
رياضةالسبت  27  مارس  2010   30

احمد حسين
اكد جنم طائرة العربي عبداهلل جاسم ان 
الزعيم قادر عل���ى الفوز بدوري الطائرة مع 
انطالق مباريات املربع الذهبي بعد اسبوعني 
حيث يس���عى العبو العرب���ي لتخطي عقبة 
القادسية وكاظمة والكويت في املربع الذهبي 

من اجل حتقيق اللقب.
وناشد جاسم ادارة العربي ضرورة التعاقد 
مع محترف متميز، ووضع برنامج اعداد قوي 
قبل انطالق مباريات املربع الذهبي، كما طالب 
بضرورة االهتمام بفرق املراحل السنية للكرة 
الطائرة بالعربي ودعم طائرة العربي معنويا 
ومادي���ا من اجل حتقيق طموحات اجلماهير 
في الفترة املقبلة. ويسعى جاسم الى قيادة 

طائرة العربي للفوز بالدوري واملنافس���ة بقوة على كأس االحتاد واحملافظة على 
اللقب الذي حققه العربي املوس���م املاضي قبل خوض البطولة اآلسيوية لالندية 

في الصني في شهر يونيو املقبل.
ويعتبر جاس���م احد ابرز اعمدة ازرق الطائرة في السنوات املاضية ويستعد 

للبطولة اآلسيوية للمنتخبات في الصني في شهر يوليو املقبل.
وكان جاسم قد خاض 3 جتارب احتراف على سبيل االعارة مع النصر االماراتي 
وحق���ق املركز الثاني في بطولة اخلليج لالندية، ومع احملرق البحريني والعربي 
القطري وقادهما للفوز باملركز الثالث في البطولة اخلليجية في السنوات املاضية 
كما س���بق له اللعب مع القادسية في بطولة آس���يا لالندية في دبي وكاظمة في 

البطولة العربية لالندية ابطال الكأس.

لماذا ال يوجد طلب على الالعب الكويتي لالحتراف في الخارج؟
مساعد ندا وفهد الرشيدي المحترفان الوحيدان فقط

العصفور: رغم حاجتي لعادل حمود بالجه�راء عرضته على الوحدة
خل�ف: عقلي�ة الالع�ب الكويت�ي غي�ر مهي�أة حالي�ًا لالحتراف
عن�اد: ال يوجد بع�د الجي�ل الذهبي للكويت س�وى ب�در المطوع
المط�وع: م�اذا يفعل الالع�ب والن�ادي هو ال�ذي يتحك�م فيه؟

ثامر عناد

العربي بانتظار عودة محمد جراغ

مساعد ندا أحد محترفني اثنني فقط في اخلارج

محترف الساحل البرازيلي فابيو أزعج دفاعات كاظمة 
وأحرز هدفا جميال

بدر املطوعصالح العصفور أحمد خلف

هو الذي يتحك����م فيه، وال توجد 
امامه فرصة جيدة ليطور من نفسه 
النه مشغول بالوظيفة لتوفير ما 
يحتاجه واسرته، فال يوجد تسويق 
جيد لالعب، وال تتهيأ الفرصة له 
ليظهر خارجيا اال فيما ندر مع ناديه 
او مع املنتخب، وكيف يتطور الالعب 
الكويتي وهو يلعب في دوري واحد 
مع االندية نفسها والالعبني انفسهم 

كل موسم؟

تشكيك في قدرات الالعب

وقال العب نادي الكويت وليد 
عل����ي ان العبي الكويت من افضل 
اخلام����ات املوجودة ف����ي املنطقة 
اخلليجية بل والعربية ولكن املشكلة 
عندنا ان االندية تقف كثيرا عائقا 
امام احتراف الالعبني في اخلارج، 
فأنا عن نفسي اتلقى كل عام نحو 3 
عروض احترافية ولكن ارفضها النها 
ال تناس����بني والن املهم عندي هو 
حتقيق بطوالت مع فريقي تضاف 

الى سجلي التاريخي..
واضاف ان هناك بعض املدربني 
الوطنيني يش����ككون ف����ي قدرات 
الالعبني الكويتيني على الرغم من 
انهم هم انفسهم ال يستمرون مع 
أنديتهم الن فاقد الشيء ال يعطيه 
فعليهم أوال تطوير انفسهم حتى 
يستفيد الالعبون منهم، الفتا الى ان 
املشاكل التي متر بها الكرة الكويتية 
حاليا متثل عائقا من العوائق التي 
تقف في طري����ق احتراف الالعب 
الكويتي، فيج����ب علينا ان نفكر 
اوال في حل مش����اكلنا ثم نفكر في 

االحتراف.

على مستوى عال ما يعود في النهاية 
باملصلحة على املنتخب ونحن لدينا 
العبون كثيرون يتمتعون باملهارة 
ولكن في الوقت نفسه ليس لدينا 
اندية  املتقن مثل  اللعب اجلماعي 
خليجي����ة كثيرة نراها مثل الهالل 
السعودي، النصر السعودي، السد 
القطري، مش����يرا الى ان مستوى 
الدوري في هذه الدول القريبة منا 
مرتفع لسبب واضح وهو »نظام 
الذي يطب����ق كامال،  االحت����راف« 
فاالحتراف معيشة وتعايش كامل 
مع الكرة وليس هواية كما هو احلال 

عند العبينا.
ولفت العصفور الى انه عندما 
ننظر لالع����ب احملترف جند عنده 
حرص����ا كبي����را عل����ى التدريبات 
وااللتزام بتعليمات اجلهازين الفني 
واالداري ليرفع من مستواه حتى اذا 
طلب مقابال ماديا كبيرا فانه يطلب 
عن جدارة ويرى ان يستحق، وعلى 
العكس عندنا فمثال نقرأ في احدى 
الفالني يغيب  الالعب  ان  اجلرائد 
ع����ن التدريب الصابته مثال بنزلة 
برد ولك����ن عند اقامة املباراة جند 

الالعب على رأس املشاركني
وأض����اف ان األندية يقع على 
عاتقها جزء كبير من املس����ؤولية 
ألننا ال نرى العبينا يحترفون بكثرة 
في اخلارج ألنها تبالغ في رفع سعر 
الالعب عندما يتلقى عرضا من ناد 
خارجي. وأكد العصفور انه عندما 
كان يدرب اجلهراء ورغم حاجتي 
خلدمات الالعب ع����ادل حمود إال 
انه عرضه على الوحدة السعودي 
إليه  وأثنيت عليه فم����ع حاجتي 

يوجد بعد اجليل الذهبي للكويت 
اال بدر املطوع الذي من املمكن ان 
يحترف خارجي����ا وميثل الكويت 
احس����ن متثيل ملا يتمت����ع به من 
حس كروي ومس����توى فني جيد 
ودليل ذلك العرض الذي تلقاه من 
ملقة االس����باني، الفتا في الوقت 
نفس����ه الى انه من املمكن ان نرى 
العبني كويتيني كثيرين يحترفون 
في اخلارج بالدوريات اخلليجية 
والعربية، كما هو احلال في البحرين 
وعمان مثال يحترفون ملدة ثالثة او 
اربعة شهور فقط وهذا هو السر في 
انن����ا نرى العبني كثيرين من هذه 
الدول يلعبون في اخلارج ولكننا 
نريد االحتراف مبعناه الكبير، كما 
في الدوريات األوروبية حيث جند 
الالعب يظل سنتني وثالثا واكثر 

في النادي.

خامات جيدة

وتوجهنا الى الالعبني انفسهم 
اصحاب الشأن فقال جنم القادسية 
ب����در املط����وع ان الكوي����ت تزخر 
بالالعبني اصحاب املستويات اجليدة 
والذين من املمكن جدا ان يحترفوا 
الدوريات  في اخلارج س����واء في 
او االوروبي����ة، فلدينا  العربي����ة 
خامات جيدة ولكنها حتتاج فقط 
الى االهتمام والرعاية كما نشاهد 

في الدول االخرى.
واشار املطوع الى ان عدم تطبيق 
نظام االحتراف الكامل هو السبب 
الرئيسي واالساسي في انه ال يوجد 
طلب عل����ى الالعب الكويتي قائال: 
ماذا يفعل الالعب الكويتي والنادي 

إبراهيم مطر
ما السر في اننا ال نرى محترفني 
كويتي����ني في الدوري����ات العربية 
والعاملية؟ هل املس����ؤول عن ذلك 
األندية أم الالعبون أنفس����هم؟ هل 
املادة هي السبب أم طبيعة الالعب 
نفس����ه؟ اننا اذا نظرنا الى اقرب 
الدول الينا فسنجد لها محترفني في 
دوريات أخرى خليجية او عربية 
أو أوروبية على سبيل املثال عمان 

والبحرين.
هناك وعلى استحياء في بعض 
الفترات جند العبا او اثنني ميثلون 
الكويت في دوريات عربية، ولكن 
ليس بكثرة مثل بعض الدول، فمثال 
العب القادس����ية مساعدا ندا الذي 
يلعب للشباب السعودي، وسبقه 
زميله احمد عجب لكنه لم يستمر، 
وفهد الرشيدي الذي يلعب للكرامة 
الس����وري حاليا، ومنذ فترة رأينا 
العب القادسية بدر املطوع يخضع 
الختبار وجتربة اللعب في صفوف 
ملقة االسباني وجنح بالفعل في نيل 
اعجاب املدرب واالدارة التي بادرت 
باالتصال بادارة القادسية وفاوضتها 

ولكن لم تتوصال الى اتفاق.
فلماذا ال يوجد طلب على الالعب 
الكويتي وم����ا العوائق التي تقف 
امام العبين����ا لالحتراف والبروز 
في الدوريات االخرى حتى تتحقق 
الفائدة في النهاية ملصلحة منتخبنا 

الوطني؟
في البداية، اكد املدرب الوطني 
صالح العصفور ان الدوري في اي 
دولة كلما كان قويا والتنافس فيه 
بني األندية شديدا كلما افرز العبني 

في املسؤولية ألنه يجب ان يخطط 
جي����دا وال يهتم فق����ط بالكبار بل 
يجب ان يكون تركيزه على النشء 
أكبر فيعلمهم منذ الصغر مبادئ 
االحتراف وااللتزام، كما ان الالعب 
البد ان يهتم بنفسه جيدا وبصحته 
وغذائه وتدريبه ألنه املستفيد األول 

من وراء ذلك.

االحتراف بمعناه الكبير

وقال امل����درب ثامر عناد انه ال 

انطباعا جيدا عن الالعب الكويتي 
ويترك س����معة طيبة عنه ليكون 
عليه إقبال وطل����ب من الدوريات 
األخ����رى كما نرى في بقية الدول، 
فالالعب كل همه وكل تفكيره منصب 
على الدوري احمللي ال يفكر عندما 
ميثل نادي����ه او منتخب بالده في 
الصورة التي يجب ان يكون عليها 

وان يظهر بها.
وأشار خلف الى ان دورينا احمللي 
ضعيف ال ميكنه ان يخرج لنا العبني 

على مس����توى عال والسبب قلة 
تركيز املسؤولني وهيئات الشباب 
الالعبني بكثرة  والرياضة لتهيئة 
املشاركات اخلارجية واالحتكاكات 
حتى يكتسب الالعب اخلبرة الكافية، 
فنحن مقارنة بالدوريات األخرى 
نعتبر »ضعافا« جدا، كما ان عقلية 
الالعب الكويتي حاليا غير مهيأة 
لالحتراف في اخلارج ألنه يفتقد 

الطموح.
وأضاف ان النادي أيضا يشارك 

رغبت في احترافه ألنني أنظر الى 
األمام. فلماذا تق����ف األندية عائقا 

أمام مصلحة الالعب.

تأسيس الالعب

أما مدرب العربي السابق أحمد 
خلف فأرجع هذه الظاهرة إلى بداية 
تأسيس الالعب الكويتي، موضحا 
ان األساس في البداية لم يكن جيدا، 
فلم نفكر منذ نشأة الالعب في كيف 
نؤهله ليحترف في اخلارج ويعطي 

عبدالعزيز جاسم 
أكد مشرف الفريق األول بالنادي العربي 
عبدالنبي حافظ ان الفريق سيحاول جتهيز 
جمي���ع الالعبني املصابني ملباراة الس���املية 
يوم االثنني املقبل في مسابقة كأس صاحب 
السمو األمير وهم: عبداهلل الشمالي وعبداهلل 
احلداد ومحمد جراغ الذين دخلوا التدريبات 
وباتت مشاركتهم شبه مضمونه إال إذا حدثت 
انتكاس���ات أو مضاعفات في اإلصابة خالل 

األيام القادمة.
وأفاد بأن الغياب���ات املؤكدة للفريق هي 
عبارة عن إصاب���ات قدمية لبعض الالعبني 
منهم خالد خلف وفه���د الفرحان اللذان لم 
يتعافيا حتى اآلن من إصابتهما وانضم إليهما 

حديثا املدافع عبدالعزيز فاضل.
وب���ني حافظ ان���ه يأمل في ان يس���تمر 
األخضر في تقدمي العروض املميزة بنفس 
األداء والثب���ات مما مينع أي احد من ايقافة 
خصوصا في مباريات الكؤوس والتي يتميز 

بها العبونا دائما، موضحا، ان حظوظ العربي 
دائما قوية في جميع البطوالت إال ان احلصول 
على لقب الدوري أصبح أش���به باملستحيل 
لفارق النقاط الكبير وعدد املباريات املتقدمة 
ال يتجاوز اخلمسة وبالتالي سيكون الطموح 
هو حتقيق االنتصارات دون النظر الى باقي 
الفرق لكي نصل ال���ى املراكز املتقدمة على 
اق���ل تقدير والتي متكننا من املش���اركة في 

املسابقات اخلارجية.
ولفت حافظ ال���ى ان األخضر قادر على 
حتقيق ثنائية كأس صاحب الس���مو األمير 
وكاس سمو ولي العهد اذا لعب بنفس التركيز 
واألداء ال���ذي قدمه أمام التضامن وتوجه ب� 
6 أه���داف الن مباريات الكؤوس حتتاج الى 
روح قتالية كبيرة مع تركيز اكبر لتحصل 
على اللق���ب، موضحا ان الظروف في بداية 
املوسم لم تخدم األخضر لكنها بدأت تتغير 
مع مرور الوقت والذي يتوقع ان يكون أفضل 

حاال في املوسم املقبل.

 عودة جراغ والشمالي والحداد إلى العربي  
لمواجهة السالمية واردة

جاسم: طموح العربي لقب الطائرة

عبداهلل جاسم

كاظمة يتخطى الساحل بشق األنفس
الفحيحيل والنصر إلى دور الثمانية لبطولة كأس األمير

)هاني الشمري(

مبارك الخالدي
تأهل كاظمة الى دور الثمانية من بطولة 
كأس االمير بعد ان تخطى الساحل بصعوبة 
وبضربات اجلزاء 5-3 بعد ان انتهى الوقت 
االصلي للمباراة بالتعادل 1-1 ليحتكم الفريقان 
الى وقت اضافي وضرب���ات الترجيح تقدم 
الس���احل )88( عبر البرازيلي فابيو وادرك 
الكين���ي محمد جمال التع���ادل )93( ليقابل 
البرتقالي الفحيحيل الذي تخطي الصليبخات 
2-1 احرزهما محم���د عدنان من ركلة جزاء 
)56( وحسني سراج )92( فيما احرز للخاسر 

مشعل ذياب )21(.
وفي اللقاء االخير قلب النصر تخلفه امام 
الشباب الى فوز صعب 2-1 تقدم الشباب عبر 
جاسم القطان )31( ومتكن البرازيلي باتريك 
من اعادة العنابي الى املباراة )76( ويتمكن 
مارسيلو من احراز هدف الفوز )100( ليلتقي 

النصر مع الكويت الثالثاء املقبل.
وبالعودة إلى مباراة كاظمة والساحل قدم 
األخير الش���وط االول بشكل جيد حافظ من 

خالله على مرماه عبر تنظيم دفاعي جيد في 
الثلث االخير من امللعب ورغبة في حتقيق 
تقدم عبر مهاجم���ه البرتقالي وكانت اولى 
الفرص للفريق في الدقيقة االولى عبر ضربة 
حرة مباشرة سددها عبيد منور بعيدة عن 
املرمى وواصل الساحل جرأته وكاد البرازيلي 
بيتو يدرك املرمى بعد ان مر بشكل جيد من 
احلارس احمد الفضل���ي اال ان القائم تكفل 
برد كرت���ه )15( ليحصل نفس الالعب على 
كرة اخرى اال انه ارس���لها بعيدة عن املرمى 
)17( ليبدأ بعدها البرتقالي بتنظيم صفوفه 
واعادة انتشار العبيه داخل امللعب ليمتلك 
الكرة ولكن دون فاعلية باستثناء التسديد 
املباشرة لناصر فرج )7( بعد ان تلقى كرة 
عرضية من عبدالرحمن الزمامي اال انها علت 
العارضة وقبل نهاية الشوط نفذ البرازيلي 
الكس���اندر ضربة حرة بش���كل رائع ابعدها 

حارس الساحل سعد العنزي الى ركنية.
وفي الشوط الثاني واصل الساحل نهجه 
وكان االخطر على مرمى خصمه وكاد هرنانديز 

يدرك املرم���ى )46( بعد ان تخطى احلارس 
الفضل���ي اال ان الزاوية ضاقت عليه كما لم 
يحس���ن فابيو التعامل م���ع عرضية محمد 
فريح )56( ابعدها الفضلي بصعوبة لتزداد 
االثارة في اخلم���س دقائق االخيرة ويتقدم 
الساحل بهدف لفابيو بعد ان استغل عرضية 
البديل سعود شجاع ليحولها فابيو خلفية 
على ميني الفضلي )89( ولم تدم فرحة ابناء 
ابوحليف���ة كثيرا حيث تف���وق فهد العنزي 
على نفس���ه وتالعب باملدافعني ليرسل كرة 
عرضية على رأس الكيني محمد جمال )93( 
ليرسلها االخير على ميني سعد العنزي ليحتكم 
الفريقان الى وقتا اضافيا لم يستطع اي من 
املهاجمني احراز هدف للتقدم على الرغم من 
الفرص احملققة التي الحت لالعبي الفريقني 
ليحتكم بعدها الفريقان الى ضربات الترجيح 
ليس���جل للبرتقالي طارق الشمري ومحمد 
جمال والكسندر ويوسف ناصر فيما سجل 
للس���احل عبيد منور وبيتو واضاع كل من 

سعود شجاع وفابيو.


