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السبت ٢٢ ابريل ٢٠١٧

الرياحي يتعرض لوعكة صحية
تعرض مهاجم الفريق األول لكرة القدم في نادي القادسية احمد الرياحي إلى وعكة صحية 
مفاجأة نقل على إثرها إلى املستشفى التخاذ اإلجراءات الالزمة، حيث أجريت له الفحوصات 
الالزمة وبعد االطمئنان على صحته غادر املستشفى، علما أن الرياحي لم يشارك مع القادسية 
في مواجهة األمس أمام الشباب وذلك إليقافه لكنه سيعود في مواجهة الفحيحيل األربعاء 
املقبل في اجلولة الـ24 من الدوري في حال تعافيه ودخوله التدريبات بشكل طبيعي.

عبدالعزيز جاسم 

تركي بن خالد يطمئن على الفهد

ناصر العنزي

قام رئيس االحتاد العربي لكرة القدم األمير 
تركي بن خالد آل سعود بزيارة خاصة الى الكويت 
وحل ضيفا على الشــيخ طالل الفهد لالطمئنان 
على صحتــه قبل مغادرته مرة أخرى إلى لندن 
الستكمال فحوصاته الطبية، واستقبل الفهد ضيفه 
في ديوان عزوة وشكره على حضوره متمنيا له 

النجاح في عمله في االحتاد العربي لكرة القدم.
إلى ذلك كرم الشــيخ طالل الفهد بطل ألعاب 
القوى العداء محمد العازمي خالل رعايته ملهرجان 
اعتزاله امس األول، وأثنى الالعب املعتزل على 
رعايــة الفهد ملهرجــان اعتزاله مشــيدا بعطائه 
الدائم وتكرميــه لالعبني في كل األلعاب متمنيا 
له دوام الصحة والعافية والعودة من اجل خدمة 

الرياضة الكويتية.

الفهد مستضيفا األمير تركي بن خالد في ديوان عزوة

»األبيض« بطل كأس الشاطئية

عبدالعزيز جاسم

توج الفريق األول لكرة القدم الشاطئية في 
نــادي الكويت بلقب كأس االحتاد أول من أمس 

بعد فوزه على العربي 5-4 في املباراة النهائية، 
ويعتبر هذا اللقب هو الثالث لألبيض على التوالي 
كما أنه جمع من خالل ذلك لقبي الدوري والكأس 

بعد ان حقق الدوري مطلع الشهر اجلاري.

العبو الكويت خالل التتويج

عملية »زعتره« تكللت بالنجاح

أحمد السالمي

تكللــت العملية اجلراحيــة التي أجراها 
محترف الســاملية محمود زعتره بالنجاح 
حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي أثناء 
مشاركته مع »الســماوي« وهو األمر الذي 
أدى خلروجه من حسابات الفريق بصورة 
نهائية حيث يحتاج لعدة أشهر من العالج 

والتأهيل قبل ان يعود مجددا للمالعب.
اجلدير ذكره ان الساملية تعاقد مع محمود 
زعتــره بعد فســخ تعاقده مع نــادي معيذر 
القطري وجنح في جتربته احمللية التي اثبت 
من خاللها وجوده كأحد املهاجمني البارزين إال 
أن لعنة اإلصابة حالت بينه وبني إكمال مشواره 
حتى مع املنتخب األردني الذي استبعده من 

تشكيلته نظرا لتعرضه لإلصابة.

محمود زعتره بعد اجرائه للعملية اجلراحية

العبكل: فقدنا جمهور األخضر.. وجتاوزنا مسألة إهدار الفرص
مبارك الخالدي

أعرب املنسق اإلعالمي 
للفريــق األول لكرة القدم 
العربي مشــعل  بالنــادي 
العبكل عن شكره وتقديره 
ملجلــس إدارة النادي على 
الالعبــني،  وقوفهــم مــع 
خصوصــا بعد اخلســارة 
من خيطان وجهودهم في 
اســتعادة حق العربي في 

الـ ٣ نقاط.
وقال العبكل عقب فوز 
األخضــر علــى الســاحل 
٧-١ ضمــن اجلولة الـ ٢٣ 
مــن الــدوري: لقــد جنح 
اجلهــازان الفني واإلداري 
فــي اســتعادة روح الثقة 
لالعبــني بعــد اخلســارة 
املفاجئــة مــن خيطان في 
اجلولة املاضية كما جنح 
اجلهــاز الفني في معاجلة 
مشــكلة إهدار الفرص في 
وقت ســريع وحتقق ذلك 
خالل املباراة وتسجيل كم 

وافر من األهداف.
وأضــاف: كان ملجلس 
اإلدارة دور كبير في إبعاد 
املشاكل عن الالعبني خالل 
فترة قصيرة ونثمن عاليا 
دورهــم الكبير في الثبات 
على املطالبة بحق األخضر 
فــي الـــ ٣ نقــاط املهمــة 
والكفيلــة بعــودة الفريق 
إلى املنافســة علــى مركز 
متقدم، فالالعبون يقدرون 

هــذا الـــدور ملجلس إدارة 
النادي.

وتابع: ال نريد أن نقسو 
على الالعــب عبدالرحمن 
بانــي الذي لــم يوفق في 
التســجيل لكنه متكن من 
صنع هدفني مهمني ونحن 

على ثقة بعودته إلى حاسة 
التهديــف، مشــيرا إلى أن 
هنــاك نقاطــا إيجابية في 
املباراة من بينها مشاركة 
عدد من العبي ١٧ و١٩ سنة 
مثل جمعة العنزي وعلي 
أشــكناني اللذين بعثا من 

خاللها برســالة اطمئنان 
على الفريق مستقبال.

وعــن غيــاب جماهير 
العبــكل:  العربــي، قــال 
فقدناهم ونحن في حاجة 
إلى جماهيرنا فهم الالعب 

رقم واحد داخل امللعب.

)األزرق.كوم( عبدالرحمن باني صنع هدفني وأضاع فرصا محققة للتسجيل 

دابس: اخلطأ ممنوع في املباريات املقبلة
أحمد السالمي

أشــاد مســاعد مدير الكرة بنادي التضامن 
فهــد دابس مبســتوى أداء فريقه ومتكنهم من 
الفــوز على خيطان بثالثيــة نظيفة قائال: لقد 
بذل العبونا قصارى جهدهم في سبيل اخلروج 
بأفضــل نتيجة ممكنة والظفــر بنقاط املباراة 
الثــالث وهو ما حــدث فعليا من خــالل األداء 
البطولــي الذي طغى على املباراة، حيث متكن 
العبونا من االستحواذ على مجريات الشوطني 
وجنحــوا في تقدمي عروض فنيــة ارتقت إلى 
مستوى التطلعات إضافة إلى إضاعتهم عددا من 
الفرص التي كانت ستزيد من نتيجة املباراة إال 
أن ثالثة أهداف تعتبر نتيجة محفزة ومرضية 

من كل النواحي.
وقال: أن املباراة شهدت عودة املصابني يعقوب 
الطراروة وسليمان أشكناني وحسني الغريب 
الذين دخلوا في أجواء املباراة بصورة رسمية 
وســيحظون بالفرصة الكاملة خالل املباريات 
املقبلــة،  مشــيرا إلى ان حــارس املرمى وليد 
الرشــيدي وفهد مشعل سيغيبان عن مواجهة 

الساحل في اجلولة الـ ٢4 لالصابة.
وأضــــــاف: الفريـــق حاليا في جعبته ٣٢ 
نقطة ونسعى إلى زيادة محصلتنا من النقاط 
في املباريــات القادمة، حيث ان اخلطأ ممنوع 
والهــدف هو مواصلة النتائــج اإليجابية التي 
تضمن لفريقنــا البقاء مع فرق دوري الدرجة 

)األزرق.كوم(املمتازة وعدم الهبوط إلى دوري املظاليم. التضامن يسعى إلى البقاء في »املمتاز« 

مدرب خيطان أنور يعقوب 
ٍ عن أداء العبيه غير  راض

جلنة »IFAB« تضم الدخيل لعضويتها

كتاب اللجنة باختيار الدخيل رسميا

 IFAB ضمت جلنة
جنم منتخبنا الوطني 
السابق »امللك« فيصل 
الدخيــل لعضويتهــا 
رســميا بعد أن قامت 
بشــكل  مبخاطبتــه 
رسمي أول من أمس، 
وتضم اللجنة 8 أعضاء 
فقط من بينهم الدخيل 
وتختص تلك اللجنة 
بوضع نظام كرة القدم 
على مستوى العالم.

أحمد السالمي

انتقد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
خيطان أنور يعقوب مستوى أداء فريقه أمام 
التضامن بعد اخلســارة بثالثة أهداف نظيفة 
وعدم ظهورهم باملستوى الفني املطلوب منهم 
قائال: لم يكن فريقنا مبستواه املتوقع وخسرنا 
املبــاراة منذ بدايتها وحتديدا مع الهدف األول 
الذي جاء رغم استبسال احلارس أحمد الدوسري 
فــي الذود عن مرماه حيث صد الكرة أكثر من 
4 مرات متتالية وسط تشتت خط الدفاع الذي 
لم يقم بأدواره الدفاعية بالشكل املطلوب، وقد 
حذرت الالعبني مع نهاية الشوط من مغبة عدم 
القيام بأدوارهم بالشكل املطلوب وجاء هدف 
ثان مبكر في الشوط الثاني من ركلة جزاء أدت 

إلى إضاعة املباراة بصورة كاملة.
وقال: التضامن فريق جيد وميتلك عناصر 
مميــزة وكان ممكن لفريقنــا أن يجاريهم وأن 
يقدم مباراة متساوية األداء إال أن الالعبني لم 
يقدمــوا ما هو مطلوب منهم فعليا، رغم أنني 
لعبت بذات التشــكيلة التي متكنت من الفوز 
علــى العربي ٢ ـ ٠ وخســرت في هذه املباراة 
تبديال مبكرا وحتديدا في الدقيقة ٢٠ من الشوط 
األول عندما اضطررت إلى استبدال الالعب أحمد 
سمير بسبب اإلرهاق وإدخال طالل األنصاري 
رغم أن األخير لم يكن جاهزا إال أن اخليارات 

املتاحة لدي محدودة جدا.

يعقوب: خسارتنا 
سببها اإلرهاق


