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انضمام املهاجم األرجنتيني ماتياس 
مارتني الى االخاء الناصرة

من: حجاج رحال
اتفقت ادارة فريق مكابي االخاء الناصرة مع املهاجم األرجنتيني ماتياس 
مارتني، لكي ينضم الى صفوف الفريق في املوسم الكروي املقبل، ضمن 

استعداداته خلوض مباريات دوري الدرجة املمتازة.
 وسبق ملارتني اللعب في بداية املوسم املاضي مع فريق هبوعيل العفولة، 
حيث سجل ستة أهداف في الدوري وثالثة أخرى في كأس التوتو. وفي 
شهر كانون الثاني انتقل الى هبوعيل كتمون، ومعه سجل خمسة أهداف 
خالل 15 مباراة. كما أنه لعب في املوسم قبل املاضي مع فريق هبوعيل 
ريشون لتسيون، وسجل ستة أهداف لصاحله خالل نصف موسم. يذكر 
أن الذي دربه في العفولة هو املدرب نيسان يحزقيل، مدرب االخاء الناصرة 

حاليا، حيث أوصى بالتعاقد معه.

ع���������ودة م����ت����وس����ط امل�����ي�����دان 
ن���ب���ي���ل ع����ل����ي ال�������ى ص���ف���وف 
ف���ري���ق ه��ب��وع��ي��ل ك���ف���ر كنا

من: حجاج رحال
عاد متوسط امليدان نبيل علي الى صفوف فريق هبوعيل كفر 
الشمالية.  – املنطقة  األول��ى  الدرجة  املتنافس في دوري  كنا، 
وكان نبيل علي قد ارتقى في املوسم قبل املاضي مع الفريق، 
لكنه تركه في املوسم األخير لصالح فريق بلدته هبوعيل كوكب 
أبو الهيجاء. ويقّدر املدرب فايد حسون دور نبيل علي كثيرا في 
خط الوسط، حيث ميكنه كسر هجمات اخلصم والبدء بهجمات 

لصالح فريقه.
 وانضم الى الفريق الكناوي شوقي بيراني وجهاد ربيع وأدهم 
روحانا ومجد روحانا وتامر طاطور ونبيل علي ودودي أليشع 
وكوبي شريكي ومحمد زيدان وأمير نفاع، عدا عن ابقاء العبني 
محليني أساسيني. ويرغب فايد حسون بضم مهاجم مجرب 

الى صفوف الفريق.

املدرب باسم عبد الفتاح 
يقود تدريبات فريق 
شبيبة نفيه يوسيف

من: حجاج رحال
س��وف ي��ق��ود امل���درب ب��اس��م عبد ال��ف��ت��اح، اب��ن ك��وك��ب أبو 
املوسم  في  يوسيف  نفيه  شبيبة  فريق  تدريبات  الهيجاء، 
ضمن  مؤخرا  التدريبات  معه  باشر  حيث  املقبل،  الكروي 
 – املمتازة  ال��درج��ة  دوري  مباريات  خل��وض  استعداداته 

املنطقة الشمالية.
 وقال باسم عبد الفتاح، الذي درب في الدوري الفلسطيني 
في النصف الثاني من املوسم املاضي:"بدأنا التدريبات بهمة 
عالية ومبشاركة واسعة من الالعبني، حيث أن الفريق يدمج 
بني العرب واليهود، ورويدا رويدا سنرفع وتيرة التدريبات 
واجراء مباريات ودية بهدف البدء بتشكيل كادر الالعبني 

استعدادا خلوض مباريات الدوري".
أن نكون مفاجأة  ق��ال:"أع��د  الطموحات واأله���داف   وع��ن 
جتريج  الفريق  ه��دف  ويبقى  املقبل،  املوسم  في  ال���دوري 
فريق  وج��ود  ع��دم  ظ��ل  ف��ي  املنطقة  لفرق  واع��دي��ن  العبني 

كبار".
 وأوعز املدرب باسم عبد الفتاح الدارة النادي بالتعاقد مع 
املعالج الطبيعي عالء بدارنة، الذي عمل املوسم االخير مع 

فريق مكابي شفاعمرو، الصاعد الى الدرجة الثانية.
بدارنة سيعطي  التعاقد مع  بأن  الفتاح  امل��درب عبد  وأك��د   
الفريق قوة اضافية باحلفاظ على سالمة وصحة الالعبني 
املوسم  مدار  على  لالعبني  سيقدم  الذي  العالج  خالل  من 
الكروي، باالضافة الى خبرته املهنية في مجال كرة القدم، 
فسيكون قوة اضافية للطاقمني الطبي واملهني في النادي.

ادارة هبوعيل باقة الغربية 
جتدد االتفاق مع املدرب تساحي 

ايلوز مبوسم اضافي
من: حجاج رحال

جددت ادارة فريق هبوعيل باقة الغربية االتفاق مع املدرب 
ضوء  على  وذل��ك  اض��اف��ي،  مبوسم  اي��ل��وز  تساحي 

املوسم  في  الفريق  مع  حققه  ال��ذي  الكبير  النجاح 
في  القمة  ف��رق  بني  للتمركز  ق��اده  حيث  املاضي، 
 – األول���ى  ال��درج��ة  دوري  ضمن  األول  موسمه 

املنطقة الشمالية.
الفريق  استعدادات  بدء  عن  ايلوز  تساحي  وأعلن   

القريب، حيث يريد اجراء تغييرات  الكروي  للموسم 
على كادر الالعبني، علما أن عددا منهم قد ترك الفريق 

وانضم الى فرق أخرى في نفس الدرجة واملنطقة.
 وأضاف ايلوز أن هدف هبوعيل باقة الغربية يتمثل بتكرار 

جناح املوسم الفائت، اذ أكد على أنه يحظى بدعم اجلمهور 
وثقة االدارة.

األحد: مكابي دالية الكرمل 
ينطلق في تدريباته استعدادا 

للموسم اجلديد

من: حجاج رحال
تنطلق تدريبات فريق مكابي دالية الكرمل – يوكنعام، يوم األحد املقبل، ضمن استعدادات 
– املنطقة  الفريق خلوض غمار مباريات املوسم الكروي اجلديد في دوري الدرجة األولى 

الشمالية.
 ومت التوقيع مع الالعبني بركات وهب وسامر وهب ومحمد عرابي ومأور ليف وأساف بن 
موحا وهالي مناع وأمير نصر الدين وأفنير فاكس وركن وهبة وعنان نصر الدين وايرز 

يوسيف ووئام موسى وحسيب أبو ركن. 
للمدرب ومدربا  ايهاب حلبي مساعدا  ايلي مزراحي، ومت تعيني  املدرب  التدريبات   ويقود 

للياقة البدنية.
 وقال رئيس االدارة صالح نصر الدين:"مر الفريق بفترة عصيبة في املوسم املاضي، حيث 
ضمن البقاء في الرمق األخير، وال نريد لهذا املشهد أن يتكرر، ولذلك نقوم باالستعداد كما 

يجب، وسط التعلم من األخطاء، ونعد أن يظهر فريقنا بصورة ناجحة".


