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في افتتاح لقاءات مرحلة اإلياب من دوري الوطنية موبايل

األه�����ل�����ي ي�����غ�����ادر ال����م����رك����ز األخ�����ي�����ر م����ؤق����ت����ًا وال����ش����ج����اع����ي����ة ث���ام���ن���ًا
كتب أسامة أبو عيطة:
اس���تهل ناديا األهلي الفلسطيني واتحاد الش���جاعية ،مشوارهما في إياب
الدوري ،بتعادل إيجابي بهدفين ل���كل فريق ،في اللقاء الذي جمعهما ،أمس،
على استاد فلسطين ،في افتتاح لقاءات الجولة الـ  12من دوري الوطنية موبايل
ألندية المحافظات الجنوبية.
وأدى ه���ذا التعادل إلى مغادرة األهلي للمرك���ز األخير ولو مؤقتًا ،حيث رفع
رصيده إلى  9نقاط بفارق األهداف عن كل من اتحاد خان يونس والقادس���ية،
بينما بقي الشجاعية مكانه في المركز الثامن برصيد  13نقطة.
وبدأ اللقاء بفت���رة من جس النبض ،وكان واضحًا عل���ى األداء الفترة الكبيرة
التي امت���دت بين مرحلتي الذهاب لما يقارب الـ( )40يومًا ،فغابت حساس���ية
ً
المباريات الرسمية ،ولكن ذلك لم يستمر طويال.
وس���رعان ما نجح األهلي باقتناص هدف الس���بق ،وذلك عب���ر مهاجمه بالل
عس���اف ،من خالل هجمة مرتدة ،وكرة عرضية مرس���لة على مش���ارف منطقة
الجزاء ،أرسلها شادي مصبح.
وفرض الش���جاعية سيطرة كبيرة على المجريات بعد الهدف ،وتناقل العبوه
الكرات بش���كل كبير ،في محاولة منه للعمل عل���ى تعديل النتيجة ،خاصة من
خالل تحرك الخط الهجومي ،والذي قاده عالء عطية ،وعمر العرعير.

وح���اول عطية تعدي���ل النتيجة للمنطار ،وذلك من خالل اس���تخدام س�ل�اح
الركالت الحرة المباشرة ،ولكن التوفيق جانبه في أكثر من محاولة.
واقترب الشجاعية من التعديل عبر فرصة أخرى ،ولكن الحارس القادم نايف
الغول تألق بالتصدي لرأسية حازم البيوك.
وم���ن خالل إح���دى المرتدات كاد األهل���ي أن يخطف ه���دف التعزيز ،ولكن
تصويبة إبراهيم أبو س���يف ارتطمت في القائم ،لينتهي الشوط األول بتقدم
األهلي بهدف دون رد.
وفي الش���وط الثاني انقلب الحال رأسًا على عقب ،رغم أن األهلي كان بإمكانه
أن يعزز النتيجة عبر بالل عساف ،الذي راوغ المدافعين والحارس ،ولكنه وضعه
خارج إطار المرمى.
وأعاد الش���جاعية الس���يطرة مجددًا ،ولكن���ه نجح هذه الم���رة إلى ترجمتها
الفعلية عبر هدف تعديل النتيجة ،والذي جاء من خالل عمر العرعير.
وتأثر األهلي بعد طرد مدافعه أحمد مهنا ،ليقتنص الشجاعية الفرصة بعد
عدة دقائق ،وينجح بإحراز الهدف الثاني عبر حازم البيوك ،وسط حالة من ثورة
العبي وجماهير الشجعان.
وحينما ظ���ن الجميع أن المباراة ف���ي طريقها إلى النهاية بفوز الش���جاعية ،نجح
حسام الكرد بتعديل النتيجة لألهلي ،بعدما سدد ركلة حرة مباشرة جانبية ،غالطت
حارس المرمى أحمد الجرو ،لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما
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المص���ري رابعًا ،إبراهيم أبو العيش مقيمًا للحكام ،وعبد الحميد مهنا
مراقبًا للمباراة.
 تش���كيلة األهلي :نايف الغول ،حس���ن هته���ت ،أحمد مهنا ،عودةضهير ،شادي الشريف ،عمر بلح ،سعيد المصري ،محمد صالح (حسام
الك���رد) ،إبراهيم أبو س���يف ،ش���ادي مصبح (أحمد حس���نين) ،وبالل
عساف.
 تش���كيلة الش���جاعية :أحمد الجرو ،إبراهيم النتي���ل ،خيري مهدي،س���الم وادي ،أحمد أب���و العطا (محمد مريش) ،وس���يم فرج (عاهد أبو
مراحيل) ،فضل قنيطة (أحمد حرارة) ،حازم البيوك ،سليمان السكافي،
عمر العرعير ،وعالء عطية.
(عدسة :يوسف بعلوشة)

عمر العرعير العب الشجاعية ولقطة هدف التعادل في شباك األهلي.

في الجولة الـ 12من دوري الوطنية موبايل بغزة

ال���ه�ل�ال ف���ي م��واج��ه��ة األخ���ض���ر ال��ب��اح��ث ع���ن ال���ع���ودة ألج�����واء ال��م��ن��اف��س��ة
"ال���ط���واح���ي���ن" ف���ي زي�����ارة م��ح��ف��وف��ة ب��ال��م��خ��اط��ر ل��ق��ل��ع��ة "ث�����وار ال��ش��م��ال"
كتب أشرف مطر:
تتواص���ل ،اليوم ،لق���اءات الجولة
الثاني���ة عش���رة م���ن دوري الوطنية
موبايل الممت���از ألندية المحافظات
الجنوبي���ة ،عبر إقام���ة لقاءين ،األول
يجمع بين الهالل وخدمات رفح على
استاد فلسطين ،والثاني بين شباب
جباليا وضيفه اتحاد خان يونس على
ملعب بيت الهيا شمال قطاع غزة.

الهالل  +خدمات رفح
(فلسطين ،الساعة )2:30
على استاد فلسطين يبدأ نادي الهالل
س����ابع الدوري برصي����د  14نقطة ،مرحلة
اإلياب م����ن ال����دوري ،باس����تقبال نادي
خدمات رفح رابع الدوري برصيد  ،17في
مباراة بالغة األهمية لكال الفريقين.
الهالل الذي فاز اداريًا على خدمات
رفح في لقاء الذهاب ( ،)0/3بس���بب
تسجيل الفريق لالعب محمد الغواش
وه���و موقوف من الموس���م الماضي،
أنهى مرحلة الذه���اب على ما يرام،
تحت القي���ادة الفنية لالعب ومدرب
الفري���ق حازم الوزي���ر ،فالهالل نجح
في آخر جولتي���ن قبل توقف الدوري
من تحقيق انتصارين متتاليين على
فريقين عريقين وكبيرين ،األول كان

فرحة الهالل  ..هل تتكرر اليوم؟

على حساب ش���باب رفح بهدف دون
مقابل ،والثاني على الشاطئ برباعية
نظيفة ،ليدخل الفريق االعداد الياب
بظروف أفضل.
أمام هذه النتائج المتميزة للفريق،
منح���ت إدارة الهالل الالع���ب حازم
الوزير الضوء األخضر لالستمرار في
مهمته الفنية ،بعدما انتشل الفريق

فرحة شباب جباليا تكررت أكثر من مرة في ذهاب الدوري.

من قاع الدوري في األسابيع األخيرة.
ف���ي المقابل ،أنهى خدمات رفح
مرحلة الذهاب بتراجع على صعيد
النتائج ،فالفريق تعادل سلبًا امام
الصداقة المتصدر ،وسقط قبلها
امام الش���جاعية بهدف ،والفريق
ً
ابتعد قليال عن ص���راع المقدمة،
لكنه م���ا زال يحلم بع���ودة قوية

في بداية اإلي���اب ،تعيده ألجواء
المنافسة ،لكن لتحقيق ذلك عليه
الف���وز ،اليوم ،وف���ي اللقاء القادم
في الديربي أمام الجار شباب رفح.

شباب جباليا  +اتحاد خان يونس
(بيت الهيا ،الساعة )2:30
على ملعب بيت الهيا ،شمال قطاع

غزة ،يس���تقبل نادي ش���باب جباليا
خامس الترتي���ب برصيد  15نقطة،
ضيف���ه اتح���اد خان يونس عاش���ر
الترتيب برصيد  9نقاط.
المب���اراة صعب���ة ،خاص���ة عل���ى
الضي���وف الذين يعانون من س���وء
النتائ���ج طوال مرحل���ة الذهاب من
الدوري.

افتتاح مرحلة إياب دوري الدرجة األولى

"ث���وار الش���مال" أنه���وا ذه���اب
الدوري بانتصار خارجي على الزعيم
نادي ش���باب رفح ،به���دف الالعب
محمد الملفوح ،ومع ذلك فقد حرص
الجهاز الفني بقيادة الكابتن احمد
عبد الهادي "ش���بير" واإلدارة ،على
انتداب بعض األس���ماء من أصحاب
الخبرات ،حيث تمت االستعانة في

فترة االنتقاالت الشتوية بالالعبين
محمد اشتيوي ومهند الطهراوي.
ف���ي المقاب���ل ،س���يواجه فري���ق
االتحاد صعوبات جمة هذا الموسم،
من أجل تأمين البق���اء في الدوري،
والبداية س���تكون امام الثوار ،وهي
بداي���ة صعب���ة للغاية أم���ام فريق
مستقر.

الكابتن نعيم السويركي المدير
الفني لالتحاد ،عمل بش���كل مكثف
خالل الفترة السابقة العادة ترتيب
أوراق الفري���ق وتحدي���د أولوياته،
والتي لخصها بالمشكلة الهجومية،
فالفري���ق س���جل  10أه���داف ،أي
بمعدل أقل من ه���دف في المباراة
الواحدة.

ُ
خدمات دير البلح يعكر مزاج المتصدر وتعادل مخيب يحكم مواجهة التفاح والمجمع
كتب سلطان عدوان:
ً
ً
خطف خدمات دي���ر البلح تعادال قاتال من مضيف���ه خدمات خان يونس في
المب���اراة التي جمعتهما على ملعب المدينة الرياضية في افتتاح منافس���ات
الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة األولى.
ورف���ع خدمات خان يونس رصي���ده للنقطة  24في المركز األول ،في حين رفع
خدمات دير البلح رصيده للنقطة  16في المركز الثامن.
وعلى ملعب التفاح تعادل التفاح مع مضيفه المجمع االسالمي بهدف لكل منهما.
هذا التعادل حرم التفاح من القفز لمركز الوصافة بعد أن رفع رصيده للنقطة
 19في المركز الرابع  ،وخيب آمال المجمع االسالمي الذي رفع رصيده للنقطة 8
واستقر في المركز األخير.

خدمات خان يونس)1( :
خدمات دير البلح)1( :
دخل خدمات خان يونس المواجهة من أجل تعزيز رصيده النقطي وتحصين
صدارته وحاول منذ البداية تهديد مرمى خدمات دير البلح ،لكن دون فاعلية.
وس���دد خليل جربوع كرة قوية من خارج منطقة الج���زاء تصدى لها الحارس
محمد نصار وحولها إلى ركنية.
تحس���ن أداء خدمات خان يونس وضغط عن طريق محم���د الزقزوق ومحمود
فحجان ومهيب أبو حيش ،لكن دفاع خدمات دير البلح كان حاضرًا.
استعاد خدمات دير البلح توازنه وحاول الوصول إلى شباك الحارس شادي أبو
العراج ،دون أن يثمر ذلك عن جديد.
في الش���وط الثان���ي أهدر خدمات خان يونس فرص���ة التقدم عندما تصدى
الحارس محمد نصار لركلة جزاء نفذها محمود فحجان في الدقيقة .53
نش���ط أصحاب األرض وتمكنوا من التس���جيل عن طري���ق محمد الزقزوق في

الدقيقة .68
وقب���ل النهاية صعق خدمات دير البلح مضيفه بهدف التعادل الذي جاء من
ركلة جزاء نفذها سمير البيوك بنجاح في الدقيقة .90

التفاح)1( :
المجمع اإلسالمي)1( :
تبادل الفريقان الس���يطرة على مجريات الشوط األول الذي جاء مثيرًا في ظل
المحاوالت المتكررة للوصول إلى الشباك.
وس���دد محمود عليان كرة قوية تعامل معها ح���ارس التفاح ببراعة ،رد عليه
يوسف لولو بتسديدة مرت بجانب القائم.
استمرت محاوالت التفاح الذي نشط من جديد ونجح في التسجيل عن طريق
المتأل���ق يوس���ف لولو الذي تابع تمري���رة محمود البحيص���ي ووضع الكرة في
الشباك في الدقيقة .12
ضغط التفاح من جديد لتعزيز النتيجة عن طريق إبراهيم العمور الذي باغت
الحارس بتس���ديدة قوي���ة حولها األخير إلى ركنية ،قبل أن ترتطم تس���ديدة
يوسف أبو ظاهر في العارضة.
ف���ي المقابل حاول المجمع االس�ل�امي التعديل في أكثر من مناس���بة ،لكنه
فشل في تحقيق المطلوب.
الش���وط الثاني حم���ل الكثير من إث���ارة في ظل مح���اوالت الفريقين تغيير
النتيجة وأهدر محمود البحيصي فرصة تسجيل الهدف الثاني للتفاح عندما
تباطأ في التسديد من داخل الصندوق.
نشط المجمع االسالمي الذي عزز قوته الهجومية ونجح في هز شباك التفاح
عن طريق أحمد اسليم في الدقيقة .64
ولم تعلن الدقائق المتبقية عن جدي���د لتنتهي المواجهة بتعادل إيجابي
مخيب للطرفين.

لقطة من لقاء خدمات خان يونس ودير البلح.

