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الرياضية

يحيى حميدان

حرم العب اجلهراء تركي حمود الكويت من التتويج بلقب 
دوري كرة السلة عقب قيادته فريقه للفوز على »األبيض« 
بنتيجة 94-٧9 مساء أول من امس ضمن مباريات اجلولة 
التاســعة قبل األخيرة. وســجل حمود مبفــرده 39 نقطة 
منحت فريقه الفوز امام الفريق »الكويتاوي« املرشح بقوة 
للحصول على اللقــب. وتقدم »اجلهراويني« على الكويت 
في جميع فترات اللقــاء وذلك على النحو التالي: ١9-3٢، 

4٧-4٠، 69-6٠، واخيرا 94-٧9 عند نهاية اللقاء.

وقــدم اجلهراء واحــدة من افضل مبارياتــه من ناحية 
الــروح والقتــال لتحقيق الفوز، وتألقوا بشــكل الفت في 
زعزعة دفاع الكويت الذي افتقد للترابط املطلوب بســبب 

ابتعاد الالعبني عن املستوى املطلوب.
ويتصدر »األبيض« ترتيب الفرق برصيد ١٧ نقطة، ويأتي 
بعــده كاظمة )١6( واجلهراء )١3(، ثم القادســية والنصر 
والعربي بـ ١٠ نقاط في املراكز من الرابع وحتى الســادس 
االخير. ومنح فــوز اجلهراء دفعة معنوية كبيرة لكاظمة 
الذي بات مطالبا بالفوز على الكويت في اجلولة اخلتامية 

املقررة غدا جلر منافسه إلى مباراة فاصلة.

الشطي:
»هذي روح القادسية«

عبدالعزيز جاسم

أكد املنسق اإلعالمي للفريق األول لكرة القدم في القادسية 
زياد الشــطي، أن الفوز على العربــي ٢-٠ جاء في وقته أمام 
غرمي تقليدي ومنافس نكن له كل التقدير واالحترام، مشــيرا 
إلى أن األصفر قدم مســتوى مميزا طوال شــوطي املباراة كما 
ظهر الفريق بانضباط كبير على أرضية امللعب باإلضافة إلى 
الــروح القتالية العاليــة التي تعودنا عليهــا دائما من العبي 
القادســية، مشيدا بجميع الالعبني وباملهاجم البرازيلي ديڤيد 

داسيلفا الذي متكن من تسجيل هدفي املباراة.
وبني الشــطي أن اجلهازين اإلداري والفنــي للفريق منحا 
الالعبني راحة من التدريبات ملدة يومني، كما اتفقا على مواجهة 

اليرموك الودية اخلميس املقبل.
وأضاف الشــطي ان الفحوصات الطبية التي ســيقوم بها 
املدافــع خالد القحطاني اليوم ســتوضح مدى إصابته وفترة 
غيابه، كما أن الفهد بحاجة إلى فترة عالج أخرى على أن يكون 
جاهزا بعد فترة التوقف، مشيرا إلى أن املهاجم األردني أحمد 
الرياحي غادر إلى األردن لاللتحاق مبنتخب بالده للمشــاركة 

في تصفيات كأس العالم.

يخوض مباراتين تجريبيتين

أشاد بالتزام العبيه عقب الفوز على الصليبخات

حمادة: الساملية يستعد عبر 10 حصص تدريبية

»حمود اجلهراء« يحرم الكويت
من التتويج بلقب دوري »السلة«

يعقوب: أحتاج إلى 25 أو 28 نقطة
في املباريات املقبلة

الفيلكاوي: »أخذنا نقطة من فم البطل«

أحمد السالمي

أشاد املدرب الوطني 
حمــادة  عبدالعزيــز 
مبســتوى أداء فريــق 
الســاملية وحتقيقهــم 
الفوز أمام الساحل قائال: 
لقد أثبت العبونا أنهم 
رجال كبــار وقادرون 
على فعل املســتحيل، 
املبــاراة  وقــد خضنا 
ونواجه نقصا عدديا في 
الالعبني وذلك بسبب 
االصابات التي عصفت 
بالفريــق مؤخرا وهو 
ما ضاعف مــن املهمة 
علــى الالعبــني الذين 
استبســلوا في الدفاع 
عــن مرماهم وســعوا 
للخــروج  جاهديــن 
بأفضل نتيجة ممكنة 
وحققنا فوزا مستحق 
أمام فريق الساحل الذي 
يستحق منا االحترام 
والتقدير نظرا ملا قدموه 
من منافســة اتســمت 

بالقوة والندية.
أدينا خالل  وقــال: 
شــوطي املباراة نوعا 
مــن أنواع كــرة القدم 

يحيى حميدان

أكــد مــدرب فريــق 
الكــرة بنــادي خيطان 
انــور يعقوب ان الفوز 
الذي حققه الفريق على 
الصليبخات ٢-١ مساء 
أول مــن امــس ضمــن 
اجلولــة الـــ ١٧ يعتبر 
في غاية األهمية خاصة 
في هذه املرحلة من عمر 

.»VIVA« دوري
وقــال يعقــوب في 
حديــث مــع »األنبــاء« 
عقب املباراة »عانينا من 
نقص حاد في صفوفنا 
بســبب غياب عدد من 
املؤثريــن  الالعبــني 
لإلصابــة ومنهم طالل 
االنصــاري وعبــداهلل 
حمد واحمد سمير ومهنا 

الهجوميــة وحاولنــا 
قدر املستطاع الضغط 
على دفاعات الســاحل 
لتفتيت التكتل الدفاعي 
وجنحنا في مساعينا 
بتســجيل هدف الفوز 
الذي حصلنا من خالله 
على النقاط الثالث التي 
انصبت فــي مصلحة 
الفريق الذي بات ميتلك 

٢6 نقطة.

مهنا ويوسف مطر، هذا 
بخالف الضغط الكبير 
املباريــات االخيرة  في 
السيما عقب مواجهتنا 
للقادسية والساملية وهو 

عبدالعزيز جاسم 

قال مدير الفريق األول لكرة القدم في اليرموك 
عثمان الفيلكاوي: إن تعادل اليرموك امام الكويت 
١-١ فــي الدوري يعتبر أمرا إيجابيا ألن املنافس 
باختصار هو بطل كأس السوبر وبطل كأس سمو 
األميــر وكأس ســمو ولي العهــد وكذلك متصدر 
الدوري احلالي لذا النقطة »جاءت من فم البطل« 
الذي مــن الصعب أن يتعثر لذلك ســتكون هذه 
النقطــة مبنزلة نقطة انطــالق للفريق مع أولى 
مواجهات اليرامكة في القسم الثاني، مشيرا إلى 
ان الروح القتالية كانت أحد األســباب الرئيسية 
لتحقيق التعادل ألن العودة امام الكويت تعتبرا 
أمرا صعبا ملا ميلكه من العبني وإمكانيات مميزة.

وبني الفيلكاوي أن الالعبني حتصلوا على الراحة 
يوم أمس على أن تستأنف التدريبات اليوم كما 
ستمنح لهم راحة يومي اجلمعة والسبت املقبلني 
بســبب فترة الراحة جــراء مباريات »فيفا دي«، 
مشيرا إلى أن الفريق سيحاول خالل فترة الراحة 
الستعادة خدمات املصابني البرازيلي صامويل دي 

اوليفيرا والنيجيري برنس أبيدي.

لدينــا  وأضــاف: 
فتــرة متتــد حتــى ١١ 
يوما وسنقوم خاللها 
بالدخول في ١٠ وحدات 
وخــوض  تدريبيــة 
مباراتــني جتريبيتني 
وذلك لإلعــداد للفترة 
والتــي  القادمــة 
ســيتخللها تصحيــح 
وضع الفريق والنهوض 
الفني ورفع  مبستواه 

ما تسبب في حمل كبير 
على الالعبني«.

مــدرب  واضــاف 
خيطــان »قلت لالعبني 
قبل مباراة الصليبخات 

معــدل اللياقة البدنية 
والعمــل علــى تهيئة 
كل الظروف املناســبة 
لعالج الالعبني املصابني 
وتأهيلهــم ليكونــوا 
للفتــرة  جاهزيــن 
القادمــة التــي حتتاج 
إلى كثيــر من التركيز 
لضمان بلــوغ الفريق 
إلى املكانة التي نتطلع 

إلى حتقيقها.
وحول حظوظه في 
املنافســة، قال: اآلمال 
ال تــزال قائمة خاصة 
الكويت  بعــد تعــادل 
اليرمــوك وهو ما  مع 
يعني أن هذا التعطيل 
ســينعكس بصــورة 
إيجابيــة علــى جميع 
الفــرق التــي تتطلــع 
للمنافســة علــى لقب 
الدوري في أن تستعد 
جيــدا لتتمكــن مــن 

اللحاق بالركب.
وعلق حمادة ساخرا 
بقوله »انا ال أعلم هذا 
الدوري سيقودني إلى 
أين.. أخشى أن أستيقظ 
من النوم وأجد نفسي 

بطال للدوري«.

طبقوا ما اريد وسنفوز 
وهو ما حدث بالضبط، 
حيــث التزمــوا جميعا 
بالتكتيك احملدد وهو ما 
اكسبنا 3 نقاط ثمينة«.

واشار يعقوب الى انه 
وضع هدفا في املرحلة 
املقبلــة وهو احلصول 
علــى ٢5 نقطــة او ٢8 
من النقاط املتاحة فيما 
تبقى مــن عمر الدوري 
وذلك لضمان البقاء مع 
الفرق الكبيرة في دوري 
االضواء باملوسم املقبل. 
انه  وأوضــح يعقــوب 
الالعبني راحة  سيمنح 
من التدريبات ملدة يومني 
بســبب التوقف ملدة ١٠ 
أيــام علــى أن يعــاود 
الفريــق تدريباته بعد 

ذلك.

)األزرق.كوم( الساملية يعمل على تصحيح أخطائه  

مدرب خيطان أنور يعقوب يسعى لتكملة الدوري بنفس القوة

عثمان الفيلكاوي

مهاجم القادسية البرازيلي 
ديڤيد داسيلفا سجل 

هدفي الفوز )األزرق.كوم(

طالل الفهد يعود اليوم
يعود الى البالد بإذن اهلل اليوم الشيخ طالل الفهد بعد غياب في اخلارج أجرى خالله عملية جراحية دقيقة في الكلى في ديسمبر املاضي 
ثم دخل بعدها في فحوصات مكثفة في لندن وسيعود مرة اخرى الستكمال العالج في أواخر ابريل. وشكر الفهد بعد ان حمد 
وأثنى على املولى عز وجل كل من وقف معه ووفر له العناية الكاملة للعالج وعلى رأسهم صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد والشيخ مشعل األحمد، وشكر كل من تواصل معه اثناء فترة عالجه ومن دعا له بالشفاء وقال ان وقفتكم معي 
وسؤالكم عني كانا البلسم على قلبي ورفعا من معنوياتي في مواجهة املرض. ومت اعداد استقبال حافل للفهد بإشراف 
من نادي القادسية، حيث من املتوقع وصوله في التاسعة مساء وسيكون االستقبال في قاعة التشريفات.
ناصرالعنزي

يتقدم
رئـيــس وأعــضــاء مجلــس إدارة 

نـــادي التضـــامن الـــريــاضـــي
وأعضـــاء اجلمعيــة العمـــوميــة وجميــع العاملـــني فيـــه 

بأحر التعـازي القلبيــة واملــواسـاة مـن

»السيد/ عالء مبارك الوطري«
عضو مجلس اإلدارة

وعـائلــة الـــوطــــري الــگــرام
لوفـاة املغفور له بإذن الله تعالى

»والـــــــــــــــــــــــده«
سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

ويسگنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

راحة يومين لالعبين.. 
واألصفر يواجه اليرموك وّديًا 

الخميس المقبل


