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الالعبات أظهرن الكثير من الجودة واالحترافية في الشارقة

المرأة الكويتية تواصل الكفاح رياضي ًا رغم العقوبات الدولية
• المستويات المميزة أعطت انطباع ًا بالقدرة
على حصد البطوالت مستقب ً
ال

ال تزال الريا�ضة الن�سائية يف الكويت
حتقق النجاحات على امل�ستوى
اخلليجي والعربي ،وتوا�صل الكفاح
على امل�ستوى العاملي بالرغم
م��ن تعر�ض الريا�ضة ب�شكل عام
لعقوبات قا�سية من اللجنة الأوملبية
الدولية.
وكانت اللجنة الأوملبية الدولية
قد ق��ررت �إيقاف ن�شاط الريا�ضة
الكويتية ب�شكل ع��ام منذ ،2015
بحجة التدخل احلكومي بال�ش�أن
الريا�ضي،لي�ضطر العبو الكويت
للم�شاركة يف البطوالت الإقليمية
وال���دول���ي���ة حت���ت ع��ل��م اللجنة
الأوملبية.
ا�ستمرار عقوبات «الدولية» �أجرب
الفريق الكويتي الن�سائي على
امل�شاركة يف مناف�سات ال���دورة
الرابعة ل��دورة الأل��ع��اب للأندية
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�����س��ي��دات  ،2018يف
ال�شارقة ،حتت علم احتاد اللجان
الأوملبية الوطنية العربية ،والذي

ظهر يف فقرة دخول الوفد الريا�ضي
الكويتي يف حفل افتتاح ال��دورة
مب�رسح املجاز يف ال�شارقة.
�إال �أن تلك العقوبات مل متنع الالعبة
الكويتية م��رمي العنزي من ح�صد
امليدالية الف�ضية يف م�سابقة رمي
املطرقة ،ال��ذي �شهد �أي�ض ًا جناح
مواطنتها مرمي كاظم ح�سن يف ح�صد
امليدالية ال�برون��زي��ة يف الوثب
الثالثي ،يف حني ح�صلت �أمل الرومي
على برونزية �سباق  1500مرت.
ويف الألعاب الأخ��رى ،حقق فريق
الفتاة الكويتي امليدالية الف�ضية يف
م�سابقة كرة الطاولة ،خلف �صاحب
الذهبية فريق م�ؤتة الأردين.
وك�شفت ال��دورة الرابعة من دورة
الألعاب للأندية العربية لل�سيدات
� 2018أن الريا�ضة الن�سائية يف
الكويت ال تزال حتافظ على قوتها
رغم العقوبات الدولية امل�ستمرة
منذ � 3أعوام .ومن امل�ؤكد �أن جناحات
الريا�ضة الن�سوية يف الكويت خالل

الدورة العربية �سيكون له انعكا�س
ايجابي على معنويات الالعبات
يف خمتلف االلعاب الفرتة املقبلة
والتي تطلب مزيدا من العمل اجلاد
والتدريب ال�شاق بهدف االرتقاء
اكرث يف امل�ستويات.
الريا�ضة الن�سائية يف الكويت اثبتت
مبا ال يدع جماال لل�شك �أنها قادرة
على املناف�سة يف ا�صعب الظروف
وهو ما ظهر بالفعل يف ال�شارقة،
فعلى الرغم من �صعوبة االو�ضاع
التي عا�شتها الريا�ضة الكويتية
عموما والن�سائية خ�صو�صا اال ان هذا
االمر مل مينع الفتيات الكوتيات من
اظهار الكثري من اجلودة الريا�ضية.
ومن امل�ؤكد �أنه ويف مرحلة ما بعد
رفع االيقاف عن الريا�ضة الكويتية
ب�شكل عام �ستختلف النظرة و�ستتكثف
االع��دادات امال يف م�ستقبل �سيكون
اك�ثر ا�رشاقا يف ظل توفر املوارد
الب�رشية بالفعل وهو الركن االهم
يف املنظومة.

• فريق نادي الفتاة على منصة التتويج

ضمن مباريات الدوري

ناشئو طائرة الكويت هزموا العربي بجدارة
كتب يحيى �سيف:

حقق فريق النا�شئني للكرة الطائرة يف نادي الكويت فوز ًا م�ستحق ًا
على نا�شئي العربي بثالثة �أ�شواط نظيفة يف املباراة التي جرت بينهما
يف �إطار مناف�سات الفريقني ببطولة ال��دوري وتفوق العبو العميد
على مناف�سهم بف�ضل اال�ستقبال اجليد للكرة الأولى والإعداد ال�سليم
وال�رضبات ال�ساحقة ف�ضال عن حوائط ال�صد ال�سليمة والإر�سال القوي
وحاول العبو العربي جماراة مناف�سهم �إال �أن فارق امل�ستوى املهاري
واللياقة البدنية رجح كفة نا�شئي الكويت.
فريق العميد حقق نتائج متميزة يف املوا�سم ال�سابقة وهو مر�شح قوي
للفوز ببطولة دوري النا�شئني هذا املو�سم و�إ�ضافة عدد من النقاط

لك�أ�س التفوق العام للعبة وتعول الأجهزة الفنية والإداري��ة لقطاع
الكرة الطائرة بالنادي على فئة النا�شئني يف دعم املراحل ال�سنية
حيث تتميز هذه املرحلة بتوفر املواهب الواعدة التي متلك املهارات
الفردية مما ير�شحها لالن�ضمام لفريق ال�شباب والفريق الأول يف
امل�ستقبل.
وحتظى الفئات ال�صغرية على م�ستوى الرباعم والنا�شني باهتمام كبري
من ادارة النادي ودعم معنوي ومادي وتوفري جميع االمكانيات واملناخ
املنا�سب للتدريب واالجهزة الفنية واالدارية املتخ�ص�صة وانعك�س هذا
االهتمام على اعتالء من�صة التتويج والفوز بك�أ�س التفوق العام يف
كافة البطوالت التي ي�شارك فيها فريق النا�شئني باال�ضافة الى بقية
فرق املراحل ال�سنية.

• جانب من منافسات السيدات

انطالق بطولة كرة السرعة
انطلقت على مالعب مركز �شباب الق�صور بح�ضور هند
الهزاع رئي�س ق�سم الريا�ضة الن�سائية ب�إدارة الريا�ضة
للجميع،بطولة كرة ال�رسعة لفئتي الن�ساء والرجال
ل��دوري ال��وزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية مب�شاركة
 7جهات وه��ي الهيئة العامة للريا�ضة ،ووزارة
الداخلية،ووزارة الرتبية،ووزارة االعالم ،و وزارة
العدل ،ووزارة الكهرباء،واحلر�س الوطني مبعدل 4
العبني لكل فريق.
وكانت نتائج البطولة للجولة االولى �سيدات ،فوز
وزارة الرتبية  1-2على وزارة الكهرباء واملاء،
ووزارة االع�لام  1-2على وزارة الكهرباء واملاء،

وكانت نتائج اجلولة الثانية �سيدات ف��وز وزارة
الرتبية  0-3على هيئة الريا�ضة ،وفوز هيئة الريا�ضة
 1-2على وزارة االعالم.
وكانت نتائج اجلولة االول��ى «رج��ال» فوز احلر�س
الوطني  0-3وزارة الداخلية ،ووزارة الدفاع 2-1
على وزارة الكهرباء واملاء ،ووزارة االعالم  0-3هيئة
الريا�ضة ،ووزارة العدل 2-1وزارة الرتبية ،ونتائج
اجلولة الثانية «رج��ال» فوز وزارة الداخلية 2-1
الكهرباء وامل��اء ،ووزارة الدفاع  3-0على احلر�س
الوطني ،ووزارة الرتبية  0-3على هيئة الريا�ضة،
ووزارة العدل 2-1وزارة االعالم.

سلة السيدات البحرينية شاركت
في فعاليات اليوم الرياضي
�شارك االحت��اد البحريني لكرة
ال�����س��ل��ة يف ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم
الريا�ضي البحريني ،من خالل
�إقامة بطوالت كرة ال�سلة الثالثية
« »3×3لل�سيدات يف مدينة عي�سى
الريا�ضية بالرفاع.
وت�أتي م�شاركة االحتاد البحريني
لكرة ال�سلة يف اليوم الريا�ضي
لرت�سيخ مفهوم الريا�ضة �أ�سلوبا
للحياة؛ و�إمي��ان��ا م��ن االحت��اد
ب�أهمية تعزيز ثقافة الريا�ضة
يف املجتمع البحريني كونه �أحد
امل�ؤ�س�سات الريا�ضية املحلية

العريقة.
وبهذا املنا�سبة� ،أك��د ال�شيخ
عي�سى بن علي �آل خليفة رئي�س
االحت��اد البحريني لكرة ال�سلة
�أن امل�شاركة الوا�سعة من قبل
م ��ؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دين
املختلفة والأف��راد يف فعاليات
ال��ي��وم ال��ري��ا���ض��ي ،ت��دل على
ال��ن��ج��اح الكبري ال���ذي حققته
اللجنة الأومل��ب��ي��ة البحرينية
يف ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه الفعاليات
املختلفة.
وق��ال ال�شيخ عي�سى بن علي �آل

• سيدات سلة البحرين في إحدى املباريات

خليفة �إن امل�شاركة يف فعاليات
اليوم الريا�ضي ت�أتي توافقا مع
الرغبة يف ن�رش ثقافة الريا�ضة
لدى كافة �أفراد املجتمع ،والتي
ت�سعى �إليها احلكومة.
و�أ����ض���اف «ان احت����اد ال�سلة
حري�ص كل احلر�ص على مواكبة
تطلعات ال�شيخ نا�رص بن حمد
رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب
وال��ري��ا���ض��ة رئ��ي�����س اللجنة
االوملبية البحرينية ،الذي دائما
ما يعمل لالرتقاء بالعمل الإداري
للم�ؤ�س�سات الريا�ضية».

• ناشئو طائرة الكويت قبل لقاء العربي

بني ياس اإلماراتي يبدأ بتشكيل
فريق جو جيتسو سيدات
ك�شفت حمدة القبي�سي،ع�ضو جمل�س
�إدارة �رشكة نادي بني يا�س للألعاب
الريا�ضية�،أن النادي بد�أ خطوات
ت�شكيل فريق جلو جيت�سو ال�سيدات
بزيارة املدار�س باملنطقة لالطالع
على ح�ص�ص الرتبية الريا�ضية
ب�شكل عام وح�ص�ص اجلو جيت�سو
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ص ،وذل���ك
للوقوف على اخل��ام��ات القادرة
على االن�ضمام �إلى النادي ،وهذا
الأمر ال ي�شمل اجلو جيت�سو فقط بل
املبارزة لكون النادي له باع طويل
على �صعيدها.
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن ال��ن��ادي يدر�س
توقيت تقدمي فريق ن�سوي للجو
جيت�سو ،قبل نهاية املو�سم احلايل
�أو يف مطلع املو�سم املقبل ،خا�صة
بعد اخلطوات الكبرية التي قطعها
هذا الفريق على �صعيد التدريبات،
�إذ من املنتظر �أن ي�ثري ح�ضوره
املناف�سات املحلية ،وي�سلط ال�ضوء
على اخلطوات الكبرية التي قطعها
النادي.
و�شددت القبي�سي على �أن املهم هو
تو�سيع قاعدة امل�شاركة من خالل
الرتكيز على النوعية بالدرجة
الأولى ،فلي�س مهم ًا �أعداد املزاولني
بقدر ما هو مهم �أن يكون جميع
الالعبني والالعبات ميلكون القدرة
واحل�ضور التناف�سي ال��ذي يرثي
اللعبة ،ومن هنا فقد متت تهيئة
ال��ظ��روف املالئمة �أم���ام م�شاركة
الفتيات يف تدريبات اجلو جيت�سو
من خ�لال ا�ستخدام �صالة خا�صة
بهن .وقالت حمدة القبي�سي التي
تخو�ض التحدي على �صعيد العمل
الإداري بو�صفها �أول �سيدة تتولى

• جانب من منافسات الـ«جو جيتسو»

من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة يف تاريخ
النادي ،والإ��ش�راف على الألعاب
الفردية�« :إن النادي يركز جهوده
على الألعاب الفردية ،وحتديد ًا على
اجلو جيت�سو� ،إلى جانب املبارزة
التي حقق فيها �إجنازات الفتة على

مدار ال�سنوات املا�ضية ،من خالل
النوع ولي�س الكم».
و�أ�ضافت« :نلم�س �أهمية الألعاب
الفردية لكون �سقف الإجن��ازات من
خاللها يكون �أع��ل��ى و�أب���رز ،كما
�أن لها طعم ًا مغاير ًا عن �إجنازات

ال��ف��رق اجلماعية� ،إذ تعك�س ما
ي��ق��دم��ه ال�لاع��ب يف التدريبات
والتح�ضريات ،ومن هنا ف�إن النادي
يعكف حالي ًا على تو�سيع قاعدة
امل�شاركة يف اللعبة من خالل �ضم
العن�رص الن�سوي.

