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سامي ابو فنة:

افخر باداء ابني محمد ابو فنة
وهبوعيل اخلضيرة محطة
اخرى في مشواره

من شاكر مواسي

في هبوعيل اخلضيرة
يتالق ال�لاع��ب الشاب
م�ح�م��د اب ��و ف �ن��ة ال��ذي
ان� �ط� �ل ��ق م � ��ن ش �ب �ي �ب��ة
مكابي حيفا ،واع ��اره
فريقه لفريق الدرجة
املمتازة هبوعيل رمات
غان ملوسم واحد ،الى
ان ج��اء ع��رض الفريق
سامي ابو فنة الى يسار
الصاعد للدجة املمتازة
جنله محمد ابو فنة
هبوعيل اخلضيرة.
محمد ابو فنة من قرية كفر قرع ووالده سامي ابو فنة كان
العبا متالقا هو االخ��ر لعب لفرق عديدة وخاصة هبوعيل
الطيبة وشباب الناصرة وفرق اخرى من الدرجة الثانية.
سامي ابو فنة يتابع مشوار جنله محمد ويقول ":بعد
ان انهى محمد جيل الشبيبة انتظر دعوته من فريق
الكبار في النادي مع زميله محمد عواد ،ولكن الطاقم
املهني رغب بان يكتسب اخلبرة مع فريق من الكبار
ومتت اعارته لفريق الدرجة املمتازة هبوعيل رمات
غ��ان.وق��د استفاد محمد كثيرا خصوصا عندما كان
هبوعيل رمات غان مهددا بالهبوط  ،فاستفاد من حالة
الضغط التي تعرض لها فريقه  ،واكتسب اللعب بقوة
واص��رار  ،اال ان جاء عرض هبوعيل اخلضيرة ،وانا
سعيد بادائه  ،واتوقع له مستقبال ناجحا الن هبوعيل
اخلضيرة هو محطة اخرى في مشواره الرياضي".

محمد خطاري العب
ب .رمات غان:

الدرجة املمتازة:

شباب اللد يستضيف االخاء الناصرة ورصيد كل منهما فوز واحد !
من شاكر مواسي

يستضيف فريق هبوعيل شباب اللد على ملعبه اليوم اجلمعة في
الرابعة عصرا فريق مكابي االخ��اء الناصرة في م�ب��اراة سيكون
لنتيجتها تاثير واض��ح على طموحات الفريقني ف��ي االبتعاد عن
املرتبات املتاخرة.
االخاء الناصرة مني بخسارة على ارضه في مباراته مع بيتار
تل ابيب/الرملة ،بينما هبوعيل شباب اللد حقق اول فوز له على
حساب هبوعيل مرمورك في مباراة خارجية ،ليستعيد العبو اللد
ثقتهم بقدرتهم على اجتيار املرحلة الصعبة التي اعقبت رحيل
مالك الفريق محمد الزبارقة(ابو صبحي) ،بعد ان وعد املدرب
سليمان الزبارقة ان فريقه سيجتاز هذه املرحلة رويدا رويدا الى
ان يصل الى املعادلة التي متكنه من جمع النقاط ،واحراز النتائج
االيجابية.
في االخ��اء الناصرة يسود االعتقاد ان الفريق ال يحقق النتائج
املرجوة رغم اكتمال كادره  ،وعدم متكنه في الوقت احلالي من
ضم أي العب ،ناهيك عن غياب قائد الفريق امجد سليمان ،الذي
من املنتظر ان يكون على اهبة االستعداد للمشاركة في مباراة
اليوم مع الفريق اللداوي.
اما في فريق شباب اللد الذي انتظر الدقائق االخيرة في مباراته مع هبوعيل
مرمورك وسجل هدفني خالل ثالث دقائق من
قبل شاكيد حاتوكا وفيكتور مرعي ،فيسعى
حاليا كما فعل في املباراة االخيرة الى احملافظة
على ش�ب��اك نظيفة واب ��راز دور الع�ب��ي ال��دف��اع
ومن ثم خطف هدف الفوز.

هبوعيل اكسال فاوض املدرب عمار
سلمان

ع�ن��د ك�ت��اب��ة ه��ذه ال�س�ط��ور م��ا زال ��ت م �ح��اوالت
ال�ط��اق��م االداري ف��ي هبوعيل اك �س��ال للتعاقد
م��ع م��درب جديد خلفا للمدرب غيل ليفانتي ،
وقد عرض على املدرب عمار سلمان العب ومدرب هبوعيل القدس سابقا
االش��راف على التدريبات  ،وكذلك االمر بالنسبة للمدرب نيسان يحزقيل
فيكتور مرعي شباب اللد

الالعب احمد
مصاحلة

من بيداء ابو رحال

بعد ان بدأ مشواره الكروي في قسم الشبيبة
في مكابي حيفا،ولعب في نادي هبوعيل اسي
غ�ل�ب��واع ،ان�ض��م م��ؤخ��را ال�لاع��ب ال�ش��اب احمد
مصاحلة(لونا) لفريق بلدته النادي الرياضي
دبورية  ،الذي اعلن عن رغبته باالرتقاء للدرجة
االول���ى ب�ع��د ان ك��ان��ت ل��ه م�ح��اول��ة مم��اث�ل��ة في
املوسم املاضي.
ع ��ن ان �ض �م��ام��ه ل �ف��ري��ق دب� ��وري� ��ة ق� ��ال اح �م��د
مصاحلة ":عندما ادركت ان هناك رغبة جدية
باالرتقاء للدرجة االول��ى ،تواصلت مع الطاقم
االداري واملدرب حنا فرهود .ووصلني عرض
منهم فقبلته على امل ان اساهم في حتقيق رغبة
اجلمهور الذي يدعم مكانة الالعب احمللي ،وامل
ان اكون عند حسن ظنهم جميعا".
واض� ��اف اح �م��د م �ص��احل��ة ":ان ��ا ك�لاع��ب اود
االحتراف بناد من الدرجة العليا في السنوات
ال �ق��ادم��ة ،واف �ض��ل ف��ري�ق��ي ه�ب��وع�ي��ل ت��ل ابيب
واحتاد ابناء سخنني".

سيقوم مجلس جنمة داود احلمراء  ،في االيام القريبة  ،بانتخاب رئيس اللجنة املركزية في جنمة داود احلمراء  ،في هذا
النشر يتيح املجلس لكل معني بهذه الوظيفة طرح ترشيحه :
أ .شروط املؤهالت من ناحية جتربة وتعليم
 		 .1مؤهل لوظيفة رئيس اللجنة املركزية في اجلمعية من يكون عمره فوق  25سنة وتتوفر فيه الشروط التراكمية التالية:
أ .صاحب لقب أكادميي في واحد من املواضيع التالية  :الطب  ،االقتصاد  ،ادارة املصالح  ،ادارة منظومات طبية  ،محاماة  ،تدقيق
حسابات  ،ادارة جماهيرية  ،تعليم عمل  ،أو من استكمل تعليما عاليا آخر  ،والكل في مجال العمل االساسي للجميعة .
وأيضا،
ب .هو صاحب جتربة خمس سنوات على االقل في واحد مما يلي  ،او انه صاحب جتربة تراكمية خلمس سنوات على
االقل في اثنني على االقل أو أكثر مما يلي:
 .1في وظيفة كبيرة في مجال ادارة املصالح جلمعية بحجم تشغيلي كبير .
 .2في وظيفة جماهيرية كبيرة او وظيفة كبيرة في السلك العام في مواضيع طبية أو متعلقة بالطب ،
االقتصادية  ،التجارية  ،االدارية  ،أو القضائية.
 .3في وظيفة كبيرة في مجال العمل االساسلي للجمعية  ،لهذا الغرض يعتبر وظيفة كبيرة  ،فيما تعتبر  ،الوظائف
املفصلة فيما يلي في اجلمعية  ،أو من اودعت بيد من يشغلها مسئولية عن مواضيع أساسية عن مواد بحجم كبير :
رئيس وقائم بأعماله .
رئيس جلنة العاملني
املدير العام ونائبه
مدير قسم وصاحب وظيفة مساوية لرئيس قسم
مدير منطقة ونائب مدير منطقة .
 		 .2على الرغم من املذكور في البند  1باالمكان انتخاب في حاالت استثنائية رئيسا للجنة التنظيمية من ال يتوفر فيه
الشرط بخصوص التعليم االكادميي أو العالي كما هو مذكور في البند (1أ) اذا كان صاحب جتربة تراكمية لعشر
سنوات على االقل في وظائف او في وظيفة كما هو مذكور في البند (1ب) من بينها ست سنوات على االقل – في هيئات
ذات نشاط ليس بعيدا عن نشاط جمعية جنمة داود احلمراء .
 		 .3تفاصيل اضافية بخصوص شروط الصالحية منشورة في موقع اجلمعية  www.mdais.orgوباالمكان فحص
تفاصيل اضافية بخصوص الوظيفة بهاتف رقم  03-6300286 :أو فاكس . 03-6306009
		 تقدمي الترشيحات :
		 املعني بتقدمي ترشيحه يقدم طلبه مبغلف لصندوق املناقصات في قسم املوارد البشرية في بناية جنمة داود احلمراء
شارع يجئال الون  60تل أبيب  ،الطابق الثاني .
		 الترشيحات يجب ان تقدم حتى يوم  28.10.2018الساعة  15:00مع ارفاق الوثائق التالية :
أ .مكتوب طلب للترشيح يشرح فيه فيما يشرح تعليمه وجتربته املناسبة للوظيفة .
ب .سيرة ذاتية .
ج .شهادات ووثائق تشهد عن االستجابة ملطالب املؤهالت املذكورة اعاله .
د .كل ومستند يراه املرشح مناسبا للمثول أمام أعضاء املجلس من أجل اصدار قرارهم .
		 كل املكتوب بصيغة املذكر صحيح ايضا لصيغة املؤنث .
		 مرشح ال��ذي يريد التأكد من تلقي ترشيحه ل��دى سكرتير املجلس في مركز جنمة داود احلمراء  ،باستطاعته طلب
واحلصول على ختم "مت استالمه" عن نسخة من الوثائق التي قدمها في قسم املوارد البشرية .
		 يوضح انه من اجل اشغال وظيفة رئيس جلنة العاملني ال يدفع أجر امنا بدل مصروفات .
اورن بلوشطاين
سكرتير مجلس جنمة داود احلمراء
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الالعب محمد خطاري
م��ن كفر ق��رع ه��و اكثر
ال�ل�اع� �ب�ي�ن ت��ن��ق�ل�ا ب�ين
ف��رق م��ن م��رك��ز ال�ب�لاد
وخ� ��اص� ��ة ال � �ف� ��رق م��ن
الوسط اليهودي.
الالعب محمد خطاري بدأ مشواره في شبيبة
ب �ن��ي ي� �ه ��ودا ت ��ل اب �ي��ب
ول �ع��ب مل��وس�م�ين ف��ي ف��ري��ق ال�ك �ب��ار م��ن ال��درج��ة
العليا  ،ث��م تنقل ال��ى ف��رق ع��دي��دة منها هبوعيل
كفار شاليم ومكابي يافا وعميشاف بيتح تكفا
واغ ��ودات س�ب��ورت ح��ول��ون ،واخ �ي��را ف��ي شباب
الطيبة وال�ش�ع��اع كفر قاسم قبل ان ينتقل الى
هبوعيل رمات غان ،الذي عرض عليه االشراف
على تدريبات فريق للصغار في النادي .محمد
خطاري عقب على ذلك قائال ":انا كباقي الالعبني
اتلقى ع��روض��ا ،واخ �ت��ار م��ا يناسبني ويناسب
ظ ��روف عملي وف��ري��ق رم ��ات غ��ان ع��رض علي
ايضا االشراف على تدريب فريق للصغار فقبلت
العرض ،وامل ان يكون موسما ناجحا لي في هذا
النادي".

الذي ما زال يتردد في اتخاذ القرار ،وهذا ينطبق على املدرب اساف منني.
بهاء خليل مدير فريق هبوعيل اكسال ق��ال ":وسائل االع�لام تنشر عن
مفاوضة مدربني لم يتم االتصال بهم بتاتا  ،وانا اؤكد لك ان ما نصرح
ب�ه��م ل�ك��م ه��و ال�ص�ح�ي��ح.ف��االم��ر ح��ال�ي��ا يقتصر
على امل��درب�ين عمار سلمان ونيسان يحزقيل،
وس�ن�ك��ون س �ع��داء ب��االت �ف��اق م��ع امل� ��درب عمار
سلمان ابن مدينة القدس فلدية اخلبرة الكافية
التي تقود الفريق الكسالوي ال��ى النجاح في
موسمه االول في الدرجة املمتازة".
اليوم في انتظار هبوعيل اكسال مباراة بيتية
في ستاد عيلوط الناصرة مع هبوعيل عكا .
امجد سليمان االخاء الناصرة عن امل�ب��اراة ق��ال بهاء خليل ":ان االوان لكي
جنمع النقاط وع��دم االكتفاء باللعب اجلميل
والوصول الى مرمى الفريق اخلصم.امل ان
ان ننجح في احراز الفوز واالنطالق نحو جمع نقاط اخرى واالبتعاد
عن املرتبات االخيرة".

احمد مصاحلة :

ارتقاء هبوعيل
ظروف عملي حتتم علي اللعب دبورية للدرجة األولى
في مركز البالد واالشراف هو الهدف هذا املوسم
على التدريبات ايضا
من شاكر مواسي

معمر قراقرة العب اكسال من اليسار في املباراة االخيرة

