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القادسية إلى كرواتيا اليوم دون 11 العباً

مبارك اخلالدي

تغادر فجر اليوم بعثة الفريق األول لكرة القدم بنادي 
القادســية متجهة إلى كرواتيا إلقامة معسكر حتضيري 

متهيدا خلوض منافسات املوسم اجلديد.
ومن املقرر أن يرأس بعثة الفريق رئيس مجلس اإلدارة 
بالوكالة الشيخ فهد طالل الفهد واجلهاز اإلداري املكون من 
ناصر بنيان وخلف السالمة ومدير الفريق فيصل الشمري 

وعدد من اإلداريني واجلهاز الطبي اخلاص بالفريق واجلهاز 
الفني بقيادة األسباني فرانكو بابلو ومساعديه و٢4 العبا.
ويغيب عن معســكر الفريق العبو األزرق الرتباطهم 
مبهمــة متثيل املنتخب الذي يبــدأ جتمعه خالل اليومني 
املقبلني ملواجهة منتخب نيبال في 5 املقبل ضمن اجلولة 
األولــى لذهاب التصفيات املشــتركة لــكأس العالم ٢٠٢٢ 
وكأس آسيا ٢٠٢3 وهم: بدر املطوع وفهد األنصاري ورضا 
هاني وعبداهلل ماوي وســلطان العنــزي وخالد ابراهيم 

وعيد الرشــيدي وضاري ســعيد وعامر املعتوق واحمد 
الظفيري ومحمد خالد.

ويأمل اجلهازان الفني واإلداري في إعادة ترتيب أوراق 
األصفر الذي اطلق تدريباته احمللية قبل نحو أســبوعني 
حتت اشــراف املدرب بابلو ولعب خالل الفترة املاضية 4 
مباريات ودية، حيث فاز على الســاحل ٢-٠ وخســر من 
النصر ١-٢ وتغلب على اليرموك ٢-٠ فيما خسر مباراته 

األخيرة من الشباب ١-٠.

ومير األصفــر مبرحلة جتديد، اذ انتــدب العب نادي 
النصر مشــعل فواز كما استعاد الظهير محمد خالد بعد 
انتهاء إعارته للعنابي، كما جنح في التعاقد مع السوري 
احمد األحمد والبرازيلي رونير دي ســوزا وقام بتجربة 
احملترفني الغاني فينيست اتينغا والغيني اسماعيل بانغورا 
لكنه صرف النظر عن التعاقد معهما ليتم وضع النيجيري 
جيمس حتت التجربة، كما عمد اجلهاز الفني الى اعتماد 

قرار بتصعيد عدد من العبي حتت ٢٠ سنة.

بسبب ارتباطهم بتجمع األزرق.. ويخسر ودية الشباب بهدف

العربي يستضيف األهلي البحريني ودياً الليلة
مبارك اخلالدي

الفريق األول  يســتضيف 
لكــرة القدم بالنــادي العربي 
فــي الثامنة والنصف مســاء 
اليوم فريق األهلي البحريني 
في مبــاراة ودية قبل خوض 
الفريقني اســتحقاقات املوسم 
املقبل، حيث يستعد األخضر 
ملواجهــة االحتاد الســكندري 
املصري االثنــني املقبل ضمن 
ذهاب الدور الـ 3٢ من البطولة 
العربيــة، وهــي االســتحقاق 
الرســمي األول للعربــي الذي 
انطلقت حتضيراته قبل نحو 
شــهر اســتهلها بالتدريبــات 
املتنوعة ولعــب مباراة ودية 
وحيــدة أمام الســاملية انتهت 
بفــوز األخضــر 4-3 ليغادر 
بعدها الى اسبانيا، حيث أقام 
معســكرا ملدة 3 أسابيع لعب 
خاللــه 6 مباريــات جتريبية 
وضع خاللها املدرب االسباني 
خــوان مارتيينيــز يــده على 

وبتوجهــات من اجلهاز الفني 
تعاقد األخضر مع مجموعة من 
احملترفني وهم السوري يوسف 

واإلسبانيان راؤول رودريغز 
وتشارفي توريز، كما تعاقد مع 
عدد من الالعبني احملليني وهم: 
خالد عجب وحمد أمان ومحمد 
البذالــي وفهــد زويــد وعلى 
عتيق، فيما استغني عن عدد 
كبيــر من العبيه في مقدمتهم 
عبداحملســن التركماني وزيد 
زكريا ومهند األنصاري فضال 
عن الغياب القسري للحارسني 
سعود القناعي واحمد دشتي 
اللذان قدمــا اعتــذارا مفاجئا 
عــن االســتمرار مــع الفريق، 
وعليه فمــن املتوقع أن يدفع 
مارتينيــز اليــوم باحلــارس 
الثالث حيدر ستار الى جوار 
سليمان عبدالغفور للوقوف 
على مستواه الفني وجتهيزه 

للمرحلة املقبلة.
الفنــي  ويســعى اجلهــاز 
لتحقيق االنسجام األمثل بني 
العبيه في مبــاراة اليوم قبل 
االستقرار على قائمة املواجهة 
املرتقبة أمام االحتاد السكندري.

قلفا والليبي الهادي السنوسي 
واألوغنــدي توني مــا ويجي 
والبوركيني حامد اســماعيل 

لتحقيق االنسجام وجتربة احلارس الثالث قبل مواجهة االحتاد السكندري

مكامن القوة والضعف بالفريق.
ومعلــوم أن الفريــق مير 
إذ  كامــل،  إحــالل  مبرحلــة 

كاظمة يلتقي »زالتيبور« الصربي في أولى مبارياته التجريبية
األول  الفريــق  يخــوض 
لكــرة القدم في نــادي كاظمة 
أولى مبارياته التجريبية في 
معسكره اإلعدادي في مدينة 
زالتيبــور الصربية حتضيرا 
الكــروي  النطالقــة املوســم 
٢٠٢٠/٢٠١٩ من خالل لقاء فريق 

زالتيبور الصربي اليوم.
املناســبة، وجــه  وبهــذه 
نائب رئيــس جهاز الكرة في 
نــادي كاظمــة ورئيــس وفد 
»البرتقالــي« للمعســكر بدر 
حجي شكره وتقديره ألعضاء 
سفارة الكويت في جمهورية 
صربيا وعلى رأسهم السفير 
يوسف عبدالصمد والسكرتير 

حظي بــه الوفد فور وصوله 
وكل  بلغــراد  للعاصمــة 
التسهيالت واملتابعة املستمرة 
ألفــراد البعثة بشــكل يومي 
الفريق  ومباشر. وأوضح أن 
البرتقالــي يســعى من خالل 
جدول برنامج تدريبي مكثف 
أعده اجلهاز الفني للفريق لرفع 
مستوى اللياقة البدنية، عالوة 
على خلق التمازج والتجانس 
بني الالعبني احملليني من ذوي 
اخلبرة في صفوف البرتقالي 
الذيــن  الدوليــني  والالعبــني 
ميثلــون االزرق ويجســدون 
إضافــة مهمــة للمجموعــة، 
عالوة على احملترفني األجانب 

بالدرجة األولى ليكون موسما 
مختلفا.

من ناحية أخــرى، اعتمد 
املدرب الصربي لفريق كاظمة 
بوريس بونياك على تكثيف 
احلصص التدريبية والتمارين 
املطلوبــة منــذ اليــوم األول 
لوصــول الفريق إلى صربيا، 
وسط حماس كبير من الالعبني، 
عــالوة علــى بــوادر الندماج 
البرازيليني برونو  الالعبــني 
بابلو وانتونيو فيليبي بشكل 
سريع مما بني مدى التأقلم مع 
زمالئهم فــي الفريق وإملامهم 
بــاألدوار املطلوبــة منهم في 
خطط املدرب الصربي بونياك.

مع تواجد 8 العبني يشاركون 
في املعســكر من العبي فرق 
املراحل الســنية حيث يعول 
عليهــم جهاز الكــرة في بناء 
صف جديد خالل الفترة املقبلة.

وبني حجي أن فريق كاظمة 
يسعى من خالل املعسكر لعمل 
إعداد مكثــف لتجهيز الفريق 
بشــكل يحقق رؤيــة وتطلع 
اجلهاز اإلداري واجلهاز الفني 
للصــورة التي يرغــب نادي 
كاظمة أن يبرز نفسه من خاللها 
هذا املوسم بالعمل نحو بناء 
فريق املستقبل لسفير الكرة 
الكويتيــة والتغلــب على أي 
حتديات والتركيز على اإلجناز 

حجي: املعسكر محطة إعداد مهمة ملستقبل »البرتقالي«

بدر حجي

الثاني بالسفارة عبداهلل الريش 
الديبلوماسي محمد  وامللحق 
أباذراع على االســتقبال الذي 

يحيى حميدان

غادر البالد أمس وفد فريق الكرة بنادي اليرموك متوجها الى العاصمة 
املصرية القاهرة إلقامة معسكر تدريبي ميتد حتى 3 الشهر املقبل 
في مدينة »6 أكتوبر« في إطار اســتعداداته للموسم اجلديد الذي 
ســيتواجد خالله في الدوري املمتاز. وترأس الوفد املغادر رئيس 
النادي فهد غامن، باإلضافة الى اجلهازين اإلداري والفني و26 العبا. 
وقــال نائب رئيس جهاز الكرة عثمان الفيلكاوي إن اجلهاز الفني 
سيسعى خالل املعســكر الى جتربة عدد من احملترفني األجانب 
للوقوف على مســتوياتهم قبل التعاقد مع األصلح منهم للفريق. 
وأضاف الفيلكاوي ان اليرموك سيخوض 3 مباريات جتريبية مع 
فرق مصرية متفاوتة املستوى، كما سيستغل املدرب هاني الصقر 
املعسكر التدريبي للتركيز أكثر على رفع معدل اللياقة البدنية لالعبني 

مع إيصال اخلطط التكتيكية املراد تطبيقها في املوسم اجلديد.
وفد اليرموك قبل مغادرته البالد أمس

اليرموك ينقل تدريباته إلى » 6 أكتوبر «

»بروڤة أخيرة«  للكويت والساملية

الساحل يلتقي املريخية القطري غداً

يحيى حميدان

يخــوض فريقا الكــرة بناديي الكويت 
والســاملية آخر بروڤاتهما التجريبية عند 
الساعة الـ 8:١5 من مساء اليوم على ستاد 
نادي الكويت قبل الدخول في غمار بطولة 

األندية العربية األسبوع املقبل.
ويلعب »األبيض« أمام الشرطة العراقي 

يوم ٢8 اجلاري، في حني يحل »السماوي« 
في اليوم الذي يليه ضيفا على القوة اجلوية 

العراقي في كربالء. 
ويسعى مدربا الفريقني، السوري حسام 
السيد )الكويت( والفرنسي ميلود حمدي 
)الساملية(، للوقوف على جاهزية العبيهما 
قبل املباراتني املرتقبتني وذلك ألنه ال مجال 

للتجربة أمام الفريقني العراقيني.

هادي العنزي

خســر الفريق األول لكــرة القدم بنادي 
الساحل مباراته الودية الثانية أمام نظيره 
داريــكا بهدفني لهدف، وذلك في معســكره 
التدريبي املقام حاليا مبدينة ازمت التركية، 
فيما تعادل في مباراته األولى مع اخلريطيات 

القطري.
ويواصل الساحل تدريباته اليومية على 
فترتــني صباحية ومســائية بقيادة املدرب 
الوطني عبدالرحمن العتيبي، حيث تشــهد 
الفتــرة الصباحية تدريبــات تقوية عامة، 

فيما خصصت الفترة املســائية للمباريات 
التحضيرية والتدريبات التكتيكية، والتي 
يسعى من خاللها اجلهاز الفني للوقوف على 
جاهزية الالعبني الفنية والبدنية، وجتربة 

احملترفني اخلمسة بالفريق.
وســيلتقي »أصفر العاشرة« مع فريقي 
القطريــني ٢٢ و٢4  املريخيــة واملســيمير 
أغسطس اجلاري، وذلك ضمن التحضيرات 
النهائية خلوض منافســات الدوري املمتاز 
والتي تنطلق ١4 سبتمبر املقبل، وستكون 
أولى مباريات الساحل مع نظيره النصر في 
األسبوع األول لدوري VIVA املمتاز لكرة القدم.

الكويت والساملية يختبران قدراتهما اليوم  )االزرق.كوم(

عناد: 4 مباريات للصليبخات في معسكر القاهرة
هادي العنزي

أشاد مدير الكرة بنادي الصليبخات ماجد 
عناد لـ »األنباء« بااللتزام التام لالعبي الفريق 
األول في معســكرهم التدريبي املقام حاليا 
بالقاهرة، مضيفا: منذ البداية وبعد وصولنا 
بوقت قليل باشر الفريق تدريباته، والروح 
العالية عالية لدى اجلميع، والالعبون على 
قلب رجل واحد، والتدريبات تسير بشكل 
منتظم بقيادة املدرب الوطني أنور يعقوب.

وقد خسر الصليبخات في اولى مبارياته 
الوديــة أمــام بيجاســوس درمي أحد أندية 
الدرجــة الثانية في الــدوري املصري بـ 3 

أهداف لهدف.
وذكــر عناد أن الصليبخات ســيلعب 3 
مباريات أخرى في معسكره القاهري، حيث 
ســتوزع اللقاءات على أيام املعســكر وفق 
الرؤية الفني للجهاز الفني بقيادة، مضيفا: 
سوف نسعى ألن يظهر الفريق بشكل مغاير 
عما ظهر به في املواسم املقبلة، ونذلك نظرا 

للدعم الكبير الذي نلقاه من رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة، وســيكون التأهل للدوري 
املمتاز على رأس األولويات للموسم املقبل. 
وســيواجه الصليبخات نظيره الفحيحيل 
فــي اجلولة األولى لــدوري الدرجة األولى 

١8 سبتمبر املقبل.

ماجد عناد يتوسط 
ملشاهدة الڤيديوأنور يعقوب وأحمد السويدان



رياضـة
االربعاء ٢١ اغسطس ٢٠١٩

21

الدوحة - فريد عبدالباقي

ساعات وتنطلق ضربة البداية لبطولة دوري 
جنوم قطر لكرة القدم بإقامة مباراتني حيث 
يدشن السد »حامل اللقب« مشواره في الدوري 
مبواجهة الوكرة الصاعد حديثا لدوري األضواء 
في 5:20 مســاء اليوم بتوقيت الكويت على 
ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، فيما يلتقي 
وصيف البطل الدحيل مع قطر في 7:30 مساء 
بتوقيت الكويت على ستاد اجلنوب املونديالي 
مبدينة الوكرة، على تستكمل اجلولة األولى 
غدا بلقاءي الغرافة مع الشــحانية، والسيلية 
مع اخلور، وتختتم اجلمعة املواجهات بإقامة 
مباراتي العربي مع األهلي، وأم صالل مع الريان.

وســيخوض السد لقاء اليوم أمام الوكرة 
بقيادة املدرب اإلسباني تشاڤي هيرنانديز الذي 
تولى املهمة مع بداية املوسم اجلديد، اذ جنح 
في قيادة فريقه لبلوغ دور الثمانية لدوري 
أبطال آســيا عندما أطاح مبنافسه التقليدي 
الدحيل من دور الـ 16 تعادال 1-1 في الذهاب، 
بعد الفــوز 3-1 إيابا، وأيضا حقق أول ألقابه 
كمدير فني عندما قاد الســد للتتويج بكأس 
الســوبر القطري على حساب الدحيل أيضا 

بهدف نظيف. 
على صعيد الصفقات، أعلن النادي العربي 
تعاقده الرسمي مع احملترف اإلسباني لفريق 
جيرونا مارك مونييســا ملدة موسمني خالل 

العب السد الهيدوس مير من مدافع الوكرة  )أرشيفية(فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية.

السد والوكرة يقصان شريط الدوري القطري

الصبر: هدف »Q80« حتقيق لقب كويتي

لقطة ارشيفية جتمع الشيخ دعيج الفهد ومشعل الصبر 

9 ميداليات لناشئي ألعاب القوى 
في بطولة غرب آسيا

قال رئيس مجلس إدارة االحتاد الكويتي 
أللعاب القوى سيار العنزي ان فوز منتخب 
الكويت بتسع ميداليات ضمن منافسات 
بطولة غرب آسيا أللعاب القوى للناشئني 
الثالثة والتي اختتمت قبل يومني في لبنان 
يعــد إجناز طيبا وتأكيدا على أن رياضة 
ألعــاب القوى الكويتيــة تزخر باملواهب 

الواعدة في مختلف الفئات السنية.
وذكر العنزي في تصريح أمس عقب 
وصول وفد املنتخب للبالد، أن إجنازات 
أبطــال الكويت تنوعت مــا بني ميدالتني 
ذهبيتني و5 فضيات وبرونزيتني، مشيدا 
مبا قدمــه العبو الكويت من مســتويات 
طيبــة في هــذه البطولــة التي شــهدت 
مشاركة ١٠ منتخبات. وأكد حرص االحتاد 
على االهتمام بتطوير مســتوى الالعبني 
الكويتيني في كل املراحل السنية السيما 
الصغــار منهم باعتبارهم مســتقبل هذه 
الرياضة، ومنوها بجهود أعضاء اجلهاز 
اإلداري والفني للفريق على جهودهم مع 
الالعبني وكذلــك للهيئة العامة للرياضة 
علــى دعمهم املتواصل لالحتاد ما أســهم 

في حتقيق هذا اإلجناز.
من جانبه، أعــرب الالعب الواعد بدر 
ســويد عــن ســعادته الغامــرة بتحقيق 

ذهبية مســابقة 8٠٠ متــر عدو مع إجناز 
رقم شــخصي جديد لــه، مضيفا أن دعم 
االحتــاد الكبير للمنتخب والذي جتســد 
بإقامة معسكر قوي في تركيا قبيل انطالق 
البطولة كان له أثر طيب في حتقيقهم هذه 
النتائج الطيبة، مهديا هذا الفوز للقيادة 
السياســية ولــكل أســرة ألعــاب القوى 
الكويتية. وكان في اســتقبال الوفد أمني 
سر االحتاد الكويتي أللعاب القوى خالد 
خليفة وعدد من أعضــاء مجلس اإلدارة 
والعاملني في االحتاد وأولياء أمور الالعبني 

املشاركني في البطولة.
يذكر أن العبــي الكويت الفائزين في 
البطولة هم، إضافة لالعب سويد، : عبداهلل 
محمــد ميدالية ذهبية في مســابقة قذف 
القرص وصالح الصدر الذي نال ميداليتني 
واحدة قضية في مسابقة دفع اجللة وأخرى 
برونزية في منافسات قذف القرص، وحقق 
امليدالية الفضية كل من الالعبني حســن 
اجلدي في مسابقة الوثب الطويل وأنور 
هادي في مسابقة العشاري وهاشم علي 
في مسابقة الوثب العالي وخالد عايد في 
منافسات الوثب الثالثي، كما نال الالعب 
سليمان املاص ميدالية برونزية في مسابقة 

الوثب الثالثي.

سيار العنزي وأعضاء احتاد ألعاب القوى مع األبطال عقب العودة للبالد

أسامة املنصور

أكد بطل الدراجات النارية مشعل الصبر 
أن شركة MccoY Motorsports ومقرها والية 
North Carolina األميركية وضعت اللمسات 
 ،SUZUKI ١755 -GS األخيرة على الدراجــة
وذلك استعدادا خلوض غمار جوالت املوسم 

.Q8املقبل ضمن فريق ٠
وتطرق أسطورة الدراجات النارية مشعل 
الصبر في تصريح خاص لـ »األنباء« للجانب 
التقني املتعلق بالدراجة اجلديدة، مبينا أن 
التجهيز اخلاص بالدراجة اجلديدة يتضمن 
نظام الـ Turbo الذي يقوم على ضغط الهواء 
حملرك الدراجة لينتج من خالله قدرة حصانية 
أعلى نظرا حلجم محرك الدراجة ناهيك عن 
وجود تقنية جديدة بالدراجة قام بإضافتها 
مصمــم الدراجة األميركي Brad mccoy وهو 
من الشخصيات املعروفة على مستوى اللعبة 
ولديه من اخلبرة ما تكفيه للوصول إلى أداء 
مميز للدراجة وهذا أحد الدوافع التي جعلتنا 
اليوم نتعامل معه إلجناز هذه الدراجة النارية 
التي ستكون مبنزلة دفعة إلى األمام لتحقيق 

لقب كويتي يليق بتاريخ رياضة السيارات 
والدراجات الكويتية وحتديدا خالل موســم 
بطولة الكويت الدولية ٢٠١٩ املزمع انطالقه 
ديســمبر املقبل، وكذلك هناك دراسة جدية 
من إدارة الفريق حول منافساتنا أيضا ضمن 
بطولة قطر لسباق السرعة ٢٠١٩ التي ينظمها 

نادي قطر لسباق السيارات والدراجات.
وأضاف: »ســأخوض في غضــون األيام 
القليلة املقبلة جتارب فنية على الدراجة من 
 Xda خالل منافستي في بعض جوالت بطولة
وهي عبارة عن بطولة دولية تتوزع جوالتها 
فــي الواليات املتحــدة األميركية وعلى أثره 
ســنقف على جاهزية الدراجة من خالل هذه 
املنافســة وكما نأمل حقيقه أن نأتي بإجناز 
كويتي جديد من خالل االستحقاقات القادمة 
لفريق Q8٠«. واختتم الصبر بشــكر جهود 
 Q8ودعم الشــيخ دعيج الفهد قائــد فريق ٠
على ما قدمه في ســبيل االرتقاء مبســتوى 
الفريق وكذلك مســتوى رياضة الســيارات 
والدراجات الكويتية وذلك من خالل منصبه 
كنائب لرئيس نادي باســل السالم الصباح 

لسباق السيارات والدراجات النارية.

»البحري«: فتح باب املشاركة في »القدرة والتحمل«
الدراجات  وجهت جلنــة 
املائيــة في النــادي البحري 
الرياضــي الكويتي، الدعوة 
ملتســابقي ومحبــي رياضة 
الدراجات املائية في الكويت 
مــن املواطنــني واملقيمــني 
لالشتراك في سباق الكويت 
للدراجــات املائيــة )ســباق 
القــدرة والتحمــل(، والذي 
سيقام في املنطقة الساحلية 
املقابلة لفرايديز مبنطقة بنيد 
القار يوم اجلمعة 3٠ اجلاري، 
كجولة أولى لبطولة الكويت 

للدراجات املائية للموسم احلالي ٢٠١٩، فيما 
دعــت اللجنة هواة ومحترفــي فن التصوير 
الفوتوغرافي وفن التصوير اجلوي للمشاركة 
في املســابقة الختيار أفضل صورة أو مقطع 
ڤيديو للســباق. وذكر رئيس اللجنة حسني 
دشتي أن السباق سيشتمل على 3 جوالت، حيث 
ستقام الثانية في ١3 سبتمبر والثالثة في ٢7 
سبتمبر املقبل، ولفئتني، األولى فئة اجلالس 
للمبتدئني، والثانية لفئة الواقف براعم، وان 
مجال االشتراك مفتوح على املستوى احمللي 
فقط للمواطنني واملقيمني، ومت حتديد ما فوق 

سن ١6 عاما للمشاركة في فئة 
اجلالس، ومن سن ١٠ سنوات 
حتى ١6 ســنة لفئــة الواقف 
للبراعم وإن علــى الراغبني 
التواصــل مــع  باالشــتراك 
النادي للتعرف على اللوائح 
والشروط والستيفاء إجراءات 
املشــاركة. وأضاف أن خطة 
النادي لهذا املوسم فتح املجال 
لكافة محبي سباقات الدراجات 
من املبتدئــني والبراعم على 
التحديد للمشــاركة،  وجــه 
وإتاحة الفرصة لهم لالحتكاك، 
ولصقل قدراتهــم وإمكاناتهم، ومبا يعزز في 
نفوســهم الرغبة باملضي قدما في االستمرار 
مبمارسة رياضتهم املفضلة وفقا للوائح النظم، 
ويتيح لهم الفرصة لتمثيل املنتخب الوطني، 
والستكمال مســيرة اإلجنازات الكبيرة التي 
حققهــا أبطال الكويت على املســتوى العاملي 
أو اإلقليمي أو اخلليجي. وأشاد دشتي بالدعم 
الكبيــر من قبل رئيس النادي واألب الروحي 
للرياضات البحرية اللواء فهد الفهد، ونائبه 
م.أحمد الغامن، وأمني السر العام خالد الفودري، 

ودعم شركة املشروعات السياحية.

حسني دشتي

رابطة هواة املشي: أنشطتنا متنوعة.. ورسالتنا »امشوا تصحوا«
قد حتول حــرارة الطقس 
أحيانــا دون أن يزاول محبو 
هواية املشي نشاطهم اليومي 
خالل ساعات النهار، لكنهم بال 
شك يجدون متسعا من الوقت 
خالل ساعات الصباح األولى 
أو عندما يأتي املســاء، حيث 
تشــهد تلك الفترة انخفاضا 
ملحوظا في درجات احلرارة.

وتكاد ال تخلو منطقة في 
الكويت من طريق مخصص 
لهــواة رياضة املشــي الذين 
يزاولونها لغرض االستشفاء 
أو للصحة اجلسدية العامة. 
الثالثــة بتلفزيــون  القنــاة 
الكويــت التقــت رابطة هواة 
املشي في حديث منوع شامل، 
وقــد مثل الرابطة مها مكاوي 
وهاني مرقص.. وجاء اللقاء 

كالتالي:

كيف بدأت فكرة تأسيس رابطة 
هواة املشي بالكويت؟ ومن هم 

املؤسسون لها؟
٭ رابطــة هــواة املشــي هي 
رابطة حتت التأسيس وغير 
ربحيــة مهتمــة باألنشــطة 
ذات الصلــة برياضة املشــي 
الســريع بالكويــت، وفكــرة 
تأسيسها ببساطة شديدة أن 
مجموعة مــن محبي رياضة 
املشــي واملمارسني لها بشكل 
يومي الحظوا أن رياضة املشي 
ليس لــه كيان يرعى اللعبة، 
وليس لها جلنة تتبع اللجنة 
األوملبيــة الكويتيــة، ففكروا 
في عمل مظلة لرياضة املشي 
الســريع ينضــوى حتته كل 
ممارسي اللعبة، وذلك في إطار 
اخلدمة املجتمعية ولتشجيع 
املزيد من الناس على ممارسة 
تلك الرياضــة اجلميلة، وقد 

٭ ال توجــد شــروط خاصة 
لالنضمام إلى الرابطة، ولعل 
الشــرط الوحيد هو أن يكون 
العضو اجلديد محبا للمشي 
وممارسا له بشكل يومي، كما 
أن االنضمام للرابطة ال يقتصر 
على مرحلة عمريــة بعينها، 
ومفتوح للمواطنني وللمقيمني 
وذوي االحتياجــات اخلاصة 

على حد سواء.

هل يقوم أعضاء رابطة هواة 
املشي في تعليم األعضاء اجلدد 

تكتيك املشي السريع؟
الرابطــة نشــاطا  ٭ تقيــم 
أسبوعيا يتمثل في تدريبات 
رياضيــة ملدة ســاعة زمنية 
وعادة ما يقام خالل الصباح 
الباكر على شاطئ اخلليج في 
عطالت األســبوع، وفي بقية 
أيام األســبوع يكون التجمع 
عصــرا، ونعلــن عــن موعد 

باملجتمع وضم املمارسني لهذه 
الرياضة حتــت لواء الرابطة 
ورسالتنا »امشوا تصحوا«، 
ولدينا العديد من املشــاريع 
أولهــا جتميع تاريخ املشــي 
بالكويــت، وتوثيق فعالياته 
التــي متــت منذ زمــن بعيد، 
وكذلك نأمل وضع مواصفات 
هندســية تكون موحدة على 
مستوى الكويت يراعى فيها 
املعايير الهندسية والرياضية 
ملمارســة ســهلة وصحيــة 

لرياضة املشي.
كمــا نعكــف علــى عمــل 
خريطــة جلميــع »مماشــي« 
الكويت يســتدل مــن خاللها 
علــى كل مــكان مخصــص 
للمشــي في الكويت، لتمكني 
الهــواة مــن اختيــار األفضل 
واألنســب لهــم، كمــا نهدف 
لزيادة فعاليات املشــي، وقد 
حققنــا العديد مــن األهداف 
مثــل جمع املادة األرشــيفية 
لتاريخ فعاليات املشي للهواة 
بالكويت، وتوثيقها في بكتاب 
اســمه )ربع قرن مــن الزمان 
لهواة املشــي بالكويت( أعده 
م.محمود صبري وأرســلته 
الرابطة للهيئة العامة للرياضة 
ملراجعتها من قبلها وطباعته.

ما أنشطة الرابطة التي مت تنفيذها 
خالل الفترة املاضية؟

٭ على مدار عقــد من الزمن 
بتنظيــم  تقــوم  والرابطــة 
األنشطة الرياضية املتنوعة، 
فهي نظمت ماراثون بالتعاون 
مع جمعية املهندســني عامي 
نظمــت  كمــا  و٢٠١4،   ٢٠١3
بالتعــاون مــع الهيئة العامة 
للرياضة أكثر من 6 ماراثونات 
للمشي خالل األعوام السابقة.

ومكان التدريــب اليومي من 
خالل مواقعنا على التواصل 
خــالل  ومــن  االجتماعــي، 
التجمعات اليومية واألسبوعية 
يقوم أعضاء الرابطة بتعليم 
املنضمني حديثا كيفية املشي 

السريع والتكتيك املختلف.
ولدينا العديــد من أبطال 
اللعبــة الذين حققــوا نتائج 
متميزة فــي مختلف امليادين 
ومــن بينهم املصنــف األول 
في الكويت سالم ملك، ونادر 
دشتي، وممدوح سريع، وعبد 
الســتار الشــمري، وحســن 

العيدان، وتيسير علي.

أهدافها  وما  الرابطة  رؤية  ما 
وما الرسالة التي تريد توجيهها 

للمجتمع الكويتي؟
٭ رؤيتنا هي أن »املشي نظام 
حياة«، وهدف الرابطة يتمثل 
بنشــر ثقافة رياضة املشــي 

العضوية متاحة لكل األعمار ومن مختلف اجلنسيات

عضوا رابطة هواة املشي مها مكاوي وهاني مرقص خالل اللقاء التلفزيوني

الرابطة د.عبدالرحمن  أسس 
العوضــي، رحمــه اهلل، بعد 
عــرض املجموعة املكونة من 
م.محود صبري وخالد الشالل 

وباسيل ادوار الفكرة عليه.

ما أهمية وتأثير ممارسة رياضة 
املشي؟

٭ للمشي أهمية وتأثير كبيران 
على املمارس لها فهي رياضة 
ينصح بهــا كل أطباء القلب، 
وهــي متثل املضــاد احليوي 
الطبيعي جلسم اإلنسان ضد 
كل آفات العصر احلديث املتمثل 
مبثلث الرعب الصحي )السكر 
ـ الضغط - الكوليسترول(، 
كما أنها تســاعد علــى زيادة 
اإلنتاجيــة بالعمــل من خالل 
تصفية الذهن وجتديد الطاقة.

ما شروط االنضمام للرابطة وما 
الفئات العمرية التي تخاطبها؟

شوبير يفجرها: تغريدة صالح عن وردة كانت باالتفاق مع أبوريدة!

القاهرة ـ سامى عبد الفتاح

فجــر نائب رئيــس احتاد 
الكرة الســابق أحمد شــوبير 
مفاجأة كبرى مصرحا بوجود 
اتفاق سابق بني جنم »الفراعنة« 
محمد صالح ورئيس االحتاد 
املصري هاني أبوريدة لتمهيد 
عودة عمــرو وردة للمنتخب 
عقــب صــدور قــرار تربــوي 

باستبعاده من املنتخب.
جاء ذلك ردا على ما صرح 
به صالح خالل حواره مع شبكة 
»ســي إن إن« والذي نفى من 
خاللــه تدخله إلعــادة عمرو 
وردة للمنتخــب خالل بطولة 
أمم افريقيا، وهــو األمر الذي 
عاد أحمد شوبير ليؤكد حدوثه 
من جديد من خالل الرد عليه 
عبر قناة »أم بي ســي مصر« 
قائال »تغريدة محمد صالح التي 
كتبهــا على تويتر بخصوص 
أحقية وردة في احلصول على 
فرصة ثانية، كانت باالتفاق مع 
هاني أبوريــدة لتمهيد عودة 

الالعب للرأي العام«.

والبد أن يحافظ على شكلنا«.
ورد شــوبير بقــوة علــى 
تصريــح صــالح بخصوص 
حاجة وردة للعالج، قائال »هل 
اكتشف صالح اآلن حاجة وردة 
للعالج؟ صالح يزامل وردة في 
املنتخــب منذ 4 ســنوات، هل 
اكتشــف فجأة حاجة الالعب 
للعالج؟ البــد تقييم احلديث 
دائما«. وأشــار شوبير إلى أن 
»صــالح وعلى مــدار بطولة 
افريقيــا لــم يجــر أي حــوار 
تلفزيوني مع أي قناة.. فلماذا 
ال نتحدث بوضوح ونقول أن 
املنتخب ظهر بشكل سيء وأن 
صالح كان بعيدا عن مستواه؟ 
ملاذا ندفن رؤوسنا في الرمال 

وال نقول احلقيقة؟«.
واســتكمل: »صــالح ذهب 
جلماهير منتخب مصر وأشار 
لهم بـــ »ســمعوني صوتكم« 
واجلماهير حزنت بشدة ولم 
تنتظر ذلك منه بسبب حبهم 

الشديد له«.
وعــن تصريحــات صالح 
بخصــوص معســكر منتخب 

مع بطل الصومال السبت املقبل 
في الدور التمهيدي األول، علما 
ان »الفــارس االبيض« قد فاز 
7-٠ في لقاء الذهاب على امللعب 

نفسه.
وبعيــدا عــن كــرة القدم، 
ووسط استقبال رسمي وشعبي 
كبير ومشــاركة فرق الفنون 
الشــعبية واملزمــار البلــدي، 
عادت فجر أمس بعثة منتخب 
الناشــئني لكرة اليــد الفائزة 
ببطولــة كأس العالــم لكــرة 
اليد حتــت ١٩ التي أقيمت في 
مقدونيا، وكان في استقبالهم 
الشــباب والرياضــة  وزيــر 
د.أشــرف صبحــي، ورئيــس 
واعضاء مجلس ادارة االحتاد 
املصري لكرة اليد برئاسة هشام 
نصر، واملستقبلون، حيث نقل 
صبحي لألبطال تهنئة رئيس 
اجلمهورية عبدالفتاح السيسي، 
مؤكــدا أن القيادة السياســية 
داعم قوي للرياضة التي تعد 
واحدة من املجاالت املساهمة 
في رسم ثقافة املجتمع وحتقيق 

التنمية الشاملة.

قائــال  شــوبير  رد  مصــر، 
»منتخب مصر كان في فندق 
داخل مطــار القاهرة، مبعنى 
لــن يقــدر أي شــخص علــى 
الدخول«، واستشــهد »ذهبت 
لزيارة منتخب مصر في أحد 
األيــام واألمن رفــض دخولي 
قبل احلصول على إذن إيهاب 
لهيطــة، وبالفعل حتدثت مع 
لهيطــة وحصلــت علــى إذن 

بالدخول«.
وقال »لهيطة اعتذر لي عن 
ذلــك ولكنني أخبرتــه بأنني 
سعيد للغاية بهذا النظام، ومن 
هنا أرجو عدم احلديث نهائيا 
عــن عدم النظام في معســكر 
مصر«، وأمت »معسكر املنتخب 
كان منضبطا جدا جدا جدا وال 
ميكن ألي أحد قول غير ذلك«.
الى ذلك، قدم أمس رئيس 
الزمالــك مرتضــى منصــور، 
املديــر الفني اجلديــد للفريق 
الصربى ميلوتني سريدوڤيتش 
»ميتشو«، في مؤمتر صحافي، 
وبعده قام ميتشو بقيادة مران 
الفريق استعدادا للقاء اإلياب 

ميتشو يتسلم الزمالك.. واستقبال شعبي ألبطال اليد

وأضــاف: »العبو املنتخب 
طلبــوا االجتمــاع مــع هاني 
أبوريدة ورفضوا رحيل الالعب 
وضغطوا بقــوة عليه إلعادة 
وردة وفي النهاية وافق رئيس 
االحتاد«، وتابع: »أبوريدة لم 
يرغب في إعادة وردة ملعسكر 
املنتخب، ولكن كل املجموعة 
ضغطت لعودته بحجه أن أمر 
االســتبعاد قد يحــدث مع أي 

العب في املنتخب«.
وأكمل حديثه قائال »كنت 
أمتنى أن يخرج صالح ويقول 
إننا لم نظهر بحالتنا املعهودة 
ولــم نظهــر مثــل اجلزائــر 
والســنغال ولذلــك ودعنــا 
البطولة، ولكن غير معقول على 
اإلطالق أن يكون املبرر في كل 
مرة هو عدم االنضباط«، وتابع 
»هذا الكالم ليس مقبوال على 
اإلطــالق، ومثلما نحافظ على 
شكل محمد صالح يجب عليه 

أن يفعل األمر نفسه معنا«.
واستدرك »نحن اآلن خارج 
املســؤولية ولكننا أشخاص 
محترمة ولنا أسماؤنا احملترمة 


