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حصاد األسبوع التاسع عشر لدوري الوطنية موبايل للمحترفين

صراع القمة يشتعل بتعثر الهالل أمام السموع وتفوق األهلي على ترجي واد النيص
انتصارات المعة للمكبر وبالطة والظاهرية و«العنابي» ودورا والخضر يغادران
كتب محمد عراقي:
اش���تعلت المنافس���ة من جديد على قمة دوري الوطنية موبايل للمحترفين
بعد نهاية االس���بوع التاسع عشر بعد س���قوط المتصدر هالل القدس في فخ
التعادل امام السموع والعنيد وانتصار اهلي الخليل الوصيف على واد النيص
حيث قل���ص االهلي الفارق بينه وبي���ن الهالل الى ثالث نق���اط مع بقاء ثالث
جوالت على ختام الدوري.
وتأك���د هبوط دورا والخضر رس���ميا للدرجة االولى بعد س���قوط االول الكبير
امام الظاهرية بثالثية وخسارة الخضر امام الثقافي الكرمي بهدفين لهدف،
وعاد المكبر لمس���ار المنافسة من جديد بفوز كبير ومقنع على البيرة بثالثية،
فيما انتهت آمال ش���باب الخليل في المنافسة بخسارته الخارجية امام بالطة
بهدفين نظيفين.

ليث خروب العنابي
وحق���ق ثقافي طولك���رم اول فوز له في االياب على ضيف���ه الخضر بهدفين
لهدف ليتقدم العنابي خطوة لالمام برصيد  23نقطة فيما تأكد هبوط الخضر
رسميا للدرجة االولى.
واس���تحق العنابي الفوز ألن���ه كان االفضل فنيا وترجم ذل���ك لهدفين عبر
مهاجمه ليث خروب مناصفة على مدار الش���وطين واضاع رضا الدعمة وخروب
ويزن الس���عدي اهدافا اخرى كان يمكن ان تع���زز النتيجة ورغم طرد مدافعه
امي���ر تكروري منتصف الش���وط الثاني اال ان الثقافي حق���ق ما اراد وهو الفوز
واراحة بعض نجوم���ه تمهيدا للموقعة المرتقبة ف���ي المربع الذهبي لبطولة
الكأس امام بالطة االربعاء.
ويتطلع العنابي النجاز مزيد من االنتصارات في المواجهات المقبلة لتحسين
موقعه اكثر والتقدم لالمام بثبات في سلم الترتيب.
الخضر من جهته هبط رس���ميا وهو كان متوقع���ا بعد حصيلته في الذهاب
وكان االمر مسألة وقت ال اكثر رغم التحسن الواضح في اداء الفريق في االياب
من حيث الروح والجماعية واالنضباط .
ووقف الخضر ندا للثقافي في كثير من الفترات وقاتل حتى الدقيقة االخيرة
بغية رفض الهزيمة لكن محاوالت االعسم وعزام صالح وحازم الرخاوي والبقية
لم تكن كافية ليكتب الهبوط الحزين.

المكبر يلتهم البيرة
وعاد المكب���ر النتصاراته الكبي���رة والمقنعة فحقق فوزا كبي���را على البيرة
بثالثية نظيفة ليعود المكبر لس���باق المنافسة من جديد برصيد  34نقطة في
المركز الثالث فيما بقي البيرة سادسا برصيد  26نقطة جمعها سابقا.
وكان المكب���ر االفضل واالكثر جاهزية وتصميما عل���ى الفوز وصبت الفوارق
الفنية والبدنية لصالحه فترجم ذلك س���امر حجازي وايمن خربط "مرتين" ذلك
لثالثية جميلة اس���عدت جماهير المكبر وابقت الفريق في دائرة المنافس���ة
بانتظ���ار المواجهة الحاس���مة والمرتقبة امام الهالل والتي ستحس���م موقف
الفريق من استمرار المنافسة من عدمه.
وبغض النظر عن ذلك فان موس���م المكبر الحال���ي كان رائعا بكل المقاييس
ألنه شكل عودة قوية للغاية ومبهرة بعد غياب موسمين في الدرجة االولى.
البيرة تعرض لخسارة مؤلمة وكبيرة وهي جاءت ايام بعد خروجه من الكأس
ام���ام الثقافي الكرم���ي وتجمد الفريق في المركز الس���ادس برصيد  26نقطة
وهو موقع متقدم وجيد ،وحقيقة ،عانى البيرة من غياب نجميه موس���ى سليم
وعصفور امام المكبر فلم يكن الفريق مقنعا ال دفاعيا وال هجوميا.
واالمل بتحس���ين الوضع من خالل العودة لالنتصارات من جديد للحفاظ على
الموق���ع الحالي خاصة في ظل تقارب العديد من الفرق نقطيا وازدحام منطقة
الوسط.

السموع يفرمل المتصدر
فرمل الس���موع المتصدر هالل القدس من تع���ادل ايجابي فحرمه من الفوز
ومواصلة انتصاراته في نابلس ليفقد الهالل نقطتين ثمينتين في مس���عاه
للحفاظ على لقبه فيما اثبت السموع مرة اخرى معدنه االصيل وانه احد افضل
فرق الدوري.
وكان السيناريو قريبا من خسارة الهالل الن السموع تقدم برأسية ابو غنيمة
ولكن خطأ حس���ام ابو عواد الذي اهدى الهالل ركلة جزاء تمكن بعدها جوناثان
س���وريا من تعدي���ل النتيجة وفش���لت بعدها جميع المح���اوالت الهاللية في
امكانية خطف الفوز ليتقلص الف���ارق النقطي بين الهالل واهلي الخليل الى
ثالث نقاط كما ادخلت هذه النتيجة المكبر في حس���ابات المنافسة من جديد

حيث يبعد خمس نقاط عن المتصدر.
ويبقى االمر حاليا بيد الهالل ان هو نجح في حسم مبارياته المقبلة فسيتوج
باللقب ولكن ان تعثر س���تتعقد االمور والحسابات وينظر الهالل بحذر وترقب
الى لقاء المكبر المقبل ألنه مفتاح اللقب ان نجح رجال المدرب خضر عبيد في
الفوز بينما المكبر يعتبرها لقاء االمل االخير للمنافسة ولن يفوت الفرصة.
الس���موع بقي خامس���ا برصيد  30نقطة خلف ش���باب الخلي���ل الرباع بنقطة
وحيدة ويبقى هدف الس���موع الواقعي اقتحام المربع الذهبي والمنافسة على
المركز الثالث ان امكن وهو امر واقعي لهذا الفريق الرائع الذي يلعب بانضباط
وثبات وواقعية وتوازن ونجح في كسب احترام الجميع.

الغزالن تنقض على دورا
وكما كان متوقعا حقق الظاهرية فوزا كبيرا ومقنعا على دورا بثالثية نظيفة
كتبت ش���هادة الهبوط الرسمية لدورا الذي واصل مسلسل الهزائم المتتالية
م���ن جهة وعدم تمكنه من تس���جيل أي هدف في المباري���ات االخيرة ما يدل
على ضعف واضح وكبير في فريق دورا الذي استسلم لواقعه منذ فترة طويلة
اداريا وفنيا وماليا.
ولوال براعة وخبرة الحارس محمد ش���بير لخرج دورا بخسارة قياسية ألنه نجح
في صد اهداف غزالنية عديدة.
الظاهرية حقق فوزه الثالث على التوالي وهذا يحسب له بقيادة احمد ماهر
وعلي نعمة فتقدم الغزالن لالمام بخطى جيدة وواصل تس���لق جدول الترتيب
العام وهو اآلن الس���ابع والفرصة مواتية لحصد مزيد من النقاط في االس���ابيع
المقبلة للتقدم اكثر وختام هذا الموسم المخيب بصورة ايجابية.

بالطة يصعق العميد
وع���اد بالطة لالنتصارات من جديد بعد غياب عدة أس���ابيع فحقق فوزا ثمينا
عل���ى ضيفه ش���باب الخليل بهدفي���ن نظيفين في نابلس ليظ���ل بالطة ثامنا
برصيد  24نقطة فيما انتهت آمال الش���باب في المنافسة وأصبح همه الحفاظ
على موقعه في المربع الذهبي.
واس���تحق بالطة الف���وز ألنه فرض ايقاعه فنيا فس���جل مرتين عبر رأس���ية
البدرس���اوي وهدف ممت���از للموهوب الصغير الكبير فع�ل�ا امير قطاوي الذي
تالعب بدفاع الش���باب في لقط���ة رائعة ،وجاء الفوز في وقته لبالطة الس���باب
عديدة منه���ا انه جاء بعد فترة من االخفاقات وايض���ا انه جاء قبل المواجهة
المرتقبة بين بالطة والثقافي في المربع الذهبي لكأس فلس���طين االربعاء في
جنين ما يجعل الفريق البالطي يدخل بثقة وبمعنويات عالية.
ش���باب الخليل تلق���ى صدمة بالخس���ارة التي جاءت بعد سلس���لة تعادالت
واس���تمر العميد في الصعوبات الجمة الت���ي يواجهها هجوميا من خالل عدم
تس���جيل عدد االهداف الكافية ما القى بظالله الس���لبية على النتائج وما زاد
الطين���ة بل���ة طرد المدافع يزن العوي���وي وهو الذي عاد في ه���ذه المباراة من
االيقاف.
عموما يبقى التواجد في المربع الذهبي هو الهدف الواقعي الذي سيس���عى
لتحقيقه ش���باب الخليل بهذه التش���كيلة الجيدة والشابة من الالعبين وكلمة
لبع���ض جماهير العمي���د اال تجلد الالعبين فلم يكن باالم���كان افضل مما كان
بالوض���ع المعروف للجميع وما مر به من صعوبات فني���ة ومالية وادارية طوال
الموسم.

الحلمان ينقذ االهلي
وانق���ذ هداف الدوري خلدون الحلمان فريقه اهلي الخليل من الوقوع في فخ
واد النيص حيث اقتنص هدف الفوز الثمين في الربع س���اعة االخيرة ليحصد
االهل���ي ثالث نقاط ثمينة ج���دا ابقته في صلب المنافس���ة خاصة بعد تعثر
الهالل امام السموع.
ورغم الس���يطرة والنش���اط الهجومي والفرص اال ان نجوم االهلي فشلوا في
تس���جيل اهداف الى ان جاء ه���دف الحلمان القاتل الذي اعاد االهلي لس���كة
االنتصارات من جديد بعد اس���بوع حزين خرج خالل���ه الفريق االحمر من كأس
فلسطين امام الهالل بالذات.
وهدف االهلي واض���ح اآلن وهو الفوز في مبارياته الث�ل�اث المقبلة وانتظار
نتائ���ج الهالل لعل وعس���ى يتعثر وتنقلب موازين القمة وكل ش���يء وارد في
كرة القدم.
واد النيص ضمن البقاء سابقا وقد وقف ندا عنيدا لالهلي في فترات عديدة
وب���رز الحارس توفي���ق علي وكان الفري���ق قريبا من الخروج ول���و بنقطة ولكن
الخس���ارة حدثت ف���ي النهاية والتطلع اآلن لحصد مزيد من النقاط لتحس���ين
حصيلة ووضعية الفريق النيصي في الدوري.

عالء بدران :راضون ّ
عما قدم طوباس
إيابًا وتجربتي رائعة رغم اإلصابة

كتبت لجين الراعي:
أبدى مدافع ش���باب طوباس عالء بدران
رضاه عما قدم فريق���ه في مرحلة اإلياب
م���ن دوري الدرج���ة األول���ى "االحت���راف
ً
الجزئي" خاصة بأنه غير المسار متقدمًا
إلى األمام على الئحة الترتيب بعدما كان
مهددًا بالهبوط.
حدي���ث خاص مع
وأوض���ح ب���دران في
ٍ
"أي���ام المالعب" ب���أن طوباس اس���تطاع
قلب الدوري رأس���ًا على عقب في المرحلة
الثاني���ة وكان ف���ي الذه���اب أح���د أبرز
المهددي���ن بالهب���وط إال أن األوض���اع
تغيرت كليًا بتكاتف الجميع.
وأش���ار الالعب إل���ى أن تجربته مع الفريق
هذا الموسم كانت مميزة جدًا على الرغم من
معاناته م���ن اإلصابة ألكثر من مرة وحرمانه
بصفة أساسية أو احتياطية
من المش���اركة
ٍ
في عدد من المباريات المهمة جدًا.
وأش���اد ب���دران بالجهد الكبي���ر الذي
بذله عش���اق الفري���ق بتقديم كل الدعم
المعنوي خالل اإلياب ووقفتهم المشرفة
خل���ف الالعبين وثقتهم به���م من أجل
النج���اة بطوب���اس م���ن الغ���رق في ظل
المنافسة المحتدمة بالقمة والقاع.
واعتب���ر الالع���ب مس���ألة الحديث عن
مس���تقبله مع طوب���اس أو الرحيل باتجاه
ناد آخر أمرا مبكرا وبحاجة إلى أخذ قسط
ٍ
م���ن الراحة قبل اتخاذ أي فكرة جديدة أو
حسم المس���ألة خاصة بأن االستحقاقات
ستتوقف لفتر ٍة زمنية.

جانب من لقاء المكبر والبيرة

قطاوي يحتفل بالهدف الثاني لبالطة

«عقب الخسارة أمام بالطة بهدفين»

يوسف الصرصور :أوضاع «العميد» صعبة جدًا
َ
ولم نتلق رواتبنا منذ خمسة أشهر ونصف الشهر!
كتب َّ
محمـد عوض:

عالء بدران

ابتعد شباب الخليل ُمجبرًا عن المنافسة المتقدمة
على لق���ب دوري الوطنية موبايل للمحترفين ،بعدما
س���قط بهدفين دون مقابل في موقعة مركز بالطة،
ملعب نابلس ،في
ضمن منافسات األس���بوع  ،19على
ِ
وقت حقق فيه المنافس���ون الثالثة" :هالل القدس،
ٍ
وأهل���ي الخليل ،وجب���ل المكبر" ،نتيج���ة الفوز في
مبارياتهم ،ما جعلهم يوس���عون الفارق ،ويمضون
بقوة إلى األمام.
ٍ
ُ
العب ش���باب الخليل ،يوسف الصرصور ،قال" :حظًا
أوفر لمحبي ومشجعي ش���باب الخليل ،بعد الخسارة
أمام مركز بالطة ،نعتذر منكم ش���ديد االعتذار ،لكن
األوضاع التي ُّ
يمر بها الفريق س���يئة جدًا منذ بداية
الموس���م الكروي الحالي ،وحتى هذه اللحظة" ،يشير
بظ�ل�ال ثقيلة على
عقب���ات مادية ألقت
الالعب إلى
ٍ
ٍ
حد سواء.
على
الفني
والجهاز
الالعبين
استقرار
ٍ
ِ
وأوضح الالعب ،بأن عناصر شباب الخليل ،استمروا
ف���ي تقديم ما لديه���م ،والتزم���وا بواجباتهم ،رغم
قس���وة الظروف ،عل���ى أمل إح���داث تغيير حقيقي،
لكن َّ
مر الوقت دون جدوى ،حتى وصل الموس���م إلى
ً
نهايت���ه مع ازدياد األوضاع صعوبة ،مش���يرًا إلى أن
الالعبين لم يحصل���وا على أجورهم الش���هرية منذ
خمسة أشهر ونصف الشهر ،ما أدى حتمًا إلى زعزعة
األوضاع.
حدي���ث الصرصور ،ج���اء عبر صفحته الش���خصية
عل���ى "فيس���بوك" ،فيما كتب زميله ش���اهر الطويل
منش���ورًا أطول ،اعتذر فيه لجماهير ش���باب الخليل

على الخس���ارة أمام مركز بالط���ة بهدفين ،الفتًا إلى
أن الالعبي���ن ذهبوا إلى المباراة م���ن أجل الجماهير،
ولعالقتهم الطيبة به���م ،وحتى ال يتركوا "العميد"
مختلف
وحيدًا في هذه الظ���روف الصعبة جدًا على
ِ
األصعدة.
وأضاف" :أيها الالعب���ون جميعًا بوركت جهودكم،
ً
كنتم رج���اال منذ بداية الموس���م ،قدمنا م���ا علينا،
رغم الظروف ،كن���ا نطمح لتحقيق االنتصار لرس���م
تاج
االبتس���امة على شفاه المش���جعين ،ونصل إلى ٍ
بصورة جي���دة ،والهدف بناء
ثمين ،بدأنا الموس���م
ٍ
فريق جديد قوي ،ولم نتوقع أن نكمل الموسم بهذه
الص���ورة ،وأكرر بأننا نعتذر إذا كنا قد قصرنا ولو في
جانب واحد".
ٍ
وناش���د الطويل ،جماهير ش���باب الخليل ،بضرورة
اإلس���راع في التدخل ،إلنقاذ الفري���ق ،والحفاظ على
كفريق منافس على األلقاب،
اسم وتاريخ "العميد"،
ٍ
متممًا" :أنتم أروع وأجمل وأفضل جمهور في الوطن،
أق���ول لكم بأن األوضاع في الن���ادي أكثر من صعبة،
أدعوكم للوقوف بجانب فريقكم ،كما عهدناكم ،آمل
أن نكون قدمنا ما علينا ،وأكرر اعتذاري الشديد".
َّ
بعدة
وعلق حارس ش���باب الخليل ،أنس أبو سيف،
ِ
كلمات فقط على المباراة من خالل "فيسبوك" ،فكتب:
بحس���رة إلى وضعنا الحالي ،كل شيء سار في
"أنظر
ٍ
بشكل جيد ،وكان باإلمكان أال يحدث
الموس���م
بداية
َّ ٍ
ما ح���دث"؛ فيما علق العديد م���ن المتابعين على ما
كتب ،وحاولوا رفع معنوي���ات الحارس ،وطمأنته بأن
القادم س���يكون أفضل ،آملين بأن يكون المستقبل
أفضل.

شاهر الطويل			

(عدسة :قصي ابو سنينة)

