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 )سعود سالم(العبو أزرق الناشئني أداروا ظهورهـم مبكراً لبطولة اخلليج السابعة وخرجوا من الدور األول

العنزي: عودة العنبري والغربللي لـ »يد« 
الكويت والخميس في »الشرطة«

حامد العمران
أبدى مش���رف الفريق األول لك���رة اليد في نادي 
الكويت فيصل العنزي قلقه بعد تعرض أكثر من العب 
لإلصابة آخرهم احلارس احمد الفرحان الذي أصيب 
خالل املعسكر اخلارجي في اسطنبول بعد اصطدامه 
بأحد الالعبني خالل التدريب، وهذا ما منعه من االنتظام 
في التدريب 3 أس���ابيع قد تؤثر على مستواه الفني، 
كما تعرض عبدالرحمن البالول لتمزق في عضلة اليد 
ويتطلب العالج ملدة أسبوع ما يعنى تأخر انضمامه 
لتدريبات الفريق وقد يغيب عن األسبوع األول للبطولة 
التنشيطية.وقال ان عودة العب الدائرة سعود العنبري 
إلى التدريبات أثمرت عن فقدانه الكثير من الوزن الزائد 
ما ساعد على عودته إلى مستواه املعهود، وهذا ما جعل 
مدرب الفريق كمال عقاب يضعه في حساباته الفنية، 
مشيرا الى ان البطولة التنشيطية ستكون االختبار 
اجلدي لالعبني لفرض أنفسهم على حسابات املدرب 

الذي سيعطى الفرصة للجميع لقياس مدى االستفادة 
الفنية لالعبني من الفترة السابقة.

واضاف العنزي ان الفريق خاض 6 مباريات ودية 
خالل املعسكر اخلارجي، وظهر األبيض بصورة مرضية 
للجهاز الفني، وقد شارك العب منتخب الشباب خالد 
الغربللي في املباريات االخيرة، بعد غيابه عن املباريات 
طوال املوسم املاضي بسبب اإلصابة، وعودته شكلت 
اضافة جديدة للفريق، السيما وان الغربللي يعتبر من 
الالعبني الواعدين، ويجيد اللعب بأكثر من مركز، ما 

يساعد على وجود عدة حلول عند اجلهاز الفني.
وأكد غياب صانع األلعاب املميز عبداهلل اخلميس 
عن مباريات البطولة التنش���يطية، بعد دخوله كلية 
الش���رطة وهذا ما يجعل مشاركته مع الفريق صعبة 
للغاية، ما دفع باجلهاز الفني إلسقاطه من حساباته 
الفنية خالل الفترة املقبلة، وجتهيز البدالء وأبرزهم 

خالد البرك وخالد الغربللي.

عبداهلل اخلميس التحق بكلية الشرطة

الكويت تتوّج بـ »خليجية المبارزة« 
توج املنتخب الوطني للمب����ارزة بطال لبطولة 
اخلليج األولى للعمومي على كأس املرحوم ابراهيم 
الدحيم والتي اختتمت امس مبشاركة اربعة منتخبات 
فيما جاء املنتخب القطري في املركز الثاني والبحرين 

ثالثا.
ومتكن املنتخب الوطني من انهاء البطولة باحرازه 
10 ميداليات موزعة على ثالث ذهبيات واربع فضيات 
وثالث برونزيات فيما حقق املنتخب القطري ست 
ميداليات منها ذهبيتان ومثلها من الفضة والبرونز، 
فيما نال املنتخب البحريني اربع ميداليات واحدة 
ذهبي����ة ومثلها فضية وبرونزيت����ني، بينما حصل 
املنتخب االماراتي عل����ى برونزيتني ليحتل املركز 

الرابع واالخير.
وفي منافسات اليوم الثاني واالخير للبطولة التي 
خصصت ملسابقة الفرق، فاز املنتخب الوطني لسالح 
األيبيه والذي مثله الالعبون قيصر غازي وفهد مال 
اهلل وعبدالعزيز الشطي وفيصل اشكناني باملركز 
األول بعد ف����وزه على البحرين فيما حل املنتخبان 

االماراتي والقطري في املركز الثالث مكرر.
وفي منافسات س����الح الفلوريه متكن منتخبنا 
الذي لعب له كل م����ن عبدالرحمن العربيد وناصر 

الوليد وعبداللطيف احلميدان وعماد يوس����ف من 
الفوز باللقب بعد تخطيه قطر في املبارة النهائية، 
بينما فازت االمارات باملركز الثالث. وشهدت مسابقة 
سالح السابر منافس����ة قوية في مباراتها النهائية 
والتي جمعت منتخبن����ا مع قطر ومتكنت قطر من 
الفوز باملركز األول ليح����ل املنتخب الوطني ثانيا 
واالمارات ثالثا. من جانبه، عبر رئيس احتاد املبارزة 
عبدالرحيم السعيد عن سعادته بنجاح هذا التجمع 
اخلليجي تنظيميا وفنيا، مش����يرا الى ان البطولة 
ظهرت مبستوى فني كبير من جميع الفرق املشاركة 
ما يعكس التطور الكبير الذي شهدته هذه الرياضة 

في كافة الدول اخلليجية في األعوام االخيرة.
وقال ان اللجنة املنظمة كانت تأمل اشتراك جميع 
الدول اخلمس املنظمة للجنة التنظيمية لدول اخلليج 
العربي للعبة اال ان املنتخب السعودي غاب بشكل 
قسري بسبب وفاة رئيس وفده ابراهيم الدحيم قبيل 

انطالق البطولة بساعات.
واضاف ان اقامة مثل هذه البطوالت ستساهم في 
تطور لعبة املبارزة على املستوى اخلليجي كما انها 
تعد خير استعداد ملشاركة املنتخبات اخلليجية في 

البطوالت املقبلة االقليمية والدولية. )هاني الشمري(جنم منتخبنا األوملبي ناصر القحطاني شارك أمام تركمانستان قبل أن يتعرض لإلصابة 

األولمبي يخسر من تركمانستان.. 
وإصابة مؤثرة للقحطاني

مبارك الخالدي
خسر منتخبنا االوملبي مباراته الودية الثانية 
امام منتخب تركمانستان 0 - 2 والتي جرت 
على س���تاد جابر الدولي مساء امس، واحرز 
الهدفني ايلي الياس )11( والكسندر )42(، علما 

ان االزرق قد فاز في املباراة االولى 4 - 2.
لم يقدم منتخبنا العرض املتوقع منه بسبب 
اخلشونة الزائدة التي لعب بها املنتخب الضيف، 
حيث قام احلكم جاسم حبيب بطرد الكسندر 
)50(، كما قام بطرد هادي خميس في الوقت 
بدل الضائع، وتسبب اريناد كارليڤ باصابة 
مؤثرة لناصر القحطاني في قدمه اليس���رى، 
حيث خرج االخير منقوال خارج امللعب ورفض 

الذهاب للمستشفى.

عبداهلل العنزي
»سووها« عيال األزرق وجابوا 
الكاس«، سواها أبناء الكويت وحققوا 
لقب بطولة غرب آسيا السادسة بعد 
تغلبهم على املنتخب اإليراني 1-2 
في املباراة النهائية التي أقيمت مساء 
امس على ستاد امللك عبداهلل الثاني 
بالعاصمة األردنية عمان ليصبح 
منتخبنا زعيم���ا ملنتخبات غرب 
القارة عن جدارة واستحقاق، وقدم 
األزرق »الرديف« في هذه البطولة 
اداء يستحق اإلشادة والتقدير، فظهر 
العبونا مبستوى ممتاز للغاية بدءا 
من املب���اراة األولى أمام س���ورية 
ووصوال ال���ى النهائي أمام ايران، 
لتكسب الكرة الكويتية العبني شبابا 
ال يقلون قدرا وال إمكانية عن العبي 
املنتخب األول، واإلشادة موصولة 
ايضا الى اجلهاز الفني الذي عرف 
كيف يوظف ق���درات الالعبني من 
مباراة الى اخرى. وقدم أزرقنا واحدا 
من أجمل األشواط له في البطولة 
خصوصا م���ن اجلانب التكتيكي، 
وتفوق مدربنا الصربي غوران كثيرا 
على نظيرة اإليراني خصوصا عندما 
لعب بتكتيك جديد له في البطولة 
وه���و 1/2/3/4 بعد ان زج بكل من 
العتيقي وعبداهلل الشمالي  جراح 
وفهد األنصاري كالعبي ارتكاز مما 
اغلق منطقة وس���ط امللعب متاما 
على الالعب���ني اإليرانيني. وافتتح 
األزرق التسجيل مبكرا بعد مرور 
10 دقائق فق���ط على بداية املباراة 
م���ن هجمة منظمة ب���دأت من فهد 
األنصاري الذي م���رر كرة جميلة 
جدا الى فهد العنزي ليلعبها االخير 
عرضية ارضي���ة في منطقة جزاء 
املنتخب االيراني فأسكنها عبدالعزيز 

العتيقي وعبداهلل الشمالي  جراح 
في منتصف امللعب وتسيدا منطقة 
املناورات بأكملها، فزادت هجمات 
املرمى االيراني وكأن  األزرق على 
العبينا هم من يبحثون عن تقليل 
النتيجة ال زيادة الغلة، ولوال براعة 
احلارس اإليراني مهدي نصرتي في 
هذا الش���وط خلرج منتخبنا ب� 3 
أهداف اخرى، وتفنن يوسف ناصر 
وفهد العنزي وعبدالعزيز املشعان 
في اإلطاحة بالهجمات اخلطرة على 
أبواب املرمى االيراني، واثبت األزرق 
إتقانه للهجم���ات املرتدة وواصل 
العبوه اللعب به���ذا التكتيك منذ 
بداية البطولة وبإتقان.  وعلى غير 
املتوقع غابت اخلطورة متاما عن 
الهجمات اإليرانية في هذا الشوط 
وكان اإليراني���ني افضل كثيرا في 
الشوط االول عما ظهروا عليه في 
الشوط الثاني ونشط وأبدع العبو 
وس���ط االزرق في منع الهجمات 
الدفاع  االيرانية، في ح���ني تكفل 
بقي���ادة املتألق احمد الرش���يدي 
الطائش���ة من  بالتصدي للكرات 
الهجمات االيرانية، وحاول املدرب 
االيراني تدارك املوقف بإش���راكه 
ملهاجم ثالث ولكن دون جدوى، وفي 
الدقيقة األخيرة من الوقت احملتسب 
بدل الضائع قلل الالعب اإليراني 
النتيجة بتسجيله الهدف اإليراني 
الوحيد في مرمى خالد الرشيدي. 
أبطال األزرق هم »خالد الرشيدي 
الرش���يدي ومحمد راشد  واحمد 
وعامر املعت���وق وناصر الوهيب 
وعبداهلل الشمالي وجراح العتيقي 
وفهد األنصاري وعبدالعزيز املشعان 
وفهد العنزي ويوسف ناصر، وعلي 

اشكناني«.

اتحاد الكرة مدعو إلى انتفاضة حقيقية 
الستعادة هيبة المنتخبات الّسنية

 مبارك الخالدي
السابعة  انتهت بطولة اخلليج 
للناش����ئني التي استضفناها خالل 
الفترة من 21 سبتمبر املاضي وحتى 
االول من الش����هر اجلاري بحصول 
منتخبنا على املركز اخلامس، وذهب 
اللقب ال����ى االمارات بعد تغلبه في 
املباراة النهائية على السعودية 1-2. 
وقد أفرزت نتائج املنتخب الوطني 
مدى حالة الضعف والتخبط التي 
تعاني منها منتخبات املراحل الّسنية، 
رغم اننا نتمتع بتاريخ مشرف، حيث 
ان احتادنا ه����و األقدم في املنطقة، 
اذ تأسس عام 1952، وال نعرف اين 
ذهبت اخلبرة املتراكمة طوال هذه 
السنوات في كيفية اعداد املنتخبات 
االلقاب االقليمية  وتأهيلها حلصد 
والقارية، وكأن املهم فقط هو االهتمام 

باملنتخب االول الذي بالرغم من كل 
الرعاية التي يحظى بها، اال انه غاب 
عن االلقاب سنوات طويلة ولم يتبق 
لنا منه سوى لونه العزيز. ولعله 
من املناسب ان نتوقف هنا ونتساءل 
عن اخلط����وات املطلوبة لتصحيح 
مسار منتخبات املراحل السنية التي 
متثل النواة الفعلية لالزرق الكبير 
وهي الضمانة االساسية لدميومة 
بقاء االزرق في مقدمة املنافس����ني 
عل����ى االلقاب، اال ان ه����ذه االماني 
حتتاج ال����ى العمل وليس التنظير 
فقط. ان احتاد الكرة مطالب بالقيام 
بانتفاضة حقيقية إلنقاذ منتخبات 
املراحل الس����نية م����ن خالل وضع 
برنامج متكامل حتت إشراف جلنة 
متخصص����ة ودائمة ومتنح لها كل 
الصالحيات التخاذ ما تراه مناسبا 

ضمانا حلصد ثمار عملها. ان الشرط 
االول لنجاح اللجنة املقترحة هو ان 
تتك����ون من املتخصصني في مجال 
العمل مع فئات البراعم والناشئني 
والشباب، وليس هناك ما مينع ان 
تكون برئاسة املخضرم عبداللطيف 
الرشدان لنجاحه السابق مع اللجنة 
الفنية لتطوير املنتخبات الوطنية 
التي شكلت ابان عهد اللجنة االنتقالية 
الثالثة املشرفة على االحتاد، حيث 
عمل الرشدان الى جوار بدر حجي 
وأس����امة حس����ني واحمد بورحمة 
وجنحوا جميعا كفريق عمل واحد 
بالرغ����م من الظ����روف القاهرة في 
املساهمة بتأسيس االزرق على النحو 
الذي حقق معه نتائج مميزة في فترة 
قصيرة. ومن االسماء املرشحة للعمل 
بكف����اءة عالية في اللجنة املقترحة 

املدربون: عبدالعزيز الهاجري وخالد 
احمد وسلمان عواد واحمد عبدالكرمي 
ووليد نصار ومحمد الذروة وظاهر 
العدواني واحمد عسكر وكلهم مارسوا 
العمل الفعلي مع قطاعات البراعم 
والناشئني وميتلكون اخلبرة الكافية 
في اختيار نوعية الالعبني، فضال عن 
معرفتهم بسلبيات ومعوقات العمل 
في هذه القطاعات االكثر حيوية في 

السلم الرياضي.
ويعتبر وضع البرنامج اخلاص 
باملس����ابقات لهذه الفئ����ات هو من 
اولويات عمل هذه اللجنة مع التشديد 
على استقرار هذا البرنامج وضمان 
س����ريانه دون توقف جتنيبا لألثر 
السلبي لتوقف اللعب نفسيا وبدنيا 
لالعبني، وعلى ضوء مباريات الدوري 
والكأس لهذه املسابقات تقوم اللجنة 

باختيار الالعبني للمنتخب الوطني 
لكل مرحلة سنية ومن ثم توصي 
اللجنة مدربي االندي����ة باالهتمام 
بالقوائ����م املختارة ووضعها حتت 
املجهر متهيدا الستدعائها في وقت 
محدد خلوض تدريبات خاصة حتت 
إشراف اجهزة فنية متخصصة ذات 
كفائه. وم����ن الضروري كذلك عقد 
اجتماعات أس����بوعية بني اعضاء 
اللجن����ة ومدربي االندي����ة بحيث 
يخصص لكل مرحلة س����نية يوم 
محدد ملناقشة أوضاع الالعبني ومدى 
التطور احلاصل في مس����توياتهم 
التي يواجهونها عالوة  واملعوقات 
على طرق اللعب واجلمل التكتيكية 
التي يرغب اجلهاز الفني للمنتخب 
في تطبيقها كي يعت����اد الالعبون 

عليها.

البد من إنشاء لجنة متخصصة ودائمة لرعاية قطاع الناشئين

سوّوهـا »السّبـاع«..
أزرقنا من يطوله يا حلو لعبه ويا حلو فنونه.. حقق كأس غرب آسيا على حساب إيران بجدارة

يوسف ناصر تألق وسجل الهدف الثاني وهنا يحاول املرور من املدافع اإليراني              )رويترز( 

الشيخ طالل الفهد واألمير علي بن احلسني يسلمان خالد الرشيدي كأس أفضل حارس بالبطولة

املشعان على ميني احلارس االيراني 
مهدي رحمتي. وبعد الهدف حاول 
ت���دارك وضعه  املنتخب االيراني 
وش���كلت هجمات ميالد فهالودي 
وبامبني واحسان حاجي خطورة 
على مرمى خالد الرشيدي الذي ابدع 
هو ودفاعه في التصدي للهجمات 
االيرانية، وعل���ى خالف مجريات 

اللعب جنح »القناص« يوسف ناصر 
في اضافة الهدف الثاني من تسديدة 
قوية خارج منطقة اجلزاء خدعت 
احلارس االيراني قبل ان تستقر في 
شباكه »45«. األزرق لم ينجح فقط 
في استغالل الفرص التي الحت له 
بل استغل حتى أنصافها، ويحسب 
للجهاز الفني في هذا الشوط اللعب 

بالتكتيك املناسب للمباراة واحلد من 
خطورة املهاجمني اإليرانيني الذين 
اعتمدوا كثيرا على التس���ديد من 
خارج املنطقة بعد ان أحسن مدافعو 
أمامهم. وفي  االزرق دفاع املنطقة 
الشوط الثاني لعب »أزرقنا« بأريحية 
كبيرة تاركا الضغوطات كلها على 
املنتخ���ب اإليران���ي، فجال وصال 

»يسلم راسكم«
 يسلم راسكم يا جنوم األزرق على هذا الفوز الرائع، يسلم راسكم على كل قطرة عرق سقطت 
من جباهكم في ملعب امللك عبداهلل الثاني في األردن، يسلم راسكم يا العبني يا مدربني يا جماهير، 

يسلم راسكم يا احتاد كرة القدم الذي حقق في عهده فوزا »شرعيا«، كلكم يسلم راسكم.
»فوز عن فوز يفرق«


