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صدارة »ثالثية« والكويت يتفوق باألهداف

ناصر العنزي ـ فهد الدوسري
مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم

قفز الكوي���ت الى صدارة الدوري 
املمتاز في حولته التاسعة بعد فوزه 
الكبي���ر على الس���احل 6 - 1 ليرفع 
رصي���ده الى 20 نقط���ة متفوقا على 
القادسية والعربي اللذين يتساويان 
معه في النقاط بفارق االهداف، وكان 
االصفر قد تعادل مع اجلهراء 1 - 1 بعد 
ان كاد يخسر املباراة، وادرك التعادل 
في الوقت الضائع من املباراة، ورفع 
اجلهراء رصيده الى 5 نقاط لكنه مازال 
في املركز االخير رغم حتسن مستواه 
كثيرا عن السابق. وتعادل كاظمة مع 
الساملية 1-1، وأحرز لألول فهد الفهد 
)30( وتعادل للساملية النيجيري أوبينا 
خطأ ف���ي مرماه )37( ليرتفع رصيد 
كاظمة إلى 14 نقطة في املركز الرابع 
وظل الساملية في املركز السادس ب�8 

نقاط.
وتقدم العربي الى الصدارة املشتركة 
بعد ان حقق فوزا مستحقا على النصر 
بثالثة اهداف مقابل ال شيء في املباراة 
التي تفوق فيها االخضر في الشوطني، 
وسجل له احملترف عبداملجيد اجليالني 

هدفا مبكرا في الشوط االول بعد متريرة 
متقنة م����ن علي مقصيد اوقفها مبهارة 
وسددها الى مرمى محمد الصالل )5(، 
وفي الشوط الثاني اضاف عبدالعزيز 
السليمي الهدف الثاني بعد ان تابع الكرة 
التي ارتدت من احلارس واعادها للمرمى 
)56(، وسجل العب النصر احمد مطر 
الهدف الثالث دون قصد في مرماه بعد 
ان احتس����ب احلكم ركلة جزاء للعربي 
س����ددها عبداملجيد اجليالني وصدها 
احلارس الصالل وعادت للجيالني الذي 
سددها بيمناه ضعيفة حاول مطر ابعادها 

فضربت بساقه ودخلت املرمى )85(.
وقدم االخضر مستوى جيدا احسن 
فيه تهديد مرمى خصمه بفضل حتركات 
خط الوسط بتواجد محمد جراغ وعبداهلل 
الشمالي ونواف الشويع وعلي مقصيد 
الى جانب تألق مهاجمه اجليالني وحركته 
اخلطرة التي اثمرت هدفا سجله وتسبب 
ايضا في ركل����ة جزاء لفريقه، واتضح 
حسن متركز العبي االخضر وانتقالهم 
السريع الى منطقة لعب خصمهم، وكان 
بالفعل ه����و الطرف االفضل، وارتفعت 
ال����روح املعنوية لالعب����ني بعد علمهم 
بتعادل القادسية مما قربهم من الصدارة 

في حال حتقي����ق الفوز وحتقق لهم ما 
ارادوا بعد ان قدموا مستوى مرتفعا.

اما النص����ر، فقد واص����ل عروضه 
املتواضعة وبقي في املركز السابع برصيد 
7 نقاط، وعلى ادارته ان تتدارك وضعه 
املتدهور بعدما كان من الفرق التي تنافس 
فرق الكبار، واتضحت سهولة الوصول 
الى مرمى النصر بسبب هشاشة خطي 

الوسط والدفاع.
ادار املباراة احلكم علي محمود وانذر 
عبداملجيد اجليالني وطرد مدافع النصر 
احمد ناصر في الش����وط الثاني بسبب 
عرقلت����ه للجيالني في ركل����ة اجلزاء، 
وحدثت مشاجرة بني اجلماهير بعد الهدف 

الثالث فضها سريعا رجال االمن.

الكويت في الصدارة

في مباراة الكويت مع الساحل متكن 
الكويت من الوصول الى مرمى الساحل 
في الش����وط االول في اكثر من مناسبة 
بفضل حتركات فهد عوض ووليد علي 
من اجلبهة اليس����رى وسامي الصانع 
وروجيريو من اجلبهة اليمنى واالجادة 
التام����ة لالعبي االرتكاز حس����ني حاكم 
وجراح العتيقي وجنحت اولى احملاوالت 

14 بعد ان عكس املتألق الصانع الكرة 
على رأس علي الكن����دري الذي هيأها 
خلالد عجب الذي أودعها املرمى )14(. 
وعل����ى عكس مجريات املباراة ارس����ل 
عبداهلل فرحان كرة طولية تباطأ فهد 
عوض في ابعادها لينفرد محمد العازمي 
بخالد الفضلي ويرسل الكرة على ميينه 
)24(. ويواصل الكويت افضليته ولم 
يجد احلارس مش����اري بدا من اسقاط 
عجب ليعلن احلكم ثامر العنزي ركلة 
جزاء صحيحة سددها جراح العتيقي 
على يسار مشاري معلنا الهدف الثاني 

لفريقه.
وفي الشوط الثاني واصل الكويت 
افضليته واضاف الكندري الهدف الثالث 
للكويت بعد ان س����دد الكرة في املرمى 
اخلالي بعد تقدم احلارس مشاري)52(، 
وزادت معان����اة الس����احل بعد حصول 
طرد احلارس مش����اري لعرقلته عجب 
واحتس����اب ضربة جزاء نفذها عجب 
برعون����ة بي����د احلارس البدي����ل وليد 
جم����ال)55(. واضاف وليد علي الهدف 
الرابع للكويت من تسديدة رائعة على 
ميني احلارس جمال)60( ليفتح الهدف 
شهية العتيقي الذي سدد صاروخا من 

خارج املنطقة معلنا الهدف اخلامس)66( 
لينهار بعده الساحل ومتكن الكندري من 
اضافة الهدف السادس والثاني له من 
رأسية جميلة )82( واجرى مدرب الكويت 
ثالثة تبديالت بعد ان اطمأن على النتيجة 
بدخول احل����ارس بدر العازمي وناصر 

القحطاني وعبدالرحمن العوضي.

القادسية والجهراء

القادس����ية  الش����وط األول بني  بدأ 
واجله����راء فعليا في الدقيقة 39 عندما 
وصلت أول كرة خطرة الى مرمى حارس 
اجلهراء س����طام احلسيني من تسديدة 
السوري جهاد احلسني إال أن احلسيني 
تصدى لها ببراعة. وبعد دقيقتني سدد 
صالح الشيخ كرة قوية أبعدها احلسيني 
بصعوب����ة، وفي الوقت ب����دل الضائع 
واصل احلس����يني تألقه وتصدى لكرة 
حمد العنزي بفدائية عندما واجهه على 
مشارف خط ال� 6 ياردة لينتهي الشوط 

بالتعادل السلبي.
وكان األداء س����لبيا دون فاعلية من 
الفريقني، ولم يقدم احملترف اجلديد في 
اجلهراء البحريني جيسي جون في أول 
مشاركة أي ش����يء يذكر، وكان احلمل 

على املتحرك محمد دهش، بينما تأثر 
وس����ط اجلهراء كثيرا بإصابة املغربي 
عبدالعظيم كرجي الذي أفس����د جميع 
القادسية، ولم يتمكن بديله  محاوالت 
نواف مجهول من س����د الفراغ ليفرض 
األصفر س����يطرته على منطقة الوسط 
بأريحية كبيرة، إال أن بطء التحضير من 
احلسني والشيخ وعدم صناعتهم الفرص 
للمهاجمني العنزي والسالمة ساهم أيضا 

في خروج الشوط بالتعادل.
وفي الشوط الثاني، لم يتغير احلال 
كثيرا واس����تمر األداء على ما هو عليه 
بدفاع متماسك من اجلهراء بقيادة العماني 
نبيل عاش����ور، وهجوم عش����وائي من 
القادسية ليدخل املدرب محمد إبراهيم 
بعد مرور ربع الساعة السوري فراس 
اخلطيب بدال من خلف السالمة، وسعود 
املجمد بدال من الش����يخ ليكثف األصفر 
من هجماته ع����ن طريق األطراف عامر 

املعتوق وعلي الشمالي.
وتعرض اجلهراء لضربة بعد أن طرد 
احلكم حمد بوجرة املدافع حمود ملفي 
في الدقيقة 62 حلصوله على البطاقة 
الصفراء الثانية، بعدها شن القادسية 
الهجمة تلو األخرى دون فائدة لتألق دفاع 

اجلهراء واحلارس حتى بعد دخول أحمد 
عجب بدال من قلب الدفاع نهير الشمري 
ليلعب القادس����ية ب� 4 مهاجمني عجب 

والعنزي واملجمد واخلطيب.
وجاءت الصدم����ة احلقيقية بعد أن 
تألق جيسي جون وراوغ أكثر من العب 
ومرر الكرة إلى فهد باجية الذي حولها 
بإتقان إلى مشعل سددها بقوة على يسار 
صالح مهدي مسجال هدف التقدم للجهراء 
)82(. وبعد الهدف مباشرة اعتدى فهد 
األنصاري على أحد العبي اجلهراء ولم 
يتردد احلكم بوجروة في طرده، فحدثت 
مشادات بني الالعبني تدخل على إثرها 
إداريو الفريقني، قبل ان تستأنف املباراة 
بعد ان توقفت 9 دقائق احتسبها احلكم 
وقتا بدل ضائع، حملت معها هدف اإلنقاذ 
من اخلس����ارة لألصفر بعد أن استغل 
اخلطيب كرة عرضية وس����ددها قوية 

في سقف املرمى )93(.

سامي إلى العربي

من جانب آخر، عزز العربي هجومه 
بالتعاقد مع مهاجم القادسية واليرموك 
السابق حسني سامي. على سبيل اإلعارة 

حتى نهاية املوسم.

في ختام الجولة التاسعة للدوري الممتاز

)عادل يعقوب( عبدالعزيز السليمي سجل الهدف الثاني للعربي  

الشباب الستعادة توازنه أمام اليرموك

ختام كأس العبداهلل للرماية
فاز صالح املطيري باملركز األول ضمن مسابقة 
السكيت في بطولة الشيخ جابر العبداهلل للرماية 
التي اختتمت أول من أمس على ميادين الش���يخ 
صباح األحمد األوملب���ي للرماية. فيما فاز طامي 
الرشيدي مبسابقة التراب، وحمد العفاسي بالربل 

تراب.
وفي مسابقات الس���يدات فازت شهد احلوال 
مبسابقة التراب وشيخة الرشيدي بالسكيت، كما 

فاز أسامة الفيحان بالدبل تراب »ناشئني«.
وحضر احلفل اخلتامي وتوزيع اجلوائز الشيخ 
مشعل اجلابر ممثال عن راعي الكأس ورئيس نادي 
الرماية الشيخ س���لمان احلمود ورئيس االحتاد 

العربي للرماية دعيج العتيبي.
من جانبه، قال دعيج العتيبي ان الشيخ جابر 
العبداهلل تعتب���ر إحدى ركائز نش���اط برنامج 
املسابقات احمللية للنادي، وهي حتظى مبشاركة 
كبيرة ومتميزة من رماة وراميات نادي الرماية 
ورماة االحتادات الرياضية العسكرية، وقد بذل 
جميع املشاركني واملشاركات في هذه املنافسات كل 
ما في وسعهم من جهد وعطاء على مدى ثالثة أيام 
من خالل تنافس شريف للفوز بهذه الكأس الغالية، 
مؤكدا ان مجلس ادارة نادي الرماية حرص على 
تنظيم هذه الكأس تقديرا وعرفانا ملساهمة الشيخ 

جابر العبداهلل في تطوير رياضة الرماية.

مبارك الخالدي
تقام في ال� 4:4 مس���اء الي���وم 3 مباريات في 
اجلولة التاسعة من دوري الدرجة االولى، ويسعى 
الشباب املتصدر )17 نقطة( الستعادة توازنه على 
حس���اب اليرموك متذيل الترتيب )6 نقاط(، كما 
يس���تضيف التضامن الثاني )13 نقطة( خيطان 
)10 نقاط(، ويحل الصليبخات )12 نقطة( ضيفا 

على الفحيحيل )7 نقاط(.

وتبرز أهمية املباراة االولى لرغبة الش���باب 
باس���تعادة نغمة الفوز التي افتقدها في اجلولة 
السابقة بتعادله مع التضامن 1 - 1 واحملافظة على 
فارق النقاط بينه وبني أقرب مطارديه التضامن 
الذي يأم���ل بتجاوز جاره خيط���ان وعينه على 
تعثر الش���باب لتقليص الفارق بينهما، ويحدو 
الصليبخات األمل بالعودة من الفحيحيل محمال 

بالنقاط الثالث واالقتراب من فرق املقدمة.

التضامن والفحيحيل يستضيفان خيطان والصليبخات

دوري الدرجة األولى يشهد مواجهات صعبة

العربي لن يوافق على طلب »األولمبي«

المضف: إيقاف الموسوي
وإبراهيم مستمر لنهاية الموسم

عبدالرؤوف يشكر الغانم لدعم اعتزاله

ف���ي االحت���اد وال تتدخل فيها 
مجالس ادارات األندية، مشيرا 
الى ان االحتاد هو املعني باتخاذ 
العقوبات على الالعبني متى ما 
أس���اءوا متثيل البلد واحلاالت 
املشابهة في االحتادات املجاورة 

وغيرها عديدة.

املقبلة.
وقال املضف ان العقوبة نتيجة 
ملواقف الالعب���ني جتاه النادي 
وليست لها عالقة مبا صاحب 
أحداث مب���اراة األزرق األوملبي 
مع نظي���ره األردني والتي هي 
من صميم عمل جلنة املسابقات 

مبارك الخالدي
أعلن أمني سر النادي العربي 
عبدال���رزاق املضف ان مجلس 
اإلدارة اتخذ قرارا برفض التظلم 
املقدم من الالعبني احمد ابراهيم 
ومهدي املوس���وي م���ا يعني 
اس���تمرار ايقافهما حتى نهاية 
املوس���م احلالي بناء على قرار 

سابق من مجلس االدارة.
ورفض املضف في تصريح 
ل� »األنباء« محاوالت اجلهازين 
اإلداري والفني للمنتخب االوملبي 
برفع اإليقاف عن الالعبني متهيدا 
لضمهما ال���ى املنتخب مجددا، 
وقال: ان من املفترض ان يكون 
دور االحتاد مكمال لدور النادي 
ف���ي اتخاذ الق���رارات اخلاصة 
مببدأ الثواب والعقاب املتعلقة 
بتحفيز الالعبني والتي تهدف الى 
االرتقاء مبستوياتهم واحملافظة 
على القواعد والنظم العامة في 
األندية، لذلك ف���إن العربي لن 
يستجيب حملاوالت االحتاد برفع 
اإليقاف عنهما حلاجة املنتخب 
االوملبي الى جهودهما في املرحلة 

قدم العب الفريق األول 
لكرة القدم بالنادي العربي 
سمير عبد الرؤوف الدعوة 
لنائب رئيس مجلس إدارة 
نادي الكويت خالد الغامن 
حلضور مهرجان اعتزاله 
الذي سيقام حتت رعاية 
الشيخ فيصل املالك على 
الكويت  هامش مب���اراة 
والعرب���ي ف���ي الدوري 
املمت���از 7 فبراير املقبل 
السالم  بس���تاد صباح 
العربي، جاء  بالن���ادي 
ذلك خ���الل اس���تقبال 
الغ���امن لعب���د الرؤوف 
حيث شكره على التعاون 
الذي قدمه إلجناح اعتزاله 
وتسخير ج ميع إمكانيات 
الكوي���ت لتدعيم  نادي 

املهرجان.

عبدالرزاق املضف

خالد الغامن يتسلم درعا تذكارية من سمير عبد الرؤوف 

»الكيوكوشن« يقيم معسكره الخامس

الساحل تعاقد مع 3 محترفين

إيقاف كولجانين وإحالته للتحقيق 

78 جواداً في سباق »الصيد«

يقيم فريق الكيوكوشن كراتيه معسكره الدولي اخلامس بالتنسيق 
مع اللجنة الكويتية للكيوكوشن كراتيه املنبثقة من اللجنة االوملبية 
على صالة احتاد اجلودو والتايكوندو مبنطقة صباح السالم خالل 
الفت���رة من 16 إلى 19 فبراير املقبل وحتت إش���راف مدرب املنتخب 

البريطاني للكيوكوشن كراتيه ديڤيد باكثل.
ويشارك في املعسكر الدولي اخلامس الذي يقيمه املنتخب العديد 
من الالعبني والالعبات املنضمني للجنة الكويتية للكيوكوشن كراتيه 
وم���ن مختلف األعمار حيث يعتبر هذا املعس���كر م���ن أقوى وأهم 
املعس���كرات كونه يقام كل عام حتت إش���راف أحد أبطال العالم في 
اللعبة واملدربني اخلبراء ليتمكن العبو الكويت من اكتساب اخلبرة 

الالزمة من هؤالء املدربني العامليني.

عبدالعزيز جاسم 
قال مدير الكرة في الس���احل عب���داهلل العتيبي ان إدارة الفريق 
قررت ايقاف امل���درب الكرواتي مارينكو كوجلانني بس���بب تلفظه 
بألفاظ سيئة على بعض الالعبني خالل املباراة مع الكويت، ومحاولته 
االعتداء على بعض الالعبني ومتت إحالته للتحقيق، وأسندت املهمة 
الى مس���اعده اسماعيل خليل حتى البت في أمره، محمال كوجلانني 

مسؤولية اخلسارة مبفرده بسبب نرفزته لالعبني.
وأض���اف أن النادي تعاقد أمس م���ع 3 محترفني أحدهم املهاجم 
دانييل واثنني من جورجيا هما املدافع جورج واملهاجم الشا، مشيرا 
إلى أنهم سيش���اركون في املباراة املقبلة أمام كاظمة بعد تسجيلهم 

أمس ووصول بطاقاتهم الدولية.

يقام في الرابعة عصر اليوم االجتماع ال� 13 لس���باق اخليل في مضمار 
نادي الصيد والفروس���ية حيث يش���تمل على 6 اشواط قيد فيها 78 جوادا 
وفرسا من مختلف الدرجات. وسيشهد الشوط اخلامس منافسة قوية بني 
جياد الدرجة الثالثة على مسافة السرعة 1000 متر خصوصا جياد العرين 

والنصف التي تعتبر األقرب للفور بكأس شركة الوطنية للميادين.
كما سيشهد الشوط السادس منافسة بني اطايب الدرجة األولى مبسافة 
2400 متر السيما البطل »كووف وبس« واجلواد القوي »خليف« وذلك على 
كأس مجموعة شركات مبارك احلساوي. من ناحيته، قال الشيخ ضاري الفهد 
رئيس مجلس إدارة نادي الصيد والفروس���ية ان سباقات االجتماع الثالث 
ستكون من أقوى سباقات املوسم اجلاري. وثمن الدور الكبير الذي تقوم به 

بعض الشركات في القطاع اخلاص بدعم رياضة اآلباء واألجداد.

)هاني الشمري( اشتباك وطرد وأعصاب مشدودة في مباراة القادسية واجلهراء  

»السنوكر« يغادر إلى دبي
يغادر اليوم إلى دبي وفد املنتخب الوطني للسنوكر للمشاركة في بطلة 

اخلليج ال� 15 للرجال التي تقام خالل الفترة من أول الى 7 فبراير املقبل.
ويرأس الوفد محمد السليمان ويضم هاشم احلداد )حكما( وخالد احلساوي 
)مساعد مدرب( و7 العبني هم: ناصر تقي وابراهيم الشراح وعبداهلل الكندري 

واحمد التركيت وعمار تقي ومبارك العويش واحمد ابل.


