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دوري أبطال أوروبا:
تـوتـنـهــام عــقــبــــة أولــــى
أمــام ألــيـغري ويـوفـنتوس
صف���ر 2-في لق���اء ودي أيضا على ملعب ويمبل���ي اللندني صيف
.2017
ولم يحقق توتنهام اال فوزا واحدا على ميالن ( )2011مقابل اربع
هزائم في ثماني مواجهات س���ابقة مع االندي���ة االيطالية ،لكن
الوضع اختلف كثيرا مع بوكيتينو وبوجود مهاجم من طينة هاري
كاين يحاول اثبات ذاته اوروبيا.
وفي مباراة ثانية ،تبدو مهمة س���يتي وغوارديوال سهلة نظريا
عندما يحل فريقه ضيفا على بازل السويسري ،ال سيما انه اختبر
المواجهة معه سابقا.
وق���اد غواردي���وال ف���ي موس���م  2009-2008فريق���ه حين���ذاك
برش���لونة الى الفوز على بازل ذهابا في عقر داره -5صفر في دور
المجموع���ات ،قبل ان يتعادل معه ايابا  1-11على ملعبه كامب نو،
وحقق حينها الثالثية بعد ف���وزه باللقب االوروبي ولقبي الدوري
والكاس المحليين.
ويس���عى غوارديوال ال���ى تحقيق باكورة ألقابه مع س���يتي في
موس���مه الثان���ي معه ،وينافس عل���ى أربعة ألقاب ه���ي الدوري
والكأس وكأس الرابطة في انكلترا ،ودوري أبطال أوروبا.
ويعتمد غوارديوال على تش���كيلة ثابتة اب���رز نجومها الهداف
االرجنتيني سيرخيو اغويرو صاحب  28هدفا في الموسم الحالي
ف���ي مختلف المس���ابقات ،ومنها رباعية الس���بت في مرمى بطل
الموس���م قبل الماضي ليستر سيتي ( ،)1-5وهو يتقدم بفارق 20
هدفا على هداف بازل ،الدولي الهولندي ريكي فان فولسفينكل.
وال يملك مانشس���تر س���يتي تاريخي���ا كبيرا في المس���ابقات
االوروبية وافضل نتيجة له نصف نهائي دوري االبطال حيث خرج
على ي���د ريال مدريد ( ،)2016-2015لك���ن الظروف اختلفت كثيرا
بعد انتقال ملكيته عام  2008الى الوزير االماراتي الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان.
ومنذ ذلك التاريخ ،أحرز سيتي اللقب المحلي عامي  2012و،2014
وهو على مش���ارف الثالث حيث يبتعد بف���ارق  16نقطة عن جاره
يونايتد ولم يخس���ر اال مباراة واحدة في الدوري حتى اآلن (مقابل
 23فوزا وثالث تعادالت).

تورينو (إيطاليا)(-أ ف ب)  :يشكل توتنهام هوتسبر االنكليزي
أول عقبة جدية أم���ام مدرب يوفنتوس االيطالي ماس���يميليانو
اليغري الطام���ح الى األلقاب األوروبية لالضافة الى س���جل ناصع
محلي���ا ،عندما يحل ضيفا علي���ه اليوم الثالثاء ف���ي ذهاب ثمن
نهائي دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.
وفي الدور نفسه ،تبدو حظوظ مانشستر سيتي متصدر ترتيب
ال���دوري االنكليزي الممتاز ،والباحث عن "رباعية" تاريخية بقيادة
مدربه االس���باني جوس���يب غوارديوال ،مرجحة على مضيفه بازل
السويسري.
وحل أليغري ( 50عاما) بش���كل مفاجىء في تموز  2014على رأس
الجهاز الفني لفريق "الس���يدة العجوز" ،بدال من انطونيو كونتي
الذي انتقل لتدريب المنتخب االيطالي ثم تشلس���ي االنكليزي.
وقاد أليغري يوفنتوس الى إحراز سبعة القاب محلية منها بطولة
الدوري ثالث مرات متتالية ،واش���رف علي���ه الجمعة في المباراة
الرقم  200وف���از فيها على مضيفه فيورنتينا -2صفر في افتتاح
المرحلة الرابعة والعشرين.
وحقق أليغري  238نقطة حت���ى االن مع يوفنتوس الذي يحتل
المرك���ز الثاني في ترتيب ال���دوري بفارق نقطة خل���ف نابولي،
كاسرا الرقم القياسي السابق ( )234المسجل باسم كونتي وكارلو
كاركانو في ثالثينات القرن الماضي.
ويعتبر يوفنتوس اكثر خبرة على الصعيد األوروبي ،من توتنهام
المتأل���ق محليا ف���ي الموس���مين االخيرين بقي���ادة االرجنتيني
ماوريسيو بوكيتينو .وتكفي االشارة الى ان يوفنتوس أحرز لقب
المس���ابقة القارية األه���م عامي  1985و ،1996وحل وصيفا س���بع
مرات ،بينما بل���غ الفريق االنكليزي نص���ف النهائي مرة واحدة،
وذلك عام .1962
كما ان يوفنتوس لم يخسر على أرضه في آخر  26مباراة اوروبية،
وفاز في آخر  11مباراة في مختلف المسابقات ،ولم يدخل مرماه اال
هدف واحد في  16مباراة (رقم قياسي ايضا).
واللقاء هو الثالث بين الفريقين في العامين األخيرين ،حيث فاز
يوفنتوس  1-2في لقاء ودي بأس���تراليا صيف عام  ،2016ثم خسر

الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة األولى

النصــيرات يخـطـــف الصـــــدارة والصـــالح يـتـــذوق المــــرارة
"الذئاب" يتراجع و"اللهاونة" يتقدم والشباك تهتز  234مرة
كتب سلطان عدوان:

المطلوب ،بينما ج���اءت النتائج مخيبة للصالح الذي
رف���ض تزيي���ن خزائنه بنق���اط جديدة ،وب���ات أبرز
الخاسرين في هذه الجولة.
وتراقصت شباك المس���ابقة  234مرة ،سجل منها
 208بال���رأس والق���دم و 21من النقط���ة البيضاء و5
بنيران صديقة.
وتربع بهاء الدعالس���ة العب خدم���ات البريج على
عرش الهدافين بعد أن رف���ع رصيده إلى  9أهداف،
بفارق هدف واحد ع���ن محمود فحجان العب خدمات
خان يونس ،وهدفين ع���ن مهند أبو زيد العب أهلي
بيت حانون.

اعتل���ى خدمات النصي���رات الئح���ة ترتيب دوري
الدرج���ة األولى ألندي���ة المحافظ���ات الجنوبية رغم
تعادله مع خدم���ات البريج ،بعد م���رور  16جولة من
المس���ابقة ،مس���تفيدًا من تعثر ذئاب خدمات خان
يونس.
وواصل بيت الهيا انتصاراته وقفز للمركز الثالث،
وتق���دم خدمات دير البلح للمرك���ز الثامن ،في حين
تراجع خدمات البريج والزيتون.
وحق���ق خدم���ات المغ���ازي والمجم���ع اإلس�ل�امي
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وواص���ل خدمات النصيرات انتصاراته وقف���ز للمركز األول برصيد 29
نقطة رغم تعادله مع خدمات البريج بهدفين لكل منهما ،مستفيدًا من
خسارة خدمات خان يونس أمام اللهاونة.
ورفعت الصدارة معنوي���ات الالعبين وهذه ثم���رة الجهد المتواصل
والدعم الجماهيري الكبير ،وترجمة لرغبة العودة لدوري الكبار.
في المقاب���ل ،تراجع خدمات البريج الذي واصل ن���زف النقاط للمركز
الرابع برصيد  25نقطة ،لكنه يمتلك فرصة ذهبية لتضييق الخناق على
أصحاب المقدمة.
وخس���ر خدمات خان يونس من جديد وعاد حزينًا من ملعب بيت الهيا
بعد خسارته من أصحاب األرض بهدفين مقابل واحد.
هذه الخسارة جاءت صاعقة بالنس���بة لخدمات خان يونس الذي كان
يمني النفس باالبتعاد أكثر وتوس���يع الفارق م���ع مالحقيه ،لكنه فقد
النق���اط وفقد الصدارة ،وتراجع للمركز الثان���ي برصيد  28نقطة ،وهذا
أجبر مديره الفني ناهض األشقر على االستقالة.
الفوز بالنس���بة لبيت الهيا جاء مثمرًا ،إذ قف���ز الفريق للمركز الثالث
برصيد  26نقطة.
واقترب بيت الهيا من المقدمة مستفيدًا من سلسلة نتائجه اإليجابية
التي عززت فرص منافسته على حجز إحدى بطاقتي التأهل.
وخيب الزيتون اآلمال بعد تعادله الس���لبي أمام دير البلح ،الذي جعله
يتراجع للمركز الخامس برصيد  23نقطة.
وفش���ل الفريق في تصحيح مس���اره وتصويب أوضاعه وباتت نتائجه
محيرة في ظل رغبة الفريق المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل.
أم���ا خدمات دير البلح فقد وضع نفس���ه في أمان ،إلى حد كبير ،وأثبت
سعيه الجاد إلى تثبيت األقدام في الدوري ،بعد أن رفع رصيده للنقطة
 23في المركز الثامن.
وواصل المجمع اإلس�ل�امي انتفاضته وحقق فوزه الثاني على حساب
أهلي بيت حانون بهدفين مقابل هدف واحد ،ليرفع رصيده للنقطة 15
في المركز الحادي عشر وقبل األخير ،وبات الفريق على بعد نقطة واحدة
من خدمات المغازي وهذا يمنحه دفعة لمغادرة القاع.
فوز المجمع اإلسالمي أوقف زحف قطار الحوانين الذي تجمد رصيدهم
عند النقطة  23في المركز السادس بعد سلسلة انتصارات ثمينة عززت

أحمد عجور أبرز انتدابات النصيرات في إياب الدوري.

فرص المنافسة بالنسبة لكتيبة نعيم سالمة.
وعاد التفاح لسكة االنتصارات عبر بوابة الجالء وفاز
عليه بثنائية نظيف���ة رفعت رصيده للنقطة  23في
المركز السابع.
وهذا الفوز س���يمنح الفريق دفع���ة معنوية كبيرة
لمواصل���ة الزح���ف نح���و المقدم���ة ودخ���ول أجواء
المنافسة.
ف���ي المقاب���ل ،جاء مخيب���ًا للجالء الذي فش���ل في
تحسين مركزه وتصويب أوضاعه واستقر في المركز
التاس���ع برصيد  20نقطة ،وهو مركز مزعج بالنس���بة
لفريق وضع هدف الصعود أمامه.

اتحاد الرماية يفتتح دورة القوس والسهم بالتعاون مع المركز الثقافي التركي
رام الل���ه – إعالم اللجنة األولمبية :افتتح اتحاد الرماية ،أمس،
دورة رم���ي القوس والس���هم في صالة ماجد أس���عد في البيرة،
وتقام بالتعاون مع المركز الثقافي التركي.
ويش���ارك في الدورة  ٣٠متدربًا ،س���يتلقون أساسيات اللعبة
ً
وقواعدها ،بواقع  ٣٦س���اعة ولمدة شهر كامل ،بإشراف المدرب
فؤاد فراح.
وحضر االفتت���اح كل من :معن بركات رئيس اتحاد الرماية ،د.
عبد القادر س���طيح مدير فرع المركز الثقافي التركي بالقدس،
نصر الشيخ مساعد أمين عام اللجنة األولمبية للشؤون اإلدارية
والمالية ،بشير محاميد مدير دائرة االتحادات الرياضية ،إضافة
إل���ى رئيس اتح���اد اللعبة أحم���د قبها وعدد من الش���خصيات
الرسمية.

ورحب د .معن بركات رئيس اتحاد الرماية بالحاضرين ،مشيرًا
إل���ى أن هذه ال���دورة األولى الت���ي تقام في فلس���طين ،تنظم
بالتعاون مع المركز الثقافي التركي.
وأك���د ب���ركات أن ال���دورة تهدف إلى إكس���اب المش���اركين
المهارات األساس���ية ،واختي���ار نخبة الالعبين لتش���كيل نواة
المنتخب الوطني ،ونشر اللعبة على نطاق واسع محليًا.
ونوه بركات إلى أن االتحاد سيبني على هذا النشاط في الفترة
القادم���ة ،من أجل تأهي���ل كادر تدريبي وتحكيم���ي ،لتكوين
قاعدة صلبة للعبة على الساحة المحلية.
وش���كر بركات اللجن���ة األولمبي���ة ،التي تعمل عل���ى تذليل
العقب���ات أمام االتحاد ،إلقامة نش���اطاته بهدف تطوير رياضة
الرماية.

ّ
وثمن بركات دور المركز الثقافي التركي ،الذي قام بتوفير كافة مستلزمات الدورة،
واستقدامها من تركيا ،خصيصًا للدورة.
وأبدى عبد القادر سطيح مدير فرع المركز الثقافي التركي ،استعداد المركز للتعاون
مع اتحاد الرماية واللجنة األولمبية ،لالرتقاء برياضة رمي القوس والسهم.
وأكد نصر الش���يخ مساعد أمين عام اللجنة األولمبية للش���ؤون اإلدارية والمالية ،أن
األولمبية ستسمر في دعم االتحاد ،داعيًا المشاركين إلى اكتساب المهارات الضرورية
من الدورة ،من أجل االرتقاء بالمس���توى الفني للعبة ،والمنافسة في البطوالت القارية
والدولية.
وأوض���ح المدرب فؤاد ف���راح ،أن الغرض من الدورة هو إعداد مدربين في فلس���طين،
لهذه الرياضة الموجودة منذ زمن طويل ،والتي تعتبر جزءًا من التاريخ.
واستعرض فراح أمام الحضور ،أساسيات اللعبة وكيفية التصويب بالشكل السليم،
منوهًا إلى أهمية اتخاذ كافة االحتياطات من أجل الحفاظ على سالمة المشاركين.

جانب من الفعالية.

وصحح خدمات المغازي مس���اره بف���وز ثمين على
حس���اب الصالح بثنائية مقابل ه���دف واحد ،ليرفع
رصيده للنقطة  16في المركز العاشر.
هذا الف���وز جاء ف���ي الوق���ت المناس���ب لخدمات
المغازي ليعيد ترتيب أوراقه ويبحث عن جمع المزيد
من النقاط التي تضمن توغله في مناطق األمان بعد
ضياع فرصة المنافسة.
وجاءت النتيجة مخيبة للصالح الذي تجمد رصيده
عند النقطة  12في المركز الثاني عش���ر واألخير ،وهو
أبرز الخاس���رين في ه���ذه الجولة بعد ف���وز خدمات
المغازي والمجمع اإلسالمي.

