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حتليل »األنباء« الفني ملمتاز »اليد«:
إجناز »أبيض« غير مسبوق.. وتاريخية لـ »برقان«

حامد العمران

مع إطالق صافرة النهاية 
للمباراة اخلتامية للدوري 
املمتــاز لكــرة اليــد والتي 
جمعــت الكويت مع كاظمة 
اخلميس املاضي كتب تاريخ 
اللعبة صفحة جديدة بأرقام 
غير مســبوقة، أولها كسر 
الكويــت لعــدة أرقــام بعد 
للــدوري  تتويجــه بطــال 

للموسم.
فقد شــهد موسم ٢٠١8- 
٢٠١٩ حتقيق نادي الكويت 
التاســعة  للمــرة  اللقــب 
بتاريخــه والســابعة على 
التوالي محققا إجنازا ورقما 
جديدا بالظفر 7 مرات متتالية 
حيث لم يســبق ألي فريق 
الوصول لهذا الرقم، علما ان 
الساملية كان أول من وصل 
للفــوز بالــدوري 4 مــرات 
متتاليــة من موســم ١٩٩٣ 
ملوسم ١٩٩7، اما »األبيض« 
فأراد أن يكتب تاريخا جديدا 
قد يستمر طويال ومن املتوقع 
مواصلة كسر هذا الرقم في 
املقبلة بالوصول  املواســم 
لرقم قــد يكــون مخلدا في 
الكويتية  الرياضــة  تاريخ 
بالفــوز ببطولــة الــدوري 
ومحققــا رقما يصعب على 
أي لعبــة جماعية كســره، 
وهــو األمر الذي يجب على 
إدارة نــادي الكويت كتابته 
بأحرف من ذهب وتسطير 
أسماء الالعبني املشاركني في 
هذا اإلجناز منذ موسم ٢٠١٢ 

ولنهاية املوسم احلالي.
ومبــا أننــا نذكــر الرقم 
القياسي فال بد ان نقف عند 
الرقم العاملي الذي ســجله 
أبطال القلعة البيضاء بالفوز 
للمرة ١47 تواليا دون هزمية 
كاسرا رقم فريق برشلونة 
اإلسباني صاحب الرقم ١46 
فوزا متتاليا ورقم الكويت 
القياسي مرشح للزيادة وقد 

خالد امللحم العجمي وبإدارة 
حكيمــة مــن مديــر اللعبة 
وأمني الســر العــام للنادي 
أنور زيــد العتيبي وذراعه 
اليمنى اإلداري شــايع علي 
شــايع حيــث عمــل هؤالء 
بروح األســرة الواحدة إلى 
أن سجلوا تاريخا بالوصول 
إلى الهدف األول وهو الوقوف 
على منصة التتويج وبالطبع 
سيتغير الهدف في املوسم 
املقبل ويتحول للمشاركات 
اخلارجيــة املشــرفة بعــد 
حصوله على املركز الثالث 
املؤهل للمشاركة في البطولة 
العربية لألندية وبذلك ينتقل 
اســم برقــان من املســتوى 

احمللي إلى اخلارجي.

تقدير دون املتوسط 
واذا عرجنا في حديثنا 
عن املســتوى الفني العام 
لبطولة الدوري املمتاز، فال 
ميكننــا أن نعطيــه تقديرا 
افضل من دون املتوسط وهذا 
التقدير مؤشر سلبي لكرة 
اليد الكويتية وال يسعفنا 
هذا التقدير الن نقارع الدول 
املجاورة سواء اخلليجية أو 
اآلسيوية ويجب على إدارات 
اللعبة باألندية الوقوف عند 
هذه النقطة ومحاولة إيحاد 
املناسبة لتخطيها  احللول 
مبعاجلة السلبيات، وأوالها 
النقاط الفنية التي تتحملها 
األجهزة الفنيــة، وثانيتها 
البحث عن السبب الرئيسي 
في عدم ظهور اغلب الالعبني 
مبســتوياتهم احلقيقيــة 
فعلى ســبيل املثال وليس 
احلصر املركز الرابع الذي 
حتصــل عليــه كاظمــة ال 
يتناسب مع أسماء الالعبني 
وأيضا العربي الذي ورغم 
حصولــه على الوصافة إال 
انــه فــي بعــض املباريات 
كانت عروضه باهتة وافتقد 
للحلــول الفنية وهو األمر 

املمتاز ليحقق املركز الثالث.

كاظمة.. اخلاسر األكبر 
يعتبــر كاظمة اخلاســر 
األكبر حيث كان مرشحا في 
بداية املوسم الن يكون املنافس 
األول علــى اللقــب لوجــود 
العبني مميزين بجميع املراكز 
ولكن مــن خــالل العروض 
وضح ان املــدرب اجلزائري 
األصــل فرنســي اجلنســية 
رابح غربــي عانى كثيرا في 
العمل وهو ما اثر على ظهور 
الالعبني مبستواهم الطبيعي 
ممــا كان لــه األثر الســلبي 
على الشــكل العــام للفريق 
وخســارة بعــض املباريات 
ليس الرتفاع مستوى املنافس 
ولكن للهبــوط الفني احلاد 
في مستوى الفريق وهذا ما 
يجب على مدير اللعبة النشط 
عمر املال معرفته ليتم معاجلة 
األخطاء والنهوض من جديد 

بالفريق في بطولة الكأس.

الساملية.. ربح املستقبل
الســاملية جــاء باملركــز 
اخلامس برصيد نقطتني من 
تعادلني أمام العربي وبرقان 
ويعتبــر هذا املركز مناســبا 
للســماوي وفــق إمكانيــات 
الفريــق الــذي يعتبر افضل 
فريــق لــه مســتقبل ومــن 
املمكــن عودتــه إلى منصات 
التتويــج على املدى الطويل 
بنفــس العبيــه احلاليــني 
الن جميعهــم مــن العناصر 
الشابة باستثناء عبدالعزيز 
الزعابي، كمــا يعتبر املدرب 
الوطنــي خالد املــال من أكفأ 
املدربني ملعرفته كيف يوظف 
إمكانيــات العبيه ســواء في 
اجلانب الدفاعي أو الهجومي 
وفرصــة الفريــق جيدة في 
بطولــة الكأس للوصول إلى 
الدور قبل النهائي وهو ما قد 
ميكن الفريق من التعويض 
والوقوف على منصة التتويج.

الذي يحتاج لوقفة ومراجعة 
قبل بداية املوسم املقبل.

العربي.. يحتاج لوقفة
العربي جاء ثانيا، وإذا 
أرادت إدارة الفريق الوقوف 
التتويج من  على منصات 
جديــد، فالبــد مــن إيجاد 
جهاز فني قادر على قراءة 
املباريات بشكل فني صحيح 
وال نخفي علــى اجلماهير 
وعشــاق اللعبة ان املركز 
الــذي وصــل لــه األخضر 
جاء نتيجة هبوط مستوى 
املنافســني علــى الرغم من 
إمكانيات الفريق التي تؤهله 
الن يكون احد فرسان املقدمة 
ولكــن بالوضــع احلالي ال 
ميكن أن يكون للفريق موقع 
جيد في البطولة اآلسيوية 
املقبلــة، ويجــب تدعيــم 
الفريــق بصفقــات جديدة 
ملعاجلة نقاط الضعف إلى 
جانــب توفير البديل الذي 
ينافــس األساســي خللق 
املنافسة التي تسهم برفع 

املستوى الفني.

برقان.. طفرة فنية
يعتبــر برقــان األفضل 
فنيا في الفرق اخلمسة وفقا 
المكانياتــه الفنية املتمثلة 
بالالعبــني واجلهــاز الفني 
حيث انه العبيه ال يعتبرون 
األفضل ولكن املدرب محمد 
وفــق  لعــب  مســعودان 
اإلمكانيات املتاحة بالتركيز 
الدفاعــي  اجلانــب  علــى 
وتسريع اللعب في محاولة 
الهجومي  ملعاجلة الضعف 
إلى جانب قيام أدارة اللعبة 
بالتعاقد مــع العب القرين 
عبدالعزيز جنيب في فترة 
االنتقاالت الشتوية وتعتبر 
هذه الصفقــة ضربة معلم 
وهــذا مــا عالج جــزءا من 
املشكلة الهجومية لينطلق 
برقــان بقــوة فــي الدوري 

)زين عالم( الكويت »سوبر« اليد 

يصل مســتقبال عدد مرات 
الفــوز إلــى رقــم يصعــب 
حتطيمــه ويعد ذلك إجنازا 

جديدا لنادي الكويت.

مميزات البطل 
فــي البدايــة ال بــد مــن 
الوقوف عند بطل الدوري، 
نادي الكويت الذي يزخر بكم 
هائل من جنوم الصف األول 
في اللعبة وما مييز الفريق 
وجــود اكثــر مــن ١8 العبا 
مستواهم الفني متقارب مما 
يضمن للجهاز الفني بقيادة 
اجلزائري ســعيد حجازي 
إيجاد احللــول الفنية التي 
تساعد األبيض على احملافظة 
على الــرمت الفني املتصاعد 
خالل وقت اي مباراة ولكن 
املالحــظ ان العبي األبيض 
على الرغم من تفوقهم إال ان 
إمكانياتهم الفنية لم تظهر 
كما هي وقد يعود ذلك لقلة 
التدريب لعدم انتظام البعض 
وهــذا ما يجــب تداركه في 
املســتقبل إلى جانب أعطاء 
فرصة اكبر امام الناشــئني 
لالستفادة من العبي اخلبرة 
عبــر االحتــكاك العملي مع 

الالعبني النجوم.

تاريخية »برقان«
األســطر  مــن  وأيضــا 
التي  التاريخيــة اجلديــدة 
اللعبــة  ســجلت بتاريــخ 
حصول فريــق برقان على 
املركــز الثالــث وامليداليــة 
البرونزيــة للمــرة األولــي 
بتاريخه القصير بالرياضة 
الكويتية، وأيضا هذا تاريخ 
ال بد أن يسجله نادي برقان 
بأول صفحة بتاريخه ويحفظ 
أسماء الالعبني الذين فرضوا 
اسم النادي كأحد فرق النخبة 
فــي اللعبــة بالوقوف على 
منصة التتويج بقيادة املدرب 
اجلزائري محمد مسعودان 
ومساعده املجتهد والنشط 

اجلهراء يواجه الشباب في كأس »اليد«

»األزرق« يترقب قرعة تصفيات األوملبياد

يعقوب العوضي

تشــهد صالة نــادي الكويــت اليوم 
مواجهتني ضمن منافسات الدور التمهيدي 
لكأس احتاد كرة اليد، ففي املجموعة االولى 
يلتقي خيطان مــع اليرموك في الـ 5.00 
بينما تفتتح منافســات املجموعة الثانية 

بلقاء اجلهراء مع الشباب عند الـ 6.30.
ولم يقدم خيطــان واليرموك املتوقع 
منهما خالل بطولة الدوري العام، اذ هبط 
كالهما الى دوري الدرجة األولى، ومواجهة 
اليوم هي فرصة ثانية للتعويض عما فات. 
وبالنســبة لليرموك فلديه عناصر مهمة 
مثل فواز الشمري، ومحمد عامر ومحمد 
متعب، كما ميتلك خيطان ايضا مقومات 
الفوز بوجــود عناصر مثل فهد الهاجري 
وعبدالعزيز دشتي، وجاسم البرك وابراهيم 

البلوشي.

وفي السياق ذاته، أقصى كاظمة نظيره 
برقان بعد تغلبه عليه 24-18 في اللقاء الذي 
جمعهما مساء أمس على صالة نادي الكويت 

في افتتاح البطولة. 
من جهة أخرى، تعقد مساء اليوم اجلمعية 
العمومية غير العادية الحتاد كرة اليد في 

متام الساعة 6.30 مساء.

صيانة صالة الشهيد
من جهة اخرى، انطلقت أعمال الصيانة 
بصالة مركز الشهيد فهد االحمد مبقر احتاد 
كرة اليد. ولم تخضع الصالة للصيانة منذ 
اكثر من 10 مواســم وحتتاج الى الكثير 
من العمل للوصول الى اجلاهزية املطلوبة 
املختلفة. وقد  اللعبة  الستضافة فعاليات 
ساهم نادي الكويت مؤخرا في استضافة 
الفعاليات مؤقتــا على صالة النادي حلني 
االنتهاء من االعمال االنشائية بصالة االحتاد.

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

يترقب منتخبنا الوطني األول لكرة اليد 
اخلميس املقبل ســحب قرعة التصفيات 
اآلسيوية للرجال لكرة اليد املؤهلة لدورة 
األلعاب األوملبية طوكيو 2020، والتي ستقام 
في العاصمة القطرية )الدوحة( خالل الفترة 

من 17 وحتى 27 أكتوبر املقبل.
وتشارك في التصفيات 8 منتخبات هي: 
الكويت وقطر وإيــران وكوريا اجلنوبية 
وأوزبكســتان وهونغ كونغ والسعودية 

والبحرين.

املركز األول في  وســيتأهل صاحب 
التصفيات لدورة األلعاب األوملبية طوكيو 
2020، على أن يخوض صاحب املركز الثاني 

ملحقا.
وســتكون هذه هي املرة الثانية على 
التوالي التي تستضيف فيها قطر التصفيات 
اآلسيوية لكرة اليد للرجال املؤهلة لدورة 
األلعاب األوملبية، حيث كانت قد استضافت 
في عام 2015 تصفيات أوملبياد ريو 2016 
والتي تأهل منها املنتخب القطري إلى دورة 
األلعــاب األوملبية، وذلك للمرة األولى في 

تاريخ كرة اليد القطرية.

»KIB« يجدد رعايته
للبطل عبداهلل الفاضل للعام الرابع

وفقــــا اللتزامـــــــــه 
باملساهمة املجتمعية في 
الرياضية  دعم األنشطة 
الكويتـــــــي  والشــباب 
املوهوب، قام بنك الكويت 
الدولــي »KIB« بتجديــد 
الســنوية لبطل  رعايته 
العاملي  املائية  الدراجات 
الالعب الكويتي، عبداهلل 
الفاضــل، حيث ســيقوم 
»KIB« للعام الرابع على 
التوالي باالســتمرار في 
دعم الفاضل للمشــاركة 
في املسابقات والبطوالت 
فــي  القادمــة  العامليــة 
الواليات املتحدة األميركية 
وتايلند. وباعتباره بطال 

كويتيا، متكن الفاضل من اكتساب شهرة 
عاملية من خالل مهاراته ومواهبه الرياضية، 
حيــث نال العديد مــن اجلوائز الرياضية 
الدولية على مر السنني، آخرها كان الفوز 
باملركز الثاني في بطولة ملك تايلند الدولية 
للدراجــات املائية واملركز الثاني في كأس 
Pro stock runabout فئة غير املعدل لكبار 
احملترفني، والتي تعد واحدة من أكبر الفئات 
وأكثرهــا حتديا. كما فــاز الفاضل باملركز 
األول في فئتني مختلفتني في بطولة أقيمت 

في شيكاغو، إلينوي.
وتعليقا على هذه الرعاية، قال مدير أول 
وحدة االتصال املؤسسي في البنك، نواف 
ناجيــا: »نحن نؤمن بشــدة بأن ممارســة 
الرياضــة لهــا قــدرة كبيرة علــى تطوير 
إمكانيات الشباب. ولهذا السبب، يركز املكون 
األساسي لبرنامج املسؤولية االجتماعية 
للبنك علــى متكني الشــباب، ودعمهم في 
مختلــف املجاالت. ونحــن نهدف إلى دعم 
األنشطة الرياضية للشباب الكويتي، وإطالق 
العنان ملواهبهم للمساعدة في تعزيز مكانة 

الكويــت، حتى يصبحون قادة املســتقبل 
في البالد«.

وأضاف ناجيا أن هــذه الرعاية جاءت 
كجزء من ركيزة متكني الشــباب في إطار 
برنامج البنك الرائد للمسؤولية االجتماعية. 
حيــث يهــدف البنك إلــى دعم األنشــطة 
الرياضية ومتكني الشباب الكويتي املتميز 
عبر مختلف البطوالت احمللية واإلقليمية 
والدولية. ووفقا لذلك، كان »KIB« دائما مؤيدا 
فخورا للبطل الوطنــي، عبداهلل الفاضل، 
وينبع هذا من إميان البنك القوي برياضته 
وقدرته على كسب التقدير اإلقليمي والدولي 

عبر عدد من البطوالت.
اجلدير بالذكر أن الرياضة لطاملا كانت 
ركنا أساســيا فــي برنامــج »KIB« الرائد 
للمسؤولية االجتماعية. ولهذا، يقدم البنك 
دعمه املستمر للرياضيني واملوهوبني في 
جميع املجاالت الرياضيــة، لتمكينهم من 
املشــاركة في املســابقات في اطار جهوده 
ليصبح شــريكا حقيقيا فــي حياة جميع 

أفراد املجتمع بصفته »بنك للحياة«.

كاظمة يُقصي برقان في كأس »الطائرة«
يعقوب العوضي

تغلــب كاظمــة على برقان بثالثية نظيفة فــي املباراة التي 
جمعتهما مساء اول من امس على صالة نادي التضامن ضمن 
منافسات اليوم االول من الدور التمهيدي لبطولة كأس االحتاد 
للكرة الطائرة، كما فاز العربي على الفحيحيل بنفس النتيجة، 
وتغلــب اجلهراء على التضامن بثالثة اشــواط لشــوط. وفي 
اللقاء االول لم يجد البرتقالي صعوبة في تخطي برقان إذ بادر 
بتســجيل النقاط وجنح مدربه ألكســندر سنجيج في حتجيم 
خطورة املنافس وإيقافه عبر حوائط الصد. فيما كان العربي في 
املباراة الثانية على املوعد وجنح في اجتياز االختبار بسالسة 
ويسر عجز معهما الفحيحيل عن مجاراة خصمه بقيادة املدرب 
الوطني ســعد يعقــوب. أما اجلهــراء فقد اســتعاد بريقه امام 
التضامن وتولى زمام املبادرة مبكرا رغم خسارته احد االشواط 
اال انه في النهاية ســيطر علــى املواجهة جملة وتفصيال. وفي 
السياق ذاته، أكد مدرب كاظمة الكسندر سنجيج ان البرتقالي 
يسعى لتحقيق األلقاب كعادته خاصة ان الدوري املمتاز قد آل 
الى الكويت، ولدينا طريق طويل نحو الكأس ونحن مستعدون 

للبطولة بصورة جيدة ونتطلع للفوز باللقب من جديد.

اليرموك بطالً للدرجة األولى.. والصليبخات يتجاوز خيطان
يحيى حميدان ـ هادي العنزي 

 »VIVA« ضمن اليرمــوك التتويج بلقب دوري
للدرجة األولى لكرة القدم عقب تغلبه على مطارده 
املباشــر وضيفه الســاحل ٣-١ في املواجهة التي 
جمعتهما مساء امس على ملعب عبداهلل اخلليفة 

في اجلولة الـ١٩ قبل األخيرة من عمر املسابقة.
وجــاءت أهداف »اليرامكــة« عن طريق الغاني 
زاكو )٢٠( ويوسف جنف )٢١( وناصر الفيلكاوي 
)٩٠(، فيما ســجل هدف »أبناء أبوحليفة« محمد 
جمال )8٠(، ورفع اليرموك رصيده الى ٣5 نقطة، 
في حني بقي الســاحل على رصيده الســابق بـ٢6 
نقطة باملركز الثاني، علما بأن الفريقني قد ضمنا 
التأهل مسبقا للدوري املمتاز. وفي املواجهة الثانية 
التي جمعــت الصليبخات مع خيطان على ملعب 
مبارك العيار بنادي اجلهراء متكن الصليبخات من 
التغلب على خصمه بهدفني لهدف ليرفع رصيده 
إلــى ٢١ نقطة في املركــز الثالث فيما بقي خيطان 

على رصيده السابق ١4 نقطة.

فاز العداء يوسف كرم بامليدالية الذهبية في سباق 400م 
في البطولة اآلســيوية الـ 23 املقامة في العاصمة القطرية 
الدوحة، ليتأهل للمشاركة في بطولة العالم. كما حصد العداء 
ابراهيم الظفيري ميدالية فضية ملنتخب الكويت وذلك بعد 
فوزه أمس االثنني باملركز الثاني في سباق 800 متر عدوا. 
وحل الظفيري ثانيا بعد ان قطع مسافة السباق بزمن قدره 
دقيقــة واحدة و46 ثانية و88 جزء من الثانية خلف العداء 
القطري ابوبكر عبداهلل الذي نال املركز األول بدقيقة و44 
ثانية و33 جزء من الثانية فيما احتل القطري جمال حيران 
املركز الثالث بزمن دقيقة و47 ثانية و27 جزء من الثانية. 

وأكد العداء الظفيري لـ»كونا« عقب تتويجه بامليدالية الفضية 
ان هذا اإلجناز هو األكبر في مسيرته الرياضية معربا عن 
ســعادته بالفوز وحتقيق هذا اإلجناز للكويت وللرياضة 
الكويتية. واكد ان التنافس في الســباق كان قويا السيما 
مع العدائني القطريني الذين ميلكون خبرات كبيرة في هذا 
املجال مبينا ان السباق كان سريعا بدليل ان الرقم املسجل 
قريب مما يحققه ابطال العالم حاليا. وأهدى الظفيري هذا 
اإلجناز الى القيادة السياســية للبــالد ولالحتاد الكويتي 
أللعاب القوى الذي قدم له كل الدعم والرعاية وكذلك ملدربه 

ابراهيم الظفيريسلطان املطيري.

كرم يتوج بذهبية آسيا في ٤٠٠ م ويتأهل لبطولة العالم.. والظفيري يحرز الفضية


