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من: حجاج رحال

كأس التوتو في الدرجة العليا – األسبوع 2
املجموعة األولى

هبوعيل كريات شمونة 19:45 هبوعيل حيفا 
)األحد( في عكا

)األح��د(  عكا  هبوعيل   21:00 حيفا  مكابي 
في حيفا

املجموعة الثانية
أبيب  ت��ل  م��ك��اب��ي   19:00 رع��ن��ان��ا  هبوعيل 

)السبت( في نتانيا
أبيب  ت��ل  ي��ه��ودا  بني   19:00 نتانيا  مكابي 

)األحد( في نتانيا

املجموعة الثالثة
أش��ك��ل��ون  ه��ب��وع��ي��ل   21:00 ال��ق��دس  ب��ي��ت��ار 

)السبت( في القدس
             

    كأس التوتو في الدرجة املمتازة – األسبوع 
3

املجموعة األولى

نتسيرت  هبوعيل   20:00 العفولة  هبوعيل 
عيليت )األحد( في العفولة 

مكابي االخاء الناصرة 20:00 عيروني نيشر 
)االثنني( في عيلوط

املجموعة الثانية
رم��ات  ه��ب��وع��ي��ل   20:00 هرتسليا  م��ك��اب��ي 

هشارون )األحد( في هرتسليا
هبوعيل كفار سابا 20:00 هبوعيل اخلضيرة 

)األحد( في كفار سابا

املجموعة الثالثة
هبوعيل تل أبيب 20:00 هبوعيل بيتح تكفا 

)األحد( في بيتح تكفا
20:00 هبوعيل شباب  هبوعيل رمات جان 

اللد )األحد( في رمات جان

املجموعة الرابعة
هبوعيل   20:00 لتسيون  ريشون  هبوعيل 

كتمون )األحد( في ريشون لتسيون
 - أبيب  تل  بيتار   20:00 مرمورك  هبوعيل 

الرملة )األحد( في الرملة

من: حجاج رحال
نهائي  وبشكل  املقبل،  األح��د  يتقرر،  سوف 
للموسم  بعد  تتسجل  لم  التي  الفرق  مصير 
الثانية  ال��درج��ة  دوري  ف��ي  املقبل  ال��ك��روي 
ال��ت��ي لم  ال��ف��رق  بجميع م��ن��اط��ق��ه. وم���ن ب��ني 
تتسجل بعد مكابي شفاعمرو األخوة عرابة 
ومكابي أم الفحم، حيث يشارك الشفاعمريون 
الشمالية "أ"، وفي  املنطقة  والعرابيون في 
حالة تفكك أحد منهما فان فريق مكابي طمرة 

فيلعب  الفحماوي  الفريق  أما  سيستبدلهما. 
تتمكن  لم  واذا  "ب"،  الشمالية  املنطقة  في 
ادارته من تسجيل اسمه فسيستبدله النادي 
األول  املوعد  وكان  حنا.   برديس  الرياضي 
لتسجيل الفرق في مكاتب االحتاد العام لكرة 
القدم، يوم اخلميس املاضي، وحصلت الفرق 
التي لم تتسجل على مهلة اضافية. يشار الى 
أنه متت ترقية فريق أبناء الطيبة الى املنطقة 

اجلنوبية "أ"، بدال من فريق تل أبيب.

األح�����د: ح��س��م ه���وي���ة ال���ف���رق امل��ش��ارك��ة 
ضمن الدرجة الثانية في املوسم املقبل

كأس  مسابقة  ضمن  األسبوع  مباريات 
ال��ت��وت��و ف��ي ال��درج��ت��ن العليا وامل��م��ت��ازة 

األح������������������������������������������د: أع��������������ض��������������اء
 ه�.كفر كنا على الى بلغاريا 
الج�������راء م��ع��س��ك��ر ت��دري��ب��ي

م�����س�����ؤول�����و ه����ب����وع����ي����ل اك�����س�����ال 
ي�������ع�������ززون احل����ل����ق����ة األم����ام����ي����ة 
ب�������امل�������ه�������اج�������م م������ع������م������ر ق��������راق��������رة

من: حجاج رحال
عزز مسؤولو فريق هبوعيل عماد اكسال صفوفهم باملهاجم معمر قراقرة، ابن 
عرابة، ضمن استعداداته خلوض غمار مباريات املوسم الكروي املقبل في دوري 
الدرجة األولى – املنطقة الشمالية. وقد لعب معمر قراقرة في املوسم املاضي مع 
فريق عيروني طبريا، املتنافس مع الكسالويني في نفس الدرجة واملنطقة، حيث 
سجل 15 هدفا خالل مباريات املوسم املاضي، من بينهم هدفان في مرمى الفريق 
الكسالوي نفسه عندما فاز فريق طبريا بثالثة أهداف مقابل هدفني ضمن جولة 
االياب. وكان معمر قراقرة مطلوبا لدى العديد من فرق الدرجة األولى، من بينها 
هبوعيل أم الفحم، علما أنه أجرى الفترة التحضيرية مع فريق الدجرة املمتازة 

مكابي االخاء الناصرة.

من: حجاج رحال
يأمل مسؤولو فريق هبوعيل مجدال هعيمق أن 
جبارين  فايق  الفحماوي  الواعد  املهاجم  يقود 
خ��ط امل��ق��دم��ة ل��دي��ه��م ب��ص��ورة ن��اج��ح��ة، ضمن 
اس��ت��ع��دادات��ه خل��وض غ��م��ار م��ب��اري��ات املوسم 
 – ال��درج��ة األول���ى  ف��ي دوري  املقبل  ال��ك��روي 

املنطقة الشمالية.
 وقد نشأ فايق محاميد في صفوف فريق شبيبة 
امل��اض��ي مع  امل��وس��م  أب��ي��ب، ولعب  ت��ل  هبوعيل 
النادي الرياضي روبي شبيرا حيفا، املتنافس 

مع مجدال هعيمق في نفس الدرجة واملنطقة.
الى   وينضم فايق محاميد في مجدال هعيمق 
ع��دة العبني ع��رب، وم��ن بينهم ح��ارس املرمى 
الديالوي شوقي بيراني، باالضافة الى املعالج 
الطبي عالء بدارنة، حيث عمل املوسم املاضي 
مع شبيبة نفيه شأنان. وأكد املدرب كوبي دنينو 
على أن لالعبني العرب ستكون كلمة مؤثرة في 

مباريات الفريق.

م�����س�����ؤول�����و ه����ب����وع����ي����ل م������ج������دال ه���ع���ي���م���ق ي���ع���ول���ون 
ع������ل������ى امل�������ه�������اج�������م ال������ف������ح������م������اوي ف�������اي�������ق م����ح����ام����ي����د

من: حجاج رحال
يسافر أعضاء فريق هبوعيل كفر كنا، األحد املقبل، على الطائر 
امليمون الى بلغاريا الجراء معسكر تدريبي في العاصمة صوفيا 
مباريات  غمار  خلوض  استعداداته  ضمن  أي��ام،  ثمانية  يستمر 
– املنطقة  األول���ى  ال��درج��ة  دوري  ف��ي  املقبل  ال��ك��روي  امل��وس��م 

الشمالية.
 ومت تقسيم تكاليف السفر بني االدارة والالعبني، حيث يتحمل 
الالعبون نصف التكاليف. وسوف يخوض تالمذة املدرب فايد 
حسون عدة مباريات ودية هناك، للوقوف عن قرب على قدرات 
الالعبني، عدا عن توطيد العالقات االجتماعية قبل بداية املشوار 

في األول من شهر أيلول املقبل ضمن مسابقة كأس الدولة.
وقد كان متوسط امليدان رامي ظاهر، ابن ساجور، آخر املنضمني 

الى صفوف الفريق الكناوي.


