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شراكة إستراتيجية بني «األوملبياد اخلاص» ونظيره اإلماراتي 
ضمن االستعداد لأللعاب العاملية الشتوية «كازان ٢٠٢٢»

وّقعا مذكرة تفاهم مدتها ٥ سنوات لتحقيق الدعم لذوي اإلعاقات الذهنية

(فريال حماد) القنصل العام للكويت في دبي السفير ذياب الرشيدي يتوسط رحاب بورسلي وطالل الهاشمي في لقطة جماعية مع احلضور عقب توقيع االتفاقية 

رحاب بورسلي: املذكرة تتّوج مسيرة ممتدة من التعاون بني الكويت واإلمارات في جميع املجاالت
طالل الهاشمي: التعاون مع الكويت فخر نعتز به في جميع احملافل الرياضية.. وهدفنا تبادل اخلبرات

رحاب بورسلي تكرم طالل الهاشمي

رحاب بورسلي تتبادل مذكرة االتفاقية مع طالل الهاشميملشاهدة الڤيديو

رحاب بورسليطالل الهاشمي

أهداف املذكرة
يسعى اجلانبان الكويتي واإلماراتي إلى حتقيق أهداف 

هذه املذكرة من خالل التعاون في املجاالت التالية:
٭ أوال: األنشطة املشتركة على مدار السنة، حيث سيقوم 
الطرفان بتطوير تقومي سنوي لألنشطة الرياضية املختلفة 
يسمح مبشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية وأسرهم 

فيها.
٭ ثانيا: تفعيل أكبر عدد من الرياضات املشمولة حتت 

مظلة األوملبياد اخلاص.
 (Unified Sports Program) ٭ ثالثا: برنامج األلعاب املوحدة
مــن خالل توفير الدعم الفنــي والتدريب والترخيص 
والتطوير املستمر للمتطوعني واملدربني لأللعاب املوحدة 

من قبل الطرفني كال في مجال التخصص.
 Healthy Athletes) ٭ رابعا: برنامج الرياضيني األصحاء
Program) من خــالل توفير الدعم الفنــي والتدريب 
والترخيص والتطوير املســتمر للمتطوعني واملدربني 
لبرنامــج الرياضيني األصحاء من قبل الطرفني كل في 

مجال التخصص.
 (Initiatives) ٭ خامسا: التعاون في برامج املبادرات املختلفة
للعمل على مبادرات مشتركة في برامج القيادة لالعبني، 
واملجالس الشبابية واملؤمترات واجللسات احلوارية، وأي 

مبادرات أخرى خاصة باالوملبياد اخلاص.
٭ سادســا: البحوث والدراسات والتعاون الشامل بني 
الطرفني لتطوير وتنفيذ الدراسات البحثية املتعلقة بقياس 
وتوثيق مدى تأثير البرامج املختلفة على الفئات املستهدفة.

يذكر أن املذكرة أيضا ستدعم إقامة مختلف األنشطة 
املشتركة، حيث سيقوم الطرفان بتطوير أجندة فعاليات 
سنوية لألنشطة الرياضية املختلفة مبشاركة أصحاب 
الهمم وذويهم، باإلضافة إلى تفعيل أكبر عدد من الرياضات 
املشمولة حتت مظلة األوملبياد اخلاص وتعاون الطرفني 
في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية الالزمة للمدريني 
واحلكام واإلداريني، كما ستساهم املذكرة في دعم برنامج 
األلعاب املوحدة عن طريق توفير الدعم الفني والتدريب 
والترخيص والتطوير املستمر للمتطوعني واملدربني من 
قبل الطرفني والتعاون لتأســيس وتطوير فرق مؤهلة 

ملمارسة هذه األلعاب.

جعفر يستعد للمشاركة في رالي داكار ٢٠٢٢

«السباحة» ثالث «ألعاب اخلليج املائية»

الدواس يخوض منافسات أوروبية وأميركية يستعد دراج املوتوكروس الكويتي محمد 
جعفر بكل جدية خلوض غمار «رالي داكار» 
الذي يعتبر األشهر واألقوى على مستوى 
العالم، الذي تســتضيفه السعودية بني ٢ 

و١٤ يناير ٢٠٢٢.
وال شــك أن هذا السباق ميثل التحدي 
األكبر بالنسبة إلى جعفر (٣٣ عاما) الذي 
يخوضه للمرة الثانية بعد ٢٠٢١ ويشــكل 
االمتحان األهم في مسيرته بعالم السباقات 

التي أبصرت النور عام ٢٠٠٧.
ويقول جعفر: «وضعت خطة شــاملة 
للتجهيز واإلعداد في الســعودية تركزت 
على دراسة التضاريس التي شكلت نقطة 
ضعفي في مشاركتي األولى، وتشمل اجلبال 
احلجرية والصخور.. كان ينقصني الكثير 
في هذا اجلانب عندما شاركت في النسخة 
السابقة  مطلع ٢٠٢١، فتلك التضاريس كانت 
السبب املباشر للحادث الذي أخرجني من 
الســباق لكن تركيزي منصب اليوم على 

األمور التي تنقصني».
ومعلوم أن جعفــر تعرض حلادث في 
اليــوم اخلامــس مــن «رالــي داكار ٢٠٢١» 
اضطرره إلى االنسحاب، ويتابع: «التجهيز 
على مستوى اللياقة البدنية هو نفسه مع 
متارين قاسية كاملعتاد، لكن التركيز األكبر 

ينصب على االعتياد على التضاريس التي 
فوجئت بها في املرة املاضية».

ويسعى جعفر إلى البناء على مكتسبات 
املاضــي، إذ يعود انتصاره األول إلى ٢٠١١ 
في بطولــة اإلمارات موتوربلكس فئة «إم 
إكس ٢»، حني فرض نفسه واحدا من أفضل 
دراجي املوتوكروس في الشرق األوسط، 
كما سبق له الفوز في إحدى جوالت بطولة 
اإلمارات الصحراوية، واحللول بني املراكز 
العشرة األولى في أول رالي دولي يخوضه 
في حتدي أبوظبي الصحراوي، باإلضافة 

إلى ١٣ لقبا في بطوالت املوتوكروس.

الدوحة - فريد عبدالباقي

حقق منتخبنا الوطني 
للســباحة للفئات السنية 
املركز الثالث في منافسات 
النســخة الـ ٢٨ من بطولة 
التعــاون  مجلــس  دول 
اخلليجي لأللعــاب املائية 
املقامة حاليا في العاصمة 
القطرية الدوحة مبشاركة 
الدول اخلليجية الست، بعد 
أن أحرز العبو منتخبنا ٣٥ 
ميداليــة ملونــة في ختام 

منافســات هــذه الفئة بواقــع ٣ ذهبيات و١٥ 
فضية و١٧ برونزية، فيما توج املنتخب القطري 
بلقب الفئات السنية بعد أن تصدر الترتيب 
العام برصيــد ٥٢ ميدالية بواقــع ٣٠ ذهبية 
و١٥ فضيــة و٧ برونزيات. وتشــهد البطولة 
منافســات في رياضات الســباحة والغطس 

وكرة املاء، وتشمل منافسات السباحة الفئات 
السنية من ١٠ سنوات وما فوق، فضال عن فئة 
العمومي التي انطلقت أمس وتختتم اليوم. 
واحتكر السباحون القطريون اجلوائز الفردية، 
وفي منافسات كرة املاء فاز منتخبنا الوطني 
على املنتخب السعودي ١٣-٩ وعلى املنتخب 

القطري ١٣-٨، وذلك في ثاني أيام البطولة.

أسامة املنصور

أكد بطل الدراجات املائية راشــد الدواس 
لـــ «األنبــاء»، أنه علــى وشــك االنتهاء من 
االستعدادات اخلاصة خلوض غمار البطولة 
األوروبية Uim aquabike واملزمع انطالقتها 
منتصف سبتمبر املقبل مبدينه olbia اإليطالية 
ومن ثم سيتوجه مباشرة إلى الواليات املتحدة 
حيــث ســينافس أيضا فــي بطولــة العالم 
للدراجات املائية التي ســتنطلق في أكتوبر 
املقبل. وأوضح الدواس أنه «جاهز بدنيا وفنيا 
خلوض تلك البطوالت على اعتبار أنني طوال 
فترة الثالثة أشهر املاضية كنت أقوم بتنفيذ 
برنامــج لياقــة متكامل إلــى جانب خوضي 
العديد من التجارب الفنية على الدراجة بعد 
أن ادخــل عليها بعض التعديالت ورغم ذلك 
مازلت أؤكد ان لكل بطولة ظروفها اخلاصة 
مــن حيث طبيعة املضمــار إلى جانب حجم 
املنافسة، فعلى سبيل املثال ال احلصر البطولة 
األوروبيــة تعد أول مشــاركة على الصعيد 
الشــخصي، وحســب املعطيات األولية فإن 
مضمار السباق سيكون من املضامير الصعبة، 
ناهيك عن أن املدة الزمنية التي سيستغرقها 

السباق تصل إلى قرابة ٢٥ دقيقة وعليه فإن 
عناصــر كاللياقة والتركيــز يجب أن تكون 
حاضــرة وبقوة إلى جانب هــذا، فهناك أداء 
ميكانيكي يجب أن يوازي ذلك الطموح خاصة 
أنني أتعامل اليوم مع دراجة مائية من نوع 
seadoo rxp-x٣٠٠ وستكون منافستي ضمن 
فئة الـ gp٢ ستوك محترفني، فكل تلك العوامل 
من املؤكد أنني والفريق الفني قمنا بدراستها 
وبشــكل تقني للوصول إلى نتائج إيجابيه 
تقودنا العتالء منصة التتويج التي لم تكن 

غائبة طوال مسيرتي الرياضية».

محمد جعفر
راشد الدواس أثناء فترة التجارب

«أشبال وفتيات اجلمباز» 
إلى معسكر إسطنبول

توجه وفد منتخب اجلمباز فجر أمس السبت إلى مدينة 
إسطنبول التركية لبدء معسكر تدريبي يستمر حتى يوم ٤ 
سبتمبر املقبل، استعدادا لالستحقاقات املقبلة، حيث يترأس 
الوفد رئيس مجلس إدارة االحتاد فهد الصولة, فيما يضم الوفد 
٢٦ العبا والعبة إلى جانب أعضاء اجلهازين الفني واإلداري.
وأوضح الصولة أن هذا املعســكر يدشن مرحلة إعداد 
طويلة األمد ملنتخبي األشبال والفتيات بهدف بناء منتخبات 
قوية ووفق خطط مدروسة من أجل الوصول إلى املرحلة التي 
تستطيع خاللها املنتخبات الوطنية إثبات حضورها وتفوقها 

في احملافل اخلارجية.
وبني الصولة أن منتخب األشبال يضم ١٤ العبا من الفئات 
العمرية (من ٨ سنوات وحتى ١٢ سنة)، منوها بأن اختيارهم 
مت بناء على املســتويات املميزة واملبشرة التي قدموها في 
مســابقات االحتاد األخيرة، ومؤكــدا أن هذه املجموعة من 
الالعبني سيتم التركيز عليهم في الفترة املقبلة حتت قيادة 
املدربني صالح عســكر واألوكرانيني فيتالي وآرســينيف، 
على أن يتدرج هؤالء الالعبون في منتخبات املراحل السنية 
وصوال إلى املنتخب األول الذي ســيعتمد عليه االحتاد في 
املشــاركات الدولية، فيما أفاد الصولة بأن منتخب الفتيات 
يضم ١٢ العبة (٦ للجمباز اإليقاعي بقيادة املدربة األوكرانية 
إيرينا كوفالتشوك و٦ للجمباز الفني بقيادة املدربة األوكرانية 
تيتيانا بوكوتيلي التي اســتعارها االحتاد من أكادميية أكرو 

لقيادة املنتخب خالل فترة اإلعداد).

العبات منتخب اجلمباز مع املدربة إيرينا قبيل املغادرة إلى إسطنبول

رغبــة مــن الطرفــني في 
التعــاون لدعــم األشــخاص 
الذهنيــة  اإلعاقــات  ذوي 
الكويــت  فــي  والنمائيــة 
واإلمــارات العربيــة املتحدة 
التدريبــات  للمشــاركة فــي 
الرياضيــة  واملنافســات 
املعتمدة، وحتت رعاية نادي 
الكويتي  الرياضــي  الطموح 
املمثــل الرســمي لألوملبيــاد 
الكويتي والرئاســة  اخلاص 
اإلقليميــة لألوملبياد اخلاص 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وضمن االستعدادات 
اإلقليميــة لأللعــاب العاملية 
الشــتوية «كازان - روســيا 
٢٠٢٢»، أبرم األوملبياد اخلاص 
الكويتي مذكــرة تفاهم لعقد 
شراكة اســتراتيجية جديدة 
مع األوملبياد اخلاص اإلماراتي 
بهدف بحث التعاون املشترك 
لتحقيق الدعم املطلوب لتنفيذ 
برامج وأنشــطة تساعد على 
الرياضيــة  الثقافــة  نشــر 
بــني ذوي االعاقــات الذهنية 
والنمائيــة للمشــاركة فــي 
الرياضات الصيفية  مختلف 

والشتوية واملوحدة.
كمــا تهــدف املذكــرة إلى 
دعــم ترســيخ املعرفــة فــي 
مجال تدريب وتأهيل الكوادر 
والكفاءات الوطنية، وتطوير 
مختلــف البرامــج املوازيــة 
للبرنامج الرياضي (برنامج 
الشــاملة وبرنامج  الصحــة 
القيادة)، األمر الذي من شأنه 

املساهمة في االرتقاء بتقدمي 
اخلدمات املختلفة لهذه الفئة 
العزيــزة على قلوبنا جميعا 
الوطنــي  املســتوى  علــى 
واإلقليمي، إلى جانب تعزيز 
أوجه التعــاون بني الطرفني 
الرياضــات املعتمدة  لنشــر 
من قبــل األوملبيــاد اخلاص 
الكويتــي مــع دعــم توطــني 
املعرفة في مجال املذكرة من 
خالل تدريب وتأهيل الكوادر 
والكفاءات الوطنية، واملساهمة 
في أن تكون البرامج املطورة 
واملشتركة بني الطرفني معيارا 
للتميــز في تقــدمي اخلدمات 
املختلفــة لألشــخاص ذوي 
الذهنية والنمائية،  اإلعاقات 
باإلضافــة إلى التعــاون في 
مجــال األبحاث التــي تخدم 
الفئة ومجاالت توفير خدمة 

ذات جودة عالية.
ومتــت مراســم توقيــع 
االتفاقيــة فــي مقــر مجلس 
دبي الرياضي، مبشاركة وفد 
كل مــن األوملبيــاد اخلــاص 
الكويتي واألوملبياد اخلاص 
اإلماراتي، حيث قام بالتوقيع 
على االتفاقيــة كل من املدير 
الوطنــي لألوملبيــاد اخلاص 
الكويتــي رحاب بورســلي، 
واملديــر الوطنــي لألوملبياد 
اخلــاص باإلمــارات العربية 
الهاشــمي،  املتحــدة طــالل 
العــام  القنصــل  بحضــور 
للكويت في دبي السفير ذياب 
الرشــيدي وأمني عام مجلس 

دبي الرياضي ســعيد حارب 
أمني، وأبطال األوملبياد اخلاص 
اإلماراتي الالعب محمد التاجر 
بطل اإلمارات في الفروسية، 
والالعبة مرمي ذياب املتحدثة 
الرســمية لألوملبياد اخلاص 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، وممثلني من مجلس 
دبي الرياضي، واحتاد اإلمارات 
الشتوية، وسكي  للرياضات 

دبي.
اتفاقية مميزة

وبهذه املناسبة، أكدت املدير 
الوطنــي لألوملبيــاد اخلاص 
الكويتي رحاب بورســلي أن 
توقيــع مذكــرة التفاهم جاء 
ليكمــل مســيرة ممتــدة من 
تعــاون بنــاء ومســتمر بني 
الكويت واإلمارات في جميع 

املجاالت ويتوج بتعاون جديد 
في املجال الرياضي اإلنساني 
ليضيف مزيــدا من احلقوق 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــات 

الذهنية والنمائية.
وقالت إن االتفاقية تتوج 
لألعمال اإلنسانية اخليرية في 
البلدين، ووصفتها بـ«املميزة»، 
ألنها موجهة لشريحة عزيزة 
على قلوبنا جميعا وهم أبناؤنا 
مــن ذوي اإلعاقــة الفكريــة، 
مضيفة: نحن فــي األوملبياد 
الكويتي وبالتعاون  اخلاص 
مع األوملبياد اخلاص باإلمارات 
وبرعايــة وتعاون الرئاســة 
اإلقليميــة لألوملبياد اخلاص 
نعمــل جاهديــن على متكني 
أبنائنا من ذوي اإلعاقة الفكرية 
ودمجهم باملجتمع للوصول 
بهم إلى مجتمعات متحضرة 

ومتقدمــة تؤهلهم وتعطيهم 
الفــرص التــي متكنهــم من 
العيش الكــرمي الذي يحترم 
خصوصيتهــم ويدمجهم في 
املجتمع، ومشــيدة بحســن 
التنظيــم واإلدارة والتمييز 
لدورتــي األلعــاب لألوملبياد 
 ٢٠١٨ اإلقليميــة  اخلــاص 
والعاملية ٢٠١٩ واللتني أقيمتا 

في العاصمة أبوظبي.
واختتمت حديثها بتهنئة 
وشــعبا  قيــادة  اإلمــارات 
باحتفاالتهم باليوبيل الذهبي 
الحتــاد اخلير وكذلــك قرب 
انطالق احلدث العاملي القادم 

«معرض اكسبو دبي».
تبادل اخلبرات

مــن جانبــه، ذكــر املدير 
الوطنــي لألوملبيــاد اخلاص 
اإلماراتي طالل الهاشــمي أن 
اإلمــارات تربطهــا عالقة وّد 
وصداقــة وطيــدة بالكويت، 
وعبــر عــن ســعادته لرؤية 
هذه الصداقة تتأصل بشــكل 
استراتيجي من خالل املبادرات 
والشراكات التي تبرم بشكل 

مشترك بني الطرفني.
التعاون مع  وأضــاف أن 
الكويت هو فخر نعتز به في 
جميــع احملافــل، ونهدف من 
وراء إبرام هذه املذكرة توفير 
وتبــادل مختلف اخلبرات ما 
بني األوملبياد اخلاص اإلماراتي 
الكويتي  واألوملبياد اخلاص 
مما يثــري مختلف املبادرات 

مثل برامج القيادة الالعبني، 
واملجالس الشبابية واملؤمترات 

واجللسات احلوارية.
املعســكرات  أن  وبــني 
التدريبية يتم تنظيمها أيضا 
للمســاهمة في رفع جاهزية 
أبطالنا للمشاركة في األلعاب 
العامليــة الشــتوية «كازان 
روســيا ٢٠٢٢»، حيث نوفر 
كل مــا يلزم لإلشــراف على 
تدريبات الفريق الكويتي خالل 
فترة املعســكرات التدريبية 
على أرض اإلمارات بالتعاون 
مع شــركائنا االستراتيجيني 
كمجلس دبي الرياضي واحتاد 
اإلمارات للرياضات الشتوية، 
سكي دبي، ومختلف املدربني 
الدؤوبني من مختلف نوادي 
أصحاب الهمم على مستوى 

الدولة.
واكد الهاشمي أن االتفاقية 
ستعود بالنفع على أبنائنا من 
ذوي االعاقة الذهنية وستسهم 
في دمجهم باملجتمع في جميع 
املجاالت، سواء كانت رياضية 
أو تعليميــة أو أســرية، كما 
اعــرب عــن ســعادته بوقيع 
االتفاقية مع اجلانب الكويتي، 
مرحبــا فــي الوقــت نفســه 
برياضيي االوملبياد اخلاص 
الكويتــي وتواجدهــم فــي 
املعسكر التدريبي باالمارات، 
متمنيا لهم قضاء وقت ممتع 
واالستعداد بشكل جيد لدورة 
االلعاب الشتوية في «كازان 

.«٢٠٢٢

اخلرافي بطًال لـ «بيلبيرخا» الهولندية
حقــق الفــارس الدولي علي جاســم 
اخلرافي لقب بطولة «بيلبيرخا» الدولية 
لفروسية قفز احلواجز  «ذات النجمتني»، 
حيث جنح فارس نادي الكويت للفروسية، 
في حتقيق املركز األول على صهوة جواده 
«كواليفاير» بجولة نظيفة من دون أخطاء 
بزمن ٦٠٫٨٧ ثانيــة على ارتفاع حواجز 

١٣٥ سم.
وقال اخلرافي فــي تصريح صحافي 
عقب فوزه باللقب، إن البطولة أقيمت على 
هامش املعسكر التدريبي املقام حاليا في 
هولندا، معربا عن سعادته بتحقيق الفوز 
ورفع علــم الكويت عاليا في هذا احملفل 
الدولي املهم، ومتمنيا التوفيق والنجاح 

لزمالئه الفرسان.
ويواصــل فرســان وفارســات نادي 
الكويت للفروسية االنخراط في املعسكر 

الفارس علي اخلرافي بعد فوزه بلقب بطولة «بيلبيرخا»

اخلارجي الذي تنظمــه إدارة النادي في 
هولندا متهيدا إلعداد الفرســان للموسم 

الرياضي املقبل ٢٠٢١-٢٠٢٢.


