«األوملبي» يتوجه إلى قطر للمشاركة في البطولة الرباعية
توجه منتخب الكويت األوملبي لكرة القدم
اجلمعة إلى قطر للمشاركة في بطولة ودية
رباعية تضم في منافساتها منتخبات قطر
وإيران وطاجيكستان.
وقال االحتاد الكويتي لكرة القدم في بيان
صحفي إن املنتخب األوملبي يستهل مشواره
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عماد غازي
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في البطولة بلقاء نظيره القطري يوم الثالثاء
املقبل ث��م اإلي��ران��ي ف��ي  18يناير اجل��اري
وأخيرا منتخب طاجيكستان في  21من الشهر
نفسه.وأوضح أن عضو مجلس إدارت��ه مدير
املنتخبات أحمد عجب يترأس بعثة (األوملبي)
املشاركة في البطولة الودية الرباعية.
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انتخابات األندية ..منافسة وإقبال

شهدت األندية الكويتية منذ
الساعة التاسعة من صباح أمس
السبت إق��ب��اال كثيفا م��ن أعضاء
اجلمعيات العمومية في أندية
العربي ،واجلهراء ،والصليبخات،
وبرقان ،حيث توافد اجلميع على
مقار االقتراع ،أمال حسم املنافسة
بني املرشحني.
وكانت التزكية قد حسمت أمر
 9أندية هي الكويت ،والنصر،
والساملية ،وكاظمة ،والتضامن،
والفحيحيل ،والساحل ،والقرين،
وال��ي��رم��وك ،فيما ال ت��زال األم��ور
معلقة في القادسية.
ومن املقرر أن تستلم املجالس
الناحجة املهمة اعتبارا من األيام
املقبلة ،وبعد اعالن النتيجة مساء
اليوم ،على أن تكون املهمة ممتدة
ألرب���ع س��ن��وات ،حيث ستجرى
خ�لال الفترة املقبلة ،انتخابات
االحت�������ادات ،وم���ن ث���م اللجنة
األوملبية الكويتية.
وت���راق���ب ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة
ال��دول��ي��ة ،وامل��ن��ظ��م��ات الدولية
االنتخابات الكويتية ،من خالل
جلنة سداسية مشكلة من اعضاء
تابعة ل��ه��ذه املنظمات ،وايضا
للكويت ،من بينهم رئيس هيئة
الشباب والرياضة الدكتور حمود
فيلطح ،ونائبه الدكتور صقر
املال.
ك��������ووورة رص�����د األج������واء
االنتخابية ف��ي أن��دي��ة العربي،
والشباب ،وبرقان ،والصليبخات،
واجلهراء ،والصليبخات.

تنافس شديد في العربي

وش��ه��د م��ق��ر ال��ن��ادي العربي
أجواء انتخابية ساخنة ،لدرجة
أن عضو مجلس األمة سيد عدنان
عبدالصمد  ،وصفها أنها تفوق في

أحد الناخبني حلظة توجهه لإلدالء بصوته في انتخابات النادي العربي

قوتها انتخابات مجلس األمة.
ويتواجد رئيس النادي احلالي
جمال الكاظمي على رأس قائمة
أسرة النادي ،فيما يترأس القائمة
املنافسة “أبناء النادي” برئاسة
ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��اش��ور ،ف��ي حني
ت��رش��ح  3م��ن أع��ض��اء اجلمعية
ال��ع��م��وم��ي��ة مستقلني ه��م رائ��د
احل��س��ن ،وأح��م��د ال��ب�لام ،وعلي
بهبهاني.
وت��ض��م اجلمعية العمومية
في النادي العربي  ،7115وهو

م��ا ج��ع��ل االق���ب���ال م��ق��ب��وال على
م��دار اليوم ،وسط حضور مميز
م��ن هيئة ال��ري��اض��ة ،واي��ض��ا من
وزارتي الداخلية والصحة.
ول���م حت���دث ف��ي ال��ع��رب��ي ما
يكر صفو االنتخابات باستثناء
مشادة بسيطة مت السيطرة عليها
سريعا.
وحسب مقربني من األوض��اع
ف��ي ال��ع��رب��ي ف���إن جن���اح قائمة
بكاملها في النادي العربي ،امر
صعب ،في ظل وع��ي من أعضاء

اجلمعية ال��ع��م��وم��ي��ة ،ووج���ود
اسماء المعة بني املرشحني.

الصليبخات األكبر

وف��ي الصليبيخات يبلغ عدد
أعضاء اجلمعية العمومية 8572
ع��ض��وا ،وتتنافس قائمة تضم
الرئيس احلالي سعد عناد ،ويطلق
عليها اب��ن��اء ال��ن��ادي ،فيما تضم
القائمة يترأس القائمة املنافسة
قائمة االحتاد مذكر خالد الهاجري،
الى جانب مرشح مستقل هو فالح

ال��ه��اج��ري .ول��م تتوقف عمليات
التصويت في الصليبخات ،السيما
ان البعض ردد انسحاب قائمة
حلساب األخرى ،وهو ما لم يحدث.
وج����اء احل��ض��ور ف��ي ال��ف��ت��رة
الصباحية في الصلبيبخات كبيرا،
ليتجاوز العدد  40%من اعضاء
اجلمعية العمومية.

منافسة شرسة

وفي اجلهراء يبلغ عدد من لهم
حق اإلدالء بأصواتهم من أعضاء

اجلمعية العمومية في االنتخابات
 ،5519ويتنافس قائمتني األولى
تضم برئاسة نواف جديد ،والذي
حظي بدعم الرئيس السابق دهام
الشمري ،وقائمة االحتاد برئاسة
خالد اجلارالله ،علما ب��أن جديد
واجل��ارال��ل��ه س��ب��ق لهما رئ��اس��ة
النادي من قبل.
وجاءت تصريحات املعسكرين
املتنافسني في اجلهراء ،متوازنة
وبعيدا عن أي عصبية ،وه��و ما
انعكس على سير االنتخابات التي
تسير بسالسة ويسر.
وال ت��ق��ل امل��ن��اف��س��ة ف��ي ن��ادي
الشباب سخونة عن األندية سالفة
الذكر ،حيث تتنافس قائمة النادي
برئاسة د .مناح ف�لاح العازمي،
وتضم هذه القائمة عضو مجلس
إدارة احت��اد الكرة السابق جابر
الزنكي الذي قدم استقالته من أجل
االنتخابات ،وقائمة أبناء النادي
برئاسة حامد داهوم العازمي.
ويبلغ ع��دد أع��ض��اء اجلمعية
العمومية الذين يحق لهم اإلدالء
بأصواتهم  7200عضو ،لتحتل
عمومية النادي املركز الثاني من
حيث العدد خلف الصليبيخات،
علما ب���أن ك��ل ق��ائ��م��ة ت��ؤك��د أنها
ستكتسح االنتخابات ،ألنها تضمن
 6آالف ص��وت ملرشحيها ،وهو
األمر الذي جعلها غامضة.

صراع األصدقاء في برقان

أم���ا ف��ي ب��رق��ان ،ف��ال�لاف��ت في
األم��ر ه��و االنشقاق غير املتوقع
من أم�ين الصندوق فهد بوخرما
الذي يترأس قائمة أبناء النادي،
عن رئيس النادي همالن الهمالن
الذي يترأس قائمة اجلميع ،وهي
امل��ف��اج��أة األك��ب��ر ف��ي االنتخابات
احلالية ،علما بأن بوخرما كان من
أكبر الداعمني في املجلس للهمالن.

ويعمل االحت��اد الكويتي لكرة القدم حاليا
على إع���داد املنتخب االومل��ب��ي وف��ق��ا خلطة
وضعتها اللجنة الفنية تنفذ على عدة مراحل
متضمنة إق��ام��ة م��ب��اري��ات ودي���ة اس��ت��ع��دادا
لالستحقاقات املقبلة ومنها تصفيات (أوملبياد
طوكيو .)2020
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األهلي يكتسح أحد بخماسية
في الدوري السعودي
اكتسح أهلي جدة ،نظيره أحد ،)1-5( ،اجلمعة ،على ملعب مدينة
امللك عبدالله الرياضية بجدة ،باجلولة  16من دوري األمير محمد بن
سلمان للمحترفني.
ووسط سيطرة كاملة وحضور مميز لألهلي أمام أحد ،سجل مهاجم
ال��رأس األخضر ،العائد بقوة بعد تعافيه من اإلص��اب��ة ،دجانيني
تفاريس (خماسية) بالدقائق “ 65 ،33 ،15 ،7و.”80
وأحرز هدف أحد الوحيد ،صقر عطيف في الدقيقة (.)58
واستعاد األهلي انتصاراته ،ليرفع رصيده لـ 27نقطة باملركز
الرابع ،مناصفة مع الوحدة ،فيما توقف رصيد أحد عند  6نقاط في
املركز األخير.

تفوق كبير وثالثية تفاريس

سيطر األهلي بصورة كبيرة منذ بداية امل��ب��اراة ،وشن هجمات
خطيرة على مرمى أحد.
وترجم مهاجم الرأس األخضر دجانيني تفاريس سيطرة األهلي،
لهدف أول بالدقيقة  ،7بعدما استلم عرضية متقنة من سلمان املؤشر
داخل منطقة اجلزاء وأكملها مبهارة بالشباك.
وعاد الالعب نفسه وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه ،بعد مجهود
مهاري من عثمان احلاج بتخطي احلارس ،ليتلقى تفاريس متريرة
حريرية ،لم يجد صعوبة في إسكانها بالشباك اخلالية بالدقيقة .15
واستمرت السيطرة واخل��ط��ورة األه�لاوي��ة على مرمى احلاس
زهير لعروبي ،فيما حاول العبو أحد تقليص النتيجة ،ولكن الدفاع
واحلارس ياسر املسيليم تصدوا لها.
وحملت الدقيقة  ،33الهدف الثالث لتفاريس واألهلي بشباك أحد،
بعدما استلم كرة وأطلق تسديدة رائعة بالزاوية اليسرى للحارس
زهير لعروبي .رغم احمل��اوالت الهجومية للطرفني بالوقت املتبقي،
ولكن الشوط األول انتهى بتفوق أهالوي بثالثية نظيفة.
تفاريس يكمل التألق
دخل فريق أحد الشوط الثاني ،من أجل تقليص الفارق ،وكاد يفعل
ذلك لوال تصدي احلارس ياسر املسيليم لتسديدة العبه.
قبل أن ينجح صقر عطيف بإضافة هدف التقليص األول بالدقيقة
 ،58بعد متابعة لعرضية متقنة من زميله لويس أب��ودي بلمسة
مباشرة وال أروع بشباك ياسر املسيليم.
واستمرت محاوالت أحد الهجومية من اجلانبني األمين واأليسر،
بحثا عن تسجيل هدف التعادل الثاني ،ولكن الدفاع واحلارس ياسر
املسيليم أبعدوها ببسالة كبيرة.
وفي الدقيقة  ،80أكمل ديجانيني تفاريس خماسيته بشباك أحد،
بعد صناعة مميزة من عبدالفتاح عسيري ،وانفراد مهاجم الرأس
األخضر باحلارس ،وال��ذي تالعب به وأنهى بتسديدة في املرمى.
وتواصلت احملاوالت الهجومية من األهلي وأحد بالدقائق املتبقية،
ولكن لم يحدث أي تغيير بالنتيجة ،لينتهي اللقاء بفوز ساحق لألول
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