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)هاني الشمري( مدرب القادسية محمد إبراهيم يشير إلى فوز »األصفر« على العربي باألربعة

)هاني الشمري( حارس الكويت خالد الفضلي يستعد لتنفيذ ركلة الترجيح التي صدها شقيقه حارس كاظمة أحمد الفضلي

رسائلي..
هذه رس���ائلي وال أنتظر اإلجابة ألنني ببساطة 
أعرفها، أردتها أن تكون مباشرة كي ال تفسر مبعنى 
آخر أو مثلما يقولون املعنى في بطن الشاعر، أردتها 
انتقادا مشروعا وال أرمي لشيء آخر، خذوا منها ما 
أردمت واتركوا ما ال تناسبكم فهي في النهاية مجرد 

رسالة:
يقولون  الرسالة األولى إلى املدرب القدير ميالن ماتشاال: 
في األشعار: نقل فؤادك حيث شئت من  الهوى.. ما 
احل���ب إال للحبيب األول، وها أنت تعود الى ناديك 
كاظمة الذي يدين لك باالنتصارات السابقة، ولكن 
فريقك اآلن ليس بفريقك الس���ابق، ال يوجد حجي 
وسكني ودوخي وفواز وأمين والفضلي، حتى اإلعالم 
املقروء واملرئي تغير عن سابقه ونحن من عاصرك 
»إعالميا« نعرف متاما انك تتضايق جدا من االنتقاد 
املتكرر، فخذ نفس���ا عميقا وانطلق مع كاظمة الذي 

تعرفه.
الرس�الة الثانية إلى العربي »األخضر«: تعمدت أن أبدأ بك 
قبل القادسية الفائز ألنك أحد أركان املنافسة الدائمة 
على البطوالت وال يرضينا ان تخسر باألربعة، كانت 
قابلة للزيادة، ونقولها لالعبني على طريقتنا »الذنب 
م���و ذنبكم« بعد تراكم األح���داث وتعاقب اإلدارات 

املشرفة على الفريق.
الرسالة الثالثة إلى القادسية »امللكي«: رغم انني ال أميل 
كثيرا الى لقب امللكي وأفضل عليه األصفر، إال انها 
إرادة اجلماهير التي تراكم ملكا لأللقاب، ولكن احذروا 
الغرور بعد الفوز على األخضر باألربعة أما إذا غاب 

بدر املطوع عن النهائي فذلك »النحس« بعينيه.
الرسالة الرابعة إلى الكويت »العميد«: »الكأس ما راح بعيد، 
الكأس عند العميد«، أتذكر هذا »املانشيت« كلما لعب 
األبيض في النهائي بعدما أصبحتم طرفا متكررا في 
النهائيات، ولكن سؤالي للمدرب محمد عبداهلل: ملاذا 
لم تشرك خالد الفضلي في مباراة االحتاد السوري 
بعدما أصبح األخير عنص���را مهما في صد ركالت 

الترجيح.
الرسالة اخلامسة الى عماد الغربللي رئيس جلنة املسابقات: 
انت إداري مخضرم في املجال اإلداري وال نش���كك 
أبدا في عملك ولكن س���ؤالنا: ان فهد الفهد سجل 6 
أهداف في الدوري وهذا م���ا أثبته اإلعالم واملواقع 
اإللكترونية جميعها فكيف أصبح 7 أهدافا متساويا 
مع بدر املطوع، ومن ثم ذهبت للفهد جائزة الهدافني 

احملليني بالقرعة.
الرسالة السادسة إلى مدرب األزرق غوران: ال تتخبط في 
اختياراتك لالعبني، وخذها مني »كاش« فأنت اآلن 
مرصود من اآلخرين قبل انطالقة كأس آسيا 2011، 
فإن أي غلطة منك عواقبها وخيمة، ويس���لم عليك 

ماتشاال!
الرسالة الس�ابعة الى اللجنة االنتقالية: نتمنى أن يكون 
التنظيم حاضرا في نهائي كأس س���مو األمير غدا، 
حيث اعتدنا على س���وء التنظي���م وقت التتويج، 
خصوصا عند تس���ليم الكأس، حيث ال يس���مح إال 
لقائد الفريق بتسلمها بدال من تزاحم اإلداريني واللي 

مالهم شغل.
ناصر العنزي

المشعان يغيب والمطوع ينتظر

 سعيود إلى القاهرة غدًا 

الحساوي: المهمة لم تنته بعد 

نهير: التكريم الحقيقي هو اللقب

الناصر: القادسية استحق الفوز

راشد: لم أحاول نرفزة العبي »األخضر«

إبراهيم: أنا مدرس وتالميذي أبطال

دراغان: لم أناقش تجديد العقد 

عبدالعزيز جاسم 
تأكد بنس���بة كبيرة عدم مش���اركة جنم خط وسط القادسية 
عبدالعزيز املشعان في املباراة النهائية أمام الكويت، لعدم التئام 
اجلرح في وجهه، ولن يتمكن من املش���اركة مع الفريق، خوفا من 

تفاقم االصابة.
وفي السياق نفسه، ينتظر بدر املطوع التقرير النهائي اليوم 
بش���ان إصابته، وس���يعرضها على طبيب املنتخب د. عبد املجيد 

البناي ويستمع إلى نصيحته في السماح له باملشاركة او ال.
بعض املصادر اشارت إلى استحالة مشاركة املطوع في النهائي، 
لش���عوره بآالم ما يعني قوة اإلصابة الت���ي حلقت به في املباراة 

مع العربي.

عبدالعزيز جاسم 
يغادر محترف العربي، اجلزائري أمير سعيود إلى القاهرة غدا 

لالنضمام إلى األهلي املصري.
وقال سعيود: اشعر باحلزن ألنني ساغادر الفريق دون حتقيق 
لقب يرضي جماهي���ر األخضر الوفية الت���ي وقفت خلفي طوال 
الفترة املاضية، واعتذر منها لعدم تقدمي أداء جيد أمام القادسية، 
مش���يرا إلى انه لن يجدد عقده مع العربي موس���ما آخر دون ان 

يذكر األسباب.
ولكن تش���ير املصادر إلى أن األهلي يريد قيده ضمن صفوفه 

في املوسم املقبل.

عبدالعزيز جاسم
قال مدير الكرة الس����ابق في القادسية فواز احلساوي، ان املهمة لم 
تنت����ه بعد إال بالفوز في املباراة النهائية، وهي حتتاج إلى تركيز عال 
م����ن جميع الالعبني، الذين ظهروا مبس����توى مميز، وحققوا املطلوب 
ف����ي املباراة امام العرب����ي والتي تعتبر بوابة الف����وز باللقب الغالي. 
وأثنى على الدور الكبي����ر للمدرب محمد إبراهيم، الذي عرف يتعامل 
مع املباراة، ومتكن من فرض أس����لوبه وسيطرته على العربي، وأدى 
الى هذا الفوز الكبير. وأش����ار احلساوي إلى أن الفنيات املهارية التي 
قدمها العب����و األصفر هي إلمتاع جماهيرهم، وعلى اجلميع أن يتقبل 

اخلسارة بروح رياضية.

رأى مدافع القادسية نهير الشمري انه ليس غريبا على جماهير 
»األصفر« تكرميه بهذه الطريقة حلظة خروجه من امللعب، معتبرا 
إياه أفض���ل تكرمي له طوال الفترة املاضية، مش���يرا الى أن املهم 
ف���ي الوقت احلالي هو التفكير بكيفية الفوز في املباراة النهائية، 

وإهدائهم اللقب الغالي وهو التكرمي احلقيقي لي ولالعبني.
وبني نهير انه حاول تهدئه األمور بني العبي »األخضر« و»األصفر«، 
بعد أن حدثت مشادات كالمية بسبب ظن العبي العربي، أن العبينا 
يتعمدون اس���تفزازهم، مؤكدا أن اجلميع تفه���م األمر، وخرجت 

املباراة  دون مشاكل.

اكد مدير الك���رة في العربي أحمد الناصر أن القادس���ية لعب 
مباراة جيدة، واس���تحق الفوز بعد أن س���يطر على املباراة، بعد 
طرد املدافع أحمد الرش���يدي، وقال: يجب علينا منذ اآلن التفكير 
ف���ي كيفية تصحيح األوضاع، وترتي���ب األوراق مرة أخرى لكي 

نعود لأللقاب.
واف���اد بأنه حتى اآلن لم يناقش مع اإلدارة أو املدرب الكرواتي 
دراغان سكوسيتش جتديد عقده، قبل ان يقدم التقرير النهائي في 
نهاية املوسم إلى اإلدارة، لتتخذ ما تراه مناسبا استعدادا للموسم 

املقبل، واحلال نفسه ينطبق على احملترفني.

أشاد مدافع القادسية محمد راشد بأداء فريقه في املباراة وقتالهم 
على كل كرة ما منحهم الفوز على فريق كبير بحجم العربي وبهذه 
النتيجة، مشيرا إلى أنه لم يحاول نرفزة العبي »األخضر«، بل كان 
القصد منها تهدئة اللعب بعد أن حسمت األمور بالفوز الساحق، لكن 
ردة الفعل كانت عفوية بسبب الضغط الكبير عليهم من اجلماهير، 

الفتا الى أن العربي زعيم البطوالت ونكن له كل احترام.

أكد مدرب القادس����ية محمد إبراهيم انه قدم شوطا أول مع العبيه 
يدرس من خالل األداء الراقي والتكتيك العالي، والضغط على حامل 
الكرة من اجل تسجيل هدف مبكر، وجنحنا في ذلك في هذا الشوط. 
وق����ال ان املهاجم بدر املطوع لم يطلب التبديل، ولم يخبرني بأنه 
يش����عر بشد في العضلة، وكان في احسن حاالته، متمنيا أن يتعافى 
بس����رعة ويش����ارك في املباراة النهائية، ألنه النج����م األول ليس في 
القادسية فقط بل في الكويت. وأضاف إبراهيم: انه اليوم إذا كان هو 
املدرس فتالميذه أبطال، ألنهم أنهوا املباراة من الشوط األول وأراحوا 
اجلماهير، مبينا أنه ال يفكر في الذي س����يواجهه في النهائي بل كيف 

سيحرز الكأس.

عبدالعزيز جاسم 
 لم يتوقع مدرب العربي الكرواتي دراغان سكوس����يتش اخلسارة 
به����ذه النتيجة الكبيرة لثقته الكبيرة بالعبيه، وقال: كل مدرب يعلم 
ان الفوز واخلسارة واقع الكرة، لكن اخلسارة بهذه النتيجة ال ميكن 
أن أصدقها. مشيرا إلى أن حالة الطرد أثرت كثيرا على الفريق وأدائه 
ف����ي املباراة ثم تبعها اخطاء من بعض الالعب����ني وفقدانهم التركيز. 
وكشف انه لم يناقش جتديد عقده مع العربي وسيترك هذا األمر إلى 
ما بعد مباراة حتديد املركز الثالث والرابع، مضيفا أنه سعيد بالعمل 
ف����ي العربي، ولكن يجب مضاعفة املجه����ود الحراز البطوالت والتي 
دائما ما تكون قريبة من العربي، بيد ان سوء احلظ وقلة التركيز في 

املراحل األخيرة، يبعد االلقاب عن الفريق.

االجتماع التنسيقي للنهائي اليوم
يعقد االجتماع التنس���يق��ي للمباراة النهائية 
على كأس س���مو األمير ف��ي الس���اعة السادسة 
والنصف من مس���اء اليوم مبق��ر ن��ادي الكويت 
مبنطقة كيفان، وس���يحضر هذا االجتماع ممثلو 
احتاد الكرة وممثلون عن الديوان واحلرس األميري 
وممثلو وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة 
العامة للشباب والرياضة وممثل تلفزيون واذاعة 
الكويت، وذلك ملناقش���ة الترتيبات والتعليمات 
اخلاصة بإجناح هذه املب���اراة وإظهارها باملظهر 

الالئق واملشرف.

عقلة: نسعى لختام الموسم باللقب األغلى

مبارك الخالدي
أكد مدير الكرة في الكويت 
عادل عقلة أن الوصول لنهائي 
كأس صاحب السمو األمير لم 
يكن سهال وكاظمة ليس بالفريق 
السهل فهو من أميز الفرق من 
حيث املستوى الفني واملهاري 
لالعبي���ه ول���م يتأث���ر كثيرا 
بالتغيي���ر الذي ط���ال جهازه 
البرتقالي يحكمه  الفني فأداء 

فكر العبيه العالي.
وأضاف عقله لم يكن الشوط 
األول مرتفعا من الناحية الفنية 
من الفريقني رمبا لعوامل االجهاد 
والتحفظ ولكن جاء الش���وط 
الفريقني  الثاني مختلفا م���ن 
لرغبتهما في التأهل الى النهائي 

األغلى.
وأشار عقله الى أن ما يثلج 
الصدر في هذا الفوز هو الروح 
العالية لالعبين���ا وإصرارهم 
على الع���ودة الى املباراة رغم 
ان املؤشرات كانت تدل على ان 
كاظمة كان األقرب للتأهل إال ان 
النفس الطويل لالعبينا أعادهم 

مرة أخرى الى املباراة.
وأشاد عقله بحارس مرمى 
الفريق املخضرم خالد الفضلي 

أمام القادسية في النهائي قال 
عقله ان األصف���ر فريق كبير 
يس���تحق االحترام وشاركنا 
معظم النهائيات في املواس���م 
الفائت���ة ولكنن���ا وضعنا في 
حس���اباتنا اس���تعدادا خاصا 
للنهائ���ي األغل���ى على قلوب 
الرياضيني لنؤكد للجميع  كل 
ان األبي���ض فري���ق اجنازات 
الى بطولتي كأس  فبإالضافة 
االحتاد وكأس ولي العهد فنحن 

الذي متكن من صد ثالث ركالت 
جزاء عالوة على عدد من الفرص 
املتاحة للبرتقالي، مضيفا بأن 
شهادته مجروحة في الفضلي 
فهو خبير في التعامل مع ركالت 
اجلزاء ويكفي انه خاض املباراة 
بالرغم من معاناته في إصابة 
بأصب���ع يده الذي مازال حتت 
العالج لكنه متكن من األخذ بيد 

الفريق الى املباراة النهائية.
املرتقبة  وع���ن املواجه���ة 

أبطال كأس االحتاد اآلسيوي 
وس���نعمل بكل قوة للحصول 

على الكأس الغالية.
واك���د عقلة عل���ى جاهزية 
العبيه وقال باستثناء ناصر 
القحطان���ي الذي ل���م يتماثل 
للش���فاء بعد فان كل عناصر 
الفريق جاهزة للمشاركة ونتمنى 
ان يق���دم الفريقان األداء الذي 
ميتع اجلماهير التي ستحضر 
اللقاء في ختام موسم نعتبره 

استثنائيا لنادي الكويت.
وكان الكويت قد ضرب موعدا 
التقليدي في  ناريا مع غرميه 
املواسم األخيرة القادسية بعد 
ان تخط���ى كاظم���ة بصعوبة 
ب���ركالت اجل���زاء4-3 بعد ان 
انتهى الوقتني األصلي واإلضافي 
للمباراة بالتعادل 1-1، وكانت 
الدقائق احملتس���بة من الوقت 
بدل الضائع مثي���رة فبعد ان 
البرتقالي بهدف لالعبه  تقدم 
عب���داهلل الظفيري )91( متكن 
البرازيل���ي روجيرو من اعادة 
فريقه الى احلياة بخطفه هدف 
التع���ادل )96( مبجهود فردي 
رائع ليؤكد إصرار فريقه على 

بلوغ النهائي األغلى.

 القادسية تفّوق في ليلة ال تنسى
عبدالعزيز جاسم 

 في ليلة ال تنسى وستبقى 
في ذاك���رة الكرة احمللية، كان 
أبطالها العبي القادسية الذين 
تعملقوا على العبي األخضر، 
فيم���ا تفنن »املخ���رج« محمد 
التالعب بالعربي  إبراهيم في 
ميين���ا وش���ماال وأذاقه مرارة 
الهزمي���ة، وأخرجه من نصف 

نهائي كأس سمو األمير.
 وكأن���ت املب���اراة اش���به 
بحصة تدريبية لالعبي االصفر 
استمتعوا بها، كما لم يستمتعوا 
في التدريب نفسه، وأكثروا من 
املهارة الفردية التي كانت هي 

كلمة احلسم.
أداءه���م برباعية  وتوجوا 
قاسية أبكت العرباوية، وأثقلوا 
كاهلهم من خالل االستعراض 
الكروي الذي ابهر كل من تابع 

املواجهة غير املتكافئة.
 في املقابل، لم يقم األخضر 
بأي ردة فعل، وحتول العبوه 
الى متفرج���ني، خصوصا في 
الش���وط الثاني الذي تاه فيه 
جميع الالعب���ني في غياب أي 
مالم���ح تنبئ بوجود ثورة أو 
عاصفة ولو رملية، تنتشلهم 

من وضعهم السيئ.
 ولكن واحلق يقال، يجب ان 
الشاب عبداهلل  الالعب  نصف 
الروح  الذي جسد  الش���مالي، 
القتالية، واحلرص على الفانيلة 
اخلضراء، من خالل قتاله على 
كل كرة، وعدم تسرب اليأس الى 
داخله، ثم هدأ من روع اجلماهير 
املصدومة، عندما بكى بحسرة 
على ه���ذه النتيجة، ولم تكفه 
مواساة اجلماهير له، وحاول 
مهاجم القادس���ية بدر املطوع 
مواس���اته، لكن لم مينعه من 
التعبير عن احلالة املذرية التي 

بلغها »الزعيم«.

 األصفر صدمة وترويع 

بدا واضح���ا نظام الصدمة 
والترويع، الذي بات يستخدمه 
القادسية في املباريات األخيرة، 
الدقيقة  الهج���وم من���ذ  وهو 
األولى لتسجيل الهدف املبكر، 
وقد أثمرت أمام العربي عندما 
سجل الهدف األول بعد مرور 3 
دقائق، كما كان لعامل الثبات 
في التشكيلة دور مهم في الفوز 
من مباراة إلى أخرى، وهو ما 
حدث باألمس، فاألصفر أصبح 

عندما تكتب عبارة »اش���ترك 
وامس���ح واربح معن���ا«، لكن 
عندما ميسح يجد عبارة أخرى 
تقول »حظ أوفر وحاول مرة 

أخرى«.
احلال نفس���ه ينطبق على 
جماهير »األخضر« التي جتدد 
البيعة للنادي، عندما تس���مع 
الوعود والعهود وتتأمل خيرا، 
وفي كل موس���م يخرج عليهم 
مسؤول، بعد أن يخرجوا »من 
املولد بال حمص« ويقول لهم 
»في املوس���م املقبل ستجدون 
فريقا مختلفا، يحقق البطوالت 
ويعيد االنتصارات«، وينتهي 
املوسم والبطوالت تتوزع على 

هذا وذاك وهو يقف متفرجا.
وفي احلقيقة ليست النتيجة 
القاس���ية من القادس���ية، هي 
الفريق  الس���بب في خ���روج 
دون لقب، بل تراكم مواس���م 
وإعداد سيئ، ومدرب مزاجي، 
ومحترفون »أي كالم« والعبون 
يتذمرون، والسبب ال يوجد قائد 
حقيقي يدير هذا الصرح الكبير 
باحترافية، ورمبا تكون اخلسارة 
املوجعة فرصة للتكاتف من اجل 

مداواة اجلراح.
أداء جيد ومثالي في  فبعد 
الشوط األول قبل طرد الرشيدي، 
انهار العربي متاما واستسلم، 
ولم يبد أي ردة فعل وأراد أن 
املباراة بسرعة، وبأقل  تنتهي 

عدد من اخلسائر.
فهل يعقل أن يحدث كل هذا 
اخللل في الفريق بسبب نقص 
العب واحد من املمكن تعويضه 

بالتكتيك والقتال.
كم���ا أن امل���درب الكرواتي 
دراغ�����ان سكوس���يت��ش زاد 
الطي��ن بلة لتغييراته اخلاطئة، 
بعدم إشراك علي أشكناني أو 
أحمد موس���ى، ألن بإمكانهما 
أن يغي���را مج���رى املب���اراة، 
لسرعة األول ومهارته، وخبرة 
الثان���ي وذكائه ف���ي مثل هذه 

اللحظات.
فكيف تكون خاسرا بفارق 
هدف وفي مباراة كؤوس، وتقوم 
بإخراج الع���ب مهاجم )محمد 
ارتكاز  زينو( وإدخ���ال العب 
)نواف ش���ويع(، ما يعني أن 
هناك تفسيرا واحدا هو ان روح 
االستسالم طغت على املدرب، 
قبل الالعب���ني فكانت النتيجة 

النهائية باألربعة واقعية. 

النهائية، وهي األهم أمام الكويت 
ال���ذي ال يقل عنهم قوة ودهاء 

وتكتيكا.

»األخضر« حظ أوفر

أصب���ح العربي مثل بعض 
الشركات اإلعالنية أو العروض 
التي تضعه���ا جلذب الزبائن، 

ما أدى إلى تعادل العربي، بيد 
ان مهارة بدر املطوع ساهمت 
في ترجيح كفة »األصفر« مرة 
أخرى، بعد أن تسبب في طرد 
املدافع أحمد الرشيدي، ثم كان 
وراء الهدف الثاني، ليقتل أحالم 
»األخضر« نهائيا في الشوط 

األول.

وأكم���ل القادس���ية املباراة 
ق���درات  مس���تمتعا واظه���ر 
العبي���ه الفردية وتنوعهم في 
األداء، فلم يجدوا صعوبة في 
إضافة الهدفني الثالث والرابع، 
ولو أرادوا اخلامس والسادس 
لفعلوا، وفضل���وا أن يكملوا 
فص���ول الرواية ف���ي املباراة 

اليوم أكثر قوة وجرأة ونضجا 
وعاد به الزمن إلى بداية املوسم، 
عندما كان يفوز باألربعة مهما 
كان منافس���ه، ولم يجد محمد 
إبراهيم حال للتهاون من بعض 

الالعبني، خالل بعض
الفت���رات خصوص���ا بعد 
تسجيل هدف، ويفقدون التركيز 

دراغان استسلم بعد طرد الرشيدي وسّلم المباراة لألصفر 


