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أبناء سخنني في ضيافة بيتار 
القدس ضمن مرحلة ثمن نهائي 

مسابقة كأس الدولة
من: حجاج رحال

أسفرت قرعة مباريات مرحلة ثمن النهائي – دور ال16 في اطار 
التالية، ومن بينها لقاء املمثل  مسابقة كأس الدولة عن املواجهات 
العربي الوحيد فريق احتاد أبناء سخنني أمام فريق بيتار القدس 
ابتداء من  املباريات  القدس. وسوف جترى  تيدي في  استاد  على 
السادس  حتى  اجلاري  الثاني  كانون  شهر  من  والعشرين  الرابع 

والعشرين من الشهر نفسه.
هبوعيل حيفا - هبوعيل ريشون لتسيون

هبوعيل أشكلون - بني يهودا تل أبيب
هبوعيل بئر السبع - هبوعيل كريات شمونة

هبوعيل رعنانا - مكابي تل أبيب
نادي أشدود - بيتار تل أبيب - الرملة
هبوعيل القدس - هبوعيل رمات جان

بيتار القدس – احتاد أبناء سخنني
هبوعيل تل أبيب - مكابي بيتح تكفا

من: حجاج رحال
 الدرجة العليا – األسبوع 17

مكابي بيتح تكفا - احتاد أبناء سخنني 1-1
هبوعيل أشكلون - بيتار القدس 1-1

هبوعيل بئر السبع - مكابي حيفا 2-0
 الدرجة املمتازة – األسبوع 18

مكابي هرتسليا - عيروني نيشر 1-2
هبوعيل العفولة - هبوعيل ريشون لتسيون 0-2

هبوعيل شباب اللد - هبوعيل القدس 1-0
هبوعيل كتمون - هبوعيل بيتح تكفا 2-2

بيتار تل أبيب – الرملة - هبوعيل نتسيرت عيليت 2-0
مكابي نتانيا - مكابي شعرامي 3-2

مكابي االخاء الناصرة - هبوعيل عكا 0-0

نتائج مباريات الثالثاء ضمن الدرجتني 
االسرائيلي  ال��دوري  في  واملمتازة  العليا 

غ��������ي��������اب ال�������ك�������اب�������ن س�����ال�����م
أبو صيام عن تشكيلة شباب 
نيشر ع���ي���رون���ي  ض����د  ال���ل���د 

هبوعيل  ب����ني  امل�����ب�����اراة  ت���أج���ي���ل 
ال���������ب���������ع���������ي���������ن���������ة وه��������ب��������وع��������ي��������ل 
كفر سميع بسبب أحوال الطقس

من: حجاج رحال
يعود املهاجم عمر مرة الى تشكيلة فريق احتاد بلدي كفر قرع في مباراته البيتية أمام متصدر 
الالئحة، فريق هبوعيل أم الفحم، ضمن مباريات األسبوع السابع عشر في دوري الدرجة 
الثانية – املنطقة الشمالية "ب". وأنهى عمر مرة عقوبة االيقاف عن مباراة واحدة، بسبب 
ابعاده بالبطاقة احلمراء في املباراة قبل املاضية أمام فريق مكابي اخاء اكسال، علما أنه قضى 

ابعاده خالل التعادل أمام فريق بيتار رضوان كفر كنا بهدفني لكل منهما.
 وعزز الفريق الفحماوي موقعه في الصدارة بعد فوزه على فريق النهضة الناصرة بثالثة 
أهداف مقابل هدف، ليوّسع الفارق عن أقرب مطارديه الى خمس نقاط. ومن املتوقع أن يحظى 
الفريق الفحماوي بتأييد جماهير غفيرة، وسط اقترابه من حتقيق هدفه املنشود بكسب بطاقة 

الصعود الى مستوى فرق الدرجة األولى.

من: حجاج رحال
يغيب الكابنت سالم أبو صيام عن تشكيلة فريق هبوعيل شباب 
اللد في مباراته اخلارجية، عصر يوم اجلمعة في متام الساعة 
األسبوع  مباريات  ضمن  نيشر،  عيروني  فريق  أم��ام  الثالثة، 
التاسع عشر في دوري الدرجة املمتازة. وقد أبعد الكابنت اللداوي 
خالل الفوز على فريق هبوعيل القدس بهدف دون مقابل، علما 
أنه بنفسه سجل هدف النصر من ركلة جزاء 11م. وقد فاز فريق 
بهدفني  فريق مكابي هرتسليا  األخيرة على  مباراته  نيشر في 
مقابل هدف واحد، ليتمركز أكثر بني فرق القمة، وسط اعتماد 
املدرب الداد شفيط على قدرات الالعبني علي كنانة ولؤاب كيال 
وأحمد شعبان. ووعد سليمان الزبارقة، مدرب اللداويني، بضم 
عدة العبني مؤثرين الى فريقه خالل فترة التنقالت الشتوية، علما 
أنه مت حترير الالعبني عيدان شريكي ومحمد الزبارقة لصالح 

فريق الدرجة األولى هبوعيل مرمورك.

من: حجاج رحال
مت تأجيل املباراة بني فريقي هبوعيل كفر سميع وهبوعيل 
البعينة، ضمن مباريات األسبوع العاشر في دوري الدرجة 
الثانية – املنطقة الشمالية "أ"، التي كان من املفروض أن 
الثانية والنصف على  الساعة  جترى يوم االثنني في متام 
والعاصفة.  امل��اط��رة  الطقس  أح��وال  بسبب  كوكب،  ملعب 
املقبل  الثالثاء  القدم  لكرة  العام  االحت��اد  مسؤولو  وح��دد 

موعدا جديدا لهذا اللقاء.

ه��ب��وع��ي��ل أم ال��ف��ح��م ي���ع���زز م��وق��ع��ه في 
الصدارة قبل لقائه ضد احتاد كفر قرع


