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ب������ع������د االرت��������������ق��������������اء.. ع������ل������ى األرج�����������ح 
امل�������������������درب ه��������ش��������ام زع��������ب��������ي س����ي����ب����ق����ى 
ال�����ف�����ح�����م أم  ل������ه������ب������وع������ي������ل  م�����������درب�����������ا 

من: حجاج رحال
يحل النادي الرياضي كفر قاسم ضيفا على فريق هبوعيل كفار شليم، على استاد حي هتكفا، 
ضمن مباريات األسبوع الرابع والعشرين في دوري الدرجة األولى – املنطقة اجلنوبية. ويحتل 
الفريق القسماوي املرتبة الثالثة برصيد 42 نقطة، ويتفوق مبرتبة واحدة وأربع نقاط على 
فريق كفار شليم، حيث هناك أهمية ملن ينهي املوسم في املركز الثالث، باستضافته مباراة 

االختبار من أجل الصعود الى الدرجة املمتازة.
 وتسود أجواء من الرضا في املعسكر القسماوي بعد أن حقق الفريق انتصاره الثالث على 
التوالي، وجاء على حساب فريق بيتار كفار سابا بهدف دون مقابل، حيث سجل له رئبال 

صرصور، علما أنه حافظ على شباك نظيفة في جميع هذه االنتصارات.

أمام  قمة  م��ب��اراة  بانتظار  ق��اس��م  كفر  ن���ادي 
ك����ف����ار ش���ل���ي���م ض����م����ن امل���ن���ط���ق���ة اجل���ن���وب���ي���ة

من: حجاج رحال
جنح النادي الرياضي الطيرة بتوسيع الفارق عن اخلط 
األحمر الى خمس نقاط، وذلك قبل مباراته اخلارجية أمام 
فريق مكابي دالية الكرمل، يوم اجلمعة في متام الساعة 
الرابع والعشرين في  األسبوع  الواحدة ضمن مباريات 
دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية. وقد حتسن حال 
الفريق الطيراوي بعد فوزه البيتي على فريق هبوعيل كفر 

كنا بهدف وحيد سجله عومر موالي، حيث رفع رصيده 
الى عشرين نقطة.

أن  على  عبد احلي  املجرب سمير  امليدان  وأك��د متوسط   
البقاء.  ضمان  نحو  الصحيح  الطريق  في  يسير  فريقه 
وتابع أنه ال بد من الفوز على الديالويني، ليكون استمرارية 

لفوزه املاضي.

من: حجاج رحال
الفحم،  أم  لفريق هبوعيل  الزعبي سيبقى مدربا  الناجح هشام  املدرب  أن  الى  التوقعات  تشير 
الصاعد الى مستوى فرق دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية. ويسود رضا تام من عمل 
هشام الزعبي في الفريق الفحماوي، حيث قاده الى ضمان الصعود قبل نهاية الدوري بخمس 

مباريات، علما أنه فعليا أمت ذلك بعد بداية جولة االياب بقليل.
 وأكد مصدر مسؤول في الفريق الفحماوي على أن االدارة ستجتمع قريبا بهشام الزعبي لوضع 
خطة عمل للموسم الكروي املقبل، وأن الهدف يتجه لتجهيز فريق قوي يكون مبقدوره املنافسة 

في أعلى الالئحة.
 وتنتظر الفريق الفحماوي مباراة ديربي أمام شقيقه املكابي، يوم اجلمعة ضمن مباريات األسبوع 

السادس والعشرين في دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "ب".

نادي الطيرة يبتعد عن 
اخلط األحمر قبل لقاء 

مكابي دالية الكرمل

شباب اللد يستمر مبحاوالته 
للعب في البلي أوف العلوي 

قبل لقاء عكا
من: حجاج رحال

ضمان  أجل  من  اللد  شباب  هبوعيل  فريق  محاوالت  تستمر 
أمام  البيتية  العلوي، وذلك قبل مباراته  البلي أوف  اللعب في 
التاسع  األسبوع  مباريات  ضمن  عكا،  هبوعيل  القمة  فريق 
والعشرين في دوري الدرجة املمتازة. ويدخلها فريق شباب 
اللد بعد تعادله في مباراته اخلارجية أمام فريق هبوعيل بيتح 
تكفا بهدفني لكل منهما، حيث سجل له عمران القرناوي وأنس 
دبور.  وتعد مباراة ديربي خاص ملراد أبو عنزة، مهاجم الفريق 
العكي، حيث يواجه زمالء األمس، علما أن مراد أبو عنزة سجل 
مكابي هرتسليا  فريق  على  البيتي  الفوز  للعكيني خالل  هدفا 
بهدفني نظيفني. يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز عكا على 

اللد بأربعة أهداف نظيفة.

ه���ب���وع���ي���ل اك�����س�����ال ي����ت����أث����ر من 
غ���ي���اب ه����داف����ه آف�����ي م���ال���ك���ا عن 
ل���ق���اء ال��ق��م��ة ض���د ش��ب��ي��را حيفا

من: حجاج رحال
يتأثر متصدر الالئحة، فريق هبوعيل عماد اكسال من غياب هدافه 
آفي مالكا عن لقاء القمة ضد نادي روبي شبيرا حيفا، اليوم اجلمعة 
ضمن مباريات األسبوع الرابع والعشرين في دوري الدرجة األولى 
– املنطقة الشمالية. وقد جمع آفي مالكا تسع بطاقات صفراوات، 

مما يعني غيابه عن مباراة واحدة بشكل تلقائي.
 وقد سجل آفي مالكا عشرين هدفا للفريق الكسالوي، ليتربع على 
عرش هدافي الدوري، علما أنه أبرز العبي الفريق. ومن املقرر أن 
يعتمد املدرب أمين خاليلة على قدرات فادي زيادة بدال منه، علما 
أن زيادة يؤدي وظيفة في األطراف حينما يلعب مالكا في مركز 
قلب الهجوم. ويدخل الكسالويون هذه املباراة بعد فوز خارجي 
على نادي كفر كنا بهدفني دون مقابل، حيث سجل لهم مهران أبو 

ريا ورامي ظاهر.


