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احمد السبع مدرب كفر كنا:

انهاء املوسم في املرتبات اخلمس االولى
منوط بالتعاقد مع ثالثة العبني جدد

املدرب احمد السبع

الالعب عدي شالعطة
من شاكر مواسي

عاد الى البالد مؤخرا العبو فريق الدرجة االولى هبوعيل كفر كنا بعد ان شاركوا في
معسكر تدريبي في بلغاريا  ،ومن املنتظر ان يجري الفريق الكناوي اولى مبارياته
ضمن مسابقة الكاس مع الفريق الصاعد للدرجة االولى هبوعيل ابناء عرعرة هذا
االسبوع.
احمد السبع مدرب هبوعيل كفر كنا حتدث عن استعدادات فريقه فقال ":ال يخفى
على احد ترك عدد ال يستهان به من الالعبني الفريق وخاصة فائق محاميد وعدي
شالعطة وراضي خمايسي واحمد اعمر وربيع ابو يونس واحلارس عمر نحفاوي
وغيرهم  ،وانضم الينا احل��ارس احمد عكارية واملهاجم احمد السبع .اما بالنسبة
للمنافسة في قمة الالئحة فاؤكد لك ان ذلك لن يتم اال اذا تعاقدنا مع ثالثة العبني
جدد.اما بدون ذلك فالطموحات ستكون متواضعة ".

خضر ابو ركن ينهي عمله في هبوعيل
باقة بسبب خالف بني احلارسني
من شاكر مواسي

أنهى مدرب حراس املرمى خضر ابو ركن عمله
في هبوعيل باقة الغربية من الدرجة االولى ،بعد
ان نشب خالف بني حارسي املرمي اوهاد دافيد
وروم ايلوز .
وكشف خضر ابو ركن عن ذلك قائال ":املدرب
افي سباغ اعلمني ان علي االشراف على تدريبات
احلارسني وليس لي اية صالحية في امور مهنية
مدرب حراس املرمى خضر ابو ركن
اخ ��رى .توقعت م��ن امل�س��ؤول�ين ف��ي الفريق دعم
موقفي ولكنني ل��م اتلق أي ات�ص��ال منهم وه��ذا
امر ال يليق بفريق من الدرجة االولى" .اما رد املسؤولني في الفريق فيتلخص بعدم
التدخل في القرارات املهنية ملدرب الفريق افي سباغ.

بهاء خليل :عدم املصادقة على افتتاح املالعب
دعانا الى التفكير بخسارة مباراة الكأس
من شاكر مواسي

جرت في الساعات االخيرة محاوالت جادة
من قبل املسؤولني عن فرق هبوعيل اكسال
وهبوعيل ب��اق��ة الغربية وهبوعيل عرعرة
الستضافة املباريات البيتية ضمن مسابقة
ال� �ك ��اس ع �ل��ى م�ل�اع��ب اخ � ��رى ب �س �ب��ب ع��دم
امل�ص��ادق��ة نهائيا على امل�لاع��ب ف��ي البلدان
املذكورة.
بهاء خليل مدير فريق هبوعيل اكسال ب �ه��اء خ�ل�ي��ل م��دي��ر ف��ري��ق ه�ب��وع�ي��ل اك �س��ال:
"اف �ت �ت��اح ال� � ��دوري ي �ج��ب ان ي �ت �ن��اس��ب مع
املصادقة على افتتاح امل�لاع��ب  ،ولكن حتى س��اع��ات قليلة قبل اللقاء مع
هبوعيل دبورية لم ننجح في استضافة املباراة على أي ملعب ان كان قريبا
او بعيدا ،لذلك فكرنا بخسارة املباراة اداري��ا وعدم التاهل للمرحلة الثانية
في الكاس بسبب صعوبة ايجاد ملعب الستضافة املباريات خصوصا وان
غالبية املالعب في الشمال غير جاهزة الستضافة املباريات .ولكن في نهاية
االمر سنستضيف املباراة على ملعب بيت شان يوم االثنني القادم".
جتدر االش��ارة بان فريق هبوعيل اكسال تعاقد مع املدرب اليران حوديدا
وضم املهاجم تيمور افيطان واحلارس امل حايك.

حسن الصانع :طلبنا من املدرب اسي
دومب احتضان الالعبني من الوسط العربي
من شاكر مواسي
فريق هبوعيل شباب اللد هو الفريق الوحيد من الدرجة
املمتازة الذي جمع ست نقاط كاملة نتيجة فوزه على
مكابي االخاء الناصرة وهبوعيل العفولة ،وفي انتظاره
ي��وم االح��د م�ب��اراة خارجية م��ع فريق عيروني رم��ات
هشارون.
حسن ال�ص��ان��ع رئ�ي��س ادارة ال�ف��ري��ق عبر ع��ن رض��اه
من االج��واء االيجابية التي تسود في فريقه وقال في
هذا الصدد ":بعد ان تعذر على امل��درب عيران كوليك
مواصلة االشراف على التدريبات  ،تعاقدنا مع املدرب
اس��ي دوم��ب ال��ذي سيواصل العمل ف��ي الفريق حتى
نهاية املوسم  .واالمر املهم في املوضوع اننا حتدثنا مع
املدرب دومب واعلمناه ان الفريق ميثل الوسط العربي
وان عليه احتضان الالعبني العرب اوال ومنحهم الثقة،
وان الفريق اللداوي يختلف عن الفرق التي عمل فيها
سابقا  ،خصوصا وان جمهوره من ابناء اللد العرب.
وحل�س��ن حظنا ان امل ��درب فهم م��رادن��ا وب ��دأ ينفذ ما
طلبناه منه  ،ومينح الالعبني العرب الثقة  ،وهم باملقابل
سجلوا االه��داف  ،حيث سجل وائ��ل مريسات وحسن
ابو زايد ومراد ابو عنزة ثالثة اهداف واالجنبي يوسف
عبد النجيب هدفني ،واذا تواصل االعتماد عليهم في
املباريات القادمة فستكون النتائج ايجابية ايضا".
عن املباراة القادمة مع عيروني
رم��ات ه �ش��ارون ق ��ال ":مثلما
ق�ل��ت ل��ك ف��ان ال�ف��ري��ق ال �ل��داوي
هدفه الفوز  ،وجناح الفريق ال
يقاس مبباراة واحدة او اثنتني
وامن��ا بنتائج ايجابية متتالية ،
وامل ان نحقق ذلك بالفعل".
ه ��ذا وع�ل�م�ن��ا ان ال�ل�اع��ب ام�ي��ر
خ�لاي �ل��ة ال� ��ذي ان �ض��م م��ؤخ��را
ق� ��ادم� ��ا م� ��ن ف ��ري ��ق روم ��ان ��ي
سيكون على اه�ب��ة االس�ت�ع��داد
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي م � �ب� ��اراة ه��ذا
االس �ب��وع م��ع ع�ي��رون��ي رم��ات
هشارون.
حسن الصانع رئيس ادارة شباب اللد

حسن ابو زايد من اليمني مع مراد ابو عنزة

احمد ابو العم مدير هبوعيل ام الفحم:

فريق هبوعيل ام الفحم سيظهر
بصورة افضل في االسابيع القادمة

من شاكر مواسي

بالرغم من تسجيله اربعة اهداف في مباراتيه مع ابناء سخنني
وهبوعيل رمات غان ،اال ان االمر الذي يثير القلق بني اوساط
املسؤولني في الفريق الفحماوي هو تسجيل ستة اهداف  ،وعدم
جناح خط الدفاع في الذود كما يجب عن مرمى الفريق.
م��دي��ر ال�ف��ري��ق اح�م��د اب��و ال�ع��م ت�ط��رق ال��ى ذل��ك ق��ائ�لا ":بالفعل
تسجيل ستة اهداف في شباكنا في مباراتني هو امر يدعونا الى
ايجاد احللول لذلك .ومن اجل ذلك كانت لنا جلسة مع مدرب
الفريق شمعون هداري ونحن سنعالج هذه االمور قريبا".
واض��اف احمد ابو العم ":ما اؤك��ده جلمهور هبوعيل ام الفحم
سيظهر بصورة افضل في االسابيع القادمة  ،الن اللعب اجلميل
وعدم احلصول على النقاط هو امر يخالف التوقعات في هبوعيل
ام الفحم.ونحن حاليا نسعى الح ��داث تغييرات ف��ي اجلانب
الدفاعي اب�ت��داء من وظيفة احل��ارس  ،بعد ان لعب في املباراة
االخيرة مع هبوعيل رمات غان احلارس البديل تومر ليتبينوف
بديال حلاييم زيسكيند ،ونحن بصدد التعاقد مع حارس مرمى
جديد على امل ان يكون على اهبة االستعداد للمباراة القادمة مع
بيتار تل ابيب/الرملة".
عن املباراة مع ب .تل ابيب/الرملة قال احمد ابو العم ":فريق ب.
تل ابيب/الرملة يضم العبني واعدين صغار السن  ،لذلك اتوقع
مباراة صعبة اخ��رى كغيرها من املباريات ،ولكن ال تنازل عن
النقاط الثالث كاملة ،على امل ان نكون قد استفدنا مما حدث في
املباراتني السابقتني".

احمد ابو العم مدير الفريق

احلارس حاييم زيسكيند

