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وأيضًا دورينا..
أش���عر بثقل »القلم« في الكتابة عن املوسم الكروي 
احلالي، وكلما اردت ان اكتب س���طرا ينظر الي بغضب 
وكأنني اصفعه على الورق، اطلب منه املعذرة ويقول: 
حسنا فأنت صديقي منذ سنوات طويلة، لكن االفضل لك 
ان تكتب عن موضوع آخر، فأنا لست بصاحبك السابق 
الذي يطاوعك ويرضي غرورك ويخضع الوامرك ويتنقل 
معك بني السطور راضيا بقس���مته ونصيبه، اذا اردت 
ان تكت���ب »بي« فاختر موضوعا مناس���با كي ال يضيع 
حب���ري هباء منثورا، فأنا يا معش���ر الكتاب االصل في 
عاملكم الفسيح الضيق الصاخب الهادئ، الكبير الصغير، 
حتى لو اس���تعاض عني آخرون بأزرار الكمبيوتر، فأنا 
من علمكم الف باء الكتابة، فكن يا صديقي محافظا على 
اواصر الصداقة، واذا اخذك عالم الكمبيوتر واالنترنت 
والطباع���ة فتذكر ان لك صديقا قدميا طاملا التجأت اليه 
في اوقات الف���رح واحلزن لكي تخرج ما في داخلك من 
مشاعر واحاسيس، ألم يقل ابن عمكم ابوالطيب املتنبي 

قبل مئات السنني:
اخلي���ل واللي���ل والبي���داء تعرفني

والسيف والرمح والقرطاس والقلم
قال القلم ولم يقل شيئا آخر كعادة شعراء الغزل.

اشعر ان القلم يسخر مني كلما تطرقت الى املستوى 
احلالي للكرة، ويقول في داخله: قل لي اين هو املستوى 
الذي تتحدث عنه؟ عندكم القادسية والكويت في الدوري 
وضف اليهم���ا العربي في الكأس، فه���ل هذه كرة التي 
تلعبونها؟ انها برأيي )القلم مازال س���اخرا( كرة تنس 

يتناقلها العبون حتى امللل.
اسأله: ولكن اجلماهير راضية؟ فيرد: جماهيركم ليست 
كاجلماهير السابقة، متعصبة، غاضبة، مشحونة، انظر 
ماذا فعلوا بفراس اخلطيب بعد انتقاله للقادس���ية، انه 

العب محترف يوم هنا وآخر هناك.
أذهب ب���ه بعيدا وأهمس في اذنه: عندنا مس���ابقات 
»منظمة« ولوائح صائبة، فيجيب: اعرف انك اكثر الناقمني 
على نظام املس���ابقات، فال تتذاكى علي، فدوريكم اشبه 
بزحمة الدائري الرابع زادته ازدحاما سيارة متهالكة تقف 
في احلارة الوسطى متعطلة، اما من اخترع لكم ترحيل 
وشراء العقوبات فهو شخص يشجع على العنف داخل 

امللعب ويبحث عن اهانة حكام الكرة.
أنهره وأقول له: انت »قلم« ال يعجبك العجب، عندنا 
مدربون ومحترفون، فيقول: بالنسبة للمدربني فأفضلهم 
مدرب النصر البرازيلي مارس���يلو كابو بعد جناحه مع 
فري���ق غير جماهيري، اما الالعبون فمحترفونا بحاجة 

الى احتراف بعضهم وليس كلهم.
اش���عر بثقل القلم يزداد في يدي عندما س���ألته عن 
حال احتادنا الكروي وانديتنا، فأشفقت عليه ووضعته 

بجانبي.
ناصر العنزي

الجهراء يستضيف اليرموك
وعينه على الفوز

مبارك الخالدي
يشتد الصراع اليوم بني فرق دوري الدرجة األولى املتنافسة على 
حجز بطاقة التأهل األولى الى الدوري املمتاز، واالبتعاد عن حسابات 

البطاقة الثانية قبل جولتني من ختام املسابقة.
ويستضيف اجلهراء املتصدر )31 نقطة( اليرموك )26( في ال� 6:45 
مساء، ويحل الساحل شريك الصدارة )31( ضيفا على الفحيحيل )10(، 
ويشد ابناء خيطان الرحال للقاء الشباب )14(، ويقام اللقاءان في ال� 
4:20. تعتبر مباراة اجلهراء واليرموك هي األصعب، فاجلهراء اجلريح 
بعد خروجه من بطولة كأس سمو ولي العهد بخسارته امام الكويت 2-1، 
ميني النفس باخلروج فائزا، ومواصلة تقدمه في الصدارة على حساب 
اليرموك املتطور بشكل الفت في الفترة االخيرة. ومن املرجح أن تكون 
الندية سيدة املوقف، ألن فوز اليرموك يجعله قريبا من املتصدرين، 

امال في ان تخدمه نتائج املباريات في اجلولتني املقبلتني.
ويضم الفريقان عناصر ممي����زة، فاجلهراء متخم باملواهب امثال 
حارس املرمى سطام احلسيني واملدافعني املغربيني هوبري وقاسني، 
ويقود خط الوسط عادل حمود واحمد حواس والبرازيلي انطونيو 
توبانغو، ويعول في الهجوم على محمد دهش والبرازيلي ويلسون 
وسعود السربل ويوسف عواد. في املقابل، يقف اليرموك متحفزا وهو 
األكثر \تس����جيال برصيد 32 هدفا، ويض����م الثالثي البرازيلي اليكس 
س����اندرو واليكس كارفالهو ورودريغو داكوس����تا الذين ساهموا في 
تطوير نتائج الفريق، الى جانب الغاني فيليكس الكاماه وخبرة أحمد 

هاني ومبارك النمش وماجد خزمي.

الساحل يخشى الفحيحيل

للوهلة األولى يتوقع أن تكون املباراة س����هلة للساحل، اال ان جل 
ما يخش����اه هو انتفاضة الفحيحيل عل����ى ملعبه في »دربي« املنطقة 
العاشرة. فصاحب األرض ليس لديه ما يخسره، ويلعب بعناصر شابة 
اما الس����احل فيحاول جتاوز الفخ واملضي قدما في الصدارة، معتمدا 

على احمد العازمي وعبيد منصور وخالد القحطاني.
ويأمل خيطان العودة إلى االنتصارات على حساب الشباب، وانتظار 
النتائج األخرى لعلها تصب في مصلحته، والفريق تعثر في اجلوالت 
األخيرة ما ساهم في التقليل من حظوظه في التأهل، وهذا ال يتناسب 

مع امكانيات الفريق واجلهاز الفني.
وفي املقابل، يأمل الش����باب في ترك بصمة تعي����د لالعبيه الثقة 

بأنفسهم بعد تعرضهم لهزات عدة هذا املوسم.

رمضان األقرب لقيادة 
»أزرق السلة«

يحيى حميدان
التدري����ب  فتح����ت جلن����ة 
واملنتخبات في احتاد كرة السلة 
خط مفاوضات جديا مع املدرب 
البحريني سلمان رمضان املدرب 
احلالي لكاظمة لتعيينه مديرا 

فنيا للمنتخب الوطني االول.
ف����ي طريقها  وتبدو االمور 
للتوقيع مع رمضان، خاصة انه 
يحظى باعجاب رئيس واعضاء 
اللجنة نظرا للنتائج املبهرة التي 
حققها مع »سلة البرتقالي«، وقاده 
للمركز الثاني في املوسم احلالي، 
بعد ان كان الفريق يتأرجح بني 
املركزين السادس والسابع في 

املواسم االخيرة.
التدري����ب  وأب����دت جلن����ة 
واملنتخب����ات رغبته����ا في عدم 
التعاقد مع مدرب أجنبي ال يعرف 
مستوى الالعبني واللعبة، ورمبا 
يحتاج لوقت طويل كي يعرف 
االمكاني����ات احلقيقية لالعبني، 
ومن هذا املنطلق اجتهت اللجنة 
الى رمض����ان، ألنه يعرف متام 
الالعبني في  املعرفة مس����توى 

جميع االندية.
ويع����د رمضان أحد املدربني 
الناجحني في البحرين، وميتلك 
س����جال حاف����ال باالجن����ازات 
والبطوالت مع االندية التي قادها 
في البحري����ن خاصة مع نادي 
املنامة، وكذلك قاد املنتخب االول 
والشباب في البحرين لسنوات 
طويلة، وحقق مع منتخب الشباب 

لقب البطولة اخلليجية.

لقاء طاحن بين كاظمة والساحل في الدور نصف النهائي لكأس اتحاد السلة

مواجهة حساسة للقادسية أمام العربي 
يحيى حميدان

 يأمل القادسية في تفادي مفاجأة العربي 
عندما يتواجهان في الس���اعة ال� 5 مساء 
اليوم في ال���دور نصف النهائي لبطولة 
كأس احتاد كرة الس���لة، فيما سيخوض 
كاظمة مواجهة طاحنة أمام الساحل في 
ال� 7 مس���اء، وتق���ام املباراتان في صالة 
نادي الكويت. وينش���د القادسية، الذي 
تصدر املجموعة االولى في الدور االول، 
تفادي تكرار سيناريو موسم 2007 � 2008 
عندما اقصاه العربي من الدور نفسه، وهو 
كان مرشحا فوق العادة لتخطي االخضر 

واحراز اللقب.
وتغيرت صورة العربي حامل اللقب 
في املوسم قبل املاضي، في بطولة الكأس 
عما كان عليه في الدوري، واحتل االخضر 
املركز الثاني في املجموعة الثانية، ومتكن 
من اقصاء اجلهراء ال���ذي كان احد ابرز 
املرشحني لبلوغ املباراة النهائية، اال ان 
الروح العرباوية كان له���ا اثر كبير في 
حجز احدى بطاقت���ي التأهل الى نصف 

النهائي.
ويأمل مدرب العربي فهمي اخلضرا أن 
يكون الالعبون في قمة تركيزهم الذهني 
والبدني في هذه املباراة كي يحقق نتيجة 
ايجابية ويتمكن م���ن االطاحة باالصفر 
والتأهل الى املباراة النهائية للمرة الثانية 

في 3 مواسم.
وميتلك اخلضرا عدة عناصر مؤثرة 
في الفريق، بتواجد صانع العاب الفريق 
فهد الرباح، ويعتمد على اختراقات محمد 
محزم وجابر الرندي وعلى املتألق محمد 
صالح حتت السلة في الدفاع والهجوم، 

اضاف���ة الى احملترف���ني االميركيني المار 
واونتاريو.

في املقابل، لن يحتار املقدوني جوردانكو 
ديڤيدنكوف مدرب القادسية في تغيير دفة 
اللعب، والدفع باالوراق الرابحة متى ما 
احتاج اليها، لوجود عناصر لديها اخلبرة 
واملهارة مثل عب���داهلل الصراف صاحب 
احللول الناجحة، وسيكون لفهاد السبيعي 
وصقر عبدالرضا أدوار كبيرة في توزيع 
الكرات، وتسجيل الرميات الثالثية، والقيام 
باالختراقات اذا ما دع���ت احلاجة لذلك. 
وتضم صفوف الفريق ايضا أحمد سعود 
الظفيري وعبدالعزيز احلميدي  وناصر 
واالميركيني مايكل كريستنسن وجويل 

بوكس.
وفي املباراة الثانية، ينتظر ان يكون 
لقاء كاظمة والس���احل طاحن���ا ومثيرا 
العتماد الفريقني عل���ى نخبة كبيرة من 
الالعبني أصحاب املهارة العالية، يعتبرون 
من العناصر املهمة في تشكيلة املنتخب 
الوطني. ويعول البحريني سلمان رمضان 
مدرب كاظمة كاملعتاد على التحركات املثمرة 
دائما لنجم الفريق أحمد البلوشي وفهد 
الرجيب���ة صاحب الثالثيات احلاس���مة 
وحسني علي وعبدالعزيز الربيعة ومحمد 
اشكناني، اضافة الى االميركيني مالكوم 

باتلس واوماي ويسلي.
اما في الساحل، فسيكون اعتماد املدرب 
سالم الداود على العناصر الرئيسية التي 
تضم شايع مهنا وعبداهلل الشمري وأحمد 
فالح وصالح يوسف وشعالن وشعيب مهنا 
واالميركي ويني هيوسنت، واالخير مطالب 

منطقة العمليات ستشهد التحامات عديدة في مواجهتي اليوممبجهود مضاعف في مباراة اليوم.

عبدالعزيز جاسم
تغادر صباح اليوم بعثة الفريق األول بنادي القادسية 
الى بيروت ملالقاة النجمة اللبناني بعد غد ضمن اجلولة 

اخلامسة في كأس االحتاد اآلسيوي.
وسيقيم الفريق في فندق »لوميريديان كومودور« 
ويخوض تدريبا خفيفا بعد وصوله بساعات في ملعب 
الشهيد رفيق احلريري بنادي النجمة على أن يتدرب 

يوم غد على ستاد كميل شمعون ملعب املباراة.
يترأس الوفد مدير الكرة إبراهيم املسعود ويرافقه 
املش���رف عبداهلل احلقان وحسن سيف منسقا إداريا 
واملدرب محمد إبراهيم ومساعده غوران ومدرب حراس 
املرمى احمد دشتي ود.عبدالعزيز اخللف طبيبا للفريق 
باإلضافة إلى 20 العب هم: نواف اخلالدي، وعلي جواد، 
علي الشمالي، علي النمش، ضاري سعيد، عامر املعتوق، 
فايز بندر، نهير الشمري، حسني فاضل، محمد راشد، 
إبراهيم كيتا، فراس اخلطيب، جهاد احلس���ني، طالل 
العامر، احمد البلوش���ي، عبدالعزيز املشعان، خلف 

السالمة، احمد عجب، بدر املطوع وحمد العنزي.
في السياق نفسه، دخل خلف السالمة التدريبات 
قبل يومني وابدى اجلهازان الفني واإلداري ارتياحهما 
لدخول قلب الدفاع حس���ني فاضل تدريبات انفرادية 
يوم أمس بعد أن طلب منه طبيب املنتخب عبد املجيد 

البناي اجلري اخلفيف.
وقال فاضل ل� »األنباء« ان���ه جاهز للمغادرة إلى 
بيروت بعد أن طمأنه د.عبداملجيد البناي بأن إصابته 
عبارة عن كدمة قوية وجتمع دموي حول الغضروف 
ستزول آالمها ويحتاج إلى فترة لن تزيد على 3 أيام، 
مضيفا انه يريد خدمة األصفر حتى وان كان مصابا 

بالرغم من ثقته بباقي زمالئه.
من جهته، أكد مش���رف الفريق عبداهلل احلقان ان 
القادسية اس���تعد جيدا لهذه املواجهة بكامل جنومه 
إال إذا ح���دث ظرف طارئ وتغيب على أثره أي العب 
ومنهم حسني فاضل والذي ستقرر حالته في تقرير 
الطبي���ب على الرغم من أن األخبار األولية تفيد بأنه 
ال مشكلة في مغادرته مع الفريق لكن يجب ان ننتظر 
حتى قبل السفر بساعات واحلال نفسه ينطبق على 
املهاجم سعود املجمد الذي تعثر وضع اسمه في القائمة 

األولية بانتظار منحه االذن من دراسته في الكلية.
وأشار احلقان الى أن الغيابات تكمن في عمر بوحمد 
لظروف العمل ومحمد القطان وسعود املجمد لظروف 
دراسية وبدر بوحمد الغائب عن التدريبات منذ فترة 
وكذلك املصابون فهد األنصاري ومجيد طالل وفيصل 

العنزي.

فاضل يتدرب والسالمة يتعافى والمجمد بانتظار اإلذن من الكلية

 القادسية إلى بيروت بكامل 
نجومه لمواجهة النجمة

خلف السالمة بدأ في التدريب مع القادسية

الي���وم األطراف  جتتمع 
العرباوي���ة املش���اركة في 
العربي  ن���ادي  انتخاب���ات 
املزم���ع عقدها  التكميلي���ة 
في 10 مايو املقبل مع مدير 
العامة للشباب  الهيئة  عام 
والرياض���ة فيصل اجلزاف 
وذل���ك لبحث ق���رار الهيئة 
األخير بإضافة ما يقارب 3 
آالف عضو جديد للجمعية 

العمومية.

تسجيل »المحليين« في فترتين وضرورة االلتزام بالوقت والزي

الغربللي: عقوبات مغلظة في »المسابقات« الجديدة
عبداهلل العنزي

اكد مدير جلنة املسابقات في احتاد 
الكرة عماد الغربللي ل� »األنباء« ان الئحة 
املسابقات للموسم املقبل ستشهد عددا 
من التغيرات بهدف زيادة التنظيم في 
مباري��ات املسابقات احمللية التي لم تكن 
على قدر طموحاتنا لهذا املوسم، الفتا 
الى اننا سن��قوم بزي���ادة العق���وبات 
املالية على الفرق التي تتأخر عن ب��دء 

مبارياتها.
واضاف الغربللي ان العقوبات املشددة 

ايضا ستطول االندية غير امللتزمة بارت��داء 
الزي الرسمي فلكل ناد زي رسمي معتمد 
لدينا قبل بداية املوسم، وفي حالة اي تغيير 
فيه او عدم االلتزام به سنشدد العقوبات 

على النادي غير امللتزم.
وعن التغييرات االخرى التي ستشهدها 
الالئحة، بني الغربللي ان جلنة املسابقات 
ستطبق منذ بداية املوسم املقبل نظام 
االحتاد الدولي للكرة »فيفا« في عملية 
حتديد موعد تسجيل الالعبني سواء كانوا 
محترفني او محليني، ففي السابق كنا نحن 

نفتح املجال امام جميع االندية لتسجيل 
الالعبني احملليني طوال السنة في حني ان 
الالعبني احملترفني يسجلون في فترتني 
فق���ط، ولك����ن بدءا من املوسم املقبل 
سيكون التسجيل لكل الالعبني في فترتني 
وهما االول من يوليو الى 31 اغسطس 
فترة اولى والفترة الثانية من 3 يناير 

الى 31 من الشهر نفسه.
وش���دد الغربللي عل���ى ان اجتماع 
املس���ابقات مع االندية املق���رر له في 
29 اجلاري س���يكون ملناقشة برنامج 

املسابقات للموسم املقبل وليس لتعديل 
الالئحة، فالالئحة وتعديالتها حق اصيل 
للجنة ملسابقات ولن يكون الي ناد اي 

دور في التعديالت.
واش���ار الى ان احتاد الكرة قد ينال 
لفت نظ���ر او غرامة مالي�����ة من قبل 
»فيف���ا« لتجاوزنا 5 اي���ام بعد املوعد 
احملدد إلنهاء املس���ابقات احمللية الذي 
سبق ان حدده »فيفا« في 12 مايو املقبل، 
ونهائي كأس االمير سيكون في 17 من 

الشهر نفسه.

الجزاف يبحث مع 
األطراف العرباوية

قرار إضافة 3 آالف عضو 
للجمعية العمومية


