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مكابي عني ماهل يغوص في وحل القاع قبل لقاء رموت منشيه
من: حجاج رحال

يحتضن ملعب اكسال لقاء فريقي مكابي عني ماهل وهبوعيل رموت منشيه، ضمن مباريات األسبوع الرابع في 
دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "ب". ويفتقر الفريق املهالوي الى ملعب بيتي مالئم في القرية، فيضطر 
سنويا الى التنقل بني عدة مالعب. ويضم فريق رموت منشيه في صفوفه ثالثة العبني عرب، وهم: موسى زبيدات 
ومحمد عليصات وتامر زبيدات. واعترف الكابنت املهالوي بالل أبو ليل أن حتصيل فريقه حتى اآلن غير مقنع، 
وأنه ال بد من تدارك األمور بسرعة ملنع انزالق الفريق أكثر في سلم الالئحة. وتابع أنه كلما مرت املباريات بدون 

جمع النقاط املطلوبة فسيبقى فريقه غائصا في وحل القاع وتقل آماله في التخلص منه.

املدرب الديالوي ماهر 
حسون يباشر عمله بتدريب 

أشبال نادي شبيرا حيفا
من: حجاج رحال

الكرمل، بتدريب فريق  باشر املدرب ماهر حسون، ابن دالية 
من  وك���ان  حيفا.  شبيرا  روب���ي  ل��ن��ادي  ال��ت��اب��ع  "ب"  أش��ب��ال 
املفروض أن يشرف ماهر حسون على تدريب فريق هبوعيل 
معني دالية الكرمل، ضمن فئة الكبار، لكنه قدم استقالته منه قبل 
بداية املوسم الكروي بسبب عدة خالفات. وأكد ماهر حسون 
على أنه يطمح من خالل عمله مع فريقه اجلديد الى تخريج جيل 
واعد من الالعبني لصالح فريق الكبار، حيث أشار الى األجواء 
احلسنة املتمثلة بوجود العبني عرب ويهود الى جوار بعضهم 
ملسؤولي  املهني  العمل  على  حسون  ماهر  أثنى  كما  البعض. 
الفريق، حيث أكد أنه يتم التعامل مع االمور مبهنية ودقة عالية، 
وأن ذلك أهم أسباب جناح مسيرته، اذ تكلل ذلك بصعود فريق 

الكبار من الدرجة الثالثة حتى األولى خالل موسمني فقط.

عصام أبو عابد:"األجواء اجليدة تؤثر 
ايجابيا على نتائج يافة الناصرة"

من: حجاج رحال
يافة  مكابي  فريق  ادارة  رئيس  ع��اب��د،  أب��و  عصام  وص��ف 
الناصرة، األجواء في فريقه بااليجابية، اذ أكد على أن االدارة 
توّفر كل ما يلزم للمدرب مؤيد لوابنة وكادر الالعبني، مما 
يساهم بتحقيق نتائج ايجابية. ويغيب قلب الدفاع أحمد عابد 
يشارك  بينما  االيقاف،  عقوبة  بسبب  الفريق،  تشكيلة  عن 

الالعب أحمد خطيب ألول مرة.
 وقال عصام أبو عابد:"صحيح أن ميزانيتنا املالية محدودة، 
ولكننا نعمل وفقها وحسبها وال نخرج عنها، وكل ما يطلبه 
املدرب نوفره له، كما لدينا كادر العبني رائع داخل امللعب 
وخارجه. بدايتنا ممتازة ويجب أن نستمر فيها، فاألجواء 

العامة مغايرة هذا املوسم وستساهم بتحسني موقعنا".
على  صندلة  هبوعيل  فريق  الناصرة  يافة  مكابي  ويالقي   
استاد الناصرة – عيلوط، ضمن مباريات األسبوع الرابع 

في دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "ب".


