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جاسم يعقوب يسلم الكأس لكابنت »سبايدي غروب«

في حال تأييد »كاس« لقرار »فيفا«

الوكرة والسيلية وقطر تالحقه قبل التوقيع

املطوع وندا قد ال يلعبان للقادسية!

فريدون لـ »األنباء«: اجتزت الفحص الطبي في الشمال القطري

الشباب السعودي يطلب العامر للموسم املقبل

رقم قياسي للمطيري يؤهله ألوملبياد لندن
حقق العب نادي املعاقني احمد 
املطيري رقما قياسيا عامليا في 
سباق 200 متر للكراسي املتحركة 
في ألعاب القوى ضمن منافسات 
بطولة سويسرا الدولية املفتوحة 

التي اختتمت مؤخرا.
وقال امني سر النادي شافي 
الواعد  الالع����ب  ان  الهاج����ري 
املطيري الذي س����جل هذا الرقم 
باس����م بالده تأه����ل بفضل هذا 

االجناز لدورة االلعاب االوملبية 
للمعاقني املقرر اقامتها في لندن 

العام املقبل.
واشاد الهاجري باالداء املميز 
والكبير لالعب الذي يلعب ايضا 
في س����باق 100 مت����ر »ليصبح 
هذا البطل الصغير في الس����ن 
والكبير في املستوى« مرشحا 
قويا لتحقي����ق مركز متقدم في 

دورة لندن.

واضاف الهاجري ان الالعب 
حم����د العدواني تأهل ايضا الى 
ال����دورة االوملبي����ة املقبلة بعد 
حتقيقه ارقاما الفتة في سباقات 
200 مت����ر و400 متر و800 متر 
البطولة نفسها ليصبح  ضمن 
عدد العبي النادي املتأهلني الى 
منافسات ألعاب القوى في اكبر 
دورة رياضية جتمع املعاقني في 
العالم 10 العبني واصفا ما حدث 

بانه »اجناز كبير«.
النادي س����يواصل  ان  واكد 
دعمه لهؤالء االبط����ال بتوفير 
معسكرات قوية لهم واشراكهم 
ف����ي بطوالت دولي����ة واقليمية 
كبيرة ليكونوا جاهزين لتمثيل 
الكويت في الدورة االوملبية التي 
يعتبر حتقي����ق ميدالية ذهبية 
فيها مبنزل����ة حلم لكل رياضي 

من فئة املعاقني.

الهاج����ري ان اخالص  واكد 
رياضيي النادي ورغبتهم الكبيرة 
في تسجيل اجنازات باسم بلدهم 
الكويت كان وراء استمرار هذا 
التمي����ز الالفت منهم، مش����يدا 
بالدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة 
العامة للشباب والرياضة جلميع 
انشطة النادي، االمر الذي ساهم 
في حتقيق هذا الكم الكبير من 

االجنازات والبطوالت.

ادارة نادي  ينتظر مجلس 
القادس���ية وعش���اقه يوم 22 
يوني���و املقبل عل���ى احر من 
اجلمر، ملعرفة ما ستسفر عنه 
قرار محكمة »كاس« الرياضية 
بشأن الطعن الذي قدمه نادي 
القادس���ية على ق���رار الفيفا 
القاضي بتغ���رمي النادي 400 
الف دوالر ومنعه من تسجيل 
الالعبني لفترتني متتاليتني وهما 
شهري يناير املاضي واغسطس 
القادسية  املقبل، القدام نادي 
عل���ى التوقي���ع م���ع الالعب 
الصربي ميالدين والذي كان 
قد وقع على عقد سابق مع نادي 
كاظمة ملدة موس���مني، اال انه 
لعب موسما واحدا معه ومن ثم 
وقع مع القادسية موسما آخر، 
االمر الذي جعل مجلس ادارة 
نادي كاظمة يتقدم بش���كوى 
رسمية الى االحتاد الدولى مرفقا 
بشكواه العقد »امللحق« الذي 
وقعه ميالدين مع نادي كاظمة، 
مما جعل االحتاد الدولي لكرة 
ق���راره ويعتبر  القدم يصدر 
القادسية  توقيع ميالدين مع 
باطال ويلزم النادي بدفع 400 
ألف دوالر ومينعه من تسجيل 

الالعبني لفترتني متتاليتني.
واذا افترضن���ا ان محكمة 
»كاس« ايدت قرار ال� »فيفا«، 
فإن ذلك سيضع نادي القادسية 
في موقف حرج للغاية، ألنه 
في هذه احلالة يكون قد خسر 
جنميه احملترفني بالسعودية 

قال مهاجم الساملية الواعد 
علي فريدون انه اجتاز الفحص 
الطبي لنادي الشمال القطري 
أول من أمس إال أنه لم يوقع مع 
النادي حتى اآلن بسبب تلقيه 3 
عروض أخرى من أندية السيلية 
وقطر والوكرة الذي يبدو أنه 
أقرب من باقي األندية بسبب 
قوة املردود املادي، مشيرا إلى 
أنه أرتأى عدم اختيار النادي 
الذي سيلعب له املوسم املقبل إال 
بعد دارسة متأنية حتى يختار 
األفضل منها مبساعدة متعهدي 
ش����ركة »ماي سبورت« محمد 

العنزي وفهد االحمد.
وبني فريدون أنه حتدث مع 
رئيس نادي الساملية عبداهلل 
الطريجي واوضح له ما حدث 
الفترة املاضية، مشيرا  خالل 
إلى أن الطريجي رحب باحترافه 
في قطر لكنه طلب في الوقت 
نفس����ه اجللوس على طاولة 
املفاوض����ات م����ن أجل وضع 
النقاط فوق احلروف بش����أن 
آلية االحت����راف، الفتا الى أن 
الطريجي يعتبر األب الروحي 
له في النادي ودائما كان يقف 
معه ولن يكون حجر عثرة أمام 

احترافه.
وأشار فريدون الى أنه حتدث 
مع املدرب الوطني محمد كرم 
واستمع إلى نصائحه ومتنى 
له التوفيق خالل الفترة املقبلة، 
مضيفا انه استفاد من الفترة 

علمت »األنباء« من مصادر 
موثوقة أن إدارة نادي الشباب 
الس���عودي س���تتقدم بعرض 
رسمي من أجل ضم العب خط 
وس���ط القادس���ية واملنتخب 
الوطني طالل العامر للعب معه 
املوس���م املقبل كأحد الالعبني 
اآلسيويني، إال أن إدارة النادي 
فضل���ت معرف���ة رأي العامر 
قبل التق���دم بطلب عن طريق 
أحد املتعهدين املتواجدين في 
الكويت، وفي حال موافقة العامر 
مبدئيا على العرض فإن الشباب 
سينتقل للمرحلة الثانية وهي 

العرض الرسمي.
القادس���ية  إدارة  وكان���ت 
رفضت املوسم املاضي عرضا 
من الوحدة السعودي الذي طلب 

وهما بدر املط���وع )النصر( 
ن���دا )الش���باب(،  ومس���اعد 
وسيكون بامكان النجمني اللعب 
مع اي ناد يرغبان في االنضمام 
اليه دون انتظار موافقة نادي 
القادس���ية، اضف الى ذلك ان 
الس���وريني ف���راس اخلطيب 
وجهاد احلس���ني س���ينتقالن 
للعب باخلارج، كذلك الى عدم 
متكنه من اعادة تسجيل العاجي 
العب الفريق السابق ابراهيما 
كيتا واملعار الى صفوف العني 

االماراتي.
اما في حال رفض محكمة 
»كاس« لق���رار ال���� »فيف���ا« 
فإن االمور س���تعود طبيعية 
وسيتمكن نادي القادسية من 
تسجيل اي من الالعبني الذي 

يرغب بضمهما النادي.

رأي لوائح االنتقال واإلعارة

يذك���ر ان لوائ���ح االنتقال 
واالعارة في احتاد الكرة تقول 
وفق املادة 87 ان الالعب الذي 
متت اعارته الى أي من االندية 
داخل او خارج الكويت ال يحق 
للنادي املعار اليه الالعب اعارته 
الى ناد آخر اال بعد موافقة ناديه 

االصلي.
وتقول م���ادة اخرى يعود 
الالعب الى ناديه تلقائيا بعد 
انتهاء مدة اعارته مبوجب كتاب 
من ناديه على ان يسمح العدد 

املسموح للنادي بتسجيله.
مبارك الوقيان  ٭

القليلة التي قضاها حتت قيادة 
كرم والتي كانت سببا رئيسيا 
في إبراز مهارة فريدون ومعرفة 
الناس به، الفتا الى أن كرم يعد 
مكسبا كبيرا لفريق القدم الذي 
سيكون مغايرا عن هذا املوسم 
املنقضي وال����ذي لم نكن فيه 

مبستوانا املعهود.
وأوضح فريدون أن اللعب 
في الدوري القطري سيضع على 
عاتقه مسؤولية كبيرة كونه 
يعتبر من أقوى الدوريات في 
آسيا بسبب تطبيقه لالحتراف 
منذ س����نوات وكذلك لتواجد 
العديد م����ن الالعبني املميزين 
سواء كانوا قطريني أو محترفني 
لذلك س����يكون شغله الشاغل 
ف����ي أول جتربة ل����ه ان يثبت 
قدرته واحقيته في اللعب بهذا 

الدوري.
وأضاف فريدون أنه سيغادر 
غدا إل����ى قطر من اجل حتديد 
الذي  النهائي للنادي  االس����م 
س����يلعب له في املوسم املقبل 
ومن ثم يعود للكويت لترتيب 

باقي األمور مع الساملية.
وشكر فريدون إدارة الساملية 
على تعاونها معه ووقوفها إلى 
الفترة املاضية،  جانبه طوال 
مش����يرا إلى انه اب����ن النادي 
وس����يبقى كذلك بعد ان تبناه 
الفترة املاضية وطور  النادي 

من مهارته.
عبدالعزيز جاسم  ٭

انتقال العامر ملدة 4 أشهر على 
إدارة  س���بيل اإلعارة، وكانت 
القادسية وقتها رفضت الطلب 
بس���بب حاجة الفريق للعامر 
بعد انتقال العاجي ابرهيما كيتا 
إلى العني اإلماراتي بداية املوسم 

املاضي.
ومن املتوقع ان توافق إدارة 
األصفر على عرض الش���باب 
في حال تقدميه بسبب وعدها 
للعامر بتعويضه في االحتراف 
في املوسم املقبل في حال وصل 
عرض خارجي حاله حال بدر 
املطوع في النصر الس���عودي 
ومساعد ندا الذي يلعب للشباب 
وسبقهما احمد عجب في الشباب 

أيضا.
عبدالعزيز جاسم  ٭

بدر املطوع.. ماذا ينتظره بعد قرار »كاس«؟

)هاني الشمري( جنم الساملية علي فريدون يقترب من التوقيع للشمال القطري  

)األزرق.كوم( طالل العامر على أبواب الشباب السعودي  

برعاية وحضور رئيس مجلس اإلدارة العضو 
املنتدب ملؤسس���ة اخلطوط اجلوية الكويتية 
م.حمد الفالح، اختتمت البطولة الرابعة لدوائر 
املؤسسة والشركات التابعة لها في كرة القدم 
للصاالت املغلقة وأحرز لقبها فريق اخلدمات 
اجلوية بعد فوزه في املب���اراة النهائية على 
فريق العم صالح حبيب بنتيجة 3 - 1، حيث 
جاءت املباراة حماسية وندية من الطرفني قدم 
خاللها الفريقان حملات فنية رائعة تليق بالنهائي 
وس���يطر فيها البطل على مجري���ات املباراة، 
وأقيمت البطولة مبش���اركة 16 فريق ميثلون 
دوائر املؤسسة وشركة األنظمة اآللية والشركة 

الكويتية خلدمات الطيران )كاسكو(.
وبعد نهاية املباراة، قام راعي البطولة الفالح 
ورئيس مجلس ادارة نادي اليرموك فهد الغامن 
ومدير دائرة العالقات العامة باالنابة يوسف 
العبدالكرمي ومسؤول العالقات العامة في الشركة 
الوطنية لالتصاالت حمد املطر ورئيس نقابة 
العامل���ني عبداهلل الهاج���ري ورئيس اللجنة 
املنظم���ة عادل الغريب بتتويج الفريق البطل 
ونظيره الوصيف وتكرمي حكام البطولة محمد 
احلداد، عبدالعزيز أم���ان، فيصل عبدالرحيم 
وتوفي���ق الفرج، باإلضافة إلى أحس���ن العب 
نواف حكم من دائرة اخلدمات اجلوية وأحسن 
حارس مرمى عبداملنعم عبدالسالم من الدائرة 

القانونية.
وقال الفالح في كلمة له ان مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية حترص كل احلرص على دعم 

ومؤازرة جميع األنشطة الرياضية وتشجيع 
شباب املؤسس���ة على املشاركة في البطوالت 

الرياضية احمللية والعاملية.
وشكر الفالح رئيس وأعضاء مجلس ادارة 
نادي اليرموك برئاسة فهد الغامن على استضافته 
البطولة والش���ركة الوطنية لالتصاالت على 
رعايته���م لها وإلى اللجن���ة املنظمة للبطولة 
والى اللجنة املنظمة العليا برئاس���ة الغريب 
ولكل من ساهم في إجناح هذا احلدث الرياضي 
بصورة تعكس الوج���ه احلضاري الرياضي 

للمؤسسة.
من جانبه، أشاد رئيس نادي اليرموك فهد 
الغامن بالتنظيم الرائع للبطولة وجناح اللجنة 
املنظمة في اجن���اح هذه التظاهرة الرياضية، 
وأكد الغامن تقدمي كافة امكانيات نادي اليرموك 

الجناح مثل هذه البطوالت مستقبال.
من ناحيته، أكد مس���ؤول العالقات العامة 
في الشركة الوطنية لالتصاالت حمد املطر ان 
رعاية الش���ركة لهذه البطولة يأتي من دورها 
الرياضي األمر الذي يعكس الوجه احلضاري 

للشركات واملؤسسات احلكومية.
من جانبه، عبر رئيس اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة ع���ن تقديره العميق لراعي البطولة 
على حضوره وتشريفه املباراة النهائية وعلى 
دعمه وتشجيعه إلقامة هذه البطولة التي شملت 
جميع الدوائر والشركات التابعة والتي شهدت 
جناحا كبيرا، معربا عن أمله في استمرار إقامة 

هذه البطولة كل عام.

وقع مدرب سلة القادسية السابق املقدوني 
جوردانكو ديڤيدنكوڤ عقدا مع ادارة نادي السد 
القطري ليقود مبوجبه الفريق في املوسم املقبل 

بعد 3 مواسم قضاها مع األصفر.
وحقق جوردانكو طوال سنواته الثالث التي 
قضاها في القادسية بطولة الدوري 3 مرات وكأس 

االحتاد مرة وبطولة األندية اخلليجية مرة.
وكانت ادارة القادسية فضلت عدم الدخول 

قرر احتاد كرة السلة جتديد عقد املدرب أحمد 
اجلالوي لعام آخر مع زيادة راتبه الش���هري 
في االجتماع الذي عقده مجلس االدارة مساء 

اول من امس.
ويعتبر اجلالوي املدرب الوحيد املرتبط بعقد 
مع احتاد السلة وجاء قرار التجديد له على اثر 
التوصية التي رفعها مجلس االدارة للتجديد له 
لعام آخر ليكون متابعا جلميع املنتخبات ويتم 

بقوة لتجديد عقد جوردانكو ملوسم رابع وذلك 
لرغبتها في التجديد على صعيد االدارة الفنية 
للفري���ق. في غضون ذلك، ي���درس مدير قطاع 
املراحل السنية لكرة الس���لة بنادي القادسية 
حمد العثمان التقدم بكتاب استقالة الى مجلس 
ادارة النادي بس���بب عدم صرف رواتب بعض 

العاملني مع الفرق.
يحيى حميدان  ٭

اللجوء اليه متى ما دعت الضرورة.
وكان اجل���الوي قد عمل لس���نوات طويلة 
مساعدا ملدرب »أزرق السلة« السابق الصربي 
زوران كريكوڤيتش، كما عمل مساعدا للمدرب 
فيصل بورسلي وجنح هذا الثنائي في قيادة 
منتخب الشباب الى حتقيق لقب بطولة اخلليج 

في 2009.
يحيى حميدان  ٭

حمد الفالح وعادل الغريب يسلمان الكأس للفريق الفائز

فرحة الفائزين بلقب البطولة

الفالح يشيد بدور الغريب في ختام مميز

»اخلدمات اجلوية« يظفر بلقب »الكويتية« 

جوردانكو يغادر »سلة القادسية«

احتاد السلة يجدد للجالوي

بحضور نائب مدير الهيئة العامة للشباب 
والرياضة لشؤون الشباب جاسم يعقوب وبعد 

موسم طويل دام الكثر من ستة اشهر حسم 
سبايدي غروب لقب دوري الهواة لسباعيات كرة 
القدم الذي نظمه موقع هايدوو الكروي بالتعاون 
مع شركة كورنر للمالعب الرياضية بعد تخطيه 
لفريق النجوم بخمسة اهداف مقابل هدفني في 
املباراة التي اقيمت بينهما مساء اول من امس 

على ملعب شركة كورنر خلف االكوابارك. وبعد 
نهاية املباراة قام جاسم يعقوب مع ممثلي شركتي 
شامبيونز ليغ وعيادة امليدان رعاة البطولة بتتويج 

الفرق الثالثة االولى، كما حصل العب االعصار 
غامن الوادي على جائزة افضل هداف وعلي يونس 

العب اجلبابرة على جائزة افضل العب وحسني 
دشتي حارس مرمى سبايدي غروب على جائزة 

افضل حارس مرمى.

»سبايدي غروب« بطاًل لـ »الهواة«


