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الكسيفة  ال��ري��اض��ي  ال��ن��ادي 
ي�������ع�������س�������ك�������ر ف��������������ي ت�������رك�������ي�������ا 
اجلديد للموسم  اس��ت��ع��دادا 

من: حجاج رحال
سافر أعضاء النادي الرياضي الكسيفة يوم السبت املاضي 
الى مدينة اسطنبول في تركيا، الجراء معسكر تدريبي يستمر 
ثمانية أيام، حتت اشراف املدرب والالعب احمللي ضياء أبو 
املوسم  مباريات  غمار  خل��وض  استعداداته  ضمن  ع��ي��ادة، 

الكروي املقبل في دوري الدرجة الثالثة – منطقة اجلنوب.
 وقال ضياء أبو عيادة )30 عاما( أنه سارع الى قبول العرض 
من مسؤولي أبناء بلدته لتولي تدريبه واللعب معه في وظيفة 
قلب الدفاع، علما أنه تألق في املواسم املاضية في الدوري 
التي  األندية  آخر  الظاهرية  شباب  ن��ادي  وك��ان  افلسطيني، 

دافع عن ألوانها.
 وأضاف ضياء أبو عيادة أن الهدف كسب بطاقة الصعود الى 
مستوى فرق الدرجة الثانية. ومن أجل حتقيق الهدف املنشود 
فقد مت ضم الالعبني مدحت احلمامدة ونادر القرناوي وخالد 
املهاجم  وشقيقه  ميدالسي  أفيك  املرمى  وح��ارس  العوامرة 

أفيف ميدالسي.

اب������ت������داء م�����ن امل�����وس�����م امل���ق���ب���ل.. 
ه���ب���وط ف���ري���ق���ن م����ن ال���درج���ة 
الثانية والثالث الى االختبارات

انتقال متوسط امليدان رامي ظاهر من 
هبوعيل اكسال الى هبوعيل كفر كنا

من: حجاج رحال
تشير التوقعات الى اجراء تغييرات وتعديل على قانون االحتاد العام لكرة القدم مبا يخص 
مصير الفرق الهابطة واختبارات البقاء في الدرجة الثانية. وبحسب املعلومات املنتوفرة لدينا، 
والتي أكدها عضو احتاد الكرة األستاذ باسم سليمان، فانه سوف يهبط فريقان الى الدرجة 
الثالثة، واللذان ينهيان الدوري في املركزين اخلامس عشر والسادس عشر، بينما يلعب الفريق 
صاحب املركز الرابع عشر مباراة اختبار فاصلة أمام فريق صاحب املرتبة الثانية في الدرجة 
الثالثة. وسوف يصعد صاحب صدارة كل منطقة في الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية، في 
حني يلعب صاحب املرتبة الثانية مباراة اختبار أمام نظيره من منطقة مجاورة، على أن يتأهل 

الفائز للعب ضد الفريق صاحب املركز الرابع عشر في الدرجة الثانية.

من: حجاج رحال
انتقل متوسط امليدان رامي ظاهر، ابن ساجور، من صفوف فريق هبوعيل عماد اكسال الى 
صفوف فريق هبوعيل كفر كنا، ضمن استعداداته خلوض غمار مباريات املوسم الكروي املقبل 

في دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية.
 وكان رامي ظاهر قد دافع عن ألوان الكسالويني في املواسم الثالثة املاضية، وخاللها ساهم 
بصعودهم الى الدرجة األولى، عدا عن املشاركة في املوسم املاضي ضمن اختبارات الصعود 

الى مستوى فرق الدرجة املمتازة.
 وينضم رامي ظاهر بذلك الى ابن عمه، حارس املرمى بشار ظاهر، علما أن االثنني لعبا معا 

في اكسال، لتستمر الشراكة بينهما.
 وأكد رامي ظاهر عل أنه ينضم الى فريق عنيد له طموحات باملنافسة في القمة، متمنيا في 

نفس الوقت النجاح للكسالويني.

من: حجاج رحال
يأمل رونني فاينشتاين، املدرب اجلديد لفريق هبوعيل باقة 
الغربية، أن ال يكون الوقت متأخرا لدى فريقه لبدء االستعداد 
للموسم اجلديد من حيث التدريبات وضم العبني جدد، ضمن 
استعداداته خلوض غمار مباريات املوسم الكروي املقبل في 

دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية. 
 وقال رونني فاينشتاين أنه يتمنى أن ال يتأثر الفريق من بدء 

التحضيرات في فترة متأخرة عن باقي الفرق، مؤكدا على 
الالعبني بهدف  أنه يجري مباحثات ماراثونية مع عدد من 
ال��دم��ج بينهم وبني  أق��رب وق��ت ممكن، حل��داث  ف��ي  ضمهم 
الالعبني احملليني.  وقد أشرف فاينشتاين في املوسم املاضي 
على تدريب فريق احتاد بلدي كفر قرع، ضمن دوري الدرجة 
– املنطقة الشمالية، وساهم بوصوله الى اختبارات  الثانية 

الصعود الى الدرجة األولى.

امل���������������������������درب اجل���������دي���������د 
ل�������ه�������ب�������وع�������ي�������ل ب�������اق�������ة 
ال��������غ��������رب��������ي��������ة ي������ج������ري 
م��ب��اح��ث��ات م��اراث��ون��ي��ة 
ل������������ض������������م الع���������ب���������ن 

ف�����ري�����ق م����ك����اب����ي دال����ي����ة 
ال������������ك������������رم������������ل ي�������ت�������ع�������زز 
ب���������ال���������اع���������ب م�����ت�����ع�����دد 
ال����وظ����ائ����ف أدي��������ر دن���ن

من: حجاج رحال
الوظائف  متعدد  بالالعب  الكرمل  دالية  مكابي  فريق  تعزز 
أدير دنني، ضمن استعداداته خلوض غمار مباريات املوسم 
الكروي املقبل في دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية. 
وكان دنني )32 عاما( قد لعب املوسم املاضي مع فرق هبوعيل 
جلبواع،  آسي  وهبوعيل  الغربية  باقة  وهبوعيل  اخلضيرة 
نفس  في  الديالوي  الفريق  مع  تتنافس  الفرق  هذه  وجميع 
الدرجة واملنطقة. وميكن لدنني اللعب في وظائف مختلفة في 

خطي الدفاع والوسط.
الالعبني  ك��ادر  بناء  عملية  مزراحي  ايلي  امل��درب  ويواصل   
للموسم املقبل، حيث أكد في حديث معه على أنه قريب جدا من 
امتام ضم الالعبني في احللقات الناقصة، وسط التحضيرات 

للموسم اجلديد، مبا يشمل اجراء مباريات ودية.


