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ل�����ب�����ع�����ي�����ن�����ة  ا ع�������ي�������ل  ه�������ب�������و
ت�����ب�����ة  مل�����ر ا ل�����������ى  ا م  ي������ت������ق������د
ء  ل������ق������ا ق�������ب�������ل  ل�������ث�������ة  ل�������ث�������ا ا
ي��ا ر ن��ه��ا ر  ب���ي���ت���ا م  م����ا أ ب��ي��ت��ي 

ف������������راس ق��������رط��������ام:"أع��������د 
ع�����ي�����ل  ه�����ب�����و ي�������ب�������ق�������ي  ن  أ
ط  لنقا ا جميع  و  عمر شفا
أم�����ام اك���س���ال ف���ي ال��ب��ي��ت"

من: حجاج رحال
هبوعيل  فريق  ملعبه،  أرض  على  شفاعمرو،  هبوعيل  فريق  يستضيف 
عماد اكسال ضمن مباريات األسبوع العشرين في دوري الدرجة األولى 
– املنطقة الشمالية. ويدخلها الفريق الشفاعمري بعد أن تعرض الى هزمية 
في مباراته اخلارجية أمام فريق هبوعيل هرتسليا بثالثة أهداف نظيفة، 
ليتوقف رصيده عند سبع وعشرين، لكنه ما زال في موقع متقدم وحظوظه 
وفيرة للعب في اختبارات االرتقاء الى الدرجة املمتازة. وأبعد في املباراة 

الالعب ايهاب عكر، مما يعني غيابه أمام الكسالويني.
 وقال الالعب فراس قرطام أن فريقه يبحث عن تعويض اخلسارة ضد 
هرتسليا، وليس هناك أفضل من هزم املتصدر ملصاحلة اجلماهير، حيث 
بابقاء  واع��دا  الهامة،  املباراة  مؤازرته في هذه  الى  املشجعني  دعا جميع 

جميع النقاط في البيت.

من: حجاج رحال
تقدم فريق هبوعيل البعينة الى املرتبة الثالثة في سلم الالئحة برصيد 36 نقطة، 
ويتأخر بثالث نقاط عن الوصيف فريق األخوة كفر مندا، وذلك بعد فوزه البيتي 
على فريق االخاء عكا بثالثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل له محمد 
سليمان )عج( وميدان شتاينبيرج ووسيم هلون.  وسوف يخوض هبوعيل 
التوالي، حيث يستضيف فريق بيتار نهاريا،  البعينة مباراة بيتية ثانية على 
يوم اجلمعة في متام الساعة الثانية عشرة والنصف ضمن مباريات األسبوع 
احلادي والعشرين في دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "أ". وسوف 
جترى املباراة مجددا على ملعب طوبا، بسبب زرع ملعب البعينة النجيدات. 
وأكد محمد سليمان على أن هدف فريقه حجز املركز الثاني لصاحله، ومبقدوره 

صنع ذلك، مثنيا على دور املدرب أسامة مريح في اجناح مسيرة الفريق.

م���������������س���������������ؤول���������������و ه���������ب���������وع���������ي���������ل 
اك����س����ال:"مم����ن����وع خ����س����ارة أي���ة 
ن���ق���ط���ة ح���ت���ى ن���ه���اي���ة امل����وس����م" 

دي������رب������ي خ�������اص حل�������امت ك������ريمّ 
واي������اد م���ن���اع م����ع م���ك���اب���ي ن��ح��ف 
ض��������د احت�������������اد م������ج������د ال�������ك�������روم

من: حجاج رحال
يجمع مسؤولو متصدر الالئحة، فريق هبوعيل عماد اكسال، على أنه ممنوع منعا باتا خسارة 
أية نقطة حتى نهاية املوسم، حتى ال تضرب محاوالته لكسب بطاقة الصعود الى مستوى 
فرق دوري الدرجة املمتازة. ويحظى الفريق الكسالوي مبطاردة من ثالثة فرق، حيث متفوقا 
بنقطة على فريقي شبيرا حيفا وهبوعيل هرتسليا وبأربع نقاط على هبوعيل أم الفحم. وأكد 
املسؤولون على أن املنافسة ضارية وشاقة، لكنهم يثقون بقدرات الالعبني واملدرب موريس 
أوزان من أجل امتام املهمة بنجاح. وسوف يواجه الفريق الكسالوي في مباراة خارجية فريق 
– املنطقة  الدرجة األولى  هبوعيل شفاعمرو، ضمن مباريات األسبوع العشرين في دوري 
الشمالية. وعن تشكيلته يواصل الغياب املهاجم معمر قراقرة، املبعد عن ست مباريات، حيث 

ستكون املباراة الرابعة له خارج املالعب. 

من: حجاج رحال
حتمل املباراة بني فريقي احتاد أحمد مجد الكروم ومكابي أبناء نحف، ضمن مباريات األسبوع 
احلادي والعشرين في دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "أ"، حتمل معها ديربي خاص 
لقلب الدفاع املجرب حامت كريمّ وصانع األلعاب املميز اياد مناع. ويقود كريمّ ومناع، ابنا مجد 
الكروم، فريقهما النحفاوي أمام فريقهما األم، اذ ترعرعا بني صفوفه ودافعا معظم مشوارهما 

الكروي عن ألوانه، مبا يشمل بداية املوسم احلالي.
 وأكد االثنان على أن كل لقاء أمام الفريق املجدالوي له نكهة خاصة، لكن من املهم أن يجمع 

فريقهما نحف كامل النقاط بهدف االبتعاد عن القاع.
 وقد تعادل مكابي نحف أمام األخوة كفر مندا بهدفني لكل منهما، بينما خسر فريق مجد الكروم 

أمام شباب طمرة بهدف مقابل ال شيء.

ع�����������������ودة أمي��������������ن خ������ط������ي������ب ال�������ى 
ت���ش���ك���ي���ل���ة ه�����.ك����ف����ر ك����ن����ا ض�����د أم 
ال������ف������ح������م وغ��������ي��������اب ب�������اس�������ل ط���ه

من: حجاج رحال
يعود املدافع األيسر أمين خطيب الى تشكيلة فريق هبوعيل كفر كنا في مباراة 
القمة البيتية أمام فريق هبوعيل أم الفحم، ضمن مباريات األسبوع العشرين 
ابن  خطيب،  أمين  أنهى  وقد  الشمالية.  – املنطقة  األول��ى  الدرجة  دوري  في 
للبطاقات  جتميعه  بسبب  واح��دة،  مباراة  عن  االيقاف  عقوبة  الناصرة،  يافة 
الصفراوات، حيث قضى ابعاده خالل الفوز في املباراة املاضية على متذيل 
الالئحة، فريق مكابي دالية الكرمل. أما زميله قلب الدفاع باسل طه، ابن كابول، 

فسيغيب لتجميعه خمس بطاقات صفراوات.
 وأكد أمين خطيب على أن مساعي فريقه ما زالت رامية للعب في اختبارات 

الصعود الى الدرجة املمتازة، ويرى أنها ستتعزز بالفوز على الفحماويني. 


