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هالل القدس يعصف بشباك البيرة خمس مرات ويعتلي القمة
كتبت آية دبيك:
اس���تعاد هالل القدس صدارة دوري القدس للمحترفين بفوز عريض
على فرس���ان البيرة بخمسة أهداف مقابل هدف ،في اللقاء الذي أقيم
على ملعب نابلس ،ضمن منافس���ات الجول���ة الثامنة من دوري القدس
للمحترفين ،وعل���ى ضوء هذا الفوز رفع اله�ل�ال رصيده إلى  ١٨نقطة
وتجمد رصيد البيرة عند  ٨نقاط ،س���جل لله�ل�ال :عدي دباغ هدفين،
علي نعمة ،محمد عبيد ،محمود عويسات ،في حين سجل للبيرة :محمد
باسم.
فرض الهالل سيطرة واضحة في ربع الساعة األولى وهدد مرمى البيرة
بعدة تسديدات منها هدف تسلل سجله علي نعمة إثر كرة طويلة من
تامر صالح ،وتسديدة أخرى علت العارضة من أقدام محمد عبيد ،وأخرى
قوي���ة من خارج منطقة الجزاء س���ددها محمد دروي���ش ذهبت جانبية
إلى كرة ركنية نفذت طويلة دون اس���تغاللها برأسية ،في الدقيقة ٣٠
تقدم علي نعم���ة بأول أهداف اللقاء من ركلة مباش���رة نفذها أرضية
بذكاء س���كنت شباك البيرة على يس���ار الحارس .دقائق وضاعف عدي
الدباغ النتيجة في الدقيقة  ٣٦بعد أن انطلق في الكرة منفردًا وحاول
الحارس مواجهته فأصاب الدباغ الشباك والمرمى خال .من جانب آخر،
حاول البيرة تقليص الف���ارق والضغط بمحاوالت خجولة تمثلت بكرات
ثابتة أبعدها دفاع الهالل.
مع انطالق الش���وط الثاني ظهرت محاوالت فرسان البيرة في مجابهة

القوة الهاللية في ظل غياب سبعة العبين من تشكيلة البيرة األساسية،
األمر الذي بدا واضحًا تأثيره على أداء الفريق بداية من محاولة رأس���ية
يزن أبو بكر القوية التي اس���تقرت في أحضان الحارس خالد عزام ،في
الدقيقة  ٥٢س���جل الهالل ثالث األهداف عن طريق الالعب محمد عبيد
بتس���ديدة من خ���ارج منطقة الجزاء صوبها نح���و المرمى قوية ،هدف
التقليص للبيرة في الدقيقة  ٦١س���جله محمد باس���م ،في الدقيقة ٦٦
هز الهالل ش���باك البي���رة للمرة الرابعة بهدف محمود عويس���ات بعد
تمريرة عدي الدب���اغ أمام المرمى ،الدقيقة  ٧٢س���جل الدباغ الخامس
للهالل والثاني له في هذا اللقاء.
انتهي اللقاء بفوز هالل���ي أعاده لصدارة الدوري في ظل تعثر بالطة
أمام المكبر.
أدار اللقاء :إس���حق كيالني للس���احة ،س���اعده وليد نجيب وس���ليم
الس���عدي ،عمرو حنبلي حكم رابع .قيم الحكام مهيوب الصادق .راقب
المباراة سليمان العمد.
تشكيلة هالل القدس :خالد عزام في حراسة المرمى ،سامر الجندي،
تامر صالح ،موسى فيراوي ،محمد يامين ،علي نعمة ،محمود عويسات،
محم���د عبي���د ،محمد درويش ،عدي دباغ ،ميش���يل ترمنين���ي .المدير
الفني :خضر عبيد.
تشكيلة البيرة :مؤمن عوض في حراسة المرمى ،موسى سلمان ،محمد
خلي���ل ،وجدي نزيه ،مصطفى طاه���ر ،بابلو برافو ،محمد باس���م ،أحمد
حويطي ،رائد دحلة ،يزن أبو بكر ،ليث بحيصي .المدير الفني وليد عامر.

جانب من لقاء هالل القدس والبيرة.

الحارس أحمد سالمة يخطف نجومية اللقاء بتصديه لركلة جزاء وإجهاض سيل من الفرص

جبل المكبر يحظى بشرف إيقاع الخسارة األولى بمركز بالطة
كتب عنان شحاده:
ألحق فريق جبل المكبر الخس���ارة األولى بالمتصدر الس���ابق لدوري القدس
للمحترفين بكرة القدم مركز بالطة ،وف���از عليه بهدفين لهدف ،في المباراة
التي جرت بينهما على ستاد الخضر ضمن الجولة الثامنة ،ومنح الحارس احمد
س�ل�امه فريقه جبل المكبر الفوز عندما افش���ل العديد من الهجمات الخطيرة
والمحققة ومنها ضربة جزاء ،واستحق نجومية المباراة بامتياز واستحقاق.
وبهذه الخسارة اسدى المكبر خدمة لهالل القدس بالعودة مجددا للصدارة
بعد ان تنحى عنها لمدة أسبوع بعد الخسارة امام بالطة في الجولة السابقة.
وبهذه الخس���ارة تراجع بالطة للوصافة وتجمد رصيده عند  17نقطة بفارق
األهداف عن شباب الخليل ،اما المكبر فقفز الى المركز الخامس رافعا رصيده
الى  13نقطة.
ولعب المكبر منقوصا من خدمات حسين عبده ،ووليد القنبر ،وزهير شعبان،
وم���ع الثواني األولى أضاع ايمن خربط فرصة هدف محقق عندما وصلته الكرة
في منطقة الجزاء ومن امام الحارس ،سددها طائشة الى الخارج.
أداء ومس���توى ضعيف مع لعب عش���وائي ف���ي فترات وفق���دان للكرة ،مع
ع���دم تهديد المرميين ،وم���ع مرور الوقت دخل بالطة األج���واء وبادر الى بناء

الهجمات ،وتس���ديده من خارج الصندوق من محمود أبو ورده صدها الحارس
وتكفل المدافع في ابعادها "."17
ومع الدقيقة  28أعلن عن تقدم المكبر بالنتيجة بهدف حمل توقيع مدحت
عالن ،عندما تالعب بالمدافعين وس���ط تباطؤ م���ن المدافعين فتقدم بالكرة
وسددها زاحفة على يمين الحارس الذي لم يحرك ساكنا.
احتجاج���ات من العبي بالط���ة ما اضطر الحك���م الى رفع البطاق���ة الصفراء
للكابتن عب���د اللطيف البهداري ،بعد الهدف زادت المب���اراة اثارة وندية مع
الشد العصبي الذي الزم العبي بالطة .بطاقة صفراء لالعب المكبر مدحت عالن.
مالت الكفة لبالط���ة باالندفاع الهجومي بالمقابل اعتمد المكبر على الكرات
المرتدة.
ووسط الهجوم الضاغط لبالطة ،احتسب الحكم في الدقيقة  39ضربة جزاء،
فش���ل خالد س���الم في ترجمتها لهدف بعد تألق الحارس احمد س�ل�امه في
صدها على مرتين .بطاقة صفراء لالعب المكبر سامر حجازي.
زاد الش���د العصبي بين العب���ي بالطة ،وواصل الحارس احمد س�ل�امه تألقه
عندما افش���ل محاولة خالد س���الم الذي تالعب بالمدافعين وس���دد بقوة ،مرة
أخرى وقف حارس المكبر وصدها بأعجوبة كبيرة" ."46
واس���تحق حارس المكبر احمد س�ل�امه ان ينال نجومية الشوط األول وسط

ابداعه وتألقه في افشال المحاوالت الهجومية الخطيرة للمكبر.
بداية الش���وط الثان���ي جاءت قوي���ة من أصح���اب األرض عندم���ا اندفعوا
مهاجمين.
الدقيقة  47كاد المكبر يوس���ع الفارق عندما ابعد الحارس س���ائد أبو سليم
الكرة فتهيات امام محمد خالد ،فسددها في المرمى الفارغ ،وتكفل البهداري
في ابعادها .
تغيير اولي للمكبر باش���راك ش���هاب القنبر بدال من مدحت عالن .بالمقابل
اخرج بالطة يوسف أبو رويس وادخل محمود يوسف .فتور لف مجريات اللعب
اثر تراجع أداء الفريقين ،مع غياب الفرص المحققة.
الدقيقة  63أضاع العب المكبر ايمن خربط فرصة الهدف الثاني عندما كسر
مصيدة التسلل وانفرد مع الحارس ،سدد الكرة زاحفة ،بجوار القائم.
وزاد البدي���ل ش���هاب القنبر من اف���راح المكبر عندما أض���اف هدف فريقه
الثاني  ،65الس���يناريو بدا بعرضية من س���امر حجازي داخل الصندوق ،فشل
الحارس أبو سليم في اإلمساك بها فافلتت منه وتابعها القنبر داخل الشباك
 .بطاقة صفراء لالعب المكبر محمد خالد .
الدقيق���ة  71قلص بالطة الف���ارق بهدف عن طريق مراد إس���ماعيل بعد ان
ارتقى للضربة الثابته التي نفذها محمود أبو ورده  ،وبرأسه اودعها الشباك.

سوء الطالع الزم العب المكبر ايمن خربط في الدقيقة  75انفراد محقق ،فشل
في إسكان الكرة الشباك بعد تألق الحارس أبو سليم في الصد .تغيير للمكبر
بإخراج ايمن خربط وإدخال عبدالله عويسات .
وأض���اع بالطة فرصة التعدي���ل في الدقائق األخيرة والوق���ت بدل الضائع ،
اوالها في الدقيقة  88عندما س���دد مراد إس���ماعيل ك���رة من خارج الصندوق
تكفل القائم األيم���ن في صدها ،واألخرى في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل
الضائع ،عندما انس���ل خالد س���الم من الميمنة وارسل الكرة داخل الصندوق،
تهيأت امام المتربص محمود يوس���ف ووجها لوجه مع المرمى س���ددها الى
الخارج وسط ذهول الحضور .
تش���كيلة المكبر :احمد سالمه  ،سامر حجازي  ،مدحت عالن" شهاب القنبر""
 ،بهاء علقم  ،ايمن خربط" عبدالله عويس���ات "  ،محمد خالد  ،هيثم أبو عرام ،
احمد الياس حسين جوهر ،تامر طاطور ،علي جعابيص .
تشكيلة بالطة :س���ائد أبو سليم  ،ادهم أبو رويس  ،عبداللطيف البهداري ،
احمد زريق  ،ثائر جبور  ،محمود أبو ورده  ،عدي خروب  ،مراد إس���ماعيل  ،خالد
سالم  ،امير قطاوي ،يوسف أبو رويس" محمود يوسف ".
ادار اللقاء للساحة :ناصر البلبول وساعده احمد البلبول وصالح حسان ،ورابعا
سامر حمود  .راقبها فادي اللحام ،مقيم حكام محمد جبريل .

السموع والظاهرية" ..دربي" جبل الخليل يستقر على نتيجة بيضاء
كتب هيثم الدرابيع:
انف���ض دربي جب���ل الخليل الملتهب الذي جمع الس���موع بج���اره الظاهرية
بالتع���ادل الس���لبي ،في اللقاء ال���ذي احتضنه اس���تاد دورا الدول���ي "هواري
بومدين" ،لحساب األس���بوع الثامن من دوري القدس للمحترفين ،وبهذا الفوز
رف���ع فريق "ليث الجنوب" رصيده إلى ( )14نقطة في المركز الرابع ،في المقابل
رفع فريق "غزالن الجنوب" رصيده إلى نقطتين في المركز األخير .
البداية جاءت س���ريعة م���ن الطرفين ،مع أفضلية لفري���ق الظاهرية ،وانبرى
بهاء وريدات لكرة ثابتة عرضها داخل الصندوق أبعدها الحارس ش���بير ،وعاد
وريدات وس���دد كرة من خلف المدافعين مرت بجوار القائم ،ورد الليث بهجمة
عبر عبيدة الهريني الذي مرر لوائل العواودة المنفرد وسدد كرة تألق الحارس
قيسية في التصدي لها ،وانطلق محمد القيسية بكرة من الرواق االيسر وعرض
كرة وصلت لليث خروب الذي سدد كرة بجوار القائم ،ورد مسالمة بهجمة عرض
كرة طالت على المتربص مراد الدغامين ،واصل الفريقان تبادل الهجمات لكن
دون هز للشباك لينتهي الشوط األول سلبيا بين الظاهرية والسموع.
وبدأ الليث الش���وط الثان���ي مهاجمًا ،وس���دد وائل العواودة ك���رة ارتطمت
بالمداف���ع وتحولت إلى ركنية ،وتألق الحارس وليد قيس���ية ف���ي إبعاد الكرة
م���ن أمام رامي مس���المة ،ورد الغزالن بهجمة عبر محمد القيس���ية الذي عرض
كرة وصلت لعميد مخارزة فس���دد كرة علت العارضة ،وم���ع الدقيقة  53أهدر
رامي مس���المة فرصة ثمينة للتسجيل من تسديدة رأسية من خط الستة مرت

بجوار القائم ،وسدد محمد صبري كرة من بعيد ابعدها الحارس قيسية لركنية
غير مستغلة ،مدرب السموع أشرك باس���ل وريدات مكان مراد الدغامين ،وفي
الدقيقة  63فشل محمد القيسية في استغالل خطأ محمد شبير وقطعت الكرة
من أمامه وس���قط أرضا وتحصل على البطاقة الصفراء لالعتراض ،وفي الدقيقة
 70مرر رامي مسالمة كرة لوائل عواودة وسدد كرة بجوار القائم األيمن ،وسدد
عمر صندوقة كرة ابعدها الحارس شبير لركنية غير مستغلة ،ومع الدقيقة 81
س���دد ليث خروب كرة من بعيد تألق الحارس شبير في ابعادها لركنية شكلت
خط���ورة واضحة على مرمى الليث ،وفي الدقيق���ة  90تحصل الغزالن على خطأ
قريب ،براء البطاط تصدى للكرة وس���دد فوق المرمى ،الحكم احتسب  3دقائق
وقتا بدل ضائع انتهت دون تغيير على النتيجة لينتهي اللقاء سلبيا.
أدار اللقاء للس���احة :عماد بوجة ،س���اعده مأمون الدراوي���ش ،ورامي حالحلة،
وممدوح حالحلة حكما رابعا ،وراقب المباراة ناصر العمايرة ،وقيم الحكام رافع
أبو مرخية.
ـ تشكيلة شباب السموع :محمد في (الحراسة)  ،أحمد حربي ،معتز النتشة ،
محم���د أبو عواد  ،مراد الدغامين  ،محمد صبري  ،عبيدة الهريني  ،بهجت ربعي
 ،حازم الريخاوي  ،مراد الدغامين  ،رامي مسالمة والمدير الفني علي حوامدة .
ـ تش���كيلة شباب الظاهرية  :وليد القيس���ية في (الحراسة)  ،عميد مخارزة ،
بهاء وريدات  ،حمزة اغبارية  ،نديم وريدات  ،هالي مناع  ،عز الدين رباع  ،عمر
صندوق���ة ،ليث خروب  ،براء البطاط ،محمد القيس���ية  ،والمدير الفني بهجت
عودة.

جانب من لقاء الظاهرية والسموع

"العنابي" يمضي في استفاقته ويصطاد مرمى األمعري بثنائية
كتب محمد عراقي تصوير وائل سعيد:
واصل ثقاف���ي طولكرم صحوته في دوري الق���دس للمحترفين وحقق فوزه
الثان���ي على التوالي على ضيفه مركز االمعري بهدفين على ملعب الش���هيد
جمال غانم في طولكرم في ختام منافس���ات االسبوع الثامن فرفع رصيده الى
 11نقطة وتقدم للمركز الس���ابع فيما تجمد االمعري عند عش���ر نقاط وتراجع
للمركز التاسع.
الثقاف���ي حقق االهم وهو الفوز وحصد النق���اط الثمينة وهو لعب بواقعية
وتوازن واس���تغل الضربات الثابتة جيدا بعكس منافس���ه وبعكس المباريات
الماضي���ة واعطى الف���وز جرعات كثيرة من الثقة في ق���ادم المواعيد لكتيبة
العنابي الشابة ولكن االداء بحاجة لتطوير وخاصة في الشق الهجومي.
االمعري بدأ المباراة بصورة غير جيدة واس���تقبل هدفا ثم تحرر وسيطر في
فترات عديدة ولكن اس���لوب لعبه الهجومي تمحور فقط حول ارس���ال الكرات
العالية لالمام وهو ما لم ينج���ح فيه رغم اطوال العبيه ورغم الفرص العديدة
التي اتيحت له.
الشوط األول -:
بداية عادية من الفريقين في الدقائق االولى حيث انحصر اللعب في وسط
الملعب وسط محاوالت مشتركة ،الخطورة االولى كانت لالمعري من كرة ثابتة
في الدقيقة  10رفعها همام ابو حسنين طار لها المدافع صالح خطاب برأسية
جيدة امسكها حارس الثقافي رمزي فاخوري بثقة.
الثقاف���ي كان االكث���ر امتالكًا للكرة منذ البداية لكن في الوس���ط بعيدا عن
مناط���ق الخطر ووجد صعوبة في اختراق التنظيم الجيد لالمعري في الوس���ط
والدفاع.
العنابي كان المبادر للهجوم فيما حاول الضيوف امتصاص حماس���ة االداء
المحلي باداء متزن دفاعيا ،وحصد الثقافي ثمرة نش���اطه وافضليته المبكرة
بهدف ملعوب بعد ربع س���اعة من ركنية نفذت بش���كل س���ريع عكس احمد
قطميش على اثرها ك���رة عرضية رائعة قابلها الظهير المتقدم عالء اليحيى

برأسية قوية عن قرب زرعها في الشباك محرزا االول لفريقه.
نشط االمعري بعد ذلك وهدد بركنية خطرة فشل دفاع العنابي في ابعادها
لكن تدخل قطميش في آخر لحظة انقذ الموقف.
فرصة امعراوية بتس���دية عالء قمر القوية ع���ن بعد نجح الحارس الفاخوري
في ابعادها لركنية برش���اقة ،االمعري كان االنش���ط م���ع اقترابنا على نهاية
الشوط وهدد بالكرات الثابتة وبالعرضيات وتحرك ابو حسنين واحمد عبد الله
والحبيبي وموسى ابو جزر في الشكل الهجومي بشكل حيوي.
االمع���ري االصبح االكث���ر امتالكا للكرة ف���ي الربع االخير للش���وط من خالل
امتداده لنصف ملعب الثقافي الذي دافع بش���كل جيد بقيادة وس���يم عقاب
واحمد قطميش ،اداء الثقافي الهجومي كان مرتبكا وغير مركز بس���بب تراجع
االداء العام والتراجع للخلف حيث مالت االفضلية للضيوف في شوط غاب عنه
الفرص الخطرة المحققة مقابل مجهود بدني سخي من الالعبين.
بدأ الشوط كسابقه ،نش���اط امعراوي مقابل هدوء كرمي ،مال اللعب للفتور
في البداية بعيدا عن المرميين ،لجأ االمعري الرسال الكرات الطويلة الساقطة
لضرب دفاع الثقافي حيث كانت منطقة الوسط مزدحمة في غياب المساحات
المطلوبة.
وكاد االمع���ري يعدل من اخطر فرصه في اللقاء برأس���ية قوية للحبيبي عن
قرب في غياب الرقابة الكرمية لكنها اخطأت مرمى الفاخوري بنصف ياردة.
اج���رى االمع���ري تغييره االول بدخ���ول  66مكان المدافع جالل ابو يوس���ف
لتقوية الهجوم.
ونجح الثقافي في مش���هد مش���ابه للهدف االول في اضافة الهدف الثاني
في الدقيقة  20من هذا الشوط بعد ان نفذ احمد قطميش ركلة ركنية فلعبها
قوية لولبية على القائم القريب قابلها حس���يب العلي برأس���ية قوية سكنت
المق���ص العلوي االيس���ر لمرمى الحارس االمعراوي وس���ط فرح���ة كبيرة من
الثقافي الكرمي وانصاره.
وكاد االمع���ري يقلص من عرضية احمد عبد الل���ه الممتازة حطت على رأس
الحبيبي فلعبها قوسية قوية علت العارضة بقليل في لقطة خطرة للضيوف.

فرحة الثقافي ابتهاجا بالفوز.

امتد االمعري نحو مرمى الثقافي بنش���اط هجوم���ي مكثف لكن عاب ألعابه
كثرة اعتماده على الكرات الطويلة الساقطة التي تعامل معها دفاع الثقافي
كما يجب.
وهدد االمعري مرمى منافس���ه من خالل الركني���ات والكرات الثابتة نتيجة
فارق االطوال التي صبت لصالح االمعري.
ج���رب همام ابو حس���نين حظه في التس���ديد عن بعد ولك���ن كرته القوية
اخط���أت مرمى االمعري ،ووقف الحظ في وجه االمعري حيث نفذ نبيل ابو علي
ركلة ثابتة انقض عليها صالح خطاب براس���ية قوية اخطأت الشباك الكرمية

بسنتيمترات.
اجرى الثقافي تغييره االول بدخول يوسف ابو وردة مكان محمد هاشم،
تراج���ع الثقافي كثيرا للخلف بصورة كبيرة للحفاظ على تقدمه ،وش���اهدنا
الكرات الطويلة في احيان كثيرة وخاصة من جانب االمعري.
حاصر االمعري الثقافي في نصف ملعبه باالس���تحواذ ولكن ليس بتشكيل
الخطورة الالزمة لينجح الثقافي في الخروج بفوز ثمين جدا.
حكم اللقاء  :مروان وزوز وس���اعده خلدون ابو قبيطة وش���فيق اخليل ومحمد
الصالحي رابعا .راقب المباراة عوض بدير ومقيم الحكام حسين طقاطق.

