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 كاظمة يفتتح مشواره الخليجي أمام ظفار
 ضمن منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال الخليج

  العبو كاظمة يسعون لتحقيق بداية موفقة في البطولة 

 فهد عوض شارك في التدريبات بعد تعافيه من الوعكة الصحية حمد العنزي يتوقع مباراة صعبة مع االحتاد 

 عبدالعزيز جاسم
  يفتتح كاظمة اليوم 
مشــــواره فــــي دوري 
أبطــــال اخلليج عندما 
العماني  يلتقي ظفار 
في مسقط على ستاد 
السيب ضمن منافسات 
املجموعة الثالثة التي 
تضم أيضا اخلريطيات 
القطري، ولم يشارك 
كاظمــــة فــــي اجلولة 
األولى التي شهدت فوز 
ظفار على اخلريطيات 

٢ - ١ بالدوحة. ويأمل كاظمة أن تكون بدايته اليوم موفقة 
في البطولة التي سبق أن أحرز لقبها مرتني، األولى موسم 
١٩٨٧ والثانية ١٩٩٥ مع نفس املدرب احلالي للفريق التشيكي 
ميالن ماتشــــاال. ويدخل «البرتقالي» املواجهة مبعنويات 
مرتفعة بعد سلسلة النتائج املميزة التي حققها في الدوري 
املمتاز في الفترة األخيرة وصعد على اثرها مرتبة واحدة 
في ســــلم الترتيــــب ليصبح في املركز الثالــــث. ويبدو أن 
ماتشاال وجد ضالته أخيرا من خالل دمج العبي اخلبرة مع 
الشباب وتكوين تشكيلة مثالية قادرة على تنفيذ خطته، 
وظهر ذلك في املباريات السابقة بعد تألق عدد من الالعبني 
الشباب أبرزهم سلطان صلبوخ وطالل الفاضل وعبداهللا 
الظفيري باإلضافــــة إلى عودة الالعب نواف احلميدان إلى 
مســــتواه املعهود في الفترة األخيرة، كما اســــتفاد الفريق 
كثيرا من خدمــــات املهاجم فهد الفهد في اقتناص األهداف، 
إال أن األمر الوحيد الذي يؤرق ماتشاال هو تراجع مستوى 

جنم الفريق فهد العنزي من مباراة إلى أخرى.
  ويدرك كاظمة أن حتقيق نتيجة إيجابية اليوم ســــواء 
بالفوز أو التعادل سيمهد الطريق كثيرا نحو تأهله للدور 
ربع النهائي ألن املجموعة تضم ٣ فرق ويتأهل من خاللها 
اثنــــان، ويعتبر كاظمة من أفضل الفرق احمللية التي تقدم 
مســــتويات متميزة في املشاركات اخلارجية حتى انه لقب 
بسفير األندية نظرا الى نتائجه اإليجابية في كل البطوالت 

التي يشارك فيها.
  من جهته، يعلم ظفار أن الطريق لن يكون اليوم مفروشا 
بالــــورود ألن ضيفه يعتبر احد أبطال اخلليج الســــابقني، 
كما يقوده مدرب يعرف الكــــرة العمانية جيدا كونه درب 
منتخبهم لســــنوات، ويحتل ظفار حاليا نفس املركز الذي 
يحتله كاظمة في الدوري وهو الثالث، وميلك مجموعة من 
الالعبني املميزين أبرزهم الهداف املميز هاشم صالح الذي 

سبق ان احترف في كاظمة والتضامن. 

 حسنا فعلت اللجنة التنفيذية في مجلس ادارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة بإشهار نادي القرين، خاصة ان 
الظــــروف احلالية للرياضة الكويتيــــة تتطلب وجود عدد 
من االندية اجلديدة، الســــيما في املناطق التي تشهد كثافة 
سكانية مقارنة بعدد سكان الكويت، ولكن هناك نقطه مهمة 
وجوهرية يجب على مجلس ادارة الهيئة وجلنتها التنفيذية 
االخذ بها وسرعة اصدار قرار فوري بشأنها وهي استكمال 
بناء املنشآت الرياضية وعمل الصيانة الدورية لها، خاصة 
ارضيات مالعب كرة القدم التي تشــــكل عامال سلبيا كبيرا 
وعائقا دائما لتطور املستوى الفني، وقد اشبع الزمالء هذا 

األمر طرحا.
  وكثيرا ما يحز في نفوســــنا عندما يستفســــر الزمالء 
اخلليجيون والعرب دائما عن الســــبب احلقيقي وراء هذه 
املشــــكلة وعن عدم ايجاد حل من قبــــل القيادة الرياضية 
وصمتها الدائم جتاه ما تشــــاهده من سوء هذه االرضيات 

التي تشوه سمعه كرة القدم الكويتية.
  من هنا يجب على املسؤولني في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة تدارك الوقت والعمل سريعا للتعاقد مع احدى 
الشركات العاملية للبدء في اعادة تأهيل «العشب» الطبيعي 
مع اصــــدار قرار جلميع األندية بعدم التدريب على امللعب 
الرئيسي اال قبل املباراة بيوم واحد، ومن يخالف ذلك يكون 

للهيئة موقف حازم جتاهه.
  يا جماعة اخلير ترى املوضوع فيه سمعة بلد وال نريد 
احد «يتفلســــف» ألن من يشــــاهد ارضيــــات مالعب اندية 
العربي وكاظمة والساملية حتديدا يعتقد انه يشاهد مزارع 

للبطاطا.
  كالمي هذا ليس تقليال من شــــأن احد، واقدر جهود كل 
من يعمل في الوسط الرياضي سواء في األندية أو الهيئة، 
لكن يجب على اجلميــــع ان يعي خطورة اصابات املالعب 
والضرر الكبير الذي قد يواجه الالعبني جراء هذه االرضيات 

السيئة.
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  اليوم يخوض كاظمه اولى مبارياته في املجموعة الثالثة 
لدوري ابطال اخلليج الـ ٢٦ امام ظفار العماني، وكل التمنيات 
ان يوفق ابناء «الســــفير» اليوم والعــــودة بنقاط املباراة 
الثالث، مع االخذ في االعتبار تالفي كل السلبيات التي ادت 

الى تراجع مستوى الفريق في االعوام املاضية.
  آخر الكالم:

  على جلنة احلكام في احتاد الكــــره ايجاد حل لظاهرة 
زيادة اوزان حكامنا التي انتشــــرت فــــي الفترة املاضية، 
لدرجة ان بعض احلكام يطلق صافرته محتســــبا خطأ ما 

وهو على بعد ٣٥ مترا.
  مبارك الوقيان
  Mubarak_٦٨@hotmail.com 

 مالعبنا.. مزارع بطاط
 حديث الساعة

 القادسية تدرب على ملعب «٧ نيسان»
 عقلة: مشاركة األساسيين

   في «اآلسيوي» بيد المدرب 

 الطلبة تدرب على ملعب الكويت

 باشــــر فريق نادي القادســــية تدريبه مساء امس على ملعب 
٧نيسان (البلدي) اســــتعدادا ملباراته مع االحتاد السوري ضمن 
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي في املباراة التي ستقام في الثامنة 

بتوقيت الكويت على استاد احلمدانية.
  واشــــتمل التدريب على مترينات القــــوة والتحمل اضافة الى 
بعض اجلمل اخلاصة باالنتشار وتبادل املراكز والتحرك بالكرة 
وتصحيــــح االخطاء التي وقع فيها الالعبون امام النصر في آخر 

مباراة خاضها االصفر في اجلولة األخيرة من الدوري.
  وقد اســــتقبل وفد القادسية خالد املنصور من اركان السفارة 
الكويتية في دمشق باإلضافة الى احد اعضاء نادي االحتاد السوري، 
ويرأس الوفد محمد البناي اضافة الى مشــــرف الفريق عبداهللا 
احلقان واجلهاز الفني بقيادة محمد ابراهيم ومدرب احلراس احمد 
دشتي واجلهاز الطبي بقيادة د.عبداهللا الفريح واملدلك هيثم طلبة 

باإلضافة الى ٢٢ العبا.
  وكان من الالفت وجود لوحة علقها بعض مشــــجعي االحتاد 
السوري في قاعة التشريفات كتب عليها عتب على نادي القادسية 
لعدم متكن بعض مشجعي االحتاد حضور املباراة النهائية التي 
جرت العام املاضي. ورد رئيس الوفد محمد البناي إلحدى احملطات 
الفضائية على العتب قائال انه يشــــكر السفارة الكويتية ونادي 
االحتاد السوري على استقبال الفريق وان ما جرى من منع بعض 

املشجعني ليس للقادسية دخل فيه.
  مــــن جانبه اكد د.عبــــداهللا الفريح انه ال توجــــد اصابات في 
الفريق ماعدا جهاد احلســــني املصاب بتمزق في العضلة اخللفية 
ويعالج حاليا في الكويت وان اجلميع في حالة جيدة وجاهزون 

للمباراة.
  واكد عدد من العبي القادسية استعدادهم للقاء املرتقب واعتبره 
البعض حتديا ومباراة لرد االعتبار فيما توقعها البعض ومنهم 

سعود املجمد وعمر بوحمد وحمد العنزي ان تكون صعبة. 

 مبارك الخالدي
  وصلت البالد ظهر امس بعثة فريق نادي الطلبة العراقي 
برا عبـــر منفذ العبدلي وكان في اســـتقبال البعثة ممثل 
العالقـــات العامة بنادي الكويت احمد الكوس، وقد توجه 
الوفد الى مقر اقامته في فندق كراون بالزا، وادى الفريق 
تدريبـــا خفيفا على امللعب الفرعي للكويت مســـاء امس 
استعدادا ملواجهته مع االبيض االربعاء في اجلولة الثانية 

من منافسات املجموعة الرابعة لكأس االحتاد اآلسيوي.
  من جهته قال مدير فريق الكويت عادل عقلة ان األبيض 
يواصل تدريباته اليومية استعدادا ملباراة الطلبة العراقي 
بكل حماس وجدية، مشيرا الى ان الكويت يهمه في الدرجة 
االولى من املشاركة في هذه البطولة الفوز بلقبها وتكرار 
اجناز النســـخة قبل املاضية كأول فريـــق كويتي يتوج 
باللقـــب. واكد عقلة في الوقت نفســـه ان بطولة الدوري 
املمتـــاز تعتبر اولوية ايضا، نافيا ما تردد من ان الكويت 
لن يشارك بكل عناصره األساسية بحجة احتدام املنافسة 
على لقب الدوري، الفتا الى ان مشاركة الالعبني االساسيني 
أو بعضهـــم امنا يعود في املقام االول لوجهة نظر املدرب 

وهو صاحب القرار في مشاركتهم جميعا او بعضهم.
  هذا، وقد ادى االبيض مرانا رئيســـيا بكامل عناصره 
بقيادة البرتغالي جوزيه روماو، وشـــارك في التدريبات 
الالعب فهد عوض بعد تعافيه من االنفلونزا الشديدة التي 
ابعدته عن التدريبات االيام املاضية بعد مباراة العربي في 

اجلولة األخيرة من الدوري.  

 الشباب اإلماراتي وصل وتدرب

  الوحدات يستعد للسويق 

 وصل في العاشـــرة من صباح امس وفد نادي الشباب االماراتي 
لكرة القدم ملواجهة الساملية في السادسة والنصف من مساء غدا على 
ستاد ثامر ضمن منافسات اجلولة الثانية لبطولة االندية السادسة 

والعشرين لالندية. 
  وكان في استقبال بعثة الفريق االماراتي في مطار الكويت الدولي 
عضو مجلس ادارة نادي الساملية فهد عامر ومدير العالقات العامة 
فـــي النادي علي النجـــدي. ويترأس بعثة الفريـــق االماراتي خالد 
بوحميد نائب رئيس شـــركة الشـــباب وهي الشركة الراعية لنادي 
الشـــباب، وتتألف البعثة من ٣٥ شـــخصا مابني جهاز اداري وفني 
وطبي والعبني وتوجه الوفد فور وصوله الى مكان اقامته في فندق 

هوليدي ان الساملية.
   وخاض الشـــباب اول حصة تدريبية له في اخلامسة من مساء 
امس على امللعب الفرعي لنادي الســـاملية على ان يخوض تدريبه 
الرئيسي في السادسة من مساء اليوم على ستاد ثامر وذلك حسب 

اللوائح واالنظمة للبطولة. 

 يلتقي الوحدات األردني مع السويق العماني بعد غد األربعاء 
على ستاد امللك عبداهللا الثاني بالقويسمة في العاصمة األردنية 
ضمن اجلولة الثانية من املجموعة الرابعة لبطولة كأس االحتاد 

اآلسيوي.
   وكان الوحدات قد خاض تدريبات يومية مكثفة خالل الفترة 
املاضية بقيادة املدير الفني دراغان لتجهيز الفريق من الناحيتني 
البدنية والفنية وإعداد خطة املباراة. وقال مدرب الفريق عبداهللا 
أبو زمع إن الفريق يســـعى للفوز في املباراة واســـتثمار عاملي 
األرض واجلمهور والتقدم للصدارة بانتظار نتيجة مباراة الكويت 

مع الطلبة العراقي.
  ومن املقرر أن يصل إلى العاصمة األردنية ظهر اليوم وفد نادي 
السويق حيث سيقوم بإجراء تدريبات خفيفة، فيما يعقد مساء 

غد الثالثاء االجتماع الفني واملؤمتر الصحافي للمدربني. 

هذه املباراة بصورة مغايرة عن 
مباراتـــه امام دهـــوك من حيث 

الروح املعنوية.
  وقـــال ان اجلهازين االداري 
والفني للفريق جددا الثقة بجميع 
الالعبني بعد خسارتهم امام دهوك 
في الكويت، مبينا ان اداء الالعبني 
في الشـــوط االول لم يكن جيدا 
اال انهم قدموا في الشوط الثاني 
اداء مختلفا واهدروا العديد من 
اقام  الفريق  ان  الفرص. واكـــد 
املباراة  معســـكرا تدريبيا قبل 
ايام اســـتعدادا ملواجهة  بثالثة 
اجليش، واعرب عن اســـتيائه 
من ارضية امللعبني اللذين تدرب 
عليهما الفريق قائال ان «احدهما 
لم تكن ارضيته جيدة فيما كانت 
ارضية امللعب اآلخر عبارة عن 
جنيل صناعي وهـــذا النوع لم 

نتعود عليه في الكويت».
  واضاف العدواني «سنركز في 
احلصص التدريبية خالل اليومني 
املقبلني على ملعب تكون ارضيته 
مقاربة الرضية ستاد العباسيني 
الذي سيتدرب الفريق عليه قبل 

املبارة بيوم او يومني».
  ويفتقـــد النصـــر خدمـــات 
محترفه الســـوري محمد زينو 
الذي تعرض الصابة ابعدته عن 
مباراة فريقه االخيرة امام العربي 

في الدوري.

ان النصر تعثر في الدوري نتيجة 
االصابات املتكررة البرز العبيه، 
مؤكدا انه بعـــد عودة املصابني 
الى  الفريق وصعد  اداء  حتسن 
نهائي كأس االحتاد وبدأ ترتيب 
النصر يرتفع لتحســـن اللياقة 

البدنية لالعبي الفريق.
  واضاف ان مباراة االياب مع 
اجليش ستقام في اواخر ابريل 
املقبل، فيما سيلتقي في ١٢ منه 
مع الفيصلـــي االردني، وفي ١٠ 

مايو مع دهوك بالعراق.
  من جهته، قـــال مدير الكرة 
في النصـــر دخيل العدواني في 
تصريح لـ «كونـــا» ان الفريق 
استعد بشكل جيد للقاء اجليش، 
مؤكدا ان العنابي سيظهر خالل 

 دخل النصر معسكرا تدريبيا 
في العاصمة الســـورية دمشق 
استعدادا ملواجهة اجليش السوري 
بعد غـــد االربعاء على ســـتاد 
العباســـيني في اجلولة الثانية 
الثالثة من  ملنافسات املجموعة 

كأس االحتاد اآلسيوي.
  حـــول االســـتعدادات لهذه 
الفريق  قـــال مديـــر  املواجهة، 
محمـــد العدواني في تصريح لـ 
«كونا»: نحن ســـنواجه فريقا 
كبيرا نحترمه، واضاف ان املباراة 
املرتقبة اعد لها اجلهاز الفني اعدادا 
جيدا. واكد ان «مشاركة النصر في 
البطولة اآلسيوية ليست من اجل 
املشاركة فقط بل لتحقيق شيء 
غير متوقع امـــام اجليش الذي 
قد يعتقد ان الفوز ســـيكون في 
متناول يديه ألن النصر يشارك 
للمرة االولى في البطولة ويلعب 
وسط حضور جماهيري كثيف 

خارج ملعبه».
  وقال ان الفريق ال يخشى هذه 
االمور وهـــو عازم على خوض 
املباراة للفوز وتعويض خسارته 
امـــام دهوك العراقـــي وتعزيز 
فرص التأهـــل الى الدور الثاني 
من املجموعـــة التي تضم ايضا 

الفيصلي االردني.
  وعن تراجع مستوى النصر 
في الدوري املمتاز، قال العدواني 

 العدواني: الجيش فريق كبير ونحترمه
 أكد أن النصر عازم على تحقيق الفوز

 ظفار  كاظمة 

 ٦ 
 الجزيرة الرياضة ١ 

 محمد العدواني 
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