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كأس فلسطين لكرة السلة

فوز صعب للبريج على دير البلح وآخر عريض للمغازي على العميد
غزة � "االيام": حس���م خدمات البريج ص���دارة المجموعة األولى في كأس غزة 
لكرة الس���لة، عقب فوزه الصعب والحاسم على وصيف المجموعة خدمات دير 
البل���ح، بنتيجة 72/73، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الش���هيد أبو 

يوسف النجار غرب مدينة خان يونس.
وف���ي اللقاء الثان���ي تصدر خدمات المغ���ازي المجموعة الثاني���ة بعد فوزه 

السهل على غزة الرياضي ب� 69/92.

خدمات البريج: )73(
خدمات دير البلح: )72(

جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث لم تحس���م نتيجتها إال في 
الثواني األخيرة للقاء، بعدما تبادل الفريقان الس���يطرة على أرباع اللقاء والتي 

جاءت على النحو التالي.
الربع األول ب���دأ قويًا من كال الفريقين، اللذان حاوال فرض س���يطرتهما على 
أجواء اللقاء، فاعتم���د الفريقان على التصويبات الثالثية الذي نجح البريج في 
استغاللها، عبر العبيه ثائر عيسى وإبراهيم أبو رحال، إضافة إلى االختراق من 
العمق، عبر الالعبين أحمد وش���اح ومحمد شعالن، في المقابل كان العبي الدير 
على الموعد عبر ثالثيات يوسف زيادة وصالح المبحوح واختراقات أحمد مهنا 

وزكي حجاج لينهي البريج الربع بنتيجة 14/20.
في الربع الثاني، ازدادت المباراة إثارة بين الفريقان، اللذان أمتعوا الجماهير 
ب���األداء القوي والراقي، فحاول خدمات الدير التف���وق على البريج في أكثر من 
مناسبة، وسط محاوالت قوية للبريج في العودة، ويبدع المتألق صالح المبحوح 
في مواصلة تسجيل الرميات الثالثية التي صنعت الفارق للدير  لينتهي الربع 

بتعادل الفريقين 18/18.
الربع الثالث تراجع أداء العبي خدمات البريج كثيرًا، ليس���تغل العبي خدمات دير البلح 

األمر، ويتفوقوا في الربع، بعدما قدموا عرضًا رائعًا منحهم التفوق بنتيجة 18/23.
في الربع الرابع، اشتعلت المباراة وزادت سخونتها، فسيطر خدمات دير البلح 
على بداي���ة الربع، بعدما قلب تأخ���ره وتفوق بفارق 6 نقاط ع���ن البريج، الذي 
تدارك الموقف في اللحظات االخيرة واستطاع العودة إلى اللقاء، بفضل نجمه 
إبراهيم أبو رحال الذي حس���م الفوز للبريج في اللحظ���ات االخيرة رغم انتهاء 

لقطة من لقاء الرياضي والمغازي.
من لقاء البريج ودير البلح.

الرب���ع األخير بتعادل الفريقين 17/17. ورغم خس���ارة خدمات دير البلح، إال انه 
رافق البريج إلى المربع الذهبي كوصيف للمجموعة األولى.

أدار اللقاء تحكيميًا: دولي س���ائد حميد وأحمد القاضي ونضال قفة، مسجل 
يوسف العجلة، ميقاتي محمد سكيك، ميقاتي )24 ثانية( أحمد زعرب.

خدمات المغازي: )92(
غزة الرياضي: )69(

دخل المغ���ازي اللقاء بقوة لتأكي���د صدارته عل���ى المجموعة الثانية 
وظهرت نوايا الفريق الهجومية من���ذ البداية بوجود أحمد عبده ومحمد 

موس���ي وكام���ل مصلح وأحمد ري���ان وعبد المصري، ف���ي المقابل اعتمد 
الرياضي على المتألق محمد عاشور وضياء سكيك ليحسم المغازي الربع 

األول ب� 12/18.
واص���ل المغ���ازي أفضليته ف���ي الربع الثاني وس���ط مح���اوالت العبي 
العميد للحاق بالنتيجة إال أن س���رعة أداء العب���ي المغازي عبر الثالثيات 
واالختراقات والدفاع المحكم س���اهمت في توس���يع الف���ارق الذي الذي 

انتهي لصالحهم ب� 16/23.
ل���م يختلف الحال في الربع الثالث كثيرًا في ظ���ل األفضلية المطلقة لنجوم 
المغازي الذين نجحوا في تسجيل النقاط بسهولة في سلة العميد الذي اعتمد 

األخير على خبرة ش���ادي عابد واختراقات عاشور ليحس���م المغازي النتيجة ب� 
.16/27

وف���ي الربع الراب���ع تراجع أداء العبي المغ���ازي قلياًل في ظل الف���ارق الكبير 
في النتيجة ليس���مح لالعبي العميد في اس���تغالل األمر وتس���جيل عدد كبير 
من النقاط، في المقابل اس���تعاد المغازي األمر في النهاية التي صبت لصالح 

العميد ب� 24/25.
أدار اللقاء: الدولي حس���ين حمدان، تامر قش���طة، باسل كرون، مسجل سامي 

البحيصي، ميقاتي مروان حمد، ميقاتي 24 مؤمن الجربة.
 

دوري المحترفين: احتدام صراع الهبوط بين 4 أندية 
كتب أشرف مطر:

احتفل نادي هالل القدس، بلقب 
دوري الوطنية موبايل للمحترفين 
للم���رة الثانية ف���ي تاريخه، وفي 
المقابل، احت���دم الصراع لتحديد 
الثاني برفقة نادي  هوية الهابط 

شباب يطا.
فنتائ���ج افتتاحي���ة الجول���ة ال� 
21 وقب���ل األخي���رة، عق���دت نوعا 
ما األم���ور فيم���ا يتعل���ق بصراع 
الهبوط، في ظل ما حدث من نتائج 
خرى بحيث 

ُ
أفادت أندية وأضرت أ

البق���اء وتفادي  أقحمتها ص���راع 
الهبوط.

ترجي واد النيص ومركز طولكرم 
كانا أكبر المس���تفيدين من صراع 
الجول���ة، فاألول  البقاء في ه���ذه 
حقق فوزًا خارجي���ًا عريضًا قوامه 
الهابط،  )2/5( على مضيف���ه يطا 
ليرف���ع الترج���ي رصي���ده إلى 23 
الثامن،  نقط���ة، ليتقدم للمرك���ز 

لكنه لم يؤمن البقاء بعد.
ف���ي المقاب���ل واصل الس���مران 
نادي مرك���ز طولكرم انتفاضتهم 
انتص���ارًا  وحقق���وا  وصحوته���م 
عريض���ًا على ليث الجن���وب نادي 
شباب الس���موع )2/4(، بعد مباراة 
كان نجمه���ا األول المخضرم معن 
الفري���ق رصيده  ليرف���ع  جم���ال، 
إلى 20 نقطة ف���ي المركز الحادي 
عش���ر وقبل  األخير، لكن مش���كلة 

الفريق الرئيس���ية أنه سيصطدم 
في لق���اء الجولة األخي���رة مع واد 
النيص، وكما قلن���ا كال الفريقين 
ل���م يؤمنا البق���اء بع���د، وإن كان 
الثالث  النق���اط  أفضلية  هنال���ك 
ألبناء ال���واد، فهو يكفيه التعادل 
لتأمين البق���اء دون النظر للنتائج 
األخ���رى، بينما الس���مران مطالب 
بالفوز للبقاء س���واء على حس���اب 
واد النيص ألن النتائج المباش���رة 
تص���ب في صالحه، أو تعثر أي من 
ش���باب الخضر وش���باب دورا، وما 

دون ذلك سيهبط.
وفي الس���باق ذاته، حصد نادي 
ش���باب الخضر نقط���ة واحدة من 
ال���دوري نادي  مواجهته مع بطل 
ه���الل الق���دس، بع���د التع���ادل 
اإليجابي معه )1/1(، ليرفع رصيده 
إلى 21 نقطة في المركز التاس���ع، 
متفوقًا بفارق األهداف على شباب 

دورا.
الخضر سيحل ضيفًا في الجولة 
األخيرة عل���ى فريق بالطة الباحث 
ع���ن البقاء ف���ي المراك���ز الثالثة 
األول���ى، وبالتال���ي فالمب���اراة لن 
تكون س���هلة على الخضر لتجنب 
صراع الهب���وط، لذلك فهو مطالب 
بالفوز لتأكيد البقاء، وما دون ذلك 

سيتابع باقي النتائج.
وال تختل���ف ظروف ش���باب دورا 
العاش���ر ب 21 نقطة عن سابقيه، 

من لقاء دورا المهدد بالهبوط وبالطة.          )عدسة: قدري سالمة(

فهو اآلخر سقط على يد الجدعان 
مع���دودة،  دقائ���ق  ظ���رف  ف���ي 
والفريق ظل متقدم���ًا على بالطة 
حتى الدقيقة 88 من عمر اللقاء، 

قبل أن يحس���م الجدع���ان األمور 
قاتلي���ن  بهدفي���ن  لصالحه���م 
للنجمين محمود أبو وردة ومعالي 
كوارع، وبالتالي تتعقد من جديد 

أمور الفريق، خاصة أنه مقبل على 
أمام  مواجه���ة مصيرية صعب���ة 
الوصي���ف ثقافي طولكرم لتأمين 

البقاء.

سيدات تركيا يتربعن على
عرش الطائرة األوروبية والعالمية 

إسطنبول-األناضول:سجلت سيدات تركيا أسماءهن بأحرف من 
ذهب على الساحتين األوروبية والعالمية في رياضة كرة الطائرة، 

خالل السنوات السبعة األخيرة.
وبدأت مس����يرة س����يدات تركيا في تحقيق المراتب األولى في 
ه����ذه الرياضة على الصعيد األوروبي، عام 1999، عندما حقق فريق 

أجزاجي باشي فيترا بطولة كأس الكؤوس األوروبية.
واس����تمرت مش����اركة الفرق التركي����ة في البط����والت األوروبية 
والعالمي����ة، وبدأت نجمة س����يدات الهالل والنجمة تلمع بش����كل 
فعلي بعد عام 2010، نتيجة اهتمام اتحاد الرياضة باللعبة وبذله 

جهودًا مضاعفة لالستفادة من المواهب الصاعدة.
وخالل المواس����م السبعة األخيرة، فازت األندية التركية 5 مرات 
بلقب بطول����ة دوري أبطال أوروب����ا لكرة الطائرة للس����يدات، بينما 

حققت المرتبة األولى 4 مرات في بطولة كأس العالم لألندية.
وانضّم فريق س����يدات وقف بنك قبل يومي����ن، إلى ركب الفرق 
التركي����ة الت����ي حققت انج����ازات ف����ي البط����والت المختلفة على 
الصعيدين األوروب����ي والعالمي، عندما حق����ق بطولة دوري أبطال 

أوروب����ا للمرة الثالثة في تاريخه وترب����ع على عرش القارة في لعبة 
ك����رة الطائرة. ومع فوز فريق وقف بن����ك ببطولة دوري أبطال أوروبا 
لهذا الموس����م، ارتفع كأس هذه البطولة للمرة الخامس����ة على يد 
األتراك، إذ سبق للفريق نفسه أن حقق البطولة  عامي 2011، و2014.

وفي عام 2012، فازت س����يدات فريق فنار بخش����ة ببطولة دوري 
أبط����ال أوروبا لك����رة الطائرة عام 2012، بينما حق����ق فريق أجزاجي 

باشي فيترا البطولة نفسها عام 2015.
وعلى الصعيد العالمي، حققت الفرق التركية إنجازات كبيرة في 
بطول����ة كأس العالم لألندية، إذ فازت الفرق التركية في 4 بطوالت 

من أصل 7 أقيمت منذ عام 2010.
واستطاع فريق أجزاجي باش����ي فيترا الفوز مرتين بلقب بطولة 
كأس العالم لألندية لكرة الطائرة، فيما اكتفى فريقي فناربخشة 

ووقف بنك بلقب واحد لكل منهما.
وبلغ مجموع األلقاب التي حصلت عليها س����يدات الفرق التركية 
في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم لألندية لكرة الطائرة، 

15 لقبًا، وذلك على الشكل التالي.

سيدات نادي وقف بنك التركي متوجات بلقب دوري أبطال أوروبا لألندية للكرة الطائرة .)األناضول(

هازارد سعيد بالضغط على توتنهام
لن���دن – )د ب أ(:أع���رب الدولي البلجيك���ي، إيدين هازارد، العب خط وس���ط 
تشيلس���ي اإلنكليزي، عن س���عادته بتحقيق فريقه الفوز على ساوثهامبتون، 

مساء الثالثاء، ضمن منافسات الجولة 34 من البريميرليج.
وحق���ق البلوز االنتصار في اللقاء بنتيجة )4-2(، ليواصل رجال كونتي تصدر 

جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الوصيف توتنهام.
وقال هازارد، خالل تصريحاته لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "إنه من الجيد 
دائًما أن تسجل وتصنع الكثير من األهداف، لقد سجلنا 4 أهداف رائعة، خوض 

ا، ألنه يضعهم تحت ضغط".
ً

اللقاء قبل توتنهام أمر جيد أيض
���ا، أريد أن نت���وج باللقب في نهاية 

ً
وأت���م حديث���ه بقوله: "لكي أكون صادق

الموسم، وإذا كانت أهدافي تساعد الفريق على االنتصارات فذلك أمر جيد".
ا جديًدا له بهدفه في ش���باك س���اوثهامبتون ، حيث رفع 

ً
وحقق هازارد إنجاز

رصيده للهدف رقم 15، ليحقق أفضل معدل تهديفي له مع البلوز منذ انتقاله 
للفريق عام 2012.  

دعمًا لألسرى في معركة األمعاء الخاوية

"القدس المفتوحة" في شمال غزة 
تختتم بطولة تنس الطاولة للطالبات

غزة – "األي���ام": نظمت جامعة القدس 
المفتوحة في شمال غزة، بطولة "الحرية 
والكرام���ة" ف���ي ك���رة الطاول���ة لطالبات 
الفعاليات  الجامعة، والتي تأت���ي ضمن 
التي تنظمه���ا الجامعة دعمًا وإس���نادًا 
لألسرى الفلسطينيين في معركة األمعاء 

الخاوية.
وقبل انطالق البطولة رحب د. محمد أبو 
الجبي���ن مدير الفرع بالش���مال بالحضور، 
ناق���اًل تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس 
عمرو، ونائبه لشؤون قطاع غزة أ. د. جهاد 

البط���ش، مطالب���ًا الطالبات المش���اركات 
في البطول���ة بااللتزام باألخ���الق والروح 
الرياضية، ومؤك���دًا حرص إدارة الجامعة 
عل���ى تنفي���ذ العدي���د م���ن الفعاليات 
التضامنية واإلس���نادية مع األسرى في 

معركة الحرية والكرامة.
انطلقت  االفتتاحي���ة،  الكلم���ة  وعقب 
البطول���ة الت���ي أقيم���ت بنظ���ام خروج 
المغلوب في قاعة الشهيد أبو عمار حيث 
كانت البطول���ة بتحكيم معلمات التربية 
الرياضية بوكالة الغوث وإشراف موجهة 

جانب من تتويج الفائزات.

انريكي سيعتز بذكرياته مع ميسي
برش���لونة- )أ ف ب( : أكد لويس انريكي الثالثاء بأنه س���يعتز 
بالذكريات التي جمعته بليونيل ميس���ي عندما تنتهي مهمة 

اشرافه على برشلونة اإلسباني في ختام الموسم الحالي.
ويأتي موقف انريكي الذي قرر الرحيل عن برشلونة في نهاية 
الموسم، بعدما أشعل ميسي الصراع على لقب الدوري اإلسباني 
بقيادته النادي الكاتالوني الى إس���قاط غريمه ريال مدريد في 
معلقه 3-2 األحد على "س���انتياغو برنابيو" في المرحلة الثالثة 

والثالثين، وانتزاع الصدارة منه بفارق األهداف.
وس���جل ميس���ي هدف الف���وز، ال�500 ل���ه بقمي���ص النادي 
الكاتالوني، في الدقيقة الثاني���ة من الوقت بدل الضائع بعدما 
كان ريال في طريق���ه الى الخروج بتع���ادل يبقيه في الصدارة 
بفارق ثالث نقاط عن غريمه الكاتالوني قبل 5 مراحل على نهاية 

الموسم وفي جعبته ايضا مباراة مؤجلة ضد سلتا فيغو.
وكان ميس���ي ايضا صاحب هدف التعادل األول لبرش���لونة الذي 
حق���ق هذا الفوز الهام جدا بعد أي���ام معدودة على خروجه من الدور 
ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بتعادله السلبي على أرضه 

ايابا أمام يوفنتوس اإليطالي الذي فاز ذهابا في تورينو 3-صفر.
وكان���ت مباراة األحد مواجهة ال�"كالس���يكو" األخيرة النريكي 

كمدرب للن���ادي الكاتالوني، وتبقى أمام العب الوس���ط الدولي 
السابق س���ت مباريات أخرى كمدرب لميس���ي، خمس منها في 
ال���دوري وواحدة في نهائي مس���ابقة الكأس ض���د ديبورتيفو 

االفيس في 27 ايار.
وأكد انريكي الثالثاء "أنا أفكر دائما بإيجابية. حظيت بفرصة 
أن أكون موجودا معه )ميس���ي( لثالثة أع���وام مع الفريق األول، 

وتمكنت من االستمتاع برؤية أمور ال تصدق بأم العين".
وال ي���زال مصير ري���ال، الباحث عن الفوز بلق���ب الدوري للمرة 
األولى منذ 2012، ف���ي يديه كونه يملك مباراة مؤجلة لكن عليه 
تجنب أي تعثر ف���ي االختبارات التي تنتظره أمام ديبورتيفو ال 
كورونيا وفالنسيا وغرناطة واش���بيلية الثالث وملقة إضافة الى 
اللقاء المؤجل مع سلتا فيغو، فيما يلعب برشلونة مع اوساسونا 

وجاره اسبانيول وفياريال والس بالماس وايبار.
ورغم أن العمالقين مرش���حان بش���كل كبير للفوز بالمباريات 
المتبقية لهما هذا الموسم، توقع انريكي أن يحصل المزيد من 
التقلبات في الشهر األخير من الموسم، مضيفا "ستكون هناك 
مفاجآت بالتأكيد، نتائج لم يتوقعها أحد ويجب علينا أن نكون 

انريكي وميسي.                    )ارشيف(حاضرين لتجنب أي تعثر". 

عودة حارس مرمى كرة قدم برازيلي
إلى السجن مرة أخرى بعد اإلفراج عنه

ريو دي جانيرو - )د ب أ( : عاد حارس مرمى برازيلي إلى الس���جن ،اول من امس، وذلك 
بعد ان كان قد عاد إلى ممارس���ة كرة القدم عقب إطالق س���راحه لالستئناف في الحكم 

بإدانته في حادث قتل.
وكان برونو فرنانديز دي سوزا، الذي ينكر قتله لصديقته السابقة، قد أدين  في عام 

2010، ولكن أطلق سراحه في شباط  الستئنافه الحكم.
ولكن المحكمة العليا في البرازيل قررت اول من امس في تصويت كانت نتيجته 3-1 

رفض االستئناف المقدم منه.
وق���د أثارت عودة برونو إلى نادي بوا إس���بورت الذي يلعب ف���ي دوري الدرجة الثانية 
موجة من الغضب واسعة النطاق وكلفت الفريق العديد من الشركات الراعية، حتى مع 

تأييد آخرون لالعب نادي فالمنجو السابق البالغ من العمر 32 عاما.

الرياضة بالوكالة، جيهان س���رحان وبعد 
مباريات حماس���ية س���ادت فيه���ا الروح 
الرياضية صعد للمباراة النهائية كل من 
الطالبة صابرين أبو جاس���ر والطالبة آيه 
الرضيع، وش���هدت المباراة نّدية كبيرة، 

انتهت بفوز الطالبة أبو جاسر.
وفي ختام البطولة وبحضور مدير الفرع 
د. محمد أبو الجبين ود. حاتم أبو س���الم، 
وألفت المص���ري، ومحمد دياب منس���ق 
ش���ؤون الطلبة وباسل حس���ونة، ومنسق 
العالق���ات العامة بالفرع أش���رف قنديل 
وجيهان س���رحان، انطلق حف���ل تكريم 
الطالبات صاحبة المركز األول صابرين أبو 
جاسر وصاحبة المركز الثاني آية الرضيع، 
المش���اركات  الطالبات  وتم تكري���م كل 
ف���ي البطولة وتكريم األس���تاذة جيهان 
س���رحان والمعلمة هند معمر والمعلمة 

زكية عبد العال حكمتي البطولة. 
ووع���د الدكتور محمد مدير الفرع في 
الش���مال بإقامة العديد من األنش���طة 
الرياضية الخاصة ف���ي الطالبات وقدم 
ش���كره لجميع من س���اهم ف���ي إنجاح 
البطولة وخاصة اللجنة المش���رفة على 
البطول���ة والمكون���ة من محم���د دياب 
وحاتم أبو سالم وباسل حسونة وأشرف 

قنديل.


