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من: حجاج رحال
مت في مكاتب االحتاد العام لكرة القدم سحب مباريات املوسم الكروي املقبل في دوري 
الدرجة األولى مبنطقتيه الشمالية واجلنوبية، اذ تنطلق املباريات في السادس عشر من 
شهر أيلول املقبل، باالضافة الى مسابقة كأس الدولة املنطلقة قبل ذلك بأسبوع واحد. 
وشارك عضو االحتاد العام األستاذ باسم سليمان وآفي ليفي في القرعة، حيث أنهما 

يتوليان مسؤولية الدرجات الدنيا.
  الدرجة األولى – األسبوع 1

 املنطقة الشمالية
عيروني طبريا – مكابي دالية الكرمل - يوكنعام

نادي شبيرا حيفا - نادي الطيرة 
هبوعيل بيسان - هبوعيل باقة الغربية 
نادي كفر كنا - هبوعيل مجدال هعيمق

مكابي تسور شالوم - نادي كرميئيل - صفد 
هبوعيل اخلضيرة – جفعات أوجلا - هبوعيل هرتسليا 

هبوعيل اكسال - هبوعيل كفر كنا
هبوعيل آسي جلبواع - مكابي كريات آتا

 املنطقة اجلنوبية
هكواح رمات جان – هبوعيل كفار شليم

هبوعيل محنيه يهودا – هبوعيل مرمورك
نادي دميونا - هبوعيل بقعات هيردين 

مكابي يفنة - سكتسيا نس تسيونا 
نادي شيكون همزراح – مكابي كريات جات

هبوعيل هود هشارون – نادي يافا
مكابي يافا - نادي كفر قاسم

هبوعيل أزور - بيتار كفار سابا 
قرعة كأس الدولة:

 املنطقة الشمالية
هبوعيل باقة الغربية - هبوعيل آسي جلبواع 

نادي شبيرا حيفا - مكابي دالية الكرمل - يوكنعام 
نادي كرميئيل - صفد - نادي كفر كنا

مكابي تسور شالوم - هبوعيل مجدال هعيمق
هبوعيل هرتسليا - نادي الطيرة

هبوعيل اخلضيرة – جفعات أوجلا - هبوعيل بيسان 
هبوعيل اكسال - هبوعيل كفر كنا
عيروني طبريا - مكابي كريات آتا

  املنطقة اجلنوبية
بيتار كفار سابا – هبوعيل مرمورك

هبوعيل بقعات هيردين - هبوعيل محنيه يهودا 
نادي دميونا - هبوعيل كفار شليم

مكابي يفنة - سكتسيا نس تسيونا 
نادي شيكون همزراح – مكابي يافا 

هبوعيل هود هشارون – مكابي كريات جات
نادي يافا - هكواح رمات جان 

نادي كفر قاسم - هبوعيل أزور

سحب قرعة مباريات دوري الدرجة 
األولى مبنطقتيه الشمالية واجلنوبية

من: حجاج رحال
االخاء  مكابي  فريق  بلسان  الناطق  زعبي،  عمر  االداري  قال 
الناصرة، أنه لن يتم التسرع في ضم العبني جدد للفرق، اال 
بعد دراسة الوضع املهني ومدى حاجة املدرب نيسان يحزقيل 
ومساعده أدهم هادية. يذكر أن فريق االخاء يفحص امكانية 
استقدام قلب دفاع أجنبي ملساندة أكرم شريح وجال سبير، 
مع االشارة الى أنه يضم العب تعزيز أجنبي واحد هو املهاجم 
األرجنتيني ماتياس مارتني، وباالضافة اليه لديه امكانية بضم 

املباراة  أقوال عمر زعبي قبل  اجنبيني.  وجاءت  اثنني  العبني 
اخلارجية أمام فريق هبوعيل عيروني ريشون لتسيون، يوم 
اجلمعة في متام الساعة الرابعة والنصف عصرا ضمن مباريات 

األسبوع األول في دوري الدرجة املمتازة.
 ويشارك املدافع األيسر وسام رباح في تشكيلة فريق ريشون 
لتسيون، وذلك بعد أن لعب املوسم الفائت مع النصراويني. كما 
يلعب مع ريشون لتسيون أيضا متوسط امليدان فيليب أبو منة، 

القادم من فريق هبوعيل شباب اللد.

االداري عمر زعبي:"االخاء 
الناصرة لن يتسرع بضم 
العبني جدد"

حمودي علوش الى 
النهضة الناصرة

انضم قلب الدفاع املجرب حمودة علوش الى صفوف فريق النهضة الناصرة، 
املتنافس في دوري الدرجة الثانية - املنطقة الشمالية، علما أنه لم يعرف بعد 

اذا كان الفريق سيلعب في الشمالية "أ" أم "ب".
 وارتقى حمودة علوش )33 عاما( في املوسمني املاضيني مع النادي الرياضي 
كفر كنا من الدرجة الثالثة حتى األولى. يذكر أنه الالعب الوحيد في البالد 

الصاعد الى جميع الدرجات.
الفريق  مساعدة  وآم��ل  األم���ور،  جميع  على  اتفقنا  ع��ل��وش:"  حمودة   وقال 

باحتالل موقع متقدم في سلم الالئحة بتعاون جميع أعضائه". 
 هذا، ويجري مسؤولو الفريق، بقيادة املدرب أشرف سليمان واملدير الفني 
عبد السعدي، مفاوضات متقدمة مع متوسط امليدان بكر عيسى واملهاجم بهاء 

أبو شهاب، بغرض ضمهما.

املدرب أدهم زعبي غير متشجع 
لتدريب آسي جلبواع بسبب 

األحوال املالية
من: حجاج رحال

تدريب فريق  الزعبية، حاليا على  ابن طمرة  أدهم زعبي،  امل��درب  يشرف 
الدرجة األولى هبوعيل آسي جلبواع الى حني االتفاق مع مدرب جديد أو 
أن يقود هو بنفسه التدريبات ويتم تعيني جاكي أهرونيان مديرا فنيا، في 
ظل استقالة املدرب آفي دنان الهتمامه بعمله اخلاص. يشار الى أن أدهم 
زعبي يقود تدريبات فريق الشبيبة أيضا، وعمل طيلة األسبوع على تدريب 
الفريقني. وال يتحمس أدهم زعبي لفكرة تدريب فريق الكبار، فاألوضاع 
العبني  مع  التعاقد  وتعيق  تشجعه  ال  بالفريق  تعصف  التي  السيئة  املالية 

بوفرة.
 والى اآلن مت ضم حارس املرمى معني حلبي، ابن دالية الكرمل، بعد أن لعب 
املوسم املاضي مع نادي كرميئيل - صفد. واجراء اتصاالت أولية مع متوسط 

امليدان النصراوي بكر عيسى من فريق مكابي االخاء الناصرة.


