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احملافظات الســت من خالل 
برنامج زمني وتدريبي من ٥ 
الى ٨ أشهر بإشراف مجموعة 
من ذوي اخلبــرة وأصحاب 
القدرات النتقاء املواهب، حيث 
يشرف على كل مركز (مدير 
- إداري - جهاز فني - جهاز 

طبي).
«الوطني» شريك إستراتيجي

وفي نفس الســياق، أكد 
مدير إدارة الفــروع في بنك 
الكويت الوطني علي املال أن 
البنك يفتخر بأن يكون شريكا 
اســتراتيجيا وطرفــا فاعــال 
وداعما للمشروع املهم الذي 
انطلق ليأتي ضمن الفعاليات 
الرياضيــة التــي تســهم في 

تنمية الشباب الرياضي.
البنــك  إلــى أن  وأشــار 
ســيواصل تقدمي كل أشكال 
الرياضــي  الدعــم لالحتــاد 
املدرسي، وذلك لدوره املميز 
فــي تدشــني هــذا املشــروع 
العمالق وما سيشكله من دور 
فعال ورسالة مميزة ورؤية 
جيدة، وهذا الدعم يبقى من 
ضمن أولويات البنك ودوره 

املجتمعي.

وضــع اإلســتراتيجية على 
حتليل الوضع وإرساء القواعد 
األساسية من خالل اجلدول 
الزمني وطريقة التنفيذ، فضال 
عن طريقــة املتابعة، وكانت 
أهم اخلطــوات أين نحن من 
خالل املستوى العام وحتليل 
املدرســية،  نــوع األنشــطة 
واملصادر، والبنية التحتية، 
والفئة املستهدفة، والطموحات 
املســتقبلية، والقيم، ومهمة 

أهداف اإلستراتيجية».
وأشــار إلى إنشاء مراكز 
األلعــاب  فــي  للموهوبــني 
فــي  اجلماعيــة والفرديــة 

املدرســي، د.أحمد  الرياضي 
احلمــدان أن اإلســتراتيجية 
تتضمــن محاور عــدة، منها 
«الرؤية - املهمة - األهداف 
- اخلطط - التنفيذ» من أجل 
حتديد اخلطة املناسبة لعملية 
املتعلقــة باجلانب  التطوير 
واألسلوب الفني املناسب لنوع 
اخلطــة التطويرية واختيار 
املبــادئ املناســبة والطــرق 
الصحيحة واحلديثة في علم 
التدريب الرياضي لنصل إلى 
األهداف التي وضعت من خالل 

التخطيط العلمي السليم.
وأضــاف: «اعتمدنا خالل 

إستراتيجية واقعية من خالل 
رؤية وخطط زمنية محددة 
وضعنا مــن خاللها البداية 
واألهداف واملتابعة التنفيذية 
الفنــي واإلداري  والتحليل 
ملعرفة السلبيات واإليجابيات 
وطريقــة املعاجلــة، وعنــد 
وضع اإلســتراتيجية متت 
مراعــاة اختيــار أصحــاب 
اخلبرات والقدرات الفنية من 
معلمني ومدربني متخصصني، 
وكذلــك األطقــم اإلداريــة 
والطبيــة املتخصصــة في 

املجال الرياضي».
بدوره، أكد أمني عام االحتاد 

املراحل التعليمية كافة من 
رياض األطفال حتى التعليم 
اجلامعي، وتطوير الرياضة 
املدرســية من خالل اإلدارة 
احملترفــة بوجــود شــركاء 
رئيســيني فــي املشــاريع 
املســتقبلية، مــع تطويــر 
البدنــي والفنــي  اجلانــب 
والصحــي،  واالجتماعــي 
فضال عن آلية تطوير نظام 
التعليم والتدريب باختيار 
مدارس التدريب املناسبة مع 
طبيعة الطالــب الكويتي»، 
مضيفــا: «مــن أجل حتقيق 
النجــاح دفعنــا الــى تبني 

في هذا املجــال، ومن بعدها 
ســتكون اخلطــوات عربيــا 
وآســيويا وعامليا للمساهمة 
في تطوير األلعاب الرياضية 
املدرسية، وفق منهجية وخطة 
التوهــج للمنتخبات  لنعيد 
املختلفة، خالل االستحقاقات 
املقبلة على املستويات كافة.
وأكــد املقصيــد: «رفعنا 
شــعار االحترام، والوحدة، 
والتميز، والعمل اجلماعي، 
واالحترافيــة، واالعتــزاز، 
فــي  ومهمتنــا  والفخــر، 
وإدارة  تنظيــم  االحتــاد 
فــي  املدرســية  األنشــطة 

اجل ضرورة عودة الرياضة 
املدرســية كخطــوة أولــى 
لرعاية أبنائنا وبناتنا الطلبة 
الكتشــاف مواهبهم والعمل 
على تنميتهــا ليكونوا نواة 
ألنديتنا احمللية واملنتخبات 
األلعــاب  الوطنيــة فــي كل 
الكويــت خارجيــا  لتمثيــل 
امليداليــات ورفع  وحتقيــق 

علم الكويت».
أكــد رئيس  من جانبــه، 
االحتــاد املدرســي فيصــل 
املقصيــد أن هــدف مجلــس 
إدارة االحتاد أن تكون الرياضة 
املدرسية ضمن رواد املنطقة 

مبارك اخلالدي

فــي حــدث اســتثنائي، 
دشن مساء اخلميس املاضي 
االحتــاد الكويتــي الرياضي 
العالي  املدرســي والتعليــم 
عودتــه بعــد غيــاب طويل 
بالكشف رســميا عن خطته 
االستراتيجية ورؤيته خالل 
اخلمسية املقبلة خالل الفترة 
من ٢٠٢١-٢٠٢٦ في االحتفالية 
التي أقيمت في ســتاد جابر 
األحمد الدولي برعاية وزير 
اإلعالم والثقافة وزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري الذي أناب عنه الشيخ 
م.حمود املبارك نائب مدير عام 
الهيئة العامة للرياضة لقطاع 
املنشآت والصيانة واملرافق، 
حيث أكــد الشــيخ م.حمود 
املبارك  في كلمته التي ألقاها 
نيابة عن الوزير املطيري أن 
استراتيجية االحتاد الكويتي 
الرياضي املدرسي والتعليم 
العالي جاءت تنفيذا للرغبة 
السامية لصاحب السمو األمير 

الشيخ نواف األحمد.
وأضــاف املبــارك: «فــي 
الفترة احلالية الكل يعمل من 

(محمد هاشم) جانب من تدشني خطة االحتاد املدرسي 

طلبة املدارس خالل إحدى الفقرات في تدشني خطة االحتاد املدرسي

الشيخ م.حمود املبارك وفيصل املقصيد يكرمان الشيخ أحمد اليوسفعلي املال فيصل املقصيد الشيخ م.حمود املبارك

املقصيد: مهمتنا تنظيم وإدارة األنشطة املدرسية بجميع املراحل التعليمية
احلمـدان: حتليل نـوع األنشـطة املدرسـية واملصـادر مـن األولويات
ملشاهدة الڤيديواملال: «الوطني» يفتخر بأن يكون شريكًا استراتيجيًا وطرفًا فاعًال وداعمًا للمشروع

حمود املبارك: رغبة أميرية في إعادة 
اكتشاف املواهب الرياضية مبدارسنا

أكد خالل تدشني إستراتيجية االحتاد املدرسي أن مدارسنا نواة «بناء الوطن» 

٭ فــي بادرة طيبــة كرم فيصل 
املقصيد أعضاء االحتاد املدرسي 
الســابقني الذيــن كان لهــم دور 
في إشهار االحتاد وهم د.حسني 
املكيمي، د.نواف الشمري، د.حامد 
الشيباني، د.علي النامي، والكابنت 
وائل سليمان احلبشي أمني عام 

االحتاد السابق. 
٭ مت عــرض فيلــم وثائقي عن 
الكويتيــة والرياضة  الرياضــة 
املدرســية تضمــن كلمــات مــن 
جنوم العصر الذهبي في األلعاب 

اجلماعية والفردية.

٭ نظم توجيه التربية البدنية في 
وزارة التربية بالتعاون مع اللجنة 
الفنيــة باالحتاد املدرســي عرض 

ترفيهي رياضي لطالب املدارس.
٭ تواجد في احتفالية التدشني 
العديد مــن املدربني الوطنني في 
األلعــاب الرياضيــة اجلماعيــة 

والفردية.
العاملــة باالحتــاد  اللجــان  ٭ 
تواجــدت منــذ الصبــاح الباكر 
لوضــع اللمســات النهائية على 
االحتفالية قبل حضور الضيوف 

وممثل راعي احلفل.
حمود فليطح يتقدم كبار احلضور في حفل تدشني خطة االحتاد املدرسي

جعفر يستعد ملشاركة ثانية في «رالي داكار»

فوز أول لألهلي في دوري قطر
الدوحة - فريد عبدالباقي

وضــع األهلــي حــدا 
لسلسلة نتائجه السلبية 
التســع  فــي مبارياتــه 
األخيــرة فــي مســابقة 
القطري، وحقق  الدوري 
فوزه األول منذ أكثر من 
٤ شهور عندما تغلب على 
ضيفــه الســيلية بهدف 
نظيف سجله النيجيري 
باتريك إيزي في الدقيقة 
٩٠، فــي افتتــاح اجلولة 
العاشــرة مــن الــدوري 
القطــري، حيــث شــهد 
اللقاء إلغاء احلكم هدفني 
لصالح السيلية سجلهما 
املغربي إدريس فتوحي، 

والنرويجي آداما ديوماندي في الدقيقتني 
(١١ و٢٥) بعد االســتعانة بتقنية الڤيديو، 
كما أهدر ديوماندي ركلة جزاء عندما حصل 
عليها اإليراني رامني رضائيان مطلع الشوط 
الثانــي، وبهذا االنتصار األول رفع األهلي 
رصيــده إلــى ٩ نقاط، فيمــا جتمد رصيد 
الســيلية عند ٥ نقاط فــي املركز احلادي 

عشر وقبل األخير.
وفي مباراة ثانية، قاد سيباستيان سوريا 
فريقه قطر لتحقيق فوز غال على حساب 
الريان بهدف نظيف سجله في الدقيقة ١٥، 
بضربة رأس بعد عرضية متقنة من زميله 

بهاء الليثي.
وبهذا الفوز رفع نادي قطر رصيده إلى 
١٢ نقطة، وتوقف رصيد الريان عند ٩ نقاط.

وفي مباراة ثالثة، تعادل الوكرة بعشرة 
العبني ١-١ مع الشمال، ليرفع الوكرة رصيده 
إلى ١٦ نقطة، بينما رفع الشــمال رصيده 

إلى ٩ نقاط.
وعلى صعيــد الصفقات، وصل مهاجم 
ســحاب ومنتخب األردن لكرة القدم يزن 
النعيمات (٢١ عاما) إلى الدوحة أمس إلجراء 
الكشف الطبي متهيدا إلمتام إجراءات التعاقد 
مــع النــادي األهلي ليكــون أولى صفقات 

الفريق الشتوية.
ومن املقرر أن تدفع إدارة نادي األهلي 
مبلغ ٥٠٠ ألف دوالر، يحصل ناديه األردني 
على ٢٠٠ ألف دوالر، يذكر أن يزن النعيمات 
تألق مع «النشامى» في بطولة كأس العرب 

وسجل ٣ أهداف.

ختام اجلولة األولى من بطولة الكويت للقوارب السريعة
املكــون  الفريــق  حقــق 
من املتســابق خــالد عيادة 
ومســاعده يوســف عيادة، 
درع املركز األول لفئة قوارب 
البروكالس، والفريق املكون 
من املتســابق أحمد الفصام 
ومساعده مشاري املري درع 
املركــز األول في فئة قوارب 
النزهة، وذلك ضمن منافسات 
اجلولــة األولــى لبطولــة 
الكويت للقوارب الســريعة 
(قوارب النزهة والبروكالس) 
التي تنظمها جلنة القوارب 
الســريعة والويك بورد في 
النــادي البحــري الرياضي 
حتت منظومة االحتاد العاملي 
وبدعم كامل من الهيئة العامة 

للرياضة.
وقــد أقيمــت اجلولة في 
البحريــة للمارينا  الواجهة 
ويفز بإشراف رئيس اللجنة 
علي الشمالي وحضور أمني 

من هــواة ومحبي التصوير 
واجلــوي  الفوتوغرافــي 
مســابقة  فــي  املشــاركني 
التصوير املصاحبة للسباق، 

قــوارب البروكالس، وحقق 
فريق (القــالف) املكون من 
األخويــن عدنــان وعيســى 
الثالث، فيما  القالف، املركز 
حقق أحمد الفصام ومساعده 
ناصر اخلضرا املركز الرابع، 
وحقق خالد كرم ومســاعده 
سالم العازمي املركز اخلامس، 
وجــاءت بقيــة نتائــج فئة 
(النزهة) بتحقيق املتسابق 
الدولــي مصطفــى دشــتي 
ومســاعده محمد القحطاني 
املركز الثاني، وحقق املتسابق 
خالد كرم ومســاعده حسني 
بوشهري املركز الثالث، وجاء 
محمد تركي ومساعده أحمد 
النبهــان في املركــز الرابع، 
وناصــر اخلضرا ومشــعل 
املسباح في املركز اخلامس.
ومــن املقــرر أن تنطلق 
اجلولة الثانية للســباق ٢٨ 

يناير.

وأســفرت بقية النتائج عن 
حتقيــق الفريــق املكون من 
محمد التركي ومساعده أحمد 
النبهان املركز الثاني في فئة 

الفودري والشمالي يتوسطان أبطال اجلولة األولى واللجنة املنظمة

السر العام في النادي البحري 
الفــودري، وجمهور  خالــد 
من محبي سباقات القوارب 
السريعة إلى جانب عدد كبير 

األهلي يواجه «فيوتشر»
القاهرة - سامي عبدالفتاح

يخوض اليوم النــادي األهلي متصدر 
الدوري املصري من ٦ لقاءات حتديا كبيرا 
عندما يواجهه فريق فيوتشر، في مؤجلة 
اجلولة السابعة، وذلك في التاسعة مساء 
بتوقيت الكويت على ملعب السالم، وهي 
املباراة الوحيدة التي تقام اليوم، وقد اتفق 
العبو فيوتشر على إعداد ممر شرفي لالعبي 
األهلــي قبــل بداية املبــاراة احتفاال معهم 
ببطولة كأس السوبر األفريقي، خاصة أن 
عــددا كبيرا من العبي فيوتشــر، معارين 

من األهلي، وعلى رأسهم قائد الفريق سعد 
سمير. وفي إطار مســابقة الدوري أيضا، 
تلقى املصري البورسعيدي، الهزمية األولى 
علــى يد االحتاد الســكندري بنتيجة ١-٠ 
ضمن اجلولــة الثامنة، ســجله األنغولي 

جوب مابولولو في الدقيقة ٤٧. 
كما فرض التعــادل (٢-٢) كلمته على 
مواجهــة ســيراميكا كليوباتــرا وضيفــه 
املقاولون العرب، في اجلولة نفسها، رغم 
تقــدم املقاولون أوال بثنائيــة، كما تغلب 
فاركو على الشرقية للدخان بثالثية نظيفة 

ضمن اجلولة نفسها.

ال يبــدو دراج املوتوكــروس الكويتي محمد 
جعفــر مرتبــكا خالل حديثه عن املشــاركة في 
النســخة ٤٤ من «رالي داكار»، األشهر واألقوى 
عامليا، والذي تســتضيفه السعودية بني ٢ و١٤ 

يناير املقبل.
صحيح أن هذا السباق الذي ينطلق من حائل 
ويختتم في جدة، ميثل التحدي األكبر جلعفر (٣٣ 
عاما) الذي يخوضه للمرة الثانية بعد ٢٠٢١، بيد 
أن الدراج اكتسب خبرة كبيرة جعلته يتوجه إلى 
اململكة وكله ثقة في نفسه وفي ما ميكن حتقيقه. 
ويقول جعفر: «وضعت خطة شاملة لإلعداد 
في الســعودية تركزت على دراسة التضاريس 
التي شكلت نقطة ضعفي في مشاركتي األولى، 
وتشمل اجلبال احلجرية والصخور. التضاريس 
كانت السبب املباشر حلادث أخرجني من السباق 

في ٢٠٢١ وحتديدا في اليوم اخلامس منه». 
ويضيــف جعفــر الــذي يتواجــد حاليا في 
السعودية التي تنظم احلدث للمرة الثالثة تواليا: 
«استعداداتي كانت على قدر أهمية التحدي. أنا 

جاهز ذهنيا هذه السنة وأدرك ما ينتظرني وماذا 
يعني رالي داكار. لست مستعجال كما كان عليه 
احلال في املرة املاضية». ويتابع: «تعلمت أن رالي 
داكار ال حدود له، فاملنظمون ال يتحاشــون أي 
مسلك صعب، وعلينا توقع الالمتوقع. هذه املرة، 
أنا على دراية مبا أقوم به. أتطلع إلى اقتراف أقل 
عدد ممكن من األخطاء مقارنة بالنسخة السابقة، 

مستندا في ذلك إلى اخلبرة املكتسبة». 
ويتوقــع جعفر أن ينهي ســباق ٢٠٢٢ الذي 
يشمل ١٢ مرحلة يتخللها يوم راحة في ٨ يناير 
في الرياض، وهذا يعتبر إجنازا في حال حتقق، 
ويقول: «في النسخة املاضية، كنت أريد أن أثبت 
نفســي للعالــم وللدراجني األفضل فــي العالم. 
أردت قياس مســتواي مقارنة بهم»، ويضيف: 
«هذه الســنة، أنا متحرر من كل هذه األفكار. ال 
أكترث ألحد. هدفــي الوصول إلى خط النهاية. 
لــدي مهمة محددة تتمثل فــي إنهاء رالي داكار. 
األهم هو أن أنهي الســباق الصعب واملعقد وال 

يهمني املركز».

من أجواء احلدث


