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حصاد األسبوع الرابع عشر لدوري الوطنية موبايل للمحترفين

ّ
أهلي الخليل يطير بشموخ ويحط في القمة بثالثية أخرى تمأل شباك "العنابي"
هالل القدس يسترد توازنه بانتصار واسع على الخضر وتفوق السموع وبالطة والبيرة
كتب محمد عراقي:
قفز اهلي الخليل لصدارة دوري الوطنية موبايل للمحترفين بعد نهاية االسبوع
الرابع عش���ر حيث واصل سلس���لة انتصاراته الكبيرة وهذه الم���رة كان الضحية
الثقافي الكرمي وبثالثية نظيفه تماما كنتائجه في االسبوعين الماضيين.
واستغل االهلي س����قوط جاره ش����باب الخليل المتصدر السابق على ارضه
وبين جمه����وره امام البيرة بهدف ليقفز للقمة بف����ارق االهداف عن العميد
الخليلي،
واستعاد هالل القدس شيئا من بريقه المفقود بالفوز الخارجي الكبير على
الخضر بثالثية نظيفة ،وحققت فرق :السموع وبالطة وواد النيص انتصارات
هامة وثمينة على المكبر والظاهرية ودورا والفوز االبرز كان من نصيب البيرة
في عقر دار العميد شباب الخليل.

البيرة يصعق العميد
ع����اد البيرة بفوز خارجي المع على ش����باب الخليل به����دف ثمين لمهاجمه
المخضرم حس����ام زيادة في الشوط الثاني ليرفع البيرة رصيده الى  20نقطة
ف����ي موقع جيد ومتقدم وهو الفوز االول للبيرة ف����ي االياب ،وبهذا الفوز فان
الفري����ق البيراوي اثبت انه يس����ير في الطريق الصحيح المخطط له مس����بقا
بالنظر لترتيبه وحصيلته النقطية وادى البيرة مباراة جيدة ظهر فيها العبوه
بش����كل جماعي ودفاعي جيد ومنضبط وكان س��ل�اح المرت����دات واللعب على
أخطاء المنافس فعاال وبالفعل اس����تغل زي����ادة خطا فادحا للبهداري فخطف
الفوز الثمين.
ويريد البيرة مواصلة عروض����ه الجيدة ومحاولة جمع نقاط اضافية من اجل
تحس����ين ترتيبه خاصة وهو يلعب به����دوء ودون ضغوط كبيرة في ظل حالة
االستقرار الفني واالداري الموجودة وفي ظل وجود كتيبة الالعبين الموجودة
حاليا والتي تريد النجاح واثبات الذات.
ش����باب الخليل ادى احد اس����وأ لقاءاته في الدوري فظهر بشكل غير فعال
هجوميا رغم اس����تحواذه على الكرة في اوقات عدي����دة اال ان خطورته كانت
مح����دودة جدا ولم يه����دد المرمى البيراوي اال نادرا رغ����م محاوالت فنون وابو
س����الم والبديل محمود يوسف والكركي الذي اضاع اسهل الفرص في الشوط
االول وم����ا زاد الطين بلة االحداث المؤس����فة التي ج����رت بعد صافرة النهاية
وطرد القائد البهداري.
عموما فان رائد عساف مدرب الشباب يريد من العبيه تقديم اداء افضل في
المباراة المقبلة من اجل اس����تعادة نغم����ة االنتصارات ورغم فقدان الصدارة
االن لصالح الجار اهلي الخلي����ل بفارق االهداف حاليا اال انه بمزيد من العمل
والتركيز اكثر بامكان الش����باب العودة للنجاحات رغم صعوبة المنافسات الن
الفريق الخليلي العريق يضم العديد من الخامات الواعدة.

االهلي وثالثياته والصدارة
واصل اهلي الخليل تالقه الالفت فس����جل فوزا كبيرا اخر على ضيفه ثقافي
طولك����رم بثالثية نظيفة اخرى واصل بها الفوز بالثالثة في مبارياته االخيرة
وبذلك قفز االحمر لقمة الدوري بالتس����اوي مع جاره شباب الخليل برصيد 28
نقطة واثبت مرة اخرى انه احد ابرز المرشحين للفوز بلقب الدوري.
الخب����رة والفارق الفني حس����م الموق����ف لالهلي امام العناب����ي المنقوص
فالحلمان واصل تالقه وتصدره لالئحة الهدافين فهز الش����باك في الش����وط
االول وانتظر هفوة دفاعية كرمية ليسجل الثاني الذي قتل به اللقاء قبل ان
يسجل حمادة مراعبه الهدف االحتفالي الثالث اواخر اللقاء.
االهلي يس����ير من نجاح الخر وهو واثق من قدراته وامكانياته الكبيرة في
مواصلة الزحف نحو اللقب الغالي بالنظر للتش����كيلة الغنية بالنجوم وللوضع
المثالي االداري والمالي ال����ذي يمر به االحمر الخليلي الذي يتطلع لمزيد من
االنتصارات تباعا.
الثقافي خاض مباراة خارجية صعبة في وضع غير مثالي حيث لعب منقوصا
من ابرز العبيه وهم عدي خروب وعايد جمهور لالصابة ومحمد عثمان لاليقاف
وهو ادى شوطا اول متوسطا وجيدا وخرج خاسرا بهدف وظهر العنابي بشكل
ممتاز في ربع الس����اعة االولى للشوط الثاني ونش����ط هجوميا ولكنى الفرص
الخطرة التي اتيحت له اهدرها ليث خروب ليفشل الثقافي في التعديل في
الوقت المناس����ب وبعدها كلفت االخطاء الدفاعية الهدف الثاني الذي انهى
المباراة تماما.
الثقافي عليه اعادة حس����اباته من جديد النه تراجع للمركز الثامن برصيد
 17نقط����ة وهو ادنى موقع له في الترتيب العام هذا الموس����م ودفع الفريق
ثمن الغيابات العديدة التي تضرب صفوفه حاليا بسبب االصابات لكن يجب
ترتيب االوراق والصفوف من جديد س����ريعا الن����ه ال مجال لمزيد من الهزائم
وفق����دان النقاط في ظل الوضع الحالي وم����ا زال العنابي يبحث عن فوزه االول

(ارشيف)

جانب من لقاء بالطة والظاهرية.

في االياب وهو يحتاجه بسرعه العادة الثقة والمعنويات
ويبدو تطوير الشق الهجومي اولوية كبيرة جدا.

ابو حبيب يرجح كفة بالطة
وعاد بالطة لس����كة االنتصارات من جديد بعد الخسارة
امام المكبر بفوزه الثمي����ن على ضيفه الظاهرية بثالثة
اهداف لهدفي����ن في نابلس فرفع الفائز رصيده الى 20
نقطة في موقع جيد في المركز الخامس.
ويدين بالطة بالفوز لنجم����ه الموهوب ابو حبيب الذي
س����جل هدفين احدهما هدف الفوز الغالي من ركلة حرة
مباشرة رائعة قبل النهاية بدقائق ليؤمن الفوز والنقاط
كاملة بعد ان كان التعادل س����يد الموقف بهدفين حيث
ع����اد الظاهرية من بعيد بعد التاخ����ر وهذه هي المباراة
االولى التي يخوضها بالطة بقيادة مدربه الجديد القديم
خليفة الخطيب الذي استلم المهمة خلفا لفادي الفي .
ويه����م بالط����ة مواصلة االنتص����ارات وجم����ع مزيد من
النقاط للتقدم لالمام بخطوات ثابتة للتقدم لالمام بقوة
والمنافس����ة على المراكز المتقدمة اضافة لوضع بطولة
الكاس كهدف اخر قوي هذا الموسم وبعد عودة ابو وردة
وتالق ادهم ابو رويس وابو حبيب تبدو امور بالطة جيدة
الى حد كبير.
الظاهرية تعرض لثاني خسارة له على التوالي وبذلك
تجم����د رصيده عند  14نقطة وما زال في المركز العاش����ر
وهو موقع متاخر جدا وال يليق باسم وعراقة الغزالن،
ويحسب للظاهرية انه ورغم التاخر بهدفين نظيفين
اال ا ن����ه عاد من بعيد وحقق التعادل الجيد بفضل هدف
ذاتي لمدافع بالطة اب����و بكر بعد مجهود رائع من الواعد
ابو حامد واحمد ماهر ولكن الفريق الظهراوي لم يستطع
الحفاظ على هذا التع����ادل فتلقى هدفا قاتال من ضربة
ثابتة في اخ����ر الدقائق من ابو حبيب فكانت الخس����ارة
مؤلمة وقاسية الى حد كبير.
وب����ات االم����ر يتطلب انتفاض����ة جدية م����ن الظاهرية
لوقف نزيف النقاط الحاصل له وتحس����ين االداء للعودة
للنجاحات للتقدم لالم����ام الن الوضع الحالي صعب وغير
مقبول لمحبي الغزالن.

واد النيص يلتهم دورا
حقق واد النيص فوزا قياسيا وكبيرا على دورا بسباعية
نظيف����ة في الخضر ليحقق ال����واد اول فوز له ايابا ويرفع
رصيده الى  16نقطة مع مباراة مؤجلة امام هالل القدس
ايضا االمر الذي تنفس معه الواد كثيرا.
وت����دل النتيجة على س����ير اللقاء الذي ج����اء من جانب
واحد تسيده أبناء الواد منذ الدقيقة االولى التي سجلوا

(ارشيف)

جانب من لقاء اهلي الخليل والثقافي.

فيه����ا هدفا مبكرا فتح لهم بوابات مرمى دورا الذي غاب
عنه الحارس ش����بير لاليقاف واخيرا شهد اللقاء تسجيل
اش����رف نعمان اول اهدافه في الدوري فس����جل ثنائية
وش����ارك جهاد صق����ر وامجد زيدان وخضر يوس����ف في
مهرجان االهداف االحتفالي النيصي.
واعطى الف����وز الثقة الالزمة للواد لمواصلة المس����يرة
وجمع نقاط اضافية لتحسين موقعه خاصة وانه متوقع
ان يظه����ر ايابا بش����كل افض����ل بعد ع����ودة امجد زيدان
وجهاد صقر لتكون الخيارات الحالية جيدة للمدرب عرار.
دورا بعد خس����ارته القياس����ية ذهابا بتس����عة اهداف
لهدف امام اهلي الخليل عاد وس����قط بشكل مخيف مما
يدل ان الفريق ال يس����ير باالتج����اه الصحيح ورغم اهمية
المب����اراة لدورا اال انه ظهر بش����كل كارثي دفاعيا فتلقى
االهداف تباعا من نجوم واد النيص وخاصة من االطراف
وبدا دورا بش����كل غي����ر مفهوم حتى ركل����ة الجزاء التي
احتسبت له اهدرها نجم الفريق وهدافه تامر طاطور.
بعد هذه الخس����ارة التاريخية والمؤلمة يجب التوقف
جليا ومراجعة الحس����ابات الى ان يسير دورا هل هو قادر
على القتال على موقعه في الدوري ومجاراة الفرق االخرى
ام ال؟ االس����ابيع المقبلة حاس����مة واذا اراد الفريق االزرق
انع����اش اماله ف����ي البقاء يجب ان يظهر بش����كل مغاير
وافضل على جميع االصعدة.

السموع يجتاز المكبر
وحقق الس����موع فوزا كبي����را وثمينا عل����ى جبل المكبر
بهدفي����ن لهدف ليخط����ف رجال الم����درب علي حوامدة
ثالث نق����اط غالية ج����دا ويرف����ع رصيده ال����ى  19نقطة
ويتقدم للمركز السابع .
وبرهن السموع بهذا الفوز على تحسن وضعه ونتائجه
ومس����تواه ايابا مقارن����ة بالذهاب وظهر ذل����ك جليا في
المباريات الماضية والفوز على المكبر له عدة دالالت النه
ج����اء على فريق قوي وعنيد وينافس على اللقب اوال وفي
ظروف صعبة للس����موع بعد طرد نجمه ابو غنيمة نهاية
الش����وط االول ولكن الليث اثبت عن����اده ومعدنه االصيل
واس����تعاد ذكري����ات التالق فحقق الف����وز بفضل هدفي
المميز رامي مسالمة.
والتطل���ع االن لمواصل���ة ه���ذا التالق ف���ي االياب
ومواصلة الوجه المشرق للتقدم للمواقع االمامية قدر
االمكان باالعتماد على الخبرات الكبيرة الموجودة في
صفوفه.
المكبر واصل نتائجه المتذبة مؤخرا بين خسارة ثم فوز
ثم خس���ارة االمر الذي جعله يتراجع للمركز الرابع برصيد
 25نقطة ولكنه ما زال في دائرة المنافسة على اللقب .

جانب من لقاء هالل القدس والخضر.

المكبر ورغم محاوالته وس����عيه الحثيث لحس����م مباراة
الس����موع اال ان التركي����ز بدا غائبا عن العبيه في الش����ق
الهجومي ولم يستغل الفريق المقدسي حالة الطرد في
صفوف منافس����ه لتحقيق الفوز ب����ل على العكس تلقت
ش����باكه هدفا ثانيا قاتال ساهم في الخسارة التي يجب
ان يتعل����م منها المكبر كثيرا اذا ما اراد االس����تمرار في
المنافسة على اللقب  ،فالفريق يضم عناصر ممتازة في
جمي����ع الخطوط ولكن الثبات ف����ي االداء مطلوب جدا من
خالل التوازن دفاعيا وهجوميا للعودة للنجاحات قريبا.

الهالل يسترد عافيته
اس����تعاد هالل القدس شيئا من بريقه المفقود فحقق
فوزا كبي����را على مضيفه الخضر بثالثي����ة نظيفة ليعود
لسكة االنتصارات من جديد ويرفع رصيده الى  25نقطة
في بؤرة المنافسة تماما .

(ارشيف)

وكم����ا كان متوقع����ا حس����مت الخبرة والتف����وق الفني
النتيجة لصالح الهالل بفض����ل تألق تامر صيام والدباغ
وع����دوي وجوناثان وبقية الكتيب����ة الهاللية التي كانت
حريص����ة على العودة م����ن جديد وبس����رعة لالنتصارات
وهو ما حصل وهذا االمر خفف من حدة النتائج المخيبة
االخيرة س����واء اسيويا او التعادل امام الثقافي فال مجال
امام اله��ل�ال االن لفقدان نقاط ثمينة في ظل س����خونة
المنافسة على اللقب بين عدة فرق.
الخضر ال جديد خسارة اخرى جمدت رصيده عند ثالث
نقاط في المركز االخير ولكن يحس����ب للفريق انه قاتل
برجولة ووقف ندا لمنافس����ه الهاللي في فترات عديدة
خاصة في الشوط الثاني ولكن الحسم الهجومي والخبرة
الميداني����ة كان غائبا عن الفريق الخض����ري الفتي الذي
اقترب من الهبوط بشدة ولكنه يسير بالطريق الصحيح
نحو كسب فريق جديد وجيل خضراوي واعد.

حصاد الجولة الـ  16من دوري الوطنية موبايل بغزة

"ال��ن��ش��ام��ى" ي��ن��ف��ردون ب���ال���ص���دارة و"ال��م��دف��ع��ج��ي��ة" ي���دي���رون ل��ه��ا ال��ظ��ه��ر!
" ال���زع���ي���م" ي��ه��ز أرك������ان "ال���ع���م���ي���د" وص���ح���وة أب���ن���اء ال��م��ن��ط��ار م��س��ت��م��رة
ال���ش���اط���ئ ي���غ���رق واس��ت��ف��اق��ة م��ه��م��ة ل���ـ األه���ل���ي واالت����ح����اد وال��ق��ادس��ي��ة
كتب أشرف مطر:
انفرد نادي ش���باب خان يونس ،بصدارة دوري الوطنية موبايل
الممتاز ،ألندي���ة المحافظات الجنوبية ،عل���ى الرغم من تعادله
اإليجاب���ي ،أمام مضيفه خدمات رفح بهدف لمثله ،ضمن لقاءات
األسبوع السادس عشر.
وش����هدت هذه الجولة ،اس����تمرار غزارة األهداف ،حيث بلغ عدد
األه����داف المس����جلة  18هدفًا بـ  6لقاءات ،بمع����دل  3اهداف في
المب����اراة الواحدة ،وهو معدل اكثر من رائع ،حيث انتهت خمس����ة
من المباريات الست بالفوز ،بينما شهدت الجولة تعادل واحد بين
المتصدر نادي شباب خان يونس ،ومضيفه نادي خدمات رفح .
كما ش���هدت ه���ذه الجولة تعط���ل مؤقت لثالث���ي الصدارة،
فالنشامى س���قط بفخ التعادل وكان أقرب للخسارة أمام خدمات
رفح ،بينما ُمني الصداقة الوصيف بخسارة غير منتظرة ومفاجئة
أمام القادسية الذي يصارع من اجل البقاء ،ليحرمه من الصدارة،
كما اس���تمر غزة الرياضي في تراجعه ،وتلقى هزيمة ثقيلة على
أرضه وبين جماهيره امام شباب رفح بهدف مقابل أربعة.
وفي صراع القاع ،تراجع الش���اطئ للمرك���ز األخير ،فيما حققت
أندية األهلي واتحاد خان يونس والقادسية انتصارات مهمة.

نقطة صدارة
انتزع نادي شباب خان يونس نقطة من مواجهته ،امام خدمات

رفح ال���ذي كان اقرب للفوز ،ليرفع رصيده إل���ى  32نقطة ،بينما
ارتف���ع رصيد خدمات إلى  26نقطة  ،تقدم للمركز الثالث ،بفارق
األهداف عن غزة الرياضي الذي تراجع للمركز الرابع.
وظل الفريق الرفحي ،متقدما بهدف معتز النحال حتى الوقت
بدل الضائع من اللقاء ،لكن رفيق عاش���ور ،أنقذ " النش���امى" من
الخسارة ،ومنح فريقه الصدارة ،وفي المقابل حيد األخضر مؤقتًا
عن الصراع بالحفاظ على فارق النقاط الست.

خسارة الصدارة
رفض ن���ادي الصداقة ،صاحب المرك���ز الثاني ،هدية األخضر
ُ
الرفحي له ،فمني بخسارة غير متوقعة من صاحب المركز األخير
الس���ابق ،هذا األمر أبقى " المدفعجي���ة" ثانيًا برصيد  31نقطة،
بينما تقدم القادس���ية للمرة األولى هذا الموسم للمركز العاشر
برصيد  14نقطة ،وس���يقاتل في الجوالت القادمة من أجل تفادي
الهبوط ،في اول موسم له في الدوري الممتاز.

سقوط جديد للعميد
اس���تمر أداء نادي غ���زة الرياضي ،بالتراجع من���ذ انطالق إياب
ال���دوري ،حيث حصد الفري���ق  4نقاط فقط من أص���ل  15نقطة،
وتلقى الفريق خس���ارة ه���ي الثانية على التوالي بعد خس���ارة
لق���اء الهالل ،أمام الزعيم نادي ش���باب رفح بهدف مقابل أربعة،
ليتراجع الفريق للمركز الرابع برصيد  26نقطة ،بينما ظل ش���باب

رفح سابعًا برصيد  21نقطة.

صحوة مستمرة ألبناء المنطار
واصل نادي اتحاد الش���جاعية ،بقي���ادة المدير الفني الكابتن
مصطف���ى نجم ،صحوته وانتصاراته المتتالية في إياب الدوري،
والت���ي أعادت الفريق للمراك���ز المتقدمة في الدوري ،حيث نجح
أبناء المنطار بتحقيق انتصار كبير عريض على مضيفه ش���باب
جباليا ،الحصاد األسود للبطولة ،بأربعة أهداف نظيفة ،في مباراة
كان نجمه���ا األول العائ���د بقوة عاهد أبو مراحيل الذي س���جل "
هاتريك" للش���جعان بينما أضاف الواعد الصاعد محمود س���لمي
الهدف الرابع.
هذا الفوز ،قفز بالش���جاعية للمركز الخامس برصيد  23نقطة،
متفوقًا بفارق األهداف والمواجهات المباشرة عن شباب جباليا،
الذي تراجع للمركز السادس.

األهلي يتقدم والشاطئ يتراجع
حقق األهلي ثالث انتصار رس���مي له ،والثاني على التوالي،
على حس���اب نادي خدمات الش���اطئ ،هذا الفوز الهام للغاية
بالنس���بة لألهالوية ،نق���ل الفريق للمركز التاس���ع على الئحة
الترتي���ب برصيد  16نقط���ة ،بينما هوى بأبن���اء البحرية لذيل
الترتيب للمرة األولى هذا الموس���م ،بعدما توقف رصيده عند
 13نقط���ة ،في المركز األخير ،وبات في دائرة الخطر الش���ديد،

سعيد السباخي العب شباب رفح ينطلق بالكرة امام العبين من الرياضي.

خاص���ة أن جمي���ع الف���رق المالصق���ة له ف���ي الترتيب
استفادت من نتائج الجولة.

انتصار ثمين للطواحين

ً
اس���تعاد نادي اتحاد خ���ان يونس ،بعضا م���ن عافيته،
وحقق انتصارًا طالما انتظره الفريق على حس���اب ضيفه

اله�ل�ال ( ،)0/1ه���ذا الف���وز المعنوي اله���ام رفع رصيد
الطواحين إل���ى  14نقطة ،في المركز الحادي عش���ر وقبل
األخير بفارق األهداف عن القادسية العاشر ،بينما توقف
رصيد الهالل عن���د  18نقطة ،وبات يته���دده الخطر مرة
ثانية ،خاصة انه س���يحل في الجول���ة القادمة ضيفًا على
القادسية.

