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من: حجاج رحال
متت التوصية بتعيني املدرب صالح حصارمة، ابن البعنة، مدربا ملنتخب اسرائيل في فئة أشبال 
"ب"، وذلك بتوصية من اللجنة املهنية في االحتاد العام لكرة القدم باشراف املدرب نير ليفني، 

على أن تتم املصادقة عليه في اجللسة املقبلة الحتاد الكرة.
 وكان صالح حصارمة قد درب فريق شبيبة هبوعيل كريات شمونة حتى ما قبل موسمني، وفي 

املوسم املاضي أشرف على تدريب فريق الكبار، لكنه لم ينجح معه فتم انهاء عمله.
 ومن ضمن التغييرات األخرى في هيكل املدربني، تعيني ماركو بلبول، مدرب فريق احتاد أبناء 
سخنني سابقا، مدربا للمنتخب األوليمبي، وألون حزان مدربا ملنتخب الشبيبة، وجادي برومير 

مدربا ملنتخب أشبال "أ"، على أن يشغل عوفر فابيان وظيفة مساعد املدير الفني نير ليفني.

توصية بتعيني صالح حصارمة مدربا 
ملنتخب اسرائيل في فئة أشبال "ب"

من: حجاج رحال
تنطلق تدريبات النادي الرياضي كفر كنا، اليوم األحد، استعدادا 
الدرجة  دوري  في  اجلديد  الكروي  املوسم  مباريات  خلوض 
األولى – املنطقة الشمالية. وتنطلق التدريبات باشراف املدرب 
فقط  موسمني  خالل  الفريق  قاد  حيث  عباس،  وسيم  احمللي 
والالعبني  االدارة  مبساعدة  األول��ى  حتى  الثالثة  الدرجة  من 

واجلمهور.  والى اآلن مت ضم توم أملادون وتوم دان ومحمد 
كامل أبو ليل ونير كوهني وداهود عليصات وميزر زعبي وثائر 
صنع الله، والبحث عن قلب دفاع ومدافع أيسر والعبني اثنني 
في خط الوسط. وقال وسيم عباس:"النادي الرياضي كفر كنا 
يتطلع لضم أربعة العبني المتام الكادر، ونأمل أن ننجح بذلك 

في أسرع وقت ممكن".

األحد: انطالق تدريبات 
نادي كفر كنا باشراف املدرب 

وسيم عباس

اليوم: نادي الطيرة يباشر تدريباته 
باشراف محمد سمارة وعبد املنان تيتي

من: حجاج رحال
غمار  خلوض  استعدادا  تدريباته  الثالثاء،  اليوم  عصر  الطيرة،  الرياضي  النادي  يباشر 
مباريات املوسم الكروي املقبل في دوري الدرجة األولى – املنطقة الشمالية. وكان املدرب 
محمد سمارة واملدير الفني عبد املنان تيتي قد أجريا اختبارات للعديد من الالعبني، وقد يتم 
ضم عدة العبني منهم. هذا، وسوف يتم االعتماد على عبودي شبيطة في وظيفتي مساعد 
مدرب ومدرب اللياقة البدنية، كما سيشغل محمد ناطور وظيفة مدرب حراس املرمى. وانضم 
الالعبون سمير عبد احلي وآدم سلطان وكوبي باداش ومحمد محاجنة سليم وطوبي. وقال 
التيتي أن هناك نية لضم مهاجم هداف. وتابع أن الكادر جاهز ومالئم للدرجة األولى، وهناك 

احتماالت باجراء معسكر تدريبي اما داخل أو خارجها حسب التكاليف.
 وعلى الصعيد االداري انضم الشيخ حمادة مصاروة ورجل األعمال أمير العبيدي الى االدارة، 

لينضما الى عزيز منصور ونهاد حمدان ووليد ناصر نائب رئيس البلدية.
 هذا، وأفاد التيتي أنه سيتم عقد اجتماع موسع لالعبني واجلمهور وعرض الالعبني. كما مت 
تخصيص ألف بطاقة اشتراك للجمهور بسعر 400 شيكل للبطاقة الواحدة جلميع املباريات 
البيتية، علما أن امللعب جاهز وتنتظر االدارة املصادقة عليه، وسط اجراء ترميمات في غرف 
املالبس.  وتابع التيتي:"ملعب التدريبات على مستوى رفيع، ودعم اجلمهور يعطينا قوة 
األول  املوسم  األقدام في  تثبيت  الهدف  لكن  الشيء،  للفريق. تنقصنا اخلبرة بعض  كبيرة 

ونطمح الحتالل املرتبة الثامنة فما فوق".

من: حجاج رحال
علل املهاجم الطمراوي محمد عواد قرار انتقاله الى صفوف 
فريق هبوعيل ايالت، املتنافس في دوري الدرجة الثانية – 
املنطقة اجلنوبية "ب"، الى رغبته بالصعود والعودة الى 

الدرجة األولى، حيث هبط منها في املوسم املاضي.
 وقال محمد عواد:"فكرت مليا باألمر ووصلت الى قرار 
العامة  األج��واء  حيث  اي��الت،  ادارة  عرض  على  باملوافقة 
جميع  ف��ي  مجهز  فالفريق  ال��ص��ع��ود،  أج��ل  م��ن  مناسبة 

اجلوانب وفرصه وفيرة لالرتقاء".
بالل  أب��و  عاطف  زميليه  ال��ى  بذلك  ع��واد  محمد  وينضم   
رقيّق،  أبو  ابراهيم  املدرب  اشراف  حتت  حريب،  ويحيى 
الذي سيعمل للمرة الثالثة بتدريب فريق ايالت، بعد أن كان 
قد صعد معه قبل موسمني الى الدرجة األولى – املنطقة 

اجلنوبية.

محمد عواد:"األجواء العامة في هبوعيل 
ايالت مناسبة للصعود الى األولى"

من: حجاج رحال
يتطلع املهاجم الهداف داهود عليصات، ابن بسمة طبعون، الى حتقيق صعود 
ارتقاءات  أربعة  حقق  أن  فبعد  ال��ك��روي،  مشواره  في  التوالي  على  خامس 
الى مستوى فرق الدرجة األولى مع فرق هبوعيل بيسان وعيروني نيشر 
وهبوعيل كفر كنا والنادي الرياضي كفر كنا على التوالي، فانه يطمح الى 
حتقيق صعود خامس على التوالي. يذكر أن مسؤولي نادي كفر كنا جددوا 
عقده مبوسم اضافي، حيث توصلوا معه الى صيغة تفاهم. كما أكد الالعب على 
أنه باق في كفر كنا، رغم وصول عروض مغرية من الدرجة الثانية. وعلمنا أن 
أحمد سبع، مدرب فريق احتاد أحمد مجد الكروم، حتدث مع داهود عليصات 
بهدف انضمامه للفريق الطامح للعودة الى الدرجة األولى. كما هناك رغبة 
شديدة لدى مسؤولي هبوعيل شفاعمرو، خاصة بعد انضمام زميله محمد 

عمارية الى الشفاعمريني.

الهداف داهود عليصات يتطلع لتحقيق 
صعود خامس على التوالي


