
رياضةالخميس  16  سبتمبر  2010   40

العبو أزرق الناشئني استعدوا جيدا للبطولة اخلليجية الشيخ طالل الفهد خالل جولته التفقدية لستاد جابر وإلى جانبه عصام جعفر

ما هي االستفادة التي ستجنيها الفرق من البطولة التنشيطية؟

أعضاء االتحاد يتسابقون على الظهور اإلعالمي

البطولة التنشيطية للطائرة تنطلق بإعداد متواضع لألندية
املنتخب����ات الوطني����ة ال األندية، 
وأن يك����ون التركي����ز األكبر على 
بناء منتخبات قوية بعيدا عن أي 
حسابات أخرى مع األندية سواء 
رضيت تلك األندية أو رفضت، كما 
تهجم في ذات التصريح على أحد 
املنتخبات اخلليجية التي شاركت 
في البطولة األخيرة للشباب والتي 
ف����ي مدينة ج����دة عندما  أقيمت 
وصف هذا املنتخب بأنه منتخب 
أفريقي، وهو يغمز للتجنيس في 
هذا املنتخب، وقد كان األجدر به 
العمل وفقا ملا صرح به بأنه سيكون 
باملرصاد فنيا ملشكلة جتاوز األعمار 
املزمنة في البطوالت اخلليجية من 
خالل إعداد منتخب الشباب متاما 

كما يتم إعداد املنتخب األول.
وبقراءة متأنية لتصريحات 
املدرب الوطني س���عد يعقوب، 
فق���د كان األج���در باألعض���اء 
محاس���بته فنيا وإداريا ألنه لم 
يحقق م���ا س���بق ان صرح به 
من أنه س���يعد منتخب الشباب 
ليصل الى مستوى عال ليتغلب 
على املعضلة الرئيس���ية وهى 
التزوير في األعمار في البطوالت 
اخلليجية، كما تدخل في شؤون 
إحدى الدول اخلليجية طاعنا في 
سياس���ة التجنيس حني وصف 
منتخبها باملنتخ���ب األفريقي، 
إال أن االحت���اد ال يهتم لذلك ألن 
األعض���اء يس���عون للنهوض 
باللعبة واالرتقاء باملستوى الفني 
عبر التصريحات اإلعالمية بعيدا 
عن الواقع، وهو ما أكده الوطني 
سعد يعقوب من أن اللجنة تسعى 
إلرضاء األندية بعيدا عن مصلحة 
املنتخبات الوطنية، وكأنه يقول 
ان األعضاء يسعون للمحافظة 
على مقاعدهم في االحتاد لدورة 
جديدة من خالل خدمة أنديتهم 
الت���ي ميثلونه���ا ال النه���وض 

باملستوى الفني للعبة.

الفني سيكون متدنيا ولذا ال ميكن 
قياس املس����توى احلقيقي للفرق 
املش����اركة وال الالعبني احملترفني 
من خاللها، وعلى سبيل املثال اذا 
نظرنا الى نادي كاظمة كمثال حي 
فان غالبية العبيه في العمومي من 
فئة الشباب قد مت اختيارهم ضمن 
صفوف املنتخب الوطني، ومن هنا 
فان من سيمثل كاظمة في البطولة 
التنشيطية هم البدالء والعائدون 
من اإلصابة لتأهيلهم واحلال ينطبق 
على العربي، أما بقية األندية فحدث 
وال حرج لتواضع املستوى الفني 
لفرقها وذلك النعدام املهارات الفنية 
للمراحل السنية األخرى ومنها فئة 
الشباب حتت 19 سنة، باإلضافة 
إلى ضعف االس����تعداد وتأخرهم 
في التعاقد مع املدربني والالعبني 

احملترفني.

فرصة لمدرب المنتخب

ومثل ه����ذا التخبط من جلنة 
املسابقات النطالق املوسم اجلديد 
يؤكد ما أعلنه مدي����ر اللعبة في 
العربي أنور أس����د من أن االحتاد 
ال يهت����م باألندي����ة إلصراره على 
انطالق البطول����ة اليوم، وهو ما 
سيكرر ما حدث سابقا من توقف 
للمنافسات احمللية لفترات طويلة 
الدولية  بس����بب االس����تحقاقات 
للمنتخ����ب الوطني، وهذا بالفعل 
ما أش����ار إليه البعض من أعضاء 
االحت����اد حني اعتب����روا البطولة 
الوطني  املنتخ����ب  فرصة ملدرب 
التونس����ي محمد كعبار الختيار 
العبي املنتخب، وكأن كعبار وجه 
جديد على الطائرة الكويتية حتى 
يدرس أحقية انضمام العبي األندية 
للمنتخب، علما أن االحتاد قد اجتمع 
م����ع العبي املنتخب قبيل انطالق 
البطولة وخاض الالعبون بعض 
احلصص التدريبية بقيادة كعبار 
الوطني سعد يعقوب،  ومساعده 

القادس����ية وقدرتهم على حتقيق 
البط����والت بأي م����درب كان، مع 
احترامن����ا لتاريخ كعبار الذي لم 
يسعفه في املوسم املاضي لتغيير 
الصورة الباهتة لألصفر وخروجه 
بخف����ي حنني بس����بب اإلصابات 
العدي����دة الت����ي من����ي بها جنوم 
القادسية، ولم يقم بتجهيز البدالء 
رغم معرفته املسبقة باإلصابات 
ووجود العديد من الوجوه الشابة 

على دكة االحتياط.
وبعيدا عن التصريحات التي 
أطلقها البعض من أعضاء االحتاد 
من أن التونس���ي كعبار يعرف 
نفس���يات الالعبني وان خبرته 
الكويتية تس���عفه  الطائرة  في 
لتحقيق النتائج املرجوة، فإننا 
نعتقد أن املرحلة احلالية ليست 
في حاجة ملدرب يعرف نفسيات 
الالعب���ني حتى يع���رف كيفية 
التعامل معهم بل حتتاج جلهاز 
فني عاملي يعرف كيفية التعامل 
مع نفسيات أعضاء االحتاد حتى 
يضمن جتديد العقد لفترة جديدة 
التي تفرض  ويقبل بالتدخالت 
عليه في اختيار العبي املنتخب 
الوطني، وأقلها االختيار األخير 
لالعبني لم نشاهد البعض منهم 
يقدم مستوى فنيا يؤهلهم لتمثيل 
املنتخب واستبعاد من يستحق، 
ولكنها سياسة التنفيع لألندية 
التي ميثله���ا األعضاء باختيار 
الالعب���ني واألجهزة الفنية التي 

تتالءم مع أمزجتهم.

يعقوب يشكك

ولك����ي ال يق����ال إن »األنباء« 
تتحامل على رئيس جلنة التدريب 
الوطنية، فليرجعوا  واملنتخبات 
الى تصريح املدرب الوطني سعد 
يعق����وب جلري����دة احلرية في 19 
أغس����طس املاضي، ح����ني طالب 
اللجن����ة بالعمل من أجل مصلحة 

التنشيطية.
وال����ى جانب ذل����ك فقد أطلق 
رئيس جلنة التدريب واملنتخبات 
الوطنية تصريحا ناريا أشاد فيه 
سابقا باملدرب الصربي للمنتخب 
رادوس����الف سافاسنفتش والذي 
مت االس����تغناء عنه ألنه ال يصلح 
ألمزجة البعض من األعضاء، ليتم 
اختيار التونسي محمد كعبار لقيادة 
املنتخب الوطني في االستحقاقات 
املقبل����ة، وق����د كال بعض أعضاء 
الفني  االحتاد االشادة باملستوى 
للتونس����ي كعبار والنتائج التي 

حققها 
مع القادس����ية طيلة مشواره 
معه، وقد هضم األعضاء حق جنوم 

حقيق����ة كيف عل����م رئيس جلنة 
املس����ابقات أن املستويات الفنية 
للفرق املشاركة في أنشطة االحتاد 
متقاربة وقوية وهو ما سيس����هم 
في االرتقاء باملستوى الفني للعبة 
واملوسم الرياضي اجلديد لم ينطلق 
إال اليوم؟، كم����ا ال نعرف حقيقة 
االرتقاء باملس����توى الفني للعبة 
في ظل التوقفات اجلبرية الكثيرة 
لألنشطة، اضافة الى عدم تكثيف 
عدد املباريات وفقا للنظام الدولي 
ف����ي البطوالت لتحقي����ق الفائدة 

املرجوة.

تعديالت على البرنامج

وما زاد الطني بله التخبط الذي 

أعلنه رئيس جلنة املسابقات بعد 
أس����بوع واحد من صدور جداول 
التنش����يطية بتعديالت  البطولة 
طرأت على جدول املباريات والشرط 
اخلاص مبشاركة الالعب احملترف 
فيها، وكأن اللجنة تسعى ملراضاة 
األندية مخالفة بذلك ما نصت عليه 
الالعب احملترف والالئحة  الئحة 
الفنية للمسابقات وشؤون الالعبني 

للموسم اجلديد.
واملضحك املبكى في أس����باب 
التعديل هو إتاح����ة الفرصة ملن 
يرغ����ب ف����ي أداء مناس����ك احلج 
وكأن موس����م احلج غير معروف 
نهائيا من قبل حتى يفاجأ االحتاد 
مبوعده الذي يتضارب مع البطولة 

وهو م����ا ينفى مقولة أن البطولة 
فرصة الختيار العبي املنتخب كما 

أعلن االحتاد.
وحت����ى ال يقال، كم����ا يدعي 
البعض، أن »األنباء« تتصيد لهم 
الش����خصي بعيدا  النقد  وتنتهج 
عن النقد البناء، فقد قلنا س����ابقا 
ان أعضاء االحتاد يتسابقون على 
الظهور اإلعالمي ومثال على ذلك 
ما أعلنه رئيس جلنة املس����ابقات 
جلريدة الدار في 17 يونيو املاضي 
من أن نظام الدوري من درجتني 
سوف يسهم في االرتقاء باملستوى 
الفن����ي للعب����ة نظرا للمنافس����ة 
القوية وتقارب املستويات الفنية 
ف����ي كل مجموعة، ونحن ال نعلم 

طالل المحطب 
تنطلق في السادسة مساء اليوم 
أولى مباريات البطولة التنشيطية 
للطائرة بإقامة 6 مباريات، حيث 
يلتقي حامل لقب الثالثية في املوسم 
املاضي كاظمة مع العربي على صالة 
فجحان هالل املطيرى بالقادسية، 
ويلتقي الساحل مع الكويت على 
صالة عبدالعزيز اخلطيب بالعربي، 
في حني يواجه التضامن القادسية 
عل����ى صالة يوس����ف الش����اهني 
بكاظمة، واجلهراء مع الشباب على 
صال����ة الفحيحيل، والصليبخات 
والفحيحيل على صالة التضامن 
ويجمع اللقاء األخير بني اليرموك 

والساملية على صالة الساحل.
واحلديث عن استعدادات الفرق 
املشاركة في البطولة ال يسمن وال 
يغني من ج����وع، ألن االحتاد قد 
أصدر شهادة وفاة رسمية لها حني 
أعلن انها غير مدرجة ضمن نقاط 
كأس التفوق العام، كما منع العبي 
املنتخب الوطني من املشاركة فيها 
مع أنديتهم بع����د اجلولة الثالثة 
للبطولة، فيما سمح لألندية بإشراك 
أكبر عدد من العبي فئة الش����باب 
حتت 19 س����نة لتعويض النقص 
العددي ملنع مشاركة العبي املنتخب 
الى  العمومي، اضافة  ضمن فرق 
توقف منافسات فئة الشباب بعد 
اجلولة اخلامسة والتي تختتم في 
املقبل ملشاركة بعض  أكتوبر   30
العبي ه����ذه الفئة ضمن املنتخب 

الوطني.

مستوى فني متدن

وعل����ى ضوء ه����ذا التخطيط 
املميز الذي يش����رف عليه رئيس 
وأعضاء االحتاد، أضحت البطولة 
التنش����يطية غير ذات أهمية وال 
جدوى وال ميك����ن االعتماد عليها 
كفترة إعداد لالعبي األندية الذين 
لم ينظموا للمنتخب، الن املستوى 

منتخبنا يعلن قائمته الرسمية ويواجه اإلمارات وديًا اليوم

الفهد يشيد بالجهود المبذولة في ستاد جابر الستضافة خليجي الناشئين

املرافق واملنشآت بالستاد جاهزة 
الس����تقبال اجلماهير والضيوف 
ليظهر ستاد جابر في أبهى صورة 
له وهو يستضيف اول بطولة على 

ملعبه.
انه مت  وأوضح����ت الصاي����غ 
اعداد امللعب بعد تسوية األرض 
بالعشب الطبيعي وتخطيط بعض 

اجلوانب باللون األبيض قبل بدء 
البطولة بيومني، مشيرة الى انه 
سيتم تخصيص بوابتني لدخول 
وخروج اجلمهور بصفة مبدئية، 
الى جانب جتهيز مكان االعالميني 
والصحافي����ني واملركز الصحافي 

وقاعة املؤمترات.
وأضافت انه مت مؤخرا جتربة 

شاشتي الستاد وهما على احدث 
طراز، واالطمئنان كذلك على كل 
ما يتعل����ق بترتيبات اس����تقبال 
الفرق وغ����رف الالعبني واحلكام، 
الفتة الى ان املقصورة الرئيسية 
اخلاصة بالدرجة املمتازة ستكون 
اما  البطولة،  جاهزة قبل انطالق 
فيما يتعلق باملقصورة األميرية 

أنها حتتاج لترتيبات  فأوضحت 
أخرى لتكون جاهزة.

وقال����ت الصاي����غ ان البطولة 
تعد فرصة ذهبية لتجربة ستاد 
جابر الدولي قبل افتتاحه الرسمي 
في فبراي����ر املقبل، على ان تكون 
هناك جتربة أخرى بعدد اكبر من 

اجلمهور قبل موعد االفتتاح.

من ناحية أخرى يخوض املنتخب 
الوطني للناشئني مباراته الودية 
امام املنتخب االماراتي  اخلامسة 
6:30 مساء اليوم على ستاد جابر 
في ختام استعداداته لبدء مشواره 

في البطولة اخلليجية. 
وكان املنتخب االماراتي قد وصل 
مساء أمس ببعثة تضم 21 العبا، 

فيما سيصل اليوم منتخبات عمان 
والسعودية والبحرين وقطر. 

وق����د اختار م����درب املنتخب 
البرتغالي انطونيو فوالتي 21 العبا 
قبل مباراة االمارات الودية على أن 
يستبعد العبا واحدا بسبب نظام 
البطولة الذي ينص على تسجيل 
20 العبا فقط والالعبون هم: سامي 

قام رئيس احتاد الكرة واللجنة 
املنظمة لبطولة املنتخبات اخلليجية 
التي س����تقام نسختها  للناشئني 
السابعة في الفترة من 21 الى 30 
الش����هر اجلاري بالكويت الشيخ 
طالل الفهد بزيارة تفقدية لستاد 
جابر الدولي الذي سيس����تضيف 
منافسات البطولة وذلك لالطمئنان 

على سير العمل. 
وكان في استقبال الفهد رئيس 
جلنة املنش����آت بالهيئ����ة العامة 
للشباب والرياضة عصام جعفر 
ونائبه م.رشا الصايغ، واطلع الفهد 
عل����ى أعمال الصيانة التي جترى 
داخل الستاد لكي يظهر في أفضل 

صوره أثناء البطولة. 
وأشاد الفهد باملجهودات الكبيرة 
املبذولة من جان����ب فريق العمل 
لالنته����اء من جمي����ع الترتيبات 
اللمس����ات األخيرة على  ووضع 
بعض اجلوانب املتعلقة بأرضية 
امللعب وجتهيز املقصورة الرئيسية 
واألماك����ن املخصصة لوس����ائل 

االعالم. 
من جانبها أك����دت مدير ادارة 
االنشاءات وعضو فريق عمل ستاد 
جابر م.رش����ا الصايغ أن الستاد 
اجلدي����د عل����ى أهبة االس����تعداد 
الس����تضافة منافس����ات البطولة 

اخلليجية.
انه����ا أعلنت الطوارئ  وقالت 
في أروقة الس����تاد لتكون جميع 

الصانع، فواز العسعوسي، شاهني 
اخلميس، خالد األيوبي )الكويت(، 
يوسف أمان، ضاري منصور، فيصل 
عجب، علي الزنكي وعقيل عباس 
)القادسية(، علي احلربي ومنيف 
املطيري )التضامن(، محمد احلداد، 
سعود العبيدان، عبداهلل شعبان 
)العرب����ي(، س����ليمان العبداهلل، 
مش����اري العبيدان )كاظمة(، عبد 
اللطي����ف مهدي، أحم����د العنزي، 
خليفة الظفيري )النصر(، يوسف 
جنف )اليرموك(، منور املطيري 

)الساحل(.
من جانبه قال مدرب املنتخب 
انطونيو فوالتي إن اختياره قائمة 
ال� 21 العبا جاءت بعد سلسلة من 
املباريات الودية التي أظهرت حاجته 
لهؤالء الالعبني بالرغم من ظهور 
بعض الالعبني اآلخرين مبستوى 
جيد اال أن قانون البطولة اضطره 

الى استبعاد باقي الالعبني 
وب����ني فوالتي أن����ه ال يعرف 
مستوى املنتخب االماراتي بسبب 
تغيير أسماء الالعبني في املراحل 
الس����نية من موسم الى آخر لكنه 
يعلم أنها س����تكون جتربة مفيدة 
ألن املراحل الس����نية في االمارات 
دائما تكون متطورة، مبينا أن الفوز 
واخلسارة في املباريات الودية ال 
يهم بل االهم مدى االس����تفادة من 
املباراة ومعرفة السلبيات وهو ما 
يصنع منتخبا قويا في املستقبل 

عبداهلل العنزي 
الوطني في تصنيف  املنتخب  تراجع 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 11 مركزا 
لشهر سبتمبر وحل في التصنيف اجلديد 
في املركز 96 عامليا بعد أن حصل على 329 
نقطة وجاء في املركز العاشر عربيا بعد 
أن كان في التصنيف الس���ابق في املركز 

ال� 85.
من جانبه قال مدرب األزرق الصربي 
غوران توفاريتش ل� »األنباء« انه سيقدم 
اليوم إلى احتاد الكرة قائمة أسماء العبي 
منتخب الرديف الذي سيشارك في بطولة 
غرب آسيا املقرر إقامتها في األردن أواخر 
الشهر اجلاري، مضيفا ان القائمة ستحتوي 
على ابرز عناصر العبي منتخب الرديف 
الذي أقام معس���كرا تدريب���ا مؤخرا في 
القاهرة، هذا باإلضافة الى تدعيم القائمة 

بأكثر من العب من املنتخب األول.

وبني غوران ان األسماء التي سيضمها الى 
قائمة األزرق الرديف املشاركة في بطولة غرب 
آسيا من شأنها ان جتعله يدخل البطولة من 
اجل املنافسة، مشيرا إلى انه كمدرب يطمح 
الى أمرين أولهما املنافسة بقدر اإلمكان على 
اللقب، وثانيا الوقوف على مستويات بعض 
الالعبني وجتربتهم حتى يكونوا جاهزين 
للمشاركة مع املنتخب األول في كأس اخلليج 

نوفمبر املقبل أو في كأس آسيا.
ونفى غوران ان يكون ضم عدد من العبي 
املنتخب األول إلى قائمة منتخب الرديف راجع 
إلى عدم الثقة بالعبي الرديف، قائال: ان هناك 
عددا كبيرا من العبي الرديف موجودون في 
املنتخب األول، ولكن اختيار بعض العبي األزرق 
الكبير س����يكون من اجل زيادة اخلبرة لدى 
العبي الرديف، هذا باإلضافة إلى جتربة بعض 
الالعبني الذين لم يشاركوا من األزرق الكبير 
ف����ي املباريات الودية األخيرة أمام أذربيجان 

وسورية واإلمارات.
وعن املنتخب األول قال ان اخلس���ارة 
أم���ام اإلمارات مفيدة لألزرق كثيرا، ألنها 
أظهرت بعض عيوب املنتخب خالل املباراة 
وسنعمل في الفترة املقبلة على تداركها، 
رافضا في الوقت ذاته إعطاء هذه اخلسارة 
اكبر من حجمها في مباراة ودية والفائدة 

من اخلسارة فيها اكبر من الفوز.
ونفى غوران مجددا فكرة ضم أي العب 
جديد إلى قائمة األزرق األول، فاملنتخب 
لديه 36 العبا في القائمة األولية وهم أفضل 
الالعب���ني املتواجدين في الفترة احلالية، 
وسيتم تقليص القائمة إلى 24 العبا خالل 
فترة ما قب���ل كأس اخلليج وذلك لزيادة 
التجانس والتركيز بني الالعبني، ولن يكون 
هناك مجال لضم أي العب جديد خالل هذه 
الفترة على األقل، إال اذا جدت ظروف قاهرة 

تتطلب استدعاء العبني جدد.

شهدت صالة نادي كاظمة 
التدري���ب األول للمنتخب 
الوطني لليد بقيادة املدرب 
الس���لوفيني ماركوفيتش 
اس���تعدادا لبطولة األلعاب 
اآلس���يوية التي تنطلق في 
غوان���زو نوفمبر القادم في 
حالة رف���ع االيقاف الدولي 
وحضر املران جميع الالعبني 
باستثناء البعض لظروف 
خارجة عن اراداتهم.  وضم 
التدري���ب كال م���ن مه���دي 
عبداحلليم، س���لمان املزعل 
وتركي اخلالدي وعبدالعزيز 
الزعابي، حس���ني ومشاري 
صيوان، فيصل واصل، سعد 
احليدري، ناصر بوخضرا، 
حسن الشطي، حسني الشطي، 
س���امح الهاج���ري، س���الم 

عبدالسالم وعلي مستكي. 

أكد املدير الفني ملنتخبنا الوطني لكرة السلة 
فيصل بورسلي وعدد من الالعبني ان املنتخب 
قدم في مباراته أمس األول أمام نظيره اجلزائري 
مستوى مرضيا مقارنة بفترة االعداد والتجهيز 
للبطولة رغم الهزمية بنتيجة 68 � 70 في اليوم 
األول للبطولة العربية ال� 20 التي تستضيفها 

العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال بورس����لي ل� )كون����ا( ان العبيه قدموا 
مباراة قوية وجنحوا ف����ي مجاراة خص��ومهم 
القوية  البنية اجلس����مانية  احملترفني أصحاب 
واملعدين للبط��ولة بالصورة الالئ��قة، مش����يدا 
بأدائهم الذي كان »على قدر املطلوب منهم وأكثر 
ومتكنوا من خالله من إح����راج خصومهم ولم 

يخسروا اللقاء سوى في الثواني األخيرة«.
وعلى صعيد الالعبني، أكد الالعب راشد رياض 
ان زم����الءه قدموا أداء قويا وجنحوا في مجاراة 
خصومهم وقال »لقد متكن الالعبون وعلى قدر 
إمكاناتهم وعلى قدر جتهيزهم للبطولة من تقدمي 
أداء مرض ومتكنوا من إحراج خصومهم وبيان 

قدراتهم الفنية بصورة واضحة للجميع«.
ومن جانبه، شدد الالعب عبدالعزيز الربيعة 
على ان الفريق اجلزائري ك��ان فري��قا مج���هوال 
بالنسبة لألزرق، مشيدا باملجهودات التي بذلها 
الالعبون طوال أشواط اللقاء  والتي مكنتهم من 
مجاراة خصومهم وتقلي����ل الفارق الى نقطتني 
»األمر الذي يعكس م����دى إصرار الالعبني على 

تشريف بالدهم في هذا احملفل الكبير«.
إلى ذلك، التحق الالعبان أحمد البلوشي وحسني 
عبدالرحمن بالفريق في بيروت ظهر أمس بعد 
أن تخلفا عن املغادرة مع الفريق بس����بب وفاة 

والد األول ولظروف دراسية للثاني.
من ناحية أخرى، غادر الالعب صقر عبدالرضا 
الوفد وذلك لظروف عائلية خاصة وسمح اجلهاز 

الفني واإلداري لالعب بالرجوع الى الكويت.
وف����ي بقية مباريات الي����وم األول، حقق كل 
من لبنان املضيف ومصر فوزا س����هال، إذ تغلب 
األول على السودان 80 � 49 والثاني على ليبيا 

.42 � 95

غوران: يجب أال نعطي الخسارة أمام اإلمارات أكبر من حجمها  البلوشي وعبدالرحمن يلتحقان بالفريق

 األزرق يتراجع 11 مركزًا في التصنيف الجديد لـ »فيفا«
أزرق اليد

تدرب أمس العبو »أزرق السلة« راضون عن مباراة الجزائر


