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االخاء عكا في ضيافة بلدي 
كابول ضمن األسبوع 18 في 

الدرجة الثانية
من: حجاج رحال

يحل فريق االخاء عكا ضيفا على فريق بلدي كابول، ضمن مباريات 
األسبوع الثامن عشر في دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية 
"أ". وفي الوقت الذي ينافس فيه الفريق الكابولي في أعلى الالئحة 
باحثا عن كسب بطاقة الصعود الى مستوى فرق الدرجة األولى، 
باشراف املدرب مروان ريان، فان الفريق العكي يعمل على الهروب 

من قاع الالئحة امللتهب.
 وانضم قلب الدفاع طارق شمالنة مؤخرا الى صفوف الفريق العكي، 
لتقوية صفوفه أكثر، حيث يرى املدرب درويش هنداوي ضرورة 

ملّحة بتقوية احللقة الدفاعية.
الفريق  م��ع  ل��ي  الثانية  اللعب  ف��ت��رة  شمالنة:"هذه  ط���ارق  وق���ال   
صعبة  مباراة  تنتظرنا  أنه  رغم  ببقائه،  أساهم  أن  وأمتنى  العكي، 
جدا، لكنني أعد بعدم اللعب بشكل دفاعي، بل ابحث عن العودة مع 

كامل النقاط".
من: حجاج رحال

قهر فريق هبوعيل كفر سميع خصمه فريق هبوعيل البعينة بهدفني دون مقابل، وذلك ضمن 
دوري  في  العاشر  األسبوع  مباريات  اطار  في  كوكب  ملعب  على  جمعتهما  مؤجلة  مباراة 
الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "أ". ورغم تغيير املدرب لديه، فان فريق البعينة لم يظهر 
بشكل جيد مع املدرب اجلديد حجاي ممان، وظهر جليا أن عددا كبيرا من العبيه لن يستمر 
معه. وانتهى الشوط األول بدون أهداف، وسط أداء متكافئ من قبل الطرفني. وبعد بداية 
الشوط الثاني استغل املهاجم املخضرم سليم حريش فجوة في دفاع البعينة فتقدم بالكرة 
البعينة على  وسددها لولبية فوق احلارس محمد شباط ليعلن تقدم فريقه. وسيطر العبو 
أحمد  البديل  الالعب  وأبعد  املرمى.  لكن دون تخطير جدي على  ذلك،  بعد  األمور  مجريات 
كنعان من صفوف كفر سميع في الدقيقة التسعني، ألنه وجه شتائم ملشجعي البعينة على 
حد تعبير احلكم، األمر الذي نفاه الالعب. ورغم ذلك أضاف زميله مروان فالح الهدف الثاني 
بعد حتضير جيد من سليم حريش. وتالشت آمال البعينة بتقليص الفارق عن الصدارة، بينما 

يحّسن الفريق السمعاوي آماله بالبقاء.

هبوعيل كفر سميع يقهر هبوعيل البعينة 
مؤجلة م����ب����اراة  ف����ي  م���ق���اب���ل  دون  ب���ه���دف���ن 

عدنان اغبارية:"فارق 5 نقاط 
لكنه  ال���ض���غ���وط���ات  م����ن  ي��ق��ل��ل 
الهدف" ل��ت��ح��ق��ي��ق  ك��اف��ي��ا  ل��ي��س 

يشكو  ال����ك����رم����ل  دال����ي����ة  م���ك���اب���ي 
م������ن غ�����ي�����اب م���ح���م���د ال�����زب�����ارق�����ة 
أم���������������������ام ع����������ي����������رون����������ي ط������ب������ري������ا

من: حجاج رحال
يستقبل النادي الرياضي الطيرة، يوم اجلمعة، خصمه النادي الرياضي روبي شبيرا حيفا، 
الدرجة  االياب في دوري  – أولى مباريات جولة  السادس عشر  ضمن مباريات األسبوع 
األولى – املنطقة الشمالية. وتعد هذه املباراة البيتية الثانية على التوالي للفريق الطيراوي، 
حيث سبقتها مباراته أمام النادي الرياضي كفر كنا وفيها فاز بهدف دون مقابل سجله املهاجم 
اجلديد عومر موالي. وبهذا الفوز رفع الطيراويون رصيدهم الى 16 نقطة، اذ جمعوا أربع 
نقاط في مباراتيهما األخيرتني. وأكد املدرب محمد سمارة على أن فريقه يتواجد في فترة 
جيدة، واستغل االستراحة من املباريات لزيادة الترابط أكثر بني الالعبني. وتابع أنه يبحث 

عن تعويض خسارته ذهابا أمام احليفاويني بهدفني نظيفني.

من: حجاج رحال
الفحم،  أم  هبوعيل  فريق  ادارة  رئيس  اغبارية،  عدنان  يرفض 
رفضا قاطعا التصريح بأن فريقه ضمن كسب بطاقة الصعود 
الى مستوى فرق الدرجة األولى، حيث أكد على أن تفوقه بخمس 
نقاط على أقرب مطارديه ال يعني أن املسألة حسمت، بل ما زال 

شوطا كبيرا أمام العبيه لقطعه حتى حتقيق الهدف املنشود.
 وقال عدنان اغبارية:"فارق خمس نقاط مطمئن نوعا ما ويقلل 
وليس  الهدف  لتحقيق  كافيا  ليس  لكنه  الضغوطات،  من  قليال 
ضمانا لشيء، خاصة أننا في مرحلة سابقة تفوقنا بعدد أكبر 
من النقاط وكدنا أن نفقده، ولذلك يجب املواصلة بنفس املنوال". 
ويخرج الفريق الفحماوي الى مباراة أقطاب أمام متذيل الالئحة، 
الثامن  فريق بيتار رضوان كفر كنا، ضمن مباريات األسبوع 
عشر في دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "ب". ويدخلها 
وحيد  بهدف  قرع  كفر  احتاد  على  بيتي  فوز  بعد  الفحماويون 

سجله اسالم مواسي.

من: حجاج رحال
أمام  البيتية  مباراته  في  الكرمل  دالية  مكابي  فريق  يشكو 
السادس  األسبوع  مباريات  ضمن  طبريا،  عيروني  فريق 
من  الشمالية،  املنطقة   – األول��ى  الدرجة  دوري  في  عشر 
عن  الغياب  الى  يضطر  حيث  الزبارقة،  محمد  العبه  غياب 
مباراة واحدة، بسبب ابعاده خالل التعادل األخير أمام فريق 
هبوعيل كفر كنا بهدفني لكل منهما. ويحتل الفريق الديالوي 

املرتبة التاسعة برصيد 17 نقطة.
 وكان مسؤولو فريق دالية الكرمل قد هددوا بايقاف نشاط 
لديه،  املالية  األح��وال  سوء  بسبب  تفككه،  واع��الن  الفريق 
لضمان  املختصة  اجلهات  مع  اتفاق  ال��ى  التوصل  مت  لكن 
االس��ت��م��رار ف��ي ن��ش��اط��ه، علما أن���ه مت حت��ري��ر ال��ع��دي��د من 
طبريا  بفوز  انتهت  الذهاب  مباراة  أن  الى  يشار  الالعبني. 

بهدفني دون مقابل.

ن������ادي ال���ط���ي���رة ي��س��ت��ق��ب��ل ش���ب���ي���را حيفا 
ض���م���ن أول�������ى م����ب����اري����ات ج����ول����ة االي�����اب


