
االثنين 21 سبتمبر 2009   27رياضة

عبدالعزيز حمادة في حديث مع مدرب األزرق غوران توفاريتش

االستعدادات قائمة في املختبرات ملواجهة انفلونزا اخلنازير وفي اإلطار واجهة مركز الطب الرياضي

)محمد ماهر(مهاجم القادسية فراس اخلطيب مير من العبي النصر

حمادة: معسكر األزرق في القاهرة بغياب العبي العربي والكويت
عبدالعزيز جاسم 

اكد مس���اعد م���درب االزرق 
عبدالعزيزة حم���ادة ان العبي 
العربي والكوي���ت لن يغادروا 
مع وفد املنتخب في 30 اجلاري 
الى املعس���كر الذي سيقام في 
مدين���ة 6 اكتوب���ر بالقاه���رة، 
الرتباطهم مبباراتي اياب الدور 
ربع النهائ���ي من كأس االحتاد 
اآلسيوي امام الكرامة السوري 
واربيل العراق���ي على التوالي 
في يوم املغادرة نفس���ه، على 
ان يلتحقوا باملعس���كر في اول 
اكتوبر املقبل، وسيشاركون في 
املبارات���ني الوديتني امام ليبيا 
واالردن قبل العودة الى البالد 

في 12 اكتوبر. 
واضاف حمادة في تصريح 
البرنامج  ل� »االنباء«: ان خطة 
التدريبي وضعت، وستعتمد على 
التكتيك فقط، واجلمل  تطبيق 
الفنية ولي����س اللياقة البدنية، 
الن الالعبني اكتملت لياقتهم من 
خالل مرحلة االعداد في االندية 
في الفترة املاضية، وكذلك التأكد 
من جهوزية 7 العبني من العربي 
والكوي����ت اللذين بدآ مش����وار 
املنافس����ات الرس����مية، وظهرا 
بصورة جيدة، مضيفا ان التدريب 
سيش����هد 12 وحدة تدريبية، 4 

منها صباحا و8 عصرا.
واش���ار ال���ى ان الالعب���ني 
س���يعودون ال���ى انديتهم مرة 
اخرى بعد العودة من املعسكر، 
وسيتم جتميعهم مرة اخرى قبل 
مباراة س���ورية في 26 اكتوبر، 
وحتى موعد مباراة اندونيسيا 
14 نوفمبر املقبل في التصفيات 
املؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 
2011 في الدوحة، مشيرا الى ان 
اجلهازين االداري والفني لالزرق 
قررا تقليص املباريات الودية في 
نوفمبر الى مباراة واحدة، ستقام 
في الفترة بني 3 و5 نوفمبر مع 
منتخبي تايلند وماليزيا، بعد 
ان كان مقررا في السابق خوض 

مباراتني وديتني. 

 اإلندونيسي قوي

وب���ني حم���ادة ان املنتخب 

االندونيسي يعتبر من املنتخبات 
القوية في الوقت احلالي، وخير 
دليل على ذلك تعادله مع استراليا 

وعمان في التصفيات، كما كان 
االكثر استحواذا على الكرة في 
مباراة استراليا وصلت الى نسبة 

67%، وهي نسبة كبيرة تعني 
انه منتخب ال يستهان به، كما ان 
العبيه يعتبرون محترفني، مبينا 

ان الفوز على اندونيسيا ذهابا 
وايابا سيضمن بصورة كبيرة 

تأهل االزرق الى النهائيات. 

وقال ان التفاؤل املوجود في 
االزرق مع اصرار الالعبني الكبار 
في الس���ن، والذين من املرجح 

ان تكون النهائيات اآلس���يوية 
هي املش���اركة االخيرة بتمثيل 
االزرق في بطولة قارية، سيكونا 

دافعا ايجابيا للتأهل، مشيرا الى 
ان هن���اك 11 العبا احتياطيا في 
القائمة، ما يعن���ي ان مجموع 
الالعبني احلاليني 37 العبا، منهم 
7 من الدرجة االولى، سيتم ضمهم 
في حال اصابة او تعذر انضمام 

اي العب. 
ولفت حمادة الى انه يخشى 
تعرض الالعب���ني لالصابة في 
بداية املعسكر، او في املباريات 
الودية، بسبب ضعف العضالت 
عند اغلب الالعبني، والتي دائما 
ما تسبب لهم التمزق في بداية 
املوسم، لسوء التغذية او عدم 
التدريبات، وكذلك  التركيز في 
تغير الطقس من مكان الى اخر، 
مبينا ان العمل في الوقت احلالي 
وبعد املعسكر، يعتمد على مدربي 
الذين نثق بهم  االندية احمللية 
متاما في اعداد الالعبني جيدا. 

وعن مباراة اندونسيا، قال: ان 
اجلهاز الفني ميتلك اشرطة ڤيديو 
للمباراتني امام عمان واستراليا 
في التصفيات وبعض املباريات 
االخرى، ومن احملتمل ان نقوم 
بخطوة جديدة في االيام املقبلة، 
وحضور بعض مباريات منتخب 
اندونيس���يا الودية في امللعب، 
للوقوف على مستواه وطريقة 
ادائه بعد توقف التصفيات في 

الفترة املاضية. 
ولفت حم���ادة الى ان جلنة 
التدريب واملنتخبات الوطنية في 
احتاد الكرة جتتمع مع اجلهازين 
االداري والفني لالزرق بش���كل 
روتيني، وآخر اجتماع عقد امس 
لوضع آخر املالحظات ودراسة 
االمور الطارئة وايجاد احللول 

املناسبة لها. 
واوضح انه ومدرب االزرق 
الصرب����ي غ����وران توفاريتش 
يحض����ران تدريب����ات االندية 
واملباريات الودية للوقوف على 
مستوى الالعبني وجهوزيتهم. 
ومتن���ى ان يق���ف اجلمهور 
واالعالم وراء االزرق في الفترة 
املقبلة، وأال يقسو على الالعبني 
في املباريات الودية، الن الهدف 
منها هو اعداد االزرق للمنافسات 

الرسمية.

أكد تقليص عدد المباريات الودية في نوفمبر إلى مباراة واحدة

»الهيئة« تفعل دور مركز الطب الرياضي لمواجهة إنفلونزا الخنازير
مبارك الخالدي

تبحث الهيئة العامة للشباب 
العيد  والرياضة بعد إج���ازة 
تفعيل دور مركز الطب الرياضي 
ملواجهة املوجة الثانية للوباء 
واملتوقع ان تشتد خالل شهر 
اكتوبر املقبل بالتزامن مع بدء 
النش���اط للموس���م الرياضي 
2009-2010. وستدرس جلنة 
مستقلة بالهيئة مذكرة من عدة 
محاور تتناول التصورات التي 
ميكن ملركز الطب الرياضي أن 
يأخذ دوره عبرها سواء بنشر 
الوعي بني الش���باب الرياضي 
لتفادي انتقال العدوى ان وجدت 
أو عبر تفعيل مختبرات املركز 
للكشف عن احلاالت املشتبه فيها 

بالتعاون مع وزارة الصحة.

بروشورات ومحاضرات

الوقاية خير من  وملا كانت 
القاعدة الطبية  العالج وه���ي 
األولى للتصدي ألي وباء فمن 
الطب  املق���رر ان يبدأ مرك���ز 
الهيئة  الرياضي بالتعاون مع 
العامة للشباب والرياضة بتدشني 
حملة توعية عبر بروشورات 
خاصة حتمل قواعد ومفاهيم 
ونصائح وارش���ادات لتفادي 
اإلصابة بامل���رض ومن بينها 
اإلبالغ عن االشتباه باحلالة الى 
الكادر الطبي املصاحب للفريق 
والكف عن عادة التقبيل والعناق 
كتعبير عن الفرحة بعد إحراز كل 

هدف والنهي عن شرب املاء من 
القنينة نفسها او املسح مبنديل 
واحد وترك مسافة بني الالعب 
واآلخر عن���د احلديث وغيرها 
م���ن املفاهي���م العامة للصحة 
الوقائية. ولتعزيز هذا االجتاه 
يتناول احملور األول من الدراسة 
تنظيم محاضرات علمية جلميع 
الرياضي  العاملني بالوس���ط 
إداريني  أو  سواء كانوا العبني 
أو أجهزة طبية معاونة السيما 
ان املركز يضم في جنباته قاعات 

احملاضرات ميكنها اس���تيعاب 
األعداد املقررة وفق جدول زمني 

منظم للمواعيد.

تجهيز المختبر

وملا كان املركز يضم ايضا 
مختبرا حديثا معد للكش���ف 
عن إصابات الالعبني املختلفة، 
فتتناول الدراسة إمكانية تفعيل 
دوره للمساعدة عن الكشف على 
حاالت االشتباه وبالتالي تخفيف 
العبء عن وزارة الصحة فيما 

يتعلق بهذا اجلانب خصوصا ان 
االجتاه العام هو تكاتف جميع 
الدولة ملواجهة املوجة  أجهزة 
الثانية من الوباء والتي اشارت 
املراكز العلمية املتخصصة الى 
أنها ستكون األعنف في حال لم 
يظهر ما يستجد نحو اإلعالن 
عن انحسار الوباء أو انخفاض 

درجة حدته.

االستفادة من الخبرات العالمية

ويتناول البحث ايضا كيفية 

االستفادة من امل��راك��ز العلمية 
املتخصصة في مج��ال الطب 
الرياضي في ال��دول االوروبية 
او الشرق آسيوي��ة لالط��الع 
عل���ى آلي���ات العم���ل لديه��ا 
واخلطوات املتبعة لديه��ا في 
مث���ل هذه األحوال الس���يم���ا 
املتعلقة بنش���ر الوعي الطبي 
التقدم احملقق  الوقائي ومدى 
في هذا االجتاه للبدء من حيث 
انتهى اآلخرون لتحقيق أفضل 

النتائج.

حملة توعية لمحاصرة الوباء وقائيًا

عبدالعزيز جاسم
تعادل القادس����ية مع النصر 2-2 في 
املباراة الودية التي جمعتهما على س����تاد 
محمد احلمد ضمن اس����تعدادات الفريقني 
للموسم اجلديد. وكان الشوط االول مرتفع 
االداء بالنسبة للفريقني ولكن اخلطورة اكثر 
من جانب االصفر الذي افتتح التسجيل عن 
طريق العائد بقوة احمد عجب ولكن الرد جاء 
سريعا من النصر بواسطة العماني عصام 
فايل ثم تق����دم العنابي عن طريق املهاجم 
البرازيلي جوني الذي راوغ احلارس علي 
العيس����ى ووضعها في املرمى لكن عجب 
استطاع ان يعيد انفاس اجلماهير احلاضرة 
بعد ان حصل على ركلة جزاء اثر عرقلته 
ومتكن خلف الس����المة م����ن ترجمتها الى 

هدف التعادل. 

وكان الشوط الثاني متوسط املستوى 
وانحص����ر فيه اللعب في وس����ط امللعب 
وشهدت املباراة عدم مشاركة بدر املطوع 
وطالل العامر وحمد العنزي والعاجي كيتا 
الذي غادر لقضاء اج����ازة العيد في بلده 
ومن ثم املغادرة الى ڤالنس����يا االسباني 
خلوض التجربة هناك ولكن مباراة النصر 
حملت اخبارا سارة جلماهير القادسية بعد 
مش����اركة نهير الشمري الغائب منذ فترة 
وكذلك فايز بندر في الشوط الثاني الى ذلك 
غادر احملترفان السوريان فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني الى بلدهما سورية لقضاء 
اجازة العيد هناك كما حتددت مباراة ودية 
اخرى مع اليرموك في 26 اجلاري بعد ان 
مت تأجيل مباراة كأس السوبر امام الكويت 

في 25 منه.

القادسية يتعادل مع النصر وديًا

 مدرب سلة الساحل سالم الداود تنتظره مهمة شاقة 

ينتظر وصول هيوستن في 24 الجاري

الداود: »سلة الساحل« قادرة على المنافسة
يحيى حميدان

الفريق االول  أكد مدرب 
الساحل  السلة بنادي  لكرة 
س���الم الداود على استعداد 
فريقه خلوض غمار املوسم 
اجلديد الذي س���ينطلق في 
15 نوفمب���ر املقبل، مضيفا 
أن تدريب���ات الفريق حاليا 
تش���هد انضباطا كبيرا من 
قبل الالعبني وتبدو رغبتهم 
واضح���ة لتحقي���ق نتائج 
افضل مما حتقق في املوسم 

املاضي.
واشار الداود في حديثه 
ل� »األنب���اء« الى انه ينتظر 
حاليا وصول محترف الفريق 
اجلدي���د االميرك���ي ويني 
هيوسنت املتوقع وصوله في 
24 اجلاري وذلك ليأخذ الوقت 
الكافي لالنسجام مع الفريق 
قبل انطالق بطولة الدوري، 
مشيرا الى ان االدارة تدرس 
حالي���ا التعاقد مع محترف 
اجنبي آخر لتدعيم صفوف 
الفريق بشكل جيد وجعله 
الفرق  قادرا عل���ى مقارعة 

الكبرى.
وبني الداود ان تدريبات 
الفريق انطلق���ت منذ فترة 
طويلة وكافية قبل انطالق 
املوسم والحظ االلتزام الكبير 
الالعبون في  الذي يبدي���ه 
التدريبات، مشيرا  حضور 

الى انه ال توجد نية إلقامة 
معس���كر تدريبي خارجي 
للفري���ق قب���ل الدخول في 
الدوري وس���يقوم  بطولة 
بتعوي���ض ذل���ك بتكثيف 
احلصص التدريبية اليومية 

في الفترة املقبلة.
واوضح الداود ان س���لة 
الساحل قادرة على املنافسة 

في بطوالت املوسم املقبل ملا 
الفريق من عناصر  ميتلكه 
مميزة واساسية في املنتخب 
االول ومنتخب الشباب الفائز 
ببطولة اخلليج مؤخرا وبهذه 
التغلب  العناصر نستطيع 
على الفرق الكبرى في حال 
حالفنا التوفيق في التوقيع 

مع محترفني مميزين.

)أسامة البطراوي(

أزرق الصاالت يستأنف تدريباته اليوم
يستأنف منتخبنا الوطني للصاالت لكرة 
القدم تدريباته مس����اء اليوم بقيادة املدرب 
الوطني عيسى فالح ومساعده علي ضيف اهلل 
استعدادا خلوض تصفيات كأس آسيا التي 
ستقام في الدوحة خالل الفترة من 13 الى 18 
اكتوبر املقبل، وذلك بعد الراحة التي منحها 

اجلهاز الفني لالعبني ومدتها ثالثة ايام.
وقال مدرب املنتخب عيسى فالح ان ازرق 
الصاالت يستعد للمش����اركة في التصفيات 
اآلسيوية حيث سيخوض مواجهته امام االزرق 
والعراق، مش����يرا الى ان 16 العبا يواصلون 
تديباته����م في صالة قاع����دة صباح االحمد 
البحرية مبنطقة الفنطاس اس����تعدادا لهذه 
املهمة. وذكر فالح انه مت تغيير مكان املعسكر 
التدريبي في ايران والذي كان من املفترض 
ان يبدأ مطلع اكتوبر ليقام في قطر مع اجراء 

مباري����ات ودية مع عدد من االندية القطرية 
املهمة في اللعبة ليدخل املنتخب التصفيات في 
نفس البلد الذي اقيم فيه املعسكر التدريبي. 
وق����ال فالح ان ازرق الص����االت لعب مباراة 
جتريبية مع فريق نابولي في دورة املرحوم 
الروضان وخسر املباراة بهدف وحيد، وظهر 
بصورة جيدة اال ان الالعبني بحاجة الى املزيد 

من املباريات في املرحلة املقبلة.
ومن جهته، اكد مدير املنتخب سالم العنزي 
ان التدريبات السابقة سارت بصورة جيدة 
وبالتزام واضح من الالعبني الذين مت اختيارهم 
للتصفيات اآلسيوية. وقال ان املرحلة الثانية 
من االعداد التي تشمل املعسكر التدريبي مهمة 
لالعبني خاصة انه����ا تدخل ضمن املباريات 
التجريبية التي يحتاجها اجلهاز الفني لتقييم 

مستوى كل العب.


