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املدرب »املدرسة« الهولندي رينوس ميتشيلز.. وحوله مدربون مقلدون لطريقته

»من جد وجد ومن زرع حصد«.. لعل هذا 
املثل ينطبق على فريق يقدم حاليا أمتع 

كرة قدم، يصفها األغلب بأنها أجمل كرة 
قدمت في التاريخ، فهذا الفريق »جد« في 

انتقاء طريقة لعب مميزة، وهي طريقة 
املدرسة الهولندية في النمط التكتيكي، 

فـ »وجد« لنفسه أسلوبا مغايرا للمألوف، 
جعلت منه فريقا متناغما سيتذكره التاريخ 
جيال بعد جيل بأنه فريق يصنع املستحيل 

في كرة القدم، فهو يحطم األرقام الواحد 
تلو االخر، ويحرز البطوالت بشكل شبه 

متواصل خالل السنوات األخيرة.
ولم يأت كل ذلك من فراغ فما يجنيه فخر 

كاتالونيا )برشلونة( في الوقت الراهن 
هو نتاج »زرع« تكتيكي، غرسه املدرب 

الهولندي الراحل »رينوس ميتشيلز« 
ببذور الكرة الشاملة، وسقاه األسطورة 

الهولندية »يوهان كرويف« بقطرات 
تكتيكية، فـ »حصد« نتاجها الفيلسوف 

االسباني »غوارديوال«.
وسأتطرق في مقالتي هذه الى املدرب 

احملنك ميتشيلز الذي ظلمه التاريخ 
عندما اختزل معظم عشاق املستديرة هذا 
اإلبداع التكتيكي الذي ينتهجه برشلونة 
بكرويف وحده على أنه من بدأ باختراع 
هذه املدرسة الشمولية اجلميلة واملمتعة 
على املستوى التكتيكي بكرة القدم رغم 

اعتراف كرويف بنفسه عندما قال: »عندما 
كنت العبا ومدربا لم أتعلم أبدا كما تعلمت 

من رينوس ميشيلز«.

بدأت مالمح املدرسة الهولندية أو الكرة 
الشاملة كما يحب عشاق الكرة الهجومية 

تسميتها منذ تسلم ميتشيلز ملهام تدريب 
نادي أياكس الهولندي عام 1965م، وعندها 

قال كلمته الشهيرة: »ان كرة القدم هي 
حرب.. وعلينا أن نقاتل حتى نحصل 

على مبتغانا وهو الفوز ال غير«، فصعد 
بالفريق الهولندي إلى منصات التتويج 

لكثير من البطوالت، لتغري هذه اإلجنازات 
الفرق العريقة بأوروبا في كسب ود هذا 
املدرب لينتقل بعدها »أفضل مدرب في 

القرن حسب الفيفا« إلى النادي الكاتالوني 
برشلونة عام 1971م، ونتيجة إلبداعه عني 
بعدها مدربا للمنتخب الهولندي، فأدخل 

لكرة القدم احلديثة مفهوم »الكرة الشاملة« 
بفكرها الهجومي، ليقود منتخب بالده 

لنهائي مونديال 1974م قبل أن يخسر أمام 
صاحبة األرض واجلمهور أملانيا.

ومن تلك البطولة بدأ النقاد بتصنيف 
الكرة الهولندية على أنها مدرسة كروية 

جديدة، الستخدام ميتشيلز لطريقة 3-3-4 
بتكتيكها العالي بشكل مخالف ملا قدمته 

البرازيل )أول من استخدم الـ 4-3-3 عام 
1962م(، واتباع املدربني الهولنديني لنفس 

الطرق التكتيكية التي استخدمها ميتشيلز 
مع فرقهم إلسعاد الناس وإمتاعهم بالكرة 

الهجومية.
وكان التميز عند ميتشيلز بطريقة بناء 

الهجمات عن طريق االستحواذ والضغط 
العالي على اخلصم في مناطقه، فكان 

املنتخب البرتقالي في حال استحواذه 
على الكرة يستخدم الرمت البطيء في بناء 
هجماته، باعتماده تناقل الكرات القصيرة 
بني الالعبني بشكل عرضي لفتح الثغرات 

في خطوط اخلصم، والتحرك السريع 
بالكرة ودونها في خط الوسط بوجود 

صانع لعب مميز يقود هذه املنظومة وهو 
ومي ينسن، ودخول األجنحة للعمق مما 
ساعد على فتح مساحات كبيرة لالظهر 

بالتقدم واالستحواذ، كما أن وجود مهاجم 
بقيمة كرويف في تفعيل هذا االستحواذ 

بصورة إيجابية جعل من الكتيبة الهولندية 
قوة ضاربة، فتم تسميتها بالكرة الشاملة، 

نظرا للعب اجلماعي الكبير الذي كان 
يؤديه جنوم املنتخب الهولندي.

وبعد ذلك درب ميتشيلز العديد من األندية 
قبل أن يعود للمنتخب البرتقالي مرة 

أخرى ويحصد معه لقبه القاري األول 
والوحيد حتى اآلن بتحقيقه لقب كأس 
األمم األوروبية عام 1988م وحلوله بعد 

ذلك باملركز الثالث عام 1992م، لينهي 
بها رينوس رحلة كروية كبيرة عامرة 
بالدروس الفنية والتكتيكية، وليكون 

يوهان كرويف وفان غال وريكارد 
وغوارديوال امتدادا لهذه املدرسة الكروية 
الكبيرة، والتي استفاد منها برشلونة في 

فرض هيمنته على القارة العجوز كأفضل 
فريق يقدم كرة قدم ممتعة ومتكاملة.

 ٭علي بولند

زرعها.. فجنى ثمارها برشلونة

)قاسم باشا( القادسية سيطر على صدارة الدوري بال منازع  

كاظمة توقف.. و»الكويت« ثالثاً.. و»العربي« يتذيل الترتيب

د منفردًا في صدارة هوكي اجلليد القادسية يغرِّ

»بورش جي تي 3«  في مرسى ياس

التابعة لشركة املشروعات 
السياحية.

وعودة الى مباراة العربي 
والكويت، س����جل لالبيض 
االميرك����ي ديڤي����د كينيث 
خماسية لفريقه مقابل 3 اهداف 
لألخضر. وتألق كينيث بشكل 
الفت وجنح في التسجيل في 

اشواط املباراة الثالثة.
وف����ي مباراة القادس����ية 
وكاظمة، ع����اد جنم االصفر 
احم����د العجمي ال����ى التألق 
مسجال »هاتريك« فيما سجل 
الهدف الرابع الكندي كلسي 
مكلود، بينما سجل للبرتقالي 

هدافه مشعل العجمي.
املباراة طرد كل  وشهدت 
من مشعل العجمي ويوسف 
الكندري وجاس����م العوضي 

من كاظمة.
وفي ترتيب الهدافني، تربع 
الكوي����ت االميركي  محترف 
ديڤيد كينيث على الصدارة 
برصي����د 14 هدفا، يليه جنم 
كاظمة مشعل العجمي برصيد 
11هدف����ا، وثالث����ا محت����رف 
القادس����ية االميركي كلسي 
مكل����ود برصيد 8 اهداف ثم 
محترف االصفر احمد العجمي 
برصي����د 7 اه����داف ومثلها 
حملترف كاظمة الكندي مايكل 
توماس ثم محترف القادسية 
محم����د العجم����ي برصيد 6 
اهداف ومثلها حملترف العربي 

أرسل سائق سباقات السرعة 
السعودي بندر العيسائي رسالة 
حتذيرية ملنافس���يه في بطولة 
حتدي كأس ب���ورش جي تي3 
الش���رق األوسط يؤكد لهم فيا 

الكندي مات .
م����ن جهته، ق����ال رئيس 
العجمي  الهوكي فهيد  جلنة 
ان ال����دوري بدأ يأخذ منحى 
ايجابيا واثارة الس����يما بعد 
ان عاد القادس����ية بقوة الى 
س����كة االنتص����ارات وزاحم 
كاظمة حتى انفرد بالصدارة 
رغ����م ان كاظمة كان الفريق 
الوحي����د ال����ذي حافظ على 
مستواه حتى خسر املباراتني 

ام القادسية.
ان  العجم����ي  واض����اف 
اللجنة ارتأت وقررت اجراء 
مباراتني بي����وم واحد نظرا 
لقرب نهاية الس����نة وحاجة 
مهرجان »هال فبراير« لصالة 
التزلج باالضافة الى تقريب 
موعد كأس اسيا للتحدي التي 
تستضيفها الهند في مارس 

املقبل بدال من مايو 2012.
العجم����ي للفرق  ومتنى 
التوفيق وحتسني مستواها 
لبل����وغ املب����اراة النهائي����ة 
واملنافسة على كأس الدوري 

في نسخته الثانية.
ق����ال مش����رف  ب����دوره، 
البحيري  القادس����ية عل����ي 
ان تأل����ق العبي القادس����ية 
في املباري����ات االخيرة التي 
خاضوها اكد قدرتهم وقوتهم 
في املنافسة على اللقب بفضل 
اصرارهم وتعاونهم في كل 

مباراة يخوضونها.

من أنه يسعى للفوز باجلولتني 
القادمتني من السلسلة التي تعود 
لإلثارة من جديد في حلبة مرسى 
ياس نهاية األس���بوع اجلاري. 
وتقت���رب سلس���لة س���باقات 
الطراز  الس���يارات األحادي���ة 
واملؤلفة من 12 جولة من اختتام 
النصف األول من موسم 2011-

2012 في الوقت الذي تتصدر فيه 
أسبوع السباقات في أبوظبي، 
والعيسائي يخطط لهجوم شامل 
في سعي منه لتجاوز متصدر 
الس���عودي  البطولة، مواطنه 

األمير عبدالعزيز الفيصل.
ويتطلع العيسائي الى تكرار 
نف���س النتيجة ف���ي اجلولتني 
اخلامس���ة والسادس���ة الت���ي 
س���تتبعها بعد 24 ساعة قائال: 
»هدفي اآلن ه���و الفوز في كل 

السباقات«.

حلق القادسية في صدارة 
ترتيب فرق الدوري الوطني 
الثاني لهوكي اجلليد، وذلك 
بعد ان فاز على كاظمة 1-4، 
ليبتعد عن منافسه البرتقالي 
ب� 6 نقاط رافعا رصيده الى 18 
نقطة تاركا الوصافة لكاظمة 
برصيد 12 نقطة فيما ضرب 
الكويت بقوة ايضا بفوزه على 
العربي 5-3، متمسكا باملركز 
الثالث برصيد 9 نقاط فيما 
بقي العربي قابعا في املركز 
االخير برصيد 3 نقاط وذلك 
ضمن مباريات القسم الثالث 
التزلج  للدوري في صال����ة 

فهيد العجمي

بندر العيسائي يتطلع للفوز باجلولتني القادمتني

قام البنك التجاري الكويتي 
بتقدمي مس���اهمة مالي���ة لدعم 
ورعاية األنشطة الرياضية التي 
تنظمها الهيئة العامة للصناعة، 
وتأتي رعاية »التجاري« لألنشطة 
الرياضية التي تنظمها الهيئة من 
منطلق حرصه الدائم على دعم 
الرياضية  الفعاليات  وتشجيع 
واملجتمعي���ة الت���ي تقوم على 
تنظيمها الهيئات واملؤسس���ات 

الكويتية.

يسدل الستار مساء اليوم على 
منافسات القس���م االول لدوري 
الردي���ف حتت 21 س���نة حيث 
يستضيف املتصدر القادسية )30 
نقطة( الساملية )19 نقطة( فيما 
يحل صاحب املركز الثاني العربي 
)29 نقطة( ضيفا على الساحل )18 
نقطة( ويلتقي الكويت )28 نقطة( 
الش���باب )7نقاط( على ملعب 
االخي���ر، ويصطدم النصر)26( 
باجلهراء )14( على ستاد مبارك 
العيار باجله���راء، فيما يلتقي 
الصليبخات )21( خيطان )5( على 
ستاد علي صباح السالم بنادي 
النصر، ويستضيف التضامن )21( 
اليرموك )11( ويحل كاظمة )10( 

ضيفا على الفحيحيل )3(.

طالب االمير علي بن احلسني 
نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( عن قارة آسيا بإعادة 
النظر م����ن املوق����ف ازاء حجاب 
الالعبات. وقال االمير علي في بيان 
صادر عن مكتبه »اتطلع قدما الى 
عرض القضية أمام اجتماع املجلس 
في لندن،  فهذه املسألة تؤثر على 
ماليني النس����اء ف����ي جميع انحاء 
العالم، ومن االهمية مبكان ان تعالج 
بأفضل طريقة ممكنة، تضمن سالمة 
الالعبات وحتترم الثقافة وتشجع 

ممارسة كرة القدم.

حتدث ابراهيم حسن مدير الكرة 
السابق بنادي الزمالك عن بعض 
املشاكل التي كانت حتدث في عهده 
هو وتوأمه حس����ام حسن املدير 

الفني السابق للفريق.
واضاف »العبو الزمالك افتعلوا 
العديد من املش����اكل ف����ي عهدنا 
وابرزها الش����كوى التي تقدم بها 
14 العبا ضد الزمالك، فالعبو الفريق 
عملوا كومبينة في الكعبة بتاعت 
ربنا ونحن في السعودية وكانوا 
يرفضون السفر للكويت بسبب 
مستحقاتهم، وانا وحسام كنا اللي 
الودية  املباريات  بنجيب دعوات 
للفريق حتى يحصل النادي على 
مقابل مادي جي����د، وكنا في ذلك 
الوقت متص����دري الدوري بفارق 
كبير عن األهلي، ولكن السوس اللي 
بيتعمد يدخل جوه النادي علشان 

يخربه كان موجود ساعتها«.

»التجاري« يرعى 
رياضة  »الصناعة«

ختام القسم األول 
للرديف اليوم

مطالبة بإعادة 
حجاب الالعبات

حسن: »السوس« 
خرب الزمالك

امييل طه الكشريكتاب تأجيل البطولةكتاب احتاد السباحة 

اللجنة املنظمة لم تقصر وفوجئت باستهتار وعدم تعاون االحتادين احمللي والقاري

افتتاح وختام بيوم واحد آلسيوية املاء لألندية األبطال

اللجنة  هاتفي مع رئي���س 
ابو  المنظمة باالنابة حسن 
الحس���ن باحتواء االزمة اال 
انه »كشت« باللجنة المنظمة 
وامتنع عن الرد على هاتفه 
الجوال بعد ذلك االتصال اال 
في صباح اليوم التالي حين 
اخلى مسؤوليته من اي امور 
تتعلق بالبطولة اآلسيوية 
الدائرة حولها  والمالبسات 
مؤكدا عدم علمه بما حصل من 
خالل اتصال هاتفي بعضو 
مجلس ادارة نادي القادسية 
ناصر الشرهان وكذلك الحال 
بالمدي���ر التنفيذي لالتحاد 
اآلسيوي للسباحة العماني 
طه الكشري والمتواجد حاليا 
في العاصمة القطرية الدوحة 
على الرغم من حضور االخير 
لالجتماع التنس���يقي األول 
للبطولة اآلسيوية وزياراته 
الى مرافق مجمع  الميدانية 
احواض المغفور له عبداهلل 
الس���الم للس���باحة بنادي 
الفنادق  القادس���ية وكذلك 
المعدة الستقبال الضيوف 
المش���اركة وسلم  والوفود 
اللجنة المنظمة علم البطولة 
واالتحاد اآلس���يوي مشيدا 
حينها عبر جميع وس���ائل 
االعالم بجهود اللجنة المنظمة 
واستعدادات نادي القادسية 
الستضافة هذا الحدث الذي 
يليق بالقادسية كناد بشكل 
خاص والكويت بشكل عام. 

معرفي يطالب بالمعرفة 

وخالل احتفال االفتتاح 
ال���ذي اصرت عل���ى اقامته 
المنظم���ة للبطولة  اللجنة 
فقد اطلق امين س���ر نادي 
القادسية رضا معرفي سهام 
االتهامات نح���و االتحادين 
الكويتي واآلسيوي للسباحة 
مطالبا بمعرفة المتسبب في 
الغاء البطولة والذي ال يؤثر 
بحال من االحوال على سمعة 
البطوالت  القادس���ية كون 
الس���ابقة الت���ي نظمها في 
جميع االلعاب والالحقة التي 
سينظمها »باذن اهلل« تعطي 
مدلوال واضحا على تميزه 
وتفرده في هذا المجال ليس 
النه يمثل نفسه كناد عريق 

بل يمثل الكويت كلها.
واضاف معرفي ان نادي 
القادس���ية لن يس���كت عن 
حقوقه وسيخاطب الجهات 
المعنية باالمر واولها الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة 
لمعرفة المتسبب خاصة ان 
القادسية تكبد خسائر مادية 
ومعنوية من الغاء البطولة 
او تأجيلها على حد س���واء 
لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة 

المقصرين والمتسببين.

أطلق فرمن قنبلة من العيار 
الثقيل حينما عاد ليعلن ان 
البطولة هي بمثابة بطولة 
صداق���ة مش���هرا كتابا من 
االتحاد اآلسيوي للسباحة 
يفيد بتأجي���ل البطولة الى 
م���ارس المقب���ل وانه تلقى 
هذا الكتاب ف���ي 13 الجاري 
في الوقت الذي لم يتلق فيه 
نادي القادسية اي اخطار او 
اشعار بذلك حتى وبصورة 
شفهية حيث كان آخر خطاب 
القادس���ية من  ادارة  تلقته 
اتحاد السباحة يفيد بتأجيل 
البطولة من 5 الى 12 الحالي 
لتق���ام في الفترة من 15 الى 
22 الحالي بناء على موافقة 

االتحاد اآلسيوي للعبة.
ولم تفلح محاوالت اللجنة 
المنظم���ة الحت���واء االزمة 
س���واء باالتص���ال برئيس 
االتحادين الكويتي واآلسيوي 
للسباحة الشيخ خالد البدر 
الذي وعد من خالل اتصال 

ل���م يكت���ب للبطول���ة 
التاسعة لالندية  اآلسيوية 
ابط���ال كرة الم���اء ان تقام 
بالرغ���م من ان القادس���ية 
اقام  البطولة(  )مستضيف 
حفل افتتاح مميزا نال اعجاب 
جميع الحاضرين والمتابعين 
ليبرهن عل���ى انه كان على 
اهبة االستعداد الستضافة 

البطولة.
الرغم من حضور  وعلى 
ناديي االتحاد والقادس���ية 
الس���عوديين الى االجتماع 
الفني مساء الجمعة الماضي 
اال ان ممث���ل العرب���ي فاجأ 
الجميع بعدم حضوره دون 

عذر او خطاب رسمي.
واكتملت فصول المفاجأة 
بعدما اعل���ن عضو اللجنة 
الفنية باالتحاد اآلس���يوي 
للس���باحة احمد فرمن من 
خالل االجتماع الفني بحضور 
الف���رق وحكمين  ممثل���ي 
محايدين منير فريد وحاتم 
عبدالعزيز م���ن مصر عدم 
وجود ممثل لالتحاد اآلسيوي 
معلال ان وجوده في االجتماع 
كممثل عن االتحاد الكويتي 
للسباحة في الوقت الذي غاب 
الكويتي  فيه ممثل االتحاد 
التوحيد عن  الفعلي فاي���ز 
االجتماع وبالرغم من حضور 
فرمن للعديد من اجتماعات 
المنظم���ة وكذلك  اللجن���ة 
اتصاله الدائم بممثلي الفرق 
المشاركة كممثل عن االتحاد 

اآلسيوي.
 ول���م تتوق���ف فصول 
المفاجآت عند هذا الحد فقد 

فقرات مميزة في حفل االفتتاح 

رضا معرفي وسعود بوحمد وحسن أبو احلسن يرحبون بالوفد السعودي


