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غ���������������ي���������������اب ن���������������ائ���������������ل خ����������ط����������ب����������ا ع������ن 
ت����ش����ك����ي����ل����ة االخ��������������اء ال�������ن�������اص�������رة أم�������ام 
م.ه����رت����س����ل����ي����ا وع����������ودة م�����ؤم�����ن ص���ال���ح

من: حجاج رحال
فاز فريق هبوعيل أم الفحم في مباراته اخلارجية على فريق هبوعيل طيرة الكرمل بهدفني دون 
مقابل، ضمن ختام مباريات األسبوع احلادي والعشرين في دوري الدرجة الثانية – املنطقة 
الشمالية "ب". وسجل الالعب هيثم محاجنة الهدف األول في الشوط األول، وحتديدا في 

الدقيقة )13(.
 وسيطر تالمذة املدرب هشام زعبي على مجريات اللعب منذ الدقائق األولى، وكان بامكانهم 
مضاعفة التفوق قبل نهاية الشوط األول. وفي الشوط الثاني استمر احلال كما كان، وقد أحرز 

هيثم محاجنة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثانية والثمانني.
 وبهذا الفوز رفع الفريق الفحماوي رصيده في الصدارة الى 56 نقطة، ليحافظ على فارق 

ثماني نقاط عن مطارده الوحيد فريق هبوعيل زلفة.

في  م����وق����ع����ه  ي����ع����زز  ال����ف����ح����م  أم  ه���ب���وع���ي���ل 
الصدارة بعد فوزه على طيرة الكرمل 2-0

من: حجاج رحال
يعود املدافع األمين علي عثمان الى تشكيلة فريق احتاد 
أبناء سخنني في مباراته اخلارجية أمام النادي الرياضي 
السادسة ضمن  الساعة  السبت في متام  أشدود، مساء 
الدرجة  دوري  في  والعشرين  الثالث  األسبوع  مباريات 
مباراة  عن  االيقاف  عقوبة  عثمان  علي  أنهى  وقد  العليا. 
واحدة، اذ قضى ابعاده خالل الفوز على فريق هبوعيل 

كفار سابا بهدف وحيد سجله عيدان شيمش، مع االشارة 
الى أنه للمباراة الثالثة على التوالي يفوز السخنينيون بهذه 
النتيجة ويسجل شيمش هدف النصر!!. ويضاعف الفريق 

السخنيني حظوظه باللعب في البلي أوف العلوي.
كفر  اب��ن  احلميد،  عبد  ح��امت  الدفاع  قلب  ويشارك  ه��ذا،   
مندا، في تشكيلة نادي أشدود، علما أن فريقه متورط في 

صراعات القاع.

من: حجاج رحال
خالل  الناصرة  االخ��اء  مكابي  فريق  تشكيلة  عن  الرينة،  ابن  خطبا،  نائل  األمي��ن  املدافع  يغيب 
املباراة البيتية أمام فريق مكابي هرتسليا، عصر يوم اجلمعة في متام الساعة الثالثة على استاد 
الناصرة – عيلوط ضمن مباريات األسبوع الرابع والعشرين في دوري الدرجة املمتازة. ويعود 
سبب الغياب الى جتميعه خمس بطاقات صفراوات. وقد يعتمد املدرب أدهم هادية بدال منه على 
قدرات الالعب متعدد الوظائف عبيدة أبو ربيع. ومن اجلهة الثانية يعود املهاجم مؤمن صالح 
الى تشكيلة النصراويني، حيث أنهى االيقاف عن مباراة واحدة. ويدخل االخاء هذه املباراة بعد 
الفوز اخلارجي على فريق عيروني نيشر بهدفني نظيفني سجلهما يايا بيتي وماياس مارتني. أما 

فريق هرتسليا فتعادل أمام مكابي نتانيا بأرعة أهداف لكل منهما. 

عودة علي عثمان املبعد 
الى تشكيلة أبناء سخنني 

ضد نادي أشدود

عودة محمد حجير وبطرس عتمة الى 
تشكيلة م.دالية الكرمل ضد آسي جلبواع 

من: حجاج رحال
مباراة  عن  االيقاف  عتمة  وبطرس  حجير  محمد  الالعبان  أنهى 
واحدة بسبب جتميعهما للبطاقات الصفراوات، مما يعني قدرتهما 
على املشاركة في مباراة فريق مكابي دالية الكرمل البيتية أمام 
فريق هبوعيل آسي جلبواع، ضمن مباريات األسبوع العشرين 
االثنان  الشمالية. وقضى  – املنطقة  األول��ى  الدرجة  دوري  في 

ابعادهما خالل املباراة اخلارجية أمام فريق مكابي تسور شالوم. 
وعانى الفريق الديالوي من كادر مقلّص من الالعبني أمام تسور 
شالوم.  وأكد بطرس عتمة على أن فريقه ملزم بابقاء جميع النقاط 
في البيت، ألن خسارة أخرى من شأنها أن تورطه في صراعات 
القاع. وأضاف أنه يجب استغالل العامل البيتي للفوز، وأن ذلك 

يتطلب اللعب بطريقة هجومية.

عودة أمين أبو صالح وشالوم 
ادري الى تشكيلة نادي كفر كنا 

أمام باقة الغربية
من: حجاج رحال

سوف يعود املهاجم أمين أبو صالح ومتوسط امليدان شالوم ادري 
الرياضي كفر كنا في مباراته اخلارجية أمام  النادي  الى تشكيلة 
فريق هبوعيل باقة الغربية، يوم اجلمعة ضمن مباريات األسبوع 
العشرين في دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية. وقد أنهى 
االثنان عقوبة االيقاف عن مباراة واحدة، بسبب جتميعهما خمس 
بطاقات صفراوات، اذ قضيا ابعادهما خالل الفوز في املباراة املاضية 
على فريق مكابي كريات آتا بثالثة أهداف نظيفة، اذ سجل له آفي 
حاي ورامي الساحلي وأدير خليفة. وحقق نادي كفر كنا فوزين 
متتاليني، مما جعله يحّسن آماله بالبقاء. وأكد أمين أبو صالح على 
أن املباراة أمام باقة الغربية عن أكثر من ثالث نقاط، نظرا لتجاور 

الفريقني في قاع الالئحة.


