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احتاد مجد الكروم يقابل بلدي كابول 
الصعود  اختبارات  نهائي  ربع  ضمن 

م.ع��������������رب ال������ن������ج������ي������دات ي�����ح�����ت�����اج ل����ل����ف����وز 
ع�������ل�������ى ب������س������م������ة ط�������ب�������ع�������ون ل�����اح�����ت�����ف�����ال 
ب������ال������ص������ع������ود ال�����������ى ال����������درج����������ة ال�����ث�����ان�����ي�����ة

من: حجاج رحال
الرياضي  ال��ن��ادي  الفريقني  أح��د  هبوط  املؤكد  حكم  في  ب��ات 
دبورية أو مكابي يافة الناصرة الى مصاف فرق دوري الدرجة 
اختبار  م��ب��اراة  في  لوجه  وجها  االث��ن��ان  يلتقي  حيث  الثالثة، 
– املنطقة  الثانية  الدرجة  فيها  املهزوم  يوّدع  أن  فاصلة، على 
الشمالية "ب".  وكان نادي دبورية قد خسر مباراته املاضية 
أمام شباب طرعان بهدفني مقابل هدف واحد، رغم استنجاده 

باملدرب هشام الزعبي ومساعده محمد عباس. أما فريق مكابي 
هبوعيل  فريق  أمام  اخلارجية  مباراته  فخسر  الناصرة  يافة 
اجلزاء  ب��رك��ات  ثاثة  مقابل  أه���داف  بأربعة  منشيه  رم��وت 
واالضافي  األصلي  الوقتان  انتهى  أن  بعد  وذلك  الترجيحية، 
أنه متت  بالتعادل بهدف لكل منهما.  وأكد هشام زعبي على 
االستفادة من أخطاء املباراة املاضية، ويعمل على اعداد فريقه 

بأكمل وجه لهذا اللقاء احلاسم.

من: حجاج رحال
قال أحمد سبع، مدرب فريق احتاد أحمد مجد الكروم، أن فريقه على أهبة االستعداد خلوض 
مباراة ربع نهائي اختبارات الصعود الى مستوى فرق الدرجة األولى، وذلك عندما يقابل فريق 

بلدي كابول، ضمن دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "أ".
 وتابع أحمد سبع أن االنتصار الكبير على هبوعيل كوكب بخمسة أهداف مقابل هدف أصبح في 

ذاكرة التاريخ، لكنه في نفس الوقت ال ينفي أنه عزز معنويات العبيه كثيرا.
 وتأهل بلدي كابول الى هذه املرحلة بعد فوزه على فريق األخوة كفر مندا بهدفني مقابل هدف 
الكابولي،  الفريق  هدفي  رّيان  مهند  الواعد  املهاجم  وسجل  النهائي.  ثمن  مرحلة  ضمن  واحد، 
ليهدي االنتصار لوالده مروان ريان، مدرب الفريق. ومن اجلهة الثانية أكد قلب الدفاع املجرب 

أمير عليصات على أن فريقه متماسك ومن الصعب قهره، وسيثبت ذلك خال املباراة.

من: حجاج رحال
يحتاج فريق مكابي أحمد عرب النجيدات الى الفوز في مباراته اخلارجية أمام فريق مكابي بسمة 
الثانية. وجتمعهما املباراة ضمن  طبعون، لكي يضمن الصعود الى مستوى فرق دوري الدرجة 
مباريات األسبوع السادس والعشرين واألخير في دوري الدرجة الثالثة – منطقة اجلليل األسفل. 
ويتفوق فريق عرب النجيدات بنقطة واحدة على وصيفه مكابي طمرة. وحقق فريق عرب النجيدات 

سبعة انتصارات متتالية منذ قدوم املدرب مئير أراما، وبضمنها الفوز على الفريق الطمراوي.
بأربعة  املاضية خصمه فريق هبوعيل دير األسد  املباراة  النجيدات في  اكتسح فريق عرب   وقد 
أهداف نظيفة، في مباراة من جانب واحد. وسجل له الهداف طه زبيدات وأدهم مناصرة ومحمد 

زعير ومحمد وليد جنيدات. 

نادي دبورية يستضيف 
م.يافة الناصرة ضمن صراع 

البقاء في الدرجة الثانية

فرهود:"أطمح  حنا  املدرب 
امل�����وس�����م امل���ق���ب���ل ل���ل���ت���دري���ب 
ف��������ي ال���������درج���������ة األول�������������ى"

من: حجاج رحال
عّوض املدرب احليفاوي املعروف حنا فرهود عن البداية املتعثرة 
له مع فريق هبوعيل البعينة، وازاء ذلك تركه، باملساهمة في 
دوري  في  الكرمل  طيرة  هبوعيل  فريق  ببقاء  األس��د  حصة 

الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "ب".
ب��ل ج��اء بفضل سبعة  ع��ادي��ة،  ب��ص��ورة  ال��ب��ق��اء   ول��م يتحقق 
انتصارات متتالية، ليحافظ على نسبة كاملة من النجاح، قبل 
أن تأتي خسارة في األسبوع األخير أمام هبوعيل زلفة، ولم 

تغيّر شيئا من اجناز فريقه.
الاعبني،  مع  النفسي  اجلانب  في  فرهود:"عملت  حنا  وقال   
بهدف رفع معنوياتهم، وبفضل ذلك حققنا هذه السلسلة من 
بثاث  ال��دوري  نهاية  قبل  البقاء  لنا  كفلت  التي  االنتصارات 

مباريات".
 وعن املوسم املقبل، وسط توجهات فرق عديدة له من الدرجتني 
األولى والثانية قال املدرب حنا فرهود:"أطمح املوسم املقبل 
للتدريب في الدرجة األولى، رغم نوايا العديد من فرق الدرجة 
األيام  غضون  ف��ي  مستقبلي  وسأحسم  بالصعود،  الثانية 

القريبة املقبلة".

ال������������ي������������وم: ح�������س�������م ه�����وي�����ة 
ال�����ص�����اع�����د ال��������ى ال�����درج�����ة 
ال��ث��ان��ي��ة ب���ن ال���ش���ع���اع كفر 
الطيبة وأب��������ن��������اء  ق������اس������م 

من: حجاج رحال
حتسم اليوم اجلمعة، هوية الفريق الصاعد الى مستوى فرق 
دوري الدرجة الثانية – املنطقة اجلنوبية "أ"، وذلك مع ختام 

مباريات دوري الدرجة الثالثة – منطقة الشارون.
 وتشتد املنافسة بني فريقي الشعاع كفر قاسم وأبناء الطيبة 
الى  الصعود  بطاقة  كسب  بهدف  وذلك  الائحة،  أعلى  في 
القسماوي  الفريق  ويتربع  الثانية.  الدرجة  فرق  مستوى 
على عرش الائحة برصيد 62 نقطة، متساويا بعدد النقاط 
مع الفريق الطيباوي، لكن يتفوق القسماويون في مجموع 
الى  الطرفني  بني  الذهاب  مباراة  آلت  فقد  بينهما.  املباراتني 
التعادل بهدف لكل منهما، بينما فاز القسماويون في مباراة 

االياب بثاثة أهداف مقابل هدفني.
موسى  أحمد  امل��درب  باشراف  القسماوي،  الفريق  ويحل   
ومشاركة املهاجم املجرب محمد شربوش، ضيفا على فريق 
السادس  األسبوع  مباريات  ضمن  طوبروق،  بيتار  القاع 
خارج  فيلعب  الطيباوي  الفريق  أم��ا  واألخ��ي��ر.  والعشرين 

ملعبه أمام نادي رعنانا.


