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مشاركة قلب الدفاع جهاد 
ربيع مع هبوعيل كفر كنا 

أمام مجدال هعيمق
من: حجاج رحال

سوف يتمكن قلب الدفاع املجرب جهاد ربيع من املشاركة في املباراة البيتية 
مباريات  ضمن  هعيمق،  مجدال  هبوعيل  فريق  أمام  كنا  كفر  هبوعيل  لفريق 
األسبوع الرابع والعشرين في دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية. وكان 
جهاد ربيع قد أبعد بالبطاقة احلمراء أثناء اخلسارة في املباراة قبل املاضية 
أمام النادي الرياضي روبي شبيرا حيفا بهدف دون مقابل، حيث قضى ابعاده 

أمام النادي الرياضي الطيرة.
 وما زال هبوعيل كفر كنا يبحث عن فوزه األول في جولة االياب، اذ تسببت 
الهبوط  خطر  يتهدده  حيث  القاع،  فرق  من  كثيرا  باقترابه  السلبية  النتائج 
الى الدرجة الثانية، فهو ال يتفوق كثيرا على املرتبتني األخيرتني ازاء تذبذب 

نتائجه. من: حجاج رحال
– املنطقة  الدرجة األولى  الغربية الصراع في قاع الئحة دوري  باقة  أشعل فريق هبوعيل 
البقاء  الفارق عن مرتبة  له تقليص  انتصارين متتاليني، كفال  أن حقق  الشمالية، وذلك بعد 
الى نقطتني فقط، وعن مرتبة اختبارات البقاء الى نقطة يتيمة. وجاء فوزه األخير في مباراته 

اخلارجية على فريق هبوعيل مجدال هعيمق بهدف دون مقابل سجله تيمور أفيطان.
 ويأتي ذلك قبل املباراة البيتية أمام فريق هبوعيل هرتسليا، ضمن مباريات األسبوع الرابع 
نقطة  يقدمون مستوى جيدا، وكل  أن تالمذته  على  تيار  املدرب تساحي  وأكد  والعشرين. 
يجمعها ليست وليد الصدفة، لكن شدد على أهمية االستمرار في حتقيق االنتصارات. يشار 

الى أن تيار قد درب فريق هرتسليا قبل عدة مواسم.
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من: حجاج رحال
أقدم املدرب العاد بار أون على تقدمي استقالته من تدريب هبوعيل صندلة، املتنافس في دوري 
الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "ب". وعلل بار أون قراره الى رغبته باحداث هزة مهنية في 
الفريق، خاصة أنه لم يجمع كمية نقاط جيدة في جولة االياب، بعكس ما كان عليه احلال في جولة 
الذهاب. وكانت خسارته األخيرة أمام فريق هبوعيل طيرة الكرمل بهدف دون مقابل. ويحتل فريق 
صندلة املرتبة السادسة برصيد 35 نقطة، وسط تالشي آماله باللعب في اختبارات الصعود الى 
الدرجة األولى. وقال بار أون أن موجة اصابات لعينة لعدد كبير من العبيه أثرت على نتائج فريقه، 
عدا عن حترير عدة العبني ألسباب مالية. وأضاف أنه يكن االحترام الدارة الفريق التي أعطته كامل 
الثقة، لكن لم يكن مفر من االستقالة. وتابع أنه اذا قرر التدريب في هذه الدرجة، فسيكون األمر 

فقط مع فريق صندلة.
 ومت االتفاق مع االداري الفني بهاء عمري على قيادة تدريبات الفريق حتى نهاية مباريات املوسم 

احلالي، علما أنه قاد الفريق بنجاح كبير قبل موسمني.

من: حجاج رحال
يعود قلب الدفاع أساف بن موحا الى تشكيلة فريق مكابي دالية 
يوم  الطيرة،  الرياضي  النادي  أمام  البيتية  مباراته  الكرمل في 
الرابع والعشرين في دوري  اجلمعة ضمن مباريات األسبوع 

الدرجة األولى – املنطقة الشمالية.
 وقد أنهى أساف بن موحا الغياب عن مباراتني متتاليتني، بسبب 

االبعاد بالبطاقة احلمراء وجتميع بطاقات صفراوات.
 وقد غاب بن موحا عن املباراتني أمام النادي الرياضي كفر كنا 

والنادي الرياضي روبي شبيرا حيفا على التوالي.
 ويتخبط الفريق الديالوي في قاع الالئحة، اذ لم ينجح بجمع 
كمية كافية من النقاط في جولة االياب، ليجد نفسه يحارب من 
أفضل  فهو  الطيراوي  للفريق  بالنسبة  احل��ال  أم��ا  البقاء.  أج��ل 
نوعا، اذ يتفوق على الديالويني بنطقتني، ويحضر متشجعا من 
سجله  وحيد  بهدف  كنا  كفر  هبوعيل  فريق  على  البيتي  ف��وزه 

عومر موالي.

من: حجاج رحال
يلملم أعضاء النادي الرياضي كفر كنا جراح اخلسارة البيتية 
أمام فريق هبوعيل عماد اكسال بهدفني دون مقابل، من أجل 
االستعداد للقاء اخلارجي املقبل أمام فريق هبوعيل بيسان، 
يوم اجلمعة ضمن مباريات األسبوع الرابع والعشرين في 

دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية.
كان  العبيه  مستوى  أن  على  ايلوز  تساحي  امل��درب  وأك��د   
جيدا، رغم اخلسارة، وأن ذلك يعد مشجعا واستمرارا للفترة 
اجليدة التي يعيشها الفريق في اآلونة األخيرة، وحتديدا منذ 

بدء جولة االياب.
 هذا، وكما تبدو األمور فان حارس املرمى مئير كوهني انهى 
احلارس  لصالح  مكانه  فقد  حيث  الكناويني،  مع  مشواره 

احمللي شربل ادبيات، والذي يبلي بالء حسنا.
 يذكر أن مباراة الذهاب بني الطرفني انتهت بفوز الكناويني 

بهدف دون مقابل.
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