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االخاء  لقاء  ع��ن  العبني  ثالثة  غياب 
ال����ن����اص����رة أم������ام ه��ب��وع��ي��ل رم������ات ج���ان

من: حجاج رحال
ي��غ��ي��ب امل���داف���ع األي���س���ر أش����رف رب����اح عن 
في  اك��س��ال  ع��م��اد  هبوعيل  ف��ري��ق  تشكيلة 
مباراته أمام فريق هبوعيل كفر كنا، ضمن 
مباريات األسبوع السادس عشر في دوري 
ويعود  الشمالية.  – املنطقة  األولى  الدرجة 
بطاقات  خمس  جتميعه  ال��ى  الغياب  سبب 
ص��ف��راوات. وب��وس��ع امل���درب أمي��ن خاليلة 
ريا، حيث  أبو  ق��درات مهران  االعتماد على 
بشكل  مشاركته  جانب  الى  اشغالها  ميكنه 
عام في مركز الدفاع. أما صانع األلعاب عنان 
نصر الدين فانضم الى صفوف الكسالويني، 

حيث ترك فريق مكابي دالية الكرمل.
خسارته  بعد  الكسالوي  الفريق  ويدخلها   
الرياضي  النادي  العليا  الدرجة  فريق  أمام 
أشدود بثالثة أهداف مقابل هدف واحد بعد 
املرحلة  مباريات  ضمن  االض��اف��ي،  الوقت 

الثامنة في مسابقة كأس الدولة. 
 ويحتل تالمذة املدرب أمين خاليلة املرتبة 
28 نقطة، ويتخلفون بنقطة  الثانية برصيد 
وحيدة عن الصدارة، علما أنهم فازوا سبع 
مرات وتعادلوا في عدد مماثل من اللقاءات، 

دون التعرض الى أية خسارة.

غياب أشرف رباح عن تشكيلة ه�.اكسال 
أمام ه�.كفر كنا وانضمام عنان نصر الدين

من: حجاج رحال

املهالوي  املدرب  الناصرة مع  النهضة  ادارة فريق  اتفقت 
نهاية  حتى  الفريق  تدريبات  يقود  لكي  ليل،  أب��و  ص��الح 
مباريات املوسم الكروي احلالي في دوري الدرجة الثانية 
– املنطقة الشمالية "ب". وبذلك يستبدل صالح أبو ليل 
علما  سليمان،  أش��رف  املستقبل  امل��درب  الوظيفة  هذه  في 

أن صالح أبو ليل نفسه ترك مؤخرا تدريب فريق الدرجة 
باكورة  ت��ك��ون  وس���وف  ال��ن��ج��ي��دات.  ع��رب  مكابي  الثالثة 
ضمن  الكرمل،  دالية  معني  هبوعيل  فريق  أم��ام  املباريات 
مباريات األسبوع الثامن عشر. ويعود الالعب عمر سعدي 
الى تشكيلة النهضة، وذلك بعد انهائه عقوبة االيقاف عن 
املقبل،  الثالثاء  يوم  النصراويني،  وتنتظر  واح��دة.  مباراة 

مباراة مؤجلة أمام فريق هبوعيل أبناء عارة - عرعرة.

ادارة النهضة الناصرة تتفق 
مع املدرب صالح أبو ليل 

لتدريب فريقها

من: حجاج رحال
أمام فريق  البيتية  الناصرة في مباراته  يغيب ثالثة العبني عن تشكيلة فريق مكابي االخاء 
األسبوع  مباريات  ضمن  الثالثة،  الساعة  متام  في  اجلمعة  يوم  عصر  جان،  رمات  هبوعيل 
العشرين في دوري الدرجة املمتازة. ولن يلعب الكابنت أمجد سليمان ومتوسط امليدان صفوان 
احللو، بسبب جتميعهما للبطاقات الصفراوات، وقلب الدفاع جال سبير، بسبب ابعاده بالبطاقة 
احلمراء. وخسر االخاء مباراته اخلارجية أمام متذيل الالئحة فريق مكابي شعرامي بهدفني 
مقابل هدف واحد، علما أن علي خطيب سجل هدف النصراويني. وينافس فريق رمات جان 
في قمة الالئحة، حيث يطمح لكسب احدى بطاقتي الصعود الى مستوى فرق الدرجة العليا، 

علما أنه تعادل في مباراته املاضية أمام فريق مكابي نتانيا بهدف لكل منهما.

من: حجاج رحال
كفر  الرياضي  النادي  تشكيلة  الى  جديدة  وج��وه  عدة  انضمت 
هعيمق،  مجدال  هبوعيل  فريق  أمام  اخلارجية  مباراته  قبل  كنا 
يوم اجلمعة في متام الساعة الواحدة ضمن مباريات األسبوع 
السادس عشر – أولى مباريات جولة االياب في دوري الدرجة 
األولى – املنطقة الشمالية. فقد انضم املهاجم العسفاوي املجرب 
أمين أبو صالح، قادما من فريق مكابي دالية الكرمل. وعاد حارس 

املرمى شربل دبيات الى صفوفه، حيث ترك فريق الدرجة الثانية 
هبوعيل أم الفحم.  كما يشارك الوافد اجلديد أورن عيدو، حيث 
انضم متوسط امليدان من روبي شبيرا حيفا. ويبحث الكناويون 
عن التخلص من قاع الالئحة، اذ يحتلون حاليا املرتبة قبل األخيرة 
برصيد سبع نقاط فقط. وكانت مباراة الذهاب بني الطرفني قد 
وسط  واح��د،  هدف  مقابل  بهدفني  هعيمق  مجدال  بفوز  انتهت 

مشاركة حارس املرمى احليفاوي مجدي خاليلة في تشكيلته.

وجوه جديدة في نادي كفر كنا قبل اللقاء 
اخلارجي ضد مجدال هعيمق

ه��ب��وع��ي��ل ك��ف��ر ك��ن��ا ي��ف��ت��ق��د ق����درات 
كوبي شريكي أمام هبوعيل اكسال 

من: حجاج رحال
يفتقد فريق هبوعيل كفر كنا قدرات متوسط امليدان كوبي شريكي في املباراة البيتية أمام 
فريق هبوعيل عماد اكسال، ضمن مباريات األسبوع السادس عشر – أولى مباريات جولة 

االياب في دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية.
أمام فريق مكابي دالية  املاضي  التعادل  بالبطاقة احلمراء خالل   وأبعد كوبي شريكي 
الفريق  ويحتل  نظيفني.  بهدفني  تفوقوا  الكناويني  أن  علما  منهما،  لكل  بهدفني  الكرمل 
الكناوي املرتبة الثامنة برصيد 17 نقطة، حيث تعكس مستواه بني القمة والقاع، علما أنه 
يتأخر بست نقاط فقط عن املرتبة اخلامسة، والتي تقود صاحبها الى خوض اختبارات 
االرتقاء الى املمتازة. يذكر أن مباراة الذهاب بني كفر كنا واكسال انتهت بفوز كسالوي 

بثالثة أهداف نظيفة.


