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راية وصّفارة
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مستشار قانونيمستشار التسويق هيئة استشاريةرئيس مجلس اإلدارة
بكر التركمانيمحمد خالد أبو جيابمحمد العمصي  - د. نادر حالوة نعمان عمر إشتيوي

مدير التحريرجريدة

عوني فروانةعاهد عوني فروانةعاهد عوني فروانة

يعتبــر التحكيم أحد أهم عناصــر لعبة كرة القدم وهو 
الذي تســلط عليه األضواء مــن الجميع وذلك لألهمية 
والحساســية البالغــة التــي يمثلهــا، ومــن المؤكد أن 
ارتفــاع مســتوى التحكيم يــؤدي إلى ارتفاع مســتوى 
اللعبــة، ولثقافته التحكيمية التي ترفع مســتوى األداء 

التحكيمي.
وإليماننا الراســخ بما تلعبه هذه الثقافة من دور كبير 
في تطوير التحكيم لذا اقدم هذه النصائح والتوجيهات 
إلــى  زمالئي الحكام متمنيا أن يكــون لها دور في رفع 

مستواهم التحكيمي.
1.    يجب على الحكم االستعداد للمباراة ( بدنيا – نفسيا 

– ثقافيا)، وأن يبتعد عن أي مشكلة نفسية.
2.  يجــب علــى الحكم أن تكون لديــه ثقافة تحكيمية 

واسعة وفهما لقوانين اللعبة كافة.
3.  يجب أن يكون لديه شــخصية قويــة داخل الملعب 
ألنه صاحــب القرار وتنفيذه وفي نفس الوقت عليه أن 

يتعامل مع الالعبين واإلداريين باحترام.
4.  قــراءة المباراة قبــل بدايتها وأثنائهــا وأيضا قراءة 

طرق لعب الفريقين.
5.  الهدوء أهم صفات الحكم الناجح فهو ســالحه الذي 

يجعله أكثر توفيقا عند اتخاذ القرارات الصعبة.
6.  احــرص دائمــا على أال تغيب الكــرة عن نظرك وأال 

تقف في طريقها أو تتداخل في اللعب.
7.  تذكر دائما أن العدالة هي أهم صفات الحكم الناجح 

وهي المطلب المشروع للجميع.
8.  ثقتك في قرارك الحاســم وقربك من مكان الحدث 

تكسبك ثقة الجميع حتى وإن كان القرار خطأ.
9.  افــرض ســيطرتك على المبــاراة باتخــاذك القرار 

الصحيح في التوقيت الجيد دون البطاقات. 
10.  الحكم الذكي هو من يمنع المشــكلة باإلحســاس 

قبل وقوعها.
11.  إذا أخطأت في قرار فيجب نســيانه وعدم التفكير 

به وال تلجأ إلى مبدأ التعويض فهذا يفقد الثقة بك.
12.  يجب المحافظة على سالمة وحماية الالعبين أهم 

كثيرا من المباراة ألنها من واجباتك.
13.  ال تبــرر أي قرار اتخذته بمحاولة تمثيل القرار ألن 
هــذا يقلل قيمــة الحكم فالحزم والشــجاعة في اتخاذ 

القرار أفضل وسيلة إلقناع الالعبين.
14.  ال تتأثر بالضغوط أكانت من ( الجماهير – اإلعالم 
– األنديــة – الالعبيــن ) فالحكم القوي هــو من يؤدي 

دوره بنجاح تحت أي ضغوط.
15.  التحــدث مع الالعبين يؤدي للجــدل ما يؤثر على 

شخصيتك وثقتك بنفسك وثقة اآلخرين  بك.
16.  تذكــر أن التعالي والغــرور بداية النهاية ألي حكم 

مهما كانت مكانته ومستواه.

نصائح للحكام

البلعاوي األقربالبلعاوي األقرب

“الشجاعية” “الشجاعية” “الشجاعية” “الشجاعية” “الشجاعية” “الشجاعية” “الشجاعية” 
يفاضل بين يفاضل بين يفاضل بين يفاضل بين يفاضل بين يفاضل بين يفاضل بين يفاضل بين يفاضل بين يفاضل بين يفاضل بين 

� مدربين مدربين مدربين

الرياضية - مصطفى جبر:الرياضية - مصطفى جبر:
تصــدر فريق خدمــات المغــازي الئحة ترتيــب مرحلة تصــدر فريق خدمــات المغــازي الئحة ترتيــب مرحلة 
الذهاب من دوري “جوال “ لكرة الســلة بعد فوزه في الذهاب من دوري “جوال “ لكرة الســلة بعد فوزه في 
القمة الســلوية الجماهيرية التــي جمعته مع غريمه القمة الســلوية الجماهيرية التــي جمعته مع غريمه 
التقليــدي خدمات البريج مســاء االثنين بـ (96) التقليــدي خدمات البريج مســاء االثنين بـ (96) 
نقطة مقابــل (90)  في اختتام مباريات الجولة نقطة مقابــل (90)  في اختتام مباريات الجولة 
الثامنة واألخيرة من الذهاب , فيما حقق غزة الثامنة واألخيرة من الذهاب , فيما حقق غزة 
الرياضي فوزًا مهما على حساب خدمات رفح الرياضي فوزًا مهما على حساب خدمات رفح 
في صراع المركز الرابع وتفوق عليه بنتيجة في صراع المركز الرابع وتفوق عليه بنتيجة 

(78) مقابل (76).(78) مقابل (76).
وكانت البطولة قد انطلقت في بداية الشهر وكانت البطولة قد انطلقت في بداية الشهر 
الماضــي بمشــاركة “9”فــرق هــي “خدمــات الماضــي بمشــاركة “9”فــرق هــي “خدمــات 
المغــازي وخدمــات البريــج وغــزة الرياضــي المغــازي وخدمــات البريــج وغــزة الرياضــي 
وخدمــات دير البلح وإتحاد دير البلح وشــباب وخدمــات دير البلح وإتحاد دير البلح وشــباب 
البريــج وخدمات خان يونــس وخدمات رفح البريــج وخدمات خان يونــس وخدمات رفح 
وخدمات جباليا “, مع انسحاب فريق خدمات وخدمات جباليا “, مع انسحاب فريق خدمات 

الشاطئ قبل انطالق البطولة بساعات.الشاطئ قبل انطالق البطولة بساعات.
وتنطلــق مباريات الدور الثاني من البطولة وتنطلــق مباريات الدور الثاني من البطولة 
بعــد “30” يوما، وهو الموعد الذي ســتقام بعــد “30” يوما، وهو الموعد الذي ســتقام 

فيه بطولة الناشئين السلوية. فيه بطولة الناشئين السلوية. 

دوري “جوال “

“المغازي” بطال لشتاء “المغازي” بطال لشتاء 
الكرة السلويةالكرة السلوية

وفاة الخوالدة “ُترهب” العبي غزة
الرياضية - مصطفى جبر:

تداول العبو غزة على صفحات الشبكة االجتماعية 
“فيس بوك” صورا لوفاة العب الفيصلي األردني 
قصي الخوالدة الذي فشــل األطباء في إنقاذ حياته 
بعد ابتالعه لســانه ضمن مباريات دوري الشــباب 
تحت ســن “20” سنة لكرة القدم, وسط حالة من 
خــوف الالعبين المحلييــن من تكــرار مثل هذه 
الحادثــة في ظــل عدم حضور ســيارة اإلســعاف 
لبعض مباريــات دوري “جوال” الغــزى وقلة خبرة 
بعــض الُمعالجيــن في مثــل هذه الحاالت.  ونشــر 

بعض الالعبين صورًا لالعــب الخوالدة وهو ملقى على 
أرضية الملعب وســط محاوالت من بعض األطباء إلنقاذ 
حياته، إذ سيطر الخوف على تغريدات الرياضيين وبعض 
المدربيــن بعد هــذه الحادثة التي تكــررت في مالعبنا 
الغزيــة مع مجموعة كبيــرة من الالعبيــن ولكنها مرت 

بسالم.
وال تــزال بعض مباريــات الدوري بــكل درجاته وبعض 
بطوالت األلعاب األخرى ُتعاني من غياب سيارات اإلسعاف 
وال تــزال بعض مباريــات الدوري بــكل درجاته وبعض 
بطوالت األلعاب األخرى ُتعاني من غياب سيارات اإلسعاف 
وال تــزال بعض مباريــات الدوري بــكل درجاته وبعض 

التي من شأنها أن ُتحافظ على سالمة الالعبين وسرعة 
بطوالت األلعاب األخرى ُتعاني من غياب سيارات اإلسعاف 
التي من شأنها أن ُتحافظ على سالمة الالعبين وسرعة 
بطوالت األلعاب األخرى ُتعاني من غياب سيارات اإلسعاف 

عالجهم وتوفير عوامل األمن والسالمة في مالعبنا.

غزة - الرياضية
كشــفت مصادر موثوقة لـ“الرياضية” أن إدارة 
نادي اتحاد الشجاعية تفاضل بين ثالثة مدربين 
للتعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق خالل مرحلة 

اإلياب مــن الدوري الممتــاز. وأضافت المصادر 
أن المدربيــن الثالثة الذيــن تم الحديث معهم 
هم: غســان البلعاوي ونايف عبد الهادي وخالد 
أبو كويك، مشــيرة إلى أن البلعاوي هو األقرب 

لتولي المهمة بعد تكثيف االتصاالت معه.
وكان هيثــم حجاج مدرب الفريــق قد أعلن أن 
إدارة النادي قد استجابت لطلبه في البحث عن 

مدير فني.
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احتفلت رابطة مشجعي النادي األهلي المصري في فلسطين بالتتويج 
األفريقي الثامن للقلعة الحمراء للعام الثاني على التوالي والمرة الثامنة في 

تاريخه بعد فوزه على حساب ضيفه أورالندو بيراتيس الجنوب أفريقي بهدفين تاريخه بعد فوزه على حساب ضيفه أورالندو بيراتيس الجنوب أفريقي بهدفين 
نظيفين.

وشهدت فعاليات االحتفال حضور إسماعيل مطر ويوسف صرصور ممثال 
اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم  وعلي أبو حسنين الرئيس السابق  لنادي 

خدمات الشاطئ وعبد السالم هنية عضو المكتب التنفيذي للجنة األولمبية 
الفلسطينية وعبد الرؤوف السدودي  المحاضر العربي واألسيوي في مجال 
التحكيم, ونجوم الزمن الجميل لكرة القدم الفلسطينية الكابتن إسماعيل 
المصري وناجي عجور، وماهر حميد رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك 

وأعضاء مجلس اإلدارة وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة ووسائل اإلعالم.
وقام أعضاء مجلس إدارة رابطة مشجعي األهلي بتكريم فريق إتحاد خان 

يونس بطل شتاء بطولة دوري جوال ألندية الدرجة الممتازة، وخدمات خان 
يونس بطل شتاء دوري األول، ونجوم الزمن الجميل لكرة القدم في فلسطين 

ناجي عجور, وإسماعيل المصري, فيما تبادل ممثل إتحاد كرة القدم ورابطة 
الزمالك ورابطة األندية في غزة مع مجلس إدارة رابطة مشجعي نادي األهلي 

المصري في غزة الدروع التذكارية.
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غزة - الرياضية 

نظمــت رابطة محبي وعشــاق النادي األهلي 
المصــري في فلســطين احتفاليــة رائعة بعد 
تتويج نادي القرن ببطولة دوري أبطال أفريقيا 
بمطعم البادية في غزة، وذلك بحضور كوادر 
وأعضاء الرابطة وعلى رأســهم مؤسسها عالء 
خالد وعــدد كبير من الشــخصيات االعتبارية 
والرياضيــة ورابطة مشــجعي نــادي الزمالك 

بفلسطين برئاسة ماهر حميد.
وافتتــح عريــف الحفــل الكابتن أســامة عمر 
بتأكيــد عمق العالقات التاريخيــة التي تربط 
الشعبين الشقيقين أصحاب المواقف والعشق 

للمارد األحمر.
من جانبها وجهت الرابطة وخالل كلمتها التي 
ألقاها ضيــاء مصباح التهاني للنــادي األهلي 
والجهاز الفني والالعبين وجماهير نادي القرن 

بالفوز بالبطولة الغالية.
وفي كلمة الشــخصيات الرياضيــة التي ألقاها 
األستاذ علي أبو حســنين رئيس نادي خدمات 
الشــاطئ الســابق أكــد العالقــات التاريخيــة 
واألخوية التي تربط بين األشقاء في فلسطين 
وجمهوريــة مصر، مضيفا أن مصــر كانت وما 

زالت وستبقى داعمة للقضية الفلسطينية.
بــدوره ثمــن المهنــدس خالد مرتجــى عضو 

مجلس إدارة النادي األهلي المصري خالل مجلس إدارة النادي األهلي المصري خالل 
اتصال هاتفي جهد الرابطة الكبير، متمنيا اتصال هاتفي جهد الرابطة الكبير، متمنيا 

أن يظــل األهلي علــى الدوام مصــدر الفرحة أن يظــل األهلي علــى الدوام مصــدر الفرحة 
والســعادة لعاشقيه في كل مكان والسيما في والســعادة لعاشقيه في كل مكان والسيما في 
فلســطين، وتمنى كل التوفيق للنادي األهلي فلســطين، وتمنى كل التوفيق للنادي األهلي 

في رحلته القادمة بالمغرب.
علــى صعيــد آخــر، أكــد اإلعالمــي إبراهيم علــى صعيــد آخــر، أكــد اإلعالمــي إبراهيم 

المنيســي رئيس تحرير مجلــة النادي األهلي المنيســي رئيس تحرير مجلــة النادي األهلي 
عمق العالقات األخوية التي تربط الشــعبين، عمق العالقات األخوية التي تربط الشــعبين، 
وأن النــادي األهلــي صاحب المواقــف الوطنية وأن النــادي األهلــي صاحب المواقــف الوطنية 
اتجاه فلسطين وشعبها، مستذكرا رحلة الفريق اتجاه فلسطين وشعبها، مستذكرا رحلة الفريق 

لدعم األشقاء في فلسطين.
مــن جهته اســتذكر أحمد شــوبير كابتــن النادي مــن جهته اســتذكر أحمد شــوبير كابتــن النادي 
األهلــي ومنتخب مصــر في كلمته عبــر الهاتف األهلــي ومنتخب مصــر في كلمته عبــر الهاتف 
زيارتــه إلــى غــزة بداية العــام الحالــي وحفاوة زيارتــه إلــى غــزة بداية العــام الحالــي وحفاوة 
االستقبال، متمنيا أن يتمكن من زيارتها مجددا االستقبال، متمنيا أن يتمكن من زيارتها مجددا 

لما وجده من حب لمصر وشعبها. 
وتخلــل االحتفــال أغنيــة خاصــة بالرابطة تم وتخلــل االحتفــال أغنيــة خاصــة بالرابطة تم 
إعدادهــا لالحتفــال إضافة إلــى أغانــي النادي إعدادهــا لالحتفــال إضافة إلــى أغانــي النادي 

األهلــي وعرض فيديــو لنشــاطات الرابطة ورفع األهلــي وعرض فيديــو لنشــاطات الرابطة ورفع 
يافطات لمصر وفلسطين ويافطة للراحل الفريق يافطات لمصر وفلسطين ويافطة للراحل الفريق 
عبد المحســن مرتجى وأعالم مصر وفلسطين عبد المحســن مرتجى وأعالم مصر وفلسطين 
واألهلــي وتقديــم “تورتة” كبيرة عليها شــعار واألهلــي وتقديــم “تورتة” كبيرة عليها شــعار 

األهلي. 
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كتب - سلطان عدوان:

انتهــت مرحلة ذهاب دوري جــوال الممتاز التي 
يتربــع على عرشــها اتحــاد خان يونــس بغلة 
تهديفيــة قوامها “134“ بعضهــا حمل الفرحة 
ألصحابها، في حيــن البقية لم تمنح األفضلية 

لمن سددها .
“الرياضية “ رصدت “ 11 “ هدفا جاءت عن طريق 
ركالت الجزاء التي افتتحها وأسدل الستارة على 

حكايتها المتخصص محمد الهور.
افتتــح محمــد الهــور باكــورة أهــداف النقطة 
البيضاء في شباك شباب جباليا ليقلص النتيجة 
بعد أن كان فريقه متأخرا بهدفين ليعود بعدها 

ويتعادل بهدف آخر.
الالعب نفســه نجح في تســديد الركلة الثانية 
في شــباك خدمات الشــاطئ، لكــن الغواصات 
خرجت خاســرة بثالثة أهداف مقابل واحد، في 
حين منحت الركلة السادســة التي نفذها فرج 
جندية التعادل لغزة الرياضي أمام شــباب خان 

يونس.
ولم تشــفع الركلة الســابعة التــي نفذها بالل 
عســاف ألهلي غزة فخرج خاســرا مــن الهالل 
بهدفين لهدف، ولم تحقق أيضًا الركلة التاسعة، 
عســاف ألهلي غزة فخرج خاســرا مــن الهالل 
بهدفين لهدف، ولم تحقق أيضًا الركلة التاسعة، 
عســاف ألهلي غزة فخرج خاســرا مــن الهالل 

التي تكفل بها للمرة الثانية، المطلوب للكتيبة 
الحمــراء أمــام خدمــات الشــاطئ الــذي أدرك 

التعادل بهدف لمثله.
أمــا الركلــة األخيرة فــي مرحلة الذهــاب فقد 
وقع عليها المتخصص محمــد الهور، لكنها لم 
تحقق األفضلية واكتفت بمنح التعادل لخدمات 

النصيرات مع الشباب الرفحي في عقر داره .
ووقع محمد بــركات هداف شــباب خان يونس 
على الركلة الرابعة في شباك أهلي غزة ليخرج 
النشــامى فائزًا بهدفين لهدف، كما نجح محمد 
على الركلة الرابعة في شباك أهلي غزة ليخرج 
النشــامى فائزًا بهدفين لهدف، كما نجح محمد 
على الركلة الرابعة في شباك أهلي غزة ليخرج 

الســدودي في فك شــيفرة هالل غزة بالركلة 
الخامســة لتنتهــي المواجهــة بفــوز البحريــة 

برباعية مقابل هدفين.
الركلــة الثالثــة كانت مــن نصيــب مصطفى 
الداعور الذي قاد الشــجاعية لفــوز ثمين على 

الجمعية اإلسالمية بهدفين نظيفين.
وصحح سعيد السباخي مسار خدمات رفح بفوز 
ثمين مســتفيدا من الركلــة الثامنة التي هزت 
شــباك هالل غزة، كما حملت الركلة العاشــرة 
الفرحــة للبحريــة عندما منح ســليمان العبيد 
فريقــه ثالث نقاط غالية على حســاب األخضر 

الرفحي. 

خان يونس- الرياضية :
يســتعد مركز شباب الزمالك الفلســطيني لتنظيم مهرجان “يوم الوفاء 
لرموز العطاء” الذي يتخلله تكريم أكثر من “100” شــخصية رياضية من 
قدامــى العبي محافظــة خان يونس وذلك يومي األحــد واإلثنين مطلع 

الشهر القادم، برعاية إعالمية من صحيفة “الرياضية“.
وســيتخلل اليوم األول للمهرجان العديد من الفعاليات التي ســتبدأ في 
تمام الســاعة الواحدة ظهرًا مــن يوم األحد بمباراة بين ناشــئين مركز 
وســيتخلل اليوم األول للمهرجان العديد من الفعاليات التي ســتبدأ في 
تمام الســاعة الواحدة ظهرًا مــن يوم األحد بمباراة بين ناشــئين مركز 
وســيتخلل اليوم األول للمهرجان العديد من الفعاليات التي ســتبدأ في 

الزمالك وخدمات خانيونس  ، يليها لقاء بين فريق مركز شــباب الزمالك 
ونجوم خان يونس  الســاعة الثانية ،  ومبــاراة ثالثة بين منتخب قدامى 
خان يونس الســاعة الثالثة ، وُســتكرم الشخصيات الرياضية من قدامى 
الالعبيــن أصحاب الزمن الجميل مســاء اإلثنيــن 2013/12/2 في صالة 
رويال باالس في مدينة خان يونس بعد صالة المغرب مباشرة، في حفل 

كبير يحضره العديد من القيادات الرياضية ووسائل اإلعالم.

برعايــة “الرياضية”
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أخبار×أخبار

احتفلت رابطة مشجعي النادي األهلي المصري في فلسطين بالتتويج 
األفريقي الثامن للقلعة الحمراء للعام الثاني على التوالي والمرة الثامنة في 

تاريخه بعد فوزه على حساب ضيفه أورالندو بيراتيس الجنوب أفريقي بهدفين تاريخه بعد فوزه على حساب ضيفه أورالندو بيراتيس الجنوب أفريقي بهدفين 
نظيفين.

وشهدت فعاليات االحتفال حضور إسماعيل مطر ويوسف صرصور ممثال 
اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم  وعلي أبو حسنين الرئيس السابق  لنادي 

خدمات الشاطئ وعبد السالم هنية عضو المكتب التنفيذي للجنة األولمبية 
الفلسطينية وعبد الرؤوف السدودي  المحاضر العربي واألسيوي في مجال 
التحكيم, ونجوم الزمن الجميل لكرة القدم الفلسطينية الكابتن إسماعيل 
المصري وناجي عجور، وماهر حميد رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك 

وأعضاء مجلس اإلدارة وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة ووسائل اإلعالم.
وقام أعضاء مجلس إدارة رابطة مشجعي األهلي بتكريم فريق إتحاد خان 

يونس بطل شتاء بطولة دوري جوال ألندية الدرجة الممتازة، وخدمات خان 
يونس بطل شتاء دوري األول، ونجوم الزمن الجميل لكرة القدم في فلسطين 

ناجي عجور, وإسماعيل المصري, فيما تبادل ممثل إتحاد كرة القدم ورابطة 
الزمالك ورابطة األندية في غزة مع مجلس إدارة رابطة مشجعي نادي األهلي 

المصري في غزة الدروع التذكارية.
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غزة - الرياضية 

نظمــت رابطة محبي وعشــاق النادي األهلي 
المصــري في فلســطين احتفاليــة رائعة بعد 
تتويج نادي القرن ببطولة دوري أبطال أفريقيا 
بمطعم البادية في غزة، وذلك بحضور كوادر 
وأعضاء الرابطة وعلى رأســهم مؤسسها عالء 
خالد وعــدد كبير من الشــخصيات االعتبارية 
والرياضيــة ورابطة مشــجعي نــادي الزمالك 

بفلسطين برئاسة ماهر حميد.
وافتتــح عريــف الحفــل الكابتن أســامة عمر 
بتأكيــد عمق العالقات التاريخيــة التي تربط 
الشعبين الشقيقين أصحاب المواقف والعشق 

للمارد األحمر.
من جانبها وجهت الرابطة وخالل كلمتها التي 
ألقاها ضيــاء مصباح التهاني للنــادي األهلي 
والجهاز الفني والالعبين وجماهير نادي القرن 

بالفوز بالبطولة الغالية.
وفي كلمة الشــخصيات الرياضيــة التي ألقاها 
األستاذ علي أبو حســنين رئيس نادي خدمات 
الشــاطئ الســابق أكــد العالقــات التاريخيــة 
واألخوية التي تربط بين األشقاء في فلسطين 
وجمهوريــة مصر، مضيفا أن مصــر كانت وما 

زالت وستبقى داعمة للقضية الفلسطينية.
بــدوره ثمــن المهنــدس خالد مرتجــى عضو 

مجلس إدارة النادي األهلي المصري خالل مجلس إدارة النادي األهلي المصري خالل 
اتصال هاتفي جهد الرابطة الكبير، متمنيا اتصال هاتفي جهد الرابطة الكبير، متمنيا 

أن يظــل األهلي علــى الدوام مصــدر الفرحة أن يظــل األهلي علــى الدوام مصــدر الفرحة 
والســعادة لعاشقيه في كل مكان والسيما في والســعادة لعاشقيه في كل مكان والسيما في 
فلســطين، وتمنى كل التوفيق للنادي األهلي فلســطين، وتمنى كل التوفيق للنادي األهلي 

في رحلته القادمة بالمغرب.
علــى صعيــد آخــر، أكــد اإلعالمــي إبراهيم علــى صعيــد آخــر، أكــد اإلعالمــي إبراهيم 

المنيســي رئيس تحرير مجلــة النادي األهلي المنيســي رئيس تحرير مجلــة النادي األهلي 
عمق العالقات األخوية التي تربط الشــعبين، عمق العالقات األخوية التي تربط الشــعبين، 
وأن النــادي األهلــي صاحب المواقــف الوطنية وأن النــادي األهلــي صاحب المواقــف الوطنية 
اتجاه فلسطين وشعبها، مستذكرا رحلة الفريق اتجاه فلسطين وشعبها، مستذكرا رحلة الفريق 

لدعم األشقاء في فلسطين.
مــن جهته اســتذكر أحمد شــوبير كابتــن النادي مــن جهته اســتذكر أحمد شــوبير كابتــن النادي 
األهلــي ومنتخب مصــر في كلمته عبــر الهاتف األهلــي ومنتخب مصــر في كلمته عبــر الهاتف 
زيارتــه إلــى غــزة بداية العــام الحالــي وحفاوة زيارتــه إلــى غــزة بداية العــام الحالــي وحفاوة 
االستقبال، متمنيا أن يتمكن من زيارتها مجددا االستقبال، متمنيا أن يتمكن من زيارتها مجددا 

لما وجده من حب لمصر وشعبها. 
وتخلــل االحتفــال أغنيــة خاصــة بالرابطة تم وتخلــل االحتفــال أغنيــة خاصــة بالرابطة تم 
إعدادهــا لالحتفــال إضافة إلــى أغانــي النادي إعدادهــا لالحتفــال إضافة إلــى أغانــي النادي 

األهلــي وعرض فيديــو لنشــاطات الرابطة ورفع األهلــي وعرض فيديــو لنشــاطات الرابطة ورفع 
يافطات لمصر وفلسطين ويافطة للراحل الفريق يافطات لمصر وفلسطين ويافطة للراحل الفريق 
عبد المحســن مرتجى وأعالم مصر وفلسطين عبد المحســن مرتجى وأعالم مصر وفلسطين 
واألهلــي وتقديــم “تورتة” كبيرة عليها شــعار واألهلــي وتقديــم “تورتة” كبيرة عليها شــعار 

األهلي. 
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كتب - سلطان عدوان:

انتهــت مرحلة ذهاب دوري جــوال الممتاز التي 
يتربــع على عرشــها اتحــاد خان يونــس بغلة 
تهديفيــة قوامها “134“ بعضهــا حمل الفرحة 
ألصحابها، في حيــن البقية لم تمنح األفضلية 

لمن سددها .
“الرياضية “ رصدت “ 11 “ هدفا جاءت عن طريق 
ركالت الجزاء التي افتتحها وأسدل الستارة على 

حكايتها المتخصص محمد الهور.
افتتــح محمــد الهــور باكــورة أهــداف النقطة 
البيضاء في شباك شباب جباليا ليقلص النتيجة 
بعد أن كان فريقه متأخرا بهدفين ليعود بعدها 

ويتعادل بهدف آخر.
الالعب نفســه نجح في تســديد الركلة الثانية 
في شــباك خدمات الشــاطئ، لكــن الغواصات 
خرجت خاســرة بثالثة أهداف مقابل واحد، في 
حين منحت الركلة السادســة التي نفذها فرج 
جندية التعادل لغزة الرياضي أمام شــباب خان 

يونس.
ولم تشــفع الركلة الســابعة التــي نفذها بالل 
عســاف ألهلي غزة فخرج خاســرا مــن الهالل 
بهدفين لهدف، ولم تحقق أيضًا الركلة التاسعة، 
عســاف ألهلي غزة فخرج خاســرا مــن الهالل 
بهدفين لهدف، ولم تحقق أيضًا الركلة التاسعة، 
عســاف ألهلي غزة فخرج خاســرا مــن الهالل 

التي تكفل بها للمرة الثانية، المطلوب للكتيبة 
الحمــراء أمــام خدمــات الشــاطئ الــذي أدرك 

التعادل بهدف لمثله.
أمــا الركلــة األخيرة فــي مرحلة الذهــاب فقد 
وقع عليها المتخصص محمــد الهور، لكنها لم 
تحقق األفضلية واكتفت بمنح التعادل لخدمات 

النصيرات مع الشباب الرفحي في عقر داره .
ووقع محمد بــركات هداف شــباب خان يونس 
على الركلة الرابعة في شباك أهلي غزة ليخرج 
النشــامى فائزًا بهدفين لهدف، كما نجح محمد 
على الركلة الرابعة في شباك أهلي غزة ليخرج 
النشــامى فائزًا بهدفين لهدف، كما نجح محمد 
على الركلة الرابعة في شباك أهلي غزة ليخرج 

الســدودي في فك شــيفرة هالل غزة بالركلة 
الخامســة لتنتهــي المواجهــة بفــوز البحريــة 

برباعية مقابل هدفين.
الركلــة الثالثــة كانت مــن نصيــب مصطفى 
الداعور الذي قاد الشــجاعية لفــوز ثمين على 

الجمعية اإلسالمية بهدفين نظيفين.
وصحح سعيد السباخي مسار خدمات رفح بفوز 
ثمين مســتفيدا من الركلــة الثامنة التي هزت 
شــباك هالل غزة، كما حملت الركلة العاشــرة 
الفرحــة للبحريــة عندما منح ســليمان العبيد 
فريقــه ثالث نقاط غالية على حســاب األخضر 

الرفحي. 

خان يونس- الرياضية :
يســتعد مركز شباب الزمالك الفلســطيني لتنظيم مهرجان “يوم الوفاء 
لرموز العطاء” الذي يتخلله تكريم أكثر من “100” شــخصية رياضية من 
قدامــى العبي محافظــة خان يونس وذلك يومي األحــد واإلثنين مطلع 

الشهر القادم، برعاية إعالمية من صحيفة “الرياضية“.
وســيتخلل اليوم األول للمهرجان العديد من الفعاليات التي ســتبدأ في 
تمام الســاعة الواحدة ظهرًا مــن يوم األحد بمباراة بين ناشــئين مركز 
وســيتخلل اليوم األول للمهرجان العديد من الفعاليات التي ســتبدأ في 
تمام الســاعة الواحدة ظهرًا مــن يوم األحد بمباراة بين ناشــئين مركز 
وســيتخلل اليوم األول للمهرجان العديد من الفعاليات التي ســتبدأ في 

الزمالك وخدمات خانيونس  ، يليها لقاء بين فريق مركز شــباب الزمالك 
ونجوم خان يونس  الســاعة الثانية ،  ومبــاراة ثالثة بين منتخب قدامى 
خان يونس الســاعة الثالثة ، وُســتكرم الشخصيات الرياضية من قدامى 
الالعبيــن أصحاب الزمن الجميل مســاء اإلثنيــن 2013/12/2 في صالة 
رويال باالس في مدينة خان يونس بعد صالة المغرب مباشرة، في حفل 

كبير يحضره العديد من القيادات الرياضية ووسائل اإلعالم.

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

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

توقــع معنــا  نتائــج مباريــات الــدوري اإلســباني واإلنجليزي 
وااليطالي بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

هوية/..............................

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

الدوري األسباني

12 34 بلد الوليد ريال مدريد 1
40 26 برشلونة اتلتيك بلباو 2
37 17 اتلتيكو مدريد إلتش 3
20 18 ريال سوسيداد اسبانيول 4
13 17 أوساسونا فالنسيا 5

الدوري االنجليزي

22 24 ساوتها مبتون تشلسي 6
28 13 أرسنال كارديف سيتي 7
15 20 وست برومتش البيون نيوكاسل 8
21 20 مانشستر يونايتد توتنهام هوتسبير 9
24 14 ليفربول هال سيتي 10

الدوري االيطالي

14 9 ميالن كاتانيا 11
33 16 روما اتالنتا 12
10 26 سامبدوريا انترميالن 13
16 34 اودنيزي يوفنتوس 14
28 17 نابولي التسيو 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، وسيتم استبعاد الكوبونات المكررة
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أحمد العـمري - غزةأحمد العـمري - غزة
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1- محمد بريك  - رفح.

2- عيسى النمس - رفح.
3- محمد تمراز - رفح

4- منير محيسن - غزة

5- طارق عامر - خان يونس
6- صدام الهمص - رفح

7- لينا عرفات - غزة
8- رائد شكشك - خان يونس

9- جهاد شكشك - خان يونس

من هو المنتخب الفائز بكأس العالم 2010؟���������������
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الرياضية/ مصطفى جبر:
أكــد الالعب معتز النحال نجــم فريق خدمات 

الرياضية/ مصطفى جبر:
أكــد الالعب معتز النحال نجــم فريق خدمات 

الرياضية/ مصطفى جبر:

رفح احترامه الختيارات مدرب المنتخب الوطني 
جمال محمود ومساعده في غزة صائب جندية، 
مشــيرًا إلــى أن الالعبين الذين وقــع االختيار 
جمال محمود ومساعده في غزة صائب جندية، 
مشــيرًا إلــى أن الالعبين الذين وقــع االختيار 
جمال محمود ومساعده في غزة صائب جندية، 

عليهم هم من أفضل العناصر الموجودة على 
الساحة الرياضية في المحافظات الجنوبية.

وأشــار “النحال” في حديث لـــ“ الرياضية“ إلى 
الساحة الرياضية في المحافظات الجنوبية.

وأشــار “النحال” في حديث لـــ“ الرياضية“ إلى 
الساحة الرياضية في المحافظات الجنوبية.

أنه توقع اســتدعائه لقائمــة العبي غزة التي 
وأشــار “النحال” في حديث لـــ“ الرياضية“ إلى 
أنه توقع اســتدعائه لقائمــة العبي غزة التي 
وأشــار “النحال” في حديث لـــ“ الرياضية“ إلى 

تســتعد للمشــاركة فــي بطولة غرب آســيا، 
أنه توقع اســتدعائه لقائمــة العبي غزة التي 
تســتعد للمشــاركة فــي بطولة غرب آســيا، 
أنه توقع اســتدعائه لقائمــة العبي غزة التي 

منوها إلــى أنه تفاجأ من عــدم وجوده ضمن 
تســتعد للمشــاركة فــي بطولة غرب آســيا، 
منوها إلــى أنه تفاجأ من عــدم وجوده ضمن 
تســتعد للمشــاركة فــي بطولة غرب آســيا، 

القائمة المستدعاة من المحافظات الجنوبية، 
ومؤكــدا أن الهدف األكبر هــو ظهور المنتخب 

بقوة في استحقاقه القادم.
وأعــرب عــن ثقتــه الكبيــرة فــي الالعبيــن 

بقوة في استحقاقه القادم.
وأعــرب عــن ثقتــه الكبيــرة فــي الالعبيــن 

بقوة في استحقاقه القادم.

المختارين مــن الجهاز الفني لتمثيل المنتخب 
الوطني، مشيرًا إلى أن القائمة ضمت نخبة من 
المختارين مــن الجهاز الفني لتمثيل المنتخب 
الوطني، مشيرًا إلى أن القائمة ضمت نخبة من 
المختارين مــن الجهاز الفني لتمثيل المنتخب 

الالعبيــن المميزين رغم وجود العبين آخرين 
الوطني، مشيرًا إلى أن القائمة ضمت نخبة من 
الالعبيــن المميزين رغم وجود العبين آخرين 
الوطني، مشيرًا إلى أن القائمة ضمت نخبة من 

علــى الســاحة الرياضية يقدمون مســتويات 
مميــزة، الفتا إلــى أن اختيار العــدد األكبر من 
المحافظات الشــمالية شيء طبيعي ومنطقي 
لما تشــهده من طفرة رياضية  وانتظام كبير 

للبطوالت المحلية.

غزة- الرياضية
تصدر فريق اتحاد دير البلح جدول ترتيب فرق 
دوري الدرجة الثانية فرع “الوســطى والجنوب” 
برصيــد 6 نقاط مع ختام منافســات األســبوع 
الثاني للبطولة، بعد فوزه على األقصى بثالثة 
أهداف مقابل هدف واحد، ويالحقه االســتقالل 
بــذات رصيد النقــاط وفارق األهــداف بتخطيه 

خدمات دير البلح بهدف نظيف.
وفي فرع “غزة والشــمال”، اقتنص بيت حانون 

الرياضــي الصــدارة بتحقيــق العالمــة الكاملة 
(6 نقــاط) بعد الفــوز على فلســطين بهدفين 
نظيفيــن، وكذلك المجمع الثانــي بفارق هدف 
خلــف “الحوانيــن” بعدما تجــاوز الجزيــرة أحد 
المرشحين للحصول على بطاقة الصعود لألولى 
بهــدف نظيــف.  يذكــر أن متصــدري الفرعين 
يصعدان للدرجــة األولى ويهبط صاحب المركز 
األخير لفرع “الوســطى والجنوب” للثالثة، ومعه 

صاحبا المركزين األخيرين من “غزة والشمال”.
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تمنى ظهور المنتخب 
بطريقة قوية
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مدير مالي
س النادي

رئي

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم السبت الساعة العاشرة صباحًا

حوار
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نحث الخطى

محمود السقا

الصحافي والمعلق األردني عثمان القريني لـ“الرياضية”:الصحافي والمعلق األردني عثمان القريني لـ“الرياضية”:

األخطاء ضيعت الحلم.. 

نبدأ من حيث أنهى المنتخب األردني آخر 
مبارياته أمام منتخب أوروغواي في الملحق 

نبدأ من حيث أنهى المنتخب األردني آخر 
مبارياته أمام منتخب أوروغواي في الملحق 

نبدأ من حيث أنهى المنتخب األردني آخر 

المؤهل لكأس العالم، ما الذي اختلف عن 
مبارياته أمام منتخب أوروغواي في الملحق 

المؤهل لكأس العالم، ما الذي اختلف عن 
مبارياته أمام منتخب أوروغواي في الملحق 

مباراة عمان؟
االختالف أننا لعبنا بالطريقة الصحيحة -طريقة الدفاع 
المحكم- الذي يبدأ من نصف ملعبنا عند فقدان الكرة 
مــع فرض الزيادة العددية المطلوبة وتضييق الخناق 
علــى نقاط قوة منتخــب االورغــواي، واالعتماد على 
الهجمــات المرتدة الســريعة وبأقل عــدد ممكن من 
التمريرات، وهذا األسلوب هو األنسب لكرتنا األردنية 
فــي ظل فارق اإلمكانات البدنيــة والفنية والتكتيكية 
ما بيننا وبين نجوم منتخب االوروغواي، في حين أننا 
لعبنا بأسلوب غير صحيح في مباراة الذهاب في عمان 
فليــس من المعقول أن نلعب بنمــط مفتوح ونهاجم 
بالعبين اثنين مع إسناد دائم ومستمر من العبي خط 
الوسط والظهيرين أمام منتخب صاحب قوة هجومية 
ضاربة كأننا نلعب أمام جزر المالديف، فكانت األخطاء 
القاتلة في تعدد الفراغات في مواقعنا اإلســتراتيجية 
فكلفتنا خسارة موجعة كان باإلمكان تالفيها لو لعبنا 
بمــا تعودنا من خالل دفاع عال وهجوم مرتد ســريع 
وبــه فزنا على العــراق في بداية المشــوار في ابريل 

وبعدها على إستراليا واليابان.
ماذا ينقص الكرة األردنية للوصول إلى 

العالمية بعد تألقها عربيا وآسيويا في 
ماذا ينقص الكرة األردنية للوصول إلى 

العالمية بعد تألقها عربيا وآسيويا في 
ماذا ينقص الكرة األردنية للوصول إلى 

السنوات األخيرة ؟
العالمية بعد تألقها عربيا وآسيويا في 

السنوات األخيرة ؟
العالمية بعد تألقها عربيا وآسيويا في 

اآلن جــاء الدور علــى مزيد من االهتمــام بالبطوالت 
المحليــة ألنهــا األســاس في فــرز العبيــن مميزين 
قادريــن على تمثيل المنتخب إضافة إلى بناء مالعب 
عالية الجودة وإعطاء المدرب الوطني األردني فرصته 
للعمل مع المنتخب الوطني األول وبرمجة تحضيرات 
المنتخب حتــى يلعب مع مــدارس عالمية ومنتخبات 

كبيــرة لمزيــد مــن الفائدة، ورفــع المســتوى وخلق 
المنافسة بين الالعبين من أجل تمثيل المنتخب.

عن غياب عرب آسيا عن آخر بطولتين لكأس 
العالم.. هل وجود منتخب أستراليا ضمن  

القارة اآلسيوية جاء على حساب المنتخبات 
العربية؟ 

أظــن أن وجود أســتراليا صب لمصلحة آســيا فوجود 
المنتخبات القوية حتما يؤدي إلى رفع المستوى، لكن 
ما حدث في اآلونة األخيرة بالنسبة للمنتخبات العربية 
هو أن مستواها قد تراجع كثيرا جراء االهتمام بنتائج 
البطوالت المحلية على حســاب المنتخب، إضافة إلى 
عــدم االهتمام الكافــي بالفئات العمريــة خاصة فئة 
الشــباب على عكس اليابــان وكوريــا الجنوبية التي 
توليها اهتماما خاصا وكافيــا من أجل رفد منتخباتها 

الوطنية باستمرار.
ما رأيك بالكرة الفلسطينية مع انتظام بطولة 

الدوري في محافظات غزة والضفة ووجود 
دوري محترفين؟

كل بدايــة صعبــة بالتأكيــد.. لكــن أقــول إن وجــود 
دوري محترفين؟

كل بدايــة صعبــة بالتأكيــد.. لكــن أقــول إن وجــود 
دوري محترفين؟

المنافسة الكبيرة بين أندية تمثل المدن الفلسطينية 
بمعنــى وجود أكثر من ناد فــي كل مدينة يوحي بأن 
البناء صحيح، فهذا النوع من المنافســة يولد حضورا 
جماهيريــا كبيرا ومع مرور الوقت ســتجد أن جماهير 
المــدن والقرى والبلــدات والمناطق ســيجعل الدوري 
سخونة، وفي النتيجة نشر اللعبة في كل بيت مع أكثر سخونة، وفي النتيجة نشر اللعبة في كل بيت مع أكثر سخونة، وفي النتيجة نشر اللعبة في كل بيت مع 
زيادة االنتماء لهذا النــادي أو ذاك على ضوء القرية أو 
المدينة، كما يحدث في الدوريات األوروبية في انجلترا 
على ســبيل المثال ما بين مدن ليفربول ومانشســتر 

ولندن.

ما هي الطريق المثلى لخلق واقع كروي 
فلسطيني أقوى على صعيد البطوالت المحلية  

ما هي الطريق المثلى لخلق واقع كروي 
فلسطيني أقوى على صعيد البطوالت المحلية  

ما هي الطريق المثلى لخلق واقع كروي 

والمنتخبات الوطنية؟
انتظــام البطــوالت المحليــة وفــق أنظمــة وتعليمات 
متطــورة مع وجود الئحة مالية بنســق عــال للفائزين 
باأللقاب.. كذلك االهتمام أكثر بمراكز الواعدين، وفتح 
المجــال إلقامة أكاديميــات كرة القدم وعقــد الدورات 
التدريبيــة لصقل الكوادر التدريبية، وفتح المجال أمام 
الالعــب الفلســطيني لالحتــراف الداخلــي والخارجي، 
وترتيــب يوميــن علــى أقل تقديــر أســبوعيا لتجميع 
المنتخب الوطني وبرمجة مباريات ذات مستويات عالية 

له، وفي النهاية المزيد من الصبر.
ماذا ينقص اإلعالم الفلسطيني ليقدم 

الرياضة الفلسطينية بما يكسبه تعاطف 
العالم اتجاهه في ظل الممارسات 
اإلسرائيلية البشعة بحق الرياضة 

والرياضيين؟
فــي الوضع الحالــي أرى أن اإلعالم الفلســطيني أعلى 
مســتوى من الرياضة الفلسطينية داخليا وخارجيا على 
مســتوى المقروء أو المسموع،  وحتى يكون هناك عمق 
أكثر في تنــاول القضايا الرياضية داخليــا وخارجيا أرى 
أنه مــن الواجب رفع ســقف الحرية من أجــل مزيد من 
عملية اإلصالح والبناء السليم ، وأتمنى أن يأخذ اإلعالم 
الرياضي الفلســطيني وضعه الطبيعي لخدمة تطلعات 
الشــباب في فلســطين، وأن يكون هناك مشروع قوي 
جدا إليجاد قناة رياضية فلســطينية متخصصة تعطي 
الرياضة الفلســطينية حقها وتســاهم مساهمة كبيرة 
في بث الحماس بين الشباب والعائالت الكريمة ما يعني 
مزيدا من التشجيع ودفع األبناء لممارسة ألوان الرياضة 

وصنع األبطال مستقبال.

الرياضية- حاوره فهد محمد الرياضية- حاوره فهد محمد 

والنشامى بحاجة االحتكاك
األخطاء ضيعت الحلم.. 

والنشامى بحاجة االحتكاك
األخطاء ضيعت الحلم.. 

والنشامى بحاجة االحتكاك
ارتبط اســمه بالبطــوالت المحلية األردنيــة، والدورات 
العربيــة التي أقيمــت على أرض المملكة الهاشــمية ، 
وفي المناسبات واألحداث العالمية كالدورات األولمبية 
ومســابقات كأس العالم ، يتصف بالواقعية والهدوء 
في التحليــل  والتعليق الرياضي، وموســوعة ثقافية 

اكتســبها على مدى 35 عامًا في مجال اإلعالم الرياضي، 
ولديه الكثير من المؤلفات والكتب الرياضية، أحد أبناء 
نادي مخيم الوحــدات األردني كالعب ومدرب .. المذيع 
والمعلق والمنتج في الجزيرة الرياضية عثمان القريني 

ضيف “الرياضية” والذي أتحفنا بحوار شيق .

تراجع مستوى المنتخبات العربية الهتمامها بالبطوالت المحلية

بناء الرياضة الفلسطينية صحيح ويجب االهتمام بمراكز الواعدين

مــا إن اطلــق حكــم لقــاء الجزائــر 
و”بوركينــا فاســو” صافــرة النهايــة 
ُمعلنًا عن فوز منتخب “الُخضر” ايذانًا 
بالتأهــل لنهائيــات كأس العالم في 
البرازيــل العــام 2014 حتى ســارع 
حفيــظ  والقديــر،  المفــوه  الُمعلــق 
دراجي، الى اهــداء االنتصار واالنجاز 

الرفيع للشعب الفلسطيني.
يــا لها من لفتــة رائعة، ومــن هدية 
تســتحق  اشــارة  ومــن  نفيســة، 
التعظيــم، خصوصــًا انها جــاءت في 
غمــرة االحتفــاالت الصاخبــة بتأهل 
الجزائــر لمونديــال 2014، وفي ظل 
متابعة عربية وربما عالمية لتفاصيل 
لقاء مصيــري، يندرج في اطار لقاءي 
الحســم المؤهليــن الــى المونديال 

الكوني.
تحية تقديــر وعرفان للزميل المبدع 
حفيظ دراجي على مبادرته األصيلة، 
التي تنم عن حبه وعشــقه وشــغفه 
بفلسطين، مثلما تعزز لفتته الكريمة 
فــي األذهان ان فلســطين وقضيتها 
العادلة حاضــرة في الذاكرة الجمعية 
الخصــوص  وجــه  وعلــى  العربيــة، 
فــي ذاكــرة النخبوييــن مــن ُكتــاب 
وصحافيين ومعلقين رياضيين وُأدباء 
فــي ذاكــرة النخبوييــن مــن ُكتــاب 
وصحافيين ومعلقين رياضيين وُأدباء 
فــي ذاكــرة النخبوييــن مــن ُكتــاب 

وشعراء ومثقفين ومبدعين.
في غمرة االحتفاالت الواسعة، ينسى 
المرء نفســه، لكن حفيظ دراجي لم 
ينس فلسطين، ولن ينسى أن وطننا 
الســليب يعانــي مــن اســوأ احتالل 
عرفته البشرية جمعاء، وهذا الموقف 
العروبي األصيل، الذي رسخه وجسده، 
حفيظ دراجي، يســتحق عليه، ليس 
فقــط التقديــر واالحتــرام والتبجيل 
واالعجاب، بل يستحق عليه التكريم، 
وحبــذا لو يتم في فلســطين، وتحت 
أضواء اإلعالم كي ُنعمم هذا الموقف 
وحبــذا لو يتم في فلســطين، وتحت 
أضواء اإلعالم كي ُنعمم هذا الموقف 
وحبــذا لو يتم في فلســطين، وتحت 

الحافل بالدالالت والمعاني على سائر 
المبدعين والرجال النخبويين العرب.

ان التفاتــة حفيــظ دراجــي تخــدم 
فلســطين وقضيتها، ألنها تصب في 
قنــوات تذكيــر ابناء الوطــن العربي 
من أن فلســطين تحتــاج الى الدعم 
والمســاندة والمــؤآزرة، مــن اجل ان 
تتخلــص من ظلم وعســف وجبروت 

االحتالل وطغيانه.
اهــدى  دراجــي  حفيــظ  كان  واذا 
انتصــار الجزائــر لفلســطين، فــان 
ابناء فلســطين، الُغــر والميامين، لم 
يتركوا المناسبة تمر مرور الكرام بل 
ســارعوا الى االحتفال بتأهل منتخب 
الخضر بحفاوة وحرارة وكأنه منتخب 
فلســطين، ومن ابرز مظاهر احتفال 
الفلســطينيين ان علــم الجزائر كان 
سيد المشهد، خصوصًا فوق مدرجات 
الفلســطينيين ان علــم الجزائر كان 
سيد المشهد، خصوصًا فوق مدرجات 
الفلســطينيين ان علــم الجزائر كان 

مالعب الكرة.

newsaqa@hotmail.com
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نحث الخطى

محمود السقا

الصحافي والمعلق األردني عثمان القريني لـ“الرياضية”:الصحافي والمعلق األردني عثمان القريني لـ“الرياضية”:

األخطاء ضيعت الحلم.. 

نبدأ من حيث أنهى المنتخب األردني آخر 
مبارياته أمام منتخب أوروغواي في الملحق 

نبدأ من حيث أنهى المنتخب األردني آخر 
مبارياته أمام منتخب أوروغواي في الملحق 

نبدأ من حيث أنهى المنتخب األردني آخر 

المؤهل لكأس العالم، ما الذي اختلف عن 
مبارياته أمام منتخب أوروغواي في الملحق 

المؤهل لكأس العالم، ما الذي اختلف عن 
مبارياته أمام منتخب أوروغواي في الملحق 

مباراة عمان؟
االختالف أننا لعبنا بالطريقة الصحيحة -طريقة الدفاع 
المحكم- الذي يبدأ من نصف ملعبنا عند فقدان الكرة 
مــع فرض الزيادة العددية المطلوبة وتضييق الخناق 
علــى نقاط قوة منتخــب االورغــواي، واالعتماد على 
الهجمــات المرتدة الســريعة وبأقل عــدد ممكن من 
التمريرات، وهذا األسلوب هو األنسب لكرتنا األردنية 
فــي ظل فارق اإلمكانات البدنيــة والفنية والتكتيكية 
ما بيننا وبين نجوم منتخب االوروغواي، في حين أننا 
لعبنا بأسلوب غير صحيح في مباراة الذهاب في عمان 
فليــس من المعقول أن نلعب بنمــط مفتوح ونهاجم 
بالعبين اثنين مع إسناد دائم ومستمر من العبي خط 
الوسط والظهيرين أمام منتخب صاحب قوة هجومية 
ضاربة كأننا نلعب أمام جزر المالديف، فكانت األخطاء 
القاتلة في تعدد الفراغات في مواقعنا اإلســتراتيجية 
فكلفتنا خسارة موجعة كان باإلمكان تالفيها لو لعبنا 
بمــا تعودنا من خالل دفاع عال وهجوم مرتد ســريع 
وبــه فزنا على العــراق في بداية المشــوار في ابريل 

وبعدها على إستراليا واليابان.
ماذا ينقص الكرة األردنية للوصول إلى 

العالمية بعد تألقها عربيا وآسيويا في 
ماذا ينقص الكرة األردنية للوصول إلى 

العالمية بعد تألقها عربيا وآسيويا في 
ماذا ينقص الكرة األردنية للوصول إلى 

السنوات األخيرة ؟
العالمية بعد تألقها عربيا وآسيويا في 

السنوات األخيرة ؟
العالمية بعد تألقها عربيا وآسيويا في 

اآلن جــاء الدور علــى مزيد من االهتمــام بالبطوالت 
المحليــة ألنهــا األســاس في فــرز العبيــن مميزين 
قادريــن على تمثيل المنتخب إضافة إلى بناء مالعب 
عالية الجودة وإعطاء المدرب الوطني األردني فرصته 
للعمل مع المنتخب الوطني األول وبرمجة تحضيرات 
المنتخب حتــى يلعب مع مــدارس عالمية ومنتخبات 

كبيــرة لمزيــد مــن الفائدة، ورفــع المســتوى وخلق 
المنافسة بين الالعبين من أجل تمثيل المنتخب.

عن غياب عرب آسيا عن آخر بطولتين لكأس 
العالم.. هل وجود منتخب أستراليا ضمن  

القارة اآلسيوية جاء على حساب المنتخبات 
العربية؟ 

أظــن أن وجود أســتراليا صب لمصلحة آســيا فوجود 
المنتخبات القوية حتما يؤدي إلى رفع المستوى، لكن 
ما حدث في اآلونة األخيرة بالنسبة للمنتخبات العربية 
هو أن مستواها قد تراجع كثيرا جراء االهتمام بنتائج 
البطوالت المحلية على حســاب المنتخب، إضافة إلى 
عــدم االهتمام الكافــي بالفئات العمريــة خاصة فئة 
الشــباب على عكس اليابــان وكوريــا الجنوبية التي 
توليها اهتماما خاصا وكافيــا من أجل رفد منتخباتها 

الوطنية باستمرار.
ما رأيك بالكرة الفلسطينية مع انتظام بطولة 

الدوري في محافظات غزة والضفة ووجود 
دوري محترفين؟

كل بدايــة صعبــة بالتأكيــد.. لكــن أقــول إن وجــود 
دوري محترفين؟

كل بدايــة صعبــة بالتأكيــد.. لكــن أقــول إن وجــود 
دوري محترفين؟

المنافسة الكبيرة بين أندية تمثل المدن الفلسطينية 
بمعنــى وجود أكثر من ناد فــي كل مدينة يوحي بأن 
البناء صحيح، فهذا النوع من المنافســة يولد حضورا 
جماهيريــا كبيرا ومع مرور الوقت ســتجد أن جماهير 
المــدن والقرى والبلــدات والمناطق ســيجعل الدوري 
سخونة، وفي النتيجة نشر اللعبة في كل بيت مع أكثر سخونة، وفي النتيجة نشر اللعبة في كل بيت مع أكثر سخونة، وفي النتيجة نشر اللعبة في كل بيت مع 
زيادة االنتماء لهذا النــادي أو ذاك على ضوء القرية أو 
المدينة، كما يحدث في الدوريات األوروبية في انجلترا 
على ســبيل المثال ما بين مدن ليفربول ومانشســتر 

ولندن.

ما هي الطريق المثلى لخلق واقع كروي 
فلسطيني أقوى على صعيد البطوالت المحلية  

ما هي الطريق المثلى لخلق واقع كروي 
فلسطيني أقوى على صعيد البطوالت المحلية  

ما هي الطريق المثلى لخلق واقع كروي 

والمنتخبات الوطنية؟
انتظــام البطــوالت المحليــة وفــق أنظمــة وتعليمات 
متطــورة مع وجود الئحة مالية بنســق عــال للفائزين 
باأللقاب.. كذلك االهتمام أكثر بمراكز الواعدين، وفتح 
المجــال إلقامة أكاديميــات كرة القدم وعقــد الدورات 
التدريبيــة لصقل الكوادر التدريبية، وفتح المجال أمام 
الالعــب الفلســطيني لالحتــراف الداخلــي والخارجي، 
وترتيــب يوميــن علــى أقل تقديــر أســبوعيا لتجميع 
المنتخب الوطني وبرمجة مباريات ذات مستويات عالية 

له، وفي النهاية المزيد من الصبر.
ماذا ينقص اإلعالم الفلسطيني ليقدم 

الرياضة الفلسطينية بما يكسبه تعاطف 
العالم اتجاهه في ظل الممارسات 
اإلسرائيلية البشعة بحق الرياضة 

والرياضيين؟
فــي الوضع الحالــي أرى أن اإلعالم الفلســطيني أعلى 
مســتوى من الرياضة الفلسطينية داخليا وخارجيا على 
مســتوى المقروء أو المسموع،  وحتى يكون هناك عمق 
أكثر في تنــاول القضايا الرياضية داخليــا وخارجيا أرى 
أنه مــن الواجب رفع ســقف الحرية من أجــل مزيد من 
عملية اإلصالح والبناء السليم ، وأتمنى أن يأخذ اإلعالم 
الرياضي الفلســطيني وضعه الطبيعي لخدمة تطلعات 
الشــباب في فلســطين، وأن يكون هناك مشروع قوي 
جدا إليجاد قناة رياضية فلســطينية متخصصة تعطي 
الرياضة الفلســطينية حقها وتســاهم مساهمة كبيرة 
في بث الحماس بين الشباب والعائالت الكريمة ما يعني 
مزيدا من التشجيع ودفع األبناء لممارسة ألوان الرياضة 

وصنع األبطال مستقبال.

الرياضية- حاوره فهد محمد الرياضية- حاوره فهد محمد 

والنشامى بحاجة االحتكاك
األخطاء ضيعت الحلم.. 

والنشامى بحاجة االحتكاك
األخطاء ضيعت الحلم.. 

والنشامى بحاجة االحتكاك
ارتبط اســمه بالبطــوالت المحلية األردنيــة، والدورات 
العربيــة التي أقيمــت على أرض المملكة الهاشــمية ، 
وفي المناسبات واألحداث العالمية كالدورات األولمبية 
ومســابقات كأس العالم ، يتصف بالواقعية والهدوء 
في التحليــل  والتعليق الرياضي، وموســوعة ثقافية 

اكتســبها على مدى 35 عامًا في مجال اإلعالم الرياضي، 
ولديه الكثير من المؤلفات والكتب الرياضية، أحد أبناء 
نادي مخيم الوحــدات األردني كالعب ومدرب .. المذيع 
والمعلق والمنتج في الجزيرة الرياضية عثمان القريني 

ضيف “الرياضية” والذي أتحفنا بحوار شيق .

تراجع مستوى المنتخبات العربية الهتمامها بالبطوالت المحلية

بناء الرياضة الفلسطينية صحيح ويجب االهتمام بمراكز الواعدين

مــا إن اطلــق حكــم لقــاء الجزائــر 
و”بوركينــا فاســو” صافــرة النهايــة 
ُمعلنًا عن فوز منتخب “الُخضر” ايذانًا 
بالتأهــل لنهائيــات كأس العالم في 
البرازيــل العــام 2014 حتى ســارع 
حفيــظ  والقديــر،  المفــوه  الُمعلــق 
دراجي، الى اهــداء االنتصار واالنجاز 

الرفيع للشعب الفلسطيني.
يــا لها من لفتــة رائعة، ومــن هدية 
تســتحق  اشــارة  ومــن  نفيســة، 
التعظيــم، خصوصــًا انها جــاءت في 
غمــرة االحتفــاالت الصاخبــة بتأهل 
الجزائــر لمونديــال 2014، وفي ظل 
متابعة عربية وربما عالمية لتفاصيل 
لقاء مصيــري، يندرج في اطار لقاءي 
الحســم المؤهليــن الــى المونديال 

الكوني.
تحية تقديــر وعرفان للزميل المبدع 
حفيظ دراجي على مبادرته األصيلة، 
التي تنم عن حبه وعشــقه وشــغفه 
بفلسطين، مثلما تعزز لفتته الكريمة 
فــي األذهان ان فلســطين وقضيتها 
العادلة حاضــرة في الذاكرة الجمعية 
الخصــوص  وجــه  وعلــى  العربيــة، 
فــي ذاكــرة النخبوييــن مــن ُكتــاب 
وصحافيين ومعلقين رياضيين وُأدباء 
فــي ذاكــرة النخبوييــن مــن ُكتــاب 
وصحافيين ومعلقين رياضيين وُأدباء 
فــي ذاكــرة النخبوييــن مــن ُكتــاب 

وشعراء ومثقفين ومبدعين.
في غمرة االحتفاالت الواسعة، ينسى 
المرء نفســه، لكن حفيظ دراجي لم 
ينس فلسطين، ولن ينسى أن وطننا 
الســليب يعانــي مــن اســوأ احتالل 
عرفته البشرية جمعاء، وهذا الموقف 
العروبي األصيل، الذي رسخه وجسده، 
حفيظ دراجي، يســتحق عليه، ليس 
فقــط التقديــر واالحتــرام والتبجيل 
واالعجاب، بل يستحق عليه التكريم، 
وحبــذا لو يتم في فلســطين، وتحت 
أضواء اإلعالم كي ُنعمم هذا الموقف 
وحبــذا لو يتم في فلســطين، وتحت 
أضواء اإلعالم كي ُنعمم هذا الموقف 
وحبــذا لو يتم في فلســطين، وتحت 

الحافل بالدالالت والمعاني على سائر 
المبدعين والرجال النخبويين العرب.

ان التفاتــة حفيــظ دراجــي تخــدم 
فلســطين وقضيتها، ألنها تصب في 
قنــوات تذكيــر ابناء الوطــن العربي 
من أن فلســطين تحتــاج الى الدعم 
والمســاندة والمــؤآزرة، مــن اجل ان 
تتخلــص من ظلم وعســف وجبروت 

االحتالل وطغيانه.
اهــدى  دراجــي  حفيــظ  كان  واذا 
انتصــار الجزائــر لفلســطين، فــان 
ابناء فلســطين، الُغــر والميامين، لم 
يتركوا المناسبة تمر مرور الكرام بل 
ســارعوا الى االحتفال بتأهل منتخب 
الخضر بحفاوة وحرارة وكأنه منتخب 
فلســطين، ومن ابرز مظاهر احتفال 
الفلســطينيين ان علــم الجزائر كان 
سيد المشهد، خصوصًا فوق مدرجات 
الفلســطينيين ان علــم الجزائر كان 
سيد المشهد، خصوصًا فوق مدرجات 
الفلســطينيين ان علــم الجزائر كان 

مالعب الكرة.

newsaqa@hotmail.com
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لم تأت رياح مرحلة ذهاب دوري جوال الممتاز بما تشتهي سفن 

الزعيم “شباب رفح“ الذي ُيمني النفس بتزيين خزائن القلعة الزرقاء 

الزعيم “شباب رفح“ الذي ُيمني النفس بتزيين خزائن القلعة الزرقاء بلقب ثان، إذ اصطدم بعنفوان منافسة شرسة وظروف قاهرة ألقت 

الزعيم “شباب رفح“ الذي ُيمني النفس بتزيين خزائن القلعة الزرقاء بلقب ثان، إذ اصطدم بعنفوان منافسة شرسة وظروف قاهرة ألقت 

بلقب ثان، إذ اصطدم بعنفوان منافسة شرسة وظروف قاهرة ألقت بظاللها على أداء ونتائج الفريق.

بلقب ثان، إذ اصطدم بعنفوان منافسة شرسة وظروف قاهرة ألقت بظاللها على أداء ونتائج الفريق.

الكتيبة الزرقاء لم تقدم المطلوب خالل “11“ جولة واكتفت بـ“ 3 “ 

انتصارات وتعادلت في “7 “ وخسرت مرة وحيدة، كما هزت شباك 

المنافسين “ 11 “ مرة “ وتلقت “ 9 “ لتختتم مشوارها في المركز 

السادس برصيد 16 نقطة ، وهي مكانة ال تليق بحامل اللقب.

السادس برصيد 16 نقطة ، وهي مكانة ال تليق بحامل اللقب.كُثر الحديث عن سوء التوفيق وعدم التركيز وجدوى الخطط الفنية 

السادس برصيد 16 نقطة ، وهي مكانة ال تليق بحامل اللقب.كُثر الحديث عن سوء التوفيق وعدم التركيز وجدوى الخطط الفنية 

ومجهود الالعبين، ولكن ذلك لم يجد آذانا صاغية من الجماهير التي 

ومجهود الالعبين، ولكن ذلك لم يجد آذانا صاغية من الجماهير التي تعترف بأبجديات الفوز فقط! 

ومجهود الالعبين، ولكن ذلك لم يجد آذانا صاغية من الجماهير التي تعترف بأبجديات الفوز فقط! 

الرياضية ��كتب سلطان عدوان:

الحولي ُيفند أسباب التراجع ويكشف عن الجديد 

العقم الهجومي يثير قلق الجماهير.. وهنا الحل 

���������������������
أسلحة اإلياب�أسلحة اإلياب�أسلحة اإلياب��الهيبة إلى الكتيبة الزرقاء؟ هل تعيد 

فريد عثمان.. التغيير مطلوب !
فريــد عثمــان أبرز العبــي الســبعينيات 
والثمانينيــات وأحــد كوادر النــادي أجمل 
أســباب تراجع مســتوى الفريــق في عدم 
جــدوى طريقة اللعــب “ 3-5-2 “ ووصفها 
بأنهــا دفاعيــة وغير مناســبة فضال على 
هبــوط مســتوى بعــض العناصــر وعدم 

االستفادة من العبي التعزيز والبدالء.
وقال إن اعتماد الجهاز الفني على أســماء 
معينــة وغياب صانع ألعاب أثــرا على أداء 
الفريــق، مؤكــدا أن التغلب على مشــكلة 
العقــم الهجومــي يتطلب تغييــر الخطة 
الفنية وتوظيف المهاجمين بشكل أفضل.

وأشــار إلى أن الفريق رغــم هذه الظروف 
قــادر على العــودة إلــى أجواء المنافســة 
متســلحًا بجهــازه الفنــي وخبــرة العبيه 
وإصرارهــم على اســتعادة الهيبــة، لكنه 
أكد أن ذلك مشــروط بإعداد نفســي قبل 

الدخول في مرحلة اإلياب.

أبو النجا.. لكل جواد كبوة 
إســماعيل أبــو النجــا المشــرف الرياضي 
فــي النادي أبدى ثقته بعــودة الفريق إلى 

الطريــق الصحيح، وأشــار إلــى أن تجديد 
الثقة بالجهــاز الفني ســببه الحفاظ على 
االســتقرار واإليمان بقدرات الكابتن جمال 
الحولــي الــذي يحظــى بمســاندة إدارية 

كبيرة.
واعتــرف بتراجع مســتوى الفريــق نتيجة 
بعض الظروف التي أثرت على مســيرته، 
واصفا ذلك بالكبوة وانعــدام الوزن، لكنه 
أكــد أن الوضع ليــس كارثيا كمــا يصوره 
البعض وأن الكتيبة الزرقاء ستتجاوز األزمة 

وتخرج منها أكثر قوة.
وأفــاد بــأن إدارة النــادي لــم تقصــر في 
الالعبيــن، كاشــفا عــن مكافــآت إضافية 
مشــروطة باســتعادة الهيبــة والقفــز إلى 
مراكــز المقدمة والمنافســة علــى اللقب، 
داعيا الجميع للتكاثف ومؤازرة الفريق في 

كل الظروف.
وأشار إلى أن البحث عن العبي تعزيز أكفاء 
خــالل االنتقاالت الشــتوية مــن الدرجات 
الدنيــا أمــر وارد، وأن الدفــع بالناشــئين 
وتجهيــز البدالء مــن أهم األســلحة التي 

يعول عليها الفريق في مرحلة اإلياب.

أبو جزر يعترف.. ولكن !
إيهاب أبــو جزر قائد الفريق حمل نفســه 
وزمالءه مسؤولية النتائج المخيبة لآلمال، 
وأكــد أن الالعبيــن لم يقدمــوا العروض 
المأمولــة التي تحصد النقــاط، لكنه وعد 
بــأن يســتعيد الفريــق عافيتــه ويصحح 
مساره ويطوي مرحلة الذهاب التي ال تعبر 

عن المستوى الحقيقي للزعيم.
وأردف: هناك ظروف سارعت في الوصول 
إلى هــذا المأزق من أبرزها مبــاراة أهلي 
غــزة التي تعــرض فيهــا الفريــق لظلم 
تحكيمي، حسب وصفه، وانتهت بالتعادل 
اإليجابــي، ما أثر على مــردود الفريق في 

المواجهات التالية.
وقــال: “لعبنا ثالثة مواســم متتالية دون 
راحــة، فترة اإلعداد كانــت قصيرة.. رغم 
ذلك بدايتنا كانت جيدة، لكن نقطة التحول 
كما ذكرت كانت مباراة األهلي إضافة إلى 
لعنة اإلصابات التي ألمت ببعض الالعبين 
المؤثريــن، لــذا كان أمر متوقعــًا أن يؤثر 
لعنة اإلصابات التي ألمت ببعض الالعبين 
المؤثريــن، لــذا كان أمر متوقعــًا أن يؤثر 
لعنة اإلصابات التي ألمت ببعض الالعبين 

ذلك على النتائج”. 
وشدد على أن الحديث عن مؤامرة وتخاذل 

ال أساس له من الصحة.

جمال الحولي.. هذا هو الجديد !
الكابتن جمــال الحولي المدير الفني للفريق 
أعرب عــن عدم رضاه عن مســتوى الزعيم 
الــذي تراجع بشــكل ملحــوظ، مرجعا ذلك 
إلى عدة أســباب أبرزها ُقصر فتــرة اإلعداد 
الــذي تراجع بشــكل ملحــوظ، مرجعا ذلك 
إلى عدة أســباب أبرزها ُقصر فتــرة اإلعداد 
الــذي تراجع بشــكل ملحــوظ، مرجعا ذلك 

التــي لــم تلــب الطمــوح وهبوط مســتوى 
بعض الالعبين وســوء التوفيــق الذي الزمه 
في العديد مــن المناســبات وإصابة وغياب 
أبــرز العناصر المؤثرة في مراكز حساســة، 
وعــدم جاهزية البدالء، فضــال عن الضغط 

الجماهيري والتسرع في حصد النقاط.
وأضاف: “اإلصابات عرقلت مسيرتنا والفريق 
البطل ال يجازف بإشراك عناصر غير جاهزة 
وهذه كانت أهم اإلشــكاالت أيضــا، ما دفع 
الجهاز الفني لتغيير مراكز بعض الالعبين”. 
وتابــع: “ نعتــرف بتراجــع المســتوى خاصة 
المهاجمين ولــن نتحجج باألســباب، فعلينا 
إيجاد الحلول وهذا ما نسعى لتحقيقه خالل 
مرحلة اإلياب وسُتجيب فترة اإلعداد الجارية 
عــن كل التســاؤالت التي تدور فــي أذهان 

عشاق القلعة الزرقاء”.

وأفــاد بــأن تغييــر طريقــة اللعــب يتطلب 
مجهــودا بدنيا كبيــرا وســيتحقق ذلك من 
خالل الجرعات التدريبية المكثفة التي بدأت 
منذ أسبوع، ووعد بأن يكون هناك جديد بعد 
تجهيز البدالء واكتمال الصفوف ورفع الحالة 
البدنية وإشــراك البعض فــي مراكز جديدة 

والدفع بالناشئين.
وأبدى ثقته بالعودة إلى مراكز المقدمة، مراهنًا 

والدفع بالناشئين.
وأبدى ثقته بالعودة إلى مراكز المقدمة، مراهنًا 

والدفع بالناشئين.

على اســتعادة قدرات العبيــه الذين يتمتعون 
بخبرة كفيلة بتغيير المسار والرغبة الحقيقية 
في الحفاظ على اللقب والروح المعنوية الكبيرة 

والدعم الجماهيري واإلداري.
واســتبعد نظريــة المؤامــرة والتخــاذل من 
البعض وأشــار إلى أن ذلــك غير وارد نهائيا، 
لكنــه أبــدى انزعاجه مــن هتافــات قلة من 
الجماهير على المستوى الشخصي بعد تعادل 
الفريق أمــام خدمات النصيــرات في الجولة 
األخيرة، لكنه يتفهم ذلك على مستوى عمله 

مديرا فنيا اتعطشهم الدائم للفوز.
وأبرق برسالة طمأن خاللها جماهير الفريق 
بأن جنود الكتيبة الزرقاء سينافســون على 
اللقــب بقوة وســيظهرون بما يعيــد الهيبة 

للزعيم.

جمال الحولي
إسماعيل أبو النجا

فريد عثمان
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بهــدووء

أمجد الضابوس 

الدوري الممتاز

تحــوالت كثيرة شــهدها العــام 2013 في 
الســاحة الكروية العالميــة، تقتضي تحوًال 
تحــوالت كثيرة شــهدها العــام 2013 في 
الســاحة الكروية العالميــة، تقتضي تحوًال 
تحــوالت كثيرة شــهدها العــام 2013 في 

في مسار جائزة الكرة الذهبية التي هيمن 
عليهــا األرجنتينــي ليونيل ميســي أربعة 
مواســم متتاليــة، متفوقــًا على منافســه 
عليهــا األرجنتينــي ليونيل ميســي أربعة 
مواســم متتاليــة، متفوقــًا على منافســه 
عليهــا األرجنتينــي ليونيل ميســي أربعة 

اللدود البرتغالي كرســتيانو رونالدو، ولعل 
أهم هــذه التحــوالت بروز نجــوم آخرين، 
تمكنوا من قيادة فرقهم ومنتخباتهم نحو 
إنجــازات، يعد تحقيقها عامًال أساســيًا في 
تمكنوا من قيادة فرقهم ومنتخباتهم نحو 
إنجــازات، يعد تحقيقها عامًال أساســيًا في 
تمكنوا من قيادة فرقهم ومنتخباتهم نحو 

تحديد مسار الجائزة المرموقة.
لــم يعد مقبــوًال اقتصــار المنافســة على 
ميســي ورونالدو، بدعــوى أن أحدهما قاد 
فريقــه للفــوز بلقب الــدوري اإلســباني، 
فالليجا ليست البطولة الوحيدة في العالم، 
وهنــاك بطــوالت أكثــر قــوة وإثــارة مثل 
الدوري اإلنجليزي، ويحــق ألنصار يونايتد 
أن يــروا نجمهــم الهولنــدي فان بيرســي 

المنافسة على الجائزة.
واألولى من ذلك، أن ميسي ورونالدو فشال 
في قيادة البرشا والريال، إلى نهائي دوري 
األبطال، والعدالة توجب تقديم من تمكن 
من إقصائهما ليكون في مقدمة المرشحين 
للظفر بالجائــزة. لو أن ميســي أو رونالدو 
فاز مع فريقه بثالثيــة تاريخية لكان فوزه 
بالجائزة محســومًا فلمــاذا ال تجري نفس 
فاز مع فريقه بثالثيــة تاريخية لكان فوزه 
بالجائزة محســومًا فلمــاذا ال تجري نفس 
فاز مع فريقه بثالثيــة تاريخية لكان فوزه 

هــذه المقاييس مــع فرانك ريبيــري الذي 
قاد بايرن ميونيخ للتويج بالثالثية وأهمها 

دوري األبطال؟
وإذا كان تفضيل البرغوث والدون، بســبب 
تسجيلهما أهدافًا غزيرة في دوري األبطال، 
فقد فعل السويدي زالتان إبراهيموفيتش 
نفــس الشــيء، بــل وزاد عليــه بالســوبر 
هاتريك في مرمى أندرلخت، وأغلب أهدافه 
غايــة في الروعة وقمة فــي العبقرية، كما 

أنه هّداف الدوري الفرنسي؟
يدهشــك بعــد هــذه التحــوالت، أن يخرج 
البعــض مصــرًا علــى أحقيــة ميســي أو 
يدهشــك بعــد هــذه التحــوالت، أن يخرج 
البعــض مصــرًا علــى أحقيــة ميســي أو 
يدهشــك بعــد هــذه التحــوالت، أن يخرج 

رونالــدو بالفــوز بالكــرة الذهبيــة، وكأن 
البعــض مصــرًا علــى أحقيــة ميســي أو 
رونالــدو بالفــوز بالكــرة الذهبيــة، وكأن 
البعــض مصــرًا علــى أحقيــة ميســي أو 

الجائزة مخصصة ألحدهما وبقية الالعبين 
مجرد كومبارس.. ويدهشــك أكثر، الحملة 
اإلعالمية المنظمــة التي يخوضها اإلعالم 
الملكي من أجل تنصيب الــدون بالجائزة، 
بعــد قيادته البرتغــال للتأهــل لمونديال 
البرازيــل، وكأن إنجــاز التأهــل من خالل 
الملحق يضاهي إنجــاز الثالثية التاريخية، 
أو من قــاد منتخبه للتأهل مــن خالل دور 

المجموعات!
لقد كان “مينــو رايوال” وكيــل أعمال إبرا، 
أكثر واقعية حيــن رأى أن الجائزة أصبحت 
بحاجة للمصداقيــة التي لن تأتي إال بمنح 

الجائزة لالعب مختلف هذا العام. 
كان مقبوًال في الســنوات الماضية الدفاع 

الجائزة لالعب مختلف هذا العام. 
كان مقبوًال في الســنوات الماضية الدفاع 

الجائزة لالعب مختلف هذا العام. 

عن اقتصار المنافســين على ليو وكريس، 
لكن تحوالت هــذا العام، ينبغــي أن تجبر 
المصوتين على التحلي بالمصداقية والنظر 
بواقعية لخارطة بطوالت الموسم، والخروج 
بنجــم جدير بحمل الجائــزة، فاألرجنتيني 
والبرتغالي، ليسا استثناًء، وبطوالت العالم 

والكالسيكو األخير يؤكد ذلك! 

األحق بالكرة 
الذهبية
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نهاية كل فصل دراسي تظهر ُمحصلة المجتهدين 
وينتظر الراســبون فرصة أخــرى ومحاولة ثانية من أجل تحســين 
المســار، هذا النموذج ينطبق تماما على مــا حدث مع فرق الدوري 
في مرحلة الذهاب التي أظهرت نجاح فريقين فقط مع بقاء الفرصة 

للمنافسين من أجل التعويض في مرحلة اإلياب.
“33” نقطــة مــن “11” جولة هي العالمة الكاملــة للنجاح والتفوق 
والتميز في مرحلة الذهاب بنسبة 100%، ولكن ما حدث مع المتصدر 
“إتحاد خان يونس” هو نجاح بنسبة 70% نتيجة (23) نقطة حققها، 

“غزة  ويليه 
الرياضي“ بنســبة نجاح 

ُتقــدر بـــ55%  لحصوله علــى (18) نقطة, 
الرياضي“ بنســبة نجاح 

ُتقــدر بـــ55%  لحصوله علــى (18) نقطة, 
الرياضي“ بنســبة نجاح 

وهما الفريقان الوحيدان اللذان حققا نتيجة النجاح من النسبة 
اإلجمالية.

ولــم تتجــاوز باقي الفرق نســبة 50% مــن معدل النجــاح نتيجة 
حصولها على أقل من(16) نقطة ونصف.

فريقــي  العبــو  حصــل 
الشــجاعية وشــباب رفح على أكثر بطاقات صفر في 

مرحلة الذهــاب من بين الفرق األخرى. ودونت الســجالت (28) 
بطاقــة في رصيد إتحاد الشــجاعية كأكثــر فريق يحصل عليها 
مــن بين الفــرق األخرى، ويليه فــي المركز الثاني  شــباب رفح 
الذي حصل العبوه على (25) بطاقة، ليصنف الفريقان كأكثر من 

تحصل على بطاقات صفر في مرحلة الذهاب .
وأظهرت الســجالت حصول “شــباب رفح “ على أكثر بطاقات حمر 
برصيد “3” لالعبيه إيهاب أبو جزر وراجي عاشــور وحسن موسى، 
في حين حصل فريق “شــباب جباليــا “ على نفس رصيد البطاقات 
لالعبيــه أحمد الزعانين وأحمد عفانة ونــادر النجار,  في حين 
حصلــت كل فــرق الدوري علــى البطاقــات الحمر عدا 

فريقي غزة الرياضي وشباب خان يونس.

حصولها على أقل من(16) نقطة ونصف.“إتحاد خان يونس” هو نجاح بنسبة 70% نتيجة (23) نقطة حققها، 

فريقــي  العبــو  حصــل 
الشــجاعية وشــباب رفح على أكثر بطاقات صفر في 

مرحلة الذهــاب من بين الفرق األخرى. ودونت الســجالت (28) 
بطاقــة في رصيد إتحاد الشــجاعية كأكثــر فريق يحصل عليها 
مــن بين الفــرق األخرى، ويليه فــي المركز الثاني  شــباب رفح 
الذي حصل العبوه على (25) بطاقة، ليصنف الفريقان كأكثر من 

تحصل على بطاقات صفر في مرحلة الذهاب .
وأظهرت الســجالت حصول “شــباب رفح “ على أكثر بطاقات حمر 
برصيد “3” لالعبيه إيهاب أبو جزر وراجي عاشــور وحسن موسى، 
في حين حصل فريق “شــباب جباليــا “ على نفس رصيد البطاقات 
لالعبيــه أحمد الزعانين وأحمد عفانة ونــادر النجار,  في حين 
حصلــت كل فــرق الدوري علــى البطاقــات الحمر عدا 

فريقي غزة الرياضي وشباب خان يونس.
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يعتبر دور الشــرطة الفلســطينية فــي تأمين مباريــات مرحلة 
الذهــاب مــن دوري “جــوال “ للدرجــة الممتــازة صمــام األمان 
للبطولة التي تشهد تنافســًا كبيرًا على لقبها حين يتحول هذا 
الذهــاب مــن دوري “جــوال “ للدرجــة الممتــازة صمــام األمان 
للبطولة التي تشهد تنافســًا كبيرًا على لقبها حين يتحول هذا 
الذهــاب مــن دوري “جــوال “ للدرجــة الممتــازة صمــام األمان 

التنافس الرياضي في بعض المباريات إلي تنافس غير شرعي 
مع خروج عــن النص الرياضي الذي يتمثل فــي تقبل الهزيمة 

والفرح عند الفوز. 
وجود الشــرطة في مالعبنا جزء مهم وعامل أساســي في نجاح 

الدوري وبطوالتنا الرسمية المحلية.الدوري وبطوالتنا الرسمية المحلية.
ودليل ذلك حرص جهاز الشــرطة على تأميــن مباريات مرحلة ودليل ذلك حرص جهاز الشــرطة على تأميــن مباريات مرحلة 

الذهاب التي بلغ عددها (66) مباراة من خالل التعاون المباشر مع 
اتحاد كرة القدم ، وخلق أجواء آمنة قبل وأثناء وبعد المباريات.

ولعل التدخل الحكيم من “ الشــرطة “ في بعض المباريات منع 
كــوارث كبيرة وأحداثا كادت أن تتفاقم وتحول الدوري إلى حالة 

من الشغب والفوضى وتفسد البطولة الكبرى محليا.
مرحلة اإلياب تتطلب مواصلة الشرطة عطاءها وسيطرتها على 
كل من يحاول أن يفسد البطولة، فالجهود بحاجة مضاعفة نظرا 
للمنافسة الكبيرة التي ستشهدها المالعب والدخول في مرحلة 

العد التنازلي للوصول إلى اللقب.

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

األكثر خشونة 



07 األربعاء  23 محرم  1435هـ   27  نوفمبر 2013  

بهــدووء

أمجد الضابوس 

الدوري الممتاز

تحــوالت كثيرة شــهدها العــام 2013 في 
الســاحة الكروية العالميــة، تقتضي تحوًال 
تحــوالت كثيرة شــهدها العــام 2013 في 
الســاحة الكروية العالميــة، تقتضي تحوًال 
تحــوالت كثيرة شــهدها العــام 2013 في 

في مسار جائزة الكرة الذهبية التي هيمن 
عليهــا األرجنتينــي ليونيل ميســي أربعة 
مواســم متتاليــة، متفوقــًا على منافســه 
عليهــا األرجنتينــي ليونيل ميســي أربعة 
مواســم متتاليــة، متفوقــًا على منافســه 
عليهــا األرجنتينــي ليونيل ميســي أربعة 

اللدود البرتغالي كرســتيانو رونالدو، ولعل 
أهم هــذه التحــوالت بروز نجــوم آخرين، 
تمكنوا من قيادة فرقهم ومنتخباتهم نحو 
إنجــازات، يعد تحقيقها عامًال أساســيًا في 
تمكنوا من قيادة فرقهم ومنتخباتهم نحو 
إنجــازات، يعد تحقيقها عامًال أساســيًا في 
تمكنوا من قيادة فرقهم ومنتخباتهم نحو 

تحديد مسار الجائزة المرموقة.
لــم يعد مقبــوًال اقتصــار المنافســة على 
ميســي ورونالدو، بدعــوى أن أحدهما قاد 
فريقــه للفــوز بلقب الــدوري اإلســباني، 
فالليجا ليست البطولة الوحيدة في العالم، 
وهنــاك بطــوالت أكثــر قــوة وإثــارة مثل 
الدوري اإلنجليزي، ويحــق ألنصار يونايتد 
أن يــروا نجمهــم الهولنــدي فان بيرســي 

المنافسة على الجائزة.
واألولى من ذلك، أن ميسي ورونالدو فشال 
في قيادة البرشا والريال، إلى نهائي دوري 
األبطال، والعدالة توجب تقديم من تمكن 
من إقصائهما ليكون في مقدمة المرشحين 
للظفر بالجائــزة. لو أن ميســي أو رونالدو 
فاز مع فريقه بثالثيــة تاريخية لكان فوزه 
بالجائزة محســومًا فلمــاذا ال تجري نفس 
فاز مع فريقه بثالثيــة تاريخية لكان فوزه 
بالجائزة محســومًا فلمــاذا ال تجري نفس 
فاز مع فريقه بثالثيــة تاريخية لكان فوزه 

هــذه المقاييس مــع فرانك ريبيــري الذي 
قاد بايرن ميونيخ للتويج بالثالثية وأهمها 

دوري األبطال؟
وإذا كان تفضيل البرغوث والدون، بســبب 
تسجيلهما أهدافًا غزيرة في دوري األبطال، 
فقد فعل السويدي زالتان إبراهيموفيتش 
نفــس الشــيء، بــل وزاد عليــه بالســوبر 
هاتريك في مرمى أندرلخت، وأغلب أهدافه 
غايــة في الروعة وقمة فــي العبقرية، كما 

أنه هّداف الدوري الفرنسي؟
يدهشــك بعــد هــذه التحــوالت، أن يخرج 
البعــض مصــرًا علــى أحقيــة ميســي أو 
يدهشــك بعــد هــذه التحــوالت، أن يخرج 
البعــض مصــرًا علــى أحقيــة ميســي أو 
يدهشــك بعــد هــذه التحــوالت، أن يخرج 

رونالــدو بالفــوز بالكــرة الذهبيــة، وكأن 
البعــض مصــرًا علــى أحقيــة ميســي أو 
رونالــدو بالفــوز بالكــرة الذهبيــة، وكأن 
البعــض مصــرًا علــى أحقيــة ميســي أو 

الجائزة مخصصة ألحدهما وبقية الالعبين 
مجرد كومبارس.. ويدهشــك أكثر، الحملة 
اإلعالمية المنظمــة التي يخوضها اإلعالم 
الملكي من أجل تنصيب الــدون بالجائزة، 
بعــد قيادته البرتغــال للتأهــل لمونديال 
البرازيــل، وكأن إنجــاز التأهــل من خالل 
الملحق يضاهي إنجــاز الثالثية التاريخية، 
أو من قــاد منتخبه للتأهل مــن خالل دور 

المجموعات!
لقد كان “مينــو رايوال” وكيــل أعمال إبرا، 
أكثر واقعية حيــن رأى أن الجائزة أصبحت 
بحاجة للمصداقيــة التي لن تأتي إال بمنح 

الجائزة لالعب مختلف هذا العام. 
كان مقبوًال في الســنوات الماضية الدفاع 

الجائزة لالعب مختلف هذا العام. 
كان مقبوًال في الســنوات الماضية الدفاع 

الجائزة لالعب مختلف هذا العام. 

عن اقتصار المنافســين على ليو وكريس، 
لكن تحوالت هــذا العام، ينبغــي أن تجبر 
المصوتين على التحلي بالمصداقية والنظر 
بواقعية لخارطة بطوالت الموسم، والخروج 
بنجــم جدير بحمل الجائــزة، فاألرجنتيني 
والبرتغالي، ليسا استثناًء، وبطوالت العالم 

والكالسيكو األخير يؤكد ذلك! 

األحق بالكرة 
الذهبية
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نهاية كل فصل دراسي تظهر ُمحصلة المجتهدين 
وينتظر الراســبون فرصة أخــرى ومحاولة ثانية من أجل تحســين 
المســار، هذا النموذج ينطبق تماما على مــا حدث مع فرق الدوري 
في مرحلة الذهاب التي أظهرت نجاح فريقين فقط مع بقاء الفرصة 

للمنافسين من أجل التعويض في مرحلة اإلياب.
“33” نقطــة مــن “11” جولة هي العالمة الكاملــة للنجاح والتفوق 
والتميز في مرحلة الذهاب بنسبة 100%، ولكن ما حدث مع المتصدر 
“إتحاد خان يونس” هو نجاح بنسبة 70% نتيجة (23) نقطة حققها، 

“غزة  ويليه 
الرياضي“ بنســبة نجاح 

ُتقــدر بـــ55%  لحصوله علــى (18) نقطة, 
الرياضي“ بنســبة نجاح 

ُتقــدر بـــ55%  لحصوله علــى (18) نقطة, 
الرياضي“ بنســبة نجاح 

وهما الفريقان الوحيدان اللذان حققا نتيجة النجاح من النسبة 
اإلجمالية.

ولــم تتجــاوز باقي الفرق نســبة 50% مــن معدل النجــاح نتيجة 
حصولها على أقل من(16) نقطة ونصف.

فريقــي  العبــو  حصــل 
الشــجاعية وشــباب رفح على أكثر بطاقات صفر في 

مرحلة الذهــاب من بين الفرق األخرى. ودونت الســجالت (28) 
بطاقــة في رصيد إتحاد الشــجاعية كأكثــر فريق يحصل عليها 
مــن بين الفــرق األخرى، ويليه فــي المركز الثاني  شــباب رفح 
الذي حصل العبوه على (25) بطاقة، ليصنف الفريقان كأكثر من 

تحصل على بطاقات صفر في مرحلة الذهاب .
وأظهرت الســجالت حصول “شــباب رفح “ على أكثر بطاقات حمر 
برصيد “3” لالعبيه إيهاب أبو جزر وراجي عاشــور وحسن موسى، 
في حين حصل فريق “شــباب جباليــا “ على نفس رصيد البطاقات 
لالعبيــه أحمد الزعانين وأحمد عفانة ونــادر النجار,  في حين 
حصلــت كل فــرق الدوري علــى البطاقــات الحمر عدا 

فريقي غزة الرياضي وشباب خان يونس.

حصولها على أقل من(16) نقطة ونصف.“إتحاد خان يونس” هو نجاح بنسبة 70% نتيجة (23) نقطة حققها، 

فريقــي  العبــو  حصــل 
الشــجاعية وشــباب رفح على أكثر بطاقات صفر في 

مرحلة الذهــاب من بين الفرق األخرى. ودونت الســجالت (28) 
بطاقــة في رصيد إتحاد الشــجاعية كأكثــر فريق يحصل عليها 
مــن بين الفــرق األخرى، ويليه فــي المركز الثاني  شــباب رفح 
الذي حصل العبوه على (25) بطاقة، ليصنف الفريقان كأكثر من 

تحصل على بطاقات صفر في مرحلة الذهاب .
وأظهرت الســجالت حصول “شــباب رفح “ على أكثر بطاقات حمر 
برصيد “3” لالعبيه إيهاب أبو جزر وراجي عاشــور وحسن موسى، 
في حين حصل فريق “شــباب جباليــا “ على نفس رصيد البطاقات 
لالعبيــه أحمد الزعانين وأحمد عفانة ونــادر النجار,  في حين 
حصلــت كل فــرق الدوري علــى البطاقــات الحمر عدا 

فريقي غزة الرياضي وشباب خان يونس.
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يعتبر دور الشــرطة الفلســطينية فــي تأمين مباريــات مرحلة 
الذهــاب مــن دوري “جــوال “ للدرجــة الممتــازة صمــام األمان 
للبطولة التي تشهد تنافســًا كبيرًا على لقبها حين يتحول هذا 
الذهــاب مــن دوري “جــوال “ للدرجــة الممتــازة صمــام األمان 
للبطولة التي تشهد تنافســًا كبيرًا على لقبها حين يتحول هذا 
الذهــاب مــن دوري “جــوال “ للدرجــة الممتــازة صمــام األمان 

التنافس الرياضي في بعض المباريات إلي تنافس غير شرعي 
مع خروج عــن النص الرياضي الذي يتمثل فــي تقبل الهزيمة 

والفرح عند الفوز. 
وجود الشــرطة في مالعبنا جزء مهم وعامل أساســي في نجاح 

الدوري وبطوالتنا الرسمية المحلية.الدوري وبطوالتنا الرسمية المحلية.
ودليل ذلك حرص جهاز الشــرطة على تأميــن مباريات مرحلة ودليل ذلك حرص جهاز الشــرطة على تأميــن مباريات مرحلة 

الذهاب التي بلغ عددها (66) مباراة من خالل التعاون المباشر مع 
اتحاد كرة القدم ، وخلق أجواء آمنة قبل وأثناء وبعد المباريات.

ولعل التدخل الحكيم من “ الشــرطة “ في بعض المباريات منع 
كــوارث كبيرة وأحداثا كادت أن تتفاقم وتحول الدوري إلى حالة 

من الشغب والفوضى وتفسد البطولة الكبرى محليا.
مرحلة اإلياب تتطلب مواصلة الشرطة عطاءها وسيطرتها على 
كل من يحاول أن يفسد البطولة، فالجهود بحاجة مضاعفة نظرا 
للمنافسة الكبيرة التي ستشهدها المالعب والدخول في مرحلة 

العد التنازلي للوصول إلى اللقب.
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األكثر خشونة 
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الرياضية- تحقيق محمد 
سليمان:

 أصبحت إصابات الركبة وأربطتها 

خطرا يهدد ويالحق العبي ونجوم كرة 
القدم الغزية خالل المواسم األربعة 
األخيرة فباتوا ضحية لها.  وتشتكي 

معظم األندية قبل الالعبين نظرا 
للخسائر الفادحة منها (المادية 

للعالج والبشرية متمثلة بفقدان 
الالعب وبعده لفترات طويلة عن 

المستطيل األخضر).
�الرياضية��تلقي الضوء على هذه 

اإلصابات وخفاياها وأسبابها وأهم 
تلقي الضوء على هذه 

اإلصابات وخفاياها وأسبابها وأهم 
تلقي الضوء على هذه 

طرق عالجها بعرض آراء األطباء وذوي 
الشأن ونصائح الالعبين المصابين 

حول هذا الخطر المسمى “سرطان 
المالعب�.

التأهيل النفسي والبدني
البداية كانت مع العب غزة الرياضي طارق 
أبو غنيمة الذي تحــدث عن المعاناة التي 
عاشــها بعد اإلصابة التي لحقت به نتيجة 
تغيير االتجاه بحركة مفاجئة ما ســبب له 
قطعــا في الغضــروف، ومن التشــخيص 
للدكتــور المصري المعالج لــه أحمد عبد 
العزيز أوضح أن ضعف العضالت واألربطة 

لدى الالعبين يسبب تراكمات اإلصابة.
ونصــح أبــو غنيمــة الالعبين بضــرورة 
العالج تحت رعايــة متخصصين في علم 
التأهيــل العالجي عبر األجهــزة الحديثة، 
مضيفا أن للجانب النفســي دورا مهما في 
اإلصرار على الشفاء من اإلصابة، "فتحدى 
الظــروف ٧٠ يوما في مرحلة التأهيل في 
مصر، وكان نظام العالج جرعات تدريبية 
صباحية ومســائية ٦ ســاعات، باإلضافة 
للعــالج المائــي وعمــل تقويــة لعضالت 

الجسم كاملة".
العالج المائي

من جانبه أكد العب نادي شباب رفح بسام 
العالج المائي

من جانبه أكد العب نادي شباب رفح بسام 
العالج المائي

قشطه أن التشــخيص الصحيح لإلصابة 
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وطــرق التأهيــل من أهــم وســائل النجاح 
للشفاء منها،  وأشار إلى أنه بعد إصابته التي 
حدثــت في الدوري قبل المنصرم في مباراة 
خدمات رفح قرر الذهاب إلى جمهورية مصر 
للعــالج، وبعد إجــراء العملية تحت إشــراف 
الدكتور المصري أحمد عبد العزيز وإخضاعه 
بعد ٣ أســابيع  لبرنامج تأهيلي تحت رعاية 
طبيب متخصص مدة شــهرين اشتمال على 
تدريــب ٣ ســاعات يوميــا، والتركيــز على 
تقوية األربطــة والعضالت، مع الفحص كل 
أسبوعين من الطبيب ومواصلة برنامج آخر 
مع زيادة األوزان، أوضح أن العالج المائي كان 
من أهم أسباب الشــفاء، ولكن جهاز االتزان 
كان لتقوية وشــد عضالت الركبة وأربطتها 

كما كان هناك تدريب على توسيع العضلة.
ال يوجد متخصصين

بدوره تمنى مهاجم الشــجاعية عالء عطية  
وجود أطباء متخصصين في التأهيل البدني 
والعالجي ألن ذلك يساعد على شفاء اإلصابة  

جيدا.
وحــول إصابته بقطــع بالغضروف قــال إنه 
خضــع لعملية منظــار وإصــالح "التهتكات" 
التي أصابت الربــاط الصليبي للركبة، وبعد 
خلــوده للراحــة ٤٥ يومــا لم يجــد التأهيل 
المناسب فاتجه لالتصال بالدكتور المصري 
عبــد العزيز الذي قدم له النصيحة ووضع له 

برنامجا تأهيليا مناسبا لمدة ٤٥ يوما.
 ويحمد عطية اهللا على شــفائه من اإلصابه، 
مؤكــدا أن الســبب األساســي لهــا المالعب 

الصلبة ونتيجة التواء في مفصل الركبة.
المالعب الصلبة

يعتصــر األلم الالعــب إبراهيــم وادي نجم 
الشــجاعية وهــو يتحدث عــن اإلصابة التي 
ألمــت به نتيجة التواء، قائال إن التشــخيص 
لحالتــه كان مختلفا من طبيب إلى آخر حول 
التمزق أو القطع في الرباط الخارجي للركبة، 
وطالبوه بالراحة وعمل تمرينات تقوية دون 
إشــراف طبيب معالج متخصص. وبعد مرور 
٤ شهور عاد للمالعب لحاجة ناديه إليه  ولم 
يمكث طويال حتى عاودته اإلصابة من جديد 

بعدما خاض مع فريقه أقل من مباراتين.
وحــول  ســبب اإلصابه أوضح أنهــا األرضية 

الصلبة في ناديه وتنوع المالعب العشــبية 
غير المســتوية، مناشــدا الجميع مساعدته 

للسفر حتى يتخلص من معاناة اإلصابة.
التأهيل وتدريبات االتزان

من جهته أكد الالعب عبداهللا حسن "سالمة" 
العب نادي شــباب رفح أن لبرنامج التأهيل 
والتوقــف عــن اللعــب وتشــخيص الحالــة 
ومواصلة تدريبات التقوية واألوزان الحديدية 
وتخســيس الوزن دورا مهما جدا في سرعة 

الشفاء.
وتحدث سالمة عن إصابته في مباراة شباب 
خانيونس قبــل عام ونصــف ورحلة عالجه 
تحت إشــراف الدكتور عبد العزيز، وإخضاعه 
لبرنامج عالجي لتقوية العضالت تحت رعاية 
الطبيــب المتخصص بنــادي الزمالك عمرو 
المطراوي مدة أســبوعين شــملت تدريبات 
صباحيــة ومســائية كل جرعــه ٣ ســاعات 
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وتخسيس وزنه ١٥ كيلو خالل ١٠ أيام.
كذلك قال حارس اتحاد الشجاعية إياد دويمة 
إن تفاقم إصابته جاء نتيجة تحمل مسؤوليته 
للفريق الــذي كان بحاجة إليه في ظل عدم 
وجــود البديل، وظهر ذلك خالل تشــخيص 
إصابتــه التي لحقت به في مباراة فريق غزة 

الرياضي الموسم الماضي.
وأضاف دويمه: "التشخيص أظهر أن إصابتي  
تمزق في الغضروف، لذا أخذت الراحة السلبية 
ثــم تدريبات العالج والعــودة وأنا غير كامل 
الشــفاء، ما تسبب في تمزق حاد في الرباط 
الصليبي نتــج خالل تحركي لكــرة عرضية  
فجائية فأحدث صوتا عاليا فلم أستطع إكمال 
المباراة، واآلن انتظر التوجه لجمهورية مصر 

إلجراء الالزم والعودة للمالعب".
وحول أســباب اإلصابات أشــار إلى أنها تعود 

للعب على األرضية الصلبة والترابية. 

السفر للعالج
وأوضــح العــب الجمعيــة اإلســالمية غالب 
حسان أن إصابته حدثت نتيجة التحام بدني 
قــوي في مباراة نادي الشــاطئ،  ومن خالل 
التشــخيص األولي تبين التمزق في الرباط 
االمامي للركبــة، ونصحه الطبيــب بالراحة 

مدة شهرين ثم عمل تمرينات عالجية.
وأضاف انه ســعى للسفر للعالج لكن ظروف 
المعابر لم تســمح  له، مؤكدا أن من أسباب 
اإلصابــات اللعــب علــى المالعــب الصلبــة 
والحــركات غيــر الصحيحــة آمــال أن يجــد 
متخصصيــن لعمــل برنامــج تأهيلي حتى 

يتمكن من العودة للمالعب.
سرعة اللعب 

بعد ذكر معاناة اإلصابة لدى الالعبين،  ال بد 
من عرض حلــول المختصين، فأكد الدكتور 
أسعد المجدالوي عميد كلية التربية الرياضية 
بجامعــه األقصــى لـ"الرياضيــة" أن حداثــة 
األجهزة والتقدم العلمي ومواكبة التطور  لها 
دور مهم في اكتشــاف وتشخيص اإلصابات 
الرياضية، مضيفا أن متطلبات اللعب تعتمد 
اآلن على اللياقــة ثم المهارة وتحركات أكثر 
لالعبيــن ما ينتج عنــه جهد كبيــر، كما إن 
تطــور قوانيــن اللعبة يتيح االحتــكاكات ما 

يزيد التعب على العضالت.
واشــار المجــدالوي إلى أن تغيــر االتجاهات 
وسرعة األداء والحركات الفجائية من مسببات 
اإلصابة، "ومما ال شك فيه أن التدريبات على 
المالعب الصلبة تســاعد على تنوع اإلصابة 
وةتعب وةنهك أربطة العضالت، كما إن قلة 
الخبرة والعلوم الصحية لدى القائمين بمهنة 
التدريب مثــل علم وظائــف األعضاء وعلم 
التشــريح الرياضي وإصابــات المالعب من 

األسباب الجوهرية لإلصابة".
عنصر اإلحماء

بــدوره تحدث الدكتور نــادر حالوة المحاضر 
بقسم التربية الرياضية في جامعة األقصى 
لـ"الرياضية" قائال إنه من أجل االســتمرارية 
في ممارســة النشاط الرياضي في المواسم 
الثالث الماضية  يجب أن يكون لدى الالعبين 
لياقــة بدنية عالية تؤهلهــم لتحمل األعباء 

نتيجة المجهــود البدني، 
هنــاك  يكــون  وأن 
متكامل  غذائي  نظام 
إلعطاء صحــة أفضل 
علــى  تســاعدهم 
أن  مضيفــا  التحمــل، 

اللياقة  زيــادة منســوب 
البدنيــة عامل مهــم جدا، 

عناصــره  كل  "وتطبيــق 
الرشــاقة  الالعبيــن  يكســب 

وتقويــة  المفاصــل  ومرونــة 
العضالت  واألربطة".

ودعــا حــالوة إلى ضــرورة أال يعتمد 
المدربــون علــى اللياقة فــي الملعب 
فقط، بل يجب أخــذ جرعات تدريبية 
علــى األجهــزة واألثقــال الحديديــة 
خفيفة األوزان كي يتقي الالعبون شر 

هذه اإلصابات.
التغير المفاجئ

من جهته شرح البروفسور تشارلز براون 
صاحب الســمعة الكبيرة في العالم في 

الطب الرياضي وخريج جامعة (هارفارد)  
خالل لقاء له مع جريدة الجزيرة السعودية 

عــن "الغول" الــذي يهدد نجــوم لعبة كرة 
القدم وتحديدا إصابة الركبة وأربطتها التي 

غالبا ما تحدث من خالل القفز والثني أو تغيير 
االتجــاه المفاجئ، وهــذه األمور غالبا تســبب 
اإلصابة بأنواعهــا المختلفة كالتمزق باألربطة 
أو قطع فيها، ومن مسبباتها أرضيات المالعب 
ما ينتج عنهــا التواء أو فــرط التمدد للركبة، 
وغالبــا دون احتــكاكات يســمع الالعب صوتا 
ويشعر باأللم  ويســقط على األرض وبعدها 

تتورم الركبة بســبب خروج سائل من الخالياـ 
وأغلب حــركات   الالعبين فجائيــة وهذا يعني 
أن رد فعلهم يشعرون به قبل أن يتعرفوا على 

الحالة.
مــن كل ذلك يتبين أنه من الممكن التقليل من 
حجــم اإلصابات التــي يواجههــا الالعبون في 
المالعــب الغزيــة إذا ما تم األخذ باألســاليب 
العلمية في اللياقة البدنية والتغذية واالبتعاد 

عن المالعب الصلبة.
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وتخسيس وزنه ١٥ كيلو خالل ١٠ أيام.
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وجــود البديل، وظهر ذلك خالل تشــخيص 
إصابتــه التي لحقت به في مباراة فريق غزة 

الرياضي الموسم الماضي.
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المباراة، واآلن انتظر التوجه لجمهورية مصر 

إلجراء الالزم والعودة للمالعب".
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تطــور قوانيــن اللعبة يتيح االحتــكاكات ما 
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ساهمت في 
زيادة التوتر

الرياضية- كتب مصطفى جبر:
ال يختلف اثنان على الدور الكبير 
الذي يلعبه اإلعالم الرياضي في 
إنجاح البطوالت الرسمية خاصة 

خالل مرحلة ذهاب دوري جوال 
رغم المعيقات وقلة اإلمكانات 

التي تواجه العاملين في هذا 
الحقل.. إيجابيات وسلبيات 

وتوصيات نسعى لالستفادة 
منها من أجل مرحلة إياب أكثر 

قوة ومساهمة في تطوير 
وتقدم الرياضة الفلسطينية 

خالل البطوالت المحلية.

األخبار والتقارير الرقمية
الصحفــي عالء شــمالي فــي جريدة 
فلســطين أكد أن اإلعــالم الرياضي 
يشهد فترة تطور كبيرة في التغطية 
اإلعالمية للمباريات إلى حد الوصول 
التغطيــة خصوصًا   لالحترافية فــي 
التغطية المصورة والمتابعة الحثيثة 
باإلضافة  الرياضــي  الجمهــور  مــن 
إلــى ظهــور عنصريــن مهمين على 
المجــال همــا لغــة األخبــار الرقمية 
والصورة الصحفية التي تجذب أنظار 

الجمهور.
اإلعــالم  وســائل  “كثــرة  وأضــاف: 
خصوصا مواقع االنترنت تضعنا أمام 
اســتحقاق مهم جدا هــو التميز في 

الكتابــات وصناعة الحــدث والتقارير 
المميــزة والعمل على مــا وراء الخبر 

ومحاولة التميز باألخبار”.
وعبر شــمالي عن أســفه للصعوبات 
التــي تواجه الصحفييــن الرياضيين 
خاصة المصورين وتتمثل في ضيق 
المســاحات واألماكــن فــي الملعــب 
وعــدم وجــود حرية التنقــل ألماكن 
متعددة من أجل الحصول على صور 

أكثر جمالية.

إمكانات متواضعة وأداء مميز
من جانبه قال مصطفى صيام عضو 
رابطــة الصحفييــن الرياضييــن  إن 
اإلعالم الرياضــي أثبت أنه أحد أهم 
عناصــر المنظومــة الرياضية لما له 
من جهد كبير في تغطية المسابقات 
الرياضية المختلفة والســيما بطولة 
أن  إلــى  مشــيرا  الممتــاز،  الــدوري 
اإلعالم نجــح وتفوق رغم اإلمكانات 
المتواضعة واستطاع أن يرسم لوحة 
إعالميــة مميزة، ويشــهد على ذلك 
التغطية اإلعالميــة المميزة لمرحلة 
الذهاب خالل نقــل األخبار والتقارير 
المتنوعة والشــاملة وعرض الصورة 

الرياضية بشكل راق.
ونــوه صيــام إلــى بعــض الجوانب 
الســلبية التــي ُيعاني منهــا اإلعالم 
األخطــاء  فــي  وتتمثــل  الرياضــي 
التحريريــة واإلمالئيــة خاصــة فــي 

المواقع اإللكترونية.

تفوق على المستوى
األداء  مســتوى  مقارنــة  عــن  أمــا 
بالتغطيــة اإلعالمية، فأشــار معين 
حســونة اإلعالمي فــي وكالة “صفا” 
إلــى أن اإلعــالم تفــوق فعليــا على 

مستوى البطولة.
وأشــار حســونة إلى المعيقــات التي 
تواجــه اإلعالميين خاصة عدم توفر 
فــي  اإلعالمييــن  لجلــوس  أماكــن 
معظم المالعب إن لم تكن جميعها، 
وكذلــك عدم توفــر خدمــة انترنت 
تســمح بنشــر األخبار على المواقع 
اإللكترونية من الملعب, وعدم وجود 
أماكن خاصــة بالتصويــر لكاميرات 
الفضائيــات، ومنع دخــول المالعب 
أحيانًا مــن الموجودين على البوابات 

لعدم معرفتهم بدور اإلعالمي.
ووضع عدة حلول لهذه األزمة أبرزها 
توفيــر أماكــن لجلــوس الصحفيين 
وتزويــد  المالعــب،  جميــع  فــي 
المالعب بخدمــة االنترنت، وتوعية 
القائمين علــى المالعب بأهمية دور 
الصحفييــن، وترتيب بعض األماكن 
لتصبــح صالحــة للتصويــر من أجل 

تقديم مادة إعالمية مميزة.

ندرة اإلبداع
واختلف أحمد ســالمة اإلعالمي في 
جريــدة “ األيــام” مــع زمالئــه حول 
تفوق اإلعالم على المستوى, وأرجع 

ذلك إلــى  تكــرار المــواد المكتوبة 
وســائل  جميــع  فــي  والمنشــورة 

اإلعالم.
المكتوبــة  المــواد  وقال:”معظــم 
والمنشــورة شــبه مكررة في جميع 
وســائل اإلعالم الرياضيــة، لذا غاب 
التجديد في العمل فأصبحت الكثير 
من المواد ضعيفــة إال ما ندر, وهذا 
يدعونــا اإلعالمييــن إلــى أن نقوم 
بعمليــة فلترة وتقييــم ألعمالنا في 
مرحلة الذهاب، وتقويمها في اإلياب 
بشكل موضوعي وصادق يرفع قيمة 

وشأن الرياضة”.
وأضاف: “ال شــك أن نجاح المنظومة 
الرياضية بشكل عام يرتبط ارتباطًا 
وثيقًا بمدى قــدرة اإلعالم الرياضي 
علــى التعاطــي معهــا وتعزيزهــا، 
كونهما مكمالن وال يفترقان، كما إن 
اإلعالم يجب أن يكون صادقًا وحياديًا 
فــي النقــل والنقــد والتحليــل كي 
نضمن وصول هــذه المنظومة إلى 
بر األمــان، ألن أي منظومة رياضية 

ناجحة يقبع خلفها إعالم صادق”.

المصداقية والموضوعية
جربــوع  رجــاء  جهتــه، شــدد  مــن 
الصحفــي فــي موقــع بــال جــول 
علــى ضــرورة تمســك اإلعالميين 
بالمصداقيــة والموضوعيــة والدقة 
فــي التغطيــة اإلعالميــة للــدوري 
الممتاز خاصة, وتسليط الضوء على 

كل مــا يؤثر علــى رياضتنا المحلية 
بالســلب, باإلضافة إلى توفير سبل 
الراحة وتذليل العقبات التي واجهت 

اإلعالميين في مرحلة الذهاب.
وقــال :”التغطية اإلعالميــة للدوري 
ووضعــت  الجميــع  توقعــات  زادت 
مجريات وأحداث الدوري في متناول 
الجميع من خالل تسليط الضوء على 
كل صغيــرة وكبيرة ما جعل اإلعالم 
الرياضــي يقدم تغطيــة مثالية في 

بعض األحيان”.

المنافسة والظهور
ويرى محمــد المصري اإلعالمي في 
قنــاة الكتــاب أن اإلعــالم الرياضي 
لعــب دورا كبيرا فــي تأجيج الصراع 
والمنافســة حتــى أصبــح الالعبون 
يتنافســون فــي المالعب مــن أجل 

الظهور على المنابر اإلعالمية.
وأوضــح المصــري أن بعض األقالم 
اإلعالمية ســاهمت في زيــادة حالة 
التوتــر بين األندية والجماهير لعدم 
تعاملهــا الجيد مع بعــض الخالفات 
على الســاحة الرياضية, مشيرًا إلى 
أن اإلعــالم رغــم بعض الســلبيات 
لكنه تفوق على مســتوى األداء في 
مرحلة الذهاب بسبب تباري المنابر 
اإلعالمية على التغطية لكسب أكبر 

قدر من المتابعة.

هل تفوق “اإلعالم الرياضي” 
على المستوى واألداء؟

حميدان بربخ المدير الفني التحاد خان يونس لـ“الرياضية”:

الرياضية - إسالم سالمة:
أعرب حميدان بربخ المدير الفني لفريق 

الرياضية - إسالم سالمة:
أعرب حميدان بربخ المدير الفني لفريق 

الرياضية - إسالم سالمة:

اتحــاد خــان يونس عــن ســعادته بأداء 
الفريق في بطولة دوري الدرجة الممتازة 
للمحافظات الجنوبية وصدارته مع نهاية 
الدور األول بفارق خمس نقاط عن أقرب 

منافسيه العميد الغزي.
وأكــد بربخ في لقــاء مــع “الرياضية” أن 
فريق الطواحين باستطاعته الحفاظ على 
الصــدارة ألنــه يمتلك مقومــات البطل، 
معتبرًا أن مقومــات أي فريق هي اإلدارة 
والجهاز الفني، والملعــب الخاص لتجرى 
األكفــاء  والالعبــون  التدريبــات،  عليــه 
والمنضبطــون داخــل وخــارج الملعــب، 
والمساندة الجماهيرية، وكل ذلك متوافر 

في منظومة الطواحين.
وأشــار بربــخ إلــى أن العبيــه ملتزمون 
بالتدريبــات في أي وقــٍت كان، وتحت أي 

ظرف، وسبق أن تدربوا في أيام العيد.
واعتــرف بربــخ بفضــل كل من غســان 
البلعاوي ونايف عبد الهادي لما وصل إليه 
من إمكانات تدريبيــة، معتبرًا أن من لم 
البلعاوي ونايف عبد الهادي لما وصل إليه 
من إمكانات تدريبيــة، معتبرًا أن من لم 
البلعاوي ونايف عبد الهادي لما وصل إليه 

يتدرب تحت قيادة البلعاوي وعبد الهادي، 
لم يلعب كرة القدم قط.

االنتماء من المهد إلى اللحد
وحــول ما يقــال عن أن فريــق الطواحين 

االنتماء من المهد إلى اللحد
وحــول ما يقــال عن أن فريــق الطواحين 

االنتماء من المهد إلى اللحد

يفــوز بدعــوات الشــيخ حميــدان بربخ، 
يوضــح ان التوفيق من عند اهللا عز وجل، 
وإننا نحتاج للدعاء في أمور حياتنا، وليس 
علــى صعيد كــرة القدم، فدعواتنــا إدارة 
والعبين وجمهورا، هي سر نجاحاتنا وقوة 

انتمائنا كأسرة واحدة.
وتابع بربــخ قائال ليس لنا مــوارد تدخل 
علــى خزائــن النــادي، مع ذلــك فحقوق 
وبعــض  بالكامــل،  الالعبيــن مدفوعــة 
اإلداريين في النادي قد ســاهموا بأموال 
زواج أنجالهــم كــي يســددوا مســتحقات 
الالعبين، وال ننســى الدعم المعنوي من 
قدامى الفريق الذين لم ينفكوا عن دعم 

الفريق معنويًا.
قدامى الفريق الذين لم ينفكوا عن دعم 

الفريق معنويًا.
قدامى الفريق الذين لم ينفكوا عن دعم 

العكاوي “محسود” 
وأشــاد بربــخ بنجــم الطواحيــن “عيــد 
العكاوي”  قائًال: “ هــو نجم الفريق األول 
وأشــاد بربــخ بنجــم الطواحيــن “عيــد 
العكاوي”  قائًال: “ هــو نجم الفريق األول 
وأشــاد بربــخ بنجــم الطواحيــن “عيــد 

وإن ما يحدث معه ما هو إال حسد فهو العب 
كبير ويســاهم في فوز الفريق بتحركاته 
وتمريراته لزمالئه وصناعة األهداف، وال 
يزعجنــي صيامه التهديفي، فهو ُيشــغل 
المدافعين فــي الفريق المنافس وزمالؤه 

يحرزون األهداف.. المهم هو الفوز.

النص األول حلو
وقــال المدير الفنــي لالتحاد 
إن المشــوار لــم ينتــه بعد، 

فمرحلــة اإليــاب أصعــب من 
الذهــاب، لذلــك فقــد عززنا 
الفريــق بالعبيــن صاعدين 

في عدة مراكز.
وأكد أن البدالء عنده أفضل 
فمــن  األساســيين،  مــن 
تســنح له فرصــة اللعب 

يثبــت نفســه كــي يضمن 
بقاءه أساســيا، مضيفا: “مع 
عودة بعض الغيابات نتطلع 

أن نبقــى على القمــة ونزيد 
الفارق مع المنافسين، ألن جميع 

لقاءاتنا ستكون قوية وكل مباراة 
ستمثل لنا بطولة، وأشكر اهللا أنني 

واجهت فريــق البحرية قبل أن يحدث 
االنسجام بين صفوفه لذلك فقد خرجنا 

بنقاط المباراة”.
واختتــم ضيفنا حديثه مهديا إنجاز الصدارة 
للجهاز الفنــي والالعبين والجماهير وألرواح 

الشهداء ولألسرى وخص بالذكر أبناء محافظة 
خان يونس.

وقــال المدير الفنــي لالتحاد 
إن المشــوار لــم ينتــه بعد، 

فمرحلــة اإليــاب أصعــب من 
الذهــاب، لذلــك فقــد عززنا 
الفريــق بالعبيــن صاعدين 

وأكد أن البدالء عنده أفضل 

يثبــت نفســه كــي يضمن 
بقاءه أساســيا، مضيفا: “مع 
عودة بعض الغيابات نتطلع 

أن نبقــى على القمــة ونزيد 
الفارق مع المنافسين، ألن جميع 

لقاءاتنا ستكون قوية وكل مباراة 
ستمثل لنا بطولة، وأشكر اهللا أنني 

واجهت فريــق البحرية قبل أن يحدث 
االنسجام بين صفوفه لذلك فقد خرجنا 

واختتــم ضيفنا حديثه مهديا إنجاز الصدارة 
للجهاز الفنــي والالعبين والجماهير وألرواح 

الشهداء ولألسرى وخص بالذكر أبناء محافظة 

المشوار لم ينتِه.. ومرحلة اإلياب أصعب المشوار لم ينتِه.. ومرحلة اإلياب أصعب المشوار لم ينتِه.. ومرحلة اإلياب أصعب المشوار لم ينتِه.. ومرحلة اإلياب أصعب 

أخبار
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بعد أسبوعه الثانيبعد أسبوعه الثاني

الرياضي والمغازي 
يتصدران دوري الطاولة

الرياضية- حميد حسب اهللا:
يســير دوري كــرة الطاولــة في 
محافظــات غــزة وفــق الخطــة 
المرســومة لــه بنجــاح، فبعــد 
وصولــه محطتــه الثانيــة التي 
أقيــم خاللهــا 6 لقــاءات مســاء 
وأعلنت عن  المنصرم  الخميس 
الرياضي  صــدارة فريقي غــزة 
ومركــز خدمــات المغــازي قمة 
المسابقة مؤقتًا بفارق األشواط 
ومركــز خدمــات المغــازي قمة 
المسابقة مؤقتًا بفارق األشواط 
ومركــز خدمــات المغــازي قمة 

بعد فوز كليهما بنتيجة 3-صفر، 
أمــا النتائج كاملــة فجاءت على 

النحو التالي:
غزة الرياضي حقق فوزه الثاني 
على نادي الجماعي الرفحي 3- 
صفر فــي اللقاء الذي أقيم على 
طاولة األخير وقاده الحكم كمال 

الغول.
المجمــع اإلســالمي فــاز علــى  
الــذي  اللقــاء  فــي  فلســطين 
جمعهمــا علــى طاولــة المجمع 
بنتيجة 3- 1 ليفقد بذلك شوطا 

الصدارة،  المشــاركة في  حرمه 
وحكم اللقاء محمد صمامة.

مركــز خدمــات المغــازي أضاف 
فوزا ثانيا له على مركز خدمات 
صفــر   -3 بنتيجــة  النصيــرات 
فــي لقــاء جمعهما علــى طاولة 
النصيــرات، وهذا الفــوز وضعه 
منافســًا للعميــد فــي صــدارة 
الــدوري، وحكــم اللقــاء عمــاد 

بدوان.
نــادي الجزيــرة الغــزي عــوض 
خسارته في الجولة األولى بفوِز 
غاِل على خدمــات رفح في لقاء 
أقيم على طاولة الخدمات انتهى 
غاِل على خدمــات رفح في لقاء 
أقيم على طاولة الخدمات انتهى 
غاِل على خدمــات رفح في لقاء 

لمصلحة الجزيــرة بنتيجة 3- 1 
قاده الحكم يحيى أبو العوف.

الجمعية اإلســالمية حــل ضيفًا 
قاده الحكم يحيى أبو العوف.

الجمعية اإلســالمية حــل ضيفًا 
قاده الحكم يحيى أبو العوف.

علــى نادي األقصــى في مخيم 
النصيــرات وفــاز عليــه بنتيجة 
3- صفــر، وحكم اللقاء عيســى 

العروقي.
لقــاء  أقيــم  خانيونــس  وفــي 

والخدمات  الشــباب  الشــقيقين 
علــى طاولــة األخيــر وانتهــى 
لمصلحة الشــباب بنتيجة 3- 1 

وكان حكم اللقاء عمر سلمي.
لقاءات األسبوع الثالث

تقام الساعة الخامسة من مساء 
غد الخميس 28 نوفمبر الجاري 
لقاءات األسبوع الثالث للمسابقة 

على النحو التالي:
المجمع اإلسالمي - خدمات رفح  

الحكم محمد صمامة
فلسطين - جماعي رفح، الحكم 

محمد نوفل
خدمــات النصيــرات -  الجزيرة 

الحكم عماد بدوان
األقصــى   - المغــازي  خدمــات 
عيســى  الحكــم،  الرياضــي 

العروقي
شباب كندا - شباب خان يونس 

الحكم كمال الغول
الجمعيــة اإلســالمية - خدمات 

خان يونس، الحكم عمر سلمي

إداريون قدموا           إداريون قدموا           إداريون قدموا إداريون قدموا         العكاوي “محسود”.. لكن للتهديف سيعود
مدخرات زواج أبنائهم لدفع مستحقات الالعبين        عززنا الفريق عززنا الفريق 

بالعبين صاعدين في عدة مراكز   
مدخرات زواج أبنائهم لدفع مستحقات الالعبين        

ترتيب الفرق في األسبوع الثاني



حميدان بربخ المدير الفني التحاد خان يونس لـ“الرياضية”:

الرياضية - إسالم سالمة:
أعرب حميدان بربخ المدير الفني لفريق 

الرياضية - إسالم سالمة:
أعرب حميدان بربخ المدير الفني لفريق 

الرياضية - إسالم سالمة:

اتحــاد خــان يونس عــن ســعادته بأداء 
الفريق في بطولة دوري الدرجة الممتازة 
للمحافظات الجنوبية وصدارته مع نهاية 
الدور األول بفارق خمس نقاط عن أقرب 

منافسيه العميد الغزي.
وأكــد بربخ في لقــاء مــع “الرياضية” أن 
فريق الطواحين باستطاعته الحفاظ على 
الصــدارة ألنــه يمتلك مقومــات البطل، 
معتبرًا أن مقومــات أي فريق هي اإلدارة 
والجهاز الفني، والملعــب الخاص لتجرى 
األكفــاء  والالعبــون  التدريبــات،  عليــه 
والمنضبطــون داخــل وخــارج الملعــب، 
والمساندة الجماهيرية، وكل ذلك متوافر 

في منظومة الطواحين.
وأشــار بربــخ إلــى أن العبيــه ملتزمون 
بالتدريبــات في أي وقــٍت كان، وتحت أي 

ظرف، وسبق أن تدربوا في أيام العيد.
واعتــرف بربــخ بفضــل كل من غســان 
البلعاوي ونايف عبد الهادي لما وصل إليه 
من إمكانات تدريبيــة، معتبرًا أن من لم 
البلعاوي ونايف عبد الهادي لما وصل إليه 
من إمكانات تدريبيــة، معتبرًا أن من لم 
البلعاوي ونايف عبد الهادي لما وصل إليه 

يتدرب تحت قيادة البلعاوي وعبد الهادي، 
لم يلعب كرة القدم قط.

االنتماء من المهد إلى اللحد
وحــول ما يقــال عن أن فريــق الطواحين 

االنتماء من المهد إلى اللحد
وحــول ما يقــال عن أن فريــق الطواحين 

االنتماء من المهد إلى اللحد

يفــوز بدعــوات الشــيخ حميــدان بربخ، 
يوضــح ان التوفيق من عند اهللا عز وجل، 
وإننا نحتاج للدعاء في أمور حياتنا، وليس 
علــى صعيد كــرة القدم، فدعواتنــا إدارة 
والعبين وجمهورا، هي سر نجاحاتنا وقوة 

انتمائنا كأسرة واحدة.
وتابع بربــخ قائال ليس لنا مــوارد تدخل 
علــى خزائــن النــادي، مع ذلــك فحقوق 
وبعــض  بالكامــل،  الالعبيــن مدفوعــة 
اإلداريين في النادي قد ســاهموا بأموال 
زواج أنجالهــم كــي يســددوا مســتحقات 
الالعبين، وال ننســى الدعم المعنوي من 
قدامى الفريق الذين لم ينفكوا عن دعم 

الفريق معنويًا.
قدامى الفريق الذين لم ينفكوا عن دعم 

الفريق معنويًا.
قدامى الفريق الذين لم ينفكوا عن دعم 

العكاوي “محسود” 
وأشــاد بربــخ بنجــم الطواحيــن “عيــد 
العكاوي”  قائًال: “ هــو نجم الفريق األول 
وأشــاد بربــخ بنجــم الطواحيــن “عيــد 
العكاوي”  قائًال: “ هــو نجم الفريق األول 
وأشــاد بربــخ بنجــم الطواحيــن “عيــد 

وإن ما يحدث معه ما هو إال حسد فهو العب 
كبير ويســاهم في فوز الفريق بتحركاته 
وتمريراته لزمالئه وصناعة األهداف، وال 
يزعجنــي صيامه التهديفي، فهو ُيشــغل 
المدافعين فــي الفريق المنافس وزمالؤه 

يحرزون األهداف.. المهم هو الفوز.

النص األول حلو
وقــال المدير الفنــي لالتحاد 
إن المشــوار لــم ينتــه بعد، 

فمرحلــة اإليــاب أصعــب من 
الذهــاب، لذلــك فقــد عززنا 
الفريــق بالعبيــن صاعدين 

في عدة مراكز.
وأكد أن البدالء عنده أفضل 
فمــن  األساســيين،  مــن 
تســنح له فرصــة اللعب 

يثبــت نفســه كــي يضمن 
بقاءه أساســيا، مضيفا: “مع 
عودة بعض الغيابات نتطلع 

أن نبقــى على القمــة ونزيد 
الفارق مع المنافسين، ألن جميع 

لقاءاتنا ستكون قوية وكل مباراة 
ستمثل لنا بطولة، وأشكر اهللا أنني 

واجهت فريــق البحرية قبل أن يحدث 
االنسجام بين صفوفه لذلك فقد خرجنا 

بنقاط المباراة”.
واختتــم ضيفنا حديثه مهديا إنجاز الصدارة 
للجهاز الفنــي والالعبين والجماهير وألرواح 

الشهداء ولألسرى وخص بالذكر أبناء محافظة 
خان يونس.

وقــال المدير الفنــي لالتحاد 
إن المشــوار لــم ينتــه بعد، 

فمرحلــة اإليــاب أصعــب من 
الذهــاب، لذلــك فقــد عززنا 
الفريــق بالعبيــن صاعدين 

وأكد أن البدالء عنده أفضل 

يثبــت نفســه كــي يضمن 
بقاءه أساســيا، مضيفا: “مع 
عودة بعض الغيابات نتطلع 

أن نبقــى على القمــة ونزيد 
الفارق مع المنافسين، ألن جميع 

لقاءاتنا ستكون قوية وكل مباراة 
ستمثل لنا بطولة، وأشكر اهللا أنني 

واجهت فريــق البحرية قبل أن يحدث 
االنسجام بين صفوفه لذلك فقد خرجنا 

واختتــم ضيفنا حديثه مهديا إنجاز الصدارة 
للجهاز الفنــي والالعبين والجماهير وألرواح 

الشهداء ولألسرى وخص بالذكر أبناء محافظة 

المشوار لم ينتِه.. ومرحلة اإلياب أصعب المشوار لم ينتِه.. ومرحلة اإلياب أصعب المشوار لم ينتِه.. ومرحلة اإلياب أصعب المشوار لم ينتِه.. ومرحلة اإلياب أصعب 
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بعد أسبوعه الثانيبعد أسبوعه الثاني

الرياضي والمغازي 
يتصدران دوري الطاولة

الرياضية- حميد حسب اهللا:
يســير دوري كــرة الطاولــة في 
محافظــات غــزة وفــق الخطــة 
المرســومة لــه بنجــاح، فبعــد 
وصولــه محطتــه الثانيــة التي 
أقيــم خاللهــا 6 لقــاءات مســاء 
وأعلنت عن  المنصرم  الخميس 
الرياضي  صــدارة فريقي غــزة 
ومركــز خدمــات المغــازي قمة 
المسابقة مؤقتًا بفارق األشواط 
ومركــز خدمــات المغــازي قمة 
المسابقة مؤقتًا بفارق األشواط 
ومركــز خدمــات المغــازي قمة 

بعد فوز كليهما بنتيجة 3-صفر، 
أمــا النتائج كاملــة فجاءت على 

النحو التالي:
غزة الرياضي حقق فوزه الثاني 
على نادي الجماعي الرفحي 3- 
صفر فــي اللقاء الذي أقيم على 
طاولة األخير وقاده الحكم كمال 

الغول.
المجمــع اإلســالمي فــاز علــى  
الــذي  اللقــاء  فــي  فلســطين 
جمعهمــا علــى طاولــة المجمع 
بنتيجة 3- 1 ليفقد بذلك شوطا 

الصدارة،  المشــاركة في  حرمه 
وحكم اللقاء محمد صمامة.

مركــز خدمــات المغــازي أضاف 
فوزا ثانيا له على مركز خدمات 
صفــر   -3 بنتيجــة  النصيــرات 
فــي لقــاء جمعهما علــى طاولة 
النصيــرات، وهذا الفــوز وضعه 
منافســًا للعميــد فــي صــدارة 
الــدوري، وحكــم اللقــاء عمــاد 

بدوان.
نــادي الجزيــرة الغــزي عــوض 
خسارته في الجولة األولى بفوِز 
غاِل على خدمــات رفح في لقاء 
أقيم على طاولة الخدمات انتهى 
غاِل على خدمــات رفح في لقاء 
أقيم على طاولة الخدمات انتهى 
غاِل على خدمــات رفح في لقاء 

لمصلحة الجزيــرة بنتيجة 3- 1 
قاده الحكم يحيى أبو العوف.

الجمعية اإلســالمية حــل ضيفًا 
قاده الحكم يحيى أبو العوف.

الجمعية اإلســالمية حــل ضيفًا 
قاده الحكم يحيى أبو العوف.

علــى نادي األقصــى في مخيم 
النصيــرات وفــاز عليــه بنتيجة 
3- صفــر، وحكم اللقاء عيســى 

العروقي.
لقــاء  أقيــم  خانيونــس  وفــي 

والخدمات  الشــباب  الشــقيقين 
علــى طاولــة األخيــر وانتهــى 
لمصلحة الشــباب بنتيجة 3- 1 

وكان حكم اللقاء عمر سلمي.
لقاءات األسبوع الثالث

تقام الساعة الخامسة من مساء 
غد الخميس 28 نوفمبر الجاري 
لقاءات األسبوع الثالث للمسابقة 

على النحو التالي:
المجمع اإلسالمي - خدمات رفح  

الحكم محمد صمامة
فلسطين - جماعي رفح، الحكم 

محمد نوفل
خدمــات النصيــرات -  الجزيرة 

الحكم عماد بدوان
األقصــى   - المغــازي  خدمــات 
عيســى  الحكــم،  الرياضــي 

العروقي
شباب كندا - شباب خان يونس 

الحكم كمال الغول
الجمعيــة اإلســالمية - خدمات 

خان يونس، الحكم عمر سلمي

إداريون قدموا           إداريون قدموا           إداريون قدموا إداريون قدموا         العكاوي “محسود”.. لكن للتهديف سيعود
مدخرات زواج أبنائهم لدفع مستحقات الالعبين        عززنا الفريق عززنا الفريق 

بالعبين صاعدين في عدة مراكز   
مدخرات زواج أبنائهم لدفع مستحقات الالعبين        

ترتيب الفرق في األسبوع الثاني
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بالفلسطيني

سعيد حسنين

ســيكون نجــوم كــرة القــدم العربيــة: المصري 
محمــد أبو تريكــة، والمغربي المهــدي بن عطية 
والجزائري ســفيان فيغولي، من أبرز المنافسين 
على جائزة األســد الذهبي، التي تمنحها صحيفة 
"المنتخــب" المغربيــة الرياضيــة ألفضــل العب 
في القارة الســمراء.. وســينافس النجــوم العرب 
الالعبيــن: اإليفواريــان دروجبــا ويايــا  الثالثــة 
توريه، والغانيان كوادو أســاموا ومبارك واكاسو، 
والنيجيريــان فيكتــور موزيــس وأوبــي ميكيل، 

والبوركيني جوناثان بيترويبا.
وبدأ ســباق الجائزة عام 2004 وكان الكاميروني 
صامويل إيتو أول الفائزين بها، لكنه استثني من 

االختيار هذا العام.  
وعلــى األرجح ســيكون التنافس محتدمــًا للفوز 

االختيار هذا العام.  
وعلــى األرجح ســيكون التنافس محتدمــًا للفوز 

االختيار هذا العام.  

بجائزة هــذا العام نظرًا إلــى أن غالبية الالعبين 
وعلــى األرجح ســيكون التنافس محتدمــًا للفوز 
بجائزة هــذا العام نظرًا إلــى أن غالبية الالعبين 
وعلــى األرجح ســيكون التنافس محتدمــًا للفوز 

األفارقة المحترفين لم يسجلوا نجاحات باهرة مع 
أنديتهم خاصة في بطوالت األندية األوروبية، ما 
يمنح أحــد الالعبين العرب فرصة الفوز بالجائزة، 
خاصة المصري أبو تريكة الذي قاد فريقه األهلي 
للفــوز بلقب دوري أبطال أفريقيــا للمرة الثامنة، 

وتوج بلقب نفس الجائزة عام 2008.

هل تذهب هل تذهب هل تذهب 
جائزة األسد 

الذهبي إلى الذهبي إلى 
العب عربي ؟

نجوم مصرية لالحتراف في المالعب السعودية
شــكوك عديدة تحوم حــول إمكانيــة انطالق 
الــدوري المصــري هذا الموســم بعــد تأجيل 
انطالقته إلى 26  ديســمبر وكان محددا سابقا 
فــي الســابع من ديســمبر المقبل بعــد وجود 
خالفــات كبيرة بين أعضاء لجنــة األندية التي 
تسببت في تأجيل إجراء قرعة الموسم الجديد، 
وكذلــك  الموافقات األمنية التــي لها دور كبير 

في تأجيل انطالق الدوري حتى اآلن.
ومن المحتمل أن تشهد األيام القادمة من شهر 

ديســمبرقبل إغــالق باب االنتقاالت الشــتوية 
رحيــل بعــض العبــي األنديــة الكبيــرة مثل 
األهلــي والزمالك واإلســماعيلي إلى االحتراف 
في المالعب السعودية في ظل تقديم عروض 

جدية لضم العبين من الدوري المصري.
يملك بعــض الالعبيــن المتألقين فــي اآلونة 
األخيرة أكثر من عرض من الدوري الســعودي 
للمحترفيــن ، وعلــى رأســهم العــب الزمالك 
المتألــق حــازم إمــام، وكذلك زميلــه الالعب 

محمود فتح اهللا الذي ينتهي عقده مع الزمالك 
الصيف المقبل.

من جانب آخر يمتلــك الالعب الدولي المصري 
والعب نــادي األهلي احمد فتحــي عرضا جادًا 
من نــادي اتحاد جدة، في حين صرح  حســني 
عبــد ربه العب نادي اإلســماعيلي برغبته في 
العودة مجددا لالحتراف في الدوري الســعودي 
في حال وجود عــرض جيد بعد أن قرر الرحيل 

في يناير.

هل تلعب تونس في المونديال.. غدا الرد!
يحبس التونســيون أنفاســهم حتى غد الخميس 
ترقبــا لقــرار من االتحــاد الدولي لكــرة القدم قد 
يمنــح منتخبهــم بطاقــة التأهــل إلــى نهائيات 
كأس العالــم في البرازيل العــام المقبل بدال من 
الكاميــرون. وفي حال تّم قبول محتوى الشــكوى 
التونســية، التي قبلت شكليا وإجرائيا، فإّنه سيتم 
اعتبار منتخب الكاميرون خاسرا بنتيجة ثالثة دون 

مقابل ما يعني تأهل تونس اســتنادا إلى مجموع 
المباراتيــن.  ووفقــا لمســؤولين تونســيين، فإّن 
هناك ثغرة واضحة “تجعلنا على اقتناع تام بوجهة 
نظرنا”، مشيرين إلى أن القانون الكاميروني، يمنع 
ازدواج الجنســية بحيث “إما أن تكون كاميرونيا أو 
ال تكون”، ويعني ذلك أّن منح الجنســية لالعبين 
محل الشــكوى يســقط أي جنســية ســابقة.  أما 

االتحاد الكاميروني فقال على لسان أمينه العام إّن 
الشكوى التونسية “خاسرة أوال ألّن سحب الجنسية 
ال يتــم إال وفقا للقضــاء أو بأمر من رئيس الدولة، 
كما إن الالعبين ينتميان إلى المنتخب منذ سنوات 
وبالتالي كيف ســيكون األمر؟.. الطلب التونســي 
ال يســتقيم” وفقا لمــا ورد على الموقع الرســمي 

لالتحاد الكاميروني.

وافــت المنية، العب والعبة كرة قــدم عرب، في األردن 
وتونــس.  ففــي األردن ُأعلــن عن وفــاة الالعب قصي 
وافــت المنية، العب والعبة كرة قــدم عرب، في األردن 
وتونــس.  ففــي األردن ُأعلــن عن وفــاة الالعب قصي 
وافــت المنية، العب والعبة كرة قــدم عرب، في األردن 

الخوالدة، داخل أرض الملعب خالل مباراة بدوري الشباب 
بين فريقه الفيصلي والجزيرة، اثر حادثة "بلع لسان".

وذكرت وســائل إعالم أردنية إن الخوالــدة فارق الحياة 
داخل أرض الملعب بعدما سقط أرضًا وتأخر الحكم في 
وذكرت وســائل إعالم أردنية إن الخوالــدة فارق الحياة 
داخل أرض الملعب بعدما سقط أرضًا وتأخر الحكم في 
وذكرت وســائل إعالم أردنية إن الخوالــدة فارق الحياة 

السماح للجهاز الطبي للفيصلي بالدخول لعالجه، حيث 
تبين الحقًا أنه تعرض لحادثة "بلع لسان".

السماح للجهاز الطبي للفيصلي بالدخول لعالجه، حيث 
تبين الحقًا أنه تعرض لحادثة "بلع لسان".

السماح للجهاز الطبي للفيصلي بالدخول لعالجه، حيث 

وفي تونس، توفيت حارســة فريق كرة القدم للجمعية 
النســائية بقفصة وحيــدة عبد الســالم (19 عاما) بعد 
إصابتها بأزمة قلبية عندما كانت تستعد لدخول الملعب 

بدال من زميلة لها في الفريق. 
وُأصيبت وحيدة باإلغماء في الوقت الذي كانت تســتعد 

بدال من زميلة لها في الفريق. 
وُأصيبت وحيدة باإلغماء في الوقت الذي كانت تســتعد 

بدال من زميلة لها في الفريق. 

فيــه لنزول أرض الملعب بدال مــن زميلتها التي طردت 
في مبــاراة أمام االتحاد الرياضي التونســي في الجولة 

األولى من الدوري.
وتوفــي الحكم الســوداني عــوض طلب خــالل إدارته 
مبــاراة االتحــاد واإلصــالح فــي دوري الدرجــة األولى. 
وسقط الحكم على أرض ملعب استاد الحصاحيصا خالل 

المباراة مغشيا عليه.
وذكــرت وســائل اإلعــالم الســودانية أن الحكــم نقل 
إلى مستشــفى الحصاحيصا، حيث لفظ هناك أنفاســه 

األخيرة.
وكانت المباراة قد اســتمرت لفترة قصيرة بعد ســقوط 

الحكم، لتلغى عقب وصول نبأ وفاة الحكم.

المنية تداهم المالعب العربيةالمنية تداهم المالعب العربية

رغم أن شعبنا الفلسطيني منشغل بمقارعة 
االحتالل وممارساته القمعية، إال انه يمارس 
حياته بهــدف بنــاء كيانه المســتقل، وعلى 
مختلف االصعــدة، فالمجــاالت التي يطرقها 
االنســان الفلســطيني كثيرة وواحــدة منها 
الرياضــة، وخاصة كرة القدم، ومن الطبيعي 
ان يعمل مسئولو اتحاد الكرة على بناء دوري 
قوي يقود الى انشاء منتخب يمثل فلسطين 
فــي المحافل الدوليــة، ومع أن بنــاء الدوري 
ومنح الالعب الفلســطيني يسير في االتجاه 
الصحيح، رغما عن انف االحتالل، الذي يعمل 
جاهــدا لتقويض الرياضة الفلســطينية كما 
ســائر االنشــطة التي يعمل الفلســطينيون 
على توظيفهــا، اال ان بناء المنتخب الوطني 
يســير ببطء ثقيل ما يقلق بــال المتابعين، 
فلدينا الكثير من الطاقات الواعدة والمبدعة 
التــي بإمكانها تحقيــق االنجــازات الدولية، 
وانــا ربما  اشــد النــاس حبــا للتحقيق مثل 
هــذه االنجازات، مــا يحرج االحتــالل واركان 
قيادتــه، شــعب محاصــر ويتعــرض لعملية 
ســطو يومية على ارضه وممتلكاته ويحقق 
االنتصارات، ألننا شــعب الصمــود والتحدي، 
وشــعب المقاومة ونقدر علــى فعل ما ينظر 
اليه االخرون على انه مستحيل، وعليه كنت 
أطالب مسئولي الكرة الفلسطينية باإلسراع 
فــي بناء منتخب قوي متماســك يضم نخبة 
مــن خيــرة العبــي الــدوري الفلســطيني، 
واالســتعانة بقدرات الالعبين الفلسطينيين 
من فلســطين التاريخية (ما يسمى الداخل) 
فمنهــم مــن النجــوم الكبــار الذيــن ابــدوا 
استعدادهم لاللتحاق بالمنتخب الفلسطيني 
والوقوف تحــت الراية الفلســطينية، خاصة 
مــن العبي اتحــاد ابناء ســخنين الذي يلعب 
في الدرجــة العليا، وبينهم حــارس المرمى 
محمود قنديل والمهاجم محمد غدير والعب 
خط الوســط محمــد كليبــات والمدافع عالء 
ابوصالح، هــؤالء طالبوا بإلحاح اللعب ضمن 
المنتخب الوطني الفلسطيني، وهم يؤكدون 
بانهم فلسطينيون ويرغبونفي خدمة العلم 
الفلســطيني، كذلك هناك كوكبة من اسماء 
المدربين الالمعين الذين باستطاعتهم افادة 
الكرة الفلســطينية  بفضل تجربتهم الغنية 
ومنهم مــن درب فــي الدوري الفلســطيني 
وحصــل علــى بطــوالت وكــؤوس، وعلــى 
رأسهم الكابتن سمير عيسى والكابتن سعيد 
طاهــر، وعليــه فإننــي اطالب ســيادة اللواء 
جبريل الرجــوب بفتح الباب امــام الالعبين 
الفلســطينيين لاللتحاق بمنتخــب بالدهم، 
فهــم أولــى الناس بنيــل هذا الشــرف الذي 
سيكسر توجه قادة الكيان الصهيوني الذين ال 
يرغبون بالتواصل الفلسطيني الفلسطيني، 
وال يســتوعبون بان الفلسطيني فلسطيني 
حتى ولو ولد في اقصــى االرض. اذن تعالوا 
بنــا نعمل من اجل منتخب فلســطيني لكل 
الفلسطينيين رغما عن انف المحتل الغاصب، 
ورغما عن سياســات االغالق وتمزيق اوصال 
الضفة واإلغالق على غزة، شــعبنا قادر على 
كل شــيء، ونحــن نقــول: يد تبنــي وأخرى 
تقاوم ولن نســقط راية النضــال والمقاومة 
حتــى تحقيق المــراد، فالرياضة ســبيل من 
الســبل الذي علينا ان نسلكه، فمسافة األلف 

ميل تبدأ بخطوة واحدة.
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تكنولوجيا  بإستخدام  للمالبس  المطلقة  والعناية  الحماية 
فقاعات الصابون التي تعمل على إزالة األوساخ بشكل تام 

والتخفيف من اّثار عملية الغسيل.
 تقوم فقاعات الصابون بالتغلغل باألقمشة �� مرة اسرع 
من الغساالت العادية، وبهذا تساعد على ذوبان مسحوق 
بشكل  األوساخ  إزالة  على  يساعد  مما  باألقمشة  الغسيل 
أكبر والحفاظ على نعومة وجودة األقمشة وال تسمح ببقاء 

أي اثر لمسحوق الغسيل.

تقنية  أفضل حاالتها من خالل   حافظ على مالبسك في 
الحوض الماسي الحصرية في غساالت سامسونج.

وهذا سبب تزويد الغسالة بالتقنية الفريدة التي تحل محل 
المحفورة  بالضاغطات  المزودة  التقليدية  الغسيل  حوض 
الثقوب  هذه  وتقلل  الماسي.  الشكل  ذات  عمق  على 
وتحافظ  األقمشة،  تلف  احتمالية  من  والملساء  الصغيرة 
على سالمة األقمشة من إحداث شقوق بها مع خلق بيئة 

مثالية للغسل اللطيف والفعال.

تحافظ  وبالتالي   (  ��) باردة  بمياه  المالبس  غسل 
دون  األقمشة  الوان  على  الصابون  فقاعات  تكنولوجيا 

حدوث أي تغير في اللون.
تصنيف عالمي +++A، فهو أعلى تصنيف للغساالت في 
غسالة  توفير  ومعدل  الطاقة،  استهالك  حيث  من  العالم 

سامسونج لطاقة تصل لنسبة ����.
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موسمًا رائعًا، لكننا ساعدناهم في ذلك حقًا”

ريال مدريد 
ساعد أرسنال 
ريال مدريد 
ساعد أرسنال 
ريال مدريد 

في تطوير 
مستواه

أبدى اإليطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد 
اإلسباني، إعجابه بمستوى أرسنال اإلنجليزي هذا 

الموسم. ووجه أنشيلوتي إطراء لـ “المدفعجية” عبر 
صحيفة “ذا تايمز” لكنه أعاد تطور أداء أرسنال إلى 

ريال مدريد وذلك لحصول النادي اللندني من النادي 
الملكي على النجم األلماني مسعود أوزيل ما أدى إلى 

هذا التحسن. وقال المدرب اإليطالي: “أرسنال يؤدي 
موسمًا رائعًا، لكننا ساعدناهم في ذلك حقًا”

هذا التحسن. وقال المدرب اإليطالي: “أرسنال يؤدي 
موسمًا رائعًا، لكننا ساعدناهم في ذلك حقًا”

هذا التحسن. وقال المدرب اإليطالي: “أرسنال يؤدي 

البافاري يتكبر على رونالدو وميسي !

البايرن يبحث عن الخائن
هدد اإلســباني جوســيب غوارديوال، مدرب 
بايــرن ميونيــخ األلمانــي، نجــوم فريقــه 
باالستبعاد مهما كانت أســماؤهم في حال 
تورطهم في تســريب أسرار غرف المالبس 
لصحيفة “بيلد”، بحســب ما ذكــرت تقارير 
صحافيــة فــي ألمانيــا. ونشــرت الصحيفة 
تســريبات على لســان غوارديوال من داخل 
غرف المالبس قال فيها لالعبيه عقب الفوز 

علــى بوروســيا دورتموند “ال يهمني اســم 
أي العب، ســوف استبعد مسّرب االخبار، لن 
يلعب معي مــرة أخرى”. وقبل الكالســيكو 
الذي حقق فيه بايرن انتصارا كبيرًا بنتيجة 
يلعب معي مــرة أخرى”. وقبل الكالســيكو 
الذي حقق فيه بايرن انتصارا كبيرًا بنتيجة 
يلعب معي مــرة أخرى”. وقبل الكالســيكو 

3-0 بمعقــل دورتمونــد، نشــرت “بيلــد” 
تســريبات حول خطة غوارديــوال في القمة 
باعتماده على الكرات الطولية وتغيير مركز 

الجناحين وبعض األمور الفنية األخرى.

كشفت صحيفة “سبورت” اإلسبانية عن 
صوت حارس مرمى نادي يوفنتوس 

االيطالي والمنتخب اإليطالي جيانلويجي 
بوفون في سباق الكرة الذهبية.

وأكد الحارس المخضرم  في أعقاب فوز 
فريقه على ليفورنو بهدفين دون رد ضمن 
منافسات الكالتشيو, أنه منح صوته لزميله 

في الفريق أندريا بيرلو .
و صرح بوفون قائال : لقد قمت بالتصويت 

لبيرلو, ثم رونالدو ثم ليونيل ميسي 
بالترتيب.بالترتيب.

و منح بوفون زميله في السيدة العجوز 
خمسة نقاط كاملة, وثالثة نقاط للبرتغالي 
الكبير رونالدو العب ريال مدريد االسباني 

ونقطة واحدة للمهاجم االرجنتيني في 
صفوف برشلونة االسباني , ليو ميسي.

بوفون يفضل 
“بيرلو” علي 

ميسي 

بعد انتهاء تصفيات كأس العالم 2014، بعد انتهاء تصفيات كأس العالم 2014، 
والتأكــد مــن أن جميع العبي برشــلونة والتأكــد مــن أن جميع العبي برشــلونة 
األساسيين سيكونوا في المونديال، تم األساسيين سيكونوا في المونديال، تم 
الكشــف مؤخرًا عن أن برشــلونة بصدد الكشــف مؤخرًا عن أن برشــلونة بصدد 
األساسيين سيكونوا في المونديال، تم 
الكشــف مؤخرًا عن أن برشــلونة بصدد 
األساسيين سيكونوا في المونديال، تم األساسيين سيكونوا في المونديال، تم 
الكشــف مؤخرًا عن أن برشــلونة بصدد 
األساسيين سيكونوا في المونديال، تم 

تحطيــم الرقم القياســي ألكبر عدد من تحطيــم الرقم القياســي ألكبر عدد من 
الالعبين يمثلون فريقا واحدا، والمسجل الالعبين يمثلون فريقا واحدا، والمسجل 
باسم آرســنال اإلنجليزي الذي مثله 16 باسم آرســنال اإلنجليزي الذي مثله 16 

العبًا في مونديال ألمانيا 2006.
باسم آرســنال اإلنجليزي الذي مثله 16 

العبًا في مونديال ألمانيا 2006.
باسم آرســنال اإلنجليزي الذي مثله 16 

وســيكون بوسع برشــلونة تحطيم هذا وســيكون بوسع برشــلونة تحطيم هذا 
الرقــم فــي المونديــال القــادم، خاصة الرقــم فــي المونديــال القــادم، خاصة 

وأن 15 مــن العبيــه ضمنــوا الوجود وأن 15 مــن العبيــه ضمنــوا الوجود 
مــع منتخبات بالدهــم، منهم 8 مــع منتخبات بالدهــم، منهم 8 

إسبان و2 من األرجنتين و2 من البرازيل 
وواحد من تشــيلي والكاميــرون، كما إن 
هذا العدد مرشــح للزيــادة في حال قرر 
مدرب إسبانيا دل بوسكي ضم الثالثي: 

بارتــرا ومونتويا وتيــو، أو قرر مدرب 
أدريانو  البرازيــل ســكوالري ضــم 
المتألــق في صفــوف بالوجرانا في 

الفترة الحالية.

برشلونة يحطم رقم آرسنالبرشلونة يحطم رقم آرسنال

رونالدو أفضل العب في الليغا
فاز كريســتيانو رونالــدو بجائزة دي ســتيفانو 
ألحســن العب في الدوري اإلســباني لموســم 
2012-2013 التــي تقدمهــا صحيفــة مــاركا 
االســبانية. وكان الدولي البرتغالي فاز بالجائزة 
في الموســم الماضي متقدما على األرجنتيني 

ليــو ميســي الفائــز بها فــي الســنوات الثالث 
الســابقة. وجاء اإلســباني أندريه انييســتا في 
المركــز الثالث، فــي حين احتل فالــكاو المركز 
الرابــع، ثــم فالديــز ودي ماريا، وأخيــرا دييغو 

كوستا المركز األخير.

قبل ســاعات من فوزه المثير على غريمه 
بروســيا دورتمونــد بثالثيــة نظيفة، في 
قمــة المرحلــة 12 مــن الــدوري األلماني 
“البوندســليجا”، خرجت تصريحــات لكبار 
مسئولي بايرن ميونيخ يؤكدون فيها عدم 
حاجة فريقهم ألهم نجمين في العالم هما 

ليونيل ميسسي وكرستيانو رونالدو. 
فرانز بيكنباور الرئيس الشرفي للبايرن قال 
في تصريح للصحافة األلمانية: “األسلوب 
المتبع من غوارديوال يستوعبه العبون من 
طينة رونالدو أو إبراهيموفيتش وبالتالي ال 

يصلحان للفريق في المرحلة الحالية”.

تراوري أحدث إصدارات أكاديمية برشلونةتراوري أحدث إصدارات أكاديمية برشلونة
قــّدم برشــلونة خالل المبــاراة التي 
فاز فيها علــى غرناطة 4/صفر، في 
المرحلة 14 من الليجا، جوهرة جديدة 
من جواهر مدرسة المسيا، وهو آداما 
تراوري، حيث شارك مع الفريق للمرة 
األولى وعمره 17 عاما وعشرة أشهر.

وولــد الجناح الســريع والقــوي قرب 
برشلونة لكنه ينحدر من أصل مالي 
وشــارك بدال من البرازيلي نيمار في 
الدقيقة 81 ليصبح ثامن أصغر العب 

يمثل بطل اسبانيا.
وأهدر تراوري فرصة تســجيل هدف 

في شباك غرناطة قبل ثالث دقائق 
على نهاية اللقاء.

وقــال للصحفيين إنه “يشــعر بفخر 
كبيــر” للعب مــع الفريــق األول في 
استاد نو كامب بعدما قضى سنوات 

عديدة في أكاديمية النادي.

“األسطورة” نادال أفضل رياضي 
إسباني في التاريخ 

منحــت جريدة (ماركا) الرياضية اإلســبانية فــي االحتفال بالذكرى 
الـ75 على تأسيســها مواطنها العب التنــس المصنف األول عالميا 
رفائيــل نــادال جائزة “األســطورة” كأفضــل رياضي إســباني في 
التاريخ.  وتم منح الجائزة عن طريق أصوات قراء الجريدة حيث كان 
نــادال يتنافس مع الدراج المعتزل ميجيــل إندوراين الذي حل ثانيا 
والعب لوس أنجليس ليكرز األمريكي لكرة السلة، باو جاسول الذي 

احتل المركز الثالث.
وتســلم نادال، الفائز بـ13 بطولة جراند ســالم، الجائزة شخصيا في 
الحفل الذي أقيم على مســرح سينما (كاياو) بالعاصمة مدريد وشهد 

حضور عدد كبير من رموز الرياضة اإلسبانية في مختلف المجاالت.

رياضة دولية
15 األربعاء  23 محرم  1435هـ   27  نوفمبر 2013  

سيناريو لم يحدث !
في مطار زيوريخ.. 
المصائب ال تأتي 
في مطار زيوريخ.. 
المصائب ال تأتي 
في مطار زيوريخ.. 

فرادى
المصائب ال تأتي 

فرادى
المصائب ال تأتي 

إعداد - محمد عدوان:

ال يخلو عالم كرة القدم من الصراعات والمنافسات 
والتحديات واأللقاب والبطوالت، ولكن تبقى 

الكلمات دبلوماسية واالبتسامات  موجودة  ولكن 
هناك من يتمنى ان تسقط األقنعة  لتخرج 

المشاعر الحقيقة والعفوية ليسمعها الجميع مثلما 
توقعها، وفي صراع افتراضي نضع  هذا السيناريو 

الذي لم يحدث:
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في ميونخ، ما 
زالت الكوابيس ال تفارق عقل ريبري مع اقتراب 

موعد جائزة أفضل العب في العالم الذي ينافسه 
عليها كل من االرجنتيني ليونيل ميسي صاحب 

النسخ األربعة الماضية على التوالي ، والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد . فماذا 

قرر أن يفعل ريبري ؟
صباح اليوم التالي على متن طائرة متوجهة نحو 

زيوريخ في سويسرا ، كان ريبري يسافر من أجل 
أن يعلم ما هي أخر اخبار الكرة الذهبية ، بعد أن 
كثرت اإلشاعات واألقاويل عن أن كل من ميسي 

ورونالدو يتفوقون عليه وهذا ما كان ال يتحمله 
ريبري على اإلطالق .

- في المطار – نزل ريبري من الطائرة القادمة من 
ميونخ مباشرة ، ولكنه تفاجأ من عدم التفات أحد 

له، وكأن ال أحد في زيوريخ يعرفه ، أو كأنه يلبس 
– طاقية اإلخفاء – حتى لم يستطع أحد أن يتعرف 

عليه وهذا ما أفقده صبره تماما .
في ركن بعيد من المطار كان هناك رجالن يقفان 

على خالف بعضهما أحدهما قصير جدا واآلخر 
طويل ويلبسان معطفين أسودين ويظهر عليهما 

أنهما يتناقشان في موضوع جاد ومهم.. لم يستطع 
ريبري أن يميز وجههما من بعيد ، ولكن ما إن 

لقترب حتى كانت المفاجأة.
ريبري: ميسي وابراهيموفيتش في زيوريخ ، ماذا 

تفعالن هنا؟.
ميسي: ال شيء أنا كنت هنا في إجازة وقد قابلت 

ابرا في المطار بالمصادفة.
ابرا : أنا هنا في زيارة أختي ، وقد قابلته هنا 

مصادفة أيضا.
ساد الصمت قليال ثم عاد ريبري ليواصل حديث 

كان قد قطعه صوت طائرة تهبط في المطار ، 
لقد اقتربت نهاية السنة وكذلك حفل توزيع جائزة 

أفضل العب في العالم فمن تتوقعون أن يفوز 
بالكرة الذهبية ؟

ابرا : حتى إن لم أكن في ترشيحات الفيفا لهذه 
السنة أيضا فأنا أعلم في قرارة نفسي أنني أفضل 

العب في العالم وأنا من يستحق هذه الكرة.
يقاطعه ميسي بضحكات استهزاء متواصلة 

ومتعجبة:  أنت !
ويواصل الضحك باستهزاء: ما الذي فعلته أنت حتى 
تستحق جائزة الكرة الذهبية، فأنت لم تفعل شيئا 
في السنة الماضية ، وكذلك لم تستطع أن تؤهل 
بالدك لكأس العالم وسقطت على أرضك بهزيمة 
نكراء أمام البرتغال؟.. أنا أستحقها أكثر منك فأنا 

لدي رصيد أهداف أكثر منك وكذلك فزت بلقب 
الليغا اإلسباني للعام الماضي.

يقاطعه ريبري : أنا أفضل منكما، فأنا قد احرزت 
لقب دوري أبطال أوروبا ، وأحرزت الثالثية مع 
فريقي، ولدي رصيد جيد من األهداف في كل 

البطوالت ، أما أنت يا ميسي فلم نعد نشاهدك ، لم 
نعد نراك اإل في دعاية البيبسي .

- طائرة أخرى تهبط في مطار زيوريخ شخص من 
بعيد يرتدي بدلة سوداء ، ويمشط شعره بطريقة 

غريبة  - أخذ يقترب منهم حتى لفت انتباه الجميع .
مرحبا ، كيف أحوالكم ؟

ابرا وميسي وريبري : كريستيانو رونالدو ؟! ما الذي 
تفعله هنا ؟

رونالدو : لقد اتصل بي بالتر وقال إنه يريد 
مقابلتي واالعتذار ومحادثتي بخصوص جائزة 

أفضل العب في العالم. 

يتفوق على الرئيس الفرنسي!يتفوق على الرئيس الفرنسي! ريبيري
اوبســرفتير”  “لونوفــال  مجلــة  كشــفت 
الفرنســية، أن آخــر قيــاس شــعبية على 
“تويتــر”، أظهــر تفــوق الفرنســي فرانك 
ريبيــري العــب بايــرن ميونيــخ األلماني 
ومنتخب فرنســا، على رئيــس الجمهورية 

فرانسوا هوالند، بعد قيادته منتخب بالده فرانسوا هوالند، بعد قيادته منتخب بالده 
إلى التأهل لكأس العالم بالبرازيل 2014.إلى التأهل لكأس العالم بالبرازيل 2014.

وأضافــت المجلة أن قياس الشــعبية على وأضافــت المجلة أن قياس الشــعبية على 
“تويتر”، أجرى استطالعا عقب مباراة فرنسا “تويتر”، أجرى استطالعا عقب مباراة فرنسا 
وأوكرنيا، وأثبت أن شعبية ريبيري تزيد عن وأوكرنيا، وأثبت أن شعبية ريبيري تزيد عن 

شــعبية اوالند بما يعــادل مرتين ونصف، 
حيث حضــر الالعب في 388 ألف مناســبة 
وتغريدة، متقدما على زميله في المنتخب 
مامادو ســاكو وكريم بنزيمة، بينما اكتفى 

هوالند بـ 134 ألف متابعة فقط.

سيتي يرغب سيتي يرغب 
في ضم 

كاسياس 
ذكــر تقرير إخباري أن نادي مانشســتر ســيتي 
اإلنجليــزي يرغب في ضم حــارس ريال مدريد 
العمالق إيكر كاسياس، خالل موسم االنتقاالت 
الصيفيــة المقبل. وأشــارت صحيفة (أس) على 
موقعها اإللكتروني إلى أن المان ســيتي يواجه 
مشــكلة فــي حراســة المرمى خالل الموســم 
الحالــي، وإلى أن كاســياس يجلس على مقاعد 
البــدالء في الليجــا، وصرح مؤخرا بأنه ســيعيد 
التفكير حول مستقبله إذا استمر الوضع كما هو 

عليه في الملكي.  من جهة أخرى، ذكرت صحفية 
ميــرور اإلنجليزيــة تصريحات الالعــب الدولي 
األرجنتيني بابلو زاباليتا العب نادي مانشســتر 
ســيتي والتي أكد فيها أن مواطنه في المنتخب 
األرجنتينــي ليونيل ميســي من عشــاق نادي 
مانشستر ســيتي.  وأكدت الصحيفة أن ليونيل 
ميسي قد سأل زميله زاباليتا حول األجواء داخل 
نادي مانشســتر ســيتي. وأضاف: “لقد ســألني 

ميسي كثيرًا عن مدينة مانشستر”.
نادي مانشســتر ســيتي. وأضاف: “لقد ســألني 

ميسي كثيرًا عن مدينة مانشستر”.
نادي مانشســتر ســيتي. وأضاف: “لقد ســألني 

هل حسم البافاري الدوري مبكرا؟
في مبــاراة مجنونة تمكن بايــرن ميونخ من 
حســم معركة ســيجنال إيدونا بــارك بثالثة 

بعد هذه المباراة الســؤال الذي قد يطرح هنا 
هو: هل حســم البافاري الــدوري مبكرا وفي 
مباريات الذهاب أم سيكون لكتيبة كلوب رأي 

آخر؟ 
الجدير ذكره أن بروسيا دورتموند على عكس 
الموسم الماضي ما زال يعاني في البوندسيلغا 
وفــي دوري األبطــال الذي يقع فــي مجموعة 
تعتبر األقوى أوروبيا ومعه األرســنال ونابولي 

ومرسيليا.

حســم معركة ســيجنال إيدونا بــارك بثالثة 
أهــداف نظيفة محلقا 
بالصــدارة ومبتعدا 
غريمــه  عــن 
بروســيا  التقليدي 
بســبعة  دورتمونــد 
نقــاط كاملة ومحطما 
رقم ليفركوزن بـ38 فوزا. 

هو: هل حســم البافاري الــدوري مبكرا وفي 
مباريات الذهاب أم سيكون لكتيبة كلوب رأي 

آخر؟ 
الجدير ذكره أن بروسيا دورتموند على عكس 
الموسم الماضي ما زال يعاني في البوندسيلغا 
وفــي دوري األبطــال الذي يقع فــي مجموعة 
تعتبر األقوى أوروبيا ومعه األرســنال ونابولي 

ومرسيليا.

تستمر الحاالت الغريبة في دوري 
إنجلترا الممتاز لكرة القدم، وآخرها 

في المرحلة الثانية عشرة التي 
اختتمت هذا األسبوع. ففي مباراة 

قمة المرحلة بين صاحب أقوى خط 
هجوم مانشستر سيتي وتوتنهام 

صاحب أقوى خط دفاع، انهارت 
جدران األخير واستقبلت ستة أهداف، 

وهو نفس العدد الذي تلقته شباك 
الفريق في المراحل الـ11 السابقة، 

ليفقد “السبيرز” ميزة الصالبة 
الدفاعية بعد أن ارتفع عدد األهداف 

المسجلة في شباكه إلى 12.
المباراة شهدت كذلك تسجيل أسرع 

هدف في الدوري اإلنجليزي هذا 
الموسم وسجله اإلسباني خيسوس 

نافاس بعد مرور 13 ثانية على 
انطالق المباراة، ويعد هدف نافاس 
رابع أسرع هدف في تاريخ الدوري 

االنجليزي بمسماه الجديد. 
والطريف أيضا أن نافاس بدأ المباراة 

بهدف مبكر وأنهاها بهدف متأخر، 
حيث سجل الهدف السادس في 

الدقيقة 90، ليرفع السيتي رصيده 
الى 22 نقطة، وليقفز 5 مراكز دفعة 

واحدة متقدما إلى المركز الرابع.

غرائب في غرائب في غرائب في غرائب في 
الدوري الدوري الدوري الدوري 
اإلنجليزياإلنجليزياإلنجليزياإلنجليزي
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في مطار زيوريخ.. 
المصائب ال تأتي 
في مطار زيوريخ.. 
المصائب ال تأتي 
في مطار زيوريخ.. 

فرادى
المصائب ال تأتي 

فرادى
المصائب ال تأتي 

إعداد - محمد عدوان:

ال يخلو عالم كرة القدم من الصراعات والمنافسات 
والتحديات واأللقاب والبطوالت، ولكن تبقى 

الكلمات دبلوماسية واالبتسامات  موجودة  ولكن 
هناك من يتمنى ان تسقط األقنعة  لتخرج 

المشاعر الحقيقة والعفوية ليسمعها الجميع مثلما 
توقعها، وفي صراع افتراضي نضع  هذا السيناريو 

الذي لم يحدث:
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في ميونخ، ما 
زالت الكوابيس ال تفارق عقل ريبري مع اقتراب 

موعد جائزة أفضل العب في العالم الذي ينافسه 
عليها كل من االرجنتيني ليونيل ميسي صاحب 

النسخ األربعة الماضية على التوالي ، والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد . فماذا 

قرر أن يفعل ريبري ؟
صباح اليوم التالي على متن طائرة متوجهة نحو 

زيوريخ في سويسرا ، كان ريبري يسافر من أجل 
أن يعلم ما هي أخر اخبار الكرة الذهبية ، بعد أن 
كثرت اإلشاعات واألقاويل عن أن كل من ميسي 

ورونالدو يتفوقون عليه وهذا ما كان ال يتحمله 
ريبري على اإلطالق .

- في المطار – نزل ريبري من الطائرة القادمة من 
ميونخ مباشرة ، ولكنه تفاجأ من عدم التفات أحد 

له، وكأن ال أحد في زيوريخ يعرفه ، أو كأنه يلبس 
– طاقية اإلخفاء – حتى لم يستطع أحد أن يتعرف 

عليه وهذا ما أفقده صبره تماما .
في ركن بعيد من المطار كان هناك رجالن يقفان 

على خالف بعضهما أحدهما قصير جدا واآلخر 
طويل ويلبسان معطفين أسودين ويظهر عليهما 

أنهما يتناقشان في موضوع جاد ومهم.. لم يستطع 
ريبري أن يميز وجههما من بعيد ، ولكن ما إن 

لقترب حتى كانت المفاجأة.
ريبري: ميسي وابراهيموفيتش في زيوريخ ، ماذا 

تفعالن هنا؟.
ميسي: ال شيء أنا كنت هنا في إجازة وقد قابلت 

ابرا في المطار بالمصادفة.
ابرا : أنا هنا في زيارة أختي ، وقد قابلته هنا 

مصادفة أيضا.
ساد الصمت قليال ثم عاد ريبري ليواصل حديث 

كان قد قطعه صوت طائرة تهبط في المطار ، 
لقد اقتربت نهاية السنة وكذلك حفل توزيع جائزة 

أفضل العب في العالم فمن تتوقعون أن يفوز 
بالكرة الذهبية ؟

ابرا : حتى إن لم أكن في ترشيحات الفيفا لهذه 
السنة أيضا فأنا أعلم في قرارة نفسي أنني أفضل 

العب في العالم وأنا من يستحق هذه الكرة.
يقاطعه ميسي بضحكات استهزاء متواصلة 

ومتعجبة:  أنت !
ويواصل الضحك باستهزاء: ما الذي فعلته أنت حتى 
تستحق جائزة الكرة الذهبية، فأنت لم تفعل شيئا 
في السنة الماضية ، وكذلك لم تستطع أن تؤهل 
بالدك لكأس العالم وسقطت على أرضك بهزيمة 
نكراء أمام البرتغال؟.. أنا أستحقها أكثر منك فأنا 

لدي رصيد أهداف أكثر منك وكذلك فزت بلقب 
الليغا اإلسباني للعام الماضي.

يقاطعه ريبري : أنا أفضل منكما، فأنا قد احرزت 
لقب دوري أبطال أوروبا ، وأحرزت الثالثية مع 
فريقي، ولدي رصيد جيد من األهداف في كل 

البطوالت ، أما أنت يا ميسي فلم نعد نشاهدك ، لم 
نعد نراك اإل في دعاية البيبسي .

- طائرة أخرى تهبط في مطار زيوريخ شخص من 
بعيد يرتدي بدلة سوداء ، ويمشط شعره بطريقة 

غريبة  - أخذ يقترب منهم حتى لفت انتباه الجميع .
مرحبا ، كيف أحوالكم ؟

ابرا وميسي وريبري : كريستيانو رونالدو ؟! ما الذي 
تفعله هنا ؟

رونالدو : لقد اتصل بي بالتر وقال إنه يريد 
مقابلتي واالعتذار ومحادثتي بخصوص جائزة 

أفضل العب في العالم. 

يتفوق على الرئيس الفرنسي!يتفوق على الرئيس الفرنسي! ريبيري
اوبســرفتير”  “لونوفــال  مجلــة  كشــفت 
الفرنســية، أن آخــر قيــاس شــعبية على 
“تويتــر”، أظهــر تفــوق الفرنســي فرانك 
ريبيــري العــب بايــرن ميونيــخ األلماني 
ومنتخب فرنســا، على رئيــس الجمهورية 

فرانسوا هوالند، بعد قيادته منتخب بالده فرانسوا هوالند، بعد قيادته منتخب بالده 
إلى التأهل لكأس العالم بالبرازيل 2014.إلى التأهل لكأس العالم بالبرازيل 2014.

وأضافــت المجلة أن قياس الشــعبية على وأضافــت المجلة أن قياس الشــعبية على 
“تويتر”، أجرى استطالعا عقب مباراة فرنسا “تويتر”، أجرى استطالعا عقب مباراة فرنسا 
وأوكرنيا، وأثبت أن شعبية ريبيري تزيد عن وأوكرنيا، وأثبت أن شعبية ريبيري تزيد عن 

شــعبية اوالند بما يعــادل مرتين ونصف، 
حيث حضــر الالعب في 388 ألف مناســبة 
وتغريدة، متقدما على زميله في المنتخب 
مامادو ســاكو وكريم بنزيمة، بينما اكتفى 

هوالند بـ 134 ألف متابعة فقط.

سيتي يرغب سيتي يرغب 
في ضم 

كاسياس 
ذكــر تقرير إخباري أن نادي مانشســتر ســيتي 
اإلنجليــزي يرغب في ضم حــارس ريال مدريد 
العمالق إيكر كاسياس، خالل موسم االنتقاالت 
الصيفيــة المقبل. وأشــارت صحيفة (أس) على 
موقعها اإللكتروني إلى أن المان ســيتي يواجه 
مشــكلة فــي حراســة المرمى خالل الموســم 
الحالــي، وإلى أن كاســياس يجلس على مقاعد 
البــدالء في الليجــا، وصرح مؤخرا بأنه ســيعيد 
التفكير حول مستقبله إذا استمر الوضع كما هو 

عليه في الملكي.  من جهة أخرى، ذكرت صحفية 
ميــرور اإلنجليزيــة تصريحات الالعــب الدولي 
األرجنتيني بابلو زاباليتا العب نادي مانشســتر 
ســيتي والتي أكد فيها أن مواطنه في المنتخب 
األرجنتينــي ليونيل ميســي من عشــاق نادي 
مانشستر ســيتي.  وأكدت الصحيفة أن ليونيل 
ميسي قد سأل زميله زاباليتا حول األجواء داخل 
نادي مانشســتر ســيتي. وأضاف: “لقد ســألني 

ميسي كثيرًا عن مدينة مانشستر”.
نادي مانشســتر ســيتي. وأضاف: “لقد ســألني 

ميسي كثيرًا عن مدينة مانشستر”.
نادي مانشســتر ســيتي. وأضاف: “لقد ســألني 

هل حسم البافاري الدوري مبكرا؟
في مبــاراة مجنونة تمكن بايــرن ميونخ من 
حســم معركة ســيجنال إيدونا بــارك بثالثة 

بعد هذه المباراة الســؤال الذي قد يطرح هنا 
هو: هل حســم البافاري الــدوري مبكرا وفي 
مباريات الذهاب أم سيكون لكتيبة كلوب رأي 

آخر؟ 
الجدير ذكره أن بروسيا دورتموند على عكس 
الموسم الماضي ما زال يعاني في البوندسيلغا 
وفــي دوري األبطــال الذي يقع فــي مجموعة 
تعتبر األقوى أوروبيا ومعه األرســنال ونابولي 

ومرسيليا.

حســم معركة ســيجنال إيدونا بــارك بثالثة 
أهــداف نظيفة محلقا 
بالصــدارة ومبتعدا 
غريمــه  عــن 
بروســيا  التقليدي 
بســبعة  دورتمونــد 
نقــاط كاملة ومحطما 
رقم ليفركوزن بـ38 فوزا. 

هو: هل حســم البافاري الــدوري مبكرا وفي 
مباريات الذهاب أم سيكون لكتيبة كلوب رأي 

آخر؟ 
الجدير ذكره أن بروسيا دورتموند على عكس 
الموسم الماضي ما زال يعاني في البوندسيلغا 
وفــي دوري األبطــال الذي يقع فــي مجموعة 
تعتبر األقوى أوروبيا ومعه األرســنال ونابولي 

ومرسيليا.

تستمر الحاالت الغريبة في دوري 
إنجلترا الممتاز لكرة القدم، وآخرها 

في المرحلة الثانية عشرة التي 
اختتمت هذا األسبوع. ففي مباراة 

قمة المرحلة بين صاحب أقوى خط 
هجوم مانشستر سيتي وتوتنهام 

صاحب أقوى خط دفاع، انهارت 
جدران األخير واستقبلت ستة أهداف، 

وهو نفس العدد الذي تلقته شباك 
الفريق في المراحل الـ11 السابقة، 

ليفقد “السبيرز” ميزة الصالبة 
الدفاعية بعد أن ارتفع عدد األهداف 

المسجلة في شباكه إلى 12.
المباراة شهدت كذلك تسجيل أسرع 

هدف في الدوري اإلنجليزي هذا 
الموسم وسجله اإلسباني خيسوس 

نافاس بعد مرور 13 ثانية على 
انطالق المباراة، ويعد هدف نافاس 
رابع أسرع هدف في تاريخ الدوري 

االنجليزي بمسماه الجديد. 
والطريف أيضا أن نافاس بدأ المباراة 

بهدف مبكر وأنهاها بهدف متأخر، 
حيث سجل الهدف السادس في 

الدقيقة 90، ليرفع السيتي رصيده 
الى 22 نقطة، وليقفز 5 مراكز دفعة 

واحدة متقدما إلى المركز الرابع.

غرائب في غرائب في غرائب في غرائب في 
الدوري الدوري الدوري الدوري 
اإلنجليزياإلنجليزياإلنجليزياإلنجليزي
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