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الفالح والفهد استقبال
وزير »الشباب« في قرغيزستان

البنوان يشيد بمسيرة العمران

البحري يفتح باب التسجيل 
لدورة محو األمية للسباحة

القادسية يعير الصراف لـ »بيبلوس«
رغم قرار »الهيئة« منع انتقال الالعبين

عملية جراحية ناجحة للوقيان

مؤتمر صحافي في »المعاقين«

أعلنت اللجنة املائية في النادي البحري عن فتح باب التس����جيل 
لدورة جديدة في محو أمية السباحة والتي خصصت للبراعم األوالد 

من عمر 5 إلى 12 سنة وللبنات من 5 إلى 9 سنوات.
وقال مدير مجمع الس����باحة في النادي حسن الدريع ان التسجيل 
سيبدأ اعتبارا من اليوم في مقر النادي بالساملية، مضيفا أن الدورة هي 
السادسة في إطار اخلطة السنوية التي وضعها النادي لأللعاب املائية 

حملو أمية السباحة وتأهيل براعم جديدة لضمها الى فرق النادي.

اكد امني س����ر نادي القادسية وليد االنصاري موافقة ادارة النادي 
على خوض العب الفريق االول لكرة الس����لة في االصفر عبداهلل 
الصراف جتربة احترافية مع بيبلوس اللبناني على ان يعود من جديد 
الى االصفر بعد انته����اء التجربة. واوضح ان النادي ينتظر العرض 
الرس����مي من ادارة النادي اللبناني الذي يج����ب ان يليق بامكانيات 
وق����درات الصراف الذي يعتبر من اب����رز النجوم في انديتنا احمللية. 
والس����ؤال الذي نود طرحه على االنصاري: كيف يوافق مجلس ادارة 
القادس����ية املعني على اعارة الصراف؟ علما ان الهيئة العامة للشباب 
والرياضة اصدرت قرارا مبنع املوافقة على انتقال الالعبني او شطبهم 

في االندية التي تديرها مجالس معينة من قبل الهيئة؟

عاد إلى البالد مساء أول من أمس اإلعالمي الزميل مبارك الوقيان 
قادما من العاصمة البريطانية لندن بعد ان مكث 4 أشهر أجرى خاللها 

عملية جراحية ناجحة. سالمات وما تشوف شر يا »بوفهد«.

يعقد مجلس إدارة نادي املعاقني مؤمترا صحافيا في ال� 6.30 مساء 
اليوم مبقر النادي بحضور رئيس النادي مهدي العازمي، وأمني السر 
العام شافي الهاجري للحديث عن آخر استعدادات النادي الحتضان 
البطولة الوطنية املفتوحة الت����ي من املقرر ان تنطلق 5 اجلاري في 
الصالة الرياضية بالنادي، واس����تعراض كل األم����ور التي تهم هذه 

البطولة وأنشطتها.

استقبل رئيس مجلس اإلدارة  املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة د.فؤاد الفالح وزير الشباب والرياضة في جمهورية قرغيزستان 
املازبيك كاسنوفا يرافقه رئيس احتاد كرة القدم نورتازين دجيتاف. 
واش����ار الفالح الى حجم التعاون الوثيق بني الكويت وقرغيزستان 
التي شكلت نقلة نوعية في العالقات الشبابية والرياضية، معربا عن 
متنياته بان تسهم في االرتقاء مبستوى الشباب الرياضي عن طريق 
العمل على توجيه اخلطط واملشروعات والبرامج واألنشطة وتطويرها 
وتهيئة كافة الوسائل واإلمكانيات لتنميتها قاريا ودوليا. حضر اللقاء 
نائب املدير العام لشؤون االنشاءات والصيانة عصام جعفر، وحيدر 
فرمن وعبدالهادي محمد من املجلس االوملبي اآلسيوي. واستقبل رئيس 
احتاد كرة القدم الشيخ طالل الفهد مبكتبه في ستاد جابر الدولي وزير 
الشباب والرياضة القرغيزستاني. وقد أهدى الوزير الفهد بعض الهدايا 

التراثية والتاريخية التي اشتهرت بها دول القوقاز.

وجه العب كاظمة واملنتخب الوطني السابق ناصر العمران دعوة 
لرئيس مجلس إدارة نادي كاظمة أسعد البنوان ملباراة اعتزاله التي 
س����تقام في 10 من ديس����مبر املقبل حتت رعاية الشيخ طالل اخلالد 

وجتمع »البرتقالي« والقادسية ضمن الدوري املمتاز.
ومتن����ى البنوان التوفيق للعمران في حيات����ه املقبلة وأال يبتعد 
عن املجال الرياضي ويترجم خبرته خلدمة النادي والكرة الكويتية، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن النادي لن يبخل على الالعب بشيء وسيرد 

له اجلميل كما خدمه طوال مسيرته الكروية.

د.أسامة الصباح

الالعب الناشئ يحتاج إلى مدرب يخرجه من اإلحباط 

أجهزة الوقاية متنع اإلصابات

الشيخ طالل الفهد يتسلم هدية تذكارية من الوزير القرغيزستاني

د.فؤاد الفالح مستقبال وزير الشباب والرياضة في قرغيزستان

اليرموك يعول على هادي نصير

أسعد البنوان يتسلم درعا تذكارية من ناصر العمران

املدرب الوطني عبدالعزيز الهاجري مثال يحتذى في التعامل مع املراحل السنية

الصباح: األجهزة الواقية أثناء ممارسة الرياضة 
تقي من اإلصابات الخطرة

دع���ا مدير تطوي���ر األعمال 
ملنطق���ة اخللي���ج في ش���ركة 
 الكويت املتحدة للمشاريع الطبية
)كي.يو.ام.بي( د.أسامة الصباح 
الرياض���ة وذلك  الى ممارس���ة 
لفوائدها العديدة، حيث يوصي بها 
لألصحاء لكي حتافظ على لياقتهم 
البدنية وصحة القلب وتنشيط 
ال���دورة الدموية، إضافة الى ان 
الرياضية  بالهواي���ات  االنتظام 
يؤدي الى إعطاء اجلسم الشكل 
اجلميل واملشدود وحتقيق الرضاء 
النفسي وتفريغ شحنات الغض��ب 
واحلزن والتخلص من ضغ��وط 
احلياة اليومية. من ناحية أخرى، 
يستفيد األشخاص الذين يعانون 
من بع���ض األمراض املزمنة من 
ممارسة الرياضة حيث تعمل على 
حتسني استجابة مرضى السكر 
جلرعات االنس���ولني، وتساعد 
عل���ى انتظ���ام وخفض نس���ب 
الكوليسترول لدى املرضى الذين 
يعانون من ارتفاع الدهون. مع 
حتسن ملحوظ لوظائف وانزميات 
الكب���د وتنظيم ضغط الدم لدى 
العديد من املرضى، الفتا الى ان 
العديد من األفراد يعتقدون انهم 
محصنون ضد إصابات العظام. 
ولكن الواق���ع يقول عكس ذلك، 
فاجلميع معرض���ون لالصابات 
الرياضية س���واء كانوا هواة أو 
محترفني، فالدراس���ات تؤكد ان 
هناك مئات األلوف من اإلصابات 
السنوية نتيجة ممارسة رياضات 
تكون فيها نسبة االحتكاك كبيرة 
مث���ل ك���رة القدم وكرة الس���لة 
ورياضة الدراجات الهوائية وكرة 
الطائ���رة والتنس وحتى ركوب 

اخليل والركض أحيانا.
وق���ال د.أس���امة الصباح ان 

الكويت املتحدة للمشاريع الطبي��ة 
)كي.يو.ام.بي( وضمن فلسفتها 
القائمة على رفع مستوى الوعي 
الصحي للمجتمع عن طريق نقل 
الطبية احلديثة  التكنولوجي���ا 
وتق���دمي كل م���ا ه���و جديد من 
طرق عالجية وأدوات تشخيصية 
والتزامها مبس���ؤوليته��ا جتاه 
املواط���ن واملقيم، أعدت  صحة 
دراسة أكدت أهمية اتخاذ بعض 
اخلطوات من شأنها التقليل من 
نسب حدوث مثل هذه اإلصابات، 
مبينا ان من أهم هذه اخلطوات 
اس���تخدام أجهزة الوقاية خالل 
ممارسة الرياضة لتوفير احلماية 
الكافي���ة ملمارس���ي الرياض���ة، 
باإلضافة الى عمل برامج إحماء 
الب���دء باللعب،  للعضالت قبل 
وكذلك أخذ قدر كاف من الراحة 

خالل وبعد ممارسة الرياضة.
وشدد د.الصباح على ضرورة 
التأك���د م���ن نوعي���ة وجودة 
اجهزة الوقاية لكي ال تتس���بب 
في حدوث تهيج���ات جلدية أو 
حتبس تدفق الدم الى العضالت 
واجلس���م، خصوصا ان اجلسم 

يحتاج الى كميات مضاعفة من 
الدم واألوكسجني أثناء ممارسة 
الرياض���ة، مح���ذرا م���ن مضار 
استخدام معدات رخيصة اجلودة. 
حيث قال من الطبيعي ان عملية 
التصميم بشكل علمي والتصنيع 
الطبي لهما تكلفة عالية، وال يعقل 
ان تكون هناك فائدة ترجى من 
منتجات تباع بأسعار رخيصة 

ج���دا تصل احيانا ال���ى أقل من 
قيمة الشحن، نتيجة لتوريدها 
من دول آسيوية وشرائها على 
شكل استوكات وبواقي مصانع من 
قبل أشخاص دخالء على املجال 
النوعيات ذات  الطبي، كم���ا ان 
العالية ال تقارن نهائيا  اجلودة 
مبا هو متوافر حاليا في األسواق 

احمللية.

النصر يواجه اليرموك في »تنشيطية اليد«
حامد العمران

تنطلق اليوم مباريات املجموعة 
األولى للبطولة التنشيطية لكرة 
الي���د، بإقام���ة 3 مباريات حيث 
تس���تضيف صالة الش���هيد فهد 
األحمد في الدعية لقاء الفحيحيل 
التضامن صاحب  )4 نقاط(م���ع 
النقط���ة الواح���دة ف���ي الرابعة 
والنصف، في مباراة متيل كفتها 
باجتاه الفحيحيل الذي يس���عى 
لتحقيق الفوز حتى يدخل شريكا 

مع الكويت في الصدارة.
وف���ي املب���اراة الثانية يلتقي 
اليرم���وك )4 نق���اط( مع النصر 
في لق���اء األمل األخي���ر للعنابي 
ال���ذي ال ميلك أي نقطة وذلك في 
السادسة مس���اء، فيما يلتقي في 
املباراة الثالثة الصليبخات )2( مع 
كاظمة )1( في السابعة والنصف 
في مباراة تهم الصليبخات الذي 
يطمح للفوز ليبقي على أمله في 
املنافس���ة على التأهل إلى الدور 
نصف النهائي فيما بات البرتقالي 

خارج احلس���ابات بعد فقدانه 5 
نقاط. ويعتبر اللقاء الثاني الذي 
يجم���ع اليرموك مع النصر األهم 
إثارة  اليوم واألكثر  في مباريات 
اللقاء حتت  العنابي  وسيخوض 
ش���عار »أك���ون او ال أكون« على 
اعتبار ان النصر يبحث عن النصر 
حتى ال يكون خارج احلس���ابات 
السيما أنه ميلك كل مقومات الفوز 
لوجود عناصر قادرة على املضي 
قدما نحو الفوز، وكان النصر في 
املباراة األخي���رة قريبا على اقل 
تقدير من التع���ادل ولكن بعض 
األخطاء التحكيمية حرمته من ذلك. 
وعلى الالعب���ني التفكير في لقاء 
اليوم لتحقيق الفوز وهم قادرون 
على ذلك في حال توزيع مجهودهم 
بالتساوي على شوطي املباراة إلى 
جانب تركيز قائد الفريق مناور 
دهش عل���ى اللعب فق���ط وعدم 
االلتفات إلى احلكام ليبقى تركيز 
الفريق على اللعب فقط إلى جانب 
انتباه اجلهاز الفني بطلب الوقت 

املستقطع في الوقت املناسب قبل 
أن يتسرب اليأس أو اإلحباط إلى 

نفوس الالعبني.
ومن الناحية الفنية ال ينقص 
العنابي شيء وذلك الكتمال صفوفه 
بوجود دهش وامجد مقبل وباسل 
املطيري ونواف الشمري في اخلط 
اخللفي وفالح الزعبي على الدائرة 
وفرهود مهلي ومحمد العازمي في 
اجلناح واحلارس���ني خلف جهيم 
وبحر االبراهيم وهؤالء قادرون 
عل���ى تنفيذ اجلان���ب التكتيكي 
الذي يريده امل���درب إلمكانياتهم 

اجليدة.
اليرامكة فيسعون إلزاحة  أما 
خصم عنيد عن املنافسة ويضم 
الفريق عناصر جاهزة للمنافسة 
لوجود مطلق الدوسري وصالح 
املوسوي وصالح العطوان وفيصل 
العسعوسي وهادي نصير ومحمد 
البلوشي إلى جانب قائد الفريق 
محمد العوض واحلارسني طارق 

ابل وحسني املري. 

المدرب الوطني أفضل لتدريب المنتخبات السنية
مبارك الخالدي

اثبت املدرب الوطني جدارته لقيادة 
املنتخبات الس����نية لكرة القدم رغم 
تقديرنا للسيرتني الذاتيتني للمدربني 
البرتغاليني انطونيو فوالتي وادغار 
بورغيس اللذين فش����ال في حتقيق 
نتائج ايجابية مع منتخباتنا الوطنية 
فاألول قاد ازرق الناشئني في بطولة 
اخلليج الس����ابعة التي استضافتها 
الكويت في س����بتمبر الفائت وخرج 
املنتخب من ال����دور االول للبطولة 
وجاء في املركز قبل االخير ولم يستفد 
فوالتي من عاملي االرض واجلمهور 
واالمكانيات التي وفرها االحتاد خلدمة 
اجلهاز الفني للمنتخب واخيرا جاء 
الدور على بورغيس الذي تسبب في 
توظيفه اخلاطئ لالعبني ومبالغاته 
الدفاعية في خسارتنا امام العراق 3-0، 
وكانت السبب املباشر في خروجنا 
من البطولة وكانت اللجنة االنتقالية 
السابقة الحتاد الكرة برئاسة الشيخ 
احمد اليوس����ف قد تعاقدت الصيف 
املاضي مع البرتغاليني لقيادة منتخبي 
الناشئني والشباب ووفرت لهما كل 
املتطلبات الالزمة مبا فيها معسكرات 
االعداد اخلارجية وفق برنامج ممنهج 
بش����كل جيد احتوى على اقامة عدد 
من املباري����ات الدولية الودية داخل 
الكويت وخارجها وجاء االحتاد احلالي 
برئاسة الشيخ طالل الفهد واشاد بتلك 
اخلطط وواص����ل العمل بها ودعمها 
بقوة ومع ذلك لم يوفق املدربان مع 

منتخبينا.

إخفاق األجنبي

ولعل من عوامل عدم جناحهما هو 
صعوبة التفاهم بني الالعبني واملدربني 

خصوص����ا ف����ي مثل ه����ذه املراحل 
السنية من العمر والتي رمبا يحتاج 
املدرب االجنبي الى الكثير إليصاله 
الى الالعبني ولكن ليس مبقدورهم 
استيعاب ما ميلي عليهم للتباين في 
اللغة بني اجلانبني فتنمية فكر الالعب 
الناشئ ال تأتي عبر خطط اللعب فقط 
ولكن عبر التواصل الش����فهي الذي 
يغذي م����ن خالله امل����درب الالعبني 
مبفاهيم الكرة احلديثة بطالقة وهذا 
ما ل����م يحدث، فاملترجم احيانا قد ال 
ينجح في إيصال الفكرة املطلوبة كما 
هي ويكمن السبب اآلخر فيما صرح 
به املدربان همسا من ان هناك تدخالت 
في عملهما من حيث اختيار تشكيلة 

الالعبني او حتى خطط اللعب وهذا 
يكش����ف جانبا في ضعف شخصية 
املدرب االجنبي الذي دائما ما يسعى 
الى النتيجة في ظل عقد محدد املدة 
وال ينظر الى اعداد العب للمستقبل 
ولذلك طغى األداء الدفاعي على اداء 
منتخبي الناشئني والشباب وشاهدنا 
كيف تغير شكل املنتخب في عدد من 
املباريات عندما نترك احلرية في اللعب 

لالعبني إلظهار مواهبهم.

»الوطني« مشروط

وبالنظر إلى الدول املجاورة جند 
ان معظم املدربني في منتخبات املراحل 
السنية في السعودية واالمارات وقطر 

يحملون اجلنسية الوطنية ملنتخباتهم 
حيث استطاعوا حتقيق نتائج الفتة 
مع منتخبات بالدهم ولذلك أسباب في 
مقدمتها عامل االستقرار للجهاز الفني 
مم����ا يبعث على اطمئنان املدرب انه 
غير مهدد بإنهاء عقده في أي حلظة، 
بينما السبب الثاني ان املدرب الوطني 
اقرب الى التفاهم مع العناصر الشابة 
والناشئة من حيث اللغة وفهم نفسية 
الالعب مما يسهل عليه متابعته حتى 
في خارج امللعب بل ان املدرب الوطني 
يهتم بالالعب الناشئ حتى يبلغ مكانه 
في املنتخب االول ألنه يعلم ان في ذلك 
رسالة وطنية مهمة ألنه من الضروري 
ترك احلرية للمدرب في العمل دون 

تدخالت في اختيار الالعبني دون تأثير 
او واسطة ليأخذ اجلميع في األندية 
فرصتهم دون ظلم فكثيرا ما سمعنا 
عن جتاهل بعض املدربني لالعبي الفرق 
الصغيرة علما بأنها تزخر باملواهب 

والنجوم.

الفوز على الصين

وفي مباراة ازرق الناش����ئني امام 
الصني في كأس آس����يا االخيرة حل 
املدرب الوطني عبدالعزيز الهاجري 
مدربا بديال للمدرب البرتغالي بورغيس 
واستطاع ان يتفوق على نفسه وفاز 
على الصني 1-0، وهو نفسه من اوصل 
املنتخب الى النهائيات بعد ان رفض 
الهاجري ان يكون مس����اعدا للمدرب 
البرتغالي فما كان من الهاجري اال ان 
بث الروح الهجومية في نفوس الالعبني 
امام الصني وجنحوا في التس����جيل 
والتألق وبقي يوجه الالعبني من على 
خط امللعب ويتكلم معهم ويشجعهم 
بلغة يفهمونها عكس االجنبي لكن »اذا 
فات الفوت ما ينفع الصوت« وخرج 

املنتخب من البطولة.

خسرنا وكسبنا العبين

ولعل من حسنات مشاركة ازرق 
الناش����ئني في كأس آسيا انه كسب 
عناصر ومواهب رائعة ومنهم حارس 
املرمى احمد عب����داهلل ومحمد الفهد 
وفيصل الش����ريان ون����ادر العنزي 
وسعود اديلم ومحمد القبندي وعمر 
العدواني وعبداهلل الشمري وفيصل 
الس����بيعي ومحمد السرهيد وكلهم 
جنوم واعدة تبشر بأن الكرة الكويتية 
كسبت قاعدة قوية من املواهب حتتاج 

الى املتابعة واالهتمام.

بعد الخروج »بخفي حنين« من كأسي الخليج وآسيا على أيدي فوالتي وبورغيس


