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ل��ي��ة  ا د ب��ي  م��ك��ا ل��و  و م��س��ؤ
ن  ف�������ع�������و ي�������ر م��������ل  ل��������ك��������ر ا
ء  ل������ب������ي������ض������ا ا ي������������ة  ا ل������������ر ا
طه هبو مر  بأ ن  يسلمو و

غ����ي����اب امل����ه����اج����م دي���ي���ج���و 
س����ال����ي����س ع������ن ت���ش���ك���ي���ل���ة 
شباب اللد ضد اخلضيرة 

من: حجاج رحال
هبوعيل  فريق  تشكيلة  عن  ساليس  دييجو  األرجنتيني  املهاجم  يغيب 
عصر  اخلضيرة،  هبوعيل  فريق  أمام  اخلارجية  مباراته  في  اللد  شباب 
الثالثة على استاد العفولة ضمن مباريات  يوم اجلمعة في متام الساعة 
جمع  وق��د  املمتازة.  ال��درج��ة  دوري  في  والعشرين  ال��س��ادس  األس��ب��وع 
ساليس خمس بطاقات صفراوات، مما يعني غيابه تلقائا عن مباراة واحدة 
لفريقه. ويواصل الفريق اللداوي فترته الناجحة جدا في اآلونة األخيرة، 
حيث جمع نقطة اضافية، ضمن مساعيه املستمرة للهروب من القاع، مما 
ساهم بتحسني موقعه في سلم الالئحة. ويأتي ذلك في أعقاب تعادله في 
مباراته البيتية أمام فريق القمة هبوعيل ريشون لتسيون بدون أهداف، 

الافعا رصيده الى احدى وثالثني نقطة.
 ومن اجلهة الثانية يعد فريق اخلضيرة من املفاجآت الطيبة هذا املوسم، 
حيث انخرط بني فرق املقدمة، وسط اعتماده على عدة العبني عرب، ومن 

بينهم علي خطيب وسليم عماش وضياء لبابيدي وبيتر الياس.

من: حجاج رحال
رفع مسؤولو متذيل الالئحة، فريق مكابي دالية الكرمل الراية البيضاء في كل 
ما يتعلق بامكانية بقائه في الدوري، حيث يتعرض الى اخلسارة تلو األخرى 
دون أن تتوفر لديه القدرة جلمع النقاط، خاصة أنه يتخلف بعدد كبير من النقاط 
عن مرتبة النجاة. ويأتي ذلك قبل املباراة البيتية أمام فريق القمة هبوعيل أم 
دوري  في  والعشرين  الثالث  األسبوع  مباريات  ضمن  اجلمعة،  يوم  الفحم، 
املجرب  الدفاع  أكد قلب  الشمالية. ورغم ذلك، فقد  – املنطقة  األولى  الدرجة 

بركات وهب على أنه يجب احملاربة طاملا تبقى أمل ولو ضئيل. 
 ويعترف مسؤولو الفريق أنه ال ميكن دائما االعتماد على عامل احلظ، حيث 
بقي الفريق في املوسمني املاضيني عبر فوزه في مباراة اختبار فاصلة أمام 
فريق من الدرجة الثانية، وهو أمر كان يتمنى املسؤولون الديالويون أن يتحقق 

للمرة الثالثة املتتالية، لكنه يبدو بعيد املنال.

بي  مغر س  ا لفر ي  ر ا ضطر ا ب  غيا
وع������ل������ي ع�����ث�����م�����ان ع�������ن ت���ش���ك���ي���ل���ة 
أب�����ن�����اء س���خ���ن���ن ض�����د ب����ئ����ر ال���س���ب���ع

م��������ح��������ك��������م��������ة ال������������ط������������اع������������ة ت������ق������ر 
م�����������ب�����������اراة م���������ع���������ادة ب���������ن م�����ك�����اب�����ي 
ش������ف������اع������م������رو ون��������������ادي ك������ف������ر ك���ن���ا

من: حجاج رحال
يضطر املدافع األمين علي عثمان والالعب صاحب النزعات الهجومية فراس مغربي الى الغياب 
االضطراري عن تشكيلة فريق احتاد أبناء سخنني في مباراته اخلارجية، مساء السبت في 
متام الساعة الثامنة والنصف على استاد توتو تيرنير في عاصمة النقب، أمام فريق هبوعيل 
– آخر مباريات جولة االياب في  بئر السبع، ضمن مباريات األسبوع السادس والعشرين 
دوري الدرجة العليا. وقد جمع كل منهما خمس بطاقات صفراوات، مما يحتّم عليهما الغياب 
عن مباراة واحدة. ويدخل الفريق السخنيني املباراة أمام بطل الدوري في املوسمني األخيرين 
بعد لقاء بيتي جمعه بفريق بني يهودا تل أبيب، وسط حفاظ السخنينيني على فارق مطمئن 

من النقاط عن اخلط األحمر.

ع����������������ودة م������ع������م������ر ق�����������راق�����������رة ال�������ى 
ت��ش��ك��ي��ل��ة ه���ب���وع���ي���ل اك����س����ال ب��ع��د 
6 م���ب���اري���ات  ان����ه����اء االي����ق����اف ع����ن 

من: حجاج رحال
أنهى املهاجم الهداف معمر قراقرة، ابن عرابة، عقوبة االيقاف عن ست مباريات 
متتالية، مما يعني قدرته على جتديد اللعب مع متصدر الالئحة فريق هبوعيل عماد 
اكسال، حيث ستكون املباراة البيتية أمام فريق هبوعيل كفر كنا، ضمن مباريات 
األسبوع الثالث والعشرين في دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية، سوف 
حتمل معها عودته بعد شهر ونصف خارج املالعب. أما قلب الدفاع دور هليفي 
فيغيب، البعاده خالل الفوز على مجدال هعيمق بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.
الفترة  في  سده  الصعب  من  فراغا  ترك  قراقرة  أن  على  أجمعوا  اكسال  وفي   
املاضية، علما أنه أحرز تسعة أهداف حتى ما قبل ابعاده بعد التعادل أمام مكابي 
على  الفريق  ويحافظ  ش��وح��اط.  بن  احلكم  عل  تهجمه  بسبب  ش��ال��وم،  تسور 
الصدارة، وسط االجماع بأن عودة قراقرة ستساهم مبضاعفة آماله باالرتقاء 

الى الدرجة املمتازة.

من: حجاج رحال
أقرت محكمة الطاعة التابعة لالحتاد العام لكرة 
مكابي  فريقي  بني  معادة  مباراة  اج��راء  القدم 
ضمن  كنا،  كفر  الرياضي  والنادي  شفاعمرو 
مباريات األسبوع الرابع والعشرين في دوري 
الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "أ". ولم جتر 
يوم اجلمعة  الطرفني في موعدها،  املباراة بني 
ت��واج��د رج��ال احلراسة  امل��اض��ي، بسبب ع��دم 
الشفاعمرية حول  االدارة  وبني  بينهم  خلالف 
االدارة  رئ��ي��س  أك���د  وق���د  امل��ال��ي��ة.  املستحقات 
الشفاعمرية سليم كعبية على أنه قدم املستندات 
الالزمة التي تؤكد أن فريقه غير مدين، آمال أن 
ينجح فريقه بالفوز في املباراة. هذا، ومت تغرمي 
لعدم  شيكل،  ألفي  مببلغ  الشفاعمري  الفريق 

اجراء املباراة في موعدها احملدد.


