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(هاني الشمري)مشادة بني العبي القادسية والكويت بعد املباراة (عادل يعقوب)يوسف اليوحة يندفع بقوة لقطع الكرة من علي املشموم

محمد دهش مخترقا دفاع الساحل

(محمد ماهر)محمد زينو شارك في تدريبات العربي أول من امس

٢٤ هدفًا محصلة القسم األول من دوري الدرجة األولي وأليكس الهداف

الساحل والجهراء وخيطان األوفر حظًا.. والشباب انتكس إداريًا
مبارك الخالدي

وضع القسم االول لدوري الدرجة 
االولى أستاره بانتهاء اجلولة اخلامسة 
واالخيرة منه مساء امس االول، كاشفا 
النقاب عن تصدر الساحل لترتيب 
الفرق برصيد ١٠ نقاط يليه اجلهراء 
برصيـــد ٩ نقاط ثم خيطـــان ثالثا 
برصيد ٨ نقاط فاليرموك برصيد ٧ 
نقاط والفحيحيل برصيد ٥ نقاط، 
فيما قبع الشباب بذيل القائمة برصيد 

نقطتني.
ويتضح من ترتيب جدول الفرق ان 
فارق النقطة بني الثالثة االوائل سيلعب 
دورا كبيرا في اعادة ترتيب الفرق في 
القسم الثاني الذي سينطلق اجلمعة 
املقبل، كما ان اليرموك ليس بعيدا عن 
ثالثي املقدمة فالتزال حظوظه كبيرة 
فلديه ٧ نقاط تعطيه دافعا معنويا 

كبيرا في اللقاءات املقبلة.

واحرزت الفرق خالل القسم االول 
٢٤ هدفـــا كان للســـاحل واجلهراء 
وخيطان ٥ اهداف لـــكل منها، فيما 
سجل اليرموك ٤ اهداف ٣ منها من 
نصيب مهاجمـــه البرازيلي اليكس 
دي كوستا وضعته على رأس هدافي 
املسابقة فيما سجل الشباب ٣ اهداف 

والفحيحيل هدفني.
األداء والروح

ومن ابرز عوامـــل النجاح الذي 
حققه الســـاحل هـــو اداؤه املتميز 
املصحوب بالروح العالية من العبيه 
ولوال خسارته الوحيدة امام اجلهراء 
في ختام مباريات القســـم لكان في 
وضـــع اخر، وهنـــاك جتانس كبير 
بني محترفيـــه البرازيليني والعبيه 
االساســـيني الذين عادت لهم الروح 
هذا املوسم بتحقيقهم ثالثة انتصارات 

وتعادال واحدا.
الجهراء.. أين الخلل؟

ظهر فريق اجلهراء محيرا في ادائه 
ونتائجه فالفريق فاز ثالث مرات وخسر 
مرتني ولم يتعـــادل اي انه اما يجيد 
ويحقق الفوز او ال يقدم شيئا فيخسر، 
واملتابع للجهـــراء يقف محتارا امامه 
فإمكانات الالعبني ال يختلف عليها اثنان 
وجهازه الفني بقيادة الوطني صالح 

العصفور خبير في مجال عمله.
خيطان لم يصمد كثيرًا

بعد البداية اجليـــدة خليطان بدأ 
مؤشـــره العام في االنحدار اجلولتني 
االخيرتـــني وهو ال يالم على ذلك فهو 
الوحيد الذي ال يلعب على ارضه او ارض 
هو يختارها بعد رفض جلنة املسابقات 
طلبه، فمن غير املعقول ان يلعب كل 

املباريات على مالعب خصومه، علما 
بان ابناء املدرب فوزي ابراهيم مزيج من 

اخلبرة واملهارة وحيوية الشباب.
اليرموك متذبذب

بالفعل غريب وضع اليرموك فمرة 
نشاهده متألقا يحقق الفوز في احلك 
الظروف دليل على االصرار والعزمية، 
ومرة يهبط اداؤه بال مبرر ويخســـر 
مباراته، ولعل ابـــرز عيوب اليرموك 
هـــي عدم قدرته علـــى احملافظة على 

تقدمه.
الفحيحيل افتقد بيفارنيك

مشكلة الفحيحيل نفسية وليست 
فنيـــة، فمجموعة الالعبـــني لم يطرأ 
عليها تغيير باستثناء املغربي زهير 
بن واحي، ورغم ذلك لم نشاهد روح 
افتقد  االحمر املعروفة عنه، وبالفعل 

الفريق روح مدربه السابق التشيكي يان 
بيفارنيك الذي قدمت نفس املجموعة 
على يديه عروضا كان قريبا من خاللها 

الى التأهل للدوري املمتاز.
الشباب والمشاكل اإلدارية

الدوري  القادم من  الشـــباب  ظهر 
املمتاز على غير صورته التي ظهر بها 
سابقا وقدم خاللها عروضا التزال عالقة 
في اذهان اجلمهور وبذات العناصر التي 
يلعب بها حاليا لكنه سقط في دوامة 
حمى التنافس في دوري الدرجة االولى 
وكأنه ال يعرف التعامل مع هذه الفرق، 
اال ان املتابع للشباب يجد العذر لالعبني 
النعكاس املشاكل االدارية عليهم وتغيير 
اجلهاز االداري عدة مرات خالل خمس 
مباريات، كما استقال مدربه احملبوب 
من العبيـــه خالد الزنكي الذي يعرف 

كيفية توظيف الالعبني.

القادسية والكويت وكاظمة
تفرغ العبيها لألزرق

العربي يحل ضيفًا على الصليبخات  والنصر يلتقي التضامن
فهد الدوسري

تستكمل اليوم منافسات اجلولة السادسة 
للدوري املمتاز بلقاءين يستضيف في االول 
الصليبخات العربي ٣:٠٥ عصرا، فيما يواجه 
التضامن النصر على ملعب االول ٤:٢٠  عصرا. 
يدخل الصليبخات مباراة اليوم بروح عالية 
بعــــد ان متكن من حصــــد اول ثالث نقاط له 
بالدوري على حســــاب التضامن في اجلولة 
املاضية ويعول مدرب الفريق ثامر عناد كثيرا 
على استمرار الفريق في طريق االنتصارات، 
بينمــــا يدخل االخضر اللقــــاء وفي جعبته ٤ 
نقاط فقط من ٥ مباريات ما أثار قلق مشجعي 
الفريق من املستقبل الذي ينتظره اذا ما واصل 
االخضر الســــير على نفــــس النهج، ويحتاج 
الفريق إلعادة النظر بشكل جدي في مستوى 

محترفيه االجانب لكون بعضهم ال يســــتحق 
ارتداء القميص االخضر. وفي ظروف ســــيئة 
يستضيف التضامن غرميه التقليدي النصر 
فيما يحلو للبعض بتسمية مبارياتهما بديربي 
املنطقة الرابعة، ويقبع املســــتضيف في ذيل 
الترتيب بنقطة واحدة من تعادله مع العربي 
بعــــد ان كان مصدر ازعاج للفرق الكبيرة في 
املواسم الثالثة املاضية. في املقابل يسعى النصر 
بقيادة مدربه البرازيلي مارسيلو الى مواصلة 
انتصاراته التي كان آخرها الفوز املهم والغالي 
على كاظمة، ويأمل النصراوية من محترفهم 
البرازيلي باتريك ورفاقه تقدمي مستوى مماثل ملا 
قدمه الفريق في الشوط الثاني في لقاء كاظمة. 
وتكمن اهمية املباراة للعنابي في كونها تعتبر 

فرصة جيدة لالنفراد بالوصافة.

النصر يرفع سعر نايف لـ ١٠٠ ألف دينار

 المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء 
«األولمبية الخليجية» يجمتع اليوم 

عبداهللا العنزي
وافقت اندية القادســـية والكويت وكاظمـــه على تفريغ العبيها 
لالزرق في املرحلة املقبلة استعدادا للمباراة مع عمان يوم ٣ مارس 
املقبل في اجلولة االخيرة من التصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس 

آسيا ٢٠١١ في قطر.
وقد اتفـــق احلاضرون في االجتماع الذي عقد صباح امس مبقر 
االحتاد برئاسة الشيخ احمد اليوسف وحضور نائب رئيس اللجنة 
االنتقالية اسد تقي ورئيس جلنة التخطيط والتطوير مبارك النزال 
ومدرب الكويت البرازيلي ارثر ومدرب كاظمة الروماني ايلي بالتشي 
ومدرب القادسية محمد ابراهيم، على ان املرحلة املقبلة مهمة ومفصلية 
للكرة الكويتية، واعتمدوا مقترح القادسية بالسماح لكل العبي االزرق 

باالنضمام الى معسكر املنتخب وااللتزام بالبرنامج املعد.
وقال النزال عقب االجتماع ان جتمع املنتخب ســـيبدأ ١٦ فبراير 
املقبل، وان لقاء ســـيجمع مدرب االزرق الصربي غوران توفاريتش 
باللجنة الفنية صباح اليوم سيناقش فيه برنامج االعداد واملباريات 

املطلوبة لتهيئة االزرق بأفضل صورة ملباراة عمان.
واضاف ان جلنة املســـابقات ستعمل على ضغط جدول الدوري 
حتى موعد املغـــادرة الى مدينة العني واالســـتعداد للمغادرة إلى 

مسقط ٢٨ فبراير.
واوضح النزال اال مشكلة لدى اللجنة الفنية في تسريح أي العب 
يحتاجه احد االندية الثالثة في املواجهات التي ستخوضها في كأس 
االحتاد اآلســـيوي. من جانبه شكر رئيس اللجنة االنتقالية الشيخ 
أحمد اليوسف أندية القادسية والكويت وكاظمة على تفريغ العبيها 
للمنتخب الوطني معتبرا ان ذلك ليس غريبا على هذه االندية التي 

تسعى ملصلحة الكويت في املقام االول.

مبارك الخالدي
رفع مجلس ادارة نادي النصر سعر جنم خط وسطه طالل نايف 
الى مائة الف دينار ملن يطلبه خالل فترة االنتقاالت الشــــتوية وعلى 
ســــبيل االعارة ملدة اربعة أشــــهر. ويعد ذلك اعتذارا بشكل الئق لكل 
من يتقدم بطلب العبه خالل هذه الفترة التي يشــــهد خاللها الفريق 
اســــتقرارا فنيا رائعا يجعل من الصعب التفكير في االســــتغناء عنه 
الســــيما ان نايف يؤدي ادوارا ليســــت فنية فقط لكنه ميتاز بالروح 
العالية وقيــــادة زمالئه داخل امللعب وهي مواصفات قلما جتدها في 
العب في مثل سنه. اجلدير بالذكر ان العربي تقدم بشكل رسمي لضم 
الالعب واالستعانة بخدماته لألشهر االربعة املقبلة اال ان ادارة العنابي 
ارادت التخلص من الطلب العرباوي عبر املغاالة في سعر الالعب االمر 

الذي اجبر ادارة االخضر على صرف النظر عنه.

أعلن األمني العام املساعد ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
د.عبداهللا بن عقلة الهاشم ان الكويت تستضيف اليوم االجتماع 

الـ ٦٣ للمكتب التنفيذي ملجلس رؤساء اللجان األوملبية.
أكد الهاشم ان االجتماع سيناقش العديد من املوضوعات املهمة في 
مسيرة العمل الرياضي املشترك تصب اغلبها في التحضير لالجتمـاع 
الـ ٢٤ ملجلس رؤساء اللجان األوملبية املقرر استضافته في الكويت خالل 
شــــهر مارس املقبل.  وأضاف ان االجتماع سيطلع على تقرير األمانة 
العامة عن متابعة تنفيذ قرارات االجتماع السابق (الثاني والستني) 
للمكتــــب التنفيذي الذي عقد بدولة اإلمارات العربية كما ســــيناقش 
مشــــروع إقامة الدورة األولى لأللعاب الرياضية واســــتضافة مملكة 

البحرين للدورة األولى لأللعاب الشاطئية خالل أكتوبر املقبل.

النزال: سنضغط الدوري وتجّمع المنتخب ١٦ فبراير زينو: أنا واألخضر نحتاج إلى الحظ
مبارك الخالدي

قال مهاجم النادي العربي احملترف 
السوري محمد زينو ان اشد ما نحتاجه 
اآلن هـــو وقوف احلظ الـــى جانبنا، 
فبالنســـبة لي فأنـــا كأي العب مهما 
بلغت جنوميتـــه، لن يكون مبقدوره 
التألق اال اذا كان احلظ بجواره وهذا 
ايضا ينطبق علـــى العربي الذي بدا 
متكامال من حيـــث االعداد والعناصر 
الفنية القادرة على العطاء واملدعومة 
بقاعـــدة جماهيرية عريضة، ولكن ما 
يحتاجه االخضر هو اســـتعادة الثقة 
بالنفس وهذا ال يتأتى اال عبر حتقيق 
الفوز وبشكل متتال في املباريات، االمر 
الذي يجعـــل اجلماهير تعود ملؤازرة 

الفريق والوقوف خلفه.
وقال زينـــو امتنـــى ان اوفق في 
استثمار الفرص املتاحة لي بالتعاون مع 
زمالئي الالعبني الثبت جدارتي واحقق 
الثقة التي منحني اياها رئيس واعضاء 
النادي الذين احاطوني بكل عناية منذ 

انضمامي للفريق.
وطالب زينو اجلماهير بالصبر عليه 
وعلى االخضر، مؤكدا انه بال شك يحتاج 
بعض الوقت لتحقيق االنسجام الكامل 
مع زمالئه الالعبني، حتى يحقق آمال 
هذه اجلماهير خصوصا ان الوقت مازال 
مبكرا للحديث عـــن االلقاب فال زالت 

الكرة في امللعب.

القادسية «صعب» عليك يا األبيض
ناصر العنزي ـ عبداهللا العنزي

أفضــــل تعليــــق عــــن فوز 
الكويت بهدفني  القادسية على 
دون رد ما قاله مهاجم االصفر 
حمد العنزي بعد املباراة مباشرة 
«امللكي ما له حل»، فعال األصفر 
مــــا له حل بعدمــــا حقق فوزه 
السادس على التوالي دون تعادل 
وخسارة متصدرا الدوري املمتاز 
السادســــة  افتتاح اجلولة  في 
برصيــــد ١٨ نقطة في حني بقي 
الكويت على نقاطه السبع في 
املركز الرابع ومتكن القادسية من 
حتقيق فوز ثمني استحقه على 
خصم عنيد بعدما كان الطرف 

االفضل خالل الشوطني.
وفي املبــــاراة الثانية حول 
كاظمة تأخره أمام الساملية ٠-٢ 
الى تعادل ٢-٢ وأصبح لألول ٨ 
نقاط في املركز الثالث وللثاني 

٦ في املركز اخلامس.
الفريقان  توقعنا ان يجــــد 
صعوبة في الوصول الى املرميني 
ولكن القادسية بروحه الهجومية 
والعبيه املتوقدين ذكاء خالفوا 
التوقعات ومارسوا ضغطا كبيرا 
على خصمهم وهددوا مرمى خالد 
الفضلي فــــي الطالعة والنازلة 
وفتح مســــاعد ندا سكة قطار 
في اجلهة اليسرى ومرر كرات 
عرضيــــة أحدثت قلقــــا لدفاع 
األبيض الذي لم يكن في حالة 
جيدة، ومثلما يقال كثرة الدق 
يفك اللحــــام متكن بدر املطوع 
من تسجيل الهدف األول بعدما 
راوغ البديل فهد حمود مبهارة 
وسدد في مرمى الفضلي بهدوء، 
وأضاع جهاد احلسني فرصة ال 
تضيع خصوصا من العب مقتدر 
املدافعني  مثله بعدما تخطــــى 
بلمســــة واحدة وســــدد الكرة 
فوق العارضة، وقد لعب مدرب 
ابراهيم بنهج  القادسية محمد 
هجومي بحــــت وزج بالرباعي 
اخلطر املطوع والسالمة وفراس 
وجهاد الذين تناوبوا على تهديد 
مرمى اخلصم في أغلب الكرات 
التــــي وصلتهم، ووضح تفوق 
األصفر في الشوط األول بعدما 
تشــــابكت خطوطــــه كخيوط 
العنكبوت علــــى خصمه فكان 
الطرف األفضل بفضل حرص 

العبيه على التميز.

أما الكويت فلم يكن في حالة 
تسمح له بتهديد مرمى القادسية 
بعدما اتسعت الفجوة بني خطي 
الوسط والهجوم فكانت كرته 
بحاجة الى وسيلة نقل إليصالها 
الى املهاجمني إسماعيل العجمي 
وكاريكا ولم تكن للفريق كرات 
خطرة باستثناء تسديدات مباغتة 
لم يكتب لها النجاح، وعانى خط 
دفــــاع األبيض بعد خروج فهد 
عوض مصابا فــــي وقت مبكر 
ولعب مكانه فهد حمود الى جانب 
يعقوب الطاهر واحمد العيدان 
وعبداهللا املرزوقــــي ووجدوا 
إيقــــاف «التكتل»  صعوبة في 

الهجومي للقادسية.
ومثلما يقال ان الشوط الثاني 
هو شــــوط املدربني، فقد سارع 
املدربان محمد ابراهيم والبرازيلي 
آرثر الى ادخال االوراق املتبقية 
على فترات، فأشرك االول حمد 
العنزي وصالح الشــــيخ وفهد 

االنصــــاري بدال من الســــالمة 
وجهاد وفراس، واشرك الثاني 
روجيرو وعبداهللا نهار بدال من 
العيدان، وظهر  اندريه واحمد 
القادســــية ايضا االكثر هجوما 
واضاع فرصا سانحة للتسجيل 
وذلك بسبب «الفلسفة» الزائدة 
من بعض الالعبني عند االقتراب 
مــــن منطقة اجلــــزاء، فتضيع 
الكرات بسهولة، كما ان احلارس 
خالد الفضلي انقذ مرماه من عدة 
فرص وتصدى في آخر الشوط 

لكرة ثابتة من مساعد ندا.
وهاجــــم الكويت خصمه بـ 
«التقســــيط»، فلذلك لم يشكل 
خطورة متناهية، وكان لدخول 
البرازيلي روجيــــرو فعله في 
ارباك دفاع القادسية، لكن النهاية 

لم تكن ذات فاعلية.
هدف جميل للعنزي

وبينما كان احلكم في طريقه 

الطالق الصافرة النهائية، خطف 
حمد العنزي هدفا ثانيا بعد خطأ 
من احلارس خالد الفضلي الذي 
مرر له الكرة باخلطأ اســــقطها 
العنزي في املرمى هدفا جميال 

.(٩٤)
ادار املبــــاراة احلكــــم حمد 
بوجروة وعاونه يوسف اخلباز 
وعلي بهزاد واحسن في ادارتها 

التي خرجت دون انذارات.
وفي لقاء كاظمة والساملية 
حقق االخير افضل بداية ممكنة 
عندما تقدم فــــي اول ٩ دقائق 
بهدفــــني نظيفني ســــجل االول 
الذي استغل  العازمي  مشاري 
كرة سقطت من يد حارس كاظمة 
حســــني كنكوني ووضعها في 
الشباك «٢»، فيما اضاف نواف 
املطيري الهدف الثاني بطريقة 
مشــــابهة بعد خــــروج خاطئ 
امام  الكرة  لكنكوني فتهيــــأت 
الذي وضعها «لوب»  املطيري 

من فوق كنكوني والدفاع «٩».
وبعد الهدفني تراجع الساملية 
من دون مبرر مما اتاح الفرصة 
ملدرب البرتقالي الروماني ايلي 
بالتشــــي ان يراجع حساباته 
ويغير من طريقة التكتيك، وجنح 
يوسف ناصر اوال في تقليص 
الفــــارق عندما ســــكنت كرته 
الرأسية شباك حارس الساملية 
حميد القالف بعد عرضية من 

الكيني محمد جمال «١٩».
وفي الشوط الثاني، ادرك فهد 
الفهد هدف التعادل لكاظمة بعد 
متريرة جيدة من جمال فسدد 
الكرة قوية داخل الشباك رغم 
محاولة القالف البعادها، واستمر 
كاظمة في هجماته اخلطرة بعد 
هدف التعــــادل بحثا عن الفوز 
ولكن دون جدوى، فيما واصل 
الســــماوي تراجعه غير املبرر 
اطــــالق احلكــــم صافرة  حتى 

النهاية.

كاظمة والسالمية يتعادالن في انطالق الجولة السادسة للدوري الممتاز


