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م �ت ��وس ��ط امل � �ي� ��دان ب �ك ��ر ع �ي �س��ى":ح��ق ال �ل ��اع � ��ب م� �ت� �ع ��دد ال ��وظ ��ائ ��ف
األولوية لفريق مكابي دالية الكرمل" م � �ح � �م� ��د ف� � � � ��ودي ق � ��ري � ��ب م ��ن
االنضمام ال��ى مكابي هرتسليا
من :حجاج رحال
أصبح الالعب متعدد الوظائف محمد فودي ،ابن الطيبة الزعبية ،قريبا جدا من
االنضمام الى صفوف فريق مكابي هرتسليا ،ضمن استعداداته خلوض غمار
مباريات املوسم الكروي املقبل في دوري الدرجة املمتازة .وقد خضع محمد فودي
الى الفحوصات الطبية الالزمة قبل بدء التدريبات ،وذلك للتأكد من تعافيه التام من
اصابة بالغة منعت منه اللعب في املوسم املاضي في معظم مباريات فريق هبوعيل
العفولة ،املتنافس في نفس الدرجة .وأكد محمد فودي تعافيه من االصابة ،وأنه
أجرى تدريبات شخصية الستعادة اللياقة البدنية املطلوبة ،آمال أن يسترد عافيته
داخل املستطيل األخضر .وسوف يقود تدريبات الفريق املدرب ايال حلمان ،والذي
درب محمد فودي في العفولة ،ويعرف قدراته جيدا من خالل اشرافه على تدريبه
قبل عدة مواسم لدى فريق هبوعيل رعنانا.

من :حجاج رحال
يعطي متوسط امليدان النصراوي بكر عيسى حق األولوية في املوسم الكروي املقبل لفريقه من
املوسم املاضي مكابي دالية الكرمل ،حيث أكد على أنه قد يواصل اللعب معه.
وقال بكر عيسى":حق األولوية لفريق مكابي دالية الكرمل ،حيث تأقلمت بصورة طيبة معه،
وشعرت بأجواء بيتية ،مما يعطيه أفضلية على أي فريق آخر".
وكان بكر عيسى قد انضم الى الفريق الديالوي خالل شهر كانون الثاني املاضي ،وساهم ببقائه
في دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية عبر اختبارات البقاء.
وتابع بكر عيسى":تلقيت عروضا من فرق تلعب في الدرجتني األولى والثانية ،واذا لم أبق في
الدالية فانني سأدرس العروض االضافية بعناية الختيار أفضلها".

س�ل�ي��م أيوب":سنسجل ان�ض�م��ام امل��داف��ع األيسر
ف � ��ري � ��ق م � �ك� ��اب� ��ي ن �ح��ف أحمد شعبان الى صفوف
ون � �ح � �ض� ��ره ك� �م ��ا ي �ج��ب ف��ري��ق االخ� ��اء الناصرة

م� �س ��ؤول ��و ال �ن �ه �ض ��ة ال� �ن ��اص ��رة ل� � �ل� � �م � ��وس � ��م امل � �ق � �ب � ��ل"

ي � �ج� ��ددون ع� �ق ��دي م� � ��راد ع ��واد
وع�ب�ي��دة ط��ه وض��م محمد عواد

من :حجاج رحال
أجنزت ادارة فريق النهضة الناصرة االتفاق مع ثالثة العبني ،ضمن االستعداد ملباريات
املوسم الكروي املقبل في دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "ب" ،وهو الثاني على
التوالي له في هذه املنطقة ،والرابع له في هذه الدرجة .فقد مت جتديد عقد املهاجم عبيدة طه
ومتوسط امليدان مراد عواد مبوسم اضافي ،باالضافة الى ضم صانع األلعاب محمد عواد،
شقيق مراد.
وتعتمد االدارة النصراوية واملدرب سعيد موعد على العبني من صناعة محلية ،بهدف توفير
فرص لعب لالعبني النصراويني ،وأيضا للتوفير نوعا ما على خزينة الفريق املالية .ونصب
االداريون املنافسة في قمة الالئحة هدفا له ،حيث مت ابقاء العديد من العبي املوسم املاضي.

من :حجاج رحال
فنّد سليم أيوب ،رئيس ادارة فريق مكابي أبناء نحف ،ما تردد
على لسان البعض بأن فريقه يشكو من أوضاع مالية صعبة،
ولن يتمكن من افتتاح مباريات املوسم الكروي املقبل ضمن
دوري الدرجة الثانية – املنطقة الشمالية "أ".
وك �ت��ب س�ل�ي��م أي� ��وب ع �ل��ى ص�ف�ح�ت��ه ف ��ي ش�ب�ك��ة التواصل
االجتماعي":ال يشكو فريقنا من أية ضائقة مالية ،وسنسجل
فريق مكابي نحف ونحضره كما يجب للموسم املقبل".
وأضاف سليم أيوب أن الهدف احتالل موقع متقدم في سلم
الالئحة ،من خالل بناء فريق يعتمد على الدمج بني الالعبني
احملليني والتعزيز املجدي والكفؤ ،حيث أشار الى أنه سيتم في
غضون األيام القريبة املقبلة تشكيل كادر الالعبني واملدرب".

من :حجاج رحال
ان�ض��م امل��داف��ع األي �س��ر أح�م��د ش�ع�ب��ان ،اب��ن اجل��دي��دة ،الى
صفوف فريق مكابي االخ��اء الناصرة ،ضمن استعداداته
خل��وض غمار مباريات املوسم الكروي املقبل في دوري
الدرجة املمتازة.
وكان أحمد شعبان قد ساهم في املوسم املاضي ببقاء فريق
عيروني نيشر في نفس الدرجة ،حيث ش ّكل عنصرا فعاال
خ�لال مبارياته ،فنال اعجاب امل��درب أده��م هادية ،مدرب
النصراويني .وقبل ذلك لعب أحمد شعبان مع فريق الدرجة
العليا هبوعيل رعنانا ،وأيضا في املمتازة مع فريقي هبوعيل
نتسيرت عيليت وهبوعيل شباب اللد.
وأكد أحمد شعبان على أن الهدف يتمحور باملنافسة في قمة
الالئحة ،بهدف كسب احدى بطاقتي االرتقاء الى مصاف
فرق الدرجة العليا.

