
رياضةاالحد  29  نوفمبر  2009   30

مدرب سلة الساملية وليد الهندي يلقي تعليماته على العبيه قبل احدى املباريات

جراح الظفيري يتطلع لتقدمي مستوى جيد مع كاظمة للعودة الى البطوالت

الهندي: هزائم »سلة« السالمية المتكررة أمر طبيعي

الظفيري: كاظمة سيعّوض إخفاقات السنوات الماضية هذا الموسم
عبدالعزيز جاسم

قال العب خط وسط كاظمة جراح الظفيري ان 
البرتقالي قادر على العودة هذا املوس���م وحتقيق 
البطوالت بعد ان عجز عنها طوال املواسم السابقة 
والتي كان يقترب فيها من التتويج، ولكن س���وء 
التوفيق واحلظ في اللحظات االخيرة كان السبب 
في ابتعادها عن خزائن الن���ادي وخير دليل على 
ذلك بطولة الدوري املمتاز املوس���م املاضي والذي 
كان األق���رب الى كاظمة ولكن ف���ي آخر 3 جوالت 
من املسابقة سقط البرتقالي بصورة غريبة وفقد 

البطولة.
وأش���ار الظفيري الى ان فترة اإلعداد استعدادا 
للموس���م اجلديد كانت من أفضل الفترات التي من 
املمك���ن ان يحصل عليها الالعبون وقد جاءت على 
مراحل أبرزها معس���كر الصيف الذي أقامه الفريق 
في القاهرة والتقى خالله البرتقالي عددا من الفرق 
املصرية ذات املستوى اجليد مثل بتروجيت واجلونة 
وهما من أندية ال���دوري املمتاز، وحاول الالعبون 
خالل هذا املعسكر اثبات وجودهم خاصة ان املدرب 
الروماني بالتشي أعلن انه سيحدد من خالله مصير 
التشكيلة األساسية ومن يستحق التواجد مع الفريق 
ومن ال يستحق، وبالفعل وفي أول مباراة للفريق 
خالل املعسكر التقينا فريق طالئع املستقبل وفزنا 
2 � 0 وقام بالتشي اثناء اللقاء بتجربة اكبر عدد من 

الالعبني ومن بينهم 3 محترفني برازيليني.
ثم املرحلة األخرى وهي خوض منافسات كأس 
االحتاد التي اظهرت للمدرب الروماني ايلي بالتشي 
األخطاء التي س���يعمل على تالفيه���ا قبل انطالق 
الدوري املمتاز، الفتا الى ان بالتشي يقوم بتدريب 
الالعبني بطريقة احترافية لم نعهدها من قبل وكانت 
سببا في تطوير مستوى جميع الالعبني مشيدا به 
وبتدريباته التي س���تظهر ثمارها خالل املسابقات 

الرسمية.
وبني الظفيري ان كل فريق مير بظروف تكون 
عائقا ام���ام طموحاته وهذا حال كاظمة الذي دائما 
يتعرض العبوه لإلصابات واإليقاف كل موسم وكأنه 
قدر مكتوب عليهم، مبينا ان صفوف الفريق مكتملة 
في الوقت احلالي ولكن مع بداية املسابقات الرسمية 

نفاجأ باالصابات ما يربك حسابات املدرب.
واض���اف ان احملترفني البرازيليني حتى اآلن لم 
يظهروا بالصورة املطلوبة التي ترتقي الى اس���م 
كاظمة ومكانته، ولكن في الوقت نفسه يجب عدم 
االستعجال في احلكم عليهم إال من خالل اجلوالت 
االولى بالدوري املمتاز، ألننا بذلك نكون قد ظلمناهم، 
مضيفا انه يتوقع ان تتعاقد اإلدارة مع محترفني جدد 
بالرغم من انه يعتقد ان احملليني في الوقت احلالي 
افضل وفي أوج عطائهم بعد تألق طارق الش���مري 
وناصر فرج وكذلك عودة فهد الفهد الى هجوم كاظمة 

الذي سيشكل ثنائيا رائعا مع يوسف ناصر.
ومتنى الظفيري ان يتمكن من املشاركة بصورة 
اكثر مع الفريق حتى يس���اهم في حتقيق األلقاب 

وكذلك العودة الى صفوف األزرق.
ولفت الظفيري الى ان اإلدارة لم تقصر مع الالعبني 
حيث تعاقدت مع مدرب محترف وأقامت معسكرات 
خارجية والتعاقد مع محترفني لذلك يجب رد الدين 

لهم وللجماهير بتحقيق البطوالت.

يحيى حميدان
أكد م���درب الفري���ق االول 
الساملية  الس���لة بنادي  لكرة 
وليد الهندي ان الهزائم الثقيلة 
التي يتلقاها فريقه في الدوري 
ام���را طبيعي���ا وذلك  تعتبر 
حلداثة الفريق الذي يش���ارك 
للم���رة االولى في منافس���ات 
الى ان  الدرجة االولى، اضافة 
معظم الالعبني مت جتميعهم من 
االندية االخرى وبالتالي فإنهم 
يفتقوون لالنسجام املطلوب 

فيما بينهم.
واش���ار الهندي في حديثه 
ل���� »األنباء« الى ان���ه بالرغم 
من انط���الق تدريبات الفريق 
من���ذ بداية العام احلالي اال ان 
مس���يرة اإلعداد عرقلها كثير 
من االمور وابرزها عدم وجود 
السلة في  صالة مجهزة لكرة 
نادي الساملية االمر الذي اجبرنا 
على نقل تدريباتنا الى صالة 
نادي املعاقني حيث خصصت لنا 
ادارة النادي 3 ايام في االسبوع 
للتدريب عليها وهو بطبيعة 
احلال وقت غير كاف، ومن ثم 
قمنا بنقل تدريباتنا الى احدى 
املدارس والتي عانينا  صاالت 
فيه���ا كثيرا لس���وء االرضية 
وعدم قدرتنا على اداء تدريباتنا 
بالشكل الطبيعي، مشيرا الى انه 
طوال هذه الفترة انقطعنا عن 
التدريب لفترات قصيرة بسبب 

عدم توافر الصالة املناسبة.

محترفون أجانب

واضاف ان من االسباب التي 
جتعلنا نتعرض خلسائر كبيرة 
عدم التعاقد مع محترف اجنبي 
لتدعيم صفوف الفريق، مشيرا 
الى ان اجلميع يعلم مدى االهمية 
الكبيرة التي يضيفها احملترف 
االجنبي م���ع الفرق في دوري 
السلة احمللي حيث نالحظ ان 
كل الفرق تعتمد وبصفة كبيرة 
على محترفيها االجانب وهو 
امر طبيعي يدرك���ه اجلميع، 
مشددا على اهمية التعاقد مع 
محترف اجنب��ي يلعب في مركز 
الفريق حاليا  السنتر الفتقار 
لالع���ب يتمت��ع بط��ول ف�ارع 

لشغل هذا املركز.

جدول المباريات

ولفت الهندي الى ان جدول 
مباريات الدوري قد يكون ظلم 
الفرق الت���ي تقبع في مؤخرة 
الترتيب دائما وسهل من مهمة 
الف���رق الكبي���رة، حيث جعل 
اجلدول اجلوالت االولى للدوري 
سهلة وجميعها من طرف واحد 
وال يوجد مجال للمنافسة كون 

في القس���م االول للدوري مع 
فرق املؤخرة.

اختبار العبين كثيرين

وب���ني الهن���دي ان التوليفة 
احلالية من الالعبني املشاركني في 
الدوري لم يتبق منهم اال 3 العبني 
من الذين كانوا معنا منذ انطالق 
التدريبات ف���ي يناير املاضي، 
مبينا انه قام خالل هذه الفترة 
باختبار عدد كبير من الالعبني 

الفوارق شاسعة واجلدول لم 
يضع مباري���ات قوية في كل 
جولة على االقل مما افقد الدوري 
حالوت���ه، مضيفا أن »س���لة 
السماوي« تأثر نوعا ما بوضعه 
امام الفرق الكبيرة في مبارياته 
االولى بالدوري، حيث وضعه 
امام القادسية والكويت والنصر 
وكاظمة والس���احل والعربي 
واجلهراء عل���ى التوالي، وفي 
املقابل سنخوض بقية مبارياتنا 

ممن كانوا مبتعدين عن انديتهم 
في السنوات املاضية، اضافة الى 
قيامه باس���تقدام العبني اخرين 
لديهم امكانيات جيدة ومن املمكن 

ان تتم االستفادة منهم.
املنافس���ة على لقب  وحول 
ال���دوري لهذا املوس���م، اوضح 
الهندي ان دوري هذا العام سيشهد 
دخول عدة فرق للصراع على لقب 
الدوري مثل اجلهراء والساحل 
وكاظمة، متوقعا ان تشكل هذه 

الفرق خطرا كبيرا على القادسية 
والكويت محتكري القاب الدوري 
التس���عة املاضية،  في املواسم 
مب���ررا ذلك بأن ف���رق اجلهراء 
والساحل وكاظمة قامت بالتعاقد 
مع محترفني على مستوى عال 
بخالف تواجد العبني مواطنني 
متميزين، االمر الذي س���يجعل 
الباب مفتوح���ا على مصراعيه 
لرؤية بطل اخر غير القادس���ية 

والكويت.

الفريق يشارك للمرة األولى في الدوري وال توجد صالة يتدرب عليها

أكد أن الروماني بالتشي من أفضل المدربين في تاريخ البرتقالي

عودة أزرق ناشئي السلة

»االنتقالية« تمنح إجازات التدريب)ج(

ندى يناشد الجهراوية الوقوف 
خلف الفريق في »الدرجة األولى«

يحيى حميدان
ع���اد الى البالد امس وفد منتخبنا الوطني للناش���ئني في كرة 
السلة بعد ختام مشاركته في البطولة اآلسيوية األولى للناشئني 
التي أقيمت في ماليزيا ابتداء من 19 اجلاري واختتمت امس االول 
وقد حل منتخبنا في املركز ال� 13 من أصل 16 منتخبا شاركت في 
البطولة. وبعد عودة املنتخب، اكد رئيس الوفد وامني س���ر احتاد 
السلة ضاري برجس ان املركز الذي حل به منتخبنا كان من املمكن 
ان يكون افضل من ذلك، الفتا الى ان عدم اقامة معس���كر تدريبي 
خارجي، حال دون حتقيق نتائج ايجابية اكثر بسبب رفض اولياء 

امور الالعبني غياب ابنائهم عن مدارسهم لفترة طويلة.
وأوضح برجس ان الالعبني أدوا ما عليهم وحاولوا جاهدين تقدمي 
عروض جيدة حسب امكانياتهم اال ان احلظ لم يحالفهم، مضيفا ان 

هذا الفريق يعتبر نواة املستقبل وننتظر منه نتائج أفضل.

تنظم اللجنة االنتقالية املكلفة بتس����يير شؤون احتاد كرة القدم 
دورة تدريبية ملنح اجازة التدريب اآلسيوية )ج( السادسة عشرة في 
الفترة من العاش����ر من يناير املقبل وحتى الثالثني منه، علما أن اخر 

موعد للتسجيل للراغبني في املشاركة 7 الشهر املقبل.
اجلدير بالذكر ان الدورة مفتوحة امام جميع اجلنسيات وسيحاضر 

فيها نخبة من احملاضرين اآلسيويني واحملليني.
يأتي ذلك في اطار حرص مس����ؤولي االنتقالية على توفير السبل 
املختلفة لالرتقاء مبستويات الرياضيني في جميع املجاالت التي تخدم 

اللعبة الشعبية االولى سواء كان املجال اداريا او تدريبيا او فنيا.

ناشد قائد فريق اجلهراء صالح ندى اعضاء اجلمعية العمومية 
للنادي الوقوف خلف الفريق في مستهل مشواره في رحلة دوري 

الدرجة االولى الذي سينطلق غدا مبواجهة خيطان.
وقال ندى اننا نتمنى ان يلقى الفريق الدعم الالئق من مجلس 
االدارة املعني وتوفير كافة املتطلبات التي يحتاجها اجلهاز الفني 
بقيادة الوطني صالح العصفور ومساعده احمد عبد الكرمي السيما 
املتعلقة باحلوافز في حاالت الفوز ملا لها من اثر بالغ في رفع الروح 

املعنوية لالعبني في سعيهم للتأهل الى الدوري املمتاز.
واضاف ان الالعبني لديهم االصرار على عدم التفريط في نقاط 
جميع املباريات ضمانا للتأهل عن جدارة ولعدم االعتماد على نتائج 
الفرق االخرى، ولكن ذلك لن يتحقق دون الفوز في كافة املباريات 

حتت شعار تأهلنا بأيدينا.
وشكر ندى االدارة الس���ابقة لوقوفها خلف الفريق، مؤكدا ان 
االدارة املنتخبة عملت على توفير كافة سبل الدعم املادي واملعنوي 
لالعبني واجلهاز الفني ولم تقصر في تهيئة املناخ املالئم لالعبني 
قب���ل املباريات خصوص���ا ان الكل يعلم ان فري���ق كرة القدم هو 
الواجهة احلقيقية للنادي ويحظى مبتابعة جماهيرية متواصلة 

من محبيه.
وهنأ ندى اعضاء اجلمعية العمومي���ة للنادي بعيد االضحى 

املبارك وزمالءه الالعبني متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

اتركوا الخالفات وتعالوا إلى »نوكامب«
عيدكم مبارك، دعوا عنكم اخلالفات وتعالوا إلى ريال مدريد 
وبرشلونة، رّوحوا عن أنفسكم ساعة ونصف فال تكتل وال 
معايي��ر وال هم يحزنون، إمنا هم مجموعة أناس خلقهم اهلل 
إلس��عاد البشر وغس��ل قلوبهم مباء الورد والزعفران، إنهم 
جنوم متأللئة تهبط على كوكب األرض مس��اء »سبت وأحد« 
تس��عدكم وتؤنس وحدتكم ثم تعود الى مكانها الطبيعي في 
السماء، تعالوا وال تتأخروا عن املوعد فهؤالء البشر يقدسون 
الوق��ت كما يق��دس العالم علمه، فإن تأخ��رمت دقيقة واحدة 
فقد يفوتكم هدف من نقطة »الس��نتر« وإن تأخرمت دقيقتني 
فستحرمون أنفسكم من لذة »املقبالت« وإن تأخرمت 3 دقائق 
فاذهبوا إلى املقهى وال تش��اهدوا املباراة ألن من يتأخر عن 
مواجهة مثل هذه بكل مبدعيها وفنانيها ال يستحق ان يشاهد 

مباراة في كرة القدم.
دعوا عنكم القيل والقال و»الكالم اللي ما ينقال« واتركوا 
اخللق للخالق )إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(، 
وتعالوا الى حيث انسياب الكرة كجلمود صخر حطه السيل 
من عل، شاهدوا كرتهم تفحصوها جيدا فهل هي مثل كرتنا 
التي نلعب بها؟ اسألوا أنفسكم عن األحذية التي يدحرج بها 
العبوهم الك��رة ويتناقلونها بخفة، فإنها ليس��ت مصنوعة 
من جلد النعام او التماس��يح، إمنا ه��ي أحذية مصنوعة من 
»املغناطيس« فتكاد الكرة تلتصق بأقدامهم وال تتزحزح عنها 

اال بالواسطة وحب اخلشوم.
هذه كرته��م وهذه كرتنا، هناك يقول��ون للجماهير ماذا 
تري��دون ان نقدم لك��م؟ وهنا نقول لهم ما هي »املش��اكل« 

املفضلة لديكم؟
تعالوا الليلة الى حيث برش��لونة، معقلهم »نوكامب« وما 
أدراك ما نوكامب؟ إنه أشبه بساحة إعدام للخصم وال يكتفي 
جنوم��ه بقطع رأس واحد إمنا اثنان وثالثة وحتى س��تة كما 
فعل بأفراد امللكي في املوس��م املاضي، وغائبهم األكبر الليلة 
الفتى املعجزة ليونيل ميسي الى جانب زميله الشرس زالتان 
ابراهيموڤيتش ولكن اإلس��بان يقول��ون في لهجتهم »لوس 
اوخوس نوس��يربان دنادا آ أوون ثرب��رو ثيكو« وترجمتها 
الى العربية: العينان ال تنفع بش��يء لعقل أعمى، فلو لم يكن 
م��ع االثنني »عق��ول« الكترونية في خط الوس��ط حتديدا ملا 
أبدع االثنان الكبيران، ولكن عند احلديث عن ميسي تتوقف 
العقول »أصحاء ومجانني« عن التفكير، فشكرا »رباه« ولكن 
ليس��ت على طريقة فارس عوض على هذا املخلوق اخلارق 

ليونيل ميسي.
تعال��وا الليلة الى ريال مدريد وقف��وا له إجالال واحتراما 
فمثله يحب ويعش��ق، تاريخه، شعاره، هندامه، قامة العبيه، 
حارسهم، دفاعهم، وسطهم، هجومهم، جمهورهم، كاسياس، 
بيبي، راموس، كاكا، هيغوين، راوول، بن زمية، كريستيانو، 
انه امللكي الذي يلعب كرة خاصة به يصفها له أشهر األطباء 
واجلراحني »ثالث حبات في اليوم« فإن خس��ر من برشلونة 
مثال فإنه ال يخس��ر تاجه أبدا فكم من مرة يتفضل الس��يد 

على خادمه!
عيدكم مب��ارك، ودعوا عنكم اخلالف��ات وتكتل ومعايير 
وأندية منحلة وجلنة انتقالية وتفرغوا الليلة الى حيث اجلمال 
والفن فهم في اسبانيا يقولون ايضا »سي ت آبالو دن نوونكا 
برسو وماسص آستاسابر« ومعناها في العربية: إذا صفقوا 

لك فال تفتخر حتى تعرف من يصفق.
ناصر العنزي


