
السبت 16 يناير 2010 25رياضة

كأس األمير تنطلق 25 مارس
وتعديالت على جداول الدوري

عبدالرضا: نتيجة مخيبة لآلمال

مبارك: إصابة الحسين طفيفة

نجم األسبوع

الخطيب: األبيض يظل كبيرًا

الحكام في الميزان

زينو:  المشوار
اليزال طويال

بخيت: سعيد 
بالتعادل

عوض: لم نكن 
في يومنا 

العربي  اعتب���ر مهاج���م 
    محمد زينو ان بدايته مع 
األخض���ر موفقة، مؤكدا انها 
افضل بداي���ة اذ متكنت من 
احراز هدفني وكذلك حصول 
الفريق على اول فوز له في 
الدوري، واملنافسات الزالت 
داخل امللعب واملشوار اليزال 
طويال واألخض���ر تنتظره 
مباريات قادمة وأمتنى املزيد 

من االنتصارات.

 أعرب مدير فريق كاظمة فواز
      بخيت عن سعادته بتحقيق 
التعادل أمام الساملية الذي جاء 
بعد كفاح لالعبني واصرار على 
قلب النتيجة ملصلحتهم امام 
خصم عنيد وقوي وهو مؤشر 
جيد لالعبينا ومقدرتهم على 
العودة ألجواء املباريات وهي 
صفة قد ال متتلكها العديد من 

الفرق.

يستاهل..

إلدارة نادي القادسية على 
تسهيل مهمة النجم بدر املطوع 
للدخول في جتربة احتراف في 
ملقا االس���باني نظرا جلهوده 
الكبيرة مع فريقه طوال املواسم 
املاضية، واألمل كبير في املطوع 
التجربة بنجاح  ان يخ���وض 
»املطوع ال يقل شأنا عن سليم 

بن عاشور«.

 ارجع الظهير االيسر للكويت
     فهد عوض خس���ارة فريقه
  ال���ى احل���ظ، وقال ل���م نكن
  ف���ي يومن���ا وس���اد االرتباك
 خط���وط الفري���ق بالرغم من 
حتس���ن اوضاعنا في الشوط 
الثاني، وه���ذه حال كرة القدم 
فلن تخدم���ك ان لم يكن احلظ 
الى جوارك واالبيض سيتجاوز 
اخلسارة ولديه العناصر القادرة 
على العودة للمنافسة، وبالنسبة 
لي لم اك���ن محظوظا لالصابة 
اللعينة في وقت مبكر فخسرت 
املشاركة في املباراة ما اضطر 
اجلهاز الفني الجراء تغييرات 
مبكرة على اخلطة املوضوعة.

أجرت جلنة املسابقات باللجنة االنتقالية الحتاد الكرة تعديالت 
على جداول الدوري للمسابقات احمللية بعد تلقيها جدول مباريات 
بطولة كأس االحتاد اآلس���يوي، ومن املقرر وف���ق التعديالت ان 
تنطلق بطولة كأس سمو األمير للموسم 2010/2009 في 25 مارس 
املقبل، كما س���تنطلق بطولة كأس ولي العهد في 6 منه، وشملت 
التعدي���الت بطولة الدوري املمتاز ودوري الدرجة االولى ودوري 
الشباب والناشئني واالشبال، علما بأن اجلولة السابعة من الدوري 

املمتاز ستقام غدا باقامة اربع مواجهات.

 قال مدير الكرة بنادي الس���املية علي عبدالرضا ان النتيجة مع
     البرتقالي مخيبة لآلمال فبعد ان كنا متقدمني بهدفني لم نستطع 
احملافظة على التقدم وهي عالمة سلبية للفريق ونتمنى اال يتكرر ذلك 
في املباريات املقبلة، وتنتظرنا مباراة مهمة أمام التضامن بعد غد.

عبدالعزيز جاسم
قال مدير الفريق االول بنادي القادسية جمال مبارك ان اصابة 
السوري جهاد احلسني التي حلقت به امام الكويت طفيفة، مؤكدا 

انه دخل التدريبات وسيشارك امام كاظمة غدا.
وبني مبارك ان الالعب الوحيد الذي لم تتأكد مش���اركته هو 
عبدالعزيز املشعان بعد ان تعرض الصابة باالنكل في التدريبات 
وحتى اآلن لم يتعاف منها متاما، وباستثناء املشعان فال يوجد 
نقص بالفريق سواء اصابات او غيابات، متمنيا استمرار النتائج 

االيجابية حتى نهاية الدوري وليس القسم االول فقط.

يس���تحق جنم خط هجوم القادسية بدر املطوع 
لقب جنم هذا األسبوع بعد ان قدم مباراة رائعة عكس 
فيها تطور مستواه الفني ونضجه املهاري الذي وصل 
اليه املطوع خالل هذا املوسم ومتكنه من قيادة فريقه 
لتحقيق فوز مهم ومستحق على الكويت، ويأتي كتاب 
نادي ملقه اإلسباني الذي يطلب فيه جتربته ابتداء 
من الغد خير دليل على علو كعب الالعب وتطويعه 
ملهارت���ه الفنية وذكائه الكروي خلدمة الفريق الذي 
ميثله، وميتاز الالعب بأخالقه العالية وسموه عن 

بعض مهاترات خصومه.

 قال جنم األصفر فراس اخلطيب كان بإمكاننا اخلروج بنتيجة
     كبي���رة لو اس���تثمرنا الفرص املتاحة ولعبنا بش���كل أفضل، 
واألبي���ض لم يكن في يومه ويبقى فريقا قويا جديرا باملنافس���ة 
لكننا تفوقنا في الش���ق الهجومي وامتالك وسط امللعب بجدارة 

وكان العبونا في أوج عطائهم وحيويتهم.

حمد بوجروة: »القادس�ية والكويت«: قاد املباراة بش���كل جيد وكان 
قريبا من حتركات الالعبني، ولكن كان عليه استخدام البطاقة 

الصفراء في بعض احلاالت.
وليد الش�طي: »النص�ر والتضامن« وجه 6 ان���ذارات بعضها لم يكن 
مستحقا وكاد يتسبب في توتر بعض الالعبني، وابرز عيوبه 

ادارته للمباراة وهو في حالة عصبية شديدة.
عل�ي احلداد »العربي والصليبخات«: كان موفقا في قراراته وإن عابه 

التساهل في بعض األحيان.
ثامر العنزي »كاظمة والس�املية«: كان جيدا في احتساب ركلة جزاء 

لفهد العنزي العب كاظمة بعد عرقلته من حميد القالف.

الجولة السادسة: القادسية »هيبة ملك«.. و»البيت األبيض« يحتاج إلى وقفة والعربي يصحو
فهد الدوسري

مبجموع 10 اه����داف اختتمت 
السادسة من  منافس����ات اجلولة 
الدوري املمتاز لكرة القدم والتي 
جرت منافساتها على مدى يومني 
وال شيء جديدا، بل واصل القادسية 
تقدمي عروضه اجليدة بعد حتقيقه 
الفوز السادس على التوالي على 
التقليدي طوال السنوات  غرميه 
الثماني املاضية الكويت 2�0 محققا 
بذلك العالم����ة الكاملة برصيد 18 
نقطة من 6 مباريات خاضها وجتمد 
رصيد االبيض عن����د 7 نقاط في 
النصر  املركز اخلامس فيما عزز 
انفراده بالوصافة بفوز مهم على 
التضام����ن 1 -0 وصل من خالله 
للنقطة 13، ويقبع التضامن في ذيل 
الترتيب بنقطة واحدة، فيما ساهم 
تعادل كاظمة والساملية في ابقاء 
املياه راكدة في منطقة الوسط حيث 
بلغ رصيد االول 8 نقاط والثاني 
6 نقاط، وانعش العربي آماله في 
الدوري  العودة للمنافس����ة على 
بعد حتقيقه ف����وزا معنويا على 
الصليبخات 3- 0 رفعت رصيده 
الى7نق����اط في املركز الرابع وظل 
اخلاسر باملركز قبل االخير برصيد 

3 نقاط.

قوة هجومية لألصفر

حقا يخيل ملتابع الدوري احمللي 
ان القادس����ية ميشي وحيدا كأنه 
ملك وال احد يس����تطيع ان يوقفه 
او يعت����رض طريقه حيث اصبح 
فريقا مرعبا جلميع الفرق السبعة 
بعد ان اظهر قوة هجومية كبيرة 
حيث سجل 17 هدفا حتى اآلن اي 
مبعدل 2.8 هدف باملباراة الواحدة، 
وشكلت هذه القوه الهجومية خط 
الدفاع االول ملرمى نواف اخلالدي 
الذي لم يتلق س����وى هدف واحد 

طوال املباريات الس����ت املاضية، 
واصبحت الفرق مشغولة بكيفية 
ايقاف الهجوم الكاس����ح لالصفر 
وهذا ما سهل مهمة مدافعيه بشكل 
واضح، وامام غرميه الكويت ظهر 
بقوة وانتش����ر العبوه في انحاء 
امللعب. ويحسب لألصفر جتانسه 
وتالحم صفوفه ووجود صف ثان 
جاهز في نفس مستوى الالعبني 

االساسيني.
 واملالحظ خالل مباريات االصفر 
ابراهيم  املاضية ان مدربه محمد 
يسعى للضرب بقوة في الشوط 
االول ويحاول انهاء املواجهة خالله 
للقضاء على طموح الفرق املنافسة 
في وقت مبكر وهو ذكاء يحسب 
له ولو وفق العبوه في مباراتهم 
ام����ام الكويت خلرج����وا بنتيجة 
كبيرة، ولكن استعجال مهاجميه 
واستبسال حارس مرمى الكويت 
خالد الفضلي حال دون وقوع كارثة 

في البيت االبيض.

وقفة جادة لألبيض

اصبح لزاما على مسؤولي الكرة 
بنادي الكويت الوقوف جديا عند 
الذي ظهر به  املستوى الضعيف 
العبوه في مباراتهم امام القادسية 
التي وقع فيها  السهلة  واالخطاء 
مدافعوه وهم على مس����توى عال 
من الكفاءة فضال عن حالة الضياع 
التي الزمت الفريق باستثناء الفترة 
بني الدقيقة 60  و75 والتي حاول 
الفريق فيها فرض سيطرته على 
الكرة ومنتص����ف امللعب، ولكن 
السؤال ملاذا غاب خط الوسط عن 
صناعة اللعب وايصال الكرات خلط 
املقدمة؟ وملاذا ابقى ارثر على كاريكا 
وحيدا حتى نزول عبداهلل نهار؟ 
وخالفا جلميع ما سبق فان الصورة 
التي ظهر بها االبيض ال تليق به 

املوس���م واذا ما أراد اللحاق بفرق 
الصدارة فعليه التركيز على ترابط 
خطوطه بش����كل اقوى من سابقه 
وحتديدا خطه اخللفي الذي يعاني 
 من تفكك وس����هولة في اختراقه.

 ام����ا الصليبخات فق������دم مباراة 
متواضعة ولم يقدم ما يشفع له في 
البقاء بدوري االضواء حتى االن واذا 
ما اراد البق�����اء فأن تطوير الفريق 
امر  الدف����اعي  وتع������زيز اخلط 
ضروري بعد ان استقبلت شباكه 14 
هدفا حتى االن اي مبعدل 2.3 هدف 

بكل مب���اراة وهي نسبه عالية.

النصر يعزز الوصافة

بأق����ل مجه����ود متك����ن العبو 
العناب����ي من حتقي����ق الفوز على 
جارهم التضامن بهدف البرازيلى 
باتريك ال����ذي اظهر قدرة تهديفية 
ممي����زة بعد ان رف����ع رصيده من 
االهداف الى 4 اهداف خلف مهاجم 
القادسية السوري فراس اخلطيب 
ووصل للنقطة 13 مبتعدا عن كاظمة 
صاحب املركز الثالث بخمس نقاط 
ويعتبر خط وسط النصر من افضل 
خطوطه اذا م����ا لعب دون ضغط 

من اخلصم.

التضامن ما فيه طب

يعتبر املوسم احلالي من اسوأ 
التضامن  التي يخوضها  املواسم 
بعد ان كان الفريق يصطاد الفرق 
الكبيرة اصبح صيدا سهال للجميع 
ويتلقى الهزمية تلو االخرى، ويظهر 
في كل مباراة بشكل مهلهل وهش 
وخطوطه متباعدة، ويعتبر خط 
الدفاع اضعف خط حيث ولج مرماه 
10 اهداف حتى االن، لذا اصبح في 
دائرة اخلطر ومهددا بالهبوط اذا 
لم يعالج اخطاءه وينفض الغبار 

عنه.

لهذا املوس����م ولم يس����تفد منهم، 
واذا ما اراد الفريق العودة لطريق 
االنتصارات فعليه مراجعة خط 
الذي يعاني خلال واضحا  الدفاع 
بدخول 7 اه����داف في 6 مباريات 
حتى االن. اما الس����ماوي فقد بدأ 
املباراة بشكل جيد وحقق املطلوب 
في وقت قياسي مستغال الوضع 

وهو احدى الركائز االساسية في 
رياضتنا احمللية.

البرتقالي والسماوي حبايب

اجمع املتابعون على ان مباراة 
كاظمة والساملية كانت ممتعة بدليل 
وجود 4 اهداف تقاسماها بالتراضي 
فاالول يسعى للخروج من دوامة 

السيئ ملنافسه ولكنه سرعان ما 
تراجع وترك املجال للخصم لزيارة 

مرماه بسهولة .

انتعاش االخضر

يعد الفوز الذي حققه العربي 
على الصليبخ���ات دافعا معنويا 
كبيرا لالعبيه وجماهيره املتعطشة 

للمنافسة على الدوري بعد سنوات 
عج���اف ظل العرب���ي بعيدا حتى 
عن املنافسة على الدوري ومتكن 
محترفه محمد زينو من تسجيل 
هدف���ني لع���ل العربي يج���د فيه 
ضالته ويتمكن من حتقيق الفوز 
تلو اآلخر بع���د ان ابتلي الفريق 
مبحترفني دون املستوى في بداية 

الهزمية غير املتوقعة التي مني بها 
على يد النصر في اجلولة املاضية 
بهدفني مقابل هدف، وكان لتخلفه 
في مباراة الساملية بهدفني في اول 
10 دقائق اثر الصدمة على متابعيه 
او النقاد الرياضيني الذين يدركون 
البرتقالي  ان هذا ليس مبستوى 
الذي يب����دو ان محترفيه خذلوه 

النصر يعزز الوصافة وكاظمة والسالمية مكانك راوح والتضامن في دائرة الخطر بالدوري

)هاني الشمري(القادسية متيز بخط هجوم قوي وفعال أربك دفاعات الفرق األخرى

محمد زينو حمد العنزي

طالل نايف
نواف المطيري

يعقوب الطاهر

شهاب كنكوني

فهد العنزي

مساعد ندا محمد راشد

بدر المطوع

اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة السادسة من بطولة الدوري املمتاز ويضم 
في حراسة املرمى شهاب كنكوني )العربي(، وفي خط الدفاع مساعد ندا )القادسية(، أحمد 
الرش���يدي )العربي(، يعقوب الطاهر )الكويت(، محمد راشد )القادسية(، وفي خط الوسط 
طالل نايف )النصر(، نواف املطيري )الساملية(، فهد العنزي )كاظمة(، بدر املطوع )القادسية(، 

وفي خط الهجوم حمد العنزي )القادسية( ومحمد زينو )العربي(.

فريق »األنباء« بعد الجولة السادسة

أحمد الرشيدي

الحق يا ما تلحق..
ناصر العنزي

مت��ى يعتزل الالعب؟ عندما يتقدم بالعم��ر، ومتى يقام له 
حفل تكرمي؟ اذا كان يستحق التكرمي، وما مقاييس التكرمي في 
مباريات االعتزال؟ ان يكون العبا دوليا في املقام االول ومثل 
منتخب بالده في العديد من البطوالت ولعب لفريقه ملدة ال تقل 
عن عشر سنوات، وكم عدد الالعبني الذين اعتزلوا في مالعبنا؟ 
ال ميكن عّدهم، وهل جميعهم يس��تحقون التكرمي؟ القلة منهم 
فق��ط أما البقية فهم اعتزلوا قبل ان يبدأوا لعب الكرة اي انهم 

تكملة عدد في فرقهم.
هل تصدقون ان حارس��ا عمالقا مثل سمير سعيد اعتزل 
اللعب منذ سنوات ولم يكرم في مباراة اعتزال؟ في حني ان العبا 
اقل من مغمور انتقل من ناديه املتأخر في الترتيب والنتائج الى 
ناد جماهيري ولعب »ربع« موسم ثم اصيب فأقيمت له مباراة 

اعتزال برعاية كبار املسؤولني.
في السابق كان الالعب يعتزل ألنه قدم كل ما ميكن لفريقه 
اما في الوقت احلالي فإن الالعب يعتزل كي تقام له مباراة تكرمي 
ثم يعود مرة اخرى للعب وال مانع من ان تقام له مباراة تكرميية 
ثانية، وتتذكر جماهير الكرة الكويتية ايام عزها مباراة اعتزال 
النجم جاس��م يعقوب امام الزمالك املص��ري عام 1985 بعدما 
امت��أ ملعب محمد احلمد على آخ��ره، وتتذكر ايضا مهرجان 
اعتزال النجم فيصل الدخيل في مواجهة األهلي املصري عام 
1989 وفيها س��جل الدخيل هدفا وصرخ خالد احلربان وقتها 

»ال تعتزل يا الدخيل ال تعتزل«.
ويقول احد الالعبني الدوليني السابقني انه وجه دعوة لشخصية 
رياضي��ة حلضور مباراة اعتزال��ه وتكرميه ماديا فما كان منه 

اال ان قال »انت »خوش« العب شلون تعتزل؟ ال، ال 
تعتزل ارجع العب مرة ثانية«، وخرج الالعب يردد 

»يبيني اكمل وعمري 36 سنة«.
ولم حتضر اجلماهير مباراة اعتزال العب 
»نص« دولي وب��دا امللعب خاويا فما كان من 
الالعب سوى التقدم بكتاب لناديه إلعادة مباراة 
اعتزاله، واشترط العب مغمور حضور فريقي 
األهلي املصري وأوبيروزي االيراني ملباراة 
اعتزاله طمعا في حضور جماهير الناديني 
في الكويت واشترط ايضا ان تكون املباراة 
يوم »جمعة«، وحدد نادي النصر السعودي 
يوم 1999/9/9 مهرجان اعتزال ماجد عبداهلل 
صاحب أشهر من حمل رقم 9، ولكن ماجد 
اعت��زل في ماي��و 2008 أمام ري��ال مدريد 

االسباني.
وغنى املطرب الشعبي سعد الصغير للنجم 

عبداهلل وب��ران في يوم اعتزال��ه، لكنه وجد 
صعوبة في نطق اسم »وبران« وقال له »ما تغير 

اس��مك يا خويا«، وجاء العب كراتيه الى رئيس 
ناديه يقول له »أبي أس��وي مباراة اعتزال«، فقال 

ل��ه »ومن تريد في مباراة اعتزالك؟«، فقال الالعب: 
»انتر ميالن للكراتيه«. وتأخر النجم السعودي سعيد 

العويران عن احلضور للملعب في مهرجان اعتزال مؤيد 
احلداد بعدما أخذته »نومة« وجاء مس��رعا وحلق على آخر 

ربع ساعة من الشوط األول وقدم مستوى جيدا للغاية.

مباريات الجولة السابعة
الوقتالملعبالفريقان

األحد 
2010/1/17

5:40محمد احلمدالقادسية � كاظمة

5:40الكويتالكويت � الصليبخات

5:40ثامرالساملية � التضامن

5:40صباح السالمالعربي � النصر

ترتيب الفرق بعد الجولة السادسة
املباريات

النقاط
خسرتعادلفازلعب

660018القادسية

641113النصر

52218كاظمة

61417العربي

52127الكويت

61326الساملية

61053الصليبخات

60151التضامن
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