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)هاني الشمري(الشيخ طالل الفهد يتوجه مع العبي القادسية لتحية جماهير األصفر وفي اإلطار جنم األصفر طالل العامر ودموع الفرح

الشيخ فهد أحمد الفهد حضر رغم اإلصابة وإلى جانبه الشيخ مشعل طالل الفهد الفهد يبارك حملمد إبراهيم إجنازه اجلديد

الشيخ:  الكأس »عانية« العرس

المرزوق: موسم استثنائي لألبيض

المطوع: لم أتلق عرضًا
من ملقة حتى اآلن

المعتوق: شكراً لمحمد إبراهيم

بندر: شاركت رغم اإلصابةماكينغا: حتى اآلن لم يفاتحني أحد في التجديد

يحيى حميدان
ابدى العب وس���ط القادس���ية صالح الشيخ س���عادته بفوز 
فريق���ه باللقب الثالث هذا الموس���م بعد مجهود كبير من جميع 
الالعبين، مش���يرا الى ان الكويت فريق كبير وبذل ربما مجهودا 
اكثر من القادسية في المباريات الماضية بسبب خوضه اشواطا 

اضافية.
وقال الشيخ انه عندما وصلت المباراة لركالت الترجيح توقع 

الفوز لتواجد الجسور نواف الخالدي في المرمى.
وأضاف أن الحصول على كأس األمير بمثابة »عانية« عرسي 

الذي سيقام األحد المقبل.

مبارك الخالدي
ق���ال رئيس مجل���س إدارة ن���ادي الكويت 
عبدالعزي���ز المرزوق ان األبيض قدم موس���ما 
استثنائيا ومر بظروف صعبة إال ان الالعبين 
كانوا أبطاال فبذلوا ما في وسعهم واإلخفاق في 
الفوز ببطولة كأس سمو األمير ال يعني أننا ال 

نستحق اللقب.
وأضاف المرزوق ان األبيض كان مرشحا فوق 
العادة لكل البطوالت التي خاضها واس���تطاع 
تحقيق اثنتين منها هم���ا كأس االتحاد وكأس 
سمو ولي العهد كما ان الفريق كان منافسا قويا 
على لقب بطولة الدوري واستحق الوصول الى 
نهائي كأس سمو األمير وخسر المباراة بالركالت 
الترجيحية، فكل تلك المؤش���رات تدل على ان 

الكويت كان مؤهال لتحقي���ق مزيد من األلقاب 
ولكن لم نوفق.

وامتدح المرزوق الالعبي���ن وأكد أنهم أدوا 
مباريات كبيرة خالل الموسم وتفوقوا على أنفسهم 
في العديد من المناسبات وتحامل العديد منهم 
على نفسه وعلى إصابته، وليس أدل على ذلك 
من خوض عدد منهم المباراة النهائية أول من 
أمس مصابا مثل خالد الفضلي وناصر القحطاني 
واحمد الصبيح وفهد عوض ووليد علي وكاريكا 
وكله���ا إصابات متفاوتة نتيجة اإلرهاق الكبير 
والضغط ال���ذي تعرض له الفريق نظرا لكثرة 
المباريات وكلها كانت مهمة وحساس���ة ولكن 
الروح العالي���ة لالعبينا جعلتهم مصرين على 

اللعب وبلوغ منصات التتويج.

عبدالعزيز جاسم 
عبر جنم القادسية بدر املطوع عن فرحته بالفوز باللقب الغالي 
في تصريح خص به »األنباء« مؤكدا ان أعصابه كادت حتترق طوال 
املباراة وخاصة أثن���اء ركالت الترجيح، وانه كان يريد اللعب بأي 
شكل حتى يس���اهم في حتقيق الفوز لكن اإلصابة منعته وجعلته 
حبي���س املدرجات، اال ان زمالءه في نهاي���ة املطاف أراحوا أعصابه 
بتحقيق الكأس واثبت���وا ان غياب بدر أو غيره ال يؤثر فيهم ألنهم 
جميعا جنوم ويستحقون اإلش���ادة والتقدير رمبا أكثر من املطوع 
نفس���ه ألنهم قاتلوا على كل كرة رغم اإلرهاق وحرارة اجلو وكانوا 

الطرف األفضل في املباراة واستحقوا الفوز. 
وبني املطوع انه توق���ع الفوز قبل البداية وذلك ليس تقليال من 
شأن األبيض الكبير الذي نافسنا على كل لقب ولكن لثقته بالعبي 
األصفر، الفت���ا الى انه حتى اآلن لم يتلق عرضا رس���ميا من ملقة 
االس���باني لضمه املوس���م املقبل لكنه متفائل بذل���ك بعد ان خاض 

جتربة ناجحة معهم.

شكر مدافع القادس���ية عامر املعتوق مدربه محمد ابراهيم على
منحه الفرصة هذا املوسم وهو ما ساهم في تقدميه مستوى جيدا 
كان ميني النفس به، مش���يرا الى أن سر التألق في املباراة النهائية 
كان بس���بب احلضور اجلماهيري الكبير واملس���اندة املعنوية من 
الالعب���ني خصوصا احلارس نواف اخلالدي الذي كان يحرص على 

تقدمي النصيحة قبل املباراة وخالل مجرياتها.
وأضاف املعتوق أنه س���يبذل مجهودا مضاعفا في املوسم املقبل 
لكي يحجز مكانا أساسيا في التشكيلة، متمنيا أن يكون هذا طريقا 

لتمثيل املنتخب.

مبارك الخالدي
أعرب محت���رف الكويت األنغولي ماكينغا عن 
حزنه لضياع الكأس، مؤكدا ان األبيض كان قريبا 
من الظفر باللقب وأدى مباراة كبيرة وبروح عالية 
حيث سنحت لنا العديد من الفرص ولكن لم نوفق 

في التسجيل.
واض���اف ماكينغا: أعلم متام���ا أهمية املباراة 
وحساس���يتها خاصة انها ختام موسم وحظيت 
بدعم وحضور جماهيري كبي���ر لكن في النهاية 
مباريات الكأس ال تعرف إال بطال واحدا، مش���يرا 
الى ان فريقه قدم مباريات كبيرة وكان رقما صعبا 
على كل الف���رق نظرا ملا ميلكه من عناصر تتميز 
بامله���ارة العالية كما ان األبي���ض يتمتع بدعم ال 

محدود من ادارة النادي التي لم تبخل على الفريق 
في جمي���ع األمور التي يحتاجها من معس���كرات 
ومدربني والعبني محترفني الى جانب الدعم املادي 
من مكافآت تش���جيعية وهذه حقيقة ملستها من 
خ���الل تواجدي مع الفريق عدة مواس���م. وحول 
استمراره مع األبيض موس���ما آخر قال ماكينغا: 
لقد اعتدت على احلياة ف���ي الكويت انا وعائلتي 
وأرغب في االستمرار حيث إنني اشعر باالستقرار 
هنا، اضافة الى ان األبيض منافس قوي ليس فقط 
على البطوالت احمللية وإمنا حتى اإلقليمية وهذا 
يساهم في بروز الالعب احملترف إعالميا إال انني 
حت���ى اآلن لم يفاحتني احد ح���ول هذا األمر وأنا 

بانتظار ما تعرضه ادارة الفريق علي.

يحيى حميدان
أشار مدافع القادسية فايز بندر الى أنه أصر على املشاركة مع 
فريقه في الفترة املاضية رغم اصابته بثالثة كس���ور في الوجه 
وبقطع في الغضروف اخلارجي للركبة لكنه حتامل على االصابة 
حتى يرى هذه الفرحة في أعني اجلماهير الوفية التي آزرت الفريق 

بقوة وكانت الالعب رقم واحد في امللعب.
وأش���ار الى انه حتت امر املنتخب واذا ما اس���تدعاه غوران 

فسيكون ذلك شرفا كبيرا له.
وقال بندر ان علينا شكر جميع الالعبني لكن يجب اال ننسى 
املصاب���ني فهد االنصاري وفيصل العنزي ومجيد طالل الذين لم 
يس���عفهم احلظ لتكملة املش���وار وقد عانيت من االصابة سابقا 

واعرف مدى رغبة وشعور الالعب في املساهمة في الفوز.
وأهدى هذا اللقب للجماهير القدساوية الوفية التي وقفت مع 

الفريق طوال املوسم.

عبدالعزيز جاسم 
قال رئيس نادي القادسية السابق الشيخ 
طالل الفهد ان القمة ال تتحمل إال بطال واحدا 
وهو القادسية فقط الذي استحق لقب كأس 
س���مو األمير، مشيرا إلى ان النهائي افتقد 
البدر بدر المط���وع إال أن جميع الالعبين 
كانوا حاضرين ونجوما كالعادة وأثبتوا 
للجميع أن القادسية بمن حضر، الفتا إلى 
أن اإلدارة ليست طماعة في الحصول على 
األلقاب لكن الالعبين هم من عودوهم على 
ذلك، وبالتالي سيكون تحقيق لقب كأس 

االتحاد اآلسيوي هو المفتاح لتحقيق جميع 
األلقاب المحلية بعد ذلك. 

وأضاف الفهد أن الفوز على األبيض لم 
ي���أت من فراغ بل بتعاون جميع الالعبين 
والجه���از اإلداري والفن���ي وكذلك اإلدارة 
التي وقفت بقوة مع الفريق وساهمت في 
نجاحه، مضيفا أن الالعبين استحقوا األلقاب 
الت���ي حققوها بعد قتالهم على كل بطولة 

ومشاركتهم رغم اإلصابات.
وبين أن المدرب الوطني محمد إبراهيم 
سيكمل المسيرة مع األصفر لسنوات فهو 

مع القادس���ية مثل االس���كوتلندي السير 
اليكس فيرغسون مع مان يونايتد ولكن 
عليه أن يأخذ إج���ازة يريح فيها أعصابه 
قبل أن يعود إلعداد الالعبين في الصيف 
للموسم الجديد، مبينا ان أي العب أو مدرب 
يكون مع األصفر عليه أن يتحمل الضغط 
ألنه مع الفريق األكثر شعبية في الكويت 
وبالتالي فإن مسؤوليته مضاعفة، الفتا الى 
أن المدافع نهير الش���مري سيكمل موسما 
آخر مع القادسية ولن يعتزل في الموسم 

المقبل. 

وأشار الفهد إلى أن نقاط كأس التفوق 
العام في جميع األلعاب ال تس���ير بصورة 
جيدة مثل كل موس���م ولم تتضح الرؤية 

حتى اآلن بشأنها.
وشكر الفهد كل من ساند القادسية في 
هذا الموس���م وكرم الالعبي���ن ووقف الى 
جانبهم متمنيا موسما آخر مليئا بالتميز 

لألصفر. 

مكافأة الالعبين

من جهته طمأن مدير الكرة السابق فواز 

الحس���اوي جماهير األصفر على سالمته 
وقدم مكافأة قدرها 60 ألف دينار لالعبين 

بعد تحقيق الكأس الغالية 
وأكد الحساوي أنه نسي كل التعب لحظة 
حضور الالعبين إليه وهم يحملون الكأس 

الغالية التي تعتبر مسك الختام. 
وبين الحساوي ان هناك أكثر من العب 
مع���روض عليه لالنضم���ام الى صفوف 
القادس���ية الموس���م المقبل اال ان القرار 
يبقى بيد الم�����درب محمد إبراهيم، الفتا 
ال���ى ان الفريق سيعس���ك��ر ف��ي بداي��ة 

يولي��و المقبل وس���يحدد المكان حسب 
رغبة المدرب. 

وأبدى الحساوي سعادته باالنجاز الكبير 
الذي حقق���ه الالعبون بالرغم من انه كان 
يمني النفس بتحقيق جميع البطوالت لكن 3 
بطوالت من أصل 5 في الموسم تعتبر نسبة 
ممتازة، مشيرا إلى ان الالعبين واجهتهم 
بعض الظروف القاسية من إصابات وغيابات 
وتعاق���ب إدارات لكنهم أثبتوا أن والءهم 
فقط للفانيلة الصفراء التي نجتمع عليها 

جميعا مهما اختلفنا في الرأي.

الفهد: إبراهيم مع األصفر مثل فيرغسون مع مان يونايتد
60 ألف دينار من الحساوي.. ونهير باق لموسم آخر

االحتاد الكويتي لكرة القدم

يعل�������ن االحتاد الكويت�������ي لكرة القدم ع�������ن رغبته يف تلقي 

اأو  اأو اال�ش�������خا�ص الطبيعي�������ن  عرو��������ص م�������ن ال�ش�������ركات 

االعتباري�������ن لرعاي�������ة املنتخبن الوطن�������ي االأول واالأوملبي 

لكرة القدم بالنقل احل�شري تلفزيونيًا ملباريات املنتخبن 

املذكورين وذل�������ك اعتبارًا من اليوم االأربعاء 2010/5/19 

وملدة ثالثة اأيام.

فعل�������ى من يرغ�������ب يف رعاية املنتخب�������ن الوطني واالوملبي 

اأن يتق�������دم بطلبه مقرونًا بعر�ص مف�ش�������ل اإىل �ش�������كرتارية 

االحتاد خالل اأوقات الدوام الر�شمي.

اللجنة املوؤقتة لالحتاد الكويتي لكرة القدم

اإعـــــــــــــالن


