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مكابي يافة الناصرة يواجه 
نادي طرعان في لقاء قاع 

ضمن الدرجة الثانية
من: حجاج رحال

وذلك  التوالي،  على  ثانية  خارجية  مباراة  الناصرة  يافة  مكابي  فريق  يجري 
عندما يحل ضيفا على النادي الرياضي طرعان، ضمن مباريات األسبوع الثاني 
– املنطقة الشمالية "ب". وأنهى الكابنت  والعشرين في دوري الدرجة الثانية 
نسيم زبن عقوبة االيقاف عن مباراة واحدة، بسبب ابعاده خالل الفوز على فريق 
هبوعيل رموت منشيه بهدفني مقابل هدف واحد، حيث قضى ابعاده خالل املباراة 
املاضية أمام النادي الرياضي دبورية. أما حارس املرمى محمد عابد فسيغيب 
ملدة ثالثة أسابيع عن املالعب، بسبب اصابته في وجهه خالل اللقاء أمام نادي 

دبورية، على أن يستبدله أسامة نصر.
 ويتصارع فريقا طرعان ويافة الناصرة في قاع الالئحة، وسط رغبة الطرفني 
بتجنب اللعب في اختبارات البقاء، مع االشارة الى أن مردود يافة الناصرة أفضل، 

اذ يتقدم على الطرعانيني بعدة نقاط تتيح له التواجد في مرتبة متقدمة نسبيا. من: حجاج رحال
لن يلعب الالعب عاهد عزام، ابن شفاعمرو، مع فريق هبوعيل شباب اللد في مباراته اخلارجية 
أمام فريق مكابي نتانيا، ضمن مباريات األسبوع الرابع والعشرين في دوري الدرجة املمتازة 
رمات  هبوعيل  فريق  أمام  البيتية  اخلسارة  خالل  عزام  عاهد  أبعد  وقد  احلمراء.  بالبطاقة 

هشارون بهدف دون مقابل.
لتمنع منه هذه  11 نقطة،  للد بعد خمس مباريات جمع فيها   وكانت هذه اخلسارة األولى 
املاضية  مباراته  في  تعادل  فقد  نتانيا  مكابي  فريق  أما  القمة.  من  أكثر  االقتراب  اخلسارة 
أمام فريق مكابي هرتسليا بأربعة أهداف لكل طرف، علما أنه تأخر بهدفني، ثم أحدث منقلبا 
بأربعة أهداف متالية، لكنه لم يحسن احلفاظ على تفوقه، مع االشارة الى أنه الفريق الوحيد 
في املمتازة الذي لم يخسر حتى اآلن. ويشارك صانع األلعاب ضياء سبع، ابن مجد الكروم، 

في تشكيلة فريق نتانيا، ويعد أحد أبرز العبيه. 
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من : حجاج رحال
يحل فريق هبوعيل كوكب ضيفا، يوم اجلمعة، على فريق مكابي معلوت، ضمن مباريات األسبوع 
الثاني والعشرين في دوري الدرجة الثانية - املنطقة الشمالية "أ". ويدخلها الفريق الكوكبي دون 
تعرضه الى أية خسارة منذ تسلم املدرب صالح منارنة مهة تدريبه، علما أنه تعادل في مباراته 
البيتية املاضية أمام فريق مكابي أبناء نحف بهدف لكل منهما، اذ سجل وئام موسى هدفه من ركلة 
جزاء 11م.  ويؤكد القائد نبيل علي على أهمية عدم االستهتار بفريق معلوت، رغم تواجده في املرتبة 
األخيرة، اذ أشار الى أنه ليس لديه ما يخسره وقد يتسبب بأذى لفريقه. ويحتل فريق كوكب املرتبة 

العاشرة برصيد 28 نقطة، متفوقا بثالث نقاط عن مرتبة اختبارات البقاء.

من : حجاج رحال 
قال املدرب املجرب درويش هنداوي أن فريقه االخاء عكا يحتاج 
الى استغالل بشكل جيد الفرص الكثيرة التي يصل اليها في كل 

مباراة، لكي يوّدع قاع الالئحة ويتقدم نحو مرتبة آمنة.
26 نقطة في دوري  11 برصيد   ويحتل الفريق العكي املرتبة 
الدرجة الثانية - املنطقة الشمالية "أ"، متفوقا بنقطة على صاحب 
املرتبة 12، والتي تقود صاحبها خلوض اختبارات البقاء. وقد 
فاز الفريق العكي في مباراته املاضية على فريق هبوعيل كفر 
شالعطة  محمد  ل��ه  سجل  حيث  نظيفة،  أه���داف  بثالثة  سميع 
ويستعد  11م.  ج��زاء  ركلة  من  خاليلة  وه��الل  عباس  ورحيّل 
للقاء بيتي أمام فريق هبوعيل البعينة، ضمن مباريات األسبوع 
الثاني والعشرين. وأضاف درويش هنداوي:"رغم الفوز، فاننا 
على  وسنعمل  اليها،  وصلنا  التي  العديدة  الفرص  نستغل  لم 

استخالص العبر للمباريات املقبلة".

من: حجاج رحال
تنتظر فريق هبوعيل كفر كنا مهمة صعبة جدا، حيث يستقبل 
األسبوع  مباريات  ضمن  اخلضيرة،  هبوعيل  القمة  فريق 

العشرين في دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية.
 وسوف يلعب متوسط امليدان دودي أليشع في هذه املباراة 
مباراة  عن  االيقاف  أنهى  حيث  الكناويني،  تشكيلة  ضمن 
واحدة بسبب جتميعه خمس بطاقات صفراوات، مما يعني 

غيابه تلقائيا عن مباراة لفريقه.
فريقي  م��ع  الالئحة  قمة  ف��ي  اخلضيرة  ف��ري��ق  ويتنافس   
أجل  من  حيفا  شبيرا  روب��ي  ون��ادي  اكسال  عماد  هبوعيل 
املمتازة.  الدرجة  فرق  مستوى  الى  الصعود  بطاقة  كسب 
الفرق املشاركة  الكناوي فيطمح لالنخراط بني  الفريق  أما 

في اختبارات الصعود.
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