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ماركينهوس 
يكشف سر 

مستواه املتواضع 
في »السوبر«

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
8:50mbc pro sport1 األهلي – هجر

8:50mbc pro sport2الشباب – اخلليج

مرمى القادسية وحاول مبكرا 
تقليص ف���ارق الهدفني وذلك 
من أجل اللحاق باملباراة وعدم 
منح املنافس الفرصة في كسب 
الدقائق ووضع األبيض حتت 

الضغط.
وأطل���ق مهاج���م الكويت 
عبدالهادي خميس كرة قوية من 
على مشارف منطقة العمليات 
ومرت بجانب القائم األيس���ر 
لنواف اخلالدي )50(، وأتبعها 
وليد علي بتسديدة أخرى ولم 
يج���د اخلال���دي صعوبة في 

االمساك بها )51(.
الكويت  واضطر م���درب 
عبدالعزي���ز حم���ادة إلجراء 
تبديل���ني مبكرين، حيث زج 
بااليراني رضا قوتش���نجاد 
وشريدة الشريدة عوضا عن 
ماكليلي وعبدالهادي خميس، 
وآتى هذان التغييران ثمارهما 
بعد أن قلص األبيض الفارق 
بهدف عن طريق باس���توس 
اثر تلقيه متريرة من حسني 
حاكم من ضربة ثابتة، حولها 
باستوس برأسه نحو املرمى 

.)63(
واستعاد القادسية عافيته 
بعد ذلك وحاول احلشان دون 
جدوى اثر هجمة منظمة، قبل 
أن يضيف بدر املطوع الهدف 
الثالث للقادسية والثاني له 
ش���خصيا اثر اقتناصه الكرة 
بذكاء بعد متريرة مثالية من 
احلش���ان ومرت من دانييل، 
ليتلقفها املطوع ويس���ددها 

بقوة في الشباك )69(.
واس���تنفد مدرب األبيض 
حم���ادة تبديالته بعد أن دفع 
الكندري بديال  باملهاجم علي 
لفهد العنزي، وفي املقابل زج 
مدرب االصفر انطونيو بوتشي 
بحمد أم���ان وأحمد الظفيري 
مكان احلش���ان ودانييل، في 
تبديلني أراد منهما احلفاظ على 
حيوية خط الوسط وعدم منح 

املساحات لالعبي الكويت.
وأعاد الشريدة الفارق الى 
هدف واحد بعد احرازه الهدف 
الثاني لفريقه من تس���ديدة 
صاروخية جميلة من خارج 
العمليات ولم يتمكن  منطقة 
احلارس ن���واف اخلالدي من 
احليلولة دون دخولها مرماه 

.)87(
قاد اللقاء احلكم علي طالب 
وعاونه عباس غلوم وخالد 
 البديوي، وخل���ف املرميني 
فهد الس���هيل وعلي احلداد، 
الراب���ع مش���عل  واحلك���م 

العسعوسي.
وأن���ذر طال���ب كال م���ن 
خالد محم���د ابراهيم والفارو 
سيلفا وفهد األنصاري وخالد 
القادس���ية،  القحطان���ي من 
وااليراني رضا قوتش���نجاد 

من الكويت.

اث���ر قيامه مبجه���ود فردي 
خارق وراوغ من خالله كال من 
عبداهلل البريكي وحسني حاكم 
الكندري،  واحلارس مصعب 
ليضعها بس���هولة في املرمى 

اخلالي.

اندفاع كويتاوي وانضباط 
قدساوي

وفي الشوط الثاني، اندفع 
الكويت بصورة واضحة نحو 

حاكم بيده قبل جتاوزها خط 
املرمى دون أن يحتسب حكم 
اللقاء علي طالب ضربة جزاء 
صحيح���ة وواضح���ة، وهو 
ما أثار غض���ب دكة احتياط 
القادس���ية وق���ام على اثرها 
احلكم بطرد مس���اعد املدرب 
االسباني روبرتو اسبادا )40(.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت 
بدل الضائ���ع، أضاف دانييل 
الهدف الثاني لصالح األصفر 

وتعود الى العبي األصفر الذين 
عجزوا عن ترجمتها الى هدف 
ثان بعد أن وصلت الكرة الى 

دانييل )37(.
وواص���ل دانيي���ل اهداره 
للف���رص بغرابة اث���ر تلقيه 
متريرة »على طبق من ذهب« 
القحطاني واملرمى  من خالد 
مشرع أمامه، بيد أنه تباطأ في 
اتخاذ قراره وسددها ضعيفة، 
ليبعدها مدافع الكويت حسني 

املطوع بإرسالها نحو الشباك 
بع���د أن مرت من ب���ني أقدام 

الكندري )22(.
وشكل القادسية بعد ذلك 
خط���ورة بالغة عل���ى مرمى 
األبيض وس���نحت لالعبيه 
أكثر من فرصة محققة لتعزيز 
التقدم، وسدد صالح الشيخ 
تسديدة قوية من خارج املنطقة 
الكن���دري بأطراف  وأبعدها 
اصابعه، لترتطم بالعارضة 

علي���ه محت���رف »األبيض« 
رافائيل باستوس بتصويبة 
مماثلة من خ���ارج منطقة ال� 
18 مرت مبحاذاة القائم األمين 
القادس���ية نواف  حل���ارس 

اخلالدي )17(.
وقص »بنو قادس« شريط 
أهداف املباراة بأقدام بدر املطوع 
الذي تلقى متري���رة طولية 
وجميلة م���ن فهد األنصاري 
خلف مدافعي الكويت، ليقوم 

يحيى حميدان 

اقتنص القادس����ية باكورة 
ألقاب املوسم الكروي احمللي بعد 
احرازه بطولة كأس السوبر في 
نسختها السابعة اثر تغلبه على 
الكويت 3 � 2 في املباراة التي 
جمعتهما مساء أمس على ستاد 
علي صباح السالم بنادي النصر 

في منطقة جليب الشيوخ.
وسجل أهداف األصفر بدر 
املطوع )22 و69( والسويسري 
دانيي����ل س����وبوتيتش )45(، 
البرازيل����ي رافايل  وللكويت 
وش����ريدة   )63( باس����توس 

الشريدة )87(.
واختير املطوع كأفضل العب 
في املباراة وحصل على جائزة 
قدرها 1000 دوالر أميركي. وعزز 
القياسي في  القادس����ية رقمه 
عدد مرات احراز البطولة التي 
انطلقت في عام 2008 بتحقيقه 
اللقب للمرة الرابعة، فيما توج 
العربي مرت����ني والكويت مرة 

واحدة.

تفوق القادسية

واكتس���ى الش���وط األول 
باللون األصفر بعد أن سيطر 
العبو القادسية على مجريات 
اللقاء بشكل واضح وأضاعوا 
العدي���د من الف���رص املهيأة 
للتسجيل والتي أضاع بعضها 
مهاجمه السويسري دانييل 

سوبوتيتش بغرابة كبيرة.
وزج م���درب القادس���ية، 
االس���باني انتونيو بوتشي، 
بتش���كيلة مكونة من نواف 
اخلالدي في حراسة املرمى، 
وأمامه خ���ط دفاع مكون من 
عامر املعت���وق وخالد محمد 
الفارو  ابراهيم واالس���باني 
سيلفا وخالد القحطاني، وفي 
خط الوس���ط كل من س���يف 
احلشان والنيجيري عبداهلل 
شيهو وفهد األنصاري وصالح 
الشيخ، وفي املقدمة دانييل، 
وخلفه ب���در املطوع كمهاجم 

ثان.
وفي اجله���ة املقابلة، دفع 
م���درب »األبي���ض« الوطني 
عبدالعزي���ز حمادة مبصعب 
الكندري ف���ي حماية املرمى، 
العتيقي وحس���ني  وج���راح 
حاكم وفهد العنزي وعبداهلل 
الدفاع، وأمامهم  البريكي في 
البرازيل���ي لياندرو ماكليلي 
الهمامي  والتونسي ش���ادي 
وناص���ر القحطان���ي ووليد 
علي، وفي الهجوم عبدالهادي 
خمي���س والبرازيلي رافايل 

باستوس.
وبدأت اخلطورة من األصفر 
عن طريق دانييل بتس���ديدة 
افتق���دت للدق���ة وذهبت الى 
أحضان حارس مرمى الكويت 
مصع���ب الكندري )16(، ورد 

مهاجم القادسية دانييل سوبوتيتش مير من مدافع الكويت حسني حاكم بدر املطوع حلظة تسديده كرة الهدف األول وسط مالحقة من ناصر القحطاني                            

اقتنص باكورة ألقاب املوسم الكروي بعد فوزه على الكويت

»سوبر«... يا القادسية

العبو األهلي ال يؤدون التدريبات باجلدية املطلوبة

مدرب اللياقة حذر املدرب من عدم احترافيتهم

جاريدو يسعى الى انتشال العبي األهلي من حالة الفوضى
القاهرةـ  سامي عبدالفتاح

املدرب اإلس���باني  يتطلع 
الكرة بالنادي االهلي  لفريق 
جاريدو إلنهاء حالة التراخي 
ف���ي الفريق واس���تنفار همة 
الالعب���ني وزي���ادة تركيزهم 
قبل مباراة النجم الس���احلي 
التونسي املقرر لها 23 اجلاري 
في اجلولة السادسة واألخيرة 
ل���دور املجموعات من بطولة 
التي  كأس االحتاد األفريقي، 
يح���اول »األحم���ر« الفوز أو 
التعادل فيها للصعود للدور 
نص���ف النهائي في البطولة. 
وطل���ب جاريدو فرض رقابة 
على العبي الفريق خالل الفترة 
املقبلة للتأكد من التزامهم عقب 
نهاي���ة التدريب���ات اليومية، 
وعدم الس���هر بش���كل يؤثر 
سلبا على تركيزهم وأدائهم 
التدريب���ات واملباريات.  في 
وكان مساعده االسباني مدرب 
األحمال باألهلي خورخي سيمو 
حتدث مؤخرا مع جاريدو بشأن 
األخطاء التي يقع فيها الالعبون 
والناجتة عن انشغال الالعبني 
بأمور أخرى بعيدة عن الكرة 
متاما. سيمو اشتكى ملواطنه 
جاريدو من حالة االس���تهتار 
وعدم االحترافية التي يعيش 
فيه���ا العب���و األهل���ي، التي 
ظهرت في أكثر من مناس���بة 
منها ع���دم اهتمامهم بوجبة 
اإلفط���ار اجلماعي التي أقرها 
اجلهازان الفني والطبي مؤخرا 
رغم أهميتها، وكذلك خوضهم 
التدريب���ات اليومي���ة وه���م 
مشغولون بأمور أخرى، وعدم 
التزامهم أيضا بعدد ساعات 

النوم الصحي���ة، ولم يكتف 
الفني  سيمو بشكواه للمدير 
إنه عقد جلسة مصارحة  بل 
مع الالعبني أكد لهم أنهم غير 
ملتزمني وال يعيش���ون حياة 
االحتراف، والبد أن يحصلوا 
على القسط الكامل من الراحة 
والتغذي���ة حت���ى يكون���وا 
قادرين على اس���تيعاب فكر 
اجله���از الفن���ي وتنفيذه في 
التدريب���ات. ويواصل فريق 
الكرة بالنادي األهلي تدريباته 
اليومية اس���تعدادا ملواجهة 
النجم الس���احلي في اجلولة 
األخيرة من دور املجموعات 
لبطولة كأس االحتاد األفريقي، 
املقرر  يوم 23 اجلاري، ومن 
وصول الفريق التونسي يوم 
االربعاء املقبل. ويركز اإلسباني 
جاريدو على رفع معدل اللياقة 
البدنية وأيضا فنيا من خالل 

تالفي األخطاء التي وقع فيها 
الالعبون، خالل مباراة نكانا 
األخيرة، الت���ي جعلت هناك 
ضغطا على الالعبني، من أجل 
حجز إح���دى بطاقتي التأهل 
الثانية، للدور  عن املجموعة 
النهائي من منافسات  نصف 

البطولة.

حازم وشارة القائد

على صعيد آخر، طالب ظهير 
أمين فريق الكرة بنادي الزمالك 
حازم إمام بأحقيته في احلصول 
على شارة قيادة الفريق األبيض 
خالل الفترة احلالية بعد رحيل 
عدد من جنوم الفريق الكبار.

وأوضح حازم إمام »شارة 
كابنت الزمالك من حقي ألنني 
األقدم في املشاركة مع الفريق 
األول وهذا أمر محسوم متاما 

وال يوجد نقاش فيه«.

العبو األهلي في التدريبات األخيرة ويتقدمهم املهاجم السوري عمر السومة

مباراتان في ختام اجلولة األولى من الدوري السعودي اليوم

الشباب لتجاوز اخلليج و»أهلي جدة« يالقي هجر
يتطلع الشباب بطل السوبر 
إلى جتاوز عقبة اخلليج الوافد 
اجلديد لدوري األضواء عندما 
يستضيفه مساء اليوم على 
س����تاد األمير فيصل بن فهد 
بالرياض ف����ي ختام اجلولة 
األولى من الدوري لسعودي 
لكرة القدم، في مباراة ترجح 
خاللها كفة صاحب الضيافة 
ال����ذي يتفوق عل����ى ضيفه 
فني����ا وعناصري����ا وخبرة 
عل����ى عكس الضي����ف الذي 
يح����اول حتقيق بداية جيدة 
في الدوري والعودة بنتيجة 
إيجابي����ة. ويدخل الش����باب 
املباراة وهو في أفضل حاالته 
الفنية واملعنوية السيما انه 
توج األسبوع املاضي بلقب 
الكأس السوبر فضال عن تكامل 
صفوفه في ظل جاهزية جميع 
الالعبني باس����تثناء عبداهلل 
األس����طا املص����اب بالرباط 
الصليبي. ويبرز في الفريق 
حارسه وليد عبداهلل وحسن 
معاذ واحمد عطيف ونايف 
هزازي واألردني طارق خطاب 
والبرازيلي رافينها ومواطنه 
روجيريو. وفي مباراة أخرى، 
يستضيف األهلي على ستاد 
مدينة امللك عبداهلل الرياضية 
بجدة نظيره هجر العائد مجددا 
لدوري الكبار. ويتطلع األهلي 
الذي يبحث عن بطولة الدوري 
الغائب����ة عن خزائنه منذ 30 
عاما إلى بداي����ة قوية متنح 
العبيه املزيد من الثقة والسير 
بثبات في املسابقة خصوصا 
ان إدارته بذلت جهودا مضنية 
إلعداده بالشكل األمثل، بينما 
يأمل هجر في اخلروج بنتيجة 

أو  الفوز  إيجابية واقتناص 
التعادل من مضيفه.

ماركينهوس يعتذر

عل����ى صعيد آخ����ر، قدم 
مهاجم فريق النصر السعودي 
اجلديد احملت����رف البرازيلي 
ماركينهوس شكره وتقديره 
إلدارة ناديه على ما قدمته له 
طيلة الفترة املاضية من دعم 
معنوي كبير. وقال: »حقيقة 
أشكر إدارة النصر واجلمهور 
الذي غمرني باحلفاوة والدعم 
خصوص����ا ف����ي أول تدريب 
للفريق بعد مباراة الس����وبر 
وهو األم����ر ال����ذي رفع من 
معنوياتي كثيرا في ظل إنها 

التجرب����ة االحترافية األولى 
لي خارج البرازيل«. واعترف 
البرازيل����ي ماركينهوس في 
رده عل����ى س����بب انخفاض 
مس����تواه في الشوط الثاني 
من مباراة نهائي السوبر أمام 
الشباب: »هذا الكالم صحيح، 
ففي الشوط األول كانت لدي 
حماسة كبيرة ورغبة في أن 
أكون إضافة فني����ة للفريق 
ولك����ن لألس����ف اللياقة في 
الشوط الثاني لم متكني من 
مواصلة اجلهد ولم أستطع 
ان أوزع جهدي باإلضافة الى 
األج��واء احل��ارة داخ�ل امللعب 
ولك��ن طيل��ة هذا األسبوع 
الذي جاء بعد مواجهة نهائي 
أكبر  السوبر تأقلمت بشكل 
على األجواء في الس����عودية 
أقدم املستوى  ان  وسأحاول 

الفني املميز«.

كابنت القادسية صالح الشيخ يرفع كأس السوبر                                                                                                                                                                                                                              )األزرق.كوم(


