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خ���������������س���������������ارة ب��������ي��������ت��������ي��������ة ف����������ادح����������ة 
ل���ه���ب���وع���ي���ل ص���ن���دل���ة أم�������ام رم�����وت 
م���ن���ش���ي���ه ب����ه����دف����ن م����ق����اب����ل ه����دف

غ��������ي��������اب ق�������ل�������ب ال�����������دف�����������اع ن���������داف 
م���ون���ي���س ع����ن ت��ش��ك��ي��ل��ة ه��ب��وع��ي��ل 
ال���ك���رم���ل دال�����ي�����ة  أم�������ام  ال���ف���ح���م  أم 

ن����������ادي  ف����������ي  ص��������دم��������ة 
ت����أك����د  ب�����ع�����د  ال�����ط�����ي�����رة 
ب��ن ش��وش��ان  ب��ن  غ��ي��اب 
امل����وس����م ن����ه����اي����ة  ح����ت����ى 

من: حجاج رحال
صانع  غياب  نبأ  الطيرة  الرياضي  ال��ن��ادي  أع��ض��اء  تلقى 
املوسم  نهاية  حتى  تشكيلته  عن  شوشان  بن  بن  األلعاب 
بصدمة كبيرة، حيث أصيب بتمزق عضلي، مما قد يستدعي 
بن  أن  على  الطيرة  مسؤولو  وأك��د  جراحية.  عملية  اج��راء 
سد  الصعب  ومن  الرئيسية،  الفريق  أعمدة  أحد  شوشان 

الفراغ الذي تركه، عدا عن الصدمة النفسية لزمالئه.
 الى ذلك يعود الالعب عيسى مرعي الى اللعب مع النادي 
ال��ري��اض��ي ال��ط��ي��رة ف��ي م��ب��ارات��ه اخل��ارج��ي��ة أم���ام ال��ن��ادي 
ضمن  نيشر  اس��ت��اد  على  حيفا،  شبيرا  روب��ي  ال��ري��اض��ي 
الدرجة  دوري  ف��ي  العشرين  الثالث  األس��ب��وع  مباريات 
أبعد  قد  مرعي  عيسى  وك��ان  الشمالية.  – املنطقة  األول��ى 
بالبطاقة احلمراء، مما يعني غيابه عن مباراة واحدة، حيث 

لم يلعب في اللقاء األخير أمام فريق مكابي دالية الكرمل.

من: حجاج رحال
أن  على  طمرة،  مكابي  فريق  ادارة  رئيس  فيصل،  هاني  أك��د 
فريقه لم يحظ بعد بتذكرة االرتقاء الى مستوى فرق دوري 
الدرجة  دوري  الئحة  عرش  على  تربعه  رغم  الثانية،  الدرجة 
الثالثة – منطقة اجلليل األسفل.  وقال هاني فيصل، صاحب 
الباع الطويل في قيادة الفريق الطمراوي في الدرجة األولى في 

األمس القريب:«مكابي طمرة لم يضمن صعوده، فالدوري شاق 
وتنتظرنا مهمات في غاية الصعوبة حتى نهاية املوسم، ويجب 
أن نستمر بنفس املنوال المتام املهمة بنجاح«.  ويخلد افريق 
الطمراوي، بقيادة مدربه احمللي رشدي صبح، الى استراحة 
اضطرارية نهاية هذا األسبوع، بسبب تفكك بعض الفرق، علما 

أنه فاز في بحر األسبوع على فريق مكابي الطباش.

ع�������������������������������ص�������������������������������ام أب�������������������������و 
ع�������������اب�������������د:"ف�������������خ�������������ورون 
مب�������س�������ت�������وى ال������اع������ب������ن 
ال���ن���اش���ئ���ن ل�����دى م���ك���اب���ي 
ي������������اف������������ة ال������������ن������������اص������������رة"

من: حجاج رحال
ما زال فريق مكابي يافة الناصرة يتنافس في أعلى الئحة في 
دوري الدرجة الثالثة – منطقة اجلليل األسفل، بهدف احتالل 
الى  الصعود  اختبارات  في  املشاركة  لضمان  الثانية  املرتبة 
مستوى فرق الدرجة الثانية. وفي املعسكر اليافاوي لم يخفوا 
األساسية  تشكيلته  في  ناشئني  العبني  اندماج  من  سرورهم 
الى جانب املخضرمني، وفي مقدمتهم مؤيد لوابنة وأحمد عابد 
ودييجو فاكشتاين. وقد حجز حارس املرمى معتز أبو ادريس 
التشكيلة  في  ثابتا  مكانا  الصالح  علي  وينال  وفارس مرجيه 
األولى للمدرب املخضرم جميل زعاترة.  وقال رئيس االدارة 
الناشئني  الالعبني  أبو عابد:«نحن فخورون مبستوى  عصام 
لدى مكابي يافة الناصرة، فهم عماد الفريق ومستقبله، ونحن 
على ثقة أنهم سيقودوا الفريق الى بر األمان«.  ويجدد مكابي 
يافة الناصرة نشاطه مبباراة خارجية جتمعه بفريق هبوعيل 

عبلني، ضمن مباريات األسبوع الثاني والعشرين.

ه�������ان�������ي ف����ي����ص����ل:
لم  طمرة  "مكابي 
ي���ض���م���ن ص���ع���وده 
وال���������دوري ش����اق"

من: حجاج رحال
أمام فريق هبوعيل رموت منشيه  خسر فريق هبوعيل صندلة بصورة فادحة في بيته 
بهدفني مقابل هدف واحد، ضمن مباريات األسبوع اخلامس والعشرين في دوري الدرجة 
الثانية - املنطقة الشمالية “ب”. وسجل املهاجم محمود زرعيني هدف التقدم بعد ربع ساعة 
إثر انفراده بحارس املرمى بعد متريرة متقنة من زميله نسيم زبن، حيث سيطر تالمذة 

املدرب بهاء عمري على مجريات اللعب في الشوط األول.
 وعند مطلع الشوط الثاني أبعد الالعب ايال كبها من صفوف صندلة، بسبب اعتدائه بدون 
كرة على احلارس الضيف. وابتدلء من الدقيقة السابعة واألربعني انتقلت السيطرة لرموت 
منشيه، فاستغلوا ذلك الدراك هدف التعادل في الدقيقة الستني بهدف ذاتي لالعب نسيم 
زبن عندما أراد ابعاد كرة برأسه، فدخلت باخلطأ في مرمى فريقه. واستفاد الصندالويون 
الدقيقة  اثر مخالفة خشنة في  املدافع محمد عليصات بالبطاقة احلمراء  ابعاد  كثيرا بعد 
اخلامسة والستني. وأهدر العبو صندلة فرصا باجلملة الحراز النصر، وبدل ذلك أحرز 
أوري بريندمان هدف النصر في الدقيقة السابعة والثمانني، ليتورط فريق صندلة في القاع.

من: حجاج رحال
يغيب قلب الدفاع نداف مونيس عن تشكيلة فريق هبوعيل أم الفحم في مباراته اخلارجية، 
عصر يوم اجلمعة، في لقاء األقطاب أمام متذيل الالئحة فريق مكابي دالية الكرمل، ضمن 
مباريات األسبوع الثالث والعشرين في دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية. ويعود 
للمرة  واح��دة  مباراة  عن  غيابه  يعني  مما  صفراوات،  بطاقات  تسع  جتميعه  الى  السبب 

الثانية هذا املوسم.
 ويواصل الفريق الفحماوي تهديد مكانة املتصدر فريق هبوعيل اكسال، حيث يبحث عن 
الثانية على  املباراة اخلارجية  املمتازة منه. وتعد هذه  الدرجة  الى  خطف بطاقة االرتقاء 

التوالي، حيث سبقتها مباراة أمام فريق هبوعيل باقة الغربية.


