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العنزي ينفي انتقاله إلى الساملية
نفى العب القادسية سلطان العنزي األقاويل التي ترددت عن قرب انتقاله إلى نادي الساملية بعد 
عودته من جتربته االحترافية مع الوكرة القطري. وقال العنزي: الساملية ناد كبير ويسعدني 
االنضمام إليه لكن مادمت متواجدا في الكويت فلن ألعب لغير القادسية النادي الذي لعبت 
في جميع مراحله السنية حتى وصولي لتمثيل املنتخب الوطني وهو صاحب الفضل األول 
علي. يذكر أن سلطان العنزي خاض جتربتني احترافيتني مع اخلور والوكرة القطريني.
ناصر العنزي

القادسية يطالب باستعادة
لقب دوري 2016 -2017

عبدالعزيز جاسم

أرســل نادي القادسية كتابا إلى 
االحتاد الدولي لكــرة القدم »فيفا« 
يطلــب فيــه اإليعاز بشــكل عاجل 
إلــى جلنة التســوية املكلفة بإدارة 
شؤون احتاد الكرة بتنفيذ قرار جلنة 
االستئناف الصادر بتاريخ ٢٢ -١٢ 
٢٠١6 والذي اعتمدته اللجنة املعينة 
بخســارة الكويت من العربي 3-٠، 
وما يترتب عليه من آثار بتســمية 
القادسية بطال لدوري VIVA موسم 

٢٠١6-٢٠١7، وكذلــك إحالــة نــادي 
الكويــت إلــى اللجــان القانونيــة 
للدراســة واتخــاذ التدابير الالزمة 
نحو ما ارتكبه النادي من مخالفات 
لنصوص وقوانني ولوائح االحتادين 

الكويتي والدولي.
وجــاء فــي الكتاب املرســل من 
القادســية أن التأخــر فــي املطالبة 
باستعادة لقب الدوري جاء بسبب 
عــدم وجود جلنة معتــرف بها من 
»فيفا« باستثناء اللجنة احلالية جلنة 

صورة من كتاب نادي القادسية الى »فيفا«التسوية املكلفة من قبل »فيفا«.

فليطح: »املنشطات الدولية« رفعت اسم 
الكويت من قائمة اللجان غير امللتزمة

أعلــن املدير العــام للهيئة 
العامة للرياضة د.حمود فليطح 
أن اللجنــة التنفيذية للوكالة 
الدولية ملكافحة املنشطات )وادا( 
قررت رفع اسم جلنة مكافحة 
املنشطات الكويتية من قائمة 
اللجان غير امللتزمة بشكل فوري 
مؤكــدة أنها أصبحــت ملتزمة 
باملدونــة واملعاييــر الدوليــة 

ملكافحة تعاطي املنشطات.
وقــال فليطــح لـــ »كونا« 
ان »وادا« اعربــت عن تطلعها 
للعمــل مــع جلنــة مكافحــة 
الكويتية و»مراقبة  املنشطات 
تنفيذ برنامج اللجنة اخلاص 
مبكافحة املنشطات مبا يتماشى 
مع متطلبات املدونة واملعايير 

الدولية«.

واشار الى ان رئيس جلنة 
مكافحة املنشطات الكويتية هناء 
البطي تلقت رســالة من املدير 
العام للوكالة الدولية ملكافحة 
اكد  املنشــطات اوليفر نيغلي 
فيها ان جلنة مكافحة املنشطات 
الكويتية أصبحت االن ملتزمة 
باملدونــة واملعاييــر الدوليــة 

ملكافحة تعاطي املنشطات.
وأوضــح فليطــح انه جاء 
في رســالة نيغلــي إلى البطي 
»لقد مت اعتبار اللجنة الكويتية 
ملكافحة املنشطات غير ملتزمة 
باملدونة العاملية ملكافحة تعاطي 
املنشــطات الصادرة في العام 
٢٠١5 وذلــك بقرار من املجلس 
الدولية  التأسيســي للوكالــة 
ملكافحة املنشــطات )وادا( في 

يــوم ١6 نوفمبــر ٢٠١7 وذلــك 
لعــدم إمــداد الوكالــة الدولية 
ملكافحة املنشطات باملعلومات 
عن التزامها باملدونة«. وأضافت 
الرسالة انه »بعد تسليم الوثائق 
واملعلومات املطلوبة نستطيع 
أن نؤكــد أن جلنتكــم لــم تعد 
بعد اآلن غير ملتزمة بهذا األمر 
ويســرنا أن نعلمكم بأنه بناء 
على توصية من جلنة الوكالة 
الدوليــة ملكافحــة املنشــطات 
املستقلة ملراجعة االلتزام فقد 
أقرت اجلنة التنفيذية للوكالة 
الدوليــة هــذا التطــور وعلى 
ذلك فقد ارتــأت أنه يجب رفع 
اســم جلنة مكافحة املنشطات 
الكويتية من قائمة املوقعني غير 

امللتزمني بشكل فوري«.

د.حمود فليطح

عبدالعزيز جاسم 

منح اجلهاز الطبي ملنتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم برئاســة د.عبداملجيد 
البناي الضوء األخضر ملشــاركة العب 
نادي الكويت فهد العنزي والعب العربي 
سلمان عبدالغفور في تدريبات األزرق 
استعدادا ملواجهة منتخب مصر الودية 
التي ستقام ٢5 اجلاري على ستاد جابر، 
فيما سيشارك جنم األزرق بدر املطوع في 
التدريبات لكن حتت اإلشراف الطبي وذلك 
من أجل الوقوف على حالته خصوصا في 
»اجلري السريع«، لذلك ستكون التدريبات 
املقبلة مهمة للمطوع للوقوف على مدى 

تقبله العالج خالل الفترة املاضية.
إلــى ذلك، من املقرر أن تســتأنف 
تدريبات األزرق في الـ١٠ من مساء غد 
األحد على ملعب احتاد الكرة بعد أن 
منح اجلهازان اإلداري والفني الالعبني 
راحة من التدريبات ملدة 3 أيام على أن 
يدخل األزرق معسكرا داخليا الثالثاء 
املقبل ينتقل من خالله للتدريب يومني 
على ســتاد جابر ومــن ثم يخوض 
تدريبــا أخيرا اخلميــس املقبل على 

ستاد نادي التضامن.

انسحاب 5 مرشحني من انتخابات »الكرة«
عبدالعزيز جاسم

أعلنت جلنة التسوية املكلفـة بإدارة شؤون احتـاد كرة القدم انسحاب 
5 مترشحني من سباق انتخابات احتاد الكرة واملقرر اجراؤها غدا االحد. 
وقد أرسلت اللجنة كتابا إلى األندية يوضح من خالله انسحاب املرشحني 
اخلمسة قبل عقد اجلمعية العمومية غير العادية حتت إشراف االحتادين 
الدولي واآلسيوي لكرة القدم، واملرشحون هم: مشاري مطلق املطيري 
)النصر(، محمد أحمــد األنصاري )اليرموك(، قاســم حمزة )كاظمة(، 
عبدالعزيز فراج ويوسف كرمي )اجلهراء(. وبعد انسحاب يوسف كرمي 
بات منصب نائب الرئيس من نصيب أحمد عقلة مرشــح اجلهراء لعدم 
وجود منافس آخر على املنصب، فيما تأكدت عضوية خالد الشــمري 
في كاظمة النسحاب قاسم حمزة ونفس احلال ينطبق على د. إبراهيم 
األنصاري النسحاب محمد األنصاري، وكذلك في النصر لعلي الديحاني 

يوسف كرميبعد تراجع مشاري املطيري عن الترشح.

العنزي وعبدالـغفور 
جاهزان للمشاركـة مع األزرق

عضوية كاملة للكويت 
في االحتاد الدولي لهوكي اجلليد

األلعــاب  نــادي  أعلــن 
الشتوية الكويتي أن االحتاد 
الدولي لهوكي اجلليد منحه 
الكاملــة حتــت  عضويتــه 
مســمى االحتــاد الكويتــي 
لهوكــي اجلليد مبــا ميكنه 
من املشاركة في صنع القرار 
باالحتــاد وبجميــع األمور 
املتعلقــة بعمله. وقال مدير 
إدارة التطويــر فــي النادي 
مشعل العجمي إن القرار الذي 
اتخذ خالل اجتماع اجلمعية 
العمومية لالحتاد الذي عقد 

بالدمنارك جاء باإلجماع.
وأوضــح ان هــذا القرار 
»ســيمكن االحتــاد الكويتي 
من التصويت في انتخابات 
مجلس إدارة االحتاد الدولي 
واختيار الــدول التي تتقدم 
العالم  الســتضافة بطوالت 
على غرار الدول الكبرى في 

هذه الرياضة الشتوية«.
وأضــاف العجمي ان هذا 

الكــوادر  اإلجنــاز ســيمنح 
الكويتيــة اإلداريــة والفنية 
علــى حــد ســواء الفرصــة 
للمشــاركة في جلان االحتاد 
الدولي مما يكسبها املزيد من 
اخلبرات املهمة التي ستنعكس 
إيجابــا على تطويــر اللعبة 
بالبالد، الســيما ان الكويت 

متلك كفاءات شبابية أثبتت 
قدراتهــا في تقلــد املناصب 
على املســتويات اخلليجية 
والعربيــة والقاريــة. وأفاد 
بأن هذا األمر سيسهم أيضا 
في رفــع تصنيــف منتخب 
الكويــت لهوكــي اجلليد في 
االحتــاد الدولي، الســيما أن 

مشعل العجمي خالل اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي لهوكي اجلليد

»املنتخب يستعد للمشاركة 
فــي تصفيــات كأس العالــم 
للعبة التي ستقام العام املقبل 
للمرة الثانية وذلك مبوافقة 
االحتاد الدولي في االجتماع 
نفســه«، مثمنا الدعم املميز 
الــذي قدمــه جميــع أعضاء 
االحتاد الدولي في هذا الصدد.

اخلشتي يقترب من قيادة »يد« اليرموك
يعقوب العوضي 

قطعت ادارة اليرموك شــوطا كبيرا في 
االســتعانة بخدمات املدرب الوطني خلدون 
اخلشتي لقيادة الفريق األول لكرة اليد بالنادي 
املوسم املقبل، وقد بدأت املفاوضات مع 
اخلشــتي منــذ نهايــة 
املوســـــم املنصــرم. 
وكــان اليرموك قد 
تعاقد مع املدرب 
الكرواتي جاكشا 
بيغلوفيتــــش 
اال انــه وبعــــد 
موسم من التعاقد 
قررت ادارة النادي 
االستعانة به خلدمة 
املراحل السنية وإعداد 
الالعبــني بدنيــا وتكتيكيــا وفنيــا 
للمستقبل. وأسندت مهمة قيادة دفة 
الفريق األول مؤقتا للمدرب املصري 

سامي رشدي مدرب حراس املرمى سابقا وجنح في 
حتقيق لقب دوري الدرجة االولى. وميلك خلدون 
اخلشتي سيرة ذاتية جيدة كمدرب والعب حيث قاد 
الساملية والساحل وكاظمة في عدة مناسبات وحقق 
معهم مراكز متقدمة في دوري الدمج كما جنح في 
توظيف عدة العبني وإبرازهم على ساحات اليد. 

ومن جانب آخر، تسعى االدارة لتعزيز صفوف 
الفريق عبر ضم عدة العبني من اندية مختلفة. وأكدت 
مصادر مطلعة في النادي أن اجلهاز االداري يسعى 
لتعيني مشرف وإداري للفريق خلفا حملمد عوض 
الذي مت ضمه للجهاز االداري في نادي القرين قبل 
ايام مضت. وأشارت املصادر الى ان الفريق يتطلع 
في املوسم املقبل للمنافسة على البطوالت املختلفة. 
من جانب اخر اقتربت ادارة نادي الكويت من جتديد 
عقود ثالثي اليرموك عبدالعزيز الدوسري، ويعقوب 
اسيري وصالح املوسوي مع الفريق االول ملوسم 
آخر، حيث توصلــت االدارة العميد الى اتفاق مع 
اليرموك، وقدم الثالثي مستوى مميزا مع الكويت 
في املواسم السابقة وساهموا في حتقيق بطولتي 

الدوري والكأس دون أي خسارة.


