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الدرجة االولى :

ستة فرق من الوسط
العربي في لقاءات
مباشرة وشابيرا حيفا
ينفرد بالقمة
من شاكر مواسي
عندما تكون ندا قويا للفريق اخلصم الذي يتصدر الالئحة وتخسر في
الوقت بدل الضائع هو عنوان خليبة االم��ل التي عاد بها العبو هبوعيل
الطيرة م��ن اللقاء اخل��ارج��ي م��ع ال�ن��ادي الرياضي شابيرا حيفا .وه��ذه
اخلسارة منعت فريق هبوعيل اكسال من تصدر الالئحة بعد ان عاد الى
ارضه وهزم ابناء عرعرة /عارة بثالثة اهداف دون مقابل.
فوز له معان كثيرة حققه فريق هبوعيل كوكب على ع .كريات اتا وهو
الفوز الثاني  ،وهو متاما يشبه الفوز اخلارجي لتالمذة املدرب احمد السبع
على هبوعيل هرتسليا وابناء زلفة على هبوعيل اسي غلبواع.

عيروني طبريا  -هبوعيل اكسال

الفريق املضيف من طبريا جمع نقطة واحدة عندما تعادل على ارضه مع
ابناء زلفه ،بينما هبوعيل اكسال سجل فوزا مقنعا على ابناء عرعرة وهو
الفوز الثاني على التوالي .في اكسال يبدو ان مشوار املنافسة والرغبة
في العودة للدرجة املمتازة قد بدأ بالفعل.كفة هبوعيل اكسال ستكون
الراجحة في هذه املباراة.

هـ .اسي غلبواع  -هـ .مجدال هعيمق

الفريق املضيف خسر مبارياته الثالث االولى  ،وحالة من عدم االستقرار
في الفريق ال��ذي يقوده امل��درب اده��م الزعبي .ام��ا فريق املجدال فخسر
لألسبوع الثاني على التوالي .كل نتيجة متوقعة في ه��ذا اللقاء مع ان
التعادل سيكون سيد
املوقف فيه

العبو كفر كنا يحتفلون بالفوز على هـ .هرتسليا

فرصة مل�س��اواة نقاطه مع املتصدر ال�ن��ادي الرياضي شابيرا حيفا.في
املوسم املاضي وفي مثل هذا التاريخ فاز الفريق الضيف بهدفني دون
مقابل وهو االمر الذي سيحاول الفريق احمللي منعه والظفر بالنقاط كاملة.

مكابي تسور شالوم-مكابي بلدي طمرة

مكابي تسور ش��ال��وم ال��ذي افتتح امل��وس��م بالفوز خسر م�ب��ارات�ين على
التوالي .وظهر مبستوى متواضع في اللقاء االخير مع هبوعيل باقة ،وجنا
من هزمية اكبر من ثالثة اهداف .امال مكابي طمرة الذي ال يخفى على احد
انه يضم العبي تعزيز مت اختيارهم بشكل مهني من قبل امل��درب باروخ
ساعر ،والدليل جناحه في فرض التعادل على فريقي اكسال وباقة وفوزه
االخير على هبوعيل دبورية .الفرصة ستكون مواتية للطمراويني الحراز
فوز اخر.

هبوعيل هرتسليا-م .عيروني كريات اتا

هبوعيل هرتسليا مع املدرب بني تاباك بدون نقاط بعد االسبوع الثالث،
وامامه فرصة جلمع النقاط بالفوز على عيروني كريات اتا الذي خسر
على ارضه لهبوعيل كوكب.كفة هبوعيل هرتسليا الراجحة في هذا اللقاء.

هـ .ابناء عرعرة/عارة  -هبوعيل باقة الغربية

املباراة ستجري على ملعب الفريق الضيف هبوعيل باقة ،نظرا الستخدام
فريق عرعرة ملعب باقة في املباريات البيتية.ابناء عرعرة خسر الول مرة
لهبوعيل اكسال  ،بينما هبوعيل باقة حقق الفوز على مكابي تسور شالوم ،

هبوعيل
كوكب  -ن.ر
شابيرا حيفا

فريق هبوعيل كوكب
باشراف امل��درب ادهم
ه ��ادي ��ة س �ج��ل ال �ف��وز
لالسبوع الثاني على
التوالي  ،وامامه االن

محمود عباس مكابي طمرة

سعيد ذياب ابناء زلفة

وائل خرباوي هبوعيل كوكب

اال انه يشكو من تعرض ثالثة العبي خط الدفاع لإلصابة  ،مع ان احتماالت
اشتراك قلب الدفاع ران بيركوفيتش الول مرة قائمة .حارس مرمى عرعرة
محمد شايب ابن باقة الغربية سيلعب ضد فريقه السابق  .من املتوقع ان
يستصعب الفريقان في احلصول على النقاط كاملة في هذا اللقاء.

النادي الرياضي الطيرة  -هبوعيل ابناء زلفة

هبوعيل الطيرة مني بهزمية قاسية عندما سجل مضيفه شابيرا حيفا هدف
الفوز في الوقت القاتل من اللقاء  ،ليبقى الفريق الطيراوي بدون فوز سوى
الفوز االداري على هبوعيل هرتسليا ،وسيقابل فريقا جنح في الفوز في
مباراته االخيرة ويرغب بجمع املزيد من النقاط .في املقابل تالمذة املدرب
حاييم سيروتكني من الطيرة سيحاولون الظفر بالنقاط كاملة.

هبوعيل كفر كنا-هبوعيل دبورية

االمور تسير كما خطط لها في هبوعيل كفر كنا  ،والفوز االخير اخلارجي
على هبوعيل هرتسليا يؤكد ذلك ،بفضل ارادة الالعبني بعد ان كان الفريق
الكناوي متأخرا بالنتيجة.اما فريق هبوعيل دبورية فانتظروا نتيجة افضل
في اللقاء االخير مع مكابي طمرة  ،لذلك من املتوقع ان يصعبوا مهمة تالمذة
املدرب احمد السبع من كفر كنا.

شمشون كفر قاسم  -ن.ر اور يهودا

الفوز االول الحتاد شمشون كفر قاسم اثبت للجميع ان الفريق القسماوي
بخير بعد خسارتني على التوالي .وااله��م من ذل��ك تفوق الفريق بثالثة
اه� � � � ��داف ف � ��ي م � �ب� ��اراة
خ�� ��ارج� � �ي�� ��ة ب� �ت ��وق� �ي ��ع
مصطفى م��رع��ب وعلي
طه وسراج نصار .
االن امل�ه�م��ة ال �ف��وز على
عيروني اور يهودا الذي
حضر لكفر ق��اس��م قبل
أرب� �ع ��ة اس��اب �ي��ع وه ��زم
ال�ف��ري��ق ال�ق�س�م��اوي في
مسابقة الكاس .فرصة
لتالمذة املدرب اسماعيل
محمد قعدان هبوعيل باقة
سراج نصار شمشون كفر قاسم صرصور لرد االعتبار.

خمسة العبني ناشئني ضمن التشكيلة االساسية لهبوعيل باقة
من شاكر مواسي
في املباراة االخيرة لفريق هبوعيل باقة دفع املدرب افي سباغ
بخمسة العبني للمشاركة في مباراة الفوز على مكابي تسور
شالوم بثالثة اهداف مقابل هدف واحد.واحد هؤالء الالعبني
هو عبد الرحمن كبها الذي سجل الهدف االول لباقة,
وجاء قرار املدرب هذا بسبب تعرض ثالثة العبني اساسيني
الى اصابات متنعهم من املشاركة في املباريات .وهم قلب
الدفاع ران بيركوفيتش ال��ذي يتدرب بصورة خفيفة ولم
ي �ش��ارك ف��ي اي��ة م �ب��اراة حتى االن ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى يعقوب
هاروش الذي منعته االصابة في املباراة السابقة مع هبوعيل

دبورية من املشاركة في املباراة االخيرة ،ثم ابراهيم مبرشم
الذي اضطر الى ترك امللعب في منتصف الشوط االول.
مدرب الفريق افي سباغ اسند في املباراتني االخيرتني مهمة
الظهير االمي��ن لالعب ال�ش��اب احمد حجاج  ،ولعب ف��ي خط
ال��دف��اع محمد ق�ع��دان وف��ي خ��ط ال��وس��ط ع��وض عماش وعبد
الرحمن كبها ،وفي وظيفة قلب الدفاع دان فريدريك القادم من
شبيبة مكابي نتانيا.
ال��ى تدريبات الفريق انضم ايضا الناشئان ف��ادي ع��واد من
شبيبة مكابي االخ��اء الناصرة وع�م��ري منصور م��ن شبيبة
هبوعيل كفار سابا ودان��ي عمار ال�ق��ادم من شبيبة هبوعيل
كريات شمونه .

عوض عماش من اليمني وعبد الرحمن كبها واحمد حجاج

