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من: حجاج رحال
يستضيف فريق النهضة الناصرة في بيته فريق هبوعيل زلفة، ضمن 
مباريات األسبوع العاشر في دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية 
"ب".  وقال خالد موعد، رئيس االدارة النصراوية عنها:"نقابل فريقا 
قويا جدا، وموقعه في القمة ليس وليد الصدفة. ورغم ذلك نستعد من 
أجل الفوز عليه وليس أقل من ذلك، اذ نثق مبدربنا أشرف سليمان وكادر 
العبينا".  ويعود الالعب أمني عباس الى تشكيلة الفريق النصراوي، حيث 
أنهى االيقاف عن مباراة واحدة، بسبب االبعاد وهي حالة الطرد الثالثة له 
هذا املوسم.   وأضاف خالد موعد:"يحاول فريقنا اجتياز مراتب القاع، 
فكل نقطة جنمعها ستساهم بذلك، ويهمنا التقدم الى األمام دائما، ألن كل 

خسارة تعيدنا خطوتني الى اخللف".

خالد موعد:"موقع زلفة في القمة ليس وليد 
الصدفة لكن النهضة سيقهره"

شباب اللد يتطلع لالستمرار في 
صحوته مبقابلته هبوعيل بيتح تكفا

من: حجاج رحال
يتطلع أعضاء فريق هبوعيل شباب اللد الى االستمرار في صحوته، وذلك مبقابلته فريق 
األسبوع  مباريات  ضمن  الثالثة،  الساعة  متام  في  اجلمعة  يوم  عصر  تكفا،  بيتح  هبوعيل 

الثالث عشر في دوري الدرجة املمتازة.
ريشون  عيروني  هبوعيل  فريق  على  ثمني  خارجي  فوز  بعد  اللداوي  الفريق  ويخوضها   
لتسيون بهدفني نظيفني سجلهما عثمان القريناوي ودافيد رفيفو. ومن اجلهة الثانية تعادل 
الفريق امللبسي في مباراته املاضية أمام فريق مكابي هرتسليا بهدفني لكل منهما، علما أنه 

يشكو من تأزم أوضاعه املهنية واملالية.
 وتقدم الفريق اللداوي الى املرتبة التاسعة برصيد 14 نقطة، اذ يتخلف بثماني نقاط ىعن 
الفرق حتت اخلط  الوقت يتقدم بفارق ثالث نقاط فقط على  الثانية، لكنه في نفس  املرتبة 

األحمر.

رشيد سرحان:"أتوقع أن 
يحظى م.يافة الناصرة بكامل 

النقاط أمام م.اكسال"
من: حجاج رحال

يتوقع الالعب الشاب رشيد رايق سرحان أن يحظى فريقه مكابي يافة 
الناصرة بكامل نقاط مباراته البيتية أمام الفريق اجلار جغرافيا مكابي 
اخاء اكسال، ضمن مباريات األسبوع العاشر في دوري الدرجة الثانية 

– املنطقة الشمالية "ب".
 وقال رشيد سرحان:"أعتمد في توقعي على مردودنا اجليد في املباريات 
البيتية، رغم أن الفريق الكسالوي يحتل موقعا متقدما في سلم الالئحة، 

حيث أن مستوانا مميز في بيتنا ومن الصعب قهرنا".
 وأشاد رشيد سرحان بدور املدرب مؤيد لوابنة في اعداد الالعبني بشكل 
جيد لكل مباراة على حدة، اذ أكد أن التحضير السليم يساهم كثيرا في 

احراز النتائج االيجابية.

من: حجاج رحال
يحل فريق مكابي جمال عني ماهل ضيفا على فريق بيتار رضوان كفر 
كنا، ضمن مباريات األسبوع العاشر في دوري الدرجة الثانية – املنطقة 
الشمالية "ب". ويدخلها الفريق املهالوي متعززا جدا من فوزه األخير 
مقصقص  محمد  وق��ال  واح��د.  هدف  مقابل  بهدفني  اكسال  مكابي  على 
)سنفور(، حارس مرمى املهالويني:"الفوز املاضي أعطانا دفعة معنوية 
بنفس  نواصل  أن  وأمتنى  البعض،  بعضهم  من  الالعبني  وق��ّرب  كبيرة، 

املنوال للتدقم أكثر في سلم الالئحة".
 وأثنى محمد مقصقص على دور املدرب جميل زعاترة في جتهيز الالعبني 
التدريبات اجليدة.  بأفضل طريقة ممكنة في املباريات، وذلك من خالل 
الكناويني عبارة عن ديربي خاص لزعاترة، حيث  أمام  املباراة  أن  يذكر 

درب الكناويني قبل ذلك.

محمد مقصقص:"الفوز على 
م.اكسال يعطي دفعة معنوية 

ملكابي عني ماهل"

من: حجاج رحال
ي��غ��ي��ب ال��الع��ب م��ح��م��د ج��ن��دي��ة عن 
تشكيلة النادي الرياضي الطيرة في 
مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل 
بيسان، يوم اجلمعة ضمن مباريات 
األسبوع العاشر في دوري الدرجة 
األولى – املنطقة الشمالية. ويعود 
بالبطاقة  ابعاده  الى  الغياب  سبب 
أمام  املاضية  امل��ب��اراة  في  احل��م��راء 
فريق هبوعيل عماد اكسال، بسبب 
قيامه بحركة مشينة جتاه اجلمهور 
املباراة  انتهت  حيث  ال��ك��س��الوي، 

بالتعادل بدون أهداف.
 وفي املعسكر الطيراوي متشجعون 
جدا من التعادل أمام الكسالويني، 
حيث أكدوا على أنهم قدموا املطلوب 
منهم، ولو لم يبقوا بعشرة العبني 

لرمبا انتهت املباراة بفوزهم.
وسط  فيحضر  بيسان  فريق  أم��ا   
تقدمه،  تعيق  كثيرة  مالية  مشاكل 
حيث ال ينتظم الالعبون في جميع 
محمد  يضم  أن��ه  علما  ال��ت��دري��ب��ات، 

قنوات وباسل طه وراغب خليل.

غياب الالعب محمد جندية عن تشكيلة 
بيسان ه���ب���وع���ي���ل  أم�������ام  ال����ط����ي����رة  ن�������ادي 


