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ه� �ب ��وع� �ي ��ل ب � ��اق � ��ة ال� �غ ��رب� �ي ��ة م � �ب� ��اري� ��ات األس � �ب � ��وع ال �ث ��ال ��ث
ي � ��واص � ��ل ت� ��دع� �ي� ��م ح �ل �ق��ات��ه ض�م��ن دوري ال��درج��ة امل�م�ت��ازة

اس� �ت� �ع ��دادا ل �ل �م��وس��م اجل��دي��د

من :حجاج رحال
عبّر رونني فاينشتاين ،املدرب اجلديد لفريق هبوعيل باقة الغربية ،عن
رضاه من سير تكوين كادر الالعبني ،ضمن استعداداتاه خلوض غمار
مباريات امل��وس��م ال�ك��روي املقبل ف��ي دوري ال��درج��ة األول��ى – املنطقة
الشمالية .وجاء ذلك بعد ابقاء متوسط امليدان صاحب النزعات الهجومية
أملوج أوحايون ملوسم اضافي ،وكذلك ضم العب خط الوسط املتأخر حاي
أتياس ،علما أنه لعب املوسم الفائت مع فريق هبوعيل كفر كنا ،املتنافس مع
فضل البقاء
الباقاوين في نفس الدرجة واملنطقة .وقال أملوج أوحايون أنه ّ
مع فريق تأقلم جيدا بني صفوفه ،آمال بتقدمي موسم ناجح.
وأضاف املدرب رونني فاينشتاين أنه يتمنى أن ال يتأثر الفريق من بدء
التحضيرات في فترة متأخرة عن باقي الفرق.

ال � �س � �ب � ��ت :م� �ن� �ت� �خ ��ب اس� ��رائ � �ي� ��ل
ي � ل� ��اق � � ��ي م � � �ق� � ��دون � � �ي� � ��ا ض� �م ��ن
ت� � �ص� � �ف� � �ي � ��ات ك � � � � ��أس ال� � �ع � ��ال � ��م
من :حجاج رحال
يستقبل منتخب اسرائيل ،مساء السبت في متام الساعة العاشرة اال ربعا على
استاد سامي عوفر في حيفا ،نظيره من مقدونيا ،ضمن تصفيات مسابقة كأس
العالم .كما يلعب منتخب اسرائيل مباراة خارجية أمام منتخب ايطاليا ،الثالثاء
املقبل .ويحتل املنتخب االسرائيلي املرتبة الثالثة في املجموعة السابعة برصيد
تسع نقاط بعد انقضاء ست مباريات من ثالثة انتصارات يقابلها عدد مماثل من
اخلسارات ،دون أن يحقق أية نتيجة تعادل .أما منتخب مقدونيا ففي رصيده ثالث
نقاط فقط من فوز يتيم مقابل خمس خسارات .ومتت دعوة النجم النصراوي
مؤنس دبور ،بفضل تألقه مع نادي ريد بول سالزبورغ خالل الدوري النمساوي،
وطالب طواطحة وح��امت عبد احلميد وم��روان كبها املتأهل مع ن��ادي ماريبور
السلوفيني الى دوري األبطال.

من :حجاج رحال

الدرجة املمتازة – األسبوع 3
هبوعيل نتسيرت عيليت  16:00هبوعيل اخلضيرة (اجلمعة) في عيلوط
مكابي هرتسليا  16:00عيروني نيشر (اجلمعة) في هرتسليا
هبوعيل رمات جان  16:00هبوعيل رمات هشارون (اجلمعة) في رمات جان
هبوعيل بيتح تكفا  16:00هبوعيل مرمورك (اجلمعة) في بيتح تكفا
هبوعيل ريشون لتسيون  16:00هبوعيل كفار سابا (اجلمعة) في ريشون لتسيون
هبوعيل العفولة  19:00مكابي االخاء الناصرة (االثنني) في العفولة
هبوعيل شباب اللد  19:00هبوعيل كتمون (االثنني) في اللد
بيتار تل أبيب  -الرملة  19:00هبوعيل تل أبيب (الثالثاء  )12.09في الرملة

ت� � ��أج� � �ي� � ��ل م� � � �ب � � ��اري � � ��ات م� �س� ��اب� �ق� ��ة
ك � � � ��أس ال� � � ��دول� � � ��ة ال � � � ��ى م� ��واع � �ي� ��د
ت� ��أج � �ي� ��ل دي� � ��رب� � ��ي ت� � ��ل أب� � �ي � ��ب امل � �ص � �غ� ��ر ب �س �ب ��ب م �خ �ت �ل �ف ��ة ب �س �ب ��ب ع� �ي ��د األض� �ح ��ى

م � �ش� ��ارك� ��ة الع � �ب � ي��ن م � ��ع امل� �ن� �ت� �خ ��ب األول� �ي� �م� �ب ��ي
من :حجاج رحال
كان من املفروض أن تنتظر فريق بيتار تل أبيب –
الرملة مهمة بيتية صعبة جدا تتمثل مبتصدر الالئحة
فريق هبوعيل تل أبيب ،ضمن مباريات األسبوع
الثالث في دوري الدرجة املمتازة ،لكن مت تأجيل
اللقاء حتى يوم الثالثاء املوافق الثاني عشر من شهر
أيلول املقبل ،بسبب مشاركة العبني من الطرفني مع
املنتخب األوليمبي.
وق��د أه��در بيتار ت��ل أبيب – الرملة فرصة ذهبية
للتساوي بعدد النقاط مع هبوعيل تل أبيب ،حيث
أضاع تفوقا بهدفني نظيفني حتى الدقيقة اخلامسة
والثمانني على فريق عيروني نيشر ،حيث سجل
ل��ه املهاجم الشفاعمري سهيل أرم�ل��ي ف��ي الدقيقة
اخلامسة والثالثني ،وهو هدفه الشخصي الثاني هذا
املوسم ،وأساف ليفي على حافة نهاية الشوط األول.
وجاء هدف األرملي بتسديدة متقنة الى القائم ومنه
الى الشباك ،ليؤكد على أنه في أوج عطائه.

من :حجاج رحال
قررت سكرتارية االحتاد العام لكرة القدم تأجيل مباريات مسابقة كأس الدولة لفرق الدرجتني
األولى والثانية الى مواعيد مختلفة ،بسبب حلول عيد األضحى املبارك .وكان من املفروض أن
جترى معظم املباريات يوم اجلمعة ،والذي يتزامن مع أول أيام العيد .وقد مت تأجيل عدد منها
الى يوم الثالثاء املقبل ،عدا عن ارجاء مباراة فريقي هبوعيل كفر كنا وهبوعيل بيسان حتى
السابع عشر من شهر تشرين األول املقبل.
فضلت عدم املشاركة في مسابقة كأس الدولة،
يشار الى أن العديد من الفرق في الدرجة الثانية ّ
ألسباب مالية قبل املهنية ،لتخسر اداريا.

