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املهمة االولى ملدرب االخاء الناصرة اجلديد
موطي ايفانير الفوز في مباراة الدربي
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عبد الله خولي العب عيروني طبريا:

الفوز على هبوعيل اسي غلبواع
سيقودنا الى فترة مهنية افضل

من شاكر مواسي

في صفوف عيروني طبريا من الدرجة االولى
يلعب خمسة العبني م��ن ال��وس��ط العربي في
التشكيلة االس��اس �ي��ة ،وف��ي امل �ب��اراة االخ�ي��رة
استفاد الفريق الباقي من غياب قلب الدفاع
مهران ابو ريا  ،اال ان انضمام الالعب شاكر
ص �ق��ر س �ي �ك��ون ل��ه ت��اث �ي��ر اي �ج��اب��ي ع �ل��ى اداء
الفريق .باالضافة اليهما يلعب ف��ي صفوف الالعب عبد الله خولي
الفريق عفيف نزال وعبد الله خولي واملهاجم
عبد جبارين .شاكر صقر سجل ه��دف طبريا الوحيد في امل�ب��اراة التي
انتهت بفوز هبوعيل باقة بثالثة اهداف مقابل هدف واحد ،ليحافظ على
مرتبته الثانية .عبد الله خولي حتدث عن خسارات فريقه االخيرة بعد ان
افتتح املوسم بشكل افضل وقال ":فريقنا ميلك كادرا جيدا  ،وفي املباراة
مع هبوعيل باقة عانينا من قرارات احلكم الذي احتسب هدفا لصالح باقة
رغم كون مسجل الهدف متسلال  ،باالضافة الى ابعاد العبنا في الدقائق
االخيرة من املباراة" .عن مباراة هذا االسبوع مع هبوعيل اسي غلبواع
قال ":هذه املباراة ستكون اختبارا جديا لنا  ،وعلينا الفوز وتوسيع فارق
النقاط عن املرتبات االخيرة ،وعندها ستكون الفرصة مواتية لنا للوصول
الى مرتبات آمنة واالنطالق نحو فترة مهنية افضل ".
الالعب علي خطيب من اليسار بعد انضمامه لالخاء الناصرة

املدرب اجلديد موطي ايفانير
من شاكر مواسي
في املباراة االخيرة ملكابي االخاء الناصرة مع هبوعيل العفولة وقف على
اخلطوط املدرب احمللي وسام خليلية ،وابدى املدرب اجلديد موطي ايفانير
مالحظات خالل الشوط الثاني في املباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل
منهما .املدرب موطي ايفانير سيتولى االشراف على مباراة هذا االسبوع
مع فريق هبوعيل نتسيرت عيليت على ملعب العفولة  ،وفيها سيسعى
الح��راز الفوز رغم صعوبة املباراة  ،وتواجد الفريق املضيف في مرتبة
متقدمة بالالئحة .املدرب الشاب وسام خليلية الذي عمل مساعدا للمدربني
في املواسم االخيرة ،افادنا بانه يتفهم قرار الطاقم االداري بالتوقيع مع

بهاء خليل :

هبوعيل اكسال قد ال
يضم أي العب في فترة
التنقالت الشتوية احلالية

مدرب له جتربة في الدرجتني العليا واملمتازة  ،وانه يثق بكل اخلطوات
التي يراها الطاقم االداري مناسبة لفريقه.
اداري الفريق ماهر حامد حت��دث عن ق��دوم امل��درب اجلديد ق��ائ�لا ":في
االسابيع االخيرة فاوضنا اكثر من مدرب واتفقنا على اسناد هذه املهمة
للمدرب موطي ايفانير ال��ذي ب��دأ م�ش��واره التدريبي معنا ي��وم الثالثاء
املاضي  ،وسيشرف على اولى املباريات اليوم اجلمعة  ،ونامل ان يكون
مشواره معنا ناجحا  ،ونصل الى مرتبة متقدمة في الالئحة".
عن التعاقد مع العبني ج��دد ق��ال ":اتفقنا نهائيا مع علي خطيب القادم
من هبوعيل اخلضيرة ،وننتظر قرار املدرب بالنسبة للوظائف الشاغرة،
والالعبني الذين يرغب بالتعاقد معهم في فترة التنقالت الشتوية".

حسن ابو زايد ووائل مريسات
يوقعان من جديد في شباب اللد

من شاكر مواسي

تتوقف هذا االسبوع مباريات الشبيبة في مختلف الدرجات وذلك إلجراء
مباريات دور الـ  32والتي وصلت اليها ثالث فرق من الوسط العربي
وهي شبيبة مكابي االخاء الناصرة من الدرجة املمتازة وشبيبة هبوعيل
اكسال وشبيبة ابناء السالم ره��ط من ال��درج��ة اللوائية .فريق شبيبة
مكابي االخ��اء الناصرة يستضيف ف��ي ستاد عيلوط\الناصرة فريق
شبيبة هبوعيل بيتح تكفا ،بينما يجل شبيبة هبوعيل اكسال ضيفا على
شبيبة شمشون تل ابيب .اما شبيبة ابناء السالم"رمزي" من مدينة
رهط فيحل ضيفا على شبيبة مكابي يافا .امير اسعد مدير قسم الشبيبة
في هبوعيل اكسال حت��دث عن ف��رص فريقه ف�ق��ال ":ما يهمنا االن هو
احملافظة على صدارة الالئحة واالرتقاء الى درجة اعلى  ،ولكن سنولي
اهمية ايضا ملباريات الكاس وسنحاول الفوز على فريق شبيبة شمشون
تل ابيب واالنتقال ملرحلة اخرى من مباريات الكاس".

لقاء قمة:

املتصدر هبوعيل دبورية
ضيف ابناء عرعرة/عارة

من شاكر مواسي

قال بهاء خليل مدير فريق هبوعيل اكسال من الدرجة
املمتازة بان فريقه ال يخطط لضم أي العب جديد ،
لكون الكادر احلالي قادر على مواصلة املشوار حتى
نهاية املوسم بصورة مرضية.
يقول بهاء خليل ":كل من يتابع مباريات هبوعيل
اك �س��ال ي� ��درك ان �ن��ا من �ل��ك ك � ��ادرا ج �ي��دا وال ح��اج��ة
الس� �ت� �ب ��دال الع��ب
ج��ي��د ف� ��ي وظ �ي �ف��ة
معينة بالعب اخر
جن � �ه� ��ل ق�� ��درات�� ��ه
وم� ��دى م�س��اع��دت��ه
للفريق".
وك� � � � � � � ��ان ف � ��ري � ��ق
ه �ب��وع �ي��ل اك �س��ال
ق� � ��د واف� � � � ��ق ع �ل��ى
انتقال الالعب نير
الالعب محمد بدارنة
اف ��رج� �ي ��ل ل �ف��ري��ق
هبوعيل اكسال
ال � ��درج � ��ة االول � ��ى
هبوعيل باقة الغربية  ،خصوصا بعد التعاقد مع
املدرب اجلديد اليران حوديدا.
جت��در االش ��ارة ال��ى احتمال م�غ��ادرة ال�لاع��ب محمد
بدارنة الى اسبانيا الجراء اختبارات في احد االندية
االسبانية  ،وهذا ما اكده الالعب نفسه.وفي اكسال
ينتظرون التطورات في هذا املوضوع.

ثالث فرق من الوسط العربي تشارك في
دور الـ  32في مباريات الكاس للشبيبة

من شاكر مواسي

حسن الصانع يتوسط الالعبني حسن ابو زايد ووائل مريسات
من شاكر مواسي

بعد ان متت تسوية االمور مع سلطة مراقبة امليزانيات وتعيني مراقب جلمعية الفريق يقوم
الطاقم االداري باشراف رئيس ادارة الفريق حسن الصانع بالتوقيع مع العبني جدد في
فترة التنقالت الشتوية احلالية .ومن بني الالعبني الذين مت االتفاق معهم العب هبوعيل
اخلضيرة من الدرجة االولى حسن ابو زايد والقادم من احتاد شمشون كفر قاسم وائل
مريسات وقلب دفاع هبوعيل مرمورك غال سابير .وعلى الصعيد املهني مت التعاقد مع
مدرب جورجي ليعمل ضمن الطاقم املهني الذي يضم املدربني ايدي منير وعدنان الوحيدي.
حسن الصانع اك��د ب��ان فريقه سيكون على اهبة االس�ت�ع��داد الش��راك الالعبني اجل��دد
واالنطالق نحو املرتبات املتقدمة في الالئحة.
عن مباراة هذا االسبوع مع سكستيا نيس تسيونا قال املدرب عدنان الوحيدي ":ال بديل
لنا عن الفوز خصوصا بعد نتائج االسبوع االخير في الدوري.في املباراة االخيرة تقدمنا
على املتصدر هبوعيل كفار سابا ،اال انه فرض علينا التعادل ونامل ان نعوض ما خسرناه
من النقاط في مباراتنا هذا االسبوع مع نيس تسيونا".

يشهد ملعب ع��رع��رة
يوم غد اللقاء املنتظر
بني النادي الرياضي
دب��وري��ة ( 35نقطة)
وه � �ب� ��وع � �ي� ��ل اب � �ن� ��اء
ع���رع���رة\ع���ارة (31
العب ابناء عرعرة علي الزامل العب دبورية وئام عماشة
ن� �ق� �ط ��ة) ف� ��ي م� �ب ��اراة
سيحاول الفريقان استغاللها على احسن وج��ه ،فالفريق املضيف من
عرعرة يرى بها فرصة كبيرة لتقليص الفارق الى نقطة واحدة فقط  ،في
حني بامكان الفريق الدبوري توسيع الفارق عن خصمه الى سبع نقطة،
وعندها تكون مهمة تالمذة املدرب عيسى جنيدات من عرعرة صعبة جدا.
الفريقان لم يشاركا في مباريات االسبوع املاضي ،وسيصالن الى هذه
امل�ب��اراة بكامل لياقة الالعبني البدنية  ،لكونهما ميلكان ك��ادري��ن يضم
العبني مجربني لعبوا في درجات اعلى ،وخاصة وئام عمشة في دبورية
وعلي الزامل في ابناء عرعرة.
تالمذة امل��درب حنا فرهود من دبورية في انتظارهم ثالث مباريات قد
تقرر الى حد كبير فرص مواصلة تصدره الالئحة  ،وعليه الفوز فيها
للمحافظة على فارق النقاط بالقمة واالرتقاء للدرجة االولى.
اما ابناء عرعرة فتنتظره ثالث مباريات مع دبورية وصندلة وهبوعيل
بيت شان.

