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هالل القدس يجتاز عقبة السموع من العالمة البيضاء
كتب عنان شحادة:
احتاج فريق هالل القدس إلى النقطة البيضاء الجتياز عقبة الس���موع
والتأهل لدور الثمانية من كأس فلس���طين لكرة القدم ،بعد أن فاز ،2-4
بع���د أن انتهى الوقت األصلي للمباراة التي أقيمت على س���تاد الخضر
بالتعادل بهدفين لمثلهما.
وجاءت البداية قوية م���ن الفريقين مع محاوالت هجومية من الهالل،
ومع الدقيقة  9تقدم الهالل بالنتيجة عن طريق س���اري جادالله ،وكان
السيناريو عبارة عن كرة عرضية من عدي الدباغ داخل الصندوق ،ارتقى
لها جادالله وبرأسه أسكنها على يمين الحارس الذي لم يحرك ساكنا.
أفضلية واضحة للهالل من حيث التنظيم واالنتشار واالستحواذ على
الكرة والوصول الى منطقة جزاء الس���موع ،ولم يظهر السموع بمستواه
وبدا تائها دون تركيز.
أول فرصة للس���موع كانت عند الدقيقة  ،14ضربة ثابته نفذها بهجت
الربع���ي داخل الصندوق ،وبرأس���ه تابعها رضوان أب���و كرش بين يدي
الحارس ،وش���كلت الكرات العرضية الطويلة نقطة ضعف للسموع وجاء
بنفس س���يناريو الهدف األول وكان الثاني على شاكلته ،وفي الدقيقة
 ،18عرضية م���ن محمد يامين داخ���ل الصندوق ،وصل���ت الى جوناثان
س���وريا ،سددها بقوة داخل الش���باك .بطاقة صفراء لالعب الهالل مراد
إس���ماعيل ،انخفض رتم المباراة وأصبح اللعب سجاال مع بقاء األفضلية
لمصلحة الهالل.
فرصة للس���موع ف���ي الدقيقة  33عرضية ش���وقي الس���ويطي داخل
الصندوق ،تابعها رامي مس���المه بباطن القدم سددها في الشباك من
الخارج.
تحسن أداء الس���موع قليال وأصبح مهاجما وحملت الدقيقة  38أخطر
فرصه عندم���ا نفذ رضوان أبو كرش ضربة ركني���ة ،من داخل الصندوق
تابعها اياد أبو غرقود براس���ه ،أبعدها المداف���ع محمد عبد الرؤوف من
على خط المرمى حارما السموع من هدف محقق.
خطأ دفاعي قاتل من مدافع السموع أكرم السيوري ،عندما حاول إبعاد
الكرة ففشل في ذلك ،خطفها الدباغ وتقدم بها وأمام المرمى سددها
طائشة إلى الخارج "."40

قلص الس���موع الفارق بهدف جاء في الوق���ت القاتل من بدل الضائع
وتحديدا ف���ي الدقيقة الثانية ،عن طريق رامي مس���المة عندما مرر له
الك���رة بهجت الربعي ،انطلق بها من بين المدافعين وانفرد مع الحارس
وسدد زاحفة داخل الشباك.
بدأ الشوط الثاني بتبديل في صفوف السموع باشراك حسام أبو عواد
بدال من محمود الشيخ قاسم ،ومع الدقيقة  51استطاع السموع أن يعيد
المب���اراة إلى نقطة الصفر عندما عدل النتيجة عن طريق اياد أبو غرقود
برأسية جميلة بعد متابعة ركنية رامي مسالمه .مجريات المباراة جاءت
سريعة من حيث نقل الكرة والوصول إلى الصندوق.
زادت اإلثارة والندية في الدقيقة  60عندما أهدر الهالل فرصة هدف
محقق فحدثت دربكة امام المرمى ووصلت الكرة إلى علي عدوي فواجه
مع الحارس ،سدد الكرة تألق األخير في إبعادها.
وحمل الشوط تغييرا كبيرا في أداء السموع وكان األفضل في الملعب
بطاقة صفراء لبهجت الربعي .حذر ش���ديد م���ن الفريقين في االندفاع
الهجومي.
في الدقائق األخيرة عاد الهالل وامس���ك بزمام األمور وس���ط اندفاع
هجومي إلنهاء المباراة في وقتها األصلي وتجنب الركالت الترجيحية،
ولجأ الحكم إلى النقطة البيضاء لحس���م نتيجة المباراة التي صبت في
مصلحة الهالل .2-4
س���جل للهالل :إيهاب ش���اهين ،محمد نضال ،جوناثان س���وريا ،علي
عدوي .أما الس���موع فأحرز له رامي مس���المة ،وبهجت الربعي ،وأضاع له
حسين جوهر ورضوان أبو كرش.
تش���كيلة الس���موع :عبد الصمد أبو س���نينة ،أكرم الس���يوري ،أحمد
كش���كش ،رضوان أبو كرش ،مصطفى حسب الله ،حسين جوهر ،محمود
الش���يخ قاس���م ،بهجت الربعي ،رامي مس���المة ،اياد أبو غرقود ،شوقي
السويطي.
تش���كيلة هالل القدس :خال���د عزام ،محمد درويش ،س���اري جادالله،
جوناث���ان س���وريا ،علي ع���دوي ،محمد يامي���ن ،محمد أب���و ميالة ،مراد
إسماعيل ،محمد عبد الرؤوف ،عدي الدباغ ،محمد أبو خميس.
الحكام :مروان وزوز ساعده شفيق اخليل ومأمون الدراويش ،ويزيد أبو
عرقوب رابعا .راقبها فادي اللحام .مقيم حكام حسين حمدان.

										
جانب من لقاء هالل القدس والسموع.

(عدسة :قدري سالمة)

كأس فلسطين :دورا يتذوق حالوة النصر بإطاحة جبل المكبر
كتب مالك سنقرط:
تأهل ش���باب دورا إل���ى دور الـ " "8من كأس فلس���طين بعد فوزه على
جبل المكبر ،ب���ركالت الترجيح بنتيجة  ،2/4في اللق���اء الذي أقيم على
اس���تاد الحس���ين بن علي بمدينة الخليل ضمن منافسات الدور الـ ""16
من المسابقة.
ش���باب دورا الجريح في ال���دوري المحلي دخل اللق���اء على أمل
التعويض والمنافس���ة في الكأس ومصالح���ة جماهيره الحزينة
َ
خس���ر في
م���ن وضع الفريق ف���ي الفترة االخيرة ،أما المكبر الذي
الجولة الماضية في الدوري أمام شباب السموع ،سعى خالل اللقاء
إل���ى الفوز والتأهل ومواصلة المنافس���ة على لقبين حتى نهاية
الموسم.
جاءت بداية اللقاء دون المس���توى ،ولم يش���هد الربع ساعة األولى أي
فرصة عل���ى كال المرميين ،واكتف���ى الفريقان باالعتم���اد على الكرات
الطويلة العش���وائية ،التي لم تجد نفعًا ،ومع مرور الوقت تحس���ن أداء
َ
فوق الميدان ولكن دون خطورة مباش���رة ،فحاول دورا التس���جيل ولكن
محاوالته كانت خجولة.
وأولى فرصة تذكر كانت لجبل المكبر حينما س���دد خليل اش���قيرات
كرة قوية تمكن الحارس محمد ش���بير من التصدي لها ،تلتها تسديدة
أخ���رى من أيمن خربط ولكن دون جدوى ،وبعدها احتس���ب الحكم ركلة
ثابتة للمكب���ر على حافة منطقة الجزاء س���ددها خربط بطريقة جميلة
ولكن كرته مرت جانبية.
في الدقائق األخيرة في الشوط ،كاد دورا يسجل الهدف األول حينما
تناقل���ه تامر طاطور وعبيدة الهريني ،ولكن في النهاية تمكن الحارس

بمساعدة الدفاع من إبعادها في اللحظات األخيرة ،ولهذا انتهى الشوط
األول بالتعادل السلبي.
اندف���ع جبل المكب���ر منذ بداية الش���وط الثاني إلى األم���ام على أمل
تسجيل هدف التقدم ،وكانت أولى الفرص بعدما انطلق فادي سلبيس
بالك���رة من الرواق األيس���ر ليعكس كرة إلى زميله أحم���د حمادة ،لكن
األخير سددها قوية فوق المرمى.
وكاد أحمد حماد تس���جيل هدفه األول ف���ي اللقاء حينما انطلق أحمد
حماد بالكرة وس���ددها صاروخية من خارج منطقة الجزاء ،ولكن الحارس
محمد ش���بير تألق في إبعادها ،تبديل لدورا بدخول المهاجم عيس���ى
سويطي مكان عبيدة الهريني.
عادت المباراة إلى الهدوء مرة أخرى ،مع أفضلية نسبية للمكبر ،ولكن
دون خطورة على مرمى الحارس شبير ،تبديل ثان لدورا بدخول إبراهيم
الس���ويركي م���كان داوود آغا ،بينما أجرى المكب���ر تبديله األول بدخول
عبيدة القراعين وخروج أيمن خربط في الدقيقة "."66
احتسب حكم اللقاء ركلة ثابتة لصالح جبل المكبر ،حصل إثرها مدافع
دورا بش���ير أبو قبيطة على البطاقة الصف���راء ،نفذها الزعبي ولكن دون
جدوى ،أجرى المدير الفني لدورا بش���ير الطل تبديله األخير بإش���راك
مخلص عمرو وبكر أيوب.
َ
ف���ي الدقائق األخيرة حاول كال الفريقين تس���جيل هدف الفوز ولكن
صاف���رة الحكم ناصر البلبول كانت أس���رع ،لنتجه إل���ى ركالت الترجيح
والتي ابتسمت لشباب دورا بعدما فاز .2/4
الح���كام :ناصر البلبول للس���احة ،ومعه على االطراف وليد ش���عيبات
وعثمان أبو زرقة ،س���امر حمود رابعًا .راقب المباراة :محمود أبو صبيح ..
َ
قيم الحكام :عبد الرؤوف أبو سنينة.

ّ
"األمعري" يعمق جراحات الخضر بإخراجه من الكأس و"مركز طولكرم" يتأهل

أريحا  -أحمد البرهم :التقى على إستاد أريحا فريقا األمعري والخضر ضمن دور الـ 16
من بطولة الكأس ،وانته���ى اللقاء بفوز األمعري بهدفين مقابل هدف ،في اإلطار ذاته
نجح العبو مركز طولكرم في التأهل للدور ربع النهائي على حساب يطا بركالت الترجيح.
لقاء األمعري والخضر جاء س���ريعًا وتبادل الفريقان الهجمات وشكلت خطورة على
المرميين في أكثر من مناس���بة ،وكانت األفضلية لهجوم األمعري الذي سجل هدف
التقدم عن طريق يحيى السباخي إثر انفراده بالحارس أحمد ياسين (.)9
في الدقيقة ( )23نجح الخضر في اس���تغالل ركني���ة نفذها عزام صالح عند القائم
القريب ،ارتقى لها حازم الريخاوي وس���ددها برأسه قوية عانقت شباك معاذ سماحة
وسط ذهول مدافعي األمعري ( )23معلنًا هدف التعادل للخضر.
رغم تلقي مرماهم هدف التعادل لم يتمكن العبو األمعري من التقدم بش���كل
فعال نحو مرمى الخضر الذي نجح في إغالق المنافذ في الخطوط الخلفية بإحكام.
نش���ط العبو الخضر في الشق الهجومي عن طريق عزام صالح وخليل عيسى وجاد
الله موس���ى الذي نجح باختراق دفاعات األمعري وكاد أن يس���جل وهو بمواجهة
الحارس معاذ س���ماحة ،إال أنه فضل التمرير عند القادم من الخلف حازم الريخاوي
ال���ذي أطاح بالكرة م���ن فوق العارضة مفوتًا فرصة تس���جيل اله���دف الثاني له
ولفريقه (.)45
لم يقدم الفريقان المس���توى المطلوب وغلب على األداء الفتور والتمريرات الطائش���ة

وانحصر اللعب في منتصف الملعب مع محاوالت خجولة وغير منظمة في خطي المقدمة.
س���نحت فرصة لألمعري من خالل ركنية على الجهة اليس���رى ،نفذت أمام المرمى
صدها الحارس احمد ياسين داخل الصندوق عند قدم مهاجم األمعري إبراهيم خضر،
الذي أعاد الكرة قوية داخل المرمى ،معلنًا هدف التقدم لألمعري ( .)57كان رد الخضر
قويًا من خالل اللجوء إلى الحلول الفردية حيث س���دد إي���اد األعصم وحازم الريخاوي
تس���ديدتين قويتين على مرمى سماحة ،الذي تألق في السيطرة على كرة الريخاوي
والثاني���ة علت العارضة بقليل .بقيت النتيجة عل���ى حالها بفوز األمعري على الخضر
بهدفين مقابل هدف.
تش���كيلة الخضر :أحمد ياس���ين ،حازم الريخ���اوي ،المهدي خالد ،أحمد عيس���ى ،خالد
سالمة ،عمر عيسى ،جاد الله موسى ،علي عيسى ،خليل عيسى ،إياد األعصم ،عزام صالح.
تشكيلة األمعري :معاذ سماحة ،أحمد ميعاري ،نديم براغثة ،أحمد ترتير ،إبراهيم خضر،
جالل يوسف ،خالد مهدي ،أحمد سالمة ،عالء محمد ،يحيى السباخي ،موسى أبو جزر.
الحكام :عماد بوجه للس���احة ،أمين الحلبي مساعد حكم أول ،أشرف أبو زبيدة حكم
مس���اعد ثان ،أش���رف قادوس حكمًا رابعًا ،إبراهيم غروف مقيم حكام ،أحمد بشارات
مراقب مباراة.

م .طولكرم  +يطا

تأهل فريق مركز طولكرم للدور ربع النهائي من بطولة كأس فلس���طين ،بعد فوزه

									
جانب من لقاء دورا وجبل المكبر.

على ش���باب يطا بركالت الترجيح ،بعد انتهاء اللقاء الذي جمعها على إس���تاد ماجد
أسعد بالبيرة ،أمس ،بالتعادل السلبي.
البداية جاءت حذرة بين الطرفين ،وس���ط غياب للفرص ،مع أفضلية نس���بية ليطا،
الذي حاول اختراق المناطق الخلفية للمركز في الدقائق العشر األولى.
وعند الدقيقة  ،8انفرد العب يطا عماد أبو حميد بحارس المرمى ،وحاول التس���ديد
لكن الحارس أنقذ مرماه من تلقي هدف في دقائق البداية.
واعتمد المركز في أس���لوبه الهجومي على االنطالقات المنظمة ،واللعب الجماعي،
م���ن تهديد مرمى يطا ،وصلت محم���د الفي كرة طولية ،صوبه���ا لكنها علت المرمى
وخرجت.
وبس���ط المركز س���يطرته على مجريات اللعب في منتصف الش���وط األول ،لكنه لم
يستثمر أفضليته إلحراز األهداف.
وتحص���ل المركز في الدقائق األخيرة على ضربة حرة مباش���رة ،نفذها خالد س���الم
وسدد الكرة التي علت القائم بقليل وخرجت.
وشهد الشوط الثاني أفضلية واضحة لمركز طولكرم في اللقاء ،حيث شكل خطورة
هجومية على مرمى يطا ،من خالل العبه خالد س���الم ،الذي سدد كرة من على مشارف
منطقة الجزاء ،علت العارضة بقليل وخرجت.
وعند الدقيقة  ،56سدد العب المركز أحمد حرب كرة رأسية ،وصلته من ركلة ركنية،

(عدسة :أمجد الحرباوي)

أبعدها الحارس غسان علي عن مرماه.
ّ
ورد يطا بعدها بخمس دقائق ،عن طريق هيثم أبو عرام ،الذي سدد كرة قوية ،مرت
بجوار القائم وخرجت.
وف���ي الدقيق���ة  ،86تحصل يطا على ركلة حرة مباش���رة ،انبرى له���ا ذاكر أبو راس
وصوب الك���رة ،لكن الحارس داود الردايدة أبعدها إلى ركل���ة ركنية ،قبل أن ينتهي
اللقاء بالتعادل السلبي ،ليحتكم الطرفان لركالت الجزاء ،التي ابتسمت لمركز طولكرم
بواقع ست ضربات صحيحة مقابل خمس ليطا.

الحكام
تش���كيلة مركز طولكرم :في حراسة المرمى داود الردايدة .الالعبون :نور أبو حيش،
نور س���ليم ،أحمد حرب ،ياسين درسية ،رامي سالم ،حسين الشيخ علي ،هيثم مرعي،
خالد سالم ،محمد الفي ،محمد الناطور.
تش���كيلة شباب يطا :في حراس���ة المرمى غس���ان علي ،الالعبون :مجاهد عيد ،نزار
الجبور ،محمد الجبور ،ذاكر أبو راس ،عبد سالمين ،عماد أبو حميد ،يزن الجبور ،إسماعيل
الجبور مهند عناتي ،هيثم أبو عرام.
أدار اللقاء :معاذ سماحة ،ساعده فاروق عاصي وقاسم سواركة ،مقيم الحكام جمال
السعدي ،والمراقب خالد الصياد.

أربـعـة فــرق تنافــس على اللــقـب واإلثـــارة عـنـوان اللـقــاءات
كتب أشرف مطر:
أربع عشرة جولة انقضت من دوري الوطنية موبايل للمحترفين ،وما زال الصراع يتأجج
على صدارة الدوري المتأرجحة بين أربعة فرق.
ثالثة من الفرق األربعة تمكنت من التتويج بلقب الدوري من قبل وهي :هالل القدس
(مرتين) وش���باب الخليل وجبل المكبر ،بينما لم يس���بق ألهلي الخليل المتصدر الحالي
ُ
أن توج بالدوري.
ص���دارة دوري المحترفي���ن تن���اوب عليها حت���ى اآلن أندية ش���باب الخليل والهالل
المقدس���ي وجبل المكبر وأخيرًا أهلي الخليل آخر المتصدر ل���دوري المحترفين ،بفارق
األهداف عن جاره العميد نادي الشباب ،فاألهلي حقق فوزًا كبيرًا وعريضًا على الثقافي

الكرمي ( ،)0/3بينما سقط العميد في فخ مصيدة مؤسسة البيرة وخسر على أرضه وبين
جماهيره بهدف دون مقابل ليتوقف رصيده عند  28نقطة.
بصراح���ة ثالثة من هذه الفرق ،وهي أهلي الخليل وهالل القدس وجبل المكبر ،لديها
الق���درة على المنافس���ة الحقيقية على اللقب ،في ظل ما تملك���ه من العبين كبار ،ودكة
قوي���ة أحدثت الفارق في العديد من المحطات ،بينم���ا الرابع ،وهو "العميد" أكثر الفرق
التي اعتلت الصدارة ،هذا الموسم ،اقتحم المنافسة على اللقب بشبابه ،والفريق يؤدي
حتى اآلن بشكل أكثر من رائع ،وهو منافس قوي وحقيقي مع الثالثي على تاج الدوري.
دوري المحترفين هذا الموسم ،مختلف تمامًا عن المواسم السابقة ،التي كان ينحصر
فيه���ا التنافس على فريقين فقط ،فنحن نتحدث عن منافس���ة رباعية حقيقية في ظل
فارق بس���يط بين الرباعي ،وجدول متقل���ب من جولة ألخرى ،وتن���اوب على الصدارة ،ما

يش���ير إلى أن هذا الصراع سيتواصل حتى نهاية المسابقة ،وربما تحسمه المواجهات
المباشرة بين األربعة الكبار خالل إياب الدوري.
احت���دام الصراع ،بين الرباعي انعكس مردوده جي���دًا على نتائج المنتخبات الوطنية،
فالمنتخب األول حجز مقعده في نهائيات كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي بخمسة
انتص���ارات متتالية ،والمنتخ���ب األولمبي صعد للمرة األولى إلى نهائيات كأس آس���يا
لالعبين األولمبيين تحت  23س���نة ،وحقق إنج���ازًا تاريخيًا الفتًا في النهائيات بالصين،
عندما تخط���ى الدور األول من البطولة ،وبلغ الدور ربع النهائي ،وخرج مرفوع الرأس أمام
المنتخب القطري بعد الخسارة أمامه (.)3/2
ما يمكن تأكيده ،أن الموس���م الحالي ،مختلف تمامًا عن س���ابقيه ،والذي كان بالعادة
تنحصر فيه المنافسة بين ناديين فقط.

 في الموس���م األول لتطبي���ق االحتراف في فلس���طين ،فاز األمع���ري باللقب ،بفارقاألهداف عن هالل القدس ،بعد أن جمع كل فريق  51نقطة.
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