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كابنت القادسية نهير الشمري وخلف السالمة ونواف اخلالدي فرحني باللقب

العبو األصفر تعاهدوا على الفوز فرحة ال توصف ملشجعي األصفرمحمد إبراهيم يطفئ عطشه من حرارة الفوز

)هاني الشمري( .. وأيضا يحملون احلساوي العبو القادسية يحملون الفهد فرحا

مبارك الخالدي 
تواصلت أفراح القدساوية 
للي���وم الثاني عل���ى التوالي 
بع���د الف���وز بلق���ب الدوري 
املمتاز للمرة ال� 13 في تاريخه 
والثاني���ة على التوالي، وكان 
القدساوية فرحا رئيس  اكثر 
النادي الس���ابق الشيخ طالل 
الفهد الذي كان اخر ش���خص 
يخرج من ملعب املباراة حتى ال 
يفوت أي مباركة من جماهيره، 
وال تقل عنها فرحة نائب مجلس 
االدارة ومدير الكرة الس���ابق 
فواز احلساوي الذي اعلن عن 
مكافأة الفريق مببلغ 150 الف 
دينار وهي اكبر مكافأة يحصل 
عليها فريق محلي حلصوله 

على لقب الدوري.
القدساوي  البيت  وينتظر 
العدي���د م���ن املكاف���آت التي 
س���تنهال عليهم وس���يعلن 
عنها الي���وم او غدا على أبعد 
تقدير لكن في الوقت احلالي 
سيؤجل القدساويون الفرحة 
قليال لينتظموا في التدريبات 
اس���تعدادا ملباراة تشرش���ل 
الهندي في ال���دور الثاني من 
كأس االحتاد اآلسيوي االربعاء 
املقبل، ثم االهم مباراة الدور 
النهائي لكأس س���مو  نصف 
االمير امام العربي 14 اجلاري، 
وس���تكمن املهمة الصعبة في 
كيفي���ة احلفاظ عل���ى نفس 
النس���ق التصاع���دي بتالحم 
مجلس االدارة السابق واحلالي 
واجلهازي���ن االداري والفني 
والالعبني وكذل���ك اجلماهير 
التي أثبتت في مباراة اول من 
امس امام كاظمة انها رقم واحد 
في جميع املباريات وانها ملح 
املباريات ومن دونها ال طعم 

للعبة. 
وف���ي اول رد فع���ل بع���د 
االنتصار اهدى رئيس القادسية 
السابق الشيخ طالل الفهد الفوز 
بلقب الدوري الى ارواح محبي 
االصفر وفي مقدمتهم الشيخة 
نشمية االحمد مستذكرا الدور 
الكبير ودعم املرحوم س���امي 
فيروز واملرحوم فهد عبد الكرمي 

»فهيدان«.
وقال الفه���د ان الفوز جاء 
ثمرة جلهود متراكمة لالدارات 
املتعاقبة لالصفر منذ 1960 الى 
يومنا هذا فكلهم خدموا الفرق 
القدساوية كل في موقعه بكل 
تفان واخ���الص، فكان حصد 
الى  الثمار يتوالي من موسم 

بالفوز بلق���ب الدوري املمتاز 
والذي لم نكن نفقد االمل في 
احلصول عليه منذ انطالقته 
امنوا بامكانتهم  الالعبني  الن 
وعرف���وا أن أي س���قوط اخر 
س���يكلف أغلى القاب املوسم 
والتي تعتبر احملك االساسي 
لتقييم اي فريق مش���يرا الى 
ان اي فريق في العالم حتدث 
به فترات تراجع لكن االفضل 
دائما ان عاد يعود بقوة ويحقق 

االلقاب.
واكد ابراهيم انه سينسى من 
اليوم لقب الدوري وعليه ان 
يفكر فيما هو قادم من منافسات 
الن القادم ال يقل اهمية وعلينا 

التركيز به بصورة مميزة.
وق���ال ابراهي���م ان الفوز 
بلقب الدوري هو افضل هدية 
جلماهي���ر االصف���ر الوفي���ة 
ولالدارة الشرعية للنادي التي 
لم تبخل على الفريق بأي شيء 
فكانت تتابعه باستمرار، وكانت 
حريصة على استقرار الفريق 
بالرغم من حالة عدم االستقرار 

االداري.
واضاف ابراهيم ان العبينا 
بذلوا مجهودا استثنائيا وساعدنا 
في ذلك التحضير اجليد من خالل 
جتهيز البدالء وهذا دليل على 
ان االصفر ال يعتمد على العب 
الالعبني مبستوى  بعينه وكل 

واحد وروح واحدة.
واشاد مبس����توى اخلصم 
العني����د الكويت مؤكدا انه بذل 
جه����ودا كبيرة وم����ر بظروف 
مش����ابهة لنا من حيث ضغط 
املباريات وهو فريق يستحق 

االحترام.

الوعد في كأس االمير

وقال مهاج���م االصفر بدر 
املطوع ان الظروف لم تخدمنا 
في منتصف املوسم حيث عانينا 
من االرهاق بسبب املشاركات 
الكثي���رة، كم���ا عانين���ا من 
االصابات وااليقافات املتكررة ما 
ساهم في هبوط املستوى العام 
للفريق لك���ن الالعبني ادركوا 
حجم املس���ؤولية امللقاة على 
عاتقهم ومتكنوا من تصحيح 
الوضع واهدوا اجلمهور أفضل 
هدية هذا املوس���م وهي لقب 
الدوري املمتاز ونعدهم بالقتال 
للفوز بكأس سمو االمير وكأس 
االحتاد اآلسيوي الن االصفر 
عندما يش���ارك في أي بطولة 

لن يرضيه اال اللقب. 

اخر وهذه من اسباب الشعبية 
اجلارفة لالصف���ر على مدار 
املتعاقبة ليس في  املواس���م 
الكويت فقط ولكن في منطقة 

اخلليج ايضا.
وتوجه بالش���كر لالعبني 
املدرب  الفني بقيادة  واجلهاز 
ابراهيم ومس���اعديه  محم���د 
على هذا املستوى الرائع الذي 
قدموه من���ذ انطالق البطولة 
وحتى الف���وز الكبير باللقب، 
ونق���ول »هاردل���ك« للكويت 

ال���ذي قدم  العنيد  املناف���س 
مستويات رائعة ولكن الدرع 
عاد لعرينه وللدوري دائما بطل 
واحد فاستحقه االصفر بجدارة 

واستحقاق.
اننا نتطلع  الفهد  واضاف 
للف���وز ببطولة كأس س���مو 
اللق���ب االغلى  االمير وه���و 
وختام املوسم لنكمل الثنائية، 
ولذلك على العبينا التركيز في 
االستحقاقات القادمة الستكمال 

املسيرة.

وانتق���د التنظيم وقال انه 
كان من املفروض ان نش���اهد 
العبي االشبال وهم يحضرون 
الكرات خصوص���ا ان املباراة 
كانت منقولة على الهواء الكثر 
من فضائية ويش���اهده��ا من 
هم خارج الكويت وهذا االمر 
يعكس صورة سلبية عن الكرة 
لدينا السيما اننا مراقب����ون 
من العديد م���ن اجلهات التي 
تقيم التط���ور الكروي عندنا 
الترتيبات يجب  ومثل ه���ذه 

اال تغيب ع���ن اذهان اداريينا 
ملصلحة الكويت واللعبة.

مكافأة الفوز 

من جانبه اعلن نائب رئيس 
القادس���ية ومدير جهاز الكرة 
الس���ابق فواز احلساوي عن 
تبرعه للفريق مببلغ 150 الف 
دينار في تكرمي لالعبني سيقام 
غدا في منزله باملسيلة. وقال 
ان فرحتنا كبيرة اليوم بلقب 
الدوري الذي اثبت العبونا من 

خالله انهم على قدر املسؤولية 
للدفاع عن الوان االصفر حتت 
اي ظروف، فلم يتأثروا مبراحل 
عدم االس���تقرار االداري وكنا 
حولهم الن القادسية عزيز علينا 
ويعد قطب���ا كبيرا من اقطاب 
الكره الكويتية يس���تحق كل 
الدعم والتقدير بدليل الشعبية 

اجلارفة التي يتمتع بها.
واضاف احلساوي ان االصفر 
متكن من حسم املوقعة ملصلحته 
دون انتظار النتائج االخرى النه 

فريق كبير بالرغم من تقديرنا 
لكاظمة الذي قدم مباراة كبيرة 
وكان االكثر استحواذا فيها على 
الكرة معظم اوقات املباراة اال 
ان العبين���ا امتازوا باقتناص 

الفرص.

هدية لإلدارة الشرعية 

اما امل���درب محمد ابراهيم 
فاش���ار ال���ى انه م���ن الرائع 
ان تخ���رج بعد ه���ذا الضغط 
الكبي���ر واملباريات املتالحقة 

الفهد: األبيض قدم مستويات رائعة لكن الدرع له بطل واحد
أفراح البيت القدساوي تتواصل.. والحساوي يكافئ الالعبين بـ 150 ألف دينار


