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إنها كأس العالم..
في كأس العالم نرى الكرة بوضوح، نراها اكبر من حجمها 
وهي تنتقل من فريق آلخر، نراها كرة »مفلترة« خالية من 
الزوائد والعوالق، فالبرازيلي يحدثها البرتغالية وااليطالي 
يناديها بااليطالية واالجنليزي يهمس بأذنها باجنليزيته 
الصحيحة التي تشد على احلروف بني اسنانه، اما االسباني 
فهو في كأس العالم اس����باني »اصلي« من حارس����ه ايكر 
كاسياس، الى مهاجمه ديڤيد ڤيا على غير فرقه »املهجنة« 
من كل بالد الكرة االرضية فبرشلونة البطل ما كان ليفوز 
في دوري املوسم املنتهي 2009-2010 لوال براعة االرجنتيني 
ليونيل ميسي بعدما سجل وحده 34 هدفا، في كأس العالم 
»كل يرى الناس بعني طبعه« فقد يرى البعض ان هذا املثل 
س����يئ لكننا نراه غير ذلك فعندم����ا يقول االرجنتيني عن 
البرازيلي انه الع����ب معجون بالفطرة، فذلك النه موهوب 
ايضا، وعندما ميتدح الفرنسي التنظيمات الدفاعية لالزرق 
االيطال����ي فألنه ايضا مييل اليها في بعض االحيان فمثلما 
اراك تراني. في كأس العالم ال تكن حياديا في تشجيعك، ال 
تقل انني برازيلي او اجنليزي وتسكت بل قل واحب ايضا 
االملان واالسبان والطليان، وفيما لو فاز احد منهم بالكأس 
هل س����تقول انه ال يس����تحقها، انه����ا كأس العالم ال ميكن 
اختزالها بفريق واحد، شجع ما شئت ولكن افرح واحتفل 

مع اي فريق يفوز بها حتى لو كانت سويسرا.
في كأس العالم ال تنظر ال����ى الكرة فقط، تابع حركات 
الالعبني واستفد من كل دقيقة من دقائق املباراة، الحظ كيف 
يتبادل البرازيليون اماكنهم بخفة ورشاقة، ارصد اخلطط 
االملانية وتعل����م منها االنضباط والدقة، اقترب من التلفاز 
اكثر لترى كيف يوظف مارادونا كل العبيه خلدمة ميسي، 
واذا كنت من عش����اق الكرة االيطالي����ة فال حتزن اذا تعثر 
فريقك بعض الش����يء في مجموعته فستجده في النهائي 
فجأة، ال تقل ان فرنسا لن تفز بالكأس لعدم وجود زيدان 
فهل فازت بالكأس بوجود ميشال بالتيني؟ في كأس العالم 
تعلم كيف تكون مدربا حتى نهاية البطولة، احفظ بعضا 
من ابيات االيطالي مارتش����يلوليبي فهو خبير في »هجاء« 
اآلخرين دفاعا عن مرماه واقتبس او فاسرق ال حياء في ذلك 
من البرازيلي دونغا خططه الهجومية وحدث بها اصدقاءك، 
وتابع الفرنسي رميون دومينيك الذي يخيل لك انه »عبيط« 
لكنه عقرب في لدغاته االخيرة، تعلم من كل املدربني حيلهم، 
تصرفاتهم، خططهم، قيامهم، جلوسهم، تبديالتهم وردود 
أفعاله����م. في كأس العالم يتواجد أكفأ املدربني باس����تثناء 
افض����ل مدرب في العالم البرتغالي جوزيه مورينيو، فأين 

العدل في ذلك؟ ألم نقل لكم انها كأس العالم.
ناصر العنزي

 األزرق يواجه سورية وديًا في 10 أكتوبر

مصدر في اتحاد الكرة: »الهيئة« تتسلم العهدة المالية فقط 
عبداهلل العنزي

أكد مص���در مس���ؤول في 
احتاد الكرة ان أي كتاب متوقع 
وصوله اليوم الى االحتاد من 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
سيكون بخصوص تسلم الهيئة 
للعهدة املالية في االحتاد فقط، 
مضيفا ان هذا األمر هو ما اتفق 
عليه رئيس احتاد الكرة الشيخ 
طالل الفهد ونائب مدير الهيئة 
لشؤون الرياضة د.حمود فليطح 
خالل الزيارة التي قام بها األخير 
برفقة أعضاء اللجنة االنتقالية 
الس���ابقة الى االحتاد األربعاء 
املاضي. وبني املصدر ان مجلس 
اإلدارة احلال���ي لن يقف حجر 
الهيئة  عثرة في طريق تسلم 
للعهدة املالية، فهي من قدمت 
لالحتاد هذه األم���وال وتريد 
استرجاعها حسبما نص عليه 
النظام األساسي لالحتاد، مشيرا 
الى ان التس���ليم والتسلم لن 
يكون مجل���س اإلدارة احلالي 
طرفا فيه، فاملعني باملوضوع 
هو »الهيئة« واللجنة االنتقالية 
املاليون  السابقة واحملاسبون 
في االحت���اد، واذا ما أرادوا ان 
جنتمع معه���م دون أي صفة 

رسمية فأهال وسهال.
واستغرب املصدر ما يتردد 
عن ان »الهيئة« ستتسلم مبنى 
احتاد الكرة من مجلس اإلدارة 
احلالي، قائال ان املجلس جاء 
برغبة من اجلمعية العمومية، 
ومبباركة م���ن االحتاد الدولي 

لكرة القدم )فيفا( وبقرار من 
محكم���ة التحكي���م الرياضي 
الدولية »كاس«، لذلك لن نقوم 
بتسليم االحتاد الى أي جهة، 
وان هذا األمر غير قابل للنقاش 
وسبق ان اوضح الشيخ طالل 
الفهد لفليطح هذا األمر خالل 

االجتماع األخير.
وحذر املصدر من أي تدخل 
او عرقلة لعمل مجلس اإلدارة 

احلالي الحتاد الكرة فهذا األمر 
ستكون له عواقب وخيمة جدا، 
الن »فيفا« اذا ما علم بأن هناك 
تدخال في عمل مجلس اإلدارة 
من الهيئة وهي جهة حكومية، 
فس���يقوم بتطبي���ق العقوبة 
املنتظرة بحق الكرة الكويتية 
وهي اإليقاف ملدة تترواح من 
سنة الى سنتني، وال اعتقد ان 
هناك احدا في الكويت يرغب 

ف���ي ذل���ك س���واء حكومة او 
رياضيون.

وقال املص���در ان »الهيئة« 
منحت 3 جلان انتقالية فرصة 
للعمل والكل يعلم انها جلان 
معينة من »فيفا« ولم تستطع 
هذه اللج���ان ان تنهي األزمة، 
ونحن اآلن لس���نا معينني من 
احد ال من »فيفا« او من الهيئة 
بل نحن اتينا برغبة اجلميعة 

العمومية وبانتخابات شرعية، 
لذلك عليهم ترك املجال لنا من 
دون أي تدخل في ش���ؤوننا، 
ونحن سنعمل على انهاء االزمة 

في اقرب وقت .
من جه���ة أخ���رى، اعتمد 
مجل���س ادارة االحتاد املوعد 
احملدد للقاء املنتخب السوري 
وديا ف���ي 10 أكتوب���ر املقبل، 
استعدادا لالستحقاقات املقبلة 

التي سيواجهها األزرق وهي 
»خليجي 20«في نوفمبر القادم 
باليمن، وكأس اسيا في يناير 

القادم في الدوحة.
الى ذلك، س���تقوم اللجنة 
الفنية والتطوير بإرسال عدد 
املنتخبات  ال���ى  الدعوات  من 
اآلسيوية من اجل حتديد موعد 
إقامة مباريات ودية لألزرق، 

استعدادا للمرحلة املقبلة.

الشيخ طالل الفهد والشيخ أحمد اليوسف ود.حمود فليطح وهايف املطيري في االجتماع األخير باحتاد الكرة

 عدم استغالل الكرات الثابتة يحتاج إلى حلول

 األولمبي يفتقد اللمسة األخيرة والمهاجمون بحاجة إلى تركيز
مبارك الخالدي

 كان���ت التجربة البحرينية 
التي خاضه���ا األزرق االوملبي 
مساء أول من أمس على ستاد 
الصداق���ة والس���الم، وانتهت 
الس���لبي ضم���ن  بالتع���ادل 
املنتخبني للبطولة  استعدادات 
الثانية للمنتخب���ات االوملبية 
اخلليجية، مفيدة للجهاز الفني 
لألزرق، حي���ث ظهرت نواحي 
اخللل التي يج���ب تفاديها في 

املباريات الرسمية.
 فاألزرق االوملبي كان األكثر 
اس���تحواذا على الكرة، بفضل 
البدني���ة لالعبني، الن  اللياقة 
املباراة جاءت بعد انتهاء منافسات 
البطوالت احمللية، كما ان العبي 
خط الوس���ط ناصر القحطاني 
وعمر بوحمد وسعود احلويل 
وعادل مطر، امتازوا باحلضور 
اجليد من خ���الل تبادل املراكز 
والتمرير السريع، اال ان ما يعيب 
الرباعي هو قلة التس���ديد على 
مرمى اخلصم باستثناء حاالت 
نادرة، وهو ما يقف عنده املدرب 
الوطني ماهر الشمري طويال، اذ 
ان التسديد من خارج املنطقة، 
يبقى اح���د احللول املتاحة في 
حال استمرار املهاجمني على حالة 
الصيام عن التهديف.  ويحسب 
للجه���از الفني اتاحته الفرصة 
النش���ط سعد سرور،  للظهير 
للتقدم من اجلبهة اليسرى عدة 
مرات، واس���تطاع ارسال عدة 
كرات خطرة، بيد ان سوء تعامل 
املهاجمني معها تسبب في ضياع 

الثابتة، فمن غير املعقول اال 
Jمت االس���تفادة مع عدد غير 
قلي���ل من الضرب���ات احلرة 
املباش���رة، بالشكل الصحيح 
فاألزرق حصل على 4 كرات 
كانت قريبة من املنطقة تناوب 
على تنفيذها يوس���ف ناصر 
ابراهيم،  والقحطاني واحمد 
ولم يس���تفد منه���ا املنتخب 
اضافة الى العديد من الركالت 
الركنية، لذا على اجلهاز الفني 
الالعبني،  تخصيص عدد من 
مهمتهم تنفيذ الركالت احلرة 
الثابت���ة، مع زي���ادة جرعات 

التدريب عليها.

 الهجوم يحتاج الى تركيز 

 الشك في ان خطي الدفاع 
والوسط في االوملبي، مطمئنان 
الى ح���د كبي���ر، والعناصر 
املتواجدة هي األفضل، وقدمت 
موسما متميزا مع فرقها، ولكن 
يذهب مجهود االزرق والعبيه 
الري���اح، ان لم ينتبه  ادراج 
املهاجمون الى استثمار الفرص 
الى  املتاحة جيدا. فالوصول 
مرمى اخلصم ف���ي مباريات 
دولية ليس باالمر السهل، الن 
املهاجم هو من يترجم جهود 
زمالئه الى اهداف، لذلك يجب 
على اجلهاز الفني التنبيه على 
املهاجمني باللعب بتركيز عال. 
فقد اضاع مهاجمونا فرصا عدة 
امام مصر، وتكرر املشهد نفسه 
امام البحرين، ونأمل اال يتكرر 

ذلك في البطوالت الرسمية.

هدف مؤكد فيما كانت الطلعات 
الهجومية للجبهة اليمنى، تعتمد 
على تراجع حمد امان الى اخللف 
واالنطالق الى األمام، ما تسبب 

في ارهاقه، عالوة على ان امان 
لم يكن في مستواه املعهود للمرة 
الثانية على التوالي، سواء في 
البحرين،  امام  او  مباراة مصر 

فلم تكن تسديداته متقنة، وامتاز 
باللعب الفردي على حساب األداء 
اجلماعي، وهذا يحتاج تنبيها 
من اجله���از الفني لالزرق، الن 

اللع���ب مع املنتخ���ب يختلف 
عن النادي.  وما يجب التنبيه 
عليه في ه���ذه املرحلة بالذات، 
هو التركيز على تنفيذ الكرات 

 )هاني الشمري( حمد امان يحاول السيطرة على الكرة امام العب البحرين

»سلة« الساحل تفاوض المدرب نيناد

معسكر خارجي لناشئي »يد« الصليبخات 

حمود يتلقى عرضًا قطريًا

يحيى حميدان
دخلت ادارة نادي الساحل في مفاوضات جادة مع املدرب الصربي 
في كرة السلة نيناد زيافيتش لقيادة الفريق االول للعبة في النادي 
باملوسم املقبل ليخلف املدرب الوطني سالم الداود الذي قاد الفريق في 
املوسمني املاضيني. وكان زيافيتش مدربا لنادي سبورتنغ املصري 
في املوسم املاضي، وتطمح ادارة الساحل الى التعاقد معه في اطار 

املنافسة على بطولتي الدوري والكأس في املوسم املقبل. 

يدرس اجلهاز الفني بنادي الصليبخات لكرة اليد حتت اشراف 
خالد الصقر وعباس طه التسهيالت املبدئية خلوض ناشئي النادي 
املعس���كر اخلارجي والذي يستمر ملدة اس���بوعني ومن احملتمل أن 
يكون في العاصمة املصرية القاه���رة عقب االمتحانات خالل فترة 

االعداد للموسم اجلديد.
وقال مدرب ناش���ئي كرة اليد محمود أبوش���ارب ان لديه تفاؤال 
كبيرا بأن القادم للناشئني أفضل في ظل الدعم الكافي  ماديا ومعنويا 
الذي يقدمه مسؤولو النادي ومجلس االدارة أوال بأول، باإلضافة إلى 
املجهود الكبير الذي يبذله اجلهاز الفني للعبة من أجل رفع اسم فريق 

الصليبخات عاليا ومواصلة مشوار الكبار في االجنازات.

مبارك الخالدي
تلقى مجلس إدارة نادي اجلهراء املعني عرضا من أحد األندية القطرية 
لضم العب الوسط الدولي عادل حمود وتتجه النية لدى اإلدارة الى املوافقة 
على العرض القطري ألن حمود خاض جتربة احترافية مع فريق الشمال 
القطري املوسم قبل الفائت. من جهة أخرى، رفضت اإلدارة العرض املقدم 

من الساملية لضم حمود على سبيل اإلعارة للموسم املقبل.

 أكد أن العرضين شفهيان وقرار انتقاله بيد اإلدارة 

 نايف: الكويت 
قّدم لي عرضًا قبل العربي 

عبدالعزيز جاسم 
 اك���د جنم خط وس���ط النصر طالل 
نايف، أنه تلقى عرضا شفهيا من نادي 
الكويت، قبل العرض الشفهي املقدم حاليا 
من العربي، لالنتقال بنظام اإلعارة إلى 
صفوف احدهما في املوسم املقبل، مشيرا 
إل���ى أن عرض األبي���ض كان عن طريق 
احد اداريي الفريق وبنفس الطريقة جاء 

عرض االخضر.
 وق���ال نايف ل� »األنب���اء« انه رحب 
الكبيرين، لكنه  الناديني  بالعرضني من 
لم يعط املوافقة حت���ى اآلن ألي منهما، 
الن املسؤول األول واألخير عن مثل هذه 
الصفقات، هو إدارة النادي التي ستدرس 
العرضني، وتوافق على الطلب الذي سيقدم 
رسميا وليس شفهيا، ويحدد من خالله 
مدة اإلعارة والقيمة املادية، مشيرا إلى 
انه ال ميكنه إعطاء املوافقة دون الرجوع 
إلى اإلدارة التي لها الرأي األول واألخير 

في قرار انتقاله.

 ونفى كل ما أثير مؤخرا حول انتقاله 
رسميا إلى الكويت او العربي، متمنيا أن 
جت���ري املفاوضات دون أي عوائق، كما 
حدث في السابق مع أكثر من عرض محلي 

وخارجي، لم يكتب له النجاح.
 وأضاف نايف أن العنابي قدم موسما 
رائع���ا، أظهر فيه قدرته على املنافس���ة 
على جميع األلق���اب، ولن يتوقف على 
انتقال العب واحد، الن هناك جيال شابا 
مع الفريق، س���يعوض انتقال أي العب 
ورمبا يكون أفضل منه، مشيرا إلى انه 
يريد جتربة االحتراف لتطوير إمكاناته 
التي ستعود بالفائدة على األزرق والعنابي 

مستقبال.
 وبني أنه كان يريد أن تتم املفاوضات 
بس���رية حتى ينتقل نهائي���ا، ألن هناك 
شائعات تسري في أثناء املفاوضات تؤثر 
سلبيا على إمتام الصفقة، متمنيا أن يحوز 
رضا النادي الذي سينتقل إليه، وان يظهر 

مبستوى أفضل من املستوى احلالي. 

الشمري بطل »دريفت السيارات«
اس���ت���ض����اف 
مضمار االستعراض 
للس���يارات  احلر 
الرياضية وسباقات 
»الدريفت« بحلبة 
جابر األحمد الدولية 
للن���ادي  التاب���ع 
الرياضي للسيارات 
والدراج���ات اآللية 
مبحافظة الفروانية 
انش���طة اجلول���ة 
الثانية من بطولة 
الكويت ل� »الدريفت« 
مبشاركة كبيرة من 
الشباب احملب لهذه 
الرياضة باإلضافة 
إل���ى ضي���وف من 
البحرين.  مملك���ة 

وفي تصريحه لوس���ائل اإلعالم، أكد رئيس 
نادي السيارات الشيخ أحمد الداود أن النادي 
عازم عل���ى املضي قدما ف���ي خطط تطوير 
احللبات داخل حلبة جاب���ر األحمد الدولية 
لتستوعب األعداد املتزايدة من املشت���ركني 

واجلم��هور.
وأضاف أنه واعضاء مجلس اإلدارة وكافة 
أعضاء ومنتس���بي النادي يتقدمون بجزيل 
الش���كر والتقدير على اجلهود الكبيرة التي 

بذلها رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام للهيئة 
العامة للش���باب والرياضة فيصل اجلزاف 
لتذليل العقبات أمام اكمال املنشآت وزيادة 
القدرة االستيعابية من خالل جتهيز املدرجات 

واملرافق وتطوير املضامير القائمة حاليا. 
وجاءت النتائ���ج النهائية للبطولة بفوز 
ضاري الش���مري باملرك���ز االول، تاله طالل 
العازمي باملركز الثاني وحل جراح الفضلي 

باملركز الثالث.

جانب من سباقات »الدريفت« للسيارات الرياضية

طالل نايف  مرشح لالنتقال 
من النصر في الموسم المقبل


