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هبوعيل باقة ميلك
منظومة هجومية
مناسبة وتأهله وارد
في احلسبان

احمللل الرياضي رمزي بدير
من احمللل الرياضي رمزي بدير
في املواسم االخيرة متيزت مباريات االختبار بخروج
فريق املرتبة الثانية من اختبارات االرتقاء من املشاركة
االولى كما حدث مع هبوعيل ام الفحم في املوسم املاضي
وهكواح عميدار رم��ات غان هذا املوسم  .وك��اد هبوعيل
باقة الذي انهى املوسم هو االخر في املرتبة الثانية بعد
ان تاخر بالنتيجة حتى الدقيقة االخيرة التي ادرك فيها
التعادل  ،وتاهل بفعل الركالت الترجيحية على حساب
هبوعيل الطيرة.
فهل يعتبر ه��ذا التاهل دليل على وص��ول هبوعيل باقة
لالدوار التالية وهل نحن على موعد مع تأهل فريق عربي
اخر ؟ هذا ما سنعلمه الحقا .
من الناحية املهنية هبوعيل باقة له افضليه واضحة على
هبوعيل هرتسليا غير املستقر مهنيا من ناحية النتائج
واملستوى فتارة ن��راه فريقا قويا وعنيدا وت��ارة اخرى
ن ��راه ف��ري�ق��ا ه��زي�ل�ا .وال �س��ؤال أي ف��ري��ق س �ن��رى ام��ام
هبوعيل باقة ؟
اما هبوعيل باقة والذي ميلك منظومة هجومية قوية جدا
ولكنه من ناحيه اخ��رى يعاني من ضعف في منظومته
الدفاعية كما حصل في االسبوع املاضي عندما منح ثالث
هدايا خلصمه .ولهذا فان مربط الفرس من ناحيتي في
هذه املباراة هو مستوى اداء خط الدفاع فيه  ،فاذا ظهر
مبستوى جيد ودون الوقوع بأخطاء كارثية فان الفوز
سيكون حليفه ،ولن يكون لهبوعيل هرتسليا اي حل امام
املنظومة الهجومية املخيفة لهبوعيل باقة .
اضف الى ذلك ان هبوعيل باقة سيدخل املباراة مبعنويات
عالية خاصة بعد الفوز الكبير وال��درام��ي على هبوعيل
ال�ط�ي��رة ات��وق��ع ف��وز هبوعيل ب��اق��ة وتأهله ال��ى املرحلة
القادمة

مكابي شعارمي  -مكابي هرتسليا
تعودنا في السنني السابقة ان صاحب املرتبة اخلامسة
هو ال��ذي يتأهل ال��ى امل�ب��اراة النهائية ام��ام بطل الدرجة
االولى من املنطقة الشمالية وهذا املوسم يبدو اننا نسير
على نفس النهج حيث ان مكابي هرتسليا صاحب املرتبة
اخلامسة وال��ذي تأهل في امل�ب��اراة األخ�ي��رة من ال��دوري
جنح بإقصاء اقوى فريق في الدوري فريق هكواح رمات
غ��ان ال��ذي يعتبر م�ف��اج��أة .ول�ك��ن ك��ل م��ن يتابع ال��درج��ة
االولى في املنطقة اجلنوبية يدرك ان فوز مكابي هرتسليا
ليس مفاجئا الن الكثير م��ن احملللني راه�ن��وا ان مكابي
هرتسليا سيذهب بعيدا في االختبارات خاصة بعد تألقه
في الثلث االخير من الدوري .
مكابي هرتسليا سيقابل مكابي شعارمي الذي ميلك خط
دف��اع وح��ارس مرمى مجربني وعلى مستوى وخبره
عالية
ات��وق��ع تأهل مكابي هرتسليا نظرا لرغبته الكبيرة في
العودة ال��ى الدرجة املمتازة على عكس مكابي شعارمي
ال��ذي ليس لديه اه��داف للصعود  .وايضا مبا ان السنني
السابقة عودتنا ان صاحب املرتبة اخلامسة ه��و ال��ذي
يتأهل فإنني اميل الى تكرار ذلك .وان الفوز سيكون من
نصيب مكابي هرتسليا .

صعود تاريخي

هبوعيل ابناء عرعرة يحتفل اليوم باالرتقاء للدرجة االولى
الفرحة الكبيرة باالرتقاء".

من شاكر مواسي

الالعب احمد يونس:
اشكر االداريني واملدرب
واحملامي طارق زيدان

يقيم ف��ري��ق ه�ب��وع�ي��ل اب �ن��اء ع��رع��رة/
عارة حفال مميزا في قاعة ميس الرمي
في البلدة مبناسبة االرتقاء التاريخي
للدرجة االول��ى  ،ال��ذي حتقق بعد ان
اجتاز تالمذة امل��درب عيسى جنيدات
اربع مباريات على فرق ابناء مصمص
وابناء الفريديس من منطقته  .وعلى
االخوة كفر مندا من املنطقة الشمالية
أ  ،ث��م ف��از بنتيجة كبيرة على فريق
الدرجة االولى عيروني نيشر بأربعة
اهداف دون مقابل ،وهو الهبوط الثاني
له على التوالي .
ج �م��اه �ي��ر غ �ف �ي��رة اح� �ت� �ش ��دت ف��ي
س� �ت ��اد ع �ي �ل��وط ال� �ن ��اص ��رة ل��دع��م
ال �ف��ري��ق وم �س��ان��دت��ه  ،وب��ال �ف �ع��ل
كانت السيطرة واضحه مما دفعه
لتسجيل هدفني سريعني م��ن قبل
مجد اجلش  ،ليضيف بعد ذلك قائد
الفريق اسعد ص�ي��داوي والالعب
الواعد كرم كبها هدفي االطمئنان،
ليعود موكب الالعبني واجلمهور
ال � ��ى م �ل �ع��ب ع���رع���رة ح �ي��ث اق �ي��م
هناك احتفال شعبي بهذا االرتقاء
التاريخي.

املدرب عيسى جنيدات :كان
موسما شاقا ونافسنا على
محورين حتى النجاح

ع�ب��ر م ��درب اب �ن��اء ع��رع��رة عيسى
جنيدات عن سعادته بقيادة فريقه
للدرجة االول��ى بعد موسم شاق،
تكلل بالنجاح بعد ان خاض اربع
م �ب��اري��ات ع �ل��ى ال �ت��وال��ي  .ي�ق��ول
امل � ��درب ع�ي�س��ى جن� �ي ��دات ":ك��ان
م��وس �م��ا ش ��اق ��ا  ،ح �ي��ث ن��اف�س�ن��ا
على م�ح��وري��ن .االول الرغبة في
االرت �ق��اء م��ن املرتبة االول ��ى ال��ذي
لم نوفق فيه ،واحمل��ور الثاني هو
م �ب��اري��ات االخ �ت �ب��ار ال �ت��ي ق��دم�ن��ا
فيها ج�ه��دا مضاعفا وس��اه��م في
ذل��ك ال�ط��اق�م��ان االداري واملهني
وال�ل��اع � �ب� ��ون ان��ف��س��ه��م وب ��دع ��م
ومساندة اجلمهور ال��ذي شاركنا

ال�ل�اع ��ب اح� �م ��د ي ��ون ��س م ��ن م��دي �ن��ة
ال �ن��اص��رة ال� ��ذي ص ��در ب�ح�ق��ه حظر
امل �ش��ارك��ة ف��ي امل� �ب ��اراة م��ع ع�ي��رون��ي
نيشر بسبب حادثة سابقة في املباراة
مع ابناء الفريديس شارك في املباراة
ب��ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ب�ع��د ان اس�ت�ص��در
احملامي طارق زي��دان املوكل من قبل
الفريق قرارا من احملكمة املركزية في
حيفا  ،يجيز له املشاركة في املباراة،
وهذا ما مت بالفعل.
ي �ق��ول اح �م��د ي ��ون ��س ":ب �ع��د ارب �ع��ة
م��واس��م ف��ي اب��ن��اء ع��رع��رة حظيت
باالرتقاء مع الفريق للدرجة االولى
وان � ��ا ب �ق �م��ة س �ع��ادت��ي  ،خ�ص��وص��ا
وان �ن��ي ش��ارك��ت ف��ي ج�ل��ب ال�ف��رح��ة
ملشجعي الفريق في عرعرة واملنطقة.
اش�ك��ر اجل�م�ي��ع ف ��ردا ف ��ردا وخ��اص��ة
احملامي طارق زيدان الذي كان وراء
مشاركتي في املباراة  ،وسأواصل
اللعب في صفوف الفريق في املوسم
القادم ان شاء الله".

هبوعيل ابناء عرعرة

املدرب عيسى جنيدات من اليمني وطبيب الفريق د .زهدي جزماوي

جمهور هبوعيل ابناء
عرعرة يحتفل باالرتقاء

الالعب احمد يونس

الالعب مجد اجلش

الالعب مجد اجلش:
اجلمهور دفعنا لتقدمي
اداء كبير من اجل الفوز

ال�ل�اع��ب ال ��واع ��د م �ج��د اجل ��ش سجل
هدفني سريعني في اللقاء مع عيروني
نيشر  ،مما سهل مهمة زمالئه النهاء
املباراة لصاحلهم باربعة اهداف دون
م �ق��اب��ل .ي �ق��ول م�ج��د اجل��ش":اش �ع��ر
ب��ال �ف �خ��ر واالع � �ت� ��زاز الن��ن��ي سببت
ال�ف��رح��ة وال �س �ع��ادة جلمهور فريقنا
ال�ع��ري��ض ال ��ذي ل ��واله مل��ا حققنا ه��ذا
االجن� ��از ال �ت��اري �خ��ي .ف�ع�ن��دم��ا تلعب
وترى االالف من املشجعني ينتظرون
م �ن��ك ال �ن �ج��اح وت �س �ج �ي��ل االه � ��داف
فعند ذل��ك ت��رى الالعبني جميعا اكثر
اص��رارا على الفوز  .وه��ذا ما حتقق
بالفعل واحمد الله على ذلك".

املدرب حنا فرهود:

ما ذنبي اذا استجبت لدعوة
فريق ملساعدته في البقاء؟

من شاكر مواسي

داف��ع امل��درب حنا فرهود عن ق��راره باالستجابة لدعوة ن��ادي عيروني نيشر ملساعدته
في مساعي البقاء في الدرجة االولى من خالل مباراة االختبار مع ممثل الدرجة الثانية
هبوعيل ابناء عرعرة الذي سجل الفوز على عيروني نيشر وارتقى للدرجة االولى.
يقول املدرب حنا فرهود ":االرتقاء الذي حققته مع فريق هبوعيل دبورية ليس االرتقاء
االول  ،ولن يكون االرتقاء االخير .كان لنا موسما ناجحا جدا في دبورية حيث حققنا
االرتقاء قبل نهاية املوسم  .وهذا النجاح ال ينكره احد .ولكن لألسف هناك من يتغاضى
عنه  ،وال يقدر العمل الذي اجنزته في دبورية  .وفي النهاية هناك من يعرب عن غضبه
لتعاقدي مع فريق من الوسط اليهودي ويتهمني بانني اعمل ضد الوسط العربي .حنا
فرهود يحترم مهنته ويفخر بإجنازاته مع الفرق العربية وما قمت به حتى االن يفوق ما
قام به غيري من املدربني في املوسم االخير".

املدرب حنا فرهود

