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الدرجة املمتازة  :شباب اللد مع مدرب جديد وهبوعيل
اكسال يحتضن انس دبور واالخاء الناصرة يضم علي كنانة
من شاكر مواسي
شهد اليوم االخير للتنقالت في الدرجتني العليا واملمتازة انضمام ثالثة
العبني جدد لفريق شباب اللد ،باالضافة الى الالعبني الذين مت ضمهم
وخاصة مراد ابو عنزة ووائل مريسات،وهذا االمر ينطبق على هبوعيل
اكسال الذي ضم هو االخر الى صفوفه ثالثة العبني ابرزهم انس دبور
القادم من االخاء الناصرة .اما الفريق النصراوي فاكتفى بضم املهاجم
علي كنانة م��ن عيروني نيشر وح��رر املهاجم عيدو اكسبارد ال��ذي لم
يسجل االهداف املطلوبة .

في اليوم االخير للتنقالت جرت محاوالت جادة من قبل الفرق املختلفة
للحصول على خ��دم��ات ع��دد م��ن الالعبني ال�ب��ارزي��ن اال ان غالبية هذه
احملاوالت لم تتكلل بالنجاح.
وهذه اهم التنقالت في الفرق العربية في الدرجة املمتازة:

شباب اللد:

في اليوم االخير للتنقالت مت ضم كل من  :االجنبي ج��وف غايرا من
ناميبيا من فريق بني يهودا وايلي هاروش من هبوعيل بيتح تكفا وطال

شمعوني من سكتسيا نيس تسيونا  ،وانتقل الع��ب الفريق ان��ور مراد
لفريق عيروني رمات هشارون وبن الغرابلي لفريق هبوعيل اكسال.

االخاء الناصرة:

متت صفقة انتقال الالعب انس دب��ور لفريق هبوعيل اكسال واملهاجم
ع �ي��دان اك �س �ب��ارد ل�ف��ري��ق سكتسيا ن�ي��س ت�س�ي��ون��ا ،بينما ض��م الفريق
ال�ن�ص��راوي ال��ى صفوفه املهاجم علي كنانة م��ن فريق ال��درج��ة االول��ى
عيروني نيشر.

هبوعيل اكسال:

مت حترير احلارس معني حلبي لفريق هبوعيل تل ابيب ،والالعب بن مالكا
لفريق هبوعيل اشكلون ومت التعاقد مع احلارس السابق للفريق اوهاد
دافيد  ،باإلضافة الى ضم بن الغرابلي من شباب اللد وان��س دب��ور من
االخاء الناصرة والالعب الشاب احمد حجيرات من شباب كفر كنا .

مباريات صعبة للفرق العربية هذا االسبوع:

مراد ابو عنزة  -العب شباب اللد

ادهم هادية  -مدرب هبوعيل اكسال

تخريج مرشدات سباحة من الوسط
العربي برعاية أكادميية فينجيت

عالء بكر  -العب االخاء الناصرة

بعد ثالثة اسابيع لم تشهد سوى فوز االخاء الناصرة على شباب اللد ،
في انتظار الفرق العربية الثالث مباريات صعبة  ،حيث يحل مكابي االخاء
الناصرة ضيفا على عيروني ريشون لتسيون الذي جنح بضم املهاجم
جورج امسيس القادم من هبوعيل مرمورك.
اما شباب اللد فيقابل في مباراة خارجية هبوعيل رمات غان الذي عزز
صفوفه هو االخر باربعة العبني جدد بهدف املنافسة في القمة.
اما هبوعيل اكسال ال��ذي فرض التعادل على فريق القمة هبوعيل كفار
سابا ،سيستضيفه في ستاد عيلوط الناصرة على امل الفوز واضافة
ثالث نقاط هامة الى رصيده.

احلارس بشارة
الهبرة يطمح للعب
في الدرجة العليا

علي كنانة العب االخاء الناصرة:

كنت على يقني انني
ساترك عيروني نيشر
والتحق باالخاء الناصرة

من شاكر مواسي

مجموعة من اخلريجات
من شاكر مواسي
مت برعاية الكليه األكادميية فينجيت
ف��ي نتانيا مت ت�خ��ري��ج مجموعة من
مرشدات السباحة من منطقة املثلث
وذل � ��ك ف ��ي ح �ف��ل خ� ��اص ف ��ي ن ��ادي
روي��ال للياقة البدنية ب��ادارة امل��درب
زهير قعدان.
ف��ي ح�ف��ل ال�ت�خ��ري��ج حت��دث��ت م��رك��زة
ال �س �ب��اح��ة واحمل ��اض ��ره ف��ي الكلية
األكادميية فينجيت عنات فركش عن
اهمية هذا الفرع وتخريج مدربات للسباحة وخاصة
من الوسط العربي الذي هو بحاجة ماسة الى تأهيل
م��رش��دات سباحة م��ؤه�لات إلرش ��اد ك��ل م��ن يرغب
بالسباحة من املجتمع العربي .
واكدت احملاضرة تسنيم عثامنة على اهمية استمرار

تأهيل هذه املجموعة باشراف مدير
فرع الكلية املربي فريد شرقية
ون�ق��ل ه��ذه ال� ��دورات م��ن نتانيا الى
الوسط العربي .
واي �ض��ا حت��دث م��دي��ر معهد اللياقة
ال�ب��دن�ي��ة روي� ��ال ب��اق��ة امل��رب��ي زه�ي��ر
ق�ع��دان على ض ��رورة ه��ذه ال ��دورات
الهادفة ملجتمعنا العربي .
وف��ي كلمته اش ��ار م��دي��ر ف��رع كلية
فينجيت ف��رع ب��اق��ة وج��ت واملنطقة
امل��رب��ي ف��ري��د ش��رق�ي��ة ال ��ى ض ��رورة
اس �ت �م��رار ه��ذه ال � ��دورات امل�ت�ن��وع��ة ون�ق�ل�ه��ا لبلداننا
العربية .وشكر خريجات دورة مرشدي السباحة
على تأهليهن للعمل في هذا املجال .
وفي نهاية احلفل وزعت الشهادات على اخلريجات
ببهجة وسرور .

احلارس بشارة الهبرة
من شاكر مواسي
في هبوعيل هرتسليا من الدرجة االولى يتالق احلارس
بشارة الهبرة من يافا الذي يحتفل بعيد ميالده احلادي
والعشرين يوم غد السبت ،بعد ان انضم لفريق الدرجة
االول��ى قبل ثالثة اشهر قادما من شبيبة ابناء يافا/
األرثوذكسي  .في امل�ب��اراة االخيرة حافظ على شباك
نظيفة في لقاء القمة بني فريقه مع هبوعيل ام الفحم،
وف��ي انتظار فريقه مباراتني هامتني على التوالي مع
فريقي عيروني كريات اتا وهبوعيل باقة الغربية.
م��درب ابناء يافا بشير كبها يؤكد ان احل��ارس بشارة
الهبرة ميلك ق��درات للعب في الدرجة العليا ويقول":
هبوعيل هرتسليا محطة اولى في مشواره االحترافي
وس��اك��ون خائب االم��ل اذا ل��م يصل ه��ذا ال�لاع��ب ال��ذي
اشرفت على تدريباته منذ نشأته الى الدرجة العليا في
السنوات القليلة القادمة".

ف� � ��ي االس� ��اب�� �ي� ��ع
االخ� � �ي � ��رة حت ��دث
امل � � �ق� � ��رب� � ��ون م��ن
الالعب علي كنانة
انه بصدد االنتقال
من فريق عيروني
ن��ي��ش��ر م� ��ن ف ��رق
ال� ��درج� ��ة االول � ��ى
الالعب علي كنانة
ل� �ف ��ري ��ق ال���درج���ة
امل� �م� �ت ��ازة م �ك��اب��ي
االخاء الناصرة ،خصوصا بعد الرغبة باالستغناء
عن خدمات املهاجم عيدو اكسبارد.
ف��ي امل �ب��اراة االخ �ي��رة ل��ه م��ع عيروني نيشر اظهر
علي كنانة ق��درات جيدة بالرغم من اه��داره ركلة
جزاء في املباراة التي انتهت بفوز الفريق الضيف
هبوعيل باقة الغربية.
علي كنانة حتدث عن انتقاله لفريقه اجلديد فقال":
كنت على يقني ان ام��ر االنتقال ل�لاخ��اء الناصرة
س�ي�ت��م ب��ال�ف�ع��ل ب�ع��د م��واف �ق��ة ف��ري�ق��ي ال���ذي خسر
مباراتني هامتني لفريقي القمة هبوعيل ام الفحم
وهبوعيل ب��اق��ة  ،ل��ذل��ك مت االن�ت�ق��ال ف��ي اللحظات
االخيرة قبل اغالق باب التنقالت  .وكل ما امله ان
اكون عونا لالخاء في احراز االنتصارات واالبتعاد
عن املرتبات املتاخرة في الالئحة".

