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الكويت يسعى ملواصلة زحفه واملنافسة على الصدارة لقاء القمة والقاع بني القادسية واجلهراء

الشيخ خالد الفهد يتسلم درعا تذكارية من فايز النصار

األردني حسن عبدالفتاح خالل توقيعه العقد

الشيخ طالل احملمد يتسلم درعا تذكارية من أحمد البلوشي

ضاري الظفيري خالل أحد التدريبات

القادسية لمواصلة صدارته أمام الجهراء والكويت يالحقه عبر الساحل

في وسط امللعب، ويساهم علي 
املش����موم بانطالقاته اجلانبية 
في فتح اللعب وخلق مساحات 

كبيرة.
ويحاول الساملية النهوض من 
كبوته امام الساحل في اجلولة 
املاضية وتعويض ذلك بتحقيق 
نتيج����ة ايجابية الس����يما بعد 
تراجع الفريق للمركز السادس 
برصيد 7 نقاط وهو املركز الذي 
ال يليق بفريق بحجم الساملية، 
وقد قدم الفريق خامة شبابية 
مميزة تس����تحق الثن����اء وهو 
الالعب علي فريدون الذي متكن 
من تس����جيل 4 اهداف لفريقه 
في مباراتني، فضال عن مهاراته 
الفردية املميزة وسيفقد الفريق 
جهود العبه جراح عبداللطيف 

لنيله البطاقة احلمراء.

محمد جراغ ومحترفه املغربي 
اجلديد عبداملجي����د اجليالني 
الذي افتتح موسمه مع االخضر 
بهدف في مرمى اجلهراء اجلولة 

املاضية.

كاظمة والسالمية

بعد ان جتمد رصيده عند 13 
نقطة وتراجعه للمركز الرابع، 
يأمل كاظمة تعويض اخلسارة 
التي مني بها على يد القادسية 
في الوقت بدل الضائع، وبدوره 
يحاول التشيكي ميالن ماتشاال 
اخراج العبيه من حالة االحباط 
الفريق، ويعتمد  التي يعيشها 
البرتقال����ي عل����ى اخلبير فرج 
لهيب والش����اب يوسف ناصر 
الفهد، فيما يقدم  والهداف فهد 
نواف احلميدان خدمات مميزة 

املس����توى جدا هذا املوسم بعد 
ان كان ن����دا قويا لفرق املقدمة 
املوس����م املاضي أصبح يخسر 
باالربعة، وتنتظر أبناء اجلليب 
مواجهة من العيار الثقيل امام 
العرب����ي ويدخل اللقاء برصيد 
6 نقاط في املركز السابع، فيما 
يأتي العربي ثالثا بفارق االهداف 
عن الكوي����ت. ويعتمد النصر 
على محترف����ه جوني وفيصل 
العداوني، فيما سيغيب مدافعه 
بدر الطاهر حلصوله على البطاقة 
احلمراء في لق����اء الكويت، في 
املقابل ستكون املواجهة فرصة 
للعربي لتعويض جماهيره عن 
تفريطه في نقطتني امام اجلهراء 
االسبوع املاضي، ويضم االخضر 
امل����راوغ خالد خل����ف والهداف 
حسني املوسوي وصانع اللعب 

حيث قف���ز للمرك���ز اخلامس، 
ويعتمد الساحل على تألق العبه 
زيد العيدان وانطالقات اجلناح 
االمين محمد الظفيري وحتركات 

ناصر راكان في املقدمة.

النصر والعربي

على عكس املوسمني املاضيني 
يقدم النصر مباريات متواضعة 

بعد استئناف الدوري من جديد 
بعد مشاركة املنتخب في كأس 
آس���يا، كما ميلك االبيض طاقة 
مميزة تكمن في املهاجم العماني 
اسماعيل العجمي واملتألق علي 
الكندري، وستكون املباراة صعبة 
الذي يدخلها بعد  على الساحل 
حتقيقه فوزا مهما على الساملية 
3 - 2 ومتكن من حتسني مركزه 

باالضافة الى دع����م طالل العامر 
وصالح الشيخ وفهد االنصاري.

الكويت والساحل

اليوم  الكويت مباراة  يدخل 
بعد ان متك���ن من خطف املركز 
الثاني برصيد 17 نقطة اثر فوزه 
على النصر في اجلولة املاضية 
أبناء  برباعية نظيفة، ويسعى 
كيفان لالقتراب من صدارة الدوري 
من خالل تقدمي عروض مميزة 
ومستقرة تكفل لهم ذلك، ويعول 
مدرب الفريق البرتغالي روماو 
على العب االرتكاز جراح العتيقي 
وناصر القحطاني والبديل الناجح 
البرازيلي روجيريو والهداف خالد 
انه س���يعود  الذي يبدو  عجب 
لالض���واء بقوة بعد تس���جيله 
هدفني في مباراتني شارك فيهما 

عواد، ويأمل اجلهراوية أن يواصل 
فريقهم صحوته املتأخرة وان كان 
على حساب القادسية الذي يدخل 
العبوه اللقاء بروح معنوية عالية 
بعد حتقيقهم نتيجة ايجابية في 
لقائهم باجلولة السابقة امام كاظمة 
املباراة والصدارة  وخطف نقاط 
برصيد 19 نقطة، وسيفقد االصفر 
جهود العبيه بدر املطوع املنتقل 
حديثا للنصر السعودي وزميله 
الذي س����بقه الرتداء  مساعد ندا 
قميص الشباب السعودي أيضا، 
واذا وفق محمد ابراهيم وابناؤه في 
قراءة الفريق الضيف فإنه لن يجد 
املباراة  صعوبة في خطف نقاط 
كاملة، خصوصا ان خبرة العبيه 
تفوق اخلصم، السيما في ظل وجود 
احمد عجب وحمد العنزي وخلف 
الس����المة كقوة هجومية ضاربة 

فهد الدوسري
تقام اليوم اجلولة التاس����عة 
م����ن ال����دوري املمت����از بإقامة 4 
القادسية  مواجهات يس����تضيف 
ف����ي االولى اجله����راء، فيما يحل 
في الثانية الس����احل ضيفا على 
العربي  النصر  الكويت، ويواجه 
على ملعب ثامر، بينما يستضيف 
كاظمة الساملية على ستاد الصداقة 

والسالم.
املباراة االولى يستضيف  في 
متصدر الدوري القادس����ية على 
ملعبه متذي����ل الترتيب اجلهراء 
الذي يدخ����ل املواجهة برصيد 4 
نقاط فق����ط جمعها من فوز على 
الساحل وتعادل ايجابي مع العربي 
في اجلولتني االخيرتني، ويعول 
كثي����را على مجهود العبيه أمثال 
محمد دهش واحمد حسن وسعود 

العربي يبحث عن النصر وكاظمة لتخطي السالمية في الجولة الـ 9 لـ»الممتاز«

األبيض يضّم عبدالفتاح إلى القائمة اآلسيوية

الفهد يثني على مسيرة النصار

الهزيم ودشتي شاركا في دورة تحكيم للتايكوندو
فوز لورنزو والفزيع ولوران في قفز المسيلة

ش���ارك احلكمان الدوليان في 
التايكون���دو محمد الهزمي ومحمد 
دشتي في الدورة ال� 77 لصقل احلكام 
الدوليني التي اقيمت في طهران خالل 
الفترة من 6 الى 8 اجلاري. واشاد 
محاضر الدورة ش���اكير ش���لبات 
باملس���توى الذي اظهره احلكمان 

الكويتيان الهزمي ودشتي باملامهما 
الدولي واملس���تجدات  بالقان���ون 
التي طرأت عليه. وطالبت شلبات 
احلكم���ني بنقل آخ���ر التعديالت 
املس���تجدات على القانون الدولي 
جلميع احلكام واملهتمني باللعبة في 
الكويت. وقال رئيس جلنة املسابقات 

ونائب رئيس جلنة احلكام في احتاد 
اجلودو والتايكوندو محمد دشتي ان 
املشاركة الفعالة والتفوق في هذه 
ال���دورات تؤكد احلضور الكويتي 
واهتمام الدولة باللعبة دوليا كما 
تساهم في اضافة مزيد من اخلبرة 

الدارة البطوالت الدولية.

واصل نادي املسيلة بطوالته 
القفز على  الناجح����ة لرياض����ة 
احلواج����ز واكتس����اب املزيد من 
اخلبرات وبروز العديد من املواهب 
اجلديدة ومتكن الفارس لورنزو 
باجلواد »روبن« من الفوز باملركز 
األول للفئة املتقدمة على ارتفاع 
اداء مميز. وفي  130/120سم بعد 
ارتفاع  الفئة املتوس����طة عل����ى 

115/110سم فاز الفارس عبدالرحمن 
الفزيع باجلواد »روزا« باملركز األول 

بزمن 36.70ث دون اخطاء.
وفي الفئة املبتدئة على ارتفاع 
80/70 فازت الفارسة روان الدريس 
باجلواد »بوستر« باملركز األول 

بزمن 70.96ث دون أخطاء.
وأعرب الف����ارس عبدالرحمن 
الفزيع عن س����عادته باستعادة 

مس����تواه وتألق����ه م����رة أخرى 
استعدادا للمشاركة في بطوالت 
أعياد الكويت الوطنية. من جهته، 
قال الفارس ناصر احلميدان انه لم 
يتدرب خالل االسبوع املاضي مما 
اثر على ادائه في البطولة األخيرة 
وانه سيسعى الى تعويض فترة 
التدريب استعدادا للمشاركة في 

البطوالت املقبلة.

أشاد رئيس مجلس ادارة نادي 
القادسية بالوكالة الشيخ خالد الفهد 
بالعب الفري����ق األول لكرة القدم 
بنادي خيطان والعب كاظمة السابق 
فايز النصار وما قدمه طوال مشواره 
وطالب����ه ببذل املزيد خالل الفترة 
املقبلة من اج����ل خدمة الرياضة 
الكويتية واالجتاه الى العمل اإلداري 
أو الفني سواء مع ناديه أو أي ناد 
آخر. ووجه النصار الدعوة للفهد 
حلضور مهرج����ان تكرميه الذي 
سيقام في احلادي والعشرين من 
فبراير املقبل في اللقاء الذي يجمع 
جنوم األندية الكويتية مع الكرامة 
السوري على ملعب ستاد محمد 
احلمد بنادي القادسية حتت رعاية 

الشيخ طالل الفهد.

»بولينغ« عبداهلل عدس تنطلق اليوم

البلوشي يدعو المحمد العتزاله

اس���تقبل رئيس نادي البولينغ ورئيس االحتاد اآلسيوي للعبة 
الشيخ طالل احملمد العب نادي القادسية واملنتخب الوطني السابق 
أحمد البلوشي مبناسبة اعتزاله. وناشد احملمد اجلماهير حضور مباراة 
اعتزال البلوشي الذي يستحق التكرمي، مشيرا إلى أن البلوشي قدم 

الكثير طوال مسيرته، وكان مثاال يحتذى داخل أو خارج امللعب.
من جهته، شكر البلوشي احملمد على استقباله ودعمه ومساندته 
له في مباراة اعتزاله املقررة في فبراير املقبل أمام العربي في القسم 
الثاني من الدوري املمتاز، كما قدم البلوش���ي بطاقة دعوة للمحمد 

حلضور املباراة ودرعا تذكارية.

الخالد يشيد بعبدالرؤوف
وجه العب الفريق األول لكرة القدم في العربي السابق سمير عبدالرؤوف 
الدعوة إلى الش����يخ خالد األحمد حلضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام 
حتت رعاية الشيخ فيصل املالك على هامش مباراة العربي والكويت في 
الدوري املمتاز في 7 فبراير املقبل على ستاد صباح السالم بالنادي العربي. 
وش����كر عبدالرؤوف اخلالد على دعمه ومساهماته في إجناح مهرجان 
اعتزاله، فيما أكد اخلالد مساندة عبدالرؤوف خالل مهرجان اعتزاله بعد 
أن قدم للعربي الكثير من العطاء وشارك معه في العديد من البطوالت. 

وفي نهاية اللقاء قدم عبدالرؤوف درعا تذكارية الى اخلالد.

تنطلق في ال� 11 صباح اليوم 
عل����ى صال����ة كوزمو في س����وق 
النس����خة اخلامسة من  الساملية 
الل����واء عبداهلل  بطولة املرحوم 
التي  املفتوح����ة للبولينغ  عدس 
تستمر حتى 15 فبراير املقبل، وتقام 
حتت رعاية محافظ حولي الفريق 
الفارس. وتشهد  متقاعد عبداهلل 
بطولة هذا املوسم مشاركة واسعة 
من الالعبني العرب واألجانب من 
اجلنس����ني باإلضاف����ة الى العبي 
منتخب الشرطة للبولينغ، ويشارك 
في البطولة مجموعة منفصلة من 
ذوي االحتياجات اخلاصة من نادي 

الصم. من جانبه، أكد أمني س����ر احتاد الش����رطة العقيد وليد الغامن أن 
رئيس االحتادين الدولي والكويتي للشرطة الفريق الشيخ أحمد النواف 
وأعض����اء مجلس اإلدارة حرصهم على تك����رمي وتقدير قيادات االحتاد 
السابقني الذين ساهموا في دعم مسيرة الرياضة الشرطية وكانت لهم 

بصمات في تطوير االحتاد وحتقيق االجنازات.

العقيد وليد الغامن

الظفيري: طموحي حراسة عرين »األولمبي«

بالكرة. ولفت الى اهمية التكوين 
اجلسماني حلارس املرمى، مشيرا 
الى طوله البالغ املتر و79س����م 
ميكنه من التقاط الكرات العالية 
بأريحية تامة. مشيرا الى ان مرماه 
تلقى اقل عدد من األهداف خالل 
هذا املوسم حيث دخل مرمى فريقه 
فقط 5 أهداف خالل اجلوالت ال� 9 
الفائتة من املسابقة، مشيرا الى ان 

نصيبه منها فقط هدف واحد.

الوطني لالشبال والناشئني ومنهم 
املدرب سمير دشتي وأحمد حيدر 
واحمد دشتي. وأوضح الظفيري 
ان حارس املرمى هو آخر العب 
في الفريق والبد ان تتوافر فيه 
عدد من املواصفات مثل املرونة 
والرشاقة واجلرأة والفدائية وكلها 
عوامل ميكن تنميتها بالتدريب 
املتواصل ولكن األساس في ذلك 
هو املوهبة واالحس����اس العالي 

مبارك الخالدي
الكوي����ت  اس����تعان م����درب 
البرتغالي جوزيه روماو بحارس 
الفريق الرديف ضاري الظفيري 
ف����ي العديد م����ن مباريات كأس 
االحتاد وقبل تعافي احلارس����ني 
خالد الفضلي ومصعب الكندري 
حلراس����ة مرم����ى االبي����ض الى 
ج����وار زميله بدر العازمي حيث 
الظفيري مستوى الفتا في  قدم 
املباريات التي شارك فيها، ويولي 
روماو الظفيري عناية خاصه اثناء 
التدريبات ومتابعته في املباريات 
حيث يرى فيه حارسا واعدا في 

املستقبل القريب.
ل����� »األنباء«  وقال الظفيري 
الفني للفريق  انه يشكر اجلهاز 
الذين  بالنادي  الكرة  ومسؤولي 
منحوه الثقة وهيأوا له االمكانات 
للوصول الى هذا املستوى،، مشيرا 
الى ان رعاية الالعبني واالهتمام 
بهم هي من اهم سمات ادارة النادي. 
ومتنى الظفيري متثيل املنتخبات 
الوطنية وق����ال انني في انتظار 
الفرصة حلراس����ة مرمى االزرق 
االوملبي بعد املستوى اجليد الذي 
قدمته في دوري الرديف بشهادة 
النقاد واملتخصصني، مشيرا الى 
ان كل العب يتمنى اللحظة التي 
يتم استدعاؤه فيها لتمثيل منتخب 
بالده الن ارتداء ش����عار االزرق 
هو طموح كل الالعبني، الفتا الى 
ان ه����ذا التمثيل يحتاج الى بذل 
الكثير للوصول الى املكانة التي 
تؤهل الالعبني للدفاع عن ألوان 

املنتخب.
وأض����اف انن����ي تدرجت في 
املراحل السنية بنادي اجلهراء قبل 
انتقالي الى الكويت قبل موسمني 
حيث اشرف على تدريبي نخبة 
من املدربني الوطنيني في مقدمتهم 
غلفيص العجم����ي ومحمد علي 
وعلي حسني ومطير شرقاط، كما 
تدربت على أيدي مدربي املنتخب 

مبارك الخالدي
أدرج اجله����ازان اإلداري والفني لنادي الكويت 
احملترف األردني حسن عبدالفتاح الذي تعاقد معه 
مؤخرا بديال عن البرازيلي كاريكا الذي استغنت عنه 
اإلدارة الى نادي النصر اإلماراتي، في القائمة املشاركة 
في كأس االحتاد اآلسيوي، ليصبح عبدالفتاح احملترف 

الرابع للفريق في البطولة إضافة الى العماني إسماعيل 
العجمي والكاميروني دانيال مانساريه والبرازيلي 
روجيريو. وتنص الئحة البطولة على تس����جيل 4 
العبني محترفني لكل فريق، علما ان األبيض يلعب 
في املجموعة الرابعة الى جانب أندية الطلبة العراقي 

والوحدات األردني والسويق العماني.

روماو يوليه عناية خاصة

مباريات اليوم
التوقيتالملعبالفريقان

4:40محمد احلمدالقادسية � اجلهراء
4:40 الكويتالكويت � الساحل
6ثامرالنصر � العربي
6الصداقة والسالمكاظمة � الساملية


