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سـاندرو 
متميـز  مدافـع 
وأتمنى التعاقـد 
مـع محترفيـن 
» بر ســــــو «

لقــت  تأ
في أول موسمين 
مـع كاظمـــة 
وانضممت لألزرق 
وال  ميهـاي  مـع 
اإلصابات أخشى 

احمد حسين

يعتبر العب وسـط كاظمة املوهوب طارق الشـمري احد ابرز الالعبني اصحـاب املهارات العالية 
واالمكانيات الهائلة والتمريرات الساحرة بجانب القراءة اجليدة للملعب، وساعدته املوهبة الكبيرة على 
اختصار املراحل السنية فانضم للفريق االول لكاظمة قبل ان يتجاوز الـ 19 عاما كما انضم لالزرق االوملبي 
وشارك في بطولة غرب آسيا وبعدها انضم لالزرق عام 2005 لكنه ابتعد عن املالعب فترة طويلة بسبب 

كثرة تعرضه لالصابات بجانب مشكلته مع املدرب البرازيلي روبيرتينيو املوسم املاضي.
ويسعى الشـمري )25 سنة( الستعادة تألقه ومكانه في التشكيلة االساسية لكاظمة خالل املوسم 
احلالي خصوصا في ظل اقتناع املدرب الروماني ايلي بالتشي مبوهبته كما يأمل الشمري للعودة للمشاركة 

مع املنتخب الوطني في البطوالت الدولية.
وفي حواره مع القراء في ديوانية »األنباء« اعرب الشمري عن سعادته بالعودة للمشاركة مع كاظمة في 
البطوالت احمللية واشاد بكفاءة بالتشي وقدرته على قيادة »السفير« للفوز بالبطوالت احمللية، وحتدث 
الشمري عن اسباب غياب كاظمة عن الفوز بالبطوالت وتواضع مستوى احملترفني، ومتنى العودة لصعود 

منصات التتويج واستعادة نغمة االنتصارات خالل املوسم احلالي.
وحتدث الشمري عن بدايته مع براعم اجلهراء والقادسية قبل انضمامه لكاظمة، وذكر ابرز املباريات 
التي تألق فيها بجانب عروض االنتقال التي عرضت عليه، وعبر عن احالمه وامنياته واجاب عن اسئلة القراء 

خالل احلوار التالي:

نجم كاظمة »الحريف« وآخر عنقود الموهوبين

تواضع مستوى المحترفين 
وعدم التوفيق وقلة الخبرة 

وراء غياب البطوالت 
عن »السفير«

 طارق الشمري:

والدي رفض انضمامي لمرسيليا الفرنسي وجاءني عرضان شفهيان من الكويت والسالمية

وبـران مثلـي األعلـى.. ونهير صاحـب تاريخ كبيـر.. والمطـوع األفضـل محليًا

ناصـر وصلبـوخ والوهيـب والـداود والقحطانـي أفضـل المواهـب الصاعـدة
عاش��قة كاظم��ة: أنا من أش��د 
كالعب  الكبيرة  املعجبات مبوهبتك 
ممتاز، وامتنى لك التألق والتوفيق، 
وس��ؤالي عن سبب غياب البطوالت 

عن كاظمة في السنوات املاضية؟
الفني  نظرا لعدم االس����تقرار 
وكثرة تغيير املدربني حيث تولى 
تدريب كاظمة البرتغالي جاريدو 
قبل الكرواتي مارينكو كوجلانني ثم 
البرازيلي روبيرتينيو قبل املدرب 
احلالي الروماني ايلي بالتش����ي، 
خالل ثالثة مواسم فقط، مما ادى 
التكتيكية وعدم  النواحي  لتعدد 
االس����تقرار الفني، كما ان تواضع 
مس����توى احملترفني وعدم ظهور 
معظمهم باملستوى املأمول وعلى 
سبيل املثال النجم العماني فوزي 
بشير لم يقدم نفس املستوى الذي 
يظهر به م����ع منتخب عمان، كما 
ان كاظمة صادفه سوء حظ وعدم 
توفيق متثل في اصابة ابرز الالعبني 
وايقاف املهاجم فهد الفهد باالضافة 
الى قل����ة خبرة بعض الالعبني ما 
ادى الى غياب البطوالت عن كاظمة 

في املواسم املاضية.
لطيفة العنزي: ما حظوظ كاظمة 
في الف��وز بالبطوالت احمللية خالل 

املوسم احلالي؟
جنحت ادارة كاظمة في التعاقد 
مع امل����درب الرومان����ي املخضرم 
ايلي بالتش����ي، كما وفرت االدارة 

ل��ك احلصول على ع��روض انتقال 
محلية اوخارجية؟

نعم عندما كان عمري 17 سنة 
وكنت مسافرا الى فرنسا بناء على 
طلب املدرب الفرنسي ايڤان الذي 
قدم لي عرضا للعب مع مرسيليا 
الفرنس����ي واالقامة في فرنس����ا، 
ولكن والدي رفض وفضل بقائي 

مع االسرة في الكويت.
وعقب صعودي للفريق االول 
مع كاظمة وظهوري مبستوى طيب 
جاءتني عروض شفهية من الكويت 

والساملية.
هل تعتقد بأنك س��تكون ضمن 

معسكرات اعداد خارجية لتحقيق 
التفاهم واالنس����جام بني اجلهاز 
الفني والالعبني بجانب االحتكاك 
بفرق قوية من اجل املنافسة على 
الفوز بالبط����والت احمللية خالل 
املوس����م احلالي، وامتنى حتقيق 
بطولت����ني محليتني على االقل في 
ظل وجود جهاز فني ممتاز ودعم 

اداري كبير.
وما توقعاتك ملب��اراة اليوم امام 

القادسية في كأس االحتاد؟
امتنى قيادة كاظمة للفوز على 
القادس����ية والتربع على صدارة 
املجموعة االولى في كأس االحتاد، 
وكاظمة قادر على الفوز النني اعتبر 
»السفير« ميثل عقدة للقادسية في 

املواسم املاضية.
منى العازمي: ما عالقتك مبدرب 

كاظمة بالتشي؟
عالقة طيبة حيث اشاد بالتشي 
مبوهبت����ي لدرجة ان����ه اكد انني 
»دينامو« الفريق ومستواي افضل 
من بع����ض احملترفني، وامتنى ان 
احظى بثقة املدرب الروماني خالل 
املوسم احلالي من اجل املشاركة 
املباريات  ف����ي  بصفة اساس����ية 
وتعوي����ض غيابي عن كاظمة في 

املواسم املاضية.

عروض انتقال

محم��د الدوس��ري: هل س��بق 

قائم��ة االزرق ف��ي حال��ة التأه��ل 
لنهائيات كأس آسيا 2011؟

س����أبذل قص����ارى جهدي في 
التدريب����ات ومباريات كاظمة في 
الفت����رة املقبلة من اج����ل العودة 
لصفوف االزرق ومتثيله في احملافل 
الدولية وخصوصا نهائيات كأس 
اسيا 2011 بقطر، وودي من احلني 

اكون في االزرق.
مش��عل الرش��يدي: لو لم تكن 
تلعب في كاظمة، م��اذا كنت تتمنى 

ان تكون؟
ارى نفس����ي في نادي الكويت 
واعتبر ان مركزي شاغر، ولكني 
كظماوي واحيانا اشجع القادسية 

من اجل اخي نهير.

البداية

أحمد العنزي: كيف كانت بدايتك 
مع كرة القدم وهل س��بق لك اللعب 

في أندية أخرى؟
بدأت مسيرتي مع براعم كرة 
القدم حتت 12 سنة في نادي اجلهراء 
وبعدها ابتعدت عن املالعب لفترة 
قبل ان انضم لفريق 15 س����نة في 
كاظمة ثم انتقلت لفريق 15 سنة 
في القادسية وحدثت مشكلة ألرد 
بعدها لكاظمة واستمررت مع فريق 
الناش����ئني ثم تدرجت في جميع 
فرق املراحل السنية حتى وصلت 
للفريق االول موسم 2003/2002، 

وعلى مستوى املنتخبات انضممت 
لألزرق األوملبي وشاركت في بطولة 
غرب آسيا، كما انضممت ملنتخبنا 
الوطني األول ايام املدرب الروماني 
ميهاي وشاركت في معسكر االعداد 

اخلارجي في أملانيا.
فهد املطيري: م��ا أفضل مباراة 
تألقت فيها مع كاظمة وأجمل هدف 

سجلته؟
اعتز مبش����اركتي امام العربي 
ف����ي نهائ����ي كأس اخلرافي حيث 
جنحت في قي����ادة كاظمة للفوز 
1-0، وبالنسبة ألجمل هدف كان 
التضامن خالد  في مرمى حارس 

الرشيدي من تسديدة قوية.
ب��در الفضلي: ه��ل انت العب 
ه��ادئ ام عصب��ي وهل س��بق لك 
احلصول عل��ى بطاقة حم��راء في 

املباريات؟
هادئ ولكن احيانا اصير عصبيا 
اذا تعرض����ت للظلم، وس����بق لي 
احلصول على بطاقة حمراء واحدة 
خالل مسيرتي الكروية وكانت امام 
الساملية في كأس احلساوي وكنت 
مظلوما لكن احلكم يوسف الثويني 

اصر على طردي من املباراة.
هل حت��دث بينك وب��ن اخوك 
نهي��ر الش��مري التحام��ات خالل 

مباريات كاظمة والقادسية؟
املنافسة  نعم كعادة ما تكون 
قوية بينن����ا، وعندما يقطع مني 
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