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في الليلة األميرية ما في غير القادسية

عبدالعزيز جاسم
عاش القادسية أول من امس 
ليلة »أميرية« لم يكن فيها غيره 
بعد أن حمل معه كل األفراح من 
كيفان واجته بها إلى حولي ليضع 
في خزائنه أغلى الكؤوس للمرة 
الثالثة عش���رة في تاريخه بعد 
فوزه على الكويت منافسه على 
كل األلقاب ف���ي الفترة االخيرة 
لينهي الشراكة على بطل املوسم 
بعد أن ظفر ب� 3 بطوالت محلية 
أولها السوبر ثم الدوري املمتاز 
وختامها كان مسكا بأغلى األلقاب، 
بينما بقي الكويت على بطولتني 
كأس االحتاد وكأس س���مو ولي 

العهد.
والغري���ب أول م���ن ام���س 
ليس فوز القادس���ية بل فرحة 
جماهيره اخليالية ووقفتهم وراء 

فريقها حيث ظلت تش���جع 120 
دقيقة متواصلة وحتى الركالت 
الترجيحية ثم أكملوها بعد تسلم 
الكأس الغالية ولم يكتفوا بذلك بل 
ظلوا يحتفلون في الشوارع حتى 
ساعة متأخرة، وبهذا الفوز أثبت 
األصفر أنه الرقم الصعب وأن عدم 
حصوله على اللقب هو الغريب 
وليس حصوله عليه، أما األبيض 
فيكفيه شرفا أنه الفريق الوحيد 
الذي صارع على كل األلقاب بدءا 
من كأس السوبر التي خسرها ثم 
كأس االحت���اد وفاز به ثم كأس 
ولي العهد وانتزعه ثم الدوري 
املمتاز وكأس سمو االمير اللتني 

لم يوفق فيهما.
وه���ذا املوس���م كان مثاليا 
للكويت والقادس���ية ولم يكذب 
من قال »ما في شي جديد اللقب 

يا للملكي أو العميد« داللة على 
املواس���م  الفريقني في  أحقي���ة 
األخيرة بالبطوالت، من هنا يجب 

أن نرفع لهما القبعات.
اما عن املباراة فقد ش���هدت 
بزوغ جنم جديد قادم بقوة هو 
عبدالعزيز املشعان الذي يثبت 
يوما بعد يوم أنه العب من طراز 
عال ويحتاج إلى وقت حتى ينضج 
ويبوح بكل أسراره وخير دليل 
ما قام به أمام الكويت فكان من 
العوامل الرئيسية التي رجحت 
كفة األصفر، ويكفي أنه س���جل 
الركلة الترجيحية التي حسمت 
الشهادة  اللقب، كما يكفيه تلك 
التي جاءته من معلق قناة أبوظبي 
الرياضية اإلماراتي فارس عوض 
الذي ظل يكرر »إذا تبي تفوز نزل 
عزوز واملشعان كمان وكمان«، 

كما كان للحارس اجلسور نواف 
اخلالدي كلمة وأثبت أن لألزرق 
حارس���ا واحدا دون منازع هو 
اخلالدي بتصديه لركلتني كانتا 

كفيلتني بالفوز باللقب.

األصفر ما تغير لونه

في كل يوم يثبت القادس���ية 
للجميع أن لونه واحد ال يتأثر 
بالعواصف أو م���رور الزمن أو 
باإلصابات ألن معدنه أصيل ال 
يصدأ وال يتغير، فرغم الظروف 
التي كانت حتيط به إال ان رده جاء 
قويا فسيطر على أغلب مجريات 
املباراة بالرغم من غياب جنمه 
األبرز بدر املطوع، إال ان اجلنرال 
انه مدرب  إبراهيم برهن  محمد 
من طراز خ���اص يحمل الكثير 
من اخلدع التكتيكية واألساليب 

اجلديدة التي ينقذ بها فريقه من 
أي مأزق فقاد املباراة بسالس���ة 
ودون تعقيد وسيطر عليها، ولوال 
إضاعة الفرص الكثيرة من العبيه 
الوقت األصلي  خلرج فائزا في 
ولم يحتج الى اإلضافي أو ركالت 

الترجيح.
وما ساهم في جناح مخططاته 
ثبات التشكيلة بعد أن أدخل حمد 
العنزي بدال من املطوع املصاب 
بالرغم م���ن أن العنزي لم يؤد 
ما كان منتظرا منه إال ان بديله 
املش���عان كفى ووفى وكان بدر 
الليلة مبجهوده الوافر وملساته 

الساحرة.
وكان لتأل���ق االصفر عوامل 
أخرى منه���ا التركيز اجليد من 
جميع الالعبني وارتفاع مستوى 
السوريني فراس اخلطيب وجهاد 

احلسني، كما كان خلط الوسط 
دور كبير وفعال حيث برز طالل 
العامر وكيتا وصالح الشيخ في 
قطع الكرات ومتريرها بصورة 
سليمة للمهاجمني، ورمبا يكون 
النجم األبرز،  الدفاع ه���و  خط 
فندرت الفرص اخلطيرة لالبيض 
بعد ان اغلق كل املس���احات الى 
الكويت  درجة جعلت مهاج���م 
البرازيلي كاريكا يرتكب أخطاء 
فاقت ال� 10 وهي نسبة عالية، كما 
كان لعامر املعتوق دور كبير في 
إيقاف خطورة البرازيلي روجيرو 

في أكثر من مرة.

األبيض بطل بال كأس

يس���تحق الكويت أن نطلق 
عليه لقب »بطل بال كأس« بعد 
أن قاتل طوال املباراة وهو مرهق 

خلوضه مباراتني مهمتني في كأس 
االحتاد اآلسيوي ثم في نصف 
نهائي األمير وفي املباراتني لعب 
شوطني إضافيني ما يعني خوضه 
240 دقيقة خالل 48 س���اعة ثم 
مباراة القادسية ليصبح املجموع 
360 دقيقة وهي نس���بة كبيرة 
تعصف مبستوى أي فريق ورغم 
ذلك فقد كان قريبا من اللقب لوال 
ركالت احل���ظ الترجيحية التي 

لم تنصفه.
ورمبا تلتمس جماهير االبيض 
العذر لفريقها قبل اإلدارة خلسارة 
اللقب ولكن يجب أن ننظر الى 
األخطاء الفني���ة التي وقع فيها 
املب���اراة فاللعب  اثناء  االبيض 
بكاري���كا كمهاجم أثبت فش���له 
منذ فترة كما أن جلوس مواطنه 
روجيرو بديال خطأ كبير، ثم زادها 

املدرب محمد عبداهلل عندما سحب 
القاطرة األنغولي اندريه ماكينغا 
وادخل روجيرو، وليس اخلطأ 
في دخول روجيرو بل في سحب 
ماكينغا، وكان األجدر إخراج أي 
الع���ب آخر ألن ماكينغا كان في 
أفضل حاالته وما أكد ذلك فور 
إخراج ماكينغا سيطرة القادسية 
متاما على وسط امللعب بسبب 
عدم عودة وليد علي واسماعيل 
الوسط وعدم  العجمي ملساندة 
وجود من يسد النقص الذي خلفه 

خروج ماكينغا.
ورمبا يك���ون التبديل األبرز 
واألذكى هو دخول بشار عبداهلل 
بدال من احم���د الصبيح وعودة 
حس���ني حاكم إلى مركز الظهير 
األمين الذي أجاده أيضا لكن بشار 

لم يقدم الكثير.

كاريكا من أسباب هزيمة األبيض وخروج ماكينغا في غير محله

)هاني الشمري(العبو الكويت يطالعون بحسرة فرحة األصفر في شاشة الستاد  األبيض تأثر بعد خروج ماكينغا في الشوط الثاني

 إبراهيم: لم أجدد عقدي
وتحت أمر األصفر

عبدالعزيز جاسم
قال مدرب القادسية محمد ابراهيم انه حتت امر إدارة األصفر وال ميكني رفض 
طلب الشيخ طالل الفهد وفواز احلساوي بتجديد العقد، اال انني في احلقيقة حتى 
اآلن لم أجدد عقدي مع الفريق وس����أترك هذا االمر لأليام القادمة حيث سأكون 

في اجازة طويلة حتى اعود بنفس القوة التي بدأنا بها املوسم املاضي.
وبني ابراهيم انه بهذه البطوالت التي حتققت رد على جميع املش����ككني في 
قدرات القادس����ية والعبيه وعلى من ذكر ان العبي األصفر العشرة املوجودين 
في صفوف املنتخب ال يستحقون االنضمام اليه، بل انني اؤكد ان هناك العبني 
يجب ان ينضموا أيضا الى صفوف األزرق مثل عبدالعزيز املشعان وفايز بندر، 
مبينا أن املوس����م املقبل سيش����هد جنوما اكثر واكثر ألن االصفر منبع النجوم 

في الوقت احلالي.
واضاف ابراهيم أنه يفضل أن يكون معسكر الصيف في احدى الدول القريبة 
وليس في اوروبا لسببني اولهما صعوبة جتميع الالعبني وجوازاتهم قبل السفر 
بفترة الن اجراءات السفر الى اوروبا حتتاج الى اسبوعني واالمر اآلخر هو ان 
هناك العبني يدرس����ون في الكليات ولديهم كورس صيفي، مضيفا ان املعسكر 
س����يبدأ من 11 الى 14 يوليو املقبل ولن يكون أبعد من ذلك الن املوس����م سيبدأ 

مبكرا في أغسطس وهو ما يستدعي االعداد املبكر.

 عبداهلل: لم نلعب للترجيحية
وأضعنا فرصًا كثيرة

مبارك الخالدي
اكد مدرب الكويت محمد عبداهلل ان فريقه لم يلعب بطريقة دفاعية ولم 
يحاول جر املباراة الى الركالت الترجيحية التي عادة ما يتألق فيها حارس 
مرماه خالد الفضلي. واملتاب���ع ملجريات املباراة يلحظ ان االبيض كانت له 
العديد من الهجمات اخلطرة ولم نوفق في اس���تثمارها ولو سجلت احداها 
لتغير مجرى املباراة بشكل تام لكنها في النهاية كرة القدم والبد ان نتقبل 

نتائجها احللوة واملرة في نفس الوقت.
ونف���ى عبداهلل اللعب بطريقة دفاعية وقال ان طبيعة املباراة امام فريق 
كبير بحجم القادسية وميتلك دافعا كبيرا لتحقيق الثنائية وهو ذات االمر 
الذي ينطبق علينا جعل من الصعب على الفريقني اللعب بطريقة مفتوحة 

ومن الطبيعي ان متر املباراة ببعض الفترات وكأنها مغلقة.
 واوضح ان السبب في تأخر نزول روجيريو هو سبب فني بحت حيث 
وضعنا في حس���اباتنا ه���ذا التوقيت لزيادة ارهاق اخلص���م وبالفعل كاد 
روجيري���و يخطف هدفا لوال ان كرته مرت بج���وار القائم االمين للخالدي، 
كما اس���تطاع ان يهيئ املس���احات امام زمالئه، ونحن كطاقم فني عملنا ما 
في وس���عنا ولكن احلظ ابتس���م في النهاية للقادسية الذي نبارك لالعبيه 

جماهير القادسية فرحة بالكأسومدربه الفوز بالكأس.

قبلة من محمد إبراهيم لبدر املطوع »وش تبون.. كاس االحتاد اآلسيوي؟«

الخالدي: الفهد سبب تألقي في الترجيحية

المشعان: لدي المزيد لكي أقدمه

األصفر يتجنب كاظمة في »اآلسيوي«

عبدالعزيز جاسم 
قال حارس القادسية نواف الخالدي ان الشيخ طالل 
الفهد أوصاه قبل المباراة في حال وصولها الى ركالت 
الترجيح ان يذه�ب عن���د التصدي للركالت الى الجهة 
اليمنى وبالفعل ذهبت كما نصحني في اثنتين وتصديت 
لهما وفي الثالثة خالفته ودخلت الكرة المرمى، مشيرا 

الى انه دائما يستمع الى نصائح الفهد.
وأضاف الخالدي أن هذا الفوز جاء بعد تعب موسم 
كامل ومن اإلنصاف ان نحرز اللقب الذي كنا ن�ستحقه 
عن جدارة واستحقاق، الفتا الى أن االصفر تعود على 
البطوالت وعود جماهيره وبالتالي تحقيقه للبطوالت 

ليس بشيء جديد.

يحيى حميدان 
ذكر جنم وسط القادسية عبدالعزيز 
املشعان أن س����ر تألقه في املباراة ال 

يعود له وحده ألن العبا واحدا ال ميكنه 
ان يجيد دون تكاتف زمالئه العشرة 
اآلخرين معه، مشيرا الى انه توقع أن 

يفوز االصفر قبل بداية املباراة بسبب 
االصرار الكبير الذي ملسه عند الالعبني 

خالل التدريبات.

عبدالعزيز جاسم 
قررت جلنة ال�مسابقات في االحتاد اآلسيوي إجراء قرعة 
موجهة في الدور ربع النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي حتى 
ال يلتقي فريقان من دولة واحدة في هذا الدور، خاصة بعد 
صعود فريقني من اكثر من دولة وليس ثالثة كما كان متوقعا، 

وقد ساهم خروج الكويت في توجيه القرعة ،حيث كانت 
بنود جلنة املس���ابقات تقضي بأنه في حال تواجد 3 فرق 
من دولة واحدة فال تقام قرعة موجهة. وبالتالي فسيتجنب 
القادسية لقاء كاظمة، واألمر نفسه للكرامة واجليش السوريني 

وموانغ تونغ وتاي بورت التايلنديني.


