
sport@alwasatnews.com 14
العدد 5384 األحد 4 يونيو 2017 الموافق 9 رمضان 1438هـ

Sunday 4  June  2017 ,  I ssue No .  5384

»الرؤية« أول أكاديمية كرة سلة للجنسين في البحرين

فاضل ميالد: نهدف لنشر اللعبة واكتشاف المواهب الجديدة
ــار  ــ ــم ــ ــا ومـــفـــتـــوحـــة لــمــخــتــلــف األع ــبــ ــ ــة أل ــ ــرك ــع شــ ــ ــاون مـ ــعــ ــ ــت ــ ــال ــ ــام ب ــ ــق ــ ــة ت ــ ــي ــ ــم ــ ــادي ــ األك

ــزة لــأنــديــة ــمــمــي ــاج لــلــعــبــة... وســنــنــقــل الـــمـــواهـــب ال ــحــت ــخــدم مــنــطــقــة ت األكـــاديـــمـــيـــة ســت

§الوسط - محمد عباس

] تدشن خالل شهر يوليو/ تموز المقبل أكاديمية الرؤية »Vision« لكرة السلة، وهي أول أكاديمية خاصة للعبة في البالد مختصة بالجنسين، وذلك بمبادرة من المدرب 
الوطني فاضل ميالد وفريق العمل المشارك معه.

وتعتبر أكاديمية »الرؤية« مشروعا مماثال لألكاديميات 
في  كبير  بشكل  انتشرت  والتي  القدم  لكرة  المختصة 

السنوات األخيرة في مختلف المناطق.
معبرا  السلة  لكرة  خاصة  أكاديمية  تدشين  ويأتي 
البالد،  في  اللعبة  بها  تحظى  باتت  التي  الشعبية  عن 
انشاء  األخرى  هي  بدأت  األندية  بعض  أن  وخصوصا 
فترة  في  وخصوصا  ونشرها  اللعبة  لتعليم  أكاديميات 

اإلجازة الصيفية.
ألبا  شركة  صالة  على  ستفتتح  »الرؤية«  أكاديمية 
هذا  إلقامة  صالتها  وفرت  التي  الشركة  مع  وبالتعاون 

المشروع. 
نهدف من خاللها  التي  الرمضانية  اللقاءات  إطار  وفي 
المجال  في  جديد  هو  ما  كل  على  الضوء  تسليط  إلى 
الرياضي، ارتأينا استضافة المدرب الوطني فاضل ميالد 
المشرف على مشروع األكاديمية المنتظر تدشين العمل 
عيد  إجازة  وبعد  التحضيرات  اكتمال  بعد  قريبا  فيها 

الفطر المبارك، فكان هذا اللقاء...
كرة  للعبة  خاصة  أكاديمية  إنشاء  فكرة  نشأت  كيف   [

السلة وخصوصا أنها الفكرة األولى من نوعها؟
- بدأت الفكرة من خالل اقتراح لمجموعة من المتدربات 
من المدارس الخاصة كنت أدربهن لتعلم أساسيات لعبة 
خاصة  أكاديمية  إنشاء  فكرة  علي  فطرحن  السلة،  كرة 
نفسه،  باألمر  األخوان  أحد  نصحني  كما  اللعبة،  لتعليم 
وهو ما دفعني للحديث مع مجموعة من المختصين في 
بإنشاء  ونصحوني  الفكرة  شجعوا  والذين  المجال  هذا 
ونشرها  اللعبة  تطوير  تخدم  التي  األكاديمية  هذه  مثل 

واكتشاف المواهب.
] كيف بدأت التحركات إلنشاء األكاديمية؟

الفكرة،  شجعوا  الذين  العمل  بفريق  أوال  اتصلت   -
وقمنا بالتواصل مع الشركات فوجدنا تفاعال من شركة 
ألبا التي قدمت لنا صالة الشركة ألجل تنفيذ المشروع، 
رسوم  على  الشركة  في  الموظفين  أبناء  حصول  مقابل 

مخفضة لالشتراك.
] ما هو هدفكم من إنشاء هذه األكاديمية؟

المختصة  البالد  في  األكاديميات  من  الكثير  هناك   -
كرة  لعبة  صعيد  على  فراغ  هناك  ولكن  القدم،  بكرة 
إنشاء  خالل  من  الفراغ  هذا  لملء  دفعنا  ما  وهو  السلة، 
هذه األكاديمية المتخصصة مستفيدين أيضا من تجارب 

مماثلة في دول أخرى.
العمل  هو  األكاديمية  هذه  إلنشاء  الرئيسي  والهدف 
قاعدتها  وزيادة  السلة  كرة  لعبة  انتشار  زيادة  على 
الجماهيرية والمهتمين بها، وخصوصا في الفئات التي لم 
تصلهم اللعبة بالشكل المطلوب، إذ إن األكاديمية ستكون 

مفتوحة للجميع ولمختلف األعمار وللجنسين من سن 6 
سنوات وما فوق وهو ما سيخدم التعريف باللعبة.

واالهتمام  الصغيرة  المواهب  اكتشاف  إلى  نهدف  كما 
بعد  لتخدم  والفنية  المهارية  الناحية  من  وتنميتها  بها 
ذلك األندية والمنتخبات الوطنية وسنركز على الخامات 
التي تمتلك عنصر الطول وهو ما ينقص كرة السلة في 

البحرين.
] هل من برامج خاصة للمواهب الصغيرة طوال القامة؟
الفارع  الطول  أصحاب  الصغار  الالعبون  بالتأكيد،   -
وسنعمل  األكاديمية،  في  مجانيا  لهم  التسجيل  سيكون 
بعد ذلك على نقلهم لألندية في حال أجادوا بالفعل اللعبة 
وتطور مستواهم الفني وكانوا في سن يؤهلهم للتطور.

] متى سيبدأ العمل في األكاديمية؟
- سنبدأ في اإلجازة الصيفية وتحديدا بعد إجازة عيد 
الفطر المبارك في 8 يوليو/ تموز المقبل، بواقع 5 أيام في 
الصباحية من  الفترة  ألبا في  نادي  األسبوع على صالة 

الساعة 9 وحتى 1 ظهرا.
وبعد الفترة الصيفية سيستمر برامج عمل األكاديمية 

بواقع 3 أيام في األسبوع في الفترة المسائية.
] هل من برامج أخرى غير كرة السلة في األكاديمية؟

ــاك  ــن ه  -
من  الــكــثــيــر 
األفـــــكـــــار 

المطروحة 
ــي  ــتـ والـ

ســنــعــمــل 
على تنفيذها 

لن  والبرنامج 
على  فقط  يشتمل 

برامج  هناك  وإنما  األساس،  هي  كانت  وإن  السلة  كرة 
للعبة  المهرجانات  إقامة  إلى جانب  السباحة  مثل  أخرى 
ودعوة   3 أون   3 بطولة  مثل  خاصة  بطوالت  وتنظيم 

شخصيات سالوية كبيرة لحضور المهرجان.
بمشاركة  تثقيفية  محاضرات  إقامة  على  سنعمل  كما 
التغذية  مجال  وفي  الرياضي  المجال  في  المختصين 

والطب الرياضي.
] من هي الفئات المستهدفة؟

من  السلة  كرة  لعبة  ممارسة  في  الراغبين  جميع   -
تفاجأت منه  الجنسين، وما  6 سنوات وما فوق من  سن 
الالعبين  بعض  قبل  من  التسجيل  على  اقباال  هناك  أن 

المسجلين في األندية، وذلك بغية الحصول على تدريبات 
فردية في األكاديمية، إذ سنعمل على العمل بشكل فردي 
مع الالعبين الراغبين في ذلك من أجل التطور وخصوصا 

لناحية أوجه القصور في أدائهم.
والبنات  األوالد  بين  مقسمة  األكاديمة  أيام  وستكون 

بحسب عدد المسجلين في األكاديمية.
] من هو فريق العمل في األكاديمية؟

الرياضي  ألبا  نادي  مديرة  األكاديمية  على  يشرف   -
نادي  في  سابقة  سلة  كرة  العبة  وهي  الجسمي  مريم 
المدرب  فيها  يتواجد  كما  السيدات،  ومنتخب  المحرق 
وكذلك  سابق،  سلة  كرة  وحكم  مدرب  وهو  جمال  كريم 
رياضية،  تربية  ومدرسة  سابقة  العبة  الشيخ  نورة 
سابقا  السيدات  منتخب  كابتن  المنصوري  ومــوزة 
ومساعدة مدرب المنتخب حاليا، إلى جانب اإلدارية أبرار 
عبدالحسين المتغوي مدرسة تربية رياضية، إلى جانب 

الكادر المشرف على المواصالت.
] كيف ترى العمل حتى اآلن في األكاديمية؟

- موقع األكاديمية مميز ألنه يسد فراغ موجود 
الرياضي  ألبا  نادي  من  القريبة  المنطقة  في 
في الرفاع، إذ ال أندية هناك مختصة بلعبة 
نشر  في  سيساهم  ما  وهو  السلة،  كرة 

اللعبة في مناطق جديدة بالبالد.
ونتطلع أيضا إلى دعم شركات أخرى 
من  شهر  من  أكثر  وقبل  المشروع،  في 
اقبال  األكاديمية هناك  العمل في  انطالق 
مختلف  من  التسجيل  على  كبير 

األعمار ومن الجنسين.
] ما هي التجارب التي اطلعت عليها 

في مجال عمل األكاديميات؟
بعدد  اتصلت  األكاديمية  في  العمل  نبدأ  أن  قبل   -
من أصحاب األكاديميات الخاصة بكرة القدم في البحرين 
أكاديمة  صاحب  العسبول  زاهر  الكابتن  بينهم  ومن 
السلة  كرة  أكاديمية  تجربة  على  اطلعت  كما  ليجند، 
منتخب  مدرب  عليها  يشرف  التي   )WMQ( الكويت  في 
الكويت السابق لكرة السلة وليد محارب وافتتحت قبل 

سنة وحققت نجاحا كبيرا في الكويت.
افتتاح  بعد  باألندية  التدريب  مجال  في  ستستمر  هل   [

األكاديمية؟
انتهى  التدريب باألندية، وقد  - بالتأكيد سأستمر في 
ولدي  الجاري  الموسم  بنهاية  المنامة  نادي  مع  عقدي 

عروض من عدة أندية أقوم بدراستها.

فريق عمل األكاديمية

 4 مقاتلين يمثلون »MMA« البحرينية 
في آسيوية الهواة لفنون القتال

 »الشباب والرياضة« تبحث مع 
رئيس نادي االتحاد احتياجات النادي

§عوالي - اتحاد فنون القتال المختلطة
] يواصل المنتخب الوطني لفنون 
تحضيراته  للهواة  المختلطة  القتال 
في  للمشاركة  استعداداً  المكثفة، 
بطولة آسيا المفتوحة لفنون القتال 
المختلطة للهواة التي ينظمها االتحاد 
المختلطة  القتال  لفنون  الدولي 
في  سنغافورة  بجمهورية   IMMAF
حزيران  يونيو/   16  -  12 الفترة 

الجاري.
الجهاز  بقيادة  المنتخب  ويخوض 
إلدر  المدربين  من  المكّون  الفني 
حصتين  أبوأحمد  ورينات  إلداروف 
وذلك  يومي،  بشكل  تدريبيتين 
بالصالة الرياضية الخاصة بمنظمة 
خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة 
الحصص  تتضمن  إذ   ،KHK MMA

التدريبية تمارين رفع اللياقة البدنية 
الذهني  المستوى  رفع  وتمارين 
والتركيز وتحسين المهارات القتالية.
وكان الجهاز الفني قد اختار أربعة 
الوطني  المنتخب  لتمثيل  مقاتلين 
بآسيوية الهواة، وهم المقاتل حسين 
عياد للمشاركة بوزن 56.2 كيلوغراماً، 
للمشاركة  عباس  محمد  والمقاتل 
بوزن 77 كيلوغراماً، والمقاتل نايف 
فكري للمشاركة بوزن 70 كيلوغراماً 
والمقاتل عبدالمناف للمشاركة بوزن 

66 كيلوغراماً.
الذين  المقاتلون  هؤالء  ويمتلك 
وفريق  الوطني  المنتخب  يمثلون 
خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة 
للهواة مستوى قتالياً ومهارات قتالية 
عالية، كما يمتلكون سجاًل من النتائج 
اإليجابية والمشاركات في البطوالت 

المحلية والدولية. فقد شارك المقاتل 
حسين عياد في العديد من البطوالت 
المفتوحة  أوروبا  بطولة  أبرزها  من 
للهواة، التي نجح خاللها من تحقيق 
المركز الثالث في النسخة التي أقيمت 
البريطانية  برمنغهام  مدينة  في 
مؤخراً  استضافها  التي  والنسخة 
العاصمة البلغارية )صوفيا(. وشارك 
المنتخب  مع  عباس  محمد  المقاتل 
التي  المفتوحة  أوروبا  بطولة  في 
)براغ(  التشيكية  العاصمة  أقيمت 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
مع  فكري  نايف  المقاتل  وشــارك 
المنتخب في بطولة أوروبا المفتوحة 
التي احتضنتها بلغاريا، فيما شارك 
من  العديد  في  عبدالمناف  المقاتل 

§ضاحية السيف - وزارة الشباب والرياضةالبطوالت التي أقيمت بروسيا.
التقى  الوطنية،  األندية  مع  التواصل  إطار  ضمن   [
رئيس  مع  العربي  طارق  األندية  شئون  إدارة  مدير 
خالل  تم  إذ  جعفر،  أحمد  االتحاد  نادي  إدارة  مجلس 
العام  طوال  النادي  يقدمها  التي  األنشطة  بحث  اللقاء 
والرامية إلى تطوير فرقه الرياضية في مختلف األلعاب 
وتطوير  صيانة  من  النادي  ومتطلبات  واحتياجات 
التطويرية  الخطط  إلى  باإلضافة  الرياضية،  المنشآت 
للحركة  خدمة  تطبيقها  اإلدارة  مجلس  ينوي  التي 
الشبابية والرياضية في البحرين، كما تم التباحث حول 

الفرص االستثمارية بالنادي.
نادي  رئيس  إلى  التهنئة  العربي  قدم  اللقاء،  وخالل 
إلى  بالنادي  القدم  كرة  فريق  صعود  بمناسبة  االتحاد 
القادم،  الموسم  في  القدم  لكرة  األولى  الدرجة  دوري 
مثمناً جهود مجلس اإلدارة التي بذلت من أجل تهيئة كل 

الظروف المثالية لصعود الفريق.
في  االتحاد  نادي  به  يقوم  الذي  الدور  العربي  وثمن 
السنوات  مدار  على  البحرينية  الرياضة  مسيرة  إثراء 
تحويل  في  ودورهم  رجاالته  بعطاء  مشيداً  الماضية، 
النادي إلى مركز إشعاع رياضي أخذ على عاتقه تأدية 
دوره المحوري في احتضان الشباب البحريني وتوجيه 

طاقات نحو خدمة البحرين.
هذا  أن  إلى  االتحاد  نادي  رئيس  أشار  جانبه،  من 
وزارة  في  المسئولين  اهتمام  على  تأكيداً  يعتبر  اللقاء 
ويبرهن  الوطنية،  باألندية  والرياضة  الشباب  شئون 
على المساحة الكبيرة والمواتية لتعزيز العالقة الوثيقة 
المثالية  األجواء  تهيئة  أجل  من  والنادي  الوزارة  بين 
والفنية،  اإلدارية  منظومته  وتطوير  بالنادي  لالرتقاء 
وزارة  مع  التواصل  على  اإلدارة  مجلس  حرص  مؤكداً 
اإلدارية  النادي  احتياجات  لتلبية  والرياضة  الشباب 

وتعزيز موارده المالية. المقاتل حسين عياد

رئيس نادي االتحاد خالل لقائه بمسئولي الشباب والرياضة    


