
»U³ýË W{U¹—»U³ýË W{U¹—

509.9.2016

من: حجاج رحال
عني  جمال  مكابي  شبيبة  فريق  ينطلق 
م���اه���ل، ص��ب��اح ي����وم ال��س��ب��ت ف���ي متام 
الساعة العاشرة صباحا، بأولى مبارياته 
– املنطقة  امل��م��ت��ازة  ال��درج��ة  دوري  ف��ي 
فريق  على  ضيفا  يحل  حيث  الشمالية، 

هبوعيل العفولة.
 وقال رئيس االدارة عبد أبو ليل:"فريقنا 
املباريات،  خلوض  االستعداد  أهبة  على 
حيث نثق بكادر الالعبني واملدرب، ولدينا 
طموحات بتثبيت أثدامنا في الدوري في 

أول موسم لنا فيه".
ضمن  مبارياته  الكبار  فريق  يبدأ  كما   
مسابقة كأس الدولة، حيث يخوض لقاء 
الناصرة،  النهضة  فريق  أم��ام  خارجيا 
ف���ي مت���ام الساعة  أي��ض��ا  ال��س��ب��ت  ي���وم 
اط���ار منافسات  ف��ي  ال��ث��ال��ث��ة وال��ن��ص��ف 
دوري الدرجة الثانية - املنطقة الشمالية 

"ب".
 وأش��ار عبد أبو ليل الى األج��واء املهنية 
متيّز  التي  الهادئة  واالجتماعية  الرائعة 

الفريقني.

شبيبة مكابي عني ماهل ينطلق في أولى 
مبارياته ضمن الدرجة املمتازة

من: حجاج رحال
مت تسجيل فريق جديد في مكاتب االحتاد العام لكرة القدم 
مكابي أبناء الرينة، ليلعب في دوري الدرجة الثالثة – منطقة 

يزراعيل.
محلية،  بغالبية  التدريبات  خ��الل  العبا  ثالثون  وي��ش��ارك   
باشراف املدرب املعروف أحمد مرعي )سودي(. ومت ضم 
مهاجم  عن  البحث  ويتم  ال��ق��ادر،  عبد  ل��ؤي  املرمى  ح��ارس 

وقلب دفاع.

 وقال املدرب أحمد سودي:"هدفنا اعادة االطار الرياضي 
الى الرينة بعد توقف ألكثر من ثالث سنوات، وهناك اقبال 

شديد وحماس منقطع النظير خالل التدريبات".
لدينا  سودي:"ليست  أحمد  ق��ال  الفريق  طموحات  وع��ن   
سوف  بالتأكيد  لكن  الثانية،  الدرجة  الى  باالرتقاء  مطامع 
تكون لنا كلمة مؤثرة جدا، فليس لدينا ما نخسره ألن هدفنا 

الرئيسي توفير فرص لعب لالعبني احملليني".

جتديد نشاط فريق مكابي 
أبناء الرينة ضمن دوري 

الدرجة الثالثة

من: حجاج رحال
"لم أبحث عن اللعب في الدرجة الثانية، فقد انتهت هذه املرحلة من حياتي الكروية، 
وحان وقت التقدم الى األعلى". هذا ما قاله متوسط امليدان الواعد محمد كامل أبو 
ليل، ابن عني ماهل، بعد استمرار مشواره للموسم الثاني على التوالي مع النادي 
– املنطقة  األول��ى  الدرجة  فرق  مستوى  الى  اجلديد  الصاعد  كنا،  كفر  الرياضي 
الشمالية. وكانت عدة فرق من الدرجتني األولى والثانية قد أبدت رغبتها بضمه، 
لكن محمد أبو ليل فّضل مواصلة املشوار مع كفر كنا في رغبة منه الثبات قدراته 

في الدرجة األولى.
 وأضاف محمد أبو ليل:"آمل أن أثبت قدراتي في صفوف هذا الفريق، فاحلصول 
املباريات،  عشية  املعنويات  وتعزيز  التفاؤل  مفتاح  عباس  وسيم  املدرب  ثقة  على 

وكلي أمل أن أكون عنصرا فعاال في مسيرة الفريق".

محمد أبو ليل:"انتهت الدرجة 
الثانية من حياتي الكروية 

وحان وقت التقدم الى األعلى"

الالعب الطمراوي الواعد كرمي 
ايهاب ياسني.. فرخ البط عوام

من: حجاج رحال
يسير الالعب الواعد كرمي ياسني، ابن طمرة، 
الدفاع املعروف ايهاب  على خطى والده قلب 
ياسني، ليطبق املثل القائل:"فرخ البط عوام". 
ويلعب كرمي ياسني )14 عاما( مع فريق أوالد 
هبوعيل عكا باشراف املدرب دافيد حزان، مع 
االشارة الى أنه يؤدي وظيفة اجلناح في خط 
بالسرعة والقدرة على  الوسط، وسط متتعه 

التمرير املتقن والتسديد القوي جتاه املرمى. وقال كرمي ياسني أنه يأمل أن يصل الى أعلى 
املستويات، مشيرا الى العاملة الطيبة التي يلقاها من مسؤولي اتلفريق واملدرب، مما يساعده 
على التأقلم بصورة طيبة. يذكر أن ايهاب ياسني كان مدافعا صلبا في فريق مكابي طمرة، 

رحمه الله، في التسعينات، عدا عن مشاركته مع عدة فرق أخرى.

2016 qOz«dÝ≈  u� Z�«dÐ W×zô

7 30
21 00
22 37

9 35
13 30
16 35

6 30
7 30
8 30

10 35
11 35
13 30
14 35
15 35
17 35

18 10

20 35
20 35
14 37
23 00

10 35
8 30

13 30
11 35

9 35
15 37
11 35

9 35
11 35

20 35
10 35


