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اإلثارة مستمرة في الجولة الثانية بطائرة "األولى"

ّ
رنتيس يقتنص العروب وبي��ت عوا يتجرأ على بيت فوريك
رمون ينت��زع نقاط عصيرة ومخماس ينقل��ب على دير بلوط
كتب محمـد الرنتيسي:
رجحت الخبرة كفة رنتيس في حس���م نتيجة مباراته
مع العروب ،ففاز عليه ( ،)1/3بينما استغل رمون تواضع
أداء عصيرة القبلية ،وتغلب عليه بذات النتيجة ،وكذلك
األم���ر جاء فوز مخماس على دير بلوط ،الذي ّفرط في فوز
كان يس���تحقه ،ففاز مخماس ( ،)2/3بينما وجه بيت عوا
رسالة قوامها التحدي ورفع راية المنافسة ،عندما تغلب
على بيت فوريك صاحب التاريخ (.)0/3
وج���اءت مباريات الجول���ة الثانية ،م���ن دوري الدرجة األولى
بالكرة الطائرة ،متكافئة في غالبية أشواطها ،وحظيت بمتابعة
جمهور غفير زحف إلى صالة الش���هيد عاطف بسيسو بمجمع
ماجد أس���عد في البي���رة ،وتابعها رئيس اتح���اد الكرة الطائرة
الكابت���ن حمزة راض���ي ،ومدي���ر المنتخبات الوطني���ة الكابتن
معروف ش���طارة ،وقاد مبارياتها :محمود كنعان ،أش���رف ثبتة،
وسجلها حنين شطارة ،وعلى العداد النقطي غنى زين الدين.

رنتيس ( - )3العروب (:)1
األشواط.)15/25 ،25/23 ،21/25 ،17/25( :

ج���اءت المباراة متوس���طة فنيًا ،رغ���م الندية وتقارب
النتيج���ة في بعض األحيان ،وق���دم العبو رنتيس مباراة
جيدة ،ووضح تفوقهم هجومًا ودفاعًا ،فقدموا مس���توى
الفتًا وب���روح قتالية عالية ،وإذا كان���ت صفوف رنتيس
تمل���ك أوراقًا رابحة متع���ددة ،فإن نج���م الفريق معتز
وه���دان يأت���ي في ّ
مقدمة ه���ذه األوراق ،فقد كش���فت
المباراة عن ّنية هذا الالعب اس���تعادة بريقه ،بعد أن بدأ
يتماثل للش���فاء من اإلصابة البالغة الت���ي ّ
ألمت به في
مواسم سابقة ،وكان واضحًا أن هناك تعليمات من مدرب
الفريق الكابتن أحمد حمارش���ة ،بأن يكون وهدان خيارًا
أول في األوقات الحاس���مة لصان���ع ألعاب الفريق محمـد
ّ
بش���ير ،س���واء في المنطقة األمامية أو الخلفية ،فشكل
وه���دان إزعاجًا ال مثيل له ،ال س���يما م���ن مركز ( ،)4الذي
تكم���ن خطورته فيه ،وفي األثناء كان فخر خلف يمارس

هوايت���ه المفضلة والمحبب���ة ،بطرق الك���رات الخاطفة
ً
والسريعة ،مشعال المباراة كلما خفت لهيبها.
هاجم رنتي���س من طرفي الش���بكة وعمقها بالكرات،
ّ
التي كان يعدها بش���ير فوق محاور الشبكة ،كي ينقض
عليها معتز وهدان وفخر خلف واألخوان إبراهيم وأحمد
هوش���ة ،ومحمـد س���عد الذي كان له دور الفت في إغالق
معابر الش���بكة ،أمام هجمات الفري���ق المقابل ،وكذلك
فعل البديالن محمـد خلف وأنس دنون.
افتقد رنتيس لجهود الالعب الليبرو ،في تأمين الكرة
األولى بالش���كل المطلوب والدفاع عن المساحة الخلفية
من الملعب ،لكن هذا لم يمنع العبيه من التصدي للكرات
العاب���رة إلى ملعبه���م ،وتهيئتها بش���كل مريح لصانع
األلعاب كي يتولى مهامه.
على الجه���ة المقابلة ،عاب العبي الع���روب ،االتكالية
في التغطية الدفاعية ،س���واء على طول الش���بكة ،أو في
الملع���ب الخلفي ،رغم المجهود ال���ذي بذله الالعب الحر
رائ���د غياض���ة ،ولم يول الفري���ق أي اهتم���ام لواجباته
الدفاعي���ة ،فتس���اقطت الكرات أمام العبي���ه من دون أن
يكلفوا أنفس���هم جهد االنحن���اء لتلقيها ،وفي المقابل
اعتمد الفريق أكثر على الواجبات الهجومية ،التي كانت
تتم عن طريق :حمدي بريجية ومش���هور غياضة وهمام
العسعيس وجهاد زواهرة ومحمـد جبرين ،الذين تناوبوا
على الكرات المرفوعة ببراعة من أنس حجاج.
اتصفت ألعاب العروب بالعش���وائية والبعيدة عن أي
خطط هجومية أو دفاعية ،لكن الفريق نجح في تقليص
الفارق الكبير مع منافس���ه بالشوط الثالث ،وانتزع شوطًا
ثمين���ًا ،رغم التقارب ف���ي النقاط األخي���رة ،لكن الوضع
اختلف في الش���وط الرابع ،عندما استعاد رنتيس أداءه
القوي ،في سيناريو معاد للشوطين األول والثاني.

رمون ( - )3عصيرة القبلية (:)1
األشواط.)20/25 ،22/25 ،25/21 ،22/25( :

كان رمون األفضل في الشوط األول الذي شهد المتعة

واإلثارة ،بينما ش���هد الش���وط الثاني تراجعًا غير مبرر،
ووق���ع العب���و الفريق في أخط���اء فردية كثي���رة ،مكنت
عصيرة القبلية من العودة إلى أجواء اللقاء ،بعد أن فرض
قبضته على الشوط الثاني ،معتمدًا على عماد صالح في
صناعة األلع���اب ،ومحمود صالح ومؤي���د مخلوف وأحمد
ف���واز ومعاوية وأحمد صالح للضرب من مختلف المحاور،
ويوسف صالح كالعب حر.
رغ���م الندية التي تعرض لها رم���ون ،إال أنه تمكن من
استعادة التفوق الذي بدأ به المباراة ،معتمدًا على عزمي
كحل���ة في رفع الكرات ،والضاربي���ن :إيهاب ثبتة ورامي
كحلة وحس���ين ش���وخة ومحمـد نعيم ومحمـد ش���وخة،
ليواصل رمون س���يطرته على مجريات اللعب ،مع مقاومة
عصراوي���ة قوية ،لكن الفارق النفس���ي ّ
صب في مصلحة
رمون الذي لعب بأريحية ،وبعيدًا عن ّ
الشد العصبي الذي
الزم العبي عصيرة طيلة اللقاء ،وال يختلف اثنان على أن
العب عصيرة محمود صالح كان األميز بين رفاقه ،قبل أن
يخرج مصابًا عند النقطة األخيرة من المباراة.

بيت عوا ( - )3بيت فوريك (:)0
األشواط.)28/30 ،18/25 ،18/25( :

كانت المب���اراة حبل���ى بالكثير من المواق���ف ،لكن ال
يمكن ألح���د أن ينظر إل���ى الفوز الكبي���ر والمهم الذي
حقق���ه بي���ت عوا ،عل���ى بيت فوري���ك صاح���ب التاريخ
العري���ق ،بأنه مفاج���أة ،غير أن الوص���ف األقرب لما آلت
إليه النتيجة النهائية للمواجهة ،هو االستغراب ،فبيت
عوا لي���س بالفري���ق الضعيف أو الهزي���ل ،حتى نصف
فوزه بالمفاج���أة ،فأبناء الكابتن مني���ر التالحمة مدرب
الفري���ق ،حققوا ما جاؤوا من أجله ،حت���ى لو أنهم أرادوا
في البداية ،الخروج من المباراة بأقل الخس���ائر ،إال أنهم
في نهاية المطاف ربحوا الغنيمة بلحمها وشحمها ،بعد
أن تألق طارق المسالمة في توزيع كراته على الضاربين،
الذين تقدمهم ّ
أبي وركان الزعتري وعدي وعرفات وعلي
المس���المة ،والبدالء نور عمرو وع�ل�اء عطية وإياد عوض،

ومن خلفهم الالعب الحر أشرف مسالمة.
الغرابة الش���ديدة تتمثل في المس���توى الذي قدمه
بيت فوري���ك ،فالنتائج ترتبط دائم���ًا ارتباطًا وثيقًا بما
يطرحه الالعبون في الميدان ،وإذا عدنا إلى شريط اللقاء،
فإن بيت عوا اس���تحق ما حصل عليه باألداء ،والفوز على
ضوء العرض المتواضع ،واألخطاء الكثيرة التي وقع فيها
العبو بيت فوريك ،الذين ضلوا طريق العودة ّ
لجو المباراة
على غير العادة ،رغم اقترابهم من خطف الشوط الثالث،
الذي ذهب لفارق النقاط اإلضافية.
رغ���م أن عناصر بيت فوريك تملك من الخبرة الش���يء
الكثي���ر ،بتواج���د ب���در مليطات ف���ي صناع���ة األلعاب،
والمخض���رم حس���ام نصاصرة وس���عيد حنني وس���يف
ومحمـ���د خطاطبة وخالد حنني ومحمـ���د خطاطبة ،إال أن
أداء الفريق جعل الكثيرون يس���تغربون ويتساءلون في
ّ
الوق���ت ذاته :هل بي���ت فوريك دخل المباراة متس���لحًا
بثق���ة مبالغ فيها أم أن العبيه كان���وا غير مؤهلين لهذا
المس���توى من بيت عوا؟ وفي كل األح���وال ،فإن المهم
أن الفريق خس���ر ثالث نقاط غالية ،ذهبت بمجملها إلى
منافسهم ،الذي أعطى ألنصاره شيئًا من االطمئنان ،بأنه
لن يكون جسرًا لعبور الفرق األخرى.

مخماس ( - )3دير بلوط (:)2
األشواط.)11/15 ،16/25 ،25/21 ،21/25 ،25/18( :

أجبر الفريقان الجمهور عل���ى الجلوس في مقاعده
حتى الش���وط الفاصل ،ورغم أن دي���ر بلوط تفوق في
بادئ األم���ر ،إال أن العبي���ه الجدد ،والذين يش���اركون
في تش���كيلته األساس���ية ألول مرة ،افتقدوا لحسن
التصرف في تخليص النقاط الحاس���مة ،التي شكلت
بعبع���ًا لهم ،فكانوا يخطئون في المواقف التي يكون
فيها الخطأ محظورًا.
نج���م مخماس أش���رف الحاج ،لفت النظ���ر إليه على
مستوى الجانب الهجومي ،رغم قلة االستعداد ،بينما
ّ
سجل عبد الكريم أبو علي حضوره في صناعة األلعاب،

فخر خلف يوجه ساحقة لملعب العروب.

وتوزي���ع الكرات على الضاربين :ط���ارق غفري ومحـمد
عصفور ونضال فقهاء ومحمـد علوان وخلدون فقهاء،
الذين لم يترددوا في ترجمتها إلى نقاط.
فرض دير بلوط س���طوته على األشواط األولى ،ففاز
بالشوطين األول والثالث ،وخسر الثاني بصعوبة ،قبل
أن يتراجع أداؤه بش���كل الفت بالشوط الرابع ،لتذهب
المباراة إلى شوط الحس���م ،وكان حكمت حسين بارعًا
في تنفيذ الطلعات الهجومي���ة ،فحصد غالبية نقاط
فريقه ،وسانده الضاربون :نظير جمعة وثائر قرعوش
ومحم���ود تفاحة وجه���اد مصطفى وقيس مش���عل،
الذين تباروا في ضرب الكرات المرفوعة لهم من أيمن
جمعة ،بعد تلقي الكرة األولى من الالعب الحر إبراهيم
موسى ،لكن دفاع الفريق ظهر بشكل ضعيف للغاية

في الشوطين األخيرين.
خاض مخماس الش���وط الفاصل بنية الفوز ،مع تأخر
حوائ���ط صد دير بلوط ع���ن القي���ام بواجباتها ،وكان
العبوه في قمة تركيزهم ،وحرصهم على عدم إضاعة
أي نقط���ة ،وااللتزام بتعليمات مدربهم محمـد عباس،
ف���ي حين أه���دى دير بلوط منافس���ه نقاط���ًا ثمينة،
بإضاع���ة إرس���الين في النق���اط األخيرة من الش���وط
الفاصل.
عموم���ًا ،مباري���ات الجولة الثانية ج���اءت متكافئة،
وكافة الفرق أظهرت جديتها في المنافسة ،في سباق
التأهل للدور الثان���ي ،المؤهل بدوره للدوري الممتاز،
لكن هذا األمر ،مره���ون بالنتائج على األرض ،وهذا ما
سوف تكشف عنه الجوالت المقبلة.

حصاد األسبوع الرابع عشر من دوري االحتراف الجزئي

ّ
"األبناء" يستفيق ويطيح بالمتصدر ليتبوأ بالوصافة وهذه حقيقة الرقم " "22الذي أشعل وسط الالئحة
صقور جنين ينتصر بعودة مثيرة أمام فرسان يطا وسلوان يغرق واإلسالمي سيد التعادالت
كتب إسماعيل حوامدة:
رغم تلقيه الخسارة األولى في مرحلة اإلياب من دوري
الدرجة األول���ى (االحتراف الجزئي) أم���ام أبناء القدس،
حافظ مركز األمعري على صدارته للبطولة ،حيث تعرض
الم���ارد األخضر إل���ى هزيمة قاس���ية بهدفين نظيفين
لحس���اب األسبوع الرابع عشر من دوري االحتراف الجزئي
أم���ام أبناء القدس ف���ي اللقاء الذي ج���رت أحداثه على
ملعب نابلس ،هذا الفوز الذي منح أبناء العاصمة وصافة
الترتيب العام للبطولة.
من جانبه ،فشل مركز طولكرم في الحفاظ على الوصافة
بعد سقوطه في فخ التعادل أمام طوباس بهدف لمثله،
كما فش���ل هالل أريحا بانتزاع الوصافة وسقط هو اآلخر
ً
متعادال على ملعبه أمام إسالمي قلقيلية بذات النتيجة،
فيما نجح ش���باب العبيدية من التقدم أكثر على الالئحة
واالقتراب من مركز المنافسة على البطاقة الثانية بفوزه
العتيد على بيت أمر بأربعة أهداف لهدفين.
ونجح نادي جنين في تحقيق انتصاره األول في مرحلة
اإلي���اب بتغلبه على ضيفه ش���باب يط���ا بثالثة أهداف
لهدفين ،ومنح محمد المصري فريقه القوات ثالث نقاط
ثمينة بتس���جيله ه���دف المباراة الوحيد أمام س���لوان
المقدسي في مواجهة جرت أحداثها على ملعب نابلس،
ليعاني العميد المقدسي من جديد.

استفاقة تطيح باألمعري

أط���اح أبناء القدس بش���قيقه مرك���ز األمعري متصدر
دوري الدرج���ة األولى بثنائي���ة رائعة كانت كفيلة بمنح

األبن���اء وصافة ترتيب ال���دوري ،بعد أن فش���ل الفريق
بتحقيق االنتص���ار في جولتين ماضيتي���ن ،بحيث رفع
أبناء الق���دس رصيده إلى  23نقطة ف���ي المركز الثاني
وبف���ارق  7نقاط عن األمعري المتصدر برصيد  30نقطة،
حي���ث أظهر األبناء رغبة في الفوز ،فجاءت أهدافه مبكرًا
مطلع كل ش���وط ،وسط يقظة دفاعية رائعة ،وتألق كبير
من الحارس حسين أبو قلبين.
األمع���ري بدوره حاول التعويض مع كل هدف س���كن
شباكه ،لكن التس���رع غلب على هجماته ،فغابت فاعلية
التس���جيل المعتادة م���ن خط الهج���وم األمعراوي ،في
لقاء جيد المس���توى ،أظهر خالل���ه الفريقين أحقيتهما
بالتواج���د في قمة ترتيب البطولة ،ورغم الخس���ارة بقي
المارد بعيدًا ف���ي الصدارة ،لكن الخطأ خاصة في الجولة
المقبلة سيكون ممنوعًا ألنه إن حدث سيزيد من الضغط
عل���ى الالعبي���ن ،وهو ما يقل���ب األمور رأس���ًا على عقب،
فتصبح إيجابية الصدارة والفارق المريح أمرًا سلبيًا.

طوباس يواصل الحصاد

رغم نهاية اللق���اء بالتعادل اإليجاب���ي بهدف لمثله
أمام مركز طولكرم ،كانت النقطة ثمينة ألس���ود طوباس
الذي���ن واصل���وا عروضهم المتميزة ف���ي مرحلة اإلياب،
فم���وج طوب���اس األزرق يرفض الهزيمة خ�ل�ال النصف
ً
الثاني من البطولة ،فحقق انتصارين وتعادال ،وهو يسير
رغ���م تموقعه في منطقة الخط���ر بخطى ثابتة نحو ربيع
المناط���ق الدافئة ،إن واصل بهذه ال���روح وهذه النتائج
الرائعة ،فطوباس به���ذا التعادل بات لديه  16نقطة وال
يفصله عن األمان سوى نقطة وحيدة.

أم���ا المركز الكرم���ي فخروج���ه بالتعادل كان أش���به
بالخس���ارة رغم العودة بالنتيج���ة ،ألن الزعيم فقد بعد
هذا التع���ادل وصافة الترتيب الع���ام وتراجع للترتيب
الثالث برصيد  22نقطة ،لكن التواجد على مقربة من أبناء
القدس يمنح البطولة المزيد من اإلثارة.

ثالثي المطاردة

في ظل الشراس���ة الواضحة والمفروضة على البطاقة
الثاني���ة المؤهلة ل���دوري األضواء ،يتض���ح وبعد ما آلت
إلي���ه نتائج الجول���ة  14من دوري االحت���راف الجزئي أن
حس���م هذه البطاقة ل���ن يبصر النور قب���ل جولة الختام
من الدوري ،حيث يمتل���ك  4أندية ذات الرصيد النقطي
وه���ي :مركز طولكرم والعبيدية والقوات الفلس���طينية
وه�ل�ال أريحا ولديها جميع���ًا  22نقطة ،وال يفصلها عن
الوصافة إال نقطة واحدة ،وهذا ما يظهر رغبة كبيرة لدى
هذه األندية في الحفاظ على حظوظها بالصعود لدوري
المحترفين.
العبيدي���ة ضرب متذي���ل الالئحة بيت أم���ر باألربعة،
ورغم اس���تقبال مرماه لهدفين ،إال أن الثالث نقاط كانت
األهم في هذه المرحلة ،ومعها دخول أجواء المنافس���ة
الحقيقي���ة على الصعود ل���دوري المحترفين ،والحال لم
تكن مختلف���ة لفريق القوات الفلس���طينية الذي ضرب
الجريح اآلخ���ر نادي س���لوان بهدف يتي���م ،كان كافيًا
لمنح القوات ثالث نقاط مهمة في مس���يرة الفريق فيما
تبقى من الموسم ،بينما فرض هذا الهدف بداية الغرق
لس���فينة العميد المقدسي الذي استمر في موقعه في
الترتيب  11برصيد  11نقطة.

أما هالل أريحا الذي س���قط في فخ التعادل على ملعبه
أم���ام إس�ل�امي قلقيلية فال يب���دوا أن���ه راض عن هذه
النتيج���ة ،فالفريق لو تمكن من ه���ذه المواجهة النتزع
الوصافة التي اس���تلمها مطلع الدور الثاني ،لكن يبقى
الفري���ق على مقربة ،وفرص التأهل تبقى ما بقيت الروح
لدى أس���ود األغ���وار ،فيما ب���ات إس�ل�امي قلقيلية ملك
التع���ادالت ،فالفريق حقق التع���ادل الثالث في مرحلة
اإلياب ،رافضًا فكرة االنتصار أول الهزيمة ،لكن اإلسالمي
وفي موقعه في الترتيب التاسع برصيد  17نقطة ،يبدو
على مقربة من دائرة الخطر ،فاالنتصار بات أمرًا ُملحًا ،وإن
ً
تعادال آخر ربما يضع أسود الشمال في الدائرة الحمراء.

انقضاض على الفرسان

أخيرًا وبعد طول انتظار ،وهفوات قاتلة خالل جولتين
ماضيتين ،حقق نادي جني���ن انتصاره األول في مرحلة
اإلياب م���ن دوري االحتراف الجزئ���ي ،وذلك بعد العودة
المثيرة أمام ش���باب يطا ،حيث حقق جنين الفوز بثالثة
أهداف لهدفي���ن ،ليتقدم جنين إلى الترتيب الس���ابع
برصي���د  19نقطة ،ف���ي حين توقف رصي���د يطا عند 18
نقطة في الترتيب الثامن.
اللق���اء الذي ج���رت أحداثه على ملع���ب الجامعة العربية
األميركية ،ش���هد تقلبات عديدة ،حيث تقدم فرس���ان يطا
مرتين عبر الرائع هيثم أب���و عرام ،لكن جنين عاد بقوة ،وما
مميز هذه المواجهة أن جنين كان في الجولتين الماضيتين
يتعرض للهدف القاتل في آخر اللحظات ،لكن الصورة هذه
المرة كانت مغايرة بأن حس���م الصقور اللقاء وهو من سجل
في الوقت القاتل عبر هداف الفريق محمد عمر.

فرحة عارمة لالعبي القوات.

البيرة والظاهرية في حوار قوي ومتكافئ والعيسوية يرفع لواء التحدي أمام أهلي الخليل
ُ
"العنابي" يقابل العبيدية بحذر بالغ وبالطة يالعب أبناء القدس في منازلة قوية
كتب محمد عراقي:
يختت���م ،الي���وم ،دور الـ  16لبطولة كأس فلس���طين لكرة الق���دم حيث تقام
أربعة لقاءات مهمة وقوية وسط حرص جميع الفرق على الفوز واالنتقال لدور
الثمانية.
أبرز لقاءات اليوم س���يجمع بين البيرة والظاهرية في حوار كروي جيد ويبرز
كذل���ك لقاء بالط���ة المتطور مؤخرًا مع أبن���اء القدس الفري���ق الجيد ووصيف
متصدر ترتيب الدرجة األولى حاليًا .ثقافي طولكرم يقابل العبيدية بحذر في
ضوء تراجع نتائج الفريق الكرمي مؤخرًا وتحس���ن نتائج العبيدية ،فيما يدخل
أهلي الخليل الجاهز مباراته أمام العيس���وية المكافح والمتطور مرش���حًا قويًا
للفوز وللمضي قدمًا في البطولة.

مؤسسة البيرة  +شباب الظاهرية
الخضر 3,30-
مباراة بين فريقين م���ن دوري المحترفين ومتوقع أن تكون قوية وندية في
ظل طموح مشترك بالفوز والتأهل ،البيرة يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد
الفوز الخارجي الالمع على ش���باب الخليل ويريد المدرب وليد فارس من العبيه
الظهور بنفس الشكل المنظم جماعيًا ودفاعيًا لتحقيق فوز المع آخر.
االنضب���اط والجماعية واس���تغالل الهجم���ات المرتدة الس���ريعة هي محور

األداء البيراوي اليوم بقيادة حس���ام زيادة وعصفور وقاسم محاميد وأمين عبد
اللطيف وموسى سليم ومحمد خليل ومهند خالد وأمجد خنفر والبقية.
الظاهرية تعرض لخس���ارتين عل���ى التوالي في الدوري أم���ام أهلي الخليل
وبالطة ،ما أربك حساباته وهو يريد اليوم تحقيق فوز مهم ومطلوب لرفع الثقة
والمعنويات بقيادة المدرب ش���كري العقبي الذي يعتم���د على نجومه أحمد
ماهر والواعد محمد أبو حامد وعل���ي نعمة واألطرش وحربي وجبارين ووريدات
وقاسم والبطاط وغيرهم.

ثقافي طولكرم  +شباب العبيدية
ماجد أسعد 4 -
مباراة يبدو فيها الثقافي مرش���حًا قويًا للفوز لكنه يدخل بحذر لعدة أسباب
منه���ا الغيابات المؤثرة الت���ي تضرب صفوفه مؤخرا بس���بب اإلصابات والتي
انعكس���ت سلبيا على نتائجه فهو خارج من خس���ارة كبيرة أمام أهلي الخليل
بثالثية ويريد العنابي الفوز بشدة لتحسين أوضاعه الفنية والنفسية ولكسر
حدة النتائج الس���لبية في ال���دوري تمهيدا لالنطالق من جديد ،وقد يش���رك
الجه���از الفني للعنابي بعض الوجوه الش���ابة اليوم لك���ن الهدف األول يبقى
الفوز للمضي قدمًا في بطولة الكأس.
العبيدية فريق جيد في الدرجة األولى تحس���نت نتائجه كثيرًا مؤخرًا وبات
على مشارف المنافسة على الصعود وهو يضع همه األول وتركيزه على الدوري

وهو مقبل على مواجهة قوي���ة وصعبة الجمعة خارج أرضه أمام مركز طولكرم
ولذلك قد يلجأ المدرب جميل ردايدة إلى إراحة بعض العبيه اليوم تحسبًا من
اإلصابات أو اإلرهاق أو البطاقات الحمراء.
تبرز عناصر الخبرة في صفوف العبيدية أمثال معتصم العيس���اوي وجمال
عالن وفادي حساسنة وعرفات صبيح إضافة للواعد محمد هاشم.

أبناء القدس  +مركز بالطة
أريحا 4 -
مباراة تبدو قوية رغم فارق التصنيف الذي يصب لصالح بالطة الذي تحسنت
نتائجه كثيرا مؤخرا ويبدو في جاهزية جيدة وهو يريد المنافس���ة بقوة على
الكأس ولذلك فإن الفوز اليوم مطلب مهم وحيوي بقيادة نجومه أبو وردة وأبو
حبيب وأدهم أبو رويس والبقية.
أبناء الق���دس هو وصي���ف متصدر الدرج���ة أألول���ي وكل اهتمامه منصب
عل���ى محاولة ضمان الصعود لدوري المحترفين لكن ه���ذا ال يمنع أن يكون له
طموح���ات إضافية في بطولة الكأس رغم صعوب���ة مواجهة اليوم كونها أمام
فريق قوي وعنيد.
نج���وم األبناء بقيادة هش���ام الصالحي وعمر أردنية وأب���و كويك وأبو خضرة
والبقية س���يحاولون الوقوف ندًا أمام بالطة وسيكون اللعب بواقعية وانضباط
مع سالح المرتدات هو األمثل للفريق المقدسي الواعد.

العيسوية  +أهلي الخليل
الخضر 6,30 -
أهل���ي الخليل ه���و أجهز ف���رق دوري المحترفين حالي���ا والنتائج
األخيرة ت���دل على ذلك وهو قفز لصدارة ال���دوري قبل أيام وهدفه
الواضح هو المنافس���ة بقوة على لقبي ال���دوري والكأس وهو مؤهل
تماما لذلك بالنظ���ر لكتيبة النجوم الموجودين تحت قيادة المدرب
عمار سلمان.
الحلمان يمر بأوقات رائعة فنيا هو وزمالؤه س���امح وحمادة مراعبة
والبطران وش���عبان وأبو داود ومحمد صالح وجاب���ر والبطاط والبقية
ولك���ن يجب اليوم احت���رام المنافس الذي س���بق وأخرج واد النيص
في المرحلة الس���ابقة وخوض المباراة بالجدي���ة المطلوبة لتحقيق
المطلوب وهو الفوز للفريق األهالوي.
العيس���وية ضمن تأهله قبل أيام لالحت���راف الجزئي بعد تصدره
لدوري الدرجة الثانية
وه���و فريق جيد ومتطور وطموح في نف���س الوقت حيث أخرج واد
النيص من البطولة في الدور السابق وسيحاول اليوم مجاراة منافسه
الخليلي واللعب بواقعية ورجول���ة وتصميم من أجل محاولة إحداث
مفاجأة كبيرة بقيادة نجومه محمد خلف وحسين غروف وخالد عزيز
وخليل بعيرات وأمجد الزعتري ووسام عبيد ومراد محمود وغيرهم.

