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(الحلقة الخامسة)

من دوري المحترفين

محمد نائل تألق في البدايات واختفى في النهايات
كتب محمد العمصي:
عندم���ا توجه���ت بالس���ؤال إل���ى
الكابتن محمد نائ���ل مهاجم البيرة
حول رؤيته لوض���ع البيرة على الئحة
الترتي���ب العام بع���د انتهاء مرحلة
الذهاب ،كنت اطمح لس���ؤال مركزي
له ح���ول تقييم���ه للظه���ور الالفت
ال���ذي ظهر عليه ف���ي بداية الدوري
مع البيرة وتس���جيله ألربعة أهداف
مؤثرة ومن ثم غيابه الطويل وصيامه
عن التهديف في بقية الجوالت!.
المفاج���أة كان���ت واردة في إجابة
الالعب محمد نائل على السؤال األول،
حي���ث ق���ال مخطئ م���ن يحكم على
البيرة في مرحلة الذهاب ،الن البيرة
كسبت ولعبت بتش���كيلة ناشئين ال
تمتلك الخبرة واالحتكاك.
وأضاف  :إن س���ألت عني فانا أيضًا
ال امتلك الخبرة ،فقد جئت إلى البيرة
من دوري المناط���ق والدرجة األولى،
وال املك خبرة طويلة كباقي الالعبين،
لكننا نراهن على البيرة وستحس���ب
الفرق لها ألف حس���اب ف���ي مرحلة
اإلياب ،الن فريق���ًا يمتلك هذا الكم
من الناش���ئين والش���باب بإمكانه أن
يثبت جدارته في الدوري وبالتأكيد

محمد نائل.

في المستقبل القريب.
وضعت أمامه الصيغ���ة النهائية
للبي���رة مع انته���اء جول���ة الذهاب
كان���ت نتائجها  12نقطة من فوز في
أربع مباريات وس���بعة هزائم ،فكان
الرد جاهزًا أن الفريق يمتلك ش���بابًا
صغار الس���ن والمس���تقبل أمامهم،
ويحتاج���ون إلى جهد وعم���ل كبير،
إضاف���ة إلى غياب وليد ومحمد جمال
ال���ذي الق���ى بظالل���ه عل���ى الفريق
ونتائجه.
فضولي أخذني لإلس���راع لالنتهاء

م���ن اإلجاب���ة األولى لس���ماع وجهة
نظره ف���ي ظهوره الالفت في البداية
واالختف���اء ف���ي المباري���ات األخيرة
م���ن مرحل���ة الذه���اب وصيامه عن
التهدي���ف بع���د رباعي���ة جميل���ة
م���ن األه���داف كان قد س���جلها في
البدايات ،واقتصار تس���جيل البيرة
لتسعة أهداف في الدوري مقابل 16
هدفا اخترقت الشباك.
يق���ول محم���د نائ���ل ف���ي إجابته
ع���ن الس���ؤال إن ه���ذا وض���ع عادي
للمهاجم ،أواجه س���وء توفيق وغيابًا
عن بعض المباري���ات وأتوق للعودة
إلى التسجيل ويس���اعدني في ذلك
المدرب حسن حس���ين للوصول إلى
حاسة التهديف مجددًا.
وأضاف :غب���ت عن المش���اركة مع
الفري���ق ف���ي مباراتين ف���ي الدوري
ومباري���ات ال���كأس لل���كارت األحمر
واإليق���اف ،ولعب���ت تس���ع مباريات
فق���ط مع الفريق في ه���ذه المرحلة،
ونجحت في تس���جيل أربعة أهداف
بواق���ع ه���دف ف���ي كل مباراتي���ن،
وأخوض حاليًا تدريب���ات مكثفة مع
المدير الفن���ي وأتمنى العودة قريبًا
للتهدي���ف للوصول إلى وضع أفضل
للبيرة في مرحلة اإلياب.

كامل حميد يتوسط فريق الخليل للسيارات.

محافظ الخليل يعلن عن انطالق
فريق الخليل لسباق السيارات ودعمه
الخليل " -األيام" :اس���تقبل محافظ الخلي���ل كامل أبو حميد في
مكتبه ،مساء االربعاء إدارة وفريق الخليل لرياضة سباق السيارات.
وقدم مدي���ر الفريق عب���د المنعم زاهدة فكرة عن تأس���يس
الفريق مطلع الش���هر الحالي ،ويضم بين عناصره من خيرة هواة
هذه الرياضة أمثال البطل بدر ابو عالن الذي احرز إنجازات عديدة
من خالل مشاركاته المحلية والعربية وحازم بدر وبالل النتشة.
ورجب المحافظ بادارة وفريق السيارات ،وهنأهم على تشكيل
اول فريق في المحافظة ،وقال :هذه الرياضة ممتعة ،وتنمي في
االنس���ان حب القيادة والريادة واالدارة الحكيمة وس���رعة اتخاذ
القرار في الوقت المناس���ب ،كم أنها تنمي الفكر وحب المغامرة
واالنتماء التعاون.
وحيا فكرة تشكيل فريق للمحافظة باعتبارها كبرى محافظات
الوطن ،وقال إن الرئيس محمود عباس يشجع المبادرات الشبابية

ويوفر لها لكل اس���باب النجاح ،وأوضح أن القيادة الفلسطينية
تؤمن أن الشباب هم عمادها وأملها.
وأعلن عن انطالقة الفريق م���ن المحافظة وتقديم كل ما يلزم
له ،كما اس���تعد لتقديم الزي الموحد لكافة المتسابقين ،وطالب
بتس���هيل مهمة الفري���ق للتدريب وعمل المس���ابقات من اجل
االستعداد للسباقات القادمة على مستوى الوطن.
وش���كر زاه���دة المحاف���ظ اب���و حميد عل���ى تفهم���ه الدائم
الحتياجات الشباب ،واعتبر ان انطالقة الفريق من مقر المحافظة
حافزا حيويا وهاما لكافة المشاركين في السباق.
وأعلن���ت إدارة الفريق عن تعيين م���درب للفريق هو الرياضي
والمتسابق المعروف بالل النتش���ة ،وتم تشكيل لجنة مساندة
للفري���ق مكونة م���ن :حازم بدر ،بدر ابو عالن ،كم���ا عين احمد ابو
حماد منسقا للفريق.
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النصر األكبر
منذ عشرين عامًا
مدري���د  -ا ف ب :خطا ريال مدريد
خطوة كبيرة نحو الدور ربع النهائي
لمسابقة كأس اس���بانيا لكرة القدم
بفوزه الس���احق على ضيفه ليفانتي
-8صفر على ملعب سانتياغو برنابيو
في مدريد وأم���ام  44ألف متفرج في
ذهاب الدور ثمن النهائي.
وف���رض المهاجم���ان الفرنس���ي
كريم بنزيمة والبرتغالي كريستياو
رونالدو نفس���يهما نجمين للمباراة
بتس���جيل كل منهم���ا لثالثي���ة
"هاتري���ك" ،األول في الدقائق  5و31
و ،69والثان���ي في الدقائ���ق  45و72
و .74وأضاف األلماني التركي األصل
مس���عود اوزيل ( )9والبدي���ل بيدرو
ليون ( )90الهدفين اآلخرين.
وما إن انتصر الريال على المسكين
ليفانت���ي حت���ى س���ارعت الصحف
اإلسبانية القريبة من النادي الملكي
إلى مراجع���ة التاري���خ  ،ليقولوا في
النهاي���ة إن ريال مدري���د حقق أكبر
انتص���ار ف���ي تاريخه من���ذ  20عامًا
حيث كان قد هزم تيرول النمس���اوي
عام  1990بنتيجة .1-9
كم���ا أن الصح���ف قال���ت إن ه���ذا
االنتصار جع���ل مورينيو يحقق أكبر
انتص���ار في مس���يرته  ،حيث أوضح
الم���درب البرتغال���ي أن أكبر فوز في
تاريخه كان في بداياته عندما درب
ليريا البرتغالي وس���حق سالغيروس
بنتيج���ة  0-7ع���ام  2001وهي نفس
نتيجة فوز فريقه بورتو على فارزيم
عام  2003في موسم قادهم فيه إلى
لقب دوري األبطال.
ولعب البرتغال���ي جوزيه مورينيو
م���درب ري���ال مدري���د بالتش���كيلة
األساسية باس���تثناء غياب المدافع
مواطنه ري���كاردو كارفاليو وااللماني
س���امي خضيرة وس���يرجيو راموس،
حت���ى انه اش���رك مواطن���ه رونالدو
اساسيا بعدما اعلن بان الشك يحوم
حول مش���اركته بس���بب معاناته من
التهاب اللوزتين.
وبك���ر ري���ال مدري���د بالتس���جيل
عب���ر بنزيمة اثر مجه���ود فردي (،)5
واض���اف اوزي���ل الثان���ي اث���ر لعبة
مشتركة داخل المنطقة فتابع الكرة
بسهولة داخل المرمى (.)9

										
كريم بنزيمه (يسار) ..سجل ثالثة أهداف.

وواصل النادي الملكي ضغطه لكنه
انتظ���ر الدقيق���ة  31لتعزيز تقدمه
بهدف ثال���ث حمل توقي���ع بنزيمة،
ثم افتتح رونالدو رصيده التهديفي
في الدقيقة األخيرة من الشوط األول
مسجال الهدف الرابع ألصحاب األرض.
وتاب���ع بنزيمة تألقه وأضاف هدفه
الش���خصي الثالث والخامس لفريقه
( ،)69ث���م س���جل رونال���دو اله���دف
الس���ادس في الدقيقة  ،72ثم أكمل
ثالثيت���ه بع���د لعب���ة مش���تركة مع
بنزيمة (.)74
وختم ليون ،بديل اوزيل ،المهرجان
بهدف خام���س عندما اس���تغل مرة
مرتدة من الحارس غوس���تافو ادولفو
مونويا اثر تس���ديدة قوي���ة اللفارو
موراتا بدي���ل بنزيمة ،فتابعها داخل
المرمى (.)90

وعان���ى اش���بيلية حام���ل اللق���ب
واتلتيك���و مدري���د وصيف���ه األمرين
للف���وز عل���ى ضيفيهما ملق���ة 3-5
واسبانيول -1صفر.
في المب����اراة االولى ،بكر اش����بيلية
بالتس����جيل عبر اليخان����درو الفارو في
الدقيق����ة  ،11لكن الضي����وف جيرانه
االندلس����يين ردوا بهدفين للفنزويلي
خوس����يه س����ولومون رون����دون ف����ي
الدقيقتي����ن  19و .26وادرك الف����ارو
نيغريدو التعادل الصحاب االرض في
الدقيق����ة  ،32قب����ل ان يمن����ح الغاني
كوينسي اووسو ابيي التقدم للضيوف
في الشوط االول في الدقيقة .41
وانتفض اشبيلية بطل اعوام 1935
و 1939و 1948و 2007و 2010ف���ي
الش���وط الثاني وسجل ثالثية تناوب
عليها العاج���ي روماريتش ( 66و)80

ودييغو كابل (.)82
وفي الثانية ،وج���د اتلتيكو مدريد
صعوب���ة كبي���رة ف���ي ف���ك التكتل
الدفاع���ي الس���بانيول واحت���اج الى
ركلة جزاء لتحقيق الف���وز انبرى لها
البرتغالي سيماو سابروسا بنجاح في
الدقيقة .32
ولع���ب اتلتيك���و مدريد بعش���رة
العبي���ن من���ذ الدقيق���ة  42لط���رد
مهاجمه خوس���يه انطوني���و رييس،
قبل ان يتساوى الفريقان على ارضية
الملعب بطرد العب اسبانيول تشافي
رويز في الدقيقة .67
وخط���ا خيتاف���ي وصيف بط���ل عامي
 2007و 2008خط���وة كبيرة نح���و الدور
رب���ع النهائي بفوزه الثمين على مضيفه
بيتي���س اش���بيلية من الدرج���ة الثانية
بهدفي���ن لبفنزويلي نيك���والس فيدور

روما  -ا ف ب :اقال نادي انترميالن االيطالي بطل اوروبا والعالم مدربه االسباني رافايل بينيتيز من منصبه بحسب
ما أكد النادي الشمالي العريق رسميا أمس.
وقال النادي على موقعه الرس���مي على ش���بكة االنترنت "توصل انترميالن ومدربه رافايل بينيتز الى اتفاق ودي
يقضي بفسخ العقد الذي يربط بينهما".
واضاف البيان "يشكر نادي انترميالن المدرب بينيتيز على االلقاب التي حققها باشرافه وتحديدا الكأس السوبر
االيطالية ،وبطولة العالم لالندية".
في المقابل اش���ارت وكالة انسا االيطالية ،بان النجم البرازيلي الس���ابق ليوناردو سيتولى االشراف على تدريب
الفريق خلفا لبينيتيز في االيام القليلة المقبلة.
وتشير المعلومات بانه سيتعين على انترميالن دفع تعويضات مقدارها  8ماليين دوالر للمدرب االسباني.
وكان بينيتيز ( 50عاما) انتقد انتر ميالن في المؤتمر الصحافي عقب تتويج االخير باللقب العالمي في ابو ظبي
االسبوع الماضي على حساب مازيمبي الكونغولي -3صفر.

بينيتيز.

بنزيمة يعد بمزيد من األهداف في العام الجديد

رام الل���ه " -األي���ام" :زار منتخ���ب الجودو ،يوم أم���س ،مدينة
ً
هيروش���يما اليابانية ووضع���وا إكليال من الزه���ور على النصب
التذكاري لضحايا القنبلة الذرية واستقبلهم عمدة المدينة.
ويت���رأس الوفد أمين س���ر االتحاد معاوية القواس���مي ويضم
 7العبين بقيادة مدرب منتخب الناش���ئين إي���اد الحلبي ،وألقى
معاوية القواس���مي كلمة تأبينية واس���تنكر ما حدث ،مش���يدا
بعظمة اليابان التي استطاعت أن تخرج من الهزيمة الى التفوق
االقتص���ادي والتس���يد التكنولوج���ي األول في العال���م وتبادال
الهدايا الرمزية لفلسطين وهيروشيما.
وغ���ادر الوف���د إلى مدين���ة فاك���وكا ،وب���دأوا تدريباتهم في
المعس���كر الدولي للجودو م���ع  700العب والعبة م���ن المدارس
اليابانية ،حيث استقبلوا من قبل أكثر من  1000العب والعبة.
وكان المنتخب خ���اض تدريبات مميزة مع الالعبين اليابانيين
ف���ي أكبر معهد للعالم لتدريب الج���ود والكودوكان في طوكيو،

كما خاض تدريبات دسمة في جامعة كويتو.
وقال معاوية القواس���مي في اتصال م���ع رئيس االتحاد هاني
الحلبي إن الفريق الفلس���طيني اس���تقبل بحفاوة بالغة في كل
من معهد الكودوكان وجامعة كويتو وفاكوكا وهيروش���يما ومن
ممث���ل وزارة الخارجية ومؤسس���ة يابان فانديش���ن ومن عمدة
مدينة هيروشيما.
كما صرح م���درب المنتخب إياد الحلبي أن التدريبات المكثفة
تس���ير جنبا إلى جنب مع برامج ثقافية للتع���رف على الحضارة
اليابانية ،وبين أن الالعبين هم من فئة الناشئين وهم :بهاء أبو
رميلة ،مجد القواس���مي ،خالد كاملة ،أحمد عميرة ،وسام زاهدة،
وعدي الشريف ملتزمون بالبرنامج التدريبي .%100
وأضاف :في كل يوم يس���تفيدون كثيرا من البرامج التدريبية
والثقافي���ة المعدة من قبل المنظمين اليابانيين ،وهذا س���وف
ينعكس على مستوياتهم باإليجاب.

مدريد  -د ب أ :أبدى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة سعادته الكبيرة بالفوز الساحق
الذي حقق���ه فريقه ريال مدريد على ليفانتي /8صفر وتعهد باالس���تمرار في تقديم
عروض جيدة وتسجيل األهداف.
وق���ال بنزيمة ،الذي س���جل للفريق ثالثي���ة (هاتريك) في المباراة :س���أعمل بجدية
لتسجيل المزيد من الثالثيات.
وأضاف :تأثرت بشدة بالحفاوة البالغة التي تلقيتها من الجماهير .كان هذا رد فعل
طبيعيا ،خاصة بعد تسجيل ثالثة أهداف ،ولكنني سعيد للغاية بذلك.
وقال بنزيمة في تصريحات نش���رها ريال مدريد بموقعه على اإلنترنت :كان يمكننا
تس���جيل تس���عة أو عش���رة أهداف نظرا للفرص التي أتيحت أمامنا ،ولكن هكذا تسير
المباري���ات .أتمنى أن أس���جل المزيد من األهداف في الع���ام الجديد .وأرغب في قضاء
أجازة سعيدة في أعياد الميالد (الكريسماس) وأحقق أهدافي عند العودة.

سيارة بورش  ..هدية ايتو للمصالحة مع ميال
ياون���دي  -د ب أ :ذك���رت صحيفة ماركا األس���بانية مس���اء األربعاء أن
الكاميروني صامويل إيت���و مهاجم فريق إنتر ميالن اإليطالي عرض على
أس���طورة كرة القدم الكاميروني روجيه ميال سيارة بورش كايين وشيك
بقيمة  30ألف يورو ،كهدية ألعياد الميالد (الكريسماس).
ويبدو أن هذه الالفتة من جانب إيتو تأتي لترميم العالقة مع ميال ،بعد
تصريحات نارية متبادلة خالل الفترة األخيرة.
وكان ميال اتهم إيتو ،المتوج قبل أيام بجائزة أفضل العب أفريقي ،بأنه
يلعب مع إنتر بش���كل أفضل من أدائه مع المنتخب الكاميروني ،مما دفع
نجم برش���لونة الس���ابق للرد عليه ،ولكن بعد مرور فترة طويلة على هذه
المهات���رات التي تزامنت مع مونديال جنوب أفريقيا ،يس���عى إيتو فيما
يبدو لتحسين عالقاته مع ميال.

ليوناردو.
العبا بايرن ميونيخ باس���تيان شتيفينش���تايغر (خلف)
(ا ف ب)
يهنئ ماريو غوميز بتسجيل أحد األهداف.

مدري���د  -د ب أ :أب���دى البرتغالي جوزيه مورينيو ،المدير الفن���ي لفريق ريال مدريد
األس���باني لكرة الق���دم ،رضاه الكبير عما قدمه فريقه في المب���اراة التي فاز فيها على
ليفانتي /8صفر ببطولة كأس ملك أسبانيا.
وأش���اد مورينيو بدور الجماهير التي ساندت الفريق طوال المباراة بإستاد سانتياجو
برنابيو ،قائال" :أمتعنا الجماهير ولكنه���م أيضا أمتعونا .كانت مباراة جميلة وممتعة،
خاصة بالنسبة للجماهير في اإلستاد".
وأضاف" :أشعر باألس���ف لمحترفي ليفانتي ألن الهزيمة بهذه الطريقة تبدو صعبة
دائما ،ولكنني سعيد بالطريقة التي أنهينا بها العام .حققنا الفوز في  20من  25مباراة
رسمية ،وتعادلنا في أربع وخسرنا مباراة واحدة فقط".

منتخب ناشئي الجودو يباشر
المعسكر التدريبي الدولي في اليابان

ميك���و ( )27وب���درو ري���وس ( )35مقابل
ه���دف لخورخ���ي مولينا ( 87م���ن ركلة
جزاء).
وفاز الميريا على مايوركا  .3-4سجل
للفائز االرجنتيني خوس���يه ليوناردو
اول���وا ( 6م���ن ركل���ة ج���زاء و 29و)71
والنيجيري كالو اوتشي ( ،)66وللخاسر
الكن���دي جوناث���ان دي غوزم���ان ()22
وفيكتور كاساديس���وس ( 44من ركلة
جزاء) والكاميروني بيير ويبو (.)88
وكانت  3مباريات انتهت بالتعادل
امس الثالثاء في افتتاح ذهاب الدور
ثمن النهائي بين برشلونة واتلتيك
بلباو صفر-صفر ،وقرطبة وديبورتيفو
ال كوروني���ا  ،1-1وفالنس���يا وفياريال
صفر-صفر.
وتق���ام مباري���ات اإلي���اب األربعاء
المقبل.

انتر ميالن يقيل "بينيتيز" وليوناردو أبرز المرشحين لخالفته

مورينيو :أمتعنا واستمتعنا

العبو فلسطين يتدربون في معهد الكودوكان.

(ا ب)

كأس المانيا" :البافاري" يجدد فوزه على
شتوتغارت بسداسية ويبلغ ربع النهائي
برلي���ن  -ا ف ب :جدد بايرن ميوني���خ حامل اللقب فوزه
عل���ى مضيفه ش���توتغارت عندما تغلب علي���ه  3-6على
ملعب "مرسيدس بنز-ارينا" في شتوتغارت في الدور ثمن
النهائي لمسابقة كأس المانيا لكرة القدم.
وكان باي���رن ميونيخ تغلب على ش���توتغارت  3-5على
الملعب ذاته األحد الماضي ضمن الدوري المحلي.
وضم���ن بايرن ميونيخ مواصلة حمل���ة الدفاع عن اللقب
الذي توج به الموسم الماضي على حساب فيردر بريمن.
وضرب بايرن ميوني���خ بقوة في الدقلئق الثماني االولى
بتس���جيله هدفين عب���ر اندري���اس اوت���ل ( )6ومهاجم
شتوتغارت الس���ابق ماريو غوميز اثر تمريرة من توماس
مولر ( ،)8لكن���ه تعرض لضربة موجعة ف���ي الدقيقة 32
باصابة غوميز صاحب  19هدفا في المباريات ال 15االخيرة
في مختلف المسابقات ،فترك مكانه لميروسالف كلوزه.
ونجح الروس���ي بافل بوغربنياك في تسجيل ثنائية في
الدقيقتين  32و 45مدركا التعادل.
ومنح كلوزه التقدم مجددا للفريق البافاري في الدقيقة
 52مس���تغال خطأ للمدافع الفرنسي ماتيو دلبيير ،وتلقى

اصح���اب االرض ضربة قاس���ية بطرد مدافعه���م الدولي
الهولن���دي المغربي االصل خالد بولح���روز لتلقيه االنذار
الثاني (.)68
وتأل���ق حارس مرمى بايرن ميوني���خ هانز يورغ بوت في
انق���اذ مرماه م���ن هدف التع���ادل بتصدي���ه لركلة جزاء
لكريس���تيان غرنتنر ( ،)73بيد ان دلبيير كفر عن غلطته
بادراك التعادل بضربة رأسية في الدقيقة .77
واس���تغل بايرن ميونيخ النقص العددي وسجل هدفين
بواس���طة مولر اثر تمريرة من فرانك ريبيري ( )81وكلوزه
اثر تمريرة من فيليب الم (.)86
وزادت مح���ن اصحاب االرض بط���رد دلبيير في الدقيقة
 ،87وعزز الضيوف تفوقهم بهدف س���ادس لريبيري في
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وفج���رت اندية اينرج���ي كوتبوس ودويس���بورغ وآخن من
الدرج���ة الثانية مفاجآت م���ن العيار الثقي���ل ببلوغها الدور
رب���ع النهائي على حس���اب اندية ثقيلة م���ن الدرجة االولى
هي فولفس���بورغ  1-3وكولن  1-2واينتراخت فرانكفورت 3-5
بركالت الترجيح (الوقتان االصلي واالضافي  )1-1على التوالي.

