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االربعاء ١٠ فبراير ٢٠٢١ رياضـة

أكدت في أول حوار لها مع «األنباء» تفاؤلها مبستقبل رياضة ذوي اإلعاقة

برنامج متكامل مبشاركات إقليمية ودولية لتعويض الرياضيني عن فترة التوقف الطويلة بسبب «كورونا» 

إنشاء أندية جديدة لذوي اإلعاقة في مختلف احملافظات من شأنه أن يستقطب مزيـدًا من الرياضيني
وزارة الشباب والهيئة العامة للرياضة أبدتا تعاونًا كبيرًا بتوفير مقار مؤقتة ألندية ذوي اإلعاقة كخطوة أولى

اجرى احلوار: هادي العنزي

شريفة الغامن: «الباراملبية» متلك رؤية جديدة 
وخطة متكاملة لتطوير الرياضة

بداية.. ما أهداف ومهام 
اللجنة الباراملبية املشهرة 

حديثا؟
٭ اللجنة الباراملبية مكونة 
من ٦ أندية لذوي اإلعاقة، 
ومهمتنــا بالدرجــة األول 
متثيــل الكويت ورفع علم 
بالدنــا عاليا في البطوالت 
الدولية بأفضل  واحملافــل 
صورة ممكنة، ونعتقد أن 
العنصر األساسي لتحقيق 
تلك املهمة يتمثل في الالعبني 
من اجلنســني، وعليه فإن 
االهتمــام بهــم ورعايتهــم 
وتطويرهم ســيكون على 
اللجنــة  رأس اهتمامــات 
الباراملبيــة واألنديــة معا، 
فهم ميثلون حجر الزاوية، 
ومــا اللجنــة واألنديــة إال 
حلقة وصل وعنصر مساعد 
ألبطــال الكويت في اعتالء 
الدولية،  التتويج  منصات 
والتي ســبق أن شــرفونا 
بصعودها على مدى سنوات 

طوال.

قدمت الكويت العديد من 
الالعبات الالتي حققن 
العديد من اإلجنازات 

الكبيرة وفي مقدمتهن 

املطلوب وهــو غائب عنها 
لألسف الشــديد، وقد قمنا 
بتشكيل جلنة نسائية في 
الباراملبية، شرفت  اللجنة 
برئاستها، وسوف ندعم في 
هذا االجتــاه، للوفاء بكافة 
ومتطلبــات  احتياجــات 
الالعبــات، وكذلــك تدارك 

املعوقات مستقبال.

هل تأثرت رياضة ذوي 
اإلعاقة خالل جائحة 

كورونا؟
٭ نظرا لكون املناعة لدى 
إخواننا وأخواتنا من ذوي 
اإلعاقة ضعيفة، فقد كانوا 
أكثر الرياضيني تأثرا خالل 

برامج فنية متكاملة معدة 
من قبــل األجهــزة الفنية، 
أو مــن خــالل املشــاركة 
فــي البطــوالت اإلقليميــة 
والدولية، وســوف تكون 
هناك مشاركات خارجية في 
األمــد القريب، منها بطولة 
فزاع الدولية الثانية عشرة 
أللعاب القوى دبي -٢٠٢١ في 
اإلمارات، وأخرى دولية في 
تونس، كما حترص اللجنة 
الباراملبيــة واألنديــة معا 
على تأهيل أبطال الكويت 
للمشاركة في دورة األلعاب 
الباراملبيــة في أغســطس 
املقبل، وتوفير كافة السبل 
لهم لرفع علم الكويت عاليا 

اإلعاقــة، كما وعدت الهيئة 
العامة للرياضة مشــكورة 
بتجهيز مقار مؤقتة لألندية 
اخلمســة، وجنــد تعاونــا 
ملموسا ومشكورا من قبل 
املدير العــام للهيئة حمود 
فليطــح، ونائبــه د.صقر 
املــال، وكما تعلمــون مثل 
هــذه األمــور ال تنجز بني 
ليلة وضحاهــا، وقد قمنا 
بزيارة إلى اللجنة األوملبية 
اليومــني  فــي  الكويتيــة 
املاضيني، حيــث اجتمعنا 
مع رئيــس مجلس اإلدارة 
الشيخ فهد الناصر، وأبدى 
مشــكورا كل دعم واهتمام 
بالغني، ووعدنا خيرا بتذليل 

جائحــة كورونــا، حيــث 
ابتعدوا نهائيا عن ممارسة 
أي نشــاط رياضي ألشهر 
طويلة، ونقــدر عاليا دور 
أجهــزة الدولــة املختلفــة 
بإغالق األندية حرصا على 
الســالمة العامــة، ونأمــل 
سرعة زوال الوباء، لبداية 
جديــدة وقويــة تكشــف 
معها جــودة أبناء الكويت 
وعزميتهم القوية وحرصهم 
علــى متثيــل بلدهــم خير 
متثيل، كما مت وضع برنامج 
متكامــل مــن قبــل اللجنة 
الباراملبية لتعويض الالعبني 
والالعبات عن فترة التوقف 
الطويلة املاضية، سواء عبر 

في البطولة العاملية.

أندية ذوي اإلعاقة اخلمسة 
املشهرة حديثاً تعاني 

من عدم وجود منشآت 
رياضية، ما هي احللول 

لتلك املشكلة؟
٭ عدم وجــود مقار دائمة 
خلمسة أندية شغلنا الشاغل 
في الفترة احلالية، ولدينا 
لقاء مع وزير اإلعالم وزير 
الشــباب  الدولة لشــؤون 
عبدالرحمــن املطيري بهذا 
طــرح  وســيتم  الشــأن، 
املواضيــع  مــن  العديــد 
املهمة، ومــن بينها توفير 
مقــار دائمــة ألنديــة ذوي 

الصعوبات واملعوقات التي 
قد تواجه اللجنة الباراملبية 
فيمــا يتعلــق بتوفير مقر 

متكامل للجنة.

كيف جتدين إقبال ذوي 
اإلعاقة على ممارسة 

الرياضة؟
٭ بصراحة، أجــد اإلقبال 
ضعيفا على مزاولة الرياضة 
من قبل ذوي اإلعاقة، وذلك 
لعدة أسباب لعل من بينها 
بعد املســافة بني ســكنهم 
وعــدم  األنديــة،  ومقــار 
توافــر وســائل مواصالت 
كافيــة لتنقلهم مــن وإلى 
األندية، باإلضافة إلى عدم 
وجود توعية إعالمية كافية 
بضرورة ممارسة الرياضة، 
وهــذا مــا يســتدعي معه 
التحرك على أكثر من جهة، 
سواء عبر اإلعالم أو الندوات 
والدورات التثقيفية، وكذلك 
من خالل إنشاء أندية جديدة 
دائمة وفق أحدث املعايير 
التقنية والفنية، شــريطة 
أن تكون موزعة على جميع 
احملافظــــات، بحيث تصل 
إلى أكبر شريحة ممكنة من 

ذوي اإلعاقة.

عادلة الرومي، ما خططكم 
لتطوير رياضة املرأة في 

اللجنة الباراملبية؟
٭ لألسف الرياضيات من 
ذوي اإلعاقــة ال يحظــني 
باالهتمــام املطلــوب، رغم 
الرغبة احلاضــرة لديهن، 
واملوهبة املتوافرة في العديد 
منهن، وسوف نضع الالعبة 
الكويتيــة نصــب أعيننا، 
ونعمل بجد على أن حتظى 
الكاملة، والبيئة  بالفرصة 
الرياضية املناسبة لكي تقدم 
نفسها للعالم بأفضل طريقة 
ممكنــة، كما ســنعمل على 
أن حتظى الفتاة الرياضية 
الكويتية باالهتمام اإلعالمي 

رسالة إلى األنديةاألبطال األوملبيون.. مشروع قادمفريق «سلة» للسيدات.. قريبًا
أكدت رئيسة اللجنة النســائية في اللجنة الباراملبية 
شريفة الغامن أنه سيتم اإلعالن قريبا عن تشكيل أول فريق 
نسائي لكرة السلة، هناك العديد من الالعبات الالتي لديهن 
الرغبة في ممارسة هذه الرياضية اجلماعية، وسوف نعمل 
جاهدين من أجل أن يرى النور أول فريق نسائي لكرة السلة، 
ليكون خطوة إلى األمام، ودفعة جديدة للرياضة النسائية.

أكدت شريفة الغامن أن مشروع صناعة أبطال أوملبيني 
قادرين على حمل األمانة لألساطير الكويتية األوملبية اخلالدة 
أمثال عادلة الرومي، ونزار رمضان، وحمد العدواني، سيكون 
ضمن اخلطط املستقبلية للجنة الباراملبية، مبينة أن اللجنة 
حديثة عهد، وحتتاج إلى عامل الوقت لتقدم رياضة ذوي 

اإلعاقة بأفضل صورة.

وجهت شريفة الغامن رســالة إلى أندية ذوي اإلعاقة 
الستة، حيث طالبت اجلميع خاللها بالتركيز على تطوير 
الالعبني والالعبات في الفتــرة املقبلة، لكونهم العنصر 
األســاس، وقالت: «لنجتهد ونعمل معا يدا بيد من أجل 
رياضة أفضل لذوي اإلعاقة، املسؤولية كبيرة، والعمل بروح 

الفريق الواحد وحده كفيل بتحقيق األهداف املشتركة».

«أزرق املعاقني» حلجز ٣ مقاعد بـ «الباراملبية»
هادي العنزي

يخوض منتخب الكويت 
أللعاب القوى لذوي اإلعاقة 
اليوم منافسات بطولة فزاع 
الدولية الـ ١٢ أللعاب القوى 
ألصحــاب الهمم «اجلائزة 
الكبرى» دبي ٢٠٢١، والتي 
تعد أولى البطوالت املؤهلة 
لأللعاب الباراملبية املزمع 
إقامتها الصيف املقبل في 

اليابان بعد أوملبياد طوكيو مباشرة. وقد قام 
العبــو األزرق بإجــراء التصنيف الطبي في 
اليومني املاضيــني، بعد وصولهم دبي األحد 
املاضــي. ومن املقرر أن تســتمر منافســات 
البطولة املقامة حتت رعاية الشيخ منصور بن 
محمد آل مكتوم حتى السبت املقبل مبشاركة 
رياضيون من ٦٣ دولة، حيث يشارك «أزرق 
ذوي الهمم» بوفد يضم ٥ العبني، حيث ينافس 
فيصل الراجحي، وعبداهللا العنزي في سباق 

حمد العدواني يتوسط العبي منتخب الكويت لذوي اإلعاقة في بطولة فزاع الدولية

وزير الشباب يجتمع باألندية اليوم
مبارك اخلالدي

يعقد وزير اإلعالم وزير الدولة لشــؤون 
الشــباب عبدالرحمن املطيــري اجتماعا في 
السابعة مساء اليوم مع رؤساء األندية بقاعة 
االجتماعات في الهيئة العامة للرياضة لبحث 
استئناف النشاط الرياضي احمللي بعد أن توقف 
اعتبارا من األحد املاضي، استجابة لقرار مجلس 
الوزراء األسبوع املاضي الصادر في جلسته 
االستثنائية األسبوع املاضي للحد من تفشي 

وباء كورونا. وكان رؤساء األندية قد اجتمعوا 
مبقر النادي العربي مســاء السبت وأصدروا 
بيانا برفض تعطيل النشاط الرياضي وضرورة 
اتباع «التقنني» بدال من «التعطيل» أسوة بدول 
اجلوار والعالم، معللني بأن اإليقاف سيتسبب 
بآثار وخيمة على األندية من الناحية املالية، 
كما أخلوا مســؤوليتهم عن إخفاق «األزرق» 
في التصفيات اآلسيوية املشتركة، وانسجاما 
مع هذا التوجه تعهدت األندية بتطبيق حازم 

لالشتراطات الصحية واالحترازية.

اجلــري بالكراســي املتحركة، فيما يشــارك 
ضاري بطي، وياسر مسلم، وفيصل سرور 
مبنافســات رمي اجللة. وأكــد رئيس الوفد 
املــدرب الوطني حمد العدوانــي لـ «األنباء» 
أن البطولة تعتبر األولى ألبطال الكويت منذ 
أكثــر من عام ونصف العام بســبب جائحة 
كورونا، مضيفا: «نســعى إلى حتقيق أرقام 
تأهيلية تضمن معها حجز أكثر من ٣ مقاعد 

في األلعاب الباراملبية الصيف املقبل.

 «األزرق» يعتذر عن «ودية» سورية.. واحتاد الكرة يؤجل عموميته
عبدالعزيز جاسم

قدم احتاد الكرة اعتذارا رسميا لنظيره االحتاد السوري عن 
عدم قدرته على إقامة مباراة األزرق مع منتخب ســورية الودية 
واملقرر لها ٤ مارس املقبل. ويبدو أن توقف النشاط الكروي وعدم 

معرفة متى سيتم استئنافه من أسباب االعتذار.
إلــى ذلك، قــرر مجلس إدارة احتــاد الكرة تأجيــل اجلمعية 
العمومية العادية من اليوم األربعاء حتى إشــعار آخر، استنادا 

إلى تعميم الهيئة العامة للرياضة مبنع التجمعات.
هــذا، وقد حــدد املجلس جوائز بطوالت الــدوري لكرة القدم 
والصاالت والشــاطئية، حيث سيحصل بطل دوري stc للدرجة 
املمتــازة على ٤٠ ألف دينار، والثاني على ٣٠ ألفا، والثالث على 
٢٠ ألفا، كما سيحصل بطل دوري stc للدرجة األولى على ٢٠ ألف 
دينار، والثاني على ١٥ ألفا، فيما سيحصل بطل دوري الصاالت على 
١٢ ألف دينار، والوصيف على ١٠ آالف، كما سيحصل بطل دوري 
كرة القدم الشاطئية على ٥ آالف دينار والوصيف على ٣ آالف.

احتراف كاظمة يتعاقد رسميًا مع التربي والزوي
الظفيري 

والشمري  
في السعودية 

وعمان

عبدالعزيز جاسم

أعلن نادي كاظمة مســاء أول من أمس تعاقده رسميا مع احملترفني الليبيني 
أحمد التربي وأكرم الزوي وانضمامها الى الفريق، وبذلك يكون «البرتقالي» قد 
أغلق ملف احملترفني بعد التعاقد في وقت سابق مع البرازيلي هاميلتون سواريز 
الذي شارك في اجلولة الثالثة من الدوري أمام الساحل ولينضموا إلى احملترفني 
البرازيلي هاريسون كاردوسو واملالي حامد ماريوس، حيث تخلى الفريق في وقت 
سابق وبالتراضي مع ثالثي احملترفني العبي الوسط النيجيري أجاي غودنيس 
والهولندي رميوند جياســي واإلسباني بابلو غانت الذين لم يظهروا مبستوى 

مقنع طوال فترة مشاركتهم مع الفريق بدوري التصنيف وكأس ولي العهد.

مبارك اخلالدي

وقــع العبا الفريق األول لكرة القدم بنــادي اجلهراء فايز الظفيري 
وعثمان الشمري عقود احترافهما مع ناديني خليجيني، حيث انضم الالعب 
فايز الظفيري الى فريق الســاحل السعودي، فيما انضم العب املنتخب 
األوملبي عثمان الشــمري الى فريق االتفاق العماني، حيث قام الناديان 

بتقدمي الالعبني عبر املواقع الرسمية لهما.
وكان الالعبــان قد حتصال على البطاقة الدوليــة اخلاصة بهما قبل 
التوقيع اجلديد ما ميكنهما من االنتقال احلر إلى أي ناد بعد انتهاء فترة 
التعاقد، لتعود الى الساحة الرياضية مجددا قضية «هجرة الالعبني» الى 

اخلليج للحصول على البطاقة الدولية.

االتفاق العماني يقدم العب اجلهراء عثمان الشمري

إعارة الغربللي إلى «يد» األهلي القطري شهرًا
يعقوب العوضي

وافقت إدارة نادي الكويت على إعارة القوة 
الضاربة في صفوفــه عبداهللا الغربللي إلى 
نادي األهلي القطري على سبيل اإلعارة ملدة 
شــهر، حيث تلقى الغربللــي عرضا لإلعارة 

مــن األهلي بعد ظهوره بصــورة مميزة في 
الــدوري املمتاز وحصولــه على لقب أفضل 
ظهير أمين في البطولة. وفي الســياق ذاته، 
توجه عبداهللا الغربللي بالشكر ملجلس إدارة 
نادي الكويت ولرئيس مجلس اإلدارة خالد 

الغامن على املوافقة على اإلعارة.

نسعى إلى أفضل إعداد ألبطـال الكويت لتمثيل مشّرف في دورة األلعاب الباراملبية أغسطـس املقبل

أشهرت اللجنة الباراملبية الكويتية في ٢٣ يونيو املاضي، بعد صدور مرسوم إشهارها في اجلريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وفقا للميثاق الباراملبي الدولي، 
وأحكام القانون الكويتي رقم ٨٧ لعام ٢٠١٧، وبعد موافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، واللجنة التأسيسية للجنة الباراملبية الكويتية، وتنضوي 

أندية اإلرادة، والنادي الكويتي للمعاقني، ومبارك الكبير، والتحدي، والبصيرة للمكفوفني، حتت مظلة اللجنة الباراملبية الكويتية التي أشهرت مؤخرا.
مهام كثيرة وكبيرة، في انتظار اللجنة الباراملبية الكويتية املشهرة حديثا، «األنباء» التقت السكرتير العام شريفة الغامن، لتتعرف منها على الرؤية 

واألهداف املســتقبلية، وأبرز املعوقات التي تعترض رياضة ذوي اإلعاقة، وما يحتاجه العبو الكويت من اجلنسني لرفع علم الكويت عاليا في 
البطوالت القارية والدولية املقبلة، فجاء اللقاء متفائال بغد أفضل بتعاون اجلميع، وعزم كبير على جتاوز كل الصعاب حتقيقا لألهداف الكبيرة.


