
الكبار والصغار فّضلوا تدريبات الـ «Outdoor» عن األماكن املغلقة
آالء خليفة

على الرغم من حدة وشراسة 
ڤيروس كورونا املســتجد، اال 
انه لم مينع األطفال وال الكبار 
لتقوية  الرياضة  من ممارســة 
أجسادهم ورفع مناعتهم ضد 
اإلصابــة باالمــراض، وعلى 
الرغم من قرار مجلس الوزراء 
بعدم دخــول األندية الصحية 
ملن هم اقل مــن ١٥ عاما اال ان 
األطفــال اســتعاضوا عن هذا 
القــرار بالتدريب فــي الهواء 
الطلق «Outdoor»، والذي يتيح 
لهم فرصة التدريب مع تطبيق 
التباعــد االجتماعي والبعد عن 
األماكن املغلقــة التي قد تكون 
فرصة النتشار العدوى ان وجدت 
عند أي شخص ولسهولة انتقالها 
لآلخريــن. كما ان هناك الكثير 
من الشباب الكبار والذين رغم 
اال  األندية الصحية  عودة فتح 
انهم فضلوا التدريب في الهواء 
الطلق عن الذهاب لالندية الصحية 
في الوقــت احلالي ملا للتدريب 
في الهواء الطلق من فوائد عدة 
مــن وجهة نظرهــم. «األنباء» 
حضرت بعض التدريبات لفريق 
commandos واملدرب الكابنت علي 
حســني، كما حضرنا تدريبات 
القتالي واملدرب  اإلبداع  لفريق 
الكابنت عمــر ابوهنطش، وذلك 
عند اجلزيرة اخلضراء وخرجنا 

بالتقرير التالي:
بداية، ذكر مدير التسويق 
فــي شــركة Ali Shape فــؤاد 
 Commandos املتروك ان فريق
يقــوم بتدريــب املشــتركني 
الرجــال من يــوم االثنني الى 
يوم اخلميس من الساعة ٥٫٣٠ 
وحتى الساعة ٦٫٣٠ مساء عند 
اجلزيرة اخلضراء على شارع 
اخلليــج العربي، الفتا الى ان 
هناك تدريبات أخرى للنساء 

الطلــق خالل الفتــرة القادمة 
السيما بعد االقبال على ممارسة 

هذه األنواع من الرياضات.
التباعد االجتماعي

مــن جانبه، ذكــر املتدرب 
انــه يفضــل  الســليم  حمــد 
التدريب في الهواء الطلق على 
الذهاب إلى االندية الصحية، 
السيما في الوقت احلالي مع 
استمرار وجود ڤيروس كورونا 
املستجد، الفتا الى ان ممارسة 
الرياضة في اخلارج تســاهم 

األجواء الطبيعية.
بدوره، أوضح أحمد كمال، 
وهو متدرب أيضا، ان ملمارسة 
الرياضــة فوائــد عدة لصحة 
االنسان، موضحا ان التدريب 
في الهواء الطلق افضل بكثير 
من الذهاب لألندية الصحية، 
خاصــة ان حالــة الطقس في 
الكويت حاليا بدأت تتحســن 
نوعا ما، موضحا ان ممارسة 
الرياضة في اخلارج تســاهم 
في تطبيق التباعد االجتماعي.

واعرب املتدرب حسني سنا 

كيوكشن كاراتيه

أمــا مديــر فريــق االبداع 
القتالي ومدرب لعبة كيوكشن 
كاراتيه الكابنت عمر ابوهنطش 
فأوضح ان لعبة «كيوكشــن 
كاراتيه» تعتبر احدى العاب 
الفنون القتالية وتعتمد على 
االيدي واالرجل، مشــيرا إلى 
ان الفريق يضم مشتركني من 
األطفال والشباب، وهم يقومون 
حاليا بالتدريب اخلارجي عند 
اجلزيرة اخلضراء في شارع 

اخلليج العربي.
وتابــع: قبل ازمة ڤيروس 
كورونا كنا نقــوم بالتدريب 
داخل النادي مبنطقة اجلابرية 
ولكن بعد األزمة وصدور قرار 
مجلس الوزراء بإغالق األندية 
بدأنــا التدريب «اونالين» من 
خــالل برنامــج «زووم» ملدة 

شهرين ونصف تقريبا.
التدريــب فــي  ان  وذكــر 
الهــواء الطلق لــه فوائد عدة 
السيما خالل ازمة «كورونا» 
فــي البعد عن االماكن املغلقة 
والتجمعات والتي تكون عرضة 
اكثر لنقل العدوى واالصابة، 
مؤكدا على أهمية الرياضة في 

في حتقيق التباعد االجتماعي 
بني املتدربــني، باإلضافة الى 
تقوية املناعة وتعزيز اللياقة 
البدنية وزيادة القوة العضلية 

والبدنية.
انــه  الســليم  وأوضــح 
سيستمر في ممارسة الرياضة 
فــي الهــواء الطلــق موجهــا 
النصيحة جلميع افراد املجتمع 
بضرورة ممارسة الرياضة وان 
كان هناك تخوف من ممارستها 
داخل األندية الصحية فعليهم 
مبمارســتهم باخلــارج فــي 

عن ارتياحه الشديد للتدريب 
فــي فريق الـــcoomandos مع 
الكابنت علي حسني في الهواء 
الطلق مبا يشعرهم بالطمأنينة 
في ممارسة الرياضة بعيدا عن 
األندية املغلقة في ظل استمرار 

ڤيروس «كورونا».
ونصح ســنا جميع افراد 
املجتمــع مبمارســة الرياضة 
العضــالت وتخفيف  لتقوية 
التوتــر والضغــط النفســي 
وأيضا لتقوية جهاز املناعة.

تقوية عضالت اجلسم وزيادة 
املناعــة لدى األشــخاص مبا 
يجعلهم غير معرضني لإلصابة 
بالعدوى نتيجة تقوية جهاز 

املناعة لديهم.
أجواء الكويت

ونصــح ابوهنطش جميع 
افراد املجتمــع صغارا وكبارا 
مبمارسة الرياضة خالل الفترة 
احلالية في الهواء الطلق السيما 
مع بداية حتسن حالة الطقس 
والتي تشــجع على ممارســة 
جميع أنواع الرياضة، موضحا 
ان الرياضة خاصــة لألطفال 
مفيدة جدا في الفترة احلالية 
السيما وانهم سيشغلون أوقات 
فراغهم في أمور مفيدة، وكذلك 
في تقوية أجســادهم وصحة 
ابدانهــم. وأوضــح  وســالمة 
ابوهنطــش انه فــي حال قرر 
مجلس الوزراء السماح ملن هم 
دون الـ ١٥ عاما بالتدريب في 
النوادي فسيعودون للتدريب 
داخل األندية، السيما ان حالة 
الطقــس فــي الكويــت غيــر 
مستقرة وستكون األجواء باردة 
في األشهر القادمة مبا يصعب 

معها التدريب اخلارجي.

«كورونا» لم متنع األطفال والشباب من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق

فؤاد املتروك

أحد املتدربني بعيدا عن األماكن املغلقةمن التدريبات  تدريبات األطفال متعة ولياقة

أحمد كمال حسني سناعمر أبوهنطشحمد السليم

(متني غوزال) «كورونا» لم متنع األطفال من ممارسة الرياضةاملتدربون من مختلف األعمار  

فــي توقيت آخــر أيضا، الفتا 
الــى ان التدريبات تركز على 

تقوية عضالت اجلسم.
وأكد املتــروك على أهمية 
ممارسة الرياضة التي تساهم 
فــي تقوية عضالت اجلســم 
وزيــادة مناعته ضد اإلصابة 
باالمراض والڤيروسات، فضال 
عن استغالل وقت الفراغ في 
أمــور مفيــدة، موجها انصح 
للجميع مبمارســة الرياضة، 
موضحا انهم مســتمرون في 
تدريب املشــتركني في الهواء 

ملشاهدة الڤيديو

مجلس الوزراء قرر أال يتدرب األقل من ١٥ عامًا داخل النوادي فاستعاض األطفال بتدريبات خارجية

شباب لـ «األنباء»: الرياضة خارج األماكن املغلقة أفضل صحيًا بكثير من األندية والصاالت في ظل الظروف احلالية

أبوهنطش لـ «األنباء»: الرياضة في الهواء الطلق مفيدة لصحة الصغار والكبار بتقوية جهاز املناعة

الفهد: خدمة التسوق في 
«غرب مشرف» ٢٤ ساعة

محمد راتب

أكــد رئيس مجلس 
جمعيــة  فــي  اإلدارة 
مشرف التعاونية علي 
الفهد أنه مت إقرار عودة 
العمل بشــكل كامل في 
اإلدارة العامة واألسواق 
واألفرع وتوفير خدمة 
التسوق في سوق غرب 
مشــرف على مدار ٢٤ 
ســاعة، مشيرا إلى أنه 
سيتم في الفترة املقبلة 

جتهيز مجموعة من املهرجانات التســويقية واألنشطة 
االجتماعية مع االهتمام باجلانب الفني من تطوير وحتسني 

مرافق اجلمعية.
جــاء ذلك علــى هامــش اول اجتماع عقــده مجلس 
إدارة جمعية مشرف التعاونية اجلديد بحضور أعضاء 
مجلس اإلدارة، ومتت إعادة تشــكيل اللجان الرئيسية 
والفرعيــة، وبــني أن اجلمعية لم تغفــل أهمية االلتزام 
الكامل بالتعليمات الصحية الوقائية ودعم قرارات احتاد 
اجلمعيات التعاونية وكذلك استحداث آليات جديدة في 
حجز املواعيد للمهرجانات كما في مهرجان «سلتك من 
اختيــارك» الذي ميتد إلى ٢٦ اجلاري إلعطاء وقت كاف 
للمساهمني لتســلم الســلة دون زحام أو إخالل بنظام 

التباعد االجتماعي.
وقال الفهد: باألصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني 
أعضاء مجلس اإلدارة أتقدم بجزيل الشكر ووافر االمتنان 
للمجالس السابقة التي لعبت دورا في أن تصل اجلمعية 
ملــا وصلت إليه من تقــدم وازدهار، وكذلك املســاهمني 
مــن أبناء املنطقة علــى ثقتهم في تولي أعضاء املجلس 
احلالي مسؤولية التخطيط والتطوير جلمعيتنا، راجني 
اهللا تعالى أن يوفقنا لنكون عند حســن الظن وحتقيق 

طموحات املساهمني وأبناء املنطقة.
وأضــاف الفهــد: إن جهــود مجلــس االدارة واإلدارة 
التنفيذيــة للجمعيــة تتميز برؤية واضحــة نابعة من 
التفاهم والتعاون املشــترك بني أعضاء املجلس احلالي 
ووضوح اخلطة االســتراتيجية التي تتعاقب املجالس 
على تطويرها لتواكب املستجدات وتسارع األحداث على 
الصعيد التعاوني والتجاري واخلدمي، ومن األولويات 
التي توليها إدارة اجلمعية اهتمامها بتقدمي أفضل السلع 
واخلدمات للمساهمني واحملافظة على املكانة الرائدة التي 
حتظى بها تعاونية مشــرف ودورها البارز على ساحة 

العمل التعاوني.

علي الفهد

االحد ٦ سبتمبر ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

(املرحلة الرابعة)


