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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

راية وصّفارة

محمد الشيخ خليلمحمد الشيخ خليل
حكم دوليحكم دولي

قانون التسلل الجديد قانون التسلل الجديد 
وزيادة تسجيل األهداف!وزيادة تسجيل األهداف!

قرر االتحاد الدولي لكرة القدم إجراء تعديلعلى قانون التسلل من قرر االتحاد الدولي لكرة القدم إجراء تعديلعلى قانون التسلل من 
الممكن أن يســاهم في زيادة عدد األهــداف في المباريات، وهو الممكن أن يســاهم في زيادة عدد األهــداف في المباريات، وهو 
التعديــل الذي يراه الكثير من الحكام خطيــًرا ألنه يقلل إدارتهم التعديــل الذي يراه الكثير من الحكام خطيــًرا ألنه يقلل إدارتهم 

وفقًا لقناعتهم في الميدان.وفقًا لقناعتهم في الميدان.
التعديــل الذي يراه الكثير من الحكام خطيــر

وفقًا لقناعتهم في الميدان.
التعديــل الذي يراه الكثير من الحكام خطيــرالتعديــل الذي يراه الكثير من الحكام خطيــر

وفقًا لقناعتهم في الميدان.
التعديــل الذي يراه الكثير من الحكام خطيــر

جــاء التغييــر فــي القانــون عن طريــق إيضــاح معانــي بعض جــاء التغييــر فــي القانــون عن طريــق إيضــاح معانــي بعض 
المصطلحات في كرة القدم، وهذا شــمل جزأين، األول هو معنى المصطلحات في كرة القدم، وهذا شــمل جزأين، األول هو معنى 
التدخــل في اللعبــة، واآلخر هو الحصول على األفضلية بســبب التدخــل في اللعبــة، واآلخر هو الحصول على األفضلية بســبب 
الوجــود في موقف تســلل، فالتغيير األول جــاء في جزئية معنى الوجــود في موقف تســلل، فالتغيير األول جــاء في جزئية معنى 
التدخل مع الخصم أو في اللعبة، وهو يعني أن يقوم مهاجم بمنع التدخل مع الخصم أو في اللعبة، وهو يعني أن يقوم مهاجم بمنع 
الخصــم من اللعــب أو القدرة على لعب الكــرة عن طريق عرقلة الخصــم من اللعــب أو القدرة على لعب الكــرة عن طريق عرقلة 
رؤية أو حركــة المدافع أو التنافس مع المدافع في الحصول على رؤية أو حركــة المدافع أو التنافس مع المدافع في الحصول على 

الكرة.الكرة.
وكان القانــون القديم في الجزئية الماضيــة يحتوي على جزئية وكان القانــون القديم في الجزئية الماضيــة يحتوي على جزئية 
إضافية تعطى للحكم الحق في أن يحكم وفقا لما يراه ما إذا كان إضافية تعطى للحكم الحق في أن يحكم وفقا لما يراه ما إذا كان 
المهاجــم قــد تدخل في اللعبة أم ال، وهو مــا تم حذفه بالقانون المهاجــم قــد تدخل في اللعبة أم ال، وهو مــا تم حذفه بالقانون 

الجديد.الجديد.
أما التغيير الثاني، فهو الحصول على األفضلية بسبب الوجود في أما التغيير الثاني، فهو الحصول على األفضلية بسبب الوجود في 

موقف تسلل، وقسم القانون الجديد هذه الجزئية إلى 3 نقاط:موقف تسلل، وقسم القانون الجديد هذه الجزئية إلى 3 نقاط:
1- أن يســتفيد المهاجــم مــن الكرة التــي ارتدت مــن العارضة 1- أن يســتفيد المهاجــم مــن الكرة التــي ارتدت مــن العارضة 
أو القائــم أو أحد العبي الخصــم أثناء وجــود المهاجم في مركز أو القائــم أو أحد العبي الخصــم أثناء وجــود المهاجم في مركز 

متسلل.متسلل.
2- أن يستفيد المهاجم من الكرة التي ترتد من المدافعين للكرة 2- أن يستفيد المهاجم من الكرة التي ترتد من المدافعين للكرة 

أثناء وجود المهاجم في مركز متسلل.أثناء وجود المهاجم في مركز متسلل.
3- أن يســتفيد الالعب الموجود في مركز التســلل من الكرة من 3- أن يســتفيد الالعب الموجود في مركز التســلل من الكرة من 
تمريرة متعمدة من الخصم للكرة، وفي هذه الحالة لن يحتســب تمريرة متعمدة من الخصم للكرة، وفي هذه الحالة لن يحتســب 

الحكم المهاجم في مركز المتسلل.الحكم المهاجم في مركز المتسلل.
بهذه التغييرات في القانون التي ستطبق في المالعب اإلنجليزية بهذه التغييرات في القانون التي ستطبق في المالعب اإلنجليزية 
بدايــًة من الموســم المقبل، أصبحت ســلطة الحكــم في أرض بدايــًة من الموســم المقبل، أصبحت ســلطة الحكــم في أرض 
بهذه التغييرات في القانون التي ستطبق في المالعب اإلنجليزية 
بدايــًة من الموســم المقبل، أصبحت ســلطة الحكــم في أرض 
بهذه التغييرات في القانون التي ستطبق في المالعب اإلنجليزية بهذه التغييرات في القانون التي ستطبق في المالعب اإلنجليزية 
بدايــًة من الموســم المقبل، أصبحت ســلطة الحكــم في أرض 
بهذه التغييرات في القانون التي ستطبق في المالعب اإلنجليزية 

الميدان أقل بعض الشــيء، ولن يكون هناك فرصة ألي حكم أن الميدان أقل بعض الشــيء، ولن يكون هناك فرصة ألي حكم أن 
يحكــم وفقًا لوجهة نظره، لهذا فــإن فرصة المهاجمين في إحراز يحكــم وفقًا لوجهة نظره، لهذا فــإن فرصة المهاجمين في إحراز 
الميدان أقل بعض الشــيء، ولن يكون هناك فرصة ألي حكم أن 
يحكــم وفقًا لوجهة نظره، لهذا فــإن فرصة المهاجمين في إحراز 
الميدان أقل بعض الشــيء، ولن يكون هناك فرصة ألي حكم أن الميدان أقل بعض الشــيء، ولن يكون هناك فرصة ألي حكم أن 
يحكــم وفقًا لوجهة نظره، لهذا فــإن فرصة المهاجمين في إحراز 
الميدان أقل بعض الشــيء، ولن يكون هناك فرصة ألي حكم أن 

األهداف ســتكون أكثر بعدما تم تحديد قانون اللعبة أكثر وحذف األهداف ســتكون أكثر بعدما تم تحديد قانون اللعبة أكثر وحذف 
الجزء المتعلق بوجهة نظر حكم المباراة في اللعبة.الجزء المتعلق بوجهة نظر حكم المباراة في اللعبة.

الرياضية- ماهر الزر:
انتقل الالعب سعيد شبالق الظهير األيسر لنادي شباب خان يونس 
رســميا إلــى صفوف نــادي خدمات المغــازي، وانخــرط فعليا في 
تدريبــات المغازي تحت قيادة جمال النتيــل المدير الفني لنادي 

خدمات المغازي.
وشارك شبالق (23 عاما) مع شباب خان يونس في بطولتي 
الدوري والكأس الماضيتين وبطولة وفاء األحرار، وحاز 

مع النشامى بطولة الدوري عام 2011م.
من جهة ثانية انضم الجناح األيسر أحمد خليفة 
العــب غزة الرياضــي إلى صفــوف المغازي، 
وكان خليفة قد انتقل إلى صفوف الرياضي 
من نادي خدمات ديــر البلح بعد إعجاب 
المدير الفني السابق للرياضي محمود 
زقوت بقدرات الالعب، ولكنه لم يجد 
فرصة في حجز مكان أساسي داخل 

الفريق.
وتعتبر صفقتا شبالق وخليفة إضافة 
مهمة وقوية على المغازي الذي يلعب 
في الدرجة األولى في ظل صراعه على 
خطف إحدى بطاقتي الصعود إلى الدرجة 

الممتازة.

بدون العبي غزة
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الرياضية- مصطفى جبر
عــاد الالعب يوســف أبــو جزر إلــى صفوف 
فريق خدمات البريج ُمجددا بعدما أعلن عن 
فسخ عقده عقب نهاية مباريات الذهاب من 
دوري الدرجة األولى، وذلك بعد جلسة ودية 
جمعت الالعب مع إدارة النادي لتســوية كل 

اإلشكاالت بين الطرفين.
وقــال المدافع أبــو جــزر لـ"الرياضيــة" إن 
عودتــه جاءت بعــد إنهــاء ااإلشــكاالت مع 
مجلس إدارة خدمات البريج"، ُمشيرًا إلى أن 
عودتــه جاءت بعــد إنهــاء ااإلشــكاالت مع 
مجلس إدارة خدمات البريج"، ُمشيرًا إلى أن 
عودتــه جاءت بعــد إنهــاء ااإلشــكاالت مع 

تركيزه القادم ســينصب على تحقيق هدف 
الفريــق بالصعود لــدوري الدرجة الممتازة، 
منوها إلى أن الصعود لدوري األضواء يحتاج 

مزيدا من التكاتف. 
وكان البريــج قد تعاقد مع "أبــو جزر" قبل 
بدايــة الموســم الحالــي قادما مــن نادي 

جماعي رفح.
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غزة- الرياضية:

يواصــل المنتخــب الوطني معســكره المغلق 

في دبي بقيــادة المدير الفنــي جمال محمود 

في دبي بقيــادة المدير الفنــي جمال محمود اســتعدادا لبطولة غرب آســيا المقــرر إقامتها 

في دبي بقيــادة المدير الفنــي جمال محمود اســتعدادا لبطولة غرب آســيا المقــرر إقامتها 

في قطر خالل الخامس والعشــرين من الشهر 
الجاري.

ويحــرص المدير الفنــي على إجــراء تدريبات 

فنية وبدنية مكثفة في فترتي الصباح والمساء 

فنية وبدنية مكثفة في فترتي الصباح والمساء مــن أجل رفع لياقــة الالعبين حتــى يخوضوا 

فنية وبدنية مكثفة في فترتي الصباح والمساء مــن أجل رفع لياقــة الالعبين حتــى يخوضوا 

غمار هــذه البطولــة المهمة وهــم في كامل 
استعداداتهم.

وال يزال الالعبون المحترفون يواصلون التوافد 

على المعسكر اإلعدادي بصورة متتابعة، فقد 

وصل اإلثنين رمزي صالح حارس مرمى فريق 

مصر للمقاصة وإبراهيم سويدان مهاجم نادي 

مصر للمقاصة وإبراهيم سويدان مهاجم نادي طرابلــس اللبناني الذي ينضــم للمرة األولى 

مصر للمقاصة وإبراهيم سويدان مهاجم نادي طرابلــس اللبناني الذي ينضــم للمرة األولى 

وهي الحــال مع الالعــب محمد قاســم العب 

وهي الحــال مع الالعــب محمد قاســم العب النجمة اللبناني، وإياد أبو غرقود مهاجم نادي 

وهي الحــال مع الالعــب محمد قاســم العب النجمة اللبناني، وإياد أبو غرقود مهاجم نادي 

النجمة اللبناني، وإياد أبو غرقود مهاجم نادي البقعة األردني ومراد إســماعيل العب وســط 

النجمة اللبناني، وإياد أبو غرقود مهاجم نادي البقعة األردني ومراد إســماعيل العب وســط 

الوحدات األردني.

وحول العبي غزة الذين تم اختيارهم لصفوف 

وحول العبي غزة الذين تم اختيارهم لصفوف المنتخــب، فلم يتمكن أي العــب من االلتحاق 

وحول العبي غزة الذين تم اختيارهم لصفوف المنتخــب، فلم يتمكن أي العــب من االلتحاق 

بالمعسكر برفقة الكابتن صائب جندية مساعد 
المدير الفني للمنتخب.

ورغم وصــول باقــي الالعبين عيــد العكاوي 

ومحمد الديري وجهاد عبد العال إلى المحافظات 

ومحمد الديري وجهاد عبد العال إلى المحافظات الشــمالية، فإن غياب التأشــيرات الخاصة بهم 

ومحمد الديري وجهاد عبد العال إلى المحافظات الشــمالية، فإن غياب التأشــيرات الخاصة بهم 

حرمهم الوصول إلى اإلمارات.

وبهــذا يصل عــدد الالعبيــن المنخرطين في 

المعســكر المغلق إلى 22 هــم: توفيق علي، 

المعســكر المغلق إلى 22 هــم: توفيق علي، غانم محاجنة، موســى أبو جــزر، عبد اللطيف 

المعســكر المغلق إلى 22 هــم: توفيق علي، غانم محاجنة، موســى أبو جــزر، عبد اللطيف 

البهداري، رائد فارس، مصعب البطاط، حسام 

البهداري، رائد فارس، مصعب البطاط، حسام أبو صالــح، أحمد ماهــر، ليث خروب، هشــام 

البهداري، رائد فارس، مصعب البطاط، حسام أبو صالــح، أحمد ماهــر، ليث خروب، هشــام 

الصالحــي، عبد الســالم الســويركي، ســامر 

الصالحــي، عبد الســالم الســويركي، ســامر حجــازي، خالد مهدي، محمود صالح، خضر أبو 

الصالحــي، عبد الســالم الســويركي، ســامر حجــازي، خالد مهدي، محمود صالح، خضر أبو 

حجــازي، خالد مهدي، محمود صالح، خضر أبو حماد، أشــرف نعمان، إبراهيم سويدان، محمد 

حجــازي، خالد مهدي، محمود صالح، خضر أبو حماد، أشــرف نعمان، إبراهيم سويدان، محمد 

قاسم، مراد إســماعيل، إياد أبو غرقود، رمزي 
صالح .

مــن جهة ثانية يعمل الجهــاز الطبي لمنتخبنا 

الوطني بتواصل على معالجة الالعبين الذين 

الوطني بتواصل على معالجة الالعبين الذين تعرضوا إلى إصابات مختلفة وهم (عبد اللطيف 

الوطني بتواصل على معالجة الالعبين الذين تعرضوا إلى إصابات مختلفة وهم (عبد اللطيف 

البهداري، ســامر حجــازي، محمود صالح، عبد 

البهداري، ســامر حجــازي، محمود صالح، عبد الســالم الســويركي، مصعب البطــاط)، وأكد 

البهداري، ســامر حجــازي، محمود صالح، عبد الســالم الســويركي، مصعب البطــاط)، وأكد 

الجهــاز الطبــي عدم وجــود إصابــات خطيرة 

الجهــاز الطبــي عدم وجــود إصابــات خطيرة لديهــم وأنهــم ســيخضعون لجلســات العالج 

الجهــاز الطبــي عدم وجــود إصابــات خطيرة لديهــم وأنهــم ســيخضعون لجلســات العالج 

الطبيعي وممارســة الحصــص التدريبية كي 
تكتمل جاهزيتهم.

وعلــى صعيد المباريــات الوديــة، فقد أثمرت 

االتصــاالت عــن لقــاء ودي مــع اتحــاد كلباء 

اإلماراتــي يوم الخميس علــى مالعب االتحاد 

اإلماراتــي يوم الخميس علــى مالعب االتحاد اإلماراتي والثاني الســبت المقبــل أمام فريق 

اإلماراتــي يوم الخميس علــى مالعب االتحاد اإلماراتي والثاني الســبت المقبــل أمام فريق 

إماراتي سيتم تحديده الحقا.

إماراتي سيتم تحديده الحقا.ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني أولى 

إماراتي سيتم تحديده الحقا.ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني أولى 

مبارياتــه في البطولــة اللقــاء االفتتاحي يوم 

مبارياتــه في البطولــة اللقــاء االفتتاحي يوم األربعــاء القــادم 25 ديســمبر أمــام المنتخب 

مبارياتــه في البطولــة اللقــاء االفتتاحي يوم األربعــاء القــادم 25 ديســمبر أمــام المنتخب 

المستضيف قطر عند الساعة 5.30 مساء على 
استاد نادي السد.
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أخبار×أخبار

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

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

توقــع معنــا  نتائــج مباريــات الــدوري  اإلنجليــزي وااليطالي 
واأللماني بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

هوية/..............................

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

الدوري األنجليزي

17 33 1 ليفربول كارديف سيتي
32 13 مانشستر سيتي فولهام 2
14 25 وست هام يونايتد مانشستر يونايتد 3
31 20 إيفرتون سوانزي سيتي 4
33 35 تشلسي االرسنال 5

الدوري االسباني

23 28 إشبيلية فياريال 6
20 43 ليفانتي أتلتيكو مدريد 7
43 23 برشلونة  خيتافي 8
38 20 ريال مدريد   فالنسيا 9
13 30 رايو فاليكانو أتلتيك بلباو   10

الدوري االيطالي

35 19 نابولي  كالياري 11
10 38 12 روما كاتانيا
43 18 13 أتالنتا يوفنتوس 
20 26 التسيو فيرونا 14
19 28 إنتر ميالن ميالن 15

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

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

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

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

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. 

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا؟���������������

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

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم السبت الساعة 12 ظهرا

����������������������������������������
آية الحج محمد - غزة       هبة عبد الرازق- رفح 

خان يونس- صفا
حقــق فريق االســتقالل فــوزه الخامس على التوالــي في بطولــة دوري الدرجة 
الثانية في قطاع غزة،"فرع الوسطى والجنوب" ليحقق العالمة الكاملة في مرحلة 
الذهاب، بعد فوزه الثالثاء على الشافعي بهدف دون مقابل على إستاد خان يونس 
البلدي جنوب قطاع غزة، وذلك في افتتاح مباريات األســبوع الخامس واألخير من 

مرحلة الذهاب للبطولة.
وانتظر االستقالل حتى الدقيقة الـ70 ليسجل هدف اللقاء الوحيد عبر العبه محمد 
عثمان، علما أن الفريق لعب مع نقص عددي من العبه حســن أبو جاموس الذي 

طرد بالبطاقة الحمراء المباشرة قبل دقيقة واحدة من تسجيل الهدف فقط.

ورفــع الفريــق رصيده إلى 15 نقطة في المركــز األول وابتعد بفارق 8 نقاط عن 
أقــرب مالحقيه اتحاد ديــر البلح الذي يلعــب الخميس مع العودة، أما الشــافعي 
فتجمد رصيده عند 5 نقاط وتراجع إلى المركز الرابع بفارق األهداف خلف العودة.  
وأدار اللقاء تحكيميا: أمين عويص للســاحة، وساعده عبد الرحمن زقوت، ومحمد 

خطاب للخطوط، ووائل خطاب رابعا.

مباراة األربعاء
وتتواصل مباريات البطولة األربعاء بلقاء األقصى مع خدمات دير البلح على ملعب 
المدينة الرياضية شرق خان يونس جنوب القطاع. ولكن تأجلت مباريات فرع غزة 

والشمال من الدرجة الثانية نظرا إلى سوء أرضية المالعب.

الرياضية- مصطفى جبر:
في لفتة طيبة تنم عن أصالة وشــهامة الشــباب الفلسطيني قامت 
رابطــة مشــجعي نادي خدمــات رفح بحملــة مســاعدة المتضررين 
من الموجة الشــتوية األخيرة التي ضربت البــالد مؤخرا، فقد قدمت 
الرابطة بعض المســاعدات لألســر المتضررة في محيط مقر النادي 

وأصلحت بعض البيوت المتضررة فضال على تنظيف الشوارع.
وقــال يســري برهوم نائــب رئيس الرابطــة إن الفعاليــات جزء من 
مهماتهم في التواصل مع المجتمع المحلي من خالل مؤسسة خدمات 

رفــح التي تقدم خدماتهــا الرياضية والثقافيــة واالجتماعية، مؤكدا 
ضرورة تعزيز العمل التطوعي لدى روابط الجماهير وفئات المجتمع 

من أجل التكافل ومساعدة اآلخرين.
وأشــار برهوم إلى أن نشاطات الرابطة ستســتمر في األيام القادمة 
بمواصلــة الزيارات لروابط أنديــة الدرجة الممتــازة وتعزيز العالقة 
والشــراكة مــع أعضائها وزيارة المؤسســات الرســمية كاتحاد الكرة 
والشرطة الفلسطينية والتواصل وتكريم وسائل اإلعالم التي تعتبر 

شريكا لتوجيه الجماهير نحو الطريق الصحيح.

جدولــت لجنــة المســابقات 10 مباريــات متبقية مــن بطولة كأس 
فلســطين للمحافظات الجنوبية من دور الـ64، وســتلعب المباريات 

المتبقية خالل األسبوع القادم على النحو التالي: 

! "#$%&'() !*%() +%&#,() -./0() 
! "#$%&'($")*+,-.($"/,01 23.4($ 567!5 289:.($ 
5 ";&,9'($"#%8,<"=90")">%.'9($ 23.4($ 567!5 ?,@A($ 
B "CDE($")"F.4.($;.DEG$ 23.4($ 567!5 >%.'9($ 
H ",9(,04":,<A$")IDJAEK$ =0E($ 5!7!5 >%.'9($"""""" 
L ",9MK"=90")ND4($ =0E($ 5!7!5 ?,@A($ 
""O ";PMQ$"#%8,<"=90")?,@A($ :<Q$ 557!5 >%.'9($ 

R "N,.8")"STUQ$ :<Q$ 557!5 V8%9"#,W":,AEX 
Y "Z:%3($")""[0$'A($ :<Q$ 557!5 \]' 
^ "\P0($"'9:"=,.:W")"#3."/,01 N,_D_($ 5H7!5 "\]' 
!6 "*+,-.($"=,.:W")0($"'9:":,<A$""\P N,_D_($ 5H7!5 V8%9"#,W":,AEX 
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 مالحظة: تبدأ جميع المباريات الساعة الثانية ظهرا مالحظة: تبدأ جميع المباريات الساعة الثانية ظهرا

في بطولة دوري الدرجة الثانية
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أخبار×أخبار

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

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

توقــع معنــا  نتائــج مباريــات الــدوري  اإلنجليــزي وااليطالي 
واأللماني بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

هوية/..............................

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

الدوري األنجليزي

17 33 1 ليفربول كارديف سيتي
32 13 مانشستر سيتي فولهام 2
14 25 وست هام يونايتد مانشستر يونايتد 3
31 20 إيفرتون سوانزي سيتي 4
33 35 تشلسي االرسنال 5

الدوري االسباني

23 28 إشبيلية فياريال 6
20 43 ليفانتي أتلتيكو مدريد 7
43 23 برشلونة  خيتافي 8
38 20 ريال مدريد   فالنسيا 9
13 30 رايو فاليكانو أتلتيك بلباو   10

الدوري االيطالي

35 19 نابولي  كالياري 11
10 38 12 روما كاتانيا
43 18 13 أتالنتا يوفنتوس 
20 26 التسيو فيرونا 14
19 28 إنتر ميالن ميالن 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

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. 

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا؟���������������

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

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم السبت الساعة 12 ظهرا
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آية الحج محمد - غزة       هبة عبد الرازق- رفح 

خان يونس- صفا
حقــق فريق االســتقالل فــوزه الخامس على التوالــي في بطولــة دوري الدرجة 
الثانية في قطاع غزة،"فرع الوسطى والجنوب" ليحقق العالمة الكاملة في مرحلة 
الذهاب، بعد فوزه الثالثاء على الشافعي بهدف دون مقابل على إستاد خان يونس 
البلدي جنوب قطاع غزة، وذلك في افتتاح مباريات األســبوع الخامس واألخير من 

مرحلة الذهاب للبطولة.
وانتظر االستقالل حتى الدقيقة الـ70 ليسجل هدف اللقاء الوحيد عبر العبه محمد 
عثمان، علما أن الفريق لعب مع نقص عددي من العبه حســن أبو جاموس الذي 

طرد بالبطاقة الحمراء المباشرة قبل دقيقة واحدة من تسجيل الهدف فقط.

ورفــع الفريــق رصيده إلى 15 نقطة في المركــز األول وابتعد بفارق 8 نقاط عن 
أقــرب مالحقيه اتحاد ديــر البلح الذي يلعــب الخميس مع العودة، أما الشــافعي 
فتجمد رصيده عند 5 نقاط وتراجع إلى المركز الرابع بفارق األهداف خلف العودة.  
وأدار اللقاء تحكيميا: أمين عويص للســاحة، وساعده عبد الرحمن زقوت، ومحمد 

خطاب للخطوط، ووائل خطاب رابعا.

مباراة األربعاء
وتتواصل مباريات البطولة األربعاء بلقاء األقصى مع خدمات دير البلح على ملعب 
المدينة الرياضية شرق خان يونس جنوب القطاع. ولكن تأجلت مباريات فرع غزة 

والشمال من الدرجة الثانية نظرا إلى سوء أرضية المالعب.

الرياضية- مصطفى جبر:
في لفتة طيبة تنم عن أصالة وشــهامة الشــباب الفلسطيني قامت 
رابطــة مشــجعي نادي خدمــات رفح بحملــة مســاعدة المتضررين 
من الموجة الشــتوية األخيرة التي ضربت البــالد مؤخرا، فقد قدمت 
الرابطة بعض المســاعدات لألســر المتضررة في محيط مقر النادي 

وأصلحت بعض البيوت المتضررة فضال على تنظيف الشوارع.
وقــال يســري برهوم نائــب رئيس الرابطــة إن الفعاليــات جزء من 
مهماتهم في التواصل مع المجتمع المحلي من خالل مؤسسة خدمات 

رفــح التي تقدم خدماتهــا الرياضية والثقافيــة واالجتماعية، مؤكدا 
ضرورة تعزيز العمل التطوعي لدى روابط الجماهير وفئات المجتمع 

من أجل التكافل ومساعدة اآلخرين.
وأشــار برهوم إلى أن نشاطات الرابطة ستســتمر في األيام القادمة 
بمواصلــة الزيارات لروابط أنديــة الدرجة الممتــازة وتعزيز العالقة 
والشــراكة مــع أعضائها وزيارة المؤسســات الرســمية كاتحاد الكرة 
والشرطة الفلسطينية والتواصل وتكريم وسائل اإلعالم التي تعتبر 

شريكا لتوجيه الجماهير نحو الطريق الصحيح.

جدولــت لجنــة المســابقات 10 مباريــات متبقية مــن بطولة كأس 
فلســطين للمحافظات الجنوبية من دور الـ64، وســتلعب المباريات 

المتبقية خالل األسبوع القادم على النحو التالي: 
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 مالحظة: تبدأ جميع المباريات الساعة الثانية ظهرا مالحظة: تبدأ جميع المباريات الساعة الثانية ظهرا

في بطولة دوري الدرجة الثانية
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غزة- الرياضية
اتحــاد  العــب  أن  “الرياضيــة”  علمــت 

غزة- الرياضية
اتحــاد  العــب  أن  “الرياضيــة”  علمــت 

غزة- الرياضية

مــن  يقتــرب  وادي  حســام  الشــجاعية 
االنضمــام إلى صفوف مؤسســة شــباب 
البيرة الذي يلعب فــي دوري المحترفين 
في المحافظات الشمالية، بعد تخلفه عن 
اللحاق بمعسكر المنتخب الوطني المقام 

حاليا في االمارات.
وأبدت ادارة الشجاعية موافقتها المبدئية 

حاليا في االمارات.
وأبدت ادارة الشجاعية موافقتها المبدئية 

حاليا في االمارات.

على انتقــال الالعب، وتنتظــر فتح باب 
المفاوضــات الرســمية مع ادارة شــباب 

البيرة من اجل اتمام انتقاله.
من جانبــه، أعلن نادي اتحاد خان يونس 

البيرة من اجل اتمام انتقاله.
من جانبــه، أعلن نادي اتحاد خان يونس 

البيرة من اجل اتمام انتقاله.

متصدر ترتيــب دوري غــزة الممتاز عن 
موافقته على انتقال نجمه عيد العكاوي 

إلى صفوف نادي شباب البيرة.
وقال جمــال الفرا رئيس نادي اتحاد خان 

يونــس في بيان رســمي إن ادارة النادي 
وافقت علــى انتقال العــكاوي الى البيرة 
لمدة اربعة اشــهر على سبيل االعارة ثم 

يعود الى صفوف اتحاد خان يونس.
وأضــاف الفرا ان قرار انتقال العكاوي جاء 
بناء على رغبة الالعب وبعد التشاور بين 
االدارة والجهازين الفني واإلداري والعبي 
وجماهير الفريق.  كما علمت “الرياضية” 
مــن مصادر خاصــة أن نــادي اتحاد خان 
يونس ســيحصل على عشرة آالف دوالر 
مقابل هذه الصفقة، في حين ســيتلقى 
العــكاوي راتبــا شــهريا قيمتــه الفيــن 
وخمســمئة دوالر.  الجدير ذكره أن وادي 
العــكاوي راتبــا شــهريا قيمتــه الفيــن 
وخمســمئة دوالر.  الجدير ذكره أن وادي 
العــكاوي راتبــا شــهريا قيمتــه الفيــن 

والعكاوي كانا قد توجها الى المحافظات 
الشمالية قبل عدة ايام لاللتحاق بصفوف 
المنتخب الوطنــي لكنهما لم يتمكنا من 

ذلك ألسباب مختلفة.
المنتخب الوطنــي لكنهما لم يتمكنا من 

ذلك ألسباب مختلفة.
المنتخب الوطنــي لكنهما لم يتمكنا من 

الرياضية- ماهر الزر
علمت “الرياضية” من مصادر موثوقة أن الالعبين 
محمــد الديــري وجهاد عبــد العــال يقتربان من 
االنضمام إلى صفوف نادي الســموع الذي يلعب 
في دوري الدرجــة األولى -االحتراف الجزئي- في 

المحافظات الشمالية.
وأضافــت المصــادر أن رئيس نادي شــباب خان 
يونس جميل الســعدوني قد تلقى “فاكســا” من 
إدارة الســموع للموافقة على انتقال الالعب عبد 
العال، فيما تلقت إدارة الجمعية االسالمية رسالة 

مماثلة من أجل انتقال الديري.
وكان الالعبــان الديري وعبد العال قد توجها إلى 
المحافظات الشــمالية من أجل االلتحاق بمعسكر 
المنتخــب الوطني في االمارات لكــن عدم وجود 

التأشيرات الالزمة منعهما من ذلك.

رفح- أشرف نصر:

حقق فريق شــباب رفح لمواليد 98 بطولة حجارة السجيل التي 

نظمها النادي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في مدينة 

رفح برعاية مركز بيسان، على حساب الغريم التقليدي خدمات 

رفــح بأربعة أهــداف مقابل واحد في اللقــاء الختامي للبطولة، 

الذي جمع الفريقين عصر الثالثاء على ملعب شباب رفح.

وكان فريق شباب رفح قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على 

الشوكة، فيما صعد الخدمات (أ) على حساب زمالئهم الخدمات 

(ب)، وسيلتقي شــباب رفح فريق خدمات الشاطئ الفائز بلقب 

بطولة حجارة السجيل التي أقيمت ألندية غزة.
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فلسطين في اإلعالم اآلسيوي
وأكــد عليان أهمية لجنــة العضوية والعالقات 

فلسطين في اإلعالم اآلسيوي
وأكــد عليان أهمية لجنــة العضوية والعالقات 

فلسطين في اإلعالم اآلسيوي

العامــة على المســتوى القــاري والدولي التي 
أسندت إليه في اجتماع اتحاد اإلعالم الرياضي 
لالتحاد اآلســيوي الذي أقيم مؤخرا في مدينة 
الهور الباكستانية، مشيرا إلى أنها تعمل على 

تفعيل الساحة اآلسيوية إعالميا.
يضم تحت  الجدير بالذكر أن االتحاد اآلســيوي
لوائــه  22 دولة فقط فــي حين تغيب 22 دولة 

أخرى.
وشدد على أنه يجب تفعيل واستقطاب الدول 
لتعزيز ومساعدة  الغائبة عن االتحاد اآلسيوي
القارة اآلسيوية على المستوى الدولي لتصبح 
آســيا قوة كبيــرة في االتحــاد الدولي لإلعالم 
الرياضي، الفتا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون 
صعبــة في اســتقطاب تلــك الدول مــن أجل 
الوقــوف على األســباب التي تمنــع انضمامها 

والوجود ضمن المحفل اإلعالمي األسيوي.

عيد اإلعالميين
وأشــار إلى أن ثقة المكتــب التنفيذي لالتحاد 

عيد اإلعالميين
وأشــار إلى أن ثقة المكتــب التنفيذي لالتحاد 

عيد اإلعالميين

اآلســيوي بتمثيل فلســطين أن تكــون حلقة 
الوصــل بين االتحاد اآلســيوي وجميــع الدول 
اآلسيوية، “وهي فخر واعتزاز لنا وسيعود ذلك 

بالنفع على اإلعالم الفلسطيني والعربي”.
وكشــف عليان أن االتحاد اآلســيوي قرر اعتبار 
الـ12 من ديسمبر من كل عام عيدا لإلعالميين 
الرياضيين اآلســيويين، “إذ ســتطلق مسابقة 
ألفضل صورة رياضية التقطت خالل العام في 
القارة اآلسيوية ســواء بنشاط محلي أو قاري”، 
وكذلك إطالق مسابقة ألفضل رياضي آسيوي 
على صعيد جميع األلعاب الفتًا إلى أنه من حق 
وكذلك إطالق مسابقة ألفضل رياضي آسيوي 
على صعيد جميع األلعاب الفتًا إلى أنه من حق 
وكذلك إطالق مسابقة ألفضل رياضي آسيوي 

كل دولة ترشيح العب واحد للمشاركة في تلك 
المسابقة.

دورات .. 
وأشــار عليــان إلى أن مــن أهم نتائــج زيارته 
األخيــرة إلــى مصــر االتفــاق على عقــد دورة 
لإلعالميين الرياضيين نهاية الشــهر الحالي أو 
مع بداية شهر يناير القادم، الفتا إلى أنه التقى 
وزير الرياضة المصــري طاهر أبو زيد بحضور 

الزميل رضــوان الزياتي رئيــس رابطة النقاد 
الرياضييــن المصريين خالل تلــك الزيارة، إذ 
تم بحث عــدد من القضايا التــي تهم اإلعالم 

الرياضي الفلسطيني.
وأوضح أنه تم االتفاق مع عبد الناصر ســالمة 
رئيس تحرير صحيفة األهرام على دعوة عدد 
من اإلعالميين الرياضييــن إلى حضور الدورة 
القادمة في شــهر مــارس في مركــز األهرام 

للتطوير والتدريب.
وأضــاف أنه تم االتفاق مــع عزت يلمظ رئيس 
االتحــاد التركي لإلعالم الرياضــي على إعداد 
دورة تدريبيــة لعدد من اإلعالميين ســيجري 

تحديدها خالل العام المقبل.

صعوبات.. ولكن
 وحول عمل رابطة الصحافيين الرياضيين خالل 
األعوام الثالثة السابقة وما قدمته من انجازات 
قال عليان إن الطموحــات كانت كبيرة وكثيرة 
على المســتوى المحلي والخارجــي مع انتظام 
البطوالت المحلية والنشاط الرياضي الملحوظ 
في شقي الوطن، “لكن االنقسام السياسي أثر 
على عمل الرابطة وكان عائقا كبيرا أمام تلك 
الطموحات من حيث عــدم االنضباط وااللتزام 
باجتماعــات مجلــس إدارة الرابطة في شــقي 
الوطن، وعدم التواصل المســتمر”، موضحا أن 
عملية االســتقطاب والتســييس التي شهدتها 
الساحة اإلعالمية الرياضية  وفق قوله أفشلت 
الجهود من اجل تحقيق انجازات كانوا يطمحون 

إليها.

إنجازات رغم العقبات
 ويــرى عليان أنه رغم الصعوبــات التي تواجه 

إ
 ويــرى عليان أنه رغم الصعوبــات التي تواجه 

إ

الرابطة فإن الدورة االنتخابية الحالية من انجح 
الــدورات، وعــزا ذلك إلــى أنه ألول مــرة تقام 
انتخابات متزامنة بين شــقي الوطن، “ويشكل 
مجلــس إدارة موحد مــع االتفاق علــى الكثير 
من القضايا التي توجت بعضويتنا في االتحاد 
اآلســيوي على المســتوى الخارجي، إلى جانب 
إقامة الــدورة التدريبية لإلعالميين المبتدئين 

في قطاع غزة بإشراف شركة جوال”. 
وأضــاف: “بفضــل جهــود بعض الزمــالء في 

الرابطــة اســتطعنا توفيــر عدد مــن البعثات 
لإلعالميين والمشــاركة في الــدورات العربية 
اآلســيوية،واآلســيوية،واآلســيوية، وإنجاز الالئحــة الداخلية للرابطة  
باإلضافــة إلــى عمليــة الضبــط واالنضبــاط 
اإلعالمــي،  البيــت  داخــل  الصحافييــن  مــع 
والحصــول علــى بعــض الحقــوق التــي كان 
يتمناها اإلعالميون الرياضيون خاصة اإلعالم 
اإللكتروني من خالل توفير الدعم المادي في 

البطوالت التي قاموا بتغطيتها. 

اإلعالم اإللكتروني
أما عن اإلعــالم االلكتروني المتمثل بالمواقع 

اإلعالم اإللكتروني
أما عن اإلعــالم االلكتروني المتمثل بالمواقع 

اإلعالم اإللكتروني

اإلعالميــة الرياضية التــي أثيرت حولها ضجة 
في اآلونــة األخيرة حول عملها وزيادة عددها، 
قــال عليان إن وجود اإلعــالم اإللكتروني مثل 
قيمــة كبيرة بالنســبة للجمهور الفلســطيني 
بصــورة عامــة والجمهــور الرياضــي بصفــة 
خاصــة، “وســاعدت تلــك المواقع فــي تطور 
العمــل اإلعالمي والرياضي من حيث ســهولة 
الحصول على الخبر والسرعة في النقل، ولكن 
تزايد عدد المواقع شكل عائقا ألن بعضها لم 
يضف الشــيء الجديد وبات حمال ثقيال”، طبقا 

لقوله.
وبســؤالنا عن مدى نجاح اإلعالم الرياضي في 
تغطية البطوالت المحلية في السنوات األخيرة 
أثنــى عليــان علــى الصحافييــن الرياضيين 
لمــا يبذلونه من جهــد كبير بأقــل اإلمكانات 
وأقــل عائد وتقدير مالــي، “وبغض النظر عن 
السلبيات التي تحدث هنا أو هناك فإن إعالمنا 
الرياضــي بخير ويســير بخطــوات ثابتة نحو 

المهنية”.

للرياضية كلمة 
وأخيــرا أبدى عليان ســعادته بوجــود صحيفة 
رياضية متخصصة، موجها الشكر إلى القائمين 
عليها ومجلس إدارتهــا، قائال: “كنا ننتظر من 
يقوم بهذه المغامرة الســعيدة جدا على قلوبنا 
فــي المجتمع الرياضي وأتمنى أن نراها يومية 
في القريــب العاجل وأن يكــون هناك تنافس 
لمن يحذو حذوهم في هذا المجال، وان تساهم 

باالرتقاء نحو إعالم رياضي هادف ومهني”.
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بمقترحات فلسطينية أعدها حسين عليان رئيس رابطة الصحافيين الرياضيين 
اعتمد االتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية تشكيل ثالث لجان، نال منها عليان لجنة 

العضوية والعالقات العامة ليشكل بذلك نقلة نوعية نحو انفتاح فلسطيني على 
اإلعالم القارّي بعد العضوية التنفيذية في االتحاد العربي.   “الرياضية” التقت عليان 

وتحدثت معه عن اجتماعات اتحاد اإلعالم اآلسيوي األخيرة وجملة من المواضيع التي 
اإلعالم القارّي بعد العضوية التنفيذية في االتحاد العربي.   “الرياضية” التقت عليان 

وتحدثت معه عن اجتماعات اتحاد اإلعالم اآلسيوي األخيرة وجملة من المواضيع التي 
اإلعالم القارّي بعد العضوية التنفيذية في االتحاد العربي.   “الرياضية” التقت عليان 

تخص نشاط الرابطة، وتقييمه لعمل اإلعالم الرياضي والعديد من القضايا.

الرياضية- حاوره فهد محمد:

باألمس تابعت لقاء “ ليفربول “ و “ توتنهام 
هوتســبير “ اإلنكليــزي ، ضمن منافســات 
دوري الكــرة اإلنكليزي ، المثيــر والممتع ، 
ورغم أن اللقاء انتهى بانتصار كاسح لفريق 
“ ليفربــول “ بلــغ في محصلتــه االجمالية 
خمســة أهــداف مقابــل ال شــي إال أن تلك 
الهزيمــة المذلــة لم تمنــع المديــر الفني 
لفريــق “ توتنهــام “ “ فيالش بــواش “ من 
التوجه، مباشــرة، في أعقاب اطالق صافرة 
النهاية إلي زميلة مدرب ليفربول “ برندان 

رودجرز “ مهنئا بالفوز الكبير .
مشــهد المصافحة، الراقــي والنبيل، يعزز 
في األذهــان كم هي جميلــة ثقافة تقبل 
الخســارة، بعيدا عن ردات الفعل، الجوزفاء 
والخرقاء والحمقاء، مع تسليمي انه ال يبادر 
اليهــا ســوى الضعفــاء باعتبارها الســالح 
الوحيد، الذي يملكونه، وال يجيدون التعاطي 

مع سواه.
“فيــالش بــواش “ انتصــر لقاعــدة ذهبية 
قوامهــا، ان الفريــق األكثــر اجتهــادا ودأبا 
ومثابــرة وجاهزيــة هــو الــذي فاز،وبنــاء 
عليه، فانه يستحق التهنئة والتشجيع،هذا 
علــى الصعيــد الفني، أمــا علــى الصعيد 
ســلوك  باتجــاه  النــزوع  األخالقي،فــان 
المصافحــة المتوج بالتهئنــة الخالصة فهو 
جانب اخالقي بحــت ، وهو موجه، بالدرجة 
األولى، إلي الجماهير بشــكل عام واألجيال 
الناشئة والشــابة على وجه الخصوص كي 
تســير على نفــس النهج وتترســم نفس 

الخطى ذات األبعاد والمعاني السامية .
وألن كــرة القــدم لهــا ســحرها وتأثيرهــا 
وقدرتها على التغلغل في نفوس الناشئة، 
فان مشهدا طافحا بالروح الرياضية كالذي 
جســده “فيــالش بــواش “ ، إنمــا ينعكس 
المجتمــع ككل،  علــى ســلوك  بااليجــاب 
ويصبح نمط تفكير عــام بحيث يتعزز في 

دواخل األفراد والمجتمعات .
لقــد كتبنا، غيــر مــرة، وقلنــا ان الرياضة 
أهــم وأعظم وســيلة فــي عمليــة التغيير 
نحــو األفضــل، وان لهــا دورا محوريــا في 
صياغة تفكير الشــعوب ، من خالل قدرتها 
علــى الترويج، وكثيرا ما لجــأ إليها الزعماء 
السياســيون، من أجل الترويــج ألفكارهم 
أكانــت بنــاءة أ/ هدامــة، وقــد ســارع إلي 
اســتغاللها على أبشــع مــا يكــون الزعيم 
الفاشي اإليطالي “ موســوليني” في كأس 
العالــم 1934، حينمــا خير أفــراد المتخب 
اإليطالــي باإلعدام أو الفوز بــكأس العالم 
ليس حبا بكأس العالم بل من أجل الترويج 

ألفكاره الفاشية .
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فلسطين في اإلعالم اآلسيوي
وأكــد عليان أهمية لجنــة العضوية والعالقات 

فلسطين في اإلعالم اآلسيوي
وأكــد عليان أهمية لجنــة العضوية والعالقات 

فلسطين في اإلعالم اآلسيوي

العامــة على المســتوى القــاري والدولي التي 
أسندت إليه في اجتماع اتحاد اإلعالم الرياضي 
لالتحاد اآلســيوي الذي أقيم مؤخرا في مدينة 
الهور الباكستانية، مشيرا إلى أنها تعمل على 

تفعيل الساحة اآلسيوية إعالميا.
يضم تحت  الجدير بالذكر أن االتحاد اآلســيوي
لوائــه  22 دولة فقط فــي حين تغيب 22 دولة 

أخرى.
وشدد على أنه يجب تفعيل واستقطاب الدول 
لتعزيز ومساعدة  الغائبة عن االتحاد اآلسيوي
القارة اآلسيوية على المستوى الدولي لتصبح 
آســيا قوة كبيــرة في االتحــاد الدولي لإلعالم 
الرياضي، الفتا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون 
صعبــة في اســتقطاب تلــك الدول مــن أجل 
الوقــوف على األســباب التي تمنــع انضمامها 

والوجود ضمن المحفل اإلعالمي األسيوي.

عيد اإلعالميين
وأشــار إلى أن ثقة المكتــب التنفيذي لالتحاد 

عيد اإلعالميين
وأشــار إلى أن ثقة المكتــب التنفيذي لالتحاد 

عيد اإلعالميين

اآلســيوي بتمثيل فلســطين أن تكــون حلقة 
الوصــل بين االتحاد اآلســيوي وجميــع الدول 
اآلسيوية، “وهي فخر واعتزاز لنا وسيعود ذلك 

بالنفع على اإلعالم الفلسطيني والعربي”.
وكشــف عليان أن االتحاد اآلســيوي قرر اعتبار 
الـ12 من ديسمبر من كل عام عيدا لإلعالميين 
الرياضيين اآلســيويين، “إذ ســتطلق مسابقة 
ألفضل صورة رياضية التقطت خالل العام في 
القارة اآلسيوية ســواء بنشاط محلي أو قاري”، 
وكذلك إطالق مسابقة ألفضل رياضي آسيوي 
على صعيد جميع األلعاب الفتًا إلى أنه من حق 
وكذلك إطالق مسابقة ألفضل رياضي آسيوي 
على صعيد جميع األلعاب الفتًا إلى أنه من حق 
وكذلك إطالق مسابقة ألفضل رياضي آسيوي 

كل دولة ترشيح العب واحد للمشاركة في تلك 
المسابقة.

دورات .. 
وأشــار عليــان إلى أن مــن أهم نتائــج زيارته 
األخيــرة إلــى مصــر االتفــاق على عقــد دورة 
لإلعالميين الرياضيين نهاية الشــهر الحالي أو 
مع بداية شهر يناير القادم، الفتا إلى أنه التقى 
وزير الرياضة المصــري طاهر أبو زيد بحضور 

الزميل رضــوان الزياتي رئيــس رابطة النقاد 
الرياضييــن المصريين خالل تلــك الزيارة، إذ 
تم بحث عــدد من القضايا التــي تهم اإلعالم 

الرياضي الفلسطيني.
وأوضح أنه تم االتفاق مع عبد الناصر ســالمة 
رئيس تحرير صحيفة األهرام على دعوة عدد 
من اإلعالميين الرياضييــن إلى حضور الدورة 
القادمة في شــهر مــارس في مركــز األهرام 

للتطوير والتدريب.
وأضــاف أنه تم االتفاق مــع عزت يلمظ رئيس 
االتحــاد التركي لإلعالم الرياضــي على إعداد 
دورة تدريبيــة لعدد من اإلعالميين ســيجري 

تحديدها خالل العام المقبل.

صعوبات.. ولكن
 وحول عمل رابطة الصحافيين الرياضيين خالل 
األعوام الثالثة السابقة وما قدمته من انجازات 
قال عليان إن الطموحــات كانت كبيرة وكثيرة 
على المســتوى المحلي والخارجــي مع انتظام 
البطوالت المحلية والنشاط الرياضي الملحوظ 
في شقي الوطن، “لكن االنقسام السياسي أثر 
على عمل الرابطة وكان عائقا كبيرا أمام تلك 
الطموحات من حيث عــدم االنضباط وااللتزام 
باجتماعــات مجلــس إدارة الرابطة في شــقي 
الوطن، وعدم التواصل المســتمر”، موضحا أن 
عملية االســتقطاب والتســييس التي شهدتها 
الساحة اإلعالمية الرياضية  وفق قوله أفشلت 
الجهود من اجل تحقيق انجازات كانوا يطمحون 

إليها.

إنجازات رغم العقبات
 ويــرى عليان أنه رغم الصعوبــات التي تواجه 

إ
 ويــرى عليان أنه رغم الصعوبــات التي تواجه 

إ

الرابطة فإن الدورة االنتخابية الحالية من انجح 
الــدورات، وعــزا ذلك إلــى أنه ألول مــرة تقام 
انتخابات متزامنة بين شــقي الوطن، “ويشكل 
مجلــس إدارة موحد مــع االتفاق علــى الكثير 
من القضايا التي توجت بعضويتنا في االتحاد 
اآلســيوي على المســتوى الخارجي، إلى جانب 
إقامة الــدورة التدريبية لإلعالميين المبتدئين 

في قطاع غزة بإشراف شركة جوال”. 
وأضــاف: “بفضــل جهــود بعض الزمــالء في 

الرابطــة اســتطعنا توفيــر عدد مــن البعثات 
لإلعالميين والمشــاركة في الــدورات العربية 
اآلســيوية،واآلســيوية،واآلســيوية، وإنجاز الالئحــة الداخلية للرابطة  
باإلضافــة إلــى عمليــة الضبــط واالنضبــاط 
اإلعالمــي،  البيــت  داخــل  الصحافييــن  مــع 
والحصــول علــى بعــض الحقــوق التــي كان 
يتمناها اإلعالميون الرياضيون خاصة اإلعالم 
اإللكتروني من خالل توفير الدعم المادي في 

البطوالت التي قاموا بتغطيتها. 

اإلعالم اإللكتروني
أما عن اإلعــالم االلكتروني المتمثل بالمواقع 

اإلعالم اإللكتروني
أما عن اإلعــالم االلكتروني المتمثل بالمواقع 

اإلعالم اإللكتروني

اإلعالميــة الرياضية التــي أثيرت حولها ضجة 
في اآلونــة األخيرة حول عملها وزيادة عددها، 
قــال عليان إن وجود اإلعــالم اإللكتروني مثل 
قيمــة كبيرة بالنســبة للجمهور الفلســطيني 
بصــورة عامــة والجمهــور الرياضــي بصفــة 
خاصــة، “وســاعدت تلــك المواقع فــي تطور 
العمــل اإلعالمي والرياضي من حيث ســهولة 
الحصول على الخبر والسرعة في النقل، ولكن 
تزايد عدد المواقع شكل عائقا ألن بعضها لم 
يضف الشــيء الجديد وبات حمال ثقيال”، طبقا 

لقوله.
وبســؤالنا عن مدى نجاح اإلعالم الرياضي في 
تغطية البطوالت المحلية في السنوات األخيرة 
أثنــى عليــان علــى الصحافييــن الرياضيين 
لمــا يبذلونه من جهــد كبير بأقــل اإلمكانات 
وأقــل عائد وتقدير مالــي، “وبغض النظر عن 
السلبيات التي تحدث هنا أو هناك فإن إعالمنا 
الرياضــي بخير ويســير بخطــوات ثابتة نحو 

المهنية”.

للرياضية كلمة 
وأخيــرا أبدى عليان ســعادته بوجــود صحيفة 
رياضية متخصصة، موجها الشكر إلى القائمين 
عليها ومجلس إدارتهــا، قائال: “كنا ننتظر من 
يقوم بهذه المغامرة الســعيدة جدا على قلوبنا 
فــي المجتمع الرياضي وأتمنى أن نراها يومية 
في القريــب العاجل وأن يكــون هناك تنافس 
لمن يحذو حذوهم في هذا المجال، وان تساهم 

باالرتقاء نحو إعالم رياضي هادف ومهني”.
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بمقترحات فلسطينية أعدها حسين عليان رئيس رابطة الصحافيين الرياضيين 
اعتمد االتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية تشكيل ثالث لجان، نال منها عليان لجنة 

العضوية والعالقات العامة ليشكل بذلك نقلة نوعية نحو انفتاح فلسطيني على 
اإلعالم القارّي بعد العضوية التنفيذية في االتحاد العربي.   “الرياضية” التقت عليان 

وتحدثت معه عن اجتماعات اتحاد اإلعالم اآلسيوي األخيرة وجملة من المواضيع التي 
اإلعالم القارّي بعد العضوية التنفيذية في االتحاد العربي.   “الرياضية” التقت عليان 

وتحدثت معه عن اجتماعات اتحاد اإلعالم اآلسيوي األخيرة وجملة من المواضيع التي 
اإلعالم القارّي بعد العضوية التنفيذية في االتحاد العربي.   “الرياضية” التقت عليان 

تخص نشاط الرابطة، وتقييمه لعمل اإلعالم الرياضي والعديد من القضايا.

الرياضية- حاوره فهد محمد:

باألمس تابعت لقاء “ ليفربول “ و “ توتنهام 
هوتســبير “ اإلنكليــزي ، ضمن منافســات 
دوري الكــرة اإلنكليزي ، المثيــر والممتع ، 
ورغم أن اللقاء انتهى بانتصار كاسح لفريق 
“ ليفربــول “ بلــغ في محصلتــه االجمالية 
خمســة أهــداف مقابــل ال شــي إال أن تلك 
الهزيمــة المذلــة لم تمنــع المديــر الفني 
لفريــق “ توتنهــام “ “ فيالش بــواش “ من 
التوجه، مباشــرة، في أعقاب اطالق صافرة 
النهاية إلي زميلة مدرب ليفربول “ برندان 

رودجرز “ مهنئا بالفوز الكبير .
مشــهد المصافحة، الراقــي والنبيل، يعزز 
في األذهــان كم هي جميلــة ثقافة تقبل 
الخســارة، بعيدا عن ردات الفعل، الجوزفاء 
والخرقاء والحمقاء، مع تسليمي انه ال يبادر 
اليهــا ســوى الضعفــاء باعتبارها الســالح 
الوحيد، الذي يملكونه، وال يجيدون التعاطي 

مع سواه.
“فيــالش بــواش “ انتصــر لقاعــدة ذهبية 
قوامهــا، ان الفريــق األكثــر اجتهــادا ودأبا 
ومثابــرة وجاهزيــة هــو الــذي فاز،وبنــاء 
عليه، فانه يستحق التهنئة والتشجيع،هذا 
علــى الصعيــد الفني، أمــا علــى الصعيد 
ســلوك  باتجــاه  النــزوع  األخالقي،فــان 
المصافحــة المتوج بالتهئنــة الخالصة فهو 
جانب اخالقي بحــت ، وهو موجه، بالدرجة 
األولى، إلي الجماهير بشــكل عام واألجيال 
الناشئة والشــابة على وجه الخصوص كي 
تســير على نفــس النهج وتترســم نفس 

الخطى ذات األبعاد والمعاني السامية .
وألن كــرة القــدم لهــا ســحرها وتأثيرهــا 
وقدرتها على التغلغل في نفوس الناشئة، 
فان مشهدا طافحا بالروح الرياضية كالذي 
جســده “فيــالش بــواش “ ، إنمــا ينعكس 
المجتمــع ككل،  علــى ســلوك  بااليجــاب 
ويصبح نمط تفكير عــام بحيث يتعزز في 

دواخل األفراد والمجتمعات .
لقــد كتبنا، غيــر مــرة، وقلنــا ان الرياضة 
أهــم وأعظم وســيلة فــي عمليــة التغيير 
نحــو األفضــل، وان لهــا دورا محوريــا في 
صياغة تفكير الشــعوب ، من خالل قدرتها 
علــى الترويج، وكثيرا ما لجــأ إليها الزعماء 
السياســيون، من أجل الترويــج ألفكارهم 
أكانــت بنــاءة أ/ هدامــة، وقــد ســارع إلي 
اســتغاللها على أبشــع مــا يكــون الزعيم 
الفاشي اإليطالي “ موســوليني” في كأس 
العالــم 1934، حينمــا خير أفــراد المتخب 
اإليطالــي باإلعدام أو الفوز بــكأس العالم 
ليس حبا بكأس العالم بل من أجل الترويج 

ألفكاره الفاشية .
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الرياضية ��عاهد فروانة:
مــن جديد بــرزت ظاهرة ممارســة العبــي بعض 
األنديــة في قطــاع غزة كــرة القدم في الســاحات 
الشــعبية رغم عودة النشــاط الكــروي إلى القطاع 
من خالل بطولــة الدوري العام.. فما الســبب الذي 
يدفع العب النادي إلى الرجوع للســاحات الشــعبية 

وتفضيلها على تدريبات وربما مباريات ناديه.
هنا كان لـ(الرياضية) فرصة لالقتراب أكثر وكشــف 
خبايــا هــذه القضيــة التي أصبحــت تــؤرق إدارات 

ومدربي األندية.

بطوالت تدر أمواال
الالعــب ( ن. ط) يقول: “من الصعب ترك اللعب في 
الســاحات الشعبية ألنني تخرجت منها وأجد نفسي 
في ممارســة الكــرة خاللها وأشــارك أصدقائي في 
الدوري واالنضباط اللعب بعيدا عن ضغوط مباريات الدوري واالنضباط اللعب بعيدا عن ضغوط مباريات الدوري واالنضباط 
التكتيكــي”، مضيفــا أن اللعب في الســاحات أصبح 
يــدر أمواال عليــه من خــالل بعض الشــركات التي 
تنظم بطوالت في الســاحات الشعبية وتعمل على 
اســتقطاب أفضل الالعبين للمشــاركة فيها وهو ما 

يمثل إعالنا كبيرا للشركة المنظمة.
ويؤكــد الالعب علمــه أن اللعب في هذه الســاحات 
يلحق الضرر باألنديــة نتيجة إصابة قد يتعرض لها 
خالل تلك المباريات، مشيرا إلى قناعته بضرورة أن 
يلتزم الالعبون األنديــة، “لكن اإلغراءات المالية قد 
تدفعهم للعودة إلى الســاحات بســبب أن األندية ال 

تقدم إليهم رواتب أو مكافآت “، وفق قوله.

يفضل الساحات 
مــن جانبــه، يــرى الالعب الســابق لنــادي الزيتون 
أدهم عبــد العال أن هذه الظاهــرة موجودة بكثرة، 
ويعمــل الالعبــون خاللها علــى الخروج مــن أجواء 
األندية المشــحونة بضرورة تحقيق الفوز والحصول 
على النقاط إلى الترفيه عن أنفســهم في الساحات 
الشعبية التي تشبع حاجتهم في اللعب كما يريدون 
دون التزامــات خططية أو تكتيكيــة واالعتماد على 

إظهار  مهاراتهم بصورة كبيرة.
ويعتبر أن الظاهرة األســوا هي تلقي العبي األندية 
األمــوال نتيجــة مشــاركتهم فــي هــذه البطوالت 
الشعبية التي قد تدفعهم أحيانا إلى إهمال تدريبات الشعبية التي قد تدفعهم أحيانا إلى إهمال تدريبات 
ناديهم، مستذكرا قصة أحد الالعبين وكان عليه أن ناديهم، مستذكرا قصة أحد الالعبين وكان عليه أن ناديهم، مستذكرا قصة أحد الالعبين وكان عليه أن 
يشارك ناديه في مباراة مهمة لكنه شارك في إحدى يشارك ناديه في مباراة مهمة لكنه شارك في إحدى 
بطوالت الساحات الشــعبية وتعرض خاللها إلصابة بطوالت الساحات الشــعبية وتعرض خاللها إلصابة 
بالغــة أدت لغيابــه عــن الفريق فتــرة طويلة وكان بالغــة أدت لغيابــه عــن الفريق فتــرة طويلة وكان 
ركيزة أساسية لفريقه ما أدى إلى تدهور نتائج ناديه ركيزة أساسية لفريقه ما أدى إلى تدهور نتائج ناديه ركيزة أساسية لفريقه ما أدى إلى تدهور نتائج ناديه 

في بطولة الدوري العام. 
ويضيف عبد العال أن تلك الســاحات يجب أن تكون 
لتفريخ الالعبين لألنديــة، “وبعد أن ينضم الالعب 
لنــادي عليــه أن يلتزم مــع ناديه ويبتعــد عنها ألن 
اللعب فــي األندية والمالعب الكبيــرة يختلف تماما 
عن  الساحات والمالعب الخماسية الضيقة التي قد 
تؤدي إلى إصابة الالعبين بسبب أرضيتها الصلبة”.

الساحات تختلف عن األندية
مــن جهته يقــول صائــب جنديــة مســاعد مدرب 
المنتخب الوطني إن اللعب في الســاحات الشــعبية 
موجــود فــي كل مــكان خاصــة أن هنــاك العبين 
يجدون أنفســهم في الســاحات والمالعب الضيقة 
التي ال يوجــد فيها التزام مثــل األندية، مضيفا أن 
اللعــب في هذه الســاحات كثيرا مــا أدى إلى إصابة 
عدد كبير من الالعبين ما يحرم أنديتهم جهودهم 
خاصة مع اشتداد المنافسة في بطولة الدوري العام 

التي يحتاج خاللها النادي جميع العبيه.
وأشــار جندية إلــى أن جميــع الالعبين بــدؤوا من 
الساحات الشعبية، “ولكن إذا ما التحق الالعب بنادي 
معين فعليــه االلتزام مــع النــادي وأداء التدريبات 
والمباريات بكل قوة وجدية”، مضيفا أن قيام العبي 
األندية بممارسة الكرة في الساحات قد يؤدي لتراجع 
مستواهم نتيجة أن اللعب في هذه الساحات يختلف 
كليا عن األندية الكبيرة التي تحتاج اللعب الجماعي 

وعدم االحتفاظ بالكرة والتزام خطة المدرب.

غياب عن التدريبات
ويقول الكابتن نعيم السويركي مدرب نادي الهالل 
إنــه يتفهــم لجــوء الالعبين لممارســة الكــرة في 
الساحات الشعبية بعد أن تتوقف األنشطة الرياضية 
فــي األندية، ولكنه ال يجد مبررا لالعب النادي الذي 
يخوض منافسات الدوري العام مع ناديه ونجده قبل 
المباريات أو بعدها يلعب في الســاحات الشعبية ما 
يؤدي إلى إصابته أو إجهاده، مضيفا أن أغلب األندية 
تؤدي أربعة تدريبات على األقل أسبوعيا إضافة إلى 
المباراة الرســمية، “فال يمكــن أن يجد الالعب وقتا 
للعب في خارج هذا النطاق إال إذا استهتر بحق ناديه 

عليه”، على حد قوله.
وأعــرب عن اســتغرابه من غياب بعــض الالعبين وأعــرب عن اســتغرابه من غياب بعــض الالعبين 
عن تدريبــات أنديتهــم ولجوئهم إلــى اللعب في عن تدريبــات أنديتهــم ولجوئهم إلــى اللعب في عن تدريبــات أنديتهــم ولجوئهم إلــى اللعب في 
الساحات الشــعبية، ما يؤكد ما يقال عن أن هؤالء الساحات الشــعبية، ما يؤكد ما يقال عن أن هؤالء 
الالعبيــن يتلقــون أمــواال نظير لعبهــم في هذه الالعبيــن يتلقــون أمــواال نظير لعبهــم في هذه 
الســاحات خاصة من بعض الشركات والمؤسسات الســاحات خاصة من بعض الشركات والمؤسسات 
التي تنظم البطوالت الشعبية، التي تنظم البطوالت الشعبية، أو إرضاًء لرغباتهم أو إرضاًء لرغباتهم 

فــي أن يكونوا النجوم التي تهتف لها الجماهير من 
خــالل أدائهم الفــردي والمهاري البعيــد تماما عن 

األداء المنضبط في األندية.
وأشار الســويركي إلى أن بعض الالعبين ثقافتهم 
محدودة، “وهو ما يجعلهم ينظرون تحت أقدامهم 
والبحــث عــن المــال والشــهرة مــن خــالل تلــك 
الســاحات”، مؤكــدا أن الالعب الذي يحترم نفســه 
ينظر لألمــام ويؤدي بكل قوة مع ناديه ألن النادي 
هو الــذي يفتح أبواب المجد والبطوالت واالنضمام 
للمنتخبــات الوطنيــة، مضيفــا أن العــب النادي ال 
يكون ملكا لنفسه بل للجماهير، “لذا يجب عليه أن 
يحافظ على نفسه وسلوكه ومظهره حتى يكتسب 

احترام الجميع”.

إصابات الرباط الصليبي
من جهته يشدد الكابتن توفيق الهندي مدرب نادي 
التفاح  السابق على سلبية هذه الظاهرة التي تؤدي 
إلى التقليل من قيمــة الالعبين واحترام الجماهير 
لهم ألنها تؤثر على مســتواهم البدني والتكتيكي 
وتــؤدي إلــى إجهادهــم وإصابتهم فــي كثير من 
األحيــان خاصة إصابات الرباط الصليبي وخشــونة 
الركبــة نتيجة األرضيــة الصلبة التي تقــام عليها 
بطوالت الســاحات الشــعبية ما يؤدي إلــى تدمير 
مســيرة الالعــب، مضيفــا أن اللعب في الســاحات 
يؤثر على المســتوى التكتيكي لالعب ألن المدرب 
يحاول أن يخرج الالعب من فكرة لعبه في المالعب 
الضيقــة إلــى اللعب فــي الكبيرة التــي تحتاج إلى 
اللعب الجماعي واالنضباط التكتيكي والتزام خطة 
المدرب واالعتماد على تمرير الكرة وليس االحتفاظ 

بها.

وضع حد
من كل ما ســبق يتبين لنا خطورة ممارســة العبي 
األندية كرة القدم في الساحات الشعبية التي تؤدي 
إلى تدهور مســتواهم مع أنديتهــم نتيجة اختالف 
األجــواء بين المالعــب الصغيرة والكبيــرة، فمدربو 
األنديــة يحاولون االرتقــاء بمســتوى الالعبين من 
مســتوى لعب الحارات إلى مستوى البطوالت، ولكن 
بعض الالعبين يضيعون كل هذا المجهود بعودتهم 
للساحات الشعبية واالنقطاع عن تدريبات أنديتهم، 
لذا نجد لزامــا على اتحاد كرة القدم وإدارات األندية 
أن تضــع حــدا لهذه الظاهــرة حتى نرتقــي بكرتنا أن تضــع حــدا لهذه الظاهــرة حتى نرتقــي بكرتنا 
المحليــة ومن أجل المحافظة علــى الالعبين الذين المحليــة ومن أجل المحافظة علــى الالعبين الذين 
ال مبــرر لهم في اللعب بالســاحات الشــعبية ما دام ال مبــرر لهم في اللعب بالســاحات الشــعبية ما دام ال مبــرر لهم في اللعب بالســاحات الشــعبية ما دام 

الدوري العام منتظما ويسير جيدا.الدوري العام منتظما ويسير جيدا.
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بهــدووء

أمجد الضابوس 

المراكز المفخخة !!
جدول ترتيــب الفرق بعــد نهاية 
الدور األول من دوري جوال ألندية 
الدرجــة الممتازة فــي غزة، يؤكد 
عدة أمور ينبغي على فرق الدوري 
أن تأخذهــا بالحســبان، لمن أراد 
منها أن يبقى فــي دائرة الصراع 
علــى اللقــب، أو فــي المنطقــة علــى اللقــب، أو فــي المنطقــة 
الدافئة، والنجاة من شبح الهبوط 

إلى دوري الدرجة األولى.
ومن أبرز هــذه األمور، أن مواقف 
األندية في الجدول أشبه بالمراكز 
المفخخة، مــن الممكن أن تنفجر 
فــي أي مرحلــة، فيتغيــر مركــز 
فريق، ليتقدم أو يتراجع أكثر من 
مركز، حسب نتائج المرحلة. ويدل 
على ذلك، أن ِفرقًا كانت تقبع في 
مركز، حسب نتائج المرحلة. ويدل 
على ذلك، أن ِفرقًا كانت تقبع في 
مركز، حسب نتائج المرحلة. ويدل 

مراكز متدنية، وجدت نفســها مع 
نهاية مرحلــة الذهاب في موضع 
المنافســة علــى اللقــب، وعلــى 
العكــس، هنــاك فــرق كانت في 
المقدمــة، ووجدت نفســها تهوي 

إلى مراكز في وسط الالئحة.
وأخطــر ما في هــذا األمر، أن كل 
الفــرق أصبحــت بــال مأمن خالل 
مباريات الدور الثاني، فال المتصدر 
يأمــن علــى صدارتــه، وال الفرق 
القابعة في قاع الترتيب ســتظل 
على حالها، ألن بإمكانها تصويب 
مسارها إن هي أرادت ذلك وسعت 

سعيها من أجل تحقيقه.
وتعنــي هذه المفارقات، أن ال أحد 
يمكنه الجزم باســم فريق معين 
لحسم اللقب، أو أسماء الفرق التي 
ستهبط إلى دوري الدرجة األولى، 
حتــى وإن كان األهلــي صاحــب 
نقــاط.  بثــالث  األخيــر  المركــز 
والشاهد هنا، أن فارق النقطتين 
يفصل بين ســبعة فــرق، وفارق 
النقطة الواحدة يفصل بين ثالثة 
فرق، لتهدد غالبيــة فرق الدوري 
بعضهــا البعض بتبــادل المراكز 

صعودًا أو هبوطًا.
واألكيد مع ديناميكية الدور األول، 
أنهــا جعلــت الــدور الثانــي على 
صفيــح ســاخن، وســتدفع الفرق 
للعب مبارياتها على أنها مباريات 
كــؤوس علــى اعتبــار أن مجــال 
التعويض ســيكون محدودًا إن لم 

يكن معدومًا للغاية.
التعويض ســيكون محدودا

يكن معدومًا للغاية.
التعويض ســيكون محدودا

ومــن بــاب األمانــة، فــإن اتحاد 
كــرة القــدم كان لــه دور إيجابي 
المسابقة  ومحســوب في وصول 
إلــى هــذه الدرجــة مــن الحــدة 
والمنافســة، وذلــك مــن خــالل 
جــدول  انتظــام  علــى  حرصــه 
المباريات الذي جعل جميع الفرق 
في حالة جهوزية عالية، أّثرت في 
المباريات الذي جعل جميع الفرق 
في حالة جهوزية عالية، أّثرت في 
المباريات الذي جعل جميع الفرق 

تقارب مستويات األندية بمراكزها 
المختلفة.

والمطلوب من اتحــاد الكرة فعله 
فــي الــدور الثاني، الحفــاظ على 
انتظام المســابقة، ومراعاة مبدأ 
تكافؤ الفرص بين المتنافســين، 
ليهنأ البطل بلقبه، ويتقبل مغادرو 
الممتازة إلى األولى هبوطهم بكل 
روح رياضية، وليصل الدوري إلى 

بر األمان. 
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غزة - الرياضية:
عاشت فلســطين أجواء عاصفة بفعل المنخفض “اليكسا” 
الذي حمل معه أمطارا غزيرة وبرودة شديدة ورياحا عاتية 
ما أدى إلى توقف نشاطات الحياة في معظم المرافق وغرق 

العديد من المناطق بفعل السيول.
الحركة الرياضية لم تكن بعيدة عن التأثر بهذا المنخفض 
العميــق الذي شــل المالعــب الرياضية وأدى إلــى تأجيل 
العديد من المباريات والبطوالت التي تم جدولتها في وقت 

سابق.
أبــرز التأجيالت كانت فــي كرة القــدم، إذ كان من المقرر 
اســتكمال مباريــات دور الـــ64 مــن بطولــة الــكأس في 
المحافظــات الجنوبية الجمعة الماضيــة، لكنها بفعل هذا 
المنخفض رحلت إلى أيام الجمعة والسبت واألحد والثالثاء 

القادمة.
لــم يتوقف األمر عنــد ذلك بل وصل إلــى تأجيل انطالق 
مرحلــة اإلياب في الــدوري الغزي الممتــاز ودوري الدرجة 
االولــى وكان من المقــرر البدء بهما يــوم الجمعة المقبل 
كما أعلن اتحاد الكرة مسبقا، ولكن تأجيل مباريات الكأس 
وعدم استعداد الفرق نتيجة إيقاف تدريباتها واستعداداتها 
طوال فتــرة المنخفض، أديــا إلى تأجيل انطــالق مرحلة 
اإلياب من دوري الدرجتين الممتازة واألولى ألسبوع واحد، 
على أن تنطلق يوم الجمعة الموافق 12/27، وذلك نتيجة 

عدم جاهزية بعض المالعب.

تأجيالت ..
المشكالت الناتجة عن اإلعصار لم تتوقف عند حدود الكأس 
والدرجتين الممتازة واألولى بل امتدت إلى الدرجة الثانية، 
فأعلنت لجنة المســابقات عــن تأجيل األســبوع الخامس 
من دوري الثانية بالكامل لفرع غزة والشــمال بسبب عدم 
صالحية المالعب، فيما يستكمل األسبوع الخامس واألخير 
من ذهاب دوري الدرجة الثانية فرع الوسطى والجنوب هذا 

األسبوع وفق جدولة لجنة المسابقات الجديد.
كما أعلنت اللجنــة الفنية والتطويريــة ولجنة الحكام في كما أعلنت اللجنــة الفنية والتطويريــة ولجنة الحكام في 
اتحــاد الكــرة عــن تأجيــل دورة التحكيــم والتدريب لكرة 

القدم الشــاطئية التي كانت مقررة  اإلثنين 16 الجاري في 
الجامعة اإلسالمية وذلك إلى يوم األحد الموافق 22 الجاري 
في الجامعة اإلســالمية حســب الجــدول والبرنامج المعد 

مسبقا للدورة.
فــي المحافظــات الشــمالية تأجلــت قرعة بطولــة كأس 
فلســطين، وأعلنت لجنة المســابقات العامة فــي اإلتحاد 
الفلســطيني لكرة القدم، أنه تم تأجيل موعد إجراء قرعة 
بطولــة كأس فلســطين التــي كان مــن المقــرر إجراؤها 
صبــاح الخميــس الماضي في مقــر اإلتحاد، وذلك لســوء 
األحوال الجوية، وأجريت مساء أمس وشملت القرعة أندية 
المحترفيــن والدرجة األولــى “االحتراف الجزئــي” والفرق 

الثمانية المتأهلة من الفروع الثالث.

ألعاب أخرى
من جهة ثانية، طالت التأجيالت األلعاب األخرى ومنها كرة 
الطائرة التي كان من المقرر انطالق دوري الدرجة الممتازة 
مســاء الجمعــة الماضيــة، ولكن اتحــاد كــرة الطائرة في 
المحافظات الجنوبية، قرر تأجيــل انطالق دوري الطائرة، 

بسبب سوء األحوال الجوية.
وأكــد االتحاد أن الدوري ســينطلق الجمعة المقبل بنفس 

الجدول المحدد مسبقا، آمال أن تكلل جهودهم بالنجاح.
وأعلن اتحاد تنس الطاولة عن تأجيل منافســات األسبوع 
الخامــس من دوري تنــس الطاولة للدرجــة الممتازة التي 
كانت من المفترض أن تجري مســاء الخميس الماضي إلى 

الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

مالعب “غرقانة”
وحول المالعب الرياضية فقد تعرضت معظمها إلى الغرق، 
وتجمعت كميات كبيرة من األمطار على األرضيات الخضراء 
بفعل كثافة األمطار، ولم تستطع أرضياتها امتصاص هذه 

الكميات الكبيرة، ما أدى إلى صعوبة اللعب عليها.
وأبــرز هذه المالعب رفــح البلدي وبيت حانــون والمدينة 
الرياضية ، وكان من المفترض أن ُتقام على رفح مباراتان 
وأبــرز هذه المالعب رفــح البلدي وبيت حانــون والمدينة 
الرياضية ، وكان من المفترض أن ُتقام على رفح مباراتان 
وأبــرز هذه المالعب رفــح البلدي وبيت حانــون والمدينة 

يومــي الجمعــة والســبت الماضيين ضمــن دور الـ64 من يومــي الجمعــة والســبت الماضيين ضمــن دور الـ64 من 

الــكأس، وهما العودة مع الترابط، وخدمــات دير البلح مع 
شباب معن على التوالي، ولكن غرق أرضيته بالمياه منعه 

من استضافة أي مباراة.
وتــم تأجيل عدة لقــاءات من دوري الدرجــة الثانية وكأس 
القطــاع التي كانت ســتقام على ملعب بيــت حانون، ألن 
أرضيته بحاجة ماسة إلى صيانة سريعة ألنها تتأثر بسقوط 

األمطار في أي لحظة.

انهيارات ..
وعــن األنديــة التي تأثرت بهــذا المنخفــض الكبير فكان 
أكثرها تضــررا اليرموك الذي غرق بالكامل كونه يقع في 
منطقة النفق شمالي شرقي مدينة غزة التي تعرضت إلى 

كارثة كبيرة بفعل السيول التي اجتاحتها.
وأوضح جمال العقيلي رئيس النادي أن المياه غطت السور 
الخارجي وجميع الغرف والمكاتب والمستلزمات والتجهيزات 
التي يحتويها النادي بشــكل كامل، كمــا لم يعد باإلمكان 
استخدام محتويات النادي ألنها أصبحت تالفة بسبب المياه 
التي احتلت جميع أجزاء النادي، ما يعني عدم صالحية هذه 
المحتويات لالستخدام والحاجة لمستلزمات جديدة وترميم 
مرافــق النادي التي تضررت ويصعــب الوصول إليها حتى 

اللحظة بسبب غمرها بالمياه.
مــن جهة ثانيــة تعرضت الواجهــة األمامية لمقــر النادي 
األهلــي الرياضي في وســط مدينة الخليــل  المطلة على 
منطقــة باب الزاوية النهيار كبير بســب العاصفة الثلجية، 
فقــد أدى هطول الثلــوج الكثيف إلى إنهيار ســقف القاعة 
الكبــرى بالطابــق العلوي للنادي بشــكل تام مــا أدى إلى 
حــدوث هدم للــدرج الداخلــي المؤدي للطابــق الثاني مع 
تشــققات وتصدعات داخل المقر وخارجــه وإنقطاع التيار 

الكهربائي عن النادي بالكامل.
مــن كل ذلك يتبين لنا حجم الضــرر الكبير الذي طال كل 
أركان الحركــة الرياضيــة مــن مالعب وأنديــة وكرة قدم 
وألعاب أخرى بفعــل هذا المنخفض العنيف الذي لم يترك 

شيئا في فلسطين إال وتأثر به.شيئا في فلسطين إال وتأثر به.
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تقرير

بهــدووء

أمجد الضابوس 

المراكز المفخخة !!
جدول ترتيــب الفرق بعــد نهاية 
الدور األول من دوري جوال ألندية 
الدرجــة الممتازة فــي غزة، يؤكد 
عدة أمور ينبغي على فرق الدوري 
أن تأخذهــا بالحســبان، لمن أراد 
منها أن يبقى فــي دائرة الصراع 
علــى اللقــب، أو فــي المنطقــة علــى اللقــب، أو فــي المنطقــة 
الدافئة، والنجاة من شبح الهبوط 

إلى دوري الدرجة األولى.
ومن أبرز هــذه األمور، أن مواقف 
األندية في الجدول أشبه بالمراكز 
المفخخة، مــن الممكن أن تنفجر 
فــي أي مرحلــة، فيتغيــر مركــز 
فريق، ليتقدم أو يتراجع أكثر من 
مركز، حسب نتائج المرحلة. ويدل 
على ذلك، أن ِفرقًا كانت تقبع في 
مركز، حسب نتائج المرحلة. ويدل 
على ذلك، أن ِفرقًا كانت تقبع في 
مركز، حسب نتائج المرحلة. ويدل 

مراكز متدنية، وجدت نفســها مع 
نهاية مرحلــة الذهاب في موضع 
المنافســة علــى اللقــب، وعلــى 
العكــس، هنــاك فــرق كانت في 
المقدمــة، ووجدت نفســها تهوي 

إلى مراكز في وسط الالئحة.
وأخطــر ما في هــذا األمر، أن كل 
الفــرق أصبحــت بــال مأمن خالل 
مباريات الدور الثاني، فال المتصدر 
يأمــن علــى صدارتــه، وال الفرق 
القابعة في قاع الترتيب ســتظل 
على حالها، ألن بإمكانها تصويب 
مسارها إن هي أرادت ذلك وسعت 

سعيها من أجل تحقيقه.
وتعنــي هذه المفارقات، أن ال أحد 
يمكنه الجزم باســم فريق معين 
لحسم اللقب، أو أسماء الفرق التي 
ستهبط إلى دوري الدرجة األولى، 
حتــى وإن كان األهلــي صاحــب 
نقــاط.  بثــالث  األخيــر  المركــز 
والشاهد هنا، أن فارق النقطتين 
يفصل بين ســبعة فــرق، وفارق 
النقطة الواحدة يفصل بين ثالثة 
فرق، لتهدد غالبيــة فرق الدوري 
بعضهــا البعض بتبــادل المراكز 

صعودًا أو هبوطًا.
واألكيد مع ديناميكية الدور األول، 
أنهــا جعلــت الــدور الثانــي على 
صفيــح ســاخن، وســتدفع الفرق 
للعب مبارياتها على أنها مباريات 
كــؤوس علــى اعتبــار أن مجــال 
التعويض ســيكون محدودًا إن لم 

يكن معدومًا للغاية.
التعويض ســيكون محدودا

يكن معدومًا للغاية.
التعويض ســيكون محدودا

ومــن بــاب األمانــة، فــإن اتحاد 
كــرة القــدم كان لــه دور إيجابي 
المسابقة  ومحســوب في وصول 
إلــى هــذه الدرجــة مــن الحــدة 
والمنافســة، وذلــك مــن خــالل 
جــدول  انتظــام  علــى  حرصــه 
المباريات الذي جعل جميع الفرق 
في حالة جهوزية عالية، أّثرت في 
المباريات الذي جعل جميع الفرق 
في حالة جهوزية عالية، أّثرت في 
المباريات الذي جعل جميع الفرق 

تقارب مستويات األندية بمراكزها 
المختلفة.

والمطلوب من اتحــاد الكرة فعله 
فــي الــدور الثاني، الحفــاظ على 
انتظام المســابقة، ومراعاة مبدأ 
تكافؤ الفرص بين المتنافســين، 
ليهنأ البطل بلقبه، ويتقبل مغادرو 
الممتازة إلى األولى هبوطهم بكل 
روح رياضية، وليصل الدوري إلى 

بر األمان. 
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غزة - الرياضية:
عاشت فلســطين أجواء عاصفة بفعل المنخفض “اليكسا” 
الذي حمل معه أمطارا غزيرة وبرودة شديدة ورياحا عاتية 
ما أدى إلى توقف نشاطات الحياة في معظم المرافق وغرق 

العديد من المناطق بفعل السيول.
الحركة الرياضية لم تكن بعيدة عن التأثر بهذا المنخفض 
العميــق الذي شــل المالعــب الرياضية وأدى إلــى تأجيل 
العديد من المباريات والبطوالت التي تم جدولتها في وقت 

سابق.
أبــرز التأجيالت كانت فــي كرة القــدم، إذ كان من المقرر 
اســتكمال مباريــات دور الـــ64 مــن بطولــة الــكأس في 
المحافظــات الجنوبية الجمعة الماضيــة، لكنها بفعل هذا 
المنخفض رحلت إلى أيام الجمعة والسبت واألحد والثالثاء 

القادمة.
لــم يتوقف األمر عنــد ذلك بل وصل إلــى تأجيل انطالق 
مرحلــة اإلياب في الــدوري الغزي الممتــاز ودوري الدرجة 
االولــى وكان من المقــرر البدء بهما يــوم الجمعة المقبل 
كما أعلن اتحاد الكرة مسبقا، ولكن تأجيل مباريات الكأس 
وعدم استعداد الفرق نتيجة إيقاف تدريباتها واستعداداتها 
طوال فتــرة المنخفض، أديــا إلى تأجيل انطــالق مرحلة 
اإلياب من دوري الدرجتين الممتازة واألولى ألسبوع واحد، 
على أن تنطلق يوم الجمعة الموافق 12/27، وذلك نتيجة 

عدم جاهزية بعض المالعب.

تأجيالت ..
المشكالت الناتجة عن اإلعصار لم تتوقف عند حدود الكأس 
والدرجتين الممتازة واألولى بل امتدت إلى الدرجة الثانية، 
فأعلنت لجنة المســابقات عــن تأجيل األســبوع الخامس 
من دوري الثانية بالكامل لفرع غزة والشــمال بسبب عدم 
صالحية المالعب، فيما يستكمل األسبوع الخامس واألخير 
من ذهاب دوري الدرجة الثانية فرع الوسطى والجنوب هذا 

األسبوع وفق جدولة لجنة المسابقات الجديد.
كما أعلنت اللجنــة الفنية والتطويريــة ولجنة الحكام في كما أعلنت اللجنــة الفنية والتطويريــة ولجنة الحكام في 
اتحــاد الكــرة عــن تأجيــل دورة التحكيــم والتدريب لكرة 

القدم الشــاطئية التي كانت مقررة  اإلثنين 16 الجاري في 
الجامعة اإلسالمية وذلك إلى يوم األحد الموافق 22 الجاري 
في الجامعة اإلســالمية حســب الجــدول والبرنامج المعد 

مسبقا للدورة.
فــي المحافظــات الشــمالية تأجلــت قرعة بطولــة كأس 
فلســطين، وأعلنت لجنة المســابقات العامة فــي اإلتحاد 
الفلســطيني لكرة القدم، أنه تم تأجيل موعد إجراء قرعة 
بطولــة كأس فلســطين التــي كان مــن المقــرر إجراؤها 
صبــاح الخميــس الماضي في مقــر اإلتحاد، وذلك لســوء 
األحوال الجوية، وأجريت مساء أمس وشملت القرعة أندية 
المحترفيــن والدرجة األولــى “االحتراف الجزئــي” والفرق 

الثمانية المتأهلة من الفروع الثالث.

ألعاب أخرى
من جهة ثانية، طالت التأجيالت األلعاب األخرى ومنها كرة 
الطائرة التي كان من المقرر انطالق دوري الدرجة الممتازة 
مســاء الجمعــة الماضيــة، ولكن اتحــاد كــرة الطائرة في 
المحافظات الجنوبية، قرر تأجيــل انطالق دوري الطائرة، 

بسبب سوء األحوال الجوية.
وأكــد االتحاد أن الدوري ســينطلق الجمعة المقبل بنفس 

الجدول المحدد مسبقا، آمال أن تكلل جهودهم بالنجاح.
وأعلن اتحاد تنس الطاولة عن تأجيل منافســات األسبوع 
الخامــس من دوري تنــس الطاولة للدرجــة الممتازة التي 
كانت من المفترض أن تجري مســاء الخميس الماضي إلى 

الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

مالعب “غرقانة”
وحول المالعب الرياضية فقد تعرضت معظمها إلى الغرق، 
وتجمعت كميات كبيرة من األمطار على األرضيات الخضراء 
بفعل كثافة األمطار، ولم تستطع أرضياتها امتصاص هذه 

الكميات الكبيرة، ما أدى إلى صعوبة اللعب عليها.
وأبــرز هذه المالعب رفــح البلدي وبيت حانــون والمدينة 
الرياضية ، وكان من المفترض أن ُتقام على رفح مباراتان 
وأبــرز هذه المالعب رفــح البلدي وبيت حانــون والمدينة 
الرياضية ، وكان من المفترض أن ُتقام على رفح مباراتان 
وأبــرز هذه المالعب رفــح البلدي وبيت حانــون والمدينة 

يومــي الجمعــة والســبت الماضيين ضمــن دور الـ64 من يومــي الجمعــة والســبت الماضيين ضمــن دور الـ64 من 

الــكأس، وهما العودة مع الترابط، وخدمــات دير البلح مع 
شباب معن على التوالي، ولكن غرق أرضيته بالمياه منعه 

من استضافة أي مباراة.
وتــم تأجيل عدة لقــاءات من دوري الدرجــة الثانية وكأس 
القطــاع التي كانت ســتقام على ملعب بيــت حانون، ألن 
أرضيته بحاجة ماسة إلى صيانة سريعة ألنها تتأثر بسقوط 

األمطار في أي لحظة.

انهيارات ..
وعــن األنديــة التي تأثرت بهــذا المنخفــض الكبير فكان 
أكثرها تضــررا اليرموك الذي غرق بالكامل كونه يقع في 
منطقة النفق شمالي شرقي مدينة غزة التي تعرضت إلى 

كارثة كبيرة بفعل السيول التي اجتاحتها.
وأوضح جمال العقيلي رئيس النادي أن المياه غطت السور 
الخارجي وجميع الغرف والمكاتب والمستلزمات والتجهيزات 
التي يحتويها النادي بشــكل كامل، كمــا لم يعد باإلمكان 
استخدام محتويات النادي ألنها أصبحت تالفة بسبب المياه 
التي احتلت جميع أجزاء النادي، ما يعني عدم صالحية هذه 
المحتويات لالستخدام والحاجة لمستلزمات جديدة وترميم 
مرافــق النادي التي تضررت ويصعــب الوصول إليها حتى 

اللحظة بسبب غمرها بالمياه.
مــن جهة ثانيــة تعرضت الواجهــة األمامية لمقــر النادي 
األهلــي الرياضي في وســط مدينة الخليــل  المطلة على 
منطقــة باب الزاوية النهيار كبير بســب العاصفة الثلجية، 
فقــد أدى هطول الثلــوج الكثيف إلى إنهيار ســقف القاعة 
الكبــرى بالطابــق العلوي للنادي بشــكل تام مــا أدى إلى 
حــدوث هدم للــدرج الداخلــي المؤدي للطابــق الثاني مع 
تشــققات وتصدعات داخل المقر وخارجــه وإنقطاع التيار 

الكهربائي عن النادي بالكامل.
مــن كل ذلك يتبين لنا حجم الضــرر الكبير الذي طال كل 
أركان الحركــة الرياضيــة مــن مالعب وأنديــة وكرة قدم 
وألعاب أخرى بفعــل هذا المنخفض العنيف الذي لم يترك 

شيئا في فلسطين إال وتأثر به.شيئا في فلسطين إال وتأثر به.
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الرياضية- مصطفى جبر:
احتفت مؤسسة وإذاعة أمواج الرياضية مساء 
األحد الماضي بعشرات الفائزين بجائزة “آمال 
الرياضيــة” تحــت رعاية د. محمــد  المدهون 
وزير الشــباب والرياضة، وذلك في حفل إيقاد 
الشــمعة الثانيــة لمؤسســة أمــواج بحضور 
العديــد مــن الشــخصيات الرياضيــة 
واالعتباريــة  منها عبد الســالم 
هنية عضو اللجنة األولمبية 
الفلسطينية ورئيس 
سســة  مؤ
“أمواج”، 
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األولمبــي  المجلــس  رئيــس  أيــوب  ووليــد 
الفلسطيني، ولفيف من الشخصيات اإلعالمية 

ورؤساء االتحادات واألندية في قطاع غزة.

إنجازات “أمواج”
قاعــة  اســتضافته  الــذي  الحفــل  وانطلــق 
المؤتمرات في فندق “أرك ميد“ بدخول طاقم 
إذاعة أمواج الرياضية التي قدمت عاًما مميزا 
واســتطاعت أن ُتساهم في تشــكيل إضافة 
إذاعة أمواج الرياضية التي قدمت عاًما مميزا 
واســتطاعت أن ُتساهم في تشــكيل إضافة 
إذاعة أمواج الرياضية التي قدمت عاًما مميزا 

نوعيــة لإلعالم الرياضي، ثــم قدمت اللجنة 
المنظمة للحفل فيلمًا مرئيًا عن سبب تسمية 
نوعيــة لإلعالم الرياضي، ثــم قدمت اللجنة 
المنظمة للحفل فيلمًا مرئيًا عن سبب تسمية 
نوعيــة لإلعالم الرياضي، ثــم قدمت اللجنة 

جائزة “آمال” بهذا االسم وهي  ستنظم سنويا 
فــي تاريــخ 12/12 مــن كل عام وهــو الذي 

ُيصادف ذكرى انطالق “أمواج”.

واستعرض هنية إنجازات المؤسسة على 
مدار العــام وقدرت بأكثــر من “3” 
ماليين دوالر تضمنت دعما 
واالتحــادات  لألنديــة 
وإقامة الرحالت 

والمعســكرات الخارجيــة ودورات المدربيــن 
المغطــاة  الصــاالت  وفــرش  واإلعالمييــن 
وتعشــيب العديد من المالعب وتطوير البنية 
التحتيــة وغيرهــا مــن المشــاريع الرياضية، 
مقدمًا شــكره وتقديره إلى دولة قطر حكومة 
التحتيــة وغيرهــا مــن المشــاريع الرياضية، 
مقدمًا شــكره وتقديره إلى دولة قطر حكومة 
التحتيــة وغيرهــا مــن المشــاريع الرياضية، 

وشــعبًا على دعمها الســخي الذي لم يقتصر 
على الرياضة فقط بل طال كل المجاالت.

كمــا أثنى هنيــة علــى الدعم الــذي تقدمه 
شركة جوال راعية البطوالت المحلية، ورجال 
الفلســطينيون، وشــركة بيبســي  األعمــال 
ومؤسسة ناصر وجمعية رجال األعمال وإتحاد 

المقاولين. 

فضائية رياضية
وأشــاد هنية باللحمة الكبيرة التي شــهدتها 
األراضــي الفلســطينية خاصــة فــي الموجة 
الشــتوية األخيــرة، مشــيرًا إلــى أن الموجــة 
األراضــي الفلســطينية خاصــة فــي الموجة 
الشــتوية األخيــرة، مشــيرًا إلــى أن الموجــة 
األراضــي الفلســطينية خاصــة فــي الموجة 

شهدت منخفضًا كبيرًا ولكن الوحدة الوطنية 
ارتفعت ووصلت أعلى مراحلها بسبب تكافل 
حكومة غزة والضفة لخدمة أبناء الشــعب في 

األيام الماضي.
وأعلــن في ختام حديثه عــن أمله في إطالق 
فضائية رياضية فلســطينية وإنشــاء مدينة 
رياضيــة قريبا، متمنيــا أن تحتفل أمواج 
في العــام القــادم وأن تكون هذه 

المشاريع قيد التنفيذ. 
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نموذج عربي 
وأشاد المدهون بالنموذج المميز الذي يقدمه 

نموذج عربي 
وأشاد المدهون بالنموذج المميز الذي يقدمه 

نموذج عربي 

“هنية” في خدمة الرياضة الفلسطينية، مؤكدا 
أنه يصنع األمل من األلم وينحت بالصخر من 

أجل تقديم المزيد للرياضيين.
وقــال: “قطر تقــدم نموذجا للدولــة العربية 
الغيورة ومثاال لــكل الدول العربية التي يجب 
أن تســير على خطاهــا، وهي مثــال للوحدة 

والتالحم العربي”. 
وأعلــن عن اختيار عبد الســالم هنية “أفضل 
شــخصية رياضية في عــام 2013” لما قدمه 
مــن إنجــازات غيــر مســبوقة على الســاحة 

الرياضية.

جائزة “آمال” الرياضية
وبدأت مراســم تكريم الفائزين بجائزة أمال 
الرياضيــة بتســليم المدهــون درع أفضــل 
شخصية رياضية في عام 2013 لعبد السالم 
هنية، ورد األخير بتكريم الوزير المدهون “أول 
شــخصية ًتكرم بدرع الصقــر”، وتكريم وليد 

أيوب رئيس المجلس األولمبي الفلسطيني.
كما قدمت “أمواج” درع الصقر لرئيس الوزراء 
إســماعيل هنية تســلمه نجله همام، وعائلة 
الشــهيد الرياضي محمد القصاص، وعلي أبو 
حسنين رئيس نادي خدمات الشاطئ السابق، 
وموســى الوزير رئيس نادي غــزة الرياضي، 

وجمــال أبــو حشــيش الرئيس الســابق 
للجمعية اإلســالمية، وفتحي جودة 

أمين عــام اللجنــة األولمبية 
الفلســطينية الســابق، 

ومحمد أبو شكيان 
ئيــس  ر

بلدية 

النصيرات، وعيسى ظاهر رئيس نادي شباب 
جباليــا، وباســل ناصر وشــركة جــوال وبنك 
فلسطين وشــركة بيبسي وشركة االتصاالت 
والشــرطة الفلسطينية وصقر شويدح البطل 
الفلسطيني، وجمعية رجال األعمال والالعب 
وسام المصري، ورجل األعمال كاظم دغمش، 
واإلعالميــون خالــد أبــو زاهر وإســالم صقر 
وجمال الحلو وغازي الغريب ومعين حســونة  
وعارف ربيع ومعين فرج وأشرف مطر ومحمد 
النخالة عن قناة الدوري والكاس وإدارة فندق 
“الموفمبيــك”، وإبراهيــم أبو ســليم رئيس 

إتحاد كرة القدم.

أبطال الشتاء
كرمت “أمواج” أبطال الشتاء وأجهزتهم كذلك كرمت “أمواج” أبطال الشتاء وأجهزتهم كذلك كرمت “أمواج” أبطال الشتاء وأجهزتهم 
الفنيــة واإلدارية وكانت البداية مع إتحاد خان 
يونس متصدر الدرجة الممتازة ووصيفه غزة 

الرياضي، وخدمات خــان يونس متصدر 
المغازي  األولى، وخدمــات  الدرجة 

متصــدر دوري “جوال “ لكرة 
الســلة، وإتحــاد خــان 

يونــس ألفضل 
ر  جمهــو

وسامح القصاص ومحمد الشيخ خليل ألفضل 
حــكام، وإبراهيم أبو رحال ألفضل العب كرة 
ســلة وعبــد الرحمــن طافش ألفضــل العب 
كرة طائــرة ونــادي حطين والمدرب غســان 

البلعاوي. 
وكرمت إدارة أمواج الفائزين باستفتاء صحيفة 
األيام الالعبين فادي جابر وسامي سالم وأنس 

الحلو وطارق أبو غنيمة وأنور عمران.
وفــي ختــام الحفــل كرمــت المواقــع 

الرياضيــة والصحــف واإلذاعــات 
وفريق اإلعالميين الحاصل 

علــى بطولــة القدس 
للمؤسسات.
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نموذج عربي 
وأشاد المدهون بالنموذج المميز الذي يقدمه 

نموذج عربي 
وأشاد المدهون بالنموذج المميز الذي يقدمه 

نموذج عربي 

“هنية” في خدمة الرياضة الفلسطينية، مؤكدا 
أنه يصنع األمل من األلم وينحت بالصخر من 

أجل تقديم المزيد للرياضيين.
وقــال: “قطر تقــدم نموذجا للدولــة العربية 
الغيورة ومثاال لــكل الدول العربية التي يجب 
أن تســير على خطاهــا، وهي مثــال للوحدة 

والتالحم العربي”. 
وأعلــن عن اختيار عبد الســالم هنية “أفضل 
شــخصية رياضية في عــام 2013” لما قدمه 
مــن إنجــازات غيــر مســبوقة على الســاحة 

الرياضية.

جائزة “آمال” الرياضية
وبدأت مراســم تكريم الفائزين بجائزة أمال 
الرياضيــة بتســليم المدهــون درع أفضــل 
شخصية رياضية في عام 2013 لعبد السالم 
هنية، ورد األخير بتكريم الوزير المدهون “أول 
شــخصية ًتكرم بدرع الصقــر”، وتكريم وليد 

أيوب رئيس المجلس األولمبي الفلسطيني.
كما قدمت “أمواج” درع الصقر لرئيس الوزراء 
إســماعيل هنية تســلمه نجله همام، وعائلة 
الشــهيد الرياضي محمد القصاص، وعلي أبو 
حسنين رئيس نادي خدمات الشاطئ السابق، 
وموســى الوزير رئيس نادي غــزة الرياضي، 

وجمــال أبــو حشــيش الرئيس الســابق 
للجمعية اإلســالمية، وفتحي جودة 

أمين عــام اللجنــة األولمبية 
الفلســطينية الســابق، 

ومحمد أبو شكيان 
ئيــس  ر

بلدية 

النصيرات، وعيسى ظاهر رئيس نادي شباب 
جباليــا، وباســل ناصر وشــركة جــوال وبنك 
فلسطين وشــركة بيبسي وشركة االتصاالت 
والشــرطة الفلسطينية وصقر شويدح البطل 
الفلسطيني، وجمعية رجال األعمال والالعب 
وسام المصري، ورجل األعمال كاظم دغمش، 
واإلعالميــون خالــد أبــو زاهر وإســالم صقر 
وجمال الحلو وغازي الغريب ومعين حســونة  
وعارف ربيع ومعين فرج وأشرف مطر ومحمد 
النخالة عن قناة الدوري والكاس وإدارة فندق 
“الموفمبيــك”، وإبراهيــم أبو ســليم رئيس 

إتحاد كرة القدم.

أبطال الشتاء
كرمت “أمواج” أبطال الشتاء وأجهزتهم كذلك كرمت “أمواج” أبطال الشتاء وأجهزتهم كذلك كرمت “أمواج” أبطال الشتاء وأجهزتهم 
الفنيــة واإلدارية وكانت البداية مع إتحاد خان 
يونس متصدر الدرجة الممتازة ووصيفه غزة 

الرياضي، وخدمات خــان يونس متصدر 
المغازي  األولى، وخدمــات  الدرجة 

متصــدر دوري “جوال “ لكرة 
الســلة، وإتحــاد خــان 

يونــس ألفضل 
ر  جمهــو

وسامح القصاص ومحمد الشيخ خليل ألفضل 
حــكام، وإبراهيم أبو رحال ألفضل العب كرة 
ســلة وعبــد الرحمــن طافش ألفضــل العب 
كرة طائــرة ونــادي حطين والمدرب غســان 

البلعاوي. 
وكرمت إدارة أمواج الفائزين باستفتاء صحيفة 
األيام الالعبين فادي جابر وسامي سالم وأنس 

الحلو وطارق أبو غنيمة وأنور عمران.
وفــي ختــام الحفــل كرمــت المواقــع 

الرياضيــة والصحــف واإلذاعــات 
وفريق اإلعالميين الحاصل 

علــى بطولــة القدس 
للمؤسسات.
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      الرياضية ��سلطان عدوان:
صحوة العميد “غزة الرياضي” 

أعادت هيبته، وجاءت رياح مرحلة 
صحوة العميد “غزة الرياضي” 

أعادت هيبته، وجاءت رياح مرحلة 
صحوة العميد “غزة الرياضي” 

ذهاب دوري جوال الممتاز بما 
تشتهي ُسفنه، ألنه قفز للمركز 

ذهاب دوري جوال الممتاز بما 
تشتهي ُسفنه، ألنه قفز للمركز 

ذهاب دوري جوال الممتاز بما 

الثاني برصيد “18” نقطة خلف 
اتحاد خان يونس الذي يضع في 

جعبته “ 23 “ نقطة .
الكتيبة البيضاء التي ُتمني 

النفس بتزيين خزائنها بلقب 
غال حققت خالل مشوارها “5” 

انتصارات وتعادلت “3” وخسرت 
مثلها، في حين وصلت إلى معقل 
المنافسين “17” مرة “ وتلقت “13”، 

لكن األرقام ُمجبرة على التغيير 
بانتظار النصف الثاني الذي 

يصفه المتابعون بأنه األشرس.
بانتظار النصف الثاني الذي 

يصفه المتابعون بأنه األشرس.
بانتظار النصف الثاني الذي 

أسباب صنعت الفارق
أســباب كثيــرة صححت مســار الفريق 
ووضعــت فــي جعبتــه “12” نقطة في 
آخر خمــس مواجهات متســلحا برغبة 
ملحة في الوصول إلى منصات التتويج 
على رأسها وجود مدير فني قدير يجيد 
التعامل مع المناسبات الكبيرة، وسبق 
له قيادة الزعيم الرفحي للظفر ببطولة 
الدوري المنصرم، وهو ما صنع الفارق 

وعزز الثقة لدى الالعبين.
إلــى جانب ذلك اســتعادة جنود العميد 
مســتواهم المعهــود وجــدارة العبــي 
التعزيــز الذيــن أثبتــوا أنهــم صفقات 
ناجحة، فضال على استقرار إداري كانت 

لها الكلمة وال تزال.

الفريــق لديــه اســتحقاق آخر حســمه 
مرتيــن من قبل يتمثل في كأس غزة، 
وقد وضعته القرعة في مجموعة نارية، 
إذ يصطــدم في حالــه تأهله لــألدوار 
المقبلة بفرق قوية سبق لبعضها حصد 
اللقــب، لكنــه أعلن جاهزيتــه بكل ما 

يملك.

خليفة: المهمة صعبة لكن!
الكابتــن رأفــت خليفــة المديــر الفني 
للعميد أعــرب عن رضاه عن مســتوى 
فريقه الذي قطع شــوطا مهما واختتم 
مرحلــة الذهاب فــي مركــز الوصافة، 
واعتــرف بصعوبــة المهمــة فــي ظل 
المنافسة الشرسة المنتظرة في مرحلة 

اإلياب.
وقال: “الدوري قوي، المنافســة شرسة 
للغايــة، نضــع صــوب أعيننــا التتويج 
باللقــب، لكن ذلــك مشــروط بالتزام 
الالعبين الحصص التدريبية وتنفيذهم 
التعليمات الفنية واحترام المنافســين 
وتقديم العروض القويــة التي تقودنا 
لالنتصارات وتضــع في جعبتنا النقاط 

وأنا أثق بذلك لكن التوفيق من اهللا”.

أسباب التفوق
وأرجــع خليفــة أســباب التفــوق فــي 
المواجهــات األخيرة إلى رفع مســتوى 
اللياقــة البدنية وتغييــر طريقة اللعب 
التــي اعتمدت على النزعــة الهجومية 
بدليل تربع طارق أبو غنيمة على عرش 
الهدافين، ووضع الالعب المناســب في 
المكان المناسب وتغيير مراكز البعض 
وهو ما جعلهم يســتعيدون مستواهم 
الحقيقي، فضال على تعزيز ثقافة الفوز 
ورفع الروح المعنوية لجنوده والمساندة 

اإلدارية والجماهيرية غير المسبوقة.
وأكــد أن فريــق غــزة الرياضــي لديه 
العبيــن  ويمتلــك  الفــوز  مؤهــالت 
مميزين يجعلونه يتقدمون على الئحة 
الترتيب، وأشــار إلــى أن الظهور بقوة 
في بطولة الدوري سينعكس باإليجاب 
على مسيرة الفريق في الكأس، مطالبًا 
في بطولة الدوري سينعكس باإليجاب 
على مسيرة الفريق في الكأس، مطالبًا 
في بطولة الدوري سينعكس باإليجاب 

باســتغالل عوامــل النجــاح لتحقيــق 
االنجازات.

ولم يخــف أمنياته في تكرار ســيناريو 
الموســم الماضي عندما صحح مســار 
الزعيم الرفحــي الذي كان متأخرا على 
الالئحة وقاده للتتويــج بلقب البطولة 

ألول مرة في تاريخه.

على ماذا يراهن الحلو ؟!
مــن جانبه أبدى أنــس الحلو نجم خط 
وســط الفريــق ثقتــه بوصــول كتيبة 
العميــد إلى منصــات التتويــج بفضل 
انتمــاء العبيه ورغبتهم في حصد لقب 
الدوري، لكنه أكد أن طريق المنافســة 

لن يكون مفروشًا بالورود.
الدوري، لكنه أكد أن طريق المنافســة 

لن يكون مفروشًا بالورود.
الدوري، لكنه أكد أن طريق المنافســة 

وقــال: “البدايــة كانت مبشــرة، حققنا 
الفوز علــى األخضر الرفحي في افتتاح 
البطولة، لكن ذلك انعكس علينا سلبيا 
بفعل الثقــة الزائدة ما جعلنــا نتراجع 
ونفرط بنقــاط كانت في متناول اليد.. 
بفضل اهللا تماسكنا وحققنا 4 انتصارات 

متتالية وضعتنا في مركز الوصافة“.
وتابع: “علينا تكرار ســيناريو االنتصار 
فــي بدايــة المرحلة الثانيــة، ألن ذلك  
انطالق لتحقيق المزيد من النقاط التي 
تؤمن حظــوظ الفريق في المنافســة 
وغيــر ذلــك ســيكون مرفوضــا، كمــا 

سيفتح شهيتنا على مائدة الكأس”.
وأفاد بأن وجــود الكابتن رأفت خليفة 

على رأس الجهاز الفني منح الالعبين 
دفعــة معنويــة لتصويــب األوضــاع 
وإثبــات الجــدارة، “وهــو مــا تحقــق 
بالفعل”، وشدد على ضرورة مواصلة 
االنتصــارات إلســعاد الجماهيــر التي 

عادت تزين المدرجات من جديد.

 االستقرار سيجني الثمار  
بــدوره أكد عطا اهللا أبــو عاصي مدير 

 االستقرار سيجني الثمار  
بــدوره أكد عطا اهللا أبــو عاصي مدير 

 االستقرار سيجني الثمار  

الكــرة أن االســتقرار اإلداري انعكس 
بشــكل ملحوظ على نتائج الفريق، إذ 
يوفر مجلس اإلدارة برئاســة موســى 
احتياجاته ومســتلزماته،  الوزيــر كل 
وينظــم العالقــة مــع عناصــره عبر 
الئحة داخلية تستند على مبدأ الثواب 

والعقاب واالحترام المتبادل.
وأردف قائال: “لدينا قيادة فنية متمكنة، 
منحنا المدير اإلداري صالحيات كاملة 
للتعامل مــع الالعبين والتنســيق مع 
الجهة المســئولة، ننفــذ بنود الالئحة 
دون تمييــز وهذا من شــأنه أن يصنع 

الكثير” .
وشــدد علــى أن مجلــس اإلدارة الذي 
يضم نخبة من رجال األعمال وأصحاب 
الخبرة، يبحث دائمًا عن مصادر تمويل 
يضم نخبة من رجال األعمال وأصحاب 
الخبرة، يبحث دائمًا عن مصادر تمويل 
يضم نخبة من رجال األعمال وأصحاب 

لجميــع الفرق الرياضية خالل شــبكة 
العالقــات االجتماعيــة التــي يتمتــع 
بهــا األعضــاء وســاهمت فــي اإليفاء 

بااللتزامات وفق الخطة الموضوعة.  
ونوه إلى أن مجلســه يركز على تعزيز 
العامل النفســي ويعمــل على انتظام 
الرواتب مطلع كل شــهر، كاشــفا عن 
صرف رواتب لمدة ثالثة شهور مقدما 
للجهــاز الفني والالعبيــن لتحفيزهم 

على بذل المزيد من الجهد.

      الرياضية 
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كتب - مصطفى جبر:كتب - مصطفى جبر:
 انتشرت في اآلونة األخيرة فكرة جماهيرية جديدة على مالعبنا  انتشرت في اآلونة األخيرة فكرة جماهيرية جديدة على مالعبنا 
المحليــة والعربيــة والعالميــة تخطــت كل الحــدود وقفزت عن المحليــة والعربيــة والعالميــة تخطــت كل الحــدود وقفزت عن 
نطاقها المحدود واقتحمت المالعب والسياســة وشكلت مساحًة نطاقها المحدود واقتحمت المالعب والسياســة وشكلت مساحة

كبيرة لتجمع الشباب في أماكن وجودها كافة.كبيرة لتجمع الشباب في أماكن وجودها كافة.
“االلتراس” كلمة تحمل في طياتها العديد من المعاني لكنها في “االلتراس” كلمة تحمل في طياتها العديد من المعاني لكنها في 
هيكلتها األساســية ال تتجاوز التشــجيعات الحماسية المتواصلة هيكلتها األساســية ال تتجاوز التشــجيعات الحماسية المتواصلة 
للفرق طــوال “90” دقيقة دون توقف لبث القــوة والعزيمة لدى للفرق طــوال “90” دقيقة دون توقف لبث القــوة والعزيمة لدى 
الالعبين من أجل التأثير نفســيا علــى أدائهم داخل الملعب من الالعبين من أجل التأثير نفســيا علــى أدائهم داخل الملعب من 
خــالل التحفيز المســتمر والدخــالت الكبيرة والهتــاف الجماعي خــالل التحفيز المســتمر والدخــالت الكبيرة والهتــاف الجماعي 
باستخدام األشــكال والعروض الرياضية، فيمكن تصنيفها على باستخدام األشــكال والعروض الرياضية، فيمكن تصنيفها على 
أنها جماعة من الجمهور الكــروي متعصبة لفريقها ولها عاداتها أنها جماعة من الجمهور الكــروي متعصبة لفريقها ولها عاداتها 

الخاصة في تشجيع الفريق. الخاصة في تشجيع الفريق. 
في غــزة على مدرجــات المالعب التي تحتضــن مباريات دوري في غــزة على مدرجــات المالعب التي تحتضــن مباريات دوري 
الدرجة الممتازة بدأ “األلتراس” ينتشــر تصاعديا مع ارتفاع حدة الدرجة الممتازة بدأ “األلتراس” ينتشــر تصاعديا مع ارتفاع حدة 

المنافسة واتساع بقعة المتنافسين على اللقب.المنافسة واتساع بقعة المتنافسين على اللقب.
وشهد ذهاب الموسم الحالي دخالت جماهيرية هي األولى من وشهد ذهاب الموسم الحالي دخالت جماهيرية هي األولى من 
نوعها في مالعبنا إضافة إلى تشــكيالت ومســميات األلتراس نوعها في مالعبنا إضافة إلى تشــكيالت ومســميات األلتراس 
والتشــجيع الجماعي باســتخدام العــروض القويــة والهتافات والتشــجيع الجماعي باســتخدام العــروض القويــة والهتافات 
التي تقتبســها الجماهير من “االلتــراس” العالمي وهي خطوة التي تقتبســها الجماهير من “االلتــراس” العالمي وهي خطوة 
في االتجاه الصحيح لروابــط الجماهير في حال كانت تحكمها في االتجاه الصحيح لروابــط الجماهير في حال كانت تحكمها 
ضوابط خاصة بعمل هذه الجماعات، وســيكون الحال معاكسا ضوابط خاصة بعمل هذه الجماعات، وســيكون الحال معاكسا 

إذا سارت الجماهير على وتيرة بعض “جماعات” األلتراس.إذا سارت الجماهير على وتيرة بعض “جماعات” األلتراس.
ومــن الخصائــص المميزة كذلــك لجماعات االلتــراس تجهيز ومــن الخصائــص المميزة كذلــك لجماعات االلتــراس تجهيز 
الشماريخ واأللعاب النارية التي هي شعار دائم لهذه الجماعات الشماريخ واأللعاب النارية التي هي شعار دائم لهذه الجماعات 
في طريقة تشجعيها داخل الملعب، ويحاط تجهيزهم السرية في طريقة تشجعيها داخل الملعب، ويحاط تجهيزهم السرية 
التامــة للدخلة التي ســيقومون بها في كل مباراة وتســتغرق التامــة للدخلة التي ســيقومون بها في كل مباراة وتســتغرق 
التحضيرات للدخالت حسب نوع الدخلة وتكون من أسبوع إلى التحضيرات للدخالت حسب نوع الدخلة وتكون من أسبوع إلى 

30 يوما.
ال شــك أننا نســتمتع دائما بتشــجيع االلتــراس والمجموعات ال شــك أننا نســتمتع دائما بتشــجيع االلتــراس والمجموعات 
األخــرى ومــا تفعله من حــركات تشــجيعية جميلــة تبث روح األخــرى ومــا تفعله من حــركات تشــجيعية جميلــة تبث روح 
الحمــاس بالالعبيــن وبالمشــاهدين أيضا، ولكــن هل يكون الحمــاس بالالعبيــن وبالمشــاهدين أيضا، ولكــن هل يكون 
االلتــراس نقمة علــى الرياضة وتهديدا ألمن المالعب وســببا االلتــراس نقمة علــى الرياضة وتهديدا ألمن المالعب وســببا 

ألحداث الشغب فيها؟.
ليــس ببعيد عنا ما حدث في مصر من مذبحة بورســعيد التي ليــس ببعيد عنا ما حدث في مصر من مذبحة بورســعيد التي 
أدت إلــى وفاة 72 مشــجعا من التراس األهلي بعد اشــتباكهم أدت إلــى وفاة 72 مشــجعا من التراس األهلي بعد اشــتباكهم 
مــع التــراس النــادي المصري، ونتــج ذلك عــن التعصب بين مــع التــراس النــادي المصري، ونتــج ذلك عــن التعصب بين 

الجمهورين.

 ترحل كل يوم ،، ألجلك (( عيوننا إليِك ترحل كل يوم ،، ألجلك 
يا زهرة المدائن ،، يا ُقدُس )) ..يا زهرة المدائن ،، يا ُق

(( عيوننا إليِك ترحل كل يوم ،، ألجلك 
يا زهرة المدائن ،، يا ُقدُس )) ..

 ترحل كل يوم ،، ألجلك (( عيوننا إليِك ترحل كل يوم ،، ألجلك 
يا زهرة المدائن ،، يا ُقدُس )) ..

 ترحل كل يوم ،، ألجلك 

تتداعــى كثير مــن الذكريــات وأنت تتداعــى كثير مــن الذكريــات وأنت 
تســتمع لتلك الكلمات الســاحرة من تســتمع لتلك الكلمات الســاحرة من 
الصوت الرائــع “فيــروز”، وتقلب في الصوت الرائــع “فيــروز”، وتقلب في 
أوراق ذكرياتك لتكتشــف أنك نشأت أوراق ذكرياتك لتكتشــف أنك نشأت 
صغيرا تحب فلسطين تعشق القدس صغيرا تحب فلسطين تعشق القدس 
وتمني النفس بالصالة في األقصى، وتمني النفس بالصالة في األقصى، 
وتحلم بيوم التحرير العظيم .. هكذا وتحلم بيوم التحرير العظيم .. هكذا 
نشــأنا وتربينا وترعرعنــا نحلم بهذا نشــأنا وتربينا وترعرعنــا نحلم بهذا 
اليوم صغارا وكبارا، ونسعى لتحقيقه اليوم صغارا وكبارا، ونسعى لتحقيقه 
.. وفــي يوم ما في علم اهللا ســبحانه .. وفــي يوم ما في علم اهللا ســبحانه 
وتعالى سنصلي جميعا.. في القدس!وتعالى سنصلي جميعا.. في القدس!

وألنهــا أرض المحبــة، والخيــر، فــإن وألنهــا أرض المحبــة، والخيــر، فــإن 
ذكرياتنا الكروية المصرية المرتبطة ذكرياتنا الكروية المصرية المرتبطة 
بفلســطين الحبيبة تحمل كل الخير، بفلســطين الحبيبة تحمل كل الخير، 
فبينمــا يدغــدغ صوت قيثــارة الغناء فبينمــا يدغــدغ صوت قيثــارة الغناء 
العربي مشاعرك يهرول العقل بعيدا العربي مشاعرك يهرول العقل بعيدا 
ليتذكــر المواجهــات الكرويــة التــي 
جمعت بين األحباء (مصر وفلسطين)، 
ويغــوص في تلك الذكريــات، ليجدد 
مشــاعر الحب والفرحــة التي جمعت 

بين الشقيقتين.
لعــب المنتخــب الفلســطيني (تحت لعــب المنتخــب الفلســطيني (تحت 
البريطاني  البريطاني مســمى منتخب االنتداب  مســمى منتخب االنتداب 
علــى  مبارياتــه  أولــى  لفلســطين) 

اإلطــالق مــع نظيــره المصــري في 
مارس عــام 1934، ضمن التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم في إيطاليا في 
نفــس العالــم، وفازت مصــر بنتيجة 
كبيــرة (1/7) فــي لقــاء الذهاب قبل 
أن تكــرر فوزها في اإلياب في شــهر 
إبريــل بنتيجــة ( 1/4)، وأحرز مختار 
التتش، أسطورة األهلي العظيمة ، 5 
أهداف في المواجهتين ، وسجل أيضا 
محمــد لطيــف 3 أهــداف ومصطفى 
كامــل طــه هدفيــن وعبــد الرحمن 
فوزي هدفا واحدا .. ويا لها من أسماء 
عظيمة وذكريات رائعة، حيث تأهلت 
مصر  لنهائيات كأس العالم بإيطاليا 

بعدها.
ثــم كانــت المواجهة الثالثــة بعد 29 
عاما، وتحديدا في أغســطس 1953، 
حيــن فــاز المنتخــب المصــري على 
نظيره الفلسطينى بنتيجة ( 1/8) في 
إطار مباريــات دورة األلعــاب العربية 
التي أقيمت على شواطئ اإلسكندرية 
المنتخــب  تــوج  التــي  الســاحرة 
المصــري بميداليتها الذهبية، وكانت 
“فلســطين” كالعادة هــي وجه الخير 
والســعادة للفراعنــة .. وأحــرز وقتها والســعادة للفراعنــة .. وأحــرز وقتها 
الديبــه (محمــد دياب العطــار) أربعة الديبــه (محمــد دياب العطــار) أربعة 

أهداف، الضظوى هدفين وهدف لكل 
من قدوره وشــريف الفار ، بينما أحرز 
هــدف المنتخب الفلســطيني الوحيد 
(فرح ترزي) في الدقيقة 17 من عمر 

المباراة.
ومثــل المنتخب الفلســطينى العزيز 
يومها (يحيى الشريف ، سليمان الشرفا 
، إبراهيــم عويضه ، رفيق الشــرفا ، 
عبد الكريم عبد المعطى ، الفيشاوي ، 
بشارة منه ، سالم الشرفا ، فرح ترزي 

، راشد الحلو و سعيد الحسيني) .
بعدها تقابل المنتخبان الشقيقان في 
دورة األلعــاب العربية عام 1965 في 
مصر أيضا، وفــاز المنتخب المصري 
على شــقيقه الفلســطيني بنتيجة ( 
1/2) أحرزهما بدوى عبد الفتاح و فؤاد 
مرســى.. وكالعادة، كانت فلســطين 
وجــه الخير  وفازت مصر بذهبية كرة 

القدم وقتها. 
أخيــرا، كانت المواجهــة التي جمعت 
الفريقين في كأس “فلسطين” الودية 
التــي أقيمت فــي ليبيا عــام 1973، 
وتحديــدا فــي 18 أغســطس، وفــاز 
المنتخــب المصري بهدفيــن مقابل 
ال شــيء (جمال عبد العظيم و طاهر 
الشــيخ ) وحصل المنتخــب المصري 

على المركز الثالث.
الحقيقــة أن األمر تجــاوز حدود الفوز الحقيقــة أن األمر تجــاوز حدود الفوز 
ببطوالت أو ميداليات أو تحقيق نتائج ببطوالت أو ميداليات أو تحقيق نتائج 
إيجابيــة كرويــا لمصلحــة المنتخب إيجابيــة كرويــا لمصلحــة المنتخب 
المصــري، فالحديث ليــس عن الفوز المصــري، فالحديث ليــس عن الفوز 
فــي خمســة مباريــات أمام األشــقاء فــي خمســة مباريــات أمام األشــقاء 
هدفــا  إحــراز 23  أو  هدفــا الفلســطينيين  إحــراز 23  أو  الفلســطينيين 
واســتقبال 4 أهداف.. بل هو رســالة واســتقبال 4 أهداف.. بل هو رســالة 
محبة وتقدير لهذا الشعب الفلسطيني محبة وتقدير لهذا الشعب الفلسطيني 
الكريم، ألن لعب مثل تلك المباريات الكريم، ألن لعب مثل تلك المباريات 
التاريخيــة العظيمة لــه معنى ووقع 
خاص، فالحياة في فلسطين مستمرة 

ويجب أن تستمر بمشيئة اهللا.
الرياضــة لها دورهــا العظيم والكبير 
في إحياء وتأصيــل الروابط العميقة 
التــي تجمع بين شــعوب العالم، فما 
بالنــا بالصــالت الوثيقة بيــن مصر 
وفلســطين.. وإذا كانــت آخــر مباراة 
كبرى جمعت المنتخبين قبل 40 عاما 
مــن اآلن ، فأعتقد أنه قد حان الوقت 
ألن يســعى االتحــاد المصــري لكرة 
القدم لدعوة شقيقه الفلسطيني إلى 
زيــارة وطنــه الكبير  (مصــر) وإقامة 
مباراة كرويــة كبرى بين المنتخبين، 
لتكون رسالة للعالم أجمع، بأننا أبدا.. 

لن ننسى العهد.
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كتب - مصطفى جبر:كتب - مصطفى جبر:
 انتشرت في اآلونة األخيرة فكرة جماهيرية جديدة على مالعبنا  انتشرت في اآلونة األخيرة فكرة جماهيرية جديدة على مالعبنا 
المحليــة والعربيــة والعالميــة تخطــت كل الحــدود وقفزت عن المحليــة والعربيــة والعالميــة تخطــت كل الحــدود وقفزت عن 
نطاقها المحدود واقتحمت المالعب والسياســة وشكلت مساحًة نطاقها المحدود واقتحمت المالعب والسياســة وشكلت مساحة

كبيرة لتجمع الشباب في أماكن وجودها كافة.كبيرة لتجمع الشباب في أماكن وجودها كافة.
“االلتراس” كلمة تحمل في طياتها العديد من المعاني لكنها في “االلتراس” كلمة تحمل في طياتها العديد من المعاني لكنها في 
هيكلتها األساســية ال تتجاوز التشــجيعات الحماسية المتواصلة هيكلتها األساســية ال تتجاوز التشــجيعات الحماسية المتواصلة 
للفرق طــوال “90” دقيقة دون توقف لبث القــوة والعزيمة لدى للفرق طــوال “90” دقيقة دون توقف لبث القــوة والعزيمة لدى 
الالعبين من أجل التأثير نفســيا علــى أدائهم داخل الملعب من الالعبين من أجل التأثير نفســيا علــى أدائهم داخل الملعب من 
خــالل التحفيز المســتمر والدخــالت الكبيرة والهتــاف الجماعي خــالل التحفيز المســتمر والدخــالت الكبيرة والهتــاف الجماعي 
باستخدام األشــكال والعروض الرياضية، فيمكن تصنيفها على باستخدام األشــكال والعروض الرياضية، فيمكن تصنيفها على 
أنها جماعة من الجمهور الكــروي متعصبة لفريقها ولها عاداتها أنها جماعة من الجمهور الكــروي متعصبة لفريقها ولها عاداتها 

الخاصة في تشجيع الفريق. الخاصة في تشجيع الفريق. 
في غــزة على مدرجــات المالعب التي تحتضــن مباريات دوري في غــزة على مدرجــات المالعب التي تحتضــن مباريات دوري 
الدرجة الممتازة بدأ “األلتراس” ينتشــر تصاعديا مع ارتفاع حدة الدرجة الممتازة بدأ “األلتراس” ينتشــر تصاعديا مع ارتفاع حدة 

المنافسة واتساع بقعة المتنافسين على اللقب.المنافسة واتساع بقعة المتنافسين على اللقب.
وشهد ذهاب الموسم الحالي دخالت جماهيرية هي األولى من وشهد ذهاب الموسم الحالي دخالت جماهيرية هي األولى من 
نوعها في مالعبنا إضافة إلى تشــكيالت ومســميات األلتراس نوعها في مالعبنا إضافة إلى تشــكيالت ومســميات األلتراس 
والتشــجيع الجماعي باســتخدام العــروض القويــة والهتافات والتشــجيع الجماعي باســتخدام العــروض القويــة والهتافات 
التي تقتبســها الجماهير من “االلتــراس” العالمي وهي خطوة التي تقتبســها الجماهير من “االلتــراس” العالمي وهي خطوة 
في االتجاه الصحيح لروابــط الجماهير في حال كانت تحكمها في االتجاه الصحيح لروابــط الجماهير في حال كانت تحكمها 
ضوابط خاصة بعمل هذه الجماعات، وســيكون الحال معاكسا ضوابط خاصة بعمل هذه الجماعات، وســيكون الحال معاكسا 

إذا سارت الجماهير على وتيرة بعض “جماعات” األلتراس.إذا سارت الجماهير على وتيرة بعض “جماعات” األلتراس.
ومــن الخصائــص المميزة كذلــك لجماعات االلتــراس تجهيز ومــن الخصائــص المميزة كذلــك لجماعات االلتــراس تجهيز 
الشماريخ واأللعاب النارية التي هي شعار دائم لهذه الجماعات الشماريخ واأللعاب النارية التي هي شعار دائم لهذه الجماعات 
في طريقة تشجعيها داخل الملعب، ويحاط تجهيزهم السرية في طريقة تشجعيها داخل الملعب، ويحاط تجهيزهم السرية 
التامــة للدخلة التي ســيقومون بها في كل مباراة وتســتغرق التامــة للدخلة التي ســيقومون بها في كل مباراة وتســتغرق 
التحضيرات للدخالت حسب نوع الدخلة وتكون من أسبوع إلى التحضيرات للدخالت حسب نوع الدخلة وتكون من أسبوع إلى 

30 يوما.
ال شــك أننا نســتمتع دائما بتشــجيع االلتــراس والمجموعات ال شــك أننا نســتمتع دائما بتشــجيع االلتــراس والمجموعات 
األخــرى ومــا تفعله من حــركات تشــجيعية جميلــة تبث روح األخــرى ومــا تفعله من حــركات تشــجيعية جميلــة تبث روح 
الحمــاس بالالعبيــن وبالمشــاهدين أيضا، ولكــن هل يكون الحمــاس بالالعبيــن وبالمشــاهدين أيضا، ولكــن هل يكون 
االلتــراس نقمة علــى الرياضة وتهديدا ألمن المالعب وســببا االلتــراس نقمة علــى الرياضة وتهديدا ألمن المالعب وســببا 

ألحداث الشغب فيها؟.
ليــس ببعيد عنا ما حدث في مصر من مذبحة بورســعيد التي ليــس ببعيد عنا ما حدث في مصر من مذبحة بورســعيد التي 
أدت إلــى وفاة 72 مشــجعا من التراس األهلي بعد اشــتباكهم أدت إلــى وفاة 72 مشــجعا من التراس األهلي بعد اشــتباكهم 
مــع التــراس النــادي المصري، ونتــج ذلك عــن التعصب بين مــع التــراس النــادي المصري، ونتــج ذلك عــن التعصب بين 

الجمهورين.

 ترحل كل يوم ،، ألجلك (( عيوننا إليِك ترحل كل يوم ،، ألجلك 
يا زهرة المدائن ،، يا ُقدُس )) ..يا زهرة المدائن ،، يا ُق

(( عيوننا إليِك ترحل كل يوم ،، ألجلك 
يا زهرة المدائن ،، يا ُقدُس )) ..

 ترحل كل يوم ،، ألجلك (( عيوننا إليِك ترحل كل يوم ،، ألجلك 
يا زهرة المدائن ،، يا ُقدُس )) ..

 ترحل كل يوم ،، ألجلك 

تتداعــى كثير مــن الذكريــات وأنت تتداعــى كثير مــن الذكريــات وأنت 
تســتمع لتلك الكلمات الســاحرة من تســتمع لتلك الكلمات الســاحرة من 
الصوت الرائــع “فيــروز”، وتقلب في الصوت الرائــع “فيــروز”، وتقلب في 
أوراق ذكرياتك لتكتشــف أنك نشأت أوراق ذكرياتك لتكتشــف أنك نشأت 
صغيرا تحب فلسطين تعشق القدس صغيرا تحب فلسطين تعشق القدس 
وتمني النفس بالصالة في األقصى، وتمني النفس بالصالة في األقصى، 
وتحلم بيوم التحرير العظيم .. هكذا وتحلم بيوم التحرير العظيم .. هكذا 
نشــأنا وتربينا وترعرعنــا نحلم بهذا نشــأنا وتربينا وترعرعنــا نحلم بهذا 
اليوم صغارا وكبارا، ونسعى لتحقيقه اليوم صغارا وكبارا، ونسعى لتحقيقه 
.. وفــي يوم ما في علم اهللا ســبحانه .. وفــي يوم ما في علم اهللا ســبحانه 
وتعالى سنصلي جميعا.. في القدس!وتعالى سنصلي جميعا.. في القدس!

وألنهــا أرض المحبــة، والخيــر، فــإن وألنهــا أرض المحبــة، والخيــر، فــإن 
ذكرياتنا الكروية المصرية المرتبطة ذكرياتنا الكروية المصرية المرتبطة 
بفلســطين الحبيبة تحمل كل الخير، بفلســطين الحبيبة تحمل كل الخير، 
فبينمــا يدغــدغ صوت قيثــارة الغناء فبينمــا يدغــدغ صوت قيثــارة الغناء 
العربي مشاعرك يهرول العقل بعيدا العربي مشاعرك يهرول العقل بعيدا 
ليتذكــر المواجهــات الكرويــة التــي 
جمعت بين األحباء (مصر وفلسطين)، 
ويغــوص في تلك الذكريــات، ليجدد 
مشــاعر الحب والفرحــة التي جمعت 

بين الشقيقتين.
لعــب المنتخــب الفلســطيني (تحت لعــب المنتخــب الفلســطيني (تحت 
البريطاني  البريطاني مســمى منتخب االنتداب  مســمى منتخب االنتداب 
علــى  مبارياتــه  أولــى  لفلســطين) 

اإلطــالق مــع نظيــره المصــري في 
مارس عــام 1934، ضمن التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم في إيطاليا في 
نفــس العالــم، وفازت مصــر بنتيجة 
كبيــرة (1/7) فــي لقــاء الذهاب قبل 
أن تكــرر فوزها في اإلياب في شــهر 
إبريــل بنتيجــة ( 1/4)، وأحرز مختار 
التتش، أسطورة األهلي العظيمة ، 5 
أهداف في المواجهتين ، وسجل أيضا 
محمــد لطيــف 3 أهــداف ومصطفى 
كامــل طــه هدفيــن وعبــد الرحمن 
فوزي هدفا واحدا .. ويا لها من أسماء 
عظيمة وذكريات رائعة، حيث تأهلت 
مصر  لنهائيات كأس العالم بإيطاليا 

بعدها.
ثــم كانــت المواجهة الثالثــة بعد 29 
عاما، وتحديدا في أغســطس 1953، 
حيــن فــاز المنتخــب المصــري على 
نظيره الفلسطينى بنتيجة ( 1/8) في 
إطار مباريــات دورة األلعــاب العربية 
التي أقيمت على شواطئ اإلسكندرية 
المنتخــب  تــوج  التــي  الســاحرة 
المصــري بميداليتها الذهبية، وكانت 
“فلســطين” كالعادة هــي وجه الخير 
والســعادة للفراعنــة .. وأحــرز وقتها والســعادة للفراعنــة .. وأحــرز وقتها 
الديبــه (محمــد دياب العطــار) أربعة الديبــه (محمــد دياب العطــار) أربعة 

أهداف، الضظوى هدفين وهدف لكل 
من قدوره وشــريف الفار ، بينما أحرز 
هــدف المنتخب الفلســطيني الوحيد 
(فرح ترزي) في الدقيقة 17 من عمر 

المباراة.
ومثــل المنتخب الفلســطينى العزيز 
يومها (يحيى الشريف ، سليمان الشرفا 
، إبراهيــم عويضه ، رفيق الشــرفا ، 
عبد الكريم عبد المعطى ، الفيشاوي ، 
بشارة منه ، سالم الشرفا ، فرح ترزي 

، راشد الحلو و سعيد الحسيني) .
بعدها تقابل المنتخبان الشقيقان في 
دورة األلعــاب العربية عام 1965 في 
مصر أيضا، وفــاز المنتخب المصري 
على شــقيقه الفلســطيني بنتيجة ( 
1/2) أحرزهما بدوى عبد الفتاح و فؤاد 
مرســى.. وكالعادة، كانت فلســطين 
وجــه الخير  وفازت مصر بذهبية كرة 

القدم وقتها. 
أخيــرا، كانت المواجهــة التي جمعت 
الفريقين في كأس “فلسطين” الودية 
التــي أقيمت فــي ليبيا عــام 1973، 
وتحديــدا فــي 18 أغســطس، وفــاز 
المنتخــب المصري بهدفيــن مقابل 
ال شــيء (جمال عبد العظيم و طاهر 
الشــيخ ) وحصل المنتخــب المصري 

على المركز الثالث.
الحقيقــة أن األمر تجــاوز حدود الفوز الحقيقــة أن األمر تجــاوز حدود الفوز 
ببطوالت أو ميداليات أو تحقيق نتائج ببطوالت أو ميداليات أو تحقيق نتائج 
إيجابيــة كرويــا لمصلحــة المنتخب إيجابيــة كرويــا لمصلحــة المنتخب 
المصــري، فالحديث ليــس عن الفوز المصــري، فالحديث ليــس عن الفوز 
فــي خمســة مباريــات أمام األشــقاء فــي خمســة مباريــات أمام األشــقاء 
هدفــا  إحــراز 23  أو  هدفــا الفلســطينيين  إحــراز 23  أو  الفلســطينيين 
واســتقبال 4 أهداف.. بل هو رســالة واســتقبال 4 أهداف.. بل هو رســالة 
محبة وتقدير لهذا الشعب الفلسطيني محبة وتقدير لهذا الشعب الفلسطيني 
الكريم، ألن لعب مثل تلك المباريات الكريم، ألن لعب مثل تلك المباريات 
التاريخيــة العظيمة لــه معنى ووقع 
خاص، فالحياة في فلسطين مستمرة 

ويجب أن تستمر بمشيئة اهللا.
الرياضــة لها دورهــا العظيم والكبير 
في إحياء وتأصيــل الروابط العميقة 
التــي تجمع بين شــعوب العالم، فما 
بالنــا بالصــالت الوثيقة بيــن مصر 
وفلســطين.. وإذا كانــت آخــر مباراة 
كبرى جمعت المنتخبين قبل 40 عاما 
مــن اآلن ، فأعتقد أنه قد حان الوقت 
ألن يســعى االتحــاد المصــري لكرة 
القدم لدعوة شقيقه الفلسطيني إلى 
زيــارة وطنــه الكبير  (مصــر) وإقامة 
مباراة كرويــة كبرى بين المنتخبين، 
لتكون رسالة للعالم أجمع، بأننا أبدا.. 

لن ننسى العهد.



انضم الحارس المخضرم عصام الحضري إلى صفوف نادي وادي دجلة رسميا ليعود انضم الحارس المخضرم عصام الحضري إلى صفوف نادي وادي دجلة رسميا ليعود 
بذلك إلى الدوري المصري بعدما انتهى تعاقده مؤخرا مع نادي المريخ السوداني. بذلك إلى الدوري المصري بعدما انتهى تعاقده مؤخرا مع نادي المريخ السوداني. 

وقد ترددت أنباء عن تعاقد وادي دجلة مع الحضري البالغ من العمر 40 عاما لموسم وقد ترددت أنباء عن تعاقد وادي دجلة مع الحضري البالغ من العمر 40 عاما لموسم 
واحد بداية من شهر يناير المقبل. 

وكان الحضري حارس األهلي والزمالك واالســماعيلي الســابق قد أعلن مؤخرا عن وكان الحضري حارس األهلي والزمالك واالســماعيلي الســابق قد أعلن مؤخرا عن 
رغبته في العودة للعب في الدوري المصري لرغبته في البقاء إلى جوار أسرته. رغبته في العودة للعب في الدوري المصري لرغبته في البقاء إلى جوار أسرته. 
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عقد هادي خشبة رئيس قطاع الكرة في النادي 
األهلي جلســة مع محمد أبو تريكة العب فريق 
الكــرة األول مــن أجل إقناعه مــن جديد بفكرة 
البقــاء وعــدم االعتــزال بعــد نهايــة مونديال 

المغرب.
ومارس خشــبة ضغوطا متواصلة على الالعب 
خالل الجلســة من أجل انتزاع وعد بالتراجع عن 
الفكرة والبقاء مع األهلي للموسم المقبل على 

األقل، خاصة أن عقــد الالعب مع األهلي ممتد 
لموسمين مقبلين.

ونجح رئيس قطاع الكرة في الحصول على وعد 
مــن الالعب بإعــادة التفكير في قــرار االعتزال 
وأنه ســيدرس بكل جدية قراره األخير وســوف 
يــرد على لجنة الكرة رســميا بعد أســبوع واحد 
فقط مــن عودة الفريــق إلى القاهرة ليحســم 

الجدل الدائر حول مسألة اعتزاله اللعب.

�����������������
�������������������

ســتتجدد المواجهــة بين الالعــب المصري 
القــدم  كــرة  وجماهيــر  صــالح  محمــد 
الصهيونية، بعدما أوقعــت قرعة دور الـ32 
لمســابقة الــدوري األوروبــي فريــق بــازل 
السويسري الذي يلعب له صالح في مواجهة 
فريق مكابي “تل أبيب اإلسرائيلي”، علما أن 
صالح المطلوب للعديد من األندية األوروبية 
الكبيرة مثل ليفربول ودورتموند ويوفنتوس 

سبق له اللعب أمام نفس الفريق الصهيوني 
في التصفيات األولية لدوري األبطال وتمكن 
مــن إحراز هــدف ســجد بعده مباشــرة في 

مشهد أثار غضب الجماهير الصهيونية.
ُيذكــر أن مباريــات الذهاب مــن دور الـ 32 
ســوف ُتلعب في 20 فبرايــر 2014 على أن 
ُتلعب مباريات العودة في السابع والعشرين 
ســوف ُتلعب في 20 فبرايــر 2014 على أن 
ُتلعب مباريات العودة في السابع والعشرين 
ســوف ُتلعب في 20 فبرايــر 2014 على أن 

من الشهر نفسه.
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أســفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن مالقاة 
الزمالــك لفريق اى ســى داون بطل النيجر في 

دور الـ64.
وســتكون مباراة الذهــاب في أحد أيــام 7،8،9 
فبرايــر القادم في حين أن مباراة العودة بعدها 

بأسبوعين.
في دور الـ32 الفائز وسيواجه األهلي  وسيواجه األهلي  
افريكانز التنزانى من مباراة يانج من مباراة يانج 

زين  زين وكومــو  بطــل جــزر وكومــو 
القمر .

كلــف جمال عالم رئيــس اتحاد كرة القدم المصري عامر حســين رئيس لجنة 
مســابقات الدوري الممتاز بإعداد جدول مباريات الدور األول، وتسليمه لالتحاد 
تمهيــدا لعرضه علــى وزارة الداخلية للتنســيق ووضع كل الترتيبــات لتأمين 
المباريــات رغم الخــالف الدائر مع لجنة األندية برئاســة كمــال درويش على 

تشكيل اللجنة.
وقال رئيس لجنة المســابقات إنه سيرســل الجدول لالتحاد وستكون انطالقة 
األســبوع األول يوم 25 من الشــهر الجاري، مشــيرا إلى أن مباريات األســبوع 
ستكون في الغالب على أربع أيام وهناك أسابيع سيتم إقامتها على 5 أو 6 أيام 
بسبب ارتباطات األندية المصرية بالبطولة القارية. وأشار إلى أنه استبعد إقامة 
المباريــات يــوم الجمعة بناء على رغبة لجنة االندية وذلــك لعدم زيادة الحمل 

على القيادات األمنية في هذا اليوم الذي دائما ما يشهد مظاهرات.
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عّبر كثيرون من رواد مواقع التواصل االجتماعي “فيســبوك” وتويتر” بسخرية 
ال تخلو من االبتســامة على هزيمــة األهلي المصري أمــام جوانزهو الصيني 
بهدفين نظيفين في الدور األول لكأس العالم لألندية بالمغرب، وكان من أبرز 
تلك التعليقات “األهلي راح المغرب ورجع العشا”، في إشارة على خروج األهلي 

المبكر من البطولة.
بعد الهزيمة اكتفى األهلي بالمنافسة على المركز الخامس، فيلتقي اليوم فريق 

المكســيكي  المكســيكي مونتيــري  الساعة السادسة والنصف مساء.مونتيــري 
الرجاء المغربي العرب مشــاركة فــي المقابــل، عّوض 

المتواضعة،  فقد تأهل للدور نصف النهائي األهلــي 
فيه  يلتقــي  البرازيلي الــذي  منييــرو  اتليتكــو 
والنصف من مساء اليوم.الســاعة التاســعة 

بالفلسطيني

سعيد حسنينسعيد حسنين

رياضة في ملعب رياضة في ملعب 

السياسة!السياسة!
لو تعامــل العالــم مع الرياضــة بنقاء لو تعامــل العالــم مع الرياضــة بنقاء 
ولم يقحم المصالح السياسية فيها لما ولم يقحم المصالح السياسية فيها لما 
كنت خلطــت بن السياســة والرياضة، كنت خلطــت بن السياســة والرياضة، 
ولكــن حالنا في فلســطين يختلف عن ولكــن حالنا في فلســطين يختلف عن 
أي حال في العالم. منشــآتنا الرياضية أي حال في العالم. منشــآتنا الرياضية 
هشــة وضعيفة وعلــى قــد حالنا كما هشــة وضعيفة وعلــى قــد حالنا كما 
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ورياضتهم وفي كل مناحي حياتهم. ورياضتهم وفي كل مناحي حياتهم. 
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لقد ُأثبــت أن ما قالــه الرئيس الراحل لقد ُأثبــت أن ما قالــه الرئيس الراحل 
واالســتجداء،  والمفاوضــة  المســايرة 
لقد ُأثبــت أن ما قالــه الرئيس الراحل 
واالســتجداء،  والمفاوضــة  واالســتجداء، المســايرة  والمفاوضــة  المســايرة 
لقد ُأثبــت أن ما قالــه الرئيس الراحل 
واالســتجداء،  والمفاوضــة  المســايرة 

المرحوم جمــال عبد الناصــر: “ما اخذ المرحوم جمــال عبد الناصــر: “ما اخذ 
بالقوة ال يسترد بغير القوة”، قول علينا بالقوة ال يسترد بغير القوة”، قول علينا 
تطبيقــه علــى ارض الواقــع، قاطعوا تطبيقــه علــى ارض الواقــع، قاطعوا 
هذا الكيان رياضيا وسياســيا، هؤالء ال هذا الكيان رياضيا وسياســيا، هؤالء ال 
يفهمون إال لغــة القوة. ودعونا ننطلق يفهمون إال لغــة القوة. ودعونا ننطلق 
مــن “الرياضيــة” فــي حملة تعيــد لنا مــن “الرياضيــة” فــي حملة تعيــد لنا 
جزءا من هيبتنا التي خدشــها االحتالل جزءا من هيبتنا التي خدشــها االحتالل 
البغيض. فمن حقنا ممارســة الرياضة البغيض. فمن حقنا ممارســة الرياضة 
بوحــدة واحدة، فــي الضفــة والقطاع بوحــدة واحدة، فــي الضفــة والقطاع 
وما يســمى الداخل بحريــة وبعيدا من وما يســمى الداخل بحريــة وبعيدا من 

فرمانات االحتالل.فرمانات االحتالل.
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قــدم البولنــدي روبــرت ليفاندوفســكي 
مهاجــم نادي بروســيا دورتموند ســيرته 
الذاتيــة في وارســو ، واســتهلها برباعيته 
الشــهيرة التــي ســجلها في مرمــى ريال 
مدريد بذهاب نصف نهائي دوري األبطال 

العام الماضي.

يذكر أن الالعب البولندي أول العب يسجل 
أربعة أهداف في نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبــا في التاريــخ، وتســعى العديد من 
األندية األوروبية إلى الحصول على خدمات 
الالعب البولندي وعلى رأسها ريال مدريد 

وبايرن ميونيخ.

���������������������������������
صــرح العب وســط فريــق بايــرن ميونــخ تياغو 
ألكانتارا بأنه ال يســتبعد العودة للدوري اإلسباني 
إما من بوابة فريقه السابق برشلونة ، أو من خالل 

بوابة غريمه ريال مدريد .
وأكد ألكانتارا أنــه ال يمكن إغالق الباب تماما أمام 

ريال مدريد حتى وإن كان قد تربي في الالماسيا.

وكان فلورنتينــو بيريز رئيس النــادي الملكي قد 
اعترف قبل انطالق الموسم بوجود نية للتعاقد مع 

الكانتارا مباشرة من البرسا.
وأوضــح تياغــو أن قرار انتقاله من برشــلونة كان 
صعبــا للغايــة ، ولكنه ســعيد جدا فــي ميونخ وال 

يستبعد العودة إلى برشلونة .

�����������������������������
اختير العب التنس األســكتلندي 
آندي موراي الشخصية الرياضية 
لعام 2013، في الجائزة المرموقة 
اإلذاعــة  هيئــة  تمنحهــا  التــي 
البريطانيــة (بــي بي ســي) كل 

عام.

ونــال مــوراي (26 عامــا) هــذه 
الجائــزة بعدمــا فــاز فــي تمــوز 
الماضي ببطولة ويمبلدون (إحدى 
بطوالت التنس األربــع الكبرى)، 
ليصبــح أول بريطانــي يحصــل 

عليها منذ 77 عاما.

الجوائــز  توزيــع  حفــل  وأقيــم 
الليلــة الماضيــة في بلــدة ليدز 
اإلنجليزية، في حين تلقى الالعب 
األســكتلندي جائزتــه في ميامي 
األمريكية، حيث يتدرب استعدادا 

لموسم التنس المقبل.
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رياضة دولي

تويتر النجومتويتر النجوم
سكوالري مدرب البرازيل:سكوالري مدرب البرازيل:

 كريستيانو رونالدو يستحق الكرة الذهبية، وبالنسبة لي  كريستيانو رونالدو يستحق الكرة الذهبية، وبالنسبة لي 
هو أفضل من ميسي .

بيريز رئيس نادي ريال مدريد:بيريز رئيس نادي ريال مدريد:
 أنا مقتنع (كريســتيانو رونالدو) إنه ســيفوز ألنه سيكون  أنا مقتنع (كريســتيانو رونالدو) إنه ســيفوز ألنه سيكون 
من الظلــم إذا لم يفعل. الجميع يعــرف أنه أفضل العب من الظلــم إذا لم يفعل. الجميع يعــرف أنه أفضل العب 

في العالم “.في العالم “.
مصطفى اآلغا:مصطفى اآلغا:

في العالم “.
مصطفى اآلغا:

في العالم “.في العالم “.
مصطفى اآلغا:

في العالم “.

 قرعــة متوازنة إلى حد ما فــي دوري أبطال أوروبا ولكن  قرعــة متوازنة إلى حد ما فــي دوري أبطال أوروبا ولكن 
حظ مان سيتي وآرســنال أوقعهما مع برشلونة وميونيخ حظ مان سيتي وآرســنال أوقعهما مع برشلونة وميونيخ 

وتشيلسي يواجه األتراك ..حظ المان يونايتد مستمر .وتشيلسي يواجه األتراك ..حظ المان يونايتد مستمر .
فيرناندينيو العب مانشستر سيتي عقب فوز فريقه فيرناندينيو العب مانشستر سيتي عقب فوز فريقه 

على األرسنال:
فيرناندينيو العب مانشستر سيتي عقب فوز فريقه 

على األرسنال:
فيرناندينيو العب مانشستر سيتي عقب فوز فريقه 

إنه أمر عظيم أن أســجل أخيرا بقميص مانشستر سيتي إنه أمر عظيم أن أســجل أخيرا بقميص مانشستر سيتي 
هذا الموسم، ولكن األهم بالتأكيد هو فوز الفرق وحصد هذا الموسم، ولكن األهم بالتأكيد هو فوز الفرق وحصد 

النقاط الثالثة.النقاط الثالثة.
كومباني العب مانشستر سيتي :كومباني العب مانشستر سيتي :

 السيتي لديه قلعة حصينة هي ملعب االتحاد. السيتي لديه قلعة حصينة هي ملعب االتحاد.
حسين ياسين مراسل الجزيرة الرياضية :حسين ياسين مراسل الجزيرة الرياضية :

يبدو أن يوفنتوس كان يمزح أول الموسم.يبدو أن يوفنتوس كان يمزح أول الموسم.
محمد البياتي الكاتب في موقع سوبر : محمد البياتي الكاتب في موقع سوبر : 

ألول مرة يكــون التصويت منطقي.  فرانك ريبيري يفوز ألول مرة يكــون التصويت منطقي.  فرانك ريبيري يفوز 
محمد البياتي الكاتب في موقع سوبر : 

ألول مرة يكــون التصويت منطقي.  فرانك ريبيري يفوز 
محمد البياتي الكاتب في موقع سوبر : محمد البياتي الكاتب في موقع سوبر : 

ألول مرة يكــون التصويت منطقي.  فرانك ريبيري يفوز 
محمد البياتي الكاتب في موقع سوبر : 

بجائزة أفضل العب في أوروبا للموسم.بجائزة أفضل العب في أوروبا للموسم.
كريستيانو رونالدو :

 هناك دائما مكانا للعاشــرة في متحفــي وأتمنى أن أفوز  هناك دائما مكانا للعاشــرة في متحفــي وأتمنى أن أفوز 
بها هذا الموسم.

دروجبا: 
أنا ســعيد جدا في مواجهتي لتشيلسي ألنني سوف العب أنا ســعيد جدا في مواجهتي لتشيلسي ألنني سوف العب 

المباراتين في وطني.المباراتين في وطني.
اوزيل:

 أنا أتطلع قدما لمواجهة أصدقائي في دوري األبطال. أنا أتطلع قدما لمواجهة أصدقائي في دوري األبطال.

سوق االنتقاالتسوق االنتقاالت
������������������������������������������

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

قريبــا ينطلق ســوق االنتقــاالت الشــتوية (الميركاتــو )، التي قريبــا ينطلق ســوق االنتقــاالت الشــتوية (الميركاتــو )، التي 
ستســعى فيه كبار األندية لتعزيز صفوفهــا، ونرصد هنا أهم ستســعى فيه كبار األندية لتعزيز صفوفهــا، ونرصد هنا أهم 

االنتقاالت التي يمكن أن تتم في شهر يناير المقبل:االنتقاالت التي يمكن أن تتم في شهر يناير المقبل:
-  محمد صالح:-  محمد صالح:

العب نادي بازل والمنتخب المصري، هو أهم األسماء المطروحة العب نادي بازل والمنتخب المصري، هو أهم األسماء المطروحة 
هذا الموســم في سوق االنتقاالت الشتوية، حيث تتصارع عليه هذا الموســم في سوق االنتقاالت الشتوية، حيث تتصارع عليه 
العديد من األندية مثل أرسنال وتوتنهام وليفربول، ولكنه يبدو العديد من األندية مثل أرسنال وتوتنهام وليفربول، ولكنه يبدو 

أقرب إلي االنتقال إلى نادي ليفربول اإلنجليزي.أقرب إلي االنتقال إلى نادي ليفربول اإلنجليزي.
-   رادوميل فالكاو:-   رادوميل فالكاو:

العب موناكو الذي تســعى العديد مــن األندية الكبيرة للتعاقد العب موناكو الذي تســعى العديد مــن األندية الكبيرة للتعاقد 
معه مثل ريال مدريد وتشلسي اإلنجليزي.معه مثل ريال مدريد وتشلسي اإلنجليزي.

-  لويس سواريز: 
المهاجم األورغواياني والعب نادي ليفربول الذي بات قريبا جدا المهاجم األورغواياني والعب نادي ليفربول الذي بات قريبا جدا 

من االنتقال إلي نادي ريال مدريد اإلسباني.من االنتقال إلي نادي ريال مدريد اإلسباني.
-  روبرت ليفاندوفسكي:-  روبرت ليفاندوفسكي:

 العب بروســيا دورتموند الذي ينتهي عقده هذا الموسم، حيث  العب بروســيا دورتموند الذي ينتهي عقده هذا الموسم، حيث 
تتصــارع عليه أنديــة مثل ريال مدريد وبرشــلونة وتشلســي تتصــارع عليه أنديــة مثل ريال مدريد وبرشــلونة وتشلســي 
والســيتي واألرســنال وبايرن ميونــخ، وإن كان قريبــا جدا من والســيتي واألرســنال وبايرن ميونــخ، وإن كان قريبــا جدا من 

األخير.
-  ماركو ريوس:-  ماركو ريوس:

 بعد األداء الكبير الذي قدمه الالعب األلماني مع فريقه بروسيا  بعد األداء الكبير الذي قدمه الالعب األلماني مع فريقه بروسيا 
دورتموند، تسعى العديد من األندية إلى االستفادة من خدمات 
الالعــب. مانشســتر يونايتــد يحاول جلــب الالعب في ســوق الالعــب. مانشســتر يونايتــد يحاول جلــب الالعب في ســوق 
االنتقاالت الشتوية لتعزيز صفوف الفريق بصفقة تصل إلى 30 االنتقاالت الشتوية لتعزيز صفوف الفريق بصفقة تصل إلى 30 

مليون جنيه إسترليني.
- تشابي ألونسو:

مليون جنيه إسترليني.
- تشابي ألونسو:

مليون جنيه إسترليني.

دخل نــادي نابولي اإليطالي فــي صراع مع العديــد من أندية دخل نــادي نابولي اإليطالي فــي صراع مع العديــد من أندية 
- تشابي ألونسو:

دخل نــادي نابولي اإليطالي فــي صراع مع العديــد من أندية 
- تشابي ألونسو:

العالم الكبيرة مثــل يوفنتوس واألرســنال وليفربول وباريس 
ســان جيرمان لالســتفادة من خدمات العب وسط ريال مدريد ســان جيرمان لالســتفادة من خدمات العب وسط ريال مدريد 

اإلسباني تشابي ألونسو الذي ينتهي عقده في عام 2014.اإلسباني تشابي ألونسو الذي ينتهي عقده في عام 2014.

اهتزت بشــدة صدارة آرســنال للدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، اهتزت بشــدة صدارة آرســنال للدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
بعدمــا خســر بنتيجة قاســية أمام مانشســتر ســيتي 6/3 وحقق بعدمــا خســر بنتيجة قاســية أمام مانشســتر ســيتي 6/3 وحقق 

مطاردوه الفوز في المرحلة السادسة عشرة من الدوري. مطاردوه الفوز في المرحلة السادسة عشرة من الدوري. 
آرسنال بقي في الصدارة لكن الفارق الذي يفصله مع منافسيه آرسنال بقي في الصدارة لكن الفارق الذي يفصله مع منافسيه آرسنال بقي في الصدارة لكن الفارق الذي يفصله مع منافسيه 
تقلــص ليصل إلــى نقطتين مع ليفربول الثاني الذي اكتســح تقلــص ليصل إلــى نقطتين مع ليفربول الثاني الذي اكتســح تقلــص ليصل إلــى نقطتين مع ليفربول الثاني الذي اكتســح 
مضيفه توتنهام بخماســية نظيفة كان بطلها األوروغواياني مضيفه توتنهام بخماســية نظيفة كان بطلها األوروغواياني مضيفه توتنهام بخماســية نظيفة كان بطلها األوروغواياني مضيفه توتنهام بخماســية نظيفة كان بطلها األوروغواياني 
لويس ســواريز الذي ســجل هدفين وصنع ثالثة، وتشلســي لويس ســواريز الذي ســجل هدفين وصنع ثالثة، وتشلســي لويس ســواريز الذي ســجل هدفين وصنع ثالثة، وتشلســي لويس ســواريز الذي ســجل هدفين وصنع ثالثة، وتشلســي 
الثالث الذي فاز على كريستال باالس 1/2، وإلى ثالث نقاط مع الثالث الذي فاز على كريستال باالس 1/2، وإلى ثالث نقاط مع الثالث الذي فاز على كريستال باالس 1/2، وإلى ثالث نقاط مع الثالث الذي فاز على كريستال باالس 1/2، وإلى ثالث نقاط مع 

مانشستر سيتي الذي تقدم إلى المركز الرابع.مانشستر سيتي الذي تقدم إلى المركز الرابع.مانشستر سيتي الذي تقدم إلى المركز الرابع.
 أما حامل اللقب، مانشســتر يونايتد فإنه يقبع في المركز الثامن  أما حامل اللقب، مانشســتر يونايتد فإنه يقبع في المركز الثامن  أما حامل اللقب، مانشســتر يونايتد فإنه يقبع في المركز الثامن  أما حامل اللقب، مانشســتر يونايتد فإنه يقبع في المركز الثامن 

بفارق عشر نقاط عن آرسنال بعد فوزه على بفارق عشر نقاط عن آرسنال بعد فوزه على بفارق عشر نقاط عن آرسنال بعد فوزه على 
استون فيال بثالثية نظيفة.استون فيال بثالثية نظيفة.
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كما كان متوقعــًا، أقال توتنهام مدربه البرتغالــي اندري فياش بواش، ، أقال توتنهام مدربه البرتغالــي اندري فياش بواش، كما كان متوقعــًا، أقال توتنهام مدربه البرتغالــي اندري فياش بواش، 
بعــد أقل من 24 ســاعة على الهزيمة المذلة التي منــي بها على ارضه بعــد أقل من 24 ســاعة على الهزيمة المذلة التي منــي بها على ارضه بعــد أقل من 24 ســاعة على الهزيمة المذلة التي منــي بها على ارضه 
أمام ليفربول (صفر-5) في الدوري اإلنجليزي الممتاز.  وهذه ثاني اسوأ أمام ليفربول (صفر-5) في الدوري اإلنجليزي الممتاز.  وهذه ثاني اسوأ أمام ليفربول (صفر-5) في الدوري اإلنجليزي الممتاز.  وهذه ثاني اسوأ 
هزيمــة لتوتنهام في معقله على صعيد الدوري وبفارق هدف فقط عن هزيمــة لتوتنهام في معقله على صعيد الدوري وبفارق هدف فقط عن هزيمــة لتوتنهام في معقله على صعيد الدوري وبفارق هدف فقط عن 

اكبر هزيمة له بين جماهيره التي تحققت على يد ارسنال (صفر-6).اكبر هزيمة له بين جماهيره التي تحققت على يد ارسنال (صفر-6).
أمــا بطل المباراة األورغوياني لويس ســواريز الــذي صنع ثالثة أهداف أمــا بطل المباراة األورغوياني لويس ســواريز الــذي صنع ثالثة أهداف أمــا بطل المباراة األورغوياني لويس ســواريز الــذي صنع ثالثة أهداف 
وسجل هدفين، فابتعد بصدارة قائمة هدافي الدوري اإلنجليزي برصيد وسجل هدفين، فابتعد بصدارة قائمة هدافي الدوري اإلنجليزي برصيد وسجل هدفين، فابتعد بصدارة قائمة هدافي الدوري اإلنجليزي برصيد 
17 هدفــا، متفوقــا بفارق ثالثة أهداف أمام مهاجم مانشســتر ســيتي 17 هدفــا، متفوقــا بفارق ثالثة أهداف أمام مهاجم مانشســتر ســيتي 17 هدفــا، متفوقــا بفارق ثالثة أهداف أمام مهاجم مانشســتر ســيتي 

األرجنتيني سيرجيو أغويرو.األرجنتيني سيرجيو أغويرو.

استبعد األسطورة األرجنتينية مارادونا تدريب منتخب الجزائر استبعد األسطورة األرجنتينية مارادونا تدريب منتخب الجزائر 
في مونديال البرازيل 2014، مؤكدا أن خليلودزيتش هو األحق في مونديال البرازيل 2014، مؤكدا أن خليلودزيتش هو األحق 
بهــذا المنصب بعد أن قاد الفريــق للتأهل لكأس العالم القادم بهــذا المنصب بعد أن قاد الفريــق للتأهل لكأس العالم القادم 

في البرازيل 2014.في البرازيل 2014.
مــن جانبه أوضــح مارادونا أن كريســتيانو رونالدو هو صاحب مــن جانبه أوضــح مارادونا أن كريســتيانو رونالدو هو صاحب 
الحظ األوفر في الحصول على جائزة الكرة الذهبية ، وأن ميسي الحظ األوفر في الحصول على جائزة الكرة الذهبية ، وأن ميسي 

من الصعب أن ينالها بعد اإلصابات العديدة التي تعرض لهامن الصعب أن ينالها بعد اإلصابات العديدة التي تعرض لها.
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تحوم اإلشاعات واألقاويل على أن السير أليكس فيرغسون ما تحوم اإلشاعات واألقاويل على أن السير أليكس فيرغسون ما 
زال هو الرجل األقوى في ملعب األولدترافورد.زال هو الرجل األقوى في ملعب األولدترافورد.

وقد خرج العديد من النجوم بتصريحات على أن فيرغسون هو وقد خرج العديد من النجوم بتصريحات على أن فيرغسون هو 
الرجل الخفي الذي ما زال يدرب الفريق من خلف الستار، ويحرك الرجل الخفي الذي ما زال يدرب الفريق من خلف الستار، ويحرك 
قطع شــطرنج الشياطين كما يشتهي، األمر الذي نفاه مويس قطع شــطرنج الشياطين كما يشتهي، األمر الذي نفاه مويس 
مدرب الفريق الحالي، مؤكدا أن فيرغســون قدم له المساعدة مدرب الفريق الحالي، مؤكدا أن فيرغســون قدم له المساعدة 
فــي بداية مشــواره، وأنه ال يتدخل في قــرارات التدريب الذي فــي بداية مشــواره، وأنه ال يتدخل في قــرارات التدريب الذي 

يتخذها مويس.
ولكن السؤال هو: لو كان فيرغسون يتدخل في تدريب الفريق ولكن السؤال هو: لو كان فيرغسون يتدخل في تدريب الفريق 

بالفعل.. هل كان سيكون حال اليونايتد هكذا؟.بالفعل.. هل كان سيكون حال اليونايتد هكذا؟.

ســيفتقد ريــال مدريــد خدمات 
مدافعيه راموس وبيبي بســبب 
اإليقاف في المباراة القادمة أمام 
فالنسيا في المستايا بعد حصول فالنسيا في المستايا بعد حصول 
بيبي على خمــس بطاقات صفر بيبي على خمــس بطاقات صفر 

وطرد راموس في المواجهة وطرد راموس في المواجهة 
الماضية أمام أوساسونا.الماضية أمام أوساسونا.

ويعانــي الريال ضعفا ويعانــي الريال ضعفا 
الظهــر  خــط  فــي 

المواجهــة  فــي 
خاصــة  المقبلــة 
بعــد غيــاب قلبــي 
واســتمرار  دفاعــه 

بســبب  فاران  غياب 
اإلصابة.
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يســتمر مسلسل 
بالوتيلي المثير للجدل، 

وهذه المرة ارتدى بالوتيلي حذاء يجمع 
عناوين الصحف التي تحدثت عنه طوال 

مســيرته الكروية، وكذلــك صورته 
الشهيرة التي مكتوب عليها: “لماذا 

دائما أنا ؟” .
فــي  أخفــق  بالوتيلــي  أن  يذكــر 

التســجيل في مرمــى يوفنتوس 
في المباراة التــي جمعت فريقه 
وانتهــت  العجــوز  الســيدة  مــع 
بالتعــادل اإليجابــي 2-2، فهــل 

جلب له الحذاء سوء الحظ؟
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رياضة دولي

سيناريو لم يحدث سيناريو لم يحدث !!
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محمد عدوانمحمد عدوان

بعد قدوم أنشــيلوتي إلي ريال مدريد، بعد قدوم أنشــيلوتي إلي ريال مدريد، 
ورحيــل مســعود أوزيل إلى األرســنال 
اإلنجليزي، خرجت العديد من اإلشاعات 
المــدرب  عــن  واألقاويــل  المــدرب والتكهنــات  عــن  واألقاويــل  والتكهنــات 
اإليطالــي الجديــد والالعــب األلمانــي 

الراحل إلى األرسنال.
بعض األقاويــل تحدثت عــن أن خروج بعض األقاويــل تحدثت عــن أن خروج 
أوزيــل كان ضروريا لجلــب جاريث بيل 
والبعــض اآلخــر تحــدث علــى أن إدارة 
الريــال لــم تقبل أن تحســن مــن عقد الريــال لــم تقبل أن تحســن مــن عقد 

الالعب والعديد العديد من اإلشاعات .الالعب والعديد العديد من اإلشاعات .
وفــي خضم هذا الزخم اإلعالمي يحدث وفــي خضم هذا الزخم اإلعالمي يحدث 
هذا الســيناريو وتحديدا بعد آخر مباراة هذا الســيناريو وتحديدا بعد آخر مباراة 

لكل فريق .
فــي إحدى ضواحــي لنــدن، كان أوزيل فــي إحدى ضواحــي لنــدن، كان أوزيل 
يتنــاول طعام العشــاء مــع عائلته في 
مطعم فاخر، ويحدث عائلته عن أوضاع مطعم فاخر، ويحدث عائلته عن أوضاع 
فريقه الجديد، وأنه ســعيد جدا بالقدوم فريقه الجديد، وأنه ســعيد جدا بالقدوم 
إلــى لندن واللعــب في األرســنال حيث 

الجميع هنا يحترمونه.الجميع هنا يحترمونه.
ومــا إن انتهــى أوزيل مــن الحديث عن ومــا إن انتهــى أوزيل مــن الحديث عن 
إنجازاته في األرسنال حتى يرن هاتفه.

أوزيل: مرحبا كارلو، كيف أحوالك ؟أوزيل: مرحبا كارلو، كيف أحوالك ؟
أنشــيلوتي: أنــا بخيــر يا صديــق، لقد أنشــيلوتي: أنــا بخيــر يا صديــق، لقد 
ســمعت أخبارا سيئة بعد خسارتكم من ســمعت أخبارا سيئة بعد خسارتكم من 
مانشســتر ســيتي، ولكنني حتى اآلن ال 

أعرف ما الذي حدث؟
أوزيل: إنها مباراة، قد تخسر وقد تفوز، 
ال يمكن أن تكون دائما فائزا، هكذا هي ال يمكن أن تكون دائما فائزا، هكذا هي 

كرة القدم .كرة القدم .
أنشيلوتي: لكن ما الذي حدث لتمريراتك أنشيلوتي: لكن ما الذي حدث لتمريراتك 
الحاسمة، ومراوغاتك الرائعة التي كنت 
دائما تفتخر بها بعــد خروجك من ريال 
مدريد؟ لماذا لم نشاهدها أمام السيتي مدريد؟ لماذا لم نشاهدها أمام السيتي 

خصوصا أنكم خسرتم بالستة.خصوصا أنكم خسرتم بالستة.
أوزيــل بغضب : ما األمر يــا كارلو؟ هل أوزيــل بغضب : ما األمر يــا كارلو؟ هل 
تســتهزئ بي وبقدراتي بعد خســارتنا تســتهزئ بي وبقدراتي بعد خســارتنا 

أمام السيتي ؟
كارلــو يضحك : ال.. ال يا صديقي، ولكن كارلــو يضحك : ال.. ال يا صديقي، ولكن 
كل مــا في األمر أن قدراتك وتمريراتك كل مــا في األمر أن قدراتك وتمريراتك 
ال أراهــا إال في المباريــات الصغيرة وال ال أراهــا إال في المباريــات الصغيرة وال 

تظهر إال أمام الفرق الضعيفة.تظهر إال أمام الفرق الضعيفة.
أوزيــل : ههه  يا صديقي ال تنس أننا ما أوزيــل : ههه  يا صديقي ال تنس أننا ما 
زلنا نتصدر الــدوري، وكل هذا بفضلي 
ومراوغاتــي  الحاســمة،  ومراوغاتــي وتمريراتــي  الحاســمة،  وتمريراتــي 
التــي يذكرها الجميع، عليك أن تســأل 
العبيك من هــو أوزيل، ولكنني ما زلت العبيك من هــو أوزيل، ولكنني ما زلت 
أتساءل: كيف خســرت الكالسيكو األول أتساءل: كيف خســرت الكالسيكو األول 
لك بهــذا األداء المخزي؟، وأيضا تعادلك لك بهــذا األداء المخزي؟، وأيضا تعادلك 
مع فياريال الصاعد مــن الدرجة الثانية مع فياريال الصاعد مــن الدرجة الثانية 
وخســارتك أمــام أتلتيكــو مدريد على وخســارتك أمــام أتلتيكــو مدريد على 
ملعــب البرنابيــو، وتعادلك مــع فريق 
اولمبيك دي تشاتيفا من الدرجة الثالثة 
في كأس الملك، وأخيرا تعادلك الصعب في كأس الملك، وأخيرا تعادلك الصعب 

أمام أوساسونا.
كارلــو يتلعثــم: لــكل حصان كبــوة يا كارلــو يتلعثــم: لــكل حصان كبــوة يا 
صديقي!، ولكنني أعتذر منك فأنا سوف صديقي!، ولكنني أعتذر منك فأنا سوف 
أذهب كي أســتريح ألن غدا لدي اجتماع أذهب كي أســتريح ألن غدا لدي اجتماع 
مهم مــع بيريز لمراجعــة بعض األمور مهم مــع بيريز لمراجعــة بعض األمور 

المهمة التي تخص الفريق.المهمة التي تخص الفريق.
أوزيل يضحك باستهزاء ..أوزيل يضحك باستهزاء ..

كارلو: ما الذي يدفعك للضحك هكذا؟كارلو: ما الذي يدفعك للضحك هكذا؟
أوزيل:  ال شي، ولكنني أنصحك أن تتفق أوزيل:  ال شي، ولكنني أنصحك أن تتفق 
معه على قيمة تعويض جيدة ألنه قريبا معه على قيمة تعويض جيدة ألنه قريبا 

سيقيلك من تدريب الفريق.
كارلــو : لــم أعد أســمعك جيــدا ، يبدو كارلــو : لــم أعد أســمعك جيــدا ، يبدو 
تــووووووووت،   ، ينقطــع  الخــط  تــووووووووت، أن   ، ينقطــع  الخــط  أن 

توووووووووت .توووووووووت .

ال صــوت يعلو فــوق صــوت رونالدو وميســي.. 
هذه المقولة حطمها عن جدارة مهاجم ليفربول 
اإلنجليزي األورغوياني لويس سواريز الذي ارتقى 
مؤخرا إلــى صدارة هدافي أوروبــا بعد الهدفين 
اللذين سجلهما في الفوز الساحق لليفربول على 

توتنهام بخماسية في الدوري اإلنجليزي.
ويتصدر سواريز ترتيب هدافي الدوري اإلنجليزي 
برصيــد 17 هدفا وهــو رصيد كل مــن رونالدو برصيــد 17 هدفا وهــو رصيد كل مــن رونالدو 
ودييغــو كوســتا مهاجــم اتليتكو مدريــد، لكن ودييغــو كوســتا مهاجــم اتليتكو مدريــد، لكن 
سواريز يتفوق عليهما في أنه سجل أهدافه خالل سواريز يتفوق عليهما في أنه سجل أهدافه خالل 
11 مباراة، بينما سجل رونالدو وكوستا أهدافهما 11 مباراة، بينما سجل رونالدو وكوستا أهدافهما 
خالل 15 مبــاراة في الدوري اإلســباني إضافة خالل 15 مبــاراة في الدوري اإلســباني إضافة 
إلى أن سواريز ســجل كل أهدافه من الحركة إلى أن سواريز ســجل كل أهدافه من الحركة 
بكيفية رائعة، ولم يســجل من عالمة الجزاء 

التي سجل منها رونالدو خمسة أهداف. 
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أوروبا عــن مواجهات قوية بين مانشســتر أوروبا عــن مواجهات قوية بين مانشســتر 
سيتي وبرشلونة، وأرسنال مع بايرن ميونيخ سيتي وبرشلونة، وأرسنال مع بايرن ميونيخ 

وميالن مع اتلتيكو مدريد. 
فــي المقابــل ســيلتقي ريــال مدريــد مع فــي المقابــل ســيلتقي ريــال مدريــد مع 
شــالكة فــي مواجهة تبــدو ســهلة، كذلك شــالكة فــي مواجهة تبــدو ســهلة، كذلك 
الحال بالنســبة لمانشســتر يونايتــد الذي الحال بالنســبة لمانشســتر يونايتــد الذي 
سيواجه أولمبياكوس، فيما سيلعب بروسيا سيواجه أولمبياكوس، فيما سيلعب بروسيا 
دورتموند مع زينيت، ويلتقي باريس ســان دورتموند مع زينيت، ويلتقي باريس ســان 
جيرمان مع بايرليفركوزين وتشيلســي مع جيرمان مع بايرليفركوزين وتشيلســي مع 

جالطة سراي. 
وتقام مباريات الذهــاب على مالعب الفرق وتقام مباريات الذهــاب على مالعب الفرق 
المذكورة أوال يومي 18 و19 فبراير، ويومي المذكورة أوال يومي 18 و19 فبراير، ويومي 
25 و26 مــن الشــهر نفســه علــى أن تقام 25 و26 مــن الشــهر نفســه علــى أن تقام 
مواجهات العودة يومي 11 و12 مارس و18 مواجهات العودة يومي 11 و12 مارس و18 
و19 من نفس الشــهر علــى مالعب الفرق و19 من نفس الشــهر علــى مالعب الفرق 
المذكورة أوال.   ويستضيف ستاد دو سبورت المذكورة أوال.   ويستضيف ستاد دو سبورت 
المبــاراة  لشــبونة  البرتغاليــة  المبــاراة بالعاصمــة  لشــبونة  البرتغاليــة  المبــاراة بالعاصمــة  لشــبونة  البرتغاليــة  بالعاصمــة 

النهائية يوم 24 مايو المقبل.النهائية يوم 24 مايو المقبل.

للمــرة الثانية علــى التوالي حمــل النجم 
البرازيلي نيمار دا سيلفا على عاتقه قيادة البرازيلي نيمار دا سيلفا على عاتقه قيادة 
برشلونة للفوز في ظل غياب النجم األول برشلونة للفوز في ظل غياب النجم األول 
لبالوجرانــا األرجنتينــي ليونيل ميســي، لبالوجرانــا األرجنتينــي ليونيل ميســي، 
وذلــك عندما ســجل (نيمــار) هدفين قاد وذلــك عندما ســجل (نيمــار) هدفين قاد 
بهمــا الفريــق لتحقيق فــوز مهم وصعب بهمــا الفريــق لتحقيق فــوز مهم وصعب 
علــى فياريــال 1/2 فــي المرحلــة ال16 علــى فياريــال 1/2 فــي المرحلــة ال16 
من الليجا.   وكان نيمار ســجل (هاتريك) 
في الفوز الســاحق الذي حققه برشــلونة 
على ســلتيك االسكتلندي 1/6 في الجولة 
األخيــرة مــن دور المجموعات لمســابقة 

دوري أبطال أوروبا.
بذلك، رفع نيمار رصيده من األهداف إلى 
عشرة منذ انضمامه للبرشا هذا الموسم، 
منها ســتة في الدوري اإلســباني، وهدف 
في كأس الســوبر االســبانية وثالثة في 

دوري أبطال أوروبا.
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ظهرت مؤشــرات أولية، على فوز نجم ريال مدريد اإلســباني، البرتغالي 
كرســتيانو رونالدو بجائزة الكــرة الذهبية لموســم 2013 التي يتنافس 

عليها مع كٍل من: األرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي فرانك ريبيري.
ومن هذه المؤشــرات ما أعلنه الدون بنفســه خالل افتتاحه متحفا يحمل 

عليها مع كٍل من: األرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي فرانك ريبيري.
ومن هذه المؤشــرات ما أعلنه الدون بنفســه خالل افتتاحه متحفا يحمل 

عليها مع كٍل من: األرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي فرانك ريبيري.

اســمه في مسقط رأســه وقال إن المتحف يوجد فيه متسع لجائزة الكرة 
الذهبيــة والمزيد مــن االلقاب. وأضاف رونالدو: “هنــاك مكان للمزيد من 

االلقاب، ال أريد ان أحدد ألقابا بعينها”.
يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ريال مدريد رســميا أن رونالدو سيحضر حفل 
تسليم جوائز الفيفا يوم الـ13 من يناير المقبل، ليلغي بذلك قرارًا سابقًا 
يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ريال مدريد رســميا أن رونالدو سيحضر حفل 
تسليم جوائز الفيفا يوم الـ13 من يناير المقبل، ليلغي بذلك قرارًا سابقًا 
يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ريال مدريد رســميا أن رونالدو سيحضر حفل 

للدون بمقاطعة الحفل، في مؤشر أولي على فوز صاروخ ماديرا بالجائزة. 
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في مباراة درامية من نوعها، سحق فريق أتلتيكو في مباراة درامية من نوعها، سحق فريق أتلتيكو 
مدريد فريق فالنسيا بثالثة أهداف نظيفة مدريد فريق فالنسيا بثالثة أهداف نظيفة 
في إطار الجولة السادســة عشــر من في إطار الجولة السادســة عشــر من 
الدوري اإلســباني. وأبقــى أتلتيكو الدوري اإلســباني. وأبقــى أتلتيكو 
مدريــد شــراكته مع برشــلونة مدريــد شــراكته مع برشــلونة 
في الصدارة برصيد 43 نقطة في الصدارة برصيد 43 نقطة 

وبنفس فارق األهداف.
من جانب آخر ســيواجه ريال من جانب آخر ســيواجه ريال 
مدريد قطب مدينة مدريد مدريد قطب مدينة مدريد 
اآلخر فريق فالنســيا في اآلخر فريق فالنســيا في 
إطار الجولة القادمة على إطار الجولة القادمة على 
ملعب المســتايا، فهل ملعب المســتايا، فهل 
مسلســل  مسلســل سيســتمر  سيســتمر 
هزيمــة الخفافيش هزيمــة الخفافيش 
العاصميين  العاصميين مــن  مــن 
ع  ســبو ع لأل ســبو لأل
على  على الثانــي  الثانــي 

التوالي ؟التوالي ؟
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رياضة دولي

سيناريو لم يحدث سيناريو لم يحدث !!
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محمد عدوانمحمد عدوان

بعد قدوم أنشــيلوتي إلي ريال مدريد، بعد قدوم أنشــيلوتي إلي ريال مدريد، 
ورحيــل مســعود أوزيل إلى األرســنال 
اإلنجليزي، خرجت العديد من اإلشاعات 
المــدرب  عــن  واألقاويــل  المــدرب والتكهنــات  عــن  واألقاويــل  والتكهنــات 
اإليطالــي الجديــد والالعــب األلمانــي 

الراحل إلى األرسنال.
بعض األقاويــل تحدثت عــن أن خروج بعض األقاويــل تحدثت عــن أن خروج 
أوزيــل كان ضروريا لجلــب جاريث بيل 
والبعــض اآلخــر تحــدث علــى أن إدارة 
الريــال لــم تقبل أن تحســن مــن عقد الريــال لــم تقبل أن تحســن مــن عقد 

الالعب والعديد العديد من اإلشاعات .الالعب والعديد العديد من اإلشاعات .
وفــي خضم هذا الزخم اإلعالمي يحدث وفــي خضم هذا الزخم اإلعالمي يحدث 
هذا الســيناريو وتحديدا بعد آخر مباراة هذا الســيناريو وتحديدا بعد آخر مباراة 

لكل فريق .
فــي إحدى ضواحــي لنــدن، كان أوزيل فــي إحدى ضواحــي لنــدن، كان أوزيل 
يتنــاول طعام العشــاء مــع عائلته في 
مطعم فاخر، ويحدث عائلته عن أوضاع مطعم فاخر، ويحدث عائلته عن أوضاع 
فريقه الجديد، وأنه ســعيد جدا بالقدوم فريقه الجديد، وأنه ســعيد جدا بالقدوم 
إلــى لندن واللعــب في األرســنال حيث 

الجميع هنا يحترمونه.الجميع هنا يحترمونه.
ومــا إن انتهــى أوزيل مــن الحديث عن ومــا إن انتهــى أوزيل مــن الحديث عن 
إنجازاته في األرسنال حتى يرن هاتفه.

أوزيل: مرحبا كارلو، كيف أحوالك ؟أوزيل: مرحبا كارلو، كيف أحوالك ؟
أنشــيلوتي: أنــا بخيــر يا صديــق، لقد أنشــيلوتي: أنــا بخيــر يا صديــق، لقد 
ســمعت أخبارا سيئة بعد خسارتكم من ســمعت أخبارا سيئة بعد خسارتكم من 
مانشســتر ســيتي، ولكنني حتى اآلن ال 

أعرف ما الذي حدث؟
أوزيل: إنها مباراة، قد تخسر وقد تفوز، 
ال يمكن أن تكون دائما فائزا، هكذا هي ال يمكن أن تكون دائما فائزا، هكذا هي 

كرة القدم .كرة القدم .
أنشيلوتي: لكن ما الذي حدث لتمريراتك أنشيلوتي: لكن ما الذي حدث لتمريراتك 
الحاسمة، ومراوغاتك الرائعة التي كنت 
دائما تفتخر بها بعــد خروجك من ريال 
مدريد؟ لماذا لم نشاهدها أمام السيتي مدريد؟ لماذا لم نشاهدها أمام السيتي 

خصوصا أنكم خسرتم بالستة.خصوصا أنكم خسرتم بالستة.
أوزيــل بغضب : ما األمر يــا كارلو؟ هل أوزيــل بغضب : ما األمر يــا كارلو؟ هل 
تســتهزئ بي وبقدراتي بعد خســارتنا تســتهزئ بي وبقدراتي بعد خســارتنا 

أمام السيتي ؟
كارلــو يضحك : ال.. ال يا صديقي، ولكن كارلــو يضحك : ال.. ال يا صديقي، ولكن 
كل مــا في األمر أن قدراتك وتمريراتك كل مــا في األمر أن قدراتك وتمريراتك 
ال أراهــا إال في المباريــات الصغيرة وال ال أراهــا إال في المباريــات الصغيرة وال 

تظهر إال أمام الفرق الضعيفة.تظهر إال أمام الفرق الضعيفة.
أوزيــل : ههه  يا صديقي ال تنس أننا ما أوزيــل : ههه  يا صديقي ال تنس أننا ما 
زلنا نتصدر الــدوري، وكل هذا بفضلي 
ومراوغاتــي  الحاســمة،  ومراوغاتــي وتمريراتــي  الحاســمة،  وتمريراتــي 
التــي يذكرها الجميع، عليك أن تســأل 
العبيك من هــو أوزيل، ولكنني ما زلت العبيك من هــو أوزيل، ولكنني ما زلت 
أتساءل: كيف خســرت الكالسيكو األول أتساءل: كيف خســرت الكالسيكو األول 
لك بهــذا األداء المخزي؟، وأيضا تعادلك لك بهــذا األداء المخزي؟، وأيضا تعادلك 
مع فياريال الصاعد مــن الدرجة الثانية مع فياريال الصاعد مــن الدرجة الثانية 
وخســارتك أمــام أتلتيكــو مدريد على وخســارتك أمــام أتلتيكــو مدريد على 
ملعــب البرنابيــو، وتعادلك مــع فريق 
اولمبيك دي تشاتيفا من الدرجة الثالثة 
في كأس الملك، وأخيرا تعادلك الصعب في كأس الملك، وأخيرا تعادلك الصعب 

أمام أوساسونا.
كارلــو يتلعثــم: لــكل حصان كبــوة يا كارلــو يتلعثــم: لــكل حصان كبــوة يا 
صديقي!، ولكنني أعتذر منك فأنا سوف صديقي!، ولكنني أعتذر منك فأنا سوف 
أذهب كي أســتريح ألن غدا لدي اجتماع أذهب كي أســتريح ألن غدا لدي اجتماع 
مهم مــع بيريز لمراجعــة بعض األمور مهم مــع بيريز لمراجعــة بعض األمور 

المهمة التي تخص الفريق.المهمة التي تخص الفريق.
أوزيل يضحك باستهزاء ..أوزيل يضحك باستهزاء ..

كارلو: ما الذي يدفعك للضحك هكذا؟كارلو: ما الذي يدفعك للضحك هكذا؟
أوزيل:  ال شي، ولكنني أنصحك أن تتفق أوزيل:  ال شي، ولكنني أنصحك أن تتفق 
معه على قيمة تعويض جيدة ألنه قريبا معه على قيمة تعويض جيدة ألنه قريبا 

سيقيلك من تدريب الفريق.
كارلــو : لــم أعد أســمعك جيــدا ، يبدو كارلــو : لــم أعد أســمعك جيــدا ، يبدو 
تــووووووووت،   ، ينقطــع  الخــط  تــووووووووت، أن   ، ينقطــع  الخــط  أن 

توووووووووت .توووووووووت .

ال صــوت يعلو فــوق صــوت رونالدو وميســي.. 
هذه المقولة حطمها عن جدارة مهاجم ليفربول 
اإلنجليزي األورغوياني لويس سواريز الذي ارتقى 
مؤخرا إلــى صدارة هدافي أوروبــا بعد الهدفين 
اللذين سجلهما في الفوز الساحق لليفربول على 

توتنهام بخماسية في الدوري اإلنجليزي.
ويتصدر سواريز ترتيب هدافي الدوري اإلنجليزي 
برصيــد 17 هدفا وهــو رصيد كل مــن رونالدو برصيــد 17 هدفا وهــو رصيد كل مــن رونالدو 
ودييغــو كوســتا مهاجــم اتليتكو مدريــد، لكن ودييغــو كوســتا مهاجــم اتليتكو مدريــد، لكن 
سواريز يتفوق عليهما في أنه سجل أهدافه خالل سواريز يتفوق عليهما في أنه سجل أهدافه خالل 
11 مباراة، بينما سجل رونالدو وكوستا أهدافهما 11 مباراة، بينما سجل رونالدو وكوستا أهدافهما 
خالل 15 مبــاراة في الدوري اإلســباني إضافة خالل 15 مبــاراة في الدوري اإلســباني إضافة 
إلى أن سواريز ســجل كل أهدافه من الحركة إلى أن سواريز ســجل كل أهدافه من الحركة 
بكيفية رائعة، ولم يســجل من عالمة الجزاء 

التي سجل منها رونالدو خمسة أهداف. 
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أوروبا عــن مواجهات قوية بين مانشســتر أوروبا عــن مواجهات قوية بين مانشســتر 
سيتي وبرشلونة، وأرسنال مع بايرن ميونيخ سيتي وبرشلونة، وأرسنال مع بايرن ميونيخ 

وميالن مع اتلتيكو مدريد. 
فــي المقابــل ســيلتقي ريــال مدريــد مع فــي المقابــل ســيلتقي ريــال مدريــد مع 
شــالكة فــي مواجهة تبــدو ســهلة، كذلك شــالكة فــي مواجهة تبــدو ســهلة، كذلك 
الحال بالنســبة لمانشســتر يونايتــد الذي الحال بالنســبة لمانشســتر يونايتــد الذي 
سيواجه أولمبياكوس، فيما سيلعب بروسيا سيواجه أولمبياكوس، فيما سيلعب بروسيا 
دورتموند مع زينيت، ويلتقي باريس ســان دورتموند مع زينيت، ويلتقي باريس ســان 
جيرمان مع بايرليفركوزين وتشيلســي مع جيرمان مع بايرليفركوزين وتشيلســي مع 

جالطة سراي. 
وتقام مباريات الذهــاب على مالعب الفرق وتقام مباريات الذهــاب على مالعب الفرق 
المذكورة أوال يومي 18 و19 فبراير، ويومي المذكورة أوال يومي 18 و19 فبراير، ويومي 
25 و26 مــن الشــهر نفســه علــى أن تقام 25 و26 مــن الشــهر نفســه علــى أن تقام 
مواجهات العودة يومي 11 و12 مارس و18 مواجهات العودة يومي 11 و12 مارس و18 
و19 من نفس الشــهر علــى مالعب الفرق و19 من نفس الشــهر علــى مالعب الفرق 
المذكورة أوال.   ويستضيف ستاد دو سبورت المذكورة أوال.   ويستضيف ستاد دو سبورت 
المبــاراة  لشــبونة  البرتغاليــة  المبــاراة بالعاصمــة  لشــبونة  البرتغاليــة  المبــاراة بالعاصمــة  لشــبونة  البرتغاليــة  بالعاصمــة 

النهائية يوم 24 مايو المقبل.النهائية يوم 24 مايو المقبل.

للمــرة الثانية علــى التوالي حمــل النجم 
البرازيلي نيمار دا سيلفا على عاتقه قيادة البرازيلي نيمار دا سيلفا على عاتقه قيادة 
برشلونة للفوز في ظل غياب النجم األول برشلونة للفوز في ظل غياب النجم األول 
لبالوجرانــا األرجنتينــي ليونيل ميســي، لبالوجرانــا األرجنتينــي ليونيل ميســي، 
وذلــك عندما ســجل (نيمــار) هدفين قاد وذلــك عندما ســجل (نيمــار) هدفين قاد 
بهمــا الفريــق لتحقيق فــوز مهم وصعب بهمــا الفريــق لتحقيق فــوز مهم وصعب 
علــى فياريــال 1/2 فــي المرحلــة ال16 علــى فياريــال 1/2 فــي المرحلــة ال16 
من الليجا.   وكان نيمار ســجل (هاتريك) 
في الفوز الســاحق الذي حققه برشــلونة 
على ســلتيك االسكتلندي 1/6 في الجولة 
األخيــرة مــن دور المجموعات لمســابقة 

دوري أبطال أوروبا.
بذلك، رفع نيمار رصيده من األهداف إلى 
عشرة منذ انضمامه للبرشا هذا الموسم، 
منها ســتة في الدوري اإلســباني، وهدف 
في كأس الســوبر االســبانية وثالثة في 

دوري أبطال أوروبا.
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ظهرت مؤشــرات أولية، على فوز نجم ريال مدريد اإلســباني، البرتغالي 
كرســتيانو رونالدو بجائزة الكــرة الذهبية لموســم 2013 التي يتنافس 

عليها مع كٍل من: األرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي فرانك ريبيري.
ومن هذه المؤشــرات ما أعلنه الدون بنفســه خالل افتتاحه متحفا يحمل 

عليها مع كٍل من: األرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي فرانك ريبيري.
ومن هذه المؤشــرات ما أعلنه الدون بنفســه خالل افتتاحه متحفا يحمل 

عليها مع كٍل من: األرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي فرانك ريبيري.

اســمه في مسقط رأســه وقال إن المتحف يوجد فيه متسع لجائزة الكرة 
الذهبيــة والمزيد مــن االلقاب. وأضاف رونالدو: “هنــاك مكان للمزيد من 

االلقاب، ال أريد ان أحدد ألقابا بعينها”.
يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ريال مدريد رســميا أن رونالدو سيحضر حفل 
تسليم جوائز الفيفا يوم الـ13 من يناير المقبل، ليلغي بذلك قرارًا سابقًا 
يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ريال مدريد رســميا أن رونالدو سيحضر حفل 
تسليم جوائز الفيفا يوم الـ13 من يناير المقبل، ليلغي بذلك قرارًا سابقًا 
يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ريال مدريد رســميا أن رونالدو سيحضر حفل 

للدون بمقاطعة الحفل، في مؤشر أولي على فوز صاروخ ماديرا بالجائزة. 
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في مباراة درامية من نوعها، سحق فريق أتلتيكو في مباراة درامية من نوعها، سحق فريق أتلتيكو 
مدريد فريق فالنسيا بثالثة أهداف نظيفة مدريد فريق فالنسيا بثالثة أهداف نظيفة 
في إطار الجولة السادســة عشــر من في إطار الجولة السادســة عشــر من 
الدوري اإلســباني. وأبقــى أتلتيكو الدوري اإلســباني. وأبقــى أتلتيكو 
مدريــد شــراكته مع برشــلونة مدريــد شــراكته مع برشــلونة 
في الصدارة برصيد 43 نقطة في الصدارة برصيد 43 نقطة 

وبنفس فارق األهداف.
من جانب آخر ســيواجه ريال من جانب آخر ســيواجه ريال 
مدريد قطب مدينة مدريد مدريد قطب مدينة مدريد 
اآلخر فريق فالنســيا في اآلخر فريق فالنســيا في 
إطار الجولة القادمة على إطار الجولة القادمة على 
ملعب المســتايا، فهل ملعب المســتايا، فهل 
مسلســل  مسلســل سيســتمر  سيســتمر 
هزيمــة الخفافيش هزيمــة الخفافيش 
العاصميين  العاصميين مــن  مــن 
ع  ســبو ع لأل ســبو لأل
على  على الثانــي  الثانــي 

التوالي ؟التوالي ؟
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إعالن


