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جريدة

دوري جوال الممتازدوري جوال الممتاز

النشامى .. “ األحمر “ يفك نحس “ األزرق” 
كتب/ سلطان عدوان

نجح فريق شباب خان يونس في فك 
نحس التعادالت الذي أصاب الفريق 
منذ انطــالق مســابقة دوري جوال 
الممتاز  بفوز ثمين على حساب أهلي 
غزة بهدفين لواحد ضمن منافسات 
الجولــة الرابعة ليصل إلــى النقطة 
المركز السادســة التي قفزت به إلى المركز السادســة التي قفزت به إلى المركز 

الخامس على الئحة الترتيب.
النحــس الــذي ضــرب الفريــق منذ 
البداية كان بصبغة ملونة، إذ ارتدى 
منافسوه الثالثة “شباب رفح وجباليا 

و خدمــات الشــاطئ “ مالبس زرقاء 
ونالوا من شباكه مرتين.

القصة بدأت تســطر حروفهــا أمام 
شــباب رفح بطل الدوري المنصرم، 
إذ أخفــق الفريــق فــي هــز شــباك 
الزعيــم لينتهــي اللقاء ســلبيا على 

أرضه ووسط جمهوره.
فــي المواجهــة الثانيــة حــل ضيفا 
علــى الوافــد الجديد شــباب جباليا 
الــذي ارتدى القميــص األزرق أيضا 
وبادر بالتسجيل عن طريق إبراهيم 
ســالمة لكــن محمــد بــركات أعاد 

الكبرياء للنشامى بهدف التعديل.
واكتفى أبناء حسين الحاج بالتعادل 
أمام الشاطئ في ســيناريو متكرر، 
إذ نجــح محمــد بركات فــي تعديل 
النتيجة بعد أن كانت كتيبته متأخرة 
إذ نجــح محمــد بركات فــي تعديل 
النتيجة بعد أن كانت كتيبته متأخرة 
إذ نجــح محمــد بركات فــي تعديل 

بهدف سجله أشرف أبو توهة.
الرابعة رســمت االبتســامة  الجولة 
علــى وجوه الجماهير وغيرت معالم 
الفريــق  الترتيــب بعــد أن حســم 
الــرداء  صاحــب  األهلــي  مواجهــة 
األحمــرـ ودون االنتصــار األول فــي 

الكشوف.

“النتيل”: لن نفرط في الصدارة.. والممتازة هدفنا ! 

الرياضية/ عبداهللا عبدالعال
أكد نجم خدمات النصيرات 
لكرة اليد جالل أبو يوســف 
التي ســتجمع  المواجهة  أن 
فريقهخدمــات النصيــرات، 
يــوم الســبت المقبــل مــع   
جمعية الصــالح في نهائي 
بطولــة كاس الراحل أحمد 
أبو نــار لكرة اليد ســتكون 
التركيــز  وتحتــاج  صعبــة 

للمحافظة على اللقب.
وقــال خــالل لقــاء خــاص 
“نــدرك  بــ”الرياضيــة”: 
قــوة الخصــم الــذي يقدم 
مســتويات فنية مميزة في 
العبــون  ولديــه  البطولــة 
جاهزية  مؤكــدا  جيــدون”، 
الســبت  لمواجهــة  فريقــه 
لقبــه،  علــى  والمحافظــة 
ومضيفــا: “الفريــق  قطــع 
مشوارا مهما نحو المحافظة 
علــى اللقــب الغــزي بعــد 

التأهل للمباراة النهائية”.
علــى  اهللا  “نحمــد  وتابــع: 
قدمنــا  فقــد  التوفيــق، 
مستويات جيدة في مباريات 

البطولة وتصدرنا مجموعتنا 
التي ضمت  خدمات المغازي 
وخدمات البريج وشباب خان 
يونــس وتجاوزنا في نصف 
الرياضــي،  غــزة  النهائــي 
واآلن نعمل بجدية من أجل 
النهائية  للمباراة  االستعداد 
مؤكــدا  الصــالح”،  أمــام 
خاصــة  المبــاراة  صعوبــة 
أن الصــالح  فريــق منظم 
ولديه العبــون مميزون مع 
رغبــة كبيــرة فــي تحقيق 
اللقب خاصة بعد خســارته 
أمامنا في البطولة الماضية 
وتتويــج النصيــرات بطــال 

لكأس قطاع غزة.
وقــال فــي ختــام حديثــه:  
المبــاراة  صعوبــة  “نــدرك 
لكــن ثقتــي فــي زمالئــي 
كبيرة لتخطي عقبة الصالح  
وتحقيــق الــكأس (...) هذا 
كبيرة لتخطي عقبة الصالح  
وتحقيــق الــكأس (...) هذا 
كبيرة لتخطي عقبة الصالح  

األمــر يتطلــب منــا جهــدا 
مضاعفا في أرضية الملعب 
الفرص  أنصاف  واســتغالل 
ســيكون  التعويــض  ألن 

صعبا”.

“الجوكر” أبو يوسف: المواجهة 
صعبة ونحتاج التركيز 

للمحافظة على  “اللقب” 

الرياضية/ عبد اهللا عبد العال
أكد إبراهيم النتيل العب خدمات المغازي أن 

التنازل عن القمة صعب جداـ مشيرا إلى أن 
الهدف الذي يلعب من أجله المغازي هو الصعود 

إلى دوري األضواءـ مشيدا بما قدمه الفريق 
خالل لقاءاته األربعة ضمن منافسات دوري 

الدرجة األولى الغزي التي كان آخرها الفوز في 
دربي الوسطى أمام خدمات البريج. 

وقال في حديث خاص بــ”الرياضية”: “لدينا اآلن 
“12” نقطة نتصدر بها ترتيب الدرجة األولى 

المؤهلة للصعود إلى الدرجة الممتازة، وهذا هو 
هدفنا الوحيد اآلن في هذه الدرجة التي غاب 

عنها الفريق عامين (...) المرحلة المقبلة ستكون  
الفرصة األخيرة لنا للصعود إلى الممتاز بعد 

تنظيم الفريق بكل جوانبه المادية والمعنوية”. 
وأضاف النتيل أن الفريق وصل إلى هذا 

المستوى بفضل إدارة حكيمة متمثلة برئيس 
النادي أحمد النشوي، “وجهاز فني على أعلى 

مستوى بقيادة خالد الحاج ومساندة جماهيرية 
كان لها مفعول السحر على الفريق”، مؤكدا 
أن ذلك سيلقي بظالله على أداء الفريق في 

البطوالت المقبلة.
يذكر أن خدمات المغازي تفوق في جميع لقاءاته 
ويتصدر الترتيب بالعالمة الكاملة ، فهو لعب (4) 

لقاءات فاز فيها كلها وفي جعبته (12) نقطة.

“أبو غرقود”: مباراتنا مع 
شباب األردن حاسمةشباب األردن حاسمةشباب األردن حاسمةشباب األردن حاسمةشباب األردن حاسمة

غزة/ الرياضية
قال الالعــب الدولي إياد أبو 
غرقــود نجم فريــق البقعة 
األردني إن مباراة فريقه أمام 
بطل الدوري شــباب األردن 
في الجولة الرابعة من دوري 

المحترفين ستكون حاسمة.
أبــو غرقــود فــي  وأوضــح 
أن  لـ”الرياضيــة”  تصريــح 
صعوبة المباراة التي ستقام 
الجمعــة على ملعــب الملك 

عبــد اهللا بالقويســمة تأتي 
من كونها أول مواجهة قوية 
يخوضهــا فريقه في الدوري 
الذي يتصدر ترتيبه بســبع 
نقاط ويالحقه شباب األردن 

بست نقاط.
الجدير ذكــره أن أبو غرقود 
شــباك  فــي  هدفــا  أحــرز 
فريق الجزيرة في األســبوع 
األول مــن دوري المحترفين 

األردني.
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متشوق لتذوق �سردينة غزة�

أبو شنب .. 

س: ماذا يعني لك العمل في صرح 
كبير كالجزيرة الرياضية ؟

العمــل في صــرح كالجزيرة ال شــك 
ينطوي علــى فخر كبير ومســؤولية 
كبــرى. فــي الحقيقــة تكاد مشــاعر 
الفخــر  علــى  تطغــى  المســؤولية 
عندما يتعلــق األمر بدقــة المعلومة 
والموضوعيــة ألن اســم الجزيرة بات 
مصدرا للخبر والمعلومة وليس مجرد 
ناقــل لهــا، لذا مــن يعمل فــي هذه 
المؤسســة اإلعالمية يجــب عليه أن 

يكون حريصا. 
من جهة أخرى يجب أن يكون من يعمل 
في هذه القناة مجتهدا وطموحا بقدر 
طموح القائمين على هذه المؤسســة 
اإلعالمية العالمية وال أكشــف سرا إن 
قلــت لك إن أكثر شــخص طموح في 
الجزيــرة الرياضية هو ناصر الخليفي 
مديرها العام الــذي يعتبر أن مهمته 
األساسية تحويل األحالم إلى حقيقة.

س: كيف كانت بداياتك في العمل 
ضمن فريق الجزيرة الرياضية؟

اللجــان  عملــت عــدة ســنوات فــي 
اإلعالمية للبطــوالت الدولية المقامة 
في قطر وتعرفت على عدة صحافيين 
خالل عملي من الجزيرة الرياضية، ف 
قدمتنــي ليلى ســماتي التي تعرفت 
عليهــا فــي طــواف قطــر للدراجات 
الهوائيــة لألســتاذ أيمن جــادة الذي 
كان مديــرا للقناة آنذاك وذلك للعمل 
مترجما لكن “جادة” اقتنع بي مراسال.

أفخــر أننــي كنت محــل ثقــة ونتاج 
قامتيــن إعالميتين مــن نوعية أيمن 

جادة وليلى سماتي.

س: من العمل في الترجمة إلى 
اإلبداع أمام الشاشة الفضية.. هل 

س: من العمل في الترجمة إلى 
اإلبداع أمام الشاشة الفضية.. هل 

س: من العمل في الترجمة إلى 

تشبه قصتك قصة مورينيو؟
أضحكتني كثيرا.. ســأعتبر الســؤال 
مجاملــة.. عمومــا أتمنــى أن أحظى 

بنصف نجاح مورينيو مع أنني ال أحب 
طريقتــه االســتفزازية عــادة لكنني 
معجــب بالكاريزمــا التــي يتمتع بها 
والثقة بالنفس التي تؤثر إيجابيا على 

نجاحه في عمله.

س: ما هي اللحظة التي أثارت 
مشاعرك خالل مسيرتك اإلعالمية؟، 

وأين؟
مشاعرك خالل مسيرتك اإلعالمية؟، 

وأين؟
مشاعرك خالل مسيرتك اإلعالمية؟، 

اللحظة األكثر تأثيرا على المســتوى 
العاطفــي كانت دون تــردد في لندن 
لحظة دخول الوفد الفلســطيني إلى 
الملعــب األولمبي خــالل حفل افتتاح 
كنــت  فقــد   2012 لنــدن  أولمبيــاد 
أقف علــى بعد أمتار منهــم وهامتي 
شــامخة عاليا بهم وهم يحملون راية 

فلسطين.
الحقيقــة أزعجت مراســل التلفزيون 
البرازيلــي ألني أطلــت الوقوف أمامه 
أللتقــط الصــور التذكاريــة حتى مر 
أعضاء الوفد الفلســطيني ولم أغادر 
حتــى التقطت صــور الوفــد القطري 
أيضا الــذي مر بعدهــا بلحظات وقد 

اعتراني الفخر بهم أيضا.

س: بشراء الجزيرة حقوق الدوري 
اإلنكليزي أصبحت القناة بحق 

س: بشراء الجزيرة حقوق الدوري 
اإلنكليزي أصبحت القناة بحق 

س: بشراء الجزيرة حقوق الدوري 

وحقيق إمبراطورية الكرة.. ماذا 
سيضيف ذلك للجزيرة والجمهور 

العربي؟

الدوري اإلنكليزي هو مسؤولية أخرى 
على عاتــق الجزيــرة الرياضية اتجاه 
الجمهور العربي الذي اعتاد الحصول 
التغطيــة  علــى جــودة عاليــة مــن 
التلفزيونية في كل األحداث الرياضية 
السابقة على شاشة الجزيرة الرياضية، 
فبات المشاهد يعيش ترفا رياضيا إن 
صح التعبير مع كم األحداث المنقولة 
وأهميتهــا وجــودة نقلها،لكننــي أود 
اإلشــارة هنا إلى أن الدوري االنكليزي 
نفسه سيستفيد من نقله على شاشة 

الجزيرة الرياضية من حيث االنتشــار 
في الوطن العربــي واهتمام جماهير 
جديــدة لم تعتــد مشــاهدة مباريات 
الدوري اإلنكليزي الممتاز في السابق. 

س: كيف ترى حظوظ العرب األربعة 
في التأهل لمونديال البرازيل ؟

أتمنى أن تتأهــل المنتخبات العربية 
جميعا لكنني أخشــى أيضا المفاجآت 

وأال يتأهل أحد.
مــن الناحيــة النظرية تبــدو الجزائر 
األوفــر حظًا ومــع ذلك علــى الجميع 

توخي الحذر من الثقة المفرطة.
أتمنى أن نشاهد الجماهير الجزائرية 
فــي البرازيل إن شــاء اهللا متوشــحة 
بعلمي الجزائر وفلســطين كما فعلت 
في جنــوب إفريقيا، فيما تبقى مهمة 
تونــس األصعــب أمــام الكاميــرون 
فعليهــم التحلي باإليمــان بقدرتهم 

على التأهل وتفادي األخطاء.
فعليهــم التحلي باإليمــان بقدرتهم 

على التأهل وتفادي األخطاء.
فعليهــم التحلي باإليمــان بقدرتهم 

أما مصر فعلى قدر عظمة رجالها في 
المنتخب أشعر بالقلق من تأثرهم بما 
يجري في بالدهم، وعزائي أن العبي 
مصــر دوما كانوا رجــاًال في اللحظات 
يجري في بالدهم، وعزائي أن العبي 
مصــر دوما كانوا رجــاًال في اللحظات 
يجري في بالدهم، وعزائي أن العبي 

الحرجــة، وأخيــرا وليس آخــرا األردن 
الحبيبة على أعتاب إنجاز تاريخي غير 
مسبوق وحلم نتمسك به جميعًا حتى 
الحبيبة على أعتاب إنجاز تاريخي غير 
مسبوق وحلم نتمسك به جميعًا حتى 
الحبيبة على أعتاب إنجاز تاريخي غير 

يصبح حقيقــة بصفته ممثــال عربيا 
وحيدا عن القارة األسيوية.

س: سبعة وثالثون عاما لم تطأ 
قدماك أرض الوطن فلسطين فيها.. 

س: سبعة وثالثون عاما لم تطأ 
قدماك أرض الوطن فلسطين فيها.. 

س: سبعة وثالثون عاما لم تطأ 

كيف كان شعورك وأنت تزور 
مدينة رام اهللا؟

كنــت أنتظــر هــذا الجزء مــن الحوار 
بشوق منذ بدايته وهو الشوق نفسه 
الــذي اعتراني لحظة وطــأت قدماي 
أرض الوطن وسجدت شكرا هللا أن َمّن 
الــذي اعتراني لحظة وطــأت قدماي 
أرض الوطن وسجدت شكرا هللا أن َمّن 
الــذي اعتراني لحظة وطــأت قدماي 

علــي بفضله وزرت بــالدي ألول مرة 
في حياتي.

صادفت الزيارة ذكرى مولدي السابعة 

والثالثيــن ومنذ ذلــك الحين اعتبرت 
نفسي ولدت من جديد. 

لم ينغص علي في هذه الرحلة سوى 
عجزي عن زيارة القدس والصالة في 
المســجد األقصى وتلبية طلب والدي 
بإحضــار القليــل من تــراب القدس، 
ومع ذلك فقد تمكن عبد العزيز الذي 
يحمــل جنســية أوروبية مــن تحقيق 
أمنيــة والــدي عندما نجــح بالدخول 

وعاد له بحفنة من تراب القدس.

س: ما األثر الذي تركه بعض 
من قابلتهم في فلسطين خالل 

زيارتك؟

كل مــن التقيتهــم تركوا فــي قلبي 
انطباعا لن أنســاه بــدءا من الرئيس 
محمــود عبــاس الــذي التقيتــه في 
مكتبه رفقة مــع وفد صحلفي عربي 
وأدينا جميعا صالة الجمعة في مبنى 
المقاطعة، إلى ســائق التاكسي الذي 
رفــض تلقي مبلغ مالــي بعزة نفس 
اعتبرتــه صدقــة فــي نفســي فيما 
اعتبــر هــو أن ثمة من هــو أكثر منه 
احتياجــا لذلــك المــال، ثــم محبوبنا 
ومحبــوب العرب محمد عســاف الذي 
اعتبــره حالة وطنية اســتثنائية على 
المستوى المحلي بأدبه وطيب أخالقه 
فضال على موهبتــه والنموذج يقدم 
الفلســطينيين عمومــا وأهــل غــزة 

خصوصا إلى العالم.
كذلك ال أنسى األثر الرائع الذي تركه 
فــي قلبــي قائــد منتخب فلســطين 
الكابتــن رمــزي صالح الــذي رافقني 

أيضا في رحلة العودة إلى عمان.
في الحقيقــة أحتاج صفحــات طويلة 
أذكر فيها أسماء كل من ترك أثرا في 
قلبي وليعذرني كل من لم تتسع هذه 

الصفحات لذكر اسمه.

س: رغم ضعف الرياضة فيها 
والظروف التي تعيشها غزة فإن 

هناك نقلة نوعية كبيرة في مجال 
اإلعالم الرياضي فيها في ظل وجود 

أكثر من (15) موقعا رياضيا.. كيف 
اإلعالم الرياضي فيها في ظل وجود 

أكثر من (15) موقعا رياضيا.. كيف 
اإلعالم الرياضي فيها في ظل وجود 

يمكن أن يساهم صفوان أبو شنب 
وأقرانه من اإلعالميين العرب في 

يمكن أن يساهم صفوان أبو شنب 
وأقرانه من اإلعالميين العرب في 

يمكن أن يساهم صفوان أبو شنب 

رفدهم بمهارات جديدة وإمكانات 
أفضل؟.

رفدهم بمهارات جديدة وإمكانات 
أفضل؟.

رفدهم بمهارات جديدة وإمكانات 

أنا مؤمــن بأن اإلعــالم الرياضي في 
غزة تطــور أكثر من تطــور الرياضة 
نفســها في القطــاع واألمــر ينطوي 
على المصاعب التي تعيشها األراضي 
الفلسطينية عموما وغزة بوجه خاص 
لكنني أعتقد أنه باإلمكان أفضل مما 

كان. 
على الجميع أن يدركوا أهمية الرياضة 
فــي الترويــج لثقافتنــا وقضيتنا في 
المحافــل الدولية وهذا لــن يتأتى إال 

باالهتمام الداخلي.
أعرف مشــقة األمر على المســؤولين 
في غــزة لكنهم مطالبــون بتوظيف 
عالقاتهم العربية لتلقي الدعم الالزم 
واالســتفادة من التطور الذي شهدته 
الضفة  في مجال تنظيم المنافسات 
الرياضيــة، ف يمكــن كســر الحصار 
بدعوة الرياضيين العرب وغير العرب  

إلى المشاركة في األحداث الرياضية.

س: كلمة توجهها إلى قراء جريدة 
“الرياضية” في عددها األول؟.

س: كلمة توجهها إلى قراء جريدة 
“الرياضية” في عددها األول؟.

س: كلمة توجهها إلى قراء جريدة 

شــعرت بإطراء كبيــر الختياري ضيفا 
على صفحــات “الرياضية” في عددها 
األول وإن كنــت أتشــرف وأعتز بهذه 
الدعــوة فإننــي ال أفــوت فرصة فتح 
نافــذة أطــل منهــا علــى أهلــي في 
فلسطين للتواصل معهم وأتمنى أن 
تكون هــذه الجريدة بابــا لكل ما هو 
مشرق ومشرف ألهل غزة على العالم 
الفلســطينيين  للرياضييــن  ومنبــرا 
يوصــل همومهــم وطموحهــم لكل 
المعنييــن مــن أجل رفع علــم بالدنا 

عاليا في المحافل الدولية.

تعــود أصوله إلى قريــة الجية قضاء المجــدل، ورغم أنه لم 
ينشأ فيها ولم يتنفس هواءها يوما فإنه يشعر دائمًا كأنه 
تعــود أصوله إلى قريــة الجية قضاء المجــدل، ورغم أنه لم 
ينشأ فيها ولم يتنفس هواءها يوما فإنه يشعر دائمًا كأنه 
تعــود أصوله إلى قريــة الجية قضاء المجــدل، ورغم أنه لم 

تربى فيها فعال شأنه شــأن أي الجئ فلسطيني محروم من 
ينشأ فيها ولم يتنفس هواءها يوما فإنه يشعر دائمًا كأنه 
تربى فيها فعال شأنه شــأن أي الجئ فلسطيني محروم من 
ينشأ فيها ولم يتنفس هواءها يوما فإنه يشعر دائمًا كأنه 

وطنه يحلم بذلك اليوم الــذي يحمل فيه مفتاح الدار ويزرع 
فيه أرض جده في القرية التي لم يرها إال في الصور فقط!

وطنه يحلم بذلك اليوم الــذي يحمل فيه مفتاح الدار ويزرع 
فيه أرض جده في القرية التي لم يرها إال في الصور فقط!

وطنه يحلم بذلك اليوم الــذي يحمل فيه مفتاح الدار ويزرع 

هــو إعالمي فلســطيني فوق العــادة ليس ألنــه كان قبل 8 
فيه أرض جده في القرية التي لم يرها إال في الصور فقط!

هــو إعالمي فلســطيني فوق العــادة ليس ألنــه كان قبل 8 
فيه أرض جده في القرية التي لم يرها إال في الصور فقط!

ســنوات واحدا مــن اللبنات األساســية التي ســاهمت في 
هــو إعالمي فلســطيني فوق العــادة ليس ألنــه كان قبل 8 
ســنوات واحدا مــن اللبنات األساســية التي ســاهمت في 
هــو إعالمي فلســطيني فوق العــادة ليس ألنــه كان قبل 8 

نهــوض صرح قنــاة الجزيرة الرياضية والســيما نشــاطها 

اإلخباري،ولكــن ألنه أيضا مثال يحتــذى لإلعالمي الرياضي 
المتكامــل، فهو كاتب متميز ومراســل محتــرف ومذيع ذو 

طلة متميزة رغم أنه لم يدرس اإلعالم قط ! 
إنــه صفــوان أبــو شــنب اإلعالمــي الرياضي الفلســطيني 

طلة متميزة رغم أنه لم يدرس اإلعالم قط ! 
إنــه صفــوان أبــو شــنب اإلعالمــي الرياضي الفلســطيني 

طلة متميزة رغم أنه لم يدرس اإلعالم قط ! 

المتميز في قناة الجزيــرة الرياضية الذي يحل ضيفا كريما 
على العدد األول من جريدة “الرياضية”، فتشــرفنا بأن نجري 
المتميز في قناة الجزيــرة الرياضية الذي يحل ضيفا كريما 
على العدد األول من جريدة “الرياضية”، فتشــرفنا بأن نجري 
المتميز في قناة الجزيــرة الرياضية الذي يحل ضيفا كريما 

معــه هــذا الحوار الــذي تحدث فيــه بكل صدق وشــفافية 
وتلقائية.

اإلخباري،ولكــن ألنه أيضا مثال يحتــذى لإلعالمي الرياضي 
المتكامــل، فهو كاتب متميز ومراســل محتــرف ومذيع ذو 

إنــه صفــوان أبــو شــنب اإلعالمــي الرياضي الفلســطيني 
المتميز في قناة الجزيــرة الرياضية الذي يحل ضيفا كريما 
على العدد األول من جريدة “الرياضية”، فتشــرفنا بأن نجري 
المتميز في قناة الجزيــرة الرياضية الذي يحل ضيفا كريما 
على العدد األول من جريدة “الرياضية”، فتشــرفنا بأن نجري 
المتميز في قناة الجزيــرة الرياضية الذي يحل ضيفا كريما 

معــه هــذا الحوار الــذي تحدث فيــه بكل صدق وشــفافية 

فلسطيني مبدع في الجزيرة الرياضية

أخاف على مصر وتونس وأثق بالجزائر

حاوره من غزة/ محمد النخالة
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محمود السقا

نصائح أقرب الى 
المحاذير!

كان اهللا فــي عــون ناشــر جريــدة 
الرياضيــة، التــي تتأهــب لإلقــالع 
اليوم االربعــاء، من مــدارج مطابع 
غــزة هاشــم، خصوصًا فــي خضم 
اليوم االربعــاء، من مــدارج مطابع 
غــزة هاشــم، خصوصًا فــي خضم 
اليوم االربعــاء، من مــدارج مطابع 

ثــورة "االنترنــت" و"الفيــس بوك" 
و"تويتر" وهلم جر، وكلها تتســابق 
على نحو، حثيث وســريع على نشر 
االخبــار والتقارير واالراء، وكل ما له 

عالقة بصاحبة الجاللة، أوًال بأول.
محاذير جّمة وكثيرة ســوف تصادف 
الوليد الجديــد، وأتمنــى صادقا أن 
يتمتــع بموفــور الصحــة والعافيــة 

والعمر المديد.
ورغم ان هذه المحاذير أو التحديات، 
ليست سهلة وال بسيطة، فإن للنجاح 
عناوين ومدارس ومشــارب شــتى، 
فهنــاك التميــز واالبــداع واالبتكار، 
وكل مطبوعــة او وســيلة اعالميــة 
الفعالــة  األســلحة  بهــذه  تتســلح 
والمشــحوذة، سوف تحظى بالقبول 
والرضا واالستحسان والثناء واإلقبال 

على ما تكتنزه صفحاتها.
علــى أن اصابة هذا الهــدف الكبير، 
وغير السهل، قطعاـ يحتاج الى جهد 
وعنــاء ومشــقة، مثلما يحتــاج الى 
عقول وادمغة، وكفــاءات ومواهب، 
وكل هــذه الروافع كفيلة بأن تكون  
الجنــاح الــذي ُتحلق به اية وســيلة 
والثبــات  النجــاح  تنشــد  اعالميــة 

واالستقرار والديمومة.
كل بدايــة، عــادة، ما تكــون حافلة 
بالصعوبــة، لكــن الصعــب ســوف 
يســتحيل إلى سهل ويسير والسيما 
اذا كانــت البداية قويــة، والحصول 
على القوة يحتاج الى جرأة وشجاعة 
بعيــدًا  وموضوعيــة،  ومصداقيــة 
على القوة يحتاج الى جرأة وشجاعة 
بعيــدًا  وموضوعيــة،  ومصداقيــة 
على القوة يحتاج الى جرأة وشجاعة 

عــن التزويــق والتلميع، نــزوًال عند 
ســلوك ونهج المجاملــة والعالقات 

الشخصية.
عندمــا اركز على الشــجاعة فليس 
معنــى ذلك اننــي ادعو الــى النفخ 
فــي روح االثارة بــأي ثمن حتى وان 
معنــى ذلك اننــي ادعو الــى النفخ 
فــي روح االثارة بــأي ثمن حتى وان 
معنــى ذلك اننــي ادعو الــى النفخ 

كانت مجــردة من الحقائــق. الجرأة 
التــي اقصدها ينبغي ان تتســربل 
اثواب االخــالق المهنية، التي ُتحتم 
التــي اقصدها ينبغي ان تتســربل 
اثواب االخــالق المهنية، التي ُتحتم 
التــي اقصدها ينبغي ان تتســربل 

على الصحافي او الكاتب او المراسل 
ان يعالــج كافة ما يكتبه بكل صدق 

وأمانة.
هذه المحاذير، األقرب الى النصائح، 
أحببت ان اضعها في متناول الزمالء 
القائمين على "جريدة الرياضية" كي 
يكــون اقالعهم المأمول بمســتوى 
الطموح، وكي يضمنوا االستمرارية 
الرياضيــة  فالحركــة  والتواصــل، 
الفلســطينية تســتحق التوسع في 
المطبوعات المتخصصة، ألن االقبال 

على الرياضة في تصاعد دائم.

newsaqa@hotmail.com

كتب/ سلطان عدوان
وقــع محمد القاضــي العب خدمات 
الشاطئ على أسرع هدف في دوري 
جوال الممتاز بعد ثالثين ثانية فقط 
مــن انطــالق مواجهة فريقــه أمام 
هالل غــزة التي حســمتها الكتيبة 

الزرقاء برباعية مقابل هدفين . 
صاحب الهدف أكد أن البحرية تسير 
بثبــات نحو المقدمــة بعد أن قفزت 
للمركــز الثالــث برصيــد ٧ نقاط، 
متمنيا أن يواصل الفريق انتصاراته 
في الجوالت المقبلة للمنافسة على 

اللقب.
وأوضــح أن تســجيله هدفيــن في 
شباك هالل غزة جاء بدعم ومساندة 
من زمالئه وتنفيذه تعليمات جهازه 
الفني واجتهاده للوصول إلى أفضل 
المســتويات، معتبــرا ذلــك إنجــازا 

يحسب للفريق بأكمله. 
وأفاد بأن الفريق تعاهد على فرض 
هيبته وقدم عرضا قويا خالل اللقاء 
يؤكــد قوته ويبرق برســالة مدوية 
للمنافسين  مشيدا في الوقت نفسه 

بقوة الهالل الغزي.
وقال: "سجلنا أربعة أهداف، ووضعنا 
فــي جعبتنا ثــالث نقــاط جديدة.. 
علينا أن نطوي الصفحة ونفكر في 
الجولة األهم أمام شــباب رفح على 
أرضه ووسط جمهوره ألنها ستكون 
مواجهة حاسمة وربما تصعد بنا إلى 
الصــدارة في حال تعثــر اتحاد خان 

يونس".  
وطالــب جماهير البحريــة بالوقوف 
خلف الفريق لتصحيح مسار الموسم 
المنصــرم الذي كان اســتثنائيا في 

تاريخ النادي.

صاحب أسرع هدف في الدوري

القاضي: البحرية تسير 
بثبات نحو المقدمة 

القاضي: البحرية تسير 
بثبات نحو المقدمة 

القاضي: البحرية تسير 

غزة/ الرياضية
تحتضن صالة سعد صايل في تمام الساعة 
السادســة من مســاء الســبت القادم نهائي 
كأس المرحــوم أحمد أبو نــار لكرة اليد الذي 
ســيجمع  فريقي خدمات النصيرات وجمعية 
الصالح اللذين ال يزاالن يفرضان سطوتهما 

على كرة اليد في قطاع غزة.
خدمــات النصيرات بطــل الــدوري والكأس 

على كرة اليد في قطاع غزة.
خدمــات النصيرات بطــل الــدوري والكأس 

على كرة اليد في قطاع غزة.

صعد إلــى  المباراة النهائيــة بعد فوزه على 

غــزة الرياضي ٢٣ مقابــل ١٧، فيما وصلت 
جمعيــة الصالح إلــى النهائــي بفوزها على 

خدمات البريج بنتيجة ٢٨ مقابل ٢٠.
راء المدربينآراء المدربينآراء المدربين

حسين أبو شرار مدرب خدمات النصيرات قال 
إنه بدأ التحضير للنهائي منذ بداية البطولة 
ألنه يعلم أن منافسه سيكون جمعية الصالح، 
مضيفا أن التحضيرات تشمل الجوانب البدنية 
والذهنية والخططية، ومشيرا إلى أن صفوف 

فريقه مكتملة وال يعاني أي غيابات.
مدرب الصالح جمال أبو سليم أوضح بدوره 
أن الفريــق يــؤدي تدريبــات متواصلة منذ 
نهاية مباراته مع خدمــات البريج في نصف 
النهائــي التــي كانت مبــاراة صعبــة نتيجة 
االحتــكاك البدنــي، مضيفــا أن إدارة النادي 
تقف خلف الفريق وتســانده فــي التدريبات 
من أجل العودة إلى منصات التتويج والظفر 

بالكأس.

غزة/ الرياضية
تواصلــت منافســات الدرجــة الرابعة لكــرة القدم في 
محافظات غزة، وحقق جباليا النزلة فوزا كبيرا على جاره 
أنصار جباليا بأربعة أهداف نظيفة في األســبوع الثامن 

للدوري فرع غزة والشمال.
وســجل أهداف جباليــا النزلة يونس عســلية (هدفان) 

للدوري فرع غزة والشمال.
وســجل أهداف جباليــا النزلة يونس عســلية (هدفان) 

للدوري فرع غزة والشمال.

وأحمد يحيى وإبراهيم شحادة، بهذا الفوز يرتفع رصيد 
النزلــة إلى النقطة الـ(٩) صعد بها إلى المركز العاشــر، 
فيما بقي رصيد أنصار جباليــا عند النقطة الـ(١٠) في 

المركز الثامن.
وفي مباراة ثانية نجح المغراقة في خطف نقطة ثمينة 
من فريق التعاون عقب تعادله معه ســلبيا في المباراة 

التي جمعتهما على ملعب الجامعة اإلسالمية.
وبهذا التعادل رفع التعــاون رصيده إلى النقطة الـ(١١) 

التي جمعتهما على ملعب الجامعة اإلسالمية.
وبهذا التعادل رفع التعــاون رصيده إلى النقطة الـ(١١) 

التي جمعتهما على ملعب الجامعة اإلسالمية.

في المركز الرابع، فيما حصد المغراقة نقطته الـ(٩) في 
المركز التاسع.

وفرض التعادل اإليجابي نفسه على مباراة القدس والدرج 
على ملعب التفاح، فانتهى اللقاء بهدفين لكل فريق.

وأحرز هدفي القدس محمود ديب ومحمد القصبغلي، فيما 
سجل للدرج عبد الرحمن صقر وأنس الزرد.

وأحرز هدفي القدس محمود ديب ومحمد القصبغلي، فيما 
سجل للدرج عبد الرحمن صقر وأنس الزرد.

وأحرز هدفي القدس محمود ديب ومحمد القصبغلي، فيما 

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القدس للنقطة الـ(١٠) في 
المركز الســابع، فيما اكتفى الــدرج بالنقطة الـ(٥) في 
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القدس للنقطة الـ(١٠) في 
المركز الســابع، فيما اكتفى الــدرج بالنقطة الـ(٥) في 
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القدس للنقطة الـ(١٠) في 

المركز األخير.
المركز الســابع، فيما اكتفى الــدرج بالنقطة الـ(٥) في 

المركز األخير.
المركز الســابع، فيما اكتفى الــدرج بالنقطة الـ(٥) في 

وكان الكرامــة قد فرط في الفوز على حســاب شــباب 
بيــت الهيا وتعادل معه بهدفين لكل فريق على ملعب 
بيــت حانون. وهذا التعــادل أدى إلى تراجع الكرامة إلى 
المركــز الثاني بفارق األهداف خلــف المتصدر اليرموك 
الــذي كان قد تعــادل بصعوبة مع الســالم في المباراة 
التي جمعتهما على ملعب بيت حانون. وتقدم الســالم 
بهدفيــن عن طريــق أيمن أبو حجاج ونضــال أبو حبل، 
التي جمعتهما على ملعب بيت حانون. وتقدم الســالم 
بهدفيــن عن طريــق أيمن أبو حجاج ونضــال أبو حبل، 
التي جمعتهما على ملعب بيت حانون. وتقدم الســالم 

وتعادل لليرموك محمد أبو غليون ومحمد سعدية.
وبهذا التعادل رفع اليرموك رصيده إلى النقطة الـ(١٥) 

في الصدارة، فيما حصل السالم على النقطة الـ١١.
وتختتم منافســات األســبوع الثامن من البطولة اليوم 

في الصدارة، فيما حصل السالم على النقطة الـ١١.
وتختتم منافســات األســبوع الثامن من البطولة اليوم 

في الصدارة، فيما حصل السالم على النقطة الـ١١.

بلقاء الوفاق والزهراء على ملعب التفاح شرق غزة. 
أمــا فــي دوري الرابعة-فرع الوســطى والجنوب فحقق 
المتصدر فريق الشــوكة فوزًا كبيرًا على العطاء بثالثة 
فــي دوري الرابعة-فرع الوســطى والجنوب فحقق 
المتصدر فريق الشــوكة فوزًا كبيرًا على العطاء بثالثة 
فــي دوري الرابعة-فرع الوســطى والجنوب فحقق 

أهــداف نظيفة في المباراة التــي جمعتهما على ملعب 
رفح ضمن األسبوع الثامن.

أهــداف نظيفة في المباراة التــي جمعتهما على ملعب 
رفح ضمن األسبوع الثامن.

أهــداف نظيفة في المباراة التــي جمعتهما على ملعب 

وتجاوز معن منافســه الســلطان بثالثــة أهداف مقابل 
هدف على ملعب القادسية برفح.

وفــاز الوحدة على شــباب البريج بثالثــة أهداف مقابل 
هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب خان يونس 
البلــدي جنوب القطاع، ولحســاب نفس المســابقة فاز 
الريــان على نظيره القرارة بثالثــة أهداف مقابل هدف 
البلــدي جنوب القطاع، ولحســاب نفس المســابقة فاز 
الريــان على نظيره القرارة بثالثــة أهداف مقابل هدف 
البلــدي جنوب القطاع، ولحســاب نفس المســابقة فاز 

على ملعب السلطان برفح جنوب القطاع.
وحقق شــباب المغــازي فوزا كبيرا على اتحــاد الزوايدة 

بثالثية نظيفة على ملعب خان يونس البلدي.

األسبوع الـ(8) من دوري الرابعة    

اللهاونة والسالم يتعادالن مع متصدري غزة والشمال.. 
ورقم (3) كلمة السر في الوسطى والجنوب

النصيرات 
والصالح.. 

لمن اللقب ؟

نهائي كأس اليد.. السبت
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كتب/ عاهد فروانة
لألسبوع الرابع على التوالي يظفر أبناء خدمات 
المغازي بالنقاط الكاملة من أجل التشديد على 
تمســكهم بصــدارة دوري الدرجــة األولى التي 
تقربهــم من حلم العــودة إلــى دوري األضواء، 
في حين تتطلــع بقية فرق الــدوري إلى مركز 
الوصيــف الذي يعنــي مصاحبــة المتصدر إلى 

الدرجة الممتازة.
حلم العودة

نجح فريــق خدمات المغازي فــي تحقيق فوزه 
الرابــع علــى التوالــي، وكان هذه المــرة على 
حســاب جاره خدمات البريج الذي عزز صفوفه 
جيدا من أجل تحقيق حلم الصعود، لكن عزيمة 
أبنــاء المغازي عطلت هــذا الحلم مؤقتا بعد أن 
حولوا تأخرهم بهدف إلى فوز بهدفين نظيفين 
ليصلوا إلى النقطة الـ١٢ في الصدارة في حين 

اكتفى البريج بالمركز الرابع برصيد ٦ نقاط.
فرملة الجماعي

خدمــات خانيونس كان أكثــر المتضررين هذا 
فرملة الجماعي

خدمــات خانيونس كان أكثــر المتضررين هذا 
فرملة الجماعي

األســبوع نتيجة أنه لم يلعب مباراته مع فريق 
جماعي رفح الذي انســحب مــن بطولة الدرجة 
األولــى وهبط إلى الدرجة الثانيــة، ورغم ذلك 
ظــل الفريق في المركــز الثاني برصيد ســبع 
نقــاط، وكان بإمكانــه تشــديد الخنــاق علــى 

المغازي لكن إلغاء المباراة حرمه ذلك.
الصالح يقترب 

واســتطاع فريق جمعية الصالح االقتراب أكثر 
مــن صــدارة الجــدول بعــد تغلبه علــى أهلي 
النصيــرات بهــدف نظيــف. هــذا الهــدف كان 
كافيا للصالح من أجل مشــاركة فريق خدمات 

خانيونــس فــي المركز الثانــي وإن كان األخير 
يتفوق عليه بفارق األهداف، في حين ظل أهلي 
النصيرات في المركز األخير بنقطة وحيدة، وإن 
لم يتدارك الفريق نفسه فإنه سيواجه صعوبات 

كبيرة في  اللقاءات المقبلة.
اللهاونة يسقطون

صاحب المركز الرابع فريــق بيت الهيا تعرض 
للخســارة الثانية هذا الموسم على يد القادسية 
الــذي عاد من بعيــد وحقق الفــوز األول له في 
بطولة الدوري. خسارة بيت الهيا جعلته يتجمد 
عند النقطة الرابعة وهو  رصيد القادسية نفسه 
الذي كان في أســفل الترتيــب لكن فوزه المهم 

جعله يقفز إلى المركز الثامن.
حصاد الزيتون

فريق الزيتون رغم أنــه كان قد حقق فوزا في 
بدايــة الدوري على حســاب جماعــي رفح فإن 
انســحاب األخير حرمــه منه، لذلك تــم اعتبار 
فــوزه  في األســبوع الرابع هو الفــوز األول له 
وكان على حساب خدمات جباليا ليصل الزيتون 
إلــى النقطة الرابعة في المركز الســادس، في 
حين ظل جباليا في المركز العاشر برصيد ثالث 

نقاط من فوز وحيد وثالث هزائم.
الحوانين يستفيقون

استطاع فريق بيت حانون األهلي تحقيق فوزه 
األول في البطولة هذا الموســم وقد كان على 
حساب  المشتل. الفوز جعل الحوانين يصعدون 

إلى المركز السابع برصيد أربع نقاط. 
في المقابل لم ينجح المشتل في تحقيق فوزه 
الثانــي وظل رصيده متوقفا عند ٤ نقاط احتل 

بها المركز التاسع.

المغازي عالمة كاملة.. والحوانين يقلبون الطاولة
الزيتون والقادسية أول الغيث.. والصالح يختصر المسافة

حصاد األسبوع الحصاد األسبوع الحصاد األسبوع الـ(4)(4)
من دوري الدرجة األولىمن دوري الدرجة األولىمن دوري الدرجة األولى

حصاد األسبوع ال
من دوري الدرجة األولى

حصاد األسبوع الحصاد األسبوع ال
من دوري الدرجة األولى

حصاد األسبوع ال
من دوري الدرجة األولى

الهدافون: 
- محمود فحجان 

(خدمات خانيونس): 
ثمانية أهداف.

- عالء إسماعيل 
(خدمات البريج) وعاهد 
أبو مراحيل (الزيتون): 

خمسة أهداف لكل 
منهما.

أقوى هجوم : خدمات 
خانيونس، 15 هدفا.

أضعف هجوم: خدمات 
جباليا، 3 أهدف.

أضعف هجوم: خدمات 
جباليا، 3 أهدف.

أضعف هجوم: خدمات 

أقوى دفاع: خدمات 
خانيونس، 3 أهداف.
أضعف دفاع: أهلي 

النصيرات، 16 هدفا.

معلومات سريعة:

جدول ترتيب  فرق الدرجة األولى بعد األسبوع الرابع

فرحة بيت حانون األهلي بالفوز



أخبار
07 األربعاء  26 ذو القعدة  1434هـ   2  أكتوبر 2013  

أمجد الضابوس 

كنا دائما نتســاءل: لماذا ال توجد جريدة رياضية 
دوريــة متخصصــة، تصــدر فــي غــزة، رغم أن 
مالعب القطــاع تحفل بالكثير من المنافســات، 
وفي كافة األلعــاب، الفردية والجماعية، وخاصة 

كرة القدم؟
وكان يزداد اســتغرابنا هذا، مع معرفتنا األكيدة 
أن فــي القطاع، الكثير من الكفــاءات اإلعالمية، 
والطاقات الشبابية، التي بإمكانها أن تساهم في 
إصدار جريــدة دورية تلبي طموحــات الجماهير 
الرياضية، كما تســاهم حاليًا، في اإلشراف على 
إصدار جريــدة دورية تلبي طموحــات الجماهير 
الرياضية، كما تســاهم حاليًا، في اإلشراف على 
إصدار جريــدة دورية تلبي طموحــات الجماهير 

العديد من المواقع الرياضية االلكترونية.
"الرياضيــة"، جريــدة على هــذا الــدرب، وهكذا 
نســعى أن تكــون. وال نخفيكــم ســرًا، أن فكرة 
"الرياضيــة"، جريــدة على هــذا الــدرب، وهكذا 
نســعى أن تكــون. وال نخفيكــم ســرًا، أن فكرة 
"الرياضيــة"، جريــدة على هــذا الــدرب، وهكذا 

إصدارها بدأت تراود صديقنا العزيز نعمان عمر 
بعدما شاهد جموعًا من جماهير خدمات الشاطئ 
وهــي تعبر عن فرحتها بتأهــل البحرية إلى أحد 
األدوار المتقدمــة ببطولــة الــكأس األخيرة أمام 
ملعب اليرمــوك، وقد أيقن صديقنــا "أبو عمر"، 
وهــو صاحــب تجربة مميــزة في إصــدار جرائد 
دورية، بعد هذا المشهد، أن وجود جريدة رياضية 
فــي غزة أصبــح أمــرًا ضروريا لمتابعــة الحراك 
الرياضي المتصاعد، ولتلبية طموحات الجماهير. 
وألن الرياضة رسالة حياة وسالم، فإن "الرياضية" 
ســتكون روح الجماهير، ومنبرًا للمهنية واإلبداع 
وألن الرياضة رسالة حياة وسالم، فإن "الرياضية" 
ســتكون روح الجماهير، ومنبرًا للمهنية واإلبداع 
وألن الرياضة رسالة حياة وسالم، فإن "الرياضية" 

والحيــاد، الذي يلبي رســالة الرياضة لجماهيرنا 
الوفية، وسنســعى أن تكون من أجل الجماهير، 
كمــا كانــت الجماهير عامًال أساســيًا من عوامل 
الوفية، وسنســعى أن تكون من أجل الجماهير، 
كمــا كانــت الجماهير عامًال أساســيًا من عوامل 
الوفية، وسنســعى أن تكون من أجل الجماهير، 

ميالدها.
ســنتابع األحــداث التــي تبــدو كحياة بالنســبة 
للجماهير، ونعزز من إيجابياتها، وســنالحق كل 
المظاهــر التي تخالف قواعــد الرياضة من حيث 
هي رســالة ســالم ومحبة، وســيكون مــن أول 
اهتماماتنا محاربة كل األخطــاء التي تؤثر على 

حياة والجماهير وسالمهم.
الحياة والســالم، كلمتا الســر، ليــس في نهضة 
الشــعوب فحســب، بل في حضورها الرياضي.. 
ألــم ُيهاجم رئيس الــوزراء التركــي رجب طيب 
أردوغــان، من أقطاب إعالمية فــي داخل بالده، 
بعد خســارة اســطنبول شــرف تنظيم أولمبياد 
٢٠٢٠ أمام طوكيو اليابانية، بســبب سياســاته 
الخارجيــة.. حتى أن أحدهــم أوضح له أن أعضاء 
التنفيذية فضلوا السالم الياباني واستقرار أنماط 

الحياة في طوكيو الستضافة األولمبياد!!
ونحن لن نكون خارج الســرب، وسنعمل من أجل 
حياة وســالمة جماهيرنا في المدرجات وخارجها، 

وحتى يتم ذلك نتمنى ونتساءل:
- هــل يتبــادل العبو ومدربــو الفريقيــن تحية 
الجماهير بعــد نهاية المباراة بغــض النظر عن 

النتيجة؟
- هــل يكف بعــض المدربين عن ممارســة آفة 

التدخين على دكة البدالء؟
- متى ســتنتهي مظاهر االعتراض على قرارات 

الحكام بالطرق العنفية وغير الالئقة؟
- متى ستقوم روابط األندية بتحمل مسئولياتها 
األخالقيــة فــي وقــف ومنع إطــالق الشــعارات 

العدائية من قبيل "اذبحوهم.. موتوهم"؟
- هل يتحمل المدربون والالعبون مســئولياتهم 
بعد خســارة النقاط ويحســنون تقديم المبررات 

المقنعة بدًال من تعليقها على شماعة التحكيم؟
بعد خســارة النقاط ويحســنون تقديم المبررات 

المقنعة بدًال من تعليقها على شماعة التحكيم؟
بعد خســارة النقاط ويحســنون تقديم المبررات 

- هل تتوقف ظاهر اّدعاء اإلصابة ؟
- من يتصدى إلطالق جائزة اللعب النظيف

الرياضية.. روح الجماهير

هذه حياتي وأنا حر فيها !هذه حياتي وأنا حر فيها !
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حاوره من غزة/ محمد النخالة
بعد أسبوع من إعالن ارتباطه بفتاة بريطانية من 

أصول أيرلندية وحجم االنتقادات الكبيرة التي 
وجهت له عبر مواقع التواصل االجتماعي، خرج األسير 

المحرر والالعب محمود السرسك عن صمته وتحدث 
ألول مرة بكل صراحة عن التطورات األخيرة في حياته 

الشخصية التي كانت محل جدل كثيرين في غزة.
وعبر السرسك في حديث خاص بـ“الرياضية” عن 
حزنه لالنتقادات التي وجهت ضده، قائال: “طبقة 

كبيرة من أبناء شعبنا تعاني من مرض القيل والقال، 
حزنه لالنتقادات التي وجهت ضده، قائال: “طبقة 

كبيرة من أبناء شعبنا تعاني من مرض القيل والقال، 
حزنه لالنتقادات التي وجهت ضده، قائال: “طبقة 

ل لآلخرين حياتهم  والناس لألسف تحب أن ُتفصِّ
كبيرة من أبناء شعبنا تعاني من مرض القيل والقال، 

ل لآلخرين حياتهم  والناس لألسف تحب أن ُتفصِّ
كبيرة من أبناء شعبنا تعاني من مرض القيل والقال، 

نيابة عن الخالق”.
واستدرك: “ أسامح كل من تكلم عني بسوء، وأرجو أن 

يتفهموا أني إنسان ولي مشاعر، وهذه حياتي وأنا 
واستدرك: “ أسامح كل من تكلم عني بسوء، وأرجو أن 

يتفهموا أني إنسان ولي مشاعر، وهذه حياتي وأنا 
واستدرك: “ أسامح كل من تكلم عني بسوء، وأرجو أن 

حر فيها”.

أم كامل !
وحــول مكان إقامته في المدة القادمة أضاف 
السرســك: “ لم أفكر وأقرر بعد وجهتي التي 
سأســتقر فيهــا، ولكنــي رفضــت عــددا من 
عــروض االحتــالل لإلبعاد عــن وطني خالل  
إضرابي في السجن، فرفح مدينتي وفلسطين 

دولتي” .
ومحمــود اآلن في العاصمــة البريطانية لندن 
حيث أقام حفــل زفافه على فيكتوريا دياس 
مــن أيرلندا ويســتعد قريبا للعــودة إلى غزة 
إلقامــة حفل زفــاف آخر برفقــة أهله وذويه 

وأصدقائه.
أمــا عــن زوجتــه ودخولــه القفــص الذهبي 
فيتحدث محمود بكل سعادة: “تعرفت عليها 
مصادفــة واخترتها لتكون شــريكة حياتي، 
وســتكون أمــا ألبني الذي سأســميه إن شــاء 

الخالق على اسم والدي شفاه اهللا (كامل)“.

من الصفر
وانخرط محمود في حملــة أوروبية لمقاطعة 
(إســرائيل) رياضيــا حملــت اســم “البطاقة 
الحمــراء بوجه إســرائيل”، ويقــول عن هذه 
الحملة: “لقد حققنا نجاحات كبيرة، وتعاطف 
معنا الناس وذرفوا الدموع، واجتمعنا مع عدد 
مــن الــوزراء، وأقنعنا مدنا عديــدة بمقاطعة 

منتجات االحتالل“.
وفتــح محمود قلبــه لقــراء “الرياضية” بكل 
صراحة حين عقب: “لم أكمل دراســتي، ولم 
أحصل علــى حقي فــي وظيفة رغــم وعود 
الرئيــس (...) ســأبدأ من الصفر بعــد الزواج 

وأكمل دراستي إن شاء اهللا” .
أما عن مستقبله الكروي في ظل المستجدات 
األخيرة فــي حياته، فوصف السرســك كرة 
القــدم بأنهــا وســيلته للدفاع عــن قضية 
فلســطين، في حيــن أن قلة ممارســته لها 

عني أنه بعيد عنها أو ســيتركها، تعني أنه بعيد عنها أو ســيتركها، تعني أنه بعيد عنها أو ســيتركها،  حاليــا ال 
لكنه لم يقرر مســتقبله بعد، وهو األمر الذي 

ستشاركه زوجته في تحديده، كما يقول.

“فلسطين وأيرلندا واحد” 
زوجتــه االيرلنديــة فكتوريــا ديــاس رحبت 
بدورها بقراء “الرياضية” وقالت بكل عفوية: 
“انخرطــت عائلتــي منــذ فتــرة طويلة في 
التضامــن مع فلســطين، فثقافتنا وتاريخنا 
فــي أيرلنــدا مبنيــان علــى النضــال الــذي 

تتشاركه األّمتان“.
وحــول رأيها في محمود أضافــت فيكتوريا: 
“هو رجــل طيب و ذكــي وذو عزيمة ومتفان 

لقضية وطنه” .
يذكر أن محمود السرســك خاض إضرابا عن 
الطعــام دام (96) يوما بعد أن اعتقلته قوات 
االحتالل أثناء مغادرته قطاع غزة إلى الضفة 
الغربية من أجل اللحاق بنادي شباب بالطة.

“السرسك” يخرج عن صمته: 

“عبد الهادي” “عبد الهادي” “عبد الهادي” 

غزة/ الرياضيةغزة/ الرياضية
أرجــع نايف عبــد الهادي اســتقالته أرجــع نايف عبــد الهادي اســتقالته 
من تدريب الجمعية اإلســالمية إلى من تدريب الجمعية اإلســالمية إلى 
عجزه عن االنسجام مع إدارة النادي عجزه عن االنسجام مع إدارة النادي 
بعد استقالة رئيس النادي جمال أبو بعد استقالة رئيس النادي جمال أبو 
حشيش قبل انطالق الدوري الممتاز حشيش قبل انطالق الدوري الممتاز 

لكرة القدم.
وأكد عبــد الهادي أنه تقدم رســميا وأكد عبــد الهادي أنه تقدم رســميا 
أبــو  اســتقالة  لحظــة  أبــو باالســتقالة  اســتقالة  لحظــة  باالســتقالة 
حشــيش، لكنــه تراجع عنهــا تحت حشــيش، لكنــه تراجع عنهــا تحت 
ضغــوط إدارة النــادي والرغبــة في ضغــوط إدارة النــادي والرغبــة في 
مــع  المشــوار  الســتكمال  مــع بقائــه  المشــوار  الســتكمال  بقائــه 

الفريق.
وحــول الخســارة أمــام الشــجاعية وحــول الخســارة أمــام الشــجاعية 
الســبت الماضــي (2/0) وارتباطهــا الســبت الماضــي (2/0) وارتباطهــا 
بموعد االســتقالة، أوضــح أن القرار بموعد االســتقالة، أوضــح أن القرار 
ســبق المبــاراة أكانــت قــد انتهــت ســبق المبــاراة أكانــت قــد انتهــت 
بالفوز أم الخسارة، مؤكدا أنه أمضى بالفوز أم الخسارة، مؤكدا أنه أمضى 
موســمًا رائعــًا حقق خاللــه بطولة موســمًا رائعــًا حقق خاللــه بطولة 
بالفوز أم الخسارة، مؤكدا أنه أمضى 
موســمًا رائعــًا حقق خاللــه بطولة 
بالفوز أم الخسارة، مؤكدا أنه أمضى بالفوز أم الخسارة، مؤكدا أنه أمضى 
موســمًا رائعــًا حقق خاللــه بطولة 
بالفوز أم الخسارة، مؤكدا أنه أمضى 

الــكأس والمركز الثالــث في الدوري 
مع االقتراب من اللقب. 

أما عن المرحلــة المقبلة والعروض 
لتدريــب فرق أخــرى، فقــال: “اآلن 
أريــد الراحــة واالبتعــاد قليــال بعد 
الجهد الكبير والمتواصل، ولكن هذا 
لــن يمنــع أن أدرس العــروض التي 

تناسبني في أحد األندية”.
عبد الهادي في سطور

- بدايته مع عالم التدريب عام 1982 
في خدمات رفح.

- درب أندية خدمات وشباب وجماعي 
رفح وبقي فــي الجماعي (13) عاما، 
يونــس  خــان  واتحــاد  والقادســية 

والمشتل وغزة الرياضي واألهلي.
- سبق له تدريب الجمعية اإلسالمية 
عام 1994 وتــرك الفريق الرتباطه 

مع خدمات رفح في الموسم نفسه.
.(B) حاصل على دورة مدربين -

يطوييطوي صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية” صفحة المجد مع “الجمعية”
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حصاد الجولة “ الرابعة “ من الدوري الممتاز

عودة الكبار قبل االنحدار  .. وجولة “خامسة”  ُتطهى على جمر ونار

األولى يعنيان اقتراب الشــجاعية مــن الصدارة، وهو 
هدف تسعى كتيبة هيثم حجاج للوصول إليه.

وعلى صعيد األخضر الرفحي فهو عاد أخيرا إلى شكله 
الطبيعــي ونتائجه المنطقية وأدائه المميز بعد الفوز 
علــى المتصدر والخروج من عنق الزجاجة من المركز 
األخير إلى المركز التاسع برصيد (4) نقاط بمعنى أنه 
ال يــزال بحاجة إلى مواصلة نتائج الفوز وانتظار تعثر 
المنافســين من أجل العودة إلى مكانه الطبيعي في 
أعلــى الترتيب بين الكبار، فالفريــق احتاج هذا الفوز 
الذي شــكل دفعة معنوية كبيرة وعودة الثقة للفريق 
المدجــج بالنجــوم وانطالقــة حقيقيــة بعــد البداية 

الكارثية للفريق في الجوالت الثالثة الماضية.
الفريــق أمامه فرصه للتعويض فــي الجولة القادمة 
عندما يســتقبل ضيفا دوما أزعــج الكبار هو خدمات 
النصيرات الذي سيستغل غياب نجم األخضر الرفحي 

غزة / كتب مصطفى جبر 
وصلــت عجلة الدوري الغزي ألنديــة الدرجة الممتازة 
إلى محطتها الرابعة التي اتســمت بالقوة والشراســة 
والمنافســة الكبيرة بين الفرق الُمشــاركة، إذ تميزت 
هــذه الجولة بعــودة الكبــار إلى مســارهم الصحيح 
والســير في ســكة االنتصــارات والنتائــج المنتظرة 
واالنطالق فعليا من هذه الجولة إلى رحلة البحث عن 

لقب الدوري. 
صــدارة برتقاليــة ُمهددة وزعيم فــوت فرصة ثمينة 
لالنقضــاض علــى الصــدارة وعــودة حميــدة لكبار 
الشــجاعية وخدمات رفح وعالمات اســتفهام عديدة 
على أداء ونتائج الجمعية اإلســالمية والهالل وأهلي 
غزة في ملخص جولة عصيبة غاب عنها األداء الفني 
والمتعــة الكرويــة الحقيقية وحضرت فيهــا األهداف 
بغزارة التي هزت الشباك (18) مرة في ست مباريات 

ُمثيرة جاءت أغلب نتائجها منطقية.
واســتطاع “اتحاد خان يونــس“ الحفاظ على الصدارة 
للجولــة الرابعة على التوالي برصيــد (9) نقاط رغم 
خســارته أمام خدمات رفح على أرضه وبين جمهوره 
مســتفيدا من تعثر أقرب منافسيه شــباب رفح الذي 
يقبع في المركز الثاني برصيد (8) نقاط وفارق نقطة 
وحيدة يليه خدمات الشــاطئ ثالثا على سلم الترتيب 
برصيد (7) نقاط في مكانة ُمرضية لطموحات وآمال 
البحريــة التي تنتظره مباريات أقوى وأشــد من التي 

لعبها في الجوالت األربعة األولى.
ويتربص اتحاد الشــجاعية وشــباب خــان يونس في 
المركزيــن الرابــع والخامس برصيــد (6) نقاط لكل 
منهمــا، بأصحاب القمة ُمنتظرْيــن تعثرهم من أجل 
التقدم إلى قمة الترتيب، فيما يقبع خدمات النصيرات 
وغزة الرياضي في المركز الســادس والسابع برصيد 
(5) نقــاط وحيــدة يليهمــا شــباب جباليــا والجمعية 
اإلسالمية وخدمات رفح برصيد (4) نقاط في المراكز 

الثامن والتاسع والعاشر.
وفي مؤخرة الترتيب يقبع الهالل الغزي الذي لم يذق 
طعم الفوز في المركز الحادي عشــر برصيد نقطتين 
من تعادلين وخسارتين، فيما يتذيل أهلي غزة الترتيب 

برصيد نقطة وحيدة من تعادل وثالث خسائر .

صدارة “ الطواحين” في خطر
لم يســتطع فريق اتحاد خان يونس صاحب المفاجأة 

صدارة “ الطواحين” في خطر
لم يســتطع فريق اتحاد خان يونس صاحب المفاجأة 

صدارة “ الطواحين” في خطر

الكبــرى فــي الدوري لغايــة الجولة الرابعــة وصاحب 
الصــدارة فــي كل جوالتهــا التحليق بالصــدارة التي 
اعتالهــا منــذ الجولة األولى، فقد منــي الفريق بأول 
خسارة له على يد خدمات رفح بهدف وحيد في مباراة 
علــى أرضه وبيــن جماهيره ليبقــى الفريق متصدرا 

للقمة.
ورغــم هذه الخســارة  فإنه بقــي في المركــز األول 
برصيد (9) نقا من ثالث مباريات اســتطاع أن يحقق 
الفــوز فيها على خدمات الشــاطئ وأهلــي غزة وغزة 
الرياضي، فالفريق المشاكس والطامح أوقفه األخضر 
الرفحــي الذي فهم وأدرك خطــورة الفريق البرتقالي 
الذي ينتهــز تقدم الخصوم ويلدغهــم عبر الهجمات 
المرتدة، وخســارة االتحاد ليســت مجرد فقدان ثالث 
نقاط بل خســارة معنوية أيضا ســتؤثر على الفريق 
على هذا الصعيد في الجولة القادمة وستجعله متوترا 
ومتشتتا خوفا على الصدارة خاصة أنه سيقابل اتحاد 
الشــجاعية صاحب المركز الثالث برصيــد (6) نقاط، 
وهو  الذي ســيلعب على أرضه وبين جماهيره محاوال 
التقدم أكثر إلى القمة متسلحا بالروح المعنوية العالية 

للفريق بعد فوزه األخير على الجمعية اإلسالمية.
عــودة خضراء

انتظــر األخضران “خدمــات رفح واتحاد الشــجاعية“ 
ثالث جوالت من أجل تحقيق فوزهما األول في بطولة 
الــدوري، فشــكل فوز خدمــات رفح علــى اتحاد خان 
يونس المتصدر والفوز المســتحق التحاد الشجاعية 
على الجمعية اإلســالمية بداية حقيقة لكال الفريقين 
بــل انطالقــة فعلية مــن أجــل تعديل المســار غير 

الصحيح والبداية السيئة لكال الفريقين.
اتحــاد الشــجاعية عــاش لحظات ســعيدة فــي هذه 
الجولــة بعــد الفوز علــى فريق كبيــر ومنافس قوي 
هــو الجمعية اإلســالمية رافعــا رصيده إلــى النقطة 
السادســة فــي المركز الرابــع، إذ ســتكون مواجهته 
الُمقبلــة صعبة ومفترق طرق للفريقيــن، أي إن فوز 
الشــجاعية علــى المتصدر وتعثــر أصحــاب المراكز 

صدارة “برتقالية “.. وُمطاردة 
قوية  من �الشبابْين 

والشاطئ والشجاعية “

“25” بطاقة ملونة .. 
والشباك تهتز “١٨” مرة 
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عودة الكبار قبل االنحدار  .. وجولة “خامسة”  ُتطهى على جمر ونارعودة الكبار قبل االنحدار  .. وجولة “خامسة”  ُتطهى على جمر ونارعودة الكبار قبل االنحدار  .. وجولة “خامسة”  ت
سعيد السباخي وأحمد البهداري من أجل خطف النقاط 

أو نقطة وحيدة في أسوأ األحوال. 
تعُثر ..

لم تكن هذه الجولة ســعيدة وموفقة لفرق تعثرت أمام 
منافســيها، ولعل أبرزها شــباب رفح وأهلي غزة وغزة 
الرياضي والهالل، فشباب رفح بالرغم من تعثره وأدائه 
غير المقنع أمام شــباب جباليا الطموح وتعادله بهدفين 
لمثلهما فإنه بقي منافســا قويا لم تهزه نتيجة التعادل 
وبقــي في المركز الثاني برصيد (8) نقاط وفارق نقطة 
واحدة على المتصدر اتحاد خان يونس، فيما تذوقت فرق 
أهلي غــزة والرياضي والهالل مــرارة الهزيمة في هذه 
الجولة على يد شباب خان يونس والشجاعية والشاطئ، 
ففريــق أهلي غــزة الذي تلقــى ثالث هزائــم وتعادال 
وحيدا أبقته في المركز األخير برصيد نقطة واحدة  يمر 
بمرحلة سيئة وبداية غير موفقة على اإلطالق ومرحلة 
من عدم االنسجام والتوفيق رغم الصفقات القوية التي 
أبرمها الفريق قبل انطالق البطولة إضافة إلى استقالة 

المدير الفني للفريق عماد هاشم مؤخرا. 
وال يختلــف الحال كثيــرا في فريق الهالل الذي ســقط 
إلى المركــز قبل األخير إثر تلقيه خســارتين وتعادلين 
لــم يحصل الفريــق بهمــا إال على نقطتيــن وحيدتين 
وضعا الفريق في مأزق حقيقي في “سبسنة”  الترتيب، 
فالهالل واألهلي الجريحان وأصحاب المركزين األخيرين 
يصطدمــان ببعضهما بعضا فــي الجولــة القادمة من 
أجل الهرب من أســفل الترتيب، أما فريق غزة الرياضي 
فيعيــش تراجعا ملحوظا مقارنة بالبداية القوية له بعد 
الفــوز في الجولــة األولى على خدمات رفــح، إذ لم يفز 
الفريق إال في هذه المباراة وتعادل في مباريتين وتلقى 
خســارة وحيدة أبقت الفريق في المركز السابع برصيد 
(5) نقاط في مركز غير ُمرض لطموحات “العميد“ الذي 

يبحث عن المنافسة ومحو خيبة أمل الموسم الماضي.
أرقام وإحصاءات

نســبة التهديــف: ارتفعــت الحصيلــة التهديفية لهذا 
األسبوع عن األســبوع الماضي، إذ اهتزت الشباك 18 
مرة في ‘ 6’ مباريات بمعدل متوســط  “3” أهداف في 

كل مبــاراة،  وهو معدل جيد يدل علــى ارتفاع وتيرة كل مبــاراة،  وهو معدل جيد يدل علــى ارتفاع وتيرة 
المنافسة تدريجيا. 

الهدافون : محمد الهور مهاجم “خدمات النصيرات“  الهدافون : محمد الهور مهاجم “خدمات النصيرات“  
ومحمد بركات ومهاجم “شباب خان يونس “  ومحمد ومحمد بركات ومهاجم “شباب خان يونس “  ومحمد 
القاضي مهاجم “خدمات الشــاطئ “  لكل العب “4” القاضي مهاجم “خدمات الشــاطئ “  لكل العب “4” 

أهداف ومحمد الرخاوي وبالل عساف “3” أهداف . أهداف ومحمد الرخاوي وبالل عساف “3” أهداف . 
مــرارة الهزائم: ثالثة فرق لم تــذق طعم الفوز منذ مــرارة الهزائم: ثالثة فرق لم تــذق طعم الفوز منذ 

بدايــة الــدوري قبل أربع جــوالت هي “ شــباب جباليا بدايــة الــدوري قبل أربع جــوالت هي “ شــباب جباليا 
وأهلي غــزة والهالل “, إذ لم يســتطع أي وأهلي غــزة والهالل “, إذ لم يســتطع أي 

من هذه الفرق من تحقيق أي فوز في من هذه الفرق من تحقيق أي فوز في 
البطولة. 

أقــوى هجوم: اتحــاد خان يونس أقــوى هجوم: اتحــاد خان يونس 
وخدمــات الشــاطئ برصيد “8” وخدمــات الشــاطئ برصيد “8” 
أهــداف لــكال منهمــا فــي أربع أهــداف لــكال منهمــا فــي أربع 

جوالت.
أقــوى دفاع: شــباب رفــح واتحاد أقــوى دفاع: شــباب رفــح واتحاد 

الشجاعية (هدفين في أربع مباريات) الشجاعية (هدفين في أربع مباريات) 
يليهما فريق شباب خان يونس برصيد يليهما فريق شباب خان يونس برصيد 

“3” أهداف . 
أضعف هجــوم : “الجمعيــة اإلســالمية وخدمات رفح أضعف هجــوم : “الجمعيــة اإلســالمية وخدمات رفح 

والهالل“ برصيد “ 3” أهداف وحيدة. والهالل“ برصيد “ 3” أهداف وحيدة. 
أضعــف دفاع : خدمات النصيــرات وأهلي غزة  اهتزت أضعــف دفاع : خدمات النصيــرات وأهلي غزة  اهتزت 

شباكهما “7” مرات في الجوالت الماضية.شباكهما “7” مرات في الجوالت الماضية.
أعلى نتيجة : كانت من نصيب مباراة خدمات الشاطئ أعلى نتيجة : كانت من نصيب مباراة خدمات الشاطئ 
والهــالل التــي انتهت بفــوز البحريــة برباعية مقابل والهــالل التــي انتهت بفــوز البحريــة برباعية مقابل 

هدفين لتهتز الشباك في هذه المباراة “6” مرات . هدفين لتهتز الشباك في هذه المباراة “6” مرات . 
تعــادالن : أقيمت هذا األســبوع “6” لقاءات انتهت “4” تعــادالن : أقيمت هذا األســبوع “6” لقاءات انتهت “4” 
منهــا بالفوز، وســيطر التعادل االيجابــي على مباراة منهــا بالفوز، وســيطر التعادل االيجابــي على مباراة 
“غــزة الرياضــي وخدمات النصيرات “ و“وشــباب رفح “غــزة الرياضــي وخدمات النصيرات “ و“وشــباب رفح 

وشباب جباليا “ . 
البطاقات : شــهدت الجولة الرابعة إشــهار البطاقات البطاقات : شــهدت الجولة الرابعة إشــهار البطاقات 
الملونــة “25” مرة فــي وجوه الالعبيــن منها “23” الملونــة “25” مرة فــي وجوه الالعبيــن منها “23” 
بطاقة صفراء, وبطاقتان حمراوان من نصيب فضل بطاقة صفراء, وبطاقتان حمراوان من نصيب فضل 

قنيطة العب اتحاد الشجاعية وهاني أبو ريالة العب قنيطة العب اتحاد الشجاعية وهاني أبو ريالة العب 
الجمعية اإلسالمية.
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حصاد الجولة “ الرابعة “ من الدوري الممتاز

عودة الكبار قبل االنحدار  .. وجولة “خامسة”  ُتطهى على جمر ونار

األولى يعنيان اقتراب الشــجاعية مــن الصدارة، وهو 
هدف تسعى كتيبة هيثم حجاج للوصول إليه.

وعلى صعيد األخضر الرفحي فهو عاد أخيرا إلى شكله 
الطبيعــي ونتائجه المنطقية وأدائه المميز بعد الفوز 
علــى المتصدر والخروج من عنق الزجاجة من المركز 
األخير إلى المركز التاسع برصيد (4) نقاط بمعنى أنه 
ال يــزال بحاجة إلى مواصلة نتائج الفوز وانتظار تعثر 
المنافســين من أجل العودة إلى مكانه الطبيعي في 
أعلــى الترتيب بين الكبار، فالفريــق احتاج هذا الفوز 
الذي شــكل دفعة معنوية كبيرة وعودة الثقة للفريق 
المدجــج بالنجــوم وانطالقــة حقيقيــة بعــد البداية 

الكارثية للفريق في الجوالت الثالثة الماضية.
الفريــق أمامه فرصه للتعويض فــي الجولة القادمة 
عندما يســتقبل ضيفا دوما أزعــج الكبار هو خدمات 
النصيرات الذي سيستغل غياب نجم األخضر الرفحي 

غزة / كتب مصطفى جبر 
وصلــت عجلة الدوري الغزي ألنديــة الدرجة الممتازة 
إلى محطتها الرابعة التي اتســمت بالقوة والشراســة 
والمنافســة الكبيرة بين الفرق الُمشــاركة، إذ تميزت 
هــذه الجولة بعــودة الكبــار إلى مســارهم الصحيح 
والســير في ســكة االنتصــارات والنتائــج المنتظرة 
واالنطالق فعليا من هذه الجولة إلى رحلة البحث عن 

لقب الدوري. 
صــدارة برتقاليــة ُمهددة وزعيم فــوت فرصة ثمينة 
لالنقضــاض علــى الصــدارة وعــودة حميــدة لكبار 
الشــجاعية وخدمات رفح وعالمات اســتفهام عديدة 
على أداء ونتائج الجمعية اإلســالمية والهالل وأهلي 
غزة في ملخص جولة عصيبة غاب عنها األداء الفني 
والمتعــة الكرويــة الحقيقية وحضرت فيهــا األهداف 
بغزارة التي هزت الشباك (18) مرة في ست مباريات 

ُمثيرة جاءت أغلب نتائجها منطقية.
واســتطاع “اتحاد خان يونــس“ الحفاظ على الصدارة 
للجولــة الرابعة على التوالي برصيــد (9) نقاط رغم 
خســارته أمام خدمات رفح على أرضه وبين جمهوره 
مســتفيدا من تعثر أقرب منافسيه شــباب رفح الذي 
يقبع في المركز الثاني برصيد (8) نقاط وفارق نقطة 
وحيدة يليه خدمات الشــاطئ ثالثا على سلم الترتيب 
برصيد (7) نقاط في مكانة ُمرضية لطموحات وآمال 
البحريــة التي تنتظره مباريات أقوى وأشــد من التي 

لعبها في الجوالت األربعة األولى.
ويتربص اتحاد الشــجاعية وشــباب خــان يونس في 
المركزيــن الرابــع والخامس برصيــد (6) نقاط لكل 
منهمــا، بأصحاب القمة ُمنتظرْيــن تعثرهم من أجل 
التقدم إلى قمة الترتيب، فيما يقبع خدمات النصيرات 
وغزة الرياضي في المركز الســادس والسابع برصيد 
(5) نقــاط وحيــدة يليهمــا شــباب جباليــا والجمعية 
اإلسالمية وخدمات رفح برصيد (4) نقاط في المراكز 

الثامن والتاسع والعاشر.
وفي مؤخرة الترتيب يقبع الهالل الغزي الذي لم يذق 
طعم الفوز في المركز الحادي عشــر برصيد نقطتين 
من تعادلين وخسارتين، فيما يتذيل أهلي غزة الترتيب 

برصيد نقطة وحيدة من تعادل وثالث خسائر .

صدارة “ الطواحين” في خطر
لم يســتطع فريق اتحاد خان يونس صاحب المفاجأة 

صدارة “ الطواحين” في خطر
لم يســتطع فريق اتحاد خان يونس صاحب المفاجأة 

صدارة “ الطواحين” في خطر

الكبــرى فــي الدوري لغايــة الجولة الرابعــة وصاحب 
الصــدارة فــي كل جوالتهــا التحليق بالصــدارة التي 
اعتالهــا منــذ الجولة األولى، فقد منــي الفريق بأول 
خسارة له على يد خدمات رفح بهدف وحيد في مباراة 
علــى أرضه وبيــن جماهيره ليبقــى الفريق متصدرا 

للقمة.
ورغــم هذه الخســارة  فإنه بقــي في المركــز األول 
برصيد (9) نقا من ثالث مباريات اســتطاع أن يحقق 
الفــوز فيها على خدمات الشــاطئ وأهلــي غزة وغزة 
الرياضي، فالفريق المشاكس والطامح أوقفه األخضر 
الرفحــي الذي فهم وأدرك خطــورة الفريق البرتقالي 
الذي ينتهــز تقدم الخصوم ويلدغهــم عبر الهجمات 
المرتدة، وخســارة االتحاد ليســت مجرد فقدان ثالث 
نقاط بل خســارة معنوية أيضا ســتؤثر على الفريق 
على هذا الصعيد في الجولة القادمة وستجعله متوترا 
ومتشتتا خوفا على الصدارة خاصة أنه سيقابل اتحاد 
الشــجاعية صاحب المركز الثالث برصيــد (6) نقاط، 
وهو  الذي ســيلعب على أرضه وبين جماهيره محاوال 
التقدم أكثر إلى القمة متسلحا بالروح المعنوية العالية 

للفريق بعد فوزه األخير على الجمعية اإلسالمية.
عــودة خضراء

انتظــر األخضران “خدمــات رفح واتحاد الشــجاعية“ 
ثالث جوالت من أجل تحقيق فوزهما األول في بطولة 
الــدوري، فشــكل فوز خدمــات رفح علــى اتحاد خان 
يونس المتصدر والفوز المســتحق التحاد الشجاعية 
على الجمعية اإلســالمية بداية حقيقة لكال الفريقين 
بــل انطالقــة فعلية مــن أجــل تعديل المســار غير 

الصحيح والبداية السيئة لكال الفريقين.
اتحــاد الشــجاعية عــاش لحظات ســعيدة فــي هذه 
الجولــة بعــد الفوز علــى فريق كبيــر ومنافس قوي 
هــو الجمعية اإلســالمية رافعــا رصيده إلــى النقطة 
السادســة فــي المركز الرابــع، إذ ســتكون مواجهته 
الُمقبلــة صعبة ومفترق طرق للفريقيــن، أي إن فوز 
الشــجاعية علــى المتصدر وتعثــر أصحــاب المراكز 

صدارة “برتقالية “.. وُمطاردة 
قوية  من �الشبابْين 

والشاطئ والشجاعية “

“25” بطاقة ملونة .. 
والشباك تهتز “١٨” مرة 
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عودة الكبار قبل االنحدار  .. وجولة “خامسة”  ُتطهى على جمر ونارعودة الكبار قبل االنحدار  .. وجولة “خامسة”  ُتطهى على جمر ونارعودة الكبار قبل االنحدار  .. وجولة “خامسة”  ت
سعيد السباخي وأحمد البهداري من أجل خطف النقاط 

أو نقطة وحيدة في أسوأ األحوال. 
تعُثر ..

لم تكن هذه الجولة ســعيدة وموفقة لفرق تعثرت أمام 
منافســيها، ولعل أبرزها شــباب رفح وأهلي غزة وغزة 
الرياضي والهالل، فشباب رفح بالرغم من تعثره وأدائه 
غير المقنع أمام شــباب جباليا الطموح وتعادله بهدفين 
لمثلهما فإنه بقي منافســا قويا لم تهزه نتيجة التعادل 
وبقــي في المركز الثاني برصيد (8) نقاط وفارق نقطة 
واحدة على المتصدر اتحاد خان يونس، فيما تذوقت فرق 
أهلي غــزة والرياضي والهالل مــرارة الهزيمة في هذه 
الجولة على يد شباب خان يونس والشجاعية والشاطئ، 
ففريــق أهلي غــزة الذي تلقــى ثالث هزائــم وتعادال 
وحيدا أبقته في المركز األخير برصيد نقطة واحدة  يمر 
بمرحلة سيئة وبداية غير موفقة على اإلطالق ومرحلة 
من عدم االنسجام والتوفيق رغم الصفقات القوية التي 
أبرمها الفريق قبل انطالق البطولة إضافة إلى استقالة 

المدير الفني للفريق عماد هاشم مؤخرا. 
وال يختلــف الحال كثيــرا في فريق الهالل الذي ســقط 
إلى المركــز قبل األخير إثر تلقيه خســارتين وتعادلين 
لــم يحصل الفريــق بهمــا إال على نقطتيــن وحيدتين 
وضعا الفريق في مأزق حقيقي في “سبسنة”  الترتيب، 
فالهالل واألهلي الجريحان وأصحاب المركزين األخيرين 
يصطدمــان ببعضهما بعضا فــي الجولــة القادمة من 
أجل الهرب من أســفل الترتيب، أما فريق غزة الرياضي 
فيعيــش تراجعا ملحوظا مقارنة بالبداية القوية له بعد 
الفــوز في الجولــة األولى على خدمات رفــح، إذ لم يفز 
الفريق إال في هذه المباراة وتعادل في مباريتين وتلقى 
خســارة وحيدة أبقت الفريق في المركز السابع برصيد 
(5) نقاط في مركز غير ُمرض لطموحات “العميد“ الذي 

يبحث عن المنافسة ومحو خيبة أمل الموسم الماضي.
أرقام وإحصاءات

نســبة التهديــف: ارتفعــت الحصيلــة التهديفية لهذا 
األسبوع عن األســبوع الماضي، إذ اهتزت الشباك 18 
مرة في ‘ 6’ مباريات بمعدل متوســط  “3” أهداف في 

كل مبــاراة،  وهو معدل جيد يدل علــى ارتفاع وتيرة كل مبــاراة،  وهو معدل جيد يدل علــى ارتفاع وتيرة 
المنافسة تدريجيا. 

الهدافون : محمد الهور مهاجم “خدمات النصيرات“  الهدافون : محمد الهور مهاجم “خدمات النصيرات“  
ومحمد بركات ومهاجم “شباب خان يونس “  ومحمد ومحمد بركات ومهاجم “شباب خان يونس “  ومحمد 
القاضي مهاجم “خدمات الشــاطئ “  لكل العب “4” القاضي مهاجم “خدمات الشــاطئ “  لكل العب “4” 

أهداف ومحمد الرخاوي وبالل عساف “3” أهداف . أهداف ومحمد الرخاوي وبالل عساف “3” أهداف . 
مــرارة الهزائم: ثالثة فرق لم تــذق طعم الفوز منذ مــرارة الهزائم: ثالثة فرق لم تــذق طعم الفوز منذ 

بدايــة الــدوري قبل أربع جــوالت هي “ شــباب جباليا بدايــة الــدوري قبل أربع جــوالت هي “ شــباب جباليا 
وأهلي غــزة والهالل “, إذ لم يســتطع أي وأهلي غــزة والهالل “, إذ لم يســتطع أي 

من هذه الفرق من تحقيق أي فوز في من هذه الفرق من تحقيق أي فوز في 
البطولة. 

أقــوى هجوم: اتحــاد خان يونس أقــوى هجوم: اتحــاد خان يونس 
وخدمــات الشــاطئ برصيد “8” وخدمــات الشــاطئ برصيد “8” 
أهــداف لــكال منهمــا فــي أربع أهــداف لــكال منهمــا فــي أربع 

جوالت.
أقــوى دفاع: شــباب رفــح واتحاد أقــوى دفاع: شــباب رفــح واتحاد 

الشجاعية (هدفين في أربع مباريات) الشجاعية (هدفين في أربع مباريات) 
يليهما فريق شباب خان يونس برصيد يليهما فريق شباب خان يونس برصيد 

“3” أهداف . 
أضعف هجــوم : “الجمعيــة اإلســالمية وخدمات رفح أضعف هجــوم : “الجمعيــة اإلســالمية وخدمات رفح 

والهالل“ برصيد “ 3” أهداف وحيدة. والهالل“ برصيد “ 3” أهداف وحيدة. 
أضعــف دفاع : خدمات النصيــرات وأهلي غزة  اهتزت أضعــف دفاع : خدمات النصيــرات وأهلي غزة  اهتزت 

شباكهما “7” مرات في الجوالت الماضية.شباكهما “7” مرات في الجوالت الماضية.
أعلى نتيجة : كانت من نصيب مباراة خدمات الشاطئ أعلى نتيجة : كانت من نصيب مباراة خدمات الشاطئ 
والهــالل التــي انتهت بفــوز البحريــة برباعية مقابل والهــالل التــي انتهت بفــوز البحريــة برباعية مقابل 

هدفين لتهتز الشباك في هذه المباراة “6” مرات . هدفين لتهتز الشباك في هذه المباراة “6” مرات . 
تعــادالن : أقيمت هذا األســبوع “6” لقاءات انتهت “4” تعــادالن : أقيمت هذا األســبوع “6” لقاءات انتهت “4” 
منهــا بالفوز، وســيطر التعادل االيجابــي على مباراة منهــا بالفوز، وســيطر التعادل االيجابــي على مباراة 
“غــزة الرياضــي وخدمات النصيرات “ و“وشــباب رفح “غــزة الرياضــي وخدمات النصيرات “ و“وشــباب رفح 

وشباب جباليا “ . 
البطاقات : شــهدت الجولة الرابعة إشــهار البطاقات البطاقات : شــهدت الجولة الرابعة إشــهار البطاقات 
الملونــة “25” مرة فــي وجوه الالعبيــن منها “23” الملونــة “25” مرة فــي وجوه الالعبيــن منها “23” 
بطاقة صفراء, وبطاقتان حمراوان من نصيب فضل بطاقة صفراء, وبطاقتان حمراوان من نصيب فضل 

قنيطة العب اتحاد الشجاعية وهاني أبو ريالة العب قنيطة العب اتحاد الشجاعية وهاني أبو ريالة العب 
الجمعية اإلسالمية.
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سعيد حسنين

يســرني ويشــرفني ان اتواصل مع ابناء شعبي 
االبــي فــي قطــاع غــزة الصامــد عبــر بوابــة 
الرياضية،هذه البوابة التي لم تغلق ولن ينجح 
االحتــالل في اغالقها وســتبقى مفتوحة امامنا 
الى ان يشــاء اهللا امرا اخر، واســمحوا لي اوال ان 
ابارك هــذه الخطوة بإصــدار جريــدة رياضية، 
ما يؤكد ان شــعبنا حــي وانه ســيمارس حياته 
على مختلــف االصعدة رغما عــن انف االحتالل 
البغيض. والرياضة مركب اساســي في حياتنا،  
وبالتحديد كرة القدم التي تعتبر نبض حياة في 

قطاع غزة الصامد.
 تشــرفت بمشــاهدة عدة مباريات وعرفت من 
خاللهــا كــم هو االنســان الغزي بطــل في كل 
متــاح، وأنــه ال يمكــن ألي كائــن كان أن يقتل 
الــروح القتالية في نفس الالعب أو المشــجع أو 
السياسي، وعليه ليس من باب الصدفة أن تقذف 
طائــرات الحقــد الصهيونية حمــم حقدها على 
مالعب القطاع، وعلى الصاالت الرياضية، فهي 
تدرك أنه فــي حال توفر الظــروف الالزمة فإن 
غزة ستحقق إنجازات جمة على صعيد الرياضة، 

ما لم تنجح في تحقيقه دول لها موقعها. 
وما  دمــت أتحدث عن غزة بلغــة الغزل، ألنني 
أعشــق هذا المكان عن ســواه في فلســطين، 
فإنني علــى يقين بــأن الرياضة الفلســطينية 
أعشــق هذا المكان عن ســواه في فلســطين، 
فإنني علــى يقين بــأن الرياضة الفلســطينية 
أعشــق هذا المكان عن ســواه في فلســطين، 

ســتنهض من قلب هذا القطاع الذي ُيشار إليه 
بالبنان، لتنطلق إلى اعلي المراتب التي يريدها 
كل فلسطيني في كل مكان، وعليه فإنني أريد 
أن تتوحد كلمتنا في كل شــيء وان نلم شملنا، 
ال قطاع وال ضفة وال داخل وال شــتات، كلنا من 
اجلك يا فلسطين ومن اجل رقيك وتقدمك، فاذا 
لم يحسن سياســيونا لغة الجلوس على طاولة 
واحــدة، هيا بنا نحرجهم ونلعب ســوية ونكون 
معا من أجلنا نحن، ومن أجل األقصى والقدس، 
ومن أجل التحرير ، ومن أجل الدولة المســتقلة 
كاملة الســيادة على أرض فلســطين الطاهرة 

النقية من دنس االحتالل ووساخة العمالء. 
وعليــه فإننــي اريــد ان ارى العبي ما يســمى 
الداخل(وانا أسميها فلسطين التاريخية) ينخرطون 
في كل مجاالت حياة الشــعب الفلسطيني، إذ ال 
يجوز فصل الرأس عن الجســد، وعلى كل واحد 
منا أن يعمل، كل من موقعه، فهذه هي الطلقة 
األولــى من خالل جريدة رياضية، أرجو أن تكون 
جامعة وموحدة وأن يكون شعارنا فلسطين أوًال 
األولــى من خالل جريدة رياضية، أرجو أن تكون 
جامعة وموحدة وأن يكون شعارنا فلسطين أوًال 
األولــى من خالل جريدة رياضية، أرجو أن تكون 

والرياضة الفلســطينية في المقدمــة وإعالمنا 
نزيــه وحــر، ألننــا بحاجة إلــى إعــالم للجميع، 
أعتز بفلســطينيتي وبقوميتي العربية أن أعلق 
علــى مبــاراة فلســطينية، أقول في مســتهلها 
أحييكم من فلســطين، من اســتاد غزة الدولي 
أو من نابلس أو الخليل، أشــعر فيها بأنني أقدم 
لرياضتي الفلسطينية حبي وتقديري، من منبر 
إعالمي يســمعه كل فلســطيني، نــداء الواجب 

ينادينا وأنا أول من يلبي النداء... 
ســأظهر مــن خــالل كل منبــر إعالمــي ألقول 
بأعلى الصوت، فلســطين عصية على االحتالل 
ســأظهر مــن خــالل كل منبــر إعالمــي ألقول 
بأعلى الصوت، فلســطين عصية على االحتالل 
ســأظهر مــن خــالل كل منبــر إعالمــي ألقول 

وفلسطين عربية إسالمية، هكذا  كانت وهكذا 
ستبقى، عزيزة قوية برجالها وناسها، وأملي أن 
أرى منتخبا فلسطينيا يمثلني في بطولة كأس 
ستبقى، عزيزة قوية برجالها وناسها، وأملي أن 
أرى منتخبا فلسطينيا يمثلني في بطولة كأس 
ستبقى، عزيزة قوية برجالها وناسها، وأملي أن 

العالــم المقبلة، فيهــا أرى العلم الفلســطيني 
يرفرف بالعزة والكرامة وأســمع مع بقية شعوب 
األرض النشــيد الوطنــي الفلســطيني.. ونردد 
بصوت المؤمن بربه والواثق بنفســه وبشعبه: 

هنا فلسطين.. هنا فسطين.

هنا فلسطين

الرياضية/ سلطان عدوان
اعتلى شــباب الخليل صدارة دوري جوال 
للمحترفيــن برصيــد ٦ نقاط بعــد فوزه 
على شــباب بالطة بثالثة أهداف مقابل 
هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة، فيما 
اســتقر الخاسر في المركز الثامن برصيد 

٣ نقاط.
و لم يشفع الهدف المبكر الذي سجله أدهم 
أبو رويس لشباب بالطة في الدقيقة الـ٦، 
إذ أدرك شباب الخليل التعادل في الدقيقة 
الـ٢٩ عن طريق فهد العتال قبل أن يعزز 
عاطــف أبو بالل النتيجــة بهدف ثان قبل 
نهاية الشــوط األول ويطلق فايز عسيلة 
رصاصــة الرحمة بهدف ثالث في الدقيقة 

الـ٩٢.
ورفــع الظاهرية حامل اللقب رصيده إلى 
النقطة الـــ٤ في المركــز الثاني بتعادله 
مع جبل المكبر بهدفين لكل فريق، فيما 
وضــع األخير النقطة األولــى في رصيده 
ليحتــل المركــز قبــل األخير ولــه مباراة 

مؤجلة. 
وتقدم نســور الجبل بهدفين عن طريق 
محمــد خويــص "٦٠" و فادي حساســنة 
"٦٥"، لكــن الغــزالن عادوا ألجــواء اللقاء 
فقلص هاني أبو بالل النتيجة بهدف في 
الدقيقة الـ٨٢ قبل أن يحافظ أحمد ماهر 
على كبريــاء البطل بهــدف التعديل من 

ضربة جزاء في الدقيقة الـ٩٣.
وحسم البيرة موقعة األمعري بهدف نظيف 
سجله ليث خروب في الدقيقة الـ١٩ ليقفز 
إلى المركز الثالــث برصيد ٤ نقاط، فيما 
تجمد رصيد الخاسر عند النقطة الـ٣ في 

المركز السادس وله مباراة مؤجلة.
وحقــق أهلــي الخليل فــوزا مثيــرا على 
إســالمي قلقليلة بهدفيــن لهدف قفز به 
إلى المركــز الثامن برصيــد ٣ نقاط وله 
مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الخاســر 

عند النقطة نفسها في المركز التاسع. 
معالــم  غيــرت  فقــط  دقائــق  خمــس 
المواجهة، إذ انتظر األهلي حتى الدقيقة 

الـ٧٠ ليتقــدم بالهــدف األول عن طريق 
خلدون الحلمان قبــل أن يعزز علي نعمة 
النتيجــة للكتيبــة الحمــراء فــي الدقيقة 
الـ٧٢، فيما ســجل للخاسر إسالم رضوان 

في الدقيقة الـ٧٥.
وأجلت مواجهة هــالل القدس مع ثقافي 
طولكرم لحســاب الجولة الثالثة الرتباط 
األول بمنافســات كأس رئيــس االتحــاد 
اآلســيوي، وكذلك الحال لمواجهة شباب 
الخضــر وترجــي واد النيــص لمشــاركة 
المنتخــب األولمبــي فــي دورة التضامن 

اإلسالمي. 
ولكل فريق من الفرق األربعة مواجهتان 
مؤجلتان، إذ يحتــل هالل القدس المركز 
قبل األخير برصيد نقطة، في حين يحتل 
ثقافي طولكرم المركز العاشــر بالرصيد 

نفسه.
ووضعــت النقــاط الثالثة شــباب الخضر 
فــي المركز الرابــع يليه الترجــي بفارق 

األهداف.

شباب الخليل يعتلي للصدارة
والظاهرية ينزف النقاط 

دوري جوال للمحترفيندوري جوال للمحترفيندوري جوال للمحترفيندوري جوال للمحترفين

شباب الخليل
شباب الظاهرية

مؤسسسة البيرة
شباب الخضر

ترجي واد النيص

شباب األمعري
أهلي الخليل

مركز شباب بالطة
اسالمي قلقيلية
ثقافي طولكرم
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أبطال أفريقيا: هل يتجدد أبطال أفريقيا: هل يتجدد أبطال أفريقيا: هل يتجدد 
النهائي بين األهلي والترجي ؟النهائي بين األهلي والترجي ؟النهائي بين األهلي والترجي ؟

يلوح في األفق، نهائي متجدد بين األهلي يلوح في األفق، نهائي متجدد بين األهلي 
المصــري حامل اللقــب، ووصيفه الترجي المصــري حامل اللقــب، ووصيفه الترجي 
التونسي في نهائي لدوري أبطال أفريقيا التونسي في نهائي لدوري أبطال أفريقيا 
للموســم الحالي، وذلك عندما يحل األول للموســم الحالي، وذلك عندما يحل األول 
ضيفــا على القطــن الكاميروني الســبت ضيفــا على القطــن الكاميروني الســبت 
المقبل، ويحل الثاني ضيفا على أورالندو المقبل، ويحل الثاني ضيفا على أورالندو 
بيراتس الجنــوب أفريقي األحــد المقبل بيراتس الجنــوب أفريقي األحــد المقبل 
في ذهاب الــدور قبل النهائي لمســابقة في ذهاب الــدور قبل النهائي لمســابقة 

الموسم الحالي.
وأظهر الفريقان العربيــان قوة كبيرة في وأظهر الفريقان العربيــان قوة كبيرة في 
ربــع النهائي (دور المجموعــات)، فتصدر ربــع النهائي (دور المجموعــات)، فتصدر 
األهلــي المجموعــة األولــى التــي ضمت األهلــي المجموعــة األولــى التــي ضمت 
مواطنــه الزمالــك وليوبــار الكونغولــي مواطنــه الزمالــك وليوبــار الكونغولــي 
وأورالنــدو الجنــوب أفريقــي برصيد ١١ وأورالنــدو الجنــوب أفريقــي برصيد ١١ 
نقطــة، وَتــوَّج مشــواره فــي المجموعة نقطــة، وَتــوَّج مشــواره فــي المجموعة 
وأورالنــدو الجنــوب أفريقــي برصيد ١١ 
نقطــة، وَتــوَّج مشــواره فــي المجموعة 
وأورالنــدو الجنــوب أفريقــي برصيد ١١ وأورالنــدو الجنــوب أفريقــي برصيد ١١ 
نقطــة، وَتــوَّج مشــواره فــي المجموعة 
وأورالنــدو الجنــوب أفريقــي برصيد ١١ 

بتحقيــق فوز كبيــر على غريمــه األزلي بتحقيــق فوز كبيــر على غريمــه األزلي 

الزمالك ٢/٤. 
أما الترجي رغم بدايته الســيئة بالهزيمة أما الترجي رغم بدايته الســيئة بالهزيمة 
أمــام ريكرياتيفــو األنغولــي بهــدف في أمــام ريكرياتيفــو األنغولــي بهــدف في 
الجولــة األولــى، فإنــه انتفــض وحقق ٥ الجولــة األولــى، فإنــه انتفــض وحقق ٥ 
انتصــارات متتاليــة علــى منافســيه في انتصــارات متتاليــة علــى منافســيه في 
المجموعة سيوي سبور اإليفواري والقطن المجموعة سيوي سبور اإليفواري والقطن 
الكاميرونــي وريكرياتيفو، وحصد بها ١٥ الكاميرونــي وريكرياتيفو، وحصد بها ١٥ 
نقطة مّكنته من احتالل صدارة المجموعة نقطة مّكنته من احتالل صدارة المجموعة 
الكاميرونــي وريكرياتيفو، وحصد بها ١٥ 
نقطة مّكنته من احتالل صدارة المجموعة 
الكاميرونــي وريكرياتيفو، وحصد بها ١٥ الكاميرونــي وريكرياتيفو، وحصد بها ١٥ 
نقطة مّكنته من احتالل صدارة المجموعة 
الكاميرونــي وريكرياتيفو، وحصد بها ١٥ 

الثانية.
وتقابل األهلي والترجي في نهائي البطولة وتقابل األهلي والترجي في نهائي البطولة 
الموســم الماضــي، وأحــرز األهلي اللقب الموســم الماضــي، وأحــرز األهلي اللقب 
بعدمــا تعادل الفريقــان ١/١ في القاهرة بعدمــا تعادل الفريقــان ١/١ في القاهرة 
وفــاز األهلــي فــي تونــس ١/٢ ليضيف وفــاز األهلــي فــي تونــس ١/٢ ليضيف 
العمالق المصري لقب الكأس السابعة إلى العمالق المصري لقب الكأس السابعة إلى 
خزائنه، وليكتفي بطل تونس بلقبين في خزائنه، وليكتفي بطل تونس بلقبين في 

كأس ذات األذنين األفريقية.  كأس ذات األذنين األفريقية.  

حكام حكام 
سعوديون سعوديون 
في قفص في قفص 

االتهام.. االتهام.. 
و��السفاحالسفاح��
يهرب إلى يهرب إلى 

قطر !!قطر !!

�زيكا��يوقع لإلسماعيلي 

وقــع محمد شــعبان "زيــكا" العب 
عقــود  علــى  العــرب  المقاولــون 
انضمامــه إلى النادي اإلســماعيلي 
منذ ســاعات قليلــة بعــد أن اتفق 

والناديين على كافة التفاصيل. 
إدارة  إقنــاع  مــن  زيــكا  وتمكــن 
المقاولــون العرب بإتمــام الصفقة 

بعــد صراع كبير بين اإلســماعيلي 
والزمالــك لكــن رغبتــه وجهته لي 

الدراويش. 
وبمقتضي العقد الذي وقعه الالعب 
يلعب زيكا لالسماعيلي (٤) سنوات 
تنتهي فــي يونيو ٢٠١٧، ويحصل 
علــى ٦٠٠ ألف جنيه ســنويا تزيد 

١٠٠ ألف في كل موسم. 
وسيقوم الالعب بالتنازل عن ٢٠٠ 
ألف جنيه من عقــده مع الدراويش 
لتحصــل عليهــم إدارة المقاولــون 
العرب كي يتساوى المقابل المادي 
الذي تحصل عليــه إدارة المقاولون 

مع ما كان سيدفعه األهلي.

أنباٌء سارة تلقتها كٌل من مصر وتونس اللتين 
تتحضران لخوض مباريات المرحلة الفاصلة 
المؤهلــة لنهائيات كأس العالــم ٢٠١٤ في 
البرازيــل بعد أن تأكد غياب العبين مؤثرين 
من منتخبي غانا والكاميرون اللتين تنافسان 

الفراعنة ونسور قرطاج على التوالي.
وســر هذا الســرور أن المنتخــب الغاني فقد 
أحد أبرز مدافعيه جونثان منســاه الذي تأكد 
وســر هذا الســرور أن المنتخــب الغاني فقد 
أحد أبرز مدافعيه جونثان منســاه الذي تأكد 
وســر هذا الســرور أن المنتخــب الغاني فقد 

غيابه عن موقعة مصــر المرتقبة في الـ١٥ 
من أكتوبر الحالي. 

ومنســاه صاحب الـ٢٣ عاما ســيغيب بسبب 
إصابة ستبعده عن المالعب ستة أسابيع، كما 
أكد الالعب عبر حســابه الشخصي في موقع 

التواصل االجتماعي "تويتر". 

ويعتبر منساه ثاني إصابة قوية لمنتخب غانا 
بعد "إيزاك فورســاه" الــذي يغيب عن مباراة 

مصر بسبب متاعب بدنية.
وعلى الجانب اآلخر، ســيغيب ســتيفان مبيا 
العب إشــبيلية األسباني ومنتخب الكاميرون 
عــن المباريــات لمدة نحــو شــهر، لذلك لن 
يتمكن من خوض مبــاراة بالده أمام تونس 

يوم ١٣ أكتوبر الحالي. 
وقال نادي أشبيلية في موقعه على اإلنترنت: 
"خضع ســتيفان مبيا لفحوص يــوم اإلثنين 
لتحديد مــدى اإلصابــة التي مني بهــا أثناء 
مباراة امام رايو فايكانو يوم األربعاء الماضي، 
وأظهــرت النتائج أن مدة غيــاب الالعب عن 

المباريات سوف تمتد إلى نحو شهر".

أخبار سعيدة للمصريين والتوانسة !!أخبار سعيدة للمصريين والتوانسة !!

ظهرت مشاعر الغضب على بعض مدربي والعبي 
أندية الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم 
بعد انتهاء الجولة الخامسة للبطولة الملتهبة، فقد 

شنَّ مدرب أهلي جدة البرتغالي فيتور بيريرا هجوما 
حادا على طاقم تحكيم لقاء الكالسيكو الذي جمع 

فريقي األهلي والهالل، معبرا عن استيائه من 
"القرارات الغريبة" التي اتخذها حكم اللقاء. 

وقال بيريرا: "أخرج لالعبي األهلي ثالث بطاقات 
صفر بسبب أخطاء وقعت مثلها من العبي الهالل 

ولم يحرك ساكنا".
أما األردني شادي أبو هشهش وهو محترف فريق 

التعاون، فاستغرب عدم احتساب ضربة جزاء واضحة 
لفريقه خالل مواجهتهم أمام االتحاد، مبينا أن 
استغرابه يكمن في حالتين مشابهتين احتسب 

خاللهما حكم المباراة فهد العيني واحدة لمصلحة 
االتحاد فيما تجاهل األخرى لفريقه. 

وقال: "ال أدري كيف رفض حكم المباراة احتساب 
ركلة جزاء للخراشي رغم احتسابه ركلة جزاء 

لالتحاد مع أن الحالتين متشابهتان".
في سياق آخر، أعلن المهاجم العراقي يونس محمود 

بعد انتهاء مباراة فريقه األهلي أمام الهالل أنه 
لن يستمر مع الفريق وسيغادره خالل االنتقاالت 

الشتوية المقبلة. 
وأكد الالعب الشهير بـ"السفاح" أنه في طريقه 
لالنتقال إلى أحد األندية القطرية، وأنه توصل 

التفاق شبه نهائي مع إدارة النادي القطري لالنتقال 
إليه خالل االنتقاالت الشتوية، رافضًا الكشف عن 

التفاق شبه نهائي مع إدارة النادي القطري لالنتقال 
إليه خالل االنتقاالت الشتوية، رافضًا الكشف عن 

التفاق شبه نهائي مع إدارة النادي القطري لالنتقال 

اسم النادي حرصا على سالمة المفاوضات.
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أضحى مبارك



موناكو أو “الريال” !! “فالكاو” .. حائر..
تناقلت وسائل اإلعالم خبرًا مفاده أن المهاجم 

الكولومبي رادوميل فالكاو نجم فريق موناكو يرغب 
في االنتقال إلى النادي الملكي ريال مدريد بعدما 
تم فرض ضرائب جديدة في إمارة موناكو جعلت 

راتبه يتناقص بصورة كبيرة.
رغبة فالكاو في االنتقال إلى السانتياغو بيرنابيو 

تالقت مع طلب المدرب كارلو انشيلوتي من رئيس 
النادي الملكي فلورنتينو بيريز، في المقابل قالت 
صحيفة الماركا المدريدية أن فالكاو ال يرغب في 
ترك فريق اإلمارة ألنه يشعر بأن في رقبته دين 

لهذا الفريق الذي قدم له الكثير.
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ألمح فيسنتي دل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم إلى 
إمكانية استدعاء المهاجم البرازيلي دييغو كوستا إلى المباراتين 

المتبقيتين في تصفيات كأس العالم 2014 لكرة القدم.
وسيسمي دل بوسكي تشــكيلتين لمباراتي بيالروسيا وجورجيا 
في 11 و15 أكتوبر الحالي الجمعة المقبل، إذ تحتاج إسبانيا إلى 

(4) نقاط لضمان تأهلها إلى مونديال البرازيل.
واســتهل كوستا موســمه بشكل رائع، إذ ســجل 8 أهداف في 7 
مباريات ألتلتيكو مدريد في الدوري اإلســباني بينها هدف الفوز 

على الغريم ريال مدريد السبت الماضي.
ويمكــن لكوســتا (24 عامًا) أن يمثل بطل العالــم إذ يعيش في 

على الغريم ريال مدريد السبت الماضي.
ويمكــن لكوســتا (24 عامًا) أن يمثل بطل العالــم إذ يعيش في 

على الغريم ريال مدريد السبت الماضي.

إسبانيا منذ 2007.
وحمل كوســتا ألوان بالده مرتين وديا مطلــع العام الحالي أمام 
إيطاليا وروســيا، لكن بمقدوره تمثيل إسبانيا ألنه لم يخض مع 

البرازيل أي مباراة في مسابقة رسمية.
ونال كوســتا الجنســية اإلســبانية بعد أن أدى يميــن الوالء في 

الخامس من يوليو الماضي.

قاهر “الريال”  
        سيصبح إسبانيا !

أعرب نجم كرة القدم البرازيل المخضرم رونالدينيو عن ثقته 
في المشــاركة مع فريقه أتلتيكو مينيرو ببطولة كأس العالم 

لألندية المقررة في المغرب نهاية العام الحالي.
وأكد رونالدينيو، على حســابه الشخصي على موقع التواصل 
االجتماعــي “تويتر”، أنه يثق في تماثله للشــفاء من اإلصابة 
قبل هذه البطولة ليشــارك فريقه في رحلة البحث عن اللقب 
العالمي بعدما قاده قبل شهور إلحراز لقب كأس ليبرتادوريس 

التي أهلت الفريق لمونديال األندية.
وفي تصريحــات إلى موقــع “جلوبوســبورتي” الرياضي على 
االنترنت، قال رونالدينيــو إن األطباء يعتبرون إصابته الحالية 

هي األخطر في مسيرته الكروية.

“رونالدينيو” واثق من 
التعافي ويتمسك التعافي ويتمسك 

بمونديال األندية
التعافي ويتمسك 

بمونديال األندية
التعافي ويتمسك 

“دجوكوفيتش” “دجوكوفيتش” 
و”نادال”.. بسهولة و”نادال”.. بسهولة 

إلى الدور الثاني إلى الدور الثاني 
في بكينفي بكين

تأّهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش تأّهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش 
واإلسباني رافاييل نادال، المصّنفان واإلسباني رافاييل نادال، المصّنفان 
تأّهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش 
واإلسباني رافاييل نادال، المصّنفان 
تأّهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش تأّهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش 
واإلسباني رافاييل نادال، المصّنفان 
تأّهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش 

األّول والثاني عالميًا، إلى الدور الثاني األّول والثاني عالميًا، إلى الدور الثاني 
واإلسباني رافاييل نادال، المصّنفان 
األّول والثاني عالميًا، إلى الدور الثاني 
واإلسباني رافاييل نادال، المصّنفان واإلسباني رافاييل نادال، المصّنفان 
األّول والثاني عالميًا، إلى الدور الثاني 
واإلسباني رافاييل نادال، المصّنفان 

من دورة بيكين الدولية لكرة المضرب من دورة بيكين الدولية لكرة المضرب 
بفــوز األّول على التشــيكي لوكاس بفــوز األّول على التشــيكي لوكاس 
روسول 6-صفر و6-3، والثاني على روسول 6-صفر و6-3، والثاني على 

الكولمبي سانتياغو خيرالدو.الكولمبي سانتياغو خيرالدو.
ويلتقي دجوكوفيتش، المصّنف األّول ويلتقي دجوكوفيتش، المصّنف األّول 

الكولمبي سانتياغو خيرالدو.
ويلتقي دجوكوفيتش، المصّنف األّول 

الكولمبي سانتياغو خيرالدو.الكولمبي سانتياغو خيرالدو.
ويلتقي دجوكوفيتش، المصّنف األّول 

الكولمبي سانتياغو خيرالدو.

عالميًا، بطــل 2009 و2010 و2012 عالميًا، بطــل 2009 و2010 و2012 
ويلتقي دجوكوفيتش، المصّنف األّول 
عالميًا، بطــل 2009 و2010 و2012 
ويلتقي دجوكوفيتش، المصّنف األّول ويلتقي دجوكوفيتش، المصّنف األّول 
عالميًا، بطــل 2009 و2010 و2012 
ويلتقي دجوكوفيتش، المصّنف األّول 

والمنســحب من نسخة 2011 بسبب والمنســحب من نسخة 2011 بسبب 
اإلصابة، في الدور المقبل اإلســباني اإلصابة، في الدور المقبل اإلســباني 
فرنانــدو فرداســكو المتأّهــل على فرنانــدو فرداســكو المتأّهــل على 
اإلصابة، في الدور المقبل اإلســباني 
فرنانــدو فرداســكو المتأّهــل على 
اإلصابة، في الدور المقبل اإلســباني اإلصابة، في الدور المقبل اإلســباني 
فرنانــدو فرداســكو المتأّهــل على 
اإلصابة، في الدور المقبل اإلســباني 

الهندي ســومديف ديفارمان  الهندي ســومديف ديفارمان حساب  حساب 
7-6 (8-6) و6-7.3-6 (8-6) و3-6.

وجــاء تأّهــل نــادال علــى حســاب وجــاء تأّهــل نــادال علــى حســاب 
الكولومبي ســانتياغو خيرالدو سهًال الكولومبي ســانتياغو خيرالدو سهًال 
وجــاء تأّهــل نــادال علــى حســاب 
الكولومبي ســانتياغو خيرالدو سهًال 
وجــاء تأّهــل نــادال علــى حســاب وجــاء تأّهــل نــادال علــى حســاب 
الكولومبي ســانتياغو خيرالدو سهًال 
وجــاء تأّهــل نــادال علــى حســاب 

بنتيجة 6-2 و6-4 في ساعة ونصف بنتيجة 6-2 و6-4 في ساعة ونصف 
ليلتقي األلماني فيليب كولشرايبر.ليلتقي األلماني فيليب كولشرايبر.

يذكر أن لقب الرجال الموسم الماضي يذكر أن لقب الرجال الموسم الماضي 
كان مــن نصيــب ديوكوفيتــش اثر كان مــن نصيــب ديوكوفيتــش اثر 
تغلبــه على الفرنســي جــو ويلفريد تغلبــه على الفرنســي جــو ويلفريد 

تسونغا 7-6 (7-4) و6-2.تسونغا 7-6 (7-4) و2-6.
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توقع  معنا كل أسبوع نتائج مباريات الدرجتين الممتازة و األولى 
من خالل تعبئة النموذج التالي:

�الرياضية وينر�الرياضية وينر� مسابقة ��

الدرجة الممتازة  (األسبوع الخامس)

على  - إذا توقع المشترك الفرق الفائزة في الدرجة الممتازة واألولى يحصل
Samsung LCD بوصةشاشة 62

أدخل توقعاتك من خالل وضع  اشارة × في المربع الذي يمثل توقعك، ثم 
قص كوبون المســابقة وأرسله لمكتب الصحيفة الكائن في : غزة- الرمال 

برج الجوهرة الدور الرابع شقة 46 - لالستفسار تلفون :2845143 

المسابقة برعاية شركة مسلماني

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة الخامسة مساء

الدرجة األولى  (األسبوع الخامس)

شباب جباليا خدمات النصيراتالجمعية اإلسالمية   خدمات رفح

اتحاد خان يونس خدمات الشاطيءاتحاد الشجاعية   شباب رفح

هـ ت ف هـ ت هـف ت ف هـ ت ف

غزة الرياضي الهاللشباب خان يونس   األهلي 

الجمعية اإلسالمية  

بيت حانون األهلي المشتلخدمات خان يونس   خدمات البريج

هـ ت ف هـ ت هـف ت ف هـ ت ف

خدمات المغازي بيت الهيا  

القادسية خدمات جبالياالزيتون   أهلي النصيرات

اسم المشارك/.............................................، جوال/..........................

أيهما أفضل ميسي أم رونالدو؟.. كان هذا هو السؤال األكثر 
تداوًال على الساحة الكروية العالمية لكن يبدو أن هذا السؤال 
أيهما أفضل ميسي أم رونالدو؟.. كان هذا هو السؤال األكثر 
تداوًال على الساحة الكروية العالمية لكن يبدو أن هذا السؤال 
أيهما أفضل ميسي أم رونالدو؟.. كان هذا هو السؤال األكثر 

سيتراجع ليتقدم عليه سؤال آخر: أيهما أفضل الويلزي غاريث 
بيل أم البرازيلي نيمار؟

فمنذ قــدوم بيــل إلى ريــال مدريــد ونيمار إلى برشــلونة 
وكثيرون من عشاق النادي الملكي والنادي الكاتالوني يرون 
فــي نجــم فريقهم أنه األفضــل، وكان آخر مــن أدلى برأيه 
في هذا التقييــم وكيل أعمال النفاثــة الويلزية الذي اعتبر 
أن بيل يعتبــر أفضل بكثير من نيمار لعــدة اعتبارات منها، 
أن بيــل حقق الكثير من األلقاب الفردية خالل مســيرته في 
الدوري االنجليزي الممتــاز، وقال إن بيل حصل على العديد 
من الجوائز واأللقاب الفردية خالل مسيرته مع توتنهام في 

الدوري االنجليزي الممتاز والشديد الصعوبة.
صحيفــة ألموندو ديبورتيفــو المعروفة بميولها لبرشــلونة 

تصــدت للدفــاع عــن البرازيلي نيمــار، وبعــد أن نقلت رأي 
وكيل أعمال بيل، استهجنت موقفه كثيرًا، وأكدت بأن ألقاب 
تصــدت للدفــاع عــن البرازيلي نيمــار، وبعــد أن نقلت رأي 
وكيل أعمال بيل، استهجنت موقفه كثيرًا، وأكدت بأن ألقاب 
تصــدت للدفــاع عــن البرازيلي نيمــار، وبعــد أن نقلت رأي 

“النفاثــة” الفردية كأفضل العب ويلزي عام ٢٠١٠ و٢٠١١ 
وأفضل العب في الدوري االنجليزي ٢٠١٢ -٢٠١٣ وأفضل 
العب شــاب في الدوري االنجليزي الممتــاز في نفس العام، 
ال تعتبــر كافية أمــام فوز نيمــار بالكثير مــن األلقاب على 
الصعيد الجماعي، حيث فاز بالــدوري البرازيلي ثالث مرات، 
وكأس البرازيل، وبطولة الليبرتادورس، والسوبر البرازيلي، 

باإلضافة إلى العديد من الجوائز الفردية.
كذلك فإن إحصائيات الدوري اإلسباني ُتسجل تفوقًا واضحًا 

باإلضافة إلى العديد من الجوائز الفردية.
كذلك فإن إحصائيات الدوري اإلسباني ُتسجل تفوقًا واضحًا 

باإلضافة إلى العديد من الجوائز الفردية.

للبرازيلــي نيمــار الذي ســجل هدفا واحدا من 9 تســديدات 
مباشــرة على مرمى الخصم، كما أنه استطاع أن يكسب 17 
مخالفة لفريقه، وسبب لمنافسيه 7 بطاقات صفراء في جميع 

مباريات الليغا هذا الموسم. فأيهما أفضل نيمار أم بيل؟

ما الــذي يحدث لفريق مانشســتر يونايتد 
اإلنجليــزي؟ حامــل اللقب آخر موســمين، 
وصاحــب الرقم القياســي في عــدد مرات 
الفوز بالشامبيونشيب، يحتل حالياً، المركز 
وصاحــب الرقم القياســي في عــدد مرات 
الفوز بالشامبيونشيب، يحتل حالياً، المركز 
وصاحــب الرقم القياســي في عــدد مرات 

الثاني عشر في جدول ترتيب الفرق برصيد 
ســبع نقاط جمعهــا من فوزيــن وتعادل، 
مقابل 3 هزائم، تلقاها بعد انقضاء ســت 

جوالت على بدء المنافسة.
وتعــد هــذه البدايــة األســوأ لمانشســتر 
يونايتــد منــذ 24 عاما، وهــي الفترة التي 
خاضعــاً  معظمهــا  فــي  اليونايتــد  كان 
يونايتــد منــذ 24 عاما، وهــي الفترة التي 
خاضعــاً  معظمهــا  فــي  اليونايتــد  كان 
يونايتــد منــذ 24 عاما، وهــي الفترة التي 

إلشــراف المدير الفنــي التاريخــي للفريق 
السير أليكس فيرغسون الذي ترك تدريب 
إلشــراف المدير الفنــي التاريخــي للفريق 
السير أليكس فيرغسون الذي ترك تدريب 
إلشــراف المدير الفنــي التاريخــي للفريق 

الفريــق فــي نهايــة الموســم الماضــي.. 
وُيتهم يونايتد بافتقاره للنزعة الهجومية 
التــي كان يتمتــع بها الفريــق اثناء فترة 
تولي فيرجســون للمهمة، كما بدا الفريق 
هشــا فــي الدفــاع وتلقت شــباكه ثمانية 
أهــداف فــي أول ســت مباريــات بالدوري 
هشــا فــي الدفــاع وتلقت شــباكه ثمانية 
أهــداف فــي أول ســت مباريــات بالدوري 
هشــا فــي الدفــاع وتلقت شــباكه ثمانية 

وعانى لتحويــل فترات من الســيطرة إلى 
فرص لتسجيل أهداف.

وعانى لتحويــل فترات من الســيطرة إلى 
فرص لتسجيل أهداف.

وعانى لتحويــل فترات من الســيطرة إلى 

كما يشــير مراقبون إلى أهــم مكامن القوة 
التــي افتقدهــا الشــياطين الحمــر حاليــاً 
كما يشــير مراقبون إلى أهــم مكامن القوة 
التــي افتقدهــا الشــياطين الحمــر حاليــاً 
كما يشــير مراقبون إلى أهــم مكامن القوة 

وهــي تحويــل “أولــد ترافورد” إلــى جحيم 
التــي افتقدهــا الشــياطين الحمــر حاليــاً 
وهــي تحويــل “أولــد ترافورد” إلــى جحيم 
التــي افتقدهــا الشــياطين الحمــر حاليــاً 

تصيــب المنافســين فــي آخر ربع ســاعة 
مــن زمــن المبــاراة خاصــة إذا كان الفريق 
متأخــراً بالنتيجة كما حصــل في هزيمته 
مــن زمــن المبــاراة خاصــة إذا كان الفريق 
متأخــراً بالنتيجة كما حصــل في هزيمته 
مــن زمــن المبــاراة خاصــة إذا كان الفريق 

األخيرة علــى أرضه أمام وســت بروميتش 
متأخــراً بالنتيجة كما حصــل في هزيمته 
األخيرة علــى أرضه أمام وســت بروميتش 
متأخــراً بالنتيجة كما حصــل في هزيمته 

ألبيــون 2/1. ويذكــر هؤالء بمــا حصل في 
األخيرة علــى أرضه أمام وســت بروميتش 
ألبيــون 2/1. ويذكــر هؤالء بمــا حصل في 
األخيرة علــى أرضه أمام وســت بروميتش 

مباراة يونايتد وريــال مدريد في دور ال16 
بدوري ابطال اوروبا الموسم الماضي عندما 
حاصر الشياطين الحمر العبي الريال داخل 
صندوق الجزاء رغم لعبهم بعشــرة العبين 

بعد طرد البرتغالي ناني.

ما من شــك أن غالبية مشــجعي ريال مدريد اإلســباني غضبوا كثيراً لرحيل نجم 
الفريق األسبق األلماني مسعود أوزيل وانتقاله لصفوف آرسنال اإلنجليزي الذي 
يتربع حالياً على قائمة جدول الترتيب الدوري وهي حالة 
الفريق األسبق األلماني مسعود أوزيل وانتقاله لصفوف آرسنال اإلنجليزي الذي 
يتربع حالياً على قائمة جدول الترتيب الدوري وهي حالة 
الفريق األسبق األلماني مسعود أوزيل وانتقاله لصفوف آرسنال اإلنجليزي الذي 

تعاكس كلياً انقســام المدريديين في مواقفهم بعد 
يتربع حالياً على قائمة جدول الترتيب الدوري وهي حالة 
تعاكس كلياً انقســام المدريديين في مواقفهم بعد 
يتربع حالياً على قائمة جدول الترتيب الدوري وهي حالة 

رحيل المدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو الذي انتقل 
لتدريب تشلسي اإلنجليزي. 

كثيــرون رّحبــوا برحيلــه مقابــل جماعــات أخــرى رفعت 
يافطات فــي مدرجات البيرنابيو تطالب ببقاء االســتثنائي، 
لكــن يبدو أن كثيرا من مشــجعي الملكي بــدأوا يتندرون على 
رحيــل مورينيو خاصة بعــد الهزيمة المؤلمة أمــام الجار العنيد 
أتليتكو مدريد في عقر دار الميرنغي “سانتياغو بيرنابيو” بهدف 

وحيد في المرحلة السابعة من الليجا.
وهذه المرة األولى التي يخســر فيها الريال من أتليتكو على البرنابيو 
بالليجا منذ 14 عاما وبالتحديد منذ عام 1999، كما إنها المرة األولى التي 
يخســر فيها الريال على البرنابيو بالليجا منذ فترة طويلة إذ لم يخســر ريال 
مدريد آخر 34 مباراة أقيمت على ملعبه منذ خســارته أمام برشــلونة بثالثة 

أهداف مقابل هدف في العاشر من ديسمبر 2011.

أصبحنا بـ�ميسي ورونالدو�..
وأمسينا على �نيمار وبيل��!  

ميسي ورونالدو
وأمسينا على   

ميسي ورونالدو أصبحنا بـ
وأمسينا على   

أصبحنا بـ
اليونايتد في خطر !
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ما من شــك أن غالبية مشــجعي ريال مدريد اإلســباني غضبوا كثيراً لرحيل نجم مورينيو
الفريق األسبق األلماني مسعود أوزيل وانتقاله لصفوف آرسنال اإلنجليزي الذي 
يتربع حالياً على قائمة جدول الترتيب الدوري وهي حالة 
الفريق األسبق األلماني مسعود أوزيل وانتقاله لصفوف آرسنال اإلنجليزي الذي 
يتربع حالياً على قائمة جدول الترتيب الدوري وهي حالة 
الفريق األسبق األلماني مسعود أوزيل وانتقاله لصفوف آرسنال اإلنجليزي الذي 

لتدريب تشلسي اإلنجليزي. 
كثيــرون رّحبــوا برحيلــه مقابــل جماعــات أخــرى رفعت 
يافطات فــي مدرجات البيرنابيو تطالب ببقاء االســتثنائي، 
لكــن يبدو أن كثيرا من مشــجعي الملكي بــدأوا يتندرون على 
رحيــل مورينيو خاصة بعــد الهزيمة المؤلمة أمــام الجار العنيد 
أتليتكو مدريد في عقر دار الميرنغي “سانتياغو بيرنابيو” بهدف 

وحيد في المرحلة السابعة من الليجا.
وهذه المرة األولى التي يخســر فيها الريال من أتليتكو على البرنابيو 
بالليجا منذ 14 عاما وبالتحديد منذ عام 1999، كما إنها المرة األولى التي 
يخســر فيها الريال على البرنابيو بالليجا منذ فترة طويلة إذ لم يخســر ريال 
مدريد آخر 34 مباراة أقيمت على ملعبه منذ خســارته أمام برشــلونة بثالثة 

أهداف مقابل هدف في العاشر من ديسمبر 2011.
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