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الجهاز الطبي لألبيض يسعى لتجهيز الالعبين المصابين

مبارك الخالدي
رفع فريق نادي الكويت من وتيرة استعداده للقاء 
الوصل االماراتي في ذهاب دوري أبطال اخلليج الـ 25، 
إذ من املقرر ان يستضيف االبيض الوصل االماراتي 
بعد غد الثالثــــاء. وقد ركز اجلهازان الفني واالداري 
لالبيض خالل اليومني املاضيني على اخراج الالعبني 
من احلالة النفسية التي صاحبتهم بعد ردود االفعال 
السلبية اثر تعادل الفريق مع اربيل العراقي 1 ـ 1 في 

ذهاب الدور ربع النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي.
وحث مدرب الفريق االرجنتيني اورتيغا الالعبني 
على نســــيان ما فات والتركيــــز على مباراة الوصل 
باعتبارها استحقاقا ال يقل أهمية عن البطولة اآلسيوية، 

مطالبا الالعبني بالعودة الى روح العمل اجلماعي.
ووجه اورتيغا انتقادات الى بعض الالعبني الذين 
كانوا يلعبون بشــــكل فردي على حساب املجموعة، 
قائال ان الكــــرات املقطوعة جتعل اجلميع يبدأ مهمة 
الدفاع بشكل سريع األمر الذي يؤدى الى التأثير على 
خطة اللعب والتي تعتمد على جمل تكتيكية مطلوب 
تنفيذها في حالة الهجوم ما يسبب حالة من التشتت 
الذهني وهي من العيوب الرئيسية التي يجب تفاديها. 
وأدى األبيض مرانا جديا مساء امس األول شارك فيه 
جميع الالعبني، فيما حاول اجلهاز اإلداري املساهمة 

في رفع الروح املعنوية لالعبني.
ومن جهة اخرى، عكف اجلهاز الطبي للفريق على 

جتهيز الالعبني املصابني وعلى وجه اخلصوص خالد 
الفضلي واملهاجم خالد عجب الذي تعرض الى كدمة 

قوية في لقاء اربيل املاضي.
إلــــى ذلك، تصل بعثة فريق الوصل االماراتي في 
اخلامســــة من مســــاء اليوم وتضم 38 العبا وإداريا 
برئاسة مدير الكرة سويدان نابودا وستتجه البعثة 
فور وصولها الى مقر إقامتها في فندق كورت يارد.

من جانب آخر، تتوجــــه بعثة فريق العربي الى 
االمارات في الـ 4:30 عصر اليوم وذلك ملالقاة فريق 
الشباب في ذهاب منافسات املجموعة االولى لبطولة 
دوري ابطــــال اخلليج الـ 25 املقــــرر إقامتها الثالثاء 
املقبل. ويرأس الوفد أمني السر املساعد بدر بوعباس 
وعضوية مدير الكرة احمد الناصر واملشرف عبدالنبي 
حافظ ومدير الفريق عبدالعزيز املطوع باالضافة الى 
اجلهازين الفني واالداري والكادر الطبي و20 العبا.

ويتسلح األخضر مبعنويات عالية بعد حصوله 
على تعادل ثمني من الكرامة السوري في مدينة حمص 
من دون أهداف في إطار منافسات الدور ربع النهائي 

لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي.
وعلمت »األنباء« ان اجلهازيــــن الفني واالداري 
قــــررا التوجه الى االمارات بــــذات مجموعة الالعبني 
التي لعبت االستحقاق اآلســــيوي األمر الذي يعني 
ان العقوبــــة التي مت توقيعها على ابرز العبيه وهما 

محمد جراغ وخالد خلف مازالت قائمة.

الكويت يرفع وتيرة االستعداد للوصل والعربي يغادر إلى اإلمارات اليوم

العب السالمية يأسف للطريقة التي شطب بها من »البرتقالي«يسعى لضم عناصر جديدة للمشاركة في التصفيات اآلسيوية

األزمة ولكن يبدو ان املوضوع جاء 
الستبعادي من صفوف البرتقالي، 
متمنيا ان يكون في األمر »خيرة« 
له ليبدأ موسم ومحطة جديدة في 
حياته مع السماوي لتحقيق ذاته 
من جديــــد، الفتا الى انه يكن كل 
االحترام والتقدير للجهاز االداري 
بكاظمــــة وال يوجــــد اي خالفات 
شــــخصية بينه وبني احد منهم، 
وقال »ما حدث امر غريب ولم أكن 

أتوقعه إطالقا«.

في هذا املجال ولكن وجب علّي أن 
أوضح بعض األمور اخلافية على 
جمهور نادي كاظمة وجمهوري 
اخلاص الذي يبحث عن أخباري 
وملعرفة الســــبب الرئيسي وراء 

انتقالي لنادي الساملية.
وذكر العنزي انه كان األجدر 
مبجلس إدارة نادي كاظمة التعامل 
مع املوضوع بطريقة ســــهلة من 
خالل إرسال كتاب بعدم املوافقة 
على طلب الصليبخات لنزع فتيل 

فيه ولكــــن طريقة تعامل اجلهاز 
االداري ال متت للفن االداري بصلة، 
متســــائال: كيف يتم شطب العب 
بعد ان كان اساسيا، وشارك في 
معظم مباريات الفريق في املوسم 

املاضي؟
مشددا على ان املوضوع تدخل 
اداري ال ميكن السكوت عنه وال 
يحتــــاج ملزيد مــــن اإليضاحات، 
مشيرا الى انه العب ال يبحث عن 
املشاكل ولم يعرف عنه الدخول 

فهد الدوسري
أعرب مدافع فريق الســــاملية 
اجلديد محمد العنزي عن أســــفه 
للطريقة التي شطب بها من ناديه 
السابق كاظمة والذي يعتبره بيته 
األول وهو الذي يدين له بالفضل 
باكتشــــافه وتقدميــــه للجماهير 
بأفضل صورة، مشــــددا على ان 
استبعاده من قائمة البرتقالي لهذا 
املوسم جاء بقرار إداري بحت بدليل 
انه جاء قبل وصول املدرب، مبينا 
ان النية كانت مبيتة الستبعاده 
 قبل بدء املوســــم. وقال العنزي

لـ »األنباء« ان بداية اخلالف جاءت 
بعد تقدم نادي الصليبخات بكتاب 
رسمي لضمي الى صفوف املوسم 
املقبل على ســــبيل اإلعارة، مما 
أثار غضب إداريــــي كاظمة وزاد 
من سخط اجلهاز اإلداري عندما 
ذكى نادي الصليبخات في كتاب 
الى  الشــــفهية، مشيرا  موافقتي 
تلقيه اتصاال من احد مســــؤولي 
نادي كاظمة وأبلغه بأن األمر بيد 
مجلس إدارة نادي كاظمة ويجب 

مخاطبته قبل كل شيء.
وأردف: املوضــــوع لم يعجب 
إدارة نادي كاظمة وأرســــلوا لي 
مشرف الفريق عبداهلل الدوسري 
ليوضح لي ان أمامي خيارين ال 
ثالث لهما، إما املوافقة على إعارتي 
لنادي الصليبخات ملوسم واحد 
وإما ان يشــــطبوني! األمر الذي 
جعلني أشــــعر بالضيــــق نظرا 
للطريقة السيئة التي تتعامل بها 
معي إدارة النادي رغم انني اعتبر 
ابن النادي فكيف تتم مساومتي 
بهذه الطريقة اجلافة وقبل وصول 
املدرب حتى يقول رأيه من ناحية 
فنيــــة. واضاف انه رفض الفكرة 
وما يترتــــب عليها، الفتا الى انه 
يعّز عليه فراق ناديه الذي تربى 

مبارك الخالدي
اعرب مدرب منتخبنا الوطني 
للناشــــئني لكرة القدم عبدالعزيز 
الهاجري عن رضــــاه عن املردود 
االيجابــــي ملشــــاركة منتخبنــــا 
في بطولــــة كأس اخلليــــج التي 
االمــــارات مؤخرا،  اســــتضافتها 
وحصل ازرق الناشئني على املركز 

اخلامس.
فــــي تصريح الهاجري   وقال 

لـ »األنباء« ان من اهم الفوائد التي 
حققها العبونا هي اكتساب خبرة 
املهام الرســــمية، اذ بدأت الرهبة 
تتسرب من نفوسهم، فبعد املشاركة 
في بطولة غرب آسيا في االردن لم 
نكن في حالة ســــيئة من الناحية 
الفنية، وخسرنا من االمارات 1 - 2 
ومن ايران 1 - 3، بســــبب الرهبة 
التي ســــيطرت على الالعبني من 
اجواء املباريات الرســــمية، ألنها 
املشاركة االولى لهم، رغم ان بعض 
املنتخبات لم تلتزم مبعدل االعمار، 
لكننا لم نرجع اسباب خسارتنا الى 
عوامل قد تكون مؤثرة، كالتحكيم 
وجدول املباريــــات لثقتنا في أن 
الهدف االســــمى الذي نسعى اليه 
هو اكساب العبينا ثقافة املباريات 
الرسمية، ألنه هو االهم في احملصلة 

النهائية ملشاركاتهم املستقبلية.
واضاف: اما مشاركتنا في بطولة 
اخلليج، فالكل يعلم فارق االعداد 
بيننا وبني املنتخبات االخرى سواء 
على مستوى املنتخبات السنية او 
املنتخب االول، وعلى الرغم من ذلك 
قدمنا عروضا جيدة جدا قياسا الى 
اعدادنا الضعيف، فخسارتنا من 
عمان كانت بهدف، وامام السعودية 
لعبنا بشكل ممتاز، لكننا لم نوفق 
امام املرمى، اضافة الى خوض ثلث 
الثاني بصفوف ناقصة،  الشوط 

وخسرنا املباراة 1 - 2.

الهاجــــري: بعــــد زوال  وزاد 
الالعبني،  النفسية عن  الضغوط 
قدم ازرق الناشئني افضل ما لديه 
امــــام قطر وفزنا 1 - 0، وكان من 
املمكن ان تكــــون الغلة مضاعفة 

لوال قلة اخلبرة.
وامتــــدح اداء الالعبــــني فــــي 
البطولتني، وقال: ما يثلج الصدر هو 
انه لدينا مجموعة متتلك فكرا عاليا 
الى  الفنية، وحتتاج  الناحية  من 
الدعم املعنوي لبث الثقة في النفس. 
وكشف الهاجري عن ان اجلهازين 
الفني واالداري مستمر في قيادة 
املنتخب في التصفيات املؤهلة الى 
نهائيات كأس آسيا للناشئني، وقال: 
ان اجلهاز الفني سيقوم مبتابعة 
الالعبني من خالل املسابقات احمللية 
املقبلة، والباب مازال مفتوحا لضم 

عناصر جديدة.

عبدالعزيز الهاجري مع اجلهاز الفني ملنتخب الناشئني

أزرق الناشئني حقق استفادة كبيرة من مبارياته السابقة

شعار الكويت في مونديال إسبانيا 1982 اجلمل

محمد العنزي يتطلع ملوسم ناجح في صفوف الساملية

الكويت يجهز خالد عجب ملباراة الوصل بعد إصابته أمام أربيل

طالل المحطب
كنت أظن كغيري من ســــائر 
البشر أن احلمار »حيوان« غبي.. 
وان بعض الظن إثم.. ما جعلني 
أعيد حساباتي حيال ذلك الظن هو 
الظلم الواقع بصفة مستمرة على 
هذا »احليــــوان« ما تصفحته في 
األيام القليلة املاضية عبر شبكة 
اإلنترنــــت، وقد هالنــــي ما قرأته 
عن متسك األديب النابغة توفيق 
احلكيم باحلمار، وهو الكاتب األملعي 
حتى أطلق علــــى هذا »احليوان« 
حمار احلكيم أو احلكيم احلمار، 
فقد اتخذه احلكيم توفيق شعارا 
أبديا لغالبية مؤلفاته ليصبح بذلك 
عالمة مميزة فــــي األدب العربي، 
كما قدم الكاتب الســــاخر محمود 
السعدني أعنف هجائية ساخرة 
لألوضاع السياســــية في الوطن 
العربي بكتابــــة الفريد من نوعه 
»حمار من الشرق« وقد زاد إعجابي 
بهذا »احليوان« متسكه بالفطرة 
وحبه الشــــديد لولي نعمته ومن 
يتكفل بقوت يومه والســــير على 
خطاه حتى لــــو كان هذا املعزب 
ظاملا ويســــير في طريق التهلكة، 
وكثيرا ما يقال بل ويتندر به االخوة 
املصريون »غلب حماري« مبعنى 
شــــل تفكيري، أو »أربط احلمار 
مطرح ما صاحبه عــــاوز« وتلك 
العبارة تعنــــي ال جتادل املعزب 
في قرار اتخذه. وهناك العديد من 
األمثال التي يتندر بها العرب على 
هذا السجال، ناهيك عن األسطورة 

هذا »احليوان« تلك املآســــي التي 
تلصق به دون ذنب اقترفه لتغنى 
مبا قاله سعد الصغير »بحبك يا 

حمار«.
ما يجعلنا في حيرة من أمرنا 
ونقف وقفــــة تأمل هــــو اختيار 
الدميقراطــــي األميركي  احلــــزب 
»احلمار« شعارا له، على النقيض 
من العــــرب، كما اختــــار احلزب 
اجلمهــــوري األميركــــي »الفيل« 
شــــعارا له، وكال احلزبني يعلمان 
حقيقة الشعار ولم يتم اختياره 
للسخرية أو باعتباط، ولم تبتعد 
الدول واملنظمات الرياضية الدولية 
عــــن اختيار »احليوان« شــــعارا 
الرياضيــــة وتعويذة  للــــدورات 
تدر عليهم األموال الطائلة نظير 
تسويقها، وعند اختيار »احليوان« 
لتلك الــــدورات فإنه يعني الكثير 
ويرمز إلى معنى معني وخاصية 
ال توجد إال بهذا البلد، فمن منا في 
الكويت على األقل ينسى إصرار 
الشــــهيد فهد األحمد ـ طيب اهلل 
ثــــراهـ  حني قرر اختيار »اجلمل« 
شعارا للكرة الكويتية في مونديال 
إسبانيا 1982، و»اجلمل« يرمز إلى 
التحمل  الكويتية وقوة  الصالبة 
فــــي منطقتنا  للطبيعة الصعبة 
احلبيبة وردا على استهجان تلك 
الغاضبة  النيوزلندية  اجلماهير 
على العبي الكويت خالل املباراة 
التي حقق النجوم بها الفوز وعبروا 
للمونديــــال، ولم يتجاهل االخوة 
القطريون »املها« وجعلوها شعارا 

لهم في كأس آســــيا 1988 وآسياد 
الدوحــــة 2006، وهذا »احليوان« 
يعني الكثيــــر لالخوة القطريني، 
وكان آخرهــــا مجموعة حيوانات 
تعتبر األكثر شــــعبية في الصني 
وحتاكي املناظر الطبيعية وأحالم 
وتطلعات الشعب الصيني بجميع 
أطيافــــه، أطلق عليها »فاووا« في 
أوملبياد بكــــني 2008، ناهيك عن 
العديد من احليوانات التي ليس 

من السهولة حصرها.
بعد ذلك السرد يتضح لنا أن 
»احليوان« بشتى أنواعه يرمز إلى 
معان عديدة وال يستحق أي نوع 
منها أن ننعته بصفات غريبة ال متت 
إليه بصلة، بل هي من صفات البشر، 
وإال ملا اختارت األحزاب واملنظمات 
الدولية »احليوان« شعارا لها يحكي 
ما ترمز إليه ويشرح أهدافها التي 
وضعت من منطلق الصفات التي 
ميتلكها »احليوان« الذي وقع عليه 
االختيار، ولــــو كان هذا النوع ال 
يحمل دالالت معينــــة تتالءم مع 
أهدافها ملا مت اختياره شعارا، اليوم 
نعتقد بأنه آن االوان لكي تختار 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
»حيوان« مــــن البيئة البحرية أو 
الصحراوية يحكــــي الواقع الذي 
تعيشه ويشرح بذات الوقت أهدافها 
حتى يتعرف البشر على طبيعة 
عملهــــا واهتماماتها وأهدافها من 
خالل مشــــاهدة الشــــعار املختار 
الصــــورة احلقيقية  الذي يعطي 

لذلك »احليوان«.

من ناحية القيمة الغذائية، سبحان 
اخلالق وعظيم خلقه. لقد هالني 
النتيجة، وفي  التقرير وتلك  هذا 
املقابل جند من يسعى لتحقير هذا 
»احليوان« وينعت البشر باسمه 
على ســــبيل السخرية، ولو يعلم 

الكلمات لنعت الشخص املخطئ 
بــــأن يقال له »ال تصير حمار« أو 
»فالن حمار« نكايــــة عن الغباء، 
وكأن احلمار غبي، آه وألف آه لو 
يعرفــــون حقيقته وهم يظلمونه 
بجريرة ارتكبها البشر ليتم نعته 

بالغباء، فقد توصل بعض علماء 
الطب إلى حقيقة أعلنوها في مؤمتر 
علمي عن الرضاعة الطبيعية يقف 
لها »الشــــعر الكثيف«، فقد أكدوا 
بالبراهــــني أن أقــــرب حليب إلى 
حليب األم هــــو حليب »احلمير« 

القدمية »حمار جحا« ونوادره.
تلك األمور مجتمعة جعلتني 
أبحث عن الســــبب الرئيسي في 
التجني الواضح على هذا »احليوان« 
من بعض البشر في عاملنا العربي، 
ففي حالة الغضب الشديد تتسارع 
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انتخابات االتحاد األردني 
في نهاية العام

أكــــد نائب رئيــــس االحتاد 
األردني لكرة القدم، الشــــريف 
محمد عبداحلميد اللهيمق، اليوم 
اجلمعة ان انتخابات مجلس إدارة 
جديد ستجري قبل نهاية العام 
احلالي مطابقة لقوانني وأنظمة 
االحتاد الدولي )فيفا(، مشــــيرا 
الى عودة فادي زريقات الى اسرة 

االحتاد بصفة مستشار.
واضاف اللهيمق أن االتصاالت 
جارية مع الفيفا لالتفاق على كافة 
التفاصيل املتعلقة باالنتخابات 
القادمة. يذكر أن األمير علي بن 
احلسني، شقيق عاهل األردن امللك 
عبداهلل الثاني بن احلسني، يرأس 
احتاد األردني منــــذ عام 1999، 
وينتظر أن يعاد انتخابه لدورة 
أخرى، وهو يرأس ايضا احتاد 
دول غرب آسيا الذي يتخذ من 
العاصمة االردنية عمان مقرا دائما 

له منذ تأسيسه عام 2000.
وكشف نائب رئيس االحتاد 
األردني النقاب عن تعيني فادي 
زريقات، أمني عــــام احتاد دول 
غرب آسيا، مستشارا في االحتاد 
لالستفادة من خبراته الطويلة 
حيث سبق ان تولى مهام األمني 
العام لعدة سنوات »حققت الكرة 

األردنية خاللها قفزة نوعية«.
وكان االحتــــاد األردني قبل 
استقالة امينه العام أمين هارون 
من منصبه، لكنه لم يعلن حتى 

اآلن عن خليفته.

 Our Camel


