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 انطلقت املرحلة الثانية من نشاط مشروع مراكز التدريب 
الرياضي املشترك بني الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية عقب 
فترة التوقف التي كانت خالل عطلة الربيع للطلبة وللطالبات 
وستستمر حتى نهاية مارس املقبل ويتخلل هذه الفترة املهرجانات 
الرياضية إلبراز املهارات املكتسبة من التدريبات سواء للبنني 
أوالبنات. وقال مدير مشروع مراكز التدريب املشتركة محمود 
أبل ان املؤشرات تبدو إيجابية للغاية من خالل االرتقاء الواضح 
مبستوى املشاركني واملشاركات في هذا املشروع الذي يضم 

عددا من األلعاب اجلماعية والفردية.
  وأضاف: املشروع في موسمه احلالي يضم اكثر من ١٠٠٠ 
طالب وطالبة يشاركون فيه من املرحلة االبتدائية للبنني واملتوسطة 
للبنات يتدربون ٣ أيام أســبوعيا على يــد نخبة من املدربني 

املعروفني في األندية احمللية.
  وأضاف أبل: بلغ عدد املدارس املشــاركة في املشروع ٣٢ 
مدرسة للبنني موزعة على محافظات الكويت و٦ مدارس للبنات 
ايضا ويتولى اإلشراف عليهن ٣ أندية نسائية لتطويرهن وجذب 
املوهوبات منهن ملزاولة اللعبة عقب االنتهاء من املشــروع في 
نســخته احلالية ومن خالل هذه التوأمة املشــتركة مع وزارة 
التربيــة متمثلة بالتوجيه العام للتربيــة البدنية (بنني وبنات) 
وإشراك األندية الرياضية الشاملة سيكون لها ضمان انتساب 
املواهب للرياضة الكويتية والذين نعول عليهم حتقيق نتائج على 
مستوى املنتخبات في املستقبل القريب للمراحل السنية والبعيد 
للمنتخبات األولى. وشكر أبل وزير التجارة وزير الدولة لشؤون 
الشــباب بالوكالة خالد الروضان ومدير الهيئة العامة للرياضة 
ود.حمود فليطح وكذلك قيادات وزارة التربية على تسخيرهم 
كل اإلمكانيات إلجناح املشــروع وكذلك املوجهون واملعلمون 
املشرفون على املراكز ومدربي ومدربات األندية إلشرافهم على 

تدريب أبنائنا الطلبة املنتسبني للمشروع. 

 الدواس واملضيان ثاني وثالث بطولة اإلمارات للدراجات املائية 
 حقق متسابقا الدراجات املائية راشد الدواس وحمود املضيان كأسي املركزين الثاني والثالث في ختام اجلولة 
الرابعة لبطولة االمارات الدولية التي اقيمت على شاطئ جزيرة ياس في العاصمة االماراتية ابوظبي. واعرب 
الــدواس لـ«كونا» عن رضاه بتحقيقه املركــز الثاني في فئة «جي بي ٤» خصوصا في ظل محافظته على 
صدارة ترتيبها العام في مجموع النقاط. وأوضح ان تراجعه الى املركز الثاني جاء ألسباب فنية وميكانيكية 
تعرضت لها دراجته خالل املرحلة االولى من الســباق اال انه استطاع ان يعوض ذلك خالل املرحلة الثانية. 
وذكر أن زميليه يوســف العبدالرزاق الذي شارك في «فئة جي بي ١» وعبدالعزيز النجدي الذي شارك في 
فئــة «جي بي ٢» تعرضت دراجاتهما املائية ألعطال فنية حالت دون صعودهما منصة التتويج. ومن املقرر 

ان تقام اجلولة اخلامسة للبطولة التي تشمل ٧ جوالت مطلع مارس املقبل في امارة دبي. 

 طالبنا كثيرا االستعانة بحكام من اخلارج إلدارة بعض 
املباريات درءا للشــكوك وإبعاد حكام الكرة عن الضغوط 
اجلماهيريــة واإلعالمية، وهناك من يظــن أنه من املعيب 
إســناد مباريات حلكام أجانب وكأنه ال يعمل به في الكثير 
من البطوالت في منطقتنا، وشهدت اجلولتان املاضيتان من 
الدوري أخطاء حتكيمية ساهمت في قلب النتائج وحتديدا في 
عدم احتساب ركالت جزاء صحيحة، فأصبح من الضرورة 
بعد ان اشتد الصراع على بطولة الدوري املمتاز اتخاذ هذا 
القرار وتطبيقه على جميع الفرق بعدما دخلت املنافسة في 
جوالت حاسمة حتدد البطل والفرق املتصارعة على البقاء 

في الدوري املمتاز.
  

  > ال نقلــل من كفاءة حكامنا احملليــني ومنهم من يحمل 
الشــارة الدولية «حكام ساحة ومســاعدين»، ولكن نقولها 
من أجل تقومي األخطاء إن املوســم احلالي شهد أخطاء من 
احلكام أضرت ببعض الفرق، كما أن البعض منهم اتخذ من 
وسائل التواصل االجتماعي وســيلة النتقاد بعض الفرق 
وتبرير األخطاء، وعلى جلنة احلكام ممثلة برئيسها اجلديد 
عارف أبل منع احلكام من اإلدالء بتصريحات في أي وسيلة 
إعالمية، ويهمنا حقيقة أن يكون عمل اللجنة منظما حفظا 

خلصوصية حكام الكرة.
  

  > ال يوجــد عندنا العبون محترفون! هم العبون لســد 
النقص ال يتميزون عن العبينا احملليني باســتثناء مهاجم 
الكويت العاجي جمعة سعيد وهو في نظرنا الالعب الوحيد 
الذي يستحق اسم محترف إلى جانب النجم فراس اخلطيب 
الذي انتقل إلى أكثر من فريق لكنه اآلن في مرحلة االبتعاد 
عن الكرة، واملستغرب أن القادسية والعربي صاحبي القاعدة 
اجلماهيرية العريضة «فشال» في املوسم احلالي في اختيار 
عناصرهما احملترفة، والقادسية لعب أكثر من مباراة وجميع 

العبيه األجانب في االحتياطي. 

 مبارك الخالدي
  

  ابتعد القادســية بصدارته لدوري الشباب (حتت ١٩ سنة) 
لكرة القدم بعد فوزه علــى اليرموك ٥-١ في ختام اجلولة الـ 

١٤ من البطولة.
  وبهذا الفوز أصبح رصيد األصفر (٤٠) نقطة، فيما جتمد 

رصيد اخلاسر عند (٢٠) نقطة.
  ومتكن الكويت من الفوز على خيطان ٤-٠، ليرتقي الى النقطة 

(٣٥) وبقي خيطان على رصيده السابق (٣) نقاط.
  واكتسح النصر منافسه الساملية ٥-٢، ليرتقي «العنابي» الى 
املركز الثالث بـ (٢٨) نقطة، وجتمد رصيد السماوي عند (١٨) نقطة.
  وحقق الســاحل فوزا ثمينا على التضامن بهدف دون رد 
ليصبح رصيده (٢٦) نقطة، وبقي اخلاسر عند رصيده السابق 

بـ (٢٣) نقطة.
  وفــي مباراة مثيرة، فاز العربي علــى كاظمة ٣-١، ليرتقي 
األخضر الى النقطة (٢٥) متساويا بذات الرصيد مع «البرتقالي».
  وفي النتائج األخرى، فاز اجلهراء على الصليبخات ١٠-٠، 
ليرتفع رصيده الى (٢٠) نقطة، وبقي اخلاسر عند رصيده السابق 
بـ (٣) نقاط، وأخيرا فاز الفحيحيل على الشباب ٣-٠ ليقفز الى 

النقطة (١٣)، وبقي اخلاسر عند رصيده السابق بـ (٤) نقاط. 

 محمود ابل  

 قالت سعاد حاكم مدير إدارة األندية الرياضية 
بالهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة العليا املشرفة 
على جلان تسجيل العضوية باألندية الرياضية 
الشــاملة واملتخصصة ان إجمالي  الذين قاموا 
بتســجيل العضوية اجلديدة باألندية الشــاملة 
واملتخصصة خالل اسبوعني منذ فتح الباب مطلع 
الشهر اجلاري بلغ ٦٠عضوا في ٣٥ ناديا شامال 

ومتخصصا.
  وأضافت ان عدد األعضاء الذين سجلوا في 
األندية الشاملة بلغ ٤٥ عضوا (رجال فقط) فيما 
ســجل باألندية املتخصصة ١٥ عضوا (٧ رجال 

و٨ سيدات).
  وأردفت: شــهد االســبوع االول تسجيل ١١ 
عضوا واألسبوع الثاني ٣٤ عضوا باألندية الشاملة 
جميعهم من الرجال ولم يشــهد األسبوع األول 

تسجيل اي عضوية باألندية املتخصصة.

  وأشارت الى ان التسجيل في األندية الشاملة 
اقتصر على ٤ أندية فقط من بني ١٦ ناديا، وهي: 
العربي ٢١ عضوا واجلهراء ١٩ عضوا والقادسية ٣ 
أعضاء وكاظمة عضوان، أما في األندية املتخصصة 
فاقتصر التسجيل فيها على ٥ أندية من بني ١٩ 
ناديا وهي: النادي البحري ١٠ أعضاء ونادي الفتاة 
عضوان، وعضو واحد في كل من أندية الصيد 

والفروسية والصم والهجن.
  وقالت سعاد حاكم ان تسجيل العضوية العاملة 
اجلديدة باألندية الرياضية الشاملة واملتخصصة 
لسنة ٢٠١٨ ستســتمر حتى نهاية شهر مارس 
املقبل، حيث يتم التسجيل من الساعة اخلامسة 
حتى التاســعة مساء طوال أيام االسبوع ما عدا 
العطالت الرسمية. وبينت ان عملية التسجيل في 
جميع األندية تسير على الوجه األكمل، مشيرة 
الى انها حرصت منذ بدء عملية التســجيل على 

القيام بجوالت مكثفة للمتابعة والتواصل شملت 
جميع األندية الشاملة واملتخصصة.

  وأشــادت بتعاون مجالس إدارات األندية مع 
جلان التســجيل. وأعربت عن أملها ان تستمر 
هذه الروح الطيبة من التعاون والتنسيق خالل 
الفترة املتبقية واحلفاظ على الصورة احلضارية 
الراقية التي متضي بها عمليه التسجيل والسداد.

  وثمنت سعاد حاكم دعم مدير عام الهيئة العامة 
للرياضة د.حمود فليطح وحرصه على متابعة كل 
األمور املتعلقة بعملية التســجيل وتهيئة املناخ 
املالئم وتوفير كل اإلمكانيات إلجناحها وتسييرها 
بيسر وسالسة وفق القواعد القانونية التي تنظم 
هذا األمر، كما قدمت الشكر جلميع أعضاء جلان 
التسجيل من موظفي الهيئة الذين قدموا صورة 
طيبة من االلتزام والتعاون حظيت بثناء وتقدير 

 سعاد حاكم  اجلميع. 

 حاكم: ٦٠ عضوية جديدة باألندية بعد أسبوعني من فتح باب التسجيل 

 احلكام األجانب ضرورة 

 انطالق املرحلة الثانية 
  من مشروع مراكز التدريب 

 القادسية يبتعد 
  بصدارة دوري الشباب 

 أمان يغيب ١٠ أيام عن التضامن 
 يحيى حميدان

  
  كشفت الفحوصات الطبية التي اجراها 
العب فريق الكرة بنادي التضامن حمد 
امان عن اصابته بشرخ في الصدر عقب 
احتكاكــه مع محترف الســاملية االردني 
عــدي الصيفــي، فــي مبــاراة الفريقني 
ضمن اجلولة التاسعة قبل املاضية من

.«VIVA» دوري
  وأكد االطباء حاجة امان للراحة ملدة ١٠ 
ايام ومن ثم يخضع لفحوصات جديدة 
للوقــوف على مــدى حتســنه وعودته 

للمشاركة في التدريبات واملباريات.
  وســيغيب امان عــن مبــاراة فريقه 
التضامن امام اجلهراء اليوم ضمن اجلولة 

الـ ١١ من عمر بطولة الدوري. 

 «إضاعة الفرص» صداع في رأس إبراهيم 

 مبارك الخالدي
  

  يختتم الفريق االول لكرة القدم بالنادي 
العربي حتضيراته مســاء اليوم اســتعدادا 
ملواجهة الكويت غدا في اجلولة الـ ١١ لدوري 
«VIVA». وواصــل «االخضر» تدريباته دون 
انقطــاع بعد التعادل الســلبي امــام كاظمة 
األســبوع املاضي في ظل حــرص اجلهازين 
الفنــي واالداري على احلفاظ على اجلاهزية 
البدنيــة والفنية لالعبني. وحــرص املدرب 
محمد ابراهيم على إيجاد احللول الستثمار 
الفرص املتاحة امام املهاجمني إلنهاء مشكلة 
العجز التهديفي التي يواجهها الفريق وكلفته 

خسارة العديد من نقاط املباريات.
  وفي شــأن متصل، حضر رئيس مجلس 
إدارة النادي ورئيس جهاز الكرة جمال الكاظمي 
تدريبات «االخضر» مساء امس ملنح الالعبني 
دفعة معنوية خلوض املباراة املرتقبة نظرا 
ملــا حتمله من اهمية، حيث يتطلع اجلهازان 
الفني واالداري الى الفوز وكسب نقاط املباراة 
واستعادة الثقة املطلوبة بعد التطور الفني 
لألداء خــالل املباريات املاضية. وفي شــأن 
متصــل، اليزال املدافع احمــد محمد ابراهيم 
خارج حسابات اجلهاز الفني الرتباط الالعب 
ببرنامج إعداد تأهيلي. وشهدت تدريبات األمس 

مشاركة علي مقصيد بعد غيابه لإلصابة. 

 توجيهات من املدرب محمد ابراهيم لالعبي العربي قبل التدريبات 

 الساملية «املنطلق» 
  يلتقي كاظمة «املتأخر» 

 «VIVA» اجلهراء يستضيف التضامن في اجلولة «١١» من دوري 

 ناصر العنزي 
  

  تعــود مســابقة دوري «VIVA» للدرجــة املمتــازة للتنافس بني فرق 
املقدمــة واملؤخرة لتحســني املراكــز بعد أن شــهدت اجلولة املاضية 
صراعــا شــديدا بني الفرق، وتقــام اليوم مباراتان ضمــن اجلولة الـ 
١١، ففي األولى يســتضيف اجلهراء «١٦» نقطة على ملعبه التضامن 
«٦» نقــاط بعد ان خرجا فائزين فــي مباراتهما املاضية أمام الكويت 
والنصــر، وفي املباراة الثانية يلتقي الســاملية الوصيف «١٨» نقطة مع 
كاظمة املتأخر «٩» نقاط على ملعب الصداقة والســالم في مواجهة اعتادا 

دائما على أن تكون ذات أهداف.

  «تعديل»
  فــي مبــاراة اجلهراء والتضامن يبحــث الفريقان عن تعديــل مركزيهما لألفضل، 
اجلهراء يسعى الستعادة مركز الوصافة بعد أن فقدها ملصلحة الساملية وفوزه اليوم 
سيعيده الى مكانه في حال تعثر السماوي من كاظمة، وحقق اجلهراويون فوزا ثمينا 
في املباراة املاضية بعد أن أحلقوا أول هزمية بالكويت املتصدر في واحدة من أفضل 
مبارياته في املوسم احلالي وبعدما صحح الالعبون من أخطائهم 
السابقة وأهمها اإلفراط في إهدار الفرص وعليهم أن يواصلوا 
مثل هذا املستوى كي يقتربوا أكثر من املنافسة على الصدارة 
التضامــن فــي املركز األخير ولكن لن يكون صيدا ســهال في 
ملعب اجلهراء بعد ان حتسن أداء الفريق في املباريات املاضية 
وحقــق فوزا عريضا علــى النصر بـ ٤ أهداف، ووضحت بصمات 
املدرب الصربي رادي على الفريق بعد أن وظف الالعبني في مراكزهم، ورغم 
مهمة التضامن الصعبة في حتسني مركزه املتأخر إال أنه يستطيع إحراج خصومه.

  «تنافسية»
  اعتاد الساملية وكاظمة على مباريات تنافسية بينهما منذ سنوات طويلة والثاني 
عــادة مــا يقف حجر عثــرة أمام األول ويتفــوق عليه ولكن في املوســم احلالي فإن 
«السماوي» هو األفضل من حيث العناصر واملهارات، وقفز الساملية إلى املركز الثاني 
بعد ان حقق فوزا مهما على القادســية بهدفني مقابل ال شــيء ويجمع مدربه الوطني 
عبدالعزيــز حمادة عناصر خبرة وشــابة جنحت حتى اآلن فــي التواجد في املقدمة، 

ولكن يالحظ على أداء الساملية التفاوت بني كل مباراة.
  أمــا كاظمــة فهو في موقف حرج ويأتي في املركز قبل األخير وتعرض خلســارة 
ثقيلة من القادســية بأربعة قبل أن يتعادل مع العربي سلبيا، والبرتقالي بات عليه 

أن بعوض ما فاته من نقاط كي ال يعرض نفسه للهبوط إلى الدرجة األولى. 
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 حمود املضيان يتسلم كأس املركز الثالث  

 عقلة: محترفو «األبيض» حتت املجهر 
 مبارك الخالدي

  
  طالب نائب رئيس جهاز الكرة بنادي 
الكويت عادل عقلــة محترفي الفريق 
مبراجعة مســتوياتهم الفنية وتقدمي 
اقصى ما لديهم في مباريات «األبيض» 
املقبلة في دوري «VIVA» لفرق الدرجة 

املمتازة. 
  وقــال عقلة ان اجلهازيــن االداري 
والفني للفريق لديهما احللول إلعادة 
االمور الى نصابها الصحيح بدعم من 

مجلس ادارة النادي. 
  ولفت عقلة في تصريحات اعالمية 
الى ان املؤشــر العام ملستوى الفريق 
لم يكن مرضيا خالل املباريات األخيرة 
بشــكل عــام وباألخــص اداء الالعبني 

احملترفني باســتثناء املستوى الثابت 
للعاجي جمعة سعيد، مطالبا احملترفني 
السيراليوني محمد كامارا والسوري 
حميــد درويــش «ميــدو» واالردنــي 
بهاء فيصــل باالجتهــاد والعودة الى 

مستوياتهم احلقيقية. 
  وبني عقلة ان اجلميع حتت املجهر، 
وقال في هذا الشأن: رغم الهبوط املفاجئ 
في املستوى اال انه لدينا ثقة كبيرة في 
الالعبني للعودة الى املستوى املعهود. 
  وقلل عقلة من اآلثار السلبية خلسارة 
الكويت امام اجلهراء، وقال: خســرنا 
مباراة ولم نخســر اللقب فالدوري ال 
يزال في امللعب واملشــوار طويل وكل 
ما يهمنا في هــذه املرحلة هو العودة 

الى مستوانا احلقيقي. 


