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حصاد الجولة الخامسة من دوري "القدس" الممتاز

اتحـــاد خـــــان يـــونـــس والـهـــالل يـواصـــالن التحلـيـق فــي الصــدارة
سقوط غير منتظر للصداقة وشباب خان يونس والشاطئ والشجاعية

من لقاء الشجاعية وشباب رفح.

									
من لقاء الهالل وشباب خان يونس.

كتب أشرف مطر:
على عكس الجوالت الس���ابقة ،جاءت الجولة الخامس���ة،
حافل���ة وعام���رة باأله���داف واالنتص���ارات العريض���ة
والمفاجئة.
وانته���ت جميع لقاءات األس���بوع بالف���وز ،فيما اهتزت
الش���باك  14مرة ،وظ���ل ناديا اتحاد خ���ان يونس والهالل
في الصدارة لألس���بوع الثاني على التوالي ،بينما استمر
س���قوط الش���اطئ والش���جاعية وانضم لهما حامل اللقب
بتلق���ي الخس���ارة الثانية هذا الموس���م ،وف���ي المقابل
سجل هذا األس���بوع تحقيق "العميد" نادي غزة الرياضي
النتص���اره األول ف���ي ال���دوري على خدمات خ���ان يونس
بهدفين نظيفين.

"الطواحين" أسقطت الحوانين
للمرة الثانية هذا الموس����م ،يفشل نادي أهلي بيت
حان����ون في تحقيق الفوز عل����ى أرضه وبين جماهيره،
فبعد الس����قوط األول أمام ش����باب جبالي����ا في الجولة
األولى ،عاد وسقط في الجولة الخامسة ،بهدف مقابل
اثنين ،أمام اتحاد خان يونس الذي اس����تفاد من هذا
الف����وز ،وقفز للص����دارة متفوقًا بف����ارق األهداف عن
الهالل برصيد  11نقط����ة ،مقابل  6نقاط للحوانين في
المركز الثامن.
اتح���اد خان يونس بقيادة مدي���ره الفني محمد صيدم،

يس���ير بش���كل جيد في المس���ابقة ،والفريق مع نجومه
المخضرمين أمثال محمد بركات والريخاوي والشاب مروان
الترابين نجحوا في تقديم بداية مثالية.

الهالل يباغت "النشامى"
كما هي العادة ،تمك���ن نادي الهالل من اقتناص الفوز
من حامل اللقب نادي شباب خان يونس ،وإلحاق الخسارة
الثانية به هذا الموسم ،بعد خسارة لقاء الحوانين السابق.
اله�ل�ال كعادت���ه يعتمد عل���ى التنظي���م الدفاعي مع
المرتدات ،واس���تطاع مع بداية الشوط الثاني أن يقتنص
هدف المباراة الوحيد عبر المهاجم يوس���ف سالم ،ليرفع
الفريق رصيده إلى  11نقطة ،بينما توقف رصيد النشامى
عند  7نقاط في المركز السادس.

األخضر يزيد أوجاع البحرية
زاد نادي خدم���ات رفح ،من محن أبن���اء البحرية ،وألحق
بهم خسارة قاس���ية ومؤلمة ،برباعية نظيفة هزت عرش
البحري���ة ،ووضعت األخضر بقوة في واجهة الدوري ،حيث
أصب���ح يملك  10نقاط بف���ارق نقطة واحدة ع���ن الثنائي
المتصدر اتحاد خان يونس والهالل.
األخض���ر الرفحي لعب مباراة كبيرة للغاية توجت قيادة
النجمي���ن محمود الني���رب وعماد فحجان ،وف���ي المقابل
اس���تمر فش���ل العبي الش���اطئ ،األمر الذي أدى إلى قبول
اس���تقالة المدرب عماد هاشم ،وتعيين ابن النادي ربحي

مركز طولكرم يطالب الحارس غانم محاجنة بـ  20ألف شيكل
كتب عنان شحادة:
كشف رئيس لجنة الخدمات في مخيم
طولكرم ،والداعم الحقيقي لنادي المركز،
فيصل س�ل�امة ،أن ح���ارس المرمى غانم
محاجنة أخل باالتفاقية التي وقعت معه
في س���بيل تعزيز الفريق األول للموسم
الحالي .2019-2018
وقال س�ل�امة :إنهم وقعوا مع محاجنة
للع���ب ف���ي صف���وف الفريق لموس���م
واح���د ،وعليه تم تس���ليمه مبلغ  20ألف
ش���يكل ،كمقدمة من قيم���ة العقد ،لكن
األم���ور جاءت بعكس التي���ار عندما أخل
باالتفاقي���ة وضرب بع���رض الحائط كل
ذلك ،وغاب عن تدريبات الفريق.

ّ
وأضاف :إن الطامة الكبرى ،أنه ذهب ووقع
مع فريق ش����فا عمرو من الداخل الفلسطيني
دون أن يع����ود لن����ادي مرك����ز طولك����رم أو
يشعرهم بذلك.
وأش���ار إل���ى أن ما ج���رى بعد ذل���ك ،أنهم
اتصلوا مع الالعب محاجن���ة ووعدهم بإعادة
المبلغ لهم وبالتقس���يط عندما يتلقى راتبه
من ش���فا عم���رو ،إال أن ذلك ل���م يتحقق بتاتًا
وبقي ضاربًا بعرض الحائط لكل التفاهمات.
وتابع سالمة :إنهم قاموا باالتصال مع
والد الالعب ال���ذي وعدهم بإعادة المبلغ
لكن عليه���م الصب���ر ،ومنذ ل���ك الوقت
ل���م يتحقق ول���م يتم اس���ترداد المبلغ،
مؤكدًا أنهم توجهوا إل���ى اتحاد اللعبة
الفلسطيني وقدموا شكوى بذلك.

سمور مدربًا جديدًا.

(عدسة :يوسف بعلوشة)

جدول ترتيب فرق دوري القدس الممتاز

"الثوار" عمقوا جراح المدفعجية
واصل نادي ش���باب جباليا ،بدايته القوية التي يسجلها هذا الموسم ،ونجح
ف���ي تحقيق انتص���ار عريض وكبير على الصداقة ( ،)0/ 3ليلحق به الخس���ارة
الثانية تواليًا ويرفع رصيده إلى  10نقاط ،مقابل  5للصداقة في دائرة الخطر.
إدارة الصداق���ة لم تمنح المزيد من الفرص للجهاز الفني في النادي بقيادة
المدرب حسام النجار ،بل وجهت له الشكر ،وقررت تعيين المدرب رأفت خليفة
على رأس الجهاز الفني.

صحوة الزعيم
اس���تعاد نادي ش���باب رفح بريقه مرة ثانية ،وتمكن من اجتياز عقبة اتحاد
الشجاعية والفوز عليه بهدف دون مقابل ،ليرفع رصيده إلى  8نقاط في المركز
الخامس ،بينما استمرت أزمة نتائج الشجاعية بتلقي الخسارة الرابعة من أصل
 5مباريات ،ليظل في المركز العاشر برصيد  3نقاط.
"الزعي���م" الرفحي لم يكن األفضل ،لكنه نجح ف���ي اقتناص الفوز عبر نجمه
يسار الصباحين ،فيما تلقى مدرب الشجاعية نعيم السويركي الخسارة األولى
له ،رغم ما قدمه الفريق من أداء جيد.

"العميد" يحتفل بانتصاره األول
انتظر نادي غزة الرياضي الجولة الخامس���ة ،ليحتفل بانتصاره األول في الدوري على
ضيفه خدمات خ���ان يونس ،بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين" ،الرياضي" كان األفضل
في اللقاء ،واستطاع الفريق أن يترجم أفضليته وانتشاره لهدفين عبر الواعدين كامل
الترامسي الذي لعب دور المنقذ بعد مشاركته في الشوط الثاني ،وحامد حمدان.
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شباب جباليا يسعى للمنافسة على اللقب

فضل أبو ريالة :أشعر بجرح غائر إلصابة شباك فريقي السابق الصداقة
كتب أسامة أبو عيطة:

غانم محاجنة.

ُ
نادي سنجل يطلق مدرستين لكرتي الطائرة والقدم

كشف مهاجم شباب جباليا الكابتن فضل أبو ريالة أن فوز "الثوار" على فريقه السابق
ً
الصداقة بثالثة أهداف دون رد كان يحمل الكثير في طياته من المعطيات ،خاصة أنه
أحرز أحد األهداف في "المدفعجية" ،ونجح برفقة أبناء "الش���مال" في حصد نقاط اللقاء
كاملة ،ليتشارك مركز الوصافة مع منافسه خدمات رفح بـ( )10نقاط.
وق���ال أبو ريالة لـ"أيام المالعب" :إن فريق ش���باب جباليا اس���تعد جي���دًا طوال فترة
األس���بوع المنصرم للقاء الصداقة ،لعلمه المس���بق بأهمية اللق���اء ،وآثار نتيجته على
مساعي "الثوار" بمواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز.
وأضاف" :كنا على قدر كبير من المس���ؤولية ،وركزنا طوال فت���رة اللقاء ،وحاولنا بكل
اس���تطاعتنا أن نحس���م نتيجة اللقاء كي ال نبتعد عن المتصدري���ن ،ونزيد من الضغط
عليهم ،وهذا ما نجحنا بتحقيقه بعد الفوز بثالثية نظيفة".
وأكد أبو ريالة أن فريقه ش���باب جباليا يضع نصب عينيه هدف المنافس���ة على لقب
ً
بطول���ة الدوري الممتاز ،قائال" :نمتلك فريقًا صلبًا وقويًا ومتكامل األركان ،ولدينا جهاز
فني يعرف كيف يوظف الالعبين ،ولدينا عناصر مميزة جدًا ال تقل عن تلك المتواجدة
ل���دى المنافس���ين ،وروح "الثوار" تدفعنا دائمًا لألمام ،وتزي���د من طموحنا نحو تحقيق
األفضل ،ونتملك كذلك مجلس إدارة بقيادة الحاج وليد شاهين ،والذي يعمل ليل نهار
من أجل توفير الكثير مما يلزم الالعبين والفريق بهدف الوصول إلى منصات التتويج".
وكش���ف أبو ريالة أنه رغم س���عادته بالهدف الذي أحرزه إال أنه شعر بجرح غائر في
ً
قلبه ،كونه وضع فريقه السابق الذي لعب له لمدة ( )12عامًا بوضع ال يحسد عليه ،قائال:
"صحيح أنني كمهاجم أس���عى بكل جدية ألن أساعد فريقي شباب جباليا بالتقدم ،وأن

				
فضل أبو ريالة (يسار) في لقاء شباب جباليا األخير أمام الصداقة.

يكون لي دور فعال وبارز معه ،وحاولت بكل ما أوتيت من قوة أن
أس���جل لصالح فريقي "الثوار" حتى نتقدم على الئحة الترتيب،
ولك���ن ذلك جعلني أش���عر باألل���م لما آلت إليه األم���ور بفريقي
السابق ،الذي ّ
أكن له كل االحترام والتقدير".
ّ
ووجه أبو ريالة رس���الة ألصدقائه وزمالئه الس���ابقين في الصداقة

(عدسة :خالد أبو زر)

مفادها أنه ال يجب عليهم االنهيار ،وأن الوقت ما زال مبكرًا لتصحيح
ً
المسار ،قائال" :الصداقة فريق كبير وبطل ،وحقق لقب بطولة الدوري
الممتاز قبل موس���مين ،وعليه أن يعيد ترتيب حساباته سريعًا قبل
فوات األوان ،وما زالت الكرة في ميدان الالعبين ،الذين أثق بقدراتهم
على قلب المعادلة ،والعودة بالفريق إلى مكانه الصحيح".

دوري اليد :فوزان لخدمات البريج واتحاد دير البلح
غ���زة " -األيام" :اختتمت ،أول من أم���س ،الجولة الثانية من
دوري ّ
ج���وال لكرة اليد ،بلقاءين ،جم���ع األول اتحاد دير البلح
وخدمات دير البلح ،فيم���ا التقى خدمات النصيرات وخدمات
البري���ج في اللقاء الثاني ،وذلك على صالة س���عد صايل غرب
مدينة غزة.

اتحاد دير البلح)38( :
خدمات دير البلح)13( :
من فعاليات المدرستين.

سنجل  -محمد غفري :أعلنت اللجنة الفنية الخاصة بكرة
القدم وكرة الطائرة في نادي سنجل ،عن إطالق مدرستين
ً
لكرتي الطائرة والقدم ،وضمت المدرس���ة  325طفال دون
سن الـ  ،14وتأتي هذه الخطوة في ظل عمل اإلدارة الدؤوب
على تطوير الرياضة في سنجل.
وصرح رئي���س نادي س���نجل رافي عصفور ب���أن إطالق
المدرستين سيس���اهم في تفريغ الطاقات لدى األطفال

وتربيته���م تربية رياضي���ة تحت قي���ادة مؤهلة وقدوة
لألجيال ،وخلق بيئة رياضية واسعة لجذب كافة الخامات.
وأكد رئيس النادي ثقته بمس���ؤولي المدرستين عاهد
مسالمة ومهند فقهاء والطاقم المساعد.
وأك���د عصفور أن المس���ؤولية المجتمعي���ة تحتم على
النادي أن يكون قريبًا من األهالي وتقديم الخدمات لهم
وألطفالهم.

ل���م يج���د اتحاد دي���ر البلح أي صعوب���ة في الف���وز على جاره
ّ
فتمكن من الس���يطرة على أجواء اللقاءّ ،
وتميز العبوه
الخدمات،
بالجدية والس���رعة في إنه���اء الهجمات ،ليتمكنوا من حس���م
شوطي المباراة لصالحهم بنتيجة إجمالية (.)13/ 38
قاد اللقاء تحكيميًا :علي الكرنز وأحمد بدوان ،مسجل مصطفى
الحنجوري ،ميقاتي أنيس إسماعيل.

خدمات البريج)29( :
خدمات النصيرات)28( :

وفي لقاء آخر اتس���م بالندية واإلث���ارة والحضور الجماهيري
ّ
الكبي���ر ،تمكن خدم���ات البريج من الف���وز بصعوبة على خدمات
النصيرات بفارق هدف.
بدأت المباراة في ش���وطها األول بسجال بين الفريقين
ّ
في إح���راز األهداف ،لكن البريج تمكن من حس���م نتيجة
الش���وط األول لصالح���ه ( ،)13/ 17بفض���ل تأل���ق نجومه:
محمود شعالن ويوس���ف صالح وعبد الله الدعالسة ونائل
أبو جب���ارة والعب الخب���رة زهير أبو خاطر وتألق حارس���ه
محمود المبحوح.
وفي الش���وط الثاني ،اس���تمر البريج في الحفاظ على
ف���ارق األهداف ،لك���ن صحوة النصيرات ف���ي الدقائق
األخي���رة ،ذهبت بالمب���اراة في اتجاه آخ���ر فتألق عبد
العزي���ز مصلح وأحمد صالح وأحمد أبو ناجع ،فظن العبو
وجماهير البريج أن اللقاء ق���د انتهى ،لكن النصيرات
اس���تغل النقص الع���ددي في صف���وف البريج وقلص
الفارق لهدف ،لكن تسرع العبيه وعدم سيطرتهم على
الكرة أض���اع عليهم فرصة التعادل لينتهي الش���وط

من لقاء النصيرات والبريج لكرة اليد.

الثان���ي ( )12/ 15لمصلحة النصي���رات وبنتيجة إجمالي���ة ( )28/ 29لصالح
خدمات البريج.
قاد اللقاء تحكيميًا :محمد خير الله وإياد برهوم.

