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ساعة ونصف الساعة عقب 
االنتهاء من الدوام املدرسي 
ويتم توفير وجبة غذائية 
لكل طالــب وكذلك باصات 
النقل واملالبس الرياضية، 
علما أن املشروع يضم في 
كل عــام ١٠٠٠ طالــب وهو 
رقم كبيــر ويتطلب جهدا 
مضاعفا من جميع القائمني 
على املشــروع الــذي يقام 
خــالل الفتــرة مــن شــهر 
اكتوبر وحتى نهاية شــهر 
مارس املقبل، ولو استقطبت 
األندية ربع العدد من الطلبة 
املنضمني للمشروع نكون 
قد حققنــا الفائدة املرجوة 
ويعتبــر مكســبا كبيــرا 

للرياضة الكويتية.

دعم وزارة التربية 
كيف ترى دور 

وزارة التربية في 
دعم املشروع؟ 

٭ لألمانة، لم تدخر قيادات 
الوزارة اجلهد في ســبيل 
دعــم املشــروع وبشــكل 

اخص مــن التوجيه العام 
البدنيــة ممثــال  للتربيــة 
باملوجه العام أحمد الفايز 
وهناك ١٦ موجها يشرفون 
على كل نــاد، ونحن نقوم 
بتغطيــة ثلــــث مــدارس 
الكويــت وموزعــني علــى 
جميع احملافظــــات الست 
ونهدف من خالل ذلـك احياء 
الرياضــة املدرسيــــة من 
جديد، والوزارة وفــرت لنا 
3٢ مدرسة مع كامل الدعم. 

وهل األندية متعاونة 
معكم؟ 

٭ هناك تعاون محدود، وأنا 
امتنى مــن مجالس ادارات 
األندية أن يضاعفوا االهتمام 
بهــذا املشــروع كونــه في 
النهاية يعود لهم بالفائدة 
وبعض األندية ترى أن هذا 
املشــروع هو بــني الهيئة 
ووزارة التربية وهذا االمر 
غير صحيح وكل اجلهود 
التــي نقوم بها هي خلدمة 
األنديــة فــي املقــام األول 

نشير الى مشاركة ١٦ ناديا 
شــامال فــي هذا املشــروع 
وكذلــك 3 أندية مخصصة 
للفتيات، ومسموح لكل ناد 
باختيار لعبتني جماعيتني 
وأخريني فرديتني وتوفير 
مدرستني لكل ناد الختيار 
٦٠ طالبا منهما والعمل على 
تدريبهم طوال فترة الشهور 
اخلمسة، ومن األلعاب التي 
نتبناهــا، هــي: كــرة اليد، 
كرة السلة، الكرة الطائرة، 
العــاب القوى، الســباحة، 
اجلمباز، الكراتيه، اجلودو، 
التايكونــدو، االســكواش، 
التنــس، املبــارزة، وتنس 
الطاولــة، وحرصنــا على 
توفير املــدارس االبتدائية 
للطالب، واملتوسطة للبنات، 
كي يحظى املدرب أو املدربة 
بهــم  االعتنــاء  بفرصــة 
ويكونوا قابلني للتطوير في 
أي لعبة مع كثرة التدريبات 
اليومية التي تقام على مدى 
3 ايام في االسبوع وتكون 
التدريبــات ملدة ســاعة أو 

حدثنا عن فكرة هذا 
املشروع؟ 

٭ في احلقيقة الفكرة جاءت 
بطلب مــن وزيــر االعالم 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
الشــباب الشــيخ ســلمان 
احلمــود وبدعم مطلق من 
مديــر عام الهيئة الشــيخ 
أحمــد املنصــور ونائبــه 
للشؤون الرياضية د.حمود 
فليطح، واملشروع يختص 
بجذب النشء الى األلعاب 
الرياضية باســتثناء كرة 
القــدم وتشــجيعهم على 
الرياضة وتنمية  ممارسة 
مهاراتهم على يد مجموعة 
مــن املدربــني مــن األندية 
والذيــن لهــم احلــق عقب 
ختــام املشــروع في جذب 
الذين  الالعبــني الصغــار 
يرون أنهم يفيدون أنديتهم، 
وهذا املشروع أعيد للنور 
مــن جديد بعــد أن انطلق 
في نهاية التسعينيات من 
القــرن املاضي وانتهى في 
عام ٢٠٠٢، ودعمت الهيئة 
هــذا املشــروع كونه يهتم 
بالنــشء وبشــكل أخص 
طلبة املدارس من املرحلة 
االبتدائية والذين بامكاننا 
جذبهــم ألي لعبــة كانــت 
وتطويرهــم بهــا ومن ثم 
تخريجهم لألندية الرياضية 
ليكونوا رافــدا لها وكذلك 
ملنتخباتنــا الوطنية التي 
استفادت في مراحل سابقة 
من هذا املشروع وحصلوا 
علــى العبــني موهوبــني 
حققوا االجنازات للرياضة 

الكويتية. 

أبرز اإلنجازات 
ما ابرز اجنازات 
املشروع سواء 

قبل ايقافه أو عقب 
عودته؟

٭ هذا املشــروع تتبناه 3 
جهات مثــل الهيئة اجلهة 
الداعمــة والراعية ووزارة 
املنفــذة  التربيــة اجلهــة 
بطالبهــا ومعلميها وكذلك 
األنديــة، وبال شــك عندما 
يتولى مدرب تدريب النشء 
ملدة 5 شهور فإنه من املؤكد 
أن يتم انتقاء األبرز منهم 
وضمهم لألنديــة، وخالل 
الســنوات الثالث املاضية 
شــاهدنا ما حققــه بعض 
الالعبني النشء من اجنازات 
سواء على الصعيد احمللي 
أو اخلارجي ولدينا األدلة 
على ذلك، وهذا املشــروع 
ســاهم فــي تطوير بعض 
األلعاب في األندية، فعلى 
سبيل املثال حرصت ادارة 
نادي اجلهراء على اختيار 
لعبة السباحة في العامني 
املاضيني، ومن املؤكد أنهم 
ســيحصدون ثمــار هــذا 
االهتمــام فــي املســتقبل، 
وتقييــم هذا املشــروع قد 
يتطلــب االنتظــار مدة ١٠ 
ســنوات للوقــوف علــى 
مخرجاته على املدى البعيد. 

ما األلعاب التي 
تتبنونها؟

٭ فــي البدايــة يجــب أن 

3 جهات تتولى 
العمل وهي الهيئة 

ووزارة التربية واألندية

ال نستطيع تقييم 
املشروع ويجب 

االنتظار مدة
10 سنوات

16 نادياً شاماًل 
و3 أندية مخصصة 

للفتيات تستفيد
 من الفكرة

تخصص الهيئة العامة للرياضة اهتماما كبيرا بمشروع مراكز التدريب الرياضي الذي يحتضن النشء ويجذبهم نحو تنمية 
مهاراتهم في مختلف األلعاب الرياضية بعيدا عن كرة القدم اللعبة الشعبية األولى في العالم.  وتهتم 3 جهات بالمشروع، 

وهي: الهيئة، ووزارة التربية ممثلة بالتوجيه العام للتربية البدنية، وكذلك األندية التي توفر المدربين لتنمية مواهب النشء.  
واستضافت »األنباء« مدير المشروع محمود ابل للحديث عنه وتسليط الضوء عليه، فكان هذا الحوار: 

أكد خالل حواره مع »األنباء« ضرورة دعم األلعاب الجماعية والفردية

أبل: مشروع مراكز التدريب 
مفيد للرياضة الكويتية

أجرى الحوار: يحيى حميدان

مجالس إدارات 
األندية مطالبة  

مبضاعفة االهتمام

لدينا أفكار لزيادة عدد 
الطالب  إلى 2000 

في املستقبل

الشيخ أحمد املنصور ود. حمود فليطح وبعض املسؤولني خالل حفل ختام املشروع في السنة املاضية على ستاد جابر 

)يوسف كرمي( أبل وصديقه حسن اشكناني إلى جانب الزميل يحيى حميدان  

أبل يتمنى من إدارات 
األندية االهتمام 
أكثر بالمشروع 

أوضح أبل أن القائمني على املشروع فضلوا التركيز على صقل 
املواهب محليا وعدم تكوين منتخبات للمشاركة في البطوالت 

اخلارجية، مشيرا الى أن الهدف منه هو جذب املواهب وتدريبها 
على أيدي مدربني متخصصني ومن ثم تقدميهم لألندية.

أكد محمود ابل أن مسؤولي الهيئة ووزارة التربية حرصوا 
على دعم األلعاب األخرى بعيدا عن كرة القدم التي تعتبر 
اللعبة الشعبية األولى في العالم بسبب وجود األكادمييات 

واألندية التي ترعاهم، مشيرا إلى أن املشروع يدعم األلعاب 
اجلماعية األخرى وكذلك األلعاب الفردية بسبب ما نراه من 

إهمال من بعض مجالس إدارات األندية بهذه األلعاب كون 
التركيز ينصب أكثر على كرة القدم، وهذا األمر خاطئ 

ويجب أن حتظى جميع األلعاب بالدعم املطلوب واحلرص 
على تأسيس الالعبني منذ الصغر كي يصلوا للمستوى 

املطلوب عقب وصولهم الى فرق السن العام.

التركيز على صقل املواهب محليًا

نعمل بعيدًا عن الكرة

املواهب  واألخير وتقــدمي 
اجلاهــزة والتــي حتتــاج 
لالهتمــام واالحتكاك اكثر 
التحاقهــم باالندية،  عنــد 
وهناك شواهد عديدة على 
الفوائد التي جنتها األندية 
من هذا املشروع من خالل 
بعــض األلعــاب الفرديــة 
والتي كانت مهملة في بعض 

االندية. 

حدثنا عن الصعوبات 
التي تواجهكم؟ 

٭ ال يوجد هناك صعوبات 
تذكر وكنا نعاني في السابق 
الــدورة املســتندية  مــن 
للقــرارات فــي الــوزارات 
وعلى سبيل املثال ال احلصر 
ميزانية الوجبات الغذائية 
التي يتم توفيرها للطالب، 
ولكن في هذا العام مت حل 
هذه املسألة وملسنا سرعة 
املراســالت  االنتهــاء مــن 
والكتــب، وأنا احث اولياء 
االمور على تشجيع ابنائهم 
علــى ممارســة الرياضــة 
واالنخراط في هذا املشروع 
وذلك كــي يشــغلوا وقت 
فراغهم مبا هــو مفيد لهم 

ويفرغ طاقتهم. 

طموح للتوسع 
ملاذا ال تتوسعون أكثر 

ويتم ضم عدد أكبر 
من الطالب؟ 

٭ هذا األمر يتطلب ميزانية 
أكبر ولدينــا افكار لزيادة 
عدد الطالب الى ٢٠٠٠ طالب 
في املستقبل والتوسع أكثر 
فــي ضم أندية متخصصة 
جديدة وكذلــك زيادة عدد 
املدارس بالنسبة للطالبات 
وهذا ينبع مــن دورنا في 
تشجيع الرياضة النسائية 
التي باتت حاليا تشــارك 
البطــوالت  فــي  بكثافــة 
اخلارجية وحتظى بالفرصة 
الكويــت باحملافل  لتمثيل 
والعربيــة  اخلليجيــة 

واآلسيوية والدولية. 

هل من كلمة اخيرة 
في ختام هذا 

احلوار؟ 
٭ أحب أن أتوجه بالشكر 
الى الوزير الشيخ سلمان 
احلمــود والشــيخ أحمــد 
حمــود  ود.  املنصــور 
فليطح على دعمهم الكبير 
وتوفيرهــم كل متطلبــات 
املشــروع، وكذلــك أشــكر 
التربيــة  وزارة  قيــادات 
القائمــني علــى  وجميــع 
املشــروع، وأمتنــى عبــر 
جريدة »األنباء« أن يحظى 
املشــروع بدعــم وســائل 
االعالم ليتابعوا عن كثب ما 
نقوم به من جهود كبيرة في 
سبيل تبني النشء وتطوير 
الرياضــة الكويتيــة على 
املدى البعيد، وكذلك أحب 
أن أوجــه رســالة ملجالس 
ادارات االنديــة للحضــور 
الى مراكز التدريب ومتابعة 
التدريبات وكذلك للحضور 
الى املهرجانات والبطوالت 
التي يتم علمها طوال فترة 

اقامة املشروع.
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