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لدي ع�رض من ن�اد أوروبي  
»مف�اجأة«  س��ي�كون  ك�ب�ي�ر 
وأف�ض�ل رد عل�ى المش�ككين

تعرض�ت لإلصاب�ة في معس�كر 
طبي�ة  تقاري�ر  ول�دي  النمس�ا 
خارجي�ًا عالج�ي  رفض�ت  واإلدارة 

                  أحمد حسين

يعتبر العب وسط كاظمة املوهوب طارق الش�مري أحدث الالعبني املنضمني لقائمة 
الهاربني من أنديتهم لالحتراف اخلارجي بعد انتقال 8 العبني محليني في الفترة املاضية 
لالحتراف دون موافقة انديتهم وهم خالد الرشيدي وطالل نايف وعادل حمود وصالح 
مهدي وحمد أمان وجابر جازع ومرزوق زكي وعبيد منور. وأكد الشمري خالل تواجده 
في ديوانية »األنباء« انه تعرض للظل�م والتعنت واالضطهاد من قبل إدارة نادي 
كاظمة بسبب رفض عالجه خارجيا رغم انه تعرض لإلصابة خالل معسكر كاظمة 
اخلارجي بالنمسا قبل ان تعاوده االصابة مجددا في تدريبات فريقه مما ادى إلصابة 
الالعب باإلحباط من تعنت ناديه وفكر في االعتزال قبل ان يقرر الرحيل ألحد األندية 
األوروبية واالستفادة من االحتراف اخلارجي كونه يعد العبا هاويا حسب قوانني »فيفا«. 
وأوضح الشمري ان لديه تقريرا طبيا عن اصابته وأكثر من اشعة للتمزق للرد على كل من اتهمه 
بادعاء االصابة او التمرد على ناديه حيث انتظر فترة طويلة من إدارة كاظمة عالجه ولكنه فوجئ باتهامات عبر وسائل االعالم 
ليقرر بعدها الرحيل والبحث عن عقد احترافي خارجي. وحتدث الش�مري عن محاوالت رجل اعمال لشراء البطاقة الدولية 
ملدة 3 سنوات مقابل 150 الف دينار كويتي، واكد انه بصدد االنضمام ألحد االندية االوروبية واالحتراف اخلارجي للرد على 
كل من شكك في قدراته. وانتقد الشمري مدرب كاظمة احلالي ماتشاال ومساعد املدرب جمال يعقوب واشاد مبدربه السابق 

بالتشي ومدرب االزرق غوران، وعبر عن احالمه وامنياته واجاب عن اسئلة القراء خالل احلوار التالي:

بكاظمة انتهت.
عبدالعزيز خالد: بعد ابتعادك عن 
كاظمة ماذا تفعل هذه األيام؟ وكيف 

ترى مستقبلك مع كرة القدم؟
أس����عى حاليا الستعادة كامل 
لياقتي وعافيتي من االصابة التي 
تعرضت لها، ومن املقرر ان أسافر 
لالختبار في أحد األندية األوروبية 
واالنضمام لصفوفه مع فتح باب 
االنتقاالت الشتوية، وهناك أحد 
رجال األعمال سيدفع 100 ألف دينار 
لشراء عقدي ومن ثم التعاقد مع 

أندية تسعى لضمي لصفوفها.
زي��اد الش��مري: عن��دي عتب 
عل��ى ادارة كاظم��ة الت��ي جتاهلت 
اصابة طارق وحاولت إعدام الالعب 
رغم ان طارق ول��د النادي وأمتنى 
ل��ه التوفيق وس��ؤالي: م��ن أفضل 

الالعبني احملليني حاليا؟
مش����كور أخ����وي زي����اد على 
مش����اركتك ومع����ك كل احلق في 
ان ادارة كاظم����ة رفضت عالجي 
واتهمتني بالتمرد ظلما، وبالنسبة 
ألفضل الالعب����ني احملليني أعتبر 
عبدالعزيز املشعان وحمد العنزي 
وحمد أمان وفهد العنزي ويوسف 
ناصر أفضل الالعبني ومس����تقبل 

الكرة الكويتية.
عه��ود العنزي: ه��ل فكرت في 
االعتزال في ظل أزمتك األخيرة مع 

كاظمة؟
نعم، فكرت جديا في االعتزال 
قبل ان أرتب أم����وري مع متعهد 
متميز أرتاح له نفسيا وعرض علي 

االنضمام لنادي أوروبي كبير.

َمن م��ن الالعب��ني أو األصدقاء 
الذين ساندوك خالل أزمتك؟

هناك الكثير من العبي منتخبنا 
الوطني وكاظمة ساندوني خالل 
األزمة وشجعوني من أجل العودة 
للمالعب، وأحب أن أش����كر جميع 
اخواني وأصدقائي وخصوصا نهير 
وزياد الشمري والصديق خالد عقله 

وكرمي سليمان )أبومؤيد(.
فهد العرب��اوي: لو وجهت كلمة 
لنادي كاظمة وجماهيره ماذا تقول؟
أقول نادي كاظمة مشكورين 
ويعطيكم العافية على ما فعلتموه 
ومهم����ا حاولتم مع����ي فلن أنهي 
مسيرتي ولدي اصرار في اللعب 
واالحت����راف اخلارج����ي، وأقول 
أنا  جلماهي����ر كاظم����ة اعذروني 
تعرضت للظلم والتجريح وسأرد 
على املشككني فيني في امللعب خالل 

الفترة املقبلة.
صفي��ة مهدي: هل تش��عر بأن 
هن��اك العبني مظلوم��ني رغم انهم 

لديهم موهبة كبيرة؟
نعم، هناك العبون مظلومون 
الذي يتدرب  الهدهود  مثل محمد 
بجدية ولكنه ال يشارك في املباريات 
وكذلك ن����واف احلميدان صاحب 

االمكانيات الكبيرة.
م��ا رأي��ك ف��ي م��درب األزرق 

غوران؟
املدربني  غوران م����ن أفض����ل 
وصاحب فكر جيد ويكفي اجنازاته 
التي حققها مع األزرق بالتأهل لكأس 
آسيا وقيادته للرديف للفوز بكأس 
احتاد غرب آسيا كما أحب أن أشيد 

جمانة الفضلي: أنت العب 
موهوب وكن��ت أحد األعمدة 
األساس��ية ف��ي كاظمة ولكن 
بعد تعرض��ك لإلصابة حدثت 
أزمة كبيرة بينك وبني اإلدارة، 
وس��ؤالي هل من املعقول ان 
أو  تري��دك  ال  كاظم��ة  ادارة 
ترفض عالجك رغم كونك أحد 

جنوم الفريق؟
ادارة كاظمة اتهمتني بالتمرد 
وشوهت صورتي كما لو كنت 
لم ألعب مع الفريق في املواسم 
املاضية، واالدارة لم تقدرني 
ورفض����ت عالجي في اخلارج 
رغم انني تعرضت لإلصابة في 
معسكر النمسا امام اجلميع ولم 
أدعي حدوث ذلك، وقد يكون 
املدرب ماتشاال ال يريدني مع 
الفري����ق، ووجدت اإلدارة ان 
الفريق أفضل في غيابي لذلك 
سأرحل من كاظمة وراح انتقل 

لناد أوروبي كبير.
اتهم��ك  الش��مري:  أحم��د 
احد االداريني ف��ي كاظمة بأن 
اصابتك من الشارع وليس مع 

الفريق؟
اتهام باط����ل وتعرضت 
لالصاب����ة بالتم����زق ف����ي 
الفخذ في معس����كر الفريق 
العالج  وبعد اسبوعني من 
اخلطأ تعرضت لالصابة مجددا 
بالتمزق مع وجود دم وقدمت كتابا 
لالدارة بضرورة العالج في اخلارج 
بناء على تقارير طبية اال ان االدارة 

رفضت ذلك.
خالد محمد: انت العب موهوب 
وأمتنى انتهاء مش��كلتك مع كاظمة 
م��ن اجل العودة لألزرق، وس��ؤالي 
مباذا تفس��ر ه��روب العبينا مثل 
ط��الل نايف وعادل حم��ود وخالد 
الرش��يدي للخ��ارج واللع��ب ف��ي 
اندي��ة اوروبية مغمورة قبل العودة 
لالنضمام ألحد األندية اجلماهيرية 

احمللية؟
كل الع����ب يبحث ع����ن تأمني 
مستقبله ويخشى على نفسه من 
تعنت ادارات االندية التي ترفض 
انتقاله����م ألي ن����اد محل����ي رغم 
الع����روض اجليدة التي تأتي ألي 
العب لذلك يفضل الالعب االستفادة 
من االحت����راف وترك ناديه حيث 
يعتبر العبا »هاويا« واالستفادة 
ماديا من انتقاله بجانب االحتكاك 

اخلارجي.
أماني: أن��ا من أش��د املعجبات 
فيك وأمتنى لك التوفيق وس��ؤالي 
ما رأي��ك في م��درب كاظمة ميالن 
ماتش��اال بع��د اخلروج م��ن كأس 

االحتاد اآلسيوي؟
لألس���ف ال يوجد لدي أي 
تعليق عن كاظمة وماتش���اال 
وأريد احلديث فقط عن مستقبلي 
واحترافي اخلارجي ألن عالقتي 

البطاقة 
الشخصية

أسرة رياضية 
حتى النخاع

االسم: طارق محسن زياد نهير 
الشمري

تاريخ امليالد: 5 أغسطس 1984
املهنة: وزارة الدفاع

احلالة االجتماعية: أعزب
السكن: اجلهراء

hotmail.com@E-mail: alshmry19

يعتبر طارق الشمري من اسرة رياضية 
حتى النخاع فأخوه الكبير فالح محسن 
العب س���ابق بنادي اجلهراء واملنتخب 
الوطني واخوه الثاني زياد محسن العب 
نادي اجلهراء واملنتخب الوطني واخوه 
الثالث واالشهر هو نهير الشمري العب 

نادي القادسية واملنتخب الوطني ولدى طارق 
اخوان في اندية اخرى والعاب اخرى.

ويؤكد الشمري انه كان لديه اخ يدعى هادي )رحمه اهلل( كان 
العبا موهوبا ومهاريا قبل ان يتعرض للغرق.

طارق الشمري:
عالقتي بكاظمة انتهت..وفكرت في االعتزال  ..  واالحتراف األوروبي خطوتي المقبلة

المش�عان والعن�زي وناص��ر 
وأم�ان مس�تقبل الك�رة الكويتي�ة.. 
والمط���وع أفض��ل الالعبي���ن 

أكد أن إدارة »السفير« رفضت عالجه واتهمته ظلماً بالتمرد.. وانتقد ماتشاال

الشمري يجيب عن اسئلة الزمالء في القسم الرياضي

أق��ول لجماهي�ر كاظم���ة: 
مش�كورين  ول�إلدارة:  اعذرون�ي.. 
عل�ى االتهام����ات الظالم���ة!
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اهلل وما شاء فعل، وسأبذل قصارى 
جهدي للعودة بقوة للمالعب من 

أجل متثيل لألزرق.
يوس��ف الش��مري: كيف كانت 
بدايتك مع كرة القدم وهل سبق 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.
خالد الدوس��ري: هل س��بق لك 
انتقال  ع��روض  عل��ى  احلص��ول 

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 
الفرنسي واالقامة في فرنسا، ولكن 
والدي رفض وفض����ل بقائي مع 
االسرة في الكويت. وعقب صعودي 
للفريق االول مع كاظمة وظهوري 
مبستوى طيب جاءتني عروض 

شفهية من الكويت والساملية.
حم��د املطيري: ما أفضل مباراة 
تألقت فيها مع كاظمة وأجمل هدف 

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

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.
بوعب��داهلل: هل تعتقد ان املدرب 
قادر على التأثير في مس��توى اي 

العب سواء بااليجاب او السلب؟
نعم، ألن املدرب الذي ال يعتمد 
على اي العب راح يتأثر مستوى 
الالعب بالس����لب ولكن اذا منحك 
املدرب الفرصة واعطاك الثقة راح 
تب����ذل كل ما لديك من اجل التألق 
واحملافظة على ثقة املدرب، وهذا هو 
الفارق بني مدربي السابق واملتميز 
بالتشي واملدرب احلالي ماتشاال.

مبساعده عبدالعزيز حماده املجتهد 
والذي يقف وراء هذه االجنازات 

أيضا.
النادي  م��ا  اخلال��دي:  ش��يخة 
احمللي الذي تفضل العودة اليه بعد 

جتربتك االحترافية في أوروبا؟
لكل حادث حديث، ولكني أفضل 
اللعب ألح����د األندية اجلماهيرية 
الثالث����ة القادس����ية أو العربي أو 
الكويت رغم انني أسعى لالستمرار 

في املالعب األوروبية.
ن��ور الهاجري: كي��ف كان دور 
م��درب كاظمة ماتش��اال ف��ي أزمة 

اصابتك؟
لقد خضع����ت للعالج على يد 
البناي وادارة نادي  د.عبداملجيد 
كاظمة كانت عل����ى علم بذلك ثم 
مترنت مجددا مع الفريق، ولكني 
لم أمتكن من مواصلة التدريب بعد 
معاودة االصابة لي، وهنا اتهمتني 
االدارة بالتم����ارض والتمرد على 
الفريق، وأكد املدرب ميالن ماتشاال 
ان عالجي ال يس����تدعي الس����فر 
للخارج كما لو كان طبيبا وليس 
مدربا وبعدها انهالت االتهامات علي 

ورفضت االدارة عالجي.
حسني العلي: هل تأثرت برحيل 
املدرب السابق ايلي بالتشي؟ وملاذا 

ترك كاظمة؟
املدرب الروماني ايلي بالتشي 
كان من أفض����ل املدربني األجانب 
وكان صاح����ب ش����خصية قوية 
ويجيد ق����راءة امللعب وكان يثق 
فيني ويعرف امكانياتي وعالقتي 
به كان����ت جيدة حتى اآلن لدرجة 

انه كلمني من رومانيا وطلب مني 
السفر اليه وانضمامي ألحد األندية 
الرومانية وأكد لي أنه بصدد تدريب 
أحد األندية السعودية، وأعتقد انه 
رحل عن كاظمة بسبب خالفه مع 

االدارة.
ش��موخ القدس��اوية: من مثلك 

األعلى محليا وعامليا؟
عبداهلل وب����ران مثلي األعلى 
محلي����ا، والبرازيل����ي رونال����دو 

عامليا.
م��ا رأي��ك ف��ي الالع��ب طالل 

العامر؟
أخ وصدي����ق والع����ب متميز 
التأل����ق في »خليجي  وأتوقع له 

20« وكأس آسيا.
غدير: أنت العب متميز وموهوب 
وأمتن��ى لك التوفيق وس��ؤالي عن 
توقعاتك لبطل ال��دوري املمتاز في 

املوسم احلالي؟
أتوق����ع ان يكون الصراع على 
اللقب بني الثالثة الكبار القادسية 
والعربي والكويت وسيكون العربي 
الذي يش����هد تطورا كبيرا مطالبا 
باستعادة الدوري ولن تكون املهمة 
سهلة أمام حامل اللقب القادسية 

ونادي الكويت »املتحفز«.
العنود: هل تعتقد انك خس��رت 
املش��اركة مع األزرق في »خليجي 

20« وكأس آسيا بسبب اصابتك؟
نعم خس����رت الكثير والكثير 
بسبب اصابتي، ويعتبر غيابي عن 
األزرق في الفترة املقبلة خسارة 
كبيرة حيث كنت أحلم باملشاركة في 
كأس اخلليج وكأس آسيا، لكن قّدر 

عليَّ  ع��رض  أعم�ال  رجل 
 150 مقاب�ل  بطاقت�ي  ش�راء 
أل�ف دي��ن�ار ل� 3 مواس��م

أسعى لالنضمام ألحد األندية 
الجماهيرية بعد تجربتي االحترافية 

من المتصلين 
جمانة الفضلي، احمد الشمري، خالد محمد، 
اماني، نور الهاجري، حسني العلي، شموخ 
القدساوية، العنود، عبدالعزيز خالد، زياد 
الشمري، عهود العنزي، فهد العرباوي، 
صفية مهدي، وشيخة اخلالدي، يوسف 
الشمري، خالد الدوسري، حمد املطيري، 

بوعبداهلل، بوعزيز، وطيف الهاجري.

)حسن حسيني( الزمالء بالل غملوش وعبدالعزيز جاسم ومبارك اخلالدي واحمد حسني يتوسطون طارق الشمري وباسل الشمري 

الشمري تألق مع كاظمة في املواسم املاضية ويسعى لالحتراف األوروبي الشمري يجيب عن اسئلة الزمالء في القسم الرياضي


