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

E-mail:  info@riyadiyah.ps  - edit@riyadiyah.ps        2845143  العنوان: غزة – الرمال- برج الجوهرة- الدور الرابع        شقة 46         هاتف

مستشار قانونيمستشار التسويق هيئة استشاريةرئيس مجلس اإلدارة

بكر التركمانيمحمد خالد أبو جيابمحمد العمصي  - د. نادر حالوة نعمان عمر أحمد

جريدة

أخبار×أخبار

بدأ حياته العبا في الســاحات الشعبية في فترة 
الثمانينيات قبل أن ينضم للفريق الثاني لنادي 
شباب رفح ثم جاره الخدمات بداية التسعينيات 
لكنه لــم يســتمر ألســباب خاصة وعــاد يطير 
كالفراشــة من بطولة ألخرى مع فريقه الشوكة 

الذي ساهم في تشكيله منذ البداية.
شــجعه محبوه على التعليق المتالكه الموهبة 
والمعلومات الرياضية، فبدأ يشق طريقه معلقا 
علــى مباريات الســاحات الشــعبية التي منحته 
بطاقــة التعريــف األولــى للجماهيــر فــي عام 

2000م. 
يؤكــد عارف ربيــع  المعلق الرياضــي في إذاعة 
ألــوان الرياضية أن مثله األعلى هو الذي يعيش 

الحدث ويقدم المعلومات ويجذب الجماهير.
ويذكر مــن المعلقيــن العرب الذين يعشــقهم  
عدنــان حمــد وعصام شــوالي وفــارس عوض 

وعامر عبد اهللا.
وأشــار إلى أنه يمتلك موهبة خاصة وال يســعى 
لتقليد أحد، رافضا اتهام البعض بتقليد يوســف 

سيف معلق الجزيرة الرياضية.
و قــال: “أنا بــدوي و هو بــدوي و لهجتنا واحدة، 
لكني ال أقلده وأنا واثق بنفســي ولي أســلوبي 
الخــاص وأتابــع البطــوالت المحليــة والعربية 
والدولية وأسجل المعلومات الجديدة باستمرار“.

يذكــر أن ربيع علق على العديد مــن المباريات 
الهامة أبرزها تلك التي جمعت نادي فلســطين 
وغزة الرياضي في افتتاح كأس غزة في 2002م 
باإلضافــة إلى نهائي بطولــة الوحدة في 2008 
بيــن قطبي الكــرة الرفحية الشــباب والخدمات  
ونهائــي كأس العالــم 2010م بين شــباب رفح 
الذي مثل فرنســا وشباب خان يونس الذي مثل 

األردن.

×أخبار

الرياضية ��سلطان عدوان:
لهجته البدوية تصنع الكثير من المفردات التي 
تستحسن األذن سماعها.. يقدم وجبة 

رياضية دسمة تتذوق طعمها الجماهير 
وهي تتلهف للمزيد.. إنه عارف ربيع 

عاشق منصات التعليق.

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

��������������������������������

نجاح حكام كرة القدم من العوامل الرئيســية إلنجاح المنظومة 
الرياضيــة التــي تتوقــف عليهــا نجــاح المســابقات والبطوالت 
الرسمية، وهو بحد ذاته عنصر مهم في تقدم للعبة، ويعتبر من 
أهــم دعائم النجاح لإلعداد النفســي، والذي ُيبنى عليه عامالن 
أساســيان: هما اإلعداد البدنــي والمعرفي والبد لنا من تعريفه: 
“هــو قــدرة الحكم علــى الظهــور بأفضــل أداء تحكيمي يدعم 
التحضيــرات البدنية والمعرفية والتــي ُتمكن الحكم من قيادته 

للمباراة بأقل قدر من األخطاء”.
كمــا لها أهمية في الــدور القيادي ومواجهــة الضغوطات وردود 
فعل المدربيــن والالعبين والجماهير والتحكــم في االنفعاالت 
وعدم التوتر أو الخوف عند إدارته للمباريات، وخالفًا لذلك تؤدي 
لعدم سيطرته فالحكم الجيد الذي يكون مستعدًا نفسيًا يتأهب 
لالســتجابة بثقة عالية والتركيز على النواحــي االيجابية والتي 

تعمل على توقع أفضل له وأداء جيد.
عندما نتحدث عن اإلعداد النفسي للحكم نجده في بالغ األهمية 
لما لديه من أثر فّعال الن كرة القدم لها ميزة المنافسة الشديدة 
والقوة وااللتحام البدني وان هناك ضغوطات نفسية من الالعبين 
والمدربيــن والجمهور ووســائل اإلعالم المســموعة والمقروءة، 
وتنعكس على ضغوطات الحكم النفسية مما يؤثر على التطبيق 
الفني والعملي في كيفية تطبيق القانون، هذا كله يضع الحكم 
في ميزان الهدوء الذي يولد الثبات االنفعالي وكذلك القدرة لديه 
لقيادة المباراة بشكل جيد ويؤكد شخصيته ويكسبه الثقة وبذلك 

يملك القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة.
والحكام الذين يمتلكون الخبرة التحكيمية لهم قدرة على حسن 
التصــرف والحكمة في المواقــف الصعبة، والتــي تحدث خاصة 
داخل منطقة الجزاء وتؤكد سرعة رد الفعل لهم ودقة المالحظة 
في تمييز وتحديد األخطاء، مما يتحقق من خالل اإلعداد النفسي 
الذي يدعم الجانب البدني والمعرفي، والحكم هنا يحتاج لوضع 
نفســي مريــح ليكون قادر علــى اتخاذ القرار الجيــد والصحيح، 
وكذلك يســاعده فــي تعزيز الجوانــب االيجابيــة واالبتعاد عن 
السلبية في القرارات التي قد تؤثر عليه أثناء سير المباراة، وهذا 
يكســبه صفات ايجابية يتحلى بها أمام الجماهير والممارســين 
للعبة كرة القدم منها الشــجاعة والمصداقية في القرار، إضافة 

ألنها تساعده في الحفاظ على مستواه
فاإلعداد النفســي الجيد ُيولــد حكمًا ناجحًا بــكل المقاييس ألنه 
ســعى جاهدًا للتفوق مما ُيولد منافسة شريفة بينه وبين زمالئه 
الحــكام تعطيه قوة اإلصرار والعزيمة في إنجاح المباراة وإيصالها 
لبر األمان، وكذلك الحفاظ على سالمة الالعبين وحل المشكالت 
الصــادرة من الالعبين المتمثلة باالحتــكاكات البدنية والقوة في 
االلتحــام في التنافس على الكرة هــذا من خالل الثقة التي تمتع 
بها الحكم من التدريبات على مهارة اإلعداد النفسي ليكون حكمًا 
متفوقــا علــى زمالئه من خالل تلــك الخبــرات والمعلومات التي 
تكســبه احترام الالعبين ويجعل كل قراراته مقبولة وتبعده عن 

التردد والقلق.

راية وصفارة
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محمد الشيخ خليل
حكم دولي

website: www.riyadiyah.ps
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غزة - الرياضية :

قاد عاطف أبو بالل شباب الخليل 
للتربع على عرش الصدارة من جديد 

برصيد 15 نقطة بتسجيله هدفين 
نظيفين في شباك البيرة ضمن 

منافسات الجولة السادسة من دوري 
جوال للمحترفين، فيما تراجع الخاسر 

للمركز التاسع برصيد 7 نقاط .
وفرط الترجي بالصدارة بخسارة مؤلمة 
من بالطة أرجعته للمركز الثالث برصيد 
12 نقطــة، فــي حين تقــدم الفائز إلى 

المركز السادس برصيد 9 نقاط .
وتقدم خضر يوسف للترجي لكن بالطة 

عاد ألجواء اللقاء وسجل هدفين بتوقيع 
يوسف أبو رويس وأدهم أبو رويس. 

وعمق الظاهرية جــراح األمعري بهدف 
أحمــد ماهــر ليصــل للنقطــة 13 في 
المركز الثاني، فيما اســتقر الخاسر في 

المركز األخير برصيد 3 نقاط .
وصحــح المكبــر أوضاعه بفــوزه على 
اســالمي قلقيلية بهدف نظيف ســجله 
محمد خويص ليقفز إلى المركز الثامن 
برصيد 7 نقاط ، في حين استقر الخاسر 
في المركز قبل األخير برصيد 4 نقاط.

الحال كان مشــابهًا ألهلي الخليل الذي 
في المركز قبل األخير برصيد 4 نقاط.

الحال كان مشــابهًا ألهلي الخليل الذي 
في المركز قبل األخير برصيد 4 نقاط.

حافظ على مركزه الخامس برصيد 10 

نقاط بعد فوزه على هالل القدس الذي 
تراجــع للمركز الرابع بنفــس الرصيد، 
إذ ســجل روبرتو كاتلون هدف الســبق 
للهالل لكن شباك فؤيقه تلقت هدفين 
عن طريق طارق أرملي و محمود ضيف 

اهللا.
وفشــل الخضر في الحفاظ على تقدمه 
بهدفين ســجلهما حازم الرخاوي ورامي 
مسالمة ، بعد أن انتفض ثقافي طولكرم 
وعــادل النتيجة عن طريق محمد نديم 
وعلي الزاملي ليستقر األول في المركز 
السابع برصيد 7 نقاط ، ويتراجع الثاني 

للمركز العاشر برصيد 6 نقاط.

دوري جوال للمحترفين
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توقع معنا كل أسبوع نتائج مباريات الدرجتين الممتازة واألولى بتعبئة 
النموذج التالي:

�الرياضية وينر�الرياضية وينر� مسابقة ��

الدرجة الممتازة  (األسبوع  الثامن)

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

أدخل توقعاتك بوضع إشــارة × في المربــع الذي يمثل توقعك، ثم قص 
كوبون المسابقة وأرسله إلى مكتب الصحيفة الكائن في : غزة- الرمال برج 

الجوهرة الدور الرابع شقة 46 - لالستفسار تلفون :2845143 

المسابقة برعاية شركة مسلماني

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة الخامسة مساء

الدرجة األولى  (األسبوع الثامن)

شباب رفح  اتحاد خانيونس شباب خانيونسخدمات رفح

خدمات النصيرات خدمات الشاطيءالجمعية االسالمية أهلي غزة

هـ ت ف هـ ت هـف ت ف هـ ت ف

اتحاد الشجاعية غزة الرياضيالهالل   شباب جباليا

المشتل جمعية الصالحأهلي النصيرات   خدمات جباليا

هـ ت ف هـ ت هـف ت ف هـ ت ف

خدمات خانيونس القادسية 

بيت حانون األهلي جالبريجالبريجبيت الهيا خدمات الزيتون

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

أخبار×أخبار
فالش .. دوري جوال الممتاز

كتب - سلطان عدوان              عدسة - خالد أبو شبيكةكتب - سلطان عدوان              عدسة - خالد أبو شبيكة

غزة- الرياضية:
عاشــت جماهير النادي األهلي المصري في غزة لحظات سعادة كبيرة بفوز الفريق 

غزة- الرياضية:
عاشــت جماهير النادي األهلي المصري في غزة لحظات سعادة كبيرة بفوز الفريق 

غزة- الرياضية:

األحمــر على نادي القطــن الكاميروني والصعود إلى نهائــي دوري األبطال لمالقاة 
عاشــت جماهير النادي األهلي المصري في غزة لحظات سعادة كبيرة بفوز الفريق 
األحمــر على نادي القطــن الكاميروني والصعود إلى نهائــي دوري األبطال لمالقاة 
عاشــت جماهير النادي األهلي المصري في غزة لحظات سعادة كبيرة بفوز الفريق 

فريق اورالندو الجنوب إفريقي.   وقال أســامة عمر الناطق الرســمي باســم رابطة 
األحمــر على نادي القطــن الكاميروني والصعود إلى نهائــي دوري األبطال لمالقاة 
فريق اورالندو الجنوب إفريقي.   وقال أســامة عمر الناطق الرســمي باســم رابطة 
األحمــر على نادي القطــن الكاميروني والصعود إلى نهائــي دوري األبطال لمالقاة 

محبي وعشــاق األهلي في فلســطين إن النادي األهلي هو مصــدر الفرحة الدائمة 
فريق اورالندو الجنوب إفريقي.   وقال أســامة عمر الناطق الرســمي باســم رابطة 
محبي وعشــاق األهلي في فلســطين إن النادي األهلي هو مصــدر الفرحة الدائمة 
فريق اورالندو الجنوب إفريقي.   وقال أســامة عمر الناطق الرســمي باســم رابطة 

لجمهوره ومحبيه في فلسطين من خالل انجازاته وبطوالته المتتالية.
وكان الكابتــن أســامة عمر قد توقــع إضاعة العــب القطن ضربة الجــزاء ما جعل 

لجمهوره ومحبيه في فلسطين من خالل انجازاته وبطوالته المتتالية.
وكان الكابتــن أســامة عمر قد توقــع إضاعة العــب القطن ضربة الجــزاء ما جعل 

لجمهوره ومحبيه في فلسطين من خالل انجازاته وبطوالته المتتالية.

الجماهير األهالوية  الحاضرة تلتف حوله وتحييه على توقعه الذي صب في مصلحة 
األهلــي.   وأبرقت الرابطة بتهانيها الحارة إلى مجلس إدارة النادي األهلي برئاســة 
الجماهير األهالوية  الحاضرة تلتف حوله وتحييه على توقعه الذي صب في مصلحة 
األهلــي.   وأبرقت الرابطة بتهانيها الحارة إلى مجلس إدارة النادي األهلي برئاســة 
الجماهير األهالوية  الحاضرة تلتف حوله وتحييه على توقعه الذي صب في مصلحة 

الكابتن حســن حمدي والجهازين الفني واإلداري بقيادة الكابتن محمد يوسف وكافة 
الالعبين على هذا االنجاز متمنية التوفيق لهم في النهائي من أجل حصد البطولة 
الكابتن حســن حمدي والجهازين الفني واإلداري بقيادة الكابتن محمد يوسف وكافة 
الالعبين على هذا االنجاز متمنية التوفيق لهم في النهائي من أجل حصد البطولة 
الكابتن حســن حمدي والجهازين الفني واإلداري بقيادة الكابتن محمد يوسف وكافة 

للمرة الثامنة.
وكان أعضاء وكوادر رابطة محبي األهلي قد شــاهدوا مباراة نصف النهائي في أحد 
الكافيهات وســط مدينة غزة ورفعوا األعالم المصرية والفلسطينية وأعالم النادي 
وكان أعضاء وكوادر رابطة محبي األهلي قد شــاهدوا مباراة نصف النهائي في أحد 
الكافيهات وســط مدينة غزة ورفعوا األعالم المصرية والفلسطينية وأعالم النادي 
وكان أعضاء وكوادر رابطة محبي األهلي قد شــاهدوا مباراة نصف النهائي في أحد 

األهلي وهتفوا بأغاني القلعة الحمراء وســط جو تشــجيعي ســاده التوتر في نهاية 
الكافيهات وســط مدينة غزة ورفعوا األعالم المصرية والفلسطينية وأعالم النادي 
األهلي وهتفوا بأغاني القلعة الحمراء وســط جو تشــجيعي ســاده التوتر في نهاية 
الكافيهات وســط مدينة غزة ورفعوا األعالم المصرية والفلسطينية وأعالم النادي 

اللقاء وعند تسديد الركالت الترجيحية.
وخرجت الجماهير تجوب شــوارع مدينة غزة وهي تلوح باألعالم وتشدو بالهتافات 
 مســرورة بصعود األهلي إلى المباراة النهائيــة.   وكان األهلي قد تغلب 
وخرجت الجماهير تجوب شــوارع مدينة غزة وهي تلوح باألعالم وتشدو بالهتافات 
 مســرورة بصعود األهلي إلى المباراة النهائيــة.   وكان األهلي قد تغلب 
وخرجت الجماهير تجوب شــوارع مدينة غزة وهي تلوح باألعالم وتشدو بالهتافات 

األهالويــة 
وخرجت الجماهير تجوب شــوارع مدينة غزة وهي تلوح باألعالم وتشدو بالهتافات 

األهالويــة 
وخرجت الجماهير تجوب شــوارع مدينة غزة وهي تلوح باألعالم وتشدو بالهتافات 

علــى فريق القطن الكاميروني بــركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت األصلي للمباراة 
 مســرورة بصعود األهلي إلى المباراة النهائيــة.   وكان األهلي قد تغلب 
علــى فريق القطن الكاميروني بــركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت األصلي للمباراة 
 مســرورة بصعود األهلي إلى المباراة النهائيــة.   وكان األهلي قد تغلب 

بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب.

وصل الشجاعية المركز العاشر على الئحة ترتيب جدول دوري 
جــوال الممتــاز برصيد 7 نقاط بعــد أن حقق انتصــارًا وحيدًا 
وصل الشجاعية المركز العاشر على الئحة ترتيب جدول دوري 
جــوال الممتــاز برصيد 7 نقاط بعــد أن حقق انتصــارًا وحيدًا 
وصل الشجاعية المركز العاشر على الئحة ترتيب جدول دوري 

وخسر مرتين وتعادل في أربع مواجهات.
ونجحــت قوته الهجومية في الوصول إلى معقل المنافســين 
5 مــرات ، في حين أخفقــت حصونه الدفاعية فــي صد “ 5 “ 

هجمات كانت كفيلة بهز الشباك.

وبالتأكيد ســيكون الفريق على موعد مع أرقام جديدة تحدد 
مكانته. 

واستهلت الكتيبة الخضراء مشوارها بثالثة تعادالت أمام أهلي 
غــزة والرياضي وخدمات رفح لكنها عادت وصححت مســارها 
بفوز ثمين على الجمعية اإلسالمية قبل أن تخسر من خدمات 

النصيرات ويتعادل مجددا مع شباب خانيونس .

 الهجوم و الدفاع “إيد وحدة “!!
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خلت سجالت شباب خانيونس من الهزيمة  وهو الفريق الوحيد 
الــذي لم يتــذوق الطعم لكن النقاط التــي جمعها مع انقضاء 
ســبع جوالت لم تلب طموحه وترضي كبريائه، إذ يستقر في 

المركز الخامس برصيد 9 نقاط.
النشامى تعادل 6 مرات وحقق انتصارا وحيدا، في حين سجل 
6 أهداف وتلقت شــباكه 5، و ســتعلن ســيناريوهات الجوالت 
النشامى تعادل 6 مرات وحقق انتصارا وحيدا، في حين سجل 
6 أهداف وتلقت شــباكه 5، و ســتعلن ســيناريوهات الجوالت 
النشامى تعادل 6 مرات وحقق انتصارا وحيدا، في حين سجل 

المقبلــة عن جديــد فإمــا أن يعيد الهيبــة للفريــق أو يعمق 
جراحه.

أمــا أهلي غزة الذي يقبع في المركــز األخير برصيد نقطتين 
جمعهمــا بعــد أن تعادل مرتين وخســر 5، فلــم يتذوق طعم 
أمــا أهلي غزة الذي يقبع في المركــز األخير برصيد نقطتين 
جمعهمــا بعــد أن تعادل مرتين وخســر 5، فلــم يتذوق طعم 
أمــا أهلي غزة الذي يقبع في المركــز األخير برصيد نقطتين 

االنتصــار بعد في ظل ظروف غير مســتقرة، ما جعله يصنف 
أضعف خط دفاعي في المسابقة ، إذ اهتزت شباكه 12 مرة.

االنتصــار بعد في ظل ظروف غير مســتقرة، ما جعله يصنف 
أضعف خط دفاعي في المسابقة ، إذ اهتزت شباكه 12 مرة.

االنتصــار بعد في ظل ظروف غير مســتقرة، ما جعله يصنف 
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لم يكن الهدف الذي سجله محمد 
أبو حرب العب خدمات النصيرات 
لم يكن الهدف الذي سجله محمد 
أبو حرب العب خدمات النصيرات 
لم يكن الهدف الذي سجله محمد 

من أجمل أهداف الجولة السابعة 
من دوري جوال الممتاز فحسب 

بل تخطى ذلك ليسبب زلزاال هز 
عرش الطواحين التي تتربع على 

القمة منذ البداية. 
تسديدة أبو حرب قفزت 

بالغواصات للمركز الثالث 
وأصابت اتحاد خانيونس في 

مقتل، لكن مصائب قوم عند 
قوم فوائد، إذ منح غزة الرياضي 

الكتيبة البرتقالية حقنة الحياة 
بفوزه على شباب رفح الذي يبتعد 

خطوة واحدة عن المتصدر.

لم يكن الهدف الذي سجله محمد 
أبو حرب العب خدمات النصيرات 
لم يكن الهدف الذي سجله محمد 
أبو حرب العب خدمات النصيرات 
لم يكن الهدف الذي سجله محمد 

من أجمل أهداف الجولة السابعة 
من دوري جوال الممتاز فحسب 

عرش الطواحين التي تتربع على 

قوم فوائد، إذ منح غزة الرياضي 

بفوزه على شباب رفح الذي يبتعد 
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نحث الخطى

محمود السقا

قصــص الجحــود والنكــران ال حصر لها 
ففصولهــا تتوالــى، وهــي مــع شــديد 
االســف، موجودة في كل زمــان ومكان، 
لكنهــا تظهر بين الفينة واالخرى، وحتى 
نكون موضوعيين، فــان االمر ال يتوقف 
على الحركة الرياضية، بل يمتد ليشمل 

كافة قطاعات الحياة.
ما زلــت أرصد ردود الفعــل التي اعقبت 
هزيمة منتخب “الفراعنة” مع غانا بهدف 
لســتة، ضمن منافســات الدور الحاســم 
المؤهل لمونديال 2014، وكل ما اهدف 
اليــه ان أقــف علــى اآلليات واالســاليب 
والطــرق، التــي يعالج بها المســؤولون 
الرياضيــون، وحتى الُكتاب والصحافيون 
والطــرق، التــي يعالج بها المســؤولون 
الرياضيــون، وحتى الُكتاب والصحافيون 
والطــرق، التــي يعالج بها المســؤولون 

الخسارة األشبه بالكارثة.
السواد االعظم اســتمطر الرحمات على 
المدرب الوطني، محمود الجوهري، الذي 
قاد مصر الى التأهــل لمونديال ايطاليا 
العــام 1990، وقــد حقــق نتائــج طيبة 
والفتة فتعادل مع هولندا، بطلة اوروبا، 
حينذاك، وتعــادل مع ايرلنــدا، رغم انه 
كان االقرب الــى الفوز، وُهزم، بصعوبة 
بالغة، امام انكلتــرا بهدف دون رد، رغم 
انهــا معقل كرة القــدم، وأحد أبرز واهم 
قالعها القديمة وحتى الحديثة، بدليل ان 
الدوري االنكليزي ما زال يصنف كأفضل 

وأشرس دوري في العالم.
نتائج منتخــب “الفراعنة” ُقوبلت بالثناء 

وأشرس دوري في العالم.
نتائج منتخــب “الفراعنة” ُقوبلت بالثناء 

وأشرس دوري في العالم.

واالستحســان من خبراء الكرة العالميين 
فــي حينه، مــا منــح الجوهري شــحنة 
معنويــة هائلة من الثقــة، فاقترح على 
اتحاد الكرة ان يكون مرجعية المنتخبات 
الوطنية مديرًا فنيًا واحدًا كي يتسنى له 
تصعيــد العناصر الموهوبــة، بعيدًا عن 
الوطنية مديرًا فنيًا واحدًا كي يتسنى له 
تصعيــد العناصر الموهوبــة، بعيدًا عن 
الوطنية مديرًا فنيًا واحدًا كي يتسنى له 

الصراعات المعهودة بين المدراء الفنيين 
للمنتخبات، ذلك ان كل واحد فيهم يريد 

ان “ُيدير النار على قرصه”.
اقتــراح الجوهري لــم ُيقابــل بالرفض 
والصدود الفوريين، لكنه لم َيرق العضاء 
اتحاد الكرة، وقتذاك، فضمروا شرًا للرجل، 
لكنهم تركوه يمضي، ووافقوا على لقاء 
اليونان، بناء على دعوة رســمية، وسارع 
الجوهري الى االستعانة ببعض العناصر 
الشــابة كي تأخذ دورها، جنبًا الى جنب، 
الجوهري الى االستعانة ببعض العناصر 
الشــابة كي تأخذ دورها، جنبًا الى جنب، 
الجوهري الى االستعانة ببعض العناصر 

مع اصحاب الخبــرة الخارجين، للتو، من 
كأس العالم، وألن اللقــاء تجريبي، فقد 
زج الجوهري بالعديد من الوجوه الشابة، 
فكان من الطبيعي ان تتعرض الشــباك 
المصرية الى ســيل وافر مــن االهداف، 
وقد بلغ فــي محصلته االجمالية ســتة، 
ووجد اعضاء االتحاد انها الفرصة األنسب 
لالنقضاض على الجوهري واالطاحة به، 
فســارعوا الى اقالته، في اعقــاب اللقاء 
مباشــرة، وقفزوا عن كافة انجازاته. ألم 

تقل العرب: “ال كرامة لنبي في وطنه”؟
newsaqa@hotmail.com

ال كرامة لنبي 
في وطنه

ال كرامة لنبي 
في وطنه

ال كرامة لنبي 

حامي مرمى ويجان اإلنجليزي لـ “الرياضية”:

الحبسي.. �قلبو محبوس في فلسطين�

الرياضية- حاوره من غزة محمد النخالة:الرياضية- حاوره من غزة محمد النخالة:
هادئ وواثق بنفسه، أســمْوه “األمين” ألنه هادئ وواثق بنفسه، أســمْوه “األمين” ألنه 
مــن خير من ذاد عن عرينه في وجه مــن خير من ذاد عن عرينه في وجه 
الخصــوم.. هو حالــة احتراف الخصــوم.. هو حالــة احتراف 
نــادرة  ناجحــة  نــادرة عربــي  ناجحــة  عربــي 
الحدوث: الحارس العربي الحدوث: الحارس العربي 
العمانــي حامي مرمى العمانــي حامي مرمى 
اإلنجليــزي  اإلنجليــزي ويجــان  ويجــان 
الذي  الحبسي”  الذي “علي  الحبسي”  “علي 
لقــراء  قلبــه  لقــراء فتــح  قلبــه  فتــح 

“الرياضية”. “الرياضية”. 
حبا  يحمل  حبا الحبسي  يحمل  الحبسي 
كبيــرا لفلســطين، كبيــرا لفلســطين، 
“الرياضية:  لـ  “الرياضية: فقال  لـ  فقال 
“أرغب فــي تدريب “أرغب فــي تدريب 
أطفــال فلســطين أطفــال فلســطين 
في الضفة الغربية في الضفة الغربية 
غــزة  غــزة وقطــاع  وقطــاع 
أتلقى  أن  أتلقى وأتمنــى  أن  وأتمنــى 
رســمية  رســمية دعــوة  دعــوة 
لذلك مــن االتحاد لذلك مــن االتحاد 
لكرة  لكرة الفلسطيني  الفلسطيني 
القــدم، ويمكننــي القــدم، ويمكننــي 
فــي  األمــر  فــي ترتيــب  األمــر  ترتيــب 
اإلجــازات بما ال يتعارض اإلجــازات بما ال يتعارض 
المنتخــب  المنتخــب مــع مبارياتــي مــع  مــع مبارياتــي مــع 

والنادي”.
وقدم الحبسي الشكر للجماهير وقدم الحبسي الشكر للجماهير 
تتابعــه  التــي  تتابعــه الفلســطينية  التــي  الفلســطينية 
دائما وترســل له الرسائل عبر دائما وترســل له الرسائل عبر 
الفيسبوك وتويتر، معبرا عن الفيسبوك وتويتر، معبرا عن 
فخــره بــأن يكــون الجمهور فخــره بــأن يكــون الجمهور 
الفلسطيني متابعا له ومهتما الفلسطيني متابعا له ومهتما 
بأخباره مع تمنيه أن يكون بأخباره مع تمنيه أن يكون 

دائما عند حسن ظنهم.دائما عند حسن ظنهم.
أما عن أمنيته التي يتطلع أما عن أمنيته التي يتطلع 

إلــى تحقيقها فأضاف الحبســي: “أتمنــى أن تطأ 
قدمي أرض فلســطين وأن أزور أهلها الصامدين 
وأن يرزقنــي اهللا فرصــة الصــالة فــي المســجد 
األقصى المبــارك و أن أزور مدينــة القدس وغزة 

الصامدة“.
وقال الحبسي إنه يعمل على إنشاء مدرسة خاصة 
لحراس المرمى في ســلطنة عمان ستحمل اسم 
مدرسة ‘علي الحبسي’، وقال إنه يتشرف بأن تكون 
نواة  المدرسة أطفال عمانيون وفلسطينيون وأن 

يقدم خبرته ويفيدهم في مستقبلهم الرياضي.
وحــول عالقة الالعبيــن العــرب ببعضهم بعضا 
في الدوري اإلنجليزي، أكد الحبســي أنه كان على 
تواصل دائم مــع الجميع كالالعبيــن المصريين 
‘ميدو’ و ‘أحمد المحمدي’ وأن العالقة الودية كانت 

دائمًا أساس التعامل بينهم. 
‘ميدو’ و ‘أحمد المحمدي’ وأن العالقة الودية كانت 

دائمًا أساس التعامل بينهم. 
‘ميدو’ و ‘أحمد المحمدي’ وأن العالقة الودية كانت 

كمــا أكد أن أي العب فــي العالم يطمح دائما إلى 
األفضــل وأن يكون في يوم مــن األيام العبا في 
فريــق كبير، وقــال: “اللعــب لفريــق كبير هدف 
موجود لدي وسأســعى إليه وأنــا عمري اآلن واحد 
و ثالثين ســنة وعمر اعتزال الحراس دائما يكون 
أكبر من باقي الالعبين .. عندما تشــاهد حراســا 
كاألمريكــي فريــدل وفاندرســار اللذيــن واصال 
اللعب حتى ســن األربعين يمكن إدراك ذلك، وأنا 
بعد عام أو عامين ســأكون جاهزا الرتداء قميص 
فريق كبير وسأسعى لذلك.. األمر يحتاج فقط إلى 

المزيد من الصبر والثقة والخبرة”. 
وبدأ الحبسي حياته المهنية في فريق اإلطفاء في 
ُعمــان قبل أن يـتألق محليا من خالل نادي النصر 
العمانــي ليقوده ذلك للدفاع عــن مرمى منتخبه 
الوطني ويحرز معه لقب أفضل حارس في الخليج 
3 مرات ولقب بطولة كاس الخليج 19 في ُعمان. 

وحفلت مســيرة الحبســي االحترافية بالعديد من 
المحطات فقد لعب ألندية لين النرويجي و بولتون 
وونــدرز االنجليزي و ويجان االنجليزي وســبق أن 
كان محــط اهتمام عــدد من األنديــة اإلنجليزية 

الكبرى كـمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

الرياضية ��خالد أبو شبيكة
حجز فريق الجمعية اإلسالمية مقعده في نهائي كأس المرحوم 
عبد الرحمن ناصر للكرة الطائرة بعد انسحاب منافسه خدمات 

جباليا. 
وفي مواجهة ثانية احتضنتها صالة سعد صايل، صعد المجمع 
اإلسالمي للدور نصف النهائي بفوزه المثير على األمل بثالثة 

أشواط مقابل شوط.
وحسم المجمع الشوطين األول و الثاني بنتيجة 25 – 10 ، 26 – 
24 ، لكن األمل تماسك وحسم الشوط الثالث بنتيجة 25 – 20 

قبل أن ينهي المجمع اللقاء في الرابع الذي انتهىبـ26 – 16.
ويضرب المجمع اإلسالمي موعدا مع نماء في نصف النهائي 
علــى أن يلتقي الفائز مع الجمعية اإلســالمية لتحديد بطل 

المسابقة.

كأس المرحوم ناصر للكرة الطائرة

الجمعية اإلسالمية 
يحجز مقعده في 

الجمعية اإلسالمية 
يحجز مقعده في 

الجمعية اإلسالمية 

النهائي 

أتمنى الصالة في أتمنى الصالة في أتمنى الصالة في أتمنى الصالة في 
األقصى وزيارة األقصى وزيارة األقصى وزيارة األقصى وزيارة 

أتمنى الصالة في 
األقصى وزيارة 

أتمنى الصالة في أتمنى الصالة في 
األقصى وزيارة 

أتمنى الصالة في أتمنى الصالة في 
األقصى وزيارة 

أتمنى الصالة في أتمنى الصالة في 
األقصى وزيارة 

أتمنى الصالة في 

غزة الصامدة غزة الصامدة غزة الصامدة غزة الصامدة 

أطفال أرغب في تدريب أطفال أرغب في تدريب أرغب في تدريب أطفال 
فلسطين وأبحث عن فلسطين وأبحث عن 

أرغب في تدريب 
فلسطين وأبحث عن 

أرغب في تدريب أرغب في تدريب 
فلسطين وأبحث عن 

أرغب في تدريب 

دعوة من االتحاددعوة من االتحاد

أخبار×أخبار
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النقاط لعب  الفريق   الترتيب 
16  6 خدمات خانيونس   1
15  7 خدمات المغازي   2
15  7 خدمات البريج   3
11  6 الزيتون    4

8  6 القادسية    5
8  6 جمعية الصالح   6
7  7 المشتل    7
7  7 بيت الهيا    8
5  6 بيت حانون االهلي   95  6 بيت حانون االهلي   9
4  6 اهلي النصيرات   104  6 اهلي النصيرات   10
3  6 خدمات جباليا   11
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ال يزال الصراع الثالثي محتدما بين فرق 
خدمات خانيونس والمغازي والبريج 
من أجل حجز بطاقتي الصعود إلى 
خدمات خانيونس والمغازي والبريج 
من أجل حجز بطاقتي الصعود إلى 
خدمات خانيونس والمغازي والبريج 

الدرجة الممتازة، فيما تحاول أندية 
من أجل حجز بطاقتي الصعود إلى 
الدرجة الممتازة، فيما تحاول أندية 
من أجل حجز بطاقتي الصعود إلى 

الزيتون والقادسية وجمعية الصالح 
المناوشة من بعيد من أجل مزاحمة 
الكبار.

الرياضية- كتب/ عاهد فروانة:

�������������������
فوز في وقته

الفــرق الثالثــة التي تنافــس على الصــدارة حققت 
انتصــارات مهمة هذا األســبوع مكنتهــا من مواصلة 
المنافسة، إذ فاز المتصدر خدمات خانيونس بصعوبة 
على حساب خدمات جباليا في أول مباراة خارجية له ما 

مكنه من التمسك بالصدارة برصيد 16 نقطة.
عاد خدمات المغازي إلى ســكة االنتصارات بعد تلقيه 
هزيمتين متتاليتيــن في الجولتين الماضيتين، وكان 
الفوز على حساب أهلي النصيرات، أما خدمات البريج 
صاحب المركز الثالث فعاد بفوز مهم على حساب بيت 

الهيا جعله في دائرة المنافسة برصيد 15 نقطة.
أحالم مشروعة

عدة فرق ال تزال تتمسك بحلم الصعود رغم صعوبة 
الموقــف أبرزها نادي الزيتون الــذي واصل انطالقته 
وحقق الفوز على حســاب المشــتل هذه المرة ليصل 

إلى المربع الذهبي برصيد 11 نقطة ويفرض نفســه 
منافسا قويا.

أمــا فريقــا القادســية وجمعيــة الصالح فــال يزاالن 
يتمســكان باألمــل الضعيــف رغم صعوبــة المهمة، 
وفي المقابل ناديا المشتل وبيت الهيا اللذان تعرضا 
للخســارة في هذه الجولة يبدو أن أحالمهما اقتصرت 

على البقاء في المنطقة الدافئة.
دائرة الخطر

3 فرق تواجه خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية لمرافقة 
نــادي جماعي رفح الذي آثر االنســحاب من البطولة: 
بيت حانــون األهلي الذي تعادل مــع جمعية الصالح 
ما جعلــه يقبع في المركز التاســع، وأهلي النصيرات 
الذي ُهــزم من خدمات المغازي، وخدمات جباليا الذي 
ما جعلــه يقبع في المركز التاســع، وأهلي النصيرات 
الذي ُهــزم من خدمات المغازي، وخدمات جباليا الذي 
ما جعلــه يقبع في المركز التاســع، وأهلي النصيرات 

تعرض للخســارة أمام المتصدر خدمات خانيونس ما 
جعله يحتل المركز األخير.

الملعب التاريخ  اليوم  م     الفريقان   
المدينة  25/10 الجمعة  المدينةأهلي النصيرات + المشتل    25/10 الجمعة  1     أهلي النصيرات + المشتل  

التفاح  25/10 الجمعة  2     خدمات جباليا + جمعية الصالح 
بيت الهيا  25/10 الجمعة  بيت الهيابيت الهيا + بيت حانون األهلي   25/10 الجمعة  3     بيت الهيا + بيت حانون األهلي 

التفاح  26/10 السبت  4     الزيتون + خدمات البريج  
رفح  26/10 السبت  5     القادسية + خدمات خانيونس  لـ8

ة ا
جول

ت ال
ريا

مبا

-  شهدت هذه الجولة تسجيل 12 هدفا
- خدمات خانيونس هو الفريق الوحيد 

الذي لم يخسر حتى اآلن، بينما فرق 
خدمات المغازي وخدمات البريج 

وخدمات جباليا لم تعرف طعم التعادل.
-  أقوى هجوم: خدمات خانيونس (19) 

هدف.
  -أضعف هجوم: أهلي النصيرات 

برصيد (3) أهداف فقط.
-  أقوى دفاع :خدمات خانيونس 

والزيتون برصيد (4) أهداف فقط.
-  أضعف دفاع: أهلي النصيرات برصيد 

(22) هدفا.
  - الهداف: واصل محمود فحجان 

صدارته الهدافين برصيد 9 أهداف . 
حاالت الطرد: خمس حاالت طرد فى 

األسبوع السابع كانت من نصيب علي 
أبو شباك العب خدمات جباليا ومحمد 

عبد الحميد  موسي وعالء إسماعيل 
العبي خدمات البريج ومحمد المصري 
العب بيت الهيا ومحمد حميدة العب 

بيت حانون األهلي.

ت
اءا

صـ
حـ

إ
حصاد الجولة  ���من دوري “األولى”:
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بهــدووء

أمجد الضابوس 

قبل انطالق مباريات الدوري الممتاز 
لكرة القدم في غزة، هذا الموســم، 
بدا وكأن مالعب القطاع ستكون على 
موعد مع أقوى بطولة على اإلطالق، 
نظــرًا لعديــد التنقــالت وعمليــات 
موعد مع أقوى بطولة على اإلطالق، 
نظــرًا لعديــد التنقــالت وعمليــات 
موعد مع أقوى بطولة على اإلطالق، 

التجديد التــي أجرتها غالبية الفرق، 
لدرجة أن بعضها اســتقدم أكثر من 
خمســة العبين وأطاح بمثلهم، من 
التشكيلة، في عملية أغرت كثيرين، 
فأعلنــوا توقعــات مســبقة، بوقوع 
منافسة محتدمة، لن تكون ال ثنائية 
وال ثالثية، بل أكثر من ذلك، للظفر 

بلقب الدوري.
 واآلن، وبعد انقضاء ســبعة أســابيع 
من عمــر المســابقة، بــات واضحًا، 
 واآلن، وبعد انقضاء ســبعة أســابيع 
من عمــر المســابقة، بــات واضحًا، 
 واآلن، وبعد انقضاء ســبعة أســابيع 

أن الــدوري ليــس هو األقــوى على 
اإلطــالق، وأن الِفــرق التــي غّيــرت 
وبّدلــت فــي صفوفها، أجــرت ذلك 
بطريقــة غيــر مدروســة، وبدافــع 
التماشــي مع رغبات العبيــن أرادوا 
الخــروج، واســتقدام آخريــن لســد 
الفــراغ، وليــس ألجــل حاجــة فــي 

المراكز المختلفة داخل الفريق.
 وقــد أثبتــت التجربــة، أن عمليــات 
اإلحــالل والتجديد، لم تــأت بجديد، 
وتمت بعشوائية وبعيدًا عن احتياجات 
اإلحــالل والتجديد، لم تــأت بجديد، 
وتمت بعشوائية وبعيدًا عن احتياجات 
اإلحــالل والتجديد، لم تــأت بجديد، 

الفرق الفنيــة، بدليل أن أيًا من هذه 
األندية، لم تتطور نحو األفضل، ولم 
تحقق النتائج المرجــوة، بعد تعزيز 
صفوفهــا بالالعبين الجــدد، وأرقام 
زمالئنا التي تتابــع الدوري، وترصد 
كل صغيــرة وكبيــرة فيه، لم ُتشــر 
زمالئنا التي تتابــع الدوري، وترصد 
كل صغيــرة وكبيــرة فيه، لم ُتشــر 
زمالئنا التي تتابــع الدوري، وترصد 

حتــى اآلن، إلــى أي العب قلــب أداء 
فريــق، بالمعنى الحقيقــي للكلمة، 
وأّثر في نتائجه ليصبح عالمة مميزة 
فريــق، بالمعنى الحقيقــي للكلمة، 
وأّثر في نتائجه ليصبح عالمة مميزة 
فريــق، بالمعنى الحقيقــي للكلمة، 

بين أندية الدوري.
 وعلــى العكــس مــن ذلــك، أثبتت 
مباريــات الدوري، وجــدول الترتيب، 
أن الفــرق التــي لــم تغيِّــر جلدهــا 
وحافظت على قوامها األساسي، هي 
صاحبــة األداء الثابت، والكلمة العليا 
في ُســلَّم الصدارة، ويشــهد لذلك، 
اتحــاد خانيونــس، الــذي كان مــن 
أكثر الفرق استقرارًا ومحافظة على 
اتحــاد خانيونــس، الــذي كان مــن 
أكثر الفرق استقرارًا ومحافظة على 
اتحــاد خانيونــس، الــذي كان مــن 

تشكيله األساســي، ويوازيه كذلك، 
مطــارده شــباب رفح، الــذي حافظ 
علــى تشــكيلته وقوامه األساســي، 
فجنى استقرارًا، مّكنه من البقاء في 
علــى تشــكيلته وقوامه األساســي، 
فجنى استقرارًا، مّكنه من البقاء في 
علــى تشــكيلته وقوامه األساســي، 

المقدمة.
 صحيح أن اإلحالل والتجديد، عملية 
مطلوبــة بعــد نهايــة كل موســم، 
لكن المــدروس بعنايــة، وبناًء على 
احتياجــات الفريق، وليــس من أجل 
ومناكفــة  األســماء،  وراء  اللهــاث 
المنافسين، واألهم أن تدار العملية 
من خالل رؤيــة وتوجيهــات المدير 
الفنــي، وبمــا يتوافق مــع إمكانيات 
النادي، ألن كثيرًا من أزمات الالعبين 
الفنــي، وبمــا يتوافق مــع إمكانيات 
النادي، ألن كثيرًا من أزمات الالعبين 
الفنــي، وبمــا يتوافق مــع إمكانيات 

مع فرقهم، كان سببها قلة إمكانيات 
األنديــة وكثــرة طلبــات الالعبيــن، 

خاصة المالية.
 كثرة التنقالت دليل على العشوائية، 
والعشوائية أسهل الطرق إلى الفشل، 
ووحده االستقرار من يضمن النجاح، 

ويقود إلى إحراز األلقاب.

أوهام التغيير وثمرات 

االستقرار

أخبار×

“ العميد “ يقص الشريط و“الهالل“  آخر من هز الشباك
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حسام وادي في الشاطئ !
الرياضية - عاهد فروانة:

عندمــا يقرأ أي متابع رياضي للدوري الغزي هذا العنوان يتجه تفكيــره فورا إلى أن الحديث يدور عن نجم المنتخب 
الوطني ونادي اتحاد الشجاعية حسام وادي الذي تألق مع المنتخب وعدة أندية في دوري المحترفين في المحافظات 
الشمالية حتى حط فيه الرحال بناديه األم اتحاد الشجاعية.  ولكن حديثنا هنا يدور عن شخص آخر له عالقة أيضا 
بالمجال الرياضي ولكن ليس في ممارسة كرة القدم بل في جانب العالج الطبيعي.. إنه حسام وادي 
الذي يسكن للمصادفة في حي الشجاعية! حسام معالج نادي خدمات الشاطئ الحاصل على شهادة 
عالج طبيعي وعدة دورات في عالج إصابات المالعب إحداها في جمهورية مصر العربية يأمل أن 

يكون في يوم من األيام معالجا للمنتخب الوطني.

الرياضية ��سلطان عدوان:
حكايــة األهداف طويلة وســطورها لــم تتوقف 
بعد فهناك حروف كثيرة ما زالت تنســج خيوطها 
و شــباك تنتظر أن تهتز من جديــد في الجوالت 

المقبلة لدوري جوال الممتاز.
“ الرياضية “ تجولت في مالعب المسابقة ورصدت 
أول األهداف التي دونتها الفرق في ســجالتها، إذ 
قص غــزة الرياضي فيما كان هالل غزة آخر من 

سجل في شباك المنافسين.
غزة الرياضي .. أنس الحلو

افتتح غزة الرياضي باكورة أهداف الدوري برأسية 
غزة الرياضي .. أنس الحلو

افتتح غزة الرياضي باكورة أهداف الدوري برأسية 
غزة الرياضي .. أنس الحلو

أنس الحلو المتقنة التي هزت شباك عبد الحميد 
كلوب حارس الخدمات الرفحي في الدقيقة الـ23 
ليحقــق العميد انتصــاره األول ويضع في جعبته 

ثالث نقاط ثمينة في بداية المشوار.
اتحاد خان يونس .. عمر أبو شقرة

وقع عمر أبو شــقرة على أول أهــداف الطواحين 
عندمــا باغــت حــارس الشــاطئ محمــد مطــر 
بتســديدة قوية في الدقيقة الـــ5 ليقود الفريق 
للفوز بهدفين نظيفين ويعلــن اتحاد خانيونس 

عن بدايته القوية.
شباب جباليا .. احمد الزعانين

هدف ســيبقى محفــورا في ذاكرة شــباب جباليا 
ألنه الهدف األول للفريق في دوري الكبار بفضل 
تسديدة أحمد الزعانين التي سكنت شباك حارس 
خدمات النصيرات عمرو صيدم ( 55)، لكن الفرحة 

انتهــت المواجهة بهدفين لــم تــدم ، إذ 

خدمات النصيرات ..محمد الهور
رفض خدمــات النصيرات الخروج خاســرا في 
مواجهته األولى رغم تأخره بهدفين أمام شباب 
جباليا بعد أن ســجل محمد الهور هدف فريقه 
األول مــن ضربة جزاء أخفــق الحارس محمود 
سالمة في صدها في الدقيقة 67 ليعود بعدها 

ويعادل النتيجة للغواصات الصفراء.
شباب رفح .. مهيب أبو  حيش

الجولة الثانية كانت فاتحة خير للشباب الرفحي 
بعد أن نجح مهيب أبو حيش في تســجيل أول 
أهــداف الزعيــم في المســابقة عندمــا تلقى 
تمريــرة داخل الصنــدوق في الدقيقــة الـ35  
وســدد كرة سهلة هز بها شــباك إياد ابو دياب 

حارس الهالل، وهو الهدف الوحيد في اللقاء. 
خدمات الشاطئ .. احمد الدباس

الجولة الثانية أيضا شهدت تسجيل أول أهداف 
البحرية بتوقيع أحمد الدباس الذي راوغ حارس 
النصيــرات عمــرو صيدم ووضعها ســهلة في 
الشباك في الدقيقة الـ43 ليدون الفريق عنوان 

انتصاره بثالثة أهداف مقابل اثنين.
أهلي غزة ��بالل عساف

هدف أهلي غزة األول لم يشفع للفريق، إذ خرج 
أهلي غزة 

هدف أهلي غزة األول لم يشفع للفريق، إذ خرج 
أهلي غزة 

خاســرا من الطواحين بثالثية لهدفين، إذ نجح 
بالل عســاف في تقليص النتيجة برأسية هزت 
شباك الحارس أحمد الشاعر مستفيدا من ركنية 

محمد اشتيوي في الدقيقة 45.

الشجاعية .. عمر العرعير
افتتح عمر العرعير أهداف الشــجاعية في الجولة 
الثانية عندما اخترق من وسط الملعب وهز شباك 
عاصم أبو عاصي حارس الرياضي بتسديدة قوية 

72 ، معلنا عن تعديل النتيجة. في الدقيقةـ 
شباب خان يونس ... محمد بركات

هــدف النشــامى األول حمل توقيــع نجمه محمد 
بركات في شــباك محمود ســالمة، وأنقذ الفريق 
من خســارة أمام شــباب جباليا، إذ حافظ الالعب 
على كبرياء شباب خان يونس وأدرك التعادل في 

الدقيقة 80.
الجمعية اإلسالمية .. يحيى عزام

الجمعيــة اإلســالمية كان على موعــد مع الهدف 
األول أمــام خدمات رفح بتوقيع يحيى عزام الذي 
اســتفاد من عرضية أحمد أبو العطا في الدقيقة 
71 و هز شــباك أحمد ضهير برأسه لينتهي اللقاء 

بفوز فريقه بثالثة أهداف لواحد.
خدمات رفح .. سعيد السباخي

المواجهة ذاتها شهدت تسجيل خدمات رفح الهدف 
األول في البطولة بعد أن ســدد ســعيد السباخي 
كرة ثابتة في الدقيقة 75  وارتطمت بأحد العبي 
األول في البطولة بعد أن ســدد ســعيد السباخي 
كرة ثابتة في الدقيقة 75  وارتطمت بأحد العبي 
األول في البطولة بعد أن ســدد ســعيد السباخي 

الجمعية و سكنت شباك فادي جابر.
هالل غزة .. ميسرة البواب

انتظر هالل غزة حتى الجولة الثالثة ليهز شــباك 
المنافســين وتكفلت بذلك رأسية ميسرة البواب 
فــي الدقيقــة الـ85 عندما اســتقرت في شــباك 
احمد عفانة حارس شباب جباليا لتنتهي المواجهة 

بالتعادل بهدف لمثله.

حسام وادي في الشاطئ !
الرياضية - عاهد فروانة:

عندمــا يقرأ أي متابع رياضي للدوري الغزي هذا العنوان يتجه تفكيــره فورا إلى أن الحديث يدور عن نجم المنتخب 
الوطني ونادي اتحاد الشجاعية حسام وادي الذي تألق مع المنتخب وعدة أندية في دوري المحترفين في المحافظات 
الشمالية حتى حط فيه الرحال بناديه األم اتحاد الشجاعية.  ولكن حديثنا هنا يدور عن شخص آخر له عالقة أيضا 
بالمجال الرياضي ولكن ليس في ممارسة كرة القدم بل في جانب العالج الطبيعي.. إنه حسام وادي 
الذي يسكن للمصادفة في حي الشجاعية! حسام معالج نادي خدمات الشاطئ الحاصل على شهادة 
عالج طبيعي وعدة دورات في عالج إصابات المالعب إحداها في جمهورية مصر العربية يأمل أن 

يكون في يوم من األيام معالجا للمنتخب الوطني.

انتهــت المواجهة بهدفين لــم تــدم ، إذ 
لكل منهما. 

شباك الحارس أحمد الشاعر مستفيدا من ركنية 
محمد اشتيوي في الدقيقة 45.

حكاية الهدف األولحكاية الهدف األول



الدوري الممتاز
األربعاء  18 ذي الحجة  1434هـ   23  أكتوبر 2013  08

مرت الجولة الســابعة من بطولة دوري "جوال" للدرجة الممتازة 
حاملًة في طياتها بشائر سعيدة ومطمئنة لفرق المنطقة الدافئة 
مرت الجولة الســابعة من بطولة دوري "جوال" للدرجة الممتازة 
حاملًة في طياتها بشائر سعيدة ومطمئنة لفرق المنطقة الدافئة 
مرت الجولة الســابعة من بطولة دوري "جوال" للدرجة الممتازة 

التي تقدمت إلي األمام فيما بقيت الصدارة والوصافة على حالها 
حاملًة في طياتها بشائر سعيدة ومطمئنة لفرق المنطقة الدافئة 
التي تقدمت إلي األمام فيما بقيت الصدارة والوصافة على حالها 
حاملًة في طياتها بشائر سعيدة ومطمئنة لفرق المنطقة الدافئة 

مع اقتراب المنافسين منهما.
حصل كل من خدمات رفح وخدمــات النصيرات وغزة الرياضي وحصل كل من خدمات رفح وخدمــات النصيرات وغزة الرياضي وحصل كل من خدمات رفح وخدمــات النصيرات وغزة الرياضي 
وشباب جباليا على النقاط كاملة في مبارياتها التي استطاعت بها 
التعويض وتحســين مراكزها  جيدا، فيمــا كان االتحاد محظوظا 
بالحفاظ على الصدارة نظرا إلى ســوء استغاللها من شباب رفح 
الــذي تلقى أول خســارة لــه، ولكنها صــدارة أصبحــت محفوفة 
بالمخاطر  ومهددة بالســحب من تحــت أقدامه في أي وقت نظرا 
الــذي تلقى أول خســارة لــه، ولكنها صــدارة أصبحــت محفوفة 
بالمخاطر  ومهددة بالســحب من تحــت أقدامه في أي وقت نظرا 
الــذي تلقى أول خســارة لــه، ولكنها صــدارة أصبحــت محفوفة 

إلى تقارب النقاط بينه وبين باقي المنافسين من خلفه. 
واســتطاع خدمــات النصيرات أن ُيســجل لنفســه أن يكون أكثر 

إلى تقارب النقاط بينه وبين باقي المنافسين من خلفه. 
واســتطاع خدمــات النصيرات أن ُيســجل لنفســه أن يكون أكثر 

إلى تقارب النقاط بينه وبين باقي المنافسين من خلفه. 

الفرق اســتفادة من هذه الجولة بعدما قفز بسرعة الصاروخ إلى 
المركز الثالث مســتفيدا من معمعة المنافســة، فيما تلقى أهلي 
غزة ضربة موجعة بعد خســارته الخامســة التي أبقته بعيدا في 
المركز الثالث مســتفيدا من معمعة المنافســة، فيما تلقى أهلي 
غزة ضربة موجعة بعد خســارته الخامســة التي أبقته بعيدا في 
المركز الثالث مســتفيدا من معمعة المنافســة، فيما تلقى أهلي 

المركز األخير بنقطتين. 
غزة ضربة موجعة بعد خســارته الخامســة التي أبقته بعيدا في 

المركز األخير بنقطتين. 
غزة ضربة موجعة بعد خســارته الخامســة التي أبقته بعيدا في 

تهديد الصدارة
االتحــاد بقي علــى القمة برصيــد "١٣" نقطة رغم  خســارته 
الثانية في الدوري بســبب خســارة مطارده األقرب شــباب رفح 

بقي 
الثانية في الدوري بســبب خســارة مطارده األقرب شــباب رفح 

بقي 

الذي ُمني بهزيمــة على يد الرياضي وفوت فرصة ثالثة لتغيير 
الثانية في الدوري بســبب خســارة مطارده األقرب شــباب رفح 
الذي ُمني بهزيمــة على يد الرياضي وفوت فرصة ثالثة لتغيير 
الثانية في الدوري بســبب خســارة مطارده األقرب شــباب رفح 

معالم ولون الصدارة، ولكــن القمة أصبحت محفوفة بالمخاطر 
الذي ُمني بهزيمــة على يد الرياضي وفوت فرصة ثالثة لتغيير 
معالم ولون الصدارة، ولكــن القمة أصبحت محفوفة بالمخاطر 
الذي ُمني بهزيمــة على يد الرياضي وفوت فرصة ثالثة لتغيير 

نظرا إلى قــرب الزعيم منها بفارق نقطــة واحدة ورصيد "١٢" 
نقطة إجمالية له.

واحتل خدمــات النصيــرات  المركز الثالث برصيــد "١٢نقطة" 
بعدمــا حقق  فوزين متتاليين في الجولة السادســة والســابعة 
ليكون أكبر المستفيدين في الجولتين الماضيتين، كما استفاد  
بعدمــا حقق  فوزين متتاليين في الجولة السادســة والســابعة 
ليكون أكبر المستفيدين في الجولتين الماضيتين، كما استفاد  
بعدمــا حقق  فوزين متتاليين في الجولة السادســة والســابعة 

من الجوالت السابقة من تعثر المطاردين لكنها لن تدوم طويال 
فــي ظل تراجــع نتائج الفريق الــذي انطلق ســريعا في بداية 

البطولة.
أما خدمات الشــاطئ فتراجع إلى المركــز الرابع بعدما كان ثالثا 
عقب تعادله في ديربي البحرية أمام الجمعية اإلسالمية، ولكن 
في كل األحوال بقي الفريق في منطقة مميزة وقريبا من الكبار 
عقب تعادله في ديربي البحرية أمام الجمعية اإلسالمية، ولكن 
في كل األحوال بقي الفريق في منطقة مميزة وقريبا من الكبار 
عقب تعادله في ديربي البحرية أمام الجمعية اإلسالمية، ولكن 

برصيد "١١" نقطة. 
�ثالثة��في الُمطاردة

واصل شــباب خانيونس وغزة الرياضي وخدمات رفح المطاردة 
مــن أجل الدخول فــي أعلى الترتيب بعدما رفــع كل فريق في 
واصل شــباب خانيونس وغزة الرياضي وخدمات رفح المطاردة 
مــن أجل الدخول فــي أعلى الترتيب بعدما رفــع كل فريق في 
واصل شــباب خانيونس وغزة الرياضي وخدمات رفح المطاردة 

هذه الجولة رصيده إلى النقطة الـ "٩"، فشــباب خانيونس 
أكثــر الفرق تعادال برصيــد " ٦" مباريــات ال يزال يبحث 

عــن التقدم نحو مكانــه المعهود دائمــا، ولكن نتائجه 
المتواضعــة تحول دون ذلــك وكان آخرها تعادله مع 

الشجاعية.
حّســن غزة الرياضــي وضعيته في أول مبــاراة مع 
مدربــه الجديد رأفت خليفــة، فحقق فــوزه الثاني 
حّســن غزة الرياضــي وضعيته في أول مبــاراة مع 
مدربــه الجديد رأفت خليفــة، فحقق فــوزه الثاني 
حّســن غزة الرياضــي وضعيته في أول مبــاراة مع 

على شباب رفح ليرتقي بذلك إلى المركز السادس 
بفارق األهداف عن النشامى.

على شباب رفح ليرتقي بذلك إلى المركز السادس 
بفارق األهداف عن النشامى.

على شباب رفح ليرتقي بذلك إلى المركز السادس 

وتشــابهت الحال مع خدمات رفــح الذي حقق فوزا 
ثانيا ال يقل أهمية عن الرياضي ليهرب من المركز 

وتشــابهت الحال مع خدمات رفــح الذي حقق فوزا 
ثانيا ال يقل أهمية عن الرياضي ليهرب من المركز 

وتشــابهت الحال مع خدمات رفــح الذي حقق فوزا 

قبل األخير إلى الســابع برصيد "٩" وفارق "٤" 
ثانيا ال يقل أهمية عن الرياضي ليهرب من المركز 

قبل األخير إلى الســابع برصيد "٩" وفارق "٤" 
ثانيا ال يقل أهمية عن الرياضي ليهرب من المركز 

نقاط عن المقدمة. 
الغــزي  والهــالل  جباليــا  شــباب  ويقبــع 
فــي  منهمــا  لــكل  نقــاط   "٨" برصيــد 

المركزين الثامن والتاســع، إذ استطاع شباب 
أعطى جباليــا حصــد أول فــوز لــه فــي الــدوري ما  

الفريق تحســنا وتقدما ُمباشًرا على حســاب الهالل الذي خسر 
جباليــا حصــد أول فــوز لــه فــي الــدوري ما  

الفريق تحســنا وتقدما ُمباشًرا على حســاب الهالل الذي خسر 
جباليــا حصــد أول فــوز لــه فــي الــدوري ما  

بصعوبة على يد خدمات رفح. 
�ثالثة��بطعم المرارة

لعل أغرب ما نشــاهده لغاية األســبوع الرابع وجود 
بطعم المرارة

لعل أغرب ما نشــاهده لغاية األســبوع الرابع وجود 
بطعم المرارة

اتحاد الشجاعية والجمعية اإلسالمية في المركزين 
العاشــر والحادي عشــر، وهما مكانــان ال يليقان 

بالفريقيــن، فــاألول تعودنــا أن نشــاهده في 
العاشــر والحادي عشــر، وهما مكانــان ال يليقان 

بالفريقيــن، فــاألول تعودنــا أن نشــاهده في 
العاشــر والحادي عشــر، وهما مكانــان ال يليقان 

المراكز األربعة األولى دائما ومنافســة الكبار، 
بالفريقيــن، فــاألول تعودنــا أن نشــاهده في 
المراكز األربعة األولى دائما ومنافســة الكبار، 

بالفريقيــن، فــاألول تعودنــا أن نشــاهده في 

والثانــي  أكثر فريق اســتطاع أن يحافظ على 
الصدارة في الموسم الماضي وهو صاحب لقب 

بطولة "كأس غزة" األخيرة.
الصدارة في الموسم الماضي وهو صاحب لقب 

بطولة "كأس غزة" األخيرة.
الصدارة في الموسم الماضي وهو صاحب لقب 

واألغــرب من ذلك هو عجز الفريقين عن تحقيق 
الفوز سوى في مباراة واحدة والتعادل في "٤" مواجهات والخسارة 

في مناسبتين، أي إنه عامل مشترك بين الفريقين.
الفوز سوى في مباراة واحدة والتعادل في "٤" مواجهات والخسارة 

في مناسبتين، أي إنه عامل مشترك بين الفريقين.
الفوز سوى في مباراة واحدة والتعادل في "٤" مواجهات والخسارة 

ويقبــع أهلي غــزة وحيدا وبعيــدا عن فرق الــدوري في المركز 
في مناسبتين، أي إنه عامل مشترك بين الفريقين.

ويقبــع أهلي غــزة وحيدا وبعيــدا عن فرق الــدوري في المركز 
في مناسبتين، أي إنه عامل مشترك بين الفريقين.

األخيــر برصيد نقطتين ألنــه لم يتذوق طعم الفــوز بعد مرور 
ويقبــع أهلي غــزة وحيدا وبعيــدا عن فرق الــدوري في المركز 
األخيــر برصيد نقطتين ألنــه لم يتذوق طعم الفــوز بعد مرور 
ويقبــع أهلي غــزة وحيدا وبعيــدا عن فرق الــدوري في المركز 

"٧" جــوالت رغم  الدفعــة المعنوية التي حصــل عليها الفريق 
في الجولة السادســة، ولكنه أيضا تلقى ضربة موجهة في هذه 
"٧" جــوالت رغم  الدفعــة المعنوية التي حصــل عليها الفريق 
في الجولة السادســة، ولكنه أيضا تلقى ضربة موجهة في هذه 
"٧" جــوالت رغم  الدفعــة المعنوية التي حصــل عليها الفريق 

الجولة على يد شباب جباليا.

حصاد الجولة ��السابعة ��من الدوري الممتاز

هّيـه هّيـه .. قّمة بــرتقالية
�الزعيم��يخفق في خطف الصدارة .. الرياضي 

والنصيرات وجباليا وخدمات رفح ��تتفوق بـ�شطارة�

الرياضية- كتب/ مصطفى جبر: 

الدوري الممتاز
09 األربعاء  18 ذي الحجة  1434هـ   23  أكتوبر 2013  

مع انتهاء الجولة السابعة والدخول في جولة أكثر حماسة وقوة من 
سابقتها تتسم األجواء الكروية برائحة الديربي وعنفوان الجماهير 
مع انتهاء الجولة السابعة والدخول في جولة أكثر حماسة وقوة من 
سابقتها تتسم األجواء الكروية برائحة الديربي وعنفوان الجماهير 
مع انتهاء الجولة السابعة والدخول في جولة أكثر حماسة وقوة من 

التي تعشــق هذه المناســبات الخاصة في انتظار جولة نارية في 
مشوار المنافسة الشرسة على لقب الدوري، إذ يشهد هذا األسبوع 
التي تعشــق هذه المناســبات الخاصة في انتظار جولة نارية في 
مشوار المنافسة الشرسة على لقب الدوري، إذ يشهد هذا األسبوع 
التي تعشــق هذه المناســبات الخاصة في انتظار جولة نارية في 

"٦" مباريات األولى ديربي األكبر بين الشباب والخدمات الرفحيان 
مشوار المنافسة الشرسة على لقب الدوري، إذ يشهد هذا األسبوع 
"٦" مباريات األولى ديربي األكبر بين الشباب والخدمات الرفحيان 
مشوار المنافسة الشرسة على لقب الدوري، إذ يشهد هذا األسبوع 

والثانية بين شباب واتحاد خانيونس.
أهلي غزة  ��خدمات الشاطئ

يفتتح الجريح أهلي غزة صاحب المركز األخير مباريات األسبوع 
أهلي غزة  

يفتتح الجريح أهلي غزة صاحب المركز األخير مباريات األسبوع 
أهلي غزة  

الثامن عندما يواجه فريق خدمات الشــاطئ الجمعة في مباراة 
يبحــث فيهــا الفريقان عــن التعويض خاصة أهلــي غزة الذي 
الثامن عندما يواجه فريق خدمات الشــاطئ الجمعة في مباراة 
يبحــث فيهــا الفريقان عــن التعويض خاصة أهلــي غزة الذي 
الثامن عندما يواجه فريق خدمات الشــاطئ الجمعة في مباراة 

يحتاج النقاط من أجل تعزيز رصيده لتفادي الدخول في النفق 
يبحــث فيهــا الفريقان عــن التعويض خاصة أهلــي غزة الذي 
يحتاج النقاط من أجل تعزيز رصيده لتفادي الدخول في النفق 
يبحــث فيهــا الفريقان عــن التعويض خاصة أهلــي غزة الذي 

الُمظلم والبقاء في منطقة الخطر، فيما يسعى خدمات الشاطئ  
يحتاج النقاط من أجل تعزيز رصيده لتفادي الدخول في النفق 
الُمظلم والبقاء في منطقة الخطر، فيما يسعى خدمات الشاطئ  
يحتاج النقاط من أجل تعزيز رصيده لتفادي الدخول في النفق 

صاحب المركز الرابع برصيد "١١" نقطة إلى االقتراب أكثر من 
الُمظلم والبقاء في منطقة الخطر، فيما يسعى خدمات الشاطئ  
صاحب المركز الرابع برصيد "١١" نقطة إلى االقتراب أكثر من 
الُمظلم والبقاء في منطقة الخطر، فيما يسعى خدمات الشاطئ  

القمة والعودة إلى االنتصارات عبر بوابة الجريح أهلي غزة في 
مباراة متكافئة بين الفريقين. 

الجمعية اإلسالمية ��خدمات النصيرات
يستضيف فريق الجمعية اإلسالمية خدمات النصيرات الذي يحل 
ضيفــا ثقيال عليه  الســبت على أرض ملعب اليرمــوك في غزة، 
يستضيف فريق الجمعية اإلسالمية خدمات النصيرات الذي يحل 
ضيفــا ثقيال عليه  الســبت على أرض ملعب اليرمــوك في غزة، 
يستضيف فريق الجمعية اإلسالمية خدمات النصيرات الذي يحل 

فالجمعية اإلســالمية يســعى بقوة من أجل تحقيــق الفوز على 
ضيفــا ثقيال عليه  الســبت على أرض ملعب اليرمــوك في غزة، 
فالجمعية اإلســالمية يســعى بقوة من أجل تحقيــق الفوز على 
ضيفــا ثقيال عليه  الســبت على أرض ملعب اليرمــوك في غزة، 

العنيد خدمات النصيرات من أجــل الهرب من المركز قبل األخير 
ومحاولة رفع رصيد النقاط التي لم تتجاوز "٧" في "٧" جوالت من 
فوز وحيد و"٤" تعادالت وهزيمتين، فيما يبحث خدمات النصيرات 
المنتشــي بفوزين فــي الجولتين السادســة والســابعة وصاحب 
المركــز الثالث برصيد "١٢" نقطة عــن اقتناص الفوز أو التعادل 
المنتشــي بفوزين فــي الجولتين السادســة والســابعة وصاحب 
المركــز الثالث برصيد "١٢" نقطة عــن اقتناص الفوز أو التعادل 
المنتشــي بفوزين فــي الجولتين السادســة والســابعة وصاحب 

علــى أقل تقدير في هذه المواجهة وانتظــار المواجهات الصعبة 
التي سيواجهها المتصدر ووصيفه ضمن هذه الجولة. 

اتحاد خانيونس ��شباب خانيونس
تتجــه عيون متابعــي الكرة الغزيــة بقوة إلى ملعــب المدينة 

الرياضية في مدينة خانيونس لمشــاهدة 
واحدة مــن أقــوى مباريــات الديربي بين 
الرياضية في مدينة خانيونس لمشــاهدة 
واحدة مــن أقــوى مباريــات الديربي بين 
الرياضية في مدينة خانيونس لمشــاهدة 

الجاريين اتحــاد وشــباب خانيونس عصر 
الســبت في مبــاراة جماهيريــة، فصاحب 
األرض يســعى جاهــدا من أجــل تعويض 
الســبت في مبــاراة جماهيريــة، فصاحب 
األرض يســعى جاهــدا من أجــل تعويض 
الســبت في مبــاراة جماهيريــة، فصاحب 

إخفاقاتــه فــي الجولــة الماضيــة وتعزيــز 
صدارتــه التي باتــت مهددة بالخطــر، فيما 

سيكون شــباب خانيونس تحت قيادة مدربه 
الجديد طه كالب تحــت ضغط كبير من أجل 
تحقيــق الفــوز وال شــيء غير الفــوز من أجل 

كسر حالة التعادل التي الزمت الفريق في "٦" 
مباريات من "٧"، والتقدم نحو األمام في ســلم 
كسر حالة التعادل التي الزمت الفريق في "٦" 
مباريات من "٧"، والتقدم نحو األمام في ســلم 
كسر حالة التعادل التي الزمت الفريق في "٦" 

الترتيب والخروج من عباءة المركز الخامس. 
اتحاد الشجاعية ��الهالل

يتعين على نادي اتحاد الشــجاعية أن ُيعيد البســمة لجماهيره عيد البســمة لجماهيره 
من جديــد بعد موجة مــن النتائج المخيبة لآلمــال منذ بداية من جديــد بعد موجة مــن النتائج المخيبة لآلمــال منذ بداية 
عيد البســمة لجماهيره 
من جديــد بعد موجة مــن النتائج المخيبة لآلمــال منذ بداية 
يتعين على نادي اتحاد الشــجاعية أن ُيعيد البســمة لجماهيره عيد البســمة لجماهيره 
من جديــد بعد موجة مــن النتائج المخيبة لآلمــال منذ بداية 
يتعين على نادي اتحاد الشــجاعية أن ُيعيد البســمة لجماهيره 

بطولة الدوري لهذا الفريق الموجود في المركز العاشر برصيد بطولة الدوري لهذا الفريق الموجود في المركز العاشر برصيد 
"٧" نقــاط عندما يواجه الُمنظم فريق الهــالل يوم األحد  في نظم فريق الهــالل يوم األحد  في 
بطولة الدوري لهذا الفريق الموجود في المركز العاشر برصيد 
"٧" نقــاط عندما يواجه الُمنظم فريق الهــالل يوم األحد  في 
بطولة الدوري لهذا الفريق الموجود في المركز العاشر برصيد بطولة الدوري لهذا الفريق الموجود في المركز العاشر برصيد 
"٧" نقــاط عندما يواجه الُمنظم فريق الهــالل يوم األحد  في 
بطولة الدوري لهذا الفريق الموجود في المركز العاشر برصيد 

مباراة ال تقل قوة عن سابقاتها .
الشــجاعية ال يزال ُيعاني من لعنة اإلصابــات التي تالزمه في عاني من لعنة اإلصابــات التي تالزمه في 
اآلونــة األخيرة ولكن ســلم الترتيب ال يتســع لهذه األســباب، اآلونــة األخيرة ولكن ســلم الترتيب ال يتســع لهذه األســباب، 
عاني من لعنة اإلصابــات التي تالزمه في 
اآلونــة األخيرة ولكن ســلم الترتيب ال يتســع لهذه األســباب، 
الشــجاعية ال يزال ُيعاني من لعنة اإلصابــات التي تالزمه في عاني من لعنة اإلصابــات التي تالزمه في 
اآلونــة األخيرة ولكن ســلم الترتيب ال يتســع لهذه األســباب، 
الشــجاعية ال يزال ُيعاني من لعنة اإلصابــات التي تالزمه في 

فالفريــق بالعناصــر الموجودة ُمطالب بقوة من أجل تحســين طالب بقوة من أجل تحســين 
وضعيته على سلم الترتيب والهرب من قاعه.  ولن يكون الهالل وضعيته على سلم الترتيب والهرب من قاعه.  ولن يكون الهالل 
صاحب المركز التاســع صيدا سهال بل ســيقدم كل ما بوسعه صاحب المركز التاســع صيدا سهال بل ســيقدم كل ما بوسعه 
من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام 
صاحب المركز التاســع صيدا سهال بل ســيقدم كل ما بوسعه 
من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام 
صاحب المركز التاســع صيدا سهال بل ســيقدم كل ما بوسعه صاحب المركز التاســع صيدا سهال بل ســيقدم كل ما بوسعه 
من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام 
صاحب المركز التاســع صيدا سهال بل ســيقدم كل ما بوسعه 

خدمات رفح من أجل التقدم أكثر نحو المنطقة الدافئة. خدمات رفح من أجل التقدم أكثر نحو المنطقة الدافئة. 
من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام 

خدمات رفح من أجل التقدم أكثر نحو المنطقة الدافئة. 
من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام 

خدمات رفح من أجل التقدم أكثر نحو المنطقة الدافئة. 
من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام 

غزة الرياضي ��شباب جباليا
يصطــدم غزة الرياضي بشــباب جباليا في مبــاراة المعنويات يصطــدم غزة الرياضي بشــباب جباليا في مبــاراة المعنويات 
العاليــة التي يتمتع بها الفريقان بعدمــا حققا الفوز في الجولة العاليــة التي يتمتع بها الفريقان بعدمــا حققا الفوز في الجولة 
الســابعة، فغزة الرياضي يدخل هذه المبــاراة بقوة ومعنويات الســابعة، فغزة الرياضي يدخل هذه المبــاراة بقوة ومعنويات 
عالية إثر فوزه على شــباب رفح باإلضافة إلى الشــكل الجديد عالية إثر فوزه على شــباب رفح باإلضافة إلى الشــكل الجديد 

الذي أضافه مدربه رأفت خليفة.   
ولعل أبرز ما يحفز العميد على الفوز هو التقدم بمركزين على ولعل أبرز ما يحفز العميد على الفوز هو التقدم بمركزين على 

الذي أضافه مدربه رأفت خليفة.   
ولعل أبرز ما يحفز العميد على الفوز هو التقدم بمركزين على 

الذي أضافه مدربه رأفت خليفة.   

األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي 
ولعل أبرز ما يحفز العميد على الفوز هو التقدم بمركزين على 
األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي 
ولعل أبرز ما يحفز العميد على الفوز هو التقدم بمركزين على ولعل أبرز ما يحفز العميد على الفوز هو التقدم بمركزين على 
األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي 
ولعل أبرز ما يحفز العميد على الفوز هو التقدم بمركزين على 

بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " 
األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي 
بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " 
األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي 
بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " 
األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي 

اللقاء بنفس معنويات الرياضي بعدما حققوا الفوز على أهلي اللقاء بنفس معنويات الرياضي بعدما حققوا الفوز على أهلي 
بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " 
اللقاء بنفس معنويات الرياضي بعدما حققوا الفوز على أهلي 
بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " 
اللقاء بنفس معنويات الرياضي بعدما حققوا الفوز على أهلي 
بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " 

غــزة.   الخيارات مفتوحة في هذه المباراة والفوز مشــروع لكال غــزة.   الخيارات مفتوحة في هذه المباراة والفوز مشــروع لكال 
الفريقين في دوري ال يمكن توقع نتائجه.

الجولة �الثامنة�

ديربـى الكبــار باالنتـظار

"11" هدفا: 
اهتزت الشــباك "١١" مرة فــي ٦ مباريات 

بواقع هدفين في كل مباراة.بواقع هدفين في كل مباراة.

الهدافون: الهدافون: 
محمد بركات "شــباب خان يونس" ومحمد محمد بركات "شــباب خان يونس" ومحمد 
الهــور "خدمات النصيرات" ومحمد القاضي الهــور "خدمات النصيرات" ومحمد القاضي 
"خدمات الشــاطئ" ومحمد الرخاوي "شباب "خدمات الشــاطئ" ومحمد الرخاوي "شباب 
رفــح" وبالل عســاف "أهلــي غــزة"،  "٤" 

أهداف لكل العب.

مرارة الهزائم: 
أهلي غزة الفريق الوحيــد الذي لم يتذوق 

طعم الفوز.

أقوى هجوم :
اتحاد خان يونس والشــاطئ وشباب جباليا 

والنصيرات ، "٩" أهداف.

أقوى دفاع: 
اتحاد وشباب خان يونس والجمعية واتحاد 

الشجاعية، "٥" أهداف.
أضعف هجوم: 

الجمعية اإلسالمية "٤" أهداف.
أضعف هجوم: 

الجمعية اإلسالمية "٤" أهداف.
أضعف هجوم: 

أضعف دفاع:
 أهلي غزة "١٢" هدفا.

أعلى نتيجة: 
 أهلي غزة "١٢" هدفا.

أعلى نتيجة: 
 أهلي غزة "١٢" هدفا.

غزة الرياضي (٣) – (٢) شباب رفح.

تعادلين: 
أقيمت هذا األسبوع "٦" لقاءات انتهت "٤" 

منها بالفوز و "٢" بالتعادل.

أكثر تعادالت: أكثر تعادالت: 
شباب خان يونس "٦" تعادالت.شباب خان يونس "٦" تعادالت.

البطاقاتالبطاقات:
 شــهدت الجولة الرابعة إشهار "١٧" بطاقة  شــهدت الجولة الرابعة إشهار "١٧" بطاقة 

صفر وغياب للبطاقات الحمر.صفر وغياب للبطاقات الحمر.

إحصاءات الرياضية 
للجولة السابعة:

��الشجاعية والشاطئ والنشامى الشجاعية والشاطئ والنشامى 
والجمعـية والجمعـية ��تبحـث عن االنتصـــارتبحـث عن االنتصـــار

شباب خانيونس
تتجــه عيون متابعــي الكرة الغزيــة بقوة إلى ملعــب المدينة 

الرياضية في مدينة خانيونس لمشــاهدة 
واحدة مــن أقــوى مباريــات الديربي بين 
الرياضية في مدينة خانيونس لمشــاهدة 
واحدة مــن أقــوى مباريــات الديربي بين 
الرياضية في مدينة خانيونس لمشــاهدة 

الجاريين اتحــاد وشــباب خانيونس عصر 
الســبت في مبــاراة جماهيريــة، فصاحب 
األرض يســعى جاهــدا من أجــل تعويض 
الســبت في مبــاراة جماهيريــة، فصاحب 
األرض يســعى جاهــدا من أجــل تعويض 
الســبت في مبــاراة جماهيريــة، فصاحب 

إخفاقاتــه فــي الجولــة الماضيــة وتعزيــز 
صدارتــه التي باتــت مهددة بالخطــر، فيما 

سيكون شــباب خانيونس تحت قيادة مدربه 
الجديد طه كالب تحــت ضغط كبير من أجل 
تحقيــق الفــوز وال شــيء غير الفــوز من أجل 

كسر حالة التعادل التي الزمت الفريق في "٦" 
مباريات من "٧"، والتقدم نحو األمام في ســلم 
كسر حالة التعادل التي الزمت الفريق في "٦" 
مباريات من "٧"، والتقدم نحو األمام في ســلم 
كسر حالة التعادل التي الزمت الفريق في "٦" 
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مع انتهاء الجولة السابعة والدخول في جولة أكثر حماسة وقوة من 
سابقتها تتسم األجواء الكروية برائحة الديربي وعنفوان الجماهير 
مع انتهاء الجولة السابعة والدخول في جولة أكثر حماسة وقوة من 
سابقتها تتسم األجواء الكروية برائحة الديربي وعنفوان الجماهير 
مع انتهاء الجولة السابعة والدخول في جولة أكثر حماسة وقوة من 

التي تعشــق هذه المناســبات الخاصة في انتظار جولة نارية في 
مشوار المنافسة الشرسة على لقب الدوري، إذ يشهد هذا األسبوع 
التي تعشــق هذه المناســبات الخاصة في انتظار جولة نارية في 
مشوار المنافسة الشرسة على لقب الدوري، إذ يشهد هذا األسبوع 
التي تعشــق هذه المناســبات الخاصة في انتظار جولة نارية في 

"٦" مباريات األولى ديربي األكبر بين الشباب والخدمات الرفحيان 
مشوار المنافسة الشرسة على لقب الدوري، إذ يشهد هذا األسبوع 
"٦" مباريات األولى ديربي األكبر بين الشباب والخدمات الرفحيان 
مشوار المنافسة الشرسة على لقب الدوري، إذ يشهد هذا األسبوع 

والثانية بين شباب واتحاد خانيونس.
أهلي غزة  ��خدمات الشاطئ

يفتتح الجريح أهلي غزة صاحب المركز األخير مباريات األسبوع 
أهلي غزة  

يفتتح الجريح أهلي غزة صاحب المركز األخير مباريات األسبوع 
أهلي غزة  

الثامن عندما يواجه فريق خدمات الشــاطئ الجمعة في مباراة 
يبحــث فيهــا الفريقان عــن التعويض خاصة أهلــي غزة الذي 
الثامن عندما يواجه فريق خدمات الشــاطئ الجمعة في مباراة 
يبحــث فيهــا الفريقان عــن التعويض خاصة أهلــي غزة الذي 
الثامن عندما يواجه فريق خدمات الشــاطئ الجمعة في مباراة 

يحتاج النقاط من أجل تعزيز رصيده لتفادي الدخول في النفق 
يبحــث فيهــا الفريقان عــن التعويض خاصة أهلــي غزة الذي 
يحتاج النقاط من أجل تعزيز رصيده لتفادي الدخول في النفق 
يبحــث فيهــا الفريقان عــن التعويض خاصة أهلــي غزة الذي 

الُمظلم والبقاء في منطقة الخطر، فيما يسعى خدمات الشاطئ  
يحتاج النقاط من أجل تعزيز رصيده لتفادي الدخول في النفق 
الُمظلم والبقاء في منطقة الخطر، فيما يسعى خدمات الشاطئ  
يحتاج النقاط من أجل تعزيز رصيده لتفادي الدخول في النفق 

صاحب المركز الرابع برصيد "١١" نقطة إلى االقتراب أكثر من 
الُمظلم والبقاء في منطقة الخطر، فيما يسعى خدمات الشاطئ  
صاحب المركز الرابع برصيد "١١" نقطة إلى االقتراب أكثر من 
الُمظلم والبقاء في منطقة الخطر، فيما يسعى خدمات الشاطئ  

القمة والعودة إلى االنتصارات عبر بوابة الجريح أهلي غزة في 
مباراة متكافئة بين الفريقين. 

الجمعية اإلسالمية ��خدمات النصيرات
يستضيف فريق الجمعية اإلسالمية خدمات النصيرات الذي يحل 
ضيفــا ثقيال عليه  الســبت على أرض ملعب اليرمــوك في غزة، 
يستضيف فريق الجمعية اإلسالمية خدمات النصيرات الذي يحل 
ضيفــا ثقيال عليه  الســبت على أرض ملعب اليرمــوك في غزة، 
يستضيف فريق الجمعية اإلسالمية خدمات النصيرات الذي يحل 

فالجمعية اإلســالمية يســعى بقوة من أجل تحقيــق الفوز على 
ضيفــا ثقيال عليه  الســبت على أرض ملعب اليرمــوك في غزة، 
فالجمعية اإلســالمية يســعى بقوة من أجل تحقيــق الفوز على 
ضيفــا ثقيال عليه  الســبت على أرض ملعب اليرمــوك في غزة، 

العنيد خدمات النصيرات من أجــل الهرب من المركز قبل األخير 
ومحاولة رفع رصيد النقاط التي لم تتجاوز "٧" في "٧" جوالت من 
فوز وحيد و"٤" تعادالت وهزيمتين، فيما يبحث خدمات النصيرات 
المنتشــي بفوزين فــي الجولتين السادســة والســابعة وصاحب 
المركــز الثالث برصيد "١٢" نقطة عــن اقتناص الفوز أو التعادل 
المنتشــي بفوزين فــي الجولتين السادســة والســابعة وصاحب 
المركــز الثالث برصيد "١٢" نقطة عــن اقتناص الفوز أو التعادل 
المنتشــي بفوزين فــي الجولتين السادســة والســابعة وصاحب 

علــى أقل تقدير في هذه المواجهة وانتظــار المواجهات الصعبة 
التي سيواجهها المتصدر ووصيفه ضمن هذه الجولة. 

اتحاد خانيونس ��شباب خانيونس
تتجــه عيون متابعــي الكرة الغزيــة بقوة إلى ملعــب المدينة 

الرياضية في مدينة خانيونس لمشــاهدة 
واحدة مــن أقــوى مباريــات الديربي بين 
الرياضية في مدينة خانيونس لمشــاهدة 
واحدة مــن أقــوى مباريــات الديربي بين 
الرياضية في مدينة خانيونس لمشــاهدة 

الجاريين اتحــاد وشــباب خانيونس عصر 
الســبت في مبــاراة جماهيريــة، فصاحب 
األرض يســعى جاهــدا من أجــل تعويض 
الســبت في مبــاراة جماهيريــة، فصاحب 
األرض يســعى جاهــدا من أجــل تعويض 
الســبت في مبــاراة جماهيريــة، فصاحب 

إخفاقاتــه فــي الجولــة الماضيــة وتعزيــز 
صدارتــه التي باتــت مهددة بالخطــر، فيما 

سيكون شــباب خانيونس تحت قيادة مدربه 
الجديد طه كالب تحــت ضغط كبير من أجل 
تحقيــق الفــوز وال شــيء غير الفــوز من أجل 

كسر حالة التعادل التي الزمت الفريق في "٦" 
مباريات من "٧"، والتقدم نحو األمام في ســلم 
كسر حالة التعادل التي الزمت الفريق في "٦" 
مباريات من "٧"، والتقدم نحو األمام في ســلم 
كسر حالة التعادل التي الزمت الفريق في "٦" 

الترتيب والخروج من عباءة المركز الخامس. 
اتحاد الشجاعية ��الهالل

يتعين على نادي اتحاد الشــجاعية أن ُيعيد البســمة لجماهيره عيد البســمة لجماهيره 
من جديــد بعد موجة مــن النتائج المخيبة لآلمــال منذ بداية من جديــد بعد موجة مــن النتائج المخيبة لآلمــال منذ بداية 
عيد البســمة لجماهيره 
من جديــد بعد موجة مــن النتائج المخيبة لآلمــال منذ بداية 
يتعين على نادي اتحاد الشــجاعية أن ُيعيد البســمة لجماهيره عيد البســمة لجماهيره 
من جديــد بعد موجة مــن النتائج المخيبة لآلمــال منذ بداية 
يتعين على نادي اتحاد الشــجاعية أن ُيعيد البســمة لجماهيره 

بطولة الدوري لهذا الفريق الموجود في المركز العاشر برصيد بطولة الدوري لهذا الفريق الموجود في المركز العاشر برصيد 
"٧" نقــاط عندما يواجه الُمنظم فريق الهــالل يوم األحد  في نظم فريق الهــالل يوم األحد  في 
بطولة الدوري لهذا الفريق الموجود في المركز العاشر برصيد 
"٧" نقــاط عندما يواجه الُمنظم فريق الهــالل يوم األحد  في 
بطولة الدوري لهذا الفريق الموجود في المركز العاشر برصيد بطولة الدوري لهذا الفريق الموجود في المركز العاشر برصيد 
"٧" نقــاط عندما يواجه الُمنظم فريق الهــالل يوم األحد  في 
بطولة الدوري لهذا الفريق الموجود في المركز العاشر برصيد 

مباراة ال تقل قوة عن سابقاتها .
الشــجاعية ال يزال ُيعاني من لعنة اإلصابــات التي تالزمه في عاني من لعنة اإلصابــات التي تالزمه في 
اآلونــة األخيرة ولكن ســلم الترتيب ال يتســع لهذه األســباب، اآلونــة األخيرة ولكن ســلم الترتيب ال يتســع لهذه األســباب، 
عاني من لعنة اإلصابــات التي تالزمه في 
اآلونــة األخيرة ولكن ســلم الترتيب ال يتســع لهذه األســباب، 
الشــجاعية ال يزال ُيعاني من لعنة اإلصابــات التي تالزمه في عاني من لعنة اإلصابــات التي تالزمه في 
اآلونــة األخيرة ولكن ســلم الترتيب ال يتســع لهذه األســباب، 
الشــجاعية ال يزال ُيعاني من لعنة اإلصابــات التي تالزمه في 

فالفريــق بالعناصــر الموجودة ُمطالب بقوة من أجل تحســين طالب بقوة من أجل تحســين 
وضعيته على سلم الترتيب والهرب من قاعه.  ولن يكون الهالل وضعيته على سلم الترتيب والهرب من قاعه.  ولن يكون الهالل 
صاحب المركز التاســع صيدا سهال بل ســيقدم كل ما بوسعه صاحب المركز التاســع صيدا سهال بل ســيقدم كل ما بوسعه 
من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام 
صاحب المركز التاســع صيدا سهال بل ســيقدم كل ما بوسعه 
من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام 
صاحب المركز التاســع صيدا سهال بل ســيقدم كل ما بوسعه صاحب المركز التاســع صيدا سهال بل ســيقدم كل ما بوسعه 
من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام 
صاحب المركز التاســع صيدا سهال بل ســيقدم كل ما بوسعه 

خدمات رفح من أجل التقدم أكثر نحو المنطقة الدافئة. خدمات رفح من أجل التقدم أكثر نحو المنطقة الدافئة. 
من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام 

خدمات رفح من أجل التقدم أكثر نحو المنطقة الدافئة. 
من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام 

خدمات رفح من أجل التقدم أكثر نحو المنطقة الدافئة. 
من أجل كســب الرهان في هذه المباراة وتعويض إخفاقه أمام 

غزة الرياضي ��شباب جباليا
يصطــدم غزة الرياضي بشــباب جباليا في مبــاراة المعنويات يصطــدم غزة الرياضي بشــباب جباليا في مبــاراة المعنويات 
العاليــة التي يتمتع بها الفريقان بعدمــا حققا الفوز في الجولة العاليــة التي يتمتع بها الفريقان بعدمــا حققا الفوز في الجولة 
الســابعة، فغزة الرياضي يدخل هذه المبــاراة بقوة ومعنويات الســابعة، فغزة الرياضي يدخل هذه المبــاراة بقوة ومعنويات 
عالية إثر فوزه على شــباب رفح باإلضافة إلى الشــكل الجديد عالية إثر فوزه على شــباب رفح باإلضافة إلى الشــكل الجديد 

الذي أضافه مدربه رأفت خليفة.   
ولعل أبرز ما يحفز العميد على الفوز هو التقدم بمركزين على ولعل أبرز ما يحفز العميد على الفوز هو التقدم بمركزين على 

الذي أضافه مدربه رأفت خليفة.   
ولعل أبرز ما يحفز العميد على الفوز هو التقدم بمركزين على 

الذي أضافه مدربه رأفت خليفة.   

األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي 
ولعل أبرز ما يحفز العميد على الفوز هو التقدم بمركزين على 
األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي 
ولعل أبرز ما يحفز العميد على الفوز هو التقدم بمركزين على ولعل أبرز ما يحفز العميد على الفوز هو التقدم بمركزين على 
األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي 
ولعل أبرز ما يحفز العميد على الفوز هو التقدم بمركزين على 

بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " 
األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي 
بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " 
األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي 
بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " 
األقــل في حال تحقيق ذلك والعودة إلى مســاره الصحيح الذي 

اللقاء بنفس معنويات الرياضي بعدما حققوا الفوز على أهلي اللقاء بنفس معنويات الرياضي بعدما حققوا الفوز على أهلي 
بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " 
اللقاء بنفس معنويات الرياضي بعدما حققوا الفوز على أهلي 
بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " 
اللقاء بنفس معنويات الرياضي بعدما حققوا الفوز على أهلي 
بدأ به الدوري، وفي المقابل يدخل أبناء الشمال "شباب جباليا " 

غــزة.   الخيارات مفتوحة في هذه المباراة والفوز مشــروع لكال غــزة.   الخيارات مفتوحة في هذه المباراة والفوز مشــروع لكال 
الفريقين في دوري ال يمكن توقع نتائجه.

الجولة �الثامنة�

ديربـى الكبــار باالنتـظار

"11" هدفا: 
اهتزت الشــباك "١١" مرة فــي ٦ مباريات 

بواقع هدفين في كل مباراة.بواقع هدفين في كل مباراة.

الهدافون: الهدافون: 
محمد بركات "شــباب خان يونس" ومحمد محمد بركات "شــباب خان يونس" ومحمد 
الهــور "خدمات النصيرات" ومحمد القاضي الهــور "خدمات النصيرات" ومحمد القاضي 
"خدمات الشــاطئ" ومحمد الرخاوي "شباب "خدمات الشــاطئ" ومحمد الرخاوي "شباب 
رفــح" وبالل عســاف "أهلــي غــزة"،  "٤" 

أهداف لكل العب.

مرارة الهزائم: 
أهلي غزة الفريق الوحيــد الذي لم يتذوق 

طعم الفوز.

أقوى هجوم :
اتحاد خان يونس والشــاطئ وشباب جباليا 

والنصيرات ، "٩" أهداف.

أقوى دفاع: 
اتحاد وشباب خان يونس والجمعية واتحاد 

الشجاعية، "٥" أهداف.
أضعف هجوم: 

الجمعية اإلسالمية "٤" أهداف.
أضعف هجوم: 

الجمعية اإلسالمية "٤" أهداف.
أضعف هجوم: 

أضعف دفاع:
 أهلي غزة "١٢" هدفا.

أعلى نتيجة: 
 أهلي غزة "١٢" هدفا.

أعلى نتيجة: 
 أهلي غزة "١٢" هدفا.

غزة الرياضي (٣) – (٢) شباب رفح.

تعادلين: 
أقيمت هذا األسبوع "٦" لقاءات انتهت "٤" 

منها بالفوز و "٢" بالتعادل.

أكثر تعادالت: أكثر تعادالت: 
شباب خان يونس "٦" تعادالت.شباب خان يونس "٦" تعادالت.

البطاقاتالبطاقات:
 شــهدت الجولة الرابعة إشهار "١٧" بطاقة  شــهدت الجولة الرابعة إشهار "١٧" بطاقة 

صفر وغياب للبطاقات الحمر.صفر وغياب للبطاقات الحمر.

إحصاءات الرياضية 
للجولة السابعة:

��الشجاعية والشاطئ والنشامى الشجاعية والشاطئ والنشامى 
والجمعـية والجمعـية ��تبحـث عن االنتصـــارتبحـث عن االنتصـــار

شباب خانيونس
تتجــه عيون متابعــي الكرة الغزيــة بقوة إلى ملعــب المدينة 

الرياضية في مدينة خانيونس لمشــاهدة 
واحدة مــن أقــوى مباريــات الديربي بين 
الرياضية في مدينة خانيونس لمشــاهدة 
واحدة مــن أقــوى مباريــات الديربي بين 
الرياضية في مدينة خانيونس لمشــاهدة 

الجاريين اتحــاد وشــباب خانيونس عصر 
الســبت في مبــاراة جماهيريــة، فصاحب 
األرض يســعى جاهــدا من أجــل تعويض 
الســبت في مبــاراة جماهيريــة، فصاحب 
األرض يســعى جاهــدا من أجــل تعويض 
الســبت في مبــاراة جماهيريــة، فصاحب 

إخفاقاتــه فــي الجولــة الماضيــة وتعزيــز 
صدارتــه التي باتــت مهددة بالخطــر، فيما 

سيكون شــباب خانيونس تحت قيادة مدربه 
الجديد طه كالب تحــت ضغط كبير من أجل 
تحقيــق الفــوز وال شــيء غير الفــوز من أجل 

كسر حالة التعادل التي الزمت الفريق في "٦" 
مباريات من "٧"، والتقدم نحو األمام في ســلم 
كسر حالة التعادل التي الزمت الفريق في "٦" 
مباريات من "٧"، والتقدم نحو األمام في ســلم 
كسر حالة التعادل التي الزمت الفريق في "٦" 
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ب رفح
شبا

فح
ت ر

ما
خد

عبد الحميد كلوب

أشرف السميري

حسام الكرد

أحمد البهداري

جهاد ابو رياش

مهند الطهراوي

محمود عطوان

محمد حجاج

محمود النيرب

سعيد السباخي

معتز النحال

عبد اهللا سالمةعبد اهللا شقفه

حسن موسى

بسام قشطة

خليل جربوع

محمد بارود

محمد ابو دان

راجي عاشور

مهيب أبو حيش

ايهاب ابو جزر

مروان شيخ العيد

الرياضية ��مصطفى جبر: 
تتجه أنظــار الجماهير الغزية صــوب ملعب رفح 
البلدي فــي قمة مباريات دوري “جــوال “ للدرجة 
الممتــازة التي ســتجمع بين الجارييــن “خدمات  
وشــباب رفح “ في مباراة تاريخية وصراع مستمر 
بيــن الجاريين منذ أكثر مــن “20” عاما بحثا عن 
األلقــاب الكروية وإســعاد الجماهيــر التي تعتبر 

األكبر على مستوى الوطن. 

نظــــرة تحليـــلية
يدخــل فريق شــباب رفــح المبــاراة وعينه على 

الصــدارة التي اقترب منها كثيــرا وبات على بعد 
خطــوًة واحــدة منهــا بعدمــا أخفق فــي خطفها 
الصــدارة التي اقترب منها كثيــرا وبات على بعد 
خطــوًة واحــدة منهــا بعدمــا أخفق فــي خطفها 
الصــدارة التي اقترب منها كثيــرا وبات على بعد 

مرتين متتاليتين بســبب تعثر صاحــب الصدارة 
إتحــاد خانيونس لكن تعادل الفريــق أمام أهلي 
غــزة وهزيمته أمام “العميد“ غــزة الرياضي حال 
دون ذلــك، فصاحب المركز الثانــي برصيد “13” 
نقطة يدخل مباراة الديربي بثقة كبيرة نظرا إلى 
تفوقه التاريخي على خدمات رفح في المواجهات 
الُمباشرة بين الفريقين وعلو كعبه على األخضر.

ولعــل أبرز ما يعطي األفضليــة لألزرق  في هذه 
المباراة اســتقراره الفني على مســتوى التشكيل 

منذ مــدة طويلة لكن معنويــات الفريق أقل من 
ســابقتها لتراجــع نتائــج الفريق فــي الجولتين 

السابقتين. 
ويبــدو أن األخضر الرفحي الجريــح في الجوالت 
األولــى أفضل معنويــا من خصمه الشــباب بعد 
الفــوز األخيــر الــذي حققه علــى الهــالل الغزي 
بصعوبة. وشــكل هذا الفوز عــودة الثقة للفريق 
والزحــف نحو مقدمــة الترتيب بعد انحــداره إلى 
المركز قبــل األخير لكن فوزه في هــذه المباراة 
لــو تحقق ســيعطيه تقدما على مشــارف المربع 
الذهبي انطالقا من المركز السابع الذي ينتظر به 

الفريق برصيد “9” نقــاط من فوزين وهزيمتين 
وثالثة تعادالت.

الفريقــان ســيبحثان عــن الفــوز وال شــيء غير 
الفوز ُمتسلحين بجماهيرهم القوية التي ستمأل 
مدرجــات ملعــب رفــح البلــدي عصــر الجمعــةـ 

فالخدمات أفضل معنويًا “ والشباب “ فنيا. 
مدرجــات ملعــب رفــح البلــدي عصــر الجمعــةـ 

فالخدمات أفضل معنويًا “ والشباب “ فنيا. 
مدرجــات ملعــب رفــح البلــدي عصــر الجمعــةـ 

خر مواجهات الغريمينآخر مواجهات الغريمينآخر مواجهات الغريمين
الغريمان في السنوات العشرة األخيرة “11”  قىالتقىالتقى
مرة تفوق الشــباب في ”7” مواجهــات والخدمات 

بواحدة وتعادال في “3” مناسبات . 

شباب رفح (1) – (0) خدمات رفح , كأس فلسطين ,2000 .
شباب رفح (4) – (2) خدمات رفح , كأس فلسطين 2003 . 

شباب رفح (3) – (3) خدمات رفح , فوز الشباب 
بطولة “عون الشوا “ , 2004 . 

شباب رفح (1) – (3) خدمات رفح , بطولة “فاروق الفرا “ 2004 .
شباب ر فح (1) – (1) خدمات رفح , فوز الشباب  , بطولة الوحدة , 2009 . 

شباب رفح (1) – (0) خدمات رفح , بطولة “ بلدية رفح “ , 2010 . 
شباب رفح (1) – (1) خدمات رفح , ذهاب دوري “ جوال “ 2010 . 
شباب رفح (0) – (0) خدمات رفح , إياب دوري “ جوال “ 2010 “ .

شباب رفح (3) – (2) خدمات رفح , بطولة “ شهداء رفح “ 2012 . 
شباب رفح (1) – (1) خدمات رفح , ذهاب دوري “جوال “ 2013-2012”.
شباب رفح (3) – (0) خدمات رفح , إياب دوري “ جوال “2013-2012” .

شباب وخدمات رفح

“ الشباب “ األفضل فنيا.. و”الخدمات “ معـنويا            مباراة بين الجمهوريـين فوق مدرجات “ القطبين “

قمة الكرة الغزية قمة الكرة الغزية قمة الكرة الغزية قمة الكرة الغزية خارج التوقعاتخارج التوقعات

 مواجهات الفريقين

“الحولي“: نلعب للفوز .. “الرنتيسي“: ال نخشى الشباب 

“ الشباب “ األفضل فنيا.. و”الخدمات “ معـنويا            مباراة بين الجمهوريـين فوق مدرجات “ القطبين “

ملعب اللقاء:  رفح 
البلدي

الحجم: الطول 110 
العرض 60م

تاريخ االفتتاح: 2000 
األرضية: عشبية

السعة : 5000 متفرج

بطاقة اللقاء

الرنتيسى: ال نخشى المواجهة
من جانبه قــال خضر الرنتيســي المدير 
الفنــي لخدمات رفح إن المواجهة القادمة 
أمام فريق شــباب رفح ســهلة خاصة أن 
فريقه سيواجه فريقا كبيرا، مشيرا إلي أن 
الخدمات  ال يخشى مواجهة الفرق، وأن ما 
يتعرض له الالعبين من ضغط كبير يؤثر 

بالسلب عليهم في مثل هذه المواقف.
وأشــار “ الرنتيســى “ إلى أن الفريق الذي وأشــار “ الرنتيســى “ إلى أن الفريق الذي 
يمتلك هــدوءا داخــل الملعب ســيتفوق 
فنيًا وسيكون األقرب للفوز، متمنيا الفوز 
في هــذه المباراة والعــودة من جديد إلى 

المسار السليم. 

الحولي : نلعب للفوز
قبل انطالق القمة بساعات أكد جمال الحولي 

الحولي : نلعب للفوز
قبل انطالق القمة بساعات أكد جمال الحولي 

الحولي : نلعب للفوز

مــدرب فريق شــباب رفــح أن فريقــه يلعب 
للفــوز والحصول علــى نقاط المبــاراة كاملًة 
مــدرب فريق شــباب رفــح أن فريقــه يلعب 
للفــوز والحصول علــى نقاط المبــاراة كاملًة 
مــدرب فريق شــباب رفــح أن فريقــه يلعب 

من أجــل مواصلة مطاردة المتصدر وتضييق 
الخناق عليهـ مشــيرا إلــى أن الفريق يخوض 
اســتعدادات قوية خاصة لمباراة الديربي من 

خالل تهيئة الالعبين نفسيًا وبدنيا. 
اســتعدادات قوية خاصة لمباراة الديربي من 

خالل تهيئة الالعبين نفسيًا وبدنيا. 
اســتعدادات قوية خاصة لمباراة الديربي من 

ولفــت  الحولي إلــى أن هزيمــة الفريق أمام ولفــت  الحولي إلــى أن هزيمــة الفريق أمام 
الرياضي في الجولة الســابقة سُتشكل دفعة 
ولفــت  الحولي إلــى أن هزيمــة الفريق أمام 
الرياضي في الجولة الســابقة سُتشكل دفعة 
ولفــت  الحولي إلــى أن هزيمــة الفريق أمام ولفــت  الحولي إلــى أن هزيمــة الفريق أمام 
الرياضي في الجولة الســابقة سُتشكل دفعة 
ولفــت  الحولي إلــى أن هزيمــة الفريق أمام 

معنويــة للفريق الــذي يطمح إلــى تعويض 
الخســارة، الفتــا إلــى أن عــودة أبــرز العبيه 

الموقوفين والمصابين قوة كبيرة للفريق. 
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الرياضية-  كتب/ مصطفى جبر :
“ العو أهو “.. هتاف جماهيري دوما صدحت به مدرجات 

الرياضية-  كتب/ مصطفى جبر :
“ العو أهو “.. هتاف جماهيري دوما صدحت به مدرجات 

الرياضية-  كتب/ مصطفى جبر :

مالعبنا الغزية في دوي “ جوال “ للدرجة الممتازة.. شعار 
قوي يبث الروح والحماس في قلوب الجماهير والالعبين 
لما ُيشكله من تهديد غير ُمباشر للفرق األخرى وخاصة 
قوي يبث الروح والحماس في قلوب الجماهير والالعبين 
لما ُيشكله من تهديد غير ُمباشر للفرق األخرى وخاصة 
قوي يبث الروح والحماس في قلوب الجماهير والالعبين 

قبل بداية اللقاء عندما تنــادي هذه الجماهير أحد أبرز 
العبيها المميزين بلقب “ العو “.

أغلب الفــرق الغزية تطلق على أحد العبيها هذا اللقب 
نظرًا إلى ما ُيشكله من خطر كبير على الفرق المنافسة 
أغلب الفــرق الغزية تطلق على أحد العبيها هذا اللقب 
نظرًا إلى ما ُيشكله من خطر كبير على الفرق المنافسة 
أغلب الفــرق الغزية تطلق على أحد العبيها هذا اللقب 

والقدرة على التهديف وإزعاج الخصوم بما ُيشــبه عواء 
“الديب” الذي يرعب كل من يسمعه. 

ويرجع أصل هذا الهتاف المشهور إلى المالعب المصرية 
“الديب” الذي يرعب كل من يسمعه. 

ويرجع أصل هذا الهتاف المشهور إلى المالعب المصرية 
“الديب” الذي يرعب كل من يسمعه. 

التي تقتبس جماهيرنا الغزية منها أغلب شعاراتها في 
المدرجــات وتبحث عن كل جديد لتتميز عن غيرها في 
تشجيعها، كما استخدم هذا الشعار في مسيرات الثورة 
المصرية وانتقل بســرعة إلى مدرجاتنا الفلســطينية، 

وهو دليل على العواء الُمرعب  الذي ُينادى به الديب.
“7”  مــن أبــرز العبي الدوري ُيطلــق عليهم هذا اللقب 

وهو دليل على العواء الُمرعب  الذي ُينادى به الديب.
“7”  مــن أبــرز العبي الدوري ُيطلــق عليهم هذا اللقب 

وهو دليل على العواء الُمرعب  الذي ُينادى به الديب.

الذي انتشر بسرعة بين الجماهير التي تفتخر بالعبيها 
وتميــز من يســعدهم دائما عــن باقي الفريــق، ولعل 
أبرز من أطلق عليه هذا اللقب  “إيهاب أبو جزر وســعيد 
وتميــز من يســعدهم دائما عــن باقي الفريــق، ولعل 
أبرز من أطلق عليه هذا اللقب  “إيهاب أبو جزر وســعيد 
وتميــز من يســعدهم دائما عــن باقي الفريــق، ولعل 

الســباخي ومحمــد بــركات “، وهم مــن طيبــة الكبار 
بجانــب “4” العبين آخرين أطلق عليهم الهتاف المحبب 
الســباخي ومحمــد بــركات “، وهم مــن طيبــة الكبار 
بجانــب “4” العبين آخرين أطلق عليهم الهتاف المحبب 
الســباخي ومحمــد بــركات “، وهم مــن طيبــة الكبار 

للجماهير “ العو أهو “.

محمد بركات:
 نجم وهداف فريق شباب خانيونس من أوائل الالعبين 

محمد بركات:
 نجم وهداف فريق شباب خانيونس من أوائل الالعبين 

محمد بركات:

الذين أطلق عليهم هذا اللقب في بطولة دوري الدرجة 
الممتازة لموسم 2011/2010 الذي حصل عليه الفريق 
في أول مرة بتاريخه وتوج محمد بركات هدافا للبطولة، 
الممتازة لموسم 2011/2010 الذي حصل عليه الفريق 
في أول مرة بتاريخه وتوج محمد بركات هدافا للبطولة، 
الممتازة لموسم 2011/2010 الذي حصل عليه الفريق 

وكان أحد أبرز الالعبين الذين ساهموا في تحقيق اللقب 
في أول مرة بتاريخه وتوج محمد بركات هدافا للبطولة، 
وكان أحد أبرز الالعبين الذين ساهموا في تحقيق اللقب 
في أول مرة بتاريخه وتوج محمد بركات هدافا للبطولة، 

وتعول عليه جماهير النشــامى كثيرًا في هذا الموسم 
وكان أحد أبرز الالعبين الذين ساهموا في تحقيق اللقب 
وتعول عليه جماهير النشــامى كثيرًا في هذا الموسم 
وكان أحد أبرز الالعبين الذين ساهموا في تحقيق اللقب 

مــن أجل إنقاذ الفريق من سلســلة النتائج المتواضعة 
وتعول عليه جماهير النشــامى كثيرًا في هذا الموسم 
مــن أجل إنقاذ الفريق من سلســلة النتائج المتواضعة 
وتعول عليه جماهير النشــامى كثيرًا في هذا الموسم 

والتعادالت التي تالزمه منذ انطالق الدوري.

إيهاب أبو جزر:
 جناح فريق شباب رفح وأحد أبرز الالعبين على مستوى 

إيهاب أبو جزر:
 جناح فريق شباب رفح وأحد أبرز الالعبين على مستوى 

إيهاب أبو جزر:

الوطن ويحظى بمتابعة كبيرة، ويطلق عليه اللقب أيضًا 
 جناح فريق شباب رفح وأحد أبرز الالعبين على مستوى 
الوطن ويحظى بمتابعة كبيرة، ويطلق عليه اللقب أيضًا 
 جناح فريق شباب رفح وأحد أبرز الالعبين على مستوى 

من جماهير القلعة الزرقاء في كل المناسبات. 
وُيشكل أبو جزر صمام األمان للشباب لما يتمتع به من 

من جماهير القلعة الزرقاء في كل المناسبات. 
وُيشكل أبو جزر صمام األمان للشباب لما يتمتع به من 

من جماهير القلعة الزرقاء في كل المناسبات. 

خبرة كروية كبيــرة في المالعب الفلســطينية، ورغم 
مركــز الجناح األيســر ألبو جزر فإنه يتســبب دائمًا في 
خبرة كروية كبيــرة في المالعب الفلســطينية، ورغم 
مركــز الجناح األيســر ألبو جزر فإنه يتســبب دائمًا في 
خبرة كروية كبيــرة في المالعب الفلســطينية، ورغم 

صناعة األهداف وتســجيلها في بعض األحيان لما يعد 
مركــز الجناح األيســر ألبو جزر فإنه يتســبب دائمًا في 
صناعة األهداف وتســجيلها في بعض األحيان لما يعد 
مركــز الجناح األيســر ألبو جزر فإنه يتســبب دائمًا في 

ويهدي جماهير الزعيم البطوالت.

عيد العكاوي:
ويحظى هداف فريق اتحاد خانيونس عيد العكاوي بهذا 
اللقــب بين جماهيــر الطواحين البرتقاليــة التي تعتبر 
سرعة ورشــاقة ومهارة العكاوي مصدر إزعاج للخصوم 
ومفتاح للفوز دائما، لكنــه لم ٌيقدم أفضل ما لديه في 
سرعة ورشــاقة ومهارة العكاوي مصدر إزعاج للخصوم 
ومفتاح للفوز دائما، لكنــه لم ٌيقدم أفضل ما لديه في 
سرعة ورشــاقة ومهارة العكاوي مصدر إزعاج للخصوم 

بطولة الدوري التي يتصدرها فريقه لغاية هذه الجولة. 

سعيد السباخي:
 القلعة الخضراء شكلت عودة النجم سعيد السباخي 

سعيد السباخي:
 القلعة الخضراء شكلت عودة النجم سعيد السباخي 

سعيد السباخي:
في

قوة للفريق على الصعيدين الفني والمعنوي , وبالرغم 
من المستوى المتواضع للسباخي منذ انطالق البطوالت 
وتسجيله هدف واحد فإن الجماهير تعتبره نجم الفريق 
األول و”الذيــب“ الذي يرعب حــراس المرمي نظرا إلى 
مهاراته وقدرته على ترجمة الكرات الثابتة إلى أهداف. 
األول و”الذيــب“ الذي يرعب حــراس المرمي نظرا إلى 
مهاراته وقدرته على ترجمة الكرات الثابتة إلى أهداف. 
األول و”الذيــب“ الذي يرعب حــراس المرمي نظرا إلى 

محمد الهور:
النجم الخامس صاحب هذا “اللقب“ الُمثير هو محمد الهور 
مهاجم فريق خدمات النصيرات الذي ُيزاحم النجوم دائما 
لمــا يتمتع به من حاســة تهديفية قوية وقــدرة على هز 

شباك الخصوم.

ويستحق “الهور“ هذه اإلشــادة من الجماهير بعد تصدره 
قائمة هدافــي الدوري الحالي برصيــد “4” أهداف مع “4” 

العبين آخرين.
قائمة هدافــي الدوري الحالي برصيــد “4” أهداف مع “4” 

العبين آخرين.
قائمة هدافــي الدوري الحالي برصيــد “4” أهداف مع “4” 

عالء عطية:
في الشــجاعية يحظى عالء عطية بهــذا اللقب بالرغم 
من غيابه عن البطولة لغاية هذه الجولة بسبب اإلصابة 
لكنه يبقى من أبرز الالعبين والهدافين على مســتوى 
الوطن وسبق له أن حصل على لقب هداف الدوري ألكثر 
من مرة. وُتشكل عودته إضافة نوعية وقوية للشجاعية 
الوطن وسبق له أن حصل على لقب هداف الدوري ألكثر 
من مرة. وُتشكل عودته إضافة نوعية وقوية للشجاعية 
الوطن وسبق له أن حصل على لقب هداف الدوري ألكثر 

في مشــواره، فالجماهير الخضراء تشــتاق هذا الهتاف 
لنجمها الهداف “عالء عطية“.  

محمد القاضي:
ســرعان مــا أطلق لقــب “ العــو “ على الالعــب “محمد 

محمد القاضي:
ســرعان مــا أطلق لقــب “ العــو “ على الالعــب “محمد 

محمد القاضي:

القاضي“ أحدث صفقات خدمات الشــاطئ  من جماهير 
البحرية الســعيدة بهذه الصفقة للمستوى المميز الذي 
يقدمه الالعب في الدوري وانسجامه السريع مع الفريق 
إضافة إلى ســرعته الكبيرة ومهاراتــه المميزة وقدرته 
علــى الالعب في أكثر من مركز لُيشــكل خطرا حقيقيا 

ومستمًرا على الفرق الُمنافسة. 
علــى الالعب في أكثر من مركز لُيشــكل خطرا حقيقيا 

ومستمًرا على الفرق الُمنافسة. 
علــى الالعب في أكثر من مركز لُيشــكل خطرا حقيقيا 

حناجر المدرجات:

عيد العكاويمحمد بركاتمحمد القاضيايهاب ابو جزر

عالء عطية سعيد السباخيمحمد الهور



أحمد العكاوي

رامي البيوك

حسين البطراوي
وطن السميري

عبود الحاج

جهاد عبد العال

حسن حنيدق

محمد  سالمة

عبد عرام

حسن ابو حبيب

محمد بركات

خالد القوقا

اسالم ابو عبيدة

عمر أبو شقرة

حازم البيوك

عيد العكاوي نبيل صيدم
أنور عمران

محمد صيدم

ابراهيم النجار أحمد الشاعر

طارق العايدي

شباب خانيونس اتحاد خانيونس
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-مركز الفريقين: اتحاد -مركز الفريقين: اتحاد 
خانيونس  األول برصيد ١٣ خانيونس  األول برصيد ١٣ 

نقطة، وشباب خانيونس  نقطة، وشباب خانيونس  
الخامس برصيد ٩ نقاطالخامس برصيد ٩ نقاط

-مدربا الفريقين: -مدربا الفريقين: 
يقود اتحاد خانيونس يقود اتحاد خانيونس 

الكابتن احميدان بربخ، الكابتن احميدان بربخ، 
فيما يتولى قيادة 
شباب خانيونس 

المدرب العائد طه المدرب العائد طه 
كالب للمرة األولى كالب للمرة األولى 

هذا الموسم 

- الملعب: المدينة الرياضية في خانيونس
-الزمان: السبت ٢٦-١٠-٢٠١٣ الساعة ٢:٣٠ عصرا

-المناسبة: الجولة الـ٨ من دوري غزة الممتاز-المناسبة: الجولة الـ٨ من دوري غزة الممتاز بطاقةبطاقة

أخبار
األربعاء  18 ذي الحجة  1434هـ   23  أكتوبر 2013  12

غزة - الرياضية:
أســفرت مواجهات دوري الدرجة الرابعة في 
قطاع غــزة التي اختتمــت مبارياتها اإلثنين 
عــن صعود ٩ أندية للدرجة الثالثة وشــطب 
قطاع غــزة التي اختتمــت مبارياتها اإلثنين 
عــن صعود ٩ أندية للدرجة الثالثة وشــطب 
قطاع غــزة التي اختتمــت مبارياتها اإلثنين 

١٤ أخرى من سجالت اتحاد كرة القدم.
وتمكنت فرق اليرمــوك، والوفاق، والتعاون، 
والمغراقة، والسالم عن فرع "غزة والشمال"، 
والشــوكة، والعطاء، وشــباب معن، وشــباب 
المغازي من فرع "الوسطى والجنوب" بتجاوز 

منافسات البطولة بنجاح.
وشــهدت البطولة تســجيل ٤٤٦ هدفا في 

١١١ مبــاراة حســمت ٧ منهــا إداريــا نظرا 
لغيــاب أحد طرفيها، وحســم التعادل نتيجة 
٦٤ مبــاراة، وأشــهر حــكام البطولــة ٥١١ 
بطاقــة صفــراء لالعبيــن، وطــرد ٦٩ العبًا 
٦٤ مبــاراة، وأشــهر حــكام البطولــة ٥١١ 
بطاقــة صفــراء لالعبيــن، وطــرد ٦٩ العبًا 
٦٤ مبــاراة، وأشــهر حــكام البطولــة ٥١١ 

خالل المباريات.
وتوج هدافًا للبطولة عن فرع "غزة والشمال" 

خالل المباريات.
وتوج هدافًا للبطولة عن فرع "غزة والشمال" 

خالل المباريات.

العب القدس يســار الصباحيــن برصيد ١٤ 
هدفًا، أما في "الوســطى والجنوب" فتصدر 
العب القدس يســار الصباحيــن برصيد ١٤ 
هدفًا، أما في "الوســطى والجنوب" فتصدر 
العب القدس يســار الصباحيــن برصيد ١٤ 

قائمــة الهدافين العب شــباب معن محمود 
وادي بـ ٩ أهداف.

وكانت مباراة التعاون والــدرج األكثر أهدافا 
وادي بـ ٩ أهداف.

وكانت مباراة التعاون والــدرج األكثر أهدافا 
وادي بـ ٩ أهداف.

بفوز األول على الثاني بثمانية أهداف مقابل 
هدفين، وحقق الســالم أكبر فــوز بتخطيه 
بفوز األول على الثاني بثمانية أهداف مقابل 
هدفين، وحقق الســالم أكبر فــوز بتخطيه 
بفوز األول على الثاني بثمانية أهداف مقابل 

الزهراء بثمانية أهداف لهدف واحد.
هدفين، وحقق الســالم أكبر فــوز بتخطيه 

الزهراء بثمانية أهداف لهدف واحد.
هدفين، وحقق الســالم أكبر فــوز بتخطيه 

ولعبــت البطولــة لتقليــص عــدد األنديــة 
والدرجــات في قطاع غــزة، إذ تضم الدرجة 
الممتــازة ١٢ فريقــًا، ومثلهــم باألولى وإن 
والدرجــات في قطاع غــزة، إذ تضم الدرجة 
الممتــازة ١٢ فريقــًا، ومثلهــم باألولى وإن 
والدرجــات في قطاع غــزة، إذ تضم الدرجة 

كانت تقلصت إلى ١١ الموسم الحالي بسبب 
انســحاب جماعي رفــح، أما الدرجــة الثانية 
كانت تقلصت إلى ١١ الموسم الحالي بسبب 
انســحاب جماعي رفــح، أما الدرجــة الثانية 
كانت تقلصت إلى ١١ الموسم الحالي بسبب 

فيلعــب بها ١٤ فريقا ســيتم تقليصهم إلى 
١٢ بعد منافســات الموســم القادم، وأصبح 

قوام الدرجة الثالثة ١٨ فريقًا. 
١٢ بعد منافســات الموســم القادم، وأصبح 

قوام الدرجة الثالثة ١٨ فريقًا. 
١٢ بعد منافســات الموســم القادم، وأصبح 
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طالب البرتغالي كريســتيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد اإلســباني، بعدم 
الضغــط على زميله في الفريــق جاريث بيل، معربا عن ثقته في أن يحقق 

الويلزي النجاح مع الملكي ولكن ينبغي منحه المزيد من الوقت.

����������������������
يدور حاليا نزاع بين كل من برشلونة اإلسباني ومانشستر سيتي اإلنجليزي 
لضــم العب نادي ماالجا صاحب األصول المغربية إبراهيم عبد القادر دياز، 

والذي يبلغ عمره 14 عاما فقط.

�������������������������
تأهــل الزمالك لدور الثمانيــة في كأس مصر لكرة القــدم عقب فوزه يوم 
الثالثاء على طنطا بأربعة اهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن دور 
الستة عشر للبطولة على استاد الجونة، وسيلتقي الزمالك في دور الثمانية 

مع االنتاج الحربي يوم 27 اكتوبر تشرين االول الجاري

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

لضــم العب نادي ماالجا صاحب األصول المغربية إبراهيم عبد القادر دياز، 
والذي يبلغ عمره 14 عاما فقط.

عربي ودولي
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اعتــرف المدير الفني الســابق لمانشســتر يونايتد الســير أليكس 
فيرغســون، بأنه اتخذ قرار تركه للفريق فــي توقيت غير صحيح، 
موضحًا أن تزامن اعتزالــه مع رحيل المدير التنفيذي للنادي ديفيد 

جيل أربك الفريق بشكل ملحوظ.

اليوفي  يعيش أزمة قبل لقاء الريال
يعيش فريق يوفنتوس حالة من الضغوط الشديدة 
بعد تعرضه لواحدة من أســوأ هزائمــه في تاريخه 
المعاصر قبل مباراته المرتقبة مساء اليوم (األربعاء) 
أمام مضيفه ريال مدريد اإلسباني في دوري أبطال 
أوروبا. فحقيقة أن شباك فريق في حجم يوفنتوس 
تهتز أربع مرات في مباراة واحدة، شــيء غير معتاد 
بالنســبة لفريق منيت شباكه ب24 و20 هدفا فقط 
على مدار الموسمين الماضيين في الدوري اإليطالي، 
كما أن الهزيمة على يد فيورنتينا 2/ 4 األحد الماضي 
غير مقبولة علــى االطالق نظرا ألن يوفنتوس كان 

متقدما بهدفين دون رد بنهاية الشوط األول.

وقــال جيوســيبي ماروتــا المديــر الكــرة لنــادي 
يوفنتــوس “إنها ليســت لحظة االنتقــادات ولكن 
لحظة االرهاق النفســي”. وفــي الحقيقة، نادرا ما 
تألق يوفنتــوس في أول ثماني جــوالت من عمر 
الموسم اإليطالي، حيث يحتل الفريق حاليا المركز 
الثاني مناصفة مع نابولي بفارق خمس نقاط خلف 
روما المتصدر، الذي حقق الفوز في جميع مبارياته 
الثمان، وسجل 22 هدفا، في حين لم تسكن شباكه 
سوى هدف وحيد. وعلى الصعيد األوروبي، لم تحظ 
جماهير يوفنتوس بالنتائــج التي كانت تتمناها، 
حيث تعــادل الفريق مع مضيفــه كوبنهاجن 1/1 

فــي المجموعة الثانية مــن دوري أبطال فــي المجموعة الثانية مــن دوري أبطال 
أوروبــا، ثم تعــادل مع ضيفــه جالطة أوروبــا، ثم تعــادل مع ضيفــه جالطة 

سراي التركي 2/2. ويفتقد يوفنتوس سراي التركي 2/2. ويفتقد يوفنتوس 
إلى الحيوية في خــط دفاعه، كما أن إلى الحيوية في خــط دفاعه، كما أن 
خط هجومه لم يتطــور، رغم قدوم خط هجومه لم يتطــور، رغم قدوم 
المهاجــم األرجنتيني كارلوس تيفيز المهاجــم األرجنتيني كارلوس تيفيز 
وفرنامدو ليورنتي. ووجهت انتقادات وفرنامدو ليورنتي. ووجهت انتقادات 

الذعة لجيانلويجــي بوفون حارس 
يوفنتــوس والمنتخــب اإليطالــي 
لتســببه في أربعــة أهــداف هذا 

الموسم.

فضيحة “كوماسي” تقضي 
على جيل أبو تريكة

فضيحة “كوماسي” تقضي 
على جيل أبو تريكة

فضيحة “كوماسي” تقضي 

إلى أن يأتي يوم التاسع عشر من شهر نوفمبر المقبل، موعد 
مباراة اإلياب بين منتخبي مصر وغانا، في إياب الدور الفاصل 
فــي التصفيات األفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في 
البرازيل 2014 ســتظل الهزيمة المدوية في مباراة الذهاب 
بستة أهداف لهدف لمنتخب مصر في كوماسي، محور حديث 
الوســط الرياضــي المصري، الــذي قتل الهزيمــة بحثًا عن 
بستة أهداف لهدف لمنتخب مصر في كوماسي، محور حديث 
الوســط الرياضــي المصري، الــذي قتل الهزيمــة بحثًا عن 
بستة أهداف لهدف لمنتخب مصر في كوماسي، محور حديث 

أسبابها وتداعياتها المستقبلية.
فــي بالد الكنانــة اتفقوا على أن أســباب الهزيمــة جماعية 
يتحملهــا الجهاز الفنــي بقيادة األميركي بــوب برادلي الذي 
لم يقدر قوة المنافس الغاني، فخاض المباراة بتشكيل غير 
مناســب، أثبتته ســرعة التغييرات التي أجراها خاصة خروج 
حســام غالي ودخول أحمــد المحمدي بدًال منه في الشــوط 
مناســب، أثبتته ســرعة التغييرات التي أجراها خاصة خروج 
حســام غالي ودخول أحمــد المحمدي بدًال منه في الشــوط 
مناســب، أثبتته ســرعة التغييرات التي أجراها خاصة خروج 

األول، كمــا يتحمــل الالعبــون جــزءًا كبيرًا من المســئولية 
حســام غالي ودخول أحمــد المحمدي بدًال منه في الشــوط 
األول، كمــا يتحمــل الالعبــون جــزءًا كبيرًا من المســئولية 
حســام غالي ودخول أحمــد المحمدي بدًال منه في الشــوط 

بســبب األخطــاء الســاذجة التــي ارتكبوها أمــام محترفي 
النجوم الســوداء، وكّبدت المرمى المصري نصف دســتة من 
األهداف يبدو تعويضها أشــبه بالمعجزة في زمن غابت فيه 

المعجزات.
واتفــق المصريون أيضــًا، على أن الفضيحــة وضعت نهاية 
لجيــل بارز من الالعبين الذين ســاهموا في قيادة المنتخب 
نحــو تحقيق إنجــازات فريدة من خالل الفــوز بثالث كؤوس 
متتالية في أمم أفريقيــا أعوام 2006 و2008 و2010، وأبرز 
هــؤالء النجوم محمد أبو تريكــة الذي أعلــن اعتزاله اللعب 
الدولــي، ووائل جمعة، ليرفع الراية من بعدهم مهاجم بازل 
السويســري محمد صالح الذي سيصبح نجم المنتخب األول 

في الفترة القادمة.

األهلي في النهائياألهلي في النهائي
 العاشر.. فهل يحمل العاشر.. فهل يحمل

الكأس الثامنة ؟الكأس الثامنة ؟
عندما يلتقــي األهلي المصري مع أورالنــدو الجنوب أفريقي في عندما يلتقــي األهلي المصري مع أورالنــدو الجنوب أفريقي في عندما يلتقــي األهلي المصري مع أورالنــدو الجنوب أفريقي في 
نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي سيكون بطل مصر قد نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي سيكون بطل مصر قد نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي سيكون بطل مصر قد 
خاض نهائي المسابقة للمرة العاشرة في تاريخه، لكن األهم من خاض نهائي المسابقة للمرة العاشرة في تاريخه، لكن األهم من خاض نهائي المسابقة للمرة العاشرة في تاريخه، لكن األهم من 
ذلك: هل يتمكن األهلي من حمل الكأس الثامنة في تاريخه، علماذلك: هل يتمكن األهلي من حمل الكأس الثامنة في تاريخه، علمًا ذلك: هل يتمكن األهلي من حمل الكأس الثامنة في تاريخه، علمًا 
خاض نهائي المسابقة للمرة العاشرة في تاريخه، لكن األهم من 
ذلك: هل يتمكن األهلي من حمل الكأس الثامنة في تاريخه، علمًا 
خاض نهائي المسابقة للمرة العاشرة في تاريخه، لكن األهم من خاض نهائي المسابقة للمرة العاشرة في تاريخه، لكن األهم من 
ذلك: هل يتمكن األهلي من حمل الكأس الثامنة في تاريخه، علمًا 
خاض نهائي المسابقة للمرة العاشرة في تاريخه، لكن األهم من خاض نهائي المسابقة للمرة العاشرة في تاريخه، لكن األهم من 
ذلك: هل يتمكن األهلي من حمل الكأس الثامنة في تاريخه، علمًا 
خاض نهائي المسابقة للمرة العاشرة في تاريخه، لكن األهم من 

أنه أحرز اللقب سبع مرات كان آخرها الموسم الماضي محققاأنه أحرز اللقب سبع مرات كان آخرها الموسم الماضي محققًا رقمًا أنه أحرز اللقب سبع مرات كان آخرها الموسم الماضي محققًا رقمًا 
ذلك: هل يتمكن األهلي من حمل الكأس الثامنة في تاريخه، علمًا 
أنه أحرز اللقب سبع مرات كان آخرها الموسم الماضي محققًا رقمًا 
ذلك: هل يتمكن األهلي من حمل الكأس الثامنة في تاريخه، علمًا ذلك: هل يتمكن األهلي من حمل الكأس الثامنة في تاريخه، علمًا 
أنه أحرز اللقب سبع مرات كان آخرها الموسم الماضي محققًا رقمًا 
ذلك: هل يتمكن األهلي من حمل الكأس الثامنة في تاريخه، علماذلك: هل يتمكن األهلي من حمل الكأس الثامنة في تاريخه، علمًا 
أنه أحرز اللقب سبع مرات كان آخرها الموسم الماضي محققًا رقمًا 
ذلك: هل يتمكن األهلي من حمل الكأس الثامنة في تاريخه، علما

 في البطولة العريقة؟  وكان األهلي حجز مقعده في النهائي قياسيًا في البطولة العريقة؟  وكان األهلي حجز مقعده في النهائي قياسيًا في البطولة العريقة؟  وكان األهلي حجز مقعده في النهائي 
أنه أحرز اللقب سبع مرات كان آخرها الموسم الماضي محققًا رقمًا 
قياسيًا في البطولة العريقة؟  وكان األهلي حجز مقعده في النهائي 
أنه أحرز اللقب سبع مرات كان آخرها الموسم الماضي محققًا رقمًا أنه أحرز اللقب سبع مرات كان آخرها الموسم الماضي محققًا رقمًا 
قياسيًا في البطولة العريقة؟  وكان األهلي حجز مقعده في النهائي 
أنه أحرز اللقب سبع مرات كان آخرها الموسم الماضي محققاأنه أحرز اللقب سبع مرات كان آخرها الموسم الماضي محققًا رقمًا 
قياسيًا في البطولة العريقة؟  وكان األهلي حجز مقعده في النهائي 

أنه أحرز اللقب سبع مرات كان آخرها الموسم الماضي محققا

بفوزه على ضيفه القطــن الكاميروني بركالت الترجيح 7-6 بعد بفوزه على ضيفه القطــن الكاميروني بركالت الترجيح 7-6 بعد بفوزه على ضيفه القطــن الكاميروني بركالت الترجيح 7-6 بعد 
تعادلهمــا 1-1 فــي الوقت األصلي في إياب الــدور نصف النهائي تعادلهمــا 1-1 فــي الوقت األصلي في إياب الــدور نصف النهائي تعادلهمــا 1-1 فــي الوقت األصلي في إياب الــدور نصف النهائي 
على ملعب نادي الجونة في مدينة الغردقة. وكانت مباراة الذهاب على ملعب نادي الجونة في مدينة الغردقة. وكانت مباراة الذهاب على ملعب نادي الجونة في مدينة الغردقة. وكانت مباراة الذهاب 
انتهــت بالتعادل 1-1 أيضــًا. وضرب األهلي موعــداانتهــت بالتعادل 1-1 أيضــًا. وضرب األهلي موعــدًا في النهائي انتهــت بالتعادل 1-1 أيضــًا. وضرب األهلي موعــدًا في النهائي 
على ملعب نادي الجونة في مدينة الغردقة. وكانت مباراة الذهاب 
انتهــت بالتعادل 1-1 أيضــًا. وضرب األهلي موعــدًا في النهائي 
على ملعب نادي الجونة في مدينة الغردقة. وكانت مباراة الذهاب على ملعب نادي الجونة في مدينة الغردقة. وكانت مباراة الذهاب 
انتهــت بالتعادل 1-1 أيضــًا. وضرب األهلي موعــدًا في النهائي 
على ملعب نادي الجونة في مدينة الغردقة. وكانت مباراة الذهاب على ملعب نادي الجونة في مدينة الغردقة. وكانت مباراة الذهاب 
انتهــت بالتعادل 1-1 أيضــًا. وضرب األهلي موعــدًا في النهائي 
على ملعب نادي الجونة في مدينة الغردقة. وكانت مباراة الذهاب 

مع أورالندو الذي تأهل بفضل قاعدة احتســاب الهدف في مرمى مع أورالندو الذي تأهل بفضل قاعدة احتســاب الهدف في مرمى مع أورالندو الذي تأهل بفضل قاعدة احتســاب الهدف في مرمى 
الترجي التونسي بالتعادل معه 1/1 في مباراة اإلياب في تونس، الترجي التونسي بالتعادل معه 1/1 في مباراة اإلياب في تونس، الترجي التونسي بالتعادل معه 1/1 في مباراة اإلياب في تونس، 

بعد أن تعادل الفريقان بدون أهداف ذهابًا في جوهانسبورغ. بعد أن تعادل الفريقان بدون أهداف ذهابًا في جوهانسبورغ. 
الترجي التونسي بالتعادل معه 1/1 في مباراة اإلياب في تونس، 

بعد أن تعادل الفريقان بدون أهداف ذهابًا في جوهانسبورغ. 
الترجي التونسي بالتعادل معه 1/1 في مباراة اإلياب في تونس، الترجي التونسي بالتعادل معه 1/1 في مباراة اإلياب في تونس، 

بعد أن تعادل الفريقان بدون أهداف ذهابًا في جوهانسبورغ. 
الترجي التونسي بالتعادل معه 1/1 في مباراة اإلياب في تونس، 

 في جوهانسبرغ في أحد أيام 1و2 و3 تشرين ويقام النهائي ذهابًا في جوهانسبرغ في أحد أيام 1و2 و3 تشرين ويقام النهائي ذهابًا في جوهانسبرغ في أحد أيام 1و2 و3 تشرين 
بعد أن تعادل الفريقان بدون أهداف ذهابًا في جوهانسبورغ. 

ويقام النهائي ذهابًا في جوهانسبرغ في أحد أيام 1و2 و3 تشرين 
بعد أن تعادل الفريقان بدون أهداف ذهابًا في جوهانسبورغ. بعد أن تعادل الفريقان بدون أهداف ذهابًا في جوهانسبورغ. 

ويقام النهائي ذهابًا في جوهانسبرغ في أحد أيام 1و2 و3 تشرين 
بعد أن تعادل الفريقان بدون أهداف ذهابًا في جوهانسبورغ. 

الثاني/نوفمبــر المقبل وإيابًا فــي أحد أيام 15 و16 و17 الشــهر الثاني/نوفمبــر المقبل وإيابًا فــي أحد أيام 15 و16 و17 الشــهر الثاني/نوفمبــر المقبل وإيابًا فــي أحد أيام 15 و16 و17 الشــهر 
ويقام النهائي ذهابًا في جوهانسبرغ في أحد أيام 1و2 و3 تشرين 
الثاني/نوفمبــر المقبل وإيابًا فــي أحد أيام 15 و16 و17 الشــهر 
ويقام النهائي ذهابًا في جوهانسبرغ في أحد أيام 1و2 و3 تشرين ويقام النهائي ذهابًا في جوهانسبرغ في أحد أيام 1و2 و3 تشرين 
الثاني/نوفمبــر المقبل وإيابًا فــي أحد أيام 15 و16 و17 الشــهر 
 في جوهانسبرغ في أحد أيام 1و2 و3 تشرين ويقام النهائي ذهابًا في جوهانسبرغ في أحد أيام 1و2 و3 تشرين 
الثاني/نوفمبــر المقبل وإيابًا فــي أحد أيام 15 و16 و17 الشــهر 
 في جوهانسبرغ في أحد أيام 1و2 و3 تشرين 

نفسه.
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لم يخف الحارس اإليطالي 
العمالق جانلويجي بوفون 

احترامه الكبير لنظيره اإلسباني 
إيكر كاسياس لقبوله الجلوس 

احتياطيًا في ريال مدريد.
وصرح بوفون في مقابلة مع 

صحيفة "أس" قبل مواجهة ريال 
مدريد ويوفنتوس الليلة في دوري 

أبطال أوروبا "أقدر إيكر كثيرًا 
مدريد ويوفنتوس الليلة في دوري 

أبطال أوروبا "أقدر إيكر كثيرًا 
مدريد ويوفنتوس الليلة في دوري 

من مكاني. بالنظر إلى شعوري 
في الوقت الحالي بأنني حارس 

قوي وبين األفضل، يصعب علّي 
كثيرًا قبول أوضاع معينة. ومع 

قوي وبين األفضل، يصعب علّي 
كثيرًا قبول أوضاع معينة. ومع 

قوي وبين األفضل، يصعب علّي 

ذلك، له كل اإلعجاب ولهذا فقد 
زاد احترامي له". وأضاف "أحترم 

كثيرًا رد فعل إيكر، وكرجل أصبح 
زاد احترامي له". وأضاف "أحترم 

كثيرًا رد فعل إيكر، وكرجل أصبح 
زاد احترامي له". وأضاف "أحترم 

شخصية أعظم بالنسبة لي. لقد 
بّين دائمًا أنه بطل كبير".

شخصية أعظم بالنسبة لي. لقد 
بّين دائمًا أنه بطل كبير".

شخصية أعظم بالنسبة لي. لقد 

بالفلسطيني

سعيد حسنين

قالوا بان الرياضــة لغة تفاهم، لغة تعارف 
ومحبــة، وهــذا صحيح والداللــة على ذلك 
انني شخصيا اخترقت كل الحواجز وتعرفت 
على الكثيرين من ابناء شــعبي في الضفة 
وغزة من خالل المســتديرة الســاحرة، وانا 
فخور بــكل أولئك الذين عرفتهم ، وخاصة 

في القطاع وفي الضفة الغربية.
والى يومنا هذا اتابع المباريات في اســتاد 
دورا وفي استاد الشــهيد فيصل الحسيني 
وفي اســتاد اريحــا وفي نابلــس، ولكنني 
محــروم من زيارة رفح واســتاد فلســطين 
وخــان يونــس وملعب اليرمــوك الذي احن 
اليه كثيرا.والرياضة في لغة العدو ال تعني 
التعــارف وال التســامح وال المحبة، الن والة 
االمر في الدولة العبرية محكومون بعقلية 
االحتالل والضرب والنهب والقهر، ومواصلة 
احتالل االرض وحرمان االنسان الفلسطيني 
من ابســط حقوقــه وهي ممارســة حياته 
الرياضيــة كمــا يشــاء. والقوانيــن الدولية 
باتت مرهونة بمستقبل الكيان الصهيوني 
وحمايتــه،واال كيف نفســر صمــت االتحاد 
الدولي لكرة القدم صمــت أهل القبور ازاء 
ما يحصل للرياضة الفلسطينية والرياضي 

الفلسطيني؟.
واســوق لكــم مثــال يخــص حيــاة حارس 
مرمى شــباب الخليل المتألق، محمد شبير 
الــذي طــرق كل االبــواب مــن اجــل زيارة 
مسقط رأسه في خانيونس في قطاع غزة 
لالطمئنــان على صحة والــده المريض، اال 
انه اصطدم بالرفض والتهديد والوعيد انه 
فــي حال غادر الخليل فانــه لن يعود اليها، 
فاضطرالبقــاء بعيــدا عن العائلــة متذوقا 
حســرة البعاد، ال بل تــزوج بعيدا عن اهله 
وذويه،فأقام له شــباب الخليل عرسا يليق 
بــه، لكن بــدون مشــاركة اهلــه ومعارفه 

واحبته من بلده غزة،
رغم ان اهله في الخليل عوضوه عن ذلك، 
لكن يبقى االب ابا واالم اما واالخ اخا واالخت 
اختــا، اين اســرائيل مــن االنســانية التي 
تدعي؟ واين اتحاد الكرة الفلســطيني من  
تقديم الشــكوى بحق اتحاد كرة اســرائيل 
التي تتنكر للقوانين الدولية؟ وعليه فإنني 
اطالــب المســؤولين الفلســطينيين، على 
المســتويين الرياضــي والسياســي انتهاج 
لغة مغايرة مع مسؤولي الكيان االسرائيلي 
الذيــن ال غرض لديهم ســوى كســر ارادة 
االنســان الفلســطيني وحرمانه من ابسط 
حقوقه ، فال يعقل ان تواصل دولة االحتالل 
تقطيــع اوصــال الضفة الغربيــة  والفصل 
بين الضفة وغزة، وعدم الســماح للمنتخب 
الفلســطيني التجمع بكامــل تركيبته، من 
الضفــة وغــزة والشــتات ،ومن فلســطين 
التاريخية(مايسمى الداخل) وهي تعلم علم 
اليقين بان ما تقوم به من ممارسات قمعية 
ووحشــية يندرج في اطــار االرهاب البدني 
والفكري، فإسرائيل يا سادة يا كرام ليست 
فــوق القانون الدولــي، وال يمكنها مواصلة 
الــدوس علــى القــرارات الدوليــة ،وعلينا 
تجنيد الــرأي العام الرياضــي العالمي ضد 
ممارساتها، فمن حقنا لعب كرة القدم ومن 
حــق الالعب الغزي اللعب في دورا وفي رام 
اهللا ونابلــس، ومن حق العب الضفة اللعب 
في اليرموك وخانيونس وفلسطين ورفح،  
ومــن حقــي كفلســطيني متابعــة احداث 
المباريات فــي غزة والضفة بــدون عوائق 

احتاللية، آن االوان لوقف هذه المسخرة .

كرة الكْره في 
قاموس المحتل!

مونديال البرازيل سُيفتقد 

رونالدو.. أو إبراهيموفيتش !

بات في حكم المؤكد أن نهائيات كأس العالم في البرازيل 2014 ستفتقد 
تواجد أحد النجمين الكبيرين كرستيانو رونالدو أو زالتان إبراهيموفيتش 
بعــد أن أوقعــت قرعة الملحــق األوروبــي المؤهل للنهائيــات منتخبي 
النجمين، البرتغال والســويد، وجهًا لوجه في أقوى المباريات.  وبحســب 
بعــد أن أوقعــت قرعة الملحــق األوروبــي المؤهل للنهائيــات منتخبي 
النجمين، البرتغال والســويد، وجهًا لوجه في أقوى المباريات.  وبحســب 
بعــد أن أوقعــت قرعة الملحــق األوروبــي المؤهل للنهائيــات منتخبي 

القرعة ســيتعّين على فرنسا أن تعبر عقبة أوكرانيا إذا ما أرادت التواجد 
في العــرس العالمي. وفــي المواجهتيــن األخريين، تلعــب رومانيا ضد 
اليونان، وكرواتيا ضد أيسلندا.  وتقام مباريات الذهاب في الخامس عشر 

من الشهر المقبل، واإلياب في التاسع عشر منه.

احتفل النجم األلماني مسعود أوزيل بتسجيله أول 
هدف برأسه خالل مسيرته، وذلك في مباراة فريقه 
أرسنال أمام نوريتش سيتي في الجولة الثامنة من 

الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل العب ريال مدريد اإلسباني السابق ثنائيته 

األولى في "البريمييرليغ" افتتحها برأسية جميلة من 
تمريرة للفرنسي أوليفيه جيرو. وكتب األلماني في 

حسابه على موقع "تويتر": "4-1 ضد نوريتش بهدف 
رأسي مني. هدية عيد ميالد متأخرة. شكرًا للجميع".

حسابه على موقع "تويتر": "4-1 ضد نوريتش بهدف 
رأسي مني. هدية عيد ميالد متأخرة. شكرًا للجميع".

حسابه على موقع "تويتر": "4-1 ضد نوريتش بهدف 

أبرز نتائج الجولة الثامنة بالدوري االنجليزي شهدت 
فوز تشلسي على كارديف سيتي 1/4، ومانشستر 

سيتي على وست هام 1/3، وتعادل مانشستر يونايتد 
مع ساوثهامبتون 1/1 ونيوكاسيل مع ليفربول 2/2.. 

ليصبح ترتيب الفرق كالتالي: 
1- آرسنال (19 نقطة) 

2- تشلسي 17 
3- ليفربول 17 

4- مانشستر سيتي 16

أوزيل يحتفل بهدفه 
الرأسي األول.. 

وآرسنال بالصدارة
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ال حديث يعلو في ألمانيا هذه األيام على حديث الهدف الشــبح الذي ســجله شتيفان 
كيســلينج مهاجم بايرليفركوزن في مرمى هوفنهايم الذي دخل الشــباك من خارج 

المرمى في مباراة الفريقين الجمعة الماضي بالجولة التاسعة من البوندسليغا. 
وأحرز كيسلينج الهدف الثاني برأسية حّول بها ضربة ركنية إلى المرمى لكنها دخلت 

من ثقب في الشباك الخارجية.
ورغم أن الهدف ســاعد ليفركوزن علــى الفوز ١/٢ والبقاء فــي المركز الثالث بفارق 
نقطــة واحدة خلف بايرن ميونيخ المتصــدر، فإن إدارة النــادي قدمت موقفا أخالقيا 
يستحق االحترام، إذ أبدت استعدادها لعب ثلث الساعة األخير من اللقاء على أن تكون 

النتيجة ١/ صفر لفريقها على اعتبار أنه كان متقدما بهدف. 
وقال المتحدث الرســمي باسم ليفركوزن مينولف سبرينك "لن نلجأ لالستئناف"، في 

حالة إذا ما قرر االتحاد األلماني إعادة المباراة. 
كما اعتذر شــتيفان كيســلينج عن الهدف الشــبح، وقال في حســابه الشخصي على 

فيسبوك: "بعد مشاهدة اإلعادة أستطيع القول إن هذا الهدف غير شرعي". 
وفي تطور أخالقي الحق، أعلن نادي هوفنهايم أن شــباك المرمى التي أســفرت عن 

دخول الهدف الشبح ستباع في مزاد علني على أن يخصص ريعها لألعمال الخيرية.
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نيمار وبيل يلهبان 
كالسيكو البرشا والريال

كالسيكو جديد بين عمالقي الكرة اإلسبانية برشلونة وريال مدريد 
يحتضنه ملعب كامب نو معقل الفريق الكاتالوني في الجولة العاشرة 

بالليجا. وسيكون كالسيكو السبت المقبل مختلفًا عن سابقيه في ظل 
التغيرات الجديدة التي طرأت على الفريقين، خاصة مع قدوم البرازيلي نيمار 

إلى برشلونة والويلزي غاريث بيل إلى ريال مدريد، ما يعطي الكالسيكو 
نكهة أخرى تضاف إلى النكهة الخاصة للنجمين الدائمين ليونيل ميسي 
وكرستيانو رونالدو، كما أن نتائج الفريقين في المرحلة السابقة رفعت 

وتيرة المنافسة بين القطبين، حيث أخفق برشلونة في الحفاظ على 
فارق النقاط الخمس بتعادله أمام أوساسونا بدون أهداف، األمر الذي 

مّكن الريال من تقليص الفارق إلى ثالث نقاط بعد فوزه المستحق 
على ملقا بهدفين نظيفين سجلهما دي ماريا وكرستيانو رونالدو. 
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