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احمد خلفثامر عنادد.فيصل احلسند.عبداملجيد البناي

قوة مهاجم برشلونة زالتان ابراهيموڤيتش وطوله الفارع يدفعانه للتألق في البطوالت االوروبية

مهارة وليد علي تعوض قوته البدنية وقصر قامته ولكن في االلتحامات يتفوق صاحب البنيان القوي

العب وسط القادسية صالح الشيخ في مواجهة محترف الغرافة القطري في صراع غير متكافئ على الكرة

»القوة« كلمة السر في مالعب أوروبا.. وبنيان الالعب الكويتي يحتاج إلى دراسة

ابراهيم مطر
كثيرا ما نرى ونحن نطالع 
املباريات ان قوة اجلسم لها دور 
كبير في حتقيق الفوز، وكثيرا 
ما رأينا اهدافا كانت قوة اجلسم 
سببا فيها، وبنظرة سريعة الى 
جنوم العالم الذين ذاع صيتهم 
وضربت شهرتهم آفاق االرض جند 
ان اغلبهم بل النسبة الغالبة منهم 
من ذوي البنيان القوي وكأنهم 
من العبي رفع االثقال أو االلعاب 
التي تعتمد على القوة العضلية، 
ولعلنا نتذكر البرازيلي روبرتو 
كارلوس وحديثا جند البرتغالي 
كريستيانو رونالدو وهؤالء يخيل 
اليك وان����ت تطالعهم في نهاية 
املباراة كأنهم نزلوا ارض امللعب 

لتوهم.
وحتفل قائمة الالعبني العامليني 
اصحاب الق����وة البدنية الهائلة 
والطول الفارع بأسماء جنوم في 
حجم االجنليزي بيتركراوتش 
ومواطنه واين روني والعاجي 
ديدييه دروغبا والسويدي زالتان 
ابراهيموفيتش والتشيكي يان 
كولر والكاميروني صامويل ايتو 
واالملاني ميكايل باالك وااليطالي 
لوكاطوني والهولندي رودفان 

نيستلروي.
وعندما ننظر الى مالعبنا والى 

العبي انديتنا احمللية جند ان 
نس����بة كبيرة منهم 

ضعاف  م����ن 
البنيان، حتى 
ن  عبو لال ا

البارزون 
الذي����ن 

انديتهم ويعول  تعول عليه����م 
عليهم املنتخب الوطني اكثرهم 
م����ن ذوي االجس����ام الضعيفة 
القليل، فمثال العب  باس����تثناء 
الكويت وليد علي والعب القادسية 
صالح الشيخ والعب العربي علي 
مقصيد، فهل هذه ظاهرة غالبة 
ف����ي مالعبنا وهل ميكن عالجها 

والتغلب عليها؟
في البداية قال طبيب املنتخب 
البناي ان  الوطني د.عبداملجيد 
الس����ر  البدنية هي كلمة  القوة 
في تألق الالعب وظهوره بشكل 
جيد، اضافة الى املهارة واللياقة، 
فكلما متيز الالعب ببنيان قوي 
ولياقة بدني����ة عالية كان أداؤه 
عاليا طوال املباراة، الفتا الى ان 
املوهبة واملهارات والسرعة رمبا 
البنيان ولكنها  تعوض ضعف 

اللياقة فالعب  التعوض جانب 
مثل االرجنتيني ميسي عضالته 
البرتغالي  وبنيانه ليس����ا مثل 
كريس����تيانو رونال����دو ولكن 
موهبة ميسي وسرعته ولياقته 
تعوض ذلك. واشار البناي الى 
اننا نالحظ كثرة االصابات في 
الدوري����ات اخلليجية والعربية 
على العكس في دوريات اوروبا 
مرجع����ا ذلك ال����ى عوامل اهمها 
البنيان فهن����اك مدربون  ق����وة 
متخصص����ون للياق����ة البدنية 
العكس  على مستوى عال على 
من وضعن����ا نحن، فنحن لدينا 
مدرسو تربية رياضية يقومون 
بهذه املهام وهم ليسوا على دراية 
تامة باالساليب والطرق احلديثة 
المور اللياقة. وقال البناي ان بنية 
الالعب الكويتي حتتاج الى دراسة 
الصالحها، فهؤالء النجوم الذين 
نراهم في اوروبا كان االهتمام بهم 
منذ الصغر، فهناك برامج غذائية 
مدروسة يسيرون عليها بانتظام 
وهن����اك برامج اخرى في تقوية 
البنيان ورفع اللياقة، فالالعب 
اذا كب����ر ولم يتعود على هذه 
البرامج من����ذ الصغر فكيف 

نعوده على ذلك في الكبر؟

واضاف ان الرياضة اصبحت 
علما يدرس وتقام عليه ابحاث 
ودراسات متخصصة ولم تعد كما 
نتخيل نحن، مدربا فنيا ومدرب 
لياقة، فقط، ولكنها »احتراف« 
بكل ما للكلمة من معني، فالبد 
من الع����ب محترف ومدرب فني 
محترف ومدرب لياقة محترف، 
واداري محترف وطبيب محترف 
واخصائي غذائي محترف، وعندنا 
ف����ي الكويت البد م����ن االهتمام 
بالتخصص قلم����ا نهتم بالنظر 
الذاتية  الس����يرة  والتدقيق في 

للمدرب الفني.

إصابات المالعب

وفي االطار ذات����ه قال مدير 
ادارة الط����ب الرياضي د.فيصل 
حس����ن ان هن����اك عوام����ل عدة 
تساعد على التقليل من االصابات 
داخل امللعب منها القوة البدنية 
العضل����ي والعصبي  والتوافق 
الس����ليمة والتدريب  والتغذية 
اجليد، مشيرا الى ان العب كرة 
القدم يحتاج لتقوية اسبوعية 
لعضالت البطن والفخذ والظهر، 
والبد من وجود تخطيط سليم 
واس����تراتيجية لفرضه����ا على 

االندية واالحتادات، الن كل ناد 
وكل احتاد له سياس����ة تختلف 
عن غي����ره، الفتا ال����ى ضرورة 
االستعانة بالطب الرياضي الن 
الرياضة اصبحت علما ولكننا 
لالس����ف نتعامل معها على انها 
هواية على عكس اندية اوروبا 
التي جتري فحوصات شاملة لكل 
العب للوقوف على اماكن القصور 

في جسمه ملعاجلتها.

السرعة والقوة

من جانبه قال مدرب العربي 
السابق احمد خلف ان كرة القدم 
تعتمد على عاملني اساسيني هما 
القوة والسرعة واذا توافر هذان 
العنصران فس����نجد العبا على 
مستوى جيد، ولكننا نعاني من 
ضعف بني����ان الالعبني خاصة 
في خطي الوسط والدفاع، وهي 
ظاهرة منتشرة في منطقة اخلليج 

ككل وليس في الكويت فقط.
واوضح خل����ف ان الالعبني 
املشاهير الذين نراهم في دوريات 
اوروبا لم ينشأوا اقوياء اصحاب 
اجس����ام قوية، ولكنه����م تلقوا 
تدريبات ونش����أوا على برامج 
خاصة ببناء اجلس����م وتعودوا 

عليها حتى اصبحت من عاداتهم، 
لذلك البد من وجود برامج لتطوير 
ثقافة العبينا عن النواحي البدنية 
واللياقة. واشار الى ان املشكلة 
لدينا تكمن ف����ي ان كل مدربينا 
فنيون، وال نرى مدربني في اللياقة 
الى  اث����ر ذلك  البدنية ونضطر 
التعاقد مع مدربني اجانب ورمبا 
يكونون على غير املستوى فال 
يطوروا من مستوى الالعبني وهذا 
األمر يلقي على عاتق احتاد الكرة 
ال����ذي يهتم ويركز على تخريج 
مدربني فنيني فق����ط فيقيم لهم 
الدورات وال يلق����ي باال ملدربي 
اللياقة. وقال مدرب القادس����ية 
محمد ابراهيم: أنا كمدرب اعاني 
من مشكلة ضعف بنيان الالعبني 
وتؤرقن����ي كثي����را، ألن املدرب 
عندما يري����د ان يطبق خطة أو 
فكرا داخ����ل امللعب فإنه يحتاج 
الى العب����ني مبواصفات معينة 
خاص����ة في خط الوس����ط الذي 
يحتاج الى العبني تتوافر فيهم 
صفتان اساسيتان القوة البدنية 
واملهارة، ولكن هذه املشكلة لها 
جذور متتد الى فترة التأسيس 
منذ البداية، فنحن عندما نلعب 
على املستوى اخلليجي ال نشعر 

بها كثيرا ولكنها تكون واضحة 
وبجالء عندما نخوض مباريات 

خارج نطاق اخلليج.
واكد ابراهي����م ان االصل في 
هذه الظاهرة ان����ه ال يوجد في 
الكويت نظام احتراف كامل كما 
نرى في دوريات اخرى، فالالعب 
يحيا ويتعايش مع الكرة بصفة 
دائمة وليس كهاو، ومن الطريف 
اآلن ان هناك دراس����ات وتفكيرا 
اليجاد مدرب لكل خط في الفريق 
فهناك مدرب خلط الهجوم وآخر 
للدف����اع وثالث خلط الوس����ط، 
ونحن هنا محلك سر. واوضح 
انه البد من توفير ثالث حصص 
على االقل خالل االسبوع يتدرب 
الالعبون خاللها على حمل االثقال 
وميارسون تدريبات القوة التي 

تق����وي عضالتهم، الفتا 
ان����ه يتحدى  ال����ى 

ان يوج����د في اي 
ناد حالي����ا نادي 
»جيم« يتدرب فيه 
الالعبون، كما في 

اندية اخرى ليست 
بعيدة عن����ا ولكن 

في دول خليجية 

قريبة منا.

المهارة عامل مساعد

اما مدرب الصليبخات ثامر 
عناد فقال ان املدرب الواعي البد 
ان يحرص عل����ى وجود مدرب 
متخصص وعلى مس����توى عال 
للياقة البدنية ألن النواحي الفنية 
التي نسعى لتحقيقها لن جتنيها 
اال اذا كان الالعب قوي البنيان 
صاحب لياقة بدنية عالية، ومما 
يؤس����ف له اننا هنا في الكويت 
نهتم بالتعاقد م����ع مدرب فني 
ومدرب حلراس املرمى ونغض 
الطرف عن مستوى مدرب اللياقة 
البدنية هل هو كفء ام ال. ولفت 
عناد الى ان الكرة احلديثة تعتمد 
على القوة واللياقة واملهارة تعتبر 
عامال مس����اعدا، فف����ي اوروبا 
ميك����ن ان تغط����ي املهارة 
اللياقة او  على نق����ص 
تعوضها ولكن عندنا ال، 
كما ان العبينا يعتبرون 
هواة النه ال يوجد لدينا 
نظام احترافي كامل كما 
الدوري����ات االخرى  في 

القوية.

ال يوجد لدينا مدربو لياقة ولكن مدرسو تربية بدنية

إبراهي�م: أتح�دى أن يوج�د في أي ن�اٍد حالي�ًا ن�ادي »جيم«البناي: االهتمام ينصب على المدرب الفني وال نلقي بااًل لمدرب اللياقة
حسن: لكل ناٍد سياسة مختلفة والبد من االستعانة بالطب الرياضي

عناد: المدرب الواعي يحرص على وجود متخصص في اللياقة 

خلف: هذه ظاهرة خليجية والمس�ؤولية لدينا يتحملها االتحاد

مهاجم تشلسي 
االنجليزي الفيل 

العاجي 
ديدييه 
دروغبا 

نموذج لالعب 
قوي البنية 

والموهبة

مدافع 
األزرق 

والعربي علي 
مقصيد يمتاز 

بالمهارة والموهبة 
وقصر القامة وضعف 

البنيان الجسدي

              دروغبا وإبراهيموڤيتش 
ورونال�دو ورون�ي وكارلوس 
المثال�ي للجس�م  »نم�اذج« 

والش�يخ  مقصي��د      
ح�ال  يجس�دون  وعل�ي 
أجس�اد العبينا المحليين


