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ماذا ينتظرنا هذا االسبوع
في الدرجة االولى؟ توقعات!
رائد نهاد هبوعيل ام الفحم

سمير عبد احلي النادي الرياضي الطيرة سامح سرحان هبوعيل كوكب

ميزر زعبي هبوعيل ابناء زلفة امير نفاع هبوعيل شفاعمرو

علي كناني عيروني نيشر

من رمزي بدير احمللل الرياضي لقناة هال
واصلت فرق هبوعيل باقة وهبوعيل ام الفحم
واب��ن��اء زلفة اح��راز االن��ت��ص��ارات للمرة الثالثة
على ال��ت��وال��ي ،بينما ل��م يلعب ع��ي��رون��ي طبريا
م��ب��ارات��ه م��ع هبوعيل ك��وك��ب ل��ت��واج��ده خ��ارج
البالد للمشاركة في بطولة خاصة هناك.
ه���ذا االس��ب��وع يتميز ب��ل��ق��اء ف��ري��ق��ي امل��ث��ل��ث من
الطيرة وباقة وفريقي ام الفحم وابناء زلفة في
مباريات اشبه مبباريات الدربي ،وهذا ينطبق
على مباراة هبوعيل كفر كنا مع امل��درب ادهم
ال��زع��ب��ي م��ع هبوعيل اس��ي غ��ل��ب��واع ال���ذي ترك
تدريباته قبل اي��ام امل���درب فايد حسون ال��ذي
درب سابقا الفريق الكناوي.

عيروني طبريا -هبوعيل القدس
ف��ري��ق ع��ي��رون��ي ط��ب��ري��ا ال����ذي ل���م ي���ش���ارك في
مباريات االسبوع الثالث لتواجده خارج البالد
يستضيف هبوعيل القدس الذي يواصل البحث
ع��ن م��ك��ان��ت��ه ف��ي ال���درج���ة االول�����ى .ات��وق��ع ف��وز
عيروني طبريا ومقارعة فرق القمة.

عيروني نيشر -هبوعيل شفاعمرو
فريق عيروني نيشر اثبت ان هبوطه من الدرجة
امل��م��ت��ازة ه��و ام���ر طبيعي مل��س��ت��وى ادائ����ه وخسر
لفريقي هبوعيل ام الفحم وهبوعيل باقة .خسارة
ن��ي��ش��ر م��ع��ن��ى ذل���ك ان ال��ك��رة ال��ث��ل��ج��ي��ة س��ت��واص��ل
االن�����ط��ل��اق ن���ح���و اس���ف���ل ال��ل�ائ����ح����ة.ام����ا ال��ف��ري��ق
الشفاعمروي فمهتمه التقاط االنفاس من جديد كما
فعل في املوسم املاضي  .اتوقع فوز اول لنيشر .

النادي الرياضي الطيرة -هبوعيل باقة

م��ب��اراة ق��م��ة ب�ين ف��ري��ق�ين ن��اج��ح�ين ح��ت��ى االن.
ال��ف��ري��ق ال��ض��ي��ف م���ن ب��اق��ة ي��ت��ص��در ال�لائ��ح��ة
وسجل تسعة اهداف في ثالث مباريات وحافظ
على شباك نظيفة ،وه��ذا يدل على القدرة على
التهديف والقدرة في اجلانب الدفاعي.
ف��ري��ق ال��ط��ي��رة ادى اداء ج��ي��دا ف��ي م��ب��ارات��ه مع
فريق القمة هبوعيل ام الفحم وحسب مدربه لم
يستحق خسارة تلك املباراة .هذا ما اتوقعه من
العبي الطيرة الذين سيحاولون اخضاع حارس
ب��اق��ة الول م���رة واخل�����روج بنتيجة اي��ج��اب��ي��ة.
هبوعيل باقة ميلك العبني مع قدرات عالية في
خط الهجوم ويعمل املدرب محمد سمارة على
اغالق املساحات امامهم  .اتوقع نتيجة تعادل.

هبوعيل هرتسليا-عيروني كريات اتا
هبوعيل هرتسليا مني بخسارة قاسية امام هبوعيل
ام الفحم  ،وسيسعى للخروج من ه��ذه الهزمية ،
خصوصا وان لديه رغبة بالتواجد ف��ي املرتبات
اخلمس االول��ى .من ناحية اخ��رى فريق كريات اتا
ليست لديه طموحات في القمة سوى تامني بقائه
في الدرجة االولى .اتوقع فوز هبوعيل هرتسليا .

مكابي تسور شالوم-هبوعيل مجدال هعيمق
الفريق الضيف م��ن م��ج��دال هعيمق ل��م يحقق
الفوز حتى االن وفي رصيده نقطة واحدة فقط،
بينما مكابي تسور شالوم فاز في مباراته البيتية

عبيدة ابو ربيع هبوعيل باقة

اكرم هيب هبوعيل كفر كنا

يوسف ابو لنب شمشون كفر قاسم سامح مرعب الوحدة كفر قاسم

االول��ى على شابيرا حيفا  ،وف��از بالكاس على
هبوعيل باقة .وه��زم في امل��ب��اراة االخ��ي��رة امام
هبوعيل كفر كنا  .اتوقع فوز تسور شالوم.

هبوعيل كوكب -نادي شابيرا حيفا

جناح فريق نادي شابيرا في الفوز في االسبوع
االخير  ،قد مينح العبيه الثقة ملواصلة تسجيل
النتائج االيجابية ،اما فريق هبوعيل كوكب فيرغب
ف��ي مواصلة الظهور اجليد ف��ي ال��درج��ة االول��ى
وارضاء جمهوره .في هذه املباراة سيسعى فريق
شابيرا حيفا الى خطف نقطة على االقل ،اال انني
اتوقع فوز كوكب رغم صعوبة املباراة.

هبوعيل اسي غلبواع -هبوعيل كفر كنا
امل���درب ف��اي��د ح��س��ون اخ��ت��ار ت��رك ال��ف��ري��ق قبل
لقاء فريقه السابق هبوعيل كفر كنا ،وان كانت
مجرد صدفة كما يحلو لنا التاكيد على ذلك.
ال��س��ؤال ال���ذي ي��ط��رح االن ه��و م��ا م���دى تاثير
االس��ت��ق��ال��ة ع��ل��ى الع��ب��ي ف��ري��ق اس���ي غ��ل��ب��واع ؟
في املقابل امل��درب اده��م الزعبي ال��ذي عمل في
نادي اسي غلبواع مهمته االن الفوز كما فعل
في املباراة االخيرة بفوزه على مكابي تسور
شالوم .اتوقع فوز هبوعيل كفر كنا.

هبوعيل ابناء زلفة -هبوعيل ام الفحم
فريق ابناء زلفة هو مفاجأة ال��دوري حتى االن،
ح��ي��ث جن��ح م��درب��ه ن��ب��ي��ل ام����ارة مب��ج��م��وع��ة من
الالعبني املهاريني الذين يظهر االنسجام بينهم،
مم��ا مكنهم م��ن تسجيل النتائج االيجابية.هذا
االسبوع يقابل الفريق الزلفاوي جاره هبوعيل
ام الفحم امل��رش��ح للصعود مقابل فريق شغله
الشاغل ضمان البقاء في الدرجة االولى وجمع
النقاط مبكرا من اجل هذا الهدف .وبالرغم كون
املباراة اشبه مبباراة دربي وكل نتيجة متوقعة اال
انني ارجح كفة هبوعيل ام الفحم الذي سيسانده
جمهوره في هذه املباراة في ستاد السالم.

اغودات سبورت اشدود-احتاد شمشون كفر قاسم
مباراة بني فريقني لهما طموحات في االرتقاء
لدرجة اعلى  .وميلك الطرفان العبني مجربني
ومميزين .فريق شمشون يلعب ف��ي صفوفه
ش��ل��وم��و ارب��اي��ت��م��ان وس����راج ن��ص��ار ومحمود
عباس بينما في اشدود شريكي وشاي ودافيد
رافيفو واملدرب غيلي لنداو .
مباراة يصعب التكهن بنتيجتها وكل نتيجة واردة
في احلسبان .فريق اش��دود سيدخل املباراة مع
مدرب جديد  ،بينما املدرب ادهم هادية لن يسمح
بخسارة اخرى .اتوقع نتيجة تعادل
ن.ر الوحدة كفر قاسم-هبوعيل محني يهودا
على ال��ورق يجب ان تكون ه��ذه امل��ب��اراة سهلة
لتالمذة امل��درب اسماعيل عامر  ،لكون الفريق
الضيف خسر مبارياته الثالثة االول��ى بخالف
الوحدة كفر قاسم الذي في رصيده سبع نقاط.
في مباريات الكاس حقق فريق محني يهودا
م��ف��اج��اة ب��ع��د ان اق��ص��ى احت���اد ش��م��ش��ون كفر
قاسم عن مباريات الكاس  ،وهذا يجب ان يكون
اش����ارة واض��ح��ة ل��ف��ري��ق ال���وح���دة .ات��وق��ع ف��وز
الوحدة كفر قاسم.

مباريات االسبوع:
الدرجة العليا:
السبت
السبت
السبت
السبت
االحد
االحد
االثنني

18:00
18:45
19:45
20:30
19:00
21:00
20:30

اجلمعة
اجلمعة
اجلمعة
اجلمعة
اجلمعة
االثنني
االثنني
االثنني

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
19:00
19:00
19:00

مكابي حيفا
هبوعيل رعنانا
هبوعيل حيفا احتاد ابناء سخنني
بني يهودا
مكابي نتانيا
هبوعيل بئر السبع مكابي بيتح تكفا
هبوعيل اخلضيرة هـ .كريات شمونة
مكابي تل ابيب
بيتار القدس
هبوعيل تل ابيب عيروني أشدود

الدرجة املمتازة:
هبوعيل شباب اللد
هـ .قطمون القدس
ع .رمات هشارون
هـ .نتسيرت عيليت
ب .تل ابيب/الرملة
هبوعيل رمات غان
هبوعيل اشكلون
هبوعيل اكسال

م .االخاء الناصرة
هبوعيل العفولة
نيس تسيونا
هـ .بيتح تكفا
ع .ريشون لتسيون
هبوعيل مرمورك
هـ .كفار سابا
هبوعيل عكا

الدرجة الثانية :جنوب أ
الشعاع كفر قاسم
عيروني بيت دجن
بيتار رمات غان
عيروني اور يهودا
ش .هبوعيل الطيبة
بيتار بيتح تكفا
هـ .كريات اونو
هبوعيل كفر برا

الدرجة الثانية :جنوب ب
ن.ر بلدي كسيفة

عيروني طبريا
عيروني نيشر
النادي الرياضي الطيرة
هبوعيل هرتسليا
مكابي تسور شالوم
هبوعيل كوكب
هبوعيل اسي غلبواع
هبوعيل ابناء زلفة

الدرجة االولى :جنوب
هبوعيل ازور
بيتار كفار سابا
اغودات سبورت اشدود
ا.س نورديا القدس
مكابي يافا
مكابي شعرامي
ن.ر الوحدة كفر قاسم
عيروني كريات غات

مكابي يفنه
هـ .بقعات هيردين
احتاد شمشون كفر قاسم
هبوعيل كفار شاليم
نادي يرمياهو حولون
هكواح ع .رمات غان
هبوعيل محني يهودا
مكابي هرتسليا

الدرجة الثانية :شمال أ
بيتار نهاريا
ابناء مجد الكروم
شباب طمرة
هبوعيل البعينة
االخوة عرابة
االخوة كفر مندا
النهضة الناصرة
م .االخوة يركا

سكتسيا م .معالوت
اخاء عكا
ن.ر شباب كفر كنا
مكابي طمرة
"ممبع" اجلليل واجلوالن
م .شباب شفاعمرو
م .ابناء نحف
ابناء كابول

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

هبوعيل بيت شان
هبوعيل دبورية
مكابي عني ماهل
مكابي النجيدات
هـ .رموت منشي
هبوعيل صندلة
احتاد ابناء باقة
م .ابناء الرينة

شيكون همزراح

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

الدرجة االولى :شمال
هبوعيل القدس
هبوعيل شفاعمرو
هبوعيل باقة الغربية
ع .كريات اتا
هـ .مجدال هعيمق
ن.ر شابيرا حيفا
هبوعيل كفر كنا
هبوعيل ام الفحم

شمشون تل ابيب
هـ .هود هشارون
هـ .نحالت يهودا
احتاد ابناء جت
مدققو حسابات تل ابيب
عميشاف بيتح تكفا
ن.ر شباب الطيبة
ن.ر ابناء يافا

ريال مدريد
ريال بيتيس
برشلونة

االفيس
اتلتيكو مدريد
فالنسيا

الدوري االجنليزي :
اجلمعة 22:00
السبت 19:30
االحد 14:00
االحد 16:15
االحد 18:30

ويستهام
برايتون
نيو كاسل
مانشستر يونايتد
ارسنال
فولهام
تشيلسي
ساوث هامبتون
مانشستر سيتي
ليفربول

الدوري االيطالي :
السبت 19:00
السبت 21:30
االحد 16:00
االحد 21:30

يوفنتوس

اوينيزي

روما
كييفو فيرونا
انتر ميالن

امبولي
ميالن
سبال

الدوري االملاني:
السبت 16:30
السبت 19:30
االحد 16:30

اوغسبورغ
منشنغالدباخ
فرانكفورت

دورمتوند
بايرن ميونخ
هوفنهامي

الدوري النمساوي
االحد

18:00

ر.ب سالسبورغ

شتروم غراتس

الئحة الدرجة االولى :شمال
3
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1
3
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2
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3
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0
0
0
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1
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1
1

0
0
0
0
0
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1
1
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2-3
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