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مستشار قانوني

بكر التركماني

هيئة استشاريةرئيس مجلس اإلدارة

محمد العمصي  - د. نادر حالوة  نعمان عمر إشتيوي

مدير التحرير

عوني فروانةعاهد عوني فروانةعاهد عوني فروانة

مستشار التسويق 

محمد خالد أبو جياب

جريدة

راية وصّفارة

محمد الشيخ خليل
حكم دولي

يعتبــر اللعــب النظيــف جــزءًا جوهريًا من كــرة القــدم وهو يمثل 
الميزات اإليجابية للعب وفــق القوانين واحترام الالعبين لزمالئهم 
ومنافسيهم والحكام والجماهير، أنشأ الفيفا برنامجًا حّول هذا المبدأ 
الميزات اإليجابية للعب وفــق القوانين واحترام الالعبين لزمالئهم 
ومنافسيهم والحكام والجماهير، أنشأ الفيفا برنامجًا حّول هذا المبدأ 
الميزات اإليجابية للعب وفــق القوانين واحترام الالعبين لزمالئهم 

إلى مفهوٍم بسيط ومدونة قواعد سلوك سهلة الفهم يجب أن يعترف 
بهــا ويحترمهــا الالعبون والجمهــور على حدٍّ ســواء. ويجب تطبيق 
إلى مفهوٍم بسيط ومدونة قواعد سلوك سهلة الفهم يجب أن يعترف 
بهــا ويحترمهــا الالعبون والجمهــور على حدٍّ ســواء. ويجب تطبيق 
إلى مفهوٍم بسيط ومدونة قواعد سلوك سهلة الفهم يجب أن يعترف 

قواعده، لكن ابتداًء من عام 1997 كّرس أسبوعًا من أجندة المباريات 
الدوليــة ســنويًا لالحتفال بروح اللعب النظيف مــن اجل اإلعالء من 
قواعده، لكن ابتداًء من عام 1997 كّرس أسبوعًا من أجندة المباريات 
الدوليــة ســنويًا لالحتفال بروح اللعب النظيف مــن اجل اإلعالء من 
قواعده، لكن ابتداًء من عام 1997 كّرس أسبوعًا من أجندة المباريات 

شــأنه. وتطلب الفيفا من االتحادات الوطنية تنظيم نشاطات للعب 
النظيــف والتركيز على أهمية هذا المفهــوم داخل الملعب وخارجه 
ويتــم التذكير بأهميتــه واالحتفال بمفهومه فــي  جميع البطوالت 
القاريــة وحتى المباريات الدوليــة الودية، ويتم بعد ذلك منح جائزة 
الفيفا للعب النظيف إلى الفريــق الذي يطبق هذا المفهوم، وهناك 
مبادئ عامة له هي: العب لتفوز، العب بنظافة، احترم القانون، تقبل 
الخسارة بعزة وكرامة ارتق بمستوى كرة القدم، اشجب هؤالء الذين 
يحاولون التشــكيك ونزع الثقة من رياضتنا احترم اللذين يدافعون 
عن الســمعة الطيبة لكرة القدم، ارفض العنصرية والعنف وكل ما 

هو خطر على الرياضة.
ونشــكر هنا االتحاد الفلســطيني ولجنتــه الفنية التــي أكدت هذه 
الفكرة  ابتداء من الدور الثاني لبطولة الدوري بعد اجتماعها بالجهات 
المعنية على أن يرفع شعار وعلم اللعب النظيف قبل بداية المباراة 
ومــن خلفه الحكام والالعبون يتقدمون به نحو الجماهير ليرســخوا 
هــذا المفهــوم، وعلى الالعبيــن والجماهيــر تقبل النتيجــة بروح 
رياضيــة (أي بنفس متأدبة بأخالق أهل الرياضة) وان  يكون الهدف 
األسمى لهذا المبدأ من الفوز والهزيمة روح المنافسة والحب، ونحن 
هنا في فلســطين نفتقد نوعا ما لثقافة الفوز والخســارة والتعامل 
بروح رياضية أكانت بالفوز أم التعادل أم الخسارة، فالروح الرياضية 
جوهر ثابت تســمو فوق تفاهات التعصب وفوق الخالفات إن وجدت 
وتجتاز بقوة مبدأها الثابت وكل الطرق “المعبدة” بالعنصرية والحقد 

والكراهية لتصل إلى بر األمان.
يجــب على أنديتنا تقبل الخســارة أو التعادل، وفي كل مباراة دولية 
ومنهــا الودية نرى العبي الفريقين يتصافحــون بعد نهاية المباراة 
ومصافحــة الطاقــم التحكيمــي. ال نريــد أن تكون ثقافتنــا المادة 
والدوالر، والفرق التي تخسر ال يجب أن ترمي أسباب الخسارة بساحة 
الحكــم أو الجمهــور أو اإلصابات، الن عــدم وجود الــروح الرياضية 
عندها تســبب ضغوطا نفسية وإدارية، فليكن شعار رياضتنا اللعب 

 . FAIR PLAYالنظيف
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الرياضية- ماهر الزر������������������

مصباح الشوا (16 عاما)، مواليد الواليات 
المتحدة األمريكية، عشق كرة السلة منذ 

 north نعومة أظفاره والتحق بمؤسسة
hollywooed park التي تأسس فيها 

على لعبة كرة السلة قبل أن يعود إلى 
أرض الوطن ويلتحق بمدارس الناشئين 

في سلة العميد-غزة الرياضي.
ورغم صغر سنه فإن مستواه الفني 
والمهاري فرضه ليلعب في صفوف 

الفريق األول المشارك في بطولة دوري 
جوال لكرة السلة، وشارك في عدة 

مباريات في البطولة ليكون أصغر العب 
سلوي في الدوري.

الشوا ال يكتفي بالجرعات التدريبية التي 
يتلقاها مع الفريق األول بل يخوض 
تدريبات خاصة وشاقة خالل برنامج 

تدريبي مكثف وضعه له الكابتن إبراهيم 
سكيك فترتين صباحية ومسائية.
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الرياضية - مصطفى جبر 
أبدى الالعب أحمد ضهير الحارس 
رفــح  خدمــات  لفريــق  الثانــي  
انزعاجــه الكبيــر لعدم إشــراكه 
أساســيا في ظل غيــاب الحارس 
األول عبد الحميد كلوب، مشــيرًا 
إلى أنه ســيرحل عــن الفريق في 
نهايــة الموســم فــي حــال عدم 
إتاحة الفرصة له للعب أساسيا في 

المباريات القادمة.
وأرجــع ضهيــر ســبب مطالبتــه 
بالرحيل لسوء التعامل معه وعدم 
إنصافه بعد وجوده ألكثر من “18” 
عاما داخل صفوف الفريق، ورغبة 
البعــض في عــدم وجــوده داخل 

الفريق، على حد قوله.
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الرياضية - محمد عدوان
أكــد محمــد أبــو دان نجم فريق شــباب رفــح صعوبة 
المبــاراة القادمــة التي ســتجمع فريقــه بالهالل في 
الجولة الـ”13” على ملعب اليرموك في غزة، مشددا 
على هدف الفريق بتحقيق الفوز وال شيء غيره. 

وقال أبــو دان في حديــث لـ”الرياضية” إن 
الهالل فريق قوى ويمتلك في صفوفه 
العبين مميزين، مشيرا إلى أن الخصم 
القادم يبحث عن الفوز من أجل تأمين 
وضعه على ســلم الترتيــب، “ما ُيعقد 

وطمأن جماهير شــباب رفح عــن إصابته، مؤكدا المبــاراة”.  
جاهزيته للمباراة القادمة. 
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غزة - الرياضية 
قال همام أبو حســنين مهاجم فريق خدمات الشــاطئ إن الفوز 

علــى خدمــات النصيــرات فــي المواجهــة القادمة ســيكون بوابة 
المنافســة الحقيقية على لقب الدوري، مؤكدا ضــرورة تحقيق الفوز 

وتعويض التعادل أمام إتحاد خان يونس في الجولة الماضية. 
وشــدد أبو حســنين على قــوة فريق خدمــات النصيــرات خاصة في 

المباريــات التي يخوضها أمام الفــرق الكبيرة على أرضه، معبرا عن 
ثقتــه وزمالئه في تحقيق الفــوز وتفادي أي نتيجة ُتســاهم في 

المباريــات التي يخوضها أمام الفــرق الكبيرة على أرضه، معبرا عن 
ثقتــه وزمالئه في تحقيق الفــوز وتفادي أي نتيجة ُتســاهم في 

المباريــات التي يخوضها أمام الفــرق الكبيرة على أرضه، معبرا عن 

تراجع الفريق وابتعاده عن المنافسة. 

خان يونس- الرياضية
كرمت شــبكة األقصى سبورت نجوم االستفتاء السنوي الذي أقامته في قاعة 
رويــال باالس في محافظة خان يونس بحضــور وزير الحكم المحلي د.محمد 
الفرا، ود.أحمد أبو هولي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وإبراهيم أبو 
سليم نائب رئيس اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ووليد أيوب رئيس المجلس 
األوليمبي الفلسطيني، وعبد السالم هنية عضو اللجنة االولمبية، وعدد كبير 

من رؤساء األندية والشخصيات الرياضية والوطنية.
و بدأ الحفل بتالوة عطرة من القرآن الكريم تبعه كلمة األقصى سبورت ألقاها 
صابر جعفر، ورحب خاللها بالحضور وتحدث عن نشأة األقصى سبورت ودورها 

في تطور رياضتنا الفلسطينية من خالل نقل الحدث وتوثيقه.
في كلمة له نيابة عن المكرمين رحب عبد السالم هنية بالحضور وتحدث عن 
دور الرياضة في جمع الشــمل وتجســيد الوحدة والترابط بين شطري الوطن 
من خالل إنهاء اإلنقســام، ووجه تحيته لقيادة الشعب الفلسطيني في الضفة 
و غزة.  وفي ختام الحفل قامت شبكة األقصى سبورت بتكريم األبطال نجوم 
االستفتاء، وحصل الزميل ســلطان عدوان المحرر في صحيفة الرياضية على 

جائزة أفضل محرر رياضي عام 2013م.
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الرياضية -مصطفى جبر
أكد الالعب محمد أبو يوسف “حدوتو” نجم فريق خدمات النصيرات 

الرياضية -مصطفى جبر
أكد الالعب محمد أبو يوسف “حدوتو” نجم فريق خدمات النصيرات 

الرياضية -مصطفى جبر

أن فريقه سيقدم كل ما بوسعه من أجل تحقيق الفوز واالستفادة 
من عاملي األرض والجمهور، مشــيرا إلى أن مباراة الشــاطئ 

أن فريقه سيقدم كل ما بوسعه من أجل تحقيق الفوز واالستفادة 
من عاملي األرض والجمهور، مشــيرا إلى أن مباراة الشــاطئ 

أن فريقه سيقدم كل ما بوسعه من أجل تحقيق الفوز واالستفادة 

خاصة له وزمالئه. 
وطالب أبو يوسف في حديث لـ “الرياضية” جماهير مخيم 

النصيــرات بمســاندة الفريق واســتغالل اللعب على 
ملعــب الدرة، الفتــا إلى أن فريقه ســيلعب للفوز 

والحصول على النقاط الثالث. 
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غزة- الرياضية
أكد أحمد النشــوي رئيس نادي خدمات المغازي أن اتحاد 

غزة- الرياضية
أكد أحمد النشــوي رئيس نادي خدمات المغازي أن اتحاد 

غزة- الرياضية

الســلة في المحافظات الجنوبية يتخبط في قراراته بعد 
تعيينه المــدرب جميل دادر مدربا عاما للمنتخب الوطني 
رغم قرار إيقافه من االتحاد لمدة عام لسوء السلوك منذ 

شهر ابريل الماضي.
وقال النشــوي إن االتحاد المركزي لكرة السلة قرر صرف 
أربعــة آالف دوالر مكافــأة لبطــل الكأس، “وهــذا المبلغ 
وقال النشــوي إن االتحاد المركزي لكرة السلة قرر صرف 
أربعــة آالف دوالر مكافــأة لبطــل الكأس، “وهــذا المبلغ 
وقال النشــوي إن االتحاد المركزي لكرة السلة قرر صرف 

وصل إلى خزينة االتحاد في المحافظات الجنوبية، ولكن 
المغازي لم يســتلمه”، على حد قوله. عبــد الرحيم مهنا 
عضو اتحاد السلة رفض من جانبه االتهامات التي وجهت 
إلــى االتحاد بعد تعيين المــدرب دادر، موضحا أن االتحاد 
عضو اتحاد السلة رفض من جانبه االتهامات التي وجهت 
إلــى االتحاد بعد تعيين المــدرب دادر، موضحا أن االتحاد 
عضو اتحاد السلة رفض من جانبه االتهامات التي وجهت 

اتخذ في وقت ســابق قرارا بإلغــاء العقوبة الموقعة على 
دادر، بعــد تقديمه طلب اســترحام. وأكد مهنا أن االتحاد 
اتخذ في وقت ســابق قرارا بإلغــاء العقوبة الموقعة على 
دادر، بعــد تقديمه طلب اســترحام. وأكد مهنا أن االتحاد 
اتخذ في وقت ســابق قرارا بإلغــاء العقوبة الموقعة على 

وقــع العقوبــة الكبيرة علــى دادر رغم عــدم وجود نص 
ل واضح وصريح في لوائح االتحاد  حو

هــذه العقوبة، مؤكــدا أن المؤهالت التــي دفعت االتحاد 
لتكليف دادر بمهمة مدرب المنتخب الوطني ال توجد عند 

أي مدرب آخر في القطاع.
لتكليف دادر بمهمة مدرب المنتخب الوطني ال توجد عند 

أي مدرب آخر في القطاع.
لتكليف دادر بمهمة مدرب المنتخب الوطني ال توجد عند 

وفي معرض رده حول مكافأة نادي خدمات المغازي كونه 
أي مدرب آخر في القطاع.

وفي معرض رده حول مكافأة نادي خدمات المغازي كونه 
أي مدرب آخر في القطاع.

بطل الــكأس، قال إن االتحاد ال يوجــد لديه نص يعطي 
وفي معرض رده حول مكافأة نادي خدمات المغازي كونه 
بطل الــكأس، قال إن االتحاد ال يوجــد لديه نص يعطي 
وفي معرض رده حول مكافأة نادي خدمات المغازي كونه 

بطل الدوري أو الكأس مبلغا ماليا، مؤكدا أن االتحاد حصل 
بطل الــكأس، قال إن االتحاد ال يوجــد لديه نص يعطي 
بطل الدوري أو الكأس مبلغا ماليا، مؤكدا أن االتحاد حصل 
بطل الــكأس، قال إن االتحاد ال يوجــد لديه نص يعطي 

علــى ثالثة آالف دوالر فقط من وزارة الشــباب والرياضة 
ولم تغط إال جزءا بسيطا من تكاليف بطولة الكأس.
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أخبار×أخبار

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

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

توقــع معنا  نتائج مباريات دوري غــزة الممتاز  والدرجة األولى  
والدوري االسباني  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

هوية/..............................

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

 دوري الدرجة الممتازة (محلي)

19 13 شباب رفح 1 الهالل
8 16 شباب جباليا شباب خان يونس 2

17 15 خدمات الشاطيء خدمات النصيرات 3
15 19 اتحاد الشجاعية غزة الرياضي 4
19 17 الجمعية االسالمية خدمات رفح 5
3 24 األهلي اتحاد خان يونس 6

دوري الدرجة األولى (محلي)

23 12 خدمات خان يونس 7 بيت الهيا
17 15 خدمات البريج جمعية الصالح 8
11 10 بيت حانون األهلي  أهلي النصيرات 9
8 10 المشتل     خدمات جباليا 10

12 19 القادسية  خدمات المغازي 11
الدوري االسباني

46 20 12 ملقا أتلتيكو مدريد
17 46 13 برشلونة إلتش
33 29 أتلتيكو بلباو ريال سوسيداد 14
16 41 ريال مدريد سيلتا فيغو 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

في حال حصول المتسابق على 15 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 14 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية، وقيمتها 300 شيكل. 
في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 200 شيكل. 

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو  مدرب فريق اتحاد خان يونس حاليا؟���������������
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 5 مساءًا
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كريم محمد النجار - خان يونس
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������
يتقدم مجلس إدارة نادي اتحاد الشــجاعية بالتهنئة 

الحارة من العب الفريق األول في النادي
 محمد رياض سكر

بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها

متمنين له دوام الصحة والعافية

������
تتقدم هيئة التحرير في صحيفة الرياضية بالتهنئة الحارة

الصحافمن الزميل الصحافمن الزميل الصحافي
معين حسونة
نجاح العملية الجراحية التي أجراها   لنجاح العملية الجراحية التي أجراها   لنجاح العملية الجراحية التي أجراها   

متمنين له الشفاء العاجل

غزة- الرياضية

أن تؤجــل مبــاراة في كرة القدم بســبب تســاقط األمطــار فهذا أمر 

منطقي ويحدث كثيرا، ولكن أن يحدث هذا األمر في مباراة كرة ســلة 

تقام في صاالت مغلقة فهذا خارج المنطق!.

هذا مــا حدث في دوري جوال الســلوي، عندما أجبــرت األمطار حكم 

مبــاراة خدمات المغــازي وغزة الرياضي على صالة أبو يوســف النجار 

على إلغائها نتيجة تسرب مياه األمطار من الثقوب الموجودة في سقف 

الصالة التي لم تعد معها أرضية الصالة صالحة الستكمال اللعب.

وتوقف اللعب في  الشــوط الثالث الذي كان خالله المغازي متقدما، ما 

أوقف اللقاء أدى كذلك إلى عدم إقامة اللقاء الثاني الذي كان مقررا أن 

يجمع خدمات واتحاد دير البلح.

وأعرب المشــرفون على لعبة الســلة في الفرق األربعة عن استيائهم 

الشــديد من إلغاء هذه المباريات، مناشــدين وزارة الشباب والرياضة 

بضرورة إصالح ســقف الصالة بأســرع وقت حتى ال يتكــرر مثل هذا 
الموقف.

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

الرياضية- محمود فرج
قدم اتحاد المقاولين الفلســطينيين 25 حقيبة 
رياضيــة لمنتخب ألعاب القوى فــي قطاع غزة، 
قدم اتحاد المقاولين الفلســطينيين 25 حقيبة 
رياضيــة لمنتخب ألعاب القوى فــي قطاع غزة، 
قدم اتحاد المقاولين الفلســطينيين 25 حقيبة 

جــاء ذلك خــالل االحتفال الــذي أقيــم برعاية 
رياضيــة لمنتخب ألعاب القوى فــي قطاع غزة، 
جــاء ذلك خــالل االحتفال الــذي أقيــم برعاية 
رياضيــة لمنتخب ألعاب القوى فــي قطاع غزة، 

نبيــل أبــو معيلــق رئيــس اتحــاد المقاوليــن 
جــاء ذلك خــالل االحتفال الــذي أقيــم برعاية 
نبيــل أبــو معيلــق رئيــس اتحــاد المقاوليــن 
جــاء ذلك خــالل االحتفال الــذي أقيــم برعاية 

الفلســطينيين، بحضــور كل من عبد الســالم 
هنية عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
الفلســطينيين، بحضــور كل من عبد الســالم 
هنية عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
الفلســطينيين، بحضــور كل من عبد الســالم 

وأحمد محيســن ممثل وزير الشباب والرياضة، 
ونادر حالوة رئيس اتحاد ألعاب القوى، والرئيس 
الفخري إلتحاد القوى  نبيل مبروك، وعدد كبير 

من الالعبين واإلعالميين.
وقال أبو معيلق في كلمته إن هذه المساهمة من 
اتحاده لن تكون األخيرة من أجل دعم الرياضي 
وقال أبو معيلق في كلمته إن هذه المساهمة من 
اتحاده لن تكون األخيرة من أجل دعم الرياضي 
وقال أبو معيلق في كلمته إن هذه المساهمة من 

الفلســطيني في مختلف األلعاب، متمنيا النجاح 
اتحاده لن تكون األخيرة من أجل دعم الرياضي 
الفلســطيني في مختلف األلعاب، متمنيا النجاح 
اتحاده لن تكون األخيرة من أجل دعم الرياضي 

لمنتخــب ألعاب القــوى في مشــاركاته العربية 
الفلســطيني في مختلف األلعاب، متمنيا النجاح 
لمنتخــب ألعاب القــوى في مشــاركاته العربية 
الفلســطيني في مختلف األلعاب، متمنيا النجاح 

والدولية.  من جانبه كشــف عبد الســالم هنية 
عن قرب إنشاء مضمار جري أللعاب القوى حول 
والدولية.  من جانبه كشــف عبد الســالم هنية 
عن قرب إنشاء مضمار جري أللعاب القوى حول 
والدولية.  من جانبه كشــف عبد الســالم هنية 

ملعب اليرموك بقيمة 140 ألف دوالر مقدمة من 
عن قرب إنشاء مضمار جري أللعاب القوى حول 
ملعب اليرموك بقيمة 140 ألف دوالر مقدمة من 
عن قرب إنشاء مضمار جري أللعاب القوى حول 

رجل أعمال ســعودي بإشــراف مؤسسة أمواج، 
مشــيرا إلى إنجازات اتحاد ألعــاب القوى وكونه 
رجل أعمال ســعودي بإشــراف مؤسسة أمواج، 
مشــيرا إلى إنجازات اتحاد ألعــاب القوى وكونه 
رجل أعمال ســعودي بإشــراف مؤسسة أمواج، 

أول اتحــاد محلي رفــع العلم الفلســطيني في 
مشاركات أولمبية ودولية. 

أول اتحــاد محلي رفــع العلم الفلســطيني في 
مشاركات أولمبية ودولية. 

أول اتحــاد محلي رفــع العلم الفلســطيني في 

أمــا د. نادر حالوة فتحدث عــن الصعوبات التي 
يعاني منها الرياضي خاصة العبي القوى، مؤكدا 
أن االتحاد يسعى بكل جهد من أجل البحث عن 
يعاني منها الرياضي خاصة العبي القوى، مؤكدا 
أن االتحاد يسعى بكل جهد من أجل البحث عن 
يعاني منها الرياضي خاصة العبي القوى، مؤكدا 

داعمين للمنتخب والالعبين المحليين.
وأشــار إلى أن هناك عشــرة العبين من منتخب 
ألعاب القوى ســيخوضون معســكرا تدريبيا في 
قطر، متمنيا من الجهــات المعنية زيادة الدعم 

للعبة.
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أدخل توقعاتك بوضع إشارة × في المربع الذي يمثل توقعك، ثم قص كوبون المسابقة 
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توقــع معنا  نتائج مباريات دوري غــزة الممتاز  والدرجة األولى  
والدوري االسباني  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

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

هوية/..............................

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

 دوري الدرجة الممتازة (محلي)

19 13 شباب رفح 1 الهالل
8 16 شباب جباليا شباب خان يونس 2

17 15 خدمات الشاطيء خدمات النصيرات 3
15 19 اتحاد الشجاعية غزة الرياضي 4
19 17 الجمعية االسالمية خدمات رفح 5
3 24 األهلي اتحاد خان يونس 6

دوري الدرجة األولى (محلي)

23 12 خدمات خان يونس 7 بيت الهيا
17 15 خدمات البريج جمعية الصالح 8
11 10 بيت حانون األهلي  أهلي النصيرات 9
8 10 المشتل     خدمات جباليا 10

12 19 القادسية  خدمات المغازي 11
الدوري االسباني

46 20 12 ملقا أتلتيكو مدريد
17 46 13 برشلونة إلتش
33 29 أتلتيكو بلباو ريال سوسيداد 14
16 41 ريال مدريد سيلتا فيغو 15
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

في حال حصول المتسابق على 15 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 14 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية، وقيمتها 300 شيكل. 
في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 200 شيكل. 

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هو  مدرب فريق اتحاد خان يونس حاليا؟���������������
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آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 5 مساءًا

������������������������������������������
كريم محمد النجار - خان يونس
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������
يتقدم مجلس إدارة نادي اتحاد الشــجاعية بالتهنئة 

الحارة من العب الفريق األول في النادي
 محمد رياض سكر

بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها

متمنين له دوام الصحة والعافية

������
تتقدم هيئة التحرير في صحيفة الرياضية بالتهنئة الحارة

الصحافمن الزميل الصحافمن الزميل الصحافي
معين حسونة
نجاح العملية الجراحية التي أجراها   لنجاح العملية الجراحية التي أجراها   لنجاح العملية الجراحية التي أجراها   

متمنين له الشفاء العاجل

غزة- الرياضية

أن تؤجــل مبــاراة في كرة القدم بســبب تســاقط األمطــار فهذا أمر 

منطقي ويحدث كثيرا، ولكن أن يحدث هذا األمر في مباراة كرة ســلة 

تقام في صاالت مغلقة فهذا خارج المنطق!.

هذا مــا حدث في دوري جوال الســلوي، عندما أجبــرت األمطار حكم 

مبــاراة خدمات المغــازي وغزة الرياضي على صالة أبو يوســف النجار 

على إلغائها نتيجة تسرب مياه األمطار من الثقوب الموجودة في سقف 

الصالة التي لم تعد معها أرضية الصالة صالحة الستكمال اللعب.

وتوقف اللعب في  الشــوط الثالث الذي كان خالله المغازي متقدما، ما 

أوقف اللقاء أدى كذلك إلى عدم إقامة اللقاء الثاني الذي كان مقررا أن 

يجمع خدمات واتحاد دير البلح.

وأعرب المشــرفون على لعبة الســلة في الفرق األربعة عن استيائهم 

الشــديد من إلغاء هذه المباريات، مناشــدين وزارة الشباب والرياضة 

بضرورة إصالح ســقف الصالة بأســرع وقت حتى ال يتكــرر مثل هذا 
الموقف.
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الرياضية- محمود فرج
قدم اتحاد المقاولين الفلســطينيين 25 حقيبة 
رياضيــة لمنتخب ألعاب القوى فــي قطاع غزة، 
قدم اتحاد المقاولين الفلســطينيين 25 حقيبة 
رياضيــة لمنتخب ألعاب القوى فــي قطاع غزة، 
قدم اتحاد المقاولين الفلســطينيين 25 حقيبة 

جــاء ذلك خــالل االحتفال الــذي أقيــم برعاية 
رياضيــة لمنتخب ألعاب القوى فــي قطاع غزة، 
جــاء ذلك خــالل االحتفال الــذي أقيــم برعاية 
رياضيــة لمنتخب ألعاب القوى فــي قطاع غزة، 

نبيــل أبــو معيلــق رئيــس اتحــاد المقاوليــن 
جــاء ذلك خــالل االحتفال الــذي أقيــم برعاية 
نبيــل أبــو معيلــق رئيــس اتحــاد المقاوليــن 
جــاء ذلك خــالل االحتفال الــذي أقيــم برعاية 

الفلســطينيين، بحضــور كل من عبد الســالم 
هنية عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
الفلســطينيين، بحضــور كل من عبد الســالم 
هنية عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
الفلســطينيين، بحضــور كل من عبد الســالم 

وأحمد محيســن ممثل وزير الشباب والرياضة، 
ونادر حالوة رئيس اتحاد ألعاب القوى، والرئيس 
الفخري إلتحاد القوى  نبيل مبروك، وعدد كبير 

من الالعبين واإلعالميين.
وقال أبو معيلق في كلمته إن هذه المساهمة من 
اتحاده لن تكون األخيرة من أجل دعم الرياضي 
وقال أبو معيلق في كلمته إن هذه المساهمة من 
اتحاده لن تكون األخيرة من أجل دعم الرياضي 
وقال أبو معيلق في كلمته إن هذه المساهمة من 

الفلســطيني في مختلف األلعاب، متمنيا النجاح 
اتحاده لن تكون األخيرة من أجل دعم الرياضي 
الفلســطيني في مختلف األلعاب، متمنيا النجاح 
اتحاده لن تكون األخيرة من أجل دعم الرياضي 

لمنتخــب ألعاب القــوى في مشــاركاته العربية 
الفلســطيني في مختلف األلعاب، متمنيا النجاح 
لمنتخــب ألعاب القــوى في مشــاركاته العربية 
الفلســطيني في مختلف األلعاب، متمنيا النجاح 

والدولية.  من جانبه كشــف عبد الســالم هنية 
عن قرب إنشاء مضمار جري أللعاب القوى حول 
والدولية.  من جانبه كشــف عبد الســالم هنية 
عن قرب إنشاء مضمار جري أللعاب القوى حول 
والدولية.  من جانبه كشــف عبد الســالم هنية 

ملعب اليرموك بقيمة 140 ألف دوالر مقدمة من 
عن قرب إنشاء مضمار جري أللعاب القوى حول 
ملعب اليرموك بقيمة 140 ألف دوالر مقدمة من 
عن قرب إنشاء مضمار جري أللعاب القوى حول 

رجل أعمال ســعودي بإشــراف مؤسسة أمواج، 
مشــيرا إلى إنجازات اتحاد ألعــاب القوى وكونه 
رجل أعمال ســعودي بإشــراف مؤسسة أمواج، 
مشــيرا إلى إنجازات اتحاد ألعــاب القوى وكونه 
رجل أعمال ســعودي بإشــراف مؤسسة أمواج، 

أول اتحــاد محلي رفــع العلم الفلســطيني في 
مشاركات أولمبية ودولية. 

أول اتحــاد محلي رفــع العلم الفلســطيني في 
مشاركات أولمبية ودولية. 

أول اتحــاد محلي رفــع العلم الفلســطيني في 

أمــا د. نادر حالوة فتحدث عــن الصعوبات التي 
يعاني منها الرياضي خاصة العبي القوى، مؤكدا 
أن االتحاد يسعى بكل جهد من أجل البحث عن 
يعاني منها الرياضي خاصة العبي القوى، مؤكدا 
أن االتحاد يسعى بكل جهد من أجل البحث عن 
يعاني منها الرياضي خاصة العبي القوى، مؤكدا 

داعمين للمنتخب والالعبين المحليين.
وأشــار إلى أن هناك عشــرة العبين من منتخب 
ألعاب القوى ســيخوضون معســكرا تدريبيا في 
قطر، متمنيا من الجهــات المعنية زيادة الدعم 

للعبة.
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غزة- الرياضية
اقتنــص فريــق الجــالء صــدارة دوري اقتنــص فريــق الجــالء صــدارة دوري 
الدرجــة الثانيــة فــي قطاع غــزة فرع الدرجــة الثانيــة فــي قطاع غــزة فرع 
“غزة والشــمال” بجدارة بعد فوزه على “غزة والشــمال” بجدارة بعد فوزه على 
بيت حانــون الرياضــي بثالثية نظيفة بيت حانــون الرياضــي بثالثية نظيفة 
مســاء اإلثنين على ملعب التفاح شرق مســاء اإلثنين على ملعب التفاح شرق 
مدينة غزة في افتتاح مباريات األسبوع مدينة غزة في افتتاح مباريات األسبوع 

السادس.
ورفع الجالء رصيــده إلى 13 نقطة في ورفع الجالء رصيــده إلى 13 نقطة في 
الصــدارة، فيما تراجع فريق “الحوانين” الصــدارة، فيما تراجع فريق “الحوانين” 

للمركز الثاني برصيد 11 نقطة.للمركز الثاني برصيد 11 نقطة.
مــن جانبه، عــاد الشــمس إلى ســكة مــن جانبه، عــاد الشــمس إلى ســكة 
االنتصارات بقــوة بعد فوزه على فريق االنتصارات بقــوة بعد فوزه على فريق 
الجزيرة بثالثية دون رد على ملعب بيت الجزيرة بثالثية دون رد على ملعب بيت 
حانون البلدي شــمال قطاع غزة، وبهذا حانون البلدي شــمال قطاع غزة، وبهذا 
الفوز رفع الشــمس رصيده إلى 6 نقاط الفوز رفع الشــمس رصيده إلى 6 نقاط 

في المركز السادس,
بفــارق األهــداف أمام الجزيرة الســابع 

وقبل األخير.
وأعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة 
القدم عن تأجيل مباراتي ختام األسبوع 
الســادس مــن دوري الدرجــة الثانيــة 
فرع “غزة والشــمال” اللتيــن كانتا من 

المفترض أن تجريا مساء الثالثاء.
وذكرت اللجنــة أن مباراتــي التفاح مع 
المجمع اإلســالمي على ملعــب التفاح 
شــرق غزة، وفلســطين مــع الرضوان 
علــى ملعب بيت حانون البلدي شــمال 
القطاع, ُأجلتا إلى مســاء اليوم األربعاء، 
علــى ملعب بيت حانون البلدي شــمال 
القطاع, ُأجلتا إلى مســاء اليوم األربعاء، 
علــى ملعب بيت حانون البلدي شــمال 

نظــرا لعدم صالحية أرضيــة الملعبين 
بســبب  عليهمــا،  المباريــات  لخــوض 

سقوط األمطار.
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الرياضية- فهد محمد
أكد عمــاد هاشــم المدير الفنــي لفريق شــباب جباليا عدم 
رضاه عن نتيجة التعادل الســلبي لفريقــه أمام فريق خدمات 
النصيرات في أولى مبارياته في مرحلة اإلياب “الجولة الثانية عشر” 

من دوري جوال ألندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة.
وقال هاشــم في لقاء مــع “الرياضية”: “طموحنا بــكل تأكيد البقاء في 
الدوري الممتاز الذي يتطلب تحقيق الفوز وحصد النقاط كاملة، والسيما 
أن الفريق يقبع في المركز قبل األخير وهو بأمس الحاجة لالنتصارات 
أكثــر من أي وقت مضى لرفع الحالــة المعنوية لدى الالعبين وإعادة 

منسوب الثقة بعد النتائج المخيبة في آخر مباريات الدور األول” .
وأشــار هاشــم إلــى أن “ممثل الشــمال فــي البطولــة ال يقل في 
المستوى واألداء عن أكثر من ثلثي فرق الدوري الممتاز، “وال تعبر 
بتاتا الخسائر الذي تكبدها عن أدائه ومستواه، ولكننا عانينا سوء 
الحظ والطالع في العديد من المباريات، وكان آخرها أمام خدمات 
النصيرات في افتتاح الدور الثاني من البطولة الذي أضاع خاللها 

الفريق أكثر من أربع فرص محققة للتسجيل”. 
وكشف هاشم عما يحتاجه فريق شباب جباليا للبقاء في الدوري 

الممتــاز في الفترة المقبلة، قائال: “في المقام األول شــعور الالعبين الممتــاز في الفترة المقبلة، قائال: “في المقام األول شــعور الالعبين 
بالمســؤولية الملقاة على كاهلهم، خاصــة أن الفريق الممثل الوحيد بالمســؤولية الملقاة على كاهلهم، خاصــة أن الفريق الممثل الوحيد 
لمحافظــة الشــمال والجميع  يأمل فــي بقائه بعد أن أحدث نشــاطا لمحافظــة الشــمال والجميع  يأمل فــي بقائه بعد أن أحدث نشــاطا 
ملحوظا في المنطقة الشمالية على مستوى كرة القدم، باإلضافة إلى ملحوظا في المنطقة الشمالية على مستوى كرة القدم، باإلضافة إلى 
مزيــد من الجهد والتزام التدريبات والتعليمات الموكلة لهم من إدارة مزيــد من الجهد والتزام التدريبات والتعليمات الموكلة لهم من إدارة 
الفريق، والتوفيق في هز الشــباك من أنصاف الفرص والثقة بالشق الفريق، والتوفيق في هز الشــباك من أنصاف الفرص والثقة بالشق 
الهجومي وترجمــة أفضلية األداء إلى انتصــارات”، متمنيا أن تخدمه الهجومي وترجمــة أفضلية األداء إلى انتصــارات”، متمنيا أن تخدمه 

نتائج الفرق األخرى والسيما التي تبعد عنه بفارق نقطي ضئيل.نتائج الفرق األخرى والسيما التي تبعد عنه بفارق نقطي ضئيل.
واعتبر هاشم المباريات المقبلة لثوار الشمال مباريات كؤوس، مضيفا واعتبر هاشم المباريات المقبلة لثوار الشمال مباريات كؤوس، مضيفا 
أن الفريق لن يفرط بنقاطها ألن الخسارة ال تصب في مصلحة الفريق أن الفريق لن يفرط بنقاطها ألن الخسارة ال تصب في مصلحة الفريق 
على حد قوله، مؤكدا أن فريق شــباب جباليا يمتلك عناصر جيدة في على حد قوله، مؤكدا أن فريق شــباب جباليا يمتلك عناصر جيدة في 

كل الخطوط ولكنها بحاجة إلى ثقة كبرى داخل الميدان.كل الخطوط ولكنها بحاجة إلى ثقة كبرى داخل الميدان.
والمدرب عماد هاشم هو صاحب الفضل في صعود شباب جباليا إلى والمدرب عماد هاشم هو صاحب الفضل في صعود شباب جباليا إلى 
الدوري الممتاز الموســم الماضي، فهل يقدر علــى إنقاذ الفريق من الدوري الممتاز الموســم الماضي، فهل يقدر علــى إنقاذ الفريق من 
شــبح الهبوط، والبقاء في الممتاز؟.. هذا ما ســتجيب عنه المباريات شــبح الهبوط، والبقاء في الممتاز؟.. هذا ما ســتجيب عنه المباريات 

القادمة.القادمة.

����������������������

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

الرياضية- مصطفى جبر:
حقق فريق شــباب رفــح فوزا ثمينا على حســاب 
شــباب خان يونــس بهدفين نظيفين، وشــهدت 
هذه المبــاراة انقالبا مفاجئا علــى الصعيد الفني 

والنتيجة. 
“الرياضية” تكشف األسباب الفنية التي تكمن وراء 

هذه النتيجة:
1. االستعداد الذهني: ظهر الزعيم أكثرا تركيزا في 

المباراة ولعب بأريحية بخالف شباب خانيونس. 
2. األخطــاء الدفاعيــة: شــكلت األخطــاء الفردية 
نقطة تحول في نتيجــة المباراة التي نجح األزرق 

في استغاللها خاصة في الهدف الثاني.
3. هدفان فــي دقيقتين: أربك الزعيم حســابات 
شــباب خــان يونــس عندمــا ســجل هدفين في 
غضون دقيقتين، فأثر ذلك على معنويات وتركيز 

النشامى نظرا لسرعة تسجيل األهداف. 

4. اســتغالل الفرص: اســتغل شــباب رفح فرص 
اللقــاء بمثالية، فســجل هدفي المبــاراة من أول 
فرصتيــن للفريق مــا منحه الثقــة واألريحية في 

باقي المباراة. 
5. التبديــالت: شــكل دخــول محمد أبــو دان قبل 
تســجيل الهدف األول بخمــس دقائق نقطة تحول 
في المباراة، فقد استطاع الالعب الربط بين الوسط 

والهجوم، وصنع الهدف الثاني ثم خرج مصابا.
6. غيــاب بركات وعبد العــال: أثر غياب جهاد عبد 
العــال، والغائب الحاضر عن المباراة محمد بركات 
على أداء النشــامى، إضافة إلــى عدم توفيق أبرز 

نجوم الفريق. 
7. العودة المفقودة: فشــل النشــامي في العودة 
للمباراة في ظل الصالبة الدفاعية للزعيم، وعدم 
تقليص النتيجة في بداية الشوط الثاني الذي كان 

كفيال بوضع األزرق تحت الضغط.

ال دخــان من دون نار، وال نجاح بدون 
تعب ومشقة، وال رفعىة وال سمو وال 
نهوض من دون كّد ومثابرة، هذا هو 
منطق الحيــاة، فمن جــّد وجد، ومن 
زرع حصــد، ومن ســار علــى الدرب 

وصل.
االصل هو العمل المبني على ضوابط 
واسس، بعيدًا عن لغة االرتجال، هذا 
االصل هو العمل المبني على ضوابط 
واسس، بعيدًا عن لغة االرتجال، هذا 
االصل هو العمل المبني على ضوابط 

الكالم معروف للجميع، لكن رونالدو 
وهو الالعب الدولي البرتغالي والعب 
ريال مدريد االسباني، عاد واكد عليه، 
فمن خالل منبر مؤتمر دبي الثامن، 
هــذا المنبر، الذي اصبح يســتقطب 
ارفــع الرياضيين شــأنًا ســواء كانوا 
هــذا المنبر، الذي اصبح يســتقطب 
ارفــع الرياضيين شــأنًا ســواء كانوا 
هــذا المنبر، الذي اصبح يســتقطب 

العبين ام مدربين ام حكامًا.
ارفــع الرياضيين شــأنًا ســواء كانوا 

العبين ام مدربين ام حكامًا.
ارفــع الرياضيين شــأنًا ســواء كانوا 

ما الــذي قالــه كريســتيانو رونالدو 
بالضبط؟

هو قــال ردًا علــى اســئلة الحضور، 
الُكثــر، عــن اســباب تألقــه وابداعه 
هو قــال ردًا علــى اســئلة الحضور، 
الُكثــر، عــن اســباب تألقــه وابداعه 
هو قــال ردًا علــى اســئلة الحضور، 

فــي  الواســعة  وشــهرته  ونجاحــه 
المالعــب: هناك ثالثة اســباب تقف 

خلف نجاحي وتوفيقي وهي:
اوًال: العشق للتحديات، وثانيًا: الحرص 

خلف نجاحي وتوفيقي وهي:
اوًال: العشق للتحديات، وثانيًا: الحرص 

خلف نجاحي وتوفيقي وهي:

على تحقيق االرقام القياسية، وثالثًا: 
المثابرة.

هــذه هــي الوصفة الســحرية، التي 
جعلــت من “رونالــدو: ذائــع الصيت 
والشهرة والموهبة والمكانة المميزة 

والمرموقة.
عشــق التحديــات وخــوض غمارها، 
مهمــا كانــت صعبــة، يؤكــد علــى 
وجود ثقــة بالنفــس، ورفض قاطع 

لالستسالم امام الظروف.
أما عن الحرص فــي تحقيق االرقام 
القياسية فهو الثقة بعينها، فالالعب 
يرفض ان يكون مجرد رقم عادي في يرفض ان يكون مجرد رقم عادي في 
عالم الكرة، بل يبذل قصارى جهده، عالم الكرة، بل يبذل قصارى جهده، 
مــن اجل ان يترك بصمات خالدة في مــن اجل ان يترك بصمات خالدة في 
مســيرته، وهــل هناك مــا هو أهم مســيرته، وهــل هناك مــا هو أهم 
من ضرب االرقام القياسية وكسرها من ضرب االرقام القياسية وكسرها 

والسعي الى بلوغها؟والسعي الى بلوغها؟
أمــا عــن المثابــرة، فانهــا النقيض أمــا عــن المثابــرة، فانهــا النقيض 
واالستســالم  لالذعــان  واالستســالم الفعلــي  لالذعــان  الفعلــي 
واالكتفاء بالموجود، فطالما ان المرء واالكتفاء بالموجود، فطالما ان المرء 
يمتلك الموهبــة والخامة، فان عليه يمتلك الموهبــة والخامة، فان عليه 
ان يثابر كي ُيطورها وُيعظمها، وهذا طورها وُيعظمها، وهذا 
ما يفعله “رونالــدو” لدرجة انه اردف ما يفعله “رونالــدو” لدرجة انه اردف 
قائــًال: انه يرفــض ان يضيــع وقته : انه يرفــض ان يضيــع وقته 
سدى او هباء منثورا بل يستغله على سدى او هباء منثورا بل يستغله على 
افضل ما يكون، وهو الُمحاط بشهرة افضل ما يكون، وهو الُمحاط بشهرة 
واســعة النطاق، وهو الذي يملك من واســعة النطاق، وهو الذي يملك من 
المال والجمال والوســامة ما يؤهله، المال والجمال والوســامة ما يؤهله، 
ألن يصبــح على كل لســان، ويدخل ألن يصبــح على كل لســان، ويدخل 
قلوب الحســناوات من دون استئذان، قلوب الحســناوات من دون استئذان، 
لكنــه يرفض ان تأخذه الشــهرة من لكنــه يرفض ان تأخذه الشــهرة من 
دائرة االعداد واالستعداد، وطبقًا له، دائرة االعداد واالستعداد، وطبقًا له، 

فانه يستغل كل دقيقة في حياته.فانه يستغل كل دقيقة في حياته.
newsaqa@hotmail.comnewsaqa@hotmail.com
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غزة- الرياضية
اقتنــص فريــق الجــالء صــدارة دوري اقتنــص فريــق الجــالء صــدارة دوري 
الدرجــة الثانيــة فــي قطاع غــزة فرع الدرجــة الثانيــة فــي قطاع غــزة فرع 
“غزة والشــمال” بجدارة بعد فوزه على “غزة والشــمال” بجدارة بعد فوزه على 
بيت حانــون الرياضــي بثالثية نظيفة بيت حانــون الرياضــي بثالثية نظيفة 
مســاء اإلثنين على ملعب التفاح شرق مســاء اإلثنين على ملعب التفاح شرق 
مدينة غزة في افتتاح مباريات األسبوع مدينة غزة في افتتاح مباريات األسبوع 

السادس.
ورفع الجالء رصيــده إلى 13 نقطة في ورفع الجالء رصيــده إلى 13 نقطة في 
الصــدارة، فيما تراجع فريق “الحوانين” الصــدارة، فيما تراجع فريق “الحوانين” 

للمركز الثاني برصيد 11 نقطة.للمركز الثاني برصيد 11 نقطة.
مــن جانبه، عــاد الشــمس إلى ســكة مــن جانبه، عــاد الشــمس إلى ســكة 
االنتصارات بقــوة بعد فوزه على فريق االنتصارات بقــوة بعد فوزه على فريق 
الجزيرة بثالثية دون رد على ملعب بيت الجزيرة بثالثية دون رد على ملعب بيت 
حانون البلدي شــمال قطاع غزة، وبهذا حانون البلدي شــمال قطاع غزة، وبهذا 
الفوز رفع الشــمس رصيده إلى 6 نقاط الفوز رفع الشــمس رصيده إلى 6 نقاط 

في المركز السادس,
بفــارق األهــداف أمام الجزيرة الســابع 

وقبل األخير.
وأعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة 
القدم عن تأجيل مباراتي ختام األسبوع 
الســادس مــن دوري الدرجــة الثانيــة 
فرع “غزة والشــمال” اللتيــن كانتا من 

المفترض أن تجريا مساء الثالثاء.
وذكرت اللجنــة أن مباراتــي التفاح مع 
المجمع اإلســالمي على ملعــب التفاح 
شــرق غزة، وفلســطين مــع الرضوان 
علــى ملعب بيت حانون البلدي شــمال 
القطاع, ُأجلتا إلى مســاء اليوم األربعاء، 
علــى ملعب بيت حانون البلدي شــمال 
القطاع, ُأجلتا إلى مســاء اليوم األربعاء، 
علــى ملعب بيت حانون البلدي شــمال 

نظــرا لعدم صالحية أرضيــة الملعبين 
بســبب  عليهمــا،  المباريــات  لخــوض 

سقوط األمطار.
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الرياضية- فهد محمد
أكد عمــاد هاشــم المدير الفنــي لفريق شــباب جباليا عدم 
رضاه عن نتيجة التعادل الســلبي لفريقــه أمام فريق خدمات 
النصيرات في أولى مبارياته في مرحلة اإلياب “الجولة الثانية عشر” 

من دوري جوال ألندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة.
وقال هاشــم في لقاء مــع “الرياضية”: “طموحنا بــكل تأكيد البقاء في 
الدوري الممتاز الذي يتطلب تحقيق الفوز وحصد النقاط كاملة، والسيما 
أن الفريق يقبع في المركز قبل األخير وهو بأمس الحاجة لالنتصارات 
أكثــر من أي وقت مضى لرفع الحالــة المعنوية لدى الالعبين وإعادة 

منسوب الثقة بعد النتائج المخيبة في آخر مباريات الدور األول” .
وأشــار هاشــم إلــى أن “ممثل الشــمال فــي البطولــة ال يقل في 
المستوى واألداء عن أكثر من ثلثي فرق الدوري الممتاز، “وال تعبر 
بتاتا الخسائر الذي تكبدها عن أدائه ومستواه، ولكننا عانينا سوء 
الحظ والطالع في العديد من المباريات، وكان آخرها أمام خدمات 
النصيرات في افتتاح الدور الثاني من البطولة الذي أضاع خاللها 

الفريق أكثر من أربع فرص محققة للتسجيل”. 
وكشف هاشم عما يحتاجه فريق شباب جباليا للبقاء في الدوري 

الممتــاز في الفترة المقبلة، قائال: “في المقام األول شــعور الالعبين الممتــاز في الفترة المقبلة، قائال: “في المقام األول شــعور الالعبين 
بالمســؤولية الملقاة على كاهلهم، خاصــة أن الفريق الممثل الوحيد بالمســؤولية الملقاة على كاهلهم، خاصــة أن الفريق الممثل الوحيد 
لمحافظــة الشــمال والجميع  يأمل فــي بقائه بعد أن أحدث نشــاطا لمحافظــة الشــمال والجميع  يأمل فــي بقائه بعد أن أحدث نشــاطا 
ملحوظا في المنطقة الشمالية على مستوى كرة القدم، باإلضافة إلى ملحوظا في المنطقة الشمالية على مستوى كرة القدم، باإلضافة إلى 
مزيــد من الجهد والتزام التدريبات والتعليمات الموكلة لهم من إدارة مزيــد من الجهد والتزام التدريبات والتعليمات الموكلة لهم من إدارة 
الفريق، والتوفيق في هز الشــباك من أنصاف الفرص والثقة بالشق الفريق، والتوفيق في هز الشــباك من أنصاف الفرص والثقة بالشق 
الهجومي وترجمــة أفضلية األداء إلى انتصــارات”، متمنيا أن تخدمه الهجومي وترجمــة أفضلية األداء إلى انتصــارات”، متمنيا أن تخدمه 

نتائج الفرق األخرى والسيما التي تبعد عنه بفارق نقطي ضئيل.نتائج الفرق األخرى والسيما التي تبعد عنه بفارق نقطي ضئيل.
واعتبر هاشم المباريات المقبلة لثوار الشمال مباريات كؤوس، مضيفا واعتبر هاشم المباريات المقبلة لثوار الشمال مباريات كؤوس، مضيفا 
أن الفريق لن يفرط بنقاطها ألن الخسارة ال تصب في مصلحة الفريق أن الفريق لن يفرط بنقاطها ألن الخسارة ال تصب في مصلحة الفريق 
على حد قوله، مؤكدا أن فريق شــباب جباليا يمتلك عناصر جيدة في على حد قوله، مؤكدا أن فريق شــباب جباليا يمتلك عناصر جيدة في 

كل الخطوط ولكنها بحاجة إلى ثقة كبرى داخل الميدان.كل الخطوط ولكنها بحاجة إلى ثقة كبرى داخل الميدان.
والمدرب عماد هاشم هو صاحب الفضل في صعود شباب جباليا إلى والمدرب عماد هاشم هو صاحب الفضل في صعود شباب جباليا إلى 
الدوري الممتاز الموســم الماضي، فهل يقدر علــى إنقاذ الفريق من الدوري الممتاز الموســم الماضي، فهل يقدر علــى إنقاذ الفريق من 
شــبح الهبوط، والبقاء في الممتاز؟.. هذا ما ســتجيب عنه المباريات شــبح الهبوط، والبقاء في الممتاز؟.. هذا ما ســتجيب عنه المباريات 

القادمة.القادمة.
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الرياضية- مصطفى جبر:
حقق فريق شــباب رفــح فوزا ثمينا على حســاب 
شــباب خان يونــس بهدفين نظيفين، وشــهدت 
هذه المبــاراة انقالبا مفاجئا علــى الصعيد الفني 

والنتيجة. 
“الرياضية” تكشف األسباب الفنية التي تكمن وراء 

هذه النتيجة:
1. االستعداد الذهني: ظهر الزعيم أكثرا تركيزا في 

المباراة ولعب بأريحية بخالف شباب خانيونس. 
2. األخطــاء الدفاعيــة: شــكلت األخطــاء الفردية 
نقطة تحول في نتيجــة المباراة التي نجح األزرق 

في استغاللها خاصة في الهدف الثاني.
3. هدفان فــي دقيقتين: أربك الزعيم حســابات 
شــباب خــان يونــس عندمــا ســجل هدفين في 
غضون دقيقتين، فأثر ذلك على معنويات وتركيز 

النشامى نظرا لسرعة تسجيل األهداف. 

4. اســتغالل الفرص: اســتغل شــباب رفح فرص 
اللقــاء بمثالية، فســجل هدفي المبــاراة من أول 
فرصتيــن للفريق مــا منحه الثقــة واألريحية في 

باقي المباراة. 
5. التبديــالت: شــكل دخــول محمد أبــو دان قبل 
تســجيل الهدف األول بخمــس دقائق نقطة تحول 
في المباراة، فقد استطاع الالعب الربط بين الوسط 

والهجوم، وصنع الهدف الثاني ثم خرج مصابا.
6. غيــاب بركات وعبد العــال: أثر غياب جهاد عبد 
العــال، والغائب الحاضر عن المباراة محمد بركات 
على أداء النشــامى، إضافة إلــى عدم توفيق أبرز 

نجوم الفريق. 
7. العودة المفقودة: فشــل النشــامي في العودة 
للمباراة في ظل الصالبة الدفاعية للزعيم، وعدم 
تقليص النتيجة في بداية الشوط الثاني الذي كان 

كفيال بوضع األزرق تحت الضغط.

ال دخــان من دون نار، وال نجاح بدون 
تعب ومشقة، وال رفعىة وال سمو وال 
نهوض من دون كّد ومثابرة، هذا هو 
منطق الحيــاة، فمن جــّد وجد، ومن 
زرع حصــد، ومن ســار علــى الدرب 

وصل.
االصل هو العمل المبني على ضوابط 
واسس، بعيدًا عن لغة االرتجال، هذا 
االصل هو العمل المبني على ضوابط 
واسس، بعيدًا عن لغة االرتجال، هذا 
االصل هو العمل المبني على ضوابط 

الكالم معروف للجميع، لكن رونالدو 
وهو الالعب الدولي البرتغالي والعب 
ريال مدريد االسباني، عاد واكد عليه، 
فمن خالل منبر مؤتمر دبي الثامن، 
هــذا المنبر، الذي اصبح يســتقطب 
ارفــع الرياضيين شــأنًا ســواء كانوا 
هــذا المنبر، الذي اصبح يســتقطب 
ارفــع الرياضيين شــأنًا ســواء كانوا 
هــذا المنبر، الذي اصبح يســتقطب 

العبين ام مدربين ام حكامًا.
ارفــع الرياضيين شــأنًا ســواء كانوا 

العبين ام مدربين ام حكامًا.
ارفــع الرياضيين شــأنًا ســواء كانوا 

ما الــذي قالــه كريســتيانو رونالدو 
بالضبط؟

هو قــال ردًا علــى اســئلة الحضور، 
الُكثــر، عــن اســباب تألقــه وابداعه 
هو قــال ردًا علــى اســئلة الحضور، 
الُكثــر، عــن اســباب تألقــه وابداعه 
هو قــال ردًا علــى اســئلة الحضور، 

فــي  الواســعة  وشــهرته  ونجاحــه 
المالعــب: هناك ثالثة اســباب تقف 

خلف نجاحي وتوفيقي وهي:
اوًال: العشق للتحديات، وثانيًا: الحرص 

خلف نجاحي وتوفيقي وهي:
اوًال: العشق للتحديات، وثانيًا: الحرص 

خلف نجاحي وتوفيقي وهي:

على تحقيق االرقام القياسية، وثالثًا: 
المثابرة.

هــذه هــي الوصفة الســحرية، التي 
جعلــت من “رونالــدو: ذائــع الصيت 
والشهرة والموهبة والمكانة المميزة 

والمرموقة.
عشــق التحديــات وخــوض غمارها، 
مهمــا كانــت صعبــة، يؤكــد علــى 
وجود ثقــة بالنفــس، ورفض قاطع 

لالستسالم امام الظروف.
أما عن الحرص فــي تحقيق االرقام 
القياسية فهو الثقة بعينها، فالالعب 
يرفض ان يكون مجرد رقم عادي في يرفض ان يكون مجرد رقم عادي في 
عالم الكرة، بل يبذل قصارى جهده، عالم الكرة، بل يبذل قصارى جهده، 
مــن اجل ان يترك بصمات خالدة في مــن اجل ان يترك بصمات خالدة في 
مســيرته، وهــل هناك مــا هو أهم مســيرته، وهــل هناك مــا هو أهم 
من ضرب االرقام القياسية وكسرها من ضرب االرقام القياسية وكسرها 

والسعي الى بلوغها؟والسعي الى بلوغها؟
أمــا عــن المثابــرة، فانهــا النقيض أمــا عــن المثابــرة، فانهــا النقيض 
واالستســالم  لالذعــان  واالستســالم الفعلــي  لالذعــان  الفعلــي 
واالكتفاء بالموجود، فطالما ان المرء واالكتفاء بالموجود، فطالما ان المرء 
يمتلك الموهبــة والخامة، فان عليه يمتلك الموهبــة والخامة، فان عليه 
ان يثابر كي ُيطورها وُيعظمها، وهذا طورها وُيعظمها، وهذا 
ما يفعله “رونالــدو” لدرجة انه اردف ما يفعله “رونالــدو” لدرجة انه اردف 
قائــًال: انه يرفــض ان يضيــع وقته : انه يرفــض ان يضيــع وقته 
سدى او هباء منثورا بل يستغله على سدى او هباء منثورا بل يستغله على 
افضل ما يكون، وهو الُمحاط بشهرة افضل ما يكون، وهو الُمحاط بشهرة 
واســعة النطاق، وهو الذي يملك من واســعة النطاق، وهو الذي يملك من 
المال والجمال والوســامة ما يؤهله، المال والجمال والوســامة ما يؤهله، 
ألن يصبــح على كل لســان، ويدخل ألن يصبــح على كل لســان، ويدخل 
قلوب الحســناوات من دون استئذان، قلوب الحســناوات من دون استئذان، 
لكنــه يرفض ان تأخذه الشــهرة من لكنــه يرفض ان تأخذه الشــهرة من 
دائرة االعداد واالستعداد، وطبقًا له، دائرة االعداد واالستعداد، وطبقًا له، 

فانه يستغل كل دقيقة في حياته.فانه يستغل كل دقيقة في حياته.
newsaqa@hotmail.comnewsaqa@hotmail.com
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 الرياضية / حاوره - عاهد فروانة :
يعتبر من أبرز رؤســاء األندية في فلســطين 
ولقب بعميدهم. اســتهوته الرياضة فمارس 
ستة ألعاب. أجاد اإلدارة واشتهر بالحكمة فتقلد 

المناصب على المستوى الرياضي والمهني.
لقب برجــل الوحدة الرياضيــة، ورغم إعالنه 
االســتقالة من رئاسة ناديه الشــاطئ فإنه ال 
يــزال داعما للنادي بكل مــا يملك من خبرات 

وطاقات.
علــي أبو حســنين.. رئيس نادي 
الســلة  الشــاطئ واتحاد  خدمات 
ســابقا، “الرياضيــة” كان لها هذا 

الحوار الموسع معه.

ابن الشاطئ
بداية تحدثنا مع أبو حســنين عن 
حياتــه منــذ الهجرة عــام 1948م، 
فقــال: “أنا من أســرة فقيرة والجئ 
من قريــة بيت جرجــا، وآخر محطة 
في الهجــرة كانت مخيم الشــاطئ، 
ومنــذ صغــري وهوايتــي الرياضــة 
الخدمــات  مركــز  إلــى  فتوجهــت 
االجتماعية والشــباب (نادي الشاطئ 
حاليا)، وانضممت إلى فريق الكشافة 
فــي النــادي، ومارســت عــدة ألعــاب 
مثل حــارس مرمــى في كــرة القدم، 
وكرة الســلة، واليــد، وتنــس الطاولة 
والمالكمة التي كرهتها بســبب كســر 
أنفــي مــن المدرب جــالل حمــو بطل 

فلســطين، وفي المرحلة اإلعدادية مارســت 
السلة وتنس الطاولة، وأثناء دراستي الثانوية 
العامة تم ترشــيحي للمنتخــب الوطني لكرة 
الســلة، وانتقلت إلــى أحد المعاهــد اللبنانية 
للدراسة وهناك استلمت النشاط الرياضي في 

المعهد”.

أول نشاط 
وتابــع: “بعــد العــودة إلــى أرض الوطن عام 
1969م، زرت النادي مباشــرة، وبدأ نشــاطنا 
الرياضي فــي قطاع غزة كأول ناد رياضي مع 
خدمات جباليا بعد حرب 67، وكنا مميزين في 
لعبتي السلة والطائرة، وعام 1975 تم تعييني 
رئيســا لنادي الشاطئ وشــكلت هيئة إدارية 
ذهبية مــع المهنــدس يحيى شــامية، ووليد 
أيوب، وشحدة أبو تايه، وبدر ياسين، ومحمود 
حســونة، ومحمود عايش، وهاشــم جاد اهللا، 
وحصلنا على بطولتي الدوري والكأس في كرة 
القــدم في قطاع غزة موســم 1983-1984م 

في إنجاز لم يتكرر طوال سنوات االحتالل”.

رابطة األندية
عن إدارة المسابقات تحت االحتالل فأوضح أما عن إدارة المسابقات تحت االحتالل فأوضح أما عن إدارة المسابقات تحت االحتالل فأوضح 

أبو حسنين: “تم تشكيل رابطة األندية أواخر 
الســبعينيات وكنت عضو لجنة فنية لأللعاب 
الجماعيــة الخمســة التي تــم إدارتها بأفضل 
طريقة، وتميزت مــن ناحية فنية وجماهيرية 
رغم فقدان الشرطة لكن الالعبين والجماهير 
احترموا الحكام وعناصــر اللعبة، وبعد اندالع 
االنتفاضــة األولى توقف النشــاط حتى قدوم 

السلطة في 

 ،1 9 9 4
ثم توليت رئاســة الشــاطئ عدة 
مــرات حتى اســتقالتي في العام 

الحالي”.

بيتي األول
باالنتقــال إلــى الحديث بصورة 
بنــادي  عــن عالقتــه  واســعة 
خدمــات الشــاطئ، قــال: “هو 
الثانــي،  وليــس  األول  بيتــي 
تربيــت فيه وقضيت ســنوات 
عمري بين جدرانه، لقد شــاء 
القــدر أننــي لــم أنجــب أبناء 

ففديت بنفســي كل من يتردد 
علــى النادي واعتبرت الجميــع أبنائي حتى لو 
اختلفــوا معي في الرأي، وســاعدني في ذلك 
أن زوجتي ُمدرســة في وكالة الغوث، وعلمت 
أجياال تلــو أجيال وكانــت تعتبر أبنــاء النادي 
أبناءهــا.. تعودت مــع كل فوز للشــاطئ في 
العصــر الذهبي أن تصنع الكنافة النابلســية 

وتوزعها على إدارة ومحبي النادي”.

دوافع االستقالة
وحــول دوافع اســتقالته علق: “نــادي خدمات 

الشــاطئ يجب أن تمــارس فيــه كل األلعاب 
وجميع النشــاطات الرياضية والثقافية، لكننا 
وصلنا إلى أن النادي ال يقدم سوى كرة القدم، 
وهذا قصور كبير من أبناء النادي، ألن الرسالة 
التي نحملها ليست كرة قدم فقط، وهذا كان 

الدافــع الســتقالتي ألننــي لم 

أســتطع االســتمرار.. رغــم أنني كنت 
رئيسا للنادي خمس مدد متفرقة، فإن الفترة 
األخيــرة كانت األصعب.. أرى أن النادي ينحدر 

إذا ظل يركز على كرة القدم فقط”.

مستقبل صعب
وواصــل أبو حســنين حديثه: “لســت متفائال 
بمســتقبل الشــاطئ ألن الرياضــة أصبحــت 
“بيزنــس” والنــادي ليس لديه مصــدر دخل، 

والعمــل التطوعي انقرض، ويجوز أننا نعيش 
طفــرة حاليا لوجــود عبد الســالم هنية وهو 
يســاعد في شــراء الالعبين، ولكن هذا عمل 
فــردي وليس مؤسســيا.. رغم اســتقالتي لن 
أتخلــى عن النادي وســأظل أخدمــه وأعطيه 
خبرتي حتى من مالي.. 
ال أنسى أن أشكر إدارة 
على  الحاليــة  النــادي 

حفل تكريمي الرائع”.

تراجع السلة
بالحديــث عــن واقع 
كرة السلة في القطاع 
فــي  “الســلة  قــال: 
تراجــع وألوم إدارات 
األنديــة فــي ذلــك 
الســابق  فــي  ألنه 
كانــت كرة الســلة 
موجــودة بقوة في 
أندية شــباب رفح 
وشباب خان يونس 
فأين  والشجاعية، 
هــي اآلن؟، وكان 

عدد األندية المشاركة في اللعبة 22 
من أصل 24 ناديا..تحتاج كرة السلة دعما من 
يعاد ليعاد ليعاد  لالمؤسسات الرسمية واألهلية والشركات لالمؤسسات الرسمية واألهلية والشركات 

تنشيطها”.

الهاوية 
وبســؤاله عن نظرتــه إلى الواقــع الرياضي 
فــي غــزة أجــاب: “أعتقــد أن الرياضــة في 

غــزة ذاهبــة إلى الهاوية بســبب االنقســام 
رغــم وجود دوريات في عدة ألعــاب.. إدارات 
األنديــة والالعبون والمدربــون أصبحوا في 
قبضــة الجماهيــر فــي المدرجــات التــي ال 
تســتطيع إدارات األندية ضبطها، فالتعصب 
هو المشــكلة البارزة بل باتت الجماهير هي 
المتحكم في األندية كبقاء المدرب أو رحيله 
وغيرها من التصرفات التي ال تســاعد على 

وجود رياضة مناسبة في غزة”.

محاصصة .. 
وحــول أثر االنقســام علــى الرياضــة، قال: 
“وجود المجلــس األعلى للشــباب والرياضة 
ووزارة الشــباب والرياضة وضعنا في (حيص 
بيــص): هــل نتعامل مــع المجلــس أم مع 
الــوزارة، والمجلــس تم تشــكيله قبل فترة 
طويلة وال نعرف عنه شيئا في غزة إضافة إلى 
أن االنقسام حرم فرقنا المشاركات الخارجية 
بالشكل المناسب، واألخطر من ذلك كله هو 
عملية المحاصصة فــي االتحادات الرياضية 
مــا أدى إلى غياب المهنية، مع احترامي لكل 
عنصر مهنــي في هذه االتحــادات، وهذا ما 
أدى إلــى ابتعــادي عن الترشــح التحاد كرة 
الســلة في آخــر دورتين، رغــم أنني توليت 
رئاســة االتحاد ثالث مرات متتالية 

من قبل”.

الفضل لهؤالء
عن أصحاب الفضــل في حياته أمــا عن أصحاب الفضــل في حياته أمــا عن أصحاب الفضــل في حياته 
كانــا  ووالدتــي  “والــدي  فأوضــح: 
يشــجعانني على ممارسة الرياضة، 
وشريكة حياتي التي أعطتني الدافع، 
إلى جانب إيمانــي بالعمل التطوعي 
وخدمة الشباب، والموهبة التي منحني 
اهللا إياها التي جعلتني أمارس العديد 
من األلعــاب، ثم وصلت إلى مرحلة أن 
أكــون إداريا في العمــل الرياضي، وال 
ينقصني شيء في الرياضة، ألن كل ما 
تمنيته حصدته، وأكبر دليل على ذلك 
محبة الناس من كل الجهات الرســمية 
واألهلية والرياضية الذين جاؤوا بكثافة 

إلى حفل تكريمي”.

ما أريده من “الرياضية”
في ختام اللقاء، وجه أبو حســنين الشــكر 
إلى القائمين على جريــدة الرياضية، قائال: 
“أشــكرهم جميعا ألننــا بحاجة إلــى جريدة 
متخصصة في الرياضــة، وأتمنى أن تتطور 
من أسبوعية إلى يومية، كما أتمنى أن تأخذ 
الرياضــة المحلية القســط األكبــر وأن يتم 
تغطية جميــع األلعاب بحياديــة ومهنية مع 

النقد البناء”. 
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تقرير

بهــدووء

أمجد الضابوس 

الرياضية ��سلطان عدوان
لم ينجز منتخبنا الوطني لكرة القدم مهمته، 

فعجز عن كتابة سطور جديدة في تاريخ 
مشاركاته في بطولة غرب آسيا، فهو ودع 

المنافسات مبكرا وعاد خالي الوفاض ليخيب 
آمال عشاقه الذين كانوا يمنون النفس 
بتغيير السيناريو السابق الذي توقفت 

محطاته عند حدود الدور األول.
بتغيير السيناريو السابق الذي توقفت 

محطاته عند حدود الدور األول.
بتغيير السيناريو السابق الذي توقفت 

خبرة الفدائي الذي لم يغب نهائيا عن 
مستطيل البطولة منذ انطالقها في ���� م، 

لم تفرض نفسها، ليخسر أمام قطر بهدف 
 م، 

لم تفرض نفسها، ليخسر أمام قطر بهدف 
مستطيل البطولة منذ انطالقها في  م، 

لم تفرض نفسها، ليخسر أمام قطر بهدف 
مستطيل البطولة منذ انطالقها في 

نظيف في المباراة االفتتاحية، قبل أن يمنحه 
لم تفرض نفسها، ليخسر أمام قطر بهدف 

نظيف في المباراة االفتتاحية، قبل أن يمنحه 
لم تفرض نفسها، ليخسر أمام قطر بهدف 

التعادل السلبي مع السعودية تذكرة العودة 
إلى قواعده.

خروج من الباب الضيق
أســباب عديدة جعلــت الفريق يغادر مــن الباب الضيق 
أهمهما قصر مدة اإلعداد التي سبقت البطولة وصعوبة 
تجميــع الالعبيــن والغياب عــن مواجهات وديــة كافية 
تحقق االنســجام، فضال عــن غياب النزعــة الهجومية 
التي أثرت على مردود الفدائي، إلى جانب سوء التوفيق 
والتركيــز الذي الزم الفريق فــي المواجهتين أمام قطر 

والسعودية.
ذهب بعضهم وعلى رأســهم خضــر عبيد المدير الفني 
لنادي شــباب الخليــل إلى أبعد من ذلــك منتقدا المدير 
الفنــي جمــال محمــود الختيــاره بعــض الالعبين غير 
الجاهزيــن واالهتمــام بالجانــب البدنــي على حســاب 

التكتيكي.
وغــرد عبيد على موقع التواصل االجتماعي فيســبوك: 
“التشكيلة النهائية ضمت عناصر غير جاهزة ولم تلتزم 
تدريبات أنديتها، ومن غير المقبول التركيز على الجانب 
البدنــي وإغفال الفني، ومن غير المقبول أيضا أن نقول 

إننا ركزنا على الجوانب الدفاعية وننسى الهجومية“.
وأضاف: “دوري المحترفيــن يكلف األندية واتحاد اللعبة 
مبالغ طائلة ليس من أجل أن يتعادل ويخســر من فرق 
أولمبيــة”، في إشــارة إلــى خوض المنافســين البطولة 

بالفريقين الرديفين.

اعتذار وصدمة
رقية تكروري رئيس الوفد الفلســطيني اعتذرت رسميا 
لعشــاق الفدائي ووصفت الخروج بالصدمة الكبيرة بعد 
أن وضع الفريق المنافســة صــوب عينيه، لكنها أرجعت 
ذلك إلى عدة أسباب أبرزها العقبات التي واجهت الفريق 

قبل البطولة.

محمود ُيفند األسباب
المديــر الفني جمال محمــود أعرب عن حزنه الشــديد 
لخروج الفريق من الدور األول، وأشار إلى أنه كان يطمح 
إلى إســعاد الجماهير والوصول إلى األدوار المقبلة، لكن 

الظروف لم تسعفه، محمال نفسه المسؤولية الكاملة.
وأكد أن الفريق لم يوفق خالل اللقاءين وتأثر كثيرا لغياب 
المهاجــم الهداف، إلى جانب لعنــة اإلصابة التي أبعدت 
ثالثة العبين لهم وزنهم داخل المستطيل األخضر هم 

فهد العتال وعبد الحميد أبو حبيب وإسماعيل العمور.

استفادة فنية
وأشار محمود إلى أن الفريق استفاد على كل المستويات 
من مشــاركته في البطولــة التي اعتبرها إعــدادا جيدا 
لبطولة كأس التحدي اآلسيوي المقررة في مايو المقبل، 
“فالفدائي لعب مع فرق أكثر قوة من تلك التي تشــارك 

في االستحقاق المنتظر”.
وقال في حديث صحافي: “البطولة ساهمت في تجانس 
الالعبين، فمنهم من يشــارك ألول مرة.. لعبنا مع فرق 
ذات مســتويات عاليــة ومــدارس كروية مميــزة تفوق 
المــدارس الكروية التي ســنواجهها فــي كأس التحدي 

اآلسيوي العام المقبل”.
وأضاف: “تفصلنا مدة كافية الستعادة الثقة قبل انطالق 
منافســات كأس التحدي.. سنعمل جاهدين على تدارك 
الســلبيات وإعــداد الفريق جيدا، وســوف تشــهد الفترة 
المقبلة عودة عناصر غائبة وربما انضمام العبين جدد”.

المطلوب ..
حتى تعود الروح من جديد لكتيبة الفدائي علينا أن نعد 
العدة مــن اآلن بعقد ورش عمل تبحث أســباب الخروج 
من البطولة وكيفية اإلعــداد للبطوالت المقبلة، وليس 
عيبا أن يكون هناك مشاورات مع األجهزة الفنية ألندية 
المحترفيــن ودوري جوال الممتــاز ومتابعة دقيقة لكل 

الالعبين الفلسطينيين .
وعلى الجهاز الفني أن يعالج السلبيات ويعزز اإليجابيات، 
ويعالج العقم الهجومي وأي نواقص في صفوف المنتخب 
الوطنــي، علــى أن يتم تجميع الالعبيــن قبل فترة من 
انطالق الحدث، لضمان تحقيق االنســجام بغض النظر 
عــن الصعوبات التــي يواجهها الفريق بســبب معيقات 
االحتالل اإلســرائيلي، بتنظيم لقــاءات ودية متواصلة 

على مدار العام وفق األجندات.
ولنحقق حلم الوصول إلى ما نطمح إليه علينا االهتمام 
بقطــاع الناشــئين واالحتكاك مــع منتخبــات أكثر قوة، 
واســتثمار النهضة الرياضية التي تشــهدها فلســطين 
تحــت قيادة اللواء جبريل الرجوب التي نقلتنا من قاعدة 

التمثيل المشرف إلى حتمية المنافسة.
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لماذا بدا المنتخب السعودي أفضل من 
منتخبنا الفلسطيني في المباراة الثانية 
ِضمــن بطولة غرب آســيا الثامنة لكرة 

القدم؟
ظهر المنتخب السعودي بشكل أفضل، 
فكان األكثر سيطرة على الكرة، واألكثر 
استحواذًا وتهديدًا على المرمى، ناهيك 
عن الســرعة فــي األداء ونقــل الكرات 

والرغبة في الفوز.
وفي المقابل، عجز منتخبنا، عن مجاراة 
الســعوديين، وبــدا اهتمامه  األشــقاء 
بتضييق المساحات، وإغالق الدفاعات، 
واالعتمــاد علــى المرتــدات، كمؤشــر 
واضح علــى الرضى بنتيجــة التعادل، 
على أمــل تلقــي هدايا مــن اآلخرين، 
فــي بطولة كل شــيء فيها، بــدءًا من 
على أمــل تلقــي هدايا مــن اآلخرين، 
فــي بطولة كل شــيء فيها، بــدءًا من 
على أمــل تلقــي هدايا مــن اآلخرين، 

عدد المنافسين، وطبيعة نظام الدورة، 
وانتهــاًء بكيفية صعــود األربعة الكبار 
إلــى قبل النهائي، يؤكــد على المقولة 

الدارجة “اخدم نفسك بنفسك”! 
ســيقول البعض، إن السعودية تفوقت 
أداًء، ألن العبيهــا يلعبــون فــي دوري 
قوي، ويشــاركون باستمرار مع فرقهم 
القوية أيضًا، وسيحتجون بأن المقارنة 
قوي، ويشــاركون باستمرار مع فرقهم 
القوية أيضًا، وسيحتجون بأن المقارنة 
قوي، ويشــاركون باستمرار مع فرقهم 

ظالمة بين إمكانيات الالعب السعودي 
والالعب الفلسطيني، والنادي السعودي 
والنادي الفلسطيني، وهذا صحيح، لكن 
الصحيح أيضًا، أن االعتراف بذلك، يقود 
والنادي الفلسطيني، وهذا صحيح، لكن 
الصحيح أيضًا، أن االعتراف بذلك، يقود 
والنادي الفلسطيني، وهذا صحيح، لكن 

إلــى الحديث عــن األرضيــة التي يقف 
عليها “الفدائي”، ويستمد منها العبيه، 

وهي: الدوري والمحترفون.
إن من أهم عناصر بناء منتخبات قوية، 
بطوالت مســتقرة، والعبين محترفين، 
ومــن هنــا يكــون الســؤال: مــا فائدة 
الدوري الفلســطيني، ووجود محترفين 
فلسطينيين في بعض األندية العربية، 
إذا كانــا غير قادرين على مد “الفدائي” 

بعوامل النصر وتحقيق األهداف؟
منتخبنــا ال يعانــي فقــط مــن أزمــة 
“األرضيــة”، فهنــاك أزمــات أخرى، في 
حســن التصرف ونقص الخبرة وضعف 
الــذكاء، لــدى بعــض الالعبيــن فــي 
التركيبــة األساســية. فالالعــب الــذي 
ال يجيد ارتــكاب المخالفة فــي المكان 
والزمــان المناســبين، وال يعــرف متى 
يفرمل وال كيف يستخلص الكرة، وذاك 
الالعــب الــذي يجهــل متى يمــرر إلى 
الزميل ومتــى يحتفظ بالكرة، أكيد أنه 
بحاجة لتعلم الكثير في أساســيات كرة 

القدم. 
لكّن أكثر مــا يؤكد ضعف القدرات عند 
بعــض الالعبين، ذلــك الالعــب الذي 
أمسك بالالعب السعودي أمام منطقة 
جــزاء منتخبنا، رغــم أن المنافس كان 
يريــد اللحاق بالكرة التــي كانت تهرب 

منه باتجاه خط الوسط؟!
أمام “الفدائي” الكثير الكثير، ليتعلمه، 
وأمام مسئولينا الكثير فعله، لكي ننشد 
منتخبًا متماســكًا، وقــادرًا على مجاراة 
وأمام مسئولينا الكثير فعله، لكي ننشد 
منتخبًا متماســكًا، وقــادرًا على مجاراة 
وأمام مسئولينا الكثير فعله، لكي ننشد 

الجيران.
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الرياضية- تحليل وتقديم مصطفى جبر:
عدسة / محمود فرج واشرف نصر :

عادت بطولة دوري الدرجة الممتازة من جديد وعاد معها 
اإلثارة والندية والمنافســة القوية التي ســيطرت على 
أجــواء الجولة الـ“12” حاملة في طياتها رســائل عديدة 
ومعالم جديدة أظهرت الفرق المنافســة على البطولة، 

وتحديد الثنائي الُمرشح للهبوط إلى الدرجة األولى.

كسر عظم 
قمــة برتقالية ال تــزال صامدة وشــامخة بعدما حافظ 
فريــق الطواحيــن علــى حاجــز “5” نقــاط بينــه وبين 
صاحــب المركز الثاني، وأصبح نفــس الرصيد النقطي 
قاسما مشتركا بين العميد وشباب رفح ثانيا، والجمعية 
اإلســالمية ثالثــا، وهي الفــرق التي اصطفــت بجانبه 
وكانت أبرز المســتفيدين من هــذه الجولة بعد نجاحها 
فــي الوصول إلى النقطة الـــ“19”، التي أدت إلى تراجع 
خدمات الشــاطئ الُمتعادل إلى المركز الخامس بـ “17” 
نقطــة، وخدمات رفح من خلفه بنفــس رصيد النقاط، 

وشباب خان يونس سابعا بـ“16” نقطة.
وتقدم فريق الشــجاعية مركزين لألمام بعد فوزه على 
األهلــي رافعا رصيــده إلــى النقطــة ”15”، ومن خلفه 
الُمتعادل خدمــات النصيرات بنفس رصيــد النقاط، إذ 
تشــهد المراكز الثالثة األخيرة صــراع بطاقتي الهبوط 
التي سيكون إحداها غالبا لفريق األهلي صاحب النقاط 
الثالثــة، في حين تحــوم البطاقة الثانيــة حول فريقي 

شباب جباليا والهالل.

حماية الصدارة
ظل اتحاد خان يونس قابضا على الصدارة بـ“24” نقطة 
رغم تعادله أمام الشــاطئ في آخر دقيقة من المباراة، 
فتفــادى البرتقالي هزيمة كادت أن تضعه تحت ضغط 
كبيــر علــى األقل فــي الجــوالت الثــالث القادمة، في 
ظل الرغبة الكبيرة للشــباب والجمعيــة والرياضي في 

االقتراب منــه ثم التطلع إلى القمة. واســتطاع االتحاد 
المحافظة على فارق النقاط الخمس مع أقرب منافسيه 
الذين أصبحوا “3” بدال من واحد،  وســاعده في الحفاظ 
على فارق النقاط تعادل خدمات رفح مع غزة الرياضي، 
إذ أثبــت الفريق أنه قــادر على مواصلة مشــواره الذي 

أنهاه في ذهاب البطولة.

ُمطاردة ثالثية
أصبح الُمطــاردون لصاحب الصــدارة “3” فرق بدال من 
واحــد، إذ يقبع في المركز الثاني غــزة الرياضي بـ”19” 
نقطة الذي لم يستطع أن ُيشدد الخناق أكثر على إتحاد 

خان يونس إثر تعادله مع الخدمات الرفحي.
وقفز فريق شــباب رفــح للمركز الثالــث بنفس رصيد 
النقــاط وفــارق األهــداف عــن الرياضي بعدمــا حقق 
فوزا غاليا على شــباب خان يونــس منحه روحا معنوية 

للمنافسة على اللقب وبداية ُمثيرة في إياب الدوري.
على نفس الخطى ســار الجمعية اإلســالمية الذي رفع 
رصيــده لـ“19” نقطــة بعد فوزه الصعــب على الهالل،  
واســتطاع الفريــق أن يكــون بجانب الشــباب الرفحي 
والمحافظــة على رصيده كأقــوى دفاع فــي الدوري بـ

“6” أهــداف وهو ما يعطي الطمأنينة في نفوس جهازه 
الفنــي، إذ تتطلع الفــرق الثالثة في الجــوالت القادمة 
لتعثــر اتحاد خان يونس واالقتراب أكثر نحو القمة التي 

ال تزال صادمة بأيدي الطواحين.

خيبة أمل
وفقدت فرق الشاطئ وخدمات رفح وشباب خان يونس 
فرصــة التقدم علــى ســلم الترتيب بعد تعــادل األول 
والثاني وخســارة الثالــث، ففريق الشــاطئ فرط بفوز 
ثميــن كان في متناول يديه وتراجع للمركز الخامس بـ 
“17” نقطة، وكاد هذا الفــوز أن ُيعطيه فرصة حقيقية 
ودفعــة معنوية من أجل الُمزاحمة علــى المركز الثاني 
وإيقــاف المتصدر. لم يختلف حــال األخضر الرفحي عن 

سابقه الذي رفع رصيده إلى النقطة الـ“17، لكنها كانت 
جولة ُمرضية نوعا ما للخدمات الذي اقتنص هذه النقطة 
فــي آخر دقائق المباراة على عكس فريق الشــاطئ، إذ 
تقدم الخدمات مْركزا لألمام بســبب تراجع شــباب خان 
يونس الذي يعتبر أكبر الخاســرين من هذه الجولة بعد 
أن تراجع الفريق “3” مراكز للخلف حتى المركز الســابع 
بـ“16” نقطة حصل عليها من “7” تعادالت وخســارتين 

و”3” انتصارات.

عودة مثالية
شــكل فوز فريق الشــجاعية عودة مثالية وفاتحة خير 
للفريــق من أجــل تقديــم صــورة ُمغايرة عــن ذهاب 
البطولة، إذ تقــدم للمركز الثامن ورفع رصيده للنقطة 
“15”. ويعتبــر الفــوز علــى الجريــح أهلي غــزة دفعة 
معنوية كبيرة للشــجاعية الذي يفتقد خدمات مجموعة 
من نجومه لكنه يبدو أكثر اســتقرارا مع مدربه الجديد-

القديم نعيم السويركي.

األرض والجمهور
أخفق فريق خدمات النصيرات في توســيع الفارق بينه 
وبين الُمرشــحين للهبوط بعدما تعادل سلبيا مع شباب 
جباليــا، ولعــل المؤشــرات التي ســبقت انطــالق إياب 
البطولة عولت على القوة التي يمتلكها النصيرات الذي 

تعيش فرق الهالل”13” نقطة، وشــباب جباليا “9” 
نقــاط، واألهلــي “3” نقــاط، تحت ضغــط كبير 

نتيجة للوضعية الحرجة التي جعلتها في أسفل 
الترتيــب. وبدأت مالمــح الهبوط تقترب  من 

فريق أهلي غزة الخاســر أمام الشــجاعية 
فــي هذه الجولة، في حين ســتظل بطاقة 
الهبــوط الثانية حائــرة بين شــباب جباليا 

والهــالل مع أفضلية لألخير مــن أجل البقاء 
بسبب فارق النقاط األربعة لجباليا.

وســُتلعب المباريات القادمة والمواجهات 
الحاســمة بينهــا دور

هوية الفريق الثاني الذي ســيودع دوري 
األضواء.
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سابقه الذي رفع رصيده إلى النقطة الـ“17، لكنها كانت 
جولة ُمرضية نوعا ما للخدمات الذي اقتنص هذه النقطة 
فــي آخر دقائق المباراة على عكس فريق الشــاطئ، إذ 

على  سيلعب 
جمهوره  وبين  أرضه 
كل المباريــات المتبقيــة، 

لكنــه  أخفــق فــي أول اختبــار له و
يســتطع  الحصــول إال علــى نقطــة واحــدة ولم 

رفعت رصيده إلى “15” نقطة في المركز التاسع بفارق 
األهداف عن الشجاعية. 

شبح الهبوط ُيالحقها 
تعيش فرق الهالل”13” نقطة، وشــباب جباليا “9” 

نقــاط، واألهلــي “3” نقــاط، تحت ضغــط كبير 
نتيجة للوضعية الحرجة التي جعلتها في أسفل 

الترتيــب. وبدأت مالمــح الهبوط تقترب  من 
فريق أهلي غزة الخاســر أمام الشــجاعية 
فــي هذه الجولة، في حين ســتظل بطاقة 
الهبــوط الثانية حائــرة بين شــباب جباليا 

والهــالل مع أفضلية لألخير مــن أجل البقاء 
بسبب فارق النقاط األربعة لجباليا.

وســُتلعب المباريات القادمة والمواجهات 
الحاســمة بينهــا دوًرا كبيًرا فــي تحديد 
هوية الفريق الثاني الذي ســيودع دوري 
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فــي الجولة الماضيــة واالرتقاء إلى المركز الثامن بـــ “15” نقطة.  
ويعول الشــجاعية على نجمه عالء عطية والمســاندة الجماهيرية 
في هذا اللقاء الصعب والمثير، كما يسعى المدرب نعيم السويركي 
إلــى اقتناص نقاط المباراة التي ســتجعل الفريق يتقدم لمزاحمة 

الكبار.

قمة خضراء
يســتقبل خدمات رفح فريق الجمعية اإلســالمية على ملعب رفح 
البلدي في قمة باللون األخضر، فصاحب األرض والجمهور يتطلعون 
إلــى رد اعتبــار الفريق بعد هزيمته في الــدور األول والتقدم على 

سلم الترتيب واالستفادة من عاملي األرض والجمهور. 
ويعتمــد الخدمــات على نجومه ســعيد الســباخي ومعتــز النحال 
ومحمود النيــرب، أما  الجمعية اإلســالمية فســيحاول العودة إلى 
ديــاره بنقاط المباراة ومواصلة التقدم وانتظار تعثر شــركائه في 
النقطة الـ“19”.   ويمر الفريق بحالة معنوية ممتازة بعد الفوز على 
الهالل فــي الجولة الماضية، ولعل أكثر مــا يعطى االطمئنان في 
صفوف الجمعية القوة الدفاعية التي لم تســتقبل لغاية اآلن سوى 

“6” أهداف فقط.

فرصة للتقدم
على “اليرموك” أيضا يستقبل الهالل صاحب المركز العاشر بـ“13” 
نقطة ضيفا ثقيال على أرضه هو فريق شباب رفح صاحب المركز 
الثالــث بـ“19” نقطة الذي يتطلع إلى عبــور الهالل واالقتراب أكثر 

من القمة وتقليص فارق النقاط الخمسة بينه وبين المتصدر.
ويعتمد الزعيم على نشوة نجومه وروحهم المعنوية الكبيرة التي 
اكتســبوها من فوزهم السابق على شباب خان يونس، أما الهالل 
فســيدخل المباراة وعينه على نقاطها الثالث أو التعادل في أســوًأ 
اكتســبوها من فوزهم السابق على شباب خان يونس، أما الهالل 
فســيدخل المباراة وعينه على نقاطها الثالث أو التعادل في أســوًأ 
اكتســبوها من فوزهم السابق على شباب خان يونس، أما الهالل 

األحــوال من أجل وقف نزيف النقاط وتعويض خســارته الســابقة 
أمــام الجمعية واالبتعاد أكثر عن شــباب جباليا حتى ال يقع في فخ 

الهبوط. 

فرصة للتعويض
ستكون مباراة شــباب خان يونس وشباب جباليا فرصة للتعويض 

خاصة للنشــامى الذي خســر في الجولة الماضية، ويحاول تعديل 
المسار والعودة إلى سكة االنتصارات من أجل مواكبة تقدم الكبار 
نحو األمام، فالمتراجع في المركز السابع بـ“16” نقطة يسعى إلى 
التعويض عبر شــباك شــباب جباليا وهو قادر علــى ذلك في ظل 
فــارق اإلمكانات والملعب البيتي والجماهيــر والرغبة الجامحة في 

التعويض وكسب النقاط الثالث والمراكز المتقدمة.
في المقابل، يتطلع المدرب عماد هاشم إلى تحقيق نتيجة مفاجئة 
قــد تقــرب الفريق من الهــالل وتعطيه أمًال كبيرًا فــي الهرب من 
في المقابل، يتطلع المدرب عماد هاشم إلى تحقيق نتيجة مفاجئة 
قــد تقــرب الفريق من الهــالل وتعطيه أمًال كبيرًا فــي الهرب من 
في المقابل، يتطلع المدرب عماد هاشم إلى تحقيق نتيجة مفاجئة 

مركــزه قبل األخير في حال فوزه في هذه المباراة التي ســتعطيه 
ثالث نقاط ثمينة فوق نقاطه التسعة التي حققها.

عصفوران بحجر واحد
على ملعب الدرة، يتطلع خدمات الشــاطئ صاحب المركز الخامس 
بـ“17” نقطة إلى الفوز وال شــيء غيره، وذلك عندما يواجه العنيد 
خدمات النصيرات على أرضه وبين جماهيره، لتعويض تعادله أمام 

اتحاد خان يونس في الجولة الماضية الذي كان هزيمة حقيقية.
وتسعى كتيبة البحرية إلى ضرب عصفورين بحجر واحد إذا حققت 
الفــوز وتعثــر المنافســون أصحاب المراكــز المتقدمــة ما يعطي 
الفريق قفزة لمراكز متقدمة قريبة من المتصدر. كذلك ســتكون 
مهمة النصيرات صاحب المركز التاســع بـ”15” نقطة غير ســهلة 
فهو يســعى إلى إزعاج الشــاطئ وخطف الفوز أو التعادل في أسوأ 

األحوال، معتمدا على قوته في أرضه وبين جماهيره.

فرصة لالبتعاد
يخشــى المتصــدر اتحاد خان يونــس مفاجآت الجريــح أهلي غزة 
في المباراة التي ســتجمع الفريقين على ملعب المدينة الرياضية، 
وســيكون االتحاد بـ”24” نقطة مع فرصــة ذهبية للهرب واالبتعاد 

بالصدارة والحفاظ على فارق النقاط.
ولعل هذه المباراة ســتعطي الفريق الذي ال يزال أبرز المرشــحين 
للقب، خطــوًة جديدة في رحلة البحث عن لقبــه األول، ولكن هذه 
ولعل هذه المباراة ســتعطي الفريق الذي ال يزال أبرز المرشــحين 
للقب، خطــوًة جديدة في رحلة البحث عن لقبــه األول، ولكن هذه 
ولعل هذه المباراة ســتعطي الفريق الذي ال يزال أبرز المرشــحين 

الفرصة ستكون محفوفة بالمخاطر أمام الجريح أهلي غزة صاحب 
المركــز األخير بـ”3” نقاط الذي يبحث عن آخر فرصة للنجاة بعدما 

اقترب كثيرا جدا من الهبوط.

أرقام وإحصاءات
“10” أهداف : شهدت الجولة الـ“12” تسجيل 

“10” أهداف في “6” مباريات.
الهدافــون: طــارق أبــو غنيمــة “8” أهداف، 
ومحمد بركات ومحمد الهور وسعيد السباخي 

“7” أهداف.
مــرارة الهزائم : أهلي غــزة الفريق الوحيد 
الــذي لم يتــذوق طعم الفوز لغايــة الجولة 

.”12“
أقوى هجوم: غــزة الرياضــي برصيد “18” 

هدفا.
أقوى دفاع : الجمعية اإلسالمية “6” أهداف.

أضعف هجوم : الهالل “8” أهداف.
أضعف دفاع : أهلي غزة “12” هدفا .

أعلــى نتيجــة: إتحاد خــان يونــس (2)-(2) 
خدمات الشاطئ.

3 تعادالت: أقيمت هذا األســبوع “6” لقاءات 
انتهت “3” بالتعادل و”3” بالفوز.

األكثر تعادال: شباب خان يونس وشباب رفح 
“7” تعادالت.

األكثر فوزا: المتصدر اتحاد خان يونس “7” 
مباريات.

البطاقات: شهدت الجولة الرابعة إشهار “21” 
بطاقة ُصفر، وغياب للبطاقات الحمر.

مبــاراة نظيفة: مبــاراة خدمــات النصيرات 
وشــباب جباليــا الوحيــدة التــي انتهت دون 

بطاقات.
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لــة تنتظــر الجماهير الغزيــة على أحر مــن الجمر  لجو ا
ســتعطي الثالثة عشــرة التي سُتحدد معالم جدول الترتيب،  و

هذه الجولة فرصة التعويض لبعض الفرق، في حين ستكون جولة معقدة 
لآلخرين.

ومواجهة غزة الرياضي والشــجاعية، وخدمات رفح والجمعية اإلســالمية، 
أبرز مباريات الجولة القادمة. 

خارج التوقعات
سيشهد ملعب اليرموك في غزة قمة مباريات الجولة الـ“13” التي ستجمع 
العميد غزة الرياضي صاحب المركز الثاني بـ“19” نقطة، وجاره الشجاعية 

الُمنتشي بفوز ثمين على أهلي غزة.
ويســعى غزة الرياضي مــن أجل العودة إلى ســكة االنتصارات وتشــديد 
الخناق على المتصدر اتحاد خان يونس، ولكن هذه المهمة لن تكون سهلة 
في ظل الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشــها العبو الشــجاعية بعد الفوز 

فــي الجولة الماضيــة واالرتقاء إلى المركز الثامن بـــ “15” نقطة.  
ويعول الشــجاعية على نجمه عالء عطية والمســاندة الجماهيرية 
في هذا اللقاء الصعب والمثير، كما يسعى المدرب نعيم السويركي 
إلــى اقتناص نقاط المباراة التي ســتجعل الفريق يتقدم لمزاحمة 

الكبار.

يســتقبل خدمات رفح فريق الجمعية اإلســالمية على ملعب رفح 
البلدي في قمة باللون األخضر، فصاحب األرض والجمهور يتطلعون 
إلــى رد اعتبــار الفريق بعد هزيمته في الــدور األول والتقدم على 

سلم الترتيب واالستفادة من عاملي األرض والجمهور. 
ويعتمــد الخدمــات على نجومه ســعيد الســباخي ومعتــز النحال 

ومحمود النيــرب، أما  الجمعية اإلســالمية ف
ديــاره بنقاط المباراة ومواصلة التقدم وانتظار تعثر شــركائه في 
النقطة الـ“19”.   ويمر الفريق بحالة معنوية ممتازة بعد الفوز على 
الهالل فــي الجولة الماضية، ولعل أكثر مــا يعطى االطمئنان في 
صفوف الجمعية القوة الدفاعية التي لم تســتقبل لغاية اآلن سوى 

“6” أهداف فقط.

على “اليرموك” أيضا يستقبل الهالل صاحب المركز العاشر بـ“13” 
نقطة ضيفا ثقيال على أرضه هو فريق شباب رفح صاحب المركز 
الثالــث بـ“19” نقطة الذي يتطلع إلى عبــور الهالل واالقتراب أكثر 

من القمة وتقليص فارق النقاط الخمسة بينه وبين المتصدر.
ويعتمد الزعيم على نشوة نجومه وروحهم المعنوية الكبيرة التي 
اكتســبوها من فوزهم السابق على شباب خان يونس، أما الهالل 
فســيدخل المباراة وعينه على نقاطها الثالث أو التعادل في أســوًأ 
اكتســبوها من فوزهم السابق على شباب خان يونس، أما الهالل 
فســيدخل المباراة وعينه على نقاطها الثالث أو التعادل في أســوًأ 
اكتســبوها من فوزهم السابق على شباب خان يونس، أما الهالل 
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فــي الجولة الماضيــة واالرتقاء إلى المركز الثامن بـــ “15” نقطة.  
ويعول الشــجاعية على نجمه عالء عطية والمســاندة الجماهيرية 
في هذا اللقاء الصعب والمثير، كما يسعى المدرب نعيم السويركي 
إلــى اقتناص نقاط المباراة التي ســتجعل الفريق يتقدم لمزاحمة 

الكبار.

قمة خضراء
يســتقبل خدمات رفح فريق الجمعية اإلســالمية على ملعب رفح 
البلدي في قمة باللون األخضر، فصاحب األرض والجمهور يتطلعون 
إلــى رد اعتبــار الفريق بعد هزيمته في الــدور األول والتقدم على 

سلم الترتيب واالستفادة من عاملي األرض والجمهور. 
ويعتمــد الخدمــات على نجومه ســعيد الســباخي ومعتــز النحال 
ومحمود النيــرب، أما  الجمعية اإلســالمية فســيحاول العودة إلى 
ديــاره بنقاط المباراة ومواصلة التقدم وانتظار تعثر شــركائه في 
النقطة الـ“19”.   ويمر الفريق بحالة معنوية ممتازة بعد الفوز على 
الهالل فــي الجولة الماضية، ولعل أكثر مــا يعطى االطمئنان في 
صفوف الجمعية القوة الدفاعية التي لم تســتقبل لغاية اآلن سوى 

“6” أهداف فقط.

فرصة للتقدم
على “اليرموك” أيضا يستقبل الهالل صاحب المركز العاشر بـ“13” 
نقطة ضيفا ثقيال على أرضه هو فريق شباب رفح صاحب المركز 
الثالــث بـ“19” نقطة الذي يتطلع إلى عبــور الهالل واالقتراب أكثر 

من القمة وتقليص فارق النقاط الخمسة بينه وبين المتصدر.
ويعتمد الزعيم على نشوة نجومه وروحهم المعنوية الكبيرة التي 
اكتســبوها من فوزهم السابق على شباب خان يونس، أما الهالل 
فســيدخل المباراة وعينه على نقاطها الثالث أو التعادل في أســوًأ 
اكتســبوها من فوزهم السابق على شباب خان يونس، أما الهالل 
فســيدخل المباراة وعينه على نقاطها الثالث أو التعادل في أســوًأ 
اكتســبوها من فوزهم السابق على شباب خان يونس، أما الهالل 

األحــوال من أجل وقف نزيف النقاط وتعويض خســارته الســابقة 
أمــام الجمعية واالبتعاد أكثر عن شــباب جباليا حتى ال يقع في فخ 

الهبوط. 

فرصة للتعويض
ستكون مباراة شــباب خان يونس وشباب جباليا فرصة للتعويض 

خاصة للنشــامى الذي خســر في الجولة الماضية، ويحاول تعديل 
المسار والعودة إلى سكة االنتصارات من أجل مواكبة تقدم الكبار 
نحو األمام، فالمتراجع في المركز السابع بـ“16” نقطة يسعى إلى 
التعويض عبر شــباك شــباب جباليا وهو قادر علــى ذلك في ظل 
فــارق اإلمكانات والملعب البيتي والجماهيــر والرغبة الجامحة في 

التعويض وكسب النقاط الثالث والمراكز المتقدمة.
في المقابل، يتطلع المدرب عماد هاشم إلى تحقيق نتيجة مفاجئة 
قــد تقــرب الفريق من الهــالل وتعطيه أمًال كبيرًا فــي الهرب من 
في المقابل، يتطلع المدرب عماد هاشم إلى تحقيق نتيجة مفاجئة 
قــد تقــرب الفريق من الهــالل وتعطيه أمًال كبيرًا فــي الهرب من 
في المقابل، يتطلع المدرب عماد هاشم إلى تحقيق نتيجة مفاجئة 

مركــزه قبل األخير في حال فوزه في هذه المباراة التي ســتعطيه 
ثالث نقاط ثمينة فوق نقاطه التسعة التي حققها.

عصفوران بحجر واحد
على ملعب الدرة، يتطلع خدمات الشــاطئ صاحب المركز الخامس 
بـ“17” نقطة إلى الفوز وال شــيء غيره، وذلك عندما يواجه العنيد 
خدمات النصيرات على أرضه وبين جماهيره، لتعويض تعادله أمام 

اتحاد خان يونس في الجولة الماضية الذي كان هزيمة حقيقية.
وتسعى كتيبة البحرية إلى ضرب عصفورين بحجر واحد إذا حققت 
الفــوز وتعثــر المنافســون أصحاب المراكــز المتقدمــة ما يعطي 
الفريق قفزة لمراكز متقدمة قريبة من المتصدر. كذلك ســتكون 
مهمة النصيرات صاحب المركز التاســع بـ”15” نقطة غير ســهلة 
فهو يســعى إلى إزعاج الشــاطئ وخطف الفوز أو التعادل في أسوأ 

األحوال، معتمدا على قوته في أرضه وبين جماهيره.

فرصة لالبتعاد
يخشــى المتصــدر اتحاد خان يونــس مفاجآت الجريــح أهلي غزة 
في المباراة التي ســتجمع الفريقين على ملعب المدينة الرياضية، 
وســيكون االتحاد بـ”24” نقطة مع فرصــة ذهبية للهرب واالبتعاد 

بالصدارة والحفاظ على فارق النقاط.
ولعل هذه المباراة ســتعطي الفريق الذي ال يزال أبرز المرشــحين 
للقب، خطــوًة جديدة في رحلة البحث عن لقبــه األول، ولكن هذه 
ولعل هذه المباراة ســتعطي الفريق الذي ال يزال أبرز المرشــحين 
للقب، خطــوًة جديدة في رحلة البحث عن لقبــه األول، ولكن هذه 
ولعل هذه المباراة ســتعطي الفريق الذي ال يزال أبرز المرشــحين 

الفرصة ستكون محفوفة بالمخاطر أمام الجريح أهلي غزة صاحب 
المركــز األخير بـ”3” نقاط الذي يبحث عن آخر فرصة للنجاة بعدما 

اقترب كثيرا جدا من الهبوط.

أرقام وإحصاءات
“10” أهداف : شهدت الجولة الـ“12” تسجيل 

“10” أهداف في “6” مباريات.
الهدافــون: طــارق أبــو غنيمــة “8” أهداف، 
ومحمد بركات ومحمد الهور وسعيد السباخي 

“7” أهداف.
مــرارة الهزائم : أهلي غــزة الفريق الوحيد 
الــذي لم يتــذوق طعم الفوز لغايــة الجولة 

.”12“
أقوى هجوم: غــزة الرياضــي برصيد “18” 

هدفا.
أقوى دفاع : الجمعية اإلسالمية “6” أهداف.

أضعف هجوم : الهالل “8” أهداف.
أضعف دفاع : أهلي غزة “12” هدفا .

أعلــى نتيجــة: إتحاد خــان يونــس (2)-(2) 
خدمات الشاطئ.

3 تعادالت: أقيمت هذا األســبوع “6” لقاءات 
انتهت “3” بالتعادل و”3” بالفوز.

األكثر تعادال: شباب خان يونس وشباب رفح 
“7” تعادالت.

األكثر فوزا: المتصدر اتحاد خان يونس “7” 
مباريات.

البطاقات: شهدت الجولة الرابعة إشهار “21” 
بطاقة ُصفر، وغياب للبطاقات الحمر.

مبــاراة نظيفة: مبــاراة خدمــات النصيرات 
وشــباب جباليــا الوحيــدة التــي انتهت دون 

بطاقات.
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لــة تنتظــر الجماهير الغزيــة على أحر مــن الجمر  لجو ا
ســتعطي الثالثة عشــرة التي سُتحدد معالم جدول الترتيب،  و

هذه الجولة فرصة التعويض لبعض الفرق، في حين ستكون جولة معقدة 
لآلخرين.

ومواجهة غزة الرياضي والشــجاعية، وخدمات رفح والجمعية اإلســالمية، 
أبرز مباريات الجولة القادمة. 

خارج التوقعات
سيشهد ملعب اليرموك في غزة قمة مباريات الجولة الـ“13” التي ستجمع 
العميد غزة الرياضي صاحب المركز الثاني بـ“19” نقطة، وجاره الشجاعية 

الُمنتشي بفوز ثمين على أهلي غزة.
ويســعى غزة الرياضي مــن أجل العودة إلى ســكة االنتصارات وتشــديد 
الخناق على المتصدر اتحاد خان يونس، ولكن هذه المهمة لن تكون سهلة 
في ظل الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشــها العبو الشــجاعية بعد الفوز 

فــي الجولة الماضيــة واالرتقاء إلى المركز الثامن بـــ “15” نقطة.  
ويعول الشــجاعية على نجمه عالء عطية والمســاندة الجماهيرية 
في هذا اللقاء الصعب والمثير، كما يسعى المدرب نعيم السويركي 
إلــى اقتناص نقاط المباراة التي ســتجعل الفريق يتقدم لمزاحمة 

الكبار.

يســتقبل خدمات رفح فريق الجمعية اإلســالمية على ملعب رفح 
البلدي في قمة باللون األخضر، فصاحب األرض والجمهور يتطلعون 
إلــى رد اعتبــار الفريق بعد هزيمته في الــدور األول والتقدم على 

سلم الترتيب واالستفادة من عاملي األرض والجمهور. 
ويعتمــد الخدمــات على نجومه ســعيد الســباخي ومعتــز النحال 

ومحمود النيــرب، أما  الجمعية اإلســالمية ف
ديــاره بنقاط المباراة ومواصلة التقدم وانتظار تعثر شــركائه في 
النقطة الـ“19”.   ويمر الفريق بحالة معنوية ممتازة بعد الفوز على 
الهالل فــي الجولة الماضية، ولعل أكثر مــا يعطى االطمئنان في 
صفوف الجمعية القوة الدفاعية التي لم تســتقبل لغاية اآلن سوى 

“6” أهداف فقط.

على “اليرموك” أيضا يستقبل الهالل صاحب المركز العاشر بـ“13” 
نقطة ضيفا ثقيال على أرضه هو فريق شباب رفح صاحب المركز 
الثالــث بـ“19” نقطة الذي يتطلع إلى عبــور الهالل واالقتراب أكثر 

من القمة وتقليص فارق النقاط الخمسة بينه وبين المتصدر.
ويعتمد الزعيم على نشوة نجومه وروحهم المعنوية الكبيرة التي 
اكتســبوها من فوزهم السابق على شباب خان يونس، أما الهالل 
فســيدخل المباراة وعينه على نقاطها الثالث أو التعادل في أســوًأ 
اكتســبوها من فوزهم السابق على شباب خان يونس، أما الهالل 
فســيدخل المباراة وعينه على نقاطها الثالث أو التعادل في أســوًأ 
اكتســبوها من فوزهم السابق على شباب خان يونس، أما الهالل 
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الرياضية- كتب مصطفى جبر:
االجتماعيــة  التواصــل  شــبكة  تســببت 
“فيسبوك” في أزمة حقيقية وصداع متواصل 
في رؤوس المدربين في ظل انتشــار الشــبكة 

العنكبوتية.
وتخطــى هــذا الصــداع كل الحــدود حتى ضاع 
المتنفس ومســاحة الالعبين وهم يجلســون 
لســاعات طويلــة فــي التواصل مــع اآلخرين 

والتفاعــل مــع التغريــدات الُمحدثــة التــي ال 
تنقطع. ولعل األبرز من ذلــك وُيزعج المدربين 
والتفاعــل مــع التغريــدات الُمحدثــة التــي ال 
تنقطع. ولعل األبرز من ذلــك وُيزعج المدربين 
والتفاعــل مــع التغريــدات الُمحدثــة التــي ال 

خاصــة فــي غــزة الســاعات الطويلــة التــي 
يقضيهــا النجــوم مــن مختلــف الرياضــات 
واأللعاب خاصة كرة القدم وتمتد مع بعضهم 
يقضيهــا النجــوم مــن مختلــف الرياضــات 
واأللعاب خاصة كرة القدم وتمتد مع بعضهم 
يقضيهــا النجــوم مــن مختلــف الرياضــات 

إلى الفجر أو حتى الصباح.
واأللعاب خاصة كرة القدم وتمتد مع بعضهم 

إلى الفجر أو حتى الصباح.
واأللعاب خاصة كرة القدم وتمتد مع بعضهم 

قد يتســاءل بعضهم عن عالقة عالقة ”مارك” 
بمدربــي غزة، ومــارك زوكربيرج هو مؤســس 

شــبكة ”فيســبوك” االجتماعية  عام 2003 التي 
دخلــت فــي بيت كل العــب وســببت متاعب 
كبيرة للمدربين الذيــن أجبرتهم الظروف على 
دخلــت فــي بيت كل العــب وســببت متاعب 
كبيرة للمدربين الذيــن أجبرتهم الظروف على 
دخلــت فــي بيت كل العــب وســببت متاعب 

االنضمام إلى الفيس من أجل مراقبة العبيهم 
كبيرة للمدربين الذيــن أجبرتهم الظروف على 
االنضمام إلى الفيس من أجل مراقبة العبيهم 
كبيرة للمدربين الذيــن أجبرتهم الظروف على 

حرصــا منهم على تطبيــق الضوابط والقواعد 
الخاصــة بالالعــب التــي يعتبــر أهمهــا عدم 
حرصــا منهم على تطبيــق الضوابط والقواعد 
الخاصــة بالالعــب التــي يعتبــر أهمهــا عدم 
حرصــا منهم على تطبيــق الضوابط والقواعد 

الســهر لساعات طويلة لما له من تأثير سلبي 
الخاصــة بالالعــب التــي يعتبــر أهمهــا عدم 
الســهر لساعات طويلة لما له من تأثير سلبي 
الخاصــة بالالعــب التــي يعتبــر أهمهــا عدم 

على أدائهم في التدريبات والمباريات.
الســهر لساعات طويلة لما له من تأثير سلبي 

على أدائهم في التدريبات والمباريات.
الســهر لساعات طويلة لما له من تأثير سلبي 

أماكن الترفيه قلة 
وقال الالعب نادر النجار في هذا الســياق 

إن الهدف من الجلوس لساعات طويلة على 
“الفيســبوك” التواصل مع الالعبين والزمالء واألصدقاء، 
مشــيرا إلى أنه يجلس حتى الثالثــة صباحا بخالف األيام 
التي تســبق المباريات، والفتا إلى أنه يعلم األضرار التي 
يســببها الســهر، ولكنه أكد في الوقت نفسه قلة أماكن 
الترفيــه ما دفعــه وزمالءه إلى قضاء أوقــات طويلة على 

اإلنترنت.

عثرة أمام المدربين 
عــادل المشــوخي المــدرب الســابق لخدمــات وجماعي 
رفــح أكد بدوره أن أكثر من 70% من الالعبين يســهرون 
لســاعات طويلة علــى “فيس بوك”، مشــيًرا إلى أن هذه 
الشــبكة أصبحــت واقًعا في حياة المجتمــع المحلي ككل 
“بمن فيهم الرياضيون، واستطاعت أن تكون صديقا لمن 

ال صديق له”.
وشــدد المشــوخي علــى ضــرورة االســتخدام اإليجابي 

للفيســبوك على صعيدي الوقت والتفاعل حتى ال تكون 
الشبكة االجتماعية عثرة أمام الالعبين والمدربين.

غياب الرقابة
وأرجــع المــدرب توجه الالعبين إلى هذه الشــبكات بقوة 
بناء على غياب أي متنفس لهم فيتجهون للفيس إلشباع 
رغباتهم، مؤكدا ضرورة قيام المدربين بترشيد العبيهم 
وتوعيتهــم بمخاطر الســهر علــى أداء الالعب، ومشــيرا 

إلــى أن وجود دوري للمحترفين ُيســهل مراقبة الالعبين  
وتسهيل مهمة المدربين.

قاتل الالعبين
أميــن عبد العال مدرب فريق المشــتل أظهــر من جهته 
الحيرة التي ُتســيطر على الالعبيــن المولعين بـالفيس 
، مؤكدا أن الخلل في هذه الظاهرة آليُة اســتخدامه 
الحيرة التي ُتســيطر على الالعبيــن المولعين بـالفيس 
، مؤكدا أن الخلل في هذه الظاهرة آليُة اســتخدامه 
الحيرة التي ُتســيطر على الالعبيــن المولعين بـالفيس 

بــوك
مــن الالعبيــن الذيــن ال يســتكفون بســاعات قليلة بل 
لســاعات تمتد حتى صباح اليوم التالي، ومشــيرا إلى أنه 
يكتشــف العبيه أصحاب الساعات الطويلة من السهر من 

خالل أدائهم على أرضية الملعب.
واقتــرح عبد العال عــدم اإلعالن عن القائمة األساســية 
للفريق قبل المباراة لضمان جاهزية كل الالعبين وإتاحة 
الفرصــة للجميــع “ومحاولة توفير مكان لنــوم الالعبين 
فــي األندية قبل كل مبــاراة تحت مراقبــة الجهاز الفني 
واإلداري وعزلهم عن العالم الخارجي ومنعهم من وسائل 
االتصــال إضافة إلى النوم في ســاعات ُمبكرة”، مشــددا 
على أن السهر لساعات طويلة لالعبين قاتل ويؤثر على 

تركيزهم وأدائهم خالل المباريات.

آثار سلبية
ال يختلف اثنان على األضرار الكبيرة التي يســببها السهر 
الذي من شــأنه أن ُيسبب ضعفا في لياقة الالعب البدنية 
ويرهق األعصــاب والعضالت ويرفع ضغــط الدم ويقلل 
نسبة السكر ما يجعل الالعب متوترا وينعكس على أدائه 
داخل الملعب وال يستطيع أن يقوم بالدور المطلوب منه، 
فتضيــع مجهودات المدربين في إعداد العبيهم هباء في 
ظل ثقافة “الهواة” التي ُتســيطر على عقول العبي غزة 
فتضيــع مجهودات المدربين في إعداد العبيهم هباء في 
ظل ثقافة “الهواة” التي ُتســيطر على عقول العبي غزة 
فتضيــع مجهودات المدربين في إعداد العبيهم هباء في 

الذين ُيمارسون حياتهم الرياضية خاصة الكروية بأبسط 
الوسائل دون التزام القواعد والضوابط األساسية للعبة.
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أخبار

بالفلسطيني

سعيد حسنين

كــي نبنــي منتخبا فلســطينيا قويــا علينا 
أن نّدعــم ركائــز الدوري الفلســطيني أوال، 
وان نختار الطواقم المهنيــة لتدريب الكبار 
والصغار، ال يعقل أن تعاني األندية الرياضية 
من شــح  فــي الميزانيــات، وبالتالي تبقى 
االتفاقيــات مــع الالعبين حبرا علــى ورق، 
فتكثر اإلضرابات ويبدأ هروب الالعبين من 
األندية تباعا، هذا المشــهد طال الكثير من 
فرقنــا، ومنها نــادي العميد، شــباب الخليل 
الذي ينافس على بطولة الدوري، وهو الفائز 
بكأس فلسطين وكأس السوبر، فهل يعقل 
أن يضــم هذا النادي خيرة الالعبين ويعاني 
من أزمة مالية قــد تودي بحياته؟ هذا األمر 
ينســحب على كثير من األندية، وقد همس 
فــي أذني أكثر مــن العب فلســطيني، من 
فلسطين التاريخية ومن أبناء الضفة، كلهم 
عبــروا عن اســتيائهم من األحــوال المادية 
الصعبة ما ينذر بما هو سيء في المستقبل 
القريــب. وحقيقة تابعــت مباراتي المنتخب 
فــي البطولــة الودية فــي قطــر، المنتخب 
ظهر مشــتتا وغاب عنه البريق والندية التي 
ميــزت الفدائي فــي مبارياته، وهــذا األمر 
يعــود إلى ضعــف الدوري بشــكل عام والى 
عــدم تجمع العبي المنتخب لفترات طويلة، 
إضافة إلى غياب العبي قطاع غزة، فمع كل 
هذا العوامــل ظهر منتخبنا بــأداء متأرجح، 
ولم يرق إلى المســتوى الذي نريده وعندنا 
الخامات والكــوادر المؤهلة لقيادة المنتخب 
إلــى أداء أفضــل ونتائــج أحســن. ثــم إن 
المدرب، الكابتن جمــال محمود لم يتفاعل 
مــع مجريات األمور ولم يحســن فــي إجراء 
التبديالت وال توظيــف الالعبين على ارض 
الملعــب، خاصــة في مبــاراة التعــادل أمام 
الســعودية، فقــد كان واضحا بــان منتخبنا 
بحاجة للفوز ومع هــذا أجرى التبديالت بعد 
الدقيقة الثانيــة والثمانين! لمــاذا يا كابتن 
جمــال؟، ومع ذلك المشــاركة فــي بطوالت 
دولية ســيكون لها مردودهــا االيجابي على 
الكرة الفلســطينية، ولكن على المسئولين 
إجراء اإلصالحات مبكرا واســتغالل الطاقات 
الكامنة في الالعبين، وإعادة هيكلة الدوري 
الفلســطيني، وإرغــام دولــة االحتالل على 
كســر الحصار المفروض على رياضيي غزة 
وبنــاء منتخب فلســطيني قــوي بأضالعه 
الثالثة: الضفة وغزة وفلســطين التاريخية 
(ما يسمى بالداخل) والشتات، ثم االستعانة 
بقــدرات طاقم مهني محلــي يفهم حاجات 
ومتطلبــات الالعــب الفلســطيني، عندهــا 
يمكننا أن ننازل أي منتخب في العالم، ذلك 
الن اإلنســان الفلســطيني بطبيعته إنسان 
مكافح ومجاهد، ليس فقط من خالل الحجر 

والبندقية إنما في مالعب الكرة أيضا.
علم فلسطين في كل الميادين

الفلســطيني،  العلــم  إلــى قضيــة  عــودة 
دولــة االحتالل ترتجــف عندما تــرى علمنا 
الفلسطيني يرفرف في أي مكان، لقد باتت 
عــادة رفع العلــم في مباريــات فريق اتحاد 
سخنين عادة دائمة ما يثير حفيظة الصهاينة 

وفي كل يوم تتكشف وجوه هؤالء الجبناء.
قلــت لهم في وســائل إعالمهم بــان علمنا 
علم فلسطيني، الدولة التي نصبو إليها وأن 
علمكم علــم احتالل وال نعتــرف به... وفي 
ذلك رسالة لكل الدنيا أننا فلسطينيون حتى 

لو طال ليل االحتالل.
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غزة- الرياضية
في إطار ســعيها لخلق أجواء جماهيرية إيجابية نظمت 
مؤسســة أمواج وصحيفة الرياضية األســبوعية ملتقى 
“األحبــة واألخــوة” الرياضــي لروابط مشــجعي أندية 
الدرجة الممتازة، تحت رعاية د. محمد المدهون وزير 
الشــباب والرياضة، في فنــدق أدم، وبحضور روابط 
المشــجعين وإدارات األندية والعديد من الشخصيات 

الرياضية واإلعالمية. 
وقامت روابط جماهير أندية الدرجة الممتازة خالل 
الملتقــى بالتوقيع على وثيقة شــرف تعهدوا فيها 
بالتشــجيع المثالي في مباريات الــدوري الممتاز، 
وبدا ذلــك واضحا علــى الجماهير فــي مباريات 
الجولة الثانية عشــرة من البطولة التي شــهدت 
ترجمة واضحة لهذه الوثيقة وانعكســت إيجابيا 
علــى المدرجــات الغزيــة، إذ شــهدت الجولــة 
السابقة مبادرات وروحا رياضية جديدة وصورة 
حضاريــة بين الجماهيــر فــي كل المباريات، 

إضافة إلى ظهور شعار اللعب النظيف قبل بداية 
المباريات التي انتهت بسالم كما هو مطلوب.  

بداية موفقة
وقال محمد موســى عضو رابطة مشــجعي نادي خدمات رفح إن نسبة 80% من 
الجماهيــر التزمت الوثيقة التي تم توقيعها فــي ملتقى “األحبة واألخوة” بخالف 
بعض المنفلتين الخارجين عن الصف الرياضي، متمنًيا أن تشهد المالعب الغزية 

مزيدا من الروح الرياضية والمبادرات التي تهدف إلى نبذ العنف والتعصب.

إنجاح الدوري
وأكــد ريــاض المصري رئيــس رابطة 

إنجاح الدوري
وأكــد ريــاض المصري رئيــس رابطة 

إنجاح الدوري

مشــجعي اتحــاد خــان يونــس أن هذا 
الملتقى عمــل على التقريب بين روابط 
المشــجعين وزاد التعاون بينهم من أجل 
إنجــاح بطولة الــدوري الممتــاز من خالل 

إزالة أي احتقان بين الجماهير.

سابقة نوعية
من جانبه، أكد عاطف ســكر المتحدث باسم 
رابطة مشــجعي اتحاد الشجاعية أن ما قامت 
به مؤسســة أمواج والرياضية ســابقة نوعية 
وبادرة رائعة تمثلت في اإلعالن عن تأســيس 
اتحاد روابط مشجعي األندية الغزية في الدوري 
الممتاز، وما رافق ذلك من تكريم روابط األندية 
ودعمهــم وحثهــم على التــزام األخــالق والروح 
الرياضية ونبذ التعصــب والعنف داخل المالعب، 
وكذلــك إيجاد مقــر دائم التحــاد الروابط ودعمه 
ماليا بما يســاعد على المضي قدما في تطبيق ما 

تم االتفاق عليه على أرض الواقع.

ضبط المدرجات
من جهته، أكد يسري برهوم رئيس اتحاد روابط مشجعي أندية الدرجة الممتازة 
أن تشــكيل االتحاد خطوة في طريق ضبط المدرجات وفق الئحة كاملة ســيتم 
إعدادها في الفترة القادمة، معبرا عن سعادته بالبدء الفعلي لعمل اإلتحاد الذي 

شهد مساندة كبيرة من المؤسسات والشخصيات الرياضية.

“أمواج والرياضية” ُتنظمان ملتقى “األحبة واألخوة”“أمواج والرياضية” ُتنظمان ملتقى “األحبة واألخوة”
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وثيقة الشــرف التي وقعــت عليها روابط 

مشجعي أندية الدرجة الممتازة

غزة- الرياضية
ينطلق األســبوع الـ12 مــن دوري الدرجة األولى في 

غزة- الرياضية
ينطلق األســبوع الـ12 مــن دوري الدرجة األولى في 

غزة- الرياضية

محافظات غــزة واألول في مرحلة اإليــاب بعد فترة 
ينطلق األســبوع الـ12 مــن دوري الدرجة األولى في 
محافظات غــزة واألول في مرحلة اإليــاب بعد فترة 
ينطلق األســبوع الـ12 مــن دوري الدرجة األولى في 

توقف طويلة بمواجهات قوية على مستوى المقدمة 
والقاع، ما قد يكون له تأثير على ترتيب الفرق خاصة 

في أسفل جدول الترتيب.

صراع المقدمة
يشد المتصدر خدمات خان يونس الرحال إلى الشمال 
من أجل مالقاة بيت الهيا السابع في مواجهة صعبة 
علــى الفريقين، يطمــح خاللها الخدمــات لمواصلة 
انتصاراتــه والتقــدم أكثر في جــدول الترتيب، فيما 
يســعى بيــت الهيا إلى تحســين موقعــه والوصول 
إلــى المنطقة الدافئة.   فــي المقابل ينتظر خدمات 
المغازي الثاني هذه المباراة من أجل تقليص الفارق المغازي الثاني هذه المباراة من أجل تقليص الفارق 
إلــى المنطقة الدافئة.   فــي المقابل ينتظر خدمات 
المغازي الثاني هذه المباراة من أجل تقليص الفارق 
إلــى المنطقة الدافئة.   فــي المقابل ينتظر خدمات 

مع المتصدر الذي يخوض مواجهة قوية على ملعبه 

الدرة مع القادســية الســادس، فيما يســعى خدمات 
البريج الثالث إلى الحصول على 3 نقاط في مواجهته 
الصعبة خارج ملعبه مع الصالح الخامس الذي انتفض 
فــي نهاية مرحلة الذهاب ويطمــح إلى الفوز إلزاحة 
البريج عن المركز الثالث، فيما يغيب الزيتون الرابع 

عن اللعب هذا األسبوع النسحاب جماعي رفح.

فارق النقطة
على صعيد المراكز المهدد أصحابها بمرافقة جماعي 

فارق النقطة
على صعيد المراكز المهدد أصحابها بمرافقة جماعي 

فارق النقطة

رفح إلى الدرجة الثانية، يصطدم بيت حانون األهلي 
على صعيد المراكز المهدد أصحابها بمرافقة جماعي 
رفح إلى الدرجة الثانية، يصطدم بيت حانون األهلي 
على صعيد المراكز المهدد أصحابها بمرافقة جماعي 

الثامن مع أهلي النصيرات العاشر على ملعب األخير 
رفح إلى الدرجة الثانية، يصطدم بيت حانون األهلي 
الثامن مع أهلي النصيرات العاشر على ملعب األخير 
رفح إلى الدرجة الثانية، يصطدم بيت حانون األهلي 

وال يفصل بينهما ســوى نقطة وحيدة، فيما يســعى 
المشــتل الحادي عشــر للهرب من مؤخــرة الترتيب 
عندما يواجه خدمات جباليا التاسع على ملعب التفاح 
في مواجهة قد تغيــر كثيرا في جدول الترتيب على في مواجهة قد تغيــر كثيرا في جدول الترتيب على 

صعيد صراع النجاة من الهبوط.

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

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

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

�����������������������������

  
!"#$%&'!()*+)$,-./0#&'!12+30'!4+#3!5,!6  

7 5)8*+90'  7#*0' :*+);0' <=>,0' 
! "#$%&"'$(")*+,$"-#."'#/0. "12/345 67! #$%&"'$( 
8 "9:;45"1$2/3")<$=(45"'#/0. 12/345 67! +#."0#>?@*+,$ 
6 "'5=$;+45"AB%C")AB%D5"-,+#E"'$( '(?45 F7! "G=045 
F "#$4#(3"'#/0.")H>I/45 '(?45 F7! 9#J>45 
K "LM#N/45"'#/0.")1$?0#O45 -$+P&5 Q7! "G=045 
  

  
<)?@0'!1>A+,!1*)BC!3=$!D+90'!<*;+; 

<*;+; D*+90' E)8C0' <=0 
1 *+,$"-#."'#/0. 86 !R 
2 SM#N/45"'#/0. !T !R 
3 <$=(45"'#/0. !U !R 
4 -,>$M45 !K !R 
5 9:;45"1$2/3 !K !R 
6 1$?0#O45 !8 !R 
7 #$%&"'$( !8 !R 
8 D5"-,+#E"'$(AB% !! !R 
9 #$4#(3"'#/0. !R !R 
10 '5=$;+45"AB%C !R !R 
11 H>I/45 V !R 
- WX="AY#/3 R - 



11 األربعاء 29 صفر  1435هـ   01  يناير  2014  

أخبار

بالفلسطيني

سعيد حسنين

كــي نبنــي منتخبا فلســطينيا قويــا علينا 
أن نّدعــم ركائــز الدوري الفلســطيني أوال، 
وان نختار الطواقم المهنيــة لتدريب الكبار 
والصغار، ال يعقل أن تعاني األندية الرياضية 
من شــح  فــي الميزانيــات، وبالتالي تبقى 
االتفاقيــات مــع الالعبين حبرا علــى ورق، 
فتكثر اإلضرابات ويبدأ هروب الالعبين من 
األندية تباعا، هذا المشــهد طال الكثير من 
فرقنــا، ومنها نــادي العميد، شــباب الخليل 
الذي ينافس على بطولة الدوري، وهو الفائز 
بكأس فلسطين وكأس السوبر، فهل يعقل 
أن يضــم هذا النادي خيرة الالعبين ويعاني 
من أزمة مالية قــد تودي بحياته؟ هذا األمر 
ينســحب على كثير من األندية، وقد همس 
فــي أذني أكثر مــن العب فلســطيني، من 
فلسطين التاريخية ومن أبناء الضفة، كلهم 
عبــروا عن اســتيائهم من األحــوال المادية 
الصعبة ما ينذر بما هو سيء في المستقبل 
القريــب. وحقيقة تابعــت مباراتي المنتخب 
فــي البطولــة الودية فــي قطــر، المنتخب 
ظهر مشــتتا وغاب عنه البريق والندية التي 
ميــزت الفدائي فــي مبارياته، وهــذا األمر 
يعــود إلى ضعــف الدوري بشــكل عام والى 
عــدم تجمع العبي المنتخب لفترات طويلة، 
إضافة إلى غياب العبي قطاع غزة، فمع كل 
هذا العوامــل ظهر منتخبنا بــأداء متأرجح، 
ولم يرق إلى المســتوى الذي نريده وعندنا 
الخامات والكــوادر المؤهلة لقيادة المنتخب 
إلــى أداء أفضــل ونتائــج أحســن. ثــم إن 
المدرب، الكابتن جمــال محمود لم يتفاعل 
مــع مجريات األمور ولم يحســن فــي إجراء 
التبديالت وال توظيــف الالعبين على ارض 
الملعــب، خاصــة في مبــاراة التعــادل أمام 
الســعودية، فقــد كان واضحا بــان منتخبنا 
بحاجة للفوز ومع هــذا أجرى التبديالت بعد 
الدقيقة الثانيــة والثمانين! لمــاذا يا كابتن 
جمــال؟، ومع ذلك المشــاركة فــي بطوالت 
دولية ســيكون لها مردودهــا االيجابي على 
الكرة الفلســطينية، ولكن على المسئولين 
إجراء اإلصالحات مبكرا واســتغالل الطاقات 
الكامنة في الالعبين، وإعادة هيكلة الدوري 
الفلســطيني، وإرغــام دولــة االحتالل على 
كســر الحصار المفروض على رياضيي غزة 
وبنــاء منتخب فلســطيني قــوي بأضالعه 
الثالثة: الضفة وغزة وفلســطين التاريخية 
(ما يسمى بالداخل) والشتات، ثم االستعانة 
بقــدرات طاقم مهني محلــي يفهم حاجات 
ومتطلبــات الالعــب الفلســطيني، عندهــا 
يمكننا أن ننازل أي منتخب في العالم، ذلك 
الن اإلنســان الفلســطيني بطبيعته إنسان 
مكافح ومجاهد، ليس فقط من خالل الحجر 

والبندقية إنما في مالعب الكرة أيضا.
علم فلسطين في كل الميادين

الفلســطيني،  العلــم  إلــى قضيــة  عــودة 
دولــة االحتالل ترتجــف عندما تــرى علمنا 
الفلسطيني يرفرف في أي مكان، لقد باتت 
عــادة رفع العلــم في مباريــات فريق اتحاد 
سخنين عادة دائمة ما يثير حفيظة الصهاينة 

وفي كل يوم تتكشف وجوه هؤالء الجبناء.
قلــت لهم في وســائل إعالمهم بــان علمنا 
علم فلسطيني، الدولة التي نصبو إليها وأن 
علمكم علــم احتالل وال نعتــرف به... وفي 
ذلك رسالة لكل الدنيا أننا فلسطينيون حتى 

لو طال ليل االحتالل.
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غزة- الرياضية
في إطار ســعيها لخلق أجواء جماهيرية إيجابية نظمت 
مؤسســة أمواج وصحيفة الرياضية األســبوعية ملتقى 
“األحبــة واألخــوة” الرياضــي لروابط مشــجعي أندية 
الدرجة الممتازة، تحت رعاية د. محمد المدهون وزير 
الشــباب والرياضة، في فنــدق أدم، وبحضور روابط 
المشــجعين وإدارات األندية والعديد من الشخصيات 

الرياضية واإلعالمية. 
وقامت روابط جماهير أندية الدرجة الممتازة خالل 
الملتقــى بالتوقيع على وثيقة شــرف تعهدوا فيها 
بالتشــجيع المثالي في مباريات الــدوري الممتاز، 
وبدا ذلــك واضحا علــى الجماهير فــي مباريات 
الجولة الثانية عشــرة من البطولة التي شــهدت 
ترجمة واضحة لهذه الوثيقة وانعكســت إيجابيا 
علــى المدرجــات الغزيــة، إذ شــهدت الجولــة 
السابقة مبادرات وروحا رياضية جديدة وصورة 
حضاريــة بين الجماهيــر فــي كل المباريات، 

إضافة إلى ظهور شعار اللعب النظيف قبل بداية 
المباريات التي انتهت بسالم كما هو مطلوب.  

بداية موفقة
وقال محمد موســى عضو رابطة مشــجعي نادي خدمات رفح إن نسبة 80% من 
الجماهيــر التزمت الوثيقة التي تم توقيعها فــي ملتقى “األحبة واألخوة” بخالف 
بعض المنفلتين الخارجين عن الصف الرياضي، متمنًيا أن تشهد المالعب الغزية 

مزيدا من الروح الرياضية والمبادرات التي تهدف إلى نبذ العنف والتعصب.

إنجاح الدوري
وأكــد ريــاض المصري رئيــس رابطة 

إنجاح الدوري
وأكــد ريــاض المصري رئيــس رابطة 

إنجاح الدوري

مشــجعي اتحــاد خــان يونــس أن هذا 
الملتقى عمــل على التقريب بين روابط 
المشــجعين وزاد التعاون بينهم من أجل 
إنجــاح بطولة الــدوري الممتــاز من خالل 

إزالة أي احتقان بين الجماهير.

سابقة نوعية
من جانبه، أكد عاطف ســكر المتحدث باسم 
رابطة مشــجعي اتحاد الشجاعية أن ما قامت 
به مؤسســة أمواج والرياضية ســابقة نوعية 
وبادرة رائعة تمثلت في اإلعالن عن تأســيس 
اتحاد روابط مشجعي األندية الغزية في الدوري 
الممتاز، وما رافق ذلك من تكريم روابط األندية 
ودعمهــم وحثهــم على التــزام األخــالق والروح 
الرياضية ونبذ التعصــب والعنف داخل المالعب، 
وكذلــك إيجاد مقــر دائم التحــاد الروابط ودعمه 
ماليا بما يســاعد على المضي قدما في تطبيق ما 

تم االتفاق عليه على أرض الواقع.

ضبط المدرجات
من جهته، أكد يسري برهوم رئيس اتحاد روابط مشجعي أندية الدرجة الممتازة 
أن تشــكيل االتحاد خطوة في طريق ضبط المدرجات وفق الئحة كاملة ســيتم 
إعدادها في الفترة القادمة، معبرا عن سعادته بالبدء الفعلي لعمل اإلتحاد الذي 

شهد مساندة كبيرة من المؤسسات والشخصيات الرياضية.

“أمواج والرياضية” ُتنظمان ملتقى “األحبة واألخوة”“أمواج والرياضية” ُتنظمان ملتقى “األحبة واألخوة”
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وثيقة الشــرف التي وقعــت عليها روابط 

مشجعي أندية الدرجة الممتازة

غزة- الرياضية
ينطلق األســبوع الـ12 مــن دوري الدرجة األولى في 

غزة- الرياضية
ينطلق األســبوع الـ12 مــن دوري الدرجة األولى في 

غزة- الرياضية

محافظات غــزة واألول في مرحلة اإليــاب بعد فترة 
ينطلق األســبوع الـ12 مــن دوري الدرجة األولى في 
محافظات غــزة واألول في مرحلة اإليــاب بعد فترة 
ينطلق األســبوع الـ12 مــن دوري الدرجة األولى في 

توقف طويلة بمواجهات قوية على مستوى المقدمة 
والقاع، ما قد يكون له تأثير على ترتيب الفرق خاصة 

في أسفل جدول الترتيب.

صراع المقدمة
يشد المتصدر خدمات خان يونس الرحال إلى الشمال 
من أجل مالقاة بيت الهيا السابع في مواجهة صعبة 
علــى الفريقين، يطمــح خاللها الخدمــات لمواصلة 
انتصاراتــه والتقــدم أكثر في جــدول الترتيب، فيما 
يســعى بيــت الهيا إلى تحســين موقعــه والوصول 
إلــى المنطقة الدافئة.   فــي المقابل ينتظر خدمات 
المغازي الثاني هذه المباراة من أجل تقليص الفارق المغازي الثاني هذه المباراة من أجل تقليص الفارق 
إلــى المنطقة الدافئة.   فــي المقابل ينتظر خدمات 
المغازي الثاني هذه المباراة من أجل تقليص الفارق 
إلــى المنطقة الدافئة.   فــي المقابل ينتظر خدمات 

مع المتصدر الذي يخوض مواجهة قوية على ملعبه 

الدرة مع القادســية الســادس، فيما يســعى خدمات 
البريج الثالث إلى الحصول على 3 نقاط في مواجهته 
الصعبة خارج ملعبه مع الصالح الخامس الذي انتفض 
فــي نهاية مرحلة الذهاب ويطمــح إلى الفوز إلزاحة 
البريج عن المركز الثالث، فيما يغيب الزيتون الرابع 

عن اللعب هذا األسبوع النسحاب جماعي رفح.

فارق النقطة
على صعيد المراكز المهدد أصحابها بمرافقة جماعي 

فارق النقطة
على صعيد المراكز المهدد أصحابها بمرافقة جماعي 

فارق النقطة

رفح إلى الدرجة الثانية، يصطدم بيت حانون األهلي 
على صعيد المراكز المهدد أصحابها بمرافقة جماعي 
رفح إلى الدرجة الثانية، يصطدم بيت حانون األهلي 
على صعيد المراكز المهدد أصحابها بمرافقة جماعي 

الثامن مع أهلي النصيرات العاشر على ملعب األخير 
رفح إلى الدرجة الثانية، يصطدم بيت حانون األهلي 
الثامن مع أهلي النصيرات العاشر على ملعب األخير 
رفح إلى الدرجة الثانية، يصطدم بيت حانون األهلي 

وال يفصل بينهما ســوى نقطة وحيدة، فيما يســعى 
المشــتل الحادي عشــر للهرب من مؤخــرة الترتيب 
عندما يواجه خدمات جباليا التاسع على ملعب التفاح 
في مواجهة قد تغيــر كثيرا في جدول الترتيب على في مواجهة قد تغيــر كثيرا في جدول الترتيب على 

صعيد صراع النجاة من الهبوط.
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كل األلعاب
ال اتحاد وال مالعب
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الرياضية ��حاوره محمد عدوان 

أعــرب حســيب الراعي نائــب رئيس اتحــاد كرة التنــس األرضي 
حاوره محمد عدوان 

أعــرب حســيب الراعي نائــب رئيس اتحــاد كرة التنــس األرضي 
حاوره محمد عدوان  الرياضية 

أعــرب حســيب الراعي نائــب رئيس اتحــاد كرة التنــس األرضي 
الرياضية 

أعــرب حســيب الراعي نائــب رئيس اتحــاد كرة التنــس األرضي السابق، عن استهجانه لعدم اهتمام اللجنة األولمبية ووزارة الشباب 

أعــرب حســيب الراعي نائــب رئيس اتحــاد كرة التنــس األرضي السابق، عن استهجانه لعدم اهتمام اللجنة األولمبية ووزارة الشباب 

السابق، عن استهجانه لعدم اهتمام اللجنة األولمبية ووزارة الشباب والرياضة برياضة التنس األرضي، إذ لم يتم إعادة تشكيل االتحاد 

السابق، عن استهجانه لعدم اهتمام اللجنة األولمبية ووزارة الشباب والرياضة برياضة التنس األرضي، إذ لم يتم إعادة تشكيل االتحاد 

والرياضة برياضة التنس األرضي، إذ لم يتم إعادة تشكيل االتحاد حتــى اآلن منذ حله العام الماضي، كما ال يوجد ملعب يمارس عليه 

والرياضة برياضة التنس األرضي، إذ لم يتم إعادة تشكيل االتحاد حتــى اآلن منذ حله العام الماضي، كما ال يوجد ملعب يمارس عليه 

االتحاد والعبوه نشاطاتهم.

وقال الراعي خالل حديثه لـ”الرياضية” إنه ال توجد جدية من اللجنة 

وقال الراعي خالل حديثه لـ”الرياضية” إنه ال توجد جدية من اللجنة األولمبية لتشــكيل اتحاد يجمع أقطاب اللعبــة  في الضفة وقطاع 

وقال الراعي خالل حديثه لـ”الرياضية” إنه ال توجد جدية من اللجنة األولمبية لتشــكيل اتحاد يجمع أقطاب اللعبــة  في الضفة وقطاع 

غزة، وقدمنا مشــروعا إلعادة تشــكيل االتحاد كباقــي االتحادات، 

غزة، وقدمنا مشــروعا إلعادة تشــكيل االتحاد كباقــي االتحادات، وتواصلنــا مــع ذوي االختصــاص لوضع آلية الختيــار 3 أعضاء من 

غزة، وقدمنا مشــروعا إلعادة تشــكيل االتحاد كباقــي االتحادات، وتواصلنــا مــع ذوي االختصــاص لوضع آلية الختيــار 3 أعضاء من 

قطاع غزة من ضمنهم عنصر نسائي، وقدمنا السيرة الذاتية لكل 

منهم على غــرار ما نفذ في الضفة الغربية، وعضوين من القدس 

وعضو وحيد من الشتات”،  مردفا: “لقد كنا على بوابة إقامة ملعب 

تنــس أرضي دولي ومالعــب تدريب ومرافق كاملــة للملعب لكن 
تنــس أرضي دولي ومالعــب تدريب ومرافق كاملــة للملعب لكن االنقسام أوقف المشروع” .
تنــس أرضي دولي ومالعــب تدريب ومرافق كاملــة للملعب لكن االنقسام أوقف المشروع” .

وأضاف أنه لم يجد آذانا صاغية من الوزارة أيضا، متسائال عن سبب 
االنقسام أوقف المشروع” .

وأضاف أنه لم يجد آذانا صاغية من الوزارة أيضا، متسائال عن سبب 
االنقسام أوقف المشروع” .

هضم حق األلعاب الفرديــة في قطاع غزة والتركيز على نظيرتها 

هضم حق األلعاب الفرديــة في قطاع غزة والتركيز على نظيرتها الجماعية، وتابع: ”منذ أن تولى الوزير محمد المدهون وضعُته في 

هضم حق األلعاب الفرديــة في قطاع غزة والتركيز على نظيرتها الجماعية، وتابع: ”منذ أن تولى الوزير محمد المدهون وضعُته في 

الجماعية، وتابع: ”منذ أن تولى الوزير محمد المدهون وضعُته في صورة الوضع والمشكالت التي تعاني منها رياضة التنس األرضي، 

الجماعية، وتابع: ”منذ أن تولى الوزير محمد المدهون وضعُته في صورة الوضع والمشكالت التي تعاني منها رياضة التنس األرضي، 

ولكن لألسف حتى اآلن لم تحدث أي نتيجة“.

ولكن لألسف حتى اآلن لم تحدث أي نتيجة“.وأوضح الراعي أنه استطاع توقيع اتفاقية توأمة مع اتحاد مدينة 

ولكن لألسف حتى اآلن لم تحدث أي نتيجة“.وأوضح الراعي أنه استطاع توقيع اتفاقية توأمة مع اتحاد مدينة 

وأوضح الراعي أنه استطاع توقيع اتفاقية توأمة مع اتحاد مدينة دبــي للتنس األرضي برئاســة العقيد محمد ســعيد مرَي، “لكن 

وأوضح الراعي أنه استطاع توقيع اتفاقية توأمة مع اتحاد مدينة دبــي للتنس األرضي برئاســة العقيد محمد ســعيد مرَي، “لكن 

دبــي للتنس األرضي برئاســة العقيد محمد ســعيد مرَي، “لكن بسبب ظروف الحصار لم يتم تطبيق االتفاقية”، مشيرا إلى أنه 

دبــي للتنس األرضي برئاســة العقيد محمد ســعيد مرَي، “لكن بسبب ظروف الحصار لم يتم تطبيق االتفاقية”، مشيرا إلى أنه 

“كان لدينــا ملعب تنس أرضــي بمعايير دولية وهو ملعب قصر 

“كان لدينــا ملعب تنس أرضــي بمعايير دولية وهو ملعب قصر الحاكم، ولكن بعد االنقسام استغلته األجهزة األمنية في قطاع 

“كان لدينــا ملعب تنس أرضــي بمعايير دولية وهو ملعب قصر الحاكم، ولكن بعد االنقسام استغلته األجهزة األمنية في قطاع 

الحاكم، ولكن بعد االنقسام استغلته األجهزة األمنية في قطاع غزة رغم أنه المتنفس الوحيد التحاد التنس الفلسطيني، وكانت 

الحاكم، ولكن بعد االنقسام استغلته األجهزة األمنية في قطاع غزة رغم أنه المتنفس الوحيد التحاد التنس الفلسطيني، وكانت 

غزة رغم أنه المتنفس الوحيد التحاد التنس الفلسطيني، وكانت تجرى عليه بطوالتنا المحلية ودوراتنا التنشيطية، ولكن اآلن ال 

غزة رغم أنه المتنفس الوحيد التحاد التنس الفلسطيني، وكانت تجرى عليه بطوالتنا المحلية ودوراتنا التنشيطية، ولكن اآلن ال 

يوجد لدينا اتحاد، وال مالعب لممارسة الرياضة التي نحب، لهذا 
نخشى عليها االنقراض بسبب هذا اإلهمال غير المبرر” .

وأكــد أنه ما زال يملك طاقة لالســتمرار في خدمــة هذه الرياضة 

والســعي إلــى نشــرها واإلبقــاء علــى االتحــاد والمحافظــة على 

تقاليده وتطويــره، لذا ال بد من توفير الدعم المادي واللوجســتي 

تقاليده وتطويــره، لذا ال بد من توفير الدعم المادي واللوجســتي من المؤسســات والهيئات والشــركات لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن 

تقاليده وتطويــره، لذا ال بد من توفير الدعم المادي واللوجســتي من المؤسســات والهيئات والشــركات لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن 

“النهــوض باللعبة ال يحتاج ســوى إبداء بعــض االهتمام من وزارة 

“النهــوض باللعبة ال يحتاج ســوى إبداء بعــض االهتمام من وزارة الشــباب والرياضة واللجنــة األولمبية والعمل على إعادة تشــكيل 

“النهــوض باللعبة ال يحتاج ســوى إبداء بعــض االهتمام من وزارة الشــباب والرياضة واللجنــة األولمبية والعمل على إعادة تشــكيل 

االتحاد لننطلق بعملية نشــر اللعبة بالتنســيق مــع وزارة التعليم 
العالي والجامعات ووزارة التربية والتعليم والمدارس”.
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غزة- الرياضية
أعلن االتحاد الفلسطيني لكرة اليد إطالق الدوري التصنيفي ألندية المحافظات الجنوبية 
في الـ25 من شهر يناير الجاري، كما أقر إطالق مسابقة كأس الناشئين في الحادي عشر 
من الشــهر الجاري.   وقال كمال األشــقر أمين الســر لالتحاد في تصريح لـ”الرياضية” إن 
الدوري التصنيفي ستشــارك فيه جميع الفرق التي شــاركت ســابقا في بطوالت االتحاد 
إضافــة إلى أندية جديدة، مشــيرا إلى أنه بعد انتهاء الدوري التصنيفي سيشــمل الدوري 

الممتاز 8 أندية فقط، فيما ستكون باقي األندية ضمن مصاف الدرجة األولى.
وأضاف األشــقر أن بطولة الناشــئين مواليد عام 1994 ســتقام في الـ11 من شهر يناير 

الجاري وستكون القرعة يوم 1/9 في نادي غزة الرياضي.
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دوري الطائرة
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غزة - الرياضية
واصلــت بطولة “مرج الزهور” إقالعها في منافســات األســبوع الثاني من 

غزة - الرياضية
واصلــت بطولة “مرج الزهور” إقالعها في منافســات األســبوع الثاني من 

غزة - الرياضية

بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، واســتهل فريق الجمعية اإلســالمية 
مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة سهلة نسبيا عندما تفوق على فريق نادي 
األمل الرياضي في مواجهة حســمها بثالثة أشــواط نظيفة، وجاءت نتائج 
مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة سهلة نسبيا عندما تفوق على فريق نادي 
األمل الرياضي في مواجهة حســمها بثالثة أشــواط نظيفة، وجاءت نتائج 
مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة سهلة نسبيا عندما تفوق على فريق نادي 

األشــواط (18/25) و (15/25) و(9/25 )، ليحصــد الجمعية أول ثالث نقاط 
األمل الرياضي في مواجهة حســمها بثالثة أشــواط نظيفة، وجاءت نتائج 
األشــواط (18/25) و (15/25) و(9/25 )، ليحصــد الجمعية أول ثالث نقاط 
األمل الرياضي في مواجهة حســمها بثالثة أشــواط نظيفة، وجاءت نتائج 

في بداية مشــوار البطولة.   في المباراة الثانية التي جمعت شــباب جباليا 
واتحاد الشــجاعية حســمها  األخير بثالثة أشواط نظيفة، ليصبح رصيده 6 
في بداية مشــوار البطولة.   في المباراة الثانية التي جمعت شــباب جباليا 
واتحاد الشــجاعية حســمها  األخير بثالثة أشواط نظيفة، ليصبح رصيده 6 
في بداية مشــوار البطولة.   في المباراة الثانية التي جمعت شــباب جباليا 

نقاط بعد فوزه األســبوع الماضي على األمل.  ويبقى في جبعة الشــجاعية 
ثالث نقاط من مباراته السابقة أمام الحوانين، وجاءت نتائج أشواط مباراة 
نقاط بعد فوزه األســبوع الماضي على األمل.  ويبقى في جبعة الشــجاعية 
ثالث نقاط من مباراته السابقة أمام الحوانين، وجاءت نتائج أشواط مباراة 
نقاط بعد فوزه األســبوع الماضي على األمل.  ويبقى في جبعة الشــجاعية 

شــباب جباليا والشــجاعية (19/25) و (14/25) و(22/25)، ليتصدر شــباب 
جباليا البطولة مؤقتا.  مســاء الســبت حقق خدمات جباليــا فوزا كبيرا على 
حساب شباب بيت الهيا بثالثة أشواط نظيفة، وجاءت نتائج أشواط المباراة 
كالتالــي (16/25) و (20/25) و(10/25 )، ليصبح رصيده 6 نقاط متســاويا 
مع جاره شــباب جباليا.   وحقق فريق بيت حانون  الرياضي أول فوز له في 
كالتالــي (16/25) و (20/25) و(10/25 )، ليصبح رصيده 6 نقاط متســاويا 
مع جاره شــباب جباليا.   وحقق فريق بيت حانون  الرياضي أول فوز له في 
كالتالــي (16/25) و (20/25) و(10/25 )، ليصبح رصيده 6 نقاط متســاويا 

البطولة وكان على حساب المجمع بثالثة أشواط مقابل شوط.
مع جاره شــباب جباليا.   وحقق فريق بيت حانون  الرياضي أول فوز له في 

البطولة وكان على حساب المجمع بثالثة أشواط مقابل شوط.
مع جاره شــباب جباليا.   وحقق فريق بيت حانون  الرياضي أول فوز له في 

غزة- الرياضية
تصدر فريق الجمعية اإلسالمية دوري كرة الطاولة في أسبوعه السابع برصيد 19 
نقطة، عقب فوزه على جماعي رفح بثالثة أشواط مقابل شوط، فيما تقاسم فريقا 
المجمع اإلســالمي وشــباب خان يونس المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ولم يلعبا 

سوى ست مباريات، وأخيرا حل شباب كندا في المركز الرابع برصيد 16 نقطة.
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غزة - الرياضية
ناقش د. أســعد المجــدالوي نائب رئيــس اللجنة األولمبية وأعضــاء االتحاد الفلســطيني للمالكمة في 

غزة - الرياضية
ناقش د. أســعد المجــدالوي نائب رئيــس اللجنة األولمبية وأعضــاء االتحاد الفلســطيني للمالكمة في 

غزة - الرياضية

محافظات غزة داخل مقر اللجنة الصعوبات والعراقيل التي تعترض إعادة إطالق بطوالت اللعبة على لكل 
المستويات العمرية في األندية واختيار العبي المنتخبات الوطنية الممثلة.  

محافظات غزة داخل مقر اللجنة الصعوبات والعراقيل التي تعترض إعادة إطالق بطوالت اللعبة على لكل 
المستويات العمرية في األندية واختيار العبي المنتخبات الوطنية الممثلة.  

محافظات غزة داخل مقر اللجنة الصعوبات والعراقيل التي تعترض إعادة إطالق بطوالت اللعبة على لكل 

وجرى اللقاء بحضور المجدالوي ونائب رئيس اتحاد المالكمة جمال الفار وعلي عبد الشافي وأسامة عبد 
المستويات العمرية في األندية واختيار العبي المنتخبات الوطنية الممثلة.  

وجرى اللقاء بحضور المجدالوي ونائب رئيس اتحاد المالكمة جمال الفار وعلي عبد الشافي وأسامة عبد 
المستويات العمرية في األندية واختيار العبي المنتخبات الوطنية الممثلة.  

العــال عضوي االتحاد ومحمد العمصي مســاعد األميــن العام باللجنة.  وخالل اللقاء قــال المجدالوي إن 
وجرى اللقاء بحضور المجدالوي ونائب رئيس اتحاد المالكمة جمال الفار وعلي عبد الشافي وأسامة عبد 
العــال عضوي االتحاد ومحمد العمصي مســاعد األميــن العام باللجنة.  وخالل اللقاء قــال المجدالوي إن 
وجرى اللقاء بحضور المجدالوي ونائب رئيس اتحاد المالكمة جمال الفار وعلي عبد الشافي وأسامة عبد 

المكتب التنفيذي للجنة االولمبية راعى عند إعادة تشــكيل الهيئــة اإلدارية الجديدة المزج بين عنصري 
الخبرة من الكبار وروح الطموح للشباب ودمجهما معا وتجاوز سلبيات المرحلة الماضية من عمر االتحاد.

13 األربعاء 29 صفر  1435هـ   01  يناير  2014  

رياضة دولي

يواجه الفرنســي نيكوالس أنيلكا مهاجم وســت بروميتــش ألبيون خطر عقوبة ������������������������������������������������

اإليقــاف خمس مباريات على األقل بعد تلويحه بـ”إشــارة نازية” خالل االحتفال 

بهدفــه األول في مرمى وســت هام في المباراة التــي انتهت بالتعادل 3-3 في 

الجولة الـ19 من الدوري اإلنجليزي.   وذكرت صحيفة “ديلي ميل” اإلنجليزية أن 

الكونجرس اليهودي األوروبي طالب قوات الشــرطة بفتح التحقيق مع الالعب 

الفرنسي، واستجابت السلطات اإلنجليزية للدعوة، وأكدت أنها بصدد التحقيق 

يقصد بها أي تلميح ديني أو عنصري.مع أنيلكا، المنتمي للديانة اإلســالمية الذي أكد أكثر من مرة أن اإلشــارة ال 

رفع ليونيل ميســي كلمة “ال” لــكل العروض الضخمة 
التي حضرتها بعض األندية األوروبية الثرية الستقدامه 
بعد جولة الجدل التي وقعت بينه وبين خافيير فاوس 
نائب رئيس النــادي والمتعلقة بزيــادة قيمة الراتب 

الذي يتقاضاه البرغوث من النادي الكاتالوني. 
وتردد أن برشا سيرفع أجر ميسي ليصبح 20 مليون 
يورو ســنويا بعد أن أغرى مانشســتر ســيتي الليو 
براتب أسبوعي خيالي، وتبعه باريس سان جيرمان 
أن ينفي النادي الباريسي الخبر.الفرنســي وفق تأكيدات صحيفة “لوبارزيان” قبل 
وقال ميسي إنه ال نية لديه لترك ناديه برشلونة، 
بل متحفز للعودة إلى الملعب ويريد إكمال الجزء 
جاهزية عالية لبطولة كأس العالم.الثاني من الموســم مع البارســا لوصــول حالة 

توج الالعب البرازيلي المخضرم رونالدينيو جاوتشــو بجائزة أفضل العب توج الالعب البرازيلي المخضرم رونالدينيو جاوتشــو بجائزة أفضل العب 
فــي أمريــكا الالتينية عــن عــام (2013) وفقًا الســتطالع أجرته صحيفة  الســتطالع أجرته صحيفة 
توج الالعب البرازيلي المخضرم رونالدينيو جاوتشــو بجائزة أفضل العب 
فــي أمريــكا الالتينية عــن عــام (2013) وفقًا الســتطالع أجرته صحيفة 
توج الالعب البرازيلي المخضرم رونالدينيو جاوتشــو بجائزة أفضل العب توج الالعب البرازيلي المخضرم رونالدينيو جاوتشــو بجائزة أفضل العب 
فــي أمريــكا الالتينية عــن عــام (2013) وفقًا الســتطالع أجرته صحيفة 
توج الالعب البرازيلي المخضرم رونالدينيو جاوتشــو بجائزة أفضل العب 

“الباييس” في أوروجواي على أكثر من (200) صحافي رياضي.“الباييس” في أوروجواي على أكثر من (200) صحافي رياضي.
وحصــل رونالدينيو على لقب أفضل العــب في أمريكا الالتينية مرتين في وحصــل رونالدينيو على لقب أفضل العــب في أمريكا الالتينية مرتين في 

مسيرته االحترافية في عام (2004) و(2006) عندما كان العبا في برشلونة مسيرته االحترافية في عام (2004) و(2006) عندما كان العبا في برشلونة 
اإلسباني قبل أن يتوج بها في (2013).

وتلقى الالعب الحالي لنادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي ما مجموعه (156) صوتا وتلقى الالعب الحالي لنادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي ما مجموعه (156) صوتا 
مقابل حصول مهاجم برشلونة نيمار دا سيلفا الذي توج بهذه الجائزة في آخر مقابل حصول مهاجم برشلونة نيمار دا سيلفا الذي توج بهذه الجائزة في آخر 

سنتين على (81) صوتا.
وفــوز النجــم البرازيلــي رونالدينيــو جاوتشــو مع أتلتيكــو مينيــرو في كأس وفــوز النجــم البرازيلــي رونالدينيــو جاوتشــو مع أتلتيكــو مينيــرو في كأس 

ليبرتادوريس هو المفتاح الرئيسي الذي أدى إلى تتويجه بجائزة أفضل العب في ليبرتادوريس هو المفتاح الرئيسي الذي أدى إلى تتويجه بجائزة أفضل العب في 
أمريكا الالتينية في عام (2013).
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المديــر  هاينكــس  يــوب  يــرى 
الفني الســابق لنادي بايرن ميونيخ األلماني الذي يدربه حاليا 

جوســيب غوارديوال، أن الفريق البافاري “يقف على أعتاب عقد 
من النجاحات”.   وقال هاينكس في مقابلة نشرتها مجلة “كيكر” 

الرياضية األلمانية: “فريق بمعدل األعمار والمهارة واالحترام الذي 
يتمتع به بايــرن، ال يزال أمامه عقد متميــز””، مضيفا: “ال أرى أي 

فريق في أوروبا أفضل من بايرن. إنه قوي بالدرجة الكافية ليبقى 
الرقم واحد في األعوام المقبلة”.

على مســتوى الدوري األلمانــي، ال يرى هاينكس أيضــًا من يمكنه 
الرقم واحد في األعوام المقبلة”.

على مســتوى الدوري األلمانــي، ال يرى هاينكس أيضــًا من يمكنه 
الرقم واحد في األعوام المقبلة”.

التأثير على هيمنة بايرن، بالنظر إلى أن األخير “ناد يتمتع ببســاطة 
بمهارة أخرى، وعناصره رائعة”.

�������������
������������

�������

���������������������������������
ُتقــام اليوم (األربعــاء) جميع مباريات 
المرحلــة الـ20 من الــدوري اإلنجليزي 
الممتاز لكرة القدم، وفي أبرزها يلتقي: 
ســوانزي ســيتي ومانشســتر سيتي، 
آرســنال وكارديــف ســيتي، ليفربول 
وهال سيتي، ساوثهامبتون وتشلسي، 

مانشستر يونايتد وتوتنهام. 

وتقــام هــذه المباريــات، علــى وقــع 
االرتدادات التي عرفتها المرحلة الـ19 
وخاللهــا ازدادت حــدة الصــراع علــى 
مراكز المقدمة، فقد اســترد آرســنال 
الصدارة بفوزه على نيوكاسل بهدف، 
وتراجع ليفربــول إلى المركز الخامس 
بهزيمته 2/1 أمام تشلسي الذي صار 

ثالثا خلف مانشستر سيتي الفائز على 
كارديف سيتي بهدف.

كما تقدم إيفرتــون إلى المركز الرابع 
بفــوزه على ســاوثهامبتون 1/2، وبدأ 
مانشستر يونايتد زحفه نحو المقدمة، 
إذ تقدم للمركز الســادس بفوزه على 

نوريتش سيتي بهدف. 
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رياضة دولي

يواجه الفرنســي نيكوالس أنيلكا مهاجم وســت بروميتــش ألبيون خطر عقوبة ������������������������������������������������

اإليقــاف خمس مباريات على األقل بعد تلويحه بـ”إشــارة نازية” خالل االحتفال 

بهدفــه األول في مرمى وســت هام في المباراة التــي انتهت بالتعادل 3-3 في 

الجولة الـ19 من الدوري اإلنجليزي.   وذكرت صحيفة “ديلي ميل” اإلنجليزية أن 

الكونجرس اليهودي األوروبي طالب قوات الشــرطة بفتح التحقيق مع الالعب 

الفرنسي، واستجابت السلطات اإلنجليزية للدعوة، وأكدت أنها بصدد التحقيق 

يقصد بها أي تلميح ديني أو عنصري.مع أنيلكا، المنتمي للديانة اإلســالمية الذي أكد أكثر من مرة أن اإلشــارة ال 

رفع ليونيل ميســي كلمة “ال” لــكل العروض الضخمة 
التي حضرتها بعض األندية األوروبية الثرية الستقدامه 
بعد جولة الجدل التي وقعت بينه وبين خافيير فاوس 
نائب رئيس النــادي والمتعلقة بزيــادة قيمة الراتب 

الذي يتقاضاه البرغوث من النادي الكاتالوني. 
وتردد أن برشا سيرفع أجر ميسي ليصبح 20 مليون 
يورو ســنويا بعد أن أغرى مانشســتر ســيتي الليو 
براتب أسبوعي خيالي، وتبعه باريس سان جيرمان 
أن ينفي النادي الباريسي الخبر.الفرنســي وفق تأكيدات صحيفة “لوبارزيان” قبل 
وقال ميسي إنه ال نية لديه لترك ناديه برشلونة، 
بل متحفز للعودة إلى الملعب ويريد إكمال الجزء 
جاهزية عالية لبطولة كأس العالم.الثاني من الموســم مع البارســا لوصــول حالة 

توج الالعب البرازيلي المخضرم رونالدينيو جاوتشــو بجائزة أفضل العب توج الالعب البرازيلي المخضرم رونالدينيو جاوتشــو بجائزة أفضل العب 
فــي أمريــكا الالتينية عــن عــام (2013) وفقًا الســتطالع أجرته صحيفة  الســتطالع أجرته صحيفة 
توج الالعب البرازيلي المخضرم رونالدينيو جاوتشــو بجائزة أفضل العب 
فــي أمريــكا الالتينية عــن عــام (2013) وفقًا الســتطالع أجرته صحيفة 
توج الالعب البرازيلي المخضرم رونالدينيو جاوتشــو بجائزة أفضل العب توج الالعب البرازيلي المخضرم رونالدينيو جاوتشــو بجائزة أفضل العب 
فــي أمريــكا الالتينية عــن عــام (2013) وفقًا الســتطالع أجرته صحيفة 
توج الالعب البرازيلي المخضرم رونالدينيو جاوتشــو بجائزة أفضل العب 

“الباييس” في أوروجواي على أكثر من (200) صحافي رياضي.“الباييس” في أوروجواي على أكثر من (200) صحافي رياضي.
وحصــل رونالدينيو على لقب أفضل العــب في أمريكا الالتينية مرتين في وحصــل رونالدينيو على لقب أفضل العــب في أمريكا الالتينية مرتين في 

مسيرته االحترافية في عام (2004) و(2006) عندما كان العبا في برشلونة مسيرته االحترافية في عام (2004) و(2006) عندما كان العبا في برشلونة 
اإلسباني قبل أن يتوج بها في (2013).

وتلقى الالعب الحالي لنادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي ما مجموعه (156) صوتا وتلقى الالعب الحالي لنادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي ما مجموعه (156) صوتا 
مقابل حصول مهاجم برشلونة نيمار دا سيلفا الذي توج بهذه الجائزة في آخر مقابل حصول مهاجم برشلونة نيمار دا سيلفا الذي توج بهذه الجائزة في آخر 

سنتين على (81) صوتا.
وفــوز النجــم البرازيلــي رونالدينيــو جاوتشــو مع أتلتيكــو مينيــرو في كأس وفــوز النجــم البرازيلــي رونالدينيــو جاوتشــو مع أتلتيكــو مينيــرو في كأس 

ليبرتادوريس هو المفتاح الرئيسي الذي أدى إلى تتويجه بجائزة أفضل العب في ليبرتادوريس هو المفتاح الرئيسي الذي أدى إلى تتويجه بجائزة أفضل العب في 
أمريكا الالتينية في عام (2013).
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المديــر  هاينكــس  يــوب  يــرى 
الفني الســابق لنادي بايرن ميونيخ األلماني الذي يدربه حاليا 

جوســيب غوارديوال، أن الفريق البافاري “يقف على أعتاب عقد 
من النجاحات”.   وقال هاينكس في مقابلة نشرتها مجلة “كيكر” 

الرياضية األلمانية: “فريق بمعدل األعمار والمهارة واالحترام الذي 
يتمتع به بايــرن، ال يزال أمامه عقد متميــز””، مضيفا: “ال أرى أي 

فريق في أوروبا أفضل من بايرن. إنه قوي بالدرجة الكافية ليبقى 
الرقم واحد في األعوام المقبلة”.

على مســتوى الدوري األلمانــي، ال يرى هاينكس أيضــًا من يمكنه 
الرقم واحد في األعوام المقبلة”.

على مســتوى الدوري األلمانــي، ال يرى هاينكس أيضــًا من يمكنه 
الرقم واحد في األعوام المقبلة”.

التأثير على هيمنة بايرن، بالنظر إلى أن األخير “ناد يتمتع ببســاطة 
بمهارة أخرى، وعناصره رائعة”.
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ُتقــام اليوم (األربعــاء) جميع مباريات 
المرحلــة الـ20 من الــدوري اإلنجليزي 
الممتاز لكرة القدم، وفي أبرزها يلتقي: 
ســوانزي ســيتي ومانشســتر سيتي، 
آرســنال وكارديــف ســيتي، ليفربول 
وهال سيتي، ساوثهامبتون وتشلسي، 

مانشستر يونايتد وتوتنهام. 

وتقــام هــذه المباريــات، علــى وقــع 
االرتدادات التي عرفتها المرحلة الـ19 
وخاللهــا ازدادت حــدة الصــراع علــى 
مراكز المقدمة، فقد اســترد آرســنال 
الصدارة بفوزه على نيوكاسل بهدف، 
وتراجع ليفربــول إلى المركز الخامس 
بهزيمته 2/1 أمام تشلسي الذي صار 

ثالثا خلف مانشستر سيتي الفائز على 
كارديف سيتي بهدف.

كما تقدم إيفرتــون إلى المركز الرابع 
بفــوزه على ســاوثهامبتون 1/2، وبدأ 
مانشستر يونايتد زحفه نحو المقدمة، 
إذ تقدم للمركز الســادس بفوزه على 

نوريتش سيتي بهدف. 
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مباريات الدوري اإليطالي 

مباريات الدوري اإلنجليزي

مباريات الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

الدوري اإلنجليزي 

الدوري اإلسباني

تقرير
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الرياضية ��محمد عدوان

لــم يخــل عــام 2013 مــن المفاجــآت 
الكروية المعتــادة، ومع انتهاء هذا العام 
تجــري “الرياضية” حصادا ألبرز األحداث تجــري “الرياضية” حصادا ألبرز األحداث 

التي حدثت خالله.

تغير موازين القوى
دائما نسمع هذا المصطلح في المواضيع 
السياسية والعسكرية، ولكننا هنا نتحدث 
عن تغير في موازين القوى لبعض أقوى 

األندية في العالم، ونرصد منها:
1. بايــرن ميونــخ: أهــم ما حــدث لهذا 
الفريــق الكبيــر حصوله علــى الثالثية 
التاريخية (الدوري األلماني وكأس ألمانيا 
ودوري األبطــال) بقيادة يــوب هانكس 
الذي أعلن بعد ذلــك رحيله عن تدريب 

الفريق البافاري. 
2. برشــلونة: كبيــر القــارة األوروبيــة 
والمستحوذ عليها، شهد تغيرات عديدة 
ونكســات كثيــرة كان أهمها الخســارة 
أمــام بايــرن ميونــخ في نصــف نهائي أمــام بايــرن ميونــخ في نصــف نهائي 
دوري األبطــال بســباعية نظيفــة فــي دوري األبطــال بســباعية نظيفــة فــي 
مجموع مباراتــي الذهاب واإلياب، وهي مجموع مباراتــي الذهاب واإلياب، وهي 
أكبــر نتيجة في التاريخ كانت في نصف أكبــر نتيجة في التاريخ كانت في نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا، كذلك تعيين نهائي دوري أبطال أوروبا، كذلك تعيين 
تاتــا مارتينو مدربا للفريــق خلفا لتيتو 

فيالنوفا.

3. ريال مدريد: شهد البالنكوس األبيض 
تحوالت عديدة على رأسها رحيل جوزيه 
مورينيــو بخفي حنين عــن رأس اإلدارة 
الفنيــة بعد النزاعــات التــي خلفها في الفنيــة بعد النزاعــات التــي خلفها في 
البيت الملكي، وتعييــن اإليطالي كارلو 

أنشيلوتي لتدريب الفريق.
4. مانشستر يونايتد: رحيل السير أليكس 
فيرغســون عن قلعة األولدترافورد كان 
أبرز حدث مر على نادي الشياطين الحمر 
في 2013، والمفاجأة األكبر كانت تعيين 
ديفيــد مويس لتدريــب الفريق ليحمل 
إرثا ثقيال تركه خلفه فيرغســون قادما 

من نادي إيفرتون.

أغلى الصفقات 
1. جاريــث بيل: الالعب الويلزي وأفضل 
العب في الدوري اإلنجليزي في الموسم 
الماضــي. انتقــل مــن نــادي توتنهــام 
اإلنجليــزي إلــى ريال مدريد اإلســباني 

بصفقة وصلت 91  مليون يورو.
2. نيمــار: قادمــا مــن فريق ســانتوس 
البرازيلي إلى برشلونة اإلسباني بصفقة 

وصلت 57  مليون يورو.
3. فالــكاو: النمر الكولومبي الذي انتقل 
بصفقــة كانــت المفاجأة فــي توقيعها،  
من اتلتيكو مدريد اإلسباني إلى موناكو 
الفرنســي بقيمــة وصلــت  60 مليــون 

يورو.
4. مســعود أوزيل: عازف الليل األلماني 
انتقــل من ريــال مدريــد إلى أرســنال 
اإلنجليــزي بصفقــة وصلــت 50 مليون اإلنجليــزي بصفقــة وصلــت 50 مليون 

يورو.

انتهى المشوار
اعتزال النجم المصري محمد أبو تريكة 
فــي أواخــر العام بعــد مســيرة طويلة 
توجهــا بالعديد من األلقــاب واإلنجازات 

مع األهلي والمنتخب المصري.
وتعرضــت قلعــة األولدترافورد لصدمة 
هزت كيانها بعد إعالن أسطورة التدريب 
أليكس فيرغســون نبــأ اعتزاله تدريب 

نادي الشياطين الحمر.
وصل مسلسل االعتزاالت الكروية ليطال 
بيت البافــاري باعتزال المــدرب الكبير 
يــوب هاينكس بعــد تحقيقــه الثالثية 
التاريخية لنادي بايــرن ميونخ، وكذلك 
اعتزال الالعب المخضــرم مايكل بالك 
بعد خوضه العديد من المباريات الدولية 

وارتدائه شعار أكثر من ناد.

أرقام مخيفة
عام 2013 كسر العديد من األرقام التي 
كانت شبه مسلم بها في عالم الرياضة، 
فبعد أن كان برشلونة يتربع على عرش 
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محمد عدوانمحمد عدوان

كثرت المنافسات في كثرت المنافسات في 
األسابيع القليلة الماضية 

التي جمعت رونالدو 
وإبراهيموفيتش، وآخرها وإبراهيموفيتش، وآخرها 

المباراة الودية التي ستلعب 
على ملعب خليفة في الدوحة 

التي ستجمع فريقي ريال التي ستجمع فريقي ريال 
مدريد وباريس سان جيرمان.

يحدث هذا السيناريو بين 
الالعبين عندما تقابال في الالعبين عندما تقابال في 

قطر.قطر.
في إحدى متاجر مدينة في إحدى متاجر مدينة 

الدوحة، كان رونالدو يتسوق الدوحة، كان رونالدو يتسوق 
مع صديقته إيرينا وإبنه مع صديقته إيرينا وإبنه 

جونيور، عندما صادفه جونيور، عندما صادفه 
زالتان إبراهيموفيتش وذلك 

قبل خوضهما لمبارتهما قبل خوضهما لمبارتهما 
المرتقبة.

زالتان: رونالدو، صديقي 
العزيز، إنها مصادفة جميلة العزيز، إنها مصادفة جميلة 
أن ألقاك هنا، كيف أحوالك؟أن ألقاك هنا، كيف أحوالك؟

رونالدو: أهال زالتان كيف 
أحوالك اليوم؟

زالتان: أنا بأحسن حال، زالتان: أنا بأحسن حال، 
وأستعد لمواجهتك.وأستعد لمواجهتك.

رونالدو يبتسم: أنا مستعد 
لهذه المواجهة ولكنني أتمنى لهذه المواجهة ولكنني أتمنى 

أن تقدم مستوى أفضل 
من الذي قدمته في مباراة من الذي قدمته في مباراة 
السويد والبرتغال األخيرة.السويد والبرتغال األخيرة.

زالتان: ال تقلق، أنا مستعد زالتان: ال تقلق، أنا مستعد 
هذه المرة، وسوف تعرف من 

هو زالتان.
رونالدو ضاحكا: أنا آمل ذلك.رونالدو ضاحكا: أنا آمل ذلك.

زالتان: ما أخبار الكرة زالتان: ما أخبار الكرة 
الذهبية، كل المؤشرات تؤكد الذهبية، كل المؤشرات تؤكد 

أنها تذهب إليك، هل هذا أنها تذهب إليك، هل هذا 
صحيح ؟

رونالد: أنا ال أهتم، الجميع 
يعلم أنني األفضل، وأنني يعلم أنني األفضل، وأنني 
من يستحقها في العامين من يستحقها في العامين 

الماضيين.
زالتان ضاحكا: لكنني زالتان ضاحكا: لكنني 

أعتقد أنهم هذا العام سوف 
يعطونها لسانتا كلوز، أفضل يعطونها لسانتا كلوز، أفضل 

منكم جميعا.
رونالدو ( بسخرية ): هذا رونالدو ( بسخرية ): هذا 

يعني أنه أفضل منك أيضا، يعني أنه أفضل منك أيضا، 
ألنك تعلم أن ثالثتنا أفضل ألنك تعلم أن ثالثتنا أفضل 

منك أيضا.
يحاول زالتان أن يتهرب 

من الموضوع وينظر إلى 
جونيور..

زالتان: كيف حالك يا صغير، زالتان: كيف حالك يا صغير، 
هل تعلم أنني من أعز 

أصدقاء والدك ؟أصدقاء والدك ؟
جونيور يلتفت إلى والده 

ويهمس بصوت خفيف: من 
هذا يا أبي ؟هذا يا أبي ؟

رونالدو: إنه زالتان يا رونالدو: إنه زالتان يا 
صغيري، أال تعرفه؟صغيري، أال تعرفه؟

جونيور: لقد عرفته، هذا جونيور: لقد عرفته، هذا 
إذن الالعب الذي سجلت في 
مرمى فريقه 4  أهداف، ولم مرمى فريقه 4  أهداف، ولم 

تجعله يتأهل لكأس العالم 
القادم؟
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القارة األوروبية، تلقى خسارة هي األثقل 
فــي تاريخ نصــف نهائــي دوري أبطال 
أوروبا على يد بايرن ميونخ في مجموع 

المبارتين بسبعة أهداف نظيفة.المبارتين بسبعة أهداف نظيفة.
الحدث األبرز اآلخر كان هزيمة إســبانيا 
علــى يــد البرازيل  بثالثيــة نظيفة في 
نهائي كأس العالم للقارات، وكانت هذه 
الهزيمــة األعلى في مباراة رســمية منذ 
1950 إذ خسرت إسبانيا على يد البرازيل 

أيضا بـ6  أهداف مقابل هدف واحد.
ألول مــرة منذ 2008 يخســر برشــلونة 
معركة االستحواذ على الكرة التي كانت 
تعتبر من أهم مميزات الفريق الكتالوني، 
وخســر معركة االســتحواذ بعدما أنهى 

فاليكانو اللقاء بنسبة استحواذ %51.
أما رونالدو فأنهى نصف الموسم بأعلى 
معــدل تهديفي في عام واحد في تاريخ 
البطــوالت األوروبية حيــث وصل معدله 

إلى 1.33  هدف للمباراة.

نجومية عربية
العبون عرب برهنــوا علو كعبهم خالل 
عام 2013 منهم من تابع مسيرة حافلة 
بالتألق واأللقاب ومنهم من برز وســطع 
اســمه في ســماء الكرة العربية ليكشف 
لنا عن موهبة جديدة ترفع اســم الكرة 

العربية عاليا.

وكان على رأسهم الالعب المصري محمد 
صالح الذي يلعب في صفوف نادي بازل 
السويســري وقــاد فريقه للتأهــل لدور 
المجموعــات مــن دوري أبطــال أوروبا، المجموعــات مــن دوري أبطــال أوروبا، 
وأصبح اســمه علــى أجنــدة العديد من 
األندية الكبيرة لالســتفادة من خدماته 

وعلى رأسها ليفربول اإلنجليزي.
محارب الصحراء ســفيان فيغولي العب 
نادي فالنسيا اإلســباني الذي ساعد في 
تأهل المنتخب الجزائــري لكأس العالم 
2014 فــي البرازيل للمــرة الرابعة في 
تاريخــه والثانيــة على التوالــي، ومجيد 
بوقرة الالعب الجزائري الذي كان هدفه 
األغلــى للفريــق الجزائــري هــذا العام 
ومنحه التأهل لكأس العالم في البرازيل 

العام القادم.

األكثر خسارة
هنا نتوقــف مع أكثر نجوم خســارة في 

عام 2013  لسبب أو آلخر، هم:
1. ليونيل ميسي: صحيح أنه ما زال في 
الواجهة، لكن التقارير تشــير إلى نزوله 
عن عرش كرة القدم كأفضل العب في 
عام 2013. تعرض لضربات أخرى منها 
اإلصابات وبعض المشــكالت مع إداريي 

النادي وال ننسى مشكالت والده!.
2. جوزيــه مورينيو: السبيشــل وإن لم 

يعد سبيشل كما كان في الماضي، فقد 
عانى كثيــرا آخر أيامه فــي ريال مدريد 

من مشكالت عديدة ونتائج مخيبة.
3. ايكــر كاســياس: الحــارس المدريدي 3. ايكــر كاســياس: الحــارس المدريدي 
وصلت أمور الصراع بينه وبين مورينيو 
إلى أن يخســر الطرفان. جلس احتياطيا 
فاســتراح هنــاك منذ بدايــة العام حتى 

نهايته حتى بعد قدوم انشيلوتي. 

نجومية متجددة
1. ريــكاردو كاكا : عاد الالعب البرازيلي 
الكبير إلى ناديه القديم، وشهدت عودته 
إلى الميالن تألقا كبيرا بعد فترة عصيبة 
قضاها في ريــال مدريد. وأظهر الالعب 
مستويات وأداء رائعا مع الروسنيري كان 
قــد فقدهــا الالعب عندمــا كان يجلس 

على مقاعد بدالء الفريق الملكي.
النجــم  أظهــر   : إيتــو  صاموئيــل   .2
الكاميرونــي أنــه ليــس بالالعــب الذي 
يموت، فهو يقدم مستوى رائعا مع نادي 
تشلسي اإلنجليزي بعد قدومه من نادي 

إنجي الروسي.
3. كارلــوس تيفيز: مــا زال األرجنتيني 
يثبــت كل يــوم أنــه العب مــن الطراز 
الرفيع وذلك بعد انتقاله لنادي يوفنتوس 
اإليطالــي قادما من مانشســتر ســيتي 
اإلنجليزي، وأثبت فور انتقاله ليوفنتوس 

أنه العب ال غبار عليه ويقدم مســتويات 
ثابتة مع الفريق اإليطالي.

4.نــادال: ابتعــد المصنــف األول عالميا 
رافاييل نادال عن الســاحة عام 2012م رافاييل نادال عن الســاحة عام 2012م 
بسبب اإلصابة، ولكن األسطورة صاحب 
13 لقبــا فــي الجراند ســالم عــاد هذا 

الموسم من جديد وبقوة.

تصريحات نارية
1. إبراهيموفيتش: عندما سأله صحفي 
عــن رأيه في من ســيتأهل كأس العالم 
فريق السويد أو البرتغال، فأجابه زالتان 
أن هذا شــيء ال يعرفه إال الرب، وعندما 
أخبــره الصحفــي ال يمكننــا أن نســأله 
فأجابه زالتان : “كيف ذلك فأنت تتحدث 

معه”.
-2 بالتر يصف رونالدو بأنه يلعب الكرة 
كعســكري: تســبب هــذا التصريح في 
إثارة زوبعة وموجة من الجدل وانتقادات 
شــديدة لرئيس االتحــاد الدولــي لكرة 
القدم (فيفا)، السويسري جوزيف بالتر. 

3. ميسي: نائب رئيس برشلونة ال يفهم 
في كرة القدم: جاءت تصريحات ميســي 
للــرد على مــا قاله نائب رئيــس النادي 
الكتالوني للشــؤون االقتصادية خافيير 
فــاوس بخصوص أنه ال يرى ضرورة في 

تحسين تعاقد الـ”برغوث” مع البرسا.
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محمد عدوانمحمد عدوان

كثرت المنافسات في كثرت المنافسات في 
األسابيع القليلة الماضية 

التي جمعت رونالدو 
وإبراهيموفيتش، وآخرها وإبراهيموفيتش، وآخرها 

المباراة الودية التي ستلعب 
على ملعب خليفة في الدوحة 

التي ستجمع فريقي ريال التي ستجمع فريقي ريال 
مدريد وباريس سان جيرمان.

يحدث هذا السيناريو بين 
الالعبين عندما تقابال في الالعبين عندما تقابال في 

قطر.قطر.
في إحدى متاجر مدينة في إحدى متاجر مدينة 

الدوحة، كان رونالدو يتسوق الدوحة، كان رونالدو يتسوق 
مع صديقته إيرينا وإبنه مع صديقته إيرينا وإبنه 

جونيور، عندما صادفه جونيور، عندما صادفه 
زالتان إبراهيموفيتش وذلك 

قبل خوضهما لمبارتهما قبل خوضهما لمبارتهما 
المرتقبة.

زالتان: رونالدو، صديقي 
العزيز، إنها مصادفة جميلة العزيز، إنها مصادفة جميلة 
أن ألقاك هنا، كيف أحوالك؟أن ألقاك هنا، كيف أحوالك؟

رونالدو: أهال زالتان كيف 
أحوالك اليوم؟

زالتان: أنا بأحسن حال، زالتان: أنا بأحسن حال، 
وأستعد لمواجهتك.وأستعد لمواجهتك.

رونالدو يبتسم: أنا مستعد 
لهذه المواجهة ولكنني أتمنى لهذه المواجهة ولكنني أتمنى 

أن تقدم مستوى أفضل 
من الذي قدمته في مباراة من الذي قدمته في مباراة 
السويد والبرتغال األخيرة.السويد والبرتغال األخيرة.

زالتان: ال تقلق، أنا مستعد زالتان: ال تقلق، أنا مستعد 
هذه المرة، وسوف تعرف من 

هو زالتان.
رونالدو ضاحكا: أنا آمل ذلك.رونالدو ضاحكا: أنا آمل ذلك.

زالتان: ما أخبار الكرة زالتان: ما أخبار الكرة 
الذهبية، كل المؤشرات تؤكد الذهبية، كل المؤشرات تؤكد 

أنها تذهب إليك، هل هذا أنها تذهب إليك، هل هذا 
صحيح ؟

رونالد: أنا ال أهتم، الجميع 
يعلم أنني األفضل، وأنني يعلم أنني األفضل، وأنني 
من يستحقها في العامين من يستحقها في العامين 

الماضيين.
زالتان ضاحكا: لكنني زالتان ضاحكا: لكنني 

أعتقد أنهم هذا العام سوف 
يعطونها لسانتا كلوز، أفضل يعطونها لسانتا كلوز، أفضل 

منكم جميعا.
رونالدو ( بسخرية ): هذا رونالدو ( بسخرية ): هذا 

يعني أنه أفضل منك أيضا، يعني أنه أفضل منك أيضا، 
ألنك تعلم أن ثالثتنا أفضل ألنك تعلم أن ثالثتنا أفضل 

منك أيضا.
يحاول زالتان أن يتهرب 

من الموضوع وينظر إلى 
جونيور..

زالتان: كيف حالك يا صغير، زالتان: كيف حالك يا صغير، 
هل تعلم أنني من أعز 

أصدقاء والدك ؟أصدقاء والدك ؟
جونيور يلتفت إلى والده 

ويهمس بصوت خفيف: من 
هذا يا أبي ؟هذا يا أبي ؟

رونالدو: إنه زالتان يا رونالدو: إنه زالتان يا 
صغيري، أال تعرفه؟صغيري، أال تعرفه؟

جونيور: لقد عرفته، هذا جونيور: لقد عرفته، هذا 
إذن الالعب الذي سجلت في 
مرمى فريقه 4  أهداف، ولم مرمى فريقه 4  أهداف، ولم 

تجعله يتأهل لكأس العالم 
القادم؟
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القارة األوروبية، تلقى خسارة هي األثقل 
فــي تاريخ نصــف نهائــي دوري أبطال 
أوروبا على يد بايرن ميونخ في مجموع 

المبارتين بسبعة أهداف نظيفة.المبارتين بسبعة أهداف نظيفة.
الحدث األبرز اآلخر كان هزيمة إســبانيا 
علــى يــد البرازيل  بثالثيــة نظيفة في 
نهائي كأس العالم للقارات، وكانت هذه 
الهزيمــة األعلى في مباراة رســمية منذ 
1950 إذ خسرت إسبانيا على يد البرازيل 

أيضا بـ6  أهداف مقابل هدف واحد.
ألول مــرة منذ 2008 يخســر برشــلونة 
معركة االستحواذ على الكرة التي كانت 
تعتبر من أهم مميزات الفريق الكتالوني، 
وخســر معركة االســتحواذ بعدما أنهى 

فاليكانو اللقاء بنسبة استحواذ %51.
أما رونالدو فأنهى نصف الموسم بأعلى 
معــدل تهديفي في عام واحد في تاريخ 
البطــوالت األوروبية حيــث وصل معدله 

إلى 1.33  هدف للمباراة.

نجومية عربية
العبون عرب برهنــوا علو كعبهم خالل 
عام 2013 منهم من تابع مسيرة حافلة 
بالتألق واأللقاب ومنهم من برز وســطع 
اســمه في ســماء الكرة العربية ليكشف 
لنا عن موهبة جديدة ترفع اســم الكرة 

العربية عاليا.

وكان على رأسهم الالعب المصري محمد 
صالح الذي يلعب في صفوف نادي بازل 
السويســري وقــاد فريقه للتأهــل لدور 
المجموعــات مــن دوري أبطــال أوروبا، المجموعــات مــن دوري أبطــال أوروبا، 
وأصبح اســمه علــى أجنــدة العديد من 
األندية الكبيرة لالســتفادة من خدماته 

وعلى رأسها ليفربول اإلنجليزي.
محارب الصحراء ســفيان فيغولي العب 
نادي فالنسيا اإلســباني الذي ساعد في 
تأهل المنتخب الجزائــري لكأس العالم 
2014 فــي البرازيل للمــرة الرابعة في 
تاريخــه والثانيــة على التوالــي، ومجيد 
بوقرة الالعب الجزائري الذي كان هدفه 
األغلــى للفريــق الجزائــري هــذا العام 
ومنحه التأهل لكأس العالم في البرازيل 

العام القادم.

األكثر خسارة
هنا نتوقــف مع أكثر نجوم خســارة في 

عام 2013  لسبب أو آلخر، هم:
1. ليونيل ميسي: صحيح أنه ما زال في 
الواجهة، لكن التقارير تشــير إلى نزوله 
عن عرش كرة القدم كأفضل العب في 
عام 2013. تعرض لضربات أخرى منها 
اإلصابات وبعض المشــكالت مع إداريي 

النادي وال ننسى مشكالت والده!.
2. جوزيــه مورينيو: السبيشــل وإن لم 

يعد سبيشل كما كان في الماضي، فقد 
عانى كثيــرا آخر أيامه فــي ريال مدريد 

من مشكالت عديدة ونتائج مخيبة.
3. ايكــر كاســياس: الحــارس المدريدي 3. ايكــر كاســياس: الحــارس المدريدي 
وصلت أمور الصراع بينه وبين مورينيو 
إلى أن يخســر الطرفان. جلس احتياطيا 
فاســتراح هنــاك منذ بدايــة العام حتى 

نهايته حتى بعد قدوم انشيلوتي. 

نجومية متجددة
1. ريــكاردو كاكا : عاد الالعب البرازيلي 
الكبير إلى ناديه القديم، وشهدت عودته 
إلى الميالن تألقا كبيرا بعد فترة عصيبة 
قضاها في ريــال مدريد. وأظهر الالعب 
مستويات وأداء رائعا مع الروسنيري كان 
قــد فقدهــا الالعب عندمــا كان يجلس 

على مقاعد بدالء الفريق الملكي.
النجــم  أظهــر   : إيتــو  صاموئيــل   .2
الكاميرونــي أنــه ليــس بالالعــب الذي 
يموت، فهو يقدم مستوى رائعا مع نادي 
تشلسي اإلنجليزي بعد قدومه من نادي 

إنجي الروسي.
3. كارلــوس تيفيز: مــا زال األرجنتيني 
يثبــت كل يــوم أنــه العب مــن الطراز 
الرفيع وذلك بعد انتقاله لنادي يوفنتوس 
اإليطالــي قادما من مانشســتر ســيتي 
اإلنجليزي، وأثبت فور انتقاله ليوفنتوس 

أنه العب ال غبار عليه ويقدم مســتويات 
ثابتة مع الفريق اإليطالي.

4.نــادال: ابتعــد المصنــف األول عالميا 
رافاييل نادال عن الســاحة عام 2012م رافاييل نادال عن الســاحة عام 2012م 
بسبب اإلصابة، ولكن األسطورة صاحب 
13 لقبــا فــي الجراند ســالم عــاد هذا 

الموسم من جديد وبقوة.

تصريحات نارية
1. إبراهيموفيتش: عندما سأله صحفي 
عــن رأيه في من ســيتأهل كأس العالم 
فريق السويد أو البرتغال، فأجابه زالتان 
أن هذا شــيء ال يعرفه إال الرب، وعندما 
أخبــره الصحفــي ال يمكننــا أن نســأله 
فأجابه زالتان : “كيف ذلك فأنت تتحدث 

معه”.
-2 بالتر يصف رونالدو بأنه يلعب الكرة 
كعســكري: تســبب هــذا التصريح في 
إثارة زوبعة وموجة من الجدل وانتقادات 
شــديدة لرئيس االتحــاد الدولــي لكرة 
القدم (فيفا)، السويسري جوزيف بالتر. 

3. ميسي: نائب رئيس برشلونة ال يفهم 
في كرة القدم: جاءت تصريحات ميســي 
للــرد على مــا قاله نائب رئيــس النادي 
الكتالوني للشــؤون االقتصادية خافيير 
فــاوس بخصوص أنه ال يرى ضرورة في 

تحسين تعاقد الـ”برغوث” مع البرسا.
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