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جماهير "العميد" ...نموذج يحتذى في الوفاء واالنتماء
يكتبها :محمود السقا

كتب محمـد عوض:

هالل القدس.

سحب قرعة كأس االتحاد اآلسيوي

ُ
هالل القدس يواجه السويق العماني في الدور التمهيدي
كتب أشرف مطر:
أسفرت قرعة كأس االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم ،التي
ُس���حبت ،أمس ،في العاصم���ة الماليزي���ة كوااللمبور ،عن
وقوع فريق ه�ل�ال القدس ،ضمن ف���رق المجموعة األولى
الت���ي تض���م :المالكي���ة البحرين���ي ،والجزي���رة األردني،
والق���وة الجوية العراقي ،و(الس���ويق العمان���ي أو الهالل
الفلسطيني).
وكان االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،منح فلسطين نصف
بطاقة في مس���ابقة كأس االتحاد اآلس���يوي ،للعام الثاني
على التوالي ،بس���بب تراجع نتائج األندية الفلس���طينية،
وآخرها ش���باب الخلي���ل ،الذي خرج من ال���دور التمهيدي
األول في الموسم الماضي ،أيضًا على يد السويق العماني.
وحس���ب جدول مباريات البطولة ،فإنه يتعين على هالل
القدس ممثل فلس���طين ،خوض ال���دور التمهيدي ،أمام
الس���ويق ُ
العماني الش���هر المقبل ،حيث س���يخوض لقاء
الذهاب في فلس���طين ،يوم  22كان���ون الثاني  ،2018فيما
تقام مباراة اإلياب بمسقط في الـ 29من نفس الشهر.
وش���ارك وف���د من ن���ادي ه�ل�ال الق���دس في ال���دورة
التحضيري���ة لبطول���ة كأس االتح���اد اآلس���يوي المقامة

في العاصم���ة الماليزية كوااللمب���ور بتنظيم من االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم.
وضم الوفد مدير النادي جمال غوش���ة ورئيس المكتب
اإلعالمي تامر عبيدات.
ويش���ارك في الدورة  46فريقا من كافة أرجاء قارة آسيا،
وتهدف الدورة إلى اطالع األندية المش���اركة على قوانين
البطولة والتجهي���زات ومواصفات المالعب وعدد الالعبين
والطاق���م الفني واإلداري وطبيع���ة المؤتمرات الصحافية
قبل المباراة.
وضم���ت المجموع���ة الثانية ،ف���رق" :العه���د اللبناني،
والمنامة البحريني ،والجيش السوري ،والزوراء العراقي".
وجاءت ف���رق "الفيصل���ي األردني ،واألنص���ار اللبناني،
والوحدة السوري ،وظفار العماني" في المجموعة الثالثة.
يذك���ر أن القوة الجوية العراقي ،قد توج باللقب في آخر
نسختين من البطولة.
وتعتبر هذه المش���اركة هي اآلس���يوية الثانية لفريق
هالل القدس ،لكن مشاركته األولى ،كانت في بطولة كاس
رئيس االتحاد اآلس���يوي ،التي ألغاها االتحاد اآلس���يوي،
ونقل خاللها الفرق اآلس���يوية للمشاركة في بطولة كأس
االتحاد اآلسيوي.

وسيم عقاب لجمهور "العنابي" :اصبروا على
الفريق ثالث سنوات وسيكون األفضل محليًا
كتب محمـد عوض:
قال مدافع ثقافي طولكرم ،وس���يم
عق���اب ،إن فريقه ق���دم كل ما لديه
خالل مرحل���ة الذهاب المنقضية من
دوري الوطني���ة موبايل للمحترفين،
رغم وجود إش���كاليات في التركيبة،
تتعل���ق بغي���اب اللمس���ة األخيرة،
وخ���روج قائ���د "العناب���ي" مع���اذ
مصطفى بسبب سفره إلكمال دراسة
الدكت���وراة في تركي���ا ،واإلمكانيات
المحدودة على مختلف األصعدة.
ج���اءت تصريح���ات "عق���اب" عل���ى
صفحته الشخصية في موقع التواصل
االجتماعي "فيس���بوك" ،وأضاف أيضًا:
"تش���كيلة الثقاف���ي تض���م العبي���ن
مميزين وصغارًا في الس���ن وكبارًا في
العطاء وبحاجة إل���ى المزيد من الدعم

وسيم عقاب.

لتحس���ين الثقة على أرضية الميدان،
ّ
المدرب
ولدينا جهاز فني شاب بقيادة
محمد الشربجي ومساعده سالم الصباح
ّ
ومدرب ّ
الحراس مأمون دبدوب".
وأردف" :إدارتنا الحبيبة ،شكرًا لكم

على جهودك���م ودعمكم المتواصل
للفريق رغم شح اإلمكانيات ،والشكر
موصول أيضًا لرابطة المشجعين على
عطائهم منقطع النظي���ر ،والوقوفة
الدائمة خل���ف الالعبين ،ونصيحتي
للجماهير بالصبر على الالعبين ،فهم
أمل كرة القدم الفلس���طينية ،وبعد
ثالث – أربع س���نوات سيكون بإمكان
العنابي تحقيق اإلنجازات بأبنائه".
وكت���ب أيض���ًا " :الالعب���ون جميعًا
اجته���دوا في المي���دان ،وفي بعض
األحيان خاطرنا بأنفس���نا ولعبنا رغم
اإلصاب���ة ،واس���تطعنا تحقيق نتائج
جيدة نوعًا ما ،ف���ي المباريات األربع
األخيرة لم نوفق في التسجيل ،لكن
قدر الله وما شاء فعل ،خسرنا الجولة
األخيرة من الذهاب ،ونأمل أن تكون
درسًا النطالقة جديدة في اإلياب".

أنصار"شباب الخليل" على قلب رجل واحد

نجاح حملة التبرع للعميد "بطل الشتاء"
الخليل  -ناصر المحتسب :أفاد خميني
األط����رش عضو الهيئ����ة اإلدارية لنادي
ش����باب الخليل ومنس����ق حمل����ة الوفاء
واالنتماء للعميد والمش����رف عليها ،أن
حملة التبرعات التي جرت عصر الثالثاء
ق����د نجح����ت  %100حيث تداع����ى أبناء
العميد بهم����ة عالية للتب����رع لصندوق
النادي ،خاصة بع����د تتويج فريقه بطال
لمرحلة الذهاب عن جدارة واستحقاق.
وتوج����ه األط����رش بالش����كر والتقدير
لكل من س����اهم بدعم النادي من جميع
الشرائح ،وخص بالش����كر رئيس النادي
الس����ابق مدير بنك فلس����طين في دبي،
معاوي����ة القواس����مة ،ووصف����ه بالرجل
المنتمي بشرف للقلعة الشبابية.
وأض����اف األطرش إنه "تعامل مع كثير
من الهيئات والش����خصيات في النادي،
اال أن معاوي����ة القواس����مة كان األب����رز
واألكثر انتماء وعش����قا للعمي����د" ،كما
توجه بالش����كر إلى المحط����ات المحلية
التي ش����اركت في حش����د الجماهير عبر
موجاتها األثيرية وه����ي :راديو المرح،

خميني األط���رش عضو الهيئ���ة اإلدارية
لشباب الخليل.

ورادي����و عروب����ة ،وراديو دري����م ،وراديو
س����راج ،وراديو الرابعةـ وراديو الخليل،
وجمي����ع الطواقم والك����وادر الميدانية،
وخص بالش����كر إذاعة المرح على حسن
الضيافة واالستقبال.
من جانبه أوض����ح نائب رئيس النادي
وأمين صندوقه ،بالل عاشور ،أن "النادي
بحاج����ة ال����ى خط����ط مدروس����ة وعاجلة

تفض����ي الى إيجاد مص����ادر دخل ثابتة
لصندوق النادي" ،وبين أنه "أوجد نظاما
ماليا محوس����با الكتروني����ا يبين الداخل
والخ����ارج م����ن الصندوق بكل ش����فافية
ووض����وح" ،وتوجه بش����كره الجزيل الى
رجال األعمال والشركات الوطنية الذين
تجاوب����وا معه من أجل دعم العميد ماليا
ومعنوي����ا ،بع����د تتويجه بط��ل�ا لمرحلة
الذهاب ،وخص بالذكر "التراس خليلي"
ورابطة الجماهير على الدعم والمؤازرة،
ووجه شكره الجزيل لكل فرد في النادي
باسمه ولقبه.
أما أعض����اء الهيئ����ة اإلداري����ة ناجي
القواس����مة وتحس����ين العوي����وي وبالل
الدويك ،فقد ناش����دوا الجماهير ضرورة
االلتفاف حول النادي في مرحلة اإلياب
ليبقى العميد في الص����دارة ،وتوجهوا
بالش����كر الكبير لم����درب الفري����ق رائد
عس����اف ،ولمدرب حراس المرمى شادي
القواس����مة ،وجمي����ع طواق����م التدريب
اإلدارية والفنية ،وشكروا الالعبين على
حسن أدائهم وعطائهم.

أبو سليم يهنئ أسرة كرة القدم بانتهاء مرحلة الذهاب
ّ
غزة – "األيام" :هنأ إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد
الكرة األس���رة الرياضية بانتهاء مرحلة الذهاب من بطولة
الدوري العام.
وأشاد أبو سليم بالدور الكبير الذي قامت به لجان االتحاد
المختلفة من أجل إنجاح مباريات مرحلة الذهاب.
ّ
وثمن أبو سليم حرص مجالس إدارات األندية والجماهير
الرياضية على استقرار المسيرة التنظيمية للدوري العام،
مقدمًا شكره لكل من ساهم في إنجاح الدور األول.
كما وش���كر أبو سليم رجال الش���رطة واإلسعاف واإلعالم

والبلديات وإدارات المالعب على دورهم الالفت في الحفاظ
على المسيرة الرياضية.
وأش���ار أبو س���ليم إلى أن اتحاد الكرة عان���ى الكثير في
ال���دور األول بع���د إغالق بع���ض المالعب ،حي���ث أقيمت
مباريات ال���دوري الممتاز على  4مالع���ب فقط ،بعد إغالق
ملعب اليرموك وإستاد خان يونس.
وتمنى أبو س���ليم أن يش���هد الدور الثاني عودة افتتاح
المالعب الس���تقبال المباريات المختلفة ،مؤكدًا أن ملعب
الدورة سيكون جاهزًا الستقبال منافسات مرحلة اإلياب.

أنه���ى ش���باب الخلي���ل مرحل���ة
الذهاب م���ن دوري الوطنية موبايل
للمحترفي���ن ،متص���درًا الترتي���ب
الع���ام برصي���د  22نقطة ،متس���اويًا
م���ع الوصيف جبل المكب���ر بالنقاط،
ومتفوقًا عليه باألهداف ،وذلك بعد
حس���م الجولة األخيرة أم���ام ترجي
وادي الني���ص بهدفين مقابل هدف
واحد ،في مباراة ندية مثيرة أقيمت
على ملعب الحسين بن علي.
َ
وض���رب جمه���ور ش���باب الخليل،
ً
مثاال يحتذى به في االنتماء منقطع
النظي���ر ،فعل���ى الرغ���م م���ن حال���ة
العزوف الجماهيري الذي يش���هده
دوري الوطني���ة موبايل للمحترفين،
بالنس���بة لمعظم الفرق المش���اركة،
إال أن مش���جعي "عمي���د األندي���ة
الفلس���طينية" ظلوا على الدوام في
الموعد ،ويقفون بش���كل يس���تحق
االحترام خلف الفريق.
في الوقت ال���ذي كان فيه تنافس
كبير على الجمه���ور األفضل محليًا،
أو تحدي���دًا ف���ي الضف���ة الغربي���ة،
كان هن���اك العدي���د م���ن األندي���ة
التي تتس���م بالجماهيرية ،وتحظى

المطلوب إشهار
سيف العقوبات

جماهير شباب الخليل حاضرة دومًا في كل المناسبات.

بمتابع���ة كبيرة جدًا ،لك���ن يبدو بأن
األمـور ال تس���ير اآلن كما كانت عليه
مسبقًا ،فشباب الخليل اليوم يتفوق
في ه���ذا الجانب عل���ى الجميع دون
استثناء ،وبانفراد.
ّ
المس���تقرة
ورغ���م الظ���روف غي���ر
الت���ي َّ
مر بها "العمي���د" خالل مرحلة
الذه���اب المنقضية ،إال أنه أثبت علو
كعب���ه ،وقدرت���ه على التف���وق تحت

كل الظ���روف ،وإمكانيت���ه بالتتويج
ك���م كبير من
باأللق���اب معتمدًا على
ٍ
أبن���اء النادي ،والوجوه الش���ابة التي
ً
ّ
تدرجت في الفئ���ات العمرية ،وصوال
إل���ى تمثي���ل المنتخب���ات الوطنية،
والفريق َّ
األول.
جمهور "العمي���د" أثبت حقًا الوالء
واالنتماء ،ويس���تحق الوصف بأجمل
األوص���اف ،فالحض���ور الدائم يعطي

بشكل
رونقًا لكرة القدم الفلسطينية
ٍ
عام ،وللفريق نفس���ه بش���كل خاص،
وما كان يس���تحقه جمهور كهذا في
مرحلة الذهاب ،تحقق ،فاعتالء الئحة
جهد كبير من
الترتيب الع���ام ،وبعد
ٍ
الجميع ،يعتبر إنجازًا كبيرًا يس���تحق
تعاظم الدعم المادي من مؤسس���ات
ورجال أعم���ال المدينة وكل من يحب
شباب الخليل.

بعد قبول استقالة جندية وحجاج

مصطفى نجم مديرًا فنيًا التحاد الشجاعية
كتب أشرف مطر:
أعل���ن ن���ادي اتح���اد الش���جاعية،
تعيين الكابتن مصطفى نجم ،مديرًا
فني���ًا جدي���دًا للفري���ق األول ،خلفًا
للجهاز الفني السابق.
ّ
وقدم الشجاعية الكابتن مصطفى
نج���م ،مدرب���ًا جدي���دًا ،حي���ث القت
الخطوة استحسان من قبل الجماهير،
نظرًا للسمعة الفنية التي يمتاز بها
األخير ،والذي يملك تجارب نادي مع
جميع األندية التي س���بق أن دربها،
وآخرها ن���ادي الصداق���ة قبل ثالثة
مواسم.
وكان الكابت���ن صائ���ب جندي���ة،
وزميل���ه هيث���م حج���اج ،انضما إلى
كتيبة المدراء الفنيين المستقيلين،
مع انته���اء مرحلة الذهاب من دوري
الوطني���ة موباي���ل الممت���از ألندية
المحافظات الجنوبية.
ّ
وق���رر مجل���س إدارة ن���ادي اتحاد
الشجاعية ،في اجتماعه األخير ،قبول
استقالة الجهاز الفني للفريق األول،
في أعق���اب نهاية مرحل���ة الذهاب
م���ن دوري الوطني���ة موبايل الممتاز

صائب جندية وزميله هيثم حجاج.

ألندية قطاع غزة
وأنهى اتح���اد الش���جاعية مرحلة
الذهاب من الدوري برصيد  12نقطة،
في المرك���ز الثامن ،وه���و في دائرة
الخط���ر ،رغم أنه كان من المرش���حين
للمنافس���ة بقوة على لق���ب الدوري،
في ظ���ل التعاق���دات الصيفية التي
أبرمته���ا اإلدارة مع العبين وأس���ماء

مميزة.
وأص���در ن���ادي اتحاد الش���جاعية
بيانًا له ،بعد انته���اء اجتماعه ،أعلن
موافقته على قبول اس���تقالة الجهاز
الفني بقيادة صائب جندية وهيثم
حجاج.
ووجهت إدارة الش���جاعية الش���كر
إلى المدربين جندي���ة وحجاج ،وهما

من أبناء الن���ادي ،على جهودهما مع
الفريق خ�ل�ال ال���دور األول ،متمنين
لهما التوفيق في حياتهما العملية.
وتعتبر اس���تقالة جندي���ة وحجاج
الس���ابعة ،خ�ل�ال مرحل���ة الذه���اب،
حيث قبلت اس���تقالة مدربي الشاطئ
"مرتي���ن" والهالل واتحاد خان يونس
واألهلي.

ضمن خطة "مسح وتشخيص األندية...

كوادر المجلس األعلى للشباب والرياضة
وهيئة مكافحة الفساد تزور نادي ثقافي البيرة
رام الله – البيرة  -اعالم المجلس
األعل���ى للش���باب والرياضة :قامت
طواق���م المجلس األعلى للش���باب
والياضة وهيئة مكافحة الفس���اد،
أم���س ،بزي���ارة ميداني���ة لن���ادي
ثقافي البيرة ،وتأت���ي الزيارة في
اطار الج���والت الميدانية لألندية
في مرحلة "مس���ح وتشخيص واقع
األندي���ة" وضمن مش���روع "حصر
األندي���ة" المعمول به بالش���راكة
بي���ن المجل���س وهيئ���ة مكافحة
الفس���اد ،بن���اء عل���ى االتفاقيات
الموقعة بينهما ،وتش���كل الوفد
م���ن مدي���ر المتابعة ف���ي اإلدارة
العامة لالندية ،ومنسق المشروع،
عب���د الرحمن كراج���ه ،وروال صالح،
من داش���رة التخطيط ف���ي هيئة
مكافحة الفس���اد ،وإس�ل�ام حمد،
مقيم من المجلس.
وكان ف���ي االس���تقبال داوود
متولي ،رئيس نادي ثقافي البيرة،
وكرم أبو الح�ل�ا ،المدير التنفيذي
في النادي ،ورحب متولي بالحضور،
وأكد ان النادي تحت مظلة القانون،
والتزام���ه من خالل رف���ع التقارير
اإلداري���ة والمالي���ة بش���كل دوري
للمجلس االعل���ى ،وأعطى نبذة عن
الن���ادي منذ تأسيس���ه العام 1991
باسم "نادي إسالمي البيرة" ،وقال
ان األنش���طة والبرامج التي يعمل
عليها تطال األنش���طة بش���قيها:
الرياضي والش���بابي مث���ل :برامج
تدعم الشباب ،من خالل التدريبات
وورش العم���ل ،ووج���ود  200طفل
ضمن تدريبات كرة القدم ،ورياضة
المبارزة بالسيف ،وبرنامج البيئة،

متولي يستقبل الوفد.

وأخذ الوفد ف���ي جولة لتعريفهم
بمراف���ق مركز النادي واألنش���طة
المعمول عليها.
وش���كر كراج���ه ،متول���ي ،عل���ى
حسن االستقبال ،وأش���اد بالجهد
المميز ،وأعطى نبذة عن المشروع،
وعرف بالية التقييم التي يتبعها
المجل���س والهيئ���ة م���ن خ�ل�ال
اس���تمارتين" :اس���تمارة قاع���دة
بيان���ات" وتحتوي عل���ى معلومات
أساسية ،و"اس���تمارة تقييم اداء"
وتط���ال جوانب تنفيذي���ة وفنية
وتفصيلي���ة في األندي���ة بهدف
بناء قاعدة بيانات محوسبة خاصة
باألندي���ة بالش���راكة م���ع جه���از
اإلحص���اء المرك���زي ،بطرق حديثة
وعصرية وتكون قادرة على قياس
أداء األندية.
واوضحت صالح أن هيئة مكافحة
الفس���اد والمجل���س األعل���ى نفذا
العديد من األنش���طة واالتفاقيات
من���ذ الع���ام  2014ومنه���ا "أندية
محصن���ة من الفس���اد" ،وأكدت ان

الهدف من مشروع "حصر األندية"
وما سبقه من مشاريع ،تهدف الى
إيجاد خطوات إصالحية وتس���هيل
أم���ور األندي���ة به���دف وقايتها
وتحصينها ،ويس���تمر المش���روع
خالل الس���نوات القادم���ة من أجل
دع���م األندي���ة وتطوي���ر أدائها،
ونوهت الى ان األندية التي تحصل
عل���ى عالمة جي���دة ف���ي التقييم
ستحصل على تسهيالت وأولوية.
وعب���أ حم���د ،المقي���م المنتدب

عن مجلس الوس���ط ،االستمارتين
التقييميتي���ن ،من خ�ل�ال إجابات
رئيس النادي ،متولي ،على األسئلة
التي تحتويها.
يذكر أن مرحلة " مسح وتشخيص
األندية" هي المرحلة الثانية ضمن
المش���روع ،وجاءت عق���ب االنتهاء
من مرحلة اع���داد وتدريب الكادر،
وانطلق���ت ب���دءا م���ن  15تش���رين
الثاني وتستمر حتى  15من الشهر
الجاري.

تحديد موعد قرعة التصفيات
التمهيدية لكأس المحافظات الجنوبية
غ���زة  -دائرة اإلعالم :أعل���ن اتحاد الكرة إجراء قرع���ة التصفيات التمهيدية
ألندية الدرجتين الثانية والثالثة لكأس المحافظات الجنوبية والذي س���يكون
يوم األربعاء  2017/12/27الساعة الثانية عشرة بمقر االتحاد.
وتنطل���ق التصفي���ات التمهيدية ي���وم الخامس من كان���ون الثاني المقبل
ألندية الدرجتي���ن الثانية والثالثة ،حيث تتأه���ل  8أندية لالنضمام ألندية
الدرجتين الممتازة واألولى لخوض منافسات التصفيات النهائية.

لن تق���وم للحركة الرياضية
الفلس���طينية قائمة طالما أن
هناك َم ْن ال يتقبل الخس���ارة
بنفس المق���دار ،الذي يبتهج
ويرقص منتشيًا بالفوز.
م���ن المه���م أن نقتنع ،حد
اليقي���ن المطل���ق ،أن معادلة
الحركة الرياضية تنهض على
مرتكزين هما :الفوز والخسارة،
كس���ر هذه المعادل���ة معناه:
كسر متعمد ألي فعل رياضي،
وهذا هو العبث بعينه.
أكتب هذه العب���ارات ،التي
تقطر أس���ى وحزنًا في أعقاب
األح���داث المؤس���فة ،الت���ي
واكب���ت نهائي بطول���ة دوري
ك���رة الطائ���رة ،ال���ذي جم���ع
القطبي���ن :س���نجل وجيوس،
فقد كان هناك خروج سافر عن
النص ،من خ�ل�ال االعتداءات،
غير المب���ررة ،والض���رب بكل
م���ا وصلت إلي���ه األيدي ،حتى
مركب���ات الش���رطة ،طالها من
األذى ما هو كثير.
أتس���اءل ،هنا ،ما ذنب حكم
اللق���اء أزهر خطاطب���ة ،حتى
يتعرض العت���داء ،كاد يفتك
به ،ولم تنقذه س���وى العناية
اإللهية؟
وم���ا ذن���ب مراف���ق الصالة،
الت���ي تم تدش���ينها ،حديثًا،
كي تخ���دم ش���باب ورياضيي
محافظ���ة س���لفيت ،حت���ى
تتع���رض مقاعده���ا للكس���ر
والخلع ،من أجل اس���تخدامها
في الضرب؟
ه���ل ه���ذه ه���ي ثقاف���ة
رياضيينا وش���بابنا وأنديتنا؟
إذا كان���ت هكذا ،وأش���ك في
ذلك ،فبئس رياض���ة كهذه ،
فنح���ن ال نريده���ا ،ألن بقاءها
س���وف ين���ال م���ن عاداتن���ا
وتقاليدن���ا وقيمن���ا ،الت���ي
ُيفت���رض أن نب���ذل الغال���ي
والنفي���س ،من أجل المحافظة
عليها.
ُ
من الضروري أن يطل سيف
العقوب���ات البتار برأس���ه ،كي
يفرض كلمت���ه ،وفي تقديري
أن هذا التدبير ،الذي ال بد منه،
ليس مطلوب���ًا ،فقط ،من اتحاد
ك���رة الطائ���رة ،بل م���ن إدارة
النادي الضالع فريقها باندالع
ش���رارة الش���غب ،التي كادت
تحم���ل في أحش���ائها عواقب
وخيمة لوال العناية اإللهية.
newsaqa@hotmail.com

اتحاد الشمال يعلن
فتح باب التسجيل
لبطولة الكأس
نابلس -عصري فياض :اعلن االتحاد
الفلسطيني لكرة القدم فرع الشمال
ع���ن فتح ب���اب التس���جيل ل�ل�أدوار
التمهيدية لبطولة كأس فلس���طين
لكرة القدم ،وذلك ابتداء من الثالثاء
الموافق  2017/12/5ولغاية
الخمي���س  2017/12/7ألندي���ة
الدرجتين الثانية والثالثة فقط ،بحيث
يكون االشتراك إجباريا ألندية الدرجة
الثاني���ة ،واختياري���ا ألندي���ة الدرجة
الثالثة ،مع العلم أن رس���وم االش���تراك
في الدوري  100دينار أردني.

فحص طبي
لركبة سيلفا
ميون���خ  -ألماني���ا  -د ب أ :خض���ع
البرازيلي تياجو س���يلفا قائد فريق
باريس س���ان جيرمان الفرنسي لكرة
الق���دم للفحص الطبي ف���ي باريس
أم���س ،لتحديد حج���م اإلصابة التي
تعرض لها في الركب���ة خالل مباراة
فريق���ه مع مضيف���ه باي���رن ميونخ
األلماني مس���اء الثالث���اء في الجولة
السادسة األخيرة من مباريات الدور
األول لدوري األبطال األوروبي.
وخرج سيلفا مصابا في الدقيقة 72
وحل مكانه بريسنال كيمبيمب حيث
بدا سيلفا متأثرا للغاية باإلصابة.
وأوض���ح الالع���ب أن إصابت���ه في
الركبة ج���اءت نتيج���ة التحام قوي
مع البولندي روبرت ليفاندوفس���كي
مهاجم بايرن.

