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مباريات الدرجة االولى االسبوع التاسع  ،توقعات

هبوعيل ام الفحم ضيف هبوعيل كفر كنا ومدرب ثالث في شمشون كفر قاسم

م���ب���اري���ات االس���ب���وع:
الدرجة الثانية :جنوب أ

الدرجة العليا:

احلارس محمد حمزة
ابناء زلفة

مراد حاج
هبوعيل شفاعمرو

اوهاد كادوسي
هبوعيل باقة

املدرب امين خاليلة
هبوعيل كوكب

سمير عبد احلي
احلارس محمد ذياب محمد محاميد (اجلنجي)
النادي الرياضي الطيرة
هبوعيل ام الفحم
عيروني نيشر

محمد علي سليم
الوحدة كفر قاسم

عبد الله شعبان
شمشون كفر قاسم

ربيع ابو يونس
هبوعيل كفر كنا

السبت
السبت
السبت
السبت
االحد
االحد
االثنني

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

اجلمعة
اجلمعة
اجلمعة
اجلمعة
اجلمعة
االثنني
االثنني
االثنني

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

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

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

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

الدرجة املمتازة:

من رمزي بدير احمللل الرياضي لقناة هال
استغل فريق هبوعيل باقة الغربية تعثر املتصدر هبوعيل
ابناء زلفة ليصل للمرتبة االولى من جديد  ،وان كان ذلك
بفارق االهداف عن فريقي هبوعيل ام الفحم وابناء زلفة.
وشهدت املنطقة الشمالية اسناد مهمة تدريبات هبوعيل
كفر كنا للمدرب احمد السبع بعد ان طلب امل��درب ادهم
الزعبي اعفاءه من املهمة .واول اختبار للمدرب السبع
سيكون لقاء فريقه الكناوي مع فريق القمة هبوعيل ام
الفحم .وفي املنطقة اجلنوبية سجل فريق الوحدة فوزا
مقنعا في مباراة خارجية على هبوعيل ازور ليصل الى
املرتبة االولى وبفارق نقطتني عن املتصدر هكواح عميدار
رمات غان .وشهدت املنطقة اجلنوبية ايضا رحيل املدرب
افي سباغ عن احتاد شمشون كفر قاسم وتعيني املدرب
موسى بن حاييم القادم من مكابي شعرامي بديال له.

ع .كريات اتا -ن.ر شابيرا حيفا

الفريقان لم ينجحا في الفوز في االسبوع االخير  ،عندما
تعادل االول مع هبوعيل كوكب وخسر الثاني مع هبوعيل
ام الفحم ولكل منهما  13نقطة ،وسيحاوالن الفوز كل
على حساب االخر  .فريق كريات اتا عزز صفوفه مؤخرا
واتوقع ان يحصل على النقاط الثالث كاملة.

هبوعيل القدس -مكابي تسور-شالوم

بعد الفوز االخير لفريق هبوعيل القدس على ابناء زلفة ،فانه
سيطمح الى مواصلة احراز النتائج االيجابية  ،وان كان ذلك
على حساب مكابي تسور شالوم الذي يعد مفاجأة الدوري
حتى االن .لذلك اتوقع ان ينتهي اللقاء بالتعادل.

عيروني نيشر -هبوعيل ابناء زلفة

مباراة في غاية االهمية للفريق املضيف من نيشر الذي
يتواجد في القاع  ،وسيقابل فريق ابناء زلفة الذي يسعى
لتثبيت موقعه في الدرجة االولى من خالل عروض جيدة
وجنح في ذلك حتى االن .وما اتوقعه في هذا اللقاء ان
يواجه ابناء زلفة ندا يرغب بالظفر بالنقاط كاملة  ،لذلك
اتوقع ان ترجح كفة الفريق احمللي ويفوز في املباراة.

مجدال هعيمق -عيروني طبريا

قبل بداية املوسم اعتبر هبوعيل مجدال هعيمق مرشحا
للمنافسة في القمة  ،اال ان نتائجه في بداية املوسم كانت
مخيبة لالمال  .في االسبوع الفائت حقق الفوز االول على
حساب هبوعيل كفر كنا  ،ورمبا اشارة لبداية صحوته
بالرغم من ان خصمه له طموحات في القمة وهو عيروني
طبريا .لدي شعور بان هبوعيل مجدال هعيمق سيحصل
على النقاط كاملة في هذا اللقاء.

هبوعيل شفاعمرو -هبوعيل اسي غلبواع

فرصة كبيرة للفريق الشفاعمري إلحراز اول فوز له هذا
املوسم وبداية مرحلة جديدة في جتميع النقاط على حساب
هبوعيل اسي غلبواع اكثر الفرق استقباال لألهداف واقلها
تسجيال حيث سجل اربعة اهداف فقط حتى االن  .اتوقع
ان تكون صحوة تالمذة املدرب ابراهيم ابو رقيق ابتداء من
هذا االسبوع وان يحصل على النقاط كاملة.

النادي الرياضي الطيرة -هبوعيل هرتسليا

جنح فريق النادي الرياضي الطيرة بجمع اربع نقاط من
املباراتني االخيرتني  ،وسيعود ه��ذا االسبوع ال��ى ملعبه
للقاء هبوعيل هرتسليا ال��ذي يتميز بنتائج غير متوقعة
احيانا  ،وال ن��ع��رف ف��ي ح��ال سيحل ضيفا على الفريق
الطيراوي .
ما اتوقعه ان فريق الطيرة لن يسمح بخسارة مباراة بيتية
اخرى بعد ان مت ذلك مع هبوعيل القدس  ،لذلك سينجح
تالمذة املدرب محمد سمارة بالظفر بالنقاط كاملة.

هبوعيل كفر كنا -هبوعيل ام الفحم

ف��ي ال��ل��ق��اء االخ��ي��ر بينهما ضمن مسابقة ال��ك��اس هزم
الفريق الفحماوي هزمية نكراء  ،ولكن الوضع احلالي
يختلف متاما عما كان عليه سابقا.
الفريق الفحماوي في اوج قوته والدليل جناحه اح��راز
االن���ت���ص���ارات  ،وه���دف���ه ال���وص���ول ال���ى امل��رت��ب��ة االول���ى
والتشبث بها حتى نهاية املوسم  .من ناحية اخرى الفريق
الكناوي لم يتوقع بداية متواضعة لهذا املوسم ،وسيقف
على اخلطوط املدرب السابق للفريقني احمد السبع .
م��ا ات��وق��ع��ه ان هبوعيل ام الفحم ل��ن يقبل ب��اي تعثر،
وسيكون الفوز حليفه.

هبوعيل باقة الغربية -هبوعيل كوكب

اعتقد ان خطوة االستغناء ع��ن خ��دم��ات امل���درب اوه��اد
بوزاغلو كانت صائبة العتقادي بانه على غير اطالع
باحوال املنطقة الشمالية  ،باالضافة الى طريقة اللعب
التي تناسبه وال تناسب الفريق الباقي باعتماده على خط
الدفاع ولديه مهاجم من طراز اوهاد كادوسي معه عبيدة
ابو ربيع وغاي كوهني باالضافة الى محمود عباس.
هبوعيل باقة مع جنومه بإمكانه الفوز في كل مباراة ،
والفريق الضيف صاعد جديد للدرجة االول��ى هبوعيل
كوكب.
م��ا ات��وق��ع��ه م��واص��ل��ة ت��ص��در ال�لائ��ح��ة م��ن ق��ب��ل الفريق
املضيف من باقة ،وان يظفر بالنقاط كاملة خصوصا
وان الفريق الضيف يشكو من اصابات العبني اساسيني.

ن.ر الوحدة كفر قاسم -بيتار كفار سابا

مباراة خارجية صعبة للفريق القسماوي الذي سيقابل
مدربه السابق حاييم سيروتكني الذي يرغب بان يثبت
ان��ه جدير ب��االش��راف على تدريبات الفريق القسماوي
الذي استغنى عن خدماته من قبل.املدرب اسماعيل عامر
وتالمذته لهم حسابات اخرى ولن يفرطوا باية نقطة في
هذا اللقاء .اتوقع فوز كفر قاسم.

هكواح ع .رمات غان -احتاد شمشون كفر قاسم

حتى االن ال تسير االم��ور كما توقع اجلميع في احتاد
ش��م��ش��ون ك��ف��ر ق���اس���م ل��ك��ون��ه مي��ل��ك الع���ب�ي�ن م��ج��رب�ين
لعبوا في الدرجة العليا  ،وامامه فرصة للعودة بالقوة
لصراعات القمة اذا جنح باحلصول على النقاط كاملة
من املتصدر هكواح عميدار رم��ات غ��ان .م��ا توقعه هو
ان الفريق القسماوي ق��ادر على الفوز على أي فريق،
وستكون صحوته اب��ت��داء م��ن ه��ذه امل��ب��اراة م��ع امل��درب
اجلديد موسى بن حاييم .

هبوعيل عكا
م .االخاء الناصرة
ع .ريشون لتسيون
نيس تسيونا
هبوعيل مرمورك هـ .نتسيرت عيليت
هبوعيل رمات غان هبوعيل اشكلون
هـ .قطمون القدس ع .رمات هشارون
هبوعيل شباب اللد هبوعيل اكسال
هـ .بيتح تكفا
هـ .كفار سابا
هبوعيل العفولة ب .تل ابيب/الرملة

الدرجة االولى :شمال
ع .كريات اتا
هبوعيل شفاعمرو
هبوعيل القدس
عيروني نيشر
هـ .مجدال هعيمق
النادي الرياضي الطيرة
هبوعيل كفر كنا
هبوعيل باقة الغربية

ن.ر شابيرا حيفا
هبوعيل اسي غلبواع
مكابي تسور شالوم
هبوعيل ابناء زلفة
عيروني طبريا
هبوعيل هرتسليا
هبوعيل ام الفحم
هبوعيل كوكب

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

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

الدرجة الثانية :شمال أ
سكتسيا م .معالوت
بيتار نهاريا
"ممبع" اجلليل واجلوالن
م .شباب شفاعمرو
مكابي طمرة
اخاء عكا
ابناء مجد الكروم
هبوعيل البعينة

ن.ر شباب كفر كنا
شباب طمرة
م .ابناء نحف
ابناء كابول
م .االخوة يركا
النهضة الناصرة
االخوة عرابة
االخوة كفر مندا

الدرجة الثانية :شمال ب
هـ .رموت منشي
هبوعيل بيت شان
هـ .ابناء عرعرة/عارة
هبوعيل دبورية
هبوعيل صندلة
هـ .ابناء مصمص
هـ .ابناء الفريديس
احتاد ابناء باقة

مكابي النجيدات
احتاد ابناء كفر قرع
هـ .طيرات هكرمل
م .ابناء الرينة
م .اخاء اكسال
هبوعيل دالية الكرمل
استراحة
استراحة

ن.ر ابناء يافا
هبوعيل كفر برا
عيروني اور يهودا
مدققو حسابات تل ابيب
هـ .كريات اونو
ن.ر شباب الطيبة
ش .هبوعيل الطيبة
بيتار بيتح تكفا

الدرجة الثانية :جنوب ب
ن.ر بلدي كسيفة

م.عيروني سديروت

الدوري االسباني :
السبت 19:30
االحد 17:15
االحد 21:45

اتلتيكو بلباو
ريال بيتيس
ريال مدريد

اتلتيكو مدريد
برشلونة
سلتا فيغو

الدوري االجنليزي :
السبت
االحد
االحد
االحد
االحد

14:30
14:00
16:15
18:30
18:30

كارديف
ليفربول
تشيلسي
ارسنال
مانشستر سيتي

برايتون
فولهام
ليفرتون
ولفرهامبتون
مانشستر يونايتد

الدوري االيطالي :
اجلمعة
السبت
السبت
االحد

21:30
13:30
14:00
21:30

نابولي
انتر ميالن
سامبدوريا
يوفنتوس

جنوى
اتالنتا
روما
ميالن

الدوري االملاني:
السبت 19:30
السبت 19:00

بايرن ميونيخ
شالكه 04

دورمتوند
فرانكفورت

الدوري النمساوي :
االحد 18:00

ريد بول سالسبورغ

اوستريا فيينا

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

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

2
1
2
2
1
4
1
3
3
2
4
2
1
1
2
1

1
1
1
1
3
1
3
2
2
3
2
4
5
6
6
7

4-17
4-13
5-13
7-14
6-12
7-13
9-8
12-13
6-7
10-7
10-8
9-7
13-9
16-6
15-6
24-4

17
17
17
17
13
13
13
12
12
11
10
8
7
4
2
1

