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اعالن بخصوص تقدمي طلب للمحكمة حلل شركة
في احملكمة املركزية في تل أبيب
ملف פר״ק 40862-08-16

مبوضوع حل شركة: األمل لرعاية االنسانية م.ض
  شركة خاصة 514926443

مقدم الطلب : وليد هلون واخرين على يد ممثلهم احملامي شريف روحانا
ت: 8211422-04 ، فاكس: 04-8211042
يعلن بهذا، انه في يوم 17.08.2016 قدم للمحكمة املركزية حيفا

املركزية في  الطلب سيعرض باحملكمة  املذكورة اعاله، وان هذا  الشركة  طلب حلل 
حيفا يوم 09.11.16 امام حضرة القاضية براخا بار زيف. 

كل دائن أو مشترك تابع للشركة املذكورة ويرغب بدعم اصدار امر بخصوص الطلب 
او االعتراض عليه، يحق له احلضور وقت البحث بنفسه أو بواسطة محاميه، بعد ان 
يقدم اعالن عن رغبته ملقدمي الطلب. يجب تقدمي االعالن ملقدمي الطلب او ارساله 
بالبريد حيث يصل ليدهم حسب العنوان: اسم البلد:حيفا، الشارع:ديرخ بار يهودا، 
رقم البيت:3، ص.ب:25244 رمز بريدي:31250.حتى موعد اقصاه الساعة 12:00 
26/10/16. مقدمي الطلب يقدمون للدائن او للمشترك نسخة عن طلب حل  يوم 

)107(الشركة مقابل الدفع اذا طلب ذلك.

قانون التنظيم والبناء لسنة – 1965 
اللواء: الشمال، منطقة تنظيم محلي : عكا 

إعالن حول تصديق خارطة تفصيلية  رقم: ج/21608 
اسم اخلارطة: جتديد املنطقة السكنية  بني الشوارع هعلياه رمحال، يوسف جرشون وبن سوسان

نعلن بهذا انه وفقا لبند 117 لقانون التنظيم والبناء لسنة 1965 حول تصديق خارطة تفصيلية  رقم: ج/21608 
 توحيد وتقسيم: خارطة حتدد التعليمات إلعداد توحيد وتقسيم في اخلارطة املستقبلية املنبثقة عن هذه اخلارطة. 

تراخيص بناء ورخص: خارطة من ضمنها ميكن إصدار تراخيص بناء أو رخص
 واملتعلقة باخلرائط التالية:

 نوع العالقة         رقم اخلارطة:
 تغيير                 ت ر ش ص/2/50/16  
تغيير                 ت ر ش ص/2/50/26  
تغيير                 ت ر ش ص/2/50/20  

تغيير                 ج/142 
تغيير                 ج/10244 

تغيير                 ج/5706 
تغيير                 ج/3658 
تغيير                 ج/1619 

تغيير                 ج/849 
تغيير                 ج/4940 

خضوع                ج/5145 
خضوع                ت م م/9/2 

خضوع                ج/3967 
خضوع                ج/17551 

خضوع                ت م أ/34/ب/4 
خضوع                ت م أ/38 

خضوع                ت ر ش ص/2/50/22 
خضوع                ت م أ/35 

خضوع                ت ر ش ص/2/50/28 
خضوع                ت م أ/34/ب/3 

املساحات املشمولة باخلارطة وأماكنها:
 البلدة: عكا 

أحياء عكا الشرق بني شارع هعلياه من الشمال، شارع بن سوسان من الغرب، سدروت بن عامي من اجلنوب وشارع بيلو من الشرق 
أحواض وقسائم: 

حوض: 18103 قسائم بأكملها: 176، 356  
حوض: 18103 أقسام من قسائم: 237 ، 275،  317، 378 ، 393، 421 

حوض: 18106 قسائم بأكملها: 128 
حوض: 18106 أقسام من قسائم: 139 

حوض: 18107 قسائم بأكملها: 80-21، 108-100 ، 112، 168 
حوض: 18107 أقسام من قسائم: 110، 120، 124 

حوض: 18108 قسائم بأكملها: 13-12 ، 19-16 ، 30-27، 62-32 ، 64 ، 95-94، 106، 108، 121، 134، 139-138، 181-179، 
 222-215  ،212  ،210-209  ،207  ،205  ،203-202  ،190  183-

حوض: 18108 اقسام من قسائم: 93، 111، 141، 201 
حوض: 18520 أقسام من قسائم: 53-52 ، 58  

X:209125 إحداثيات 
Y:759000 إحداثيات 

 أهداف اخلارطة: تشجيع تطير وجتديد النسيج البلدي وتنظيم دائرة حركة السير  وحلول الوقوف من خالل احملافظة على البيئة في احلي 
وتطويرها  

  أهم تعليمات اخلارطة:
أ. تغيير تخصيص  األرض من سكن ، سكن أ ، لسكن ب ، سكن ج للترميم ، سكن طابق واحد ، سكن طابقني وسكن 4-3 طوابق لسكن ب من 
خالل حتديد حقوق وتعليمات البناء وإضافة وحدات سكنية للقطع بتخصيص سكن ب من خالل تشجيع ترميم وتأهيل املباني عن طريق حتديد 

تعليمات إلضافات البناء بعدة بدائل و/أو هدم املباني والبناء من جديد 
ب. تغيير تخصيص األرض من سكن ج لترميم ومن منطقة سكنية ب  لتخصيص جتارة مع واجهة جتارية- حجيرة املساحة 4001 )حوض 

 )56 18107 قسيمة 
ج. تغيير تخصيص األرض من سكن ب ) مبوجب اخلارطة املصدقة  ج/3658( وجتارة مبوجب اخلارطة املصدقة ج/142 لتخصي مساحات 

عمومية مفتوحة ولتخصيص جتارة مع واجهة جتارة حجيرة املساحة 4002 ) حوض18107 قسيمة 44(
18520 قسم من قسيمة  4003 ) حوض  – حجيرة املساحة  د. تغيير تخصيص األرض من مساحات عمومية مفتوحة لتخصيص جتاري 

)53
هـ. تغيير تخصي األرض من سكن مبوجب اخلارطة املصدقة ج/3658 وجتارة مبوجب اخلارطة املصدقة ج/142 لتخصيص سكن وجتارة 

حجيرة املساحة 3001 ) حوض 18108 قسيمة 38( 
حوض   (  5002 املساحة  حجيرة  عمومي  مبنى  مع  مدمجة  مفتوحة  عمومية  ملساحات  مفتوحة  عمومية  مساحات  من  التخصيص  تغيير  و. 

 )45 18108 قسم من قسيمة 
ز. تغيير التخصيص من مؤسسة تربوية ومساحات عمومية مفتوحة ملساحات عمومية مفتوحة مدمجة مببنى عمومي حجيرة املساحة 5003 

) حوض 18108 قسيمة 51 وقسم من قسيمة 45
ح. تغيير تخصيص االرض من مساحات عمومية مفتوحة لقطعة للمنشآت الهندسية) منشاة تطهير مياه الصرف الصحي( حجيرة املساحة   

 )64 18108 قسم من قسيمة  6001 ) حوض 
 ،  7004  ،7002  ،7001 املساحة   حجيرة  عمومي   موقف  لتخصيص  مفتوحة  عمومية  ومساحات  سكن  من  األرض  تخصيص  تغيير  ط. 

حتديد مباني للهدم 
ي. تقليص عرض الطرق و/أو توسيع طرق مصدقة على أساس تنظيم حركة السير يشمل للحي 

ي أ. تقليص عرض الطرق وحتويلها ملمر وتغيير التخصيص من سكن ملمرات 
الوضع في  التي ال تالئم  املطلوب فيها تنظيم احلدود والقطع  القطع  املالكني في  للتوحيد والتقسيم مبوافقة  ي ب. تعليمات لتحضير خرائط 

امليدان بتصديق اللجنة احمللية 
والتقسيم   التوحيد  خرائط  بواسطة  للتنظيم  تعليمات  اعطاء  خالل  من  القائم  البناء  مبوجب  القسائم  من  مقلص  بعدد  احلــدود  تنظيم  ج.  ي 

بتصديق اللجنة احمللية 
  إعالن حول إيداع اخلارطة نشر بالصحف بتاريخ: 27/11/2015 وبسجل النشرات رقم: 7119 صفحة: 141 بتاريخ: 24/09/2015 

اخلارطة املذكورة موجودة مبكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء الشمال،معليه إسحاق 29،  نتسيرت عليت 1753005 ت: 04-6508555 
وأيضا مبكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء عكا، فايتسمان35، عكا ت: 9956118-04 ويحق لكل معني ميكنه االطالع عليها بأيام وساعات 

  www.pnim.gov.il استقبال اجلمهور وأيضاً في موقع انترنت وزارة الداخلية
اوري ايالن - رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء الشمال )97(

اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء 
سلطة ترخيص الغاز الطبيعي لواء القدس 

إعالن حول حتويل مخطط وتصغير خطوط البناء مبوجب اخلرائط الهيكلية القطرية للغاز الطبيعي 
مبوجب قانون التنظيم والبناء ، لسنة – 1965

قدم بهذا إعالن، أن سلطة  ترخيص منشآت الغاز الطبيعي لواء القدس، صادقت، مبوجب البنود 12 و- 20 على اخلارطة الهيكلية القطرية اجلزئية مبستوى تفصيلية  للغاز 
الطبيعي ت م " أ/37/ ب ، على حتويل مخطط أنبوب الغاز الطبيعي وتصغير خطوط البناء احملددة في اخلارطة، حسب املفصل في الالئحة فيما يلي: 

مـــــكـــــان/ عـــدد 
املرونة

تاريخ اجللسةرقم اجللسةماهية التغيير   أقسام من قسائم احلوضمنطقة التنظيم اللواء 

املــخــطــط وتــصــغــيــر خطوط 296652مطيه يهوداالقدس1 حتــويــل 
البناء 

201500404/04/16

املــخــطــط وتــصــغــيــر خطوط 296652مطيه يهوداالقدس2 حتــويــل 
البناء 

201500404/04/16

املــخــطــط وتــصــغــيــر خطوط 296655،6،7مطيه يهوداالقدس3 حتــويــل 
البناء

201500404/04/16
296591،2،9
296591٫2٫14
296652٫3٫4

املــخــطــط وتــصــغــيــر خطوط 297042٫3٫9مطيه يهوداالقدس4 حتــويــل 
البناء

201500404/04/16

املــخــطــط وتــصــغــيــر خطوط 2970511٫12مطيه يهوداالقدس5 حتــويــل 
البناء

201500404/04/16

املــخــطــط وتــصــغــيــر خطوط 2970512مطيه يهوداالقدس6 حتــويــل 
البناء

201500404/04/16

املــخــطــط وتــصــغــيــر خطوط 298471٫3٫10٫12٫14مطيه يهوداالقدس8 حتــويــل 
البناء

201500404/04/16
298494٫5٫10٫18٫25٫

27٫28٫39٫41
املــخــطــط وتــصــغــيــر خطوط 298508٫15٫17٫25مطيه يهوداالقدس10 حتــويــل 

البناء
201500404/04/16

املــخــطــط وتــصــغــيــر خطوط 2995810٫12٫14٫21٫27مطيه يهوداالقدس12 حتــويــل 
البناء

201500404/04/16

املــخــطــط وتــصــغــيــر خطوط 299535٫39مطيه يهوداالقدس14 حتــويــل 
البناء

201500404/04/16

املــخــطــط وتــصــغــيــر خطوط 298371٫6مطيه يهوداالقدس15 حتــويــل 
البناء

201500404/04/16
299538٫39

املــخــطــط وتــصــغــيــر خطوط 299538٫29٫39٫44مطيه يهوداالقدس16 حتــويــل 
البناء

201500404/04/16
299579٫29٫31

املــخــطــط وتــصــغــيــر خطوط 299542مطيه يهوداالقدس17 حتــويــل 
البناء

201500404/04/16

مكان عرض املخططات:
مخططات التغييرات املذكورة أعاله، موجودة في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في مكاتب اجلان احمللية للتنظيم والبناء، مبوجب املنطقة املنفذ فيها التغيير 

اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ، لواء القدس، شارع شلومتسوين 1، القدس،ت: 02-6290212 
اللجنة احمللية للتنظيم والبناء مطيه يهودا – املركز اإلقليمي هار طوف، ت: 02-9958636 

وفي مكاتب سكرتارية املجلس القطري للتنظيم والبناء ، وزارة الداخلية، كريات بن غوريون، شارع كابلن 2، القدس، ت: 6701639/581/2-02 . ويحق لكل معني 
االطالع عليها في االيام والساعات التي تكون فيها املكاتب مفتوحة الستقبال اجلمهور وبتنسيق مسبق .

 ميكن شراء نسخة مطبوعة أو ملف محوسب ) تكليتور( للمستندات من املركز اجلغرافي – التنظيمي لوزارة الداخلية ، ت: 5688634-03 ، في األيام األحد- اخلميس 
 www.moin.gov.il :بني الساعات -16:00 09:00 . معلومات غضافية – في موقع انترنت وزارة الداخلية

حتت العنوان: مركز املعلومات اجلغرافي- التنظيمي ) في الصفحة الرئيسية( 
السيدة داليت زيلبر 
رئيسة سلطة ترخيص منشآت الغاز الطبيعي 

)98(لواء القدس  2016 

قانون التنظيم والبناء لسنة – 1965 
اللواء: الشمال ، منطقة تنظيم محلي : " اجللبوع"

إعالن حول تصديق  خارطة تفصيلية رقم :204-0320556  
اسم اخلارطة: شبكة نقل الغاز الطبيعي – محطة غازيت 

نعلن بهذا وفقا لبند 117  لقانون التنظيم والبناء لسنة 1965 ، حول تصديق خارطة تفصيلية رقم :204-0320556  
صيغة: تعليمات – 23 مخطط- 12 توحيد وتقسيم : بدون توحيد وتقسيم تراخيص بناء ورخص: خارطة من ضمنها 

ميكن إصدار تراخيص أو رخص
 واملتعلقة باخلرائط التالية :

 نوع العالقة          رقم اخلارطة 
خضوع               ج/2059

 خضوع               ت م م /9/2 
خضوع                 ت م أ/1/37 

خضوع                 ت م أ/37/ب/ 1
خضوع                 ت م أ/37/ب

املساحات املشمولة باخلارطة وأماكنها : محطة الغاز الطبيعي غازيت شرقي طمرة ومبحاذاة منشاة مكوروت. مناطق 
التنظيم التي حتدها: اجلليل الشرقي، يزراعيليم 

أحواض وقسائم : 
حوض : 22501 قسائم بأكملها: 47، 64، 9978 

حوض: 22501  أقسام من قسائم: 37، 41، 56، 70، 85، 9975، 9977، 9979 
  حوض :22509 أقسام من قسائم: 4 

حوض: 23250 أقسام من قسائم: 1، 18 
 X: 239552 إحداثيات
Y: 725744 إحداثيات

 أهداف اخلارطة: إقامة محطة غازيت ووصلها لشبكة النقل مبوجب ت م "أ 37/ب/1 وأيضاً إضافة قطاعات بنى 
حتتية مرافقة لها . 

أهم تعليمات اخلارطة: 
أ. تخصيص االرض حملطة غاز وألنابيب الغاز  الطبيعي  في نطاق اخلارطة

ب. حتديد االستعماالت املسموحة في تخصيصات األرض املختلفة
ج. حتديد الشروط بتقدمي تراخيص البناء إلقامة  شبكة النقل والتوزيع 

د. حتديد الشروط لتشغيل شبكة النقل 
هـ. حتديد التعليمات لضمان أمان وسالمة شبكة النقل 

و. اعطاء تعليمات لتقليص املكارة البيئية نتيجة إقامة شبكة نقل الغز الطبيعي وتعليمات لتنظيم املساحة وترميمها.   
إعالن حول إيداع اخلارطة نشر في الصحف بتاريخ 19/02/2016 وفي سجل النشرات رقم 7209 صفحة 3675 
بتاريخ 21/02/2016 اخلارطة املذكورة أعاله موجودة في مكاتب اللجنة اللوائية لواء الشمال ، معليه إسحاق 29،  
نتسيرت عيليت 1753005 ت: 6508555-04  وكذلك في مكاتب اللجنة احمللية للتنظيم والبناء اجللبوع عني حارود 
)مؤوحاد( ت: 6533237-04 وكل معني يستطيع االطالع عليها في األيام والساعات التي تكون فيها املكاتب املذكورة 

 www.pnim.gov.il مفتوحة الستقبال اجلمهور، وفي موقع االنترنت التابع لوزارة الداخلية
أوري ايالن  -   رئيس اللجنة اللوائية  للتنظيم والبناء – لواء الشمال )103(

سلطة اآلثار 
 مناقصة  علنية رقم 19/16 

لتنفيذ أعمال تطوير ساحة سبيل هشلشيلت – البلدة القدمية القدس 
– البلدة القدمية القدس. 1.  سلطة اآلثار  تطلب بهذا تلقي عروض من مقاولني لتنفيذ أعمال تطوير ساحة سبيل هشلشيلت 

www.antiquities. :2. ميكن شراء مستندات املناقصة  مقابل مبلغ 500 ش.ج ) املبلغ غير مسترد( من موقع انترنت سلطة اآلثار بالعنوان
 .  02-6204611 org.il  أو من  مكتب مركزة جلنة املناقصات للسلطة،  في متحف روكفلر في القدس ، بتنسيق مسبق بهاتف رقم: 

ميكن االطالع على مستندات املناقصة  قبل شرائها بدون دفع.
3. شروط احلد األدنى:

أ. حتق املشاركة في هذه املناقصة  ملقدمي عروض الذين هم احتاد أو شراكة مسجلني حسب القانون  في إسرائيل ، أو  فرد مسجل كمشغل 
مرخص ، اصحاب تصاريح من سلطات الضريبة حول إدارة حسابات حسب القانون. 

ب. مقاول مسجل في سجل املقاولني  صاحب تصنيف ج1- فرع 200 
ج. يجب على املقاول أن يستوفي الطلبات  املفصلة في مستندات املناقصة وايضاً عليه ان يكون صاحب جتربة مثبتة بتنفيذ األعمال موضوع 

هذه املناقصة ، بإحجام مشابهه 
د. يجب على مقدم العرض أن يرفق لعرضه كفالة بنكية، مستقلة وغير مشروطة باي شرط، وقابلة للصرف الفو ري مبوجب طلبات السلطة 
وبدون تقييد . الكفالة تكون بالنص املرفق ملستندات املناقصة فقط، بنسبة  10.000ش.ج ومقدم  العرض يكون الكفيل الكفالة تكون سارية 

املفعول لغاية يوم 25/12/2016
هـ. االشتراك في جولة املقاولني إجباري ويعتبر شرط لتقدمي العروض في نطاق هذه املناقصة. 

جولة املقاولني جتري يوم االثنني املوافق 12/09/2016 ، الساعة 13:00 ، امللتقى في بوابة هشلشيلت 155، القدس. 
رقم  عليه  – يسجل  مغلق  ملغلف  ادخالها  ثم  ومن  العرض  مقدم  قبل  من  موقعة  وهي  املناقصة  مستندات  وكافة  العروض  تقدمي  يجب   .4
املناقصة فقط ، لصندوق املناقصات املوجود في متحف روكفلر ، القدي حتى موعد أقاسه يوم االثنني املوافق 26/09/2016 ، الساعة 12 

ظهراً. تسليم العروض يكون يدوياً فقط ) ليس بالبريد( 
مفاوضات  بــإدارة  باحلق   لنفسها  وحتتفظ  بأكمله  ض  عر  أي  بقبول  تلتزم  وال  األرخــص  العرض  بقبول  اآلثــار  سلطة  تلتزم  ال    .5

مبوجب تعليمات القانون. 
www.antiquities.  :6. مستندات املناقصة وشروط احلد األدنى لالشتراك باملناقصة مفصلة في موقع انترنت سلطة اآلثار بالعنوان
org.il  ، منعاً لاللتباس، النص امللزم والشروط املفصلة لالشتراك باملناقصة هي املفصلة في مستندات املناقصة وبالنص الكامل للدعوة 

لتقدمي العروض، كما تظهر في موقع انترنت سلطة اآلثار . 
7. ميكن تقدمي االسئلة االستفسارية املتعلقة بهذه املناقصة للسيد عاموس جولدشطاين عبر البريد اإللكتروني :

)goldamos@gmail.com )102  ، التوجه للحصول على توضيحات أو أسئلة لغاية يوم 19/09/2016  

دائرة التنظيم – وزارة املالية
دائرة التنظيم اللوائية سلطة ترخيص منشآت الغاز الطبيعي – لواء الشمال 

إعالن مبوجب البند 149 من قانون التنظيم والبناء ، لسنة- 1965 
طلب لشذوذ ملحوظ من حدود قطاع أنبوب الغاز الطبيعي في ت م "أ37/ب 

مبوجب البند 149 )1( من قانون التنظيم والبناء ، لسنة- 1965 ، قدم بهذا إعالن أنه قدم طلب لسلطة ترخيص منشآت 
الغاز الطبيعي – لواء الشمال لشذوذ ملحوظ مبوجب تعليمات اخلارطة الهيكلية القطرية للغاز الطبيعي - ت م "أ37/ب 
و - ت م "أ37/ب/1 ، إلقامة شبكة نقل للغاز الطبيعي في ملف طلب رقم ج ز/ ت م أ/37 ب/19 مقدم الطلب: شركة 

مسارات الغاز الطبيعي إلسرائيل م.ض 
ماهية الطلب: أ. طلب ترخيص بناء مبوجب ت م "أ37/ب و- ت م "أ37/ب/ 1 إلقامة شبكة نقل للغاز الطبيعي ) أنبوب " 
30 ( في املقطع بني محطة الغاز غازيت ومحطة الغاز عيمك هيريدين، بشذوذ يزيد عن 25 م من قطاعات األنبوب املصدقة 
في ت م"أ 37/ب من نقطة احملور 723355/ 248813  لغاية نقطة احملور 251338/722735 ، الكل مبوجب املشار إليه 
في مالحق طلب الترخيص  ب. إلغاء قطاعات األنبوب املصدقة من نقطة احملور 723355/ 248813 ولغاية نقطة احملور 
251338/722735، الكل مبوجب املشار إليه في مالحق طلب الترخيص حوض:  22595 قسائم: 105، 10، 92، 91، 
90 حوض: 22632 قسائم: 51، 35، 29، 27 ) رقم مؤقت( 901، ) رقم مؤقت( 2001 وحوض: 22643 قسائم: 39، 

 138  ،176 22660 قسائم:  16 وحوض:   ،17  ،18  ،19  ،22  ،23  ،40  ،58  ،61 22657 قسائم:  34 وحوض:   ،35
الغاز  له، بدون دفع، في مكاتب سلطة ترخيص منشآت  املرفقة  املالحق  الطلب وعلى  باستطاعة كل معني االطالع على 

الطبيعي – لواء الشمال ، العنوان : شارع معليه إسحاق 29، نتسيرت عيليت ، في ساعات استقبال اجلمهور. 
يحق لكل من يرى نفسه متضرراً أو ميكن أن يتضرر من تصديق التسهيل،  تقدمي اعتراض مفسر بنسختني ملكاتب سلطة 

الترخيص املذكورة أعاله خالل 14 يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن أو بفاكس رقم: 04-6554188 
باحترام-  اوري ايالن- املفوض على لواء الشمال )101(

من: حجاج رحال
لكرة  العام  االحتاد  عضو  سليمان،  باسم  األستاذ  قال 
القدم عن مركز مكابي ومسؤول ملف الدرجات الدنيا، 
أنه مت التوصل الى اتفاق بني مسؤولي احتاد كرة القدم 
املالية  التوتو ووزارة  املنبثقة عنه مع  االدارية  واللجنة 
ووزارة الرياضة، للتوقيع على اتفاق تسويقي يضمن 
األسبوع  مت  أنــه  يذكر  الــفــرق.  الــى  امليزانيات  حتويل 
املاضي االعالن عن ايقاف نشاط املباريات حتى اشعار 
الــدوري االسرائيلي. ومت عقد  آخر في جميع درجــات 
اجتماع عاجل وطارئ اليجاد حل لالشكال العالق، حتى 

تتسنى عودة املباريات بشكل طبيعي، خاصة مع جتدد مباريات الدوري في الدرجتني العليا 
واملمتازة ومباريات مسابقة كأس الدولة في الدرجات األولى والثانية والثالثة.

 وكان سبب التأجيل واملماطلة في التوقيع على االتفاق التسويقي، بسبب توجه مسؤولي 
اللجنة االدارية لفرق كرة السلة النسائية الى احملكمة العليا ملا أسموه عدم التوازن في تقسيم 

امليزانيات بني الفروع الرياضية وهضم حق الفروع النسائية على وجه التحديد.
 وأضاف باسم سليمان أن جميع الفرق ستحصل على امليزانيات املقررة لها.

التوقيع على اتفاق تسويقي 
يضمن جتدد املباريات في 

مختلف الدرجات

الالعب النصراوي 
عبيدة خطاب يباشر 
التدرب مع بني يهودا 

تل أبيب
من: حجاج رحال

التدريبات  اجــراء  خطاب  عبيدة  النصراوي  الالعب  باشر 
يــهــودا تــل أبيب،  بــنــي  العليا  ــدرجــة  ال فــي صــفــوف فــريــق 
لعب  قد  بنادو. وكان عبيدة خطاب  أريك  املــدرب  باشراف 
املوسم املاضي مع فريق هبوعيل عكا، الهابط الى الدرجة 
تلعب  فرق  من  العروض  من  الكثير  تلقيه  ورغــم  املمتازة، 
في املمتازة، فانه أصر على اللعب في العليا، واهتم باجراء 
تدريبات شخصية صارمة وعديدة من أجل جتهيز نفسه 

كما ينبغي.
 وال مير فيق بني يهودا بظروف مهنية جيدة، فبعد البداية 
املتعثرة بجمعه نقطة يتيمة خالل مباراتني اثنتني تقرر اجراء 
هزة مهنية شملت حترير أربعة العبني من الفريق في الدفاع 
وظائف  في  اللعب  يجيد  خطاب  عبيدة  أن  علما  والــوســط، 

متعددة في هاتني احللقتني.


