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)عادل اليعقوب( خالد الغامن يتوسط جنوم سلة الكويت أبطال الدوري 

»سلة« الكويت ال تعرف إال الذهب

من مجلس إدارة وأجهزة فنية 
وإداري���ة وطبية واجلماهير 
التي س���اندت  الكويتاوي���ة 
الفريق وبثت روح احلماس 
في الالعب���ن على الرغم من 
املباراة األولى من  خس���ارة 

الدور النهائي.
وأوض���ح العصيم���ي أن 
املوس���م احلال���ي كان فقيرا 
فنيا بسبب غياب احملترفن 
األجان���ب وه���ذا اإلجناز هو 
إهداء إلى من قرر منع مشاركة 
احملترفن األجانب للحد من 

هيمنة األبيض.
بدوره، أشاد كابنت األبيض 
أحمد املطيري بروح زمالئه 
الالعبن طوال الفترة املاضية 
وسط متابعة واهتمام كبيرين 
من قبل مجلس إدارة النادي 
الذين لم يألوا جهدا في تذليل 

جميع العقبات.
وق���ال املطي���ري: »عقب 
خسارتنا املباراة األولى أعلنا 
التحدي كالعبن ورفعنا شعار 
»ال لالستس���الم« ومتكنا من 
الفوز ف���ي املب���اراة الثانية 
القادس���ية  وجر منافس���نا 
إلى مب���اراة فاصلة وظفرنا 
باللقب في النهاية عن جدارة 

واستحقاق«.

سعود موقوف وشارك
لوحظ خالل املباراة النهائية 
خروج العبي القادس���ية عن 
أجواء اللق���اء عقب األحداث 
التي حصلت قبلها بساعات، 
حيث اعلن املدرب إيقافه حتى 
نهاية املوسم بسبب االنتقادات 
الالذع���ة التي وجهها له عبر 
وسائل اإلعالم، إال أن سعود 
شارك في املباراة بعد إعالن 
جميع زمالئ���ه الالعبن عدم 
خوض اللقاء في حال حرمان 

سعود من املشاركة.

صافرة النهائية.
وقاد اللقاء طاقم حتكيمي 
البحريني يونس  مكون من 
اجلناح���ي والعمان���ي احمد 
البلوش���ي والكويتي محمد 

العميري.

فرحة كويتاوية
هذا وأعلنت إدارة الكويت 
عن مكافأة كل العبي الفريق 
احلائ���ز على لق���ب الدوري 
مببلغ 2000 دينار لكل العب، 
على أن تتم مضاعفة املكافأة 
لتصل الى 6000 دينار في حال 
الفوز بالكأس وحتقيق ثنائية 

املوسم.
من ناحيت���ه، عبر رئيس 
ن���ادي الكوي���ت عبدالعزيز 
امل���رزوق عن س���عادته بهذا 
االجناز الذي جاء بعد مشوار 
طوي���ل وعدة أدوار حس���ب 
النظ���ام اجلديد الذي وضعه 

احتاد اللعبة.
وبن امل���رزوق أن العبي 
األبي���ض كان���وا عل���ى قدر 
املس���ؤولية وتظهر معادنهم 
في املباريات احلساسة، مشيرا 
إلى أن لعبة كرة السلة تعتبر 
بالنادي  األلع���اب  من أجنح 
حتت قيادة عض���و مجلس 
االدارة ومدي���ر اللعب���ة بدر 

العصيمي.
أنه  إلى  وأش���ار املرزوق 
يتوقع املزي���د من البطوالت 
خالل الفترة املقبلة وسيكون 
الهدف حتقيق لقب الكأس ومن 
ثم املنافسة على لقب بطولة 
اخلليج لألندي���ة واملقرر أن 
يستضيفها النادي خالل شهر 

يونيو املقبل.
من جهته، قال مدير اللعبة 
بنادي الكويت بدر العصيمي 
إن العبي الفريق كانوا أبطاال 
ف���وق العادة وه���ذا اإلجناز 
يسجل جلميع املنتمن للنادي 

مع ضياع وضع���ف دفاعي 
واضح من العبي القادس���ية 
افتقروا للس���يطرة  الذي���ن 
عل���ى أعصابهم ووضح عدم 
تطبيقهم ملا يري���ده املدرب 
املصري أشرف توفيق الذي 
غادر الصالة مباش���رة عقب 

14 نقطة، وأضاف راشد الرباح 
وحس���ن اخلب���از وعبداهلل 
الشمري 12 نقطة لكل منهم، 
وسجل فهد الظفيري 9 نقاط، 
وتسبب معدل التسجيل العالي 
لدى اكثر من العب كويتاوي 
اللقاء لصاحلهم  في حس���م 

حيث تق���دم في جميع أرباع 
اللقاء وذلك كالتالي: )9-10(، 
-70( ،)34-50( ،)18-29(
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وتألق بش���كل واضح في 
التسجيل من جانب األبيض 
كل من: حمد عدنان بإحرازه 

البطولة إلى كابنت »األبيض« 
أحمد املطيري بعد أن تسلم 
زم���الؤه امليداليات الذهبية، 
فيما ذهبت امليداليات الفضية 
للقادسية والبرونز لكاظمة.

وفرض الكويت أفضليته 
املطلقة على مجريات املباراة، 

يحيى حميدان

أضافت لعبة كرة الس���لة 
بنادي الكويت إجنازا جديدا 
الدوري  بعد تتويجها بلقب 
للمرة الثالث���ة على التوالي 
والثامنة في تاريخه بعد فوزه 
على القادسية بنتيجة كبيرة 
70-47 مساء أول من أمس في 
املباراة الثالثة والفاصلة من 
الدور النهائي والتي أقيمت في 
صالة فجحان هالل املطيري 
بنادي القادسية وسط حضور 

جماهيري كبير.
ويبدو أن هذه اللعبة في 
»القلع���ة البيضاء« ال تعرف 
إال لغة االنتصارات والذهب 
ويكفي الذكر أن فرق املراحل 
السنية استحوذت على بطوالت 

الدوري في كل الفئات.
وح���ل كاظمة ف���ي املركز 
الثالث اثر تغلبه على اجلهراء 
71-54 ف���ي املب���اراة الثالثة 
والفاصلة أيضا لتحديد صاحب 

امليداليات البرونزية.
جتدر اإلشارة إلى أن نظام 
البطولة في املوسم احلالي كان 
يقضي بفوز أحد الفريقن في 
مباراتن من أصل 3 مباريات 
الكويت من  ممكن، ومتك���ن 
حسم اللقب لصاحله بعد فوزه 
في املباراتن الثانية والثالثة 
عقب خس���ارته في املواجهة 
األول���ى وهو ما حصل أيضا 
مع كاظمة الذي ظفر مبيداليات 

املركز الثالث.
وقام عق���ب ختام املباراة 
النهائية كل من رئيس احتاد 
الكندري  كرة السلة عبداهلل 
إبراهيم وأمن  ونائبه خليل 
السر ضاري برجس ورئيس 
ن���ادي الكوي���ت عبدالعزيز 
الغامن  املرزوق ونائبه خالد 
بتتويج الفرق أصحاب املراكز 
الثالثة األولى وتسليم كأس 

رئيس نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق يسلم الكأس للكابنت أحمد املطيريخالد الغامن محموال على األكتاف مع كأس البطولة

حظ أوفر لـ »عالقات القادسية«
يحظى رجال الصحافة واإلعالم 

باالحترام والتقدير في الدول املتقدمة 
نظرا ألهمية تواجدهم في نقل 

الصورة للجماهير ومتابعي األحداث 
الرياضية، ولكن ما قام به موظفو 

العالقات العامة بنادي القادسية خالل 
نهائي دوري كرة السلة يحتاج إلى 

وقفة من قبل مجلس إدارة النادي 
وباألخص الرئيس الشيخ خالد الفهد 

الذي بطبيعة احلال لن يعجبه ما 
حدث من منع دخول جميع الزمالء 
في الصحف وسط قرارات مزاجية 

وتعسفية.
وهنا نتساءل هل يعقل أن يتم إخراج 

الصحافيني من الصالة ومن أماكنهم 
التي اعتادوا التواجد فيها بالقوة 

واالستناد على القوات اخلاصة في 
هذا األمر إلجبار الزمالء الصحافيني 

على اخلروج عنوة رغم إبراز الهويات 
اخلاصة بهم كصحافيني، وترك املقاعد 

ألشخاص ليس لهم عالقة بطرفي 

املباراة النهائية من مدربي املراحل 
السنية والعبي األندية األخرى 

وبعض أصدقاء موظفي العالقات 
العامة. ونتمنى من مجلس إدارة 

النادي اختيار األشخاص املناسبني 
في هذه اللجنة املهمة ألنهم في النهاية 
ميثلون ناديا بحجم وعراقة القادسية.

العب القرين سعد السالم في مواجهة دفاع العربي

»يد« القرين يبحث عن تخطي العربي في »املمتاز«

بصورة طبيعية.
التي  الثانية  املباراة  وفي 
العربي  القرين م���ع  جتم���ع 
ان يك���ون قريبا  يريد األول 
م���ن الصدارة ال���ى املباريات 
األخيرة ليحافظ على فرصته 
في املنافسة على اللقب وعلى 
الرغم من الفوز على كاظمة في 
مباراته املاضية اال انه القرين 
لم يقدم املس���توى املطلوب 
الالعبون  واليوم سيس���عى 
بقيادة املدرب رابح غربي لتقدمي 
عرض يتناسب مع إمكانيات 
الذي يضم نخبة من  الفريق 
النج���وم امثال فيصل واصل 

ومهدي القالف ونواف الشمري 
وس���الم عبدالسالم وابراهيم 
األمير ويوسف الشاهن وأحمد 
القطان وس���عد السالم وملك 
الدفاع يعقوب اسيري والكابنت 
عبدالعزيز يالوس وفي حراسة 
املرمي األنيق س���لمان املزعل 

وزميلة جابر العازمي.
م���ن جانب آخ���ر، وضح 
بان العربي يعاني من ضعف 
اللياقة البدنية التي تس���اهم 
بش���كل كبير في فقد التركيز 
في امللعب خاصة في الشوط 
الثاني ومن خالل املباراة األولى 
للمدرب اجلزائري كمال مادون 
وضح عدم امكانية تنفيذ فكرة 
التكتيكي وذلك لقلة االمكانيات 
الدفاعية عند األخضر لتنفيذ 
طريقة الدفاع املتقدم وهذا أمر 
طبيعي لعدم إعداده للفريق 
منذ بداية املوسم اللتحاقه مع 
العربي منذ ش���هر واحد فقط 
لذلك سيلعب مادون باالمكانيات 
املتاحة مع محاولة تغير دفاعه 

في األوقات احلرجة.
ويض���م العربي مجموعة 
من الالعب���ن املميزين امثال 
الشمالي وعبدالعزيز  سلمان 
املطوع وعب���داهلل مصطفى 
وسالم محبوب واملجتهد محمد 
جاسم واحلارسان مهدي خان 

وعبداهلل الصفار.

قصة محيرة فتارة جتد العبيه 
في القمة وتارة أخرى تشاهد 
العبن متسرعن وبال روح بل 
تكاد روحه���م انهزامية وهذا 
ما يجب علي اجلهاز اإلداري 
معاجلت���ه خاصة انه الفريق 
ميلك إمكانيات جيدة بجميع 
مراكزه بوجود صانع األلعاب 
علي البلوشي وزميله املخضرم 
عمار الرامزي والنشط مشعل 
املطيري واملميز مبارك الزيد 
وخالد البرك وسعد احليدري 
واحلارس املتألق احمد جعفر 
فكل هؤالء قادرون على حتقيق 
نتيجة ايجابية متى ما ظهروا 

حامد العمران

تش���هد صالة الشهيد فهد 
األحمد في الدعية اليوم إقامة 
مباراتن في انطالق مباريات 
األسبوع الثاني للدري املمتاز 
لكرة اليد حيث يلتقي في اللقاء 
الساملية )نقطتن( مع  األول 
الشباب الذي ليس له رصيد في 
ال� 4:30 عصرا في مباراة متيل 
كفتها باجتاه السماوي، وفي 
اللقاء الثاني يلعب القرين )3( 

مع العربي في ال� 6 مساء.
وفي املباراة األولى يطمح 
السماوي ملواصلة انطالقته 
اجليدة وحتقيق الفوز الثاني 
عل���ى التوالي على حس���اب 
الشباب ملزاحمة فرق املقدمة 
السيما انه الفريق قدم مستوى 
جيدا في مباراته األولى أمام 
ف���وزا مريحا  العربي محققا 
بفضل انطالقات اجلناح األيسر 
عبدالعزيز الزعابي وتصويبات 
الع���ب اخلط اخللف���ي خالد 
الغربللي والقيادة اجليدة من 
صانع األلعاب محمد فالح الى 
جانب العب���ا اخلبرة ابراهيم 
صنقور وحامد مزعل ويعتبر 
مركز حراس���ة املرمى في يد 
أمينة لوجود الثنائي املتألق 

علي صفر وعلي اخلضر.
من جانبه الشباب يعتبر 

الشمري يقصي التانغو من »العاملني بالنفط«
متكن فريق شركة نفط 
الكويت »أ« من إقصاء فريق 
الفوز عليه  بوردح بع���د 
انط���الق بطولة  4-1 في 
نقابة العاملن بشركة نفط 
الكويت الثالثة لكرة القدم 
التي يشارك فيها 32 فريقا، 
وتقام البطولة بنظام خروج 
املغلوب، وحضر فعاليات 
اليوم األول رئيس النقابة 
أحمد احلم���ادي وعدد من 
أعضاء النقابة وجمهور من 

املوظفن.
وفي ثان���ي مواجهات 
اليوم حق���ق فريق إطفاء 
املق���وع فوزا س���هال على 
فريق روما 6-1، وفي أقوى 
مواجهات والت���ي تعتبر 
مسك اخلتام متكن فريق 
الشمري من حسم مواجهته 
م���ع التانغو في اللحظات 

األخيرة 2-3.
وقامت اللجنة املنظمة 
للبطولة بتوزيع عدد من 
اجلوائز القيمة على اجلمهور 
خالل فترة االستراحة بن 

املباريات.
إلى ذل���ك تقام اليوم 3 
مباريات في إطار مباريات 
الدور األول، حيث سيواجه 
ورشة البرقان نظيره فريق 
إدارة املش���اريع ش���مال، 

ويلتقي الطروادة مع اإلطفاء 
شمال، وتختتم مواجهات 
الي���وم الثال���ث مبواجهة 
اإلنتاج غرب مع املشاريع 

غرب.

أحمد احلمادي يسلم جائزة ألحد اجلماهير

رأسية في طريقها ملعانقة الشباك

إدارة النادي تصرف 
2000 دينار
لكل العب


