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منافسات دور الثمانية لكأس فلسطين

نهائي مبكر يجمع الجارين :الشباب وخدمات رفح في إستاد الدرة
"المدفعجية" أمام فرصة سانحة لمواصلة المشوار على حساب الجالء

صورة من أرشيف االيام  ..فرحة العبي خدمات رفح بالفوز على الشباب في آخر لقاء في الدوري.

صورة من األرشيف لفرحة العبي شباب رفح.

كتب أشرف مطر:
تستكمل ،اليوم ،لقاءات دور الثمانية "الدور ربع النهائي" من مسابقة
كأس فلسطين ،ألندية المحافظات الجنوبية "كأس الراحل حماد حماد"
عبر إقامة لقاءين ،األولى ديربي جماهيري منتظر يجمع بين شباب رفح
البطل ،وجاره خدمات رفح الوصيف ،على اس���تاد الدرة في نهائي مبكر،
وتكرار لس���يناريو الموسم الماضي ،لكن في دور مبكر وليس النهائي،
بينما تجمع المباراة الثانية بين الصداقة والجالء على استاد فلسطين.

شباب رفح  +خدمات رفح "استاد الدرة – دير البلح"
على اس���تاد الدرة ،يلتقي شباب رفح بطل الكأس في نسخته األخيرة،
وأكث���ر المتوجين " 6القاب" مع جاره خدم���ات رفح الحائز على "لقبين"،
وبالتال���ي فالمباراة لن تكون س���هلة على االط�ل�اق ،خاصة ان كل فريق
يتطلع ألن يستمر مش���واره ،لتعويض خيبة األمل في مسابقة الدوري،
التي ذهب لقبها لنادي شباب خان يونس.

بالنسبة للزعيم نادي شباب رفح ،فالفريق ّ
قدم موسما للنسيان ،بأداء
مهتز وغير ثابت ،أنهى به الموس���م في المركز السادس ،وبعيدًا تمامًا
عن أجواء المنافس���ة على لقب الدوري ،وبالتالي فلقب الكأس المفضل
له ،يبدو الفرصة األثمن لمصالحة جماهيره.
بصراح���ة ،أداء "الزعيم" غير مقنع على االطالق هذا الموس���م ،س���واء
في الدوري أو حتى في مش���وار الكأس قبل لقاء الخدمات ،فالفريق فاز
بصعوب���ة بالغة على اهلي بي���ت حانون به���دف دون رد ،ولعب مباراة
ماراثوني���ة انتهت بركالت الترجي���ح امام غزة الرياض���ي ( )11/12لكي
يجتاز دور الـ  ،16بعد التعادل اإليجابي ( )2/2في الوقت الرس���مي ،رغم
أن الرياض���ي لعب لمدة  60دقيقة بعش���رة العبي���ن ،ومع ذلك نجح في
العودة وادراك التعادل واحراج الزعيم.
لكن دائمًا ما تختلف مواجهة الجارين عن أحوالهما في باقي المباريات،
وإن نج���ح الخدمات في حس���م آخر لق���اء في ال���دوري لصالحه بهدفين
نظيفين ،لكن يبقى الش���باب بقيادة سعيد السباخي قادرا على التحليق
بعيدًا واالستمرار أكثر ،وربما االحتفاظ بلقبه واضافة لقب لخزائنه.

ف���ي المقابل ،أنهى خدمات رفح الموس���م وصيفًا للع���ام الثاني على
التوال���ي ،والفريق كان يطمع بلقب الدوري ،لك���ن نتائجه تراجعت في
بعض المحطات وأثرت على اس���تمراره في المنافس���ة ،لذلك فهو يريد
التعويض من خالل الكأس ،الذي خس���ره امام الش���باب بالذات الموسم
الماضي ،لذل���ك هو مطالب بتج���اوز الزعيم وتأكيد تفوق���ه عليه هذا
الموسم.
األخضر الرفح���ي ،يعتمد على الثبات في التش���كيل ،وعلى مجموعة
ثابتة تشارك باس���تمرار أمثال عطايا جودة في حراسة المرمى ،وأحمد
البهداري ومحمد حجاج وجهاد أبو رياش وعماد فحجان وأحمد اللولحي
ومعتز النحال وعالء إس���ماعيل ومحمد الجرمي ،والفريق يؤدي بش���كل
جي���د للغاية ،ولم يواجه أي مش���اكل في الكأس حت���ى اآلن ،حيث فاز
بخماسية على الزيتون ،وعاد وتفوق على العودة (.)0/2

الصداقة  +الجالء "استاد فلسطين الرياضي"
على اس���تاد فلس���طين الرياضي ،يلتقي الصداقة م���ع الجالء إحدى

مفاجآت الكأس حتى اآلن ،المباراة على الورق تبدو س���هلة للمدفعجية،
لكنها عل���ى أرض الملعب غير ذلك ،في ظل األداء القوي للجالء ونوعية
الالعبين الذين ينتمون للبرتقالي.
الصداقة تنازل عن عرش الدوري م���ع تراجع نتائجه ،وحل في المركز
الثالث ،وبالتالي فهو يتطل���ع للتعويض ،ولقب الكأس الطريق الوحيد
لتحقيق هدفه بإضافة كأس ثانية.
الصداقة أدى بش���كل قوي في اول مرحلتين من الكأس وسجل تسعة
أهداف ،بواقع  4اهداف في شباك اتحاد دير البلح ،و 5أهداف في شباك
خدمات دير البلح.
في المقاب���لّ ،
قدم الجالء مس���تويات جيدة ف���ي دوري األولى ،وكان
ينافس على احدى بطاقتي الصعود ،لكنه لم يستطع االستمرار ،ويقدم
اآلن مباريات جيدة للغاية ف���ي الكأس ،حيث فاز بصعوبة على خدمات
جبالي���ا ( ،)0/2وأخ���رج خدمات خان يون���س العائد للممتازة الموس���م
القادم ،بعد الفوز عليه (.)1/2

ضمن لقاءات دور الثمانية من كأس فلسطين

شباب جباليا يترجم تفوقه على الهالل بثالثية ويضرب موعدًا مع "النشامى"
كتب أشرف مطر:
صعد نادي ش����باب جباليا ،إلى ال����دور نصف النهائي من
مس����ابقة كأس فلس����طين ،ألندية المحافظ����ات الجنوبية،
"كأس الراحل حماد حماد" ،بعد الفوز الصريح على الهالل،
بثالث����ة أهداف نظيفة ،ف����ي اللقاء الذي جم����ع الفريقين،
أمس ،على استاد الدرة.
وبهذا الفوز ،م����ن المقرر أن يواجه ش����باب جباليا نظيره
ش����باب خان يون����س الذي فاز بدوره عل����ى األمل ( ،)1/3في
الدور نصف النهائي.
وانطل����ق اللقاء ،بمحاوالت ج����ادة وهجومية مبكرة من كال
الفريقي����ن ،خاصة من جان����ب الثوار ،فالفري����ق الذي أطاح
بالشجاعية اراد حس����م األمور مبكرًا مع الهالل ،فتحرك من
خالل المثلث الهجومي ،المكون من فضل أبو ريالة وداوود
والملف����وح ،وبدأت الخط����ورة تظهر من خالل تس����ديدات
يوس����ف داوود ومناورات محمد الملفوح ومساندة عبد الله
عكاشة.
وام����ام هذا الضغط تأل����ق اياد أبو دياب ح����ارس الهالل
ودفاعه وأنقذ اكثر من فرصة أبرزها تسديدة أدهم خطاب
الت����ي أخرجها محمد حس����ان من على خ����ط المرمى ،بينما
حاول الهالل عبر المرتدات السريعة ،وسدد باسل الكحلوت
أرضية زاحفة تعامل معها الحارس احمد عفانة.
وفي د 32.ترجم شباب جباليا أفضلية بالهدف األول ،من

ك����رة ثابتة على قوس منطقة الجزاء ،انبرى لها قلب الدفاع
احمد أبو طبنجة بالتخصص وسددها قوية اخترقت الجدار
البشري واكملت طريقها للشباك.
حاول الش����باب بعد اله����دف تعزيز تقدم����ه بهدف آخر
قب����ل نهاية الش����وط األول ،وكاد مؤمن زي����دان ان يفعلها
بتس����ديدة ثانية ،لكن الحارس أبو دياب تدخل هذه المرة
وحول الكرة إلى ركنية ،ف����ي المقابل حاول الهالل تنظيم
صفوفه من خالل حسن أبو حبيب صانع ألعاب الفريق ،لكن
الشوط انتهى بتفوق الشباب بهدف أبو طبنجة.
في الشوط الثاني ،استمر تفوق الشباب ،وزاد الفريق من
محاوالته الهجومية ،بينما تألق الحارس أبو دياب ومدافعه
محمد حس����ان ،إلى أن جاء محمد الملفوح ،وأضاف الهدف
الثاني ،بعدما تابع من داخل الصندوق تمريرة زميله أدهم
خطاب ،بتس����ديدة قوية لم يس����تطع الحارس أبو دياب أن
يمنعها.
حاول اله��ل�ال العودة ،والحت له فرص����ة ثمينة من ركلة
جزاء بعد عرقلة محمد نعيم عبيد ،لكن زميله يوسف سالم
الالعب الس����ابق للشباب أهدرها ،حيث تصدى لها الحارس
احمد عفانة.
وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين ،قتل الملفوح نجم الشباب
اللقاء تمامًا ،بعدما انفرد تمامًا وس����جل في مرمى الحارس
أبو دياب ،الهدف الثالث لفريقه والثاني له ،لينتهي اللقاء
بفوز صريح للثوار على الهالل بثالثة اهداف نظيفة.

محمد الملفوح مسجل الهدفين الثاني والثالث لشباب جباليا يحاول تخطي العب الهالل.

(عدسة محمد مخيمر)

"النشامى" يقتحم بوابات المربع الذهبي ويدنو من الثنائية
كتب أسامة أبو عيطة:
حقق ش���باب خ���ان يونس فوزًا متوقعًا على منافس���ه األم���ل ،وذلك بثالثة
أه���داف لواحد ،ف���ي اللقاء ال���ذي جمعهما على ملعب فلس���طين ،عصر أمس
اإلثنين ،ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الراحل حماد حماد.
وبدأ ش���باب خان يونس اللقاء بضغط مبكر كما هو متوقع ،وكان واضحًا منذ
البداية جدية العبيه داخل أرضية الميدان ،وغاب عنهم االستهتار والتهاون.
وكلف الضغط المبكر فريق األم���ل تلقي الهدف األول ،والذي جاء ذاتيًا عبر
رأس���ية مدافعه حسام عبد الهادي ،والتي جاءت بعد ركلة حرة مباشرة نفذها
قائد الفريق المتخصص حسن حنيدق.
وس���ارع بطل الدوري الممتاز بإضافة الهدف الثاني ،وذلك عبر العبه المتألق
خالد القوقا ،الذي قام بمجهود فردي جبار ،وراوغ أكثر من مدافع ،وس���دد بكل
ثقة في الشباك.
وكاد األم���ل أن يقلص الفارق في بعض المحاوالت ،والتي كان أخطرها فرصة
العبه محمد إنش���اصي ،والذي س���دد كرة قوية من أمام المرمى مباشرة ،ولكن
كرته ارتطمت في العارضة.
وقبل نهاية النصف األول من اللقاء زاد شباب خان يونس غلته من األهداف
إلى ثالثة ،وذلك عبر ركلة هوائية أكثر من رائعة لالعبه المتألق حازم شكشك،
لينتهي الشوط الثاني بتقدم "النشامى" بثالثة أهداف دون رد.
وفي الش���وط الثاني ارتفع أداء األمل ،وتحرر العبوه من الضغط الملقى على
كاهلهم بعد فارق األهداف الثالثة ،وحاولوا مهاجمه مرمى منافس���هم شباب
خان يونس،و العمل بكل جدية على تقليص الفارق.
وكاد األم���ل أن يحرز هدف تقليص الفارق في أكثر من مناس���بة ،وذلك عبر
العبه النش���ط محمد إنش���اصي ،والمجته���د محمد العكاوي ،ولك���ن التوفيق

جانبهم في عدة فرص.
ونجح مدافع األمل حسام عبد الهادي بتقليص الفارق ،وأحرز هدفًا عوض به
خطأه بالشوط األول ،لتصبح النتيجة ثالثة أهداف لواحد.
وأعاد ش���باب خان يونس تنظيم صفوفه من جديد ،وشعر بنوع من الخطورة،
وأجرى مدربه محمد أبو حبيب بعض التغييرات ،وكاد رفيق عاش���ور أن يضيف
الهدف الرابع لفريقه ،ولكن العارضة وقف في طريق كرته الرائعة.

بطاقة اللقاء
الفريقان :شباب خان يونس واألمل
النتيجة :شباب خان يونس ( )1/3األمل
األهداف :حسام عبد الهادي "ذاتي" ،خالد القوقا ،وحازم شكشك (شباب خان
يونس) ،حسام عبد الهادي.
الملعب :فلسطين
الجماهير1000 :
طاقم اللقاء :أمين عويص حكمًا للس���احة ،وس���اعده كل من محمود الصواف،
محم���ود أبو حصيرة ،وحازم الصوفي رابعًا ،إياد حماد مراقبًا للمباراة ،وناجي أبو
عرمانة مقيمًا للحكام.
تشكيلة الفريقين
ش���باب خان يونس :هيثم فتيحة ،عبد الرحمن الحاج ،إسالم أبو عبيدة ،وليد
أبو موس���ى ،محمد سالمة ،محمد أبو موسى ،حس���ن حنيدق ،بالل النمنم ،خالد
القوقا ،حازم شكشك ،ومحمد الفقعاوي.
األمل :محمود سالمة ،حسام عبد الهادي ،محمد الترابين ،جابر كالب ،رسمي
الطيب���ي ،محمد كالب ،محمد إنش���اصي ،أمين حنيدق ،س���ليم المغربي ،تامر
مكرم ،محمد العكاوي.

خالد القوقا مهاجم شباب خان يونس يحتفل بهدفه األول مع زمالئه.

(عدسة :يوسف بعلوشة)

