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)هاني الشمري( أزرق الشباب في جتربته األخيرة أمام العراق  

النصر الكويت

الثالثة الرياضية  الساعة 7:20

الشباب زاحم الكبار 
واستحق وصافة »ممتاز اليد«

غلوم وضع املدرب الوطني حتت املجهر وأعاد الثقة فيه

في منتصف املوسم وعندما كنت ضيفا على 
احد البرامج التلفزيونية، سألني املذيع املتألق 
عبدالعزيز العطية »هل تعتبر تصدر فريق الشباب 
لدوري الدمج لكرة اليد حتى منتصفه مفاجأة؟«، 
فأجبته: ال تس����تعجل يا بوس����عود ألن الدوري 
لم ينته، وحتما س����يتقهقر الفريق تدريجيا ألن 
امكانياته الفنية والبدني����ة لن تؤهله ملواصلة 
الصدارة، واذا احتل الفريق املركز الثالث في نهاية 
البطولة يعتب����ر اجنازا، كانت تلك اجابتي فيما 
يخص الفريق االول لكرة اليد في نادي الشباب 
الذي قل����ب كل التوقعات وحقق املفاجأة واحتل 
املركز الثاني في بطولة الدوري املمتاز الذي اسدل 
الستار عليه السبت املاضي، واحلقيقة التي يجب 
ذكرها هي ان املركز الثاني للشباب يعتبر اعجازا 
لهذا الفريق الطموح واملجتهد بقيادة املدرب الوطني 
املتألق يوسف غلوم الذي يستحق وبكل جدارة 

لقب افضل مدرب كرة يد في املوسم احلالي.

طموح غلوم

نعم غلوم استطاع باجتهاده الفني والنفسي 
ان يضع املدرب الوطني حتت املجهر ويعيد الثقة 
فيه امام مجالس ادارات االندية، الس����يما انه كل 
من يشاهد الشباب في امللعب يعي ان امكانيات 
الالعبني البدنية ال تكاد تصل الى نصف امكانيات 
فرق الفحيحيل والكويت والنصر والعربي وحتى 
اليرموك الذي لم يتأهل الى الدوري املمتاز، لكن هذا 
لم يحد من طموح غلوم الذي قبل التحدي وتلمست 
شخصيا هذا التحدي عندما قابلته »األنباء« في 
بداية املوس����م، واكد انه سيلعب املوسم واضعا 
في اعتباره مزاحمة الكبار، وبالفعل الشباب لم 
يزاحم الكبار فحسب ولكنه بات منذ اليوم احد 
الكبار باحتالله املركز الثاني في اول اجناز للفريق 
منذ تأسيس اللعبة بل وتعدى املستوى احمللي 

باعالنه التأهل للبطولة اآلسيوية املقبلة.
وقد يتس����اءل البعض: اين مدرب الفحيحيل 
سعيد حجازي عن لقب افضل مدرب في املوسم 
وهو الذي حق����ق مع فريقه اللقب للمرة الثانية 
على التوالي وفي املوسم احلالي فرض الفحيحيل 
نفسه بطال قبل انقضاء البطولة بثالث جوالت؟ 
اال اننا بنينا اختيارن����ا لغلوم على عدة عوامل 
اوله����ا ان اجلميع يعلم ان حجازي مدرب متميز 
وصاحب خبرة كبيرة وفوزه باللقب ليس جديدا 
عليه ولكن بروز الشباب الفني والطفرة الكبيرة 
في االداء يجبرنا على البحث عن األسباب، واذا 
عرفنا ان عناصر الفريق هم تقريبا نفس العناصر 
التي خاضت الدوري املوسمني املاضيني باستثناء 
عمار الرامزي ول����م يحقق الفريق أي اجناز في 

اليرموك  بجدارة واستحقاق حقق نادي 
كأس التفوق العام للمبارزة بعد ان جمع 37 
نقطة، فيما حل القادسية ثانيا ب� 35 نقطه 
واجلهراء ثالثا ب� 21 نقطه، وجاء االعالن عن 
ترتيب الفرق الفائزة خالل احلفل اخلتامي 
ملنافسات املوس���م الذي اقامه االحتاد مساء 

اول من امس بصالة االحتاد بالدعية.
حضر تتويج الفرق الفائزة وتكرمي الالعبني 
كل من عضو مجلس االدارة وعضو االحتاد 
الدولي علي يوس���ف وامني الصندوق شاكر 
االدارة رئيس  سناس���يري وعضو مجلس 
اللجنة الفنية علي مال اهلل ورئيس مجلس 
ادارة نادي اليرموك فهد غامن ونائب الرئيس 
يونس الطاهر وامني الصندوق خليفة اجلناع 
ومدير اللعبة احمد االنصاري وعدد كبير من 
اداريي ومدربي الفرق الفائزة واولياء امور 
الالعبني املكرمني، كما ش���هد احلفل مبادرة 
الفتة بقيام عدد كبي���ر من الالعبني بتكرمي 

مدربيهم.
 وكان االحت����اد ق����د نظم خالل املوس����م

24 بطولة اشتملت على 4 بطوالت تنشيطية 

السابق فهذا يجعلنا متيقنني ان املدرب هو السبب 
الرئيسي في هذه الطفرة التي حققها الشباب، ومن 

هذا املنطلق البد من اعطاء كل ذي حق حقه.

انضباط تكتيكي

فنيا، فكل من تابع مباريات الشباب في الدوري 
الحظ االنضباط التكتيكي وعدم االستعجال في 
اجلانب الهجومي وهذه امليزة اعطت الش����باب 
االفضلية في اغلب املباريات واالهم اجلانب البدني 
عند الالعبني، ما يعن����ي ان غلوم جهز الالعبني 
بدنيا وفنيا وايضا نفس����يا الى جانب اكس����اب 
الالعبني الثقة بالنفس وهذا ما جعلهم يلعبون 
كل املباري����ات واضعني في اذهانهم انهم االفضل 
ليتخطوا الفرق الواحد تلو اآلخر الى ان وصلوا 

الى مبتغاهم.
الالفت ان غلوم استفاد من اخطائه السابقة 
وكان يصحهها من مباراة ألخرى ما يعطينا انطباعا 
بان غلوم كان يجهز جيدا للمباريات مبش����اهدة 
الفرق التي سيواجهها من خالل اشرطه الڤيديو، 
واالهم ان الشباب ال يعتمد على العب بعينه وكنا 
نشاهد تغييرا في تشكيلة الشباب حسب الفريق 
املنافس. ومتيز اخلط اخللفي في الفريق بوجود 
ثالثة العبني غاي����ة في الدهاء والذكاء وهم علي 
البلوشي وعمار الرامزي ومشعل املطيري رغم 
قصر قاماتهم، اال انهم يعوضون ذلك باجلانب الفني 
الى جانب وجود العب ضارب وهو سعد احليدري 
الذي التزم باجلانب التكتيكي وتخلى عن اللعب 
الفردي وهذا ما زاد من فاعليته وفاعلية زمالئه، 
وكان الالعب اخللوق سعد يالوس كاحلقنة املنشطة 
الذي كان يشارك على فترات قليلة، وميلك الفريق 
العبني ماهرين على الطرفني وهما يوسف الشاهني 
ومبارك الزيد وهما يعرفان جيدا كيف يتعامالن 
مع حراس املرمى، الى جانب االرتفاع التدريجي 
في مس����توى العب الدائرة حميد نعمة، ويعتمد 
الش����باب وبش����كل كبير في الدفاع على الثنائي 
املتألق عبدالعزيز يالوس ومحمد اسد وان كان 
يجب على غلوم اعطاء فرصة اكبر ليالوس في 
الهجوم واالستفادة من طوله وتصويباته، ويعتبر 
احلارس الواعد عبدالرحمن املشاري من اهم اوراق 
الش����باب التي ساهمت في احتالل املركز الثاني. 
عموما، ما يجعلنا نسلط الضوء على الشباب هو 
اداؤه وما حققه اذ فرض احترام هذا الفريق، وقد 
يقول البعض ان املستوى الفني املتدني للفرق 
والدوري هو من ساهم في وصول الشباب لهذا 
االجناز ونحن نقول للفرق االخرى »لو فيكم خير 

جان سويتوا اللي سواه الشباب«.
حامد العمران  ٭

في االسلحة الثالثة )الفلوريه، االيبيه والسابر( 
ضمت 11 ناديا هي الكويت والقادسية واجلهراء 
والعربي والصليبخات واليرموك والساملية 
والشباب والفحيحيل والتضامن والنصر، حيث 
حصل اجلهراء على كأس الدوري العام لسالح 
الفلوريه للمستجدين، بينما فاز اليرموك بكأس 
الدوري العام لسالح الفلوريه الشبال الفرق، 
وذهب كأس الدوري العام لس����الح الفلوريه 

للناشئني والعمومي الى القادسية.
وحقق العربي كأس الدوري العام لسالح 
االيبيه الشبال الفرق، فيما حصل القادسية 
على كأسي الدوري للناشئني والعمومي لسالح 
االيبيه، وفي سالح السابر توج اليرموك بكأس 
الدوري الشبال الفرق، بينما حصل القادسية 
على كأس الناشئني، وفاز اجلهراء بكأس ناشئي 
الفرق كما حصل اجلهراء ايضا على بطولة 
الدوري العام لسالح السابر لعمومي الفرق. 
وف���ي الترتيب النهائي لكأس التفوق العام، 
 جاء الساملية رابعا ب� 17 نقطة والعربي خامسا

ب� 12 نقطه والشباب سادسا ب� 4 نقاط.
مبارك الخالدي  ٭

يوسف غلوم ساهم بصورة كبيرة في بروز وتألق الشباب

)كرم ذياب( فهد غامن يسلم خالد خليفة كأس التفوق العام  

القادسية واجلهراء في املركزين الثاني والثالث

اليرموك بطل كأس التفوق للمبارزة

خطف البطاقة األولى املؤهلة للنهائي وينتظر الفائز من الكويت والنصر

فرج »ناصر« كاظمة على القادسية في كأس األمير
بجدارة واس���تحقاق تأهل 
كاظم���ة الى املب���اراة النهائية 
لكأس صاحب السمو األمير بعد 
القادسية  ان متكن من إقصاء 
صاحب لقب النسخة األخيرة 
من البطولة بهدف قاتل لناصر 
فرج )87( لينتظر الفائز اليوم 

من مباراة الكويت والنصر.
في الشوط األول بدأ الصراع 
واضحا ب���ني الفريقني المتالك 
منطقة املناورات وانتظار خطأ 
من الفريق اآلخر لالستفادة منه 
وكان األصفر بعيدا عن مستواه 
حيث غاب الدور الهجومي لفهد 
االنصاري وطالل العامر وصالح 
الشيخ فيما لم يكن حمد العنزي 
وسعود املجمد قبل استبداله في 
حالتهما املعهودة حيث غابت 
اجلمل التكتيكية، فيما سيطر 
كاظمة على منطقة وسط امللعب 
إلجادته طريقة اللعب 1-4-1-4 
بامتياز معتمدا على الهجمات 
املرتدة حيث برز فهد العنزي 
مبجه���وده الوافر وهدد مرمى 
نواف اخلالدي بتسديدة قوية 
مرت جوار القائم األيسر )27(، 
الفهد بفرصة  كما أطاح فه���د 
ذهبية عندما مر من املدافعني 
حسني فاضل ومحمد راشد اال 
انه سدد الكرة ضعيفة بأحضان 
اخلالدي )33(. وأجرى مدرب 
القادسية غوران ماتكوفيتش 
تبديال تكتيكيا بخروج سعود 
املجمد غير املوفق ليدخل فيصل 

العنزي.
وفي الشوط الثاني ارتفعت 
الفريقني  ب���ني  وتي���رة األداء 
وواص���ل كاظم���ة أفضليت���ه 
بفضل س���يطرته على منطقة 
املناورات وكاد فهد الفهد يدرك 
املرمى برأسية مرت جوار القائم 
األيسر لنواف اخلالدي )56( 
ودفع ميالن ماتشاال مبهاجمه 
يوسف ناصر لزيادة الفاعلية 
الهجومي���ة فيما حتس���ن أداء 
القادس���ية في الربع الس���اعة 
األخير من الشوط بدخول احمد 
عجب ال���ذي كاد يدرك املرمى 
)71( و)74( إال انه لم يحس���ن 
التصرف للكرتني السانحتني 
له الفتقاده احلساسية الالزمة 
على الكرة، ومن هجمة مرتدة 
مر املتألق فهد العنزي ليرسل 
كرة عرضية باملقاس على رأس 
ناصر فرج ليودعها في شباك 
اخلالدي معلنا هدف الفوز القاتل 

.)87(

الكويت والنصر

ويس���عى كل م���ن الكويت 
البطاقة  الى خط���ف  والنصر 

روم���او على تش���كيلة ثابتة 
ومستقرة بقيادة احلارس خالد 
الفضلي واملدافعني فهد عوض 
ويعقوب الطاهر والكاميروني 
دانيال منشاريه والواعد سامي 
الصانع واجلوكر حسني حاكم 
الذي يجيد اللعب في اي مركز، 
كم���ا يض���م الفري���ق عناصر 
اخلبرة في وسط امللعب جراح 
العتيقي ووليد علي والبرازيلي 
روجيريو اضافة الى املتحرك 
ناصر القحطاني، وفي املقدمة كل 
من العماني اسماعيل العجمي 
وعلي الكن���دري وخالد عجب 
حسب ظروف املباراة، ويغيب 
عن الفريق اليوم احمد الصبيح 
وخالد الشمري لعدم متاثلهما 

للشفاء من اصابتيهما.
على اجلهة األخرى، يدرك 
النصر  الفن���ي لفريق  اجلهاز 
بقي���ادة الوطن���ي عبدالعزيز 
الهاجري ومساعده علي مهنا 
انهما ام���ام فرصة نادرة، فإما 
االطاحة باخلصم والتأهل الى 
املباراة النهائية وإما طي صفحة 
املوسم بشكل نهائي دون حتقيق 

أي بطولة، خاصة انه شارك في 
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
للمرة االولى في تاريخه ولم 
يظهر بالشكل املرضي، لذلك، فمن 
غير املتوقع ان يلجأ الهاجري 
الى اس���لوب اللع���ب املفتوح 
ام���ام فريق متم���رس، ويضم 
مجموعة الفت���ة من الالعبني، 
الواقعية تفرض نفسها  ان  اذ 
على اسلوب اللعب الذي سيبدأ 
به الهاجري املباراة، وقد يلجأ 
الى الك���رات املرتدة خاصة ان 
لديه االوراق القادرة على تنفيذ 
استراتيجيته. ويعتمد الهاجري 
الالعبني،  على مجموعة م���ن 
محمد الصالل في حراسة املرمى 
والعماني عصام فايل في خط 
الدفاع الى جوار احمد الرشيدي 
والبرازيلي الياس لويس دوس، 
وفي وسط امللعب يتواجد كل 
من عبدالرحمن موسى وفيصل 
الداود  العدواني وعبدالعزيز 
والبرازيلي جايرو وفي املقدمة 
محمد راش���د والسوري محمد 
زينو والبرازيلي فرانسيسكو 

سانتوس.

النهائي  ال���ى  الثانية املؤهلة 
وذل���ك عندما يلتقيان مس���اء 
اليوم عل���ى س���تاد الصداقة 
والسالم بنادي كاظمة، ويخوض 
الفريقان املواجهة بطموحات 
وآمال مختلفة، فاالبيض حقق 
جناحات الفتة في اآلونة االخيرة 
ببلوغه ربع نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي بعد االطاحة بغرميه 
الترجيح،  القادس���ية بركالت 
كما ح�ق���ق قب��لها لق��ب كأس 
سمو ولي العهد ويبدو ال���يوم 
اكثر اص���رارا لبلوغ املب���اراة 
النهائية للكأس الغالية الث���بات 
جدارته وعل���و كع���به، وفي 
امل����قابل يأمل العنابي جتاوز 
عقبة االبيض مستثمرا جتربته 
اآلسيوية التي خاضها املوسم 
احلالي، متمني���ا طي صفحة 
البط���والت احمللي���ة بتحقيق 
اجناز للكرة النصراوية. ويدخل 
املواجهة وعينه على  األبيض 
النصر متس���لحا مبعنويات 
عالية وباس���تقرار فني كبير، 
حيث ال يعاني من اي غيابات، اذ 
يعتمد مدربه البرتغالي جوزيه 

)هاني الشمري( فهد العنزي مير من ضاري سعيد وصالح الشيخ  

انطالق البطولة العربية للجمباز مبسابقات الفردي
افتتحت البطولة العربية الثالثة 
للجمباز الفني للرجال على كأس 
الش����هيد فهد االحمد امس وسط 
حض����ور كبير من ق����ادة احلركة 
الكويت ورؤس����اء  الرياضية في 
العربية  الوفود  وأعضاء والعبي 
املشاركة في البطولة التي تستمر 
ثالثة ايام واملقامة برعاية رئيس 
املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ 

أحمد الفهد.
وقد بدأت منافس����ات البطولة 
الفردي  الي����وم بإقامة مس����ابقة 
العام مبشاركة اكثر من 40 العبا 
ميثلون 16 منتخب����ا عربيا وذلك 
بصالة عبدالعزيز اخلطيب بالنادي 
الذي  الالعب  العربي. ويحص����ل 
يجمع اكبر ع����دد من النقاط على 
لقب املس����ابقة بعد ان يلعب على 
االجهزة الستة املعتمدة في اللعبة 
وهي احلركات األرضية وحصان 
احلل����ق واحللق وطاول����ة القفز 
واملتوازي والعقل����ة، كما ان هذه 
املسابقة ستكون مؤهلة ملنافسات 
فردي االجهزة التي ستقام غدا حيث 
سيتأهل اول ثمانية العبني في كل 
جهاز بحد اقصى جهازان لكل العب 

طاهر، متمنيا ان يحقق الالعبون 
نتائج جيدة وان يتأهل جميعهم 

الى مسابقة فردي االجهزة.
واكد االمني العام الحتاد اللجان 
االوملبية العربية عثمان السعد أن 
اقتران مس����مى البطولة العربية 
الثالثة للجمباز باس����م الش����هيد 
فهد االحمد يدل على الوفاء جتاه 
هذا االس����م الكبير الذي اسهم في 
بناء جيل بأكمله وسعى لتأسيس 
كيان رياضي اوملبي ليس للكويت 
والعرب وامنا للقارة اآلس����يوية 
وبشكل جيد. وعن آخر حتضيرات 
االحتاد العرب����ي للجان االوملبية 
لدورة االلعاب العربية التي ستقام 
بالدوحة نهاية نوفمبر املقبل، قال: 
لقد وضعنا اللوائح والشروط التي 
تضمن اقامة دورة مبستوى جيد.  
وعن تأجيل الدورة العربية الثانية 
عشرة لتقام في يونيو 2012، قال 
ان الوضع العربي حاليا ال يسمح، 
لكن حتى اآلن ال يوجد قرار رسمي 
وتأجيلها لفترة اخرى سيجعلها 
تتعارض مع موعد اقامة االلعاب 
االوملبية املقررة ف����ي لندن 2012 

ويفقدها قيمتها وبريقها.

كأسها اس����ما عزيزا على كل اهل 
الكويت.

واوضح البلوشي � الذي يشغل 
منصب امني صندوق احتاد اجلمباز � 
ان الالعبني الذين سيمثلون الكويت 
في البطولة هم عبداهلل كرم وناصر 
العثم����ان وجواد احل����رز ومحمد 
عمران وعلي الصفار وس����ليمان 

على اال يتواجد اكثر من العبني من 
منتخب واحد على كل جهاز.

م����ن جانبه، اك����د رئيس وفد 
املنتخب الوطني عبداهلل البلوشي 
ان العبي املنتخب جاهزون متاما 
لتقدمي مستويات جيدة في البطولة 
واحراز مراكز متقدمة، السيما انها 
تقام عل����ى ارض الكويت وحتمل 

عثمان السعد وزيد السربل في قاعة التشريفات باملطار

أوقعت القرعة منتخبنا الوطني للشباب في 
املجموعة الثانية لبطولة كأس العرب ملواليد 1993 

والتي ستقام في املغرب خالل الفترة من
8 حتى 24 يوليو املقبل.

وضمت مجموعة االزرق منتخبات السعودية 
والعراق ومصر وتونس، فيما ضمت املجموعة 

االولى منتخبات املغرب والسودان واجلزائر 
وفلسطني وسورية.

وبحسب جدول البطولة، فإن االزرق سيواجه 
السعودية 9 يوليو املقبل ثم العراق 12 منه ثم 

يلتقي املنتخب املصري في 18 منه ويختتم 
مواجهات الدور التمهيدي امام املنتخب التونسي 
21 يوليو. وكان االزرق قد التقى منتخب العراق 
وديا في الكويت 19 و21 اجلاري حيث خسرهما 

2 - 0 و3 - 0 على التوالي.

مجموعة  صعبة للشباب
 في كأس العرب


