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كــــأس فـلـسـطـيـن

فرسان البيرة يعبرون دور الثمانية بهدف مجد وليد
كتب عنان شحادة:
حجز فريق مؤسس���ة البيرة مقعدًا له في دور الثمانية من
بطولة كأس فلسطين لكرة القدم ،بعد ان فاز على الظاهرية
"الغزالن" بهدف وحيد ،ف���ي اللقاء الذي أقيم بينهما ،أمس،
على ستاد الخضر .وس���يواجه فريق البيرة في الدور المقبل،
فريق ثقافي طولكرم الذي فاز أمس ،على العبيدية.
البي���رة وعبر بديله مجد وليد انهى على نتيجة المباراة من
خالل الدقيقة األولى من بدل الضائع الحداث الشوط األول.
مع الدقيقة  ،2أول فرصة خطيرة لصالح الظاهرية ،من كرة
وصلت الى محمد القيس���ية ،انطلق به���ا من الميمنة ،ودخل
الصندوق ،وس���دد وهو ف���ي مواجهة المرم���ى لكن الحارس
ابعدها الى ركنية.
الرد جاء مباش���رة من البيرة ،في الدقيقة  ،5اثر دربكة في
الصندوق ،فتهيأت الكرة امام حس���ام زيادة فسددها ،اال أن
الحارس ابعدها الى ركنية.
مجريات اللعب جاءت سريعة من كال الفريقين مع هجمات
متبادلة ،ولم تهدأ المباراة ،وصوب علي نعمة كرة صاروخية
عند الدقيقة  11مرت بجوار القائم األيمن.
تبديل في صفوف البيرة ،باشراك مجد وليد بدال من قاسم
محاميد ،وأصب���ح اللعب محصورا في منتص���ف الملعب ،مع
غياب التركيز والفرص الحقيقية.
بق���ي الظاهرية أكثر وص���وال الى الصندوق م���ع التهديد
الواض���ح ،وس���دد محمد القيس���ية كرة صاروخي���ة احتواها
الحارس على دفعتين.

تراجع في األداء ،وخيم اللعب العش���وائي من خالل الكرات
غير الموزونة وغياب الفعالية الهجومية.
الفرصة األخطر ش���هدتها الدقيقة  ،35عندما أحدثت كرة
دربك���ة في صندوق البي���رة ،فوصلت الكرة ال���ى علي نعمة،
فسدد بيسراه كرة قوية ارتطمت بالقائم األيمن وخرجت.
فريق البيرة اهدر فرصة عن طريق حسام زيادة في الدقيقة
 ،37اثر كرة من امجد خنفر الى زيادة الذي سددها من داخل
الصندوق ،امسكها الحارس وليد قيسية على دفعتين.
ووقفت العارضة سدا امام رأسية حسام زيادة ،عندما تابع
عرضية رائد الدحلة.
وم���ع الدقيقة األولى من الوقت ب���دل الضائع ،تقدم البيرة
بالنتيجة بهدف حم���ل توقيع البديل مجد وليد بعد ان تابع
عرضية زيادة ،واودعها الشباك.
الش���وط الثاني :مع الدقيقة الثانية أضاع محمد القيسية
انفرادًا محققًا ،عندما سدد الكرة الى جوار القائم االيسر.
س���يطرة واضحة للظاهري���ة الذي واصل مسلس���ل اضاعة
الفرص ،ففي الدقيقة  ،50كرة وصلت الى احمد ماهر ،انطلق
بها ومن داخل الصندوق أرس���لها زاحف���ة ،لم تجد متابعها،
وابعدها المدافع.
البيرة لع���ب بطريقة احكام المنطق���ة الخلفية ،واالعتماد
ً
على الكرات المرتدة ،خاصة عبر األطراف وفي العمق مستغال
بعض الهفوات الدفاعية ،مش���كال خطورة واضحة على مرمى
قيسية.
تبديل للظاهرية بخروج باس���ل وريدات واش���راك وس���يم
األطرش ،ومحاولة للبيرة عن طريق مجد وليد عندما سدد كرة

من داخل الصندوق ،مرت بجوار القائم.
تغيير في صفوف البيرة بخروج امجد خنفر واش���راك بشار
شوبكي.
محاوالت الظاهرية لتعديل النتيجة استمرت ،وسدد علي
نعمة كرة صاروخية جاورت القائم األيمن.
تغيي���ر للبيرة باش���راك امي���ن عبد اللطيف ب���دال من رائد
الدحلة ،وبطاقة صفراء لالعب البيرة عبدالله غنام.
واث���رت األجواء الماطرة على مجريات اللعب فغابت الفرص
وانحصر األداء في منتصف الملعب.
حاول الظاهرية مرارًا لكن فقدان التركيز حال دون الوصول
الى شباك البيرة.
ومع الدقيق���ة األولى من الوقت ب���دل الضائع الغى الحكم
هدفا للظاهرية بداعي التسلل ،وتوقفت المباراة قليال واحتج
العبو الظاهرية على القرار قبل ان تستأنف المباراة وتنتهي
بفوز البيرة.
تشكيلة الظاهرية :وليد قيسيىة ،إسماعيل قاسم ،عميد
مخارزة ،هالي مناع ،بهاء وريدات ،كامل جبارين ،احمد حربي،
علي نعمة ،محمد القيسية ،باسل وريدات ،احمد ماهر.
تش���كيلة البي���رة :مؤمن نظم���ي ،مهند خال���د ،محمد عبد
الكريم ،موس���ى س���ليم ،عبدالله غنام ،محمد عصفور ،امجد
خنفر ،رائد دحلة ،حس���ام زيادة ،وجدي محمد ،قاسم محاميد
"مجد وليد".
الحكام :يزيد أبو عرقوب وساعده مامون الدراويش ،خلدون
أبو قبيطة ،ومحمد الصالح���ي رابعًا ،راقبها إبراهيم الحروب،
ومقيم الحكام رافع أبو مرخية.

فرحة البيرة بهدف مجد وليد .

(عدسة :قدري سالمة)

"جدعان بالطة" يضربون موعدًا مع "الزعيم"
اريحا  -احم���د البرهم :تأهل فريق مركز بالط���ة الى دور الثمانية
لمسابقة كأس فلسطين ،في اعقاب فوزه على ابناء القدس بهدفين
مقابل هدف ،في اللقاء الذي كان مسرحة استاد اريحا ،أمس.
وس���يواجه فريق بالطة في الدور المقبل ،فريق مركز طولكرم الذي
فاز ،أول من أمس ،على يطا.
الش���وط االول لم يرتق للمس���توى المطلوب ،وال���ذي افتقد تمامًا
للمحات الفنية والجمل التكتيكية ،ولعب حارسا المرمى بكل اريحية
ودون عناء لغياب الخطورة من هجوم الفريقين.
ف���ي الثل���ث األول من عمر المب���اراة كانت هناك افضلية نس���بية
لهج���وم بالطة الذي نجح في الوصول لمناط���ق االبناء وخاصة داخل
الصندوق ،واخفق ادهم ابو رويس في التس���جيل في مناس���بتين،
عندما ارسل كرة من فوق المدافع ،كان لها الحارس حسين ابو قلبين
بالمرصاد ،وفي الثانية نفذ ابو رويس كرة ثابتة من خارج الصندوق،
فأرس���ل كرة س���اقطة قوية على القائم االيمن تأل���ق ابو قلبين في
أبعادها الى ركنية.
بعد ذلك نش���ط هجوم االبناء نوعًا ما ،وكانت لهم محاوالت خجولة
بالوص���ول الى مرمى س���ائد ابو س���ليم ،لم ترق لمس���توى الخطورة
والتهدي���د الحقيقي ،باس���تثناء محاولة نجح م���ن خاللها حاتم ابو
خضرة مهاجم فريق ابناء الق���دس من االنطالق بالكرة نحو الحارس
في حالة انفراد تام ،لم يتوانى في ايداع الكرة في ش���باك ابو سليم
( )37معلنًا عن هدف السبق لفريق االبناء.
لم يتأخر رد الشجعان ،ففي الدقيقة  46ارتكب مدافع االبناء فادي
ضحى خطأ ضد مهاجم بالط���ة ادهم ابو رويس داخل منطقة الجزاء

ليحتس���ب الحكم ضربة جزاء لصالح بالطة ،نفذه���ا عبد الحميد ابو
حبيب بنجاح ،حيث ارس���ل كرة قوية على يس���ار الحارس حسين ابو
قلبين ،معلنًا عن هدف التعديل لبالطة.
الشوط الثاني :اداء سريع مخالف لما قدمه الفريقان بالشوط األول،
هجم���ة هنا وهجمة هناك ،وس���نحت فرصة ل���كال الفريقين ،كانت
الفرص���ة االخطر لفري���ق االبناء في منتصف الش���وط الثاني ،عندما
استقبل عمر اردنية كرة عرضية قادمة من اقصى الرواق االيمن من
قدم محمد عناية ارسلها عمر اردنية "على الطاير" ،لتنوب العارضة
في ابعادها وانقاذ شباك ابو سليم من هدف محقق.
في الثلث االخير من عمر الشوط الثاني آلت السيطرة لفريق بالطة
الذي نجح في زيارة المنطقة المحرمة لالبناء ،لكن دون هز الش���باك،
وتناوب ابو رويس وابو حبيب على اضاعة الفرص امام مرمى حس���ين
ابو قلبين ،في المقابل اعتمد فريق االبناء على الهجمات المرتدة عبر
عمر اردنية وحاتم ابو خضرة والتي شكلت ازعاجًا للحارس سائد ابو
سليم في بعض االحيان.
في الدقيقة  84اسفر ضغط بالطة على مرمى االبناء عن هدف رائع
بتوقيع ادهم ابو ريس الذي استقبل كرة نموذجية مرفوعة من قدم
محمود السيوري على نقطة الجزاء ،سددها ابو رويس رأسية محكمة
اس���تقرت على يمين ابو قبي���ن معلنًا عن اله���دف الثاني والتقدم
لبالطة.
الحكام :محمد بدير للس���احة ،خالد الخطيب ،محمد الخطيب ،معاذ
عوف���ه رابع���ًا ،ابراهيم غروف مقي���م حكام ،مجدي زبي���دات مراقب
المباراة.

الفريقان يتصافحان قبل بدء المباراة.

"العنابي الكرمي" إلى دور الثمانية بثنائية خروب
كتب محمد أبو حنون:
تأه���ل نادي ثقافي طولكرم إل���ى دور الثمانية
من بطولة كأس فلسطين ،بعد فوزه ،أمس الثالثاء
على نظيره شباب العبيدية بهدفين لهدف ،في
اللقاء الدي أقيم على استاد ماجد أسعد بالبيرة.
وسيوجه الثقافي في الدور المقبل فريق البيرة.
الثقافي ش���كل ضغطًا في الدقائق األولى على
مناطق العبيدية الخلفي���ة ،لكن من دون تهديد
المرمى ،وح���اول العبيدية اس���تغالل الهجمات
المرتدة ،للوصول إلى منطقة عمليات الثقافي.
واس���تطاع العبيدية أن يبعد الضغط الهجومي
عن مناطقه ،مع وصول المباراة إلى الدقيقة .25
وتحصل العب العبيدية بهاء الدين رباعية ،على
بطاقة صفراء في الدقيقة  ،27بس���بب خش���ونته
باللعب ،وبعدها بدقيقتين ،أرسل العب الثقافي
محم���د عثمان ك���رة عرضي���ة ،مرت م���ن الجميع
ووصلت إلى حارس المرمى.
وتحصل الثقافي على ضربة حرة مباشرة ،نفذها

أحمد قطميش ،وسدد الكرة لتتجاوز حائط الصد
وتعلو العارضة وتخرج.
وعن���د الدقيقة  ،32صوب الع���ب الثقافي ليث
خ���روب كرة من خ���ارج الصندوق ،وصلت س���هلة
لحارس المرمى.
وصوب العب العبيدية به���اء الدين رباعية في
الدقيق���ة  ،43كرة من خارج منطقة الجزاء ،خرجت
من دون أن تشكل خطورة على مرمى العنابي.
وبعدها بدقيقتين ،احتس���ب الحكم ضربة حرة
مباشرة للثقافي ،نفذها ليث خروب وصوب الكرة
لكنها ارتطمت بحائط الصد.
وفي الوقت بدل الضائ���ع ،حصل العب الثقافي
محمد عثمان على بطاقة صفراء.
وبع���د  5دقائق من على بداية الش���وط الثاني،
افتتح الثقافي التس���جيل عن طريق ليث خروب،
ال���ذي وصلته كرة طولية من زميله يزن س���عدي،
ليرتقي لها خروب ويسددها برأسه.
وعن���د الدقيق���ة  ،53أدرك الالعب محمد العصا
التع���ادل للعبيدية ،بعد أن س���دد ك���رة من على

مش���ارف منطق���ة العملي���ات ،وج���دت طريقها
للشباك.
وع���اد لي���ث خ���روب وأض���اف اله���دف الثاني
للثقاف���ي بالدقيقة  ،67عندما م���رر له زميله نمر
واصف الكرة داخل الصندوق ،ليضعها في شباك
الحارس يوسف ردايدة.
تش���كيلة ثقاف���ي طولك���رم :براء خ���روب ،ليث
خروب ،وسيم عقاب ،أس���امة صباح ،يزن سعدي،
نمر واص���ف ،أحم���د قطميش ،رض���ا دعمة ،كرم
عوض ،حسيب موسى ،محمد عثمان.
تش���كيلة العبيدية :يوس���ف ردايدة ،معتصم
كامل ،مراد حس���ن ،مهند عثمان ،شادي سلمان،
به���اء الدين ربايع���ة ،محمد أبو عل���ي ،محمد أبو
ري���دة ،محمد العص���ا ،جمال عويس���ات ،خالد أبو
سرحان ،خالد أبو سرحان
الحكام :أش���رف قادوس ،س���اعده عم���ار ملحم
وعارف الش���يخ أحمد ،ورابعًا إس���حاق الكيالني،
مقي���م الحكام جم���ال الس���عدي ،والمراقب خالد
الصياد.

من لقاء ثقافي طولكرم والعبيدية.

(عدسة :بيان قرعان)

البطران يقود األهلي الى دور الثمانية لمواجهة الهالل المقدسي
كتب عنان شحادة:
واصل اهلي الخليل مش���واره في بطولة كأس فلس���طين لكرة
القدم ،وحق���ق فوزا بصعوبة بالغة على العيس���وية من مصاف
الدرج���ة الثاني���ة ،بنتيجة هدفي���ن لهدف ،في المب���اراة التي
جمعتهما على س���تاد الخضر ،أمس ،وسيواجه االهلي في الدور
المقبل فريق هالل القدس ،في مباراة صعبة على الفريقين.
منذ البداية فرض األهلي س���يطرته على مجريات اللعب وسط
هج���وم ضاغط ،وأضاع خالل الدقائق األولى فرصتين ،األولى عن
طريق سامح مراعبة واألخرى بواسطة خلدون الحلمان.
وظهر العيس���وية بش���كل متواضع وحاول ان يجاري األهلي،
دون ان يتمكن من الوصول الى منطقة الحارس.
وحاصر األهلي فريق العيس���وية في منتصف ملعبه ،وس���ط
هجوم مكثف غابت عنه اللمس���ة األخيرة والنهاية الس���عيدة،
بالمقابل احكم العيسوية اغالق منطقة الدفاع ،مع اعتماده على
بناء الهجمات المرتدة.
ف���ي الدقيقة  23كرة عائدة من المداف���ع تهيأت امام حماده
مراعبة ،سددها برأسه على المرمى الفارغ ،لكن فوق العارضة.

ف���ي الدقيقة  30فك األهل���ي النحس الذي الزم���ه ونجح في
إصابة الش���باك عن طريق اس�ل�ام البطران ،بعد ان تابع عرضية
حمادة مراعبة برأسه من داخل الصندوق.
واص���ل األهلي تحركاته عبر االخوين مراعبة والبطران ،واالخير
أهدر في الدقيقة  39فرصة توسيع الفارق عندما تلقى كرة من
الحلمان في داخل الصندوق ،س���ددها بقوة لكن الحارس مجدي
محمود تألق في ابعادها.
الش���وط الثاني :مع الدقيقة الثالثة منه ،أضاف األهلي هدفه
الثاني عن طريق اسالم البطران عندما تابع كرة وصلته من محمد
صالح ،وبكل ثقة اودعها الشباك.
أولى الفرص للعيس���وية جاءت عن���د الدقيقة  ،54اثر عرضية
من علي بدر الى داخل الصندوق ،تابعها خليل بعيرات برأس���ه
بجوار القائم.
في الدقيقة  56احتس���ب الحكم ضربة جزاء للعيسوية انبرى
لها بنجاح خالد عزيز مقلصا الفارق .تحسن أداء العيسوية وخرج
من حالته الدفاعية واصبح مبادرا للهجوم.
تغيير لألهلي باشراك محمد الجعبري بدال من اسالم البطران.
وكاد العيسوية يعدل النتيجة بعد كرة من علي بدر ،استطاع

الحارس التقاطها على دفعتين.
تغيير في صف���وف األهلي بدخول داود صالح بدال من خلدون
الحلمان.
تراج���ع في أداء األهلي مع صحوة للعيس���وية ،وغابت الفرص
المحققة وانحصر اللعب في منتصف الملعب.
تغيير للعيس���وية بخروج إبراهيم أبو شاويش واشراك مجدي
زايد ،وفي الدقيقة  83تسديدة من محمد مراعبة بجوار القائم.
اج���رى األهل���ي تبديال بدخول باس���ل صبحي ب���دال من محمد
مراعبة.
وش���هدت الدقائق اإلضافية اهدار العيسوية فرصة تعديل
النتيجة ،عندما س���دد خليل بعيرات كرة عالية ،كادت ان تخادع
الحارس الذي تمكن منها على دفعتين.
وم���ع الدقيق���ة الثالثة ،ضرب���ة ثابته للعيس���وية ،الى داخل
الصندوق ارتقى لها محمد فالح وبرأس���ه سددها تألق الحارس
أبو عكر في صدها والسيطرة عليها.
الح���كام :براء أبو عيش���ة وس���اعده محمود أب���و رويس واحمد
ذوق���ان ،وولي���د نجيب رابع���ا .راقبها ربحي وق���اد ،مقيم حكام
ميشيل حنانيا.

اسالم البطران (يمين) سجل هدفي االهلي .

(عدسة :قدري سالمة)

