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ع������������������������ودة  خ����������ال����������د خ����������اي����������ل����������ة  ال��������ى  
ت��ش��ك��ي��ل��ة  أب����ن����اء س��خ��ن��ن ض����د ك���ري���ات 
ش�������م�������ون�������ة وغ�����������ي�����������اب س������������������اري ف�������اح

من: حجاج رحال
اتفقت ادارة فريق مكابي عرب النجيدات مع املدرب مؤيد لوابنة، ابن يافة الناصرة، لتدريب 
الفريق حتى نهاية مباريات املوسم الكروي احلالي في دوري الدرجة الثالثة – منطقة اجلليل 
األسفل. ومت التعاقد مع مؤيد لوابنة بدال من املدرب املستقيل صالح أبو ليل، وذلك في أعقاب 
اخلسارة أمام فريق مكابي طمرة بهدف وحيد في مباراة القمة بينهما، مع االشارة الى أن 

فريق عرب النجيدات ما زال يتربع على عرش الالئحة بفارق نقطة عن الطمراويني.
 وسوف تكون أولى املباريات أمام فريق هبوعيل دير األسد، يوم السبت على ملعب البعنة 
ضمن مباريات األسبوع الثاني عشر. وكان مؤيد لوابنة قد ترك تدريب فريق الدرجة الثانية 
مكابي يافة الناصرة، ملا أسماه فشل اداري، رغم أن الفريق معه حقق نتائج جيدة. وقد انضم 

املهاجم ايال هزمية الى صفوف فريق عرب النجيدات.

امل������درب م���ؤي���د ل���واب���ن���ة ي��س��ت��دب��ل صاح
أبو ليل في تدريب مكابي عرب النجيدات

غياب أربعة العبن عن 
تشكيلة مكابي اكسال أمام 

هبوعيل صندلة
من: حجاج رحال

يغيب أربعة العبني عن تشكيلة فريق مكابي اخاء اكسال في مباراته 
األسبوع  مباريات  ضمن  صندلة،  هبوعيل  فريق  أمام  اخلارجية 
السابع عشر في دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "ب". 
بطاقات  خمس  جتميه  بسبب  سلمان،  أحمد  الالعب  يلعب  ول��ن 
صفراوات، كما يغيب فادي دراوشة ومحمد عمري ومحمد زعبي 
)صطيف(، بسبب ابعادهم خالل الفوز على فريق هبوعيل طيرة 
الكرمل بهدفني مقابل هدف واحد. وسجل للكسالويني أمير نصر 
الدين ومحمد زعبي )صطيف(. وتعد املباراة بني صندلة واكسال 
مبثابة ديربي خاص ملدرب الكسالويني عيسى جنيدات، حيث درب 

صندلة في املوسم املاضي.
 ويحتل الفريق الكسالوي املرتبة الرابعة برصيد 31 نقطة، بينما 

يتقدم عليه الفريق الصندالوي مبرتبة واحدة ونقطة وحيدة.

من: حجاج رحال
ال يختلف اثنان على أن التجربة الوفيرة للمهاجم الفحماوي ماهر جبارين 
تساهم باجناح مسيرة فريق هبوعيل صندلة، املتنافس في دوري الدرجة 
الثانية – املنطقة الشمالية "ب". وسجل ماهر جبارين خمسة أهداف في 
املباريات الثالث األخيرة لفريقه، وفيها جمع سبع نقاط ليقوده الحتالل 
جبارين  ماهر  أحرز  العام  املجمل  وفي  نقطة.   32 برصيد  الثالثة  املرتبة 
ثمانية أهداف لصالح فريق صندلة خالل 15 مباراة شارك فيها. وأشاد 
مسؤولو الفريق مبستواه ولياقته العالية، وهناك نية بتجديد عقده مبوسم 

اضافي.
 هذا، ويستعد فريق صندلة الستضافة فريق مكابي اخاء اكسال في مباراة 
قمة، ضمن مباريات األسبوع السابع عشر، اذ يتأخر عنه الفريق الكسالوي 

مبرتبة واحدة ونقطة يتيمة.

التجربة الوفيرة للمهاجم 
ماهر جبارين تساهم باجناح 

مسيرة هبوعيل صندلة

من: حجاج رحال
الرياضي دبورية بالء حسنا وسط اشراف  النادي  يبلي 
املدرب احمللي محمد عزايزة عليه، حيث جنح املدرب الشاب 
في قيادته الى بر األمان، ليتقدم الى املرتبة السابعة برصيد 
24 نقطة، علما أنه فاز في مباراته األخيرة على فريق شباب 
طرعان أنس زهير زعبي وبيان حبيب الله ومحمد شبلي. 
وتشيد االدارة الكناوية بعمل محمد عزايزة، حيث أثنت على 

أسلوب عمله وخططه التدريبية.
 ويستقبل نادي دبورية على ملعبه فريق مكابي أم الفحم، 
ضمن مباريات األسبوع السابع عشر في دوري الدرجة 
الثانية – املنطقة الشمالية "ب". ويحضر الفريق الفحماوي 
متشجعا من فوزه البيتي على فريق هبوعيل رموت منشيه 
بهدف وحيد، وكان الفوز األول في عهد املدرب والالعب 

املجرب محمد كبها.

املدرب محمد عزايزة يقود 
نادي دبورية الى بر األمان 

قبل لقاء م.أم الفحم

من: حجاج رحال
يعود الكابنت خالد خاليلة الى تشكيلة، فريق احتاد أبناء سخنني في مباراته البيتية أمام فريق 
ضمن  والنصف،  السادسة  الساعة  متام  في  املقبل  االثنني  مساء  شمونة،  كريات  هبوعيل 
مباريات األسبوع الثامن عشر في دوري الدرجة العليا. وقد أنهى كابنت السخنينيني عقوبة 
االيقاف عن مباراة واحدة، بسبب جتميعه للبطاقات الصفراوات.  أما قلب الدفاع ساري فالح 
فيغيب عن تشكيلته، بسبب ابعاده بالبطاقة احلمراء خالل التعادل أمام فريق مكابي بيتح تكفا 
بهدف لكل منهما، حيث سجل أفراهان باس كروز هدف التعادل في الوقت بدل الضائع. يشار 
الى أن الفريق السخنيني جمع 11 نقطة في مبارياته السبع األخيرة، وسط تشديد املدرب 

يوسي أبو كسيس على أنه لم يقل الكلمة األخيرة بالنسبة لتقوية صفوف الفريق.


