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الفرق الهندية والماليزية والڤيتنامية أكثر شعبية من القادسية 
عبدالعزيز جاسم 

صنف االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم احلض���ور اجلماهيري 
للفرق املشاركة في بطولة كأس 
االحتاد اآلس���يوي، والغريب 
ليس التصني���ف، بل الالفت 
في األمر هو وقوع القادسية 
صاحب اكبر قاعدة جماهيرية 
في الكويت باملركز السادس في 
جميع مباريات املرحلة الرابعة 
ما يضع عالمات استفهام كبيرة 
ح���ول غي���اب اجلماهير عن 
مساندة امللكي اال في املباريات 
احلساسة عكس السابق حيث 
كانت متأل نصف امللعب حتى 
لو كانت املب���اراة ودية، فهل 
يعقل ان يكون جمهور الفريق 
الڤيتنام���ي بيكامكس 18 ألف 
متفرج وتشرش���ل الهندي 12 
ألف وفي بي املالديفي 7 آالف 
والنجم���ة اللبنان���ي 3 آالف 
املاليزي 2180  وس���يالنغور 

متفرجا.
 بينما جن���د فريقا بحجم 
مكانة وجماهيرية األصفر ال 
يتعدى حضوره االلفني فقط، 
ورمب���ا يأتي ه���ذا العدد في 
بداية اول تدريبات املوسم او 
حتى في توقي���ع عقد العب، 
لك���ن يك���ون ه���ذا احلضور 
القليل جدا وهو 2000 متفرج 
في مباراة للقادس���ية بكأس 
امام ايست  االحتاد اآلسيوي 
امرا ال يصدق  الهندي  بنغال 
ألنه ليس م���ن عادة جماهير 
االصفر ان تتخلى عن فريقها 
حتى في أسوأ احلاالت ورمبا 
رابطة القادسية تزيد عن هذا 
العدد ان حضرت ألي مباراة 
مهم���ة، فكي���ف للجماهير ان 
تتخلى عن فريقها وهو ينافس 
على ال���دوري املمتاز وبفارق 
نقطة ع���ن املتصدر الكويت، 
كما انه وصل الى الدور نصف 
النهائي في كاس سمو األمير 

وولي العهد.
 كما انه متصدر ملجموعته 
بكاس االحتاد اآلس���يوي، اال 

الجزاف إلى أذربيجان اليوم

»الهيئة« تكّرم رؤساء مجالس 
األندية السابقين 19 الجاري

»المسابقات« تعتمد فوز الجهراء 
وتأهله إلى نهائي كأس الشباب

مؤتمر صحافي عن البطولة 
الدولية لـ »قوى المعاقين«

الكويت يلتقي الفحيحيل
 في دوري الصاالت

 الكويت يحتفظ بلقب  تايكوندو الناشئين

اعلن مدير ادارة ش����ؤون االعالم والنشر في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة توفيق العيد ان الهيئة ستقيم يوم االثنني 19 
اجلاري مبقر الهيئة احتفاال لرؤساء واعضاء مجالس االدارات 
املؤقتة التي ادارت االندي����ة الرياضية خالل فترة توليهم لها 
ما يقارب االربعة اش����هر وهي الفحيحيل والشباب واجلهراء 
والس����احل واليرموك والقادس����ية، والصليبخات والتضامن 

والنصر وخيطان.
وافاد العيد بأن حفل التكرمي سيقام برعاية رئيس مجلس 
االدارة املدي����ر العام للهيئة فيصل اجلزاف حيث أعدت الهيئة 
ترتيباتها مبا يتناس����ب مع ما قام به مس����ؤولو هذه املجالس 
السابقة من ادارتهم لالندية بكل اقتدار وكفاءة وجدية وحرصهم 
على احليادية والنزاهة لتس����يير امور الن����ادي الى بر االمان 
وااللتزام بالقوانني التي س����نتها الدولة حيث يحرص اجلميع 
على احلفاظ على املبادئ والثوابت الرياضية والشبابية داخل 

الكويت وخارجها.
من جهة اخرى يغ����ادر اليوم الى اجلمهورية االذربيجانية 
الوفد الرسمي للكويت برئاسة اجلزاف وسيجري الوفد الذي 
يضم القطاعات الشبابية والرياضية واالنشائية سلسلة من 
املباحثات مع وزير الرياضة االذربيجاني عزت رجبموف حول 
توقي����ع االتفاقية الثنائية في املجاالت الش����بابية والرياضية 
واالنش����ائية التي تتضمن تبادل الزيارات في الطب الرياضي 
والتوعية الصحية ومراكز اع����داد القادة للمدربني واالداريني 
واعداد املهندسني القائمني على املنشآت وكذلك مراكز الشباب 

والفتيات.
وقد اعدت وزارة الرياضة االذربيجانية برنامجا يضم زيارة 
املراكز الرياضية االوملبية واالنشائية والشبابية، وهذه الزيارة 
تأتي ضمن االتفاقيات التي ستوقعها الكويت مع الدول الشقيقة 
والصديقة مستقبال حرصا من القيادة السياسية بالبالد على 
دعم التواصل والتعاون واالس����تفادة من املنشآت الرياضية 
والش����بابية في هذه البلدان لتعميمها على الهيئات الشبابية 

والرياضية لتطويرها وتفعيلها.

فريد علي لمباراة الكويت والجهراء
اختير احلكم االماراتي الدولي فريد علي لقيادة مباراة الكويت 
واجلهراء في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس سمو ولي 

العهد املقررة يوم الثالثاء 13 اجلاري.

مبارك الخالدي
 اعتمدت جلنة املسابقات في احتاد الكرة في اجتماعها امس 
ف���وز اجلهراء على الصليبخات 1 � 0 في الدور نصف النهائي 
لكأس الشباب حتت 17 سنة في املباراة التي جرت مساء امس 
االول على امللع���ب الفرعي رقم 2 لنادي النصر، وبذلك تأهل 
اجلهراء الى املباراة النهائية التي س���تقام غدا حيث سيواجه 

القادسية الذي تأهل على حساب الكويت 2 � 1.
 وكان حك���م مباراة اجلهراء والصليبخات س���لمان امليل، 
ق���د اوقف املباراة في الدقيقة 70، وكان اجلهراء متقدما بهدف 
نظيف، اثر نش���وب معركة بني الالعبني اشترك فيها جمهور 
الفريقني، ما اضطر امليل الى ايقافها بسبب غياب رجال األمن 

عن املباراة.
 وقد اورد املي���ل في تقريره املرفوع ال���ى جلنتي احلكام 
واملس���ابقات كافة التفاصيل املتعلقة باحداث املباراة، حيث 
تداولت املسابقات في اجتماعها امس تداعيات الواقعة، وقررت 
اعتم���اد فوز اجلهراء 1 � 0 وتأهله ال���ى املباراة النهائية، ولم 
تتخذ اي عقوبة بش���أن العبي واداريي الفريقني، لعدم وجود 

حتقيق كاف حول االحداث.

تعقد اللجنة املنظمة العليا للبطولة الدولية األولى أللعاب 
املعاقني للميدان في السابعة من مساء اليوم مبقر نادي املعاقني 
مؤمترا صحافيا موسعا بحضور رئيس اللجنة املنظمة رئيس 
النادي مهدي العازمي وامني السر العام ومدير البطولة شافي 

الهاجري ورؤساء وأعضاء اللجان املختلفة بالبطولة.
 وستتحدث اللجنة عن آخر استعدادات النادي والتحضيرات 

اخلاصة بهذه البطولة.
 كما سيتم استعراض كل األمور التي تهم الوفود املشاركة 
في البطولة التي س���تنطلق 24 اجلاري على مضمار ثانوية 
كيفان برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

في ألعاب القرص والرمح واجللة.

يخوض الكويت لقاء مهما امام الفحيحيل في الساعة ال� 8 
مس���اء اليوم ضمن اجلولة السادسة من منافسات املجموعة 

االولى لدوري الصاالت لكرة القدم.
ويسعى االبيض الى كس���ب نقاط املباراة من اجل التأهل 
بش���كل رسمي الى الدور الثاني، بعدما قدم عروضا جيدة في 
املواجهات الس���ابقة، في حني يعم���ل الفحيحيل على ترتيب 
اوراقه من جديد وبلوغ ال���دور الثاني ايضا، اذ يحتل املركز 

الثالث خلف الكويت الثاني.
يذكر ان عقوبة جلنة الص���االت بحق العب نادي الكويت 
االيراني محموديان، رفعت بعد انقضاء فترة ايقافه التي منعته 

من املشاركة مع ناديه في مباراتني.

احتفظ الكويت ببطولة فردي األندية للناشئني في التايكوندو 
للم���رة الثالثة على التوالي، بعد أن حص���د 11 ميدالية منها 6 
ذهبي���ات، ويرتفع رصيده الى 21 نقطة في كأس التفوق العام 
متساويا مع القادسية الذي ميلك نفس الرصيد، وتبقى بطولة 

واحدة ستحدد من هو بطل كأس التفوق في هذه اللعبة.
وأكد املدير الفني للكويت وليد املرش���اد أن الفريق استحق 
البطولة بجدارة بعد ان حسم اللقب قبل انتهاء البطولة بيوم 
واحد، وتصدرها من بدايتها وهذا دليل واضح على قوة قاعدة 
األبيض في التايكوندو. وأضاف: ان االبيض يسير بخطى ثابتة 
في تنفيذ اخلطة املوضوعة من مجلس اإلدارة جعلته ينافس 

بقوة على كأس التفوق.
من جانبه، وعد عضو اجلمعية العمومية في الكويت سعود 
الزيد الفريق مبكافآت مجزية في حال حتقيق كأس التفوق في 

البطولة املصيرية القادمة.

حاجز ال���� 14 الف مؤخرا وال 
جند سوى 200 شخص يشجعه 
في املدرج���ات وكأنه فريق ال 
يلعب بني أرضه وجماهيره، 
وخير دليل تعادله االخير امام 
ناساف االوزبكي سلبا، وهو 
الذي تغلب على نفس الفريق 
خارج أرض���ه 2-1 ما يدل ان 
الفريق لم يس���تفد من عامل 
االرض واجلمهور بعكس جميع 

اذا كانت اجلماهير القدساوية 
الفريق  اداء  »زعالنة« عل���ى 
بالفترة االخي���رة، وهو حق 
مشروع لهم، لكن ان يتركوا 
الفري���ق وحده ف���ي أصعب 
اللحظ���ات وأهمه���ا فهو أمر 
غير مقبول ألن جميع الفرق 
م���ن ش���رق الى غرب آس���يا 
تخشى االصفر اوال لشعبيته 
الكويت  الكبيرة اجلارفة في 

الكبير في املنطقة  ثم السمه 
فإن تخلت جماهيره عنه فهي 
تتخلى عن االلقاب والبطوالت 
فكيف جلماهير تطالب فريقها 
باملشاركة بدوري ابطال آسيا 
وحتضر بألفي شخص فقط وهم 
يعرفون متاما ان اجلمهور هو 
الرقم واحد وليس 12 كما يقال 
ان الوصول  والذين يعلمون 
الى املراحل النهائية يبدأ من 

املراحل الس���هلة فحضورهم 
واجب في اول املسابقة وفي 
آخرها وليس ف���ي املباريات 

احلساسة واملهمة فقط.
والغري���ب ف���ي االمر هو 
عدم وج���ود كاظمة في قائمة 
احلضور اجلماهيري وهو الذي 
حطم كل االرقام القياسية في 
تس���جيل اعضائه باجلمعية 
العمومي���ة والذي���ن تخطوا 

فرق العالم والتي دائما حتسم 
مبارياتها في ارضها، حتى ان 
كانت في أسوأ الظروف فأين 
ذهب محبوه حتى ان لم يكونوا 
من ابناء كاظمة؟ فالواجب على 
باقي جماهير االندية االخرى 
العربي والكويت والس���املية 
والقادسية ان تتحد مع بعضها 
ألنه ميثل الكويت وليس ميثل 

كاظمة فقط.

بعد الحضور الجماهيري القليل لألصفر في كأس االتحاد اآلسيوي 

 طالب حسين يعود مديرًا لكرة الصليبخات

مبارك الخالدي
من املرجح ان يصدر مجلس ادارة نادي 
الصليبخات املعني في االيام القليلة املقبلة 
قرارا بتس���مية مدير الكرة السابق طالب 
حس���ني مديرا عاما لكرة القدم في النادي، 
كما سيشمل القرار تسمية عبدالكرمي املطوع 

مديرا لقطاع الناشني.
وقال حسني »األنباء«: لقد جتاوبت مع 
طلب ادارة الن���ادي اجلديدة حرصا على 
الالعبني وكرة القدم في الصليبخات التي 
تستحق ان يتكاتف اجلميع من ابناء النادي 
العادة الروح الى الفريق من جديد، واعتماد 
سياسة جديدة تستند الى اتاحة الفرصة 
للشباب، الخذ فرصتهم مع الفريق االول، 
واجراء غربلة ش���املة كمحترفي النادي، 
واالستعانة مبن يخدم الفريق منهم، وميكن 
االفادة منه الن من اولوية احملترف ان يفيد 

الفريق وينهض به وليس العكس.
واضاف: لقد طلبت من ادارة النادي من 
منطلق احلرص عل���ى النهوض بالفريق 
االستعانة بأمني الس���ر املعني في اللجنة 
الس���ابقة عبدالكرمي املطوع، لتولي مهمة 
قطاع الناشئني الجتهاده واخالصه، فاملطوع 
بصمته كان���ت واضحة خالل الفترة التي 

قضاها في النادي.
واوض���ح حس���ني ان االدارة اجلديدة 
طلبت منه وضع سياسة تقييمية للمرحلة 
املقبلة، وقال: ان التصور الذي امامنا االن 
هو التوصية بابقاء املدرب احلالي عبداهلل 
اليرموك في منصبه، وتكليفه بقيادة الفريق 
في املوس���م املقبل، وفي ح���ال رفضه من 
املمكن االس���تعانة مبدرب اجنبي على ان 
يتم احملافظة على استمرار اليرموك مديرا 

فنيا النه احد ابناء النادي.

واش���ار الى ان من ضم���ن التوصيات 
االجت���اه الى االس���تغناء ع���ن احملترفني 
احلاليني، والتعاقد مع اخرين الس���تفادة 
العبينا منهم وليس العكس، مبينا ان االدارة 
طلبت منه اعداد ملفات باالجهزة االدارية 

والفنية للفريق.
واكد حس���ني ان اس���تجابته للعمل مع 
االدارة احلالية جاءت مش���روطة بالعمل 
كمتطوع دون مقابل، وقال: ان الهدف من 
العودة الى العم���ل هو خدمة قطاع الكرة 
في النادي وليس البحث عن عوائد مادية، 
فالصليبخات يستحق منا الكثير، كما ان 
العمل التطوعي م���ن االمور التي تتصف 
بها رياضتن���ا وجبلنا عليها، علما اننا لم 
نتخل عن فرق النادي طوال الفترة املاضية 
وكنت اتابع مبارياتها في مختلف املراحل 

السنية.

 اإلدارة كلفته بإعداد األجهزة اإلدارية والفنية للفرق في الموسم المقبل

 )هاني الشمري(جمهور قليل يتابع مباريات القادسية في كأس االحتاد اآلسيوي

الصليبخات حقق نتائج متواضعة في املوسم احلالي وفي االطار طالب حسني

مارادونا هو مارادونا وميسي..
مارادونا هو مارادونا، وميسي هو ميسي، فاالول 
فعل ما يفعله الثان���ي، والثاني يفعل ما فعله االول، 
فكيف نقارن الذهب بالذهب؟ مارادونا معجزة الكرة 
وميس���ي املعجزة االخرى، فال تقارنوا بينهما كي ال 
تهبط اسعار الذهب، وترتفع اسعار »النحاس«، حقق 
مارادونا كل ش���يء وميس���ي في طريقه لتحقيق كل 
شيء، فالذي يقول ان مارادونا افضل فهو صادق الى 
حد الصدق االكبر والذي يقول ان ميسي هو االفضل 
فهو لم يكذب ابدا، والذي يقول ان مارادونا هو دييغو 
وميس���ي هو ليونيل فهو »العق���ل« بعينيه االثنتني 

وليس بعني واحدة.
بعد االهداف االربعة التي تفنن بها ميسي في مرمى 
ارسنال »اكتب هذا قبل مواجهة الكالسيكو االسبانية 
امس«، انفجرت براكني املقارنة واالفضلية بني مارادونا 
وميسي، فأنصار االول يقولون انه االفضل ألنه حتمل 
وزر القوانني البالي���ة للتحكيم عندما كان املدافعون 
يسقطون مارادونا بعنف شديد، وبالكاد كان احلكام 
يخرجون البطاقة احلمراء، فقد عانى مارادونا كثيرا من 
العنف واخلشونة، في حني ان احلكام اآلن يركضون 
خلف ميسي حلمايته والبطاقة احلمراء بأيديهم مما 
يجعله يلعب بأريحية، فعندما يشعر النجوم باالطمئنان 
فإنهم يبدعون اكثر، فما بالكم اذا كان ميس���ي مبدعا 

بالفطرة؟
كنت أحدث احد االصدقاء بعد رباعية ميسي القاهرة، 
وأقول: حتى ه���ذه اللحظة فإن مارادونا يتفوق على 
ميس���ي بكأس العالم التي حققها وحده في مونديال 
املكسيك 1986، والحظوا انني قلت وحده، فقد كانت 
تلك البطولة ملارادونا فقط باجماع املدربني والنقاد، 
واذا حقق ليونيل ميسي كأس العالم املقبلة لالرجنتني 
فسيتس���اوى في االلقاب والنجومية م���ع مارادونا، 
والطريق امامه س���الكة لتحطيم االرقام والبطوالت، 
بعدها جاء الرد سريعا من النجم االسطورة مارادونا 
بقول���ه »اذا احرزت االرجنتني لق���ب املونديال املقبل 
واختير ميس���ي افضل العب فس���تنتهي املقارنة بني 

مارادونا وبيليه«.
أنا محدثكم من جي���ل مارادونا، فمن الطبيعي ان 
اتعاطف، فمن يسألني عن املقارنة بينهما اقول »ال احد 
افضل من احد«، ولكني اهمس بداخلي: ال بل مارادونا، 
فمازلت حتى هذه اللحظة اراه العبا خارقا ال يشبهه 
اال مارادونا نفسه، وعندما ارى ميسي ينطلق بالكرة 
ويغربل املدافعني ويسقط احلراس اعاتب ذاتي واجلدها 

»خالص مارادونا راح، اآلن هو زمن ميسي«.
ال تتعبوا انفسكم، فمارادونا هو مارادونا، وميسي 

هو ميسي.
ناصر العنزي


