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العمل الجماعي سمة المجلس من أجل إعداد أجيال متميزة

فهد الناصر يقود اللجنة األولمبية
تحت شعار «التطوير والتأهيل»

• علي المري :تشكيل اكاديمية أولمبية تهتم باكتشاف المواهب الرياضية وإعدادها
�أخ��ذ جمل�س �إدارة اللجنة الأوملبية
الكويتية على عاتقها منذ انتخابه يف 30
يونيو املا�ضي مهمة النهو�ض بالريا�ضة
املحلية واعادتها الى مكانتها الطبيعية
على اخلريطة العاملية بعد رفع الإيقاف
نهائيا الذي فر�ضته اللجنة الأوملبية
الدولية ع��ام  2015لتحقيق الآم��ال
الكبرية للجماهري.
ولدى جمل�س �إدارة برئا�سة ال�شيخ فهد
النا�رص الإدراك العميق بج�سامة هذه
املهمة خ�صو�صا لتخطي التحديات
التي واجهتها الريا�ضة املحلية خالل
ال�سنوات الأخ�ي�رة ب��ه��دف تطويرها
و�إعادة هيكلتها بعيدا عن املح�سوبيات
واملجامالت.
ورفع جمل�س �إدارة اللجنة الذي ت�ستمر
واليته حتى عام � 2023شعار التطوير
والت�أهيل والعمل اجلماعي من �أجل �إعداد
�أجيال متميزة واكت�شاف املواهب حل�صد
البطوالت والألقاب يف الألعاب الفردية
واجلماعية.
وق��د �شكل ان��ت��خ��اب اللجنة اخلطوة
الأخرية من خريطة الطريق التي �أثمرت
رفع الإيقاف ال��ذي فر�ضته الأوملبية
ال��دول��ي��ة ب��ذري��ع��ة وج����ود تدخالت

حكومية يف احل��رك��ة الريا�ضية ف�إن
مهامها وحتدياتها تت�شعب للظهور
ب�شكل يليق ب�سمعة الريا�ضة الكويتية
وعودة املنتخبات الوطنية �إلى من�صات
التتويج حتت العلم الكويتي.
يف هذا ال�صدد قال ع�ضو جمل�س �إدارة
اللجنة الأوملبية علي املري ان املجل�س
ي�سعى جاهدا منذ انتخابه يف 30يونيو
املن�رصم �إلى تطوير الريا�ضة املحلية
وت ��أه��ي��ل �أك�ب�ر ع��دد م��ن الريا�ضيني
للم�شاركة يف اال�ستحقاقات الإقليمية
وال��ق��اري��ة وال��دول��ي��ة وحتقيق �أف�ضل
املراكز وح�صد الألقاب.
و�أ�ضاف املري �أن جمل�س �إدارة اللجنة
برئا�سة ال�شيخ فهد النا�رص ي�ستهدف
التعاون مع جميع اجلهات احلكومية
ومنها وزارة الرتبية والهيئة العامة
للريا�ضة من �أجل �إع��داد �أجيال قادرة
على املناف�سة وحتقيق البطوالت.
و�أ���ش��ار �إل���ى ال�سعي جللب اخل�برات
الريا�ضية وتوقيع بروتوكوالت تعاون
مع جهات عدة وت�شكيل �أكادميية �أوملبية
تعني باكت�شاف املواهب الريا�ضية منذ
مرحلة ريا�ضة االطفال لت�أهيل و�صقل
مهارات ابطال الغد مو�ضح ًا ان التعاون

مع وزارة الرتبية ي�ستهدف خلق جيل
ريا�ضي واع وذلك للمرحلة العمرية من
الرابعة حتى الـ 11للتعريف مبفاهيم
عدة ال�سيما «ال�سالم الدويل» املرتبط
ب�شكل وثيق بالريا�ضة ف�ضال عن م�ساعدة
ه�ؤالء يف ا�ستغالل طاقاتهم ب�شكل ايجابي
مبا يرتقي مب�ستوى الوعي املجتمعي
واالبتعاد عن رفقاء ال�سوء.
و�أفاد ب�أن عملية اختيار ه�ؤالء االبطال
�ستكون بالتعاون مع وزارة الرتبية
ممثلة يف وكيل ال��وزارة ع�ضو اللجنة
االوملبية د�.سعود احلربي الذي عر�ض
ه��ذا امل��ق�ترح القا�ضي بو�ضع منهج
ريا�ضي متكامل ملدر�سي «الرتبية
البدنية» مو�ضحا ان هذا املنهج يعد
مماثال ملناهج مطبقة يف فرن�سا ودول
اخرى.
ونوه املري ب�أن فكرة ان�شاء �أكادميية
اوملبية تعد نواة حقيقية لتحقيق حلم
وجود مدينة ريا�ضية ومن ثم ترجمة
بنود ر�ؤي���ة ال��ب�لاد التنموية «كويت
جديدة.»2035
ولفت �إلى ان اللجنة االوملبية تعترب
مظلة لكل االحتادات الريا�ضية املحلية
و�ستعمل على مراقبتها وحما�سبتها بعد

الكويت تشارك في المونديال الثالث
للرياضة الشرطية

• وفد الكويت امل�شارك يف املونديال الثالث

غادر �صباح �أم�س ،وفد احتاد ال�رشطة الريا�ضي،
متوجها الى مدينة ميالن الإيطالية وذلك للم�شاركة
يف دورة الألعاب ال�رشطية الدولية الثالثة والتي
�ستقام يف �إيطاليا خ�لال الفرتة من  19الى 26
�سبتمرب احلايل  ،يف �ألعاب اجلودو واجليوجي�ستو
وال�سباحة واجلري والرماية.
ويرت�أ�س الوفد اللواء �سعود اخل�رض رئي�س احتاد
ال�رشطة وي�ضم عماد بهبهاين اداري ًا والعقيد علي
الوهيب والعقيد غنام الديكان والعقيد عبدالله
الفرج واملقدم حممد املطر واملقدم عبدالله النجدي
واملقدم حمد احلمود والرائد حممد �سيد ها�شم
والرائد بدر البلو�شي والرائد عبدالله الكندري
والنقيب �سامل الكتيتي ونقيب مهند�س عبدالعزيز

ال�شطي وم�لازم اول ب��در الدوي�سان وم�لازم اول
عبدالرحمن ال�صفران ووكيل اول �ضابط عي�سى
العلي ووكيل اول �ضابط نا�رص الديحاين ووكيل اول
�ضابط عمر االن�صاري ووكيل اول �ضابط عبدالعزيز
املنيع ووكيل اول �ضابط ح�سني م�رسي ورقيب
ح�سني علي كمال الى جانب نبيل العريفي وعبدالله
�سليمان و�سلطان العتيبي.
ويرافق الوفد يف الذهاب الى ميالن وفد االحتاد
الدويل لل�رشطة يرت�أ�سه الفريق اول متقاعد ال�شيخ
احمد نواف حمافظ حويل ورئي�س االحتاد الدويل
لل�رشطة والعميد متقاعد عبدالرحمن احلقان امني
�صندوق االحت��اد ال��دويل لل�رشطة وامل��ق��دم حمد
العامر مدير مكتب املحافظ.

منتخب الكويت يحصد تسع ميداليات
في «غرب آسيا البارالمبية» باألردن
ح�صد منتخب الكویت للمعاقنی
ت�سع میدالیات يف دورة �ألعاب
غرب �آ�سیا الباراملبیة الثانیة يف
الأردن مب�شاركة  700ریا�ضي من
 12دولة.
وتوزعت امليداليات التي �أحرزها
الع��ب��و املنتخب يف مناف�سات
اليوم الثاين بني ذهبيتني و�أربع
ف�ضيات وثالث برونزيات يف كرة
الطاولة و�ألعاب القوى.
وا�ستطاع الالعبان نزار رم�ضان
ویعقوب القا�سم ح�صد میدالیتنی
ف�ضیة وبرونزیة �ضمن امل�ستوى
الثالث من فئات الإعاقة ،فیما
ح�صد العبو �ألعاب القوى �سبع
م��ی��دال��ی��ات ذهبيتني لالعبنی
عبدالله ال�صالح وحمد حاجي

وف�ضیة لالعب فی�صل ��سرور يف
مناف�سات رمي القر�ص.
و�أح����رز ال�لاع��ب��ان حممد جمبل
والالعبة با�سمة جنم ف�ضیتنی يف
مناف�سات رمي ال�صوجلان ورمي
الرمح على التوايل.
ويف مناف�سات �سباق اجلري 100
مرت ا�ستطاع الالعبان عبدالله
العنزي وعبدالله �أحمد العنزي
ح�صد میدالیتنی برونزیتنی.
وحول هذه النتائج �أ�شاد رئي�س
ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ی��ة رئی�س
الوفد الكويتي �إلى الأردن �شايف
الهاجري بالنتائج املحققة حتى
الآن يف البطولة معربا عن طموح
الالعبنی �إل��ى حتقیق مزید من
املیدالیات يف بقیة املناف�سات.

• جانب من املناف�سات

و�أكد �أهمية البطولة احلالیة يف
ت�أهيل الالعبنی ملناف�سات بطولة
ال��ع��امل لأل��ع��اب ال��ق��وى املقرر
�إقامتها يف دبي بالإمارات نوفمرب
املقبل .
و�ست�ؤهل مناف�سات كرة الطاولة
الى دورة الألعاب الباراملبية
التي �ستجري يف طوكيو باليابان
العام املقبل.
ومن املقرر �أن یخو�ض منتخب
الكویت لكرة ال�سلة مناف�سات
املرحلة الثانیة من املجموعة
الأولى بلقاء املنتخب العراقي
وب��ن��اء ع��ل��ى النتیجة يتحدد
املت�أهل لن�صف النهائي حيث كان
املنتخب الكويتي قد حقق فوزا
عري�ضا على املنتخب البحريني
ام�س االول.
وكانت قد انطلقت الثالثاء املا�ضي
فعالیات الن�سخة الثانیة لدورة
�ألعاب غ��رب �آ�سیا الباراملبیة
التي ي�ست�ضيفها الأردن حتى م�ساء
الغد.
وت�شتمل على مناف�سات كرة
ال�سلة وكرة الطاولة وكرة الهدف
للمكفوفني والبو�شيا للإعاقات
الذهنية وال��ع��اب القوى ورفع
االثقال وي�شارك يف هذه الدورة
منتخبات الكويت والأردن ولبنان
و���س��وري��ة وال��ع��راق وفل�سطني
وعمان وقطر واليمن واالم��ارات
والبحرين وال�سعودية.

تقدمي براجمها بالتعاون مع «هيئة
الريا�ضة».
ويف حني �ستعمل اللجنة على تقوية
عالقتها الدولية مع اللجان واملنظمات
مع الرتكيز على اجلودة واخلربة ال الكم
والعدد بح�سب ت�رصيح �سابق لل�شيخ
فهد النا�رص �شدد املري على احلاجة
ال��ى اب���رام اتفاقيات وبروتوكوالت
تعاون دولية ت�ستهدف تبادل اخلربات
وامل��درب�ين وكذلك تدري�س الالعبني
يف اجلامعات اخلارجية كما �شدد على
اهمية ت�أ�سي�س عالقات ريا�ضية تنائية
مع االندية االوروبية الرائدة ال �سيما
«ريال مدريد» و «بر�شلونة» اال�سبانيني
و «مان�ش�سرت» االنكليزي.
وفيما يتعلق ب��دور اللجنة يف تطبيق
فكرة االحرتاف الكلي باالندية الكويتية
قال املري ان مقرتحات تطبيق االحرتاف
ت�صدر عن «اللجنة االوملبية» ثم تعر�ض
على الهيئة العامة للريا�ضة فوزارة
الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب تليها ال�سلطتان
الت�رشيعية والتنفيذية للح�صول على
املوافقة النهائية ،م�ؤكدا ان التعاون
ا�سا�سي للو�صول الى االح�تراف الكلي
الذي نطمح اليه.

• ال�شيخ فهد
النا�رص

«العميد» يغادر إلى العراق اليوم
لمواجهة «الشرطة»
قال �أحمد ال�صبيح �إداري الفريق
الأول بنادي الكويت �أن الأبي�ض
�سيغادر �إل���ى ال��ع��راق اليوم
اجلمعة وذلك ملالقاة ال�رشطة
العراقي يف اياب دور الـ  32من
البطولة العربية لكرة القدم
«ك ��أ���س امللك حممد ال�ساد�س
لالندية االبطال» ومن املنتظر
�أن يخو�ض  3ح�ص�ص تدريبية
قبل املباراة املقرر لها الإثنني
املقبل ،الفتا �إل��ى �أن الفريق
ح�صل على يوم راحة ام�س بعد
مالقاة برقان ودي��ا بالالعبني
ال��ب��دالء وال��ت��ي انتهت بفوز
العميد بهدفني نظيفني.
و�أ����ض���اف ال�صبيح �أن حلاق
املحرتف االيفواري جمعة �سعيد
مب��ب��اراة الفريق م��ع ال�رشطة
بتقرير اجلهاز الطبي،ولفت
�إل���ى �أن جمعة �سعيد وفهد
العنزي دخال مرحلة الت�أهيل،
يف الوقت الذي يحتاج فيه طالل
فا�ضل للمزيد من الوقت بعد
تعر�ضه لتمزق ع�ضلي.
وبني �أن �إ�صابة عمر امليداين
التي تعر�ض لها يف مباراة
الفريق الأخ�ي�رة �أم��ام كاظمة
�أم�س والتي حقق خاللها الأبي�ض
الفوز بثالثية تبدو ب�سيطة،
ولن ت�ؤثر على م�شاركته �أمام
ال�رشطة العراقي.
و�أ�شاد ال�صبيح مبا قدمه العبو
الكويت يف مباراة كاظمة بعد

• جانب من لقاء الكويت وبرقان الودي

ت ��أخ��ره��م ب��ه��دف ،م���ؤك��دا �أن
العودة التي حققها الالعبون

�أم���ر �إي��ج��اب��ي وي���ؤك��د القيمة
الكبرية لالعبي العميد ،ال�سيما

�أن عودتهم جاءت على ح�ساب
فريق قوي بحجم كاظمة.

أول ظهور لسلة العربي أمام اليرموك

فوز سهل للقادسية وكاظمة على برقان والتضامن
كتب يحيى �سيف:

• العربي يف لقاء �سابق مع القاد�سية

�أ�سفرت مباريات اجلولة الأولى لبطولة الدوري العام
لفئة العمومي لكرة ال�سلة التي جرت م�ساء �أم�س الأول
عن حتقيق القاد�سية فوز �سهل وعري�ض على برقان بنتيجة
 48/83وانهى الأ�صفر فرتات اللقاء الأربع بالتقدم -12/23
 17/20 -8/23-11/17وبذلك ح�صد الفائز �أول نقطتني يف
مواجهات الدور الأول التمهيدي الذي يقام بطريقة الدوري
من دور واحد بني  13فريقا م�شاركا يف امل�سابقة .
ومل يجد كاظمة �صعوبة يف التغلب على ال�صليبخات بـ
 102نقطة مقابل  52وح�سم الربتقايل فرتات اللقاء على
النحو التايل 13/27-14/29 - 11/28 -14 / 20
و�شهدت مباراة العربي والت�ضامن تفوق ًا للأخ�رض بنتيجة
 37/61بفرتات  6/11-12/9-10/25-9/16وعلى الرغم
من اخل�سارة من اجلهراء قدم العبو ال�ساحل م�ستوى الفت ًا
وكانوا ندا ملناف�سهم خا�صة يف الربع االول ومل حت�سم
املباراة اال يف نهاية الربع االخري  69/ 74ل�صالح اجلهراء
حيث انتهت الفرتة االويل بالتعادل  17/17وتفوق الفائز
يف الفرتة الثانية  13/21وا�ستعاد ال�ساحل توازنه يف
الفرتة الثالثة وتقدم  18/25لينهي اجلهراء الربع االخري
 14 /18ويح�سم اللقاء ل�صاحله .
و�ضمن مواجهات اجلولة الثانية من البطولة تقام اليوم
مبارتان بني ال�شباب والن�رص يف اخلام�سة م�ساء على
�صالة نادي ال�ساحل ويف �أول ظهور للعربي يف بطولة
ال��دوري يواجه الريموك يف ال�سابعة م�ساء على �صالة
ال�ساحل اي�ضا .

