
االحد 7 مارس 2010   57رياضة

اللجنة االنتقالية تبحث في خطة اعداد 
لالزرق بعد اجتياز عقبة عمان بجدارة 
والتأهل الى نهائيات كأس آسيا 2011

»االنتقالية« تخاطب جنوب أفريقيا 
وتشلسي للقاء األزرق في مايو

مبارك الخالدي
تعقد اللجنة االنتقالية املكلفة بتسيير شؤون 
احتاد الكرة صباح اليوم اجتماعا مهما تبحث فيه 
البنود املدرجة على جدول االعمال، ومنها التقريران 
الفني واالداري املقدمان من مدير املنتخب اسامة 
حسني واملدرب الصربي غوران توفاريتش، 
واملتضمنان تفاصيل املباراة احلاسمة مع 
عم���ان )0-0( والتي اهلت االزرق الى 
نهائيات كأس آس���يا 2011 في قطر، 
التدريبي  ال���ى املعس���كر  اضافة 
في االمارات اس���تعدادا للمباراة 

املذكورة.
كما ستبحث اللجنة التوصيات 
التقريري���ن،  ف���ي  ال���واردة 
واملتضمنة استثمار الروح 
التي  العالية  املعنوي���ة 
خلفها تأه���ل االزرق 
سواء على الالعبني او 
الشخصيات العامة 
واالعتباري���ة 
ف���ي توفير 
برن���امج 

اعدادي متكامل، يلبي طموحات منتخبنا في املرحلة 
املقبل���ة، وتعزز من تصنيف���ه الدولي عبر اقامة 
مباريات ودية دولية، تس���اهم في رفع املستوى 
الفني والبدني لالعبني، مع اتاحة الفرصة للجهاز 
الفني لتوسيع قاعدة اختيار الالعبني ومنح الفرصة 
للجمي���ع خصوصا ان اجليل احلالي من الالعبني 
ميتاز بالشباب واحليوية ويحتاج خبرة املباريات 

الدولية.
ومن املقرر ان تخاطب اللجنة االنتقالية عددا 
من املنتخبات واالندية الشهيرة، من بينها منتخب 
جنوب افريقيا الذي يشرف على تدريبه البرازيلي 
كارلوس البرتو باريرا، اضافة الى مفاوضات مع 
فريق تشلس���ي االجنليزي، والذي من املتوقع ان 

يزور املنطقة في مايو املقبل.

استعداد األولمبي

وستنظر اللجنة في الطلب املقدم من اجلهازين 
االداري والفني للمنتخ���ب االوملبي واملتضمنان 
توفير عدد من املباريات الدولية استعدادا للبطولة 
اخلليجية الثانية للمنتخبات االوملبية في يوليو 
املقبل في الطائف، وبرنامج اعداد االزرق االوملبي 

املتضمن معسكرا خارجيا في يونيو املقبل. 
كما سيعقب االجتماع االعالن عن تفاصيل جتديد 
التعاقد مع اجلهاز الفني لالزرق بقيادة توفاريتش 
والقيمة املالية للعقد، والنظر في احتياجات املدرب 

الى مدربني للياقة البدنية وحراس املرمى.
اجلدير بالذكر ان اللجنة االنتقالية سبق ان 
اعلنت ان غوران مستمر على رأس اجلهاز 
الفن���ي للمنتخب ملدة عام���ني وبراتب 
ش���هري 25 الف دوالر، حرصا على 
توفير االستقرار لالزرق في الفترة 

املقبلة.

 تبحث التقريرين الفني واإلداري لمباراة عمان

7 فرق تتصارع على 4 بطاقات للتأهل إلى دوري الكبار في »اليد«
الفحيحيل والعربي حسما موقفيهما والسالمية األقرب والصليبخات في موقف صعب واألبيض فرض نفسه

دشتي: ماراثون جامعي نهاية مارس

»سّر« األزرق المدفون

مواهب كويتية في رحلة إلى إسبانيا

اإلعالم والدفاع في افتتاح دوري الوزارات

اكد مدير ادارة االنشطة الرياضية في جامعة الكويت عباس دشتي ان 
هناك تطورات كثيرة في الطريق الى حتقيقها بعد موافقة ادارة اجلامعة 
وعمادة ش����ؤون الطلبة على البرامج اجلديدة واخلطط املزمع حتقيقها 
في املرحلة املقبلة ومنها االنفتاح على املشاركات اخلارجية واالكثار من 
املهرجانات واعادة االيام الرياضية مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ووزارة الدف����اع ووزارة الداخلية ووزارة التربية وتش����كيل املنتخبات 
في شتى اللعبات استعدادا للمشاركة في بطوالت اجلامعات اخلليجية 

واستضافة بعض اللعبات على ارض الكويت.
 واضاف دش����تي ان ادارة االنشطة الرياضية حريصة على االرتقاء 
بكل االنشطة خاصة ان عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب من ابطال 
الرياض����ة ولديه تاريخ حافل مع احلركة الرياضية ووعد بتقدمي الدعم 
الالزم للنهوض بالرياضة اجلامعية واستعادة مكانتها السابقة خاصة ان 
اجلامعة كانت السباقة في تنظيم دوري الوزارات واملؤسسات احلكومية 
قبل انشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ونظمت العديد من البطوالت 
املفتوحة للرياضة النسائية. باالضافة الى وضع برنامج زمني للرياضة 
الداخلية باجلامعة العضاء هيئة التدريس العاملني والطالب والطالبات 
وتنظيم ماراثون داخل اجلامعة في نهاية مارس اجلاري باالضافة الى 

تنظيم بطوالت في التنس واالسكواش للرواد.

أوال مبروك ملنتخبنا األزرق تأهله لنهائيات كأس 
آسيا 2011 في قطر، فمثله يستحق بطاقة التأهل بعدما 
أبلى بالء حسنا في مواجهة االربعاء املاضي في مسقط، 
ثاني���ا لم تؤهلنا اللجنة االنتقالية وال مدربنا غوران 
وحده فالذي أهلنا الى النهائيات »س���ر« مدفون منذ 
سنوات طويلة كشفه جنوم ازرقنا في ملعب السلطنة، 
انه االصرار والروح القتالية في امللعب فمنذ ان اطلق 
حكم املباراة صافرته تبني لنا »هالل« التأهل ملا شاهدناه 
من ترابط وحماسة في صفوف فريقنا ونفوس العبينا 
حتى ان مدرب عمان الفرنس���ي كلود لوروا قال بعد 
املباراة »واجهنا صعوبة كبيرة في اخماد بسالة العبي 
الكويت في الدفاع عن مرماهم«، نعم كان جنوم منتخبنا 
حالة اس���تثنائية في تلك املباراة لم نعهدها منهم في 
بطوالت سابقة فشاهدنا خط الدفاع يرمي بنفسه على 
الكرات ويقطعها اشالء، ووحده طالل العامر في خط 
الوسط افس���د كّما كبيرا من الكرات العمانية قبل ان 
تصل الى خط دفاعنا وساعده في ذلك صالح الشيخ 
وعبداهلل البريكي وولي���د علي حتى بدر املطوع قام 
بادوار اخرى غير دوره الهجومي في حني ان احلارس 
نواف اخلالدي كان في قمة حضوره وانقذ مرماه من 
فرصتني محققتني ان لم تكونا هدفني اكيدين فكل من 
شاهد املباراة يرى ان خطوات العبينا اسرع من خطوات 
العمانيني واوزانهم اخف من خصومهم مما مكنهم من 

التنقل بسهولة ويسر في ارجاء امللعب.
نعم كان ملدربنا غوران توڤاريتش دور في التأهل 
ال ينكره اال »جاهل« في الكرة بعدما احسن في توزيع 
العبيه والرد باسلوب جاف على مدرب اخلصم فمثلما 
تهاجمني اهاجمك، ولكن العبينا س���اعدوه كثيرا في 
تطبيق ما يريده الى درجة كبيرة لم يتوقعها فعندما 
تكون مدربا جيدا ولديك افراد ال ينفذون ما تريده فمن 
الطبيعي ان تخسر وما ميكن قوله ان التأهل كان غير 
متوقع ملا تعانيه ساحتنا الكروية، اضف الى ذلك ان 
املواجهة كانت على ملعب اخلصم وهو فريق مكتمل 
الصف���وف ولكن كما ذكرنا ف���ان االزرق كان في قمة 

حضوره وتوهجه ونشاطه وحماسته.
اآلن دعون���ا نقول ماذا بعد التأهل؟ هل نبقى على 
ما نحن عليه من صراع وخالف وانقس���ام، أال يحرك 
فيك���م هذا الفوز املعنوي ال���ذي اخرج اجلماهير الى 
الشارع الرغبة في اخلالص من هذه املشكلة العالقة 
منذ 3 س���نوات فأكثر، ما ننش���ده اآلن هو االستقرار 

االداري والفني.
شكرا لكل من اسعدنا في هذا التأهل، رغم صعوبته، 
من الالعبني وعلى رأسهم نواف اخلالدي وبدر املطوع 
ومساعد ندا وحس���ني فاضل ويعقوب الطاهر، شكرا 
للجهاز الفني برئاس���ة غوران ومساعده عبدالعزيز 
حمادة، شكرا للجهاز االداري املكون من أسامة حسني 
وعلي محمود وحسني اخلضري، شكرا للمعلق الرائع 
عل���ي الكعبي في قناة »اجلزيرة« الذي انصف تاريخ 

الكرة الكويتية املشرف.
ناصر العنزي

حتت إشراف املدير الفني ألكادميية نادي برشلونة � الكويت جوزيف 
باالدا ورئيس املدربني عبدالعزيز العوضي، وقع االختيار على 4 العبني 
من األكادميية للسفر الى برشلونة إلجراء اختبار تدريبي في أكادميية 
النادي في اسبانيا بإشراف الالعب السابق ومدير أكادمييات برشلونة 
خوليو البرتو وجلنة استكشاف املواهب. وقد عاد الفريق الثالثاء املاضي 
الى البالد بعد إنهاء االختبارات التدريبية وحضور مباريات برشلونة. 
وفيما يلي أسماء الالعبني الذين مت اختيارهم: عمر الغيص وعلي جابر 

ومحمد البالول وطارق حطاب.

يفتتح فريقا اإلعالم والدفاع بطولة دوري الوزارات والهيئات احلكومية 
لكرة القدم 14 اجلاري والذي س����تقام فيه 4 لقاءات اخرى، حيث يلتقي 
التربية مع قطاع خدمات البترول، واخلطوط الكويتية مع االدارة العامة 
للطيران املدني والصحة مع الكهرب����اء، واخيرا اإلطفاء مع اخلارجية. 
وأعلنت اللجنة املنظمة لدوري الوزارات ان البطولة يشارك فيها 22 فريقا 
هذا العام مت تقس����يمهم الى 4 مجموعات وستقام املباريات على مالعب 

ومراكز الهيئة العامة للشباب والرياضة مبعدل 5 لقاءات يوميا. 

جوزيف باالدا مع املوهوبني األربعة

الصليبخات في موقف صعب والنصر يحتاج إلى الفوز في جميع مبارياته للتأهل

تتأهل بش���رط ان تفوز في جميع 
املتبقية على ان يتعثر  مبارياتها 
الشباب والكويت أو الصليبخات وان 
تفاوتت مستويات املباريات املتبقية 
للفرق الثالث، ولكن كرة اليد دائما 
ان  املفاجآت، وميكن  عودتنا على 
تتمسك الفرق الثالثة ببريق االمل 
وقد يس���طع هذا البريق ويصبح 
حقيقة وعلى الرغم من ان النصر 
يقبع في املركز التاسع، اال انه ميكنه 
أن يصل اذا فاز في جميع مبارياته 
اليرموك والشباب،  ألنه سيلتقي 
لذل���ك تعتبر فرصت���ه االبرز بني 
الفرق الثالثة على الرغم من مركزه 
املتأخ���ر. عموم���ا ال ميكن التكهن 
بالفرق االربعة التي س���تصاحب 
الفحيحيل والعربي الى دورات الكبار 
لتقارب مستويات اغلب الفرق في 
ال���دوري، والدليل على ذلك تقلب 
النتائج وعدم االستقرار في االداء، 
وعلى سبيل املثال تعادل اجلهراء 
م���ع الصليبخات وفوز الش���باب 
ع لى الصليبخات وبعدها مباشرة 
خسر الش���باب من اليرموك الذي 
بدوره خسر من الصليبخات. وفي 
لقاء االسبوع الثالث كان الكويت 
متقدما على الساملية بفارق 5 اهداف 
في آخ���ر 8 دقائق وانتهت املباراة 
لصالح الس���املية بف���ارق هدفني، 
وغير ذلك الكثير وهو ما يعني ان 
الفرق غير مستقرة في االداء، وهذا 
يجعل فرص الفرق الثالثة االخيرة 
من الس���ابع الى التاسع قائمة في 
املنافسة على التأهل وهذه حالوة 

دوري كرة اليد.

في االس���بوع الس���ابع ويريدون 
تأكي���د ان الفوز ل���م يأت بضربة 
حظ وامنا بجهودهم ومستواهم 
الشباب  الفني، وللحقيقة فرصة 
في التأهل تعتبر كبيرة والتأهل 
سيكتبه التاريخ كأول مرة يلعب 

الفريق مع الكبار.
ميكن لفرق اليرموك )7 نقاط( 
والقادس���ية )6( والنصر )5( ان 

فاز في جميع مبارياته املقبلة، حيث 
س���يلعب مع خيطان والتضامن، 
والنصر، والكويت والقادس���ية 
وحتى ان خس���ر لقاء س���تكون 
حظوظه قوي���ة للتأهل، ولكن اذا 
فقد 4 نقاط فإنه سينتظر نتائج 
الفرق االخرى لتخدمه، وهذا ما ال 
يريده ابناء االحمدي الذين حققوا 
فوزا مس���تحقا على الصليبخات 

من اخليارات أثناء املباريات.

الشباب جاهز

الش���باب )8 نقاط( في  يأتي 
املركز الس���ادس وعسكر الفريق 
في تونس وهذا ما يجعله جاهزا 
فنيا وبدنيا للمرحلة املقبلة، وميكن 
الكبار  للشباب ان يتأهل لدوري 
دون الدخول في حسابات معقدة اذا 

من صاحلها ع���دم تأهله حيث 
سيضمنون سقوط منافس قوي 
على بطولة الدوري، السيما ان 
الصليبخات بط���ل الدوري في 
نسخته االخيرة، وهذا يعني ان 
الفريق وضعه محرج للغاية، وان 
كان ميكن للصليبخات اذا ظهر 
العبوه في مستواهم بأن يفوزوا 
املباريات، وبالتأكيد  في جميع 
ستتم مراجعة احلسابات الفنية 
للفريق من قبل اجلهاز الفني قبل 

الدخول في املرحلة املقبلة.

األبيض يفرض نفسه

اس����تطاع الكويت ان يفرض 
نفسه كأحد املرشحني بقوة للتأهل 
مع الكبار بع����د فوزين متتاليني 
مبباراتيه املؤجلتني على النصر 
والقادسية، وهذا ما جعل االبيض 
يقطع ش����وطا كبيرا نحو التأهل 
11 نقط����ة ولديه  ال����ى  بوصوله 
مباريات ميكنه ان يفوز فيها ويصل 
الى نقطة االمان، حيث سيلعب على 
التوالي مع الصليبخات، الساحل، 
اجلهراء، الشباب، واليرموك، ومن 
خالل املستوى الذي قدمه االبيض 
في آخر مباراتني، ميكن القول انه 
االقرب الى الفوز في اغلب مبارياته 
املقبلة، الس���يما ان���ه يضم في 
صفوفه العب���ي صف ثان على 
دكة االحتياط بنفس مس���توى 
الالعبني االساس���يني الى جانب 
اجادة مجموعة كبيرة من الالعبني 
اللعب في اكثر من مركز وهذا ما 
يجعل امام اجلهاز الفني العديد 

حامد العمران
بعد انتهاء االسبوع الثامن من 
دوري الدمج لكرة اليد، حيث لم 
يتبق لكل فريق سوى 5 مباريات، 
وبعد ان لعب الكويت والصليبخات 
مبارياتهم����ا املؤجل����ة، اصبحت 
الصورة اكثر وضوحا بالنس����بة 
للفرق التي ستتأهل الى املرحلة 
االهم، حيث ستصعد الفرق، ال� 6 
االولى في الترتيب لتلعب في دوري 

من مرحلتني على لقب البطولة.
اال ان الفحيحيل )16 نقطة( 
والعرب���ي )15( باتا على مرمى 
حجر من اعالن التأهل الرسمي 
الى دوري الكبار حيث ان فوزا 
واحدا فقط الي منهما س���يعلن 
تأهلهما الرسمي الن الوصول الى 
النقطة 17 كفيل بأن يضمن ملن 
يصل اليها اللعب على لقب البطل 
وهذا ما يجعل االحمر واالخضر 
الفيحيحل  ان  مطمئنني السيما 
سيلعب مباراتني سهلتني نسبيا 
مع التضامن والساحل فيما يلعب 
العربي لقاء سهل امام التضامن 
وهذا يؤكد ان الفحيحيل والعربي 
حجزا مقعدي���ن في وقت مبكر 
ليتركا 4 مقاعد تتصارع عليها 
7 فرق وان تفاوتت نسبة التأهل 
لكل فريق حسب نقاطه ومبارياته 

املتبقية.

السالمية األقرب

ويعتبر الس����املية )13 نقطة( 
االق����رب في الفرق الس����بعة الى 
التأهل الن لديه مباراتني وميكنه 
ان يحسمهما لصاحله امام الساحل 
انه يلعب  الى جان����ب  واجلهراء 
3 لقاءات ناري����ة امام الفحيحيل 
والعربي والصليبخات ونتائجها 
الغيب لتقارب مستواه  في عالم 
مع هذه الفرق ولكن كما س����بق 
ان ذكرنا فإن اخلس����ارة في هذه 
املباريات ال تعني نهاية املطاف عند 
السماوي فلديه فرصة للتعويض 
في اخر مباراتني وهذا يجعله اكثر 

طمأنينة.

موقف صعب للصليبخات

ومن جانبه يقبع الصليبخات 
في املركز الرابع برصيد 13 نقطة 
ايضا ولكنه وضع نفسه في موقف 
ال يحس����د عليه بعد خسارته من 
الش����باب وتعادله م����ع اجلهراء 
وخس����ارته ثالث نقاط سهلة قد 
تكبده الكثير النه سيلعب اقوى 
مبارياته في االس����ابيع اخلمس 
االخيرة وهي عل����ى التوالي امام 
الكويت والقادسية، والساملية ثم 
الفحيحي����ل واخيرا العربي وهذا 
يعني ان الصليبخات سيعتبر كل 

لقاء له بطولة مستقلة.
الفرق اخلمسة  املقابل  وفي 
الت���ي س���تقابل الصليبخ���ات 

الفرق المرشحة للتأهل إلى دوري الكبار
المباريات المتبقيةالنقاطالفريق

الساملية � التضامن � العربي16الفحيحيل
الصليبخات � الساحل

القادسية � الساملية � الفحيحيل15العربي
التضامن � الصليبخات

الفحيحيل � العربي � الصليبخات13الساملية
الساحل � اجلهراء

الكويت � القادسية � الساملية13الصليبخات
الفحيحيل � العربي

الصليبخات � الساحل � اجلهراء11الكويت
الشباب � اليرموك

خيطان � كاظمة � النصر8الشباب
الكويت � القادسية

التضامن � خيطان � كاظمة7اليرموك
النصر � الكويت

العربي � الصليبخات � الساحل6القادسية
اجلهراء � الشباب

الساحل � اجلهراء � الشباب5النصر
اليرموك � خيطان


