
الثالثاء 4 اغسطس 2009 39رياضة

منتخب أزرق الناشئني مع اجلهازين الفني واإلداري

ديرسو قاد التمرين األول للفحيحيل

أزرق الناشئين يخوض مباراته الرابعة بسلوڤاكيا
استعداداً لبطولة غرب آسيا في األردن

مبارك الخالدي
قاد مدرب فريق 17 سنة بنادي الفحيحيل 
الشيكي جيري ديرسو تدريب الفريق االول 
للكرة مساء امس االول لعدم وصول مدرب 
الفريق اجلديد التشيكي رومان هانز ولعدم 
توصل االدارة الى اتفاق مع مساعده ابداح 
الهاجري الذي كان من املقرر ان يقود التمارين 
االولى للفحيحيل ريثما يكتمل عقد اجلهاز 

الفني.
وقد ش���ارك في التمارين 31 العبا شكل 
معظمهم العبي فريقي حتت 19 و17 س���نة 
بالن���ادي وعددًا من العب���ي الفريق االول 
تقدمهم محمد عدنان ومحمد عواد وعلي نادر 

ويوسف العمران ومشاري هالل وعبداهلل 
الناصر ومحسن حجيالن وعبداهلل االرملي 
وناصر شامخ وعبداهلل مزيان ونواف زياد 

ومحمد دشتي ومحسن محمود.
ولم يشارك في احلصة التدريبية التي 
دامت ملدة س���اعتني الواعد تركي املطيري 
النضمامه مع تش���كيلة منتخب 19 س���نة 

واملرتبطة باستحقاق آسيوي.
واستكملت التدريب على اجلري حول 
امللعب وبعض اجلمل اخلاصة بفك العضالت 
فيما خصص اجلزء االخير من املران لتقسيمة 
ترفيهية بني الالعب���ني. اجلدير بالذكر ان 
ادارة الفحيحيل قد اعلنت عدم نيتها القامة 

معسكر خارجي واالكتفاء بالتمارين احمللية 
خصوصا انه ال يوجد اي استحقاق قريب 
للفريق خالل الشهرين املقبلني. كما ارجأت 
االدارة بحث امللف اخلاص بالتعاقدات مع 
العبني محترفني حلني وصول مدرب الفريق 
االول هانز ليقوم باالطالع على الفريق عن 
قرب وليحدد من خالل نظرته الفنية حاجة 
اخلطوط الثالثة للمحترفني. ومن جهة اخرى 
ارجأت االدارة كذلك البت في قرار مساعد 
الفريق ريثما يكتمل وصول اجلهاز الفني 
وان كان ابداح الهاجري االقرب لتولي املهمة 
باعتباره االكثر دراية بالالعبني وخصوصا 

الصاعدين منهم من فريق 19 سنة.

مبارك الخالدي
يخوض أزرق الناش����ئني حتت 16 سنة 
جتربته الرابعة اليوم عندما يلتقي فريق 
بهوينتسا في معسكره املقام مبدينة بشتني 
السلوڤاكية استعدادا خلوض منافسات غرب 
آسيا والتي تستضيفها العاصمة األردنية 

عمان في العاشر من الشهر اجلاري.
وكان األزرق قد التقى في مبارياته السابقة 
كال من فريق بشتني حتت 19 سنة وخسر 
0 � 2 ثم فاز في لقاءيه الثاني والثالث على 

فريق ترفانا 2 � 1 و5 � 1 على التوالي.

الفني للمنتخب بقيادة  ويأمل اجلهاز 
الوطني عبدالعزيز الهاجري ومس���اعده 
شاكر الشطي استمرار الالعبني في استثمار 
الفرص السانحة امام املرمى اذ انها كانت 
املش���كلة التي عبر عنها املدرب بعد لقائه 
الثاني امام ترفانا والذي انتهى بفوز االزرق 

بهدفني.
وقال الهاجري في تصريح ل� »األنباء« 
ان ما يدعو للتفاؤل هو االرتفاع امللحوظ 
في معدل اللياقة البدنية لالعبني، األمر الذي 
س����هل على اجلهاز الفني تطبيق النواحي 

الهجومية بالشكل الصحيح عبر حتريك 
الالعبني من االطراف والعمق وانهاء الهجمة 
من ملس����ة واحدة مع احلرص على مترير 

الكرة لالعب الشاغر دون تعقيد.
وأثنى الهاجري عل����ى التزام الالعبني 
باملواعيد املقررة للتمرينات وقال ان العبينا 
في حالة من التسابق إلجراء متارينهم على 
فترتني صباحية ومسائية اذ خصص اجلانب 
الكبير م����ن احلصة االولى لتمارين القوة 
والتحمل بينما نواصل النواحي الفنية في 

التمارين املسائية.

مؤتمر صحافي لدورة بوخمسين

»يد« السالمية يبدأ تدريباته

الجودو يشارك ببطولة العالم لألشبال

تحسن ملحوظ في حالة باقر

لجنة بحث القوانين
الرياضية تجتمع غداً

الصليبخات يصرف النظر عن البشتوني

تعقد اللجنة املنظمة لدورة بوخمس���ني الرمضانية الرابعة في 
الثامنة مساء اليوم في ديوان بوخمسني في منطقة القادسية، مؤمترا 
صحافيا يتم خالله س���حب القرعة للفرق املشاركة، وذلك بحضور 
رئيس اللجنة املنظمة جواد مقصيد ومنسق الدورة محمد بوخمسني. 
وسيتم خالل املؤمتر توزيع جدول البطولة على ممثلي الفرق البالغ 
عددها 40 فريقا، باالضافة الى توزيع ش���روط البطولة على الفرق 
املش���اركة في البطولة التي س���تنطلق في الثاني من شهر رمضان 

وتستمر ملدة 11 يوما، بعد ان تقسم الفرق إلى مجموعتني.
كما سيتم خالل املؤمتر الكشف عن الكؤوس وامليداليات واجلوائز 
التي س���تقدمها اللجنة املنظمة للف���رق باالضافة الى املفاجآت التي 

أعدتها اللجنة للجماهير.

ب���دأت امس تدريبات الفري���ق االول لكرة اليد بنادي الس���املية 
استعدادا للموس���م املقبل حتت قيادة املدرب اجلزائري عمر عازب 
ومساعده طارق بشير بحضور مش���رف الفريق عبداهلل املال، وقد 
حضر 16 العبا واعتذر بعض الالعبني بس���بب ظروف خاصة حيث 

سينضمون في وقت الحق.
واقتصر اليوم االول من التدريب���ات على بعض التمارين لرفع 
معدل اللياقة البدنية، وعن امكانية اقامة معس���كر خارجي للفريق 
اس���وة بقطاع اليد للناشئني قال املدرب عازب انه الى اآلن ال توجد 
نية القامة معسكر واذا ما احتاج الفريق الى املعسكر فسوف يكون 

بعد شهر رمضان.
ومن جانب آخ���ر اجتمع عضو مجل���س االدارة ومدير االلعاب 
اجلماعية صقر فيروز بالفريق قبل خوض التدريبات وحثهم على 
اجلدية في التمارين وااللتزام باحلضور خصوصا ان النادي ال يحق 
له تس���جيل اكثر من 20 العب���ا وان عدد الالعبني يفوق ال� 20 العبا 
وبعدها س���وف تكون الكلمة للمدرب في اختيار من يراه مناس���با 

لتمثيل السماوي.

توجه وفد املنتخب الوطني للجودو امس الى هنغاريا للمشاركة 
في بطولة العالم لالش���بال التي تنطلق اخلميس املقبل وتس���تمر 

أربعة أيام.
وقال امني صندوق احتاد اجلودو والتايكوندو بدر الشراد ل� »كونا« 
ان املنتخب يتطل���ع الى حتقيق نتائج جيدة في هذه البطولة التي 
ينظمها االحتاد الدولي للعبة للمرة االولى لهذه الفئة التي يش���ارك 

فيها اكثر من 40 منتخبا عامليا.
واضاف ان املنتخب يعول كثيرا على العبيه االربعة املش���اركني 
في البطولة وهم محمد الدوسري ومحمد السليماني ويوسف دشتي 
وعبداهلل الطويل باقتناص احدى امليداليات امللونة والصعود على 
منصة التتوي���ج في هذا التجمع العاملي مل���ا ميتلكونه من مهارات 

فنية عالية.
واشار الشراد الى اهتمام االحتاد بفئات االشبال والناشئني وتهيئة 
الظروف املالئمة لهم لالرتقاء مبستوياتهم وتنمية خبراتهم باعتبارهم 

الركيزة االساسية ملنتخب املستقبل.
من جانبه قال املدير الفني في االحتاد فهد الفرحان ان اختيار الالعبني 

جاء حسب نتائجهم املتقدمة في مختلف احملافل الرياضية.
واضاف ان الفرصة متاحة جلميع الالعبني لتحقيق بعض املراكز 
املتقدمة خصوصا بعد احرازهم املراكز االولى في البطوالت اخلليجية 
والعربية اضافة الى نتائجهم اجليدة في البطولة اآلس���يوية التي 
اقيمت في اليمن العام املاضي ومنهم محمد الدوس���ري الذي حصل 
على امليدالية البرونزية فيها. واشار الفرحان الى ان البطولة تعتبر 
محطة مهمة لتطوير مهارات الالعبني واكتسابهم للخبرة وتعويدهم 

على اجواء املنافسات الكبرى.

اظهرت صور االشعة املقطعية التي اجراها العب النادي العربي 
حتت 19 س���نة عادل باقر في مركز حامد العيس���ى لزراعة االعضاء 
صباح اول من امس ان الكبد استعاد 90% من اكتماله في مؤشر على 

استجابة احلالة الطبية لالعب مع العالج.
وقد طلب الطبيب ا ملعالج لباقر والذي اشرف على اجراء االشعة 
ان يعاد اخذ الصور مرة اخرى بعد شهر لبيان مدى استجابة الالعب 

للمرحلة التالية من العالج والتي بدأت من امس.
اجلدير بالذكر ان الالعب تعرض الصابة اثناء مباراة فريقه امام 
اجلهراء في اطار الدوري ادت الى نقله الى املستشفى كحالة طارئة 
واجريت له عملية جراحية ازيلت من خاللها بعض اجزاء من الكبد 

بعد تعرضها للتلف.

تعقد اللجنة الفنية الرياضية املش���كلة م���ن قبل الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة لالطالع على التعديالت الرياضية اخلاصة مبا 
يتالءم م���ع مواثيق اللجنة األوملبية الدولي���ة، اجتماعها األول غدا 
في مقر الهيئة وذلك في العاش���رة صباحا، بحضور أعضائها وهم: 
عبدالوهاب البناي ود.جواد خلف وس���ليمان العدس���اني وطليان 

الطليان واحمد عايش وجمال الدوسري.
وأفاد نائب رئيس مجل���س ادارة الهيئة عبدالوهاب البناي بأن 
اللجنة ستبدأ فعليا غدا بترتيب ووضع آلية عمل محددة وواضحة 
وبل���ورة كل األمور التي تخص موضوع التعديالت مبا يتوافق مع 
امليثاق األوملبي الدولي للوصول الى الصيغة املناسبة لهذا املوضوع 
مبا يخدم الرياضة الكويتية، مشيرا الى ان اللجنة الفنية املذكورة 
ستستعني مبا تراه مناسبا في حال استدعى األمر ذلك، إلثراء العمل 
وتفعيل دور اللجنة، متمنيا ان تشهد املرحلة املقبلة النجاح املطلوب 

والتعاون من كافة األطراف.

مبارك الخالدي
انضم العب الصليبخات مبارك س���عد واحمد السعيدي الى 
قائمة املصابني منذ بداية معسكر الفريق في االسكندرية والتي 

كانت تضم احمد حمدي وعادل احلداد.
وكانت االصاب���ات اجلديدة قد حلقت بالالعب���ني في املباراة 
الودي���ة الثانية التي خاضها الفريق امام فريق س���موحة والتي 
انتهت بفوز االخير 3 - 1 بعد ان انتهى الش���وط االول بالتعادل 

السلبي بني الفريقني.
وفي الش���وط الثاني كان الصليبخات هو البادئ بالتسجيل 
عبر مهاجمه مبارك سعد الذي خرج مصابا ليجري بعدها املدرب 
ثامر عناد تغييرا ل� 9 العبني دفعة واحدة ادى لتغير اسلوب لعب 
الفريق بالكامل والذي لم يستطع الصمود امام طلعات سموحة 

الهجومية ليتلقى مرمى حارسه علي طالب ثالثة اهداف.
وقد بدأ اجلهازان الفن���ي واالداري بتخفيف احلمل التدريبي 
للفريق مع مالحظة ان مؤش���ر االصابات في ارتفاع، االمر الذي 
قد يؤدي الى نتائج ليس���ت في مصلحة خطة االعداد على املدى 

البعيد.
من جهة اخرى، مازال معس���كر »االحمر« يستقبل املزيد من 
الالعبني احملترفني اال ان اجله���از الفني لم يقرر بعد اختيار اي 
منهم لتواضع مستوى املعروضني، خصوصا االفارقة كالنيجيري 

هنري كودفاري ومواطنه ينكبي.
كما صرف النظر عن التعاقد مع العب املنتخب االوملبي املصري 
ونادي بترول اسيوط محمود البشتوني لعدم اقتناع عناد مبستواه 

الذي ال يشكل فارقا عن الالعبني االساسيني.

عبدالعزيز جاسم
قال أمني السر العام بنادي كاظمة حسني بوسكندر في مؤمتر صحافي 
عقد ظهر امس في مقر النادي مبناسبة اإلعالن عن الصفقات التي ابرمها 
كاظمة مؤخرا مع الالعبني واملدربني ان ادارته مع تطبيق القوانني الرياضية 
بكل حذافيرها حتى لو كلف األمر حل مجالس ادارات االندية ان كان ذلك 
يش����كل مزجا حلل االزمة الرياضية التي متر بها الكرة الكويتية والتي 

كلفتها الكثير خالل الثالث سنوات املاضية.
واضاف ان ما يؤس����ف له في هذا االجتاه هو التراخي احلكومي ازاء 
عدم تطبيق ه����ذه القوانني وانزالها ارض الواق����ع وعدم تركها الهواء 
وأمزجة الرياضي����ني بحيث اخذت بعض االط����راف اجلانب التحليلي 
والنظري مفترضة التعارض قبل ان تنفذ وتطبق هذه القوانني بالشكل 
التام، الس����يما انه كانت هناك تأكيدات جاءت بعد زيارة وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د. محمد العفاسي ومدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف الى سويسرا واجتماعهما مع رئيس اللجنة 
االوملبي����ة الدولية د.جاك روغ حيث تبني ان����ه ال تعارض بني القوانني 
احمللية ومثياق اللجنة االوملبية الدولية األمر الذي يؤكد ان كل ما قيل 

هو غايات في النفوس وليست مشكلة في النصوص.
وتطرق بوس����كندر الى التعاقدات اجلديدة التي أمتها كاظمة سواء 
على مستوى الالعبني او املدربني فأوضح ان صفقات التعاقد مع الرباعي 
البرازيلي كلف خزينة النادي مليونا و250 الف دوالر وهم تياغو سوزا 
وساندرو سيلفا وماوريسيو ساالس وفرانسيسكو جيرو وهذا األخير 
لم يصل الى الكويت مع مواطنيه بسبب مشاكل في ادارة ناديه، مؤكدا 

انه في حال عدم وصوله فإن البدائل موجودة. 
وقدم بوسكندر البرازيليني الثالثة لإلعالم مع مدرب الفريق الروماني 
ايلي بالتشي ومدرب الطائرة الصربي الكسندر ومدرب السلة البحريني 
سلمان رمضان ومحترف الطائرة الصربي ايڤان تيغروڤيتش. وكشف 

ان النادي سيشارك في لعبة الكراتيه ابتداء من املوسم املقبل. 

أخطاء الموسم الماضي

واضاف بوس����كندر ان االدارة ق����ررت التعاقد مع برازيليني لتجنب 
أخطاء املوسم املاضي بعد ان كان الفريق يعتمد على العبني خليجيني 
مما ادى الى تأثر البرتقالي بغياباتهم بس����بب مشاركاتهم املتكررة مع 
منتخ����ب بالدهم لذلك وقع االختيار على محترفني من دولة واحدة لكي 

تكون هناك سهولة في التفاهم واالنسجام فيما بينهم. 
واشار الى ان هناك معسكرا يوم اخلميس املقبل سيكون في القاهرة 
وميتد حتى 19 الشهر اجلاري سيتخلله 5 مباريات جتريبية بناء على 
رغبة املدرب بالتش����ي الذي اراد ان تكون اغلب فترة املعس����كر خوض 
مباريات جتريبية حتى يقف على مس����توى الالعبني، مؤكدا ان اإلدارة 
منذ املوس����م املاضي لم تبخل على الفريق س����واء بإقامة املعس����كرات 
حيث اقامت 3 معسكرات او صرف املكافآت ولكن النتائج لم تكن على 
مستوى الطموح على الرغم من ان الفريق كان قاب قوسني او ادنى من 

حتقيق بطوالت. 
وع����ن موضوع إيقاف الالعب فهد الفهد قال بوس����كندر اننا ننتظر 
قرار اللجنة االنتقالية اجلديدة برئاس����ة الشيخ احمد اليوسف خاصة 

بعد ان رفعت جلنة املسابقات السابقة توصية الى رئيسها الشيخ احمد 
الفهد برفع االيقاف ولكنه لم يوقع على القرار وبالتالي اصبح اآلن بيد 

اللجنة االنتقالية احلالية.
وبني ان النادي أعار الالعبني مش����اري العازمي وبدر اجلاس����ر فقط 
الى الس����املية وان املدافع محمد العنزي دخل تدريبات الس����املية وهو 
حالي����ا ضمن قائمة املس����جلني في النادي وحتى اآلن لم نش����طبه من 
الس����جالت، الفتا في الوقت ذاته الى ان املدافع محمد اخلميس ال توجد 
لديه اي عروض خارجية او محلية وسينضم للتدريبات خالل اليومني 
املقبلني، وكذلك احلال بالنس����بة لطارق الشمري وسيغادر مع الفريق 

في معسكر القاهرة. 
واشار بوسكندر الى ان عدد احملترفني لم يتغير بل ظل كما كان املوسم 
السابق بإشراك 4 العبني ولكن االختالف في ان االختيار من اجلنسيات 
كان مفتوح����ا، مبينا انه اذا كان القرار في مصلحة الكرة الكويتية وان 

االحتكاك سيزيد من قوتها فالكل سيرحب به بالشك. 
وقال ان كاظمة ليس لديه مش����كلة ف����ي التعاقد مع العبني محليني 
ولكن ال يوجد ناد يقبل ان يس����تغني عن الع����ب مميز وبالتالي يكون 
التعاقد مع محترف اسهل من البحث عن العب محلي ال ميكنك التعاقد 

معه في النهاية. 
وكشف بوسكندر ان هناك معسكرات ستقام ملختلف الفرق منها العاب 
القوى في تونس وكرة الطاولة واجلمباز في قطر وهناك نية من اإلدارة 

إلقامة معسكرات للفريق االول واملراحل السنية للطائرة والسلة.
واضاف ان الرعاية اإلعالنية للدوري املمتاز »شي يثلج الصدر« ألنها 

في النهاية س����تعود بالفائدة على الفريق ككل مضيفا ان هناك ش����ركة 
راعية للفريق االول وهي العقارية لالستثمار.

تحقيق األلقاب

من جهته قال املدرب ايلي بالتشي انه جاء الى كاظمة لتحقيق االلقاب 
ولن يرضيه غير ذلك وانه مقتنع بإمكانات االدارة والالعبني ولديه الثقة 
في ذلك، مش����يرا الى ان عدم حتقيق الفريق ألي لقب منذ 12 موسما ال 

يؤثر عليه بل يزيده دافعا لتحقيق األلقاب.
وبني ان جميع الفرق بالكويت منافسة له وليس فرق الصدارة وانه 
يتأثر كثيرا في حال خس����ارة النقاط من فريق غير منافس على عكس 

خسارة النقاط من فريق منافس.
اما مدرب الس����لة سلمان رمضان فقال انه يعرف فريق كاظمة جيدا 
ويع����رف العبيه وانه جاء لتحقيق اجناز، ولكن اول ما يفكر فيه حاليا 
هو الوصول الى املربع الذهبي بالدوري، مشيرا الى ان الفريق يضم 5 
عناصر باملنتخب وبالتالي س����تكون املهمة اسهل بالتعامل مع الالعبني 
كون اغلبهم لديهم خبرة. واض����اف انه رفض الكثير من العروض في 
السعودية ونادي الشارقة االماراتي وفضل كاظمة كأول جتربة تدريبية 

له خارج البحرين. 
من جانبه بني مدرب الطائرة الصربي الكس����ندر ان ادارة كاظمة لم 
تقصر معه منذ حلظة التعاقد فلب����ت جميع طلباته ومنها التعاقد مع 
احملترف ايڤان، مشيدا بالدور الكبير ألمني السر حسني بوسكندر، ووعد 

بأن يحقق نتائج جيدة ترضي طموحات االدارة واجلماهير.

)أسامة البطراوي(مدرب كرة السلة سلمان رمضان متحدثا في املؤمتر الصحافي بني إيلي بالتشي ومدرب الكرة الطائرة إلكسندر وحسني بوسكندر وجهاد الغربللي الثالثي البرازيلي اجلديد في صفوف كاظمة تياغو وساالس وساندرو

بوسكندر: كاظمة مع تطبيق القوانين الرياضية حتى لو حُلّت مجالس إدارات األندية
البرتقالي قدّم محترفيه ومدربيه رسمياً في مؤتمر صحافي


