، ثم قص كوبون المسابقة 
وأرسله إلى مكتب الصحيفة الكائن في : غزة- الرمال برج الجوهرة الدور الرابع شقة 46 

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

توقــع معنا  نتائج مباريات دوري غــزة الممتاز  والدرجة األولى  
والدوري االسباني  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

هوية/..............................

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

 دوري الدرجة الممتازة (محلي)

23 16 الجمعية االسالمية اتحاد الشجاعية 1
28 20 اتحاد خان يونس خدمات رفح 2
20 4 شباب خان يونس األهلي 3
13 21 شباب جباليا شباب رفح 4
21 19 غزة الرياضي خدمات النصيرات 5
14 17 الهالل خدمات الشاطيء 6

دوري الدرجة األولى (محلي)

27 11 خدمات خان يونس 7 أهلي النصيرات
14 11 بيت الهيا خدمات جباليا 8
12 22 المشتل  خدمات المغازي 9
15 23 القادسية     خدمات البريج 10
15 16 الزيتون  خدمات الصالح 11

الدوري االسباني
24 50 12 ريال مدريد غرناطة
22 36 13 أتلتيكو بلباو أوساسونا
16 51 رايو فاليكانو أتلتيكو مدريد 14
21 51 ملقا برشلونة 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

كم مرة حصل ميسي على الكرة الذهبية؟���������������
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساءًا
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إسماعيل حمدان- رفح        إسالم سالمة - غزة
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في حال حصول المتسابق على 15 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 14 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية، وقيمتها 300 شيكل. 
في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 200 شيكل. 

في حال حصول المتسابق على  جميع االجابات خطأ يحصل على جائزة  وقيمتها 100 شيكل. 
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غزة- الرياضية
واصــل فريق االســتقالل صدارتــه لدوري 
الدرجــة الثانية (فــرع الوســطى والجنوب) 
رغم تعادله المفاجــيء مع االقصى صاحب 
المركــز االخيــر، هــذا التعادل رفــع رصيد 
االستقالل الى النقطة 16 في المركز االول، 
فــي المقابل قلص اتحاد ديــر البلح الثاني 
الفــارق مع االســتقالل الى ســت نقاط بعد 

فوزه الكبير على الشــافعي الخامس بأربعة 
اهــداف. وفي المباراة الثالثــة تعادل العودة 
مــع خدمات ديــر البلح بهــدف مقابل هدف 
ليحافظان علــى مركزيهما الثالــث والرابع 

على التوالي في منطقة االمان.
أما في فرع غزة والشــمال فقد اشعل فريق 
الرضوان صراع التأهل بفوزه على المتصدر 
الجالء بهدفين لهدف، ليشــاركه الصدارة بـ 

14 نقطة.
وفــي المبــاراة الثانية حرم الشــمس فريق 
المجمع االسالمي من المشاركة في صدارة 
دوري الدرجــة الثانيــة، بعدمــا أجبره على 

الخروج بالتعادل السلبي.
وكان فريق الجزيرة قد حقق فوزا مثيرا على 
فلسطين بعدما قلب تأخره بهدفين الى فوز 

بثالثة اهداف في اخر دقائق اللقاء.
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غزة- الرياضية 

قــال الدكتور ماجد أبو رمضــان رئيس نادي الجالء الرياضي، إن مســيرة النادي 
تمثل المســيرة النضالية الفلسطينية، مضيفا أن النادي ُسلب منه مقره وملعبه 
ومــع ذلــك وبفضل العزيمــة واإلخالص مــن الالعبيــن وإدارة النــادي وطاقمه 
اســتطاع أن يتصــدر دوري مجموعته للمرحلة األولى، مضيفــا أن هذا يدل على 
قوة العزيمة الفلســطينية واإلصرار الفلسطيني، وأن تصدر الفريق لدرجته لهو 
فخر لكل من انتسب للنادي وعلى رأسهم الالعبين الذين حققوا النصر . جاء ذلك 
خالل تقديم ابو رمضان مكافــآت مالية لالعبي الفريق االول والطاقم التدريبي 
واالداري لتصدرهــم دوري الدرجــة الثانية (فرع غزة والشــمال)، وذلك في مقر 

النادي المؤقت بمدينة غزة.
وأشــار أبــو رمضان إلــي أن إدارة النادي تبذل كل ما في وســعها من أجل توفير 
مكونات النادي األساسية، خاصة بعد هدم المبنى الرئيسي للنادي، مقدرا الجهد 
المبــذول من الالعبين والطاقم اإلداري والتدريبي في ظل الظروف الصعبة التي 
يعيشها النادي حاليا، مؤكدا أن إدارة النادي ستعمل على توفير كافة اإلمكانيات 
الالزمة لالعبين والجماهير، الفتا الى ان تأهل النادي إلي الدرجة األولى سيكون 

بحد ذاته تكريم وإنجاز كبير يحسب لالعبين ومدربهم وللطاقم اإلداري .

غــزة- الرياضيــة:  اصدر االتحاد الفلســطيني لكــرة القدم قــرارا يقضي 
بمنع المدربيــن واإلداريين من التطاول على الحــكام ومنظومة اتحاد كرة 
القــدم, حيث جاء في قرار االتحاد ما يلي: "بعد تطاول العديد من اإلداريين 
والمدربين باألحاديث على الحكام فان مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر تفعيل 
القــدم, حيث جاء في قرار االتحاد ما يلي: "بعد تطاول العديد من اإلداريين 
والمدربين باألحاديث على الحكام فان مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر تفعيل 
القــدم, حيث جاء في قرار االتحاد ما يلي: "بعد تطاول العديد من اإلداريين 

العديــد العقوبات التي تنــص عليها الئحة االنضباط واالســتئناف (2013-
2014) بحق المدربين واإلداريين ممن يقومون باإلساءة إلى الحكام, وأركان 
العديــد العقوبات التي تنــص عليها الئحة االنضباط واالســتئناف (2013-

2014) بحق المدربين واإلداريين ممن يقومون باإلساءة إلى الحكام, وأركان 
العديــد العقوبات التي تنــص عليها الئحة االنضباط واالســتئناف (2013-

اللعبة عبر وســائل اإلعالم المختلفــة؛ لذلك نتطلع ألخذ هذا األمر بالجدية 
2014) بحق المدربين واإلداريين ممن يقومون باإلساءة إلى الحكام, وأركان 
اللعبة عبر وســائل اإلعالم المختلفــة؛ لذلك نتطلع ألخذ هذا األمر بالجدية 
2014) بحق المدربين واإلداريين ممن يقومون باإلساءة إلى الحكام, وأركان 

والتطبيق بدءا من تاريخه وذلك حسب المواد:-
- مادة(24 بند 25) ومادة(25 بند 22) ومادة (27 بند7).

والتي تنص على" أن من يقوم باإلدالء بأية تصريحات أو النشــر بوســائل 
اإلعالم المختلفة لما من شــأنه اإلســاءة أو التحريــض أو إثارة الخالفات أو 
والتي تنص على" أن من يقوم باإلدالء بأية تصريحات أو النشــر بوســائل 
اإلعالم المختلفة لما من شــأنه اإلســاءة أو التحريــض أو إثارة الخالفات أو 
والتي تنص على" أن من يقوم باإلدالء بأية تصريحات أو النشــر بوســائل 

المســاس باركان اللعبة أو االتحاد أو كــوادره ولجانه فيتم معاقبته بالمنع 
اإلعالم المختلفة لما من شــأنه اإلســاءة أو التحريــض أو إثارة الخالفات أو 
المســاس باركان اللعبة أو االتحاد أو كــوادره ولجانه فيتم معاقبته بالمنع 
اإلعالم المختلفة لما من شــأنه اإلســاءة أو التحريــض أو إثارة الخالفات أو 

من مرافقة فريقه أو أي فريق أخر(4) مباريات كحد أدنى ومنعه من دخول 
المالعب لذات الفترة، وتغريم ناديه (500) دينار أردني ومنعه من مرافقة 
من مرافقة فريقه أو أي فريق أخر(4) مباريات كحد أدنى ومنعه من دخول 
المالعب لذات الفترة، وتغريم ناديه (500) دينار أردني ومنعه من مرافقة 
من مرافقة فريقه أو أي فريق أخر(4) مباريات كحد أدنى ومنعه من دخول 

الفريق قبل تســديد الغرامة، ويتم إيقافه 6 أشــهر ومضاعفة الغرامة في 
المالعب لذات الفترة، وتغريم ناديه (500) دينار أردني ومنعه من مرافقة 
الفريق قبل تســديد الغرامة، ويتم إيقافه 6 أشــهر ومضاعفة الغرامة في 
المالعب لذات الفترة، وتغريم ناديه (500) دينار أردني ومنعه من مرافقة 

التكرار".
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نحث الخطى

محمود السقا

تقارير

كأس فلسطين “المحافظات الشمالية”
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الرياضية - سلطان عدوان

انتهــت منافســات دورالـــ“16“ من كأس فلســطين 
ألنديــة المحافظــات الشــمالية دون مفاجــآت تذكر 
وحجــز كل من هالل القدس واألمعري وجبل المكبر 
والظاهرية وثقافي طولكرم وبالطة وشباب الخليل 
والترجــي مقاعدهــم في الــدور المقبل متســلحين 

بطموح مشروع العتالء منصات التتويج .

نتائج دون مفاجآت
حســم شــباب الخليل موقعــة جاره األهلــي بثالثة 
اهداف مقابل واحد ليواجه نظيره بالطة الذي اكتسح 
البيرة بخمســة اهداف مقابل هــدف وحيد، في حين 
دك األمعري شباك منافسه مركز جنين بنصف دستة 
اهداف مقابل هدف ليضرب موعدا مع هالل القدس 

الذي تفوق على نظيره أريحا بثالثية نظيفة.

وابتســمت ركالت الترجيح لجبل المكبر على حساب 
اســالمي قلقيلية بعــد انتهاء الوقــت األصلي بهدف 
لكل فريق ليواجه ثقافــي طولكرم الذي تغلب على 

بيت أمر بثالثة أهداف مقابل هدف.
ويشهد الدور المقبل لقاء مثيرا بين الترجي النيصي 
والظاهرية بعدما تفــوق األول على الخضر بثالثية 
مقابــل هدفيــن  والثاني على شــباب يطــا بركالت 

الترجيح.

99  هدفا
ابتســمت الشباك 99 مرة حتى اآلن وما زالت الشهية 
مفتوحــة بــكل تأكيــد فــي األدوار المقبلــة التي ال 
تقبل القســمة على اثنين. وقد افتتح أحمد حويطي 

التسجيل ووقع لؤي نصار على الهدف األخير .
ويتربع فادي حساســنة العب جبل المكبر على قمة 
الهدافين برصيــد 4 أهداف يليه لــؤي نصار وأدهم الهدافين برصيــد 4 أهداف يليه لــؤي نصار وأدهم 

أبو رويس العبا شــباب بالطة، وأشرف نعمان وامجد أبو رويس العبا شــباب بالطة، وأشرف نعمان وامجد أبو رويس العبا شــباب بالطة، وأشرف نعمان وامجد 
زيدان العبا الترجي برصيد 3 أهداف.

أول هاتريك وأكثر غلة
دّون فــادي حساســنة العب جبل المكبر اســمه في ن فــادي حساســنة العب جبل المكبر اســمه في 
كشــوف الهاتريك بعد تســجيله رباعية هزت شباك كشــوف الهاتريك بعد تســجيله رباعية هزت شباك 
حوسان التي استقبلت 8 أهداف ضمن منافسات دور حوسان التي استقبلت 8 أهداف ضمن منافسات دور 
32، وهي أعلــى غلة تهديفية يســجلها فريق حتى 32، وهي أعلــى غلة تهديفية يســجلها فريق حتى 

اآلن.
في الدور نفسه شهدت مباراة بيت أمر وحطين الغلة في الدور نفسه شهدت مباراة بيت أمر وحطين الغلة 
األكبر بعد انتهاء اللقاء بنصف دســتة أهداف مقابل األكبر بعد انتهاء اللقاء بنصف دســتة أهداف مقابل 
خمسة لمصلحة األول، كما شهدت تسجيل الهاتريك خمسة لمصلحة األول، كما شهدت تسجيل الهاتريك 

الثاني والثالث بأقدام مصلح مصلح وضرار العكر.
وكان دور الـ16 على موعد مع الهاتريك الرابع بتوقيع وكان دور الـ16 على موعد مع الهاتريك الرابع بتوقيع 
لؤي نصار المهاجم الجديد لشباب بالطة الذي اخترق لؤي نصار المهاجم الجديد لشباب بالطة الذي اخترق 

شباك البيرة.شباك البيرة.
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الرياضية - فهد محمد

جسدت مالعب الكرة الفلســطينية في المحافظات 
الجنوبية والشــمالية حالة من التضامن والمســاندة 
ألهالــي مخيــم اليرمــوك لالجئين الفلســطينيين 
المقيمين في ســوريا، جراء الحصار الخانق والقاتل 
الذي أدى إلى مقتل العشرات من أبناء المخيم جوعا 
وتشــريد المئات من العائالت في الصراع الدائر في 

سوريا.
الرياضيــون لــم يكونوا بمنــأى عن تلــك األحداث 
الجاريــة وقد عبــروا عــن تضامنهم ومســاندتهم 
إلخوانهم بوسائل شــتى، وأظهرت جماهير األندية 
فــي مباريات بطولة الدوري والــكأس تعاطفا كبيرا 
مــن خالل الالفتات والشــعارات التي طالبت بمد يد 
العون إلخوانهم، وأخرى ساخطة ومنددة إزاء الصمت 

العربي والدولي لما يحدث  ألبناء المخيم المحاصر.
وقد شــهدت مباراة الجمعية اإلسالمية وشباب رفح 
فــي دوري غزة الممتــاز ومن قلب ملعــب اليرموك 
الفتة كبيرة ألنصار فريق الجمعية االسالمية كتبت 

عليها “قلوبنا معاكم ولن ننساكم”.
كما نظمت مؤسسة أمواج الرياضية وقفة تضامنية 
أمام بوابة الصليب األحمر وســط مدينة غزة، دعت 

إليها  كل شرائح المجتمع الفلسطيني.
وأجــرت جمعية قدامى الالعبيــن الرياضيين مباراة 
ودية للقدامــى تضامنا مع أهــل اليرموك وأطلقت 
نداء اســتغاثة إلنقــاذ األطفال والنســاء وتجنيبهم 

أهوال الحرب الدائرة.
وفــي محافظــات الضفــة الغربية رفعــت جماهير  
العديد من األندية الفتات تظهر الدعم والمســاندة 

والتعاطــف مع المخيــم المحاصر وطالبــت التدخل 
الفــوري إلنقاذ األهالــي وإدخال المســاعدات لهم، 
وعنونت بعض الشــعارات في ملعب الحســين بني 
على في مدينة الخليل “صبرا يا يرموك حكام العرب 

خذلوك“.
فيما عبرت جماهيــر نادي بالطة في مدينة نابلس 
عن مساندتها لليرموك برفع  الرايات السود وكتبت 
عليها “ارفعوا الحصار عــن مخيم اليرموك “، وعلى 
ملعب دورا شــاركت جماهير شباب يطا والظاهرية 
بالفتة كبيرة كتب عليها: “يدا بيد دعما إلخواننا في 

مخيم اليرموك”.
وأظهــر مهاجــم فريــق الظاهرية يحيى الســباخي 
تضامنــه مــن داخل الملعــب بعبارة علــى قميصه 

“أغيثوا مخيم اليرموك“.

ُندرك، تمامًا، القيمة الحقيقية والتأثير، 
المهم، الذي تتمتع به الحركة الرياضية، 
بكافة ألوانها ومشــاربها، بيــد أن هذه 
القناعة، تزيد وتتعزز مع مطلع شمس 
كل يــوم جديــد، علــى أن آخــر عنقود 
الشــواهد والدالئل في هــذا االتجاه ال 
يخرج، أبدًا، عن إطار الحملة المسعورة 
الشــواهد والدالئل في هــذا االتجاه ال 
يخرج، أبدًا، عن إطار الحملة المسعورة 
الشــواهد والدالئل في هــذا االتجاه ال 

والمحمومة والمتوقعــة والذئبية، التي 
بــادرت اليهــا الجاليــة اليهوديــة فــي 
تشيلي تجاه فريق الجالية الفلسطينية، 
نــادي “بالســتينو”، الــذي أضــاف الــى 
قميصه، الموشح والمنمق بألوان العلم 
الفلسطيني، خارطة فلسطين، وهاتان 
الخطوتــان، وغيرهما كثيــر، ُتفصحان 
الفلسطيني، خارطة فلسطين، وهاتان 
الخطوتــان، وغيرهما كثيــر، ُتفصحان 
الفلسطيني، خارطة فلسطين، وهاتان 

عن مظاهر االلتصاق بالوطن، وتؤشران 
بوضــوح الــى حجــم الوفــاء واالنتماء 
الــذي  والســرمدي،  االبــدي  والعشــق 
يسكن دواخل الفلسطينيين المبثوثين 
فــي كافة ارجــاء المعمــورة، وهــذا ما 
دفــع الجالية اليهودية لتقديم شــكوى 
التحاد الكرة التشــيلي، ومن أسف فقد 
تم األخذ بالشكوى، وتم تغريم النادي 

الفلسطيني بـ 1300 دوالر. 
فلســطينيو التشــيلي البالــغ عددهم 
مــا يناهز نصــف مليون نســمة وجدوا 
ضالتهــم المنشــودة فــي بنــاء جســر 
يربطهــم بالوطــن فــكان أن هداهــم 
الــى  والســليم،  الصحــي  تفكيرهــم، 
تشييد نادي “بالســتينو”، الذي تأسس 
مطالع عشرينيات القرن اآلفل، وأصبح 
هــذا النادي لســان حــال ابنــاء الجالية 
الفلســطينية، ينطق باســمها، رياضيًا 
هــذا النادي لســان حــال ابنــاء الجالية 
الفلســطينية، ينطق باســمها، رياضيًا 
هــذا النادي لســان حــال ابنــاء الجالية 

وسياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، وما إختيار 
الــوان العلم الفلســطيني إال خير دليل 
يؤكد على القيمة الحقيقية، التي يتمتع 

بها النادي.
وألن فلســطين وقضيتهــا، كانــت وما 
زالت وســتبقى، ُتشكل الشغل الشاغل 
للنــادي وللقائميــن عليه فقــد ضاقت 
الجالية اليهودية ذرعًا بالنادي، فحاربته 
للنــادي وللقائميــن عليه فقــد ضاقت 
الجالية اليهودية ذرعًا بالنادي، فحاربته 
للنــادي وللقائميــن عليه فقــد ضاقت 

بال هوادة، وبشــتى الوســائل والطرق، 
وقد جّن جنون أفراد هذه الجالية، وهي 
تشــاهد كيــف أن النــادي، ومــن خلفه 
أفراد الجالية الفلســطينية، مجتمعين، 
ولقضاياهــا  لفلســطين  ينتصــرون 
العادلــة، وكيــف أنــه اصبح احــد أبرز 
الرمــوز الفلســطينية، نظــرًا لموقعه، 
العادلــة، وكيــف أنــه اصبح احــد أبرز 
الرمــوز الفلســطينية، نظــرًا لموقعه، 
العادلــة، وكيــف أنــه اصبح احــد أبرز 

المهم والريادي، على الســاحة الكروية 
التشــيلية، من خالل حيازته البطوالت، 
وتموقعــه فــي مراكــز متقدمــة على 

ساللم الترتيب.
علينا ان نستنسخ من فريق “بالستينو” 
فرقًا فلســطينية في كافــة التجمعات 
علينا ان نستنسخ من فريق “بالستينو” 
فرقًا فلســطينية في كافــة التجمعات 
علينا ان نستنسخ من فريق “بالستينو” 

الــوزن  ذات  خصوصــًا  الفلســطينية، 
فرقًا فلســطينية في كافــة التجمعات 
الــوزن  ذات  خصوصــًا  الفلســطينية، 
فرقًا فلســطينية في كافــة التجمعات 

والثقــل، وال ضيــر مــن دعمهــا، ماديًا 
ومعنويًا، والتواصل معها ميدانيًا، وحبذا 
لو يتم الترتيب لفريق “بالســتينو” كي 
يلعب مع أرفع الفرق العربية والعالمية، 
األشــقاء  ُيــدرك  كــي  وشــأنًا،  قيمــة 
يلعب مع أرفع الفرق العربية والعالمية، 
األشــقاء  ُيــدرك  كــي  وشــأنًا،  قيمــة 
يلعب مع أرفع الفرق العربية والعالمية، 

واألصدقــاء كيــف أن أبنــاء فلســطين 
مسكونين بحب وطنهم ورموزهم حتى 
وإن كانــوا في أقاصــي األرض، ثم إننا 
من خالل هذه اللقاءات بمقدورنا إيصال 
العديــد مــن الرســائل ذات العناويــن 

والمضامين المختلفة.
newsaqa@hotmail.com

هجمة متوقعة 
ومسعورة أيضا
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نحث الخطى

محمود السقا

تقارير

كأس فلسطين “المحافظات الشمالية”

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

الرياضية - سلطان عدوان

انتهــت منافســات دورالـــ“16“ من كأس فلســطين 
ألنديــة المحافظــات الشــمالية دون مفاجــآت تذكر 
وحجــز كل من هالل القدس واألمعري وجبل المكبر 
والظاهرية وثقافي طولكرم وبالطة وشباب الخليل 
والترجــي مقاعدهــم في الــدور المقبل متســلحين 

بطموح مشروع العتالء منصات التتويج .

نتائج دون مفاجآت
حســم شــباب الخليل موقعــة جاره األهلــي بثالثة 
اهداف مقابل واحد ليواجه نظيره بالطة الذي اكتسح 
البيرة بخمســة اهداف مقابل هــدف وحيد، في حين 
دك األمعري شباك منافسه مركز جنين بنصف دستة 
اهداف مقابل هدف ليضرب موعدا مع هالل القدس 

الذي تفوق على نظيره أريحا بثالثية نظيفة.

وابتســمت ركالت الترجيح لجبل المكبر على حساب 
اســالمي قلقيلية بعــد انتهاء الوقــت األصلي بهدف 
لكل فريق ليواجه ثقافــي طولكرم الذي تغلب على 

بيت أمر بثالثة أهداف مقابل هدف.
ويشهد الدور المقبل لقاء مثيرا بين الترجي النيصي 
والظاهرية بعدما تفــوق األول على الخضر بثالثية 
مقابــل هدفيــن  والثاني على شــباب يطــا بركالت 

الترجيح.

99  هدفا
ابتســمت الشباك 99 مرة حتى اآلن وما زالت الشهية 
مفتوحــة بــكل تأكيــد فــي األدوار المقبلــة التي ال 
تقبل القســمة على اثنين. وقد افتتح أحمد حويطي 

التسجيل ووقع لؤي نصار على الهدف األخير .
ويتربع فادي حساســنة العب جبل المكبر على قمة 
الهدافين برصيــد 4 أهداف يليه لــؤي نصار وأدهم الهدافين برصيــد 4 أهداف يليه لــؤي نصار وأدهم 

أبو رويس العبا شــباب بالطة، وأشرف نعمان وامجد أبو رويس العبا شــباب بالطة، وأشرف نعمان وامجد أبو رويس العبا شــباب بالطة، وأشرف نعمان وامجد 
زيدان العبا الترجي برصيد 3 أهداف.

أول هاتريك وأكثر غلة
دّون فــادي حساســنة العب جبل المكبر اســمه في ن فــادي حساســنة العب جبل المكبر اســمه في 
كشــوف الهاتريك بعد تســجيله رباعية هزت شباك كشــوف الهاتريك بعد تســجيله رباعية هزت شباك 
حوسان التي استقبلت 8 أهداف ضمن منافسات دور حوسان التي استقبلت 8 أهداف ضمن منافسات دور 
32، وهي أعلــى غلة تهديفية يســجلها فريق حتى 32، وهي أعلــى غلة تهديفية يســجلها فريق حتى 

اآلن.
في الدور نفسه شهدت مباراة بيت أمر وحطين الغلة في الدور نفسه شهدت مباراة بيت أمر وحطين الغلة 
األكبر بعد انتهاء اللقاء بنصف دســتة أهداف مقابل األكبر بعد انتهاء اللقاء بنصف دســتة أهداف مقابل 
خمسة لمصلحة األول، كما شهدت تسجيل الهاتريك خمسة لمصلحة األول، كما شهدت تسجيل الهاتريك 

الثاني والثالث بأقدام مصلح مصلح وضرار العكر.
وكان دور الـ16 على موعد مع الهاتريك الرابع بتوقيع وكان دور الـ16 على موعد مع الهاتريك الرابع بتوقيع 
لؤي نصار المهاجم الجديد لشباب بالطة الذي اخترق لؤي نصار المهاجم الجديد لشباب بالطة الذي اخترق 

شباك البيرة.شباك البيرة.
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الرياضية - فهد محمد

جسدت مالعب الكرة الفلســطينية في المحافظات 
الجنوبية والشــمالية حالة من التضامن والمســاندة 
ألهالــي مخيــم اليرمــوك لالجئين الفلســطينيين 
المقيمين في ســوريا، جراء الحصار الخانق والقاتل 
الذي أدى إلى مقتل العشرات من أبناء المخيم جوعا 
وتشــريد المئات من العائالت في الصراع الدائر في 

سوريا.
الرياضيــون لــم يكونوا بمنــأى عن تلــك األحداث 
الجاريــة وقد عبــروا عــن تضامنهم ومســاندتهم 
إلخوانهم بوسائل شــتى، وأظهرت جماهير األندية 
فــي مباريات بطولة الدوري والــكأس تعاطفا كبيرا 
مــن خالل الالفتات والشــعارات التي طالبت بمد يد 
العون إلخوانهم، وأخرى ساخطة ومنددة إزاء الصمت 

العربي والدولي لما يحدث  ألبناء المخيم المحاصر.
وقد شــهدت مباراة الجمعية اإلسالمية وشباب رفح 
فــي دوري غزة الممتــاز ومن قلب ملعــب اليرموك 
الفتة كبيرة ألنصار فريق الجمعية االسالمية كتبت 

عليها “قلوبنا معاكم ولن ننساكم”.
كما نظمت مؤسسة أمواج الرياضية وقفة تضامنية 
أمام بوابة الصليب األحمر وســط مدينة غزة، دعت 

إليها  كل شرائح المجتمع الفلسطيني.
وأجــرت جمعية قدامى الالعبيــن الرياضيين مباراة 
ودية للقدامــى تضامنا مع أهــل اليرموك وأطلقت 
نداء اســتغاثة إلنقــاذ األطفال والنســاء وتجنيبهم 

أهوال الحرب الدائرة.
وفــي محافظــات الضفــة الغربية رفعــت جماهير  
العديد من األندية الفتات تظهر الدعم والمســاندة 

والتعاطــف مع المخيــم المحاصر وطالبــت التدخل 
الفــوري إلنقاذ األهالــي وإدخال المســاعدات لهم، 
وعنونت بعض الشــعارات في ملعب الحســين بني 
على في مدينة الخليل “صبرا يا يرموك حكام العرب 

خذلوك“.
فيما عبرت جماهيــر نادي بالطة في مدينة نابلس 
عن مساندتها لليرموك برفع  الرايات السود وكتبت 
عليها “ارفعوا الحصار عــن مخيم اليرموك “، وعلى 
ملعب دورا شــاركت جماهير شباب يطا والظاهرية 
بالفتة كبيرة كتب عليها: “يدا بيد دعما إلخواننا في 

مخيم اليرموك”.
وأظهــر مهاجــم فريــق الظاهرية يحيى الســباخي 
تضامنــه مــن داخل الملعــب بعبارة علــى قميصه 

“أغيثوا مخيم اليرموك“.

ُندرك، تمامًا، القيمة الحقيقية والتأثير، 
المهم، الذي تتمتع به الحركة الرياضية، 
بكافة ألوانها ومشــاربها، بيــد أن هذه 
القناعة، تزيد وتتعزز مع مطلع شمس 
كل يــوم جديــد، علــى أن آخــر عنقود 
الشــواهد والدالئل في هــذا االتجاه ال 
يخرج، أبدًا، عن إطار الحملة المسعورة 
الشــواهد والدالئل في هــذا االتجاه ال 
يخرج، أبدًا، عن إطار الحملة المسعورة 
الشــواهد والدالئل في هــذا االتجاه ال 

والمحمومة والمتوقعــة والذئبية، التي 
بــادرت اليهــا الجاليــة اليهوديــة فــي 
تشيلي تجاه فريق الجالية الفلسطينية، 
نــادي “بالســتينو”، الــذي أضــاف الــى 
قميصه، الموشح والمنمق بألوان العلم 
الفلسطيني، خارطة فلسطين، وهاتان 
الخطوتــان، وغيرهما كثيــر، ُتفصحان 
الفلسطيني، خارطة فلسطين، وهاتان 
الخطوتــان، وغيرهما كثيــر، ُتفصحان 
الفلسطيني، خارطة فلسطين، وهاتان 

عن مظاهر االلتصاق بالوطن، وتؤشران 
بوضــوح الــى حجــم الوفــاء واالنتماء 
الــذي  والســرمدي،  االبــدي  والعشــق 
يسكن دواخل الفلسطينيين المبثوثين 
فــي كافة ارجــاء المعمــورة، وهــذا ما 
دفــع الجالية اليهودية لتقديم شــكوى 
التحاد الكرة التشــيلي، ومن أسف فقد 
تم األخذ بالشكوى، وتم تغريم النادي 

الفلسطيني بـ 1300 دوالر. 
فلســطينيو التشــيلي البالــغ عددهم 
مــا يناهز نصــف مليون نســمة وجدوا 
ضالتهــم المنشــودة فــي بنــاء جســر 
يربطهــم بالوطــن فــكان أن هداهــم 
الــى  والســليم،  الصحــي  تفكيرهــم، 
تشييد نادي “بالســتينو”، الذي تأسس 
مطالع عشرينيات القرن اآلفل، وأصبح 
هــذا النادي لســان حــال ابنــاء الجالية 
الفلســطينية، ينطق باســمها، رياضيًا 
هــذا النادي لســان حــال ابنــاء الجالية 
الفلســطينية، ينطق باســمها، رياضيًا 
هــذا النادي لســان حــال ابنــاء الجالية 

وسياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، وما إختيار 
الــوان العلم الفلســطيني إال خير دليل 
يؤكد على القيمة الحقيقية، التي يتمتع 

بها النادي.
وألن فلســطين وقضيتهــا، كانــت وما 
زالت وســتبقى، ُتشكل الشغل الشاغل 
للنــادي وللقائميــن عليه فقــد ضاقت 
الجالية اليهودية ذرعًا بالنادي، فحاربته 
للنــادي وللقائميــن عليه فقــد ضاقت 
الجالية اليهودية ذرعًا بالنادي، فحاربته 
للنــادي وللقائميــن عليه فقــد ضاقت 

بال هوادة، وبشــتى الوســائل والطرق، 
وقد جّن جنون أفراد هذه الجالية، وهي 
تشــاهد كيــف أن النــادي، ومــن خلفه 
أفراد الجالية الفلســطينية، مجتمعين، 
ولقضاياهــا  لفلســطين  ينتصــرون 
العادلــة، وكيــف أنــه اصبح احــد أبرز 
الرمــوز الفلســطينية، نظــرًا لموقعه، 
العادلــة، وكيــف أنــه اصبح احــد أبرز 
الرمــوز الفلســطينية، نظــرًا لموقعه، 
العادلــة، وكيــف أنــه اصبح احــد أبرز 

المهم والريادي، على الســاحة الكروية 
التشــيلية، من خالل حيازته البطوالت، 
وتموقعــه فــي مراكــز متقدمــة على 

ساللم الترتيب.
علينا ان نستنسخ من فريق “بالستينو” 
فرقًا فلســطينية في كافــة التجمعات 
علينا ان نستنسخ من فريق “بالستينو” 
فرقًا فلســطينية في كافــة التجمعات 
علينا ان نستنسخ من فريق “بالستينو” 

الــوزن  ذات  خصوصــًا  الفلســطينية، 
فرقًا فلســطينية في كافــة التجمعات 
الــوزن  ذات  خصوصــًا  الفلســطينية، 
فرقًا فلســطينية في كافــة التجمعات 

والثقــل، وال ضيــر مــن دعمهــا، ماديًا 
ومعنويًا، والتواصل معها ميدانيًا، وحبذا 
لو يتم الترتيب لفريق “بالســتينو” كي 
يلعب مع أرفع الفرق العربية والعالمية، 
األشــقاء  ُيــدرك  كــي  وشــأنًا،  قيمــة 
يلعب مع أرفع الفرق العربية والعالمية، 
األشــقاء  ُيــدرك  كــي  وشــأنًا،  قيمــة 
يلعب مع أرفع الفرق العربية والعالمية، 

واألصدقــاء كيــف أن أبنــاء فلســطين 
مسكونين بحب وطنهم ورموزهم حتى 
وإن كانــوا في أقاصــي األرض، ثم إننا 
من خالل هذه اللقاءات بمقدورنا إيصال 
العديــد مــن الرســائل ذات العناويــن 

والمضامين المختلفة.
newsaqa@hotmail.com

هجمة متوقعة 
ومسعورة أيضا
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نحث الخطى

محمود السقا

تقارير

كأس فلسطين “المحافظات الشمالية”
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الرياضية - سلطان عدوان

انتهــت منافســات دورالـــ“16“ من كأس فلســطين 
ألنديــة المحافظــات الشــمالية دون مفاجــآت تذكر 
وحجــز كل من هالل القدس واألمعري وجبل المكبر 
والظاهرية وثقافي طولكرم وبالطة وشباب الخليل 
والترجــي مقاعدهــم في الــدور المقبل متســلحين 

بطموح مشروع العتالء منصات التتويج .

نتائج دون مفاجآت
حســم شــباب الخليل موقعــة جاره األهلــي بثالثة 
اهداف مقابل واحد ليواجه نظيره بالطة الذي اكتسح 
البيرة بخمســة اهداف مقابل هــدف وحيد، في حين 
دك األمعري شباك منافسه مركز جنين بنصف دستة 
اهداف مقابل هدف ليضرب موعدا مع هالل القدس 

الذي تفوق على نظيره أريحا بثالثية نظيفة.

وابتســمت ركالت الترجيح لجبل المكبر على حساب 
اســالمي قلقيلية بعــد انتهاء الوقــت األصلي بهدف 
لكل فريق ليواجه ثقافــي طولكرم الذي تغلب على 

بيت أمر بثالثة أهداف مقابل هدف.
ويشهد الدور المقبل لقاء مثيرا بين الترجي النيصي 
والظاهرية بعدما تفــوق األول على الخضر بثالثية 
مقابــل هدفيــن  والثاني على شــباب يطــا بركالت 

الترجيح.

99  هدفا
ابتســمت الشباك 99 مرة حتى اآلن وما زالت الشهية 
مفتوحــة بــكل تأكيــد فــي األدوار المقبلــة التي ال 
تقبل القســمة على اثنين. وقد افتتح أحمد حويطي 

التسجيل ووقع لؤي نصار على الهدف األخير .
ويتربع فادي حساســنة العب جبل المكبر على قمة 
الهدافين برصيــد 4 أهداف يليه لــؤي نصار وأدهم الهدافين برصيــد 4 أهداف يليه لــؤي نصار وأدهم 

أبو رويس العبا شــباب بالطة، وأشرف نعمان وامجد أبو رويس العبا شــباب بالطة، وأشرف نعمان وامجد أبو رويس العبا شــباب بالطة، وأشرف نعمان وامجد 
زيدان العبا الترجي برصيد 3 أهداف.

أول هاتريك وأكثر غلة
دّون فــادي حساســنة العب جبل المكبر اســمه في ن فــادي حساســنة العب جبل المكبر اســمه في 
كشــوف الهاتريك بعد تســجيله رباعية هزت شباك كشــوف الهاتريك بعد تســجيله رباعية هزت شباك 
حوسان التي استقبلت 8 أهداف ضمن منافسات دور حوسان التي استقبلت 8 أهداف ضمن منافسات دور 
32، وهي أعلــى غلة تهديفية يســجلها فريق حتى 32، وهي أعلــى غلة تهديفية يســجلها فريق حتى 

اآلن.
في الدور نفسه شهدت مباراة بيت أمر وحطين الغلة في الدور نفسه شهدت مباراة بيت أمر وحطين الغلة 
األكبر بعد انتهاء اللقاء بنصف دســتة أهداف مقابل األكبر بعد انتهاء اللقاء بنصف دســتة أهداف مقابل 
خمسة لمصلحة األول، كما شهدت تسجيل الهاتريك خمسة لمصلحة األول، كما شهدت تسجيل الهاتريك 

الثاني والثالث بأقدام مصلح مصلح وضرار العكر.
وكان دور الـ16 على موعد مع الهاتريك الرابع بتوقيع وكان دور الـ16 على موعد مع الهاتريك الرابع بتوقيع 
لؤي نصار المهاجم الجديد لشباب بالطة الذي اخترق لؤي نصار المهاجم الجديد لشباب بالطة الذي اخترق 

شباك البيرة.شباك البيرة.
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الرياضية - فهد محمد

جسدت مالعب الكرة الفلســطينية في المحافظات 
الجنوبية والشــمالية حالة من التضامن والمســاندة 
ألهالــي مخيــم اليرمــوك لالجئين الفلســطينيين 
المقيمين في ســوريا، جراء الحصار الخانق والقاتل 
الذي أدى إلى مقتل العشرات من أبناء المخيم جوعا 
وتشــريد المئات من العائالت في الصراع الدائر في 

سوريا.
الرياضيــون لــم يكونوا بمنــأى عن تلــك األحداث 
الجاريــة وقد عبــروا عــن تضامنهم ومســاندتهم 
إلخوانهم بوسائل شــتى، وأظهرت جماهير األندية 
فــي مباريات بطولة الدوري والــكأس تعاطفا كبيرا 
مــن خالل الالفتات والشــعارات التي طالبت بمد يد 
العون إلخوانهم، وأخرى ساخطة ومنددة إزاء الصمت 

العربي والدولي لما يحدث  ألبناء المخيم المحاصر.
وقد شــهدت مباراة الجمعية اإلسالمية وشباب رفح 
فــي دوري غزة الممتــاز ومن قلب ملعــب اليرموك 
الفتة كبيرة ألنصار فريق الجمعية االسالمية كتبت 

عليها “قلوبنا معاكم ولن ننساكم”.
كما نظمت مؤسسة أمواج الرياضية وقفة تضامنية 
أمام بوابة الصليب األحمر وســط مدينة غزة، دعت 

إليها  كل شرائح المجتمع الفلسطيني.
وأجــرت جمعية قدامى الالعبيــن الرياضيين مباراة 
ودية للقدامــى تضامنا مع أهــل اليرموك وأطلقت 
نداء اســتغاثة إلنقــاذ األطفال والنســاء وتجنيبهم 

أهوال الحرب الدائرة.
وفــي محافظــات الضفــة الغربية رفعــت جماهير  
العديد من األندية الفتات تظهر الدعم والمســاندة 

والتعاطــف مع المخيــم المحاصر وطالبــت التدخل 
الفــوري إلنقاذ األهالــي وإدخال المســاعدات لهم، 
وعنونت بعض الشــعارات في ملعب الحســين بني 
على في مدينة الخليل “صبرا يا يرموك حكام العرب 

خذلوك“.
فيما عبرت جماهيــر نادي بالطة في مدينة نابلس 
عن مساندتها لليرموك برفع  الرايات السود وكتبت 
عليها “ارفعوا الحصار عــن مخيم اليرموك “، وعلى 
ملعب دورا شــاركت جماهير شباب يطا والظاهرية 
بالفتة كبيرة كتب عليها: “يدا بيد دعما إلخواننا في 

مخيم اليرموك”.
وأظهــر مهاجــم فريــق الظاهرية يحيى الســباخي 
تضامنــه مــن داخل الملعــب بعبارة علــى قميصه 

“أغيثوا مخيم اليرموك“.

ُندرك، تمامًا، القيمة الحقيقية والتأثير، 
المهم، الذي تتمتع به الحركة الرياضية، 
بكافة ألوانها ومشــاربها، بيــد أن هذه 
القناعة، تزيد وتتعزز مع مطلع شمس 
كل يــوم جديــد، علــى أن آخــر عنقود 
الشــواهد والدالئل في هــذا االتجاه ال 
يخرج، أبدًا، عن إطار الحملة المسعورة 
الشــواهد والدالئل في هــذا االتجاه ال 
يخرج، أبدًا، عن إطار الحملة المسعورة 
الشــواهد والدالئل في هــذا االتجاه ال 

والمحمومة والمتوقعــة والذئبية، التي 
بــادرت اليهــا الجاليــة اليهوديــة فــي 
تشيلي تجاه فريق الجالية الفلسطينية، 
نــادي “بالســتينو”، الــذي أضــاف الــى 
قميصه، الموشح والمنمق بألوان العلم 
الفلسطيني، خارطة فلسطين، وهاتان 
الخطوتــان، وغيرهما كثيــر، ُتفصحان 
الفلسطيني، خارطة فلسطين، وهاتان 
الخطوتــان، وغيرهما كثيــر، ُتفصحان 
الفلسطيني، خارطة فلسطين، وهاتان 

عن مظاهر االلتصاق بالوطن، وتؤشران 
بوضــوح الــى حجــم الوفــاء واالنتماء 
الــذي  والســرمدي،  االبــدي  والعشــق 
يسكن دواخل الفلسطينيين المبثوثين 
فــي كافة ارجــاء المعمــورة، وهــذا ما 
دفــع الجالية اليهودية لتقديم شــكوى 
التحاد الكرة التشــيلي، ومن أسف فقد 
تم األخذ بالشكوى، وتم تغريم النادي 

الفلسطيني بـ 1300 دوالر. 
فلســطينيو التشــيلي البالــغ عددهم 
مــا يناهز نصــف مليون نســمة وجدوا 
ضالتهــم المنشــودة فــي بنــاء جســر 
يربطهــم بالوطــن فــكان أن هداهــم 
الــى  والســليم،  الصحــي  تفكيرهــم، 
تشييد نادي “بالســتينو”، الذي تأسس 
مطالع عشرينيات القرن اآلفل، وأصبح 
هــذا النادي لســان حــال ابنــاء الجالية 
الفلســطينية، ينطق باســمها، رياضيًا 
هــذا النادي لســان حــال ابنــاء الجالية 
الفلســطينية، ينطق باســمها، رياضيًا 
هــذا النادي لســان حــال ابنــاء الجالية 

وسياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، وما إختيار 
الــوان العلم الفلســطيني إال خير دليل 
يؤكد على القيمة الحقيقية، التي يتمتع 

بها النادي.
وألن فلســطين وقضيتهــا، كانــت وما 
زالت وســتبقى، ُتشكل الشغل الشاغل 
للنــادي وللقائميــن عليه فقــد ضاقت 
الجالية اليهودية ذرعًا بالنادي، فحاربته 
للنــادي وللقائميــن عليه فقــد ضاقت 
الجالية اليهودية ذرعًا بالنادي، فحاربته 
للنــادي وللقائميــن عليه فقــد ضاقت 

بال هوادة، وبشــتى الوســائل والطرق، 
وقد جّن جنون أفراد هذه الجالية، وهي 
تشــاهد كيــف أن النــادي، ومــن خلفه 
أفراد الجالية الفلســطينية، مجتمعين، 
ولقضاياهــا  لفلســطين  ينتصــرون 
العادلــة، وكيــف أنــه اصبح احــد أبرز 
الرمــوز الفلســطينية، نظــرًا لموقعه، 
العادلــة، وكيــف أنــه اصبح احــد أبرز 
الرمــوز الفلســطينية، نظــرًا لموقعه، 
العادلــة، وكيــف أنــه اصبح احــد أبرز 

المهم والريادي، على الســاحة الكروية 
التشــيلية، من خالل حيازته البطوالت، 
وتموقعــه فــي مراكــز متقدمــة على 

ساللم الترتيب.
علينا ان نستنسخ من فريق “بالستينو” 
فرقًا فلســطينية في كافــة التجمعات 
علينا ان نستنسخ من فريق “بالستينو” 
فرقًا فلســطينية في كافــة التجمعات 
علينا ان نستنسخ من فريق “بالستينو” 

الــوزن  ذات  خصوصــًا  الفلســطينية، 
فرقًا فلســطينية في كافــة التجمعات 
الــوزن  ذات  خصوصــًا  الفلســطينية، 
فرقًا فلســطينية في كافــة التجمعات 

والثقــل، وال ضيــر مــن دعمهــا، ماديًا 
ومعنويًا، والتواصل معها ميدانيًا، وحبذا 
لو يتم الترتيب لفريق “بالســتينو” كي 
يلعب مع أرفع الفرق العربية والعالمية، 
األشــقاء  ُيــدرك  كــي  وشــأنًا،  قيمــة 
يلعب مع أرفع الفرق العربية والعالمية، 
األشــقاء  ُيــدرك  كــي  وشــأنًا،  قيمــة 
يلعب مع أرفع الفرق العربية والعالمية، 

واألصدقــاء كيــف أن أبنــاء فلســطين 
مسكونين بحب وطنهم ورموزهم حتى 
وإن كانــوا في أقاصــي األرض، ثم إننا 
من خالل هذه اللقاءات بمقدورنا إيصال 
العديــد مــن الرســائل ذات العناويــن 

والمضامين المختلفة.
newsaqa@hotmail.com

هجمة متوقعة 
ومسعورة أيضا
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الــدور”��” مــن  انتهــت مباريــات 
لهــذا  غــزة  كأس  بطولــة 
” مــن 
لهــذا  غــزة  كأس  بطولــة 
” مــن  الــدور” انتهــت مباريــات 
لهــذا  غــزة  كأس  بطولــة 

الــدور” انتهــت مباريــات 

الموسم دون مفاجآت، حيث 
فرضــت النتائــج المنطقيــة 
الموسم دون مفاجآت، حيث 
فرضــت النتائــج المنطقيــة 
الموسم دون مفاجآت، حيث 

نفســها على أغلب المباريات 
فرضــت النتائــج المنطقيــة 
نفســها على أغلب المباريات 
فرضــت النتائــج المنطقيــة 

كما هو متوقــع، ولكنها كادت 
أن تتحقق في بعض المباريات، 
كما هو متوقــع، ولكنها كادت 
أن تتحقق في بعض المباريات، 
كما هو متوقــع، ولكنها كادت 

إذا تأهــل بعض الكبار بســهولة 
أن تتحقق في بعض المباريات، 
إذا تأهــل بعض الكبار بســهولة 
أن تتحقق في بعض المباريات، 

واآلخــرون بصعوبــة مــن نقطــة 
إذا تأهــل بعض الكبار بســهولة 
واآلخــرون بصعوبــة مــن نقطــة 
إذا تأهــل بعض الكبار بســهولة 

الجزاء. 
وقفــزت فرق” شــباب رفح وشــباب 
خــان يونــس والقادســية وخدمــات 
رفح وخدمات الشــاطئ وخدمات الدير 
وغــزة الرياضــي والهالل” إلى الــدور”16” 
من الكأس، كما تأهلــت فرق “إتحاد خان 
وغــزة الرياضــي والهالل” إلى الــدور”16” 
من الكأس، كما تأهلــت فرق “إتحاد خان 
وغــزة الرياضــي والهالل” إلى الــدور”16” 

يونــس والجمعيــة اإلســالمية والمجمع 
اإلسالمي والشــجاعية وأهلي غزة والعودة 
يونــس والجمعيــة اإلســالمية والمجمع 
اإلسالمي والشــجاعية وأهلي غزة والعودة 
يونــس والجمعيــة اإلســالمية والمجمع 

وشــباب جباليــا وخدمــات النصيــرات” إلى 
اإلسالمي والشــجاعية وأهلي غزة والعودة 
وشــباب جباليــا وخدمــات النصيــرات” إلى 
اإلسالمي والشــجاعية وأهلي غزة والعودة 

الدور القادم. 
وشــباب جباليــا وخدمــات النصيــرات” إلى 

الدور القادم. 
وشــباب جباليــا وخدمــات النصيــرات” إلى 

عبور بسهولة
اجتازت فرق شــباب رفح وخدمات رفح والقادســية الدور”32” 
بســهولة تامــة بعدما حققــت الفوز بشــكل مريح علــى باقي 

منافسيها. 
تأهل شــباب رفح جاء على حساب الزوايدة بسباعية مقابل هدف، 
في أعلى نتيجة شهدتها البطولة، ولكن الفريق سيكون على موعد 
فــي الدور”16” مع شــباب خان يونــس الذي تأهــل بصعوبة على 

حساب شباب المغازي بنتيجة (2/3).
أما جاره الخدمات فحقق هو اآلخر فوزا مريحا بخماسية بيضاء في 
شــباب اتحاد جباليا الذي لم يستطع الوقوف أمام المد الهجومي 
لألخضــر الرفحي الذي ســيواجه جــاره القادســية الذي تأهل 

برباعية في مرمى اليرموك. 

تأهل بصعوبة
وســار خدمات الشــاطئ على خطى المتأهليــن، إذ خطف 
الفريق بطاقة التأهل من فريق الشافعي بثالثية بيضاء، 
ليواجه بعدهــا خدمات دير البلح في مباراة متوســطة 

يسعى البحرية للتقدم من خاللها للدور”8”.
وعلــى الجهة المقابلــة اجتــاز فريقا غــزة الرياضي 
والهالل منافســيهما التفاح وخدمات المغازي بشــق 
األنفس، ليتقابال وجها لوجه في الدور”16”، فالعميد 
مر بصعوبة عبر حاجز التفاح بهدفين لهدف، بينما 
منح هدف الهالل الوحيد الفريق بطاقة التأهل. 

نقطة الجزاء
تأهل الجمعية اإلســالمية وإتحاد خان يونس 
من نقطة الجزاء، بعدمــا خاضا “90” دقيقة 
شاقة أمام بسالة وقوة خدمات خان يونس 
وخدمــات جباليا علــى التوالــي، ليضرب 
الفريقــان موعدا مع قمــة كروية كبيرة 
ونهائــي مبكــر فيما بينهما فــي الدور 

القادم.

فالجمعيــة اإلســالمية كاد أن يقــع في فخ خدمــات خان 
يونس في المباراة التي انتهت بالتعادل الســلبي واتجهت 
لضربــات الترجيح التي ابتســمت للجمعية صاحب اللقب، 
وتشابه الحال في مباراة اإلتحاد وخدمات جباليا، اذ فرض 
المنطق نفســه في هذه المباراة بعدما انتــزع البرتقالي 

بطاقة التأهل من نقطة الجزاء.
وخطف شباب جباليا بطاقة التأهل ايضا بركالت الترجيح 
التي كادت أن تقصيه أمام التعاون، ويقابل شــباب جباليا 
في الدور القــادم فريق خدمات النصيرات الفائز بصعوبة 

على المشتل بهدف وحيد. 

فرصة للتعويض
ويبحث الشــجاعية وأهلي غزة لتعويض إخفاقات الدوري 
بالذهاب بعيدا ببطولة الكاس نظرا للمواجهات التي تعتبر 
أقل قوة من غيرها في الدور القادم، إذا تأهل الشــجاعية 
على حســاب األقصى بنتيجة إدارية (0/3) بعد انســحاب 
األخيــر، حيث يواجــه األخضر الشــجاعى فريــق المجمع 
اإلســالمي الذي تأهل على حســاب جمعية الصالح بهدف 

وحيد. 
ويتشابه الحال تماما في فريق أهلي غزة الذي اجتاز عقبة 
أهلي النصيرات بثالثية مقابل هدفين، إذ يعتبر هذا الفوز 
األول للفريق في هذا الموسم، حيث يطمع األهلي للذهاب 
بعيدا في البطولة عندما يواجه العودة في الجولة القادمة. 
وتعتبر الطريــق متاحة للفريق من أجل التقدم وتعويض 

إخفاقات الدوري. 

الرياضية- مصطفى جبر           عدسة - أشرف نصر

“16” مباراة : أقيمت في هذه الجولة “16” مباراة، 
انتهت منها “11” بالفوز في الوقت األصلي، و”5” 
بضربــات الترجيح، ومباراة واحــدة بنتيجة إدارية 
(0/3)، لفريق الشــجاعية على حســاب المنسحب 

فريق األقصى.
“34” هدفا: اهتزت الشباك 34 مرة.

أعلى نتيجة: شــهدت مباراة شباب رفح والزوايدة 
أكبر نتيجة في الــدور”32” بل في بطولة الكأس 
منذ انطالقها، حيث انتهت المباراة بنتيجة (1/7).

أقل نتيجة: مباريات خدمات خان يونس والجمعية 
اإلســالمية (0-0) “ضربــات ترجيــح، إتحاد خان 
يونس وخدمــات جباليا (0-0) “ضربــات ترجيح، 
شــباب جباليــا والتعــاون(0-0) ضربــات ترجيح، شــباب جباليــا والتعــاون(0-0) ضربــات ترجيح، شــباب جباليــا والتعــاون(0-0) ضربــات ترجيح، 
العودة وبيت الهيا(0-0)، خدمات البريج وخدمات العودة وبيت الهيا(0-0)، خدمات البريج وخدمات العودة وبيت الهيا(0-0)، خدمات البريج وخدمات 

(0-0).ديــر البلــح ديــر البلــح ديــر البلــح 
بــــر  بــــر ســو بــــر ســو مهاجــم ســو ســجل  هاتريــك: 

شباب رفح مهيب أبو حيش 
أول ســوبر هاتريــك فــي 
الكأس في شباك الزوايدة 

بمعدل “4” أهداف .
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بهــدووء

أمجد الضابوس 
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وصف بعض زمالئنا اإلعالميين، فريق 
اتحاد خانيونــس بالطواحين، وخدمات 
الصفــراء،  بالغواصــات  النصيــرات 
وشــباب خانيونس بالنشــامى، إضافة 
إلى تســميات لفرق أخــرى. وغني عن 
التعريــف، أن الطواحين لقب المنتخب 
الهولنــدي، والغواصــات لقــب فياريال 
اإلســباني، والنشــامى لقــب المنتخب 
األردني، والسؤال: إلى أي مدى المست 

هذه األلقاب الموصوفين بها؟
وقبل اإلجابة، نشــير إلى أن منح ألقاب 
خاصة وإلصاقها بآخرين، مسألة شائعة 
فــي الوســط الرياضي العالمــي، وتم 
مــع فرق والعبين.. وإليكــم أمثلة: في 
أوروبــا، يوصف منتخــب البرتغال بأنه 
“برازيــل أوروبا”، وفي مصــر، يوصف 
اإلســماعيلي بأنــه” برازيــل مصــر”، 
وُأطلق لقب “مارادونا النيل” على نجم 
اإلســماعيلي بأنــه” برازيــل مصــر”، 
وُأطلق لقب “مارادونا النيل” على نجم 
اإلســماعيلي بأنــه” برازيــل مصــر”، 

مصر الســابق ووزير الرياضــة الحالي 
طاهر أبــو زيد، وُلقــب جورجي حاجي 
مصر الســابق ووزير الرياضــة الحالي 
طاهر أبــو زيد، وُلقــب جورجي حاجي 
مصر الســابق ووزير الرياضــة الحالي 

قائــد منتخب رومانيا في التســعينيات 
ُوصــف  كمــا  البلقــان”،  ب”مارادونــا 
أسطورة الكرة السعودية ماجد عبد اهللا 

بلقب بيليه الصحراء.
من مقتضيات المقارنــة، أن أي عملية 
تشــبيه، تســتلزم وجود وجه شبه بين 
الُمشــبَّه والُمَشــبَّه بــه، ووجه الشــبه 
تشــبيه، تســتلزم وجود وجه شبه بين 
الُمشــبَّه والُمَشــبَّه بــه، ووجه الشــبه 
تشــبيه، تســتلزم وجود وجه شبه بين 

بيــن فريقيــن أو العَبيــن، يكمــن في 
األداء، وليس لتشــابه األزيــاء أي صلة 
بإطــالق األوصاف. فمنتخــب البرتغال 
يحمل جينات السامبا، لذلك ُأطق عليه 
بإطــالق األوصاف. فمنتخــب البرتغال 
يحمل جينات السامبا، لذلك ُأطق عليه 
بإطــالق األوصاف. فمنتخــب البرتغال 

“برازيــل أوروبــا” وهو الــذي ال يرتدي 
القميــص األصفر الذي يرتديه منتخب 

البرازيل.
ودعونا نتســاءل، لو جاز إطالق األلقاب 
بناًء على تشابه األلوان، هل يقبل أحد 
وصــف األهلــي بالشــياطين الحمر، أو 
شباب جباليا ببرازيل غزة، وهل يجوز أن 
نصف فريقًا يلبس األبيض بالماكينات، 
وَمن يحدد لنا فرقًا َنصُفها باألســود أو 
النســور أو الماتــادور أو الديوك، وهل 
ذلك مطلوب أصًال؟ وهــل يتقبل أحد، 
أن َنصف العبًا صاحب تســديدات قوية 
بأنه رونالدو غزة، أو أن نصف أي العب 

أعسر بأنه ميسي غزة؟؟
ونعــود إلى اإلجابة عن الســؤال األول، 
بسؤال: هل يوجد وجه شبه بين اتحاد 
خانيونس ومنتخب هولندا الذي اشتهر 
بالطواحين لكثرة انتشــارها في البلد، 
وألن هولنــدا تطحن منافســيها طحنًا 
بالطواحين لكثرة انتشــارها في البلد، 
وألن هولنــدا تطحن منافســيها طحنًا 
بالطواحين لكثرة انتشــارها في البلد، 

على المســتطيل األخضر؟ الحقيقة أنه 
ال توجد طاحونة واحدة في خانيونس، 
كما أن اتحادها، وهو فريق يستحق كل 
احترام وتقدير، ليس من أسلوبه طحن 

منافسيه؟!
إن األوصاف ال ُتطلق اعتباطًا، وإنما هي 
تعبير عن بيئة وحضــارة وثقافة ُتميز 
إن األوصاف ال ُتطلق اعتباطًا، وإنما هي 
تعبير عن بيئة وحضــارة وثقافة ُتميز 
إن األوصاف ال ُتطلق اعتباطًا، وإنما هي 

مجتمع المنتخب أو الفريق، ولخانيونس 
تاريخ مشهود وثقافة عريقة، يمكن من 
خاللها اســتنباط ألقاب لفــرق المدينة 
الباســلة، ُأســوة بفرقنــا المحلية التي 
خاللها اســتنباط ألقاب لفــرق المدينة 
الباســلة، ُأســوة بفرقنــا المحلية التي 
خاللها اســتنباط ألقاب لفــرق المدينة 

تطالها هــذه الميزة، ويســمو بفضلها 
خدمات الشاطئ بلقب “البحرية”، وغزة 

الرياضي بلقب “العميد”.
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الرياضية- تقديم مصطفى جبر

تعود عجلة دوري الدرجــة الممتازة للدوران من جديد 

بعد توقف لمدة أسبوع بسبب مباريات الدور “32” من 

كأس غزة، حيث تنتظر الجماهير الغزية بشــغف كبير 

انطالق الجولة “15” التي ستحمل في جعبتها الكثير.

اختالف األهداف

تفتتــح مباريــات الجولــة “15” بمباراة قوية ســتجمع 

بين الجمعية اإلســالمية وإتحاد الشجاعية، فالفريقان 

يدخالن المباراة وعينهما علــى النقاط الثالث بالرغم 

من اختالف األهداف بينهما.

الجمعية اإلسالمية صاحب المركز الثاني بـ”23” نقطة 

يســعى للضغط أكثر على الصدارة، ويتربص الفريق 

بتعثر اإلتحاد من أجل تقليص فارق النقاط الخمســة، 

وســيعتمد الجمعيــة علــى قوتــه الدفاعيــة في هذه 
المباراة. 

ويبحث الشجاعية على نقاط ثالث من أجل الخروج من 

المركز التاســع الذي هو فيــه برصيد “16” نقطة، من 

أجل التقدم وإنهاء البطولة بمركز يليق بالفريق. 

أغلى النقاط

وعلى ملعب رفح البلدي يســتقبل خدمات رفح فريق 

إتحاد خان يونس في قمة كروية ستكون حاسمة لكال 

الفريقين، ولعل هــذه المباراة ســتعني الكثير للفائز 

منهمــا، ففوز اإلتحاد يعني االقتــراب أكثر من اللقب، 

كما يشــكل فوز الخدمات بعثرة ألوراق اإلتحاد وبداية 

عمر جديد للخدمات في المنافسة.

ويدخل الخدمات ســادس الترتيــب بـ “20” نقطة هذه 

المبــاراة بمعنويات عالية بعد الفوز فــي الجولة “14” 

على الشــجاعية واكتســاحه شــباب جباليا بخماســية 

فــي الكأس مع المــدرب الجديد ناهض األشــقر الذي 

سيحاول خطف الفوز. 

األمل األخير

وتتشــابه أهداف شــباب خان يونس مــع خدمات رفح 

عندما يحــل ضيفًا على أهلي غزة، فــي مباراة تعتبر 

مصيرية للنشامى ألنها ستحدد إذا ما سينافس الفريق 
أم ال.

ويسعى النشامى لزيادة أوجاع أهلي غزة الذي وضعته 

أرقامه كأبرز المرشــحين للهبــوط، حيث يدخل زمالء 

محمــد بركات المباراة بمعنويــات عالية وعينهم على 

النقاط الثالث وال شيء غيرها.

خامس الترتيــب بـ”20” نقطة يواجــه صاحب المركز 

األخير بـ “4” نقاط، اذ يعيش األهلي ظروفًا صعبة منذ 
بداية الدوري.

فرصة خطرة 

ويخشــى شــباب رفــح مفاجآت شــباب جباليــا عندما 

يســتقبله على أرضه، اذ يطمــح الزعيم رابع الترتيب 

بـــ”21” نقطــة للتعويض والعودة لســكة االنتصارات 

التي ابتعدت عن الفريق في اآلونة األخيرة، حيث يعول 

األزرق على عامــل األرض والجمهور وجاهزية العبيه 

العاليــة  المعنويــة  والــروح 

التــي اكتســبها الفريق بعد 

السباعية في مرمي الزوايدة 

في بطولة الكأس. 

على الجهة المقابلة سيسعى 

شــباب جباليا بقيادة مدربه عماد هاشــم للخروج من 

عنق الزجاجة بعدما رفــع رصيده في الجولة الماضية 

إلى النقطة “13” بفارق نقطة واحدة عن الهالل.

مهمة شاقة

ويستدرج خدمات النصيرات الضيف الثقيل على أرضه 

غزة الرياضي، فــي مباراة يبحــث الفريقان من خالل 

نقاطها العودة إلى سكة االنتصارات.

ويدخل خدمات النصيرات هذه المباراة متسلحا بعامل 

األرض والجمهــور ورصيد “19” من النقاط في المركز 

الســابع، حيث يتطلــع الفريق للدخول إلــى المنطقة 

الدافئة والتعادل له سيكون مرضيا في حال فشل في 

تحقيق الفــوز. اما غزة الرياضي صاحب المركز الثالث 

بـ”21” نقطة فيطمع بالنقاط الثالث للمباراة من أجل 

العودة إلى الوصافة في حال تعثر الجمعية اإلسالمية، 

كما يطمح الفريق بقيــادة مدربه رأفت خليفة للعودة 

إلى سكة االنتصارات.

 مواجهة متكافئة

ويختتم خدمات الشاطئ والهالل مباريات الجولة “15” 

بلقاء على ملعب اليرموك بغزة، حيث تميل األفضلية 

النسبية للشاطئ الذي يعانى من سوء النتائج والتراجع 

على ســلم الترتيب بعدما قــدم أداء مميزا في مرحلة 

الذهاب ولكنه تراجع في اإلياب. 

فخدمات الشــاطئ ثامن الترتيب ســيحاول الفوز في 

هذه المباراة من أجل التقدم على سلم الترتيب بعدما 

فقــد األمل في المنافســة على اللقــب، وعلى الجانب 

اآلخر سيتجنب الهالل أي نتيجة تضعه في موقف حرج 

على سلم الترتيب.
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الــدور”��” مــن  انتهــت مباريــات 
لهــذا  غــزة  كأس  بطولــة 
” مــن 
لهــذا  غــزة  كأس  بطولــة 
” مــن  الــدور” انتهــت مباريــات 
لهــذا  غــزة  كأس  بطولــة 

الــدور” انتهــت مباريــات 

الموسم دون مفاجآت، حيث 
فرضــت النتائــج المنطقيــة 
الموسم دون مفاجآت، حيث 
فرضــت النتائــج المنطقيــة 
الموسم دون مفاجآت، حيث 

نفســها على أغلب المباريات 
فرضــت النتائــج المنطقيــة 
نفســها على أغلب المباريات 
فرضــت النتائــج المنطقيــة 

كما هو متوقــع، ولكنها كادت 
أن تتحقق في بعض المباريات، 
كما هو متوقــع، ولكنها كادت 
أن تتحقق في بعض المباريات، 
كما هو متوقــع، ولكنها كادت 

إذا تأهــل بعض الكبار بســهولة 
أن تتحقق في بعض المباريات، 
إذا تأهــل بعض الكبار بســهولة 
أن تتحقق في بعض المباريات، 

واآلخــرون بصعوبــة مــن نقطــة 
إذا تأهــل بعض الكبار بســهولة 
واآلخــرون بصعوبــة مــن نقطــة 
إذا تأهــل بعض الكبار بســهولة 

الجزاء. 
وقفــزت فرق” شــباب رفح وشــباب 
خــان يونــس والقادســية وخدمــات 
رفح وخدمات الشــاطئ وخدمات الدير 
وغــزة الرياضــي والهالل” إلى الــدور”16” 
من الكأس، كما تأهلــت فرق “إتحاد خان 
وغــزة الرياضــي والهالل” إلى الــدور”16” 
من الكأس، كما تأهلــت فرق “إتحاد خان 
وغــزة الرياضــي والهالل” إلى الــدور”16” 

يونــس والجمعيــة اإلســالمية والمجمع 
اإلسالمي والشــجاعية وأهلي غزة والعودة 
يونــس والجمعيــة اإلســالمية والمجمع 
اإلسالمي والشــجاعية وأهلي غزة والعودة 
يونــس والجمعيــة اإلســالمية والمجمع 

وشــباب جباليــا وخدمــات النصيــرات” إلى 
اإلسالمي والشــجاعية وأهلي غزة والعودة 
وشــباب جباليــا وخدمــات النصيــرات” إلى 
اإلسالمي والشــجاعية وأهلي غزة والعودة 

الدور القادم. 
وشــباب جباليــا وخدمــات النصيــرات” إلى 

الدور القادم. 
وشــباب جباليــا وخدمــات النصيــرات” إلى 

عبور بسهولة
اجتازت فرق شــباب رفح وخدمات رفح والقادســية الدور”32” 
بســهولة تامــة بعدما حققــت الفوز بشــكل مريح علــى باقي 

منافسيها. 
تأهل شــباب رفح جاء على حساب الزوايدة بسباعية مقابل هدف، 
في أعلى نتيجة شهدتها البطولة، ولكن الفريق سيكون على موعد 
فــي الدور”16” مع شــباب خان يونــس الذي تأهــل بصعوبة على 

حساب شباب المغازي بنتيجة (2/3).
أما جاره الخدمات فحقق هو اآلخر فوزا مريحا بخماسية بيضاء في 
شــباب اتحاد جباليا الذي لم يستطع الوقوف أمام المد الهجومي 
لألخضــر الرفحي الذي ســيواجه جــاره القادســية الذي تأهل 

برباعية في مرمى اليرموك. 

تأهل بصعوبة
وســار خدمات الشــاطئ على خطى المتأهليــن، إذ خطف 
الفريق بطاقة التأهل من فريق الشافعي بثالثية بيضاء، 
ليواجه بعدهــا خدمات دير البلح في مباراة متوســطة 

يسعى البحرية للتقدم من خاللها للدور”8”.
وعلــى الجهة المقابلــة اجتــاز فريقا غــزة الرياضي 
والهالل منافســيهما التفاح وخدمات المغازي بشــق 
األنفس، ليتقابال وجها لوجه في الدور”16”، فالعميد 
مر بصعوبة عبر حاجز التفاح بهدفين لهدف، بينما 
منح هدف الهالل الوحيد الفريق بطاقة التأهل. 

نقطة الجزاء
تأهل الجمعية اإلســالمية وإتحاد خان يونس 
من نقطة الجزاء، بعدمــا خاضا “90” دقيقة 
شاقة أمام بسالة وقوة خدمات خان يونس 
وخدمــات جباليا علــى التوالــي، ليضرب 
الفريقــان موعدا مع قمــة كروية كبيرة 
ونهائــي مبكــر فيما بينهما فــي الدور 

القادم.

فالجمعيــة اإلســالمية كاد أن يقــع في فخ خدمــات خان 
يونس في المباراة التي انتهت بالتعادل الســلبي واتجهت 
لضربــات الترجيح التي ابتســمت للجمعية صاحب اللقب، 
وتشابه الحال في مباراة اإلتحاد وخدمات جباليا، اذ فرض 
المنطق نفســه في هذه المباراة بعدما انتــزع البرتقالي 

بطاقة التأهل من نقطة الجزاء.
وخطف شباب جباليا بطاقة التأهل ايضا بركالت الترجيح 
التي كادت أن تقصيه أمام التعاون، ويقابل شــباب جباليا 
في الدور القــادم فريق خدمات النصيرات الفائز بصعوبة 

على المشتل بهدف وحيد. 

فرصة للتعويض
ويبحث الشــجاعية وأهلي غزة لتعويض إخفاقات الدوري 
بالذهاب بعيدا ببطولة الكاس نظرا للمواجهات التي تعتبر 
أقل قوة من غيرها في الدور القادم، إذا تأهل الشــجاعية 
على حســاب األقصى بنتيجة إدارية (0/3) بعد انســحاب 
األخيــر، حيث يواجــه األخضر الشــجاعى فريــق المجمع 
اإلســالمي الذي تأهل على حســاب جمعية الصالح بهدف 

وحيد. 
ويتشابه الحال تماما في فريق أهلي غزة الذي اجتاز عقبة 
أهلي النصيرات بثالثية مقابل هدفين، إذ يعتبر هذا الفوز 
األول للفريق في هذا الموسم، حيث يطمع األهلي للذهاب 
بعيدا في البطولة عندما يواجه العودة في الجولة القادمة. 
وتعتبر الطريــق متاحة للفريق من أجل التقدم وتعويض 

إخفاقات الدوري. 

الرياضية- مصطفى جبر           عدسة - أشرف نصر

“16” مباراة : أقيمت في هذه الجولة “16” مباراة، 
انتهت منها “11” بالفوز في الوقت األصلي، و”5” 
بضربــات الترجيح، ومباراة واحــدة بنتيجة إدارية 
(0/3)، لفريق الشــجاعية على حســاب المنسحب 

فريق األقصى.
“34” هدفا: اهتزت الشباك 34 مرة.

أعلى نتيجة: شــهدت مباراة شباب رفح والزوايدة 
أكبر نتيجة في الــدور”32” بل في بطولة الكأس 
منذ انطالقها، حيث انتهت المباراة بنتيجة (1/7).

أقل نتيجة: مباريات خدمات خان يونس والجمعية 
اإلســالمية (0-0) “ضربــات ترجيــح، إتحاد خان 
يونس وخدمــات جباليا (0-0) “ضربــات ترجيح، 
شــباب جباليــا والتعــاون(0-0) ضربــات ترجيح، شــباب جباليــا والتعــاون(0-0) ضربــات ترجيح، شــباب جباليــا والتعــاون(0-0) ضربــات ترجيح، 
العودة وبيت الهيا(0-0)، خدمات البريج وخدمات العودة وبيت الهيا(0-0)، خدمات البريج وخدمات العودة وبيت الهيا(0-0)، خدمات البريج وخدمات 

(0-0).ديــر البلــح ديــر البلــح ديــر البلــح 
بــــر  بــــر ســو بــــر ســو مهاجــم ســو ســجل  هاتريــك: 

شباب رفح مهيب أبو حيش 
أول ســوبر هاتريــك فــي 
الكأس في شباك الزوايدة 

بمعدل “4” أهداف .
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أمجد الضابوس 
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وصف بعض زمالئنا اإلعالميين، فريق 
اتحاد خانيونــس بالطواحين، وخدمات 
الصفــراء،  بالغواصــات  النصيــرات 
وشــباب خانيونس بالنشــامى، إضافة 
إلى تســميات لفرق أخــرى. وغني عن 
التعريــف، أن الطواحين لقب المنتخب 
الهولنــدي، والغواصــات لقــب فياريال 
اإلســباني، والنشــامى لقــب المنتخب 
األردني، والسؤال: إلى أي مدى المست 

هذه األلقاب الموصوفين بها؟
وقبل اإلجابة، نشــير إلى أن منح ألقاب 
خاصة وإلصاقها بآخرين، مسألة شائعة 
فــي الوســط الرياضي العالمــي، وتم 
مــع فرق والعبين.. وإليكــم أمثلة: في 
أوروبــا، يوصف منتخــب البرتغال بأنه 
“برازيــل أوروبا”، وفي مصــر، يوصف 
اإلســماعيلي بأنــه” برازيــل مصــر”، 
وُأطلق لقب “مارادونا النيل” على نجم 
اإلســماعيلي بأنــه” برازيــل مصــر”، 
وُأطلق لقب “مارادونا النيل” على نجم 
اإلســماعيلي بأنــه” برازيــل مصــر”، 

مصر الســابق ووزير الرياضــة الحالي 
طاهر أبــو زيد، وُلقــب جورجي حاجي 
مصر الســابق ووزير الرياضــة الحالي 
طاهر أبــو زيد، وُلقــب جورجي حاجي 
مصر الســابق ووزير الرياضــة الحالي 

قائــد منتخب رومانيا في التســعينيات 
ُوصــف  كمــا  البلقــان”،  ب”مارادونــا 
أسطورة الكرة السعودية ماجد عبد اهللا 

بلقب بيليه الصحراء.
من مقتضيات المقارنــة، أن أي عملية 
تشــبيه، تســتلزم وجود وجه شبه بين 
الُمشــبَّه والُمَشــبَّه بــه، ووجه الشــبه 
تشــبيه، تســتلزم وجود وجه شبه بين 
الُمشــبَّه والُمَشــبَّه بــه، ووجه الشــبه 
تشــبيه، تســتلزم وجود وجه شبه بين 

بيــن فريقيــن أو العَبيــن، يكمــن في 
األداء، وليس لتشــابه األزيــاء أي صلة 
بإطــالق األوصاف. فمنتخــب البرتغال 
يحمل جينات السامبا، لذلك ُأطق عليه 
بإطــالق األوصاف. فمنتخــب البرتغال 
يحمل جينات السامبا، لذلك ُأطق عليه 
بإطــالق األوصاف. فمنتخــب البرتغال 

“برازيــل أوروبــا” وهو الــذي ال يرتدي 
القميــص األصفر الذي يرتديه منتخب 

البرازيل.
ودعونا نتســاءل، لو جاز إطالق األلقاب 
بناًء على تشابه األلوان، هل يقبل أحد 
وصــف األهلــي بالشــياطين الحمر، أو 
شباب جباليا ببرازيل غزة، وهل يجوز أن 
نصف فريقًا يلبس األبيض بالماكينات، 
وَمن يحدد لنا فرقًا َنصُفها باألســود أو 
النســور أو الماتــادور أو الديوك، وهل 
ذلك مطلوب أصًال؟ وهــل يتقبل أحد، 
أن َنصف العبًا صاحب تســديدات قوية 
بأنه رونالدو غزة، أو أن نصف أي العب 

أعسر بأنه ميسي غزة؟؟
ونعــود إلى اإلجابة عن الســؤال األول، 
بسؤال: هل يوجد وجه شبه بين اتحاد 
خانيونس ومنتخب هولندا الذي اشتهر 
بالطواحين لكثرة انتشــارها في البلد، 
وألن هولنــدا تطحن منافســيها طحنًا 
بالطواحين لكثرة انتشــارها في البلد، 
وألن هولنــدا تطحن منافســيها طحنًا 
بالطواحين لكثرة انتشــارها في البلد، 

على المســتطيل األخضر؟ الحقيقة أنه 
ال توجد طاحونة واحدة في خانيونس، 
كما أن اتحادها، وهو فريق يستحق كل 
احترام وتقدير، ليس من أسلوبه طحن 

منافسيه؟!
إن األوصاف ال ُتطلق اعتباطًا، وإنما هي 
تعبير عن بيئة وحضــارة وثقافة ُتميز 
إن األوصاف ال ُتطلق اعتباطًا، وإنما هي 
تعبير عن بيئة وحضــارة وثقافة ُتميز 
إن األوصاف ال ُتطلق اعتباطًا، وإنما هي 

مجتمع المنتخب أو الفريق، ولخانيونس 
تاريخ مشهود وثقافة عريقة، يمكن من 
خاللها اســتنباط ألقاب لفــرق المدينة 
الباســلة، ُأســوة بفرقنــا المحلية التي 
خاللها اســتنباط ألقاب لفــرق المدينة 
الباســلة، ُأســوة بفرقنــا المحلية التي 
خاللها اســتنباط ألقاب لفــرق المدينة 

تطالها هــذه الميزة، ويســمو بفضلها 
خدمات الشاطئ بلقب “البحرية”، وغزة 

الرياضي بلقب “العميد”.
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الرياضية- تقديم مصطفى جبر

تعود عجلة دوري الدرجــة الممتازة للدوران من جديد 

بعد توقف لمدة أسبوع بسبب مباريات الدور “32” من 

كأس غزة، حيث تنتظر الجماهير الغزية بشــغف كبير 

انطالق الجولة “15” التي ستحمل في جعبتها الكثير.

اختالف األهداف

تفتتــح مباريــات الجولــة “15” بمباراة قوية ســتجمع 

بين الجمعية اإلســالمية وإتحاد الشجاعية، فالفريقان 

يدخالن المباراة وعينهما علــى النقاط الثالث بالرغم 

من اختالف األهداف بينهما.

الجمعية اإلسالمية صاحب المركز الثاني بـ”23” نقطة 

يســعى للضغط أكثر على الصدارة، ويتربص الفريق 

بتعثر اإلتحاد من أجل تقليص فارق النقاط الخمســة، 

وســيعتمد الجمعيــة علــى قوتــه الدفاعيــة في هذه 
المباراة. 

ويبحث الشجاعية على نقاط ثالث من أجل الخروج من 

المركز التاســع الذي هو فيــه برصيد “16” نقطة، من 

أجل التقدم وإنهاء البطولة بمركز يليق بالفريق. 

أغلى النقاط

وعلى ملعب رفح البلدي يســتقبل خدمات رفح فريق 

إتحاد خان يونس في قمة كروية ستكون حاسمة لكال 

الفريقين، ولعل هــذه المباراة ســتعني الكثير للفائز 

منهمــا، ففوز اإلتحاد يعني االقتــراب أكثر من اللقب، 

كما يشــكل فوز الخدمات بعثرة ألوراق اإلتحاد وبداية 

عمر جديد للخدمات في المنافسة.

ويدخل الخدمات ســادس الترتيــب بـ “20” نقطة هذه 

المبــاراة بمعنويات عالية بعد الفوز فــي الجولة “14” 

على الشــجاعية واكتســاحه شــباب جباليا بخماســية 

فــي الكأس مع المــدرب الجديد ناهض األشــقر الذي 

سيحاول خطف الفوز. 

األمل األخير

وتتشــابه أهداف شــباب خان يونس مــع خدمات رفح 

عندما يحــل ضيفًا على أهلي غزة، فــي مباراة تعتبر 

مصيرية للنشامى ألنها ستحدد إذا ما سينافس الفريق 
أم ال.

ويسعى النشامى لزيادة أوجاع أهلي غزة الذي وضعته 

أرقامه كأبرز المرشــحين للهبــوط، حيث يدخل زمالء 

محمــد بركات المباراة بمعنويــات عالية وعينهم على 

النقاط الثالث وال شيء غيرها.

خامس الترتيــب بـ”20” نقطة يواجــه صاحب المركز 

األخير بـ “4” نقاط، اذ يعيش األهلي ظروفًا صعبة منذ 
بداية الدوري.

فرصة خطرة 

ويخشــى شــباب رفــح مفاجآت شــباب جباليــا عندما 

يســتقبله على أرضه، اذ يطمــح الزعيم رابع الترتيب 

بـــ”21” نقطــة للتعويض والعودة لســكة االنتصارات 

التي ابتعدت عن الفريق في اآلونة األخيرة، حيث يعول 

األزرق على عامــل األرض والجمهور وجاهزية العبيه 

العاليــة  المعنويــة  والــروح 

التــي اكتســبها الفريق بعد 

السباعية في مرمي الزوايدة 

في بطولة الكأس. 

على الجهة المقابلة سيسعى 

شــباب جباليا بقيادة مدربه عماد هاشــم للخروج من 

عنق الزجاجة بعدما رفــع رصيده في الجولة الماضية 

إلى النقطة “13” بفارق نقطة واحدة عن الهالل.

مهمة شاقة

ويستدرج خدمات النصيرات الضيف الثقيل على أرضه 

غزة الرياضي، فــي مباراة يبحــث الفريقان من خالل 

نقاطها العودة إلى سكة االنتصارات.

ويدخل خدمات النصيرات هذه المباراة متسلحا بعامل 

األرض والجمهــور ورصيد “19” من النقاط في المركز 

الســابع، حيث يتطلــع الفريق للدخول إلــى المنطقة 

الدافئة والتعادل له سيكون مرضيا في حال فشل في 

تحقيق الفــوز. اما غزة الرياضي صاحب المركز الثالث 

بـ”21” نقطة فيطمع بالنقاط الثالث للمباراة من أجل 

العودة إلى الوصافة في حال تعثر الجمعية اإلسالمية، 

كما يطمح الفريق بقيــادة مدربه رأفت خليفة للعودة 

إلى سكة االنتصارات.

 مواجهة متكافئة

ويختتم خدمات الشاطئ والهالل مباريات الجولة “15” 

بلقاء على ملعب اليرموك بغزة، حيث تميل األفضلية 

النسبية للشاطئ الذي يعانى من سوء النتائج والتراجع 

على ســلم الترتيب بعدما قــدم أداء مميزا في مرحلة 

الذهاب ولكنه تراجع في اإلياب. 

فخدمات الشــاطئ ثامن الترتيب ســيحاول الفوز في 

هذه المباراة من أجل التقدم على سلم الترتيب بعدما 

فقــد األمل في المنافســة على اللقــب، وعلى الجانب 

اآلخر سيتجنب الهالل أي نتيجة تضعه في موقف حرج 

على سلم الترتيب.
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تختلف أعمار الالعبين من فريقإلى آخر، وهو شــيء طبيعي ومنطقي في 
عالــم كرة القدم، ولكن المؤشــرات تصب دائما فــي مصلحة الفرق األقل 
عمرا نظرا للفترة التي يقضيها الالعب في صفوف الفريق لالســتفادة من 
خدماته وخاصة “الشــباب”، ولعل األعمــار القليلة لالعبين دائما ما تعطي 
االطمئنــان فــي نفــوس القائمين على هــذه الفرق من أجــل التفوق في 

المستقبل، وهي قاعدة  كروية محلية وعربية ودولية.
“صحيفة الرياضية” رصدت في إحصائية خاصة أعمار العبي دوري الدرجة 
الممتازة، وهم أكثر الالعبين مشــاركة في قائمة فرقهم هذا الموسم، إذ 
بلــغ عددهم (240) العبــا، يمثلون “12” فريقا، بواقــع (20) من كل فئة، 

وهم األكثر مشاركة في قوائم بطولة الدوري.

الرياضية - إعداد مصطفى جبر 
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مستقبل الهالل وجباليا والعميد
وتصدر فريق “غزة الرياضي” اإلحصائية، فالفريق الشــاب يمتلك أقل معدل 
أعمار لالعبين، إذ بلغ متوسط أعمارهم نسبة (22,2)، يليه في المركز الثاني 

الهالل بـ(22,3)، ثم شباب جباليا بـ (22,4).
وكشــفت اإلحصائية  أن أهلــي غزة أكثر فريق يمتلك العبيــن بأعمار كبيرة 
وبمتوســط أعمار بلغ(26,6)، فيما حل الجاران الشــاطئ والجمعية االسالمية 

ثانيا بمتوسط أعمار (25,7).
الكتكوت وشيخ الالعبين 

يعتبــر الالعب محمد أبو عميرة نجم الجمعية اإلســالمية أكبر العبي الدوري، 
ويبلــغ عمره (37)عاما، يليه الحــارس إياد دويمة البالغ مــن العمر(36) عاما، 
وحمادة شــبير (34) عاما، فيما ُسجل الالعب بشار أبو القرايا أصغر العب في 
الــدوري إذ يبلغ عمره (15,5)عاما، يليه بالل شــعت مــن فريق الهالل وأحمد 

عفانة من شباب جباليا بـ(16) عاما.

���

������

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

���������������
������������������



09090909090909 األربعاء 21 ربيع أول  1435هـ   22  يناير  2014  

تقرير

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

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

مستقبل الهالل وجباليا والعميد
وتصدر فريق “غزة الرياضي” اإلحصائية، فالفريق الشــاب يمتلك أقل معدل 
أعمار لالعبين، إذ بلغ متوسط أعمارهم نسبة (22,2)، يليه في المركز الثاني 

الهالل بـ(22,3)، ثم شباب جباليا بـ (22,4).
وكشــفت اإلحصائية  أن أهلــي غزة أكثر فريق يمتلك العبيــن بأعمار كبيرة 
وبمتوســط أعمار بلغ(26,6)، فيما حل الجاران الشــاطئ والجمعية االسالمية 

ثانيا بمتوسط أعمار (25,7).
الكتكوت وشيخ الالعبين 

يعتبــر الالعب محمد أبو عميرة نجم الجمعية اإلســالمية أكبر العبي الدوري، 
ويبلــغ عمره (37)عاما، يليه الحــارس إياد دويمة البالغ مــن العمر(36) عاما، 
وحمادة شــبير (34) عاما، فيما ُسجل الالعب بشار أبو القرايا أصغر العب في 
الــدوري إذ يبلغ عمره (15,5)عاما، يليه بالل شــعت مــن فريق الهالل وأحمد 

عفانة من شباب جباليا بـ(16) عاما.
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بدأ مســيرته منتصف الثمانينيــات مع نادي جماعي 
رفــح بعد أن اكتشــفه الكابتــن نايف عبــد الهادي، 
وســرعان مــا انتقــل لجاره الشــباب الذي بــرز معه 
وحصــل تحــت رايته علــى جميع البطــوالت الودية 
والرســمية، نجوميته قادتــه لحماية عرين المنتخب 
الفلسطيني فكان مثاالً  للحارس المثالي وفي جعبته 

أكثر من 30 مباراة دولية.أكثر من 30 مباراة دولية.
لعــب مباراتــه األولــى غير الرســمية مــع الجماعي لعــب مباراتــه األولــى غير الرســمية مــع الجماعي لعــب مباراتــه األولــى غير الرســمية مــع الجماعي لعــب مباراتــه األولــى غير الرســمية مــع الجماعي 
ضــد بالطة وانتهت برباعيــة لهدف لمصلحة فريقه ضــد بالطة وانتهت برباعيــة لهدف لمصلحة فريقه ضــد بالطة وانتهت برباعيــة لهدف لمصلحة فريقه 

وكان عمــره آنذاك 16 عامًا، في حين ختم مســيرته وكان عمــره آنذاك 16 عامًا، في حين ختم مســيرته وكان عمــره آنذاك 16 عاما
الرياضية مــع الزعيم أمام الزيتون في دوري 2012 الرياضية مــع الزعيم أمام الزيتون في دوري 2012 الرياضية مــع الزعيم أمام الزيتون في دوري 2012 

م.

أهم المشاركاتأهم المشاركاتأهم المشاركات
شارك مع شــباب رفح في البطولة العربية أبطال شارك مع شــباب رفح في البطولة العربية أبطال شارك مع شــباب رفح في البطولة العربية أبطال 
الدوري، في السعودية عام 94، ولعب ألول مرة مع الدوري، في السعودية عام 94، ولعب ألول مرة مع الدوري، في السعودية عام 94، ولعب ألول مرة مع 

فريقه الجديد أمام الهالل السعودي.فريقه الجديد أمام الهالل السعودي.فريقه الجديد أمام الهالل السعودي.
ولن ينسى الخطيب مشاركته مع الزعيم في بطولة ولن ينسى الخطيب مشاركته مع الزعيم في بطولة ولن ينسى الخطيب مشاركته مع الزعيم في بطولة 

األندية أبطال الكؤوس عــام 95 م، وتواجده األندية أبطال الكؤوس عــام 95 م، وتواجده األندية أبطال الكؤوس عــام 95 م، وتواجده 
كالعب تعزيــز مع خدمــات رفح في كالعب تعزيــز مع خدمــات رفح في كالعب تعزيــز مع خدمــات رفح في 

بطولة أبطال الــدوري عام 97، بطولة أبطال الــدوري عام 97، بطولة أبطال الــدوري عام 97، 
التي  التي واألمعري فــي البطولة  التي واألمعري فــي البطولة  واألمعري فــي البطولة 
تلتهــا مباشــرة 98 م، إلــى تلتهــا مباشــرة 98 م، إلــى تلتهــا مباشــرة 98 م، إلــى 
جانب التصفيات التي خاضها جانب التصفيات التي خاضها جانب التصفيات التي خاضها 
العديــد من  العديــد من الفدائــي فــي  العديــد من الفدائــي فــي  الفدائــي فــي 

المناسبات.

إنجازات ..
حصــل مــع خدمــات رفــح حصــل مــع خدمــات رفــح حصــل مــع خدمــات رفــح 
علــى الميداليــة البرونزية علــى الميداليــة البرونزية علــى الميداليــة البرونزية 

عام 97، وتوج مســيرته عام 97، وتوج مســيرته عام 97، وتوج مســيرته 
ثانية  برونزية  ثانية بميدالية  برونزية  ثانية بميدالية  برونزية  بميدالية 
حارســا  كان  حارســا عندمــا  كان  حارســا عندمــا  كان  عندمــا 
للمنتخــب الوطنــي في للمنتخــب الوطنــي في للمنتخــب الوطنــي في 
البطولة العربية 99 في البطولة العربية 99 في البطولة العربية 99 في 

األردن.
ونــال حامي الشــباك ونــال حامي الشــباك ونــال حامي الشــباك 
أفضــل حارس  أفضــل حارس لقب  أفضــل حارس لقب  لقب 
فــي بطولــة أريحــا فــي بطولــة أريحــا 
الشــتوية في العام الشــتوية في العام 
2003 م، كمــا كان 2003 م، كمــا كان 
اللقــب مــن نصيبه اللقــب مــن نصيبه 

فــي إحــدى بطوالت فــي إحــدى بطوالت فــي إحــدى بطوالت 
الدوري المحلي.

حلم لم يكتمل
أثبــت جدارتــه خــالل أثبــت جدارتــه خــالل أثبــت جدارتــه خــالل 
أبطال  في  أبطال مشــاركته  في  أبطال مشــاركته  في  مشــاركته 
الــدوري 97 مــا جعله الــدوري 97 مــا جعله الــدوري 97 مــا جعله 
محــط انظــار الفــرق محــط انظــار الفــرق محــط انظــار الفــرق 

كان  وقــد  كان المصريــة،  وقــد  كان المصريــة،  وقــد  المصريــة، 

قريبا من اللعب في صفوف النادي األهلي المصري، 
إذ تم االتفاق على االنضمام للترسانة لموسم واحد 
ثــم االنتقال للقلعــة الحمراء، لكن ظروف الدراســة 
وعدم خبرة ناديه األم في التعامل مع المسألة حالت 

دون ذلك. 

مباريات في الذاكرة 
يكن افتتاح ستاد أريحا الدولي عام يكن افتتاح ستاد أريحا الدولي عام لــم لــم 

مباريات في الذاكرة 
يكن افتتاح ستاد أريحا الدولي عام 

مباريات في الذاكرة 

97 حدثــًا عاديًا، فقد دونت 97 حدثــًا عاديًا، فقد دونت 
يكن افتتاح ستاد أريحا الدولي عام 
97 حدثــًا عاديًا، فقد دونت 
يكن افتتاح ستاد أريحا الدولي عام 

فلســطين في ســجالتها 
اللقاء البيتــي األول أمام 
وكان  األردن،  منتخــب 
ميــالد  شــهادة  كذلــك 
حقيقيــة لعمالق حافظ 
على عذرية شباكه في 

العديد من المواجهات.
من المواقف التي يذكرها 
الخطيب أنه غادر المحافظات 
غزة  إلــى  الشــمالية 
فقــا  ا مر
ئيــس  للر
الراحل 

ياســر عرفــات الذي 
بطائرته  اصطحبــه 
بعــد منعه  الخاصة 
مــن  العــودة  مــن 

سلطات االحتالل.
ســطور  وتكتمــل 
الفوز  النجاح بعــد 
الذي حققه خدمات الذي حققه خدمات 
رفــح علــى بليدة رفــح علــى بليدة 

الجزائري في البطولة الجزائري في البطولة 
العربيــة 96م، وأكد من العربيــة 96م، وأكد من العربيــة 96م، وأكد من 
خالله الخطيــب أنه من خالله الخطيــب أنه من خالله الخطيــب أنه من 

طينة الكبار.
ومــن المباريــات التــي ومــن المباريــات التــي ومــن المباريــات التــي 
صنعــت اســم الخطيب صنعــت اســم الخطيب صنعــت اســم الخطيب 
تلك التي جمعت شباب تلك التي جمعت شباب تلك التي جمعت شباب 
االتحــاد  أمــام  االتحــاد رفــح  أمــام  االتحــاد رفــح  أمــام  رفــح 
وانتهت بهدف  وانتهت بهدف السوري  وانتهت بهدف السوري  السوري 
بطولــة  فــي  بطولــة لمثلــه  فــي  بطولــة لمثلــه  فــي  لمثلــه 
األندية أبطال الكؤوس األندية أبطال الكؤوس األندية أبطال الكؤوس 

عام 95.

مباراة للنسيان
المباريــات  المباريــات مــن  مــن 
القاســية التي يتمنى القاســية التي يتمنى 

مــن  يمحوهــا  مــن أن  يمحوهــا  مــن أن  يمحوهــا  أن 
ذاكرته هي مباراة منتخب فلسطين أمام األردن في ذاكرته هي مباراة منتخب فلسطين أمام األردن في ذاكرته هي مباراة منتخب فلسطين أمام األردن في 
البطولة العربية 99، وانتهت برباعية لهدف لمصلحة البطولة العربية 99، وانتهت برباعية لهدف لمصلحة البطولة العربية 99، وانتهت برباعية لهدف لمصلحة 
النشامى، وقد برر الخطيب ذلك بتأخره عن المعسكر النشامى، وقد برر الخطيب ذلك بتأخره عن المعسكر النشامى، وقد برر الخطيب ذلك بتأخره عن المعسكر 

التدريبي ألسباب خارجة عن إرادته.التدريبي ألسباب خارجة عن إرادته.التدريبي ألسباب خارجة عن إرادته.

أجمل صدةأجمل صدةأجمل صدة
كمــا ذكرنا فقــد أثبت الخطيــب جدارته خالل كمــا ذكرنا فقــد أثبت الخطيــب جدارته خالل كمــا ذكرنا فقــد أثبت الخطيــب جدارته خالل 
مشــاركته في بطولــة 97، ويعتبر الحارس مشــاركته في بطولــة 97، ويعتبر الحارس مشــاركته في بطولــة 97، ويعتبر الحارس 
العمــالق تصديــه لكــرة هشــام حنفي، العمــالق تصديــه لكــرة هشــام حنفي، العمــالق تصديــه لكــرة هشــام حنفي، 
العــب األهلــي المصــري، مــن خــارج العــب األهلــي المصــري، مــن خــارج العــب األهلــي المصــري، مــن خــارج 
الصندوق من أجمل الصدات التي لن الصندوق من أجمل الصدات التي لن الصندوق من أجمل الصدات التي لن 
ينســاها، خاصة وأنها ارتدت إلى ينســاها، خاصة وأنها ارتدت إلى ينســاها، خاصة وأنها ارتدت إلى 
احمد كشــري الذي ســددها هو احمد كشــري الذي ســددها هو احمد كشــري الذي ســددها هو 
اآلخر من مســافة قريبة، لكن اآلخر من مســافة قريبة، لكن اآلخر من مســافة قريبة، لكن 
الخطيب تمكن من إنقاذ مرماه الخطيب تمكن من إنقاذ مرماه الخطيب تمكن من إنقاذ مرماه 

من هدف محقق.
ويذكر أيضا صدة ثانية كانت 
كفيلــة بخروج فريقــه فائزًا 
على بليدة عن طريق مهاجم 
المنافس مــن داخل الصندوق المنافس مــن داخل الصندوق المنافس مــن داخل الصندوق 
في الدقائق الخمسة األخيرة، لكن في الدقائق الخمسة األخيرة، لكن في الدقائق الخمسة األخيرة، لكن 

براعته ورد فعله كانا حاضرين. براعته ورد فعله كانا حاضرين. براعته ورد فعله كانا حاضرين. 

هدف مزعجهدف مزعجهدف مزعج
الهدف الــذي أزعج الخطيب وكان مســؤوال عنه جاء الهدف الــذي أزعج الخطيب وكان مســؤوال عنه جاء الهدف الــذي أزعج الخطيب وكان مســؤوال عنه جاء 
فــي البطولة العربيــة 99 عندما مرر كــرة إلى احد فــي البطولة العربيــة 99 عندما مرر كــرة إلى احد فــي البطولة العربيــة 99 عندما مرر كــرة إلى احد 
المدافعين وقطعها مهاجم المنتخب األردني وسددها المدافعين وقطعها مهاجم المنتخب األردني وسددها المدافعين وقطعها مهاجم المنتخب األردني وسددها 

مباشــرة، ليصدها الخطيب على مرتين، لكنها 
في النهاية دخلت الشباك.

وهدف آخر ســجله نادر الحجار مهاجم خدمات رفح 
فــي دوري غــزة  96 م، إذ تصــدى الخطيب للكرة 
مرتين وأكملها الحجار في الشــباك وذهب اللقب 

لألخضر .

الحارس المميز
يعتبر الخطيب -42 عاما- أنه يصد الكرة المميزة 
ويمنــع أهدافا محققــه، وأكد أن هنــاك العديد 
من الحــراس المميزيــن الذين عرفهــم طوال 
مسيرته الرياضية، اال أن عالقته مع زميله وائل 
رصرص في الصدارة، ووصف عبد اهللا شــقفة 
حارس شباب رفح وفادي جابر حارس الجمعية 

اإلسالمية بأنهما األبرز في الوقت الحالي.
وتمنى أن تتوفــر اإلمكانــات الالزمة لتأهيل 
الحراس ليعــود ذلك بالفائــدة على المنتخب 
الكــرة  أن  إلــى  منوهــا  المحليــة،  والفــرق 

الفلسطينية وصلت لمرحلة متقدمة.

خارج الخطوط 
عندما سألناه عن فرقه المفضلة لم يتردد: 
ريــال مدريــد واألهلــي المصــري، وأضاف 
كاســياس الحارس المفضل “والحضري له 

مكانته الخاصة في قلبي”. 
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تقارير

بالفلسطيني

سعيد حسنين

كل مــن يتابع ممارســات دولة االحتالل بحق 
الفلسطينيين، سواء كان فيما يسمى بالداخل 
او غــزة والضفة، يزداد ايمانــا وقناعة بانه ال 
مكان للتفاهــم مع هكذا كيان، وأن الســالم 
الــذي يتحدثــون عنــه مجــرد كالم عبثي ال 
يســمن وال يغني من جوع. “إســرائيل” التي 
تدعــي الديمقراطية وهي منهــا براء حرمت 
الفلســطينيين من لم الشــمل، ال بل ســنت 
قانونــا يمنع لم شــمل الفلســطينيين وذلك 
بحجــة محاربــة االرهــاب، ومن جهــة اخرى 
تمنح الجنســية لالعبي الكرة االجانب الذين 
يلعبــون فــي فرقهــم المتقدمــة، فالالعب 
البرازيلي غوســتابو بوكلــي، الذي يلعب في 
صفوف مكابي حيفا حصل قبل عدة ايام على 
الهوية االسرائيلية من قبل ما تسمى بوزارة 
الداخلية االسرائيلية، بينما يعاني العب الكرة 
الســابق، مراد ابو كشــك ابن قرية جلجولية 
في المثلث الجنوبي، الــذي تزوج من قريبته 
من مدينة قلقيلة المجاورة، ابو كشك يعاني 
من مرارة البعاد القســري بينــه وبين زوجته 
واوالده بينمــا ينعم الغربــاء من العبي الكرة 
االجانــب باإلقامة وحق التوظيــف والحصول 
على مخصصــات التأمين والرعايــة الطبية، 
ومراد ابو كشــك هو عينة لهــذه الحالة التي 
يعاني منها الفلسطينيون، فليس مراد وحده 
الذي ذاق لوعة تشــتيت االســرة، ليس لذنب 
اقترفــه اال لكونه فلســطينيا، فهــذا حارس 
مرمى شــباب الخليل محمد شبير، الذي لعب 
في صفوف المنتخب الفلسطيني ال يستطيع 
مغادرة الخليل الى غزة لعيادة والده المريض، 
ذلك الن قوات االحتالل هددته في حال تركه 
للخليل فإنه ليس بمقــدوره العودة اليها، مع 
العلم ان شبير تزوج في الخليل ولم يفلح في 
دخول غزة إلشراك اهله واحبته بفرحه. كذلك 
االمر بالنســبة إلبراهيم السويركي وغيرهم 
من العبي الكرة الفلسطينيين. لم تكتف دولة 
االحتــالل بهذا المنحى العنصــري المتطرف، 
فقد أطل علينا المدعو ليبرمان ، وزير خارجية 
دولــة االحتالل بمقترح مفاده: “من يلعب في 
الدوري الفلســطيني من العبي الكرة العرب 
الفلســطينيين، اصحــاب االرض االصلييــن 
(اي من فلســطين التاريخيــة) ليس بمقدوره 
العودة الى ارض اســرائيل”. وقاحة ما بعدها 
وقاحة، المهاجر من روسيا البيضاء يريد منعنا 
مــن التواصل مــع بعضنا حتى علــى صعيد 
الرياضــة، وعليــه آن االوان للقيــام بحمالت 
مضــادة لدحر افكار االحتالل الترانســفيرية، 
وال يجوز الســكوت على مثل هذه الممارسات 
التــي تبــدأ باالقتراحات وســرعان ما تتحول 
الــى قوانين جائــرة، فال يعقــل ان نبقى في 
خانة المدافع وفي خانة المستنكر والشاجب، 
علينا ان ننظم انفســنا ضد هذه الممارسات 
العنصرية، نحن اصحاب االرض ونحن اصحاب 
فلسطين وســنلعب اينما نشاء.. وأنا شخصيا 
ادعو العبــي الكرة العرب الى “غــزو” الدوري 
الفلســطيني وتعزيزه واللعب بالفلســطيني 
رغما عن أنف االحتالل البغيض، وســأمارس 
حياتي الصحفية في فلسطين كل فلسطين، 
في الضفــة وغزة وفي ما يســمى الداخل وال 
تراجــع عن ذلــك، االحتالل يريدنــا مجموعة 
مــن الجماعات المتفرقة ونحــن حزمة واحدة 
وال مفر من ذلك، سنلم شملنا بعون اهللا، شاء 
االحتالل أم أبــى ألن البقاء على هذه االرض 
لنا وكل احتالل الى زوال حتى لو طال الزمن.
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الرياضية- محمود فرج
ال تــزال األزمة التــي خلقها الالعب الشــاب 
باســل النباهين تعصف باتحاد كرة الســلة 
في المحافظات الجنوبية مع تمسك األطراف 
المختلفــة بآرائها، رغم وجود لوائح رســمية 

تحكم عمل االتحاد وقراراته.
عضــو االتحــاد عبــد الرحيم مهنــا يرفض 
العدول عن استقالته ويؤكد أن سماح االتحاد 
لخدمات البريج بضم الالعب هو قرار خاطئ 
اســتنادا للوائح والقوانين، فيمــا يرى جمال 
البحيصــي نائــب رئيــس االتحــاد المركزي 
ان ضــم الالعب هــو صحيح حســب اللوائح 

والقوانين أيضا.

أين المنطق
البحيصي قال لـ “الرياضية”: “نرفض استقالة 
عبد الحميد مهنا وما زال لدينا أمل في تفهمه 
للموقف والتراجع عن قراره”، مؤكدا أن إجراء 
االتحاد سليم بناًء على البند ( 3_3 من الئحة 

الالعبين_ الباب الثالث).
مع اســتمرار الالعب النباهين في المشاركة 
مع نادي خدمات البريج في بطولة الناشئين 

التــي مــن المنتظــر أن تلعــب التــي مــن المنتظــر أن تلعــب 
مباراتها النهائيــة يوم الجمعة مباراتها النهائيــة يوم الجمعة 
القــادم، ال تــزال األزمة قائمة القــادم، ال تــزال األزمة قائمة 
حيــث بــدأ الالعــب الموســم حيــث بــدأ الالعــب الموســم 

الســلوي مع نادي شباب البريج الســلوي مع نادي شباب البريج 
ولعب في صفوفه في بطولة الدوري الممتاز ولعب في صفوفه في بطولة الدوري الممتاز 

التي لم تنته بعد.
مهنــا  الرحيــم  عبــد  يوضــح  جانبــه  مــن 
لـ”الرياضيــة” بالقول: “المنطــق ال يجيز أن 
يحمل العب بطاقتين لناديين مختلفين في 
نفس الموســم كما إن البند ( 3_2 من الئحة 
الالعبين_الباب الثالث) ينص على عدم جواز 
انتقال العــب من ناد إلى ناد آخر حتى انتهاء 
المســابقة”، مضيفــا: “من مصلحــة االتحاد 
واللعبــة أن تتبع القوانين ولو حدث خطأ هنا 

أو هناك يجب تصحيحه”.

األزمة ..
وكانــت األزمة قد تفجرت األســبوع الماضي 
حيــن فوجــئ الجميــع بمشــاركة الالعــب 
النباهين ضمن صفــوف خدمات البريج أمام 
خدمــات جباليا في إحــدى مباريــات بطولة 

الناشئين 96، في حين أنه شارك الناشئين 96، في حين أنه شارك 
مع نادي شــباب البريج فــي بطولة الدوري 
العام لكرة الســلة في المحافظات الجنوبية 
قبل أســابيع قليلة، وحينها اعتبر الكثير من 
المراقبين أن هذا خطــأ فادح، ما دفع عضو 

االتحاد عبد الرحيم مهنا لتقديم استقالته. 

صراع اللوائح
ومع تمســك كل طــرف برأيه وأنه يســتند 
للوائــح والقوانيــن، يتضح أن هنــاك مواد 
تخالــف بعضهــا بعضــا أو أن ســوء فهم قد 
أصابها، فالنص الذي يســتند عليه مهنا هو 
كالتالي: (ال يجوز إدراج إســم الالعب ضمن 
كشوف نادي آخر تم االستغناء عنه أو اللعب 

في ناد آخر إال بعد االنتهاء من المسابقةفي ناد آخر إال بعد االنتهاء من المسابقة) .
وفعليا حسب هذا النص يكون انتقال الالعب 
لخدمات البريج قادما من شباب البريج خطأ 

واضحا يجــب التراجع عنه واالعتراف به 
ومساءلة المسؤول عنه.

ولكن في البند اآلخر الذي يلي الســابق 
مباشــرة األمــر مختلــف، فالحديث هنا 
يتعلق إن كان االنتقال في نفس المسابقة 

أو مسابقة مختلفة.
يقول النص الذي اســتند عليــه البحيصي: 
(يحــق لالعــب التســجيل لناد آخــر واللعب 
لمصلحة النــادي الجديد مباشــرة في حالة لمصلحة النــادي الجديد مباشــرة في حالة 
حصوله على االســتغناء من ناديه الســابق 
علــى أال يكون له أن لعب أي مباراة رســمية 
وبهذا ستكون مشاركة ، وبهذا ستكون مشاركة ، وبهذا ستكون مشاركة  في نفس المسابقةفي نفس المسابقة)
الالعــب مع خدمــات البريــج صحيحة على 
اعتبــار أنه لــم يشــارك بنفس المســابقة 
الرســمية، فقد شارك مع شــباب البريج في 
مســابقة الدوري الممتاز، ويشارك حاليا مع 

خدمات البريج في مسابقة الناشئين.
ويبقى التساؤل المطروح: لماذا هذا التضارب 
في اللوائــح المنظمة لمســابقات الســلة؟، 
ولماذا ذكر كلمة المسابقة وليس الموسم ؟.
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الرياضية ��محمد عدوان
أكد محمد خير اهللا المشرف الفني لرياضة المعاقين في نادي 
الجزيرة أن رياضة المعاقين ذاهبة إلى المجهول بسبب كثرة 
الخالفات، ووجود أشــخاص ليســوا مهتميــن بالمعاقين على 
رأس إدارات االندية، متمنيا أن يكون ما تم تحقيقه في رياضة 
ذوي اإلعاقة محفزا لألندية واألشخاص القائمين عليها للعمل 

على تطويرها.

مشاركات متعددة
وأوضــح خير اهللا فــي حديثه مع “الرياضيــة” أن النادي يهتم 
بالعديد من الرياضات وعلى رأسها رياضة ألعاب القوى الخاصة 
بالمعاقين، وكذلك تنس الطاولة والسباحة وكرة الهدف وكرة 
السلة، مشيرا إلى أن أولى مشاركات النادي كانت في الملتقى 
الدولــي في تونس، وكذلــك في دورة اإلمــارات، التي تؤهل 
للمشــاركة في األولمبياد، باإلضافة إلى المشاركة في الدورة 
العربية في قطر، وفي البطولة اآلسيوية في الصين، وسجل 

النادي حضوره في دورة الناشئين في اليابان.

الجزيرة.. الرائد
وقــال خيــر اهللا: “نادي الجزيــرة يعتبر هو النــادي الرائد في 
فكــرة رياضة المعاقين للناشــئين، وكانت بدايتنا في بطولة 
العالم للناشــئين في اليابان التي انتجت رياضيين ذوي اعاقة 
تحت ســن الثامنة عشــرة، األمر الذي يعتبر إنجازا بالنســبة 

للمعاقين”.
واعتبر خير اهللا أن رياضة المعاقين تحمل رسالة 

سامية، وتتمثل في حفظ حقوق المعاق بممارسة كل األنشطة 
تماما كغيره من األسوياء باإلضافة إلى دمجه بالمجتمع لذلك 

نحث األندية لتبنيهم. 

صناعة بطل
وفي حديثه عن كيفية صناعة البطل، أضاف خير اهللا: “اإلعالم 
له دور كبير في ذلك فهو يحفز المعاق على البحث عن نفسه 
رياضيــا واالنتماء إلى احد األنديــة، ثم يأتي دورنا في تقديم 

الدعم المعنوي والتدريب”.
وأكد أن رياضة المعاقين كغيرها من الرياضات الفردية تعاني 
من ضعف الدعم المادي، “كذلك ال يوجد مصنفون معتمدون 
دوليا لتصنيف اإلعاقات، وال توجد منظومة لرياضة المعاقين 

تبدأ من األندية ثم االتحادات ثم اللجنة البارالمبية”.

أولمبياد البرازيل
ويطمــح خير اهللا إلــى أن يكون هناك توافق مــا بين الضفة 
وغــزة يصــب فــي مصلحــة رياضــة المعاقين، وكذلــك إلى 
مشــاركة فلســطين في أولمبياد البرازيــل 2016 بأكبر عدد 
ممكن من الالعبين، باإلضافة إلــى الدعم الداخلي من وزارة 
الشــباب والرياضة و البارالمبية، ووجود كادر مؤهل لتصنيف 

الالعبين.
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بدأ مســيرته منتصف الثمانينيــات مع نادي جماعي 
رفــح بعد أن اكتشــفه الكابتــن نايف عبــد الهادي، 
وســرعان مــا انتقــل لجاره الشــباب الذي بــرز معه 
وحصــل تحــت رايته علــى جميع البطــوالت الودية 
والرســمية، نجوميته قادتــه لحماية عرين المنتخب 
الفلسطيني فكان مثاالً  للحارس المثالي وفي جعبته 

أكثر من 30 مباراة دولية.أكثر من 30 مباراة دولية.
لعــب مباراتــه األولــى غير الرســمية مــع الجماعي لعــب مباراتــه األولــى غير الرســمية مــع الجماعي لعــب مباراتــه األولــى غير الرســمية مــع الجماعي لعــب مباراتــه األولــى غير الرســمية مــع الجماعي 
ضــد بالطة وانتهت برباعيــة لهدف لمصلحة فريقه ضــد بالطة وانتهت برباعيــة لهدف لمصلحة فريقه ضــد بالطة وانتهت برباعيــة لهدف لمصلحة فريقه 

وكان عمــره آنذاك 16 عامًا، في حين ختم مســيرته وكان عمــره آنذاك 16 عامًا، في حين ختم مســيرته وكان عمــره آنذاك 16 عاما
الرياضية مــع الزعيم أمام الزيتون في دوري 2012 الرياضية مــع الزعيم أمام الزيتون في دوري 2012 الرياضية مــع الزعيم أمام الزيتون في دوري 2012 

م.

أهم المشاركاتأهم المشاركاتأهم المشاركات
شارك مع شــباب رفح في البطولة العربية أبطال شارك مع شــباب رفح في البطولة العربية أبطال شارك مع شــباب رفح في البطولة العربية أبطال 
الدوري، في السعودية عام 94، ولعب ألول مرة مع الدوري، في السعودية عام 94، ولعب ألول مرة مع الدوري، في السعودية عام 94، ولعب ألول مرة مع 

فريقه الجديد أمام الهالل السعودي.فريقه الجديد أمام الهالل السعودي.فريقه الجديد أمام الهالل السعودي.
ولن ينسى الخطيب مشاركته مع الزعيم في بطولة ولن ينسى الخطيب مشاركته مع الزعيم في بطولة ولن ينسى الخطيب مشاركته مع الزعيم في بطولة 

األندية أبطال الكؤوس عــام 95 م، وتواجده األندية أبطال الكؤوس عــام 95 م، وتواجده األندية أبطال الكؤوس عــام 95 م، وتواجده 
كالعب تعزيــز مع خدمــات رفح في كالعب تعزيــز مع خدمــات رفح في كالعب تعزيــز مع خدمــات رفح في 

بطولة أبطال الــدوري عام 97، بطولة أبطال الــدوري عام 97، بطولة أبطال الــدوري عام 97، 
التي  التي واألمعري فــي البطولة  التي واألمعري فــي البطولة  واألمعري فــي البطولة 
تلتهــا مباشــرة 98 م، إلــى تلتهــا مباشــرة 98 م، إلــى تلتهــا مباشــرة 98 م، إلــى 
جانب التصفيات التي خاضها جانب التصفيات التي خاضها جانب التصفيات التي خاضها 
العديــد من  العديــد من الفدائــي فــي  العديــد من الفدائــي فــي  الفدائــي فــي 

المناسبات.

إنجازات ..
حصــل مــع خدمــات رفــح حصــل مــع خدمــات رفــح حصــل مــع خدمــات رفــح 
علــى الميداليــة البرونزية علــى الميداليــة البرونزية علــى الميداليــة البرونزية 

عام 97، وتوج مســيرته عام 97، وتوج مســيرته عام 97، وتوج مســيرته 
ثانية  برونزية  ثانية بميدالية  برونزية  ثانية بميدالية  برونزية  بميدالية 
حارســا  كان  حارســا عندمــا  كان  حارســا عندمــا  كان  عندمــا 
للمنتخــب الوطنــي في للمنتخــب الوطنــي في للمنتخــب الوطنــي في 
البطولة العربية 99 في البطولة العربية 99 في البطولة العربية 99 في 

األردن.
ونــال حامي الشــباك ونــال حامي الشــباك ونــال حامي الشــباك 
أفضــل حارس  أفضــل حارس لقب  أفضــل حارس لقب  لقب 
فــي بطولــة أريحــا فــي بطولــة أريحــا 
الشــتوية في العام الشــتوية في العام 
2003 م، كمــا كان 2003 م، كمــا كان 
اللقــب مــن نصيبه اللقــب مــن نصيبه 

فــي إحــدى بطوالت فــي إحــدى بطوالت فــي إحــدى بطوالت 
الدوري المحلي.

حلم لم يكتمل
أثبــت جدارتــه خــالل أثبــت جدارتــه خــالل أثبــت جدارتــه خــالل 
أبطال  في  أبطال مشــاركته  في  أبطال مشــاركته  في  مشــاركته 
الــدوري 97 مــا جعله الــدوري 97 مــا جعله الــدوري 97 مــا جعله 
محــط انظــار الفــرق محــط انظــار الفــرق محــط انظــار الفــرق 

كان  وقــد  كان المصريــة،  وقــد  كان المصريــة،  وقــد  المصريــة، 

قريبا من اللعب في صفوف النادي األهلي المصري، 
إذ تم االتفاق على االنضمام للترسانة لموسم واحد 
ثــم االنتقال للقلعــة الحمراء، لكن ظروف الدراســة 
وعدم خبرة ناديه األم في التعامل مع المسألة حالت 

دون ذلك. 

مباريات في الذاكرة 
يكن افتتاح ستاد أريحا الدولي عام يكن افتتاح ستاد أريحا الدولي عام لــم لــم 

مباريات في الذاكرة 
يكن افتتاح ستاد أريحا الدولي عام 

مباريات في الذاكرة 

97 حدثــًا عاديًا، فقد دونت 97 حدثــًا عاديًا، فقد دونت 
يكن افتتاح ستاد أريحا الدولي عام 
97 حدثــًا عاديًا، فقد دونت 
يكن افتتاح ستاد أريحا الدولي عام 

فلســطين في ســجالتها 
اللقاء البيتــي األول أمام 
وكان  األردن،  منتخــب 
ميــالد  شــهادة  كذلــك 
حقيقيــة لعمالق حافظ 
على عذرية شباكه في 

العديد من المواجهات.
من المواقف التي يذكرها 
الخطيب أنه غادر المحافظات 
غزة  إلــى  الشــمالية 
فقــا  ا مر
ئيــس  للر
الراحل 

ياســر عرفــات الذي 
بطائرته  اصطحبــه 
بعــد منعه  الخاصة 
مــن  العــودة  مــن 

سلطات االحتالل.
ســطور  وتكتمــل 
الفوز  النجاح بعــد 
الذي حققه خدمات الذي حققه خدمات 
رفــح علــى بليدة رفــح علــى بليدة 

الجزائري في البطولة الجزائري في البطولة 
العربيــة 96م، وأكد من العربيــة 96م، وأكد من العربيــة 96م، وأكد من 
خالله الخطيــب أنه من خالله الخطيــب أنه من خالله الخطيــب أنه من 

طينة الكبار.
ومــن المباريــات التــي ومــن المباريــات التــي ومــن المباريــات التــي 
صنعــت اســم الخطيب صنعــت اســم الخطيب صنعــت اســم الخطيب 
تلك التي جمعت شباب تلك التي جمعت شباب تلك التي جمعت شباب 
االتحــاد  أمــام  االتحــاد رفــح  أمــام  االتحــاد رفــح  أمــام  رفــح 
وانتهت بهدف  وانتهت بهدف السوري  وانتهت بهدف السوري  السوري 
بطولــة  فــي  بطولــة لمثلــه  فــي  بطولــة لمثلــه  فــي  لمثلــه 
األندية أبطال الكؤوس األندية أبطال الكؤوس األندية أبطال الكؤوس 

عام 95.

مباراة للنسيان
المباريــات  المباريــات مــن  مــن 
القاســية التي يتمنى القاســية التي يتمنى 

مــن  يمحوهــا  مــن أن  يمحوهــا  مــن أن  يمحوهــا  أن 
ذاكرته هي مباراة منتخب فلسطين أمام األردن في ذاكرته هي مباراة منتخب فلسطين أمام األردن في ذاكرته هي مباراة منتخب فلسطين أمام األردن في 
البطولة العربية 99، وانتهت برباعية لهدف لمصلحة البطولة العربية 99، وانتهت برباعية لهدف لمصلحة البطولة العربية 99، وانتهت برباعية لهدف لمصلحة 
النشامى، وقد برر الخطيب ذلك بتأخره عن المعسكر النشامى، وقد برر الخطيب ذلك بتأخره عن المعسكر النشامى، وقد برر الخطيب ذلك بتأخره عن المعسكر 

التدريبي ألسباب خارجة عن إرادته.التدريبي ألسباب خارجة عن إرادته.التدريبي ألسباب خارجة عن إرادته.

أجمل صدةأجمل صدةأجمل صدة
كمــا ذكرنا فقــد أثبت الخطيــب جدارته خالل كمــا ذكرنا فقــد أثبت الخطيــب جدارته خالل كمــا ذكرنا فقــد أثبت الخطيــب جدارته خالل 
مشــاركته في بطولــة 97، ويعتبر الحارس مشــاركته في بطولــة 97، ويعتبر الحارس مشــاركته في بطولــة 97، ويعتبر الحارس 
العمــالق تصديــه لكــرة هشــام حنفي، العمــالق تصديــه لكــرة هشــام حنفي، العمــالق تصديــه لكــرة هشــام حنفي، 
العــب األهلــي المصــري، مــن خــارج العــب األهلــي المصــري، مــن خــارج العــب األهلــي المصــري، مــن خــارج 
الصندوق من أجمل الصدات التي لن الصندوق من أجمل الصدات التي لن الصندوق من أجمل الصدات التي لن 
ينســاها، خاصة وأنها ارتدت إلى ينســاها، خاصة وأنها ارتدت إلى ينســاها، خاصة وأنها ارتدت إلى 
احمد كشــري الذي ســددها هو احمد كشــري الذي ســددها هو احمد كشــري الذي ســددها هو 
اآلخر من مســافة قريبة، لكن اآلخر من مســافة قريبة، لكن اآلخر من مســافة قريبة، لكن 
الخطيب تمكن من إنقاذ مرماه الخطيب تمكن من إنقاذ مرماه الخطيب تمكن من إنقاذ مرماه 

من هدف محقق.
ويذكر أيضا صدة ثانية كانت 
كفيلــة بخروج فريقــه فائزًا 
على بليدة عن طريق مهاجم 
المنافس مــن داخل الصندوق المنافس مــن داخل الصندوق المنافس مــن داخل الصندوق 
في الدقائق الخمسة األخيرة، لكن في الدقائق الخمسة األخيرة، لكن في الدقائق الخمسة األخيرة، لكن 

براعته ورد فعله كانا حاضرين. براعته ورد فعله كانا حاضرين. براعته ورد فعله كانا حاضرين. 

هدف مزعجهدف مزعجهدف مزعج
الهدف الــذي أزعج الخطيب وكان مســؤوال عنه جاء الهدف الــذي أزعج الخطيب وكان مســؤوال عنه جاء الهدف الــذي أزعج الخطيب وكان مســؤوال عنه جاء 
فــي البطولة العربيــة 99 عندما مرر كــرة إلى احد فــي البطولة العربيــة 99 عندما مرر كــرة إلى احد فــي البطولة العربيــة 99 عندما مرر كــرة إلى احد 
المدافعين وقطعها مهاجم المنتخب األردني وسددها المدافعين وقطعها مهاجم المنتخب األردني وسددها المدافعين وقطعها مهاجم المنتخب األردني وسددها 

مباشــرة، ليصدها الخطيب على مرتين، لكنها 
في النهاية دخلت الشباك.

وهدف آخر ســجله نادر الحجار مهاجم خدمات رفح 
فــي دوري غــزة  96 م، إذ تصــدى الخطيب للكرة 
مرتين وأكملها الحجار في الشــباك وذهب اللقب 

لألخضر .

الحارس المميز
يعتبر الخطيب -42 عاما- أنه يصد الكرة المميزة 
ويمنــع أهدافا محققــه، وأكد أن هنــاك العديد 
من الحــراس المميزيــن الذين عرفهــم طوال 
مسيرته الرياضية، اال أن عالقته مع زميله وائل 
رصرص في الصدارة، ووصف عبد اهللا شــقفة 
حارس شباب رفح وفادي جابر حارس الجمعية 

اإلسالمية بأنهما األبرز في الوقت الحالي.
وتمنى أن تتوفــر اإلمكانــات الالزمة لتأهيل 
الحراس ليعــود ذلك بالفائــدة على المنتخب 
الكــرة  أن  إلــى  منوهــا  المحليــة،  والفــرق 

الفلسطينية وصلت لمرحلة متقدمة.

خارج الخطوط 
عندما سألناه عن فرقه المفضلة لم يتردد: 
ريــال مدريــد واألهلــي المصــري، وأضاف 
كاســياس الحارس المفضل “والحضري له 

مكانته الخاصة في قلبي”. 
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تقارير

بالفلسطيني

سعيد حسنين

كل مــن يتابع ممارســات دولة االحتالل بحق 
الفلسطينيين، سواء كان فيما يسمى بالداخل 
او غــزة والضفة، يزداد ايمانــا وقناعة بانه ال 
مكان للتفاهــم مع هكذا كيان، وأن الســالم 
الــذي يتحدثــون عنــه مجــرد كالم عبثي ال 
يســمن وال يغني من جوع. “إســرائيل” التي 
تدعــي الديمقراطية وهي منهــا براء حرمت 
الفلســطينيين من لم الشــمل، ال بل ســنت 
قانونــا يمنع لم شــمل الفلســطينيين وذلك 
بحجــة محاربــة االرهــاب، ومن جهــة اخرى 
تمنح الجنســية لالعبي الكرة االجانب الذين 
يلعبــون فــي فرقهــم المتقدمــة، فالالعب 
البرازيلي غوســتابو بوكلــي، الذي يلعب في 
صفوف مكابي حيفا حصل قبل عدة ايام على 
الهوية االسرائيلية من قبل ما تسمى بوزارة 
الداخلية االسرائيلية، بينما يعاني العب الكرة 
الســابق، مراد ابو كشــك ابن قرية جلجولية 
في المثلث الجنوبي، الــذي تزوج من قريبته 
من مدينة قلقيلة المجاورة، ابو كشك يعاني 
من مرارة البعاد القســري بينــه وبين زوجته 
واوالده بينمــا ينعم الغربــاء من العبي الكرة 
االجانــب باإلقامة وحق التوظيــف والحصول 
على مخصصــات التأمين والرعايــة الطبية، 
ومراد ابو كشــك هو عينة لهــذه الحالة التي 
يعاني منها الفلسطينيون، فليس مراد وحده 
الذي ذاق لوعة تشــتيت االســرة، ليس لذنب 
اقترفــه اال لكونه فلســطينيا، فهــذا حارس 
مرمى شــباب الخليل محمد شبير، الذي لعب 
في صفوف المنتخب الفلسطيني ال يستطيع 
مغادرة الخليل الى غزة لعيادة والده المريض، 
ذلك الن قوات االحتالل هددته في حال تركه 
للخليل فإنه ليس بمقــدوره العودة اليها، مع 
العلم ان شبير تزوج في الخليل ولم يفلح في 
دخول غزة إلشراك اهله واحبته بفرحه. كذلك 
االمر بالنســبة إلبراهيم السويركي وغيرهم 
من العبي الكرة الفلسطينيين. لم تكتف دولة 
االحتــالل بهذا المنحى العنصــري المتطرف، 
فقد أطل علينا المدعو ليبرمان ، وزير خارجية 
دولــة االحتالل بمقترح مفاده: “من يلعب في 
الدوري الفلســطيني من العبي الكرة العرب 
الفلســطينيين، اصحــاب االرض االصلييــن 
(اي من فلســطين التاريخيــة) ليس بمقدوره 
العودة الى ارض اســرائيل”. وقاحة ما بعدها 
وقاحة، المهاجر من روسيا البيضاء يريد منعنا 
مــن التواصل مــع بعضنا حتى علــى صعيد 
الرياضــة، وعليــه آن االوان للقيــام بحمالت 
مضــادة لدحر افكار االحتالل الترانســفيرية، 
وال يجوز الســكوت على مثل هذه الممارسات 
التــي تبــدأ باالقتراحات وســرعان ما تتحول 
الــى قوانين جائــرة، فال يعقــل ان نبقى في 
خانة المدافع وفي خانة المستنكر والشاجب، 
علينا ان ننظم انفســنا ضد هذه الممارسات 
العنصرية، نحن اصحاب االرض ونحن اصحاب 
فلسطين وســنلعب اينما نشاء.. وأنا شخصيا 
ادعو العبــي الكرة العرب الى “غــزو” الدوري 
الفلســطيني وتعزيزه واللعب بالفلســطيني 
رغما عن أنف االحتالل البغيض، وســأمارس 
حياتي الصحفية في فلسطين كل فلسطين، 
في الضفــة وغزة وفي ما يســمى الداخل وال 
تراجــع عن ذلــك، االحتالل يريدنــا مجموعة 
مــن الجماعات المتفرقة ونحــن حزمة واحدة 
وال مفر من ذلك، سنلم شملنا بعون اهللا، شاء 
االحتالل أم أبــى ألن البقاء على هذه االرض 
لنا وكل احتالل الى زوال حتى لو طال الزمن.
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الرياضية- محمود فرج
ال تــزال األزمة التــي خلقها الالعب الشــاب 
باســل النباهين تعصف باتحاد كرة الســلة 
في المحافظات الجنوبية مع تمسك األطراف 
المختلفــة بآرائها، رغم وجود لوائح رســمية 

تحكم عمل االتحاد وقراراته.
عضــو االتحــاد عبــد الرحيم مهنــا يرفض 
العدول عن استقالته ويؤكد أن سماح االتحاد 
لخدمات البريج بضم الالعب هو قرار خاطئ 
اســتنادا للوائح والقوانين، فيمــا يرى جمال 
البحيصــي نائــب رئيــس االتحــاد المركزي 
ان ضــم الالعب هــو صحيح حســب اللوائح 

والقوانين أيضا.

أين المنطق
البحيصي قال لـ “الرياضية”: “نرفض استقالة 
عبد الحميد مهنا وما زال لدينا أمل في تفهمه 
للموقف والتراجع عن قراره”، مؤكدا أن إجراء 
االتحاد سليم بناًء على البند ( 3_3 من الئحة 

الالعبين_ الباب الثالث).
مع اســتمرار الالعب النباهين في المشاركة 
مع نادي خدمات البريج في بطولة الناشئين 

التــي مــن المنتظــر أن تلعــب التــي مــن المنتظــر أن تلعــب 
مباراتها النهائيــة يوم الجمعة مباراتها النهائيــة يوم الجمعة 
القــادم، ال تــزال األزمة قائمة القــادم، ال تــزال األزمة قائمة 
حيــث بــدأ الالعــب الموســم حيــث بــدأ الالعــب الموســم 

الســلوي مع نادي شباب البريج الســلوي مع نادي شباب البريج 
ولعب في صفوفه في بطولة الدوري الممتاز ولعب في صفوفه في بطولة الدوري الممتاز 

التي لم تنته بعد.
مهنــا  الرحيــم  عبــد  يوضــح  جانبــه  مــن 
لـ”الرياضيــة” بالقول: “المنطــق ال يجيز أن 
يحمل العب بطاقتين لناديين مختلفين في 
نفس الموســم كما إن البند ( 3_2 من الئحة 
الالعبين_الباب الثالث) ينص على عدم جواز 
انتقال العــب من ناد إلى ناد آخر حتى انتهاء 
المســابقة”، مضيفــا: “من مصلحــة االتحاد 
واللعبــة أن تتبع القوانين ولو حدث خطأ هنا 

أو هناك يجب تصحيحه”.

األزمة ..
وكانــت األزمة قد تفجرت األســبوع الماضي 
حيــن فوجــئ الجميــع بمشــاركة الالعــب 
النباهين ضمن صفــوف خدمات البريج أمام 
خدمــات جباليا في إحــدى مباريــات بطولة 

الناشئين 96، في حين أنه شارك الناشئين 96، في حين أنه شارك 
مع نادي شــباب البريج فــي بطولة الدوري 
العام لكرة الســلة في المحافظات الجنوبية 
قبل أســابيع قليلة، وحينها اعتبر الكثير من 
المراقبين أن هذا خطــأ فادح، ما دفع عضو 

االتحاد عبد الرحيم مهنا لتقديم استقالته. 

صراع اللوائح
ومع تمســك كل طــرف برأيه وأنه يســتند 
للوائــح والقوانيــن، يتضح أن هنــاك مواد 
تخالــف بعضهــا بعضــا أو أن ســوء فهم قد 
أصابها، فالنص الذي يســتند عليه مهنا هو 
كالتالي: (ال يجوز إدراج إســم الالعب ضمن 
كشوف نادي آخر تم االستغناء عنه أو اللعب 

في ناد آخر إال بعد االنتهاء من المسابقةفي ناد آخر إال بعد االنتهاء من المسابقة) .
وفعليا حسب هذا النص يكون انتقال الالعب 
لخدمات البريج قادما من شباب البريج خطأ 

واضحا يجــب التراجع عنه واالعتراف به 
ومساءلة المسؤول عنه.

ولكن في البند اآلخر الذي يلي الســابق 
مباشــرة األمــر مختلــف، فالحديث هنا 
يتعلق إن كان االنتقال في نفس المسابقة 

أو مسابقة مختلفة.
يقول النص الذي اســتند عليــه البحيصي: 
(يحــق لالعــب التســجيل لناد آخــر واللعب 
لمصلحة النــادي الجديد مباشــرة في حالة لمصلحة النــادي الجديد مباشــرة في حالة 
حصوله على االســتغناء من ناديه الســابق 
علــى أال يكون له أن لعب أي مباراة رســمية 
وبهذا ستكون مشاركة ، وبهذا ستكون مشاركة ، وبهذا ستكون مشاركة  في نفس المسابقةفي نفس المسابقة)
الالعــب مع خدمــات البريــج صحيحة على 
اعتبــار أنه لــم يشــارك بنفس المســابقة 
الرســمية، فقد شارك مع شــباب البريج في 
مســابقة الدوري الممتاز، ويشارك حاليا مع 

خدمات البريج في مسابقة الناشئين.
ويبقى التساؤل المطروح: لماذا هذا التضارب 
في اللوائــح المنظمة لمســابقات الســلة؟، 
ولماذا ذكر كلمة المسابقة وليس الموسم ؟.
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الرياضية ��محمد عدوان
أكد محمد خير اهللا المشرف الفني لرياضة المعاقين في نادي 
الجزيرة أن رياضة المعاقين ذاهبة إلى المجهول بسبب كثرة 
الخالفات، ووجود أشــخاص ليســوا مهتميــن بالمعاقين على 
رأس إدارات االندية، متمنيا أن يكون ما تم تحقيقه في رياضة 
ذوي اإلعاقة محفزا لألندية واألشخاص القائمين عليها للعمل 

على تطويرها.

مشاركات متعددة
وأوضــح خير اهللا فــي حديثه مع “الرياضيــة” أن النادي يهتم 
بالعديد من الرياضات وعلى رأسها رياضة ألعاب القوى الخاصة 
بالمعاقين، وكذلك تنس الطاولة والسباحة وكرة الهدف وكرة 
السلة، مشيرا إلى أن أولى مشاركات النادي كانت في الملتقى 
الدولــي في تونس، وكذلــك في دورة اإلمــارات، التي تؤهل 
للمشــاركة في األولمبياد، باإلضافة إلى المشاركة في الدورة 
العربية في قطر، وفي البطولة اآلسيوية في الصين، وسجل 

النادي حضوره في دورة الناشئين في اليابان.

الجزيرة.. الرائد
وقــال خيــر اهللا: “نادي الجزيــرة يعتبر هو النــادي الرائد في 
فكــرة رياضة المعاقين للناشــئين، وكانت بدايتنا في بطولة 
العالم للناشــئين في اليابان التي انتجت رياضيين ذوي اعاقة 
تحت ســن الثامنة عشــرة، األمر الذي يعتبر إنجازا بالنســبة 

للمعاقين”.
واعتبر خير اهللا أن رياضة المعاقين تحمل رسالة 

سامية، وتتمثل في حفظ حقوق المعاق بممارسة كل األنشطة 
تماما كغيره من األسوياء باإلضافة إلى دمجه بالمجتمع لذلك 

نحث األندية لتبنيهم. 

صناعة بطل
وفي حديثه عن كيفية صناعة البطل، أضاف خير اهللا: “اإلعالم 
له دور كبير في ذلك فهو يحفز المعاق على البحث عن نفسه 
رياضيــا واالنتماء إلى احد األنديــة، ثم يأتي دورنا في تقديم 

الدعم المعنوي والتدريب”.
وأكد أن رياضة المعاقين كغيرها من الرياضات الفردية تعاني 
من ضعف الدعم المادي، “كذلك ال يوجد مصنفون معتمدون 
دوليا لتصنيف اإلعاقات، وال توجد منظومة لرياضة المعاقين 

تبدأ من األندية ثم االتحادات ثم اللجنة البارالمبية”.

أولمبياد البرازيل
ويطمــح خير اهللا إلــى أن يكون هناك توافق مــا بين الضفة 
وغــزة يصــب فــي مصلحــة رياضــة المعاقين، وكذلــك إلى 
مشــاركة فلســطين في أولمبياد البرازيــل 2016 بأكبر عدد 
ممكن من الالعبين، باإلضافة إلــى الدعم الداخلي من وزارة 
الشــباب والرياضة و البارالمبية، ووجود كادر مؤهل لتصنيف 

الالعبين.
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دوري الطائرة
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غزة - الرياضية
ثمن محمد العمصي األمين العام المساعد للجنة االولمبية جهود اتحاد التايكوندو 
خالل العام األول لالتحاد داعيا إلى توسيع قاعدة ومنظومة اللعبة عبر زيادة عدد 
جمعيتــه العمومية من اجل إفراز هيئة قياديــة منتخبة بعيدا عن التعيين، وهو 

األمر الذي يجري اإلعداد له حاليا لرفد الجمعية العمومية بأربعة أندية جديدة.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع اللجنة االولمبية بحضور العمصي ومنســق دائرة 
االتحادات باللجنة رياض أبو شــمالة ونائب رئيس االتحاد احمد مبروك وأعضائه 
احمد مطر نائب أمين السر ورائد أبو حزيمة نائب أمين الصندوق وإيهاب اسليم 
عضو االتحاد، وتم خالله مناقشــة أوضاع االتحاد وأنشــطته بعد عام من إعادة 
تشــكيله والمعوقات والعراقيــل التي أعاقت عمــل االتحاد وانتشــار اللعبة في 

محافظات غزة. 
وتابع العمصي أن اللجنة تبذل كل جهد مســتطاع من اجل تامين المســتلزمات 
الخاصــة برياضة التايكوندو، مشــيرا إلى ان البســاط الخاص بممارســة اللعبة 
سيصل إلى محافظات غزة خالل األسبوع الجاري؛ ليكون عامال أساسيا في تهيئة 

انطالق  وانتشار اللعبة بشكل واسع.
أما نائب رئيس االتحاد أحمد مبروك فأقر بأن االتحاد بدأ تشكيل اللجان القائمة 
علــى فعاليات االتحاد وأنشــطته، الفتا إلــى أن االتحاد يعمل علــى زيادة رقعة 

ممارسة اللعبة وينوي رفع عدد جمعيته العمومية إلى 10 أندية.
وأضــاف: االتحاد بصدد اإلعــداد لتنظيم بطولة خاصة تهدف إلــى انتقاء العبي 
المنتخــب الوطني لكل الفئات كما يعمل على التحضيــر إلطالق دورة المدربين 
بالتعــاون مع جامعــة األقصى”، معتبرا أن التايكوندوا مــن الرياضات التي تقوم 

على أسس مهنية وعلمية.

األربعاء 21 ربيع أول  1435هـ   22  يناير  2014  12

كل األلعاب
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غزة- الرياضية

الرياضــي  الســالم  نــادي  العــب  غــادر 

لألشخاص ذوي اإلعاقة معتصم أبو كرش 

إلى جنوب أفريقيا للمشــاركة في بطولة 

صعود جبل كلمنجارو للناشــئين من ذوي 
اإلعاقة.

وهــذه البطولــة التي سيشــارك فيها ابو 

كرش بطولة تنشــيطية وتمت المشاركة 

فيهــا بجمعية إغاثــة أطفال فلســطين-

أمريــكا فــي غــزة  وترشــيح الالعب من 
“السالم”.

ومعتصم أبو كــرش من ابرز العبي نادي 

الســالم الرياضي لذوي اإلعاقة ويبلغ من 

العمر 16 عاما ويشــارك في أكثر من لعبة 

كان أهمهــا ألعــاب القوى التي حــاز فيها 

المركــز األول في لعبة رمــي الرمح، كما 

شارك في بطولة الســباحة على مستوى 

القطاع وحاز المركز الثاني.

يذكــر أن الالعــب خضع لتدريــب مكثف 

خالل الشــهور الخمسة الماضية استعدادًا 

لخوض البطولة حيــث قام المدرب محمد 

دهمان بمتابعته خالل الفترة الماضية

وأكــد محمد العربي رئيس نادي الســالم 

لذوي اإلعاقة أن أبو كرش من الناشــئين 

المميزين ومشاركته تبشر بخير لرفع علم 

فلسطين في هذه البطولة على قمة جبل 

كلمنجــارو، منوها  إلــى ان الالعب يملك 

إرادة قوية للفوز وتم إعداده جيدا.

غزة- الرياضية

عاد نــادي المجمع االســالمي الى صــدارة الــدوري الممتاز لكــرة الطاولة في 

المحافظات الجنوبية بعد فوزه على نادي الجمعية االســالمية بثالثة أشــواط 

مقابل شــوط، فيما حل شــباب كندا في المركز الثاني بعد فوزه الصعب على 

نادي خدمات خان يونس بثالثة اشواط مقابل شوطين، وجاء شباب خان يونس 

في المركز الثالث بعد تأجيل مباراته أمام خدمات المغازي.

دوري كرة الطاولة
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غزة- الرياضية

أعلن االتحاد الفلســطيني للمالكمة عن تعيين 

اللجــان المنبثقة عــن االتحاد فــي المحافظات 

الجنوبية, التي جاءت استجابة لتوجيهات اللجنة 

االولمبية في شــطري الوطن بهذا الخصوص, 

وهذه اللجان: لجنة المسابقات، لجنة المدربين، 

لجنة الحكام، لجنة اإلعالم، اللجنة الطبية.

جاء ذلك خالل االجتماع الدوري التحاد المالكمة 

مع عــدد مــن المدربيــن والمعنييــن برياضة 

المالكمــة في مقــر االتحاد باللجنــة االولمبية 

بمدينة غــزة, وبحضور كل مــن نائب الرئيس 

جمال الفار وأمين الصندوق علي عبد الشــافي 

وعضو االتحاد أسامة عبد العال.

وقرر االتحاد اعتبار اللجنة الفنية اللجنة الرئيسية 

وينبثق عنها اللجان الخمس على أن يتولى جمال 

الفــار نائب رئيــس االتحاد اإلشــراف العام على 

رؤســاء اللجان. فيمــا يترأس أســامة عبد العال 

رئيــس اللجنة الفنية باالتحاد لجنة المســابقات 

واإلعــالم والطبيــة ويتــرأس لجنتــي الحــكام 

والمدربين عضو االتحاد علي عبد الشــافي، كما 

قرر االتحاد تعيين الكابتن عمر الكيالي مستشارا 

عاما لالتحاد لرفع شان اللعبة.

كما حــدد االتحاد يوم 31 ينايــر الجاري إلقامة 

بطولة النخبــة للمالكمة ألندية محافظات غزة 

وتم مناقشة وإقرار مكان إقامتها, وتكليف لجنة 

متابعة خاصة بهذا الموضوع, وإمكانية إقامتها 

بصالة سعد صايل بمدينة غزة.

غزة- الرياضية

واصل خدمات جباليا تشــبثه بصدارة دوري 

مــرج الزهــور الممتــاز لكــرة الطائــرة في 

المحافظات الجنوبيــة، بعد فوزه على فريق 

االمــل بثالثة اشــواط دون مقابــل، ليرتفع 

رصيــده الى النقطــة 15 في المركــز االول، 

فيما ظل االمل في المركز االخير دون نقاط 

ضمن مباريات االسبوع الخامس.

وواصــل فريقا الجمعية االســالمية وشــباب 

جباليا مالحقتهما المتصدر، بفوز االول على 

االهلي بثالثة اشــواط مقابل شــوط، وفوز 

الثاني على شــباب بيت الهيا بثالثة اشواط 

نظيفة، ليصل كال الفريقين النقطة التاسعة، 

مع تفوق شباب جباليا بفارق االشواط.

وعــاد فريــق اتحــاد الشــجاعية الى ســكة 

االنتصــارات بفوزه على المجمع االســالمي 

بثالثــة اشــواط دون رد، ليرفــع الشــجاعية 

رصيده الى النقطة 9 في المركز الرابع.
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غزة- الرياضية

صعدا فريقا خدمات البريج وخدمات رفح الى نهائي بطولة الناشئين 

مواليد 1996م التي ينظمها اتحاد السلة في المحافظات الجنوبية، 

ليلتقيا معا مســاء الجمعة القادم على صالــة البريج في المحافظة 
الوسطى.   وصعد ناشــئو البريج بعد فوزهم الكبير على غريمهم 

التقليــدي فريق خدمات المغازي بنتيجة 66 مقابل 49، فيما تمكن 

خدمات رفــح من الصعود الــى النهائي بفوزه على غــزة الرياضي 
بنتيجة 78 مقابل 61.
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* مواعيد المباريات وفق توقيت فلسطين

في ظرف أســبوع استطاع الريال أن يقلص 
فارق النقاط بينه وبين المتصدر برشلونة 
وشــريكه اتلتيكــو مدريد مــن 5 نقاط إلي 
نقطة واحدة فقط ، وبذلك بسبب التعادلين 
المتتالين للفريقين السابقين، وبذلك أعاد المتتالين للفريقين السابقين، وبذلك أعاد 

الريال الصراع على الليغا إلي بدايتهالريال الصراع على الليغا إلي بدايته

تنطلــق مباريات الــدوري األلماني من 
جديد، حيث يســتهل المتصــدر بايرن 
ميونخ أول مبارياته يوم الجمعة 1/24 
بمواجهته لفريق بروسيا مونشنغالدباخ 

ثالث الترتيب .

مازال يوفنتــوس اإليطالي محلقا 
بالصــدارة ، واســتطاع روما أن 
ينفرد بموقع الوصيف مســتغال 
تعــادل فريق نابولــي اإليطالي 

ليصبح الفارق بينهما 3 نقاط .

أخسر شيئا، خاصة مع األحداث العديدة التي حصلت في أشــعرني بالرعب، وفــي النهاية قــررت أن أجرب، فلن كامل، فكل ما كنت اكتبه هي مقاالت ساخرة، هذا األمر هــي المرة األولــى التي أقــوم بها بكتابة تقرير ســاخر الرياضية 
األيام الماضية.

بدلة ميسي
ال تقــوم مرة أخرى بعمل صرعة في عالــم الموضة واألناقة بهذه شمســية داخل القاعة، أي شيء لتلفت االنتباه ولكن نارية، أو على توكتوك، لتلفت األنظار، ارتدي نظارة مختلفا، كان بإمكانــك أن تأتي على الحفل بدراجة مــن أكثر الالعبيــن دخال فــي العالم، يــا أخي كن أفال يدل ذلك على جشع الالعب القصير، وهو يعتبر البدلــة مقابل الماليين، وحتــى ان كان هذا صحيحا لتحقيــق ذلك، أم علينــا أن نصدق انــه ارتدى هذه ان أردت أن تكون مختلف فهناك الماليين من الطرق وبدلة المزهرية، صعقنا ببدلة اإلعدام خاصته، ولكن تماما عن باقي المشــتركين، فبعــد البدلة المرقطة الــرؤوس “ ، فقد كان كما عودنا في كل حفل مختلف القائــل “ حــط راســك بين الــرؤوس وقول يــا قطاع توزيــع جائــزة الكرة الذهبيــة، وكأنه يرفــض المثل بدلة اإلعدام، فقد كان ميســي هو المختلف في حفل كثر الحديث عن بدلة ميسي والتي أطلق عليها البعض 

الطريقة .
بكاء مورينيو

بالصــورة المطلوبــة وال بالطريقة التي قام بهــا رونالدو للحصول النهاية بالبلــدي “يحلقوله”، ولكن يبدو أن بــكاء مورينيو لم يكن يملك دفتر األفكار العالمي، ويملك الخطط واألفكار العظيمة وفي لتدريب الشــياطين، كيف ال يرشحونه وهو السبشــل وان ، والذي لخالفته، والذي كثرت اإلشــاعات عن بكاءه ألنه لم يتم ترشــحيه متالحقــة، ربمــا يندم اآلن فيرغســون ألنــه لم يرشــح مورينيو مســرح الكوابيس بالنسبة للمشجعين، خسارات متعددة وإصابات يونايتد، مــع المدرب الحالي مويس والذي حول ملعب األحالم إلي ولكنها خيبة أكبر هذه المرة، إنها خيبة مشــجعي فريق مانشستر ولكنــي لن أبتعــد كثيرا فســوف أنتقل فقط من خيبــة إلي أخرى ولنبتعد قليال عن بدلة اإلعدام، فالحديث عنها يشــعرني بالدوار، 
على الكرة الذهبية هذا العام.

فالكاو.. بيل
مسلسل الحسان والشجعان، بل سأقول انتظرونا في الجزء الثاني من مسلسل ريــال مدريد، فــإن كان موناكو ســيقوم ببيعه للريال فنحــن على موعد مع مدريد اإلســباني، فال ننسى مسلسل جاريث بيل وكيف قام بواش باستغالل ولكنني استبعده فسوف تكون فرصة كبيرة لنادي موناكو “لحلب” فريق ريال جعلنــي أدخل في نوبة من الضحك الهســتيري، فإن كان هذا الكالم صحيح ســمعت قبل أيام من أحد أصدقائي أن الريال سيتعاقد مع فالكاو األمر الذي 

بيل وبواش مع بيريز.
غير نسوانها) لتقوم بهذه الخطوة، ولكن أخشى عليك يا سيدروف أن تكون أنت ميالن لم يكن لديهم الجرأة ليقوموا بهذا القرار فقاموا بتعيين باربرا (ما بجيبها أكون سلبي، فإن إقالة أليغري كانت واجبة منذ فترة طويلة ولكن يبدو أن رجال سيدورف ليكون مدربا جديدا للفريق، وكأنها تريد أن تضعه في مأزق، وحتى ال ألليغــري وكذلــك للطاقم الطبــي للفريق، عادت لتســيطر مرة أخــرى وتعين إدارة نــادي ميالن اإليطالي، حيث أصبحت ترســم وتنهــى وتأمر، وبعد إقالتها وال ننسى باربرا بيرلسكوني، والتي أصبحت منذ فترة ليست ببعيدة على رأس سيدورف الضحية

الضحية القادمة، فال تفرح بمنصبك الجديد!.

أخسر شيئا، خاصة مع األحداث العديدة التي حصلت في أشــعرني بالرعب، وفــي النهاية قــررت أن أجرب، فلن كامل، فكل ما كنت اكتبه هي مقاالت ساخرة، هذا األمر هــي المرة األولــى التي أقــوم بها بكتابة تقرير ســاخر 

ال تقــوم مرة أخرى بعمل صرعة في عالــم الموضة واألناقة بهذه شمســية داخل القاعة، أي شيء لتلفت االنتباه ولكن نارية، أو على توكتوك، لتلفت األنظار، ارتدي نظارة مختلفا، كان بإمكانــك أن تأتي على الحفل بدراجة مــن أكثر الالعبيــن دخال فــي العالم، يــا أخي كن أفال يدل ذلك على جشع الالعب القصير، وهو يعتبر البدلــة مقابل الماليين، وحتــى ان كان هذا صحيحا لتحقيــق ذلك، أم علينــا أن نصدق انــه ارتدى هذه ان أردت أن تكون مختلف فهناك الماليين من الطرق وبدلة المزهرية، صعقنا ببدلة اإلعدام خاصته، ولكن تماما عن باقي المشــتركين، فبعــد البدلة المرقطة الــرؤوس “ ، فقد كان كما عودنا في كل حفل مختلف القائــل “ حــط راســك بين الــرؤوس وقول يــا قطاع توزيــع جائــزة الكرة الذهبيــة، وكأنه يرفــض المثل بدلة اإلعدام، فقد كان ميســي هو المختلف في حفل كثر الحديث عن بدلة ميسي والتي أطلق عليها البعض 

بالصــورة المطلوبــة وال بالطريقة التي قام بهــا رونالدو للحصول النهاية بالبلــدي “يحلقوله”، ولكن يبدو أن بــكاء مورينيو لم يكن يملك دفتر األفكار العالمي، ويملك الخطط واألفكار العظيمة وفي لتدريب الشــياطين، كيف ال يرشحونه وهو السبشــل وان ، والذي لخالفته، والذي كثرت اإلشــاعات عن بكاءه ألنه لم يتم ترشــحيه متالحقــة، ربمــا يندم اآلن فيرغســون ألنــه لم يرشــح مورينيو مســرح الكوابيس بالنسبة للمشجعين، خسارات متعددة وإصابات يونايتد، مــع المدرب الحالي مويس والذي حول ملعب األحالم إلي ولكنها خيبة أكبر هذه المرة، إنها خيبة مشــجعي فريق مانشستر ولكنــي لن أبتعــد كثيرا فســوف أنتقل فقط من خيبــة إلي أخرى ولنبتعد قليال عن بدلة اإلعدام، فالحديث عنها يشــعرني بالدوار، 

مسلسل الحسان والشجعان، بل سأقول انتظرونا في الجزء الثاني من مسلسل ريــال مدريد، فــإن كان موناكو ســيقوم ببيعه للريال فنحــن على موعد مع مدريد اإلســباني، فال ننسى مسلسل جاريث بيل وكيف قام بواش باستغالل ولكنني استبعده فسوف تكون فرصة كبيرة لنادي موناكو “لحلب” فريق ريال جعلنــي أدخل في نوبة من الضحك الهســتيري، فإن كان هذا الكالم صحيح ســمعت قبل أيام من أحد أصدقائي أن الريال سيتعاقد مع فالكاو األمر الذي 

غير نسوانها) لتقوم بهذه الخطوة، ولكن أخشى عليك يا سيدروف أن تكون أنت ميالن لم يكن لديهم الجرأة ليقوموا بهذا القرار فقاموا بتعيين باربرا (ما بجيبها أكون سلبي، فإن إقالة أليغري كانت واجبة منذ فترة طويلة ولكن يبدو أن رجال سيدورف ليكون مدربا جديدا للفريق، وكأنها تريد أن تضعه في مأزق، وحتى ال ألليغــري وكذلــك للطاقم الطبــي للفريق، عادت لتســيطر مرة أخــرى وتعين إدارة نــادي ميالن اإليطالي، حيث أصبحت ترســم وتنهــى وتأمر، وبعد إقالتها وال ننسى باربرا بيرلسكوني، والتي أصبحت منذ فترة ليست ببعيدة على رأس 
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* مواعيد المباريات وفق توقيت فلسطين

في ظرف أســبوع استطاع الريال أن يقلص 
فارق النقاط بينه وبين المتصدر برشلونة 
وشــريكه اتلتيكــو مدريد مــن 5 نقاط إلي 
نقطة واحدة فقط ، وبذلك بسبب التعادلين 
المتتالين للفريقين السابقين، وبذلك أعاد المتتالين للفريقين السابقين، وبذلك أعاد 

الريال الصراع على الليغا إلي بدايتهالريال الصراع على الليغا إلي بدايته

تنطلــق مباريات الــدوري األلماني من 
جديد، حيث يســتهل المتصــدر بايرن 
ميونخ أول مبارياته يوم الجمعة 1/24 
بمواجهته لفريق بروسيا مونشنغالدباخ 

ثالث الترتيب .

مازال يوفنتــوس اإليطالي محلقا 
بالصــدارة ، واســتطاع روما أن 
ينفرد بموقع الوصيف مســتغال 
تعــادل فريق نابولــي اإليطالي 

ليصبح الفارق بينهما 3 نقاط .

أخسر شيئا، خاصة مع األحداث العديدة التي حصلت في أشــعرني بالرعب، وفــي النهاية قــررت أن أجرب، فلن كامل، فكل ما كنت اكتبه هي مقاالت ساخرة، هذا األمر هــي المرة األولــى التي أقــوم بها بكتابة تقرير ســاخر الرياضية 
األيام الماضية.

بدلة ميسي
ال تقــوم مرة أخرى بعمل صرعة في عالــم الموضة واألناقة بهذه شمســية داخل القاعة، أي شيء لتلفت االنتباه ولكن نارية، أو على توكتوك، لتلفت األنظار، ارتدي نظارة مختلفا، كان بإمكانــك أن تأتي على الحفل بدراجة مــن أكثر الالعبيــن دخال فــي العالم، يــا أخي كن أفال يدل ذلك على جشع الالعب القصير، وهو يعتبر البدلــة مقابل الماليين، وحتــى ان كان هذا صحيحا لتحقيــق ذلك، أم علينــا أن نصدق انــه ارتدى هذه ان أردت أن تكون مختلف فهناك الماليين من الطرق وبدلة المزهرية، صعقنا ببدلة اإلعدام خاصته، ولكن تماما عن باقي المشــتركين، فبعــد البدلة المرقطة الــرؤوس “ ، فقد كان كما عودنا في كل حفل مختلف القائــل “ حــط راســك بين الــرؤوس وقول يــا قطاع توزيــع جائــزة الكرة الذهبيــة، وكأنه يرفــض المثل بدلة اإلعدام، فقد كان ميســي هو المختلف في حفل كثر الحديث عن بدلة ميسي والتي أطلق عليها البعض 

الطريقة .
بكاء مورينيو

بالصــورة المطلوبــة وال بالطريقة التي قام بهــا رونالدو للحصول النهاية بالبلــدي “يحلقوله”، ولكن يبدو أن بــكاء مورينيو لم يكن يملك دفتر األفكار العالمي، ويملك الخطط واألفكار العظيمة وفي لتدريب الشــياطين، كيف ال يرشحونه وهو السبشــل وان ، والذي لخالفته، والذي كثرت اإلشــاعات عن بكاءه ألنه لم يتم ترشــحيه متالحقــة، ربمــا يندم اآلن فيرغســون ألنــه لم يرشــح مورينيو مســرح الكوابيس بالنسبة للمشجعين، خسارات متعددة وإصابات يونايتد، مــع المدرب الحالي مويس والذي حول ملعب األحالم إلي ولكنها خيبة أكبر هذه المرة، إنها خيبة مشــجعي فريق مانشستر ولكنــي لن أبتعــد كثيرا فســوف أنتقل فقط من خيبــة إلي أخرى ولنبتعد قليال عن بدلة اإلعدام، فالحديث عنها يشــعرني بالدوار، 
على الكرة الذهبية هذا العام.

فالكاو.. بيل
مسلسل الحسان والشجعان، بل سأقول انتظرونا في الجزء الثاني من مسلسل ريــال مدريد، فــإن كان موناكو ســيقوم ببيعه للريال فنحــن على موعد مع مدريد اإلســباني، فال ننسى مسلسل جاريث بيل وكيف قام بواش باستغالل ولكنني استبعده فسوف تكون فرصة كبيرة لنادي موناكو “لحلب” فريق ريال جعلنــي أدخل في نوبة من الضحك الهســتيري، فإن كان هذا الكالم صحيح ســمعت قبل أيام من أحد أصدقائي أن الريال سيتعاقد مع فالكاو األمر الذي 

بيل وبواش مع بيريز.
غير نسوانها) لتقوم بهذه الخطوة، ولكن أخشى عليك يا سيدروف أن تكون أنت ميالن لم يكن لديهم الجرأة ليقوموا بهذا القرار فقاموا بتعيين باربرا (ما بجيبها أكون سلبي، فإن إقالة أليغري كانت واجبة منذ فترة طويلة ولكن يبدو أن رجال سيدورف ليكون مدربا جديدا للفريق، وكأنها تريد أن تضعه في مأزق، وحتى ال ألليغــري وكذلــك للطاقم الطبــي للفريق، عادت لتســيطر مرة أخــرى وتعين إدارة نــادي ميالن اإليطالي، حيث أصبحت ترســم وتنهــى وتأمر، وبعد إقالتها وال ننسى باربرا بيرلسكوني، والتي أصبحت منذ فترة ليست ببعيدة على رأس سيدورف الضحية

الضحية القادمة، فال تفرح بمنصبك الجديد!.

أخسر شيئا، خاصة مع األحداث العديدة التي حصلت في أشــعرني بالرعب، وفــي النهاية قــررت أن أجرب، فلن كامل، فكل ما كنت اكتبه هي مقاالت ساخرة، هذا األمر هــي المرة األولــى التي أقــوم بها بكتابة تقرير ســاخر 

ال تقــوم مرة أخرى بعمل صرعة في عالــم الموضة واألناقة بهذه شمســية داخل القاعة، أي شيء لتلفت االنتباه ولكن نارية، أو على توكتوك، لتلفت األنظار، ارتدي نظارة مختلفا، كان بإمكانــك أن تأتي على الحفل بدراجة مــن أكثر الالعبيــن دخال فــي العالم، يــا أخي كن أفال يدل ذلك على جشع الالعب القصير، وهو يعتبر البدلــة مقابل الماليين، وحتــى ان كان هذا صحيحا لتحقيــق ذلك، أم علينــا أن نصدق انــه ارتدى هذه ان أردت أن تكون مختلف فهناك الماليين من الطرق وبدلة المزهرية، صعقنا ببدلة اإلعدام خاصته، ولكن تماما عن باقي المشــتركين، فبعــد البدلة المرقطة الــرؤوس “ ، فقد كان كما عودنا في كل حفل مختلف القائــل “ حــط راســك بين الــرؤوس وقول يــا قطاع توزيــع جائــزة الكرة الذهبيــة، وكأنه يرفــض المثل بدلة اإلعدام، فقد كان ميســي هو المختلف في حفل كثر الحديث عن بدلة ميسي والتي أطلق عليها البعض 

بالصــورة المطلوبــة وال بالطريقة التي قام بهــا رونالدو للحصول النهاية بالبلــدي “يحلقوله”، ولكن يبدو أن بــكاء مورينيو لم يكن يملك دفتر األفكار العالمي، ويملك الخطط واألفكار العظيمة وفي لتدريب الشــياطين، كيف ال يرشحونه وهو السبشــل وان ، والذي لخالفته، والذي كثرت اإلشــاعات عن بكاءه ألنه لم يتم ترشــحيه متالحقــة، ربمــا يندم اآلن فيرغســون ألنــه لم يرشــح مورينيو مســرح الكوابيس بالنسبة للمشجعين، خسارات متعددة وإصابات يونايتد، مــع المدرب الحالي مويس والذي حول ملعب األحالم إلي ولكنها خيبة أكبر هذه المرة، إنها خيبة مشــجعي فريق مانشستر ولكنــي لن أبتعــد كثيرا فســوف أنتقل فقط من خيبــة إلي أخرى ولنبتعد قليال عن بدلة اإلعدام، فالحديث عنها يشــعرني بالدوار، 

مسلسل الحسان والشجعان، بل سأقول انتظرونا في الجزء الثاني من مسلسل ريــال مدريد، فــإن كان موناكو ســيقوم ببيعه للريال فنحــن على موعد مع مدريد اإلســباني، فال ننسى مسلسل جاريث بيل وكيف قام بواش باستغالل ولكنني استبعده فسوف تكون فرصة كبيرة لنادي موناكو “لحلب” فريق ريال جعلنــي أدخل في نوبة من الضحك الهســتيري، فإن كان هذا الكالم صحيح ســمعت قبل أيام من أحد أصدقائي أن الريال سيتعاقد مع فالكاو األمر الذي 

غير نسوانها) لتقوم بهذه الخطوة، ولكن أخشى عليك يا سيدروف أن تكون أنت ميالن لم يكن لديهم الجرأة ليقوموا بهذا القرار فقاموا بتعيين باربرا (ما بجيبها أكون سلبي، فإن إقالة أليغري كانت واجبة منذ فترة طويلة ولكن يبدو أن رجال سيدورف ليكون مدربا جديدا للفريق، وكأنها تريد أن تضعه في مأزق، وحتى ال ألليغــري وكذلــك للطاقم الطبــي للفريق، عادت لتســيطر مرة أخــرى وتعين إدارة نــادي ميالن اإليطالي، حيث أصبحت ترســم وتنهــى وتأمر، وبعد إقالتها وال ننسى باربرا بيرلسكوني، والتي أصبحت منذ فترة ليست ببعيدة على رأس 
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15 األربعاء 21 ربيع أول  1435هـ   22  يناير  2014  

رياضة دولية

سيناريو لم يحدث سيناريو لم يحدث !!
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محمد عدوانمحمد عدوان

شــهدت الجولــة الماضيــة مــن الــدوري شــهدت الجولــة الماضيــة مــن الــدوري 
اإلنجليزي مباراة قمة جمعت بين تشلسي 
بقيادة مورينيو ومانشستر يونايتد المتعثر 
بقيادة مويس، والتي انتهت بهزيمة نكراء بقيادة مويس، والتي انتهت بهزيمة نكراء 
لليونايتد بثالثة أهداف لهدف واحد، وقعه 

عليها إيتو الكاميروني.
يحــدث هنا هــذا الســيناريو التخيلي بعد يحــدث هنا هــذا الســيناريو التخيلي بعد 

المباراة في بيت مورينيو ..
فــي بيتــه الفاخــر في لنــدن، وفــي ليلة 
أضاءها القمــر، دعا مورينيو كل أصدقائه أضاءها القمــر، دعا مورينيو كل أصدقائه 
ومحبيه وأعضاء فريقه في حفل أقامه في ومحبيه وأعضاء فريقه في حفل أقامه في 

بيته بعد الفوز على مانشستر يونايتد. 
مورينيو ســعيدا بفوزه الكبيــر: لقد كانت مورينيو ســعيدا بفوزه الكبيــر: لقد كانت 
مبــاراة رائعة، قضينا عليهم بســهولة، ال مبــاراة رائعة، قضينا عليهم بســهولة، ال 

يمكن أن يعلو صوتهم أمامنا بعد اليوم.يمكن أن يعلو صوتهم أمامنا بعد اليوم.
إيتو: صحيح ايها المدرب، لقد كنا رائعين، 

لم يأخذوا معنا (غلوة) .
ديفيــد لويز متفاخرا: هكذا ســوف نحصد ديفيــد لويز متفاخرا: هكذا ســوف نحصد 
اللقب هذا الموســم، لن يقــف أمامنا أحد 

بعد اليوم.
يقطعهم صوت ضحكات متقطعة...يقطعهم صوت ضحكات متقطعة...

جــون تيــري يرقــص ويغنــي بطريقــة 
هستيرية 

مورينيو: ما بك يا بني، هل أصابك شيء؟مورينيو: ما بك يا بني، هل أصابك شيء؟
تيــري: ال يا ســيدي، ولكنني ســعيد، فأنا تيــري: ال يا ســيدي، ولكنني ســعيد، فأنا 
أنتظر هــذا النصر منذ زمــن، ال يمكن أن 

يتفلسف غيغز بعد األن أمامي.يتفلسف غيغز بعد األن أمامي.
مورينيــو بضحــكات عاليــة: ال تقلــق لن 
تجد أحدا يتذكر فضيحتك الجنســية التي تجد أحدا يتذكر فضيحتك الجنســية التي 
قمت بها، بعد ما فعلناه اليوم الكل ســوف قمت بها، بعد ما فعلناه اليوم الكل ســوف 

يحترمنا.
زوجــة مورينيو تأتي بالكيــك الذي أعدته 

في البيت بعد النصر ..
مورينيو: شكرا لك يا عزيزتي، أريدك من مورينيو: شكرا لك يا عزيزتي، أريدك من 
اآلن أن تحضري مكانا لجائزة أفضل مدرب اآلن أن تحضري مكانا لجائزة أفضل مدرب 
للعام المقبل، فال أحد سينافسني عليها أنا للعام المقبل، فال أحد سينافسني عليها أنا 
متأكد فقد كسرت رقم المدعو فيرغسون متأكد فقد كسرت رقم المدعو فيرغسون 

والجميع يعلم أنني اصبحت أفضل منه.والجميع يعلم أنني اصبحت أفضل منه.
زوجته: ال تقلق يا عزيزي، فأنا أعمل على زوجته: ال تقلق يا عزيزي، فأنا أعمل على 
هذا األمر من قبل انتهاء المباراة فأنا كنت هذا األمر من قبل انتهاء المباراة فأنا كنت 

متأكدة من انتصارك اليوم.متأكدة من انتصارك اليوم.
المبارد: لكن يا رئيــس، أليس من المبكر المبارد: لكن يا رئيــس، أليس من المبكر 
الحديث عن أفضل مــدرب للعام المقبل، الحديث عن أفضل مــدرب للعام المقبل، 

ونحن لم نحقق أي إنجاز بعد؟
مورينيــو غاضبــا: أيهــا الغبــي، أال تثــق مورينيــو غاضبــا: أيهــا الغبــي، أال تثــق 
بقدراتي، وقدرات فريقك، هل نسيت من 

هو السبشل ون؟هو السبشل ون؟
المبــارد مرتبــكا: ال يــا زعيم، لــم أقصد المبــارد مرتبــكا: ال يــا زعيم، لــم أقصد 
شــيء، ال تأخذ كالمي علــى محمل الجد، شــيء، ال تأخذ كالمي علــى محمل الجد، 

فنحن نريد أن نحتفل اآلن بانتصارنا.فنحن نريد أن نحتفل اآلن بانتصارنا.
مرت دقائق من احتفال فريق تشلسي مع مرت دقائق من احتفال فريق تشلسي مع 

مدربهم في بيته، ليرن هاتف مورينيو !!
فينغــر: مرحبــا مورينيو، مبــارك فوزكم 

الغالي، لقد كنتم تستحقون االنتصار.الغالي، لقد كنتم تستحقون االنتصار.
مورينــي: فينغر، أهال يــا عزيزي، لقد كنا 
األفضــل، واســتحققنا الفــوز، وال تقلــق األفضــل، واســتحققنا الفــوز، وال تقلــق 
فدوركــم قــادم، واآلن علــي أن أذهب مع فدوركــم قــادم، واآلن علــي أن أذهب مع 

السالمة.
دقائق أخرى تمر، لتصل رسالة على هاتف 

مورينيو.. كانت من فيرغسون !!مورينيو.. كانت من فيرغسون !!
وكان نص الرسالة “غوارديوال .. 5-0 “ وكان نص الرسالة “غوارديوال .. 0-5 “ 

مورينيو يعقد حاجبيه وبغضب يصرخ في مورينيو يعقد حاجبيه وبغضب يصرخ في 
وجه العبيــه: ماذا تفعلون حتــى اآلن هيا وجه العبيــه: ماذا تفعلون حتــى اآلن هيا 
بســرعة ارحلوا فغدا لدينــا حصة تدريبية بســرعة ارحلوا فغدا لدينــا حصة تدريبية 

هل نسيتم !!.

اســتعان “ديمبا با” مهاجم منتخب الســنغال ونادي تشيلسي اإلنجليزي 

بمقولــة لســيدنا أبو بكر الصديــق للتعبير عن أزمة قلة مشــاركاته مع 

الفريق اللندني هذا الموســم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه 

مورينيــو. ونشــر “ديمبا” عبر حســابه الشــخصي على موقــع التواصل 

االجتماعي “إنستجرام”، صورة عليها مقولة سيدنا أبو بكر: “من الصعب 

أن تتحلى بالصبر، ولكن ضياع ثواب الصبر هو الخسارة األكبر”.

في موقف آخر، عّبر الدولي الفرنســي فرانك بــالل ريبيري عن افتخاره 

الكبير باسم بالل بعد أن وهبه اهللا نعمة اإلسالم. 

وقــال ريبيري إنه يفضل اســم بالل على فرانك. علمــا أن نجم البايرن، 

طلب أن ُيذكر اســم بــالل بين فرانك وريبيري خالل حفــل جائزة الكرة 

طلب أن ُيذكر اســم بــالل بين فرانك وريبيري خالل حفــل جائزة الكرة 

الذهبية األخير، واستجاب المذيع الذي أجرى معه الحوار لطلبه.

الذهبية األخير، واستجاب المذيع الذي أجرى معه الحوار لطلبه.
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حافظ أندريس إنييســتا، العب وســط برشــلونة ومنتخب إسبانيا، 

علــى لقب أفضل صانع ألعاب في العالم للعام الثاني على التوالي، 

وفًقا للتصويت الذي أجراه االتحاد الدولي للتأريخ واإلحصاء. وبذلك 

يتساوى “الرســام” مع كل من زميله بالفريق الكاتالوني ومنتخب 

“الماتدور” تشــافي هرنانديز، واألسطورة الفرنسي المعتزل زين 

الدين زيدان، والبرازيلي كاكا العب إيه ميالن اإليطالي.

وفي بقيــة المراكز جاء األلماني مســعود أوزيل العب آرســنال 

اإلنجليــزي ثانيًا، واإليطالي أندريــا بيرلو العب يوفنتوس ثالثًا، 

واأللماني باســتيان شفاينشــتايجر العب بايــرن ميونيخ رابعًا، 

وتشــافي العب برشلونة خامســًا، واإليفواري يايا توريه العب 

مانشستر سيتي في المركز السادس.

حافظ أندريس إنييســتا، العب وســط برشــلونة ومنتخب إسبانيا، 

حافظ أندريس إنييســتا، العب وســط برشــلونة ومنتخب إسبانيا، 

علــى لقب أفضل صانع ألعاب في العالم للعام الثاني على التوالي، 

وفًقا للتصويت الذي أجراه االتحاد الدولي للتأريخ واإلحصاء. وبذلك 
علــى لقب أفضل صانع ألعاب في العالم للعام الثاني على التوالي، 

وفًقا للتصويت الذي أجراه االتحاد الدولي للتأريخ واإلحصاء. وبذلك 
علــى لقب أفضل صانع ألعاب في العالم للعام الثاني على التوالي، 
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اليزال النجم الدولي الفرنســي فرانك ريبيري، العب وسط بايرن ميونيخ األلماني، 
يشعر باإلحباط نتيجة عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم لعام 
2013. واعتبــر أن منح هذا التكريم للبرتغالي كريســتيانو رونالدو كان وراءه “قدر 2013. واعتبــر أن منح هذا التكريم للبرتغالي كريســتيانو رونالدو كان وراءه “قدر 
كبير من السياســة”. وقال ريبيري: “لقد فزت بكل شيء مع الفريق وعلى المستوى كبير من السياســة”. وقال ريبيري: “لقد فزت بكل شيء مع الفريق وعلى المستوى كبير من السياســة”. وقال ريبيري: “لقد فزت بكل شيء مع الفريق وعلى المستوى 
الفردي. رونالدو لم يفز بشــيء في 2013. لســت حزيناالفردي. رونالدو لم يفز بشــيء في 2013. لســت حزيناالفردي. رونالدو لم يفز بشــيء في 2013. لســت حزينًا، لكنه أمر يؤلم في القلب”. 
كبير من السياســة”. وقال ريبيري: “لقد فزت بكل شيء مع الفريق وعلى المستوى 
الفردي. رونالدو لم يفز بشــيء في 2013. لســت حزينًا، لكنه أمر يؤلم في القلب”. 
كبير من السياســة”. وقال ريبيري: “لقد فزت بكل شيء مع الفريق وعلى المستوى كبير من السياســة”. وقال ريبيري: “لقد فزت بكل شيء مع الفريق وعلى المستوى 
الفردي. رونالدو لم يفز بشــيء في 2013. لســت حزينًا، لكنه أمر يؤلم في القلب”. 
كبير من السياســة”. وقال ريبيري: “لقد فزت بكل شيء مع الفريق وعلى المستوى كبير من السياســة”. وقال ريبيري: “لقد فزت بكل شيء مع الفريق وعلى المستوى 
الفردي. رونالدو لم يفز بشــيء في 2013. لســت حزينًا، لكنه أمر يؤلم في القلب”. 
كبير من السياســة”. وقال ريبيري: “لقد فزت بكل شيء مع الفريق وعلى المستوى 

وأضاف: “أستحق هذا اللقب، الكل يخبرنني أنني كان من المفروض أن أفوز”.وأضاف: “أستحق هذا اللقب، الكل يخبرنني أنني كان من المفروض أن أفوز”.وأضاف: “أستحق هذا اللقب، الكل يخبرنني أنني كان من المفروض أن أفوز”.
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وصل كٌل من األرجنتيني ليونيل ميســي 

نجــم برشــلونة، والبرتغالي كرســتيانو 

رونالــدو إلــى الرقــم 115، بعــد انتهــاء 

مباريات المرحلة 20 من الدوري اإلسباني، 

ولكــن لكل واحــد منهما قصتــه الخاصة. 

مبــاراة  خــالل  فالبرغــوث  ميســي،  أوًال 

مبــاراة ليفانتي، أكمل 115 يومًا بالتمام والكمال  خــالل  فالبرغــوث  ميســي،  أوًال 

مبــاراة ليفانتي، أكمل 115 يومًا بالتمام والكمال  خــالل  فالبرغــوث  ميســي،  أوًال 

يفشــل فيها بتسجيل أي هدف في مرمى 

يفشــل فيها بتسجيل أي هدف في مرمى الخصــوم فــي الــدوري اإلســباني . ثانيًا: 

يفشــل فيها بتسجيل أي هدف في مرمى الخصــوم فــي الــدوري اإلســباني . ثانيًا: 

رونالدو، فصــاروخ ماديرا، وبحســب قناة 

“بلوس” التلفزيونية بلغت سرعة القذيفة 

التي ســجل منها الهدف األول التي مزقت 

التي ســجل منها الهدف األول التي مزقت شباك بيتيس، 115 كلم في الساعة، علمًا 

التي ســجل منها الهدف األول التي مزقت شباك بيتيس، 115 كلم في الساعة، علمًا 

شباك بيتيس، 115 كلم في الساعة، علمًا أن الدون رفع رصيد أهدافه إلى 21 هدفًا 

شباك بيتيس، 115 كلم في الساعة، علمًا أن الدون رفع رصيد أهدافه إلى 21 هدفًا 

وضعته على صدارة هدافي الليجا.
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ثالثة عشــر هدفًا، دخلت شباك برشلونة 

فــي الليجــا هــذا الموســم آخرهــا هدف 

ليفانتــي في الجولــة 20، ورغــم أن هذا 

ليفانتــي في الجولــة 20، ورغــم أن هذا الرقم يبدو مطمئنًا نوعًا ما بالنظر إلى أنه 

ليفانتــي في الجولــة 20، ورغــم أن هذا الرقم يبدو مطمئنًا نوعًا ما بالنظر إلى أنه 

يشــير إلى قوة الخط الخلفي للبالوجرانا، 

حيث يأتي في المركز الثاني خلف أتليتكو 

مدريد الذي يملــك أقوى خط دفاع (دخل 

شــباكه 12 هدفــا
شــباكه 12 هدفــًا)، إال أن البرســا يعاني 
شــباكه 12 هدفــًا)، إال أن البرســا يعاني 

كثيــرًا عند تنفيذ الضربات الركنية، حيث 
كثيــراً عند تنفيذ الضربات الركنية، حيث 
شــباكه 12 هدفــاكثيــراً عند تنفيذ الضربات الركنية، حيث 

شــباكه 12 هدفــاكثيــراً عند تنفيذ الضربات الركنية، حيث 
شــباكه 12 هدفــًا)، إال أن البرســا يعاني 

شــباكه 12 هدفــًا)، إال أن البرســا يعاني كثيــراً عند تنفيذ الضربات الركنية، حيث 
شــباكه 12 هدفــًا)، إال أن البرســا يعاني 

شــباكه 12 هدفــًا)، إال أن البرســا يعاني كثيــراً عند تنفيذ الضربات الركنية، حيث 

استقبلت شباك فيكتور فالديز 6 أهداف من 
استقبلت شباك فيكتور فالديز 6 أهداف من 
استقبلت شباك فيكتور فالديز 6 أهداف من 

ضربات ركنية، وسجلها كل
ضربات ركنية، وسجلها كٌل من: بوستيغا 
ضربات ركنية، وسجلها كٌل من: بوستيغا 

(فالنسيا)، كوكي (اشبيلية)، خافي غويرا 
(فالنسيا)، كوكي (اشبيلية)، خافي غويرا 
(فالنسيا)، كوكي (اشبيلية)، خافي غويرا 

(بلد الوليد)، موشيو (فياريال)، ليساندرو 
(بلد الوليد)، موشيو (فياريال)، ليساندرو 
(بلد الوليد)، موشيو (فياريال)، ليساندرو 

(خيتافي)، فينترا (ليفانتي).

(خيتافي)، فينترا (ليفانتي).

(خيتافي)، فينترا (ليفانتي).
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16 األربعاء 21 ربيع أول  1435هـ   22  يناير  2014  

إعالن


