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األداء الفني واإلداري الراقي من أبرز عوامل الفوز باللقب

تربع الصليبخات على عرش آسيا أعاد الهيبة لكرة اليد الكويتية

حامد العمران
ابن���اء  فعله���ا  اخي���را 
الصليبخات بعد التعثر ثالث 
مرات واس���تطاعوا ان يقولوا 
كلمتهم بصوت عال في البطولة 
الثانية عشرة لكرة  اآلسيوية 
اليد، وكان الصوت قريبا من 
الصراخ حيث جنحوا مع مدربهم 
القدي���ر خالد غلوم في تخطي 
الفرق الواحد تلو اآلخر حتى 
وصلوا الى اللقاء النهائي الذي 
كان مكتس���يا باللون االبيض 
وهو لون فانيلة الصليبخات 
لتك���ون ليلة االثن���ن املاضي 
بيض���اء، وليس���جل العب���و 
الفني  الصليبخات واجلهازان 
واالداري اسماءهم في البطولة 
اآلس���يوية بحروف من ذهب 
بالتتويج باللقب للمرة االولى 
في تاريخهم، ليؤكدوا للجميع 
ان الصليبخات يعتبر من افضل 

الفرق اآلس���يوية ف���ي اللعبة 
وليعي���دوا الهيب���ة لكرة اليد 
الكويتية على مستوى االندية 
بعد فقدان الفرق الكويتية للقب 

في النسخة املاضية.
ومن دون ش���ك لم يتحقق 
ه���ذا االجناز بضرب���ة حظ او 
باملصادف���ة او حت���ى نتيجة 
الف���رق االخرى، لكن  ظروف 
جاء ثمرة لتخطيط سليم كان 
بطاله امن السر السابق للنادي 
الذي  الوفد سعد عناد  رئيس 
كان حكيما ف���ي قراراته اثناء 
البطولة واملدرب الوطني خالد 
غلوم بحنكته الفنية والتكتيكية 
الى جانب امور اخرى سنتطرق 

لها الحقا.

أبطال اإلنجاز

اما عن البط���ل االول الذي 
ش���ارك في حتقي���ق االجناز 

س���عد عناد فقد واجهته عدة 
مش���اكل اثناء البطولة، وكان 
كالربان الذي يقود الس���فينة 
مبهارة عالي���ة على الرغم من 
وجود امواج متالطمة وعوائق 
كثيرة في طريق السفينة، اال انه 
كان اسما على مسمى، وحتدى 
عناد اجلميع بقيادته للسفينة 
الواحد تلو  وتخطى اجلب���ال 
اآلخر ليص���ل بالفريق الى بر 

االمان.
وكانت املش���كلة احلقيقية 
واالبرز التي واجهت الصليبخات 
الش���قيقن فيصل  ايقاف  هي 
وحس���ن صيوان ف���ي الدور 
التمهيدي بعد العصيان االداري 
الذي صدر منهما، وكان هناك 
رأي بابعادهما كليا عن الفريق 
في البطولة اال ان حكمة عناد 
ساهمت في حل املشكلة بشكل 
سريع واالكتفاء بااليقاف في 

الدور التمهيدي وهذا حرص من 
عناد باعتبار ان الصليبخات ال 
ميثل نفسه ولكنه ميثل الكويت 
بأسرها والفريق مطالب بلملمة 
األوراق الرياضية املبعثرة والتي 
الكويتية  اصابت اجلماهي���ر 
بصداع مزمن، والظفر بالبطولة 
سيكون كأقراص الدواء املسكنة 
ل���آالم، وبالفعل ج���اء الفوز 
الكويتية  لتتناسى اجلماهير 
األحزان الرياضية مؤقتا لتفرح 
بانتصار الصليبخات وتربعه 

على القمة اآلسيوية.

أداء فني راٍق

وعلى املس����توى الفني فقد 
اداء الصليبخ����ات في  ذكرن����ا 
البطول����ة مبذيع برنامج صدى 
املالعب مصطفى األغا وجملته 
الش����هيرة »األحل����ى واألجمل 
واألكمل واألمثل« فهذه اجلملة 

انطبقت متاما على االداء الفني 
للصليبخات بتوفيق اجلهاز الفني 
بقيادة خالد غل����وم في البداية 
باختيار احملترف بشكل صحيح 
وهو العب نادي الكويت محمد 
الغربلل����ي الذي كان احد افضل 
الالعبن في البطولة وتفوق على 
جميع احملترفن مع الفرق االخرى 
الى درج����ة ان الغربللي حصل 
عل����ى عدة ع����روض لالحتراف 
بعد املستوى اجليد الذي قدمه 
فيم����ا لم يكن احملت����رف اآلخر 
بنفس املستوى وهو السعودي 
مصطفى احلبيب ولكن قد يعود 
ذلك الى عدم انس����جام الالعب 
مع الفريق، ولألمانة كان غلوم 
حاضرا فنيا مبعاجلة األمور من 
الناحي����ة التكتيكية خاصة في 
اجلانب الدفاعي الذي تفوق فيه 
الصليبخات على الفرق االخرى 
وكان الدفاع والطريقة املتقدمة 

3/3 هي السالح احلاد الذي طعن 
به غلوم الفرق االخرى ليصيبها 

في مقتل.
الدفاعية  ومن اهم االوراق 
في الصليبخات الالعب جاسم 
حمود الذي كان له دور كبير في 
تطبيق الفكر الدفاعي للمدرب 
علما ان حمود كان مس���تبعدا 
في البداية عن الفريق بسبب 
املفاضلة بينه وبن فواز عباس 
اال ان غلوم حسبها من الناحية 
الفنية فرجحت كفة حمود الذي 
»بيضها« وكانت حسبة غلوم 

صحيحة %100.
وايضا ال نستطيع ان نبخس 
حق الالعبن اآلخرين في الدفاع 
امثال حس���ن جاب���ر وحامد 
الصليلي وحسن صيوان واحمد 
الالعبن فيما  الكندري وبقية 
كان احلارس الدولي تركي نافع 
العالم���ة الفارقة في املباراتن 

النهائ���ي والنهائي وكان  قبل 
متألقا لدرج���ة كبيرة اعطت 

الثقة لزمالئه.

انضباط تكتيكي

اما ف���ي اجلان���ب الهجومي 
فوض���ح االنضب���اط التكتيكي 
فعندما يلجأ الالعبون الى اللعب 
الف���ردي وتقترب النتيجة ترى 
غلوم يعالج االوضاع س���ريعا 
باستبدال بعض الالعبن، بعدها 
تعود الغلبة للصليبخات وهذا 
ما يجعلنا نؤك���د ان غلوم كان 
حاضرا ط���وال البطولة ليكون 
الفري���ق هو االحل���ى واالجمل 

واالكمل واالمثل.
في احلقيقة كان الفريق متكاتفا 
ف���ي امللعب فعندم���ا يهبط اداء 
احملترف السعودي جند فيصل 
صيوان يتألق الى جانب حسن 
الرقابة صارمة  وعندما تك���ون 

الغربللي يبدأ مشاري طه  على 
في مزاولة هوايته في التسجيل 
ومحمد فالح في صنع االهداف واذا 
ابتعد اخلط اخللفي عن مستواه 
نرى العب الدائرة سامح الهاجري 
واجلناحن صي���وان والكندري 
يدك���ون مرمى اخلص���م واذا لم 
يظهر الفريق مبستواه في اجلانب 
الدفاعي  الهجومي جند اجلانب 
متفوقا بقيادة جاسم حمود واالهم 
اذا شرد غلوم ذهنيا جتد مساعده 
عباس طه حاضرا، وقد كان له 
دور كبير فنيا واالهم اذا طاشت 
االمور على دكة االحتياط يقوم 
الفريق منصور عناد  مش���رف 
بدوره على اكم���ل وجه ويعيد 
االنضباط من جديد وهذا التكاتف 
كان سمة بارزة عند الصليبخات 
الفريق على الوصول  اعان  مما 
ال���ى الهدف الذي ذهب من اجله 

الى االردن.

عماد بهبهاني يسلم الكأس إلى العبي اليرموك

أحد املشاركني يقدم عرضا خالل التصفيات

أبطال الصليبخات انتزعوا كأس البطولة اآلسيوية للمرة األولى مشاري طه قدم أداء جيدا وبرز في صفوف الصليبخات

 طاهر مراقبًا دوليًا لسلة 
السيدات اآلسيوية

»STS« يطمح للتألق
في البحرين

اختار االحتاد اآلسيوي لكرة 
الس����لة نائب رئيس احتاد السلة 
خليل طاهر مراقبا دوليا ملباريات 
البطولة اآلسيوية األولى للسيدات 
التي ستنطلق في مدينة بونا الهندية 
االثنن املقبل وتستمر سبعة ايام. 
وعبر طاهر عن أمله في أن ينجح 
من خالل مش����اركته في البطولة 
في تقدمي صورة مشرفة تعكس 
القدرات الكويتية في هذه اللعبة. 
مشيرا الى أن مهمته ستكون املراقبة 
البطولة وتسجيل  على مباريات 
مالحظاته سواء عن الناحية الفنية 
أو االدارية أو التحكيمية، متمنيا أن 
ينجح في مهمته وتشريف الكويت 

بالصورة الالئقة.
وأوضح أن لعبة كرة الس����لة 
النسوية حديثة النشأة في القارة 
ويطمح االحتاد اآلس����يوي للعبة 
الى تفعيله����ا بالصورة املطلوبة 
وتطويرها مبا يواكب املس����توى 
اليه دول  ال����ذي وصل����ت  الفني 

العالم.

يختتم فريق STS لس����باقات 
الس����رعة مش����اركته في بطولة 
اليوم بطموح كبير في  البحرين 
تك����رار االجناز ال����ذي حتقق في 
قطر االسبوع املاضي عندما جنح 
في احت����كار املراكز االولى لفئات 
السباق املختلفة. وقد اكد صالح بن 
 STS عيدان قائد الفريق ان اعضاء
قد حققوا نتائج طيبة في انطالقة 
السباق وفي انتظار استكمال هذا 

التألق في اخلتام اليوم.
وقال ب����ن عي����دان ان الفريق 
يشارك في كل الفئات حيث يخوض 
احمد الزعابي سباق فئة الستوك 
سيارات، ومزهر التناك لفئة السوبر 
س����تريت، وبدر بن عي����دان لفئة 
الستوك دراجات، فيما اعتذر البطل 
مش����عل الصبر عن عدم املشاركة 

لوجود عطل في دراجته.
واضاف ان احمد الزعابي الذي 
يخوض منافس����ات الستوك هو 
ايضا بطل العام املاضي ويتطلع 

لالحتفاظ بلقبه هذا العام.
وتوجه بن عيدان بالشكر خلالد 
الراشد راعي الفريق الذي يواصل 

دعمه ومساندته للفريق.

سحب قرعة »ريد ُبل ستريت ستايل«
أجريت قرعة بطولة كرة القدم احلرة »ريد ُبل 
ستريت ستايل« التي ستقام جولتها النهائية في 
املارينا كريسنت يوم اجلمعة 4 ديسمبر املقبل، 

بحضور عدد من رجال الصحافة الرياضية.
ومت تقسيم املشتركن على 4 مجموعات، وقد 
اسفرت القرعة عن توزيع املشاركن على الشكل 

التالي: 
املجموعة االولى: محمد الصراف، جاسم املهنا، 
فهد العنيزي وعسكر الشمري، املجموعة الثانية: 
عبداهلل السيد، محمد احلماد، آرمان وعلي يوسف، 
املجموعة الثالثة: حسن فؤاد، علي عبداهلل، محمد 
البواردي والفائز بن محمد أشرف وفهد راكان، 
املجموعة الرابعة: عبيد الشمري، الفارابي كمال، 

س���امي عيد والفائز بن محمد املوس���وي وحمد 
املهنا.

ويتأه���ل من الدور األول متص���در املجموعة 
ووصيفه إلى دور أفض���ل ثمانية. أما املباريات 
ف���ي دور الثمانية وما بع���د فتختلف عن الدور 
األول، حيث يكون الضغط أكبر وال مجال للتهاون 
أو التراخي فاخلاس���ر يخرج والفائز ينتقل إلى 

الدور التالي.
سيقام نهائي ريد بل ستريت ستايل 4 ديسمبر 
في املارينا كريسنت في الساعة 6:30 مساء. الفائز 
في النهائي سيمثل الكويت في النهائي العاملي الذي 
سيقام في جنوب أفريقيا في مدينة كايب تاون في 

أبريل 2010 مبشاركة أكثر من 60 دولة.

الشباب في المركز الثاني والعربي ثالثًا

أشبال اليرموك يتوجون ببطولة الكراتيه

توج نادي اليرموك بطال لبطولة احتاد الكراتيه االولى لالشبال 
مبشاركة 180 العبا مثلوا 14 ناديا، وقد حصل اليرموك على املركز 
االول برصيد 23 نقطة تاله الشباب )20 نقطة( ثم العربي ثالثا )12 
نقطة( وجاءت املراكز االخ���رى على التوالي: الفحيحيل، الكويت، 
القادسية، التضامن، الساحل واخيرا خيطان. وحصل الشباب على 
جائ���زة الفريق املثالي وقام بتوزيع اجلوائز على الالعبن والفرق 
الفائزة نائب رئيس االحتاد عماد بهبهاني وامن السر خلف السعيدي 

وامن الصندوق حسن البرجس.
وقد اس���فرت النتائج عن فوز حسن يوسف )الشباب( باملركر 
االول في منافس���ات الكاتا فردي حتت 10 س���نوات، وحصل على 
املركز الثاني سلمان داود )الفحيحيل( والثالث عبدالرحمن ابوعمو 

)التضامن( وعمر محمد )الكويت(.
وفي منافسات الكاتا فردي حتت 11 سنة فاز بامليدالية الذهبية 
محم���د احمد )اليرموك(، بينما حصل على الفضية يوس���ف كمال 
)العربي( وتقاس���م البرونزية غالب الدوسري )القادسية( وسالم 

سعد )الفحيحيل( 
وجنح عبداهلل امن )اليرموك( في خطف املركز االول في منافسات 
الكاتا فردي حتت 12 سنة، وجاء خلفه فهد فارس )الفحيحيل( في 
املركز الثاني وحصل كل من حسن العسعوسي )القادسية( واحمد 

كمال )العربي( على املركز الثالث.
واسفرت نتائج الفرق في كاتا جماعي بفوز الشباب باملركز االول 

والعربي ثانيا ثم القادسية والفحيحيل باملركز الثالث.
وفي منافسات قتال فردي حتت 10 سنوات، احرز سعد عبدالعزيز 

)اليرموك( امليدالية الذهبية بينما حصل على الفضية بدر العجمي 
)الساحل( وتقاسم البرونزية يوسف العتيبي )الشباب( وعبداهلل 

سعد )خيطان(.
وجنح يوس���ف احم���د )اليرموك( في الف���وز باملركز االول في 
منافس���ات قتال فردي حتت 11 س���نة، بينما جاء في املركز الثاني 
احمد الهندال )الشباب( وحل ثالثا كل من سليمان شعبان )الكويت( 

وامنار تركي )العربي(.
وحقق بدر طارق )اليرموك( امليدالية الذهبية في منافسات قتال 
فردي حتت 12 س���نة وحصل على الفضية عمر اجلاسم )الكويت( 
واحرز البرونزية كل من احمد كمال )العربي( وحسن العسعوسي 

)القادسية(.
وفي منافس���ات الفرق قتال حص���ل التضامن على املركز االول 

واليرموك ثانيا، بينما تقاسم املركز الثالث القادسية والكويت.
م���ن جانبه، قال نائب رئيس مجل���س االدارة عماد بهبهاني ان 
البطولة اظهرت العديد من الالعبن املميزين الذين س���يكون لهم 
كلمة في املس���تقبل القريب وهم نواة املنتخب، لذلك كان االهتمام 
بهم واجب لكي تس���تمر لعبة الكراتيه في املقدمة، مش���يرا الى ان 
املنافس���ات كانت قوية ومن الصعب التكهن مبن س���يحصل على 
اللقب حتى اللحظات االخيرة مبا ينبئ ان لعبة الكراتيه تسير في 

الطريق الصحيح واملخطط له.
وشكر بهبهاني رئيس االحتاد الشيخ خالد العبداهلل على دعمه 
الالمحدود البنائه الالعبن وتوفيره كل سبل النجاح، ووعد ان تستمر 

بطوالت احتاد الكراتيه باملستوى التنظيمي والتنافسي نفسه.


