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عبداهلل العنزي 
يجد ريتشارد بارتلت بطل فيلم »الهروب الكبير« وهو قائد سرب ضباط »اجلاستبو« 

وهي مختصر لعبارة »شرطة الدولة السرية«، يجد نفسه وهو في السجن محاطا 
بأفض��ل محترفي الهروب في أملانيا، فيخطط منذ الوهلة االولى لهروب 

جماعي، فينظم املجموع��ات للبدء في حفر 3 انفاق كبيرة توصلهم 
من السجن الى الغابة املجاورة، ولكن رغم هروب 76 سجينا في 

الليلة احملددة إال ان 3 منهم فقط هم الذين جنوا في تلك احلادثة 
الشهيرة بعد ان قبضت الشرطة على البقية وأعدمتهم على 

الفور كعقاب لهم على فعلتهم.
وال يختلف حال مجتمع كرة القدم الكويتي - كما يحلو 
ل��� »فيفا« ان ينادينا بهذه اجلملة - عن أحداث هذا الفيلم 
التاريخي، وهو باملناس��بة قص��ة حقيقية »خلدت« بفيلم 
منتصف الستينيات، وقد أعاد العبونا الذين وقعوا مؤخرا 
مع أندية خارجية دون علم أنديتهم إنتاج هذا الفيلم ولكن 
بس��يناريو وأحداث مختلفة، أي من دون حفر وال انفاق 
وال إعدامات ان مت القبض عليهم، فكل ما هناك توقيع عقد 

احتراف مع اي ناد خارجي من اجل كسب حريته بعد موسم 
او اقل ينتقل بعدها إلى أي ناد يريد.

وهذا الهروب اجلماعي الذي حدث في الس��نتني األخيرتني 
بدءا من خالد الرشيدي وصالح مهدي وعادل حمود وطالل نايف، 

واالن عبي��د منور وجابر جازع وحمد ام��ان ومرزوق زكي.. والحقا 
غيره��م م��ن الالعبني بعد ان اصب��ح الهروب موضة، نق��ول لم يكن هذا 

الهروب خطوة جديدة بل استحدثت منذ منتصف التسعينيات، ويستحق العب النصر 
والعربي السابق محمد اديلم ان يكون صاحب امللكية الفكرية لها، فحني رفضت ادارة 
نادي��ه النصر انتقاله للعربي ق��ام بتوكيل محام لرفع قضية »قيد حرية« ضد النصر 

واملطالبة عبر احملاكم احمللية والرياضية الدولية بانتقاله للعربي، يومها ساعدت حنكة 
رئيس احتاد الكرة انذاك الش��يخ احمد الفهد في إقن��اع إدارة النصر بانتقاله للعربي 
بعد معرفته املس��بقة بان األحكام سواء في القضاء احمللي او الرياضي الدولي 

ستأتي لصالح الالعب.
وحتى ال يجد احتاد الكرة نفس��ه بني عشية وضحاها مسؤوال 
فقط عن مالعب خاوية وحكام فقط، فان التعامل مع هذا احلدث 
في حاجة الى تقرير يرفعه احتاد الكرة الى أصحاب القرار في 
احلكومة، على ان يضم التقرير أس��باب هذا الهروب وطرق 
معاجلت��ه خصوصا بعد ان اثبت تطبيق االحتراف اجلزئي 
الذي نص عليه قانون 2007/5 فشال ذريعا وأدى الى هذا 

الهروب اجلماعي.
قب��ل اكثر من 4 اع��وام من اآلن طفت على الس��احة 
حادثة شبيهة جدا ملا يجري اآلن في اإلمارات، حيث هرب 
الرباعي فيصل خليل وسالم سرور وراشد عبدالرحمن 
وعبيد الطويلة الى فرنس��ا لتوقي��ع عقود احتراف هناك 
بع��د ان كان الالع��ب اإلماراتي هاويا كم��ا هو احلال االن 
في الكويت، عندها جنحت املفاوضات اجلادة من س��لطات 
رياضية وغير رياضية في عودة الرباعي الهارب، ولم يتوقف 
األمر عند هذا احلد بل س��ارعت هذه السلطات الى حل األزمة 
بتطبيق نظام االحت��راف الكامل واالن نرى بأم أعيننا ثمار احلل 
الس��ليم لهروب الالعبني هناك من خالل النتائج التي حتققها األندية 
واملنتخبات اإلماراتية. وأخيرا.. يقول العب هارب ل� »األنباء«: قبل صعودي 
ال��ى الطائرة اتصل بي احد االداريني يتوعدني بقوله »اذا صج اللي س��معته انك راح 
حتترف من دون علم النادي، واهلل ال سجل عليك قضية تغيب باملخفر«، تلك عقليات 

إدارية ال يستحق البقاء معها.

سهو السهو وعلي الطريفي وإسماعيل احلافي خالل الدورة

محمد ابراهيم وابراهيم املسعود وحسن سيف في الفندقبدر املطوع وفراس اخلطيب وجهاد احلسني وخلف السالمة خالل تدريب القادسية في املنامة

ندا ينضم لتدريبات القادسية في البحرين ومشاركة الخطيب غير مؤكدة

عبدالعزيز جاسم 
قال مدرب القادس����ية محمد 
ابراهيم ان املدافع مس����اعد ندا 
ف����ي تدريبات  التحق بالفريق 
أمس قادما من األردن بعد التأكد 
من عدم متكنه من املشاركة في 
نهائي بطولة غرب آسيا امس بني 
االزرق الرديف وايران وذلك بعد 
طرده املباشر في مباراة نصف 
النهائي امام اليمن، مضيفا أن ندا 
يعتبر من أبرز الالعبني ووجوده 
إضافة كبيرة خلط الدفاع الذي 
يعاني نقصا كبيرا بسبب تواجد 

3 العبني مع منتخب الرديف. 
وب����ني ابراهي����م ان االصفر 
يت����درب عل����ى ملع����ب احملرق 
وس����يخوض تدريب����ه األخير 
اليوم على ملعب املباراة بستاد 
البحرين الوطني، مشيرا إلى أن 
املدرب الكرواتي رادان الذي يدرب 

والهجوم لكي يقرأ اخلصم في 
الش����وط االول ويطبق ما يريد 

في الشوط الثاني.
وعن تصريح مدرب القادسية 
سابقا والرفاع حاليا البرتغالي 
جاريدو الذي قال فيه انه يعرف 
امكانات العبي القادسية جيدا قال 
ابراهيم ليس جاريدو فقط الذي 
يعرف امكان����ات العبي االصفر 
رغم انها متثل ميزة بالنسبة له، 
الفتا الى أنه يعرف أيضا الرفاع 

الن اشراكهم يعتبر مغامرة غير 
معلومة العواقب في هذا الوقت 
بس����بب االجهاد الكبي����ر الذي 
حلق بهم طوال الفترة املاضية، 
مضيفا ان مشاركة السوري فراس 
اخلطيب حتى االن غير مؤكدة 
ايضا اال انه يتدرب حاليا بشكل 
منفرد وستحسم تدريبات اليوم 

مشاركته من عدمها. 
واشار ابراهيم إلى أن نسبة 
الرطوبة مرتفعة جدا بالبحرين، 

ڤيتنام الودية 12 اجلاري خوفا 
من إرهاق الالعبني أو إصابتهم 
وبالتالي ستصعب األمور كثيرا 
النهائية  في الوصول للمباراة 
والتي ستكون على ارضنا في 

حال تخطي الرفاع. 
اليرموك  وأضاف ان مباراة 
في كأس االحتاد التي فاز فيها 
االصفر 9-2 كانت بروڤة حقيقية 
التي أشرك فيها  الرفاع  ملباراة 
املدرب إبراهيم 80% من تشكيلته 

احملرق حاليا الذي سبق ان درب 
الكوي����ت واألزرق لم يقصر مع 
القادسية واجل تدريبات فريقه 
ساعتني الفساح امللعب لتدريب 

القادسية.
وع����ن بقية العب����ي االصفر 
املتواجدين مع منتخب الرديف 
والذين سينضمون عصر اليوم 
الى فريقهم قال ابراهيم ان مشاركة 
هؤالء امام الرفاع غير مؤكدة وفي 
أضيق احلدود وحسب احلاجة 

كثيرا وسبق ان التقاه في بطولة 
العني الودية في الصيف. 

من جهته، قال مدير الفريق 
ابراهيم املس����عود ان القادسية 
جاء للبحرين من اجل حتقيق 
الفوز لكي تسهل املهمة في مباراة 
اإلياب، مشيرا إلى أنه في حال 
عدم حتقيق نتيجة ايجابية فان 
إدارة الفريق ستجتمع مع احتاد 
الكرة وتطلب عدم مشاركة العبي 
القادسية مع االزرق في مباراة 

الفتا الى ان هذه االجواء ليست 
غريبة عل����ى العبينا وال متثل 
عذرا حقيقيا لعدم تقدمي مستوى 
يليق باألصفر الذي خاض العديد 
من املباريات في ظروف أس����وأ 
من تلك، ولو حتدثنا عن ظروف 
األصفر فيجب أن نذكر الغيابات 
واإلصابات وعدم جتمع الفريق 
بأكمله منذ بداية املوسم. مبينا 
انه سيلعب مباراة الغد بتكتيك 
يعتمد على التوازن بني الدفاع 

األساس���ية ملباراة الغد، مشيرا 
الى ان اجلمه���ور الكويتي واع 
ويعلم الظ���روف التي مير بها 
األصفر والتي إن مر بها ناد آخر 
لعصفت به وتراجع كثيرا إلى 
الوراء، لذا فان نتائجنا في كأس 
االحتاد يجب أال نحاسب عليها 
التي يعلمها اجلميع  للظروف 
في ظل غياب اكثر من 15 العبا 

عن الفريق. 
وب����ني املس����عود ان االصفر 
دائما في خدم����ة االزرق وخير 
دليل السماح لالعبينا بالذهاب 
الى معسكر االزرق رغم اننا كنا 
سنخوض مباراة مهمة مع النجمة 
اللبنان����ي ألننا دائما نؤمن بأن 
الكويت اهم من االندية لكن نحن 
أيضا منثله في احملافل الدولية 
الوق����وف معنا  ويج����ب أيضا 

خصوصا من قبل االحتاد. 

إبراهيم: الجميع يعرف األصفر وليس جاريدو وحده

عالج في البحرينمؤتمر صحافي للمدربين العبو الرديف في المنامة
يعقد اليوم في احلادية عش���رة والنصف مؤمتر صحافي في 
مقر احتاد الكرة البحريني يجمع املدرب محمد ابراهيم والبرتغالي 
جاري���دو مدرب الرفاع للحديث عن آخر االس���تعدادات للمواجهة 
املرتقبة وحظوظ كل من الفريقني للتأهل الى املباراة النهائية وكذلك 

عن ظروف كل فريق من حيث االصابات وااليقافات.

توجه املهاجم الس���وري فراس اخلطيب وخلف الس���المة 
واحلارس نواف اخلالدي امس لعيادة د.محمد س���الم لعرض 
اصاباتهم عليه واعطائهم وصف���ة يتبعونها في الكويت لكي 
تتالش���ى كليا خصوصا اخلطيب الذي يعاني متزقا دائما في 

العضلة اخللفية.

يصل في الرابعة والنصف عصر اليوم العبو االصفر الذين شاركوا 
مع منتخب الرديف في بطولة غرب آسيا التي اقيمت باالردن وسينضم 
الالعبون الى التدريبات لكنهم لن يشتركوا فيها بفعالية بسبب االرهاق 
الكبير ومن احملتمل ان يدخلهم اجلهاز الفني مع مساعد ندا وبدر املطوع 

في صالة اجلاكوزي الجراء بعض التدريبات اخلاصة لفك العضالت.

افتتاح دورة التحكيم الدولي
لـ »الكرة« بمشاركة 35 حكماً 

افتتحت أمس في مركز عبداهلل السالم إلعداد 
القادة دورة التحكيم الدولي والتي يقيمها احتاد 
كرة القدم بإشراف االحتاد الدولي »فيفا« وتستمر 
حتى 7 اجلاري، بحضور س���كرتير عام احتاد 

الكرة سهو السهو.
ويحاضر ف��ي الدورة احملاضر الدولي السعودي 
علي الطريف��ي، واسماعيل احلافي مشرف من 
»فيفا«، ومدرب اللياقة البدنية سلمان احلازمي، 
ويش���ارك فيها 35 حكما كويتيا هم: خالد ابل، 
محمد باجية، منصور ابل، حمد جاسم، يوسف 

مرتضى، يوس���ف الثويني، محمود البلوشي، 
ياسر احمد، س���ليمان الشمري، ناصر الشطي، 
فارس الشمري، محمد العنزي، يوسف العنزي، 
حمود السهلي، محمد احلداد، ثامر العنزي، فيصل 
الشطي، عبدالعزيز أمان، عباس الشمري، محمد 
غضنفري، علي محمود، بدر الشمري، يعقوب 
املطيري، مشعل العسعوسي، هاشم الرفاعي، علي 
طالب، صادق صفر، علي فرج، خالد البديوي، 
محمد البلوشي، سعد الفضلي، احمد احلشاش، 

جاسم جمعة، علي محمود، وعلي احلداد.

السهو: الموقعون ألندية خارجية لن يمثلوا المنتخبات

الهروب الكبير..!

مبارك الخالدي
دعا س���كرتير احتاد الكرة 
سهو السهو االندية الى توقيع 
ميثاق شرف فيما بينها يقضي 
بعدم التعاقد مع الالعبني الذين 
غادروا الى اخلارج لالنضمام 
الى اندية خارجية دون موافقة 
انديتهم احمللية، كما اعلن عن 
توصي��ة موجه��ة من االحتاد 
ال���ى الهيئة العامة للش���باب 
بايق���اف رواتب  والرياض���ة 
االحتراف اجلزئي التي يتمتع 
به���ا هؤالء الالعب���ون اضافة 
الى رفع اس���مائهم من قوائم 

املنتخبات الوطنية.
ل� »االنباء«  الس���هو  وقال 
تعليقا عل���ى توقيع الالعبني 
عبيد منور وجابر جازع وحمد 
ام���ان ومرزوق زك���ي لناديي 
صاللة وظفار العمانيني مساء 
اول من امس ان الالعبني قاموا 
بهذا االجراء استنادا الى لوائح 
وقوان���ني االحتاد الدولي، كما 
اننا ال منل���ك الصالحية ملنع 
الالعبني من انتهاج هذا االسلوب 

الذي يهدف الى حصولهم على 
البطاقة الدولية التي تؤهلهم 
للعب كمحترف���ني ونحن في 
النهاية مازلنا ه���واة في هذا 
املجال وبالتالي فأي تظلم لنا 
امام االحتاد الدولي س���يكون 

غير مجد.
لق���د حتدثنا مع  واضاف: 
مسؤولي االندية في اكثر من 

مناسبة حول هذا االمر واقترحنا 
عليهم توقيع عقود ملزمة مع 
الالعبني حتمي حق النادي في 
مثل هذه الظروف اال ان قليال 
من االندية استجاب كالقادسية 
والكويت والعربي ولذلك ال نرى 
حاالت تسرب فيها، اما االندية 
االخرى فلم تلتفت لذلك فكانت 

هذه النتيجة.

وتابع: ان م�����ن امله��م ان 
تتف��ق االندية فيما بينها على 
عدم التعاقد م��ع هؤالء الالعبني 
بعد عودتهم إل��ى البالد اذا ما 
ارادت االندي���ة احل��د من هذه 
الظاه���رة، كم���ا انن��ا كاحتاد 
قررنا رفع اسمائه��م من قوائم 
املنتخبات الوطنية وهذا اجراء 
الهدف من���ه محاولة الضغط 

عل���ى الالعب���ني بااللتزام مع 
انديتهم وع���دم اخلروج منها 

بهذا االسلوب.
ال���ى ان  واش���ار الس���هو 
انتقال العب التضامن السابق 
والعربي حاليا خالد الرشيدي 
وكذلك العب الساملية السابق 
والقادسية حاليا صالح مهدي، 
النتائج في  وقال لقد كان���ت 
النهاية ملصلحة الالعبني اللذين 
سعيا للحصول على بطاقتيهما 
وهذا ما ينوي فعله كل من العب 
اجلهراء عادل حمود والنصر 
طالل ناي���ف املتواجدين االن 
في البوس���نة علما أن النادي 
البوسني ارميتاج قد خاطبنا 
كاحتاد بطلب البطاقات اخلاصة 
بهما اال اننا لم نرد عليه النه لم 

يتم عبر االحتاد البوسني.
وقال السهو ان الهيئة العامة 
للشباب والرياضة تنسق مع 
نادي���ي الفحيحيل والتضامن 
اليجاد مخرج النتقال الالعبني 
الى االندية اخلارجية دون اذن 

انديتهم.

دعا إلى ميثاق شرف بين األندية لعدم التعاقد معهم وإيقاف رواتبهم


