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سيخاطب العني والقادسية لضمه

األهلي السعودي يرغب في التعاقد مع كيتا

علم����ت »األنب����اء« أن نادي 
االهلي الس����عودي لديه رغبة 
قوية لضم االيڤواري ابراهيما 
كيتا العب القادسية املعار الى 
نادي الع����ن االماراتي اعتبارا 
من املوسم املقبل، بعد ان راقب 
مس����ؤولو العن الالعب خالل 
الفترة املاضية، واثبت مقدرة 
الفريق  عالية رغم ان وض����ع 
العيناوي ال يسر حاليا بسبب 
املشاكل التي تعرض لها الفريق 
وانعكست على االداء بشكل عام، 
ليحتل املركز التاسع في دوري 

احملترفن االماراتي.
يذكر ان العن تعاقد مع كيتا 

للعن االمارات����ي لضمه خالل 
املدة املتبقية مع عقده مع العن 
التي متتد حت����ى يناير املقبل، 
ثم يخاطب القادسية لضمه من 

يناير وحتى يونيو املقبلن.
ومب����ا ان العن ق����د عرض 
الالع����ب للبيع خ����الل الفترة 
املقبلة، فإن مصادر قدس����اوية 
اكدت ل� »األنب����اء« رغبتها في 
املوافق����ة على طلب اعارة كيتا 
ال����ى أي من االندية الراغبة في 
ضمه الى صفوفها متى تناسب 
العرض املادي مع قدرات كيتا 

الفنية.
مبارك الوقيان  ٭

بعد ذلك الى القادسية بيته القدمي 
الذي بزغ جنمه فيه، اال ان هذا 
االمر قد يسبب عائقا كبيرا له في 
مشاركته كالعب اساسي ضمن 
تش����كيلة االصفر بعد ان اظهر 
فهد االنصارى امكانيات رائعة 
اس����تحق من خاللها ان يكون 
اساس����يا في صفوف األصفر، 
باالضافه الى التألق املستمر من 

طالل العامر في املركز نفسه.
وقد تواجه االهلي السعودي 
مشكلة في حال طلبه انضمام 
كيتا الى صفوفه، وتتمثل هذه 
املشكلة في ان يخاطب االهلي 
من خالل كتابن رسمين االول 

بنظام االعارة من نادي القادسية 
الالعب  املالك احلقيقي لبطاقة 
ملدة عام ونص����ف العام مقابل 
املليون دوالر،  مليون ونصف 
تبدأ من اغسطس 2010 وتنتهي 
يناير املقبل، اال ان االمور سارت 
على عكس التوقعات التي رسمها 
مسؤولو العن ألن وضع الفريق 
الفني لم يساعد الالعبن على 
تقدمي الع����رض املأمول منهم، 
النادي »البنفسجي«  فتعرض 
الى الهزائم الواحدة تلو االخرى، 
ما دفع مسؤولي العن الى عرض 
كيتا للبيع رغم ان عقده تبقى 
عليه 6 اشهر فقط، على ان يعود 

هل يلعب كيتا للعن اإلماراتي أم يعود للقادسية؟

اجتماع مع ممثلي مجالس إدارات األندية اليوم

»الهيئة« ناقشت اللوائح والقوانني مع »االحتادات«

الغريب: »الكويتية« تنظم بطولة الدوائر والشركات الكروية

اجتمع نائ���ب رئيس مجلس 
العامة للش���باب  الهيئ���ة  إدارة 
والرياضة محمد املسعود مع رؤساء 
الرياضي���ة بحضور  االحتادات 
أعضاء املجلس حسن البلوشي 
وخالد فراج الغامن وأسامة الذويخ، 
حيث جرى مناقشة االقتراحات 
اخلاصة من قبل االحتادات بشأن 
اللوائح والقوانن املتعلقة بعالقة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
والبحث عن آلية لتفعيل وتدعيم 
جسور التعاون مبا يحقق تطلعات 
هذه املؤسس���ات الرياضية، كما 
اس���تعرض ممثل���و االحتادات 
الرياضية املشاكل والعقبات التي 
تعترض مسيرة هذه االحتادات 
س���واء املتعلق���ة بامليزانيات أو 

اجلوانب الفنية واإلدارية.
وأوضح املسعود أن االجتماع 
كان مبنزلة نقاش مفتوح تناول 
القوانن واللوائح التي حتدد عالقة 
الهيئة باالحتادات الرياضية، كما 
قدمت االحتادات الرياضية عددا من 
املتعلقة بامليزانيات  االقتراحات 
وتوجيه الصرف مبا يخدم تطوير 
الرياضية، ومت تسجيل  األلعاب 
جميع النق���اط واملقترحات التي 
طرحها ممثل���و االحتادات والتي 
سيتم مناقشتها ورفع توصيات 
بها بشأنها إلى اجلهاز التنفيذي 
بالهيئة، كما سيقوم مجلس اإلدارة 

حتت رعاية م.حمد الفالح رئيس 
مجلس إدارة مؤسس����ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية العضو املنتدب 
تنظم املؤسسة بطولة كرة القدم 
الرابعة لدوائر املؤسسة والشركات 
التابع����ة لها. وقال مدي����ر دائرة 
العالقات العامة واإلعالم باملؤسسة 
إن  العبدالكرمي  باإلنابة يوس����ف 
البطول����ة س����تقام يومي اجلمعة 
والسبت 27 و28 اجلاري في نادي 
اليرموك بحكام محايدين من احتاد 
الكرة بنظام خروج املغلوب من مرة 
واحدة ويتكون الفريق من 5 العبن 
و2 احتياطي وزمن املباراة 20 دقيقة 
على ش����وطن وفي حالة التعادل 

حتسم بالركالت الترجيحية.
واشار العبدالكرمي الى ان الهدف 
من إقامة هذه ال����دورة هو زيادة 
التواصل بن موظفي املؤسس����ة 
واملس����ؤولن فيها وإضفاء أجواء 
البهجة والسرور وتشجيع اجلميع 

الرياضي في  دفع مسيرة العمل 
الكويت.

إدارة  هذا وس���يعقد مجلس 
الهيئة اجتماعا اليوم مع ممثلي 
مجالس إدارات األندية الرياضية 
على غ���رار اجتماعه باالحتادات 

الرياضية.

على ممارسة الرياضة، مضيفا أن 
املؤسسة قد رصدت جوائز مالية 
قيمة للفريقن الفائزين باملركزين 

األول والثاني.
من ناحيته، ق����ال مدير نادي 
»الكويتية« ورئيس اللجنة املنظمة 
العليا عادل الغريب إن املؤسسة 
سخرت كل اإلمكانيات إلجناح هذا 
احلدث الرياضي، وأن املؤسسة ال 
تألو جهدا في مد يد العون للفرق 
الذي  الرياضية، مش����يدا بالدعم 
يقدمه رئيس مجلس اإلدارة العضو 
املنتدب م.حمد الفالح، ومتنى عادل 
الغريب التوفيق للفرق املشاركة 
اللجن����ة املنظمة  والتع����اون مع 

إلخراجها بالصورة الالئقة.
يذكر أن أعضاء اللجنة املنظمة 
العليا التي تشكلت برئاسة عادل 
الغريب وعضوية مساعد الشمري 
وفيصل الش����عالن وخال����د أبل، 

وتوفيق الفرج وحسن صالح.

م���ن املوضوع���ات واالقتراحات 
اخلاصة بتطوي���ر األلعاب وأداء 

عمل هذه االحتادات.
وأشار املسعود إلى أن مجلس 
إدارة الهيئ���ة واجلهاز التنفيذي 
ابوابهم مفتوحة دائما ألي اقتراح 
من االحتادات واالندية يسهم في 

مبتابعة تنفي���ذ هذه التوصيات 
والقرارات.

وأوضح املسعود أن مجلس 
إدارة الهيئة سيعقد اجتماعا آخر 
مع االحتادات الرياضية في 4 يونيو 
املقبل، حيث طلبت االحتادات عقد 
هذا االجتماع الستكمال طرح عدد 

محمد املسعود مترئسا االجتماع

رئيس اللجنة العليا عادل الغريب مع مساعد الشمري ويوسف العبدالكرمي

قال جن���م منتخبنا الوطني ونادي النصر 
السعودي بدر املطوع إنه بدأ برنامج عالج مكثفا 
أمس بعد أن تعرض إلصابة في االنكل أجبرته 
على اخلروج من مباراة فريقه أمام احلزم األحد 

املاضي في دوري زين السعودي.
وأضاف املط���وع على موقعه في »تويتر« 
أنه س���يكون جاهزا خالل اليومن املقبلن، إال 
أن مشاركته في مباراة احتاد جدة في الدوري 

غدا لم تتحدد بعد.
ومن املتوقع أال يغامر مدرب النصر الكرواتي 
دراغان بإشراك املطوع أمام االحتاد على الرغم 
من ان النصر في حاجة إلى الفوز بهذه املواجهة 
لكي يضمن املركز الرابع واملشاركة في دوري 
أبطال آسيا املوسم املقبل، حيث يتقدم النصر 
بفارق األهداف عن الشباب الذي تنتظره مواجهة 
صعبة أيضا أم���ام الفيصلي ويتخلف بفارق 
نقطتن عن االتفاق الذي يستضيف القادسية 

جاء االزرق في املركز 101 برصيد 320 نقطة 
ضمن التصنيف الشهري الصادر عن االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، وعلى الصعيد العربي، 
بقيت مصر في املركز 36 امام املنتخب اجلزائري 
الذي تراجع مرتبة واحدة ليصبح في املركز 41، 
في حن بقيت تونس في املركز 61، واملغرب في 

املركز 73، والسعودية في املركز 88.

تنتظر الساحل مهمة صعبة عندما يالقي 
العلوم التطبيقية األردني في ال� 3 عصر اليوم 
في صالة نادي اجلزيرة في العاصمة االماراتية 
ابوظبي ضمن منافسات املجموعة الثانية من 
بطولة االندية العربية الرابعة والعشرين لكرة 

السلة.
ويلعب اليوم ايضا ضمن املجموعة األولى، 
ش���باب الدار البيضاء اجلزائري مع الشارقة 
االماراتي في ال� 5، والرياضي بيروت اللبناني 

مع الغرافة القطري في ال� 7.
وفي مباري���ات اول من امس، احلق الكرخ 

يلتقي منتخبنا الوطني للناش���ئن في ال� 
7:20 مس���اء اليوم منتخب العراق على ملعب 
التضامن ضمن استعدادات االزرق لالستحقاقات 
املقبلة على ان يلتقي املنتخبان في جتربة ثانية 
السبت املقبل. وكان االزرق قد خسر االسبوع 
املاضي امام املنتخب السعودي 2 - 4 وتعادال 
ف���ي املباراة الثانية 2 - 2، ويس���تعد االزرق 
للمشاركة في البطولة العربية في جدة يوليو 
املقبل وبطولة دول مجلس التعاون ملنتخبات 

تس���حب اليوم قرعة بطول���ة كرة القدم 
للصاالت المغل�قة لوزارة الخارجية )اللجنة 
الرياضية( التي ستنظم في رمضان المقبل 
وذلك ف���ي مق���ر وزارة الخارجية بحضور 

في مباراة مبتناول اليد.
وتأتي رغبة مدرب النصر في عدم إشراك 
املطوع امام االحت���اد خوفا من تفاقم إصابته 
وجتهيزه بالصورة املطلوبة للمواجهة األهم 
أمام ذوب أصفهان اإليراني في الدوري الثاني 
من دوري أبطال آسيا، وهي مواجهة مصيرية 
ال ينفع النصر فيها إال الفوز كونها تقام بنظام 
خروج املغلوب ومن مواجهة واحدة على أرض 

ذوب وبن جماهيره.
إلى ذلك، اتضحت الصورة بشأن رؤية نادي 
النصر فيما يخص التجديد مع املطوع بعد ان 
أعلن النادي عدم جتديده مع محترفيه ماعدا 
املطوع الذي س���يتم جتدي���د املفاوضات معه 

للتجديد ملوسم آخر.
يذكر ان عقد املطوع ينتهي مع النصر مع 
آخر مباراة للنصر في كأس امللك املوسم احلالي 

التي تأهل فيها الى دور الثمانية.

عامليا، لم يط���رأ اي تعديل على الصدارة، 
فحافظت اسبانيا بطلة العالم وهولندا وصيفتها 
على مركزيهما االول والثاني. وبقيت بالتالي 
املراكز العشر االولى على حالها في هذا التصنيف 
الذي تتصدره اسبانيا برصيد 1857 نقطة امام 
هولندا )1702 نقطة( والبرازيل التي حافظت 

على مركزها الثالث )1425نقطة(.

العراقي اخلسارة االولى ببني ياس االماراتي 
املنظم 80 - 79 )الش���وط االول 33 - 39( في 

املجموعة الثانية.
وفي املجموعة نفس���ها، حقق الش���انڤيل 
اللبناني فوزه الثان���ي على التوالي بتخطيه 
اهلي سداب العماني 113 - 94 في مباراة عمد 
فيها املدرب غسان سركيس الى الدفع باكبر عدد 

من العبيه االحتياطين منذ الربع الثالث.
وف���ي املجموعة االولى، ف���از الغرافة على 
ش���باب دار البيضاء 75 - 73 )الشوط االول 

.)30 - 40

الناشئن في الدوحة اغسطس الذي يليه قبل ان 
يستضيف االزرق منافسات املجموعة الثانية 
املؤهلة الى نهائيات كأس آس���يا 2012 واملقرر 

انطالقها في الكويت نوفمبر املقبل.
وس���تتوقف تدريبات االزرق بعد املباراة 
الثانية امام العراق بسبب االختبارات الدراسية 
لالعبن على ان يعاود املنتخب تدريباته اوائل 

الشهر املقبل.
مبارك الخالدي  ٭

عميد السلك الديبلوماسي السفير عبداالحد 
امباكي واع�ضاء اللجنة الرياضية في وزارة 
الخارجية ومم�ثلي السفارات المشاركين في 

البطولة.

جنم النصر السعودي بدر املطوع تخطى اإلصابة

املطوع: بدأت برنامج العالج
وسأكون جاهزًا خالل يومني

في املطالبة بحق موكلنا.
وكان الفالح قد طعن عبر 
محاميه احلميدي السبيعي 
بالق����رار الصادر م����ن وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل 
رقم 45/أ لسنة 2011 الصادر 
بتاري����خ 2011/3/15 بإحالته 
للتقاعد لبلوغه سن اخلامسة 
والستن بالدعوى رقم 2011/716 
إداري/2 وذلك ملخالفة القرار 
محل الطعن للقانون ووروده 
على غير محل ومخالفته ملبدأ 
عدم رجعية القرارات اإلدارية 
مما يشوبه بالبطالن لصدوره 
من غير مخت����ص، حيث إن 
مجلس إدارة اخلدمة املدنية هو 
املعني بإحالة القيادين للتقاعد 

وليس وزير الشؤون.
مؤمن المصري  ٭

»اإلدارية« ترفض دعوى الفالح بالرجوع ملنصبه

األزرق باملركز 101 في تصنيف »فيفا«

الساحل في مواجهة العلوم بـ »السلة العربية«

أزرق الناشئني يلتقي العراق وديًا اليوم

سحب قرعة بطولة »اخلارجية« اليوم

قض����ت الدائ����رة اإلدارية 
باحملكمة الكلية أمس برفض 
الدع����وى املرفوعة من مدير 
عام الهيئة العامة للش����باب 
والرياض����ة الس����ابق د.فؤاد 
الف����الح والت����ي يطالب فيها 
بالغاء قرار وزير الش����ؤون 
االجتماعية والعمل بإحالته 
ال����ى التقاع����د وبإعادته إلى 

منصبه.
ح  وعقب صدور احلكم صرَّ
دفاع الفالح احملامي احلميدي 
الس����بيعي بأن هذا حكم أول 
درجة والطريق أمامنا طويل 
ونحن نفسنا طويل ومتأكدون 
من حق موكلنا. وأضاف أنه 
سيقدم طعنا باالستئناف على 
احلكم مؤكدا أن تعدد درجات 
احملامي احلميدي السبيعيالتقاضي يتيح لنا االستمرار 


