18

Saturday 13/1/2018 Issue No. 7950 Volume 23

السبت  2018/1/13الموافق  26ربيع الثاني  1439هـ العدد  7950السنة الثالثة والعشرون

فريق شباب الخضر.

من لقاء السموع والخضر في االسبوع األخير من مرحلة الذهاب.

(الـحـلـقـة األخـيـرة)

فـرق دوري الـمـحـتـرفـيـن فـي مـيـزان "أيـام الـمـالعــب"

الخضر  ..سجل سلبي وظهور باهت ومركز أخير دون أي انتصار
مشاكل إدارية ومالية خيمت على الفريق وأربكت حسابات التحضير للدوري
كتب محمد عراقي:

ارباكا كبيرا الس���رة نادي الخضر ال���ذي كان يعتمد ماليا واداريا بش���كل كلي على
شخص واحد وهو سالح ذو حدين بال شك.
بعدها تشكلت هيئة ادارية مؤقتة على عجل ،وبالطبع لم يكن لديها الموارد
المالية الكافية العداد فريق جاهز يشارك في دوري المحترفين الذي كان على
بعد اس���ابيع قليلة ،فكان القرار الش���جاع والوحيد المت���اح وقتها هو االعتماد
على ابناء النادي بش���كل كلي مع التعزيز بثالثة العبين فقط وهم اياد االعسم
وخالد الواليدة وامي���ر عليان ،وبهذا دخل الخضر الدوري بوجوه ش���ابة تفتقر
للخبرات الميدانية المطلوبة والش���كر واجب لهؤالء االداريين الشجعان الذين
قبلوا التحدي رغم صعوبة االمور وتعقيدها.

نصل ،اليوم ،للحلقة الثانية عشرة واالخيرة ضمن سلسلة حلقاتنا "فرق دوري
المحترفين في ميزان ايام المالعب" والتي اس���تعرضنا فيها جميع فرق دوري
الوطني���ة موبايل للمحترفين وس���لطنا الضوء على ما قدم���ت فنيا خالل مرحلة
الذهاب.
الحلقة االخيرة اليوم عن فريق شباب الخضر الذي يحتل المركز االخير برصيد
نقطتين فقط ووضعه صعب جدا في المؤخرة ،ويبدو انه وضع قدما في الدرجة
االولى بناء على ما قدمه في مرحلة الذهاب.
الحلقة االخيرة :شباب الخضر
المركز الثاني عشر واالخير برصيد نقطتين.

نتائج سلبية وفارق امكانيات واضح

وعان���ى ش���باب الخضر من صعوبات اداري���ة ومالية مبكرة قبل انطالق الموس���م
تمثلت في مغادرة رئيس النادي السابق خليل العموري الذي كان يصرف من جيبه
الخ���اص على الالعبين والمدربين طوال الس���نوات الماضية التي ش���هدت ازدهارا
للفريق الخضري الذي حل وصيفا قبل موس���مين ،وشكلت هذه المغادرة المفاجئة

وكما كان متوقعا عانى الفريق الخضري كثيرا جراء نتائجه السلبية وهزائمه
المتتالية التي كانت من اس���بوع آلخر بس���بب الفارق الفن���ي الذي كان يصب
لصالح الفرق المنافس���ة االخرى ،فاحتل الفريق المركز االخير معظم اس���ابيع
الدوري ،ووض���ح ان الفريق يحتاج لعدد كبير من الالعبين المميزين في الكثير
من مراكز اللعب فانهى الخضر الذهاب بدون ان ينجح في تحقيق ولو فوز وحيد
وهذا يلخص محنة الفريق من ناحية فنية.

صعوبات إدارية ومالية مبكرة

اضعف هجوم واضعف دفاع

الهبوط حتمي والهدف كسب جيل وبناء فريق

باالرقام الخضر انهى الذهاب كاضعف خط دفاع في الدوري حيث اس���تقبلت
ش���باكه  30هدفًا ،أي بزيادة هدف واحد عن ش���باب دورا صاحب ثاني اضعف
خط دفاع ،وايض���ا الهجوم الخضري كان االضعف في الدوري الى جانب ثقافي
طولكرم حيث سجل تسعة اهداف فقط ال غير.

واذا كان الهبوط حتمي او وشيك ،فان هذا ال يجب ان يرعب الخضريين،
فه����و ليس النهاية ب����كل تأكيد ،بدليل العديد من الف����رق العريقة التي
ذاق����ت مرارة الهبوط المخيف لكنها عادت بقوة ورتبت صفوفها بش����كل
صحيح.
ويبقى الهدف االسمى اآلن للخضر ،هو كسب جيل كامل واعد من ابناء البلدة
والنادي وبناء فريق للمس���تقبل يكتسب المزيد من الخبرات لكي يعود الخضر
مستقبال قويا عنيدا كما عرفه الجميع.

عوامل مشجعة وفريق واعد
واالمر ليس كله س���لبي ولكن مشاركة فريق كامل شاب وبابناء البلدة مغامرة
كان ال بد منها في ظل الظروف التي تم شرحها ،واالمر المشجع ان الفريق يؤدي
ً
برجولة وبروح قتالية عالية في مبارياته ،االمر الذي يبشر بالخير مستقبال ،وبان
بلدة الخضر ستكسب فريقا شابا واعدا للمستقبل.

االعسم االبرز
ومقارنة بما قدمه العبو الفريق فان الالعب االبرز كان العب التعزيز الجديد اياد االعسم
الذي تألق رغم وضعية الفريق الصعبة فنيا حيث س���جل "خمس���ة اهداف" ،أي اكثر من
نصف حصيلة الفريق التهديفية بفضل حسه التهديفي العالي وموهبته الكبيرة رغم
صغر سنه فكان نقطة مضيئة واضحة في كتيبة الخضر لكن يدا واحدة ال تصفق.

ادارة جديدة
واالمر االيجابي انه وبعد عدة محاوالت فاش���لة اخيرا تم انتخاب هيئة ادارية
تقود النادي في العامين المقبلين برئاس���ة امجد صالح ،وهو االمر الذي يعطي
الن���ادي الهدوء المطلوب كونه توجد اآلن ادارة رس���مية تس���تطيع التخطيط
للحاضر والمستقبل بش���كل جيد ولما فيه مصلحة النادي والبلدة فالوضع اآلن
في عالم االحتراف الصعب والمرهق ماليا يتطلب عمال جماعيا جيدا واالهتمام
بابناء النادي وان يكونوا العماد الرئيس���ي في الفريق وتنمية الموارد المالية
قدر االمكان.

في يوم التضامن مع القدس واألقصى

هالل القدس يخسر بصعوبة أمام الوحدات األردني
كتب أشرف مطر:

استقبال بعثة واد النيص في تونس.

الترجيان التونسي والفلسطيني يتعانقان
اليوم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني والقدس
كتب اشرف مطر:

يواج���ه نادي ترج���ي واد النيص الفلس���طيني ،ش���قيقه
وتوأمه الترجي الرياضي التونس���ي ،اليوم ،لالحتفال بمرور
 99عاما على تأس���يس النادي التونسي ،وتضامنا مع القدس
والش���عب الفلس���طيني ،وضد قرار الرئيس األميركي ترامب
حول القدس.
ووافق واد الني���ص على تلبية دعوة توأمه التونس���ي،
للمش���اركة في هذا اللقاء الكروي ،حيث سيعتمد المدرب

عبد الفت���اح عرار على العبي���ه مع وجود قائ���د المنتخب
الوطني عبد اللطيف البه���داري ،كالعب تعزيز وحيد في
هذا اللقاء الكبير.
إلى ذلك ،قررت وزارة الداخلية التونسية ،تقليص أعداد
ً
جماهير المباراة الودية ،م���ن  40ألف متفرج ،إلى  20ألفا
لدواع أمنية.
فقط ،وذلك
ٍ
وصدر القرار عقب اجتماع بين إدارة الترجي ،والسلطات
األمني���ة ،والذي تقرر خالله أيض���ا ،تقديم موعد المباراة،
لتقام في الساعة الواحدة ظهرا ،بتوقيت تونس.

خسر نادي هالل القدس ،أمام مضيفه الوحدات األردني ،بهدف مقابل اثنين،
ف���ي اللقاء الودي الذي أقيم ،امس ،على اس���تاد الملك عبد الله بالقويس���مة،
تضامن���ا مع القدس والمس���جد األقصى ،وضد قرار الرئي���س األميركي دونالد
ترامب ،باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل.
وأقيم اللقاء ،برعاية وحضور األمير علي بن الحسين ،رئيس االتحاد األردني،
والنائب احمد الطيبي ،ود .باسم أبو عصب رئيس نادي هالل القدس ،ويوسف
المختار رئيس نادي الوحدات األردني.
ورغم خس���ارة فريق العاصمة للقاء ،إال ان إدارة الوحدات أصرت أن يتس���لم
الهالل وقائد الهالل مراد إسماعيل كأس القدس من األمير علي بن الحسين.
وتخل���ل اللقاء تس���ليم هدايا تذكارية من جانب إدارة الهالل لس���مو األمير
علي بن الحس���ين ،ونادي الوحدات األردني ،تقديرًا لتلك المبادرة التضامنية
مع القدس.
فنيًا اس���تفاد الهالل بش���كل كبير من تل���ك المب���اراة ،للتحضير لموقعتي
الس���ويق ُ
العماني االسيوية ،يومي  22و 29الجاري في جنين ومسقط ،فالمدير
ُ
الفني للهالل الكابتن خضر عبيد ،اس���تغل تلك المباراة للدفع بالعبيه الجدد
فبدأ اللقاء بوجود جوناثان سوريا وهو العب مؤثر للغاية إلى جانب تامر صيام،
والمدافع محمد عبد الرؤوف ،إضافة لالطمئنان على اآلخرين ،حيث ظهر الفريق
األزرق بشكل منظم للغاية.
وانطلق اللقاء بمحاوالت من جانب صاح���ب األرض والجمهور نادي الوحدات
األردن���ي ،الذي بادر للتس���جيل مبكرًا مع الدقيقة  19ع���ن طريق العب التعزيز
وهداف الدوري األردني النجم الفلس���طيني محمود وادي الذي استغل ارتباكًا
داخل الصندوق فسدد كرة ماكرة زاحفة على يمين الحارس رامي حمادة.
حاول ه�ل�ال القدس التركيز على عملية البناء في ش���ن الهجمات ،من خالل
تحركات الثالثي الهجومي بوجود جوناثان وتامر صيام وعلي عدوي ،لينتهي
الشوط األول بتقدم الوحدات.

الطيبي حرص على متابعة اللقاء.

م���ع بداية الش���وط الثاني ،دخل اله�ل�ال مهاجما ،ومن
أول انطالقة حقيقية ،اس���تغل صي���ام تمريرة بينية من
جوناثان فانطلق من المحور األيس���ر وح���ول كرة عرضية
أرضية ارتدت من يد الحارس عامر شفيع ،لتجد علي عدوي
فتابعها في الشباك.
ح���اول الهالل أكثر من م���رة واهدر تام���ر صيام كرة
الهدف الثاني من تمريرة محمد درويش التي وضعته
ف���ي حالة انفراد كامل ،حيث حاول لعب الكرة لوب ،لكن

شفيع كان يقظًا.
ف���ي الدقيق���ة  75ومن جه���د فردي رائ���ع انطلق العب
الوحدات خض���ر الحاج من منتصف الملعب وعمق الهالل،
فراوغ اكثر من العب وانفرد ووضع الكرة جميلة على يسار
الحارس حمادة.
في الربع س���اعة سحب المدير الفني خضر عبيد العديد
من النجوم بعد االطمئن���ان عليهم ،لينتهي اللقاء لصالح
الوحدات (.)1/2

في ذهاب دوري "البالي أوف" لكرة السلة

البري��ج يضع قدمًا في النهائي على حس��اب ديـ��ر البلـح  ..واللقـاء يتجـ��دد بينهما الثالثاء
غزة  -مصطفى صي���ام :وضع فريق خدمات البريج قدمًا في
نهائي مرحل���ة البالي أوف من دوري جوال لكرة الس���لة بعد
ف���وزه المنطقي على خدم���ات دير البلح بنتيج���ة  79/94في
المب���اراة التي جمع���ت الفريقين يوم الخمي���س ،على صالة
الشهيد سعد صايل بمدينة غزة ،حيث يحتاج البريج لتأكيد
الفوز على خدمات الدير في المباراة الثانية التي ستقام يوم
الثالثاء ،على صالة الش���هيد أبو يوسف النجار بمدينة خان
يونس.
وانطلقت المب���اراة في ربعها األول متكافئة بين الفريقين
رغم البداية الممي���زة لفريق البريج الذي افتتح التس���جيل
بثالثية من المتألق إبراهيم مصلح ،يرد عليه يوس���ف زيادة
ومهن���د البحيصي بتس���جيل النقاط لخدم���ات الدير ،ليبدأ
الفريق���ان في تبادل الهجمات والس���يطرة عل���ى الكرة التي

مال���ت لصالح أبن���اء الدير عبر صالح المبح���وح ومحمد النملة
ومحم���د العناني ،قبل أن يس���تعيد البري���ج توازنه عبر عيد
الش���اعر وثائر عيس���ي وإبراهيم أبو رحال وضياء الش���ريف
لينتهي لصالح الدير بنتيجة .17/23
ً
س���يطرة الدير النس���بية لم تدم طويال ف���ي الربع الثاني
بع���د االنتفاضة التي أحدثها العبو البري���ج بعد نزول محمد
الكرنز ومحم���د مهدي وإيهاب عقل ليس���تعيد البريج زمام
المبادرة بش���كل كامل في ظل توه���ان العبي الدير ويتناوب
فريق البريج التسجيل في سلة الدير بسهولة ليزيد من فارق
النقاط لصالحه بنتيجة .13/25
لم يتغير الحال في الربع الثالث ليواصل البريج الس���يطرة
على مجريات اللقاء مستفيدًا من كثرة الالعبين والنجوم ،في
المقابل حافظ فريق الدير على توازنه رغم أنه يلعب بس���تة

العبين فق���ط ،فظهرت الفوارق الفنية والبدنية وواصل العبو
البريج تسجيل النقاط تارة عبر اختراقات أبو رحال وثالثيات
عيسي ومصلح ،ومن خلفهم السد المنيع لصد هجمات الدير
عبر عقل والشاعر ليحسم األخير النتيجة لصالحه بـ .15/24
ولم يستسلم العبو الدير في الربع الرابع واألخير الذي شهد
س���يطرة للفريق بفضل النقاط التي وصلت لسلة البريج عبر
المبحوح والعناني وزيادة والنملة وحميد والبحيصي وكادت
أن تقل���ص من فارق النقاط ف���ي اللحظات األخيرة لوال تدخل
صاحب الرميات الثالثية ثائر عيسي الذي أبقى على النتيجة
لصالح البريج لينتهي بالتعادل بين الفريقين .28/28
أدار اللقاء :س���ائد حمي���د ،أحمد القاضي ،محم���د العالول،
مسحل يوسف العجلة ،ميقاتي عاطف المسلمي ،ميقاتي 24
ثانية أحمد زعرب.

لقطة من لقاء الذهاب بين البريج وخدمات دير البلح.

