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«العميد» أعاد أمجاد «اليد الكويتية».. ويتطلع إلى العاملية

حامد العمران

بهامات شامخة وعيون تناظر علم الكويت وهو يرفرف، 
وبقلوب تنبض بحب وعشــق الوطن، وبصوت مرتفع هز 
اركان الصالة التي شــهدت بطولة االندية اآلســيوية لكرة 
اليد التي اســتضافتها الهند، وبشــفاه مبتســمة ردد ابناء 
الكويت ونادي الكويت بكل فخر واعتزاز بعد عزف السالم 
الوطني للكويت: وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك 

طالع السعد. 
نعــم، هــؤالء هم ابنــاء الكويت وهذه عادتهــم الوقوف 
على منصة التتويج في املناســبات اآلســيوية، وان غابت 
هــذه العادة ملــدة ١٣ عاما بعد احــراز الصليبخات البطولة 
الـــ ١٢ في ٢٠٠٩، اال ان ابناء «العميد» بقيادة النوخذة قائد 
السفينة ورئيس النادي خالد الغامن اصروا على إعادة امجاد 
لعبة كرة اليد الكويتية، وسط التطور الذي شهدته الفرق 
اخلليجية بشــكل خاص، ولكن التخطيط السليم والرؤية 
الثاقبــة من الغامن وتضافر اجلهود الفنية واإلدارية اثمرت 
تتويج االبيض بطال للبطولة اآلسيوية الـ ٢٤ لالندية التي 
اســتضافتها مدينة حيدر ابــاد الهندية خالل الفترة من ٢٢ 
الى ٣٠ يونيو املاضي، وكان اخلتام مسكا فاحت منه رائحة 
الذهــب ليتعملق ابناء كيفان في املباراة النهائية ويتمكنوا 
من فرض هيمنتهم أمــام النجمة البحريني وفازوا ٢٨-٢٣ 
ليعلن «الكويتاوية» عن كتابة تاريخ جديد على املســتوى 
اآلســيوي واحمللي بتسجيل اسم نادي الكويت بطال آلسيا 

للمرة االولى في تاريخه.
القادسية.. جدارة وتفوق

وقبــل التطرق لألمور الفنية واإلدارية احلاســمة التي 
وضعت االبيض على سكة االنتصارات البد ان نقف ونشيد 
بأداء القادسية في البطولة وحصوله على املركز الثالث بعد 

تصدر مجموعته واخلسارة من الكويت في نصف النهائي، 
ليعود بعدها ويلعب مع العربي القطري، واســتطاع ابناء 
«بنــي قادس» تكميم افواه كل من شــكك فــي فوزهم على 
العربي في مباريات املجموعة ليكرروا الفوز بفارق هدف، 
ليحرز االصفر املركز الثالث، ويقف فريقان كويتيان على 
منصة التتويج، وهنا البد من االشادة باملدرب الوطني وليد 

ساملني الذي قاد االصفر باقتدار وحنكة.
أما بطل آســيا العميد «الكويتاوي» فقد توافرت له كل 
ســبل الظفر بالبطولة، حيث االهتمــام الكبير من مجلس 
ادارة النــادي بقيادة خالد الغــامن الذي كان مالزما للفريق 
منــذ اليوم االول الى انتهاء مشــواره بالبطولة الى جانب 
نائب رئيس النادي بدر العصيمي الذي كان الذراع اليمنى 
لرئيســه، وعضو مجلــس االدارة ديني الديــني، وما يقرب 
من ٢٠ شخصا من محبي وداعمي االبيض، وهذا احلضور 
الالفت كان له اثر بالغ من الناحية النفسية على الالعبني. 
وقد دعم االبيض صفوفه بالعبني محترفني هما فالديز 
الكوبي وبورغس البرتغالي الى جانب احملترفني االساسيني 
مع الفريق البرتغالــي هرنانديز والقطري من اصل كوبي 
فرانكيــس، فضال عن وجود كوكبة مــن الالعبني احملليني 
النجوم بجميع املراكز ليتوافر في الفريق الالعب األساسي 

والبديل. 
الرشيدي.. قرار جريء

وكانت البداية الفنية للمدرب البرتغالي بالو بريرا الذي 
تعاقد معه الكويت خصيصا للمباريات اخلارجية، ولكن بالو 
لم يكن على املوعد وخســر االبيض في مباريات املجموعة 
امام النجمة البحريني ٢٩-٣٠ ليكون الغامن حاضرا بقراره 
اجلريء واحلاســم بتنحية بالو واسناد املهمة الى املدرب 
الوطني هيثم الرشيدي، الذي يعرف جيدا امكانيات فريقه 
ويجيــد القراءة الفنية للمباريــات، وهذا ما حصل بالفعل 

ليحقق العميد الفوز تلو اآلخر، مما وضع الرشيدي كمدرب 
واالبيض على القمة اآلسيوية.

واحلقيقة التي يجب ان يعيها اجلميع ان النظرة الثاقبة 
من خالد الغامن بتجهيز اكثر من سيناريو للبطولة هو ما 
ســاهم في احلصول على البطولة، وهذه الرؤية الثاقبة ال 
يجيدها اال شخص واع وصاحب قرار وملم ببواطن االمور 

الرياضية ويعرف كيف يدير الدفة في الوقت املناسب.
تألق أبناء «العميد»

ومن اسباب الفوز باللقب ايضا استثمار االبيض لقرار 
االحتاد بعودة الالعب احملترف للدوري الكويتي وتسجيل 
العبــني اثنني وهو ما فعلــه الكويت بالتعاقد مع محترفني 
من العيار الثقيل ولعبا موسما كامال مع االبيض مما خلق 
التفاهــم الكبير مع الالعبني احملليني لتســهل مهمة املدرب 
فــي اجلوانب التكتيكية، وخير شــاهد علــى ذلك حصول 
البرتغالــي انخل هرنانديــز على جائــزة افضل العب في 
مركزه بالبطولة، والنسبة الكبيرة من التمريرات احلاسمة 

من فرانكيز لزمالئه.
وقد الحظنا عدم انســجام احملتــرف الكوبي فالدير مع 
املجموعــة في اجلانــب الهجومي فتمت االســتعانة به في 
اجلانب الدفاعي فقــط في خطوة ذكية وموفقة من املدرب 
هيثم الرشيدي، ليعتمد بشكل كبير على الالعبني احملليني 
عبداهللا اخلميس الذي ظهرت خبرته في املباراتني االخيرتني 
وقاد الفريق بحنكة، الى جانب الناشئ سيف العدواني الذي 
لعب على فترات مع نواف الشمري ومهدي القالف، فيما كان 
العبــا اجلناح االمين على املوعد وتألقا بشــكل الفت وهما 
الثنائي صالح املوسوي الذي حصل على كأس افضل العب 
مبركزه ومشعل طه، وفي اجلناح االيسر شارك عبدالعزيز 
الشمري ويعقوب اسيري، فيما ظهر على فترات في البطولة 
وكان ايجابيا العب الدائرة مشاري صيوان الذي شارك ايضا 

في الدفاع الى جانب عبدالعزيز الدوســري، وفي حراســة 
املرمى كان يوجد ثالثي متألق وهم علي صفر وعبدالعزيز 

الظفيري وحسن صفر.
«سوبر غلوب».. في االنتظار

ولكــن كيف يحافظ االبيض على القمة؟ هذا يحتاج اوال 
الى عدم االلتفات الى االحاديث اجلانبية من البعض، والتي 
من شأنها ان تعرقل املضي قدما الى االمام الى جانب مواصلة 
تدعيم الصفوف في املستقبل، النه كما تعمل سيعمل اآلخرون 
وخاصــة من خطفت منهــم القمة، لذلك يجــب الوضع في 
احلسبان املشــاركة املقبلة في بطولة «سوبر غلوب» التي 
تســتضيفها مدينة الدمام الســعودية خالل اكتوبر املقبل، 
والتي يشارك فيها ابطال القارات وتعتبر البطولة االقوى، 

وتأهل االبيض لها باعتباره بطل آسيا.
ومــن هذه البطولة يجب االنطالق الى العاملية من خالل 
التعاقد مع محترفني جدد يساهمون في ايصال االبيض الى 
الدور قبل النهائي، وهذا حاليا الطموح والهدف الذي يجب 
ان يعمل لــه رئيس النادي خالد الغــامن واخوانه مبجلس 
االدارة، فاملسؤولية باتت كبيرة على نادي الكويت، وتتمنى 
اجلماهير احملبة للعبة ان يحقق «العميد» اجنازا لكرة اليد 
الكويتية بالوصول الى االدوار املتقدمة، وسط مشاركة ١٠ 
فرق حتدد منها ٧ فرق هي ماغديبورغ االملاني بطل النسخة 
االخيرة، وبرشلونة االسباني بطل اوروبا، واألهلي املصري 
مــن افريقيــا وتاوباتــي البرازيلي بطل أميــركا اجلنوبية، 
وممثال السعودية فريقا مضر واخلليج، إلى جانب الكويت 
بطل آســيا، وتبقى ٣ مقاعد لبطل أميركا الشــمالية، وبطل 
اوقيانوســيا، وبطل كأس العرب، وســتحدد الفرق الثالثة 
في اغسطس املقبل، لذا يجب على االبيض العمل من اليوم 
للظهور باملظهر املشــرف وحتقيق اجناز جديد يســهم في 

عودة كرة اليد الكويتية الى بريقها السابق.

رؤية قيادية ومحترفون من العيار الثقيل.. واالنسجام بني الالعبني وراء التتويج اآلسيوي

الكويت والقادسية على منصة التتويج اآلسيوية.. عودة كبيرة لكرة اليد الكويتية
برشلونة واألهلي وبطال أملانيا والبرازيل في االنتظار ببطولة «سوبر غلوب» العاملية

الغامن قاد «العميد» إلى املجد اآلسيوي بقرارات صائبة ورؤية بعيدة 

 الرشيدي كان على املوعد بعد إقالة بيريرا
تألق أبناء «العميد» وحتمل املسؤولية ..البطاقة التكتيكية بيد الرشيدي

مبارك اخلالدي

قرر احتاد كرة القدم اعتماد التعديالت 
علــى الئحة االحتراف بعد االجتماع الذي 
عقد أول أمس بحضور نائب رئيس احتاد 
الكرة للشؤون اإلدارية أحمد عقلة واألمني 
العام لالحتاد صــالح القناعي وبحضور 

ممثلي األندية.
ومن أهم القرارات التي مت اتخاذها خالل 
االجتماع، أن النادي له احلق في احلصول 
علــى مبلغ من ٦٠ إلى ٨٢ ألف دينار كحد 
أقصــى حــال انتقل الالعب إلــى ناد آخر، 
وذلــك حق الرعاية وفق تدرج الالعب في 

املراحل السنية.
كما وافق احلضور خالل االجتماع، على 
أن يكون الالعب محترفا في ســن ٢١ عاما 
بدال من ٢٠ عاما، إال انه ســيعتبر محترفا 

حال تسجيله ضمن الفريق األول.
ومن القرارات التي مت اتخاذها تخفيض 
رواتب االحتراف للدوري املمتاز الى ٣٥٠ 
دينارا كحد أدنى بدال من ٥٠٠ دينار، ولالعب 
الدرجة األولى ٢٥٠ دينارا بدال من ٤٠٠ دينار.
كمــا قرر االجتمــاع أن يكــون الالعب 
محترفا في حال وصوله الى سن ٢٣ عاما 
حتــى وإن لم يكن مرتبطــا بعقد مع أحد 

األندية.
وفي نفس السياق، قام احتاد الكرة بفتح 
باب تلقي طلبات التراخيص لألندية وذلك 

متهيدا لتطبيق فكرة دوري احملترفني.
ومن جانب آخر، أعلــن مدير املنتخب 
األوملبي مشــاري فيحان نهاية مشــواره 
مع املنتخب، وذلك بعد مرور تسعة أشهر 
قضاها مع األزرق تأهل خاللها إلى نهائيات 

كأس آسيا حتت ٢٣ سنة.

٨٢ ألف دينار حق رعاية الالعب في حال انتقاله إلى ناٍد آخر

التضامن يدّشن تعاقداته بالغاني سارفو
عبدالعزيز جاسم

باشر اجلهاز اإلداري لكرة 
القدم بنادي التضامن بقيادة 
فهد دابس تعاقداته الصيفية، 
بضم الغاني صامويل سارفو 
(٣١ عامــا)، ليدعــم صفوف 
«العنيد» في املوسم الكروي 
املقبل. ويجيد سارفو اللعب 
في مركز قلب الدفاع، وكانت 
آخر جتاربه مع فريق اخلليج 
الســعودي الصاعــد حديثا 

للدوري املمتاز.

وذكر دابس ان التعاقد مع 
ســارفو جاء نتيجة تنسيق 
مســتمر ولعــدة أســابيع، 
ومتابعة دقيقة لالعب، مضيفا 
انه مت احلصول على موافقة 
نهائية من أكثر من محترف 
أجنبي، وسيتم اإلعالن عنهم 
تباعا حال التوقيع الرسمي، 
كما سيتم الكشف عن هوية 
للفريــق  اجلديــد  املــدرب 
خــالل األســبوعني املقبلني، 
لكي يباشــر بعدها عمله مع 
«العنيد»، وفق الرؤية الفنية 

بالرؤيــة التي قدمهــا احتاد 
الكــرة، وخاصة فيما يتعلق 
بزيادة عدد املباريات. وقال: 
«٢٨ مباراة ذات فوائد كبيرة 
علــى الالعبني، ومن شــأنها 
إحــداث التطويــر املطلوب، 
سواء على اجلانب الفني أو 
البدنــي لالعبــني كمنظومة 
فريق أو حاالت فردية، وعلينا 
اإلشــادة أيضا فيمــا يتعلق 
بضرورة إبرام عقود جلميع 
الالعبــني احملليني، وذلك من 
أجل احملافظة على حقوقهم».

التي يضعها، مشددا على أن 
كل الترتيبات النهائية سيتم 

الكشف عنها قريبا. 
وأشار دابس الى ان هناك 
معســكرا خارجيــا للفريــق 
األول، وقــد مت اعتماد موعد 
مبدئــي النطالقــه بحيــث 
يبدأ في ٤ أغســطس املقبل، 
ومــن املتوقــع أن يكون ملدة 
أســبوعني، وسيشــمل عدة 

مباريات ودية.
النظــام اجلديــد  وعــن 
للدوري املمتاز، أشاد دابس  فهد دابس

خيطان يرفض انتقال املبيلش

«شباب اليد» يلتقي نظيره املصري اليوم

أكد نادي خيطان في بيان أنه اليزال يطالب 
بحقوقه املتعلقة بالالعب فواز املبيلش، سواء 
من حيث تسجيل الالعب، أو تسجيله في فريق 
آخر دون الرجوع للنادي وأخذ موافقة مسبقة 
بذلك. وأضاف البيان: «تناقلت وسائل اإلعالم 
في العديد من املواقع اإللكترونية انتقال العب 

املنتخب األوملبي ونادي خيطان إلى أحد األندية 
احمللية، دون الرجوع وأخذ موافقة النادي، لذا 
وجب التنويه بــأن نادي خيطان كان واليزال 
يطالب بحقه في تسجيل الالعب ضمن صفوفه، 
وسيتخذ كل السبل القانونية التي متكنه من هذا 
األمر، وسنخاطب احتاد الكرة بهذا اخلصوص».

يعقوب العوضي

يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب 
في الـ ٦٫٠٠ مساء اليوم مباراته الودية األولى 
مع منتخب شباب مصر ضمن معسكره املقام 
حاليا في مصر والذي يستعد من خالله لبطولة 
آسيا للشباب والتي تقام في البحرين منتصف 
يوليو اجلاري وتستمر حتى ٢٤ منه، وسيلتقي 
املنتخبان في مباراة ثانية غدا بنفس التوقيت.

وســيختتم األزرق القسم األخير من خطة 
إعداده االثنني املقبل، حيث يعود إلى البالد على 
أن يغادر إلى مملكــة البحرين في ١٣ اجلاري 

متهيدا للمشاركة في املنافسات اآلسيوية املنتظرة. 
وكانت القرعة قد أوقعت األزرق في املجموعة 
األولى بجانب كوريا اجلنوبية، واململكة العربية 

السعودية وإيران.
وفي الســياق ذاتــه، أكــد إداري املنتخب 
عبدالعزيز الزعابي أن التدريبات تسير حسب 
اخلطة املرســومة، مبينا أن اجلهازين اإلداري 
والفني يتطلعان لتحقيــق نتائج إيجابية تليق 
بسمعة كرة اليد الكويتية والتي بدأت تعود إلى 
منصات التتويج. وأضاف أن الالعبني يخوضون 
تدريبات مكثفة يومية حتت إشــراف األجهزة 

التدريبية والطبية تفاديا حلدوث اإلصابات.

برقان ينسحب من مسابقات «السلة»
هادي العنزي

اتخذ مجلس إدارة نادي برقان قرارا بإلغاء 
مشاركة الفريق األول لكرة السلة للموسم املقبل 
في جميع املسابقات، وأرجع مجلس اإلدارة قراره 
إلى الوضع املادي الصعب الذي يعاني منه النادي.

وقد أبقى مجلس اإلدارة مشاركات فريقي 
حتت ١٥ و١٧ ســنة قائمة في املوســم املقبل، 
النــادي في اجلمعية  للمحافظة على عضوية 
العمومية لالحتاد وفقــا ملا تنص عليه الالئحة 
الداخلية لالحتاد.  ويعد انسحاب الفريق األول 
لكرة الســلة بنادي برقان ضربة قاسية لكرة 

الســلة الكويتية، نظرا لكون الفريق كان أحد 
الفرق املنافسة في الدرجة املمتازة، وذلك خالل 
مدة وجيزة من مشاركته األولى، كما متكن في 
املوسم املنصرم من البقاء مع فرق الدرجة املمتازة 
الستة، بعد أن قدم أداء فنيا عاليا في الدوري. 
وأدت قرارات احتادات األلعاب اجلماعية، والتي 
اعتمدت ٥ محترفني في كرة القدم، ومحترفني 
في كرة الســلة، ومثلهما فــي كرة اليد، ورفع 
عدد احملترفني في الطائرة من العب واحد إلى 
اثنني في املوسم املقبل، إلى زيادة الكلفة املالية 
على النادي، فضال عن عدم وجود منشأة لديه 

يستطيع من خاللها االستثمار.

«الكرة» يوافق على تعديل الئحة االحتراف


