
صحيفة رياضية أسبوعية متخصصة

األربعاء
    12 ربيع آخر  1435هـ 

 12  فبراير 2014  

19

( 1) شيكل

صحيفة رياضية أسبوعية متخصصة

2014 فبراير 12

( العدد ( 16صفح�        العدد ( 16صفح�        العدد ( 19

1( 1( 1) شيكل

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

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



األربعاء 12 ربيع آخر  1435هـ   12  فبراير  2014  02

أخبار×أخبار

راية وصّفارة
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غزة- الرياضية

أكــد يحيى الســباخي مهاجم نادي الظاهريــة الذي يلعب في دوري جــوال للمحترفين 

بالمحافظات الشمالية ان عالقته بالنادي قد انتهت ولن يلعب في صفوفه بعد نهاية 

هذا الموســم. جاءت اقوال الســباخي فــي حديث مع "الرياضية" عقــب قرار ادارة 

الظاهرية بإيقافه لمدة عام إلى جانب غرامة مالية بـ 1000 دينار بحجة انقطاعه 
عن تدريبات الفريق.

واوضح الســباخي انه لم يحضر التدريبات عقب عــدم احترام ادارة النادي التفاقها 

معه، بعد ان وعده رئيس النادي ان يقدم له مســتحقاته على دفعات، الدفعة االولى 

في منتصف شــهر يناير الماضي، والثانية في شــهر فبراير الجــاري، اال انهم لم يوفوا 

بوعدهــم، وهــذا ما أدى إلى انقطاعه عن التدريبات. وأضاف الســباخي أن مشــكلته مع 

الظاهرية هي مادية باألســاس وتعود الى عدم التزام االدارة بوعدها، مشيرا الى انه ومنذ 

انضمامه الى الفريق لم يســتلم مخصصاته في موعدها، اال أنه ونظرا لعالقته الممتازة مع 

جمهــور الفريــق كان يتغاضى عن اإلخالل باالتفاقات المادية ويشــارك مــع الفريق حتى وهو 

مصاب. وقال السباخي "حاولت التواصل مع رئيس النادي من اجل المطالبة بمستحقاتي، إال أنه 

لم يرد على اتصاالتي ورسائلي النصية، وسأتواصل خالل الفترة القادمة مع اتحاد كرة القدم واللواء 

جبريل الرجوب من أجل حل مشكلتي، ألنني أعلم تماما أنه يوجد قرار في الفيفا بأن الالعب الذي ال 

يتلقى مخصصاته المالية لفترة 3 شهور يحق له فسخ العقد واالنتقال الى نادي آخر".

وحــول االنديــة التي تقدمت بعروض النتقاله اليها قال "تلقيت عدة عــروض من العديد من اندية دوري 

المحترفين للعب في صفوفها خالل فترة االنتقاالت الشتوية وهي فرق االمعري و البيرة والخضر والثقافي وشباب الخليل".

يعمل المشــرعون في المجلس التشــريعي الدولي دوما على  تفسير 
الحاالت األكثر جدال ويســعى لتعديل بعض البنود التي تســهل علي 
ســرعة اللعــب ويؤكد دوما على عقوبة ســوء الســلوك غير الرياضي 
حتى ال تفقد اللعبة جمالها ومتعتها، فقاموا بتوضيح كيفية احتســاب 
الحكم للمس الكرة باليد من خــالل عدة اعتبارات حتى يدرك الجميع 
المفهوم الصحيح ويقل االعتراضات على الحكام، كما أكد على توقيع 
العقوبة اإلدارية وهي البطاقة الصفراء، هنا نجد أن البعد الثقافي لدي 

الالعبين وإداركهم لفهم للمس الكرة باليد وهناك اختالفات بينهم.
أكــد القانون فــي المادة "12"  فــي نص على أن (مســك الكرة باليد 
يتضمن الفعل المتعمد من  قبل الالعب أن  يلمس الكرة باليد أو الذراع 
ويجــب على الحكم األخذ باالعتبارات التالية:- حركة اليد باتجاه الكرة 
وليس العكس، والمسافة بين المنافس والكرة (الكرة الغير متوقعة)، 
ووضــع اليد ال يعني بالضرورة أن هناك مخالفة، وتعتبر مخالفة لمس 
الكرة بجســم في اليد (مالبس– واقس ســاقين) وضرب الكرة برمي 

جسم كالحذاء أو واقي الساقي يعتبر امتداد متواصل للجسم) .
ومنح القانون للحكم أن يقدر الوضع التشريحي لجسم الالعب وسرعة 
الكرة وأكد على توقيع العقوبات االنضباطية في التعامل مع الالعبين 
المخالفين بإعطائهم البطاقة الصفراء، والحاالت هي:- عندما يتعمد 
العــب لمس الكــرة باليد لمنــع المنافس من االســتحواذ على الكرة، 
وتسجيل أو محاولة تســجيل هدف باليد، ومحاولة منع تسجيل هدف 

أو فرصة هجمة واعدة لتسجيل هدف، وخداع الحكم.
وهنا تم تعديل الجزئية التي تنص على " لمس الكرة عن عمد بشكل 
فاضــح من االســتحواذ على الكــرة" فقام المشــرعون بتعديل كلمة 
فاضح ووضــع بدال منها كلمة "منع المنافــس"، ويتم توقيع العقوبة 
بســبب فعل الالعب المتعمد والتدخل غير المقبول لمنع التسجيل أو 

منع المنافس وتندرج تحت سوء السلوك غير الرياضي.
وأكد القانون على تقديرات الحكام في مثل حاالت تكبير الجسم بوضع 
الذراع جانبا في وضع غير طبيعي وبالمثل (عندما يضع الالعب يديه 
علــى وجهه خوفا من الكرة تكون ذراعيه بجانب الجســم)، هنا تعتبر 
مخالفة وكذلك في الحائط البشــري في الركالت الثابتة عندما يقوم 
الالعب في القفز في الهواء وذراعه تأخد مكان غير الوضع التشريحي 
الطبيعي، وفي نفس الحالة أن تكون مسافة بين الالعبين في الحائط 
البشــري وتصطدم الكرة بذراع احد الالعبيــن هنا تعتبر مخالفة ألن 
الكرة وضعت كحاجز ومنعتها من الوصول إلى المرمى أو أحد الالعبين 

ويوقع عقوبة البطاقة الصفراء.

السباخي بعد قرار إيقافه
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غزة- الرياضية

ال زال الكابتــن صائب جندية المدرب المســاعد للمنتخب الوطني يجوب كافة 

مالعب قطاع غزة من اجل متابعة مباريات الدوري المحلي، حتى يتعرف على 

مســتويات العبي كافة الفرق واختيار المناســبين من بينهــم لالنضمام الى 

صفوف المنتخب الوطني.

وقد شوهد جندية خالل االسابيع الماضية متواجدا في كافة مالعب محافظات 

غزة، وخاصة في المباريات الكبرى والتي تشهد منافسة قوية بعد أن أصبحت 

خمسة فرق تتنافس على لقب دوري غزة الممتاز.

وكان االتحاد الفلســطيني قد اعلن قبل عدة شهور عن اختيار الكابتن صائب 

جندية مســاعدا للمدير الفني للمنتخب جمال محمود، لما يتمتع به من خبرة 

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

الرياضية- عبد المجيد ابو النصر

عاد فريــق الرضوان الــى صــدارة دوري الدرجة 

الثانيــة فرع "غزة والشــمال" وذلــك بفوزه على 

الشــمس بثالثة أهداف مقابل هــدف، في ختام 

منافســات األسبوع الحادي عشــر من المسابقة، 

مســتثمرا تعادل المتصدر الســابق فريق الجالء 

سلبيا مع فريق فلسطين.

وبهذا الفوز عــاد الرضوان للصــدارة برصيد 20 

نقطة بفــارق نقطة عــن الجــالء، وتجمد رصيد 

الشمس عند 8 نقاط في المركز الثامن واألخير.

وانتهــت مواجهة بيت حانــون الرياضي والمجمع 

اإلسالمي بالتعادل اإليجابي بهدفين لكل منهما، 

وبهذا التعــادل رفع "الحوانين" رصيدهم إلى 15 

نقطة فــي المركز الخامس، بفارق األهداف خلف 

التفــاح، بينما أصبح رصيد المجمع 16 نقطة في 
المركز الثالث. 

وتعادل فريقا الجزيرة والتفاح، ليحقق كل فريق 

نقطة ويرفع الجزيرة رصيده إلى 13 نقطة وبقى 

بمركــزه القبل األخير، بينما رفــع التفاح رصيده 

إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

دوري السلة
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غزة- الرياضية

عــاد خدمــات المغازي الى ســكة االنتصارات مــن جديد بعد 

هزيمتــه فــي المباراة الســابقة أمــام خدمات خــان يونس، 

واســتطاع تحقيق فــوز مقنع على نظيــره اتحاد ديــر البلح 

بنتيجة "86 / 55"  على صالة ابو يوســف النجار في محافظة 

خان يونس، ليعود الى صدارة ترتيب دوري السلة من جديد.

وفي مباراة ثانية اســتطاع خدمات ديــر البلح تحقيق فوز 

مستحق على جاره شباب البريج، بنتيجة  (76 / 55) .

هذا وتســتكمل المباريات يوم الخميس على صالة ســعد 

صايل بمحافظة غزة، حيث يلتقي فريق خدمات خانيونس 

مع فريق غزة الرياضي، وفي المباراة الثانية يواجه خدمات 
البريج شقيقه شباب البريج.
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غزة – الرياضية 

  أعلــن مجلس إدارة االتحاد الفلســطيني لكرة القدم  أن دور الـ8 من كأس فلســطين في 

المحافظات الجنوبية ســيقام يوم الجمعة الموافق 2014/3/14 ، وذلك بعد انتهاء األسبوع 

رقــم (20) مــن دوري الدرجة الممتازة ، على أن يقام دور الـــ4 والمباراة النهائية بعد انتهاء 

الدوري ، حيث ســيقوم اتحاد الكرة  بعد انتهاء دور الثمانية بموافاة األندية بموعد مباريتي 

دور الـ4 وتحديد المباراة النهائية والتي ستقام على ملعب اليرموك بمدينة غزة .
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أخبار×أخبار

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

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

توقع معنا  نتائج مباريات الدور الـ 16 من كأس غزة ، والدرجة 
األولى  والدوري االسباني  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

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

 الدور الـ 16 من كأس غزة

الهالل غزة الرياضي 1
القادسية   خدمات رفح 2

شباب خان يونس شباب رفح 3
خدمات دير البلح خدمات الشاطيء  4

العودة 5 األهلي
خدمات النصيرات شباب جباليا 6
الجمعية االسالمية اتحاد خان يونس 7
المجمع االسالمي اتحاد الشجاعية 8

دوري الدرجة األولى (محلي)

16 25 الزيتون 9 خدمات المغازي 
13 16 المشتل بيت الهيا 10
30 18 خدمات البريج  بيت حانون األهلي 11
28 17 خدمات خان يونس     جمعية الصالح 12

الدوري االسباني
21 57 أتلتيكو مدريد بلد الوليد 13
20 57 رايو فاليكانو  برشلونة 14
57 25 ريال مدريد خيتافي 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

على أي ملعب ستقام المباراة النهائية لكأس غزة؟���������������
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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سعيد نعيم محيسن - 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. 

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

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

 الرياضية- عبد المجيد أبو نصر

قام مــدرب نادي الشــمس باالعتداء على 

الحكــم أمين عويــص بعد انتهــاء مباراة 

فريقــه أمام الرضــوان التــي أقيمت على 

ملعــب التفــاح عصــر الثالثاء، فــي ختام 

مباريات األســبوع الحادي عشر من دوري 

الدرجة الثانية "فرع غزة والشــمال"، والتي 

انتهت بفوز الرضوان بثالثة أهداف مقابل 
هدف للشمس.

وجاء اعتداء المدرب العتراضه على احتساب 

الحكم عويص ضربتي جزاء لصالح فريق 

الرضوان، الذي عاد إلى صدارة الدوري.

وتشــكل هذه الحادثــة المؤســفة تطورا 

خطيرا فــي مباريــات دوري الثانية والتي 

تشهد منافســة قوية خاصة في فرع غزة 

والشمال، ما يستدعي من اتحاد كرة القدم 

التدخــل لوضع حد لمثل هــذه التصرفات 
المسيئة.

غزة- الرياضية
تــوج فريق خدمات البريج بطال لكأس القطاع لكرة اليد في فئة الشــباب بعد 
فــوزه علي غــزة الرياضي بنتيجــة (27-20) في نهائي البطولــة التي نظمها 

االتحاد الفلسطيني لكرة اليد والتي أقيمت على صالة نادي خدمات البريج .

كأس الضفة
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الضفة الغربية- الرياضية

تأهل فريق مركز بالطة للدور نصف النهائي من بطولة كأس فلسطين، بتعادله 

إيابًا مع شــباب الخليل "حامل اللقب" بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما 

على اســتاد أريحا الدولي، لحســاب المجموعة األولى، مســتفيدًا من فوزه ذهابًا 

بهدفيــن نظيفين. وبهذا الفوز يقابل بالطة فريق هــالل القدس الذي فاز على 

حســاب األمعري بهدفين مقابل هدف مساء الثالثاء، وكان الهالل قد حقق الفوز 
ذهابا بنفس النتيجة.

كمــا بلــغ ثقافي طولكرم الــدور ذاته بعــد تخطيه جبل المكبر بفــارق الركالت 

الترجيحية بعد انتهاء الوقت االصلي بنتيجة التعادل اإليجابي بهدف لمثله، على 

استاد طولكرم، لحساب المجموعة الثانية، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب.

وبهــذه النتيجة يواجــه ثقافي طولكرم في الــدور قبل النهائــي الفائز من لقاء 

ترجي واد النيص وشباب الظاهرية، الذي انتهى لقاء الذهاب مساء الثالثاء بفوز 
الظاهرية بثالثة اهداف مقابل هدف.
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غزة- الرياضية

قبل مجلس إدارة نادي المشتل الرياضي االستقالة التي 

تقدم بها الكابتن أمين عبد العال المدير الفني للفريق 

األول لكرة القدم، وأعرب عبد العال عن سعادته البالغة 

األول لكرة القدم، وأعرب عبد العال عن سعادته البالغة خــالل الفترة التي قضاها مــع الفريق، متمنيًا التوفيق 

األول لكرة القدم، وأعرب عبد العال عن سعادته البالغة خــالل الفترة التي قضاها مــع الفريق، متمنيًا التوفيق 

والنجاح لإلدارة والفريق في الفترة المقبلة.

مــن ناحيتها أثنت إدارة المشــتل على جهود عبد العال 

في المدة التــي تولى فيها قيادة الفريق األول، متمنية 

له التوفيق في حياته المهنية.

وفي سياق متصل أسندت اإلدارة مهمة تدريب الفريق 

إلى جمال النزلي " أبو الســعيد " خالل الفترة المتبقية 

من عمر دوري الدرجة األولى .يذكر أن المشــتل يحتل 

المركز األخير برصيد 13 نقطة .
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راية وصّفارة

محمد الشيخ خليل
حكم دولي

�لمس الكرة 
باليد�

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

مستشار قانوني

بكر التركماني

هيئة استشاريةرئيس مجلس اإلدارة

محمد العمصي  - د. نادر حالوة  نعمان عمر إشتيوي

مدير التحرير

عوني فروانةعاهد عوني فروانةعاهد عوني فروانة

مستشار التسويق 

محمد خالد أبو جياب

جريدة
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غزة- الرياضية

أكــد يحيى الســباخي مهاجم نادي الظاهريــة الذي يلعب في دوري جــوال للمحترفين 

بالمحافظات الشمالية ان عالقته بالنادي قد انتهت ولن يلعب في صفوفه بعد نهاية 

هذا الموســم. جاءت اقوال الســباخي فــي حديث مع "الرياضية" عقــب قرار ادارة 

الظاهرية بإيقافه لمدة عام إلى جانب غرامة مالية بـ 1000 دينار بحجة انقطاعه 
عن تدريبات الفريق.

واوضح الســباخي انه لم يحضر التدريبات عقب عــدم احترام ادارة النادي التفاقها 

معه، بعد ان وعده رئيس النادي ان يقدم له مســتحقاته على دفعات، الدفعة االولى 

في منتصف شــهر يناير الماضي، والثانية في شــهر فبراير الجــاري، اال انهم لم يوفوا 

بوعدهــم، وهــذا ما أدى إلى انقطاعه عن التدريبات. وأضاف الســباخي أن مشــكلته مع 

الظاهرية هي مادية باألســاس وتعود الى عدم التزام االدارة بوعدها، مشيرا الى انه ومنذ 

انضمامه الى الفريق لم يســتلم مخصصاته في موعدها، اال أنه ونظرا لعالقته الممتازة مع 

جمهــور الفريــق كان يتغاضى عن اإلخالل باالتفاقات المادية ويشــارك مــع الفريق حتى وهو 

مصاب. وقال السباخي "حاولت التواصل مع رئيس النادي من اجل المطالبة بمستحقاتي، إال أنه 

لم يرد على اتصاالتي ورسائلي النصية، وسأتواصل خالل الفترة القادمة مع اتحاد كرة القدم واللواء 

جبريل الرجوب من أجل حل مشكلتي، ألنني أعلم تماما أنه يوجد قرار في الفيفا بأن الالعب الذي ال 

يتلقى مخصصاته المالية لفترة 3 شهور يحق له فسخ العقد واالنتقال الى نادي آخر".

وحــول االنديــة التي تقدمت بعروض النتقاله اليها قال "تلقيت عدة عــروض من العديد من اندية دوري 

المحترفين للعب في صفوفها خالل فترة االنتقاالت الشتوية وهي فرق االمعري و البيرة والخضر والثقافي وشباب الخليل".

يعمل المشــرعون في المجلس التشــريعي الدولي دوما على  تفسير 
الحاالت األكثر جدال ويســعى لتعديل بعض البنود التي تســهل علي 
ســرعة اللعــب ويؤكد دوما على عقوبة ســوء الســلوك غير الرياضي 
حتى ال تفقد اللعبة جمالها ومتعتها، فقاموا بتوضيح كيفية احتســاب 
الحكم للمس الكرة باليد من خــالل عدة اعتبارات حتى يدرك الجميع 
المفهوم الصحيح ويقل االعتراضات على الحكام، كما أكد على توقيع 
العقوبة اإلدارية وهي البطاقة الصفراء، هنا نجد أن البعد الثقافي لدي 

الالعبين وإداركهم لفهم للمس الكرة باليد وهناك اختالفات بينهم.
أكــد القانون فــي المادة "12"  فــي نص على أن (مســك الكرة باليد 
يتضمن الفعل المتعمد من  قبل الالعب أن  يلمس الكرة باليد أو الذراع 
ويجــب على الحكم األخذ باالعتبارات التالية:- حركة اليد باتجاه الكرة 
وليس العكس، والمسافة بين المنافس والكرة (الكرة الغير متوقعة)، 
ووضــع اليد ال يعني بالضرورة أن هناك مخالفة، وتعتبر مخالفة لمس 
الكرة بجســم في اليد (مالبس– واقس ســاقين) وضرب الكرة برمي 

جسم كالحذاء أو واقي الساقي يعتبر امتداد متواصل للجسم) .
ومنح القانون للحكم أن يقدر الوضع التشريحي لجسم الالعب وسرعة 
الكرة وأكد على توقيع العقوبات االنضباطية في التعامل مع الالعبين 
المخالفين بإعطائهم البطاقة الصفراء، والحاالت هي:- عندما يتعمد 
العــب لمس الكــرة باليد لمنــع المنافس من االســتحواذ على الكرة، 
وتسجيل أو محاولة تســجيل هدف باليد، ومحاولة منع تسجيل هدف 

أو فرصة هجمة واعدة لتسجيل هدف، وخداع الحكم.
وهنا تم تعديل الجزئية التي تنص على " لمس الكرة عن عمد بشكل 
فاضــح من االســتحواذ على الكــرة" فقام المشــرعون بتعديل كلمة 
فاضح ووضــع بدال منها كلمة "منع المنافــس"، ويتم توقيع العقوبة 
بســبب فعل الالعب المتعمد والتدخل غير المقبول لمنع التسجيل أو 

منع المنافس وتندرج تحت سوء السلوك غير الرياضي.
وأكد القانون على تقديرات الحكام في مثل حاالت تكبير الجسم بوضع 
الذراع جانبا في وضع غير طبيعي وبالمثل (عندما يضع الالعب يديه 
علــى وجهه خوفا من الكرة تكون ذراعيه بجانب الجســم)، هنا تعتبر 
مخالفة وكذلك في الحائط البشــري في الركالت الثابتة عندما يقوم 
الالعب في القفز في الهواء وذراعه تأخد مكان غير الوضع التشريحي 
الطبيعي، وفي نفس الحالة أن تكون مسافة بين الالعبين في الحائط 
البشــري وتصطدم الكرة بذراع احد الالعبيــن هنا تعتبر مخالفة ألن 
الكرة وضعت كحاجز ومنعتها من الوصول إلى المرمى أو أحد الالعبين 

ويوقع عقوبة البطاقة الصفراء.

السباخي بعد قرار إيقافه
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غزة- الرياضية

ال زال الكابتــن صائب جندية المدرب المســاعد للمنتخب الوطني يجوب كافة 

مالعب قطاع غزة من اجل متابعة مباريات الدوري المحلي، حتى يتعرف على 

مســتويات العبي كافة الفرق واختيار المناســبين من بينهــم لالنضمام الى 

صفوف المنتخب الوطني.

وقد شوهد جندية خالل االسابيع الماضية متواجدا في كافة مالعب محافظات 

غزة، وخاصة في المباريات الكبرى والتي تشهد منافسة قوية بعد أن أصبحت 

خمسة فرق تتنافس على لقب دوري غزة الممتاز.

وكان االتحاد الفلســطيني قد اعلن قبل عدة شهور عن اختيار الكابتن صائب 

جندية مســاعدا للمدير الفني للمنتخب جمال محمود، لما يتمتع به من خبرة 

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

طويلة في صفوف الفدائي الذي حمل شارة قيادته لفترة طويلة.

الرياضية- عبد المجيد ابو النصر

عاد فريــق الرضوان الــى صــدارة دوري الدرجة 

الثانيــة فرع "غزة والشــمال" وذلــك بفوزه على 

الشــمس بثالثة أهداف مقابل هــدف، في ختام 

منافســات األسبوع الحادي عشــر من المسابقة، 

مســتثمرا تعادل المتصدر الســابق فريق الجالء 

سلبيا مع فريق فلسطين.

وبهذا الفوز عــاد الرضوان للصــدارة برصيد 20 

نقطة بفــارق نقطة عــن الجــالء، وتجمد رصيد 

الشمس عند 8 نقاط في المركز الثامن واألخير.

وانتهــت مواجهة بيت حانــون الرياضي والمجمع 

اإلسالمي بالتعادل اإليجابي بهدفين لكل منهما، 

وبهذا التعــادل رفع "الحوانين" رصيدهم إلى 15 

نقطة فــي المركز الخامس، بفارق األهداف خلف 

التفــاح، بينما أصبح رصيد المجمع 16 نقطة في 
المركز الثالث. 

وتعادل فريقا الجزيرة والتفاح، ليحقق كل فريق 

نقطة ويرفع الجزيرة رصيده إلى 13 نقطة وبقى 

بمركــزه القبل األخير، بينما رفــع التفاح رصيده 

إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

دوري السلة
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غزة- الرياضية

عــاد خدمــات المغازي الى ســكة االنتصارات مــن جديد بعد 

هزيمتــه فــي المباراة الســابقة أمــام خدمات خــان يونس، 

واســتطاع تحقيق فــوز مقنع على نظيــره اتحاد ديــر البلح 

بنتيجة "86 / 55"  على صالة ابو يوســف النجار في محافظة 

خان يونس، ليعود الى صدارة ترتيب دوري السلة من جديد.

وفي مباراة ثانية اســتطاع خدمات ديــر البلح تحقيق فوز 

مستحق على جاره شباب البريج، بنتيجة  (76 / 55) .

هذا وتســتكمل المباريات يوم الخميس على صالة ســعد 

صايل بمحافظة غزة، حيث يلتقي فريق خدمات خانيونس 

مع فريق غزة الرياضي، وفي المباراة الثانية يواجه خدمات 
البريج شقيقه شباب البريج.
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غزة – الرياضية 

  أعلــن مجلس إدارة االتحاد الفلســطيني لكرة القدم  أن دور الـ8 من كأس فلســطين في 

المحافظات الجنوبية ســيقام يوم الجمعة الموافق 2014/3/14 ، وذلك بعد انتهاء األسبوع 

رقــم (20) مــن دوري الدرجة الممتازة ، على أن يقام دور الـــ4 والمباراة النهائية بعد انتهاء 

الدوري ، حيث ســيقوم اتحاد الكرة  بعد انتهاء دور الثمانية بموافاة األندية بموعد مباريتي 

دور الـ4 وتحديد المباراة النهائية والتي ستقام على ملعب اليرموك بمدينة غزة .
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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 

توقع معنا  نتائج مباريات الدور الـ 16 من كأس غزة ، والدرجة 
األولى  والدوري االسباني  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

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

 الدور الـ 16 من كأس غزة

الهالل غزة الرياضي 1
القادسية   خدمات رفح 2

شباب خان يونس شباب رفح 3
خدمات دير البلح خدمات الشاطيء  4

العودة 5 األهلي
خدمات النصيرات شباب جباليا 6
الجمعية االسالمية اتحاد خان يونس 7
المجمع االسالمي اتحاد الشجاعية 8

دوري الدرجة األولى (محلي)

16 25 الزيتون 9 خدمات المغازي 
13 16 المشتل بيت الهيا 10
30 18 خدمات البريج  بيت حانون األهلي 11
28 17 خدمات خان يونس     جمعية الصالح 12

الدوري االسباني
21 57 أتلتيكو مدريد بلد الوليد 13
20 57 رايو فاليكانو  برشلونة 14
57 25 ريال مدريد خيتافي 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

على أي ملعب ستقام المباراة النهائية لكأس غزة؟���������������
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء
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سعيد نعيم محيسن - 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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 الرياضية- عبد المجيد أبو نصر

قام مــدرب نادي الشــمس باالعتداء على 

الحكــم أمين عويــص بعد انتهــاء مباراة 

فريقــه أمام الرضــوان التــي أقيمت على 

ملعــب التفــاح عصــر الثالثاء، فــي ختام 

مباريات األســبوع الحادي عشر من دوري 

الدرجة الثانية "فرع غزة والشــمال"، والتي 

انتهت بفوز الرضوان بثالثة أهداف مقابل 
هدف للشمس.

وجاء اعتداء المدرب العتراضه على احتساب 

الحكم عويص ضربتي جزاء لصالح فريق 

الرضوان، الذي عاد إلى صدارة الدوري.

وتشــكل هذه الحادثــة المؤســفة تطورا 

خطيرا فــي مباريــات دوري الثانية والتي 

تشهد منافســة قوية خاصة في فرع غزة 

والشمال، ما يستدعي من اتحاد كرة القدم 

التدخــل لوضع حد لمثل هــذه التصرفات 
المسيئة.

غزة- الرياضية
تــوج فريق خدمات البريج بطال لكأس القطاع لكرة اليد في فئة الشــباب بعد 
فــوزه علي غــزة الرياضي بنتيجــة (27-20) في نهائي البطولــة التي نظمها 

االتحاد الفلسطيني لكرة اليد والتي أقيمت على صالة نادي خدمات البريج .

كأس الضفة
����������������������
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الضفة الغربية- الرياضية

تأهل فريق مركز بالطة للدور نصف النهائي من بطولة كأس فلسطين، بتعادله 

إيابًا مع شــباب الخليل "حامل اللقب" بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما 

على اســتاد أريحا الدولي، لحســاب المجموعة األولى، مســتفيدًا من فوزه ذهابًا 

بهدفيــن نظيفين. وبهذا الفوز يقابل بالطة فريق هــالل القدس الذي فاز على 

حســاب األمعري بهدفين مقابل هدف مساء الثالثاء، وكان الهالل قد حقق الفوز 
ذهابا بنفس النتيجة.

كمــا بلــغ ثقافي طولكرم الــدور ذاته بعــد تخطيه جبل المكبر بفــارق الركالت 

الترجيحية بعد انتهاء الوقت االصلي بنتيجة التعادل اإليجابي بهدف لمثله، على 

استاد طولكرم، لحساب المجموعة الثانية، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب.

وبهــذه النتيجة يواجــه ثقافي طولكرم في الــدور قبل النهائــي الفائز من لقاء 

ترجي واد النيص وشباب الظاهرية، الذي انتهى لقاء الذهاب مساء الثالثاء بفوز 
الظاهرية بثالثة اهداف مقابل هدف.
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غزة- الرياضية

قبل مجلس إدارة نادي المشتل الرياضي االستقالة التي 

تقدم بها الكابتن أمين عبد العال المدير الفني للفريق 

األول لكرة القدم، وأعرب عبد العال عن سعادته البالغة 

األول لكرة القدم، وأعرب عبد العال عن سعادته البالغة خــالل الفترة التي قضاها مــع الفريق، متمنيًا التوفيق 

األول لكرة القدم، وأعرب عبد العال عن سعادته البالغة خــالل الفترة التي قضاها مــع الفريق، متمنيًا التوفيق 

والنجاح لإلدارة والفريق في الفترة المقبلة.

مــن ناحيتها أثنت إدارة المشــتل على جهود عبد العال 

في المدة التــي تولى فيها قيادة الفريق األول، متمنية 

له التوفيق في حياته المهنية.

وفي سياق متصل أسندت اإلدارة مهمة تدريب الفريق 

إلى جمال النزلي " أبو الســعيد " خالل الفترة المتبقية 

من عمر دوري الدرجة األولى .يذكر أن المشــتل يحتل 

المركز األخير برصيد 13 نقطة .
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نحث الخطى

محمود السقا

تقرير

هنــاك َمْن ذهب الى حــد القول: “أن 
أيادي خفّية لعبــت بمصير ومقدرات 
دوري الكــرة االســباني “الليغا”، من 
أجــل ابقاء منســوب االثــارة والندية 
وقوة التنافس واألداء قائم وحاضر، ما 
أفرز وجود ثالثة فرق تتصارع، حاليًا، 
من أجل قطف التاج وهي: برشــلونة 
وريال مدريــد واتلتيكو مدريد، وهذا 
الثالوث يتساوى، بنفس الرصيد، 57 

نقطة.
المقصود باأليادي الخفّية الُمشار اليها 
اعاله ال تخــرج، أبدًا، عن نطاق اتحاد 
المقصود باأليادي الخفّية الُمشار اليها 
اعاله ال تخــرج، أبدًا، عن نطاق اتحاد 
المقصود باأليادي الخفّية الُمشار اليها 

الكرة االســباني، الــذي يهمه، كثيرًا، 
إبقاء المنافســة متأججة ومتعاظمة، 
بعيدًا عن لغة الحسم المبكر، أو حتى 
التفــرد، ببقاء فريق بعينه على رأس 
المسابقة، والبقية مجرد “كومبارس”، 
ألن ذلــك يفقدهــا بهجتهــا ومتعتها 
ورونقهــا، وينعكس، بالســلب، على 
حجــم اإلقبال الجماهيــري، باعتباره 

ملح البطوالت، وأهم العناوين فيها.
حســم أية مســابقة، مبكرًا، يفقدها 
قيمتها، وينــزع عنها صفة التنافس، 
وهي الصفة، التــي ُأقيمت من أجلها 
قيمتها، وينــزع عنها صفة التنافس، 
وهي الصفة، التــي ُأقيمت من أجلها 
قيمتها، وينــزع عنها صفة التنافس، 

البطــوالت، فمــا الفائــدة، مثــًال، ان 
وهي الصفة، التــي ُأقيمت من أجلها 
البطــوالت، فمــا الفائــدة، مثــًال، ان 
وهي الصفة، التــي ُأقيمت من أجلها 

يتصدر مشهد التنافس فريق بعينه 
أو حتى فريقين؟ أال يؤشــر مثل هذا 
االمــر لوجــود خلل فــي المســابقة 

نفسها؟
في دوري الكرة االنكليزي، األكثر متعة 
وإثارة وندية، بدليــل أن مائة مليون 
شخص، على مستوى العالم، واكبوا 
لقاء تشلسي ومانشستر يونايتد، فإن 
لعبة الكراســي الموســيقية الشيقة، 
للمســابقة،  الرئيس  العنــوان  تبقى 
فتارة يقفز إلى القمة فريق األرسنال، 
لكن سرعان ما يغادر، ُمكرهًا، ويتبوأ 
المــكان عينه “مانشســتر ســيتي”، 
المملوك لألشقاء في االمارات، وفجأة 
نرى أن فريقًا آخر يجلس فوق كرسي 
المملوك لألشقاء في االمارات، وفجأة 
نرى أن فريقًا آخر يجلس فوق كرسي 
المملوك لألشقاء في االمارات، وفجأة 

الصدارة مثلما فعل تشلسي، مؤخرًا، 
نرى أن فريقًا آخر يجلس فوق كرسي 
الصدارة مثلما فعل تشلسي، مؤخرًا، 
نرى أن فريقًا آخر يجلس فوق كرسي 

وهــذا الواقــع هــو الذي دفــع الرعاة 
لرصد ثالثة مليارات جنيه استرليني، 
مــن أجــل الظفــر برعايــة حصرية 

لمسابقة الدوري االنكليزي؟
فــي البلدان الناهضة، كرويًا، أو حتى 

لمسابقة الدوري االنكليزي؟
فــي البلدان الناهضة، كرويًا، أو حتى 

لمسابقة الدوري االنكليزي؟

الحريصة على النهوض، فإن القائمين 
على المسابقات الرسمية يبحثون عن 
كافة الســبل والوســائل، التي تدفع 
باتجــاه اضفاء كل ما هــو مثير لهذه 
المســابقات، ويســتقطبون الخبــراء 
والمواهب والكفاءات لالستفادة منها 
ســعيًا إلصابة الهدف األهم واألشمل 

والمتمثل بالنهوض الجذري باللعبة.
newsaqa@hotmail.com
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غزة- الرياضية
صاحب انتقــال المهاجم طــارق أبو غنيمة 
نجم فريق غزة الرياضــي إلى صفوف فريق 
األمعــري الكثيــر من الجــدل، بعــد تضارب 
األخبــار والتصريحــات بين عــدة أطراف 
خاصة مــن جانب إدارة الرياضي التي 
اعترضت على طريقة خروج الالعب 
إلــى المحافظات الشــمالية، ووالد 
الالعب الذي لــم يكن راضيا عن 
تجاهله فــي المفاوضات بين 
إدارتــي النادييــن، وإدارة 
األمعــري التي حاولت 
الموقف  تدارك 
والوصول 

بالمفاوضــات 
الى طريقة النجاح.

الرياضيــة دخلــت فــي كواليس 
الصفقــة منــذ بدايتهــا حتى تضــع القارئ 

في كافــة التفاصيل التي واكبتها حتــى وصلت إلى بر 
األمان.

تبديل العقد 
مصــادر موثوقة كشــفت لـــ “الرياضية” أن طــارق أبو 
غنيمة توجه إلى المحافظات الشمالية لالنضمام إلى 
صفوف األمعري لمدة موســم ونصف مقابل ســبعة 
آالف دوالر يحصــل عليها نادي غزة الرياضي وذلك 
بواســطة مدرب غزي كبير من المتوقع أن يدرب 
االمعري الموســم المقبل، إال أنه وبعد وصول 
الالعب إلى رام اهللا، ارتــأت إدارة األمعري أن 
يكــون التعاقد لمدة ثالثة مواســم ونصف، 
وهــو ما رفضــه الالعب فــي البداية إال أن 
إدارة األمعــري وخاصــة رئيســه الجديد 
طــارق عباس والمديــر التنفيذي يونس 
أبــو الريش والمشــرف الرياضي حربي 
طمليه أقنعوه بالتوقيع لثالثة مواسم 

ونصف.
وجاءت موافقة الالعب بعد أن وعده 
عباس بتقديم عدد من التسهيالت 
لــه خالل تواجده فــي المحافظات 
الشمالية بما يكفل له حياة كريمة 

وسعيدة.

انزعاج الرياضي
إدارة نادي غزة الرياضي من جانبها 
كانــت تشــعر باالنزعــاج وعــدم 
الرضا مــن الطريقــة التي خرج 
بهــا الالعــب الــى المحافظات 
الشمالية دون التنسيق معها 
حيث  المناسب  بالشــكل 
غــادر غــزة دون علم 
مجلس اإلدارة وبعيدًا 
غــادر غــزة دون علم 
مجلس اإلدارة وبعيدًا 
غــادر غــزة دون علم 

اإلجــراءات  عــن 
المعمول  القانونية 
قولهم،  حسب  بها 

وهو ما دعاها إلى التعبير عن ذلك في وســائل االعالم، إال أن وهو ما دعاها إلى التعبير عن ذلك في وســائل االعالم، إال أن وهو ما دعاها إلى التعبير عن ذلك في وســائل االعالم، إال أن 
االتصال الذي قام به رئيــس االمعري طارق عباس مع رئيس االتصال الذي قام به رئيــس االمعري طارق عباس مع رئيس االتصال الذي قام به رئيــس االمعري طارق عباس مع رئيس 
الرياضي موســى الوزير، خالل اجتماع مجلس إدارة الرياضي، الرياضي موســى الوزير، خالل اجتماع مجلس إدارة الرياضي، الرياضي موســى الوزير، خالل اجتماع مجلس إدارة الرياضي، 
أذاب العديد من االشــكاليات وعمل على تقريب وجهات النظر، أذاب العديد من االشــكاليات وعمل على تقريب وجهات النظر، أذاب العديد من االشــكاليات وعمل على تقريب وجهات النظر، 
خاصــة بعــد أن اعتذر عباس عــن الطريقة التي خــرج بها أبو خاصــة بعــد أن اعتذر عباس عــن الطريقة التي خــرج بها أبو خاصــة بعــد أن اعتذر عباس عــن الطريقة التي خــرج بها أبو 
غنيمة، معربا عن تقديره واحترامه إلدارة غزة الرياضي عميد غنيمة، معربا عن تقديره واحترامه إلدارة غزة الرياضي عميد غنيمة، معربا عن تقديره واحترامه إلدارة غزة الرياضي عميد 

االندية الفلسطينية.االندية الفلسطينية.
ووافقــت إدارة غــزة الرياضــي على العرض المقــدم من إدارة ووافقــت إدارة غــزة الرياضــي على العرض المقــدم من إدارة ووافقــت إدارة غــزة الرياضــي على العرض المقــدم من إدارة 
األمعري بالتوقيع مع الالعب لمدة ثالثة مواســم ونصف نظير األمعري بالتوقيع مع الالعب لمدة ثالثة مواســم ونصف نظير األمعري بالتوقيع مع الالعب لمدة ثالثة مواســم ونصف نظير 
20 ألــف دوالر، حيث أن إدارة الرياضي ارـتــأت أن هذا العرض 20 ألــف دوالر، حيث أن إدارة الرياضي ارـتــأت أن هذا العرض 20 ألــف دوالر، حيث أن إدارة الرياضي ارـتــأت أن هذا العرض 
هو المناســب لهــا في الظروف الحالية لما ســتحصل عليه من هو المناســب لهــا في الظروف الحالية لما ســتحصل عليه من هو المناســب لهــا في الظروف الحالية لما ســتحصل عليه من 
هذه الصفقة، وأرســلت إدارة الرياضي كتاب االستغناء الخاص هذه الصفقة، وأرســلت إدارة الرياضي كتاب االستغناء الخاص هذه الصفقة، وأرســلت إدارة الرياضي كتاب االستغناء الخاص 
بالالعــب أبو غنيمــة، والذي أصبح رســميا العبــا في صفوف بالالعــب أبو غنيمــة، والذي أصبح رســميا العبــا في صفوف بالالعــب أبو غنيمــة، والذي أصبح رســميا العبــا في صفوف 
االمعــري، حتــى أنه فــي المبــاراة األخيرة جلس علــى مقاعد االمعــري، حتــى أنه فــي المبــاراة األخيرة جلس علــى مقاعد االمعــري، حتــى أنه فــي المبــاراة األخيرة جلس علــى مقاعد 

االحتياط.

محطة انطالق
والــد الالعب طارق أبو غنيمة من جهته والــد الالعب طارق أبو غنيمة من جهته 
أعــرب عن اســتيائه خاصــة من طول 
فتــرة العقــد وعــدم وضــع إدارة غزة 
الرياضي له في صورة التفاصيل خاصة الرياضي له في صورة التفاصيل خاصة 
أنه من أبناء النــادي المتواجدين بصورة أنه من أبناء النــادي المتواجدين بصورة 
دائمة فــي النــادي، وكان الوالد يريد أن دائمة فــي النــادي، وكان الوالد يريد أن 
تكون لموسم ونصف فقط، وليس لثالثة تكون لموسم ونصف فقط، وليس لثالثة 

 ، ســم ا معتبرا أن األمعري سيكون محطة النطالق نجله معتبرا أن األمعري سيكون محطة النطالق نجله معتبرا أن األمعري سيكون محطة النطالق نجله مو
في دوري المحترفين مما يرفع من قيمته المادية خالل الفترة في دوري المحترفين مما يرفع من قيمته المادية خالل الفترة في دوري المحترفين مما يرفع من قيمته المادية خالل الفترة 

المقبلة.

قيمة الصفقة
وكشــفت مصــادر موثوقة لـــ “الرياضيــة” أن صفقــة انتقال وكشــفت مصــادر موثوقة لـــ “الرياضيــة” أن صفقــة انتقال وكشــفت مصــادر موثوقة لـــ “الرياضيــة” أن صفقــة انتقال 
المهاجم طارق ابو غنيمــة من صفوف نادي غزة الرياضي الى المهاجم طارق ابو غنيمــة من صفوف نادي غزة الرياضي الى المهاجم طارق ابو غنيمــة من صفوف نادي غزة الرياضي الى 
نــادي االمعــري تجاوزت الـــ 80 ألف دوالر ما بيــن القيمة التي نــادي االمعــري تجاوزت الـــ 80 ألف دوالر ما بيــن القيمة التي نــادي االمعــري تجاوزت الـــ 80 ألف دوالر ما بيــن القيمة التي 

حصــل عليها غــزة الرياضي ووصلــت الى 20 ألــف دوالر، وما حصــل عليها غــزة الرياضي ووصلــت الى 20 ألــف دوالر، وما حصــل عليها غــزة الرياضي ووصلــت الى 20 ألــف دوالر، وما 
ســيحصل عليه الالعب خالل فترة الثالثة مواسم ونصف التي ســيحصل عليه الالعب خالل فترة الثالثة مواسم ونصف التي ســيحصل عليه الالعب خالل فترة الثالثة مواسم ونصف التي 
سيقضيها الالعب بين جدران االمعري، حيث سيحصل في أول سيقضيها الالعب بين جدران االمعري، حيث سيحصل في أول سيقضيها الالعب بين جدران االمعري، حيث سيحصل في أول 
أربعة شهور على 1500 دوالر شهريا، وفي الموسم االول على أربعة شهور على 1500 دوالر شهريا، وفي الموسم االول على أربعة شهور على 1500 دوالر شهريا، وفي الموسم االول على 
2000 دوالر شــهريا، وفي الموســم الثاني علــى 2500 دوالر 2000 دوالر شــهريا، وفي الموســم الثاني علــى 2500 دوالر 2000 دوالر شــهريا، وفي الموســم الثاني علــى 2500 دوالر 

شهريا، وفي الموسم الثالث على 3000 دوالر شهريا.شهريا، وفي الموسم الثالث على 3000 دوالر شهريا.شهريا، وفي الموسم الثالث على 3000 دوالر شهريا.
وهكذا أســدل الســتار على هذه الصفقة التي شغلت االوساط وهكذا أســدل الســتار على هذه الصفقة التي شغلت االوساط وهكذا أســدل الســتار على هذه الصفقة التي شغلت االوساط 
الرياضية في الفتــرة الماضية، نتيجة التصريحــات المتبادلة، الرياضية في الفتــرة الماضية، نتيجة التصريحــات المتبادلة، الرياضية في الفتــرة الماضية، نتيجة التصريحــات المتبادلة، 
وبذلك يعتبــر الالعب طارق ابو غنيمــة أغلى العب يخرج من وبذلك يعتبــر الالعب طارق ابو غنيمــة أغلى العب يخرج من وبذلك يعتبــر الالعب طارق ابو غنيمــة أغلى العب يخرج من 

المحافظات الجنوبية الى الشمالية.المحافظات الجنوبية الى الشمالية.المحافظات الجنوبية الى الشمالية.
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براءة ضائعة
المشــهد لطفل تراه يسير بهدوء يعبر 
عن الشــقاء االعتيادي لجسده النحيل، 
تشــاهده في كل مباراة يعمل كبائع 
متجــول يقــدم بضائعــه علــى رواد 
الملعــب الذيــن يتهافتــون عليه وال 
يكفــون عــن البحــث عنــه، دون ان 
يسأل احدهم نفسه.. ماذا وراء هذه 

البراءة المغتصبة بداعي الفقر؟.
يعيــش قطاع غزة منذ أكثر من 8 
سنوات تحت حصار خانق أثر على 
جميع مناحــي الحيــاة االقتصادية 
واالجتماعية، حتى أصبحت نســب 
الفقر عاليــة جدا ما دفــع الكثيرين 
للبحث عن وســائل جديدة من اجل 

كسب العيش. 
الطفــل يوســف صامــد القطاطــى 
“10 أعــوام” أصبح مــن معالم ملعب 
اليرموك بغزة، وهو بات معروفا لكل رواده 
الدائمين الذين اعتادوا على شــراء تســاليه 

ومشروباته الباردة.

سالح فتاك
خــالل مبــاراة الجمعية اإلســالمية واتحاد خــان يونس 
الجماهيرية لفت نظري هذا الصبى عندما تســلق سلما 
خشــبيا للصعود للمدرج الشــرقي للملعب الــذي تهاوت 
ســاللمه الخرســانية منــذ أكثــر من عــام جــراء القصف 
االسرائيلي الغاشم، وباجتهاد غريب ينم عن دخوله الجدي 
في مسيرة الكفاح التي يمضى بها مع والده المتمسمر خلف 
“بســطة” صغيرة على مدخل الملعب، تابعته باهتمام ألرى 

كيــف ســيقل 

حملــه الثقيــل مــن أرضيــة الملعــب الى ســطح 
المدرجــات عبر ذلك الســلم المتأرجــح، ففاجأني 
باســتخدامه ســالحه الفتــاك عندما ابتســم في 
وجه ذلك الشــرطي وترجاه أن يناولــه الصناديق 
الكرتونية التي كانت معبئة ببضائعه البســيطة، 
وكان  ذلــك بعــد أن ارتقــى ووصــل إلى شــرفة 
المدرج، أســرعت والتقطت بعــض الصور وبقيت 
االفــكار تراودني، وبت أتســاءل ما يــدور في فكر 
هــذا الطفل، وما الدافــع وراء تحركاته التي أثارت 
فضولــي ألوجه ســؤاال لوالــده عنــد خروجي من 

الملعب. 
لعل ملعــب اليرمــوك التاريخي الــذى افتتح عام 
1952 أثناء وجود اإلدارة المصرية في قطاع غزة، 
يلتقى علــى مدرجاته أثناء المباريــات العديد من 
النفوس المكلومة، جــاءت تبحث عن مكان تبتعد 
به عن ضغط الحياة والظروف المعيشية الصعبة، 
وتستمتع بمشاهدة مباريات دوري جوال في غزة.

حفظة القرآن
لكن األمر يختلف بالنسبة لـ “القطاطي األب” وأبنائه 
الثالثــة الصغــار، فهم ال يســتمتعون بمشــاهدة 
األقــدام التي تركل الكــرة يمنى ويســرى، كما ال 
يهمهم إن كانت في الشــباك أو في دائرة منتصف 
الملعب، إنما كل ما يهمهم هو كســب رزقهم من 

خالل استغالل الكم الجماهيري للمباريات. 
صامــد  يقــول 
 40) القطاطي 
“أبنائي  عامــا) 
يوسف وأخوته 

مــن األذكياء على المســتوى التعليمــي، فهو من 
األوائــل كما أنه يحفظ خمســة أجزاء مــن القرآن 
الكريم، نعم أشــعر بالحزن ألنني ال أســتطيع أن 
أوفر لهم معيشــة أفضل من هذه، لكنني ال أملك 
خيارا آخر  وسط الحالة االقتصادية السيئة، كما أن 

أطفالي مثابرون وأجدهم سعيدين لمساعدتي”.
ويعتبــر انتظام المســابقات الكروية فــي االعوام 
الثالثــة االخيرة من المواســم الخصبــة والوفيرة 
للباعة المتجولين في قطاع غزة، لوجود الجماهير 
الحاشــدة التــي تعشــق  اللعبــة األكثر شــعبية، 
وتتنوع البضائع التي يجلبها هؤالء بين المسليات 
كالترمس والبزر أو المعجنات البســيطة باإلضافة 

للمشروبات الغازية.

سهرات رمضان
ويضيف “ القطاطى” انتظر المباريات كل اســبوع 
متمنيا أن تحظى جميع المباريات بحشد جماهيري، 
فمباراة اليوم مثال كانت بين الجمعية االســالمية 
واتحــاد خانيونــس الذى يملك قاعــدة جماهيرية 

كبيرة، لهذا كان البيع جيدا بحمد اهللا.
ويختم بالقول: “وال أدرى إن كان هناك بطولة في 
شهر رمضان القادم كسابقه، حيث كانت الجماهير 
كثيرة في كل المباريات، ما ســاعدني على  توفير 
المزيــد مــن حوائــج بيتــي وأطفالي في الشــهر 
الفضيــل، لهذا أتمنــى أن يقيم االتحاد مســابقة 

خالل شهر رمضان القادم”.

آلة العرض على مسرح البيئة االجتماعية 

لقطاع غزة ال تتوقف عن تقديم صور 

المأساة التي يعيشها المواطن الغزي، 
غزة ال تتوقف عن تقديم صور 

المأساة التي يعيشها المواطن الغزي، 
لقطاع غزة ال تتوقف عن تقديم صور 

المأساة التي يعيشها المواطن الغزي، 
لقطاع 

وألن ملعب اليرموك جزء من هذا 
المأساة التي يعيشها المواطن الغزي، 

وألن ملعب اليرموك جزء من هذا 
المأساة التي يعيشها المواطن الغزي، 

المسرح فإنه يمتلك صوره الخاصة التي 

تعرض وسط ازدحام المدرجات وصخب 

الجماهير لطفل يرنو متنقال بين جنبات 

الملعب متسلحا بابتسامته التي تجذب 

الحاضرين، ليحفزهم على شراء “بسكويته 

المحشو بالشكوالته” وشرابه البارد.

الرياضية- محمود فرج
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أمجد الضابوس 
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الرياضية- سلطان عدوان
لم تعلن نتائج الجولة الرابعة 
جــوال  دوري  مــن  عشــرة 
للمحترفيــن عــن تغييــرات 
مؤثرة علــى الئحة الترتيب، 
إذ حافــظ المتصــدر ترجــي 
النيص على كرسي الزعامة 

واستقر البيرة وإسالمي قلقيلية في منطقة الخطر 
ووضعت الشباك “ 207 “ أهداف في جعبته .

الترجي على القمة
حافظ ترجي واد النيص على صدارة الئحة الترتيب 
برصيد 31 نقطة رغم خســارته من شــباب الخضر 
الذي اســتقر في مركز الوصافــة برصيد 26 نقطة، 
ويضمن أبناء الــواد بذلك التواجد على القمة لجولة 
مقبلة، لكنه لن يقبل بأن يهتز عرشه مجددًا إذا أراد 

االنقضاض على منصات 
التتويج.

شباب الخليل يتقدم
الخليــل  شــباب  وتقــدم 
للمركــز الثالــث برصيــد 
24 نقطــة بعد أن حســم 
موقعــة بالطــة، ولديه مبــاراة مؤجلة مــن الجولة 
الســابقة أمام الظاهرية الــذي تراجع للمركز الرابع 
بفارق نقطة وحيدة بعد تعادله الســلبي مع المكبر، 
لكنهمــا يمتلكان الفرصة للتقــدم على الالئحة في 
حال فوز أحدهما ودون ذلك ســيبقى شباب الخضر 

خلف المتصدر.

المكبر واألمعري مستفيدان 

اســتفاد المكبر من النتائج وقفز للمركز الخامس 

برصيــد 21 نقطــة رغــم تعادله مــع الظاهرية، 
بفارق األهداف عن بالطة الذي خســر من العميد 

وتراجع للمركز السادس.
وحســم األمعري موقعة البيــرة بهدفين لهدف ما 
جعله يتقدم للمركز السابع برصيد 17 نقطة وهو 
قادر على التقدم إلى األمام أكثر من ذلك، وتراجع 
أهلــي الخليل للمركــز الثامن برصيــد 16 نقطة 

بتعادله السلبي مع اإلسالمي.

الهالل في أزمة
ولم يتغيــر حال ثقافــي طولكرم الذي اســتقر في 
المركــز التاســع برصيــد 15 بعد تعادلــه مع هالل 
القدس بهدف لكل فريق، رغم أنه كان يمني النفس 
بوضع المزيد من النقاط في جعبته حتى يكون في 
األمــان. وواصل أســود العاصمــة نتائجهم المخيبة 

لآلمــال بوصولهــم للنقطة 14 في المركز العاشــر 
وباتــوا في خطــر، إذ يبتعــدوا عن صاحــب المركز 
قبــل األخير بفــارق نقطيتين وهو األمــر الذي يثير 

التساؤالت ويتطلب وقفة جادة الستعادة الهيبة. 

البيرة واإلسالمي في خطر 

خسارة البيرة عمقت من جراحه بعد أن استقر في 
البيرة واإلسالمي في خطر 

خسارة البيرة عمقت من جراحه بعد أن استقر في 
البيرة واإلسالمي في خطر 

المركــز قبل األخير برصيــد 12 نقطة ولم ينجح 
الفريق فــي مغادرة منطقة الخطر ،ذلك أن الفوز 
كان ينقله لمنطقة األمــان ، لكنه أضاع الفرصة، 

ورغم ذلك لديه أمل بالقفز نحو األمام.
ولم يــأت التعادل الــذي حققه إســالمي قلقيلية 
مع األهلــي بجديد ما جعله ضيفــًا مرحب به في 
ولم يــأت التعادل الــذي حققه إســالمي قلقيلية 
مع األهلــي بجديد ما جعله ضيفــًا مرحب به في 
ولم يــأت التعادل الــذي حققه إســالمي قلقيلية 

منطقة الخطر وتحديدًا في المركز األخير برصيد 
مع األهلــي بجديد ما جعله ضيفــًا مرحب به في 
منطقة الخطر وتحديدًا في المركز األخير برصيد 
مع األهلــي بجديد ما جعله ضيفــًا مرحب به في 

6 نقاط.
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غزة- الرياضية
نجــح فريق خدمــات البريج فــي الصعود إلى 
مقدمــة ترتيــب دوري الدرجــة األولــى فــي 
هزيمــة  مســتثمرا  الجنوبيــة،  المحافظــات 
المتصدر الســابق خدمات خان يونس، فيما لم 
ينجح خدمات المغازي من تقليص الفارق بعد 

سقوطه في فخ التعادل.

صدارة جديدة
حقق خدمات البريج فوزا صعبا على منافسه 
المشــتل بهــدف نظيــف، اال انــه كان كافيا 
لتصدر جــدول الدرجة األولــى بعد ان وصل 
إلــى النقطة 30، خاصة وأن منافســه االبرز 
خدمات خــان يونس تعرض لهزيمة مفاجئة 
أمام بيــت حانــون االهلي، جعلتــه يتراجع 
الــى المركز الثاني، وواصل خدمات المغازي 
نتائجــه المخيبة بعد تعادله مــع بيت الهيا 
ليظــل فــي المركــز الثالث 

برصيد 25 نقطة مفوتا فرصة التقدم.

ثالثي األمان
واصــل القادســية صحوتــه وحقق فــوزا على 
الزيتــون جعلتــه يحافظ علــى مركــزه الرابع 
برصيد 21 ليعلن تمســكه بحلم الصعود الذي 
ال زال صعبــا، فيمــا كان بيــت حانــون األهلي 
أكبر المستفيدين من هذه الجولة بعد اسقاطه 
المتصدر الســابق خدمات خان يونس ووصوله 
إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وتراجع 
جمعية الصالح الى المركز السادس برصيد 17 
نقطة حيث لــم يلعب في هــذه الجولة نتيجة 

انسحاب جماعي رفح.

النقطة ��
تشاركت اربعة فرق في رصيد النقطة 16 هي 
الزيتــون وبيت الهيــا وخدمات جباليــا وأهلي 
النصيرات وذلك من المركز السابع وحتى الحادي 
عشــر على التوالي، فيما لم ينجح المشتل في 
فــي  وضعيتــه  تحســين 
المركز األخير برصيد 13 
نقطة عقب هزيمته أمام 
المتصــدر الجديد خدمات 

البريج.
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نسعد كثيرًا الشــتعال المنافسة على 
لقب الــدوري الممتاز لكــرة القدم في 
غزة، لكننا نأسف أشــد األسف، للحالة 
المأساوية التي جّسدتها سلوكيات كثير 
مــن جماهير األندية وبعض المدربين 
والالعبيــن، مــع تصاعــد المنافســة، 

وبلغت مرحلة الحضيض!
الهتافــات التــي تــرددت فــي جنبات 
ملعب اليرموك خــالل مباراة الجمعية 
اإلســالمية واتحاد خانيونس، وحملت 
كمــًا هائــًال مــن العدوانيــة والنزعة 
المناطقيــة العفنة، تؤكد بمــا ال يدع 
مجاًال للشك، أن كل مبادرات اإلصالح 
المناطقيــة العفنة، تؤكد بمــا ال يدع 
مجاًال للشك، أن كل مبادرات اإلصالح 
المناطقيــة العفنة، تؤكد بمــا ال يدع 

بيــن جماهيــر األنديــة، بــال قيمة أو 
معنى.

والمؤلم في صدى هذه الهتافات، أنها 
تتردد بشكل منظم، وكأن هناك إعدادًا 
والمؤلم في صدى هذه الهتافات، أنها 
تتردد بشكل منظم، وكأن هناك إعدادًا 
والمؤلم في صدى هذه الهتافات، أنها 

مســبقًا لها، األمر الذي يضــع الجميع 
تتردد بشكل منظم، وكأن هناك إعدادًا 
مســبقًا لها، األمر الذي يضــع الجميع 
تتردد بشكل منظم، وكأن هناك إعدادًا 

أمام مســئوليات جســيمة، ويدفعهم 
للقيام بواجب وطني وأخالقي، فالمسُّ 
بالعالقــات الوطنية تجــاوز خطير، وال 
يجــب الســكوت عليــه، ومــن العيب، 
أن يتصــدر جاهــل واجهــة الجماهير، 

ويتحكم بتوجيه الشعارات. 
والتصريحــات التــي يطلقهــا بعــض 
المدربيــن والالعبين، بعــد كل تعثر، 
وُيشــتم منها رائحــة المؤامرة، توحي 
بوجــود لوبي خفي يحرك اتحاد الكرة، 
من أجل إفادة فريق بعينه، أو اإلضرار 
يجــب  ال  التصريحــات،  هــذه  بآخــر، 
الســكوت عليها، وتتطلب التصدي لها 

بكل شدة وصرامة.
التشــكيك الســخيف بنزاهــة االتحاد 
والحــكام، واإليحــاء بحياكــة مؤامــرة 
تســتهدف اإلطاحة بفــرق معينة، كما 
صــّرح أكثر من مدرب والعــب مؤخرًا، 
يتطلب الوقوف أمامه بكل حزم وجدية، 
ألنــه يحمل اتهامــات صريحة ألطراف 

مسئولة، دّبرت المؤامرة بليل!!
وحتى تكون األمور أكثر وضوحًا، وبدًال 
مــن إطــالق العنــان أمــام تصريحات 
التخويــن المبطنة، فإن كل مشــكك، 
مطالب بالكشــف عن خيوط المؤامرة 
التي تستهدفه، وعدم االكتفاء بالغمز 
والتلميح في قناة االتحاد ولجانه، وغير 
ذلك يعنــي فقــدان المصداقيــة، وال 

يرقى إلى مجاراة الحقيقة!
وعلى هــؤالء المشــككين، أن يدركوا 
مدى خطــورة اتهاماتهم، وأنها ال تقف 
عند حــد تبريــر الهزيمــة، إذ من حق 
الجماهيــر واإلعــالم أن يطلعــوا على 
تفاصيــل المؤامــرة باعتبارها قضية 
رأي عــام، وإال فعليهــم أن يتحملــوا 
تبعات كل حــرف وكل كلمة تخرج من 
أفواههم، دون أن يلقوا باًال لتخرصات 
تبعات كل حــرف وكل كلمة تخرج من 
أفواههم، دون أن يلقوا باًال لتخرصات 
تبعات كل حــرف وكل كلمة تخرج من 

أقوالهم!!
الشــجاعة تقتضي الصراحــة، والقوي 
هو الــذي يواجه الصعــاب والتحديات 
بكل مســئولية وأمانة، بعيدًا عن إلقاء 
هو الــذي يواجه الصعــاب والتحديات 
بكل مســئولية وأمانة، بعيدًا عن إلقاء 
هو الــذي يواجه الصعــاب والتحديات 

االتهامــات واختــالق األعــذار الواهية 
والفقاعات اإلعالميــة.. هذا ما نتمنى 
مــن مدربينا والعبينــا وجماهيرنا، أن 
يعقلوه، فوســطنا الكــروي ال يحتمل 

المزيد من التهويل والتزوير!!
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براءة ضائعة
المشــهد لطفل تراه يسير بهدوء يعبر 
عن الشــقاء االعتيادي لجسده النحيل، 
تشــاهده في كل مباراة يعمل كبائع 
متجــول يقــدم بضائعــه علــى رواد 
الملعــب الذيــن يتهافتــون عليه وال 
يكفــون عــن البحــث عنــه، دون ان 
يسأل احدهم نفسه.. ماذا وراء هذه 

البراءة المغتصبة بداعي الفقر؟.
يعيــش قطاع غزة منذ أكثر من 8 
سنوات تحت حصار خانق أثر على 
جميع مناحــي الحيــاة االقتصادية 
واالجتماعية، حتى أصبحت نســب 
الفقر عاليــة جدا ما دفــع الكثيرين 
للبحث عن وســائل جديدة من اجل 

كسب العيش. 
الطفــل يوســف صامــد القطاطــى 
“10 أعــوام” أصبح مــن معالم ملعب 
اليرموك بغزة، وهو بات معروفا لكل رواده 
الدائمين الذين اعتادوا على شــراء تســاليه 

ومشروباته الباردة.

سالح فتاك
خــالل مبــاراة الجمعية اإلســالمية واتحاد خــان يونس 
الجماهيرية لفت نظري هذا الصبى عندما تســلق سلما 
خشــبيا للصعود للمدرج الشــرقي للملعب الــذي تهاوت 
ســاللمه الخرســانية منــذ أكثــر من عــام جــراء القصف 
االسرائيلي الغاشم، وباجتهاد غريب ينم عن دخوله الجدي 
في مسيرة الكفاح التي يمضى بها مع والده المتمسمر خلف 
“بســطة” صغيرة على مدخل الملعب، تابعته باهتمام ألرى 

كيــف ســيقل 

حملــه الثقيــل مــن أرضيــة الملعــب الى ســطح 
المدرجــات عبر ذلك الســلم المتأرجــح، ففاجأني 
باســتخدامه ســالحه الفتــاك عندما ابتســم في 
وجه ذلك الشــرطي وترجاه أن يناولــه الصناديق 
الكرتونية التي كانت معبئة ببضائعه البســيطة، 
وكان  ذلــك بعــد أن ارتقــى ووصــل إلى شــرفة 
المدرج، أســرعت والتقطت بعــض الصور وبقيت 
االفــكار تراودني، وبت أتســاءل ما يــدور في فكر 
هــذا الطفل، وما الدافــع وراء تحركاته التي أثارت 
فضولــي ألوجه ســؤاال لوالــده عنــد خروجي من 

الملعب. 
لعل ملعــب اليرمــوك التاريخي الــذى افتتح عام 
1952 أثناء وجود اإلدارة المصرية في قطاع غزة، 
يلتقى علــى مدرجاته أثناء المباريــات العديد من 
النفوس المكلومة، جــاءت تبحث عن مكان تبتعد 
به عن ضغط الحياة والظروف المعيشية الصعبة، 
وتستمتع بمشاهدة مباريات دوري جوال في غزة.

حفظة القرآن
لكن األمر يختلف بالنسبة لـ “القطاطي األب” وأبنائه 
الثالثــة الصغــار، فهم ال يســتمتعون بمشــاهدة 
األقــدام التي تركل الكــرة يمنى ويســرى، كما ال 
يهمهم إن كانت في الشــباك أو في دائرة منتصف 
الملعب، إنما كل ما يهمهم هو كســب رزقهم من 

خالل استغالل الكم الجماهيري للمباريات. 
صامــد  يقــول 
 40) القطاطي 
“أبنائي  عامــا) 
يوسف وأخوته 

مــن األذكياء على المســتوى التعليمــي، فهو من 
األوائــل كما أنه يحفظ خمســة أجزاء مــن القرآن 
الكريم، نعم أشــعر بالحزن ألنني ال أســتطيع أن 
أوفر لهم معيشــة أفضل من هذه، لكنني ال أملك 
خيارا آخر  وسط الحالة االقتصادية السيئة، كما أن 

أطفالي مثابرون وأجدهم سعيدين لمساعدتي”.
ويعتبــر انتظام المســابقات الكروية فــي االعوام 
الثالثــة االخيرة من المواســم الخصبــة والوفيرة 
للباعة المتجولين في قطاع غزة، لوجود الجماهير 
الحاشــدة التــي تعشــق  اللعبــة األكثر شــعبية، 
وتتنوع البضائع التي يجلبها هؤالء بين المسليات 
كالترمس والبزر أو المعجنات البســيطة باإلضافة 

للمشروبات الغازية.

سهرات رمضان
ويضيف “ القطاطى” انتظر المباريات كل اســبوع 
متمنيا أن تحظى جميع المباريات بحشد جماهيري، 
فمباراة اليوم مثال كانت بين الجمعية االســالمية 
واتحــاد خانيونــس الذى يملك قاعــدة جماهيرية 

كبيرة، لهذا كان البيع جيدا بحمد اهللا.
ويختم بالقول: “وال أدرى إن كان هناك بطولة في 
شهر رمضان القادم كسابقه، حيث كانت الجماهير 
كثيرة في كل المباريات، ما ســاعدني على  توفير 
المزيــد مــن حوائــج بيتــي وأطفالي في الشــهر 
الفضيــل، لهذا أتمنــى أن يقيم االتحاد مســابقة 

خالل شهر رمضان القادم”.

آلة العرض على مسرح البيئة االجتماعية 

لقطاع غزة ال تتوقف عن تقديم صور 

المأساة التي يعيشها المواطن الغزي، 
غزة ال تتوقف عن تقديم صور 

المأساة التي يعيشها المواطن الغزي، 
لقطاع غزة ال تتوقف عن تقديم صور 

المأساة التي يعيشها المواطن الغزي، 
لقطاع 

وألن ملعب اليرموك جزء من هذا 
المأساة التي يعيشها المواطن الغزي، 

وألن ملعب اليرموك جزء من هذا 
المأساة التي يعيشها المواطن الغزي، 

المسرح فإنه يمتلك صوره الخاصة التي 

تعرض وسط ازدحام المدرجات وصخب 

الجماهير لطفل يرنو متنقال بين جنبات 

الملعب متسلحا بابتسامته التي تجذب 

الحاضرين، ليحفزهم على شراء “بسكويته 

المحشو بالشكوالته” وشرابه البارد.

الرياضية- محمود فرج
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الرياضية- سلطان عدوان
لم تعلن نتائج الجولة الرابعة 
جــوال  دوري  مــن  عشــرة 
للمحترفيــن عــن تغييــرات 
مؤثرة علــى الئحة الترتيب، 
إذ حافــظ المتصــدر ترجــي 
النيص على كرسي الزعامة 

واستقر البيرة وإسالمي قلقيلية في منطقة الخطر 
ووضعت الشباك “ 207 “ أهداف في جعبته .

الترجي على القمة
حافظ ترجي واد النيص على صدارة الئحة الترتيب 
برصيد 31 نقطة رغم خســارته من شــباب الخضر 
الذي اســتقر في مركز الوصافــة برصيد 26 نقطة، 
ويضمن أبناء الــواد بذلك التواجد على القمة لجولة 
مقبلة، لكنه لن يقبل بأن يهتز عرشه مجددًا إذا أراد 

االنقضاض على منصات 
التتويج.

شباب الخليل يتقدم
الخليــل  شــباب  وتقــدم 
للمركــز الثالــث برصيــد 
24 نقطــة بعد أن حســم 
موقعــة بالطــة، ولديه مبــاراة مؤجلة مــن الجولة 
الســابقة أمام الظاهرية الــذي تراجع للمركز الرابع 
بفارق نقطة وحيدة بعد تعادله الســلبي مع المكبر، 
لكنهمــا يمتلكان الفرصة للتقــدم على الالئحة في 
حال فوز أحدهما ودون ذلك ســيبقى شباب الخضر 

خلف المتصدر.

المكبر واألمعري مستفيدان 

اســتفاد المكبر من النتائج وقفز للمركز الخامس 

برصيــد 21 نقطــة رغــم تعادله مــع الظاهرية، 
بفارق األهداف عن بالطة الذي خســر من العميد 

وتراجع للمركز السادس.
وحســم األمعري موقعة البيــرة بهدفين لهدف ما 
جعله يتقدم للمركز السابع برصيد 17 نقطة وهو 
قادر على التقدم إلى األمام أكثر من ذلك، وتراجع 
أهلــي الخليل للمركــز الثامن برصيــد 16 نقطة 

بتعادله السلبي مع اإلسالمي.

الهالل في أزمة
ولم يتغيــر حال ثقافــي طولكرم الذي اســتقر في 
المركــز التاســع برصيــد 15 بعد تعادلــه مع هالل 
القدس بهدف لكل فريق، رغم أنه كان يمني النفس 
بوضع المزيد من النقاط في جعبته حتى يكون في 
األمــان. وواصل أســود العاصمــة نتائجهم المخيبة 

لآلمــال بوصولهــم للنقطة 14 في المركز العاشــر 
وباتــوا في خطــر، إذ يبتعــدوا عن صاحــب المركز 
قبــل األخير بفــارق نقطيتين وهو األمــر الذي يثير 

التساؤالت ويتطلب وقفة جادة الستعادة الهيبة. 

البيرة واإلسالمي في خطر 

خسارة البيرة عمقت من جراحه بعد أن استقر في 
البيرة واإلسالمي في خطر 

خسارة البيرة عمقت من جراحه بعد أن استقر في 
البيرة واإلسالمي في خطر 

المركــز قبل األخير برصيــد 12 نقطة ولم ينجح 
الفريق فــي مغادرة منطقة الخطر ،ذلك أن الفوز 
كان ينقله لمنطقة األمــان ، لكنه أضاع الفرصة، 

ورغم ذلك لديه أمل بالقفز نحو األمام.
ولم يــأت التعادل الــذي حققه إســالمي قلقيلية 
مع األهلــي بجديد ما جعله ضيفــًا مرحب به في 
ولم يــأت التعادل الــذي حققه إســالمي قلقيلية 
مع األهلــي بجديد ما جعله ضيفــًا مرحب به في 
ولم يــأت التعادل الــذي حققه إســالمي قلقيلية 

منطقة الخطر وتحديدًا في المركز األخير برصيد 
مع األهلــي بجديد ما جعله ضيفــًا مرحب به في 
منطقة الخطر وتحديدًا في المركز األخير برصيد 
مع األهلــي بجديد ما جعله ضيفــًا مرحب به في 

6 نقاط.
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غزة- الرياضية
نجــح فريق خدمــات البريج فــي الصعود إلى 
مقدمــة ترتيــب دوري الدرجــة األولــى فــي 
هزيمــة  مســتثمرا  الجنوبيــة،  المحافظــات 
المتصدر الســابق خدمات خان يونس، فيما لم 
ينجح خدمات المغازي من تقليص الفارق بعد 

سقوطه في فخ التعادل.

صدارة جديدة
حقق خدمات البريج فوزا صعبا على منافسه 
المشــتل بهــدف نظيــف، اال انــه كان كافيا 
لتصدر جــدول الدرجة األولــى بعد ان وصل 
إلــى النقطة 30، خاصة وأن منافســه االبرز 
خدمات خــان يونس تعرض لهزيمة مفاجئة 
أمام بيــت حانــون االهلي، جعلتــه يتراجع 
الــى المركز الثاني، وواصل خدمات المغازي 
نتائجــه المخيبة بعد تعادله مــع بيت الهيا 
ليظــل فــي المركــز الثالث 

برصيد 25 نقطة مفوتا فرصة التقدم.

ثالثي األمان
واصــل القادســية صحوتــه وحقق فــوزا على 
الزيتــون جعلتــه يحافظ علــى مركــزه الرابع 
برصيد 21 ليعلن تمســكه بحلم الصعود الذي 
ال زال صعبــا، فيمــا كان بيــت حانــون األهلي 
أكبر المستفيدين من هذه الجولة بعد اسقاطه 
المتصدر الســابق خدمات خان يونس ووصوله 
إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وتراجع 
جمعية الصالح الى المركز السادس برصيد 17 
نقطة حيث لــم يلعب في هــذه الجولة نتيجة 

انسحاب جماعي رفح.

النقطة ��
تشاركت اربعة فرق في رصيد النقطة 16 هي 
الزيتــون وبيت الهيــا وخدمات جباليــا وأهلي 
النصيرات وذلك من المركز السابع وحتى الحادي 
عشــر على التوالي، فيما لم ينجح المشتل في 
فــي  وضعيتــه  تحســين 
المركز األخير برصيد 13 
نقطة عقب هزيمته أمام 
المتصــدر الجديد خدمات 

البريج.
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نسعد كثيرًا الشــتعال المنافسة على 
لقب الــدوري الممتاز لكــرة القدم في 
غزة، لكننا نأسف أشــد األسف، للحالة 
المأساوية التي جّسدتها سلوكيات كثير 
مــن جماهير األندية وبعض المدربين 
والالعبيــن، مــع تصاعــد المنافســة، 

وبلغت مرحلة الحضيض!
الهتافــات التــي تــرددت فــي جنبات 
ملعب اليرموك خــالل مباراة الجمعية 
اإلســالمية واتحاد خانيونس، وحملت 
كمــًا هائــًال مــن العدوانيــة والنزعة 
المناطقيــة العفنة، تؤكد بمــا ال يدع 
مجاًال للشك، أن كل مبادرات اإلصالح 
المناطقيــة العفنة، تؤكد بمــا ال يدع 
مجاًال للشك، أن كل مبادرات اإلصالح 
المناطقيــة العفنة، تؤكد بمــا ال يدع 

بيــن جماهيــر األنديــة، بــال قيمة أو 
معنى.

والمؤلم في صدى هذه الهتافات، أنها 
تتردد بشكل منظم، وكأن هناك إعدادًا 
والمؤلم في صدى هذه الهتافات، أنها 
تتردد بشكل منظم، وكأن هناك إعدادًا 
والمؤلم في صدى هذه الهتافات، أنها 

مســبقًا لها، األمر الذي يضــع الجميع 
تتردد بشكل منظم، وكأن هناك إعدادًا 
مســبقًا لها، األمر الذي يضــع الجميع 
تتردد بشكل منظم، وكأن هناك إعدادًا 

أمام مســئوليات جســيمة، ويدفعهم 
للقيام بواجب وطني وأخالقي، فالمسُّ 
بالعالقــات الوطنية تجــاوز خطير، وال 
يجــب الســكوت عليــه، ومــن العيب، 
أن يتصــدر جاهــل واجهــة الجماهير، 

ويتحكم بتوجيه الشعارات. 
والتصريحــات التــي يطلقهــا بعــض 
المدربيــن والالعبين، بعــد كل تعثر، 
وُيشــتم منها رائحــة المؤامرة، توحي 
بوجــود لوبي خفي يحرك اتحاد الكرة، 
من أجل إفادة فريق بعينه، أو اإلضرار 
يجــب  ال  التصريحــات،  هــذه  بآخــر، 
الســكوت عليها، وتتطلب التصدي لها 

بكل شدة وصرامة.
التشــكيك الســخيف بنزاهــة االتحاد 
والحــكام، واإليحــاء بحياكــة مؤامــرة 
تســتهدف اإلطاحة بفــرق معينة، كما 
صــّرح أكثر من مدرب والعــب مؤخرًا، 
يتطلب الوقوف أمامه بكل حزم وجدية، 
ألنــه يحمل اتهامــات صريحة ألطراف 

مسئولة، دّبرت المؤامرة بليل!!
وحتى تكون األمور أكثر وضوحًا، وبدًال 
مــن إطــالق العنــان أمــام تصريحات 
التخويــن المبطنة، فإن كل مشــكك، 
مطالب بالكشــف عن خيوط المؤامرة 
التي تستهدفه، وعدم االكتفاء بالغمز 
والتلميح في قناة االتحاد ولجانه، وغير 
ذلك يعنــي فقــدان المصداقيــة، وال 

يرقى إلى مجاراة الحقيقة!
وعلى هــؤالء المشــككين، أن يدركوا 
مدى خطــورة اتهاماتهم، وأنها ال تقف 
عند حــد تبريــر الهزيمــة، إذ من حق 
الجماهيــر واإلعــالم أن يطلعــوا على 
تفاصيــل المؤامــرة باعتبارها قضية 
رأي عــام، وإال فعليهــم أن يتحملــوا 
تبعات كل حــرف وكل كلمة تخرج من 
أفواههم، دون أن يلقوا باًال لتخرصات 
تبعات كل حــرف وكل كلمة تخرج من 
أفواههم، دون أن يلقوا باًال لتخرصات 
تبعات كل حــرف وكل كلمة تخرج من 

أقوالهم!!
الشــجاعة تقتضي الصراحــة، والقوي 
هو الــذي يواجه الصعــاب والتحديات 
بكل مســئولية وأمانة، بعيدًا عن إلقاء 
هو الــذي يواجه الصعــاب والتحديات 
بكل مســئولية وأمانة، بعيدًا عن إلقاء 
هو الــذي يواجه الصعــاب والتحديات 

االتهامــات واختــالق األعــذار الواهية 
والفقاعات اإلعالميــة.. هذا ما نتمنى 
مــن مدربينا والعبينــا وجماهيرنا، أن 
يعقلوه، فوســطنا الكــروي ال يحتمل 

المزيد من التهويل والتزوير!!



األربعاء 12 ربيع آخر  1435هـ   12  فبراير  2014  08

تقرير
�����������������������������������

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

��������
�������

�������
�������

�������
��������

�������
�������

�������

أشعل فريق الجمعية اإلسالمية صراع الدوري عندما ألحق بالمتصدر 
هزيمة خلطت أوراق الدوري وعززت من أمال المنافســين الخمســة 
للمنافسة بقوة على اللقب الغالي، في جولة ظهرت فيها خبرة الفرق 
الكبيــرة في المواقــف الصعبة مع بقــاء خمس جــوالت على نهاية 

الدوري.

هزة في القمة
خلــط الجمعيــة اإلســالمية أوراق الــدوري من جديــد بعدما عطل 

هزة في القمة
خلــط الجمعيــة اإلســالمية أوراق الــدوري من جديــد بعدما عطل 

هزة في القمة

المتصــدر وأوقفه ليقصل الفــارق معه إلى نقطة واحــدة، ولم يكن 
هذا الفوز بنقاط ثالث فقط، بل قدم خدمة لـ”3” فرق “شــباب رفح 
وغــزة الرياضي وخدمات رفح”، حيث أصبح الفارق بين المركز األول 

والخامس”4” نقاط.
ولعل األغرب من ذلك أن فريق الجمعية اإلسالمية سجل منذ انطالق 
البطولة “13” هدفا صنفته كثاني أقل فريق يســجل أهداف، ولكنه 

يعتبر األقوى دفاعيا لعدم تلقي مرماه سوى “6” أهداف فقط.
وبهذا الفــوز الغالي عزز الجمعية فرصه في المنافســة بقوة بعدما 
وصــل للنقطة “30” ثالثا على ســلم الترتيب وبفــارق األهداف عن 
شــباب رفح، وســتكون مهمة الجمعية نحو اللقب أســهل من الفرق 
االخرى على البطولة نظرا ألن مبارياته المتبقية األقل مســتوى من 

الفرق األخرى.

خبرة الزعيم
واصل فريق شــباب رفح نتائجه اإليجابية المميزة في مرحلة اإلياب 

وحقــق فــوزا جديدا على حســاب أهلي غــزة، إذ وصــل الفريق إلى 
النقطــة “30” في المركز الثاني تصاعديا بفضل فوزه في آخر ثالث 
مباريات، وسيستعين الفريق بخبرته في األسابيع القادمة وستكون 
مواجهته مــع الرياضي وخدمات رفح واتحاد خان يونس مفصلية له 

وستحدد طريق اللقب في حال اجتياز هذه المباريات.

فوز وهدية
اســتفاد غزة الرياضي وخدمات رفح بشــكل كبير مــن هذه الجولة، 
فعلــى صعيد النتائج حقق كال الفريقين الفــوز، ولكن فوز الجمعية 
علــى المتصدر أعطى الفريقين أمــال قويا وفرصة متاحة وبقوة من 

باقي الفرق.أجل مواصلة مشــوار المنافســة مع 
المميز في خدمــات رفــح عــاد إلى مســتواه 
اآلونة األخيرة بعدما اجبر شــباب 
خان يونس على الهزيمة بهدف 
وحيد، منــح الفريــق الوصول 
 ”4“ وبقــارق   ”27“ للنقطــة 

نقــاط عن المتصدر، وســار 
غــزة الرياضــي مــع ركب 
المنافســين ورفع رصيده 
إلــى النقطة “28”  أيضا 
وعاد ليحيي آماله على 

اللقب.

أهداف ضائعة
فريــق  اســتقر 

خــان  شــباب 
وخدمات  يونس 

النصيرات خلف الخمسة األوائل في المنطقة الدافئة بعد ضياع أمل 
المنافســة نظرا لتوقف رصيد األول عند النقطــة “22” والثاني عند 
النقطة”21”، ولكن الفريقين يعيشان وضعية مشابهة ويسعيان إلى 

التقدم إلى األمام ونهاية البطولة بمركز متقدم خلف المنافسين.
ويبدو أن المركز الثامن ســيكون مرضى نوعا ما لفريق الهالل الذي 
هــرب من منطقة الخطر في الجولة الماضية، وبالرغم من هزيمته 
علــى يد الرياضي في هذه الجولة إلى أن نقاطه تجمدت عند الرقم 

“18” ولكنه بحاجة لمزيد من النقاط لتأمين نفسه.
وبنفس الوضعية يحتاج الشاطئ نقاطا إضافية من أجل عدم النزوح 
إلــى منقطة الخطر، ال ســيما أن مباريات الفريــق القادمة لن تكون 
ســهلة عليه، فالفريق الذي كان أحد المنافســين في الذهاب ها هو 
يبحث عن مركز في المنطقة الدافئة وسط استغراب لما يقدمه في 

اإلياب.

على مشارف الخطر
لم يســتطع فريق الشــجاعية تحسين وضعيته 
عندمــا تعثــر أمــام النصيــرات وســقط في فخ 
التعــادل ، فاألخضر الشــجاعي بات يعيش ظروفا 
صعبــة ومركــزا ال يليق بهــذا النادي نظــرا لفارق 
النقطتين بينه وبين شباب جباليا صاحب المركز قبل 

األخير.
ولعل تعثر فريق شــباب جباليا فــي المباريات األخيرة 

أعطى الفريق فرصة لعدم النزوح إلى منقطة الهبوط.

مرارة الهبوط
ال زال فريق شــباب جباليا غير قادر على الهروب من المركز 
قبل األخير برصيــد “15” نقطة، ولكن الفريق يحتاج النقاط 
فــي الجوالت القادمة وانتظار تعثــر أقرب الفرق إلىه من أجل 

البقاء. 
وأكــدت هذه الجولة هبوط فريق أهلي غــزة إلى مصاف الدرجة 

األولى، حيث لم يحصد الفريق إال “6” نقاط منذ بداية البطولة. 

“9” أهداف: 
شهدت الجولة “17” تسجيل “9” 

أهداف في “6” مباريات.
الهدافون: 

محمد بركات “11” هدفا، وطارق أبو 
غنيمة وسعيد السباخي “9” أهداف.

مرارة الهزائم: 
أهلي غزة الفريق الوحيد الذي لم 

مرارة الهزائم: 
أهلي غزة الفريق الوحيد الذي لم 

مرارة الهزائم: 

يتذوق طعم الفوز حتى االن”.
أقوى هجوم: 

اتحاد خان يونس برصيد “21” هدفا.
أقوى دفاع:

 الجمعية اإلسالمية “6” أهداف.
أضعف هجوم:

 الشجاعية”11” هدفا.
أضعف دفاع: أهلي غزة “30” هدفا .

أعلى نتيجة: 
شباب رفح (2)-(0) أهلي غزة.

تعادالن:
 أقيمت هذا األسبوع “6” لقاءات، 
شهدت”4” حاالت فوز وتعادلين.

األكثر تعادال:
 شباب خان يونس”10” تعادالت.

األكثر فوزًا:
 المتصدر اتحاد خان يونس “9” 

مباريات.
البطاقات: 

شهدت الجولة الرابعة إشهار “20” 
بطاقة، منها “”18” صفراء وبطاقتين 

حمراوين.
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الرياضية: تقديم مصطفى جبر            عدسة / محمود فرج

رفــح في قمة كروية وعادة بيــن الفريقين في مباريات 
الكأس، وســيعتمد األزرق الرفحي على جاهزية العبيه 
والروح المعنوية العالية التي تســيطر عليهم في اآلونة 
األخيــرة بعــد النتائج اإليجابيــة التي تحققــت في آخر 
جوالت من الدوري، فيما سيدخل شباب خان يونس بقوة 
في هــذه المباراة من أجل تعويــض اخفاقه في بطولة 

الدوري.

مواجهات متكافئة
وســتكون مواجهة الرياضي مع جاره الهالل متكافئة مع 
أفضلية نســبية للعميد الذي حقق فوزا صعبا عليه في 
بطولة الدوري، ولكــن مباريات الكأس تختلف دائما عن 
مباريات الدوري، وسيحاول الهالل خطف العميد والهروب 

ببطاقة التأهل نحو الدور”8”، ولكن هذه المهمة 
لن تكون سهلة وخاصة أن الرياضي 

الهالل  الجتياز  يتطلع 
من أجل 

المنافسة على جبهتى الدوري والكأس بقوة.
وستكون المواجهة بين شباب جباليا وخدمات النصيرات 
متكافئــة بين الفريقين على ملعــب اليرموك بغزة، مع 
رغبة قوية للتأهــل والذهاب بعيدا فــي بطولة الكأس 
وخاصة فريق شباب جباليا الذي يسعى لتعويض اخفاق 
الوجــود في المركز قبل األخير بالــدوري بتحقيق إنجاز 

يحسب للفريق. 

فخ المنافسين
ويخشــى خدمــات رفــح مفاجــآت جــاره 

يواجهه  عندمــا  القادســية 
ملعــب  علــى 

رفــح البلدي، حيث تميل األفضلية للخدمات الذي عادت 
إلىه روحه المعنوية مع مدربه الجديد ناهض األشــقر، 
ولكن مهمة اجتياز القادسية ستكون محفوفة بالمخاطر 
وخاصــة أن األخير يمتلك مجموعــة كبيرة من الالعبين 

الشباب ومدربا يعرف خبايا الخدمات.
وعلى اســتاد خان يونس يتربص خدمات دير البلح  من 
دوري الدرجة الثانية بخدمات الشاطئ، إذ يتطلع الفريق 
الســتغالل معاناة الشاطئ وخطف بطاقة التأهل، ولكن 
أبنــاء البحرية يتطلعون لعبور الدير من أجل البحث عن 
مســاحة للتعويض وإرضاء الجماهير الزرقاء المتعطشة 

للفوز.

فرصة تعويض
يدخل فريق الشجاعية لمواجهة المجمع اإلسالمي وعينه 
على بطاقة التأهل وتعويض إخفاقات الدوري، ومنع أي 
محاوالت لوجود مفاجآت أو نتائج قد تقصيه من البطولة 
والتي ستكون بمثابة كارثة على الفريق الذي يبحث عن 

الفوز في هذه الفترة ومن ثم الصعود للدور”8”.
وفي حالة مشــابهة يفتح أهلي غــزة أول المغادرين 
لدوري األضواء صفحة جديدة، وتحقيق فوزه الثاني 
هذا الموســم، بينما يحاول العــودة تحقيق مفاجأة 
واســتغالل الحالة الســيئة التي يمر بها أهلي غزة 

هذا الموسم.

تستأنف بطولة “كأس غزة” 
من الدور الـ “��” الذي سيشهد 

مواجهات نارية قوية 
واصطدام على غرار بطولة 

الدوري التي اشتعلت ووصلت 
إلى أقصى مراحلها، وتعد 

الدوري التي اشتعلت ووصلت 
إلى أقصى مراحلها، وتعد 

الدوري التي اشتعلت ووصلت 

مباراة الجمعية اإلسالمية 
واتحاد خان يونس، وشباب 

رفح مع شباب خان يونس 
أبرز مباريات الدور الذي 

رفح مع شباب خان يونس 
أبرز مباريات الدور الذي 

رفح مع شباب خان يونس 

تسعى الفرق من خالله 
استكمال مشوارها المميز 

في الدوري، بينما يختلف 
الحال لدى بعض الفرق التي 
تبحث عن تعويض اإلخفاق 
بالدوري بالذهاب بعيدا في 

الكأس.
بالدوري بالذهاب بعيدا في 

الكأس.
بالدوري بالذهاب بعيدا في 

اصطدام الكبار
فــي أقــل من أســبوع يلتقــي مجــددا فريــق الجمعية 
اإلســالمية مع اتحاد خان يونس في قمة كروية جديدة، 
يســعى الطواحين من خاللهــا لرد اعتبــار الهزيمة في 
الــدوري واالســتفادة مــن قوتــه الهجوميــة وقاعدتــه 
الجماهيرية الكبيرة، بينما سيدخل الجمعية هذه المباراة 
وعينه الحفاظ على اللقــب معتمدا على قوته الدفاعية 

التي تعد األقوى باألرقام بين فرق الدوري.

عادة في الكأس
وفي مباراة مشابهة يصطدم شباب خان يونس بشباب 
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الرياضية: تقديم مصطفى جبر            عدسة / محمود فرج

رفــح في قمة كروية وعادة بيــن الفريقين في مباريات 
الكأس، وســيعتمد األزرق الرفحي على جاهزية العبيه 
والروح المعنوية العالية التي تســيطر عليهم في اآلونة 
األخيــرة بعــد النتائج اإليجابيــة التي تحققــت في آخر 
جوالت من الدوري، فيما سيدخل شباب خان يونس بقوة 
في هــذه المباراة من أجل تعويــض اخفاقه في بطولة 

الدوري.

مواجهات متكافئة
وســتكون مواجهة الرياضي مع جاره الهالل متكافئة مع 
أفضلية نســبية للعميد الذي حقق فوزا صعبا عليه في 
بطولة الدوري، ولكــن مباريات الكأس تختلف دائما عن 
مباريات الدوري، وسيحاول الهالل خطف العميد والهروب 

ببطاقة التأهل نحو الدور”8”، ولكن هذه المهمة 
لن تكون سهلة وخاصة أن الرياضي 

الهالل  الجتياز  يتطلع 
من أجل 

المنافسة على جبهتى الدوري والكأس بقوة.
وستكون المواجهة بين شباب جباليا وخدمات النصيرات 
متكافئــة بين الفريقين على ملعــب اليرموك بغزة، مع 
رغبة قوية للتأهــل والذهاب بعيدا فــي بطولة الكأس 
وخاصة فريق شباب جباليا الذي يسعى لتعويض اخفاق 
الوجــود في المركز قبل األخير بالــدوري بتحقيق إنجاز 

يحسب للفريق. 

فخ المنافسين
ويخشــى خدمــات رفــح مفاجــآت جــاره 

يواجهه  عندمــا  القادســية 
ملعــب  علــى 

رفــح البلدي، حيث تميل األفضلية للخدمات الذي عادت 
إلىه روحه المعنوية مع مدربه الجديد ناهض األشــقر، 
ولكن مهمة اجتياز القادسية ستكون محفوفة بالمخاطر 
وخاصــة أن األخير يمتلك مجموعــة كبيرة من الالعبين 

الشباب ومدربا يعرف خبايا الخدمات.
وعلى اســتاد خان يونس يتربص خدمات دير البلح  من 
دوري الدرجة الثانية بخدمات الشاطئ، إذ يتطلع الفريق 
الســتغالل معاناة الشاطئ وخطف بطاقة التأهل، ولكن 
أبنــاء البحرية يتطلعون لعبور الدير من أجل البحث عن 
مســاحة للتعويض وإرضاء الجماهير الزرقاء المتعطشة 

للفوز.

فرصة تعويض
يدخل فريق الشجاعية لمواجهة المجمع اإلسالمي وعينه 
على بطاقة التأهل وتعويض إخفاقات الدوري، ومنع أي 
محاوالت لوجود مفاجآت أو نتائج قد تقصيه من البطولة 
والتي ستكون بمثابة كارثة على الفريق الذي يبحث عن 

الفوز في هذه الفترة ومن ثم الصعود للدور”8”.
وفي حالة مشــابهة يفتح أهلي غــزة أول المغادرين 
لدوري األضواء صفحة جديدة، وتحقيق فوزه الثاني 
هذا الموســم، بينما يحاول العــودة تحقيق مفاجأة 
واســتغالل الحالة الســيئة التي يمر بها أهلي غزة 

هذا الموسم.

تستأنف بطولة “كأس غزة” 
من الدور الـ “��” الذي سيشهد 

مواجهات نارية قوية 
واصطدام على غرار بطولة 

الدوري التي اشتعلت ووصلت 
إلى أقصى مراحلها، وتعد 

الدوري التي اشتعلت ووصلت 
إلى أقصى مراحلها، وتعد 

الدوري التي اشتعلت ووصلت 

مباراة الجمعية اإلسالمية 
واتحاد خان يونس، وشباب 

رفح مع شباب خان يونس 
أبرز مباريات الدور الذي 

رفح مع شباب خان يونس 
أبرز مباريات الدور الذي 

رفح مع شباب خان يونس 

تسعى الفرق من خالله 
استكمال مشوارها المميز 

في الدوري، بينما يختلف 
الحال لدى بعض الفرق التي 
تبحث عن تعويض اإلخفاق 
بالدوري بالذهاب بعيدا في 

الكأس.
بالدوري بالذهاب بعيدا في 

الكأس.
بالدوري بالذهاب بعيدا في 

اصطدام الكبار
فــي أقــل من أســبوع يلتقــي مجــددا فريــق الجمعية 
اإلســالمية مع اتحاد خان يونس في قمة كروية جديدة، 
يســعى الطواحين من خاللهــا لرد اعتبــار الهزيمة في 
الــدوري واالســتفادة مــن قوتــه الهجوميــة وقاعدتــه 
الجماهيرية الكبيرة، بينما سيدخل الجمعية هذه المباراة 
وعينه الحفاظ على اللقــب معتمدا على قوته الدفاعية 

التي تعد األقوى باألرقام بين فرق الدوري.

عادة في الكأس
وفي مباراة مشابهة يصطدم شباب خان يونس بشباب 
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في سهرة كروية جديدة حلت “الرياضية” 
ضيفــًا علــى الكابتن إياد الحجــار، “42” 
في سهرة كروية جديدة حلت “الرياضية” 
ضيفــًا علــى الكابتن إياد الحجــار، “42” 
في سهرة كروية جديدة حلت “الرياضية” 

عامــًا، صانع أمجــاد الخدمــات الرفحي، 
في منزله بحضور شــقيقيه نادر وحازم 
ورفيقي دربه النجميــن محمود المزين 

وإياد عدوان.

مسيرة من ذهب 
مــن أبــرز العبــي خــط الوســط فــي 
فلســطين، تميز باألداء المثالي والخلق 
الرفيــع، لعــب دورًا فاعــًال فــي حصول 
فلســطين، تميز باألداء المثالي والخلق 
الرفيــع، لعــب دورًا فاعــًال فــي حصول 
فلســطين، تميز باألداء المثالي والخلق 

فريقــه “خدمات رفح” علــى العديد من 
البطوالت الرسمية والودية.

بدأ يشــق طريق النجومية وهو في سن 
“ 14 “ عامًا، وســرعان ما ارتدى قميص 
بدأ يشــق طريق النجومية وهو في سن 
“ 14 “ عامًا، وســرعان ما ارتدى قميص 
بدأ يشــق طريق النجومية وهو في سن 

الفريــق األول وقاده لمنصــات التتويج 
أكثر من مرة، انضــم لصفوف المنتخب 
مــن  العديــد  معــه  وخــاض  الوطنــي 
المناسبات، وضع حدًا لمسيرته الكروية 
مــن  العديــد  معــه  وخــاض  الوطنــي 
المناسبات، وضع حدًا لمسيرته الكروية 
مــن  العديــد  معــه  وخــاض  الوطنــي 

في العام 2007 م.

أهم اإلنجازات
تّوج بثالثة ألقاب دوري ولقب كأس وُزين 

أهم اإلنجازات
تّوج بثالثة ألقاب دوري ولقب كأس وُزين 

أهم اإلنجازات

ببرونزيتين، األولى خالل مشاركته في 
بطولة األندية أبطال الدوري في القاهرة 
عــام 1996م، والثانية مع الفدائي الذي 
حّل ثالثًا في البطولة العربية في عمان 
عــام 1996م، والثانية مع الفدائي الذي 
حّل ثالثًا في البطولة العربية في عمان 
عــام 1996م، والثانية مع الفدائي الذي 

1999 م.
ولم تنته ســطور اإلنجاز التــي ُترجمت 

1999 م.
ولم تنته ســطور اإلنجاز التــي ُترجمت 

1999 م.

باالنقضــاض علــى لقبي ســوبر دوري 
وكأس فلسطين بعد الفوز على األمعري 

و البيرة عامي 1997 ، 1998 م.

عائلة كروية
“ شــعور عظيم أن تلعب وأشــقاؤك في 
فريق واحد، واألجمل أن تهدي االنتصار 
لعشــاق األخضــر”، هذا ما قالــه الحجار 

الذي خاض معظم اللقاءات بجانب 
شقيقيه نادر وحازم النجمين 

السابقين للفريق. 
وقــد شــكل مــع شــقيقه 
القناص نادر ثنائيًا خطيرا

وقــد شــكل مــع شــقيقه 
القناص نادر ثنائيًا خطيرًا، 
وقــد شــكل مــع شــقيقه 

إذ تكفل بصناعــة األهداف 
التي وصفها بالمهمة الممتعة، 
اللمســة  صاحــب  ليترجمهــا 

األخيــرة فــي الشــباك. ويؤكــد 
بأن تشــجيع والدتــه كان له عامل 

السحر، حيث لعبت دور المدير الفني 
كان  فالفريــق  ولزمالئــه،  للعائلــة 

يواظب على التجمع فــي بيت العائلة 
القريب من النادي قبل التوجه لملعب 
المواجهة، لتبدأ رحلة تعليمات الحاجة 

أم محمود الممزوجة بالدعاء.

مباراة صنعت الحجار 
الموسم الذهبي للحجار طرق األبواب في 
العــام 1996 م، بعــد أن وضع في جعبته 
غلــة تهديفيــة قوامهــا 27، ويستشــهد 
مايســترو خط الوسط بمباراة فريقه مع 

غــزة الرياضي التي تنعــش ذاكرته، 
إذ ســجل هدفًا وصنــع أربعة ليقود 

غــزة الرياضي التي تنعــش ذاكرته، 
إذ ســجل هدفًا وصنــع أربعة ليقود 

غــزة الرياضي التي تنعــش ذاكرته، 

الخدمــات لفــوز عريــض بخمســة 
أهداف مقابل ثالثة.

مباراة قاسية
وصف المبــاراة النهائيــة لكأس غزة 
عام 2003 م بالقاســية، حيث كانت 
النتيجــة تشــير إلى تقــدم األخضر 

بثالثة أهــداف مقابل هدف، لكن الجار 
األزرق أدرك التعــادل وحســم اللقــب 

بركالت الترجيح.

مباريات في الذاكرة 
هناك العديد من المباريات العالقة 

تتصدرهــا  أذهانــه،  فــي 
الجزائــري  بليــدة  مبــاراة 
في العــام 1996 م، ومباراة 
حســمها الحجار بركلة جزاء 
هزت شــباك مأمون ســاق 
اهللا حــارس غــزة الرياضي 
في الدقيقة األخيرة ضمن 
منافسات دوري 1996 م، 
وأخــرى في نفــس العام 
بعنوان االنتصار على شباب 

رفح بثالثية نظيفة.

ختامها مسك
وأكد بــأن مواجهتي إيــاب البيرة 
حســمتا  اللتــان  واألمعــري 
لقبي ســوبر الــكأس والدوري 
تتصــدران القائمــة، وتحــدى 
قــادرًا  كان  الفريــق  بــأن 
على التتويج بأية بطولة 
يشارك فيها خالل تلك 

ويتوقف شريط ذكرياته 
عند المباراة النهائية التي 
حــددت بطــل دوري عام 
2006 م وحســمها الفريق 
الشــجاعية  بفــوزه علــى 
بهدفيــن نظيفين وكانت 
الختــام  مســك 
لمسيرته الرياضية.

أهداف في 

الميدان
كثيــرة  أهــداف 
تنعش ذاكرة صاحب 
الســحرية  التمريــرات 
أبرزها  القويــة،  والتســديدات 

هدفه الثالــث والخامــس لفريقه في 
مرمــى الشــجاعية فــي دوري 1996 
م، إذ اســتلم كرة علــى حدود منطقة 
المدافعيــن والحــارس  الجــزاء وراوغ 
ووضعها بســهولة لتنتهــي المواجهة 
بخماســية نظيفة. كما ســجل الحجار 
هــدف التعــادل الثانــي فــي شــباك 
البحريــة في نفس العــام بعد أن كان 
فريقــه متأخــرًا، ووقع علــى آخر منح 
البحريــة في نفس العــام بعد أن كان 
فريقــه متأخــرًا، ووقع علــى آخر منح 
البحريــة في نفس العــام بعد أن كان 

الفوز برباعية لهدفين.

الحجار يهز أركان بليدة
لم يعلن الهدف الذي سجله إياد الحجار 
في شــباك “ حنشــاد “ حــارس مرمى 
بليــدة الجزائــري في بطولــة األندية 
أبطال الدوري عن االنتصار فقط، لكنه 
جاء ليؤكد بأن الكرة الفلسطينية قادرة 
على مقارعة اآلخرين. وكان الحجار قد 
استلم كرة من خارج  منتصف الملعب 
ليجد الطريق مهيأ للتســديد، ففعلها 
وهّز الشــباك وزلزل أركان المنافس، 
وقال “هذا الهدف كلفنا مجهودًا خرافيًا 
ووضع فلســطين على الخارطة ومنح 
الفريق مبلغًا ماليًا كبيرًا لحصوله على 
ووضع فلســطين على الخارطة ومنح 
الفريق مبلغًا ماليًا كبيرًا لحصوله على 
ووضع فلســطين على الخارطة ومنح 

المركز الثالث “.

ماذا قال شوبير ؟؟!
وقــد أشــاد حــارس النــادي األهلــي 
السابق احمد شوبير بهذا الهدف قائًال 
وقــد أشــاد حــارس النــادي األهلــي 
السابق احمد شوبير بهذا الهدف قائًال 
وقــد أشــاد حــارس النــادي األهلــي 

“ تسديدة الحجار ستكون عصية على 
أي حارس مهما كان مستواه “.

خارج الخطوط 
عندما ســألناه عن فرقه المفضلة، لم 
يتردد “برشــلونة والزمالك المصري”، 
وأضاف وليد صــالح الدين وحازم أمام 
وزيدان من أبرز الالعبين المفضلين .

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

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

الذي خاض معظم اللقاءات بجانب 
شقيقيه نادر وحازم النجمين 

وقــد شــكل مــع شــقيقه 
القناص نادر ثنائيًا خطيرًا، 
وقــد شــكل مــع شــقيقه 
القناص نادر ثنائيًا خطيرًا، 
وقــد شــكل مــع شــقيقه 

إذ تكفل بصناعــة األهداف 
التي وصفها بالمهمة الممتعة، 
اللمســة  صاحــب  ليترجمهــا 

األخيــرة فــي الشــباك. ويؤكــد 
بأن تشــجيع والدتــه كان له عامل 

السحر، حيث لعبت دور المدير الفني 
كان  فالفريــق  ولزمالئــه،  للعائلــة 

يواظب على التجمع فــي بيت العائلة 
القريب من النادي قبل التوجه لملعب 
المواجهة، لتبدأ رحلة تعليمات الحاجة 

أم محمود الممزوجة بالدعاء.

مباراة صنعت الحجار 
الموسم الذهبي للحجار طرق األبواب في 
العــام 1996 م، بعــد أن وضع في جعبته 
غلــة تهديفيــة قوامهــا 27، ويستشــهد 
مايســترو خط الوسط بمباراة فريقه مع 

غــزة الرياضي التي تنعــش ذاكرته، 
إذ ســجل هدفًا وصنــع أربعة ليقود 

غــزة الرياضي التي تنعــش ذاكرته، 
إذ ســجل هدفًا وصنــع أربعة ليقود 

غــزة الرياضي التي تنعــش ذاكرته، 

الخدمــات لفــوز عريــض بخمســة 
أهداف مقابل ثالثة.

مباراة قاسية
وصف المبــاراة النهائيــة لكأس غزة 
عام 2003 م بالقاســية، حيث كانت 
النتيجــة تشــير إلى تقــدم األخضر 

بثالثة أهــداف مقابل هدف، لكن الجار 
األزرق أدرك التعــادل وحســم اللقــب 

مباريات في الذاكرة 
هناك العديد من المباريات العالقة 

تتصدرهــا  أذهانــه،  فــي 
الجزائــري  بليــدة  مبــاراة 
في العــام 1996 م، ومباراة 
حســمها الحجار بركلة جزاء 
هزت شــباك مأمون ســاق 
اهللا حــارس غــزة الرياضي 
في الدقيقة األخيرة ضمن 
منافسات دوري 1996 م، 
وأخــرى في نفــس العام 
بعنوان االنتصار على شباب 

رفح بثالثية نظيفة.

ختامها مسك
وأكد بــأن مواجهتي إيــاب البيرة 
حســمتا  اللتــان  واألمعــري 
لقبي ســوبر الــكأس والدوري 
تتصــدران القائمــة، وتحــدى 
قــادرًا  كان  الفريــق  بــأن 
على التتويج بأية بطولة 
يشارك فيها خالل تلك 

ويتوقف شريط ذكرياته 
عند المباراة النهائية التي 
حــددت بطــل دوري عام 
2006 م وحســمها الفريق 
الشــجاعية  بفــوزه علــى 
بهدفيــن نظيفين وكانت 
الختــام  مســك 
لمسيرته الرياضية.

أهداف في 

الميدان
كثيــرة  أهــداف 
تنعش ذاكرة صاحب 
الســحرية  التمريــرات 
أبرزها  القويــة،  والتســديدات 
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الذي خاض معظم اللقاءات بجانب 
شقيقيه نادر وحازم النجمين 

وقــد شــكل مــع شــقيقه 
القناص نادر ثنائيًا خطيرًا، 
وقــد شــكل مــع شــقيقه 
القناص نادر ثنائيًا خطيرًا، 
وقــد شــكل مــع شــقيقه 

إذ تكفل بصناعــة األهداف 
التي وصفها بالمهمة الممتعة، 
اللمســة  صاحــب  ليترجمهــا 

األخيــرة فــي الشــباك. ويؤكــد 
بأن تشــجيع والدتــه كان له عامل 

السحر، حيث لعبت دور المدير الفني 
كان  فالفريــق  ولزمالئــه،  للعائلــة 

يواظب على التجمع فــي بيت العائلة 
القريب من النادي قبل التوجه لملعب 
المواجهة، لتبدأ رحلة تعليمات الحاجة 

أم محمود الممزوجة بالدعاء.

مباراة صنعت الحجار 
الموسم الذهبي للحجار طرق األبواب في 
العــام 1996 م، بعــد أن وضع في جعبته 
غلــة تهديفيــة قوامهــا 27، ويستشــهد 
مايســترو خط الوسط بمباراة فريقه مع 

غــزة الرياضي التي تنعــش ذاكرته، 
إذ ســجل هدفًا وصنــع أربعة ليقود 

غــزة الرياضي التي تنعــش ذاكرته، 
إذ ســجل هدفًا وصنــع أربعة ليقود 

غــزة الرياضي التي تنعــش ذاكرته، 

الخدمــات لفــوز عريــض بخمســة 
أهداف مقابل ثالثة.

مباراة قاسية
وصف المبــاراة النهائيــة لكأس غزة 
عام 2003 م بالقاســية، حيث كانت 
النتيجــة تشــير إلى تقــدم األخضر 

بثالثة أهــداف مقابل هدف، لكن الجار 
األزرق أدرك التعــادل وحســم اللقــب 

مباريات في الذاكرة 
هناك العديد من المباريات العالقة 

تتصدرهــا  أذهانــه،  فــي 
الجزائــري  بليــدة  مبــاراة 
في العــام 1996 م، ومباراة 
حســمها الحجار بركلة جزاء 
هزت شــباك مأمون ســاق 
اهللا حــارس غــزة الرياضي 
في الدقيقة األخيرة ضمن 
منافسات دوري 1996 م، 
وأخــرى في نفــس العام 
بعنوان االنتصار على شباب 

رفح بثالثية نظيفة.

ختامها مسك
وأكد بــأن مواجهتي إيــاب البيرة 
حســمتا  اللتــان  واألمعــري 
لقبي ســوبر الــكأس والدوري 
تتصــدران القائمــة، وتحــدى 
قــادرًا  كان  الفريــق  بــأن 
على التتويج بأية بطولة 
يشارك فيها خالل تلك 

الفترة.
ويتوقف شريط ذكرياته 
عند المباراة النهائية التي 
حــددت بطــل دوري عام 
2006 م وحســمها الفريق 
الشــجاعية  بفــوزه علــى 
بهدفيــن نظيفين وكانت 
الختــام  مســك 
لمسيرته الرياضية.

أهداف في 

كثيــرة  أهــداف 
تنعش ذاكرة صاحب 
الســحرية  التمريــرات 
أبرزها  القويــة،  والتســديدات 
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حوار

بالفلسطيني

سعيد حسنين
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ال أجــدد إذا قلت بأن العقليــة العنصرية 
هي التي توجه كل المسؤولين في الدولة 
العبرية، حتــى لو كان األمــر في المجال 
الرياضــي، فالمحاكم التــي أقامها اتحاد 
كرة القــدم ال يتجرد قضاتهــا من النهج 
العنصري إذا تعلق األمر بالفرق العربية، 
فالعقوبــات التــي تنزل بالفــرق العربية 
تختلــف كليا عنهــا عن الفــرق اليهودية، 
ونحن نلمس ذلك بوضوح، بشكل خاص 
مع فريق اتحاد ســخنين، الذي يلعب في 
الدرجة العليا في الكيان االسرائيلي، ففي 
لقاء سخنين أمام فريق هبوعيل عكا رمى 
أحــد أنصار الفريق الســخنيني إلى أرض 
الملعب كيس مكسرات فاسُتدعي الفريق 
أحــد أنصار الفريق الســخنيني إلى أرض 
الملعب كيس مكسرات فاسُتدعي الفريق 
أحــد أنصار الفريق الســخنيني إلى أرض 

العربي الى ما تسمى المحكمة السلوكية، 
والعقوبة إبعاد عن ملعب سخنين، كذلك 
األمر بالنســبة لفريق إخاء الناصرة الذي 
يلعب في الــدوري الممتاز. أما فريق أبناء 
اللد فيعاني قسوة القرارات العنصرية من 
جهتين، األولى من اتحاد الكرة االسرائيلي 
والثانية من بلدية اللد التي يترأسها يهودي 
متطــرف، فهــو يناصــب العبــي وأنصار 
الفريق العــداء، إذ ال يخصص الميزانيات 
بهدف إلحــاق الضــرر بالفريــق وبالتالي 
حلــه، زد علــى ذلــك تنكــره الحتياجات 
طبقة الشــباب في المدينــة وخاصة في 
المجال الرياضــي، فال يعمل على ترميم 
الملعب وال على بناء مالعب اخرى اســوة 
بمــا يقوم بــه فــي االحيــاء اليهودية، ما 
يجبر مسؤولي الفريق على تجنيد الدعم 
المالي من أهل الخيــر فيقومون بترميم 
الملعــب البلــدي بأنفســهم، وحتــى هذا 
األمر ال يعجب مسؤولي اتحاد الكرة الذين 
يختلقــون األعــذار بهدف اقصــاء الفريق 
العربي الوحيد في منطقــة المركز الذي 
يلعب في درجة متقدمة، فتضطر اإلدارة 
الى اللجــوء إلى مالعب الفــرق اليهودية 
في المنطقة، مقابل مبالــغ مالية عالية. 
وآخر صرعــة من دولة االحتــالل محاولة 
حرمان هذا الفريق من اســتضافة فريق 
بيتار القدس العنصري في إطار مباريات 
مرحلة ثمن النهائي للفوز بكأس الدولة، 
حيث أصــدرت شــرطة االحتــالل فرمانا 
يقضي بإبعاد الفريــق اللداوي عن أرض 
ملعبــه بحجــة أنهــا ال تســتطيع ضمان 
سالمة جمهور بيتار القدس، وبعد ضغط 
من إدارة الفريق وعلى رأسهم أبو صبحي 
الزبارقة عدلت الشرطة عن مطالبها، فقد 
هــدد أبو صبحي باالنســحاب مــن هكذا 
دوري  فــي حال بقــي القرار علــى حاله، 
ذلك ألن القرار عنصري بامتياز وأن الفرق 
العربية مستهدفة ألنها عربية فقط، هذا 
التهديد جعل الشــرطة ومسؤولي االتحاد 
يفكرون ألف مرة بخطواتهم، والمشــكلة 
أن الفرق العربيــة ال تعمل كوحدة واحدة 
فــي مواجهة المــد العنصــري المتطرف 
الذي طــال مالعب كرة القــدم، وبالتالي 
لم تســلم أي مؤسسة صهيونية من وباء 
العنصرية التي باتت دينــا وديدنا لهؤالء 
األوبــاش الذيــن ال ينظرون إلــى العرب 
إال بمنظــار العنصرية ويتشــدقون أمام 
العالم بديمقراطيتهــم الزائفة، آن األوان 
لكشف هذه الممارســات الكاذبة، ففضح 
ممارســات هذا الكيــان أمر واجــب وهذا 

أضعف اإليمان.
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من رجال األعمال القالئل الذين دعموا الرياضة الفلسطينية، رغم إقامته 
في المملكة األردنية، إال انه لم ينس أن المجتمع الصحي الذي 

من رجال األعمال القالئل الذين دعموا الرياضة الفلسطينية، رغم إقامته 
في المملكة األردنية، إال انه لم ينس أن المجتمع الصحي الذي 

من رجال األعمال القالئل الذين دعموا الرياضة الفلسطينية، رغم إقامته 

يمارس الرياضة هو األفضل لجذب االستثمارات 
في المملكة األردنية، إال انه لم ينس أن المجتمع الصحي الذي 

يمارس الرياضة هو األفضل لجذب االستثمارات 
في المملكة األردنية، إال انه لم ينس أن المجتمع الصحي الذي 

ونجاحها، إنه رجل األعمال خالد الوادية القائم 
يمارس الرياضة هو األفضل لجذب االستثمارات 
ونجاحها، إنه رجل األعمال خالد الوادية القائم 
يمارس الرياضة هو األفضل لجذب االستثمارات 

بأعمال رئيس شركة فلسطين للتأمين، 
ونجاحها، إنه رجل األعمال خالد الوادية القائم 

بأعمال رئيس شركة فلسطين للتأمين، 
ونجاحها، إنه رجل األعمال خالد الوادية القائم 

كان لـ “الرياضية” هذا الحوار معه حول 
الرياضة الفلسطينية وسبل 

دعمها من أجل االرتقاء بها.
الرياضة الفلسطينية وسبل 

دعمها من أجل االرتقاء بها.
الرياضة الفلسطينية وسبل 

الرياضية- عاهد فروانة

رعاية الرياضة

بدأ الحوار مع الوادية حول عالقته بكرة القدم، قائال “منذ الصغر وأنا أحب الرياضة وأتابعها وأمارسها وخاصة كرة القدم، 

التي لعبتها في الســاحات الشــعبية، وكنت أســافر إلى مصر مع اصدقائي من أجل متابعة المباريات الكبرى في الدوري 

المصري، فعالقتي بالرياضة وطيدة وقوية ألنني أؤمن بأن المجتمع الصحي هو الذي يمارسها”.

وحول الدعم الذي قامت به شركته من أجل الرياضة الفلسطينية أوضح “ قامت شركة فلسطين للتأمين بتقديم الدعم 

والرعاية للعديد من الدوريات واألنشطة والمشاركات الخارجية لعدد من الفرق الرياضية، وآخرها كان رعاية دوري الدرجة 

األولى في المحافظات الجنوبية والذي ساهم في انطالق هذا الدوري ومعه الدوريات في الدرجات االخرى”.

ثقافة الدعم

وتابع الوادية “ثقافة دعم الرياضة يجب أن تكون حاضرة لدى كافة الشركات الوطنية، ألن هذا الدعم والرعاية هو من 

أجل خدمة الشباب الفلسطيني، والمجتمع السليم الممارس للرياضة بكافة أشكالها سيكون قادرا على إنجاح االستثمارات 

التي يقوم بها رجال األعمال، الن االستثمارات تنجح في ظل مجتمع صحي، وما ال يعلمه الكثيرون أن مبالغ الدعم يتم 

خصمها من الضرائب المســتحقة على الشــركات، فلماذا ال ُيستثمر هذا االمر في دعم الرياضة والشباب الفلسطيني”.

وأضاف “ قد تكون المشكلة في غزة هو عملية الدخول والخروج منها، وهذا ما يشكل عائقا أمام المستثمرين، ولكني 

ســأقوم بعقد اجتماع مجلس إدارة شركة فلسطين للتـأمين القادم في غزة حتى يكون مدخال لرجال األعمال من أجل 

القدوم إلى هنا وعمل اســتثمارات وتقديم الدعم والرعاية لكافة األنشطة الشبابية والرياضية وغيرها، فهناك العديد 

من رجال األعمال الفلسطينيين المقيمين في األردن يتمنون القدوم إلى غزة”.

مائة ألف شيكل
تطــرق الواديــة إلى أحد المواقــف مع اللــواء جبريل الرجوب 

رئيس اللجنــة األولمبية “والذي تحدثت معــه بصراحة حول 

تهميــش غــزة مــن الدعم، فقــال أن هــذا مســؤولية رجال 

االعمال أن يقوموا بدعم الرياضة فيها، فقمت بالتبرع بمائة 

الف شــيكل، وقام اللواء الرجوب بوضع نفس المبلغ، وهو ما 

ســاهم في تسديد عجز كبير في مصاريف الرياضة في غزة 

وخاصة كرة القدم”. وأردف “ اللواء الرجوب يدرك تماما أهمية 

قطاعي الشــباب والرياضة في غــزة، ويعمل من أجل تمكين 

الشباب الذين تذخر بهم، ودوما يردد أن الكوادر والرياضيين 

الموجودين في غزة لديهم إمكانيات وقدرات تفوق نظرائهم 
في باقي المحافظات”.

وتناول الوادية الجهود الرسمية في دعم الرياضة الفلسطينية 

قائال “ حققت الرياضة الفلسطينية قفزات نوعية، وهذا يعود 

الى الجهود الكبيرة للرئيس محمود عباس في دعم الشــباب 

والرياضة، ووضع ثقته فــي اللواء الرجوب، وأذكر هنا ما قاله 

رئيس الفيفا جوزيف بالتر عندما افتتح مقر اتحاد كرة القدم 

حيث أشــاد بالمنظومة الرياضية الفلســطينية، وهذا واضح 

حيث أصبــح الحضور الفلســطيني الفتا في كافــة المحافل 
الدولية ما يعكس أصالة وحضارة شعبنا وقضيته”.

دور المملكة

وتحدث الوادية عن دور المملكة األردنية الهاشــمية في دعم 

الرياضة الفلســطينية موضحا “ الملك عبد اهللا الثاني واألمير 

علي نائب رئيس الفيفا لهما دور كبير في فتح السبل للرياضة 

الفلســطينية وتســهيل الحركة للرياضيين الفلســطينيين، 

وهنــاك أمر ملكي مباشــر أن تكون كافــة امكانيات المملكة 

لدعم الرياضة الفلســطينية، وال ننســى جهــود المملكة في 

تســهيل قــدوم كبــار الــزوار والوفــود الرياضية، وشــاهدنا 

المروحيــات األردنيــة وهي تقــوم بنقلهم إلــى المحافظات 

الشــمالية، ممــا يؤكد مدى االهتمــام الرســمي األردني في 
تطوير الرياضة الفلسطينية “.

مسؤولية الحكومة

وفي نهايــة لقائه مع “ الرياضية” وجــه الوادية نداء إلى جميع 

رجــال األعمال الفلســطينيين في كافة أماكــن تواجدهم من 

أجــل دعم الرياضــة الفلســطينية “حتى نعمل علــى االرتقاء 

بالمجتمع الفلســطيني في كافة المجاالت، وهنا تقع مسؤولية 

على الحكومة أيضا في تقصيرها بالتوضيح لرجال األعمال أن 

مبالــغ الدعم التي يقدمونها تخصم من الضرائب التي تجبيها 

الحكومة على أرباحهم، وهذا يشكل حافزا كبيرا من أجل زيادة 
الدعم من كافة الشركات الوطنية وهذا واجب عليها”.

القدوم إلى هنا وعمل اســتثمارات وتقديم الدعم والرعاية لكافة األنشطة الشبابية والرياضية وغيرها، فهناك العديد 

من رجال األعمال الفلسطينيين المقيمين في األردن يتمنون القدوم إلى غزة”.

وفي نهايــة لقائه مع “ الرياضية” وجــه الوادية نداء إلى جميع 

رجــال األعمال الفلســطينيين في كافة أماكــن تواجدهم من 

أجــل دعم الرياضــة الفلســطينية “حتى نعمل علــى االرتقاء 

بالمجتمع الفلســطيني في كافة المجاالت، وهنا تقع مسؤولية 

على الحكومة أيضا في تقصيرها بالتوضيح لرجال األعمال أن 

مبالــغ الدعم التي يقدمونها تخصم من الضرائب التي تجبيها 

الحكومة على أرباحهم، وهذا يشكل حافزا كبيرا من أجل زيادة 
الدعم من كافة الشركات الوطنية وهذا واجب عليها”.
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في سهرة كروية جديدة حلت “الرياضية” 
ضيفــًا علــى الكابتن إياد الحجــار، “42” 
في سهرة كروية جديدة حلت “الرياضية” 
ضيفــًا علــى الكابتن إياد الحجــار، “42” 
في سهرة كروية جديدة حلت “الرياضية” 

عامــًا، صانع أمجــاد الخدمــات الرفحي، 
في منزله بحضور شــقيقيه نادر وحازم 
ورفيقي دربه النجميــن محمود المزين 

وإياد عدوان.

مسيرة من ذهب 
مــن أبــرز العبــي خــط الوســط فــي 
فلســطين، تميز باألداء المثالي والخلق 
الرفيــع، لعــب دورًا فاعــًال فــي حصول 
فلســطين، تميز باألداء المثالي والخلق 
الرفيــع، لعــب دورًا فاعــًال فــي حصول 
فلســطين، تميز باألداء المثالي والخلق 

فريقــه “خدمات رفح” علــى العديد من 
البطوالت الرسمية والودية.

بدأ يشــق طريق النجومية وهو في سن 
“ 14 “ عامًا، وســرعان ما ارتدى قميص 
بدأ يشــق طريق النجومية وهو في سن 
“ 14 “ عامًا، وســرعان ما ارتدى قميص 
بدأ يشــق طريق النجومية وهو في سن 

الفريــق األول وقاده لمنصــات التتويج 
أكثر من مرة، انضــم لصفوف المنتخب 
مــن  العديــد  معــه  وخــاض  الوطنــي 
المناسبات، وضع حدًا لمسيرته الكروية 
مــن  العديــد  معــه  وخــاض  الوطنــي 
المناسبات، وضع حدًا لمسيرته الكروية 
مــن  العديــد  معــه  وخــاض  الوطنــي 

في العام 2007 م.

أهم اإلنجازات
تّوج بثالثة ألقاب دوري ولقب كأس وُزين 

أهم اإلنجازات
تّوج بثالثة ألقاب دوري ولقب كأس وُزين 

أهم اإلنجازات

ببرونزيتين، األولى خالل مشاركته في 
بطولة األندية أبطال الدوري في القاهرة 
عــام 1996م، والثانية مع الفدائي الذي 
حّل ثالثًا في البطولة العربية في عمان 
عــام 1996م، والثانية مع الفدائي الذي 
حّل ثالثًا في البطولة العربية في عمان 
عــام 1996م، والثانية مع الفدائي الذي 

1999 م.
ولم تنته ســطور اإلنجاز التــي ُترجمت 

1999 م.
ولم تنته ســطور اإلنجاز التــي ُترجمت 

1999 م.

باالنقضــاض علــى لقبي ســوبر دوري 
وكأس فلسطين بعد الفوز على األمعري 

و البيرة عامي 1997 ، 1998 م.

عائلة كروية
“ شــعور عظيم أن تلعب وأشــقاؤك في 
فريق واحد، واألجمل أن تهدي االنتصار 
لعشــاق األخضــر”، هذا ما قالــه الحجار 

الذي خاض معظم اللقاءات بجانب 
شقيقيه نادر وحازم النجمين 

السابقين للفريق. 
وقــد شــكل مــع شــقيقه 
القناص نادر ثنائيًا خطيرا

وقــد شــكل مــع شــقيقه 
القناص نادر ثنائيًا خطيرًا، 
وقــد شــكل مــع شــقيقه 

إذ تكفل بصناعــة األهداف 
التي وصفها بالمهمة الممتعة، 
اللمســة  صاحــب  ليترجمهــا 

األخيــرة فــي الشــباك. ويؤكــد 
بأن تشــجيع والدتــه كان له عامل 

السحر، حيث لعبت دور المدير الفني 
كان  فالفريــق  ولزمالئــه،  للعائلــة 

يواظب على التجمع فــي بيت العائلة 
القريب من النادي قبل التوجه لملعب 
المواجهة، لتبدأ رحلة تعليمات الحاجة 

أم محمود الممزوجة بالدعاء.

مباراة صنعت الحجار 
الموسم الذهبي للحجار طرق األبواب في 
العــام 1996 م، بعــد أن وضع في جعبته 
غلــة تهديفيــة قوامهــا 27، ويستشــهد 
مايســترو خط الوسط بمباراة فريقه مع 

غــزة الرياضي التي تنعــش ذاكرته، 
إذ ســجل هدفًا وصنــع أربعة ليقود 

غــزة الرياضي التي تنعــش ذاكرته، 
إذ ســجل هدفًا وصنــع أربعة ليقود 

غــزة الرياضي التي تنعــش ذاكرته، 

الخدمــات لفــوز عريــض بخمســة 
أهداف مقابل ثالثة.

مباراة قاسية
وصف المبــاراة النهائيــة لكأس غزة 
عام 2003 م بالقاســية، حيث كانت 
النتيجــة تشــير إلى تقــدم األخضر 

بثالثة أهــداف مقابل هدف، لكن الجار 
األزرق أدرك التعــادل وحســم اللقــب 

بركالت الترجيح.

مباريات في الذاكرة 
هناك العديد من المباريات العالقة 

تتصدرهــا  أذهانــه،  فــي 
الجزائــري  بليــدة  مبــاراة 
في العــام 1996 م، ومباراة 
حســمها الحجار بركلة جزاء 
هزت شــباك مأمون ســاق 
اهللا حــارس غــزة الرياضي 
في الدقيقة األخيرة ضمن 
منافسات دوري 1996 م، 
وأخــرى في نفــس العام 
بعنوان االنتصار على شباب 

رفح بثالثية نظيفة.

ختامها مسك
وأكد بــأن مواجهتي إيــاب البيرة 
حســمتا  اللتــان  واألمعــري 
لقبي ســوبر الــكأس والدوري 
تتصــدران القائمــة، وتحــدى 
قــادرًا  كان  الفريــق  بــأن 
على التتويج بأية بطولة 
يشارك فيها خالل تلك 

ويتوقف شريط ذكرياته 
عند المباراة النهائية التي 
حــددت بطــل دوري عام 
2006 م وحســمها الفريق 
الشــجاعية  بفــوزه علــى 
بهدفيــن نظيفين وكانت 
الختــام  مســك 
لمسيرته الرياضية.

أهداف في 

الميدان
كثيــرة  أهــداف 
تنعش ذاكرة صاحب 
الســحرية  التمريــرات 
أبرزها  القويــة،  والتســديدات 

هدفه الثالــث والخامــس لفريقه في 
مرمــى الشــجاعية فــي دوري 1996 
م، إذ اســتلم كرة علــى حدود منطقة 
المدافعيــن والحــارس  الجــزاء وراوغ 
ووضعها بســهولة لتنتهــي المواجهة 
بخماســية نظيفة. كما ســجل الحجار 
هــدف التعــادل الثانــي فــي شــباك 
البحريــة في نفس العــام بعد أن كان 
فريقــه متأخــرًا، ووقع علــى آخر منح 
البحريــة في نفس العــام بعد أن كان 
فريقــه متأخــرًا، ووقع علــى آخر منح 
البحريــة في نفس العــام بعد أن كان 

الفوز برباعية لهدفين.

الحجار يهز أركان بليدة
لم يعلن الهدف الذي سجله إياد الحجار 
في شــباك “ حنشــاد “ حــارس مرمى 
بليــدة الجزائــري في بطولــة األندية 
أبطال الدوري عن االنتصار فقط، لكنه 
جاء ليؤكد بأن الكرة الفلسطينية قادرة 
على مقارعة اآلخرين. وكان الحجار قد 
استلم كرة من خارج  منتصف الملعب 
ليجد الطريق مهيأ للتســديد، ففعلها 
وهّز الشــباك وزلزل أركان المنافس، 
وقال “هذا الهدف كلفنا مجهودًا خرافيًا 
ووضع فلســطين على الخارطة ومنح 
الفريق مبلغًا ماليًا كبيرًا لحصوله على 
ووضع فلســطين على الخارطة ومنح 
الفريق مبلغًا ماليًا كبيرًا لحصوله على 
ووضع فلســطين على الخارطة ومنح 

المركز الثالث “.

ماذا قال شوبير ؟؟!
وقــد أشــاد حــارس النــادي األهلــي 
السابق احمد شوبير بهذا الهدف قائًال 
وقــد أشــاد حــارس النــادي األهلــي 
السابق احمد شوبير بهذا الهدف قائًال 
وقــد أشــاد حــارس النــادي األهلــي 

“ تسديدة الحجار ستكون عصية على 
أي حارس مهما كان مستواه “.

خارج الخطوط 
عندما ســألناه عن فرقه المفضلة، لم 
يتردد “برشــلونة والزمالك المصري”، 
وأضاف وليد صــالح الدين وحازم أمام 
وزيدان من أبرز الالعبين المفضلين .
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الذي خاض معظم اللقاءات بجانب 
شقيقيه نادر وحازم النجمين 

وقــد شــكل مــع شــقيقه 
القناص نادر ثنائيًا خطيرًا، 
وقــد شــكل مــع شــقيقه 
القناص نادر ثنائيًا خطيرًا، 
وقــد شــكل مــع شــقيقه 

إذ تكفل بصناعــة األهداف 
التي وصفها بالمهمة الممتعة، 
اللمســة  صاحــب  ليترجمهــا 

األخيــرة فــي الشــباك. ويؤكــد 
بأن تشــجيع والدتــه كان له عامل 

السحر، حيث لعبت دور المدير الفني 
كان  فالفريــق  ولزمالئــه،  للعائلــة 

يواظب على التجمع فــي بيت العائلة 
القريب من النادي قبل التوجه لملعب 
المواجهة، لتبدأ رحلة تعليمات الحاجة 

أم محمود الممزوجة بالدعاء.

مباراة صنعت الحجار 
الموسم الذهبي للحجار طرق األبواب في 
العــام 1996 م، بعــد أن وضع في جعبته 
غلــة تهديفيــة قوامهــا 27، ويستشــهد 
مايســترو خط الوسط بمباراة فريقه مع 

غــزة الرياضي التي تنعــش ذاكرته، 
إذ ســجل هدفًا وصنــع أربعة ليقود 

غــزة الرياضي التي تنعــش ذاكرته، 
إذ ســجل هدفًا وصنــع أربعة ليقود 

غــزة الرياضي التي تنعــش ذاكرته، 

الخدمــات لفــوز عريــض بخمســة 
أهداف مقابل ثالثة.

مباراة قاسية
وصف المبــاراة النهائيــة لكأس غزة 
عام 2003 م بالقاســية، حيث كانت 
النتيجــة تشــير إلى تقــدم األخضر 

بثالثة أهــداف مقابل هدف، لكن الجار 
األزرق أدرك التعــادل وحســم اللقــب 

مباريات في الذاكرة 
هناك العديد من المباريات العالقة 

تتصدرهــا  أذهانــه،  فــي 
الجزائــري  بليــدة  مبــاراة 
في العــام 1996 م، ومباراة 
حســمها الحجار بركلة جزاء 
هزت شــباك مأمون ســاق 
اهللا حــارس غــزة الرياضي 
في الدقيقة األخيرة ضمن 
منافسات دوري 1996 م، 
وأخــرى في نفــس العام 
بعنوان االنتصار على شباب 

رفح بثالثية نظيفة.

ختامها مسك
وأكد بــأن مواجهتي إيــاب البيرة 
حســمتا  اللتــان  واألمعــري 
لقبي ســوبر الــكأس والدوري 
تتصــدران القائمــة، وتحــدى 
قــادرًا  كان  الفريــق  بــأن 
على التتويج بأية بطولة 
يشارك فيها خالل تلك 

ويتوقف شريط ذكرياته 
عند المباراة النهائية التي 
حــددت بطــل دوري عام 
2006 م وحســمها الفريق 
الشــجاعية  بفــوزه علــى 
بهدفيــن نظيفين وكانت 
الختــام  مســك 
لمسيرته الرياضية.

أهداف في 

الميدان
كثيــرة  أهــداف 
تنعش ذاكرة صاحب 
الســحرية  التمريــرات 
أبرزها  القويــة،  والتســديدات 
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الفترة.
ويتوقف شريط ذكرياته 
عند المباراة النهائية التي 
حــددت بطــل دوري عام 
2006 م وحســمها الفريق 
الشــجاعية  بفــوزه علــى 
بهدفيــن نظيفين وكانت 
الختــام  مســك 
لمسيرته الرياضية.
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حوار

بالفلسطيني

سعيد حسنين
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ال أجــدد إذا قلت بأن العقليــة العنصرية 
هي التي توجه كل المسؤولين في الدولة 
العبرية، حتــى لو كان األمــر في المجال 
الرياضــي، فالمحاكم التــي أقامها اتحاد 
كرة القــدم ال يتجرد قضاتهــا من النهج 
العنصري إذا تعلق األمر بالفرق العربية، 
فالعقوبــات التــي تنزل بالفــرق العربية 
تختلــف كليا عنهــا عن الفــرق اليهودية، 
ونحن نلمس ذلك بوضوح، بشكل خاص 
مع فريق اتحاد ســخنين، الذي يلعب في 
الدرجة العليا في الكيان االسرائيلي، ففي 
لقاء سخنين أمام فريق هبوعيل عكا رمى 
أحــد أنصار الفريق الســخنيني إلى أرض 
الملعب كيس مكسرات فاسُتدعي الفريق 
أحــد أنصار الفريق الســخنيني إلى أرض 
الملعب كيس مكسرات فاسُتدعي الفريق 
أحــد أنصار الفريق الســخنيني إلى أرض 

العربي الى ما تسمى المحكمة السلوكية، 
والعقوبة إبعاد عن ملعب سخنين، كذلك 
األمر بالنســبة لفريق إخاء الناصرة الذي 
يلعب في الــدوري الممتاز. أما فريق أبناء 
اللد فيعاني قسوة القرارات العنصرية من 
جهتين، األولى من اتحاد الكرة االسرائيلي 
والثانية من بلدية اللد التي يترأسها يهودي 
متطــرف، فهــو يناصــب العبــي وأنصار 
الفريق العــداء، إذ ال يخصص الميزانيات 
بهدف إلحــاق الضــرر بالفريــق وبالتالي 
حلــه، زد علــى ذلــك تنكــره الحتياجات 
طبقة الشــباب في المدينــة وخاصة في 
المجال الرياضــي، فال يعمل على ترميم 
الملعب وال على بناء مالعب اخرى اســوة 
بمــا يقوم بــه فــي االحيــاء اليهودية، ما 
يجبر مسؤولي الفريق على تجنيد الدعم 
المالي من أهل الخيــر فيقومون بترميم 
الملعــب البلــدي بأنفســهم، وحتــى هذا 
األمر ال يعجب مسؤولي اتحاد الكرة الذين 
يختلقــون األعــذار بهدف اقصــاء الفريق 
العربي الوحيد في منطقــة المركز الذي 
يلعب في درجة متقدمة، فتضطر اإلدارة 
الى اللجــوء إلى مالعب الفــرق اليهودية 
في المنطقة، مقابل مبالــغ مالية عالية. 
وآخر صرعــة من دولة االحتــالل محاولة 
حرمان هذا الفريق من اســتضافة فريق 
بيتار القدس العنصري في إطار مباريات 
مرحلة ثمن النهائي للفوز بكأس الدولة، 
حيث أصــدرت شــرطة االحتــالل فرمانا 
يقضي بإبعاد الفريــق اللداوي عن أرض 
ملعبــه بحجــة أنهــا ال تســتطيع ضمان 
سالمة جمهور بيتار القدس، وبعد ضغط 
من إدارة الفريق وعلى رأسهم أبو صبحي 
الزبارقة عدلت الشرطة عن مطالبها، فقد 
هــدد أبو صبحي باالنســحاب مــن هكذا 
دوري  فــي حال بقــي القرار علــى حاله، 
ذلك ألن القرار عنصري بامتياز وأن الفرق 
العربية مستهدفة ألنها عربية فقط، هذا 
التهديد جعل الشــرطة ومسؤولي االتحاد 
يفكرون ألف مرة بخطواتهم، والمشــكلة 
أن الفرق العربيــة ال تعمل كوحدة واحدة 
فــي مواجهة المــد العنصــري المتطرف 
الذي طــال مالعب كرة القــدم، وبالتالي 
لم تســلم أي مؤسسة صهيونية من وباء 
العنصرية التي باتت دينــا وديدنا لهؤالء 
األوبــاش الذيــن ال ينظرون إلــى العرب 
إال بمنظــار العنصرية ويتشــدقون أمام 
العالم بديمقراطيتهــم الزائفة، آن األوان 
لكشف هذه الممارســات الكاذبة، ففضح 
ممارســات هذا الكيــان أمر واجــب وهذا 

أضعف اإليمان.
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من رجال األعمال القالئل الذين دعموا الرياضة الفلسطينية، رغم إقامته 
في المملكة األردنية، إال انه لم ينس أن المجتمع الصحي الذي 

من رجال األعمال القالئل الذين دعموا الرياضة الفلسطينية، رغم إقامته 
في المملكة األردنية، إال انه لم ينس أن المجتمع الصحي الذي 

من رجال األعمال القالئل الذين دعموا الرياضة الفلسطينية، رغم إقامته 

يمارس الرياضة هو األفضل لجذب االستثمارات 
في المملكة األردنية، إال انه لم ينس أن المجتمع الصحي الذي 

يمارس الرياضة هو األفضل لجذب االستثمارات 
في المملكة األردنية، إال انه لم ينس أن المجتمع الصحي الذي 

ونجاحها، إنه رجل األعمال خالد الوادية القائم 
يمارس الرياضة هو األفضل لجذب االستثمارات 
ونجاحها، إنه رجل األعمال خالد الوادية القائم 
يمارس الرياضة هو األفضل لجذب االستثمارات 

بأعمال رئيس شركة فلسطين للتأمين، 
ونجاحها، إنه رجل األعمال خالد الوادية القائم 

بأعمال رئيس شركة فلسطين للتأمين، 
ونجاحها، إنه رجل األعمال خالد الوادية القائم 

كان لـ “الرياضية” هذا الحوار معه حول 
الرياضة الفلسطينية وسبل 

دعمها من أجل االرتقاء بها.
الرياضة الفلسطينية وسبل 

دعمها من أجل االرتقاء بها.
الرياضة الفلسطينية وسبل 

الرياضية- عاهد فروانة

رعاية الرياضة

بدأ الحوار مع الوادية حول عالقته بكرة القدم، قائال “منذ الصغر وأنا أحب الرياضة وأتابعها وأمارسها وخاصة كرة القدم، 

التي لعبتها في الســاحات الشــعبية، وكنت أســافر إلى مصر مع اصدقائي من أجل متابعة المباريات الكبرى في الدوري 

المصري، فعالقتي بالرياضة وطيدة وقوية ألنني أؤمن بأن المجتمع الصحي هو الذي يمارسها”.

وحول الدعم الذي قامت به شركته من أجل الرياضة الفلسطينية أوضح “ قامت شركة فلسطين للتأمين بتقديم الدعم 

والرعاية للعديد من الدوريات واألنشطة والمشاركات الخارجية لعدد من الفرق الرياضية، وآخرها كان رعاية دوري الدرجة 

األولى في المحافظات الجنوبية والذي ساهم في انطالق هذا الدوري ومعه الدوريات في الدرجات االخرى”.

ثقافة الدعم

وتابع الوادية “ثقافة دعم الرياضة يجب أن تكون حاضرة لدى كافة الشركات الوطنية، ألن هذا الدعم والرعاية هو من 

أجل خدمة الشباب الفلسطيني، والمجتمع السليم الممارس للرياضة بكافة أشكالها سيكون قادرا على إنجاح االستثمارات 

التي يقوم بها رجال األعمال، الن االستثمارات تنجح في ظل مجتمع صحي، وما ال يعلمه الكثيرون أن مبالغ الدعم يتم 

خصمها من الضرائب المســتحقة على الشــركات، فلماذا ال ُيستثمر هذا االمر في دعم الرياضة والشباب الفلسطيني”.

وأضاف “ قد تكون المشكلة في غزة هو عملية الدخول والخروج منها، وهذا ما يشكل عائقا أمام المستثمرين، ولكني 

ســأقوم بعقد اجتماع مجلس إدارة شركة فلسطين للتـأمين القادم في غزة حتى يكون مدخال لرجال األعمال من أجل 

القدوم إلى هنا وعمل اســتثمارات وتقديم الدعم والرعاية لكافة األنشطة الشبابية والرياضية وغيرها، فهناك العديد 

من رجال األعمال الفلسطينيين المقيمين في األردن يتمنون القدوم إلى غزة”.

مائة ألف شيكل
تطــرق الواديــة إلى أحد المواقــف مع اللــواء جبريل الرجوب 

رئيس اللجنــة األولمبية “والذي تحدثت معــه بصراحة حول 

تهميــش غــزة مــن الدعم، فقــال أن هــذا مســؤولية رجال 

االعمال أن يقوموا بدعم الرياضة فيها، فقمت بالتبرع بمائة 

الف شــيكل، وقام اللواء الرجوب بوضع نفس المبلغ، وهو ما 

ســاهم في تسديد عجز كبير في مصاريف الرياضة في غزة 

وخاصة كرة القدم”. وأردف “ اللواء الرجوب يدرك تماما أهمية 

قطاعي الشــباب والرياضة في غــزة، ويعمل من أجل تمكين 

الشباب الذين تذخر بهم، ودوما يردد أن الكوادر والرياضيين 

الموجودين في غزة لديهم إمكانيات وقدرات تفوق نظرائهم 
في باقي المحافظات”.

وتناول الوادية الجهود الرسمية في دعم الرياضة الفلسطينية 

قائال “ حققت الرياضة الفلسطينية قفزات نوعية، وهذا يعود 

الى الجهود الكبيرة للرئيس محمود عباس في دعم الشــباب 

والرياضة، ووضع ثقته فــي اللواء الرجوب، وأذكر هنا ما قاله 

رئيس الفيفا جوزيف بالتر عندما افتتح مقر اتحاد كرة القدم 

حيث أشــاد بالمنظومة الرياضية الفلســطينية، وهذا واضح 

حيث أصبــح الحضور الفلســطيني الفتا في كافــة المحافل 
الدولية ما يعكس أصالة وحضارة شعبنا وقضيته”.

دور المملكة

وتحدث الوادية عن دور المملكة األردنية الهاشــمية في دعم 

الرياضة الفلســطينية موضحا “ الملك عبد اهللا الثاني واألمير 

علي نائب رئيس الفيفا لهما دور كبير في فتح السبل للرياضة 

الفلســطينية وتســهيل الحركة للرياضيين الفلســطينيين، 

وهنــاك أمر ملكي مباشــر أن تكون كافــة امكانيات المملكة 

لدعم الرياضة الفلســطينية، وال ننســى جهــود المملكة في 

تســهيل قــدوم كبــار الــزوار والوفــود الرياضية، وشــاهدنا 

المروحيــات األردنيــة وهي تقــوم بنقلهم إلــى المحافظات 

الشــمالية، ممــا يؤكد مدى االهتمــام الرســمي األردني في 
تطوير الرياضة الفلسطينية “.

مسؤولية الحكومة

وفي نهايــة لقائه مع “ الرياضية” وجــه الوادية نداء إلى جميع 

رجــال األعمال الفلســطينيين في كافة أماكــن تواجدهم من 

أجــل دعم الرياضــة الفلســطينية “حتى نعمل علــى االرتقاء 

بالمجتمع الفلســطيني في كافة المجاالت، وهنا تقع مسؤولية 

على الحكومة أيضا في تقصيرها بالتوضيح لرجال األعمال أن 

مبالــغ الدعم التي يقدمونها تخصم من الضرائب التي تجبيها 

الحكومة على أرباحهم، وهذا يشكل حافزا كبيرا من أجل زيادة 
الدعم من كافة الشركات الوطنية وهذا واجب عليها”.

القدوم إلى هنا وعمل اســتثمارات وتقديم الدعم والرعاية لكافة األنشطة الشبابية والرياضية وغيرها، فهناك العديد 

من رجال األعمال الفلسطينيين المقيمين في األردن يتمنون القدوم إلى غزة”.

وفي نهايــة لقائه مع “ الرياضية” وجــه الوادية نداء إلى جميع 

رجــال األعمال الفلســطينيين في كافة أماكــن تواجدهم من 

أجــل دعم الرياضــة الفلســطينية “حتى نعمل علــى االرتقاء 

بالمجتمع الفلســطيني في كافة المجاالت، وهنا تقع مسؤولية 

على الحكومة أيضا في تقصيرها بالتوضيح لرجال األعمال أن 

مبالــغ الدعم التي يقدمونها تخصم من الضرائب التي تجبيها 

الحكومة على أرباحهم، وهذا يشكل حافزا كبيرا من أجل زيادة 
الدعم من كافة الشركات الوطنية وهذا واجب عليها”.
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كل األلعاب
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جميــع األندية والمراكز فــي قطاع غزة، إلى أن وصلت إلــى القدس والخليل 1976 ازدهرت رياضة الننشاكو على يد المدرب جمال العقيلي وانتشرت في 1975 حيــث بدأ في تدريب هــذه الرياضة بنادى غــزة الرياضي، وفى العام فلسطين وقطاع غزة تحديدا عن طريق المدرب بدر العقيلي في أوائل العام دخلــت رياضة “الننشــاكو” او “الكوبودو” كما يحلو للبعض أن يســميها، اإلى الرياضية- أحمد حجازي
وجنين.

األولــى، ولم يقف االتحاد عند هذا الحد بــل وصل إلى أبعد من ذلك حيث أن البطولة العالمية التي أقيمت في الواليات المتحدة االمريكية وحققوا المراكز فــي العــام 2005 حينما تمكن إيــاد عرفات ومحمد صقر من المشــاركة في فلسطين في المحافل العالمية، واستطاعوا الوصول إلى ذلك وكانت البدايات أكــد على أن الهدف الرئيســي الذى دفعه إلى تأســيس االتحاد هو رفع علم وفى حوار اجرته صحيفة الرياضية مع مؤسس اتحاد الننشاكو جمال العقيلي، رفع العلم

يتم تدريسه من خالل المدرب صقر شويدح. اعتماده في إحدى الجامعات الماليزية كمســاق يتم تدريســه للطلبة، وحاليا إنجاز وصل إليه االتحاد هو أن األسلوب الفلسطيني في رياضة الننشاكو تم 2013 وحقق فيها شويدح المركز األول.  وأكمل العقيلي حديثه قائال أن أعظم مشــاركة صقر شــويدح في البطولة التي أقيمت في روســيا في أواخر العام العبي االتحاد شــاركوا في العديد من البطــوالت المختلفة والتي كان آخرها 
بالالعبين والمدربين، وسوف يتم اختيار منتخب من أجل حيث أنه ســيتم عقد العديد من الــدورات والبطوالت الخاصة والبرامج التي ينوى تنفيذها خالل العام 2014 والمؤسســات. وأشــار إلــى أن االتحاد لديــه العديد من النشــاطات ونشرها في أرجاء الوطن العربي من خالل التواصل مع الدول المجاورة يعمل على قدم وســاق من أجل تطوير هذه الرياضة والعمل على تفعيلها مــن جانبه أكد الدكتــور هيثم عايــش الرئيــس الحالي لالتحــاد أن اتحاده مشاركات خارجية

البطوالت  تمثيل فلســطين في 
 ، لميــة لعا ا

البطولــة  فــي  وسيشــارك 
فــي  القادمــة 

شــهر  في  سويســرا 
المقبــل.   مايــو 

الدكتور  واختتــم 
حديثــه  عايــش 

بمــا  معنــا 
بالمعيقــات  يتعلــق 
التــي  والصعوبــات 
يواجههــا االتحــاد والتــي 
والعالمية، تحــول دون المشــاركة فــي  العربيــة  الســببان معتبــرا الحصــار المفــروض على البطــوالت  همــا  واالحتــالل  على األنشطة التي يسعى االتحاد لتنفيذها.االتحاد من نقص للدعم والتمويل، تؤثر بالسلب باالتحاد، والمعيقات المادية التي يتعرض لها الرئيسان في هذه المشكلة التي تعصف القطــاع 
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غزة- الرياضية
انتزع شــباب كندا صــدارة دوري الدرجــة الممتازة لتنس الطاولــة “مؤقتا” 
برصيد 32 نقطة, عقب فوزه الصعب على فلسطين (3-2), ضمن منافسات 
األسبوع الثاني عشر من المسابقة. واكتسح شباب خان يونس نظيره خدمات 

النصيرات (3-0)، ليحل في المركز الثاني.
علما أن مباراة غزة الرياضي والمجمع اإلسالمي تم تأجيلها لوقت الحق.

لكرة الطائرة عقب فوزه على بيت الهيا بثالثة أشواط نظيفة، وجاءت حافظ فريق  الجمعية اإلســالمية على صــدارة ترتيب الدوري الممتاز غزة- الرياضية

لكرة الطائرة عقب فوزه على بيت الهيا بثالثة أشواط نظيفة، وجاءت حافظ فريق  الجمعية اإلســالمية على صــدارة ترتيب الدوري الممتاز 

حافظ فريق  الجمعية اإلســالمية على صــدارة ترتيب الدوري الممتاز 
الســابع برصيد 6 نقاط. وحّل شــباب جباليا ثانيــا بعد فوزه على بيت رافعا رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة, بينما تراجع “اللهاونة” للمركز نتائج األشــواط على الشــكل التالــي: (25-15), و(25-5), و(11-25)،  

الســابع برصيد 6 نقاط. وحّل شــباب جباليا ثانيــا بعد فوزه على بيت رافعا رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة, بينما تراجع “اللهاونة” للمركز 

رافعا رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة, بينما تراجع “اللهاونة” للمركز 
الشكل التالي: (25-11) و(25-8) و(25-23)، ليرفع رصيده الى النقطة حانــون الرياضي بثالثة أشــواط نظيفة، وجاءت نتائج األشــواط على 

الشكل التالي: (25-11) و(25-8) و(25-23)، ليرفع رصيده الى النقطة حانــون الرياضي بثالثة أشــواط نظيفة، وجاءت نتائج األشــواط على 

حانــون الرياضي بثالثة أشــواط نظيفة، وجاءت نتائج األشــواط على 
وواصل خدمات جباليا المطاردة بعد فوزه على الشجاعية بثالثة أشواط 18، وتجمد رصيد الحوانين عند النقطة 7 في المركز السادس.
وواصل خدمات جباليا المطاردة بعد فوزه على الشجاعية بثالثة أشواط 18، وتجمد رصيد الحوانين عند النقطة 7 في المركز السادس.
18، وتجمد رصيد الحوانين عند النقطة 7 في المركز السادس.

و(25-20) و(19-25) و(25-18). ليصل رصيد الخدمات إلى النقطة 18 مقابل شــوط، وجاءت نتائج األشــواط على الشــكل التالي: (16-25) 

و(25-20) و(19-25) و(25-18). ليصل رصيد الخدمات إلى النقطة 18 مقابل شــوط، وجاءت نتائج األشــواط على الشــكل التالي: (16-25) 

مقابل شــوط، وجاءت نتائج األشــواط على الشــكل التالي: (16-25) 
في المركز الرابع برصيد 15 نقطة. وفي مباراة أخرى, اكتسح األهلي في المركز الثالث بفارق األشواط عن جاره الشباب، فيما ظل الشجاعية 

في المركز الرابع برصيد 15 نقطة. وفي مباراة أخرى, اكتسح األهلي في المركز الثالث بفارق األشواط عن جاره الشباب، فيما ظل الشجاعية 

في المركز الثالث بفارق األشواط عن جاره الشباب، فيما ظل الشجاعية 
نظيره األمل بثالثة أشواط نظيفة، وجاءت نتائج األشواط على الشكل 

نظيره األمل بثالثة أشواط نظيفة، وجاءت نتائج األشواط على الشكل في المركز الرابع برصيد 15 نقطة. وفي مباراة أخرى, اكتسح األهلي 

في المركز الرابع برصيد 15 نقطة. وفي مباراة أخرى, اكتسح األهلي 

ورفع األهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بفارق األشواط التالي: (25-21), و(25-16), و(25-21).التالي: (25-21), و(25-16), و(25-21).التالي: (25-21), و(25-16), و(25-21).التالي: (25-21), و(25-16), و(21-25).
ورفع األهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بفارق األشواط 
ورفع األهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بفارق األشواط 
ورفع األهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بفارق األشواط 
ورفع األهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بفارق األشواط 

ورفع األهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بفارق األشواط التالي: (25-21), و(25-16), و(21-25).

ورفع األهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بفارق األشواط التالي: (25-21), و(25-16), و(25-21).التالي: (25-21), و(25-16), و(21-25).

ورفع األهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بفارق األشواط التالي: (25-21), و(25-16), و(25-21).التالي: (25-21), و(25-16), و(21-25).

التالي: (25-21), و(25-16), و(21-25).
أمــام بيت حانون الرياضــي, في حين تجمد رصيــد األمل عند نقطة 

أمــام بيت حانون الرياضــي, في حين تجمد رصيــد األمل عند نقطة ورفع األهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بفارق األشواط 

ورفع األهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بفارق األشواط 

واحدة في المركز التاسع واألخير.

أمــام بيت حانون الرياضــي, في حين تجمد رصيــد األمل عند نقطة 
واحدة في المركز التاسع واألخير.

أمــام بيت حانون الرياضــي, في حين تجمد رصيــد األمل عند نقطة 
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دوري الطائرة 

 اليمني أللعاب القوى للعبة، عن موافقة وترحيب القيادة الرياضية في اليمن الشقيق ممثله بوزير الشباب كشــف د.نادر حالوة رئيس االتحاد الفلســطيني أللعاب القوى عضو االتحاد العربي صنعاء-الرياضية 
 اليمني أللعاب القوى للعبة، عن موافقة وترحيب القيادة الرياضية في اليمن الشقيق ممثله بوزير الشباب 
والرياضة معمر اإلرياني والشيخ شاجع المقدشي رئيس االتحادللعبة، عن موافقة وترحيب القيادة الرياضية في اليمن الشقيق ممثله بوزير الشباب 

والرياضة معمر اإلرياني والشيخ شاجع المقدشي رئيس االتحاد
االتحاد

اســتضافة منتخب فلســطين أللعاب القوى في معســكرات تدريب على نفقة دولة 

 اليمني أللعاب القوى 
اســتضافة منتخب فلســطين أللعاب القوى في معســكرات تدريب على نفقة دولة 

اســتضافة منتخب فلســطين أللعاب القوى في معســكرات تدريب على نفقة دولة والرياضة معمر اإلرياني والشيخ شاجع المقدشي رئيس  اليمني أللعاب القوى 

والرياضة معمر اإلرياني والشيخ شاجع المقدشي رئيس 
اليمن لالستفادة من التدريب على الجبال المرتفعات. وأوضح حالوة أن تحركاته في 

اليمن لالستفادة من التدريب على الجبال المرتفعات. وأوضح حالوة أن تحركاته في اســتضافة منتخب فلســطين أللعاب القوى في معســكرات تدريب على نفقة دولة 

اســتضافة منتخب فلســطين أللعاب القوى في معســكرات تدريب على نفقة دولة 
اليمن جاءت بتوجيهات ودعم من قبل اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة األولمبية 

اليمن جاءت بتوجيهات ودعم من قبل اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة األولمبية اليمن لالستفادة من التدريب على الجبال المرتفعات. وأوضح حالوة أن تحركاته في 

اليمن لالستفادة من التدريب على الجبال المرتفعات. وأوضح حالوة أن تحركاته في 
الفلسطينية، مضيفًا أنه تواصل مع القيادة السياسية والرياضية في اليمن الشقيق 

الفلسطينية، مضيفًا أنه تواصل مع القيادة السياسية والرياضية في اليمن الشقيق اليمن جاءت بتوجيهات ودعم من قبل اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة األولمبية 

اليمن جاءت بتوجيهات ودعم من قبل اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة األولمبية 
من أجل دعم الرياضة الفلسطينية وخاصة رياضة العاب القوى.

من أجل دعم الرياضة الفلسطينية وخاصة رياضة العاب القوى.الفلسطينية، مضيفًا أنه تواصل مع القيادة السياسية والرياضية في اليمن الشقيق 

الفلسطينية، مضيفًا أنه تواصل مع القيادة السياسية والرياضية في اليمن الشقيق 
وأوعز الى وزير الشباب والرياضة معمر اإلرياني دعم ومساندة الرياضة الفلسطينية فتح المجال امام الرياضة الفلســطينية بشــكل عام  بما فيها رياضة العاب القوى، الرياضة الفلســطينية والتطور الذي تشــهده وما ينقصها دعــا الرئيس اليمني الى وأضــاف حالوة أنه وبعد إطــالع الرئيس اليمني عبد ربة منصــور هادي على وضع 

وأوعز الى وزير الشباب والرياضة معمر اإلرياني دعم ومساندة الرياضة الفلسطينية فتح المجال امام الرياضة الفلســطينية بشــكل عام  بما فيها رياضة العاب القوى، 

فتح المجال امام الرياضة الفلســطينية بشــكل عام  بما فيها رياضة العاب القوى، 

واستضافة الوفود الرياضية .

دوري الطاولة
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غزة- الرياضية

اختتم االتحاد الفلســطيني لســباقات الســيارات والدراجات الهوائية 
والنارية ‘ســباق الربيع’، حيث شــارك 20 متسابقًا من مختلف األندية 
اختتم االتحاد الفلســطيني لســباقات الســيارات والدراجات الهوائية 
والنارية ‘ســباق الربيع’، حيث شــارك 20 متسابقًا من مختلف األندية 
اختتم االتحاد الفلســطيني لســباقات الســيارات والدراجات الهوائية 

والمؤسسات الرياضية الغزية، وضم فئات (الكبار، الشباب، الناشئين، 
القدامى)، وبدأ السباق من أمام جامعة األقصى بمحافظة خان يونس 
مرورا بمفترق تل السلطان حتى جامع القبة واختتم السباق أمام حرم 
القدامى)، وبدأ السباق من أمام جامعة األقصى بمحافظة خان يونس 
مرورا بمفترق تل السلطان حتى جامع القبة واختتم السباق أمام حرم 
القدامى)، وبدأ السباق من أمام جامعة األقصى بمحافظة خان يونس 

جامعة األقصى ولمسافة تمتد ألكثر من 24 كم ذهابا وإيابا .
مرورا بمفترق تل السلطان حتى جامع القبة واختتم السباق أمام حرم 

جامعة األقصى ولمسافة تمتد ألكثر من 24 كم ذهابا وإيابا .
مرورا بمفترق تل السلطان حتى جامع القبة واختتم السباق أمام حرم 

وجاءت نتائج الســباق على النحو التالي فئة الكبار: محمد عبد الكريم 
عطا اهللا، مروان عيد أبو ماضي، شادي احمد الزاملي.

وجاءت نتائج الســباق على النحو التالي فئة الكبار: محمد عبد الكريم 
عطا اهللا، مروان عيد أبو ماضي، شادي احمد الزاملي.

وجاءت نتائج الســباق على النحو التالي فئة الكبار: محمد عبد الكريم 

فئة الشباب: وسام غنام سويلم، أحمد ناهض أبو حرب.
عطا اهللا، مروان عيد أبو ماضي، شادي احمد الزاملي.

فئة الشباب: وسام غنام سويلم، أحمد ناهض أبو حرب.
عطا اهللا، مروان عيد أبو ماضي، شادي احمد الزاملي.

فئة الناشــئين: يوســف عبد اهللا أبــو طيور، محمد محمــود أبو جرى، 
فئة الشباب: وسام غنام سويلم، أحمد ناهض أبو حرب.

فئة الناشــئين: يوســف عبد اهللا أبــو طيور، محمد محمــود أبو جرى، 
فئة الشباب: وسام غنام سويلم، أحمد ناهض أبو حرب.

حسين عبد اهللا أبو طيور.
فئة القدامى: يوسف قاسم (65 عامًا)، أحمد أبو شريف (72 عامًا).

حسين عبد اهللا أبو طيور.
فئة القدامى: يوسف قاسم (65 عامًا)، أحمد أبو شريف (72 عامًا).

حسين عبد اهللا أبو طيور.
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بتوجيهات اللواء الرجوب 
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شــهدت الجولــة 23 من الدوري اإلســباني 
عودة برشــلونة إلى الصدارة برفقة قطبي 
مدريــد ولكن بفارق األهداف عنهما، خاصة 
بعــد ســقوط اتلتيكــو مدريد أمــام فريق 
ألميريــا بهدفين دون رد، لتشــهد الصدارة 

ثالثة فرق ب 57 نقطة .ثالثة فرق ب 57 نقطة .

فــي الجولــة 25 مــن الــدوري اإلنجليزي 
اســتطاع فريق تشلســي اعتالء الصدارة 
بعــد فوزه على فريق مانشســتر ســيتي 
بهــدف مقابل ال شــيء، فــي حين جعلت 
الخســارة األرســنال يتراجع إلــى المركز 
ليفربــول  مــن  خســارته  بعــد  الثانــي 
بخماســية ليتجمد فريقه عند النقطة 55 
في الوصافة، في حين يشهد الدور القادم 
مواجهــة ناريــة بيــن فريقي األرســنال 

ومانشستر يونايتد.

سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل 
مع فريق فيرونا ليصل إلى النقطة 60 
ومــع ذلك يبقــى في صــدارة الدوري 
اإليطالــي فيما بقــي رومــا الوصيف 
والمالحــق ، وســقط فريــق ميــالن 
بثالثيــة أمام فريــق نابولــي ليصل 

نابولي بهذا الفوز إلى النقطة 47.

بيبي واربيلوا.. وحوش
خرجــت العديد من الصحف اإلســبانية بعد مبــاراة ذهاب 
نصف كأس ملك إســبانيا بالتصريحات ضــد العبي ريال 
مدريد بيبي واربيلوا ووصفتهم بأنهم وحوش بعد العديد 
من االخطــاء التي ارتكبوهــا أمام العبــي اتلتيكو مدريد 
خاصة دييغو كوســتا، لكنني أظنهــا ذكاء ودهاء من قبل 
أنشــيلوتي فقد عاملهم بنفس األســلوب في االســتفزاز 
الذي يســتخدمه فريــق أتلتيكو خاصة بعــد مباراة نهائي 
كأس ملك اسبانيا الموسم الماضي ومباراة ذهاب الدوري 

الموسم الحالي.
لكن لماذا لم تر الصحف اإلســبانية ما فعله العبو أتلتيكو 
مدريد من مخالفات كانت تســتحق بعضهــا الطرد أيضا، 
ولماذا لم ينتبه أحد للهتافات العنصرية التي انطلقت ضد 
مارسيلو قبل انطالق المباراة، وأيضا ما ذنب ابنه الصغير 

لتغني جماهير اتلتيكو له أغنية “نحن نأمل وفاة والدك”.
بالفعل ما قام به بيبي واربيلوا شي غير قانوني، فجميعنا 

نذكر ما قام به بيبي مرة بركل الالعب عدة مرات، بالفعل 
هو وحش، ولكن اعتقد هنا أن الصحافة اإلسبانية اتخذت 

موقف “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”.

بعد بغبغته.. فينغر يتزحلق
انتهت مبــاراة فريقي أرســنال وليفربول قبــل أيام بفوز 
الثاني بخمســة أهــداف مقابل هدف واحــد، والتي جعلت 
األرســنال يتراجــع إلــى المركــز الثانــي تــاركا الصدارة 
لتشلســي، وشــهدت المباراة بعد انتهائهــا حادثة طريفة 
حيــث تزحلق فينغر وهــو خارج من صالــة انتظار المطار 

متوجها نحو لندن.
لســانك حصانك يا فينغــر فأنت من اتهم قبــل أيام من 
المباراة أن فريق السيتي ضعيف، ها أنت تخسر بخماسية 
من ليفربول، وكأنك نسيت أيضا أن السيتي دك حصونك 
بنصف دســتة من األهداف، الظاهر أن الهزيمة الســاحقة 

الثانية هذا الموسم قد اسقطته من طوله.
أنا كان نفسي أعرف من أخبره أن صالة االنتظار هي صالة 

لتعلم التزحلق على الجليد.

ميالن فريق “ختايرة”ميالن فريق “ختايرة”
ضم فريق ميالن اإليطالي في األســابيع الماضية الالعب 
الياباني هوندا قادما من روســيا بالمجان، وكذلك الالعب 
الغانــي إيســيان قادما من تشلســي في صفقة أشــبه ما 
تكــون بالمجــان، وقبلها العديــد من الصفقــات المجانية 
أيضا، واليوم الميالن على أعتــاب ضم المدافع البرازيلي 
أليكــس قادما من باريس ســان جيرمان الفرنســي أيضا 
بالمجــان، تجعلني إدارة نادي الميــالن أعتقد أنهم فريق 
“جوعانيــن”، ال يقوموا إال بالصفقــات المجانية والمنتهية 
فترة صالحيتها، وبالمقابل تطالب اإلدارة من المدربين أن 
يقدموا نتائج ممتازة، كيف ذلك وأنت تعتمد على العبين 
“ختايرة “، ومع أنني ال أحب الخوض كثيرا في السياســية 
إال أن أكثر ما يشــبه فريق ميالن هو الدولة العثمانية في 
آخر عصورها حيث كان يطلق عليها الرجل المريض تماما 

مثل الميالن اآلن بعد أن كان الكل يخشاه.
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النصر السعودي الذي اقترب كثيرا من معانقة 
اللقــب الغائــب عــن خزائنه منذ عــام 1995 
تفصله ست نقاط ليعلن نفسه بطال للدوري 
للمرة الســابعة في تاريخــه، وفي حال تمكن 
الفريــق من الفــوز في مواجهتيــن مقبلتين، 
ســيرفع رصيده النقطي إلى 63 نقطة، وهو 
الرقم الذي ســيبلغه غريمه التقليدي الهالل 
فــي حال فوزه فــي كافــة مواجهاته الخمس 

المقبلة.
وتمكن النصر من تجنب الخســارة منذ بداية 
الدوري، بـــ21 انتصارا، مقابل ثالثة تعادالت 
فقــط، ممــا يعنــي أنــه ســيكون أمــام رقم 
قياســي في عــدد نقاطه في حــال فوزه في 
كافة مبارياته الخمس المقبلة؛ حيث ســيرفع 
رصيــده النقطي إلى 72 نقطــة، وهم الرقم 
الذي لم يســبق ألي فريق تحقيقه، وفي كل 
األحوال ســيكون النصر أمــام مهمة تحطيم 
الرقــم القياســي في عــدد النقــاط في حال 
تجاوزه النقطة رقم 64 وهو الرقم الذي حققه 

أبطال النسختين الماضيتين الفتح والشباب
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حققت الفرق العربية المشاركة في الدور التمهيدي 
مــن دوري أبطــال إفريقيــا لكــرة القــدم، نتائــج 
مطمئنة فــي مباريات ذهاب الــدور، جعلتهم على 
أعتاب الصعود إلى الدور الثاني للمســابقة. وستبدأ 
مواجهــات اإليــاب يــوم الســبت المقبــل، فيلتقي 
الزمالك المصري مع الجمارك بطل النيجر (الزمالك 
فاز ذهابــًا 2/صفر)، والرجــاء المغربي مع دياموند 
الزمالك المصري مع الجمارك بطل النيجر (الزمالك 
فاز ذهابــًا 2/صفر)، والرجــاء المغربي مع دياموند 
الزمالك المصري مع الجمارك بطل النيجر (الزمالك 

بطل ســيراليون (6/صفر ذهابًا)، واألهلي بنغازي بطل ســيراليون (6/صفر ذهابًا)، واألهلي بنغازي 
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بطل ســيراليون (6/صفر ذهابًا)، واألهلي بنغازي 
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بطل ســيراليون (6/صفر ذهابًا)، واألهلي بنغازي 
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الليبي مع فوالة بطل تشاد (4/صفر)، بينما ستكون 
مهمة الجيش الملكي المغربــي أكثر صعوبة نظرًا 
الليبي مع فوالة بطل تشاد (4/صفر)، بينما ستكون 
مهمة الجيش الملكي المغربــي أكثر صعوبة نظرًا 
الليبي مع فوالة بطل تشاد (4/صفر)، بينما ستكون 

لتعادله على أرضه ذهابــًا أمام باماكو المالي 2/2، 
مهمة الجيش الملكي المغربــي أكثر صعوبة نظرًا 
لتعادله على أرضه ذهابــًا أمام باماكو المالي 2/2، 
مهمة الجيش الملكي المغربــي أكثر صعوبة نظرًا 

علمًا أن فريق وفاق ســطيف الجزائري َضمن تأهله 
لتعادله على أرضه ذهابــًا أمام باماكو المالي 2/2، 
علمًا أن فريق وفاق ســطيف الجزائري َضمن تأهله 
لتعادله على أرضه ذهابــًا أمام باماكو المالي 2/2، 

للدور الثاني بســبب انســحاب منافسه ستيف بيكو 
الغامبي من الدور التمهيدي.
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شــهدت الجولــة 23 من الدوري اإلســباني 
عودة برشــلونة إلى الصدارة برفقة قطبي 
مدريــد ولكن بفارق األهداف عنهما، خاصة 
بعــد ســقوط اتلتيكــو مدريد أمــام فريق 
ألميريــا بهدفين دون رد، لتشــهد الصدارة 

ثالثة فرق ب 57 نقطة .ثالثة فرق ب 57 نقطة .

فــي الجولــة 25 مــن الــدوري اإلنجليزي 
اســتطاع فريق تشلســي اعتالء الصدارة 
بعــد فوزه على فريق مانشســتر ســيتي 
بهــدف مقابل ال شــيء، فــي حين جعلت 
الخســارة األرســنال يتراجع إلــى المركز 
ليفربــول  مــن  خســارته  بعــد  الثانــي 
بخماســية ليتجمد فريقه عند النقطة 55 
في الوصافة، في حين يشهد الدور القادم 
مواجهــة ناريــة بيــن فريقي األرســنال 

ومانشستر يونايتد.

سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل 
مع فريق فيرونا ليصل إلى النقطة 60 
ومــع ذلك يبقــى في صــدارة الدوري 
اإليطالــي فيما بقــي رومــا الوصيف 
والمالحــق ، وســقط فريــق ميــالن 
بثالثيــة أمام فريــق نابولــي ليصل 

نابولي بهذا الفوز إلى النقطة 47.

بيبي واربيلوا.. وحوش
خرجــت العديد من الصحف اإلســبانية بعد مبــاراة ذهاب 
نصف كأس ملك إســبانيا بالتصريحات ضــد العبي ريال 
مدريد بيبي واربيلوا ووصفتهم بأنهم وحوش بعد العديد 
من االخطــاء التي ارتكبوهــا أمام العبــي اتلتيكو مدريد 
خاصة دييغو كوســتا، لكنني أظنهــا ذكاء ودهاء من قبل 
أنشــيلوتي فقد عاملهم بنفس األســلوب في االســتفزاز 
الذي يســتخدمه فريــق أتلتيكو خاصة بعــد مباراة نهائي 
كأس ملك اسبانيا الموسم الماضي ومباراة ذهاب الدوري 

الموسم الحالي.
لكن لماذا لم تر الصحف اإلســبانية ما فعله العبو أتلتيكو 
مدريد من مخالفات كانت تســتحق بعضهــا الطرد أيضا، 
ولماذا لم ينتبه أحد للهتافات العنصرية التي انطلقت ضد 
مارسيلو قبل انطالق المباراة، وأيضا ما ذنب ابنه الصغير 

لتغني جماهير اتلتيكو له أغنية “نحن نأمل وفاة والدك”.
بالفعل ما قام به بيبي واربيلوا شي غير قانوني، فجميعنا 

نذكر ما قام به بيبي مرة بركل الالعب عدة مرات، بالفعل 
هو وحش، ولكن اعتقد هنا أن الصحافة اإلسبانية اتخذت 

موقف “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”.

بعد بغبغته.. فينغر يتزحلق
انتهت مبــاراة فريقي أرســنال وليفربول قبــل أيام بفوز 
الثاني بخمســة أهــداف مقابل هدف واحــد، والتي جعلت 
األرســنال يتراجــع إلــى المركــز الثانــي تــاركا الصدارة 
لتشلســي، وشــهدت المباراة بعد انتهائهــا حادثة طريفة 
حيــث تزحلق فينغر وهــو خارج من صالــة انتظار المطار 

متوجها نحو لندن.
لســانك حصانك يا فينغــر فأنت من اتهم قبــل أيام من 
المباراة أن فريق السيتي ضعيف، ها أنت تخسر بخماسية 
من ليفربول، وكأنك نسيت أيضا أن السيتي دك حصونك 
بنصف دســتة من األهداف، الظاهر أن الهزيمة الســاحقة 

الثانية هذا الموسم قد اسقطته من طوله.
أنا كان نفسي أعرف من أخبره أن صالة االنتظار هي صالة 

لتعلم التزحلق على الجليد.

ميالن فريق “ختايرة”ميالن فريق “ختايرة”
ضم فريق ميالن اإليطالي في األســابيع الماضية الالعب 
الياباني هوندا قادما من روســيا بالمجان، وكذلك الالعب 
الغانــي إيســيان قادما من تشلســي في صفقة أشــبه ما 
تكــون بالمجــان، وقبلها العديــد من الصفقــات المجانية 
أيضا، واليوم الميالن على أعتــاب ضم المدافع البرازيلي 
أليكــس قادما من باريس ســان جيرمان الفرنســي أيضا 
بالمجــان، تجعلني إدارة نادي الميــالن أعتقد أنهم فريق 
“جوعانيــن”، ال يقوموا إال بالصفقــات المجانية والمنتهية 
فترة صالحيتها، وبالمقابل تطالب اإلدارة من المدربين أن 
يقدموا نتائج ممتازة، كيف ذلك وأنت تعتمد على العبين 
“ختايرة “، ومع أنني ال أحب الخوض كثيرا في السياســية 
إال أن أكثر ما يشــبه فريق ميالن هو الدولة العثمانية في 
آخر عصورها حيث كان يطلق عليها الرجل المريض تماما 

مثل الميالن اآلن بعد أن كان الكل يخشاه.
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النصر السعودي الذي اقترب كثيرا من معانقة 
اللقــب الغائــب عــن خزائنه منذ عــام 1995 
تفصله ست نقاط ليعلن نفسه بطال للدوري 
للمرة الســابعة في تاريخــه، وفي حال تمكن 
الفريــق من الفــوز في مواجهتيــن مقبلتين، 
ســيرفع رصيده النقطي إلى 63 نقطة، وهو 
الرقم الذي ســيبلغه غريمه التقليدي الهالل 
فــي حال فوزه فــي كافــة مواجهاته الخمس 

المقبلة.
وتمكن النصر من تجنب الخســارة منذ بداية 
الدوري، بـــ21 انتصارا، مقابل ثالثة تعادالت 
فقــط، ممــا يعنــي أنــه ســيكون أمــام رقم 
قياســي في عــدد نقاطه في حــال فوزه في 
كافة مبارياته الخمس المقبلة؛ حيث ســيرفع 
رصيــده النقطي إلى 72 نقطــة، وهم الرقم 
الذي لم يســبق ألي فريق تحقيقه، وفي كل 
األحوال ســيكون النصر أمــام مهمة تحطيم 
الرقــم القياســي في عــدد النقــاط في حال 
تجاوزه النقطة رقم 64 وهو الرقم الذي حققه 

أبطال النسختين الماضيتين الفتح والشباب
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حققت الفرق العربية المشاركة في الدور التمهيدي 
مــن دوري أبطــال إفريقيــا لكــرة القــدم، نتائــج 
مطمئنة فــي مباريات ذهاب الــدور، جعلتهم على 
أعتاب الصعود إلى الدور الثاني للمســابقة. وستبدأ 
مواجهــات اإليــاب يــوم الســبت المقبــل، فيلتقي 
الزمالك المصري مع الجمارك بطل النيجر (الزمالك 
فاز ذهابــًا 2/صفر)، والرجــاء المغربي مع دياموند 
الزمالك المصري مع الجمارك بطل النيجر (الزمالك 
فاز ذهابــًا 2/صفر)، والرجــاء المغربي مع دياموند 
الزمالك المصري مع الجمارك بطل النيجر (الزمالك 

بطل ســيراليون (6/صفر ذهابًا)، واألهلي بنغازي بطل ســيراليون (6/صفر ذهابًا)، واألهلي بنغازي 
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بطل ســيراليون (6/صفر ذهابًا)، واألهلي بنغازي 
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بطل ســيراليون (6/صفر ذهابًا)، واألهلي بنغازي 
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الليبي مع فوالة بطل تشاد (4/صفر)، بينما ستكون 
مهمة الجيش الملكي المغربــي أكثر صعوبة نظرًا 
الليبي مع فوالة بطل تشاد (4/صفر)، بينما ستكون 
مهمة الجيش الملكي المغربــي أكثر صعوبة نظرًا 
الليبي مع فوالة بطل تشاد (4/صفر)، بينما ستكون 

لتعادله على أرضه ذهابــًا أمام باماكو المالي 2/2، 
مهمة الجيش الملكي المغربــي أكثر صعوبة نظرًا 
لتعادله على أرضه ذهابــًا أمام باماكو المالي 2/2، 
مهمة الجيش الملكي المغربــي أكثر صعوبة نظرًا 

علمًا أن فريق وفاق ســطيف الجزائري َضمن تأهله 
لتعادله على أرضه ذهابــًا أمام باماكو المالي 2/2، 
علمًا أن فريق وفاق ســطيف الجزائري َضمن تأهله 
لتعادله على أرضه ذهابــًا أمام باماكو المالي 2/2، 

للدور الثاني بســبب انســحاب منافسه ستيف بيكو 
الغامبي من الدور التمهيدي.
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محمد عدوانمحمد عدوان

فــي إحــدى مقاهــي مدينــة مدريــد 
العريقــة، وفــي صباح مشــمس لتلك 
المدينة، التي يشتم فيها البعض رائحة المدينة، التي يشتم فيها البعض رائحة 
العرب من بين جنبات بيوتها القديمة، العرب من بين جنبات بيوتها القديمة، 
اتفق أنيشــلوتي وتاتا وســيميوني أن 
يجتمعوا من أجل مناقشة أحوال الليغا 
والصدارة الثالثية بينهم وهذا ما حدث والصدارة الثالثية بينهم وهذا ما حدث 

...
تاتــا: لــم أتوقــع أن يصل بــي الحال تاتــا: لــم أتوقــع أن يصل بــي الحال 
ألجتمــع معكــم، مــن كان يتوقــع أن 

نتشارك الصدارة معكم أيها الضعاف.نتشارك الصدارة معكم أيها الضعاف.
أنشــيلوتي: لــم يجبــرك أحــد علــى أنشــيلوتي: لــم يجبــرك أحــد علــى 
القدوم، إن لم يعجبك االجتماع يمكنك القدوم، إن لم يعجبك االجتماع يمكنك 

الرحيل.
تاتا: ال بــأس ولكن أرجــو أن نتناقش تاتا: ال بــأس ولكن أرجــو أن نتناقش 
بســرعة ألني على عجل من أمري وال بســرعة ألني على عجل من أمري وال 
أحــب أن يشــاهدني أحــد وأنــا أجلس أحــب أن يشــاهدني أحــد وأنــا أجلس 

معكما، إنه عار لي ولفريقي.
سيميوني: انظروا من يتحدث عن العار، سيميوني: انظروا من يتحدث عن العار، 

كفاك عجرفة أيها العجوز الخرف.كفاك عجرفة أيها العجوز الخرف.
انشيلوتي: كفاكما صراخا أيها الغبيان، انشيلوتي: كفاكما صراخا أيها الغبيان، 
نحــن هنــا ألجل شــيء مهــم، فنحن نحــن هنــا ألجل شــيء مهــم، فنحن 
نتشــارك الصدارة ســوية، ومــع ذلك نتشــارك الصدارة ســوية، ومــع ذلك 
نلعب في كأس الملك وال ننسى أيضا نلعب في كأس الملك وال ننسى أيضا 
أننــا ننافس علــى لقــب دوري أبطال 

أوروبا.
ســيميوني: فماذا في رأيــك علينا أن 

نفعل أيها الذكي؟نفعل أيها الذكي؟
أنشــيلوتي: علينا أن نركــز على عدم أنشــيلوتي: علينا أن نركــز على عدم 

خروج األلقاب الثالثة من قبضتنا.خروج األلقاب الثالثة من قبضتنا.
تاتا: في ماذا تفكر يا كارلو، هل تريدنا تاتا: في ماذا تفكر يا كارلو، هل تريدنا 
أن نتحايل على الفيفــا ونزور النتائج، 
أو أن نقــوم برشــوتهم لنحصل على أو أن نقــوم برشــوتهم لنحصل على 

األلقاب.
ســيميوني باســتهزاء: تفكيرك دائما ســيميوني باســتهزاء: تفكيرك دائما 
إجرامي، فأنتم متعودون على التحايل إجرامي، فأنتم متعودون على التحايل 
وعلى رشــوة الحــكام والجميــع يعلم وعلى رشــوة الحــكام والجميــع يعلم 

ذلك.
أنشيلوتي: أنا أفكر بأن يركز كل فريق أنشيلوتي: أنا أفكر بأن يركز كل فريق 
منــا علــى بطولــة ويتــرك البطوالت 
األخــرى ألحد منــا، فمثال أنــا افكر أن األخــرى ألحد منــا، فمثال أنــا افكر أن 
نمنــح برشــلونة الــكاس، وأتلتيكــو نمنــح برشــلونة الــكاس، وأتلتيكــو 

الدوري ونحن نحصد األبطال.الدوري ونحن نحصد األبطال.
تاتــا: ولمــاذا أنتــم األبطــال، ونحــن تاتــا: ولمــاذا أنتــم األبطــال، ونحــن 

الكأس، لماذا ليس العكس؟.الكأس، لماذا ليس العكس؟.
أنشــيلوتي اهدؤوا قليال: أنــت يا تاتا أنشــيلوتي اهدؤوا قليال: أنــت يا تاتا 
عليــك أن تحــرز الــكأس حتــى تثبت عليــك أن تحــرز الــكأس حتــى تثبت 
أقدامــك فــي تدريــب برشــلونة وإال أقدامــك فــي تدريــب برشــلونة وإال 
فســوف يقيلوك  أما أنت يا سيميوني فســوف يقيلوك  أما أنت يا سيميوني 
ففريقــك ســيكون جيــدا لــه أن يحرز 
بطولــة الــدوري، أمــا نحــن فنحلــم بطولــة الــدوري، أمــا نحــن فنحلــم 
بالعاشرة منذ 2002، وأعتقد أنه أصبح 
مــن الضــروري أن نحصــل عليها في مــن الضــروري أن نحصــل عليها في 

حقبتي.
تاتا: ولكن هذا غير عادل يا كارلو أنت 

تعلم هذا؟
أنشــيلوتي: أنا أعدكم إن حصلنا هذا أنشــيلوتي: أنا أعدكم إن حصلنا هذا 
الموســم على األبطال أن أتنازل عنه الموســم على األبطال أن أتنازل عنه 

الموسم القادم ألحد منكما ال تقلقوا الموسم القادم ألحد منكما ال تقلقوا 
تاتــا يضحك بســخرية: ومــن قال لك 
أنك ســتكون هنا الموسم القادم، فأنا أنك ســتكون هنا الموسم القادم، فأنا 
متأكد أنهم سوف يطردوك كغيرك من متأكد أنهم سوف يطردوك كغيرك من 

المدربين.
وبعــد لحظــات قليلة وعلــى تلفزيون 
المقهى، يخرج جوارديــوال في مؤتمر المقهى، يخرج جوارديــوال في مؤتمر 
صحفــي “نحــن قادمون بقوة لحســم صحفــي “نحــن قادمون بقوة لحســم 

لقب دوري األبطال هذا الموسم” !.لقب دوري األبطال هذا الموسم” !.

جنى ريال مدريد في األسابيع األخيرة مكاسب 
كثيرة في بطولتي الدوري والكأس، وإلى 

جوار ذلك، كسب العبًا صاعدًا، هو خيسيه 
رودريغيز، الذي فرض نفسه في تشكيلة 

الفريق التي تعج بالنجوم، بتسجيله هدفًا 
رائعًا في مرمى الجار أتليتكو في ذهاب قبل 

نهائي الكأس، وآخر مؤثر في المباراة التي فاز 
بها الريال على فياريال 2/4. وزاد من أفراح 

المدريدية بصعود رودريغيز الملقب ب”الدون 
الجديد” أنه أعاد الحياة لألكاديمية الملكية 
التي ُيعد خيسيه أحد أهم اكتشافاتها في 

اآلونة األخيرة.
وكانت جماهير النادي الملكي، تحسرت كثيرًا 
في السنوات األخيرةـ، على التفريط المستمر 
بالعبي األكاديمية ومشاهدتهم يتألقون في 
صفوف فرقهم الجديدة أمثال ألفارو نيجريدو 

وروبيرتو سولدادو وخوان ماتا، وهي تأمل 
اآلن بأن يساعد الدون الجديد الفريق الملكي 

والمنتخب اإلسباني في استحقاقاته الحالية 
والمقبلة.
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بلغت اإلثارة ذروتها، في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة 

القدم، بعدما تمكن تشلسي من اعتالء الصدارة وتراجع 

آرسنال إلى المركز الثاني ومانشستر سيتي إلى الثالث، 

وتقــدم ليفربول إلــى المركز الرابــع.. والالفت أكثر أن 
وتقــدم ليفربول إلــى المركز الرابــع.. والالفت أكثر أن 

ثورة انقالب الموازين في البريمييرليج، فجرها العبان 
ثورة انقالب الموازين في البريمييرليج، فجرها العبان 

صاعدان يمتلكان مواهب رائعة.. ففريق “البلوز”، اعتلى 
صاعدان يمتلكان مواهب رائعة.. ففريق “البلوز”، اعتلى 

الصدارة بفوزه المثير على نيوكاســيل بثالثية سجلها 
الصدارة بفوزه المثير على نيوكاســيل بثالثية سجلها 

البلجيكــي المتألــق إيدن هــازارد الذي واصــل تقديم 

عروضه المبهرة في الدوري، أما “الريدز” فتقدم للمركز 

الرابع بعما اكتســح آرسنال المتصدر السابق بخماسية 

لهــدف، ســجل منهــا (هدفيــن) النجــم الشــاب رحيم 

لهــدف، ســجل منهــا (هدفيــن) النجــم الشــاب رحيم ســترلينج الذي قّدم أداًء مذهًال دفــع مدربه “رودجرز” 

لهــدف، ســجل منهــا (هدفيــن) النجــم الشــاب رحيم ســترلينج الذي قّدم أداًء مذهًال دفــع مدربه “رودجرز” 

الشــاب  للتأكيد ان العبه 
اآلن أفضل جناح في 

ســترلينج الذي قّدم أداًء مذهًال دفــع مدربه “رودجرز” 
الشــاب  للتأكيد ان العبه 

اآلن أفضل جناح في 
ســترلينج الذي قّدم أداًء مذهًال دفــع مدربه “رودجرز” 

الشــاب  للتأكيد ان العبه 
“رحيم” بات 

اآلن أفضل جناح في 
البالد.

يحتاج األرجنتيني ليونيل ميســي، 
نجم فريق برشــلونة، إلى تسجيل 
25 هدفــًا لكي يتربــع على صدارة 
نجم فريق برشــلونة، إلى تسجيل 
25 هدفــًا لكي يتربــع على صدارة 
نجم فريق برشــلونة، إلى تسجيل 

هدافــي الليغا في التاريــخ.. وكان 
مــن  “البرغــوث” ســجل هدفيــن 
األربعة التــي فاز بها البرســا على 
إشــبيلية، ليرفع رصيده التهديفي 
إلى 226 هدفًا جعلته أفضل هداف 
إشــبيلية، ليرفع رصيده التهديفي 
إلى 226 هدفًا جعلته أفضل هداف 
إشــبيلية، ليرفع رصيده التهديفي 

فــي تاريخ “البرســا” علــى صعيد 
الليغا، ووضعته في المركز الخامس 
في قائمة أفضل هدافي الليغا خلف 
كل من: مواطنه األسطورة ألفريدو 
دي ســتيفانو (227 هدفــًا) والنجم 
الســابق راؤول غونزاليــس (228) 
والمكسيكي هوغو سانشيز (234) 

وتيلمو زارا (251).
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سارعت وسائل إعالم أوروبية للكشف عن صفات الالعب الكرواتي الصاعد ألن هاليلوفيتش 
سارعت وسائل إعالم أوروبية للكشف عن صفات الالعب الكرواتي الصاعد ألن هاليلوفيتش 
سارعت وسائل إعالم أوروبية للكشف عن صفات الالعب الكرواتي الصاعد ألن هاليلوفيتش 
سارعت وسائل إعالم أوروبية للكشف عن صفات الالعب الكرواتي الصاعد ألن هاليلوفيتش 
سارعت وسائل إعالم أوروبية للكشف عن صفات الالعب الكرواتي الصاعد ألن هاليلوفيتش 

بعد أن أصبح أحد أهم الالعبين المطلوبين لبرشــلونة اإلســباني.. وفي التفاصيل، يلعب 
بعد أن أصبح أحد أهم الالعبين المطلوبين لبرشــلونة اإلســباني.. وفي التفاصيل، يلعب 
بعد أن أصبح أحد أهم الالعبين المطلوبين لبرشــلونة اإلســباني.. وفي التفاصيل، يلعب 
بعد أن أصبح أحد أهم الالعبين المطلوبين لبرشــلونة اإلســباني.. وفي التفاصيل، يلعب 
بعد أن أصبح أحد أهم الالعبين المطلوبين لبرشــلونة اإلســباني.. وفي التفاصيل، يلعب 

هاليلوفيتــش لفريق دينامو زغرب في مركز خط الوســط الهجومــي، ويبلغ من العمر 17 
هاليلوفيتــش لفريق دينامو زغرب في مركز خط الوســط الهجومــي، ويبلغ من العمر 17 
هاليلوفيتــش لفريق دينامو زغرب في مركز خط الوســط الهجومــي، ويبلغ من العمر 17 
هاليلوفيتــش لفريق دينامو زغرب في مركز خط الوســط الهجومــي، ويبلغ من العمر 17 
هاليلوفيتــش لفريق دينامو زغرب في مركز خط الوســط الهجومــي، ويبلغ من العمر 17 

.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر 
عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر 
عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر 
عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر 
هاليلوفيتــش لفريق دينامو زغرب في مركز خط الوســط الهجومــي، ويبلغ من العمر 17 عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر 

هاليلوفيتــش لفريق دينامو زغرب في مركز خط الوســط الهجومــي، ويبلغ من العمر 17 عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر 
هاليلوفيتــش لفريق دينامو زغرب في مركز خط الوســط الهجومــي، ويبلغ من العمر 17 

هاليلوفيتــش لفريق دينامو زغرب في مركز خط الوســط الهجومــي، ويبلغ من العمر 17 عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر 
هاليلوفيتــش لفريق دينامو زغرب في مركز خط الوســط الهجومــي، ويبلغ من العمر 17 

هاليلوفيتــش لفريق دينامو زغرب في مركز خط الوســط الهجومــي، ويبلغ من العمر 17 عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر 
هاليلوفيتــش لفريق دينامو زغرب في مركز خط الوســط الهجومــي، ويبلغ من العمر 17 

هاليلوفيتــش لفريق دينامو زغرب في مركز خط الوســط الهجومــي، ويبلغ من العمر 17 عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر 
هاليلوفيتــش لفريق دينامو زغرب في مركز خط الوســط الهجومــي، ويبلغ من العمر 17 

هاليلوفيتــش لفريق دينامو زغرب في مركز خط الوســط الهجومــي، ويبلغ من العمر 17 عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر 

العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك 
العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك 
العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك 
العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك 
.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك 

.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك 
عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر 

عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك 
عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر 

عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك 
عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر 

عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك 
عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر 

عامًا.. يخوض موسمه الثاني فقط مع الفريق األول ويقدم مستويات ممتازة.. يعتبر أصغر العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك 

ســبليت في الدوري المحلي وكان يبلغ من 
العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك العمر 16 عامــًا و101 يوم.. وُيعتبر العمر 16 عامــًا و101 يوم.. وُيعتبر العمر 16 عامــًا و101 يوم.. وُيعتبر العمر 16 عامــًا و101 يوم.. وي

العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك العمر 16 عامــًا و101 يوم.. وُيعتبر 
العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك 

العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك العمر 16 عامــًا و101 يوم.. وُيعتبر 
العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك 

العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك العمر 16 عامــًا و101 يوم.. وُيعتبر 
العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك 

العب شــارك مــع دينامو زغرب في تاريخ النادي عندما حل بديــًال في مباراة ضد هايدوك العمر 16 عامــًا و101 يوم.. وُيعتبر 

ســبليت في الدوري المحلي وكان يبلغ من أصغــر العب يحــرز هدفًا في 
ســبليت في الدوري المحلي وكان يبلغ من أصغــر العب يحــرز هدفًا في 

تاريــخ الــدوري الكرواتــي بعمــر تاريــخ الــدوري الكرواتــي بعمــر تاريــخ الــدوري الكرواتــي بعمــر تاريــخ الــدوري الكرواتــي بعمــر 
و112  عامــًا   16

أصغــر العب يحــرز هدفًا في 
و112  عامــًا   16

أصغــر العب يحــرز هدفًا في 

تاريــخ الــدوري الكرواتــي بعمــر يومًا.. لعب لجميع منتخبات الفئات يومًا.. لعب لجميع منتخبات الفئات يومًا.. لعب لجميع منتخبات الفئات .. لعب لجميع منتخبات الفئات 
تاريــخ الــدوري الكرواتــي بعمــر تاريــخ الــدوري الكرواتــي بعمــر يومًا.. لعب لجميع منتخبات الفئات 
تاريــخ الــدوري الكرواتــي بعمــر تاريــخ الــدوري الكرواتــي بعمــر يومًا.. لعب لجميع منتخبات الفئات 
تاريــخ الــدوري الكرواتــي بعمــر تاريــخ الــدوري الكرواتــي بعمــر يومًا.. لعب لجميع منتخبات الفئات 
تاريــخ الــدوري الكرواتــي بعمــر يومًا.. لعب لجميع منتخبات الفئات 

.. لعب لجميع منتخبات الفئات العمرية لكرواتيا، وهو حاليًا العب مع العمرية لكرواتيا، وهو حاليًا العب مع العمرية لكرواتيا، وهو حاليًا العب مع العمرية لكرواتيا، وهو حاليًا العب مع العمرية لكرواتيا، وهو حاليا
يومًا.. لعب لجميع منتخبات الفئات .. لعب لجميع منتخبات الفئات العمرية لكرواتيا، وهو حاليًا العب مع 
يومًا.. لعب لجميع منتخبات الفئات يومًا.. لعب لجميع منتخبات الفئات العمرية لكرواتيا، وهو حاليًا العب مع 
يومًا.. لعب لجميع منتخبات الفئات يومًا.. لعب لجميع منتخبات الفئات العمرية لكرواتيا، وهو حاليًا العب مع 
يومًا.. لعب لجميع منتخبات الفئات العمرية لكرواتيا، وهو حاليًا العب مع 

المنتخب األول المشارك في مونديال المنتخب األول المشارك في مونديال المنتخب األول المشارك في مونديال المنتخب األول المشارك في مونديال المنتخب األول المشارك في مونديال 
البرازيــل 2014، حيث خاض حتى البرازيــل 2014، حيث خاض حتى البرازيــل 2014، حيث خاض حتى البرازيــل 2014، حيث خاض حتى البرازيــل 2014، حيث خاض حتى 

اَالن ثالث مباريــات دولية.. يلعب اَالن ثالث مباريــات دولية.. يلعب اَالن ثالث مباريــات دولية.. يلعب اَالن ثالث مباريــات دولية.. يلعب ن ثالث مباريــات دولية.. يلعب 
بقدمه اليســرى ويعشــق المراوغــة وصناعة بقدمه اليســرى ويعشــق المراوغــة وصناعة بقدمه اليســرى ويعشــق المراوغــة وصناعة بقدمه اليســرى ويعشــق المراوغــة وصناعة بقدمه اليســرى ويعشــق المراوغــة وصناعة 

األهــداف بتمريرات طولية مباشــرة ويملك رؤية جيدة 
األهــداف بتمريرات طولية مباشــرة ويملك رؤية جيدة 
األهــداف بتمريرات طولية مباشــرة ويملك رؤية جيدة 
األهــداف بتمريرات طولية مباشــرة ويملك رؤية جيدة 

للملعب.. كما ينظر إلىه كخليفة مستقبلي للنجم أندريس انيستا.

للملعب.. كما ينظر إلىه كخليفة مستقبلي للنجم أندريس انيستا.
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أثار تصريح العب السّلة، صالح الماجري، أثار تصريح العب السّلة، صالح الماجري، أثار تصريح العب السّلة، صالح الماجري، 

الــرأي العــام الّرياضــي التونســي بعد أن الــرأي العــام الّرياضــي التونســي بعد أن ياضــي التونســي بعد أن 

عّبــر هــذا الالعب عــن قبولــه اللعب في عّبــر هــذا الالعب عــن قبولــه اللعب في ــر هــذا الالعب عــن قبولــه اللعب في 

“إســرائيل”. وقــال صالح الماجــري، على “إســرائيل”. وقــال صالح الماجــري، على “إســرائيل”. وقــال صالح الماجــري، على 

هامش تتويج فريقه ريــال مدريد بكأس هامش تتويج فريقه ريــال مدريد بكأس هامش تتويج فريقه ريــال مدريد بكأس 

الســّلة في اســبانيا، إّنه مســتعّد لخوض الســّلة في اســبانيا، إّنه مســتعّد لخوض ة في اســبانيا، إّنه مســتعّد لخوض 

المقابلة القادمة مع فريقه في “إسرائيل” المقابلة القادمة مع فريقه في “إسرائيل” المقابلة القادمة مع فريقه في “إسرائيل” 

المقابلة القادمة مع فريقه في “إسرائيل” خالل شــهر مارس، وإّن لديه ارتباطات مع خالل شــهر مارس، وإّن لديه ارتباطات مع خالل شــهر مارس، وإن لديه ارتباطات مع 

المقابلة القادمة مع فريقه في “إسرائيل” المقابلة القادمة مع فريقه في “إسرائيل” خالل شــهر مارس، وإّن لديه ارتباطات مع 

المقابلة القادمة مع فريقه في “إسرائيل” المقابلة القادمة مع فريقه في “إسرائيل” خالل شــهر مارس، وإّن لديه ارتباطات مع 

المقابلة القادمة مع فريقه في “إسرائيل” خالل شــهر مارس، وإّن لديه ارتباطات مع 

فريقــه تفرض عليه قبــول اللعب ألنه ال فريقــه تفرض عليه قبــول اللعب ألنه ال فريقــه تفرض عليه قبــول اللعب ألنه ال 

يملك حــّق الرفض. وكشــف قائًال: يملك حــّق الرفض. وكشــف قائًال:  الرفض. وكشــف قائًال: 

“أعــرف العبــا تونســيا يلعب في “أعــرف العبــا تونســيا يلعب في “أعــرف العبــا تونســيا يلعب في 

فريق إسرائيلي”، كما شدد على فريق إسرائيلي”، كما شدد على فريق إسرائيلي”، كما شدد على 
ضرورة فصل السياسة ضرورة فصل السياسة ضرورة فصل السياسة 
الى  الكرة مشيرا  الى عن  الكرة مشيرا  عن 
أن القــرار النهائــي أن القــرار النهائــي 
بيــد الفريق الذي بيــد الفريق الذي 

ينتمي اليه.ينتمي اليه.
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إعالنات


