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العبو وإداريو »األبيض«
فرحين بنيل الكأس

)هاني الشمري(

العب الكويت خالد عجب يسدد أمام فهد احلشاش

مصعب الكندري يقدم بعض الورود خلالد الفضلي

زينو خارج حسابات »األخضر«

الناصر: نستعد لمواجهة القادسية

الكويت يتظلم لطرد وليد علي

عبداهلل: الالعبون أصروا على الفوز
عبدالعزيز جاسم

علمت »األنباء« من داخل ادارة العربي ان النادي 
قرر عدم التجديد للمحترفني السوري محمد زينو 
والبرازيلي جوزيه فاكا والبوليڤي خواكني فالكا، 
وستبلغهم االدارة بعدم التجديد معهم فور االنتهاء 
من مباراة االخضر أمام القادسية في الدور نصف 

النهائي من كأس سمو األمير.
ويأتي هذا القرار بناء على تقرير من املفترض 
أن يقدمه خالل االيام القليلة املقبلة املدرب الكرواتي 
دراغان سكوس���يتش الذي سيلحق هو اآلخر بهم 

بنسبة كبيرة. ولن يكون هذا القرار مفاجئا للجماهير 
خاصة زينو الذي ظهر مبستوى جيد منذ انضمامه 
للعربي اال ان مستواه تراجع بشكل كبير حتى ان 
اجلماهير تطالب بعدم اشراكه في الوقت احلالي، 
كما يعيبه عدم تألق���ه امام الفرق الكبيرة ودائما 

يستسلم للرقابة.
وفي الوقت نفس���ه سيتمسك العربي باملدافع 
السلوڤيني روك الذي يتألق من مباراة الى اخرى 
وأصبح مح���ط انظار الفرق األخرى للتعاقد معه 

قبل ان يجدد له العربي.

مبارك الخالدي
اشاد مدير الكرة بالعربي احمد 
الناصر بأداء العبيه اول من امس 
امام الكويت في نهائي كأس سمو 
ولي العهد بالرغم من اخلسارة، 
مؤكدا انه���م أدوا مباراة كبيرة 
والتزموا بخطة املدرب، ولكن في 
النهاية هذا هو حال كرة القدم اذ 

البد من فائز وخاسر.
وأضاف اننا ال نقلل من مجهود 
العبي الكوي���ت كفريق منافس 
يبحث عن األلقاب فقد أدوا مباراة 
جيدة وضغطوا بقوة خاصة في 
الشوط الثاني لكن املباراة آلت الى 
ضربات الترجيح التي ابتسمت 
لالعب���ي األبيض فيم���ا جانب 

التوفيق بعض العبينا.
وأكد الناصر اننا سنعمل على 
طي صفح���ة البطوله ومعاودة 
االستعداد ملباراتنا امام القادسيه 
14 اجلاري في نصف نهائي كأس 
سمو األمير ونتمنى من خاللها 
تعويض اجلماهير العرباوية عما 

فات من بطوالت.

مبارك الخالدي
قدمت ادارة الكويت صباح امس تظلما رسميا 
للجنة االنتقالية الحتاد الكرة بش���أن البطاقة 
احلم���راء التي تلقاها الع���ب الفريق وليد علي 
اثر تعديه بالضرب على العب العربي عبداهلل 
الشمالي، مش���يرين الى ان احلالة ال تستدعي 

الطرد املباش���ر الذي يح���رم الفريق من جهود 
الالعب املباراتني املقبلتني امام الصليبخات في 
ختام مواجهات ال���دوري املمتاز ثم امام كاظمة 
في نصف نهائي كأس األمير، وكان حكم اللقاء 
ناصر العنزي قد وجه البطاقة احلمراء مباشرة 

لوليد علي اثر احتكاكه مع الشمالي.

أش����اد مدرب الكويت محمد عبداهلل بالروح القتالية التي ظهر 
به����ا الالعبون وإصرارهم على حتقيق الف����وز حتى نهاية املباراة. 
وأض����اف عبداهلل في تصريح ل� »كون����ا« ان فريقه خاض اختبارا 
صعب����ا امام العربي الذي قدم مباراة كبيرة، وكاد يخطف الفوز في 

اكثر من فرصة.

الفضلي والعتيقي وعوض
أكملوا المباراة رغم اإلصابة

مبارك الخالدي
خاض العب���و الكويت خالد 
الفضلي وجراح العتيقي وفهد 
عوض نهائي كأس س���مو ولي 
العهد اول من امس الذي انتهى 
بتتويجهم باللقب على حساب 
العربي وس���ط ظروف صحية 
صعبة، فالفضلي تعرض لشرخ 
قوي في اصبع يده اليمنى مع 
انطالقة الشوط الثاني اال انه آثر 
املباراة وتصدى لركلتي  إكمال 
جزاء قاد بهما فريقه الى الفوز، 
وكان قبلها قد تصدى النفرادة 

محمد جراغ الذي س���دد الكره 
بقوة من داخ���ل املنطقة اال ان 
الفضلي ابعدها ببراعة محافظا 
على شباكه في وقت حرج، وقد 
مت نق���ل الفضلي بعد مراس���م 
الرازي  الى مستشفى  التتويج 
حيث خضع لفحوصات اثبتت 
اصابته بالكسر وهي نفس مكان 
اصابته القدمية ومت وضع اصبعه 
في اجلبس وسوف يبتعد عن 

املالعب األسابيع املقبلة. 
اما العتيقي فقد مت نقله الى 
مستش���فى الصباح حيث كان 

يعاني من هبوط ودوران وحاله 
من الغثي���ان والتعب ملجهوده 
الكبير واجريت له االسعافات 
األولي���ة والعالج ال���الزم قبل 
خروجه معافى الى منزله وهي 
حالة مشابهة للحالة التي تعرض 
لها فهد عوض الذي دخل املباراة 
بإصرار وعزمي���ة حتت تأثير 
املخدر لش���عوره بنزلة معوية 
شديدة اكمل معها املباراة بفدائية 
حتسب له. لذلك لم تأت اإلشادة 
التي تلقوها بعد الفوز بالكأس 

من فراغ.

نقلوا إلى المستشفى بعد نهاية اللقاء

المرزوق: الفوز بالكأس
أثبت صحة إقالة آرثر

مبارك الخالدي
قال رئي����س مجلس إدارة 
الكوي����ت عبدالعزيز  ن����ادي 
املرزوق ان العب����ي األبيض 
س����يوف مجربة والبطوالت 
ليست غريبة عليهم وقد أوفوا 
بوعدهم لإلدارة وللجماهير 
بتحقيق الكأس الغالية. مضيفا 
انه بالرغم من الضغط النفسي 
والبدني على الالعبني اال انهم 
اثبتوا انهم رجال عند الشدائد 
بتخطيه����م كل تلك الظروف 
واجتي����از خصم عنيد وقوي 
العرب����ي املتعطش  بحج����م 

للبطوالت وتفوقوا على انفسهم بأدائهم الرجولي وروحهم العالية. 
وأوضح املرزوق ان الفوز بالكأس وقبلها التأهل رسميا الى دور ال� 
16 لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي اثبتا صحة قرار اإلدارة اجلريء 
بإقالة املدرب البرازيلي ارثر.مشيرا الى ان البعض لم يتقبل القرار اال 
انه وبحسب النتائج التي حتققت في وقت قياسي فقد اثبتنا للجميع 
ان اإلدارة لم تكن متسرعة في قرارها بإقالته وامنا نتيجة ملتابعه 
دقيقه ملا يجري داخ����ل امللعب فكان القرار في وقته وجنح اجلهاز 
الفني البديل بقيادة الوطني محمد عبداهلل ومس����اعده عبداحلميد 
العسعوسي في تصدر املجموعة الثانية اآلسيوية واحلصول على 
كأس ول����ي العهد، وما زال امامنا بطولتان ننافس عليهما فالدوري 
مازال في امللعب وكذلك نصف نهائي كأس األمير. وعن املدرب اجلديد 
للفريق قال املرزوق لقد ارجأنا هذا امللف مؤقتا ملا بعد االنتهاء من 
الدوري نظرا لضيق الوقت من جهة حيث تنتظرنا اجلولة احلاسمة 
في الدوري بعد غد اخلميس ولنتفرغ متاما لهذا امللف ألننا نبحث 
ع����ن األفضل وفق امكانات العبينا العالية، الفتا الى ان التش����يكي 
ميالن ماتش����اال قد وقع رسميا لكاظمة ونحن والبرتقالي في قارب 

واحد وال نختلف على مدرب.

مدرب األبيض الجديد بعد انتهاء الدوري

عبدالعزيز جاسم
لو لم تنصف ركالت الترجيح الكويت أول 
من امس بحصد لقب كأس سمو ولي العهد 
للمرة الرابعة في تاريخه لتوجته اجلماهير 
بطال دون منازع، ألنه كالعادة كان على املوعد 
وأمس���ك بزمام مباراته أمام العربي فعرف 
متى يهاجم ومتى يدافع، بينما كان العربي 
على النقيض متاما يلع���ب املباراة وكأنها 
في الدوري وليست نهائي كأس فلم ينصف 
جماهيره التي بكت كثيرا على العكس من 
بعض العبيه وكأن املباراة ال تعنيهم فكان 

كل همهم هو اللعب أساسيا.
والغريب في األمر ان الالعبني الذين جاءوا 
من خارج النادي كاحلارس شهاب كنكوني 
واجلزائري أمير س���عيود كانوا أكثر تأثرا 

خاصة هذا األخير الذي أجهش بالبكاء بطريقة 
غريبة لفتت األنظار، وكأنه ترعرع في النادي. 
لذلك لن نقول »هارد لك« لالعبي العربي ألن 
هذه الكلمة تستحقها جماهيره التي يجب ان 
نرفع لها القبعات بسبب فدائيتها ووقوفها 
الى جانب فريقها بالرغم من انه ال يأتي إال 

ب� »عوار القلب لهم«.

خطة مفاجئة لألبيض

عل���ى عكس كل التوقع���ات فاجأ مدرب 
األبي���ض محمد عبداهلل اجلميع بأس���لوب 
جديد يختلف كليا عن طريقة املدرب السابق 
البرازيلي ارثر فلعب برأسي حربة صريحني 
هم���ا خالد عجب والبرازيل���ي كاريكا الذي 
ل���م يكن ايجابيا فاتس���مت حتركاته بنوع 

من الفوضوية، بينما ارتكز خالد عجب في 
منطقة ال� 18 للعربي وهو ما أجبر مدافعي 

األخضر على الرجوع.
ورغم ان التشكيلة التي دخل بها عبداهلل 
لم تكن تعجب الكثير النها خلت من الفنان 
البرازيلي روجيرو ال���ذي كان منذ نزوله 
مموال رئيسيا جلميع زمالئه داخل امللعب 
الذين صدموا بخطأ فادح من احلارس خالد 
الفضلي الذي أهدى كرة على طبق من ذهب 
الى حسني املوسوي ليضيعها برعونة، ثم 
ج���اء هدف الصدمة م���ع أول 3 دقائق لكن 
كما عودنا العبو االبيض يعودون سريعا 
فسيطروا على أرجاء املعلب بفضل حتركات 
وليد علي وفهد عوض من اجلهة اليس���رى 
حتى جاء الهدف برأس كاريكا بعرضية من 

وليد من نفس اجلهة، وفي الش���وط الثاني 
لم يختلف أداء الكويت سيطرة مع إضاعة 

الفرص السهلة.
ويعي���ب عبداهلل ع���دم التبديل في هذا 
الشوط بعد ان كان قادرا على حسم املباراة 
في الوقت االصلي فلو ادخل بشار عبداهلل 
او روجيرو الختلف احلال الن العربي سلم 
املباراة دون مقاومة وبعدها كانت الفرحة 
كبيرة مع األشواط اإلضافية بهدف العجمي 
لكن الرد جاء سريعا من العربي، ثم كانت 
الصدمة الكبرى بطرد وليد علي املستحق، 
إال ان الكوي���ت كعادته لم يتأثر فظل ثابتا 
بفضل حتركات بشار والعجمي وروجيرو 
ولم يتعرضوا ألي خطر طوال الش���وطني 
اإلضافيني ليظهر بط���ل املواجهة احلارس 

الفضلي الذي تصدى لركلتي ترجيح ببراعة 
بالرغم من انه كان مصابا بكسر في يده.

»األخضر« من دون مهاجمين

لم يكن مهاجمو العربي في يومهم ولم 
يظهروا بالشكل اجليد حتى ان الهدفني كانا 
عن طريق العبي الدفاع عبداهلل الش���مالي 
واحمد الرشيدي، فأين كان املهاجمون حسني 
املوسوي والسوري محمد زينو طوال املباراة 
خصوصا زينو الذي لم تعرف اجلماهير انه 
يلعب حتى فوجئت به وهو يس���دد الركلة 
الترجيحية الت���ي أضاعها، وكذلك أين كان 
املدرب الكرواتي دراغان سكوسيتش الذي 
كان يطالب العبيه بالدفاع عندما يسجل هدف 
السبق، اضافة الى انه كان مخطئا بتأخره 

في التبديالت خاصة بعد ان فقد الالعبون 
تركيزهم ونشاطهم ولياقتهم وكأنها مباراة 
في بداية املوسم، وعندما أجرى التبديل كان 
كارثيا بإدخال نواف شويع وإخراج حسني 
املوسوي في إش���ارة منه الى انه سيدافع، 
فرمى كل الثقل على فهد احلشاش وعبداهلل 

الشمالي وعلي مقصيد.
وإضافة الى ذلك كان احلارس ش���هاب 
كنكوني احد أسباب اخلسارة ايضا واألغرب 
من ذلك أن العربي لم يستغل نقص الكويت 
بل بالعكس استقبل الهجمات املرتدة، كما 
ان محمد ج���راغ الذي كان من املفروض ان 
يكون عونا لزمالئه ظه���ر عكس فلم يجر 
كثيرا وسلم الكرات بطريقة غريبة لالعبي 

الكويت.

الكويت يستاهل اللقب.. والعربي على الفوز »ما تعب«
األبيض حقق المطلوب رغم التغييرات الفنية واإلرهاق واستحق كأس سمو ولي العهد

عبدالعزيز املرزوق

اليوسف يشكر ولي العهد
أعرب رئيس اللجنة االنتقالية الشيخ أحمد اليوسف باسمه ونيابة 
عن اعضاء اللجنة واالسرة الكروية عن جزيل الشكر واالمتنان 
لسمو نائب االمير الشيخ نواف االحمد لرعايته الكرمية لنهائي 
كأس سموه التي تكللت بفوز الكويت، كما شكر سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الذي حضر نهائي الكأس نيابة عن 
سمو نائب األمير، وشكر »اليوسف« جميع الهيئات واملؤسسات 
واالندية واجلماهير التي ساعدت في اجناح هذا العرس الكروي 

الذي يتجدد كل عام، مهنئا االندية الثالثة الفائزة.


