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من: حجاج رحال
عباس  رح��يّ��ل  امل��ج��رب  امل��داف��ع  انتقل 
املتنافس  عكا،  االخاء  بلدته  فريق  الى 
املنطقة   – الثانية  ال��درج��ة  دوري  في 
عباس  رح��يّ��ل  وك���ان  "أ".  الشمالية 
مع  املاضيني  املوسمني  في  ارتقى  قد 
الدرجة  الرياضي كفر كنا من  النادي 
معه  وان��ض��م  األول�����ى.    حتى  الثالثة 
قلب الدفاع هالل خاليلة وسليم واكد 

ووسيم حالحلة.
 وباشر الفريق العكي تدريباته بقيادة 

الصاعد  ادري،  نيسم  احمللي  امل��درب 
مع فريق مكابي شفاعمرو الى الدرجة 
الثانية، حيث أوصى ادري بالتعاقد مع 
سنوات  منذ  يعرفه  اذ  عباس،  رحيّل 

كثيرة ودربه في فريق هبوعيل املكر.
عروضا  عباس:"تلقيت  رحيّل  وقال   
م���ن ع����دة ف����رق ب��ي��ن��ه��ا ن����ادي جولس 
وبيتار نهاريا، لكنني آثرت االنضمام 
احتمال  هناك  كما  بلدتي،  فريق  ال��ى 
بتسلمي مهمة تدريب في قسم الشبيبة 

واألشبال".

انتقال املدافع املجرب رحّيل عباس الى 
االخاء عكا بقيادة نيسم ادري

من: حجاج رحال
الكناوي الصاعد سعيد طه في حجر رياضي، بسبب معارضة مسؤولي فريق  املهاجم  دخل 
هبوعيل كفر كنا حتريره الى فريق آخر بدون مقابل. ويعني احلجر الرياضي امتناع سعيد طه 
عن اللعب في الدوري االسرائيلي ملدة موسم واحد، على أن تنتقل بطاقة اللعب اليه بعد ذلك. 
وخالل ذلك مت االتفاق بينه وبني مسؤولي نادي جنني الرياضي، من الدرجة املمتازة في الدوري 
الفلسطيني والطامح للصعود الى دوري األضواء، حيث ميكنه اللعب معه. وانضم معه الالعب 

محمد بقاعي، وهناك احتمال بضم الالعب خضر فودة.
 وأكد سعيد طه أنه لم يكن مفر أمامه سوى اتخاذ هذا القرار ليصبح العبا حرا، متمنيا النجاح 

للفريق الكناوي. 

املهاجم الكناوي 
سعيد طه يدخل 
في حجر رياضي 

لينتقل الى الدوري 
الفلسطيني

من: حجاج رحال
لم ينجح مسؤولو فريق مكابي هاني سولم بتسجيل أسمه في مكاتب االحتاد العام لكرة القدم، 
رغم حصولهم على مهلة اضافية، ليتم االعالن رسميا عن تفككه وشطب أسمه من دوري الدرجة 

الثانية، بينما جنحت باقي الفرق بالتسجل. 
 وأفادنا األستاذ باسم سليمان، عضو احتاد الكرة واملسؤول عن الدرجات الدنيا، أنه أصبح فريق 
الدرجة الثالثة األخوة عرابة األقرب الستبداله، وهذا منوط ومشروط بنجاح ادارته بتسجيل 
أسمه في مكاتب احتاد الكرة، واذا لم يتم ذلك فستعطى األولوية لنادي هضبة اجلوالن، يليه 

فريق الفريديس.
 وقال االداري السوملي عدنان زعبي أنه يوم مؤسف جدا جلميع أهالي سولم، حيث بقي الفريق 
يتيما في الساحة دون مساعدة أحد. وأشار الى أنه لم يكن بوسع االدارة انهاء التزاماتها املالية 

جتاه الالعبني واملدربني وتسجيل أسمه في مكاتب احتاد الكرة.

ت����ف����ك����ك م����ك����اب����ي س�����ول�����م واألخ����������وة 
ع���������راب���������ة األق�����������������رب الس�����ت�����ب�����دال�����ه 
ف�����������������ي ال��������������������درج��������������������ة ال���������ث���������ان���������ي���������ة

من: حجاج رحال
يحل فريق احتاد أبناء سخنني، مساء غد السبت في متام 
الساعة السادسة، ضيفا على فريق بني يهودا تل أبيب، 
ضمن مباريات األسبوع األول في املوسم الكروي اجلديد 

لفرق دوري الدرجة العليا.
بيتح تكفا، بسبب  امل��ب��اراة على استاد   وس��وف جت��رى 

أعمال الترميم في استاد بلومفيلد ملدة ثالث سنوات. وقد 
خاض السخنينيون قبل ذلك أربع مباريات ضمن الدور 
األول في مسابقة كأس التوتو. وتعد مباراة ديربي ملدرب 
السخنينيني يوسي أبو كسيس أمام زمالء األمس، وكذلك 

األمر بالنسبة لقلب الدفاع ساري فالح.
 وأكد أبو كسيس على أنه سيلعب بطريقة منظمة بهدف 
الفوز في هذه املباراة، وليس أقل من ذلك، مع االشارة 
الى أن الفريق السخنيني اعتاد في املواسم الثالثة األخيرة 

على هزم بني يهودا.

أبناء سخنني في 
ضيافة بني يهودا 

ضمن األسبوع األول 
في الدرجة العليا

من: حجاج رحال
انضم صاحب النزعات الهجومية الالعب 
آدم رحيّل، ابن بسمة طبعون، والعب خط 
الوسط املتأخر خالد خطيب )فابري(، ابن 
يافة  مكابي  فريق  صفوف  الى  طرعان، 
الدرجة  دوري  في  املتنافس  الناصرة، 

الثانية – املنطقة الشمالية "ب".
مكابي  فريق  ببقاء  رحيّل  آدم  وساهم   
هاني سولم في نفس الدرجة في املوسم 
خالد  صنعا  أحسنه  م��ا  وه��و  امل��اض��ي، 

خطيب مع شباب طرعان.
 وقال الكابنت مؤيد لوابنة، مدرب فريق 
يافة الناصرة:"قمنا بضم العبني مجربني 
ج��دا ف��ي ه��ذه ال��درج��ة، وم��ن امل��ؤك��د أن 

الفريق سيستفيد كثيرا من قدراتهما".
 وأضاف مؤيد لوابنة أن الفريق بصدد 
ضم مهاجم هداف لقيادة احللقة األمامية، 
مشيرا الى وجود مفاوضات مع عدد من 

الالعبني.

انضمام آدم رحّيل وخالد خطيب الى 
صفوف مكابي يافة الناصرة


