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يس  يد لفر ا عيل  هبو
ج��������ه  ا ي��������و ج���������ئ  مل���������ف���������ا ا
ل����������������ي����������������ة  ا د م����������������ع����������������ن 
مل����ت����ق����ه����ق����ر ا م������ل  ل������ك������ر ا

ه���ل���ي���ف���ي  ر  و د ب  غ������ي������ا
وم������������وس������������ى ط��������راب��������ن 
ع������ن ل�����ق�����اء ه���ب���وع���ي���ل 
اك������س������ال ض������د ب���ي���س���ان

من: حجاج رحال
لن يتمكن قلب الدفاع دور هليفي متوسط امليدان موسى طرابني من اللعب 
مع املتصدر فريق هبوعيل عماد اكسال في مباراة األقطاب اخلارجية أمام 
ضمن  اجلمعة  يوم  بيسان،  هبوعيل  األخير  قبل  املركز  صاحب  الفريق 
مباريات األسبوع الرابع والعشرين في دوري الدرجة األولى – املنطقة 

الشمالية. 
 ويقضي دور هليفي عقوبة االبعاد للمباراة الثانية على التوالي، بسبب 
ابعاده بالبطاقة احلمراء للمرة الثانية هذا املوسم، وكانت أثناء الفوز على 
فريق هبوعيل مجدال هعيمق بثالثة أهداف مقابل هدف واحد. أما موسى 

طرابني فيغيب لتجميعه للبطاقات الصفراوات.
 ويحافظ الفريق الكسالوي على صدارة الالئحة، وسط مطاردة مستمرة 

من أكثر من فريق، خاصة هبوعيل أم الفحم.

من: حجاج رحال
يلملم أعضاء فريق هبوعيل الفريديس جراح اخلسارة املاضية أمام 
أمام  البيتية  املباراة  قبل  شيء،  ال  مقابل  بهدف  اكسال  مكابي  فريق 
السابع  األسبوع  مباريات  الكرمل، ضمن  دالية  فريق هبوعيل معني 
والعشرين في دوري الدرجة الثانية - املنطقة الشمالية "ب". ورغم 
الفريديس في  الناجح لفريق  اخلسارة، فانه ال ميكن جتاهل املوسم 
جتربته األولى في هذه الدرجة، علما أن رئيس االدارة وافي حسينية 
يقود الفريق في اجلانب املهني، وجنح بقيادته للتمركز بني فرق القمة. 
في  اللعب  جتنب  محاوال  القاع،  في  فيتصارع  الديالوي  الفريق  أما 
اختبارات البقاء. وقال املدرب وافي حسانية أن فريق أضاع الكثير من 

الفرص ضد الكسالويني، وعليه التعويض أمام الديالويني.

امل��������������������درب امل���������خ���������ض���������رم ص����ب����ح����ي 
ب���������ش���������ن���������اق ي������������واص������������ل ت������خ������ري������ج 
أج��������ي��������ال ش�����ف�����اع�����م�����ري�����ة واع����������دة

ض������������ي������������اء ل����������ب����������اب����������ي����������دي ي������ن������ه������ي 
االي������ق������اف ع�����ائ�����دا ال������ى ت���ش���ك���ي���ل���ة 
اخل��������ض��������ي��������رة ض����������د ك��������ف��������ار س�����اب�����ا

من: حجاج رحال
يشارك فريق أوالد "أ" التابع لفريق هبوعيل شفاعمرو في منطقة همفراتس، ويقوده املدرب 
املخضرم صبحي بشناق، صاحب الباع الطويل في تخريج أجيال واعدة في الكرة الشفاعمرية. 
ويتولى املدرب صبحي بشناق، الذي سيحتفل قريبا بعيد ميالده السابع والستني، مهمة تخريج 
أفواج واعدة، كما أحسن صنعا مع فراس مغربي وسهيل أرملي ومحمد أبو راس وغيرهم، 

عدا عن انتقال أوالد الى فريق عريقة منها هبوعيل حيفا وعيروني نيشر.
 وقال صبحي بشناق:"نعمل باخالص العادة الهيبة الى الكرة الشفاعمرية عبر اجليل الصاعد 
والواعد، فهناك مواهب وخامات واعدة ويجب صقلها كما يجب، من اجل قيادتنا الى بر األمان".

من: حجاج رحال
لبابيدي عقوبة االيقاف عن مباراة واحدة، مما يعني قدرته على  املدافع األمين ضياء  أنهى 
املشاركة مع فريق هبوعيل اخلضيرة في مباراته اخلارجية أمام فريق هبوعيل كفار سابا، 
مساء يوم الثالثاء في متام الساعة السابعة والنصف على استاد الفيتا في كفار سابا. وقد 
أبعد ضياء لبابيدي خالل الفوز على فريق هبوعيل كتمون بهدف مقابل ال شيء، حيث سجل 

له سليم عماش، وقد قضى ابعاده خالل املباراة البيتية أمام فريق هبوعيل شباب اللد.
 ويقترب فريق اخلضيرة رويدا رويدا من املرتبة الثانية، رغم أنه يخوض موسمه األول في 
هذه الدرجة، حيث تدور منافسة شديدة بني العديد من الفرق لكسب بطاقة االرتقاء الثانية 

الى الدرجة العليا.

م������ت������وس������ط امل����������ي����������دان أس������ام������ة 
ش�������ع�������ب�������ان ي����������واص����������ل غ�����ي�����اب�����ه 
ع��������ن ت����ش����ك����ي����ل����ة ك��������ري��������ات آت������ا 

من: حجاج رحال
لن يعود متوسط امليدان أسامة شعبان، ابن اجلديدة، الى تشكيلة فريق 
مكابي كريات آتا في مباراته اخلارجية أمام متذيل الالئحة فريق مكابي 
دوري  في  والعشرين  الرابع  األسبوع  مباريات  ضمن  الكرمل،  دالية 
بالبطاقة  شعبان  أسامة  أبعد  وقد  الشمالية.  – املنطقة  األول��ى  الدرجة 
احلمراء خالل الفوز الكاسح لفريقه على مضيفه فريق هبوعيل بيسان 
بأربعة أهداف مقابل ال شيء، العتدائه بدون كرة على العب بيساني. ومبا 
أنها البطاقة احلمراء املباشرة للمرة الثانية هذا املوسم، فانه سيغيب عن 
مباراتني. وقد قضى غيابه األول خالل املباراة املاضية أمام فريق هبوعيل 
باقة الغربية. وأكد أسامة شعبان على أن فريقه يسير في الطريق الصحيح 

لضمان البقاء في الدوري، متجنبا اللعب في اختبارات البقاء.


