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اجلمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ رياضـة

السهو: االنتخابات سارت وفق النظم واللوائح وحريصون على جناح املشهد الدميوقراطي
اجلاراهللا: نّقدر تعاون اجلميع وهدفنا تغيير الوضع الذي عايشه النادي خالل السنوات األربع املاضية

شريدة: سعداء بالعرس الدميوقراطي الرياضي الستكمال عملية االرتقاء بالنصر
اجلاركي: اليرموك أسرة واحدة حتى في وجود االنتخابات.. ونحترم رؤية أي مرشح

الالعب واحلكم

احلمد هللا أوال وأخيرا على كل ما جرت به األقدار، وإنا هللا 
وإنا إليه راجعون. لقد أوجعنا فقد أخوين وصديقني عزيزين 
كانا يعتبران من أعمدة «البلياردو» الكويتية، وفي أقل من ١٠
أيام، الصديق األول هو املرحوم طارق املال، الذي كان عضوا 
في مجلس إدارة اللجنة الكويتية للبلياردو والسنوكر حتى 
وفاته يرحمه اهللا، واحلديث عن «بو فاطمة» يطول وال يسعه 
هــذا املقال مهما كتبنا، ألنه رحمــه اهللا كان مثاال للرياضي 
الكويتي املخلص مبــا قدمه من إجنازات لوطنه خالل فترة 
متثيله املنتخب الكويتي للبلياردو على مدى أعوام حقق فيها 
الكثير من امليداليات الدولية، واستكمل خدمته لرياضته ووطنه 
بعــد االعتزال بانضمامه للفريق اإلداري عضوا في مجلس 
إدارة اللجنــة، كما انه ترأس العديد من الوفود الكويتية في 
احملافل الدولية وحقق الفريق حتت إدارته إجنازات تاريخية 

غير مسبوقة. 
والصديق الثاني هو املرحوم رائد العيدي الذي كان أحد 
أوائل احلكام الكويتيني الذين حصلوا على الشارة الدولية، 
وكان أول حكم كويتي يدير مباراة نصف النهائي في بطولة 
العالم للبلياردو عام ٢٠١٢ التي كانت تستضيفها الشقيقة قطر، 
وكان معروفا عن «بو حمد» حبه ودعمه البلياردو والعبيها، 
فلم يبخل عليهم بدعم أو توجيه، فقد كان رحمه اهللا كرميا 

ينفق من ماله اخلاص لدعم العبي الكويت صغارا وكبارا. 
وال شــك أن فقد هؤالء الرجال مؤلم ومؤثر ولكن يجب 
علينا جميعا استكمال اجلهد والعمل واستمرار املسيرة تقديرا 
جلهودهم وتضحياتهم التي أفنوا أعمارهم في سبيل حتقيقها. 
وختامــا، نرجو من العلي القدير أن يجبر مصابنا فيمن 

فقدنا، وأن يحسن عزاءنا فيمن تبقى..
 (وإنا هللا وإنا إليه راجعون)،

 وبإذن اهللا مستمرون.

بقلم: خالد القبندي
أمني سر اللجنة الكويتية للبلياردو والسنوكر

«األوملبياد اخلاص» يفحص ١٥٠ العبًا استعدادًا لدورة األلعاب العاملية

نظم األوملبياد اخلاص الكويتي 
برنامــج الكشــف الصحــي على 
الرياضيني من ذوى اإلعاقة الذهنية 
بصالــة مجمع البوليفارد، والذي 
اشــتمل على أجراء الفحص على 
١٥٠ العبا والعبة ميثلون املدارس 
واملؤسســات واجلمعيات املعنية 
والعبي نادى الطموح الرياضي في 
البرامج الصحية التالية: صحة الفم 
واألسنان وصحة العيون والسمع 
والصحة النفسية مبشاركة نخبة 
من االستشــاريني واملتخصصني 

باملراكز الطبية املختلفة. 
البرنامج  افتتــاح  وأقيم حفل 
بحضور الشيخة شيخة العبداهللا 
الصبــاح ورئيس مجلــس إدارة 
العقاريــة  التجاريــة  الشــركة 
عبدالفتاح معرفي واملدير التنفيذي 
للشــركة م.عبــد املطلــب معرفي 
إدارة شــركة  ورئيــس مجلــس 
الساملية جروب لتنمية املشاريع 

وبهذه املناسبة، صرحت رئيس 
مجلس إدارة األوملبياد اخلاص هناء 
الزواوي أن تنفيــذ هذا البرنامج 
يأتــي في إطار ترجمــة البرنامج 
الصحي لألوملبيــاد اخلاص الذي 
يتضمن ٨ برامج صحية تعنى بكافة 
تفاصيل الصحة البدنية والنفسية 

لألوملبياد اخلاص الكويتي رحاب 
بورســلي، أن البرنامج استهدف 
الوقوف علــى الكفــاءة الصحية 
والبدنيــة لالعبــني ملنحهــم منط 
احليــاة الصحــي الــذي يؤهلهم 
ملمارسة رياضتهم بكفاءة عالية، 
وتقــدمي افضــل مــا لديهــم فــي 
االســتحقاقات الرياضيــة محليا 
وخارجيا، موضحة انه مت استخراج 
جواز صحي لــكل العب يتضمن 
خضوعه للكشــف وبيــان احلالة 

الصحية.
وأشارت إلى أن برنامج فحص 
الالعبني هو أحد عناصر البرنامج 
الصحي لألوملبيــاد اخلاص الذي 
يشتمل أيضا على ملتقى العائالت 
الصحــي واملجتمعــات الصحية 
وتعزيز اللياقة البدنية باإلضافة 
إلى برنامج تأهيل املتخصصني في 
مجاالت البرنامج الصحي من أطباء 

وممرضني ومتطوعني.

والذهنيــة لالعبني، وأكدت أهمية 
البرنامــج في دعم قدرات العبينا 
وتهيئتهم خلوض منافسات األلعاب 
العاملية التي ستقام في برلني هذا 
العام، والتي يشارك فيها األوملبياد 
اخلاص الكويتي في يونيو ٢٠٢٣.

من جانبها، أكدت املدير الوطني 

الشيخة سهيلة الصباح تتابع املشاركني في البرنامج الصحيالشيخة شيخة العبداهللا تتوسط عبدالفتاح معرفي وهناء الزواوي ورحاب بورسلي ود.نادية ابل قبيل تدشني البرنامج  (فريال حماد)

عدوان العدواني والشيخة سهيلة 
الصباح ورئيس وأعضاء مجلسي 
إدارة األوملبيــاد اخلاص الكويتي 
ونادى الطموح الرياضي ومسؤولي 
البرامــج الصحيــة د.ناديــة ابل 
ود.يوسف العوضى ود.عبدالوهاب 

محمد ود.رويدا عرنوس. 

انتخابات األندية.. حضور كثيف وأجواء هادئة

في بدايتها تداخال في التخصصات لدى 
بعض القائمني على العملية االنتخابية، 
وقد توقفــت العملية االنتخابية قليال، 
لكن سرعان ما عادت العملية االنتخابية 
لطبيعتهــا بسالســة، مشــددا على أن 
انتخابــات النــادي مســؤولية اللجنة 
االنتخابيــة بنــادي اجلهــراء بالدرجة 
األولى، وهي من اســتعانت بـ «الهيئة» 
و«الفتوى»، ونشــكر أعضاء اجلمعية 

العمومية على احلضور.
من جانبه، أكد عضو قائمة «اجلهراء» 
خلف الســهو جنــاح انتخابــات نادي 
اجلهراء، وقال لـ «األنباء»: ان احلضور 
في الفترة الصباحية جاء جيدا بدرجة 
كبيرة. وشدد على أن العرس الرياضي 
الدميوقراطي بنادي اجلهراء جاء متكامال، 
ونحن حريصون على جناح هذا اليوم 
املميــز في مســيرة النــادي، واجلميع 
متعاون وبحســب اللوائــح والقوانني 
املنظمة لالنتخابات بروح ودية وأخوية، 
ونحــن جميعا أبناء اجلهــراء وتربطنا 
أواصــر األخوة واحملبة، ومن ســيفوز 

سنقول له مبروك وبالتوفيق.
وفي نادي وربة لذوي االحتياجات 
اخلاصة، اتســمت العمليــة االنتخابية 
بالهدوء، حيث تتنافس قائمة وثمانية 
مستقلون، ويبلغ عدد أعضاء اجلمعية 

العمومية ١٠٠ عضو.

في الفترة الصباحية بنسبة لم تتجاوز 
٢٧٪ من إجمالي أعضاء اجلمعية العمومية 
البالــغ عددهم ٧١٩٦ ناخبا مت توزيعهم 
علــى ١٢ جلنة، وقد تأخــر بدء االقتراع 
قرابة ٢٠ دقيقة، لتواجد عدد من مندوبي 

القائمتني في جلان االقتراع.
وشهدت بداية الفترة املسائية حضورا 
متزايدا، ارتفع معه حضور الناخبني في 
الثالثــة عصرا ليصل إلى ٣٤٠٠ ناخب، 
وبنســبة ٤٩٪ ثــم تزايــدت األعداد في 
الساعات األخيرة، حيث شهدت حضورا 
كثيفا لداعمي القائمتني «اجلهراء» برئاسة 
يوسف كرمي العنزي، واالحتاد برئاسة 

خالد اجلاراهللا.
من جانبه، أشاد رئيس قائمة االحتاد 
خالد اجلاراهللا بحســن ســير العملية 
االنتخابية، وقال لـ «األنباء» ان احلضور 
جاء جيدا ومطمئنــا، خاصة أن الفترة 
الصباحية عادة ما يكون اإلقبال فيها أقل 
من الفترة املسائية، لتواجد الناخبني في 
عملهم، ونقدر عاليا تعاون ممثلي الهيئة 
العامة للرياضة والفتوى والتشــريع، 
وحرصهــم على العملية االنتخابية في 
نــادي اجلهراء، ونأمل اســتمرار ســير 
االنتخابــات في هــدوء لتغيير الوضع 
الذي عايشــه النادي خالل السنوات الـ 

٤ املاضية.
وذكر أن الفترة الصباحية شــهدت 

بدوره، قال البنــدر ان هذه العملية 
االنتخابيــة لــم حتصــل فــي اليرموك 
منذ ١٦ عاما والكل ســعيد بالعودة الى 
االنتخابات وهو شعور جديد بالنسبة 

ألعضاء اجلمعية العمومية.
وأشــار إلــى أن الهدف مــن دخوله 
االنتخابات هو االرتقاء باليرموك، مؤكدا 

ان املنافسة مفتوحة للجميع.
وكان الهــدوء ســمة االنتخابات في 
اجلهراء، حيث أدلى ١٩٩٦ ناخبا بأصواتهم 

اللجان إلى ٧٠٪ حتى وقت الظهيرة.
وأوضح اجلاركي ان اليرموك يتميز 
بأنــه أســرة واحــدة حتى فــي وجود 
االنتخابــات، مشــيرا إلى ان الترشــح 
لعضوية مجلس اإلدارة يعتبر حقا ألي 
عضو فــي اجلمعية العمومية ونحترم 

رؤية أي مرشح.
وقال ان عدد املصوتني ســيزداد في 
الفترة املسائية قبيل إغالق الصناديق 

عند الساعة التاسعة مساء.

فيصــل العدواني، أنــه كان ينتظر هذا 
اليــوم بفارغ الصبر وبغض النظر عن 
النتيجة سنبقى أصدقاء وعائلة واحدة، 
وما يهمنا فــي املقام األول هو مصلحة 

النصر.
وفــي نادي اليرموك الذي يبلغ عدد 
أعضاء عموميته ٢٩٦٠، حيث تتنافس 
قائمــة «أبناء النــادي» برئاســة أحمد 
اجلاركي واملرشح املستقل علي البندر، 
كان احلضور ممتازا ووصل في بعض 

مبارك اخلالدي - يحيى حميدان - هادي العنزي

فــي أجــواء هادئة وحضــور كبير، 
جرت أمــس انتخابات ٤ أندية شــاملة 
ضمت اجلهراء والنصر واليرموك ونادي 
وربة لذوي االحتياجات اخلاصة، وذلك 
للدورة االنتخابية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، بإشراف 
إدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة 
للرياضــة، وبحضــور رجــال وزارتي 

الداخلية والصحة.
وقد ســارت األمور سواء في الفترة 
الصباحية أو املســائية بسالســة رغم 
توافد أعداد كبيرة من أعضاء اجلمعية 

العمومية لألندية.
ففي نادي النصــر الذي يضم ٦٩١٨

عضوا في جمعيته العمومية، تتنافس 
قائمتــا «أبنــاء النادي» برئاســة خالد 
شريدة و«اجلميع» برئاسة فواز فالح، 
وقد جتــاوز عدد املصوتــني حاجز في 
الفتــرة الصباحية الـ ١٥٠٠ في ١٤ جلنة 

منها ٣ جلان نسائية.
وقال شريدة انه سعيد بهذا العرس 
الدميوقراطي الرياضي، متمنيا النجاح لـ 
«أبناء النادي» الستكمال عملية االرتقاء 
بـ «العنابي»، مشيرا إلى ان أعضاء هذه 
القائمة ميتلكون اخلبرة في االنتخابات 

وهو ما يجعلهم مطمئنني حلظوظهم.
من جهته، أكد مرشح قائمة «اجلميع» 

(أحمد علي) مجموعة من ناخبي نادي اليرموك يستدلون عن جلانهم  (محمد هاشم) ناخبون يستعدون للتصويت بنادي النصر  (أحمد علي) أعداد كبيرة من الناخبني في نادي اجلهراء  

املطيري لـ «األنباء»: يوم دميوقراطي رياضي مميز
أكد مدير إدارة شؤون الهيئات الرياضية 
في الهيئــة العامة للرياضــة فهد املطيري 
على سير العملية االنتخابية بسالسة تامة، 
وقال لـ «األنباء»: «سعداء مبعايشة العرس 
الدميوقراطي الذي تشهده العديد من األندية 
اللجنة االنتخابية  إلى ان  الرياضية». وأشار 
بنادي اجلهراء استعانت بعدد من ممثلي «الهيئة» 
كدعم لوجستي حلسن سير العملية االنتخابية، 
وقد انتهت الفترة الصباحية دون أي مشاكل 
تذكر، واجلميع متعاون، وهذا يدل على الوعي 
الكبير الــذي مييز أعضاء اجلمعية العمومية 

لنادي اجلهراء ومرشحي القائمتني، وحرصهم 
على إجناح اليــوم الدميوقراطي، فضال عن 
التعــاون املثمر والبناء من قبل ممثلي الهيئة 
وإدارة الفتوى والتشريع، واللجنة االنتخابية 

لنادي اجلهراء، ووزارة الداخلية.
وأشار املطيري إلى التواجد املبكر ألعضاء 
العمومية باجلهراء، وقد اتخذنا كل  اجلمعية 
التحضيرات التي من شأنها اإلسهام في جناح 
االنتخابات، ونأمل أن تظهر االنتخابات بأفضل 
صورة ممكنة، ومبا يعبر عن الوجه احلضاري 

فهد املطيريلالخوة الرياضيني.

ملشاهدة الڤيديو


