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حصاد األسبوع الحادي عشر لدوري الوطنية موبايل للمحترفين

"العميد" بطل الشتاء بفارق األهداف عن "النسور" والعنابي يتذوق مرارة أول خسارة
السموع يستعيد ذاكرة االنتصارات وهالل القدس يواصل النجاحات ويقترب من القمة
كتب محمد عراقي:
أنهى ش���باب الخليل مرحلة الذهاب لدوري الوطنية موبايل للمحترفين متصدرًا
وتوج معنويًا بلقب بطل الش���تاء بف���ارق األهداف أمام المكبر بع���د النتائج التي
سجلت في الجولة الحادية عشرة ،حيث تغلب العميد الخليلي بصعوبة على ضيفه
واد النيص بهدفين لهدف ،فيما ألحق المكبر الخسارة األولى بالثقافي الكرمي في
الدوري ،حيث عاد بالغلة كاملة من طولكرم منتصرًا بهدف ثمين للغاية.
هالل الق���دس حامل اللقب واص���ل النجاحات وتمترس خل���ف المتصدر بنقطة
واح���دة منتصرًا بهدفين على الظاهرية ،فيم���ا احتكم فريقا أهلي الخليل والبيرة
للتعادل اإليجابي بهدفين لهدفين فعطلت النتيجة تقدم األهلي لألمام بش���كل
كبير رغم كونه ما زال في دائرة المنافسة.
وأخيرًا اس���تعاد الس���موع ذاكرة االنتصارات بفوزه الكبير على الخضر المتذيل
برباعي���ة وعطل دورا تقدم بالطة حيث عاد بنقط���ة ثمينة من نابلس بعد التعادل
اإليجابي المثير بثالثة أهداف لكل منهما.

العميد بطل الشتاء

ً
وحقق ش���باب الخليل ما أراد حيث واصل انتصاراته وأنهى الذهاب بطال للشتاء
بفوزه الصعب على ضيفه واد النيص بهدفين لهدف أمام جماهير العميد الكبيرة
التي احتفلت بعد هذا الفوز المهم جدًا.
وعانى العميد بش���دة قبل تحقيق هدفه حيث شكل واد النيص ندًا قويًا وصعبًا
طيل���ة فترات اللقاء ،حيث تق���دم بهدف حتى الدقيقة  54ولكن يحس���ب لالعبي
شباب الخليل عودتهم من التأخر وإصرارهم على حسم النتيجة فلعبوا بروح عالية
من أجل إس���عاد جماهيره���م وبالفعل ّ
عدل العميد برأس���ية المخضرم العتال ثم
ّ
خطف الواعد محمود يوسف الفوز الثمين برأسية أخرى أمنت الفوز الغالي للفريق
الخليلي العريق .
وحقيق���ة إن صدارة العميد لل���دوري بعد الذهاب هو أمر رائ���ع لم يكن أحد من
أنص���اره يتوقعه أو يبني عليه بالنظر لحجم التغييرات التي طرأت على تش���كيلة
الفري���ق الخليل���ي العريق وكذلك إتاح���ة الفرصة هذا العام لبع���ض أبناء النادي
بالظهور والمش���اركة أمثال الطويل والصرص���ور ولكن التركيز والجدية في العمل
من قبل المدرب والالعبين والبداي���ة القوية للدوري والرغبة في مواصلة النجاحات
كلها عوامل أوصلت ش���باب الخليل للمنافسة بقوة على اللقب وهو األمر الذي أثلج
صدور أنصاره ومحبيه.
واد النيص تعرض لخسارة مؤلمة رغم أنه كان ندًا قويًا لمنافسه الخليلي معظم
فت���رات المباراة بل وتق���دم بالنتيجة بهدف محمد نضال ولك���ن الفريق النيصي
العنيد فشل في الحفاظ على تقدمه في الشوط الثاني أمام المد الهجومي الكبير
للعميد فاس���تقبلت ش���باك توفيق علي هدفين جمدا رصيد الفريق التلحمي عند
 12نقطة.
ويبقى هدف واد النيص هو احتالل موقع جيد في وس���ط الالئحة وهو أمر ممكن
بالنظ���ر لخبرات الالعبين ولكن ما عط���ل الفريق أمران ،أولهما عدم وجود دكة بدالء
جيدة عند حدوث أي غيابات وثانيهما الس���جل االنضباطي الس���يئ للفريق الذي
تلقى الكثير من البطاقات الملونة ،ما أثر عليه في الكثير من المباريات.

المكبر صعق العنابي

وحق���ق جب���ل المكبر ما لم يحقق���ه أي فريق في الدوري وهو الف���وز على ثقافي
طولكرم عندما عاد من طولكرم بفوز ثمين بهدف نظيف ليش���ارك ش���باب الخليل
الص���دارة برصيد  22نقطة فيما تجم���د رصيد الثقافي عن���د  16نقطة في المركز
الخامس.
وحقق المكبر المطلوب منه تمامًا بغض النظر عن األداء وبالتالي ّ
عوض خسارتيه
الس���ابقتين أم���ام الهالل والظاهري���ة ولعب المكب���ر معتمدًا على خب���رة العبيه
ورجولته���م فحاولوا إغالق المنطقة الخلفية بأداء قوي ورجولي بقيادة هيثم ذيب
وقراعين وكان س�ل�احهم الكرات الطويلة والكرات الثابتة إلجادة عدد من الالعبين
بألع���اب الهواء وأيضًا المرتدات الس���ريعة التي أنجبت فرصًا مثيرة في الش���وط
الثاني لخربط وقراعين.
وظهر حارس المكبر أحمد س�ل�امة بش���كل جيد من خالل التصدي لكرات كرمية
خطرة على مدار الش���وطين وكذلك خط دفاعه الذي تحم���ل هجومًا ثقافيًا مكثفًا
في فترات عديدة.
الفوز رس���الة بأن المكبر قادم بقوة وهو عاقد العزم على مواصلة الظهور بشكل
قوي ومتميز للبقاء في دائرة المنافس���ة على اللق���ب باالعتماد على مزيج جيد من
الخبرة والش���باب والصالبة والقوة ،المم���زوج بناحية بدنية تصب في صالح المكبر
في كثير من األحيان والفريق قادر على مواصلة الوجه المشرق إيابا.
الثقافي وضع حدًا لس���جله الخالي من الخس���ارة بس���قوطه البيت���ي المؤلم أمام
المكب���ر وهو الذي لم يكن يس���تحقه العنابي بالنظر ل�ل�أداء الجيد الذي قدمه في
اللقاء فقد كان األفضل فنيا واألكثر هجوما وفرصا على مدار الشوطين ولكن العقم
الهجومي الزم العبي الثقاف���ي الذين اهدروا فرصا بالجملة أمام مرمى المكبر وهو
األمر الذي ساعد على الخسارة.
مش���كلة الثقافي معروفة وهي أنه ال يس���جل كثيرا فهذه ه���ي المباراة الثالثة
على التوالي دون أن يسجل الفريق أي هدف في إشارة واضحة للمعاناة الهجومية

ّ
والتهديفي���ة الموجودة ف���ي الفريق وهو األمر الذي عطل تق���دم الفريق الكرمي
المميز لألمام بقوة في العديد من اللقاءات ومباراة المكبر منها.
والمطل���وب تدعيم الصفوف بأكثر من العب في مرك���ز المهاجم لتعزيز القدرة
الهجومية لحل مش���كلة التهديف ألن الثقافي أدى معظم مبارياته بصورة ثابتة
وممتازة على الصعيد الجماعي والفني.

السموع استعاد ذاكرة االنتصارات

وأخيرًا عاد السموع لسكة االنتصارات بعد غياب طويل بفوزه الكبير على الخضر
المتذي���ل برباعية مقابل هدف في الخليل ليرف���ع الفائز رصيده إلى  12نقطة في
ً
وسط الالئحة وبقي الخضر متذيال بنقطتين فقط.
وأنهى السموع أس���ابيع طويلة من األداء المخيب والنتائج المتذبذبة والسلبية
والتي أخ���رت ترتيبه كثيرا فحقق ف���وزا متوقعا على الخض���ر الجريح حيث صبت
الف���وارق الفنية والجماعية بوضوح لصالح رج���ال المدرب علي الحوامدة رغم غياب
مجموعة من الالعبين األساسيين إال أن رامي مسالمة وأبو غنيمة وأبو عواد والعائد
من إصابة طويلة أبو غرقود أنجزوا المهمة بإتقان بتحقيق فوز كبير ومهم في هذا
التوقيت استعاد به السموع الكثير من الثقة.
الس���موع عليه ترتيب أوراقه من جديد ألنه بدأ الدوري بطموح المنافس���ة ولكن
الرياح س���ارت بما ال يشتهي حيث ساءت النتائج إلى حد كبير رغم وجود تشكيلة
متميزة من الالعبين والهدف مواصلة التحسن والتقدم لألمام بثبات في اإلياب.
الخضر ال جديد خس���ارة أخرى تضاف إلى سجله المليء باإلخفاقات هذا الموسم
حيث بقي ف���ي المركز األخير بنقطتي���ن ودون أي فوز ووض���ع الفريق صعب جدا
جدا بسبب الفارق الفني وفي الخبرات واإلمكانيات البشرية مقارنة بالفرق األخرى،
وأصبح السؤال المطروح إلى أين المسير بالنسبة للخضر؟

أهلي الخليل والبيرة  ..حبايب

وانتهت المباراة المثيرة والقوية بين أهل���ي الخليل والبيرة بالتعادل اإليجابي
بهدفي���ن لهدفي���ن في الخليل ليش���عر األهلي بأنه فقد نقطتي���ن ثمينتين في
مسعاه للحاق بالمنافسة وبالمتصدر ووصيفه فيما تعتبر النقطة جيدة للبيرة.
أهلي الخليل كان يمني النفس بالفوز وكان يملك جميع األس���لحة الالزمة لذلك
فني���ا ولكنه اكتفى ف���ي النهاية بتعادل مخيب من وجه���ة نظره ،ولعبت األخطاء
الدفاعية دورًا في ذلك األمر الذي مكن البيرة من التسجيل مرتين.
ورغم امتالك األهلي لجميع األس���لحة الهجومي���ة الالزمة بوجود األخوين مراعبة
والحلم���ان والبطران وداود صالح والبقية إال أنه لم يتمكن من حس���م النتيجة رغم
المحاوالت األهالوية الحثيثة نظرا لعدة التركيز من جهة ولقوة البيرة أيضا.
األهل���ي الخليلي أصبح رصيده  19نقطة في المركز الرابع غير بعيد عن المتصدر
ويهم األهلي أن يس���تطيع تجسيد ثبات في األداء والنتائج في اإلياب النه مؤهل
جدا فنيا وإداريا وماليا للمنافسة بقوة على اللقب.
البي���رة أثبت مرة أخرى أنه فريق جيد ومنظ���م وقادر على التحالف مع النجاحات
وهو حاليا في المركز الس���ادس برصيد  16نقطة وهو أمر جيد جدا للفريق األحمر،
واستطاع البيرة التعامل جيدا مع مجريات مباراته أمام األهلي هجوميا حيث سجل
مرتين بواسطة أبو خديجة وحسام زيادة ودفاعيا أيضا فالنتيجة جيدة أمام فريق
مميزة ومدجج بالنجوم كاألهلي وعلى ارض األخير.
وحقيقة إن البيرة يسير في الطريق الصحيح فهو يقدم أداء جيدا ويحقق نتائج
إيجابية أهلته الحتالل هذا المركز الذي رسمه لنفسه قبل بداية الموسم.

دورا أوقف اندفاعة بالطة

أوقف ش���باب دورا اندفاعة بالطة القوية فاجبره عل���ى التعادل اإليجابي بثالثة
أه���داف لكل منهما في نابل���س بعد أن كان بالطة متقدم���ا بثالثية مقابل هدف
ليعود دورا إلى عرينه بنقطة جيدة رفعت رصيده إلى تس���ع نقاط ولكنه بقي في
المركز قبل األخير وفي وضع صعب.
دورا يحسب له الروح التي لعب بها بعد مأساة مباراة أهلي الخليل وأيضا العودة
م���ن التأخر بفارق هدفين إلى التعادل المثير وفي الدقيقة  92بقيادة تامر طاطور
والبدي���ل الناجح يحيى الرخاوي فذلك يعتبر أمر جي���د معنويا يؤكد أن لدى هذه
المجموعة من الالعبين القدرة على القتال والتركيز الكبير من اجل حصد مزيد من
النقاط ،خاصة أن الفريق ما زال في وضع صعب في منطقة الخطر.
مرحلة اإلياب س���تكون صعبة على الجميع بما في ذل���ك دورا الذي عليه تدعيم
صفوفه والتركيز جيدا من أجل تحسين نتائجه كثيرا للخروج من عنق الزجاجة.
بالط���ة من جهته صدم بما حصل فهو كان يس���ير لتحقي���ق انتصار ثالث على
التوال���ي بعد مباراة جيدة تفوق فيها الفريق المحل���ي فنيا بقيادة المتألق أدهم
أب���و رويس الذي أحرز هدفين وعندما تقدم بالطة بثالثية مقابل هدف ظن الجميع
أن المباراة حس���مت بل إنه أتيحت فرص لتس���جيل الرابع وقتل المباراة وهو ما لم
يحدث.
لم ييأس دورا فسجل الثاني ثم أتبعه بالضربة القاضية وهو التعادل القاتل في
وقت يصعب فيه التعويض ليفقد بالطة نقطتين ثمينتين في مس���عاه لمواصلة
الزحف لألمام حيث عطل هذا التعادل تقدمه إلى حد كبير.
واآلن النظر لإلياب بش���كل مختلف لمعالجة أخطاء الذهاب فاس���تعادة أبو وردة
يعتبر أمرًا مهمًا لتش���كيلة بالطة الجيدة هجوميًا ولك���ن الجانب الدفاعي بحاجة

من لقاء أهلي الخليل والبيرة.

من لقاء شباب الخليل وواد النيص.

ثابت���ه نحو القم���ة فهو اآلن في المرك���ز الثالث برصيد  21نقط���ة خلف المتصدر
ووصيف���ه بنقطة واحدة فقط وهو أمر جيد للهالل الذي بدا الدوري بش���كل هزيل
وغير جيد ولكنه استرد عافيته من جديد بنتائج وانتصارات مهمة وثمينة جعلته
مرش���حًا قويًا للقب كما كان متوقعًا ألنه يملك أفض���ل المؤهالت الفنية واإلدارية
والمالية الالزمة لذلك.
الظاهرية بعد الفوز الالمع على المكبر عاد لمربع الهزائم وفقدان النقاط فتجمد
رصيده عند  11نقطة في المركز العاشر وهو موقع متأخر وغير مرض للغزالن الذين
عان���وا كثيرًا مؤخرًا على مختلف الصعد اإلدارية والفنية والمطلوب وقفة جادة من
الجميع لتصحيح الكثير من األوضاع قبل اإلياب لهذا الفريق العريق.

لمراجع���ة والمؤك���د أن الفريق يملك العبي���ن مميزين قادرين عل���ى التحالف مع
النجاحات.

حامل اللقب واصل االنتصارات

واص���ل هالل القدس انتصارات���ه وزحفه نحو القمة بفوز ناض���ج على الظاهرية
بهدفين نظيفين ليؤكد الهالل س���جله الرائع والكامل من االنتصارات في نابلس
بينما عاد الظاهرية لمربع الهزائم من جديد.
وه���ذا الفوز مهم وحيوي لهالل القدس الذي حس���م األمور في الش���وط الثاني
بهدفي الدباغ ويامين بعد تفوق فني واضح للفريق المقدس���ي الذي يسير بخطى
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من لقاء ثقافي طولكرم وجبل المكبر.

