
تستضيف اللجنة األوملبية 
الدولية في لوزان وفد من ممثلي 
األن��دي��ة الكويتية، يضم رئيس 
ن��ادي الساملية تركي اليوسف، 
ورئيس اجلهراء ده��ام الشمري، 
ومبارك النزال رئيس التضامن، 
وخالد الغامن نائب رئيس نادي 
الكويت، ومطلق العدواني امني 

صندوق نادي النصر.
ومن املقرر أيضا ان يواجه وفد 
االندية، أعضاء اللجنة السداسية 
املشكلة من قبل اللجنة األوملبية 
الدولية املكلفة باإلعداد والتجهيز 
لتنفيذ خريطة ال��ط��ري��ق، وذل��ك 
ملناقشة ع��دد من امللفات املهمة، 
وف��ي مقدمتها النظام األساسي 
املوحد لألندية الرياضية الشاملة، 
وموعد وآلية االنتخابات اخلاصة 
ب��ه��ا، إل���ى ج��ان��ب االت���ف���اق على 
األسماء املرشحة للجان املؤقتة 
التي ستعمل على إدارة شؤون 

االحت��ادات خالل املرحلة املقبلة، 
حلني اجراء انتخابات جديدة يتم 
خاللها دخ���ول مجالس إدارات 
منتخبة إلدارة االحتادات، وأحملت 
املصادر أن الوفد الكويتي رمبا 
ي��واج��ه ص��ع��وب��ة ف��ي احل��ص��ول 
على ضمانات بضرورة أن تكون 
ال��ل��ج��ان املكلفة ب����إدارة ش��ؤون 

االحت��ادات تضم بعض العناصر 
املرشحة من قبل األندية.

وس���ي���ك���ون االت����ف����اق ع��ل��ى 
األسماء املرشحة للجان املؤقتة 
التي ستعمل على إدارة شؤون 
االحت��ادات خالل املرحلة املقبلة، 
من ضمن أول��وي��ات وف��د األندية، 
الس��ي��م��ا ان ال��ل��ج��ن��ة االومل��ب��ي��ة 

الكويتية، تتطلع لالنفراد بهذا 
األمر، إلفساح املجال أمامن احلرس 
القدمي بالعودة مجددا لقيادة تلك 

االحتادات خالل املرحلة املقبلة.
ويتطلع وفد األندية الكويتية، 
ال���ى ن��ق��ل ال��ص��ورة الصحيحة، 
ل��ل��وض��ع ال��ري��اض��ي ال��ق��ائ��م في 
الكويت، في ظل محاوالت تشويه 
الصورة، وادع��اء أن هناك تدخال 
حكوميا، وأن احلركة الرياضية 
في الكويت ال تتمتع باستقاللية 
تامة، وذلك بهدف تعطيل التقارب 
الكبير ب��ني ال��ك��وي��ت، والللجنة 

األوملبية الدولية.
وس��ي��ش��دد وف���د األن��دي��ة على 
احلرية التي تتمتع بها اجلمعيات 
العمومية لألندية للقيام بدروها 
على أكمل وجه، لتيسير الرياضة 
الكويتية، وفق النظم السليممة، 
ومب����ا ي��ت��م��اش��ي م���ع ال��ق��وان��ني 

الدولية.
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وفد األندية الكويتية يجتمع اليوم مع أعضاء 
األوملبية الدولية واللجنة السداسية

القادسية يعترض مجددا على 
خصم نقاط مباراة النصر

خاطب ن��ادي القادسية، احت��اد ك��رة القدم 
الكويتي م��ج��ددا، م��ن أج��ل حسم أزم���ة ال�3 
نقاط، التي حصل عليها منافسه النصر، خالل 
مباراتهما، مطالبا بسرد األسباب التي استند 

عليها لرفض احتجاجه السابق.
وكان القادسية، قد تقدم باحتجاج الستعادة 
3 نقاط، كان حصل عليهم النصر، رغم خسارته 
في املباراة، بنتيجة )0-3(، بحجة مشاركة 
الالعب رضا هاني، وهو غير مسجل في قائمة 

الفريق املستدعاة للمباراة.
وأعلن احت��اد ال��ك��رة، في اجتماع ُعقد منذ 
أي���ام، موافقته على ق���رار جلنة املسابقات، 
القاضي بقلب نتيجة املباراة، ومن ثم قام بإبالغ 
القادسية بالقرار النهائي، وبصورة مختصرة 

ومن تفاصيل، باستثناء رفض االحجتاج.
وقال القادسية، مساء اليوم، مخاطبا احتاد 
الكرة، “إن الكتاب الذي تلقاه النادي، لم يوضح 
األسباب التي استند عليها رفض االحتجاج. 
وعليه، ف��إن ال��ن��ادي يطلب تفاصيل القرار 
واألسباب التي استند عليها لرفض االحتجاج”.
من جهة أخرى، قال أمني سر النادي، حسن 
أب��و احل��س��ن، على حسابه ب�”تويتر”: “إن 
القادسية لن يصمت على حقه في استعادة ال�3 
نقاط، وإنه سيتخذ جميع اإلجراءات القانونية 

املتاحة”.
يذكر أن رفض احتجاج القادسية، جاء بعد 
تصويت ملجلس إدارة االحتاد، إذ تعادلت الكفة، 
إال أن صوت الرئيس حسم التصويت ملصلحة 
النصر، الحتساب صوته مضاعفا ف��ي حال 

التعادل.
وصول اكسل

من جهة وصل امس األول الالعب الغابوني 
ف��ي ص��ف��وف ف��ري��ق ال��ق��ادس��ي��ة ل��ك��رة ال��ق��دم، 
لالنخراط في التدريبات، استعدادا ملواجهة 
التضامن السبت املقبل، في اجلولة الرابعة من 

منافسات دوري فيفا املمتاز.
وكان الالعب قد غاب عن مباراة القادسية، 
املاضية أم��ام اجل��ه��راء، حيث تعثر وصوله، 

بسبب أمور ادارية.
ويتطلع األصفر الى جتهيز صفوفه، وترتيب 
أوراق���ه، قبل املواجهة املرتقبة أم��ام الزمالك 
املصري، 28 اجل��اري، في اياب دور ال�32 من 

منافسات البطولة العربية.
وب��اش��ر القاسدية تدريباته أم��س، حيث 
حرص اجلهاز اإلداري بقيادة نواف املطيري 
على توزيع مكافآت الفوز، مبناسبة الفوز على 

اجلهراء في اجلولة املاضية بدوري فيفا.

جانب من مباراة القادسية والنصر

املطيري: إجناز 
منتخب هوكي اجلليد 

يطور من الرياضات 
الشتوية في البالد

 أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي 
االلعاب الشتوية الكويتي خالد املطيري 
أن فوز منتخب الكويت لهوكي اجلليد 
للرجال بلقب بطولة هونغ كونغ للعبة 
التي اختتمت أخيرا هناك يعد إجنازا 
مهما للنادي ضمن مساعيه لتطوير 

الرياضات الشتوية في البالد.
وقال املطيري عقب استقبال الفريق 
في صالة التشريفات مبطار الكويت إن 
فوز العبي الكويت في جميع مبارياتهم 
وتسجيل حصيلة وافرة من األهداف في 
ظل مشاركة ثمانية فرق آسيوية قوية 
هو أم��ر مشرف وسيشكل دافعا قويا 
لنجوم )أزرق الهوكي( في البطوالت 

املقبلة.
وأشاد بجهود رئيس النادي ورئيس 
الوفد املشارك في البطولة فهيد العجمي 
وجميع الالعبني واجل��ه��ازي��ن الفني 
واإلداري الذين بذلوا جهودا مضنية 
على م��دى أي��ام البطولة “ما أثمر هذا 
الفوز” مثمنا دع���م الهيئة العامة 
للرياضة جلميع أنشطة النادي احمللية 

واخلارجية.
من جانبه أك��د ممثل الهيئة العامة 
للرياضة ف��واز الرديني في تصريح 
مماثل حرص الهيئة على دعم االحتادات 
واالندية املتخصصة التي تشارك حتت 
العلم الوطني ناقال للوفد تهنئة املدير 
العام للهيئة الدكتور حمود فليطح 
ونائبه لشؤون الرياضة الدكتور صقر 

املال بهذا اإلجناز.
ب���دوره ق��ال ح��ارس مرمى منتخب 
الكويت لهوكي اجلليد جاسم الصراف 
في تصريحه إن البطولة التي حظيت 
بإشراف االحتاد الدولي للعبة شهدت 
تنافسا ون��دي��ة الس��ي��م��ا ف��ي أدواه���ا 
النهائية معتبرا أن ما حتقق جاء ثمرة 
تعاون وعمل مميز بني اإلدارة واملدرب 

والالعبني.

األنصاري ينفي الشماتة في إحتاد جدة
ق��دم فهد األن��ص��اري الع��ب الفيصلي 
السعودي، تفسيًرا لتغريدته املثيرة 
للجدل، التي أث��ارت ردود فعل غاضبة، 
م��ن بعض جماهير احت���اد ج���دة، عقب 
هزمية األخير )3-0( أمام القادسية، في 

دوري احملترفني.
وكانت تغريدة األنصاري، قد حملت 
عبارة شهيرة للروائي املصري الراحل، 
جنيب محفوظ، يقول فيها: “ال جتعل 
الناس تندم على معرفتك.. اجعل الناس 

تندم على خسارتك”.
وُفسرت ه��ذه التغريدة، على نطاق 
واسع، بأنها “شماتة” من الالعب، جتاه 

هزمية فريقه السابق، الذي استغنى عنه 
مع نهاية املوسم املاضي.

وتعليًقا على ذل��ك، ق��ال األن��ص��اري 
عبر حسابه على “تويتر”: “لكل من 
أس��اء الظن في تغريداتي، أنها شماتة 
لالحتاد أو من هذا القبيل، الله يسامحه، 
كنت أتكلم عن شخصية عظيمة )عمر 
املختار(، ومن املستحيل أن أتكلم بسوء 
ضد فريقي السابق، وأكن له كل االحترام 

والتقدير”.
وت��اب��ع: “أمتنى ل��الحت��اد التوفيق 
دائما، وتركيزي اآلن منصب مع فريقي 

فهد األنصاريالفيصلي، والله ولي التوفيق”.


