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دوري األمم األوروبية:

ليفانـدوفسكـي يخـوض لـقـاءه المئوي
أمـام الــبرتـــغـــال مـــن دون رونــالــدو
وارس���و  -أ ف ب :يخ���وض اله���داف روب���رت
ليفاندوفسكي مباراته الدولية المئة عندما تواجه
بولندا ضيفته���ا البرتغال "المحروم���ة" من نجمها
كريس���تيانو رونالدو ،اليوم الخميس في شورزوف
ضمن المجموعة الثالثة من المس���توى األول لدوري
األمم األوروبية في كرة القدم.
ويعد ليفاندوفس���كي من أبرز المهاجمين في
القارة العجوز ،فس���جل  55هدف���ا مع بالده في 99
مباراة 53 ،هدفا في  98في المس���ابقات األوروبية
و 287هدف���ا ف���ي  439مب���اراة في المس���ابقات
المحلية.
وس���تكون المب���اراة صعبة على ه���داف بايرن
ميوني���خ األلمان���ي ورفاقه ،بع���د البداية الجيدة
للبرتغال وفوزها على إيطاليا ،والذكرى الس���يئة
التي يحملونها م���ن ربع نهائي كأس أوروبا 2016
حي���ث ودعوا أم���ام البرتغال التي أح���رزت اللقب
الحقا.
واستهلت بولندا مشوارها في دوري األمم بتعادل
مع إيطاليا  ،1-1وذلك بعد توديعها مونديال روسيا
م���ن الدور األول وحل���ول المدرب يرزي برزنتش���يك
خلف���ا آلدم نافالكا .وتقدمت بولن���دا بهدف بيوتر
زيلنس���كي حت���ى الدقيقة  78حي���ث تلقت هدف
التعادل من ركلة جزاء.
وق���ال م���درب بولن���دا برزنتش���يك "س���نقاتل
للحص���ول على نتيجة .ن���درك أن البرتغال قادرة
على االستفادة من أي خطأ صغير .هو فريق منظم
يمكن���ه الخروج بمرتدات س���ريعة .أعتقد أن هذا
الفريق تطور منذ كأس أوروبا وأصبح يلعب بشكل

هجومي".
لكن البرتغال س���تخوض مواجهة جديدة من دون
نجمه���ا األول رونالدو ،أفضل العب في العالم خمس
مرات ،بعد غيابه عن لقاءين في أيلول .وس���يفتقده
زمالؤه أيضا في مواجهتي إيطاليا في  17تش���رين
الثان���ي وبولندا في  20منه ،إضاف���ة الى ودية ضد
اسكتلندا في  14من الشهر الحالي.
وكان رونال���دو طل���ب إعف���اءه م���ن المباراتي���ن
الس���ابقتين للتركيز على أدائه م���ع ناديه الجديد
يوفنتوس ال���ذي انضم الى صفوف���ه صيف العام
الحالي من ري���ال مدريد اإلس���باني مقابل نحو 100
مليون يورو.
وق���ال المدرب فرناندو س���انتوس مطلع الش���هر
الحال���ي أن قرار غي���اب رونالدو تق���رر بعد محادثة
بينهما بمش���اركة رئيس االتحاد البرتغالي ،مضيفا
أن الالع���ب "لن يك���ون متواف���را لهذا االس���تدعاء
واالس���تدعاء المقبل" .وأوضح "لن أكش���ف تفاصيل
المحادث���ة الت���ي ج���رت بينن���ا" ،وذل���ك ردا على
استفس���ارات م���ن الصحافيي���ن عن أس���باب غياب
رونالدو.
ويعي���ش رونالدو فترة حرجة في ظل إعادة تفاعل
قضية ته���م االغتصاب الموجه���ة إليه من عارضة
األزياء األميركية السابقة كاثرين مايورغا عام 2009
في الس فيغاس.
وبرغم غايب النجم السابق لريال مدريد اإلسباني،
إال أن البرتغ���ال تمتلك نوعي���ة الفتة في صفوفها
على غرار مهاجم إش���بيلية اإلسباني أندريه سيلفا
والعب وس���ط مانشستر س���يتي اإلنكليزي برناردو

ّ
المكـــبر غــير
زهــير شعـبـان :نـتــائـــج
مرضية والمطلوب الصبر على الفريق

كتبت لجين الراعي:
قال العب جبل المكبر زهير ش���عبان :إن نتائ���ج الفريق في دوري
القدس ألندية المحترفين غي���ر مرضية بعد انقضاء خمس جوالت،
مقارنة مع ما حققه "النسور" في الموسم الكروي المنصرم واالنطالقة
القوية التي ظهروا بها وجعلتهم منافسًا متقدمًا.
وأكد ش���عبان ،في حديث خاص مع "أيام المالعب" ،على أن فريقه
خس���ر بعض النقاط بسبب ضعف التركيز في الميدان وفي لحظات
حساس���ة األمر ،الذي جعل���ه يخفق في الخروج بالغل���ة المطلوبة وال
يتبوأ اآلن المركز المطلوب على السلم العام.
وأفاد الالعب بأن الجهاز الفني يعمل على تحضير الفريق بش���كل
أفضل فنيًا وبدنيًا خالل الفترة الراهنة التي تش���هد توقف الدوري
بسبب استحقاقات المنتخب الخارجية وهي بمثابة فرصة يمكن من
خاللها استعادة التوازن بالشكل المطلوب.
ودعا ش���عبان إلى ضرورة الصبر على المكبر هذا الموس���م ،خاصة أن
الفريق لم يمر بظروف طبيعية إنما بانعدام التوازن وضعف االستقرار
إضافة إلى رحيل العبين عدة عن التشكيلة األساسية والتعزيز بآخرين
ما زالوا بحاجة إلى فترة أطول للوصول لالنسجام المطلوب.
وخت���م بقوله" :الفريق يضم في صفوفه العبين مميزين وبإمكاننا
العودة إلى س���كة االنتصارات ونحن بحاجة دائمًا إلى أعلى درجات
الدع���م من أجل التفوق على المنافس���ين اآلخري���ن ونثق كل الثقة
بجمهورنا الحبيب على تقديم ذلك في المباريات القادمة".

زهير شعبان.

هــنري علــى أعـتــاب تدريــب مونــاكــو
باريس  -د ب أ :ذك���رت تقارير صحفية أن نادي موناكو
الفرنسي يس���تعد لتعيين االس���طورة الفرنسي السابق
تييري هنري مدربا جديدا له.
ووفقا لش���بكة "اي اس بي ان" ف���إن موناكو على أعتاب
إقالة مدربه ليوناردو جارديم.
وأشارت شبكة "اي اس بي ان" إلى أن البديل في موناكو
سيكون هنري الذي فاز مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي
كالعب في موسم 1997. 1996/
وب���ات جارديم عل���ى أعتاب اإلقالة بس���بب المس���يرة
الكارثية لموناكو في الموس���م الحال���ي إذ يحتل المركز
الثامن عشر برصيد س���ت نقاط بعد مرور تسع جوالت من
عمر الموسم.
ول���م يحقق موناك���و أي انتص���ار على مس���توى جميع

المس���ابقات منذ ف���وزه على ملعب نان���ت  1/3في الجولة
األولى من الدوري الفرنسي في  11آب الماضي.
وخس���ر موناكو على ملعبه أمام ري���ن األحد  2/1ليتلقى
الهزيم���ة الرابعة على التوالي ويفش���ل ف���ي تحقيق أي
انتصار على مدار عشر مباريات متتالية.
ويتولى هنري حاليا منصب المدرب المس���اعد لمنتخب
بلجيكا تح���ت قي���ادة المدير الفن���ي اإلس���باني روبرتو
مارتينيز.
وأثيرت تكهنات حول س���عي اس���تون في�ل�ا اإلنكليزي
للتعاق���د مع هن���ري لكن يبدو أن النجم الفرنس���ي رفض
المنصب.
وتتبقى بعض التفاصيل البسيطة قبل اإلعالن الرسمي
عن تولي هنري منصب المدير الفني لموناكو.

جنوى وكييفو يستغنيان عن مدربيهما
ميالنو -أ ف ب:بات كييف���و وجنوى أول ناديين
في الدوري اإليطالي لكرة القدم يعلنان االستغناء
عن مدربيهما بعد البداية المتواضعة للموس���م
الجديد.
وأعل���ن جن���وى االس���تغناء ع���ن مدرب���ه دافيدي
باالردين���ي وتعيين الكرواتي إيف���ان يوريتش بدال
من���ه ،في حين تخلى كييفو عن لورنتس���و دانا دون
تسمية بديل له في الوقت الحالي.
وبعد المرحل���ة الثامنة من ال���دوري ،يحتل جنوى
المركز الحادي عش���ر بعد أربع���ة انتصارات وثالث
هزائم في المباريات الس���بع التي خاضها (له مباراة
مؤجلة) ،في حين يقبع كييفو في المركز العش���رين
األخير بعد ست خسارات وتعادلين ،علما أن رصيده
س���لبي ( )-1بعد حس���م ثالث نقاط من رصيده على
خلفية تزوير في حساباته المالية.

وأت���ت إقال���ة باالرديني بع���د نحو ع���ام من تولي
منصبه خلفا ليوريتش الذي س���يعود للمرة الثالثة
لتولي تدريب الفريق الذي دافع عن ألوانه كالعب.
أم���ا دان���ا فتول���ى مهامه ف���ي نيس���ان الماضي،
وساهم في إبقاء الفريق في الدرجة األولى وإنهائه
الموسم في المركز  ،13السيما بفضل تحقيق ثالثة
انتصارات متتالية في المراحل األخيرة.
وقال النادي في بيان أن دانا كان "قوة الدفع خلف
البقاء (في الدرجة األولى) الموس���م الماضي ،عندما
تسلم مهامه قبل ثالث مباريات من نهاية الموسم.
نتمنى له التوفيق في مسيرته".
وترج���ح التقاري���ر الصحافية أن يك���ون جانبييرو
فنت���ورا ،المدرب الذي فش���ل في قي���ادة المنتخب
اإليطالي الى نهائيات كأس العالم للمرة األولى منذ
 60عاما ،البديل المحتمل لدانا في كييفو.

س���يلفا المتألقين راهنا ،وهي نجحت بالتسجيل في  16من مبارياتها
الـ 18األخيرة.
وقال بدرو منديش مدافع مونبلييه الفرنس���ي لموقع االتحاد
البرتغال���ي "هدفنا ف���ي دوري األمم هو التواج���د بين األربعة
األوائل .نملك العبين من نوعية رائعة".
بدوره ،قال جناح ولفرهامبتون اإلنكليزي هلدر كوستا الذي استدعي
للمرة األولى إلى المنتخب "ال توجد مباريات سهلة .نتوقع مباراة صعبة
للغاية ،لكننا نريد الفوز بالنقاط".
والتقى المنتخبان  11مرة س���ابقا ،ففازت البرتغال  4مرات وبولندا 3
مرات وتعادال في  4مواجهات.
وتعد المواجهة األخيرة األه���م بينهما في ربع نهائي كأس
أوروب���ا  ،2016عندم���ا احتاج���ت البرتغال إل���ى ركالت الترجيح
للتأهل بع���د تعادلهما  .1-1كما ف���ازت البرتغال أيضا بنتيجة
كبي���رة -4صفر ف���ي كأس العالم  2002بثالثي���ة حملت توقيع
الهداف الس���ابق باوليتا ،فيما فازت بولندا في مونديال 1986
بهدف يتيم.
ويشارك في المسابقة الحديثة العهد المنتخبات الوطنية األوروبية
الـ ،55موزعة على أربعة مس���تويات يض���م كل منها أربع مجموعات من
ثالثة منتخبات على األقل.
يتأه���ل متصدر كل مجموع���ة من المجموعات األربع في المس���توى
األول الى نهائيات تقام بين الخامس من حزيران المقبل والتاسع منه.
وتخوض المنتخبات األربع���ة مباراتي نصف نهائي ،ويتأهل الفائزان
لخوض مب���اراة نهائية ،بينما يلتقي المنتخبان الخاس���ران في مباراة
لتحديد المركز الثالث.
وتهدف المسابقة بشكل أساسي الى تقليص عدد المباريات الدولية
الودية غير المهمة ،واالستعاضة عنها بلقاءات أكثر تنافسية .وتقام
الخميس سبع مباريات في المستويات األربع ،أبرزها روسيا مع ضيفتها
السويد في المستوى الثاني.

نور داوود  ..بطلة "دريفت" فلسطينية تتوق "للحرية"
شرم الش����يخ  -مصر  -أ ف ب :تسير نور داوود بخطى واثقة أمام
جمه����ور المتفرجين وس����ط منافس����ين جميعهم م����ن الرجال ،إذ
تستعد هذه الش����ابة الفلسطينية للمش����اركة في سباق لرياضة
"دريف����ت" وهي من العربيات القليالت اللواتي يخضن منافس����ات
دولية فيها.
ويصيح ش���اب من بين ش���غوفين كثر بهذا النشاط جالسين على
مدرجات تحيط بباحة اس���منتية يتنافس فيها المتس���ابقون في
مدينة ش���رم الشيخ المصرية في جنوب سيناء" ،ال توجد سوى فتاة
واحدة".
ون���ور داوود ( 27عاما) هي من النس���اء العربي���ات القليالت اللواتي
يتمتعن بمس���توى يؤهلهن المش���اركة في بطوالت دولية لمسابقات
"دريفت" للس���يارات التي ظهرت في س���بعينات الق���رن الماضي في
اليابان .وتتمثل هذه الرياضة بالقيام بمناورات صعبة ودقيقة بسيارة
م���زودة بمحرك ق���وي "لالنحراف" به���ا من طرف إلى آخر في الس���احة
أالسمنتية.
تتمت���ع ن���ور داوود بثقة كبي���رة بالنف���س تجعلها ال ته���اب عدد
المشاركين الذكور الكبير.
وتقول نور لوكالة فرانس برس مبتس���مة بين جولتين من المسابقة
"اعتدت منذ صغ���ري أن أكون دائما بين الصبي���ان للعب كرة القدم أو
كرة المضرب".
وتضيف فيما تلتقط العديد من صور السيلفي لنشرها عبر حسابها
على إنس���تغرام "عندما كنت صغيرة كنت أعشق السيارات وكانت لدي
مجموعة من السيارات ألعب بها".
واضطرت داوود التي لم تكن تقود سيارتها المعتادة ،إلى االنسحاب
في الجولة الثانية من السباق بسبب عطل في المحرك .لكنها رغم ذلك
حصدت جائزة ألنها المرأة الوحيدة المشاركة في السباق.
ول���دت نور في والية تكس���اس األميركية وعاش���ت في القدس حيث
تعلمت في المدرسة الفرنسية وهي تتحدث أربع لغات.
منذ العام  ،2010بدأ ش���غفها برياضة "دريفت" التي راحت "تنتش���ر
في فلس���طين" ،على حد قولها .وهي تعيش اآلن في دبي إال أنها جابت
المنطقة والعالم للمشاركة في مسابقات دولية.

									
نور داوود.

وتتابع بنب���رة فيه���ا الكثير م���ن التصميم "في
البداية في فلس���طين ،كان الناس يقولون لي (ماذا
تفعلين؟ هذه الرياضة للش���باب) لكني لم اس���تمع
ألحد وفعلت ما أريد".
وتؤكد الشابة "أهم ش���يء في حياتي أمي ،فهي
التي ش���جعتني وجعلتن���ي أصل لم���ا وصلت إليه
اليوم".
وه���ي كانت تس���تخدم س���يارة أمها ف���ي أولى
مشاركاتها في مسابقات "دريفت" في سن الخامسة
عشرة.
وتؤك���د أن "الناس ب���دأوا يحترمونني أكثر عندما
حققت نجاحا".
عندم���ا احتلت داوود الس���احة االس���منتية التي
استحدثت وسط البيئة الصحراوية في شرم الشيخ،

(أ.ف.ب)

أبهرت المش���اهدين بتحكمها ف���ي عجلة القيادة
وقدرتها على االنحراف بالسيارة بدقة ،مقدمة أداء
الفتا.
وتؤكد الش���ابة الفلس���طينية التي باتت معروفة
في أوساط هذه الرياضة على المستوى العالمي أن
التفوق الرياضي ليس السبب الوحيد الذي يحدوها
إلى قيادة السيارة والمشاركة في لعبة "دريفت".
وتوضح قائلة "إننا تحت االحتالل االسرائيلي وهذا
يدفعنا لنقود (السيارات) حتى نشعر بالحرية".
وتشدد على أن وجودها في وسط ذكوري "ال يمثل
مش���كلة" لها ،لكنه���ا تأمل أن ت���رى حولها فتيات
أخريات في ه���ذه اللعبة "أتمنى أن تكون ش���ابات
أخريات معي ونظهر للعال���م الخارجي أن العربيات
يسعين إلى تحقيق أحالمهن".

ّ
ثانوية عبد الرحيم عمر تتوج بكأس كرة اليد لمدارس قلقيلية

قلقيلية  -خالد عرباس :أقيمت بطولة كرة اليد للمرحلتين األساسية
العلي���ا والثانوية لم���دارس الذكور في مديري���ة قلقيلية على مالعب
مدرسة ذكور عزون الثانوية.
وقال معاذ نزال ،رئيس قس���م النش���اطات الطالبي���ة بالمديرية :إن
البطولة تأتي بهدف اختيار منتخب للمش���اركة في البطولة المركزية،
وشكر كافة القائمين على هذا الفعالية ،خاصة المدرسة المستضيفة
للبطولة وهي مدرسة ذكور عزون الثانوية ومديرها المربي عبد اللطيف
رضوان وكافة أعضاء الهيئة التدريسية.
وأكد نزال على ضرورة االس���تعداد الجي���د للبطولة المركزية وضرورة
التقيد ببرنامج التدريب والذي سيبدأ اعتبارًا من األسبوع القادم.
وشاركت في البطولة  11مدرسة ،هي :ذكور عبد الرحيم عمر الثانوية،
جيوس ،ذكور السالم الثانوية  /قلقيلية ،الصمود الثانوية المختلطة،
ذكور باقة الحطب الثانوية ،ذك���ور رأس عطية الثانوية ،ذكور إماتين
الثانوية ،ذكور حجة الثانوية ،ذكور س���نيريا الثانوية ،ذكور قلقيلية
األساس���ية األولى – الوكالة ،والمدرس���ة المس���تضيفة ذك���ور عزون
الثانوية.
وأقيم���ت البطولة بنظام خروج المغلوب م���ن مباراة واحدة ،ووصل
فيها للنهائي فريقا مدرسة ذكور عبد الرحيم عمر الثانوية ومدرسة
ذكور عزون الثانوية ،واس���تطاع خاللها العبو جيوس تحقيق اللقب
وزف ال���كأس لخزائن المدرس���ة ،فيما اكتفى العبو ع���زون الثانوية
بالوصافة.
وقد حصلت مدرس����ة ذكور باقة الحطب على المركز الثالث ،فيما حصلت

فريق مدرسة عبد الرحيم عمر.

مدرسة ذكور السالم الثانوية على المركز الرابع.
م���ن جانب���ه ،أثنى أحمد خالد ،مش���رف النش���اط
الرياضي بالمديرية ،على مس���توى الطالب ،وأضاف:
إن االستعداد الجيد والعمل الجماعي كفيالن بإنجاح

أي هدف يتم وضعه ،وفي نهاية البطولة تم توزيع
الجوائز على الفائزين.
حكم المباريات :لؤي نصار ،علي معزوز ،علي نوفل،
فادي منصور ،مراد صوان ،عالء عدوان ،محمد مراعبة.

