
الخميس 10 مارس 2011   53رياضة

كاظمة.. وين رايح؟

حديث الساعة

ال يختل���ف اثنان على ان الفري���ق االول لكرة القدم 
بنادي كاظم���ة كان من الفرق الت���ي كانت لها صوالت 
وجوالت داخل املستطيل االخضر، واستطاع ان يفرض 
وجوده على الس���احة الرياضية الكويتية واخلليجية، 
باالضافة الى ان »السفير« كان عنصرا فعاال في تغذية 
منتخباتنا الوطنية بالالعبني املوهوبني، فمن منا ال يتذكر 
»اجلوكر« حسني محمد وعبداهلل معيوف ويوسف سويد 
وجمال يعق���وب وحمود فليطح وناصر الغامن وصالح 
املس���ند واحلارس العمالق خالد الش���مري، وبعد ذلك 
جاء اجليل الذهبي الذي واصل املسيرة وحقق اجنازات 
عديدة للبرتقالي وهم ف���واز بخيت وبدر حجي وامين 
احلسيني وعصام س���كني واحمد املطيري وعبدالعزيز 
الهندي وحارس املرمى »الفذ« خالد الفضلي قبل انتقاله 
الى نادي الكويت، باالضافة الى بعض االسماء االخرى 
التي كان لها دور كبير في فرض كاظمة نفسه بقوة بني 
الفرق االخرى، واعتل���ى اعلى املراتب عدة مرات. وكان 
ميتعنا بلعب الكرة الشاملة التي التصقت به على مدى 

سنوات طويلة.
إلى هنا والكالم جميل جدا.. ولكن السؤال احملير هو ماذا 
حصل بعد ذلك لكاظمة؟ وما االسباب التي ادت الى ابتعاد 
السفير عن منصات التتويج؟ رغم ان مجلس االدارة على 
حسب علمي لم يقصر في تلبية احتياجات الفريق، وسخر 
جميع االمكانيات لعودته الى مجده الس����ابق، وخاصة في 
هذا املوسم عندما اعاد اليه من جديد مدربه »الشيبة« ميالن 
ماتشاال، حيث كانت بدايته جيدة ولكن بعد ذلك انخفض 
مستوى الفريق تدريجيا الى ان ضاعت منه اولى بطوالت 
املوس����م »كأس االحتاد«، ويحتل حالي����ا املركز الرابع في 
الدوري املمت����از برصيد 29 نقطة وتكاد تكون فرصته في 

نيل الدرع صعبة جدا.
وللعلم فقط فإن آخر بطولة رسمية فاز بها كاظمة هي 
بطولة كأس االمير في موسم 97 � 98 عندما هزم العربي في 
النهائ����ي 3 � 1 فيما حصل على الدوري العام 4 مرات وكان 
آخر مرة حمل فيها الدرع موسم 95 � 96، ومن املفارقات ان 
ميالن ماتشاال كان مدرب الفريق في ذلك الوقت فيما كانت 
آخر بطولة غير رسمية حصل عليها كاظمة هي بطولة كأس 

سوبر احلساوي عام 2007.
ومن وجهة نظر ش����خصية فاملش����كلة االساسية التي 
يعاني منها الفريق تعود في املرتبة االولى الى فقدان الروح 
لدى معظم العبيه، وقد تكون وراء هذا االمر امور اخرى ال 
يعلمها اال الالعبون انفسهم، وعلى مجلس االدارة واجلهاز 
االداري بقيادة »احملنك« فواز بخيت اجللوس مع الالعبني 
وفتح امللفات العادة الروح من جديد لذلك الفريق الذي كان 

يطربنا وميتعنا بأدائه املميز.
مبارك الوقيان
Mubarak_68@hotmail.com

الكويت لقتل طموح العربي.. والقادسية »ناوي« على »النصر«
مواجهة القاع بين الجهراء والسالمية.. وسهلة لكاظمة مع الساحل في الجولة الـ 17 من الدوري

عبدالعزيز املشعان يسعى لقيادة القادسية للفوز على النصر

الكويت يسعى لتخطي عقبة العربي

الصليبخات »األكثر«.. والغموض يلف كاظمة واليرموك
»األنباء« تنفرد بنشر إحصائية التسجيل لألندية الشاملة والمتخصصة

ال يعرف س����بب لع����دم توافر 
الكش����وفات، إذ م����ن املفترض 
ان يت����م تس����ليم اإلحصاءات 
بشكل أسبوعي إلدارة الهيئات 
الرياضية بالهيئة لالطمئنان على 
استمرار عملية التسجيل، فضال 

عن قيام الهيئة بتدوين ومراجعة 
اإلحصاءات بشكل متوال.

األندية المتخصصة

االندي���ة  وفيم���ا يخ���ص 
املتخصصة وعدده���ا 12 ناديا 

فلم ترد أي بيانات أو كشوفات 
من أندية الرماية والفتاة ونادي 
سلوى الصباح ونادي الربع ميل، 
فيما لم يتقدم احد للتس���جيل 
أندية الصيد والفروس���ية  في 
والسيارات ونادي فتيات العيون، 

بينما سجل نادي املعاقني أعلى 
نسبة تسجيل ب� 153 عضوا، منهم 
38 من النساء و173 في الهجن 
منهم 27 امرأة، و49 في البحري 
منهم 17 من النساء، وفي الصم 

12 عضوا منهم 3 نساء.

مبارك الخالدي
تنف���رد »األنب���اء« بنش���ر 
اإلحصائية الرسمية التي أعدتها 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
للمتقدمني للتسجيل في عضوية 
الشاملة واملتخصصة،  األندية 
وقد بدأت عملية التسجيل في 
األول من فبراير املاضي وتستمر 

حتى 31 مارس اجلاري.
ويوضح البيان املرفق أعداد 
املتقدمني من الرجال والنس���اء 
حتى نهاية دوام األحد املاضي، 
كما يش���ير إلى ان الصليبخات 
اليزال يتصدر عمليات التسجيل 
ب� 829 عض���وا جديدا كلهم من 
الرج���ال إذ لم تتق���دم أي من 
النساء للتسجيل، كما ان نادي 
الشباب تلقى طلبا وحيدا فقط 
للتسجيل، فيما مت قيد 70 عضوا 
في خيطان منهم 5 نساء، و41 
عضوا في اجلهراء، و67 عضوا 
في الفحيحيل، و36 عضوا في 
الكويت منهم 4 نس���اء، و356 
عضوا في الساملية منهم 52 من 
النساء، و10 أعضاء في العربي 
منهم امرأه واحدة، و74 عضوا 
في النصر منهم 5 نس���اء، و6 
القادس���ية منهم 4  أعضاء في 
نساء، و156 عضوا في الساحل 

وكلهم من الرجال. 
والالفت ان االحصائية تشير 
إلى عدم توافر الكش����وفات في 
أندية كاظمة والتضامن واليرموك 
حيث مت تدوين جملة »لم تتوافر 
كشوفات« في اخلانة املخصصة 
للمالحظات وذل����ك على الرغم 
من تواجد اللج����ان املخصصة 
من الهيئة في هذه األندية وهي 
متارس عملها بشكل يومي ولكن 

عبد الرؤوف يدعو الجماهير لمهرجان اعتزاله 

15 ميدالية لناشئي السباحة في »الخليجية«

وجه العب النادي العربي سمير عبد الرؤوف 
الدعوة للجماهير حلضور مهرجان اعتزاله الذي 
س���يقام اليوم على هامش لقاء العربي والكويت 

حتت رعاية الشيخ فيصل املالك.
وقال عبدالرؤوف ان »حضور اجلماهير الليلة 
س���يكون وسام على صدري وردا للجميل بعد أن 
قدمت الكثير للقلعة اخلضراء وحرمتني اإلصابة 
من استكمال املشوار باإلضافة إلى أن مباراة الكويت 
محطة مهمة للزعيم من اجل مواصلة املشوار نحو 
احلصول عل���ى درع الدوري الذي غاب كثيرا عن 
املنصورية«. وكانت اللجن���ة املنظمة للمهرجان 
قد انتهت من جمي���ع الترتيبات اخلاصة بإجناح 
املهرجان واعدت مفاج���آت كثيرة للجماهير التي 

ستشاهد املباراة من داخل امللعب.
كما قررت اللجنة املنظمة إقامة مباراة استعراضية 

بني شوطي املباراة جتمع جنوم جيل 90.
واجلدير بالذكر أن عبد الرؤوف انضم لألخضر 
في عام 92 وشارك مع فريق 17 سنة بعدما اكتشفه 
عبد اللطيف األمير خالل دورة الروضان الرمضانية 
وبسبب تألفة انضم لفريق 19 سنة وحقق نتائج 
جيدة م���ع الفريق ومت تصعيده للفريق األول في 
موسم 94 وحقق مع الزعيم املركز الثاني بالدوري 
وكان موسم 95 بدايته مع البطوالت واأللقاب حيث 
حصد الثالثية كأس االحتاد وكأس ولي العهد وكأس 
األمير وثم حقق لقب الدوري موسم 97 باإلضافة 

الى كاس االحتاد وكأس األمير

استحوذ سباحو املنتخب الوطني على ميداليات 
اليوم األول النطالق سباقات الناشئني في البطولة 
الثامنة لس���باحة املجرى القصير والغطس لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية املقامة حاليا 
على مجمع حم���د للرياضات املائية في العاصمة 

القطرية الدوحة.
حيث متكن أبطال الكوي���ت حصد 15 ميدالية 
ملونة منها 7 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية 
و3 برونزيات. وجاءت نتائج سباحينا امس االول 

كالتالي: في سباق 400م حرة ملرحلة )15 � 17سنة(:حل 
سعود الطيار في املركز األول بزمن 4:04:91 دقائق 
والثاني احمد الشطي 4:07:51 دقائق. وفي 50م ظهر 
)13 � 14 سنة(: فاز سلمان مندني باملركز األول بزمن 
31:04 ثانية والثاني عم���ر الثويني 32:98 ثانية. 
وفي س���باق 50م ظهر )11 � 12سنة(: األول حسن 
البلوشي بزمن 34:06 ثانية والثالث عبداهلل مراد 
37:37 ثانية. وفي 50م ظهر )15 � 17س���نة(: األول 

شعيب الثويني بزمن 27:54 ثانية. 

عوض: الفوز خطوة نحو اللقب
مبارك الخالدي

قال جنم نادي الكويت فهد عوض ان مواجهة األخضر اليوم ستكون 
صعبه للغاية على الفريقني، مشيرا الى ان العربي يلعب للتعويض بعد 
فقدانه نقطتني أمام النصر في اجلولة املاضية، كما ان األبيض يهمه مواصلة 
الصدارة. وأضاف ان الفريق���ني يضمان عددا كبيرا من جنوم املنتخب، 

الفتا الى ان الفوز يعد خطوة كبيره نحو الفوز بلقب الدوري.

 أكد مش����رف العربي عبدالنبي حاف����ظ ان العب الفريق محمد جراغ
    انتظ����م ف����ي تدريبات الفريق منذ امس األول بع����د ان أقنعه اجلهاز 
اإلداري بالعدول عن قراره اعتزال اللعب. وقال حافظ ان قرار مشاركة 
جراغ في مباراة اليوم س����يعود للجهاز الفني رغم استبعاده ملشاركته 
كونه انقطع عن التدريبات منذ اسبوع وبحاجة الى املزيد من التدريبات 

الستعادة لياقته البدنية.

حافظ: مشاركة جراغ بيد المدرب

عبدالعزيز جاسم 
تقام اليوم اجلول���ة ال� 17 من 
الدوري املمتاز وحتمل معها الكثير 
من احلسابات املعقدة بني الفرق، 
حيث سيلتقي الكويت »املتصدر« 
مع العرب���ي »الثالث« في مواجهة 
تعتبر اختب���ارا حقيقيا لألبيض 
إذا أراد مواصل���ة احلف���اظ على 
الصدارة، بينم���ا تعتبر مواجهة 
مطارده القادسية »الوصيف« مع 
النص���ر »اخلامس« أقل قوة نوعا 
ما، فيما لن تكون مواجهة الساملية 
»قبل األخير« واجلهراء »األخير« 
أقل أهمية، فالفائز رمبا يقفز كثيرا 
نحو الهروب من القاع، ويس���عى 
كاظمة »الرابع« ملواصلة زحفه نحو 
املركز الثالث على حساب الساحل 
»السادس«. ويدخل الكويت مباراة 
اليوم وفي جعبته »37 نقطة« ويضم 
بني صفوفه مجموعة من الالعبني 
املنظمني تكتيكيا في جميع اخلطوط 
بدءا من احلارس وحتى الهجوم، 
ففي حراسة املرمى صاحب اخلبرة 
الكبيرة خالد الفضلي، وفي الدفاع 
يبرز كل من فهد عوض ويعقوب 
الطاهر، وفي الوسط الرباعي املتميز 
جراح العتيقي وحسني حاكم ووليد 
علي والبرازيلي روجيريو، أما في 
العماني إسماعيل  الهجوم فهناك 
ال���دوري علي  العجم���ي وهداف 
الكندري، وكل تلك األسماء قادرة 
على صنع الفارق، كما انها جتيد 
اللعب حتت اي ظ���روف. ويدرك 
البرتغالي جوزيه  مدرب األبيض 
روما جي���دا أن مواجهة اليوم هي 
األصعب له فيما تبقى من منافسات 
باس���تثناء اجلول���ة األخيرة أمام 
القادسية لذلك سيحاول كالعادة 
الضرب بقوة منذ البداية حملاولة 
تسجيل األهداف وتكرار الفوز الذي 
حتقق في اجلولة العاش���رة 1-5.  
وعل���ى الطرف اآلخر جند العربي 
برصي���د 30 نقطة يعاني األمرين 
فتارة جتده مميزا سواء في األداء 
او النتيج���ة، وت���ارة اخرى جتد 
العكس، إال أن عليه اليوم أن يصالح 
اجلماهير بتحقيق فوز معنوي على 
املتصدر واإلبقاء على األمل البسيط 
في املنافسة على اللقب، ولكن ذلك 
الفني  يبدو صعبا نظرا للتخبط 
الذي نال من الفري���ق في الفترة 
السابقة بعد تغيير اجلهاز الفني 
بقيادة البرازيلي مارس���يلو كابو 
وتعيني الصربي زوران بدال منه، 
اضافة الى الغيابات الكثيرة التي 
يعاني منها األخضر بدءا من محمد 
جراغ وخالد خلف ونواف شويع 
وعبدالعزيز السليمي وهداف الفريق 
حسني املوسوي، كما أن احملترفني 
ليس���وا في مس���تواهم باستثناء 
املغربي عبداملجيد اجليالني الذي 
منح شارة الكابنت تكرميا جلهوده 

وقتاله داخل امللعب.

األصفر ال توقف

وفي مباراته مع النصر فإن أكثر 
ما يتمناه القادسية »36نقطة« هو 
الظفر بالنقاط الثالث، ووضح ذلك 

من خالل تصريحات أغلب إدارييه 
بأن الوق���ت احلالي هو لتجميع 
النقاط فقط وليس الستعراض 
العضالت وتقدمي املستوى بالرغم 
من أن األصفر يضم بني صفوفه 
اغلب العب���ي املنتخب ويقودهم 
م���درب محنك هو الوطني محمد 
إبراهيم، إال ان تراجع مس���توى 
ابرز الالعبني كان سببا في تدهور 
النتائج في الفترة املاضية وهو 
سرعان ما تالفاه القادسية وعاد 
للمنافسة بقوة، لكنه سيصطدم 
اليوم بفريق عنيد ودائما ما يسبب 
له حرجا، ولكن إذا ما كان العبو 
األصفر في مستواهم فلن يوقفهم 
احد خصوصا الس���وريني جهاد 
احلسني وفراس اخلطيب اضافة 
الى عبدالعزيز املشعان وسعود 
املجم���د وحمد العن���زي وعامر 

املعتوق. 
وعلى اجلبه����ة األخرى يدرك 
مدرب النصر عبدالعزيز الهاجري 
أن الدفاع هو الوس����يلة الوحيدة 
القادس����ية وليس  لصد هجمات 
الهجوم، ألن األصفر يجيد استغالل 
املساحات، لذلك سيكون االعتماد 

على الهجمات املرتدة هو السالح 
األبرز واألفضل له في ظل تواجد 
العدوان����ي وعبدالرحمن  فيصل 
املوسى واحمد حواس ومن أمامهم 
زبن العنزي.ويغيب عن العنابي 
اليوم احملترف السوري محمد زينو 

لالصابة.

البرتقالي ال شيء يخسره

ويدخ����ل كاظم����ة »29 نقطة« 
الساحل »12 نقطة«  امام  مباراته 
وهو يعلم جيدا أن الفوز سيزيد من 
حظوظه في اقتناص املركز الثالث 
واالقتراب اكثر من فريقي الصدارة، 
لذلك فهو مطالب اليوم أمام الساحل 
بتقدمي مستوى يليق باسمه في ظل 
تواجد جنوم مميزين أبرزهم فهد 
العنزي وفهد الفهد وفرج لهيب، 
وفي املقابل يسعى الساحل خلطف 
نقطة رمبا تساعده في البقاء ضمن 

دوري األضواء.
اما في مباراة القاع التي جتمع 
بني الساملية واجلهراء »10 نقاط لكل 
منهما« فستكون ضربة الفائز ب� 6 
نقاط وليس بثالثة لذلك يتوقع ان 

تكون املواجهة مليئة بالندية.

برنامج مباريات اليوم
5:05صباح السالمالكويت � العربي
5:05علي صباح السالمالساملية � اجلهراء
7:25الصداقة والسالمالقادسية � النصر
7:25الكويتكاظمة � الساحل

إحصائية بعدد المتقدمين للتسجيل باألندية المتخصصة
خالل الفترة من  2011/2/1 حتى 2011/3/7

النادي
االجمالي

مالحظاتاملجموع
نساءرجال

لم تتوافر كشوفات---الرماية

لم تتوافر كشوفات---الفتاة

الصيد 
حتى 2/23---والفروسية

حتى 115381533/5املعاقني

حتى 2/23---السيارات

حتى 93123/6الصم

حتى 2/20---البولينغ

حتى 3217493/1البحري

حتى 110271373/7الهجن

سلوى 
لم تتوافر كشوفات---الصباح

حتى 3/7---فتيات العيون

لم تتوافر كشوفات---الربع ميل

االجمالي 
22685351العام

إحصائية بعدد المتقدمين للتسجيل باألندية الشاملة
خالل الفترة من  2011/2/1 حتى 2011/3/7

النادي
االجمالي

مالحظاتاملجموع
نساءرجال

حتى 12/12-1الشباب

لم تتوافر كشوفات---التضامن

حتى 655703/5خيطان

حتى 413/7-41اجلهراء

حتى 673/7-67الفحيحيل

حتى 324363/6الكويت

حتى 304523563/6الساملية

حتى 91102/23العربي

حتى 695743/5النصر

حتى 2462/13القادسية

حتى 8293/1-829الصليبخات

حتى 3/2---اليرموك

حتى 1563/2-156الساحل

لم تتوافر كشوفات---كاظمة

االجمالي 
1575711646العام


