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)محمد ماهر(حتد وإثارة في املباريات محمد الذاير مع مدربي والعبي أكادميية أجيال قبل انطالق مباريات املهرجان

مدربو األندية مع العبي القادسية وخيطان واجيالمراوغة من العب سلماوي لالعب التضامن

الذاير يتحدث للزميل يحيى حميدانالعبو الصليبخات يحتفلون بالفوز قبل تأديتهم »رقصة الدحة«

العب القادسية السابق عبداهلل احلقان مع ابنه يوسف مدير أكادميية اجيال يقدم شهادة تكرمي لالعب علي حسني

محمد: كثرة األكاديميات مفيدة

»دحة« ودموع

شهادات تكريم

أبدى املدرب السابق للبراعم في نادي الكويت 
صالح محمد اعجاب����ه بفكرة تنظيم اكادميية 
اجيال ملثل هذا املهرجان الذي يعود بالنفع على 
الالعبني الصغار. واضاف أن كثرة االكادمييات 
في الوقت احلال����ي امر ايجابي ومفيد جدا في 

سبيل تطوير الرياضة لعودتها الى الريادة مثلما 
كانت، الفتا الى أنه في االندية يتم اس����تقبال 
عدد محدود من الالعبني ويتوجه الفائض من 
الالعبني الى االكادمييات حيث يجدون االهتمام 

والرعاية في اجواء آمنة ومفيدة.

بعد انتهاء مباراة الصليبخات والتضامن 
بركالت الترجيح 2 � 0 سقط العب التضامن 
الذي اض���اع الركلة الثاني���ة على االرض 
وانخرط في نوبة بكاء وشاركه زمالؤه في 

ذلك على الرغم من ان املباراة كانت ودية، 
وفي اجلهة املقابلة كان العبو الصليبخات 
يؤدون »رقصة الدحة« وهو أمر كان الفتا 

للجميع.

قام مدير اكاديمية اجيال محمد الذاي��ر 
باهداء ك��ل الع��ب مش�����ارك من االندية 
شه��ادة تكريم وذلك لتشجي��ع الالعبين 
وتحفيزه��م على المشاركة ف��ي مث��ل ه��ذه 

المشارك��ات. وح��رص الذاي��ر عل��ى تكريم 
الجمي�����ع وعدم اقام��ة مب���اراة نهائ�ي��ة 
للتأكي��د عل���ى أن المهرجان ليس للفوز 

والخس��ارة.

يحيى حميدان
وسط أجواء حماسية ورياضية شهدت 
تألق العديد من البراعم، أقامت أكاديمية 
اجيال الرياضية مهرجانها السداسي االول 
لك���رة القدم لموالي���د 2001 في اطار دعم 
وتحفيز الالعبين الصغار وذلك بمشاركة 5 
أندية هي القادسية والسالمية والصليبخات 
والتضام���ن وخيطان، اضاف���ة الى فريق 

أكاديمية اجيال.
وحرص���ت ادارة االكاديمية على عدم 
النظر للف���وز والخس���ارة بحيث اقيمت 
المباريات بش���كل ودي وه���و االمر الذي 
ارادت من خالل���ه االدارة تعويد البراعم 
على المباريات واكس���ابهم روح التحدي 

من خالل اقامة هذا المهرجان.
وفي نتائج المباريات، فاز أجيال على 
القادسية 2 � 0، والسالمية على خيطان 4 
� 0، واجيال على خيطان 3 � 1، والتضامن 
على السالمية 4 � 2، والقادسية على خيطان 
5 � 0، والصليبخات على السالمية 3 � 0، 
والسالمية على الصليبخات 2 � 1، وتغلب 
الصليبخات على التضامن 2 � 0 بركالت 

الترجيح بعد التعادل 0 � 0.
من جهته، ش���كر مدير اكاديمية اجيال 
والعب القادسية السابق محمد الذاير جميع 
االندية التي شاركت في المهرجان، مؤكدا أنه 

لمس استجابة سريعة من قبل االندية القامة 
هذه الدورة والحضور الى مقر االكاديمية 

في منطقة الشعب.
وأكد الذاير أن البطولة س���تقام بشكل 
شبه مستمر لتكون فرصة لمدربي االندية 
الكتش���اف المواهب وضمها لفرقهم اذا ما 
ح���ازوا اعجابهم، مؤكدا ضرورة أن يقوم 
مدربو االندية بتلك الخطوة بعد أن قامت 
المهمة عليهم  اكاديمية اجيال بتس���هيل 
من خالل صقل مواهب الالعبين الصغار 

وتجهيزهم.
واضاف أن الواجب االكبر لخدمة الرياضة 
والبراعم يقع على عاتق االندية التي باتت 
مطالبة بالنظر بصورة جيدة لالكاديميات 
الرياضية خاصة بعد أن غاب عن االندية 
الكشافون الذين كانوا في السابق يأتون 

بالالعبين من مالعب السكيك لالندية.
ولف���ت الذاير الى وج���ود فكرة حاليا 
في االكاديمي���ة القامة دوري يجمع فريق 
االكاديمية مع جميع أنديتنا لالعبين دون 
سن ال� 10 سنوات، مشيرا الى ان الفكرة اتت 
بعد قناعتنا بأهمية اقامة هذه المباريات 
بصفة مستمرة السيما انه ال يوجد هناك 
دوري أو بطولة لهذه المرحلة العمرية والتي 
المهرجانات  اقامة  تقتصر بطوالتها على 

بصفة متقطعة من قبل اتحاد الكرة.

وأكد الذاير على ضرورة دعم الالعبين 
ف��ي هذه المرحل��ة العمرية الت��ي تعتب��ر 
مرحلة التأسيس بالنسبة الي العب وتق��ع 
الدولة مس���ؤولية االهتمام  على عات���ق 
بالبراع��م وأال يقتصر االهتمام فقط على 

فرق الدرج��ة االولى.

تجهيز المواهب الصغيرة

وبني الذاي���ر أن اكادميي���ة اجيال تقوم 
باس���تقبال الالعبني بأسعار رمزية ومن ثم 

تقوم بتجهيزهم وتطوير مهاراتهم وبالتالي 
تقوم بعرضهم على االندية بعد أن يكونوا 
جاهزين لالنضمام لالندي���ة، الفتا الى أنه 
يوج���د العديد من الالعب���ني الذين انضموا 
لالندية عن طريق اجيال ومنهم على سبيل 
املثال عبدالرحمن العطار )الساملية( وعبداهلل 
املوسوي )القادسية( واآلن توجد مفاوضات 
مع ادارة الن���ادي العربي لضم الالعب علي 

حسني.
ومتن���ى الذاير في خت���ام حديثه أن يتم 
ابعاد الالعبني عن املهاترات املوجودة حاليا 
في الرياضة ويجب على كل مدرب أو اداري 
اال يلق���ي الالئمة على االوض���اع الرياضية 
واملش���اكل احلالية بع���د كل هزمية ملا لهذا 
االمر من مردود سلبي على البراعم والذين 
يتأثرون كثيرا مبثل هذه التصريحات التي 

تضر وال تفيد.

العلي يدعو لدعم المهرجان

وبدوره، أش���اد مدرب براعم القادس���ية 
صالح العل���ي بفكرة اكادميية اجيال باقامة 
مثل هذه املهرجانات التي تخلق في الالعبني 
روح املنافس���ة والتحدي وهو ما س���يعود 
بصورة ايجابية على الك���رة الكويتية في 

املدى البعيد.
وذكر العلي أن »ي���دا وحدة ما تصفق« 

ويجب على الدولة والهيئة العامة للشباب 
والرياضة اضافة الى احتاد الكرة دعم مثل 
هذه املهرجانات النهم مستقبل الكرة الكويتية، 
مشيرا الى انه يتمنى ان تقام هذه املهرجانات 
حتت رعاية من قبل رجال االعمال والقطاع 
اخلاص افقد باتوا مطالبني بخدمة مهرجانات 

البراعم أكثر.
واض���اف العلي قائال: في كل دول العالم 
تولي املؤسسات احلكومية واالحتادات واالندية 
اهتماما خاصا بالنشء اال في الكويت »الهرم 
مقلوب« بحيث يكون االهتمام مركزا بصفة 
خاصة على فرق الدرجة االولى في حني يتم 

تناسي الالعبني دون سن ال� 10 سنوات.

الحرجان: الغرض تحفيزي

من ناحيته، اكد م���درب اكادميية اجيال 
محمد احلرجان أن الغرض من هذا املهرجان 
هو خلق جيل واع ي���درك أهمية املباريات 

بغض النظر عن الفوز والهزمية.
وبني أن دور مدربي اكادميية اجيال ينصب 
على تطوير مهارات الالعب وتصليح سلبياته 
ومن ثم نقوم بتثقيفه رياضيا بحيث يكون على 
دراية كاملة بحيثيات كرة القدم وتفاصيلها، 
مضيفا ان مدربي االكادميية يحرصون على 
ادخال الترفيه في التدريبات البعاد الالعبني 

عن امللل والتدريب الروتيني.

الذاير يقود »أجيال« للفوز على فريقه السابق القادسية في »المهرجان السداسي«
األكاديمية أقامت يوماً مفتوحاً للبراعم بمشاركة 5 أندية

محمد الذاير مع مدربه السابق صالح محمد


