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النائب مرزوق الغامن يشارك العبي الكويت فرحة التأهل إلى نصف النهائي 

العب األبيض إبراهيم شهاب متخطيا العب أربيل مسلم مبارك 

سفيرنا في العراق علي املؤمن والنائبان مرزوق الغامن ووليد الطبطبائي وعبدالعزيز املرزوق والشيخ احمد اليوسف في املطار

محمد جراغ خائبا بعد اخلروج امام الكرامة

أخطاء ساذجة أبعدت العربي عن مواصلة مشواره اآلسيوي

الناصر: أغلقنا باب التعاقدات
اك��د مدير الكرة بالعربي احمد الناصر أن االخطاء الفنية التي وقع فيها الفريق في مباراة 
الكرامة س��يعمل اجلهاز الفني على تداركها في االيام املقبلة وذلك اس��تعدادا لبدء منافسات 
املوس��م املقبل، مضيفا ان الفريق قدم اداء جيدا في لقاءاته االولى ولكن يبقى عامل التوفيق 

هو الذي حال دون التأهل الى الدور نصف النهائي.
وبني ان العربي لن يتعاقد مع أي محترف جديد للمرحلة املقبل الن البطولة اخلليجية التي 
يش��ارك فيها االخضر ال تسمح لوائحها بتسجيل العب جديد بعد انتهاء فترة قيد االسماء، 
وكذلك االمر ينطبق على املنافس��ات احمللية فال فائدة حاليا من التعاقد مع أي محترف جديد 

للمرحلة املقبلة.

عبداهلل العنزي
ال يعني خروج العربي من 
الدور ربع النهائي لكأس االحتاد 
اآلسيوي بعد ان خسر بركالت 
الكرامة  الترجيح من ضيف���ه 
الس���وري ام���س االول نهاية 
املط���اف، خصوصا ان الفريق 
قدم اداء جي���دا حتى اآلن في 
املباريات الثالث الرسمية التي 
خاضها اخيرا، حيث تعادل مع 
الكرامة ذهابا وفاز على مضيفه 
الش���باب االماراتي في دوري 
ابط���ال اخللي���ج، ولكن يجب 
على اجلهازين الفني واالداري 
التي  لألخضر تدارك االخطاء 
وقع فيه���ا مبباراة امس االول 

امام الكرامة.
وقد رسمت التشكيلة التي 
خ���اض بها امل���درب الكرواتي 
املباراة  دراغان سكوس���يتش 
العديد من عالمات االستفهام 
فكان االجدر عدم اشراك احمد 
البلوشي  عبدالغفور ومبارك 
من���ذ البداي���ة واالعتماد على 
طريق���ة 2/4/4 بوجود مهاجم 

جراغ ورفضه تس���ديد ركلة 
الترجي���ح، وبتصرفاته هذه 
مسح موسى االداء اجليد الذي 
قدمه في املباراتني السابقتني، 
فهو يجب عليه ان يحترم قرار 
املدرب ألنه العب كبير وعليه 
اال ينسى ان املدرب سكوسيتش 
هو من اص���ر على عودته الى 
الفريق فهل ه���ذا هو خير رد 

على الثقة.
من جانبه اكد العب العربي 
خالد عبدالقدوس ان احلظ وحده 
هو من حرم الفريق من التأهل 
الى الدور نصف النهائي لبطولة 
كأس االحتاد االسيوي بعد ان 
اداء جيدا خالل  الفري���ق  قدم 
املباراتني واشار عبدالقدوس 
الى اهمية نسيان اخلسارة من 
اجل عدم كسر الروح املعنوية 
لدى الالعبني الن املوسم لم يبدأ 
بعد هذا باالضافة الى ان العربي 
قدم اداء جيدا في بطولة االندية 
اخلليجية واستطاع الفوز على 
الشباب االماراتي في  مضيفه 

افتتاح مباريات مجموعته.

ولعل االنتقاد االكبر يجب ان 
يوجه الى العب »اخلبرة« احمد 
اثارت تصرفاته  الذي  موسى 
قبل دخوله امللعب في الشوط 
االضافي الثاني االستغراب فقد 
رفض الدخول على الرغم من 
اصرار املدرب واجلهاز االداري 
على ذلك هذا باالضافة الى رميه 
ش���ارة القيادة التي اعطاها له 

او علي مقصيد، هذا باالضافة 
الى عودة الرشيدي مرة اخرى 
الى تنفيذ ركلة اجلزاء احلاسمة 
على الرغم من وجود 5 العبني 
اخرين مبن فيه���م احملترفان 
السلوفيني روكي والكرواتي 
ايغور وهي الكرة التي اضاعها 
الرشيدي وخسر العربي على 

اثرها املباراة.

آخر بجانب خالد خلف بدال من 
اللعب بتكتيك غامض، فليس من 
املعقول ان يتقدم املدافع احمد 
الرشيدي في تنفيذ ركلة اجلزاء 
في الشوط االول والتي كانت 
كفيل���ة بتغيير مجرى املباراة 
في ظل وجود العبني اكفاء في 
تنفي���ذ الك���رات الثابتة داخل 
ارضية امللعب مثل محمد جراغ 

الغانم: نفكر في جنوب الصين

اليوسف يهنئ بالتأهل

»العالقات العامة« بالقادسية هنأت األبيض

ق����ال رئيس جهاز الكرة لالبيض النائب م����رزوق الغامن ان مهمة 
الكويت في اربيل تكللت بالنجاح من كل النواحي حيث اثبتنا للجميع 
ان األبيض قادر على تخطي الصعاب وال يخشى اي ظروف النه يضم 
بني صفوفه رجاال مبعنى الكلمة، وهاهم اثبتوا للجميع ان الكويت عاد 

الى مستواه بعد ما مر في الفترة املاضية بشيء من عدم التوازن.
واضاف ان الظروف التي صاحبت رحلة االبيض قبل املغادرة الى 
اربيل من تغيير املدرب واللعب في العراق لم تؤثر على اداء الالعبني 
بل عل���ى العكس ادركوا انهم لن يذهبوا لتمثيل انفس���هم وناديهم 
فقط بل جاءوا لتمثيل الكويت كلها وحققوا ما جاءوا من اجله وهو 
التأهل، الفتا الى ان عليهم في الوقت احلالي نس���يان مباراة اربيل 
والتفكير في مباراة جنوب الصني في الدور نصف النهائي 15 اجلاري 
في الكويت و21 منه في هونغ كونغ واالس���تعداد لها بصورة جيدة 
وعدم االس���تهانة السيما ان جنوب الصني اخرج نيفتشي االوزبكي 
وه���و احد اكبر الفرق في القارة االس���يوية ما يعني ان هذا الفريق 

من الفرق القوية.
واش����ار الغامن الى ان االبيض في الوق����ت احلالي يريد ان يصب 
تفكيره في التركيز على كأس االحتاد االس����يوي وليس كأس االحتاد 
احمللي الذي س����يكون مبثابة جتهيز واعداد اكبر للفريق، مشيرا الى 
انه يأمل في اجلمع بني اللقبني في بداية املوس����م ليكون مبثابة دفعة 

معنوية كبيرة في املسابقات احمللية واخلليجية االخرى.

هنأ رئيس اللجنة االنتقالية الشيخ احمد اليوسف نادي الكويت 
بالفوز على اربيل والتأهل الى الدور نصف النهائي، مشيرا الى ان 
املباراة حققت اهدافا سياس���ية ورياضية كبيرة ستظهر نتائجها 
في املستقبل القريب. واضاف ان على الكويت التركيز في مباراتي 
الدور نصف النهائي امام جنوب الصني واعدا ادارة الكويت بترتيب 
مباريات االبيض وتنظيمها مبا يتناسب مع اعداده بالصورة املطلوبة 
الن النادي في النهاية ال ميثل نفسه فقط بل ميثل الكويت كلها.

وعن املشاركة في املستقبل في تصفيات او مباريات مع منتخب 
او ناد عراقي، بني اليوسف انه في الوقت احلالي ال توجد لدينا اي 
مباريات او تصفيات حتى نقرر املشاركة فيها من عدمها.الفتا الى 
انه من الصعوبة ان تقام تصفيات اسيا للشباب في العراق حاليا 
او اي بطولة او تصفيات اقليمية لعدة اس���باب منها عدم وجود 
مالعب كافية الس���تضافة 6 فرق فما فوق، كما ان البنية التحتية 
من منش���آت وفنادق غير متوافرة في الوقت احلالي، مشيرا الى 
انه يتمنى ان يتمكن العراق من استضافة اكثر من التصفيات او 
مباراة واحدة وان يذهب بعيدا في االس���تضافة الى بطولة قارية 

او خليجية.

قامت ادارة العالقات العامة بنادي القادسية بتهنئة مجلس ادارة 
نادي الكويت وجماهير االبيض بالفوز اجلميل الذي حققه الفريق على 
اربيل في العراق والتأهل للدور نصف النهائي. وش����جعت العالقات 
العامة بالقادس����ية فريق الكويت لالس����تمرار في مشواره بالبطولة 

واحلصول على اول لقب قاري لالندية الكويتية.

عبدالعزيز جاسم
ابك���ت زي���ارة األبيض الى 
اربيل جماهير العراق مرتني قبل 
وبعد املباراة، حيث أسعدتهم 
النها كانت ايذانا بفك احلصار 
الع���راق وفتح  الرياضي عن 
الباب الستضافة البطوالت، وقد 
ابكتهم وأحزنتهم بهزمية أربيل 
وحرمانه من بلوغ الدور نصف 
النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي. 
وقد عاد وفد نادي الكويت مساء 
اول م���ن امس بعد مش���اركة 
تاريخية والفوز بهدف نظيف 
والتأهل ملالقاة ساوث تشاينا 
»جن���وب الصني« م���ن هونغ 
كونغ، وكان في استقبال ابطال 
االبيض رئيس اللجنة االنتقالية 
املكلفة بادارة شؤون احتاد الكرة 
الشيخ أحمد اليوسف وجماهير 
كبيرة استقبلت البعثة بالورود 
والتصفي���ق احلار منذ حلظة 

الوصول.
وبالنظر الى بداية املباراة فقد 
كان كان االرتباك واضحا على 
العبي االبيض خصوصا صغار 
الس���ن حيث وقعوا في بعض 
التي كادت تتس���بب  األخطاء 
في هدفني على اقل تقدير وقد 
تألق مصعب الكندري في انقاذ 
احدهما ثم املدافع النشط يعقوب 
الطاهر الذي ابدع في ابعاد كرة 
خطيرة م���ن اقدام مهدي كرمي 
واملرمى خ���ال، ورغم ان وليد 
علي وخالد عجب جريا كثيرا 
في امللعب لكن كان ذلك من دون 
فائدة بسبب التمريرات اخلاطئة 
الكثي���رة، وكان اكثر الالعبني 
توازنا واتقانا لدوره هو العماني 
اسماعيل العجمي الذي رمبا كان 
سببا رئيسيا في متاسك الكويت 
في هذا الشوط الستحواذه على 
الكرة بصورة كبيرة ومتريراته 
املتقنة كما انه حصل على عدد 
كبير من الركالت احلرة والتي 
كانت السمة البارزة خلطورة 

االبيض.
وبني الش���وطني كان لكلمة 
رئيس جه���از الك���رة النائب 
الغامن مفعول السحر  مرزوق 
الذي حول 11 العبا الى 22 العبا 

وظهروا مبستوى مغاير وكان 
انتاجا ويشن  اكثر  وليد علي 
الهجمات الواحدة تلو االخرى 
التي كانت حتتاج الى متابعة 
اكثر من خالد عجب واسماعيل 
العجمي، كما ظهر خالل الشوط 
الثاني تفاهم كبير بني رباعي 
خ���ط الدفاع يعق���وب الطاهر 
وعبداهلل املرزوقي وحس���ني 
حاكم وفهد عوض، ومن خلفهم 

الصعب مصعب الكندري.
وق���د برهن امل���درب محمد 
عبداهلل على كفاءته حني لعب 
الرابحة في االبيض،  بالورقة 
فبع���د ان اجهد العب���ي اربيل 
ملدة 60 دقيق���ة ادخل املفاجأة 
البرازيلي روجيرو سيلفا الذي 
ابدع وتفنن قبل ان يسجل هدف 

الفوز.
وقد كان لهدف الفوز اكثر من 
معنى اضافة الى التأهل الى الدور 
نصف النهائي، حيث كلل تعب 
ومشقة الزيارة، واالكثر من ذلك 
عودة الكويت الى الواجهة بروح 
جديدة ليحاول اربيل تصحيح 
الوضع لكن وجد في استبسال 
العبي االبيض س���دا، فما كان 
منهم اال ان باركوا للكويت الفوز 
في نهاية املباراة. واحلقيقة انه 
امللعب  عندما تكون في ارض 
فاألم���ر يختلف كثيرا اذا كنت 
تتابع احلدث من وراء شاشات 
التلف���از او حتى في مدرجات 
امللعب، ذلك ان املدرجات امتألت 
عن آخرها واكتظت بجماهير ال 
تسكت وال تكل وال متل اطالق 
الهتافات تشجيعا حتى وفريقها 
خاسر فكان املنظر مخيفا، لذلك 
اذا كان هن���اك من نقد لالعبي 
االبي���ض فاألحرى أال نوجهه، 
فالعبو االبيض سجلوا باحرف 
من ذهب منذ حلظة وصولهم الى 
اربيل اجنازا تاريخيا، فيجب ان 
نقف لهم حتية واحتراما، وان 
نقول لكل من ذرفت دموعه على 
ارض ملعب اربيل فرحة من قبل 
ادراة والعبي الكويت »شرفتونا 
وكفيتوا ووفيتوا« وهذا معدن 
الرجال االصيل الذي دائما يبرق 

في املواقف الصعبة

)محمد ماهر(

)أ.پ(

)رويترز(

)محمد ماهر(

)رويترز(وليد علي محاوال اإلفالت من مهدي كرمي

األبيض أبكى أربيل فرحاً وحزناً
عبداهلل أثبت بخبرته أن الكويت يملك كل اإلمكانات للفوز بلقب كأس االتحاد اآلسيوي
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