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من: حجاج رحال

ق����ال امل������درب أمي����ن خ��اي��ل��ة أن����ه واث���ق 
م���ن ق���درت���ه ع��ل��ى امل��س��اه��م��ة ف���ي اجن���اح 
مسيرة فريق احتاد أبناء سخنني، وذلك 
ضمن  ل��ل��م��درب،  م��س��اع��دا  تعيينه  ب��ع��د 
مباريات  غ��م��ار  خل���وض  اس���ت���ع���دادات���ه 
املوسم الكروي املقبل في دوري الدرجة 
مساعدا  خايلة  أمي��ن  وسيعمل  العليا. 
سابيريسكي،  زايرو  البرازيلي  للمدرب 
الفريق  ل��ت��دري��ب  معه  االت��ف��اق  مت  حيث 
من  ب��دال  اجلديد  املوسم  في  السخنيني 

يوسي أبو كسيس.
وأضاف أمين خايلة أن هذا التعيني نتاج 
جهد متواصل له في الدرجات الدنيا، وأنه 

يعتبره قفزة نوعية.
من  العديد  بدعم  خايلة  أمي��ن  ويحظى   
الناجح  لعمله  تقديرا  الفريق،  مسؤولي 
خال مباريات املوسم املاضي مع فريق 
ه��ب��وع��ي��ل ع��م��اد اك���س���ال، ض��م��ن دوري 
الشمالية،  – امل��ن��ط��ق��ة  األول����ى  ال���درج���ة 
ع���دا ع��ن ك��ون��ه ل��ع��ب س��اب��ق��ا م��ع الفريق 
السخنيني وساهم بارتقائه وبروزه على 

الساحة الرياضية.

أمي���������ن خ�������اي�������ل�������ة:"واث�������ق م�������ن ق�������درت�������ي ع���ل���ى 
امل����س����اه����م����ة ب������اجن������اح م����س����ي����رة أب������ن������اء س���خ���ن���ن"

من: حجاج رحال

املاضي،  الكروي  املسم  اليه خال مباريات  األنظار  ابن كابول،  باسل علي طه،  الدفاع  قلب  شّد 
الدرجة األولى  املتباري ضمن مباريات دوري  وذلك من خال تألقه مع فريق هبوعيل بيسان، 
البيساني خلوض اختبارات الصعود  الفريق  – املنطقة الشمالية. وساهم باسل طه في وصول 
الى مستوى فرق الدرجة املمتازة، اذ كان عنصرا فعاال في اجناح مسيرة الفريق، علما أنها كانت 
جتربته األولى باللعب مع فريق كبار، وذلك على سبيل االعارة من فريق هبوعيل عكا، املرتقي الى 

الدرجة العليا.
 وعلمنا أن فريقني من الدرجة املمتازة يرغبان بضمه، عدا عن تلقيه عروضا من فرق بارزة تشارك 
في الدرجة األولى، وفي مقدمتها فريق بيسان نفسه، حيث عرض عليه املسؤولون وبايعاز من املدرب 
ايتان طيّب، عرضا ماليا دسما ضمن مساعي الفريق الرامية للصعود الى املمتازة. كما يفاوضه 

مسؤولو فرق هبوعيل كفر كنا وهبوعيل عماد اكسال والنادي الرياضي روبي شبيرا حيفا.

ق���������ل���������ب ال���������������دف���������������اع امل����������ت����������أل����������ق ب�����������اس�����������ل ط�����ه 
م������رش������ح ل����ل����ع����ب ض�����م�����ن ال���������درج���������ة امل�����م�����ت�����ازة

رضوان ناطور:"تنازلت عن منصبي لصالح حتقيق الوحدة الدياوية"
من: حجاج رحال

معني  هبوعيل  فريق  ادارة  رئيس  ن��اط��ور،  رض��وان  يخفي  ال 
دالية الكرمل، تفاؤله بشأن اجناز مشروع توحيد قطبي الكرة 
الدياوية املكابي والهبوعيل حتت اطار واحد، رغم أنه لم يتحدد 

بعد اذا كان ذلك ضمن فريق واحد أو في اطار فريقني.
حتقيق  لصالح  منصبي  عن  ناطور:"تنازلت  رض��وان  وق��ال   
أنني  نصرالدين  صالح  زميلي  أعلمت  فقد  الدياوية،  الوحدة 
املصلحة  أج��ل  م��ن  مني  تطلب  وظيفة  أي��ة  ف��ي  للعمل  مستعد 

العامة واعادة املجد الى دالية الكرمل. سوف تكون ادارة واحدة 
للفريقني، فأنا أؤيد بقاء كل فريق في درجته بهدف احلفاظ على 
كيانهما لتواجد عدد كبير من الاعبني احملليني، حيث ال ميكن 
لفريق واحد أن يستوعبهم، وخال أسبوع سوف نتوصل الى 
اقرار وجود فريق  األمور جدية، وفي حالة  املرة  اتفاق، فهذه 

واحد فسيحمل أسم احتاد أبناء معني دالية الكرمل".
 وعلمنا أنه في حالة حتقيق الوحدة فسيكون صالح نصر الدين 
رئيسا لادارة، على أن يكون رضوان ناطور مديرا للفريق، علما 

أن كل قرار سيتخذ باالجماع.

من : حجاج رحال 

اتفقت ادارة فريق احتاد بلدي كفر قرع، ومبباركة رئيس املجلس 
احمللي حسن عثامنة، مع املدرب املجرب حنا فرهود لقيادة تدريبات 
الفريق في املوسم الكروي املقبل ضمن تنافسه في دوري الدرجة 
من  قريبا  فرهود  حنا  وك��ان  "ب".  الشمالية  املنطقة   - الثانية 
االشراف على فريق هبوعيل أم الفحم، الصاعد احلديث الى الدرجة 

األولى، لكن لم يتم االتفاق بني الطرفني.
الى  االرت��ق��اء  بطاقة  كسب  املعلن  الهدف  أن  على  الفرهود   وأكد 
املقبلة  القريبة  األي��ام  غضون  في  يبدأ  أن  على  األول���ى،  ال��درج��ة 
بتشكيل كادر الاعبني، حيث ينوي تعزيز صفوف الفريق بعدة 

العبني مجرين الى جانب الاعبني احملليني.

ح������ن������ا ف���������ره���������ود م���������درب���������ا الحت���������اد 
ب����������ل����������دي ك��������ف��������ر ق���������������رع وال����������ه����������دف 
ال����ص����ع����ود إل�������ى ال������درج������ة األول��������ى 

ش��������������ارون ل����ي����ف����ي وم�����ح�����م�����د ال������زب������ارق������ة 
أوائ�����ل امل��ن��ض��م��ن ال���ى ه��ب��وع��ي��ل اكسال

من: حجاج رحال

املنضمني  أوائ��ل  الزبارقة  محمد  امليدان  ومتوسط  ليفي  ش��ارون  األيسر  املدافع  أصبح 
آفي  اجلديد  امل��درب  بقيادة  استعداداته  ضمن  اكسال،  عماد  هبوعيل  فريق  صفوف  الى 
– املنطقة  سباج خلوض غمار مباريات املوسم الكروي املقبل في دوري الدرجة األولى 

الشمالية.
 وقد لعب شارون ليفي في املوسم املاضي مع فريق مكابي تسور شالوم، بينما شارك 
محمد الزبارقة في تشكيلة فريق مكابي دالية الكرمل، مع االشارة الى أن هذين الفريقني 

يلعبان مع الفريق الكساوي في نفس الدرجة.
 وتتجه النية الى ابقاء قلب الدفاع تاراس شولوكوفيسكي ومتوسط امليدان رامي ظاهر 
في  مجددا  املنافسة  بهدف  احللقات،  جميع  لتعزيز  والنية  ظاهر،  بشار  املرمى  وحارس 

القمة.


