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شباب الطيبة في ضيافة 
نادي أور يهودا ضمن 

اختبارات االرتقاء 
من: حجاج رحال

يحل فريق أبناء الطيبة ضيفا على نادي أور يهودا، ضمن مرحلة ربع نهائي 
اختبارات االرتقاء الى مستوى فرق دوري الدرجة األولى عبر دوري الدرجة 
الثانية – املنطقة اجلنوبية "أ". وسوف جترى املباراة بني الطرفني يوم اجلمعة 

في متام الساعة الثالثة على ملعب حولون.
أبيب  تل  شمشون  فريق  على  السابقة  املرحلة  في  الطيباوي  الفريق  وف��از   
بثالثة أهداف نظيفة، حيث سجل له محمود جمعة وأمير اغبارية ونور جبارة 

من ركلة جزاء 11م.
عليه  استحق  جيدا  أداء  ق��دم  فريقه  أن  العبرة  ايهاب  امليدان  متوسط  وق��ال   
الفوز، وأن التطلعات للعب بنفس املستوى في اللقاء املقبل. وقد فاز نادي أور 
يهودا على عميشاف بيتح تكفا بأربعة أهداف مقابل ثالثة عبر ركالت اجلزاء 

الترجيحية. من: حجاج رحال
زلفة  أبناء  فريقي هبوعيل  الفاصل بني  االختبار  لقاء  الفحم  أم  في  السالم  استاد  يحتضن 
وبلدي كفر قرع في ديربي ساخن، يوم اجلمعة في متام الساعة الثالثة في مرحلة ربع نهائي 
اختبارات الصعود الى الدرجة األولى ضمن دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "ب". 
وقد فاز فريق زلفة، باشراف املدرب نبيل أمارة، في املرحلة السابقة على فريق مكابي اخاء 
اكسال بأربعة أهداف مقابل هدفني في ركالت اجلزاء الترجيحية، وذلك بعد أن انتهى الوقتان 
األصلي واالضافي بالتعادل بدون أهداف.  كما تغلب الفريق القرعاوي على فريق هبوعيل 
أبناء عارة – عرعرة بثالثة أهداف مقابل هدف في ركالت اجلزاء الترجيحية، وذلك بعد أن 

انتهى الوقتان األصلي واالضافي بالتعادل بدون أهداف.

وبلدي  زلفة  هبوعيل  بيين  ساخن  ديييربييي 
كفر قرع ضمن ربع نهائي اختبارات الصعود

هبوعيل الفريديس يستقبل 
املوسم  مباراة  في  حنا  برديس 
الثانية الييدرجيية  الييى  للصعود 

هيييبيييوعيييييييل كيييفييير كييينيييا ييييتيييورط 
بييييعييييد خيييييسيييييارتيييييه أمييييييييييام بييياقييية 
طبريا مواجهة  قبل  الغربية 

من: حجاج رحال
يغيب الالعب املجرب أمين فضيلي عن تشكيلة النادي الرياضي الطيرة في مباراته البيتية الهامة جدا 
أمام متصدر الالئحة فريق هبوعيل اخلضيرة، يوم اجلمعة في متام الساعة الرابعة عصرا ضمن 
مباريات األسبوع التاسع والعشرين وقبل األخير في دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية. وقد 

جمع أمين فضيلي تسع بطاقات صفراوات، مما يعني تلقائيا غيابه عن مباراة واحدة لفريقه. 
 وقد تعادل النادي الرياضي الطيرة في مباراته اخلارجية أمام فريق هبوعيل آسي جلبواع بهدف 

لكل منهما، حيث سجل هدفه الالعب مؤيد منصور.
 ويحتل الفريق الطيراوي املرتبة 14 برصيد ست وعشرين نقطة، والتي تقود صاحبها الى خوض 
مباراة اختبار فاصلة أمام فريق من الدرجة الثانية، ويتأخر بفارق األهداف فقط عن مرتبة البقاء. 

أما فريق اخلضيرة فيطمح للفوز لضمان صعوده الى الدرجة املمتازة.

من: حجاج رحال
يستقبل فريق هبوعيل الفريديس خصمه نادي برديس حنا في 
مباراة املوسم لكسب بطاقة الصعود الى مستوى فرق دوري 
الدرجة الثانية. ويتصدر فريق هبوعيل الفريديس الئحة دوري 
الدرجة الثالثة – منطقة الشومرون، حيث في رصيده 52 نقطة، 
متقدما بنقطة واحدة على مطارده الوحيد فريق بيتار برديس 
الصعود  الجن��از  وف��ي��رة  الفريديس  فريق  ف��رص  وت��ب��دو  حنا. 
التعادل لضمان  الثانية، حيث يكفيه  الدرجة  الى مستوى فرق 
أصحاب  النجوم  من  كوكبة  الفريديس  فريق  ويضم  االرتقاء. 
الباع الطويل في الدرجات املتقدمة، ومنهم حارس املرمى لؤي 
عبد القادر وربيع مشعل وآفي كوهني وموشيه بالبيليا وأحمد 

لوابنة وبهاء أبو شهاب.
 وقد فاز فريق الفريديس في مباراته املاضية على فريق هبوعيل 
أور عكيفا بخمسة أهداف مقابل هدفني. كما تغلب نادي برديس 

حنا على فريق مكابي أبناء برطعة بثالثة أهداف نظيفة.

من: حجاج رحال
متام  في  اجلمعة  يوم  كنا،  كفر  هبوعيل  فريق  يستضيف 
ضمن  طبريا  عيروني  القمة  فريق  عصرا،  الرابعة  الساعة 
مباريات األسبوع التاسع والعشرين وقبل األخير في دوري 

الدرجة األولى – املنطقة الشمالية. 
 ويدخلها الفريق الكناوي بعد خسارة بيتية أليمة أمام فريق 
هبوعيل باقة الغربية بهدف دون مقابل، حيث جاء الهدف 

في الرمق األخير.
 وفي رصيد الفريق الكناوي ست وعشرين نقطة، متفوقا 
وبأربع  البقاء،  اختبارات  مرتبة  على  فقط  األهداف  بفارق 

نقاط على مرتبة الهبوط.
 وقال املدرب فايد حسون:"قدمنا مستوى جيدا أمام باقة 
الغربية، لكننا لم نحسن التسجيل، واآلن مع ظهرنا للحائط 
ال ميكننا التنازل عن ست نقاط كاملة في املباراتني املتبقيتني، 
فعلى الالعبني أن يدخلوا جائعني ومتعطشني لالنتصارات 

بهدف اكمال املهمة على أكمل وجه".
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