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على ضوء اجتماع ّ
موسع جرى في مقر اللجنة األولمبية

دوري "جوال" للكرة الطائرة

انتخاب لجنة تس��يير مؤقتة التحاد الدراجات الهوائية دي��ر بلوط يصطدم بفقوعة ..والقوات تس��تعد لمنازلة إماتين
رام الل���ه  -إعالم اللجنة األولمبية:
عقدت اللجنة األولمبية ،في مقرها
بالبي���رة ،أمس الخمي���س ،اجتماعًا
م���ع المهتمين برياض���ة الدراجات
الهوائية ،من أجل تشكيل وانتخاب
لجنة مؤقت���ة ،تكون مهمتها إدارة
شؤون اللعبة.
وحضر االجتماع أمين عام اللجنة
األولمبية ،عب���د المجيد حجة ،وعبد
الل���ه الش���عراوي ،رئي���س اتح���اد
الس���يارات والدراج���ات الهوائية
والنارية ،وعدد من عشاق اللعبة.
ورحب حجة بالحضور ،وأكد أهمية
رياضة الدراجات الهوائية ،مشيرًا
إلى أنها إحدى الرياضات األولمبية،
وش���دد عل���ى أهمي���ة تنظيمه���ا
ومأسس���تها ،وفق���ا للقواني���ن
واألنظمة المرعية والمتبعة ،ولفت
إلى ق���رار المكتب التنفيذي للجنة
األولمبية ،والمتضمن تشكيل لجنة
تش���رف على اللعبة ،على أن تأخذ
ف���ي االعتب���ار تصوي���ب أوضاعها
القانونية ،تمهيدًا الس���تقالليتها
ً
مس���تقبال ،وإجراء انتخابات شأنها
شأن سائر االتحادات األخرى.
وش���دد حجة على ضرورة الحوار،
تمهيدًا للخروج بحلول ومقترحات
عملية وبناءة ،بحيث تشكل خارطة
طري���ق للجنة التس���يير في الفترة
المقبلة ،بهدف مأسسة اللعبة وفق
منظور وطني وفني ،وتراعي تطوير

كتب محمد الرنتيسي:

جانب من االجتماع.

مكونات اللعبة ونش���رها على نطاق
واسع.
وأوض���ح أن عمل اللجنة س���يكون
مس���تندًا إلى القوانين ،التي تحكم
عمل االتحادات الرياضية ،وتتس���ق
مع القواني���ن الدولية ،توطئة لدمج
وإلحاق اللعبة في اإلطار الدولي.
وش���كر عب���د الل���ه الش���عراوي،
رئيس اتحاد الس���يارات والدراجات
الهوائية والنارية ،اللجنة األولمبية
عل���ى دعمه���ا المس���تمر لالتحاد،
وأع���رب ع���ن س���عادته بتجدي���د
الثقة به كرئي���س للجنة الدراجات
الهوائية م���ن قبل الل���واء الرجوب
والمكتب التنفيذي.
وأوض���ح أن االتحاد عم���ل بحدود
اإلمكان���ات المتاحة من أجل تطوير

اللعبة ،من خالل تنظيم مسابقتين
محليتي���ن ف���ي ش���هر آذار وآب
ً
المنصرمي���ن ،فضال عن المش���اركة
في بطوالت خارجية.
ولفت الش���عراوي إل���ى أن االتحاد
ش���كل منتخب���ًا وطنيًا م���ن األبطال
الفائزين ف���ي البط���والت المحلية،
وأكد أن هذه مج���رد البداية ،لعمل
ستتم مراكمته والبناء عليه.
وقال" :إن الب���اب مفتوح في لجنة
الدراجات الهوائي���ة ،أمام من يرى
في نفس���ه القدرة والكف���اءة على
خدمة اللعبة ،واالرتقاء بعملها".
وتم فتح باب النقاش أمام الحضور
إلبداء آرائه���م ،وصبت في مجملها
في إط���ار ضرورة تضاف���ر الجهود،
من أجل تطوير اللعبة ،واستخالص

العبر من التجارب السابقة.
وأعقب المداخالت انتخاب أعضاء
اللجنة المؤقت���ة لرياضة الدراجات
الهوائي���ة ،وج���اءت عل���ى النح���و
اآلتي :رأفت س���لطان ويمثل منطقة
الجنوب ،عمران الشنطي (القدس)،
صهيب س���مارة (رام الله) ،الدكتور
عب���د الله األقرع (الش���مال) ،والء أبو
ش���لبك (نس���وي) وعلى أن يضاف
عضو نسوي آخر فيما بعد ،واعتمدت
األخت مرام المس���روجي أمينا عاما
لالتحاد ،على أن يرفع رئيس اللجنة
المكلفة الس���يد عبدالله الشعراوي
كتاب���ا لرئيس اللجنة األولمبية وبما
يشمل مكلفي المحافظات الجنوبية
وفرع الش���تات العتماد التش���كيل
النهائي وحسب النظام.

تقام مس���اء اليوم أرب���ع مباريات
مهمة ،ضمن منافسات دوري "جوال"
الممتاز للكرة الطائرة ،إذ يلتقي عند
الس���اعة الثانية ،عل���ى صالة ماجد
أسعد في البيرة ،فريقا فقوعة ودير
بلوط ،تليها مباش���رة مباراة القوات
مع إماتي���ن ،ومن ثم س���نجل وكفر
ثلث ،بينما يلتقي على صالة الفارعة
فريقا جيوس وجينصافوط.
وتكم���ن أهمي���ة ه���ذه اللق���اءت
ف���ي الص���راع المحموم بي���ن الفرق
المتنافس���ة ،م���ن أجل حج���ز مقعد
له���ا في مربع الكبار ،وس���يكون لقاء
س���نجل وكفر ثلث ،أق���وى مباريات
ه���ذه الجول���ة ،إذ يس���عى س���نجل
لتأكيد تفوقه عل���ى كفر ثلث ،الذي
كان ّ
ج���رده من لقب الدرع الموس���م
الماضي.
وفي المواجهة الثانية ،على الرغم
م���ن تف���وق فقوعة م���ن الناحيتين
الفنية والبدنية ،فإنه يجب عليه أن
يحذر من العبي دير بلوط ،الطامحين
لتحقي���ق فوزهم الثان���ي بالدوري،
وخصوص���ا بع���د أدائه���م الراق���ي
والقوي ال���ذي أظهروه أم���ام النبي
الياس.
ويعول فقوعة كثيرًا على نجومية
قيس الشرفي وحبيب وحسين غازي
وخليل أب���و عيد وحس���ام أبو فرحة،

فريق فقوعة.

ومعهم صانع األلعاب محمد بس���ام،
ال���ذي يجي���د تنويع الك���رات ،عالوة
على خبرة سامح أبو فرحة الذي يجيد
إدارة الفريق ،وفؤاد مساد ،وستكون
الخي���ارات مفتوح���ة أم���ام م���درب
الفريق رضا أبو س�ل�امة الس���تخدام
كل األس���لحة الممكنة للظفر بنقاط
المباراة الثالث.
وس���تكون مهمة جي���وس مختلفة
ه���ذه المرة ،ويدرك العب���وه صعوبة
المواجه���ة دوم���ًا م���ع جينصافوط
"العني���د" ،ألن منافس���هم الي���وم
ً
س���يختلف ش���كال ومضمون���ًا بع���د
خسارته بالجولة السابقة ،ما يتطلب
أقصى درجات التركيز ،فلمن ستكون
الغلبة للمارد األصفر ،أم األحمر؟.
وف���ي اللقاء اآلخر ،يس���عى القوات

لمواصلة مسلس���ل االنتصارات أمام
إماتي���ن ،إذ إن نق���اط ه���ذه المباراة
س���تقربه من المنافس���ة عل���ى مربع
الكب���ار ،بينما ي���درك إماتي���ن ،بأن
الخس���ارة س���تدخله ف���ي متاهات
وحسابات هو في غنى عنها.
ويعلم خل���ف يامين مدرب القوات
جيدًا ،ب���أن إمكانات وخب���رة إماتين
ليست سهلة ،وليست أقل من فريقه،
لذلك نتوق���ع أن يرمي بكل ثقله في
هذه المباراة سعيا لتجاوزها بنجاح،
بينما س���تكون هذه المباراة مناسبة
إلماتي���ن ،لتدارك وضع���ه إذا ما أراد
البقاء في الدوري الممتاز.

دوري األولى:
وضم���ن منافس���ات دوري الدرجة

األول���ى ،يلتقي على صال���ة الفارعة،
بي���ت فوريك والنزلة الش���رقية عند
الس���اعة الثانية ،ويلي ذلك مباشرة،
مباراة دير دبوان وتل.

لقاءات السبت:
غ���دًا الس���بت ،يلتقي عل���ى صالة
مدين���ة أبو عمار الش���بابية في بيت
لحم ،عند الساعة الرابعة ،فريقا رمون
والعروب ،ضمن دوري األولى ،وعزون
والنبي الياس عند الس���اعة السابعة
على صال���ة الفارعة ،ضم���ن الدوري
الممتاز ،بينما يتلقي على صالة ماجد
أسعد ،عند الس���اعة الثالثة رنتيس
ومخماس ،وعند الخامسة جلبون وواد
رحال ،وعن���د الثامنة عصيرة القبلية
وبيت عوا ،ضمن دوري األولى.

حضور باهت وأخطاء كثيرة وتشكيلة غريبة

عالمات استفهام حول أداء "الفدائي" أمام "العنابي القطري"
كتب أشرف مطر:
خس���ر المنتخب الوطني األول لكرة القدم أمام قطر ،بثالثة
أه���داف نظيفة ،في اللقاء الدولي الودي الذي اقيم الس���بت،
على استاد خليفة بالعاصمة الدوحة.
الخسارة في المباريات الودية ليست هي المشكلة ،فالهدف
م���ن االختبارات الودي���ة التي تخوضه���ا المنتخبات الوطنية
التعرف إلى نقاط القوة والضعف لديك ،والعمل على عالجها
قبل الوصول لالستحقاق الرسمي واللعب في النهائيات.
الفدائ���ي الكبير م���ا زال امامه ثالثة أش���هر من اآلن وحتى
موعد انطالق بطولة كأس آس���يا المقبلة ،وهذا الوقت بالعرف
الكروي ليس بالوقت الطويل ،لكن من الممكن االستفادة منه
لتحسين األداء وعالج األخطاء والتي ازدادت مؤخرًا.
بصراحة أكث���ر ،حال المنتخب الوطني في الوضع الحالي وما
يقدمه ،ال يجعلنا نشعر بالتفاؤل ،فالنتائج سلبية واألهم أداء
وروح الفدائ���ي في تراجع واضح ،فليس ه���ذا المنتخب الذي
س���جل  26هدفًا في التصفيات اآلسيوية وأبهر كل المراقبين
للوصول لنهائيات االمارات.
فال يعقل أال يسجل الفدائي الكبير سوى هدف واحد في شباك
قيرغيزس���تان ،في آخر  7مباريات دولية خاضها أمام منتخبات
العراق ُ
وعمان والكويت وأفغانستان وقيرغيزستان وأخيرًا قطر،
وجميعه���ا لم يحقق فيها المنتخ���ب أي انتصار ،حيث اكتفى
بثالثة تعادالت امام العراق وأفغانستان وقيرغيزستان ،مقابل
 4هزائم امام الكويت والعراق ُ
وعمان وقطر.
ُ
قبل لقاء قطر كنا نش���عر بالتفاؤل واالطمئنان ،مع استدعاء
ووصول جمي���ع الالعبي���ن المحترفين في الخ���ارج ،والحديث
الفني عن اس���تكمال صفوف الفدائي للمرة األولى منذ فترة
طويلة ،لكن مع ذلك اس���تمرت المعاناةّ ،
وقدم المنتخب ً
اداء
باهتًا ،وهذا األمر له أسباب كثيرة.
الس���بب الرئيس باعتقادي له عالقة مباشرة بالجهاز الفني،
فال يعق���ل أن يلعب الفدائ���ي كل مباراة بتش���كيل مختلف،

فقد خضنا لقاء قيرغيزس���تان بتشكيلة ،وجئنا بعد عدة أيام
لنخوض لقاء قطر بتشكيلة مختلفة تمامًا ،لذلك من الطبيعي
أن يظهر الفدائي بهذه الصورة الباهتة.
ُ
قلن���ا قبل لق���اء قطر ،إن مواجه���ة العنابي تمث���ل االختبار
الحقيقي للفدائ���ي ،على اعتبار أنه من منتخبات المس���توى
الثاني ،ومس���تواه قريب جدًا من مستوى المنتخبين السوري
ُ
واألردن���ي ،لذلك كن���ا نعتقد قب���ل اللقاء أن الجه���از الفني
سيس���تفيد من تلك التجربة األهم ف���ي الفترة األخيرة بأكبر
قدر ممكن ،وسيلعب بأفضل تشكيلة لديه ،لكن الجهاز الفني
صراحة فاجأنا بتش���كيلة غريبة وبتغييرات كثيرة ومتعددة،
فلعب بثنائي دفاعي ألول مرة وهما تامر صالح ومحمد باس���م
العب وس���ط المنتخب األولمبي ،مع غي���اب البهداري ومحمد
صال���ح ،ونفس األمر في خط الوس���ط المدافع بوجود ش���ادي
ش���عبان وبابلو برافو ،وتك���رر األمر ذاته ف���ي الهجوم بالدفع
بالالعبين محمود عيد وياسر إسالمي ومحمود وادي مرة واحدة
في الهجوم بعد غياب طويل لثالثتهم عن المنتخب.
قد تكون الغيابات أثرت على التشكيل ،وفرضت على الجهاز
الفني بع���ض التغييرات االجبارية ،لكن ليس بهذا الش���كل،
ولع���ل اعتراف المدير الفني الكابتن ن���ور الدين ولد علي بأن
النتيجة صادم���ة وكبيرة ،هو إقرار من الجهاز الفني باألخطاء
الكبيرة التي حدثت في لقاء العنابي.
مرة ثانية ،لقاء قطر هو لقاء ودي للتحضير لكأس آسيا ،لكن
الهدف الذي تضعه كل المنتخب���ات التي وصلت النهائيات
من هذه النهائيات هو الوصول إلى أفضل تش���كيل ستلعب
به تل���ك المنتخبات البطول���ة ،وبصراحة هذا األم���ر ال يتوفر
للمنتخ���ب في الوقت الحالي ،فالمش���اكل كثي���رة ومتعددة،
والحلول باتت قليلة خاصة في الشق الهجومي ،لذلك مطلوب
من الجهاز الفن���ي التركيز على المرحلة المقبلة واس���تغالل
التوقفات القادمة المتبقية قبل كأس آس���يا بالشكل األمثل،
والعمل بسرعة على تثبيت التشكيل والتعلم من كل األخطاء
التي وقعت والعمل على تالفيها في المستقبل.

عقوبات بالجملة تطال أندية
الـدرجـتيـن الممتـازة واألولـى
غ���زة  -دائرة اإلع�ل�ام :ص���ادق اتحاد
الك���رة على قرارات لجن���ة االنضباط بعد
انتهاء الجولة األولى من دوري الدرجتين
الممتازة واألولى ،وج���اءت القرارات على
النحو اآلتي:
 مب���اراة اتح���اد الش���جاعية وخدماترفح :نقل مباراة لنادي اتحاد الشجاعية،
وتغريم���ه  200دين���ار ،وس���تقام مباراة
الش���جاعية مع خدمات خ���ان يونس في

األسبوع الثالث على استاد الدرة.
 مب���اراة بيت حانون األهلي وش���بابجباليا :نق���ل مباراة لن���ادي بيت حانون
األهل���ي ،وتغريمه  200دينار ،وس���تقام
مب���اراة بي���ت حان���ون األهلي م���ع نادي
الهالل في األس���بوع الثالث على اس���تاد
الدرة.
 مباراة خدمات خان يونس واتحاد خانيون���س :نقل مباراة لن���ادي خدمات خان

دقيقة التأخير في واتفورد
تـسـاوي  100إسـتـرلـيـنـي
واتفورد  -وكاالت :اعتمد مدرب واتفورد ،اإلس���باني خافي جارسيا ،قاعدة جديدة مع
فريقه ،حيث قرر تغريم العبيه  100جنيه إس���ترليني ( 113يورو) عن كل دقيقة تأخير
على التدريبات.
وقال مهاجم واتفورد ،تروي ديني في تصريحات لقناة (بي بي س���ي) البريطانية ،إن
"الالعبين كانوا يحددون القواعد والغرامات ،لكن هذا العام س���يضع المدرب الغرامات،
وأسوأها يتمثل في فرض  100جنيه إسترليني غرامة عن كل دقيقة تأخير على المران".
وحاز المدرب اإلس���باني ،الذي تولى تدريب واتفورد الموسم الماضي خلفا للبرتغالي
ماركوس سيلفا ،على احترام الالعبين بفضل طريقته والنتائج التي حققها مع الفريق،
حيث قاد واتفور للفوز في أول أربع مباريات بالبريميرليج.
وأضاف ديني أن جارسيا "غير نظام التغذية واآلالت الرياضية وطريقة تدريبنا".
ويستضيف واتفورد يوم غد الس���بت ،مانشستر يونايتد ،في خامس جوالت الدوري
اإلنكليزي الممتاز ،حيث س���يحاول الحفاظ على سلسلة االنتصارات التي جعلت الفريق
يشارك ليفربول وتشيلسي صدارة البريميرليج.

يون���س ،وتغريمه  200دينار ،وس���تقام
مباراة خدمات خان يونس مع خدمات رفح
في األسبوع الثالث على ملعب فلسطين.
 مب���اراة بي���ت حان���ون الرياض���يوخدم���ات البري���ج :نقل مب���اراة لبيت
حان���ون الرياضي ،وتغريمه  200دينار،
كما تم تغريم مدرب بيت حانون محمد
العيم���اوي  200دين���ار وحرمان���ه من
مرافق���ة الفريق مباراتين رس���ميتين،
وس���تقام مباراة بيت حانون مع خدمات
دير البلح في األس���بوع الثاني يوم على
ملعب فلسطين
وتقرر حرمان مس���اعد م���درب خدمات
البريج يوس���ف غنيم من مرافقة الفريق
مباراة رسمية وتغريمه  100دينار.
 مباراة الزيتون والتف���اح :نقل مباراةلنادي الزيت���ون ،وتغريم���ه  200دينار،
وس���تقام مباراة الزيتون م���ع نادي بيت
الهي���ا في األس���بوع الثاني على اس���تاد
الدرة.
 مب���اراة خدمات النصي���رات وخدماتالمغ���ازي :نقل مب���اراة لن���ادي خدمات
النصيرات ،وتغريمه  200دينار ،وستقام
مباراة خدمات النصيرات مع نادي الجالء
في األسبوع الثاني على بيت الهيا.
وتقرر ايضًا نقل مباراة لنادي المغازي،
وتغريم���ه  100دين���ار ،وس���تقام مباراة
خدمات المغازي مع خدم���ات البريج في
األسبوع الثالث على استاد خان يونس.

													
منتخب فلسطين لكرة القدم.

مفكـرة "

"

(أ.ف.ب)

غوارديوال يريد انهاء مشواره" ..في برشلونة"

دوري المحترفين
17:00

مركز بالطة  -شباب الظاهرية

17:00

مؤسسة البيرة  -شباب الخليل

17:00

ترجي واد النيص  -شباب األمعري

دوري االحتراف الجزئي
17:00

أهلي قلقيلية  -القوات الفلسطينية

17:00

طوباس  -شباب دورا

17:00

أبناء القدس – العيسوية

دوري أبطال افريقيا
19:00

حوريا الغيني  -األهلي المصري

22:00

وفاق سطيف الجزائري  -الوداد الرياضي المغربي

بطولة اسبانيا
22:00

هويسكا  -رايو فاليكانو

بطولة المانيا
21:30

بوروسيا دورتموند  -آينتراخت فرانكفورت

بطولة فرنسا
20:00

نيس – رين

21:45

باريس سان جيرمان  -سانت إيتيان

								
جوسيب غوارديوال.

مدريد  -أ ف ب :كشف اإلسباني جوسيب غوارديوال،
أحد أبرز مدربي كرة القدم راهنا في العالم ،عن رغبته
بإنه���اء مش���واره التدريبي م���ن حيث ب���دأ في نادي
برشلونة اإلسباني.
وق���ال غواردي���وال الذي حصد ع���دة ألق���اب محلية
وأوروبية مع برشلونة وبايرن ميونيخ األلماني وفريقه
الحالي مانشس���تر س���يتي اإلنكليزي ف���ي مقابلة مع
برنامج "أونيفرسو فالدانو"" :سأنتهي مجددا من حيث
ب���دأت .خطوات���ي األخيرة (كمدرب) س���تكون مع فرق
الناشئين .آمل بأن يكون ذلك في برشلونة".
وبدأ غوارديوال الذي تألق كالعب وس���ط مع برشلونة،

(أ.ف.ب)

مش���واره التدريبي م���ع الفريق الرديف ف���ي النادي
الكاتالوني عام  ،2007ثم اس���تلم الفريق األول بعد 12
شهرا خلفا للهولندي فرانك رايكارد.
وأشرف غوارديوال ( 47عاما) على إحدى أنجح الحقبات
في تاريخ برشلونة فقاده إلى  14لقبا بين  2008و،2012
بينها ثالثة ألقاب في الليغا وإثنان في دوري األبطال،
في عز فترات تألق نجمه األرجنتيني ليونيل ميسي.
ويأمل غوارديوال في قيادة مانشس���تر الذي ينتهي
عق���ده معه في  2021إل���ى لقب ثان ف���ي البريميرليغ
بعدما حصد رقما قياس���يا الموس���م الماضي بلغ 100
نقطة.

