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وسيم األطرش :صعوبات عدة واجهتنا
مع "الغزالن" وأفضل البقاء مع الفريق
كتب َّ
محمـد عوض:
وصف العب ش���باب الظاهرية ،وس���يم األطرش ،الفترة
التي قضاها مع ش���باب الظاهري���ة ،وامتدت طيلة مرحلة
اإلياب ،بالمميزة للغاية ،وس���عى م���ن خاللها إلى إظهار
مباراة إلى
أفضل مس���توى ممكن ،وقدم كل ما لدي���ه من
ٍ
أخرى ،من أجل مصلحة "الغ���زالن" ،ولتحقيق االنتصارات
التي تحافظ على هيبة الفريق.
حديث خاص مع "أيام المالعب" ،على
وأك���د األطرش في
ٍ
أن مش���اكل عديدة وقفت أمامهم ،وحال���ت دون تقديم
المس���توى العام المطلوب ،باإلضافة إلى النتائج الجيدة،
أهمه���ا  :حالة اإلحباط التي تس���ود الالعبين ،والجماهير،
ّ
المدرجات ،والح���ط بالتالي من معنويات
وابتعادهم عن
عناصر التشكيلة ،ما ترك آثارًا سلبية.
بظالل
وأوض���ح الالعب ،بأن معضالت أخرى ب���ارزة ،ألقت
ٍ
ثقيل���ة على "الغ���زالن" ،منهما  :األزم���ات المالية الكبرى
التي عانى منها النادي ،وأدت إلى عدم االنتظام في دفع
المستحقات المالية لالعبين جميعًا ،األمـر الذي أدى غالبًا
إلى اس���تياء العناص���ر ،وتذمرهم ،كون ك���رة القدم تعد
مصدرًا أساسيًا لرزقهم.
وقال األطرش ،بأن شباب الظاهرية ،يمتلك في صفوفه
مجموعة من الالعبين المحليي���ن النخبة ،والذين يلعبون
لصالح المنتخبات الوطنية الفلسطينية ،ويقدمون معهم
ماس���ة إلى
بحاجة
مس���تويات جيدة جدًا ،إال أن ذلك كان
ٍ
ٍ
دعم الئق ،يؤدي إلى تحس���ين النفسيات ،ويشد من األزر،
ٍ
ويعاظم الروح القتالية في الميدان.
وأش���ار الالعب في النهاية ،إلى أن تعاقده مع "الغزالن"
انته���ى فعليًا بنهاية دوري الوطنية موبايل للمحترفين،
الذي حقق فيه فريقه المركز العاش���ر على سلم الترتيب
العام ،الفتًا في الوقت ذاته ،إلى أنه يحب شباب الظاهرية،

وسيم األطرش.

وال يمانع إطالقًا ،بل يس���عى للعب في صفوفهم ،وتكون
الظروف أفضل مما كانت عليه.

غزة الرياضي يبحث عن مدرب
جديد بعد قبول استقالة "هاشم"
غزة – "األيام" :اس���تقر مجلس إدارة ن���ادي غزة الرياضي،
على قبول االستقالة التي تقدم بها المدرب عماد هاشم من
تدريب الفريق ،بعد انتهاء الموسم الكروي .2018 - 2017
وصرح رئيس نادي غزة الرياضي فاروق االفرنجي لـ "أيام
المالعب" أن المدرب هاشمّ ،
قدم استقالته لمجلس إدارة
النادي ،واإلدارة قبلت االستقالة.
وقال االفرنجي :لقد انتهى الموسم الكروي ،واالستقالة
تمت بش���كل طبيعي وعادي ،ونحن اآلن ف���ي طور البحث
ع���ن تعيين جهاز فني جديد لقي���ادة الفريق األول خالل
الموسم القادم.
وكتب هاش���م على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك":
"قب���ول اس���تقالتي من تدري���ب الفري���ق ،وكل األمنيات
بالتوفيق للفريق في الموسم القادم".
وتولى هاش���م مهمة تدريب ن���ادي غزة الرياضي خالل
ً
مرحل���ة اإلياب من ال���دوري الع���ام ،خلفا لزميله غس���ان
البلعاوي ،حيث اس���تكمل مباريات اإلياب ،وأنهى الدوري
سابعًا ،وودع كأس فلس���طين من الدور ربع النهائي ،بعد
الخسارة بركالت الترجيح أمام شباب رفح.
وتولى هاش���م تدري���ب فريقين في الموس���م الماضي ،فقد
اس���تهل الموس���م بتدريب نادي الصداقة بطل الدوري ،لكنه
اس���تقالة من تدريب الفريق في األس���ابيع األول���ى من مرحلة
االي���اب ،مع تراجع نتائ���ج الفريق ،ليتول���ى بعدها تدريب غزة
الرياضي بعد االستقالة التي تقدم بها الكابتن غسان البلعاوي.

الشارة الدولية  ..حلم يراود الفلسطيني عارف الحاج أحمد
جنين  -حم���زة فياض :ق���ال الحكم ع���ارف الحج احمد
أنه يتطلع للحصول على الش���ارة الدولية في المستقبل،
مضيفًا أن الحكم الفلس���طيني ومن خالل تجربته الغزيرة
يمل���ك مقوم���ات الحكم االس���يوي على اق���ل تقدير ،وان
مس���تواه يتطور ويتقدم عاما بعد عام وما تكليف بعض
الحكام الفلس���طينيين الدارة بعض المباريات الرس���مية
االس���يوية بنجاح وثقة اال مؤشر قوي على المستوى الذي
وصل اليه الحكم الفلسطيني.
وق���ال الح���اج احمد :انه ب���دأ حيات���ه الرياضية كالعب
كرة القدم لكنه صدفة توج���ه الى التحكيم وكان للحكم
اسحاق الكيالني والحكم سليم السعدي الفضل واالثر في
انطالق مسيرته في التحكيم الرياضي.
وح���ول اثر التحكيم ف���ي حياته ،قال الحاج أحم���د :التحكيم
اضاف���ة لكونه ركن اس���اس في احي���اء وادامة وابق���اء الحركة
الرياضية في عز نشاطها ،اال انه ايضا يخرجنا من ضغوط الحياة.
وح���ول خبرته من خالل تحكيمه في اكثر من مس���توى
من الدوريات الفلسطينية قال الحاج احمد انه يجد نفسه
مرتاحًا ومنسجمًا اكثر من حكم الساحة اسحاق الكيالني
بسبب كثرة المباريات التي خضناها معا.
وثم���ن الحاج احمد عم���ل دائرة الحكام ف���ي اتحاد كرة
القدم الذين يعملون بكل جهد من اجل النهوض بالجانب
التحكيمي من خ�ل�ال تنظيم ال���دورات ومتابعة القانون
واس���تضافة محاضرين دوليي���ن خاصة رئي���س الدائرة

الحكم عارف الحاج أحمد.

حسام الحسيني ،كما اشكر الحكمين الكيالني والسعدي
لما قدماه لي في هذا الجانب.

وفاة الالعب االنكليزي السابق "راي ويلسون" الفائز بمونديال 1966
لن���دن  -أ ف ب :أعلن نادي ايفرتون االنكليزي لكرة القدم يوم
امس وفاة العبه الس���ابق راين ويلسون المتوج العام  1966بلقب
كأس العالم مع منتخب انكلترا العام  ،1966عن عمر  83عاما.
وحمل العام  1966ذكرى طيبة للظهير االيس���ر ويلس���ون (63
مب���اراة دولي���ة) ،حيث توج مع فري���ق ايفرتون ب���كأس انكلترا
على ملعب ويمبلي ،ثم مع المنتخب بكأس العالم في النس���خة
الوحيدة التي اس���تضافتها بالده ،بالفوز في المباراة النهائية
على منتخب ألمانيا الغربية  2-4على الملعب ذاته.
وكتب القط���ب الثاني ف���ي مدينة ليفربول ف���ي بيان "بحزن
ش���ديد ،يعلن ايفرتون رحي���ل راي ويلس���ون ( )...انه أحد أروع
الالعبي���ن الذين ارت���دوا قميص النادي" ،مش���يرا الى انه توفي
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وفد المجلس األعلى للشباب والرياضة يشارك بفاعلية..

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يصادق على قرارات داعمة لفلسطين
ُ
عقد مؤتمر "نصرة القدس" ومقاطعة أية أنشطة رياضية وشبابية ينظمها االحتالل
رام الل���ه  -القاهرة  -اع�ل�ام المجلس األعلى للش���باب والرياضة :اختتم وفد
المجلس األعلى للشباب والرياضة مشاركته في فعاليات الدورة الـ  41لمجلس
وزراء الش���باب والرياضة العرب ،التي جرت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة
في الرابع عشر من الشهر الجاري.
وترأس وفد المجلس األعلى األمين الع���ام ،الوزير عصام القدومي ،وعضوية
وكي���ل المجلس ،منذر مس���المة ،وإبراهيم الصباح ،مدير ع���ام وحدة الرياضة
العربية واإلس�ل�امية ،وعضو اللجنة الفنية الرياضي���ة المعاونة لمجلس وزراء
الش���باب والرياضة الع���رب ،وعلى الخطيب ومي العارضة م���ن وحدة العالقات
العربية.
والقى عص���ام القدومي كلمة ف���ي اجتماع مجلس وزراء الش���باب والرياضة
العرب ،نقل من خاللها تحيات الل���واء جبريل الرجوب ،رئيس المجلس األعلى،
ووضع الحض���ور في صورة األوضاع الراهنة والدقيق���ة ،التي تمر بها القضية
الفلس���طينية ،وتحدث عن خطورة الظرف السياس���ي الراهن ،وما تتعرض له
مدين���ة القدس المحتلة م���ن تهويد ،وتضيي���ق وحصار ،به���دف عزلها عن
محيطه���ا ،بدعم ومباركة من اإلدارة االمريكية ،علما ان اجتماع وزراء الش���باب
والرياض���ة العرب ،تزامن مع نقل الس���فارة االميركية من تل ابيب الى القدس
المحتلة ،وتزامن االجتماع ،أيضا ،مع ذكرى يوم النكبة.
وكان القدومي التقى ووزراء الش���باب والرياضة العرب مع الرئيس المصري،
عبد الفتاح السيس���ي ،وحرص على اجراء سلس���لة من اللقاءات مع نظرائه من
الوزراء العرب ،وناقش معهم كافة القضايا ذات االهتمام المشترك ،وتمحورت
لقاءات األمين العام على تبادل الخبرات وفتح افاق امام الش���باب والرياضيين
الفلسطينيين مع محيطهم العربي.
وتفاع���ل وزراء الش���باب والرياضة م���ع هموم وقضايا الش���باب والرياضيين
الفلس���طينيين ،وتم التعبير ع���ن ذلك ،من خالل اتخاذ سلس���لة من القرارات
المهمة والداعمة للشباب الفلسطيني ،وهي على النحو التالي:
ـ اعتم���اد مس���مى "دورة القدس ،الدورة  41لمجلس وزراء الش���باب والرياضة
العرب".

صالح الشريف العب الطائرة السابق في ذمة الله
الق���دس  -ب���ال س���يبورت :نع���ت
االسرة الرياضية المقدسية وجمعية
الشبان المس���يحية الرياضي الراحل
صالح الش���ريف ( 62عام���ًا) أحد أبرز
العبي كرة الطائ���رة بالزمن الجميل،
والذي لعب لصفوف جمعية الشبان
المس���يحية وكان من ضمن الالعبين
البارزين بالفريق.
وكان الش���ريف الالعب االساس���ي
بالفريق ال���ذي يتم االعتم���اد عليه
داخ���ل الملع���ب وكان ه���و وزميليه
المرحوم صالح الشريف.
رينيه زمبي���ل ومهند بيدس ،بمثابة
الثالث���ي الخطر بالملعب ف���ي اي لقاء ،حيث كان "ضاربا قويا" ويش���كل حائط
صد منيع.
كما لعب الراحل في صفوف نادي الموظفين في مطلع الس���بعينيات ،ولعب
في فريق كرة الطائرة وكرة الس���لة ولعب حارس���ا للمرمى ايام الراحل المربي
يعقوب االنصاري ،وقبل ذلك لعب ضمن الفريق المدرسي في المعهد العربي.

إيفرتون يقيل
أالرديس من
تدريب الفريق
عماد هاشم.

مساء يوم اول من امس الثالثاء عن عمر  83عاما.
وبدأ ويلسون مسيرته مع هادرسفيلد في العام  1952وهو في
الس���ابعة عشرة من العمر ،وخاض معه  283مباراة ،قبل االنتقال
الى إيفرتون العام .1964
ووج���ه هادرس���فيلد تحي���ة الى ويلس���ون في أعق���اب إعالن
وفات���ه .وقال في بيان ان "راي هو أنج���ح العب دافع عن قميص
هادرس���فيلد" .ويحظى ويلس���ون باحترام كبير ف���ي الناديين.
وأطلقت على المب���اراة التي جمعتهما في نيس���ان في الدوري
الممتاز تسمية "يوم راي ويلسون".
في العام  ،2004تم تشخيص إصابته باأللزهايمر ،وهو أمضى
مع زوجته بات  61عاما ،ولديهما ولدان راسل ونيل.
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لن���دن  -د ب أ :أعل���ن ن���ادي
إيفرتون اإلنكليزي لكرة القدم
أمس إقالة س���ام أالرديس من
منصب المدير الفمي للفريق.
وكان أالردي���س ،الم���درب
الس���ابق ل���كل م���ن بولت���ون
والمنتخ���ب
وويس���تهام
اإلنكلي���زي ،ق���د تولى تدريب
إيفرت���ون ف���ي تش���رين ثان
الماض���ي وس���اعد الفري���ق
على مغ���ادرة مراك���ز الهبوط
بجدول الدوري الممتاز وإنهاء
الموس���م في المرك���ز الثامن
بالمسابقة.
لك���ن الن���ادي أعل���ن رحيل
الم���درب البال���غ م���ن العم���ر
 63ع���ن منصبه قب���ل نهاية
العق���د الحال���ي ،ال���ذي كان
م���ن المفت���رض أن ينته���ي
ف���ي حزي���ران  ،2019نظرا ألن
الجماهير ل���م تكن راضية عن
أسلوب لعب الفريق.
وق���ال ديني���س باري���ت-
الرئي���س
باكس���ينديل
التنفي���ذي إليفرت���ون ف���ي
بي���ان نش���ر بموق���ع الن���ادي
على اإلنترنت "س���ام جاء إلى
النادي في مرحل���ة تحدي من
الموس���م المنقض���ي ،ليمنح
فريقنا بعض االستقرار ونحن
مدينون له بذلك".
وأضاف "ومع ذلك ،قررنا ،ضمن
خططنا طويل���ة المدى ،أن نعين
مديرا فني���ا جديدا هذا الصيف
وسنحسم هذا األمر سريعا".
تجدر اإلش���ارة إلى أن ماركو
س���يلفا المدير الفني السابق
لفريق واتفورد يعد المرش���ح
األوفر حظا لخالف���ة أالرديس
في تدريب إيفرتون.

امين عام المجلس االعلى للشباب والرياضة عصام القدومي في صورة جماعية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ـ اعتماد فلس���طين عضو دائم ف���ي المكتب التنفيذي
لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
ـ ادان���ة االحتالل اإلس���رائيلي ،بس���بب تنظيم احداث
رياضية وش���بابية ف���ي القدس المحتل���ة ،ومطالبة كافة
الدول العربية مقاطعة أية أنش���طة رياضية أو ش���بابية
تنظمها دولة االحتالل.
ـ المصادقة على انعقاد مؤتمر "نصرة القدس" ،والمقرر

ان ينظم في فلسطين ،خالل هذا العام.
وكان مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،صادق على
قرارين بشأن فلسطين وهما:
ـ اعتم���اد دورة في الثقافة الرياضي���ة بعنوان" :هيكلة
وتش���ريعات الرياضة العالمية" ،ومن المقرر أن تنظم في
شهر اذار  ،2019واعتماد برنامج "ملتقى الهوية للشباب"،
والمقرر في شهر تموز المقبل.

ريفالدو وسالجادو يرشحان
 6منتخبات لحصد لقب المونديال
جواتيم����اال  -وكاالت :رش����ح العبا كرة القدم الس����ابقين،
اإلسباني ميشيل سالجادو ،والبرازيلي ريفالدو 6 ،منتخبات،
لحصد لقب كأس العالم ،الصيف المقبل في روسيا.
وأك���د الالعبان ،على المراهنة ،عل���ى منتخبي بلديهما،
إلى جانب فرنسا وألمانيا ،كمرشحين للفوز بلقب مونديال
روسيا ،الذي سينطلق في حزيران المقبل.
وجاءت تصريحات الالعبين السابقين ،أثناء زيارتيهما
لجواتيماال ،لخوض مباراة ودية السبت المقبل ،مع أساطير
آخرين في عالم كرة القدم ،ردا على سؤالهما ،حول الفرق
األقرب للفوز بكاس العالم.
وفي حين استكمل ريفالدو ،المنتخبات األوفر حظا ،لرفع
الكأس ،بترش���يحه إلنجلترا ،اختار س���الجادو ،األرجنتين
كأحد الفرق التي لديها فرصة في الفوز بالبطولة.

وعلى الرغم من ذلك ،اعتبر س���الجادو ،العب ريال مدريد
بي���ن عام���ي  2009و ،1999أن منتخ���ب بالده إس���بانيا هو
المرشح األقرب للفوز بالمونديال ،في حين رشح ريفالدو،
البرازيل لرفع الكأس.
واعتب���ر ريفالدو ،بط���ل العالم مع بالده ف���ي  ،2002أن
"البرازيل مرش���حة دائما للفوز بكأس العالم" ،بينما أعرب
الالعب اإلس���باني الس���ابق ،ع���ن ثقته ف���ي إدارة جولين
لوبيتيجي ،م���درب الماتادور ،لقيادت���ه للتتويج بالكأس
مرة أخرى.
وسيشارك في المباراة الودية ،التي سيحتضنها السبت
المقبل ،ملعب ثيمينتوس بروجريس���و ،شمال جواتيماال،
أس���اطير كريفالدو ،روبرتو كارلوس ،ديكو ،ريني هيجيتا،
كارليس بويول ،لويس فيجو ،وخافيير سافيوال.

ميسي ينصح نيمار بعدم االنتقال الى ريال مدريد
ويؤكد :الصفقة لو تمت ستكون صفعة لبرشلونة
برش���لونة  -األناضول :قال األرجنتيني
ليوني���ل ميس���ي ،إن انتق���ال العب كرة
القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ريال
مدريد اإلس���باني س���يكون ضربة قوية
لبرشلونة.
وتدور تكهن���ات عبر وس���ائل اإلعالم
المختلفة حول تفاوض مس���وؤلي الريال
مع نادي باريس س���ان جيرمان الفرنسي
للتعاقد م���ع نيمار خالل فترة االنتقاالت
الصيفية.
وفي تصري���ح لصحيفة "تي آي س���ي
س���بورت" األرجنتيني���ة ،الثالث���اء ،أكد
ميس���ي أن انتقال نيمار للريال سيكون
ضربة قوية لبرش���لونة ً
مؤكدا أنه تحدث
مع النج���م البرازيلي للتع���رف منه حول
الش���ائعات المتناث���رة فيم���ا يتعل���ق
بانتقاله للملكي.
وأضاف "س���يكون األم���ر مروعا بكل ما
تحمله الكلمة من معنى ،وفي تلك الحالة
س���يكون ري���ال مدريد أق���وى بكثير مما
عليه اآلن في حالة انتقال نيمار له".
وأوضح ميس���ي "خالل اتصالي بنيمار

ميسي ونيمار في صورة ارشيفية.

أخطرت���ه بالفع���ل بع���دم التفكي���ر في
االنتقال إلى ريال مدريد".
واختتم ميس���ي تصريحاته بالحديث
عن الفرق المرش���حة للف���وز بالمونديال

لاً

قائ "إسبانيا واحدة من أقوى المرشحين
للبطول���ة إلى جان���ب البرازي���ل وألمانيا
وفرنسا".
وغ���ادر نيمار ن���ادي برش���لونة مطلع

الموسم الماضي إلى باريس سان جيرمان
الفرنسي في صفقة هي األغلى في عالم
كرة الق���دم حي���ث بلغ���ت قيمتها 222
مليون يورو.

المنتخب السويدي يخوض المونديال بنزعة "واقعية"
ستوكهولم ( -د ب أ) :قال يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم إن
فريقه س����يخوض فعاليات بطولة كأس العالم  2018في روسيا معتمدا على التنظيم وروح
الفريق إضافة "لتوقعات واقعية".
وأوضح أندرسون  ،في مقابلة مع وكالة األنباء األلمانية (د.ب.أ) " : ،معظم الناس يدركون
أننا بالفعل في مجموعة صعبة للغاية ولكننا نمتلك فرصة للتأهل إلى األدوار اإلقصائية".
ويخوض المنتخب السويدي فعاليات الدور األول للمونديال ضمن المجموعة السادسة
التي تضم معه منتخبات كوريا الجنوبية والمكسيك وألمانيا حامل لقب البطولة .ويستهل
المنتخب السويدي مسيرته في البطولة بلقاء نظيره الكوري في  18حزيران المقبل.
وقال أندرس����ون ( 55عاما) " :المنتخب األلمان����ي منافس قوي بالفعل .من وجهة نظري ،
إنه أفضل فريق في العالم".
وأوضح أندرسون أن السبب في هذا هو العمق الهائل الذي يتمتع به المنتخب األلماني
(مانش����افت) على مس����توى وفرة الالعبين المتميزين وكذلك وجود المدرب يواخيم لوف
المدير الفني للفريق والذي "كان ناجحا للغاية".
وأش����ار " :المنتخب األلماني يمكنه مواصلة توجي����ه لكماته رغم أي تغيير في الالعبين
وخطط اللعب وهو ما يجعله هذا المنافس القوي".
وقال أندرس����ون إن المنتخبين الكوري والمكس����يكي يمتلكان فريقين قويين أيضا وأن
المنتخب السويدي "يجب أن يلعب بدفاع متماسك ولكنه يجب أن يكون مستعدا للتحول
السريع من الدفاع إلى الهجوم" أما كل من منافسيه الثالثة في المجموعة.
وأضاف " :العبو السويد والفريق ككل يجب أن يقدموا أفضل مستوياتهم" أمام منتخب

المكس����يك الذي يملك س����جال قويا على مس����توى بط����والت كأس العال����م الماضية وأمام
المنتخب الكوري الذي يتسم العبوه بالسرعة.
وإضاف����ة إلى المنتخب األلماني  ،قال أندرس����ون إن منتخبي فرنس����ا وإس����بانيا وكذلك
المنتخبين األرجنتيني والبرازيلي مرشحون بقوة للقب المونديال الروسي.
ويقيم المنتخب الس����ويدي معس����كره خالل المونديال في "جيليندجيك" وهي مدينة
ومنتجع على البحر األسود .وقال أندرسون إن االنطباعات األولية رائعة وأن المدينة جددت
استاد الستضافة تدريبات الفرق المشاركة في المونديال.
وقال أندرس����ون إن المساحة الشاس����عة والمترامية األطراف لروسيا تمثل تحديا ولكن
المنتخب الس����ويدي س����يتنقل إلى المدن التي تس����تضيف مبارياته بالبطولة عبر طائرة
خاص����ة ومن ثم فإنه سيس����تغرق في كل رحلة نحو س����اعة واحدة أو أكث����ر قليال وهو ما ال
يمثل أمرا صعبا".
ولدى س����ؤاله عن بطوالت كأس العالم ذات الذكريات الخالدة والبارزة  ،قال أندرسون إن
مونديال  1974بألمانيا الغربية "ترك أثرا عميقا".
وقال أندرسون إن مونديال  2014بالواليات المتحدة كان نسخة أخرى بارزة مشيرا إلى أن
المنتخب الس����ويدي حل فيها ثالثا لتكون أفضل نتيجة له منذ أن حل ثانيا في مونديال
 1958بالسويد اثر الهزيمة  5 - 2أمام المنتخب البرازيلي في النهائي.
وتولى أندرس����ون تدريب المنتخب الس����ويدي بعد كأس األمم األوروبية الماضية (يورو
 )2016بفرنس����ا والتي اعتزل بعدها عدد من العبي الفريق اللعب الدولي وذلك بعد سنوات
طويلة لهم في صفوف الفريق وكان في مقدمتهم زالتان إبراهيموفيتش.

