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»مؤقتة السلة« تلغي العقوبات املالية واإلدارية على األندية
قررت اللجنة املوقتة إلدارة شؤون احتاد كرة السلة إلغاء العقوبات املالية واإلدارية 
على جميع األندية وفتح صفحة جديدة في املوسم املقبل.
وقال أمني سر اللجنة هيثم بارون إن هذا القرار جاء ليعبر عن حسن نية االحتاد 
ويبرهن على استعداده للتعاون مع جميع األندية. 
ومتنى بارون من األندية ان تبادر أيضا من خالل التعاون مع االحتاد النجاح 
أنشطته املوسم املقبل.
يحيى حميدان 

أوضح أمني السر العام بالوكالة نادي القادسية 
حسن أبواحلسن أن مجلس إدارة النادي عقد اجتماعا 
مساء أول من أمس اتخذ خالله العديد من القرارات 
مــن بينها اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة املالية 
بالنادي للســنة املاليــة ٢٠١8/٢٠١٧ وتكليف عضو 
مجلس اإلدارة رفاعي الديحاني بأمور الفريق األول 
لكرة القدم حلني إعادة تشكيل جهاز الكرة، اضافة إلى 
تكليفه بدراسة جميع ملفات الالعبني والتعاقدات في 

مختلف األلعاب وكذلك جتديد عقد مدرب اللياقة في 
الفريق األول لكرة القدم الصربي اليكس ملوسم واحد 
واملوافقة على اعتزال جنم الفريق األول لكرة القدم 
مســاعد ندا وحتديد املواجهة التي جتمع القادسية 

مع العربي موعدا ملهرجان االعتزال.
كمــا مت تكليف أمني الصندوق جمال النفيســي 
مديرا عاما أللعاب املضرب والتعاقد مع شركة برميير 
سبورت )جيفوفا( لتزويد النادي باملالبس الرياضية 

في مختلف األلعاب للموســم املقبل والتعاقد أيضا 
مع شــركة اوميغا املتخصصة فــي األلعاب املائية 
لتقدمي خدمات استشــارية وإعداد دراسات لتنمية 
وتطوير األلعاب املائية بالنادي حيث تعتبر اوميغا 
من الشركات الرائدة واملتقدمة في هذا املجال وكذلك 
اتخــاذ جميع اإلجراءات الالزمــة لتنفيذ مقترحات 
وتوصيــات اجلمعية العموميــة التي عقدت في ٢١ 

يونيو املاضي.

نسعى للتعاقد مع 3 محترفين.. ونريد التوقيع مع العبين محليين

املطيري: تونس األقرب الحتضان معسكر خيطان
عبدالعزيز جاسم

قال عضــو مجلس إدارة نادي خيطان 
فهد املطيري إن مجلس إدارة النادي اعتمد 
تشكيل اجلهازين اإلداري والفني للفريق 
األول لكــرة القدم وكذلــك جلميع املراحل 
الســنية، مشيرا إلى انه ســيترأس جهاز 
الكــرة علــى أن يكــون صالح الدوســري 
مساعدا له ومديرا للفريق األول ومصطفى 
عزيز إداري الفريق وفيصل عوض منسقا 
إعالميا، الفتا إلى أن اجلهاز الفني يتكون 
من محمد األنصــاري مدربا ومحمد عبيد 
مســاعدا للمدرب ومعــز عبدالنبي مدربا 
للياقة البدنية ولبوش مدربا حلراس املرمى.
وأضــاف املطيــري أن الصربي دوللي 
ســيكون مديرا فنيا لفريق حتت ١9 سنة 
على أن يكون الوطني محمد صهيب مساعدا 
له وإداري الفريق مشــعل الدوسري، كما 
سيكون دوللي مديرا فنيا لفريق حتت ١9 

سنة والوطني سليمان البطي مساعدا له 
وإداري الفريق مشعل الفضلي، بينما سيقود 
فريق حتت ١5 ســنة حمد بدر ويســاعده 
عبـدالـهادي شـــداد وإداري الفريـق نـادر 

كـرم.
وبني املطيــري أن اجلهـــازين اإلداري 
والفنــي قــد وضعــا اخلطــوط العريضة 
للفريــق األول من بينها إقـــامة معســكر 
خارجي في ١5 أغســطس الـــمقبل والذي 
سيكون مبدئيا في تونس وفـي حال تغييره 
ستكون تركيا األقرب الحـتـضانه، مبينا أن 
املدرب األنصاري يرغب في التعاقد مع 3 
محترفني وقام بتحديد مراكزهم في الدفاع 
والوســط والهجوم ســيتم جتربتهم فور 
انطالق التدريبات ٢٠ الشهر اجلاري، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى أن إدارة الفريق فتح 
املفاوضات مع أكثر من العب محلي لكن من 
الصعب الكشف عن اسمائهم حلني االنـتــهاء 

خيطان يريد ترتيب أوراقه مبكرامن التـوقيع معهم بـشـكـل رسـمـي.

النمش يقود فريق الساملية »حتت 17 سنة«
أحمد السالمي

تعاقــد مجلس إدارة نادي 
الســاملية مع املدرب الوطني 
محمــد النمــش لتولــي مهام 
تدريــب فريق حتت ١٧ ســنة 
لكــرة القدم خالل منافســات 
املوسم اجلديد والذي سيباشر 
مهام عمله ابتداء من منتصف 
أغسطس القادم، على أن يقوم 
حاليا بإعــداد وجتهيز خطة 
العمــل اخلاصة في املوســم 
اجلديد، كما مت اعتماد تعيني 
مشــاري  الوطنــي  املــدرب 
الصريعي مساعدا له وجاسر 
الفضلــي إداري للفريق، ومت 
توقيــع العقد بحضور املدير 
الفني لقطاع الناشئني بنادي 

الساملية عادل عبدالنبي.
من جهته قال املدرب الوطني 
محمد النمش في حديث خص 
به »األنباء«: مت االتفاق مع إدارة 
نادي الساملية على تولي مهام 
تدريــب فريق حتت ١٧ ســنة 
وذلك بعد مفاوضات استمرت 
لعدة أيــام مت خاللها االتفاق 
على التفاصيــل اخلاصة في 
إعداد الفريق للموسم اجلديد 
وفــي مقدمتها اعتمــاد إقامة 
معســكر تدريبي فــي تركيا 
يخوض خالله الفريق عددا من 

املباريات التجريبية للوقوف 
على مستويات الالعبني بعد 
جتهيزهم من الناحية الفنية 
والبدنية والتأكد من جاهزيتهم 
قبل انطالقة املوســم اجلديد 

بوقت كاف.
وأضــاف: الفريــق يضــم 
عناصــر واعدة متتلك الكثير 
من اإلمكانيات الفنية والبدنية 
وأتطلع إلى أن أحقق تطلعاتي 
مع الالعبني في املنافسة على 
الــدوري والكأس وهو  لقبي 

هدف مشــروع تتنافس عليه 
كافة الفرق املشاركة، الفتا إلى 
أنه على تواصل دائم مع املدرب 
الوطني أسامة املنصور الذي 
أشــرف على تدريــب الفريق 
ويعــرف إمكانيــات وقدرات 
صــورة  وأعطــاه  الفريــق 
واضحة عن مستوى الالعبني 
وإمكانياتهــم وهو ما يســهل 

عليه مهمته اجلديدة.
وأشار إلى أنه بصدد مغادرة 
البــالد والتوجه إلــى مدينة 

برشلونة االسبانية للدخول 
في دورة تدريبية على نفقته 
اخلاصة وتستمر ألسبوعني 
متتالني بهدف اكتساب املزيد 
من اخلبرات التي تساهم بشكل 
كبير في اجناحه خالل مشواره 

التدريبي.
وأبدى النمش استياءه من 
تعامل إدارة نادي القادســية 
مع أبناء النادي بصفته العبا 
سابقا ومدربا لعدة سنوات في 
قطاع الناشــئني حيث لم يتم 
التواصل معه وإبالغه سواء 
برغبة اإلدارة في استمراه من 
عدمها وهو ما ترك أثرا كبيرا 
في نفسه حيث كان يتوقع أن 
يكون هناك تفاعل من قبل إدارة 
النادي عموما وقطاع الناشئني 

خصوصا.
وختم النمش حديثه قائال: 
هي ليست احلادثة األولى التي 
ال يتم مراعاة أبناء النادي فيها 
بل تكــررت خالل الســنوات 
األخيرة بصورة مثيرة للجدل، 
وكان من األولى على اإلدارة أن 
تكون أكثر حرصا على ابنائها 
وأن حتتويهم وفي حال عدم 
رغبتها في استمرارهم تبلغهم 
بذلك من منطلق املودة واحملبة 
التي تربط الطرفني مع بعضهما 

اآلخر.

الصريعي والنمش والفضلي مع عادل عبدالنبي

العربي يستغني عن النصار

النصر يغلق باب احملترفني بالتعاقد مع غابيزا

أحمد السالمي

علمــت »األنباء« من مصدر مطلع أن 
الالعب مبــارك النصار توصــل التفاق 
مع إدارة النادي العربـــي لفســخ عقده 
بالتراضي ما بني الطرفني ومنحه استغنائه 
ليصبح العبا حــرا وميتلك احلق كامال 
في حتديد وجهته القادمة دون الرجوع 

إلى إدارة النادي.
جديــر بالذكر، أن مبــارك النصار لم 
يشارك بشكل منتظم مع »األخضر« في 
منافسات املوســم املاضي بسبب تأخر 
صرف مســتحقاته املالية حسب ما كان 
متفق عليه وهو األمر الذي دفعه لالنقطاع 
عن حضــور التدريبات واملشــاركة في 

املباريات.

عبدالعزيز جاسم

تعاقــد الفريق األول لكــرة القدم في 
النصر مــع املهاجم الكولومبي كارلوس 
غابيزا ليكون رابع احملترفني املنضمني، 
وبذلك يكون العنابي قد أغلق سوق التعاقد 
مع احملترفني مبكــرا، ويأتي التعاقد مع 

غابيزا بعد مشــاهدة الالعــب من خالل 
أشــرطة الڤيديو في املوسم السابق له، 
والذي كان يشارك من خالله في الدوري 

الصيني.
وســبق للعنابي أن جــدد التعاقد مع 
احملترفني الغانيني إيريك ابوكو وإميانويل 

إيفوري والسوري محمود البحر.

االحتاد يسند مهمة تدريب »الناشئني« للسكران واحلجرف

األنصاري.. »جهراوي«

»يد« الفحيحيل تستعيد ربيع

معسكر تركي ملنتخب أشبال »اليد«
يعقوب العوضي

أسندت جلنة التدريب واملنتخبات في 
احتاد اليد مهمة تدريب منتخب الناشئني 
للمدربني الوطنيني رائد السكران ومحمد 
احلجــرف، كمــا حــددت وجهة معســكر 
منتخب األشبال الذي سيكون في تركيا، 
فيمــا انطلقت أولى احلصــص التدريبية 
مساء أول من أمس على صالة الشهيد فهد 

األحمد في الدعية. 
وفي السياق ذاته، أسندت اللجنة مهمة 
مساعد مدرب منتخب الشباب حتت ١9 سنة 

للمدرب الوطني مساعد الرندي.
وأكد محمد احلجرف أن املهمة احلالية 

تقتضي تكاتف اجلميع لصقل العبي املراحل 
السنية في املنتخبات الوطنية والتركيز 
على رفع معدل اللياقة البدنية وعدم السماح 
لإليقــاف الدولي بالتأثير على املســتوى 

الفني لهم.
وأثنــى احلجرف على خطوة إشــراك 
املنتخبات الوطنية فــي البطولة احمللية 
)الدوري(، مشيرا إلى أنها خطوة إيجابية 
إلبقــاء الالعبــني ضمــن إطــار املناقســة 

واالستعداد البدني والنفسي والذهني.
وأشاد احلجرف بتعاون الهيئة العامة 
للرياضة وموافقتهم على املعسكر اخلارجي 
والذي من خالله ســيكون اإلعداد السليم 

واملستحق لالعبني.

أحمد السالمي

وافق مجلس إدارة نادي 
اليرموك على اعتماد إعارة 
مدافــع الفريــق األول لكرة 
إلى  القدم مهنــد األنصاري 
صفوف نــادي اجلهراء ملدة 
موســم واحــد، وذلــك بناء 
على العرض املقدم من قبل 
إدارة النادي لالستفادة من 
خدماتــه خــالل منافســات 
املوسم اجلديد. وكان الصربي 
بوريــس بونيــاك قد طالب 
بضمه إلــى صفوف الفريق 
واالســتفادة مــن خدماتــه 
ملعرفتــه املســبقة بقدراته 
وإمكانياته إضافة إلى اقتناعه 
بــأن وجــود »األنصــاري« 
سيســاهم بشــكل كبير في 
إجناح اخلطة التي رصدها 

يعقوب العوضي

اســتعاد فريق يــد الفحيحيل 
خدمات القوة الضاربة في اخلط 
اخللفي فهد ربيع والذي تعرض 
لإلصابة في املوسم املاضي، وبدا 
الفحيحيــل بغيــاب ربيع  تأثــر 
واضحــا رغم إصرار الفريق على 
املنافسة على التأهل إلى الدوري 

املمتاز. 
ويخضع ربيــع حاليا للعالج 
التأهيلي والذي يستمر لشهرين 
تقريبا حيث كشف اجلهاز الطبي 
عن حاجة الالعب للشفاء التام قبل 
مواصلة مشواره.  واكد ربيع انه 
يتوق للعودة مع زمالئه إلى أرضية 
امللعــب وفي اقرب وقت، مشــيرا 
الى انه يأمل في عودة الفريق إلى 

املنافسة وطريق االنتصارات.

ملنافســات املوســم اجلديد 
والتي تهدف إلى حتصني خط 
الدفاع وتقوية خط الهجوم 

وترتيب خط الوسط.

)األزرق.كوم( بونياك أصر على وجود األنصاري 

ربيع مع املدرب يوسف اشكناني

السبتي يعالج في لندن
أحمد السالمي

يستعد العب المنتخب 
األولمبي ونــادي النصر 
سابقا عبداللـــه السبتي 
غــدا  البــالد  لمغـــادرة 
إلى  األربعــاء والتوجــه 
لنــدن للبــدء فــي رحلة 
عـالجه على نفقة الديـوان 

األميري.
قــد  الســبتي  وكان 
شــعر بألــم فــي المعدة 

خالل بداية شهر رمضان 
الماضي وأجــرى بعدها 
الطبيـــة  الفحوصــات 
الالزمة حيث وجهه األطباء 
إلى ضرورة اجراء عملية 
جراحية مســتعجلة في 
المعدة والخضوع لبرنامج 
عالجي متكامل إلى حين 
االنتهاء مــن الفحوصات 
الطبية التي أثبتت حاجته 
للسفر إلى لندن الستكمال 

عبداهلل السبتيالعالج هناك.

تكليف الديحاني بأمور »الكرة«.. وتجديد التعاقد مع مدرب اللياقة أليكس

)األزرق.كوم(

أبو احلسن: اعتزال ندا أمام العربي

يشارك بدورة 
تدريبية في برشلونة 

ويعسكر
في تركيا


