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غياب علي خطيب عن 
تشكيلة االخاء أمام نتانيا 

وعودة صفوان احللو
من: حجاج رحال

يغيب صانع األلعاب علي خطيب عن تشكيلة فريق مكابي االخاء 
الناصرة في مباراته اخلارجية أمام فريق مكابي نتانيا، عصر يوم 
اجلمعة في متام الساعة الثالثة، ضمن مباريات األسبوع الثالث 

عشر في دوري الدرجة املمتازة.
 ويعود سبب الغياب الى جتميعه خمس بطاقات صفراوات، مما 
الوسط  خط  العب  زميله  أما  واح��دة.  مباراة  عن  االيقاف  يعني 
انهائه  بعد  وذلك  تشكيلته،  الى  فسيعود  احللو  صفوان  الواعد 

عقوبة االيقاف عن مباراة واحدة.
محمد  القناص  املهاجم  تعافي  من  أيضا  النصراوين  ويتشجع   
املباراة  ففي  للعب،  تدريجيا  يعود  حيث  االص��اب��ة،  من  خطيب 
املاضية أمام فريق هبوعيل رمات هشارون )0-0( شارك بديال 

ملدة 25 دقيقة. من: حجاج رحال
فاز فريق بلدي كابول على ضيفه مكابي شفاعمرو بهدفني نظيفني، ضمن مباريات األسبوع 
السادس في دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "أ". وسجل مهند ريان وعمر طويل 
للفريق الكابولي. وبذلك رفع بلدي كابول رصيده الى عشرين نقطة، ومتأخرا بفارق نقطتني 

فقط عن الصدارة.
– عرعرة  أبناء عارة  الدرجة، لكن في املنطقة الشمالية "ب"، اكتسح هبوعيل   وفي نفس 
مضيفه فريق هبوعيل رموت منشيه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وسجل املهاجم تامر 
زبيدات هدف السبق لرموت منشيه، لكن فريق عرعرة رد بأربعة أهداف حملت تواقيع ايتان 
يؤاش )2( ومحمد عقل وعلي اجليش. وفرض مكابي يافة الناصرة التعادل بدون أهداف 
على فريق القمة هبوعيل زلفة، مانعا منه االقتراب كثيرا من املتصدر هبوعيل أم افحم. وتلقى 
الكرمل  طيرة  هبوعيل  من  املرة  وهذه  جديدة،  قاسية  هزمية  كنا  كفر  بيتار  الالئحة  متذيل 

بأربعة أهداف نظيفة.

ملخص نتائج الفرق العربية يوم 
الثالثاء ضمن الدرجة الثانية

مكابي دالية الكرمل 
يفتقد قدرات نضال 

حجيرات أمام مجدال 
هعيمق

من: حجاج رحال
يفتقد فريق مكابي دالية الكرمل قدرات متوسط امليدان املجرب 
نضال حجيرات، ابن بئر املكسور، في املباراة اخلارجية أمام 
فريق هبوعيل مجدال هعيمق، ضمن مباريات األسبوع العاشر 
في دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية. وقد جمع نضال 
حجيرات خمس بطاقات صفراوات، مما يعني غيابه عن مباراة 
واحدة. وقد يشارك بدال منه الوافد اجلديد بكر عيسى، حيث 
يؤدي نفس الوظيفة، وهو تابع لفريق الدرجة املمتازة مكابي 
االخاء الناصرة. وسوف تكون هذه املباراة اخلارجية الثانية 
أمام  املاضية  مباراتهم  خسروا  اذ  للديالويني،  التوالي  على 
ليتوقف  بهدفني مقابل هدف واحد،  الطيرة  الرياضي  النادي 

رصيده عند تسع نقاط.

هبوعيل عرعرة يكتسح 
رموت منشيه بأربعة 
أهداف مقابل هدف

من: حجاج رحال
فريق  مضيفه  – عرعرة  ع��ارة  أبناء  هبوعيل  فريق  اكتسح 
واحد،  هدف  مقابل  أه��داف  بأربعة  منشيه  رم��وت  هبوعيل 
الثانية  الدرجة  التاسع في دوري  األسبوع  مباريات  ضمن 
زبيدات،  تامر  املهاجم  وسجل  "ب".  الشمالية  املنطقة   –
ابن بسمة طبعون، هدف السبق لرموت منشيه في الدقيقة 
الشوط  أهداف في  بأربعة  لكن فريق عرعرة رد  العشرين، 
فسجل  اللعب،  مجريات  على  هيمنته  ف��رض  وس��ط  الثاني، 
ايتان يؤاش )2( ومحمد عقل وعلي اجليش له، ليخرج فائزا 
ورافعا رصيده الى 15 نقطة ويحتل املرتبة الرابعة، اذ تفصله 
خمس نقاط فقط عن املرتبة الثانية. وشارك ثالثة العبني عرب 
ومحمد  زبيدات  موسى  وه��م:  منشبيه،  رم��وت  تشكيلة  في 

عليصات وتامر زبيدات.  

انضمام صاحب النزعات الهجومية 
ران جوزالن الى هبوعيل صندلة 

من: حجاج رحال
انضم العب خط الوسط املجرب صاحب النزعات الهجومية ران جوزالن الى صفوف فريق 
هبوعيل صندلة، املتنافس في دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "ب". وجاء انضمام 
جوزالن من فريق الدرجة األولى هبوعيل آسي جلبواع، علما أنها فترة اللعب الثانية له مع 
صندلة، حيث لعب معه قبل موسمني. وسوف يشارك جوزالن في املباراة اخلارجية أمام فريق 
هبوعيل طيرة الكرمل، ضمن مباريات األسبوع العاشر وذلك يوم اجلمعة في متام الساعة 
الواحدة والنصف في حيفا. ويدخلها فريق صندلة بعد تعادل بيتي أمام فريق هبوعيل معني 

دالية الكرمل بدون أهداف.


