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حمودة علوش:"املستوى 
اجليد للنهضة الناصرة 

سيؤدي الى نتائج ايجابية"

من: حجاج رحال
"أتوقع أن ننافس في قمة الالئحة، فالفريق مرتب ومجهز 
وينقصه بعض احلظ فقط خالل املباريات الحراز كمية كبيرة 
من النقاط تكفل له التواجد الدائم بني فرق املقدمة". هذا ما 
الدفاع املجرب حمودة علوش ردا على سؤال عن  قاله قلب 

طموحات فريقه النهضة الناصرة.
 ويستضيف فريق النهضة الناصرة في مباراة بيتية، على 
استاد الناصرة – عيلوط، فريق هبوعيل طيرة الكرمل، ضمن 
مباريات األسبوع الرابع في دوري الدرجة الثانية – املنطقة 

الشمالية "ب".
 وأضاف حمودة علوش:"ال بديل عن الفوز في هذه املباراة. 
ما يدعونا الى التفاؤل أننا نقدم مستوى جيدا خالل املباريات، 
رويدا  فرويدا  وايجابية،  جيدة  نتائج  الى  ي��ؤدي  أن  بد  وال 

سنحقق مبتغانا".

عودة أمجد جبارين الى مكابي أم 
الفحم بعد تسوية األمور املالية معه

من: حجاج رحال
أمجد  الهجومية  النزعات  صاحب  الوسط  خط  الع��ب  ع��اد 
جبارين الى صفوف فريق بلدته مكابي أم الفحم، وذلك بعد 

جناح االدارة بتسوية األمور املالية معه.
عن  وامتنع  الفريق  تدريبات  عن  جبارين  أمجد  غاب  وقد   
هبوعيل  فريق  أم��ام  ال��دوري  في  مباراة  أول  في  املشاركة 
رموت منشيه. وكان أمجد جبارين من أبرز العبي الفريق 

في املوسم املاضي، حيث ساهم مساهمة فعالة ببقائه.
 ويحل فريق مكابي أم الفحم ضيفا على فريق بيتار رضوان 
كفر كنا، ضمن مباريات األسبوع الرابع في دوري الدرجة 

الثانية – املنطقة الشمالية "ب".
 وقال أمجد جبارين:"قمنا بحل االشكال الطفيف، وأصب 
جّل اهتمامي اآلن في مصلحة الفريق ملساعدته على حتقيق 

هدفه املنشود بالبقاء بشكل مشّرف".

من: حجاج رحال
ال يخرج أمين خاليلة، مدرب فريق هبوعيل عماد اكسال، بتصريحات رنانة، رغم تصدره 
الئحة دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية برصيد عشر نقاط. وقال أمين خاليلة محاوال 
التقليل من التصريحات:"هدفنا ليس الصعود الى الدرجة املمتازة، رغم أننا من أفضل الفرق 
في الدوري، فأنا أكثر من يعلم أن كل شيء قابل للتغير في حالة خسارة مباراة أو أكثر ال 
سمح الله. يجب أن تبقى أقدامنا على األرض بكل األحوال". وانتصر الفريق الكسالوي على 
فريق هبوعيل بيسان بهدفني نظيفني قبل مباراته اخلارجية أمام فريق مكابي تسور شالوم، 

ضمن مباريات األسبوع اخلامس.
 وأضاف أمين خاليلة:"تنتظرنا مباراة صعبة جدا أمام فريق لم يفز حتى اآلن، مما يعني 
الفوز والعودة مع كامل  أنه سيصّعب املهمة علينا كثيرا، ولكن لدينا جتربة كافية من أجل 

النقاط".

أمين خاليلة:"هبوعيل اكسال ال 
يبحث عن الصعود الى املمتازة"

نادي دبورية في ضيافة جاره 
مكابي اكسال ضمن األسبوع 

الرابع في الدرجة الثانية
من: حجاج رحال

فريق  أم��ام  خارجية  مباراة  دبورية  الرياضي  النادي  يجري 
مكابي اخاء اكسال، ضمن مباريات األسبوع الثالث في دوري 

الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "ب". 
 ويغيب املهاجم املجرب طه زبيدات عن تشكيلة دبورية، وذلك 
بعد اصابته بكسرين في قدمه، حيث سيغيب ملدة شهر ونصف 
على أقل تقدير. أما الالعب عاصم مصاحلة فيعود للعب، وذلك 

بعد انهائه عقوبة االبعاد عن مباراة واحدة.
ال��ذود عن  الكسالوي وليد ياسني في  املرمى   ويبرز حارس 
أه��داف محققة  ينقذه من عدة  ال��دب��وري، حيث  الفريق  مرمى 

في كل مباراة.
 وقال وليد ياسني:"أعمل على تأدية واجبي فحسب، دون النظر 
الى النجاح الشخصي، ألن املصلحة العامة فوق أي اعتبار". 
ويتوقع وليد ياسني أن يصطدم فريق بعقبة صعبة جدا متمثلة 

بفريق زلفة، اذ يعده من أقوى وأعند الفرق في الدوري.

في نهاية األسبوع: انطالق مباريات 
فرق الدرجة الثالثة في شتى املناطق

من: حجاج رحال
الثالثة، حيث تنضم الى فرق  تنطلق، في نهاية هذا األسبوع، مباريات فرق دوري الدرجة 
باقي الدرجات في مباريات الدوري بعد أن خاضت مباريات مسابقة كأس الدولة. وتشارك 
الكثير من الفرق، خاصة العربية منها، في الدرجة السفلى في البالد، وسط تبادل الطموحات 
فيما بينها. فهناك من يخطط لالرتقاء الى الدرجة الثانية، وهناك من يعمل على توفير فرص 
لعب لالعبني الشبان، سيما وأنه ال هبوط من هذه الدرجة، تطبيقا ملقولة أنه ال يوجد شيء 
الى  الصعود  كسب  بهدف  جدية  استعدادات  العربية  فرقنا  من  العديد  وأج��رت  ليخسروه. 
الدرجة الثانية، ضمن شتى املناطق، مع االشارة الى أنه غالبا يرتقي أكثر من فريق في ظل 

مشاكل مالية كثيرة لفرق تلعب في الثانية.


