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الوحدة كفر قاسم بصدد معاجلة
االخطاء املتعلقة بحارس املرمى

هبوعيل قلنسوة على اهبة االستعداد ملوسمه االول في الدرجة الثانية
من شاكر مواسي

افتتح هبوعيل قلنسوة الصاعد للدرجة الثانية موسمه االول في
الدرجة الثانية بفوز مقنع على فريق الشعاع كفر قاسم في مباراة
خارجية بستة اهداف مقابل هدف واحد.
املهاجم اف��ي ح��اي ال��ذي لعب في املوسمني االخيرين في ابناء جت،
وقبل ذلك في الدرجة االولى ،سجل اربعة اهداف من االهداف الستة
وسيقابل هبوعيل قلنسوة في اولى مبارياته في الدوري الفريق الهابط
من الدرجة االولى بيتار كفار سابا على ملعب االخير .جتدر االشارة
بان فريق هبوعيل قلنسوة تعاقد مع املدرب محمد عوضي الذي عمل
في السنوات االخيرة مدربا لفريق هبوعيل ابناء جت .
ونتيجة لتأهل فريق هبوعيل قلنسوة فانه سيقابل في مباراة بيتية
فريق النادي الرياضي شباب الطيبة الذي تأهل هو االخر بعد فوزه
على هبوعيل هود هشارون بستة اهداف دون مقابل.
الالعب سامح مرعب

املدرب اسماعيل عامر

مباريات االسبوع:

من شاكر مواسي

عمل الطاقم املهني في النادي الرياضي كفر قاسم على معاجلة االخطاء التي تسبب بها
ح��ارس مرمى الفريق تسليل حاتوكا ال��ذي لم يحسن الوصول ال��ى الكرات املرفوعة من
ضربات ركنية حيث سجل الفريق اخلصم هدفني احدهما في الوقت بدل الضائع والذي منع
عودة الفريق بنقاط املباراة الثالث كاملة.
باملقابل اشاد اجلميع بهدفي الفريق القسماوي من قبل سامح مرعب والبديل مور قاديدا،
بالرغم من غياب ثالثة العبني عن التشكيلة االساسية وهم عومري شيقل وال��ون ازوغي
ويردين كوهني.واعتمد الفريق على عميد محاجنة ومحمد ابو راس وبن بنيامني.
يوم االح��د يستضيف الفريق القسماوي على ملعب اللد فريق عيروني ريشون لتسيون
الذي انهى مباراته االخيرة بالتعادل بهدف لكل منهما مع فريق مكابي بيتح تكفا.ويلعب في
صفوف ريشون لتسيون اربعة العبني من الوسط العربي وهم محمد كليبات الذي سجل
هدفني في الدوري ،باالضافة الى انس دبور واحمد شعبان واكرم شريح .وكما يبدو فان
الفريق يطمح لالرتقاء للدرجة العليا  ،وهذا يؤكد ان املباراة ستكون اختبارا جديا لتالمذة
املدرب اسماعيل عامر بعد نتيجتي التعادل االخيرتني.

املدرب مراد سالمة:

اخلسارة في الكاس ال تقلقني
وامامنا هدف نرغب بتحقيقه
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الدرجة العليا:

هبوعيل كريات شمونه
مكابي حيفا
سكتسيا نيس تسيونا
هبوعيل تل ابيب
هبوعيل رعنانا
هبوعيل اخلضيرة
مكابي تل ابيب
هبوعيل كفار سابا
مكابي نتانيا
بني يهودا تل ابيب
نادي الرياضة اشدود هبوعيل بئر السبع
هبوعيل حيفا
بيتار القدس

الدرجة املمتازة:
هبوعيل العفولة
ع .رمات هشارون
هبوعيل اشكلون
هـ .قطمون القدس
ن.ر كفر قاسم
هبوعيل عكا
هبوعيل ام الفحم
مكابي بيتح تكفا

م .االخاء الناصرة
هـ .شباب اللد
هبوعيل بيتح تكفا
هبوعيل رمات غان
ع .ريشون لتسيون
هـ .نوف اجلليل
ب .تل ابيب/الرملة
احتاد ابناء سخنني

كأس :الدرجة االولى شمال:
م .عيروني كريات اتا
هبوعيل باقة الغربية
هـ .ابناء عرعرة/عارة
النادي الرياضي الطيرة
مكابي بلدي طمرة
عيروني طبريا
هبوعيل اكسال
هـ .اسي غلبواع

ن.ر شابيرا حيفا
هـ .مجدال هعيمق
هبوعيل كفر كنا
هبوعيل هرتسليا
هبوعيل ابناء زلفة
هبوعيل كوكب
هبوعيل دبورية
مكابي تسور شالوم

كأس :الدرجة االولى جنوب:

من شاكر مواسي

املدرب مراد سالمة.

بعد انتقاله للمنطقة الشمالية ب  ،مني فريق احتاد ابناء جت بهزمية ثقيلة للفريق الصاعد
للدرجة الثانية مكابي برديس حنا/كركور باربعة اهداف دون مقابل.
هذه النتيجة ال تقلق املدرب مراد سالمة الذي قال":عندما تسلمنا االمور االدارية واملهنية
في ابناء جت  ،اخذنا على عاتقنا اع��داد ك��ادر من الالعبني احملليني فقط ، ،وقد نتعاقد مع
العب او اثنني من باقة الغربية وبرطعة  ،ولن نحضر العبي تعزيز كما اعتاد الفريق في
امل��واس��م االخ��ي��رة .ثقتنا كبيرة بالالعبني احملليني ،وخ��س��ارة امل��ب��اراة باربعة اه��داف دون
مقابل ال تقلقني ،الن كل من شاهد املباراة كان شاهدا على فرص كثيرة امام مرمى الفريق
اخلصم  ،ولكن عدم التركيز حال دون ان نسجل .هذه االمور سنعاجلها في االيام القليلة
القادمة .وامل ان نكون قد استفدنا مما حدث في مباراة الكاس في مباراة الدوري االولى هذا
االسبوع مع فريق مكابي ام الفحم في املباراة التي ستجري على ملعب العشب االصطناعي
في كفر قاسم يوم غد السبت".

املدرب محمد عوضي مع الالعبني يوسف ابو راس ورام
خديجة  -تصوير :حمودي زميرو

مكابي يافا
شمشون كفر قاسم
مكابي هرتسليا
ع .كريات غات
نورديا القدس
مكابي يفنه
مكابي شعرامي
مكابي اشدود

هبوعيل ازور
ن.ر اور يهودا
هبوعيل مرمورك
يرمياهو حولون
هكواح رمات غان
هـ .بقعات هيردين
ا.غ.سبورت اشدود
هبوعيل كفار شاليم

الدرجة الثانية :شمال أ
ابناء مجد الكروم
اخاء عكا
شباب سخنني

بيتار نهاريا
م .االخوة يركا
م .معلوت ترشيحا

م .ابناء نحف
االخوة كفر مندا
ن.ر اجلليل واجلوالن
ابناء كابول
النهضة الناصرة

هبوعيل البعينة
شباب كفر كنا
ابناء بئر املكسور
ابناء طوبا
شباب طمرة

الدرجة الثانية :شمال ب
هبوعيل بيت شان
ابناء باقة الغربية
م .اخاء اكسال
م .ابناء الرينة
هبوعيل صندلة
هـ .ابناء مصمص
هبوعيل ابناء جت
احتاد ابناء كفر قرع

م .نفيه شأنان
عيروني نيشر
هـ .طيرات هكرمل
م .برديس حنا
هـ .رموت منشي
هـ .ابناء الفريديس
مكابي ام الفحم
مكابي النجيدات

الدرجة الثانية :جنوب أ
بيتار رمات غان
هبوعيل قلنسوة
عميشاف بيتح تكفا
هـ .هود هشارون
ن.ر شباب الطيبة
شمشون تل ابيب
ن.ر ابناء يافا
عوتسما حولون

بيتار بيتح تكفا
بيتار كفار سابا
الشعاع كفر قاسم
هبوعيل كفر برا
عيروني بيت دجن
هـ .كريات اونو
هـ .محني يهودا
ش .ابناء الطيبة

الدرجة الثانية :جنوب ب
نادي الرياضة كسيفة
نادي شباب رهط

ب.معالي ادوميم
عيروني سديروت

التصفيات املؤهلة لكاس االمم االوروبية 2020
اخلميس
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منتخب اسرائيل
منتخب النمسا
منتخب سلوفينيا

منتخب مقدونيا
منتخب التفيا
منتخب بولندا

الئحة املجموعة السابعة:
 1بولندا 4
 2اسرائيل 4
 3النمسا 4
 4سلوفينيا 4
 5مقدونيا 4
 6التفيا 4
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