
أعلن حمود فليطح، مدير عام الهيئة العامة 
للرياضة الكويتية ب��اإلن��اب��ة، أن��ه تقرر عقد 
اجتماع ملجلس إدارة الهيئة يوم األح��د املقبل 

ملناقشة عدد من املوضوعات. 
وقال فليطح في تصريح صحفي، ان االجتماع 
جاء بناء على طلب وزير التجارة ووزير الدولة 

لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان. 
وسُيطلع ال��روض��ان مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة على آخر املستجدات في ملف 
ازمة الرياضة الكويتي املعلق نشاطها منذ 27 

اكتوبر عام 2015.
ووفقا للمصادر ذاتها، سيتطرق الروضان 
خالل االجتماع إلى التصور النهائي للقانون 
الرياضي اجلديد، والذي سيحل بدال من القانون 

الرياضي احلالي 34 لعام 2016.
وك��ان ال��روض��ان أعلن مؤخرا أن اخلميس 
املقبل سيشهد وضع التصور النهائي للقانون 
اجلديد بالتسيق بني احلكومة الكويتية وجلنة 

الشباب والرياضة مبجلس األمة.

مشروع »مباراتنا«
وأكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان االثنني 
ان مشروع )مباراتنا( الذي يقام بشراكة بني 
وزارتي )الشباب( والتربية واحتاد اجلمعيات 
التعاونية ميثل منوذجا مميزا لتعاون اجلهات 

احلكومية واألهلية في خدمة الشباب الكويتي.
وقال الروضان في كلمة خالل احلفل السنوي 
للمشروع ال��ذي اقامته وزارة )الشباب( ان 
مشروع )مباراتنا( الذي يهدف لالستفادة من 
مالعب وزارة التربية في اتاحة الفرصة للشباب 

ملمارسة ك��رة القدم حقق جناحا كبيرا وبات 
يستقطب حوالي خمسة ماليني ش��اب سنويا 
ميارسون اللعبة في 111 ملعبا تابعا لوزارة 
التربية. وشدد على أهمية تعزيز التعاون بني 
هذه اجلهات وغيرها من جهات الدولة في تقدمي 
افضل اخلدمات لبناء جيل يتميز باإلبداع في 
كافة امل��ج��االت الرياضية والفنية والثقافية 

وغيرها.
وذكر ان وزارة )الشباب( ستبذل كل إمكاناتها 
الب��راز طاقات الشباب ومتكينهم في مختلف 
ميولهم واجتاهاتهم وتذليل كافة الصعوبات 
التي تواجههم لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم 
مشيدا بجهود فريق عمل )مباراتنا( التي اثمرت 
عن هذا االقبال الكبير على املالعب في جميع 

محافظات البالد.
ومن جانبه اعتبر مدير عام الهيئة العامة 
للشباب عبدالرحمن امل��ط��ي��ري ف��ي تصريح 
للصحافيني عقب ختام احلفل ان جناح مشروع 
)مباراتنا( باستقطاب الشباب م��ن مختلف 
األع��م��ار لقضاء أوق���ات فراغهم ف��ي ممارسة 
رياضتهم املفضلة بأسعار رمزية دليل على 
ان التكامل والتنسيق بني مؤسسات الدولة 
واملجتمع املدني يحقق النجاح ويوفر الوقت 

واجلهد.
وك��ش��ف ان الهيئة ب��ص��دد إج���راء تطوير 
وحتسني للمراكز الشبابية املنتشرة في البالد 
الحتضان الشباب واستثمار أوق��ات فراغهم 
رياضيا واجتماعيا وثقافيا وفنيا في بيئة آمنة 
وممكنة لهم باعتبارهم مستقبل البالد وأملها 
وذل��ك في اط��ار سعيها لتقدمي مزيد من الدعم 

للشباب وتوفير مساحات حتقق لهم االبداع.
ومن جهته قال الوكيل املساعد لقطاع التنمية 

واألنشطة التربوية في وزارة التربية فيصل 
مقصيد في كلمة اثناء احلفل أن املشروع يهدف 
الى نشر القيم الرياضية بني الناشئة والشباب 
م��ن خ��الل مم��ارس��ة ك��رة ال��ق��دم اللعبة األكثر 
شعبية في البالد والعالم مؤكدا أهمية ممارسة 
الرياضة بني اوس��اط الشباب لبناء جيل قوي 

قادر على مواجهة التحديات.
وذكر ان قطاع التنمية التربوية واألنشطة 
يسعى الى تقدمي االنشطة للطلبة بطرق بسيطة 
ترفع العبء عن كاهل ولي األمر وذلك من خالل 
فتح األكادمييات الرياضية مبرافق الوزارة في 
العاب كرة القدم والبولينج والسباحة وغيرها 

من الرياضات.
واض���اف ان )التربية( ق��ررت فتح أب��واب 
مدارسها للشباب في الفترة املسائية الستثمار 
أوقات فراغهم مبا يعود عليهم وعلى مجتمعهم 

بالنفع واخلير في مختلف املجاالت.
وب��دوره أكد أمني صندوق احتاد اجلمعيات 

التعاونية فهد ناصر العجمي في كلمة مماثلة 
حرص االحتاد على التعاون مع جهات الدولة 
وتسخير كافة إمكانات اجلمعيات الجناح مثل 
ه��ذه املشاريع التي تعمل على حفظ الشباب 
واستثمار أوق��ات فراغهم مبينا ان اجلمعيات 
شريك أساسي في هذا املشروع ولها دور فاعل 

في جناحه.
وق��ال ان ه��ذه ال��ش��راك��ة تأتي تفعيال ملبدأ 
املسؤولية االجتماعية التي تقوم بها اجلمعيات 
جتاه مساهميها والتي تشمل العديد من األنشطة 
واخلدمات مثمنا جهود رؤساء وأعضاء مجالس 
إدارات اجلمعيات التعاونية في اجن��اح هذا 
املشروع الوطني الذي استفاد منه الشباب بشكل 
كبير. وتضمن احلفل إطالق فريق )مباراتنا( 
تطبيق امل��ش��روع على األج��ه��زة الذكية حلجز 
املالعب كما مت ع��رض فيلم عن اه��م منجزات 
املشروع وفيلم اخر ألكادميية )مباراتنا( ثم 
ع��رض املنظمون إحصائيات للمشروع وأهم 
التطويرات التي حدثت ل��ه منذ إط��الق��ه عام 
2013. و)مباراتنا( هو مشروع قائم بتعاون 
وزارة التربية مع وزارة الدولة لشئون الشباب 
واجلمعيات التعاونية الستغالل مالعب مدارس 
وزارة التربية في انحاء البالد خ��الل الفترة 
املسائية وذلك إلتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن 
من الشباب ملمارسة رياضة كرة القدم ويشرف 
على إدارة املالعب اجلمعيات التعاونية مقابل 

رسوم رمزية حلجز امللعب.
وبدأ املشروع ب 39 ملعبا وبلغ عدد املالعب 
التي يشرف عليها 111 ملعبا منها 27 ملعبا في 
محافظة العاصمة و25 في محافظة الفروانية 
و21 في محافظة اجل��ه��راء و16 في محافظة 

االحمدي و14 في محافظة مبارك الكبير.  

جانب من احلفل السنوي ملشروع »مباراتنا«

13 alwasat.com.kwرياضة

ل��ل��م��رة األول�����ى.. 
رونالدو يتخطى 
م���ي���س���ي وي��ص��ب��ح 
 األك����������ث����������ر دخ�������ا 

15في العالم

نيمار يعد بتحقيق 
األف�����������������ض�����������������ل م������ع 
ويرفض  ال��ب��رازي��ل 
م���ق���ارن���ت���ه مب��ي��س��ي 

14ورونالدو

ف��ك منتخب استراليا لكرة 
القدم نحس التعادالت بفوزه 
على نظيره االماراتي 2 -صفر 
أم��س الثالثاء في سيدني، في 
اجلولة السابعة من منافسات 
املجموعة الثانية ف��ي ال��دور 
ال��ث��ال��ث احل��اس��م م��ن تصفيات 
آس��ي��ا امل��ؤه��ل��ة ال���ى نهائيات 

مونديال 2018 في روسيا.
 وسجل جاكسون ايرفاين 
)7( وماثيو ليكي )78( الهدفني.

 وه���ذا اول ف��وز الستراليا 
ب��ع��د 4 ت���ع���ادالت م��ت��ت��ال��ي��ة، 
فرفعت رصيدها الى 13 نقطة 
بالتساوي مع السعودية التي 
تلعب الحقا مع العراق في جدة، 
واليابان التي تستضيف تايالند 
في طوكيو، فيما جتمد رصيد 
االم��ارات عند 9 نقاط في املركز 
الرابع وتقلصت آمالها باملنافسة 

على املركز الثالث.
 ويتأهل اول وثاني املجموعة 
م��ب��اش��رة ال���ى روس���ي���ا، فيما 
يخوض صاحب املركز الثالث 
ملحقا من ذهاب واياب مع ثالث 
املجموعة االولى على ان يخوض 
ال��ف��ائ��ز ف��ي مجموع امل��ب��ارات��ني 
ملحقا دول��ي��ا م��ع راب���ع احت��اد 
الكونكاكاف )اميركا الشمالية 

والوسطى والكاريبي(.
 وح��ق��ق��ت اس��ت��رال��ي��ا ال��ت��ي 
انتقلت من اوقيانيا الى احتاد 
آسيا واصبحت ضيفا ثقيال على 
منتخباته بدليل احرازها اللقب 
القاري االول في البطولة التي 
استضافتها عام 2015، فوزها 
الثالث على االمارات في املواجهة 
الثالثة بينهما، وسجلت هدفها 

الرابع دون ان يدخل مرماها اي 
هدف اماراتي.

 واجاد براد سميث في متويل 
زمالئه بالكرات العرضية من 
اجل��ه��ة ال��ي��س��رى، وك��ان��ت كل 
واح���دة كفيلة بتسجيل هدف 
لو استغلت بالطريقة املثلى، 
فيما م��أ م��ات��ي��و ل��ي��ك��ي، الع��ب 
اينتراخت فرانكفورت االملاني، 
وطومي يوريتش اجلهة اليمنى 

بتحركاتهما.
 ول����م ي��ح��س��ن امل��ه��اج��م��ان 
االماراتيان احمد خليل العائد 
م���ن اص���اب���ة وع��ل��ي م��ب��خ��وت 
التعامل مع املجريات ووقعا في 
مصيدة التسلل مرات عدة، وكانا 
منفصلني متاما عن خطي الدفاع 
والوسط من خالل متوضعهما 
اخل��اط��ىء معظم االح��ي��ان في 

املنطقة االسترالية.
 وك��م��ا ف��ي اك��ث��ر احل����االت، 

استفادت استراليا من كرة ثابتة 
من ركلة ركنية ومتابعة رأسية 
من ايرفاين على ميني احلارس 
االماراتي علي خصيف فارتطمت 
بكتف املدافع عبد العزيز صنقور 
وحتولت الى الزاوية اليسرى 

.)7(
 ونفذ عمر عبد الرحمن ركلة 
ح���رة م���رك���زة جن���ح احل���ارس 
االس��ت��رال��ي م��اث��ي��و راي����ن في 
ال��ت��ص��دي ل��ه��ا )18(، وس��دد 
مارك ميليغان كرة في احضان 

احلارس االماراتي )42(.
 وفي الشوط الثاني، حتسن 
اداء »االب���ي���ض« ب��ع��د ان انقذ 
صنقور االم��ارات من هدف ثان 
ب��اب��ع��اده ك��رة عرضية خطرة 
الى ركنية )46(، وانحصر دور 
االستراليني في تشتيت الكرات 
وابعادها عن منطقتهم، وسجل 
علي مبخوت هدفا الغي بداعي 

التسلل )50(، وسدد عغمر عبد 
الرحمن كرة قوية حتولت الى 

ركنية )54(.
 ومع انتصاف الشوط الثاني، 
نزل »العجوز« تيم كايهيل )37 
عاما( بدال من يوريتش فتحركت 
اجل��ب��ه��ة ال��ي��م��ن��ى االس��ت��رال��ي��ة 
م��ن ج��دي��د، وع��ك��س ليكي كرة 
متقنة عند نقطة اجل���زاء الى 
جيمس ت��روي��زي ال��ذي تابعها 
برعونة مفوتا ف��رص��ة ليست 
االولى لتسجيل هدف االطمئنان 

الصحاب االرض )69(.
 وافلتت االم��ارات من فرصة 
جديدة عندما رفع ب��راد سميث 
كرة من اجلهة اليسرى كبسها 
اي��رف��اي��ن ب��رأس��ه وجن���ح علي 
خصيف في حتويلها الى ركنية 
جاء منها هدف التعزيز برأسية 
اخ���رى ه��ذه امل���رة ملاثيو ليكي 

.)78(

أستراليا تبدد آمال اإلمارات في بلوغ املونديال

فرحة العبي  استراليا

السعودية تطلق برنامجا 
80 ميدالية  جديدا حلصد 

2020 بأوملبياد 
أطلقت اللجنة األوملبية السعودية، اإلثنني، برنامج 
»رياضيي النخبة«، حتت شعار »عازمون على الفوز«، 
وذل��ك لإلسهام في منافسة الرياضيني السعوديني في 
حصد امليداليات األوملبية واآلسيوية في مختلف األلعاب 

الرياضية.
وحضر مراسم اطالق البرنامج رئيس هيئة الرياضة 
ورئيس اللجنة األوملبية السعودية ووزير التعليم ونائب 
وزي��ر العمل، األمير عبدالله بن مساعد، واللذين وقعا 
اتفاقية شراكة مع اللجنة األوملبية لتفريغ الرياضيني 

النخبة ألداء تدريباتهم ومنافساتهم بشكل أكثر احترافية.
وأعلن األمير عبدالله بن مساعد أن الهدف الرئيسي للسعودية 

هو حتقيق 80 ميدالية في أوملبياد طوكيو 2020.
وأوض���ح نائب رئيس اللجنة األومل��ب��ي��ة السعودية، 
ل��ؤي ناظر، خ��الل حفل إط��الق البرنامج، أن »احلكومة 
السعودية أقرت ميزانية تقدر مبليار وتسعمائة مليون 
ري��ال سعودي لبناء 4 قرى أوملبية في مناطق سعودية 
مختلفة، منها العاصمة الرياض، والتي مت االنتهاء من 
ترسية مشروع بناء القرية األوملبية داخلها، وسيبدأ العمل 

قريبا باملشروع«.
ويعتمد البرنامج على التوقيع مع رياضيي النخبة 
ورعايتهم وظيفيا وماليا بالشكل الذي يؤدي لتحقيقهم 

امليداليات األوملبية ومنافساتهم للدول القوية.

األهلي املصري يتوج ببطولة 
أفريقيا للطائرة

توج النادي األهلي املصري بلقب بطولة أفريقيا لأندية أبطال 
الدوري للكرة الطائرة للمرة ال�12 في تاريخه، بعد فوزه على 
مضيفه النجم الساحلي التونسي في املباراة النهائية التي جرت 

في صالة محمد الزواوي بنادي الترجي، اإلثنني.
وحسم األهلي الفوز بثالثة أشواط لشوط واحد بواقع 20-
25 و25-18 و25-20 و25-18، إذ جنح األهلي في حتويل 

تأخره في الشوط األول إلى الفوز بثالثة أشواط.
وف��از األهلي باللقب للمرة ال�12 في تاريخه، بعدما وصل 

للمباراة النهائية للمرة ال�18.
ويرجع آخر لقب لأهلي في البطولة األفريقية إلى 2015، 
وجاءت األلقاب األخرى للفريق في أعوام 1980 و1983 و1995 

و1996 و1997 و2003 و2004 و2006 و2010 و2011.
وفاز النجم باللقب مرتني من قبل في عامي 2001 و2002، 
علما بأن الفريق التونسي وصل للمباراة النهائية ست مرات من 

قبل.

إلغاء مباراة ودية بني السنغال 
وكوت ديفوار

ذك��رت وسائل إع��الم محلية، أن مباراة ك��رة ق��دم ودي��ة بني 
السنغال وك��وت دي��ف��وار أقيمت ق��رب باريس ألغيت، بعد أن 
اجتاحت اجلماهير أرض امللعب ودخلت في مواجهة مع الالعبني.

وتسلقت مجموعة من املشجعني خارج امللعب األسوار األمنية، 
ودخلوا اإلستاد قبل أن تبدأ املتاعب في آخر دقيقتني باملباراة 

والنتيجة تشير للتعادل 1-1.
وواجه املشرفون صعوبات في السيطرة على اجلماهير التي 
اجتاحت امللعب، وب��دا أن أحد املشجعني عرقل العب السنغال 
المني جاساما على طريقة الرغبي بإستاد شارليتي في ضواحي 

العاصمة الفرنسية.
وطلب احلكم الفرنسي توني شابرون من الالعبني العودة 

لغرف املالبس قبل أن يلغي اللقاء.
وافتتح ساديو ماني التسجيل للمنتخب السنغالي من ركلة 

جزاء في الدقيقة 68، لكن جوهي سيرياك أدرك التعادل. 

العبكل: العربي في حاجة 
جلهود كل الاعبني

أكد املنسق اإلعالمي لفريق العربي الكويتي لكرة القدم مشعل 
العبكل، أن األخضر في حاجة جلهود كل الالعبني.

وقال العبكل : ما أثير عن إبالغ اجلهاز الفني بعض الالعبني 
عدم حاجته جلهودهم أمر عار عن الصحة وال يصدر عن أي جهاز 

فني ينتظره موسم طويل وشاق.
وأوضح العبكل ان هناك من يسعى لضرب استقرار الفريق، 

للنيل من االخضر فيما تبقى من منافسات املوسم احلالي.
وأشار املنسق اإلعالمي إلى أن اجلهاز الفني لأخضر بقيادة 
املدرب ناصر الشطي حتدى ان يكون قد أشار من قريب او بعيد 
جتاه هذا االمر، مبديا ثقته في العبي االخضر وتفهمهم لأنباء 

التي حتاول زعزعة الفريق.
وعن أزم��ة مبارك النصار وإعالنه انقطاعه عن التدريبات 
بسبب املستحقات املالية، قال العبكل ان النصار يحاول خلط 
األوراق وحتميل تقصيره منذ بداية املوسم لغيره، سواء جهاز 
إداري او فني. وأض��اف العبكل أن إدارة العربي تعتبر نفسها 
مسؤولة بشكل كامل عن جميع الالعبني سواء القادمني للقلعة 
اخلضراء أو أبناء النادي، سواء فيما يخص مستحقاتهم املالية أو 

تقدمي الدعم في حال لزم األمر.
وكشف املنسق اإلع��الم��ي أن نائب رئيس ال��ن��ادي العربي 
عبدالعزيز عاشور، أعطى توجيهاته بصرف مستحقات النصار 
وإعادة السيارة اخلاصة بالالعب ، كونه كان معاقبا في الفترة 

احلالية، اال ان الالعب تعجل ليقطع طريق العودة.
ولفت العبكل إلى أن اجلهاز اإلداري بقيادة عبدالعزيز املطوع 
سيرفع تقريرا عن النصار ملجلس ادارة النادي التخاذ ما تراه 
مناسبا. وفي نهاية تصريحه أوضح العبكل ان النصار سيظل 
أخ عزيز على األجهزة الفنية واالدارية في العربي، وايضا ادارة 
النادي، مطالبا إياه مراجعة نفسه للحفاظ على مستقبله داخل 

املستطيل االخضر.

اجلهاز الفني لبرقان يوصي 
بتجديد عقود احملترفني

رف��ع اجلهاز الفني للفريق األول لكرة القدم بنادي برقان 
الكويتي، توصية إلى جهار الكرة الذي يترأسه رئيس مجلس 
إدارة النادي همالن الهمالن،  بتجديد عقود احملترفني السنغالي 
ت��راوري، والبنيني نانا، والتونسي وسام اإلدريسي، وتأمني 

استمرارهم لعدة مواسم مع النادي الكويتي. 
وجاءت التوصية في ظل اقتناع اجلهاز الفني للفريق، بقيادة 
امل��درب الصربي ألكسندر باملستوى الفني والبدني لهؤالء 
الالعبني، بعد تقدميهم لكل ما في جعبتهم، والتأكيد على قدراتهم 

وإمكانياتهم في الفترة املاضية. 
ورصد جهاز الكرة مكافآت مجزية لالعبي الفريق، في حال 
النجاح بتحقيق االنتصارات في الفترة املقبلة، وذلك من أجل 
حتفيز الالعبني، وإنعاش آم��ال استمرار الفريق في ال��دوري 

املمتاز، رغم صعوبة املهمة. 

منتخب مصر للمحليني يبدأ 
مشواره بفوز ودي على بنني

حقق منتخب مصر للمحليني فوزا سهال على حساب ضيفه 
بنني بثنائية دون رد في جتربة ودية أقيمت مساء اإلثنني على 

ملعب الدفاع اجلوي بالقاهرة.
وسجل ثنائية املنتخب املصري عمرو مرعي مهاجم إنبي 

ومحمود متولي مدافع اإلسماعيلي.
وحرص هاني رمزي على جتربة العديد من الالعبني الذين 
تألقوا في مسابقة الدوري مثل عمرو مرعي ونور السيد وإبراهيم 

حسن وأحمد سامي ومحمود عالء.
ويعد هذا اللقاء هو األول في تاريخ الفراعنة بعد أن مت تشكيل 
هذا املنتخب مؤخرا بقيادة املدير الفني هاني رمزي استعدادا 

خلوض تصفيات بطولة األمم اإلفريقية للمحليني.
ويستعد املنتخب املصري ملواجهة املغرب خالل شهر أغسطس 

املقبل في التصفيات القارية املؤهلة ألمم إفريقيا.

العلي واملقصيد يتوجان الفائزين في بولينغ  »عيالنا أملنا«
اق���ام م��رك��ز محافظة العاصمة لتعليم 
وتدريب البولينغ للبنني بطولة االكادميية 
االول����ى ض��م��ن م��ش��روع “عيالنا املنا” 
بالتعاون بني وزارة التربية والهيئة العامة 

للرياضة وكذلك اللجنة االوملبية الكويتية. 
وح��ض��ر م��ن��اف��س��ات ال��ب��ط��ول��ة رئ��ي��س 
اللجنة االومل��ب��ي��ة الكويتية الشيخ فهد 
ج��اب��ر العلي وال��وك��ي��ل امل��س��اع��د للتنمية 
التربوية واألن��ش��ط��ة ف��ي وزارة التربية 
فيصل املقصيد واملوجه الفني األول للتربية 
البدنية وليد عايش ومدير مركز العاصمة 
ط��ارق اجلالهمة ومدير ادارة “الرياضة 
للجميع” حامد الهزمي وعدد كبير من اولياء 
امور الطلبة املشاركني والذين بلغ عددهم 

55 مشاركا. 
وعقب اخلتام، قام العلي واملقصيد بتكرمي 
وتتويج اصحاب املراكز الثمانية االولى في 
كل فئة، وقدم املقصيد هدية تذكارية للعلي 
وك��ذل��ك مت ت��ك��رمي ك��ب��ار احل��ض��ور م��ن قبل 

القائمني على مركز العاصمة. 
من جهته، اعرب العلي عن شكره وتقديره 
للعمل الكبير الذي تقوم به وزارة التربية 
ممثلة باملقصيد م��ن خ��الل رع��اي��ة وصقل 
النشء في مختلف االلعاب الرياضية ضمن 

مشروع “عيالنا املنا«. 

واكد العلي انه سعيد مبا رآه من مستويات 
قدمها االشبال والناشئني عبر مشاركته في 
حفل تتويج الفائزين بالبولينغ وقبلها في 
السباحة، منوها الى ان الكويت والدة ولديها 

مواهب بحاجة للرعاية واالهتمام. 
ب��دوره، اوض��ح املقصيد ان هذا املشروع 
يأتي ضمن بروتوكول التعاون بني وزارة 
التربية والهيئة واللجنة االوملبية الكويتية 
والهدف منه باملقام االول رعاية ودعم النشء 
ليكونوا رافدا لالندية واملنتخبات الوطنية 

على املدى البعيد. 
وع��ب��ر املقصيد ع��ن ش��ك��ره للشيخ فهد 
جابر العلي على حضوره ومشاركته في 
احلفل اخلتامي للبطولة وهو ما كان له االثر 
الكبير في نفوس الطلبة املشاركني واولياء 
امورهم وهو ما يؤكد حرصه على دعم جميع 
االنشطة الرياضية وهذا االمر غير مستغرب 

عليه. 
واضاف املقصيد ان العلي ابدى سعادته 
باالمكانيات واملهارات التي يتمتع بها الطلبة 
بعد تدريبات مكثفة بدأت منذ شهر نوفمبر 
امل��اض��ي على ان ينتهي العمل ف��ي ابريل 
املقبل وم��ن ث��م سيتوقف امل��ش��روع بسبب 
االخ��ت��ب��ارات الدراسية وسيعاود نشاطه 
عقب شهر رمضان املبارك عبر اقامة اكادميية 

تعليم السباحة والتي جاءت نزوال عند رغبة 
اولياء االمور والطلبة كذلك. 

ومتنى املقصيد من االندية متابعة العمل 
القائم في االكادمييات والذي يتم عبر كوادر 
م��ن وزارة التربية ميتلكون ال��ك��ف��اءة في 
التدريب وذلك الستقطاب املواهب التي يرون 
انها ستخدمهم في انديتهم وتساهم في رفع 

مستوياتهم. 
من ناحيته، اكد اجلالهمة ان املنافسات 
كانت صعبة وقوية في ظل وج��ود العبني 
متميزين في فئة املرحلة االبتدائية وكذلك 

املتوسطة. 
واش��ار الى ان البطولة شهدت مشاركة 
55 طالبا حصلوا على تدريبات مكثفة طوال 
الفترة املاضية خالل ايام االثنني والثالثاء 
واالرب��ع��اء م��ن ك��ل اس��ب��وع، باالضافة الى 
تخصيص يومي االح��د واخلميس للطالب 
الراغب في التدريب على يد نخبة من املدربني 

املتخصصني في لعبة البولينغ. 
وب��ني اجلالهمة ان دور امل��رك��ز يختص 
بتعليم وتدريب الطلبة اساسيات اللعبة 
ومن ثم تقدميهم الى احت��اد البولينغ الذي 
سيتولي مسؤولية تطوير مستوياتهم بعد 
ذلك لتمثيل املنتخبات الوطنية في احملافل 

اخلارجية على املدى القريب. 
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أكد أن مشروع »مباراتنا« منوذج لتعاون اجلهات احلكومية واألهلية في الباد  

الروضان يدعو مجلس إدارة »هيئة الرياضة« لاجتماع األحد املقبل


