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احلردان لـ «األنباء»: حصاد «ألعاب القوى للسيدات» 
في «األلعاب اخلليجية» يعد إجنازًا.. ومنتخبنا حديث التكوين

رئيسة اللجنة النسائية أللعاب القوى أكدت أن «التفرغات» مازالت أزمة حتتاج حلوًال ناجعة

حنان احلردان تتحدث إلى الزميل يعقوب العوضي  (قاسم باشا) حنان احلردان

األندية التي تشارك في منافسات 
القــوى النســائية، ومــن هؤالء 
الالعبات قمنا بتشكيل املنتخب.

كيف استعددمت لدورة األلعاب؟
٭ قمنا بعمل معسكر داخلي عوضا 
عن اخلارجي، وذلك لضيق الوقت 
قبــل دورة األلعــاب اخلليجيــة، 
فقــد كان مقررا القيام باملعســكر 
اخلارجي والسفر إلعداد الفتيات 
لالستحقاقات الدولية، والتي كان 
أوالهــا دورة األلعــاب اخلليجية 
الثالثــة، وكان هدفنــا األساســي 
التركيــز الذهنــي والبدنــي على 

دورة األلعاب خاصة أن املنتخب 
حديث التكوين.

العمل النسائي الرياضي في ألعاب 
القوى.. كيف ترينه؟

٭ في الواقع مازلنا نعاني كثيرا 
بشأن تعزيز العمل النسائي سواء 
اإلداري أو الفنــي، حيث إننا في 
ألعــاب القــوى نفتقد للمنشــأة 
املناسبة، فنعمل جميعا من غرفة 
داخل املضمار ال ميكننا أن نستقر 
فيها، وعلى الرغــم من أن العمل 
تطوعي إال انه يحتاج بيئة عمل 
مناسبة أساســية، وحتى اآلن ال 

املشاكل خاصة بالنسبة للرياضة 
النســائية ممــا يوقــف عمليــة 

تطويرها.

وماذا عن مشكلة التفرغات؟
٭ لألســف في الوضع الرياضي 
يخضع قانــون التفرغ الرياضي 
للمزاجية، فهناك جامعات ومعاهد 
وكليــات تطبــق قانــون التفرغ 
وحترص على مصلحة طلبتها، لكن 
األغلبيــة ترفض القانون وجتبر 
الالعبات على أصعب االختيارات 
والتي تكون بني احلاضر الرياضي 
واملستقبل الدراسي بل والوظيفي.

يوجد تنسيق مباشر مع االحتاد 
لتوفير املتطلبات والبيئة املناسبة 
إلعداد املنتخبات الوطنية، وعلى 
الرغم من جهود اجلميع لكن نتمنى 
أن يكون الوضع الرياضي أفضل 

مما هو عليه اآلن.

ما العراقيل التي واجهتكم؟ وكيف 
اجتزمتوها؟

٭ العراقيل كثيرة لكن حب اللعبة 
والرياضــة يجبرنــا على جتاوز 
العقبات واملطبات، وغالبا الدافع 
األول يكــون حــب الكويت ورفع 
علمهــا، لكننا نواجــه الكثير من 

على املستوى الشخصي، ما أبرز 
الصعوبات؟

٭ على املستوى الشخصي هناك 
صعوبة فــي التواصل مع بعض 
التقديــر  إن  املســؤولني، حيــث 
واالهتمــام بالرياضــة نفســها 
يكون ضئيال، علما أن املشــاركة 
في املنظومة الرياضية يكون دون 
مقابل ومن باب التطوع فقط، فال 
مكافآت وال حوافز أو رواتب، وما 
نقوم به من أجــل الكويت ورفع 
اسمها وعلمها في احملافل الدولية 

املختلفة.
في ظل غياب الدعم هل هناك 

يعقوب العوضي

بعد اإلجناز الكبير الذي توجت 
بــه الرياضــة الكويتية مؤخرا 
بتصدرها قائمة وجدول ترتيب 
امليداليات بدورة األلعاب اخلليجية 
األخيرة التي استضافتها الكويت، 
خصوصا في لعبة ألعاب القوى 
التي متكنت من حصد ١٦ ميدالية 
متنوعة بواقع: ٤ ميداليات ذهبية 
و٦ فضيات و٦ برونزيات، ومع 
بروز عدد من الالعبات واملواهب 
التي تبشر مبستقبل جيد للعبة 
ألعاب القوى الكويتية، استضافت 
«األنباء» رئيسة اللجنة النسائية 
باحتاد ألعاب القوى ومدير منتخب 
للعبة  السابق  السيدات واحلكم 
حنان احلــردان، وذلك للحديث 
عــن إجناز منتخب الســيدات 
والوقوف على استعداداته قبل 
التي  البطولة والعقبات  انطالق 

واجهته:

في البداية حدثينا عن تأسيس 
منتخب السيدات؟

٭ بنــاء على النتائج األخيرة 
فــي البطــوالت التنشــيطية 
والتمهيدية، والتي كانت أوالها 
في نوفمبر ٢٠٢١ والثانية في 
مارس املاضي، قمنا بالتعاون 
مع األجهــزة الفنية واإلدارية 
الفائزات  الالعبــات  الختيــار 
بامليداليتني الذهبية والفضية 
من كل لعبة، وهن من ٣ أندية: 
نــادي الفتاة، ونادي ســلوى 
الصباح ونادي الكويت، وهي 

من وقف الى جانب منتخب 
السيدات وآزره؟

األلعــاب  دورة  خــالل  ٭ 
اخلليجية كان اجلميع يقوم 
بأدوار مضاعفة، فعلى سبيل 
املثال عالج العبات املنتخب 
يكــون في احتاد كــرة القدم، 
الطبــي  حيــث كان اجلهــاز 
بقيــادة د.عبداملجيــد البناي 
وأخصائــي العالج الطبيعي 
محمــد الفرحــان اللذين بذال 
جهودا كبيرة في توفير العالج 
لالعبات والتشخيص املناسب 
لإلصابــات املختلفة، وهناك 
كثير من الشخصيات أظهرت 
االهتمــام بتطويــر املنتخب 
الوطنــي للســيدات منهــم 
أخصائي التغذية محمد الصقر 
الذي قدم الكثير مثل العناية 
الغذائية وتوفير الوجبات في 
املعسكر التدريبي، لذا استحق 
الثناء والشكر على مجهوده 

في دعم أزرق السيدات.

كلمة أخيرة؟
٭ وددت لو أن العمل التطوعي 
يلقى التقدير والشكر املطلوب، 
حيث إن جميع اجلهود التي 
بذلــت فــي دورة األلعــاب 
مــن  وغيرهــا  اخلليجيــة 
البطوالت احملليــة والدولية 
جــاءت من بــاب التطوع وال 
يرجــى منها ســوى التقدير 
والكلمــة الطيبة، وفي نهاية 
املطاف جميعنا في قارب واحد 

حتت علم الكويت.

النصر يسعى
الستعادة 
الرياحي

عبدالعزيز جاسم

قرر مجلس إدارة نادي النصر إقامة 
املعسكر اخلارجي للفريق األول لكرة 
القدم في سلوڤينيا نهاية يوليو املقبل 
أو بداية أغســطس، وذلك لفترة متتد 
من أســبوعني إلى ٢٠ يوما، اســتعدادا 
النطــالق بطولــة الــدوري املمتاز ٢٥ 

أغسطس املقبل.
ويسعى العنابي، الذي قدم مستوى 
مميزا املوسم املاضي بحصوله على لقب 
كأس االحتاد واملركز الثالث ببطولة كأس 
ســمو األمير مناصفة مــع الفحيحيل، 
إلى املنافسة على أحد األلقاب الكبيرة 

«الدوري وكأس سمو األمير وكأس سمو 
ولي العهــد» بعد أن قــرر اإلبقاء على 
املدرب الوطني محمد املشعان وطاقمه 
الفنــي املعاون، لكنه تخلى عن رئيس 
جهاز الكرة فيصل العدواني أحد أبرز 
املشــاركني فــي صناعــة الفريق خالل 

املواسم املاضية.
ويبحث النصر عن التعاقد مع مهاجم 
القادسية أحمد الرياحي الذي سبق أن 
لعب مع الفريق في املوسم قبل املاضي 
وقدم مستويات الفتة، فيما يريد املشعان 
تدعيــم صفوفه بأكثر من العب محلي 
بعدمــا أغلق ملف احملترفني اخلمســة 
بالتعاقد مع البرازيلي جونيور تاكو.

بدء التسجيل بفئة البراعم في اليرموك

أعلن مدير فئتي الصغار والبراعم 
لكرة القــدم في نــادي اليرموك أحمد 
امليل، عن فتح باب التسجيل الستقبال 
الالعبــني اجلدد مــن مواليد ٢٠٠٩ إلى 

مواليد ٢٠١١، الفتا إلى أن التدريبات تبدأ 
من الســاعة ٧ إلى الساعة ٨٫٣٠ مساء 
من السبت إلى األربعاء على ملعب رقم 

٣ من كل أسبوع.

٢٧ العبًا في القائمة األولية لـ «طائرة الناشئني»
يعقوب العوضي

عقد احتاد الكرة الطائرة اجتماعا أول من 
أمس أعاد من خالله تشكيل اللجان العاملة 
به إلدارة شؤونه خالل الفترة املقبلة، وذلك 
برئاسة د.عبدالهادي الشبيب وحضور جميع 
األعضاء. وتولــى عضو مجلس اإلدارة بدر 
الكوس رئاسة جلنة املسابقات، وعبدالرحمن 
الســهو رئاســة جلنة التدريب واملنتخبات 
الوطنية، وجاســم الفيلكاوي رئاسة جلنة 
احلــكام، كما جدد مجلــس اإلدارة الثقة في 
د.الشبيب رئيسا للجنة االستثمار، ونايف 

اخلميلي للجنة املالية، وطارق العريفي للجنة 
الكرة الطائرة الشاطئية على ان يتقدم رئيس 

كل جلنة بتشكل أعضائها في وقت الحق.
إلــى ذلك، اعتمد مجلس اإلدارة تشــكيل 
اجلهاز الفني اجلديد ملنتخب الناشئني حتت ١٨ 
سنة وقائمة الالعبني استعدادا للمشاركة في 
البطولة اآلسيوية للناشئني في إيران من ١٥ 
حتى ٢٢ أغسطس املقبل، بحيث يتولى املدرب 
الوطني خالد املطيري مهمة تدريب املنتخب 

ويساعده املدرب الوطني هاشم دشتي.
هذا، وضمت قائمــة الالعبني األولية ٢٧ 

العبا.

«سلة» اجلهراء يرفع التحدي بضم عرقجي والصراف والفران
هادي العنزي

رفع اجلهاز اإلداري لكرة 
السلة بنادي اجلهراء بقيادة 
أمني السر العام خلف السهو 
راية التحدي للموسم املقبل 
مبكــرا، بعدما بدأ بترتيب 
أوراق الفريــق األول عبر 
عدة خطــوات مهمــة، من 
شــأنها أن تضعه منافسا 
صعب املراس على املراكز 
األولــى. وقــد أبــرم نادي 
اجلهراء تعاقده مع املدرب 
اللبنانــي أحمــد الفــران، 
وأعاد مواطنه الدولي وائل 
عرقجي إلى صفوف «أبناء 
القصر األحمر» مرة أخرى 
بعد موســم متميز قضاه 

عرقجي مع «اجلهراوية».
ولم يكتف اجلهراء بامللف 
اخلارجي، بل واصل عمله 
املــدروس إلــى التعاقدات 
النجــم  احملليــة، ليضــم 
الدولــي الســابق، والعب 
القادسية وكاظمة عبداهللا 
الصراف، في خطوة تعزز 
عناصــر اخلبرة بالفريق، 
كما جدد التعاقد مع مساعد 
العتيبي، ويتوقع أال تتوقف 
اخلطــوات «اجلهراوية»، 
والــذي يضــم العديد من 
املتميزين في صفوفه، عند 
هذا احلد في األيام املقبلة، 
خاصة أن التتويج باأللقاب 
على رأس أولويات اجلهاز 

اإلداري.

«أزرق الصاالت» يخسر من املغرب 
في افتتاح كأس العرب

يحيى حميدان 

قدم منتخبنا الوطني لكرة الصاالت مباراة 
كبيرة أمام حامل اللقب املغرب وخسر بصعوبة 
بنتيجة ٤-٦ في افتتاح منافسات بطولة كأس 
العرب املقامة مبدينة الدمام بالسعودية ظهر 
أمس ضمن منافســات املجموعة األولى التي 
تضم أيضا منتخبي الصومــال وموريتانيا. 
وجاءت رباعية «األزرق» عن طريق عبدالرحمن 
الطويل (هدفني) وعبداللطيف العباسي وصالح 

الفاضل.
وعلى الرغم من مشاركة منتخبنا الوطني 

بعدد كبير من الوجوه الشابة املطعمني ببعض 
عناصر اخلبرة، إال أن املستوى الذي ظهر به 
«األزرق» كان أكثــر من ممتاز، بعدما شــكلوا 
صعوبــات كبيرة حلامل اللقب، الذي خســر 
العام املاضي في كأس العالم من البرازيل بهدف 
نظيف في الدور ربع النهائي من البطولة التي 

احتضنتها ليتوانيا.
وتسببت سرعة املغربيني في الدقائق األولى 
من الشوط األول، في بعض املشاكل لـ «األزرق»، 
لكــن متكن الالعبون بعد ذلك من جتاوز هذه 
الصعوبات ببسالة، لتنتهي الـ ٢٠ دقيقة األولى 

بالتعادل ١-١.

وفي الشوط الثاني سجل منتخبنا ٣ أهداف 
أخرى وســط تألق كبير من جانب الالعبني، 
إال أن عامــل اخلبــرة وتوافر اخليــارات لدى 
املنتخب املغربي ساهم في فوزه بفارق هدفني 

قبل دقائق معدودة من النهاية.
إلى ذلك، يخوض «األزرق» مباراته الثانية 
في البطولة اليوم أمام موريتانيا في الساعة 
الثانية ظهرا، على أن يلعب كذلك املغرب مع 
الصومــال في الـــ ٤:٣٠ عصــرا، والعراق مع 
اجلزائر في الساعة الـ ٧ مساء ضمن املجموعة 
الثانية، وفلسطني مع ليبيا في الساعة الـ ٩:٣٠ 

مساء ضمن املجموعة الثالثة.


