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حصاد الجولة التاسعة من دوري "القدس الممتاز بغزة

األخضر الرفحي يقبض على الصدارة  ..و"الطواحين" والزعيم" يواصالن المطاردة
الشجاعية يقترب من أجواء المنافسة و"العميد" يدخل المناطق اآلمنة من بوابة الحوانين
كتب أشرف مطر:
حاف���ظ ن���ادي خدمات رف���ح على
صدارة دوري القدس الممتاز ،ألندية
المحافظات الجنوبية لألسبوع الثاني
على التوال���ي ،بعد الف���وز العريض
خارج القواعد على الحصان األس���ود
حت���ى اآلن فري���ق اله�ل�ال بثالث���ة
اهداف نظيفة.
واستعاد اتحاد خان يونس عافيته
س���ريعًا ،بانتصار ش���اق على ضيفه
الصداقة ،به���دف دون مقابل أبقاه
وصيف���ًا برصيد  18نقط���ة ،على بعد
نقطة واح���دة من المتص���در ،بينما
اس���تمر الزعيم الرفحي نادي شباب
رفح بالزحف صوب المقدمة ،وعاد هو
االخر بانتصار بالغ األهمية من قلعة
ثوار الش���مال ،حيث تق���دم للمركز
الثال���ث برصيد  17نقط���ة ،على بعد
نقطتين فقط من المتصدر.
واس���تمرت النتائج اإليجابي لفرق
اتح���اد الش���جاعية وغ���زة الرياضي
وخدمات خان يونس ،مع تراجع لفرق
ش���باب خان يونس والشاطئ وأهلي
بيت حانون والصداقة.

صحوة الطواحين

لم يفوت نادي خدمات رفح ،فرصة
الحف���اظ على الص���دارة ،وتمكن من
الع���ودة س���المًا م���ن قلع���ة الهالل
الصعب���ة ،وبنتيجة كبي���رة قوامها
ثالثة أهداف نظيفة ،ليؤكد األخضر
أنه يس���ير بخط���وات ثابت���ة باتجاه
اس���تعادة لقب ال���دوري الغائب عن
خزائنه منذ سنوات.
األخض���ر الرفحي لم ي���دع الفرص
للهالل لكي يتحكم باألداء كما فعل
مع باقي المنافسين بل فرض ايقاعه
وسجل هدفين في آخر ربع ساعة من

اس���تعاد نادي اتح���اد خان يونس
عافيته س���ريعًا وتمك���ن من تخطي
الصداقة ،ورغم أنه لم يكن األفضل،
إال أن���ه اس���تطاع أن يتج���اوز آث���ار
هزيمته بالرباعية أم���ام الهالل في
الجول���ة الثامن���ة ،عب���ر التغلب على
الصداقة به���دف دون مقابل لالعب
محم���د الريخ���اوي ،هذا الف���وز ثبت
أقدام الفريق في المركز الثاني على
بعد نقطة من المتصدر.
ف���ي المقاب���ل اس���تمرت أزم���ة
الصداق���ة ،ودخ���ل الفري���ق بالفعل
النفق المظلم ،بتجم���د رصيده عند
 7نق���اط ف���ي المركز الحادي عش���ر

انتصار وصدارة

أحمد البهداري مدافع خدمات رفح يحاول إبعاد الكرة بيده.

الش���وط األول ،وع���زز تقدمه بهدف
ثالث في الشوط الثاني.

من لقاء اتحاد الشجاعية والشاطئ.

وقبل األخير ،وما زالت تنتظر الفريق
لقاءات قوي���ة أبرزها اللق���اء القادم
أمام المتصدر نادي خدمات رفح يوم
السبت القادم.

الزعيم يحبط الثوار
كعادت���ه نج���ح نادي ش���باب رفح،
في خط���ف الفوز من أصح���اب الدار
ن���ادي ش���باب جباليا بهدف يس���ار
الصباحين ،الثوار فعلوا كل شيء في
المباراة سوى التسجيل ،والزعيم من
هجمة خاطفة س���ريعة قبل انتهاء
الشوط األول تمكن من احرازه هدف
الف���وز ،وحاف���ظ علي طوال الش���وط
الثاني ،لينتزع  3نقاط ثمينة للغاية
قربت���ه كثي���رًا من الص���دارة ،بعدما
ارتفع رصيده إلى  17نقطة.
امام بالنس���بة لفريق ثوار الشمال،

فواصل نزيف النقاط للمباراة الثانية
على التوال���ي بعد تلقيه الخس���ارة
الثانية تواليًا ،حيث خسر في الجولة
الماضية أمام المتذيل خدمات خان
يونس ( ،)3/0وتوقف رصيده عند 14
نقطة في المركز الخامس.

أداء تصاعدي ألبناء المنطار
اس���تمر ن���ادي اتحاد الش���جاعية
ف���ي أداءه التصاع���دي ،ف���ي ظ���ل
القيادة الفني���ة للمدير الفني نعيم
السويركي ،وتمكن الفريق من حسم
موقع���ة الش���اطئ لصالح���ه بثالثة
أهداف مقابل هدف واحد.
ورغ����م أن الش����اطئ كان األفضل
في أغلب فترات اللقاء ،إال أن أبناء
المنطار ،تمكنوا من اس����تثمار كل
الفرص المتاحة للتس����جيل ،فعزز
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قائد "المدفعجية" أبو حسنين :سنعمل
على تغيير المعادلة أمام خدمات رفح
كتب أسامة أبو عيطة:
أك���د محم���د أب���و حس���نين قائد
الصداقة ع���زم فريقه لك���رة القدم
على تصحي���ح مس���ار "المدفعجية"
ف���ي بطولة دوري "الق���دس" للدرجة
الممتازة ف���ي المحافظات الجنوبية،
وذل���ك قب���ل اللق���اء المه���م الذي
س���يجمعه بخدم���ات رف���ح ،ضم���ن
منافس���ات الجولة العاش���رة ،والذي
س���يقام عصر يوم غد الس���بت على
ملعب فلسطين.
وقال أبو حس���نين لـ"أيام المالعب"
ً
وأداء
إن الفري���ق يقدم عروضًا جيدة
ً
فنيًا مقبوال ،ولكن س���وء الطالع الزمه
ً
في العديد من األوق���ات ،خاصة في
اللق���اء األخي���ر الذي جمع���ه باتحاد
خان يونس ،والذي خس���ره الصداقة

محمد ابو حسنين العب الصداقة.

بهدف دون رد.
ً
وأضاف قائ�ل�ا" :قدمنا كل ما لدينا
في المباراة الماضية ،وحاول الجميع
أن يخرج كل ما ف���ي جعبته ،ووصلنا

إلى مرمى منافسنا اتحاد خان يونس
في العديد من األوق���ات ،ولكن عدم
التركيز ،وغياب التوفيق الزم العبينا،
ً
وخاص���ة المهاجمين أم���ام المرمى،
وخس���رنا اللقاء في الدقائق األخيرة،
وه���ذا األم���ر انعكس عل���ى العبينا
وكاف���ة المنظومة بالس���لب ،وجعلنا
نق���ع تحت ضغ���ط كبي���ر ،كوننا في
المركز الحادي عشر وقبل األخير ،ولم
ننجح بحصد سوى ( )7نقاط".
وكشف أبو حس���نين عزم الالعبين
عل���ى تغيير األمر ف���ي اللقاء القادم
ً
والمه���م أم���ام خدمات رف���ح ،قائال:
"يجب علينا أن نعمل بكل تركيز على
قلب المعادلة ،وس���نحاول أن نجعل
من اللقاء نقطة تح���ول ،حتى نغادر
الم���كان ال���ذي ال يلي���ق بحامل لقب
دوري قبل موسمين أن يكون فيه".

اعتداءات "االحتالل" على
الرياضة الفلسطينية تتواصل
القدس – دائرة اإلعالم باالتحاد :اعتقلت قوات االحتالل
ي���وم الثالثاء الماض���ي ،العب فريق طوب���اس لكرة القدم
صهيب س���مير س���ركجي ( 25عامًا) من مكان س���كنه في
مدينة نابلس .فقد دهمت ق���وات االحتالل منزل الالعب،
وقامت باعتقاله ونقله الى جهة مجهولة.
وأفي���د بأن قوة من الجيش تتك���ون من عدد من اآلليات
العس���كرية طوقت المكان ،ودخل البيت م���ا يقارب ""18
جنديا وقاموا بتفتيش المنزل وأحدثوا خرابا فيه ،قبل ان
يقوموا باعتقال الالعب.
وعل���ى صعيد متص���ل أوقفت قوات االحت�ل�ال االربعاء،
حافلة فريق ش���باب الخليل أثناء عودتها من طولكرم بعد

مباراة الشباب ومركز طولكرم في دوري القدس للمحترفين
في اس���بوعه الثامن ،على حاجز الكونتنر وقامت باحتجاز
الالعب اسالم الصغير لمدة "ساعتين ونصف الساعة" قبل
ان تطلق سراحه ويغادر الجميع المكان.
وفي العيس���وية أوقفت قوات حرس الحدود والش���رطة
اإلس���رائيلية عملية الترميم في ملعب العيسوية بعد ان
أعطته���م إذنا بمزاولة العمل قبل ع���دة ايام ،حيث كانت
ق���د اوقفت العمل في ش���هر ايلول من الع���ام الحالي ،اال
ان المش���رفين على العمل فوجئ���وا قبل يومين بمداهمة
القوات االسرائيلية للمكان مرة اخرى ،وطلبت منهم وقف
العمل.

استراتيجية العميد الناجحة
تق���دم نادي غ���زة الرياضي خطوة
جديدة باتج���اه المناطق اآلمنة على

مفكـرة "

مكانك سر
ل���م يحق���ق أي من فريقي ش���باب
خان يونس وج���اره الخدمات ما كانا
يطمحان بتحقيقه في لقاء "الديربي"
ال���ذي انته���ى بالتع���ادل اإليجابي
( ،)1/1ه���ذا التعادل ل���م يلب طموح
الفريقي���ن ،خاص���ة بط���ل الثنائية
ش���باب خان يون���س ،فالتع���ادل لم
يخدمه كثيرًا ألنه رفع رصيده إلى 11
نقطة ،بينما ظل خدمات خان يونس
أخيرًا برصيد  7نقاط ،لكن بالنس���بة
له النقطة جي���دة للغاية على اعتبار
أنها جاءت من الج���ار القوي والبطل،
وكذلك ج���اءت بعد انتصار س���ابق
على شباب جباليا ،ليبدأ الفريق رحلة
الصراع القوي نحو البقاء.

ان "بيب غوارديوال" ،مدرب
فريق ليستر سيتي االنكليزي
وبرش���لونة ،س���ابقًا ،زار دول���ة
االحتالل االس���رائيلي ،من اجل
حض���ور حفل غنائ���ي جرى في
القدس المحتل���ة بتاريخ -6-11
.2011
ان اللعب���ة الرياضي���ة
الوحي���دة ،التي مورس���ت على
س���طح القمر ،حت���ى اآلن ،هي
لعبة الجولف ،ففي الس���ادس
من ش���هر ش���باط العام ،1971
قام رائد الفضاء األميركي "آالن
ش���يبرد" بممارس���ة الجولف،
بينما كان على القمر.
ان فري���ق االهلي المصري
سبق ان واجه الترجي التونسي
 17مرة في البطوالت األفريقية،
حق���ق االهل���ي  7انتص���ارات
مقابل  3خس���ائر ،فيما سيطر
التعادل على  7مواجهات.
ان المهاج���م اليابان���ي
"كازويوشي ميورا" ،جدد عقده
مع فريق "يوكوهاما" ،وهو في
الحادي والخمس���ين من العمر،
ليع���زز بذلك رقمه القياس���ي
كالالعب االكبر سنا في الدوري
الياباني.
ان ثالثة منتخبات افريقية،
فق����ط ،وصلت إلى رب����ع نهائي
كأس العالم وه����ي :الكاميرون
بقي����ادة روجيه مي��ل�ا في العام
 ،1990الس����نغال في العام 2002
وغانا في العام .2010
ان فري���ق باي���رن ميونيخ،
سبق أن أحرز الثالثية ،الدوري
المحلي والكأس ،ودوري ابطال
اوروب���ا بقيادة الم���درب يوب
هاينكس العام .2013
newsaqa@hotmail.com

"

االحتراف الجزئي
16:00
16:00
16:00

العيسوية  -هالل أريحا
شباب الخضر  -طوباس
جنين  -القوات الفلسطينية

نهائي دوري أبطال افريقيا
21:00

الترجي التونسي  -األهلي المصري

بطولة اسبانيا
22:00

ليفانتي  -ريال سوسييداد

بطولة ايطاليا
21:30

مفترق طرق أمام الصداقة

س����الم وادي صدارت����ه على الئحة
الهدافي����ن برصي����د  7اه����داف،
وتقدم زميله ع��ل�اء عطية للمركز
الثال����ث برصيد  5اه����داف ،بعدما
أضاف الهدفي����ن الثاني والثالث
للشجعان ،ليتقدم الفريق للمركز
الس����ادس برصيد  13نقطة ،ويبدأ
رحل����ة التق����دم أكثر عل����ى الئحة
الترتي����ب ،ام����ام الش����اطئ فعاد
لدوامة النتائج الس����يئة بخسارته
الثانية على التوالي بعد خسارته
الس����ابقة أم����ام غ����زة الرياض����ي،
ليتوقع رصيده عن����د  8نقطة في
المركز العاشر.

الئح���ة ال���دوري فيما تراج���ع اهلي
بي���ت حانون خطوة جدي���دة بتلقيه
الخسارة السادسة هذا الموسم حيث
إنه الفري���ق الوحيد في الدوري الذي
لم يتعادل.
وتمكن "العميد" من تعزيز رصيده
بإضاف���ة  3نقاط جدي���دة بعد نقاط
الش���اطئ ،ليرفع الفريق رصيده إلى
 12نقطة في المركز الس���ابع ،مقابل
تجمد رصيد الحواني���ن عند  9نقاط
في المركز التاسع.
ويدي���ن الرياض���ي بانتص���اره
لش���بابه الذي���ن منحه���م المدرب
محمود المزين الفرصة كاملة للعب
والتألق ،فكانوا سببًا في انتصارات
الفريق ،حيث س���جل توفيق البيك
هدف الف���وز في مرمى الش���اطئ،
ومعتز اش���تيوي ه���دف الفوز في

مرمى بيت حانون.

محمود السقا

فروسينوني  -فيورنتينا

بطولة المانيا
21:30

هانوفر  - 96فولفسبورج

بطولة فرنسا
21:45

ليل  -ستراسبورج

علي الجملة يمثل فرسان فلسطين
ببطولة االتحاد اآلسيوي في تايوان
القدس  -بال س���بورت :افاد امين س���ر اتحاد الفروسية عبيدة المحتسب بأن
المدرب عوض الصافي والفارس علي الجملة ،توجها أول من أمس ،الى تايوان،
للمش���اركة ف���ي بطولة االتحاد اآلس���يوي الثالثة للناش���ئين والتي تنظم في
العاصمة التايوانية "تايبه".
وكان االتحاد الفلسطيني قد تلقى دعوة من نظيره التايواني للمشاركة في
هذة البطولة التي تستمر اربعة ايام ،وسيشارك الجملة في الجولة التأهيلية
على ارتفاع 1م ،وجولة منافس���ة على ارتف���اع 1.1م ،وجولة نهائية على ارتفاع
1.2م.
ووجه جبارة ش���كره لالتحادين االس���يوي والتايواني على الدعوة ،كما شكر
اللجنة االولمبية على تأمين تذاكر الس���فر للف���ارس والمدرب ،وتمنى للفارس
علي الجملة التوفيق والفوز.

نادي الموظفين  -برج اللقلق يستعد
إلطالق بطولة المولد النبوي الشريف
القدس  -بال سبورت :صرح المش���رف الرياضي لنادي الموظفين موسى
الخرس ،أن بطولة المولد النبوي الشريف لكرة القدم ستنطلق على الملعب
المعش���ب لجمعية برج اللقلق بالبلدة القديمة بتنظيم نادي الموظفين -
برج اللقلق ،برعاية مدرب المالكمة س���عيد مس���ك ،ورعاية اعالمية لـ "بال
سبورت".
وأضاف الخرس ان البطولة ستنطلق في الفترة من  25 -21تشرين الثاني
الجاري وفق نظام الخماسي.
وتم رصد الجوائز التالية للفائزي���ن :كأس المرتبة األولى ،كأس المرتبة
الثانية ،درع الهداف ،درع الالعب المميز ودرع الحارس المميز.
وس���يتم إج���راء القرعة يوم االثنين  21تش���رين الثاني الجاري الس���اعة
السادسة في مقر جمعية برج اللقلق.

العبات فريق ابداع.

إبداع والزاوية يتنازعان لقب
دوري الطائرة النسوي اليوم
رام الل���ه  -بس���ام أبو ع���رة :يختتم اتحاد ك���رة الطائرة
الجمع���ة الدوري النس���وي في مرحلت���ه الثالثة واالخيرة
بالمب���اراة الختامي���ة بي���ن الزاوية وابداع وهي حاس���مة
للفريقين.
وستنطلق منذ الس���اعة العاشرة من صباح اليوم مباراة
ص���ور باهر ودير دب���وان على صالة ماجد اس���عد بالبيرة،
تليه���ا مباراة ص���ور باهر والزاوية الس���اعة  12ظهرًا على
نفس الصالة ،قبل ان يلتق���ي فريقا ديار ودير بلوط عند
الس���اعة  ،2على ان تختتم البطولة بمب���اراة التتويج بين
الزاوية وابداع على لقب الدوري.
جمي���ع المباري���ات مهمة لكل الفرق من اجل تحس���ين
المراك���ز على الجدول ومن اجل كس���ب مزي���د من الخبرة
واالحتكاك بين العب���ات الفرق المش���اركة بالدوري حتى
تكون هناك استفادة حقيقية للجميع.
وس���تكون مب���اراة ص���ور باهر ام���ام دير بل���وط مهمة
للفريقي���ن للتناف���س على المرك���ز الثالث ف���ي الدوري،

الفريق���ان متقارب���ان ف���ي المس���توى الفن���ي ،لذلك من
الصعوبة بمكان معرفة الفريق الذي س���يتفوق في اللقاء
بينهما.
وتجمع المب���اراة الختامية بين ابداع الدهيش���ة حامل
جميع البطوالت وااللقاب منذ انطالقة دوريات كرة الطائرة
حتى اللحظة وفريق الزاوية المشارك الول مرة بالدوري.
اسدال الستارة على الدوري س���يكون في هذه المباراة
الت���ي نترقب ان ترتقي للمس���توى المطل���وب من ناحية
فنية يس���تمتع بها الحاض���رون ،ففريق اب���داع غني عن
التعريف من ناحية مس���تواه الذي يتفوق كثيرا عن باقي
االندي���ة االخرى فنيا وبدنيا وخططي���ا فهو االميز صاحب
جميع البطوالت وحاصدها عن بكرة ابيها.
فيم���ا فريق الزاوية القادم بقوة ف���ي لعبة كرة الطائرة
النس���وية سيحاول المنافسة الشرس���ة لوقف انتصارات
فريق ابداع حتى يس���تطيع ازاحته ع���ن منصة التتويج
والحلول مكانه وحيازة اللقب.

تجمع قدسنا يطلق
مهرجان "باقون على العهد"
القدس  -بال س���بورت :أكد عضو المكتب التنفيذي لتجمع قدس���نا
لالتح���ادات وااللعاب الرياضية مفيد جبر أن تجمع قدس���نا س���يطلق
مهرجان قدس���نا للرياضة والثقافة والتراث "باق���ون على العهد" في
ذكرى رحيل الرئيس الش���هيد ياس���ر عرفات ،وس���ينطلق المهرجان
الثاني عشر على التوالي ببطولة قدسنا المفتوحة للسباحة والتي تقام
بالش���راكة مع اتحاد اللعبة في حمام الس���باحة التابع لجمعية الشبان
المسيحية بمدينة القدس لفئة الذكور.
ويش���رف عل���ى البطولة مس���ؤول رياض���ة الس���باحة بالتجمع ناصر
التونتنجي ولجنة الحكام المركزية للسباحة.
كما يتضمن المهرجان بطولة للمالكمة يش���رف عليها عضو التجمع
المدرب الدولي س���عيد مس���ك ،وبطول���ة القدس لمصارع���ة الذراعين
يشرف عليها عضو التجمع فارس حجازي.

انتخابات نادي رابود
يوم  23الجاري
دورا  -هيث���م الدرابي���ع :أعلن رئيس نادي
ش���باب راب���ود الرياض���ي غس���ان قطيط عن
إج���راء انتخابات النادي ي���وم الجمعة 11/23
الساعة الثالثة عصرًا في مقر النادي ،وطالب
قطيط أعضاء الهيئة العامة بتسديد رسوم
واش���تراكات الن���ادي الس���نوية ،وقد حدد
مجل���س إدارة الن���ادي في جلس���ته األخيرة
فتح باب االنتس���اب لعضوية الهيئة العامة
والترش���ح لعضوي���ة مجل���س إدارة النادي
اعتب���ارًا من صباح يوم الس���بت  11/10وحتى
صباح يوم الس���بت  ،11/17وتجرى االنتخابات
بحض���ور ممثل عن المجلس األعلى للش���باب
والرياضة ووزارة الداخلية.

