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ماهر حامد اداري االخاء الناصرة:

اية نتيجة غير الفوز على هبوعيل عكا
سيكون لها تأثيرا في اجلانب املهني!

املدرب جنوان غريب

انس دبور العب االخاء يسدد ملرمى قطمون القدس

من شاكر مواسي
يعلق املسؤولون في مكابي االخاء الناصرة االمال على
مباراة الفريق البيتية مع هبوعيل عكا اليوم اجلمعة في
ستاد عيلوط\الناصرة بعد النتائج املتواضعة للفريق
م��ؤخ��را وع ��دم جن��اح��ه ف��ي اح� ��راز أي ف ��وز بيتي في
مباريات الدوري حتى االن .وسجل في املباريات التي
لعبها فوزين فقط على هبوعيل اكسال وشباب اللد،
وخسر في خمس مباريات اخرها يوم اجلمعة املاضي
مع قطمون ال�ق��دس .اليوم اجلمعة في انتظار الفريق
النصراوي مباراة بيتية مع هبوعيل عكا  ،فاما ان تكون

هبوعيل الطيبة يضم
احلارس افيرام زيات العب
الدرجة املمتازة سابقا

سالم ابو صيام العب هبوعيل الطيبة
من شاكر مواسي

اجن ��ز ال �ط��اق��م االداري ف��ي ال�ف��ري��ق
امل��وح��د هبوعيل الطيبة ال�ت�ع��اق��د مع
احل � ��ارس اف� �ي ��رام زي� ��ات ال� ��ذي لعب
م��ؤخ��را ف��ي ف��ري��ق ال ��درج ��ة االول ��ى
هبوعيل بقعات هيردين ،وقبل ذلك
ف��ي ف��ري��ق هبوعيل ال �ق��دس ومكابي
هرتسليا من الدرجة املمتازة ،وذلك
لتعزيز خط الدفاع .
وكان هبوعيل الطيبة قد خسر مباراته
االخ�ي��رة على ملعبه لفريق هبوعيل
ه��ود ه �ش��ارون ال�ه��اب��ط م��ن ال��درج��ة
االولى ،وفي هذه املباراة شارك الول
مرة سالم ابو صيام القادم من احتاد
شمشون كفر قاسم ،باالضافة الى
انضمام فخري بدير من الشعاع كفر
قاسم.
مباراة هذا االسبوع ستجمع الفريق
ال �ط �ي �ب��اوي م��ع ال �ش �ع��اع ك�ف��ر ق��اس��م
مبباراة خارجية .

نقطة انطالق جديدة نحو احراز االنتصارات ،واما ان يكون
لها تأثيرا في اجلانب املهني.
عن ذلك قال اداري الفريق ماهر حامد ":ال شك ان نتائج
الفريق في املباريات االخيرة غير مرضية بتاتا ،بدليل ان
الفريق لم يحقق الفوز على ملعبه وب�ين جمهوره  ،وهي
مخالفة للتوقعات رغم توفير كل مقومات النجاح للطاقم
املهني والالعبني  .في اعتقادي ان اي��ة نتيجة غير الفوز
على هبوعيل عكا سيكون لها تاثير في اجلانب املهني وهذا
يشمل اجلميع من طاقم مهني والعبني  ،لكي يعود الفريق
بعد ان يخلد ل�ل��راح��ة مل��دة ث�لاث��ة اس��اب�ي��ع ب�ص��ورة افضل
ملباريات الدوري".

رائد نهاد يترك هبوعيل ام
الفحم وينضم ملكابي ام الفحم

من شاكر مواسي

الالعب رائد نهاد الذي جدد نشاطاته هذا املوسم بعد
غياب سنوات مع فريق هبوعيل ام الفحم من الدرجة
االول��ى  ،اال ان��ه تقرر ان ينتقل لفريق ال��درج��ة الثالثة
مكابي ام الفحم ل��دع��م مسيرته ف��ي االرت �ق��اء للدرجة
الثانية .باسل جبارين الناطق االعالمي في هبوعيل ام
الفحم اكد ذلك قائال ":بالفعل متت املوافقة على انتقال
الالعب رائد نهاد الى فريق مكابي ام الفحم على سبيل
رائد نهاد
االع���ارة لكي يكتسب دق��ائ��ق لعب اك�ث��ر وي�س��اه��م في
طموحات فريق مكابي ام الفحم لالرتقاء للدرجة الثانية" .من ناحية اخرى استجاب
املسؤولون في هبوعيل كفر كنا لطلب املسؤولني عن فريق هبوعيل ام الفحم باستبدال
استضافة مباراتي الذهاب واالي��اب بينهما ،وذل��ك بسبب زرع ارضية ستاد السالم
بالعشب الشتوي .وستجري مباراة ام الفحم هذا االسبوع على ملعب النصار في كفر
كنا وذلك يوم اجلمعة القادم في الساعة الثانية بعد الظهر.

قاسم جنار ينهي ارتباطه بفريق
الدرجة االولى هبوعيل شفاعمرو

من شاكر مواسي

اكد العب فريق هبوعيل شفاعمرو قاسم جنار بانه فك
ارتباطه بناء على طلبه بفريق الدرجة االول��ى هبوعيل
شفاعمرو  ،وانه بصدد االلتحاق بفريق اخر في غضون
االي��ام القليلة القادمة .عن سبب ق��راره هذا قال قاسم
جن ��ار ":وص�ل��ت ال��ى قناعة ت��ام��ة ب��ان علي ت��رك فريق
هبوعيل شفاعمرو ألسباب شخصية .فلم اكن شريكا
الالعب قاسم جنار
في املباراتني االخيرتني مع ابناء زلفة ومكابي تسور
شالوم ووجدت انه من الضروري االلتحاق بفريق اخر  ،ألنه بإمكاني ان اكون شريكا
في جن��اح الفريق ال��ذي سألعب في صفوفه" .عن احتماالت اقناعه بالعودة لفريق
شفاعمرو قال قاسم جنار ":ال اخفي عليك ان املدرب ابراهيم ابو رقيق لم يستغن حتى
االن خدماتي  ،ولكن وجدت من املنسب ان اترك الفريق حاليا".

املدرب بن حاييم يستبدل
سباغ في احتاد شمشون كفر قاسم

من محمد صرصور

ب��ادر الطاقم االداري ف��ي ن��ادي احت��اد شمشون كفر قاسم الى
االت �ف��اق م��ع امل ��درب م��وس��ى ب��ن حاييم ل�لاش��راف على تدريبات
الفريق بعد ان طلب امل��درب افي سباغ اعفاءه من وظيفته بعد ان
لم ينجح فريقه في املباراتني االخيرتني وخاصة خسارة الفريق
بثالثة اهداف دون مقابل.
وامل ��درب اجل��دي��د موسى ب��ن حاييم ت��رك م��ؤخ��را ت��دري�ب��ات فريق
الدرجة االولى مكابي شعرام السباب مهنية  ،وميلك خبرة ومطلع
املدرب افي سباغ
على احوال فرق الدرجة االولى في املنطقة اجلنوبية.
في ن��ادي شمشون كفر قاسم ياملون بشفاء الالعبني الذين تعذر عليهم املشاركة في املباراة
االخيرة مع مكابي هرتسليا وخاصة وائل مريسات وعيدان حجاج ومرسي عريدي.
املباراة هذا االسبوع ستجمع الفريق القسماوي مع متصدر الالئحة هكواح عميدار رمات غان.

احلارس بهاء ذياب ينهي
ارتباطه بالنهضة الناصرة

من شاكر مواسي

افادنا احلارس بهاء ذياب من مدينة طمرة انه انهى ارتباطه بفريق
الدرجة الثانية النهضة الناصرة السباب شخصية تتعلق بامور
مهنية .
وع ��ن خ �ط��وات��ه ال �ق��ادم��ة ق ��ال ب �ه��اء ذي � ��اب ":اك ��ن ك��ل االح �ت��رام
للمسؤولني وللطاقم الهمني في النهضة الناصرة  ،ووصلت الى
ق��رار بترك الفريق السباب شخصية تتعلق بامور مهنية النني
توقعت وضعا افضل في الفريق من حيث تعزيز صفوف الفريق
احلارس بهاء ذياب
اال ان ذلك لم يتم .وارجو النجاح للفريق النصراوي في مواصلة
مشواره في الدرجة الثانية" .واضاف بهاء ذياب ":حاليا سأنتظر عرضا من فرق اخرى ،وامل ان
احقق رغباتي باالنضمام الى فريق يتجاوب مع رغباتي املهنية".

املدرب ابراهيم ابو رقيق:

هبوعيل شفاعمرو سيتخطى املرحلة الصعبة قريبا

من شاكر مواسي

ه��دف ف��ي ال��وق��ت ب��دل الضائع كلف هبوعيل شفاعمرو خسارة
املباراة االخيرة مع مكابي تسور شالوم  ،وهذا االمر دعا الطاقم
املهني بإشراف املدرب ابراهيم ابو رقيق الى االسراع في التعاقد
مع افيف ح��داد صاحب التجربة وال��ذي لعب مؤخرا في هبوعيل
ام الفحم ليعزز احللقة الدفاعية واالس�ت�غ�ن��اء ع��ن خ��دم��ات بني
سيمانطوف ،والرغبة بضم العبني لتعزيز خط الوسط مع مهمات
دفاعية .عن الوضع املهني في هبوعيل شفاعمرو ق��ال ابراهيم املدرب ابراهيم ابو رقيق
ابو رقيق ":فريقنا يقدم عروضا جيدة ولكن لألسف ال نستغل
الفرص كما يجب  ،وتضيع النقاط في اللحظات االخيرة ،لذلك فإنني اعمل على راب الصدع  ،وامل
ان اجنح في ذلك قبل اللقاء مع متذيل الالئحة هبوعيل اسي غلبواع .وامل ان تكون هذه املباراة
نقطة انطالق باحراز الهدف االول ثم التقدم بالئحة الدوري".

خالد مندية:

انضممت لفريق االخوة كفر مندا للمنافسة في القمة

من شاكر مواسي

العب هبوعيل شفاعمرو خالد مندية انتقل مؤخرا لفريق الدرجة
الثانية االخوة كفر مندا من اجل دعم احللقة الهجومية في الفريق،
بعد ان ترك فريقه السباب تتعلق به شخصيا وبظروف عمله.
يقول خالد مندية ":رغبت بالبقاء في هبوعيل شفاعمرو مبساعدته
في االبتعاد عن املرتبات املتاخرة بالالئحة  ،وان��ا على يقني بانه
سيجتاز ه��ذه املرحلة م��ن ال ��دوري بنجاح  ،وي�ب��دأ بجمع النقاط
لالبتعاد عن املرتبات املتاخرة بالالئحة .انا شخصيا استصعبت
الالعب خالد مندية
املشاركة في التدريبات الصباحية بسبب ظ��روف عملي  ،لذلك
رغبت بالتعاقد مع فريق يوفر لي الظروف املناسبة للتدريبات والعمل ،واستجبت لدعوة االخوة
كفر مندا ال��ذي له طموحات في القمة ،ولهذا الهدف انضممت ال��ى صفوفه على ام��ل ان يكون
االرتقاء للدرجة االولى من نصيبه في نهاية املوسم".

