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«الشاهد» ترصد ما يدور في  4أندية قبل االنتخابات

الكويت يزكي المجلس ...القادسية وجوه جديدة شابة ...العربي على صفيح ساخن
السالمية يسعى للتزكية
بالتفاوض مع الجبهة الثانية
ومنحها عدة مقاعد
ب���د�أ ال��ع��د ال��ت��ن��ازيل النتخابات
جمال�س ادارات االندية الريا�ضية
ال�شاملة واملتخ�ص�صة وهي اخلطوة
املهمة التي تلعب دورا كبريا يف رفع
االيقاف عن الريا�ضة الكويتية،
وهي الركيزة يف خارطة الطريق
وال��ت��ي يتوقف عليها انتخابات
االحت�����ادات وال��ل��ج��ن��ة االوملبية
الكويتية ...وق��د دع��ت االندية
جمعياتها العمومية الجتماعات
غري عادية العتماد النظام اال�سا�سي
ال���ذي اق��رت��ه اللجنة االوملبية
الدولية خالل الفرتةمن  28نوفمرب
احلايل وحتى  2دي�سمرب املقبل.
ويعقب هذه اخلطوة اعالن االندية
فتح باب الرت�شح النتخابات جمال�س
اداراتها اجلديدة وحتديد مواعيدها
ب��ف�ترة تتنا�سب م��ع امل���دة التي
حددها القانون  87ل�سنة  2018بعد
التعديالت اجلديدة ومبا ال يقل عن
 45يوما لالنتخابات التي حتددت
لالندية ال�شاملة  12يناير ولالندية
املتخ�ص�صة  15من نف�س ال�شهر.
وق��د ر���ص��دت «ال�����ش��اه��د» االج���واء
االنتخابية يف  4اندية هي الكويت

والقاد�سية والعربي وال�ساملية وما
ي��دور داخ��ل جمعياتها العمومية
ونظرتهما امل�ستقبلية ،وعلمت
«ال�����ش��اه��د» ان االجت���اه يف ن��ادي
الكويت تزكية جمل�س االدارة املقبل
ولن تكون هناك اي تغيريات كبرية
يف جمل�س االدارة احلايل نظرا ملا
حققه من اجن���ازات خ�لال قيادته
ل�سفينة العميد م��ن��ذ ان تولى
امل�س�ؤولية وحتى االن ،وا�صبح بطل
ك�أ�س التفوق العام وم�سيطرا على
ال�ساحة الكروية ب�صورة بارزة،
والتغيري يف املجل�س �سيقت�رص على
ع�ضو او ع�ضوين فقط الن النادي
يعي�ش حالة ا�ستقرار وهدوء وهو
يف مقدمة االندية مبعظم االلعاب
وهناك تعاون تام بني اجلميع.
ويف ن����ادي ال��ق��اد���س��ي��ة يختلف
الو�ضع ،فقد تعر�ض النادي لهزات
عنيفة وفقد عر�ش كرة القدم الذي
كان م�سيطرا عليه ل�سنوات ،وعلمت
«ال�شاهد» ان قائمة اجلميع يف هذه
االنتخابات �سيحدث بها تغيريات
ج��ذري��ة و�ستعتمد على ال�شباب
الواعد مع بع�ض االع�ضاء الذين

المحادثات والمفاوضات دائرة
بين الجميع وقد يتغير المشهد
في األيام المقبلة
• الشيخ فهد األحمد

• الشيخ فهد الفهد

• الشيخ تركي اليوسف

• فهد البكر

• أسامة حسني

• عبدالرزاق املضف

وله �صوالت وج��والت ،مبعية فهد
عبدالرحمن حيث يدعمان فرق
النادي يف كل االلعاب ا�ضافة الى
ذلك ف�إن قائمة ابناء النادي لديها
اي�ضا جمموعة من �شباب النادي
الذين ي�شهد لهم بالكفاءة ،لذلك
ف ��إن انتخابات القاد�سية �ستكون

يتمتعون باخلربة لي�ستفيد منها
ال�شباب ...وهناك اجت��اه للدفع
بالوجوه اجلديدة يف قائمة اجلميع
يف مقدمتها ال�شيخ فهد الفهد وفهد
عبدالرحمن وحممد معريف وال�شيخ
اح��م��د الفهد ع�ضو جمل�س ادارة
النادي ،وهو من ال�شباب الواعد

�ساخنة ب��ق��در ك��ب�ير ،وم��ازال��ت
امل�����ش��اورات جارية يف اجلبهتني
حول املر�شحني ،لكن امل�ؤكد ان
القوائم �ستحظى بعدد كبري من
ال�شباب.
ام��ا النادي العربي ف ��إن حكايته
خمتلف اختالفا كليا عن االندية

االخ��رى فهو من االن على �صفيح
�ساخن ف��إن جمل�س االدارة احلايل
كبواته كثرية ومنق�سما على نف�سه
يف �شتى الق�ضايا لذلك الفرق التي
متثله يف االلعاب املختلفة ال حتظى
باالهتمام الالزم وهذا ما تدل عليه
النتائج وامل�ستويات.
وقد علمت «ال�شاهد» ان هناك حتى
االن قائمتني االول��ى لعبدالعزيز
عا�شور نائب رئي�س النادي احلايل
وان�ضم اليه عبدالرزاق معريف امني
ال�رس احلايل وهما ميثالن اجلبهة
املختلفة مع رئي�س النادي احلايل
جمال الكاظمي الذي بد�أ يعد قائمة
ليدخل بها االنتخابات ،ثم فجر
�أ�سامة ح�سني احد جنوم العربي
البارزين واملنتخب الوطني مفاج�أة
ا�ستعداده ليدخل االنتخابات كع�ضو
جمل�س ادارة للمرة االولى ،والرجل
له جتربة ناجحة اداري���ا كمدير
للمنتخب الكويت الوطني لكرة
القدم ومازالت هناك انباء اخرى
عن ان�ضمام بع�ض رجاالت العربي
لقائمة عا�شور او قائمة الكاظمي
وك��ل منهما يحاول اج��ت��ذاب ابرز

العنا�رص ال��ت��ي حتظى باحرتام
ودع��م اع�ضاء اجلمعية العمومية
للنادي العربي ال��ذي يعي�ش االن
فرتة �ساخنة كرثت فيها التحركات
وحمى االجتذاب وارتفاعت درجة
حرارتها يوما بعد يوم قبل ان تبد�أ
االنتخابات.
واخريا نادي ال�ساملية الذي يحظى
فيه املجل�س احل��ايل بكل الر�ضا
حتى كتابة هذه ال�سطور ،وقد علمت
«ال�شاهد» ان ال�شيخ تركي اليو�سف
ي�سعى الن يجنب النادي اي هزات
خالل هذه االنتخابات خا�صة وان
الفريق الكروي ي�سري يف بطولة
الدوري بخطى ثابتة ويناف�س على
اللقب بقوة ،لذلك ف�إن الهدف ان
يزكى املجل�س مع بع�ض التغيريات
يف اع�ضائه باالتفاق مع اجلبهة
الثانية ليكون لها ع�ضوان او اكرث
ومازالت املفاو�ضات جارية...
ان هذا ما مت ر�صده حتى االن ومن
املمكن ان تتغري بع�ض الأم��ور يف
الأيام املقبلة بكل الأندية مبا فيها
ما �سبق �أن كتبنا عنه خالل هذه
ال�سطور.

قطار كاظمة السريع دهس التضامن وتربع على الصدارة

لتكوين منتخب للسيدات قادر على المنافسة

الجولة السادسة للدوري العام للصاالت األعلى
تهديفي ًا بـ  31هدف ًا

الدوري النسائي للقدم على خريطة

,,

االتحاد الموسم المقبل

الكويت سحق

القادسية...

وتعادل مثير
بين العربي

والسالمية
• كاظمة يواصل انتصاراته

كتب �أمين الدرديري:
�شهد الأ�سبوع ال�ساد�س من الدوري العام لكرة داخل
ال�صاالت نتائج مثرية وكبرية و�سجل �أعلى ن�سبة
تهديفية منذ انطالق مناف�سات هذا املو�سم حيث
�سجل املتبارون  31هدف يف ثالث مباريات جمعت
 6فرق.
املباراة الأولى التي جمعت نادي الكويت وغرميه
القاد�سية على �صالة يو�سف �شاهني الغامن بنادي
كاظمة حقق العميد ف��وزا كا�سحا على الأ�صفر
بثمانية �أه��داف مقابل ثالثة يف مباراة من جانب
واح��د تقريبا،حيث �صدم العبو النادي امللكي
جماهريهم ب�أداء �سلبي غري متوقع و�سمحوا لالعبي
الأبي�ض باال�ستعرا�ض عليهم يف املباراة واخلروج

بثالث نقاط ثمينة مكنته من انتزاع و�صافة البطولة
والو�صول �إل��ى النقطة  12من �أرب��ع انت�صارات
وخ�سارة وحيدة «لعب  5مباريات»،فيما تراجع
الأ�صفر �إلى املركز الثالث وجتمد ر�صيده عند 7
نقاط.ويف اللقاء الثاين ده�س قطار كاظمة ال�رسيع
�ضيفه الت�ضامن بت�سعة �أهداف مقابل هدف ليوا�صل
تغريده على �صدارة البطولة بـ  15نقطة بدون �أي
خ�سارة �أو تعادل فيما قبع العنيد يف ذيل الرتتيب
بدون �أي نقطة.
ويقدم الربتقايل هذا املو�سم �أداء قوي ًا وم�ستوى
ثابت ًا مبجموعة من الالعبني املحليني واملحرتفني
يتميزون بالتفاهم واجلدية والتعامل مع املباريات
مب�سطرة واحدة.
ويف امل��ب��اراة الثالثة والتي جمعت ال�ساملية

والعربي والتي �سجل فيها � 10أهداف بالتقا�سم بينهم
بعد �أن انتهت املواجهة بتعادل مثري بخم�سة �أهداف
ملثلها يف واحدة من �أقوى مباريات امل�سابقة.
وبهذه النتيجة اقت�سم الفريقان نقطتي املباراة
لي�صل ر�صيد الأخ�رض �إلى �أرب��ع نقاط يف املركز
اخلام�س وال�سماوي بنف�س عدد النقاط يف املرتبة
ال�ساد�سة.
ويف �سياق �آخر ا�ستجاب نادي كاظمة لطلب جلنة
ال�صاالت باحتاد كرة القدم با�ست�ضافة مباريات
اجلولة ال�ساد�سة بعد �أن ت�رضرت �صالة نادي
القاد�سية م��ن هطول الأم��ط��ار ،و�سبق لل�سفري
ا�ست�ضافة مباريات اجلولة اخلام�سة �أي�ضا والتي
�شهدت �إيقاف مباراة القاد�سية والعربي وت�أجيلها
لليوم التايل.

القادسية والشباب يستكمالن لقاءهما «الموقوف»
بدوري فيفا ...اليوم
كتب �أمين الدرديري:

ي�����س��ت��ك��م��ل ف��ري��ق��ا ال�شباب
والقاد�سية املباراة «املوقوفة»
من الأ�سبوع التا�سع لدوري فيفا
لكرة القدم اليوم من الدقيقة
 ،39حيث توقفت املباراة بفعل
الهطول الكثيف للأمطار على
ا�ستاد نادي ال�شباب والنتيجة
ت�شري �إلى تقدم الأ�صفر بهدف
�سجله النجم بدر املطوع،وبعد
ان��ت��ظ��ار امل���دة القانونية مل
ي�ستطع الطرفان ا�ستكمال اللقاء
نظرا لغزارة الأم��ط��ار يف ذلك
اليوم وع��دم توقفها ما ا�ضطر
حكم اللقاء �إلى ت�أجيل املباراة
ملوعد حتدده جلنة امل�سابقات
باحتاد الكرة والتي اختارت
اليوم ال�ستكمالها.

و�سيفتقد الأ�صفر يف لقاء اليوم
خل��دم��ات ق��ائ��ده ب��در املطوع
ال��ذي �سيغيب عن اللقاء نظرا
لوفاة جدته �أم�س.وكان الأ�صفر
قد اجرى لقاء وديا خالل فرتة
التوقف الدولية �أمام الريموك
وان��ت��ه��ت امل��ب��اراة بالتعادل
االيجابي لهدف لكل طرف.
ويف �سياق �آخر ذكرت م�صادر �أن
احد الأندية املحلية فتح باب
املفاو�ضات مع قلب دفاع نادي
القاد�سية ال�سابق الغاين ر�شيد
�صوماليا املحرتف حاليا مع
فريق النجم الأحمر ال�رصبي،ما
فتح باب االنتقادات اجلماهريية
على �إدارة الأ�صفر التي مل ت�أخذ
خطوة فعلية نحو عودة الالعب
ال��ذي مل يبد �أي اع�ترا���ض يف
العودة �إلى النادي امللكي.

• جانب من لقاء القادسية والشباب «املوقوف»

• جانب من اختيار العبات املنتخب

كتب يحيى �سيف:
يف �إطار اجلهود التي يبذلها احتاد كرة القدم من خالل
اللجنة الن�سائية التابعة له تتوا�صل اجلهود لتكوين
قاعدة عري�ضة من الالعبات لت�شكيل منتخب واعد قادر
على املناف�سة يف البطوالت اخلليجية والآ�سيوية،
حيث قامت اللجنة الن�سائية يف وقت �سابق بتوجيه
الدعوة لكل من ترغب يف االن�ضمام للمنتخب للخ�ضوع
الختبارات الختيار الأف�ضل وقد �شارك يف املرحلة
الأولى من هذه االختبارات  45العبة.
وينظم االحتاد دورة تدريبية ملنح اجازة التدريب
لكرة القدم الن�سائية للم�ستوى االول بالتن�سيق مع
االحتد اال�سيوي للقدم ت�ستمر حتى منت�صف دي�سمرب

املقبل مب�شاركة  15متدربة على �صالة نادي �سلوى
ال�صباح للفتيات وهي االولى يف تاريخ كرة القدم
الن�سائية بالكويت بهدف االرتقاء باللعبة وخلق
جيل من املدربات الكويتيات لالعتماد عليهن يف
امل�ستقبل مع التوجه لتنظيم دورات اخرى لالداريات
واملدربات.
وقام وفد اللجنة الن�سائية باالحتاد بزيارات ميدانية
لالحتادين البحريني واالردين لتحقيق التوا�صل
وتبادل اخلربات مع العنا�رص الن�سائية يف االحتادات
املذكورة .ومن امل�ؤكد �أن تلك اجلهود �سوف ت�سفر عن
تنظيم �أول بطولة ر�سمية ن�سائية بني االندية املحلية
حيث من املتوقع ان تتناف�س اندية القاد�سية والعربي
وكاظمة والكويت على �أول لقب لدوري الفتيات.

علي الخرافي والروضان بطال قفز
«بنك الكويت الوطني»
وا�صل بطل الكويت و�آ�سيا الفار�س علي اخلرايف
ح�صاده للألقاب واقتن�ص بطولة بنك الكويت الوطني
التي نظمها نادي ال�صيد والفرو�سية بعد مناف�سة
مثرية مع الفار�س عبدالله الرو�ضان على ارتفاع
� 135سم ،وا�ستعان اخل��رايف باجلواد كوملبو�س
ليفوز دون اخطاء وبزمن  58/37ث وجاء الفار�س
الرو�ضان باجلواد الالن��ا يف املركز الثاين بزمن
 73/37ث واحتل الفار�س غازي اجلريوي باجلواد
بيت�ش هيل املركز الثالث والفار�س راكان احل�ساوي
باجلواد دنفر املركز الرابع والفار�س خالد اخلبيزي
باجلواد اموتون املركز اخلام�س وقام ممثل بنك
الكويت الوطني بت�سليم علي اخلرايف الك�أ�س وبقية
الفر�سان اجلوائز.
وعلى ارتفاع �125سم للفئة املتقدمة جنح الفار�س
عبدالله الرو�ضان باجلواد كاتييال يف الفوز باملركز
االول بزمن  57/29ث وج��اءت الفار�سة الذهبية
جميلة املطوع باجلواد كوين�سي يف املركز الثاين
بزمن  64/28ث واحتل علي اخلرايف باجلواد �آوتك
املركز الثالث بزمن  53/30ث والفار�س بافيل
فورنكو باجلواد �أوالن املركز الرابع والفار�س احمد
امل�ضاحكة باجلواد كال�سيك املركز اخلام�س بعد
مناف�سة مثرية.

• الفارس علي اخلرافي

