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دعيج الهاجري لـ «األنباء»: تطور كبير 
تشهده رياضة «ذوي اإلعاقة»

كيف جتد مشاركة الفتاة الكويتية في كرة الطاولة؟
٭ حققنا قفزة كبيرة في كرة الطاولة للســيدات باإلضافة 
إلــى األلعاب األخرى، وقد أصبح لدينا منتخب متكامل من 
الالعبــات، وننتظر أن يتم تصنيفهم في اقرب وقت ممكن 
لتحديد الفئات التي يشــاركون فيها في البطوالت الدولية 
املقبلة، وقد شــهدت بطولة املرأة احمللية األولى للمنتخب 
الكويتي النسائي التي نظمتها اللجنة الكويتية الباراملبية 
في يوليو املاضي حتت شعار «فتيات القمة»، برعاية جلنة 
مرزوق الغامن لذوي اإلعاقة بحضور رئيسة اللجنة شريفة 
الغامن، والرئيسة الفخرية للنادي الكويتي للمعاقني الشيخة 
شيخة العبداهللا، والرئيسة الفخرية لنادي اإلرادة الشيخة 
سهيلة سالم الصباح، منافسات مثيرة ومتميزة، ونعقد آماال 
كبيرة على العديد من الالعبات لتحقيق أفضل املراكز، كما 
نشــيد بدعم واهتمام الشيخة شيخة العبداهللا، والشيخة 
سهيلة الصباح وجلنة مرزوق الغامن لذوي اإلعاقة برئاسة 
شريفة الغامن بجميع الرياضيني، وحرصهم على الدفع لكل 

ما من شأنه تطوير رياضة ذوي اإلعاقة.

ما أبرز العقبات التي يواجهها نادي اإلرادة؟
٭ نادي اإلرادة وكما هو معلوم فهو حديث اإلشهار، وال يوجد 
لديه مقر دائم، ونتواجد مؤقتا في النادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني في منطقة حولي، بعدما وافق مجلس إدارة النادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني برئاسة شافي الهاجري مشكورا 
على منحنا مقرا مؤقتا، ونعمل حاليا على توفير مقر دائم 
بالتنســيق مع الهيئة العامة للرياضة واجلهات املختصة، 
وقد أحرزنا تقدما بهذا الشأن، حيث راسلت األخيرة املجلس 
البلدي بشأن املقر الدائم، وهناك خطوات تنفيذية متقدمة 
بهذا الشأن، وحتى توفير املقر الدائم فإننا لن نقف مكتوفي 
األيدي، وسنعمل قدر استطاعتنا، ووفق اإلمكانات املتاحة 

لتطوير األلعاب والرياضيني على حد سواء.

كيف جتد إقبال ذوي اإلعاقة على ممارسة الرياضة؟
٭ جميع أندية ذوي اإلعاقة حترص على اســتقبال جميع 
الراغبني مــن مختلف األعمار ومن اجلنســني، وتوفير كل 
أوجه الدعم من مواصالت وغيرها للرياضيني، وســيعمل 
نــادي اإلرادة بعد انتهاء اجلائحة على زيارة مدارس ذوي 
اإلعاقة، وتوفير الكشافني، الستقطاب أكبر عدد ممكن، خاصة 
أن هنــاك العديد من ذوي اإلعاقة ممن يرغب في االنضمام 
إلى األندية وممارســة الرياضــة، ولكنهم لرمبا ال يعرفون 
الكيفية، والكويــت غنية باملواهب دائما، ونأمل من أولياء 
األمور املســاهمة واملساعدة في هذا الشــأن، نظرا للتأثير 
اإليجابــي الكبير للرياضة على املعاق ســواء من الناحية 

النفسية أو البدنية.

ذوي اإلعاقــة متارس دورها الثقافي واالجتماعي بشــكل 
كامــل، إلى جانب الدور الرياضي، وعليه فإن أندية ذوي 
اإلعاقة متثل بيئة رياضية واجتماعية مثالية ومتكاملة، 
وتسهم وبشــكل كبير في مساعدة «املعاق» على تخطي 
الصعاب التي قد يواجهها في حياته الشخصية والعملية.

الرياضية املشــتركة التي ســيتم تنفيذها خــالل الفترة 
املقبلة، ومن بينها املشــاركة في بطولة إسبانيا الدولية 
لكرة الطاولة، والتي ســتقام في مدينة برشلونة أكتوبر 

املقبل، وستشارك الكويت مبنتخبني للشباب والبنات.
وعلينا أن نشــير هنا إلى نقطة مهمة، وهي أن أندية 

كيف جتد الوضع الرياضي لذوي اإلعاقة بوجود ٦ أندية؟
٭ اختلف األمر عما كان عليه ســابقا، فاليوم لدينا ستة 
أندية، مما وفر إمكانية املنافسة احمللية بني هذه األندية، 
باإلضافة إلى سعيها لتحقيق أفضل النتائج في البطوالت 
العربية واإلقليمية والعاملية املعتمدة من قبل االحتادات 
الرياضيــة الدولية، كما أن عدد األلعاب الرياضية أصبح 
أكثر عما كان عليه سابقا، مما يتيح خيارات أكبر للرياضي 
باختيــار اللعبــة التي يفضــل، وكل ما علــى الراغب في 
االنضمام ملزاولة نشاطه الرياضي املفضل التقدم، ليجد كل 
أوجه الدعم الفني واملعنوي من األجهزة الفينة واإلدارية 
املتواجدة في جميع األندية، واملستقبل واعد بالعديد من 

اإلجنازات.

بصفتكم رئيس مجلس إدارة احتاد كرة الطاولة لذوي 
اإلعاقة، ما أهدافكم املقبلة؟

٭ تنتظرنا مرحلة جديدة بعد انتهاء جائحة كورونا، وقد 
انتهى مجلس اإلدارة من وضع خطة تضمن معها أفضل 
مشــاركة ممكنة في دورة األلعــاب الباراملبية في باريس 
٢٠٢٤، على أن تسبقها املشاركة في العديد من البطوالت 
اإلقليمية والدولية، ومبا يســهم في رفع املستوى الفني 
وزيادة اخلبرات التراكمية لالعبني من اجلنســني، حيث 
تنتظرنا مشاركة دولية أولى للمنتخب في بطولة إسبانيا 
الدولية أكتوبر املقبل، وذلك بعد أن تسببت جائحة كورونا 
فــي إلغــاء العديد من البطــوالت الدوليــة، ولعل آخرها 
بطولة األردن الدولية لكرة الطاولة والتي كنا نرغب في 
املشــاركة فيها على أن يسبقها معسكر تدريبي خارجي، 

وقد مت تأجيلها إلى مارس ٢٠٢٢، وإلغاء املعسكر تاليا.

كيف ترى مستقبل منتخب الكويت لكرة الطاولة لذوي 
اإلعاقة؟

٭ املســتقبل واعد بالكثير من اإلجنازات، لتضاف إلى ما 
حققه أبطــال الكويت لذوي اإلعاقة في كرة الطاولة عبر 
ســنني عديدة خلت، واليــوم لدينا منتخــب متكامل من 
اجلنسني، وال نسعى ملجرد املشاركة في البطوالت الدولية 
املقبلة، بل إلحراز مراكز متقدمة، إلظهار التطور امللموس 
الذي تشــهده رياضة كرة الطاولة لــذوي اإلعاقة، ورفع 
علــم الكويت عاليا في احملافل الرياضية الدولية، ولدينا 
العديد من الالعبني املتميزين من بينهم يعقوب اخلليفة، 
فهد العتيبي، حمد وسيتم وعبداهللا حجي، باإلضافة إلى 

منتخب السيدات.
وبالتعــاون مــع اللجنــة الكويتية الباراملبيــة، أقمنا 
بروتوكــول تعاون مــع االحتاد الكويتي لكــرة الطاولة، 
وبناء على هذا التعاون هناك العديد من اخلطط والبرامج 

أكد السعي لتحقيق اإلجنازات في دورة األلعاب الباراملبية «باريس ٢٠٢٤».. و«الطاولة» تبّشر باخلير

(زين عالم) دعيج الهاجري مع الزميل هادي العنزي  

وّقعنـا بروتوكـول تعـاون مـع احتـاد كـرة الطاولـة مبـا يسـهم فـي تطويـر املنتخبنعتـز بدعـم واهتمـام شـيخة العبـداهللا وسـهيلة الصباح وشـريفة الغـامن جلميـع الرياضيني

عدم وجود مقر دائم أبرز التحديات التي تواجه نادي اإلرادة

أثنى دعيج الهاجري على اإلجنازات التي حققها أبطالنا أحمد نقا 
وفيصل سرور في دورة األلعاب الباراملبية في طوكيو، وفوزهما 
مبيداليتني فضية وبرونزية في مســابقتي ١٠٠ متر للكراســي 
املتحركة ودفع اجللة، مضيفا ان مشــاركة الكويت بثالثة العبني 

فقط وحتقيــق ميداليتني تعد إجنازات كبيــرة، ويبرز اجلهود 
الكبيرة ملجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقني برئاسة 
شافي الهاجري، وكذلك اجلهاز الفني بقيادة البطل األوملبي حمد 

العدواني، وتغلبهم على كل التحديات التي واجهوها.

ســجلت رياضة ذوي اإلعاقة العديد من النتائج املتميزة في البطوالت العربية والدولية التي شــاركت فيها، 
واستطاعت بجهود أبنائها وضع اسم الكويت في مرتبة متقدمة ورفيعة في مختلف الرياضات، وقد مت إشهار 

٥ أنديــة رياضية لذوي اإلعاقة هي اإلرادة، التحدي، البصيرة، مبارك الكبير ووربة، لتنضم إلى املؤســس 
لرياضــة ذوي اإلعاقة النادي الكويتي الرياضي للمعاقني، وذلك في خطوة تؤكد على مدى االهتمام الكبير 

الذي توليه الدولة مبختلف قطاعاتها لهذا القطاع الشبابي، وتقديرا ألهمية الدور الفاعل لذوي اإلعاقة في 
الرياضــة إلى جانب املجاالت األخرى. «األنباء» التقت رئيس احتاد كرة الطاولة لذوي اإلعاقة ورئيس 
مجلــس إدارة نادي اإلرادة دعيج الهاجري، لتتعرف منه علــى التحديات التي تواجهها أندية ذوي 
اإلعاقــة، وتطلعات وآمال االحتاد و«اإلرادة»، واألهــداف املرصودة التي يخطط مجلس اإلرادة في 

االحتاد والنادي حتقيقها خالل الفترة املقبلة.. فجاء اللقاء كالتالي:

أجرى اللقاء: هادي العنزي

دعم كبير من «الهيئة» و«الباراملبية»

أبطالنا تألقوا في «طوكيو ٢٠٢٠»

أشاد دعيج الهاجري بدعم الهيئة العامة للرياضة ممثلة باملدير 
العام د.حمود فليطح، ونائب املدير العام لشــؤون الرياضة 
التنافســية د.صقر املال، واللجنة الكويتية الباراملبية، وقال: 
«لم تقصر «الهيئة ورايتهم بيضا» في توفير كل سبل الدعم 

إلخوانهم وأبنائهم الرياضيني من ذوي اإلعاقة، وهم حريصون 
دائما تشجيعهم على الوصول إلى افضل املستويات، وكذلك 
ينسحب األمر على اللجنة الباراملبية برئاسة ناصر اجلحدل، 
ونائبه فرج املرزوق، والسكرتير العام للجنة شريفة الغامن».

فاروق: نسعى للمنافسة دوليًا في «طاولة» السيدات
األساســية، وال حتتاج ألدوات كثيرة، 
ونرصد انتشارا ملحوظا للعبة بني ذوي 
اإلعاقة، مشيدا بدعم مجلس إدارة نادي 
اإلرادة برئاسة دعيج الهاجري على دعم 
ومساندة منتخب الكويت لكرة الطاولة.
أبــدت العبة منتخب  من جانبها، 
الكويت لكرة الطاولة مالك هادي العنزي 
حرصها على متثيل بلدها الكويت بأفضل 
صورة ممكنة فــي البطوالت الدولية 
املقبلة. وقالت «نتدرب بشــكل يومي 
حرصــا على تطوير قدراتنــا الفنية، 
وصوال الفضل مستوى فني ممكن، 
املراكز  املنافسة على  ومبا ميكننا من 
املتقدمة، والفريق يحظى باهتمام كبير 
من قبل اجلهازين الفني واإلداري، وكذلك 
اللجنة الباراملبية الكويتية، وهذا يدفعنا 
إلى األمام، لتحقيق اآلمال والطموحات».

تعد من بني األلعاب التي تناسب طبيعة 
الفتاة في مختلف مراحل عمرها، مبينا 
«الطاولة» سهلة التعلم من حيث املهارات 

كورونا التــي أدت لتوقف التدريبات 
لفترات طويلة. وذكر املدرب املصري 
أحمد فــاروق أن رياضة كرة الطاولة 

أكد مــدرب منتخبنا الوطني لكرة 
الطاولة ونــادي اإلرادة لذوي اإلعاقة 
أحمد فاروق أن منتخب السيدات لكرة 
الطاولة لذوي اإلعاقة اكتمل تشكيله في 
األشهر األخيرة بعد انضمام عدد من 
الالعبات، ومبا ميكن من املشاركة في 

املنافسات الدولية املقبلة.
 وقال لـــ «األبناء»: «لدينا عناصر 
متميزة من الالعبات لعل في مقدمتهن 
مالك العنزي، التي نتوقع لها مستقبال 
جيدا في كــرة الطاولة، بعد تصنيفها 
فــي البطولة الدولية املقبلة، ونأمل أن 
تنافس على املراكز املتقدمة عربيا ودوليا، 
كما لدينا عهد الرشيدي، ورمي العنزي، 
وسارة السالم نأمل أن يواصلن تطورهن 
الفني في الفترة املقبلة»، الفتا إلى أن 
التدريبات تأثرت ســلبا جراء جائحة 

أحمد فاروق

ملشاهدة الڤيديوجانب من حتضيرات منتخب الكويت لكرة الطاولة لذوي اإلعاقة

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

«طائرة» الصليبخات تضم القصبي
تعاقدت إدارة الصليبخات مع احملترف املصري أحمد 
القصبي، لتدعيم صفوفها، حيث يتميز الالعب بإمكانيات 
جسمانية ومهارية كبيرة وطول يصل ملترين، حيث سبق 
له اللعب مع أندية اجليش وسبورتنغ واحلوار والنصر 
للبترول املصرية، ولديه خبرة في الدوري العماني مع 

نادي جعالن.
وفــي الســياق ذاتــه، أشــاد املديــر اإلداري لطائرة 
الصليبخات فالح راضــي، بالتعاقد مع القصبي والذي 
يعتبر إضافة لـ «أحمر الشــمال» الذي يطمح للمنافسة 
على لقب دوري الدرجة األولى والتأهل لدوري األضواء 
باملوسم املقبل، مشــيرا إلى تكليف جهاز اللعبة املدرب 
املصري أحمد رفعت بتولي القيادة الفنية للفريق األول 
إلى جانب استقدام بعض الالعبني احملليني لتدعيم الفريق، 
مثل عبداهللا ستني من العربي وسيد بهبهاني من اليرموك.
وبــني أن اجلهاز الفني للفريــق يعمل على لعب عدد 
من املباريات التجريبيــة مع فرق الدوري املمتاز، وهي 
املباريات التي يحتاجها الفريق للوقوف على مســتوى 
كل العــب، واختيار التشــكيلة املثالية التي ســيبدأ بها 
املدرب موســمه اجلديد، حيث سيلتقي اخلميس املقبل 
مــع التضامن الصاعد اجلديد للممتاز بعقبها األســبوع 

املقبل مباراته أمام العربي.

الكويت مع «بيروت» 
والغرافة في «السلة» العربية

هادي العنزي

وضعــت قرعة بطولــة األندية العربية الـــ ٣٣ لكرة 
الســلة التي أجريت في مقر االحتاد العربي لكرة السلة 
بالقاهرة مساء أمس نادي الكويت في املجموعة الرابعة 
مع أندية بيروت اللبناني، والبطايح اإلماراتي، والغرافة 
القطــري، واملنامــة البحريني، فيما جــاء ممثل الكويت 
الثانــي نادي اليرمــوك في املجموعــة الثانية مع أندية 
الشارقة اإلماراتي، والوكرة القطري، واليوناني السوداني، 
والزهراء التونسي، وتنطلق منافسات البطولة العربية 
التي يستضيفها نادي االحتاد السكندري املصري في ٢٩ 

اجلاري، وحتى ٩ أكتوبر املقبل.
وقســمت األندية الـ ١٨ املشــاركة فــي البطولة إلى ٤ 
مجموعات، حيــث ضمت املجموعة األولــى أندية بليدا 
اجلزائري، وامليناء اليمني، واحتاد الفتح املغربي، باإلضافة 
إلى مستضيف البطولة نادي االحتاد السكندري، فيما جاء 
األهلي املصري على رأس املجموعة الثالثة إلى جانب أندية 
الوداد اجلزائري، وحضر موت اليمني، والفتح السعودي.

صراع «سوبر» بني األهلي و«اجليش»
القاهرة - سامي عبدالفتاح

تعود عجلة الكرة املصرية للدوران من جديد اليوم بعد توقف 
إجباري ملدة ٢١ يوما لتلتقط الفرق أنفاسها من تالحم موسمني 
كرويني، حيث يلتقي األهلي مع طالئع اجليش على كأس السوبر 
املصري للموسم (٢٠٢٠-٢٠٢١)، وذلك في الثامنة مساء اليوم 
بتوقيت الكويت، على ملعب ســتاد برج العرب باإلسكندرية. 
وسيكون لقاء اليوم، فرصة جيدة لالعبي األهلي ومدربهم اجلنوب 
أفريقي موسيماني ملصاحلة جماهيره الغاضبة بعد فقدان لقب 
الدوري في األمتار األخيرة للمســابقة لصالح الزمالك وأيضا 
فرصــة للثأر من طالئع اجليش بقيادة عبداحلميد بســيوني، 
الذي كان أحد أسباب ضياع الدوري باستبساله وتعادله سلبيا 
مع األهلي في اجلولة ٣١ من ســباق الدوري، وبالتالي سيكون 
الفوز بالسوبر فرصة جيدة لألهلي لبدء املوسم اجلديد بلقب 
وتعزيــز الثقة قبل خوض غمار املســابقات احمللية والقارية، 

واستكمال كأس مصر (٢٠٢٠-٢٠٢١).
هذاو ورصدت إدارة الكرة باألهلي مكافأة خاصة، بخالف ما 
تنــص عليه الالئحة لالعبي الفريق الكروي األول، لتحفيزهم 
على حتقيــق الفوز، فضال عن صرف أي مســتحقات لالعبني 

األهلي اختتم استعداده ملواجهة طالئع اجليش على «السوبر»لدى النادي، قبل املواجهة احلاسمة.


