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عودة األندية الرياضية (١)
ال أحد يشك في الدور البناء الذي لعبته 
األندية القدمية في حقبة اخلمسينيات 
من القرن املاضي، ففي تلك الفترة لعبت 
هذه األندية دورا كبيرا ومهما في تطوير 
الرياضة الكويتيــة وازدهرت الرياضة 
بشكل كبير وأصبح يشار إليها بالبنان. 
نعم.. لعب الشباب في تلك الفترة دورا 
حاسما في هذا التطور وخصوصا الذين 
درسوا في اخلارج ودفعوا الرياضة الى 
االشتراك في احملافل الرياضية الدولية.

وكانــت الرياضة الكويتية قد منيت 
بانتكاسة قوية أوقفت كل نشاط لها في 
الكويت اثر كلمات سياســية بعيدة عن 

الرياضــة ألقيت في املهرجان اخلطابي، أقيم في ملعب ثانوية الشــويخ 
احتفــاال بالذكــرى األولى لقيام الوحدة بني مصر وســورية التي وقعت 
اتفاقيتهــا فــي ١٩٥٨/٢/٢٢ حيــث خرجت هذه الكلمات عــن اإلطار العام 
لسياســة الدولة في ذلك الوقت، ولذلك خشــيت احلكومة من أن تتطور 
األمــور واألوضــاع األمنية إلى مــا ال حتمد عقباه وأصــدرت فورا قرارا 
بإغالق جميع األندية الرياضية، وذلك في مســاء األحد ١٩٥٩/٢/٢٢ منعا 
ألي جتمع شــبابي قد يحدث في هذه األندية خصوصا أنها أهلية (غير 
حكومية)، وكانت احلكومة ال تعترف بوجودها حيث انها غير مرخصة 

وليس لها كيان قانوني.
هــذه األندية األهلية كانت في املقابل تلقى الدعم من العديد من أفراد 
األســرة احلاكمة، وكان الكثير من رؤســاء اإلدارات احلكومية - والذين 
يعادلون في وقتنا احلالي (الوزراء)  شــيوخا، وكانوا في الوقت نفسه 
رؤساء فخريني لهذه األندية األهلية، ومثال على ذلك أن الشيخ عبداهللا 
املبــارك الصباح (رحمه اهللا) الــذي كان نائب حاكم الكويت كان رئيس 
الشــرف في النــادي األهلي الرياضي وكانت صورتــه معلقة في مكاتب 
النادي الذي كان يقع خلف فندق الشيراتون القريب من دروازة اجلهراء 

والذي أصبح اليوم معروفا باسم نادي الكويت الرياضي.
دوري املدارس املتوسطة

ومع صدور قرار إغالق األندية الرياضية لم يجد الشــباب الرياضي 
مكانا يجتمع فيه غير الدواوين أو اجللوس في الدروب واألزقة أو التوجه 
الى البحر في أيام الصيف ولكن اجتهت أنظارهم الى متابعة وتشــجيع 
مباريات دوري املدارس املتوســطة التي افتقدت األندية الرياضية التي 
تنمي وتصقل مهارة الالعبني الناشئني الذين ال تتجاوز أعمارهم (١٦-١٨) 
ســنة، واشتهرت هذه الفرق املدرسية وأصبح لها العديد من املشجعني، 
ومن أشهرها فريق مدرسة عمر بن اخلطاب، ومدرسة الشامية ومدرسة 
حولــي وفريــق كرة قدم في كل من مدرســة املتنبي ومدرســة الصديق 
ومدرســة صالح الدين، وشكلت هذه املدارس ما يعرف بدوري املدارس 
الذي أصبح البديل عن دوري األندية الرياضية. ولذلك كان املشــجعون 
الرياضيون واملهتمون بالشــأن الرياضي في ذلــك الوقت يتابعون بكل 
شــغف دوري املدارس ولم تعترض احلكومــة على قيام دوري املدارس 
وســمحت في الوقت نفســه وبطريق غير مباشــر بحضور املشــجعني 

الرياضيني مباريات الدوري.
هذا الوضع يبني لنا أن احلكومة ما كانت متانع في ممارسة الرياضة 
بكل أشــكالها ولكنها في الوقت  نفســه متنع اســتئناف نشــاط األندية 
الرياضية وكان دوري املدارس هو احلل الوسط ولذلك سمحت احلكومة 
بأن جتري املباريات في الفترة املســائية وأن تكون مالعب املدارس هي 
مالعب دوري املدارس ووضعت في هذه املالعب املدرجات الصغيرة جدا 
وتغاضت عن حضور اجلمهور، كما قامت بتقدمي اجلوائز لفرق املدارس 
الفائزة وأصبح دوري املدارس هو احلل البديل الذي ميكن أن نقول عنه 
البديل الناجح بعض الشيء لدوري األندية حتى تاريخ ١٩٦٠/١٠/٢٢ وهو 

اليوم الذي متت فيه إعادة األندية احلديثة احلالية.
عودة األندية الرياضية

بعد ٢٠ شــهرا توجه بعض الشباب الرياضي إلى بعض الشخصيات 
الكويتية من رجاالت الكويت الذين كانوا يجلسون عند الشيخ عبداهللا 
الســالم وطلبــوا منهم أن يترجوا (الشــيخ العود) إلعــادة فتح األندية 
الرياضية وبالفعل تقدم ابرز رجاالت الكويت من الشيخ عبداهللا السالم 
وطلبوا منه ذلك ووافق الشــيخ عبداهللا الســالم على الطلب وأوعز إلى 

حكومته بهذا األمر ولكن وفق قرارات تتماشى مع متطلبات احلكومة.
وقــام رجال الكويــت البارزون على الفور باالتصــال ومقابلة بعض 
الشــخصيات الرياضية وأوعزوا إليهم التقــدم بطلب إعادة فتح األندية 
الرياضية فتحركت هذه الشــخصيات الرياضيــة وقامت باالتصال بكل 
الشخصيات الرياضية املعروفة في ذلك الوقت واتفقت على تكوين وفد 
ميثلهم ملقابلة رئيس دائرة الشــؤون االجتماعية في ذلك الوقت الشيخ 

صباح األحمد، رحمة اهللا عليه (أمير البالد الراحل).
تكون هذا الوفد من: فهد عبدالعزيز الداود املرزوق، خضير مشــعان 
خضير اخلالد، خالد أحمد حمد مجرن احلمد، بدر املقهوي، حامد عبدالسالم 
شــعيب، وتقدم وفد الشــخصيات الرياضية بطلب مقابلة سمو الشيخ 
صبــاح األحمد (رحمه اهللا) الذي كان فيما يبدو عنده علم مســبق بهذا 
األمر ولديه املوافقة الرسمية من أمير الكويت ومت حتديد موعد املقابلة 
صبــاح االثنني املوافق ١٩٦٠/١٠/١٧. في دائرة الشــؤون االجتماعية الذي 
كان موقعها في بيت حكومة قريب من الكنيســة الكاثوليكية في منطقة 
«برزان» التي تقع في نهاية منطقة القبلة في الناحية الغربية منها التي 
يفصلها عن الوطية السور الثالث ويحد الدائرة غربا سور الكويت وشماال 
بوابــة (دروازة) املقصــب وجنوبــا بوابة (دروازة) اجلهــراء، وفي هذه 
املقابلة تقدمت هذه الشــخصيات بطلب كتابي مرفوع الى الشيخ صباح 
األحمد طالبني املوافقة على إعادة فتح األندية الرياضية، وأبدى الشــيخ 
صباح رغبته أيضا ملجموعة الشخصيات الرياضية في إعادة الرياضية 

من جديد ولكن وفق شروط محددة، وهي كالتالي:
١- أن تعود األندية ولكن بأسماء جديدة.

٢- أال يزيــد عــدد األندية عند عودة الرياضــة على ثالثة أندية فقط في 
السنة الواحدة.

٣- أال تفتح أندية رياضية جديدة وفق األسلوب القدمي.
٤- أن تفتح األندية مبوجب ترخيص يصدر من دائرة الشؤون االجتماعية.

٥- أن تفتح األندية وفق أطر قانونية محددة.
٦- أن تخضع كل األندية ونشاطاتها حتت إشراف دائرة الشؤون.

٧- تقدم دائرة الشؤون الدعم املادي السنوي الى هذه األندية.
ودون تــردد وافقت هذه الشــخصيات على هذه الشــروط خصوصا 
البند اخلامس مع تقدمي الشــكر إلى الشــيخ صباح األحمد على شــرط 
الدعم املادي الذي سوف يكون بال أدنى شك داعما قويا للنهوض باحلركة 

الرياضية الكويتية.
للحديث بقية.

بقلم: عادل يوسف املرزوق

اليمن يؤجل عودة «أزرق الشباب»
والثانية العراق مع فلســطني بـــ ٣ نقاط، اذ ان فوز 
اصحاب األرض يقودهم الى التأهل مباشــرة، بينما 
اخلسارة تفتح الطريق امام األزرق الى التأهل شريطة 
تعثر البحرين باخلســارة او التعادل او الفوز بأقل 
من ثالثة أهداف. وكان منتخبنا الوطني قد فاز على 
منتخب فلسطني ٢-١ في املباراة التي جمعتهما مساء 
اول من امس في ختام مباريات األزرق ضمن املجموعة 
األولى، وبهذا الفوز تصدر األزرق ترتيب املجموعة 
مؤقتا بـ ٧ نقاط، وسجل الهدفني الالعبان سيد يوسف 
وصالــح البناي. وبعد الفــوز اليمني وجتدد فرص 
التأهل لألزرق فرضت الظروف املتغيرة قرار تأجيل 
عودة بعثة املنتخب انتظارا لنتائج مباراتي اليوم.

مبارك اخلالدي

فجــر املنتخب اليمني مفاجــأة من العيار الثقيل 
بالتغلب على اصحاب األرض واملرشح القوي املنتخب 
العراقي بهدف دون رد ضمن املجموعة االولى لبطولة 
غرب آسيا املقامة حاليا في مدينة البصرة، ليحصل 
الفائز على ٣ نقاط بينما توقف رصيد اسود الرافدين 

عند ٦ نقاط في املركز الثاني خلف األزرق.
 وبهذه اخلســارة انتعشت آمال كل من منتخبنا 
الوطنــي واملنتخب البحريني في التأهل الى املباراة 
النهائية لكن وفق حســابات معقدة، اذ يشهد اليوم 
مباراتني، جتمع االولى البحرين بـ ٤ نقاط مع اليمن، 

أزرق الشباب فاز على فلسطني وينتظر نتائج مباراتي اليوم

أزرق «السلة» يبدأ 
حتضيراته لـ «اخلليجية»

هادي العنزي

تنطلق في الـ ٦ من مساء اليوم حتضيرات منتخبنا 
الوطني األول لكرة الســلة للمشــاركة في دورة األلعاب 
اخلليجية الثالثة التي تنطلق منافســاتها خالل الفترة 
مــن ٩ - ١٩ ينايــر املقبــل، ذا من املقــرر ان يبدأ األزرق 
في ٥ ديســمبر املقبل معسكرا داخليا ميتد حتى ١٤ من 
الشهر ذاته، على أن يتبعه معسكر خارجي ملدة ٢٠ يوما 

في ليتوانيا.
وقد خاطب احتاد كرة الســلة األندية خالل األسبوع 
املاضي الســتغالل صالتهــا لتدريبــات املنتخب، حيث 
ستتسلم الهيئة العامة للرياضة صالة االحتاد لتجهيزها 
بالشكل الالئق الستضافة املنافسات اخلليجية املقبلة.

وتشهد تدريبات األزرق مشاركة ٢٦ العبا بقيادة املدير 
الفني التونســي عادل التالتلــي، على أن يتم اختيار ١٨ 
العبا للمعســكر الليتواني، على أن يتم اختيار ١٢ العبا 

فقط للمشاركة في الدورة اخلليجية الثالثة.
وتضم قائمة األزرق األولية كال من: أحمد البلوشي، 
تركي الشمري، عبدالعزيز احلميدي، مشاري بودهوم، 
باسل املزيعل، صالح اليوسف، عبداهللا الشمري، الكسندر 
الغيص، عبدالرحمن الســهو، حمد عدنان، سهو السهو، 
عبدالعزيز ريحان، راشد الرباح، عبداللطيف غامن، محمد 
عدنان، يوسف بورحمه، علي الهدهود، ناصر الهجرس، 
عمران عنبر، يوسف احلمدان، حسني اخلباز، عبداحملسن 
مرتضى، محمد أشكناني، رباح احلسيني، مساعد العتيبي، 

مصطفى الرفاعي.

عادل التالتلي يبدأ التحضير لـ «اخلليجية»

خيطان والصليبخات يلتقيان
 برقان واجلهراء في «األولى»

يحيى حميدان

تعاود مسابقة دوري stc للدرجة االولى نشاطها اليوم 
بإقامــة مباراتني ضمــن اجلولة الثانيــة يلعب خاللهما 
خيطان مع برقان على ستاد محمد احلمد، والصليبخات 
مع اجلهراء على ستاد علي صباح السالم، وتقام املباراتان 
عند الساعة الـ ٥:٢٠ مساء. ويحصل الساحل على راحة 
اليوم. وقد شــهدت مباراتا اجلولة االولى فوز الســاحل 

على الصليبخات ٢-٠، واجلهراء على خيطان ١-٠.
ويســعى خيطان لتجاوز هزميتــه االولى عبر بوابة 
برقان الذي يخــوض مباراته االولى اليوم، ويســتعيد 
«األحمر واألسود» جهود أحد أهم العبيه طالل االنصاري 
بعد غيابه عن مواجهة اجلهراء لاليقاف، في حني يعاني 
«الذهبي» من غياب حارس مرماه عبدالرحمن الشريفي 
لاليقاف ومحترفه البرازيلي وليام رودريغيز لالصابة.

وفي املباراة الثانية، يأمل اجلهراء مواصلة مســتواه 
املرتفــع الذي ظهر به امــام خيطان مبواجهة «اجلريح» 
الصليبخــات، وينتهــج مدربا الفريقني ماهر الشــمري 
(اجلهراء) وناصر العمران (الصليبخات) نهجا دفاعيا، 

وبالتالي يتوقع ان تكون املباراة مغلقة من الطرفني.

م العبدالرزاق  «املركز» ُيكرِّ
بطل اجلولة الثانية جلائزة الكويت الكبرى

للمســؤولية االجتماعيــة على ٣ 
ركائز، وهي: بناء القدرات البشرية، 
واملواءمة بني بيئة األعمال ومبادئ 
التنمية املستدامة، وتعزيز احلوكمة 
في بيئة األعمال. ويتعاون «املركز» 
مــع عــدة منظمــات غيــر ربحية 
ومؤسسات خاصة ومنها جمعية 
الهالل األحمر الكويتي، واجلمعية 
الكويتيــة لرعايــة األطفــال فــي 
املستشفى، ولوياك، ومدرسة انوڤا 
الدولية للغة اإلجنليزية، وأكادميية 
أي سي ميالن لكرة القدم، في إطالق 
مبادرات مجتمعية واسعة النطاق 

للتنمية االقتصادية.

الكويت الكبرى، خاصة بعد األداء 
املتميز الــذي أظهره خالل بطولة 
العالم للدراجات املائية واملنافسة 
بــني العديد مــن الفــرق العاملية. 
ونفتخر في «املركز» بدعم البطل 
ضمن فئة الراعي الذهبي، ونحن 
سعداء بأن رعايتنا قد أسهمت في 
حتقيــق هذا االســتحقاق الكبير، 
والذي نأمل أن يكون مصدر إلهام 
لكل املواهب احمللية وداعما للشباب 
الكويتــي للتميز في كل املجاالت، 
وأن يسهم في الترويج للرياضة 

بشكل عام في الكويت».
وترتكــز اســتراتيجية املركز 

قــام املركــز املالــي الكويتــي 
«املركــز» بتكــرمي بطــل ســباق 
الدراجات املائية الكويتي يوسف 
العبدالرزاق، احتفاال بفوزه وأدائه 
الالفت خالل بطولة اجلائزة الكبرى 
للدراجات املائية ٢٠٢١ التي أقيمت 
مؤخرا في الكويت. وقدم العضو 
املنتــدب إلدارة الثروات وتطوير 
األعمال فــي «املركز» عبداللطيف 
وليد النصف، درعا تكرميية للبطل 
الكويتــي، تقديــرا إلجنازاته في 
املجال الرياضي على مدى األعوام 
السابقة والتزاما من «املركز» بدعم 
املواهب الوطنية وإبرازها ونشر 
الثقافة الرياضية وأمناط احلياة 

الصحية.
وكان العبدالرزاق فاز بجائزة 
الكويت الكبرى ضمن البطولة التي 
نظمت في املارينا كريسنت مبدينة 
الكويت من ١١ إلى ١٣ اجلاري. وحقق 
العبدالــرزاق أرقامــا مميــزة في 
األشواط الثالثة األولى مبجموع ٧٥ 
نقطة. ويأتي هذا التتويج استكماال 
لنجاح العبدالرزاق سابقا وفوزه 
بجائزة الكويت الكبرى للدراجات 
املائيــة أيضا في فبراير ٢٠٢٠ في 
أول ســباق دولي مــن نوعه يقام 

في الكويت.
وبهذه املناســبة، قال النصف: 
«نهنــئ بطلنــا الوطني يوســف 
العبدالــرزاق على إحــرازه املركز 
األول للجولــة الثانية في جائزة 

احتفاء برعايته الناجحة لبطل التزلج املائي في بطولة العالم للدراجات املائية

بطل العالم يوسف العبدالرزاق مع عبداللطيف النصف

حمود فليطح

«الهيئة»: الئحة التفرغ اجلديدة متنح الالعبني تفرغًا موسميًا كامًال
أعلن املدير العام للهيئة العامة للرياضة 
حمود فليطح ان الهيئة بصدد اصدار الئحة 
جديدة للتفرغ الرياضي لالعبني الكويتيني 
قريبا والتي ســتمنح العبي االندية احمللية 
في األلعاب اجلماعية األربع وهي: القدم واليد 
والطائرة والسلة والالعبني املميزين بااللعاب 
الفردية ممن ميثلون املنتخبات الوطنية تفرغا 
موسميا كامال. وقال فليطح، في تصريح امس، 
إن هذه اخلطوة التي جاءت بتوجيهات وبدعم 
ومتابعة مباشرة من وزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشــؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري تأتي تطبيقا الستراتيجية الهيئة 

الرياضية لالعوام ٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٨ الهادفة إلى 
متكني الشباب الرياضيني من التميز واإلبداع 
في ألعابهم املفضلة. وذكر ان هذه اخلطوة 
التي أتت نتاج عمــل الفريق املكلف تفعيل 
اســتراتيجية الهيئة العامة للرياضة بشأن 
منظومــة متكاملــة لالحتــراف والتفرغات 
الرياضيــة الكلية ســتمنح الالعبني أوقاتا 
اكثر للتدريب وتطوير مســتوياتهم الفنية 
نظــرا لتفرغهم الرياضي الكامل حتى ختام 
املوسم. واشار فليطح الى ان الهيئة وضعت 
معايير رقابة واضحة ومتابعة دقيقة فيما 
يخص تطبيق االندية واالحتادات الرياضية 

لهــذا التفرغ بالشــكل الصحيح «ما يضمن 
حتقيق اهدافه باالرتقاء بأهم عناصر املنظومة 

الرياضية املتمثلة بالالعبني».
وأوضح انه مت االنتهاء من وضع الصيغة 
القانونيــة لهذه الالئحة بالتعاون بني ادارة 
الفتوى والتشريع واالدارة القانونية بالهيئة 
علــى ان يتم عرضها علــى االجتماع املقبل 
ملجلــس إدارة الهيئــة العتمادهــا ومــن ثم 
سيتم ارسالها لالندية واالحتادات الرياضية 
لتعريفهم بشروط ومعايير منح هذا التفرغ 
الذي سيخدم شريحة كبيرة من الرياضيني 
«ما يعد دفعة قوية لهم نحو التميز والتألق».
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