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ّ
جدد التفوق على دير بلوط في المشهد الختامي

ّ
خـزائــن إمـاتـيــن تـلـمــع بـلـقــب طـائــرة "األولــى"
كتب محمد الرنتيسي:
اعتلى فريق إماتين مركب الصدارة
ف���ي دوري الدرج���ة األول���ى بالكرة
الطائ���رة ،بعد فوزه المس���تحق على
منافسه دير بلوط بثالثة أشواط دون
رد ،جاءت نتائجه���ا،23/25 ،22/25( :
 ،)22/25حي���ث ق���دم العب���و إماتين
مس���توى مميزًا وخصوصا في الدفاع
الخلفي وقوة اإلرس���ال ،فيما ارتكب
دير بلوط عدة أخطاء ،في اس���تقبال
الك���رة األول���ى ،والهج���وم الطائش،
واعتم���د كثي���رًا عل���ى خب���رة نجمه
حكمت عب���د الله ،الذي ل���م يجد من
يس���اعده لتحقيق نتيجة أفضل مما
انتهت إليها األمور.
ج���اء ذلك خ�ل�ال اللق���اء الختامي
لدوري الدرجة األولى ،الذي احتضنته
صالة الشهيد عاطف بسيسو بمجمع
ماجد أسعد في البيرة ،بحضور رئيس
اتحاد الكرة الطائ���رة الكابتن حمزة
راضي ،ومدير المنتخب���ات الوطنية
الكابتن مع���روف ش���طارة ،ورئيس
لجنة المس���ابقات عدن���ان أبو فرحة،
وعضوي االتحاد مؤيد شناعة وهديل
أبو بكر ،وجمع غفير من أنصار فريقي
إماتين ودير بلوط ،وعشاق اللعبة.

فضي:
تفوق ّ
ّ

ش���هدت انطالق���ة الش���وط األول
تفوقًا ألصح���اب الرداء الفضي ،الذي
اعتمد على تنظيم حوائط الصد أمام
ضاربي دير بلوط ،كما برع إماتين في
الش���ق الدفاعي مع نجاح العبه الحر
مؤيد غان���م ،في الذود عن مس���احة
المعلب الخلفي ،وتأمين الكرة األولى
بالدقة المطلوبة لصانع األلعاب مراد
صوان ،الذي لعب بواقعية ،مستثمرًا

قدرات زمالئه الضاربين ،كل حس���ب
الم���كان الذي يجيد من خالله توجيه
الكرات الس���احقة ،وف���ي األثناء كان
المخض���رم خالد ص���وان ،ومعه بقية
ّ
فرس���ان التكيبة الفضي���ة ،يلمعون
كم���ا الذه���ب والفضة ،ويمارس���ون
هواياتهم المحببة بض���رب الكرات
في ملعب الفري���ق المنافس ،فتألق
كل من فادي وعدلي وإبراهيم صوان
وع���ادل غانم في الهج���وم الضارب،
الذي منحهم التفوق وحصد النقاط.
في الجهة المقابل���ة ،كان الهتزاز
اس���تقبال الك���رة األولى ل���دى دير
بل���وط ،كبي���ر األثر في قل���ة فاعلية
طلعات���ه الهجومي���ة ،فاضطر صانع
ألعابه أيمن موس���ى العتماد سياسة
ً
اللع���ب المفتوح ،فكان األمر س���هال
على رادارات إماتين اللتقاط مصادر
هجماته ،التي كان���ت تتم من خالل
حكم���ت عبد الل���ه ومحم���ود تفاحة
وثائر قرعوش وجه���اد خليل ونظير
جمعة ومحمد إسماعيل ،لكن حوائط
إماتين اصطادت العديد من كراتهم
وإعادتها من حيث أتت.
ورغ���م تف���وق إماتين عل���ى مدار
األشواط الثالثة ،إال أن دير بلوط بذل
محاوالت حثيثة الس���تعادة حضوره،
لك���ن هذه المح���اوالت كانت في كل
مرة تصط���دم بخب���رة وحنكة كبيرة
من العبي إماتين في حرف البوصلة،
وتغيي���ر مج���رى اللع���ب لصالهم،
فحافظوا على اإلمساك بزمام التفوق،
خصوص���ًا بعد نجاحه���م في توجيه
ضربات اإلرسال نحو حكمت عبد الله
للحد من فاعلية هجماته ،فكان لهم
ما أرادوا.
لم تفل���ح محاوالت دي���ر بلوط في
أن يس���ترد عافيته ،إذ ظ���ل يعاني

نصف نهائي كأس فلسطين  ..االربعاء
القدس  -دائرة اإلعالم باإلتحاد :أعلنت لجنة المس���ابقات العامة باتحاد كرة
القدم ،عن جدول مباريات نصف نهائي كأس فلسطين على النحو اآلتي:
اليوم
االربعاء 4/18
االربعاء 4/18

الفريقان
مركز بالطة – ثقافي طولكرم
مركز االمعري – هالل القدس

الساعة
18:00
18:00

الملعب
االمريكية
اريحا

مباريات األسابيع الثالثة األخيرة
من دوري "الوطنية للمحترفين"
الق���دس  -دائرة اإلعالم باإلتح���اد :أعلنت لجنة المس���ابقات العامة باإلتحاد
الفلسطيني لكرة القدم ،عن جدول مباريات األسابيع الثالثة األخيرة من دوري
الوطنية موبايل للمحترفين ،وذلك على النحو اآلتي:

اليوم
الجمعة 4/20
الجمعة 4/20
الجمعة 4/20
السبت 4/21
السبت 4/21
السبت 4/21

اليوم
الثالثاء 4/24
الثالثاء 4/24
االربعاء 4/25
االربعاء 4/25
االربعاء 4/25
االربعاء 4/25

اليوم
االحد 4/29
االحد 4/29
االحد 4/29
االثنين 4/30
االثنين 4/30
االثنين 4/30

االسبوع 20

الفريقان
شباب الخليل  -السموع
البيرة  -الظاهرية
الخضر – اهلي الخليل
واد النيص  -بالطة
دورا – ثقافي طولكرم
جبل المكبر – هالل القدس

االسبوع 21

الفريقان
الظاهرية – جبل المكبر
السموع – واد النيص
مركز بالطة  -الخضر
ثقافي طولكرم  -البيرة
اهلي الخليل  -دورا
هالل القدس – شباب الخليل

االسبوع 22

الفريقان
جبل المكبر – ثقافي طولكرم
الخضر  -السموع
دورا – مركز بالطة
الظاهرية – هالل القدس
البيرة – أهلي الخليل
واد النيص – شباب الخليل

الساعة
17:00
17:00
17:00
16:00
17:00
19:00

الملعب
الحسين
ماجد اسعد
الخضر
الخضر
دورا
الخضر

الساعة
16:30
19:30
16:30
18:00
19:30
19:30

الملعب
دورا
دورا
نابلس
طولكرم
دورا
نابلس

الساعة
16:30
19:30
19:30
18:00
18:00
18:00

الملعب
الخضر
الخضر
دورا
دورا
ماجد اسعد
الخضر

فلفل يشارك باجتماعات االتحاد
العربي للرياضة للجميع
غزة " -االيام" :يش���ارك أس���امة فلفل نائب رئيس الرياضة الجميع واأللعاب
الش���عبية في اجتماعات اللجنة التنفيذية لالتح���اد العربي للرياضة للجميع
والمقرر عقدها في الفترة من  28 - 26من نيسان الجاري بالقاهرة.
وتلقى فلفل دعوة للحضور والمش���اركة وتم التواص���ل مع اللجنة األولمبية
لتسهيل مهمة المشاركة ،وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة األولمبية
من أجل تذليل كافة العقبات للمش���اركة وحضور فلسطين لكافة المشاركات
والمناس���بات واالجتماعات الدوري���ة لالتحادات الرياضية الفلس���طينية على
المستوى اإلقليمي والدولي.
وأوضح فلفل أن االتحاد الفلس���طيني يس���عى لبناء مجتم���ع رياضي يتبني
الثقافة والقيم الرياضية وتكريس مفهوم الرياضة من خالل الشراكة مع كافة
القطاعات ومختلف الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز ثقافة الرياضة للجميع
وتحوي���ل المش���اركة باالجتماعات على المس���توى اإلقليم���ي والدولي لنقاط
انطالق���ة جديدة ،حيث إس���تراتيجية االتحاد الوطني الفلس���طيني للرياضة
للجميع ترتكز على حماية المكتسبات وتعزيز مسيرة االتحاد عربيا ودوليا.

من س���وء اس���تقبال الك���رة األولى،
وانكش���اف مس���احة ملعبه الخلفي،
رغ���م المجه���ود الذي قدم���ه العبه
الحر إبراهيم جمعة ،ومشاركة العبه
الواع���د قيس مش���عل ،إذ اس���تطاع
إماتين أن يس���تعيد بسط سيطرته
على األجواء ،من خالل تنظيم طلعاته
الهجومي���ة ،وتمتي���ن حوائط صده
على ط���ول الش���بكة ،وتوظيف خبرة
العبيه ،ال س���يما األخوين خالد ومراد
صوان ،ومن ثم اإلستعانة بمزيد من
العبي الخبرة ،بمشاركة عبد الله غانم
وأس���امة صوان ،الذين أعطوا التفوق
من جديد لفريقهم.
واصل العب���و إماتي���ن بروزهم في
ّ
الدف���اع الخلف���ي ،ما ش���كل صعوبة
لدير بل���وط في إحراز النقاط ،فترجم
مؤيد غان���م هذا التألق ف���ي الدفاع
عن الملع���ب الخلفي إل���ى نقاط في
الشق الهجومي بقيادة خالد وصامد
وإبراهي���م وأس���امة وف���ادي وعدلي
ص���وان ،وع���ادل وعب���د الل���ه غانم،
حيث عم���د م���درب الفري���ق نضال
صوان إلش���راك كافة العبي الفريق،
لإلس���تفادة من قدراتهم في مراكز
الملعب المختلفة ،ال س���يما في ظل
اإلطمئنان إلى أن فريق دير بلوط لم
يكن بأحسن حاالته في خضم اللقاء،
ليس���جل العبو إماتين إنتصارًا ثمينًا
قاده���م للدرج���ة الممت���ازة ،كبطل
لدوري األولى ،فيما رافقهم دير بلوط
إلى الدرج���ة ذاتها رغم المس���توى
المتواضع الذي طرحه بلقاء الختام.

كيف وصال للنهائي؟
وص���ل الفريق���ان إل���ى النهائي
بجدارة واستحقاق ،ففاز إماتين في
المرحلة األولى على دير بلوط ()1/3

يكتبها :محمود السقا

لغة الحسم المؤجلة

العبو إماتين يرفعون كأس دوري األولى.

والع���روب ( )1/3ومخم���اس ()1/3
ودير أب���و مش���عل ( )1/3ورنتيس
( ،)2/3وف���ي المرب���ع الذهبي على
رمون ( ،)2/3بينما خس���ر دير بلوط
أمام إماتي���ن ( )1/3ومخماس ()2/3
قب���ل أن يفوز على الع���روب ()0/3
ودير أب���و مش���عل ( )0/3ورنتيس
( ،)2/3وفي المربع الذهبي على واد
رحال (.)1/3

طاقم التحكيم:
قاد اللقاء :مصطفى مش���ايخ حكمًا
أول ،رحاب مصلح حكم ثانيا ،محمود
كنعان وأش���رف ثبتة للرايات ،حنين
ش���طارة حكما مسجال ،ومحمد شطارة
على العداد النقطي.

التتويج:

عقب اللقاء الختامي ،قام رئيس االتحاد
حمزة راضي وكبار الحضور ،بتسليم كأس

دوري الدرجة األولى والميدليات الذهبية
لالعب���ي إماتي���ن ،وكأس المرك���ز الثاني
والميداليات الفضي���ة لالعبي دير بلوط،
كما تم تكريم حكام اللقاء النهائي.

مواقف الفرق:
• تأهل إماتين ودير بلوط إلى الدرجة
الممت���ازة ،وانضم���ا إلى فرق :س���نجل،
الق���وات ،جي���وس ،ع���زون ،كف���ر ثلث،

جينصافوط ،النبي الياس ،فقوعة.
• بقي���ت ف���رق :رم���ون ،واد رحال،
رنتي���س ،مخم���اس ،بي���ت فوري���ك،
عصيرة القبلية ،الع���روب ،وبيت عوا
في الدرجة األول���ى ،وانضم إليها تل
والنزلة الشرقية (هبطا من الممتازة).
• هبط فريقا دير أبو مش���عل ودورا
إلى فرق المناطق ،الحتاللهما المركز
األخير في مجموعتيهما.

في الدور ربع النهائي من كأس فلسطين "كأس الراحل حماد حماد"

"النشامى" في نزهة كروية أمام األمل  ..و"ثوار الشمال" يصطدم بالهالل
كتب أشرف مطر:
تنطلق اليوم ،الساعة الرابعة عصرًا،
لق���اءات دور الثمانية من مس���ابقة
كأس فلس���طين ،ألندية المحافظات
الجنوبية "كأس الراحل حماد حماد"
عبر إقامة لقاءي���ن ،األول يجمع بين
شباب خان يونس واألمل على استاد
فلسطين ،والثاني بين شباب جباليا
والهالل على استاد الدرة.

شباب خان يونس  +األمل
استاد فلسطين
على اس���تاد فلس���طين الرياضي،
يلتقي شباب خان يونس بطل دوري
الوطنية موباي���ل ،واألمل من الدرجة
الثانية ،واحد مفاج���آت الكأس هذا
الموسم.
وتبدو طريق "النش���امى" س���الكة
من اجل مواصلة المش���وار ،فالفريق
منذ انطالق الكاس والقرعة خدمته،
من حيث الف���رق التي واجهها حتى
االن ،فالفريق تخط���ى خ .النصيرات
من الدرجة األولى في دور الـ  32وفاز
علي���ه بثالثية نظيفة ،وف���ي دور الـ
 16التقى نماء م���ن الدرجة الثانية،
وكاد يدفع ثمن االستهتار من جانب
العبي���ه ،ففريق نماء نجح في ايصال
المباراة ل���ركالت الترجيح ،لكن خبرة
النشامى حسمت األمور (.)3/5
لذلك ال يتوق���ع ان يتكرر ما حدث

للش���باب أم���ام نماء في لق���اء اليوم
األمل ،بل يتوقع ان ينجح النش���امى
في احراز فوز مقنع.
ف���ي المقاب���ل ،س���يلعب األم���ل
للذكرى ،فالفريق تخطي دوري الـ 32
والـ  16على حس���اب فريقي جمعية
الص�ل�اح والقادس���ية بفضل ركالت
الترجيح ،وبالتالي فهو يريد مواصلة
المغامرة.

شباب جباليا  +الهالل
استاد الدرة
على ملعب الش���هيد محمد الدرة،
وسط قطاع غزة ،يلتقي شباب جباليا
مع الهالل ،في لقاء يصعب التكهن
بنتيجته في ظل ما يملكه كل فريق
م���ن العبين اكفاء ،ومن أداء تكتيكي
يمتاز به كال الفريقين.
فريق ش���باب جبالي���ا الملقب بـ
ثوار الش���مال ،يمض���ى بنجاح هذا
الموسم حتى االن ،فالفريق أنهى
موس���مه الكروي خامس���ًا بعد أداء
أكثر من مقنع ،وفقد المركز الرابع
بف���ارق المواجهات المباش���رة عن
الش���جاعية ،والفريق لعب مباريات
قوي���ة في ال���كأس ،فق���د اصطدم
بداية بالجار بي���ت الهيا الرياضي،
وتغلب عليه بصعوبة بالغة بهدف
دون مقاب���ل ،ث���م صع���د ليلتقي
اتحاد الش���جاعية القوي ،وفي هذا
اللقاء تع���ادل الفريقين في الوقت

ُ
في الوقت ،ال���ذي قضي االمر،
وح���زم فريق���ا :الخض���ر ودورا
امتعتهم���ا ،تمهي���دًا لمغادرة
ف���رق المحترفي���ن باتج���اه فرق
اندية الدرجة األولى ،فان هوية
الفائ���ز ب���كأس دوري الوطني���ة
موباي���ل للمحترفي���ن م���ا زالت
بعي���دة عن لغ���ة الحس���م ،رغم
ان ه�ل�ال القدس ،يتب���وأ القمة
برصي���د  39نقطة بف���ارق ثالث
نقاط ع���ن مط���ارده فريق اهلي
الخليل.
منافس���ات األس���بوع التاس���ع
عشر ،ساهمت في زيادة منسوب
الضبابي���ة ،خصوصًا في الش���ق
المتعلق بفارسي القمة ،فالهالل
تعرقل بتع���ادل إيجابي بهدف
لمثل���ه ام���ام حص���ان البطول���ة
األسود ،فريق السموع ،في حين
اجت���از اهلي الخلي���ل ترجي واد
الني���ص بهدف مقابل ال ش���يء،
وحصد نق���اط اللق���اء ،وهذا هو
المهم.
س���باق األمتار األخيرة س���وف
يشهد االثارة والندية ،وتقديري
ان التناف���س المحم���وم س���وف
يظل العن���وان األبرز ،ألن الهالل
واألهل���ي يتصارع���ان ،من اجل
االستئثار بالكأس.
اس���تعراض لقاءات الفريقين
من ش���أنه ان ُيقرب الصورة أكثر
ال س���يما في الجان���ب المتعلق
بف���ارس ال���دوري ،فمش���وار
ً
الهالليين يبدو حافال بالصعوبة،
ف���أي نزف جدي���د ف���ي النقاط،
س���وف يعني التخلي عن القمة،
فأبناء العاصمة س���وف يلعبون
مع جبل المكب���ر في لقاء "دربي"
ُيتوق���ع ان يكون س���اخنًا ،وفي
األسبوع الذي يليه هناك لقاء ال
يقل صعوبة مع ش���باب الخليل،
بينما يختت���م لقاءاته بمواجهة
الظاهري���ة ،والف���رق الثالثة لها
اسم ووزن وثقل في عالم الكرة،
حتى وإن تعث���ر بعضها ،واعني
هنا الظاهرية.
مش���وار األهلي س���هل ،لكنه،
قطع���ًا ،لي���س مفروش���ًا بالورود
والرياحي���ن ،فه���و س���يلعب مع
فريقين غادرا مس���رح االحتراف
وهما :الخضر ودورا ،بينما يختم
لق���اءه األخير بمواجه���ة البيرة،
ما يعني ان النقاط التس���ع ربما
تذه���ب الى جيب االهالويين مع
وافر االحت���رام والتقدير للفرق
الثالثة.
م���ا يهمن���ا ان تأت���ي خاتمة
ال���دوري نظيف���ة ،وخالية من أي
سوء ،والله من وراء القصد.
newsaqa@hotmail.com

من لقاء شباب جباليا والشجاعية األخير في الكأس.

الرس���مي به���دف لمثل���ه ،ونج���ح
الش���باب في حس���م األمور لصالحه
ب���ركالت الترجيح ( ،)3/5ليبعد أحد
أقوى المرشحين ،ويضرب موعدًا مع
الدور ربع النهائي.
ما يميز الش���باب ان���ه فريق حيوي
ش���اب ،ولدي���ه مثل���ث هجومي قوي
ومؤث���ر للغاية في ظ���ل وجود محمد
الملف���وح وفضل أبو ريالة ويوس���ف
داود ،وهؤالء الالعبين لديهم قدرات

كبي���رة داخ���ل وخ���ارج الصن���دوق،
والمدي���ر الفني للثوار احمد ش���بير
يس���تغل امكانيات ه���ؤالء الالعبين
بشكل جيد للغاية.
في الجه���ة المقابلة ،ف���إن الهالل
مع المدرب حازم الوزير العب الفريق
السابق ش���كل ثاني ،فالفريق تمكن
من تأمين البقاء رسميًا في الممتازة،
كاف وابتع���د عن صراع
وقبل وق���ت ٍ
الهب���وط ،كما انه يؤدي بش���كل جيد

ومنضبط في الكأس حيث تخطى بكل
سهولة ُويس���ر الفرق التي واجهته،
ففاز على التفاح ( ،)1/2وتخطى شباب
مع���ن بأربعة اهداف مقاب���ل اثنين،
والفريق يس���تخدم نف���س الطريقة
ونف���س األس���لوب المع���روف عنه،
وهي التهدئة والس���يطرة على وسط
المي���دان ومن ثم االنط�ل�اق معتمدًا
على وجود الع���ب بقيمة محمد نعيم
عبيد هداف الفريق.

ُ
ٌ
"الجدعان"  ...انتصار منتظر بعنصري الخبرة والشباب

كتب َّ
محمـد عوض:

أربع مباريات صعبة لم يتذوق فيها مركز بالطة طعم االنتصار ،عاد الفريق من الباب األوس���ع،
بع���د ِ
وحقق انتصارًا هامًا جدًا على منافس���ه ش���باب الخليل ،بهدفين دون مقابل ،في المباراة الندية التي
جمعت الفريقين ضمن منافسات األسبوع  19من دوري الوطنية موبايل للمحترفين ،على ملعب بلدية
نابلس.
منافس يفترض أن يكون منافس���ًا متقدمًا على لقب
وعلى
جدًا،
هام
توقيت
في
جاء
"الجدعان"
فوز
ٍ
ٍ
ً
مس���توى جي���دًا على مدار الش���وطين ،وهاجم من العمق
دوري المحترفين ،واس���تطاع بالطة تقديم
واألطراف ،مع ظهور إلش���كاليات واضحة في قلب الدفاع ،تسببت ببعض األخطاء ،التي كادت أن تكبد
األهداف.
"الجدعان" ،اس���تطاع تس���جيل هدفينَّ ،
األول جاء عن طريق بهاء البدرساوي ،أكبر الالعبين سنًا في
فريقه ،من كرة في صندوق الجزاء ،لعبها برأسه ،وأسكنها الشباك ،فيما جاء الهدف الثاني عن طريق
ّ
قطاوي ،ال���ذي َّ
قدم أيضًا ً
َّ
وتحرك في الميدان ،وس���اعد زمالئه
لقاء مميزًا للغاية،
الالعب الش���اب أمير
كثيرًا.
عنصرا الخبرة والشباب ،استطاعا قيادة بالطة إلى تحقيق االنتصار ،وال بد من دمجهما دائمًا للحصول
بحاجة إلى اس���تقرار إداري ،ودعم مادي ،وزحف
على تش���كيلة مناس���بة ،ذات قدرات عالية ،لكن هذا
ٍ
جماهيري ،وتشجيع الزمالء في الميدان ،باإلضافة إلى فرض حالة من االستقرار الفني بكل ّ
تفرعاته.
ّ
ً
"البدرساوي وقطاوي" ،حمال عبئًا ثقيال في الدوري ،وسبق أن لعبا دورًا كبيرًا في إنجاز كأس الشهيد
أبو عمار ،وكذلك في كأس فلسطين ألندية المحافظات الشمالية ،وهو اآلن – كأس فلسطين – البطولة
األهم ،والتي يمكن "للجدعان" ،إذا تكاتفت جهودهم ،تحقيق لقب جديد ،يرفع المعنويات ،ويضاف
إلى الخزائن.

بهاء البدرساوي.

أمير قطاوي.

اتحاد التايكواندو
يجري فحص الحزام
األسود في جامعة
فلسطين التقنية
رام الل���ه – "االي���ام" :أج���رى اتح���اد
التايكوان���دو اختبارات فح���ص الترقية
للحزام األسود ،لدرجة  1و 2دان ،بمشاركة
أندي���ة م���ن محافظات طولك���رم ،جنين،
قلقيلية ونابلس ،في جامعة فلس���طين
التقنية خضوري بمحافظة طولكرم.
وأش���رف على االختبارات كل من أمين
عام االتحاد تحس���ين أبو زاي���دة ،الحكم
الدول���ي أحمد أب���و حطب ،نعي���م العابد
وشريف شريم ،إضافة إلى محمد جراد.
واش���تمل الفح���ص عل���ى العديد من
الفقرات المعتمدة ف���ي االتحاد الدولي،
وجاءت نتائج الفحص على النحو التالي:
أحم���د حثناوي بمجم���وع ( ،)77.5علي
دلو ( ،)77شاهر الس���دة ( ،)75.5فيصل
بشتاوي ( ،)75.5لين بشتاوي (.)75
وجاءت أس���ماء الالعبين الذين اجتازوا
الفحص كما يلي:
نادي " 5ستارز" :راسم عودة ،براء نصر،
راسم جراد ،ليث إسماعيل ،منى بشتاوي،
لين بشتاوي ،فيصل بشتاوي ،رامز جابر،
جم���ال داغر ،وليد س���امر ،أحمد س���امر،
شادي ماهر.
نادي عتيل الرياضي :أحمد وائل ،علي
مهنا ،كريم نور الدي���ن ،يامن الخطيب،
أحم���د حثن���اوي ،هادي ضمي���ري ،مكرم
شكري ،عمرو شكري ،شعبان حثناوي.
نادي عالر الرياضي :جميل جيبات ،زين
قش���وع ،أحمد زهران ،أس���عد أبو سعدة،
محمد بالن ،معتصم جعار ،الياس جعار
نادي االتحاد :عماد رياض

