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أخبار×أخبار

راية وصّفارة

محمد الشيخ خليل
حكم دولي

الحاالت األكثر جدًال 
في مالعبنا (�)

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

مستشار قانوني

بكر التركماني

هيئة استشاريةرئيس مجلس اإلدارة

محمد العمصي  - د. نادر حالوة  نعمان عمر إشتيوي

مدير التحرير

عوني فروانةعاهد عوني فروانةعاهد عوني فروانة

مستشار التسويق 

محمد خالد أبو جياب

جريدة
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اقترب فريق الجالء مــن الصعود إلى الدرجة األولى 
بعدما حقق فــوزًا غاليا على بيــت حانون الرياضي 
بهدف نظيف ضمن منافســات األسبوع الثالث عشر 
وقبــل األخير مــن دوري الدرجة الثانيــة فرع “غزة 
والشمال”، بهذه النتيجة الجالء رصيده إلى 25 نقطة 
في الصدارة, وبات بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من 

لقائه األخير مع التفاح.
في المقابــل حافظ فريق الرضــوان على حظوظه 
بالصعــود لألولى، بعد فوزه على فلســطين بهدف 
ليرفــع رصيــده إلى 23 نقطــة في المركــز الثاني، 
بفــارق نقطتيــن عــن الجــالء المتصــدر، في حين 
بقي رصيد فلســطين 14 نقطة في المركز السابع 

وقبــل األخير.وقفز التفــاح الى المركــز الثالث بعد 
فوزه على المجمع االسالمي بهدفين مقابل هدف، 
ورفع رصيده الى النقطة 21، وتجمد رصيد المجمع 
عند النقطــة 16، وأصبح الجزيرة في المركز الرابع 
برصيد 17 بعد تعادله مع الشــمس الذي هبط إلى 

الدرجة الثالثة.

أوضح المشرعون في المجلس التشريعي "البورد" في االتحاد 
الدولــي لكرة القدم الصالحيات المعطــاة للحكم وكيف ومتى 
يتعامل بها ضــد الالعبين أو اإلداريين أو المدربين المخالفين 
وكذلك الجماهير واإلعالميين والمصورين وحتى رجال األمن، 
فالحكم يمتلك القرار بما يراه مناســبا لتطبيق مواد القانون، 
كما منحه الحق في التنبيه والتحذير وإشهار البطاقات الصفراء 

والحمراء ضد المخالفين لقانون اللعبة.
فأكد القانون في المادة "5" التي تخص الحكم ضمن الواجبات 
والصالحيــات، حيــث منحــه القــرار الواضح بحــق المدربين 
واإلداريين المخالفين دون إشهار البطاقات لهم، كما في النص 
"يتخــذ الحكم إجراء ضد أي إداريي الفريق الذين يخفقون في 
ضبط أنفسهم بالسلوك سلوكا مسئوال ويمكن حسب قناعته 

طردهم من ميدان اللعب وملحقاته المحيطة به مباشرة ".
وتنتشــر ظاهرة طرد المدربين واإلداريين في المالعب وتثير 
جدال واســعا في كيفية إخراجهم من الملعب وملحقاته نتيجة 
السب والشتم واالعتراضات بالقول بشكل فاضح على الحكام، 
وهذا ينطبق على الالعبين الذين يتم طردهم، فنالحظ عدم 
الخروج الكامل أو الجلوس بعيدا عن دكة البدالء بمعني يبقى 
فــي الملعب بعيدا عن مكانه المخصص لــه، فالقانون واضح 
في هذا الشأن في كيفية الخروج  الكامل من الملعب وملحقاته 

تماما، فهناك غرف المالبس أو المدرجات.
الحكــم لديه القرار والســلطة فــإذا رفض المــدرب أو الالعب 
أو اإلداري تنفيــذ األوامــر واالنصياع لقــرارات الحكم بالخروج 
بعد الطرد فعليه أن يعلــق المباراة ويعطى الوقت الكافي وال 
يستأنف اللعب إال بعد الخروج، وإذا انتهت المهلة المحددة ولم 
يتم تنفيذ القرار فعلى الحكم أن ينهي المباراة ويقدم تقريرا، 
كما جاء في نص القانون في المادة "5" كالتالي "يقدم الحكم 
تقريــرا عن المباراة للجهات المختصة ويتضمن معلومات عن 
أيــة إجراءات تأديبية تم اتخاذها ضــد العبي وإداريي الفريق 

وأية أحداث أخري وقعت قبل أو أثناء أو بعد المباراة".
من حق الجهــات المختصة توقيع العقوبــة االنضباطية على 
المخالفين حســب اللوائــح والقوانين المنصــوص عليها في 
الالئحة الداخلية لعصيان تنفيذ أوامر الحكام وقوانين اللعبة، 
وعلى الجميع ضمن منظومة كرة القدم أن يدركوا أن المباراة 
تــدار بواســطة حكم له الســلطة المطلقة فــي تطبيق مواد 

القانون وذلك فيما يتعلق بأحداث المباراة.
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غزة – الرياضية 
أعلنــت لجنــة المســابقات باالتحاد الفلســطيني لكرة القــدم عن جدول 
مباريات دور الـ8 من كأس فلســطين للمحافظات الجنوبية والذي سيقام 

يومي  14+2014/3/15 ، وذلك على النحو التالي: 

االنطالقة 3-14
جدول مباريات 

 من كأس غزة
جدول مباريات 

 من كأس غزة
جدول مباريات 

دور �

تبدأ المباريات الساعة الثالثة عصرًا 

في دوري غزة

الرياضية- أحمد حجازي
شــهدت مبــاراة أهلي غــزة وشــباب جباليا ضمن 
مباريات دوري غزة الممتاز حالة غريبة تمثلت في 
طرد الالعب حســن بدر دون معرفة السبب، وهي 
الحالة التي كانت ضمن خمس حاالت طرد شهدتها 

هذه المباراة العصيبة.

واقعة غريبة 
فبعد أن تعدى العبين من فريقي األهلي وشــباب 
جباليا على بعضهما البعض، جاء حكم اللقاء ومنح 
بطاقة صفراء لكل منهمــا، ومن ثم توجه للحكم 
المســاعد ليناقش معه مســألة الخطــأ المرتكب 
من قبــل الالعبين، لنجد بعد ذلك حكــم المباراة 

يأتي مســرعا لالعب حســن بدر العب نادى أهلي 
غزة ويشــهر في وجهــه البطاقة الحمراء، وســط 
ذهــول واندهاش كبيرين من قبــل الالعب، الذى 
كان بعيــدا كل البعد عن الخطأ الذى حدث، ليخرج 
الالعب من ارضية الملعب وهو يســأل نفســه عن 
ســبب هذه البطاقة التي تعرض لها دون ارتكابه 

أي خطأ يذكر!

طرد مستغرب
 وفى لقاء أجرته صحيفة الرياضية مع الالعب حسن 
بــدر أوضح: "بعــد وقوع أحد العبي نــادى خدمات 
جباليا على أرضية الملعب ولم يخرج فريقنا الكرة، 
تعرض أحد العبي فريقي للضرب من العب شباب 

جباليــا وحصلت دربكــة في الملعــب، مما اضطر 
الحكم إليقاف المباراة والذهاب للتشاور مع الحكم 
المســاعد فيما حصل بيــن الالعبيــن، وبعد ذلك 
أخــرج بطاقتين صفراويتين لــكال الالعبين الذين 
ارتكبا الخطأ, وأنا كنت في هذه اللحظات بعيدا كل 
البعد عن الخطأ المرتكب وكنت أعمل على تهدئة 
االجواء بين الالعبين، وبعد ذلك همس حكم الراية 
في أذن حكم الساحة فجاء مسرعا تجاهي ومنحنى 
بطاقة حمراء، طردت علــى إثرها من المباراة وأنا 
في غاية االستغراب من هذه البطاقة التي ال أعلم 
ســبب حصولي عليها حتى هــذه اللحظة، والنادي 
األهلي قام بتقديم استئناف لهذا القرار وننتظر ما 

سيسفر عنه هذا االستئناف". 

الدرجة الثانية
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الرياضية- الوسطى

بعد تشــكيل مجلس إدارة جديد بتوافــق من الجميع بدأ 
فريق شباب الزوايدة الكروي استعداداته الجادة على أمل 
استعاده مكانته الكروية المفقودة على الساحة الرياضية 
منذ ســنين آلت به األمور ســريعا وقتهــا إلى الهبوط من 
الدرجة األولــى إلى الثانية ثم الثالثة، رغــم أنه كان أحد 

فرق الدرجة الممتازة.

ووســط تكاتف من الجميع دخل الفريق مرحلة االستعداد 
الجــاد لــدوري الدرجــة الثالثة حيــث تبــذل إدارة النادي 
قصارى جهدها لتحقيق طموحات جماهير الزوايدة، وفي 
هذا اإلطار تم التعاقد مع نجم خدمات النصيرات السابق 
الكابتــن "أحمد ســعيفان"، لتولي تدريــب الفريق والذي 
اســتلم المهمة ووضع خطتــه التدريبية التي ســيتخللها 
سلســلة مــن المباريــات التجريبيــة قبل انطــالق رحلة 

الدوري. من جانبه أكد المدرب سعيفان أن فريق الزوايدة 
يملك خامات جيدة ســيكون لها شــأن في عالم الساحرة 
المستديرة مثل الالعبين شادي الشاعر، وهالل الغواش، 
وإبراهيم خطاب، ووائل عواد، وأسامة أبو تيلخ وغيرهم، 
لكنه في الوقت نفسه طالب ببعض العبي الخبرة لتدعيم 
صفوف الفريق األمر الذي تسعى إدارة النادي لتحقيقه في 

هذه اآلونة بالتعاقد مع بعض الالعبين المميزين.
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أدخل توقعاتك بوضع إشارة × في المربع الذي يمثل توقعك، ثم قص كوبون المسابقة 
وأرسله إلى مكتب الصحيفة الكائن في : غزة- الرمال برج الجوهرة الدور الرابع شقة 46 

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

توقــع معنا  نتائج مباريــات الدوري الممتــاز  ، والدرجة األولى  
والدوري االسباني  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

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

دوري الدرجة  الممتازة (محلي)

28 33 خدمات رفح شباب رفح 1
15 28 شباب جباليا   غزة الرياضي 2
32 25 اتحاد خان يونس شباب خان يونس 3
19 17 الهالل  اتحاد الشجاعية  4
9 21 األهلي الفلسطيني 5 خدمات الشاطيء

30 22 الجمعية االسالمية خدمات النصيرات  6
دوري الدرجة األولى (محلي)

21 34 القادسية خدمات خان يونس 7
19 17 أهلي النصيرات المشتل 8
19 30 الزيتون خدمات البريج 9
16 17 خدمات جباليا جمعية الصالح 10
20 21 بيت الهيا بيت حانون األهلي 11

الدوري االسباني
26 60 أتلتيكو مدريد ريال مدريد 12
60 40 برشلونة  ألميريا  13
44 14 إشبيلية ريال سوسييداد 14
60 26 رايو فاليكانو فالنسيا 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو متصدر دوري الدرجة األولى في غزة؟���������������
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء

������������������������������������������
1-  إلهام حوسو - النصيرات    2-  وداد سارة - الشمال
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في حال حصول المتسابق على 15 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 14 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية، وقيمتها 300 شيكل. 
في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 200 شيكل. 

في حال حصول المتسابق على  جميع االجابات خطأ يحصل على جائزة  وقيمتها 100 شيكل. 
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ال تزال كرة القدم تمارس ســحرها، فهي معشوقة الماليين، وال 
زال ســر هذا السحر خفي المكنون، هذه الساحرة المستديرة كما 
أســماها المعلق المصري الشــهير ميمي الشــربيني تشغل بال 
الماليين على مختلف ثقافاتهم وأصولهم فتجعلهم يتسّمرون إما 
في مدرجات المالعب، أو على شاشــات التلفاز، تضطرب قلوبهم 
مع كل لمســة أو تمريــرة أو كرة في القائــم أو هدف في لحظات 

إثارة مجنونة، وهذه حقيقة.
حقيقة أخرى أنها تبقى مجرد وســيلة ترفيه -لمن يتابعها-، فهي 
فرصــة لقضاء وقت ممتــع كمن يقضي وقتا على شــاطئ البحر 
أو بيــن الخضرة في حديقة جميلة، مــن أجل الترويح عن النفس 

ويجب أن تبقى كذلك. 

وبين الحقيقتين الســابقتين يستســلم بعض متابعيها لسحرها 
الذي يتســلل خلف خطوطهم العصبية فيسيطر عليها بشكل قد 
يصل حد الموت أحيانا، ويصور األمر على أنه قضية حياة أو موت، 
فتراهم يشــجعون بأعصابهم كلها بل ربمــا بأرواحهم، يصابون 
بالغضــب –الضــار- لمجرد هــدف دخل مرمى فريــق يحبونه، أو 
االكتئاب لمجرد خسارة، وال زلت أذكر ذاك المشجع المصري الذي 
مات منفعال لحظة تســجيل حســام حســن في مرمى زيمبابوي 
في مباراة الطوبة الشــهيرة، والتي ُأعيدت بعد ذلك دون أن تعود 
مات منفعال لحظة تســجيل حســام حســن في مرمى زيمبابوي 
في مباراة الطوبة الشــهيرة، والتي ُأعيدت بعد ذلك دون أن تعود 
مات منفعال لحظة تســجيل حســام حســن في مرمى زيمبابوي 

الحياة لذاك المشجع المسكين، وأذكر المدافع الكولومبي إسكوبار 
الذي قتله مشــجع مجنون إلحرازه هدفا بالخطأ في مرماه، وأذكر 

بكل أسف حادثة بور سعيد الشهيرة.. 

وللحق فإني ال أنكر تأثر اإلنسان وانفعاله حين يشاهد كرة القدم، 
و ذلك ما يشــترك فيه كل متابعيها، ولكن هل يستقيم أن يكون 

جهازك العصبي والدوري والتنفسي تحت رحمة كرة من الجلد؟ 
ال زال معظمنــا يذكــر المبــاراة النهائيــة لكأس العالــم األخيرة، 
أتتذكــرون كيــف اصطــف روبين ورفاقــه مصفقين لكاســياس 
وزمالئه أثناء صعودهم الستالم أهم كأس على مستوى العالم؟ 
فإذا كان هذا شعور من قاتل من دقائق للظفر بلقب هذا الكأس، 
وهذه روحه الجميلة التي أدركت حقيقة كرة القدم، أفال يعتبر من 
ال تمثــل له إال مصدرا لالنفعال العصبــي؟ إن كان هذا إدراك من 
تمثل له كرة القدم مصدرًا للثراء الفاحش والشهرة واسعة اآلفاق 
ال تمثــل له إال مصدرا لالنفعال العصبــي؟ إن كان هذا إدراك من 
تمثل له كرة القدم مصدرًا للثراء الفاحش والشهرة واسعة اآلفاق 
ال تمثــل له إال مصدرا لالنفعال العصبــي؟ إن كان هذا إدراك من 

فما بال من ال تطعمه الكرة وال تسقيه؟!
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غزة- الرياضية
الــدوري  قرعــة  الثالثــاء  ظهــر  أقيمــت 
التصنيفــي لكــرة اليــد فــي المحافظات 
الجنوبية، وذلك في مقر اللجنة األولمبية، 
علــى أن تنطلق البطولة في الســابع من 

الشهر المقبل بنظام الذهاب واإلياب.
وأجريــت القرعــة بحضــور جــودت جودة 
رئيس االتحاد وكمال األشــقر أمين السر 

وأحمد الصباح عضو االتحاد.
 14 مندوبــي  بحضــور  القرعــة  وجــرت 
ناديــا وافقت على المشــاركة في الدوري 
التصنيفي، وهي جمعية الصالح وخدمات 
النصيرات وخدمات المغازي وغزة الرياضي 
وشــباب خان يونس وخدمات رفح واتحاد 
الشجاعية وخدمات البريج والتفاح واتحاد 
دير البلح والســلطان الرياضــي وخدمات 

دير البلح واألقصى وخدمات جباليا.

نتائج القرعة
وجــاءت القرعة بنظــام مجموعتين على 

النحو التالي:

المجموعــة األولى: جمعيــة الصالح على 
رأس المجموعة إلى جانب كل من خدمات 
المغازي واتحاد الشــجاعية وخدمات رفح 

وخدمات جباليا والتفاح واألقصى.
المجموعــة الثانيــة: خدمــات النصيــرات 
علــى رأس المجموعة إلــى جانب كل من 
غزة الرياضي وشــباب خانيونس خدمات 
البريج وخدمات دير البلح واتحاد دير البلح 

والسلطان.
وتنــص لوائــح البطولة على بقــاء أول 4 
أندية في كل مجموعة في الدوري الممتاز 
بدءا من الموســم المقبل، بحيث سيضم 
الدوري الممتاز 8 فرق فقط، بينما ستلعب 
األنديــة التي تحتل المركــز من الخامس 
حتى السابع في كل مجموعة ضمن دوري 
الدرجــة األولــى بحيــث يكــون عددها 6 
أندية، أما فيما يخص تحديد بطل الدوري 
التصنيفي هذا الموسم فإنه سيتأهل أول 
وثانــي كل مجموعة للمربع الذهبي على 
أن تلعب مرحلة ذهاب وإياب بينهم ويتم 

من خاللها تحديد البطل.

غزة- الرياضية
 عاد إياد دويمــة حارس فريق اتحاد 
الشــجاعية الــى غــزة، بعــد إجرائه 
عمليــة منظار الركبة فــي المملكة 

األردنية الهاشمية.
دويمــة  يخضــع  أن  المقــرر  ومــن 
لبرنامج تأهيلــي وضعه له الطبيب 
األردني المعالج لمدة ثالثة أشــهر، 
حتى يتمكن من المشاركة مع فريق 

الشجاعية في البطوالت القادمة.
الجديــر ذكره أن دويمــة ظل يعاني 
مــن إصابة فــي الركبة لعدة أشــهر 
وشــارك مــع فريقــه خــالل مرحلة 
الذهاب من دوري غزة الممتاز، قبل 

أن يقرر السفر الى األردن للعالج. 
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حكم دولي
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مستشار قانوني

بكر التركماني

هيئة استشاريةرئيس مجلس اإلدارة

محمد العمصي  - د. نادر حالوة  نعمان عمر إشتيوي

مدير التحرير
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مستشار التسويق 

محمد خالد أبو جياب

جريدة

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

اقترب فريق الجالء مــن الصعود إلى الدرجة األولى 
بعدما حقق فــوزًا غاليا على بيــت حانون الرياضي 
بهدف نظيف ضمن منافســات األسبوع الثالث عشر 
وقبــل األخير مــن دوري الدرجة الثانيــة فرع “غزة 
والشمال”، بهذه النتيجة الجالء رصيده إلى 25 نقطة 
في الصدارة, وبات بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من 

لقائه األخير مع التفاح.
في المقابــل حافظ فريق الرضــوان على حظوظه 
بالصعــود لألولى، بعد فوزه على فلســطين بهدف 
ليرفــع رصيــده إلى 23 نقطــة في المركــز الثاني، 
بفــارق نقطتيــن عــن الجــالء المتصــدر، في حين 
بقي رصيد فلســطين 14 نقطة في المركز السابع 

وقبــل األخير.وقفز التفــاح الى المركــز الثالث بعد 
فوزه على المجمع االسالمي بهدفين مقابل هدف، 
ورفع رصيده الى النقطة 21، وتجمد رصيد المجمع 
عند النقطــة 16، وأصبح الجزيرة في المركز الرابع 
برصيد 17 بعد تعادله مع الشــمس الذي هبط إلى 

الدرجة الثالثة.

أوضح المشرعون في المجلس التشريعي "البورد" في االتحاد 
الدولــي لكرة القدم الصالحيات المعطــاة للحكم وكيف ومتى 
يتعامل بها ضــد الالعبين أو اإلداريين أو المدربين المخالفين 
وكذلك الجماهير واإلعالميين والمصورين وحتى رجال األمن، 
فالحكم يمتلك القرار بما يراه مناســبا لتطبيق مواد القانون، 
كما منحه الحق في التنبيه والتحذير وإشهار البطاقات الصفراء 

والحمراء ضد المخالفين لقانون اللعبة.
فأكد القانون في المادة "5" التي تخص الحكم ضمن الواجبات 
والصالحيــات، حيــث منحــه القــرار الواضح بحــق المدربين 
واإلداريين المخالفين دون إشهار البطاقات لهم، كما في النص 
"يتخــذ الحكم إجراء ضد أي إداريي الفريق الذين يخفقون في 
ضبط أنفسهم بالسلوك سلوكا مسئوال ويمكن حسب قناعته 

طردهم من ميدان اللعب وملحقاته المحيطة به مباشرة ".
وتنتشــر ظاهرة طرد المدربين واإلداريين في المالعب وتثير 
جدال واســعا في كيفية إخراجهم من الملعب وملحقاته نتيجة 
السب والشتم واالعتراضات بالقول بشكل فاضح على الحكام، 
وهذا ينطبق على الالعبين الذين يتم طردهم، فنالحظ عدم 
الخروج الكامل أو الجلوس بعيدا عن دكة البدالء بمعني يبقى 
فــي الملعب بعيدا عن مكانه المخصص لــه، فالقانون واضح 
في هذا الشأن في كيفية الخروج  الكامل من الملعب وملحقاته 

تماما، فهناك غرف المالبس أو المدرجات.
الحكــم لديه القرار والســلطة فــإذا رفض المــدرب أو الالعب 
أو اإلداري تنفيــذ األوامــر واالنصياع لقــرارات الحكم بالخروج 
بعد الطرد فعليه أن يعلــق المباراة ويعطى الوقت الكافي وال 
يستأنف اللعب إال بعد الخروج، وإذا انتهت المهلة المحددة ولم 
يتم تنفيذ القرار فعلى الحكم أن ينهي المباراة ويقدم تقريرا، 
كما جاء في نص القانون في المادة "5" كالتالي "يقدم الحكم 
تقريــرا عن المباراة للجهات المختصة ويتضمن معلومات عن 
أيــة إجراءات تأديبية تم اتخاذها ضــد العبي وإداريي الفريق 

وأية أحداث أخري وقعت قبل أو أثناء أو بعد المباراة".
من حق الجهــات المختصة توقيع العقوبــة االنضباطية على 
المخالفين حســب اللوائــح والقوانين المنصــوص عليها في 
الالئحة الداخلية لعصيان تنفيذ أوامر الحكام وقوانين اللعبة، 
وعلى الجميع ضمن منظومة كرة القدم أن يدركوا أن المباراة 
تــدار بواســطة حكم له الســلطة المطلقة فــي تطبيق مواد 

القانون وذلك فيما يتعلق بأحداث المباراة.
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غزة – الرياضية 
أعلنــت لجنــة المســابقات باالتحاد الفلســطيني لكرة القــدم عن جدول 
مباريات دور الـ8 من كأس فلســطين للمحافظات الجنوبية والذي سيقام 

يومي  14+2014/3/15 ، وذلك على النحو التالي: 

االنطالقة 3-14
جدول مباريات 

 من كأس غزة
جدول مباريات 

 من كأس غزة
جدول مباريات 

دور �

تبدأ المباريات الساعة الثالثة عصرًا 

في دوري غزة

الرياضية- أحمد حجازي
شــهدت مبــاراة أهلي غــزة وشــباب جباليا ضمن 
مباريات دوري غزة الممتاز حالة غريبة تمثلت في 
طرد الالعب حســن بدر دون معرفة السبب، وهي 
الحالة التي كانت ضمن خمس حاالت طرد شهدتها 

هذه المباراة العصيبة.

واقعة غريبة 
فبعد أن تعدى العبين من فريقي األهلي وشــباب 
جباليا على بعضهما البعض، جاء حكم اللقاء ومنح 
بطاقة صفراء لكل منهمــا، ومن ثم توجه للحكم 
المســاعد ليناقش معه مســألة الخطــأ المرتكب 
من قبــل الالعبين، لنجد بعد ذلك حكــم المباراة 

يأتي مســرعا لالعب حســن بدر العب نادى أهلي 
غزة ويشــهر في وجهــه البطاقة الحمراء، وســط 
ذهــول واندهاش كبيرين من قبــل الالعب، الذى 
كان بعيــدا كل البعد عن الخطأ الذى حدث، ليخرج 
الالعب من ارضية الملعب وهو يســأل نفســه عن 
ســبب هذه البطاقة التي تعرض لها دون ارتكابه 

أي خطأ يذكر!

طرد مستغرب
 وفى لقاء أجرته صحيفة الرياضية مع الالعب حسن 
بــدر أوضح: "بعــد وقوع أحد العبي نــادى خدمات 
جباليا على أرضية الملعب ولم يخرج فريقنا الكرة، 
تعرض أحد العبي فريقي للضرب من العب شباب 

جباليــا وحصلت دربكــة في الملعــب، مما اضطر 
الحكم إليقاف المباراة والذهاب للتشاور مع الحكم 
المســاعد فيما حصل بيــن الالعبيــن، وبعد ذلك 
أخــرج بطاقتين صفراويتين لــكال الالعبين الذين 
ارتكبا الخطأ, وأنا كنت في هذه اللحظات بعيدا كل 
البعد عن الخطأ المرتكب وكنت أعمل على تهدئة 
االجواء بين الالعبين، وبعد ذلك همس حكم الراية 
في أذن حكم الساحة فجاء مسرعا تجاهي ومنحنى 
بطاقة حمراء، طردت علــى إثرها من المباراة وأنا 
في غاية االستغراب من هذه البطاقة التي ال أعلم 
ســبب حصولي عليها حتى هــذه اللحظة، والنادي 
األهلي قام بتقديم استئناف لهذا القرار وننتظر ما 

سيسفر عنه هذا االستئناف". 

الدرجة الثانية
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الرياضية- الوسطى

بعد تشــكيل مجلس إدارة جديد بتوافــق من الجميع بدأ 
فريق شباب الزوايدة الكروي استعداداته الجادة على أمل 
استعاده مكانته الكروية المفقودة على الساحة الرياضية 
منذ ســنين آلت به األمور ســريعا وقتهــا إلى الهبوط من 
الدرجة األولــى إلى الثانية ثم الثالثة، رغــم أنه كان أحد 

فرق الدرجة الممتازة.

ووســط تكاتف من الجميع دخل الفريق مرحلة االستعداد 
الجــاد لــدوري الدرجــة الثالثة حيــث تبــذل إدارة النادي 
قصارى جهدها لتحقيق طموحات جماهير الزوايدة، وفي 
هذا اإلطار تم التعاقد مع نجم خدمات النصيرات السابق 
الكابتــن "أحمد ســعيفان"، لتولي تدريــب الفريق والذي 
اســتلم المهمة ووضع خطتــه التدريبية التي ســيتخللها 
سلســلة مــن المباريــات التجريبيــة قبل انطــالق رحلة 

الدوري. من جانبه أكد المدرب سعيفان أن فريق الزوايدة 
يملك خامات جيدة ســيكون لها شــأن في عالم الساحرة 
المستديرة مثل الالعبين شادي الشاعر، وهالل الغواش، 
وإبراهيم خطاب، ووائل عواد، وأسامة أبو تيلخ وغيرهم، 
لكنه في الوقت نفسه طالب ببعض العبي الخبرة لتدعيم 
صفوف الفريق األمر الذي تسعى إدارة النادي لتحقيقه في 

هذه اآلونة بالتعاقد مع بعض الالعبين المميزين.
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أدخل توقعاتك بوضع إشارة × في المربع الذي يمثل توقعك، ثم قص كوبون المسابقة 
وأرسله إلى مكتب الصحيفة الكائن في : غزة- الرمال برج الجوهرة الدور الرابع شقة 46 

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

توقــع معنا  نتائج مباريــات الدوري الممتــاز  ، والدرجة األولى  
والدوري االسباني  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

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

دوري الدرجة  الممتازة (محلي)

28 33 خدمات رفح شباب رفح 1
15 28 شباب جباليا   غزة الرياضي 2
32 25 اتحاد خان يونس شباب خان يونس 3
19 17 الهالل  اتحاد الشجاعية  4
9 21 األهلي الفلسطيني 5 خدمات الشاطيء

30 22 الجمعية االسالمية خدمات النصيرات  6
دوري الدرجة األولى (محلي)

21 34 القادسية خدمات خان يونس 7
19 17 أهلي النصيرات المشتل 8
19 30 الزيتون خدمات البريج 9
16 17 خدمات جباليا جمعية الصالح 10
20 21 بيت الهيا بيت حانون األهلي 11

الدوري االسباني
26 60 أتلتيكو مدريد ريال مدريد 12
60 40 برشلونة  ألميريا  13
44 14 إشبيلية ريال سوسييداد 14
60 26 رايو فاليكانو فالنسيا 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو متصدر دوري الدرجة األولى في غزة؟���������������
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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1-  إلهام حوسو - النصيرات    2-  وداد سارة - الشمال
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في حال حصول المتسابق على 15 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 14 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية، وقيمتها 300 شيكل. 
في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 200 شيكل. 

في حال حصول المتسابق على  جميع االجابات خطأ يحصل على جائزة  وقيمتها 100 شيكل. 
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ال تزال كرة القدم تمارس ســحرها، فهي معشوقة الماليين، وال 
زال ســر هذا السحر خفي المكنون، هذه الساحرة المستديرة كما 
أســماها المعلق المصري الشــهير ميمي الشــربيني تشغل بال 
الماليين على مختلف ثقافاتهم وأصولهم فتجعلهم يتسّمرون إما 
في مدرجات المالعب، أو على شاشــات التلفاز، تضطرب قلوبهم 
مع كل لمســة أو تمريــرة أو كرة في القائــم أو هدف في لحظات 

إثارة مجنونة، وهذه حقيقة.
حقيقة أخرى أنها تبقى مجرد وســيلة ترفيه -لمن يتابعها-، فهي 
فرصــة لقضاء وقت ممتــع كمن يقضي وقتا على شــاطئ البحر 
أو بيــن الخضرة في حديقة جميلة، مــن أجل الترويح عن النفس 

ويجب أن تبقى كذلك. 

وبين الحقيقتين الســابقتين يستســلم بعض متابعيها لسحرها 
الذي يتســلل خلف خطوطهم العصبية فيسيطر عليها بشكل قد 
يصل حد الموت أحيانا، ويصور األمر على أنه قضية حياة أو موت، 
فتراهم يشــجعون بأعصابهم كلها بل ربمــا بأرواحهم، يصابون 
بالغضــب –الضــار- لمجرد هــدف دخل مرمى فريــق يحبونه، أو 
االكتئاب لمجرد خسارة، وال زلت أذكر ذاك المشجع المصري الذي 
مات منفعال لحظة تســجيل حســام حســن في مرمى زيمبابوي 
في مباراة الطوبة الشــهيرة، والتي ُأعيدت بعد ذلك دون أن تعود 
مات منفعال لحظة تســجيل حســام حســن في مرمى زيمبابوي 
في مباراة الطوبة الشــهيرة، والتي ُأعيدت بعد ذلك دون أن تعود 
مات منفعال لحظة تســجيل حســام حســن في مرمى زيمبابوي 

الحياة لذاك المشجع المسكين، وأذكر المدافع الكولومبي إسكوبار 
الذي قتله مشــجع مجنون إلحرازه هدفا بالخطأ في مرماه، وأذكر 

بكل أسف حادثة بور سعيد الشهيرة.. 

وللحق فإني ال أنكر تأثر اإلنسان وانفعاله حين يشاهد كرة القدم، 
و ذلك ما يشــترك فيه كل متابعيها، ولكن هل يستقيم أن يكون 

جهازك العصبي والدوري والتنفسي تحت رحمة كرة من الجلد؟ 
ال زال معظمنــا يذكــر المبــاراة النهائيــة لكأس العالــم األخيرة، 
أتتذكــرون كيــف اصطــف روبين ورفاقــه مصفقين لكاســياس 
وزمالئه أثناء صعودهم الستالم أهم كأس على مستوى العالم؟ 
فإذا كان هذا شعور من قاتل من دقائق للظفر بلقب هذا الكأس، 
وهذه روحه الجميلة التي أدركت حقيقة كرة القدم، أفال يعتبر من 
ال تمثــل له إال مصدرا لالنفعال العصبــي؟ إن كان هذا إدراك من 
تمثل له كرة القدم مصدرًا للثراء الفاحش والشهرة واسعة اآلفاق 
ال تمثــل له إال مصدرا لالنفعال العصبــي؟ إن كان هذا إدراك من 
تمثل له كرة القدم مصدرًا للثراء الفاحش والشهرة واسعة اآلفاق 
ال تمثــل له إال مصدرا لالنفعال العصبــي؟ إن كان هذا إدراك من 

فما بال من ال تطعمه الكرة وال تسقيه؟!
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غزة- الرياضية
الــدوري  قرعــة  الثالثــاء  ظهــر  أقيمــت 
التصنيفــي لكــرة اليــد فــي المحافظات 
الجنوبية، وذلك في مقر اللجنة األولمبية، 
علــى أن تنطلق البطولة في الســابع من 

الشهر المقبل بنظام الذهاب واإلياب.
وأجريــت القرعــة بحضــور جــودت جودة 
رئيس االتحاد وكمال األشــقر أمين السر 

وأحمد الصباح عضو االتحاد.
 14 مندوبــي  بحضــور  القرعــة  وجــرت 
ناديــا وافقت على المشــاركة في الدوري 
التصنيفي، وهي جمعية الصالح وخدمات 
النصيرات وخدمات المغازي وغزة الرياضي 
وشــباب خان يونس وخدمات رفح واتحاد 
الشجاعية وخدمات البريج والتفاح واتحاد 
دير البلح والســلطان الرياضــي وخدمات 

دير البلح واألقصى وخدمات جباليا.

نتائج القرعة
وجــاءت القرعة بنظــام مجموعتين على 

النحو التالي:

المجموعــة األولى: جمعيــة الصالح على 
رأس المجموعة إلى جانب كل من خدمات 
المغازي واتحاد الشــجاعية وخدمات رفح 

وخدمات جباليا والتفاح واألقصى.
المجموعــة الثانيــة: خدمــات النصيــرات 
علــى رأس المجموعة إلــى جانب كل من 
غزة الرياضي وشــباب خانيونس خدمات 
البريج وخدمات دير البلح واتحاد دير البلح 

والسلطان.
وتنــص لوائــح البطولة على بقــاء أول 4 
أندية في كل مجموعة في الدوري الممتاز 
بدءا من الموســم المقبل، بحيث سيضم 
الدوري الممتاز 8 فرق فقط، بينما ستلعب 
األنديــة التي تحتل المركــز من الخامس 
حتى السابع في كل مجموعة ضمن دوري 
الدرجــة األولــى بحيــث يكــون عددها 6 
أندية، أما فيما يخص تحديد بطل الدوري 
التصنيفي هذا الموسم فإنه سيتأهل أول 
وثانــي كل مجموعة للمربع الذهبي على 
أن تلعب مرحلة ذهاب وإياب بينهم ويتم 

من خاللها تحديد البطل.

غزة- الرياضية
 عاد إياد دويمــة حارس فريق اتحاد 
الشــجاعية الــى غــزة، بعــد إجرائه 
عمليــة منظار الركبة فــي المملكة 

األردنية الهاشمية.
دويمــة  يخضــع  أن  المقــرر  ومــن 
لبرنامج تأهيلــي وضعه له الطبيب 
األردني المعالج لمدة ثالثة أشــهر، 
حتى يتمكن من المشاركة مع فريق 

الشجاعية في البطوالت القادمة.
الجديــر ذكره أن دويمــة ظل يعاني 
مــن إصابة فــي الركبة لعدة أشــهر 
وشــارك مــع فريقــه خــالل مرحلة 
الذهاب من دوري غزة الممتاز، قبل 

أن يقرر السفر الى األردن للعالج. 
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لم تكن ليلة الخميس التي سبقت مباراة لم تكن ليلة الخميس التي سبقت مباراة لم تكن ليلة الخميس التي سبقت مباراة 
فريقــي الجمعية االســالمية وخدمات فريقــي الجمعية االســالمية وخدمات فريقــي الجمعية االســالمية وخدمات 

الشاطئ في دوري غزة الممتاز، عادية في الشاطئ في دوري غزة الممتاز، عادية في الشاطئ في دوري غزة الممتاز، عادية في 
بيت الكابتن نعيم سالمة (أبو إسالم) بيت الكابتن نعيم سالمة (أبو إسالم) بيت الكابتن نعيم سالمة (أبو إسالم) 
المدير الفني لفريق الجمعية، حيث المدير الفني لفريق الجمعية، حيث المدير الفني لفريق الجمعية، حيث 
كان التوتر هــو العنوان األبرز كان التوتر هــو العنوان األبرز كان التوتر هــو العنوان األبرز 
في هــذا البيــت الكروي، في هــذا البيــت الكروي، في هــذا البيــت الكروي، 
الذي يضم الكابتن نعيم الذي يضم الكابتن نعيم الذي يضم الكابتن نعيم 
وأنجاله الذين يمارسون وأنجاله الذين يمارسون وأنجاله الذين يمارسون 
كرة القدم فــي عدد من كرة القدم فــي عدد من كرة القدم فــي عدد من 

األندية.
مصدر التوتر نابع من مصدر التوتر نابع من مصدر التوتر نابع من 
كــون الالعــب أحمد كــون الالعــب أحمد كــون الالعــب أحمد 
ســالمة (26 عامــا) ســالمة (26 عامــا) ســالمة (26 عامــا) 
نعيم  الكابتن  نعيم نجل  الكابتن  نعيم نجل  الكابتن  نجل 
الفريــق  الفريــق ســيواجه  الفريــق ســيواجه  ســيواجه 
الــذي يدربه والده، الــذي يدربه والده، الــذي يدربه والده، 
حيــث يســعى كال حيــث يســعى كال حيــث يســعى كال 
إلــى  إلــى الطرفيــن  إلــى الطرفيــن  الطرفيــن 
الوالــد  الوالــد الفــوز،  الوالــد الفــوز،  الفــوز، 
أن  أجــل  أن مــن  أجــل  أن مــن  أجــل  مــن 
يستمر فريقه يستمر فريقه يستمر فريقه 
الجمعيــة في الجمعيــة في الجمعيــة في 
فســة  لمنا فســة ا لمنا فســة ا لمنا ا
الصــدارة  الصــدارة علــى  الصــدارة علــى  علــى 
للمرة  اللقــب  للمرة وتحقيق  اللقــب  للمرة وتحقيق  اللقــب  وتحقيق 
األولى فــي تاريخ النــادي، واالبن األولى فــي تاريخ النــادي، واالبن األولى فــي تاريخ النــادي، واالبن 
حتى يهــرب فريقه من المراكــز المتأخرة حتى يهــرب فريقه من المراكــز المتأخرة حتى يهــرب فريقه من المراكــز المتأخرة 

ويصعد الى منطقة األمان.

فوز ثالثي
اللقاء انتهى بفوز فريق خدمات الشاطئ اللقاء انتهى بفوز فريق خدمات الشاطئ اللقاء انتهى بفوز فريق خدمات الشاطئ 
بثالثة اهداف نظيفــة، في مباراة قوية بثالثة اهداف نظيفــة، في مباراة قوية بثالثة اهداف نظيفــة، في مباراة قوية 
ظهر فيها أبناء البحرية بوجه مغاير عما ظهر فيها أبناء البحرية بوجه مغاير عما ظهر فيها أبناء البحرية بوجه مغاير عما 
قدموه من مباريات ســابقة في بطولة قدموه من مباريات ســابقة في بطولة قدموه من مباريات ســابقة في بطولة 
الــدوري هذا العــام، إال أن الحدث األبرز الــدوري هذا العــام، إال أن الحدث األبرز الــدوري هذا العــام، إال أن الحدث األبرز 
كان هــو تســجيل أحمد الهــدف الثاني كان هــو تســجيل أحمد الهــدف الثاني كان هــو تســجيل أحمد الهــدف الثاني 
لفريقه الشــاطئ والذي قضى تماما على لفريقه الشــاطئ والذي قضى تماما على لفريقه الشــاطئ والذي قضى تماما على 
طموحــات فريق الجمعيــة في العــودة إلى طموحــات فريق الجمعيــة في العــودة إلى طموحــات فريق الجمعيــة في العــودة إلى 

اللقاء.

مفاوضات وتهديدات
لم يكن الفوز الذي حققه الشــاطئ هــو بداية ونهاية لم يكن الفوز الذي حققه الشــاطئ هــو بداية ونهاية لم يكن الفوز الذي حققه الشــاطئ هــو بداية ونهاية 
القصة، بــل أن فصولها بــدأت ليلة ما قبــل المباراة القصة، بــل أن فصولها بــدأت ليلة ما قبــل المباراة القصة، بــل أن فصولها بــدأت ليلة ما قبــل المباراة 
وبعدهــا وال زالت متواصلة حتى اآلن، حيث كشــف وبعدهــا وال زالت متواصلة حتى اآلن، حيث كشــف وبعدهــا وال زالت متواصلة حتى اآلن، حيث كشــف 
الكابتــن نعيــم ســالمة وبصراحتــه المعهــودة الكابتــن نعيــم ســالمة وبصراحتــه المعهــودة الكابتــن نعيــم ســالمة وبصراحتــه المعهــودة 
لصحيفة “الرياضية” مــا دار مع نجله أحمد ليلة لصحيفة “الرياضية” مــا دار مع نجله أحمد ليلة لصحيفة “الرياضية” مــا دار مع نجله أحمد ليلة 
اللقاء والتي وصفهــا بالصعبة، عندما طالبه اللقاء والتي وصفهــا بالصعبة، عندما طالبه اللقاء والتي وصفهــا بالصعبة، عندما طالبه 
مع أشقائه بضرورة أن يلعب فيما أسماها مع أشقائه بضرورة أن يلعب فيما أسماها مع أشقائه بضرورة أن يلعب فيما أسماها 
الملعب،  الخضراء” مــن  الملعب، “المنطقــة  الخضراء” مــن  الملعب، “المنطقــة  الخضراء” مــن  “المنطقــة 
أي بعيدا عن منطقة الجزاء بحيث أي بعيدا عن منطقة الجزاء بحيث أي بعيدا عن منطقة الجزاء بحيث 
ال يشــكل خطــورة علــى مرمــى ال يشــكل خطــورة علــى مرمــى ال يشــكل خطــورة علــى مرمــى 

نحث الخطى

تقرير
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الشاطئ في دوري غزة الممتاز، عادية في 
بيت الكابتن نعيم سالمة (أبو إسالم) 
المدير الفني لفريق الجمعية، حيث 
كان التوتر هــو العنوان األبرز 
في هــذا البيــت الكروي، 
الذي يضم الكابتن نعيم 
وأنجاله الذين يمارسون 
كرة القدم فــي عدد من 

مصدر التوتر نابع من 
كــون الالعــب أحمد 
ســالمة (26 عامــا) 
نعيم  الكابتن  نجل 
الفريــق  ســيواجه 
الــذي يدربه والده، 
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الحارس فادي جابر 
فريــق  عريــن  حامــي 
أن  إال  االســالمية،  الجمعيــة 
أحمــد رفــض هــذا األمــر جملــة 
وتفصيال و أصــر على اللعب بكامل قوته 
من أجل الشــاطئ وقال “ إللي بدو الدوري 
الزم يفــوز” ، مما دعا الكابتــن نعيم إلى 
استخدام أسلوب التهديد معه حتى ينصاع 
ألوامره، حتــى وصل إلى تهديده بحرمانه 
من شــقته وجهاز “الالب توب” الخاص به، 
إال أنــه أكد على اللعب وفــق ما يريد بعيدا 

عن أية ضغوطات أو تعاطف.

مستوى خرافي
ويتابــع الكابتن نعيم “وبعد هذه المداوالت ليلة 

المبــاراة والتــي لم تثمــر عن شــيء، توقعت أن 
يتعاطف معنا قليال خالل اللقاء ألنه مدرك حاجتنا 
ألهمية الثالث نقاط من أجل مواصلة المنافسة، ألهمية الثالث نقاط من أجل مواصلة المنافسة، 
إال أنني فوجئت به يلعب بأسلوب عنيف وإخالص إال أنني فوجئت به يلعب بأسلوب عنيف وإخالص 
متنــاه، وكانــت الطامة الكبــرى بإحــرازه الهدف 
الثاني للشــاطئ وهــو الهدف الذي قتــل المباراة 

وحرمنا من فرصة العودة الى اللقاء”.

جبهة ضد جبهة
وأضاف أبو إســالم “ بعد عودة أحمد من المباراة، 
دخــل البيت وطلب من والدته تجهيز العشــاء له، 
فقلت له بحرقة وأنا في قمة الغضب (خلي النادي 
يعشيك)، ونحن نعيش في البيت اآلن منقسمين 
في جبهتين، الجبهــة األولى الغاضبة تضمني أنا 
وأبنائي جميعهم عدا أحمد، والجبهة الثانية تضم 
أحمد ووالدته وجدته اللتان تســاندانه وتشجعانه 

على انتمائه واخالصه”.

المّرة األصعب
ويوضح ســالمة األب “ لم تكن هذه المرة األولى 
التي يســجل أحمــد فيها ضــد فريــق أدربه، بل 
ســبق له التسجيل في فريقي المشتل والجمعية 
عندما كنت أدربهما في مواســم ســابقة، كما أن 
نجلي محمد سجل في مرمى فريقي أيضا، ولكن 
الصعوبــة هذه المرة جاءت من كون أن تســجيل 
أحمد هذه المرة وأدائــه الرائع في المباراة حرمنا 
من الفوز الذي كنا نسعى إليه من أجل الصدارة”.

سعيد رغم المرارة
ويقول الكابتــن نعيم “ رغم المرارة التي أشــعر 
بها بعــد الهزيمة من خدمات الشــاطئ وحرماننا 
مــن تصــدر المســابقة حتــى أنني لم أســتطع 
بعدهــا الخروج مــن البيت أو التوجــه إلى عملي، 
إال أنني ســعيد باإلخالص واالنتمــاء الذي أظهره 
أحمد في اللقــاء، ألن األنظار كانت مصوبة نحوه 
كونه نجلي، إال انه كســب الرهــان، وما أتمناه له 
أن يواصــل األداء بهــذه القوة والــروح في جميع 
المباريــات خاصــة وأنــه ابتعد عن فريقــه لفترة 

طويلة، وها هو يعود بقوة”.
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تتوقف عظمة الكرسي على نوعية 
الرجل، الذي يجلس عليه، أو فوقه 
ليس ثمــة فرق، فهنــاك َمْن ُيجير 
ر موقعــه، مــن أجــل بلوغ  وُيســخِّ
أهــداف ســامية ونبيلــة وعظيمة 
الشــأن والقيمــة والمنزلــة، فيتم 
التعبيــر عنهــا بإحــداث انعطافات 
ايجابيــة مثيــرة ودرماتيكيــة في 
العمــل واالنجــازات، وهنــاك َمــْن 
يكتفي مــن الغنيمــة باإلياب، كما 
يقــول حكماؤنا، بعيــدًا عن منطق 
يكتفي مــن الغنيمــة باإلياب، كما 
يقــول حكماؤنا، بعيــدًا عن منطق 
يكتفي مــن الغنيمــة باإلياب، كما 

المكاســب والمغانم، مع أنها هدف 
للجميــع،  ومحــوري  اســتراتيجي 
الذيــن  األشــخاص،  خصوصــًا 
للجميــع،  ومحــوري  اســتراتيجي 
الذيــن  األشــخاص،  خصوصــًا 
للجميــع،  ومحــوري  اســتراتيجي 

يرفضون أي بديل عن النجاح.
باألمس صدرت الالئحة السعودية 
قانــون  أي  الجديــدة،  الرياضيــة 
الرياضــة، وقــد حظيــت باعتماد، 
فوري ومباشــر، من صاحب السمو 
الملكــي، االمير نــواف بن فيصل، 
رئيــس الرعايــة العامة للشــباب، 
ورئيس اللجنة األولمبية السعودية، 
أي أنه يجمع بين منصبين، احدهما 
رســمي واالخر أهلي، وزير رياضة 

وشباب، ورئيس اللجنة األولمبية.
أبــرز بنود الالئحة الجديــدة، البند 
الثالث من المادة (54) وينص على 
الحق في تطبيق السياسات العامة 
للدولة على أي اتحاد رياضي، واتخاذ 
اإلجــراء المناســب ضــد أي تجاوز 
مالي أو إداري، وأي مخالفة للنظام 
والتعليمــات، فان عقوبة اإليقاف أو 
الحل هي الخيار األنســب واألفعل، 
فــي حيــن أن المــادة 75 منعت أي 
اتحاد أو ناد سعودي من اللجوء إلى 
أيــة هيئة رياضية دوليــة تحت أي 

مبرر طالما أن النزاع محلي.
أكتفــي بهــذا القــدر الواســع من 
علــى ضــرورة  االقتبــاس ألؤكــد 
ان تمــارس اللجنــة األولمبية، أية 
لجنة أولمبيــة، دورهــا، بعيدًا عن 
أنصاف الحلــول، أو التردد أو غض 
الطرف، باعتبارها مرجعية ومظلة 
االتحــادات، والخيمــة التــي يتفيــأ 
الجميع ظاللها، وَمْن لم تعجبه مثل 
هذه التدابيــر المتداولة والمرعية، 
فان مصيره ومآله، ينبغي أن يكون 
الطرد والحل، هكذا هو القانون، ال 
َلبــَس وال غموض فيه، وال عواطف 
أكانــت جياشــة أم زائفــة، لزوم ما 

يلزم.
ال أحد فــوق القانــون، فاالتحادات 
الرياضيــة، ســواء منهــا األولمبية 
النوعيــة  أم  األولمبيــة،  غيــر  أم 
لهــا مرجعيــة واحــدة هــي اللجنة 
االولمبيــة، فهــي االطــار األهلــي 
المســؤول عن تصميــم ايقاعاتها، 
وال يســتطيع أي اتحاد، كائنــًا َمْن 
المســؤول عن تصميــم ايقاعاتها، 
وال يســتطيع أي اتحاد، كائنــًا َمْن 
المســؤول عن تصميــم ايقاعاتها، 

كان، أن يعلن عن حضوره أو وجوده 
من دون شــهادة ميالد رسمية من 

اللجنة األولمبية.
newsaqa@hotmail.com
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لــم تكد أجراس منتصف الليل تــدّق، معلنًة حلول 

السنة الجديدة، حتى بّدلت قناة “الجزيرة الرياضية” 

اللون البرتقالي الذي اشــتهرت به الشاشــة األهم 

اللون البرتقالي الذي اشــتهرت به الشاشــة األهم رياضيًا على الصعيد اإلقليمــي، واختفى تمامًا من 

اللون البرتقالي الذي اشــتهرت به الشاشــة األهم رياضيًا على الصعيد اإلقليمــي، واختفى تمامًا من 

رياضيًا على الصعيد اإلقليمــي، واختفى تمامًا من االســتوديوهات وعن الشاشــة، ليحّل مكانه اللون 

رياضيًا على الصعيد اإلقليمــي، واختفى تمامًا من االســتوديوهات وعن الشاشــة، ليحّل مكانه اللون 

البنفســجي الذي قــد يطبع مرحلة غير مســبوقة 

 beIN في تاريخ البث الرياضي تحت إســم شــبكة

Sports ، لتدخل مرحلة هامة في مشوارها وتنتقل 

أكثر إلــى العالمية، لتغزو “4” قارات بإســتراتيجية 

احترافية جديدة  أبهــرت العالم. ولعل هذا التغيير 

ســيكون له أثرا ايجابيا في تحرر القناة بشكل أكبر 

في عملها بحقل اإلعالم الرياضي واالستقاللية عن 

القنوات السياســية، إضافة إلي أثر االســم الجديد 

الذي سيساهم في انتشار الشبكة بشكل أوسع.

متنفس رياضي

متنفس رياضيهــذا التغييــر أحــدث ضجــة كبيــرة بين أوســاط 

متنفس رياضيهــذا التغييــر أحــدث ضجــة كبيــرة بين أوســاط 

المتابعين وخاصة في قطــاع غزة الذي يعتبر هذه 

الشــبكة بمثابة متنفس رئيســي في ظل الحصار 

المفــروض علــى قطاع غــزة، إضافة إلى العشــق 

والشــغف الكبيريــن لمتابعــة الدوريــات األوربيــة 

والعربيــة، ولعــل أبــرز ما أثــار حديــث المتابعين 

التغيرات التي أعقبت تغيير اســم القناة من أجهزة 

واشتراكات جديدة والتي ال تناسب كافة المستويات 

واشتراكات جديدة والتي ال تناسب كافة المستويات المعيشية للمتابعين والتي بدأت ُتثير البعض منهم 

واشتراكات جديدة والتي ال تناسب كافة المستويات المعيشية للمتابعين والتي بدأت ُتثير البعض منهم 

والخوف من فقــدان مشــاهدة كأس العالم الحدث 
األبرز في هذا العام.

صحيفة الرياضية بحثت عن تفاصيل التغيير وأثره 

على المتابعين ومدى قبولهم لبعض التغييرات التي 

شــملت اغلب النواحي المتعلقة بالبث والمعلقين، 

وآليات العمل واالشتراك في المرحلة القادمة. 

الرياضة والسياسة

وهــو أمــر تم إشــاعته منذ عدة أشــهر، بــأن قناة 

الجزيرة الرياضية باتت متأثرة بقناتها السياســية، 

فمــع األحــداث التي شــهدها العالــم العربي باتت 

القنــاة اإلخبارية في محور الصراع بشــكل واضح، 

وتم اتهام القناة باالنحياز لتيارات معينة مما جعل 

القنــاة الرياضيــة متأثرة بهذا األمــر حتى في منح 

بعض حقوق البث المحلية وتصاريح التغطية، وهو 

ما أكده رئيس القنــاة ناصر الخليفي في تصريحه 

ما أكده رئيس القنــاة ناصر الخليفي في تصريحه لموقع كورة قائًال “جاء الوقت للتخصص في مجال 

ما أكده رئيس القنــاة ناصر الخليفي في تصريحه لموقع كورة قائًال “جاء الوقت للتخصص في مجال 

الرياضة فقط، دون أن نخلط بينها وبين السياسة، 

الســيما أن االســم الجديد ســيكون وســيلة جيدة 

للتحرك بشكل أفضل”.

مثالية في العملمثالية في العملمثالية في العمل

وأشــار اإلعالمي الرياضي إيهاب أبــو الخير إلى أن 
وأشــار اإلعالمي الرياضي إيهاب أبــو الخير إلى أن 
مثالية في العملوأشــار اإلعالمي الرياضي إيهاب أبــو الخير إلى أن 

مثالية في العملمثالية في العملوأشــار اإلعالمي الرياضي إيهاب أبــو الخير إلى أن 

مثالية في العملوأشــار اإلعالمي الرياضي إيهاب أبــو الخير إلى أن 

تغيير إســم الشــبكة جاء تواصل إلبداع في مجال 
تغيير إســم الشــبكة جاء تواصل إلبداع في مجال 
تغيير إســم الشــبكة جاء تواصل إلبداع في مجال 

اإلعالم الرياضــي عمره أكثر من “10” ســنوات، 
اإلعالم الرياضــي عمره أكثر من “10” ســنوات، 
اإلعالم الرياضــي عمره أكثر من “10” ســنوات، 

مؤكــدا أن الشــبكة تحظــى بمتابعــة هائلة في 
مؤكــدا أن الشــبكة تحظــى بمتابعــة هائلة في 
مؤكــدا أن الشــبكة تحظــى بمتابعــة هائلة في 

قطاع غزة وهى محل ثقة كبيرة بين المتابعين 
قطاع غزة وهى محل ثقة كبيرة بين المتابعين 
قطاع غزة وهى محل ثقة كبيرة بين المتابعين 

الرياضيين.الرياضيين.

ويعتقــد أبو الخير أن الشــبكة بحلتهــا الجديدة 
ويعتقــد أبو الخير أن الشــبكة بحلتهــا الجديدة 
ويعتقــد أبو الخير أن الشــبكة بحلتهــا الجديدة 

تــكاد تصل إلــى المثالية في اإلعــالم الرياضي 
تــكاد تصل إلــى المثالية في اإلعــالم الرياضي 
تــكاد تصل إلــى المثالية في اإلعــالم الرياضي 

على مســتوى العالم لما تقدمه مــن تغطية لم 
على مســتوى العالم لما تقدمه مــن تغطية لم 
على مســتوى العالم لما تقدمه مــن تغطية لم 

يسبق لها مثيل.يسبق لها مثيل.يسبق لها مثيل.

عبء كبير

وأختلــف اإلعالمي مهنــد دلول مع 
وأختلــف اإلعالمي مهنــد دلول مع 
وأختلــف اإلعالمي مهنــد دلول مع 

زميلــه أبو الخيــر، ليؤكد أن 
زميلــه أبو الخيــر، ليؤكد أن 
زميلــه أبو الخيــر، ليؤكد أن 

أزمة  فــي  الشــبكة دخلت 
أزمة  فــي  الشــبكة دخلت 
أزمة  فــي  الشــبكة دخلت 

كبيرة من خالل سيطرتها كبيرة من خالل سيطرتها كبيرة من خالل سيطرتها 

علــى أغلــب البطــوالت علــى أغلــب البطــوالت علــى أغلــب البطــوالت 

األوروبية وخاصة الكبرى األوروبية وخاصة الكبرى األوروبية وخاصة الكبرى 

إلــىمنهــا، الفتــا إلــىمنهــا، الفتــا إلــىإلــىإلــى أنهــا 
تحــاول أن تعطــى كل تحــاول أن تعطــى كل تحــاول أن تعطــى كل 

دوري حقه وهو ما يؤثر دوري حقه وهو ما يؤثر دوري حقه وهو ما يؤثر 

عليها في ظل الضغط عليها في ظل الضغط عليها في ظل الضغط 
الكبير عليها.

وقال دلول “الشــبكة وقال دلول “الشــبكة وقال دلول “الشــبكة 

تســويقيا  تســويقيا تهتــم  تســويقيا تهتــم  تهتــم 

األســباني  األســباني بالــدوري  األســباني بالــدوري  بالــدوري 

أن  مــن  أن بالرغــم  مــن  أن بالرغــم  مــن  بالرغــم 
الــدوري االنجليــزي الــدوري االنجليــزي الــدوري االنجليــزي 
مــن  األقــوى  مــن هــو  األقــوى  هــو 
المنافســة  المنافســة ناحيــة  ناحيــة 

والمتعــة،  والمتعــة، والقــوة  والمتعــة، والقــوة  والقــوة 

وتأثير دعــم قطر لنادي وتأثير دعــم قطر لنادي وتأثير دعــم قطر لنادي 

برشلونة يساهم في إعطاء 
برشلونة يساهم في إعطاء 
برشلونة يساهم في إعطاء 

الدوري االســباني اهتماما
الدوري االســباني اهتمامًا أكبر وهو ما 
برشلونة يساهم في إعطاء الدوري االســباني اهتمامًا أكبر وهو ما 

برشلونة يساهم في إعطاء الدوري االســباني اهتمامًا أكبر وهو ما 
برشلونة يساهم في إعطاء 

برشلونة يساهم في إعطاء الدوري االســباني اهتمامًا أكبر وهو ما 
برشلونة يساهم في إعطاء 

برشلونة يساهم في إعطاء الدوري االســباني اهتمامًا أكبر وهو ما 

يثير حفيظة عشاق الدوري اإلنجليزي”.

يثير حفيظة عشاق الدوري اإلنجليزي”.

يثير حفيظة عشاق الدوري اإلنجليزي”.

وأضاف دلول  ان ســعر أجهزة الشــبكة 
وأضاف دلول  ان ســعر أجهزة الشــبكة 
وأضاف دلول  ان ســعر أجهزة الشــبكة 

بالظــروف  مقارنــة  عــاٍل   الجديــدة 
بالظــروف  مقارنــة  عــاٍل   الجديــدة 
بالظــروف  مقارنــة  عــاٍل   الجديــدة 

المعيشــية فــي قطــاع غــزة، متمنيا 
المعيشــية فــي قطــاع غــزة، متمنيا 
المعيشــية فــي قطــاع غــزة، متمنيا 

ســبورت  أن  بــي  شــبكة  تتحمــل  أن 
ســبورت  أن  بــي  شــبكة  تتحمــل  أن 
ســبورت  أن  بــي  شــبكة  تتحمــل  أن 

مسئولياتها االجتماعية تجاه قطاع غزة 
مسئولياتها االجتماعية تجاه قطاع غزة 
مسئولياتها االجتماعية تجاه قطاع غزة 

المحاصر.

المعلقون وأهواء المتابعين
المعلقون وأهواء المتابعين
المعلقون وأهواء المتابعين

مــن جانبه أكــد عبــد الرحيم 
مــن جانبه أكــد عبــد الرحيم 

أبو جــزر أحــد المتابعين 

الكرويين إلى أن الشبكة 

اختيــار  فــي  تخفــق 

المناسبين  المعلقين 

المباريات  بعض  في 

الكبــرى، الفتــا إلى 
أن الجماهير تنتظر 
ذو  معلقيــن  دائمــا 
فــي  عاليــة  كفــاءة 

الكرويــة  المواعيــد 

الكبرى لتناســب حجم 
المباراة.

وعن ميوله في االستماع للمعلقين، أكد أبو جزر أنه 
وعن ميوله في االستماع للمعلقين، أكد أبو جزر أنه 
وعن ميوله في االستماع للمعلقين، أكد أبو جزر أنه 

يفضل رؤوف خليف وفارس عوض وعصام الشوالي 
يفضل رؤوف خليف وفارس عوض وعصام الشوالي 
يفضل رؤوف خليف وفارس عوض وعصام الشوالي 

على باقي المعلقين. على باقي المعلقين. على باقي المعلقين. 

سعر مناسبسعر مناسبسعر مناسب

من جانبه أكد مأمون ساق اهللا مدير عام المؤسسة 
من جانبه أكد مأمون ساق اهللا مدير عام المؤسسة 
من جانبه أكد مأمون ساق اهللا مدير عام المؤسسة 

الفلســطينية للخدمــات الرقمية الوكيــل المعتمد 
الفلســطينية للخدمــات الرقمية الوكيــل المعتمد 
الفلســطينية للخدمــات الرقمية الوكيــل المعتمد 

لشــبكة beIN SPORTS في فلســطين أن ســعر 
لشــبكة beIN SPORTS في فلســطين أن ســعر 
لشــبكة beIN SPORTS في فلســطين أن ســعر 

الجهاز ســيكون مناســبا للجميع، واعــدا بمفاجآت 
الجهاز ســيكون مناســبا للجميع، واعــدا بمفاجآت 
الجهاز ســيكون مناســبا للجميع، واعــدا بمفاجآت 

حقيقيــة في العــروض على االشــتراكات، مضيفا 
حقيقيــة في العــروض على االشــتراكات، مضيفا 
حقيقيــة في العــروض على االشــتراكات، مضيفا 

أن األجهزة ســتدخل القطاع األســبوع القادم على 
أن األجهزة ســتدخل القطاع األســبوع القادم على 
أن األجهزة ســتدخل القطاع األســبوع القادم على 

أبعد تقدير. وقال ســاق اهللا أن األجهزة التي سيتم 
أبعد تقدير. وقال ســاق اهللا أن األجهزة التي سيتم 
أبعد تقدير. وقال ســاق اهللا أن األجهزة التي سيتم 

إدخالها من طرف مؤسســته ستغطي حاجة السوق 
إدخالها من طرف مؤسســته ستغطي حاجة السوق 
إدخالها من طرف مؤسســته ستغطي حاجة السوق 

مع ضمــان الصيانــة، إال أنه أكد أن المؤسســة لن 
مع ضمــان الصيانــة، إال أنه أكد أن المؤسســة لن 
مع ضمــان الصيانــة، إال أنه أكد أن المؤسســة لن 

تستطيع صيانة أي جهاز يتم شرائه من خارج نطاق 
تستطيع صيانة أي جهاز يتم شرائه من خارج نطاق 
تستطيع صيانة أي جهاز يتم شرائه من خارج نطاق 

موزعيها المعتمدين في الضفة والقطاع.

موزعيها المعتمدين في الضفة والقطاع.

موزعيها المعتمدين في الضفة والقطاع.

التشفير اآلمنالتشفير اآلمنالتشفير اآلمن

وأشار ساق اهللا إلى إطالق المرحلة األولى من الحملة 
وأشار ساق اهللا إلى إطالق المرحلة األولى من الحملة 
وأشار ساق اهللا إلى إطالق المرحلة األولى من الحملة 

الجديدة لحماية المشتركين من عمليات القرصنة 
الجديدة لحماية المشتركين من عمليات القرصنة 
الجديدة لحماية المشتركين من عمليات القرصنة 

التلفزيونيــة، من خــالل ضمان التشــفير اآلمن 
التلفزيونيــة، من خــالل ضمان التشــفير اآلمن 
التلفزيونيــة، من خــالل ضمان التشــفير اآلمن 

لعشر قنوات فائقة الجودة HD، وذلك ابتداًء من 
لعشر قنوات فائقة الجودة HD، وذلك ابتداًء من 
لعشر قنوات فائقة الجودة HD، وذلك ابتداًء من 

األول من مارس القادم، حيث ستنتقل القنوات 
األول من مارس القادم، حيث ستنتقل القنوات 
األول من مارس القادم، حيث ستنتقل القنوات 

التسع الجديدة، باإلضافة إلى القناة اإلنجليزية 
التسع الجديدة، باإلضافة إلى القناة اإلنجليزية 
التسع الجديدة، باإلضافة إلى القناة اإلنجليزية 

11HD إلى نظام التشفير اآلمن، لتكون متاحة 
11HD إلى نظام التشفير اآلمن، لتكون متاحة 
11HD إلى نظام التشفير اآلمن، لتكون متاحة 

فقــط للمشــتركين الذين يســجلون أجهزة 
فقــط للمشــتركين الذين يســجلون أجهزة 
فقــط للمشــتركين الذين يســجلون أجهزة 

االســتقبال المتوافقة مع النظــام، مضيفا 
االســتقبال المتوافقة مع النظــام، مضيفا 
االســتقبال المتوافقة مع النظــام، مضيفا 

أن هذا اإلجــراء يأتي كخطوة 
أن هذا اإلجــراء يأتي كخطوة 
أن هذا اإلجــراء يأتي كخطوة 

أوليــة، تســبق التشــفير أوليــة، تســبق التشــفير أوليــة، تســبق التشــفير 

اآلمن لكامــل القنوات 

التابعة للشــبكة قبل 

انطالق بطولة كأس 

العالــم لكــرة القدم 
في يونيو المقبل.في يونيو المقبل.في يونيو المقبل.

الجهاز الجديدالجهاز الجديدالجهاز الجديد

وأوضح ســاق اهللا أن الجهاز الجديد يتضمن بطاقة 
وأوضح ســاق اهللا أن الجهاز الجديد يتضمن بطاقة 
وأوضح ســاق اهللا أن الجهاز الجديد يتضمن بطاقة 

ال تعمــل إال على نفس الجهاز الذي يعتبر رســيفر 
ال تعمــل إال على نفس الجهاز الذي يعتبر رســيفر 
ال تعمــل إال على نفس الجهاز الذي يعتبر رســيفر 

عادي يفتح جميع القنوات المجانية األخرى في حين 
عادي يفتح جميع القنوات المجانية األخرى في حين 
عادي يفتح جميع القنوات المجانية األخرى في حين 

أن الجهاز ال يســتقبل البطاقات األخرى، مشيرا إلى 
أن الجهاز ال يســتقبل البطاقات األخرى، مشيرا إلى 
أن الجهاز ال يســتقبل البطاقات األخرى، مشيرا إلى 

أنه من المفتــرض أن تنتقل جميع القنوات بتاريخ 
أنه من المفتــرض أن تنتقل جميع القنوات بتاريخ 
أنه من المفتــرض أن تنتقل جميع القنوات بتاريخ 

12-5 القادم إلى نظام التشفير األمن ومن يريد أن 
12-5 القادم إلى نظام التشفير األمن ومن يريد أن 
12-5 القادم إلى نظام التشفير األمن ومن يريد أن 

يشــاهد قنوات beIN SPORTS سيكون فقط من 
يشــاهد قنوات beIN SPORTS سيكون فقط من 
يشــاهد قنوات beIN SPORTS سيكون فقط من 

خالل الجهاز الخاص بالقنوات.
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تقارير

بهــدووء

أمجد الضابوس 

كثــر الهمس فــي الوســط الرياضي، 
بســبب قيام بعــض رجــال األعمال، 
بزيــارات ألنديــة دون غيرها، إذ يرون 
أن هــذه الزيــارات الخاصــة، تحمــل 
دالالت، تؤكد وجود تمييز، يؤثر إيجابًا 
علــى أندية معنية، وســلبًا على أندية 
أخرى، باعتبــار الدعم المقدم لألولى، 

والمحرومة منه الثانية.
وأول ما يتبادر من أســئلة، في أذهان 
الغاضبيــن، تجــاه هذا الســلوك، هو: 
لماذا هذه األندية بالذات تتم زيارتها، 
ولماذا يستثنى غيرها؟ وتشتعل إثارة 
السؤال إذا ما كانت األندية الَمزورة من 
النوعيــة الخاضعة ألصحاب الســطوة 

والنفوذ!
وهنــا، ال مجــال للتشــكيك، بأحقيــة 
األنديــة المحرومــة من زيــارات رجال 
األعمــال، الجهــر بأعلــى الصــوت، ال 
بالهمــس والغمز، تجاه هذا الســلوك 
المرفــوض، ألنــه يكشــف صراحــًة، 
االنحيــاز للبعض على حســاب البقية. 
فاألصل أن المساواة في المعاملة يجب 
أن تعــم الجميع، وعكــس ذلك يعني 
التمييز، الذي يهــدم أركان المنظومة 

الرياضية.
األندية، تنتظــر من يقف إلى جوارها، 
ويســاعدها علــى تحــدي صعوبــات 
المرحلــة، والقيام بمســئولياتها على 
أكمــل وجــه، وال تنتظر مــن يدير لها 
الظهر، ويعطي وجهــه للبعض اآلخر، 
وإال فمــن حــق الجماهير، أن تســمع 
جوابًا واضحًا من المعنيين، لماذا آثروا 
وإال فمــن حــق الجماهير، أن تســمع 
جوابًا واضحًا من المعنيين، لماذا آثروا 
وإال فمــن حــق الجماهير، أن تســمع 

أندية دون غيرها؟
وأنديتنــا كذلك، تحتاج إلــى أكثر من 
دعم وزيارات رجال األعمال، إنها تحتاج 
إلى قانــون يحميها جميعــًا، وال ينحاز 
دعم وزيارات رجال األعمال، إنها تحتاج 
إلى قانــون يحميها جميعــًا، وال ينحاز 
دعم وزيارات رجال األعمال، إنها تحتاج 

إلى فئــة معينة تســتأثر باالمتيازات، 
وأعتقد، أن إعداد قانون لدعم األندية، 
سيكون كفيًال بمساندتها وحمايتها من 
وأعتقد، أن إعداد قانون لدعم األندية، 
سيكون كفيًال بمساندتها وحمايتها من 
وأعتقد، أن إعداد قانون لدعم األندية، 

تغّول الطامعيــن واالنتهازيين، الذين 
وأهوائهــم  بذواتهــم  إال  يفكــرون  ال 

النادوية.
دعــم رجــال األعمــال نعمــة، إذا كان 
يعم الجميع، لكنه يتحــول إلى نقمة، 
إذا كان لحســاب أصحــاب الجاه فقط، 
فحينهــا ســتتجبر هــذه األنديــة بما 
تملكــه مــن امكانيات، وســتجلب من 
تشــاء من العبي األندية األخرى، التي 
ستضعف ال محالة، ألنها ال تقوى، على 
معاندة رغبات العبيهــا، الباحثين عن 
تأمين مستقبلهم، لنصبح أمام حالة، 
تشــبه القطبية، التي تعدم المنافسة 
الحقيقية، وتقضــي على أهم ظواهر 

االرتقاء بمستوى األداء.
كل أنديتنا فلســطينية، من شــمالها 
إلــى جنوبها، ومن شــرقها إلى غربها، 
ومكســب أحدها مكســب لنــا جميعًا، 
وخسارته أيضًا، فلماذا االنحياز لقليلها 

على حساب كثيرها؟
االنحياز فســاد، وإذا ضرب المنظومة 
الرياضيــة، فــال أمل بتهذيــب ما في 
النفوس المحتقنة، وال بتحسين أوضاع 
األنديــة المترديــة، وال ســبيل وحيدًا 
النفوس المحتقنة، وال بتحسين أوضاع 
األنديــة المترديــة، وال ســبيل وحيدًا 
النفوس المحتقنة، وال بتحسين أوضاع 

لمكافحة االنحياز، سوى العدالة، التي 
ُترضــي الجميــع، يا أصحاب الســطوة 
لمكافحة االنحياز، سوى العدالة، التي 
ُترضــي الجميــع، يا أصحاب الســطوة 
لمكافحة االنحياز، سوى العدالة، التي 

والنفوذ.

������������ الرياضية- سلطان عدوان
انتهى ديربي الخليل والذي جمع بين شباب الخليل والظاهرية 

الى التعادل االيجابي بهدف لمثله في المباراة المؤجلة من 
األسبوع 13 من دوري المحترفين، وهي النتيجة 

التي صبت في مصلحة ترجي واد النيص
سقوط الترجي

وكان  ترجي واد النيص قد خسر  
من الظاهرية بهدف نظيف 

نقــاط   ثــالث  ليخســر 
لكنــه بقى في 

رة  الصــدا
برصيد 

34 نقطة، في 
حيــن رفــع الفائــز 
رصيــده للنقطة 28 في 
المركــز الرابع بعد تعادله مع شــباب 

الخليل في المباراة المؤجلة.

العميد يتقدم
وتراجع شباب الخضر الى المركز الثالث 

بتعادلــه مع بالطــة بهدف لمثلــه، بينما 
رفع شــباب الخليل رصيــده للنقطة 29 في 

المركز الثالث بفوزه على االسالمي 
بخماسية مقابل ثالثة وتعادله 
مــع الظاهريــة، وربمــا تعلن 
الجولــة المقبلــة عــن جديــد 

وتتبعثر أوراق الترتيب ويقلص 
المنافسين النقاط مع المتصدر.  

الثقافي يصوب أوضاعه
المكبر صحوته  ولم يستغل 
وخســر من ثقافي طولكرم 
بثالثة أهــداف مقابل هدف، 

إال أنــه حافــظ علــى مركــزه 
الخامــس برصيــد 24 نقطة، في 

حين صوب العنابي مــن أوضاعه وتقدم للمركز الثامن قادمًا من حين صوب العنابي مــن أوضاعه وتقدم للمركز الثامن قادمًا من 
العاشــر برصيــد 19 نقطة ليؤمــن بذلك تواجده فــي المنطقة العاشــر برصيــد 19 نقطة ليؤمــن بذلك تواجده فــي المنطقة 

الدافئة لجوالت مقبلة.الدافئة لجوالت مقبلة.

األهلي يواصل الزحف
وواصل أهلي الخليل زحفه على سلم الترتيب 

األهلي يواصل الزحف
وواصل أهلي الخليل زحفه على سلم الترتيب 

األهلي يواصل الزحف

وتقــدم للمركــز الســادس برصيــد 22 
نقطة مستفيدًا من تفوقه على األمعري 
وتقــدم للمركــز الســادس برصيــد 22 
نقطة مستفيدًا من تفوقه على األمعري 
وتقــدم للمركــز الســادس برصيــد 22 

الــذي تراجع للمركز العاشــر برصيد 18 
نقطة ووضع نفسه في مأزق. 

وتراجع بالطــة للمركز الســابع برصيد 
22 نقطة بعد تعادله مع شــباب الخضر 
وهو مهدد لتكرار الســيناريو في الجولة 

المقبلة.

الهالل في مأزق
وعــاد هــالل القــدس ليضــرب موعدًا جديــدًا مع وعــاد هــالل القــدس ليضــرب موعدًا جديــدًا مع 

الهالل في مأزق
وعــاد هــالل القــدس ليضــرب موعدًا جديــدًا مع 

الهالل في مأزق

نتائجه السلبية بعد تعادله مع البيرة بهدف لمثله، نتائجه السلبية بعد تعادله مع البيرة بهدف لمثله، 
لكنه اســتقر في المركز التاســع برصيد 18 نقطة، لكنه اســتقر في المركز التاســع برصيد 18 نقطة، 

وسيكون معرضًا للتراجع إذا خسر وفاز منافسه األمعري.وسيكون معرضًا للتراجع إذا خسر وفاز منافسه األمعري.
لكنه اســتقر في المركز التاســع برصيد 18 نقطة، 

وسيكون معرضًا للتراجع إذا خسر وفاز منافسه األمعري.
لكنه اســتقر في المركز التاســع برصيد 18 نقطة، لكنه اســتقر في المركز التاســع برصيد 18 نقطة، 

وسيكون معرضًا للتراجع إذا خسر وفاز منافسه األمعري.
لكنه اســتقر في المركز التاســع برصيد 18 نقطة، 

البيرة في خطر
تعــادل البيــرة مع هالل 
القــدس لم يــأت بجديد 
بعد أن استقر في المركز 
قبــل األخيــر برصيد 13 
نقطــة، ليفــوت فرصــة 
مــع  الفــارق  تقليــص 
منافسيه ويظل محاصرًا 
مــع  الفــارق  تقليــص 
منافسيه ويظل محاصرًا 
مــع  الفــارق  تقليــص 

الخطــر  منطقــة  فــي 
لجولتين مقبلتين.

وواصل إسالمي قلقيلية 
بعــد  المخيبــة  نتائجــه 
خسارته من شباب الخليل 
ما جعلــه ضيفًا مرحبا به 
في قــاع الترتيب برصيد 
7 نقــاط لن تكــون ذات 
فائدة وســتدق مســامير 

نعش بقائه مع الكبار.

دوري جوال للمحترفين
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غزة- الرياضية

شهدت الجولة 18 من دوري الدرجة األولى في المحافظات 
الجنوبيــة عدة تغيرات في جدول الترتيب بعدما لم تلعب 
األرض مــع أصحابها في معظــم المباريات، خاصة ملعب 
الجنوبيــة عدة تغيرات في جدول الترتيب بعدما لم تلعب 
األرض مــع أصحابها في معظــم المباريات، خاصة ملعب 
الجنوبيــة عدة تغيرات في جدول الترتيب بعدما لم تلعب 

الدرة الذي لم يكن فأال جيدا للبريج والمغازي والصالح.
األرض مــع أصحابها في معظــم المباريات، خاصة ملعب 

الدرة الذي لم يكن فأال جيدا للبريج والمغازي والصالح.
األرض مــع أصحابها في معظــم المباريات، خاصة ملعب 

تعميق الصدارة
ابتعد فريــق خدمات خان يونس في صــدارة الدوري بعد 
فوزه الصعب على خدمات جباليا بهدف نظيف، مما أوصله 
ابتعد فريــق خدمات خان يونس في صــدارة الدوري بعد 
فوزه الصعب على خدمات جباليا بهدف نظيف، مما أوصله 
ابتعد فريــق خدمات خان يونس في صــدارة الدوري بعد 

الى النقطة 34 مبتعدا بفارق أربع نقاط عن خدمات البريج 
الذي ســقط علــى أرضه أمام بيــت الهيا بأربعــة أهداف 
مقابل هدفين، فيما اكتفى خدمات المغازي بنقطة وحيدة 

بعد تعادله مع أهلي النصيرات بهدف لمثله.
مقابل هدفين، فيما اكتفى خدمات المغازي بنقطة وحيدة 

بعد تعادله مع أهلي النصيرات بهدف لمثله.
مقابل هدفين، فيما اكتفى خدمات المغازي بنقطة وحيدة 

المنطقة الدافئة
خمســة فرق أصبحت في منطقة األمان وهي بيت حانون 
األهلي الذي حقق فوزا هاما على حســاب جمعية الصالح 
خمســة فرق أصبحت في منطقة األمان وهي بيت حانون 
األهلي الذي حقق فوزا هاما على حســاب جمعية الصالح 
خمســة فرق أصبحت في منطقة األمان وهي بيت حانون 

جعله في المركز الرابع برصيد 24 نقطة وأصبح قريبا من 
األهلي الذي حقق فوزا هاما على حســاب جمعية الصالح 
جعله في المركز الرابع برصيد 24 نقطة وأصبح قريبا من 
األهلي الذي حقق فوزا هاما على حســاب جمعية الصالح 

المركز الثالث، والقادســية الذي لم يلعب في هذه الجولة، 
وبيــت الهيا الذي حقــق فوزا كبيرا على خدمــات البريج، 
وأهلــي النصيرات الذي خطف نقطــة ثمينة من المغازي، 
وبيــت الهيا الذي حقــق فوزا كبيرا على خدمــات البريج، 
وأهلــي النصيرات الذي خطف نقطــة ثمينة من المغازي، 
وبيــت الهيا الذي حقــق فوزا كبيرا على خدمــات البريج، 

وفريق الزيتون الذي خسر من المشتل.

تبدل منطقة الخطر
حقق المشــتل فــوزا غاليا علــى الزيتون بثالثــة أهداف 

تبدل منطقة الخطر
حقق المشــتل فــوزا غاليا علــى الزيتون بثالثــة أهداف 

تبدل منطقة الخطر

نظيفة، انتشله من المركز األخير الذي الزمه لعدة أسابيع، 
ليتركه لخدمات جباليا الذي تعرض للخسارة من المتصدر، 
فيما دخل جمعية الصالح في دوامة الهبوط بعد أن سقط 
ليتركه لخدمات جباليا الذي تعرض للخسارة من المتصدر، 
فيما دخل جمعية الصالح في دوامة الهبوط بعد أن سقط 
ليتركه لخدمات جباليا الذي تعرض للخسارة من المتصدر، 

أمام بيت حانون األهلي.
فيما دخل جمعية الصالح في دوامة الهبوط بعد أن سقط 

أمام بيت حانون األهلي.
فيما دخل جمعية الصالح في دوامة الهبوط بعد أن سقط 
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لــم تكد أجراس منتصف الليل تــدّق، معلنًة حلول 

السنة الجديدة، حتى بّدلت قناة “الجزيرة الرياضية” 

اللون البرتقالي الذي اشــتهرت به الشاشــة األهم 

اللون البرتقالي الذي اشــتهرت به الشاشــة األهم رياضيًا على الصعيد اإلقليمــي، واختفى تمامًا من 

اللون البرتقالي الذي اشــتهرت به الشاشــة األهم رياضيًا على الصعيد اإلقليمــي، واختفى تمامًا من 

رياضيًا على الصعيد اإلقليمــي، واختفى تمامًا من االســتوديوهات وعن الشاشــة، ليحّل مكانه اللون 

رياضيًا على الصعيد اإلقليمــي، واختفى تمامًا من االســتوديوهات وعن الشاشــة، ليحّل مكانه اللون 

البنفســجي الذي قــد يطبع مرحلة غير مســبوقة 

 beIN في تاريخ البث الرياضي تحت إســم شــبكة

Sports ، لتدخل مرحلة هامة في مشوارها وتنتقل 

أكثر إلــى العالمية، لتغزو “4” قارات بإســتراتيجية 

احترافية جديدة  أبهــرت العالم. ولعل هذا التغيير 

ســيكون له أثرا ايجابيا في تحرر القناة بشكل أكبر 

في عملها بحقل اإلعالم الرياضي واالستقاللية عن 

القنوات السياســية، إضافة إلي أثر االســم الجديد 

الذي سيساهم في انتشار الشبكة بشكل أوسع.

متنفس رياضي

متنفس رياضيهــذا التغييــر أحــدث ضجــة كبيــرة بين أوســاط 

متنفس رياضيهــذا التغييــر أحــدث ضجــة كبيــرة بين أوســاط 

المتابعين وخاصة في قطــاع غزة الذي يعتبر هذه 

الشــبكة بمثابة متنفس رئيســي في ظل الحصار 

المفــروض علــى قطاع غــزة، إضافة إلى العشــق 

والشــغف الكبيريــن لمتابعــة الدوريــات األوربيــة 

والعربيــة، ولعــل أبــرز ما أثــار حديــث المتابعين 

التغيرات التي أعقبت تغيير اســم القناة من أجهزة 

واشتراكات جديدة والتي ال تناسب كافة المستويات 

واشتراكات جديدة والتي ال تناسب كافة المستويات المعيشية للمتابعين والتي بدأت ُتثير البعض منهم 

واشتراكات جديدة والتي ال تناسب كافة المستويات المعيشية للمتابعين والتي بدأت ُتثير البعض منهم 

والخوف من فقــدان مشــاهدة كأس العالم الحدث 
األبرز في هذا العام.

صحيفة الرياضية بحثت عن تفاصيل التغيير وأثره 

على المتابعين ومدى قبولهم لبعض التغييرات التي 

شــملت اغلب النواحي المتعلقة بالبث والمعلقين، 

وآليات العمل واالشتراك في المرحلة القادمة. 

الرياضة والسياسة

وهــو أمــر تم إشــاعته منذ عدة أشــهر، بــأن قناة 

الجزيرة الرياضية باتت متأثرة بقناتها السياســية، 

فمــع األحــداث التي شــهدها العالــم العربي باتت 

القنــاة اإلخبارية في محور الصراع بشــكل واضح، 

وتم اتهام القناة باالنحياز لتيارات معينة مما جعل 

القنــاة الرياضيــة متأثرة بهذا األمــر حتى في منح 

بعض حقوق البث المحلية وتصاريح التغطية، وهو 

ما أكده رئيس القنــاة ناصر الخليفي في تصريحه 

ما أكده رئيس القنــاة ناصر الخليفي في تصريحه لموقع كورة قائًال “جاء الوقت للتخصص في مجال 

ما أكده رئيس القنــاة ناصر الخليفي في تصريحه لموقع كورة قائًال “جاء الوقت للتخصص في مجال 

الرياضة فقط، دون أن نخلط بينها وبين السياسة، 

الســيما أن االســم الجديد ســيكون وســيلة جيدة 

للتحرك بشكل أفضل”.

مثالية في العملمثالية في العملمثالية في العمل

وأشــار اإلعالمي الرياضي إيهاب أبــو الخير إلى أن 
وأشــار اإلعالمي الرياضي إيهاب أبــو الخير إلى أن 
مثالية في العملوأشــار اإلعالمي الرياضي إيهاب أبــو الخير إلى أن 

مثالية في العملمثالية في العملوأشــار اإلعالمي الرياضي إيهاب أبــو الخير إلى أن 

مثالية في العملوأشــار اإلعالمي الرياضي إيهاب أبــو الخير إلى أن 

تغيير إســم الشــبكة جاء تواصل إلبداع في مجال 
تغيير إســم الشــبكة جاء تواصل إلبداع في مجال 
تغيير إســم الشــبكة جاء تواصل إلبداع في مجال 

اإلعالم الرياضــي عمره أكثر من “10” ســنوات، 
اإلعالم الرياضــي عمره أكثر من “10” ســنوات، 
اإلعالم الرياضــي عمره أكثر من “10” ســنوات، 

مؤكــدا أن الشــبكة تحظــى بمتابعــة هائلة في 
مؤكــدا أن الشــبكة تحظــى بمتابعــة هائلة في 
مؤكــدا أن الشــبكة تحظــى بمتابعــة هائلة في 

قطاع غزة وهى محل ثقة كبيرة بين المتابعين 
قطاع غزة وهى محل ثقة كبيرة بين المتابعين 
قطاع غزة وهى محل ثقة كبيرة بين المتابعين 

الرياضيين.الرياضيين.

ويعتقــد أبو الخير أن الشــبكة بحلتهــا الجديدة 
ويعتقــد أبو الخير أن الشــبكة بحلتهــا الجديدة 
ويعتقــد أبو الخير أن الشــبكة بحلتهــا الجديدة 

تــكاد تصل إلــى المثالية في اإلعــالم الرياضي 
تــكاد تصل إلــى المثالية في اإلعــالم الرياضي 
تــكاد تصل إلــى المثالية في اإلعــالم الرياضي 

على مســتوى العالم لما تقدمه مــن تغطية لم 
على مســتوى العالم لما تقدمه مــن تغطية لم 
على مســتوى العالم لما تقدمه مــن تغطية لم 

يسبق لها مثيل.يسبق لها مثيل.يسبق لها مثيل.

عبء كبير

وأختلــف اإلعالمي مهنــد دلول مع 
وأختلــف اإلعالمي مهنــد دلول مع 
وأختلــف اإلعالمي مهنــد دلول مع 

زميلــه أبو الخيــر، ليؤكد أن 
زميلــه أبو الخيــر، ليؤكد أن 
زميلــه أبو الخيــر، ليؤكد أن 

أزمة  فــي  الشــبكة دخلت 
أزمة  فــي  الشــبكة دخلت 
أزمة  فــي  الشــبكة دخلت 

كبيرة من خالل سيطرتها كبيرة من خالل سيطرتها كبيرة من خالل سيطرتها 

علــى أغلــب البطــوالت علــى أغلــب البطــوالت علــى أغلــب البطــوالت 

األوروبية وخاصة الكبرى األوروبية وخاصة الكبرى األوروبية وخاصة الكبرى 

إلــىمنهــا، الفتــا إلــىمنهــا، الفتــا إلــىإلــىإلــى أنهــا 
تحــاول أن تعطــى كل تحــاول أن تعطــى كل تحــاول أن تعطــى كل 

دوري حقه وهو ما يؤثر دوري حقه وهو ما يؤثر دوري حقه وهو ما يؤثر 

عليها في ظل الضغط عليها في ظل الضغط عليها في ظل الضغط 
الكبير عليها.

وقال دلول “الشــبكة وقال دلول “الشــبكة وقال دلول “الشــبكة 

تســويقيا  تســويقيا تهتــم  تســويقيا تهتــم  تهتــم 

األســباني  األســباني بالــدوري  األســباني بالــدوري  بالــدوري 

أن  مــن  أن بالرغــم  مــن  أن بالرغــم  مــن  بالرغــم 
الــدوري االنجليــزي الــدوري االنجليــزي الــدوري االنجليــزي 
مــن  األقــوى  مــن هــو  األقــوى  هــو 
المنافســة  المنافســة ناحيــة  ناحيــة 

والمتعــة،  والمتعــة، والقــوة  والمتعــة، والقــوة  والقــوة 

وتأثير دعــم قطر لنادي وتأثير دعــم قطر لنادي وتأثير دعــم قطر لنادي 

برشلونة يساهم في إعطاء 
برشلونة يساهم في إعطاء 
برشلونة يساهم في إعطاء 

الدوري االســباني اهتماما
الدوري االســباني اهتمامًا أكبر وهو ما 
برشلونة يساهم في إعطاء الدوري االســباني اهتمامًا أكبر وهو ما 

برشلونة يساهم في إعطاء الدوري االســباني اهتمامًا أكبر وهو ما 
برشلونة يساهم في إعطاء 

برشلونة يساهم في إعطاء الدوري االســباني اهتمامًا أكبر وهو ما 
برشلونة يساهم في إعطاء 

برشلونة يساهم في إعطاء الدوري االســباني اهتمامًا أكبر وهو ما 

يثير حفيظة عشاق الدوري اإلنجليزي”.

يثير حفيظة عشاق الدوري اإلنجليزي”.

يثير حفيظة عشاق الدوري اإلنجليزي”.

وأضاف دلول  ان ســعر أجهزة الشــبكة 
وأضاف دلول  ان ســعر أجهزة الشــبكة 
وأضاف دلول  ان ســعر أجهزة الشــبكة 

بالظــروف  مقارنــة  عــاٍل   الجديــدة 
بالظــروف  مقارنــة  عــاٍل   الجديــدة 
بالظــروف  مقارنــة  عــاٍل   الجديــدة 

المعيشــية فــي قطــاع غــزة، متمنيا 
المعيشــية فــي قطــاع غــزة، متمنيا 
المعيشــية فــي قطــاع غــزة، متمنيا 

ســبورت  أن  بــي  شــبكة  تتحمــل  أن 
ســبورت  أن  بــي  شــبكة  تتحمــل  أن 
ســبورت  أن  بــي  شــبكة  تتحمــل  أن 

مسئولياتها االجتماعية تجاه قطاع غزة 
مسئولياتها االجتماعية تجاه قطاع غزة 
مسئولياتها االجتماعية تجاه قطاع غزة 

المحاصر.

المعلقون وأهواء المتابعين
المعلقون وأهواء المتابعين
المعلقون وأهواء المتابعين

مــن جانبه أكــد عبــد الرحيم 
مــن جانبه أكــد عبــد الرحيم 

أبو جــزر أحــد المتابعين 

الكرويين إلى أن الشبكة 

اختيــار  فــي  تخفــق 

المناسبين  المعلقين 

المباريات  بعض  في 

الكبــرى، الفتــا إلى 
أن الجماهير تنتظر 
ذو  معلقيــن  دائمــا 
فــي  عاليــة  كفــاءة 

الكرويــة  المواعيــد 

الكبرى لتناســب حجم 
المباراة.

وعن ميوله في االستماع للمعلقين، أكد أبو جزر أنه 
وعن ميوله في االستماع للمعلقين، أكد أبو جزر أنه 
وعن ميوله في االستماع للمعلقين، أكد أبو جزر أنه 

يفضل رؤوف خليف وفارس عوض وعصام الشوالي 
يفضل رؤوف خليف وفارس عوض وعصام الشوالي 
يفضل رؤوف خليف وفارس عوض وعصام الشوالي 

على باقي المعلقين. على باقي المعلقين. على باقي المعلقين. 

سعر مناسبسعر مناسبسعر مناسب

من جانبه أكد مأمون ساق اهللا مدير عام المؤسسة 
من جانبه أكد مأمون ساق اهللا مدير عام المؤسسة 
من جانبه أكد مأمون ساق اهللا مدير عام المؤسسة 

الفلســطينية للخدمــات الرقمية الوكيــل المعتمد 
الفلســطينية للخدمــات الرقمية الوكيــل المعتمد 
الفلســطينية للخدمــات الرقمية الوكيــل المعتمد 

لشــبكة beIN SPORTS في فلســطين أن ســعر 
لشــبكة beIN SPORTS في فلســطين أن ســعر 
لشــبكة beIN SPORTS في فلســطين أن ســعر 

الجهاز ســيكون مناســبا للجميع، واعــدا بمفاجآت 
الجهاز ســيكون مناســبا للجميع، واعــدا بمفاجآت 
الجهاز ســيكون مناســبا للجميع، واعــدا بمفاجآت 

حقيقيــة في العــروض على االشــتراكات، مضيفا 
حقيقيــة في العــروض على االشــتراكات، مضيفا 
حقيقيــة في العــروض على االشــتراكات، مضيفا 

أن األجهزة ســتدخل القطاع األســبوع القادم على 
أن األجهزة ســتدخل القطاع األســبوع القادم على 
أن األجهزة ســتدخل القطاع األســبوع القادم على 

أبعد تقدير. وقال ســاق اهللا أن األجهزة التي سيتم 
أبعد تقدير. وقال ســاق اهللا أن األجهزة التي سيتم 
أبعد تقدير. وقال ســاق اهللا أن األجهزة التي سيتم 

إدخالها من طرف مؤسســته ستغطي حاجة السوق 
إدخالها من طرف مؤسســته ستغطي حاجة السوق 
إدخالها من طرف مؤسســته ستغطي حاجة السوق 

مع ضمــان الصيانــة، إال أنه أكد أن المؤسســة لن 
مع ضمــان الصيانــة، إال أنه أكد أن المؤسســة لن 
مع ضمــان الصيانــة، إال أنه أكد أن المؤسســة لن 

تستطيع صيانة أي جهاز يتم شرائه من خارج نطاق 
تستطيع صيانة أي جهاز يتم شرائه من خارج نطاق 
تستطيع صيانة أي جهاز يتم شرائه من خارج نطاق 

موزعيها المعتمدين في الضفة والقطاع.

موزعيها المعتمدين في الضفة والقطاع.

موزعيها المعتمدين في الضفة والقطاع.

التشفير اآلمنالتشفير اآلمنالتشفير اآلمن

وأشار ساق اهللا إلى إطالق المرحلة األولى من الحملة 
وأشار ساق اهللا إلى إطالق المرحلة األولى من الحملة 
وأشار ساق اهللا إلى إطالق المرحلة األولى من الحملة 

الجديدة لحماية المشتركين من عمليات القرصنة 
الجديدة لحماية المشتركين من عمليات القرصنة 
الجديدة لحماية المشتركين من عمليات القرصنة 

التلفزيونيــة، من خــالل ضمان التشــفير اآلمن 
التلفزيونيــة، من خــالل ضمان التشــفير اآلمن 
التلفزيونيــة، من خــالل ضمان التشــفير اآلمن 

لعشر قنوات فائقة الجودة HD، وذلك ابتداًء من 
لعشر قنوات فائقة الجودة HD، وذلك ابتداًء من 
لعشر قنوات فائقة الجودة HD، وذلك ابتداًء من 

األول من مارس القادم، حيث ستنتقل القنوات 
األول من مارس القادم، حيث ستنتقل القنوات 
األول من مارس القادم، حيث ستنتقل القنوات 

التسع الجديدة، باإلضافة إلى القناة اإلنجليزية 
التسع الجديدة، باإلضافة إلى القناة اإلنجليزية 
التسع الجديدة، باإلضافة إلى القناة اإلنجليزية 

11HD إلى نظام التشفير اآلمن، لتكون متاحة 
11HD إلى نظام التشفير اآلمن، لتكون متاحة 
11HD إلى نظام التشفير اآلمن، لتكون متاحة 

فقــط للمشــتركين الذين يســجلون أجهزة 
فقــط للمشــتركين الذين يســجلون أجهزة 
فقــط للمشــتركين الذين يســجلون أجهزة 

االســتقبال المتوافقة مع النظــام، مضيفا 
االســتقبال المتوافقة مع النظــام، مضيفا 
االســتقبال المتوافقة مع النظــام، مضيفا 

أن هذا اإلجــراء يأتي كخطوة 
أن هذا اإلجــراء يأتي كخطوة 
أن هذا اإلجــراء يأتي كخطوة 

أوليــة، تســبق التشــفير أوليــة، تســبق التشــفير أوليــة، تســبق التشــفير 

اآلمن لكامــل القنوات 

التابعة للشــبكة قبل 

انطالق بطولة كأس 

العالــم لكــرة القدم 
في يونيو المقبل.في يونيو المقبل.في يونيو المقبل.

الجهاز الجديدالجهاز الجديدالجهاز الجديد

وأوضح ســاق اهللا أن الجهاز الجديد يتضمن بطاقة 
وأوضح ســاق اهللا أن الجهاز الجديد يتضمن بطاقة 
وأوضح ســاق اهللا أن الجهاز الجديد يتضمن بطاقة 

ال تعمــل إال على نفس الجهاز الذي يعتبر رســيفر 
ال تعمــل إال على نفس الجهاز الذي يعتبر رســيفر 
ال تعمــل إال على نفس الجهاز الذي يعتبر رســيفر 

عادي يفتح جميع القنوات المجانية األخرى في حين 
عادي يفتح جميع القنوات المجانية األخرى في حين 
عادي يفتح جميع القنوات المجانية األخرى في حين 

أن الجهاز ال يســتقبل البطاقات األخرى، مشيرا إلى 
أن الجهاز ال يســتقبل البطاقات األخرى، مشيرا إلى 
أن الجهاز ال يســتقبل البطاقات األخرى، مشيرا إلى 

أنه من المفتــرض أن تنتقل جميع القنوات بتاريخ 
أنه من المفتــرض أن تنتقل جميع القنوات بتاريخ 
أنه من المفتــرض أن تنتقل جميع القنوات بتاريخ 

12-5 القادم إلى نظام التشفير األمن ومن يريد أن 
12-5 القادم إلى نظام التشفير األمن ومن يريد أن 
12-5 القادم إلى نظام التشفير األمن ومن يريد أن 

يشــاهد قنوات beIN SPORTS سيكون فقط من 
يشــاهد قنوات beIN SPORTS سيكون فقط من 
يشــاهد قنوات beIN SPORTS سيكون فقط من 

خالل الجهاز الخاص بالقنوات.
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تقارير

بهــدووء

أمجد الضابوس 

كثــر الهمس فــي الوســط الرياضي، 
بســبب قيام بعــض رجــال األعمال، 
بزيــارات ألنديــة دون غيرها، إذ يرون 
أن هــذه الزيــارات الخاصــة، تحمــل 
دالالت، تؤكد وجود تمييز، يؤثر إيجابًا 
علــى أندية معنية، وســلبًا على أندية 
أخرى، باعتبــار الدعم المقدم لألولى، 

والمحرومة منه الثانية.
وأول ما يتبادر من أســئلة، في أذهان 
الغاضبيــن، تجــاه هذا الســلوك، هو: 
لماذا هذه األندية بالذات تتم زيارتها، 
ولماذا يستثنى غيرها؟ وتشتعل إثارة 
السؤال إذا ما كانت األندية الَمزورة من 
النوعيــة الخاضعة ألصحاب الســطوة 

والنفوذ!
وهنــا، ال مجــال للتشــكيك، بأحقيــة 
األنديــة المحرومــة من زيــارات رجال 
األعمــال، الجهــر بأعلــى الصــوت، ال 
بالهمــس والغمز، تجاه هذا الســلوك 
المرفــوض، ألنــه يكشــف صراحــًة، 
االنحيــاز للبعض على حســاب البقية. 
فاألصل أن المساواة في المعاملة يجب 
أن تعــم الجميع، وعكــس ذلك يعني 
التمييز، الذي يهــدم أركان المنظومة 

الرياضية.
األندية، تنتظــر من يقف إلى جوارها، 
ويســاعدها علــى تحــدي صعوبــات 
المرحلــة، والقيام بمســئولياتها على 
أكمــل وجــه، وال تنتظر مــن يدير لها 
الظهر، ويعطي وجهــه للبعض اآلخر، 
وإال فمــن حــق الجماهير، أن تســمع 
جوابًا واضحًا من المعنيين، لماذا آثروا 
وإال فمــن حــق الجماهير، أن تســمع 
جوابًا واضحًا من المعنيين، لماذا آثروا 
وإال فمــن حــق الجماهير، أن تســمع 

أندية دون غيرها؟
وأنديتنــا كذلك، تحتاج إلــى أكثر من 
دعم وزيارات رجال األعمال، إنها تحتاج 
إلى قانــون يحميها جميعــًا، وال ينحاز 
دعم وزيارات رجال األعمال، إنها تحتاج 
إلى قانــون يحميها جميعــًا، وال ينحاز 
دعم وزيارات رجال األعمال، إنها تحتاج 

إلى فئــة معينة تســتأثر باالمتيازات، 
وأعتقد، أن إعداد قانون لدعم األندية، 
سيكون كفيًال بمساندتها وحمايتها من 
وأعتقد، أن إعداد قانون لدعم األندية، 
سيكون كفيًال بمساندتها وحمايتها من 
وأعتقد، أن إعداد قانون لدعم األندية، 

تغّول الطامعيــن واالنتهازيين، الذين 
وأهوائهــم  بذواتهــم  إال  يفكــرون  ال 

النادوية.
دعــم رجــال األعمــال نعمــة، إذا كان 
يعم الجميع، لكنه يتحــول إلى نقمة، 
إذا كان لحســاب أصحــاب الجاه فقط، 
فحينهــا ســتتجبر هــذه األنديــة بما 
تملكــه مــن امكانيات، وســتجلب من 
تشــاء من العبي األندية األخرى، التي 
ستضعف ال محالة، ألنها ال تقوى، على 
معاندة رغبات العبيهــا، الباحثين عن 
تأمين مستقبلهم، لنصبح أمام حالة، 
تشــبه القطبية، التي تعدم المنافسة 
الحقيقية، وتقضــي على أهم ظواهر 

االرتقاء بمستوى األداء.
كل أنديتنا فلســطينية، من شــمالها 
إلــى جنوبها، ومن شــرقها إلى غربها، 
ومكســب أحدها مكســب لنــا جميعًا، 
وخسارته أيضًا، فلماذا االنحياز لقليلها 

على حساب كثيرها؟
االنحياز فســاد، وإذا ضرب المنظومة 
الرياضيــة، فــال أمل بتهذيــب ما في 
النفوس المحتقنة، وال بتحسين أوضاع 
األنديــة المترديــة، وال ســبيل وحيدًا 
النفوس المحتقنة، وال بتحسين أوضاع 
األنديــة المترديــة، وال ســبيل وحيدًا 
النفوس المحتقنة، وال بتحسين أوضاع 

لمكافحة االنحياز، سوى العدالة، التي 
ُترضــي الجميــع، يا أصحاب الســطوة 
لمكافحة االنحياز، سوى العدالة، التي 
ُترضــي الجميــع، يا أصحاب الســطوة 
لمكافحة االنحياز، سوى العدالة، التي 

والنفوذ.

������������ الرياضية- سلطان عدوان
انتهى ديربي الخليل والذي جمع بين شباب الخليل والظاهرية 

الى التعادل االيجابي بهدف لمثله في المباراة المؤجلة من 
األسبوع 13 من دوري المحترفين، وهي النتيجة 

التي صبت في مصلحة ترجي واد النيص
سقوط الترجي

وكان  ترجي واد النيص قد خسر  
من الظاهرية بهدف نظيف 

نقــاط   ثــالث  ليخســر 
لكنــه بقى في 

رة  الصــدا
برصيد 

34 نقطة، في 
حيــن رفــع الفائــز 
رصيــده للنقطة 28 في 
المركــز الرابع بعد تعادله مع شــباب 

الخليل في المباراة المؤجلة.

العميد يتقدم
وتراجع شباب الخضر الى المركز الثالث 

بتعادلــه مع بالطــة بهدف لمثلــه، بينما 
رفع شــباب الخليل رصيــده للنقطة 29 في 

المركز الثالث بفوزه على االسالمي 
بخماسية مقابل ثالثة وتعادله 
مــع الظاهريــة، وربمــا تعلن 
الجولــة المقبلــة عــن جديــد 

وتتبعثر أوراق الترتيب ويقلص 
المنافسين النقاط مع المتصدر.  

الثقافي يصوب أوضاعه
المكبر صحوته  ولم يستغل 
وخســر من ثقافي طولكرم 
بثالثة أهــداف مقابل هدف، 

إال أنــه حافــظ علــى مركــزه 
الخامــس برصيــد 24 نقطة، في 

حين صوب العنابي مــن أوضاعه وتقدم للمركز الثامن قادمًا من حين صوب العنابي مــن أوضاعه وتقدم للمركز الثامن قادمًا من 
العاشــر برصيــد 19 نقطة ليؤمــن بذلك تواجده فــي المنطقة العاشــر برصيــد 19 نقطة ليؤمــن بذلك تواجده فــي المنطقة 

الدافئة لجوالت مقبلة.الدافئة لجوالت مقبلة.

األهلي يواصل الزحف
وواصل أهلي الخليل زحفه على سلم الترتيب 

األهلي يواصل الزحف
وواصل أهلي الخليل زحفه على سلم الترتيب 

األهلي يواصل الزحف

وتقــدم للمركــز الســادس برصيــد 22 
نقطة مستفيدًا من تفوقه على األمعري 
وتقــدم للمركــز الســادس برصيــد 22 
نقطة مستفيدًا من تفوقه على األمعري 
وتقــدم للمركــز الســادس برصيــد 22 

الــذي تراجع للمركز العاشــر برصيد 18 
نقطة ووضع نفسه في مأزق. 

وتراجع بالطــة للمركز الســابع برصيد 
22 نقطة بعد تعادله مع شــباب الخضر 
وهو مهدد لتكرار الســيناريو في الجولة 

المقبلة.

الهالل في مأزق
وعــاد هــالل القــدس ليضــرب موعدًا جديــدًا مع وعــاد هــالل القــدس ليضــرب موعدًا جديــدًا مع 

الهالل في مأزق
وعــاد هــالل القــدس ليضــرب موعدًا جديــدًا مع 

الهالل في مأزق

نتائجه السلبية بعد تعادله مع البيرة بهدف لمثله، نتائجه السلبية بعد تعادله مع البيرة بهدف لمثله، 
لكنه اســتقر في المركز التاســع برصيد 18 نقطة، لكنه اســتقر في المركز التاســع برصيد 18 نقطة، 

وسيكون معرضًا للتراجع إذا خسر وفاز منافسه األمعري.وسيكون معرضًا للتراجع إذا خسر وفاز منافسه األمعري.
لكنه اســتقر في المركز التاســع برصيد 18 نقطة، 

وسيكون معرضًا للتراجع إذا خسر وفاز منافسه األمعري.
لكنه اســتقر في المركز التاســع برصيد 18 نقطة، لكنه اســتقر في المركز التاســع برصيد 18 نقطة، 

وسيكون معرضًا للتراجع إذا خسر وفاز منافسه األمعري.
لكنه اســتقر في المركز التاســع برصيد 18 نقطة، 

البيرة في خطر
تعــادل البيــرة مع هالل 
القــدس لم يــأت بجديد 
بعد أن استقر في المركز 
قبــل األخيــر برصيد 13 
نقطــة، ليفــوت فرصــة 
مــع  الفــارق  تقليــص 
منافسيه ويظل محاصرًا 
مــع  الفــارق  تقليــص 
منافسيه ويظل محاصرًا 
مــع  الفــارق  تقليــص 

الخطــر  منطقــة  فــي 
لجولتين مقبلتين.

وواصل إسالمي قلقيلية 
بعــد  المخيبــة  نتائجــه 
خسارته من شباب الخليل 
ما جعلــه ضيفًا مرحبا به 
في قــاع الترتيب برصيد 
7 نقــاط لن تكــون ذات 
فائدة وســتدق مســامير 

نعش بقائه مع الكبار.

دوري جوال للمحترفين
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دوري الدرجة األولى
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غزة- الرياضية

شهدت الجولة 18 من دوري الدرجة األولى في المحافظات 
الجنوبيــة عدة تغيرات في جدول الترتيب بعدما لم تلعب 
األرض مــع أصحابها في معظــم المباريات، خاصة ملعب 
الجنوبيــة عدة تغيرات في جدول الترتيب بعدما لم تلعب 
األرض مــع أصحابها في معظــم المباريات، خاصة ملعب 
الجنوبيــة عدة تغيرات في جدول الترتيب بعدما لم تلعب 

الدرة الذي لم يكن فأال جيدا للبريج والمغازي والصالح.
األرض مــع أصحابها في معظــم المباريات، خاصة ملعب 

الدرة الذي لم يكن فأال جيدا للبريج والمغازي والصالح.
األرض مــع أصحابها في معظــم المباريات، خاصة ملعب 

تعميق الصدارة
ابتعد فريــق خدمات خان يونس في صــدارة الدوري بعد 
فوزه الصعب على خدمات جباليا بهدف نظيف، مما أوصله 
ابتعد فريــق خدمات خان يونس في صــدارة الدوري بعد 
فوزه الصعب على خدمات جباليا بهدف نظيف، مما أوصله 
ابتعد فريــق خدمات خان يونس في صــدارة الدوري بعد 

الى النقطة 34 مبتعدا بفارق أربع نقاط عن خدمات البريج 
الذي ســقط علــى أرضه أمام بيــت الهيا بأربعــة أهداف 
مقابل هدفين، فيما اكتفى خدمات المغازي بنقطة وحيدة 

بعد تعادله مع أهلي النصيرات بهدف لمثله.
مقابل هدفين، فيما اكتفى خدمات المغازي بنقطة وحيدة 

بعد تعادله مع أهلي النصيرات بهدف لمثله.
مقابل هدفين، فيما اكتفى خدمات المغازي بنقطة وحيدة 

المنطقة الدافئة
خمســة فرق أصبحت في منطقة األمان وهي بيت حانون 
األهلي الذي حقق فوزا هاما على حســاب جمعية الصالح 
خمســة فرق أصبحت في منطقة األمان وهي بيت حانون 
األهلي الذي حقق فوزا هاما على حســاب جمعية الصالح 
خمســة فرق أصبحت في منطقة األمان وهي بيت حانون 

جعله في المركز الرابع برصيد 24 نقطة وأصبح قريبا من 
األهلي الذي حقق فوزا هاما على حســاب جمعية الصالح 
جعله في المركز الرابع برصيد 24 نقطة وأصبح قريبا من 
األهلي الذي حقق فوزا هاما على حســاب جمعية الصالح 

المركز الثالث، والقادســية الذي لم يلعب في هذه الجولة، 
وبيــت الهيا الذي حقــق فوزا كبيرا على خدمــات البريج، 
وأهلــي النصيرات الذي خطف نقطــة ثمينة من المغازي، 
وبيــت الهيا الذي حقــق فوزا كبيرا على خدمــات البريج، 
وأهلــي النصيرات الذي خطف نقطــة ثمينة من المغازي، 
وبيــت الهيا الذي حقــق فوزا كبيرا على خدمــات البريج، 

وفريق الزيتون الذي خسر من المشتل.

تبدل منطقة الخطر
حقق المشــتل فــوزا غاليا علــى الزيتون بثالثــة أهداف 

تبدل منطقة الخطر
حقق المشــتل فــوزا غاليا علــى الزيتون بثالثــة أهداف 

تبدل منطقة الخطر

نظيفة، انتشله من المركز األخير الذي الزمه لعدة أسابيع، 
ليتركه لخدمات جباليا الذي تعرض للخسارة من المتصدر، 
فيما دخل جمعية الصالح في دوامة الهبوط بعد أن سقط 
ليتركه لخدمات جباليا الذي تعرض للخسارة من المتصدر، 
فيما دخل جمعية الصالح في دوامة الهبوط بعد أن سقط 
ليتركه لخدمات جباليا الذي تعرض للخسارة من المتصدر، 

أمام بيت حانون األهلي.
فيما دخل جمعية الصالح في دوامة الهبوط بعد أن سقط 

أمام بيت حانون األهلي.
فيما دخل جمعية الصالح في دوامة الهبوط بعد أن سقط 
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انقلبت قمة دوري جوال الغزى للدرجة الممتازة 
ألول مــرة منــذ انطالقهــا لتتحول مــن اللون 
البرتقالي إلى األزرق مع بقاء أربع خطوات في 
رحلة المنافسة على اللقب األغلى محليا، حيث 
فرض الشباب الرفحي نفسه نجما لهذه الجولة 
بعــد خطفه للقمــة وبات المرشــح األقوى لها 
مــع اتحاد خان يونس المتراجع للمركز الثاني، 
بينما تــأزم وضع شــباب جباليا فــي المؤخرة 

ليقترب من الهبوط مع أهلي غزة.

رد االعتبار
اســتقبل شــباب رفح هديــة تعثــر المتصدر 
بالشــكل المثالــي وضــرب الرياضــي بثالثية 
بيضاء رد فيها اعتباره وهزيمته في الدور األول 
ليعيد بذلك ســيناريو الموسم الماضي عندما 
زحــف في اإلياب ســريعا نحو القمة، واســتفاد 
الزعيــم من عاملي األرض والجمهور بقوة في 

هذه الجولة ليرفع رصيده للنقطة 33.

مطب النصيرات
تعثــر اتحــاد خان يونــس في مطــب خدمات 
النصيــرات وفقــد الصــدارة بعــد تعادله في 

الدقائــق األخيــرة، ليتراجــع 
يــق  لفر ا

للوصافــة بـــ”32” نقطــة وبفــارق نقطة عن 
الزعيــم، ولكــن الفريق وبالرغــم من تواصل 
مسلســل نزيفه للنقاط إال أنــه ال زال ينافس 

بقوة على اللقب.

انتظار الهدايا
بقــي الجمعيــة اإلســالمية ثالثــا على ســلم 
الترتيب وفرط في فرصة مشاركة الصدارة مع 
شباب رفح، بعدما تلقى هزيمة تعتبر األقسى 
في مشــواره بالــدوري على يد جــاره خدمات 
الشــاطئ ليتجمد رصيده عنــد النقطة “30”، 
ويحتاج لهدايا المنافسين في المقدمة من أجل 

خطف اللقب. 

خيبة أمل
أبعــدت هــذه الجولــة فريــق غــزة الرياضي 
وخدمات رفح عن المنافســة بعد خسارة األول 
وتعــادل الثاني، وتجمد رصيــد الفريقين عند 
النقطــة “28” وبفــارق “5” نقــاط عــن القمة، 
فالرياضي بعد هزيمة الشــباب بثالثية ابتعد 
عن مشهد المنافسة واستســلم أمام عنفوان 

وهيبة الزعيم ورغبته في اعتالء الصدارة.
وعلى الجهة الثانية شــكل تعثر الخدمات على 
يد الهالل ضربة قاســية في مشوار المنافسة، 
وخاصــة أن الفريق كان يعــول على الفوز في 
هذه المباراة ومواجهة شــباب رفح بعدها من 
جــل  أ

مواصلة المنافسة.

استقرار طويل
واصل شــباب خان يونس وخدمات النصيرات 
اســتقرارهم في المنطقة الدافئة على جدول 
الترتيب، حيث حقق شــباب خــان يونس فوزا 
معنويا على الشــجاعية ورفع رصيده للنقطة 

.”25“
وفــرط النصيرات بفــوز غال علــى اتحاد خان 
يونــس في اخــر الدقائق، ولكــن الفريق بقي 
متخصصا في تعثر الكبار وإزعاجهم في ملعب 
الدرة، ليرفع رصيده للنقطة “23” مقدما هدية 

ثمينة لشباب رفح.

استفاقة متأخرة
استفاق الشاطئ في وقت متأخر ليضرب جاره 
الجمعية اإلســالمية بثالثية مدوية، وجاء هذا 
الفوز ليريح الشــاطئ من أي خطر على ســلم 
الترتيب، ليرفع الفريق رصيــده للنقطة “21” 
ويرتقي للمركــز الثامن، بينمــا تراجع الهالل 

مركزا للخلف بعد تقدم رصيده للنقطة “19”.

صراع الهبوط
تــأزم وضع فريقي الشــجاعية وشــباب جباليا 
بعــد هزيمتهمــا على يد شــباب خــان يونس 
وأهلــي غزة، وتؤشــر األرقام إلــي هبوط أحد 
الفريقين إلــى الدرجة األولى نظــرا للوضعية 
الحرجة لكالهما، فالشجاعية فشل في الهروب 
من المركز العاشــر بـ”17” نقطة، فيما 
يترنح شباب جباليا في المركز 
قبــل األخيــر بـــ “15” 

نقطة.
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“15” هدفا: شــهدت الجولة “18” تسجيل “15” هدفا في “6” 
مباريات.

الهدافون: محمد بركات “12” هدفا، وســعيد الســباخي “9” 
أهداف.

أقوي هجوم: اتحاد خان يونس برصيد “26” هدفا.
أقوي دفاع: الجمعية اإلسالمية “9” أهداف.

أضعف هجوم: الهالل “12” هدفا.
أضعف دفاع: أهلي غزة “31” هدفا.

أعلى نتيجة: شباب رفح (3)-(0) أهلي غزة، الجمعية(0)- (3) 
الشاطئ.

األكثر تعادال: شــباب خان يونس وخدمــات النصيرات “10” 
تعادالت.

األكثر فوزًا: اتحاد خان يونس “9” مباريات.
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شباب خان يونس- اتحاد خان يونس
علــى ملعــب خان يونــس البلــدي يصطدم 
شــباب خان يونــس بجاره االتحــاد في قمة 
كرويــة خاصة بين أبنــاء وجماهير المدينة، 
فصاحــب الوصافة اتحاد خان يونس بـ “32” 
نقطة سيكون في مهمة صعبة أمام النشامى 

صاحب المركز السادس بـ “25” نقطة.
يدخل اتحاد خان يونس هذه المباراة وعينه 
علــى النقــاط الثالثة والتي مــن الممكن أن 
تعيــده للصــدارة في حــال تعثــر المتصدر 
شــباب رفح والــذي يلتقي بجــاره الخدمات 
فــي مواجهة مشــابهة، بينما يتطلع شــباب 
خــان يونــس للتقــدم علــى ســلم الترتيب 

والقفــز لألمام لمــا بعــد النقطة “25” 
إلنهــاء البطولــة فــي مركــز 

خاصة  بالفريق  يليــق 
من  خروجه  بعد 

الكأس. 

شباب جباليا- غزة الرياضي
يحتــاج فريق غزة الرياضي لفــوز من بوابة 
الجريح شــباب جباليا من أجل التشبث بأمل 
المنافســة بالرغم من تضائلها بعد هزيمة 
الجولة الماضية، بينما ســيكون شباب جباليا 
مــع الفرصــة قبل األخيــرة لتعديل مســاره 

ومحاولة الهروب من شبح الهبوط.

الشجاعية- الهالل
يبحث الشــجاعية عن فوز طال انتظاره من 
أجــل تجنب شــبح الهبــوط والحفــاظ على 
ســمعة وتاريــخ النــادي الذي يمــر بظروف 
صعبــة تعتبر األقســى علــى الجماهير منذ 

سنوات.
ويمثــل هــذا اللقــاء أهميــة كبيــرة للهالل 
والشــجاعية وخاصــة أن الفائــز مــن هــذه 
المبــاراة ســيخرج قليال لبــر األمــان، ففوز 
الشــجاعية ســيعطيه تبادل للمراكز والقفز 
ليصبــح تاســعا على ســلم الترتيــب، بينما 
يعتبــر فوز الهــالل تأمين لنفســه واالبتعاد 

عن منطقة الغرق. 

أهلي غزة��أهلي غزة��أهلي غزة خدمات الشاطئ 
يبحــث خدمات الشــاطئ عن فــوز ثان على 
التوالــي من بوابة أهلي غــزة الجريح والذي 
حقق فــوزا أول في بطولة الــدوري بالجولة 

الماضية، كما يطمح أبناء البحرية لتحسين 
وضعيتهم على ســلم الترتيب بعد سلسلة 
من النتائج المتواضعــة وخاصة في مرحلة 
اإليــاب، ويعــول البحرية على عــودة روحه 
المعنوية بعد الفــوز الماضي على الجمعية 

اإلسالمية بثالثية.

الجمعية اإلسالمية- خدمات النصيرات
على ملعب الدرة بالوسطى يخشى الجمعية 
اإلســالمية عرقلة خدمات النصيرات له كما 
فعل األخير بأغلب فــرق الدوري، فالجمعية 
يبحــث عن فــوز يعيــد لــه التــوازن ولكنه 
ســيكون في مهمة غير ســهلة نظــرا للقوة 

التي يتمتع بها صاحب األرض والجمهور.
خدمات النصيــرات يدخل هذه المباراة دون 
ضغــوط نظرا لهدفــه الواضح باالســتقرار 
في المنطقــة الدافئة والتقــدم نحو المربع 

الذهبي فيما تبقى من عمر البطولة.
على الجهــة المقابلة يبحــث صاحب أقوى 
دفــاع في الــدوري لتعويض خســارته في 
الجولة الماضية امام الشــاطئ واســتعادة 
توازنه مــن ملعب الدرة والبقــاء على أمل 
المنافســة التي ال زالت فــي جعبة الفريق، 
وســينتظر الجمعية النتائج التي ستفرزها 
مباراتــا الديربــي واللتين مــن الممكن أن 

تصب في صالحه.
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 شــهدت الجولة “18” تسجيل “15” هدفا في “6” 

 محمد بركات “12” هدفا، وســعيد الســباخي “9” 

اتحاد خان يونس برصيد “26” هدفا.
 الجمعية اإلسالمية “9” أهداف.

أضعف هجوم: الهالل “12” هدفا.
 أهلي غزة “31” هدفا.

شباب رفح (3)-(0) أهلي غزة، الجمعية(0)- (3) 

 شــباب خان يونس وخدمــات النصيرات “10” 

 اتحاد خان يونس “9” مباريات.
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شباب خان يونس- اتحاد خان يونس
علــى ملعــب خان يونــس البلــدي يصطدم 
شــباب خان يونــس بجاره االتحــاد في قمة 
كرويــة خاصة بين أبنــاء وجماهير المدينة، 
فصاحــب الوصافة اتحاد خان يونس بـ “32” 
نقطة سيكون في مهمة صعبة أمام النشامى 

صاحب المركز السادس بـ “25” نقطة.
يدخل اتحاد خان يونس هذه المباراة وعينه 
علــى النقــاط الثالثة والتي مــن الممكن أن 
تعيــده للصــدارة في حــال تعثــر المتصدر 
شــباب رفح والــذي يلتقي بجــاره الخدمات 
فــي مواجهة مشــابهة، بينما يتطلع شــباب 
خــان يونــس للتقــدم علــى ســلم الترتيب 

والقفــز لألمام لمــا بعــد النقطة “25” 
إلنهــاء البطولــة فــي مركــز 

خاصة  بالفريق  يليــق 
من  خروجه  بعد 

الكأس. 

شباب جباليا- غزة الرياضي
يحتــاج فريق غزة الرياضي لفــوز من بوابة 
الجريح شــباب جباليا من أجل التشبث بأمل 
المنافســة بالرغم من تضائلها بعد هزيمة 
الجولة الماضية، بينما ســيكون شباب جباليا 
مــع الفرصــة قبل األخيــرة لتعديل مســاره 

ومحاولة الهروب من شبح الهبوط.

الشجاعية- الهالل
يبحث الشــجاعية عن فوز طال انتظاره من 
أجــل تجنب شــبح الهبــوط والحفــاظ على 
ســمعة وتاريــخ النــادي الذي يمــر بظروف 
صعبــة تعتبر األقســى علــى الجماهير منذ 

سنوات.
ويمثــل هــذا اللقــاء أهميــة كبيــرة للهالل 
والشــجاعية وخاصــة أن الفائــز مــن هــذه 
المبــاراة ســيخرج قليال لبــر األمــان، ففوز 
الشــجاعية ســيعطيه تبادل للمراكز والقفز 
ليصبــح تاســعا على ســلم الترتيــب، بينما 
يعتبــر فوز الهــالل تأمين لنفســه واالبتعاد 

عن منطقة الغرق. 

أهلي غزة��أهلي غزة��أهلي غزة خدمات الشاطئ 
يبحــث خدمات الشــاطئ عن فــوز ثان على 
التوالــي من بوابة أهلي غــزة الجريح والذي 
حقق فــوزا أول في بطولة الــدوري بالجولة 

الماضية، كما يطمح أبناء البحرية لتحسين 
وضعيتهم على ســلم الترتيب بعد سلسلة 
من النتائج المتواضعــة وخاصة في مرحلة 
اإليــاب، ويعــول البحرية على عــودة روحه 
المعنوية بعد الفــوز الماضي على الجمعية 

اإلسالمية بثالثية.

الجمعية اإلسالمية- خدمات النصيرات
على ملعب الدرة بالوسطى يخشى الجمعية 
اإلســالمية عرقلة خدمات النصيرات له كما 
فعل األخير بأغلب فــرق الدوري، فالجمعية 
يبحــث عن فــوز يعيــد لــه التــوازن ولكنه 
ســيكون في مهمة غير ســهلة نظــرا للقوة 

التي يتمتع بها صاحب األرض والجمهور.
خدمات النصيــرات يدخل هذه المباراة دون 
ضغــوط نظرا لهدفــه الواضح باالســتقرار 
في المنطقــة الدافئة والتقــدم نحو المربع 

الذهبي فيما تبقى من عمر البطولة.
على الجهــة المقابلة يبحــث صاحب أقوى 
دفــاع في الــدوري لتعويض خســارته في 
الجولة الماضية امام الشــاطئ واســتعادة 
توازنه مــن ملعب الدرة والبقــاء على أمل 
المنافســة التي ال زالت فــي جعبة الفريق، 
وســينتظر الجمعية النتائج التي ستفرزها 
مباراتــا الديربــي واللتين مــن الممكن أن 

تصب في صالحه.
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 شــهدت الجولة “18” تسجيل “15” هدفا في “6” 

 محمد بركات “12” هدفا، وســعيد الســباخي “9” 

اتحاد خان يونس برصيد “26” هدفا.
 الجمعية اإلسالمية “9” أهداف.

أضعف هجوم: الهالل “12” هدفا.
 أهلي غزة “31” هدفا.

شباب رفح (3)-(0) أهلي غزة، الجمعية(0)- (3) 

 شــباب خان يونس وخدمــات النصيرات “10” 

 اتحاد خان يونس “9” مباريات.
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فــي ســهرة كروية جديــدة حلــت الرياضية 
ضيفــًا على الكابتن خالد كويــك “48” عامًا، 
صخرة دفاع شــباب رفح فــي منزله الكائن 
برفــح بحضــور رفيقــي دربه فريــد عثمان 
وأمين عبد العال وهولمان الكرة الفلسطينية 

عمر أبو زيد.

مسيرة من ذهب 
من أبــرز العبي خط الدفاع في فلســطين، 
تميــز بــاألداء المثالــي والخلق الرفيــع، بدأ 
مســيرته مع فريق الصخرة وهــو أبرز فرق 
الساحات الشعبية في السبعينيات، وسرعان 
ما انتقل للفريق األول لشباب رفح  ليفرض 

نفسه ويتوج معه باأللقاب.
شــارك مع الزعيم في العديد من المناسبات 
أبرزهــا بطولتــي األنديــة أبطــال الــدوري 
في الســعودية 1994م وأبطــال الكأس في 
القاهرة 1995م، كما شارك مع غزة الرياضي 
كالعــب تعزيز فــي البطولة العربيــة التي 
احتضنها األردن في العام 1987م، وضع حدًا 

لمسيرته الكروية في العام 2003م.

أهم االنجازات
توج مــع فريق شــباب رفح بلقب الشــهداء 
القادة في العام 2012م، كأس غزة في العام 
1995م، كأس غزة الذي حمل اســم الراحل 
“صبحــي فــرح 2003م”، كأس عون الشــوا 

التنشيطية في العام  2002م.
قــاد الزعيــم للتتويج بكأس غــزة 2006م، 
كأس الوحــدة الوطنيــة 2009م، كأس غزة 
الذي حمل اسم الراحل حسن الخوالدة 2012 

م .

القيادة الفنية
حاصل على دورات تدريبية متخصصة آخرها 
دورة “ B “ المعتمــدة مــن االتحاد اآلســيوي 
لكــرة القدم، وكانت تعليماته حاضرة عندما 
كان على رأس األجهزة الفنية لكل من شباب 

رفح وخدمات النصيرات وجماعي رفح.

الركلة األولى
بدأت حكايته مع المســتطيل األخضر رسميًا 
في الــدوري التصنيفــي عــام 1981م أمام 
أهلي دير البلح وتمكن من 
تسجيل هدفين من أصل 
أحد عشــر وفــرض رقابة 
لصيقــة علــى المهاجــم 
عصــام بشــير، في حين 
عقــب  المالعــب  ودع 
مباراة فريقه مع خدمات 
رفح فــي دوري 2003م 
والتي انتهــت بالتعادل 

اإليجابي بهدف لمثله.

عائلة كروية
بــأن  كويــك  يؤكــد 
رفضــت  عائلتــه 
انضمامه ألحد األندية 
مســيرته  على  خوفًا 
الدراسية، لكن الحال 
تغير عندما برز نجمًا 
األزرق  بالقميــص 
أول مبارياتــه  فــي 
ونشرت صورته في 
المحلية،  الصحــف 
لُيســر والده بذلك 
ويكــون لــه خيــر 

مساند.

على الدرب
“تأثــر  ويتابــع 

أبنائي بي والحمد هللا، لكن نجلي األكبر أحمد 
لم يســتمر، أمــا محمد فقد خــاض التجربة 
ونجــح ولعب في صفــوف الفريقيــن الثاني 
واألول للشــباب وهــو يجيــد مركز الوســط 
المهاجم، كمــا يلعب اآلن نجلي تيســير مع 

الفريق الثالث”.

صنعت كويك 
ما زالت المواجهة التي جمعت الجارين األزرق 
واألخضر فــي دوري 1986م غيــر المكتمل 
عالقة في أذهانه بعــد أن قدم عرضًا مميزًا 

وهز شباك منافسه برأسية متقنة.
كمــا تألق فــي المواجهة الودية بين شــباب 
رفــح وهالل أريحا في العــام 1985، ليحقق 

فريقه فوزًا بهدفين نظيفين.

أهلي الخليل
مســتواه المتميز جعل أهلــي الخليل يطلبه 
رسميًا للمشــاركة معه في إحدى البطوالت 
االحتــالل  لكــن  األردن  تســتضيفها  التــي 

اإلسرائيلي منعه من ذلك.
وكان األهلــي قــد خاطــب ود كل من فريد 
عثمان و األبزل وناصــر مطر وبالفعل لعبوا 
معه وحققــوا انتصــارات ودية كثيــرة على 

حساب فرق كبيرة.

مباراة قاسية
وصف كويــك المباراة التــي جمعته مع غزة 
الرياضي في دوري 1984م بالقاســية، حيث 
كان الفريق بحاجة للفوز للظفر باللقب لكن 
المباراة انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله 

يــد بعد إهــدار الزعيم  للعد
الفــرص  مــن 

المســتحقة. ويتوقف شــريط ذكرياته عند 
نهائــي النســخة الثانيــة مــن الــكأس التي 
خســرها الفريق مــن غزة الرياضــي بهدف 

نظيف.

في الذاكرة 
هنــاك العديــد مــن المباريــات العالقة في 
أذهانــه، تتصدرهــا مباراة فريقــه مع الجار 
خدمات رفح في نهائي كأس 1995م وانتهت 
لصالح األزرق بهدفين لهدف، وكذلك مباراة 
شبيبة القبائل في بطولة األندية العربية في 
السعودية، حيث حصل على أفضل العب في 

المباراة وجائزة مالية قدرها 3000 ريال.

أهداف في الميدان
أهــداف كثيرة تنعش ذاكــرة صخرة الدفاع، 
أبرزها هدفه في شباك سهيل الغول حارس 
مرمــى خدمــات رفــح فــي دوري 1986م، 
وهدفه في شباك الشاطئ الذي منح الزعيم 

تعادًال بهدف لمثله في دوري 1984م. 
كما نال كويك لقب هداف سباعيات الشهيد 
ظافر المصري 1985م في نابلس برصيد 7 

أهداف وضعت فريقه في المقدمة. 

كويك يؤكد
أكد كويك بأن األجيال الســابقة تختلف عن 
الحالية بفضل العالقات االجتماعية واالنتماء 
غيــر المحــدود، وأفاد بأن شــباب رفح حقق 
رقمًا قياسيًا بعد أن كان عصيًا على الخسارة 

طوال 40 مواجهة في الثمانينيات.

خارج الخطوط 
عندما سألناه عن فرقه والعبيه المفضلين، 
قــال: “األهلــي المصــري وريــال مدريــد”، 
والالعبــون إبراهيم يوســف وعماد النحاس 
واألرجنتينــي باســاريال الــذي كان يرتــدي 
القميص رقــم 5، وذكريــات فريد عثمان ال 
تنســى و القدير عمر أبو زيد وكل 
المدربيــن والالعبيــن لهم 
فــي  خاصــة  مكانــة 

قلبي.
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تقارير

بالفلسطيني

سعيد حسنين

للمقاومة أشــكال متعددة وكلها مشــروعة 
وفقا لما يسمى بالشرعية الدولية، وللجانب 
الرياضي الكروي دور هام في ترجمة هذه 
المقاومة التي ترســخ في األذهان مفهوم 
الفلســطينية ومظلوميــة هــذا  القضيــة 
الشعب الذي ُسلب حقه في العيش بكرامة 
فــوق أرضه. فــي دولــة االحتــالل يعدون 
العدة لبناء منتخب كروي استعدادًا لخوض 
فــوق أرضه. فــي دولــة االحتــالل يعدون 
العدة لبناء منتخب كروي استعدادًا لخوض 
فــوق أرضه. فــي دولــة االحتــالل يعدون 

تمهيديــات كأس أمــم اوروبــا 2016 التي 
ســُتقام في فرنســا، وبما أن هناك العبين 
تمهيديــات كأس أمــم اوروبــا 2016 التي 
ســُتقام في فرنســا، وبما أن هناك العبين 
تمهيديــات كأس أمــم اوروبــا 2016 التي 

عــرب بارزين فــي الدوري اإلســرائيلي قد 
يســتدعي مدرب إســرائيل واحــدا أو أكثر، 
ومــن خــالل لقاءاتي مــع عدد مــن هؤالء 
الالعبين وجدت لديهم الحماسة لالنضمام 
إلــى صفوف هــذا المنتخب، ليــس حبا في 
تمثيل إســرائيل أوروبيا بقدر ما هو تلهف 
لالنكشــاف علــى األنديــة األوروبية بهدف 
كسب المال والشــهرة، لكن يغيب عن كل 
هؤالء أنهم يقفون احتراما للنشيد الوطني 
لدولــة االحتــالل تحت رايــة الكيــان الذي 
اغتصب أرض فلسطين وشرد أهلها وهدم 
القرى على رؤوس ساكنيها، فهل يعقل أن 
ال نجــد موجها لهؤالء الشــباب، وتنويرهم 
وكشــف حقيقة هذا الكيان الذي تسبب في 
هــدم القرى الفلســطينية وانتهاك ُحرمات 
الشــعب الفلســطيني والمس بمقدســات 
المســلمين وشــن العدوان على قطاع غزة 
ومحاصرتــه منذ ســبع ســنوات، وتقطيع 
واالعتــداءات  الغربيــة  الضفــة  أوصــال 
المتكــررة على األقصــى المبــارك، إذن ال 
يجوز بأي شــكل من االشــكال احترام هذا 
الكيــان الطــارئ الغاصــب الــذي ال يتوقف 
للحظــة واحدة عن مطاردة الفلســطينيين 
في كل مكان، أريد فتوى دينية ُتحرم على 
المســلم (وخاصــة العب الكــرة) االنخراط 
فــي المخططات الصهيونيــة وفي صفوف 
المنتخب الصهيوني الذي يعمل مســؤوله 
على ترويج الرواية الصهيونية وحقهم في 
أرض فلسطين التي يسمونها زورا وبهتانا 
قنــوات  لفتــح  األوان  وآن  الميعــاد.  أرض 
بيننــا وبين العالم العربــي، كي يعرف كل 
فرد فيه أن الفلســطينيين الذين يعيشون 
تحــت الحكــم الصهيونــي لهــم الحق في 
ممارســة حياتهــم الرياضيــة واالجتماعية 
مــع العالميــن العربــي واالســالمي، مــد 
الجسور بيننا وبين أبناء أمتنا ال يتم إال عن 
طريق القيادة الفلســطينية، سواء كان في 
غــزة أو الضفة، يبدو لــي أن العالم العربي 
يجهل واقع الفلســطينيين في ما يســمى 
بالداخــل، ومن هنا، من هــذا المنبر أقول 
بالصوت المرتفع: نحن عرب فلســطينيون 
وال نريد االنخراط فــي حياة دولة االحتالل 
المعادي لنا كفلسطينيين ولألمتين العربية 
واإلسالمية، فإذا كانت تصريحات أبو مازن 
أمام حشد من طالب الجامعات الصهيونية:” 
ال نريد إغراق إســرائيل بالالجئين” لم يرق 
لهم وشــككوا بأقواله وأنه ال يعتبر شريكا 
لإلســرائيليين فــي عمليــة الســالم، هم 
يريدوننــا حطابين وســقاة ماء مــع إقرارنا 
بالتنــازل عــن حقنا فــي أرض فلســطين 
المقدســة، وأنا أقــول لهــم ال الرياضة وال 
منتخبكم البائس سينسينا حقنا في أرض 
فلســطين ومن ينحرف سُيحاســب حســابا 
عســيرا، في الدنيا وفي اآلخرة ودفع اهللا ما 

كان أعظم.

تحريمًا للعب 
في ساحة العدو!

غزة- أشرف نصر

حجز االستقالل الرفحي تذكرة العبور للدرجة األولى بعد أن 

اختتــم مرحلة اإلياب ووصل للنقطة 23 والتي وضعته على 

عرش مجموعة فرع الوسطى والجنوب. ولم يتنازل الفريق 

عن الصدارة منذ انطالق منافســات البطولة هذه الموسم، 

إذ حقق 7 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة فقط، 

متفوقًا على منافسه اتحاد دير البلح بفارق نقطة.

جهود كبيرة

وأكــد جمعة األخــرس رئيس النــادي أن هذا االنجــاز الذي 

تحقــق بالصعود إلى الدرجة األولى جاء بفضل جهود كبيرة 

بذلــت في الســنوات الماضيــة، مضيفا أن ذلــك يعود إلى 

العمل الجماعي وتكاتــف الجميع حول فريق الكرة، والدعم 

والمساندة وتوفير كل اإلمكانيات منذ بداية الدوري.

وأضاف األخرس أن حلم الفريق لن يتوقف عند هذا الحد، بل 

ســيواصل من أجل إنجاز أكبر في الموسم المقبل من خالل 

المنافسة على إحدى بطاقتي الترشح للدوري الممتاز.

انتماء رائع

وأعــرب إيــاد عــدوان المدير الفنــي لنادي االســتقالل عن 

سعادته الغامرة لصعود الفريق بفضل انتماء العبيه ودعم 

إدارته غيــر المحدود وحــرص الجميع علــى تتويج مجهود 

الموسم بإنجاز يحسب لمحافظة رفح.  وأكد أن الفريق قدم 

الموسم بإنجاز يحسب لمحافظة رفح.  وأكد أن الفريق قدم عروضًا قوية منذ البداية وحقق المطلوب واســتحق التواجد 

الموسم بإنجاز يحسب لمحافظة رفح.  وأكد أن الفريق قدم عروضًا قوية منذ البداية وحقق المطلوب واســتحق التواجد 

مع الكبار في ظل منافسة شرسة مع بقية الفرق.

مكافآت كبيرة

مــن جانبه قال طلعت طباســي المشــرف الرياضي بالنادي 

إن االدارة ســتصرف مكافآت كبيرة لالعبين بعد صعودهم 

للدرجــة األولى، مضيفا أنه ســيتم تدعيم الفريق بعدد من 

الالعبيــن المميزين من أجل المنافســة علــى الصعود إلى 

الدرجة الممتازة الموســم المقبل. وكشفت إدارة النادي عن 

نيتها إقامة حفل حاشد لتكريم الجهاز الفني والالعبين وكل 
من ساند الفريق طوال الفترة الماضية. 

وكان االســتقالل قد حلق في ســماء دوري الدرجــة الثانية 

الموســم الماضي تحت قيادة مديره الفني محمد حســنين، 

ليواصل تألقه ويفرض نفسه تحت قيادة عدوان بقوة ويضع 
ليواصل تألقه ويفرض نفسه تحت قيادة عدوان بقوة ويضع له قدمًا في دوري الدرجة األولى.
ليواصل تألقه ويفرض نفسه تحت قيادة عدوان بقوة ويضع له قدمًا في دوري الدرجة األولى.

أحمد الشاعر

حازم الغلبان

إبراهيم النجار

محمد عاشور

نبيل صيدم

محمد صيدم

طارق العايدي 

حازم البيوك

قصي محمود

أحمد العكاوي

محمود وادي

حسين البطراوي
وطن السميري

عبود عوض

عبود الحاج

حسن حنيدق

محمد سالمة

عبد عرام

حسن ابو حبيب

معتز ابو سل

محمد بركات

محمد الحالق

س
ساتحاد خان يون

ون
ن ي

خا
ب 

شبا

يقام خالل األسبوع 19 من 
دوري غزة الممتاز “ديربيان 
كبيران”، يجمع األول شباب 

رفح مع خدمات رفح، 
والثاني شباب خان يونس 

مع اتحاد خان يونس.

شباب رفح  خدمات 
رفح

الملعب: رفح البلدي
الموعد: الجمعة 

28-2-2014م

يقام خالل األسبوع 19 من 
دوري غزة الممتاز “ديربيان 
كبيران”، يجمع األول شباب 

والثاني شباب خان يونس 

عبد الحميد كلوب

معتز النحال

محمود عطوان

حسام الكرد

أحمد البهداري

جهاد أبو رياش

محمد حجاج

إبراهيم الحبيبي

أحمد اللولحي

محمود النيرب

سعيد السباخي
باسل الصباحين

عبد اهللا سالمة

رأفت القن

مروان شيخ العيد

خليل جربوع

إيهاب أبو جزر

راجي عاشور

بسام قشطة

محمد أبو دان

مهيب أبو حشيش

أحمد الشاعر

ت رفح
خدما

فح
ب ر

شبا
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شباب خان يونس
 اتحاد خان يونس

الملعب: ستاد خان 
يونس

الموعد: السبت 
1-3-2014م
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األخرس: حلمنا لن يتوقف عند الدرجة األولى 

عدوان: الفريق يستحق التواجد بين الكبار

طباسي: سنتعاقد مع عدد من الالعبين المميزين 
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فــي ســهرة كروية جديــدة حلــت الرياضية 
ضيفــًا على الكابتن خالد كويــك “48” عامًا، 
صخرة دفاع شــباب رفح فــي منزله الكائن 
برفــح بحضــور رفيقــي دربه فريــد عثمان 
وأمين عبد العال وهولمان الكرة الفلسطينية 

عمر أبو زيد.

مسيرة من ذهب 
من أبــرز العبي خط الدفاع في فلســطين، 
تميــز بــاألداء المثالــي والخلق الرفيــع، بدأ 
مســيرته مع فريق الصخرة وهــو أبرز فرق 
الساحات الشعبية في السبعينيات، وسرعان 
ما انتقل للفريق األول لشباب رفح  ليفرض 

نفسه ويتوج معه باأللقاب.
شــارك مع الزعيم في العديد من المناسبات 
أبرزهــا بطولتــي األنديــة أبطــال الــدوري 
في الســعودية 1994م وأبطــال الكأس في 
القاهرة 1995م، كما شارك مع غزة الرياضي 
كالعــب تعزيز فــي البطولة العربيــة التي 
احتضنها األردن في العام 1987م، وضع حدًا 

لمسيرته الكروية في العام 2003م.

أهم االنجازات
توج مــع فريق شــباب رفح بلقب الشــهداء 
القادة في العام 2012م، كأس غزة في العام 
1995م، كأس غزة الذي حمل اســم الراحل 
“صبحــي فــرح 2003م”، كأس عون الشــوا 

التنشيطية في العام  2002م.
قــاد الزعيــم للتتويج بكأس غــزة 2006م، 
كأس الوحــدة الوطنيــة 2009م، كأس غزة 
الذي حمل اسم الراحل حسن الخوالدة 2012 

م .

القيادة الفنية
حاصل على دورات تدريبية متخصصة آخرها 
دورة “ B “ المعتمــدة مــن االتحاد اآلســيوي 
لكــرة القدم، وكانت تعليماته حاضرة عندما 
كان على رأس األجهزة الفنية لكل من شباب 

رفح وخدمات النصيرات وجماعي رفح.

الركلة األولى
بدأت حكايته مع المســتطيل األخضر رسميًا 
في الــدوري التصنيفــي عــام 1981م أمام 
أهلي دير البلح وتمكن من 
تسجيل هدفين من أصل 
أحد عشــر وفــرض رقابة 
لصيقــة علــى المهاجــم 
عصــام بشــير، في حين 
عقــب  المالعــب  ودع 
مباراة فريقه مع خدمات 
رفح فــي دوري 2003م 
والتي انتهــت بالتعادل 

اإليجابي بهدف لمثله.

عائلة كروية
بــأن  كويــك  يؤكــد 
رفضــت  عائلتــه 
انضمامه ألحد األندية 
مســيرته  على  خوفًا 
الدراسية، لكن الحال 
تغير عندما برز نجمًا 
األزرق  بالقميــص 
أول مبارياتــه  فــي 
ونشرت صورته في 
المحلية،  الصحــف 
لُيســر والده بذلك 
ويكــون لــه خيــر 

مساند.

على الدرب
“تأثــر  ويتابــع 

أبنائي بي والحمد هللا، لكن نجلي األكبر أحمد 
لم يســتمر، أمــا محمد فقد خــاض التجربة 
ونجــح ولعب في صفــوف الفريقيــن الثاني 
واألول للشــباب وهــو يجيــد مركز الوســط 
المهاجم، كمــا يلعب اآلن نجلي تيســير مع 

الفريق الثالث”.

صنعت كويك 
ما زالت المواجهة التي جمعت الجارين األزرق 
واألخضر فــي دوري 1986م غيــر المكتمل 
عالقة في أذهانه بعــد أن قدم عرضًا مميزًا 

وهز شباك منافسه برأسية متقنة.
كمــا تألق فــي المواجهة الودية بين شــباب 
رفــح وهالل أريحا في العــام 1985، ليحقق 

فريقه فوزًا بهدفين نظيفين.

أهلي الخليل
مســتواه المتميز جعل أهلــي الخليل يطلبه 
رسميًا للمشــاركة معه في إحدى البطوالت 
االحتــالل  لكــن  األردن  تســتضيفها  التــي 

اإلسرائيلي منعه من ذلك.
وكان األهلــي قــد خاطــب ود كل من فريد 
عثمان و األبزل وناصــر مطر وبالفعل لعبوا 
معه وحققــوا انتصــارات ودية كثيــرة على 

حساب فرق كبيرة.

مباراة قاسية
وصف كويــك المباراة التــي جمعته مع غزة 
الرياضي في دوري 1984م بالقاســية، حيث 
كان الفريق بحاجة للفوز للظفر باللقب لكن 
المباراة انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله 

يــد بعد إهــدار الزعيم  للعد
الفــرص  مــن 

المســتحقة. ويتوقف شــريط ذكرياته عند 
نهائــي النســخة الثانيــة مــن الــكأس التي 
خســرها الفريق مــن غزة الرياضــي بهدف 

نظيف.

في الذاكرة 
هنــاك العديــد مــن المباريــات العالقة في 
أذهانــه، تتصدرهــا مباراة فريقــه مع الجار 
خدمات رفح في نهائي كأس 1995م وانتهت 
لصالح األزرق بهدفين لهدف، وكذلك مباراة 
شبيبة القبائل في بطولة األندية العربية في 
السعودية، حيث حصل على أفضل العب في 

المباراة وجائزة مالية قدرها 3000 ريال.

أهداف في الميدان
أهــداف كثيرة تنعش ذاكــرة صخرة الدفاع، 
أبرزها هدفه في شباك سهيل الغول حارس 
مرمــى خدمــات رفــح فــي دوري 1986م، 
وهدفه في شباك الشاطئ الذي منح الزعيم 

تعادًال بهدف لمثله في دوري 1984م. 
كما نال كويك لقب هداف سباعيات الشهيد 
ظافر المصري 1985م في نابلس برصيد 7 

أهداف وضعت فريقه في المقدمة. 

كويك يؤكد
أكد كويك بأن األجيال الســابقة تختلف عن 
الحالية بفضل العالقات االجتماعية واالنتماء 
غيــر المحــدود، وأفاد بأن شــباب رفح حقق 
رقمًا قياسيًا بعد أن كان عصيًا على الخسارة 

طوال 40 مواجهة في الثمانينيات.

خارج الخطوط 
عندما سألناه عن فرقه والعبيه المفضلين، 
قــال: “األهلــي المصــري وريــال مدريــد”، 
والالعبــون إبراهيم يوســف وعماد النحاس 
واألرجنتينــي باســاريال الــذي كان يرتــدي 
القميص رقــم 5، وذكريــات فريد عثمان ال 
تنســى و القدير عمر أبو زيد وكل 
المدربيــن والالعبيــن لهم 
فــي  خاصــة  مكانــة 

قلبي.
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تقارير

بالفلسطيني

سعيد حسنين

للمقاومة أشــكال متعددة وكلها مشــروعة 
وفقا لما يسمى بالشرعية الدولية، وللجانب 
الرياضي الكروي دور هام في ترجمة هذه 
المقاومة التي ترســخ في األذهان مفهوم 
الفلســطينية ومظلوميــة هــذا  القضيــة 
الشعب الذي ُسلب حقه في العيش بكرامة 
فــوق أرضه. فــي دولــة االحتــالل يعدون 
العدة لبناء منتخب كروي استعدادًا لخوض 
فــوق أرضه. فــي دولــة االحتــالل يعدون 
العدة لبناء منتخب كروي استعدادًا لخوض 
فــوق أرضه. فــي دولــة االحتــالل يعدون 

تمهيديــات كأس أمــم اوروبــا 2016 التي 
ســُتقام في فرنســا، وبما أن هناك العبين 
تمهيديــات كأس أمــم اوروبــا 2016 التي 
ســُتقام في فرنســا، وبما أن هناك العبين 
تمهيديــات كأس أمــم اوروبــا 2016 التي 

عــرب بارزين فــي الدوري اإلســرائيلي قد 
يســتدعي مدرب إســرائيل واحــدا أو أكثر، 
ومــن خــالل لقاءاتي مــع عدد مــن هؤالء 
الالعبين وجدت لديهم الحماسة لالنضمام 
إلــى صفوف هــذا المنتخب، ليــس حبا في 
تمثيل إســرائيل أوروبيا بقدر ما هو تلهف 
لالنكشــاف علــى األنديــة األوروبية بهدف 
كسب المال والشــهرة، لكن يغيب عن كل 
هؤالء أنهم يقفون احتراما للنشيد الوطني 
لدولــة االحتــالل تحت رايــة الكيــان الذي 
اغتصب أرض فلسطين وشرد أهلها وهدم 
القرى على رؤوس ساكنيها، فهل يعقل أن 
ال نجــد موجها لهؤالء الشــباب، وتنويرهم 
وكشــف حقيقة هذا الكيان الذي تسبب في 
هــدم القرى الفلســطينية وانتهاك ُحرمات 
الشــعب الفلســطيني والمس بمقدســات 
المســلمين وشــن العدوان على قطاع غزة 
ومحاصرتــه منذ ســبع ســنوات، وتقطيع 
واالعتــداءات  الغربيــة  الضفــة  أوصــال 
المتكــررة على األقصــى المبــارك، إذن ال 
يجوز بأي شــكل من االشــكال احترام هذا 
الكيــان الطــارئ الغاصــب الــذي ال يتوقف 
للحظــة واحدة عن مطاردة الفلســطينيين 
في كل مكان، أريد فتوى دينية ُتحرم على 
المســلم (وخاصــة العب الكــرة) االنخراط 
فــي المخططات الصهيونيــة وفي صفوف 
المنتخب الصهيوني الذي يعمل مســؤوله 
على ترويج الرواية الصهيونية وحقهم في 
أرض فلسطين التي يسمونها زورا وبهتانا 
قنــوات  لفتــح  األوان  وآن  الميعــاد.  أرض 
بيننــا وبين العالم العربــي، كي يعرف كل 
فرد فيه أن الفلســطينيين الذين يعيشون 
تحــت الحكــم الصهيونــي لهــم الحق في 
ممارســة حياتهــم الرياضيــة واالجتماعية 
مــع العالميــن العربــي واالســالمي، مــد 
الجسور بيننا وبين أبناء أمتنا ال يتم إال عن 
طريق القيادة الفلســطينية، سواء كان في 
غــزة أو الضفة، يبدو لــي أن العالم العربي 
يجهل واقع الفلســطينيين في ما يســمى 
بالداخــل، ومن هنا، من هــذا المنبر أقول 
بالصوت المرتفع: نحن عرب فلســطينيون 
وال نريد االنخراط فــي حياة دولة االحتالل 
المعادي لنا كفلسطينيين ولألمتين العربية 
واإلسالمية، فإذا كانت تصريحات أبو مازن 
أمام حشد من طالب الجامعات الصهيونية:” 
ال نريد إغراق إســرائيل بالالجئين” لم يرق 
لهم وشــككوا بأقواله وأنه ال يعتبر شريكا 
لإلســرائيليين فــي عمليــة الســالم، هم 
يريدوننــا حطابين وســقاة ماء مــع إقرارنا 
بالتنــازل عــن حقنا فــي أرض فلســطين 
المقدســة، وأنا أقــول لهــم ال الرياضة وال 
منتخبكم البائس سينسينا حقنا في أرض 
فلســطين ومن ينحرف سُيحاســب حســابا 
عســيرا، في الدنيا وفي اآلخرة ودفع اهللا ما 

كان أعظم.

تحريمًا للعب 
في ساحة العدو!

غزة- أشرف نصر

حجز االستقالل الرفحي تذكرة العبور للدرجة األولى بعد أن 

اختتــم مرحلة اإلياب ووصل للنقطة 23 والتي وضعته على 

عرش مجموعة فرع الوسطى والجنوب. ولم يتنازل الفريق 

عن الصدارة منذ انطالق منافســات البطولة هذه الموسم، 

إذ حقق 7 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة فقط، 

متفوقًا على منافسه اتحاد دير البلح بفارق نقطة.

جهود كبيرة

وأكــد جمعة األخــرس رئيس النــادي أن هذا االنجــاز الذي 

تحقــق بالصعود إلى الدرجة األولى جاء بفضل جهود كبيرة 

بذلــت في الســنوات الماضيــة، مضيفا أن ذلــك يعود إلى 

العمل الجماعي وتكاتــف الجميع حول فريق الكرة، والدعم 

والمساندة وتوفير كل اإلمكانيات منذ بداية الدوري.

وأضاف األخرس أن حلم الفريق لن يتوقف عند هذا الحد، بل 

ســيواصل من أجل إنجاز أكبر في الموسم المقبل من خالل 

المنافسة على إحدى بطاقتي الترشح للدوري الممتاز.

انتماء رائع

وأعــرب إيــاد عــدوان المدير الفنــي لنادي االســتقالل عن 

سعادته الغامرة لصعود الفريق بفضل انتماء العبيه ودعم 

إدارته غيــر المحدود وحــرص الجميع علــى تتويج مجهود 

الموسم بإنجاز يحسب لمحافظة رفح.  وأكد أن الفريق قدم 

الموسم بإنجاز يحسب لمحافظة رفح.  وأكد أن الفريق قدم عروضًا قوية منذ البداية وحقق المطلوب واســتحق التواجد 

الموسم بإنجاز يحسب لمحافظة رفح.  وأكد أن الفريق قدم عروضًا قوية منذ البداية وحقق المطلوب واســتحق التواجد 

مع الكبار في ظل منافسة شرسة مع بقية الفرق.

مكافآت كبيرة

مــن جانبه قال طلعت طباســي المشــرف الرياضي بالنادي 

إن االدارة ســتصرف مكافآت كبيرة لالعبين بعد صعودهم 

للدرجــة األولى، مضيفا أنه ســيتم تدعيم الفريق بعدد من 

الالعبيــن المميزين من أجل المنافســة علــى الصعود إلى 

الدرجة الممتازة الموســم المقبل. وكشفت إدارة النادي عن 

نيتها إقامة حفل حاشد لتكريم الجهاز الفني والالعبين وكل 
من ساند الفريق طوال الفترة الماضية. 

وكان االســتقالل قد حلق في ســماء دوري الدرجــة الثانية 

الموســم الماضي تحت قيادة مديره الفني محمد حســنين، 

ليواصل تألقه ويفرض نفسه تحت قيادة عدوان بقوة ويضع 
ليواصل تألقه ويفرض نفسه تحت قيادة عدوان بقوة ويضع له قدمًا في دوري الدرجة األولى.
ليواصل تألقه ويفرض نفسه تحت قيادة عدوان بقوة ويضع له قدمًا في دوري الدرجة األولى.

أحمد الشاعر

حازم الغلبان

إبراهيم النجار

محمد عاشور

نبيل صيدم

محمد صيدم

طارق العايدي 

حازم البيوك

قصي محمود

أحمد العكاوي

محمود وادي

حسين البطراوي
وطن السميري

عبود عوض

عبود الحاج

حسن حنيدق

محمد سالمة

عبد عرام

حسن ابو حبيب

معتز ابو سل

محمد بركات

محمد الحالق

س
ساتحاد خان يون

ون
ن ي

خا
ب 

شبا

يقام خالل األسبوع 19 من 
دوري غزة الممتاز “ديربيان 
كبيران”، يجمع األول شباب 

رفح مع خدمات رفح، 
والثاني شباب خان يونس 

مع اتحاد خان يونس.

شباب رفح  خدمات 
رفح

الملعب: رفح البلدي
الموعد: الجمعة 

28-2-2014م

يقام خالل األسبوع 19 من 
دوري غزة الممتاز “ديربيان 
كبيران”، يجمع األول شباب 

والثاني شباب خان يونس 

عبد الحميد كلوب

معتز النحال

محمود عطوان

حسام الكرد

أحمد البهداري

جهاد أبو رياش

محمد حجاج

إبراهيم الحبيبي

أحمد اللولحي

محمود النيرب

سعيد السباخي
باسل الصباحين

عبد اهللا سالمة

رأفت القن

مروان شيخ العيد

خليل جربوع

إيهاب أبو جزر

راجي عاشور

بسام قشطة

محمد أبو دان

مهيب أبو حشيش

أحمد الشاعر

ت رفح
خدما

فح
ب ر

شبا
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شباب خان يونس
 اتحاد خان يونس

الملعب: ستاد خان 
يونس

الموعد: السبت 
1-3-2014م
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األخرس: حلمنا لن يتوقف عند الدرجة األولى 

عدوان: الفريق يستحق التواجد بين الكبار

طباسي: سنتعاقد مع عدد من الالعبين المميزين 



األربعاء 26 ربيع آخر  1435هـ   26  فبراير  2014  1212

كل األلعاب

غزة- الرياضية

أقــام معهد االمل لأليتام دورة الحاج بكــر الخزندار الكروية األولى برعاية 

مجموعة شــركات اليازجي للمشروبات الخفيفة (بيبسي)، ورعاية إعالمية 

من صحيفة الرياضية ومؤسســة أمواج اإلعالمية، وبحضور عدد كبير من 

الشخصيات الوطنية والرياضية.

دعم متواصل

وقال عمر الخزندار نجل الراحل بكر الخزندار أنه سعيد بإقامة هذه 

البطولة التي تحمل اسم والده، مشيرا الى أنه سيحرص على إقامتها 

سنويا حتى تكون مصدر سعادة لألطفال األيتام في المعهد.

مــن جانبه أكد شــادي اليازجي ممثــل مجموعة شــركات اليازجي 

(بيبســي) أن شــركته ســتظل تدعم هذه الــدورات ألن هذا واجب 

عليها من أجل رسم البسمة على شفاه األيتام، داعيا كافة الشركات 

المحليــة إلى دعم البطــوالت الرياضية وخاصة التــي تقام لصالح 
األطفال األيتام.

انطالقة كبيرة

بدوره أشــاد عبد السالم هنية مدير مؤسســة أمواج الرياضية بلمسة الوفاء 

والعطاء واإلخاء في شــخصية الحاج بكر الخزندار الذي كان له البصمة واألثر 

الواضح في معهد األمل، حيث أعطى هذه المؤسسة دفعة وانطالقة كبيرة.

وأضاف هنية أن وقوف المؤسســات االقتصادية واإلعالمية والرياضية الى جانب 

األيتام ودعم مواهبهم الرياضية، يدلل على ما توليه من جهد في هذا المجال.

رعاية مناسبة

من جهته شــكر إيهــاب هللو في كلمة معهــد االمل لأليتام عائلــة الخزندار 

والمؤسسات الداعمة التي تقدم خدمات للمؤسسة، داعيا الى تواصل مثل هذا 

الدعم والمساندة لأليتام، مشيرا إلى أن أبناء المعهد يلقون الرعاية المناسبة 
من القائمين عليه.

هذا ويشارك في البطولة أربعة فرق تضم أبناء المعهد وهي العودة والتسامح 

والمحبة واإلخوة، وافتتحت فعاليات البطولة بترديد شعار “نلعب، نفرح، نسمو 

بأخالقنا”، حيث جمع اللقاء األول فريقي المحبة واإلخوة، وستســتمر فعاليات 

البطولة حتى مساء الخميس على ملعب المعهد الخماسي.

تحت رعاية (بيبسي)تحت رعاية (بيبسي)تحت رعاية (بيبسي)تحت رعاية (بيبسي)
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غزة-الرياضية

شــهدت صالة نادي غزة الرياضي لرفع األثقال اختبارات أولية ألربعة العبين في منافســات الخطف والنتر تحت إشراف 

االتحاد الفلسطيني لرياضة رفع األثقال، وبحضور كل من د. هشام الشنباري نائب رئيس االتحاد رئيس اللجنة الفنية، 

وبهاء العشي أمين سر االتحاد ومحمد ضاهر مدرب المنتخب الفلسطيني.

 وشــارك من الرياضي الالعبان صخر قلجة في فئة 105 كيلو جرام، وزكريا حمادة في فئة 69 كيلو جرام، وشــارك من 

نادي النصر العربي الالعب نور داود في فئة 77 كيلو جرام، والالعب محمد أبو توهة من نادي فلسطين في فئة 94 كيلو 

جرام.  وقال بهاء العشي األمين العام التحاد رفع األثقال إن هذه االختبارات تأتي بعد قرار اللجنة األولمبية الفلسطينية 

الخاص بمشاركة العبين فقط في دورة األلعاب اآلسيوية “األسياد” المزمع إقامتها خالل شهر سبتمبر المقبل في كوريا 

الجنوبية، وعليه فإننا سنختار العبين من الالعبين األربعة الين شاركوا في االختبارات لتمثيل فلسطين في “األسياد”، 

مضيفًا أن النتائج سيعلن عنها في القريب العاجل.
الجنوبية، وعليه فإننا سنختار العبين من الالعبين األربعة الين شاركوا في االختبارات لتمثيل فلسطين في “األسياد”، 

مضيفًا أن النتائج سيعلن عنها في القريب العاجل.
الجنوبية، وعليه فإننا سنختار العبين من الالعبين األربعة الين شاركوا في االختبارات لتمثيل فلسطين في “األسياد”، 
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غزة-الرياضية
اطمأن مسعود عاشور نائب رئيس الفلسطيني للسباحة والرياضات 
المائية على السباحين عبد اهللا وعمر أبو شباب بعد عودتهم  إلى 
أرض الوطن بعد قضاء مدة شهر في العاصمة البحرينية المنامة, 

وانخراطهم في معسكر تدريبي مع سباحي المنتخب البحريني.
وقال عاشور إن زيارته جاءت بهدف االطمئنان على السباحين عبد 
اهللا وعمر أبو شــباب وعلي أحوالهم وهنأهم بسالمة الوصول إلى 
ارض الوطــن والتعرف على مســتواهم الفني، واعــدا إياهم بأنه 
ســيكون لهم نصيب في تمثيل فلسطين بالمشــاركات الخارجية 

المقبلة.
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غزة- الرياضية
حافظ فريق الجمعية االسالمية على صدارة دوري الدرجة الممتازة للعبة كرة الطائرة 

“دوري مرج الزهور”، رغم عدم لعبه هذا األسبوع وظل رصيده 24 نقطة.
وواصل فريق شباب جباليا مالحقة الجمعية بفوزه على االمل بثالثة اشواط نظيفة، 
وبذلك يصل رصيده الى النقطة 24 في المركز الثاني، فيما ظل االمل أخيرا بنقطة 
يتيميــة. وحافظ فرث خدمات جباليا على أمله في المنافســة علــى اللقب بفوزه الى 
األهلي بثالثة أشــواط مقابل شــوط، ليضع ثــالث نقاط جديدة فــي جبعته منفردا 
بالمركــز الثالث برصيد 21 نقطة، بينما بقي االهلــي في المركز الخامس برصيد 7 

دوري كرة الطائرة
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نقاط. وتمســك فريق اتحاد الشــجاعية بوجوده في المربع الذهبــي بعد فوزه على 
بيت حانون الرياضي بثالثة أشواط نظيفة، ليرفع رصيده الى النقطة 18 في المركز 
الرابــع، فيمــا حل بيت حانون في المركز الخامس برصيــد 10 نقاط، وفاز بيت الهيا 

على المجمع االسالمي بثالثة أشواط مقابل شوطين ليرفع رصيده الى النقطة 9 . 
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إعالنات

العنوان  نقطة البيع

محافظة رفح

دوار العودة  مكتبه روحي صبح

 مكتبة المنار دوار العودة بناية نادي الخدمات 

ستوديو بيسان تل السلطان 

محافظة خانيونس

نهاية شارع بنك فلسطين مكتب االيام

خانيونس البلد سوبر ماركت الخزندار

منطقه االوروبي- مستشفي االوروبي سوبر ماركت القدره 1

البلد-مقابل مسجد أهل السنة مكتبة األقصى

بني سهيال - البلد  مكتبه بيسان

المعسكر-شارع البحر محالت الجالوسي

مقابل كلية مجتمع ألقصى منتدى الجامعة

حي األمل محل أبو مطرود

البلد محالت عابد

محافظة الوسطى

دير البلح - الموقف حسين العطار

سوبر ماركت ابودالل النصيرات

 مكتبة ابو الروس النصيرات

مكتبة الزهراء النصيرات

مكتبة المتفوق النصيرات

البريج سوبرماركت البابا

المغازي مكتبة حمد

المغازي مكتبة الوسام

محافظة غزة

سوق فراس محل مشتهي

شارع الوحدة- مفترق فلسطين مكتبة اجيال

الجالء رمزون ضبيط سوبر ماركت حسنية

النصر - مفترق بهلول سوبر ماركت عودة

موقف الزهراء مكتبة الدرج

دوار عسقولة شارع النديم مكتبة القدس

زيتونالزيتونالزيتون شارع صالح الدين -  سوبر ماركت االحالم

دوار الدحدوح - نادي الشمس الرياضي سوبر ماركت البراء

سوبر ماركت وطني منتزه برشلونة - اسعافات الهالل

منتزه برشلونة سوبر ماركت االصدقاء

شمال مفترق بهلول النصر سوبر ماركت بعلوشة

غرب مفترق األمن العام سوبر ماركت الجوهرة

مقابل مخبر اليازجي - الشجاعية  سوبر ماركت مشتهى

مفترق الشجاعية بقالة أبو خميس الكيالني

محافظة الشمال

دوار الحلبي جباليا البلد مكتبة الحلبي

معسكر جباليا مكتبة البيان

معسكر جباليا مكتبة العجرمي

دوار الصفطاوي سوبر ماركت االيام

الفالوجا مكتبة ابوسيف

جباليا البلد مكتبة راما

جباليا البلد مكتبة المستقبل

مشروع بيت الهيا سوبر ماركت الحرمين

شارع السكه بيت حانون فادي الزعنين

تصفح الرياضية عبر.. الموقع االلكتروني

w w w . r i y a d i y a h . p s
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دوليةودوليةودولية ورياضة عربية ورياضة عربية 
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شــهدت الجولة 25 تغييــرات عديدة أهمها 
تصــدر ريال مدريــد لليغا بعد فــوزه على 
فريــق التش بثالثية نظيفــة في حين حل 
برشــلونة ثانيا ب 60 نقطة بعد خســارته برشــلونة ثانيا ب 60 نقطة بعد خســارته 
من فريق سوسيداد الذي تقدم إلي المركز من فريق سوسيداد الذي تقدم إلي المركز 
السادس برصيد 43 نقطة، واتلتيكو مدريد 
ثالثــا ب 60 نقطة بعد خســارته من فريق 

اوساسونا .

يستمر فريق تشلســي في الصدارة بعد 
الجولة ال 26، وذلك بعد فوزه على فريق 
ايفرتون بهــدف وحيد، في حين يســتمر 
فريــق أرســنال ومانسســتر ســيتي في 

مالحقته .

واصــل فريــق يوفنتــوس االيطالــي 
تحليقه في الصــدارة بواقع 66 نقطة 
بعــد أن أنهــى ديربــي تورينــو بفوز 

صعب بهدف وحيد دون رد  .
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بالوتيلي .. عاد إليكم من جديد !!بالوتيلي .. عاد إليكم من جديد !!
عاد المشــاغب من جديد بتعليقاته الساخرة التي تلفت عاد المشــاغب من جديد بتعليقاته الساخرة التي تلفت 
األنظار، فكلما شعر أن نجمه قد غاب عاد بتعليق ساخر األنظار، فكلما شعر أن نجمه قد غاب عاد بتعليق ساخر 
ليصبــح خبر عاجــل على صفحــات الجرائــد والمواقع ليصبــح خبر عاجــل على صفحــات الجرائــد والمواقع 
اإللكترونيــة، فبعــد أن كان قد ســخر فــي تعليقه من اإللكترونيــة، فبعــد أن كان قد ســخر فــي تعليقه من 
فريق برشلونة بعد خســارتهم في نصف نهائي كأس فريق برشلونة بعد خســارتهم في نصف نهائي كأس 
ملك إسبانيا الموســم الماضي من ريال مدريد بثالثة ملك إسبانيا الموســم الماضي من ريال مدريد بثالثة 
أهداف لهدف، قال بالوتيلي “الجميع يقول أن ميســي أهداف لهدف، قال بالوتيلي “الجميع يقول أن ميســي 
ساحر، نعم هذا صحيح، لقد اختفى عن المباراة لمدة ساحر، نعم هذا صحيح، لقد اختفى عن المباراة لمدة 
90 دقيقــة، لقد تم إصدار كتاب جديد لالعب ميســي 90 دقيقــة، لقد تم إصدار كتاب جديد لالعب ميســي 
بعنوان أين ميســي... الالعــب المختفي، لقد اقتنيته بعنوان أين ميســي... الالعــب المختفي، لقد اقتنيته 
للتو”. عاد أيضا من جديد ليسخر من فريق برشلونة للتو”. عاد أيضا من جديد ليسخر من فريق برشلونة 
بعد هزيمته من سوسيداد بقوله “برشلونة خسر ألنه بعد هزيمته من سوسيداد بقوله “برشلونة خسر ألنه 

لم يســدد باقي مســتحقات الحكم”، لم يســدد باقي مســتحقات الحكم”، 
لماذا أشــعر دائما أن هذا الرجل بينه لماذا أشــعر دائما أن هذا الرجل بينه 

وبين برشلونة “تار بايت”.وبين برشلونة “تار بايت”.

طالق بالثالثةطالق بالثالثة
شهد األسبوع الخامس والعشرون من شهد األسبوع الخامس والعشرون من 
الليغا اإلســبانية مفاجــآت عديدة كان الليغا اإلســبانية مفاجــآت عديدة كان 
بطلها الرقم 3، فريال مدريد فاز على بطلها الرقم 3، فريال مدريد فاز على 
إلتش بثالثية نظيفة، واعتلى الصدارة إلتش بثالثية نظيفة، واعتلى الصدارة 
بفــارق ثــالث نقــاط عــن برشــلونة بفــارق ثــالث نقــاط عــن برشــلونة 
واتلتيكو، برشلونة خســر بالثالثة من واتلتيكو، برشلونة خســر بالثالثة من 
ريال سوسيداد، واتلتيكو خسر بالثالثة ريال سوسيداد، واتلتيكو خسر بالثالثة 
من أوساســونا، وعلى الوضــع المحلي من أوساســونا، وعلى الوضــع المحلي 

شــهد النادي األهلي الغزي الموسم الحالي شــهد النادي األهلي الغزي الموسم الحالي 
أول فوز له في الدوري وكانت بثالثة أهداف أول فوز له في الدوري وكانت بثالثة أهداف 
فــي المباراة التــي جمعته مع فريق شــباب فــي المباراة التــي جمعته مع فريق شــباب 
جباليا، الواضح أنه رقم 3 حل أزمات ما كانت جباليا، الواضح أنه رقم 3 حل أزمات ما كانت 

حتنحل أبدا !! .

أوزيل نعسان أوزيل نعسان 
أظهر كاريكاتير نشر هذه األيام على المواقع أظهر كاريكاتير نشر هذه األيام على المواقع 
الرياضيــة مقارنة بيــن حال أوزيــل في ريال الرياضيــة مقارنة بيــن حال أوزيــل في ريال 
مدريــد وحالــه اآلن في االرســنال وهــو الذي مدريــد وحالــه اآلن في االرســنال وهــو الذي 
يعتبر أغلى صفقــة في تاريخ الجانرز، ويظهر يعتبر أغلى صفقــة في تاريخ الجانرز، ويظهر 
الكاريكاتيــر حالة أوزيل عندمــا كان العباالكاريكاتيــر حالة أوزيل عندمــا كان العبًا في 
يعتبر أغلى صفقــة في تاريخ الجانرز، ويظهر 
الكاريكاتيــر حالة أوزيل عندمــا كان العبًا في 
يعتبر أغلى صفقــة في تاريخ الجانرز، ويظهر يعتبر أغلى صفقــة في تاريخ الجانرز، ويظهر 
الكاريكاتيــر حالة أوزيل عندمــا كان العبًا في 
يعتبر أغلى صفقــة في تاريخ الجانرز، ويظهر 

صفــوف ريــال مدريد، حيــث ظهر وهو صفــوف ريــال مدريد، حيــث ظهر وهو 
مفتوح العينين في إشــارة إلى تركيزه مفتوح العينين في إشــارة إلى تركيزه 
الكبيــر، على عكس الصــورة المقابلة الكبيــر، على عكس الصــورة المقابلة 
التي ظهر بها متعبــًا للغاية، ولكن لم التي ظهر بها متعبــًا للغاية، ولكن لم 
يتســاءل أحــد عن اإلعــالم الكوكتيل يتســاءل أحــد عن اإلعــالم الكوكتيل 
الذي أتعب نفســية هــذا الالعب منذ الذي أتعب نفســية هــذا الالعب منذ 
قدومــه إلــى األرســنال، خاصــة في قدومــه إلــى األرســنال، خاصــة في 
األيــام الماضية بعــد إضاعته لركلة األيــام الماضية بعــد إضاعته لركلة 
جزاء أمــام بايرن ميونخ وكأن العالم جزاء أمــام بايرن ميونخ وكأن العالم 
نســي أن ميســي من قبله قد أضاع نســي أن ميســي من قبله قد أضاع 
ورونالدو وكاكا وروبن وال ننسى كرة ورونالدو وكاكا وروبن وال ننسى كرة 
راموس التي التقطها فيليكس، وكرة راموس التي التقطها فيليكس، وكرة 
نيمار في البرازيل عندما دارت حول نيمار في البرازيل عندما دارت حول 

القمر.
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لــم يكتف األهلــي المصــري، بإضافــة اللقب 
الســادس، فــي كأس الســوبر اإلفريقيــة الى 
خزائنــه، بعد فوزه العســير على الصفاقســي 
التونســي 2/3، وإنما تفاجأ العمــالق القاهري 
بوكاالت األنبــاء العالمية وهي تؤكد أنه أصبح 
سيد الكرة العالمية، بعد أن أصبح النادي األكثر 

إحرازًا لأللقاب القارية في العالم. ورفع األهلي 
رصيــده إلى 19 لقبًا قاريًا موزعــة كالتالي: (8 
إحرازًا لأللقاب القارية في العالم. ورفع األهلي 
رصيــده إلى 19 لقبًا قاريًا موزعــة كالتالي: (8 
إحرازًا لأللقاب القارية في العالم. ورفع األهلي 

دوري أبطال إفريقيا، 4 كؤوس إفريقيا، 6 سوبر 
إفريقــي، ولقب أفروآســيوي)، فتجــاوز ناديي 
ميــالن اإليطالي وبــوكا جونيــورز األرجنتيني 
اللذيــن كانا يتربعــان على القمــة برصيد 18 

لقبــًا قاريًا لكل منهمــا، وليصبح بطل إيطاليا، 
مضطرًا إلزالة شــعار “أكثر أندية العالم نجاحًا” 
لقبــًا قاريًا لكل منهمــا، وليصبح بطل إيطاليا، 
مضطرًا إلزالة شــعار “أكثر أندية العالم نجاحًا” 
لقبــًا قاريًا لكل منهمــا، وليصبح بطل إيطاليا، 

الموجود على قمصان العبيه.. علمًا أن فريقي 
مضطرًا إلزالة شــعار “أكثر أندية العالم نجاحًا” 
الموجود على قمصان العبيه.. علمًا أن فريقي 
مضطرًا إلزالة شــعار “أكثر أندية العالم نجاحًا” 

ريال مدريد اإلسباني وإنديبيندتني األرجنتيني 
أحــرز كٌل منهما 16 لقبًا قاريــًا، مقابل 14 لقبًا 
ريال مدريد اإلسباني وإنديبيندتني األرجنتيني 
أحــرز كٌل منهما 16 لقبًا قاريــًا، مقابل 14 لقبًا 
ريال مدريد اإلسباني وإنديبيندتني األرجنتيني 

لفريق برشلونة اإلسباني.
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شــهدت الجولة 25 تغييــرات عديدة أهمها 
تصــدر ريال مدريــد لليغا بعد فــوزه على 
فريــق التش بثالثية نظيفــة في حين حل 
برشــلونة ثانيا ب 60 نقطة بعد خســارته برشــلونة ثانيا ب 60 نقطة بعد خســارته 
من فريق سوسيداد الذي تقدم إلي المركز من فريق سوسيداد الذي تقدم إلي المركز 
السادس برصيد 43 نقطة، واتلتيكو مدريد 
ثالثــا ب 60 نقطة بعد خســارته من فريق 

اوساسونا .

يستمر فريق تشلســي في الصدارة بعد 
الجولة ال 26، وذلك بعد فوزه على فريق 
ايفرتون بهــدف وحيد، في حين يســتمر 
فريــق أرســنال ومانسســتر ســيتي في 

مالحقته .

واصــل فريــق يوفنتــوس االيطالــي 
تحليقه في الصــدارة بواقع 66 نقطة 
بعــد أن أنهــى ديربــي تورينــو بفوز 

صعب بهدف وحيد دون رد  .
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بالوتيلي .. عاد إليكم من جديد !!بالوتيلي .. عاد إليكم من جديد !!
عاد المشــاغب من جديد بتعليقاته الساخرة التي تلفت عاد المشــاغب من جديد بتعليقاته الساخرة التي تلفت 
األنظار، فكلما شعر أن نجمه قد غاب عاد بتعليق ساخر األنظار، فكلما شعر أن نجمه قد غاب عاد بتعليق ساخر 
ليصبــح خبر عاجــل على صفحــات الجرائــد والمواقع ليصبــح خبر عاجــل على صفحــات الجرائــد والمواقع 
اإللكترونيــة، فبعــد أن كان قد ســخر فــي تعليقه من اإللكترونيــة، فبعــد أن كان قد ســخر فــي تعليقه من 
فريق برشلونة بعد خســارتهم في نصف نهائي كأس فريق برشلونة بعد خســارتهم في نصف نهائي كأس 
ملك إسبانيا الموســم الماضي من ريال مدريد بثالثة ملك إسبانيا الموســم الماضي من ريال مدريد بثالثة 
أهداف لهدف، قال بالوتيلي “الجميع يقول أن ميســي أهداف لهدف، قال بالوتيلي “الجميع يقول أن ميســي 
ساحر، نعم هذا صحيح، لقد اختفى عن المباراة لمدة ساحر، نعم هذا صحيح، لقد اختفى عن المباراة لمدة 
90 دقيقــة، لقد تم إصدار كتاب جديد لالعب ميســي 90 دقيقــة، لقد تم إصدار كتاب جديد لالعب ميســي 
بعنوان أين ميســي... الالعــب المختفي، لقد اقتنيته بعنوان أين ميســي... الالعــب المختفي، لقد اقتنيته 
للتو”. عاد أيضا من جديد ليسخر من فريق برشلونة للتو”. عاد أيضا من جديد ليسخر من فريق برشلونة 
بعد هزيمته من سوسيداد بقوله “برشلونة خسر ألنه بعد هزيمته من سوسيداد بقوله “برشلونة خسر ألنه 

لم يســدد باقي مســتحقات الحكم”، لم يســدد باقي مســتحقات الحكم”، 
لماذا أشــعر دائما أن هذا الرجل بينه لماذا أشــعر دائما أن هذا الرجل بينه 

وبين برشلونة “تار بايت”.وبين برشلونة “تار بايت”.

طالق بالثالثةطالق بالثالثة
شهد األسبوع الخامس والعشرون من شهد األسبوع الخامس والعشرون من 
الليغا اإلســبانية مفاجــآت عديدة كان الليغا اإلســبانية مفاجــآت عديدة كان 
بطلها الرقم 3، فريال مدريد فاز على بطلها الرقم 3، فريال مدريد فاز على 
إلتش بثالثية نظيفة، واعتلى الصدارة إلتش بثالثية نظيفة، واعتلى الصدارة 
بفــارق ثــالث نقــاط عــن برشــلونة بفــارق ثــالث نقــاط عــن برشــلونة 
واتلتيكو، برشلونة خســر بالثالثة من واتلتيكو، برشلونة خســر بالثالثة من 
ريال سوسيداد، واتلتيكو خسر بالثالثة ريال سوسيداد، واتلتيكو خسر بالثالثة 
من أوساســونا، وعلى الوضــع المحلي من أوساســونا، وعلى الوضــع المحلي 

شــهد النادي األهلي الغزي الموسم الحالي شــهد النادي األهلي الغزي الموسم الحالي 
أول فوز له في الدوري وكانت بثالثة أهداف أول فوز له في الدوري وكانت بثالثة أهداف 
فــي المباراة التــي جمعته مع فريق شــباب فــي المباراة التــي جمعته مع فريق شــباب 
جباليا، الواضح أنه رقم 3 حل أزمات ما كانت جباليا، الواضح أنه رقم 3 حل أزمات ما كانت 

حتنحل أبدا !! .

أوزيل نعسان أوزيل نعسان 
أظهر كاريكاتير نشر هذه األيام على المواقع أظهر كاريكاتير نشر هذه األيام على المواقع 
الرياضيــة مقارنة بيــن حال أوزيــل في ريال الرياضيــة مقارنة بيــن حال أوزيــل في ريال 
مدريــد وحالــه اآلن في االرســنال وهــو الذي مدريــد وحالــه اآلن في االرســنال وهــو الذي 
يعتبر أغلى صفقــة في تاريخ الجانرز، ويظهر يعتبر أغلى صفقــة في تاريخ الجانرز، ويظهر 
الكاريكاتيــر حالة أوزيل عندمــا كان العباالكاريكاتيــر حالة أوزيل عندمــا كان العبًا في 
يعتبر أغلى صفقــة في تاريخ الجانرز، ويظهر 
الكاريكاتيــر حالة أوزيل عندمــا كان العبًا في 
يعتبر أغلى صفقــة في تاريخ الجانرز، ويظهر يعتبر أغلى صفقــة في تاريخ الجانرز، ويظهر 
الكاريكاتيــر حالة أوزيل عندمــا كان العبًا في 
يعتبر أغلى صفقــة في تاريخ الجانرز، ويظهر 

صفــوف ريــال مدريد، حيــث ظهر وهو صفــوف ريــال مدريد، حيــث ظهر وهو 
مفتوح العينين في إشــارة إلى تركيزه مفتوح العينين في إشــارة إلى تركيزه 
الكبيــر، على عكس الصــورة المقابلة الكبيــر، على عكس الصــورة المقابلة 
التي ظهر بها متعبــًا للغاية، ولكن لم التي ظهر بها متعبــًا للغاية، ولكن لم 
يتســاءل أحــد عن اإلعــالم الكوكتيل يتســاءل أحــد عن اإلعــالم الكوكتيل 
الذي أتعب نفســية هــذا الالعب منذ الذي أتعب نفســية هــذا الالعب منذ 
قدومــه إلــى األرســنال، خاصــة في قدومــه إلــى األرســنال، خاصــة في 
األيــام الماضية بعــد إضاعته لركلة األيــام الماضية بعــد إضاعته لركلة 
جزاء أمــام بايرن ميونخ وكأن العالم جزاء أمــام بايرن ميونخ وكأن العالم 
نســي أن ميســي من قبله قد أضاع نســي أن ميســي من قبله قد أضاع 
ورونالدو وكاكا وروبن وال ننسى كرة ورونالدو وكاكا وروبن وال ننسى كرة 
راموس التي التقطها فيليكس، وكرة راموس التي التقطها فيليكس، وكرة 
نيمار في البرازيل عندما دارت حول نيمار في البرازيل عندما دارت حول 

القمر.
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لــم يكتف األهلــي المصــري، بإضافــة اللقب 
الســادس، فــي كأس الســوبر اإلفريقيــة الى 
خزائنــه، بعد فوزه العســير على الصفاقســي 
التونســي 2/3، وإنما تفاجأ العمــالق القاهري 
بوكاالت األنبــاء العالمية وهي تؤكد أنه أصبح 
سيد الكرة العالمية، بعد أن أصبح النادي األكثر 

إحرازًا لأللقاب القارية في العالم. ورفع األهلي 
رصيــده إلى 19 لقبًا قاريًا موزعــة كالتالي: (8 
إحرازًا لأللقاب القارية في العالم. ورفع األهلي 
رصيــده إلى 19 لقبًا قاريًا موزعــة كالتالي: (8 
إحرازًا لأللقاب القارية في العالم. ورفع األهلي 

دوري أبطال إفريقيا، 4 كؤوس إفريقيا، 6 سوبر 
إفريقــي، ولقب أفروآســيوي)، فتجــاوز ناديي 
ميــالن اإليطالي وبــوكا جونيــورز األرجنتيني 
اللذيــن كانا يتربعــان على القمــة برصيد 18 

لقبــًا قاريًا لكل منهمــا، وليصبح بطل إيطاليا، 
مضطرًا إلزالة شــعار “أكثر أندية العالم نجاحًا” 
لقبــًا قاريًا لكل منهمــا، وليصبح بطل إيطاليا، 
مضطرًا إلزالة شــعار “أكثر أندية العالم نجاحًا” 
لقبــًا قاريًا لكل منهمــا، وليصبح بطل إيطاليا، 

الموجود على قمصان العبيه.. علمًا أن فريقي 
مضطرًا إلزالة شــعار “أكثر أندية العالم نجاحًا” 
الموجود على قمصان العبيه.. علمًا أن فريقي 
مضطرًا إلزالة شــعار “أكثر أندية العالم نجاحًا” 

ريال مدريد اإلسباني وإنديبيندتني األرجنتيني 
أحــرز كٌل منهما 16 لقبًا قاريــًا، مقابل 14 لقبًا 
ريال مدريد اإلسباني وإنديبيندتني األرجنتيني 
أحــرز كٌل منهما 16 لقبًا قاريــًا، مقابل 14 لقبًا 
ريال مدريد اإلسباني وإنديبيندتني األرجنتيني 

لفريق برشلونة اإلسباني.
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محمد عدوانمحمد عدوان

خــرج قبــل أيــام جوزيــه مورينيــو مــدرب نادي خــرج قبــل أيــام جوزيــه مورينيــو مــدرب نادي 
تشلســي اإلنجليزي بتصريح غريب آخر كعادته، 
حيث قال قبيل مباراته مع غلطة سراي في دوري حيث قال قبيل مباراته مع غلطة سراي في دوري 
أبطال أوروبا أن تشلسي ال يملك مهاجمين، وليس أبطال أوروبا أن تشلسي ال يملك مهاجمين، وليس 
لدي سوى إيتو وعمره 32 وال أعلم لربما يكون 35 
فمن يعرف؟، وتابع يقول أن فريقه بال مهاجمين، 

وفالكاو مهاجم بال فريق.
يحدث هنا هذا السيناريو بين مهاجمي تشلسي.

فــي إحدى جنبــات ملعب ســتامفورد بريدج، كان فــي إحدى جنبــات ملعب ســتامفورد بريدج، كان 
يــدور الحوار بيــن توريس وإيتو عــن ما صرح به 

مدرب فريقهم مورينيو.مدرب فريقهم مورينيو.
إيتــو: هل رأيت يا صديقي ماذا يقول الزعيم عنا، إيتــو: هل رأيت يا صديقي ماذا يقول الزعيم عنا، 

أنه ال يعتبرنا مهاجمين؟أنه ال يعتبرنا مهاجمين؟
توريس: تكلم عن نفســك، هو لم يذكرني، لهذا توريس: تكلم عن نفســك، هو لم يذكرني، لهذا 

أنا مطمئن.
إيتو: عليك أن تقلق ألنه لم يذكرك، فأعتقد أنه ال إيتو: عليك أن تقلق ألنه لم يذكرك، فأعتقد أنه ال 

يعتبرك مهاجم أصال.يعتبرك مهاجم أصال.
توريــس: ماذا تقصد أيها الغبي، هل نســيت من 
يكون توريس، عليك أن تســأل مــاذا كنت أفعل يكون توريس، عليك أن تســأل مــاذا كنت أفعل 

عندما كنت في اتلتيكو مدريد وليفربول.عندما كنت في اتلتيكو مدريد وليفربول.
إيتــو: ال تغضــب يا عزيــزي، أنا أعلم مــن تكون، إيتــو: ال تغضــب يا عزيــزي، أنا أعلم مــن تكون، 

ولكن يبدو أن الزعيم ال يعلم من تكون.ولكن يبدو أن الزعيم ال يعلم من تكون.
توريــس: وأنت أيضا يا صديقي القديم، لقد كنت توريــس: وأنت أيضا يا صديقي القديم، لقد كنت 
تفعل كل شي في برشلونة وانتر ميالن، ولكن ال تفعل كل شي في برشلونة وانتر ميالن، ولكن ال 

أعلم لماذا يقول هذا الكالم عنك؟
إيتو: ومن هذا فالــكاو الذي يتغزل به، ماذا يكون إيتو: ومن هذا فالــكاو الذي يتغزل به، ماذا يكون 

مقارنة بنا نحن اإلثنين؟
توريــس: ال أعلــم، إنه لــم يقدم شــيئا حتى مع 
اتلتيكو مقارنة بما كنت أفعله هناك، لقد كان كل اتلتيكو مقارنة بما كنت أفعله هناك، لقد كان كل 

الجماهير ينطق باسمي وتهتف “نينو”.الجماهير ينطق باسمي وتهتف “نينو”.
إيتو: ولكن ال أعلم لم ال نعجبه، فنحن متصدرون إيتو: ولكن ال أعلم لم ال نعجبه، فنحن متصدرون 
الدوري، وأيضا ساهمنا في الصعود إلى دور الـ 16 

من دوري األبطال، ما الذي يريده أكثر من ذلك؟من دوري األبطال، ما الذي يريده أكثر من ذلك؟
توريــس: أعتقد أننــا يجب معاقبتــه على تعديه توريــس: أعتقد أننــا يجب معاقبتــه على تعديه 

علينا!علينا!
إيتو باستغراب: نعاقب السبشل وان، ولكن كيف؟؟إيتو باستغراب: نعاقب السبشل وان، ولكن كيف؟؟

توريس: علينا أن ال نشارك في أي مباراة بعد اليوم توريس: علينا أن ال نشارك في أي مباراة بعد اليوم 
إلىأن يعتذر، إن لم نكن نحن مهاجمين، فليذهب 

وليجلب مهاجمين، ويأتي بفالكاو المغرور مثله.وليجلب مهاجمين، ويأتي بفالكاو المغرور مثله.
إيتــو: أنها فكــرة رائعة، ولكن هــل نمتلك الجرأة 

للقيام بذلك؟للقيام بذلك؟
توريس: إنه شيء سهل، ليس علينا أن نعلن ذلك توريس: إنه شيء سهل، ليس علينا أن نعلن ذلك 
ولكــن بإمكاننــا أن ندعي أننا مصابــان بأعراض ولكــن بإمكاننــا أن ندعي أننا مصابــان بأعراض 

الزكام أو شيء من هذا القبيل.الزكام أو شيء من هذا القبيل.
إيتو: ولكن هل ســتمر هذه الخدعــة عن الطاقم 

الطبي؟الطبي؟
توريــس: ال تقلــق، عندما نخبرهم بمــا نقوم به توريــس: ال تقلــق، عندما نخبرهم بمــا نقوم به 
ســيتعاطفون معنا، أنهم يحبوننــا كثيرا هنا في ســيتعاطفون معنا، أنهم يحبوننــا كثيرا هنا في 

لندن .
دقائق تمر بعد هذه المؤامرة التي يحكيها توريس 

وإيتو، ويرن هاتف توريس.وإيتو، ويرن هاتف توريس.
فالكاو: مرحبا يا صديقي العزيز، لقد اشتقت إليك 

كثيرا.
توريــس بال مباالة: أهال فالــكاو، ما األمر ما الذي 

تريده؟
فالكاو: لقد خلفتك في اتلتيكو مدريد واآلن سوف 
نلعب سويا في تشلسي، أنا سعيد جدا بهذا الخبر، نلعب سويا في تشلسي، أنا سعيد جدا بهذا الخبر، 
لقد هاتفني مورينيو وأنا في طريقي إلى تشلسي لقد هاتفني مورينيو وأنا في طريقي إلى تشلسي 

في الصيف القادم؟في الصيف القادم؟
توريس: ولكن ماذا عنا أنا وإيتو؟

فالكاو: ما علمته من مورينيو أنه ســيضحي بإيتو فالكاو: ما علمته من مورينيو أنه ســيضحي بإيتو 
ويبقــي عليــك وأنا ســأكون المهاجــم الثاني إلى ويبقــي عليــك وأنا ســأكون المهاجــم الثاني إلى 

جانبك.
توريــس بضحكة صفراء: أهال يا صديقي ســوف 
نشــكل معــا ثنائيــا مرعبــا، ال أعلم لمــاذا صبر 
المدرب حتــى اآلن على إيتو إنه العب ال يملك أي المدرب حتــى اآلن على إيتو إنه العب ال يملك أي 

شيء ليعطيه للنادي.شيء ليعطيه للنادي.
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أصبح ريال مدريد، الفريق الوحيد من ثالثي القمة في 

الدوري اإلسباني لكرة القدم، الذي بإمكانه إحراز 100 

نقطة هذا الموسم، حيث يحتاج الملكي الذي يملك 63 

نقطة حتى اآلن، إلى تحقيق الفوز في 12 مباراة والتعادل 

مرة واحدة في المباريات ال13 المتبقية من عمر الليجا، 

بعد أن ُأجبر برشلونة إثر الخسارة المريرة التي تلقاها 

أمام ريال سوسييداد 3/1، على التخلي عن حلم المئوية، 
ألن رصيده تجّمد عند 60 نقطة.

وكان ريال مدريد أول فريق في تاريخ إسبانيا يتوج 

بالدوري بعد تجميع 100 نقطة في موسم 2012-2011 

مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن برشلونة 

تحت قيادة المدرب تيتو فيالنوفا تمكن من معادلة نفس 
االنجاز في الموسم التالي.
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أعرب مدرب تشلســي اإلنجليــزي البرتغالي جوزيه 

مورينيــو رغبتــه فــي ضــم المهاجــم الكولومبي 

راداميــل فالــكاو فــي فتــرة االنتقــاالت الصيفيــة 

المقبلة. وبحســب تصريحات ذكرتها صحيفة ديلي 

ميــل اإلنجليزية فإن مورينيو قــال: “أنا أدرب فريق 

دون مهاجمين وفالكاو ال يملك فريقًا.. موناكو فريق 

ُتنهي مســيرتك الكروية معــه وليس أن تلعب معه 

وأنت في أوج عطائك.. وفالكاو ال يمكنه اللعب أمام 

ثالثــة أالف متفرج فقط”. ونفى مورينيو رغبته في 
ضم زالتان ابراهيموفيتش أو ادينسون كافاني.

يبدو أن برشلونة اإلسباني أصبح قريبًا جدًا 
من الحصول على توقيع النجم الكرواتي 

الصاعد، آلن هاليلوفيتش، من فريق 
دينامو زغرب. ونقلت صحيفة “سبورت” 

الكاتالونية عن صحف كرواتية تأكيد رئيس 
دينامو، ميركو براسيتش، أن المفاوضات 

مع برشلونة وصلت إلى مرحلة متقدمة 
بخصوص صفقة انتقال هاليلوفيتش 

إلى الـ “بالوغرانا” الصيف المقبل. ويلقَّب 
هاليلوفيتش في بالده بـ “ميسي كرواتيا” 

و”مودريتش الجديد” حيث ُيتوقع له مستقبل 
باهر نظرًا للمهارات التي يتمتع بها.

و”مودريتش الجديد” حيث ُيتوقع له مستقبل 
باهر نظرًا للمهارات التي يتمتع بها.

و”مودريتش الجديد” حيث ُيتوقع له مستقبل 

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

يمر نجم كرة القدم األلماني مسعود أوزيل بفترة 
حرجة بعد تراجع مستواه مع فريقه آرسنال 

اإلنجليزي الذي انتقل إليه في فترة االنتقاالت 
الصيفية الموسم الماضي مقابل صفقة قياسية 

قدرت بـ42،5 مليون جنيه إسترليني وهي األغلى 
في تاريخ النادي اللندني. وكان مسعود معشوق 

جماهير المدفعجية إذ قاد الفريق لتحقيق 
انتصارات متتالية مكنته من صدارة البريمييرليغ، 
لكن كان ذلك قبل تاريخ 10/ديسمبر، ففي تلك 

الفترة خاض أوزيل 17 مباراة سجل خاللها 5 
اهداف وصنع 8، ونال تقييمًا عامًا 7،53 .. وبعد 

هذا التاريخ، تراجعت معدالت الالعب، حيث خاض 
10 مباريات لم يسجل خاللها أي هدف، مكتفيًا 
بصناعة هدفين فقط، لينال تقييمًا عامًا 6،65 

.. وما زاد من متاعب أوزيل أنه أضاع ضربة جزاء 

خالل مباراة بايرن ميونيخ بدوري األبطال، كانت 
كفيلة بقلب موازين المباراة.
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طالب الدولي االنجليزي المخضرم ريو فرديناند 
قائد مانشستر يونايتد الســابق، األمم المتحدة 
بالتدخــل فــورا لمســاعدة الشــعبين الســوري 
والفلسطيني. وقال فرديناند عبر حسابه الرسمي 
بموقع التواصل االجتماعي ‘تويتر’ ان من المؤكد 
ان لألمم المتحدة القوة التي يمكنها بها مساعدة 

ســوريا. وأضاف “رؤيــة الناس في ســوريا وهم 
يعيشــون هذه المعاناة هو أمــر مثير للصدمة”. 
وردا على أحد متابعيه عــن رأيه فيما يحدث في 
فلسطين، قال فيرديناند ‘فلسطين أيضا، صحيح 

جدا، والقائمة طويلة لألسف”.
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إعالنات


