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ب��������ال أب��������و ل�������ي�������ل:"ال ب���دي���ل 
ع���ن ف����وز م��ك��اب��ي ع���ن م��اه��ل 
ع����ل����ى ال����ن����ه����ض����ة ال�����ن�����اص�����رة"

ال����ت����ح����اق اي�������ال ك���ب���ه���ا وع���ل���ي 
زع�������ب�������ي ب������ل������ق������اء ه����ب����وع����ي����ل 
ص�����ن�����دل�����ة أم������������ام ك�����ف�����ر ق�����رع

ام����ت����ن����اع خ����ال����د ق���س���وم 
ب���ل���ق���اء  امل����ش����ارك����ة  ع����ن 
ا  شبير ضد  و  عمر شفا
ق�����اس�����م جن����ار وع����������ودة 

من: حجاج رحال
ي��ع��ود متوسط امل��ي��دان ق��اس��م جن���ار، اب��ن أب��و س��ن��ان، الى 
البيتية  املشاركة مع فريق هبوعيل شفاعمرو في مباراته 
اجلمعة  ي��وم  حيفا،  شبيرا  روب��ي  الرياضي  ال��ن��ادي  أم��ام 
دوري  ف��ي  والعشرين  ال��راب��ع  األس��ب��وع  م��ب��اري��ات  ضمن 
الدرجة األولى – املنطقة الشمالية. وقد جمع قاسم جنار 
عن  اإليقاف  عقوبة  يعني  مما  صفراوات،  بطاقات  خمس 
اخلارجية  مباراته  في  ابعاده  قضى  حيث  واح��دة،  مباراة 
ضد فريق هبوعيل القدس.  أما زميله خالد قسوم فسيغيب، 
بسبب جتميعه للبطاقات الصفراوات. ولم يضمن الفريق 
الشفاعمري البقاء بعدن حيث يسعى الى مواصلة االبتعاد 
عن قاع الالئحة، وخاصة مرتبة اختبارات البقاء، وذلك بعد 
تالشي آماله باحتالل موقع متقدم بهدف ضمان اللعب في 

اختبارات الصعود الى الدرجة املمتازة.

من: حجاج رحال
اخاء  مكابي  فريق  النجيدات  ع��رب  أحمد  مكابي  فريق  يستقبل 
اكسال في مباراة قمة، ضمن مباريات األسبوع السابع والعشرين 
الشمالية "ب". وقد خسر  املنطقة   - الثانية  الدرجة  في دوري 
النادي  أم��ام  املاضية  اخلارجية  مباراته  النجيدات  ع��رب  فريق 
الرياضي دبورية بهدفني مقابل ال شيء، بينما قاد الالعب متعدد 

الوظائف فادي دراوشة فريق مكابي اكسال الى الفوز على ضيفه 
أكثر  ويشتعل  ش��يء.  ال  مقابل  بهدف  الفريديس  هبوعيل  فريق 
فأكثر التنافس في أعلى الالئحة، لالنخراط في اختبارات الصعود 
الى الدرجة األولى.  وقال رئيس االدارة فهيم دراوشة:"مكابي 
اكسال يلبي التوقعات منه، حيث كان هدفنا االنخراط بني الفرق 

املشاركة في اختبارات الصعود، وها نحن نقترب من حتقيقه".

اس��������ت��������م��������رار غ�����ي�����اب 
م����ح����م����د ع����ل����ي����ص����ات 
ع�����������������ن ت������ش������ك������ي������ل������ة 
رم����وت م��ن��ش��ي��ه أم���ام 
ه���ب���وع���ي���ل ع����رع����رة

من: حجاج رحال
يخوض فريق هبوعيل رموت منشيه، بالعبيه العرب، مباراة 
النهضة  فريق  استضاف  أن  فبد  ال��ت��وال��ي،  على  ثانية  بيتية 
مباريات  ضمن  عرعرة،  هبوعيل  فريق  يقابل  فانه  الناصرة، 
 – الثانية  الدرجة  دوري  في  والعشرين  السادس  األسبوع 

املنطقة الشمالية.
طبعون،  بسمة  ابن  عليصات،  محمد  الدفاع  قلب  يعود  ولن   
امل��ب��اراة،  ه��ذه  في  منشيه  رم��وت  هبوعيل  فريق  تشكيلة  ال��ى 
أمام  املاضية  قبل  املباراة  بالبطاقة احلمراء في  ابعاده  بسبب 
مقابل  بهدفني  فريقه  فيها  فاز  والتي  صندلة،  هبوعيل  فريق 
الثالثة  هدف واحد. ومبا أنها كانت البطاقة احلمراء املباشرة 
له هذا املوسم، فانه ملزم بالغياب عن ثالث مباريات لفريقه. 
ويتصارع فريق رموت منشيه في القاع، رغم اعتماد املدرب 
شلومو ليران على قدرات داهود عليصات وتامر زبيدات وأحمد 

سعدي وموسى زبيدات.

فهيم  االدارة  رئيس 
دراوش������ة:"م������ك������اب������ي 
اك���������������س���������������ال ي������ل������ب������ي 
ال�����ت�����وق�����ع�����ات م���ن���ه"

من: حجاج رحال
يستضيف فريق النهضة الناصرة،على استاد الناصرة – عيلوط فريق مكابي جمال عني 
– املنطقة  الثانية  الدرجة  السابع والعشرين في دوري  ماهل، ضمن مباريات األسبوع 
الشمالية "ب". وفي الوقت الذي يتنافس فيه الفريق النصراوي في القمة، بهدف ضمان 
الفريق املهالوي يبحث عن طوق  الدرجة األولى، فان  الى  اللعب في اختبارات الصعود 
النجاة من وحل القاع، فحاليا لم يضمن البقاء بعد، ويبدو أنه سيشارك في اختبارات البقاء.
 وقال القائد بالل أبو ليل:"ال بديل عن فوز مكابي عني ماهل على النهضة الناصرة، ألن 
أية نتيجة عدا الفوز معناها التورط أكثر في القاع، وستعيدنا عشر خطوات الى اخللف".

من: حجاج رحال
سوف يتمكن صانع األلعاب ايال كبها، ابن برطعة، من املشاركة في تشكيلة فريق هبوعيل 
صندلة في مباراته البيتية أمام فريق بلدي كفر قرع، ضمن مباريات األسبوع السادس 
والعشرين في دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية. وقد أبعد ايال كبها خالل اخلسارة 
الفادحة في بيته أمام فريق هبوعيل رموت منشيه بهدفني مقابل هدف واحد، مما ورطه 
في القاع، حيث قضى ابعاده خالل اللقاء املاضي أمام فريق مكابي جمال عني ماهل. كما 
يعود معه املدافع األيسر علي زعبي، فقد غاب هو اآلخر عن املباراة ضد املهالويني، بسبب 
ماهر  الفحماوي  املهاجم  قدرة  حول  شكوك  وتدور  صفراوات.  بطاقات  خمس  جتميعه 

جبارين على االلتحاق بزمالئه، بسبب اصابته بشد عضلي.


