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انطالق منافسات األسبوع السادس من دوري الدرجة األولى

لقاء كسر عظم بين العيسوية والعبيدية ..واختبار عسير للمتصدر أمام إسالمي قلقيلية
التعويض عنوان مواجهتي أبناء القدس وشباب دورا وهالل أريحا مع "القوات"

فريق العبيدية.

كتب إسماعيل حوامدة:
تنطلق ،مس���اء اليوم ،منافسات األسبوع السادس من دوري
الدرجة األول���ى (االحتراف الجزئي) بمجموع���ة من المباريات
المهم���ة ،والت���ي تعتبر قم���ة ،وأبرزها اللق���اء المرتقب بين
العيس���وية وش���باب العبيدية ،وال���ذي س���يقام على ملعب
الش���هيد فيصل الحس���يني بالرام حيث صراع الوصافة على
أشده يوم غد ،في حين يستهل أبناء القدس الجولة السادسة
بلقاء شباب دورا ،اليوم ،على ملعب الرام.
ويستضيف نادي جنين شقيقه أهلي قلقيلية في مواجهة
قوية عل���ى ملعب الجامع���ة األميركية ،ويحل ن���ادي القوات
ً
الفلس���طينية ضيفًا ثقيال على هالل أريحا على ملعب أريحا،
كما تستكمل الجولة ،غدًا ،بلقاءات قوية حيث يستقبل شباب
الخضر فري���ق العربي بيت صفافا على ملع���ب الخضر ،ويحل
متص���در الترتيب نادي طوباس ضيفًا على إس�ل�امي قلقيلية
على ملعب بلدية نابلس.

لقاءات اليوم
نادي جنين  +أهلي قلقيلية
(األميركية ،الساعة )5
لقاء مرتق����ب يحتضنه ملعب الجامع����ة األميركية في جنين
يجمع صاحب األرض نادي جنين بضيفه أهلي قلقيلية ،يسعى

فريق العيسوية.

م����ن خالله صقور الش����مال إلى زيادة غلة النق����اط بعد الوصول
للنقطة التاس����عة من خالل فوز مهم ف����ي الجولة الماضية على
ش����باب دورا بهدفي هداف الفريق محمد عمر ،بالتالي استغالل
عامل����ي األرض والجمهور ،وفرض الخبرة الالزمة ،اليوم ،لتحقيق
الم����راد ،في حين يبدو أهلي قلقيلية في حالة معنوية أقل بعد
الخس����ارة الصعبة في ديربي قلقيلية به����دف قاتل من عالمة
الجزاء وإضاعة الفريق لركلة جزاء قبل ذلك ،ما أدى إلى خس����ارة
المواجهة وتوقف رصيد الفريق عند النقطة السادسة.

هالل أريحا  +القوات
(أريحا ،الساعة )5
لقاء برسم التعويض يستضيف من خالله هالل أريحا متذيل
ترتيب البطولة فريق القوات الفلس����طينية الذي يقدم مردودًا
متوس����طًا هذا الموس����م ،حيث س����يكون أبناء الغ����ور مطالبين
بتحسين الصورة التي ظهروا بها في اللقاء األخير أمام طوباس،
حيث تقديم مباراة جيدة رغم الخس����ارة ،بالتالي تأكيد تحسن
المس����توى الفني للفريق والخروج من ق����اع الترتيب ،فيما يبدو
القوات أمام موس����م متذبذب من حي����ث النتائج فالفريق يحتل
الترتيب الس����ادس برصي����د  6نقاط ،القوات حق����ق في خمس
مواجه����ات انتصارًا وحي����دًا وثالثة تعادالت وخس����ارة ،بالتالي
النتائج ال تب����دو مرضية للقائمين على ه����ذا الفريق ،خاصة أن
فارق النقاط بين األندية المتنافسة يبدو متقاربًا.

مؤسسة التعاون وبرج اللقلق ومديرية
التربية ّ
يكرمون  3معلمات تربية رياضية

أبناء القدس  +دورا
(الرام ،الساعة )5
يستعد أبناء القدس للوصول إلى انتصار ثان له في البطولة ،فأبناء
العاصمة لم يحققوا في خمس جوالت سوى انتصار وحيد وتعادلين
وهزيمتين في بداية هي األسوأ للفريق المقدسي ،بعد موسم ماض
مثال���ي ،ويعاني الفريق كثي���رًا في الوصول للش���باك ،كما أن خطه
الخلفي يستقبل أهدافًا حاسمة تؤدي إلى إهدار الكثير من النقاط،
بالتالي سيبحث ومن بوابة دورا إلى تعويض ما فات ،فيما يبدو شباب
دورا في وضعية غير صحية لفريق يقبع في الترتيب العاشر برصيد
 4نقاط ،ولكن ستكون مواجهة األبناء ،اليوم ،مصيرية لتخطي األبناء
على سلم الترتيب ففارق النقطة سيذوب حال تحقيق كتيبة الجبل
للفوز ،اليوم ،ورغم صعوبة المهمة إال أن الطموح س���يبقى مش���روعًا
ويتطلب تحس���ين الخط الخلفي للفريق ،وتفعيل منطقة العمليات
للتمكن من الوصول لمرمى األبناء.

لقاءات الغد
العيسوية  +العبيدية
(الرام ،الساعة )5
قمة مباريات األس���بوع السادس والتي فرضها األداء الكبير
والرجولي لفريقي العيسوية حصان البطولة حتى اآلن وفريق
العبيدية ال���ذي يقدم مردودًا رائعًا مع بداية هذا الموس���م،
ً
حي���ث يحل الفريق األصفر ضيفًا ثقيال على العيس���وية على

ملعب الرام ،في لقاء كسر عظم بين فريقين يحتالن الترتيب
الثاني والثالث على الالئحة ولكل منهما  10نقاط.
س���يكون لقاء اليوم بين العبيدية والعيس���وية مهمًا الفتكاك
الوصافة وربما الص���دارة حال تعثر طوباس ،وهذا ما يضفي على
اللق���اء مزيدًا من المتع���ة ،وكال الفريقين لديه من األس���لحة ما
يكفي للوصول إلى المبتغى ،فالضيوف لديهم االسم األبرز هذا
الموس���م الكابتن معتصم العيس���اوي الذي بات يشكل العالمة
الفارق���ة للغواصات ،ناهيك عن الفدائية ل���دى العبي العبيدية،
في حين يعتمد العيس���وية على حيوية الشباب ممزوجة بعنصر
الخبرة الذي سيكون له كلمة الفصل في لقاء اليوم.

الخضر  +العربي
(الخضر ،الساعة )5
مباراة متكافئة تجمع ش���باب الخض���ر بضيفه العربي بيت
صفاف���ا على ملعب الخض���ر ،حيث يبدو من خ�ل�ال المعطيات
المتوف���رة ل���دى الفريقين أن اللقاء لن يك���ون في متناول أي
منهما بس���هولة ،فالمس���توى الفني للخض���ر والعربي يبدو
متقاربًا ،ومعه تزداد مهمة الوص���ول للفوز صعوبة ،فالخضر
يمتلك  4نقاط في الترتيب قبل األخير ،وتجاوز العربي يحتاج
للفوز فقط ،إذ يمتلك العرباوي في رصيده  5نقاط ،وخسارة أي
من الفريقين قد تعني مزيدًا من التراجع على الالئحة ،فيما ال
تزال األمور في المتناول ،الخضر تعادل في اللقاء السابق أمام

مدير برشلونة ينتقد أفعال "فيدال"
برش���لونة  -إس���بانيا  -د ب أ :انتقد نادي برشلونة اإلس���باني العبه التشيلي
ارتورو فيدال مشيرا إلى أنه تعامل بعدم احترام مع زمالئه.
وقال بيب سيجورا مدير عام نادي برشلونة في تصريحات لصحيفة "سبورت"
أمس "ليس لديه الكياس���ة التي ينبغي على الالعبين المحترفين التحلي بها
إزاء زمالئهم ومدربيهم".
وأض���اف "في نادي كبير مثل برش���لونة ،وف���ي وجود العديد م���ن الالعبين
المحترفي���ن ،فيدال يدرك انه ارتكب خطأ ،أنه انتق���ص من احترامه لزمالئه،
لكني متأكد من أنه سيصحح موقفه ".
ونشر فيدال عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل االجتماعي صورة
وج���ه غاضب بعد مش���اركته في ثالث دقائق فقط من المب���اراة أمام توتنهام
اإلنكليزي في دوري أبطال أوروبا.
ونش���ر فيدال هذا االسبوع أيضا رس���الة مثيرة للجدل ومبهمة لكنه سرعان
ما حذفها.
وانضم فيدال ( 31عاما) إلى برشلونة قادما من بايرن ميونخ الصيف الماضي
لكنه شارك في  176دقيقة فقط مع الفريق.

القوات وكانت نقطة خارجية مهمة ،فيما العربي سقط في فخ
العيسوية بالدقائق األخيرة ليخرج بهزيمة جديدة.

إسالمي قلقيلية  +طوباس
(نابلس ،الساعة )5
اللق����اء األهم واألصعب لمتص����در الترتيب ن����ادي طوباس الذي
س����يرحل إلى ملع����ب بلدية نابلس لمواجهة المنتش����ي إس��ل�امي
قلقيلية العائد من انتصار مهم على جاره األهلي في ديربي مدينة
قلقيلية ،طوباس المتص����در برصيد  12نقطة يعي أهمية وصعوبة
المواجه����ة ،الي����وم ،حيث س����تكون المواجهة خاص����ة جدًا لبعض
الالعبي����ن ،تحديدًا الذين رحلوا من اإلس��ل�امي إل����ى طوباس ،وهم:
حمزة نصار وصهيب س����ركجي الذي تحوم شكوك حول مشاركته،
الي����وم ،فيما يغيب محم����ود نزال لإلصابة ،لذل����ك ينتظر أن تكون
مواجهة قوية وحاملة للكثير من التحدي لدى العبي الفريقين.
اإلس�ل�امي س���يبحث عن اس���تغالل العامل اإليجابي بخروجه
منتصرًا في الديربي ،باإلضافة لكون اللقاء اليوم سيكون بيتيًا
للفريق ،ومع عودة القائد أمين النصر سيكون لذلك أيضًا دفعة
معنوية هائلة ،فيما يس���تعد رفاق محم���د فخري إلى مواصلة
مسلس���ل االنتصارات والحفاظ على القمة الت���ي ربما يفقدها
الفريق حال التعثر ،اليوم ،وباعتم���اده على قوة الخط األمامي
بقيادة أبو محس���ن وبش���ارة ومن خلفهم القائد فخري سيكون
طوباس أمام أكبر التحديات في البطولة حتى اآلن.

رام الله تستضيف اجتماعات
االتحاد العربي للغوص العام المقبل

البرازيلي باكيتا في طريقه الى ميالن
منتصر إدكيدك ودارين الجد مع المعلمات الفائزات.

الق���دس – بال س���بورت :نظم���ت جمعية ب���رج اللقلق
ً
المجتمع���ي حفال خاصًا بالش���راكة مع مديري���ة التربية
والتعليم في الق���دس ،لتكريم المعلمين الحاصلين على
جائزة أفضل حص���ة تربية رياضية مص���ورة في مدارس
القدس للموس���م الدراس���ي  ،2018-2017ضمن مش���روع
تطوي���ر الرياضة المدرس���ية المنفذ من قب���ل الجمعية،
بالش���راكة مع المديرية ،وبتمويل م���ن الصندوق العربي
لإلنم���اء االقتص���ادي واالجتماعي ،وبإش���راف مؤسس���ة
التعاون.
وحصلت على المركز األول المعلمة نيبال الخنافسة من
مدرس���ة بنات الشيخ س���عد ،والمركز األول مكرر ورود أبو
كف من مدرسة دار الحكمة ،والمركز الثاني المعلمة زكية

الخطيب من مدرسة رياض األقصى المختلطة.
ونظم الحفل في مدرسة ذكور رياض األقصى الضاحية،
بحضور منس���قة المشاريع في مؤسس���ة التعاون دارين
الجد ومدير جمعية برج اللقلق منتصر إدكيدك ،ومنسق
المش���روع أحمد جابر ورئيس قسم النش���اطات بالتربية
رائ���دة عريقات ،ومركز النش���اط الرياض���ي للذكور معتز
صوان ومركز النشاط الرياضي لإلناث رنا عبيدات.
وافتت���ح الحفل بمناقش���ة مش���روع تطوي���ر الرياضة
وإنج���ازات الع���ام الماضي ،وتم عرض فيل���م عن إنجازات
المشروع بالتعاون مع قس���م األنشطة في المديرية ،كما
تمت مناقش���ة خطة العام الحالي وأهم النش���اطات التي
سيتم تنفيذها خالل العام.

استياء في الدوري األلماني بسبب التوقفات الدولية
دوسلدورف  -د ب أ :يرى الكثيرون في ألمانيا أن إيقاف
نشاط الدوري المحلي في ايلول وتشرين أول وتشرين ثان
أمر مبالغ فيه.
ويرى كارل هاين���ز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي
بايرن ميونيخ حامل لقب البوندسليجا أنه بدال من إيقاف
الدوري األلماني ثالث مرات بسبب مباراتين دوليتين ،فإن
المنتخ���ب قد يخوض ثالث مباري���ات دولية خالل فترتي
توقف.
وقال رومينيجه لمجلة "كيكر" "س���يكون هناك تطورات
من وجهة نظري مقارنة بالوضع الراهن".
واتفق مع���ه رئيس بايرن ميوني���خ اولي هونيس وقال
"توقف الدوري ثالث مرات في النصف األول من الموسم،

هذا جنون".
ويرى فلوريان كوفلدت مدرب فيردر بريمن أن المباريات
الدولي���ة قد يت���م تأجيلها لتق���ام خالل فت���رة التوقف
الشتوي للبوندسليجا.
وأوضح "إذا أمك���ن نقل واحدة من هذه التوقفات لفترة
أعياد الميالد (الكريس���ماس) أو ف���ي النصف الثاني من
الموسم ،لن أعارض هذا األمر".
ويفض���ل هانز يواخيم فاتس���كه الرئي���س التنفيذي
لبوروس���يا دورتموند ،توقف الدوري مرتين بدال من ثالثة
مشيرا "بالتأكيد المباريات الدولية البد من اقامتها ،ولكن
حتى لو اش���تكينا  100مرة إضافي���ة علينا أن نتقبل األمر
ونتعامل معه".

ميالن���و  -أ ف ب :ذكرت تقاري���ر صحافية في إيطاليا أمس ،ب���أن ميالن ظفر بصفقة
التعاقد مع العب الوس���ط البرازيلي لوكاس باكيت���ا ( 21عاما) من فالمينغو متفوقا على
ناديي ليفربول االنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي.
وكش���فت الصحف بأن ميالن وافق على دفع  35مليون يورو التمام التعاقد مع باكيتا
الذي انضم الى فالمينغو بعمر ال 10سنوات ،في صفقة قد تكون األعلى لالعب برازيلي
منتقل الى ناد ايطالي ،مش���يرة الى أن الالعب خضع للفحص الطبي في ريو دي جانيرو
االربعاء ومن المتوقع انتقاله في كانون الثاني المقبل.
واش���ارت صحيفة "كورييري ديلو س���بورت" بأن باكيتا الذي يلعب في خط الوس���ط
ويستطيع أن يلعب مهاجما أيضا وقع عقدا لخمس سنوات مقابل أجر سنوي 5ر 1مليون
يورو .وكان باكيتا استدعي الى صفوف المنتخب البرازيلي للمرة األولى في آب الماضي
لخ���وض المباراتين الوديتين ض���د الواليات المتحدة والس���لفادور .وذكرت تقارير بأن
المدير الرياضي الجديد لميالن البرازيلي ليوناردو لعب دورا حاسما في اتمام الصفقة
التي سيحصل من خاللها فالمينغو على  70في المئة من قيمتها.

أوكرانيا تفرض التعادل على إيطاليا  ..وديًا
جن���وة  -رويترز :قدم���ت إيطاليا التي لعبت مجددا بتش���كيلة تجريبية أداء
مفعم���ا بالحيوية في الش���وط األول لك���ن أوكرانيا فرضت التع���ادل  1/1على
مضيفتها في مباراة ودية لكرة القدم األربعاء.
وأجرى المدرب روبرتو مانش���يني ثمانية تغييرات على التشكيلة األساسية
التي خس���رت بهدف دون رد أم���ام البرتغال في دوري األم���م األوروبية .وكان
مانش���يني أدخل في تلك المباراة أيضا تسعة تغييرات على تشكيلة الفريق
في مباراة سابقة.
وتألق الثالثي الهجومي فيدريكو برناردسكي ولورينتسو إنسيني وفيدريكو
كييزا وصنعوا نصف دس���تة فرص للتسجيل لكنهم لم ينجحوا في هز شباك
الحارس أندريه بياتوف في الشوط األول.
وافتتح برناردس���كي التس���جيل أخيرا في الدقيقة  55بتسديدة منخفضة
حاول بياتوف التصدي لها لكن الكرة خدعته لتسكن الشباك.
لكن رسالن مالينوفسكي عادل النتيجة بعد سبع دقائق أخرى كما سدد ركلة
حرة في العارضة.
وتوقف���ت المب���اراة في الدقيقة  43ح���دادا على أرواح  43ش���خصا قتلوا في
انهيار جسر بمدينة جنوة في  14اب.

جانب من اجتماع االتحاد العربي للغوص.

القدس  -بال س���بورت :عاد من القاهرة ،أول من أمس،
رئيس اتحاد السباحة والرياضات المائية ،نائب رئيس
االتحاد العربي للغوص فواز زلوم ،عقب مش���اركته في
اجتماعات االتح���اد العربي للغوص واإلنقاذ ،برئاس���ة
س���امح الش���اذلي رئيس االتحادي المص���ري والعربي
للغ���وص واإلنق���اذ ،وبحضور ع���دد من ال���دول أعضاء
المجلس ،وه���م :أيمن جبر (األمين الع���ام) ،فواز زلوم
(نائب الرئيس) ،محمود الطراونة (نائب الرئيس) ،عبد
العزيز األزرق ،طالل السرحان وريناتي الطراونة.
وأكد زلوم أن مجل���س إدارة االتحاد ناقش موضوعات
عدي���دة واتخذ ق���رارات مهمة من ش���أنها رفع ش���أن
رياضتي الغوص واإلنقاذ على مس���توى الوطن العربي،

فيما قدمت فلس���طين ورقة عمل مهمة تعنى بتطوير
رياضة الغوص واإلنقاذ في فلسطين ،وتم االتفاق على
أن ينتدب االتحاد عدة أش���خاص للمشاركة في دورات
متقدمة تعقد في مصر وبعض الدول العربية.
ونق���ل زلوم تحيات رئي���س اللجن���ة األولمبية اللواء
جبري���ل الرجوب واألمين العام للجنة اللواء عبد المجيد
حج���ة لمجلس إدارة االتحاد ،ووج���ه لهم الدعوة لعقد
االجتماع القادم في فلس���طين وأن تقام على هامش���ه
بطولة عربية ،وحظي االقت���راح بموافقة الجميع ،حيث
س���يلتقي زلوم باللواء الرج���وب لتحديد موعد البطولة
وآلية استضافة الوفد العربي في رام الله صيف العام
القادم.

رودريجيز مدربًا جديدًا لـ "هويسكا" اإلسباني
مدريد  -د ب أ :أعلن نادي هويس���كا اإلسباني أمس ،عن
تعيين فرانسيس���كو رودريجيز في منصب المدير الفني
الجديد للفريق.
وج���اء تعيي���ن رودريجيز بع���د يومين فقط م���ن إقالة
المدرب األرجنتيني السابق ليو فرانكو.
وتول���ى رودريجي���ز ( 40عامًا) تدريب فري���ق قرطبة في
دوري الدرجة الثانية اإلسباني الصيف الماضي لكنه رحل
عن الفريق بعد  30يوما فقط.
وتشمل مسيرة رودريجيز أيضا تدريب الميريا ومورسيا
ولوجو.

وجاءت إقالة ليو فرانكو بعد خس���ارة هويس���كا خمس
مرات في أخر ست مباريات بالدوري اإلسباني.
وبدأ هويس���كا رحلته في الدوري اإلس���باني بالفوز على
إيبار  1/2قبل أن يتعادل مع اتلتيك بيلباو .2/2
وتعرض هويسكا لهزيمة مذلة على يد برشلونة حامل
اللق���ب  2/8ومنذ ذل���ك الحين بدأت المعان���اة الحقيقية
للفريق في الدوري المحلي.
وتولى الحارس األرجنتيني فرانكو الذي انهى مسيرته
الكروية ف���ي صفوف هويس���كا ،منصب المدي���ر الفني
للفريق في حزيران الماضي.

