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جانب من تدريب البراعم داخل األكادميية

محمد ابراهيم يتحدث لالعبني أثناء التدريب

د.فيصل احلسن

أزرق الناشئين في األردن للمشاركة بـ »غرب آسيا«

التضامن يجرب جيفرسون وسيلڤا في النمسا

مبارك الخالدي
يصل املنتخب الوطني لناش���ئي ك���رة القدم 
ظه���ر اليوم الى العاصمة االردنية عمان قادما من 
سلوڤاكيا للمش���اركة في بطولة غرب آسيا التي 
تس���تضيفها االردن من الي���وم وحتى 19 اجلاري 
مبشاركة منتخبات العراق وايران واالمارات وقطر 

واليمن والهند واالردن.
وي���رأس البعثة مدير املنتخب علي الديحاني، 
ويضم نايف القحطاني مشرفا واملدرب عبدالعزيز 
الهاجري ومساعده شاكر الشطي والالعبني: مرزوق 
العجمي، عبداهلل املس���بحي، عبدالعزيز مصلح، 
ن���واف نايف، متعب مبارك، عبداهلل الس���بيعي، 
عبداهلل الشمري، محمد السرهيد، يعقوب وليد، 
عبداهلل الرشيدي، نادر عبداهلل، محمد القبندي، 

فيصل الشريان، يوسف منذر، احمد غلوم، فيصل 
س���عيد، احمد املنصور، سعد اديلم، محمد الفهد، 
عايد العنزي، خالد وليد، عبداهلل الضويحي، سعود 

اجلناعي.
وكان االزرق قد اقام معسكره االعدادي في مدينة 
بشتني الس���لوڤاكية منذ ال� 20 من الشهر الفائت 
خاض خاللها 6 مباريات ودية، إذ خسر من فريق 
بش���تني حتت 19 س���نة بهدفني وفاز على ترفانا 
2-1 و5-1 ثم فاز على بهونيتسا 3-0 وتعادل مع 
خيطان حتت 17 سنة املعسكر هناك من دون اهداف 
وفاز على الشباب االماراتي 3 � 0. وتقوم اللجنة 
املنظم���ة للبطولة باجراء القرعة صباح الغد بعد 
ان تتضح الصورة من حيث اكتمال وصول الفرق 

املشاركة او ان كانت هناك اعتذارات.

عبدالعزيز جاسم
يس���عى فريق التضامن في 
معسكره املقام بسويسرا لتجربة 
اكب���ر عدد ممكن م���ن الالعبني 
احملترفني وخصوصا البرازيليني، 
فبعد استبعاد املهاجم البرازيلي 
فالفيو لعدم اقتناع اجلهاز الفني 
بقي���ادة الرومان���ي كوس���تيكا 
مبستواه، عاد الفريق مرة اخرى 
ليجرب برازيليني آخرين احدهما 
يدعى جيفرسون )21 عاما( واآلخر 

س���يلڤا )20 عاما( مع السيلية 
القطري امس ومعهما البرازيلي 
دي سيلڤا، ولن يقرر اجلهاز الفني 
مسألة التوقيع مع احدهما اال في 
آخر مباراة جتريبية امام عجمان 
االماراتي اخلميس املقبل، ورمبا 
يكون دي سيلڤا اول احملترفني 
املنضمني الى التضامن ألنه جاء 

بناء على توصية املدرب.
التضامن علي  وقال مشرف 
الش���مالي ان اختيار احملترفني 

يجب ان يكون وفق ما يحتاجه 
الفريق، خصوصا املهاجمني الذين 
يجب ان ميتازوا بالسرعة واملهارة 
وليس بحاس���ة التهديف فقط، 
مش���يرا الى: ان هناك عددا من 
احملترفني سيقوم اجلهاز الفني 
باختبارهم في الكويت، السيما ان 
امامنا متسع من الوقت الى جانب 
االتفاق عل���ى عدد من املباريات 
الودية واولها سيكون مع الساملية 

في 19 اجلاري.

مبارك الخالدي
يخوض فريق ن���ادي الكوي���ت أولى جتاربه 
اإلعدادية في معسكره املقام بسويسرا عصر اليوم 
عندما يلتقي فريق نيون السويس���ري وهو احد 

أندية الدرجة الثانية.
ويعتبر اللقاء هو الظهور األول لألبيض بقيادة 
جهازه الفني اجلديد حتت قيادة االرجنتيني اورتيغا 
ومساعده السويسري كاليس���ر والذي بدأ مهامه 
الرس���مية اعتب���ارا من ال� 22 من الش���هر الفائت. 
وستكشف املباراة مالمح الفكر التدريبي واخلططي 
الورتيغا ومدى تقبل الالعبني للتغييرات املتوقع 
إجراؤها على شكل وأداء الفريق. وكان املدرب قد 
رفض خوض أي مباريات ودية قبل وصول الالعبني 
الى درجة محددة من اللياقة البدنية والتي ستساعدهم 

على وضع فكره التكتيكي حيز التنفيذ.

اذ عمد خالل العشرة أيام األولى من توليه مهامه 
الى العمل على استعادة الالعبني للياقتهم من خالل 
التركيز على متارين اجل���ري وتقوية العضالت 
باستخدام أدوات صالة احلديد سواء في الكويت 
قبل الس���فر او تلك امللحقة مبلعب املعسكر. ومن 
املتوقع ان مينح املدرب كافة الالعبني الفرصة في 
مباراة اليوم وغدا أمام فريق كروج واألخيرة أمام 

فريق سرفيتا في ال� 17 من الشهر اجلاري.
اجلدير بالذكر ان األبيض ينتظر اس���تحقاقني 
مهمني في الشهر املقبل اذ س���يلتقي فريق اربيل 
العراقي في ال� 15 وال� 30 منه في إطار منافس���ات 
الدور ربع النهائي لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
وكذلك مواجهة الوص���ل اإلماراتي في ال� 22 منه 
في إطار منافسات بطولة األندية اخلليجية ال� 25 

أبطال الدوري والكأس.

الكويت يلتقي نيون السويسري اليوم
في أولى مبارياته الودية بمعسكره

كاظمة يعبر »المستقبل« بهدفين ويلتقي الجونة اليوم
عبدالعزيز جاسم

حقق فريق كاظم����ة اول فوز له حتت 
قي����ادة الروماني ايلي بالتش����ي وذلك في 
مباراته الودية االولى مبعس����كر القاهرة 
بعد ان تغلب على طالئع املستقبل 2-0 في 
ملعب كليوباترا وسجل للبرتقالي محمد 
الهدهود واملهاجم البرازيلي س����االس في 
اول ظه����ور له مع الفريق وقام بالتش����ي 
بتجربة اكبر عدد من الالعبني ومن ضمنهم 
الثالثي البرازيلي، كما اعتمد منذ البداية 
على الطريقة الهجومية في ادائه ما يعني 
انه سيعتمد فعال طريقة اللعب الهجومي 

كما قال سابقا.
ويلتقي اليوم كاظمة مع اجلونة املصري 
احد فرق الدوري املمتاز والصاعد حديثا 
ويعتبر من اقوى الفرق املرشحة للظهور 
مبستوى قوي هذا املوسم بعد التعاقدات 
احمللية الكبيرة التي قام بها النادي، ومن 
املفارقات ان العب كاظمة الس����ابق عمرو 

سماكة سيكون ضمن فريق اجلونة لتكون 
مواجهة خاصة بالنسبة له مع البرتقالي 
ال����ذي لم يعطه الفرص����ة الثبات وجوده 
كما يدعي سماكة نفسه، كما يضم الفريق 
حارس فينورد روتردام الهولندي شريف 

اكرامي.
من جهته قال امني س����ر كاظمة حسني 
بوس����كندر ان الفريق قد وقع رسميا مع 
محت����رف برازيلي يبلغ من العمر 27 عاما 
وسبق له اللعب في الدوري البرتغالي وفي 
اندية عديدة مبدينة ساوباولو البرازيلية، 
كما انه يشغل مركز صانع اللعب وسينضم 
الى معسكر الفريق بالقاهرة يوم اجلمعة 
على اقصى تقدير، فرمبا تعرقل اجراءات 
الڤيزا انضمامه الى البرتقالي بوقت مبكر، 
مشيرا الى ان املدرب بالتشي طلب تواجده 
في املعسكر وعدم انتظاره في الكويت حتى 
ان كانت فترة تواجده ال تتجاوز االسبوع 
كونه يريد االس����تفادة من كل العب خالل 

فترة االعداد.
وفي معسكر القادسية يواصل الفريق 
تدريباته الصباحية واملسائية واالولى عبارة 
عن تقوية في صالة احلديد والثانية عبارة 
عن تدريبات لرفع اللياقة البدنية وتطبيق 
بعض التكتيكات من خالل املباريات الودية 
حيث سيلتقي االصفر يوم اخلميس والسبت 
املقبلني مع اس����منت السويس واملصرية 
لالتصاالت على التوالي ومن ثم العودة الى 
الكويت واملغادرة الى مدينة العني االماراتية 
للمشاركة في الدورة الودية والتي تأكدت 
مشاركة االصفر بها رسميا في الفترة من 28 
اجلاري وحتى 4 سبتمبر املقبل وسيخوض 
بها مواجهات امام العني االماراتي والشباب 

العماني واحملرق البحريني.
اما ما يخص دعوة اجلزيرة االماراتي 
للمش����اركة في البطولة الودية من 1الى 9 
س����بتمبر املقبل فمن املمكن رفضها النها 
تتزامن مع بطولة العني اال اذا لعب القادسية 

بتشكيلتني وهي فكرة صعبة النها ستشتت 
فكر الالعبني وستؤثر على االنسجام فيما 
بينهم وتذهب بعيدا عن الغرض االساسي 
لالعداد الذي يح����رص على التركيز على 

العبني معينني طوال املوسم.
اما في معسكر العربي فقد رفض اجلهاز 
الفني بقي����ادة امل����درب الكرواتي دراغان 
سكوسيتش منح الالعبني اي راحة عقب 
اللقاء الودي الق����وي الذي خاضه الفريق 
باألمس امام بتروجيت حيث اصر اجلهاز 
الفني على مواصل����ة التدريبات اليومية 
مبعس����كره املغلق بالقاهرة في السادسة 
والنصف مساء اليوم، وهى التدريبات التي 
يؤديها الفريق عل����ى امللعب الفرعي )2( 
بستاد القاهرة الدولي على فترتني صباحا 
ومساء.. بينما وافق دراغان على تقليص 
التدريبات الي����وم لتقام على فترة واحدة 
مساء حتى ال يش����عر الالعبون باالجهاد 

او االرهاق.

القادسية يواصل استعداده والجهاز الفني لألخضر يرفض راحة العبيه

ينظم مؤتمراً طبياً عالمياً لإلصابات الرياضية 2010

الحسن: مسح طبي شامل للرياضيين الشهر المقبل

أكاديمية أجيال تسعى الكتشاف البراعم الموهوبين

مبارك الخالدي
اعلن رئيس مركز الطب الرياضي التابع للهيئة 
العامة للشباب والرياضة د.فيصل احلسن ان ادارة 
املركز انتهت من اعداد مشروع متكامل للبدء في اجراء 

مسح طبي متكامل للرياضيني الشهر املقبل.
وقال احلسن في تصريح ل� »األنباء« ان من االدوار 
املهمة التي يضطلع بها املركز مساعدة جميع الرياضيني 
وتهيئتهم طبيا خلوض منافسات املوسم املقبل لكل 
االلعاب، مشيرا الى الدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة 
للمركز للقيام بدوره جتاه شريحة مهمة من شرائح 

املجتمع وهي شريحة الشباب الرياضي.
واضاف د.احلسن ان من املهم لالعبني الوقوف على 
حالتهم البدنية قبل الدخول في اجواء املوسم املقبل، 
اذ ان من اهم االستعدادات التهيئة طبيا وصحيا قبل 
دخول امللعب او الصالة سواء للتدريب او اداء مهمة 

رسمية جتنبا ألي مضاعفات قد حتدث.
ولفت الى ان الكش����ف الطبي ينقلنا الى مرحلة 
الوقاية التي تعتبر اهم من العالج وهى هدفنا الرئيسي 

الذي سنعمل عليه.
وكشف احلسن عن نية املركز تنظيم مؤمتر عاملي 
هو االول من نوعه في الكويت حول اصابات املالعب 

وكيفية جتنبها او عالجها.
وقال ان هذا املؤمتر سيساهم بنقل الكويت نوعيا 
الى مصاف الدول املتقدمة كونه ينظم بالتعاون مع 
اش����هر املراكز الطبية العاملية وبحضور كبير لذوي 

االختصاص من اخلبرات العاملية.
وقدم د.احلسن الشكر ملدير الهيئة فيصل اجلزاف 
وادارته على الدعم املقدم خلطط املركز باالجتاه نحو 
التطوير وتفعيل دور الطب الرياضي لتحقيق اكبر 

فائدة ممكنة البنائنا الرياضيني.

تسعى أكادميية أجيال الرياضية لكرة القدم الكتشاف 
البراعم املوهوبني وتدريبهم وفق احدث الطرق والبرامج 
املؤدية لصقل مواهبهم وتطويرها. كما تعمل األكادميية 
عل���ى رفع اللياقة البدنية للبراعم وتنمية روح األداء 
اجلماع���ي لديهم إضافة الى توفير بيئة تدريبية آمنة 
تشجع أولياء األمور على إحلاق أبنائهم باألكادميية.

وتهدف األكادميية الى بن���اء وتدريب جيل جديد 
من العبي كرة الق���دم املوهوبني وتأهيلهم لالحتراف 
ليكونوا خير سفراء للكرة الكويتية في أكبر األندية 

األوروبية.
وقال مدير األكادميية محم���د الذاير ل� »كونا« انه 
مت افتتاح االكادميية في ع���ام 2002. وتعد من أوائل 
األكادمييات التي افتتحت في الش���رق األوسط مؤكدا 
أهمية االهتمام بفئة البراعم لتوسيع قاعدة املمارسة 
واالعداد للمستقبل من اجل النهوض مبستوى رياضة 

كرة القدم في الكويت.
وأوضح ان رؤية األكادميية هي اكتش���اف أفضل 
املواهب الرياضية الناشئة في الكويت وإعدادهم العتالء 
منصات التتويج الرياضية واإلسهام في ترسيخ الرياضة 

في الكويت باعتبارها ثقافة تتوارثها األجيال.
وعن معايير اختيار الالعب���ني في األكادميية قال 
الذاي���ر انها تعتمد على الس���لوك أوال واملهارات ثانيا 
والعامل اجلسماني ثالثا موضحا ان الهدف األساسي 
من عملها هو تطوير مستوى وقدرات الالعب املوهوب 

ومن ثم عرضه لألندية.
وقال ان الكثير من البراعم الذين تدربوا في األكادميية 
أصبحوا جنوما وانتقلوا إل���ى أندية رياضية محلية 

واثبتوا جدارتهم في لعب كرة القدم.
وأشار الذاير إلى التحاق املوهوب عبداهلل املوسوي 
الذي يبلغ من العمر تسع سنوات بأكادميية نورث في 
هولندا إضافة الى التحاق محمد اخلميس )10 سنوات( 
بنادي اتلتيكو مدريد. وقال ان الالعبني من سن 7 إلى 
10 سنوات ال تتم إعارتهم لألندية في الفترة احلالية، 
موضحا ان األكادميية تعمل على صقل املواهب وتعليم 

البراعم أساسيات كرة القدم.


