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أخبار×أخبار

راية وصّفارة

محمد الشيخ خليل
حكم دولي ركالت الترجيح
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تعتبر ركالت الترجيح من عالمة الجزاء لتحديد الفائز وليست جزءا 
مــن المبــاراة، والفريق الذي يحرز أهدافا أكثــر في الخمس ركالت 
األولى يكون فائزا، وفي حالة التعادل فيها يســتمر تنفيذ الركالت 
بالتنــاوب العب مقابل العب حتى  يتمكن أي من الفريقين بالفوز، 
وقد تحدث بعض الحاالت القانونية التي تثير الجدل بين الالعبين أو 
المدربين أو الجماهير الرياضية وينتابهم االستغراب، فكان القانون 
واضحا فــي منح  التعليمات للحكام وكيفيــة إجراءاتها،  فأكد على 
أنه إذا أصيب حارس المرمى أثناء تنفيذ الركالت الترجيحية وأصبح 
غير قادر على االستمرار يمكن استبداله بأحد البدالء المسميين وأال 
يكون فريقه قد اســتنفذ العدد األقصى للتبديل (3 بدالء)، وإن تم 
طــرد الحارس أثناء تنفيذ الركالت ال يمكن اســتبداله، ويحق فقط 
لالعبين الموجودين في الملعب عندما انتهت المباراة بما في ذلك 

الوقت اإلضافي المشاركة في تنفيذ ضربات الترجيح.
ووضح القانون بأن أي العب له الحق في تنفيذ الركالت يمكنه تغيير 
مركزه مع حارس المرمى في أي وقت أثناء تنفيذها وبنفس قميصه 
ورقمه، على عكس إذا تم هذا الحدث  في ركلة الجزاء العادية التي 
تحتسب أثناء اللعب فيقوم الالعب بطلب اإلذن من الحكم مع تغيير 
قميصه ليختلــف عن الالعبين جميعا والحــكام ويكون عليه نفس 
رقمه الذي بدأ المباراة به، وأكد القانون على أن أحد الفريقين الذي 
أنهى المباراة بعدد أكبر من الالعبين عن منافســه نتيجة الطرد أو 
اإلصابة أن يستأذن الحكم في  تقليص عدد العبيه ليكون متساويا 
مع الفريــق اآلخر، ويقوم قائد الفريق بتقديم اســم ورقم الالعب 
المســتبعد وعلى الحكم التأكد من تســاوي عــدد العبي الفريقين 

عندما يتجمعون في دائرة منتصف الملعب.
وكثيرا ما يحدث خالل التنفيذ لهذه الركالت أن العب من الفريق (أ) 
تم طرده بالبطاقة الحمراء هنا يختلف األمر وال يجوز إنقاص العدد 
مــن الفريق (ب)، وفــي حادثة أخرى ال يحق للحكــم إيقاف المباراة 
إذا نقص عدد العبــي الفريق عن (7) العبين خالل تنفيذ الركالت  
نتيجة الطرد أو اإلصابة ويستمر الحكم باللعب حتى أن بقى عدد أي 
فريق  العبين اثنين، كما منح القانون الحكم الصالحية الكاملة إذا 
رأى أن أرضيــة الملعب عند عالمــة نقطة الجزاء أو منطقة المرمى 

غير صالحة فيمكنه تغيير منطقة الجزاء وينتقل للمرمى اآلخر.
ووضــح القانون بأنه ال يحق ألي العب تنفيــذ ركلتين ترجيحيتين 
متتاليتيــن على أن ذلــك بالتناوب وتنفــذ كل ركلة بالعب مختلف 
وعنــد انتهــاء جميــع الالعبين من تســديد كل منهــم ركلة وكان 
التعادل مســتمرا يعاد من جديد تنفيذ الركالت وليس بالشــرط أن 

يكون نفس الترتيب لالعبين.
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الرياضية- عدي جعار/ ورد رداد
هداف بزغت نجوميته منذ أول موسم 
له فــي دوري جــوال للمحترفين مع 
فريق عانى وواجه مصاعب جّمة في 
مشــواره هذا الموسم، وتوج بلدوزر 
الخط األمامي- كمــا يحلو لجماهير 
بلقــب  مناداته-بتتويجــه  العنابــي 
هــداف الدوري، إنــه المهاجم محمد 
نديم هداف فريــق ثقافي طولكرم 

ودوري المحترفين.
قصة تحٍد 

ما حدث مــع مهاجم العنابي أشــبه 
قصة تحٍد 

ما حدث مــع مهاجم العنابي أشــبه 
قصة تحٍد 

بروايــة تراجيديــة، ولكنــه امتلــك 
عزيمــة وإرادة قويتيــن مكنتاه من 
حياكة خيوط قصته وتوجيه غيومه 
الماطــرة إلى البقعة التي أراد، يقول 
نديــم: هنــاك بعــض الشــخصيات 
التي راهنت على فشلي ولكنهم لم 
يدركــوا حجم اإلرادة التــي أمتلكها، 
وبااللتزام بالتدريبات وسماع نصائح 
المدرب وصلت إلى حيث أردت، لذلك 
أتقدم بجزيل الشكر إلى األخ محمد 
العراقــي الذي اســتدعاني للعب مع  
الثقافي وشكر خاص لألخ والصديق 
األســتاذ محمود الحافــظ الذي كان 
معي وساندني بكل مراحل تطوري. 

باق مع العنابي 
محمــد نديــم الــذي كان العبــا في 

بالدرجــة  طوبــاس  نــادي  صفــوف 
الثانيــة تحــدث عــن فريقــه الحالي 
ثقافــي طولكــرم والــذي عاني في 
دوري المحترفيــن موضحا “الثقافي 
ال يســتحق هذا الترتيــب وذلك ألنه 
في كثير من المباريات حالفنا ســوء 
الحــظ، وال شــك بأني أشــعر براحة 
تامة مع الثقافــي وال أفكر باالنتقال 
وخاصــة أني الأســتطيع االســتغناء 
عن هذا الجمهور الرائع، فهذا النادي 
كتلة واحدة كل منا يكمل اآلخر لذلك 
لم اشعر بعبء كبير وأعتقد أن إدارة 
النادي لن تتواني في بذل أي مجهود 
لرفد صفــوف الفريق وإبرام صفقات 
جيده للدخــول إلى الموســم القادم 

بقوة”.
المنتخب

ورغم تفوق محمــد نديم على كثير 
من مهاجمي المنتخب وتحقيقه لقب 
هــداف المحترفيــن، إال أن اختيارات 
الكابتن جمال محمود مدرب المنتخب 
لم تشــمله، وتحدث عــن ذلك قائال: 
“اســتحق أم ال، هذه أمور فنيه وبكل 
تأكيــد الكابتــن جمــال محمــود هو 
صاحب القرار وأنا أحترم قراره، ولكن 
بكل تأكيد أتمنى أن يتم استدعائي 
للمنتخب ولن أبخل في تقديم كل ما 

لدي للفدائي”.

غزة- الرياضية
حافظ فريقا جمعية الصالح وخدمات النصيرات على صدارة مجموعتيهما 
في الدوري التصنيفي لكرة اليد، حيث حقق الصالح فوزا كبيرا على حساب 
خدمات جباليا بنتيجة 46-23، وهو نفس األمر الذي فعله النصيرات بفوزه 
على خدمــات دير البلح بنتيجــة 41-21، وذلك ضمــن مباريات المرحلة 

الخامسة من الدوري.
بذلك تصــدر الصــالح المجموعة االولــى برصيد 15 نقطة من خمســة 

انتصارات، فيما ظل خدمات جباليا بدون رصيد.
وعلى نفس المنوال تصدر خدمات النصيرات مجموعته الثانية برصيد 15 

نقطة من خمس مباريات، فيما اكتفى خدمات الدير بثالث نقاط.
وكان خدمات رفح قد حقق الفوز الثاني له في البطولة بعد أن تغلب على 
األقصــى الرياضي بنتيجة 23/26، ليرفع رصيده للنقطة السادســة فيما 

بقي األقصى بدون رصيد.
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غزة- الرياضية
حقق فريق الجمعية اإلســالمية لكرة الطائرة 
لقــب دوري الدرجــة الممتازة لكــرة الطائرة، 
عقب فــوزه علــى المجمع اإلســالمي (0-3)، 
ضمن منافسات األســبوع السادس عشر من 
المسابقة. وجاءت نتائج األشواط على الشكل 

التالي: (25-9), و(25-11), و(15-25).
وبهــذا الفــوز رفع الجمعيــة رصيــده إلى 42 
نقطــة فــي الصــدارة، بفــارق 6 نقــاط عن 
مالحقه المباشر شــباب جباليا، ليضمن الفوز 
باللقب رســميا للمرة التاســعة علــى التوالي 
نظرا للفارق الكبير في األشواط بين الطرفين 

(+10) لمصلحــة البطل، بينمــا تجمد رصيد 
المجمع عند 10 نقاط في المركز الثامن وقبل 

األخير.
وضمن شباب جباليا إنهاء المسابقة وصيفا بعد 
فــوزه الهام على جاره الخدمات (3-1)، وجاءت 
نتائج األشــواط على الشكل التالي: (23-25) 

و(25-23) و(21-25) و(24-26).
وبقي الشــباب في المركــز الثاني برصيد 36 
نقطة، وتوقف رصيد الخدمات عند 33 نقطة 

في المركز الثالث.
واكتســح األهلي نظيره بيت حانون الرياضي 
(3-0), وجــاءت نتائج األشــواط على الشــكل 

التالي: (25-21) و(25-21) و(23-25).
وارتقــى األهلي للمركــز الخامس برصيد 15 
نقطــة، بفارق نقطة واحدة أمــام بيت حانون 

الرياضي الذي تراجع للمركز السادس.
وهبط األمــل رســميا للدرجة األولــى، عقب 
خسارته المتوقعة أمام اتحاد الشجاعية (3-0), 
على صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب 
القطاع. وجاءت نتائج األشــواط على الشــكل 

التالي: (25-13), و(25-23), و(29-31).
وتجمــد رصيد األمــل عند نقطــة واحدة في 
المركز التاسع واألخير، في حين رفع الشجاعية 

رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع.
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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  نتيجة المبــاراة  الـنهائية من كأس غزة ،  والدوري 
االسباني واالنجليزي وااليطالي  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

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

نهائي كأس غزة

خدمات رفح   اتحاد الشجاعية 1
الدوري االسباني

78 34 برشلونة غرناطة 2
30 76 ألميريا ريال مدريد  3
53 22 اشبيلية ريال بيتيس 4
35 41 التش     فالنسيا 5
79 31 اتلتيكو مدريد خيتافي 6

الدوري االنجليزي
63 25 ايفرتون سندرالند 7
32 27 نوريتش سيتي فولهام 8
46 40 نيوكاسل يونايتد ستوك سيتي 9
70 74 مانشستر سيتي ليفربول 10
72 33 تشلسي سوانزي سيتي 11

الدوري االيطالي
46 76 روما اتالنتا 12
50 41 انتر ميالن سامبدوريا 13
48 64 التسيو نابولي 14
20 42 كاتانيا ميالن 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هما الفريقان اللذان تاهل على حسابهما ���������������
ائية هائية هائية  هفريقي الشجاعية وخدمات رفح للمبارة النهفريقي الشجاعية وخدمات رفح للمبارة الن

كأس غزةلكأس غزةلكأس غزة
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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سماهر بستان - غزة
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في حال حصول المتسابق على 15 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 14 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية، وقيمتها 300 شيكل. 
في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 200 شيكل. 

في حال حصول المتسابق على  جميع االجابات خطأ يحصل على جائزة  وقيمتها 100 شيكل. 
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دوري الطاولة

غزة- الرياضية
حافظ فريق المجمع االســالمي على صدارة دوري الطاولة 
الممتــاز بعــد فــوزه على االقصــى الرياضــي 3-0، ضمن 
مباريات األســبوع العشرين ليصل رصيده الى النقطة 54، 
فيمــا واصل فريقا شــباب خــان يونس برصيــد 52 نقطة 

وشباب كندا برصيد 48 مالحقتهما للمتصدر.
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الضفة- الرياضية
يلتقي فريــق هالل القدس مع 
منافســه شــباب الظاهرية في 
المباراة النهائية لكأس فلسطين 
في المحافظات الشمالية، وذلك 
في تمام الســاعة الخامسة من 
مساء بعد غد الجمعة على ستاد 

الخضر الدولي.
وكان فريــق الهالل قــد تأهل 
إلى المبــاراة النهائية بعد فوزه 
مركــز  فريــق  علــى  الصعــب 
بالطة بهدف نظيف في مجموع 

مباراتي الذهــاب واإلياب، فيما 
صعــد فريــق الظاهريــة إلــى 
النهائي بعد فوزه الكاسح على 
فريــق ثقافي طولكــرم ذهابا 
وإيابــا بعشــرة أهــداف مقابل 

هدف وحيد.
النهائية  المباراة  هذا وستشهد 
الظاهريــة  مهاجــم  مواجهــة 
يحيى السباخي مع زمالئه أبناء 
المحافظــات الجنوبيــة محمــد 
العكاوي نجمي  الريخاوي وعيد 

هالل القدس.
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تعتبر ركالت الترجيح من عالمة الجزاء لتحديد الفائز وليست جزءا 
مــن المبــاراة، والفريق الذي يحرز أهدافا أكثــر في الخمس ركالت 
األولى يكون فائزا، وفي حالة التعادل فيها يســتمر تنفيذ الركالت 
بالتنــاوب العب مقابل العب حتى  يتمكن أي من الفريقين بالفوز، 
وقد تحدث بعض الحاالت القانونية التي تثير الجدل بين الالعبين أو 
المدربين أو الجماهير الرياضية وينتابهم االستغراب، فكان القانون 
واضحا فــي منح  التعليمات للحكام وكيفيــة إجراءاتها،  فأكد على 
أنه إذا أصيب حارس المرمى أثناء تنفيذ الركالت الترجيحية وأصبح 
غير قادر على االستمرار يمكن استبداله بأحد البدالء المسميين وأال 
يكون فريقه قد اســتنفذ العدد األقصى للتبديل (3 بدالء)، وإن تم 
طــرد الحارس أثناء تنفيذ الركالت ال يمكن اســتبداله، ويحق فقط 
لالعبين الموجودين في الملعب عندما انتهت المباراة بما في ذلك 

الوقت اإلضافي المشاركة في تنفيذ ضربات الترجيح.
ووضح القانون بأن أي العب له الحق في تنفيذ الركالت يمكنه تغيير 
مركزه مع حارس المرمى في أي وقت أثناء تنفيذها وبنفس قميصه 
ورقمه، على عكس إذا تم هذا الحدث  في ركلة الجزاء العادية التي 
تحتسب أثناء اللعب فيقوم الالعب بطلب اإلذن من الحكم مع تغيير 
قميصه ليختلــف عن الالعبين جميعا والحــكام ويكون عليه نفس 
رقمه الذي بدأ المباراة به، وأكد القانون على أن أحد الفريقين الذي 
أنهى المباراة بعدد أكبر من الالعبين عن منافســه نتيجة الطرد أو 
اإلصابة أن يستأذن الحكم في  تقليص عدد العبيه ليكون متساويا 
مع الفريــق اآلخر، ويقوم قائد الفريق بتقديم اســم ورقم الالعب 
المســتبعد وعلى الحكم التأكد من تســاوي عــدد العبي الفريقين 

عندما يتجمعون في دائرة منتصف الملعب.
وكثيرا ما يحدث خالل التنفيذ لهذه الركالت أن العب من الفريق (أ) 
تم طرده بالبطاقة الحمراء هنا يختلف األمر وال يجوز إنقاص العدد 
مــن الفريق (ب)، وفــي حادثة أخرى ال يحق للحكــم إيقاف المباراة 
إذا نقص عدد العبــي الفريق عن (7) العبين خالل تنفيذ الركالت  
نتيجة الطرد أو اإلصابة ويستمر الحكم باللعب حتى أن بقى عدد أي 
فريق  العبين اثنين، كما منح القانون الحكم الصالحية الكاملة إذا 
رأى أن أرضيــة الملعب عند عالمــة نقطة الجزاء أو منطقة المرمى 

غير صالحة فيمكنه تغيير منطقة الجزاء وينتقل للمرمى اآلخر.
ووضــح القانون بأنه ال يحق ألي العب تنفيــذ ركلتين ترجيحيتين 
متتاليتيــن على أن ذلــك بالتناوب وتنفــذ كل ركلة بالعب مختلف 
وعنــد انتهــاء جميــع الالعبين من تســديد كل منهــم ركلة وكان 
التعادل مســتمرا يعاد من جديد تنفيذ الركالت وليس بالشــرط أن 

يكون نفس الترتيب لالعبين.
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الرياضية- عدي جعار/ ورد رداد
هداف بزغت نجوميته منذ أول موسم 
له فــي دوري جــوال للمحترفين مع 
فريق عانى وواجه مصاعب جّمة في 
مشــواره هذا الموسم، وتوج بلدوزر 
الخط األمامي- كمــا يحلو لجماهير 
بلقــب  مناداته-بتتويجــه  العنابــي 
هــداف الدوري، إنــه المهاجم محمد 
نديم هداف فريــق ثقافي طولكرم 

ودوري المحترفين.
قصة تحٍد 

ما حدث مــع مهاجم العنابي أشــبه 
قصة تحٍد 

ما حدث مــع مهاجم العنابي أشــبه 
قصة تحٍد 

بروايــة تراجيديــة، ولكنــه امتلــك 
عزيمــة وإرادة قويتيــن مكنتاه من 
حياكة خيوط قصته وتوجيه غيومه 
الماطــرة إلى البقعة التي أراد، يقول 
نديــم: هنــاك بعــض الشــخصيات 
التي راهنت على فشلي ولكنهم لم 
يدركــوا حجم اإلرادة التــي أمتلكها، 
وبااللتزام بالتدريبات وسماع نصائح 
المدرب وصلت إلى حيث أردت، لذلك 
أتقدم بجزيل الشكر إلى األخ محمد 
العراقــي الذي اســتدعاني للعب مع  
الثقافي وشكر خاص لألخ والصديق 
األســتاذ محمود الحافــظ الذي كان 
معي وساندني بكل مراحل تطوري. 

باق مع العنابي 
محمــد نديــم الــذي كان العبــا في 

بالدرجــة  طوبــاس  نــادي  صفــوف 
الثانيــة تحــدث عــن فريقــه الحالي 
ثقافــي طولكــرم والــذي عاني في 
دوري المحترفيــن موضحا “الثقافي 
ال يســتحق هذا الترتيــب وذلك ألنه 
في كثير من المباريات حالفنا ســوء 
الحــظ، وال شــك بأني أشــعر براحة 
تامة مع الثقافــي وال أفكر باالنتقال 
وخاصــة أني الأســتطيع االســتغناء 
عن هذا الجمهور الرائع، فهذا النادي 
كتلة واحدة كل منا يكمل اآلخر لذلك 
لم اشعر بعبء كبير وأعتقد أن إدارة 
النادي لن تتواني في بذل أي مجهود 
لرفد صفــوف الفريق وإبرام صفقات 
جيده للدخــول إلى الموســم القادم 

بقوة”.
المنتخب

ورغم تفوق محمــد نديم على كثير 
من مهاجمي المنتخب وتحقيقه لقب 
هــداف المحترفيــن، إال أن اختيارات 
الكابتن جمال محمود مدرب المنتخب 
لم تشــمله، وتحدث عــن ذلك قائال: 
“اســتحق أم ال، هذه أمور فنيه وبكل 
تأكيــد الكابتــن جمــال محمــود هو 
صاحب القرار وأنا أحترم قراره، ولكن 
بكل تأكيد أتمنى أن يتم استدعائي 
للمنتخب ولن أبخل في تقديم كل ما 

لدي للفدائي”.

غزة- الرياضية
حافظ فريقا جمعية الصالح وخدمات النصيرات على صدارة مجموعتيهما 
في الدوري التصنيفي لكرة اليد، حيث حقق الصالح فوزا كبيرا على حساب 
خدمات جباليا بنتيجة 46-23، وهو نفس األمر الذي فعله النصيرات بفوزه 
على خدمــات دير البلح بنتيجــة 41-21، وذلك ضمــن مباريات المرحلة 

الخامسة من الدوري.
بذلك تصــدر الصــالح المجموعة االولــى برصيد 15 نقطة من خمســة 

انتصارات، فيما ظل خدمات جباليا بدون رصيد.
وعلى نفس المنوال تصدر خدمات النصيرات مجموعته الثانية برصيد 15 

نقطة من خمس مباريات، فيما اكتفى خدمات الدير بثالث نقاط.
وكان خدمات رفح قد حقق الفوز الثاني له في البطولة بعد أن تغلب على 
األقصــى الرياضي بنتيجة 23/26، ليرفع رصيده للنقطة السادســة فيما 

بقي األقصى بدون رصيد.
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غزة- الرياضية
حقق فريق الجمعية اإلســالمية لكرة الطائرة 
لقــب دوري الدرجــة الممتازة لكــرة الطائرة، 
عقب فــوزه علــى المجمع اإلســالمي (0-3)، 
ضمن منافسات األســبوع السادس عشر من 
المسابقة. وجاءت نتائج األشواط على الشكل 

التالي: (25-9), و(25-11), و(15-25).
وبهــذا الفــوز رفع الجمعيــة رصيــده إلى 42 
نقطــة فــي الصــدارة، بفــارق 6 نقــاط عن 
مالحقه المباشر شــباب جباليا، ليضمن الفوز 
باللقب رســميا للمرة التاســعة علــى التوالي 
نظرا للفارق الكبير في األشواط بين الطرفين 

(+10) لمصلحــة البطل، بينمــا تجمد رصيد 
المجمع عند 10 نقاط في المركز الثامن وقبل 

األخير.
وضمن شباب جباليا إنهاء المسابقة وصيفا بعد 
فــوزه الهام على جاره الخدمات (3-1)، وجاءت 
نتائج األشــواط على الشكل التالي: (23-25) 

و(25-23) و(21-25) و(24-26).
وبقي الشــباب في المركــز الثاني برصيد 36 
نقطة، وتوقف رصيد الخدمات عند 33 نقطة 

في المركز الثالث.
واكتســح األهلي نظيره بيت حانون الرياضي 
(3-0), وجــاءت نتائج األشــواط على الشــكل 

التالي: (25-21) و(25-21) و(23-25).
وارتقــى األهلي للمركــز الخامس برصيد 15 
نقطــة، بفارق نقطة واحدة أمــام بيت حانون 

الرياضي الذي تراجع للمركز السادس.
وهبط األمــل رســميا للدرجة األولــى، عقب 
خسارته المتوقعة أمام اتحاد الشجاعية (3-0), 
على صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب 
القطاع. وجاءت نتائج األشــواط على الشــكل 

التالي: (25-13), و(25-23), و(29-31).
وتجمــد رصيد األمــل عند نقطــة واحدة في 
المركز التاسع واألخير، في حين رفع الشجاعية 

رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع.
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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  نتيجة المبــاراة  الـنهائية من كأس غزة ،  والدوري 
االسباني واالنجليزي وااليطالي  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

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

نهائي كأس غزة

خدمات رفح   اتحاد الشجاعية 1
الدوري االسباني

78 34 برشلونة غرناطة 2
30 76 ألميريا ريال مدريد  3
53 22 اشبيلية ريال بيتيس 4
35 41 التش     فالنسيا 5
79 31 اتلتيكو مدريد خيتافي 6

الدوري االنجليزي
63 25 ايفرتون سندرالند 7
32 27 نوريتش سيتي فولهام 8
46 40 نيوكاسل يونايتد ستوك سيتي 9
70 74 مانشستر سيتي ليفربول 10
72 33 تشلسي سوانزي سيتي 11

الدوري االيطالي
46 76 روما اتالنتا 12
50 41 انتر ميالن سامبدوريا 13
48 64 التسيو نابولي 14
20 42 كاتانيا ميالن 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هما الفريقان اللذان تاهل على حسابهما ���������������
ائية هائية هائية  هفريقي الشجاعية وخدمات رفح للمبارة النهفريقي الشجاعية وخدمات رفح للمبارة الن

كأس غزةلكأس غزةلكأس غزة
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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سماهر بستان - غزة
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في حال حصول المتسابق على 15 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 14 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية، وقيمتها 300 شيكل. 
في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 200 شيكل. 

في حال حصول المتسابق على  جميع االجابات خطأ يحصل على جائزة  وقيمتها 100 شيكل. 
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دوري الطاولة

غزة- الرياضية
حافظ فريق المجمع االســالمي على صدارة دوري الطاولة 
الممتــاز بعــد فــوزه على االقصــى الرياضــي 3-0، ضمن 
مباريات األســبوع العشرين ليصل رصيده الى النقطة 54، 
فيمــا واصل فريقا شــباب خــان يونس برصيــد 52 نقطة 

وشباب كندا برصيد 48 مالحقتهما للمتصدر.
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الضفة- الرياضية
يلتقي فريــق هالل القدس مع 
منافســه شــباب الظاهرية في 
المباراة النهائية لكأس فلسطين 
في المحافظات الشمالية، وذلك 
في تمام الســاعة الخامسة من 
مساء بعد غد الجمعة على ستاد 

الخضر الدولي.
وكان فريــق الهالل قــد تأهل 
إلى المبــاراة النهائية بعد فوزه 
مركــز  فريــق  علــى  الصعــب 
بالطة بهدف نظيف في مجموع 

مباراتي الذهــاب واإلياب، فيما 
صعــد فريــق الظاهريــة إلــى 
النهائي بعد فوزه الكاسح على 
فريــق ثقافي طولكــرم ذهابا 
وإيابــا بعشــرة أهــداف مقابل 

هدف وحيد.
النهائية  المباراة  هذا وستشهد 
الظاهريــة  مهاجــم  مواجهــة 
يحيى السباخي مع زمالئه أبناء 
المحافظــات الجنوبيــة محمــد 
العكاوي نجمي  الريخاوي وعيد 

هالل القدس.
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نحث الخطى

محمود السقا

حوار

الرياضية- أحمد حجازي
 وصــل قطار دوري جوال الممتاز إلــى محطته األخيرة بعد 
تتويج فريق شــباب رفح بلقب البطولة للسنة الثانية على 
التوالي، وهبوط فريقي شــباب جباليا واألهلي، في بطولة 

تختلف تماما عن البطوالت السابقة.
وكان هذا الدوري بمثابــة الصدمة التي عانت منها العديد 
من األندية والتي من أهمها نادي خدمات الشاطئ والعبيه 
وجماهيره، بعد أن تراجع مســتواه واحتالله للمركز التاسع 
بفــارق طفيــف عن مراكــز الهبــوط، فالبحرية كمــا يحلو 
للمشــجعين أن يطلقوا عليه بات بعيدا عن تاريخه الكروي 
الكبيــر، فبعــد أن كان الفريــق مصــدرا للخــوف واإلزعاج 

لخصومه بات لقمة سائغة في فم العديد من األندية.

الطريق إلى الهاوية
أسباب عديدة كانت مجتمعة من أجل أن يصبح حال الفريق 

الطريق إلى الهاوية
أسباب عديدة كانت مجتمعة من أجل أن يصبح حال الفريق 

الطريق إلى الهاوية

بهذا الشــكل الهزيل، والذي كان شــبح الهبــوط إلى دوري 
الدرجة األولى يهدده في أكثر من جولة من جوالت الدوري، 
فمجلس اإلدارة الســابق الذي كان يعانى من عدم التوافق 
االدارى ووجــود المناكفات وتصرف البعض منهم تصرفات 
فرديــة دون مشــاورة الجميع، وتغييــر المدربين ألكثر من 
مرة، كان له األثر الكبير على أداء الفريق في أرض الملعب 
وأدى إلى اإلرباك وعدم التجانس بين الالعبين، لترحل بعد 

ذلك اإلدارة وتترك خلفها حمال ثقيال على من سيخلفها. 

األخطاء الفادحة
“الرياضيــة” علمت من مصادرها الخاصة أن مجلس اإلدارة 

السابق قام بجلب 9 العبين من أجل تعزيز صفوف الفريق، 
مقابل مبالغ طائلة قدرت بحوالي 60 ألف دوالر غير الرواتب 
التي كان يتقاضاها الالعبون، فضال عن حصول العديد من 
منهم على االســتغناء بعد نهاية الموســم الكروي، وكانت 
النتيجة بعد هذه التعاقدات والمبالغ الطائلة التي تم صرفها 
في ظل خزينــة فارغة هي تراجع الفريق، حيث أصبح هّم 
الالعبين هــو الحصول على القدر األكبــر من المال وعدم 
التفاتهــم إلى مصلحة الفريق والى الجمهور العريض الذي 

كان يقف خلفهم ويقدم لهم الدعم في كل مباراة . 

الخيار المناسب
الرئيس الجديد للنادي “عاكف شــلبي” أكد للرياضية على 
أنه تسلم النادي وهو يمر في ظروف قاسية، فالنادي عليه 
ديون كبيــرة وفريق كرة القدم يعانــي، موضحا أن الدافع 
وراء رغبته في رئاسة النادي هو خوفه وغيرته على سمعة 
النادي وحرصا منه على أن يعود النادي إلى مكانه المعهود 
وأال يتراجع إلى الوراء، مشيرا إلى أن اإلدارة بدأت في تنفيذ 
الخطة الجديدة التي وضعتهــا من أجل العمل على ترميم 
البيت الداخلي للفريق وإعادته إلى مستواه الحقيقي، مردفا 
“أن اإلدارة ســتجتمع مع الفريق وسوف تطلعه على ظروف 
النادي وإمكانياته المادية، ومن ينتمي إلى النادي ويحرص 
عليه ســوف يبقى معنا، ومن يريد المــال ويلعب من أجله 

فليس له مكان بيننا”. 
وتابع شلبي حديثه بتأكيده على “أن خيار التعاقدات وجلب 
الالعبيــن وصــرف األموال لن يكــون هو خيارنــا من أجل 
عودة الفريق، واإلدارة الجديــدة لن تقع في نفس األخطاء 

التي وقعت فيها اإلدارة الســابقة، والخيار األول هو تصعيد 
الناشئين اللذين ينتمون إلى النادي واللذين ال يلتفتون إلى 

المال”.

كلمة من القلب
وعن خطط مجلس االدارة الجديد أفاد شلبي: “إننا في إدارة 
نادي خدمات الشــاطئ على قلب رجل واحد، ونبذل كل ما 
بوســعنا من أجل إعادة الهيبة للبحرية والعودة إلى مكاننا 
الطبيعي بيــن فرق الدوري الغزي، ومجلــس اإلدارة يعمل 
حاليــا على وضع الخطــط الالزمة التي تناســب إمكانياتنا 
المادية، ونحن في هذه األوقات نحتاج إلى كل مخلص من 
أجــل أن نعود إلى القمة التي هــي مكاننا الطبيعي، ويجب 
على مشــجعينا أن يكونــوا بجانبنا عند الفوز أو الخســارة 
وأن يظلــوا بجانب الفريق الذي طالما أســعدهم ببطوالته 

وإنجازاته”.

جحافإجحافإجحاف
وختم شــلبي حديثه مــع الرياضية حول اتحــاد كرة القدم 
قائــال :”إن القوانين واللوائح الخاصــة باالتحاد هي بمثابة 
قــرارات جنونيــة وتضر مصالــح االندية الغزيــة، ألنه من 
غير المعقول أال تشارك الفرق المتوجة بغزة في البطوالت 
الخارجية، وأن تقتصر المشــاركة على أندية الضفة، فضال 
عــن حصول الفريق الفائز في الضفــة على مبلغ  مئة ألف 
دوالر في حين يحصل الفريق البطل في غزة على عشــرة 
أالف دوالر فقــط، وأنا أقول لهم ان يتقوا اهللا في أندية غزة 

ألنها ليست شركات قابضة وتجارية مثل اندية الضفة”!!. 
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ُيقــال “البليــغ مــن أغناك 
عن التفسير” هذه المقولة 
انطبقــت بكل جــالء على 
اتحاد الكرة وأعني أســرته 
احتفــى،  فقــد  الكرويــة 
بمســابقاته  االثنيــن، 
محافظات  فــي  الرســمية 
الوطن الجنوبية رافعا شعار 
أعجبنــي شــخصيا ويقول 
“كلنــا شــركاء” والمقصود 
شــارك  مــن  كل  أن  هنــا 
وســاهم و كانــت لــه أياد 
بيضــاء في إصابــة النجاح 
هو شــريك حقيقي وفعلي 
في االنجاز وهــذا المنطق 
الصحيــح والبليــغ والــّدال 
واالضاءة  الوقفة  يســتحق 
ولذلك قــررت أن كتب وأن 
اظهر كيف أن ألسنة أعضاء 
تلهج  مجتمعيــن  االتحــاد 
بالقول الدارج “من ال يشكر 

الناس ال يشكر اهللا”.
شــركاء  هنــاك  نعــم 
الحفــاوة  يســتحقون 
التكريــم  ويســتحقون 
ويستحقون أن ُيقال بحقهم 
كلمة طيبــة أصلها ثابت و 

فرعها في السماء.
“جــوال” تســتحق الشــكر 
ألنهــا ماضيــة فــي رعاية 
العديــد من األلعــاب ككرة 
القــدم والســلة والطائــرة 
واليــد، فهــي شــريك في 
الشــباب  مواهــب  صقــل 
وتعظيم وتفجير طاقاتهم 
وقدراتهم واالعالم شريك 
حقيقي في انجاز ما تحقق 
المواكب  من عطــاء ألنــه 
لكل صغيرة وكبيرة، وألنه 
وحــده القادر علــى تفعيل 
األلعاب من خالل المعالجات 
وما  المتنوعــة  الصحفيــة 

أكثرها و ما أنجعها !.
يعتلــى  أن  أتمنــى  كنــت 
الزمالء الصحافيون منصات 
التكريم ألنهم يســتحقون 
الثناء واالشــادة مع إيماني 
وتســليمي أن مــا يقومون 
به من جهد وبــذل وعطاء 
عظيم بكل المقاييس فهو 
أوال وأخيرا يندرج في صلب 

اختصاصاتهم.
وإذا كانــت لفتــة التكريم 
فاتت االتحاد فإن باإلمكان 
تــدارك األمــر مــن خــالل 
احتفــال  فــي  تكريمهــم 
خاص، وتقديري أن ما زال 
فــي القوس منــزع، أليس 

كذلك؟.
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دون رد وخدمات النصيرات من نقطة كأس غزة، بعد إقصاء الهالل بهدفين بالتأهل إلى المباراة النهاية من بطولة نجح “خدمات رفح واتحاد الشــجاعية” الرياضية-  كتب مصطفى حبر 

عــودت الجزاء (1/3). كمــا  الرياضيــة”  الزاويــة متابعيها في كشف كواليس المباريات “صحيفــة  من كافة النواحــي الفنية والتكتيكية للبحث في تفاصيل تأهل األخضرين الحاســمة، نخصــص هــذه 
والجماهيرية.

الترجيــح “بــدون قفــازات” بــدًال من بالوقوف في المرمى للتصدي لركالت السلبي تفاجأ الجميع من قيام الالعب وادى”، فبعد نهاية المبــاراة بالتعادل كانت ماركة مســجلة باســم “حســام قبل ســواء محليا أو عربيا أو دوليا بل لفريقــه بطريقة بطولية لم نرها من إنقــاذ العب الشــجاعية حســام وادي الحــدث األبــرز فــي المباراتيــن كان رهان “وادي”

الترجيــح “بــدون قفــازات” بــدًال من بالوقوف في المرمى للتصدي لركالت 

بالوقوف في المرمى للتصدي لركالت 
وكاد أن يلحق بها، واســتطاع أن يعيد من إصابة شــباك وادي والتي توقعها يوســف، فيما تمكن جالل أبو يوسف محمد الهــور، والثانية مــن محمد أبو التصــدي لركلتي ترجيــج األولى من هذا الموقف الصعــب فكانت النتيجة الجميــع مــاذا ســيفعل الالعــب فــي الحارس معتــز المشــهراوي، فانتظر 

التي تحدت كل الظروف الطبيعية من البســمة والروح لجماهير الشــجاعية 
في مواجهة شــباب رفح في الموسم من على خط المرمي بطريقة مذهلة رفــح، بل ســبق لــوادي أن أخرج كرة على نفس المرمــي “الغربي” لملعب ولــم تكن هذه الحكايــة األولى لوادي أجل مساندة فريقها.

الماضي.
أهلــت الشــجاعية بصعوبــة للمباراة في الوقت األصلي، نقاط فنية عديدة المباراة الثانية التي حســمها الخدمات نقطــة الجزاء بنتيجــة “1/3”، بعكس خطف الشــجاعية بطاقــة التأهل من رؤية فنية .. كيف تأهل الشجاعيةُيسجل في تاريخ النادي. مــن تجربة مريرة إلى موســم جميل تحلم جماهير المنطار بقلب الموسم والســعي للفــوز ببطولة الــكأس، إذ من األزمة التي عاشــها هذا الموسم، من أجل الزحف خلف فريقها وانتشاله عشاق الشجاعية لشاحنات نقل كبيرة إلي ملعــب رفح أقصــى الجنوب، لجأ توفير باصات لنقلهــا من مدينة غزة فبعد الصعوبات التي واجهتها في عدم تحــدت جماهير الشــجاعية الظروف، تحدي “الظروف”

المباراة بشــكل مثالي وســيطر على 1.أفضلية دون جدوى: دخل الشجاعية النهائية.

لمرمــى  ووصــل  اللقــاء،  ولم يستغل األخضر أفضليته في هذا التراجــع واألداء الخجــول للنصيرات، للتســجيل في الشــوط األول في ظل إذ أضاع عالء عطية “3” فرص محققة النصيرات ولكنه فشل في هز شباكه، مجريــات 
وكاد أن يهــز شــباك الشــجاعية فــي للتســجيل واألفضل في هذا الشــوط الشــجاعية، فأصبح النصيرات األقرب العالي الذي صّعب المباراة كثيرا على وانتشــارا مميــزا تمثــل فــي الدفاع الخســائر، إذ قدم الفريق أداء هجوميا نجح في الخروج من الشوط األول بأقل الشــوط الثاني بشــكل ُمغاير، بعدما 2.عكــس التوقعات: دخــل النصيرات الشوط.

ويســعدوا شدت من أزر الالعبين اللذين صمدوا أهازيج الجماهيــر التي هزت الملعب الشــوط الثاني بظــروف صعبة إال أن 3. روح الشــجاعية: مّر الشجاعية في أوقات صعبة.  يتأهلــوا  أن  الجماهير التــي تلعب دورا كبيرا خلف واســتطاعوا 
نظرا لغيابهم عن التدريبات األخيرة، طاقات الالعبيــن البدنية المتواضعة ســلبيا بــأداء متواضع دون اســتنزاف حسب امكانياته وخرج بالشوط األول النصيرات سحب الشجاعية في المباراة 4.ذكاء النصيــرات: اســتطاع خدمات الفريق هذا الموسم.

شــّكل ذلك رهبة لالعبــي النصيرات حســام وادى قميص حــارس المرمي 5. هيبــة وادي: بعــد ارتــداء الالعب التأهل من يد الشجاعية. الشــوط الثاني وكاد أن يخطف بطاقة القــدرة على اللعب بشــكل مميز في ولكــن هذه الخطــوة أعطــت الفريق 

شــّكل ذلك رهبة لالعبــي النصيرات حســام وادى قميص حــارس المرمي 

حســام وادى قميص حــارس المرمي 
اللذيــن أضاعــوا “3” كــرات من أصل وادي فــي تشــتيت أذهــان الالعبين نفسيا، وبالفعل اســتطاع أن ُيساهم 

معنويــا 6. خســارة حارس: كســب الشجاعية “4”.  سيخســر  ولكنــه  نفســية الالعب الذي يحتاجه الفريق الشجاعية، إذ سيؤثر هذا التبديل على الجزاء ليحل مكانه حســام وادي منقذ الذي تم االســتغناء عنــه في ضربات خدمــات الحــارس معتز المشــهراوي المبــاراة 
في المباراة النهائية.

شــباب رفح والنصيرات والتي اعلنت للطرف األخيــر ومبــاراة التتويج بين خان يونس وشــباب رفح التي انتهت احتضانــه مباراة الحســم بيــن اتحاد علــى فــرق محافظــة رفح، ال ســيما شاءت الظروف أن يكون “وجه السعد” شــباب رفح من نفــس الملعب، الذي أقل من أســبوع على ابتسامة جمهور عريضة مــن ملعب الــدرة، بعد مرور عادت جماهير خدمات رفح بابتسامة ملعب الدرة “رفحاوي”

األفراح لفرق محافظة رفح.والهــالل، لُيصبح ملعب “الدرة” ملعب التأهل للمباراة النهائية بين الخدمات وبعدها اســتقبل نفس الملعب مباراة رسميا عن فوز الشباب بلقب الدوري، 
انطلقــت فرحة “بحرية” الخدمــات  تأهــل  فريق عظيــم.. اديلو عمــرى وبرضو النصر، وهتفت طويــال” فريق كبير.. النهائيــة، ورفعت الجماهير شــعارات وجوه المشجعين بعد الوصول للمباراة جماهيرية وابتســامة ارتســمت على لتحتفل بطريقة خاصة وســط فرحة بحر “دير البلح” المتاخم لملعب الدرة، الجماهير الخضراء مباشرة نحو شاطئ عقــب 

قليل”.
كال الفريقين وخاصة اتحاد الشجاعية الســنوات األخيرة، نظرا لتراجع نتائج اللحظــات والتــي غابــت عنهمــا في هو اشــتياق عشــاق األخضرين لهذه عــن جماهيــر الفريقيــن المتأهليــن لعــل أبــرز مــا يمكــن أن نتحــدث به طال الغياب
عــودة واالبتعاد عن البطوالت. بينهمــا  المشــترك  لهيبة األخضر الرفحي والشجاعي.بمثابة انتعاشــه كروية حقيقة وعودة الــذي يتمناه الناديان والذي ســيكون االبتسامة وبقوة بانتظار تحقيق الحلم العامــل 
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أمجد الضابوس 
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الرياضية ��سلطان عدوان
اختتــم نادي اتحــاد خان يونس مشــواره في بطولة 
دوري جــوال الممتــاز، وصيفــًا للبطل شــباب رفح، 
اختتــم نادي اتحــاد خان يونس مشــواره في بطولة 
دوري جــوال الممتــاز، وصيفــًا للبطل شــباب رفح، 
اختتــم نادي اتحــاد خان يونس مشــواره في بطولة 

برصيــد 39 نقطــة، بعــد أن حقــق 11 انتصــارًا و6 
دوري جــوال الممتــاز، وصيفــًا للبطل شــباب رفح، 
برصيــد 39 نقطــة، بعــد أن حقــق 11 انتصــارًا و6 
دوري جــوال الممتــاز، وصيفــًا للبطل شــباب رفح، 

تعادالت وخسر 5 مرات.
وكان الفريــق قــد تربع علــى عــرش المقدمة منذ 
انطالق المسابقة وأنهى مرحلة الذهاب في المقدمة، 
لكنه تنازل مجبرًا، إذ انتزع منه شــباب رفح مفاتيح 
انطالق المسابقة وأنهى مرحلة الذهاب في المقدمة، 
لكنه تنازل مجبرًا، إذ انتزع منه شــباب رفح مفاتيح 
انطالق المسابقة وأنهى مرحلة الذهاب في المقدمة، 

القيــادة ألول مــرة وانقض بشراســة على كرســي 
الصدارة بفارق نقطة، مســتفيدًا من فوزه على غزة 
القيــادة ألول مــرة وانقض بشراســة على كرســي 
الصدارة بفارق نقطة، مســتفيدًا من فوزه على غزة 
القيــادة ألول مــرة وانقض بشراســة على كرســي 

الرياضــي بثالثيــة نظيفة وتعثــر الطواحيــن أمام 
خدمات النصيــرات ضمن منافســات الجولة الثامنة 

عشرة.

جولة الحسم
وجاءت جولة الحسم، قبل األخيرة، وخسر الفريق من 
الزعيم بهدف نظيف، لتتبخر أحالم الكتيبة البرتقالية 
وتتســاقط دموع العبيــه على ملعب الدرة الشــاهد 
على اللقــاء، وكاد أبناء حميدان بربخ أن يتنازلوا عن 
مركز الوصيف لوال تعادل الجمعية اإلســالمية وغزة 

الرياضي سلبيًا في الجولة األخيرة.

القوة الهجومية والدفاعية
اختــرق اتحاد خــان يونس معاقل المنافســين 29 مرة 
ليصنــف أقوى خط هجومي في البطولة، متســاويًا مع 
الزعيم الذي يمتلك نفس الرصيد، وحل سابعًا من حيث 
ليصنــف أقوى خط هجومي في البطولة، متســاويًا مع 
الزعيم الذي يمتلك نفس الرصيد، وحل سابعًا من حيث 
ليصنــف أقوى خط هجومي في البطولة، متســاويًا مع 

القوة الدفاعية، إذ فشلت حصونه في صد 19 هجمة.

دموع اعتذار
دموع العبي الفريق خير دليل على انتمائهم ورسالة 
اعتذار للجماهير التي زحفــت باآلالف خلفهم في كل 
المناسبات وضربت أروع أمثلة التشجيع المثالي، لكن 

الرياح لم تأت بما تشتهي سفن البرتقالي وعشاقه.

بربخ: الخبرة خذلتنا 
أرجــع حميــدان بربخ المديــر الفنــي للطواحين، في 
تصريحــات صحافيــة، تراجع فريقه إلى عــدم القدرة 
على تعويض غياب عيد العكاوي ورامي البيوك، فضًال 
تصريحــات صحافيــة، تراجع فريقه إلى عــدم القدرة 
على تعويض غياب عيد العكاوي ورامي البيوك، فضًال 
تصريحــات صحافيــة، تراجع فريقه إلى عــدم القدرة 

عن إيقاف العب خط الوســط أنور عمــران في أوقات 
حرجة، ما أدى إلى تراجع المســتوى وظهور الطواحين 

بصورة مغايرة، والتعثر خالل مرحلة اإلياب.  
وشــدد على أن الخبــرة لعبت دورًا حاســمًا في تتويج 
شــباب رفح على حســاب اتحاد خان يونس، رغم أداء 

كتيبته األكثر من رائع في مرحلة الذهاب. 

استخالص العبر!!
محمــد صيــدم العب الطواحيــن أكــد أن فريقه قدم 
موســمًا متميــزًا وحافظ على صدارتــه لفترة طويلة، 
محمــد صيــدم العب الطواحيــن أكــد أن فريقه قدم 
موســمًا متميــزًا وحافظ على صدارتــه لفترة طويلة، 
محمــد صيــدم العب الطواحيــن أكــد أن فريقه قدم 

لكنه تعثر أكثر من مرة خالل مرحلة إياب دوري جوال 
الممتاز، ما جعله يتنازل مجبرًا عن عرش القمة.

لكنه تعثر أكثر من مرة خالل مرحلة إياب دوري جوال 
الممتاز، ما جعله يتنازل مجبرًا عن عرش القمة.

لكنه تعثر أكثر من مرة خالل مرحلة إياب دوري جوال 

وقال “لم نخســر الدوري فــي الجولة قبل األخيرة، بل 
خســرناه قبل ذلك، حققنا ثالثة انتصــارات فقط لم 
تكن شــفيعة لنــا بمواصلة الزحف نحــو اللقب، لكننا 

تعلمنا الدرس جيدًا وسنعد العدة لما هو قادم”.
وأفاد بأن البرتقالي عانى في مواســم ماضية وتغلب 
على الصعاب وتدرج مع الوقت حتى بات منافســًا وندًا 
وأفاد بأن البرتقالي عانى في مواســم ماضية وتغلب 
على الصعاب وتدرج مع الوقت حتى بات منافســًا وندًا 
وأفاد بأن البرتقالي عانى في مواســم ماضية وتغلب 

قويًا، وقريبــًا من منصات التتويج، منوهًا بأن الفريق 
على الصعاب وتدرج مع الوقت حتى بات منافســًا وندًا 
قويًا، وقريبــًا من منصات التتويج، منوهًا بأن الفريق 
على الصعاب وتدرج مع الوقت حتى بات منافســًا وندًا 

استفاد كثيرًا وسيكون أكثر قوة الموسم المقبل.
قويًا، وقريبــًا من منصات التتويج، منوهًا بأن الفريق 

استفاد كثيرًا وسيكون أكثر قوة الموسم المقبل.
قويًا، وقريبــًا من منصات التتويج، منوهًا بأن الفريق 

عودة وتجديد
اتحاد خان يونس أشــعل ســوق االنتقــاالت والتجديد 
مبكرًا، فعاد معالي كوارع وأحمد الدباس، وتم تجديد 
عقد المهاجم محمود وادي وقصي محمود واالستعانة 
بخدمات ســعيد شــبالق ونضال كالب، علــى أمل أن 
يصحح الفريق المســار ويضع اللقب األول في خزائنه 

في مهمة لن تكون سهلة.

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

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

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

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

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

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

�
����������������

�� ����������������������

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

�������������
����������������

قبل أيــام، عندما كتبنا عــن التنافس 
ديربــي،  مباراتــي  خــالل  الشــريف 
خانيونس بين االتحاد والشــباب والذي 
انتهى بالتعادل 1/1، ورفح الذي انتهى 
بفوز الشباب على الخدمات 1/3، فذلك 
ألهمية الموقــف، الذي ينم عن انحياز 
أصيــل لقيم الرياضة النبيلــة، التي ال 
تعرف التهــاون والتفويت، وال التالعب 
بالنتائــج، حتــى ولــو كان لمصلحــة 

الجيران ؟!
األصل أن التفويــت خيانة، للذات قبل 
اآلخرين، أمــا اللعب النظيــف، الذي ال 
واأللوان،  االعتبارات  بالحســبان،  يأخذ 
فهو تأكيد على كبرياء وكرامة ونظافة 
الملتزمين به. أليســت األخــالق ثابتة 
ال تتغيــر بتغير المنفعة أو األشــخاص 
أو الفــرق، بمــا أننــا نتكلم عــن واقع 

رياضي؟!
هنــا، نســجل اعتزازنا وفخرنــا بعميد 
األندية الفلســطينية، غــزة الرياضي، 
الذي انحاز لقيم الرياضة ومبادئ اللعب 
النظيف، خالل مباراته األخيرة بالدوري، 
أمام الجمعية اإلسالمية، فالجميع كان 
يعلم أن العميد ال ينافس على لقب، أو 
هبوط، والجمعية يقاتل من أجل إحراز 
المركــز الثاني، ورغم ذلــك لعب أبناء 
المــدرب رأفت خليفة المبــاراة، كما لو 

أنها كانت مصيرية للفريق.
اآلن بتنا نعلم الفرق بين العميد وغيره!! 
وبتنا نعلم كيف اســتحق هــذا الكيان 
العظيم، هذه المكانة العظيمة.. الكبير 
كبير بنبل أخالقه وصدق مواقفه، وفي 
عالــم الفوتبول، يتجلــى الصدق، بأن 
يلعب الفريق من أجلــه ذاته وتاريخه، 
فال يرتضــي الهزيمة بــدًال عن الفوز، 

خدمة لآلخرين!
والعميــد كبير، ألنه بســلوكه القويم، 
ولعبــه النظيــف، ُيثبــت للجميــع، أنه 
يرفــض التهــاون أمــام أحــد، ويؤكــد 
للجميــع، أنه يقف على مســافة واحدة 
مــع كل األنديــة، فــي موقف يجســد 

أخالق الكبار!
ربمــا أن هــذه المعانــي الجميلــة، لم 
يكن يدركها بعض الصغار، من الذين 
ســمعناهم بآذاننا، وكانوا يستغربون، 
عدم تهاون العميد، واستبسال حارسه 
إسماعيل المدهون في مباراة الجمعية، 
وتستغرب، هل فعًال، أصبحت الخيانة 
إسماعيل المدهون في مباراة الجمعية، 
وتستغرب، هل فعًال، أصبحت الخيانة 
إسماعيل المدهون في مباراة الجمعية، 

وجهة نظر!
يا هــؤالء القلــة، إن كنتــم ال تعلموا، 
فعليكم أن تعلموا، أن الهزيمة بشرف، 
أشــرف من الفوز بمؤامرة، كما عليكم 
أن تعلمــوا، كيف يقف العالــم متوحدًا 
أشــرف من الفوز بمؤامرة، كما عليكم 
أن تعلمــوا، كيف يقف العالــم متوحدًا 
أشــرف من الفوز بمؤامرة، كما عليكم 

مــن أجــل محاربــة التالعــب، وحماية 
اللعــب النظيــف، وتذكــروا مــا حصل 
لكبير إيطاليا يوفنتوس، وكبير فرنسا 
مرســيليا، حتى تدركوا خطأ تصوركم 

الغريب.
تكبر الفرق في عيــون جماهير الكرة، 
بأخالقها أكثــر من بطوالتهــا، وتفقد 
احترامها إن فّرطت بكرامتها وسمعتها. 
يشــعر األلمــان بالعــار، بعــد مؤامرة 
مونديال 82 ضد الجزائر، ثم يخرج من 

بيننا اآلن، من ينادي بالعار.. يا للعار!!
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دون رد وخدمات النصيرات من نقطة كأس غزة، بعد إقصاء الهالل بهدفين بالتأهل إلى المباراة النهاية من بطولة نجح “خدمات رفح واتحاد الشــجاعية” الرياضية-  كتب مصطفى حبر 

عــودت الجزاء (1/3). كمــا  الرياضيــة”  الزاويــة متابعيها في كشف كواليس المباريات “صحيفــة  من كافة النواحــي الفنية والتكتيكية للبحث في تفاصيل تأهل األخضرين الحاســمة، نخصــص هــذه 
والجماهيرية.

الترجيــح “بــدون قفــازات” بــدًال من بالوقوف في المرمى للتصدي لركالت السلبي تفاجأ الجميع من قيام الالعب وادى”، فبعد نهاية المبــاراة بالتعادل كانت ماركة مســجلة باســم “حســام قبل ســواء محليا أو عربيا أو دوليا بل لفريقــه بطريقة بطولية لم نرها من إنقــاذ العب الشــجاعية حســام وادي الحــدث األبــرز فــي المباراتيــن كان رهان “وادي”

الترجيــح “بــدون قفــازات” بــدًال من بالوقوف في المرمى للتصدي لركالت 

بالوقوف في المرمى للتصدي لركالت 
وكاد أن يلحق بها، واســتطاع أن يعيد من إصابة شــباك وادي والتي توقعها يوســف، فيما تمكن جالل أبو يوسف محمد الهــور، والثانية مــن محمد أبو التصــدي لركلتي ترجيــج األولى من هذا الموقف الصعــب فكانت النتيجة الجميــع مــاذا ســيفعل الالعــب فــي الحارس معتــز المشــهراوي، فانتظر 

التي تحدت كل الظروف الطبيعية من البســمة والروح لجماهير الشــجاعية 
في مواجهة شــباب رفح في الموسم من على خط المرمي بطريقة مذهلة رفــح، بل ســبق لــوادي أن أخرج كرة على نفس المرمــي “الغربي” لملعب ولــم تكن هذه الحكايــة األولى لوادي أجل مساندة فريقها.

الماضي.
أهلــت الشــجاعية بصعوبــة للمباراة في الوقت األصلي، نقاط فنية عديدة المباراة الثانية التي حســمها الخدمات نقطــة الجزاء بنتيجــة “1/3”، بعكس خطف الشــجاعية بطاقــة التأهل من رؤية فنية .. كيف تأهل الشجاعيةُيسجل في تاريخ النادي. مــن تجربة مريرة إلى موســم جميل تحلم جماهير المنطار بقلب الموسم والســعي للفــوز ببطولة الــكأس، إذ من األزمة التي عاشــها هذا الموسم، من أجل الزحف خلف فريقها وانتشاله عشاق الشجاعية لشاحنات نقل كبيرة إلي ملعــب رفح أقصــى الجنوب، لجأ توفير باصات لنقلهــا من مدينة غزة فبعد الصعوبات التي واجهتها في عدم تحــدت جماهير الشــجاعية الظروف، تحدي “الظروف”

المباراة بشــكل مثالي وســيطر على 1.أفضلية دون جدوى: دخل الشجاعية النهائية.

لمرمــى  ووصــل  اللقــاء،  ولم يستغل األخضر أفضليته في هذا التراجــع واألداء الخجــول للنصيرات، للتســجيل في الشــوط األول في ظل إذ أضاع عالء عطية “3” فرص محققة النصيرات ولكنه فشل في هز شباكه، مجريــات 
وكاد أن يهــز شــباك الشــجاعية فــي للتســجيل واألفضل في هذا الشــوط الشــجاعية، فأصبح النصيرات األقرب العالي الذي صّعب المباراة كثيرا على وانتشــارا مميــزا تمثــل فــي الدفاع الخســائر، إذ قدم الفريق أداء هجوميا نجح في الخروج من الشوط األول بأقل الشــوط الثاني بشــكل ُمغاير، بعدما 2.عكــس التوقعات: دخــل النصيرات الشوط.

ويســعدوا شدت من أزر الالعبين اللذين صمدوا أهازيج الجماهيــر التي هزت الملعب الشــوط الثاني بظــروف صعبة إال أن 3. روح الشــجاعية: مّر الشجاعية في أوقات صعبة.  يتأهلــوا  أن  الجماهير التــي تلعب دورا كبيرا خلف واســتطاعوا 
نظرا لغيابهم عن التدريبات األخيرة، طاقات الالعبيــن البدنية المتواضعة ســلبيا بــأداء متواضع دون اســتنزاف حسب امكانياته وخرج بالشوط األول النصيرات سحب الشجاعية في المباراة 4.ذكاء النصيــرات: اســتطاع خدمات الفريق هذا الموسم.

شــّكل ذلك رهبة لالعبــي النصيرات حســام وادى قميص حــارس المرمي 5. هيبــة وادي: بعــد ارتــداء الالعب التأهل من يد الشجاعية. الشــوط الثاني وكاد أن يخطف بطاقة القــدرة على اللعب بشــكل مميز في ولكــن هذه الخطــوة أعطــت الفريق 

شــّكل ذلك رهبة لالعبــي النصيرات حســام وادى قميص حــارس المرمي 

حســام وادى قميص حــارس المرمي 
اللذيــن أضاعــوا “3” كــرات من أصل وادي فــي تشــتيت أذهــان الالعبين نفسيا، وبالفعل اســتطاع أن ُيساهم 

معنويــا 6. خســارة حارس: كســب الشجاعية “4”.  سيخســر  ولكنــه  نفســية الالعب الذي يحتاجه الفريق الشجاعية، إذ سيؤثر هذا التبديل على الجزاء ليحل مكانه حســام وادي منقذ الذي تم االســتغناء عنــه في ضربات خدمــات الحــارس معتز المشــهراوي المبــاراة 
في المباراة النهائية.

شــباب رفح والنصيرات والتي اعلنت للطرف األخيــر ومبــاراة التتويج بين خان يونس وشــباب رفح التي انتهت احتضانــه مباراة الحســم بيــن اتحاد علــى فــرق محافظــة رفح، ال ســيما شاءت الظروف أن يكون “وجه السعد” شــباب رفح من نفــس الملعب، الذي أقل من أســبوع على ابتسامة جمهور عريضة مــن ملعب الــدرة، بعد مرور عادت جماهير خدمات رفح بابتسامة ملعب الدرة “رفحاوي”

األفراح لفرق محافظة رفح.والهــالل، لُيصبح ملعب “الدرة” ملعب التأهل للمباراة النهائية بين الخدمات وبعدها اســتقبل نفس الملعب مباراة رسميا عن فوز الشباب بلقب الدوري، 
انطلقــت فرحة “بحرية” الخدمــات  تأهــل  فريق عظيــم.. اديلو عمــرى وبرضو النصر، وهتفت طويــال” فريق كبير.. النهائيــة، ورفعت الجماهير شــعارات وجوه المشجعين بعد الوصول للمباراة جماهيرية وابتســامة ارتســمت على لتحتفل بطريقة خاصة وســط فرحة بحر “دير البلح” المتاخم لملعب الدرة، الجماهير الخضراء مباشرة نحو شاطئ عقــب 

قليل”.
كال الفريقين وخاصة اتحاد الشجاعية الســنوات األخيرة، نظرا لتراجع نتائج اللحظــات والتــي غابــت عنهمــا في هو اشــتياق عشــاق األخضرين لهذه عــن جماهيــر الفريقيــن المتأهليــن لعــل أبــرز مــا يمكــن أن نتحــدث به طال الغياب
عــودة واالبتعاد عن البطوالت. بينهمــا  المشــترك  لهيبة األخضر الرفحي والشجاعي.بمثابة انتعاشــه كروية حقيقة وعودة الــذي يتمناه الناديان والذي ســيكون االبتسامة وبقوة بانتظار تحقيق الحلم العامــل 
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الرياضية ��سلطان عدوان
اختتــم نادي اتحــاد خان يونس مشــواره في بطولة 
دوري جــوال الممتــاز، وصيفــًا للبطل شــباب رفح، 
اختتــم نادي اتحــاد خان يونس مشــواره في بطولة 
دوري جــوال الممتــاز، وصيفــًا للبطل شــباب رفح، 
اختتــم نادي اتحــاد خان يونس مشــواره في بطولة 

برصيــد 39 نقطــة، بعــد أن حقــق 11 انتصــارًا و6 
دوري جــوال الممتــاز، وصيفــًا للبطل شــباب رفح، 
برصيــد 39 نقطــة، بعــد أن حقــق 11 انتصــارًا و6 
دوري جــوال الممتــاز، وصيفــًا للبطل شــباب رفح، 

تعادالت وخسر 5 مرات.
وكان الفريــق قــد تربع علــى عــرش المقدمة منذ 
انطالق المسابقة وأنهى مرحلة الذهاب في المقدمة، 
لكنه تنازل مجبرًا، إذ انتزع منه شــباب رفح مفاتيح 
انطالق المسابقة وأنهى مرحلة الذهاب في المقدمة، 
لكنه تنازل مجبرًا، إذ انتزع منه شــباب رفح مفاتيح 
انطالق المسابقة وأنهى مرحلة الذهاب في المقدمة، 

القيــادة ألول مــرة وانقض بشراســة على كرســي 
الصدارة بفارق نقطة، مســتفيدًا من فوزه على غزة 
القيــادة ألول مــرة وانقض بشراســة على كرســي 
الصدارة بفارق نقطة، مســتفيدًا من فوزه على غزة 
القيــادة ألول مــرة وانقض بشراســة على كرســي 

الرياضــي بثالثيــة نظيفة وتعثــر الطواحيــن أمام 
خدمات النصيــرات ضمن منافســات الجولة الثامنة 

عشرة.

جولة الحسم
وجاءت جولة الحسم، قبل األخيرة، وخسر الفريق من 
الزعيم بهدف نظيف، لتتبخر أحالم الكتيبة البرتقالية 
وتتســاقط دموع العبيــه على ملعب الدرة الشــاهد 
على اللقــاء، وكاد أبناء حميدان بربخ أن يتنازلوا عن 
مركز الوصيف لوال تعادل الجمعية اإلســالمية وغزة 

الرياضي سلبيًا في الجولة األخيرة.

القوة الهجومية والدفاعية
اختــرق اتحاد خــان يونس معاقل المنافســين 29 مرة 
ليصنــف أقوى خط هجومي في البطولة، متســاويًا مع 
الزعيم الذي يمتلك نفس الرصيد، وحل سابعًا من حيث 
ليصنــف أقوى خط هجومي في البطولة، متســاويًا مع 
الزعيم الذي يمتلك نفس الرصيد، وحل سابعًا من حيث 
ليصنــف أقوى خط هجومي في البطولة، متســاويًا مع 

القوة الدفاعية، إذ فشلت حصونه في صد 19 هجمة.

دموع اعتذار
دموع العبي الفريق خير دليل على انتمائهم ورسالة 
اعتذار للجماهير التي زحفــت باآلالف خلفهم في كل 
المناسبات وضربت أروع أمثلة التشجيع المثالي، لكن 

الرياح لم تأت بما تشتهي سفن البرتقالي وعشاقه.

بربخ: الخبرة خذلتنا 
أرجــع حميــدان بربخ المديــر الفنــي للطواحين، في 
تصريحــات صحافيــة، تراجع فريقه إلى عــدم القدرة 
على تعويض غياب عيد العكاوي ورامي البيوك، فضًال 
تصريحــات صحافيــة، تراجع فريقه إلى عــدم القدرة 
على تعويض غياب عيد العكاوي ورامي البيوك، فضًال 
تصريحــات صحافيــة، تراجع فريقه إلى عــدم القدرة 

عن إيقاف العب خط الوســط أنور عمــران في أوقات 
حرجة، ما أدى إلى تراجع المســتوى وظهور الطواحين 

بصورة مغايرة، والتعثر خالل مرحلة اإلياب.  
وشــدد على أن الخبــرة لعبت دورًا حاســمًا في تتويج 
شــباب رفح على حســاب اتحاد خان يونس، رغم أداء 

كتيبته األكثر من رائع في مرحلة الذهاب. 

استخالص العبر!!
محمــد صيــدم العب الطواحيــن أكــد أن فريقه قدم 
موســمًا متميــزًا وحافظ على صدارتــه لفترة طويلة، 
محمــد صيــدم العب الطواحيــن أكــد أن فريقه قدم 
موســمًا متميــزًا وحافظ على صدارتــه لفترة طويلة، 
محمــد صيــدم العب الطواحيــن أكــد أن فريقه قدم 

لكنه تعثر أكثر من مرة خالل مرحلة إياب دوري جوال 
الممتاز، ما جعله يتنازل مجبرًا عن عرش القمة.

لكنه تعثر أكثر من مرة خالل مرحلة إياب دوري جوال 
الممتاز، ما جعله يتنازل مجبرًا عن عرش القمة.

لكنه تعثر أكثر من مرة خالل مرحلة إياب دوري جوال 

وقال “لم نخســر الدوري فــي الجولة قبل األخيرة، بل 
خســرناه قبل ذلك، حققنا ثالثة انتصــارات فقط لم 
تكن شــفيعة لنــا بمواصلة الزحف نحــو اللقب، لكننا 

تعلمنا الدرس جيدًا وسنعد العدة لما هو قادم”.
وأفاد بأن البرتقالي عانى في مواســم ماضية وتغلب 
على الصعاب وتدرج مع الوقت حتى بات منافســًا وندًا 
وأفاد بأن البرتقالي عانى في مواســم ماضية وتغلب 
على الصعاب وتدرج مع الوقت حتى بات منافســًا وندًا 
وأفاد بأن البرتقالي عانى في مواســم ماضية وتغلب 

قويًا، وقريبــًا من منصات التتويج، منوهًا بأن الفريق 
على الصعاب وتدرج مع الوقت حتى بات منافســًا وندًا 
قويًا، وقريبــًا من منصات التتويج، منوهًا بأن الفريق 
على الصعاب وتدرج مع الوقت حتى بات منافســًا وندًا 

استفاد كثيرًا وسيكون أكثر قوة الموسم المقبل.
قويًا، وقريبــًا من منصات التتويج، منوهًا بأن الفريق 

استفاد كثيرًا وسيكون أكثر قوة الموسم المقبل.
قويًا، وقريبــًا من منصات التتويج، منوهًا بأن الفريق 

عودة وتجديد
اتحاد خان يونس أشــعل ســوق االنتقــاالت والتجديد 
مبكرًا، فعاد معالي كوارع وأحمد الدباس، وتم تجديد 
عقد المهاجم محمود وادي وقصي محمود واالستعانة 
بخدمات ســعيد شــبالق ونضال كالب، علــى أمل أن 
يصحح الفريق المســار ويضع اللقب األول في خزائنه 

في مهمة لن تكون سهلة.
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قبل أيــام، عندما كتبنا عــن التنافس 
ديربــي،  مباراتــي  خــالل  الشــريف 
خانيونس بين االتحاد والشــباب والذي 
انتهى بالتعادل 1/1، ورفح الذي انتهى 
بفوز الشباب على الخدمات 1/3، فذلك 
ألهمية الموقــف، الذي ينم عن انحياز 
أصيــل لقيم الرياضة النبيلــة، التي ال 
تعرف التهــاون والتفويت، وال التالعب 
بالنتائــج، حتــى ولــو كان لمصلحــة 

الجيران ؟!
األصل أن التفويــت خيانة، للذات قبل 
اآلخرين، أمــا اللعب النظيــف، الذي ال 
واأللوان،  االعتبارات  بالحســبان،  يأخذ 
فهو تأكيد على كبرياء وكرامة ونظافة 
الملتزمين به. أليســت األخــالق ثابتة 
ال تتغيــر بتغير المنفعة أو األشــخاص 
أو الفــرق، بمــا أننــا نتكلم عــن واقع 

رياضي؟!
هنــا، نســجل اعتزازنا وفخرنــا بعميد 
األندية الفلســطينية، غــزة الرياضي، 
الذي انحاز لقيم الرياضة ومبادئ اللعب 
النظيف، خالل مباراته األخيرة بالدوري، 
أمام الجمعية اإلسالمية، فالجميع كان 
يعلم أن العميد ال ينافس على لقب، أو 
هبوط، والجمعية يقاتل من أجل إحراز 
المركــز الثاني، ورغم ذلــك لعب أبناء 
المــدرب رأفت خليفة المبــاراة، كما لو 

أنها كانت مصيرية للفريق.
اآلن بتنا نعلم الفرق بين العميد وغيره!! 
وبتنا نعلم كيف اســتحق هــذا الكيان 
العظيم، هذه المكانة العظيمة.. الكبير 
كبير بنبل أخالقه وصدق مواقفه، وفي 
عالــم الفوتبول، يتجلــى الصدق، بأن 
يلعب الفريق من أجلــه ذاته وتاريخه، 
فال يرتضــي الهزيمة بــدًال عن الفوز، 

خدمة لآلخرين!
والعميــد كبير، ألنه بســلوكه القويم، 
ولعبــه النظيــف، ُيثبــت للجميــع، أنه 
يرفــض التهــاون أمــام أحــد، ويؤكــد 
للجميــع، أنه يقف على مســافة واحدة 
مــع كل األنديــة، فــي موقف يجســد 

أخالق الكبار!
ربمــا أن هــذه المعانــي الجميلــة، لم 
يكن يدركها بعض الصغار، من الذين 
ســمعناهم بآذاننا، وكانوا يستغربون، 
عدم تهاون العميد، واستبسال حارسه 
إسماعيل المدهون في مباراة الجمعية، 
وتستغرب، هل فعًال، أصبحت الخيانة 
إسماعيل المدهون في مباراة الجمعية، 
وتستغرب، هل فعًال، أصبحت الخيانة 
إسماعيل المدهون في مباراة الجمعية، 

وجهة نظر!
يا هــؤالء القلــة، إن كنتــم ال تعلموا، 
فعليكم أن تعلموا، أن الهزيمة بشرف، 
أشــرف من الفوز بمؤامرة، كما عليكم 
أن تعلمــوا، كيف يقف العالــم متوحدًا 
أشــرف من الفوز بمؤامرة، كما عليكم 
أن تعلمــوا، كيف يقف العالــم متوحدًا 
أشــرف من الفوز بمؤامرة، كما عليكم 

مــن أجــل محاربــة التالعــب، وحماية 
اللعــب النظيــف، وتذكــروا مــا حصل 
لكبير إيطاليا يوفنتوس، وكبير فرنسا 
مرســيليا، حتى تدركوا خطأ تصوركم 

الغريب.
تكبر الفرق في عيــون جماهير الكرة، 
بأخالقها أكثــر من بطوالتهــا، وتفقد 
احترامها إن فّرطت بكرامتها وسمعتها. 
يشــعر األلمــان بالعــار، بعــد مؤامرة 
مونديال 82 ضد الجزائر، ثم يخرج من 

بيننا اآلن، من ينادي بالعار.. يا للعار!!
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نهائي الكأس

ت رفح
خدما

أحمد ضهير
أحمد البهداري

أحمد اللولحي

محمود عطوان

أشرف السميري

محمود النيرب أحمد جربوع

جهاد أبو رياش

محمد حجاج

سعيد السباخي

معتز النحال

قدما حتى وصل إلى المبــاراة النهائية 
بعد الفوز األخير على خدمات النصيرات 

خدمــات  أمــا 
الذي  رفــح 
ر  ســا
ه  ر قطــا
ة  بقــو و
فــي 
لــة  بطو

أنظــار  تتجــه 
الغزية  الجماهيــر 

صوب ملعب اليرموك 
بغزة في قمة كروية 
جماهيريــة بحثا عن 
بين  الــكأس  لقــب 
اتحــاد  العمالقيــن 

الشــجاعية وخدمات 
رفــح، فــي مواجهة 
باللــون  خاصــة 
تتحفــز  إذ  األخضــر 
جماهيــر الفريقيــن 
وبقــوة  للزحــف 
لمؤازرة فريقيها من 
أجــل تحقيــق حلم 
وتعويض  التتويــج 
اخفاقــات الفريقيــن 
في األعوام األخيرة.

نظــــرة تحليــلية
الشــجاعية  يدخــل 
وخدمــات رفح هذه 
المبــاراة بهدف واحد 
واضح ومباشر يتمثل  
بالحصــول علــى لقب 
الكأس وعــودة األمجاد 
من خالل هــذه البطولة 
متواضــع  موســم  بعــد 
وسيئ لألول وجيد للثاني، 
المســاندة  وستشــكل 
الجماهيريــة لكال الفريقين 
حافــزا كبيــرا ومعنويا فوق 

مدرجات ملعب اللقاء.
ويتحفز الشــجاعية لالستعانة 
كالعادة بجماهيره الكبيرة التي 
ساندت الفريق وبقوة في اآلونة 
األخيــرة وكان لها الــدور الكبير 
فــي شــد أزر الفريــق الــذي كان 
قاب قوســين أو أدنى من الهبوط، 
فالفريق قدم مســتوى جيد جدا في 
بطولــة الــكأس على صعيــد النتائج 
بعكــس الــدوري واســتطاع أن يمضى 
قدما حتى وصل إلى المبــاراة النهائية 
بعد الفوز األخير على خدمات النصيرات 

بركالت الترجيح (1/3).

خدمــات  أمــا 
الذي  رفــح 
ر  ســا
ه  ر قطــا
ة  بقــو و

لــة  بطو
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الــكأس يطمــح إلــى اعتالء الــكأس يطمــح إلــى اعتالء 
التتويــج بعد غياب  التتويــج بعد غياب منصات  منصات 
ســنوات،   ”8“ مــن  ســنوات، ألكثــر   ”8“ مــن  ألكثــر 
الفريــق  الفريــق وســيحظى  وســيحظى 
ايضا بمســاندة وزحف ايضا بمســاندة وزحف 
من  قــوي  من جماهيــري  قــوي  جماهيــري 
إذ  رفــح،  إذ محافظــة  رفــح،  محافظــة 
يعيــش الفريــق حالــة يعيــش الفريــق حالــة 
معنوية جيدة ونتائج مميزة معنوية جيدة ونتائج مميزة 
في اآلونــة األخيرة مع المدير في اآلونــة األخيرة مع المدير 
الفني ناهض األشــقر الذي يسعى مع الفني ناهض األشــقر الذي يسعى مع 
كتيبة الخدمات لتعويض اخفاق الدوري كتيبة الخدمات لتعويض اخفاق الدوري 
بالحصــول علــى الكأس وعــودة بريق بالحصــول علــى الكأس وعــودة بريق 

النادي.

استقرار فني استقرار فني 
من خــالل الخــوض أكثر داخــل أروقة من خــالل الخــوض أكثر داخــل أروقة 
الفريقيــن نجــد أن الخدمــات األكثــر الفريقيــن نجــد أن الخدمــات األكثــر 
الفنــي  المســتوى  علــى  الفنــي اســتقرارا  المســتوى  علــى  اســتقرارا 
والتشــكيلة والنتائــج، فالخدمات حقق والتشــكيلة والنتائــج، فالخدمات حقق 
الفــوز في كافة مباريــات الكأس خالل الفــوز في كافة مباريــات الكأس خالل 
الوقت األصلــي، إذ يعيش الفريق حالة الوقت األصلــي، إذ يعيش الفريق حالة 
من االستقرار الفني والنتائج المعنوية من االستقرار الفني والنتائج المعنوية 
التي صبت في صالحه والتي كان آخرها التي صبت في صالحه والتي كان آخرها 
الهــالل ومــن قبلــه األهلي فــي ختام الهــالل ومــن قبلــه األهلي فــي ختام 

بطولة الدوري برباعية. بطولة الدوري برباعية. 
هذه األفضلية النســبية نظرًا للظروف هذه األفضلية النســبية نظرًا للظروف 

بطولة الدوري برباعية. 
هذه األفضلية النســبية نظرًا للظروف 

بطولة الدوري برباعية. بطولة الدوري برباعية. 
هذه األفضلية النســبية نظرًا للظروف 

بطولة الدوري برباعية. 

التي تسبق المباراة والتي تعتبر أجواءها التي تسبق المباراة والتي تعتبر أجواءها 
خاصة بعيدا عن أي حسابات، ولكن فنيا خاصة بعيدا عن أي حسابات، ولكن فنيا 
الفريق ســيعتمد بشــكل أساسى على الفريق ســيعتمد بشــكل أساسى على 
نجومه سعيد الســباخي ومعتز النحال نجومه سعيد الســباخي ومعتز النحال 
ومحمــود النيــرب فــي الخــط األمامي ومحمــود النيــرب فــي الخــط األمامي 
والسيطرة على منتصف الملعب بثالثة والسيطرة على منتصف الملعب بثالثة 

العبين.العبين.

سالح األطراف
على الجهة المقابلة سيعتمد الشجاعية على الجهة المقابلة سيعتمد الشجاعية 
فنيا علــى قوتــه المتمثلة فــي الجهة فنيا علــى قوتــه المتمثلة فــي الجهة 
اليســرى عبر الالعبين إبراهيم العمور اليســرى عبر الالعبين إبراهيم العمور 
ومحمــد وادي، وهيثم أبــو ظاهر على ومحمــد وادي، وهيثم أبــو ظاهر على 
الجهة اليمنــى لتمويل المهاجم المميز 
عالء عطية بالكــرات، وفي الدفاع يبرز 

المتألق القائد حسام وادي. 
ويســعى الشــجاعية للحد من خطورة 
مهاجمي الخدمات عبــر اغالق مفاتيح 
اللعب في الجهة اليســرى لخدمات رفح 
المتمثلــة بالالعب معتــز النحال والذي 

يشكل خطورة كبيرة على الخصم. 

مشوار الفريقين
اســتهل فريق الشجاعية مشــواره في 
الــكأس بفــوز متواضــع علــى فريــق 
الشــوكة بهدفين لهدف في الدور”64”، 
تــاله فوز أخر علــى األقصى بهدف في 

المباراة التي لم تكتمل بسبب انسحاب 
األقصى، وفاز على المجمع اإلســالمي 
بنتيجة (1/3) في الدور “16”، واستطاع 
الفريق تجريد الجمعية اإلســالمية من 
اللقب بعد الفوز عليه بركالت الترجيح 
في الدور “8”، وخطف الشجاعية بطاقة 
التأهل للمبــاراة النهائيــة من خدمات 

النصيرات بركالت الترجيح أيضا.
أمــا خدمــات رفح الــذي كانــت نتائجه 
مميزة في البطولــة، فبدأ متأخرا نظرا 
لتأهلــه بالقرعة (B)، ثم خماســية في 
أولــى مبارياتــه بمرمــى اتحــاد جباليا 

المباراة:   اتحاد الشــجاعية–
خدمات رفح.

المناسبة: نهائي كأس غزة.
ملعب اللقاء: اليرموك.

م120،  الطــول  الحجــم: 
العرض 65م.
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والشجاعية مرتين، بينما فرضت نتيجة 
التعادل نفسها على “3” لقاءات.

•  خدمــات رفــح (1) – (0) الشــجاعية ، 
إياب بطولة الدوري 2014/2013 

اتحاد الشجاعية (1)-(1) خدمات رفح،   اتحاد الشجاعية (1)-(1) خدمات رفح،   اتحاد الشجاعية (1)-(1) خدمات رفح،  •
ذهاب بطولة الدوري 2014/2013.

خدمات رفح (3)-(3) اتحاد الشجاعية،   خدمات رفح (3)-(3) اتحاد الشجاعية،   خدمات رفح (3)-(3) اتحاد الشجاعية،  •
فوز خدمات رفح بركالت الترجيح الدور 

“8” من كأس غزة 2013.
خدمات رفح (0)- (1) اتحاد الشجاعية،   خدمات رفح (0)- (1) اتحاد الشجاعية،   خدمات رفح (0)- (1) اتحاد الشجاعية،  •
ذهــاب بطولة الــدوري الممتاز  2012/

.2013
•  اتحــاد الشــجاعية (0) – (0) خدمــات 

رفح، إياب بطولة الدوري الممتاز، 
.2012/2013

اتحاد الشجاعية (0)-(0) خدمات رفح،   اتحاد الشجاعية (0)-(0) خدمات رفح،   اتحاد الشجاعية (0)-(0) خدمات رفح،  •
ذهاب بطولة الدوري 2010 /2011.

•  خدمــات رفــح(2)-(3)، إيــاب بطولة 
الدوري 2010 /2011، المباراة المعادة.

توقعات صحفية
تختلــف اآلراء والتوقعــات حــول نتيجة 
المباراة، ولكن التوقعات الصحفية كانت 
جريئة لنستعرض بعضا منها لمجموعة 
من الصحفيين لنتيجــة المباراة، كامل 
الغريــب (ركالت ترجيــح)، حســام أبو 
مؤمــن  رفــح)،  لخدمــات  خاطــر(0-2 
هشــام  للشــجاعية)،   0-1) الكحلــوت 
معمر(1-0 للشــجاعية)، عالء شــمالي 
(1-0 للشــجاعية)، عمــاد يوســف(0-1 
للخدمات)، هانــي البنا(2-1 للخدمات)، 
مصطفى صيام (2-1) للخدمات، صالح 
نصر(1-0 للخدمات)، فادي حجازي (2-

1 للشــجاعية)، حســام الغربــاوي(1-2 
للشجاعية). 

 تصريحات المدربين

األشقر: ال مجال لألخطاء 
قبل ســاعات على نهائي الــكأس، أكد 
ناهــض األشــقر المدير الفنــي لفريق 
خدمات رفح على جاهزية فريقه التامة 
لهــذا اللقــاء، متمنيا أن ُيحقــق الفريق 
هدفــه بالحصــول على البطولــة التي 

تنتظرها جماهير الخدمات.
وأشــار “األشــقر” أن فريقــه ســيقابل 
فريق كبير ومنظم سيدخل أيضا للفوز 
بالبطولة، الفتا إلى أن التركيز سيكون 
أبــرز العناصر ومفاتيــح الفوز في هذه 

المباراة.
وقــال :”ال مجــال لألخطــاء فــي هــذه 
المواجهة، فريقنا اجتهــد وحقق نتائج 
طيبة فــي الــكأس ونتمنــى أن نحقق 

حلــم الجماهيــر وأن نعيــد حلــم الجماهيــر وأن نعيــد 
البطوالت لخدمات رفح من البطوالت لخدمات رفح من 

جديد”.

السويركى: 
ظروف 

الفريقين 
متشابهة

من جانبه قــال نعيم من جانبه قــال نعيم 
المديــر  المديــر الســويركي  الســويركي 
الفنــي لفريــق اتحاد الفنــي لفريــق اتحاد 
الشجاعية إنها ستكون الشجاعية إنها ستكون 
كون  صعبة  كون مبــاراة  صعبة  مبــاراة 
يعيشــان  يعيشــان الفريقين  الفريقين 
متشــابهة  متشــابهة ظروفــا  ظروفــا 
للفــوز  للفــوز ويطمحــان  ويطمحــان 
بالبطولــة بعد فترة بالبطولــة بعد فترة 
غيــاب طويلــة عــن غيــاب طويلــة عــن 

منصات التتويج.
وأضــاف الســويركي أن وأضــاف الســويركي أن 

جميع فــرق غــزة معروفة جميع فــرق غــزة معروفة 
لبعضها البعض، والفريق الذي لبعضها البعض، والفريق الذي 
يوقف مكامن خطورة المنافس، يوقف مكامن خطورة المنافس، 
ويستغل نقاط الضعف يستطيع ويستغل نقاط الضعف يستطيع 
تحقيــق الفــوز، مشــيرا إلى أن تحقيــق الفــوز، مشــيرا إلى أن 
نتائــج مواجهــة الفريقيــن إمــا نتائــج مواجهــة الفريقيــن إمــا 
تنتهي بالتعــادل أو بفارق هدف، تنتهي بالتعــادل أو بفارق هدف، 

متمنيــا أن يكــون الالعبون على متمنيــا أن يكــون الالعبون على 
قــدر المســؤولية من أجل اســعاد قــدر المســؤولية من أجل اســعاد 

الجماهيــر التي عانــت معهم طوال الجماهيــر التي عانــت معهم طوال 
الموسم.

جماهير الفريقين جماهير الفريقين 
تستعد جماهير الفريقين للزحف نحو تستعد جماهير الفريقين للزحف نحو 
ملعب اليرمــوك، فاتحاد الشــجاعية ملعب اليرمــوك، فاتحاد الشــجاعية 
وبحكم المســافة القريبة بينه وبين وبحكم المســافة القريبة بينه وبين 
الملعــب ســيحاول االســتفادة مــن الملعــب ســيحاول االســتفادة مــن 
حضــور أكبر جمهــور له ومســاندة حضــور أكبر جمهــور له ومســاندة 
المواجهــة  هــذه  فــي  المواجهــة الفريقيــن  هــذه  فــي  الفريقيــن 
المصيرية، أما خدمات رفح فهو اآلخر المصيرية، أما خدمات رفح فهو اآلخر 
يســتعد لتحضير أكثر من “15” باصا يســتعد لتحضير أكثر من “15” باصا 

وعــددا من الشــاحنات لنقــل جماهير وعــددا من الشــاحنات لنقــل جماهير 
المحافظة الجنوبية إلى ملعب اليرموك المحافظة الجنوبية إلى ملعب اليرموك 
بغزة والزحف نحو الفريق، كما تســتعد بغزة والزحف نحو الفريق، كما تســتعد 

الخدمات  الخدمات جماهيــر  الخدمات جماهيــر  جماهيــر 
عدد  عدد لتحضيــر  لتحضيــر 

الفقرات  من 
والدخــالت 
صــة  لخا ا
ة  ا ر لمبــا با

النهائية.

فــي الــدور “32”، واجتــاز بعدها عقبة 
القادســية بصعوبــة بهــدف وحيد في 
أن  الخدمــات  واســتطاع   ،”16“ الــدور 
ٌيقصي جاره الشــباب في أبرز مباريات 
الــكأس بهدف وحيد في الــدور “8”، ثم 
جاء تأهلــه إلى المبــاراة النهائية بفوز 

مستحق على الهالل (0/2). 

آخر المواجهات المباشرة 
“الرياضية” تســتعرض آخــر مواجهات 
الفريقيــن، حيث يتســاوى كالهما في 
الفوز، فلعب الفريقان في اآلونة األخيرة 
“7” مــرات، حســمها الخدمــات مرتين 

الملعــب:  افتتــاح  تاريــخ 
1951م.

األرضية: عشبية.
السعة: 6000 متفرج.

توقيت المباراة: الجمعة 11-
4-2014م، الساعة 4 عصرا. 
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والشجاعية مرتين، بينما فرضت نتيجة 
التعادل نفسها على “3” لقاءات.

•  خدمــات رفــح (1) – (0) الشــجاعية ، 
إياب بطولة الدوري 2014/2013 

اتحاد الشجاعية (1)-(1) خدمات رفح،   اتحاد الشجاعية (1)-(1) خدمات رفح،   اتحاد الشجاعية (1)-(1) خدمات رفح،  •
ذهاب بطولة الدوري 2014/2013.

خدمات رفح (3)-(3) اتحاد الشجاعية،   خدمات رفح (3)-(3) اتحاد الشجاعية،   خدمات رفح (3)-(3) اتحاد الشجاعية،  •
فوز خدمات رفح بركالت الترجيح الدور 

“8” من كأس غزة 2013.
خدمات رفح (0)- (1) اتحاد الشجاعية،   خدمات رفح (0)- (1) اتحاد الشجاعية،   خدمات رفح (0)- (1) اتحاد الشجاعية،  •
ذهــاب بطولة الــدوري الممتاز  2012/

.2013
•  اتحــاد الشــجاعية (0) – (0) خدمــات 

رفح، إياب بطولة الدوري الممتاز، 
.2012/2013

اتحاد الشجاعية (0)-(0) خدمات رفح،   اتحاد الشجاعية (0)-(0) خدمات رفح،   اتحاد الشجاعية (0)-(0) خدمات رفح،  •
ذهاب بطولة الدوري 2010 /2011.

•  خدمــات رفــح(2)-(3)، إيــاب بطولة 
الدوري 2010 /2011، المباراة المعادة.

توقعات صحفية
تختلــف اآلراء والتوقعــات حــول نتيجة 
المباراة، ولكن التوقعات الصحفية كانت 
جريئة لنستعرض بعضا منها لمجموعة 
من الصحفيين لنتيجــة المباراة، كامل 
الغريــب (ركالت ترجيــح)، حســام أبو 
مؤمــن  رفــح)،  لخدمــات  خاطــر(0-2 
هشــام  للشــجاعية)،   0-1) الكحلــوت 
معمر(1-0 للشــجاعية)، عالء شــمالي 
(1-0 للشــجاعية)، عمــاد يوســف(0-1 
للخدمات)، هانــي البنا(2-1 للخدمات)، 
مصطفى صيام (2-1) للخدمات، صالح 
نصر(1-0 للخدمات)، فادي حجازي (2-

1 للشــجاعية)، حســام الغربــاوي(1-2 
للشجاعية). 

 تصريحات المدربين

األشقر: ال مجال لألخطاء 
قبل ســاعات على نهائي الــكأس، أكد 
ناهــض األشــقر المدير الفنــي لفريق 
خدمات رفح على جاهزية فريقه التامة 
لهــذا اللقــاء، متمنيا أن ُيحقــق الفريق 
هدفــه بالحصــول على البطولــة التي 

تنتظرها جماهير الخدمات.
وأشــار “األشــقر” أن فريقــه ســيقابل 
فريق كبير ومنظم سيدخل أيضا للفوز 
بالبطولة، الفتا إلى أن التركيز سيكون 
أبــرز العناصر ومفاتيــح الفوز في هذه 

المباراة.
وقــال :”ال مجــال لألخطــاء فــي هــذه 
المواجهة، فريقنا اجتهــد وحقق نتائج 
طيبة فــي الــكأس ونتمنــى أن نحقق 

حلــم الجماهيــر وأن نعيــد حلــم الجماهيــر وأن نعيــد 
البطوالت لخدمات رفح من البطوالت لخدمات رفح من 

جديد”.

السويركى: 
ظروف 

الفريقين 
متشابهة

من جانبه قــال نعيم من جانبه قــال نعيم 
المديــر  المديــر الســويركي  الســويركي 
الفنــي لفريــق اتحاد الفنــي لفريــق اتحاد 
الشجاعية إنها ستكون الشجاعية إنها ستكون 
كون  صعبة  كون مبــاراة  صعبة  مبــاراة 
يعيشــان  يعيشــان الفريقين  الفريقين 
متشــابهة  متشــابهة ظروفــا  ظروفــا 
للفــوز  للفــوز ويطمحــان  ويطمحــان 
بالبطولــة بعد فترة بالبطولــة بعد فترة 
غيــاب طويلــة عــن غيــاب طويلــة عــن 

منصات التتويج.
وأضــاف الســويركي أن وأضــاف الســويركي أن 

جميع فــرق غــزة معروفة جميع فــرق غــزة معروفة 
لبعضها البعض، والفريق الذي لبعضها البعض، والفريق الذي 
يوقف مكامن خطورة المنافس، يوقف مكامن خطورة المنافس، 
ويستغل نقاط الضعف يستطيع ويستغل نقاط الضعف يستطيع 
تحقيــق الفــوز، مشــيرا إلى أن تحقيــق الفــوز، مشــيرا إلى أن 
نتائــج مواجهــة الفريقيــن إمــا نتائــج مواجهــة الفريقيــن إمــا 
تنتهي بالتعــادل أو بفارق هدف، تنتهي بالتعــادل أو بفارق هدف، 

متمنيــا أن يكــون الالعبون على متمنيــا أن يكــون الالعبون على 
قــدر المســؤولية من أجل اســعاد قــدر المســؤولية من أجل اســعاد 

الجماهيــر التي عانــت معهم طوال الجماهيــر التي عانــت معهم طوال 
الموسم.

جماهير الفريقين جماهير الفريقين 
تستعد جماهير الفريقين للزحف نحو تستعد جماهير الفريقين للزحف نحو 
ملعب اليرمــوك، فاتحاد الشــجاعية ملعب اليرمــوك، فاتحاد الشــجاعية 
وبحكم المســافة القريبة بينه وبين وبحكم المســافة القريبة بينه وبين 
الملعــب ســيحاول االســتفادة مــن الملعــب ســيحاول االســتفادة مــن 
حضــور أكبر جمهــور له ومســاندة حضــور أكبر جمهــور له ومســاندة 
المواجهــة  هــذه  فــي  المواجهــة الفريقيــن  هــذه  فــي  الفريقيــن 
المصيرية، أما خدمات رفح فهو اآلخر المصيرية، أما خدمات رفح فهو اآلخر 
يســتعد لتحضير أكثر من “15” باصا يســتعد لتحضير أكثر من “15” باصا 

وعــددا من الشــاحنات لنقــل جماهير وعــددا من الشــاحنات لنقــل جماهير 
المحافظة الجنوبية إلى ملعب اليرموك المحافظة الجنوبية إلى ملعب اليرموك 
بغزة والزحف نحو الفريق، كما تســتعد بغزة والزحف نحو الفريق، كما تســتعد 

الخدمات  الخدمات جماهيــر  الخدمات جماهيــر  جماهيــر 
عدد  عدد لتحضيــر  لتحضيــر 

الفقرات  من 
والدخــالت 
صــة  لخا ا
ة  ا ر لمبــا با

النهائية.

فــي الــدور “32”، واجتــاز بعدها عقبة 
القادســية بصعوبــة بهــدف وحيد في 
أن  الخدمــات  واســتطاع   ،”16“ الــدور 
ٌيقصي جاره الشــباب في أبرز مباريات 
الــكأس بهدف وحيد في الــدور “8”، ثم 
جاء تأهلــه إلى المبــاراة النهائية بفوز 

مستحق على الهالل (0/2). 

آخر المواجهات المباشرة 
“الرياضية” تســتعرض آخــر مواجهات 
الفريقيــن، حيث يتســاوى كالهما في 
الفوز، فلعب الفريقان في اآلونة األخيرة 
“7” مــرات، حســمها الخدمــات مرتين 

الملعــب:  افتتــاح  تاريــخ 
1951م.

األرضية: عشبية.
السعة: 6000 متفرج.

توقيت المباراة: الجمعة 11-
4-2014م، الساعة 4 عصرا. 
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في ســهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على 
الكابتن كمال القيسي “51” عامًا في منزله بحضور 
في ســهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على 
الكابتن كمال القيسي “51” عامًا في منزله بحضور 
في ســهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على 

رفقاء دربه الصحفي خيري أبو زايد وأحمد سعيفان 
وأنيس أبو زايد.

مسيرة حافلة 
من أبرز العبي فلسطين، لقب بالجناح الطائر نظرًا 
لســرعته الفائقة، بدأ مســيرته مع فرق الســاحات 
الشــعبية، وســرعان مــا انضــم ألهلــي النصيرات 
في عــام 1978م، وبعد ثالث ســنوات انتقل للجار 
الخدمات حتى اعتزاله كرة القدم في العام 1998م.

بطل وهداف
توج بطــًال وهدافًا لســباعيات أنديــة الخدمات في 

بطل وهداف
توج بطــًال وهدافًا لســباعيات أنديــة الخدمات في 

بطل وهداف

قطاع غــزة في العــام 1984م، ووضع فــي خزائن 
الغواصات الصفراء بطوالت سداسيات األندية التي 
أقيمت على ملعب اليرموك في العام 1994م، شهداء 
األقصى في العام 1998م، المحافظة الوسطى في 

العام 1996م. 
كمــا كان العبًا مميزًا فــي لعبة كرة اليد وحصل مع 

العام 1996م. 
كمــا كان العبًا مميزًا فــي لعبة كرة اليد وحصل مع 

العام 1996م. 

فريقه على جميــع البطوالت من عــام 1984 حتى 
2006م.

الركلة األولى
شهدت مباراة خدمات النصيرات ومنتخب دير البلح 
الودية والتي حســمها األول بخمســة أهداف مقابل 
هدفين المشــاركة األولى له، ولم تبدأ الحكاية بهذا 
الفوز فقط، فقد أعلن القيســي عن نفسه بتسجيل 

هاتريك. 
ووضع حدًا لمسيرته الرياضية بعد انتهاء المواجهة 
التــي جمعت فريقــه خدمــات النصيرات مــع نادي 
فلسطين في دوري 1998م وانتهت وقتها بالتعادل 

االيجابي بهدف لكل فريق.

مباريات في الذاكرة 
يقول القيســي “في الدوري التصنيفي عام 1983م 
، كنــا متأخرين أمــام خدمات رفــح بهدفين لهدف، 
لكننــي نجحت فــي إدراك التعادل ودخــل الجمهور 

وعانقني وكانت لحظات ال تنسى”.
ويذكــر المواجهة التي جمعت فريقــه مع الجماعي 
أوائــل  األوروبيــة  الســوق  كأس  علــى  الرفحــي 
الثمانينيــات، حيث تفوقت الكتيبــة الصفراء بهدف 

نظيف من صناعته.

هاتريك
ويتوقــف عنــد محطة أهلــي غزة التي تفــوق فيها 
خدمات النصيرات بنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة 
في دوري 1996م، حيث وقع على ثالثة منها، ويعود 
في الذاكرة ويروي قصة مشاركته في مباراة اعتزال 

الكابتن مصطفى نجم في القاهرة.

مباريات قاسية
وصف المباراة التي خســر فيها بركالت الترجيح من 
الزوايدة بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله، بالقاسية، 
بعد أن ودع البطولة من دور الثمانية لكأس غزة في 

العام 1984م، األمر الذي  جعله يبكي ورفاقه.
وتكرر ذلك أمام خدمات رفح في نصف نهائي كأس 

1995م، إذ انتهــت المواجهة بثالثــة أهداف لهدف 
لصالح األخضر.

أهداف في الميدان 
ألنه الجنــاح الطائر فقد كانت عرضياته الســحرية 
طريقًا ممهدًا لتسجيل األهداف بأقدام المهاجمين، 
لكنــه كان أيضًا عاشــقًا للشــباك نظــرًا ألنه يتمتع 
طريقًا ممهدًا لتسجيل األهداف بأقدام المهاجمين، 
لكنــه كان أيضًا عاشــقًا للشــباك نظــرًا ألنه يتمتع 
طريقًا ممهدًا لتسجيل األهداف بأقدام المهاجمين، 

بسرعة فائقة.
يقول “سجلت في خدمات رفح في مباراة ودية انتهت 
لصالحنا بهدفين نظيفين، فقد اســتلمت الكرة من 
نصف الملعب وراوغــت كل من يحاول إيقافي حتى 
اخترقت الصندوق وســددت الكرة زاحفة على يسار 
الحارس منيــر العبيد الذي لعب مــع األخضر لفترة 
بســيطة د، وقــد كان في األصل العبــًا في خدمات 
الحارس منيــر العبيد الذي لعب مــع األخضر لفترة 
بســيطة د، وقــد كان في األصل العبــًا في خدمات 
الحارس منيــر العبيد الذي لعب مــع األخضر لفترة 

النصيرات”.

فك النحس
وتمكن في دوري 1984م من هز 
شباك التفاح بهدف نظيف وأهدى 
فريقه ثــالث نقاط غاليــة،  كما 
قــاد فريقه للدور نصــف النهائي 
لكأس غزة في العام 1995م بعد 
أن أقصى خدمات الشــاطئ بهدف 

حمل توقيعه.
وفــي ذات البطولــة ســجل هدف 
فريقه الثالث في شباك الشجاعية 
لتنتهــي المواجهــة بثالثية لهدف، 
بعــد أن أضــاع عدة فــرص جعلته 
يطلــب من مدربه محمود أبو الليل 
استبداله، لكن األخير رفض وطالبه 

بمواصله اللعب حتى فك النحس.

نجوم الغواصات
أكد القيســي بأن التاريخ لن ينسى 
الجيــل الذهبي لخدمــات النصيرات 
الذي ظهر بقوة خالل فترة الثمانينيات 
وكان مرعبًا لمنافسيه وقال “أهم ما 
الذي ظهر بقوة خالل فترة الثمانينيات 
وكان مرعبًا لمنافسيه وقال “أهم ما 
الذي ظهر بقوة خالل فترة الثمانينيات 

يميز تلك الفترة، االنتماء واللعب من 
اجل المتعــة، والعالقــات االجتماعية 
القوية التي سادت بين الالعبين وهو 
ما انعكس على األداء وصنع نجومًا لن 
القوية التي سادت بين الالعبين وهو 
ما انعكس على األداء وصنع نجومًا لن 
القوية التي سادت بين الالعبين وهو 

تتكرر”.

خارج الخطوط 
عندما سألناه عن فرقه المفضلة، لم 
المصري وبرشلونة  يتردد “األهلي 
واألرجنتين”، وأضاف جميع زمالئي 
الســابقين لهــم مكانــة خاصة في 
قلبــي، والفضل يعود إلــى المدرب 
محمــود أبــو الليــل وإداري أهلــي 

النصيرات الكابتن احمد خليفة.
وأضاف “أعجبني العب ســاحل العاج 
يوســف فوفانا وكان يرتــدي الرقم 
20، فقــررت ارتــداء قميــص يحمل 
نفس الرقم لهذا السبب حتى اعتزلت 

الكرة “.
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تقرير

بالفلسطيني

سعيد حسنين

يعيش مخيم المغــازي “الفاتحين” أزهى أيامه ولياليه 
حيــث األفراح والليالي المالح على وقــع النصر المؤزر 
والتتويــج الكبيــر بزعامــة كــرة الســلة الغزية عقب 
اإلطاحة بالزعيم اآلخر خدمات البريج، في بحر أسبوع 
واحد ذهابا وإيابا في بطولة (البالي أوف) وليس عجيبا 
وال غريبا أن يتبوأ خدمات المغازي الصدارة ويجمع بين 
بطولتيــن كبيرتين الدوري والكأس في موســم واحد 
والــذي طالما عودنا على الــدوام على حصد البطوالت 
وتسجيل االنجازات الســلوية على مدار سنين طويلة 
مضــت أتحفنــا عمالقة المغــازي الســلويين خاللهما 
بنكهة ســلوية ال زالــت خالدة في األذهــان والوجدان 
والزعامــة والتتويــج هــذه المــرة يســتحق االشــادة 

والتوقــف عنده مطــوال والبحث والتنقيــب عن خفاياه 
وأســراره المكنونة وعظمتهــا، ولكننا نرفــع القبعات 
احترامــا وتقديرا لمنظومة العمــل الرياضي مجتمعة 
في المغــازي على هذا الجهــد الرائــع والكبير ونقول 
أن زعامــة كرة الســلة الغزية لم تذهــب بعيدا “لكنها 
استقرت في عرينها االخر المغازي”، بعد أداء فني راق 
أبهر الجميع وفوز مســتحق في لقائي الذهاب واإلياب 
وهذا االنجاز الرائع المستحق يذكرنا بالماضي القريب 
وروعــة العمل الرياضــي والتنظيــم اإلداري لبطوالت 
الربيع الســلوية التــي كان المغازي يحتضنها ســنويا 
على مالعبه وبجهد ودعم من كافة أبنائه الرياضيين 
وغيرهم والتي أثنى عليها وعلى روعتها الفرق الزائرة 

من أشــقائنا في الضفة الغربية وداخل الخط األخضر 
وكنت شخصيا أحد المتابعين لهذه البطوالت التي في 
اعتقادي يعجز عن تنظيمها أي جهة رياضية رسمية أو 
حكومية، وأختتم في عجالــة وأقول هنيئا إلدارة نادي 
المغازي بقيادة ربان الســفينة الصديق أحمد النشوي 
والمايسترو المعلم الذي أدار اللقاءين الفاصلين بحنكة 
وذكاء فنــي عــال المــدرب القدير “محمد ريــان” وإلى 
جمهور المغازي العاشــق والذواق شيبا وشبابا وأشبال 
وزهرات وعلى رأسهم الرجل المسن المختار ريان الذي 
جلــس في المدرجات يدعم ويــؤازر إلى أن اعتلى ابنه 
المدرب محمد ريان ورفاقه منصات التتويج في مشهد 

قلما يتكرر .

إلى أن نلتقي 
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خيري أبو زايد
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الرياضية– محمود فرج/ عدسة مازن حمدان
عّبر أحمد النشــوي رئيس نــادي خدمات المغازي عن 
سعادته الكبيرة باختيار فريق ناديه السلوي للمشاركة 
فــي البطولة العربية لكرة الســلة، بعد تتويجه بلقب 
بطولة الــدوري فــي المحافظــات الجنوبية، شــاكرا 
االتحاد الفلسطيني للعبة الذي أعاد الحق لقطاع غزة 
ليمثل فلســطين فــي المحافل العربيــة بعد أن حرم 

منها لفترة طويلة.

المغازي فريق بطوالت
وأكد أحمد النشــوي أن حصول فريق كرة السلة على 
بطولــة دوري جوال في قطاع غزة ليس بالجديد إنما 
هو فريق بطوالت بالعبيه وكوادره وجماهيره، مشيدا 
بالمدرب محمد ريان الذي وصفه بالفارس الذي يقود 
فرســانا يحقق بهم دائما النصر، واستطاع أن يحصل 

هذا الموسم على بطولتي الكأس والدوري. 

الجماهير كلمة السر
ونفى النشوي أن يكون مجلس اإلدارة يستعد لمهرجان 
إحتفالي بهذه المناســبة مؤكدا أن الجهود تنصب في 
الوقــت الحالي من أجل االســتعداد لمشــاركة الفريق 
في البطولة العربية المزمع إقامتها خالل شــهر يونيو  

القــادم بالمملكة العربية الســعودية،  موجها تحياته 
لجماهيــر مخيــم المغــازي ومحبي النــادي الذين لم 
يتوانوا في دعــم الفريق معنويا والوقوف بجانبه في 
أحلك الظروف، لهذا عمدت االدارة لتوفير سبل الراحة 

إلى هؤالء الجماهير لنقلهم خالل المباريات. 

الدعم المادي أوال
وناشــد “أبومهــران” الرئيس محمــود عباس ورئيس 
وزراء حكومــة غــزة إســماعيل هنية واللــواء جبريل 
الرجــوب رئيــس اللجنــة االولمبيــة للوقــوف بجانب 
نادي خدمات المغازي ودعمه ماديا ومعنويا لتســهيل 
مشــاركته من أجل رفع علم فلسطين بكل اقتدار في 

هذا المحفل العربي الكبير.

الالعبون جنود المرحلة
من جانبه أشاد محمد ريان مدرب فريق كرة السلة بنادي 
خدمــات المغازي بالعبيــه قائال “إن اجتهــاد الالعبين  
التزامهم وانضباطهم وتحليهم بروح قتالية عالية كان 
من أهم أسباب الفوز بالبطولة، باالضافة ألسلوبي في 
التدريب الــذي يعتمد علي األمــد الطويل والدعم من 
مجلس االدارة ووقــوف أبناء المخيم والجماهير بجانب 
الفريــق، وأنا فخــور بحصد بطــوالت متتالية مع نادي 

خدمات المغــازي خاصة مع وجود العبين صغار الســن 
برز منهم الالعب كامل صالح “موليو” ومحمد موســى 

“شرخ” وخيرالدين حمد وهذا ما أدخل السرور علّي”.

غيرت رأيي بالبالي أوف
وبخصــوص البالي أوف قال ريان “بعــد انتهاء البطولة 

غيرت رأيي بالبالي أوف
وبخصــوص البالي أوف قال ريان “بعــد انتهاء البطولة 

غيرت رأيي بالبالي أوف

غيرت رأيي به فأنا كنت اعترض عليه ألننا لم نعتده، 
وهو جديد على الســلة الفلســطينية لكن بعد انتهاء 
البطولة اكتشــفت أنه نظام جيــد يعطي فرصا أكثر 

للفرق للمشاركة واثبات نفسها”.

األبطال ينقصهم الدعم المادي
وأشــار ريان وهو عضو مجلس إدارة في نفس النادي 
إلــى العديــد مــن الســلبيات و أهمها “ما تســتنزفه 
األنديــة مــن أموال خــالل البطولة التــي دامت فترة 
طويلــة فاألندية تصــرف الكثيــر علــى المواصالت 
ونقل الجماهيــر إلى المالعب ولو أجريــت المباريات 
على المالعب الخاصة باألنديــة لكانت األمور أفضل 
لبعض األندية باإلضافة إلى أن االندية ال تلقى دعما 
حكوميا أو أهليا أو من الشركات االستثمارية حتى أننا 
لم نتلق مكافأة مادية من اتحاد كرة السلة بعد فوزنا 

بالكأس”.
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في كل العالم تجد المنتخبات الرياضية 
مكانا لالســتعداد للبطــوالت العالمية، 
منها من يعســكر خارج بالده ومنها من 
يجري المباريات الودية ومنها من يعالج 
مسألة التشكيلة وينتقي الالعبين وفقا 
لقدراتهم، إال عندنا في فلســطين التي 
تبكــي حالها، فمنتخبنــا الوطني مكون 
من العبي الضفة وبعض العبي الشتات، 
أما العبو غزة فال يستطيعون االنضمام 
إلى المنتخب، وأقصــد  الالعبين الذين 
شــاركوا في بطولــة الدوري فــي غزة، 
ذلــك ألن االحتــالل يحرم غــزة من كل 
شــيء، حتى الرياضة، وفــي ذلك ظلم 
كبيــر، فســكوت المســؤولين الدوليين 
على إسرائيل وممارساتها فيه خرق لكل 
القوانين الطبيعية التي ينبغي أن تجبر 
هذا االحتالل فتح قناة االتصال بين غزة 
والضفــة رغمــا عن أنــف االحتالل ومن 
يدور في فلكــه. منتخبنا الفلســطيني 
مبتور ومنقوص بغياب العبي غزة، ومن 
المفروض أن يتجند االتحاد الفلسطيني 
لكسر هذا الفيتو اللئيم الذي يحرم خيرة 
العبي الكرة الفلسطينيين من المشاركة 
في الدفاع عن العلم الفلسطيني، ففي 
األسبوع الماضي كان من المفروض أن 
يســافر المنتخب إلى الباكستان إلجراء 
مبــاراة وديــة تحضيرا لبطولــة االتحاد 
االســيوي، إال أن االوضــاع األمنيــة في 
الباكســتان حالت دون ذلك، وعليه تقرر 
إلغاء السفر على أن يسافر المنتخب يوم 
األحد المقبل ليعســكر في قطر عشرة 
أيام اســتعدادا للبطولة، ومــن الواضح 
أن تجميــع العبــي المنتخــب تمهيــدا 
لعقد المعســكر التدريبي يستغرقا وقتا 
ويستهلك من قدرة المنظمين والطاقم 
المهني، الســفر إلــى األردن أوال وتجاوز 
حواجــز االحتالل فــي الضفــة وبعدها 
العنــاء فــي نقطة الحــدود مــع األردن، 
وفيها يستغل جنود االحتالل نفوذهم، 
وحصل أنه في كثير من األحيان تم منع 
بعض الالعبين من السفر بحجج واهية، 
وهــي األســطوانة المألوفــة الرفــض 
االمنــي، فإلــى متــى ســنبقى رهائن 
هــذا االحتالل الذي يعكــر صفو حياتنا، 
فعلــى رئيس الســلطة الفلســطينية، 
أبو مــازن أن يطــرح على المؤسســات 
الدوليــة معضلة المنتخب الوطني، فهو 
يمثلنا عالميــا وهو الذي يــروي الرواية 
الفلســطينية من خالل مالعــب الكرة، 
مــن حقنــا أن يمــارس منتخبنــا حياته 
الرياضيــة بــدون حواجز وبــدون تحكم 
جنــود االحتالل بهوية المغــادر والباقي 
من العبي المنتخب، وإذا لم تطرح هذه 
القضيــة على المحافــل الدوليــة بقوة 
الفلســطيني يراوح  ســيبقى منتخبنــا 
مكانه وســيبقى االحتالل يتجبر بنا إلى 
ما ال نهاية، الفدائي يســتحق التضحية، 
والفدائي يمثل معاناة شعبنا، والفدائي 
قادر على قهر االعــداء، والفدائي يملك 
قــدرة األقوياء فــي تحقيــق االنجازات 
لفلسطين أرضا وشعبا، وهو بانتصاراته 
وأهدافه ســيحرج االحتالل وسيحشــره 

في الزاوية.
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في ســهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على 
الكابتن كمال القيسي “51” عامًا في منزله بحضور 
في ســهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على 
الكابتن كمال القيسي “51” عامًا في منزله بحضور 
في ســهرة كروية جديدة حلت الرياضية ضيفًا على 

رفقاء دربه الصحفي خيري أبو زايد وأحمد سعيفان 
وأنيس أبو زايد.

مسيرة حافلة 
من أبرز العبي فلسطين، لقب بالجناح الطائر نظرًا 
لســرعته الفائقة، بدأ مســيرته مع فرق الســاحات 
الشــعبية، وســرعان مــا انضــم ألهلــي النصيرات 
في عــام 1978م، وبعد ثالث ســنوات انتقل للجار 
الخدمات حتى اعتزاله كرة القدم في العام 1998م.

بطل وهداف
توج بطــًال وهدافًا لســباعيات أنديــة الخدمات في 

بطل وهداف
توج بطــًال وهدافًا لســباعيات أنديــة الخدمات في 

بطل وهداف

قطاع غــزة في العــام 1984م، ووضع فــي خزائن 
الغواصات الصفراء بطوالت سداسيات األندية التي 
أقيمت على ملعب اليرموك في العام 1994م، شهداء 
األقصى في العام 1998م، المحافظة الوسطى في 

العام 1996م. 
كمــا كان العبًا مميزًا فــي لعبة كرة اليد وحصل مع 

العام 1996م. 
كمــا كان العبًا مميزًا فــي لعبة كرة اليد وحصل مع 

العام 1996م. 

فريقه على جميــع البطوالت من عــام 1984 حتى 
2006م.

الركلة األولى
شهدت مباراة خدمات النصيرات ومنتخب دير البلح 
الودية والتي حســمها األول بخمســة أهداف مقابل 
هدفين المشــاركة األولى له، ولم تبدأ الحكاية بهذا 
الفوز فقط، فقد أعلن القيســي عن نفسه بتسجيل 

هاتريك. 
ووضع حدًا لمسيرته الرياضية بعد انتهاء المواجهة 
التــي جمعت فريقــه خدمــات النصيرات مــع نادي 
فلسطين في دوري 1998م وانتهت وقتها بالتعادل 

االيجابي بهدف لكل فريق.

مباريات في الذاكرة 
يقول القيســي “في الدوري التصنيفي عام 1983م 
، كنــا متأخرين أمــام خدمات رفــح بهدفين لهدف، 
لكننــي نجحت فــي إدراك التعادل ودخــل الجمهور 

وعانقني وكانت لحظات ال تنسى”.
ويذكــر المواجهة التي جمعت فريقــه مع الجماعي 
أوائــل  األوروبيــة  الســوق  كأس  علــى  الرفحــي 
الثمانينيــات، حيث تفوقت الكتيبــة الصفراء بهدف 

نظيف من صناعته.

هاتريك
ويتوقــف عنــد محطة أهلــي غزة التي تفــوق فيها 
خدمات النصيرات بنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة 
في دوري 1996م، حيث وقع على ثالثة منها، ويعود 
في الذاكرة ويروي قصة مشاركته في مباراة اعتزال 

الكابتن مصطفى نجم في القاهرة.

مباريات قاسية
وصف المباراة التي خســر فيها بركالت الترجيح من 
الزوايدة بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله، بالقاسية، 
بعد أن ودع البطولة من دور الثمانية لكأس غزة في 

العام 1984م، األمر الذي  جعله يبكي ورفاقه.
وتكرر ذلك أمام خدمات رفح في نصف نهائي كأس 

1995م، إذ انتهــت المواجهة بثالثــة أهداف لهدف 
لصالح األخضر.

أهداف في الميدان 
ألنه الجنــاح الطائر فقد كانت عرضياته الســحرية 
طريقًا ممهدًا لتسجيل األهداف بأقدام المهاجمين، 
لكنــه كان أيضًا عاشــقًا للشــباك نظــرًا ألنه يتمتع 
طريقًا ممهدًا لتسجيل األهداف بأقدام المهاجمين، 
لكنــه كان أيضًا عاشــقًا للشــباك نظــرًا ألنه يتمتع 
طريقًا ممهدًا لتسجيل األهداف بأقدام المهاجمين، 

بسرعة فائقة.
يقول “سجلت في خدمات رفح في مباراة ودية انتهت 
لصالحنا بهدفين نظيفين، فقد اســتلمت الكرة من 
نصف الملعب وراوغــت كل من يحاول إيقافي حتى 
اخترقت الصندوق وســددت الكرة زاحفة على يسار 
الحارس منيــر العبيد الذي لعب مــع األخضر لفترة 
بســيطة د، وقــد كان في األصل العبــًا في خدمات 
الحارس منيــر العبيد الذي لعب مــع األخضر لفترة 
بســيطة د، وقــد كان في األصل العبــًا في خدمات 
الحارس منيــر العبيد الذي لعب مــع األخضر لفترة 

النصيرات”.

فك النحس
وتمكن في دوري 1984م من هز 
شباك التفاح بهدف نظيف وأهدى 
فريقه ثــالث نقاط غاليــة،  كما 
قــاد فريقه للدور نصــف النهائي 
لكأس غزة في العام 1995م بعد 
أن أقصى خدمات الشــاطئ بهدف 

حمل توقيعه.
وفــي ذات البطولــة ســجل هدف 
فريقه الثالث في شباك الشجاعية 
لتنتهــي المواجهــة بثالثية لهدف، 
بعــد أن أضــاع عدة فــرص جعلته 
يطلــب من مدربه محمود أبو الليل 
استبداله، لكن األخير رفض وطالبه 

بمواصله اللعب حتى فك النحس.

نجوم الغواصات
أكد القيســي بأن التاريخ لن ينسى 
الجيــل الذهبي لخدمــات النصيرات 
الذي ظهر بقوة خالل فترة الثمانينيات 
وكان مرعبًا لمنافسيه وقال “أهم ما 
الذي ظهر بقوة خالل فترة الثمانينيات 
وكان مرعبًا لمنافسيه وقال “أهم ما 
الذي ظهر بقوة خالل فترة الثمانينيات 

يميز تلك الفترة، االنتماء واللعب من 
اجل المتعــة، والعالقــات االجتماعية 
القوية التي سادت بين الالعبين وهو 
ما انعكس على األداء وصنع نجومًا لن 
القوية التي سادت بين الالعبين وهو 
ما انعكس على األداء وصنع نجومًا لن 
القوية التي سادت بين الالعبين وهو 

تتكرر”.

خارج الخطوط 
عندما سألناه عن فرقه المفضلة، لم 
المصري وبرشلونة  يتردد “األهلي 
واألرجنتين”، وأضاف جميع زمالئي 
الســابقين لهــم مكانــة خاصة في 
قلبــي، والفضل يعود إلــى المدرب 
محمــود أبــو الليــل وإداري أهلــي 

النصيرات الكابتن احمد خليفة.
وأضاف “أعجبني العب ســاحل العاج 
يوســف فوفانا وكان يرتــدي الرقم 
20، فقــررت ارتــداء قميــص يحمل 
نفس الرقم لهذا السبب حتى اعتزلت 

الكرة “.
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تقرير

بالفلسطيني

سعيد حسنين

يعيش مخيم المغــازي “الفاتحين” أزهى أيامه ولياليه 
حيــث األفراح والليالي المالح على وقــع النصر المؤزر 
والتتويــج الكبيــر بزعامــة كــرة الســلة الغزية عقب 
اإلطاحة بالزعيم اآلخر خدمات البريج، في بحر أسبوع 
واحد ذهابا وإيابا في بطولة (البالي أوف) وليس عجيبا 
وال غريبا أن يتبوأ خدمات المغازي الصدارة ويجمع بين 
بطولتيــن كبيرتين الدوري والكأس في موســم واحد 
والــذي طالما عودنا على الــدوام على حصد البطوالت 
وتسجيل االنجازات الســلوية على مدار سنين طويلة 
مضــت أتحفنــا عمالقة المغــازي الســلويين خاللهما 
بنكهة ســلوية ال زالــت خالدة في األذهــان والوجدان 
والزعامــة والتتويــج هــذه المــرة يســتحق االشــادة 

والتوقــف عنده مطــوال والبحث والتنقيــب عن خفاياه 
وأســراره المكنونة وعظمتهــا، ولكننا نرفــع القبعات 
احترامــا وتقديرا لمنظومة العمــل الرياضي مجتمعة 
في المغــازي على هذا الجهــد الرائــع والكبير ونقول 
أن زعامــة كرة الســلة الغزية لم تذهــب بعيدا “لكنها 
استقرت في عرينها االخر المغازي”، بعد أداء فني راق 
أبهر الجميع وفوز مســتحق في لقائي الذهاب واإلياب 
وهذا االنجاز الرائع المستحق يذكرنا بالماضي القريب 
وروعــة العمل الرياضــي والتنظيــم اإلداري لبطوالت 
الربيع الســلوية التــي كان المغازي يحتضنها ســنويا 
على مالعبه وبجهد ودعم من كافة أبنائه الرياضيين 
وغيرهم والتي أثنى عليها وعلى روعتها الفرق الزائرة 

من أشــقائنا في الضفة الغربية وداخل الخط األخضر 
وكنت شخصيا أحد المتابعين لهذه البطوالت التي في 
اعتقادي يعجز عن تنظيمها أي جهة رياضية رسمية أو 
حكومية، وأختتم في عجالــة وأقول هنيئا إلدارة نادي 
المغازي بقيادة ربان الســفينة الصديق أحمد النشوي 
والمايسترو المعلم الذي أدار اللقاءين الفاصلين بحنكة 
وذكاء فنــي عــال المــدرب القدير “محمد ريــان” وإلى 
جمهور المغازي العاشــق والذواق شيبا وشبابا وأشبال 
وزهرات وعلى رأسهم الرجل المسن المختار ريان الذي 
جلــس في المدرجات يدعم ويــؤازر إلى أن اعتلى ابنه 
المدرب محمد ريان ورفاقه منصات التتويج في مشهد 

قلما يتكرر .

إلى أن نلتقي 
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الرياضية– محمود فرج/ عدسة مازن حمدان
عّبر أحمد النشــوي رئيس نــادي خدمات المغازي عن 
سعادته الكبيرة باختيار فريق ناديه السلوي للمشاركة 
فــي البطولة العربية لكرة الســلة، بعد تتويجه بلقب 
بطولة الــدوري فــي المحافظــات الجنوبية، شــاكرا 
االتحاد الفلسطيني للعبة الذي أعاد الحق لقطاع غزة 
ليمثل فلســطين فــي المحافل العربيــة بعد أن حرم 

منها لفترة طويلة.

المغازي فريق بطوالت
وأكد أحمد النشــوي أن حصول فريق كرة السلة على 
بطولــة دوري جوال في قطاع غزة ليس بالجديد إنما 
هو فريق بطوالت بالعبيه وكوادره وجماهيره، مشيدا 
بالمدرب محمد ريان الذي وصفه بالفارس الذي يقود 
فرســانا يحقق بهم دائما النصر، واستطاع أن يحصل 

هذا الموسم على بطولتي الكأس والدوري. 

الجماهير كلمة السر
ونفى النشوي أن يكون مجلس اإلدارة يستعد لمهرجان 
إحتفالي بهذه المناســبة مؤكدا أن الجهود تنصب في 
الوقــت الحالي من أجل االســتعداد لمشــاركة الفريق 
في البطولة العربية المزمع إقامتها خالل شــهر يونيو  

القــادم بالمملكة العربية الســعودية،  موجها تحياته 
لجماهيــر مخيــم المغــازي ومحبي النــادي الذين لم 
يتوانوا في دعــم الفريق معنويا والوقوف بجانبه في 
أحلك الظروف، لهذا عمدت االدارة لتوفير سبل الراحة 

إلى هؤالء الجماهير لنقلهم خالل المباريات. 

الدعم المادي أوال
وناشــد “أبومهــران” الرئيس محمــود عباس ورئيس 
وزراء حكومــة غــزة إســماعيل هنية واللــواء جبريل 
الرجــوب رئيــس اللجنــة االولمبيــة للوقــوف بجانب 
نادي خدمات المغازي ودعمه ماديا ومعنويا لتســهيل 
مشــاركته من أجل رفع علم فلسطين بكل اقتدار في 

هذا المحفل العربي الكبير.

الالعبون جنود المرحلة
من جانبه أشاد محمد ريان مدرب فريق كرة السلة بنادي 
خدمــات المغازي بالعبيــه قائال “إن اجتهــاد الالعبين  
التزامهم وانضباطهم وتحليهم بروح قتالية عالية كان 
من أهم أسباب الفوز بالبطولة، باالضافة ألسلوبي في 
التدريب الــذي يعتمد علي األمــد الطويل والدعم من 
مجلس االدارة ووقــوف أبناء المخيم والجماهير بجانب 
الفريــق، وأنا فخــور بحصد بطــوالت متتالية مع نادي 

خدمات المغــازي خاصة مع وجود العبين صغار الســن 
برز منهم الالعب كامل صالح “موليو” ومحمد موســى 

“شرخ” وخيرالدين حمد وهذا ما أدخل السرور علّي”.

غيرت رأيي بالبالي أوف
وبخصــوص البالي أوف قال ريان “بعــد انتهاء البطولة 

غيرت رأيي بالبالي أوف
وبخصــوص البالي أوف قال ريان “بعــد انتهاء البطولة 

غيرت رأيي بالبالي أوف

غيرت رأيي به فأنا كنت اعترض عليه ألننا لم نعتده، 
وهو جديد على الســلة الفلســطينية لكن بعد انتهاء 
البطولة اكتشــفت أنه نظام جيــد يعطي فرصا أكثر 

للفرق للمشاركة واثبات نفسها”.

األبطال ينقصهم الدعم المادي
وأشــار ريان وهو عضو مجلس إدارة في نفس النادي 
إلــى العديــد مــن الســلبيات و أهمها “ما تســتنزفه 
األنديــة مــن أموال خــالل البطولة التــي دامت فترة 
طويلــة فاألندية تصــرف الكثيــر علــى المواصالت 
ونقل الجماهيــر إلى المالعب ولو أجريــت المباريات 
على المالعب الخاصة باألنديــة لكانت األمور أفضل 
لبعض األندية باإلضافة إلى أن االندية ال تلقى دعما 
حكوميا أو أهليا أو من الشركات االستثمارية حتى أننا 
لم نتلق مكافأة مادية من اتحاد كرة السلة بعد فوزنا 

بالكأس”.
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في كل العالم تجد المنتخبات الرياضية 
مكانا لالســتعداد للبطــوالت العالمية، 
منها من يعســكر خارج بالده ومنها من 
يجري المباريات الودية ومنها من يعالج 
مسألة التشكيلة وينتقي الالعبين وفقا 
لقدراتهم، إال عندنا في فلســطين التي 
تبكــي حالها، فمنتخبنــا الوطني مكون 
من العبي الضفة وبعض العبي الشتات، 
أما العبو غزة فال يستطيعون االنضمام 
إلى المنتخب، وأقصــد  الالعبين الذين 
شــاركوا في بطولــة الدوري فــي غزة، 
ذلــك ألن االحتــالل يحرم غــزة من كل 
شــيء، حتى الرياضة، وفــي ذلك ظلم 
كبيــر، فســكوت المســؤولين الدوليين 
على إسرائيل وممارساتها فيه خرق لكل 
القوانين الطبيعية التي ينبغي أن تجبر 
هذا االحتالل فتح قناة االتصال بين غزة 
والضفــة رغمــا عن أنــف االحتالل ومن 
يدور في فلكــه. منتخبنا الفلســطيني 
مبتور ومنقوص بغياب العبي غزة، ومن 
المفروض أن يتجند االتحاد الفلسطيني 
لكسر هذا الفيتو اللئيم الذي يحرم خيرة 
العبي الكرة الفلسطينيين من المشاركة 
في الدفاع عن العلم الفلسطيني، ففي 
األسبوع الماضي كان من المفروض أن 
يســافر المنتخب إلى الباكستان إلجراء 
مبــاراة وديــة تحضيرا لبطولــة االتحاد 
االســيوي، إال أن االوضــاع األمنيــة في 
الباكســتان حالت دون ذلك، وعليه تقرر 
إلغاء السفر على أن يسافر المنتخب يوم 
األحد المقبل ليعســكر في قطر عشرة 
أيام اســتعدادا للبطولة، ومــن الواضح 
أن تجميــع العبــي المنتخــب تمهيــدا 
لعقد المعســكر التدريبي يستغرقا وقتا 
ويستهلك من قدرة المنظمين والطاقم 
المهني، الســفر إلــى األردن أوال وتجاوز 
حواجــز االحتالل فــي الضفــة وبعدها 
العنــاء فــي نقطة الحــدود مــع األردن، 
وفيها يستغل جنود االحتالل نفوذهم، 
وحصل أنه في كثير من األحيان تم منع 
بعض الالعبين من السفر بحجج واهية، 
وهــي األســطوانة المألوفــة الرفــض 
االمنــي، فإلــى متــى ســنبقى رهائن 
هــذا االحتالل الذي يعكــر صفو حياتنا، 
فعلــى رئيس الســلطة الفلســطينية، 
أبو مــازن أن يطــرح على المؤسســات 
الدوليــة معضلة المنتخب الوطني، فهو 
يمثلنا عالميــا وهو الذي يــروي الرواية 
الفلســطينية من خالل مالعــب الكرة، 
مــن حقنــا أن يمــارس منتخبنــا حياته 
الرياضيــة بــدون حواجز وبــدون تحكم 
جنــود االحتالل بهوية المغــادر والباقي 
من العبي المنتخب، وإذا لم تطرح هذه 
القضيــة على المحافــل الدوليــة بقوة 
الفلســطيني يراوح  ســيبقى منتخبنــا 
مكانه وســيبقى االحتالل يتجبر بنا إلى 
ما ال نهاية، الفدائي يســتحق التضحية، 
والفدائي يمثل معاناة شعبنا، والفدائي 
قادر على قهر االعــداء، والفدائي يملك 
قــدرة األقوياء فــي تحقيــق االنجازات 
لفلسطين أرضا وشعبا، وهو بانتصاراته 
وأهدافه ســيحرج االحتالل وسيحشــره 

في الزاوية.
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حسام الدين حرب

أثنــاء متابعتــي ألحــد البرامــج الثقافيــة في 
التلفاز، اســتوقفني موقف ال أكاد أنساه طوال 
حياتي ويتمثــل بتحديد مســتوى المتقدمين 
لشغل وظيفة في إحدى الشركات الخاصة من 
خالل امتحان ولكن المدهش طبيعة االمتحان 
والذي خال من كل األساليب التقليدية المتعارف 
عليها، وهــو عبارة عن صورة تم عرضها على 
المتقدمين لهذه الوظيفة وعلى الجميع التعبير 
عنها كًال حسب رؤيته الخاصة، وأدركت بعدها 
المتقدمين لهذه الوظيفة وعلى الجميع التعبير 
عنها كًال حسب رؤيته الخاصة، وأدركت بعدها 
المتقدمين لهذه الوظيفة وعلى الجميع التعبير 

بأن لــكل حكاية أصــل وأصل الحكايــة دائمًا 
صورة تشرحها.

ما دعاني إلى هذه المقدمة هو إحساسي الدائم 
وثقتي المطلقة بأن الصورة دائمًا تعبر عن ألف 
ما دعاني إلى هذه المقدمة هو إحساسي الدائم 
وثقتي المطلقة بأن الصورة دائمًا تعبر عن ألف 
ما دعاني إلى هذه المقدمة هو إحساسي الدائم 

كلمة، فكم من الكلمات التي تكون في صحفنا 
اليوميــة التي لــم تقرأ جميعهــا ولكن هنالك 

الصورة التي تشد القارئ بصورة كبيرة.
في مجالنــا الرياضي ربما دخلــت الصورة في 
وقــت حديــث وذلــك بســبب انتشــار المواقع 
اإللكترونية ومواقــع التواصل االجتماعي التي 
جعلت الصورة تنتشــر أكبر وأكبر، ولكن يبقى 
لالحتراف مكانة وعنوان، بمعنى ليس كل من 

حمل كاميرا أصبح مصورًا متميزًا.
والغريــب في الموضــوع أن الجميــع وأصحاب 
الشــأن الرياضي دائمــًا ما يركــزون على هذا 
والغريــب في الموضــوع أن الجميــع وأصحاب 
الشــأن الرياضي دائمــًا ما يركــزون على هذا 
والغريــب في الموضــوع أن الجميــع وأصحاب 

األمــر من خــالل دعــوة المصوريــن اللتقاط 
الصور الخاصة سواء في المباريات أو حتى في 
االجتماعات وغيره، وفي النهاية ال يتم ذكر أحد 
من هؤالء ســواء بكلمة شــكر أو حتى بشهادة 
تقديرية في حفالت التكريم التي تعقب نهاية 

الموسم الكروي.
عمل كبيــر وجهد دءوب يقوم بــه المصورون 
بشــكل خاص وكافة الصحفيين بشــكل عام 
واألغلبية تقــوم بعمل ذلك من بــاب التطوع 
والحب للمجال الرياضي وإبراز الهوية الرياضية 
إلى المجتمع المحلي والخارجي، ومن هنا أدعو 
أصحاب القــرار في االتحاد الفلســطيني لكرة 
القدم ومؤسسات التكريم المختلفة بااللتفات 
قليــًال إلى جهــد الصحفييــن وذلك فــي إطار 
القدم ومؤسسات التكريم المختلفة بااللتفات 
قليــًال إلى جهــد الصحفييــن وذلك فــي إطار 
القدم ومؤسسات التكريم المختلفة بااللتفات 

الدعم النفسي والتشجيع لهم خالل البطوالت 
القادمة وذلــك ألن الرياضة بال إعالم ال وجود 

لها وإن كانت األفضل.
وكذلك أدعو رابطة الصحفيين الرياضيين إلى 
االهتمام بشكل أكبر في المصورين من خالل 
متابعــة لجنــة المصورين التي تم تشــكيلها 
مؤخــرًا وبحث آليات تطويرها في المســتقبل 
متابعــة لجنــة المصورين التي تم تشــكيلها 
مؤخــرًا وبحث آليات تطويرها في المســتقبل 
متابعــة لجنــة المصورين التي تم تشــكيلها 

القريب.
وأتمنى علــى رابطة الصحفييــن العمل على 
تشــجيع الصحفيين بشــكل عــام بالكثير من 
الســبل والطرق وذلــك بطرح مســابقات في 
نهايــة الموســم ألفضــل األعمــال الكتابيــة 
والصحفيــة والصــورة الرياضيــة، وذلك على 
غرار اختيار أفضــل الالعبين في كل المراكز، 
وهذا من شأنه أن يضفي على العمل الرياضي 
اإلعالمــي المنافســة والجمالية وفــي النهاية 
يصب في مصلحــة اإلعالم الرياضي للوصول 

إلى االحترافية.

الجمعة الخضراء
ســيكون ملعــب اليرموك يوم الجمعــة القادم 
مســرحا لقمة الكــرة الغزية بيــن األخضرين 
“الشجاعي والرفحي” للمنافسة على لقب كأس 
المحافظات الجنوبية، ومن هنا أدعو بالتوفيق 
لكال الفريقين وأتمنى أن تسود الروح الرياضية 
بين الجماهير من خالل التشــجيع المثالي كما 
تعودنا علــى جمهور الفريقين، وأخيرًا ال يوجد 
بين الجماهير من خالل التشــجيع المثالي كما 
تعودنا علــى جمهور الفريقين، وأخيرًا ال يوجد 
بين الجماهير من خالل التشــجيع المثالي كما 

خاسر وفائز ألن الرابح األكبر الكرة الفلسطينية 
وتطورها.. حظ موفق للجميع.

وللحديث بقية طالما في العمر بقية
hoss1983@gmail.com
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غزة- الرياضية
أقــام االتحاد الفلســطيني لكــرة القدم 
احتفاال كبيــرا في قاعة فنــدق المتحف 
لتكريم أبطال الموســم الكروي 2013-
2014 في المحافظــات الجنوبية، وذلك 
بحضــور الدكتور محمــد المدهون وزير 
أســعد  والدكتــور  والرياضــة  الشــباب 
المجدالوي نائب رئيس اللجنة األولمبية 
والدكتور أسامة الفرا وإبراهيم أبو النجا 
وأبو جودة النحال ووليد أيوب وعدد كبير 
مــن الشــخصيات الوطنيــة والرياضية 
ومجالس إدارات والعبي األندية المتّوجة 

واإلعالميين الرياضيين.

منظومة ناجحة
وقدم الوزير المدهون شكره وتقديره إلى 
اتحاد كرة القدم والمنظومة الرائعة التي 
ســاهمت في إنجاح البطوالت والوصول 
بها إلى بر األمان، وخص بالذكر شــركة 
جــوال والشــرطة الفلســطينية ووزارة 
الصحة واإلعالم الرياضي بكافة أشكاله 
وروابط المشــجعين التي أسست اتحادا 

من أجل تشجيع مثالي.
وقال المدهون إن نادي شباب رفح أثبت 
أنه زعيم في كرة القدم بعد حفاظه على 
بطولة الدوري الممتاز للموســم الثاني 
على التوالي، مشــيدا بإنجاز نادي اتحاد 
خان يونس الــذي كان بطال في مرحلة 
الذهــاب وحّل وصيفا بعد نهاية الدوري، 
خان يونس الــذي كان بطال في مرحلة 
الذهــاب وحّل وصيفا بعد نهاية الدوري، 
خان يونس الــذي كان بطال في مرحلة 

مطالبا بضرورة إقامة مباراة بين بطلي 
دوريي المحافظات الشــمالية والجنوبية 

من أجل تمثيل فلسطين في البطوالت 
الخارجية.

نموذج راٍق
وتطرق المدهون إلــى الوفاق الرياضي 

نموذج راٍق
وتطرق المدهون إلــى الوفاق الرياضي 

نموذج راٍق

الــذي ثبــت أقدامه وقــدم نموذجا راقيا 
وجســد حالة من االســتقرار في الوسط 
الرياضي، مشيرا إلى حالة المحبة واأللفة 
في الحياة الرياضيــة بفعل هذا الوفاق، 
الذي يدفعنا خطوات إلى األمام من أجل 
انجــاز المصالحــة الوطنية، مشــيرا إلى 
ترحيب الحكومة الفلســطينية في غزة 
بوفد الرئيس محمود عباس القادم إلى 

غزة من أجل تحريك ملف المصالحة.

دعم الشباب
مــن جهتــه أكــد المهندس يونــس أبو 
ســمرة المديــر االقليمي لشــركة جوال 
أن شــركته أخذت على عاتقها االهتمام 
بالشباب الفلسطيني وتطويره، لذا كان 
هذا الدعم الكبير للرياضة الفلسطينية 

لما لها من أهمية في حياة الشباب.
وأضــاف أبــو ســمرة أن شــركة جــوال 
رعــت العديد مــن البطــوالت الرياضية 
هذا الموســم كان أبرزهــا دوريات كرة 
القدم والطائرة والســلة، وستظل تقدم 
الدعم رغم الظــروف الصعبة المحيطة 
وآخرها قرار االحتالل بمنع إدخال أجهزة 

االتصاالت.

رسالة توحيدية

بــدوره قــال إبراهيــم أبو ســليم نائب 

رئيــس اتحاد كرة القــدم إن وجود هذه 
الكوكبــة من قيادات العمل الوطني لهو 
دليــل على مــا تقــوم بــه الرياضة من 
رســالة توحيدية، مشــيرا الــى أن اتحاد 
كرة القدم المركزي عمل على أن تكون 
بداية الموســم الرياضي ونهايته موحدا 
في المحافظات الشمالية والجنوبية، ما 
يؤكــد على تكريس العمــل الموحد في 

االتحاد.
ووجه أبو سمرة شكره وتقديره إلى شركة 
جوال التي دعمت الرياضة الفلسطينية 
داعيا الشركات الوطنية إلى االقتداء بها، 
مشيدا بدور رئيس االتحاد اللواء جبريل 
الرجــوب الــذي أســس للتعــاون ما بين 
االتحاد وجوال، ومعربا عن امتنانه لكافة 
أعضاء ولجان االتحاد التي لم تدخر جهدا 

من أجل انجاح الموسم الرياضي.

تكريم الفرق
وفــي نهايــة الحفل قــام الوزيــر محمد 
المدهــون والدكتــور أســعد المجدالوي 
والمهندس يونس أبو ســمرة وإبراهيم 
أبــو ســليم بتســليم الجوائــز الماليــة 
والميداليــات والــدروع التقديرية للفرق 
المتوجة وهي بطــل دوري غزة الممتاز 
شــباب رفح ووصيفه اتحاد خان يونس، 
وبطــل دوري الدرجــة األولــى خدمــات 
خــان يونــس ووصيفه خدمــات البريج، 
والمتأهــالن إلــى الدرجة األولــى الجالء 
واالســتقالل، وهــّداف الــدوري الممتاز 
محمد بركات مهاجم شباب خان يونس.
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أخبار عربية ودولية

مــا زال فريــق اتلتيكــو مدريــد محافظا على 
صدارته في الدوري اإلسباني بواقع  79 نقطة، 
في حين ما زال برشــلونة فــي المركز الثاني 
وريــال مدريــد في المركــز الثالــث، في حين 
تراجع ريال سوسيداد إلي المركز السادس بعد تراجع ريال سوسيداد إلي المركز السادس بعد 

هزيمته من ريال مدريد في الجولة 32.هزيمته من ريال مدريد في الجولة 32.

اســتمر فريــق ليفربول فــي المحافظة 
على الصدارة بواقع 74 نقطة، وسيواجه 
في الجولــة المقبلــة فريق مانشســتر 
ســيتي في مباراة قوية، في حين خسر 
فريق األرسنال ثالث نقاط مهمة حينما 
حــل ضيفا علــى فريــق إيفرتــون بعد 

هزيمته بثالثية نظيفة.

بقيت صدارة الدوري اإليطالي في يد 
يوفنتــوس بواقع 81 نقطة في حين 
بقي مالحقه روما في الوصافة بـ 76 
نقطة، أما عن نابولي فقد خسر ثالث 
نقــاط مهمة عنــد مواجهتــه لفريق 
بارما حيث خسر بهدف وحيد دون رد.
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يخــوض الزمالــك اليــوم (األربعــاء) 
مباراة مهمة أمــام وادي دجلة، وهي 
من مؤجــالت الــدوري المصري لكرة 
القــدم. كما يخــوض األهلــي مباراة 
مهمة، امام الرجاء غدًا (الخميس) في 
القــدم. كما يخــوض األهلــي مباراة 
مهمة، امام الرجاء غدًا (الخميس) في 
القــدم. كما يخــوض األهلــي مباراة 

الجولــة ال16.. وتكتســب المباراتان 
أهميتهمــا ألن الزمالــك، الذي يفتقد 
الرباعي عمر جابر وحمادة طلبة وأحمد 
توفيــق لإلصابــة ومحمــد إبراهيــم 
لإليقــاف، يدخلها بقلــق ألنه مطالب 
بتحقيــق نتيجــة واحــدة فقــط هي 
الفوز، لإلبقاء على آماله بحجز إحدى 
بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني عن 

المجموعة األولى، حيث يحتل المركز 
السابع برصيد 16 نقطة.

أمــا األهلــي، فهــو مطالــب بالفوز، 
لتأكيــد صحوته وانتعاشــه بعد فوزه 
الكبير على المقاصــة 1/4 ومواصلة 
الصعود نحو قمــة ترتيب المجموعة 
الثانية التي يحتل فيها المركز الثاني 
برصيــد 23 نقطــة خلــف ســموحة 
المتصــدر ب26 نقطــة، وذلــك قبل 
لقائه المرتقب أمام الدفاع الحســني 
الجديــدي المغربــي في ذهــاب دور 
ال16 لــكأس الكونفدرالية اإلفريقية 

في ال20 من أبريل الحالي.
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بعدم الخسارة على ملعبه عند الرقم 136 مباراة على التوالي في الدوري، بدأها بعد الخسارة أمام الموردة بهدف في اإلطالق. فالخسارة التي تلقاها الهالل أمام ضيفه األهلي شندي، بهدفين نظيفين، أوقفت الرقم القياسي للهالل شهدت بطولة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم، تحطيم رقم قياسي ربما يكون غير قابل للتحقيق على 
الفترة الزمنية األطول بعدم الخسارة على ملعبه، بعد أن حافظ على سجله ألكثر من 11 عاما و7 شهور.بيرنابيو دون خسارة، لثمانية أعوام وشهر، في الفترة من 1957/2/17 إلى 1965/3/7. علمًا أن الهالل يعتبر صاحب وكان الهالل حطم الرقم القياسي السابق لفريق ريال مدريد اإلسباني الذي صمد 121 مباراة على ملعبه سانتياغو تاريخ 2002/8/26.

العبو الريال.. يا والد..؟
كالعادة يا ســادة، أعود بكالكيت جديــد في هذا العدد 
ومرة أخرى كنت على موعد مع السبشل وان مورينيو، 
ومــع ورود العديد من الردود أننــي أهاجم هذا المدرب 
العظيــم في نظر العديدين، لكنــه رجل يجعل الجميع 
يتحدث عنه، فقد تســرب بعض مــن مقتطفات كتاب 
“الجانب المظلم من جوزيه مورينيو” واصفا فيه العبي 
ريال مدريد بأنهم خونة وأبناء(عاهرة)، ألنه كان يعتقد 
بوجود خائن من بينهم يسرب أخبار النادي الملكي في 
موسم 2011-2012، فإذا كان كما يقول هذا الرجل أن 
العبي الريال خونــة، فما الوصف الذي يمكن أن يطلق 
عليــه بعد أن قال في بدايــة األلفية الحالية أنه لو درب 
ريال مدريد فسوف يدمره، وهذا ما قام به في الموسم 
األخير له مع الملكي قبل عودته إلى البلوز، وتصريحاته 
األخرى ضــد فينغر وغيره مــن المدربيــن والالعبين، 

خاصة عندما قال أن كرة القدم ال تليق بالعبي تشلسي 
ألنهم ليســوا رجاًال، مورينيو مثال لما قلته “ستي” عن 
خاصة عندما قال أن كرة القدم ال تليق بالعبي تشلسي 
ألنهم ليســوا رجاًال، مورينيو مثال لما قلته “ستي” عن 
خاصة عندما قال أن كرة القدم ال تليق بالعبي تشلسي 

جارتها ذات مرة، “ضربني وبكى سبقني واشتكى”.
نصف مليون.. والجاي أعظم

فريــق ملــيء بالنجــوم، وبالالعبين المميزيــن أمثال 
نصف مليون.. والجاي أعظم

فريــق ملــيء بالنجــوم، وبالالعبين المميزيــن أمثال 
نصف مليون.. والجاي أعظم

إبراهيموفيتش وكافاني وتياغو سيلفا، أعتقد أن الجميع 
قد عرف أنني أتحدث عن فريق باريس ســان جيرمان، 
والذي ســيحصل كل العب فيه على نصف مليون يورو 
إذا قاموا بإقصاء تشلســي من بطولة دوري األبطال، ال 
أعلم في كل مكان “بنطلي” التشلسي ومدربه مورينيو، 
لحظة من فضلكم أنا هنا ال أتحدث عن السبشل وان أو 
عن قصة شعر رونالدو الجديدة أو بدلة اإلعدام الخاصة 
بميســي، وال عن بيكيه وشاكيرا، بل أتحدث عن نصف 
مليون يورو لالعبي ســان جيرمان، أال يرى الخليفى أن 
هــذا المبلغ كبير، وما الذي ســيعطيهم إياه لو حصدوا 

لقب دوري األبطال و”إن كان دين هات رطلين”.
حال إدارة برشلونة.. إنها مؤامرة

بعــد معاقبــة الفيفــا لفريــق برشــلونة بحرمانه من 
التعاقــدات لســنة كاملة، خرجــت األصــوات والحناجر 
الرنانــة مــن بين أجنحــة البيت الكتلوني تقــول إن ما 
يحــدث هــو مؤامرة، ولمــاذا في هــذا الوقــت بالذات، 
يذكرونــي ببالوتيلــي عندما كان يكتــب على قميصه 
الداخلــي “لماذا أنــا دائما؟”، ألنك ببســاطة يا صديقي 
مخالف للقانون، الضابط: انتا عديت الشــارع واإلشارة 
حمراء، المواطن: واهللا يا سيدنا ما كنت شايف سامحني 
هالمرة، الضابط: لو سامحتك ما بتعيدها المرة الجاية، 
المواطــن: أكيد يا ســيدي أكيد مــا بعيدها بس خلص 
ســماح هالمرة، الضابط: خالص سماح هالمرة تعال يا 
“ابني” أقطعله مخالفة بـ 200 شــيكل عشان سامحناه 

هالمرة.
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أخبار عربية ودولية

مــا زال فريــق اتلتيكــو مدريــد محافظا على 
صدارته في الدوري اإلسباني بواقع  79 نقطة، 
في حين ما زال برشــلونة فــي المركز الثاني 
وريــال مدريــد في المركــز الثالــث، في حين 
تراجع ريال سوسيداد إلي المركز السادس بعد تراجع ريال سوسيداد إلي المركز السادس بعد 

هزيمته من ريال مدريد في الجولة 32.هزيمته من ريال مدريد في الجولة 32.

اســتمر فريــق ليفربول فــي المحافظة 
على الصدارة بواقع 74 نقطة، وسيواجه 
في الجولــة المقبلــة فريق مانشســتر 
ســيتي في مباراة قوية، في حين خسر 
فريق األرسنال ثالث نقاط مهمة حينما 
حــل ضيفا علــى فريــق إيفرتــون بعد 

هزيمته بثالثية نظيفة.

بقيت صدارة الدوري اإليطالي في يد 
يوفنتــوس بواقع 81 نقطة في حين 
بقي مالحقه روما في الوصافة بـ 76 
نقطة، أما عن نابولي فقد خسر ثالث 
نقــاط مهمة عنــد مواجهتــه لفريق 
بارما حيث خسر بهدف وحيد دون رد.
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يخــوض الزمالــك اليــوم (األربعــاء) 
مباراة مهمة أمــام وادي دجلة، وهي 
من مؤجــالت الــدوري المصري لكرة 
القــدم. كما يخــوض األهلــي مباراة 
مهمة، امام الرجاء غدًا (الخميس) في 
القــدم. كما يخــوض األهلــي مباراة 
مهمة، امام الرجاء غدًا (الخميس) في 
القــدم. كما يخــوض األهلــي مباراة 

الجولــة ال16.. وتكتســب المباراتان 
أهميتهمــا ألن الزمالــك، الذي يفتقد 
الرباعي عمر جابر وحمادة طلبة وأحمد 
توفيــق لإلصابــة ومحمــد إبراهيــم 
لإليقــاف، يدخلها بقلــق ألنه مطالب 
بتحقيــق نتيجــة واحــدة فقــط هي 
الفوز، لإلبقاء على آماله بحجز إحدى 
بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني عن 

المجموعة األولى، حيث يحتل المركز 
السابع برصيد 16 نقطة.

أمــا األهلــي، فهــو مطالــب بالفوز، 
لتأكيــد صحوته وانتعاشــه بعد فوزه 
الكبير على المقاصــة 1/4 ومواصلة 
الصعود نحو قمــة ترتيب المجموعة 
الثانية التي يحتل فيها المركز الثاني 
برصيــد 23 نقطــة خلــف ســموحة 
المتصــدر ب26 نقطــة، وذلــك قبل 
لقائه المرتقب أمام الدفاع الحســني 
الجديــدي المغربــي في ذهــاب دور 
ال16 لــكأس الكونفدرالية اإلفريقية 

في ال20 من أبريل الحالي.
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بعدم الخسارة على ملعبه عند الرقم 136 مباراة على التوالي في الدوري، بدأها بعد الخسارة أمام الموردة بهدف في اإلطالق. فالخسارة التي تلقاها الهالل أمام ضيفه األهلي شندي، بهدفين نظيفين، أوقفت الرقم القياسي للهالل شهدت بطولة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم، تحطيم رقم قياسي ربما يكون غير قابل للتحقيق على 
الفترة الزمنية األطول بعدم الخسارة على ملعبه، بعد أن حافظ على سجله ألكثر من 11 عاما و7 شهور.بيرنابيو دون خسارة، لثمانية أعوام وشهر، في الفترة من 1957/2/17 إلى 1965/3/7. علمًا أن الهالل يعتبر صاحب وكان الهالل حطم الرقم القياسي السابق لفريق ريال مدريد اإلسباني الذي صمد 121 مباراة على ملعبه سانتياغو تاريخ 2002/8/26.

العبو الريال.. يا والد..؟
كالعادة يا ســادة، أعود بكالكيت جديــد في هذا العدد 
ومرة أخرى كنت على موعد مع السبشل وان مورينيو، 
ومــع ورود العديد من الردود أننــي أهاجم هذا المدرب 
العظيــم في نظر العديدين، لكنــه رجل يجعل الجميع 
يتحدث عنه، فقد تســرب بعض مــن مقتطفات كتاب 
“الجانب المظلم من جوزيه مورينيو” واصفا فيه العبي 
ريال مدريد بأنهم خونة وأبناء(عاهرة)، ألنه كان يعتقد 
بوجود خائن من بينهم يسرب أخبار النادي الملكي في 
موسم 2011-2012، فإذا كان كما يقول هذا الرجل أن 
العبي الريال خونــة، فما الوصف الذي يمكن أن يطلق 
عليــه بعد أن قال في بدايــة األلفية الحالية أنه لو درب 
ريال مدريد فسوف يدمره، وهذا ما قام به في الموسم 
األخير له مع الملكي قبل عودته إلى البلوز، وتصريحاته 
األخرى ضــد فينغر وغيره مــن المدربيــن والالعبين، 

خاصة عندما قال أن كرة القدم ال تليق بالعبي تشلسي 
ألنهم ليســوا رجاًال، مورينيو مثال لما قلته “ستي” عن 
خاصة عندما قال أن كرة القدم ال تليق بالعبي تشلسي 
ألنهم ليســوا رجاًال، مورينيو مثال لما قلته “ستي” عن 
خاصة عندما قال أن كرة القدم ال تليق بالعبي تشلسي 

جارتها ذات مرة، “ضربني وبكى سبقني واشتكى”.
نصف مليون.. والجاي أعظم

فريــق ملــيء بالنجــوم، وبالالعبين المميزيــن أمثال 
نصف مليون.. والجاي أعظم

فريــق ملــيء بالنجــوم، وبالالعبين المميزيــن أمثال 
نصف مليون.. والجاي أعظم

إبراهيموفيتش وكافاني وتياغو سيلفا، أعتقد أن الجميع 
قد عرف أنني أتحدث عن فريق باريس ســان جيرمان، 
والذي ســيحصل كل العب فيه على نصف مليون يورو 
إذا قاموا بإقصاء تشلســي من بطولة دوري األبطال، ال 
أعلم في كل مكان “بنطلي” التشلسي ومدربه مورينيو، 
لحظة من فضلكم أنا هنا ال أتحدث عن السبشل وان أو 
عن قصة شعر رونالدو الجديدة أو بدلة اإلعدام الخاصة 
بميســي، وال عن بيكيه وشاكيرا، بل أتحدث عن نصف 
مليون يورو لالعبي ســان جيرمان، أال يرى الخليفى أن 
هــذا المبلغ كبير، وما الذي ســيعطيهم إياه لو حصدوا 

لقب دوري األبطال و”إن كان دين هات رطلين”.
حال إدارة برشلونة.. إنها مؤامرة

بعــد معاقبــة الفيفــا لفريــق برشــلونة بحرمانه من 
التعاقــدات لســنة كاملة، خرجــت األصــوات والحناجر 
الرنانــة مــن بين أجنحــة البيت الكتلوني تقــول إن ما 
يحــدث هــو مؤامرة، ولمــاذا في هــذا الوقــت بالذات، 
يذكرونــي ببالوتيلــي عندما كان يكتــب على قميصه 
الداخلــي “لماذا أنــا دائما؟”، ألنك ببســاطة يا صديقي 
مخالف للقانون، الضابط: انتا عديت الشــارع واإلشارة 
حمراء، المواطن: واهللا يا سيدنا ما كنت شايف سامحني 
هالمرة، الضابط: لو سامحتك ما بتعيدها المرة الجاية، 
المواطــن: أكيد يا ســيدي أكيد مــا بعيدها بس خلص 
ســماح هالمرة، الضابط: خالص سماح هالمرة تعال يا 
“ابني” أقطعله مخالفة بـ 200 شــيكل عشان سامحناه 

هالمرة.
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أكــد الفــوز الكبيــر الذي حققــه ريال 
مدريــد علــى ملعــب خصمــه ريــال 
سوســييداد برباعيــة نظيفــة ِضمن 
الجولــة 32 مــن الليجــا، فــي غيــاب 
نجمــه البرتغالي رونالــدو، أن الملكي 
قوي بالدون وبدونــه. فالفوز الرباعي 
يعتبر الخامس للميرنغي بدون وجود 
كريس، وذلــك بعد المباريــات األربع 
الســابقة التي فــاز بها الريــال بغياب 
الصــاروخ وجــاءت أمام كل مــن: بلد 
الوليــد (4/صفــر)، إلتــش (3/صفر)، 

خيتافي (3/صفر)، فياريال (2/4).

في الســياق، كشــفت أرقام نشــرتها 
صحيفــة “أس” المقربة من الريال، أن 
جاريــث بيل يتألق في غيــاب رونالدو 
عن الملعب، حيث سجل بيل 7 أهداف 
فــي 6 مباريات لعبها مــن دون وجود 
الــدون، آخرهــا الهدف الثانــي للريال 
في شباك سوســييداد، كما أنه سجل 
هاتريك ألول مرة في شباك بلد الوليد 
في ظل غيــاب صاروخ ماديــرا. ورأت 
الصحيفــة أن فعالية النجــم الويلزي 
الهجومية تبرز عندما يكون هو القائد 

األول لهجوم الملكي.
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محمد عدوانمحمد عدوان

ماريــو بالوتيلي الالعب المشــاغب، ماريــو بالوتيلي الالعب المشــاغب، 
والــذي ال تتوقع أبدا مــا الذي يمكن 
أن يفعله، الالعب الذي أشغل وسائل 
اإلعالم به وبتصريحاته فترة طويلة اإلعالم به وبتصريحاته فترة طويلة 
جدا، أعود لكم اليوم بسيناريو جديد 
عــن المشــاغب بالوتيلــي وباربــرا 

بيرلسكوني.بيرلسكوني.
في إحدى غــرف االجتماعات التابعة 
لنادي ميالن اإليطالــي التقى ماريو 
باربرا بيرلسكوني وحدث بينهما هذا باربرا بيرلسكوني وحدث بينهما هذا 

السيناريو.السيناريو.
بالوتيلــي: باربــرا، مــن الجميل أن بالوتيلــي: باربــرا، مــن الجميل أن 

ألقاك اليوم، كيف هي أحوالك؟ألقاك اليوم، كيف هي أحوالك؟
باربرا: أهال بالمشــاغب، أنا بخير، ما باربرا: أهال بالمشــاغب، أنا بخير، ما 

الذي تفعله هنا؟
بالوتيلي: بصراحة كنت أبحث عنك، 
وهناك موضوع أريد أن أصارحك به.وهناك موضوع أريد أن أصارحك به.

باربــرا: ما األمر يــا ماريو، مــا الذي باربــرا: ما األمر يــا ماريو، مــا الذي 
تريده؟

بالوتيلــي بخجــل شــديد: أريــد أن بالوتيلــي بخجــل شــديد: أريــد أن 
أعترف لك بحبي!!أعترف لك بحبي!!

باربرا بصدمة كبيرة: بحبك!! لمن؟
بالوتيلي: بالتأكيد أنا ال أحب والدك، بالوتيلي: بالتأكيد أنا ال أحب والدك، 

أنا أحبك أنت.
باربــرا: ما الذي تقوله أيها المجنون، باربــرا: ما الذي تقوله أيها المجنون، 
وهــل تعتقد أنني قد أحب شــخص 

مثلك؟
بالوتيلــي: ولماذا ال؟ أنــا انتقلت إلى 
ميــالن ألجلك، ألجــل حبــي لك، ال ميــالن ألجلك، ألجــل حبــي لك، ال 
أســتطيع أن أقاوم جمالــك، وعيناك أســتطيع أن أقاوم جمالــك، وعيناك 

شيء ال يوصف.
باربرا: هل نســيت أنني من مجلس 
إدارة النادي، وأنني أقدر على طردك إدارة النادي، وأنني أقدر على طردك 
مــن الفريق في أي وقت، أنت لســت مــن الفريق في أي وقت، أنت لســت 
نــدا لــي، ال أريــدك أن تكــون مــن نــدا لــي، ال أريــدك أن تكــون مــن 

الضحايا القادمين.الضحايا القادمين.
بالوتيلي والدموع فــي عينيه: لماذا بالوتيلي والدموع فــي عينيه: لماذا 
دائمــا أنــا؟ لمــاذا دائمــا تعاملوني دائمــا أنــا؟ لمــاذا دائمــا تعاملوني 

هكذا؟
باربرا: أيهــا الغبي أال تعرف من هي باربرا: أيهــا الغبي أال تعرف من هي 
باربرا، أنا التي “دوخت” شباب مدينة باربرا، أنا التي “دوخت” شباب مدينة 
ميالن كلها، وإذا كنت ال تعلم من أنا ميالن كلها، وإذا كنت ال تعلم من أنا 
أسال عني باتو، وكيف طردته خارج أسال عني باتو، وكيف طردته خارج 
الميــالن، ونفيته إلى مــكان ال يعلم 

به أحد.به أحد.
بالوتيلي: ال أرجوك، ال ترسليني إلى 
البرازيل، أنا آســف لن أكرر ذلك مرة البرازيل، أنا آســف لن أكرر ذلك مرة 

أخرى.
باربرا: حســنا، لقد ســمعت ذات مرة باربرا: حســنا، لقد ســمعت ذات مرة 
أنــك مهتــم بصديقــة نيمــار، إنها أنــك مهتــم بصديقــة نيمــار، إنها 
صديقتي، يمكنني أن أجمعكما معا، صديقتي، يمكنني أن أجمعكما معا، 

إنها فتاة رائعة جدا.
بالوتيلــي بضحكــة صفــراء: تلــك 
البلهــاء، أنا غير مهتــم بها، كنت قد البلهــاء، أنا غير مهتــم بها، كنت قد 
أريــد أن – أعّلــم- على ذلــك الغبي 

الذي يسمونه جوهرة البرازيل.الذي يسمونه جوهرة البرازيل.
باربــرا: حســنا، متى كنــت تريد أي باربــرا: حســنا، متى كنــت تريد أي 
فتــاة، أخبرني يمكننــي أن أقدم لك فتــاة، أخبرني يمكننــي أن أقدم لك 
عرضــا فــي حفــالت البونجــا بونجا 

خاصتنا.خاصتنا.
وفجــأة يــرن هاتــف باربــرا ليقطع وفجــأة يــرن هاتــف باربــرا ليقطع 

الحديث الذي كان بينهما... الحديث الذي كان بينهما... 
باربرا : آوه، إنه حبيبي، أهال يا نيمار، باربرا : آوه، إنه حبيبي، أهال يا نيمار، 

كيف هي أخبارك يا عزيزي؟!!.كيف هي أخبارك يا عزيزي؟!!.

www.facebook.com/mmatt.edwww.facebook.com/mmatt.ed

اســتغل مــدرب تشلســي اإلنجليزي، 
البرتغالي جوزيه مورينيو، تألق العبه 
محمد صالح  المصــري 
خالل المبــاراة التي قاد 
فيها البلــوز للفوز على 
ســتوك ســيتي بثالثيــة 
نظيفة، للتأكيد على صوابية 
فلسفته في ســوق االنتقاالت. 
وقــال مورينيو: “صــالح مثال 
جيد لمــا نفعله في تشيلســي، 
قمنا ببيع العب كبيــر (خوان ماتا)، 
وشراء شاب لديه الموهبة. يحتاج صالح 
للتأقلم، وهو اآلن يقوم بهذا وأمامنا خمس 

مباريات ليتحسن تدريجيًا”.
في الســياق، تصــدر صــالح، عناوين 
وســائل اإلعــالم اإلنجليزيــة عقــب 
تســجيله هدفًا وصناعة آخَرين في 
ثالثية الفوز، حيث أبدت اهتماما 
كبيرا بأدائه فــي المباراة األولى 
له التي يشارك بها في التشكيل 
األساســي لتشيلســي، وإكمال 

اللقاء حتى نهايته.
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يقف نجم برشــلونة اإلســباني، األرجنتيني ليونيل ميســي، أمام تحد 
مــن نوع خاص، فــي لقاء الليلــة، أمام اتليتكــو مدريد، فــي إياب دور 
الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. فالبرغوث مطالب أوًال 
مــن نوع خاص، فــي لقاء الليلــة، أمام اتليتكــو مدريد، فــي إياب دور 
الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. فالبرغوث مطالب أوًال 
مــن نوع خاص، فــي لقاء الليلــة، أمام اتليتكــو مدريد، فــي إياب دور 

بالتســجيل إلنقاذ فريقه من الخروج بعدما انتهــت مباراة الذهاب التي 
اقيمت على ملعب كامب نو بالتعادل 1/1، كما أن ميســي الذي سبق له 
تسجيل 20 هدفًا في شباك األتليتكو، جاءت جميعها في بطولتي الليجا 
اقيمت على ملعب كامب نو بالتعادل 1/1، كما أن ميســي الذي سبق له 
تسجيل 20 هدفًا في شباك األتليتكو، جاءت جميعها في بطولتي الليجا 
اقيمت على ملعب كامب نو بالتعادل 1/1، كما أن ميســي الذي سبق له 

وكأس الملك، فشل في زيارة شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في 
كأس السوبر ودوري األبطال، وهو يبحث عن زيارتها في لقاء الليلة. 

ومــن المقرر أن يفصل في هذا التحــدي الحكم اإلنجليزي هاوارد ويب، 
الذي أدار ثالث مباريات سابقة في األبطال لبرشلونة فاز في جميعها.
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ســتكون من المرات النادرة التي يتمنى فيها ريال مدريد لغريمه برشلونة أن يتجاوز أحد 

أرقامه القياســية، فما هو هذا الرقم القياســي؟ إنه عدد ركالت الجزاء المحتسبة للملكي 

والبالغ 13 ركلة في موســم 2012/2011، حيث من الممكن للبرشا أن يعادله أو يتجاوزه 

هذا الموسم، بعد أن احتسبت له 12 ركلة جزاء، قبل 6 جوالت على انتهاء الليجا. 

يشار إلى أن ريال مدريد هو أكثر فريق احتسبت لمصلحته ركالت جزاء في تاريخ الليجا، إذ 

يشار إلى أن ريال مدريد هو أكثر فريق احتسبت لمصلحته ركالت جزاء في تاريخ الليجا، إذ حصل على 453 ركلة، متفوقًا على برشلونة الذي حصل على 417. في المقابل، احتسبت 

يشار إلى أن ريال مدريد هو أكثر فريق احتسبت لمصلحته ركالت جزاء في تاريخ الليجا، إذ حصل على 453 ركلة، متفوقًا على برشلونة الذي حصل على 417. في المقابل، احتسبت 

ضد ريال مدريد 247 ركلة جزاء، بينما احتسبت ضد برشلونة 316، في تاريخ الليجا.
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يســعى آرســنال اإلنجليــزي إلــى التعاقــد مع 
اإليراني الصاعد ســاردار ازمون ابن الـ19 عامًا 
يســعى آرســنال اإلنجليــزي إلــى التعاقــد مع 
اإليراني الصاعد ســاردار ازمون ابن الـ19 عامًا 
يســعى آرســنال اإلنجليــزي إلــى التعاقــد مع 

المحتــرف فــي صفوف روبــن كازان الروســي، 
والُملقب بـ “ميســي إيران”. وأشارت الصحيفة، 
إلــى أن الالعب الشــاب قــد أدلــى بتصريحات 
للتليفزيون الروسي، أكد خاللها وجود مفاوضات 
من آرسنال وميالن اإليطالي، وسيصل مندوبان 
مــن النادييــن للتفاوض مــع النادي الروســي 

للتعاقد مع الالعب الشاب.
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إعالنات
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