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 جماهير العربي تريد محاسبة اإلدارة

والذي كلفه اخلروج من ســـباق 
املنافسة.

  الدور المفقود

العرباوية    وتسعى اجلماهير 
ملعرفة الدور الذي يجب ان تلعبه 
اجلمعية العموميـــة للنادي في 
محاسبة مجلس اإلدارة ومساءلته 
عن أسباب عجز الفريق عن حتقيق 
لقب الدوري وفـــي املقابل هناك 
تركيـــز على ألعـــاب أخرى وان 
حققت نتائج فهي ال ترضي طموح 
التي تتعطش إلحراز  اجلماهير 

بطولة الدوري. 

سنوات لغياب درع بطولة الدوري 
عـــن خزائن النادي منذ موســـم 
الفريق  ان  ٢٠٠٢/٢٠٠١، خاصـــة 
القياسي في  الرقم  اليزال يحمل 
عدد مـــرات احراز اللقب وهو ١٦ 
مرة في تاريخـــه الكبير وغياب 
اللقب في املواسم الفائتة تسبب 
في إحبـــاط كبير لدى اجلماهير 
الى استعادة أمجاد  التي تتطلع 
الفريق عبر تتويج األخضر بطال 

للدوري.
  وبينت بعض األطراف العرباوية 
ان ما يثير استياء اجلماهير هو 
اعتقادها أن الفريق األول للكرة هو 

عن األسباب وراء تراجع نتائج 
الفريق املوسم اجلاري بعد البداية 
القوية وما السر وراء فقدان فرصة 
اللقب هذا املوسم  املنافسة على 
وما األسباب وراء إقالة او استقالة 
البرازيلي مارسيلو كابو  املدرب 
بالرغم من حتقيقه نتائج جيدة مع 
الفريق هذا املوسم وكذلك الدوافع 
الفريق محمد  وراء غياب جنوم 
جراغ وخالد خلف ومهدي املوسوي 
واحمد ابراهيم وعن األسباب وراء 
تراجع مستوى وأداء احلارس خالد 
الرشيدي وكلها تصب في اجتاه 
املفاجئ للفريق  واحد واالنهيار 

في ناد من املفترض انه احد أهم 
معاقل الكرة في الكويت ومن ابرز 
الروافد األساســـية للمنتخبات 

الوطنية بالنجوم واملواهب.

  مكمن الخلل

  وتتساءل اجلماهير العرباوية 

الواجهة األهم للنادي وان هناك 
إدارات  أداء مجالس  تقصيرا في 
األندية املتعاقبة على إدارة النادي 
وخاصة اإلدارة احلالية وعجزها 
عن عـــدم حتقيق اللقب وإعادته 
خلزائن النادي ما يشـــير الى ان 
الفريق ال يلقى االهتمام املطلوب 

 مبارك الخالدي
  تعتزم أعداد كبيرة من جماهير 
ومحبي النادي العربي االعتصام 
في مقر إدارة النادي عقب مباراة 
القمة التي جتمع األخضر وغرميه 
التقليدي األصفر السبت املقبل في 
اجلولة الـ ١٨ من الدوري املمتاز. 
وكان من املقرر إقامة هذا االعتصام 
قبل املباراة إال ان منظميه فضلوا 
تأجيله الى ما بعد املباراة تقديرا 
منهم لالعب احمد موســـى الذي 
سيقيم مهرجان اعتزاله في هذه 
املواجهة. وعلمـــت «األنباء» ان 
االعتصام يأتي بالتزامن مع مرور ٩ 

 لغياب لقب الدوري عن خزائن النادي منذ ٩ سنوات

 هذا ليس مكان السالمية..
 احلديث عن الدوري املمتاز في موســــمه احلالي حديث 
«ممل»، مباريات عادية املســــتوى ال تشجع على متابعتها 
بشغف، زحمة في املواعيد وقلة في االنتاج، مالعب قدمية 
وأرضيات سيئة، فريقان يتنافســــان على القمة والبقية 
يصفقان لهما، هبوط حاد في مستويات فرق كانت في وقت 
سابق تنافس على املقدمة مثل العربي وكاظمة والساملية لكنها 

ابتعدت عن مواقعها وفضلت مراقبة الصراع عن بعد.
  وال ميكن أن يتحسن املستوى العام إال بإجراء إصالحات 
ســــريعة في املنشآت واملالعب والتوسع في منح احلوافز 
لالعبني الذين مازالوا يعيشــــون عصر الهواية، ولســــنا 
بحاجة الى استعراض املعوقات الكثيرة التي يعاني منها 
الرياضيون فهل يعقل أن أبســــط ما يحتاجه الالعب وهو 
التفرغ الرياضي ال يتم تفعيله إال بالواســــطة؟ واحتراف 
بدر املطوع في النصر الســــعوي دليل حي على ما يالقيه 

الالعب من مصاعب داخلية وخارجية.
  وما نود ان نشــــير إليه في حالة الــــدوري املمتاز هذا 
املوســــم ما وصل اليه حال الســــاملية، فقد أزعجنا حقيقة 
وجوده في املركز االخير مع نهاية اجلولة الـ ١٧، وبات مهددا 
بالهبوط الى دوري الدرجة االولى بعد ان كان الســــماوي 
أحد أركان املنافسة الدائمة على املراكز املتقدمة، حيث حقق 
لقب الدوري ٤ مرات في أعوام ١٩٨١ و١٩٩٥ و١٩٩٨ و٢٠٠٠، 
ويزعجنا ان يكون الساملية في هذا املوقع املتأخر الذي ال 
يتناسب وسمعته ونكون بذلك قد خسرنا ضلعا مهما من 

اضالع املنافسة.
  > تعاني فرق الدرجة االولى من انقطاع التيار الكهربائي 
عن أعمدة اإلنارة اثناء املباريات وبالطبع ال يحدث ذلك إال 
في مالعبنا، ويقول أحد االداريني «يبدو انهم يريدوننا ان 
نلعب في التاسعة صباحا»، ويتنافس الشباب والتضامن 
على التأهل الى الدوري املمتاز بعد ان اشتد الصراع بينهما 
طوال املســــابقة، ونتمنى من جلنة احلــــكام اختيار طاقم 
مقتدر إلدارة مباراتهما احلاســــمة بعد غد الثالثاء جتنبا 

للمشاكل.
  آخر السطر: يتصدر املهاجمون محمد العازمي (الساحل) 
وعلي الكندري (الكويت) وحسني املوسوي (العربي) قائمة 
الهدافني برصيد ٩ أهــــداف وجميعهم خارج قائمة األزرق 
حتى اآلن، وباعتقادنا أن األول والثاني يستحقان االنضمام 

للمنتخب في مهمته املقبلة. وسالمتكم
  ناصر العنزي  

 جماهير العربي متعطشة للقب الدوري

 الفهد ناقش عددًا من القضايا
  عبر صفحته على «فيس بوك»

 الدوري الممتاز سادس أطول دوري عربي 
 احتل الدوري املمتاز لكرة القدم املركز السادس 
كأطول دوري عربي وهو الذي انطلق في ٢٠ أغسطس 
املاضي ومـــن املقرر ان ينتهي فـــي ٨ ابريل املقبل 
وسيستمر ملدة ٢٢٨ يوما، جاء ذلك في دراسة أعدها 
الزميل حسني البلوشي الذي أكد ان اندالع ثورة مصر 
في الفترة من ٢٥ يناير حتى ١١ فبراير التي تسببت 
في إيقاف نشـــاط أطول دوري عربي وعاملي (٣١٨ 
يوما) منح الدوري اإلماراتي للمحترفني لقب أطول 

دوري عربي (٣١٣ يوما) حيث بدأ في ٢٦ أغسطس 
٢٠١٠ ومن املقرر ان ينتهي في ٩ يونيو املقبل، وجاء 
الدوري السعودي ثانيا (٣٠٦ أيام)، والدوري األردني 
ثالثـــا (٢٧٢ يوما)، والـــدوري املغربي رابعا (٢٤٠ 
يوما)، والدوري العراقي خامسا (٢٣٧ يوما) والدوري 
القطري سابعا (٢١٣ يوما)، والدوري السوداني ثامنا 
(٢٠٢ يوم)، والدوري اجلزائري تاسعا (١٩٨ يوما)، 

والدوري اللبناني عاشرا (١٨٤ يوما). 

 حقق االسبوع اجلماهيري الذي 
خصصه رئيس احتاد الكرة الشيخ 
طالل الفهد للراغبني في  احلوار 
والنقاش عبر صفحته على موقع 
التواصل االلكتروني «فيس بوك» 
جناحا متميزا حينما  استقطب 
الرياضية  الكثير من اجلماهير 
التي تفاعلت مع الفهد في العديد 
من احملاور اخلاصة بكرة  القدم 
او بالرياضة الكويتية بشكل عام 
فيما لم يخل احلوار اجلماهيري 
من االسئلة والنقاشات حول  نادي 
القادسية الذي ترأسه الفهد منذ 
العام ١٩٩٧ وحقق معه النجاحات 
تلو النجاحات سواء عبر  الصعيد 

احمللي او اخلارجي.

  طلبات وشكاوى

  وتنوعت اســـئلة ونقاشات 
اجلماهير التـــي اثنت على هذا 
االسبوع احلواري حول العديد من 
القضايا  كان من أهمها أرضيات 
املالعب ومشاكل التحكيم والنقل 
التلفزيوني اضافـــة الى االمور 
الفنية  سواء املتعلقة باملنتخب 
األول او املنتخبات السنية التي 
يولي بها احتـــاد الكرة اهتماما  
خاصا حســـب ما ذكـــر رئيس 
احتاد الكرة في اجاباته للجماهير 

الرياضية فيما لم تخل ســـاحة 
األســـبوع  احلواري من بعض 
الطلبات اخلاصة او الشـــكاوى 
والتي جتـــاوب معها الفهد بكل 
شفافية ودقة حيث  لبى جميع 
الدعوات اخلاصة فيما اشار الى 
أن بابه سيكون مفتوحا أمام من 
تقدم بتظلم أو شـــكوى  خاصة 

عبر صفحة «فيس بوك».

  استذكر فقيد الرياضة

  واســـتذكر الفهـــد من خالل 
االســـبوع اجلماهيـــري فقيـــد 
اليوسف  الرياضة الشيخ خالد 
رحمه اهللا وماله  من دور كبير 
في تطور ومنو عجلة الرياضة 
الكويتية، مشيرا الى ان احلركة 
الرياضية فقـــد رجال  طاملا قدم 
الكثير للرياضة الكويتية داعيا ان 
يتغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته ولم تقتصر مشاركات 
اجلماهيـــر على الصعيد احمللي 
بل امتدت الى الســـاحة العربية 
واخلليجية  بالعديد من االسئلة 
واالقتراحات فحني طالبت بعض 
اجلماهير العربية املتابعة للدوري 
الكويتي بتعديل توقيت املباريات 
مبا يتالءم مع املسابقات الدولية 
والدوريـــات االوروبية لضمان  

املشـــاهدة أكد الفهـــد ان احتاد 
الكرة يعمل على ان تكون هناك 
رزنامة مستقبلية ثابتة متالئمة  
مع املسابقات االقليمية والدولية 
على ان تراعى اوقات الصالة من 
ناحية توقيـــت اقامة املباريات، 
واوضح خالل احدى اجاباته الحد 
اجلماهير السعودية حول وجود 
نشيد رسمي لالندية  خاصة بعد 
اطالق اهلي جدة نشيدا رسميا 
خاصـــا به تغنت بـــه جماهيره 
مـــع الالعبني بان هذا االمر  يعد 
حضاريا وايجابيا مبا يزيد روح 
احلماسة والوالء للنادي اضافة 
الـــى كونـــه يعتبر مـــن االمور  
التسويقية على اال يقتصر هذا 
النشـــيد على االندية بل يتعدى 
ليشمل حتى املنتخبات الى جانب  
النشيد الوطني، مشيرا ان هذه 
الفكرة ولدت منذ ما يقارب العشر 
ســـنوات حينما كان على رأس  
مجلس ادارة نادي القادسية حيث 
ان هناك بالفعل نشـــيدا خاصا 
بالنادي امللكي من كلمات الشاعر  
عبداللطيـــف البناي ويبقى امر 
تطبيق هـــذه الفكرة بيد االدارة 
القدساوية احلالية. وشكر الفهد 
عبر تسجيل صوتي على صفحته 

على «فيس بوك».

 الشيخ طالل الفهد يتواصل مع قراء صفحته على «فيس بوك» 

 مدرب كاظمة التشيكي ميالن ماتشاال متفائل بتحقيق نتائج إيجابية

  ماتشاال: معنوياتنا عالية وخططنا العتالء الدوري.. ولكن!

 الكويت تحرز لقب البطولة الخليجية للمجرى القصير
 أحرزت الكويت لـقب البطولة الثامنة 
لســـباحة المجرى القصــير والغطس 
العربية والتي اســــدل  الخليج  لدول 
الســـتار عليها في العاصمة القطرية 

الدوحة.
  وجاء احراز ابطالنا للقب الناشئين 
بعد ان جمعوا ٧٢ ميدالية ملونة منها ٣٨ 
ذهب و٢٢ فضية و١٢ برونزية وبفارق 
كبير عن اقرب منافسيهم في قطر حيث 
حصلـــوا على ٨ ذهبيـــات و١١ فضية 
و٧ برونزية، وحل ســـباحو االمارات 
بالمركز الثالث بـ ٣ ذهبيات، ٦ فضيات 
و٥ برونزيات والرابع السعودية بـ ٢ 

ذهبية، ١٢ فضية و١٩ برونزية.
  واعرب رئيس الوفد حميد الغريب عن 
سعادته للفوز الكبير الذي حققه ابناء 
الكويت، وقال الغريب الذي يشغل نائب 

رئيس اتحاد السباحة، نبارك لقيادتنا 
السياسية هذا االنجاز المميز.

  واضاف لقد تعودنا من ابناء الكويت 
حرصهم على تمثيل بلدهم بشكل مشرف 
والئـــق ورفع علم الكويت في مختلف 
المحافل الخارجية، وسعدنا ايضا برؤية 
ابطالنا وهم يتوجون في هذا المحفل 
المميز مؤكدا ان هذه االنجازات لم تات 
من فراغ وانما من خالل رؤية منهجية 
ســـليمة لرئيس مجلس ادارة االتحاد 
الشيخ خالد البدر الذي ال يألو جهدا في 
متابعة العبي االتحاد ووضع الخطط 
الصحيحة للنهوض بالسباحة الى افضل 
المستويات والدليل على ذلك مشروع 
ابتعاث السباحين الى الواليات المتحدة 
االميركيـــة على نفقته الخاصة والذي 

اعطى نتائج ايجابية كبيرة.

  وكانت نتائج اليوم االخير لناشئة 
الكويت قد جـاءت على النحو التالي:سباق 
١٥٠٠م حرة: االول السباح احمد الشطي 
بزمـــن ١:٢٨:٦٠ دقيقة.١٠٠م حرة (١٥-

١٧سنة): االول سلمان قلي بزمن ٥٢:٥٦ 
ثانـية والثالـــث جراح البخيت ٥٥:٩٦ 

ثانية.١٠٠م حرة.
  (١٣-١٤ ســـنة): االول فيصل سري 
٥٧:٥٠ ثانيـــة والثانـــي محمد صالح 
الكندري ٥٩:٩٨ ثانية.١٠٠م حرة (١١-

١٢سنة): الثاني حسن الكندري ١:٠٥:٥٠ 
دقيقة.٥٠م صدر.

   (١٥-١٧ سنة): الثالث يوسف حسين 
المسلم بزمن ٣٤:٨٥ ثانية.٥٠م فراشة 
(١١-١٢سنة): الثاني علي اشكناني ٣٠:٨٢ 
ثانية والثالث علـــي بوعباس ٣٢:٤٠ 
ثانية.٢٠٠م فراشة (١٥-١٧سنة): االول 

عبداهللا منصور عطااهللا.٢٠٠م ظهر (١٣-
١٤ سنة): االول سلمان مندني ٢:٢١:٢٤ 
دقيقة والثاني عمر علي الثويني ٢:٣٦:١٠ 
دقيقة.٢٠٠م متنوع (١١-١٢ سنة): الثاني 
حسن البلوشي ٢:٤٠:٩٢ دقيقة.١٠٠م ظهر 
(١٥-١٧سنة): االول شعيب علي الثويني 
٥٨:٢٨ ثانية.٤ ١٠٠م تتابع حرة (١٣- 
١٤سنة): وفاز بالمركز االول والذهبية 

منتخبنا بزمن ٤:٠٧:٥٩ دقيقة.
  ومثـــل المنتخب: ســـلمان مندني، 
فيصل ســـري، محمد الكندري وعلي 
مهدي ٤ × ١٠٠م حرة (١٥-١٧ ســـنة): 
وفـــاز بالذهبية ايضا منتخب الكويت 
بزمـــن ٣:٣٧:٠٠ دقيقة ومثل منتخبنا: 
ســـعود الطيار، احمد الشطي، سلمان 

قلي وشعيب الثويني. 

 مبارك الخالدي
  شدد مدرب كاظمة التشيكي ميالن ماتشاال على احترامه 
لفريق ظفار العماني الذي سيواجهه غدا ضمن منافسات 
املجموعــــة الثالثة لدوري أبطال اخلليــــج الـ ٢٦ وقال في 
تصريح لـ «األنباء»: إنني أعرف الكرة العمانية من خالل 
الســــنوات التي قضيتها في عمان، كمــــا أنني على دراية 
بطريقة تفكيــــر الالعب العماني ولــــي عالقات جيدة مع 
اجلميع، ولكن األداء في االندية يختلف عنه في املنتخبات 
لوجود الالعبني احملترفني، إذ ان ذلك يســــاهم في االرتقاء 
مبستوى الفريق، وان ظفار من الفرق القوية التي تتميز 

بالنفس الطويل وقوة التحمل.
  وأشار الى ان البرتقالي ميتلك سجال جيدا في البطولة، 
فهو أحرز لقبني موسم ١٩٨٧ وموسم ١٩٩٥ ويهمنا املنافسة 
بقوة على اللقب، فبطوالت اخلليج لها تقدير خاص، وقدم 
كاظمة عروضا مميزة في النســــخ املتعددة التي شــــارك 
فيها وتتذكرها اجلماهير اخلليجية جيدا، ولكن الظروف 
اآلن مختلفة، فالفريق يعتمد على عناصر شــــابة حتتاج 
مزيدا من اخلبرة والوقت واالنســــجام لتبسط يدها على 
البطوالت ســــواء محليا أو إقليميا، كما ان الثقة بالنفس 

أمر مهم لالعبني.
  ظروف نفسية ممتازة

  وأضاف ماتشاال: اننا منر بظروف نفسية ممتازة بعد 
االنفراد باملركز الثالث في الدوري املمتاز برصيد ٣٢ نقطة، 
وهناك ٤ مباريات متبقية وال نعرف ماذا سيحدث، إذ التزال 
هناك فرصة للتقدم وفق القياسات احلسابية ومعنويات 
الالعبني عالية، وان كنا قد خططنا الى الذهاب الى أبعد من 
املركز الثالــــث واعتالء صدارة الدوري لوال الظروف التي 
مر بها الفريق واإلصابــــات التي أبعدت عددا من الالعبني 
فترات ليســــت بالقصيرة أثرت علــــى احلالة الفنية التي 
رغبنا في الوصول اليها، إضافة الى احلالة غير املنضبطة 
ألداء احملترفني وحاجة بعض العناصر الشابة الى اخلبرة 
الكتساب حســــن التصرف في الكرة في األوقات املختلفة 
للمباراة، فالفكر العالي لالعب ينضج مع كثرة املباريات.

  من جهة أخرى، يجري كاظمة تدريبا رئيسيا مساء اليوم 
على ملعب السيب الذي تقام عليه املباراة بقيادة ماتشاال 
ومساعده جمال يعقوب، حيث سيضع ماتشاال اللمسات 
االخيرة خلطة اللعــــب املقترحة للمواجهة االولى للفريق 

في البطولة اخلليجية. 

 أكد احترامه لظفار قبل مواجهته في دوري أبطال الخليج

 استقالة مدير ستاد صباح السالم
  

ــي منصور فريدون  ــالم بالنادي العرب ــتاد صباح الس   قدم مدير س
ــر عبدالرزاق املضف احتجاجا على  ــتقالته أمس خلالفه مع أمني الس اس
ــير العمل في الستاد لسماح املضف للبعض بالدخول الى امللعب وهو  س

أمر مخالف لالئحة الداخلية املنظمة لعمل الستاد. 


