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البداية، قال جنم  في 
املنتخب الوطني السابق 
ســعد احلوطــي إننا في 
الســنوات الـ ١٥ األخيرة 
وقبلهــا بكم ســنة كذلك 
كنــا نعتمد علــى العمل 
مــن خــالل املعســكرات 
التي تخــدم الالعبني في 
مشــاركاتهم بالبطوالت 
املهمة، ولم تقدم اجلهات 
الرياضة  املســؤولة عن 
أي برنامــج أو مخطــط 
ولكن كان هنــاك دوري 
قوي ومنافســة ساهمت 
فــي االرتقــاء بالرياضة 
وحتديدا كرة القدم، اللعبة 
الشعبية لكثير من الناس 
ومحبيها مــن اجلماهير 

الرياضية.
وذكــر احلوطــي انه 
بعــد أن تســلم مجلس 
إدارة االحتــاد اجلديــد، 
قدم لنــا رئيس االحتاد 
عبداهللا الشاهني برنامج 
عمل يشــمل الكثير من 
التــي تعــد  اجلوانــب 
ركيــزة أساســية مثــل 
جلان التحكيم والتطوير 
واملسابقات والتخطيط 
اللجــان  وغيرهــا مــن 
مبســتوى  للنهــوض 
اللعبة وعودتها للمنافسة 
وظهور جنوم من الالعبني 
املواهب تخدم املنتخبات 
العبء  الوطنية.. ويقع 
الكبيــر علــى األنديــة 
الرياضيــة واهتمامهــا 
باملراحــل الســنية مــن 
حيث اســتقدام مدربني 
إداريني  أكفاء واختيــار 
يتمتعون بصفات وأخالق 
عاليــة ولديهم اخلبرات 
مــع العبــي  للتعامــل 
هــذه املراحــل الســنية 
إدارة  واختيار مجلــس 
على كفاءه عالية إلدارة 

األلعاب للنهوض وحتقيق 
االنتصارات والوصول إلى 

منصات التتويج.
وأضاف أننــا في بداية 
طريــق جديــد للنهــوض 
ويجــب ان نعمــل جميعا 
ونتكاتف إذا أردنا ان نفرح 
اليوم مثل ما كنا نفرح أمس، 
ونتمنــى ملجلــس اإلدارة 
التوفيــق، فاملهمة  اجلديد 

مضيفا ان ما أعلنه رئيس 
االحتاد عبداهللا الشاهني 
منطقــي وعقالني، ولكن 
أعتقد أنه سوف يصطدم 
بالواقع املريــر، واملتمثل 
بحالــة الكــرة الكويتيــة 
بشــكل عام، كونها تفتقد 
املنشآت املناسبة، وغياب 
التنافسية في مسابقاتها، 
وعــدم وجــود االحتراف 

شاقة لكن عليهم أن يتحملوا 
لرفع اسم الكويت.

تغيير جذري
من جانبه، أكد املدرب 
الوطنــي القديــر صالــح 
العصفور أن استراتيجية 
االحتــاد واعــدة وتدعــو 
للتفاؤل، لكونها األولى من 
نوعها، ولكن الواقع مرير، 

الكلي، وغيرها من األمور 
املهمة واملؤثرة، ونستذكر 
جتربــة املــدرب العاملــي 
ميشــيل هيدالغــو عندما 
اعتذر وطاقمه املرافق عن 
التدريب  خوض جتربــة 
والتطويــر فــي الكويــت 
لغياب البنية األساسية.

وأشار العصفور إلى أن 
النجــاح في االحتاد يتطلب 
تغييــرا جذريا إداريا وفنيا 
جلميع العناصر التي عملت 
فــي االحتــاد خــالل الفترة 
السابقة، واالستعانة بالكوادر 
الوطنيــة املتخصصــة، من 
مدربني، وإداريني، وأكادميية 
قادرين على تنفيذ الرؤية، 
مبــا ميلكونــه مــن خبرات 
تراكمية، وعدم االستماع إلى 
اآلراء الثانوية ألولئك الذين 
يسعون للتواجد بغير فائدة 

ملموسة.
املراحل السنية

مديــر  أشــاد  بــدوره، 
الفريــق األول لكــرة القــدم 
بنادي الساملية بدر اخلالدي 
الكرة  باستراتيجية تطوير 
الكويتية، وقال: «آمل أن يكون 
التعاون شعار املرحلة املقبلة، 
لكل ما من شأنه تطوير الكرة 
الكويتية، ولعل حجر الزاوية 
سيكون في املراحل السنية، 
فيجب أن تكون هناك خطة 
عمل مفصلة تشمل املدربني، 
واملالعب، واملســابقات، فهم 

أساس املنتخب األول».
أن  اخلالــدي  وذكــر 
االســتراتيجية التي طرحها 
احتاد الكرة تصب في مصلحة 
اجلميع، كما أنها ستكشــف 
الذي يعمل من األندية أو الذي 
ال يرغب في التطوير، ونأمل 
في مستقبل أفضل، يعيد معه 
الكرة الكويتيــة إلى املكانة 

التي تستحقها.

أعربوا عن تفاؤل حذر.. وأكدوا ضرورة االستعانة بالكوادر الوطنية املتخصصة

رياضيون لـ «األنباء»: استراتيجية «الكرة»  
طموحة ومبّشرة .. لكن الواقع مرير

ســادت أجواء التفاؤل مجتمع الرياضة الكويتي بعد إطالق رئيس احتاد كرة القدم عبداهللا الشاهني رؤية تطوير 
كــرة القدم الكويتية ٢٠٣٠ خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد اخلميس املاضي، لكنه تفاؤل مشــوب باحلذر، إذ 
إن األماني والطموحات كبيرة وخارطة الطريق التي حملها الشاهني هي مشروع نهضوي شامل يتطلب تكاتف 
وتعاون العديد من اجلهات الرســمية واألهليــة، وبغير ذلك فإنها لن تالمس الواقــع، فاليد الواحدة ال تصفق 
و«ربع تعاونوا ما ذلوا». واحلقيقة انه لم يعد للكرة الكويتية ما تخسره، فالتصنيف الدولي والقاري للمنتخبات 
الوطنية واألندية في انحدار، وبلوغ منصات التتويج أصبح ضربا من اخليال بالنظر الى التطور الكبير للرياضة 
في اخلليج وآســيا، وعليه فلتكن رؤية الشاهني املدعومة بخبرات أجنبية حجر األساس لبناء كروي جديد لعله 
ينهض بالكرة الكويتية وينتشــلها من واقعها املرير.. «األنباء» تواصلت مــع عدد من خبراء اللعبة الذين أدلوا

 بآرائهم مبدين مالحظاتهم الفنية حول االستراتيجية:
مبارك اخلالدي ـ هادي العنزي 

بدر اخلالدي صالح العصفور سعد احلوطي

احلوطي: نحن في بداية طريق جديد للنهوض.. واملهمة شاقة وصعبة
العصفور: جناح االحتاد يتطلب تغييرًا جذريًا للعناصر التي عملت به سابقًا
اخلالدي: نأمل تعاون اجلميع.. والتطوير يبدأ باملراحل السنية فهم حجر الزاوية

جلنة لتطوير منظومة التحكيم
مبارك اخلالدي

علمت «األنباء» ان رئيس احتاد كرة 
القدم عبداهللا الشاهني طلب تشكيل جلنة 
مختصة لعمل اختبارات شاملة وتقييم 
مســتوى جميع احلكام العاملني باحتاد 
كرة القدم. ويأتي هذا التوجه حرصا من 
الشاهني على تطوير منظومة عمل احلكام.
وفــي هذا اإلطــار، أكــدت مصادر 

لـ«األنباء» أن هذه االختبارات ستشمل 
اللغة االجنليزية لتحقيق قفزة نوعية في 
أداء احلكام أسوة مبا هو معمول به في 

االحتادات االخرى.
جدير بالذكر أن تطوير أداء احلكام كان 
أحد العناوين الرئيسية لرؤية ٢٠٣٠ التي 
أعلن عنها الشاهني في مؤمتر صحافي 
الكرة  لتطوير  املاضي  مســاء اخلميس 

الكويتية.

البداية من «الصفر»
زكي عثمان

ما حدث خالل األسبوع املاضي من 
خروج «حزيــن» ملنتخبنا الوطني من 
تصفيات كأس أمم آسيا وهو يلعب بني 
جماهيره، بخسارة موجعة من «النشامى» 
بثالثية نظيفــة، كان نتيجة طبيعية ملا 
آلــت إليه األوضاع على الســاحة بعد 
انطلقت شرارتها  التخبط  سنوات من 
من «التوقف الرياضي» في ٢٠١٥ ومرورا 
بتعديل النظام األساسي الحتاد الكرة. 
وبالطبع، تخلل تلك الســنوات العديد 
من الســقطات في مناسبات وبطوالت 
مختلفــة، مما أكد للجميع أن املنظومة 
برمتها حتتاج إلى تغيير جذري ظهرت 
مالمحه بانتخاب مجلس إدارة جديد ألول 
مرة في تاريخ الكرة الكويتية، لتكون 
البداية من «الصفر»، وهو األمر الذي 
انتظره عشــاق «األزرق» منذ سنوات 
وحتقق مساء اخلميس حني خرج علينا 
احتاد الكرة خالل مؤمتر صحافي لرئيسه 
الشاهني طارحا رؤية طموحة  عبداهللا 
ملستقبل جديد لـ «كرتنا» وهو ما سبق 
أن أشرنا إليه في مقالني سابقني بعنوان: 
«من ينتشل كرتنا؟» و«بدر.. ما عليك 

لوم.. لكن حان وقت الرحيل».
وللتذكيــر تتمثل أبرز أهداف تلك 

االستراتيجية في:
٭ الرغبــة في التأهل إلى كأس العالم 

 ٢٠٣٠
٭ إصالح شــامل للمنظومة الكروية 
حسب فلسفة واضحة متأصلة تطبق 
من خالل جميع الفئات الســنية في 
األندية واألكادمييات وبجميع املسابقات 

الوطنية.
٭ تهيئة األجيال القادمة من الالعبني 
بخلق بيئة مناسبة ومسار واضح لهم 

للتفوق. 
٭ تصميم مسابقات تنافسية تصقل 
مهارات املواهب الشابة عن طريق زيادة 

عدد املباريات ومدة اللعب الفعلي. 
٭ تطبيق دوري احملترفني اجلديد خالل 

عامني، وتطبيق عهد احترافي جديد من 
شأنه أن يوفر لالعب التفرغ والتركيز 

الالزم في امللعب. 
٭ بناء شراكة قوية مع الوزارات واألندية 

واملدارس واجلامعات واألكادمييات. 
٭ توطيــد العالقة مع االحتاد الدولي 
واالحتاد اآلسيوي لضمان احلصول 
على الدعم املالي وغير املالي لتحقيق 

تلك األهداف.
ما سمعناه من محاور لالستراتيجية 
اجلديدة أمر يدعو إلى «الفخر» بوجود 
تلك األفكار التي ستعالج سنوات عجاف 
من اإلهمــال «الكروي» وتضع «كرتنا» 
من جديد على املســار الصحيح بعد أن 
وصلت إلى «القاع» بجدارة.. وليس هناك 
ما يدعو إلى الغضب مما وصلنا إليه ألن 
القادم افضل بإذن اهللا بشرط أن تتكاتف 
اجلهود في حتقيق تلك الرؤية على أرض 
الواقع، ولم ال، فاألمر قد يبدو معقدا بعض 
الشيء ولكن بالعزمية وهمة املخلصني 

ستتحقق العودة املرجوة لـ «األزرق».
أخيرا.. البداية من «الصفر» ليس 
عيبا.. وال حرج في االطالع على جتارب 
اآلخرين لالستفادة منها ورسم األسلوب 
األمثل لتنفيذها فــي الكويت.. ولكن 
«العيب» األكبر أن يكون منتخبنا األوملبي 
في مهمة وطنية أثناء مشاركته في كأس 
آسيا حتت ٢٣ ســنة في أوزبكستان 
وهــي مهمة حتتــاج تكاتف اجلميع، 
ويفاجأ العبونا بأن بعض اجلهات ال 
تعترف بخطابات «التفرغ الرياضي»، 
مما دفع بعض الالعبني لالعتذار عن 
عدم التواجد مع املنتخب األوملبي بعد 
رفض تأجيل اختباراتهم، في إشــارة 
واضحة لعــدم االعتراف بهذا التفرغ 
الرياضي، وهو أمر يدعو لالستغراب 
بسبب «انفصام الشخصية» لدى بعض 
اجلهات التي «تتغافل» دورها الوطني 
البطوالت، ويطرح تســاؤال  تلك  في 
مشروعا عن املتســبب فيه.. وكيف 
يعالج مستقبال لضمان حقوق أبنائنا 

ممن ميثلون وطنهم؟

تتويج اجلامعة األسترالية بلقب 
بطولة االحتاد الرياضي اجلامعي

توج فريق اجلامعة األسترالية بطال لدوري 
االحتــاد الرياضي اجلامعــي الكويتي لكرة 
الصاالت (Futsal). وشهدت البطولة مشاركة 
ســبعة فرق من مختلف اجلامعات اخلاصة 
فــي الكويت، حيث مت التنافــس بينها على 
مدى شــهرين واختتمت باملبــاراة النهائية 
فــي ٩ يونيو اجلاري والتي فــاز بها فريق 
اجلامعة األسترالية على فريق جامعة اخلليج 
مبلعب األخير، بعد مباراة شيقة انتهى وقتها 
األصلــي بالتعادل ١-١، مــا أدى إلى اللجوء 
إلى ركالت الترجيح وانتهت بفوز مستحق 

لفريق اجلامعة األسترالية ٤-٣.
وبهذه املناسبة، ونظرا لألداء املميز لالعب 
وحارس املرمى الطالب فواز األيوبي فقد منح 
لقب «رجل املباراة» من قبل قســم األنشطة 
الطالبية لدى اجلامعة، وذلك ألدائه املتفوق 

في املباراة.
ويقود فريق اجلامعة األسترالية عبداهللا 

خالــدي، من قســم األنشــطة الطالبية لدى 
اجلامعة، وضم الفريق كال من: عبداهللا مبارك 
وعلي محمد وفواز األيوبي وعبدالوهاب حسن 
وفهد الفريج وسليمان العطار وحمد الراشد 
وصالــح الكندري وحيدر جاســم وعبداهللا 
احملبوب وحسني الشمالي ومحمد أكبر وبشار 

الزعابي.
وبهذه املناسبة، علق مدير قسم شؤون 
الطلبة لدى اجلامعة األسترالية حسني احلداد 
علــى اإلجناز قائال: «بالنيابــة عن اجلامعة 
األسترالية، أود أن أهنئ فريق كرة الصاالت 
على فوزه ببطولة االحتاد الرياضي اجلامعي 
الكويتي، ونشكرهم على تفانيهم وجهودهم، 
إنه حقا إجناز يسجل للفريق خاصة لنيلهم 
اللقب بعد تعطيل جميع املسابقات الرياضية 
بسبب جائحة كورونا، متوجها بالشكر ملنظمي 
البطولة باإلضافة إلى الفرق املشاركة وكل 

من دعم هذه البطولة».

فريق اجلامعة األسترالية الفائز بدوري االحتاد الرياضي اجلامعي

السيب يعلن انتقال العلوي لـ«األبيض»
الســيب  أعلــن نــادي 
العمانــي أن النجم الدولي 
ومتوســط ميــدان الفريق 
أرشــد العلــوي وّقع على 
كشــوفات انتقالــه لنادي 
الكويــت باصمــا على أول 
محطة احترافية خارجية 

له في مسيرته الكروية.
وقــال النادي، في بيان 
نشرته جريدة «عمان»، إن 
مفاوضات الطرفني تكللت 
اقتنــاع  بالنجــاح عقــب 
العلــوي بالعــرض املقدم 

مــن إدارة «األبيض»، التي بدورها أدركت 
موهبة الالعب الصاعد بقوة التي قدمها مع 
الفريق واملنتخب العماني منذ اســتدعائه 

ألول مرة في نوفمبر ٢٠١٩، 
والتــي خــاض خاللهــا ١٨ 
مباراة دولية ســجل فيها 

٣ أهداف.
وتعقيبــا على احترافه 
في «االبيض»، أكد العلوي 
(٢٢ ســنة) فــي تصريــح 
صحافي: «سعيد بخوض 
االحترافيــة  جتربتــي 
اخلارجيــة األولــى، حيث 
انتقالي  تكللــت مســاعي 
إلى الكويت بالنجاح عقب 
التوصــل إلى اتفاق نهائي 
بني الطرفني ملدة موســم كروي واحد بعد 
تقارب وجهات النظر وقطع أشواط كبيرة 

من املفاوضات املثمرة».

العماني أرشد العلوي

«أزرق الناشئني» إلى األردن اليوم
مبارك اخلالدي

اليوم  البــالد  تغــادر 
بعثــة منتخبنــا الوطني 
القــدم  للناشــئني لكــرة 
األردن  الــى  متجهــة 
للمشاركة في بطولة غرب 
آســيا التاسعة ملنتخبات 
الناشــئني التــي تقام في 
عمان خالل الفترة من ٢١ 
وحتى ٣٠ يونيو اجلاري. 
وأوقعت القرعة منتخبنا 
في املجموعة الثانية التي 
تضــم منتخبــات لبنان 

وفلسطني وسورية، بينما تضم املجموعة 
االولــى منتخبــات األردن والعراق واليمن 
وعمان، ويتأهل األول والثاني من كل مجموعة 

إلى الدور نصف النهائي.
وكان األزرق قد لعب مباراتني وديتني مع 

منتخب عمان في إطار حتضيراته للمشاركة 
في البطولة، وذلك حيث خســر األزرق في 
االولى بهدف دون مقابل، بينما أقيمت املباراة 
الثانية في وقت متأخر من مساء امس. جدير 
بالذكــر ان اجلهاز الفني لــالزرق الصغير 

بقيادة املدرب الوطني محمد العزب.

أزرق الناشئني استعد لبطولة غرب آسيا مبواجهة منتخب عمان

١٦ العبًا بـ «الصاالت» 
في بطولة كأس العرب

يحيى حميدان

أعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة الصاالت، البرازيلي ريكاردو 
سوبرال «كاكاو»، عن قائمة مكونة من ١٦ العبا خلوض منافسات 
بطولة كأس العرب املقرر انطالقها غدا االثنني في مدينة الدمام 
بالسعودية. ووقع اختيار «كاكاو» على كل من: احلراس محمد 
الهزمي، ومحمد ماجكي، وخالد أنــور، والالعبني: جنيب علي، 
عبدالرحمن الطويل، صالح الفاضل، ســلمان البعيجان، أحمد 
الشطي، محمد العجمي، روضان األرملي، ناصر العلبان، سلطان 
املاجد، عبداللطيف العباســي، عبدالعزيز بوراشد، يوسف بن 

ناجي، وعبدالعزيز البسام.
وفضل اجلهاز الفني إراحة العديد من العبي املنتخب األول 
في كأس العرب بسبب ضغط اجلدول في الفترة األخيرة ومنح 
الفرصة لبعض الوجوه الشابة. ووصل «األزرق» ملدينة الدمام 
صباح امس وخاض تدريبا وحيدا في الفترة املسائية استعدادا 
ملالقاة املغرب غدا ضمن منافسات املجموعة االولى التي تضم 

الى جانبهما موريتانيا والصومال.

ع «آسيا ١٦» «أزرق السلة» ُيودِّ
الدوحة - فريد عبدالباقي

اكتملت قائمة املنتخبــات املتأهلة إلى نهائيات بطولة العالم 
للناشئني التي ستقام في مدينة ملقا اإلسبانية خالل الفترة من 
٢ إلى ١٠ يوليو املقبل، حيث تأهل إلى الدور نصف النهائي من 
بطولة كأس آسيا لكرة الســلة حتت ١٦ سنة التي يستضيفها 
االحتاد القطري. وصعدت منتخبات: لبنان، أستراليا، واليابان، 
ونيوزيلندا إلى الدور نصف النهائي البطولة التي تختتم اليوم 
مبشاركة ١٣ منتخبا. وكان منتخبنا الوطني للناشئني فقد فرصة 
بلوغ الدور ربع النهائي لكأس آســيا بخســارته أمام منتخب 
نيوزيلندا بنتيجة (١٠٧-٥٧) خــالل اللقاء الذي جمع املنتخبني 
في التصفيات التأهيلية. يذكر أن منتخبنا الوطني شــارك في 
البطولة اآلسيوية ضمن املجموعة الثالثة والتي ضمت منتخبي 
الفلبني واليابان. هذا، وستقام املباراة النهائية وباقي املباريات 

الترتيبية اليوم في ختام البطولة.


