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أمين أبو صالح:"هبوعيل زلفة 
ال��درج��ة األول��ى  ال��ى  سيرتقي 
ش�����اء م����ن ش�����اء وأب�������ى م����ن أب����ى"

امل�����ت�����ص�����در ه����ب����وع����ي����ل ك���وك���ب 
ي���������ق���������ت���������رب م�������������ن ال�����������درج�����������ة 
األول����������ى ق����ب����ل ل�����ق�����اء م���ع���ل���وت

يستفيد  ة  لطير ا ي  د نا
ق�����ائ�����ده  ق�������������درات  م�������ن 
س������م������ي������ر ع�������ب�������د احل�������ي 
ال���غ���رب���ي���ة ب����اق����ة  أم�������ام 

من: حجاج رحال
يستفيد النادي الرياضي الطيرة من قدرات قائد وسط امليدان 
باقة  أمام فريق هبوعيل  البيتية  سمير عبد احلي في مباراته 
الغربية، ضمن مباريات األسبوع العشرين في دوري الدرجة 
األولى – املنطقة الشمالية. وقد أنهى سمير عبد احلي عقوبة 
بطاقات  خمس  جتميعه  بسبب  واح���دة،  م��ب��اراة  عن  االي��ق��اف 
صفراوات، حيث قضى ابعاده في املباراة املاضية أمام فريق 
امل��ب��اراة بحراسة  امل��ت��وق��ع أن حتظى  ع��ي��رون��ي ط��ب��ري��ا. وم��ن 
املاضي  ترسبات  ظل  في  ط��ارئ  ألي  منعا  مكثفة،  شرطوية 
الفريق الطيراوي ما زال قريبا  بني مؤيدي الطرفني، رغم أن 
من القاع، حيث لم يتخلص بعد من وحل القاع، فيتهدده خطر 
الهبوط الى الدرجة الثانية من خالل اخلط األحمر أو خوض 

مباراة اختبار فاصلة أمام فريق من الدرجة الثانية.

من: حجاج رحال
أبدى املدرب عيسى جنيدات، ابن عرب النجيدات، رضاه من 
حتصيل فريق هبوعيل أبناء عارة – عرعرة، حيث تقدم معه 
الى  وصل  أن  الى  تسلمه  عندما  القاع  من  الالئحة  سلم  في 
واحدة  بنقطة  ويتأخر  نقطة،   28 برصيد  السادسة  املرتبة 
في  اللعب  لصاحبها  تكفل  والتي  اخلامسة،  املرتبة  عن  فقط 

اختبارات الصعود.
مقابل هدف واحد على  أه��داف  بأربعة  األخير  الفوز   وجاء 

فريقه السابق مكابي اخاء اكسال، ضمن مباريات األسبوع 
العشرين في دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "ب". 
جميع  ب��ني  واض���ح  التفاهم  أن  على  جن��ي��دات  عيسى  وأك���د 

احللقات، حيث تتحقق االنتصارات بفضل مستوى جيد.
استراحة  ال��ى  األس��ب��وع  ه��ذا  ال��ع��رع��راوي  ال��ف��ري��ق   ويخلد 
اضطرارية، بسبب تفكك فريق شباب طرعان، على أن يجدد 
نشاطه بلقاء بيتي أمام فريق هبوعيل معني دالية الكرمل، في 

بحر األسبوع املقبل.

م��س��ؤول��و ه��ب��وع��ي��ل 
ال����ف����ح����م:"م����راد  أم 
أب����������و ع�������ن�������زة ي����ف����ي 
ب����������ال����������ت����������وق����������ع����������ات 
امل������������رج������������وة م������ن������ه" 

من: حجاج رحال
الفحم رضاهم من مستوى  أم  أبدى مسؤولو فريق هبوعيل 
امل��ه��اج��م امل��ج��رب م���راد أب��و ع��ن��زة، حيث أك���دوا على أن��ه يفي 
بالتوقعات املرجوة منه، حيث أحرز هدفني خالل الفوز الكبير 
ال  مقابل  أه���داف  بثالثة  هعيمق  م��ج��دال  هبوعيل  فريق  على 
املسؤولون  وأضاف  الثالث.  نهية  أبو  أحمد  أضاف  اذ  شيء، 
الفحماويون أن مراد أبو عنزة غني عن التعريف، ويتوقعون له 
أن يكون العالمة الفارقة في استغالل الفرص لتحويلها الى لغة 
األهداف، مما سيساهم مبضاعفة آماله بكسب بطاقة الصعود 
الى الدرجة املمتازة. وسوف يحل الفريق الفحماوي ضيفا على 
فريق هبوعيل كفر كنا في مباراة قمة، ضمن مباريات األسبوع 

العشرين في دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية. 

املدرب عيسى جنيدات 
ي������������ق������������ود ه������ب������وع������ي������ل 
ع���������رع���������رة ل����ل����ت����م����رك����ز 
ب������������ن ف���������������رق ال������ق������م������ة

من: حجاج رحال
"هبوعيل زلفة سيلعب املوسم املقبل في الدرجة األولى، شاء من شاء وأبى من أبى". هذا 
ما قاله املهاجم املخضرم أمين أبو صالح، ردا على سؤال حول نسبة ارتقاء فريقه، علما 
أنه يتربع على عرش الالئحة بفارق ست نقاط عن مطارده نادي دبورية. ويأتي ذلك قبل 
املباراة البيتية أمام فريق هبوعيل رموت منشيه، على استاد السالم في أم الفحم ضمن 
مباريات األسبوع احلادي والعشرين في دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "ب". 
ويضم فريق رموت منشيه خمسة العبني عرب، حيث يدافع عن ألوانه الشقيقان داهود 
ومحمد عليصات وتامر زبيدات وأحمد سعدي وموسى زبيدات.  وقد ضرب هبوعيل زلفة 
مضيفه فريق النهضة الناصرة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل له أمين أبو 
صالح )2( وينيف درعي )2( وقيس زعبي.  وأضاف أمين أبو صالح:"لن يتوقف قطارنا 
اال في الدرجة األولى، فنحن متعلقون بأنفسنا، وطاملا نحقق االنتصارات مع أداء مقنع 

فاننا نسير في الطريق الصحيح".

من: حجاج رحال  |  تصوير: رمزي أبو الهيجاء  
ضمن  معلوت،  مكابي  فريق  على  ضيفا  اجلمعة،  يوم  كوكب،  هبوعيل  فريق  املتصدر  يحل 
"أ".  الشمالية  – املنطقة  الثانية  الدرجة  دوري  في  والعشرين  احل��ادي  األسبوع  مباريات 
ويتابع الفريق الكوكبي انطالقته نحو الدرجة األولى، وذلك بفوزه اخلارجي املقنع على فريق 
بلدي كابول بثالثة أهداف مقابل ال شيء، حيث تألق املهاجم أسعد عماشة بتسجيله هدفني، 
وأضاف زميله محمد زيدان الثالث. وبذلك رفع تالمذة املدرب صالح منارنة رصيدهم الى 
خمسني نقطة. وأكد أسعد عماشة على أن فريقه ميضي في الطريق الصحيح بهمة ونشاط 
كبيرين، لكن يجب أن تكون متابعة، موضحا أنه لن ينجح أحد مبنعه من حتقيق االرتقاء الى 

الدرجة األولى.


