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رسائلي
جزى اهلل خدمة الرسائل القصيرة كل خير، فمن أكبر فوائدها 
اختصار ما تريد ايصاله للطرف اآلخر والبعد عن الرسميات في 
تبادل التحية »شلونك وش���خبارك«، كما تريح نفسك من ثقل 
دم بعض املتصلني الذين يطيل���ون في احلديث حتى تظن انه 
سيورثك، ففي مثل هذه الرسائل غير املكلفة أيضا ماديا ما عليك 
سوى التنقل بني أزرار الهاتف ثم الضغط على زر االرسال، وكفى، 

ورسائلنا اليوم متنوعة نتمنى أال تكون »ثقيلة« عليكم:
< د.محمد العفاسي وزير الشؤون: نتفق معك في أن قوانيننا احمللية 
يجب ان حتترم وتطبق ومت تطبيق أغلب ما جاء فيها ولكن يا 
أبو سعود »السالفة« طالت واإليقاف مازال قائما، فإما ان تغير 
اللجنة االوملبية الدولي���ة قوانني امليثاق االوملبي واما ان نغير 

نحن قوانيننا.
< منتخبنا االزرق: قلنا في مرة سابقة انك لن تتأهل بسهولة إلى نهائيات 
كأس آسيا 2011 بسبب تقلب األوضاع الرياضية وعدم استقرارها، ولي 
رأي فني فيم��ا يخص املواجهة املقبلة بني االزرق وعمان ونتمنى أن 

تردوا على رسالتي السابقة بقوة أمتنى ذلك وأدعو لكم.
< املدرب محمد إبراهيم: نفهم أن يستقيل أي مدرب بعد خسارة 
مب���اراة مهمة أو ع���دم ارتياح مع املس���ؤولني ولكن ال نفهم ان 
تستقيل بعد جناحك مع الفريق حتى اآلن، وما دخل اجلماهير 
في استمرارية املدرب أو رحيله فإذا صاحت اجلماهير على املدرب 

بعد كل مباراة فلن جند في مالعبنا مدربني.
< العناب�ي: ونقصد هن��ا عنابي »النصر« الذي يس��ير بخطوات 
ثابتة في الدوري املمتاز وعليكم ان تنظروا إلى اللقب بعني املنافسة 
وانتم »مو قاصرين« وس��ؤالنا من أي��ن تأتون مبثل هؤالء الالعبني 

االجانب االكفاء.
< األبيض: قفزاتك املتواصلة التي اوصلتك للصدارة تدل على 
أنك فريق »محترف« في عمله وادارته ومدربيه، ومبروك عليكم 
العب مثل روجيرو وال تنس���وا أن كأس االحتاد اآلس���يوي هي 

»كأسكم«.
< ب�در املطوع: أنت »العاقل« ف��ي مالعبنا وانت النجم األول الذي 
يعتمد عليه القادس��ية واملنتخب ونعلم ان احلكم أخطأ بحقك ولكن 

بصراحة ال يليق عليك الكارت االحمر.
< حكام الكرة: املؤشر في هبوط، وعليكم ان تفرقوا بني احلاالت 
التي تس���توجب اطالق الصافرة، فاحلك���م الناجح ليس بكثرة 

صافراته.
< الزميل بتال القوس »العربية«: اتفق معك في كل شيء، تألقك، ثقافتك، 
حوارك، اس��ئلتك ولكن ال اتفق معك وال تتفق معي في نصراويتك 

وهالليتي.

مدرب األبيض البرازيلي آرثر أشاد بكاريكا

مباراة األزرق وسورية كشفت الكثير من النقاط للمدرب غوران

الغربللي: كتاب البحرين لـ »فيفا« غير مفهوم

غوران شرح أخطاء األزرق أمام سورية
عبداهلل العنزي

أبدى م���درب األزرق الصربي 
غ���وران توڤاريت���ش رضاه عن 
األداء الذي قدم���ه املنتخب أمام 
س���ورية أمس األول والذي أقيم 
التدريبي بأبوظبي  في املعسكر 
وانتهى بالتعادل اإليجابي 1 � 1 وإن 
كان رضا غوران مسجال حلساب 
إمكانية الع���ودة الى املباراة في 
الوقت الصعب بعد تخلف األزرق 
بهدف في الدقائق ال� 8 االخيرة، 
وظهور الفريق بصورة جيدة في 
الوق���ت الصعب وهو األمر الذي 
حرص عليه غ���وران بعد تلقي 

شباك األزرق للهدف السوري.
وأدى األزرق ام���س تدريب���ا 
خفيفا خش���ية تعرض الالعبني 
لإلرهاق بعد املباراة، إال ان اجلانب 
األكبر كان خالل احلصة الشفوية 
التي ألقاها غوران على الالعبني 
صباح امس شارحا خاللها األخطاء 
التي وقع فيه���ا الالعبون خالل 

املباراة.
الى ذلك، يغادر وفد منتخبنا 
ال���ى مدينة العني غ���دا االثنني، 
بع���د ان انضم رئي���س اللجنة 
االنتقالية الشيخ احمد اليوسف 
الى البعثة مساء امس. هذا وبدأ 
الفني لألزرق بتدريبات  اجلهاز 
خاصة ومكثفة للثالثي املصاب 
بدر املطوع وخالد خلف وعبداهلل 
البريكي بعد غيابهم عن املباراة 
امام سورية، ومنح اجلهاز الطبي 
بقيادة د.عبداملجيد البناي الضوء 
األخضر لهم في املشاركة بالتدريب 
األساسي للمنتخب اعتبارا من يوم 
غد. من جهته، واصل مدرب حراس 
املرمى الصربي مارسيلو تدريباته 
للح���راس ال� 3 ن���واف اخلالدي 
وشهاب كنكوني وحميد القالف، 
وقد ش���رح للخالدي وكنكوني 

النق���اط اإليجابية والس���لبية 
ألدائهما في اللقاء الس���ابق على 
ان يعطي الفرص���ة للقالف في 

املباراة املقبلة.
من جهته، اس���تغرب عضو 
اللجنة االنتقالية عماد الغربللي 

التي حتدثت عن إرسال  األنباء 
االحتاد البحريني للكرة كتابا الى 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
عن صحة موقف خوض البحرين 
املباراة الودية أمام األزرق في 24 
اجلاري في مدينة العني اإلماراتية 

وما اذا كانت هذه املباراة ستؤدي 
الى فرض العقوبات على البحرين، 
حي���ث قال الغربلل���ي ان موقفا 
مثل هذا اذا ما كان صحيحا فإنه 
مستغرب من االخوة في االحتاد 
البحريني وهم يعلمون مسبقا ان 

موقفنا في اللجنة االنتقالية سليم 
100% وش���رعي وإذا كان »فيفا« 
وافق مسبقا على لعبنا في املباراة 
الرسمية بالتصفيات لكأس آسيا 
أمام ُعمان ف���ي 3 مارس املقبل، 
فكيف سيفرض مواجهة األزرق 

البحرين. وبني  أمام  التجريبية 
الغربللي ان »فيفا« قال لالنتقالية 
انه ال عقوبات على الكويت حاليا 
إال بعد ان حتكم احملكمة الرياضية 
وهو األمر الذي مازال ساريا، حتى 

صدور حكم احملكمة.

مبارك الخالدي
يعقد مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اجتماعا 
مهم��ا نهار الغد لبحث املواضي��ع املدرجة على جدول أعماله 
وبند ما يس��تجد من أعمال، والذي يتصدره القراران املزمع 
اتخاذهما بش��أن الوضعني القانونيني ملجلسي إدارة النادي 

العربي ونادي كاظمة.
وسيبحث املجلس تداعيات حكم محكمة التمييز الصادر 16 
اجلاري واملتضمن متييز احلكم االستئنافي املرقم 2007/604 
اداري/2 متييزا جزئيا والتأكيد على أحقية الهيئة العامة للشباب 
والرياضة كونها جهة االختصاص في اتخاذ ما تراه مناسبا جتاه 
القرار االداري 2004/270 واملتضمن اعتماد قرارات اجلمعيتني 
العموميتني املنعقدتني في 8و2004/4/20. كما سيستعني املجلس 

بتقرير اللجنة املكلفة من الهيئة لدراس��ة أوضاع النادي وما 
توصلت اليه من قرارات متهيدا لتفعيل حكم محكمة التمييز 
تفعيال يوائم بني تطبيق القانون ومعطيات التقرير املشار اليه. 
م��ن جهة اخرى، يبحث املجلس الش��كوى املقدمة من بعض 
املتقدمني للتسجيل بعضوية النادي وموقف االدارة احلالية 
منه��م، خاصة ان االدارة لم متكن احدا من التس��جيل طوال 
االس��بوعني االولني من البدء في عملية التسجيل اعتبارا من 

االول من الشهر اجلاري.
ومن املقرر ان يطلع املجلس على التقرير املقدم من مدير 
ادارات الهيئات الرياضية واملش��رف الع��ام على عملية قيد 
وتس��جيل االعضاء اجلدد ومعوقات العمل ان وجدت وآخر 

االحصائيات املبينة العداد املتقدمني لكل ناد.

 حكم »األخضر« وشكوى »البرتقالي« وتسجيل األندية تبحث في االجتماع

 مجلسا العربي وكاظمة على طاولة »الهيئة« غدًا

جراغ يعالج عند بهمن
 عبداهلل العنزي

يواصل العب وس���ط العربي محمد جراغ عالجه عند املعالج 
الشعبي جاسم بهمن للشفاء من اإلصابة التي حلقت به خالل لقاء 
فريقه مع النصر في ال���دوري املمتاز وهي عبارة عن متزق قوي 

في عضالت الفخذ.

 الكويت يتوج بطاًل
 لدوري الشباب اليوم

مبارك الخالدي
يشهد ستاد محمد احلمد بنادي القادسية مساء اليوم تتويج فريق 
شباب الكويت ابطاال عن جدارة واستحقاق لدوري الشباب حتت 19 
س���نة للموسم 2010/2009 بانطالق اجلولة اخلتامية منه الليلة في 

الساعة السادسة وخمس دقائق.
 ولن تؤثر نتيجة اللقاء الذي س���يجمع االبيض )34( نقطة مع 
الس���احل)9( حيث اعلن نفسه بطال للمس���ابقة رسميا في اجلولة 

قبل املاضية.
وفي املباريات االخرى يلتقي صاح���ب املركز الثاني العربي 
)28( بفريق اليرموك)6( نقاط على س���تاد الصداقة والس���الم 
بن���ادي كاظمة كما يلتقي الثالث اجله���راء )22( نقطة مع فريق 
الساملية )18( نقطة على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر 
فيما يواجه فريق النصر)21( نقطة القادس���ية )15( نقطة على 

ستاد نادي الكويت.
ويواجه خيطان )16( نقطة فريق كاظمة )11( نقطة على س���تاد 
مبارك العيار مبنطقة اجلهراء كما يلتقي فريق الشباب)10( نقاط مع 
الفحيحيل )10( على ملعب الساحل في ديربي خاص واخيرا يلتقي 
التضامن)17( نقطة مع صاحب املركز االخير الصليبخات )4( نقاط 

على ستاد صباح السالم بالنادي العربي.

اجتماع مهم للنصر اليوم
دع����ا رئيس العالقات العامة بنادي النصر فارس س����ياف األندية 
للموافقة على مقترح النادي باس����ناد مباريات القسم الثالث للدوري 
املمتاز الى حكام أجانب، وهو الواجب على جميع األندية االتفاق عليه 
حت����ى ال يكثر اللغط على قضاة املالعب بعدم����ا كان ملحوظا وقوع 

احلكام احملليني في أخطاء كبيرة وفادحة.
وذكر سياف ان اجتماع اليوم سيكون مفتوحا أمام وسائل اإلعالم 
اليوم من أجل إيصال احلقيقة وإبعاد احلكام احملليني عن التهم التي 
أصبحت تلقى جزافا عليهم، وه����و األمر الذي يحاول ابعاده مجلس 
ادارة نادي النصر املعني برئاس����ة مس����اعد املطيري. وأوضح سياف 
ان الالعبني محمد راش����د وعبدالرحمن املوسى سيلتحقان باملعسكر 
التدريبي  للفريق في القاهرة على ان ينضم الالعب احمد الرش����يدي 

بعد االنتهاء من تفرغه العملي لالنضمام الى العنابي.

 الهالل يصل اليوم ويتمرن في الملعب الفرعي

 معسكر داخلي لألبيض.. وآرثر زاد الجرعات التكتيكية
مبارك الخالدي

َرَفَع االبيض وتيرة استعداده 
خلوض أولى املواجهات للدفاع 
عن لقبه كبطل لكأس االحتاد 
اآلسيوي في نسخته املاضية 
الثالثاء  عندما يلتقي مس���اء 
املقبل فريق الهالل اليمني في 
اطار منافسات املجموعة الثانية 
والتي تضم الى جوارهما فريق 

براذرز الهندي.
وأجرى الفريق مساء امس 
مرانا رئيسيا تخلله محاضرة 
ارثر  البرازيلي  نظرية ملدربه 
ش���دد فيها على ضرورة طي 
صفحة الدوري املمتاز والنظر 
الى االستحقاق احلالي بأهمية 
قصوى والظهور بشكل قوي 
من���ذ املباراة االولى ألس���باب 
البطل،  الفريق  معنوية كونه 
وال���كل يتطل���ع ال���ى ظهوره 
وعطائه وأخرى فنية لالبتعاد 
عن اي حسابات معقدة ضمانا 
للتأهل املبكر والذي لن يضع 
الفريق حتت اي ضغوط اعالمية 

ونفسية.
البرازيل���ي ارثر  وخ���ص 
الالعب���ني روجيرو  مواطنيه 
وكاري���كا بتحفيز خاص كون 
البطولة فرصة اعالمية كبيرة 
لهما على مستوى القارة خاصة 
كاريكا الذي يشارك ألول مرة 

في هذه املنافسات.
كما مت التركيز خالل التمرين 
على متابعة احلالة الفنية للنجم 
بش���ار عبداهلل كون البطولة 
فرصة مواتية للنجم املخضرم 
للعودة ال���ى اجواء البطوالت 
القارية بعد غياب لس���نوات 

عن املنتخب واالس���تفادة من 
خبرت���ه الطويلة في التعاطي 

مع املباريات الدولية.

النهج الهجومي

ثم اج���رى الفريق مرانا ذا 
صفة تكتيكية ركز خاللها اجلهاز 
الفني على الطلعات الهجومية 

من االطراف والعمق وبأقصر 
الطرق واالبتعاد عن التعقيد في 
نقل الكرة واستغالل املساحات 
الشاغرة بالسرعة املمكنة لوضع 

اخلصم حتت الضغط.
وصول الهالل من جهة اخرى، 
يصل البالد ظهر اليوم وفد فريق 
الهالل اليمني املكون من 27 العبا 

واداريا ومن املتوقع ان يكون 
في استقبال البعثة امني السر 
العام وليد الراش���د وعدد من 
اعضاء العالقات العامة، حيث 
ستتجه البعثة الى مقر اقامتها، 
على ان يج���ري الفريق مرانه 
االول مساء اليوم على امللعب 

الفرعي لستاد املباراة.

المحترف السوري فراس الخطيب 
تحت مجهر طبيب »األصفر«

برنامج تأهيلي خاص لفراس وكيتا

الغضروف يهدد مشاركة األنصاري أمام النجمة
مبارك الخالدي

يعك���ف اجلهاز الطب���ي في نادي 
القادس���ية على اخض���اع احملترفني 
السوري فراس اخلطيب والعاجي كيتا 
الى برنامجني تأهليني لتجهيزهما قبل 
املباراة املرتقبة امام النجمة اللبناني 
االربعاء املقبل في اطار منافسات كأس 

االحتاد اآلسيوي لكرة القدم.
وباشر اخلطيب اجلري حول امللعب 
في مران االمس مع متارين خفيفة لفك 
العضالت اجراه بش���كل منفرد فيما 
امتث���ل كيتا الى اخلل���ود الى الراحة 
التام���ة الصابته بانفلونزا ش���ديدة، 
ومن املتوقع ان يدخل التمارين خالل 

اليومني املقبلني.
من جهة اخرى، تلقى اجلهاز الفني 
لالصفر ضربة موجعة باصابة العب 
الوس���ط فهد االنص���اري بغضروف 
بالق���دم اليمنى جراء مش���اركته في 
التمرين االخير للفريق مساء اخلميس 

املاضي.
وكان الفريق قد ادى مترينات قوية 
االسبوع الفائت خاصة يومي االربعاء 
واخلميس في اطار االستعدادات خلوض 
منافس���ات البطولة اآلسيوية والتي 
يدخلها القادس���ية بش���عار املنافسة 
على اللقب وليس فقط جتاوز املراحل 
التمهيدية من البطولة نظرا ملا يضمه 
الفريق من كوكبة من النجوم هم في 
جلهم عناصر املنتخب الوطني اضافة 
الى اخلب���رات الكبيرة حملترفيه كيتا 

وفراس وجهاد احلسني.
ومن املقرر ان يصل البالد غدا فريق 
النجم���ة اللبناني ملالقاة االصفر وقد 
اعدت االدارة القدساوية برنامجا متكامال 
الستقبال بطل لبنان من حيث مالعب 
التمرين ومقر االقامة ووسائل النقل.

ناصر العنزي


