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قبل لقاء بيتار القدس محمد
عواد يسجل هدفني ملكابي حيفا

من شاكر مواسي

س��ج��ل م��ه��اج��م م��ك��اب��ي ح��ي��ف��ا م��ح��م��د ع����واد من
مدينة طمرة هدفني في مباراة فريقه االخيرة
مع هبوعيل تل ابيب ،ليصبح في رصيده اربعة
اهداف قبل اللقاء الهام مع بيتار القدس الذي ما
زال يحتفظ بفوز واحد على حساب احتاد ابناء
سخنني.
اهمية املباراة مع بيتار القدس تكمن في التعاقد
مع امل��درب اجلديد نير كلينغر ل�لاش��راف على
تدريبات بيتار القدس مقابل منح الثقة ملدرب
مكابي حيفا فريدريكو روتن  .واملباراة ستظهر
م��ا يخفيه امل����درب كلينغر م��ع ف��ري��ق��ه اجل��دي��د،
مقابل الرغبة ب��اح��راز ف��وز ث��ان على التوالي ،
واستغالل الطاقات الكامنة باملهاجم محمد عواد
ال��ذي من املنتظر ان يحظى على احل��راس��ة من
قبل الضيوف من القدس.

مباريات االسبوع:
الدرجة الثانية :جنوب أ

الدرجة العليا :
السبت
السبت
السبت
السبت
االحد
االحد
االثنني

16:00
18:00
19:15
20:30
19:00
20:30
21:00

اجلمعة
اجلمعة
اجلمعة
اجلمعة
اجلمعة
االثنني
االثنني
االثنني

19:45
15:00
15:00
15:00
15:00
19:00
19:00
19:00

هبوعيل رعنانا
مكابي بيتح تكفا
عيروني أشدود
مكابي تل ابيب
بني يهودا
هبوعيل بئر السبع
مكابي حيفا

مكابي نتانيا
هـ .كريات شمونة
هبوعيل حيفا
احتاد ابناء سخنني
هبوعيل اخلضيرة
هبوعيل تل ابيب
بيتار القدس

بيتار رمات غان
هـ .كريات اونو
هبوعيل كفر برا
ن.ر شباب الطيبة
عيروني اور يهودا
ش .هبوعيل الطيبة
بيتار بيتح تكفا
ن.ر ابناء يافا

الدرجة املمتازة :

الالعب محمد عواد

فريق ابناء الرينة يواصل تصدر الئحة
الدرجة الثانية وينتظر م .عني ماهل

من شاكر مواسي
محمد ع��واد وال�لاع��ب احمللي اش��رف عثاملة،
ويضم العبني مجربني اخرين لعبوا سابقا في
يواصل فريق ابناء الرينة حاليا تصدر الئحة
ال��درج��ة االول��ى مثل احل��ارس شوقي بيراني
الدرجة الثانية بعد ان فاز في املباريات الست
ويحيى حريب وم��ازن عثاملة واحسان حلبي
ال��ت��ي لعبها ح��ت��ى االن وي��ت��ف��وق ب��ث�لاث نقاط
وزيدان عمار وغيرهم.
على فريق النادي الرياضي دبورية الذي لعب
ويشرف على تدريبات الفريق امل��درب صالح
خمس مباريات.
ابو ليل الذي يرى اهمية بالغة ملواصلة املنافسة
في الرينة تسود اجواء من التفاؤل بأداء جيد
في القمة واالرتقاء للدرجة االولى  ،خصوصا
لالعبي الفريق ومواصلة النجاح بالتغلب على
املدرب صالح ابو ليل وان املباراة هذا االسبوع ستجمعه مع فريق
ال��ف��ري��ق اخل��ص��م خصوصا وان���ه اك��ث��ر الفرق
بلدته مكابي عني ماهل الذي لعب في صفوفه
تسجيال لألهداف في منطقته  ،ويتألق في صفوفه املهاجم
واشرف على تدريباته من قبل .

هـ .قطمون القدس
هبوعيل اكسال
هـ .نتسيرت عيليت
ب .تل ابيب/الرملة
ع .ريشون لتسيون
ع .رمات هشارون
هبوعيل اشكلون
هـ .بيتح تكفا

م .االخاء الناصرة
هبوعيل مرمورك
هبوعيل العفولة
نيس تسيونا
هـ .كفار سابا
هبوعيل رمات غان
هبوعيل شباب اللد
هبوعيل عكا

الدرجة االولى :شمال
هبوعيل هرتسليا
مكابي تسور شالوم
هبوعيل اسي غلبواع
ن.ر شابيرا حيفا
هبوعيل كفر كنا
عيروني طبريا
هبوعيل ابناء زلفة
هبوعيل كوكب

عيروني نيشر
هبوعيل شفاعمرو
هبوعيل باقة الغربية
هبوعيل ام الفحم
هـ .مجدال هعيمق
النادي الرياضي الطيرة
هبوعيل القدس
ع .كريات اتا

الدرجة االولى :جنوب
بيتار كفار سابا
مكابي شعرامي
عيروني كريات غات
اغودات سبورت اشدود
ا.س نورديا القدس
هبوعيل كفار شاليم
احتاد شمشون كفر قاسم
هبوعيل ازور

مكابي يافا
مكابي يفنه
نادي يرمياهو حولون
هبوعيل محني يهودا
هـ .بقعات هيردين
هكواح ع .رمات غان
مكابي هرتسليا
ن.ر الوحدة كفر قاسم

الدرجة الثانية :شمال أ

صورة وخبر
فريق النادي الرياضي دبورية من الدرجة الثانية جنح بتخطي عقبة هبوعيل هود هشارون في مسابقة الكاس بفوزه
باربعة اهداف مقابل هدفني ،ليتاهل الى املرحلة القادمة من مسابقة الكاس التي ستنضم اليها فريق الدرجة العليا.
فادي سخنيني اداري الفريق يرى اهمية بالغة لنجاح فرقه في مسابقة الكاس قائال ":في املوسم املاضي وصلنا الى
مرحلة متقدمة ولعبنا ضد فريق هبوعيل بيتح تكفا من الدرجة املمتازة ،وفوزنا على هبوعيل هود هشارون قد متنحنا
لقاء فريق من الدرجة العليا".
جتدر االشارة بان فريق النادي الرياضي دبورية قد حقق في املباراة االخيرة فوزا خامسا على التوالي على حساب
احتاد ابناء كفر قرع بثالثة اهداف دون مقابل ،سجلها وئام عماشة هدفني ،واضاف محمد بشتاوي الهدف الثالث
باشراف املدرب حنا فرهود الذي يتطلع لقيادة فريقه للدرجة االولى.
في الصورة من اليمني  :االداري فادي سخنيني ،املدرب حنا فرهود ،االداري احمد مصاحلة والالعب فراس قرطام.

االخوة عرابة
هبوعيل البعينة
االخوة كفر مندا
شباب طمرة
النهضة الناصرة
م .االخوة يركا
ابناء كابول
م .ابناء نحف

بيتار نهاريا
سكتسيا م .معالوت
ابناء مجد الكروم
اخاء عكا
مكابي طمرة
م .شباب شفاعمرو
"ممبع" اجلليل واجلوالن
ن.ر شباب كفر كنا

الدرجة الثانية :شمال ب
هـ .ابناء الفريديس
هبوعيل دالية الكرمل
احتاد ابناء باقة
هـ .ابناء عرعرة/عارة
احتاد ابناء كفر قرع
م .ابناء الرينة
م .اخاء اكسال
هـ .طيرات هكرمل

هـ .ابناء مصمص
هبوعيل بيت شان
مكابي النجيدات
هـ .رموت منشي
هبوعيل صندلة
مكابي عني ماهل
هبوعيل دبورية
استراحة

شمشون تل ابيب
هـ .نحالت يهودا
احتاد ابناء جت
مدققو حسابات تل ابيب
عيروني بيت دجن
هـ .هود هشارون
الشعاع كفر قاسم
عميشاف بيتح تكفا

الدرجة الثانية :جنوب ب
ب .معالي ادوميم

ن.ر بلدي كسيفة

الدوري االسباني :
السبت 14:00
السبت 17:15
السبت 21:45

اتلتيكو مدريد
بلد الوليد
برشلونة

ليجانيس
ريال مدريد
رايو فاليكانو

الدوري االجنليزي :
السبت
السبت
االحد
االحد

17:00
19:30
17:00
18:00

برايتون
ايفرتون
ليفربول
ارسنال
مانشستر سيتي ساوث هامبتون
كريستال باالس
تشيلسي

الدوري االيطالي :
اجلمعة 21:30
السبت 16:00
السبت 21:30
االحد 21:30

امبولي
جنوى
كالياري
ميالن

نابولي
انتر ميالن
يوفنتوس
اودينيزي

الدوري االملاني:
اجلمعة 21:30
السبت 16:30
السبت 16:30

فرانكفورت
فرايبورغ
دورمتوند

شتوجتارت
بايرن ميونيخ
فولفسبورغ

الدوري النمساوي
االحد  15:30ريد بول سالسبورغ

ماتسبرغ

الئحة الدرجة االولى :شمال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

هـ .ابناء زلفة
هبوعيل باقة الغربية
هبوعيل ام الفحم
روبي شابيرا حيفا
عيروني طبريا
عيروني كريات اتا
ن.ر الطيرة
مـ .تسور شالوم
هبوعيل هرتسليا
هبوعيل كوكب
هبوعيل القدس
هبوعيل كفر كنا
هـ .مجدال هعيمق
عيروني نيشر
هبوعيل شفاعمرو
هـ .اسي غلبواع

7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7

5
4
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0
0

2
2
1
1
1
3
2
1
3
3
2
1
2
1
2
1

0
1
1
2
1
1
2
3
2
2
2
4
4
5
5
6

5-13
4-15
3-11
4-11
4-8
5-11
5-6
8-6
12-10
8-6
6-5
12-9
9-6
13-6
13-5
22-4

17
14
14
13
13
12
11
10
9
9
8
7
5
4
2
1

