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أصيل الرومي :نشارك في أقوى البطوالت ...ونشعر بالفخر لتمثيل الكويت

«أزرق البولينغ» ينافس على التأهل للدور النهائي في بطولة العالم
تنطلق يف العا�رشة من �صباح اليوم
بتوقيت ه��ون��غ ك��ون��غ مناف�سات
م�سابقة الثالثي ،حيث تختتم باقي
�أ����ش���واط امل��ج��م��وع��ة االول����ى التي
يناف�س فيها العبو منتخبنا الوطني
ب�رشا�سة العبو املنتخبات االخرى
وتعترب املجموعة االولى من اقوى
املجموعات يف البطولة.
واذا جنح العبو منتخبنا يف احتالل
�أي م��ن امل��راك��ز االرب��ع��ة االول���ى
ف�سيت�أهل الى الدور النهائي .وميثلنا
يف هذه املجموعة الثالثي يعقوب
ال�شطي وعبدالوهاب ال�شطي وا�صيل
الرومي.
وقد قدم ثالثي االزرق م�ستوى فني ًا
عالي ًا على اخلطوط ام�س خالل انطالق
مناف�سات املجموعة االول��ى التي
تختتم مناف�ساتها اليوم ومن املنتظر
ان يت�أهل �أحدهم الى الدور النهائي
واالقرب الى ذلك جنم الفريق الالعب
املخ�رضم يعقوب ال�شطي ويتبعه
ا�صيل ال��روم��ي ع��ن ق��رب ويتوقف
ت�أهل �أي منهما على توفيقهما يف
باقي اال�شواط التي �سيلعبونها اليوم
ومعهم عبدالوهاب ال�شطي.
واحلقيقة ان العبي االزرق بذلوا
جهودا كبرية على اخلطوط وقدموا
اداء متميزا منذ ان انطلقت االدوار
التمهيدية وحتى االن ،ومما ال�شك
فيه ان اخلربة تلعب دورا كبريا يف
مثل هذه البطوالت وخ�صو�ص ًا ان هذه
البطولة ت�ضم كما قلنا من قبل ابطال
ع��امل �سابقني وم�صنفني اوائ���ل يف
القارات اخلم�س.
• يقوم ال�شيخ طالل املحمد باال�رشاف

(ت�صوير :حمد ال�شقرود)

بنف�سه على �سري املناف�سات ويقف
بنف�سه يف ال�صالة ويعطي توجيهاته

و�إر�شاداته الى املنظمني.
• ي��وا���ص��ل ال�شيخ ط�ل�ال املحمد

• �أ�صيل الرومي

(ت�صوير :حمد ال�شقرود)

اجتماعاته الثنائية مع ر�ؤ�ساء الوفود
امل�شاركني يف البطولة ،ومن املنتظر

ان يعقد اجتماعا لالحتاد اال�سيوي
للبولينغ على هام�ش البطولة.

دوري فيفا ...الجميع يلعب لمصلحة «العميد»

«كالسيكو الكويت» ...رضا في العربي
وقلق وتوتر في القادسية

,,

السالمية
يتراجع
من دون
مبرر...
والشباب
يتقمص دور
«الكبار»

• الكندري يف حوار خا�ص مع ماوي

كتب �أمين الدرديري:
انتهى �أ�شهر «كال�سيكو» باخلليج العربي
وال��ذي يجمع بني القاد�سية والعربي
بالتعادل رقم  38وبالهدف رقم 144
لكل جانب �ضمن مناف�سات ال��دوري
املمتاز لكرة القدم بعد �أن ح�سم التعادل
االيجابي «« »1-1ديربي» الفريقني يف
افتتاح الدور الثاين من مناف�سات دوري
فيفا ،ومل ي�ستطع الفريقان ك�رس �سل�سلة
التعادالت الأخرية حيث انتهت مباراة
الدور الأول بالتعادل �أي�ضا.
وبعد نتيجة «الديربي» اقت�سم الطرفان
نقطتي املباراة و�أ�صبح ر�صيد الأ�صفر 17
نقطة باملركز اخلام�س ي�سبقه الأخ�رض
يف املركز الرابع بـ  18نقطة.
ويف مع�سكر النادي امللكي بد�أ اجلميع
ي�شعر باالبتعاد الر�سمي عن املناف�سة
على لقب الدوري بعد ات�ساع الفارق مع
نادي الكويت املت�صدر « 26نقطة» بت�سع
نقاط،وبات القلق والتوتر يت�رسب �إلى
قلوب جماهري القلعة ال�صفراء على

م�ستقبل الفريق املقبل على العودة
للم�شاركات القارية بخو�ض مناف�سات
ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي.
القاد�سية مل يقنع جماهريه يف ظل اللعب
بثالثة حمرتفني وكذلك كتيبة النجوم
الكبار بت�شكيلة الروماين ايوان مارين
مقابل فريق يلعب من دون حمرتفني.
يناير املقبل يفتح «املريكاتو» ال�شتوي
ابوابه ،حيث يبحث القاد�سية عن طوق
جن��اة مبحرتفني ق��ادري��ن على ترميم
خطوط الفريق الثالثة التي �أ�صبحت
ت��ع��اين وب�����ش��دة رغ��م وج���ود ع��دد من
اال�سماء الرنانة «ال�شابة واخلربة» يف
كل مركز.
ويف املع�سكر الأخ����ضر رغ��م اخفاق
الفريق يف حتقيق الفوز على غرميه
القاد�سية يف مناف�سات الدوري املمتاز
ملدة � 6سنوات متتالية �إال �أن هذه املرة
مل تكن جماهري القلعة اخل�رضاء غا�ضبة
من العبي فريقها الذين قدموا مباراة
جيدة يف ظل اللعب من دون �أي حمرتف
هذا املو�سم امتثاال لعقوبات االحتاد

الدويل لكرة القدم.
ومن فرط فرحته بالتعادل �أمر جمال
الكاظمي رئي�س جمل�س �إدارة النادي
ب�رصف مكاف�آت مالية لالعبني.
و�أ���ش��اد الكاظمي ب�����أداء الأخ����ضر يف
«ال��دي��رب��ي» و�أث��ن��ى على روح وم��ردود
الالعبني ،خ�لال كلمته لالعبني بعد
نهاية امل��ب��اراة ،و�أع��ل��ن ع��ن تقدميه
مكاف�أة مادية للفريق دعم ًا له لال�ستمرار
بنف�س الروح القتالية.
وثبت �أداء العربي يف لقاء القاد�سية
وجود املدرب ال�سوري ح�سام ال�سيد على
ر�أ�س القيادة الفنية للأخ�رض وطالبت
اجلماهري بالتم�سك به وجتديد عقده
بعد جناحه يف قيادة العربي يف �أ�صعب
ال��ظ��روف التي مي��ر بها ب�شكل هادئ
وناجح.
ويف مباراة �أخرى فرط ال�ساملية يف فوز
كان يف متناول يده وخطوة جديدة يف
�رصاعه على اللقب وقدم خدمة كبرية
للمت�صدر نادي الكويت بعد �أن ا�ستهان
بتقدمه بهدفني نظيفني �أم��ام ال�شباب

ال���ذي ارت���دى ث��وب الكبار وجن��ح يف
التعادل ليعود من ا�ستاد ثامر بنقطة
ثمينة وي�صبح ر�صيده  6نقاط يف املركز
الثامن ويفقد ال�سماوي نقطتني ثمينتني
يف املناف�سة على اللقب وي�صبح ر�صيده
 22نقطة ويت�سع الفارق �إلى  4نقاط مع
العميد املت�صدر.
ويف املباراة الثالثة يف ختام الأ�سبوع
العا�رش مل يجد الكويت �صعوبة يف
�سحق الت�ضامن بخم�سة �أه��داف مقابل
ه���دف ل��ي��ت��ق��دم خ��ط��وة ج��دي��دة نحو
االحتفاظ باللقب بعد �أن رفع ر�صيده
�إلى  26نقطة وجتمد العنيد عند  7نقاط
يف املركز ال�سابع .وبنهاية هذه اجلولة
والتي �شهدت تعادل الفحيحيل والن�رص
« »1-1وفوز كاظمة على اجلهراء «»1-2
وت��ع��ادل ال�ساملية وال�شباب «»2-2
وتعادل القاد�سية والعربي « »1-1وفوز
الكويت على الت�ضامن «� »1-5أ�صبح
اجلميع يلعب مل�صلحة «الأبي�ض» الذي
�أ�صبح طريقه ممهدا نحو اللقب اخلام�س
ع�رش والثالث على التوايل.

 54جواداً وفرس ًا في االجتماع الثاني
بفروسية الفروانية
• مبارك الديحاين

ي�شهد م�ضمار املغفور له ال�شيخ �أحمد اجلابر يف
الثانية والن�صف من بعد ع�رص اليوم االجتماع الثاين
ل�سباقات اخليل لنادي فرو�سية الفروانية الذي قيد
فيه  54ج��وادا وفر�سا من خمتلف الكال�سات منهم
جياد الكال�س الثاين وجياد الكال�س االول يتناف�سون
على ك�أ�سي النادي .وقد �أعرب رئي�س نادي فرو�سية
الفروانية مبارك الديحاين عن �سعادته لعودة �سباقات

النادي عقب الأمطار التي هطلت وا�ستعدادات مالك
اخليل وا�صحاب اال�سطبالت ل�سباقات اليوم وا�ضاف ان
جمل�س االدارة حقق اجنازات طيبة بالقارة الآ�سيوية
لفرو�سية الكويت واالمل كبري يف تنظيم بطوالت كربى
بالكويت والنهو�ض بريا�ضة الآباء واالج��داد ،وهن�أ
اهل الفرو�سية وجماهريها بعودة ال�سباقات ومتنى
التوفيق للجميع.

• عقد االحت���اد ال���دويل للبولينغ
اجتماعا برئا�سة ال�شيخ طالل املحمد
بحث خالله املو�ضوعات املدرجة
على جدول االعمال واعتمد حما�رض
االج��ت��م��اع ال�سابقة وه��ن��اك بع�ض
القرارات �سيعلن عنها رئي�س االحتاد
الدويل خالل م�ؤمتر �صحايف يعقد يف
وقت الحق.
• نادر املن�صور واملدرب الوطني
ف��ا���ض��ل امل��و���س��وي يتبادالن
اماكنهما خلف العبي منتخبنا
ال��وط��ن��ي ع��ل��ى اخل��ط��وط
لتوجيههم وت�شجيعهم،
ف��امل��ن��اف�����س��ات ن��اري��ة
للغاية.
• قال �أ�صيل الرومي
جن���م منتخبنا
الوطني ال�شاب:
«ال��ب��ط��ول��ة من
اقوى البطوالت
التي �شاركت فيها
وانني ا�شعر بفخر لتمثيلي الكويت
يف هذه البطولة العاملية .ونحن
جميعا يف املنتخب نبذل ق�صارى
جهدنا ون�سعى لنعود باجناز كبري
ي�ضاف ال��ى اجن��ازات��ن��ا الكثرية،
ليكون ذلك تتويجا جلهود كبرية
نبذلها طوال العام .وانني اتقدم
بال�شكر لل�شيخ ط�لال املحمد
التاحته الفر�صة لنا لن�شارك يف
ه��ذا التجمع العاملي الكبري،
كما ا�شكره نيابة عن زمالئي لكل
ما قدمه لنا من دعم وامكانات،
و�أمتنى من الله ان يوفقنا لنقدم له
اجناز يليق مبا يقدمه لنا دائما».

• عبدالوهاب
ال�شطي

حجي :كاظمة تحت قيادة أوليفيرا
غير قادر على المنافسة
� َّأكد بدر حجي ،جنم كاظمة ال�سابقَّ � ،أن
الربتقايل يف املو�سم احلايل حتت القيادة
الفنية للمدرب الربتغايل �أوليفريا
غري قادر على املناف�سة على الدوري،
ويتجه للتواجد باملنطقة الدافئة التي
يبحث عنها يف ال�سنوات الأخ�ي�رة.
وقال حجي يف ت�رصيحات تلفزيونية:
«الربتقايل ال ميلك الإدارة الفنية التي
قدما نحو املناف�سة على
للم�ضي ً
ت�ؤهله ُ
ال��دوري .الفريق يف حاجة ملحرتفني
من نوعية �أخ��رى» ،يف �إ�شارة لتوا�ضع
م�ستوى الأجانب احلاليني بالفريق.
و�أ�ضاف «�إدارة كاظمة �صربت مبا فيه
الكفاية على الربتغايل �أوليفريا ،والذي
ريا يف م�ستوى الفريق ،رغم
مل يطور كث ً
تواجد كتيبة من الالعبني املحليني
املميزين».
وبني العب كاظمة ال�سابقَّ � ،أن املناف�سة
على البطوالت ال�سيما الدوري ،حتتاج
ال��ى عمل �أف�����ض��ل م��ن ال���ذي ي��ق��وم به
ريا
الربتقايل يف املو�سم احل��ايل ،م�ش ً
�إلى �أن خربته ال�سابقة ترى هذا الأمر
بو�ضوح.
وكان كاظمة ،فاز على اجلهراء «»1-2
باجلولة العا�رشة من الدوري املمتاز
لريفع ر�صيده �إل��ى  19نقطة ،ويتقدم
للمركز الثالث ،ب��ف��ارق  7نقاط عن
املت�صدر الكويت.
يذكر �أن «ال�سفري» ال��ذي ح�صد لقب
الدوري يف  4منا�سبات ،ابتعد عن من�صة
التتويج بالدوري يف الألفية الثالثة.

• جانب من مباراة كاظمة واجلهراء

إسطبل األزرق بطل االجتماع الثالث
لسباقات فروسية الجهراء

• �إ�سطبل الأزرق بعد الفوز

�شهد االجتماع الثالث ل�سباقات
اخليل بنادي فرو�سية اجلهراء
ت�ألق ا�سطبل االزرق واقتنا�صه
�شوطني من اال�شواط الأربعة التي
جرت ،حيث جنح اجلواد الطيب
در���س يف الفوز بال�شوط الرابع
املخ�ص�ص للكال�س 1على م�سافة
2000م بزمن  75/13/2ق وجاء
اجل���واد زوم���ان ال�سطبل العميل
يف املركز الثاين واجل��واد هاب
ريح ال�سطبل الزناتي يف املركز
الثالث.

وفاز اجلواد تبارك ال�سطبل االزرق
�أي�ضا بال�شوط الثالث املخ�ص�ص
للكال�س  3على م�سافة 1400م بزمن
 85/31/1ق وج��اء اجل��واد �سداد
ال�سطبل الالمي يف املركز الثاين
واجل���واد ب��رق التحرير ال�سطبل
الرزحان يف املركز الثالث.
وفاز اجلواد مك�سب ال�سطبل جا�سم
�سفاح بال�شوط الثاين املخ�ص�ص
للكال�س  3على م�سافة 2000م بزمن
 87/15/2ق وجاء اجلواد جري�س
ال�سطبل الب�صريي يف املركز الثاين

واجلواد لعيناك ال�سطبل خالد بن
المي يف املركز الثالث.
وف���از اجل����واد مق�سوم ال�سطبل
احلجر وامل�ضيان بال�شوط االول
املخ�ص�ص للكال�س  4على م�سافة
1200م بزمن  70/17/1ق وجاء
اجلواد طال انتظاري ال�سطبل خالد
بن المي يف املركز الثاين واجلواد
�رشواك ال�سطبل العميل يف املركز
الثالث وقام رئي�س و�أع�ضاء جمل�س
االدارة بتكرمي الفائزين وتهنئة
اجلميع.

