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دوري األمم األوروبية:

إنكلترا تتسلح بعنصر الشباب كي تثأر من وصيفة المونديال الروسي
ريكا  -كرواتيا  -أ ف ب :تبحث إنكلترا الطامحة إلى تجديد جيلها عن الثأر من
كرواتيا الت���ي أقصتها من نصف نهائي المونديال األخير ،عندما تحل عليها
في ريي���كا دون جمهور ،اليوم الجمعة ضمن المس���توى األول من دوري األمم
األوروبية في كرة القدم.
وبرغ���م التق���دم الكبير الذي أحرزت���ه إنكلترا الصيف الماضي في روس���يا،
وبلوغها نصف نهائي الحدث العالمي للمرة األولى في  28عاما ،إال أن وس���طها
رضخ أمام أفضل العب في العالم بحسب االتحاد الدولي لوكا مودريتش وإيفان
راكيتيت���ش ،فأهدرت تقدمها بهدف كيران تريبيي���ر المبكر ،قبل أن يعادل
إيفان بيريس���يتش في الش���وط الثاني ويقتنص ماريو ماندزوكيتش هدف
الفوز في الوقت اإلضافي.
وكان الش���عور مماث�ل�ا في ملعب ويمبلي الش���هر الماضي عندما س���يطرت
إسبانيا على االس���تحواذ وعادت بأولى نقاطها في المس���ابقة الجديدة ()1-2
ضمن المجموعة الرابعة.
وعدت تش���كيلة المدرب غاريث ساوثغيت الش���ابة في المونديال بالكثير،
لكنه لم يكتف بذلك بل تابع بحثه بين الالعبين الموهوبين إليجاد مايس���ترو
يفتقده في خط الوسط منذ أيام بول غاسكوين.
وحصل كل من جايدون سانشو ( 18عاما) ،مايسون ماونت ( 19عاما) وجيمس
ماديسون ( 21عاما) على فرصتهم األولى لحمل ألوان منتخب "األسود الثالثة".
وحقق سانش���و بداية جيدة مع بوروسيا دورتموند األلماني بعد رفضه البقاء
مع مانشس���تر سيتي حامل لقب الدوري ،وذلك إليجاد مكان أساسي على أرض
الملعب.
وأصبح سانشو الذي يشبهه البعض بالبرازيلي نيمار ،أكثر العب يمرر كرات
حاس���مة في البطوالت األوروبية الكبرى حت���ى اآلن ( ،)9بينها واحدة في دوري
أبطال أوروبا.
قال سانش���و ال���ذي واجه رجال اإلع�ل�ام للمرة األولى بقمي���ص إنكلترا "أثق
بنفس���ي ،لذا لم يرعبني االنتقال الى ألمانيا" .وتابع "أنا صعب نوعا ما ،مباشر
وواثق بنفسي تماما .أثق بنفسي عندما أواجه خصومي".
لم يلعب ماديس���ون وماونت بعد على هذا المستوى ،لكنهما فضال االنتقال
إلى أندية أقل لمعانا في البرميرليغ للحصول على وقت إضافي في الملعب.
بعدما أراده نادي ليفربول في مراهقته ،فضل ماونت االنتقال إلى نوريتش

ثم ليس���تر س���يتي الصيف الماضي لالنضمام إلى الدوليي���ن هاري ماغواير
وجايمي فاردي.
وقال ماديس���ون الذي س���جل ثالثة أه���داف ومرر كرتين حاس���متين في 8
مباري���ات في الدوري "نظرت إلى تش���كيلة ليس���تر ورأيت أن ه���اري وجايمي
متواجدان دوما في تشكيلة إنكلترا .أعتقدت أنه المكان الذي يجب أن أتواجد
فيه".
ال يزال ماونت العبا في صفوف تشلس���ي ،لكن بعد تس���جيله  13هدفا خالل
إعارته إلى فيتيس أرنهيم الهولندي الموس���م الماضي ،يخوض إعارة ناجحة
مع دربي كاونتي تحت إشراف العب الوسط الدولي السابق فرانك المبارد.
قال المبارد "يمكنه أن يصل إلى القمة ،ألنه بعمر التاس���عة عش���رة ويلعب
بكفاءة ونوعية .تقنيا هو رائع".
ورأى العب الوسط العائد روس باركلي أن إنكلترا قادرة على مواجهة كرواتيا
الت���ي حققت انجازا كبيرا ببلوغها نهائي المونديال للمرة األولى في تاريخها
قبل الخسارة أمام فرنسا .4-2
وقال باركل���ي ( 24عاما و 22مباراة دولية) المنتقل إلى تشلس���ي والذي كان
ضمن تش���كيلة إنكلترا التي ودعت باكرا في مونديال  2014وكأس أوروبا 2016
"سيكون تحديا .رأيتم في كأس العالم مدى جودة مودريتش وراكيتيش الذي
يلعب مع فريق برش���لونة الكبير .نملك الالعبين للمنافس���ة مع الدول الكبرى.
بات لدين���ا هوية اآلن .ذهبنا إلى كأس العالم وبلغنا نصف النهائي ونس���ير
باالتجاه الصحيح".
ف���ي المقابل ،تخوض كرواتيا أول مباراة على أرضها بعد االنجاز المونديالي،
لك���ن وراء أبواب موصدة تنفيذا لعقوبة مباراتين من دون جمهور على أرضها،
بس���بب نحت الصليب المعقوف النازي على أرض الملعب خالل تصفيات كأس
أوروبا  2016ضد إيطاليا في حزيران .2015
وقال الم���درب زالتكو داليت���ش لوكالة فرانس برس "هذا لي���س عادال ألننا
س���نواجه إنكلترا ،منتخبان بلغا نصف نهائي المونديال ،وس���نلعب من دون
جماهيرنا".
وتابع "أعرف أن االتحاد األوروبي يعاقبنا لكن ليس صحيحا أن نلعب من دون
جمهورنا .يجب أن نتقبل ذلك ونحاول تقديم األفضل".
وحققت كرواتيا بداية كارثية في البطولة بخسارتها أمام إسبانيا صفر ،6-ما

(ارشيف)

جانب من لقاء انكلترا وكرواتيا .

دف���ع داليتش إلى القول "هدفنا كأس أوروبا  .2020أعرف أنه لدينا دوري األمم
االوروبي���ة ،لكننا مرهقون اآلن وقدمنا كل ما نملك في كأس العالم .نحتاج إلى
الوقت لتحقيق إنطالقة جيدة" .وضمن مباريات المس���توى األول ،تبحث بلجيكا
عن فوزها الثاني في المجموعة الثانية عندما تس���تضيف سويسرا في مباراة
قوية في بروكسل حيث لم تخسر منذ .2016
وكانت بلجيكا ،ثالثة المونديال األخي���ر ومتصدرة تصنيف االتحاد الدولي،
تخطت ايسلندا افتتاحا بثالثية نظيفة ،فيما سحقت سويسرا إيسلندا بنصف

دزين���ة .وفازت بلجيكا في المواجهة الودية األخيرة  1-2بهدفي روميلو لوكاكو
وكيفن دي بروين المصاب راهنا ،وتتقدم في المواجهات المباش���رة بـ 12فوزا
مقابل  8لسويسرا.
وحذر المدرب االسباني روبرتو مارتينيز الذي يعول على نجمه المتألق راهنا
أدين هازار من أن مواجهة سويسرا ستكون "صعبة للغاية".
وتخ���وض بلجيكا المب���اراة بعد فضيحة تالعب وتبييض أم���وال كبيرة هزت
البالد االربعاء تورط فيها العبون ،وكالء ،حكام وادريون.

سأضع الرجل المناسب في المكان المناسب

ربحي سمور :ال أحمل عصًا سحرية و"البحرية" بيتي الذي ال أستغني عنه
كتب أسامة أبو عيطة:

سليمان العبيد ّ
يتعرض لإلعاقة في لقاء رفح األخير.

من أرقام دوري القدس الممتاز

صدمة الصداقة بالخمسة ومعاناة البحرية مستمرة
كتب سلطان عدوان:
تواصل���ت اإلث���ارة ب���دوري الق���دس الممت���از ألندية
المحافظات الجنوبية في ظل نتائج الجولة الخامس���ة من
المس���ابقة وفارق النقاط الضئيل بي���ن أصحاب المقدمة
والقاع.
وترب���ع اتحاد خ���ان يونس وهالل غزة عل���ى قمة الئحة
الدوري برصيد  11نقطة ،بف���ارق نقطة واحدة عن خدمات
رفح وش���باب جباليا صاحبي المركزي���ن الثالث والرابع و3
نقاط عن شباب رفح صاحب المركز الخامس.
وفي القاع يعاني خدمات الش���اطئ بتواجده في المركز
الثاني عش���ر واألخير برصيد نقطتين ،خلف خدمات خان
يونس والش���جاعية صاحبي المركزين العاش���ر والحادي
عشر بفارق نقطة.
ويحتل ش���باب خان يونس المركز الس���ادس برصيد 7
نقاط ،يليه غ���زة الرياضي وأهلي بي���ت حانون برصيد 6
نقاط وغزة الرياضي برصيد  5نقاط.

الصداقة
لم يقدم الصداق���ة المطلوب هذا الموس���م ووضع في
جعبت���ه  5نق���اط فقط بعد مرور  5ج���والت ،بعد فوزه مرة
واح���دة وتعادل���ه وخس���ارته مرتين ف���ي كل حالة ،وهو
سيناريو أحبط عشاقه والعبيه.
ويبدو أن الرقم  5رس���م مسيرة الفريق ،إذ تلقت شباكه
 5أهداف ،ليصنف ثالث أضعف قوة دفاعية ،بينما سجل

هدفين فقط ،ليصنف ثاني أضعف قوة هجومية.
ويدخل الفريق ،الذي س���بق له التتوي���ج بلقب الدوري،
الجولة السادس���ة ،أمام ش���باب خان يونس ،بقيادة فنية
جديدة ،عقب استقالة المدير الفني السابق حسام النجار
وتكليف رأفت خليفة بالمهمة.
ول���ن يكون أم���ام كتيب���ة المدفعجية س���وى االنتصار
وتعديل المسار الستعادة الهيبة ودخول أجواء المنافسة
من جديد.

خدمات الشاطئ
جاءت الرياح بما ال تشتهي سفن خدمات الشاطئ الذي
خيب اآلم���ال ورفض مغادرة القاع برصي���د نقطتين بعد
خس���ارته ثالث مرات وتعادله مرتين ،وهو الفريق الوحيد
الذي لم يتذوق حالوة االنتصار.
وعان���ى الفريق من عقم هجومي ،إذ س���جل هدفًا واحدًا
فقط وصن���ف أضع���ف الخط���وط الهجومي���ة ،في حين
اس���تقبلت ش���باكه  7أه���داف ،ليصنف ثان���ي أضعف
الخطوط الدفاعية بالتساوي مع اتحاد الشجاعية.
ووضع���ت النتائج المحبطة ح���دًا لبقاء جه���ازه الفني
بقيادة عماد هاشم وتكليف ربحي سمور لقيادة المهمة.
وس���يحل الفريق ضيفًا على خدمات خان يونس ،ضمن
منافسات الجولة السادسة.
ويتطلع خدمات الش���اطئ إلى اس���تعادة هيبته ووقف
ن���زف النقاط والع���ودة بغل���ة ثمينة تمنح���ه جرعة من
المعنويات ودون ذلك ستزداد األمور تعقيدًا.

األهلي المصري يصطحب «شيف» خاصًا لرحلة الجزائر
القاه���رة  -د ب أ :أك���د محمد يوس���ف ،الم���درب العام
والقائم بأعمال مدير الك���رة بالنادي األهلي المصري إنه
تقرر خوض مباراة ودية خالل فترة توقف الدوري الحالية؛
استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها 23
تش���رين أول الجاري في إياب ال���دور قبل النهائي بدوري
أبطال إفريقيا.
وأضاف يوس���ف إن هناك اتصاالت مع عدد من األندية
المصرية الختيار أحدها لخوض تلك المباراة الودية.
وأوض���ح أن الجهاز الفني يس���تهدف تجهيز الالعبين
العائدين من اإلصابة ،وأيضا منح الفرصة لبعض الالعبين
الذين لم يش���اركوا بشكل أساس���ي الفترة الماضية؛ من

أجل إعالن جاهزية الجميع .
وأكد إنه تم االس���تقرار على اصطحاب الش���يف محمد
الدالي في رحلة الفريق المنتظرة إلى الجزائر.
وأضاف يوسف أن الجهاز الفني قرار اصطحاب الشيف
الدالي في رحل���ة الجزائر من أجل اإلش���راف على وجبات
الالعبين خالل فترة تواجد البعثة في الجزائر.
يذكر أن األهلي حدد يوم  21أكتوبر الجاري موعدا للسفر
إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري.
وانتهت مباراة الذه���اب لصالح األهلي بثنائية نظيفة
في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السالم يوم
 2أكتوبر الجاري.

أكد مدرب فريق خدمات الش���اطئ
الجديد القديم ،الكابتن ربحي سمور،
أن���ه ال يحمل عصًا س���حرية من أجل
إخراج فريقه بش���كل ف���وري وعاجل
من الكبوة الكبيرة التي يتعرض لها
أبناء "البحرية" في المرحلة الحالية،
ً
خاصة أن الفريق يتواجد في المركز
األخي���ر عل���ى الئحة ترتي���ب جدول
دوري "الق���دس" الممتاز لكرة القدم
في المحافظات الجنوبية.
وق���ال س���مور ف���ي تصريحات���ه
لـ"أيام المالعب" :إنه س���يحاول بذل
كل م���ا في وس���عه وأقص���ى طاقته
م���ن أجل اس���تعادة الفريق ووضعه
عل���ى س���كة االنتص���ارات ،مضيفًا:
"بالتأكيد س���أحتاج لبع���ض الوقت
من أجل العمل على تصحيح مس���ار
الفريق الذي يعاني بشكل كبير في
بطول���ة الدوري ،ولكني س���أخرج كل
ما في جعبت���ي لمحاولة إعادة األمور

إل���ى نصابها الحقيق���ي والطبيعي،
وس���أعمل بكل قوة م���ن أجل محاولة
تحقي���ق نتيج���ة إيجابية ف���ي لقاء
الفريق الق���ادم أم���ام خدمات خان
يونس ،الذي يعان���ي هو اآلخر على
جدول الترتيب".
ون���وه الم���درب س���مور إل���ى أنه
س���يكثف م���ن تدريب���ات الفري���ق
خ�ل�ال الفت���رة الحالية قب���ل موعد
اللقاء الهام والحاس���م أمام خدمات
خان يونس ،وس���يحاول إع���ادة روح
االنتصار لالعبي���ه ،والعمل على زرع
الثقة ف���ي نفوس الالعبي���ن ،الذين
افتقدوا للتركيز بش���كل كبير خالل
الجوالت المنصرمة ،وس���يعمل بكل
جدية من أجل وضع الرجل المناسب
في المكان المناسب".
وأش���ار س���مور إل���ى أن مجل���س
اإلدارة منح���ة الصالحيات كاملة من
أج���ل تنفيذ الخط���ة والطريقة التي
س���يعمل بها من أجل إنجاح عملية
إنقاذ فريق خدمات الشاطئ ،مضيفًا:

"لم أفك���ر كثيرًا في قب���ول المهمة
رغ���م صعوبتها الكبيرة ومش���قتها
عل���ى أي م���درب آخر ،ولكن���ي أعتبر
ن���ادي خدمات الش���اطئ بيتي األول
واألخير ،وال أستطيع أن أتركه وأبقى
متفرج���ًا على غرق س���فن "البحرية"
دون أن أحرك ساكنًا ،ولذلك سأحمل
على عاتقي رغ���م األوضاع المعقدة
للفريق على الئحة الترتيب والذي لم
يحصد س���وى نقطتين فقط من ()5
جوالت ،وسيكون لدي أسلحة عديدة،
لن أتوانى عن استخدامها في جميع
األوق���ات من أجل المصلح���ة العامة
للفريق".
ً
ً
ن���داء عاجال
ووجه المدرب س���مور
إلى جمي���ع محب���ي وك���وادر وأبناء
ً
وعشاق فريق "المخيم" ،وخاصة أبناء
رابطة الجماهي���ر المنتمية ،والذين
لم ولن يترك���وا الفريق بأي حال من
األح���وال حت���ى في أحل���ك الظروف
وأصعبها ،وهذا هو الوقت المناسب
لرص الصف���وف وتوحيدها من أجل

ربحي سمور.

المصلحة العامة ،وتغييب المصالح
الشخصية التي قد تغرق بنا المركب
ً
جميعًا ،قائال" :على كل من يعش���ق
هذا المخيم أن يك���ون حاضرًا وبكل
ق���وة من أج���ل العم���ل س���ويًا على

تصحيح المسار ،والنهوض بالفريق
قبل ف���وات األوان ،وهذا أملنا جميعًا
بأبنائن���ا األوفياء ،الذين عودنا دائمًا
على وقفاته���م التاريخية في كافة
األوقات الصعبة".

بعد النتائج المرضية في الدوري

الخضري الرئيس الفخري لنادي الهالل يحتفي بفريق الكرة
كتب أسامة أبو عيطة:
احتف���ى النائ���ب المهن���دس
جمال الخض���ري ،الرئيس الفخري
لن���ادي اله�ل�ال الرياضي ،بفريق
كرة الق���دم ،الذي حقق فوزًا غاليًا
وثمين���ًا على حامل لق���ب الدوري
ش���باب خان يون���س بهدف دون
رد ،في ختام الجولة الخامسة من
البطولة ،وذلك في فندق المتحف
المطل على شاطئ بحر غزة.
ورحب الخض���ري بجميع أعضاء
مجلس إدارة النادي وكوادره وفي
مقدمته���م رئيس الن���ادي عامر
أبو رمضان ،د .كمال أبو ش���عبان،
والمهن���دس غس���ان س���لمان،
وبجميع الالعبي���ن األبطال ،الذين
تشاركوا في صدارة بطولة الدوري
الممتاز ،برفق���ة فريق اتحاد خان
يونس ،بعدما جم���ع كالهما ()11
نقطة.
وأب���دى الخضري خ�ل�ال كلمته
فخره واعت���زازه بأبن���اء منظومة
نادي اله�ل�ال ،الذين لطالما كانوا
ً
عل���ى الموع���د ،قائ�ل�ا" :اله�ل�ال
منظومة رائعة ومتكاملة ،س���واء
من الناحي���ة الفنية أو األخالقية،
وه���ي األه���م واألبرز ،والرس���الة
التي نرغب بإيصالها بش���دة إلى
العالم أجمع ،من خالل ممارس���ة
ً
النش���اط الرياض���ي ،خاص���ة في
َّ
األمرين
قط���اع غزة الذي يعان���ي

جراء الحصار الظال���م عليه ،وأننا
سنبقى مس���تمرون في مسيرتنا
الرياضي���ة رغم الصع���اب ،وحقنا
حرية وحريتنا حق".
من جانب���ه ،تقدم أب���و رمضان
باس���م مجل���س اإلدارة وكاف���ة
كوادره وأنصاره ونجومه الالعبين
ب���كل الش���كر والتقدي���ر للنائب
الخض���ري ،مثنيًا على تش���جعيه
الدائم للن���ادي وأبنائه الالعبين،
الذين يقدرون له مؤازرتهم لهم.
وأب���دى أب���و رمضان س���عادته
البالغة بما يقدمه الهالل والعبوه
األبطال م���ن روح وفدائية كبيرة
وعالي���ة داخل أرضي���ة الميدان،
ً
قائال" :رس���التي لالعبينا األبطال
واضح���ة ،وهي ليس���ت رياضية
بالدرج���ة األولى ،فالرياضة ولعبة
كرة القدم ليس���ت س���وى مجرد
أداة ووس���يلة لتعزي���ز القي���م
ف���ي مجتمعن���ا الفلس���طيني،
والذي بدأت تتزع���زع فيه بعض
المفاهيم ،ونح���ن يجب أن نكون
أصحاب رس���الة سامية ،وأن نبقى
نموذجًا يحتذى به أمام المجتمع
كافة".
وأض���اف" :يج���ب أال تجعلن���ا
المنافسة الرياضية ننسى هدفنا
األسمى ،وهو ترس���يخ المفاهيم
واألخالق الحمي���دة ،والتي لطالما
تربين���ا عليه���ا في أس���رة نادي
ً
اله�ل�ال ،ونقلناه���ا لالعبين جيال

العبو الهالل مع رئيس النادي.

بعد جيل ،ويج���ب علينا أن نبقى
ف���ي المقدم���ة برصي���د محبتنا
وأخالقن���ا بي���ن جمي���ع الف���رق
واألندي���ة ،وذل���ك قب���ل تفكيرنا
بجمع النقاط وحصده���ا ،ونعتبر
أن جمي���ع العبينا خير ممثل لهذا
الفك���ر الراقي الذي نس���عى بكل
قوة لنش���ره في محيطنا الرياضي
والمجتمع���ي عامة ،وه���ذا األمر
سيرتد علينا تلقائيًا في الميدان،
وسيجعلنا في مقدمة الدوري ،قبل
األداء الفني والخططي ،وسيكرمنا
الل���ه س���بحانه وتعال���ى بفضله،
ألنن���ا على ثقة ويقي���ن بالله بأنه
سيكافئنا على إخالصنا من خالل
تأدية واجبن���ا الديني واألخالقي

واإلنساني".
ّ
وعبر قائد فريق الهالل الكابتن
إحس���ان أب���و دان عن س���عادته
البالغ���ة برفقة الالعبي���ن ،الذين
ش���عروا بم���دى الفخ���ر واالعتزاز
حينما اس���تطاعوا أن يكونوا سببًا
برسم السعادة على وجوه كل من
يحب���ون ويقدرون ن���ادي الهالل،
وفي مقدمتهم النائب المهندس
الخض���ري ،ورئي���س الن���ادي أبو
رمضان ومجلس إدارته ومحبيه".
ووع���د القائ���د أب���و دان جميع
القيادات الهاللي���ة وكافة محبي
الن���ادي أن يق���دم وإخوانه كل ما
يس���تطيعون داخ���ل الملعب من
أج���ل العمل على إس���عادهم في

ً
المناسبات القادمة ،قائال" :نشعر
بأننا مقاتلين داخل أرض الملعب،
وجميعنا أس���رة واح���دة ،وال فرق
بيننا ،سواء من كان داخل أرضية
الملعب أو خارجه ،ونشكر جهازنا
الفن���ي بقيادة مدي���ر جهاز كرة
القدم الكابتن عن���ان الرواغ الذي
يعم���ل بصمت وال ي���كل وال يمل
م���ن مد ي���د الع���ون وتقديم كل
المساعدة الممكنة من أجل خدمة
ً
الالعبين والفريق ،إضافة للمدرب
وليد سالم ،ومساعده حازم الوزير،
وم���درب الح���راس جه���اد غب���ن،
وجمي���ع األجهزة العاملة س���واء
اإلدارية أو الطبية ،ونعدهم بأننا
سنكون عند حسن ظنهم".

