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ثقافة »الضرب« الكروي
كش���ف الفوز املصري الكبير على اجلزائر بأربعة 
أهداف نظيفة في بطولة كأس أمم أفريقيا هشاش���ة 
الثقافة الكروية عند الالعب العربي، فاخلس���ارة في 
نظره طعنا في شرفه وكرامته، فإما ان افوز عليك او 
اه���در دمك، فمنذ ان اطلق حكم املباراة صافرته تبني 
لنا ان العبي اجلزائر لم يأتوا للعب الكرة، إمنا جاءوا 
للضرب والركل والرفس واساءوا كثيرا الى انفسهم 
قبل ان يس���يئوا الى سمعة الكرة العربية باعتبارهم 
ممثل العرب في مونديال جن���وب افريقيا 2010 فإذا 
كانت هذه افعاله���م وهم في مثل هذا العمر واخلبرة 
الكروية التي مكنتهم من االحتراف في اوروبا، فماذا 
تركوا لناشئة الكرة من افعال ال تليق مبن »ميتهن« 
هذه اللعبة، نعم كش���ف الفوز املصري الرائع صغر 
حجم عقلية مثل هؤالء احملترفني الذين قتلوا الروح 
الرياضية ورموا جثتها في الشارع، خسرت األرجنتني 
من البرازيل بثالثة واربع���ة وتصافح الالعبون مع 
بعضهم، خسرت أملانيا في دارها من اجنلترا بخمسة 
اهداف فتبادل الالعبون قمصانهم، س���حق برشلونة 
خصم���ه اللدود ريال مدريد بس���تة اهداف فلم يفعل 
مدافعوه مثلما فعل اجلزائري نذير بلحاج وحارسه 
فوزي الشاوشي، توقعنا ان تكون املباراة مضغوطة 
بالشحن العصبي وهذا هو ديدن املنتخبات العربية 
املتنافسة، ولكن لم نتوقع اطالقا ان تتحول من جانب 
املنتخب اجلزائري الى »قات���ل ومقتول« وكأن الذي 
يلعب أمامهم فريق من اجلن وليس املنتخب العربي 

املصري الشقيق.
نعم فرحنا لتأهل »اجلزائر« إلى كأس العالم 2010 في 
جنوب افريقيا ولكن ال يحق له ان يلوث اسمى معاني 
الرياضة مبثل هذه االس���اليب التي ال متت للرياضة 
بصلة، فإذا كنت غير ق���ادر على الفوز على خصمك 
فاخسر بشرف على األقل، فقد كشفت هذه املباراة أن 
العقلية الكروية لالعب العربي بحاجة الى »برمجة« 
وإعادة تأهيل، وفي مقابل ذلك لم يفز املنتخب املصري 
بالنتيجة فقط، إمنا ف���از باللعب النظيف واحلرص 
عل���ى تطبيق معانيه، فاز ألن���ه األفضل فنيا بفضل 
القيادة احلكيمة ملدربه حس���ن شحاتة والذي طلب 
من جنومه »خنق« ألعاب اخلصم في ملعبه وش���ن 
الهجمات السريعة التي يجيدها العبوه بإتقان شديد، 
وم���ن الظلم حقيقة أن هذا اجليل من الالعبني األكفاء 

لم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم املقبلة.
< بعي���دا عن مباراة مصر واجلزائر ما هي اخبار 
منتخبنا االزرق الذي س���يخوض مباراة فاصلة مع 
عم���ان في تصفيات كأس آس���يا 2011 في قطر يوم 3 

مارس املقبل؟ 
أين سيكون اعداده؟ مرة في الشارقة واخرى في 
العني ولكن تأكدوا ان املعس���كر س���يكون اخيرا في 
القاهرة للع���ب مع انبي وبتروجيت وحرس احلدود 

وسالمتكم.
ناصر العنزي

النصر إليقاف »المد األصفر« وكاظمة والكويت يتواجهان بشعار الفوز

عبدالعزيز جاسم
تشهد اجلولة العاشرة من الدوري املمتاز اليوم 
مواجهتني قويتني، األولى بني القادسية املتصدر 
والنصر الثالث على ستاد علي صباح السالم، وفي 
املواجهة الثانية على ستاد الكويت، سيحاول كل 
من: الكويت الثاني وكاظمة الرابع ايقاف االخر في 

سعيهما ملطاردة األصفر.
 اما العربي فيريد ان يحقق الفوز الثاني له على 
حس���اب التضامن »اجلريح« على صباح السالم، 
ويلتقي الساملية مع الصليبخات على ستاد ثامر، 

وتقام جميع املباريات في الساعة 5:55.
يأمل القادس���ية املتصدر )24 نقطة( ان يكمل 
مسلس���ل انتصاراته، ولكنه قد يجد صعوبة من 
منافسه النصر الذي يتطور يوما بعد يوم، وبالتالي 
سيلعب املدرب محمد ابراهيم بكل أوراقه الرابحة 
والتي يغيب عنها صالح الشيخ لاليقاف، وسيعود 
املهاج���م بدر املطوع العائد م���ن جتربة مع ملقة 
االسباني، كما سيستعيد خدمات السوري جهاد 
احلسني الغائب في املباراتني األخيرتني لإليقاف.

 ورمب���ا يعتمد األصفر كعادت���ه على الهجوم 
منذ البداية لتس���جيل هدف مبكر يربك حسابات 
العنابي، ويكرر ما فعل في الذهاب عندما فاز عليه 
3-0، بيد ان لكل مباراة حس���اباتها، ورمبا يكفي 

القادسية في حصد النقاط الثالث.
 من جانبه، يسعى النصر الثالث )17 نقطة( الى 
إيقاف القادسية وتقليص الفارق معه على امل ان 
يستعيد الوصافة من الكويت في حال تعثر امام 
كاظمة. وبدا النصر جادا في املنافسة على اللقب 
من خ���الل تعاقده اول من امس م���ع البرازيليني 
املهاجم مارسيلو سانتوس الذي سيشارك اليوم، 
وارنس���تو فيريرا محترف كاظمة السابق والذي 
يشارك بعد انقضاء شهر على توقيعه حسب لوائح 
جلنة املسابقات في احتاد الكرة، في املقابل تخلى 
عن مواطنهما بدرو الذي ظهر مبستوى متواضع 

في الدوري.
ولن يغامر املدرب البرازيلي مارس���يلو كابو 
كثيرا، وسيعتمد على التامني الدفاعي واالعتماد 
على الهجمات املرتدة بقيادة مواطنه املهاجم باتريك 
فابيانو ثاني الهدافني برصيد 6 أهداف، كما تشكل 
عودة طالل نايف من اإلصابة ثقال كبيرا في أداء 

الوسط. 

 األبيض وتأمين الفوز

يطمح الكويت الوصيف )19نقطة( الى تأمني 
الف���وز واالقتراب من القادس���ية الذي يتمنى ان 
يتلقى هدية من النصر بعرقلة القادسية. ويعتمد 

امل���درب البرازيلي ارثر عل���ى مواطنيه روجيرو 
وكاريكا العائد من االيقاف، في الضغط على دفاع 
كاظمة وإعطاء فرصة اكبر إلى وليد علي والعماني 
اس���ماعيل العجمي باالنطالق من اخللف. ورمبا 
يس���تفيد الكويت من تراجع مستوى كاظمة في 
اجلولتني األخيرتني، ويجدد الفوز على منافس���ه 
الذي سجله قبل اس���بوع في املباراة املؤجلة من 

اجلولة الثالثة.
في املقابل، يريد كاظمة الرابع )15 نقطة( ايقاف 
نزيف النقاط والعودة الى املنافسة، ولن يتحقق 
ذلك اال من بوابة الكويت التي كانت بداية السقوط 
له بعد سلسلة من النتائج االيجابية، وما يؤرق 
املدرب الروماني ايلي بالتشي هو تراجع اداء عدد 
من جنومه وفي مقدمتهم طارق الشمري وفهد الفهد 
لذلك سيحاول استعادة الثقة من خالل الفوز، ويغيب 

عن الفريق الكيني محمد جمال املوقوف.

  األخضر لتحسين وضعه

تبدو الفرصة سانحة امام العربي السادس )9 
نقاط( من اجل حتقيق فوزه الثاني في الدوري، 
الن التضامن مير بأسوأ حاالته ويتذيل الترتيب 
بنقطة واحدة، كما ان »األخضر« دعم صفوفه مؤخرا 
باملهاجم اجلزائري امير سعيود القادم من األهلي 

املصري على س���بيل اإلعارة حتى نهاية املوسم 
احلالي مقابل 160 ألف دوالر، لكن يبقى على مدربه 
الكرواتي دراغان سكوسيتش التخلي عن احلذر 

الدفاعي واللعب بطريقة هجومية.
اما التضامن فيريد اخل���روج بنقطة معنوية 
واحدة على األقل تعيد الفريق الى جزء من ثقته 
بع���د النتائج املخيبة والتي تلق���ى من خاللها 11 
هدفا في ش���باكه في املباراتني األخيرتني )خسر 
من كاظمة 1 � 6، ومن القادس���ية 0 � 5(، علما ان 
النقطة الوحيدة في رصي���ده غنمها بتعادله مع 

العربي 0 � 0 ذهابا.

 السماوي الستعادة توازنه

يطمح الساملية اخلامس )12نقطة( الى استعادة 
توازنه من خالل الفوز على الصليبخات واالقتراب 
م���ن فرق الصدارة، وعلى مدربه البلجيكي وليام 
توم���اس ان يتيقظ جيدا ف���ي املباراة، الن فريقه 

دائما يقدم شوطا جيدا وآخر متواضعا.
اما الصليبخات قبل األخير )3 نقاط(، فيسعى 
الى الفوز الثاني امال ان يفيده مستقبال في محاولة 
لتجنب الهب���وط الى دوري املظاليم، ولكن يجب 
أال يفقد تركيزه في الش���وط الثان���ي الذي دائما 

يعرضه للخسارة.

 العربي للشفاء على حساب التضامن »الجريح« والسالمية لحصد النقاط من الصليبخات في الدوري الممتاز

بدء اإلجراءات في التحضير النتخابات األندية

القادسية يأمل في جتديد الفوز على النصر وتعزيز الصدارة

فوالسكو »عرباوي« بـ 170 ألف دوالر

عاشور أبدى استعداد أبناء
العربي لمساندة مبادرة الحمود

عبداهلل العنزي
جنح العربي في احلصول على توقيع البوليڤي فالكا فوالسكو 
في اللحظات االخيرة يوم امس، وذلك قبل اغالق باب االنتقاالت 
الش����توية الليلة، ويأتي هذا التعاقد نظير 170 ألف دوالر وملدة 

4 اشهر.
ويشغل الالعب مركز املهاجم، وهو ثالث صفقة تعاقد معها 
األخضر في فترة االنتقاالت الشتوية بعد ان كان ضم احملترف 
الس����وري محمد زين����و واجلزائري أمير س����عيود وأخير فالكا 

فوالسكو.
وكانت املفاوضات مع فوالسكو قد شهدت اكثر من مطب بني 
الطرفني بعد ان تباعدت وجه����ات النظر بينهما على الرغم من 
االتفاق املبدئي، ولعل قرب اغالق باب االنتقاالت الش����توية بني 
الطرفني ساعد على تقريب وجهات النظر كثيرا بينهما والتوقيع 

في نهاية املطاف.
من جانبه، أكد امني السر عبدالرزاق املضف ان الالعب البوليڤي 
ذو مستوى ممتاز ويعتبر مكس����با للنادي، معربا عن أمله في 
ان تكون التعاقدات التي أجراها الفريق مؤخرا موفقة لتحسني 
موقف الفريق على س����لم الترتيب، وب����ني املضف ان اجلزائري 
سعيود سيلعب مع الفريق في مباراة اليوم امام التضامن بعد 
ان يتم قيده صباحا، اما البوليڤي فوالس����كو، فمن الصعوب���ة 
ان يش����ارك في هذه املباراة على ان يتمكن في اللحاق مبب���اراة 

ال� »دربي« امام القادسية يوم االربعاء املقبل.

ثم���ن عضو اجلمعية العمومية في النادي العربي جاس���م 
عاش���ور الدور الريادي الذي يقوم به الش���يخ سلمان احلمود 
رئيس اللجنة االوملبية واحتاد كرة القدم والنادي العربي االسبق، 
مضيفا أن جميع العرباوية دون اس���تثناء يكنون للحمود كل 
احملب���ة والتقدير واالحترام كونه عميد البيت العرباوي واحد 

أهم رجاالته.
وأضاف عاشور أن النظرة البعيدة املدى للحمود عبر مبادرته 
»الزعيم في قلوبنا« ستقود البيت العرباوي إلى التالحم والتعاون 
خاصة انه ميتلك رؤية واضحة يعامل فيها اجلميع سواس���ية 
وتبق���ى مصلحة العربي فوق اجلميع، مؤك���دا أن التروي في 
اتخاذ أي قرارا هو من مبادئ احلكماء الذين يعد احلمود احدهم 
ملا ميتلك من باع وخبرة طويلة في املجال الرياضي لذلك فإن 
عدم التأثر باآلراء القليلة والشخصية واختيار الوقت املناسب 

إلطالق املبادرة سيجعل مسألة تطبيقها بشكل أفضل.
وأكد عاشور انه بالنيابة عن نفسه وأصالة عن زمالئه من 
قائمة أبناء النادي التي يعد املتحدث الرسمي باسمها سيقفون 
صفا واحدا للمساهمة في خروج »الزعيم في قلوبنا« إلى النور، 
خاصة أنها مبنزلة أمر ال طلب من أب ألبنائه، مش���يرا بالقول 
»من ليس لديه كبير ال يصبح كبيرا« في إش���ارة واضحة إلى 

قيمة ومكانة الشيخ احلمود في القلعة اخلضراء.
وأشار عاشور الى أن قائمة أبناء النادي بانتظار دعوة احلمود 
على أن تنفذ رغباته دون قيد أو شرط، خاصة فيما يراه مناسبا 
في مصلحة الزعيم الذي أنهكته السياسة واألسلوب اخلاطئني 
ملجل���س إدارته وأبعدته عن أن يك���ون ضمن ركب املقدمة كما 

عهده محبوه وجماهير الوفية العريضة.

مفاوضات جديدة 
لليوسف مع غوران

مشاركة حمزة بدورة اللياقة 
للحكام في كوااللمبور

ع���اد الى البالد احلكم الدولي الس���ابق وم���درب اللياقة البدنية 
بلجنة احلكام قاس���م حمزة قادما من كواالملبور بعد مش���اركته في 
دورة متقدمة حملاضري اللياقة البدنية للحكام والتي نظمت برعاية 
االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم من 20 الى 29 اجلاري، مبشاركة عدد 

من مدربي احلكام اآلسيويني.
حاضر خالل الدورة اخلبير الياباني توشي، وهو من ابرز محاضري 
االحتاد الدولي في هذا املجال، وشملت االساليب املتطورة في اعداد 
اللياقة البدنية للحكام، وتضمن���ت محاضرات نظرية وعملية في 
طرق اكتس���اب السرعة والرش���اقة واملرونة وقياس النبض وعمل 
اختبارات احلكام، وقد مت اس���تخدام احلاس���ب اآللي في التطبيقات 

النظرية والعملية للدورة.

عبداهلل العنزي
يعقد رئيس اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة الشيخ احمد اليوسف 
ورئي���س اللجنة الفنية والتدريب مبارك النزال جولة اخرى من 
املفاوض���ات مع مدرب االزرق الصربي غ���وران توڤاريتش غدا، 
لوضع النقاط فوق احلروف وحتديد املوقف النهائي من جتديد 

غوران عقده مع االزرق.
ويأمل اليوس���ف والنزال الضغط على غوران من اجل قبوله 
بالعرض الذي قدم له في االجتماع السابق يوم االربعاء املاضي، 
بعد ان وصلت املفاوضات االولى معه لطريق مس���دود بس���بب 
متسكه بش���روطه ومن بينها متديد عقده ملدة سنة كاملة، فيما 
يصر اليوس���ف والنزال على 3 اشهر كحد اقصى، وذلك خشية 
اللجنة االنتقالية من عدم موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة 
على العقد اجلديد ملدة سنة، العطاء املجال ملجلس االدارة اجلديد 

لالحتاد في اختيار املدرب.
وسيتم خالل االجتماع وضع حظر امام غوران ألي تصريحات 
بالنس���بة الى جتديد عقده او مفاوضاته مع جهات اخرى، وذلك 
جتنبا ألن يؤثر ذلك على اعداد االزرق ملباراة عمان احلاسمة في 

3 مارس املقبل ضمن تصفيات كأس آسيا 2011 في قطر.

التسجيل في األندية الشاملة والمتخصصة غدًا
»الهيئة« تشدد على تحويل المبالغ المحصلة للحسابات البنكية لألندية

على رفع تقارير اسبوعية باملهمة 
املوكلة اليهم، ومرفقة ببيانات 
املئوية  احصائي���ة والنس���ب 
النماذج املعدة  للحضور، وفق 

من قبل الهيئة لذلك.
اجلدير بالذكر ان الهيئة قد 
شددت على االلتزام بحكم املادة 
21 من الالئحة املالية التي تنص 
على قيام امن���اء الصندوق في 
املالية  املبالغ  االندية، بتحويل 
احملصلة الى احلسابات البنكية 
لالندية خالل 3 ايام على االكثر 

من تاريخ التحصيل.

عمليات التسجيل.
الهيئات  ادارة  وكان مدي���ر 
الرياضية في الهيئة احمد عايش 
قد عقد اجتماعا موسعا اخلميس 
املاض���ي م���ع الفرق املش���كلة 
التي  العمل  مس���تعرضا خطة 
ستنفذ خالل الشهرين املقبلني، 
التعامل  وحث املوظفني عل���ى 
الراقي مع الراغبني بالتسجيل، 
والتع���اون الكام���ل م���ع امناء 
الصندوق لالندية واخطار غرفة 
العمليات في الهيئة بالتطورات 
التي تواجههم لتفاديها، ومشددا 

كبيرا من املوظفني واملوظفات 
القيد  لالش���راف على عمليات 
امناء  والتسجيل بالتعاون مع 

الصندوق في االندية.
الهيئ���ات  ادارة  وش���كلت 
الرياضية فرق عمل، وافرزت 
لكل ناد 4 موظف���ني يتولون 
مهام التس���جيل وفق املواعيد 
الرس���مية للدوام على ان يتم 
رب���ط كل هذه الف���رق بغرفة 
عملي���ات تتبع الهيئة لتتولى 
الرد سريعا على االستفسارات 
او العقب���ات التي قد تعترض 

مبارك الخالدي
العامة للشباب  الهيئة  تبدأ 
والرياض���ة اعتب���ارا من يوم 
غد تلقي طلب���ات الراغبني من 
املواطنني بالتس���جيل كأعضاء 
في اجلمعيات العمومية لالندية 
الشاملة واملتخصصة اعتبارا من 
الساعة اخلامسة حتى التاسعة 
مس���اء ط���وال ايام االس���بوع 
باستثناء ايام اجلمعة وتستمر 

حتى 31 مارس املقبل.
وقد حشدت الهيئة عبر ادارة 
الهيئات الرياضية التابعة لها عددا 

حفل ختام مهرجان أفضل العب األربعاء
أعلن رئيس اللجنة املنظمة ومدير مهرجان أفضل الالعبني 
لعام 2009 حسني عاشور ان احلفل اخلتامي للمهرجان سيقام 
االربع���اء املقبل في فندق هوليداي ان »داون تاون« بحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد 

الفهد راعي املهرجان، والعديد من النواب واملسؤولني.
ودعا عاش���ور الالعبني والالعبات الفائزين عبر املهرجان 
إلى حضور االجتماع املقرر لهم مع اللجنة املنظمة الساع���ة 

ال� 8:30 مساء اليوم في ديوان عاشور مبنطقة الدسمة لوضع 
اللمسات األخيرة لالحتفال إضافة إلى تسلم الدعوات اخلاصة 

بهم حلضور االحتفال.
وأضاف أن االحتفال اخلتامي للمهرجان س���يكون ضخما 
ومواكبا ملستوى احلدث الذي شمل جميع األلعاب املختلفة، 
ش���اكرا جميع من دعم وساهم في خروج املهرجان بنسخته 
األولى بهذه الصورة احلضارية التي شجعت على ان تكون 

اقامته سنوية.

أليكس وقّع مع »السماوي«
عبدالعزيز جاسم

تعاقد مجلس إدارة نادي الس���املية مع املهاجم البرازيلي أليكس 
كليفرسون مساء أمس ليكون آخر صفقات الساملية هذا املوسم.

ويعتبر أليكس بديال للمهاجم احلالي السنغالي احلاج دميبا الذي 
أثبت ضعف مستواه خالل املباريات السابقة في الدوري املمتاز.

علما أن اليكس خاض جتربة ملدة 4 أيام أبدى خاللها املدير الفني 
للساملية البلجيكي ويليام توماس رضاه عن مستوى الالعب، ومن 
احملتمل أن يش���ارك أليكس اليوم مع الساملية أمام الصليبخات في 
حال مت تسجيله اليوم في كشوفات الفريق لدى احتاد الكرة، وذلك 

بعد وصول بطاقته الدولية منذ يومني.


